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المل ّخص
سوري وكاتب مسلسالت تلفزيونيّة ،كان له دور بارز يف حركة
ائي
ّ
ّ
حممد املاغوط ﻫو شاعر ورو ّ
األدب املعاصر حنو قالب جديد .هتدف ﻫذه املقالة ،مبتنية على املنهجيّة الوصفيّة متبوعة بالتحليل،
إىل كشف الغطاء عن مفهوم االغرتاب ،ومدى عالقته بعلم النّفس والفلسفة واألدب ،من جهة،
اإلبداعي من جهة
االجتماعي و
الفردي ،و
الشاعر الشعريّة كاالغرتاب
والكشف عن وجوﻫه يف جتربة ّ
ّ
ّ
ّ
أخرى .كما ّأّنا ال يفوهتا الكشف عن مسار ﻫويّة الشاعر املتمثّلة يف الفقر ،واخلوف واحلرمان .ومن
الشاعر وقصيدته املعنونة باوهويّة
الربط بني الوجوه االغرتابيّة لتجربة ّ
زاوية أخرى تقوم بإجياد ّ
الفكري والنّفسي يف وقت معاً .عليه ،فإ ّن االغرتاب،
تشف لنا عن ّاجتاﻫه
اإللكرتونيّة ،وﻫي الّيت ّ
ّ
وبكل ما فيه من التّح ّديات ،يؤثّر على تكوين
باعتباره من مكونّات ّ
الشاعر العاطفيّة شعراً ونثراًّ ،
الشاعر توثّر على تكوين مساره األديب بشكل عام .ومن
شخصيّته سلبا وإجياباً ،كما أ ّن شخصيّة ّ
ضمن النتائج ،میكننا اإلشارة إىل أن قصيدة "اوهويّة اإللكرتونية" ،على الرغم من أّنا عنوان من
عناوين املاغوط الشعرية ،غري أّنا ذات داللة عميقة ال تشمل ﻫوية شاعرنا فقط ،بل ﻫي مبثابة مرآة
تنعكس فيها ﻫوية البشرية احلالية بشكل عام.
حممد املاغوط ،االغرتاب ،قصيدة اوهويّة اإللكرتونيّة.
كلمات مفتاحيّة ّ

*
ي» ،إيران(.الكاتباملسؤول).
-أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة«احلكيم السبزوار ّ

. . . . .. . . .. ... . . . . . .. . .

**
ي» ،سبزوار ،إيران.
 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة «احلكيم السبزوار ّ***
ي» ،سبزوار ،إيران.
 -طالب يف مرحلة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جبامعة «احلكيم السبزوار ّ
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المق ّدمة

اوهامة الّيت شغلت ذﻫنيّة الكثري من النّقاد واحمللّلني القدامى
يعترب مصطلح االغرتاب من اإلشكاليّات ّ
واحملدثني بشكل عام .ومن املعتقد به أ ّن ﻫذا املصطلح ال يتعلّق بفرتة زمنيّة معيّنة من تاريخ البشريّة ،بل
الزمن الّذي أجرب آدم فيه على اوهبوط من رفيع الالﻫوت إلی وضيع النّاسوت .فوجد
يتجاوز احل ّد إىل ّ
الالأدريّة والّذي نالحظه،
املعميات الفكريّة الّيت راح من خالوها يعتقد بنوع من ّ
نفسه وجهاً لوجه مع ّ
يدل على أ ّن االغرتاب له
بشكل أوبآخر ،يف منظور األدباء والنّقاد
الفكري قدمیاً وحديثاً .ﻫذا كلّه ّ
ّ
الرغم من أ ّن العلوم
خاصان مها
وجهان ّ
الفلسفي والنّفسي؛ إالّ أ ّن البعض ي ّدعي بأ ّن الفلسفة – وعلى ّ
ّ
متفرعة عن االغرتاب ،يف حني أ ّن االغرتاب ﻫو نتيجة ّاجتاه اإلنسان املعريف
مجيعاً قائمة هبا وجوديّا -ﻫي ّ
الفلسفي جتاه الكون .ومن املسلّم به أ ّن ﻫذه ال ّدعوى ﻫي خالف األصل ،كما يقول بعضهم« :ترتبط
أو
ّ
الفلسفة بظاﻫرة االغرتاب ارتباطا وثيقا ،بل میكن القول بأ ّن الفلسفة ﻫي نتاج االغرتاب ،ونستطيع
االستدالل على ﻫذا االفرتاض من خالل قرائن ع ّدة :فالفلسفة كما تعلّمنا ﻫي وليدة ال ّدﻫشة وال ّدﻫشة
الشعور باملسافة بيننا وبني األشياء» .1ومن األدلّة والرباﻫني الّيت
وليدة الغربة والغربة وليدة اإلحساس و ّ
وحّت االغرتاب مبفرده ،ﻫي كلّها نتيجة
تثبت أ ّن االغرتاب ﻫو نتاج الفلسفة ﻫي أ ّن ال ّدﻫشة والغربة ّ
جمموعة من التساؤالت املبهمة كـ "من أين أتيت " و"إىل أين أذﻫب " و"مل أتيت "؟ ﻫذه كلّها فكرة
الشعور .ﻫذا من جهة ومن جهة أخرى
حّت الفكرة ﻫي الّيت تنتج اإلحساس وليس ّ
وليس شعوراً؛ بل ّ
الفكري جتاه الكون ،أو عندما
يعترب االغرتاب أمراً شعوريّاً أو عاطفيّاً يطرأ على االنسان يف احتكاكه
ّ
يكون عرضةً لتجربة نفسيّة طارئة يشعر من خالوها حبالة عاطفيّة سلبيّة أو إجيابيّة .عليه ،فا ّن اإلنسان
باعتباره موجوداً اجتماعيّاً ،جنده مغرتباً حينما يشعر بفقدانه للمجتمع ومن ﻫو حمبوب لديه من ّأمه أو
األول صيحة األمل
أبيه وغريمها« .إذن حينما نشاﻫد طفالً يراقب طفالً آخر من سنّه فاذا وقع الثّاين صاح ّ
وخباصة يف أثناء
وكأنّه ﻫو ال ّذي وقع (وإذا راجعنا أنفسنا حنن الكبار وجدنا أنّنا نفعل ذلك أحيانا،
ّ
وحّت
اجيدي)» .2ﻫذا ّ
يدل على أ ّن االغرتاب ليس حالة فرديّة فقط بلّ ،
مشاﻫدة مسرحيّة ذات طابع تر ّ
يف كثري من األحيان جنده كسحاب قامت خييّم على مجيع العواطف ،ممّا جيعلها تطبع بطابع ال ّدﻫشة والغربة
نتوصل إىل أنّه ﻫناك عالقة
بشكل عام .فعلى ضوء ما سبق من وجود العالقة بني علم النّفس والفلسفةّ ،
 -۱حسن حممد حسن محاد ،االغتراب عند أبي حيان التوحيدي (دراسة فلسفية من خالل الفكر الوجودي) ،ص.67
 -۲مصطفى زيور ،جدل االنسان بين الوجود واالغتراب ،ص. .13
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وثيقة بني علم النّفس واألدب أيضا ،إذ میكن القول« :با ّن األدب يتّصل اتّصاالً وثيقاً بعلم النّفس.
أديب يستلهم جتربته العقليّة والنّفسيّة ،ووهذا فاألدب مرآة عقل
كل ما يصدر عنه من نشاط ّ
فاألديب يف ّ
األديب ،ويستعني هبا النّقاد يف
األديب ونفسه .وﻫذه احلقائق النّفسيّة يسري أثرﻫا يف نسيج اإلنتاج
ّ
األديب» .1ومن ال ّدوافع واألسباب الّيت دفعتنا ،بنحو أو بآخر ،إىل تناول جتربة
التّفسري واحلكم على العمل ّ
املاغوط بال ّدراسة ،ﻫو ّأوالً أ ّن شخصيّته متتاز بالتّعقيد والتّناقض ،وثانياً أنّه لقد أتى يف أشعاره بتعابري
العامة
ومقاطع ّ
عرف أكثر على األبعاد وحت ّدياهتا  -أى شخصيّتهاّ -
خاصة ،مما تتيح لنا دراستها التّ ّ
اخلاصة .ومن خالل متابعة ﻫذه احملاور النّفسية وحتليلها حتليالً شامالً ،فإّّنا تق ّدم للدارسني البعض من
و ّ
املنطلقات الفكرية اجلديدة الّيت تتيح وهم واآلخرين أن يدرسوا الشاعر وبيئته انطالقاً من رؤية نظرية ﻫي
أكثر ش ّفافيّةً وأبعد غوراً.
أسئلة البحث:

أﻫم الوجوه االغرتابيّة عند املاغوط؟
-1ما ّ
-2كيف تنطبق ﻫذه الوجوه االغرتابيّة علی قصيدته "اوهوية اإللكرتونيّة" وما مدی أثرﻫا علی تكوين
ﻫوية الشاعر ؟
ضرورة البحث وأهميته
متمرد على القوالب الفرديّة واالجتماعيّة والنّفسيّة ،وﻫذا األمر يتّضح جليّاً يف
إ ّن املاغوط ﻫو شاعر ّ
جتربته نظماً ونثراً .وفيما يبدو لنا أنّه قد نزع يف جتربته إىل نوع من االغرتاب ،نتيجة احتكاكه باجملتمع
الزاوية
الركاكة من النّاحية الثّقافيّة واالجتماعيّة وغريمها .عليه ،فإ ّن دراسة ّ
ال ّذي میتاز ّ
الشاعر من ّ
بالضعف و ّ
االغرتابيّة واتّصاوها بقصيدته اوهويّة االلكرتونيّة تنتهي بنا إىل منطلق جديد ،من زاويته الفكريّة والعاطفيّة.
عما
وﻫذه ال ّدراسة تهدف إلی الكشف عن حماور ّ
الشاعر الشخصيّة وحتليلها حتليالً شامالً ،والتّعبري ّ
املهتمني بال ّدراسات
يكون من العالقة بني ﻫذه احملاور وقصيدة اوهويّة اإللكرتونيّة ،إذن بوسعها أن تساعد ّ
تعرف اخلصائص املاغوطيّة من
األدبيّة ومن إليهم ،على أن خيوضوا يف مضمار ّ
نقدي جيعلهم قادرين على ّ
وري من جهة أخرى .وبعبارة أخرى ،يعترب ﻫذا املتواضع نقطة انطالق
جهة واملميّزات ّ
الس ّ
اخلاصة باألدب ّ
عري ،ﻫدفاً إىل معرفته ومعرفة بيئته وجمتمعه بشكل عام.
لكل من يريد اخلوض نقديّاً يف نص املاغوط ّ
الش ّ
ّ

 -۱عبد العزيز عتيق ،في النقد األدبي ،ص . .61
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واملقالة معتمدة على المنهجيّة الوصفيّة متبوعة بالتحليل ،فقد قام الباحثون بدراسة قصائد املاغوط
مركزين علی قصيدته اوهوية اإللكرتونية ،نظراً ألن االغرتاب ظاﻫرة فلسفية-نفسيّة له جذور يف األدب.
وقد استفدنا يف تقييم صحة ﻫذه املقالة وأصالتها من موقع «مسيم نور» ،فنسأل اهلل أن جيزي مسؤويل
املوقع ﻫذا خري اجلزاء.
الشاعر املفرط إىل ميدان احلزن والكآبة ال ّذي
أﻫم وأبرز اخلصائص املاغوطيّة ميل ّ
خلفيّة البحث :من ّ
يتمحور حول إشكاليّة االغرتاب .ولقد أصبح املاغوط ميداناً دراسيّاً يتزامحه النّقاد واحملللّون اجلامعيّون
الشاعر املفلق ،إالّ ّأّنا
صغرياً وكبرياً .وصحيح أنّه ُد ّون وألّف الكثري من الكتب واملقاالت فيما يتعلّق هبذا ّ
أي إطار
ترّكزت على جتربته بشكل عام أو ّأّنا جعلت ال ّدراسة متمحورة حول قضيّة فكريّة حمدودة ،دون ّ
الرسائل اجلامعية الّيت كتبت يف ﻫذا اجملال ،میكننا اإلشارة إىل «پژوﻫشی در شعر
تنظريي ّ
ّ
معني .فمن ّ
القصة عند املاغوط وشعره) رسالة ماجستري لعزيز الرمحن أمحدي حتت
وداستان حممد املاغوط» (دراسة ّ
إشراف الدكتور عباس عرب واليت متّت مناقشتها سنة  1388ش يف جامعة فردوسي مبشهد ،وواضح أ ّن
عري للماغوط؛ أو الّيت موضوعها ﻫو
عما نكون فيه اآلن ،نعين دراسة النّص ّ
ﻫذه ال ّدراسة ختتلف متاما ّ
الش ّ
"قصيدة النّثر " ويتمحور حول شعر املاغوط (رسالة ماجستري لنعمان برويزنيا حتت إشراف الدكتور مهدي
خرمي واليت متّت مناقشتها سنة 1388ش جبامعة احلكيم السبزواري وﻫذه ال ّدراسة متحورت أيضا حول
ّ
الشكالنيّة ،وال صلة وها هبذا البحث بتاتاً .ومن املقاالت املكتوبة يف ﻫذا
قصيدة النّثر :ماﻫيّتها وبنيتها ّ

اجملال ،متكن اإلشارة إىل «نگاﻫی امجالی به زندگی ،مش ّقتﻫا وشعر حممد ماغوط» (نظرة إىل حياة
األول سنة
املاغوط وشعره ومعاناته) لبيژن كرمي ،جملة پژوﻫشﻫای ترمجه در زبان و ادبيات عربی ،العدد ّ
الشاعر الفرديّة والقضايا الّيت عاناﻫا طوال حياته
تطرقت ﻫذه املقالة إىل جوانب حياة ّ
 1390ش .وقد ّ
أي اﻫتمام بأيّة خلفيّة نظريّة منها مثال النّفسيّة
األسرية واالجتماعيّة .وقد متّ ﻫذا األمر دوّنا ّ
الشخصيّة و ّ
ِ
حليلي إالّ ما ش ّذ
أو االجتماعيّة وما إلی ذلك .ونقيصة أخرى ﻫي أ ّن ال ّدارس مل يُع ْر اﻫتماماً للجانب التّ ّ
ونَدر .وكذلك «احلزن واألمل يف شعر املاغوط» لصادق فتحي دﻫكردي وگالله حسني پناﻫي ،جملّة اللّغة
معني وإيضاح "الزاوية
نظري ّ
العربيّة وآداهبا ،العدد الثاين سنة  1434ه) .وﻫذه ينقصها أيضا إطار ّ
مبنی دون
النظريّة ملناقشة احلزن واألمل"؟ ومن املعتقد به أ ّن ال ّدراسة الّيت مل ختضع لزاوية نظريّة معينّة ّ
كاّنا ً
متت هبذا املوضوع
الشاعر
احلجر األساس .وﻫناك دراسات أدبيّة أخرى طرقت باب ّ
األديب ّإال ّأّنا ال ّ
ّ
حممد املاغوط» بقلم
بصلة على اإلطالق .وﻫناك مؤلف آخر حتت عنوان « ّ
الصورة واالغرتاب يف شعر ّ
تعرض الكاتب فيه للبحث عن حماور عدة لتجربة الشاعر منها مثال" :التّشبيه
ال ّدكتور رمضان احلينوين،
ّ
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احلكائي " ومن الواضح أن ﻫذه احملاور التتّفق
وبساطة الصورة "" ،اجملاز والرؤيا التّصويريّة " ،و"التّصوير
ّ
ألّنا حماور ومقوالت لغويّة أكثر من أن تكون نفسيّة.
وحبثنا ﻫذا على اإلطالق؛ ّ
االغتراب  alienationلغويّا واصطالحيّا
نحي عن الوطن وكذلك الغُربَة والغُرب والتـَّغَُّرب .1واصطالحيّا ﻫو انفصال
لغويّاً ﻫو االبتعاد والتّ ّ
الشخص عن اجملتمع وأفراده وعن مكانه املألوف وﻫو حالة نفسية جتعل الفرد غريبا وبعيدا عن بعض
االجتماعي .ورّمبا اشتبه علينا – أو على بعضها -ﻫذا املصطلح ،من حيث ال ّداللة ،ظنّاً منّا
نواحي واقعه
ّ
حيس باالغرتاب
أ ّن معادله ﻫو احلنني إىل الوطن ،إالّ أ ّن األمر ليس كذلك ،وإيضاح ذلك ﻫو أ ّن اإلنسان ّ
ّأوال ،مثّ يشعر باحلنني إىل وطنه وغريه بعد ذلك؛ «إذ إ ّن اليوم ال تقتصر مشكلة االغرتاب يف الوطن
احلرية (ال وطن بال
مادي
ّ
تطور األمر إلی مفهوم ّ
والرتحال عنها ،بل ّ
ومعنوي معا ،حني ارتبط بقضايا ّ
حرية) والفقر والغنی (الفقر يف الوطن غربة والغنی يف الغربة وطن) ...إذن قد يكون الشخص بني أﻫله
ّ
2
يدل على أ ّن احلنني فرع على االغرتاب .وتعليل ذلك يسري ج ّدا ،فعلی سبيل
حيس الغربة»  .وﻫذا ّ
ولكنّه ّ
اضطروا إىل النّزوح إىل أمريكا ،طرأ عليهم الشعور بالغربة ّأوال ،فصاروا بعدئذ
املثال شعراء املهجر ،بعد أن ّ
يعنون عناية واسعة النّطاق ،بإخراج األشعار بطابع احلنني إىل الوطن.
الشاعر ﻫو االغرتاب أو احلنني
ومیكن القول بأنّه «من االنفعاالت ّ
الالوعية الّيت تطرأ على الكاتب أو ّ
إىل املاضي وليس ﻫذا ّإال نتيجة لعوامل ودوافع ك "فقدان أعضاء األسرة " ،و"احلبس "و "املنفى " ،و"
حسر " و"احلنني إىل املاضي " ،و" النّزوح عن الوطن " ،و" التّذ ّكر ملغامرات الطّفولة " ،و" األمل
التّ ّ
والتّفكري يف املوت " وما إىل ذلك».3
االغتراب ومدى عالقته بالنّزعة الرومنطيقيّة
الرومنطيقيّة .ذلك أنّه من ميزات
لو دق ّقنا النّظر قليال التّضح لنا أ ّن االغرتاب يف تعامل ّ
قوي مع النّزعة ّ
الرضا عن الوضعيّة املتسلطة ،واللجوء إىل األجواء واألزمنة الغرييّة ،وال ّدعوة إىل
الرومنسيّة «عدم ّ
النّزعة ّ
تتم للعثور على بيئة مجيلة وألوان طازجة وأخرياً
كل ﻫذه اجلوالت ّ
اجلولة التّارخييّة ،وعلى أجنحة اخليال .و ّ
 - ۱ابن منظور ،لسان العرب ،م10؛ مادة غرب.

- 2ماﻫرحسن فهمي ،الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث ،ص.34-5

 - ۳خليل پروينی ،بررسی تطبيقی نوستالژی در شعر احمد عبد المعطي الحجازي ونادر نادر پور ،ص. .42
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خيتص
الرومنسيّة .وال
احلصول على املراد
ّ
احلقيقي»  .ﻫذا يعين أ ّن االغرتاب يف تعامل قوي مع النّزعة ّ
ّ
الشعراء
أي عصر آخر ،بل حنن جند مالمح النّزعة االغرتابيّة تتمثّل بوضوح يف جتربة ّ
بالعصر احلديث دون ّ
الشعراء اجلاﻫليّون يف مق ّدماهتم الطّلليّة .ومنهم امرؤالقيس حيث
العرب
الكالسيكيني .مثال ذلك ما قاله ّ
ّ
يقول:
بس ِ
ِ
قِفا نَ ْب ِ
قط اللِّوى بَ ْين الد ِ
ك ِم ْن ِذكرى َح ٍ
فح ْو ِ
مل
بيب ومنزل
َّخول َ
َ
2
ِ
ِ
توضح فَ ِ
لما نَس َج ْتها ِم ْن َجنُ ٍ
وب وشمأل
سمهاَ
الم ْقرا َة لَم يَ ْع ُ
فَ َ
ف َر ُ
َ
السياسـيّة واالجتماعيّـة واعتنـاق
العريب احلديث نتيجة التّطـورات ّ
«لكن تفاقمت ﻫذه الظّاﻫرة يف األدب ّ
خاصــة يف
املــذاﻫب الفلســفيّة املختلفــة وورودﻫــا يف جمــال األدب وتعـ ّـرف ّ
الشــعراء علــى اإلنتاجــات الغربيّــة ّ

3
ـايل ،ملـا جـرى علـى
ـيكي والعصـر احل ّ
جمال الفلسفة»  .فهنـاك بَـو شن شاسـع بـني االغـرتاب يف العصـر الكالس ّ

ـاطفي مــن جهــة ،وكــذلك انفتــاح آفــاق
احلضــارة الشــرقيّة واحلضــارة الغربيّــة مــن تطـ ّـور يف البنــاء الفكـ ّ
ـري والعـ ّ
ـريب ،مــن جهــة أخــرى .فانفتحــت أب ـواب الفكــرة لــدى
للشــعوب املعاصــرة وخصوص ـاً ّ
جديــدة ّ
الشــعب العـ ّ
ن ّقادﻫم وشعراءﻫم نتيجة اتّصال وهـم بـالعلوم الغربيّـة املختلفـة ،منهـا الفلسـفة وعلـم الـنّفس وعلـم االجتمـاع
ـريب – أدونــيس مــثال -نفســه وجهـاً لوجــه مــن املــذاﻫب الفلســفيّة الكثــرية
ومــا إىل ذلــك .فوجــد ّ
الشــاعر العـ ّ
منها الوجوديّة و...كما أ ّن ناقدﻫم – طه حسني مثالً -تاثّر بوجهـات نقديّـة كثـرية كاجلدليّـة والتّشـكيكيّة
الالأدريّــة ومــا إىل ذلــك ،إذ أ ّن ﻫــذا األمــر جعلهــم مجيع ـاً أن ينــدفعوا يف دائــرة عاطفيّــة ســلبيّةّ ،أدت إىل
وّ
شــعورﻫم بالغربــة ،وراحــت الغربــة ﻫــذه ،تتّســع دائــرة نطاقهــا -ممـّـا كــان عليــه قــبالً -مــن بعــد مكــاين إىل بعــد
احلايل.
المكاين
متجل يف الفلسفة وعلم النّفس وغريمها يف العصر ّ
ّ
ـاري اوهائ ــل الّــذي يطب ــع احلي ــاة املعاص ــرة ،واال ّجتاﻫ ــات
ﻫ ــذا ،و ّأم ــا م ــا يظ ـ ّـن ال ــبعض «أ ّن التط ــور احلض ـ ّ
اإليدولوجيّة ،میكن أن يكون وها أثرﻫا يف وقف مسري التيار ،وحتـول الغربـة إلـی ألفـة» ،4فالبـ ّد مـن اإلشـارة
إلی القول بأ ّن «الواقع غري ذلك؛ ك ّل مـا يف األمـر ،أ ّن االغـرتاب أصـبح اغرتابـاً منظّمـاً... .فـاليوم اتّسـعت
دائرة االغرتاب ووصلت إلی ح ّد غربة شعب بأمجعه مثلما حدث يف فلسطني ،فاحتاجت إلی ختطيط».5
 - ۱سيد مهدی مسبوق ،جلوه های نوستالژی در شعر ابراهيم ناجي ،ص. .72

 - ۲امروء القيس( ،الديوان) شرحه حجر الكندي ابن محمد الخضرمي ،ص. 23

 - ۳عباس يداللهی وسردار اصالنی ،االغتراب في شعر جميل صدقي الزهاوي وناصرخسرو القبادياني ،ص. .303
 - 4ماﻫرحسن فهمي ،الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث ،ص.5
 - 5املصدر نفسه. .
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الفلسفي
فسي و
ّ
االغتراب من المنطلق النّ ّ
شّت متباينة كالفلسفة واالقتصاد واالجتماع
«من كثرة استخدام مفهوم االغرتاب يف جماالت ّ
الفن واألدب أصبح ﻫذا املفهوم مطّاطاً لدرجة يصعب معها اليوم
واالنثروبولوجيا وعلم النّفس إيل جانب ّ
حتديده حتديداً إجرائيّاً دقيقاً».1
ائي دقيق بالنّسبة وهذا املفهوم أمر دونه صعاب ،لكنه ليس
ومن ﻫنا نفهم أ ّن الوصول إيل تعريف إجر ّ
مستحيالً .ومهما يكن من أمر ،فا ّن االغرتاب من املفاﻫيم الّيت میكن تربيرﻫا من الناحيتني الفلسفيّة
الوجودي لإلنسان« .فاذا أخذنا مفهوم
والنّفسيّة .ففي جمال الفلسفة يتّصل اتّصاال عميقا بالبعد
ّ
العامة يف
االغرتاب مبعناه الواسع -أي الفلسفي -جند أنّه قد رافق اإلنسان منذ القدم واتّضحت خطوطه ّ
الروح وﻫذه يف
بادئ األمر من خالل الثّنائيّات املتمثّلة يف ال ّذات واملوضوع والفكر والوجود والطّبيعة و ّ
تسمى "بوحدة الفكر والوجود "» .2ومفهوم االغرتاب
حقيقة جوﻫرﻫا ليست ّإال نتيجة منطقيّة ملعادلة ّ

 alienationقد تعرض للتغيريات البارزة من جانب الفالسفة الغربيني اجلُدد أمثال ﻫجل وماركس
حبيث كل من ﻫذين الفيلسوفني املاديني قد استخدما ﻫذا املفهوم يف جماالت خمتلفة منها الدين ،وكالمها
ُ
3
يعترب الدين من أسباب االغرتاب مبعناه السليب .
الفلسفي،
الرتابط بني االغرتاب واالجتاه
ومن خالل ماسبق من الكالم ،میكن القول بأنّه ﻫناك نوع من ّ
ّ
مبعىن أنّه إذا أردنا حتديد ﻫذه اإلشكاليّة؛ أبعادﻫا وحت ّدياهتا فالب ّد لنا الوقوف عند اتّصاوها بالوجود
تعرفنا على وجود اإلنسان
اإلنساينّ ،ذلك ّأّنا تعترب جزءاً
ّ
اليتجزأ من ﻫيكله إطالقا ،وال تعين ّإال إذا ّ
واتّصاله باجملتمع.
يتم تطبيقه أيضا
االجتاه
ومبا أ ّن الفلسفة يف تعامل دائم مع علم النّفس ،فكل ما يندرج ضمن ّ
الفلسفي ّ
ّ
فسي .وإ ّن االغرتاب بوصفه مصطلحا فلسفيّاً -نفسيّاً میكن حتديده أيضا من ناحية علم
يف ّ
االجتاه النّ ّ
النّفس؛ «فهو عند علماء النّفس من االختالالت أو األعراض النّفسيّة الّيت تنشأ نتيجة انقطاع دون توقّع
الشخص واضطرابه
انفعايل أو
عن األسرة .وبعبارة أخرى مسار
عاطفي مع ّقد يكشف لنا عن اكتئاب ّ
ّ
ّ
حيث يتجلّى يف ميله إيل البيت» .4وجدير بالذكر أن ﻫذا املفهوم قد طرحه أول مرة عرفاء العامل
 - 1سيد عبد العال،

في سيكولوجية االغتراب ،بعض المؤشرات االمبريقية الموجهة لبحوث االغتراب ،ص . .40

 - 2مهدی ممتحن وحسني مشس آبادی ،االغتراب عند نازك المالئكة ،ص . .83
 - 3ابوالقاسم بشريي ،از خود بيگانگی ،ص  73و. .74

 - 4كربی روشنفكر ،بررسی تطبيقی نوستالژی در شعر عبدالوهاب البياتي وشفيعی كد كنی ،ص .30
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اإلسالمي وفالسفته« .إن العرفاء يعتقدون أن ﻫذه الدنيا ليس املوطن األصلی لإلنسان إّنا موطن
يشعر بالغربة ويرجو أن يرجع إلی موطنه
املوجودات املادية أما اإلنسان فقد نفخ اهلل فيه من روحه ووهذا ُ
1
ازي وﻫو من
األصلی .ويف ﻫذا املضمار قد أتوا مبضامني عالية ولطيفة يف آثارﻫم»  .يقول حافظ الشري ّ

كبار الشعراء املتصوفني يف األدب الفارسي« :چنين قفس نه سزای چو من خوش الحانی است /روم
به روضه رضوان كه مرغ آن چمنم» ترمجة :ﻫذا القفص (الدنيا) ال يليق ببلبل مجيل الصوت مثلی،

فأطري إلی روضة الرضوان اإلوهي ألن أصلي من تلك الروضة .كما ورد يف العرفان أن «العارف غريب يف
ال ّدنيا» 2ويقول اإلمام علي (عليه السالم) عن العارف احلقيقي «ص ِحبوا ُّ ِ ٍ
اح َها ُم َعلَّ َقةش
الدنْـيَا بأَبْ َدان أ َْرَو ُ
َ ُ
بِالْ َم َح ِل ْاأل َْعلَى».3
دبي
االغتراب من المنطلق األ ّ
مكونات كالفكرة واخليال واألسلوب والعاطفة ،فاالغرتاب بصفة مصطلح
إذا كان األدب يتالّف من ّ
الشعراء
فكري-
عاطفي يتّصل إىل ح ّد كبري باألدب ،كما إنّا جنده يتجلّى يف عدد ضخم من أشعار ّ
ّ
ّ
الشرقيّة ،فتاثّرت ﻫي منها
والسيّما املعاصرين ،ذلك أ ّن احلرب العامليّة األوىل والثّانية اجتاحت ال ّدول ّ
الشعراء العرب الّذين میتاز
الشعراء بكثافة واضحة .ومن ّ
بشكل عميق ،حيث جند جتلّياهتا يف أشعار ّ
الشعراء
وحممد املاغوط ،وأمل دنقل ،وايليا أبوماضي... ،ومن ّ
شعرﻫم هبذا امليزة جربان خليل جربانّ ،
الفرس ،میكننا اإلشارة إىل سيمني هببهاين ،وسهراب سبهري ،وأخوان ثالث ،وأمحد شاملو !...يقول إيليا
//وسأَبْقی ماشيا إِ ْن
ت قُ ّدامي طَريقا فَ َم َ
ص ْر ُ
ش ْي ُ
ت ال أَ ْعلَ ُم ِم ْن أَيْ َن أَتَ ْي ُ
أبو ماضيِ « :ج ْئ ُ
//ولََق ْد أَبْ َ
ت َ
ت َ
4
الشاعر بني
كي َ
//كي َ
ص ُ
َس ُ
ف ِج ْئ ُ
ت هذا أ َْم أَبَ ْي ُ
ِش ْئ ُ
ت أَ ْدري»  .ﻫنا تتأرجح فكرة ّ
ت ْ
ت ْ
ف أَبْ َ
رت طَريقي//ل ْ
حل القضايا
التّشكيك واالطمئنان ،كأنّه يريد أن يقول إنّه الب ّد من االعرتاف بعجز العقل
ّ
البشري عن ّ
الشاعر قد وقع يف
كل ما كتب ويكتب يبقی يف جمال الفرضيّة .ويبدو جليّاً أ ّن ّ
العقليّة والفلسفيّة .و ّ
املعريف.
مستنقع االغرتاب
عقلي من نقصه ّ
الفلسفي ،مماّ ال جيد طريق خالص ّ
ّ
شب با گلوی خونين خوانده ست ديرگاه /دريا نشسته سرد /يك شاخه /در سياهی جنگل /به

سوی نور فرياد مي كشد!...

- 1مرتضی مطهری ،عرفان حافظ ،ص 140بالتلخيص. .

- 2عفيف الدين سليمان بن علي التلمساين ،شرح منازل السائرين ،ج ،2ص . .489
 - 3الشريف حممد بن احلسني الرضي ،نهج البالغة ،ص.497 :
 - 4إيليا أبو ماضي ،اآلثار الكاملة ،ص . .291
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الرتمجة :اللَّيل قَ ْد تـَرََّّن دامي الن ِ ٍ
ص شن واح شد /يف ظُْل َم ِة
َّح ِر؛ م ْن أ ََمد بَعي ْد /البَ ْحُر قَ ْد َجتَ َّم َد َغْيـَر آبِ ْه /غُ ْ
ََ َ ْ
ُْ
ِ
ِ
صيح!...
الغابَة /إلی النُّور يَ ْ
الشعري جند أ ّن "الّليل " ﻫنا ﻫو استعارة عن
السياسي أصالً وحموراً وهذا املقطع ّ
فاذا جعلنا االغرتاب ّ
قدعرضت النّاس لسوء املعاملة من أمد بعيد ،و"البحر " استعارة عن النّاس الّذين ناموا
احلكومة اجلابرة ّ
الشاعر الّذی أخذ بيديه مشع القلم،
عن الظّروف القاسية ،غري آهبني هبا إطالقا ،و"الغصن " استعارة عن ّ
1
حبثاً عن الطريق إلی األمل باحلياة اجلديدة.

محمد الماغوط وبدايات التّكوين
ّ
حممد املاغوط يف سلميّة عام  1934يف أقصى حاالت الفقر ،وجاء إيل دمشق يف العام ،1948
«ولد ّ
للسجن والتّعذيب واوهروب .2»...
فتعرض ّ
حامالً على رأسه أكرب حدبة بشريّة من األحزان والّرفضّ ،
ولنشـأته الفقـرية كـان مـن الطبيعـي أن تكـون طفولتــه مليئـة باألحـداث والتغ ّـريات النّفسـيّة .فـنحن نشــاﻫد
ﻫــذه التّغـ ّـريات النّفســيّة متجلّيــة يف آثــاره ،حيــث يقــول جميب ـاً عــن س ـؤال طرحــه خليــل صــويلح« :رّمبــا كــان
عمري مخس سنوات وأنا أتشبّث يف حضن ّأمي أت ّذكر صورة مساء شاحبة وسـحب ورمـال وحـني كنـت يف
مرة خارج ساحة البيت ألرعی اخلـراف فيمـا تبقـی مـن املـروج النّاميـة
السابعة من عمري أطلقتين ّأمي ّ
ألول ّ
ّ
3
الراعي مل ُيعد» .
مصادفة بني املخافر .وعند األصيل عادت اخلراف ولكن ّ
رب البيــت املهــيمن
ـلطوي ،األب ﻫــو ّ
السـ ّ
ولقـد نشــأ وكــرب املــاغوط يف أسـرة تقليديـّـة يغلــب عليهــا الطّـابع ّ
حممـد املـاغوط
كل مـن يف املنـزل .إذن «إنّنـا نتب ّـني عدائيّـة ّ
علی مقدرات شؤون البيت ومايراه جيب أن يرى ّ
السياسيّة».4
السلطة يف خمتلف أشكاوها األبويّة الطبيعيّة ،واالجتماعيّة ،والدينيّة ،و ّ
املستحكمة ض ّد ّ
ض ِربُني َعلی
يصور التّسلّط
األبوي يف أشعاره بالفعل .حيث يقول« :وكا َن أَبي ال يُ ِحبُّني كثيرا...يَ ْ
ّ
وﻫو ّ
الس ِ
ونَ ....وبَ ْي َن ال َْمن ا ِزِل ال ُْمتُس لِّ َخ ِة كأَيْ دي ال ُف َق را ِ ض ائعا...
ای كالْجاريَ ِةَ ....ويَ ْش تُ ُمني ف ي ُّ
قَف َ
ضائعا».5
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ميزات هوية الماغوط الشخصية الثالثة
تتش ّكل هويّة الماغوط الفرديّة واالجتماعيّة يف ثالثة حماور أساسيّة وﻫي كما يلي:

الســجن ولقــي التّعــذيب وذاق طعــم العــذاب أدرك معنــی اخلــوف
أ -الخ وف :منــذ أن دخــل املــاغوط ّ

باملعنی الواسع للكلمة ،وجرى عليه ذلك األمر بواسطة رجل األمن الّذي كان جيعله عرضة ألسوأ حاالت
الشـاعر وفزعـه .ﻫــو يص ّـور ﻫـذا القلــق
التّعـذيب .فأصـبح ذلــك الرجـل  -وكـان املــاغوط طفـالً – رمـزاً لقلــق ّ
ِ
ِِ
ب بَ ْي َن ِعم امي /يَدي
الس ُ
نام َو َعلی ِو َ
تامـة« :أ ُ
سادتي َوْر َدتان م َن ال َ
بإجادة ّ
اعات ال ُْم ْرعبَةُ تَلْتَ ِه ُ
ْج ْم ِرَ /و ّ
َّواح ال ِ
ْكئيب».1
ُمغْلَ َقةٌ َعلی الدَِّم  /طَبَ َقةٌ كثي َفةٌ ِم َن الن ِ

ـاري يقـولَ « :م ْن أ َْوَرثَن ي ه ذا ال َْهلَ َه /ه ذا
وقد يصف ﻫذا القلـق واالضـطراب بأسـلوب اس
ـتفهامي إنك ّ
ّ
ِ
يمة َعل ی َعتَبَ ٍة أ َْو قُبُّ َع ة ِم ْن فُ ْر َج ِة ب ٍ
ابَ /حتّ ی
ال د ُ
عور كالْ َف ْه د ال َ
ْجبَل ِّي /م ا إِ ْن أَرى َوَرقَ ة َر ْس َ
َّم ال َْم ْذ ُ
صطَك ِعمامي و ُدموعي بِب ْع ِ
ضهاَ /و ِيف ُّر َدمي َم ْذعورا في ك ِّل اتّج اهٍ» .2فـاخلوف كمـا اتّضـح يعتـرب مـن
تَ ْ
َ
َ
تتجسـد فيهـا ﻫويّتـه النّفسـيّة .وواضـح أ ّن احلـاالت النّفسـيّة للفـرد ،سـلبيّاً كانـت
الرئيسة التّصويريّة الّيت ّ
احملاور ّ
الشـاعر
أو إجيابيّاً ،تؤثّر كثريا يف تكـوين بنـاء ﻫويّتـه علـى اإلطـالق .فـاخلوف ﻫنـا باعتبـاره مـن حمـاور ﻫيكـل ّ
املعريف وموقفه من احلياة واجملتمع .وكثرية ﻫـي القصـائد الّـيت يص ّـور فيهـا
النّفسيّة له دوركبري يف توجيه ّاجتاﻫه ّ
الشاعر معاناته من اخلوف ويبحث عن طريق خالص ولكن بالجدوى .عليه ،فمن املسلّم به أ ّن احلاالت
ّ
الشــاعر ،تش ـ ّكل قســطاً واف ـراً مــن بنــاء ﻫويّتــه
والســيما اخلــوف ،يف ذﻫنيّــة ّ
النّفســيّة كاالضــطراب والكئابــة ّ
الشـاعر ممتـاز هبويّـة سـلبيّة وﻫـي تتمثّـل ،بشـكل أو بـآخر ،يف
بشكل عام .حيـث میكـن بـه احلكـم علـى أ ّن ّ
الشعريّة والسيّما قصيدته اوهوية اإللكرتونيّة.
جتربته ّ

األديب .وذلك ينحصر يف
ب  -الفقر :الفقر ﻫو ثاين حمور
تصويري حياول ّ
ّ
الشاعر دجمه كثرياً يف نتاجه ّ

ـايل يف انتمائـه إىل
فسي (احلرمان) .فهو ّ
يصور نفسه ،بفنيّـة عاليـة ،حرمانـه امل ّ
بعدين :الفقر ّ
املايل والفقر النّ ّ
حباجة إِيل انتمـاء
لفّت وفق ٍري مثلي ،كْن ُ
ت َ
"احلزب ّ
السوري" قائالُّ « :رمبَّا كان ال َف ْقر َسبَباً يف ذلك ،فبالنّ ْسبَة ً
مــا وكــان ﻫنــاك حزبــان ...واتّضـ َـح يل أ ّن أحـ َـد ُمها بعي ـ شد عــن احلــارةِ واليُوجـ ُـد يف مق ـنرهِ مــدفأةش ،وألنّنــی كنــت
ِ
ـرد ٍد ،ألَنّـه قريـب مـن حارتِنـا ،ويف مقـره مـدفأةش ...ومنـذ ِ
أن
الربِد،
اخرتت الثّاين دون ت ّ
ُ
ش
متجم َد األطراف من ْ
ّ
ّ
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ِ
تربعـ ــات ...فجمعتهـ ــا
انتهـ ـ ْ
ـت موج ـ ـةُ الـ ــربد األولـ ــی ،مل أحضـ ـ ْـر لـ ــه اجتماعاً...باسـ ــتثناء...كلّفوين جبمـ ــع ّ
واشرتيت هبا "بنطلوناً "...لكنّين سجنت».1
ليتبني الفقر
نصه ّ
الشعري علی تصوير الفقر ،انطالقا من تقانة االستذكار ّ
ولقد اعتمد املاغوط ،يف بناء ّ
الشاعر الثّاين فهو "احلرمان " .ويتجلّی ﻫـذا األمـر بوضـوح
الشخصي و
االجتماعي بشكل أفضلّ .أما فقر ّ
ّ
ّ
الصــعبة .وقــد يلـ ّـوح باحلرمــان
يف موقفــه مــن امل ـرأة حــني جيعلهــا مــالذه الوحيــد خالص ـاً مــن الظّــروف البيئيّــة ّ
الحصاةُ! /أَيَّتُه ا النّافِ َذةُ /ك وني أ ُّم ا أ َْو َش قي َقة أ َْو َحبيبَ ة ل ي .2»...وعلـى
بكالمه« :أَيَّتُها ال َْم ْرأَةُ ،أَيَّتُها َ
بكل ما فيه من األبعاد والتّحديات ،ماليّاً كان أو نفسيّاً ،يعترب أحـد أﻫ ّـم احملـاور
ضوء ما سبق ،فإ ّن الفقر ّ
الضــعف
الّــيت تش ـ ّكل بنــاء شخصــيّة ّ
الشــاعر وجيعلــه يعتــزل عــن اجملتمــع ،مم ـاّ يشــعر ،علــى إثــره ،بنــوع مــن ّ
والنّقص فرديّاً واجتماعيّاً.
قدي ،فال نبالغ إن قلنا بأ ّن املـرأة وهـا أمهيّـة قصـوى يف تكـوين
ج -المرأة :إذا كنّا منصفني يف موقفنا النّ ّ

الشــاعر بتصــوير املـرأة تصــويراً عاطفيّـاً أو
ـعرى .فكثــرية ﻫــي األشــعار الّــيت قــام مــن خالوهــا ّ
بنــاء املــاغوط ّ
الشـ ّ
فيزيائيّـاً ،فمــا مــن قصـيدة لــه – صــغرية أو كبـرية -إالّ وذكــر فيهــا املـرأة وجعلهــا مــالذه الوحيـد ،خالصـاً مــن
الشـاعر -علـى ال ّـرغم مـن كونـه رجـالً-
الصعبة .ومیكـن القـول إذن بـأ ّن ﻫويّـة ّ
الظّروف الفرديّة واالجتماعيّة ّ
الشـاعر بنـوع مـن الدونيّـة أو
تنزع ،يف حقيقة األمر ،نزوعاً أنثويّاً ال رجوليّاً .وﻫذا بـدوره ّأدى إىل أن يشـعر ّ
النّقص يف موقفه من اجملتمع .و«علی ذكر املرأة جند املاغوط يف شعره شديد احلفاوة هبـا وال يـذكرﻫا إالّ يف
ولعل أبرز ما يرتاءی يف شعره حنو املـرأة حرمانـه الّـذي انطبعـت عليـه شخصـيّته وال میكـن
نفسه أشياء منها ّ
الشاعر مبعزل عن أثر املرأة يف شعره وشخصيتّه».3
أن نتح ّدث عن شخصيّة ﻫذا ّ
كأّنــا
فقــد دفعــت "عقــدة احلرمــان " ﻫــذه ،ال ّشــاعر إلــی أن ينظــر إلــی املـرأة نظــرة أحاديـّـة اجلانــب ،حتـ ّـی ّ
األم
عامــة ،واحتضــان ّ
ـائي منهــا ينطلــق مــن حرمانــه مــن حضــن األســرة ّ
ـائي حبــت .وموقفــه الفيزيـ ّ
جســد فيزيـ ّ
خاصــة ،وقــد انطبــع احلرمــان علــی بعــده النفسـ ّـي ،مثّ إنـّـه صــار جـزأً اليتجـ ّـزأ مــن شخصــيّته .ويقــول يف ﻫــذه
راش ِ
ِ
ْكس ِل /بِ ِع ّدةِ نِسا ٍ َعلی فَ ٍ
الشـاعر مصـاب بنـوع
واح ٍد» .4وﻫذا ّ
يدل علـى أ ّن ّ
املناسبة« :أَنا ُمغْ َرٌم بال َ
من الدونيّة والنّقص ،حيث يريد التّعويض عنه باللّجوء إىل املرأة .ففـي قصـيدة "جنـازة النسـر " جنـده أيضـا
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ْح ْز ُن /ي ا
يصـ ّـرح بفقدانــه للم ـرأة ومقابــل ﻫــذا الفقــدان ،حيــاول التّعــويض عنــه بشــىء آخــر يقــول« :أَيُّه ا ال ُ
ِ
َل ع ن ور َدةٍ أَو أَس ي ٍر /ع ن س ٍ
َّ
فينة َوغَْي َم ٍة
صيف
ويل ال ُْم َجعَّ َدَّ /
الر ُ
الحامل ط ْفلَهُ األ ْش َقر /يَ ْسأ ُ ْ َ ْ ْ
ْ َ
ُ
في الط َ
َس ْي َ
ِ
ات الح ُّرةُ تَكتَ ِس حني كالطّ ِ
اعون/ال ام َرأَةَ ل ي وال َعقي َدةَ /ال َمقه ی َوال ِش تا /
ُ
م َن الْ َوطَ ِنَ /والْكلَم ُ ُ
1
ِ
ِ
ٍ
الشــاعر
ُ
ْح دائِ ِق . »...فهنــا يتفــاقم األمــر ويشــعر ّ
ض ميني بُِق َّوة ي ا ل ُْبن ا ُن! /أُحبُّ ك أَكثَ َر م َن الت َّْب َِ .وال َ
بفقــدان مطلــق يتجلّــى يف تعــابري مــن قبيــل " الم ـرأ َة يل " و"ال عقيــد َة " و"ال مقهـ ًـى " و"ال شــتاءش " ف ـراح
"ض ـ نميين بقـ ّـوةٍ يــا لبنــا ُن "خالص ـاً مــن
الرومنســيّة احلاملــة ،مــن قبيــلُ :
يعـ ّـوض عــن ﻫــذا الفقــدان بالتّصــاوير ّ
الشـعريّة ،آليّـة
احلرمان ،إالّ أ ّن ﻫـذا األمـر ال يفيـده شـيئاً .وبشـكل عـام ،فـإ ّن املـرأة تُعتـرب ،يف جتربـة املـاغوط ّ
دفاعيّة ناجتة عن عقدته النّفسيّة ،إالّ ّأّنا تزداد عمقاً حيناً بعد آخر وتورطّه أخرياً يف انطوائيّة حمضـة وﻫويّـة
مكبوتة.
محاور اغتراب الماغوط

السجن،
تعرض املاغوط يف حياته للتّعذيب واالضطهاد من جانب ّقوات األمن بسوريا ،ول ّـما دخل ّ
لقد ّ
ك ــان أيض ـاً ل ــه عظ ــيم أث ــر يف تك ــوين ﻫويّت ــه الفرديّــة واالجتماعيّــة وم ــا إىل ذل ــك .كم ــا أ ّن ظ ــروف حيات ــه
الضوابط بالفعـل،
يتمرد على القوالب الثّقافيّة واالجتماعيّة .فنجده أحياناً يرفض القواعد و ّ
املأساويّة جعلته ّ
الشاعر االغرتابيّة يف بضعة أنواع:
ال ليعيد البناء ،بل للهدم واإلبادة .فها ﻫنا میكن تقسيم حماور ّ

ردي :متتـاز شخصـيّة املـاغوط بالتّعقيـد والتّنـاقض .وعلـى ﻫـذا ،جنـده أحيانـاً میيـل مـيالً
-1االغتراب الف ّ
رافضـاً إىل احلقــائق االجتماعيّــة والفرديـّـة ومــا إىل ذلــك .لــذلك جنــد شــعره يتمحــور بــني حــني وآخــر ،حــول
يهمنا البحث عنهما يف ﻫذا القليل .ومهما يكن من أمر،
موضوعني ّ
"الرفض والتّمرد " لكن ال ّ
ﻫامني مها ّ
میكن إحالة ﻫذا النّوع من االغرتاب إىل أنواع منها مثال:
الشاعر متتاز شخصـيّته بنـوع مـن التّعقيـد والتّنـاقض .عليـه ،فـا ّن
أ.
العاطفة السلبيّة :سبق القول أ ّن ّ
بالســوداويّة والتّشــاؤم ذاتيّ ـاً؛ ألنّــه مــا مــن قصــيدة لــه ّإال وفيهــا مســحة مــن احلــزن،
عاطفــة املــاغوط تتّســم ّ
والكآبــة ،والقنــوط ،واليــأس أو بــاألحری مــا يسـ ّـمی بالعاطفــة الســلبيّة .ولكـ ّـن ﻫــذا التّشــاؤم لــه -عنــدنا-
الشـاعر األسـريّة ،وعناصـر شخصـيّته كـالتّمرد ،وال ّـرفض ،والفوضـی،
بعدان :بعد
شخصي ينبـع مـن ظـروف ّ
ّ
والّيت استولت عليها طيلة حياته .وبعده اآلخر ،ﻫو ينبع من العاطفة اجلماعيّـة الغالبـة علـی البلـدان العربيّـة
تعرضه ِل
الشاعر خصوصاً .لكن بشكل عام ،إ ّن بذور التّشاؤم زرعت يف ذﻫنيّة ّ
عموماً وبلد ّ
الشاعر عند ّ
 - 1المصدر نفسه ،ص.22
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ٍ
ليس ِمهنيت " .يف ذلك يقـول:
"غُرفةش
َ
مباليني جدران " يف ّ
السجن ،مثّ بلغ أقصی مداه يف جمموعة " الفر ُح َ
ّ وال ّ ِ ِ
«فَأَن ا رج ل طَوي ل ال ِ
ِِ
َجي ٌ
ال س اقطةٌ بَلْه ا ُ/
كم ُن أ ْ
ُ َ
ش اعريَّة /تَ ُ
الم ْف َع َم ة ب الْبُ ْؤ ِ َ
ْقام ة /وف ي ُخطُ واتي ُ
َُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص م ن ُش ُق ِ
ُمكتَنِزةٌ بِالن ِ
ون
وحريَّةَ التَّ لَ ُّ
ص ِ ْ
َّوتُّ ِر /فَأَ ْعطوني كفايَتی م َن النَّبي ذ َوالْ َف ْوض یُ /
ُّعاّ والْ َخ ْيبَة َوالت َ
األَبْ ِ
واب.1»...
الســوداويّة.
ـعري تــدلّنا علــی أ ّن ّ
ومثـّـة إحــاالت وإش ـارات يف ﻫــذا املقطــع ّ
الشـ ّ
الشــاعر مصــاب بنــوع مــن ّ
ـدل علــی الفقــر ،و"أجيــال
ـدل علــی البالﻫــة ،و"يف خط ـواا املفعمــة بــالبؤس " تـ ّ
فداللــة "طويــل القامــة " تـ ّ
س ــاقطة " عل ــی النّظ ــرة الس ــلبيّة إل ــی املس ــتقبل ،و"النّع ــاس واخليب ــة " ،و" التّــوتّر " عل ــی احل ــاالت العاطفيّــة
الشاعر
العاطفي -لو مل
الشاعر النّفسيّة .وينتهي مسري ّ
السلبيّة ،و"الفوضی " علی نوع من العبثيّة يف بنية ّ
ّ
ّ
عما قليل.
َْجنفه -إلی "أزمه اوهويّة " واليت نتح ّدث عنها يف مبحث
مستقل ّ
ّ
ـيكي الـ ّذي يتعلّـق
الرافضةّ :
ب .النّزعة ّ
تتلخص ﻫذه النّزعة يف نوعني مهـا ّأوال ال ّـرفض للقالـب الكالس ّ
السياسيّة واالجتماعيّة الّيت تفرض على اجملتمع من ناحية
ّ
الرفض للقواعد ّ
بالشعر وسياقه احمل ّدد .والثّاين ﻫو ّ
الشـاعر ﻫـو يعتمـد عليـه تعبـرياً عـن واقـع
يهمنا ﻫا ﻫنا ﻫو النّوع الثّاين .و ّ
القوة املتسلّطة على البالد .والّذي ّ
ّ
ليتمرد علی الواقـع املريـر ،ويتم ّـرد ليع ّـرب عـن ثـورة وذلـك إلـی حمطـة
مأساوي .ينفي ّ
ّ
الرفض ويرفض ّ
ليعرب عن ّ
االنتصــار .مــع ﻫــذا ،فإنـّـه قــد أحســن يف التّعبــري عــن الـ ّـرفض مــن خــالل أداة النّفــي " ال " ،ويف قصــيدته "
المطَ ُر وال
أوراق اخلريــف " جــاء النّفــى تعب ـرياً عــن الـ ّـرفض حيــث يقــول« :ال أُري ُد أَ ْن أَ ْس َم َه َش ْيئا  /ال َ
ِ
ِِ
ت ال ِ
ِ
طام
ص ُ
َن أ ْ
َس َم َه إِالّ طَ ْقطََقةَ ال َقصائد في ُجيُوبي /وارت َ
وت الضَّحيَّة وال َ
الْموسيقی  /ال َ
ْجالّد /ل ْ
ص ْو ُ َ
كان إلی م ٍ
ب علی ظَهري ِمن م ٍ
الحقائِ ِ
كان.2»...
َ
ْ َ
َ

ـريب حي ــث يق ــول« :أن ا
و يف ذروة الــرفض ينف ــي ﻫويّتــه بنفس ــه ومجي ــع مــن حول ــه م ــن أبنــاء ّ
الش ــعب العـ ّ
الأَح ِم ل هويَّ ة ف ي جيب ي /وال مو ِع دا ف ي ذاكرت ي  /أنَ ا لَ م أ ِ
كه َعلَ ی
ْ ْ
س ْ
َْ َ َْ
س ف ي َم ْقه ی ولَ ْم /اَتَ َ
َجل ْ
ْ ُ
3
ر ٍ
صيف. »...
َ
السلطة مـن خـالل اعتمـاده علـی آليّـة النّفـى .ولـذلك نـراه
و ﻫو يرفض اوهويّة اجلمعيّة الّيت كونتها أجهزة ّ
تكون مـن شـعور باحليـاة يف ذاكرتـه ،ومـا قـد جـری لـه يف املاضـي ،مـن فعـل وسـلوك
كل ما قد ّ
ينفي اوهويّة و ّ
الرفض للتّعبري عن الواقع الّذي أفقده ﻫويّته وشخصيّته الّيت تعترب جوﻫر حياته.
مثري .فيعتمد علی ّ
 - ۱المصدر نفسه ،ص.38
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الشخصيّة ديناميكيّة العالقة بين نزعة – ...عباس گنجعلي وسيدمهدي نوري كيذقاين ومهدي نودﻫي

.

الشخصيّة ﻫي أنّه میيل إىل نوع من الفوضى يف
ت .النّزعة الفوضويّة :ميزة أخرى من ميزات املاغوط ّ
يوضـح نفسـه
السلوكيّة .لـذلك جنـد حياتـه مليئـة باألحـداث والطّـوارئ النّفسـيّة واالجتماعيّـة وغريمهـاّ .
نزعته ّ
ص ْفر /ت اري ٌٌِ :
ص ْفرِ ٌ /
ﻫذا األمر بوضوح تام مثال يف قصيدة " اجلالء املدرسي "ِ ٌ « :
ص ْف ٌر/
ّ
آدابٌ :
علومٌ :
ّ
الذكا ِ :
ّلغات األجنبيةِ :
ص ْف ٌرَّ /
ص ْف ٌر.1»...
ال ُ
ّ
ُ
ـوي إىل احليـاة والقضـايا االجتماعيّـة ومـا
فكثرية ﻫي اإلحيـاءات وال ّ
ـدالئل الّـيت تشـعرنا مبيـل ّ
الشـاعر الفوض ّ
الشاعر
إىل ذلك .وﻫذا األمر يتعلّق ّ
ياسي أيضاً جنده میيل مـيالً فوضـويّاً
باجتاه ّ
العلمي ،لكن يف ّاجتاﻫه ّ
الس ّ
ّ
الفقر...واتّضـ َـح يل أ ّن
ينطلــق مــن وضــعيّة حياتــه املأســاويّة .يقــول ﻫــو نفســه يف ﻫــذه املناســبة «رّمبــا كــان ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـرتت الثّـاين
َ
متجم َـد األطـراف مـن ال ْـربد ،اخ ُ
أحد ُمها بعيـ شد عـن احلـارة واليُوج ُـد يف مقـنره مـدفأةش ،وألنّنـی كنـت ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ت موجـةُ الــربد األولــی ،مل أحضـ ْـر لــه
دون تـ ّ
ـب مــن حارتنــا ،ويف مقـ ّـره مــدفأةش ...ومنــذ أن انتهـ ْ
ـردد ،ألَنـّـه قريـ ش
تربعات ...فجمعتها واشرتيت هبا "بنطلوناً "...لكنّين سجنت».2
اجتماعاً...باستثناء...كلّفوين جبمع ّ
الشـعور
تدخل ﻫذا ّ
الشاعر كان على نوع من الفوضى يف حياته ّ
يتضح أ ّن ّ
ومن ﻫنا ّ
الشخصيّة ،ومن مثّ ّ
بالفوضى يف ّقوته االبداعيّة ،ممّا میكن احلكم على جتربته بالفوضي إيل ح ّد كبري.
الشــاعركان ينــزع نزعــة فوضــويّة يف ســلوكيّاته س ـواء يف اجملــال
ث .الّنزعــة االنطوائيّــة :كمــا ثبــت لنــا أ ّن ّ
الرئيســة عنــد املــاغوط ﻫــو نزعتهــا االنطوائيّــة .فهــو
ـاطفي أو الفـ ّ
ـردي بشــكل عــام .مــن احملــاور االغرتابيّــة ّ
العـ ّ
السـلبيّة مـن احلـزن ،والكآبـة ،والتشـاؤم ومـا إلـی ذلـك .وقـد
دائماً جيوب عـامل الـنّفس جمتـازاً سـالمل العاطفـة ّ
وصــل ﻫــذا األمــر يف أشــعاره إلــی درجــة تــدفعنا إيل أن نســميه "بشــاعر االنطـواء " .تتجلــی ﻫــذه االنطوائيّــة
ِ
ِ
لديه يف تعبري "احللم " يف بعض من قصائده .يقول« :أَنا َسيِّ ُد ْاأل ْ ِ
َحلُ ُم
عيم ْاألَرائك الْفا ِرغَة /أ ْ
َحالم َ /وَز ُ
َص ِدقا ٍ ِم َن ال َْو ْح ِل /بِأ َْمطا ٍر ِم َن النّا ِر /بِ َج ْي ٍل ٍ
هائل ِم َن النّا ِر فَ ْو َن ظَهري.3»...
بِأ ْ
...الح ْل ُمَ ..ع َربَت ي َّ
الح ْل ُم
الذ َهبِيَّ ةُ ُّ
الص لْبَةُ
ُ
الصــلبة قــائالً« :آه ُ
ويف مكــان آخــر جيعلــه عربتــه الذﻫبيّــة ّ
َ
ت ،وتَ َف َّر َن َش مل َعجالتِه ا ك الْغَج ِر /ف ي ك ِّل مك ٍ
الربِي ِهَ /و ِع ْن َدما
ذات ل َْي لَ ٍة بِ ِّ
ت َ
انَ /حلُ ْم ُ
َ
َ
ُْ َ
تَ َحطَّ َم ْ َ
الزهور تُغَطِّی ِوسادتي...و ِ
ِ ِ
ت بِال ِ
راب تُطَِّو ُن ُعنُقي
ْت/كانَ ْ
استَ ْي َقم ُ
َ
ْ
ْحريَّة /كانَت الح ُ
لكن ع ْن َدما َحلَ ْم ُ ُ
َ ْ
ت ُّ ُ ُ
4
باح . »...فإذا استعرضنا قصائد املـاغوط ،واحـدة إثـر األخـری ،نتأكـد مـن أنّـه قـد اسـتغرق يف
الص ِ
كهال َِة َّ
 - ۱حممد املاغوط ،شرن عدن غرب اهلل ،ص . .687
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بالشرافة واإلنسانيّة دائما.
مرة باحلريّة وأخری ّ
عامل النّفس أكثر من أن يكون يف أرض الواقع .فيحلم ّ

السياســية يف تعامــل دائــم مــع البنيــة
اعی :لــو دقّقنــا قلــيالً التّضــح لنــا أ ّن البنيــة ّ
 -2االغت راب االجتم ّ
الرقـي والتّط ّـور مالـت البنيــة االجتماعيّـة حنوﻫـا أيضـا ،كمـا أنـّـه
االجتماعيّـة ،فـإذا مالـت البنيـة السياســيّة حنـو ّ
سوي.
يعرتضهما التّوتّر واالحنطاط على ح ّد ّ
تعرضــت البلــدان العربيّــة والســيّما ســوريا ولبنــان وفلســطني ،يف أثنــاء احلــرب األوىل والثانيّــة ،ألسـواء
ولقــد ّ
تعرضت ألحداث خمتلفة عسـكريّة
حاالت سياسيّة من جانب ال ّدول األروبيّة .وال يفوتنا القول بأ ّن سوريا ّ
متتالية منها :انقـالب حسـنی ال ّـزعيم يف مـارس سـنة  1949م وانقـالب سـامي احلنّـاوي يف أغسـطس سـنة
1
الشاعر فی نفسه معلما
 1949م وانقالب أديب الشيشكلي يف ديسمرب سنة  1949م  .ومن ﻫنا يری ّ
السالمة الفكريّة الّيت تنتهـي هبـم حنـو املكافحـة ضـ ّد الظّلـم والعـدوان .فتـ ّدخل
حنونا يدفع بقلمه شعبه حنو ّ
هتمه الثّورات الّيت تثقل كاﻫل البالد .وتبلغ اغرتابيّة
املاغوط يف مواجهة صرحية مع البنية االجتماعيّة الّيت ال ّ
الشـرافة علــى األرض وال
املـاغوط االجتماعيّـة ذروهتــا ،ملـا وجــد نفسـه أمــام جمتمـع قـد ألقيــت أشـالء احلريـّـة و ّ
ّ
حاس ةَ َّ ِ
ام األَقْ ِ
دام العاريَ ِة َوالثِّي ِ
اب
يعتين هبا أحـد بتاتـاً .فيقـول يف جمـال احلريّـة« :لَ َق ْد فَ َق ْدنا َّ
الش َرف /أَم َ
ِ
ِ
وض ه ِم ن ل ِ ٍ
ِ
ام َس يِّدي الْقاض ي/
الس ياط الَّت ي تُ َ ُ ْ ْ
َح ِم ط ْفلَ ة بِ ُع ْم ِر الْ َوْرد /تُ ْجلَ ُد عاري ة أَم َ
ال ُْم َم ّزقَّ ة /أَم َ
ام ّ
ِ
ِ
شب ِق /والْ ِهياج ال ِ
ِ
ٍ
ْج ْنسي.2»...
َوع َّدةُ ِرجال تَ ْر َش ُح م ْن عيُون ِه ْم نَتانَةُ ال َ َ َ ُ
بالشــرف والكرامــة ،كمــا أنـّـه فقــد قدرتــه علــی
الشــاعر أ ّن اجملتمــع لقــد فقــد إحساســه وشــعوره ّ
ﻫنــا يؤكــد ّ
أي ظلــم يعـ ّـرض وجــوده وش ـرافته للـ ّـزوال والقمــع .إذ أنـّـه أصــبح جمـ ّـرد مســتمع إلــی ضوضــاء
الوقــوف أمــام ّ
حرشــات اجلنســيّة الّــيت يرتكبهــا اخلََونــة وال َقتَلــة جتــاه الطّفلــة وامل ـرأة .ﻫــو
وصــخب الظّلــم ونــاظراً للخيانــة والتّ ّ
الشـرف
دمـروا بنـاء ّ
يعرف متاماً أ ّن ﻫذه القضايا االجتماعيّة املؤملة التنبع إالّ مـن حكـام طغـاة أو جهلـة قـد ّ
الشنيعة .لذلك جنده يتّصفهم قائالً:
اإلنساينّ بأعماوهم ّ
ِ
ور
ْم و ٌد ُ
الحك ُ
« ُ
ام :طُغ اةٌ ،قُس اةٌ ،بُغ اةٌَ ،ج َهلَ ةٌ ،انْته ا ِزيُّو َنُ ،من افقو َنَ /وقُلُ وبُ ْ
وص ُخ ُ
هم َح َج ٌر جل ُ
الص ِ
وانُّ /
كرمو َن!...األ َْوط ا ُنَ :حبيبَ ةٌُ ،م ْبتَغ اةٌ،
َّ
صراص ٌيرُ ،م َذلُّونُ ،مه انو َنُ ،م َّ
مام ةٌَ ،
الش ُع ُ
َمام ةٌ ،قَ َ
وب ل َ
ْكرام ِة.3»...
فورةُ ال َ
أَبيَّةٌَ ،م ْو َ

 - ۱سيل باتريك ،الصراع على سوريا ،ص . .18

 - ۲حممد املاغوط ،الفرح ليس مهنتي ،ص .265

 - 3حممد املاغوط ،شرن عدن غرب اهلل ،ص .12
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حممد املاغوط فحسب ،بل نال مـن شـرائح كثـرية يف اجملتمـع .احلكـام
فالقمع والظّلم واإلﻫانة مل تنَل من ّ
ـب
قساة ج ّداً يف تشريدﻫم ّ
للشباب والنّساء واألطفال علی ح ّد سواء ،ووهذا فـإ ّن تفكـري املـاغوط كـان ينص ّ
الســاخر املعهــود.
وتعســف وحرمــان ألبنــاء وطنــه معتمــداً علــی أســلوبه ّ
علــی كـ ّـل مــا يرتكبــه اخلونــة مــن ظلــم ّ
كل فرصة حصوالً علی حاجتها الفاضحة جتاه اجملتمع.
لكن ﻫناك فئة أخری تغتنم ّ
ـاعي والفوضــی السياسـ ّـي مــن جهــة،
واتّضــح لنــا أن ّ
الشــاعر يعــاين مــن القـ ّـوة املتســلطّة والكبــت االجتمـ ّ
ـاعي مــن جهــة أخــری ،ممــا جيعــل الــوطن مكانـاً بــارداً مجــدت
وضــعف الــوعي اجلمـ ّ
ـاﻫريي واالحنطــاط االجتمـ ّ
الشرف واحلريّة يف التّعبري والفكرة .لذلك نراه يشبه الوطن بـ "سيربيا
كل القيم اإلنسانيّة ،من الكرامة و ّ
فيها ّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ازي /وَزح افَتي
في الْ ّفرا ُ َوقُبُّ َعت ي َوح ذائي َوقُ ّف ّ
"ملا فيه من برودة وصعوبة قـائالً« :إنِّهُ :س ْيبريا /أَيْ َن م ْعطَ َ
ِ
ِ
ْح َقيقيّةُ َواألَبَ َديَّةُ /فَأ َْهال َو َس ْهال.1»...
خار يَتَ َ
صاع ُد م ْن أَفْواهنا /إِنَّها ْ
سيبريا ال َ
َوكالبي والْبُ ُ
الشـرق األوسـط:
وتتجلّى احملطّة األخرية الغرتابيّة املـاغوط االجتماعيّـة يف مأسـاة نتجـت عـن وجودنـا يف ّ
"الشــرق األوســط " ومنــذ جمموعتــه األولــی
الســتائر امسهــا ّ
«فمأســاة ّ
حممــد املــاغوط أنـّـه ُولــد يف غرفــة مســدلة ّ
"حز شن يف ِ
ضوء القم ِر " وﻫو حياول إجياد بعض الكوی أو توسيع ما بني قضبان النّوافذ لريى العامل ويتسنّم
بعــض احلريـّـة وذروة ﻫــذه احلريـّـة ﻫــي إصـراره علــی تغيــري ﻫــذا الواقــع وحيــداً .ال میلــك مــن أســلحة التّغيــري إالّ
السجن».2
ّ
الشعر .فبقدر ما تكون الكلمة يف احللم طريقاً إلی احلريّة جندﻫا يف الواقع طريقاً إلی ّ
الشاعر وما خيرج منـه باعتبـاره
بداعي :يبدو جليّاً أنّه ﻫناك نوع من العالقة بني ذات ّ
 -3االغتراب اإل ّ

الش ــعر يف كث ــري م ــن
ّقوت ــه اإلبداعيّ ــة .ف ــإذا كان ــت املظ ــاﻫر االجتماعيّ ــة والسيّاس ــية باعثـ ـاً أص ــليّاً يف كتاب ــة ّ
الش ـ ــاعر
الرئيسـ ـ ّـي يف الق ـ ـ ّـوة اإلبداعيّـ ــة ﻫ ـ ــو وض ـ ــعيّة ّ
األحيـ ــان ،لكنّـ ــه يف بع ـ ــض األحي ـ ــان جن ـ ــد أ ّن العام ـ ــل ّ
السلبيّة .وعلى ضوء ما سبق ،فانّه ﻫناك عالقة وطيدة بني إبداعيّة املاغوط ووضعيّته النّفسيّة
السيكولوجيّة ّ
ّ
بشكل عام .وقيـل آنفـاً إ ّن نفسـيّة املـاغوط متتـاز بنـوع مـن التّعقيـد والتّنـاقض ،إذ إنّنـا جنـد جتلّياهتـا تظهـر يف
ولعل أبرز ما يرتاءی يف جتربته جتاه ﻫـذه العالقـة ﻫـو :أ -داللـة العنـوان :نعلـم جيّـداً أ ّن
جتربته بشكل عامّ .
الشــاعر الفرديـّـة مــن جهــة ،ويف
للعن ـوان أمهيّــة قصــوی يف التّلقــي واالســتيعاب ،أي يف الكشــف عــن حالــة ّ
ﻫام يف تسليط
إدراك النّص والبنية ال ّدالليّة من قبل املتل ّقي من جهة أخری .ولعناوين املاغوط يف ديوانه أثر ّ
ولعل الستعراضنا ﻫذا لبعض عناوين ديوانه ما يعطي طابعاً واضحاً عن شكل
ّ
الضوء على نزعته االغرتابيّةّ .
ﻫذه القصائد الّيت حتتوي االغرتاب يف ّقوته االبداعيّة:
 - 1المصدر نفسه ،ص . .8

 - ۲حممد املاغوط ،اآلثار الكاملة ،ص .8
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بكل أبعاده
السفر :عنوان يدلّنا على ّ
الضيق والقهر واملعاناة لذلك يدعو إلی ّ
 -1حقيبة ّ
الرفض ّ
ويالحظ فيه نوع من االغرتاب.
للرفض والتّمرد نتيجة
-2كرة الثّلج :عنوان
ّ
استعاري حيوي يف ضمنه االنتفاضة واملكافحة ،فهو دعوة ّ
نوع من االغرتاب أيضا.
 -3بطل لغري ﻫذا الزمان واملكان :فهو دعوة إلی الرفض والتّمرد على الواقع الذي يعيشه .وﻫذا يفضي
بنا إلی واقع اإلنسان العريب التّائه يف ظلمات الواقع الفاسد.
وﻫو الشك رفض واستنكار ملثل ﻫذا الواقع املخزي الّذي يصبح فيه اإلنسان صخرة ،أودمية ،ورّمبا
الرفض ّأوال ،لكنّها تاا من نزعة اغرتابية تدفع
هبيمة .وصحيح أ ّن ﻫذه العناوين حتوي يف ضمنها التّمرد و ّ
الشاعر حنو استخدام ﻫذه العناوين.
ّ
للسـرد القصص ّـي لكنّــه
الرئيسـة ّ
بـاء -تقانـة فـالش بــاك :علـى ال ّـرغم مـن أ ّن ﻫــذه التّقانـة تعتـرب مـن احملــاور ّ
ـريي باالســتذكار او
جنــده أيضــا يتجلّــى بوضــوح يف جتربــة املــاغوط ّ
الشــعريّة .وقــد يســتعني يف منهجــه التّعبـ ّ
"الفالش باك " .ولنقرأ ﻫذا املقطع الشعري-من قصيدته يف املبغی -الـ ّدالِ « :م ْن قَ ِ
ديم ال َّزَم ِن ...أَنَا ِم َن
س والْمق ابِ ِر /أ ِ
الس ِ
هول ال ُْمغَطّ اةِ بِ َّ
َّ
الجميلَة//يَ دي
ُح ُّ
الش ْر ِنِ /م ْن تِْل ك ُّ
كه َوالثِّي َ
اب َ
َّس َ
الش ْم ِ َ
ب الت َ
ِ
ِ
الص ْخ ِر/تَ ْش َه ُق بِ ْاألَل َِم
ارة ِم َن َّ
ت أ ََرى ق َّ
//و بَ ْي َن أ َْه دابِها ال َْع ْميا ...ك ْن ُ
س ُعنُ َق ال َْم ْرأَة الْب ا ِر َدةَ َ
تَ تَ لَ َّم ُ
ث ِّ
الال ِم َع ِة ...م اذا تَ ْع ِرف و َن َع ْن م اري
َحذيَ ِة ّ
الش فاهُ ال َْم ْق ُرورةُ
...ح ْي ُ
الحري ِر/.../فَأَنْ تُ ْم يا َذوی األ ْ
َ
َو َ
ٍ
ِ
ِ
الشــعري تؤكــد
/...وتَ ُم ُ
فثمــة إحــاالت وإشــارات عديــدة يف ﻫــذا املقطــع ّ
الخائ َف ةُ َ
وت قُ ْب لَ ةٌ إثْ َر قُ ْب لَ ةّ »!..
عري ﻫذا ،علی تقانة "االستذكار " وحتديداً علی ال ّذاكرة البعيدة،
الشاعر اعتمد ،يف بناء نصه ّ
علی أ ّن ّ
الش ّ
الشــاعر عميق ـاً يف ﻫــذه ال ـ ّذاكرة قائم ـاً علــی املــنهج التّعبــريي الكثيــف واملركــز.
ذاكــرة الطفولــة حيــث يغــور ّ
الشـاعر
الزمن املاضـي اسـتذكار ّ
الصخر " تدلّنا علی ّ
فدالالت ك "من قدمی ّ
الزمن ""و"كنت أری قارةّ من ّ
االجتماعي الّذي أنتج ﻫذه احلالة غري
الشاعر الواقع
يبني ّ
وعودته إلی الوراء .ومن خالل املومس "ماري " ّ
ّ
الشــاعرة إضــافة إلــی إخوتــه البشــر
الرﻫيــب الّــذی جيتــاح الـ ّذات ّ
ـانی ّ
اإلنســانيّة ،مث يســتطرد مبيّنـاً األمل اإلنسـ ّ
جيسد ﻫذا األمل ويعمـق مـن قتامـة املشـهد املسـربل بـاحلزن عـن طريـق
املضطهدين ،وقد استطاع املاغوط أن ّ
1
يتكرر يف ذﻫنيّته على ال ّدوام.
نفسي ّ
التّماﻫي مع الطّبيعة  .ويف اعتماده علی املاضي ﻫناك اغرتاب ّ

 - ۱فائز العراقي ،القصيدة الحرة ،محمدالماغوط نموذجا ،ص.103
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هويّة الماغوط اإللكترونيّة
اوهامـة الّـيت تتّصـل ببنيـة
رّمبا كـان صـعباً علينـا البحـث عـن اوهويّـة جـذورﻫا وأصـووها ،باعتبارﻫـا مـن املبـادئ ّ
يعرفنــا
الفــرد اللغويـّـة واالجتماعيّــة ومــا إىل ذلــك .لكنّــه بشــكل عــام واســتناداً إىل العن ـوان -لوجعلنــاه أص ـالً ّ
ض ــده يف الواق ــع -ف ــيمكن تقس ــيم اوهويّــة إيل قس ــمني أساس ــيني مه ــا اوهويّــة احلقيقيّ ــة واجملازيّــة أو ب ــاألحرى
اإللكرتونيّــة .إخرتنــا "اوهويـّـة اإللكرتونيّــة" متبوعـاً للعنـوان للســببني :ذلــك عنـوان قصــيدة مــن قصــائد املــاغوط
الشـعريّة .ولكـى يـزداد املوضـوع أشـ ّد
ـوري يف جتربـة املـاغوط ّ
األساسيّة ّأوالً ،وثانياً أ ّن ﻫذا العنـوان لـه دور حم ّ

الشــاعر املعنونــة "بالهويّ ة االلكترونيّ ة يف كتابــه "شــرق
وضــوحاً الب ـ ّد لنــا أن نس ـلّط الضــوء علــى قصــيدة ّ
عدن غرب اهلل":
ُّ ِ
ِ ِ
ول :حس ب ِ
الج َه ِة الَّت ي
«االسمّ :
ب الم ُروف ف ي الم ْنطََق ة //الطّ ُ َ َ َ
س َ
محمد أو عيس ى أو موس ى َح َ
ْج نس :حس ب فَراس ِة الْم ْخت ا ِر وأَم ي ِن ِّ ِ
ِ ِ
ني //ال َْهوايَ ةُ:
أَقِ ُ
َمامه ا ف ي تِْل َ
فأ َ
َ
ك اللَّ ْحمَ ة /ال ُ َ َ َ َ ُ
الس ج ِّل ال َْم َد ّ
ج َوُمتأ َِّه ٌل ِم َن الْ َقض يَّ ِة //التّابِعيَّ ةُُ :ج ْمهوريَّ ةُ أَفَالط و َن َّ
الش ْعبِيَّةُ
ب //الْحالَ ةُ ْ
االجتماعيَّ ةُُ :مت َزِّو ٌ
التَّث ا ُب ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ف
وس ْ
العلْمانيَّ ةُ ال ْمحافَمَ ةُ ال ُْمتَّح َدةُ ُ
يم ْقراطيَّ ةُ ال َْع َربيَّ ةُ اإلفْريقيَّ ةُ َ
هوريِّ ةُ فَ َرح ات ليُ ُ
ال ّد ُ
العمْم ى أ َْو ُج ْم ُ
َى ر ٍ
الد الّت ي ُزْرتُه اِ :س ْج ُن ال ُْم َّزةِ،
صيف أ َْو حاويٍَة َعلَْي ِهِّ /
الس ُنُ :م َحيَّ ٌر /الْ بِ ُ
سَ //مكا ُن ا ِإل َ
قامة :أ ُّ َ
إ ْدريْ ْ
الرم ل ،الميَّ ةُ وميَّ ةُ  /تَزمام ارت ،أَب و َز ْعب ل ،أب و غُري بَ //ع َد ُد العي ِ
ال َقل َْعةَُّ ،
ون
َ ْ
َ
َْ ْ
َْ
س ْن ،تَ ْد ُم ْرْ َ َّ ،
الش ْيٌ َح َ
ِِ
نان :حس ب مراكِ ِز التَّحقي ِق لِلدَّولِ ةِ /
ِ
واآلذان واألس ِ
ِ
َس ُه ِم
واح ٌد َ
ْ
وخ ْمس و َن بِال ِْمئَ ة م ْن َع َددها َكأ ْ
ْ
ََ َ َ
الرسميَّ ِة //الطِّعام الْم َفضَّل :األَحالم /الْع ْنوا ُن االلِ ْكتُروني :غَرب ِ
َّ ِ
اهلل َش ْر ُن َع ْد ٍن…».1
الش ِركات َّ ْ
ُ ُ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ ُ
بصحة
أضر ّ
سبق لنا القول عن شخصية املاغوط مكونّة من الفقر واملرأة واخلوفّ .أما الفقر واملرأة فلقد ّ
حممد املـاغوط حلـزن
بنية ّ
أضر ّ
وتعرض ّ
بصحة بنيته النّفسيّةّ .
الشاعر االقتصاديّة والعاطفيّة ،كما أ ّن اخلوف ّ
تعرضــه
جرهبــا عنــد ّ
شــديد يف حياتــه حيــث أتــی ﻫــذا احلــزن نتيجــة أقصــى حــاالت التّعــذيب الّــيت كــان قــد ّ
الشــاعر يواجــه
الشــاعر احلقيقيّــة .فلــذلك جنــد ّ
للســجن وواقــع احليــاة .وﻫــذه األمــور كلّهــا شـ ّكلت شخصــيّة ّ
ّ
نزعة اغرتابيّة يف بداية األمـر ،ومـا إن خـرج مـن ﻫـذة اوه ّـوة فيسـقط يف ﻫاويـة أشـ ّد عمقـا منهـا ،وﻫـي العبثيّـة
الّيت تأا األمور عنده عن العبث والفوضى .واحملطّة األخرية ﻫي أزمة اوهويّة الّيت جتعله متأرجحاً بني سـالمل
العاطفــة الســلبيّة واإلجيابيّــة ،لكــن الوجــه الغالــب يف ﻫــذه احلالــة ﻫــو ســقوط مجاليّــات احليــاة عنــد الشــاعر.

 - ۱حممد املاغوط ،شرن عدن غرب اهلل.246-245 ،
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وينظمه يف إطار سخريته املعهودة قـائالً« :أَنَا الأ ْ ِ
ذاكرت ي  /أَنَا ل ْم
َحم ُل هويَّة في َج ْيبي /وال موع دا ف ي َ
أ ِ
كه َعلَی ر ٍ
صيف.1»...
ْ
س ْ
َ
س في َم ْقهی ولم أَتَ َ
َجل ْ
ش َرةُ /اللَّ ْو ُن:
ْح َ
ولكــي يــزداد املوضــوع أشـ ّد وضــوحاً نــأا بقصــيدة "النّخــاس " وﻫــو يقــولْ « :
اإلس ُم :ال َ
ِ
ب /الْجب ين :ف ي الوح ِل /مك ا ُن ا ِإلقام ة :الْم ْقب رةُ أَو ِس ِجالّ ِ
الر ْع ِ
ت ا ِإل ْحص ا ِ  /ال ِْم ْهنَ ةُ:
أْ
ََ ْ
َ
َْ َ
ُ
َص َف ُر م َن ُ
ْجيَّةٌ ِ
ف ثَل ِ
ال َذ َهبيَّ ةٌ وس ما َزرق ا َ ،ع ِ
اعةُِ :رم ٌ
ف
وخري ٌ
واص ُ
.../ع ْن دي ثَ ْل ٌج لِل َْعص افِي ِرَ /
اّ /الْبَض َ
َ ٌ ْ ُ
نَ ّخ ُ
ِ ِ ِ
ْغابات /س ٌ ِ
الباع ِة ،لِ ْْلستِ ِ
لِل ِ
غاثات.2»...
عال ل ْْل ِزقَّ ِة /ونَوافِ ُذ عاليَةٌ لمناداة َ
ْ
ُ
أزمــة اوهويــة،
و صــحيح أ ّن الـ ّدالالت املوجــودة يف ﻫــذه املقــاطع تشــعرنا بــأ ّن املــاغوط قــد وقــع يف مهــاوي ّ
لكنّه  -ومبـا أ ّن الفـرد يف تعامـل دائـم مـع اجملتمـع ،وكلّمـا تـاثّر منـه اجملتمـع تـاثّر منـه ﻫـو أيضـاً -يف تـأثّر مـن
الشــاعر وقــع يف أزمــة اوهويـّـة مــن جهتــني:
الوضــعيّة االجتماعيّــة بــاملعنی الواســع للكلمــة .وإيضــاح ذلــك أ ّن ّ
األبوي والثّانية أ ّن حياتـه كانـت
األوىل ﻫي أنّه قد عاش حياة مليئة بالفقر والفاقة وعقدة احلرمان والتّسلط
ّ
يف جمتم ـ ــع میت ـ ــاز جبمي ـ ــع ص ـ ــفات س ـ ــلبيّة اجتماعيّـ ــة منه ـ ــا اخلل ـ ــل الطبق ـ ــي ،واالس ـ ــتهتار ،واالصض ـ ــطهاد،
التحرشات اجلنسيّة وما إىل ذلك.
و ّ
النّتيجة
ﻫنا الب ّد لنا من كلمة ختاميّة خنتصر فيها ما أمجلناه وأسهبنا يف شرحه فيما سبق من الكالم .وعلى ﻫذا
األساس تأا النّتيجة ضمن حماور تتعلّق ببعدين ﻫامني انتهى البحث من خالوهما ،مها:

ـيني علمي ّـني
توصلنا يف ﻫـذاجملال إىل أ ّن مفهـوم االغـرتاب يكمـن وراء منطلقـني أساس ّ
-1البعد النّمريّ :
الفلسفي .وعلى ﻫذا األساس يعترب االغـرتاب مصـطلحاً فلسـفياً-نفسـيّاً لـه جـذور
مها البعد النّفسي والبعد
ّ
الرومانس ـ ّـي كم ــا يعتق ــد
يف األدب أيض ـاً ،وزد عل ــى ذل ــك أ ّن االغ ـرتاب ل ــيس مفهوم ـاً منطلق ـاً م ــن األدب ّ
فلسفي يستقي أصوله ومبادئه من علم النفس.
البعض فقط؛ بل ﻫو يتجاوز آفاق األدب وصوالً إىل ّاجتاه
ّ
ويف ﻫـذه احلالــة ال يقتصــر االغـرتاب علـى شــخص دون آخــر بــل يعـ ّـم اجلميـع ،إذ أنـّـه يتّصــل ببنيــة االنســان
النّفسـيّة عامــة .وحصــاد البحــث أ ّن االغـرتاب بكــل مــا فيـه مــن األبعــاد والتّحـ ّديات اجلوﻫريـّـة لــه يــوثّر ســلبياً
الســلبيّة
علــى كيفيّــة بنــاء شخصــيّة األديــب أو ّ
ـأثرت هبــذه األبعــاد ّ
الشــاعر بوجــه عــام .وكــذلك اوهويـّـة الــيت تـ ّ
جتعل الفرد ال حمالة يتّجه اجتّاﻫاً سلبيّاً يف موقفه من اجملتمع.
 - 1حممد املاغوط ،الفرح ليس مهنتي ،ص .236
- 2المصدر نفسه ،ص .287
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توصلنا يف ﻫذا اجملال إىل حمورين أساسـيّني .ممـا يتعلـق بـاألول أنّـه وجـدنا أن وجـوه
 -2البعد التّطبيقيّ :

املــاغوط االغرتابيــة ﻫــی االغ ـرتاب الفــردي واالجتمــاعي واإلبــداعي؛ إذن ال تقتصــر نزعتــه االغرتابيّــة بظروفــه
الشــاعر ،وباإلضــافة إىل تعبــريه عــن حزنــه الشخصـ ّـي العميــق
الفرديـّـة فقــط ،بــل يف أحيــان كثــرية نشــاﻫد أ ّن ّ
الســوداويّة
نتيجــة ظروفــه األسـريّة ،يرغــب يف الكشــف عــن املهــاوي الّــيت ســقط فيهــا اجملتمــع مــن االغرتابيّــة و ّ
والعبثيّة وما إىل ذلك .فاوهويّة االلكرتونيّة ،باعتبارﻫا قصيدة ﻫامة من قصائد املاغوط ،ﻫي يف احلقيقة ﻫوية
الشـاعر
جمازية ومنفعلة للمجتمع عامة وللشاعر خاصة مما انبعثت من حاالت عاطفيّة سلبيّة مل يكن فيها ّ
قادراً على التّعويض عنها مبا میأل فراغ شخصيّته فمال ،على إثره ،إىل آفاق بعيدة عن الواقع .ومـن النّتـائج
العريب بشكل عام .وعلى ﻫذا ،جنـد
ّ
العامة أ ّن احلرب العامليّة األوىل والثّانية ّأدت بدورﻫا إىل زعزعة األدب ّ
الشـعراء الشـعريّة ،بأشـكال خمتلفـة منهـا مـثالً التّشـاؤم واالغـرتاب والعدميّـة والعبثيـة ومـا إيل
جتليّاهتا يف جتربة ّ
الرغم من أ ّن اوهويّة اإللكرتونيّـة عنـوان لقصـيدة ،إالّ
ذلك ،فصارت اوهويّة البشريّة مجعاء ﻫباءً منثوراً .وعلى ّ
ـدل علـى
الشاعر وجمتمعه ،واتّصافها ب "اإللكرتونيّة " ي ّ
أّنا حقيقة واضحة كاملرآة الّيت تنعكس فيها ﻫويّة ّ
للشاعر ولغريه من أبناء جمتمعه بشكل عام.
العاطفي و
االحنراف
الفكري ّ
ّ
ّ
قائمة المصادر والمراجه
أوال :المصادر العربيّة:
أ .الكتب:
-1ابن منظور ،مجال الدين حممد ،لسان العرب ،مج  ،10الطبعة األوىل ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب
للطباعة والنشر 1990،م.
 -2ابوماضي ،ايليا ،اآلثار الكاملة( ،د.ط) ،بريوت :دار مكتبة اوهالل 2006 ،م.
-3امرؤالقيس( ،الديوان) ،شرحه حممداخلضرمي ،الطبعة األوىل ،عمان :دارعمار 1991 ،م.
-4آدم ،لؤي ،محمد الماغوط( ،وطن في وطن) ،الطبعة األوىل ،دمشق :دار املدی 2000 ،م.
-5باتريك ،سيل ،الصراع على سوريا ،ترمجة :مسرية عبده ،حممد فالحة ،الطبعة األوىل ،دمشق :دار طالس،
 2008م.
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-8صويلح ،خليل ،اغتصاب كان واخواتها( ،حوارات حررها خليل صويلح) ،الطبعة األوىل ،دمشق :دار
البلد 2002 ،م.
-9عتيق ،عبد العزيز ،في النقد االدبي ،الطبعة األوىل ،بريوت :دار النهضة العربية( ،د.ت).
-10العراقي ،فائز ،القصيدة الحرة ،محمدالماغوط نموذجا ،الطبعة األوىل ،بريوت :مركز اإلّناء احلضاري،
 2000م.
-11فهمي ،ماﻫرحسن ،الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث ،الطبعة الثانية ،الكويت :دارالقلم1981 ،

م.

-12املاغوط ،حممد ،اآلثارالكاملة( ،د.ط) ،دمشق :دار املدى 2006 ،م.
 ،--- ،--- -13حزن في ضو القمر( ،د.ط) ،دمشق :دار املدى 2006 ،م.
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 ،--- ،--- - 16البدوي األحمر ،الطبعة األوىل ،دمشق :داراملدى 2006 ،م.
ب .الدوريّات:
 -17حجو ،فواز ،صورة الماغوط في شعره ،جملة املوقف األديب ،دمشق :احتاد كتاب العرب ،العدد ،433
 2004م ،صص 45.-28
 -18محاد ،حسن حممد حسن ،االغتراب عند أبي حيان التوحيدي (دراسة فلسفية من خالل
الفكرالوجودي) ،جمله الفصول ،العدد  ،55خريف  1985م ،صص 79.-67
-19زيور ،مصطفى ،جدل اإلنسان بين الوجود واالغتراب ،جملة الفكر املعاصر ،العدد  ،46ديسمرب 1968
م ،صص 23.-3
 -20عبد العال ،سيد ،في سيكولوجية االغتراب ،بعض المؤشرات اإلمبريقية الموجهة لبحوث االغتراب،
جملة علم النفس ،العدد  ،5يناير وفيرباير ومارس  1988م ،صص 49.-40
-21ممتحن ،مهدي ومشس آبادی ،حسني ،االغتراب عند نازك المالئكة ،فصلية دراسات االدب املعاصر،
طهران ،جامعة كرج احلرة ،السنة الثالثة ،العدد  ،12دمیاه  1390ش ( 2011م) ،صص 100.-83
-22يداللهی ،عباس واصالنی ،سردار ،االغتراب في شعر جميل صدقي الزهاوي وناصرخسرو القبادياني،
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جستاری در پیوند ازخود بیگانگي محمد ماغوط با قصیده «الهویة اإللكترونیة»
**

عباس گنجعلي* وسيدمهدی نوری کيذقاني

***

ومهدی نودهي

چکیده
محمد ماغوط چكامه سرا ،رمان نویس و فيلمنامهنویس بنام سوری در ادبيات معاصر
عرب مي باشد که نقش ویژه ای در انتقال ادبيات معاصر به قالبي جدید داشته است .این
جستار ،باتكيه بر روش توصيفي-تحليلي ،نخست در پي دست یابي به ماهيت اليناسيون
یا ازخود بيگانگي و ارتباط آن با روان شناسي ،فلسفه و ادبيات بوده و از دیگر سو گونه-
های اليناسيونِ نمود یافته در تجربه شعری ماغوط ،از قبيل اليناسيون فردی ،اجتماعي و
ابداعي را تبيين ميکند .تبيين جهت گيری هویت شاعرکه برخاسته از محورهایي چون
"زن "" ،فقر " و "وحشت" است نيز مورد ارزیابي این جستار مي باشد .از زوایهای دیگر
مقاله برآن است تا بين گونههای اليناسيون تجربه شعری ماغوط و قصيده اش "اهلویة

اإللكرتونية" ارتباط ایجاد کند که این امر رویكرد اندیشگاني و روان شناختي وی را برای
مخاطب آشكار ميکند.
بر این اساس ،اليناسيون ،به عنوان یكي از سازههای عاطفي شاعر در حوزه شعر و نثر،
تماما بر شكل گيری شخصيت وی تاثير مي گذارد؛ همانطور که شخصيت شاعر نيز
عموما بر شكل گيری فرایند ادبياش تاثيرگذار است .از جمله نتایج حاصله این است که
قصيده "الهویه االلكترونيه " ،که یكي از عناوین شعری ماغوط است ،متضمّن داللتي
ژرف بوده که از هویت فردی شاعر عبور کرده و بر هویت انسان معاصر سایه افكنده است.
کلیدواژهها :محمد ماغوط ،اليناسيون ،قصيده «هویت الكترونيک».

*  -دانشيار گروه زبانوادبياتعربي دانشگاه حكيم سبزواری.
**  -استادیار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه حكيم سبزواری ،سبزوار ،ایران.
***  -دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربي دانشگاه حكيم سبزواری ،سبزوار ،ایران.
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Muhammad Al-Maghut’s treatment of Alienation and His Ode “Alhuia
Al'iilktrunia”
Abbas Ganjali, Associate Professor Hakim Sabzevari University, Iran,
Seyyed Mahdi Nouri Keyzeghani, Assistant Professor, Hakim Sabzevari
University, Iran
Mehdi Nowdehi, Ph. D. Student in Arabic Language and Literature, Hakim
Sabzevari University, Iran
Abstract

Muhammad al-Maghut, the contemporary Syrian poet, novelist, and script
writer, has played a central role in the presentation of contemporary
literature in a new format. The present analysis, employing a descriptiveanalytical method, first tries to elucidate the nature of alienation and its
relation with psychology, philosophy, and literature; it also attempts to
describe alienation as manifested in Maghut’s poetic experience, at
individual, social, and innovative levels. The article attributes the elements
in the poet’s identity to such issues as "women", "poverty", and "horror".
The article also aims to develop a relation between different types of
alienation in Maghut’s poetic experience and his ode, Alhuia Al'iilktrunia
(Electronic Identity), emphasizing that this reveals his cognitive and
psychological approach to the audience. In other words, alienation as the
reflection of the poet’s emotional and psychological makeup in his poetry
and prose, deeply influences the formation of his personality, in the same
way that the poet's character largely affects the formation of his literary
practice. The results indicate that the ode, Alhuia Al'iilktrunia, as a poetic
work, has not only profound implications about the poet’s personal identity
but also transcends that and captures the spirit and identity of the
contemporary man.
Keywords: Muhammad al-Maghut, Alienation, Flectronic identity, Alhuia
Al'iilktrunia

