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 بنية االغتراب
  أمحد مداس: الدكتور           

وغيـاب   الـنقص و الفقـدان هو عدم االنسجام مع احلياة بفعل  االغترابإن 
يف  باإلنسـان ويتعلق . حال اإلجياب رفع حال الشعور بالسلبية، ويحلالذي ي التعويض
ضـور  احلداخـل عالقـات   الصراع والقيم املعنوية املفتقدة و الزمانو باملكانارتباطه 

من وضع إىل آخـر،   حتولحينا آخر، وحيدث  تتقابلاألوضاع حينا، و فتتماثل، الغيابو
  .اخلاصة للشاعر الرؤيةتسريها  صوروكلها 

الصـراع  و التوترتتحدد عالقات احلضور والغياب يف ثالث حاالت يتعني معها 
دل ؛ ذلك أن احلضور وجود يعادل التعويض، والغيـاب عـدم يعـا   واالنفعال الشعري

الفقدان والنقص، يترتب عنهما املوقف الشخصي واجلماعي، ويتم التفاعل معهما بالرفض 
  :أو بالقبول، لتنشأ احلاالت الثالث

  .التوتر والصراع، وهو احلرمان اجلزئي= الغياب +احلضور : احلال األوىل
 احلضور الكلي مبا يعادل وضعا موجبا متاما ينتفي معـه االنفعـال،  : احلال الثانية

  .ويزول فيه الصراع، وهو املراد غري احملصل
الغياب الكلي مبا يعادل وضعا سلبيا متاما يشتد معه وفيه االنفعـال  : احلال الثالثة

  .والتوتر، ويتحقق معه الشعور باالغتراب
يقتضي احلضور وجود بعض العناصر، كما يقتضي الغياب غياب بعضها، وهـي  

  .مة املعنوية، والصراعاإلنسان واملكان، والزمن، والقي
    :املكان .1

عاشت الشاعرة مرحلتني، وفيهما معا تنشد مكانا يغيب عنها، وتغيب عنه وهـو  
. وحيضرها مكان تعيش فيه عنوةً؛ ألا ترفضه وال ترضى به بديال عن املراد. املراد للعيش

ـ  -بوصفها مكانا–ففي املرحلةاألوىل، كانت األرض كلها  راهيم، تضيق ا خللوها من إب
فكان االغتراب فيها، واأللفة يف السماء حيث أخوها، وإن كان السبيل إليه مير بالفنـاء  

متثل الشاعرة منوذج اإلنسـان املنتـهي املتشـائم،     -أي املرحلة-وفيها. املمقوت عندها
  . واملهزوز خمتل التوازن
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ما انتقلت إىل ويف املرحلة الثانية، تعيش االغتراب يف وطنها دون احلرية الغائبة، فل
انكلترا، وحضرت احلرية، عاشت االغتراب فيها لغياب األرض والتحقق من اغتصـاا؛  

مما يطيل الشعور به حىت يتم االحتـاد   !بالفقدان رغم التعويض الناقص-االغتراب–ليتعلق 
إن احلركة هنا انتقال من وضع سالب إىل آخر كان . بني الوطن واحلرية مبا يساوي العودة

يف املرحلة األوىل، وهو اآلن يف حال اإلجياب بفعل التحول احلاصل يف املوقف، فهي  سالبا
  .اآلن إنسان سوي متفائل ومتزن

  مشسك ظلت قصية( -
  وأرضي ظلت عصية

  وعند ايارات جسر التواصل حاولت
  حاولت حاولت لكن

  ومل يبق مين على راحتيك سوى غيمة
  عابرة

  جتمد فيها الشرار
  ، رحلت بعيدا وغصتوغاب حضوري

  بعيدا، إىل القاع غصت أنادم حزين
  1()أعاقره يف غيابة جب بغري قرار

  :الزمان .2
يتوافق االغتراب مع الزمن، ولذلك عاشت ثالثة أزمنة؛ أوهلا زمن احلرمان األول 

والثاين زمن احلرمان من اهلوية والوطن مبا ولَّد زمن االغتـراب، وهـو   . بفقدان إبراهيم
فكانت كل األزمنة احنسارات نفسية، ويبقى زمن احلضور الكلي الـزمن  . الثالث الزمن

إن االنتقال من زمن آلخر حتول على احلقيقة، ويف مجيعهـا  . الوحيد لالتساع ومل حيدث
، الذي  يبقى أمال -زمن االتساع الغائب-متاثلت األوضاع، وما تعارضت إال مع الرابع

  .متعلّقا بتغري الوضع والصراع
  تنبئين الرياح يف هبوا(-

  ]األمل[---------------------عن فارس جييء
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  ال واهنا وال بطيء
  تقول يل جييء من طريق
  ]القوة[-----------------تشقها من أجله الرعود

  والربوق
  هال سألت يل الرياح يا

  عرافة الرياح
  مىت جييء الفارس املنذور؟

  ]زمن الرفض[------------------------حني يصري الرفض   
  حمرقةً وجلجلة   

  ]األرض= املكان[----------------)2(...)تلفظه أحشاء هذي األرض
  ]االنتهاء الزمين[---------------------حني تتم دورة الفصول(-

  ]التجدد/التكرار/العودة[-----------------------ترجعه مواسم األمطار
  ]زمن الظهور والعودة والتجدد[--------------------------يطلعه آذار

  ]النصر/الشهادة[--------------------)3()يف عربات الزهر والنوار
  :الصراع .3

لقد حتول الصراع من صراع اإلنسان مع الزمن إىل صراع اإلنسان مع اإلنسـان،  
وكالمها عند الشاعرة مفروض، والثاين كان ميكن تالفيه علـى عكـس األول، ويبقـى    

الصراع ممارسة التحرر، فإن حتقق النصر والعودة وتم استرجاع الوطن وسادت املأمول من 
احلرية، انعدم الصراع وتساوق الوضع مع احلضور الكلي وزمـن االتسـاع والصـورة    

وإىل حني حتقّقـه، يتماثـل   . املنشودة للتعويض الكامل عن كل أشكال النقص والفقدان
م الصراع تقابال مأموال مع حال الصراع القـائم  الصراع يف كل حمطاته، لتمثّل حال انعدا

فرضا، فيحدث معه التحول من سيِء األوضاع إىل أفضلها بوصفه حتوال مـن احلرمـان   
  .جزئييِه وكلييِه إىل التعويض املنشود

  يتمدد قليب(-
  ]حال االنقالب[---------------------يكرب قليب
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  ]زمن األسر والقيد واالغتراب[---------------رب من قليب املغلق
  كل األسوار

  ]النقاء[--------------يتدفق فيه النهر القطيب
  ]احلياة[----------------وتنمو فيه األشجار
  يرجع من منفاه إىل 

  ]حصول التعويض]/[التحول/الطبيعة اإلنسانية[-----)4()قليب الواسع وجه اإلنسان
      :الصورة. 4

  :الشعري تتعني ثالث صوريف خطاب فدوى طوقان 
األوىل، صورة التماثل مع غريها، عائشة السجينة املعينة شخصـيا، والالجئـة يف   

  :العيد املعينة صورةً تتكرر
  ....رسالة عائشة تستريح على مكتيب(-

  ونابلس هادئة واحلياة تسري كماء
  .)5()...النهر

  أراك ما بني اخليام قبعت متثاال شقيا(-
  وراء مجوده أملا عتيامتهالكا، يطوي 

  ماذا خلف رعشة ومضها؟ !يا للدموع البيض (...)
   )6()اجلميلة؟) يافا(أترى ذكرت مباهج األعياد يف 

الثانية، صورة التعارض، حيث تتقابل مع اآلخرين على مبـدأ الفقـدان عنـدها    
لقيم، ؛ إذ ينعم اجلميع ذه ا])العودةتضمن حق [ هويةو حريةووطن (واالكتمال عندهم 

ويفتقدها الفلسطيين، مما ينقص مسته اإلنسانية، وينمي روح الكفاح طلبا للخالص، وهـو  
  .عداٌء عند اخلصوم

-)Open the door! 
Ouvré la porte!  

 !افتخ إت هادليت
 !افتخ باب
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  وبكل لغات األرض على بايب يتالطم
  .)7( )صوت اجلند

  :أقرأ خربا كاألخبار(-
ون يف خربة بيت سكاريا مبجموعة من اجلرافات خرجت من مستعمرة كفار عصيون فوجئ املزارع -بيت حلم[

  .)8()]وشرعت يف قلع املزروعات يف أراضي تلك البلدة

ومن مياثلها منهما، وهـو  ا الشاعرة صار لشتات العامل هوية ووطن بعد أن حرموف
  . تعارض

األقـارب إىل   الثالثة، صورة التحول من االعتدال إىل الفقدان والـنقص بغيـاب  
وهو حتول سالب مطلقا يستدعي حتوال موجبـا  . الفقدان املزدوج بغيام وغياب األرض

  .مطلقا، حيصل فيه التعويض، لتتغري حال اإلنسان
  ]ترك السؤال= رجاء[--------------رجوتك ال ختترق قشريت بالسؤال(-

  ]من احلال الراهنة[-------------------------لتلمس حزين
  ]الرغبة امللحة العودة إىل احلال املاضية[)9() !تك حزين أعز وأقدس من أن يقالرجو

  واليوم، ماذا غري قصة بؤسكن وعارها(-
  ]التحول[---]الزمان/املكان[---ال الدار دار، ال، وال كاألمس، هذا العيد عيد      
  ]مع غريهامتاثل [-----------)10()هل يعرف األعياد أو أفراحها روح طريد      

   : اإلنسان .5
إن القريب من اإلنسان قرابة الدم والوطن بعيد؛ فهو الفقيد والشـهيد والرفيـق   

واحلي منهم بعيد غريب، رغم صفة احلضور يف األراضي احملتلة . السجني، وكلهم غائبون
هم القوم املشتتون ال . أو يف باقي دول اجلوار إذ كانت هي يف انكلترا، أو حىت قبل ذهاا

هذه احلال بعد االحتالل يرجى هلا أن تتغري دفعا للبعـد  . جيمع بينهم غري القضية الواحدة
واالغتراب، فما جيري على الوطن واهلوية واحلرية جيري بالضرورة على اإلنسان، لتكتمل 

  .دائرة الوجود املقبول
  ونالقيك، نالقيك على(-

  قمة الدنيا وحيدا يا بعيدا، يا
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  ....قريبا
  رأسك الشاخمة اليوم إىل القبة(...)

   )11()فالصخرة يف القدس احتوتك اآلن
  الطفل اإلنسان) إيتان(يفتح عينيه (-

  ]براءة الوافد[---------------يا طفلي أنت غريق الكذبة(...) 
  غريق مثلك يف) إيتان(واملرفأ يا 

  حبر الكذبة 
  ]اب أهل البلداغتر=اغتراب الوافد[----------------يغرقه احللم املتضخم

  أخشى يا طفلي أن يقتل فيك اإلنسان(...)
  ]توقع التحول[--------------------أن تدركه السقطة أن

  ] مياثل الكبار[-----------)12()يهوي    يهوي       يهوي للقاع         
  :الرؤية .6

سئلة بدأت الشاعرة عالقتها بالعامل منفردةً تشكو حاهلا وتصارع الزمن والضياع وأ
الوجود، حينما كان مصاا حمصورا يف إبراهيم ويف شعورها باالغتراب، مث حتولـت إىل  
الرؤية اجلماعية حني انتزع االحتالل الوطن وحرم أهله من اهلوية واحلرية وحق العـودة،  
فتماثلت معهم، وأخريا انفتحت على العامل حني صار الوجود مشتمال على متاثل وضـع  

  . ني شعوب العامل مع متاثل األسبابالبؤس واحلرمان ب
  يف املدينة هذي الشوارع تلقفينو(-

  واألرصفة
  مدها البشري، جيرفينمع الناس، 

  مع املوج فيها، على السطح  أموج
  بغري متاس

  هنا كان سوق النخاسة، باعوا هنا (...)
  والدي وأهلي

  اليوم جزء من الصفقة أناوهذي  (...)
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  ]احلال املفردة[---------------------)13() الراحبة
  ]من األنا إىل اآلخر[-----كهف     رغيب عميق كجرح القدر) رقية(هنالك ضم(-

  ]اجلرح املماثل[-- )14()ويا صورةً من رسوم التشرد، والذل، والصدعات األخر(...)
  يف شارعنا ميشي األموات(-

  يتوارون بظل احلائط أشباحا
  وهياكل جوفا غري خفاف غري ثقال

  ]احلال املفروضة املرادة/التماثل مع األهل[--------)15()أخي غطي موتانايا 
  بدمي أخطُّ وصييت(-

  أن حتفظوا يل ثوريت
  بدمائكم

  جبموع شعيب الزاحفة
  فتح أنا

  ]رؤية قومية/الذوبان يف حركة الكفاح[----------------)16()أنا جبهة
  املوت حيوم يف بلفاست(-

  رأس كالزهرة ذهبية
  نبلة زمنيةقطفتها ق
  يف فيتنام

  احلزن اليومي يلقّح أرض فيتنام
رؤيـة كونيـة   /الذوبان يف حركة الكفاح[-------------فترعرع بسماد النابامل

  ]إنسانية
  ]العامل البائس[-----------------يف كل مكان طري املوت

  ]احلب اإلنساين=القيمة الغائبة[-------------)17()يا رب ملاذا مات احلب؟ (...)
أمنية  -حرب فيتنام–ومع طول األمد ويف حلظة يأس أو ثورة تستلهم من احلدث 

  :جترح الكربياء، وتعصف بالوجود العريب، وتستصغر شأنه
  أواه وآه يا فيتنام(-
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  آه لو مليون حمارب
  من أبطالك

  قذفتهم ريح شرقية
  فوق الصحراء العربية

  لفُرشت منارق
      )18()ووهبتمو مليون ولود قحطانية

ومن نصرهم ينتصرون للقضية ويرفعون عنها حالة االغتراب كما رفعوهـا عـن   
  .)19()رش السكر فوق املوت(أنفسهم، فقد سئم الناس 

يؤدي التماثل يف كل احملاور السابقة ما يقوم مقام مفهوم املوافقة، ليؤدي التعارض 
لناس، ما كانت لتكـون  مفهوم املخالفة؛ ألن الرؤية اجلماعية اليت خصتها ملن حتب من ا

لوال أا عاشت ما عاشوا، وعانت ما عانوا، وقد نقلت شعورهم بشعورها، إذ أصام ما 
أصاا أوال، والشعور م ومبأسام شعور سابق عندها بالضرورة، وهكذا هو حال كـل  

ـ . التماثالت احلادثة مع غريها ها وأما مفهوم املخالفة املتساوق مع التعارض، فمثاله رؤيت
لآلخرين يف نعمائهم يف مقابل الضراء اليت سيطرت على احلياة الفلسطينية؛ فما أصـاب  
اآلخرين من خري الوطن واهلوية واحلرية، خيالفه ما أصاب فدوى والرفاق من شر احلرمان 

وعليه؛ ال خيفى حال االضطراب والقلق والضياع، وحياة التشرد . من نفس القيم املعنوية
نني، فقد فَقَد الناس االتزان واأللفة، واعتراهم االغتراب وثقل القيد، ومل وطغيان عاطفة احل

يعد من حلٍّ يفصم هذه احلال إال العودة، عودة الالجئني وعودة املهاجرين واملهجـرين،  
  :فهي التعويض احلقيقي عن املأساة

  تضاد
  تعویض ----------------------------------- فقدان 

  االنتفاء =تداخل في النفي                                  تداخل في اإلثبات                    =دیمومة الفقدان
  التناقض            

  ال فقدان-------------------------------- ال تعویض
  ما تحت التضاد

األمـلُ  يتعين مع دميومة الفقدان اليأس الذي ال مفر منه وال راد له، كما يتعـين    
التعويض -وحيمل االنتفاء معىن الكلية. الذي سيأيت ال حمالة، قلبا للوضع ورجاًء يف التحول

وهو مردود مبحمول اخلطاب، كما حيمل معىن التعويض اجلزئي بـربط الـوطن    -الكلي
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باحلرية؛ ففي فلسطني األرض من دون احلرية، ويف لندن حرية من دون الوطن، ليكـون  
  . كل مرة سببا يف منو االغتراب واإلحساس بالقهرالعنصر الناقص يف

  :الهوامش
، عـن الحـزن المعتـق،    1978، 1ديوان فدوى طوقان، دار العودة، بيروت، لبنان، ط - 1

لم تثبت الشاعرة شكال للكلمات خاصة أواخر األفعال، فكل تـاء يمكنهـا أن   . 613-612ص
صرف الحديث إليها، وفي الحالين معـا  تكون للخطاب فتصرف الحديث إليه، أو تاء للمتكلم فت

  .هو حديث التنائي والتباعد
  .592 -591الديوان، نبوءة العرافة، ص -2
هو عينـه هـذا   ] 7[تقديم للجزء 572ولها في الصفحة . 601الديوان، نبوءة العرافة، ص -3

ـ     ل الملفوظ  بتغيير النوار بالنور، وقد مر الحديث عنه مع النصـوص المصـاحبة فـي التأوي
 .من هذا البحث 135الفصل الثاني، تنظر الصفحة /المجمل 

  .623الديوان، بين الجزر والمد، ص -  4
سجينة فلسطينية محكـوم  ) عائشة أحمد عودة(هي . 576الديوان، في المدينة الهرمة، ص - 5

عليها بالسجن مدى الحياة، مثيلتها من األرض المحتلة حين كانت الشاعرة مقيمةً فـي لنـدن،   
  .الملفوظ ارتباط اإلنسان بالمكان الواحد  مع اجتماع البعد والغربة وفي

  . 141-140الديوان، مع الجئة في العيد، ص - 6
هكذا كتبت في األصل، ربما أرادت  (Ouvré) . 585الديوان، كوابيس الليل والنهار، ص -7

  .(Ouvrez)أو بالجمع   (Ouvres)المخاطبة بالمفرد
  .586ليل والنهار، صالديوان، كوابيس ال - 8
 .613الديوان، عن الحزن المعتق، ص - 9
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