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، "االغرتاب"أحتدث يف هذا املقال عن ظاهرة مهمة يف الشعر العريب على مّر العصور، وهي ظاهرة      

ولكن تناويل هلا كان من طريق الشعر الشعيب؛ فاخرتت كنموذج هلا، شاعرا شعبيا من منطقة اجللفة، وهو 

، حيث أُقّدم تعريفا لالغرتاب يف اللغة واالصطالح، وأذكر "املسرية"، وديوانه املوسوم بـ"خبيت حيىي"الشاعر 

 .؛ وذلك بتقدمي مناذج شعرية مشروحة وحمّللة"خبيت حيىي"أنواعه، وأبرز جتليات االغرتاب يف شعر 

  .خبيت شعر، حيىي اغرتاب،: الكلمات المفتاح 

Abstract : In the article, I am talking about an important phenomenon in 
Arabic poetry throughout the ages, It is phenomenon of alienation, But my 
eating was through folk poetry; As a model  , she chose a folk poet from the 
Djelfa region, He is the poet yahya Bakhti, and his collection is marked ʺAl-
Masirahʺ, where I provide a definition of alienation in language and 
convention, I mention its types, and the most prominent manifestations of 
alienation in yahya Bakhti poetry; by presenting annotated and analyzed 
poetic models.       
Keywords: Alienation, poetry, Yahya Bakhti. 

  
  

  :مقدمة

يوميــــا�م، لطاملــــا شــــغل الشــــعُر النــــاَس منــــذ القــــدمي إىل اليــــوم، فهــــو ديــــوا�م؛ يُعــــّرب عــــن حيــــا�م و  

، انشغاال�م وتطلعا�م، فكان املرآة العاكسة لبيئتهم، ولوال الشعر اجلاهلي ومكنونا�م أحاسيسهم
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عراء؛ يفّرجون به عن ملا فهمنا الكثري من تلك احلياة بكل نظمها، وهو من جهة أخرى، مالذ للش

... �م، وخيرجون كبتهم ومآسيهم، وما يالقونه من فراق لألحبة، يف حّلهم وترحاهلماحز أهم و وممه

واحلال نفسه بالنسبة للشعر الشعيب، فهـو ينبـع مـن الشـعب، ليعـّرب عـن وجدانـه، ويعكـس اجتاهاتـه 

تصـوير حيـاة ا�تمـع، ومحــل  ومسـتوياته احلضـارية، وحيمـل علـى عاتقـه نفـس املهمــة؛ الـيت تتمثـل يف

، وقــد وظّــف نفــس األغــراض الــيت وظفهــا ...قضــاياه؛ مــن تعلــيم وإصــالح وحتــّرر ومناجــاة وترفيــه 

، كمــا ُوجــدت فيــه الكثــري مــن الظــواهر ...الشــعر العــريب؛ مــن وصــف وغــزل وحكمــة ومــدح ورثــاء

  ...الفنية واجلمالية

، "االغــرتاب"وبالتــايل  ،بالعزلــة والضــياع الشــاعر ويف خضــّم احليــاة وظروفهــا، وتقّلبا�ــا، حيــسّ       

وهي ظاهرة وجدت يف الشعر العريب منذ اجلاهلية وإىل اليـوم، فنجـد الشـاعر يف ترحالـه، أو فقـدان 

، أو إعــراض أهلهــا، أو يف تنقلــه مــن منطقــة إىل أخــرى حبثــا عــن عنــه حمبوبتــه وهجرهــا لــه وصــّدها

عـــن ذلـــك بشـــعره يف صـــورة صـــادقة عّمـــا يعانيـــه  العـــيش، يعـــيش يف وحـــدة وغربـــة وتشـــتت، فيعـــّرب 

والشعر العريب قدميا وحديثا نقل لنا أروع القصـص عـن ذلـك، واليـوم، ورغـم هـذا التطـور . ويكابده

الذي نشهده يف خمتلف امليادين، ال يزال الشعراء على خطى سابقيهم؛ يف استعمال الشعر للتعبري 

  .عن حيا�م اخلاصة، أو حياة جمتمعهم

مــــن هنــــا جــــاءت هــــذه املقالــــة لتبحــــث يف ظــــاهرة االغــــرتاب، عنــــد شــــاعر مقتــــدر يف الشــــعر       

انتبـاهي،  لفت، وما _رمحه اهللا تعاىل _ "خبيت حيىي"، وهو الشاعر اجللفة الشعيب، من أبناء منطقة

وجــدُت هــذا باديــا يف بعــض  ؛ر إىل فرنســافاســوأنــا أقــرأ ديوانــه، أنــه عــان مــن مــرارة اهلجــرة عنــدما 

، ومن ترمجة ابنه له "...املسرية"، و"أخي طولت عين باجلواب"، و"اإللياذة الشعبية"ه؛ مثل قصائد

م، وغريهــا مــن 1957يف ديوانــه، وإحساســه بالغربــة عنــدما دخــل إىل املغــرب يف وقــت الثــورة ســنة 

: لعّل أمههـااليت تفرض نفسها هنا، اإلجابة عن بعض األسئلة القصائد اليت سأقف عندها، حماوال 

؟ والفرق بينه وبني الغربة؟ يف شعره وماهي أهم تشّكالتهخبيت؟  الغرتاب يف شعر حيىيكيف جتّلى ا

ذلـك مـن خـالل خطـة مـوجزة ختـدم العنـوان املختـار؛ أّوهلـا تعريـف ؟ و "خبـيت حيـىي"هـو الشـاعر  ومنْ 

عنــه قــدميا  مث حملــة مــوجزةوالفــرق بــني الغربــة واالغــرتاب، ، ، وأنواعــهظــاهرة االغــرتاب لغــة واصــطالحا

خبيت، وتعريف بديوانه، وأخريا رصد ملظاهر االغرتاب يف  وحديثا، وبعدها ترمجة موجزة للشاعر حيىي
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فهي من الشـعر  ؛، مع ضبط لألبيات الشعرية بالشكل؛ أل�ا قد تصعب على البعض قراء�اشعره

  .)العامي، أو الشعيب(امللحون

ـــ_ يف حـــدود مـــا قـــرأت _ ة وبالنســـبة للدراســـات الســـابقة، مل أجـــد دراســـ      ت يف موضـــوع حبَث

، أمــــا فيمــــا يتعلــــق بظــــاهرة االغــــرتاب يف الشــــعر العــــريب احلــــديث "خبــــيت حيــــىي"االغــــرتاب يف شــــعر 

االغـرتاب يف الشـعر اجلزائـري : "قّدمت دراسات، منها على سبيل املثـال، ال احلصـرفقد واملعاصر، 

" ب يف الشـــــعر الصـــــويف اجلزائـــــرياالغـــــرتا"ألمينـــــة بوعالمـــــات، و)" م1980_ 1925(احلـــــديث 

لفاطمــة محيــد " االغــرتاب يف الشــعر األمــوي"لسنوســاوي عماريــة، وهــي رســالة ماجســتري، وكتــاب 

ملتقدم اجلابري، ومقال " جتليات االغرتاب يف شعر صالح عبد الصبور: "السويدي، ومقال بعنوان

مالمــــح : "خــــر بعنــــوانلرحيانــــة مــــالزاده، وآ" ظــــاهرة االغــــرتاب يف شــــعر ســــعدي يوســــف: "بعنــــوان

كلهـا مراجـع اسـتفدت منهـا ...لفاطمـة مجشـيدي" االغرتاب يف شعر علـي فـودة وردود فعلـه عليهـا

  .يف اجلانبني النظري والتطبيقي

  :االغتراب لغة واصطالحا_ أوال

 ،...النـََّوى والبُـْعُد، وقد تغرَّب : الَغْربَة والَغْربُ : (( جاء يف لسان العرب :االغتراب لغة_ أ

النُّزوح عن : والُغْربَة والُغْربُ ، ...البُـْعُد : والتـََّغرُّبُ  ،...وَغَرَب أي بـَُعدَ . الّنفي من البلد: التـَّْغريبو 

:الوطن واالغرتاب، قال املتَـَلمِّسُ   

  َأَال أَبِْلَغا أفناَء َسْعِد بن مالك           رسالَة َمْن َقْد صار يف الُغْرِب جانُِبهْ                    

بعيـد عـن : وغريـب ،...َب، واغـرتب، وقـد َغرَّبـه الـدَّهرتـَغَـرَّ : واالغرتاب والتـََّغرُُّب كـذلك؛ تقـول منـه

، جنـد أن "لسـان العـرب"مـن خـالل مـا مـّر بنـا يف معجـم  .1...وطنه، اجلمع غربـاء، واألنثـى غريبـة

ب أي نـزح عـن الـوطن االغرتاب هو مبعىن البعد عن البلد، والّتغريب النفي من البلـد، واغـرتب يغـرت 

  : يف معلقته" زهري بن أيب سلمى"وابتعد عنه، وهذا ما يدخل يف االغرتاب املكاين، قال 

   2ومْن يغرتب حيسب عدوا� صديقه        ومن مل ُيكرِّم نفسه مل ُيكرَّم                         

  .هو االبتعاد عن الديار: ، االغرتابهوجاء يف ديوان     

ســافر واغــرتب حســب األعــداء أصــدقاء ألنــه مل خيتــربهم، ومــن ال يكــرم نفســه ال  نْ َمــ: عــىنوامل     

  .3يكرمه الناس
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، داعيـــا إىل اهلجـــرة واالغـــرتاب عـــن األوطـــان؛ ملـــا يف ذلـــك مـــن راحـــة ويقـــول اإلمـــام الشـــافعي     

  :اس؛ فيمّله الن)وطنه، أو مكان إقامته(للمغرتب، أفضل من أن يبقى مقيما يف مكان واحد 

   4ما يف املقام لذي عقٍل وذي أدٍب       من راحٍة فدع األوطان واغرتبِ                     

يف موضــع آخــر مــن ديوانــه، لــه نفــس الــدعوة؛ ملــا لالغــرتاب مــن فوائــد، وهنــا نظــرة للتفــاؤل، و      

ن واقـع مل ، ال للهـروب مـ...وطلب العلم واملعرفة واكتساب التجارب، واالسرتزاق، وتفريج اهلمـوم

  :يفرض اإلنسان نفسه، فيقول

  ففي األسفار مخس فرائدِ  وسافرْ        التغرَّب عن األوطان يف طلب العُ                      

  5تفرّج هّم،  واكتساُب معيشة       وعْلٌم، وآداٌب، وُصْحبُة ماِجـدِ                      

اغرتبـوا ال ُتْضـُووا، : ويف احلـديث. ّوج إىل غـري أقاربـهنكح يف الغرائب، وتـز : اغرتَب الّرجل(( و     

تزوَّجوا : افتعال من الغربة؛ أراد: واالغرتاب. أي ال يتزوج الرجُل القرابَة القريبة، فيجيء ولُدُه ضاويا� 

إذا فمن معاين االغرتاب كذلك؛ . 6...))إىل الَغرائب من النساء غري األقارب، فإنه أجنب لألوالد 

  ".افتعال"جل من غري األقارب، وهو مشتق من الغربة على وزن زواج الرّ 

ــــراب اصــــطالحا_ ب ــــد أن أخــــوض   :االغت ــــريا يف التعريفــــات واملعــــاين املختلفــــة لظــــاهرة ال أري كث

ـــالغموض والتشـــّتت واإل�ـــام وذلـــك بســـبب اســـتخداما�ا املتعـــددة الـــيت (( االغـــرتاب، أل�ـــا متتـــاز ب

ذاتية واالجتماعية والدينية والسياسـية والزمانيـة واملكانيـة وحـىت تشمل جّل نواحي احلياة النفسية وال

النـــواحي اللغويـــة؛ بســـبب تعـــدد مصـــادر الفالســـفة واملفكـــرين الـــذين قـــّدم كـــّل مـــنهم مفهومـــه هلـــذا 

  .7))املصطلح بناء على فلسفته وأفكاره اخلاصة ضمن جمال حبثه وتوجهاته الفلسفية 

وعي الفرد بالصـراع القـائم بـني ذاتـه وبـني البيئـة احمليطـة بـه، ( (فمن بني تعريفات االغرتاب أنه     

بصورة تتجّسد يف الشعور بعدم االنتماء والسخط والقلق والعدوانية وما يصاحب ذلك من سلوك 

إجيايب أو شعور بفقدان املعىن والالمباالة واالنعزال االجتماعي وما يصاحبه من أعـراض إكلينيكيـة 

أن االغــرتاب هــو مــا يعانيــه الفــرد مــن االنفصــال عــن وجــوده اإلنســاين  وملخــص القــول. ((8...))

وعن جمتمعه وأفعاله اليت تصدر عنه، فيفقد سيطرته عليها فال يشـعر بأنـه مركـز لعاملـه ومـتحّكم يف 

  .9))تصرفاته 

أن يكـــون : ((مفهومـــا دقيقـــا لالغـــرتاب فقالـــت" فاطمـــة الطيـــب قزميـــة"وقـــد أعطـــت الباحثـــة      

  :وندّلل هنا بقول إيليا أيب ماضي. باعدا يف الزمان رغم تالصقه باملكاناإلنسان مت



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

661 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغستجامعة 

  . 10))لست أشكو إن شكا غريي النوى         غربة األجسام ليست باغرتاب                 

  :أنواع االغتراب، والفرق بينه وبين الغربة_ ثانيا

ب، أجـد أن لـه عـدة أنـواع، منهـا خالل قراءيت لبعض املراجع عن االغرتا من: أنواع االغتراب_ أ

ما يتعّلق بـالنفس ومـا يكتنزهـا مـن شـعور حـول ذا�ـا مـن جهـة، واآلخـر مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا 

يطلق عليه االغرتاب النفسي، ومنها مـا يعـود إىل عالقـة اإلنسـان بالنـاس وا�تمـع، وهـو مـا يسـمى 

طنه إىل وطن ثان، وهـو مـا نسـميه االغرتاب االجتماعي، ومنها ما يتمثل يف انتقال اإلنسان عن و 

" علـــي فـــودة"يف مقاهلـــا عـــن الشـــاعر " فاطمـــة مجشـــيدي"وحتـــّدثت الباحثـــة .... االغـــرتاب املكـــاين

االغـــرتاب االجتمـــاعي، واالغـــرتاب النفســـي، واالغـــرتاب : وأنـــواع االغـــرتاب يف شـــعره، فـــذكرت منـــه

  .11ملكاينالسياسي، واالغرتاب اإلخواين، واالغرتاب الزماين، واالغرتاب ا

وأقـــّدمن فيمـــا يلـــي، تعريفـــا خمتصـــرا لبعضـــها؛ اختصـــارا ملســـاحة املقـــال، والرتكيـــز علـــى اجلانـــب      

  :التطبيقي فيما بعد

وفيه يشعر اإلنسان أنـه غـري مـرتبط مبجتمعـه الـذي يعـيش فيـه، وأن : االغتراب االجتماعي_ 1.أ

مـن عـادات ونظـم، ومـا يقتنـع بـه هـو   هناك حالـة مـن االنفـراد والعزلـة؛ حبكـم مـا ميليـه عليـه جمتمعـه

كإنســان لــه طموحــه وأفكــاره وســلوكه ومســتواه الثقــايف، وبالتــايل جيــد نفســه منعــزال غــري مرّحــب بــه 

  .داخل منظومة ا�تمع

إن االغــرتاب االجتمــاعي يتعلــق جبانــب حيــاة الفــرد ضــمن جمموعتــه االجتماعيــة الــيت ينضــوي      

قا بينه وبني هذه ا�موعة االجتماعية، فإنه ال شـك سـيحس بأنـه إليها، فإذا مل جيد هذا الفرد تواف

غريب ضمن هذه ا�موعة، خاصة إذا كان ذلك اإلطار االجتماعي ال يليب هلذا الفرد كافة رغباته 

االجتماعية، وال يؤدي له الدور الذي يصبو إليه من خالل حتقيق ذاته، أو إسهامه يف إجنـاز تلـك 

يت يــرى فيهــا حتقيــق شخصــيته، وإجنــاز كيانــه االجتمــاعي الــذي ينمــو حنــوه، اجلوانــب االجتماعيــة الــ

  .12ويتجه إليه

االغـرتاب النفسـي هـو انتقـال الصـراع بـني الـذات واملوضـوع مـن املسـرح  :االغتراب النفسي_ 2.أ

اخلـــارجي إىل املســـرح الـــداخلي يف الـــنفس اإلنســـانية، إنـــه اضـــطراب عالقـــة الـــذات باملوضـــوع علـــى 

جــات خمتلفــة تقــرتب حينــا مــن الســواء، وحينــا آخــر مــن االضــطراب، وقــد تصــل إىل مســتويات ودر 

  .13اضطراب الشخصية
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واالغرتاب النفسي يعود إىل عدة عوامل؛ يتمثـل بعضـها يف انفصـال الشـخص عـن ذاتـه، فـإن      

هــذا االنفصــال الــداخلي الــذي يقــع علــى ذات الشــخص مــن شــأنه أن يــؤدي إىل اغــرتاب نفســي 

اب واقعــي ضــمن حيــاة اإلنســان الداخليــة، كمــا أن الشــخص قــد يقــع يف تنــاقض  داخلــي، واضــطر 

كبري بني الذات الواقعية اليت يعيشها اإلنسان، والذات املثالية اليت يسعى إىل حتقيقها، األمر الذي 

  .14يدفعه حنو الشعور باالضطراب والعجز، وهو ما ينتهي به إىل االغرتاب

جيد اإلنسان أن حميطه الذي يعيش فيه ال يساعده يف تبّين أو  عندما ال :االغتراب الديني_ 3.أ

ممارسـة حياتــه الدينيــة، وحيـّس بأنــه حماصــر مــن هـذه الناحيــة، يف جمتمــع يتنــاقض ومـا يــؤمن بــه، ومــا 

  .ينتمي إليه، هنا يشعر بأنه يف غربة دينية

ملسـيحية، واإلسـالم، فإ�ـا اليهوديـة، وا: ويرد االغرتاب الديين يف األديـان الثالثـة الكـربى وهـي     

انفصــال اإلنســان عــن اهللا، وانفصــاله عــن الطبيعــة : تلتقــي علــى مفهــوم واحــد لالغــرتاب املتمثــل يف

، حيـــــث إن )غـــــري املـــــؤمن(عـــــن اإلنســـــان ) املـــــؤمن(، وانفصـــــال اإلنســـــان _امللـــــذات والشـــــهوات_

هــي إال غربــة عــن االغــرتاب ظــاهرة حتميــة يف الوجــود اإلنســاين، وحيــاة اإلنســان علــى األرض مــا 

  .15وطنه السماوي

عـــن االغـــرتاب يف الـــدين، وأن اإلســـالم _ صـــلى اهللا عليـــه وســـلم_ولقـــد أخربنـــا النـــيب الكـــرمي      

ســيعود غريبــا، كمــا كــان يف بداياتــه األوىل، وبّشــر الغربــاء الــذين يتمّســكون بكتــاب اهللا عــّز وجــل 

يو�ـــا مـــن جديـــد، فاإلســـالم عـــاش وبســـّنته املطّهـــرة، ويصـــلحون مـــا أفســـد النـــاس مـــن ســـنته، أو حي

  )). سيعود كما بدأ غريبا((غربتني؛ غربته األوىل يف بداية الرسالة، وغربة ثانية، هي يف آخر الزمان 

بـدأ : ((قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: عن أيب هريرة قال) 145(احلديث رواه مسلم      

ونقل النووي يف شرح صحيح مسـلم عـن )). رباءاإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوىب للغ

أن اإلســالم بـدأ يف آحـاد مــن النـاس وِقلّـة، مث انتشــر : ((القاضـي عيـاض أنـه قــال يف معـىن احلـديث

  .16اهـ)) وظهر، مث َسيَـْلحُقه النـَّْقُص واإلخالل، حىت ال يبقى إال يف آحاد وقلة أيضا كما بدأ

غريب عن املكان الذي  أنه يف بعض األحيان نسانحيس اإل :االغتراب المكاني والزماني_ 4.أ

يعــيش فيــه، أو أنــه غريــب عــن الزمــان الــذي يعــيش فيــه، أو زمــان غــري زمانــه، ولــذا يشــعر باألســى 

واحلسرة على ذلك املكان الذي يصبو إليه، وحيس بالشوق إىل تلك املواضع اليت يطمح للمكوث 

نــد شــعراء األنــدلس حــني ترحلــوا عــن الــبالد فيهــا، أو للعــيش ضــمنها، وذلــك حنــو مــا نــراه مــثال ع
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العربية لفتح األندلس، وأخذوا يرون يف غربتهم تلك غربـة مكانيـة، فظهـر ذلـك يف أشـعارهم، كمـا 

أن شـــعراء األنـــدلس أنفســـهم ملـــا رحلـــوا عـــن األنـــدلس أخـــذوا ينـــاجون تلـــك الـــورود والريـــاحني الـــيت 

  .17 غربة مكانية يعيشها الشاعرتذكرهم بتلك البقاع األندلسية اجلميلة، وما ذلك إال

معـىن االغـرتاب املكـاين يف هجـرة احلبشـة، _ صـلى اهللا عليـه وسـلم_صحابة النـيب ولقد عاش      

ويف اهلجرة إىل املدينة، تاركني أوطا�م وديارهم وأمواهلم، وكّل ما ميلكون يف سبيل عقيد�م ونصرة 

سيطر على العامل من حوهلم، لدينهم، كما عاشوا االغرتاب الزماين وهم يواجهون 
ُ
الواقع اجلاهلي امل

وينظــرون للعــامل مــن حــوهلم وقــد َغــرِق يف ليــل طويــل مــن الظــالم والضــالل، فيشــعرون بكــّل معــاين 

القــرآن يعــرض علــى النــيب ولقــد كــان ... الغربــة، وهــم قلَّــة مستضــعفة، خيــافون أن يــتخطّفهم النــاس

االغرتاب الزمـاين واملكـاين؛ ليكـون يف ذلـك تسـلية  وصحابته الكرام ُصَورَ _ صلى اهللا عليه وسلم_

وصــحابته، وتثبيــٌت لــدعاة احلــق، ومــن ذلــك َقصــص _ صــلى اهللا عليــه وســلم_وتــرويح عــن النــيب 

  .18األنبياء والرُّسل اليت عرضها القرآن

هو الشعور باخلروج عـن النظـام السياسـي وعـدم املشـاركة فيـه، وميكـن  :االغتراب السياسي_ 5.أ

عــن هــذا االغــرتاب السياســي عــدم حتديــد أي حــزب أو رســالة سياســية معينــة، وميكــن أن  أن ينــتج

   .19يؤدي إىل ثورة، أو االمتناع عن العملية السياسية، رمبا بسبب عدم مباالة الناخبني

  :الفرق بين الغربة واالغتراب_ ب

مبعـىن واحـد، بنـاء  إىل أن بعض البـاحثني مل يفـّرق بـني املصـطلحني؛ فجعلهمـاينبغي أن نشري      

علــى التوافــق بينهمــا يف االشــتقاق اللغــوي، إال أن كثــريا مــنهم مــن تفطّــن إىل أن االغــرتاب ال يعــين 

الرحيل واالبتعاد عن الوطن والذي هو لصيق مبفهوم الغربة، وإمنـا هـو اإلحسـاس بـذلك وأنـت بـني 

رتاب، وميكننـا يف هـذا ا�ـال فرق بـّني بـني الغربـة واالغـ يف حقيقة األمر هناكو . 20أهلك ويف بلدك

:(( حينمــــا حتــــّدثت عــــن الفــــرق بينهمــــا، فقالــــت" فاطمــــة مجشــــيدي"أن نســــتعني بشــــرح الباحثــــة 

وملّخص القول هو أن الغربـة ختـتصُّ بالبعـد املكـاين، أي االبتعـاد عـن الـوطن، ولكـن االغـرتاب قـد 

نســــان أن يشــــعر حيــــدث يف البعــــد عــــن الــــوطن، وقــــد يصــــيب بــــه اإلنســــان يف الــــوطن، فــــيمكن لإل

باالغرتاب مع أنه يعيش يف وطنه بني أهلـه وأصـدقائه، والفـرق اآلخـر بـني الغربـة واالغـرتاب هـو أن 

الغربة ظاهرة إجيابية تؤدي إىل االزدهار والتعايل، مع أن االغرتاب حالة مرضية يعيشها الفرد ويعاين 

  . 21))منها 
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ة، فهــي جــزء منــه، وميكــن أن نقــول أن كــّل ومــا ميكــن اســتنتاجه أن االغــرتاب أعــّم مــن الغربــ     

اغــــرتاب غربــــة، وال يصــــح العكــــس؛ أي كــــّل غربــــة اغــــرتاب، ألن االغــــرتاب ميكــــن أن يتمظهــــر يف 

االبتعاد عن الوطن وهو الغربة، كما ميكنه أن يتمثل يف اغرتاب اإلنسان داخـل وطنـه، واغرتابـه مـع 

  .نفسه

  :االغتراب قديما وحديثا_ لثاثا

منا تعريفا موجزا لالغرتاب يف اللغة واالصطالح، وأنواعه،  مبا توفر لدينا من مراجع، ا قدّ بعدم     

يستحســن بنــا أن نقــّدم حملــة مــوجزة عنــه منــذ القــدمي إىل اليــوم، متجّنبــني أمثلــة عنــه؛ أل�ــا ليســت 

االغـــرتاب جتربـــة ((موضــوعنا ههنـــا، وأيضـــا لكـــي نـــرتك للجانـــب التطبيقــي حقـــه يف هـــذا املقـــال، فــــ 

بة جبذورها يف أعماق النفس البشرية، فمنذ أن وطأت قدم اإلنسان وجه البسيطة، وبدأ صراع ضار 

قابيل وهابيل، الذي تاله الندم واحلرية وتأنيب الضمري، واإلنسان يعيش رحلة مع االغرتاب والذي 

   .22...))ال يكاد خيلو منه جمتمع من ا�تمعات 

ة املعاصـرة، فهـو ميتـد إىل العصـور القدميـة، ولـه مظـاهره إن جذور االغرتاب ليست وليـدة احليـا     

يف اآلداب العامليــة، ومنهـــا األدب العـــريب الــذي عـــرف أنواعـــا خمتلفـــة مــن االغـــرتاب، فعنـــد مراجعـــة 

ديــوان الشــعر العــريب كلــه منــذ بداياتــه األوىل يف العصــر اجلــاهلي حــىت العصــر احلــديث، جنــد جتربــة 

يهــا مــن أضــخم التجــارب وأكثرهــا أصــالة، ومــع بدايــة النهضــة يف االغــرتاب عــن األوطــان واحلنــني إل

املشــــرق العــــريب، ونتيجــــة الحتكــــاك األدبــــاء العــــرب بــــاآلداب األوربيــــة جتلّــــت ظــــاهرة االغــــرتاب يف  

  . 23كتابا�م األدبية وخاصة أدباء املهجر

ا�م، كـإبراهيم وبدورهم تأثر أدباء املشرق العـريب بشـعر املهجـر؛ متثّـل ذلـك يف أشـعارهم وكتابـ     

نـاجي، ومـي زيــادة، وعلـي حممـود طــه وغـريهم مـن الشــعراء الرومانسـيني يف تلـك الفــرتة، أمـا الشــعر 

  . 24العريب املعاصر فنجد فيه التأثريات الغربية واضحة، وخاصة قضية االغرتاب

 يف العــــراق،" ســــعدي يوســــف"و" البيــــايت"كمــــا يعتــــرب شــــعراء مدرســــة الواقعيــــة احلديثــــة أمثــــال       

يف السـودان، " حممـد الفيتـوري"يف مصـر، و" أمحد عبـد املعطـي حجـازي"و" صالح عبد الصبور"و

أوالد "يف قصـــته " جنيـــب حمفـــوظ"يف ســـوريا، إضـــافة إىل كتابـــات الروايـــة أمثـــال " حممـــد املـــاغوط"و

، وغــريهم، يعتــربون مجيعــا صــورا "موســم اهلجــرة إىل الشــمال"يف قصــته " الطيــب صــاحل"، و"حارتنــا
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يف العصر احلديث تشهد على اغرتاب اإلنسان العريب الذي هدته الكوارث، ونال منه القهـر  بارزة

  . 25...بأنواعه مناال عظيما 

ظــاهرة بــارزة يف العصــر احلــديث، فــاألدب يف مثــل هــذه الظــروف ينعــدم فيــه (( إن االغــرتاب       

  .  26))على جتربة الشعراء االستقرار واهلدوء، فمن هنا غلبت فكرة االغرتاب يف الوقت احلاضر 

 رابعا_ الشاعر "يحيى بختي" وديوانه:

سيدي "م، ببلدية 1931عام " خبيت حيىي"ولد الشاعر  :27في سطور" بختي ىيحي"الشاعر _ أ

، وكــان حينهــا يبلــغ )زنــزاش ســابقا(حــد الصــحاري "، واليــة اجللفــة، رحــل والــده إىل مدينــة "بايزيــد

ظ القــرآن علــى يــد شــيوخ مــن بــين عشــريته، يف الفــرتة مــا بــني الثانيــة مــن عمــره، وهنــاك تعلــم وحفــ

بدأ العمل يف سن مبكرة جدا؛ فهو مل يتجاوز الرابعـة عشـر، ودخـل مدرسـة  .م1943_ 1936

 .التكــوين املهــين بــالعفرون، ونــال شــهادة، واشــتغل �ــا، وقــام ببنــاء أقســام دراســية حبــد الصــحاري

وآخـــرين، وقـــد كّلـــف " حســـن عبـــد البـــاقي"و" عمـــر إدريـــس"و" زيـــان عاشـــور"عمـــل حتـــت قيـــادة و 

  .مبسؤولية االتصال بني الواليتني التارخييتني السادسة واخلامسة

لثالث فرتات متتاليـة للمجـالس الشـعبية، " حد الصحاري"بعد االستقالل انتخب يف بلدية       

اسـتقالته وهـاجر ، وألسباب قاهرة، قّدم "عني وسارة"ومسؤولية جزب جبهة التحرير الوطين لدائرة 

شــارك يف العديـــد مــن املهرجانــات وامللتقيـــات الوطنيــة، ونــال جـــوائز و . م1971ســنة " فرنســا"إىل 

وشـــهادات يف خمتلـــف ربـــوع الـــوطن؛ يف العاصـــمة، وســـيدي بلعبـــاس، والبـــيض، واجللفـــة، وتيـــارت، 

  . ي حببحوغريها، وكّرم عّدة مرّات؛ باجللفة، وحد الصحاري، وعني وسارة، وحاس... وتسمسيلت 

حبــوزيت، نشــرته وزارة الثقافــة، وطبعتــه نســخة منــه ، "املســرية: "خّلــف ديوانــا شــعريا موســوما بـــ      

م، ضـّم قصـائد يف الـوطن والثـورة، 2006املؤسسة الوطنيـة للفنـون املطبعيـة، الرغايـة، اجلزائـر، سـنة 

  ...ويف املدح واحلكمة، والتغين باألجماد، وأخرى يف الغزل

  .28م باجللفة2016سنة " خبيت حيىي"تويف       

أ�ـا كانـت حمتلـة يف يف ظروف صعبة مـرت �ـا اجلزائـر، تتمثـل " حيي خبيت"لقد عاش الشاعر       

م، ختلّــل ذلــك احلــرب العامليــة الثانيــة، مث 1962م إىل 1830مــن طــرف االســتعمار الفرنســي منــذ 

زرع يف ، ومشـــاركته فيهـــا، وهـــذا مـــا م1954انـــدالع الثـــورة اجلزائريـــة املباركـــة ضـــد االحـــتالل عـــام 

لشــعب اجلزائـــري جراحــا عميقـــة وحزنــا وأملـــا وفقــرا؛ فقتـــل مــن قُتـــل، وُشــّرد مـــن شــّرد، وهـــاجر مـــن ا
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ا�تمع، نوع من العزلة وبالتايل الفرد،  توّلد يفونتيجة لتلك الفرتة الطويلة من االحتالل، ... هاجر

سـيج االجتمـاعي، واحلــال نفسـه بالنسـبة لشــاعرنا، ، والشــعراء جـزء مـن هــذا الن..والضـياع واحلرمـان

م 1971وبعد االستقالل تقّلد مناصب لفرتات متتالية، استقال بعد ذلك ليهاجر إىل فرنسـا عـام 

اإلليـاذة "ليعيش يف غربة ويذوق مرارة اهلجرة، وينظم قصـيدته املشـهورة _ كما ذُكر يف الديوان _ 

  .اليت تصّدرت ديوانه" الشعبية

، وهـو عنـوان إلحـدى "املسـرية"بعنـوان " خبـيت حيـىي"جـاء ديـوان الشـاعر  :ومحتوياته انديو ال_ ب

طالق تلك التسمية على الديوان إم، و 1957، نظمها سنة "املسرية"قصائد ديوانه هذا، واملسّماة 

هلا إشارة قوية على الرحلة الطويلة للشاعر، وما قدمه من إجنازات؛ ابتداء من تعلمه، مث كمجاهد، 

ىل تقلده مسؤوليات با�الس الشعبية البلدية، بعد الثورة، وقبل ذلك وبعده، رحلته بدأت بالشعر إ

وانتهت به، تلك املسرية الطويلة واحلافلة؛ مثّلها بشـعره، عـرب حمطـات يف حياتـه، هـي مبثابـة جتـارب 

واء وعــرب وحكــم، وهــي مــن جهــة أخــرى، يســتفاد منهــا يف معرفــة أحــداث تارخييــة وقعــت فعــال؛ ســ

أثنـــاء الثـــورة، أو بعـــدها، يف املنطقـــة الـــيت عـــاش فيهـــا، أو اجلزائـــر عمومـــا، تبقـــى مـــن أقـــوى املصـــادر 

، إ�ا مسرية رجل قبـل الثـورة وبعـدها؛ قبـل لهاللمتخصصني يف التاريخ؛ ألن الشاعر عايشها وسجّ 

  .الثورة كمجاهد، مث كسياسي ومسؤول

ـــم إىل موضــــوعات صــــفحة، وهـــو مــــن ال 238عـــدد صــــفحات الـــديوان        قطـــع املتوســــط، ُقسِّ

  :29كما وردت يف الديوانعناوينها   وأغراض، وداخل كّل موضوع جمموعة من القصائد؛ نذكر

، "اإلليـاذة الشـعبية"قصـيدة _  :انـدرجت حتتـه القصـائد اآلتيـة: من وحـي الثـورة والـوطن_ 1.ب

قصـيدة جـاءت بـدون عنـوان، لكـن  ، و "املسـرية"قصـيدة ، و "يا أخي طولـت عـين بـاجلواب"قصيدة و 

نظم الشاعر هذا القصـيد بطلـب مـن جمموعـة مـن ا�اهـدين، وعلـى : ((كتب يف مقدمتها ما نصه

، وكـان ذلـك خـالل "شـوقي"امللقب بــ" فرحات محيدة"وكذا ا�اهد " عمر إدريس"رأسهم الشهيد 

قصيدة ، و 30"))األغواط"و م، مبنطقة جبال عمور التابعة للوالية اخلامسة بدائرة أفل1957سبتمرب 

م، يف 1958نظــم هــذا القصــيد يف : (( جــاءت كــذلك بــدون عنــوان، وكتــب يف مقــدمتها مــا يلــي

قصــيدة ، و "حلــم ثـائر"قصـيدة ، و  31))شـهر أكتـوبر جببــل آفلـو يف مكــان يـدعى عــني سـيدي علــي

، "بشــرى يــا شــهيد"قصــيدة و  ،"مــن وحــي الثــورة"قصــيدة ، و "خرافــة ســلم الشــجعان ظهرهــا البيــان"

، "حنن مسلمني ولنا كتاب"قصيدة ، و "الوحدة والتاريخ ا�يد"قصيدة ، و "احلذر مث احلذر"قصيدة و 
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قصــيدة ، و "عــودة ا�ــد والتئــام اجلــراح"قصــيدة ، و "حتيــة عرفــان"قصــيدة ، و "صــرخة جماهــد"قصــيدة و 

نظـــم هـــذا القصـــيد مبناســـبة قـــدوم فخامـــة رئـــيس : (( جـــاءت بـــال عنـــوان، ولكـــن ذُكـــرت مناســـبتها

  .32))م 06/10/2003اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إىل والية اجللفة، 

التوســل "قصــيدة ، و "الرؤيــا"قصــيدة _ : انــدرجت حتتهــا القصــائد اآلتيــة :مــدائح وحكــم_ 2.ب

، "حــوار بــني العبــد وقلبــه"قصــيدة ، و "يــا رب يــا خــالقي عــال القــدرة"قصــيدة ، و "بالســرية احملمديــة

             . "اختذ العلم واحلكمة سول"قصيدة ، و "خيههذ ضنون أخ أل"قصيدة و 

قصيدة أخرى هي تتمة ، و "السبخة: "قصيدة بعنوان_  :تضمن القصائد اآلتية :األمجاد_ 3.ب

م، وُكتـب يف 1969، وبروي مغاير هـو النـون، قاهلـا بعـد عـام، أي يف )السبخة( للقصيدة السابقة

ذ اخلصـلة "قصـيدة و . 33: ))م إكمـاال وردا عـنهم1969وأضيف سنة : (( مكان العنوان ما نصه

قصـــــــيدة ، و )"1(القمـــــــري "قصـــــــيدة ، و "تـــــــر كشـــــــف الســـــــرقة"قصـــــــيدة ، و "حمـــــــال مـــــــاهي لبنـــــــادم

يــا مرســويل روح "قصــيدة ، و "حصــراه علــى اجللفـة"قصـيدة ، و "أوالد نايــل"قصــيدة ، و )"2(القمـري"

يـــا "قصــيدة ، و "اهللا يــا واعـــدنبـــدا بســمك يـــا "قصــيدة ، و "أوالد احلـــالل"قصــيدة و . "جبــوايب فـــاحلني

  . "الفرج عن الكرب"قصيدة ، و "صحرواي ليك مين هدية

�ـذا اإلحسـان "قصـيدة ، و "ريت الغزالن"قصيدة _  :احتوى على القصائد اآلتية :حنين_ 4.ب

  . "يا مسافر أدي وصية"قصيدة ، و "بنت البهجة زينها فايز متموم"قصيدة ، و "راها ملكتين

فيمـــا "قصـــيدة ، و "اإلشـــادة بـــأوالد نايـــل"قصـــيدة _ : مهـــا قصـــيدتني ضـــمّ  :آخـــر القـــوافي_ 5.ب

  . "خيص املصاحلة والرئيس السابق أمحد بن بلة

ومــــا يالحــــظ عــــن قصــــائد هــــذا الــــديوان، أن الكثــــري منهــــا ُصــــّدرت مبقــــدمات ذُكــــرت فيهــــا       

وعـت أغراضـها، هـذا ، وقـد تنمناسبا�ا، والقليل منها مل تُـذكر عناوينهـا، باإلضـافة إىل تعـدد رّويهـا

زيــادة عــن خوضــها يف موضــوعات شــىت؛ كــالثورة واحلريــة، والسياســة، وتصــوير بعــض احلــوادث هنــا 

  .وهناك، والتغين بالسرية النبوية، وتقدمي النصح واإلرشاد، وبعض احلكم

   :"بختي ىيحي"تجليات االغتراب في شعر _ اخامس

 مــن الواقــع نفســه، مهمــا كــان نوعــه؛ ابتــداء مــن ظــاهرة طبيعيــة يف احليــاة، ناجتــة إن االغــرتاب      

ولالغرتاب ضروب كثرية، وهلا دواعيها وبواعثهـا، إال ، سلطةفالا�تمع، و األسرة  اإلنسان نفسه، مث
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االغـرتاب املكـاين، واالغـرتاب : جندها تشّكلت يف ثالثـة أنـواع رئيسـية هـي" خبيت حيىي"أن يف شعر 

           .االجتماعيالنفسي، واالغرتاب 

خياطـب الشـاعر وطنـه، ويبـوح لـه مبـا يعانيـه مـن عـذاب وحمنـة؛ " اإللياذة الشعبية"يف قصيدته       

  :بسبب هجرته إىل فرنسا، فيقول

  34اكْ عَ رْ ي يَـ بِّ ة رَ يَ افْـ عَ الْ ى بَ قَ بَـ تْـ أَ   *  بْ رَّ غَ تْـ مُ  نْ ي اْآل انِ ي هَ نِ طْ ا وَ يَ                          

ـــه؛ يف ت قدمـــه أر فالشـــاعر منـــذ أن وطئـــ       ض فرنســـا وجـــد نفســـه وحيـــدا يف جمتمـــع غريـــب عن

عاداته وتقاليده، فهو منفصل عنه متام االنفصال، وتـزداد تلـك الصـلة بُعـدا إذا عرفنـا أن هـذا البلـد  

كــــــان بــــــاألمس القريــــــب عــــــدوه، إنــــــه يــــــذكر االغــــــرتاب يف صــــــدر البيــــــت الســــــابق بلفظــــــه متامــــــا 

أتبقـــى بالعافيــــة، ريب :((عـــد هــــو عبـــارة العُجـــز بألفاظهــــا، ومــــا يـــدّل علـــى هــــذا الب)متغـــّرب:(بقولـــه

، إنه اغرتاب مكاين عن جمتمعه وأهله ووطنه، والذي ميكن أن نسّميه غربة، وهو يف نفس ))يرعاك

؛ ألن ؛ بسبب عدم الشعور باالنتماء)ا�تمع الفرنسي(األمر ميثل اغرتابا اجتماعيا يف ا�تمع الثاين

فإنــه يغــادر ذلــك الــوطن مبكوناتــه االجتماعيــة، وينتقــل إىل مكونــات  اإلنســان حــني يغــادر موطنــه،

  .، وحنن نعلم ما ختلفه الغربة عن الوطن من اغرتاب نفسي جديدة ضمن وطنه اجلديد

ومن نفس القصيدة يعود بفكره إىل املاضي، وحيّن إىل رفاقـه يف اجلهـاد، ويتـذكرهم، متسـائال       

: م تــارة أخــرى، وداعيـا إىل التفكــري فــيهم تــارة ثالثــة، ومــن هــؤالءعـنهم تــارة، ومتحــّدثا عــن بطــوال�

  : ، فيقول مثال"...احلواس"، و"عمريوش"، و"ولطفي"، و"، وزيروت"ابن بولعيد"

كْ  * بْ رِ ــــغْ مَ الْ  ودْ دُ ـحْ  اشْ ي عَ فِ طْ لُ  نَ يْ أَ                ِفي َصْحَرة َبشَّاْر َماْت اْمَشى َخالَّ

  35اكْ ـــــــــــــــنـَْتذَكَّْر لـَْجَرجـَْرة َسافـَْرت اْمعَ  *ْلَحوَّاْس َهَذاك الصَّاَحْب والشِّيْخ ا           

وهــذا مــا يــدخل يف االغــرتاب النفســي؛ حيــث إنــه وهــو يتــذكر هــؤالء، يشــعر بغربــة يف نفســه،          

طفـي؟، أيـن ل((من خالل ُسؤاله عـنهم وتـذكرهم ينشأ من احلنني والشوق إىل الديار واألصحاب، 

، وتذّكر مسريته مـع بعضـهم أثنـاء الثـورة، ومـا تلـك الوقفـة التأمليـة ...))نتذكر، الصاحب، امعاك 

يف  حــني يتــذكر أصــحابه وذكرياتــه معهــموهــو يف فرنســا، املكــاين والزمــاين، إال لشــعوره بــاالغرتاب 

ورة، إىل أبعــد مــن ذلــك؛ لفــرتة ســابقة للثــ_ مــن نفــس القصــيدة _ ويــذهب بفكــره ، تلــك األرض

الذي كّرس حياته ألجل وطنه، وإحياء شعبه علما وفكرا وتربيـة، " ابن باديس"حني يتذكر الشيخ 

  : فقال
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   36اكْ يَ ل احْ جْ أَ  نْ ا مَ هَ لْ و كُ اتُ يَ اش احْ عَ  * بْ الَ اك الطَّ ذَ هَ  يسْ ادِ ن بَ ض بَ رْ أَ                   

اليت قضاها هناك، وذكرياته ا يتذكر أيامه حينم، ويزداد أمله بالغربة واالبتعاد عن الوطن واألهل     

مع أصحابه وأهله، حىت أنه ال يعرف كيف قِدم إىل فرنسا، طالبا من ابن عّمه، وهو أيُّ جزائري، 

وال يشــرتط فيــه قرابــة الــدم، وهــذا حييلنــا إىل شــيء مهــم هنــا؛ وهــو أنــه ال يشــعر باالنتمــاء للـــوطن 

هـذا يئـة اجتماعيـة ميكنهـا أن تكـون سـببا يف إظهـار ؛ فكل مـا حيـيط بالشـاعر مـن ب)فرنسا(اجلديد 

(( ، و))شـــوف بيـــا واش اجـــرى:(( ومـــا يـــدّل علـــى ذلـــك العبـــارات التاليـــةاالغـــرتاب االجتمـــاعي، 

، ومـــا يـــدّل علـــى ضـــياعه واغرتابـــه، ))اتـــذكرت أيـــام (( ، و))كثـــر التفكـــار (( ، و))نـــدمويل جلـــراح

، أي له مكانـة بـني أبنـاء ))ين مفهوم ما بني األخيار يف وط:(( والالمباالة يف ا�تمع اجلديد، قوله

االغــرتاب االجتمــاعي بــاالغرتاب النفســي وبــاالغرتاب املكــاين،  _هنــا_ امتــزجو ؛ شــعبه، ويف وطنــه

  : فيقول من نفس القصيدة السابقة

  ثْـَر التـَّْفَكارْ َنْدُموِلي َلْجَراْح َمْن كُ  *ى رَ اجْ  اشْ ا وَ يَّ بِ  وفْ ي شُ مِّ عَ  نْ ا بَ يَ                   

   37ِفي َوْطِني َمْفُهوْم َما بِيْن اْألَْخَيارْ  * َرىــــــــــــــاَْتذًكَّْرْت أيَاْم فَاُتوا يَا َحضْـ                   
وحيــّن ويتشــّوق لــه، خماطبــا إيــاه  ويــذكر الشــاعر ســبب هجرتــه وتغرّبــه، وكــم هــو معــّذب لفراقــه،      

  ...):هجرانك(، )بذّ عمت(ى اغرتابه النفسيكأنه إنسان عاقل، وما يدل عل

   اكْ وَ ى سِ وْ هْ  أَ َال  اجْ تَ حْ ي مَ انِ مَ  وْ لَ  * بْ بَ ي سَ لِ  نْ ايَ كَ   نْ طَ ا وْ يَ  كْ انَ رَ جْ هَ                   

  38اكْ دَ ـــــــا فِ ايَ حَ ضَ  ونْ يُـ لْ مَ الْ  نَ طَ ا وْ يَ  * بْ ذَّ ــــــــــعَـ تْ مَ  كْ نَّ عَ  اهْ دَّ ي قَ نِ طْ ا وَ يَ                    

  :  والغربة َقَدُر الشاعر احملتوم، وما دامت كذلك؛ فقد رضي �ا     

  39ةبَ رْ غُ الْ ى بَ ضَ رْ نَـ ي وْ نِ طْ وَ  نْ مَ  رْ جَ هْ نَـ  * يهْ شِ مْ نَ  مْ زَ ا َال سَ انْ رَ فْـ  نْ طَ وْ  بْ اتَ كَ                 

، لكنـه راض بقضـاء )انقاسـي يف حملـان(واحلسـرة متـأل قلبـه ويف نفس املعىن يف بيت آخر، يقول     

  :اهللا تعاىل وقدره

    40ْبَال َسبَّة ُكْنت ْمَهنِّي انـَْقاِسي في َلْمَحانْ  * نيطْ وَ  نْ مَ  رْ غرَّْب نـَْهجَ تْ ي نَـ نِّ ي َقّدْر عَ بِّ َهاْكَذ رَ      
يف األبيــات الســابقة، ويف األبيــات األخــرى مــن نفــس القصــيدة، إال " وطــن"ومــا تكــرار كلمــة         

انتــه يف نفــس الشــاعر، وحبــه لــه، فحــىت وهــو يف غربتــه هنــاك، ال ينفــك يــذكره، إنــه دليــل علــى مك

، أو بصــيغ خمتلفــة تــدل عليــه، أو علــى منطقــة مــن "وطــن"احلنــني إىل الــوطن األم، وجــاء يف لفظــة 

وطـــين، أرض، وطـــن، اجلزائـــر، البهجـــة، الـــوطن، البيضـــاء، األوراس، جرجـــرة، العاصـــمة، :(مناطقـــه
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نفهـم أن الشـاعر غـري مسـتقر أخـرى ، ومـن جهـة ...)رض أجـدادي، شرشـال، قسنطينة، املدية، أ

  ."فرنسا"من الناحية النفسية؛ ألنه غري مرتاح، وال حيّس باالطمئنان يف 

تـدّل ...) متغـّرب، متعـّذب، نتـذّكر، هـذا اهلـم، نتغـّرب، :( والصيغ والكلمات التالية، وغريها     

 حــال الشــاعر وهــو يف غربتــه واغرتابــه، وهــذا مــن االغــرتاب علــى اســتمرار غربتــه وعذابــه، وهــي تُبــّني 

فتـدّل علــى أن ...) عـاش، مــات، امشـى، ســافرت، اْجـرى، اتــذكَّْرت(، أمــا األفعـال املاضــيةالنفسـي

  .صورة املاضي �يمن على تفكري الشاعر، وما عاناه من أمل ويأس وعذاب يف غربته واغرتابه

، ومل يبــق )أَتْـَوّحشــتْ (ا كبــريا، وال أدّل علــى ذلــك مــن لفظــة ويشــتاق إىل أمــه وأوالده، اشــتياق     

األمر على هذا احلال، وتزداد غربته؛ حىت صارت ناسه وأهله وأحفاده، وضاع الشاعر وتشـتََّت يف 

جمتمــع غريــب عنــه، فــامتزج االغــرتاب النفســي بــاالغرتاب االجتمــاعي واملكــاين، ونتيجــة لــذلك؛ مل 

لى هذا احلال، أي اسـتمرار غربتـه مـا دام يف فرنسـا، وعـّرب عـن ذلـك يطب له بال وال رقاد، وهو ع

، )مـا طـاب رقـادي:(، وتلـك حالتـه حـىت يف ماضـيه)مـا �ـىن( مـا النافيـة: بالفعل املضارع مسبوقا بـ

  :فيقول

     41انْ طَ شْ لي تَ  عْ اقَ ي وَ ادِ رقَ  ابْ ا طَ ى مَ نَ هْ ا نَـ مَ  *ي ادِ فَ احْ ي وَ اسِ ة نَ بَ رْ غُ ي الْ دِ َال وْ ا وُ ت أمَّ شْ حَّ وَ تْـ أَ  

، واملتمثـــل يف واالجتمـــاعي ويف خضـــّم هـــذا الصـــراع، والنـــاتج عـــن االغـــرتاب النفســـي واملكـــاين     

شعوره بالوحدة واالنفراد والعزلة، وعدم التأقلم مع جمتمع كان باألمس القريب عـدوه، جيـد متنفَّسـا 

رسائل بني األمراء وامللوك، وبني  يف مناجاة طائر، وحنن نعرف مكانة الطائر قدميا يف نقل الرسائل؛

، إ�ـــا حلظـــة تـــأزُّم وانفعـــال، والشـــاعر ال يقـــول الشـــعر إال يف تلـــك ...املتحـــاّبني مـــن جهـــة أخـــرى

  :اللحظة، فيخاطبه قائال

   انْ نَ ي حَ نِّ مِ  غْ لَّ بَـ  مْ لَّ سَ  اضَ يْ بَـ لْ ى لَ فَ صْ ي تَ كِ  * انْ ـــــــــــــــــــــحَ نْ جَ الْ  قَ رْ ا زُ يَ  رْ ايَـ ا طَ اهللا يَ بِ  كْ َـ تمْ شَّ حَ       
   نْ َـ ــــــــــمحْ يلو الرَّ عِ دْ ا أَ مَّ و ثَ يتُ لِّ ا خَ هَ لْ  ولَ قُ  *ة يمَ مِّ ى لُ لَ عْ  ّلمْ سَ  لْ وَّ ة أَ مَّ ثَ  لْ وصَ ي تُ ي كِ رِ مْ ا قُ يَ           

  42انْ ــمَ الزَّ  اوْ شَ  ا منْ نَ تْـ قُـ رْ فُـ  بْ اتَ ى كَ لَ وْ ـمَ لْ اَ  *ا ينَ لِ عْ  ايْ ضَ رْ أَ  كْ بَ لْ قَـ  نْ ة مَ ينَ نِ حْ ا لَ ا امَّ ا يَ هَ لْ  ولَ قُ          

رّتني، وفراقها ال يعوضه أحـد مـن اخللـق؛ فتجـده يـذكرها مـومكانة األم حمفوظة لدى الشاعر،      

، ومـا هـذا إال )سّلم على مليمـة، يـا اّمـا حلنينـة(يف البيت الثاين والثالث، وهي أول من يسّلم عليها 

جعلتـه فتلك احلالة النفسية من احلنني والشوق ألمـه وللـوطن،  ؛)االغرتاب النفسي(خماطبته لنفسه 

تلـك الرسـالة إىل أمـه، إ�ـا رسـالة عاجلـة؛ تفّسـر طالبا من الطـائر تبليـغ  ،جيري حوارا بينه وبني أمه
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مــدى ســرعة الطــائر يف التنقــل مــن منطقــة إىل أخــرى، ومــا ذلــك مــن وحنــن نعلــم  املتأزمــة، تهنفســي

      .لتهالشاعر إال ختفيفا من حا

لقــد أخــذت منــه الغربــة كــّل مأخــذ؛ إ�ــا مــرارة اهلجــرة، فهــو مهمــوم ال ينــام، يفّكــر يف وطنــه      

  :وشعبه

                   43يهْ ومَّالِ  وَ هُ  نْ طَ وَ ب الْ ا حُ يَ بِ   *  رْ ايَـ ة حَ لَ يْـ لَّ  لْ كُ   ومْ مُ هْ مَ  قدْ رْ ا نُـ مَ                        

تّتضـح أسـباب غربتـه أكثـر ممّـا سـبق مـن أبيـات؛ " عـين بـاجلواب يا أخي طولـت"ويف قصيدته      

  :إنه الفقر واحلاجة اليت أّدت به إىل السفر واهلجرة إىل فرنسا

  يّرانِ بَـ  حْ بَ صْ نَ ي وْ نِ طْ وَ  فْ لَّ خَ نْ وَ  * ابْ ـــبَ حْ لَ  عَ د مْ َال وْ اْألَ  عَ مْ جَ  فْ لَّ خَ نْ وَ                    

  ي    انِ عَ ل نْـ ظَ انْ وَ  يلْ ص اللِّ ي نُ رِ سْ نَ  * ابْ بَ ر أسْ قَ فْ الَ ة وَ طَ لْ خَ مْ  اسْ نَ أجْ  ينَ بِ                    

  44رَاِني َفي اْلُغْربَة انـَْقاِسي َوانـَْعاِني *اْب ـــــــــــــــــــــالشِّي سـَاَبْق مـَا ْلِقيَنالـُو طَبَّ                  

حســـب _اب االجتمـــاعي الـــذي يتمثـــل إنـــه اغـــرتاب مكـــاين عـــن الـــوطن األم، امتـــزج بـــاالغرت      

يف إصـــابة اإلنســـان باإلحبـــاط مـــن جمتمعـــه الـــذي يعـــيش فيـــه، ورمبـــا كـــان _ "إســـكندر نبيـــل رمـــزي"

الســبب وراء هــذا اإلحبــاط عائــد إىل طبيعــة خمــزون الالوعــي الــذي اســتقر يف نفــس هــذا اإلنســان، 

ش فيه، األمـر الـذي خيلـق شـيئا ومن مثّ وجد أن هذا املخزون ال يتوافق مع طبيعة ا�تمع الذي يعي

من التغاير والتخالف بني ما لدى هذا اإلنسان، وما ميليه جمتمعه عليه من جانـب أخـر، ومـن هنـا 

، ))ونصـــبح بـــرّاين: ((ومــا يـــدّل علــى ذلـــك قولــه. 45يقضــي هـــذا اإلنســان حياتـــه غــري كامـــل النمـــو

ب، وفيــه مــن اخــتالط األقــوام ، إنــه يشــعر بعــدم االنتمــاء �تمــع غريــ))بــني أجنــاس خملطــة:((وقولــه

خنّلــف وطــين، : ((واجلنســيات مــا فيــه، وممّــا يــدّل علــى ابتعــاده عــن وطنــه األلفــاظ والعبــارات التاليــة

نسـري نـص الليـل، انظـل : ((ومعاناته قولهالنفسي  اغرتابه، وما يبّني اشتداد ))برّاين، راين يف الغربة

  )).نعاين، ما لقينالو طباب، انقاسي، نعاين

عنــدما ال جيــد مؤنســا وال صــاحبا يســأل عنــه وعــن أحوالــه يف  انوتــزدادواغرتابــه، وتشــتّد غربتــه      

  :هذا البلد الغريب، مشّبها نفسه، وهو على هذه احلالة، باملريض، فيقول

وَ ي لَ نِّ وا عَ ْكرُ ي سَ ابِ حَ ى اصْ تَّ حَ                       يانِ رَ صْ النَّ  ذَ د هَ نْ ي عَ ونِ ارُ ا زَ مَ  * ابْ بـْ

ْة َأْسبَـ                       46َمْرِضي َما َنْخِفيْه ظَاَهْر بـَرَّاِني *اْب ـــــــــــــــــــرَانـِي ِكاَلْمرِيْض ْلَعدَّ
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غربة الُبعد عن األهل واألبوين، وأخرى ابتعاده عـن الـوطن وُميَتَحُن الشاعر بغربة أخرى أشّد؛      

 واملناضـــلني إىل الرائـــد عمـــر إدريـــس، ســـائل للثـــوارمهمـــة نقـــل ر لـــه  أُوكلـــتحينمـــا ومكـــان إقامتـــه، 

وأعــداء الــوطن، وذلــك بتكليــف مــن الرائــد عمــر إدريــس نفســه  والتقــاط أخبــار عــن الثــورة واخلــائنني

، فانتقـل بـني منـاطق عـدة مـن الـوطن، _مـن الـديوان" املسـرية"حسب ما جاء يف مقدمة قصـيدة _

ىل املغـرب وإىل عمـر إدريـس، حـامال معـه م تلك القصيدة عنـد عودتـه إ1957ونظم الشاعر سنة 

  :رسائل وأخبار عن الوطن، وممّا جاء فيها

  نْ ـــــــــــــــــقـَْلِبي واجي صاْهِديُنوا َمْشَعالِي *َلْضَراْر ْن َعمِّي طَالْت عِليَّا يَا بَ                      

         َخلِّيْت الِّي اْنحْبهم واْضِحيْت ْحزِينْ  * ِإذا ْتَساْلِني انـَْعْدَلْك بَِيا َما َصارْ                     

  قـُْرب بِني ونِّيْف في مَكان اْحِصينْ  *متغرَّْب في ْوَطْن بـُْعد ْمَع اَلْقَفاْر                     

  ْن    ــــــــــرِيلُفونَا َشهْ " الَمرُّوكْ "في َأْرض  *َراْر ـــــــــومـوالِيْه احْ " ْفِقيقْ "َيسَّمى                     

  نـــــــــــــــــــــــــــاْتذَكَّْرْت أيَّاْم سيد الُمْرَسِلي *اْر ــــاهجْرت بـَْرفَاق َوْوَجْدنَا أَْنصَ                     

َفكَّْر قـَُريْش والَماِضي َمَصاْر                         47نْ ـــــــــــــــــــــــــــرَانَا َصْرنَا َمْثل ْرفَاْق اَألِمي  *انتـْ

فهي تُعربِّ عن واقع عايشه الشاعر وهـو يف تنقلـه مـن منطقـة إىل  اج إىل شرح؛ت حتاألبيات الف     

طالـت :(أخرى، ودخوله إىل أرض املغرب، واأللفاظ والعبارات اليت تدّل علـى تغرّبـه ومعاناتـه، هـي

ويشـّبه شـاعرنا ا�اهـدين ). اهجـرتد، علي لضرار، قليب صـاهدينوا مشـعالني، حـزين، متغـّرب، بـُْعـ

عندما ُأخرجـوا مـن ديـارهم _ صلى اهللا عليه وسلم_والثوار ضد املستعمر الفرنسي، بصحابة النيب 

نتفكــر قـريش واملاضــي مـا صــار، رانــا (وعـّذبوا مــن طـرف قــريش، وذلــك ُنصـرة للــدين وللنـيب الكــرمي 

اربوا الكفـــار واملشـــركني، وهـــؤالء ؛ فاحلـــال نفســـها، فأولئـــك مســـلمون حـــ)صـــرنا مثـــل رفـــاق األمـــني

مسلمون حـاربوا الكفـار الـذين احتلـوا بالدهـم عنـوة، وحـاولوا بكـل الطـرق تغريـب شـعب بأكملـه، 

  .وطمس هويته

_ من نفس القصيدة_ ويف صورة رائعة امتزج فيها االغرتاب النفسي باالغرتاب املكاين، قوله      

   :وإحساسه بريح تنّسمت باكرا، ي ذكرناه سابقاأثناء تنقله الذ، ندما اقرتب من مسقط رأسهع

  48لِدينْ اظنِّي قـَرَّبـَْنا َأْرض الوَ  *وْتنسَّْم لي ريْح َهْب ْمَع َلْفجاْر                      

إال شعور بالغربة املكانية اليت هـو فيهـا، ومـا حديثـه عـن الـرّيح الـيت  ذكره ألرض الوالدين؛وما      

   .اغرتابه النفسيألهله، وبالتايل شوقه وتلهفه على إال دليل  جاءت من جهة مسقط رأسه؛
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عنمـــا وصـــف " ابــن خفاجـــة األندلســي"وحنــن نعلـــم مــا فعلتـــه الــريح صـــبا واألنــدلس بالشـــاعر      

  : األندلس بقصيدة رائعة، ويف أحد أبيا�ا

  صحُت وا شوقَي إىل األندلِس * وإذا ما هّبت الريح صبا                      

:   تمةخا  

حمطـات االغـرتاب يف شـعره، ومـا ، ورصـد أهـم "خبـيت حيـىي"بعد هذه اجلولـة السـريعة يف ديـوان      

  :  اآليتأقف على يف اجلانب النظري،  ذكرته

.هناك صعوبة يف حتديد معىن لالغرتاب؛ نظرا الستعماله يف جّل فروع العلم واملعروفة_   

مـن أن الـبعض ال يلتفـت لـذلك، ويـدخلهما يف خانـة  هناك فـرق بـني الغربـة واالغـرتاب، بـالرغم_ 

  .الرتادف

الغرتاب؛ فهناك االغرتاب االجتماعي، والسياسي، والديين، والنفسي، اهناك أنواع كثرية من _ 

  .، وحيدُث أْن ميتزج نوع منه، أو عدة أنواع مع بعضها البعض، كما رأينا سابقاواملكاين، والزماين

االغـرتاب االغـرتاب املكـاين، و : يف ثالثة أنواع رئيسية هي" خبيت حيىي"االغرتاب يف شعر  تشّكل_ 

  .النفسي، واالغرتاب االجتماعي

حبّــه للــوطن ال حــدود لــه، واعتــزازه باالنتمــاء لــه؛ وهــذا مــا جعلــه خيلــص لــه ويتفــاىن يف خدمتــه، _ 

بـــريا عـــن ســواء كمجاهـــد، أو كسياســـي وإداري بعـــد االســـتقالل، باإلضــافة إىل أنـــه ســـّخر شـــعره تع

  .عن الوطن والثورة احديث_ تقريبا_ذلك؛ فجاء نصف ديوانه 

ميثّـــل وثيقـــة تارخييـــة، ملـــا قبـــل الثـــورة ومـــا بعـــدها؛ حبكـــم أنـــه ســـّجل فيـــه أهـــّم " خبـــيت حيـــىي"شـــعر _ 

مــن القــادة والثــوريني  �ــماألحــداث واملواقــف الــيت حــدثت لــه فعــال، وللــذين يعــرفهم، ومــن التقــى 

  .يستفيد منه مْن يبحث يف هذا ا�الوالسياسيني، وبالتايل 

؛ فهو يف الفرتة اليت عاشها الشاعر والسياسية شعره كذلك يصّور جلوانب من احلياة االجتماعية_ 

  .وثيقة مهمة كذلك يف هذا ا�ال

  .، فيما ورد من مناذج، مبعجم شعري اغرتايب، يعّرب عن حالته" خبيت حيىي"لقد عّرب _ 

عــــن االغــــرتاب يف شــــعره؛ مــــن حــــديث عــــن الــــوطن ومتجيــــده، والثــــوار تعــــّددت صــــور التعبــــري _ 

   ...رسالته والشوق لألهل واألحبة، ودعوته لطائر لكي حيملوا�اهدين وبطوال�م، 
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أن كل مهاجر يتنقل إىل بلد آخر مفادها حتيلنا إىل فكرة " خبيت حيىي"شعر  ظاهرة االغرتاب يف_ 

  .حىت ولو مل يكن شاعرا ،سوف يصيبه نصيب من الغربة واالغرتاب

، وأحّسـوا بالغربـة ذلـك أن ا�اهـدين أثنـاء الثـورة كـذلك عـانوا مـنما ُيستنتج من هذا املوضوع، _ 

  .، وخارجهواالغرتاب؛ حبكم تنقلهم من منطقة إىل أخرى داخل وطنهم
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