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بأهم املص��ادر .تضمن املطل��ب األول االغرتاب
امل��كاين التي تول��د لدى األديب ج��راء االضطهاد
القرسي من قب��ل العدو الصهيوين واملطلب الثاين

إ ّن االغ�تراب ظاه��رة اجتامعي��ة قدمي��ة  ،يعرفه��ا تضم��ن االغ�تراب الزم��اين  .مث��ل غرب��ة الزم��ان
االنس��ان من��ذ أن وط��أت قدم��اه االرض وما زالت وتداخل��ه بني املايض والحارض .واملطلب الثالث

تصاحبه مبآسيها اىل يومنا هذا  ،ألنها ضمن طبائعه تن��اول االغرتاب النفيس والذي يعد نتيجة النوعني

،ب��ل هي داف��ع رضوري من دوافع��ه  ،وهي ظاهرة الس��ابقني وهو أقىس انواع االغرتاب وأكرثها تأثريا ً
غريبة تتشكل وتتميز من انسان اىل اخر  .وبأشكال عىل االنسان .

وصفات سلوكية عديدة .

•توطئة:

ويتجس��د مفهوم االغرتاب مبظاه��ر العزلة الناتجة  -1مفهوم االغرتاب يف اللغة واالصطالح :

عن إحس��اس الفرد بأن اآلخرين ال يواكبونه فكرياً  ،مفه��وم االغ�تراب :لغ�� ًة  :ورد لف��ظ االغرتاب يف
وعام يس��ود املجتمع من ثقافات مشوهة وتضليل املعج�مات اللغوية مبعن��ى النزوح ع��ن الوطن ،

سيايس وتضارب يف اآلراء واالفكار  ،واملوضوعية والذه��اب والتنح��ي عن الن��اس وتوق��ان النفس ،
الناتجة عن وعي آنواع الفرد بوجود اآلخرين كيشء ويقول��ون اغرتب فالن إذا ت��زوج اىل غري أقربائه(.)1
مس��تقل عن نفس��ه  ،أو عن متييز يف إختصاصه أو ورد لف��ظ االغ�تراب يف (معجم املحي��ط) مبعنى

تف��رده مبجال معني لذلك نجد أن االديب إتجه اىل غرب  ،غاب  ،كغرب  ،وبعد واغرتب تزوج من غري

هذه الظاهرة منذ اقدم العصور .

االقارب(. )2

ولها أهميةكبرية يف إنتاجه اآلديب املنظوم واملنثور اصطالحاً  :اختلف الدارسون يف تحديد مفهوم دقيق

ألنها متثل حياة املجتم��ع الذي يعيش فيه ويتكلم ملعنى االغرتاب اصطالحا نظرا ً الختالف استعامله
بلسان حاله ويقدم للناس معاناته واضطهاده .

يف البح��وث االجتامعي��ة والديني��ة والدراس��ات

ومن هنا ج��اء بحثي بعنوان (مفه��وم االغرتاب يف الفلس��فية والنش��اطات الثقافية واألدبية وغريها من

رواية عائد اىل حيفا لغس��ان كنفاين) وقس��مته عىل مج��االت الحي��اة املختلفة  .أم��ا مظاهر االغرتاب
ثالث��ة مطالب تس��بقهام مقدمه ومتهي��د عن اصل عموماً فواحدة منها العزلة والش��كوى والبحث عن
االغرتاب يف اللغة واالصط�لاح والحس املغرتب  .....خاص��ة .لذلك فهو إنس��انية وج��دت بوجود

ل��دى (غس��ان كنف��اين) ويختت��م البح��ث بخامتة االنسان  ،ولعله من أكرث املفاهيم التصاقاً باإلنسان،
تضمن��ت اهم النتائ��ج و قامئة بالهوام��ش و قامئة (فهو من طبيعته بل ميكن القول انه دافع من دوافعه
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االساسية  ،يختلف من إنسان آلخر ومن مجتمع اىل أرض الوط��ن اىل املنفى و يف التاس��ع من نيس��ان

آخر ذلك ألنه يتلون بطبيعة صاحبه وباملجتمع وما عام 1948م  ،وقعت مذبحة (دير ياس�ين) و انتقل
يحكمه من أنظمه ومؤسسات  ،وبطبيعة العرص وما هو وعائلته يف املنفى من طبقه اجتامعيه اىل طبقه

يحتوي��ه من قيم واعراف ومع��ارف) ( )3لقد وجدت اجتامعي��ه اخرى  ،فقد كان والده محامياً يف (عكا)

فك��رة االغرتاب يف أوربا خالل القرنني الثامن عرش وتوق��ف عن عملة بع��د النزوح  .فأصبح (غس��ان)
والتاس��ع عرش لدى منظري فكرة العقد االجتامعي وإخوت��ه يعملون مبختلف االش��غال ليعيلوا األرسة

اهتامم��اً بالغ��اً  ،ولعل (جان جاك روس��و) هو أول املكونة من تس��عة أفراد  ،ول�كي يكملوا تعليمهم ،
من اس��تعمل فكرة مبعناها السيايس عندما نحدث ولذلك نش��أ (غسان) عىل وعي بني القضية الوطنية

ع��ن االغ�تراب حق��وق الف��رد والطبيع��ة لصال��ح و الحياة القاسية التي يعيشها الشعب من فقر وعوز
املجتم��ع ( .)4وق��د انعكس��ت ه��ذه الظاهرة عىل لذلك تفتحت قريحته وواعيه عن االغرتاب املادي.

االدب فغ��دا االغ�تراب موضوعاً بارزا ً فيه  ،ش��أنه مكان صدر نتيجة رحيله عن وطنه وتنقله بني األقطار
ش��أن مختلف أوجه النشاط االنس��ان إذ أصبح من العربية  .واغرتاب نف�سي ومعنوي نتيجة االغرتاب
املألوف يف الوقت الراهن بصورة متزايدة أن نسمع املكاين الذي عاناه بسبب النزوح والتهجري القرسي

عن تفس�ير الحياة عرصن��ا الحايل من خالل مفهوم من قب��ل الع��دو الصهيوين عىل األرض فلس��طني

االغ�تراب ( .)5فيعمل األديب عيل نق��ل رؤيته واثر العربية املحتلة  .عمل كنفاين منذ شبابه املبكر يف
التحوالت املحيط��ة به يف بنيته النفس��ية والفكرية النضال الوطني  ،وب��دأ حياته العملية معلامً للرتبية
االم��ر الذي جعل بعض الباحثني مييلون اىل اعتبار الفنية يف مدارس وكالة غوث الالجئني الفلسطينيني

ب��أن كل رائد يف الفن واألدب يحتوي بذور اغرتاب (االونروا) يف دمش��ق  ،ثم انتق��ل اىل الكويت عام

يف بنيان��ه الداخيل وأيضاً يف كل عمل أديب أو فني  1956حي��ث عمل مدرس��اً للرس��م والرياضة يف
البد أن نعرث عىل جذور االغرتاب منذ أقدم العصور مدارس��ها الرس��مية  .وكان يف هذه االثناء يعمل يف
حتى اآلن (.)6

 -2غسان كنفاين مغرتباً :

الصحاف��ة ،كام بدأ إتاجه األديب يف املدة نفس��ها .

إنتق��ل اىل بريوت عام  ،1960حي��ث عمل محررا ً

ولد غس��ان كنفاين يف مدينة (عكا) الفلس��طينية يف أدبي��اً لجريدة (الحرية) األس��بوعية  ،ثم اصبح عام

التاس��ع من نيس��ان عام  ، 1936وش��هد س��قوطها  1963رئساً لتحرير جريدة (املحرر) كام عمل يف

وهو يف س��ن الثاني��ة عرشة  ،وخرج��ت أرسته كام (األنوار) (والحوادث) حتى عام  1969حني أسس
خرجت الكثري من األرس والعوائل الفلس��طينية من صحيفة (الهدف) األس��بوعية وبقي رئيسا لتحريرها
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حت��ى إستش��هاده يف  8مت��وز ع��ام 1952عىل يد أبعادا ً غري متناهية فتكون ميداناً حضارياً للخيال)...

جهاز املخابرات االرسائييل (املوس��اد) عندما كان ( ، )8كان امل��كان عنوا ً مهمش��اً يف النق��د الروايئ ،
عمره  36عاماً بتفجر س��يارته يف منطقة (الحازمية) ومل يك��ن يحتل مكان مهمة كباق��ي عنارص العمل
قرب يروت  .كتب (غس��ان كنفاين) بشكل أسايس ال��روايئ إذ مل نجد أيّاً من النقاد خصه بيشء منفرد

مبواضيع التحرير الفلسطيني  ،وهو عضو املكتب بالدراس��ة والتحليل اىل أن جاء (غاس��تون باشالر)
الس��يايس الجبهة الش��عبية لتحرير فلسطني  ،فأدبة ووق��ف عند جان��ب معني من��ه  ،وه��و (جامليات

كان متفاع�لاً دامئاً مع حياته وحي��اة الناس يف كل امل��كان) أو (تس��وية املكان) وقام (بدراس��ة القيم

ما كتب كان بصوره واقعاً عاشه وتأثره به (.)7
املطلب االول :االغرتاب املكاين:

الرمزي��ة املرتبطة باملناظر التي تتاح الرؤية الس��ارد

أو الش��خصيات س��واء يف أماك��ن اقامته��ا كالبيت

يؤدي املكان أهمية كبرية يف حياة األنسان  ،اذ يُعد و الغرف��ة املغلقة أم يف االماكن املنفتحة الخفية أو
اهم اركان الحياة الذي ميارس فيه تكوينه  ،فاملكان الظاهرة املركزية أو الهامش��ية) ( . )9ميتلك املكان

الذي ه��و عبارة عن رقع��ه م��ن االرض تتوافر فيها مكان��ه مهمة يف بناء النص ال��روايئ والرسدي عىل

مقوم��ات الحياة من ماء وكأل ليك يتمكن االنس��ان وجه العموم وقد وصف ذلك بقوله (ميشيل بوتور):
من األس��تقرار فيها واملحافظة عىل حدودها لنفسه (أن ق��راءه الرواية رحله يف عامل مختلف من العامل
 ،وقد عرف األنس��ان العريب بق��وة أرتباطه باملكان الذي يعي��ش فيه القارئ  ،فمن اللحظة االوىل التي

ال��ذي ولد فيه و عاش فيه  .وال يدفعه عىل ترك هذا يفتح الق��ارئ الكت��اب ينتقل اىل ع��امل خيايل من

املوض��ع اإلّ قوه قاهرة مثل نضوب املاء والكأل أو صنع كلامت ال��روايئ  ،ويقع هذا العامل يف مناطق
الحروب والقتال الذي يضطر اىل النزوح مام يؤدي مغاي��رة للواق��ع املكاين املبارش ال��ذي يتواجد فيه

اىل االغرتاب عن مكانه قرسا ً .

القارئ) ( ، )10فاإلنسان كام أسلفنا يتعلق باملكان و

فامل��كان يع��د مرسح��اً لحرك��ة الف��رد يف الس��لم يرتب��ط به إرتباطاً وثيق��اً ويحث اليه ويحمل معه هم
والحرب ،وقد قسم النقاد املكان اىل نوعني (يقسم الع��ودة اىل جذورة اذا ح��دث واضطر اىل الخروج
املكان اىل ذايت وموضعي يف آن واحد  ،فكرة ومادة من��ه قرسا ً بس��بب الح��روب أو النزاع��ات الداخلية

فاملكان املوضعي ش��كل هنديس فيزيايئ له أبعاد الت��ي تحدث فتتحول دالل��ة املكان من االلف اىل

وحج��وم ومتثله الجغرافية  ،وامل��كان الذايت فكرة العداوة وم��ن اإلنفتاح اىل اإلنغ�لاق  .فاملكان ال
ذهني��ه مجردة تصدر عن رؤي��ة فردية  ،فيكون مكاناً يحم��ل صفه معين��ه وثابته فيه وامن��ا تتحول داللته

متخي�لا ًتنتفي أبعاده الهندس��ية والجغرافية لتصبح باعتبار م��ا يحدث فيه من ح��وادث و امور خارجه
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عن املألوف ،فالوطن ه��و بعادته مكان ألفه ولكن وتحدث عن زوجته عن امور كثرية اخرى) ( ، )11قدم
رسعان ما يتحول هذا املكان االليف الحنني الذي (غس��ان كنفاين) يف هذا املقطع م��ن الرواية لوحة

تعم��د فيه الش��خصية اىل م��كان اغ�تراب وعداوة فنية صور فيها واقع ش��عب بأكمله ومدينة فهو يبني
وضي��ق مبجرد ما تح��دث فيه حوادث غ�ير عاديه للق��ارئ مدى األمل والضي��م والغربة التي حصلت
كالقت��ال والحروب والكوارث الطبيعية  ،فهو يخرج لهذا الش��عب املكلوم  .دمار عام وتفجري واغرتاب

م��ن مكانه ويحمل معه هم الع��ودة اىل املدينة بعد وتعدي عىل الحقوق دون وجه الحق  .فاملكان هنا
اس��تقرار أحوالها  .ويف رواية (عائد اىل حيفا) نجد تحول��ت داللته من مكان األلف��ة واملحبة والحنني

فيها ان االنس��ان يغرتب ع��ن مدينته التي عاش فيها اىل مكان الغربة والعداوة واألمل  .فالروايئ يف هذا
وهو يحم��ل معه كل ان��واع األمل و اليأس والقنوط املقطع قدم للقارئ حجم املعاناة والغربة املكانية

ولكن باملقابل نجد أن الشخصية مع كل هذا األمل الذي تعرض له هذا الش��عب وه��و يف قلب مدينة

ترجع وتحم��ل العزم والطم��وح اىل العودة يف يوم  .وم��ن النامذج الت��ي وضح فيها (غس��ان كنفاين)
ما اىل هذه املدينة التي اصبحت مثل الحلم  .ومن االغرتاب املكاين يف قوله (وحني كان يقود سيارته
االمثل��ة  ،التطبيقية التي تع��ود اىل االمل االغرتاب وس��ط ش��وارع حيفا كان��ت رائحة الح��رب ما تزال

امل��كاين الذي صورة (غس��ان كنف��اين) يف روايته هن��اك  ،بصورة ما غامضة ومثرية ومس��تفزة  ،وبدت

بقول��ه (:طول الطريق كان يتكل��م و يتكلم و يتكلم ل ُه الوجوه قاس��يه ووحش��ية  ،وبعد قليل اكتشف انه
تح��دث اىل زوجته عن كل يشء عن الحرب و عن يسوق س��يارته يف حيفا دون أن يشعر بأي شيئ يف

الهزمي��ة وعن بوابة مندلبو الت��ي هدمتها الجرارات الش��وارع قد تغ�ير كان يعرفها حجرا ً حج��را ً ومفرقاً
وعن العدو الذي وصل اىل النهر والقناه ومش��ارق وراء مف��رق  ،فلطامل��ا ش��قق تلك الطرق بس��يارته

دمش��ق خالل س��اعات  ،وعن وقف اط�لاق النار الفورد الخرضاء مودي��ل  . 1946إنه يعرضها جيدا ً

والرادي��و ونهب الجنود لالش��ياء واالث��اث  ،ومنع واالن يش��عر بأنه مل يتغيب عنها عرشين سنة  ،وهو

التج��وال  ،وابن العم الذي يف الكويت يأكله القلق يقود س��يارته كام كان يفعل كام لو أنه مل يكن غائباً

 ،والجار الذي مل اغراضه وهرب  ،والجنود العرب طوال تلك السنوات املريرة وأخذت االحياء تنهال
الثالث��ة الذين قتل��وا واحدهم ميوت ع�لى تله تقع يف راس��ة كام ل��و انها تنتفض عنه��ا طبقة كثيفة من

قرب مستش��فى اوغس��تا فكتوري��ا  ،والرجال الذين الغبار وادي النس��ناس ش��ارع امللك فيصل ساحة
خلع��و بزاتهم وقاتلوا يف ش��وارع القدس  ،والفالح الحناط�ير ،الحليص��ة ،الهادار) ( ، )12أ ن إحس��اس

ال��ذي اعدموه لحظة رواه قرب اكرب فنادق رام الله  ،األديب بامل��كان يختلف عن اآلخري��ن  ،فاملكان
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ميث��ل لدية نقطه إثارة مت��س وجدانه وكيانه  ،وتعود أجمل تصوير إذ قدمة للقارئ وجعله يحمل الشفقة

ب��ه اىل أصول��ه املمتدة ع�بر التاري��خ  .لذلك عرب والخ��وف عىل هذه العائلة التي بدأ لها منزلها وكانه
(غس��ان كنفاين) يف هذه الصورة ش��خصية (سعيد) غري��ب عنها  .إذ بني (كنفاين) يف هذا املقطع حال
و زوجت��ه (صفية) الذي��ن اضط��را اىل الخروج من عائلة (س��عيد وصفية) عندما رجع��ا اىل بيتهام بعد

مدينتهام (حيفا) ق�سرا ً  .وبني (كنفاين) مدى األمل عرشين س��نة من الغربة والتهجري والضياع فوجدت
والغربة التي عاشها املجتمع الفلسطيني املنكوب ه��ذه العائلة أن بيته�ما مل يكن ك�ما كان  .أذ يبدو
يف تل��ك الحقبة من الزم��ن و هذه العائلة عىل وجه له�ما وكان كل يشء قد تغري املم��رات والحانات

الخص��وص  .فه��ذه العائلة تعيش الغرب��ة املكانية واملداخ��ل واالش��ياء كلها مل تكن ع�لى طبيعتها .
الفعلي��ة واملجازي��ة الفعلي��ة هي الن��زوح القرسي وبذلك تحس هذه العائلة أن عودتها ال جدوى منها
بسبب العدو الغاش��م الظامل والغربة املجازية هي  .فتتح��ول داللة املكان األلي��ف الحنني اىل مكان

االغ�تراب داخل البل��د واملدينة فاإلنس��ان يعيش قس��وة وأمل وعداوة بعد ما غري العدوان الغاشم كل

داخل مكانه األصيل ولكن مقيد بقيود فرضت عليه معامل��ه وتفاصيل��ه  .فتفضل االغ�تراب عىل حياة
من قوى خارجية ظاملة ال يستطيع تغيريها أوردها  .البؤس والشقاء يف ضل سطوة العدوان و اإلحتالل

ومن الصور األخرى عىل ظاهرة االغرتاب املكاين الصهي��وين الظامل  .ونجد أن هناك صورة اخرى يف
يف رواي��ة (عائ��د اىل حيفا) قول ال��روايئ ( :وتبعها هذه الرواية ع�لى غربة املكان ليك تكتمل الصورة
س��عيد  ،وبجانب��ه صفي��ة  ،بخطوات م�ترددة بطيئة لدى املتلق��ي وتجعل القارئ ي��رى ويحس حجم

وأخذا مييزان األش��ياء بيشء من الدهش��ة  ،لقد بدأ املعاناة إذ يقول (كنفاين) يف مقطع آخر من الرواية:

ل ُه املدخل أصغ��ر قليالً  ،مام تصوره و أكرث رطوبة (أتعرف�ين ما هو الوط��ن يا صفي��ة ؟ الوطن هو أال
واس��تطاع أن يرى أش��ياء كثرية أعتربه��ا ذات يوم  ،يحدث ذلك كله .

وما زالت أش��ياؤه الحميمة الخاص��ة تصورها دامئاً وسألته زوجته متوترة بعض اليشء .

ملكية غامضة مقدس��ة مل يستطع أيا كان أن يتعرف ماذا حدث لك يا سعيد ؟

عليه��ا أو أن يلمس��ها أو أن يراها حق��اً  ،مثة صورة ال يشء  .ال يشء أبدا ً  .كنت أتس��اءل فقط  .أفتش
للقدس يتذكرها جيدا ً م��ا تزال معلقة حيث كانت  ،عن فلس��طني الحقيقية  .فلسطني التي هي أكرث من
ح�ين كان يعي��ش هنا  ،و عىل الج��دار املقابل يف الذاكرة  ،أكرث من ريشة الطاووس  ،أكرث من ولد  ،اكرث
س��جادة ش��امية صغرية كانت دامئاً هناك أيضاً)

()13

من خرابيش قلم رصاص عىل جدار السلم  .وكنت

صور (كنفاين) يف ه��ذا املقطع االغرتاب املكاين أقول لنفيس ما هي فلس��طني بالنسبة لخالد ؟ إنه ال
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يعرف املزهرية وال الصورة وال السلم وال الحليصة االوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن يف نظرية االدب
وال خلدون  ،ومع ذلك فهي جديرة بإن يحمل املرء  ،ومارس��وا بعضاً من تحدياته عىل االعامل الرسدية

اصطالح وميوت يف سبيلها  ،و بالنسبة لنا انا وانت املختلفة) (. )15

مجرد تفتيش عن يشء تحت��ه غبار الذاكرة) ( )14لقد لقد ظه��ر الزمان ال�سردي يف الدراس��ات الحديثة

كانت غربه املكان اساس��اً انبت��ت عليه رواية (عائد من تفريق الش��كالنيني الروس ( .)16بني زمن املنت
اىل حيفا) فقد انتقال (س��عيد) وزوجته (صفية) اىل الحكايئ  .و هو الزم��ن الذي يفرتض ان االحداث

العيش خارج مدينة قرسا ً  .ليس��قطوا ضحية الجشع ق��د جرى في��ه فعالً  ،وزم��ن املبني لح��كايئ وهو
واالس��تغالل والظلم  .فقد ص��ور (كنفاين) يف هذا الوس��ائل التقنية للزمن الذي يخل��ق االبهام الزمني
املقط��ع حال��ة الوطن الضائع الوط��ن الذي اصبح فضالً ع��ن الوقت ال�ضروري لق��راءة عمل رسدي

مثل الحلم يدور يف عقول واذهان اهله وس��اكنيه  .مع�ين ،وهذا الزم��ن يتحكم فيه املتلق��ي والقارئ
فهو يتساءل مع زوجته عن موطنه االصيل الحقيقي  .ب��دل عىل ه��ذا أن زمن املنت الح��كايئ هو زمن
يتس��اءل عن فلس��طني الحقيقية قبل االحتاللها من تاريخي يف حني أن الزمن املبنى الحكايئ هو زمن

قبل الع��دوان الصهيوين والفتك والس��لب والنهب جاميل  )17(،يش��وه الزم��ن االول و يخلخل بنيته ثم
الذي تعرضت له وتهجري اهلها ونزوحهم اىل بلدان يعيد بناءه من جديد عىل أس��س جاملية تسعى اىل

يف ش��تى دول العامل  .واسكان اناس وبرش جمعوا خلخلة توقعات  )18( ،القارئ و تكون لديه احساس

جميع��اً من دول وتوطينهم يف فلس��طني  .ومل ينظر بالجدي��د واالنتقال من املأل��وف اىل غري املألوف
اىل ذكري��ات مؤملة لواق��ع بائس ي��دور يف عقول  ،ألن الزم��ن االول ميثل ما هو ك��وين ومألوف يف
ابنائه��ا وهم يحلمون للعودة يف يوم ما  .لذلك ترى حني ميثل الزمن الثاين ما هو تقني يتضح ويتمظهر
ان ال��روايئ قدم للقارئ ص��ورة واضحة عىل الغربة يف التتابع املنظم للوصف والتداخل  )19(.يتضح لنا

املكاني��ة الت��ي تعرضت له��ا عائلة س��عيد وزوجته من هذه املقدمة النظرية عن مفهوم الزمن يف العمل

صفية بعد عودتهم اىل بالدهم .

•املطلب الثاين :االغرتاب الزماين:

االديب ان احس��اس االنس��ان بالزم��ن يرتبط بنحوه

البدين و تطوره العقيل  ،فيمر االنسان مبراحل زمنيه

شغل مفهوم الزمان النقاد قدمياً وحديثاً  ،وسلكوا فيه تب��دأ بالطفولة والفتوة والش��باب والنضج والكهولة

طرقاً شتى  ،إنه يشكل خطاً متواصالً  ،تنازعت عليه والشيخوخة  .ويف كل مرحلة زمنية يقرتن بها حدث
ق��وى ثالث يف املايض  ،والحارض  ،واملس��تقبل ،معني يتذكره االنسان و يستعيده ويحن اليه  ،ويتمنى

(ويؤث��ر ع��ن الش��كالنيني ال��روس انه��م كانوا من أن تع��ود أيامه وهو يعلم أنها ال تع��ود ويبث ما يف
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نفس��ه من حرسة وأمل يف فنه وادب��ه  .فيحس بذلك رقي��اً عليكم أن تقبلوا أن تكون��وا خدماً لنا معجبني

غربة زمنية يش��تيك بها حدث هذا الزمان الذي تغري بنا ولك��ن رأيت بنفس��ك ،كان بوس��عنا ان نجعلها
فيه كل يشء االنسان واملكان وغريها من متطلبات احسن بكثري .

الحياة فيقف موقف الع��داء والنفور من هذا الزمان  -اذا ً ملاذا اثبت .

 .واحياناً يكون موقفه س��لبياً فيحقق االنسان موقف ونظر اليها بحنق  ،فصمتت .

االستس�لام واالنقياد لألمر الواقع نظرا ً لقوة الظرف كانت تعرف  ،فلامذا تس��أل ؟ وهي متى قالت له أن
ال��ذي مير به ومت��رده وجربوته  .ورواي��ة (عائد اىل يذه��ب  ،فطوال عرشين س��نة تجنبت الحديث عن

حيف��ا) خري مثال ع�لى ذلك االغ�تراب الزمني  .إذ ذلك  ،عرشين س��نة  ،ثم ينبث��ق املايض كام يندفع
صور فيها (غس��ان كنفاين) ابش��ع ان��واع االغرتاب ال�بركان)( )20بدأ الراوي يف هذا املقطع بإس�ترجاع

الزم��اين يف ضل س��طوة الع��دوان الصهيوين عىل ذكريات مؤملة حدثت سابقاً فعىل الرغم من هدوء

اراضينا يف فلس��طني  .قدم (كنفاين) يف هذا العمل األوضاع يف املنطقة والس�ماح لهم بدخول بلدهم
األديب ص��ورة للعامل ع��ن األمل والحرم��ان والفقد اإل أنهم مل يحس��وا بذلك فعالً  .بسبب غربة الزمان
الذي تعرضت له هذا الش��عب املكلوم  ،إذ أضطر الذي يعيشون فيه  .غربة زمانية كبرية جدا ً  .كل يشء

اىل االغ�تراب قهرا ً عن أرضه فع��اش يف زمان غري قد تغري مل يكن الزمان نفسه الذي ترك فيه بالده منذ
زمانه بعد م��ا كان يدخل بأرق ثواب والعز والنعيم .عرشين س��نة لذلك جس��د (غس��ان كنفاين) الغربة
و م��ن اللوح��ات التي رس��م فيها (غس��ان كنفاين) الزمانية عىل لس��ان ش��خصياته الحقيقية يف الرواية

ص��ورة عن واقعه الزماين املغرتب قوله  -( :ما هذه (س��عيد) وزوجته (صفية) فنجد أن (سعيد) يتحدث
الفلس��فة التي مل تكف عنها طوال النهار ؟ األبواب بس��خريه مع زوجته (صفي��ة) عن مأس��اوية الواقع
والرؤي��ا وأم��ور أخرى  ،م��اذا حدث ل��ك ؟  -ماذا املؤمل الذي يعيش��ون في��ه  .و من النامذج األخرى

حدث يل ؟ قالها لنفسه وهو يرتجف  ،ولكنه تحكم يف رواية (عائد اىل حيفا) والتي متثل الغربة الزمانية

بأعصابه وعاده يقول لها بهدوء  -لقد فتحو الحدود م��ا نجد يف ه��ذا املقطع ( :وعندم��ا جاء املايض
فورا انهو االحتالل فجأة وفورا ً ،مل يحدث ذلك يف ب��كل ضجيجه وألول م��رة منذ عرشين س��نة تذكر
اي حرب يف التاريخ  ،أتعرفني اليشء الفاجع الذي ما حدث بالتفاصيل و كأنه يعيش مرة اخرى  .صباح

حدث فيه نيس��ان  ،1948واالن بعد ملاذا؟ لس��واد االربعاء 21 ،نيسان  ،عام . 1948

عيني��ك و عين��ي ؟ ال  .ذلك جزء م��ن الحرب انهم كان��ت حيف��ا مدينة ال تتوقع ش��يئاً رغ��م انها كانت

يقولون لنا تفضلوا انظر كيف اننا أحسن منكم واكرث محكوم��ة بتوتر غامض  .وفجأة القصف من الرشق
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م��ن تالل الكرمل العالي��ة  .ومضت قذائف املورتر ج��اءوا لينجدونا  ،لحظة املأزق  .ذلك اليشء راح
تطري عرب وس��ط املدينة لتصب يف األحياء العربية .االن  ..امله��م انن��ي حني عدت م��ع املقاتلني اىل
وانقلبت ش��وارع حيفا اىل فوىض  ،واكتسح الرعب املدين��ة املهج��ورة اعتقلونا وأمضي��ت فرتة طويلة
املدين��ة التي أغلق��ت حوانيتها ونواف��ذ بيوتها كان يف املعتق��ل  .ثم حني أطلق��وين رفضت أن أغادر

س��عيد يف قل��ب املدين��ة  ،حي��ث ب��دأت اصوات ياف��ا  ،وقد ع�ثرت عىل هذا البيت و أس��تأجرته من

الرص��اص واملتفج��رات متأل س�ماء حيف��ا  ،كان الحكومة)

()22

.

ق��د ضل حتى الظهر غري متوق��ع ان يكون ذلك هو عرج (غس��ان كنفاين) عىل شخصية (فارس اللبدة)

الهجوم الش��امل) ( )21بدا (س��عيد) يف هذا املقطع ( )23هذه الش��خصية التي مات��ت من االغرتاب عىل

يس�ترجع ويستعيد ذكريات منذ عرشين سنة فعندما مختلف اشكاله وانواعه وهي ال تقل املاً عن (سعيد)
ع��اد اىل حيفا وصل اىل مش��ارف املدينة بدأ يعيد وعائلته فقد تم تهج�يره قرسا ً من مدينة وعندما عاد
رشي��ط ذكرياته وتسلس��لها يف ذاكرت��ه  .فهو يعرف وج��د نفس��ه مغرتبا يف مدينة وهذا ه��و أقىس أنواع

بكل تفاصيل ذلك اليوم ( )1948 /4/21هذا اليوم االغ�تراب عندما يجد االنس��ان نفس��ه غريباً داخل
الذي انقلبت فيه كل املوازين االخالقية يف العامل  .داره ومدينت��ه ولكن ال يس��تطيع أن يغ�ير من الواقع

فبدا العدوان الغاشم يصب غضبه عىل هذه العوائل ش��يئاً  .لذلك عندما رجع (فارس) اىل داره وجد أن

الع��زل دون وازع م��ن دين او ع��رض او قانون فهذا هناك عائله تس��كنه وتحل فيه  .ولك��ن هذه العائلة
الرشي��ط الذي ص��ورة وحفظه (س��عيد) يف ذاكرته فلس��طينية منكوب��ة كانت األخرى الت�شرد والضياع
بشكل غربة زمانية مؤملة ضلت عالقة يف باله مدى واألمل الذي عاناه كل من (فارس) و (س��عيد)  .فبدأ

الحياة  ،وذلك يف ظل تأثريه الس��لبي والنفيس عىل ذلك الرجل الذي يسكن يف داره يرشح له األسباب
شخص (س��عيد) عىل الرغم من فك الحصار عىل التي جعلته يسكن يف بيته فبدأ يسرتجع مع (فارس)
املدينة و صار بإمكانه الرجوع اىل بيته ومأواه .

ذلك اليوم الذي أس��تيقظت املدين��ة عىل أصوات

ومن الش��واهد األخرى التي يوض��ح فيها (كنفاين) املدافع والقنابل  ،إنه حرب حزيران ( )1948ذلك

االغ�تراب الزماين يف هذه الرواية م��ا نجد يف هذا اليوم الذي بقي عالقاً يف ضمري كل أبناء ذلك الحي
املقطع ( :ووقف الرجل وقد تغري وجهه  ،ثم قال  -مل��ا القوه من فجيعة ودمار حل بهم وخلده التاريخ

أنا من يافا من س��كان املنشية  .و يف حرب  1948عرب العصور واالزمان  .لذا جس��د (كنفاين) يف هذا

هدمت قنابل املورتر بيتي لس��ت أريد أن أروي لك املقطع من الرواية صورة واضحة عن الغربة الزمانية
اآلن كيف س��قطت ياف��ا وكيف انس��حبت  ،أولئك الت��ي حلت باملدينة وأهله��ا وخصوصاً عندما عاد
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بعد عرشين سنة .

•املطلب الثالث :االغرتاب النفيس:
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عىل الواقع واالحس��اس الس��لبي تج��اه املجتمع
الذي يعيش فيه إكتشاف انعدام قيمة الحياة كل هذه

ويس��ميه عل�ماء النف��س االغرتاب ال��ذايت ويتمثل األمور تؤدي اىل العزل��ة واالغرتاب عن الذات عن
يف زوال االرتب��اط بني الذات وما عليه االنس��ان أو الخارج  )27(.و هذه الدرجة من االغرتاب ال تحدث

م��ا كان عليه  ،مبا يف ذلك ارتب��اط حياته الحارضة فج��أة  .و ماهي االحالة او نتيج��ة لحاالت اغرتابية
مباضيه  ،وبؤرة هذا االغرتاب هو البعد عن مش��اعر سابقه لها قد اصابت االنسان وأفقدته الثقة باملكان

امل��رء ومعتقدات��ه وطاقاته  )24(.وذلك أن االنس��ان والزمان الذي يعيش فيهن .فمصطلح االغرتاب هنا
حني يرصد سوء الواقع الذي يعيش فيه  ،ويفقد فيه يحمل داللة عىل احوال نفسية وعقلية تتفاوت درجة
كل آماله وطموحات��ه التي يتطلع اليها  .ويعجز عن قوتها  ،فقد يعني مج��رد الرسحان والرشود الذهني

تحقيقها  ،يتمرد ع�لى ذلك الواقع ويرفضه  ،فيعمد الناتج عن إهتامم األنس��ان بأمور معينه  ،تبعده عن
اىل الهج��رة واله��روب من ذل��ك الواق��ع املزري ذاته وبيئته بها عن نفس��ه كام قد يعني فقدان الحس
ال��ذي وقف ض��د طموحاته  ،فيصنع لنفس��ه عامال أو غي��اب الوعي كام يحدث يف الحاالت النفس��ية

نرجس��يا متفائ�لاً منفصالً ع��ن الواقع الفع�لي تبعاً املرضية املتعددة .

()28

لذلك االغرتاب .

()25

ومن ص��ور االغ�تراب النفيس ال��ذي وجدناها يف

وتتج�لى مظاهر االغ�تراب النفس يف ش��عور طاغ رواي��ة (عائ��د اىل حيفا) والتي توضح فيها (غس��ان

باألمل والحزن والي��أس والعجز والعزلة االجتامعية كنف��اين) هذا املفهوم م��ا حددناه يف هذا املقطع :
ويتمي��ز املغرتب بالقلق واالكتئاب  ،مع احس��اس (حسناً  ،من اين نبدأ ؟ ولكنها ظلت صامتة ،وسمع

بالالواقعي��ة والف��راغ والس��أم والس��خط  ،وغالب��اً صوته��ا الخافت يبيك مبا يش��به الصم��ت  ،وقدر
ما يكون يف سلوكه عدائياً مع االخرين وتتفاعل هذه لنفس��ه العذاب الذي تعانيه  ،وعرف إنه ال يستطيع
االبع��اد في�ما بينها  ،وقد يزداد ش��عور الفرد ببعد او معرف��ة العذاب ع�لى وجه الدقة  ،ولكن��ه يعرف أنه
اكرث من هذه االبعاد  )26(.فاالغرتاب النفيس نتيجة  ،ع��ذاب كب�ير  ،ظ��ل هناك عرشي��ن س��نة وأنه اآلن
ملا يحدث للفرد من اضطرابات نفس��يه وعقلية وما ينتصب عمالقاً ال يصدق يف أحش��ائها  ،ورأس��ها ،

يحس فيه من غربة يف العامل وفتور وجفاء يف عالقته وقلبه��ا  ،وذاكرته��ا  ،وتصوراتها  ،ويهيمن عىل كل
باآلخرين  .فاالنفصال عن الذات والواقع و ش��عور مستقبلها واستغرب كيف أنه مل يفكر أبدا ً مبا ميكن
االنس��ان باختالفه عن االخرين وافتقاده االحساس أن يعني��ه ذلك الع��ذاب  ،ومبدى م��ا هو غارق يف

بالعالقة بينه�ما  ،ومن ثم انعدام الق��درة يف التمرد تجاعيد وجهه��ا و عينيها وعقله��ا  ،وكم كان معها
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يف كل لقمة أكلتها ويف كل كوخ عاش��ت فيه  ،ويف املتدف��ق أمام مياه امليناء الباكية  .والش��ك انه كان

كل نظ��رة رمتها ع�لى أوالدها و علية وعىل نفس��ها كذلك بالنسبة لصفية  ،وقد تحدثا طوال الطريق عن
واالن ينبثق ذلك كله بني الحطام والنس��يان واألىس كل يشء اإل خل��دون  ،وقرب بيت غاليم فقط إلتزم
 ،وي��أيت عىل ركام الهزمية املريرة التي ذاقها مرتني الصمت  ،وها هام اآلن ينظران صامتني اىل الطريق

عىل األق��ل يف حياته) ( . )29يف ه��ذه اللوحة الفنية الت��ي يعرفانها جيدا و امللتصقة يف راس��هام كقطع
التي قدمها (كنفاين) والتي رسم فيها صورة واضحة من لحمهام وعظامهام)(. )30

عن الحاالت النفس��ية املتأزمة املري��رة التي مرت نجد يف ه��ذا املقطع من الرواية ص��ورة أخرى من

بها هذه العائلة املنكوبة عائلة (سعيد وصفية) التي صور االغرتاب النفيس التي كانت نتيجة لالغرتاب
فق��دت أبنها يف اثناء التهجري والنزوح القرسي عىل امل��كاين وفقدان األش��خاص والعائلة واملجتمع .

مدين��ة (حيفا)  .هذه العائل��ة التي ظلت طوال عرش فعندما فقد (س��عيد وصفية) ولدهام (خلدون) و مل
س��نني تعيش بني الحلم واألمل م��ن جهة واليأس يستطيعا أن ينقذاه أثر الهجوم الصارم من قبل العدو

والقنوط من جهة اخرى  .أختلطت عليها املش��اعر الصهيوين عىل مدينة (حيفا) صار كل يشء لديهام
بني اإليجايب والسلبي  ،فهي تحلم بالعودة اىل بيتها غربه يف املكان غريب والزمان غريب واألشخاص

ذات يوم وتسرتد أبنائها الذين مل تستطع أن تنقذهم غرب��اء  ،كل هذه مقدم��ه لالغ�تراب النفيس الذي
معها بس��بب تداع��ي األحداث املفاج��ئ  .لذلك أصب��ح مالزماً له��م  .فقد فقدت ه��ذه العائلة طعم

نج��د أن الروايئ يف هذا املقطع قدم للقارئ صورة الحي��اة والتمتع مبلذاتها  ،و هذا كله صورة واضحه
واضحة عن االغ�تراب النفيس البش��ع والذي كان للواقع امل��زري الذي مرت به العوائل الفلس��طينية

نتيجة لالغ�تراب املكان والزم��ان والروحي الذي يف ذلك الزمان وما آلت اليه ظروفهم من أمل وغربة
تعرضت له هذه العائلة سابقاً  .ومن الصور األخرى وضي��اع  .ومن حاالت االغ�تراب النفيس يف رواية
عىل هذه الحالة النفسية ما نجده يف هذا املقطع إذ (عائ��د اىل حيفا) ما نج��ده يف هذا املقطع إذ يقول
يقول ال��روايئ ( :وحني نظر اىل صفية راها ترتجف ال��روايئ (و للحظة رغ��ب يف أن يقوم ومييض فلم

 ،وش��هد وجهها مييل بوض��وح لإلصفرار  ،فخرج يع��د يهمه أي يشء  .ليك��ن خلدون ميت��اً  ،أو حياً
م��ن الغرفة  ،إذ أحس هو اآلخر بدموع حارقة تس��د  ،ال ف��رق  ،فح�ين تصل األمور اىل هن��ا فليس مثة

حلق��ة  ،ومن��ذ تلك اللحظة مل يكف إس��م خلدون م��ا ميكن أن يق��ال  ،و أنتابه غض��ب مهيض وم ّر ،
عن الدق يف رأس��ه  ،متاماً مثل�ما كان قبل عرشين وأح��س أنه ع�لى وش��ك أن يتفجر م��ن الداخل ،
سنة حني سمعه يدق املرة تلو االخرى فوق الزحام وليس يدري كيف س��قط نظر عىل تلك الريش��ات

«مفهوم اإلغتراب في رواية« :عائد إىل حيفا» {غسان كنفاني}»

د .غانم أحمد حسني

الخمس م��ن ذيل الطاووس التي كانت مزروعة يف
االناء الخشبي وس��ط الغرفة  ،ورآها تتحرك بألوانها
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الخاتمة

الفذة الرائعة التي ال تصدق  ،من هبوب نس��مة من

الهواء إذ خل��ت من النافذة املفتوحة وفجأة س��أل لقد حاولت يف بحثي هذا دراس��ة مفهوم االغرتاب

بفظاظة وهو يش�ير اىل املزهري��ة)( .)31عندما يصل يف أدب غس��ان كنف��اين ورواي��ة (عائ��د اىل حيفا)
االنس��ان اىل مرحلة اليأس تنعدم عنده االشياء  .فال منوذجاً .وقد توصلت اىل نتائج عديدة أهمها:

يستطيع ان مييز بينها تختلط مشاعره ويصبح انساناً  -1لق��د تضمن مفه��وم االغ�تراب دالالت عديدة

هامش��ياً عابثاً  .وه��ذا ما حصل (لس��عيد و زوجته تطورت بتطور الزمان واختلفت باختالف الثقافات.
صفي��ة) عندم��ا اوى اىل منزله�ما يف مدينة (حيفا) فاالغ�تراب متعدد ال��دالالت واملظاهر و تعود يف
بعد عرشين سنة من االغرتاب  ،وصلت بهم الحالة نشأتها اىل املجتمع الذي نشأ فيه .
النفس��ية املغرتب��ة املتأزم��ة اىل مرحل��ه اليأس من  -2نش��أ (غس��ان كنفاين) يف بيئة مليئ��ة باألحداث

ش��دة الواقع املؤمل الذي انصدم به وجد (س��عيد) منذ والدت��ه  .فتعود عىل أن تكون رواياته معربة عن
ان كل يشء يف مدين��ه ومنزل��ه قد تغ�ير فضالً عن املجتم��ع واألحداث التي تقع فيه  .اي تعد نوعاً ما
العائلة اليهودية التي اس��تولت ع�لى منزله  .وولده عن الخيال واتجه اىل الواقع .
الذي تغريت فطرته واصبح يدي��ن بالديانة اليهودية  -3كانت ثيمة االغ�تراب واضحه يف جميع أعامله

ليس هذا فحس��ب ،بل أصبح جندي��اً قاتل أهله يف االدبي��ة  .فنج��د أن ال��روايئ أك��د ع�لى االغرتاب
صفوف الع��دو اليهودي الصهيوين بعد ما ترىب يف امل��كاين والزماين الذي تأث��ر املجتمع بهام نتيجة
احضان ه��ذه العائل��ة اليهودية  .وت�شرب بعاداتها الظلم الواقع عليه من العدوان الصهيوين .
وتقاليده��ا التي تختلف جذرياً عن تعاليم اإلس�لام  -4كان االغ�تراب النفيس نتيج��ة حتمية لالغرتاب

الحني��ف  .كل هذه األم��ور اجتمعت لتخلف حالة الزماين واملكاين  .إذ نجد أن األزمة النفس��ية تتولد
من االغرتاب النفيس الذميم لدى (س��عيد وصفية) بعد معاناة ش��ديدة تعرض لها الفرد من طرق ظاملة
فع�لى الرغم م��ن عودتهام اىل منزله�ما يف (حيفا) وقعت عليه .
وبإمكانهم الحصول عليه مرة أخرى ،اإل أنهم فقدوا  -5عال��ج (غس��ان كنف��اين) يف روايات��ه الكثري من
تلك الروح الحنينة التي كانت تجمعهم به .

❊

❊

❊

األمور التي تتعلق مبجتمعه الذي يعيش فيه  ،إذ بني

للعامل ما يحصل من ظل��م وتهجري وإقصاء ونزوح
قرسي تعرض له هذا الشعب املظلوم .
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 -6كان��ت جمي��ع أعامله تحم��ل أم�لاً متفائالً يف

الهوامش

الرجوع اىل بلده يوماً ما  ،فهو عىل الرغم من األمل
واألىس ال��ذي تحمله أعامله نتيج��ة ما يحصل يف

بالده  ،اإل إننا نجد أن هناك أمالً يف العودة اىل بالده  -1ينظر  ،لسان العرب  ،أبن منظور . 31 ، 10 ،
وتحريرها من العدوان الظامل .

❊

❊

 -2ينظر ( ،القاموس املحيط) الفريوز ابادي  :مادة
غرب .

❊

 -3الطرية والحنني يف الشعر الجزائري  ،عمر بو قرورة
 ،منشورات جامعة بائنه  ،د .ط  ،د.ت . 13:

 -4ينظ��ر  ،االغرتاب يف التنظي�مات االجتامعية ،
شتا السيد عيل  ،مكتبة االشعاع الفنية  ،االسكندرية

د .ط . 32 : 1997 ،

 -5االغرتاب  ،شاخت ،ترجمة كامل يوسف حسن

،بريوت املؤسسة العربية للدراسات . 56: 1980،

 -6ينظ��ر  ،اح��وال االغ�تراب الكاف��كاوي و رواية
(املس��خ) منوذجاً  ،عامل الفكر  ، 1984 ،مج 15

 ،ع . 85 ، 2

 -7ينظر ( ،رواية الرجال يف الشمس)  ،ينظر  ،رواية
(عائد اىل حيفا) (غسان كنفاين)

 -8امل��كان يف الش��عر الع��رايف الحديث  ،س��عود
احمد يونس . 12 :

 -9بنية الشكل الروايئ  ،القضاء  -الزمن  -الشخصية
 -حسن الجراوي . 25 :

 -10بن��اء الرواية (دراس��ة مقارن��ة يف ثالثية نجيب
محفوظ) ،سيزا احمد قاسم . 103 :

 -11رواية عائد اىل حيفا  ،غسان كنفاين . 6 :
 -12املصدر نفسه . 9 :
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 -13املصدر نفسه . 29 :
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 -14املصدر نفسه . 77 :

 -15بنيه الشكل الروايئ . 107 :

 -16ينظ��ر  ،نظري��ة املنه��ج الش��كيل (نص��وص  -1إغرتاب اإلنس��ان املعارص وشقاء الوعي،فيصل
الش��كالنيني الروس)  ،تزفيتان ت��ودوروف ترجمة  ،عباس،دار املنهل اللبناين2008،م.

ابراهيم الخطيب . 82 :

 -2األغرتاب س�يرة ومصطل��ح  ،محمود رجب،دار

مرتجمة كامل عويد . 15 :

-3اإلغرتاب ،شاخت ،ترجمة ،كامل يوسف حسن،

مجيد الربيعي  ،سعد العتايب . 138 :

 -4االغرتاب يف التنظيامت االجتامعية  ،شتا السيد

 -20رواية عائد اىل حيفا . 8 :

. 1998

 -22املصدر نفسه . 57 :

السويدي،مكتبة مدبويل،القاهرة،ط1997 ،1م.

 -17ينظر  ،قضايا الرواية الحديثة  ،جان ريكاردو  ،املعارف للطباعة والنرش  ،القاهرة 1986،م.

 -18ينظ��ر  ،البنية الرسدية يف روايات عبد الرحمن بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات1980،م.

 -19ينظر  ،خطاب الحكاية  ،جريار جينني  . 45 ،ع�لي  ،مكتبة االش��عاع الفنية االس��كندرية  ،د.ط ،
 -21املصدر نفسه . 11:

 -23ينظر املصدر نفسه . 50:

 -5اإلغرتاب يف الشعر األموي،فاطمة محمد حميد
 -6الغرب��ة والحن�ين يف الش��عر الجزائري،عم��ر

 -24ينظر  ،االغرتاب  ،ريتشارد شاخت . 205 :

برقروة،منشورات جامعة باتنة،د.ط،د.ت.

الوعي  ،فيصل عباس . 302 :

محفوظ ،سيزا أحمد قاس��م،الهيئة املرصية العامة

محمد حميد السويدي . 160 :
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