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 مقدمة 

 

 أ 
 

اليت ختلق يف نفسه تناقضات  ،احلضارية التغيرياتيف ظل التحوالت الصناعية مجلة من  اإلنسانطرأ على 

على الفرد  مما ينتج عنه بروز عدة ظواهر تنعكس بالسلب ،من التأقلم مع الواقع الراهن متنعهوصراعات داخلية 

  .االغرتابوا�تمع من بينها 

 واالجتماعية وغريهاوالثقافية والسياسية االقتصادية  األوضاعيتولد الشعور بالغربة داخل ا�تمعات بسبب  

ليست   االغرتابو ا�تمع العريب، فأسباب الغربة  يفاإلنسان واليت جتلت بصورة واضحة يف احلالة اليت يعيشها 

جمتمع آلخر، وبالرغم من اختالفها فهي  ختتلف من وليدة اليوم بل هي متأصلة يف ا�تمعات البشرية إال أ�ا 

  .االغرتابتؤدي يف النهاية إىل 

  للمجتمعاتأن األدب مرآة عاكسة  عتبارابانعكست هذه الظاهرة يف األعمال األدبية عامة والرواية خاصة، 

  .جه من أفكارمن التعبري بطالقة وحرية عما خيتل اإلنسانفالرواية أكثر انفتاحا على الواقع، أل�ا متكن 

 االيت وقع اختيارن "اغتيال مرزوق"و "رواية األشجار"ومن بني الروايات اليت أجادت تصوير اإلنسان املغرتب 

  .عربيةيف الرواية ال االغرتابعليها ليكون عنوان حبثنا 

يف ا�تمعات  االغرتابسعينا يف هذا املوضوع إىل الكشف عن األسباب اليت أدت إىل وجود ظاهرة  لذا 

  .وإبراز اآلثار املرتتبة عن هذه الظاهرة ،العربية

  : ويف اختيارنا هلذا املوضوع انصب اهتمامنا على اعتبارات عدة نذكر منها 

غرتاب اإلنسان متعلق بقدرته على االنفصال وأن إ هنسان قدمية ومتأصلة يف وجودخاصية مميزة لإل االغرتاب- 

 .عن وجوده اإلنساين



 مقدمة 

 

 ب 
 

قضية بالغة األمهية لكو�ا أزمة من أزمات اإلنسان املعاصر، وأ�ا تكثر يف ا�تمعات العربية اليت  االغرتاب- 

 .تعاين من عدم االستقرار والقلق والضياع

 يرجع إىلذلك  بوصفه ظاهرة انتشرت بني األفراد والسبب يف االغرتاباهتمام الباحثني بدراسة  ازدادلقد   

وهنا تكمن ونتائجها بد من دراسة هذه الظاهرة والتعرف على أسبا�ا النمو الصناعي املتزايد، لذا ال

؟ وملعاجلتها تطلب منا األمر التطرق إىل تساؤالت االغرتابية ظاهرة بكيف عاجلت الرواية العر : اإلشكالية

 : أخرى تفرعت عنها وهي

 .؟قو ز ر م لايتغاو  راجشألا ةياو ر  يف االغرتابكيف جتلت أمناط  - 

 ''حليم بركات''يف الثقافة العربية لـــ االغرتابكتاب   :عتمدناها يف تنشئة هذا البحثأما املراجع اليت اِ 

، باإلضافة ''فيصل عباس''ـــلـ االغرتاب ،''طيف حممد خليفةعبد الل''ـــــلـ االغرتابدراسات يف سيكولوجية 

  .''ريتشارد شاخت'' ـــــلـ االغرتابكتاب : إىل كتب مرتمجة منها

امتة، وقد ا خموتليه نيفصل مقدمةقمنا بوضع خطة احتوت  اإلشكالية نع اإلجابةم تتولكي 

  :لى النحو اآليتعفصلناها 

تعريف : مت توزيعه على ثالثة عناصر، األول االغرتاباألول نظري بعنوان مفاهيم عامة حول  الفصل

  .االغرتابأنواع  ثلاثلا امأ، االغرتابظاهر مل هيف قر طتنسف: ة اصطالحا، أما الثاينلغ االغرتاب

 :هأنواعو  ،يف الرواية االغرتابفيه إبراز أمناط  اولحنخصصنا الفصل الثاين للجانب التطبيقي و  

 املكاين االغرتابالسياسي،  االغرتابالنفسي،  االغرتابالديين،  االغرتاباالجتماعي،  االغرتاب

  .الثقايف االغرتابالعاطفي،  االغرتاب



 مقدمة 

 

 ج 
 

  .عبارة عن حوصلة تضمنت جمموعة من النتائج املتوصل إليها اخلامتة

كما   املناسب هلذا النوع من الظواهر يخير اتلاوللتحكم يف اخلطة املوضوعية اعتمدنا على املنهج 

استفدنا من املنهج االجتماعي لتحليل الظروف االجتماعية للشخصية، إىل جانب املنهج النفسي من 

  .أجل اإلطالع على نفسية بعض الشخصيات املتأزمة

 تصميم هذا البحث ىلعاليت ساعدتنا  ''حليمة بوحلية''جه شكرنا للدكتورة املشرفةأن نو وال يفوتنا 

ة املخصصة لقراءة البحث  والتقدير إىل اللجن روإىل كل من قدم لنا يد العون، كما نتفضل بالشك

  .وتقوميه

   



 

 

  الفصل األول

      مفاهيم حول االغتراب

   



  مفاھیم حول االغتراب                                                                        الفصل األول

1 

 

 :االغترابتعريف   -1

�ا أزمة من مهية لكو بالغة األ يةفهي قض ؛ا يف ا�تمعاترً اِنتشامن أبرز الظواهر االغرتاب تعترب ظاهرة 

وذلك راجع إىل طبيعة  ،باحث وتناوهلا يف حبثهها الدف عنقمن أهم املواضيع اليت و صبح أزمات اإلنسان، لذا أ

أشكاال متباينة  واختذهذا املصطلح نوع من الغموض واإل�ام عرتى ا، وقد املتجددة يف خمتلف العصوراالغرتاب 

تنوعت  ذال ،والثقافية الدينية النفسيةالسياسية  االجتماعيةاملختلفة يف مجيع نواحي احلياة  استخداماتهبسبب 

  .؟االغرتابهو إذن مفهوم  فما ،تعريفاته وتعددت

 :لغة- 1- 1

 :في المعاجم العربية -أ

  :منها ما ورد يفاالغرتاب قواميس واملعاجم اللغوية اليت تطرقت إىل مفهوم توجد عديد من ال

  ن منظوربال"لسان العرب": 

 ه أمر بتغريب الزاينالتغريب النفي من البلد، وغرب أي بعد، ويقال أغرب عين أي تباعد، ومنه احلديث أنّ «

ويف . البعد: والتغريب .ته إذ حنيته وأبعدتهالتغريب، النفي عن البلد الذي وقعت اجلناية فيه، يقال أغربته وغرب

عليه تركه  به وغربغر�ا أي أبعدها يريد الطالق وغر مس، فقال ال يدإن امرأيت ال ترد : لهاحلديث أنه رجل قال 

  .)1(»بعيدا

  .واملقصود من هذا القول هو تغريب الرجل الذي قام باجلناية ونفيه بعيدا عن وطنه

  

                                                           
  .639، ص 1955، 1بريوت، ط  ،لسان العرب، مؤسسة الكتب الثقافية: اِبن منظور )1(
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 أساس البالغة: 

رب الرجل يف جريه، والرجل يف ضحكه، إذا أكثر منها ستعري لنا الغريبة وهي رحى اليد ال تقر أغ«: يقال

  .عند أربا�ا لكو�ا متحاورة يقال هذا يف ا�از

  ...بابشته واقطع عين غرب لسانه، وإين أخاف عليك غرب الت من غربه أي من حدّ فغ ر ب كف: و

: جاء بغرائب الكالم ونوادره وقد غربت هذه الكلمة أيإذ : وتكلم فأغرب: أي أبعد املرمى :ورمى فأغرب

  .)1(»غمضت فهي غريبة

 للفريوز أبادي" طالقاموس احملي": 

  .)2(»تزوج يف غري األقارب: واْغتَـَربَ . وبـَُعَد  غاب، تـََغرَّبَ : َغَربَ «

وتغريب النكاح،  الزواج يف غري القبيلة والبعد عن األهل والديار: يف هذا القول مبعىناالغرتاب جاء 

  .أي النساء غري األقارب وهي غربة إجتماعية ،والغرائب من النساء

  نأورد فيه " للفراهيدي"العني: 

أي َحنَّْيُتُه، والغربة : يـَْغُرُب َغْرباً، أي تـََنحَّى، وأَْغرَبـَْتُه وَغرَّبـُْتهُ  اوغرب فالن عن. من الوطناالغرتاب والغربة «

عن األوطان والنزوح عن األهل  االبتعاديف قوله االغرتاب ين عوي. )3(»�م ُغْربَُة النوى تقّ ش: النوى البعيد، يقال

   .لسبب من األسباب

                                                           
  ).غرب(، مادة 1998، 1أساس البالغة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط : الزخمشري )1(

  .147، ص 2008، 2، ط )لبنان(القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بريوت : بادي جمد الدين حممد بن يعقوبآ الفريوز )2(

  .603، ص 2004، 1، ط )لبنان(كتاب العني معجم لغوي تراثي، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت : الفراهيدي اخلليل بن أمحد )3(
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بـَُعَد وإذا أمعنت الكالب يف طلب : أبعده، وَغرَّبْ : َغرَّبَهُ «: يقال "الزخمشري"املعىن نفسه عند جند  - 

؟ وهو الذي جاء من »خربٍ  ةٍ بَ رِّ غَ من مُ  هل«و  بْ رِّ أو غَ  قْ رِّ شَ  بْ رِّ هذا غَ  يا: ويقال للرجل تْ بَ رَّ غَ : االصيد قالو 

 .)1(»بعد

  :والذي جاء مبعىن السفر يف قولهاالغرتاب يف هذا البيت حول مصطلح " الشافعي"ذكر          

  )2(ما يف املُقاِم الذي َعْقٍل وذي أََدٍب      ِمِن رَاَحٍة َفدَِع األْوطَاِن وْاْغَرتِبِ 

النزوح : ى غربة أي بعيدة والغربةوالبعد، ويقال نوً  املرة«: يف حميط احمليط أن الغربة تعين" البستاين"شري ي -         

 .)3(»عن حقيقة التعود فيه: الغربة عن احلال أي: عن الوطن، ويقال

تصب يف االغرتاب أن املعاجم والقواميس اليت تناولت مصطلح إىل خنلص من خالل الّتعريفات اللغوية 

 ،ي عن الناس والتغيب عنهمنحّ عن النظر، الذهاب والت االختفاءو والنزوح عن الوطن،  هو البعدعىن واحد م

نتقل املغرتب قام بتغيري مسقط رأسه وا ألنّ  ،هل واألحبة، وهو يوحي على البعد املكاين ال الزماينوكذلك فراق األ

كاغرتاب الرجل وزواجه يف غري   االجتماعيةربة على الغ صلي، كما دلّ وابتعد عن بلده األ ،من مكان إىل آخر

  .أقاربه

 :جنبيةفي اللغة األ -ب

  :عند الغرب أو العرب فكيف ورد فيهما واءوالدراسة س االهتمامن ا محظا وافرً االغرتاب نال مصطلح 

                                                           
  .582ص ،1998، 1، ط )لبنان(بريوت  ،مزيد نعيم، شوقي املعري، مكتبة لبنان ناشرون: حأساس البالغة، ت: الزخمشري جار اهللا حممود بن عمر )1(

  .17س، ص . ط، د. بريوت، د ،إحسان عباس، دار صادر: الديوان، تقدمي ومراجعة :الشافعي )2(

  .396، ص 2009، 1، ط )بريوت(، مكتبة لبنان 6حميط احمليط، مج : بطرس البستاين )3(
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ويف  ،alienationالفرنسية  والكلمة  alienationهو الكلمة اإلجنليزية " اغرتاب"إن املقابل للكلمة العربية «

الالتينية زية والفرنسية أصلها من الكلمة يشتقت كل من الكلمة اإلجنلأُ وقد . Entfremdungاألملانية 

alienotion،  هي وهي إسم مستمد بدوره من كلمة أخرىalienare  إىل والذي يعين نقل ملكية شيء ما

اإلنتماء إىل شخص  أي  alienusيهأخرى كلمة   وهذا الفعل مستمد بدوره من أو اإلزالة االنتزاعأو يعين  آخر

يدل على اآلخر سواء كاسم  الذي  aliusاللفظ النهاية من مة األخرية مستمدة يفخر أو التعلق به وهذه الكلآ

معىن نقل  مليف ثالث لغات أجنبية ورأينا أنه حياالغرتاب تطرقنا يف هذا التعريف إىل مصطلح  )1(»أو صفة

  .واإلزالة واالنتزاعامللكية والسلب 

جتاوز ذاته وقد استخدمت  حالة حتول الكائن إىل خارج ذاته، أو «يف تلك اللغات إىل االغرتاب كما يشري 

 سواء عن) detachment(يف العالقات اإلنسانية لتدل على اإلحساس بالغربة أو اإلنسالخ االغرتاب كلمة 

حيمل معىن العزلة عن الذات حيث يفقد غرتاب االونفهم من هذا القول أن مصطلح  )2(»اآلخرين ات أو عنالذّ 

  .االنسالخعلى مصطلح  اإلنسان ذاته وال يستطيع التعرف عنها وعن جمتمعه كما دلّ 

) (reification »ؤتشيّ «ما ميكن تسميته االغرتاب كما يتضمن «خرى أُ معاين االغرتاب حيمل 

وهنا يصبح اإلنسان جمرد سلعة، ويفقد مسته . العالقات اإلنسانية، أي حتول املوجودات اإلنسانية إىل أشياء

ويقصد به حتول الكائنات واملوجودات إىل أشياء أي أن الشخص يصبح عبدا لألشياء فاقدا  )3(»املتعالية كإنسان

  .ه ومميزاته إىل جمرد شيءؤ فيتحول من كائن له قراراته وآرا بذلك حريته وقيمته اإلنسانية،

                                                           
  .19، ص 2008، 1، ط )لبنان(اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي، دار املنهل اللبناين، بريوت اغرتاب : فيصل عباس )1(

  .16، ص 2008، 1، ط )األردن(احلنني والغربة يف الشعر العريب احلنني إىل األوطان، جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان : حيي اجلبوري )2(

  .20اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي، ص اغرتاب : فيصل عباس )3(
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بدوره  ترمجة املصطلح إىل تعدد تسمياته حىت يف الثقافة الغربية والذي يعودميكن إرجاع عدم االستقرار يف 

املعجم العريب واملعجم الغريب، ففي اللغة  استخداماتويف إطار املقارنة بني  .ور املفهوم اللغويذإىل تعدد ج

كون من مكونات ، والعزلة اليت هي مريامللكية وحتويل حقوق األفراد إىل الغ انتقالاألجنبية تضمنت معىن 

  .االجتماعيةويقابله يف اللغة العربية الغربة املكانية و االغرتاب 

 :في القرآن الكريم والسنة - ج

كبنه فكريا فيغرتب عنهم، أو روحيا فيعتزهلم مثل ما ورد يف ا ناس ال يو أعادة ما جيد اإلنسان نفسه مع 

  :القرآن الكرمي

 ﴿:عتزل قومه روحيااه السالم حني يلبراهيم عإ                 

         ﴾)1(.   

السالم﴿وأيضا قصة موسى عليه              ﴾)2(.       

﴿ :تبني حال الغرباءلأما يف سورة هود فجاءت                   

                                    ﴾)3(       

السائدة  اليت تراكمت عرب  ةاملغلوط صالح وختالف املفاهيم الشعبيةلقلة القليلة اليت تقوم باإلفهي تؤكد على ا

صالحهم يبدون غرباء ويشعرون بغربة فكرية، ويعيشون إالعصور، فالغرباء هم الذين يقومون �ذا اإلصالح فهم ب

  .هم من الناحية الفكرية والروحيةملبني الناس يف عامل خمتلف عن عا

                                                           
  .48اآلية : سورة مرمي )1(

  .21اآلية : سورة الدخان )2(

  .116 اآلية: سورة هود )3(
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  :االغرتابومن املصطلحات اليت تدل على           

 ﴿                    ﴾)1(.    

 ﴿ :وجند أيضا                               

            ﴾)2(.      

   ﴿:يقول عز وجل                  ﴾)3(.    

ويتجه إىل كل منهما، ) املشرق واملغرب( هذه اآليات يف جمملها تدل على أن اإلنسان ينتقل بني عاملني

       ).البعد واهلجرة(والغرب ) األهل واألحبة(وهنا جند املقابلة بني الشرق 

   ﴿:وأيضا يقول تعاىل                      ﴾)4(، ىل فالقصد إ

  .بعينهاالغرتاب رض تعين يف األاملشرق واملغرب واهلجرة 

 :فيها أحاديث كثرية تتحدث عن الغربة والغرباء منها تأما السنة فقد ورد* 

: قيل ومن الغرباء قال). بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا فطوىب للغرباء): (صلى اهللا عليه وسلم(قوله « 

  يُعود غريبا كما بدأ فطوىبمثبدأ اإلسالم غريبا (واية ويف ر ] رواه اِبن ماجة والدرامي وأمحد[، )النزاع من القبائل(

ن إ: (، ويف رواية]رواه أمحد) [الذين يصلحون إذا فسد الناس: (، قيل يا رسول اهللا ومن الغرباء قال)للغرباء

                                                           
  .115اآلية : سورة البقرة )1(

  .142اآلية : سورة البقرة )2(

  .28اآلية : سورة الشعراء )3(

  .100اآلية : سورة النساء )4(
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ل وقي] اه مسلمرو ) [حرهاجأر احلية يف ز أر بني املسجدين كما تز وهو ي، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ اإلسالم

  .)1(»]رواه أمحد) [عهميأكثر ممن يط يعصيهمكثري من   سناس صاحلون يف أناأ:(من الغرباء قال

ترك أهله وقبيلته وفر بدينه، وهو غريب تدل على معىن واحد، والغريب هو الذي  اتجممل هذه الرواي

  .غربة عن مجلة ا�تمع اإلسالميالفاسدة على مّر العصور فتشعر القلة بال رةكونه من القلة القليلة الصاحلة يف الكثل

 :عنداالغرتاب ف رِ عُ : يف الفكر الصويفاالغرتاب  *

  إن كل من اِنفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه يسمى يف ِاصطالحهم «): ه 690(التلمساين

 .)2(»غريبا

 ألنه يف شأن غربة املعرفة فال يبقى نسبة بينه وبني أبناء جنسه إال بوجه بعيد،  اوأمّ « :ابن قيم اجلوزية

 .)3( »والناس يف شأن آخر، فغربته غربة الغربة

 املؤمن يف الدنيا كالغريب ال جيزع من ذهلا، وال ينافس يف غرها، للناس حال «: أما احلسن البصري قال

 .)4( »وله حال، الناس منه يف راحة، وهو يف نفسه يف تعب

  درجات  ثالثاألكفاء كما قسم الغربة إىل  أمر يشار به إىل اإلنفراد عناالغرتاب «): ه 481(اهلروي

 :وهي

  .غربة عن األوطان: األوىل

                                                           
  .29، ص 2005ط،  .، د)أربد(، دار الكتاب الثقايف، األردن )دراسة نصية(يف القصيدة اجلاهلية  االغرتاب :جنةاحممود سليم هي )1(

  .487ت، ص .ط، د .منازل السائرين إىل احلق املبني، دار الرتكي، تونس، د : ليمان بن عليالتلمساين عفيف الدين س )2(

  .217، ص 1991، 1ل، بريوت، ط يمدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، دار اجل: قيم اجلوزية بنا )3(

  .221املرجع نفسه، ص  )4(
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من الغرباء الذين طوىب هلم، وهو رجل صاحل يف زمان فاسد بني -أي صاحبها - غربة احلال، وهذا : والثانية

  .قوم فاسدين، أو عامل بني قوم جاهلني، أو صديق بني قوم منافقني

طلب احلق، وهي غربة العارف، ألن العارف يف شاهده غريب، ومصحوبة  غربة اهلمة، وهي غربة: والثالثة

سم غريب إشارة أو يشمله إوجد، أو يقوم به رسم، أو تطيقه م أو يظهره ليف شاهده غريب، وموجودة ال حيمله ع

  .)1(»فغربة العارف غربة الغربة، ألنه غريب الدنيا واآلخرة

ففي جمملها تدل على  ،االغرتابوالسنة والصوفية حول معىن نه يوجد اِتفاق يف القرآن نلحظ مما سبق أ

ه توجد مصطلحات أخرى حتمل املدلول نفسه أو نّ أيتبني لنا و  ،الفاسدة ةالقلة القليلة الصاحلة من الناس يف الكثر 

التداخل يوجد بعض  روأكيد أنه يوجد تداخل بينهم، وبقد" احلنني"و" التغريب"و" الغربة: "تتقارب مثل

  .تالفاالخ

  .)2(»د يف البالدعاملب: واملغرب«فالغربة من التغرب 

غربة مكانية، وغربة : دلت على معنيني مهاهنا النفي عن البلد، وكلمت التغريب «والتغريب وتعين 

  .)3(»ِاجتماعية

الغربة هي «يف املعىن اللغوي وهو الذهاب والتنحي عن الوطن االغرتاب وهذان املصطلحان يرتبطان مع 

  .)4(»ثقافية أو ِاجتماعية أو اقتصاديةوطان ألسباب سياسية أو وح والبعد عن األالنز 

                                                           
  .242، 141ه، ص  1413، 2، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط5الكربى، جطبقات الشافعية : السبكي تقي الدين: ينظر )1(

  .24، ص 2005، 4، ط )لبنان(، دار صادر بريوت، بريوت 11لسان العرب، مج : ابن منظور )2(

  .17، 16احلنني والغربة يف الشعر العريب احلنني إىل األوطان، ص : حيي اجلبوري )3(

  .11ص: املرجع نفسه )4(
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عن الوطن ومن مث  نتقالواالالتشابه بينهما إال أن الفرق يكمن يف أن الغربة متصلة باملكان  وعلى الرغم من

له معىن خمتلف يدل اب االغرت مع البيئة اجلديدة، أما م تأقلمه لشوق واحلنني إىل ذلك املكان وعدباشعور الفرد 

  .يف جمتمعه نسجاماالوقلق وعدم  غرتاب النفس والروح بكل ما حتمله من نفوراعلى 

إضافة إىل ذلك فاملصطلحان خيضعان لعاطفة خاصة هي احلنني، أي أن املغرتب ينتابه هذا الشعور وخيتلج 

بكل ) Nostolgie(، فإن احلنني إذا كانت الغربة تعين الشقاء والضياع واألمل«صدره وهو بعيد عن وطنه 

طاقاته يعين حياة السرور والبهجة والفرح ألنه جيسد حلظة أمل يعيشها الشاعر يف ساعة من ليل أو �ار، وإذا  

ور عكانت الغربة تعين البعد والنوى، فإن احلنني يعين القرب والعودة، تفصل بينهما حلظة زمنية معينة يسبقها الش

مها وطن واحلنني عاطفة سامية أودعها اهللا يف اإلنسان مند األزل، وهي إحساس وشوق ولوالالطاغي باحلنني إىل ال

  .)1(»كلما زادت شدة احلنني إىل الوطناالغرتاب  وكلما طالت مدة  ،لقعد اإلنسان عن آماله ونكص عن نفسه

إىل أوطانه أو  نزعت: وحنت اإلبل«مل تقتصر على البشر فقط بل مشلت حىت احليوان  احلنني ظاهرة عامة

 .)2(»نزاعها بصوت وبغري صوت: أوالدها، والناقة حتن يف إثر ولدها حنينا تطرب مع صوت، وقيل حنينها

 :اصطالحا - 1-2

 :يلي متعددة انطالقا من ا�االت اليت وجد فيها، نورد منها ما معايناالغرتاب  ذختا      

  :في الفلسفةاالغتراب  -

ريب وذلك من خالل تصور العهد القدمي للوثنية، حيث أنه غيف الفكر الاالغرتاب وجد التعبري األول ملفهوم 

  ."سقراط"و "أفالطون"فكرة هذا املفهوم من خالل كتابات  جذورعلى  االطالعميكن 

                                                           
  .18س، ص  .ط، د .، داجلزائر ، منشورات جامعة باتنة،)1962-1945( الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث :وقرورةعمر ب )1(

  .252، ص 2003ط،  .، د)مصر(، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةاالغرتابدراسات يف سيكولوجية : عبد اللطيف حممد خليفة )2(
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هو أول من أسس " فأفالطون"يونانية،  جذورهي  لالغرتاباألوىل  اجلذورتشري بعض الدراسات إىل أن و 

واع، عندما قسم العامل إىل مطلق ووجود، واملطلق هو عامل املثل،  اغرتابأول «ي يعد والذاالغرتاب  ةفكر 

كان " فأفالطون" )1(»يةاالغرتابوالوجود هو عامل الضالل والصور املشوشة، مث كانت مجهوريته جتسيًدا هلذه الفكرة 

فقد كان أفالطون « غري راٍض عنه ثبات صورة مثالية �تمعه اليت كان يريد أن يكون عليها ألنه كانيطمح إىل إ

عتبار الواقع ظال لفكرة كانت تتمحور يف ذهنه طول حياته مسيت امغرتبا بالنسبة ألخالقيات عصره وجمتمعه، وما 

  .)2(»االغرتاب باملثال إال تأكيدا على وجود 

واليت تعد  "عرف نفسكإ"الذايت من خالل عبارته الشهرية االغرتاب الذي حتدث عن " سقراط"وجند أيضا 

  .هيته ومعرفته لنفسه يصبح غريبا عنهاان عن ذاته فهو بعدم إدراكه ملااإلنس غرتابالمنوذجا حقيقيا 

 نواقصها، وجعلها عين اجلهاد يف سبيل فصل الذات اإلنسانية عن كافةيلفرتة ايف تلك االغرتاب  لقد كان

  .وهو اإلله متعالٍ  يف حالة هوية مع كائن

ستعمل املصطلح يف البداية من أصداها يف أوروبا يف العصر احلديث، حيث االغرتاب والحقا وجدت فكرة 

  : وخري من مثلهم *("اإلجتماعيالعقد "قبل أصحاب نظرية 

الذي يعد أول من أطلق و  :j 'on jack rousseau) 1778-1712" (جون جاك روسو"

قبل هيجل االغرتاب الذين حتدثوا عن فكرة من أبرز الفالسفة احملدثني «وضمنه معنيني فهو االغرتاب مصطلح 

د يف كتاباته داللة إجيابية، وتر لتعرب عن  »اإلجتماعيالعقد «فهي ترد يف كتابه : ترد لديه مبعنينياالغرتاب وفكرة 

                                                           
  .12، ص 2003، 1، ط )القاهرة(والعبقرية، دار الفكر العريب، مصر  اباالغرت : عادل األلوسي )1(

  .80، ص1984، 2، ع الكافكاوي، جملة عامل الفكر االغرتابحول : إبراهيم حممود )2(

جزن '' ، ''جون لوك''، ''توماس هوبر''  : تقوم على تضحية اإلنسان بذاته لصاحل اجلماعة اليت ينتمي إليها ، وأصحا�ا: نظرية العقد االجتماعي *

  . ''جاك روسو
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مجع روسو  )1(»لتعبري عن داللة سلبية» أطروحة يف أصل وأسس الالمساواة بني البشر«النقدية للمجتمع احلديث 

قيام الفرد بتغريب سيادته على ذاته، وتسليم هذه السيادة «أوهلما إجيايب والذي متثل يف االغرتاب  من بني وجهتني

ها يف بند واحد وهو ر ميكن اختصا اإلجتماعيإىل اجلماعة هو شرط ضروري لوجود اجلماعة، وأن بنود العقد 

زل عن حريته الطبيعية، ومبوجب هذه التغريب الكامل من قبل كل عضو مشارك يف اجلماعة لكافة حقوقه والتنا

للدولة  االفرد وتنتقل إىل الدولة ويغدو اإلنسان الذي كان حرًا مستقال تابعهذا النظرية تتغرب احلقوق الطبيعية عن 

 اإلجتماعيثا عن األمن فراد عن بعض حقوقهم وحريا�م للمجتمع حب، أي تنازل  وختلي األ)2(»بل وعبدا هلا

 .بح تابعا للدولةويص استقالليتهيفقد ك يغرتب عنه و وبذل

الثاين السليب وهو  االجتاهولكنه حتدث أيضا عن االغرتاب اإلجيايب يف معىن  باالجتاهومل يكتِف روسو 

أي حتول اإلنسان إىل سلعة تطرح للبيع يف سوق احلياة، أو مبعىن أصح أن يصبح «نقيض األول والذي مضمونه 

فاحلضارة وا�تمعات الغربية  )3(»الشرعي األصيل هاإلنسان من خالل ذاته وجود من األشياء يفقد ئااإلنسان شي

وجعلته عبدا ملؤسسا�ا فيصبح بذلك ملكا للدولة أي أن  ممتلكاتهبالقوة  وأخذتهي اليت سلبت اإلنسان ذاته 

  .السليب يف سياق التبعية اليت حتصل جراء التقدم احلضاري االجتاهروسو قام حبصر 

 االستخدامد أكدت عديد من الكتابات على دوره يف بلورة فق: hegel) 1831- 1770("غلهي"أما 

عد أول من استخدم يف فلسفته إنه يقبل هيجل، فاالغرتاب مفهوم  استخدامعلى الرغم من «املباشر للمصطلح 

 حتولحيث " االغرتابأبو "هيجل طلق على أُ ، حىت منهجيا مقصودا ومتصال استخدامااالغرتاب مصطلح 

 .)4(»على يده إىل مصطلح فيناالغرتاب 

                                                           
  .28اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي، ص اغرتاب: فيصل عباس )1(

  .24، ص 2000، 1لينابيع، دمشق، ط اه، دار  4الشعر العباسي القرن  االغرتاب يف : سالمي ةمسري  )2(

  .62، ص 1998، 1ل، بريوت، ط ين ماجة وفلسفة االغرتاب، دار اجلإب: حممد إبراهيم الفريمي )3(

  .21، ص االغرتابدراسات يف سيكولوجية : عبد اللطيف حممد خليفة )4(
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لوقاته اإلنسان عندما يفقد سيطرته على خم اقدرة أو العجز اليت يعانيهحالة الال« وبالتايل فهو يعين عنده

 رو�ذا يفقد الفرد القدرة على تقري .لصاحله اظف لصاحل غريه بدل أن يسطو هو عليهومنتجاته وممتلكاته، فتو 

  .)1(» جمرى األحداث التارخيية مبا فيها تلك اليت �مه وتسهم بتحقيق ذاته وطموحاتهمصريه والتأثري يف

عنده هو تلك احلالة اليت تصيب اإلنسان عندما يفقد السيطرة يف التحكم يف االغرتاب ومن هذا نفهم أن 

  .ذاته ويصبح عاجزا عن حتقيقها

جي ويصل به إىل ازدواجية داللة حنو منه علىاالغرتاب أول مفكر يستخدم مصطلح «كما يعترب 

مثلما يرى املعىن ... املصطلح فهو يرى املعىن اإلجيايب الذي يتمثل يف ختارج الروح وجتليه على النحو إبداعي

 االغرتاب ف )2(»السليب الذي يتمثل يف عدم قدرة الذات يف التعرف على ذا�ا يف خملوقا�ا من األشياء واملوضوعات

ويقصد باملعىن األول بأن الفرد لديه ) .التسليم(  والثاين إجيايب مبعىن ) االنفصال(سليب مبعىن «عنده مزدوج املعىن 

الفرد  اندماج، لكن هناك ظروف وصراعات توقف من )االجتماعيةالبنية (فوري وتلقائي لإلحتاد مبا يسميه  انتماء

لتحقيق الطبيعة  االستقاللغم من إجيابية هذا مما جيعل له وجودا مستقال وعلى الر  االجتماعيةالعفوي إىل البنية 

، وبالتايل اقد يؤدي إىل تنافر حياهل االجتماعيةالذايت عن البنية  االستقالليف  االستغراقاجلوهرية للفرد إال أن 

 السليباالغرتاب بذلك ما يعرف  أا شيء مستقل وغريب عن ذاته، فينشعنها حني ينظر إليها على أ� االنفصال

توقف وذلك عن طريق  "هيجل"األول حسب االغرتاب اإلجيايب هو التسليم والتخلي الذي أدى إىل قهر  واملعىن

ة يوتوحده مع البنية بالتسليم أو التخلي عن ذاته الطبيع ذاته وتأكيدها وإعادة اندماجه ستقالليةاالفرد عن 

                                                           
  .38، 37، ص 2007، 1، ط )لبنان(الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت  االغرتاب يف : حليم بركات )1(

  .من املدخل) ث. ب(، ص 1991، 1الشعر األموي، مكتبة مدبويل، ط  االغرتاب يف : فاطمة محيد السويدي )2(
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 ه يف سبيل خدمة ا�تمع أم السليبرد وتضحيتجيايب متثل يف تنازل الفاإلف. )1(»االجتماعيةاجلوهرية لصاحل البنية 

  .متثل يف طغيان املاديات على اجلانب اإلنساين

 االغرتاب عن  "هيجل"دالالت إجيابية وسلبية ففكرة  "هيجل"و "روسو"عند كل من االغرتاب محل 

  .»اإلجتماعيالعقد «تبدو مماثلة إىل حدِّ كبري لفكرة  اإلجيايب

أعطى هو  "هيجل"هو أحد تالمذة  :ludwig feur bach )1851-1798" (لودويغ فيورباح"

أن الدين هو نوع من اغرتاب اإلنسان عن نفسه أي  «خر مفهوم لإلغرتاب الذي حصره باجلانب الديين اآل

إلنسان واضعا نفسه حتت سيطرة خملوقاته اليت قد تتحكم به بذال من أن ا بذلك يتصرفالذايت االغرتاب 

�ذا يعكس اإلنسان أفضل ما يف نفسه من صفات وما لديه من . الق إىل خملوقخلول ايتحكم هو �ا، فيتح

فاإلنسان يف  )2(»، فيصبح اإلله صورة للكمال، ويتحول اإلنسان إىل مثال للخطيئة والشرةقيم على األلوه

يف  ين الدّ نتقد ا«يعبد هذا الشيء، حيث  مث ما يف نفسه على شيء خارجي  أفضلرأيه يغرتب ألنه يعكس 

ا متّلكه اخلوف من املخاطر اليت حتدق ، فرأى أن اإلنسان ملاه جوهر املسيحية، واعتربه نتاجا إنسانيا حمضكتاب

فهو يرى أن  )3(»مالة وقو�ا وأضفى عليها كل صفات الكجاوز الطبيعبه، جلأ إىل قوة ومهية من صنيعته، تت

أي  ؛وة ومهية تتكفل حبمايتهيت تواجهه يلجأ إىل قالدين من صنع اإلنسان، فحىت يقي نفسه من املطبات ال

 ".باهللا"قوة أكرب منه وهو ما يسمى  إختالق

فقد االغرتاب بتناول  اهتموامن أبرز املفكرين الذين :  karl marx) 1883- 1818( "كارل ماكس"

بدال النظرة دون غريه وقام باست االقتصادي لالغرتابلكنه أعطى األولوية " هيجل"تأثر بكل ما جاء به 

                                                           
  .107-97، ص 1980ط، .ؤسسة العربية للدراسات والنشر، دكامل يوسف حسن، امل: ، ترمجةاالغرتاب: شاخت :ينظر )1(

  .38الثقافة العربية، ص  االغرتاب يف : حليم بركات )2(

  .24، ص 2013، )اجلزائر( بيار، كنوز احلكمة، األ)ية نقديةدراسة حتليل(عند كارل ماكس  االغرتاب: نعيمة وابل )3(
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عند ماركس، من منطق  لالغرتابستخدمهما هيجل ايتوحد املعنيان اللذان «بالنظرة األحادية  االزدواجية

 :أي الرتكيز على معىن واحد وهو املعىن السليب، فحصره يف أربعة جوانب وهي )1(»سليب فقط

 .العامل يف عالقته مبنتجاته اغرتاب«  -  أ

 .ا�تمعات الرأمساليةبالذات يف عن عمله العامل  اغرتاب  -  ب

 .العامل يف ا�تمع الرأمسايل عن الطبيعة نفسها اليت هو جزء منها اغرتاب  -  ت

      )2(»اإلنسان عن منتجاته وعمله وطبيعته ونفسه فإنه يغرتب أيضا يف عالقته مع اإلنسان اآلخر اغرتاب  -  ث

الرأمسايل فالعامل فيه يغرتب عما  العامل ووضع العامل يف النظام اغرتابفماركس ركز يف نظريته على       

 .ينتجه، ألن اإلنتاج ليس إلشباع احلاجات اإلنسانية وإمنا لزيادة رأس املال

الذين خصصوا مساحات  ينمن الفالسفة الوجود:  durkheim )1917- 1858" (إميل دور كايم"

يشري هذا املصطلح إىل «) Anomie(واسعة يف مؤلفا�م هلاته الظاهرة الذي يرى أن جوهره حالة األنومي 

، فتنشأ عن ذلك أزمات حادة بني عدة فئات متنافسة االجتماعيةحالة تدهور املعايري اليت تضبط العالقات 

ا يهدد اإلحساس بأمهية التضحية يف سبيل ا�موع إذ تستعمل الفئات القوية وسائل غري عادلة أو متناحرة، مم

رجة التفسح دبالوصول حىت إىل  اإلجتماعييهدد التماسك يف فرض إراد�ا على الفئات الضعيفة مما 

يصعب التحكم يف رغبات اإلنسان وضبطها فيجد  االجتماعيةنتيجة للخلل املوجود يف املعايري  )3(»والنزاع

 .االغرتابفيحدث بذلك  االجتماعيةالفرد نفسه غري قادر على التوافق مع املتغريات 

                                                           
  .22الثقافة العربية، ص  االغرتاب يف : حليم بركات )1(

  .40املرجع نفسه، ص  )2(

  .44، ص املرجع نفسه  )3(
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 االغرتاب مصطلح  استخدموالذي  :j’on paul sartre  )1980-1905" (جون بول سارثر"  

إن املرء يسلب نقاء . تنظر إليه ذات اآلخر، أي كموضوع فيما يتعلق بظاهرة معايشة املرء لذاته على حنو ما«

ن بعد املوضوعية اخلاص إ، و »الذات«سبة آلخر له كذلك مسة ه من خالل الوعي بوجوده كموضوع بالنيتذات

فاإلنسان يصبح  )1(»اعيا به على هذا النحو هو موضوع غريب بالنسبة له باعتباره ذاتاباملرء الذي يصبح و 

 .غريبا عن ذاته بفعل الصورة اليت يعكسها اآلخر عنه واليت ال تكون متطابقة مع صورة ذاته اليت حيمله

لذات اليت هي تلك ا خرى غريبة عنهأُ معايشة الفرد لذات « الذات من خالل اغرتاب "رتسار "كما عاجل   

وهكذا فإن . وعيا مؤملا بغياب الذاتية احلق للفرد يتضمنعن الذات االغرتاب آلخر، لذلك فإن تفرضها نظرة ا

خمتلفني » أنطولوجيني« ن بعدينعلى حنو ما يعرفه اآلخرون تكشفا املعايشة الذاتية للجسد ومعايشته

 الذي يتحدث عنه سارثر يطرح باعتبارهرتاب االغأن  .متساوية من أبعاد الوجود اإلنساينوأساسيني بصورة 

ح بعدا أوض "رتفسار " )2(»إقرارها علينا يتعني التغلب عليه، وإمنا حبقيقة حول أنفسنا يتعني بتناقض يواجهنا ال

 .الذات اغرتابأال وهو االغرتاب آخر يف 

والظروف، فتنوع بني  عرب العصور وكذا األوضاعاالغرتاب الفكرية اليت تناولت مفهوم  االجتاهاتتعددت 

  .، وطين، نفسياقتصاديأخالقي، سياسي، ديين،  اغرتاب

.  

.  

.  

                                                           
  .273اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي، ص اغرتاب: فيصل عباس )1(

  .273املرجع نفسه، ص  )2(
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  :في األدباالغتراب  - 1-4

 :الرواية -أ

ع وبالتايل رواية أكثر جتسيدا للواقيف األعمال األدبية عامة والرواية خاصة، ألن الاالغرتاب  ةمتحورت ظاهر 

  ؟االغرتابية ظاهرة الروا تفكيف صور . لالغرتابومتثيال تعبري  أكثر

فهناك من ربطها باحلالة  ،وتطرقت إليه من عدة جوانباالغرتاب متعددة تناولت موضوع  تجند روايا

لذا سنتعرض بعض الروايات  ، فكل حسب الظروف اليت عايشها،االجتماعيةك من ربطها باحلالة لالنفسية وهنا

  :االغرتاباليت تناولت 

 االغرتاب اليت حتمل يف طيا�ا نوعني من  :)1()1938" (حكيم لتوفيق" "عصفور من الشرق"رواية 

إغرتاب مكاين ونفسي، وأيضا توجد شخصيات رئيسية وهي حمسن وسوزي وحمسن هو بطل الرواية، حيث بدأ 

التعارف بينهما مبداومة ذهاب حمسن إىل املقهى املقابلة للمسرح الذي تعمل فيه سوزي، كما تناول يف روايته 

حمسن قام بنقل عادات وتقاليد ا�تمع الشرقي إىل باريس وهذه القيم  أنداث حياته يف باريس حيث جمريات أح

الذي مت جتسيده يف الرواية فهو متعلق بالبطل حمسن  لالغرتابوالعادات الشرقية خمالفة للبيئة الغربية، أما بالنسبة 

فوجد نفسه أمام واقع مادي تسوده األنانية مبين ) ريسبا(إىل البيئة الغربية ) مصر(الذي انتقل من البيئة الشرقية 

يف ا�تمع الفرنسي  ماجهاندتكن مألوفة لدى حمسن مما أعاق على املنفعة واملصاحل، فاملبادئ السائدة يف الغرب مل 

 .وهذا ما جعله مغرتبا نفسيا ودفع به للعودة إىل بلده األصلي

                                                           
  .1938، 1ب، ط.للطباعة، د عصفور من الشرق، دار مصر: توفيق احلكيم :ينظر )1(
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أتى من أوروبا  حداثها حول إنسان أجنيبأتدور  :)1()1986" (ألمين معلوف" "ليون اإلفريقي"رواية 

حسن الوزان درس يف  عريب األصل إمسه ،أصول إسبانية ، وبطل هاته الرواية ذو16فريقيا الشمالية يف القرن إإىل 

إسم ليون طلق عليه أُ رسل كدبلوماسي إىل مشال إفريقيا مث أُ ومن األندلس  ،وبعدها عاد إىل األندلس ،املغرب

رف بالثقافة املسيحية، عُ  اأو مثقفألنه كان مقربا إىل الديانة املسيحية  ،ليون العاشر ريقي من طرف البابااإلف

 .16رنقالأهم مرجع يف معرفة إفريقيا يف " وصف إفريقيا"بكتابه الضخم 

إىل ورويب ذهب ن البطل شخص أأل مكاين اغرتاباألول االغرتاب  :االغرتابحتمل هاته الرواية نوعني من 

  .والغربة الثانية هي غربة دينية، ضفتني خمتلفتني بنيإفريقيا وانتقل 

تدور أحداث هذه الرواية حول  :)2()1987" (للطيب صالح" "موسم الهجرة إلى الشمال"رواية 

 من احلياة البدائية يف السودان إىل حياة التحضر بريطانيا وسرعان ما تأقلم باحمليط" مصطفى سعيد"انتقال البطل 

�تمعني وقام بتقمص عدة بني ا طل الرواية الحظ الفروق املوجودةن بأد خاصة فيما يتعلق بالنساء، كما اجلدي

قاع الفتيات الربيطانيات يف شباكه وإقامة عالقات غري شرعية وبسبب طيشه مت زجه يف السجن يإلشخصيات 

الناقمني ألسلوب احلياة  من ، على خالف غريهلقيم واملبادئ الغربيةعلى اساخط  وبعدها عاد إىل بالده وهو غري

صطفى سعيد عاش غربة مكانية بسبب ذكر يف هذه الرواية أن البطل م "الطيب صاحل"ـف ،يف الدول األوروبية

 .اتضحت يف تأقلمه مع ا�تمع الغريب اجتماعيةبريطانيا، وغربة  نتقاله من وطنه األصلي إىلا

غادر أمحد اجلزائر بعد  :)3()2013" (لعمارة لخوص" "تعضك كيف ترضع من الذئبة دون أن"رواية 

من دماء الوطن وآالم  ىأين يداو  ،الختياريامنفاه  كانت ايطالياحيث  على يد اإلرهابيني، " �جة"مقتل حبيبته 

كانت   "اإستيفاني"أميديو بعد زواجه من وغري امسه من أمحد إىل  ،وهناك قرر نسيان هويته اجلزائرية وتغييبها ،اهلجر
                                                           

  .1990، 1، ط )لبنان(عفيف مشقية، دار الفارايب، بريوت : ليون اإلفريقي، ترمجة: أمني معلوف :ينظر )1(

  1987، 14، ط)لبنان(موسم اهلجرة للشمال، دار العودة، بريوت: الطيب صاحل: ينظر )2(

  .2013، 2ار العربية للعلوم، منشورات، اجلزائر، ط كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، الد  :عمارة خلوض :ينظر )3(
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ه سوى باملوت إيطاليا بالنسبة له الثقافة واللغة وشوارع روما كلها بلسما يداوي به من جراح الوطن الذي ال يذكر 

 .درة بالده هي العشرية السوداء اليت مرت �ا اجلزائرا دفعت بأمحد إىل مغوالدموع فالظروف اليت

واقع األديب من ظروف عن عظمها حتكي ، فملالغرتابمتعددة ودالالت خمتلفة  حتمل الرواية معاين

  .االغرتابعاشها وأسقطها يف روايته وهذه األوضاع هي اليت أدت بالفرد إىل ) فقر حرمان، قهر، تسلط(وأوضاع 

 :الشعر -ب

يف الشعر العريب مند العصر اجلاهلي الذي من مساته الوقوف على األطالل، اليت االغرتاب دأت بواكري ب

  :الذي يقول يف مطلع قصيدته" امرؤ القيس ":كقد متيز �ا شعراء الصعاليك  غرتاب االتعترب من أنواع 

  ط الّلوى بني الّدخول َفَحْوَملْ سقب    من ذكرى حبيب ومنزل    قفا نبك

  ألِ ـــــــــــــــــملا نسجتها من جنوب َومشَْ     ا    ـــــــــــــــــهـاملقراة مل يـَْعُف رمسف فتوضح

  )1(لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلف وقيعا�ا كأنه حبُّ      ا   ـــــــــــــــــــــــــــام يف َعَرَصا�َِ ر اآل ترى بـََعرَ 

كما كان جيوب   ،م الشاعر وغريه باحلديث عن حياة التنقل والرتحال اليت كان يعيشها العريب البدويهتا

  .ذكريات الوطن السابق وحنينه املستمر والدائم لهتعلق بملكن فكره يبقى  ،خمتلف بقاع األرض

 ةغالناب"اق الوطن واألحبة حيث جند وما يعانيه من فر  ،ربةكما عرب الشاعر اجلاهلي عن رفضه الدائم للغ

  :يقول يف هذا الصدد" ينبياالد

  دِ ـــــــــزل برحالنا، وكأن قت ـّمال  ا      ـأفد الرتحل، غري أن ركابن

  األسود وبذلك خربنا الُغراب   تنا غدا     ن رحلم البوارح أزع

                                                           
  .22، 21، ص 2004، 4، ط )لبنان( اعتىن به وشرحه عبد الرمحان املصطاوي، دار املعرفة، بريوت: امرؤ القيس ديوان )1(
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  )1(إن كان تفريق األحبة يف غد   ه      ــد وال أهال بحبا بغال مر 

  :والذي يقول" عنرتة العبسي"ومن الشعراء الذين عايشوا وجسدوا ظاهرة الغربة يف العصر اجلاهلي 

  )2(ُد من جلديأسو  عاهلم باخلبثِ فِ      ا     منّ واد وإبالسّ  ينيعيبون لو 

الذي يعد من أشهر الشعراء اجلاهليني الذي حتدث هو اآلخر عن الغربة " زهري بن أيب سلمة"جند كذلك 

  :والنزوح عن الوطن يف شعره فقال

  )3(ومن ال يظلم الناس يُظلم     ومن يغرتب حيسب عُدوَّا صديقه   

  :خر أيام حياتهآيف " املتنيب"يقول و 

  مهم وغددم وأخر ففأعلمهم        ه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيلن أام إىل هذا الزمذُ أ

  ردــــــوأسدهم فهد وأشجعهم ق       م    ــــــــــــــــــــــــوأكرمهم كلب وأبصرهم ع

  )4(دّ ــــــــــعدّوا له ما من صداقته ب       ومن نكد الدنيا على احلر أن يرى   

يه الدنيا مبا رحبت وضاقت عل ،تأزمت نفسيته وانقلبت املوازين يف نظره ،تنيب بالعمىبعدما أصيب امل

  .كل شيء، فنفر من جمتمعه ومن فيهعلى  فأصبح ناقما 

  فيقول عن لوعته وشدة آالمه يف وصفه للبعد والفراق عن الوطن" أبو العالء املعري"أما   

  ايلـــــــــــلي ذالدهر من ماين إليهر فيا برق ليس الكرخ داري وإمنا         

                                                           
  .39، 38س، ص  .ط، د .كرم البستاين، مكتبة صادر، بريوت، د: الديوان، حتقيق وشرح: اينبية الدغالناب )1(

  .182، ص 2001، )لبنان(د، دار اجلبل، بريوت يوسف عب: حالديوان، ت: عنرتة ابن شداد )2(

  .316، ص 3، ط )لبنان(عبد السالم هارون، دار الكتاب العريب، بريوت : ، حتقيق2احليوان، ج : اجلاحظ )3(

  .198، ص 1980، )لبنان(ديوان املتنيب، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت: يباملتن )4(
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  ن ليس بسالأرة          تغيت به ضمـــفهل فيك من ماء املعرّة قط

  :ويقول أيضا

  نا أشرف الشجر النخيالوزر      اء    ــــــــــــــــــــــوردنا ماء دجلة خري م

  زوالــــــــــــــوغاية كل شيء أن ي      نا     ...ـوزلنا بالغليل وما اشتفي

  )1(زيالـــــــــــك احلظ اجلؤ لكان لقا    رايب      ــــــــــولو مل ألق غريك يف إغت

  .مما سبق أن البيئة اجلاهلية كانت قريبة من اجلو العام الذي كان حيمل يف داخله بدور الغربة حظنل   

اء احملدثني معظم الشعر القدمي واستمرت حىت العصر احلديث، حيث جند  ذمناالغرتاب وجدت ظاهرة 

 خلف االستعمار، وهذا االستعمارانت من ويالت علعربية افا�تمعات  ؛يف أشعارهماالغرتاب  ةوظفوا ظاهر 

هو الذي دفع فاملكاين  أما ،فأصبح يشعر بأنه غريب وهو يف دياره وبني أفراد جمتمعه ،النفسياالغرتاب للشاعر 

عن الغربة يف ر احلر الدين عربوا عومن رواد الشضل، من مكان آلخر للبحث عن حياة أف لالنتقالبالشاعر 

  :الذي يقول" بدر شاكر السياب" شعرهم

  يف ليايل اخلريف الطوال

  آه لو تعلمني

  ؟!اآلسى واملالل يكيف تطغى عل

  يف ضلوعي ظالم القبور السجني

                                                           
دكتوراه دولة يف الدراسات األدبية املقارنة، اموا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ك لبريعند أيب العالء املعري وأ االغرتابالشعور ب: عبد القادر توزان )1(

  .41، ص 2006، 2005الطاهر حجار، جامعة اجلزائر، كلية اآلداب واللغات قسم اللغة العربية وآدا�ا، : إشراف
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  راب الذي كان أمي الغداــــــــــــبالت

  سوف يأيت، فال تقلقي بالنحيب

  )1(يث السكون الرهيبعامل املوت ح

حنان فبدأ شعوره للعرب الشاعر عن حالته بعد وفاة أمه وهو ال يزال طفال، حيث فقد بذلك كل مصدر        

  .أمه خريف طويل الليايلد الرهيب بالغربة يف بيت أبيه، وأصبحت حياته بع

طرق كذلك إىل الغربة بل ت ،على احلالة النفسية واملكانية فقط" بدر شاكر السياب" مل تقتصر الغربة عندو 

  .االجتماعيةالسياسية و 

  :"نازك املالئكة"لناجتة عنها جند الت النفسية الذين عربوا عن الغربة واحلامن الشعراء او 

  اأيها املوت وقفة قبل أن تغرى جبسمي سكونك األبدي

  )2(اعيوين من األنوار وارحم فؤادي الشاعري ه دعين أمألآ

  .األبيات على املوت ومصريها ا�هول وهي معتربة املوت إغرتابا أبدياً  حتدثت الشاعرة يف هذه

  :االجتماعيةيف غربته  "عبد الوهاب البيايت"يقول و 

  اينــــــــــع          ومل أبع يف السوق أحلــــــــمل اصطنع حبا كهذا القطي

  انِ ــــــــــــــــــــل هذا من اجلومل أق          عـــــــــــــــــــــــــــومل أقل هذا مالك ودي

  )3(فليشرب العشاق من حانٍ     عصرت مخري من كروم الربيع      

                                                           
  .98، ص 2016، د ط، )لبنان(ديوان، دار العودة، بريوت : السياب بدر شاكب )1(

  .12، ص 1999، ط.ب، د.يف الشعر العراقي املعاصر، منشورات احتاد الكتاب العرب، د االغرتاب: حممد راضي جعفر )2(

  .13ص  املرجع نفسه، )3(
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ومن  عنهم واالعتزاللتعايل على غريه يف ا ،من خالل هذه األبيات "البيايت"عند  االجتماعيةتكمن الغربة 

  )من يدري يا بغداد(حيث يقول يف نصه " بلند احليدري"جند ، االغرتاببني الشعراء الذين امتاز شعرهم مبظاهر 

  قد نغضب

  قد يغرتب الواحد منا يف الثاين

  قد نشعر إنا منبودان

  يف أكثر من زمن ومكان

  يف غري دم قان... عتاب يف غري...يف غري سؤال 

  )1(تيتسلل بني شقوق    دروب حقق

على الرغم  ،بغداد شه يف بلدهالذي يعي إستقرارالال ات أن الشاعر يصور حالةنفهم من خالل هذه األبي

 واالضطهادغري مألوف بسبب الواقع السياسي والقهر  اوبعدها أصبح مكان ،مما حيمله من حب وذكريات له

  .للشاعر وللبالد مًعااالغرتاب الفكري واجلسدي وهذا ما سبب 

سياسية قد حتدث يف شعره عن األوضاع ال" صالح عبد الصبور"االغرتاب ومن الذين صوروا ظاهرة 

تطغى عليها " صالح عبد الصبور"اليت عاشتها األمة العربية يف تلك الفرتة، وجل أشعار  االقتصاديةو  االجتماعيةو 

  :ش يقوليبة أل�ا نقل صادق للواقع املعآزن واليأس والكمالمح احل

  يف نفوسنا حزينْ  ءٌ هناك شي

  قد خيتفي وال يبنيْ 

                                                           
  .27، ص 2012، 14يف شعر أمحد مطر، جملة دراسات البصرة، ع  االغرتاب: معتز قصي ياسني )1(
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  لكنه مكنون

  )1(حنونْ ...َغامض...شيٌء َغريبْ 

عدة  اختذغرتا�م مل يكن واحًدا بل الرافضة كال حسب طريقته اخلاصة، و ا معرب الشعراء الرواد عن مواقفه

  ).، السياسي، الروحي، العاطفي، املكايناإلجتماعي(االغرتاب أمناط منها 

سبب �تمع والواقع بعلى التكيف مع ا كتابة عدم القدرةإىل ال دفعت الشاعر ومن بني األسباب اليت

بني  الضائعةمنه وأيضا البحث عن ذاته  املأخوذةوحروبه فلجأ الشاعر للكتابة للتعبري عن احلرية  تغرياته وضغوطه

على ظاهرة البكاء على فراد ا�تمع، كان الشاعر قدميا يقف مع أ واالنفعال احللم والواقع املرير وختليه عن املشاركة

والتواصل ومع  االندماجعلى  ةعلى ظاهرة حمددة، بل يفقد القدر   يقفر يف العصر احلديث فالاألطالل أما الشاع

  .يف أعماله األدبيةته معاناد يسجتا�تمع و 

  : في علم النفساالغتراب  - 1-5

، فهو يعترب أساس أو أصل  األخرىمع األنواع  هالنفسي نظرا لتداخل لالغرتاباحد صعب حتديد مفهوم و ي

  .اغرتابكل 

وليس غريبا أن يشعر « انفسي استسالم الفرد وانعزاله وتقوقعه على ذاته وانكفائه �الاالغرتاب يقصد بو 

ويتخذها حمورا ) الذات(كفئ على ينع وقسوة الوحدة النفسية واإلحساس بالعجز واحلرية فا بالضي-اواحلال كذ-املرء

 كيانهبة إىل روحه وتسري يف  وذلك ملا انتابه من متزق داخلي وأمل نفسي عندما تتسرب بواعث الغر  ،حلياته كلها

                                                           
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف األدب اجلزائري  مذكرة، )1980-1925(يف الشعر اجلزائري احلديث يف الفرتة  االغرتاب:أمينة بوعالمات )1(

  .104، ص 2010، )اجلزائر(آدا�ا، تلمسان اب واللغات، قسم اللغة العربية و حممد مهداوي جامعة أيب بكر بلقايد، كلية اآلد: احلديث، إشراف
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ة أو رت يكاد املرء أن يصري غريبا عن كل ما حييط به، إما لعدم استطاعته حتقيق طموحات الذات املستل حىت

  .)1(»لضعف القدرة على مواجهة الضغوط اخلارجية

النفسي من طرف عدة باحثني، حيث اختلف مفهومه من باحث إىل آخر، يرى االغرتاب  تناول مت

من اضطرابات نفسية وعقلية  ديف سياق علم النفس متعلق مبا حيدث للفر االغرتاب إن « "حممود رجب" الباحث

النفسي هو االغرتاب ويف معىن قوله أن  ،)2(»وما يستشعر من غربة يف العامل وفتور وجفاء يف عالقاته مع اآلخرين

لية واليت بسببها يصبح عاجزا عن التواصل اليت يعاين منها املغرتب سواء كانت نفسية أو عق ضطراباتاالع و جمم

  .مع أفراد جمتمعه

انعدام عالقات احملبة أو شعور الفرد بالوحدة أو الغربة، و «بأنه االغرتاب وجند بعض الباحثني يعرف 

فاملشاعر  ،)3(»، وهو حالة كون األشخاص واملواقف املألوفة تبدو غريبةمن الناس مع اآلخرين الصداقة

  .رتبة تنمو نتيجة عدم قدرة األفراد على نسج عالقات مع الغريواألحاسيس املغ

ومؤسسي مدرسة التحليل  من أبرز علماء النفس: freud  )1939-1856"(موند فرويدغسي"ويعد 

عناصر واستخدم مصطلحات  ةثالثالغرائز الفطرية لإلنسان يف  "فرويد"ر صالنفسي الذين ناقشوا هذه الظاهرة، ح

 اهلو، يقصد به سلب حريته اغرتابموضحا أن « "األعلىاألنا "و ،"األنا"، "اهلو"ليها وهي علمية دقيقة تدل ع

بب األنا يرتبط بس اغرتابأما  ،اإلجتماعيوذلك ألن حرية اهلو تعين وقوع األنا حتت ضغط األنا األعلى والواقع 

لب معرفته بالواقع وسلطة وس ،حيةمن نا باإلشباعفيما يتعلق بالسماح للرغبات الغريزية  هحريته يف إصدار حكم

                                                           
     ددوصداها يف الشعر املعاصر يف منطقة اخلليج، جملة مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر، ع االغرتابظاهرة : علي عبد اخلالق علي)1(

  .97، ص 1995، 07

  .49، ص االغرتاب يف شعر أمحد مطر: اسنيمعتز قصي ي )2(

  .77، ص 1988الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، ذخرية علوم النفس، : كمال الدسوقي )3(
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يف  مثلاألنا األعلى يت اغرتابأما ...يف حالة السماح هلذه الرغبات باإلشباع من ناحية) األنا األعلى(املاضي 

  .)1(»...ألنافقدان السيطرة على ا

 freeوباستخدام طريقة التداعي احلر « "شعورالال"و "الشعور"اهتمامه على مفهوم  "دفروي"كما ركز 

association   ر بعض الشعور أو الوعي حيدث إذا بدأت األسباب اليت جتعل تذكّ  اغرتابتوصل فرويد إىل أن

احلوادث والتجارب الشخصية السابقة أمرًا صعبا ألن معظمها مؤمل وهذا ما أدى إىل نسيا�ا، فالوعي يغرتب عن 

أما يف حالة  .شعور من التداعي احلرداث املاضية نتيجة لسلب حرية الالحقيقة التجارب الشخصية واألح

النطالق طاقتها  رجشعور، وتظل تبحث عن خملالشعور فإن الرغبة املكبوتة تبدأ حياة جديدة شاذة يف االال

ي إىل ظهور األعراض دالشعور مغرتبا عن الشعور مما يؤ ل، فيبقى اوالكبتاحملبوسة اليت تواجهها عوامل القمع 

  .)2(»املرضية اليت تنتاب املصابني

من النفس فعند  اخلفي يف عملية التداعي احلر متحور يف الكشف عن اجلانب "فرويد"ن اهتمام نفهم أ

شعور حماولة ملؤملة يف حياته، فتطفو ساحة الالي تظهر عليه أعراض املرض حني يتذكر احلوادث امعاجلة املريض الذ

مهمة الطبيب «: يف الشعور فيقول اشعور غريبلالا إعادة طاقتها وسيطر�ا من جديد فتصطدم بعوامل متنعها ويظل

يف املقام األول سلب  يس والتفريغ عن الرغبات املكبوتة، بل هيالنفسي ليست جمرد دفع املريض إىل التنف

  .)3(»، والكشف عن الرغبات املكبوتة إلعاد�ا مرة أخرى إىل دائرة الشعوروالوعي القائم بني الالوعي االنفصال

                                                           
  .24، ص االغرتابدراسات يف سيكولوجية : خليفة حممد عبد اللطيف )1(

  .83، 82ص  املرجع نفسه،: ينظر )2(

  .83املرجع نفسه، ص  )3(
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 بني البشر يلةظاهرة تارخيية تنشأ حتت الفطرة األص«الذايت بأنه االغرتاب يعرف " اك روسوجون ج"وجند 

  .الذايت إىل الظروف التارخييةاالغرتاب فروسو هنا يرجع  ،)1(»والتزييف اإلجتماعيحيث النفاق 

إن املتدبر ملعاين « للداللة على احلالة النفسية والعقلية، يف الكلمة الالتينيةاالغرتاب ستخدم مصطلح اكما 

تتموضع يف  وعقلية، ل على حالة نفسيةتد) alienation mentis(اللفظة ، يرى أن الالتينيةيف االغرتاب 

نتيجة اهتمام اإلنسان بأمور معينة اهتماما يبعده الذهين وفقدان احلس وغياب الوعي،  رودمعاين السرحان والش

 فشرب اخلمر حيث يذهب بعقله أو نتيجة اجلنون واخلر  عن ذاته ويتيه يف نفسه، نتيجة حاالت الصرع أو

  .)2(»واخلبل

شعورا سائدا باألمل واحلزن واليأس والعجز والعزلة «ق علماء النفس أن هناك ففيتاالغرتاب أما مظاهر 

خرين، مع إحساس ما يكون عدوانيا يف سلوكه مع اآل وغالبا واالكتئاب، ويتميز املغرتب بالقلق االجتماعية

وإىل عدم فعاليته يف هذه احلياة، وتتفاعل هذه األبعاد فيما بينها، وقد  ،واقعية والفراغ وامللل والسأم والسخطبالال

  .)3(»يزداد شعور الفرد ببعد أو أكثر من هذه األبعاد

ا عن املعىن الذي عد يف مضمو�توهي ال تب ،النفسي عدة أسباب قام بتحديدها علماء النفس ولالغرتاب

األسباب  ، ويردّ االغرتاب إىلموضوعية تؤدي  اذاتية وأسبابً  اأن هناك أسبابً «: حيث يقول "نو ثنسكي" جنده عند

الذاتية إىل عوامل نفسية ديناميكية حتدث يف منو الفرد، أما األسباب املوضوعية فهي الظروف احمليطة بالفرد وما 

  .)4(»ةواقتصاديوسياسية  واجتماعيةيكو�ا من عوامل حضارية وثقافية 

.  

                                                           
  .63، ص 1993، 4سرية ومصطلح، دار املعارف، القاهرة، ط  االغرتاب: رجب حممود )1(

  .17، ص )دراسة نصية(القصيدة اجلاهلية  االغرتاب يف : سليم هياجنةحممود  )2(

  .160الشعر األموي، ص  االغرتاب يف : فاطمة محيد السويدي  )3(

  .من املدخل) ت(ص املرجع نفسه،  )4(
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  : علم االجتماع- 1-6

يف تفسري  رأياهم انعكستاحلركة الفكرية واليت  دسيولوجية اليت ارتبطت برواو يعد من أهم املفاهيم الس

  الذي استعمل مصطلح   durkaim"دوركامي"الفرنسي  االجتماعكل حسب ختصصه، حيث جند عامل االغرتاب  

«anomie» قوم على فكرة ، واليت تاإلجتماعيلالمعيارية على املستوى وتعيني حالة ااالغرتاب عن  بريعللت

تفقد بذلك القدرة  االجتماعيةونتيجة للخلل املوجود يف املعايري  ،االجتماعيةط العالقات تفكك القيم اليت تضب

  .االغرتابلوك اإلنساين فيحدث بذلك يف الس على السيطرة والتحكم

و األمة حيث العالقات أإىل ا�تمع  باالنتماءاألفراد  ايشعر فيه« بكونه احلالة اليتاالغرتاب  عن كما عّرب 

وإحساسه العميق بعدم ، ات اإلجيابية بني الفرد وا�تمعوغياب العالق، )1(»الشخصية غري ثابتة وغري مرضية

  .االغرتابى به إىل دّ أ مما هلم االنتماء

وضوع هو املدخل السليم لفهم العملية فهم العالقة بني الذات وامل«أيضا إىل أن  "دوركامي"ويذهب 

خرى كما فعل أوالفهم من ناحية ... من ناحية باالستبطانبعض القضايا املتعلقة لض ، وتعرّ لالغرتاب االجتماعية

املرتبط بسلب  اغرتابها يف ذلك من أثر على حترير الفرد ونفي مل، )فقدان املعايري(بالنسبة لتقسيم العمل األنومي 

  .)2(»قل اجلمعياملعرفة بالع

من الرفض للقواعد  ابالغموض أو نوعً  اشعورً « كونهاالغرتاب  هذا النوع من "  سيماننيملف"كما يعرف 

يوافق عليها  ال( اجتماعيةوالتعليمات اليت يفرضها ا�تمع وميكن أن تربط �ذا التوقع القول بأن أمناط السلوك غري 

أي أن الفرد يقوم مبمارسة جمموعة من  ،)3(»ت هامة يف حياة الفردلتحقيق غايا ميكن أن تكون ضرورية) ا�تمع

                                                           
  .209، ص 1983، 1ع ، االغرتاب يف أدب حليم بركات، جملة فصول: بسام خليل فرجنية )1(

  .24، ص )دراسة نصية(القصيدة اجلاهلية  االغرتاب يف : حممود سليم هياجنة )2(

  .180، ص 1984، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اإلجتماعيمبادئ علم النفس : خري اهللا عصار )3(



  مفاھیم حول االغتراب                                                                        الفصل األول

28 

 

خاص به ومن هنا حتدث قطيعة بني الفرد  او�ذا يؤسس لنفسه كيانً  ،السلوكات على الرغم من رفض احمليط هلا

  .وا�تمع

  :عدة سلوكات ميكن حصرها فيما يلي اإلجتماعياالغرتاب يتولد عن 

  ).ةالعزل(االنسحاب عن ا�تمع « .1

  .الرضوخ له ظاهريا والنفور منه ضمنيا .2

 .)1( »الثورة عليه والتمرد .3

، علماء اعجتماالفالسفة، علماء  ،من طرف مفكرينأستخدم االغرتاب نالحظ ممّا سبق أّن مصطلح 

  .مدلوله بتخصص كل واحد منهم غويف كل مرة يصطب ،النفس

 :االغترابمظاهر وأبعاد  -2

  "ملفنيسيمان "أي أنه يتكون من عدة مظاهر كما قام بتحديدها  ؛ادظاهرة متعددة األبعاالغرتاب 

m.seeman  عن الذات وأيضا التمرد االغرتاب ، االجتماعيةالعجز، الالمعىن، الالمعيارية، العزلة : منها

  .والالهدف، فماهي مضامني هذه املظاهر؟

 )qower lessness( :العجز 2-1

وهو شعور الفرد بأن ال حول له وال قوة وال يستطيع «االغرتاب اهرة كثر املظاهر رواجا يف معاجلة ظمن أ

رغباته وال يستطيع أن يقرر تصرفاته وأفعاله و  لىالسيطرة ععن جهها ويعجز االيت يو  االجتماعيةالتأثري يف املواقف 

على توقع الفرد  وفقدان القدرة واخلضوع والعجز االستسالمومن مث يعجز عن حتقيق ذاته ويشعر حبالة من  ،مصريه

                                                           
  .210يف أدب حليم بركات، ص  االغرتاب: بسام خليل فرجنية )1(
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 )1(»ألن األشياء حوله تسيطر عليها ظروف خارجية أقوى منه ،بأنه ال ميلك القدرة على التحكم وممارسة الضغط

منها فقدان القدرة على تغيري الواقع وكذلك فشله  ،وهذا الشعور الذي يشعر به املغرتب ينتج عنه أثار متعددة

ما وهذا من إرادته الذاتية،  أقوىأل�ا حتكمها ظواهر خارجية  ،هاوإحباطه يف السيطرة على أموره والتحكم في

  .ن مصريه ليس بيدهألشعور بلدفعه 

  )meaming tesshe( :الالمعنى - 2-2

فهو توقع الفرد أنه لن يستطيع التنبؤ بدرجة عالية من الكفاءة بالنتائج «: أما الالمعىن أو فقدان املعىن

فالفرد يغرتب عندما ال يكون واضحا لديه ما جيب عليه أن يؤمن به أو يثق ) مانسي(املستقبلية للسلوك كما يقول 

فيه، ولذلك يرى اإلنسان املغرتب أن احلياة ال معىن هلا، أل�ا تسري وفق منطق غري مفهوم وغري معقول، ومن مث 

حلياته  أهداف مستقبلية واملقصود بالالمعىن أن اإلنسان ال يستطيع تسطري. )2(»والالمباالة التفاهةيعيش حياة 

 .و�ذا أصبحت جمريات حياته بال هدف وال معىن، أي يعيش حياة معدومة اهلدف

إىل شعور الفرد بأنه ال ميتلك مرشدا أو موجها ) فقدان املعىن(ويشري الالمعىن «وجند أيضا من بني معانيه 

  .)3(»للسلوك واإلعتقاد

 )normlessness: (الالمعيارية - 2-3

أي حالة ا�يار املعايري اليت تنظم السلوك وتوجهه وهي كما  ؛وهي حالة تصيب ا�تمع«: نومياوتسمى األ

 اجتماعياة ضاحلالة اليت يتوقع فيها الفرد بدرجة كبرية أن أشكال السلوك أصبحت مرفو : يقول سيمان ملفني

ارية، ما كان خطرا أصبح صوابا أي أن األشياء مل يعد هلا أية ضوابط معي ؛ةغدت مقبولة اجتاه أية أهداف حمدد

                                                           
  .18 إىل األوطان، ص احلنني والغربة يف الشعر العريب احلنني: حيي اجلبوري )1(

  .18، ص املرجع نفسه  )2(

  .37، ص االغرتابدراسات يف سيكولوجية : خليفة حممد عبد اللطيف )3(
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ة الشرعية على املصلحة الذاتية للفرد وحجبها غبمنطلق إضفاء ص منوما كان صوابا أصبح ينظر إليه باعتباره خطأ 

املعايري  ا�يارواملقصود �ذا هو حالة التفكك اليت تصيب ا�تمع بسبب  )1(»عن معايري وقواعد وقوانني ا�تمع

عن الفرد االغرتاب ينجم عنها ظهور األبعاد الالمعيارية، وهذا ما دفع بالفرد إىل  ، اليتعيةاالجتماري القيم وتغ

  .وا�تمع أي عدم اإللتزام باملعايري السائدة يف جمتمعه

 )socialisolation( :االجتماعيةالعزلة  - 2-4

والبعد  احلميمية االجتماعيةت إىل األمن والعالقا الفتقادوايراد �ا شعور الفرد بالوحدة والفراغ النفسي، «

عن األهداف الثقافية  واالنعزال اإلجتماعيحىت وإن ُوِجَد بينهم، ويصاحب العزلة بالرفض  اآلخرينعن 

احلديث  دلح عنوغالبا ما يستخدم هذا املصط ،بني أهداف الفرد وبني قيم ا�تمع ومعايريه واالنفصال ،للمجتمع

النفسي والفكري  االندماجملفكر أو املثقف الذي يغلب عليه بالتجرد وعدم ا دوروحتليل  يف وصفاالغرتاب عن 

 االندماجوعدم  واالنعزالشعور الفرد بالوحدة  االجتماعيةويقصد بالعزلة ، )2(»باملعايري الشعبية يف ا�تمع

ه وعدم املشاركة لوطن االنتماءوكذلك إحساسه بعدم  ،عن أفراده االبتعاديف جمتمعه الذي يعيش فيه و  واالنصهار

  .أفراد ا�تمع يتخذهايف القرارات اليت 

 )selfeslarangement: (عن الذات االغتراب  - 2-5

عما يرغب يف أن يكون عليه، حيث  باالنفصالوشعوره  سهم قدرة الفرد على التواصل مع نفويراد به عد«

ويكون سلبيا عندما يستسلم  ،أفعالهعندما ال يستطيع التحكم باالغرتاب تسري حياة الفرد بال هدف ويشعر ب

أي شعور الفرد بأنه غريب عن ذاته  ،)3(»عن ذاته باغرتابهألفعاله ونتائجها ويشعر أن ال معىن حلياته كما يشعر 

                                                           
  .19،18احلنني والغربة يف الشعر العريب احلنني إىل األوطان، ص : حيي اجلبوري )1(

  .19املرجع نفسه، ص  )2(

  .20، 19املرجع نفسه، ص  )3(



  مفاھیم حول االغتراب                                                                        الفصل األول

31 

 

ومنفصل عنها، وأيضا فقدان القدرة على الثقة بنفسه وتصبح بذلك شخصيته مضطربة وغري مستقرة وتغلب على 

وهذا ما جعله حيول دون حتقيق تطلعاته يف احلياة و�ذا تنفصل الذات عن ذا�ا  والعشوائيةأفعاله الفوضى 

  .ومنتجا�ا

من خالل نقده لضياع الفرد داخل احلشد وفقدانه « عن الذاتاالغرتاب قضية " كري كيجارد"كما تناول 

غريب يسري على وترية لتفرده وحريته وانفصال اإلنسان عن ذاته أو غايته األساسية قد نتج عن ارتباطه بعامل 

وبسبب ختليه عن حريته الشخصية ليضعها  ،متثاللالإن عبودية اإلنسان احلديث حتدث بسبب خضوعه  ،واحدة

وهكذا فإن اإلنسان  les masseحتت تصرف اآلخرين على حنو يؤدي إىل ضياعه يف القوة ا�هولة أو اجلمهور 

ك الفرد الذي انه يفقد ذاته كإنسان ويصبح ذإلزائفة للجمهور فمقابل الطمأنينة ايف احلديث عندما يضحي حبريته 

نفهم من خالل هذا  ،)1(»مل يعد ينتمي إىل ذاته أو إىل اهللا، إنه يعي فقط انه ينتمي إىل جتريد خيضع له فكريا

رده وهذا راجع إىل تف ،وفقدانه لشخصيته وغياب ذاته ،هو تيه وضياع الفرد داخل اجلماعةاالغرتاب القول أن 

  .باآلخرينوغياب حريته وارتباطه 

ل بعضه كلها متداخلة ويُكمّ   "سيمان ملفني"ن األبعاد اخلمسة اليت حددها أنستنتج يف ضوء ما سبق 

  .الفرد اغرتابوما مدى مستوى االغرتاب البعض اآلخر وكل منها حيدد طبيعة ونوع 

  :مظاهر أخرى مثل التمرد والالهدفكما توجد 

 )rebelliousness:(التمرد - 2-6

للعادات  االنصياعويقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع، وحماولته اخلروج عن املألوف والشائع، وعدم «

والتقاليد السائدة، والرفض والكراهية والعداء لكل ما حييط بالفرد من قيم ومعايري، وقد يكون التمرد على النفس 

                                                           
  .258، ص اإلنسان املعاصر وشقاء الوعي اباالغرت : فيصل عباس )1(
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، واملقصود من هذا القول )1(»ت أو على موضوعات وقضايا أخرىأو على ا�تمع مبا حيتويه من أنظمة ومؤسسا

إحساس الفرد بالسخط والغضب والرفض والكراهية لكل القيم واملعايري والضوابط احمليطة به، وأيضا عدم الرضا 

  .عن نفسه وعن أفراد جمتمعه

 :الالهدف - 2-7

حة ومن مثة يفقد اهلدف من ويقصد به شعور املرء بأن حياته متضي دون وجود هدف أو غابة واض«

بأن حياته  دهدف هو شعور الفر واملقصود بالال ،)2(»يف احلياة االستمراروجوده ومن عمله ونشاطه وفق معىن 

 معناه خل يفاوهذا النوع يتد ،هلا معىن وال هدف وال جدوى منها وليس له القدرة على التحكم يف أحداثها ليس

  .خر وهو الالمعىنآمع مظهر 

  : االغترابع أنوا  -3

فقد متخضت عن ذاته بسبب الظروف اليت عاشها وال  ،منذ القدم اإلنسانعرفها  إنسانيةظاهرة االغرتاب 

 االغرتاب زال، وهي ال تقتصر على جانب واحد بل على جوانب خمتلفة نامجة عن تعدد األسباب، لذا كان 

  .فما هي أنواعه يا ترى؟. متنوعا ومتعددا

  :جتماعياإلاالغتراب  – 3-1

يعيش خارج نطاق اجلماعة، ألنه عندما يتعرض الفرد للتهميش  اإلنسانهو ذلك الشعور الذي جيعل 

به يشعر بأنه منعزل عن جمتمعه ويصعب عليه التكيف مع األوضاع السائدة، حيث تصيبه خيبة  االعرتافوعدم 

على نفسه وال يقدم خدمة إلفادة  امتقوقعً  أمل يف حتقيق أهدافه ويفقد تفاعله مع أفراد ا�تمع، حيث يصبح الفرد

                                                           
  .42، ص االغرتابدراسات يف سيكولوجية : عبد اللطيف حممد خليفة )1(

  .37املرجع نفسه، ص  )2(
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الغريب هنا هو جيتنب ا�تمع وما يشيع فيه من معتقدات وينفصل عن العامة باعتبار أنه من عوامل « جمتمعه

  .)1( »ضياع ذاته األصلية

  : فاملغرتب اجتماعيا ينتقل من جمتمع إىل جمتمع آخر وذلك راجع إىل أسباب وعوامل عدة       

 .والفشل يف مواجهة هذه الضغوط االجتماعيةلبيئة ضغوط ا«  - أ 

 .الثقافة املريضة اليت تسود فيها عوامل اهلدم والتعقيد  - ب 

 .واملدرسة وا�تمع األسرةيف  االضطرابد و حيث يس االجتماعيةاضطراب التنشئة   - ج 

طر السالبة واملعاناة من خ االجتماعية، االجتاهات اإلجتماعيمشكلة اإلقليميات ونقص التفاعل   -د 

  .)2( »التعصب والتفرقة يف املعاملة

 نعزالواال االنسالخاليت جتعل اإلنسان مييل إىل  غياب القيم النبيلة اإلجتماعياالغرتاب كما ينجم عن 

النظام السائد يف ا�تمع واالنفصال عنه وعن الناس  لىعن ا�تمع، وأيضا عند تقييد حريته يؤدي به إىل التمرد ع

وشعوره بأن القيم  حياتهشعور الفرد بالضعف والعجز إزاء املواقف املصريية يف «، ف السائدةوعن القيم واألعرا

، فالفرد حيس )3(»احلياة وتنظيمات االجتماعيةالسائدة غري ذات معىن بالنسبة له، أو هو الغريب عن مجاعته 

ريه يف هذا ا�تمع جمهول ال لف وأن هناك فجوة بينه وبني أفراد جمتمعه، وأن مصآالت مبالغربة والوحشة وعد

  .يستطيع حتديده

                                                           
  .44سرية ومصطلح، ص االغرتاب: حممود رجب )1(

دى الطلبة املعاقني مسعيا يف املرحلة الثانوية، رسالة مقدمة النفسي وأساليب املعاملة الوالدية ل االغرتابالعالقة بني : ينعاصنعبده سعيد حممد أمحد ال )2(

  .42، 41، ص 2009خدجية أمحد السياغي، جامعة تعز، كلية الرتبية ، قسم الرتبية اخلاصة، : لنيل درجة املاجستري يف علم النفس الرتبوي، إشراف

، )األردن( ، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان)دراسة اجتماعية نفسية( ريالعريب يف القرن السابع اهلج يف الشعر االغرتاب: أمحد علي الفالحي )3(

  .25ص ، 2013، 1ط
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رد أحيانا إخفاقات كثرية حتول دون تأقلمه مع أفراد جمتمعه ومن بينها الظروف املادية اليت مير �ا يصيب الف

  :ث جند أحد الشعراء الصعاليك يقولوتفشي ظاهرة الفقر واحلرمان واجلوع حي

  َة          وكدُت ألسباب املنية أعرفُ ــــــــــــــــــــــَتَصْعَلْكُت حقبحىت َوماَ نِْلتـَُها 

  )1(دفُ ــــــــــالٌل فأسإذا قمُت ضِ         ّرين ــــــــــوحىت رأيُت اجلوَع بالصيف ضَ              

بني  اإلجتماعيالتضامن والتكافل  بتوضح األبيات أن ظاهرة الفقر كانت متفشية بشكل كبري وأيضا غيا

  .مع الواحد وهذا ما جعل الشاعر غريب عن قومه بعيدا عنهأفراد ا�ت

األخالقي، القيم، العادات  ختالفااليكون نتيجة الفقر، العنصرية،  اإلجتماعياالغرتاب نالحظ أن 

  .والتقاليد

  :الديني االغتراب  -2- 3

ه من اجلنة إىل وجود البشرية وكان ذلك بداية مع آدم عليه السالم عند نزول ذالديين مناالغرتاب وجد 

  :"صاحل الشربوين"يقول . وجل وكذلك البحث عن أمنا حواء األرض وذلك بسبب خمالفته ألوامر اهللا عز

أَتـَُفاَحٌة ِسرُّ َهَذا الَشَقاِء          َوِمْن َأْجِلَها كلُّ هذا البالءِ 
)2(  

  عن  احسيبناها وجودا إن أول غربة اغرت « :فقد كتب يف الفتوحات املكية) 1240 - 1165(بن عريبإأما 

  بالربوبية هللا علينا، مث عمرنا بطون األمهات، فكانت األرحام وطننا  ستشهاداالة عن ضربتنا عن الوطن القبغوطننا 

  

                                                           
  .100يف الشعر األموي، ص االغرتاب: فاطمة محيد السويدي )1(

  .26ب، ص.ط، د.د الدار املصرية للطباعة، على أمحد بالكثري، :الديوان، مجع وتقدمي: صاحل الشربوين )2(
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  .)1(»عنها بالوالدة نابفاغرت 

 اإلسالميف االغرتاب عن اهللا، فقد جاء  االبتعادو  االنفصالديين يف كافة األديان على أنه الاالغرتاب ورد 

 غريبا وسيعود اإلسالمبدأ « :حيث قال ،لمعلى هذه الصورة اليت يوضحها حديث الرسول صلى اهللا عليه وس

فالغرباء هم   )2(»الذين يصلحون إذا فسد الناس: رسول اهللا، قال ل ومن الغرباء يايق. غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء

آمنت بدعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يا و الدن فئة قليلة من عباد اهللا الصاحلني ترفعت بنفسها عن شهوات

  .واستجابت هلا

    وجل كانت تصيبهم الغربة أثناء نشر الرسالة اليت كلفهم �ا اهللا عز  - سالم اهللا عليهم –كما جند األنبياء 

ارق يف ألنهيب قومه و حماربتهم له ذللتغلب على ما لقيه و قساه من تع -صلى اهللا عليه وسلم –ويف سعيه «

عف قويت و قلة حيليت أشكو ض إليكاللهم « :اهللا بالدعاء يف قوله إىلرعا متضيتوجه  - ألفوها اليتمعتقدا�م 

همين أم إىل جإىل بعيد يتأ؟ إىل من تكلين ،ني أنت رب املستضعفني و أنت ريبأرحم الرامح وهواين على الناس يا

   .)3(»...عدو ملكته أمري 

عليه السالم الذي خرج من مصر وقد فر من طغيان وظلم فرعون ونادى ربه أن  سىسيدنا مو  أيضاجند        

موسى الوحيد من يا : فناداه ربه...رب إين وحيد مريض غريب يا«: ينجيه من البالء الذي حل عليه حيث قال

  .)4(»الغريب من ليس بيين وبينه معاملةمن ليس له مثلي طبيب و  املريضو  ليس له مثلي أنيس

                                                           
  .32ص ،االغرتابدراسات يف سيكولوجية : خليفةعبد اللطيف حممد  )1(

  .101ص املرجع نفسه، )2(

  .52ص، 1ط ،لبنان ،دار الفكر ،سعيد حممد اللحام :،حتقيق 2السرية النبوية ،مج:م اشبن ها )3(

  371،ص2001جامح رضوان ،مؤسسة املختار للنشر و التوزيع ،القاهرة ،:مدارج السالكني ،حتقيق :ابن قيم اجلوزية  )4(
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اغرتاب املسلم  « :هي رجاتدإىل ثالث  "هللا خليفةافتح "يف الدين اإلسالمي حسب االغرتاب ينقسم        

 لقلتهماالغرتاب أنواع  املؤمنني، فغربة العلماء هي أشد ، اغرتاب املؤمن بني املؤمنني، واغرتاب العامل بنيبني الناس

  .)1(»بني الناس، وقلة مشاركة الناس هلم

، فالروح غريبة يف إىل عاملها الذي جاءت منه أصالعودة الروح «: هو االغرتابالصوفية أن  يف حني ترى       

  .)2(»يف عود�ا إىل عاملها هاهذا اجلسد، ويف هذا العامل وخالص

نوع من لقد ورد هذا ال« ، بل تعداه إىل ديانات أخرىالديين بالدين اإلسالمي فقطاالغرتاب مل يرتبط        

يبدو  اإلنسانوألن اإلميان عامل مهم لتحقيق الصحة النفسية لألفراد ، فإن اغرتاب . كافة األديان  يف االغرتاب 

نتيجة حتمية لغياب القيم الروحية، اليت يستمدها من التعاليم الدينية وإحالل القيم املادية اليت حتيله �رد آلة 

الدينية وغريها بالقيم املادية اليت تقوم على طمس  ، فاإلنسان اغرتب عندما ابتعد عن القيم واملبادئ)3(»مكا�ا

 اإلنسانيف احلقل الديين املسيحي اغرتاب االغرتاب ويعين مصطلح «معناه يف اليهودية واملسيحية  أماهويته وذاته، 

  .)4(»عن جوهره، حني طرد آدم من اجلنة ونزل إىل األرض غريبا، وذلك عقوبة له على خطأه

  : النفسياالغتراب  - 3-3

لماء النفس ويكون عند عجز اإلنسان عن حتقيق مراده بسبب ععن الذات عند االغرتاب يسمى أيضا ب

  االجتماعيةلشعور باألمل والعزلة يطغى عليه او ) عامل  ال واقعي(واقعه املزري، فيهرب بذلك إىل عامل ينشئه لنفسه 

، فاملضطرب نفسيا ينطوي ويبتعد عن تماعيةاالجانسالخ الفرد عن البنية االغرتاب كما يعترب هذا النوع من 

النفسي مفهوم عام وشامل االغرتاب ف« يهلبسبب خوفه من رفض ا�تمع الذي ينتمي إ االجتماعيةالعالقات 

                                                           
  .101، صاالغرتابدراسات يف سيكولوجية : خليفة حممد عبد اللطيف )1(

  .182، ص2002، 1ب ، ط.الغربة يف الشعر األندلسي، دار النهضة، د : أشرف علي دعرور )2(

  .107، 106، صاالغرتابدراسات يف سيكولوجية : خليفةحممد عبد اللطيف  )3(

  .51، ص33ب، جملة آفاق الرتاث، العدد يف املصطلح الثقايف والتغري: شلتاغ عبود )4(
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يشري إىل احلاالت اليت تتعرض فيها وحدة الشخصية لالنشطار أو الضعف، أو اال�يار، بتأثري العمليات الثقافية 

يشري إىل النمو املشوه للشخصية اإلنسانية، حيث االغرتاب ن أم داخل ا�تمع، ومما يعين اليت تت االجتماعيةو 

النفسي أو   ضطراباالالوجود والدميومة، وتعد حاالت تفقد فيد الشخصية مقومات اإلحساس املتكامل ب

عالقة انسجام مع قامة إيسعى اإلنسان إىل ، )1(»ية اليت تعرتي الشخصيةاالغرتابالتناقضات صورة من صور األزمة 

تشكل حاجزا أمام عالقته مع ذاته، وجتعله مضطربا نفسيا،  والذي يعاين من  االجتماعيةذاته، غري أن الظروف 

مرض  االغرتاب ف«، مع أفراد ا�تمع نسجامالاوهذا ما مينع  االجتماعيةالنفسي ال يؤمن ببعض القيم االغرتاب 

: عن اجلماعة وابتعادها عن البشر لعدم تواؤم معها ، وانشطارها إىل ذاتني تتصل أبعاده بتمزق الذات وانفصاهلا

  . )2(»بني الذات واجلماعة ختالفالوامع النفس  التوازنداخلية وخارجية لفقدان 

  :ومن األسباب اليت جتعل املغرتب يضطرب نفسيا ويعيش يف حالة من الالواقعية  والزيف وفقدانه ملا يشعر به

 الدوافع والرغبات املتعارضة وبني احلاجات اليت ال ميكن إشباعها يف وقت واحد مما يؤدي إىل الصراع بني – «

  .االنفعال والقلق واضطراب الشخصيةالتوتر و 

بالشعور خبيبة  اإلحباطأو احلوافز أو املصاحل اخلاصة بالفرد ، ويرتبط  األساسيةحيث تعاق الرغبات : اإلحباط - 

  .والشعور بالقهر وحتقيق الذات  تامالاألمل، والفشل والعجز 

  .احلرمان من الرعاية الوالدية: حيث تقل الفرصة لتحقيق دوافع أو إشباع احلاجات مثل :احلرمان - 

  .)3(»مثل احلروب لالغرتابوهذه اخلربات حترك العوامل األخرى املسببة : اخلربات الصادمة - 

                                                           
  .81، صاالغرتابدراسات يف سيكولوجية : خليفة حممد عبد اللطيف )1(

  .101وصداها يف الشعر املعاصر مبنطقة اخلليج، ص االغرتابظاهرة : علي عبد اخلالق علي )2(

جامعة مولود معمري، مذكرة ، دراسة ميدانية على عينة من طالب لدى طالب اجلامعة األكادمييالنفسي وعالقته بالتكيف  االغرتاب: يونس كرمية )3(

  .62، ص2012بوكرمة فاطمة الزهراء،  جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، : لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس املدرسي، إشراف مقدمة 
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الباحثني أن كثريا من  يقرّ  « اإلجتماعياب االغرت أخرى ك أنواععلى عالقة مع االغرتاب كما جند 

ل الذات قد حو االغرتاب من عن الذات هو األصل يف كل اغرتاب وأن هذا النمط  االغرتاب الذايت أو االغرتاب 

 )1(»عن العامل املوضوعياالغرتاب الديين أو بأكثر مشولية االغرتابعن ا�تمع، و االغرتاب كيؤدي إىل أمناط أخرى  

  ...سياسيا ودينيانفسيا بالضرورة يغرتب اجتماعيا  غرتبفالشخص امل

غرتاب قد استخدم للداللة على أن املعىن القدمي لإل«'' ا�تمع السوي'' يف كتابه'' إريك فروم''أوضح 

ذكر فروم أن وي Alienaoloوالكلمة اإلسبانية   Alieneوالذي تدل عليه الكلمة الفرنسية  ،الشخص ا�نون

له، وال تزال الكلمة ني اللذين يدالن على الشخص السيكوبايت؛ الشخص املغرتب عن عقذين املصطلحه

فاملعىن القدمي . )2(»تستخدم إىل اآلن للداللة على الطبيب الذي يعاجل املرضى الذهانيني Alienistاالجنليزية 

  .؛ أي الشخص املغرتب عن عقلهعنده موازيا للمفهوم السيكوبايت جاء لالغرتاب

  :السياسيالغتراب ا 3-4

منها، خاصة أنه ليس لديه  السياسي عن الظروف اليت يعيشها الفرد وال يستطيع اخلروجاالغرتاب نتج 

السياسي شعور الفرد االغرتاب فيقصد ب« فيسبب له ذلك عجزا سياسيا ،صالحية املشاركة يف القرارات السياسية

وكذلك الشعور بالعزلة  ،اسية املعربة بصدق عن رأي اجلماهريبالعجز إزاء املشاركة اإلجيابية يف االنتخابات السي

عن املشاركة احلقيقية الفعالة يف صنع القرارات املصريية املتعلقة مبصاحله واليأس من املستقبل على اعتبار أن رأيه ال 

د جتعله فالضغوطات املمارسة من قبل الدولة على الفر  ،)3(»يسمعه أحد وإن مسعه ال يهتم به وال يأخذ به

وعليه  السياسة واليت هي جزء من ا�تمععن ذاته أو يقوم مبواجهتها، حيث يغرتب عن  ايستسلم هلا وجتعله مغرتبً 

                                                           
  .81، 80، صاالغرتابدراسات يف سيكولوجية : خليفة حممد عبد اللطيف )1(

  .81، ص نفسهاملرجع  )2(

  .97املرجع نفسه، ص )3(
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مما تعمل فالطبقات احلاكمة هي اليت تسيطر على األفراد وليس الفرد هو املسيطر، فهو الذي يعمل حلسا�ا أكثر 

يت و ق توازنه عن طريق حتويل منط السياسة أو السلطة بكل ما أفاملغرتب السياسي حاول جاهدا أن حيق« خلدمته

مببادئه وقيمه ومعتقداته، ولقد سعى إىل تغيري جمتمعه بالقول تارة، وبالثورة تارة أخرى من قوة، فتمسك بذلك 

ء أكثر الشعرا«فهو " بدر شاكر السياب"ومن بينهم جند ، )1(»وجتسيد ذلك ميدانيا مع ظهور األحزاب السياسية

حتمال آلالم العمل السياسي، فقد طرد خارج وطنه إيران بعد أن فصل عن وظيفته وعاش حالة فقر، مث يف 

، وهناك حيث تضيق به سبل العيش الكويت حيث عاش فرتة ذاق فيها ذل الغربة وانكسار النفس ووحشة الروح

فسية ومكانية حيث جنده يقول يف هذا فالشاعر ذاق مرارة الغربة وهي غربة ن. )2(»ويعيش غربتني نفسية ومكانية

  :الصدد

  على األصيلِ  باهلجرية كاجلثامِ  الريح تلهثُ «

  ي أو تنشر لرحيلِ تطوِ  تظلُ  وعلى القالعِ 

  وا حبارٍ ابُ �ن مكتدحون جوّ  زحم اخلليجُ                                       

  )3(»نصف عارٍ  من كل حافٍ 

  .ربته املريرة اليت عاشها يف الغربة بعد طرده خارج وطنهيتحدث الشاعر يف هذه األبيات عن جت

د مشاركة أبا وميجّ  ،يعلن موقفه الرافض للدولة األموية" ألمحر األزدياعبد اهللا بن عوف "وجند أيضا   

  : احلسني يف معركة صفني بقوله

                                                           
  .66، ص2010ط، .يف الشعر العريب الرومانسي، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، د  االغرتاب: حممد اهلادي بوطاران )1(

  .22يف الشعر العراقي املعاصر، ص االغرتاب: حممد راضي جعفر )2(

  .317عودة، بريوت، ص، دار ال1، مج)أنشودة املطر(الديوان : بدر شاكر السياب )3(
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  اعيانَ  نتَ الدين إن كُ  ألهلِ  احسينً ا ووالدا              جدً  خري الناسِ  أال وانعَ  «

  اــــــــــــكرجل الدبا يزجي إليه الدواهي  ل              ــــــحبجف ا البن هندٍ مسونَ  وحننُ                    

  )1(»اـــــــــــــــــــــــــــــبصف كان األضرع املتواني      ا         ــــــــــــــــفلما التقينا بني الضرب أين    

  :يقول أيضا

  وعند غسوق الليل من كان باكياارق              ــــــــــــــــــكلما دّر شلبيك حسينا   «                          

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأيتام تشكي املوالي عدميٌ مرمٌل ذو خصاصة              لبيك حسينا                    

  )2(»اـــــــــــــــــــــحماميوم البأس منهم فلم ير ي        ّردوا      ـــا اشخصوهم وعحلا اهللا قوم                   

فيوضح لقومه فيها أن الصراعات احلزبية ال تأيت ) الليل البهيم(يف قصيدته " عبد الرمحان بن العقون"أما 

  :بفائدة

  رــــــــــــــــــــــــــرددته من حناياكم عب                دى ــــامسعوين ها أنا إال ص«                                 

  رــــــــــــــــــــــــــــــــتورث األمة قتال األث ا                ـهذه األمراض يف جوهره                       

  وتذيق الشعب موسوع الضرر          ا       ــــــــــــــــــــــــــمالذل عزا قيّ  اوترين                       

  )3(»رــــــــــــــــــــــــسوأرتنا كيف تنهار األُ         اء        ـــــــــــــــــــــــجعلتنا يف محانا غرب                      

                                                           
  .51الشعر األموي، صاالغرتاب يف : فاطمة محيد السويدي )1(

  .51املرجع نفسه، ص )2(

  .49الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث، ص: عمر بوقرورة  )3(
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أول من استعمل تعبري وهو  اإلجتماعيصاحب العقد " جون جاك روسو"يذهب بعض الدارسني إىل أن 

وأنه انتهى إىل أن «، "اإلجتماعيالعقد "غربة عندما كان يناقش فكرة متثيل الشعب بواسطة نوابه يف كتابه ال

الشعب عندما يتوىل النواب متثيله يستبعد يف احلقيقة عن مباشرة أعمال السيادة اخلاصة به ويأخذ طريقه إىل العزلة 

  .)1(»من خالل املفهوم السياسيروسو نظر إىل الغربة داخل وطنه، وهنا يأيت شعوره بالعزلة باإلضافة إىل أن 

 االغرتاب نلمس يف هذا القول أن النواب عندما ينوبون عن الشعب فإ�م يقومون بعزهلم وهذا يؤدي إىل 

  .السياسي

تصميم العالقة اجلدلية بني املواطن والسلطة «من خالل االغرتاب جوهر عملية  عن" جون لوك"يكشف 

 طن يغرتب عن السلطة إذا ما احنرفت عن واجبها كحارس أمني ووكيل شريف وطرف يف عقد حرالسياسية فاملوا

بأمن وعلى السلطة أن حتفظ حقوق املواطنني  )2(.»يستمد شرعية وجوده من حسن أدائه وحرصه على واجبه

  .ليس استال�اوغريها و وحرية وإبداء الرأي والعدالة 

  :اإلقتصادي االغتراب  3-5

فاألنظمة  ،)سياسية، نفسية(متحورت حوهلا األنواع األخرى الفكرة اليت يف نفس غرتاب االاحنصر   

فإذا كان اإلنسان قد أصبح مغرتبا عن عمله «الذي تفرضه عليه االغرتاب هي اليت جتعل الفرد يشعر ب االقتصادية

اليت حتدد من خالهلا   جتماعيةاالعن إمكانياته اخلالقة واألطر و الضرورة قد اغرتب أيضا عن نفسه باليومي فهو 

على حتويل ملكية شخص إىل  اإلقتصادياالغرتاب ، يدل )3(»إنسانيا�ا وهذا يف اعتقاده يعزله عن النوع اإلنساين

  .مانية منذ العصور الوسطىو وهذا ما كان متداوال يف اللغات االجنليزية والر  ،شخص أو هيئة أخرى

                                                           
  .12، 11، ص2002ط، .سكندرية، دالتمرد والغربة يف الشعر اجلاهلي، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإل: عبد القادر عبد احلميد زيدان  )1(

  .215، ص1988، )مصر(أزمة اإلنسان املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  االغرتاب: إسكندر نبيل  )2(

  .89، 88، ص االغرتابدراسات يف سيكولوجية : عبد اللطيف حممد خليفة )3(
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م اغرتاب العامل إىل صنفني حيث قسّ  ،اإلقتصاديغرتاب االأفضل من صاغ مفهوم '' سمارك''يعد 

هو السبب يف  اإلقتصاديأن النظام  «عن ناتج العمل واغرتاب العمال عن العمل نفسه حيث يرى االغرتاب 

 سبب، ذلك أن ماركس حتدث عن قضية العمل الذي أصبح مفروضا وليس اختياريا، ولكننا نشري إىل الاالغرتاب

�ا من ظروف اجتماعية، فقد كانت  نرت يق وما االقتصاديةيف ذلك العصر وهو الطبقة غرتاب االاحلقيقي وراء 

  .)1(»اهلوة واسعة بني طبقيت الفقراء واألغنياء

الفجوة املوجودة بني الشعب والطبقة احلاكمة  ود إىلهذا القول أن اغرتاب اإلنسان يع يتضح لنا من خالل

إىل حماولة تغيري هذا الواقع أو التمرد عليه ومواجهته وذلك من خالل وعدم عدالتها وظلمها وهو الذي أدى 

  : االنتقال إىل اخلليفة أو ويل األمر، حيث يقول جرير

  ـــــعُ ـــــــــــــــــبَ شْ وأمهم ال تَ  أشكو إليك فأشكين ذرية          ال يشبعونَ                 

  عُ املرض حىت احلساب وال الصغريُ         كبريهم  وتُ كثروا علي فما ميَ                

  ــــــعُ ــــــــــــــــــــــــفَ أسْ  وخدٌّ  ةٌ ججَ هَ عني مُ  وإذا نظرت يريبين من أمهم                        

  )2(األنُني  وفاَض منها املدمعُ غيوقها        كثـَُر  وإذا تقسمِت العيالُ                 

م ومآسي من الوضع الذي آالاليت خلفت له  االقتصاديةبيات يتحدث عن غربته فالشاعر يف هذه األ      

  .يعيشه

                                                           
  .5الشعر األموي، ص االغرتاب يف : فاطمة محيد السويدي )1(

  .5املرجع نفسه، ص  )2(
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ألنه نظام غري مستقر وينعكس على أفراد ا�تمع بالسلب وهو السبب  ىالفوض االقتصادييسود النظام 

 الطبقي تغاللاالس« ها وبني الطبقة الغنيةخاصة الطبقة الضعيفة بسبب اهلوة املوجودة بين اإلنسانيف اغرتاب 

  .)1(»الظلم، احلرمان، القهر، وجود فجوات عميقة بني الضعفاء والفقراء من ناحية واألغنياء من ناحية أخرى

هو نظام متسلط ومتحكم، ينظر للشعب بأنه خلق خلدمته فقط، فهو بذلك جيعل  اإلقتصاديفالنظام 

 اإلجتماعيالتفكك : على الفرد منهاوخيمة ب بالتايل تنجم عنه آثار سلبية تعود بعواقو تاريخ،  بال اإلنسان

  .ختلف حاالت النزاع ال التعايش هيوالتبعية والطبقية و 

  : المكاني االغتراب  - 3-6

من مكان إىل آخر، حيث بات املكان هاجسا يتبع  االنتقاللشعور الذي يراود اإلنسان عند هو ذلك ا

على تغيري مكانه ووطنه األصلي الذي نشأ وترعرع  اإلنسان بشكل واضح ومستمر خاصة عندما جتربه الظروف

يث يبقى دائما حفيه إىل مكان جديد غري معروف لديه، وجيد صعوبة يف التكيف والتأقلم مع الوضع اجلديد، 

، وماذا يكون وماذا تكون األرض« يسرتجع الذكريات املاضية ويتحصر عليها ألنه ال يستطيع عيشها مرة ثانية

 يشعر بإنسانيته اليت تتأصل فيه من خالل األرض والوطن، فاإلنسان بدو�ا يبقى طريد معذبا اإلنسان إذا هو مل

فهو  طر إىل تغيري وطنه ومنشأه األصلياإلنسان يعيش معاناة كبرية إذا اضف، )2(»وفاقدا إلنسانيته ووجوده وانتمائه

  : ''واحمبارك جل''ه األصلي وكما يقول دائما يشعر بالغربة واحلسرة على وطن

  وأنا من بني أبنائها األجمادِ         فيها غريبا    ا أعيشُ يا بالدً 

  وهو يسعى لذهلا يف العبادِ         ويعيش الغريب فيها عزيزا   

                                                           
  .60ثقافة العربية، ص  االغرتاب يف : حليم بركات )1(

  .22، ص )1962 -1945( الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث : عمر بوقرورة )2(
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  )1(داديـــــــدفنت يف ترا�ا أج      الوداع الوداع يا خري أرض    

أصحاب البالد فهم  أماه األصلي، هو الذي يعيش عزيزا مكرما يف وطن ستعمارااليقصد الشاعر أن 

  .يقرر الرحيل إىل فرنسا ما جعله الغرباء وذلك

  : ويضيف أيضا

  قد كان يسمعنا الشكوى ونسمعُه؟    فوق سطحك إذا  من يا دار أين الذي 

  اق ويبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا توجعُه؟ــــــــعنا       يوم الفر ــــــــــــــــــــــأين الذي يبكيه توجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )2(ه؟ـــــــــــله أطارحه الشكــــــــــــــوى وأمسعُ    ٍر    ـــــــــــــــــــــــــــاكين الدار هل الدار من أثسيا

يأس بسبب اغتصاب أرضه لفالشاعر هنا يوضح لنا أنه اغرتب عن دياره وأبتعد عنها، وقد أصابه األمل وا        

وهذا يشبه  ،ل الدار ويتكلم معها كأنه حيدث إنسان وينتظر منه جواباأستعمار، وبذلك فهو يسمن طرف اإل

واملكان بوصفه حيزا هاما يف العملية اإلبداعية فهو «. قدميا ظاهرة البكاء على األطالل املنتشرة يف العصر اجلاهلي

جلماعي، ويف التعبري عن املقومات الثقافية، وقد أثرت العوامل البيئية على يلعب دورا يف تكوين هوية الكيان ا

ويصبح املكان إشكالية إنسانية إذا ما  ،املفاهيم األخالقية واجلمالية اليت حترك الشعوب يف مجيع أرجاء العامل

  .، فاملكان هو الذي يكون هوية ا�تمع وكيانه)3(»رمت منه اجلماعةاغتصب أو إذا ح

                                                           
  .22ص ، )1962 -1945( الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث : عمر بوقرورة )1(

  .252،ص 2007ط، .، سحب الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر، د)1962 -1925( الشعر العريب اجلزائري أمنوذجا املدينة يف : إبراهيم رماين )2(

  .131الشعر العريب الرومانسي، ص  االغرتاب يف : حممد اهلادي بوطاران )3(
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، برزت يف األدب بوصفها نتاج نشاط العصورو ظاهرة إنسانية ُعرفت يف خمتلف ا�تمعات  االغرتابظاهرة      

على األدب انعكست  حيثالبشرية، إنساين تفاعلي، وهي ظاهرة مرتبطة بالتجارب واألحوال اليت تعيشها النفس 

ذا العصر يف هيعد السمة السائدة  خمتلفة، كماجتلت يف صور وأشكال و قد موضوعا بارزا فيه  االغرتابفأصبح 

تتمحور  االغرتابومظاهر  )1(»وإنه السمة اجلوهرية للوجود اإلنساين من خالل تغلغله يف جوانب احلياة املعاصرة«

ألن الشخصية من العناصر األساسية للرواية اليت ترتكز  ،أساسا يف شخصيات الرواية سواء كانت أساسية أم ثانوية

 اخلطاب السردي، وهي عموده الفقريفالشخصية هي القطب الذي يتمحور حوله «  الدراسات األدبيةعليها 

فالرواية تسمح هلاته الشخصيات شخصيات، ميكن وجود عمل سردي بدون وجود  ، أي ال)2(»الذي ترتكز عليه

 اجتماعية أو كانت نفسيةمظاهر خمتلفة  بروز، وهذا ما أدى إىل امشكال� نمكنونا�ا والتنفيس عن التعبري عب

من بينها اليت  ،يعد واحدا من املوضوعات البارزة يف كثري من األعمال األدبية االغرتابفموضوع  ...سياسية، دينية

املوجودة  االغرتابمن هنا سنحاول الكشف عن أمناط ، و "عبد الرمحن منيف"ل" األشجار واغتيال مرزوق" رواية

 .تناولناها بالدراسة يف الرواية اليت

 :االجتماعي االغتراب- 1

االجتماعي ميثل االنفصال عن القيم االجتماعية، فافتقاد العالقات احلميمة  االغرتابذكرنا سابقا أن       

دفع باإلنسان إىل  مماأدى إىل غياب اإلحساس باحلياة، بني الناس واخلروج عن القيم واألعراف السائدة 

األشجار واغتيال " اهلروب عن هذا العامل واخلروج عن النظام االجتماعي السائد، وهذا ما حدث يف رواية

  :داخل جمتمعه وأسرته، وذلك من خالل" إلياس خنلة"اليت عاجلت قضية اغرتاب" مرزوق

جلنسية، اهلزيل حي عريب ايف الرواية هو رجل مسي عن ا�تمع؛ فإلياس" إلياس خنلة" شخصيةاغرتاب   

 كان يبدو يف اخلمسني، ضعيف«ه لكنه مل يعرف لالستسالم مذاق البائس املرتبط بالطبيعة، على كثرة خيبات

                                                           
  .57االغرتاب، ص: ريتشارد شاخت  )1(
  .195ص، 2000، 13، جملة العلوم اإلنسانية، قسنطينة، عالشخصية يف القصة: مجيلة قيسمون  )2(
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ناتئ عظام الوجه، تربز رقبته داخل القميص الواسع وكأ�ا رقبة طري، عيناه بني الرمادي واألزرق، ضاحكتان 

وة سرتته الزرقاء ذات األزرار الذهبية ر ن، يضع غصنا أخضر يف عقضة األلوابسخرية، ومالبسه فضفاضة متنا

، رجل عادي مغامر مقامر يعيش عذابات )1(»الالمعة، وعلى كتفه يعلق مطرة عسكرية لو�ا أصفر كامد

داخلية، دائم التنقل من عمل آلخر، ال حيب الكنائس وليس له أية عالقة �ا وباآلباء، وهو اإلنسان املعذب 

بأهل طيبة  "إلياس"هدت عالقة ، شاره سلطانواحلب الذي ماتت زوجته يف خماضها ومات مح باألشجار

 أشجاره كلها" إلياس"القمار خسر هلعبعالقته �م على ما يرام، وبعد  ففي البداية كانت ضطرابإلمن ا انوعً 

بدت يل تتأمل  حلمت بتلك الشجرة يف نفس الليلة اليت لعبنا،« ما خلف يف نفسه جروحا وانكساراتوهذا 

فقرر  ه،ة تركت فجوة كبرية يف نفسفهذه احلادث )2(»كانت جراحا تنزف خفت من ذلك تأملت...تبكي

سرها يف لعبة القمار وقام اليت خ "إلياس"يف األرض، الذي ربح معظم أشجار  هجار " زيدان"االنتقام من

يستحق هذه اجلراح، وهذا يدل " زيدان"فثأر منه بقتل أغنامه وحماولة قتله هو أيضا، فهو يرى بأن، بقطعها

هو الغريب عن مجاعته االجتماعية «وأصدقائه، فالغريب هنا على انفصام الشخصية واغرتا�ا مع نفسه

ومع «  إىل اجلبل "طيبة"وخروجه واغرتابه من وطنه " لياسإ" ما أدى إىل تشرد و هو، )3(»وتنظيمات احلياة

كنت أريد   .حزينا، كنت أريد بشرا أحتدث معهمت لفقد ظل بلرت كثريا، ورأيت كل شيء يف اجلأين فك

 ، فا�ارت بذلك العالقة بني)4(»أشجارا أسقيها وأتطلع إليها كل يوم، ولكن أهل الطيبة حرموين من هذا كله

كل ما «يتجرع مرارة الوحدة، حيث يقول إحساسه بالغربة اليت جعلته وبني أهل الطيبة، مما أدى إىل" إلياس"

أريد أصدقاء، فاإلنسان عندما يكون وحيدا ال يعرف كيف يتصرف، أما إذا كان مع اآلخرين فإنه يكون 

                                                           
  .21، ص1989ط، .املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، د األشجار واغتيال مرزوق،: عبد الرمحان منيف  )1(
  .56ص: املصدر نفسه  )2(
  .52االغرتاب يف الشعر العريب، ص: أمحد علي الفالحي  )3(
  .60ص: الرواية  )4(
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قات االجتماعية بني أفراد ، فاألشجار كانت سببا من األسباب اليت أدت إىل ا�يار العال)1(»شجاعا وذكيا

  .طيبةأهل 

جعله يفكر ما نقص الثقة ونشوب الكراهية بينه وبني اآلخرين أنتج عن أسرته؛ " إلياس" اغرتاب شخصية  

وهي " عقدة أوديب"وهو ما جنده يف  ،عن أمه االغرتابيف هجرة الناس والرحيل إىل مكان بعيد أدى به إىل 

غادر طيبة ليكمل قة عقدة نفسية تطلق على الذكر الذي قتل والده وأحب والدته وتزوجها، وبعد معرفته للحقي

وأمه عندما " إلياس"الرواية يف احلوار اخلارجي الذي دار بني  داخلالبؤس واحلزن، جتلى ذلك  بنيبقية حياته 

  :أرادت رؤيته وبعثت له خبرب وفا�ا مع راعي والده

  ملاذا كذبت علي يا أمي؟: قلت هلا« 

  .ولكنك مل تسمع ومل تأت ما كنت أستطيع أن أراك لو مل أكذب، حاولت مرات كثرية،: قالت

  هل تكذبني؟: قلت

  .كذب األمهات من أجل أن يرين أوالدهن صالة: قالت

  ! ولكنك تعرفني زيدان، لو رأيته لقتلته، وإذا رآين لن يرتكين أرجع إىل اجلبل مرة أخرى:قلت

  ندفع لزيدان ما حيدده املختار وبعض رجال البلد وتعود: قالت

  أن أعود؟ أمن أجل هذا طلبت إيل: قلت

  .)2(» أعد أطيق البلدة يا أميملتوسلت، قلت هلا ، بكت

بتوسالت أمه  "إلياس"فاغرتاب إلياس عن أمه دليل على وجود هوة بينهما،حيث ظهر ذلك يف المباالة   

أسهمت يف تشتته األسري وفقدانه القيم االجتماعية اليت كان " إلياس" من أجل البقاء، فالظروف اليت عاشها

يقع داخل الشخصية  االغرتابف«  وشعوره بالضياع واحلرمان عن حميطه االغرتابا أدى به إىل �ا، مميتحلى 

                                                           
  .48ص :الرواية  )1(
  .63ص املصدر نفسه،  )2(
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، فغياب العالقة بينه وبني ا�تمع أدى إىل )1(»الفردية، وذلك على الرغم من أن عوامل اجتماعية ميكن أن تسببه

  .وانفصاله عن أسرته االغرتابازدياد شعوره ب

كما جنم عن هذه الظاهرة فشله يف إقامة عالقات أخرى وعدم استقراره يف عمل حمدد وانتقاله من عمل إىل       

وهو صاحب املقهى الذي اشتغل فيه " أبو دياب" العالقة بينه وبنيآخر، وبرز هذا املظهر يف الرواية يف اضطراب 

مل معه بقسوة ويصرخ يف وجهه ويشتمه ويطلق عليه والذي كان يتعا ،بعد مغادرته الطيبة إىل املدينة "إلياس"

لكن هذا األمر مل يدم طويال حىت ترك ، يتحمل املهانات ويصمت "إلياس"مصطلحات خاصة باحليوانات و

إلياس " وهو ثاين فرن بعد فرن" صاحل األعور" وبعد عودته مرة أخرى إىل الطيبة عمل يف فرن املقهى، "إلياس"

 ويعجن اخلبز ويبيعه ألهل الطيبة يف البداية يشتغل وحده" صاحل األعور"، كان"اخلوري مسعان"وقبل فرن " خنلة

لكن جيدة ويتعامل معه معاملة حسنة،  عالقة مامعه، ففي أول األمر كانت تربطه" إلياس"وبعدها قام بتشغيل

حىت كان يوما جاءين املعلم «ل، حيث يقو "إلياس"لـ" صاحل األعور" فرنا تغريت نظرة" النصراوي الصغري"بعد فتح

، وهذا ما أدى إىل )2(»! لب الطري، أمل جيد عمال سوى أن يفتح فرناقريبك من النصراوي حي: غاضبا يقولصاحل 

 أصبح الفرن جحيما، أصبحت األرغفة«الذي ا�مه باخليانة، حيث" صاحل األعور"و" إلياس"تشتت العالقة بني

ماذا أفعل، كيف أستطيع أن أقنع . وحرت يف أمري صاحل ثقيلة متهمة، ملتعجن بالسأم، وأصبحت نظرات املع

بعدها " إلياس"قّرر، فحصلت بينهما عدة تشابكات )3(»املعلم؟ كيف أتصرف معه؟وكيف أتصرف مع النصراوي؟

 تنقل من عمل آلخر، وهذاوأهل طيبة " إلياس"قات احلميمة بني وفرنه، وبسبب افتقاد العال" صاحل األعور" ترك

  .بدوره دفعه إىل االنتقال من مكان آلخر

عند العجوز  اليت التقى �ا ،يف زواجه من املرأة الثانية اليت هربت وتركته" إلياس خنلة"إضافة إىل فشل   

ففي بداية الزواج كان كل  تعمل يوما وتسرتيح آخر ،اليت كانت تعمل فيه كخادمة، اللعينة صاحبة احلوش الكبري
                                                           

  .  23، ص1981، 4-3كامل يوسف حسن، اآلداب،ع: تر غرتاب الوجودي،إلا: فينكوف والرت  )1(
 .157ص: الرواية  )2(
  .109املصدر نفسه، ص  )3(
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وبعد فرتة )1(»تأكل وننام ونفكر خببز الغد وحنلم: وعلى سطح الدار كنا نقضي حياتنا«يرام شيء يسري على ما 

تغريت معاملتها معه وأصبحت ال حتبه وتصرخ يف وجهه وتعريه بقتل زوجته األوىل، وتتهمه بأنه تغري وليس 

له  ةصبحت تتجاهله غري آ�أمث تسخر منه ومن عمله يف الدباغة،  الذي عرفته قبل الزواج، كما كانت" إلياس"هو

ويف يوم من األيام  تقضي معظم وقتها مع العجوز اللعينة وتظالن تتشاوران طوال الليل وال ترجع إىل الشقة،

فبدل أن تكون عالقته �ا قائمة على  ا،جرحا عميق" الياس"تركت يف نفس حيث  ،هربتو سرقت كل شيء 

من  املشاعر إىل آهات حزينة فا�يار عالقته الزوجية كانت سبباحلب واالحرتام والود حتولت هذه األحاسيس وا

  .اجتماعيا" إلياس"أسباب اغرتاب 

م نفسي مثل كل مرة، أوه« بنفسه من أجل اآلخرين" إلياس"ة يف تضحية بجتسدت هذه الغر كما   

تعد فردا  كن عاقال، مل. لياسا إأقول لنفسي أمسك األرض ي. يتمزق أضغط على هذا الصدر لئال. بالراحة

فبالرغم من العذابات النفسية اليت كان مير �ا  )2(»واحدا كما كنت من قبل جيب أن تفكر باآلخرين وترتك نفسك

الده وزوجته لتوفري لقمة عيشهم إال أنه كان يتحملها من أجل أو  ،واإلهانات اليت يتلقاها من الزبائن وأرباب العمل

الرغيف اآلن مل يعد يل وحدي، أصبحت أدمة تطالبين باخلبز، والصغار . حتملت الكثري، قلت جيب أن أصرب«

  .)3(»يطلبون، جيب أن أحتمل كلمات املعلم صاحل، وجيب أن أبتعد عن النصراوي لكي ال أقع بني حجري الرحى

مرارة أدى به إىل اإلحساس والشعور بالوحدة والضياع واحلرمان و  ،لياس من وطنه وتشرده ونفيه منهإخروج       

فراق األهل واخلالن، وهذا ما جعله يفقد الثقة باآلخرين فاغرتاب اإلنسان عن القيم االجتماعية يعود بدوره إىل 

  .عوامل وظروف خمتلفة شتته اجتماعيا

أسئلة  ىوما عاشه يف جمتمعه، فهو يتلق" ممنصور عبد السال"جتماعي يف قصة إلا االغرتابظهر كما ي       

  .وال يستطيع اإلجابة عنها بل يبدأ بطرحها على نفسه من جديد اجتعله مرتبك
                                                           

  .110ص: الرواية  )1(
  .161املصدر نفسه، ص  )2(
  .159املصدر نفسه، ص  )3(
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 .؟السفر سياحة أم عمل - «

 .عمل -

 .ما صنعتك -

ما هي صنعيت؟ هل أقول هلم عامل آثار؟ مرتجم؟ ملاذا مل أسأل نفسي هذا السؤال؟ ولكن سجل جبواز السفر يف 

فهو يفقد )1(» تعد الكلمات تعين شيئاماذا تعين موظف سابق؟ متقاعد؟ مّسرح، مل. موظف سابق: خانة املهنة

  .أهم شيء يربطه مبجتمعه وحتوله من إنسان له دور يف ا�تمع إىل إنسان عاطل عن العمل

للحديث عن غياب العدالة االجتماعية، من خالل ذكر اجلندية وأنه قام �ذه اخلدمة وهو " منصور"ينتقل        

، وهذا دليل على أوالد األغنياء فيقومون بدفع مقابل اخلدمة أمواال اندية أمجمرب ألن أبناء الفقراء يقومون خبدمة اجل

ين ضاعت جل حقوقهم، وفئة األغنياء وهي القلة لذالفقراء وهم األغلبية الفئة : أن ا�تمع متكون من فئتني

على حسب ما ميلكونه  كل شيء لصاحلها، فمجتمعه يقوم على الطبقية والتمييز بني األشخاص سريِّ القليلة اليت تُ 

  .من أموال

املهم أن يُدمر هذا العامل الكئيب املبين « ويرى بأن ا�تمع حتكمه معادالت ختدم فئة على حساب األخرى       

 أسرق، أكذب:املعادلة ببساطة،لبلد ال شيء يستحق أن يدافع عنهعلى معادالت الغش واخلطأ واخلسة، يف هذا ا

هذا ا�تمع ظامل " منصور"، فحسب )2(»د أن الدنيا ستفتح لك أبوا�ا الكبرية ، أفعل كل شيء مث تأكيأرتش

يقوم على مبادئ ال يقبلها العقل وهو ليس ا�تمع املثايل الذي يطمح للعيش فيه، وبذلك يتمىن له أن يدمر 

من  ئا يريد شيمستحيلة يف وطنه، وهو الويزول �ائيا، فهو يسافر من أجل البحث عن لقمة العيش اليت أصبحت 

  .قيود اليت ختنق اإلنسان وتدفع به للرحيل إىل مكان بعيد دون التفكري يف العودةالوطنه سوى احلرية من مجيع 

                                                           
  .187ص: الرواية  )1(
  .189املصدر نفسه، ص  )2(
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بني أفراده، كما أنه جمتمع غري متزن  املختلةداخل جمتمعه وهذا راجع إىل العالقات  غربة" منصور"يعيش        

  .ه ال خيلو من الصراع بني الطبقاتألن

، فقد جراء سوء معاملتهبعض األحداث املاضية وكيف كان ينتقل من عمل إىل آخر " منصور"يسرتجع        

، ومل يدم دون أدىن رمحة بتنظيف احملل ونقل األقمشة هأمر ييقوم بتشغيله كثريا و  هان معلمحيث كعمل يف التجارة 

ينه ه، لكن صاحب املكتبة كان ي�التجلرائد واطويال حىت انتقل إىل مهنة أخرى، وأصبح يشتغل يف مكتبة يبيع ا

  .ضربهبل و يويسيء إليه كثريا 

دون التعامل مع يسيئني ال جي األنه يراهم أناسً  ،فقد عالقته مع اجلميعيف أي عمل " رمنصو "مل يستقر       

ن عو  هوانعزاله عنللمجتمع فهو يعلن رفضه . غريهم وينظرون لإلنسان على أنه خادم وال حيرتمون مشاعر أحد

  .األشخاص املوجودين فيه

ألول القضاء هدفه اكان  ،العيش يف جمتمع يسود فيه الكذب واألنانية وحب النفس" منصور"ع مل يستط        

و اخلونة أل�م السبب يف مجيع املشاكل اليت حتدث يف الوطن، جند أفكاره هذه عند حديثه على الطبقة الفاسدة 

والناس عندنا ال يعرفون شيئا غري أن «الغريب بأنه خمتلف عن ا�تمع " لكاترين"يصفه هو و  عن ا�تمع الشرقي

كثريون جدا، وكل يوم يزدادون أ�م ينامون ويتناسلون يف الليل والنهار، العائلة الصغرية ...يتناسلوا، إ�م كثريون

 نونه، إ�م يبكون كثريا، يريدون أن يكفروا ععشرة، والناس يأكلون اخلبز والزوان، أل�م ال جيدون شيئا آخر يأكل

ع حالة ا�تم" منصور"يصف )1(»شيء ما ويضحكون بعصبية، ورمبا أصبحوا من احلزن مرضي، وكذلك من اجلوع

  .عودةركه واهلجرة دون توجوع وحرمان وهذا ما دفع به إىل ر هالشرقي وما يعاينه أفراده من ق

ألّن أغلب  ،يف احلديث عن الظروف الصعبة يف الوطن خاصة ما تعانيه الطبقة املثقفة"منصور"يستمر      

وهم مهددون يف  ،خر فينتظرون الراتب بعد القيام حبساب أيام الشهرآلأصدقائه انتحروا وآخرون قتلوا أما البعض ا

ختتلف  اأي وقت باملوت أو اجلنون بسبب الضغوطات النفسية واالجتماعية اليت ميرون �ا، أما هو فيعترب نفسه ميت
                                                           

  .215ص: الرواية )1(



ثاين                                                    أمناط اإلغرتاب يف رواية األشجار واغتيال مرزوقالفصل ال  

 

52 
 

 فاشل وفاسد ال يعرف سوى املصاحل ، لكنه م ميت وإمنا الذي مات فيه هو طموحاته يف جمتمعفقط رواية موته

  .رأسه، لكن اجلرح العميق الذي يعاين منه يف صدره مل يشفى من اجلرح الذي أصيب به يف" منصور"لقد شفي 

عن الزواج والعادات والتقاليد وكيفية جتهيز " احلاج زهدي الصناديقي"بنت " سهام"مع " منصور"يتحدث       

  .الً ومستحي اوأنه ال يتقيد بالعادات االجتماعية اليت جتعل كل شيء صعبً  ،البيت وترتيبه

للبحث عن اآلثار مع جمموعة من العناصر منها  بعثة القطار من أجل العمل يف يف" منصور" يسافر       

الطني وهو شخص متشائم دائما ومسؤوال عن التنقيب والبحث عن اآلثار وألواح  ،رئيس البعثة "مسيودونال"

لكنه ، رتمجةهي الف" مسيودونال فرنسي وهو املدير الكبري، إنسان قاسي حيب الُشرب كثرياً، أما مهّمة منصورو 

يفضل أن يشتغل بيده أحسن وخيرج إىل موقع العمل مع بقية العناصر للتنقيب بنفسه وهو يرى بأن مجيع العناصر 

  .ألنه ال يرى يف الدنيا سوى السلبيات ،ينظرون إليه بكراهية

خرى، كما أنه األ االجتماعية يعد العمل مهنة شريفة يسعى إليه اإلنسان لكسب قوته والتخلص من اآلفات      

ميكن أن يعمل  « آخرأي شيء يف لعمل لحيرم عن الوظائف احلكومية لكنه مستعد " منصور"عليها وعبادة يؤجر 

كناسا، تاجرا صغريا، سأبول على الشهادة واعمل بيدي لن أتركهم يشتمون يب منذ الغد لن أراجع أية جهة ! بوابا

لظلم فهو حيس بأنه ال ينتمي إليه ع مبين على الطبقية واال تساوي شيء يف جمتم" منصور"شهادة  )1(»رمسية

لكنه يُرفض ألنه ُمسرح من اجلامعة والتعليمات متنع املسرح من العمل وحترمه حقه  ،بحث عن أعمال أخرىوي

  .الالكنه مل يفشل وفكر أن يعمل بيده وال يبقى بط

رحلة جواز السفر إ�ا أطول رحلة يف هذه احلياة مل استطع أن «للحصول على جواز السفر  ايقدم طلب       

ولو كان جواز السفر خاص بأبناء الطبقة الغنية ألجنز يف أقل  )2(»أصل إىل �ايتها إال بعد سنتني وسبعة شهور

  .قاءمن يومني وهذا ما جيعله يعاين وسط جمتمعه ويتخبط يف الواقع املر  من أجل الب

                                                           
  .321ص: الرواية  )1(
  .323ص املصدر نفسه،  )2(
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و يعمل مع وه ،الغرب و كما جند أن الرواية تتحدث عن قضية مهّمة وهي قضية الصراع بني الشرق        

هو يعيش ظروف مغايرة  ،هذا الوطن عنهو الغريب الوحيد ف" منصور"ما عدا ، نييبكلهم غر شخاص  أجمموعة 

من ذلك يتضح  األزل،منذ ومستمر والصراع بني الشرق والغرب صراع قائم  ،د عليها يف وطنهللظروف اليت تعوّ 

جتمعت لدي مادة « االنتقام منهم " منصور"حماولة لذلك جاءت  ،واملعاملة السيئة هلم خالل رفض الغرب للشرق

في ألن لثالث قصص قصرية، راؤول سيبقي مصلوبا إىل األبد، أما سائق احلفارة الكبرية فلدي معلومات عنه تك

عاداته وتقاليده  م بني الشرق والغرب وأن لكل واحداالختالف القائ "منصور"، يوضح )1(»أبدأ قصته فوراً 

ويقارن بني " دونالمسيو " "منصور" اور حيز لفرنسا، فالعرق هو رمز للشرق أم الكونياك فرم ،وخصوصية وطنه

أرواحكم،  قخدر، أنتم تشربون من أجل أن تتألأنتم تشربون لكي تفرحوا، حنن نشرب لكي نت«الشرق والغرب 

  .)2(»اللعني، موطن الكآبة واخلنافس السوداء، فنشرب لكي نغرق وننسىالشرق أن تزهر، أما حنن 

لكنه ال ينسى الشرق ثانية واحدة وهو دليل على أنه  ،ينبهر منصور بالغرب وطريقة عيشهم ويتأقلم معهم       

مد من اإلنسان عرب الزمن، أّن اهلوية هي ما يص« إىل الشرق وطنه األصلي  ئهوانتمايتخلى عن هويته األصلية ال 

مه مكونة شخصيته وحمددة معاليمه بشكل ثابت مما مينح إبداعه طابعا خاصا، فال يكون مسخا لآلخرين ز إذ تال

" النحن"من " األنا"فصل ستطيع نة ومينحها مسة خاصة �ا، لذا ال هلذا تعد شرطا مالزما للفرد، يؤثر يف اجلماع

  .)3(»ألن اهلوية حتقق شعورا غريزيا باالنتماء إىل اجلماعة 

وال يستطيع نسياه   /بت بهشيف وطنه إال أنه مت" منصور"اشها الصعبة اليت ع وعلى الرغم من الظروف      

اذهب أنت وشرقك «واألفكار اليت يتحملها " منصور"الغربيني يكرهون الشرق وميلون من  أن وخاصة وأنه يرى

 ون تعب؟ السجن، التعذيب، البطالةإىل اجلحيم، أليس عندك سوى هذه القصص اململة ترددها علينا د

 :تذكر حننلقد مسعنا هذه القصص يف كل الليايل، منذ أربعة شهور وحىت اآلن، والليلة نريد أن ن. االضطهاد
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 ن الو فالغربي )1(»!باريس، باريس امللونة اليت تضج بالضحكات والقبل، باريس النساء، كل امرأة تعادل شرقك كله

  .رونه أفضل من كل شيءحيبون الشرق ويتباهون بوطنهم وي

من أنه  وطنه وماذا حيدث فيه على الرغم اجلرائد ألنه يريد معرفة أخبارار حضإ" رجب"من " منصور"يطلب      

  .غريبا عنه

كل واضح وكبري من خالل بش" األشجار واغتيال مرزوق"االجتماعي جتسد يف رواية  االغرتابنالحظ أن      

وذلك من خالل األوضاع واملشاكل السائدة يف ا�تمع واليت  ،"إلياس خنلة"و " منصور عبد السالم" شخصييت

  .عنها إىل بلدان أخرى للبحث عن األمن واحلرية االغرتابدفعت �ما إىل ترك أوطا�م األصلية و 

  :الديني االغتراب -2

قل فيه الشخصية اإلنسانية من حالة دينية إىل حالة أخرى، فانفصال ت، تناالغرتابشكل من أشكال        

نوع هذا البرز ، االغرتاباإلهلية فيتشكل بذلك  اإلنسان عن القيم الدينية يؤدي إىل توسيع اهلوة بينه وبني الذات

من خالل املشهد احلواري اخلارجي الذي دار بني ثالث " األشجار واغتيال مرزوق"يف رواية  االغرتابمن 

والرجل السمني حيث تبادلوا أطراف " عبد السالممنصور " واألستاذ " إلياس خنلة"الرجل اهلزيل  ،شخصيات

حول قضية احلالل  وجهات النظر فاختلفت ،السوق أم عرق يتية العرق وأيهما أجود العرق البياحلديث حول نوع

  :و احلرام

  ، أليس العرق طيبا؟ما رأيك - «

  :وبرتدد قال- 

  !أي نعم طيب: معك حق، وبصوت غري واضح أضاف وهو يهز رأسه نعم- 

  هل شربت أطيب منه؟- 
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 -...  

 أفضل ألف مرة من أي عرقتعرف يا أستاذ، هذا العرف عادي، سوقي، أما يف الطيبة فإ�م يصنعون عرقا بيتيا - 

والناس الذين يتعودون على العرق البييت، العرق . اإلنسان مضطرا ملا شربه الآخر، أصال عرق السوق زبالة، ولو 

  :الذي يصنعونه، ال ميكن أن يشربوا غريه، صمت وبعد حلظات أضاف وقد تغريت نربة صوته

  !حتكم بنفسك إذا جئت يوما من األيام إىل الطيبة، سوف تذوقه وبعدها- 

 )1(»طبعا العرق البييت أفضل بكثري، ولكن قلما جتده- 

يف  االغرتابوع من يتبني لنا من هذا احلوار مدى بعد هذه الشخصيات عن اهللا تعاىل، حيث ظهر هذا الن     

 .الذي يدل على فقدان احلس الديين لديها واغرتا�ا عن اهللاجانبه السليب 

 يف القطار هو املسافر الثالث" الرجل السمني"فتمثل يف  االغرتابذا النوع من أما اجلانب اإلجيايب يف ه       

" إلياس خنلة"التحق بكل من  )2(»ولكن تعرف أين رجل مسلم أصلي وأتبع تعاليم الدين«مسلم عريب اجلنسية 

وأن  فسر عن أصل ديانتهم وسبب شر�م للخمرالذي يست يف الدرجة الثانية من القطار" ممنصور عبد السال"و

  .أنه مضر بصحة األبدان فضال علىاملسلم حمرم عليه شرب اخلمر، 

  !ألستم مسلمني؟: كل املشروب زبالة، وبعصبية سأل«

 :قال الرجل الضعيف بصوت حزين كأنه خيفي على نفسه �مة -

 !أنا مسيحي -

 :التفت إىل الرجل السمني وسألين بغضب -

 وأنت؟ -

 :وبلهجة ساخرة متحدة قلت له  -
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 جموسي، ال أعرف/ مسلم يا سيدي -

 وكيف تشرب اخلمر؟ -

 :ابة الصوت قلت لهتأحافظ على السخرية ور  نحظة ال أعرف كيف أتتين الشجاعة ألحىت هذه الل -

 هل أنت وصي علي، هل أيب، ريب؟  -

 :أجاب بارتباك، كأنه مل يتوقع أن أواجهه هكذا -

 عليه أن يشربال ولكن املسلم حمرم ..ال -

 :وغري هلجته متاما يريد أن حيول املناقشة قال -

  )1(»! تعرف يا أستاذ أّن اخلمرة ليست حمرمة فقط، بل مضرة كما يقول األطباء -

ه العقائدي بسخرية ويتضح ذلك من خالل شربه للخمر وهو رجل مسلم، حيث ءانتما "منصور"يرتجم     

فالشخصيات الرئيسية للرواية فقدت  ،طرح قضية اتصال اإلنسان بالذات اإلهلية عن طريق املعتقدات الدينية مت

هاد من حرمان، فقر، تشرد، اضط�ا  ااحلس الديين واغرتبت عن اهللا تعاىل وذلك راجع إىل الضغوطات اليت مر 

فشرب  سالمية فهي حمرمة بالقرآن والسنةاإل إىل التطرف، أما حكم اخلمر يف الشريعة حريات، مما أدى �ا سلبو 

، كما أنه يؤدي عن ذكر اهللا وتدعوا إىل الفواحش اخلمر من الكبائر اليت جيب على املسلم اجتنا�ا أل�ا تصد

 ﴿: اخلمر يف القرآن قوله تعاىلحترمياألشياء بطريقة صائبة، ومن آيات اإلنسان عن احلكم على  لُّ ضاجلسد ويُ     
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      ﴾.
)1(  

 ضمن تندرججناسة فهي ال و كلها رجس  واألزالم، و األنصابتشري هذه اآلية إىل أن اخلمر مثل امليسر     

و الضرر العداوة والبغضاء  ترتبا ، كما أ�تبع الشيطاناإال من  تعاطاهليت أحلها اهللا تعاىل، وال يوصف الطيبات ا

  .ا�تمعيف 

انه  جتلت يف عدم إمييتوال ،طت فيها كل املفاهيم الدينيةشخصية متزعزعة سق" إلياس"كما جند شخصية        

أن أقتل ريد كنت أصرخ والسكني يف يدي أ«: الرواية من يف املقطع اآليتظهر هذا ، بوجود اخلالق واغرتابه عنه

مث قالوا ال  .سألت الذين حويل، إن كانوا قد رأوه، فلم جييبوا أول األمر تلد وهي يتهذا الذي قتل زوج

  .)2(»!تكفروا

إميانه لعدم قدرته على احتمال مأساته وضعفه، لذلك بدت روحه مستسلمة " إلياس" فقد" حنة"بعد موت       

ن اإلنسا هالعمل هو الشيء الوحيد الذي يفتش عن...«بكل ما حوله إال إميانه بالعمل حيث يقول  فرك ،منهزمة

اذا مل أفكر بعمل من هذا النوع؟ مل. موت من نوع آخر .البطالة .، للموتحىت لو تعرض للخطر هيغامر من أجل

" إلياس"فـ )3(»اإلنسان أن يعملالعيب يا منصور أن تكون دون عمل ، شرف ...أن أصبح مهربا للمالبس القدمية

دل يق املشروعة وغري املشروعة، فهذا ومل يبق أمامه سوى العمل ومجع املال بالطر ) حنة، األرض(فقد كل شيء 

فقدانه للنزعة اإلنسانية جعلته كما أن  ،ث مببادئ وقيم الدين اإلسالمياكرت ا  ، دون أيهللاعلى ابتعاده عن ا

احلاجة إىل العمل سببا لالغرتاب املكاين والنفسي، والذي يؤثر بدوره يف اجلانب كون ت، فكثري ما خائرا ضعيفا

  .الروحي لإلنسان
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واحتوائها على األشجار  املدينة املنورةالديين اسم بلدة الطيبة؛ فطيبة اسم من أمساء  االغرتابومن مالمح      

  .إال أنه حين للعودة إليها فيها ي ذاقهغم مرارة العذاب الذو ر يرتاح للعيش فيها  "إلياس"واخلضرة جعلت 

الذي يتحلى بالقيم واملبادئ اإلسالمية ويؤمن مبا كتب اهللا " منصور"شخصية يف كما جتسد امللمح الديين        

ألن اجلمارك خيربونه عن وفاة  ،للبشر وهو يرى بأن مجيع الناس مصريهم املوت والفناء وهي حقيقة ال مفر منها

لبقية يف حياتكم، عظم اهللا أجركم  كان املرحوم مثاال لألخالق الرفيعة والعلم والنزاهة والتقوى ا«" إلياس خنلة"

أثبت متسكه ، فمنصور )1(»ولكن األعمار بيد اهللا، كلنا على هذا الطريق لقد مات إلياس خنلة وعشت أنت

ال مييزون  األخالق وال املبادئ و  رتمونسيطرة على ا�تمع، فهم ال حيمن خالل نقده للطبقة املبالدين اإلسالمي 

  .وكل شيء يف نظرهم حالل إذا كان خيدم مصاحلهم اخلاصة ،بني احلالل واحلرام

ه كان حيب الدين ارسول صلى اهللا عليه وسلم، وأن أبيف عمر ال ،أن والده مات فوق الستني" منصور"يتذكر      

  :ينحول أمور الد "احلاج أمحد"اإلسالمي ويتحاور مع 

  بأن يهاجروا إليها؟ أتباعهي اليت أمر الرسول ههل احلبشة يا حاج أمحد «

 إ�ا نفسها -

 من هاجر إليها من الصحابة -

 ما كان اسم زوجه النيب احلبشية  -

 سارة -

 أم إمساعيل؟... ال أمنا سارة هي زوجة إبراهيم -

 .)2(»إذن مرمي -
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وحتب اإلطالع على الدين اإلسالمي ومعرفة قصص مجيع املبادئ والقيم اإلسالمية " منصور"حتمل عائلة     

سؤال احلاج أمحد عن احلبشة " منصور"ى اهللا عليه وسلم، مث يواصل أب األنبياء والرسل وسرية الرسول صل

املسلمون أكثر وإال ملا  "احلاج أمحد"جييبه  ؟ن أم النصارىو ا مسلمون؟ ومن هم األكثر؟ املسلموهل فيه

 .باهلجرة إليهاوسلم أصحابه  طلب الرسول صلى اهللا عليه

الرغم من أن األنبياء  على  ،عن فساد ا�تمع وأ�م يريدون أنبياء يوقفوه على قدميه" منصور"يتحدث      

ال ميكن تصديقها  يصرخون بأكاذيب ال منطق هلا و نيدعون اإلصالح واملعرفة جمرد دجالوالذين ي ،نيغري موجود

بالغربة والعزلة عن  يشعراإلسالم، وهذا ما جيعله  اوهذا كله من أجل الراتب ومن أجل تغيري القيم اليت جاء �

  .أفراد جمتمعه أل�م ال مييزون بني الصواب واخلطأ

اريخ مسعه ما كانت حتكيه له أمه فقد روت له قصة أدم عليه السالم وحواء، وهي أول ت" منصور"يتذكر        

بعد أن غضب اهللا على آدم وحواء وأخرجهم من اجلنة، ألقي كال منهما يف مكان، وما كادت أرجلهم العارية «

 كانت حواء تفتش يف الليل والنهاريبحثان عن بعضهما،   آألرض،  حىت بدأت رحلة البحث، وبدتستقر على ا

" منصور"حتب والدة  )1(»!يوم على جبل عرفاتلتقيا ذات اظال كذلك حىت .ن يفتش النهار كلهأما آدم فكا

  .ة ابنها على القيم النبيلة وتطلعه على الدين اإلسالمي والعرب املوجودة فيهيترب

أصيب أين  قرأ قصة الطوفان عدة قصص لألنبياء يف الكتب السميكة، حيثبقراءة " منصور"وبعدها يبدأ       

األرض  ه من كل ناحيةق، واملاء حوله يطو لكي يبين السفينةكنت أتصور نوحا يقطع أشجار الغابة «بالرعب 

تعرق، واملركب يطفو �دوء فوق املاء، وعليه من كل زوج اثنني، حىت القمل والرباغيث واألفاعي وبنات آوى، 

بة،وظل األمر  رهوعندما غرقت األرض وارتفعت املياه فوق هامات األشجار، مث فوق اجلبال وامتألت الدنيا 
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دة يف ل احلقائق املوجو هكيف أن ا�تمع جي  هو النسبة ملنصورفالشيء الغريب ب )1(» مرت أربعون ليلةكذلك حىت

  .الدين ويتبع الشرك والظالل

ورقابة أخالقية متعنه من تزوير  اببعض الصفات النبيلة مثل الصرب، كما أنه ميلك ضمري حيً " منصور"يتحلى       

ألّن جمتمعه يقوم على معادالت الغش والكذب والتزوير، فهو يعي  ؛ائقاحلقأهون من تزوير  عنده احلقائق واملوت

دونال أقرب إىل القلب، بارد العرق يامسيو «ا يقوم بشرب العرق لكنه يغرتب عنها عندم ،متاما معىن القيم واملبادئ

أو أضر  و كل ما أذهب العقل لعرقفهو يعلم أن ا )2(»وحنن نشربه كي منتلك اجلرأة ملواجهة كل شيء... وجبار

   .العباسي "أيب نواس"حرام لكنه يتعاطاه على مذهب  به

�م يسرقون، خيدعون، يكذبون، وبعد ذلك ركعة إأنت ال تعرفهم، « عن التجار "منصور"ا يتحدث مك       

إميانا غليظة على أنه م ح ما تقدم من الذنوب وما تأخر كل تاجر منهم خيدع الناس مائة مرة يف اليوم، حيلف سمت

فهو يرى بأّن  )3(»عادل راتب شهريقارون، أنت ال تعرف أن ربح يوم  يربح، ولكن يف النهاية يكدس األموال مثل

تكديس يف سبيل الناس  بتطفيفم يقومون أل� ،ن القيم اليت جاء �ا الدينن عو بعيد فهم هممسالإالتجار رغم 

  .الربا ليلحمالبيع  يرمحم األموال

حيب الصدق واألمانة والرفق باحليوان لكنه يفعل أشياء جتعله بعيدا كل البعد  ،بتعاليم الدين" منصور"يتعامل      

توردا يضج رين متكان وجه كا« ية مع النساء وهو الوقوع يف احلرام وإقامة عالقات غري شرع،عن مبادئ اإلسالم 

منصورـ أيها الصقر الرمادي، ومل حتمل األرض رجال حمظوظا بالشهوة ورغبة العطاء، قلت لنفسي أنت حمظوظ يا 

عنها وهذه  ىل حمرمة ذمها الدين اإلسالمي و�، فهو يقوم بأفعا)4(»مثلك، وقررت أن أنام معها تلك الليلة

  .ه ومبادئه اإلسالميةعله بعيدا كل البعد وغريب عن قيماألشياء جت
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منصور عبد " و" إلياس خنلة" ييتمن خالل شخص الءواية جبالديين جتسد يف الر  االغرتابنالحظ أن       

إىل ترك مبادئ الدين اإلسالمي والقيام  �مااليت دفعت  ،وذلك من خالل األوضاع السائدة يف ا�تمع ،"السالم

  .نسيان مجيع املشاكل واهلموملبأشياء حمرمة كشرب اخلمر 

  :النفسي االغتراب -3 .

ب يف انفصال الذات عن نفسها وعن اآلخرين، فاملغرت  االغرتاب، ومتثل هذا )األنا(وهو الصراع مع الذات       

األشجار "اتضح يف رواية  ا، وهذا م)تمعا�(واخلارج ) الذات(الداخل ؤم بني وانفسيا يشعر بالضياع وعدم الت

  "واغتيال مرزوق

الذي حطمه وفصمه إىل شخصيني فرحلة عذابه  االغرتابمن هذا  اوافر  انصيب ذأخ" إلياس خنلة"فنجد      

جار، فأنا الذي غرستها مع أيب، ومازلت أتذكر  أن أقطع األش دمل أر «له والده  األوىل بدأت من األرض اليت تركها

 ناألوالد، أغلى من األوالد وال أظيا إلياس هذه األشجار مثل  :كل شيء، كان أيب يقول وحنن نغرس األشجار

أن يف الدنيا إنسانا يقتل أوالده، فاحرص عليها إذا مت، أنا أتركها أمانة يف رقبتك فإذا قطعت شجرة قبل أوا�ا 

والده فخسرها يف  ،احلفاظ على األمانة اليت تركها له" إلياس"مل يستطع  )1(»فإّن جسدي يف القرب سوف ينتفض

عذب وأموت وأنا اخسر األشجار اليت غرستها بنفسي قبل كنت أت«حزنا عميقا لعبة القمار واليت تركت يف نفسه 

فاهلروب واالنقطاع وامليل إىل االنطواء  ،وهذا  ما جعله ينتقل إىل اجلبل وينعزل بنفسه عن العامل )2(»أربع سنني

 االغرتابف ،دته الطيبةلوازن بني نفسه وأهل بمل يستطع حتقيق الت" إلياس"االنزواء عن الناس يؤكد على أن و 

  .وإحساس بالفقد والضياع يةالنفسي غالبا ما يكون نتيجة الغربة املكانية وما يرتتب عنه من أحوال نفس

كنت أمسع أصوات « :اآليت ل عليها املقطعدوالذي " حنة"ه الثانية فتمثلت يف موت زوجته أما رحلة عذاب      

وحّنة ممتدة على الفراش وقطرات العرق كنت أرى وجوههم سوداء مثل بول األشباح  الناس مثل نعيب الغربان
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فهاته الرحلة ألقت  )1(»فوق ذقنها، وشعرها مثل األسالك اخلشنة املمزقة، كان شعرها على الفراش وعلى األرض

قطع األوىل عند  :حلزن مرتني يف حياتهيف حالة من الضياع والتمزق النفسي، فقد عاش اهلموم وا" إلياس"بـ

مل أشعر يف حيايت كلها أن اإلنسان ميكن أن يكون غاضبا وحزينا «ه حيث يقول تت زوجلثانية عند مو األشجار وا

فشعر بالفقد واحلرمان مما أدى إىل  )2(»املرة األوىل عندما قطعت األشجار، والثانية عندما ماتت حّنة: إال مرتني

فقد الوطن واألشجار، فقد األصدقاء، فقد زوجته (الشعور واإلحساس بالفقد  ،اليأس والتشاؤم وانكسار الذات

  ."إلياس"يعها هلا عالقة باغرتاب مج، هذه الصور )فقد األموال، "حنة"

هروب زوجته الثانية من البيت دون أن يفهم سبب ذلك ممّا النفسي عند إلياس  االغرتابومن مظاهر      

 أتصور أن يف هذه احلياة هذا احلزن  مل رجةكنت حزينا لد« ، والذي ظهر يف قولهفسه جرحا عميقاخلف يف ن

كله، أو أّن اإلنسان ميكن أن يتحمل حزن �ذا املقدار، وقد قررن يف بعض اللحظات أن أقتل نفسي، ولكن يف 

بالضياع وقسوة الوحدة النفسية واإلحساس «" إلياس"فإحساس  )3(»حلظات أخرى شعرت أين مظلوم وبريء

االنكفاء على ذاته متخذا إياها حمور حلياته كلها؛ وذلك ملا انتابه من متزق داخلي وأمل بالعجز واحلرية دفعة إىل 

  .  ، فأصبح إلياس بذلك غريبا عن كل ما حييط به)4(»نفسي

وهي مرحلة الطفولة والرباءة والصفاء ، نينه وشوقه ملرحلة من مراحل عمرهيف ح آخر متثل اكما نلحظ ملمحً        

فهو بذلك يريد اهلروب من حاضره احلافل بالتأزمات فالعودة إىل  ،والده يف غرس األشجاراليت كان يقضيها مع 

  .ذكريات املاضي تشعره بالراحة والطمأنينة

والتغلب عليها حبث عن حلول أخرى  تهاوملواجه ،أزمات نفسية وصراعات داخلية" إلياس"يش شخصية تع       

تذكر ال يينسى مهوم املاضي و صار ذهب إىل اخلمر و�ا ، فمن الواقعاختذها وسيلة للتغلب على الصعاب واهلروب 
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وكذلك  ،به بعيدا عن األهل واألوطان تاهلروب من غربته املوحشة اليت رم فضال عن ،إال اللحظات السعيدة

الرغبة يف السفر واالنتقال من مكان  آلخر وعدم االستقرار يف الطيبة، إضافة إىل إقامة عالقات زائفة مع كثري من 

  .النساء إلشباع حاجاته من احلب

ففي " ياسإل" انفصام وانقسام شخصية :د مع الذاتالتضا على اضطراب الشخصية و ةاالت الدالاحلومن        

بأشجارها وبعد حدوث مشاكل وتشابكات مع و متعلق �ا ، يف الطيبة كان حيبها نطقكان ي  بادئ األمر عندما

ولكن هذه الطيبة املشؤومة لو أن نارا حترقها ... «زواهلا  متمنياطع األشجار أصبح ال يطيقها أهلها بسبب ق

  )1(.»طوفان يهيم بكل بيو�ا، لو أن شيئا من هذا حدث، النتهى األمر اآلن

 جراءغرتابه النفسي اث عمن بوا ثاكانت باع" إلياس" إليها كما أن الفشل يف حتقيق الغايات اليت سعى         

  .وعدم الرضا عن الذاتوالضياع والتيه عنها الشعور باليأس والقلق  انبثق املتالحقة اليتاطات بحاإل

ــالوقت نفسه  متعلقا يفنزواته العاطفية ل اإشباعمة عالقات جنسية مع نساء كثريات كذلك إقا       حبيبة " حّنة"بـ

كان سلطان معي والعجوز   ثوب قدمته هلا، لكانت تلبس أو « حقا قلبه سكنتاملرأة الوحيدة اليت  قلبه األوىل

 اي: ويف عينيها ذلك الربيق الذي ال تراه إال يف عيون األمهات، قلت هلا أتذكر اآلن جيدا كل ما حصل تنظر إيل

فيشعر بعدها وكأنه ارتكب إمثا  )2(»أبيعهن احنة هذا القماش يناسبك ال أريد أن أقول لك كما أقول للنساء وأن

يف حقها ألنه لو أحبها بصدق ملا عرف نساء أخريات بعدها، وهذه العالقات الكثرية مع النساء تفصح عن  

  ."إلياس"االضطراب النفسي الذي يعاين منه 

اليت بدأت تربز  اخلور و الضعف عالماتحيث بدت عليه  "إلياس"حدوث تغريات فضيعة على مالمح       

فجوة   بيان، ومكان األدد علتها طبقة من سواأسنانه صغرية متآكلة، وق«ى وجهه، وكذلك على جسده اهلزيل عل
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 فجروحهتغريات تدل على معاناته هذه ال )1(»كبرية تربز حتتها لثة فقدت لو�ا األمحر فأصبحت بلون الرتاب

  .النفسية انعكست على مالحمه اخلارجية

ويعرف احلوار الداخلي على  ،هاوأن" سإليا" بنياحلوارات الداخلية اليت جرت  االغرتابهذا  مظاهرومن        

الشخصية ويقدم هذا النوع من احلوار احملتوى النفسي  ل الشخصية وجماله النفسي أو باطنداخجيري حوار «، هنأ

به الشخصية يف كالم  رواعي أي لتقدمي الوعي دون أن جتهوالعمليات النفسية يف املستويات املختلفة لالنضباط ال

ديدة اليت ملفوظ، ودون أن تلتزم بالرتتيب النحوي واملنطقي للكالم وقد سعى هذا النمط من احلوار يف الرواية اجل

فهذا احلوار يتم بني  )2(»تواجه اإلنسان املعاصرأفادت علم النفس ومتكنت من فهم األبعاد النفسية والعقد اليت 

على " األشجار واغتيال مرزوق"رواية احتوت قد  و الشخصية وذا�ا أي خماطبة النفس عما جيول يف خاطرها

منه أشجاره واألمل  تاحلالة اليت آل إليها بعدما سلب نفسه عن" إلياس"خماطبة : مشاهد حوارية داخلية من أمثلتها

وقلت لنفسي ذات مرة ماذا استفاد أهل «عاسة تاحلني أصبحت حياته كلها  ته يف نفسه، ومن ذلكفالذي خل

  . )3(»الطيبة عندما قطعوا أشجار إلياس وجعلوه تعيسا هكذا؟

الشخصية الرئيسية يف الرواية فهو البطل والسارد يف آن واحد، عاش يف وطنه " منصور عبد السالم"أما        

ل الذي أدى تسرحيه من العم دعبة بدأت يه احلقيقتحياة مل يعرف فيها االستقرار وراحة النفس منذ الطفولة، وحمن

وحياته تغريت لتبدأ رحلة املعاناة يف العامل املليء بالظلم به إىل التيه والضياع، وأصبح يشعر بأن أحالمه انكسرت 

لم بأشياء كثرية يريد حتقيقها يف بأنه ميتا وال وجود له، وأصبح حي والشرور الذي أفقده ثقته بنفسه، وأصبح يشعر

  .احلياة، وحلمه األول هو القضاء على اخلونة أل�م السبب يف املعاناة

فرتة يف  ايف السياسة وعاش يف اجلامعة وعمال ادرس" أسعد النوري" ديقا له امسهشخصا كان ص" منصور"حياور     

  .ينتمي إىل الطبقة احلاكمةتغريت ظروفه وأصبح ثريا  "أسعد"السجن، لكن 
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  أريد أن أحلم فقط، ولكن هل تعرف مباذا أريد أن أحلم؟. لقد فقدت ارتباطي بعاملكم الواقعي« 

  ! اهلواء أي شيء حتلم به مثل فسوة يف - 

  ولكن هل تسمح  يل �ذه املتعة الصغرية - 

  أية متعة - 

  .)1(»! متعة أن أحلم بنهايتكم، عندما أراكم معلقني من أرجلكم - 

أنه يعلن انتقامه من طبقة اُحلكام الظاملة اليت تسيطر على العامل ويؤكد أنه   "منصور"يتضح من خالل حوار      

نق يف أعمدة النور وساحة املدينة، أل�م السبب فيما يعيشه من ايشعر بالرضا عند رؤيتهم معلقني يف حبال املش

ب له املتاعب واآلالم بالواقع الذي يعيش فيه ألنه يسب ضىنية هو وأفراد جمتمعه، فهو ال ير غربة نفسية ومكا

 تى أصرح بأنين غري موجود، ميت، غبمرة أخر « د العيش واالستمرارالنفسية وينسيه وجوده وكيانه كشخص يري

قتلت رغبته يف العيش مات، لكن طموحاته هي اليت ماتت و ، فهو يشعر بأنه )2(»عن الوجود منذ فرتة طويلة

  .بسبب األوضاع اليت مير �ا

، اخلوف من قول احلقيقة اليت ، اجلماركينتابه شعور آخر هو حالة اخلوف من األشياء احمليطة به من السفر     

  .الذي كان جيلس معه يف القطار" إلياس خنلة"يعرفها عن

 مبعاجلة حاالت كثرية عن" سيغموند فرويد"يعترب اخلوف من األمراض النفسية اليت يصاب �ا اإلنسان وقد قام     

طريق عملية التنومي املغناطيسي والقضاء على أسباب اخلوف الذي يعاين منه املرضى، فهو دائم احلوار مع نفسه 

ال ختف يا أستاذ منصور، يا أستاذ اجلامعة، سم األشياء « حسب قناعته ليطمئن نفسه عنها مث جييبيطرح أسئلة 

يستمر حواره الداخلي وال يتوقف وهذا  3»يقومان بواجببأمسائها، ال ختف، الرجالن اللذان كانا جمرد رجلني 
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اليت متارسها الدولة على الشعب  االستقرار مع ذاته، ألن الضغوط دليل على أنه يعاين حالة االضطراب وعدم

  .جتعلهم خيافون وال يؤمنون بشيء

 الرتحال و عدم اإلستقرار داللة على همالبسكومة مسافرا حامال  " إلياس" منظر صديقهحبرقة  "منصور"يتذكر     

يرى بأن الدنيا مريض سوف يتهاوى حلمه ويسقط، حامل أنه رجل  متمتما ،باحلزن لدرجة البكاءحمّدثا نفسه 

 مواصلتهاال رفيق له فيها سوى العرق، فهو صديقه يف رحلة احلياة الكئيبة اليت ال يستطيع  غاوية حقرية ضنكة

فهو ينسيه حالة اليأس والعزلة والشعور بالوحدة، وخيرب نفسه أنه سوف يتحطم ويتحول إىل كومة رماد  دونه،

اليت ألنه ال يستطيع التوقف عن الشرب ولو توقف ملات من كثرة اآلالم  ،همألحكام الصادرة عن العرق ال �فا

لداخلي يصدر عن اغرتاب ميلي على املغرتب فاحلوار ا«، مقابل ما يعيشه ائً م ال تعين له شي، كما أن القيّ ختتلجه

افل، فال يدرك نمي حيول احلوار اخلارجي إىل أمر أن حياور طويال شيئا غريبا أضيف إليه، وعن وجع داخلي مستد

  .هاعيشألوضاع اليت يل تبعا مرهقة "رمنصو "فنفسية  )1(»شقاء املعذب املخذول إال من قامسه جتربته

مل يفعل شيئا باعتباره تتأزم حالته النفسية ويشعر بالغربة عندما ُيسجن وخاصة سجنه الذي جيهل أسبابه      

ليعاقب عليه، وعند بقائه فيه كانت تراوده فكرة البكاء بسبب الظلم الذي تعرض له، لكن لنسيان األحزان 

ن يفقد املرء حريته ويعاقب على جرائم مل واهلموم يبدأ باحللم ألنه خيلصه من العذاب النفسي، فما أصعب أ

  .يرتكبها

بسبب فقدانه وظيفته وانعزاله عن  االغرتابتستمر خيبات األمل الواحدة تلو األخرى، وتبدأ معها رحلة        

   .كثري لكنه ظل وحيداالأفراد جمتمعه، مث سجنه ومل يوفق أيضا يف حياته العاطفية على الرغم من أنه أحب 

يستمر  ،العودة إىل الطني ياتمنمال يريد التفكري يف شيء منكبا على كتبه يف القطار  "منصور"يسافر        

ويرى بأن الكتب هي السبب يف  ،يف كل مرة ا�هول وحن وحيدا وجهدليل على التنقل والبعد والتكالقطار يف السري  

                                                           
  .138، ص2008، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط النهضة إىل زمن السقوط،الذاكرة القومية يف الرواية العربية يف زمن : فيصل دراج  )1(
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كان   هبدونالنسيان الذي  سوىوما كان يرحيه  ،سحيقة فجوة بينه وبني الناس أوجدتالعذاب واالنعزال أل�ا 

  .علمه و ثقافته كمدا ضحية يموتس

املشاكل ي ه ،والتفكري يف الرحيل دون عودة النفسي االغرتابيشعر ب "منصور"ومن بني األشياء اليت جتعل      

ألنه من الصعب على املرء العيش يف  )1(»إن احلديث عن بالدي يولد يف نفسي حزنا مبكرا« املوجودة يف بلده

، فهو يتصور حياته كبري  جتماعية، حيث يصبح الوطن مبثابة سجنإلده الطبقية وتغيب فيه العدالة امكان تسو 

، وأن الوطن أصبح كابوسا يطارد اإلنسان أينما ذهب ويشعره بالقلق والتوتر ويرى بأنه خّلف يف تافهة ال معىن هلا

  .حرقةو ا وأمل انفسيته حزن

ال حيب مساع فهو من وطنه واملشاكل املوجودة فيه فقط، بل أصبح يعاين من نفسه أيضا  "منصور"ال يعاين      

لدرجة أنه ال يطيق الكالم وال حيب رؤية وجهه يف املرآة، وكلما جلس  ،صوته ألنه أصبح يشبه عواء الكالب

ال و وحده بدأ يشتم نفسه وهذا دليل على أنه يعاين من مرض نفسي فهو يغرتب عن كل شيء حىت عن نفسه، 

وت قّرر حلق ذقنه دون النظر يف املرآة، متفقد  ، لذلكشيء يضايقه حىت اهلواء الذي يتطاير يف الفضاءأي حيتمل 

انطوى على  ىل العزلة، مث إىل الكآبةوالتشاؤم قاد منصور إ«  ويصري إنسانا متشائما" منصور"رغبات كثرية عند

ان حيس باجلرح إذا قبض نفسه، مل تعد الضحكة تزور فمه وحىت االبتسامات أصبحت حزينة، صغرية، حىت أنه ك

  .)2(»ات أخرى غريهالقد نسي هذه العادة، كما نسي عاد. ا بالضحكسبمتلعلى نفسه 

بطلقة  تهباصإحريته و بسبب فقدانه ال يريد تذكر اجلندية اليت أخذت منه ثالث سنوات وجعلته يشعر باحلزن      

  . كانت تنتابه حاالت نفسية قوية جتعله يبكي مثل األطفال دون توقف، إذ  أنه مات اعتقدو ارأسه لدرجة أ�م يف 

                                                           
  .245ص :الرواية  )1(
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صابة املوجودة ألنه ذهب إىل الطبيب وأخربه بأن اإل ،ليس له عالج "منصور"التعب النفسي الذي يعاين منه     

م رت وحي هأن يكون طبيب نفسلذا جيب  ،ول عنهباألدوية، أما اجلرح النفسي فهو املسؤ  ىيف رأسه سوف ُتشف

  .مواعيد النوم وعدم اإلكثار من القراءة والتقليل من املنبهات وعدم التدخني

يقول ، إذ آثارا كبرية مل يستطع التغلب عليها أو مواجهتها هكلما تذكر احلرب اليت خلفت في  "منصور"يغرتب   

 امعةسه يف اجلدرّ ي كان يعذبه أكثر هو التاريخ الذ فماكآبة والعزلة فرتة طويلة أنه ظل يعاين من حالة ال :أصدقاؤه

أصبحت مثل إبريق «ا جعله حزينا ممة أكذوب أصبح بأن كل هذا  سعى لتغيريه والكشف عن حقيقته، فهو يرى و 

  الداخل يلتصق  ه يلتصق جبوانب اجلسد منمثقوب القعر، ال يستقر فيك سوى احلزن، إن احلزن كثيف لدرجة أن

  .، فهو ال يعرف الفرح ألن احلزن أصبح رفيقه الدائم يف احلياة)1(»يزولال  و

: بكيت كل شيء. وبكيت« يف القطار ويتذكر كل شيء لكنه حياول النسيان فال يستطيع" منصور"يسافر      

وبكيت أيام ...بكيت األحول الذي ضربين مبنفضة السجائر. الوطن، رحاب وشعرها الذي يشبه ضوء القمر

  .فيها والظروف الغامضة اليت مات" مرزوق" وحيزن من جديد ملقتل صديقه )2(»السجن واجلوع

جعلته يتعب اليت اآلالم و ذا ما جعله حيس بالغربة مشاكل ومهوم كثرية يف وطنه وه" منصور عبد السالم"عاش     

رجل " رجتيمأسعد "صاحب الفندق  ،ل الفندقيقضي معظم وقته يف غرفته داخ ، حيث كانيف الفرتة األخرية

النار على  فوجده قد أطلق" منصور"لذا توجه حنو غرفة  مسن حيب االطمئنان عليه وذات يوم مسع صوت البكاء،

الذي كان يرتاح ويقوم " فندق نزهة الشرق"نقل من  ، بعدهاباجلنون و إصابتهفقد عقله  عالمة ،شبحه يف املرآة

  . إىل مكان آخرفيه بالكتابة 

  إىل أين...إىل أين - «

  وأين ميكن أن يأخذوه

                                                           
  .320ص :الرواية )1(
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  إىل السجن - 

  إىل مستشفى ا�انني...- 

  .)1(»واملسدس؟...واألوراق - 

 "منصورإلياس و "يت البطلني كل كبري يف الرواية من خالل شخصيشبرز بالنفسي  االغرتابنستنتج أن      

  .اليت عاشها كل منهما احلاالت النفسية يف املتجلي

  :السياسي االغتراب -4

تتجلى الغربة السياسية يف عدم قدرة الفرد على املشاركة يف القرارات املهمة يف احلياة السياسية، اليت تؤدي إىل    

اإلحباط وعدم الثقة بالنفس، فالفرد الذي ميتنع عن اخلضوع هلذه القرارات يضطر ملواجهتها والتمرد عليها وجتلى 

  ".األشجار واغتيال مرزوق"هذا يف رواية 

دم ما أدى به إىل االنعزال عن ا�تمع وقضاياه وععلى ذاته،  اتقوقعمالطيبة وأهلها عن " إلياس"عندما ابتعد       

السياسي الذي يعد جزء من  االغرتاباالجتماعي ناتج عن  االغرتابهذا فانتمائه له، حيث ترك كل شيء، 

فاتسعت بذلك اهلوة بينه وبني النظام السائد يف بلدته وبني أحالمه الضائعة  ،هجزء منبدورها ا�تمع ألن السياسة 

األرض اليت ميتلكها ألنه كان يريد أن يزرع األشجار وهم أصروا  "إلياس"يف أحضان النظام القائم، حيث مت سلب 

فبعد . عها احلياةبدأت الزراعة تتحول يف بلدتنا، وحتولت م«على زراعة أرض الطيبة بأشجار القطن حيث يقول 

فبعد ...حتولت إىل أرض قاحلة جرداء. أن كانت طيبة مثل بستان كبري، فيه كل ما تشتهيه من الفواكه واخلضار

قصوا أشجار الطيبة  . أن زرعت األقسام الغربية من البلدة بالقطن، وأعطت حماصيل وفرية تغريت حياة الناس

االنسحاب من  آخر سوى أمامه بديال" إلياس"مل جيد  )2(»... يضكلها، حفروا اآلبار وحتولت البلدة إىل مرج أب

يعلن «احلياة السياسية �ائيا فهنا يتخلى عن ألوامرهم، فعجزه عن تغيري الواقع جعله اخلضوع وعدم األرض 

                                                           
  .387ص :الرواية )1(
  .54، 53ص، هسفناملصدر  )2(
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نه ال يقوى على مواجه النظام السائد فيلجأ إىل اهلروب أو االنسحاب من الواقع بديال عن أاإلنسان املغرتب 

  .عن ا�تمع وقضاياه" إلياس"وهذا ما أدى إىل انعزال  )1(»العمل على تغيريه

 و عناحث عن احلرية املفقودة  بسلوب اإلرادة، مر احلقوق، و مشروع اإلنسان العريب، مهد" إلياس"يصور      

هذا االنفصال بني الفرد وا�تمع وما  عودة وطن يأويه وحيتضنه ويدافع عنه ويعطيه حقوقه، حيث مت الكشف عن

  .و املعيشي الواقع السياسي إىل ضغوطاعرتاه من تفكك 

باسم األنظمة اليت تفرضها  اتاحلقوق وسلب للحري كن على مر العصور كان عرضة النتهانرى بأّن اإلنسا      

ولتحقيق العدالة جيب حتقيق  د الفرد من جانب احلاكم باسم النظام،عبالدولة على أفراد جمتمعها، حيث يست

  .التوازن بني األفراد ونظام اجلماعة

 حىت السفر من أبسط حقوقه كمواطن عادي ابعد طرده من اجلامعة، حمروم" منصور عبد السالم"كما جند      

ولكن هذا احلق البسيط املتاح يف كل . نعم أنه يسافر« ألن السلطات تقوم بتعذيب مجيع من حياول مساعدته

بعد أن سرح من . كانوا يريدون أن يدفنوه وهو حي. حرم منه وحرم من غريه. الدنيا، حرم منه ثالث سنوات

سوف يأيت دوركم، ولن تكون األمور كما : العمل، قالوا لكل الذين فكروا يوما أن يساعدوه يف عمل آخر

يقوم على عدالة ظاملة، كما أن  يف جمتمع" منصور"يعيش  )2(»تتصورون، فالقانون يساوي بني ا�رم والشريك

  . قدره على حسا�االدولة هي اليت تسيطر على الشعب وتسّري 

، فالعامل العريب أي شكوى ألن ال أحد يسمعهعلى جرائم مل يرتكبها وال يستطيع تقدمي  "منصور"يعاقب       

 ا�تمع وهدفها الوحيد هو املال على حساب أفراد اليت تعملحتكمه طبقة ظاملة ال تعرف إال مصاحلها اخلاصة 

أمحد حسني، زعيم االشرتاكيني يف مصر «، إذ يقولاتضح من خالل احلديث الذي دار بني خاله وأمهما وهذا 

شحادين، إنه حاقد على كل واحد ميلك قرشا، واملسقوف الناس يريد أن يأخذ أموال األغنياء، وجيعل مجيع 

                                                           
  .175ص احللم والواقع، غرتاب يف الثقافة العربية، متاهات بنيإلا: حليم بركات  )1(
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جيعلوا الدنيا إباحية، الولد يتزوج أمه، أخته، ليس عندهم دين، ليس عندهم يريدون هكذا أيضا، بل ويريدون أن 

السلطات السياسية ظاملة وال تعرف القيم واملبادئ األخالقية وهي تساوي بني اإلنسان واحليوان  ،)1(»حرام وحالل

  .احلالل واحلرام ضمن قضيةتدخل من خالل التطرق لقضية زواج احملارم وهي عالقات حمرمة يف الدين اإلسالمي 

 �م حيلون احلرام وحيرمون احلاللّن مصاحلهم فوق كل شيء ألأالرواية وحشية احلكام وظلمهم، و  تصور لنا     

  .يغرتب عن وطنه ويبتعد ألنه ال يستطيع حتمل القوانني الفاسدة "منصور"جعل وهذا ما 

ملاذا حنن موجودون هنا؟ هل فعلنا شيئا نستحق من أجله أن «وهو مل يرتكب أية جرمية  "منصور"سجن         

وهذه . ني وإسكا�ا واحلد من أفكارهم ألّن احلقائق تؤديهاقفثفالسلطات تريد إبعاد فئة امل )2(»نسجن؟ أفكارنا

  .يعلم سبب نفيهوال أحد قامت بنفي والده إىل اهلند األخرية 

م املدرسة واملظاهرات اليت تقام يوميا وأ�م كانوا يأمرونه برتك السياسة وقضية فلسطني اأي" ورمنص"يسرتجع       

وقد كانت فوضى كبرية حتدث يف ساحة املدينة لكن ، شؤون كبرية ال ميكن التدخل فيها للحكومة ملعاجلتها أل�ا

  .ال أحد يفهم 

 اإلنسان بسبب ما حيدث يف الوطن العريب من حروب ومظاهرات واضطرابات وصراع بني الطبقة مليتأ     

احلاكمة وأفراد ا�تمع، فالسياسيون واُحلكام العرب يقومون بالضغط على أفراد ا�تمع من خالل القوانني اليت 

عى إىل كشف احلقائق وفضح يقومون بفرضها عليهم وتضييق سبل العيش وخاصة على الطبقة املثقفة اليت تس

من له متطلبات واالبتعاد عن وطنه حبثا عن وطن أفضل يأويه ويؤّ  االغرتاباحلكام، وهذا ما يدفع باإلنسان إىل 

واحلافز األول واألهم إىل املهاجرة فقد كان طلب الرزق ويتلوه اهلرب « عن التهديد والتسلط  االعيش الكرمي بعيد

  .)3(»من الظلم والفساد

                                                           
  .210ص :الرواية )1(
  .218ص ،املصدر نفسه)2(
  .94، ص1998، 1صورة الغرب يف الرواية العربية، مؤسسة الرحاب للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط: سامل املعوش )3(
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نهم أن احلكام العرب هم السبب يف القضاء على طموحات اإلنسان وهو يريد االنتقام م" منصور"يرى     

 "كاثرين"ـصف احلكام العرب لوي ،فحسبدمتهم ق أل�م يصدرون قرارات تقوم خبانوتعليق رؤوسهم يف حبال املش

تميزون بالقسوة والوحشية يف املعاملة بأ�م ال جييدون القراءة والكتابة وال يعرفون سوى األكل والنوم وأ�م ي

السياسي ويعمل  االغرتابيعاين من  "منصور"ـف. لدرجة أن الشرر يتطاير من أعينهم، أيضا والعنف والعصبية

أمامك أحد «  منط السياسة أو السلطة بكل ما أويت من قوة والسلطات ال تريد الشفقة عليهتغيري جاهدا إىل 

  .يرونه بأنه هو الشخص الغريب مفه )1(»معقوال وواقعيا أو أن جتنأمرين، أما أن تصبح رجال 

لكن أريد أن أفهم، « كل شيء وال يستطيع تقرير مصريه وليس له حق يف التعبري عن نفسه" منصور"يفقد     

  .)2(»وحىت كتاب أريد أن أطبعه ال توافقون...إىل مىت سوف تستمر املعاملة هكذا؟ ال عمل، ال جواز سفر

مدرس مادة اجلغرافيا، عمره ثالث وثالثون " مرزوق عبد اهللا"وهو " مرزوق"ل ينتقل بعدها للحديث عن مقت     

أو  ائً يريقة جمهولة وال أحد يعرف عنه ش قتله بطمت" هاين"، "أمل"، "باسم"ث أوالد سنة، أمه هايلة، له ثال

مسع يا مرزوق أنت أرعن، أنت متهور، أتركهم، أ�م ا«  ومقتله جمرد خرب مث نشره يف اجلرائد ،باألحرى مت اغتياله

ما ...اء السرابر ون، مت التسريح واجلوع والركض و ذئاب جائعة، أال تتذكر كم تعذبت؟ اجلندية، اجلامعة واملخرب 

  .)3(»! دمت تعرف هذا كله ملاذا تعاند

شكل واضح من خالل رفضه ب"منصور عبد السالم "جتسدت الغربة السياسية يف الرواية من خالل شخصية      

   وقيام عامل صاحل ال يشوبه الفسادفهو يريد زوال هذه األنظمة الفاسدة  ،ومترده على الواقع السياسي والسلطة

ا حيدث ألن السلطات هي اليت تقرر كل شيء وهو نفس ما حتدث عنه مبة ألفراد ا�تمع كما يرى بأن ال عالق

  .السياسيةوما عاناه مع السلطات " إلياس خنلة"
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  :العاطفي االغتراب -5

ال بد  ،يةاالغرتابمتيل الذات البشرية إىل االنعزال والتفرد وللتخلص من هاته الظواهر واخلروج من حالتها      

للذات من االندماج مع ذات أخرى تقيم عالقات اجتماعية وعاطفية معها قائمة على التفاهم، أما إذا كان 

 االغرتاب، فاحلب يعترب بديال للغربة، ولكن اإلخفاق فيه سيقود احملب إىل االغرتابالعكس فيحدث بذلك 

  :من خالل "األشجار واغتيال مرزوق" يف روايةوهذا ظهر العاطفي 

وبني أهل الطيبة وانعزاله عن أرضه وأشجاره جعله يعيش حالة من احلرمان " إلياس"ا�يار العالقة بني      

      احلبإال أن يبحث عن طرق أخرى لتعزيز عالقاته  مع اآلخرين فلجأ إىل  "إلياس" فما كان أمام. العاطفي

، وهذا ما جعله )1(»عن عزلته االجتماعيةللخروج احلب على وفق هذا التوصيف منهج تعويضي يعتمده املغرتب «

اليت خففت من اغرتابه، فحنة املرأة اليت دخلت قلب " حنة"حياته والذي وجده يف  يفيبحث عن احلب املفقود 

يذهب إىل هذه القرية ليبيع " إلياس"وهي الزوجة األوىل ابنة العجوز اليت عرفها يف قرية املغريب وكان" إلياس"

 يشبه باقي النساء اليت شيئا غريبا ال" إلياس"واليت رأى فيها " سلطان"البضائع وهناك تعرف عليها بفضل محاره

قلت يف نفسي إن هذه املرأة ال تشبه أي امرأة أخرى مل تكن مجيلة ولكن فيها شيء مل أستطع «  عرفهن من قبل

  .)2(»!يؤمله ويفرحه ،أن أفهمه شيء يؤثر يف اإلنسان

 نفسه، فهي كانت وماتت يف خماضها ومو�ا ترك جرحا عميقا يف" إلياس"إال فرتة قصرية مع " حنة"ومل تظل      

  .احلياة بالنسبة له، فهذه الصدمة العاطفية جعلته حيس بأنه مغرتب

جتارب عاطفية عابرة ومتعددة حيث كان ينتقل من واحدة ألخرى، فحالة " إلياس"عاش "  حنة"بعد وفاة      

تخفيف من حدة اغرتابه جعلته يرمتي يف أحضان النساء لل" حنة"بعد موت " إلياس"الغربة والوحدة اليت عان منها 

ركضت يف الليايل املرعبة، أتصور كل ظل شبح وكل شبح امرأة، لقد عرفت ... عرفت كثريات « حيث يقول

                                                           
  .16صغرتاب يف الشعر العراقي املعاصر، إلا :حممد راضي جعفر  )1(
  .85الرواية، ص  )2(
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 نساء ضعيفات مع أمهات ومع باكراتالنساء، وقضيت ساعات هنيئة ورطبة، منت مع نساء مسينات، ومع 

نسى  اقلت لنفسي . ؟ فكرت باألمر طويالحيهل هي حّنة اليت هدمت رو . ولكن يف كل مرة أخرج  أكثر بؤسا

عرف نساء كثريات إال أنه ظل " إلياس"ورغم أن  )1(»يا إلياس، وابدأ حياتك مع النساء من جديد . كل شيء

حتل ومل تستطع امرأة أخرى أن  ،سبب معاناته هي" حّنة"يشعر حبالة من الفراغ العاطفي ويتساءل ما إذا كانت 

يف هذا املكان تنام امرأة نامت هنا وستظل حىت يأيت حمراث ويقلب األرض «  يليق لغريهامكا�ا واّن صدره ال 

هي من عوضته عن قساوة احلياة فمل يشعر بالسعادة إال معها " إلياس"فـ )2(»وحيول عظامي إىل تراب، إىل خنالة

التقى �ا إلياس يف املدينة اليت انتشلته  وهي املرأة اليت" أم البيادر"  يت عرفهنالال ومن بني النساء. اليت كان يعيشها

أساء إليها ومل تستمر إال أنه " إلياس"حبها لـ تشربه، ورغم إظهار ذيلفراش اليت تنام عليه واملاء اليف بيتها وقامسته ا

الثانية اليت التقى �ا يف  رأةقرر ترك بيتها، وكذا زواجه من املو رغم مما فعلته معه فقام �جرها على ال، عالقته �ا

أخت النصراويني، حيث اتسمت عالقته �ن بنوع من االضطراب ألنه   "أدمة"بيت العجوز اللعينة باإلضافة إىل 

ولكن عندما نعود يف املساء ترتسم فوق رأس «توتر عالقاته بزوجاته  إىل دائما وهذا ما أدى" حنة"ظل يتفكر 

، طعامها الذي يفوح برائحة الفلفل والنعناع ، أتذكر أشياء كثرية وعندما أتذكر زيناحل، أتذكر وجهها "حّنة"صورة 

وتريد أوالد أيها : تسخر مين، تقول يل ،وتغضب هذه تشتمين ال أعود أفكر إال �ا.  الكلماتتضيع مين

  )3(»الدباغ

  .جتماعيإلزاد من حدة اغرتابه ا هفإخفاقه فيمن قبل،  ب الذي يعوضه عما فقده مل جيد احل" إلياس"فـ 

العالقات بني اجلنسني على أنه حالة من الوهم والزيف والكذب وليس له أساس ينظر للحب و فأما ا�تمع        

ما جند من الصحة، فنظرته ال تتعدى على أن احلب هو جمرد فرصة إلشباع حاجات الرجل وغرائزه الشهوانية وقل

                                                           
  .128ص :الرواية )1(
  .105املصدر نفسه، ص  )2(
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تقرار، كما حيق للرجل أن حيب وخيون على عكس املرأة الذي يعد احلب لديها سإلقصة حب تكللت بالزواج وا

  .عيبا

ليس طويال « فهو شخص عادي مثل باقي البشر "منصور عبد السالم" العاطفي عند االغرتابد جنو          

وليس قصريا، ليس حنيال وال مفرط يف السمنة جتاوز اخلامسة والثالثني، مدخن، بشرب، يقرأ كثريا، له عدد من 

يتحدث عن جتاربه العاطفية والنساء اللوايت عرفهن يف حياته، فلقد عرف نساء كثريات  )1(»األصدقاء، غري متزوج

إلياس " مل تكن بعيدة عن حياة اليت ة اليت كرب فيها أو يف أوربا، حيث أكمل دراسته وحياته العاطفيةسواء يف املدين

وكان حيب دائما  "رحاب"امسها  مجّاجتربته اخلاصة، فلقد أحب منصور فتاة حبا  منهما لكن لكل واحد" خنلة

 . وتأملها اوصفه

  ! هناك موضوع خاص أريد أن آخذ رأيك فيه...ورمنص« ويتذكر احلوار الذي دار بينه وبني هاين،      

  :أحسست خبوف مفاجئ، حترك شيء يف داخلي ينذرين، وددت لو يصمت، ليته ال يسأل، قلت - 

  تفضل - 

  أتعرف رحاب؟ - 

  ...درت ـن احلديث سيكون عن امرأة، ولكن مل أتوقع أن يسألين عنها، انقبض قليبق - 

  :مراقلت بصوت خمنوق، وكأين ابتلع دواء  - 

  .)2(»أعرفها - 

 ع نفسه ملاذا اختاره هو دون غريهعن األسئلة اليت يطرحها هاين املتعلقة برحاب ويتساءل م "منصور"جييب      

حوار يتناوب فيه شخصني أو أكثر احلديث يف إطار املشهد داخل العمل «) ديالوج( يعترب احلوار اخلارجي حيث

على املشهد الذي يتوىل بذوره إظهار أقوال الشخصية، وهذا احلوار له القصصي مباشرة، ويعتمد احلوار املباشر 

                                                           
  .274ص: الرواية )1(
  .231صاملصدر نفسه،   )2(
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هو أكثر انتشارا فيها، ويستعمله الروائيون للكشف عن ة الروائية العربية التقليدية، و حضوره الواضح يف الكتاب

 إطار املالمح الفكرية للشخصية الروائية ولتحديد عالقة زمنية ظاهرة يف املشهد من خالل وضع شخصيات يف

       فهو حوار مباشر يتعلق بامرأة أحبها )1(»الفعل واحلركة والنطق، فتتوقف اللقطة عن فعل الشخصية وحوارها

يسرتجع األوقات اجلميلة اليت قضاها معها ويتأمل يف نفس الوقت ويتحسر ألنه مل يفاحتها باملوضوع و " منصور"

  .فض هو احلل الوحيد الذي بقي أمامهويتمىن لو أن رحاب ال تقبل �اين وترفضه ألن الر 

فقد حبه  "منصور"لكن  ،فاحلب هو أمجل شعور يعيشه اإلنسان يف احلياة وخاصة مع الشخص الذي حيب     

  .هلا أوالد ونسيته توأصبح "�اين"وكان يعتربه جمرد حلم أفاق منه، أل�ا يف النهاية تزوجت 

وفقدها وكان يتمىن الزواج " ىليل" حياته، فلقد أحب من قبلها يف املرأة الوحيدة اليت أحبها" رحاب" ليست     

  حيبمل وهو )2(»يات القدر أنين كنت يف موكب عرسهاسخر تزوجت ليلي ومن «  �ا لكنها تزوجت وتركته

كنت أرى سيقا�ا «وهي ابنة اجلريان وكان حيب النظر إليها  ،أيضا" وداد"فقط بل أحب" ىليل"و" رحاب"

 ! من نار حترقين، ومن وراء الستارة املسدلة أتابعها سياخاأحس أفبيضاء وهي تشطف ساحة الدار ية الاحلرير 

كنت أحس حبات العرق وهي تنزلق على . ظهر يدها تقذف شعرها إىل الوراءبكنت أجن وأنا أراها ترفع رأسها 

  .لكنها هي أيضا تزوجت وسافرت مع زوجها )3(»ذقنها، على رقبتها مثل مجرات ملتهبة تسقط يف دمي

مل يوفق يف أية عالقة  له يشعر باحلزن لدرجة كبرية ألنهيف كل مرة غربة عاطفية وهذا ما جيع" منصور" يعيش     

تغلف كل . احلزن مثل طبقة الزيت الطافية فوق دمي. احلزن يف قليب، يف عيين« وكان حياول نسيان مهومه بالشرب

اجتاه كل عالقة مر �ا فهو مل يدق طعم السعادة مطلقا ألن الدنيا تعكس يف فهو يشعر باحلزن  )4(»شيء تطوقه

  .وجهه كل شيء

                                                           
  .214ص السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر اهللا،: هيام شعبان  )1(
  .235ص :الرواية  )2(
  .235املصدر نفسه، ص  )3(
  .239املصدر نفسه، ص )4(
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وهي " كاثرين" با، حيث يتعرف هناك على فتاة امسهاو الوطن إلكمال الدراسة العليا يف أور " منصور"يغادر     

  هاحدثة أربع سنوات، فقد أحبها كثريا و قتهما ملدبية التقى �ا عندما كان يدرس يف اجلامعة وظلت عالو فتاة أور 

ها أ�ا سوف أيضا عن البحر يف شهر شباط ودرجة احلرارة وأخرب  هادثحده وعن الصحراء ووصفها هلا كما عن بل

قرر االنفصال عنها والعودة إىل وطنه بسبب االختالف املوجود بني ي نظرته و غريتلكن فجأة ت، تتعلم لغته العربية

  .له قوانني وعادات وتقاليد حتكمهعل كل شيء عكس ا�تمع الشرقي فألن ا�تمع الغريب حيق له ف. احلضارتني

، لكن هذه املرة عكس العالقات السابقة ألنه هو الذي ختلى عنها "رينثكا"جمددا على " منصور"حيزن      

  .بب الظروف واألوضاع املوجودة يف وطنهوحتولت عالقتهما إىل صداقة، فهو دائما حيس بالغربة العاطفية بس

ويتقدم خلطبتها، لكن والدها ظل " اديقيصنج زهدي الاحلا "بنت " سهام"من جديد على  "منصور"يتعرف      

من مهندس  "سهام"، وبعد فرتة تزوجت وهو يبحث هلا عن زوج غين إياهاه يؤجل املوضوع ألنّه ال يرغب تزوجي

  .وسافرت معه

ه يف القطار وعند إحدى احملطات اليت يتوقف فيها تصعد امرأة ومعها فتاة شابة مجيلة يتعلق �ا يواصل سفر       

عيناها إىل األرض ، الدم يتفجر من خديها واألهداب طويلة، « اليت رآها فيها ويبدأ بوصفها منذ اللحظة األوىل

جديد ألنه وجد الفتاة اليت أعجبته من " منصور"ينتعش قلب  )1(»طويلة مثل خيمة سوداء، مثل عرائش العنب

  .من النظر إىل الرجال واحلديث معهم الكن املرأة اليت كانت معها متنعه

وكذلك " إلياس خنلة"سدة بشكل واضح من خالل ما عاشه يتضح من خالل الرواية أن الغربة العاطفية جم      

م  رغمنعزال كل واحد منهما غريبا   يالم ويبقجزا أمام الطموحات واألحقع يقف حاالكن الو " منصور عبد السالم"

  .�ا اكثرة العالقات اليت مر 

.  

.  
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  :الثقافي االغتراب -6

ة وما من العلم والوعي بقضايا األم االيت حتمل قدر   عند الطبقة املثقفة من ا�تمعالثقايف االغرتابحيدث       

 طدم بالواقع املر الذي يتخبط فيهماله وتصآد أن املثقف يغرتب عندما تتحطم جنإذ يعانيه الفرد يف ا�تمع، 

ويعجز عن التأقلم مع األوضاع السائدة، فريى بأنه ال يوجد معىن حلياته وأن طموحاته وتطلعاته ذهبت سدا ومل 

  .يستطع حتقيقها

 لك منتعد الثقافة عنصرا أساسيا من العناصر املكونة للمجتمع ألن األمم يُنظر إليها على حسب ما مت       

عيشها، والثقافة هي نقطة وصل يأمته واملعرب عن األحوال اليت  هو اإلنسان الناطق باسم فقثثقافة ومثقفني، فامل

  .بني األمم مبا تنتجه من علوم وآداب، ولكل أمة ثقافتها اخلاصة �ا اليت توصلها إىل مصاف العاملية

" جار واغتيال مرزوقرواية األش"الثقايف يف  الغرتابالتعبري عن يف ا" عبد الرمحان منيف"لقد أبدع الروائي       

فهو اإلنسان املتفق الذي حياول التعبري عن وطنه بكل ما حيمله من " د السالمبمنصور ع"عن احلديث من خالل 

  د املال وتسري العلم خلدمة مصاحلهاجّ متمل دور العلم والثقافة و أفكار وأراء وحماولة تغيري الطبقة الفاسدة اليت �

الكتب عملة مزورة تروج هلا احلكومات والتجار، ولكن القضاة ومحاة الفضيلة خيافون من الكتب ، خاصة تلك «

  ثقفور املذين يغيبون الثقافة ود، فهو يرى بأن احلكام هم ال)1(»اليت تتحدث عن بدء اخللقية واملرأة واالشرتاكية

ذهنه على الثقافة العربية بكل ما حتمله من علوم ألنه حيب القراءة  تحفهو ذلك املتعلم الذي ان" منصور"و

  .واملطالعة

هو نظرة  االغرتاببقراءة الكتب املختلفة منها العربية واألجنبية لكن ما جيعله حيس ب" منصور"م هتي       

ال ميكن تطبيقها يف الواقع، فهو  ،خيالية اإلنسان الغريب الذي حيمل أفكار ا�تمع، أل�م يرون بأّن املثقف هو ا

دائم التأسف ألنه يعيش يف جمتمع ال يعطي قيمة للعلم واملعرفة، فهم ال جييدون أبسط األشياء وعندما تأيت رسالة 
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داخل جمتمعه  االغرتابالدائم ب" منصور"وم بقراء�ا له مبقابل، فإحساس ألحد منهم يأخذها لشخص آخر يق

نه تقبل ، فهو ال يستطيع تغيري الواقع ألنه يرى بأنه أمر مستحيل كما ال ميكايت يعيشهعن الظروف الصعبة ال ناتج

  .ل فيه مجيع اآلمال والتطلعاتتاألوضاع السائدة اليت تق

ويعترب التاريخ السجل احلقيقي لألمم، فهو حيفظ مجيع األحداث وال ميكن التعرف على جمتمع ما إال بالعودة     

هو أستاذ التاريخ املعاصر يقوم بإلقاء احملاضرات على الطلبة وبعض النظريات اليت توضح " رمنصو "إىل التاريخ، و

التاريخ قصة طويلة وحزينة، متتلئ باألكاذيب، وقد كانت �ذا الشكل منذ البداية، « التاريخ هل هو علم أم أدب 

بفكره املنفتح واملليء بالعلوم واملعارف يريد إقناع الطلبة وأصدقائه بأن األفكار " منصور" )1(»وسوف تستمر هكذا

املوجودة يف التاريخ جمرد أكاذيب ال صحة هلا، وأول غربة أحس �ا عندما أراد الكشف عن حقيقة التاريخ 

يد جيال الصاعدة، وهو ال ير ها، وإعطاء معلومات خاطئة لأليسى بأنه جمرد أقوال كاذبة يتم تدر بالتدريج وير 

حية وبديهية أما ، كما عاشت األجيال السابقة، ألن مضامينه حتمل أشياء سطللجيل الصاعد العيش يف أكذوبة

ها ويقلبها خلدمة ر لها الناس ال تكتب وتكون خمفية، والتاريخ العريب حيتقر كل حقيقة ويزو هاحلقائق اليت جي

  .مصاحله

امللوك لكن تاريخ الناس التاريخ من جديد وتغيري األفكار املوجودة فيه، ليس تاريخ  ةكتاب" منصور"يريد        

مث يلقى به يف السجن  هم التاريخ واألحداث اليت غريت احلياة لكنها خمفية فهو بذلك يسرح من العمليالدين نس

الصدئ، مل أصدق أ�ا حتولت قاعة احملاضرات إىل السجن، سجن حقيقي، وحتولت كلمايت إىل قطع من جديد «

بأنه ال ينتمي للمجتمع الذي " منصور"يشعر  )2(»أصبحت أُلقي احملاضرات وكأ�ا واجب ثقيل ...تصدر عين

كما فقد فعالية شهادته وهو يفضل املوت على أن يعيش يف   تهالذي فقد مهن فقثيعيش فيه، وخاصة أنه ذلك امل

  .جمتمع مبىن على األكاذيب وتضليل األجيال

                                                           

 
  .288، 287 :الرواية )1(
  .310ص املصدر نفسه، )2(
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تسعى السلطات السياسية إىل �ميش الطبقة املثقفة وإسكا�ا وذلك من خالل سجنها للحد من أفكارها        

من مصادر اخلطر  مصدرا �ا لون أفكارا يشكلون مأو نفيها من البالد، أل�ا ترى بأن املثقفني حي حسبها اخلطرية

  .لتايل تقضي على أماهلم وطموحا�معلى ا�تمع، وهي تسعى إىل احلد من نشاطهم وعزهلم وهي با

" منصور عبد السالم" صية الثقايف جتسد يف الرواية بشكل كبري وواضح من خالل شخ االغرتابرى أن ن       

وهذا ما دفع بالطبقة يف جمتمعه وذلك من خالل األحداث اليت تعرض هلا من �ميش وتسريح وسجن  اهوما عان

ضا تلقيهم للدعم ة إىل البلدان األوروبية حبثا عن الظروف املناسبة للعيش وأيترك أوطا�ا واهلجر  ة إىلثقفامل

  .ر والتهمشهلقلوالتشجيع ال 

  :المكاني االغتراب -7 

 ...النفسي جتماعياإلمع األنواع األخرى  الً اخالدارسون عناية كبرية للمكان الروائي لكونه متد أوىل     

 إمنا تنبثق عنهاعند الشعور باحلنني فقط والعودة إىل الوطن األصل، و فاإلحساس بالغربة خارج الوطن ال يتوقف 

م عن النفس البشرية، كما ميكن لإلنسان التعرف على الشخصية احلكائية ومجيع الظروف نصراعات داخلية ت

يساهم يف تكوين الشخصية، وقد جتسد أي أن املكان هو الذي  ؛تعيش فيهالذي  طة �ا من خالل املكاناحملي

ية املكانية يف رواية االغرتاب امهين مت تفصيل حالتيللذا) اس خنلة ومنصور عبد السالمإلي(ذا يف أمنوذجني ه

  ".األشجار واغتيال مرزوق"

املكاين سواء كان ذلك داخل قريته من دون النزوح عنها، أو خارجها، فبعد  االغرتابمن " إلياس خنلة" عاىن     

هو كل ما ارتفع الذي " اجلبل"ان سكناه بلدته الطيبة إىل مقامرة إلياس بأشجار والده وخسارته هلا، انتقل من مك

يث انتقل إليه ة فهو مكان للمعاناة وفراق األهل، حعن األرض وهو مكان موجود يف الطبيعة، أما يف الرواي

ر مسكنا له واحليوانات طعامه وشربه و يه أربع سنني فاختذ فيه من املغابعد مغادرته ألرض الطيبة، وقضى ف" إلياس"

�ا له من أجل البقاء إال من نبع صغري يصل حىت إىل أرض الطيبة، وبعدها عاد إىل القرية لزيارة أمه ورغم حماوال
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وهي بلدة " لطيبةا"طويال يف اجليل حىت رجع إىل  اجلبل ولكن هذه املرة مل يبق ذلك، مث عاد مرة أخرى إىل أنه أىب

األجانب (واليت تزخر باآلثار التارخيية، حيث يتوافد إليها الزوار من كل األماكن  "إلياس خنلة"صغرية يقطن به 

بون ويكرهون، تنتا�م يولد فيها الناس ويتزاوجون، حي«وهي مكان مثل باقي البلدان األخرى ) وأوالد العرب

بالبستان الكبري املليء بالفواكه واخلضار لكنها أصبحت قاحلة " إلياس"ويصفها )1(»ع املطرطاملخاوف إذا انق

، ولكن مع مرور مكا�ا قاموا بغرس أشجار القطنالذين قطع مجيع أشجارها من طرف السكان جرداء بسبب 

ير شؤم هو ند" إلياس"بسبب قطع أشجارها فظن أهل الطيبة أن الزمن قل املاء وجفت اآلبار النقطاع الغيث 

  .)2(»أمري وقلت سأبقى، ولكن سأكون بعيدا عن األرض تفحزم«وسبب النحس فقرر البقاء 

 يشرتوا مل ينجح فيه ألن أهل القرية مليف الطيبة وفتح فرنا وهو أول فرن يف هذه القرية لكنه " إلياس" استقر    

قلت يف نفسي سأترك الطيبة «  ماللل اطلب يل إىل اجلهة الشرقية من املدينةمامه سوى الرحمنه اخلبز فلم جيد أ

ان، وبعدها عامل يف فشل فيه مثل فشله يف مهنة الفرّ لكنه للبناء  وعامال اك ذهانلفعمل هنا )3(»ألهلها وأرحل

من األماكن اليت اشتغل فيها فاية وهو مكان يغتسل فيه عامة الناس أما يف الرو " احلمام"حمل البالط مث وقاد بـ

إلياس ألكثر من سنة، والذي وصفه بالقبو الذي يشبه اجلحيم، كان ينزل إليه ويلقي احلطب يف املوقد ويتأمل 

ام انتقل إىل عامل بالقهوة، وبعد انفصاله من عمله بالقهوة حلرقه، ألنه يعتقد أنه من أشجار الطيبة، ومن احلمّ 

" حنة"ك تاجرا باحلمار يشرتي ويبيع البضائع، وبعد زواجه من لالقرية وأصبح يعمل هناانتقل من املدينة إىل 

باع األرض وقرر العودة إىل الطيبة مع زوجته ومحاره سلطان، وأصبح يشتغل يف املطحنة، " حنة" وموت العجوز أم

يالزمانه فما يلبث إال ويرجع له  ره بالغربة واحلنني إىل الوطن ظلورغم توزع إلياس إىل أماكن عديدة ، إال أن شعو 

فهو املكان الذي  "إلياس"يف نظر أما انتمائه له،  واستقراره عن الذي يعرب اإلنسان  ةألن الوطن هو مكان إقام

األرض؟ التالل اجلرداء؟ العيون القاسية ...«يعمل فيه اإلنسان بني الرجال الذين يعرفهم وحيبهم، أما يف الرواية فهو
                                                           

  .122ص: الرواية  )1(
  .66املصدر نفسه، ص  )2(
  .66ص املصدر نفسه،  )3(
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ا احلقد والرصاص وكلمات السخرية؟ الوطن أن جيوع اإلنسان؟ أن تتيه يف الشوارع يبحث عن اليت ينصهر منه

فدفعه ذلك إىل االنتقال والبحث عن  ،، فإلياس هدرت حقوقه وسلبت حريته يف وطنه)1(»عمل ووراءه املخربون

  .وطن حيتضنه ويدافع عنه ويعطيه حقوقه

وجهته إىل الشرق حنو املدينة للتخلص من حالة البؤس اليت كانت قتل محاره وغري بقام  "حنة"بعد وفاة      

لكنه " أبو دياب" تعرتيه، وقد عمل هناك يف ورشة بناء مث رصف الطرق ولقد ساقته قدماه مرة أخرى إىل مقهى

ء صندوق ملسح األحذية، ورغم ذلك ظلت تالحقه ذكرياته وحياة بشرارة استقبله يف املقهى ونصحه هذه امل

فإن حوافره الثقيلة سوف تتعب وهي تدوس األعواد، « ومحاره سلطان" حنة" دة اليت كان يقضيها مع زوجتهالسعا

: لو كان حيا ملا توقف حلظة واحدة...آه لو كان سلطان حيا اآلن !وحىت إذا مزقها باعد بني رجليه وبال عليها

حملراث، حيمل الثمار والعلف، يفعل كل شيء يذهب إىل الطيبة ويعود منها عشرات املرات كل يوم حيمل الغراس وا

بسعادة ويف املساء حيملين دون أن أقول له كلمة، وميشي وأنا فوقه أغين، حىت إذا وصلنا وجدنا طعاما جاهزا وقد 

سببا لالغرتاب املكاين والنفسي  اكان  ل، فاحلاجة إىل املال وإىل العم)2(»!امتأل بأنفاس حنة اليت ال تنسى

  ".إلياس"عند

يف اعي غنم ملدة ثالث شهور، مث عمل عمال جديدا فر مرة أخرى، مث بائع يانصيب،  امل بناءبعد األحذية ع     

ذباغة اجللود، وبعد ترك عمل الذباغة وبيعه للدكان، انتقل مرة أخرى للطيبة واشرتى أرضا هناك وقام بإصالحها 

واالهتمام �ا حىت تنمو وتكرب يوما بعد يوم، وبعد  ان يتفقدها يوميا ويقوم بسقيهاحيث ك فيها، غرس األشجارو 

أن كربت األشجار زرع جبانبها بعض اخلضار ويف اجلانب الغريب القريب من أشجار اللوز زرع بعضا من احلبوب 

وهو موقد يستعمل أو يستخدم لطهي " الفرن"ليه عن األرض انتقل للعمل يف وأصبح يعيش على نتاجها، وبعد خت

كان يشتغل فيه إلياس، حيث يقوم بتحضري العجني ويصنع " صاحل األعور" أما يف الرواية فهو فرن وغريه، اخلبز

                                                           
  .31ص: الرواية  )1(
  .119املصدر نفسه، ص  )2(
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صاحل "منه خبزا ألهل طيبة، كما كان مأوى إللياس ينعم فيه بالدفء خاصة يف فصل الشتاء، وملا قرر ترك فرن 

، أما يف الرواية فهو أول نزل وهو مكان يسكن فيه الشخص لوقت قصري" بالفندق" بدأ العمل من جديد "األعور

  ."نزل السعادة"للغرباء يف الطيبة امسه 

ارتبطت بالغربة على رحيله من مكان آلخر لطلب الرزق واملال، كما " إلياس"اقتصرت غربة املكان عند     

وهذا  وأهل الطيبة بسبب األرض واألشجار جعلته يبتعد ويغرتب عنهم" إلياس"ت العالقة بني االجتماعية، فتشت

مير « يف بلدته الطيبة فالغربة املكانية ظلت مرتبطة �ا" إلياس"ما أدى به إىل الغربة املكانية، فبالرغم من معاناة 

، فاألمكنة )1(»! ل، لسفر طويل، ولكن أعودبيها، قد أتركها لقرية قريبة، للجأسبوع إال وأغادر الطيبة مث أرجع إل

لتفاقم الشعور بالغربة فما يلبث إال أن يراوده احلنني للوطن واألهل، فهو األخرى ال تتعدى أن تكون مصدرا 

ليس فقط خارج الوطن وإمنا كان وحيدا وهو يف عقر داره، فاملكان كان له األثر الكبري يف " إلياس"شكل معاناة لـ

  .تغيري حياته

م منصور يسافر، نع«  يف القطار الذي يغادر أرض الوطن" منصور"يف حياة  ااملكاين واضح االغرتابجند و      

شعور عميق . يسافر ليبدأ عمال جديدا. حلما وال رغبة كما كانت من قبل ليس. يسافر، حالة واقعية متاما

ينة ومن بني يسافر وهو يشعر بالراحة والطمأن )2(»بالراحة ال يشوبه اإلحساس بالفجيعة الذي أحسه ذات يوم

ب موضوعة على تجيلس باجتاه سري القطار وأمامه كيف عربة الدرجة الثانية و أنه يف القطار  ه،فر األدلة اليت تؤكد س

الرف الصغري وأيضا علبة السجائر وهو ينتقل من بلده إىل مكان آخر من أجل العمل والبحث عن لقمة العيش 

  .اليت أصبحت مستحيلة يف وطنه

                                                           
  .131ص: الرواية  )1(
  .275املصدر نفسه، ص  )2(
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ذكريات سفره األول عندما ذهب إىل أوروبا إلكمال الدراسة وظل هناك مدة أربع سنوات  "منصور"يسرتجع      

آثار فهو دائم التنقل  ةمرة أخرى للعمل يف بعثعد تسرحيه بيسافر ل ،أستاذكء مدة الدراسة عاد إىل وطنه  وبعد انتها

  .من مكان آلخر

 اأن لالغرتاب أمناطً  "عبد الرمحن منيف"ل" األشجار واغتيال مرزوق"خنلص من خالل دراستنا لرواية      

الشعور واإلحساس  كل منها يكمل اآلخر، حيث أدت هذه األمناط إىل نشوءمتداخلة ببعضها البعض و عديدة و 

السياسي وأن السياسة تعد جزء من ا�تمع أما فقدان القيم  االغرتابجتماعي ناتج عن إلا االغرتاب، فاالغرتابب

رتاب الشخصية عن حميطها وهذا بدوره يولد اضطرابات نفسية تؤدي إىل الشعور يؤدي إىل اغفاالجتماعية 

يف الرواية متداخلة مع بعضها البعض وال ميكن عزل كل واحد عن  االغرتاب أمناط بالضياع واحلرمان، ما يعين أن

  .اآلخر

جتماعي، الديين الا غرتابالا نم  ةلاح ناشيعت ناتشخصي" الممنصور عبد الس"و" اس خنلةإلي"شخصية      

غري أن اغرتا�ما كان خمتلفا على حسب التكوين النفسي ...العاطفي، الثقايف ،السياسي، املكاين ،النفسي

  .ا أحالما كثريةمعلى الرغم من امتالكه ناتحمبط ناتيائس ناتيشخص امللشخصية، فه



 

 

   ةـــــالخاتم
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، وميكن حوصلة "ن منيفعبد الرمح"يف رواية األديب العراقي  االغرتابأمناط حاولنا يف حبثنا هذا دراسة 

  : النتائج املتحصل عليها يف هذا اجلانب فيما يلي

من '' األشجار واغتيال مرزوق''من خالل الرواية، حيث نرى أن رواية إىل األدب  طريقه االغرتابوجد - 

  .�ا يف الواقعدوجسمثلت هذه الظاهرة بني الروايات اليت 

منصور عبد ''و'' لةإلياس خن''من البطلني اليت يعيشها كل  االغرتابعاجل لنا الروائي يف هذه الرواية حالة  - 

إال أن  مع األوضاع السائدة يف جمتمعهما ندماجحبة، وحماولتهما قدر املستطاع االواأل ، عن األهل''السالم

  .ذكريات املاضي ال تزال تطاردمها كالكابوس الذي أّرق حيا�ما

  ...، الدينية، النفسية، السياسية والعاطفيةجتماعيةاالبكل أمناطه  االغرتابالرواية ظاهرة عكست  - 

متر حباالت نفسية صعبة ة يشخصيات الرواألن  ؛النفسي واالجتماعي االغرتابعلى الرواية غلب  - 

  .جز عن التفاعل مع أفراد ا�تمعأل�ا تعويرافقها غربة اجتماعية 

من خالل  االغرتاباستطاع تصوير ظاهرة '' ن منيفعبد الرمح''ظ من خالل دراستنا للرواية أن نالح

هذه الرواية منوذج أراد من خالله التعبري و   ،الذي تتخبط فيه الشخصيات السيئ جتماعياالاحلديث عن الواقع 

 .العريب وما تعيشه األمم العربية من ظلم وقهر وتسلط و�ميش الواقععن 

جن سمل داللة على الغربة والشعور بالوحدة والعزلة عن أفراد ا�تمع كالجند األمكنة يف الرواية حت - 

 .لبواجل

استطاع توضيح  ألنهني الذين أبدعوا يف جنس الرواية، وائير حسب رأينا من ال "ن منيفعبد الرمح"يعد  - 

 .حنو هذه الظاهرة وأعطاها معنا واضحا و جليا يف الروايةه للقارئ ولفت انتباه االغرتابفكرة 
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 وكذلك ،يف سرد األحداث أو سلوك الشخصيات اسواء االغرتابالغربة و تضمنت الرواية دالالت  - 

 .واقعها االجتماعييف شتها يطبيعة املعاناة اليت عا، لتبني لنا احلوارات اليت دارت على ألسنتها

حقق الروائي التفاعل بني القارئ والنص يف بناء املعىن من خالل استعمال نقاط احلذف والبياضات  - 

حتقيق املتعة اجلمالية، وذلك باستدعاء القارئ و املعىن  جل إمتامأاليت ترغم القارئ على ملئها من 

 .وجعله يشارك يف عملية تشكيل نص جديد وفك الرموز والغموض املوجودذهنه إلعمال 

القارئ الضمين من خالل الضمائر اليت سامهت يف فهم  وجود على يف الروايةتدل ثنائية األنا واآلخر  - 

 .حمتوى الرواية

وذلك من  ،حياء والرمز، بداية من العنواناإلعن طريق  االغرتابعمد الروائي إىل إبراز معاين ودالالت  - 

 .ب أفق انتظار القارئ منذ البداية حىت �اية الروايةأجل حتبي

  .�اية الرواية مفتوحة تسمح للقارئ بالتدخل واملشاركة يف وضع خامتة هلا - 

  



 

 

  قـــــالملح
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 " ن منيفعبد الرحم" التعريف بالكاتب

 لوالد سعودي من جند وأم عراقية 1933ماي  29األردن  - يف مدينة عمان" ن منيفعبد الرمح"ولد «    

اشتهروا برحالت  ار الُعقيالت الذينجتيم وهو من كبار صيبا مشال مدينة بريدة مبنطقة القينتمي والده إىل قرية قص

 1952والشمال، بعد إ�ائه الدراسة الثانوية يف عمان، التحق بكلية احلقوق يف بغداد عام  يمصالتجارة بني الق

، فواصل دراسته يف جامعة القاهرة، ويف 1955هناك نشط يف العمل السياسي املعارض ما أدى إىل طرده عام 

شهادة الدكتوراه يف على  1961سافر إىل يوغسالفيا وتابع دراسته يف جامعة بلغراد، فحصل عام  1958عام 

  .)1(»األسعار واألسواق/ اقتصاديات النفط: العلوم االقتصادية، ويف اختصاص

، ويف عام 1962قدم إىل سوريا بعد حصوله على الدكتوراه وعمل يف الشركة السورية للنفط سنة «    

" النفط والتنمية"لة إىل العراق وتوىل حترير جم 1975، مث سافر عام "البالغ"قصد لبنان وعمل يف جملة  1973

عاد إىل سوريا واستقر يف  1986، حيث غادر العراق إىل فرنسا وتفرغ للعمل األديب، يف عام 1981حىت عام 

متفرغا للعمل األديب ومشاركا يف هيئة  2004كانون الثاين   24دمشق حيث أقام حىت اليوم األخري من حياته 

  .)2(»)در فصلياكتاب ثقايف دوري يص(  "قضايا وشهادات"حترير 

واحدا من ُكتاب اليسار العريب، وقد انضم حلزب البعث " ن منيفعبد الرمح"ا توجهه الفكري فيصنف مأ     

سبب ذلك يف طرده من العراق بعد توقيع حلف بغداد تكان طالبا بالعراق ونشط فيه، فالعريب االشرتاكي أيام  

1955.  

نفسه بالثائر الروائي، وظل واحدا من أشهر املفكرين املعاصرين ملعظم األنظمة العربية، واعتربه  وصف     

  .الكثري من الدارسني منفيا سياسيا بسبب كتاباته اليت انتقد فيها النظام السعودي

                                                           
  .19، ص2005، 1دار اهلدى للطباعة والنشر، ط ن منيف،الفن الروائي عند عبد الرمح: لقاسم نبيهب  )1(
  .20، 19املرجع نفسه، ص  )2(
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ا شجاعا وكتب وفيما يتعلق بتجربته السياسية فقد ُعرف بغزارة إنتاجه األديب، ووصفه النقاد بأنه قّدم أدب    

عن احملرمات يف السياسة وضد القمع واستالب احلريات والكرامة اإلنسانية، وتربز األزمة االجتماعية يف رواياته من 

خالل تركيزه على ظواهر اجتماعية وأمناط حمددة يف العالقات املتشابكة بني خمتلف الفئات االجتماعية، وتظهر 

  .أة واتساع اهلوة ما بني األغنياء والفقراءحد�ا يف القمع واالستبداد ووضع املر 

األشجار واغتيال مرزوق، شرق املتوسط، حني تركنا : عديد من األعمال األدبية أشهرها الكاتبأصدر     

 الكاتب واملنفى: أصدر كتبا منها ، مدن امللح، كما"جربا إبراهيم جربا"اجلسر عامل بال خرائط باالشرتاك مع 

  .ميقراطية دائما، لوعة الغياب، العراق هوامش من التاريخ واملقاومةالدميقراطية أوال، الد

على جائزة الرواية العربية يف املؤمتر األول للرواية الذي نّظمه ا�لس األعلى للثقافة يف " منيف"حصل     

العويس بدولة جائزة القاهرة لإلبداع الروائي وجائزة سلطان : مصر، إضافة إىل عدد من اجلوائز األدبية األخرى كـ

إلجنليزية واألملانية والفرنسية والرتكية اعشرة لغة  ةاإلمارات العربية املتحدة، وقد ترمجت معظم كتبه إىل مخس

 .   )1(واإلسبانية والنروجيية وغريها

 :ملخص الرواية 

يبدأ بالسفر والذي  القسم األول: إىل قسمني" مرزوق األشجار واغتيال" رواية" عبد الرمحن منيف" قسم  

وأنت « يف الدرجة الثانية من القطار من أجل البحث على العمل" منصور عبد السالم" البطلتنقل حيكي فيه عن 

جواز السفر، بطاقة القطار، : للمرة األلف، لتتأكد أن كل شيء موجود كهذه الساعة املتأخرة تتحسس جيوب يف

بلد آخر يعيش فيه  نلده دون رجعة فيغرتب عنه ويبحث عمغادرا ب )2(»الشهادة الصحية، املوافقة على العمل

الذي يتجاوب معه على الرغم من االختالفات " إلياس خنلة" ه يف القطار بشخصية حمورية أخرى امسهؤ قالو  ويأويه،

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  ن منيف األدبية دراسة نقدية حتليلية،النص املوازي يف أعمال عبد الرمح: دريديحممد رشدي عبد اجلبار  )1(

عادل األسطة، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، : اللغة العربية وآدا�ا بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، إشراف

  .746، ص2010، فلسطني
 .17ص: الرواية )2(
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 ةأربع. يكان عمر «  قصة حياته كاملة من بداية شغفه وافتتانه" منصور" والفوارق املوجودة بينهما، الذي حيكي لـ

بدأت القضية سهلة، صغرية، مثلما تبدـ أشياء كثرية يف هذه احلياة، حىت أن . كنت مفتونا بالقمار. سنة وعشرون

كنا نلعب أول « وتضييعه لألشجار اليت ورثها عن أبيه. )1(»اإلنسان ال يظن وهو يقبل عليها أن حياته ستتغري

... اء يوما لعبت فيه على العجول الثالثة اليت كانت لديوج. األمر على اجلوز، مث بدأنا نلعب على الدجاج

ألنه الشيء الوحيد الذي كان يربطه بالطبيعة اليت  اورغم ذلك يظل متعلقا � )2(»ولعبت يف النهاية على األشجار

أن  مل أرد« قامر �ا "إلياس"شبهها أبوه باألوالد وأنه ال يوجد كائن يف األرض يستطيع أن يقتل أوالده، ولكن 

يا : أقطع األشجار، فأنا الذي غرستها مع أيب، ومازلت أتذكر كل شيء، كان أيب يقول وحنن نغرس األشجار

إلياس هذه األشجار مثل األوالد، أغلي من األوالد، وال أظن أن يف الدنيا إنسان يقتل أوالده، فاحرص عليها إذا 

، وبعد قطع )3(»�ا فإن جسدي يف القرب سوف ينتفضمت، أنا أتركها أمانة يف رقبتك، فإذا قطعت شجرة قبل أوا

بعثوا حيث بة واستقر هناك ملدة أربع سنوات أشجاره وخسارته هلا، قّرر االنتقام مث فر للجبل احملادي لبلدته الطي

 ه متوت، مث عاده بأن أميبلغإليه أكثر من مرة مع أحد الرعاة، ولكنه رفض الرجوع ويف املرة األخرية وصله مرسول 

بعدها بثالث أيام ، ة أخرى دون أن توقفه توسالت أمهوجد أمه معافاة، مث غادر البلدة مر أين إىل البلدة خفية 

طويال حىت عاد إىل الطيبة من جديد وقام بفتح فرن لكنه فشل فيه وظل  "إلياس"وصله خرب وفا�ا، ومل يلبث 

لكثرية اليت مارسها، ألن النحس يرافقه خاصة بعد ينتقل من عمل آلخر ولكنه مل يُوفق يف أي عمل من األعمال ا

وفاة زوجته ومحاره اللذان خلفا يف نفسه مأساة وحالة نفسيةمل يستطع جتاوزها والتغلب عليها حىت انتهى به 

  .املطاف كمهّرب للمالبس، وينتهي هذا القسم بنزول إلياس خنلة من القطار يف حمطة احلدود

                                                           
  .53 ص: الرواية  )1(
  .53املصدر نفسه، ص  )2(
  .54املصدر نفسه، ص  )3(
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     بضمري الغائب "منصور عبد السالم"نجد راٍو يتحدث لنا عن جتربة فواية أما يف القسم الثاين من الر     

، وبعدها يروي لنا البطل منصور حكايته )1(»لقد جاع منصور وتغرب وتعب وهو اآلن يركض وراء لقمة اخلبز«

من أحب ل من حوله، وحديثه عن النساء وعبداية من يتمه بعد وفاة والده وحكاية سجنه وعالقاته الفاشلة بك

وبعدها يسافر إىل أوربا إلكمال دراسته مث يعود مرة أخرى . يف حياته، ولكنهن يتزوجن قبل أن يفاحتهم باملوضوع

التاريخ قصة طويلة وحزينة، متتلئ باألكاذيب، وقد  «  إىل املدينة ليعني يف اجلامعة مدرسا ملادة التاريخ املعاصر

ومل يستمر يف اجلامعة ألكثر من ثالث سنوات حىت » ! )2(كذاكانت �ذا الشكل منذ البداية وسوف تستمر ه

التاريخ جمموعة من أكاذيب لفقها أناس « فهم طالبه حقيقة التاريخُسرح منها ألسباب سياسية، ألنه أراد أن يُ 

حمرتمون يضعون على أعينهم نظارات طبية مسيكة وهؤالء الناس يتقطعون رواتب كبرية نتيجة اجلهد الذي بدلوه 

مث بدأ بالبحث عن عمل جديد من  )3(»يسوا كاذبني متاما، إ�م خيدمون هدفا كبريا، هدفا مهما امسه احلقيقةل

أجل العيش؛ لكن مجيع األبواب أُغلقت يف وجهه بسبب تسرحيه من اجلامعة، فلم يبَق أمامه حل غري السفر 

أحد يصدق كم انتظرت حىت حصلت  ال«  ليذكر معاناته يف استخراج جواز السفر الذي يستغرق مدة طويلة

على هذه األوراق اللعينة، نعم ال أحد على وجه الكرة األرضية يتصور أن أوراقا مثل هذه، ال يكلف إجنازها 

  .)4(»نصف ساعة، تنظرها أكثر من سنتني

خرب اغتيال مث حتدث عن يومياته اليت بدأ بتدوينها عند وصوله إىل موقع العمل كمرتجم وبعدها يعلم من اجلرائد 

  .صديقه مرزوق

                                                           
  .178ص: الرواية  )1(
  .287،288املصدر نفسه، ص  )2(
 .303املصدر نفسه، ص  )3(
  .18صاملصدر نفسه،  )4(
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اليت قدمها له صاحب  "منصور عبد السالم"جاءت على لسان صحفي قام بنشر يوميات فأما اخلامتة     

الفندق الذي كان ينزل فيه وهو نفسه الذي اتصل مبستشفى ا�انني لنقل منصور بعدما أطلق النار على صورته يف 

  .املرآة منتهيا باجلنون
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