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 َعَذاِب  ِإنَّ  َكَفر ُت    َوَلِئن ۖ   ََلَزِيَدنَُّكم   َشَكر ُت   َلِئن رَبُُّكم   َتََذَّنَ  َوِإذ   ﴿ تعاىل قال

 .إبراهيم /07 ﴾ َلَشِديد  

 حنمد هللا سبحانه وتعاىل ونشكره على توفيقه وفضله إلمتام هذا البحث.

أتقدم ابلشكر اجلزيل، وعظيم االمتنان إىل أستاذي الفاضل "خلضر تومي" 
نتاجه هذا البحث، فهو مل يبخل علي على حسن توجيهه، والذي كان 

ابلنصح واإلرشاد أو بشيء من وقته وجهده، فكان نعم األستاذ املرشد. 
 وهللا ويل التوفيق

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـــــــدمــــــــــــــــة
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ابلتغريات السياسية واالقتصادية والثقافية بسبب خملفات هذا يعيش اإلنسان يف عامل يتميز 
إفرازاته على احلضارة اإلنسانية، واليت أّدت إىل تعقد جمرايت احلياة وصعوبتها، ما خلق  العصر و

عاملا من التناقضات والصراعات مع النفس البشرية لعجزها عن التأقلم والتعايش مع املعطيات 
إىل بروز ظواهر عديدة انعكست سلبا على اإلنسان، ومن بني هذه  الراهنة للواقع، ما أّدى

 الظواهر ظاهرة " االغرتاب".

  هذه الظاهرة اليت ارتبطت ابإلنسان منذ األزل، بدءا مبفارقة موطن خلقه األول وصوال 
إىل حاضران اليوم. فظاهرة االغرتاب ليست حديثة، بل هي قدمية قدم اإلنسان ُعرفت يف خمتلف 
اجملتمعات عرب كل األزمنة و األوقات، لكّنها مل أتخذ أبعادها املنهجية إال مع الدراسات النفسية 

 والفلسفية احلديثة من القرن العشرين.

قد انعكست هذه الظاهرة على األدب فأصبح االغرتاب موضوعا ابرزا فيه، ألّن األدب  و
واالجتماعية. و ألّن الرواية جتسيد لرؤية مرآة عاكسة للمجتمع، يّصور قضاايه وتغرياته الفكرية 

اإلنسان، فهي األكثر التقاطا ملشاكل الواقع وسلبياته خاصة يف زمننا، كوهنا أكثر صلة بظاهرة 
عبلة قدوار لتتبع   االغرتاب. هلذا جاءت دراستنا املوسومة بـــــ االغرتاب يف رواية " اعرتاف موجة " لـ

الرواية اجلزائرية املعاصرة، ورصد التجليات اجلمالية و الفنية  خصائص هذه الظاهرة يف منوذج من
 فيها.

وقد كان الدافع يف هذا حماولة إماطة اللثام، وكشف خبااي هذه الظاهرة اليت تشرتك فيها  
اإلنسانية مجعاء، وهي ظاهرة االغرتاب، يضاف إليها عزوف الباحثني وقلة الدراسات حوهلا 

ربية عامة واجلزائرية خاصة، واقتصار الدراسات على جانب الشعر خاصة يف جانب الرواية الع
 فقط. األمر الذي دفعنا إىل طرح عديد من التساؤالت نوجزها يف اآليت:

 ماذا نعين ابالغرتاب؟ وما هي عالقته ابألدب؟ وكيف كانت النظرة الغربية والعربية له؟ -

 بيان أوجهه؟ ردية يف إبراز مالحمه وما هي مظاهره يف الرواية؟ وكيف سامهت العناصر الس -
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وقد اقتضت الدراسة تقسيم البحث إىل فصلني، مستفتحني مبقدمة تالها فصالن، محل  
هذا  ؛عنوان االغرتاب ماهيته وأبعاده وأشكاله، وتناول مفهوم االغرتاب لغة واصطالحا األول 

 أبعاد االغرتاب ومظاهره األخري الذي ُدرس يف الفكر الغريب ويف الرتاث العريب، إضافة إىل
وأشكاله. أّما الفصل الثاين فجاء موسوما بعنوان جتليات االغرتاب يف الرواية وبواعثه، واندرجت 
حتته أربعة عناصر، اهتم العنصر األول بدراسة اغرتاب الشخصية والبحث يف األسباب والدواعي 

خالل االسرتجاع واالستباق، واختص الكامنة خلفها، وتناول العنصر الثاين االغرتاب الزماين من 
الثالث ابالغرتاب املكاين، وجاء فيه ذكر األماكن املغرتبة وأسباب اغرتاهبا، يف حني عاجل العنصر 
الرابع اغرتاب اللغة، ومدى أتثريها وبروزها فنيا يف الرواية. وأخريا اختتمنا ما بدأانه خبامتة حوت  

 أهم النتائج املتوصل إليها.

 دان يف حبثا هذا على املنهج النفسي لدراسة وحتليل انعكاسات هذه الظاهرة وقد اعتم 
على نفسية شخصيات الرواية، يضاف إليه املنهج التارخيي الذي عمل على تتبع ظاهرة االغرتاب 

اترخييا عرب األزمنة والعصور، كما انفتح البحث على آلييت الوصف والتحليل من خالل وصف 
  الرواية عن طريق تقدمي مناذج وحتليلها، مث ربطها بسياق الظاهرة.الظاهرة  كما وردت يف

وقد استعنا ابلرواية كمصدر، وبعض املراجع ال يكفي املقام لذكرها مجيعا، بل من أمهها:   
  حيي عبد هللا : االغرتاب ) دراسة حتليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية (، وكتاب  دراسة

االغرتاب، و كتاب حليم بركات االغرتاب   سيكولوجيةفة : دراسات يف عبد اللطيف حممد خلي
 يف الثقافة العربية، وكذا كتاب وابل نعيمة  االغرتاب عند كارل ماركس.

 ومل خيل هذا البحث من صعوابت وعراقيل، لعّل من أبرزها غموض املوضوع وتشعبه     
املوضوع خاصة تطبيقاته الروائية من كل النواحي، عالوة على ذلك نقص الدراسات يف هذا 

 يضاف إىل ذلك ندرة وقلة املراجع اليت تناولت املوضوع ابلبحث والدراسة.
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وختاما أتقدم أبمسى عبارات الشكر والعرفان لألستاذ الفاضل " تومي خلضر " على تفضله  
 لسديدابإلشراف على هذه املذكرة، والذي مل يبخل علينا فيها ابلنصح واإلرشاد، والرأي ا

يف التوجيه، فله منا كل االحرتام والتقدير. و الشكر موصول لكل الذين مدوا لنا أيدي املساعدة 
 وتفضلوا علينا بذلك من قريب أو بعيد. وهللا ويل التوفيق.

  

 



 

 

 

 
    

  الفصل األول    
 

 

 

 

 

 



 

 

 االغتراب ماهيته و أبعاده و أشكاله:
 مفهوم االغترابأوال: 

 لغة -1
 اصطالحا -2

 أبعاد االغتراب و مظاهرهثانيا: 
 العجز -1

 الالمعنى -2

 الالمعيارية -3

 العزلة االجتماعية -4

 االغتراب عن الذات -5

 ثالثا: أشكال االغتراب
 االغتراب الذاتي -1

 االجتماعياالغتراب  -2

 االغتراب السياسي -3

 االغتراب االقتصادي -4

الدينياالغتراب  -5
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 (:Alienation) مفهوم االغرتاب :أوال

لالغرتاب معان ودالالت عديدة تعكس طبيعة النظر إليه والرؤية الفنية له، وتتبع اللفظ  :لغة -أ
 يف لسان العرب يف مادة "َغَرَب" فلقد جاء يف املعاجم العربية يشري إىل معىن البعد والنوى.

 وأَْغَربَُه: حَنَّاُه، والُغْربَُة والَغْربُ  ،وقد َغُرَب عنا يـَْغُرُب َغْرابا  ،الَغْرُب: الذهاب والتنحي عن الناس"
الرجل وأغرب  وتزوج من غري أقاربه، واغرتب الرجل نكح يف الغرائب النزوح عن الوطن واالغرتاب،

وغربة  ا إذا أمعن فيها ونوى غربة بعيدة،ويقال غّرب يف األرض وأغرب فيه جاء بشيء غريب،
 1النوى بعدها".

التغرب، وغّرب غاب وبُعد  لغربة( "النزوح عن الوطن واالغرتاب وويف املعجم احمليط: )ا   
 2واغرتب تزوج يف غري األقارب".

أّما يف معجم العني فقد وردت اللفظة غري بعيدة عن املعاين السابقة، قال "اخلليل بن أمحد    
ربته غربة الفراهيدي": "والغربة االغرتاب عن الوطن، وغّرب فالن عنا يغرب غراب، أي تنحى، وأغ

 3أّي حنيته، والغربة النوى والبعد".

من خالل هذه التعريفات يتضح أّن جّل املعاجم أمجعت على أّن مفهوم االغرتاب احنصر يف معىن 
 البعد والنأي والنزوح عن الوطن.

االغرتاب ظاهرة إنسانية موجودة يف خمتلف أمناط احلياة االجتماعية، ويف كل  :اصطالحا -ب
الثقافات الغربية والعربية. لكن قبل الولوج إىل شرح معامل هذه الظاهرة جتدر اإلشارة إىل أّن هناك 

  مفارقة اصطالحية بني لفظيت الغربة واالغرتاب، فالغربة كما أوردان معناها سابقا أبهنا النزوح   
عن الوطن واالنتقال من مكان إىل آخر بغية العيش الكرمي، فاقتصر مدلوهلا يف الغالب على اهلجرة 

                                                           
 3225ص ،1981 ،2ط ،مصر ،القاهرة، دار املعارف ،لسان العرب ،ابن منظور -1
 206ص ،1997 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،احمليط قاموسال ،الفريوزآابدي -2
 271ص ،2003 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: عبد احلميد هنداوي ،العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي -3
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. وهي رحلة 1من بلد إىل بلد، وإهنا كما استخدمها "حيي عبد هللا"، "تعين االبتعاد عن الوطن" 
 حتال والعيش مادية دافعها البحث عن العيش الرغيد واحلياة الكرمية اليت تدفع ابلشخص إىل االر 

يف احرتاقات الغربة والوحدة. أّما االغرتاب فيقصد به املعىن املادي والروحي أي الشعور ابلعزلة 
وأغرب الغرابء من صار غريبا  »والتيه داخل الوطن، كما جاء على لسان "أيب حيان التوحيدي": 

ىن يع وإمنا، التغرب عنه فقط فاالغرتاب ال يقتصر على النزوح عن الوطن و 2.«يف وطنه
 ذاككان يف وطنه بني أهله وخالنه، فحىت وإن   ،املعيشيواقعه  يفابملشكالت اليت تواجه الفرد 

، مع احتواء املعىن السابق، وهو االنتقال   ه الفرد على حد قول "التوحيدي"هأقصى اغرتاب يواج
 و الرتحال من بلد إىل آخر.

وهو اتساع معىن االغرتاب واحتواؤه  فهناك تداخل بني اللفظتني مع وجود فرق بسيط،
 على معاين عديدة حسب جمال الدراسة.

 :االغرتاب يف الفكر الغربأ/ 

(، والكلمة الفرنسية Alienation) تُقابل الكلمة العربية )اغرتاب( "الكلمة اإلجنليزية
(Alienationوالكلمة األملانية ،) (Entremdung وقد اشتقت الكلمتان اإلجنليزية ،)

 (، وهي اسم مستمد من الفعل الالتيينAlienation) والفرنسية أصلهما من الكلمة الالتينية
(Alienare والذي يعين نقل ملكية شيئ ما إىل آخر، أو يعين االنتزاع أو اإلزالة، وهذا الفعل ،)

( أي االنتماء إىل شخص آخر أو التعلق به  Alienus) مستمد بدوره من كلمة أخرى هي

                                                           
 ،1ط ،بريوت, لبنان ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الروائية نحتليلية لشخصيات الطاهر بن جلو ة االغرتاب: دراس ،حيي عبد هللا -1

 23ص ،2005
  . نقال عن: 16ص)دط(، )دت(،  ، اجلزائر،منشورات جامعة ابتنة ،1962-1945الشعر اجلزائري احلديث الغربة واحلنني يف  ،عمر بوقرورة -2

 75ص ،1981 ،1طالكويت،  ،الكويت،دار القلم ،اإلشارات اإلهلية ،أبو حيان التوحيدي



  :                                       االغرتاب ماهيته وأبعاده وأشكالهالفصل اَلول
 

 
8 

( الذي يدل على اآلخر سواء كاسم Alius) لمة األخرية مستمدة يف النهاية من اللفظوهذه الك
 .1أو صفة"

وميتاز مصطلح )االغرتاب( ابلغموض والتشتت واإلهبام بسبب تعدد مفاهيمه   
واستخداماته اليت تشمل جّل نواحي احلياة، فقد توصل عامل االجتماع األمريكي "ملفني 

إىل حتديد مخسة مفاهيم خمتلفة لالغرتاب أطلق  1959عام ( Melvin Seemanسيمان")
عليها تسميات:"العجز، وفقدان املعايري، وغياب املعاين، والالنتماء، وما يسمى االغرتاب 

 .2الذايت"

( هذا املصطلح يف كتابه Richard Schachtكما استعمل "ريتشارد شاخت")    
 3)االغرتاب( لإلشارة إىل املفاهيم اآلتية :

 االنتقال غري الشرعي للملكية من إنسان أو من شعب آلخر. -1

 فقدان القدرة العقلية أو غياب الوعي. -2

 اضمحالل العالقات الودية بني شخص وآخر. -3

من   ابتعاد اإلنسان عن هللا، فينسب بعض املؤرخني مثل هذا االغرتاب الديين إىل جتارب كل  -4
 اتريخ تطوير املسيحية.( يف Luther( و"لوثر" )Paul"بولس" )

 

 

 
                                                           

 21ص ،االغرتاب ،ي عبد هللاحي -1
 36ص ،2006 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،االغرتاب يف الثقافة العربية ،حليم بركات -2
 37ص ،املرجع نفسه -3
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 :(Hegel) االغرتاب عند هيغل /1

يُعّد "هيغل" واحدا من أشهر الفالسفة الذين ظهروا على ساحة الفكر احلديث، إذ أوىل    
موضوع االغرتاب أمهية كبرية فهو "أول من استخدم املصطلح استخداما منهجيا مقصودا 

 .1ومفصال"

انفصال الذات اإلنسانية عن املوضوع، وهو العامل ويتجلى االغرتاب حسب رأيه يف 
اخلارجي الذي يصبح مناهضا وغريبا عنها ما يسبب حاالت خمتلفة من االغرتاب، كاالغرتاب 

املواطن )اإلرادة اخلاصة(، والدولة)اإلرادة  -السياسي الذي "يّنم عن تعارض العالقة بني الفرد
كيان مناقض ومعاد لألوىل فتنتهك احلرايت واحلقوق العامة(، وذلك حني تتحول هذه األخرية إىل  

، والذي يؤدي بدوره إىل خلق أنواع أخرى من االغرتاب، كاالغرتاب االجتماعي 2الفردية"
 واحلقوقي والنفسي.

ويعترب االغرتاب الذايت أشد أنواع االغرتاب، ألن اإلنسان فيه يفقد هيبته وكرامته وسط   
فتزداد اهلوة والصراع بينه وبني ذاته، واالغرتاب الذايت هو"أن يضّيع  جمتمع ال يعرتف به، وبقدراته

اإلنسان شخصيته األوىل ويصري إنساان آخر أغىن من األول، فاإلنسان يضّيع نفسه عندما يصبح 
 3غريبا عنها، أي عندما يفقد حريته ويصبح منصهرا يف جمتمع ال يعرتف له أبي استقالل ذايت".

 أّن االغرتاب "حالة الالقدرة أو العجز اليت يعانيها اإلنسان عندما كما يذهب "هيغل" إىل
يفقد سيطرته على خملوقاته ومنتجاته وممتلكاته، فتوّظف لصاحل غريه بدل أن يسطو هو عليها 

      ، فبعد أن ربط "هيغل" االغرتاب بذات اإلنسان توجه به وجهة أخرى 4لصاحله اخلاص"
وهي ربطه حبريته وذلك ألحقية اإلنسان يف االستيالء على ممتلكاته والسيطرة عليها أو عجزه   

                                                           
 12ص ،2014 ،اجلزائر، بسكرة جامعة حممد خيضر)خمطوطة(،  ، ماسرت،مفالح نكسار حملمداالغرتاب يف رواية ا ،فطيمة الصيد -1
 20ص ،2013اجلزائر، )دط(،  ،اجلزائر ،مؤسسة كنوز احلكمة ،االغرتاب عند كارل ماركس ،وابل نعيمة -2
 765ص، 1ج ،1982)دط(،  ،لبنانبريوت،  ،دار الكتاب اللبناين ،املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا -3
 37ص ،االغرتاب يف الثقافة العربية ،حليم بركات -4
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عن ذلك متاما. هذا العجز هو الذي يسبب حالة حرب بني ذاته وممتلكاته اخلاصة، حني يراها 
تسلب منه وتوّظف لصاحل غريه، وهو مكتوف األيدي ال يصنع شيئا فتزداد اهلوة بينه وبني 

 سات والعامل اخلارجي.املؤس

 :(Feverbach) االغرتاب عند فيورابخ /2

 1يعترب "فيورابخ" من أولئك الفالسفة الذين يطلق عليهم اسم "اهليغليني الشباب"*  
لتشبعهم أبفكار معلمهم "هيغل". لكّنه سرعان ما انسلخ عن هذه األفكار حماوال قلب أساسها 

      سألة االغرتاب عن املؤسسة الدينية، فالدين نوع من خالل فلسفته اجلديدة اليت اهتمت مب
إّن الدين اغرتاب ألنه عامل ومهي يقوم يف أساسه  » من االغرتاب حسب "فيورابخ" الذي يقول:
     ، وألنّه يتناقض مع العقل واملثل األخالقية 2«على استالب عقل اإلنسان وقدراته اخلاصة 

العامل الومهي الذي يستلب ماهية اإلنسان احلقة لتعارضها مع ذاته فهو ابلنسبة له تعبري عن ذلك 
فالدين يتمثل أساسا يف تلك العالقة اليت يقيمها اإلنسان مع ذاته. وهنا يكمن زيفه وحمدوديته 
وتناقضه مع العقل، فاإلنسان يغرتب عن نفسه ألنّه "يعكس من خالل إميانه الديين أفضل ما لديه 

 3لى ما هو خارج ذاته".ويف نفسه من صفات ع

فلسفة "فيورابخ" حول االغرتاب جاءت من زاوية مادية أنثربولوجية حتاول أن تصاحل بني   
اإلنسان وذاته املغرتبة، هلذا أتت حمصورة يف جمال واحد فقط هو الدين ما يؤكد أن تفكريه مل خيرج 

 اسعة من احلياة.عن نطاق الالهوت. بعكس "هيغل" الذي أسقط االغرتاب على جماالت و 

 

                                                           

االغرتاب عند كارل  ،يمةنع ينظر: وابل ،فريدريك أجنلز...( ،كارل ماركس  ،دفيد شرتاوس ،ونذكر منهم: )برونو بوير أتباع الفيلسوف هيغل* 
 34ص ،ماركس

 37ص ،االغرتاب عند كارل ماركس ،وابل نعيمة -2
 38ص ،االغرتاب يف الثقافة العربية ،اتحليم برك -3
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 :(Karl Marx) االغرتاب عند كارل ماركس /3

   اهتم "كارل ماركس" مبنهج االقتصاد السياسي ليظهر االغرتاب على أنّه حالة عامة   
يف اجملتمعات الرأمسالية، فهو يرى أّن العامل يف ظل النظام الرأمسايل "يهبط إىل مستوى السلعة 

وتزداد تعاسته ابزدايد قوة إنتاجه وحجمها فيصبح العامل سلعة ويصبح حقا أكثر السلع تعاسة، 
 1رخيصة بقدر ما ينتج من سلع، وبتزايد قيمة عامل األشياء تتدىن قيمة اإلنسان نفسه."

فقد حولت اجملتمعات الرأمسالية العامل إىل كائن عاجز وسلعة بعد أن اكتسبت منتجاته قوة 
 مستقلة عنه ومعادية له.

"ماركس" عن اجلذور احلقيقية ألصل االغرتاب يف اجملتمعات املتقدمة عرب و لقد حبث   
التاريخ، وانتهى به األمر إىل أّن ظهور امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج هي املسبب الرئيسي       

وهكذا فامللكية اخلاصة تستنتج من مفهوم العمل املستلب ... »يف ظاهرة االغرتاب. يقول: 
، فهذه امللكية اخلاصة      2.«، العمل املغرتب، احلياة املغرتبة، اإلنسان املغرتباإلنسان املستلب

ما هي إال إفرازات رأمسالية لظاهرة تقسيم العمل اليت عرفها اإلنسان عرب حياته، واليت كانت سببا        
 3يف "حتويل طريقة العمل من شكلها اجلماعي املعهود إىل شكل فردي".

مظاهر العوملة اليت كانت عامال فاعال أّدى إىل تفاقم االغرتاب خاصة  وهذا مظهر من 
من الناحية االقتصادية اليت سامهت بدورها يف "تفكك القيم االجتماعية والثقافية، وفقداهنا 

فماركس يفسر مثال بعض الظواهر اإلجرامية كاالنتحار بضياع  4السيطرة على السلوك اإلنساين".
 مع هذا العامل. الفرد وعدم انسجامه

                                                           
 39صاالغرتاب يف الثقافة العربية،  ،حليم بركات -1
 62ص ،االغرتاب عند كارل ماركس، وابل نعيمة -2
 62ص، املرجع نفسه -3
 43ص ،االغرتاب يف الثقافة العربية ،حليم بركات -4
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إّن فكرة االغرتاب عند "ماركس" تضمنت حمتوى مغايرا متاما لذلك الذي رأيناه عند كال  
من "هيغل" و "فيورابخ"، فقد جتّلى االغرتاب عنده يف طبيعة العالقة بني اإلنسان واملؤسسات 

امة، خاصة واألشياء اليت هي نتاج إبداعه اخلاص، وما محلته من انعكاسات مّست احلياة الع
 االقتصادية منها.

 :االغرتاب يف الرتاث العرب /ب

موضوع االغرتاب ابهتمام كبري من طرف املفكرين واألدابء والشعراء العرب     حظي  
ألنّه ظاهرة إنسانية تغلغلت يف خمتلف أمناط احلياة االجتماعية، وقد تعددت معانيه وتطورت مبرور 
الزمن لتأخذ مدارات أوسع وأمشل خاصة يف ظل تطور اجملتمع وتقدمه الصناعي بفعل التكنولوجيا 

 ت احلياة، لذا عّده أغلب الباحثني من أهم السمات املميزة هلذا العصر.ومتغريا

و أول ما نلمس هذه الظاهرة يف الثقافة العربية لدى الشعراء الصعاليك الذين عاشوا 
وحشة واغرتااب، نتيجة خروجهم عن النظام القبلي، فهاموا على وجوههم جيوبون الصحاري والقفار      

  -مثال –"، و"عروة بن الورد"، و"أتبط شرا"...وغريهم. "فالشنفرى"  ومن هؤالء: "الشنفرى
فّضل العيش مع وحوش الرباري واعتربها األهل والرفيق له يف وحدته، وقد عرّبت عن ذلك 

 وعكسته الميته الشهرية، ومنها قوله :

 أقيموا بين أّمي صدور مطيكم                     فإين إىل قوم سواكم ألميل

 مّحت احلاجات والليل مقمر                 وشّدت لطّيات مطااي وأرحلفقد 

 ويل دونكم أهّلون سيد عملس                   وأرقط زهلول وعرفاء جيئل

  1هم األهل ال مستودع السر ذائع                  لديهم وال اجلاين مبا جر خيذل.

                                                           
 59-58ص ،1996 ،2ط ،لبنان ،بريوت ،لكتاب العريبدار ا ،: إمييل بديع يعقوبوشرح حتقيق ،ديوان الشنفرى ،الشنفرى -1
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عالقات صداقة مع احليواانت ظاهرة منتشرة     فظاهرة االنفصال عن اجملتمع القبلي وإقامة    
 عند الشعراء الصعاليك.

ويف احلياة اجلاهلية ارتبط حب األوطان يف نفس اإلنسان العريب، خاصة عند الرحيل و الفراق    
عن هذه األوطان، فقد عّد لزوم القبيلة والوطن شرفا وعزة للرجل. "قيل ألعرايب: ما الغبطة؟    

لزوم األوطان واجللوس مع اإلخوان و قيل فما الذل؟ قال: التنقل يف البلدان قال: الكفاية و 
 .1والتنحي عن األوطان"

كما اعترب احلنني إىل األهل والداير من مسات وفاء الرجل وحسن خلقه، فقد قال    
إذا شئت أن تعرف وفاء الرجل وحسن عهده، وكرم أخالقه، وطهارة مولده فانظر     » الغزويل:

 2.« حنينه إىل أوطانه، وتشوقه إىل إخوانه، وبكائه على ما مضى من أزمانهإىل 

فاإلنسان العريب معروف منذ القدم برتحاله و كثرة تنقله حبثا عن مواطن الكأل واملاء    
ملاشيته. لذا كان حين إىل موطنه ويصبو للعودة والرجوع إليه حىت ولو بعد سنني، وهذا ما نراه    

 بكاء على األطالل خاصة عند الشعراء.يف الوقوف وال

أّما يف الرتاث اإلسالمي، فاإلسالم يف جوهره دل على ظاهرة االغرتاب، ألنّه أبعد الناس    
عن عبادة األواثن، واثر على النظام االجتماعي غري العادل الذي كان أيكل القوي فيه الضعيف 

 وأبدله بنظام تسوده احلرية والعدالة االجتماعية.

و قد عاش الرسول عليه الصالة والسالم الغربة يف قومه، وهو يتحمل األذى والظلم منهم   
وعرف الغربة يف مقامه مبكة وعند هجرته إىل املدينة. كما عرفها أصحابه الذين عاشوا غرابء    

 بني أقوامهم وهم يتحملون قسوهتم وجربوهتم، وهم صابرون حمتسبون، ما دفعهم إىل اهلجرة     حنو

 ﴿      :احلبشة مث املدينة هراب من هذا الظلم، وقد جاء ذكرهم يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
                                                           

 09ص ،2007)دط(،  ،األردن ،عمان ،دار جمدالوي ،العريب احلنني والغربة يف الشعر ،حيىي اجلبوري -1
 14ص ،املرجع نفسه -2



  :                                       االغرتاب ماهيته وأبعاده وأشكالهالفصل اَلول
 

 
14 

 الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربُـَّنا اَّللَُّ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاسَ 
بـَْعَضُهْم بِبَـْعضٍّ هَلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثرياا 

ُ َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  َولَيَـْنُصَرنَّ   .1﴾ اَّللَّ

فاالغرتاب ابملعىن اإلسالمي هو االبتعاد عن مظاهر احلياة الزائفة الزائلة، وجهاد النفس عن كل   
 مغرايهتا.

وعند علماء الصوفية جتاوز االغرتاب املفهوم اجلغرايف الضيق إىل املفهوم النفسي الروحي 
من أهل الصالح والتقوى رغم أهنم بعيدون عن الناس، فهم يف أنس متصل لقرهبم   من  ألهنم "فئة

. ومن هؤالء املتصوفة: التوحيدي، وابن عريب  2هللا، وقد انتهى هبم االغرتاب إىل الفناء يف هللا"
ة  وابن القيم وغريهم. وأصدق من عاش الغربة و عاىن  ويالهتا "التوحيدي"، ألنّه مل حيظ ابملكان

اليت تليق به، فاستوحشت نفسه وعاش غريبا يف جمتمعه. فقد جاء على لسانه يف كتابه اإلشارات 
فأين أنت من غريب قد طالت غربته يف وطنه, وقّل حظه ونصيبه من حبيبه  » اإلهلية قوله:

          3.«وسكنه، وأين أنت من غريب ال سبيل له إال األوطان وال طاقة به على االستيطان 
لقد ولّدت حياة البؤس والشقاء عنده عجزا فكراي وأيسا من احلياة ما دفعه إىل إحراق كتبه 
احتجاجا منه على وطنه الذي مل يوفر له احلياة الكرمية اليت كان يصبو إليها ما زاد يف مشاعر 

أشد أنواع الغربة ، وهو 4الغربة لديه فكان أغرب الغرابء، "وأغرب الغرابء من صار غريبا يف وطنه"
 لإلنسان حني حيس أنه مهمل يف وطنه، وأن ال أحد يبايل به.

 فالتوحيدي مل يعرف يف وطنه سوى اخلوف والشقاء.

                                                           
 40 ، اآليةسورة احلج -1
  35، ص1993، 1طحطح، الغربة واحلنني يف الشعر األندلسي، منشورات كلية اآلداب، الرابط، املغرب، ط فاطمة -2
 79ص ،اإلشارات اإلهلية ،نقال عن أبو حيان التوحيدي ،لغربة واحلنني يف الشعر اجلزائريا ،عمر بوقرورة -3
 75ص، املرجع نفسه -4



  :                                       االغرتاب ماهيته وأبعاده وأشكالهالفصل اَلول
 

 
15 

و "ابن ابجة" الذي عاش حياته يف غربة عقلية يعطي لالغرتاب بعدا دالليا، خاصة   
النوابت"، و"هم           من حني يّشبه الغرابء ابلزرع النابت يف غري موضعه، ويطلق عليهم اسم "

مل جيتمع على رأيهم أّمة أو مدينة، وهؤالء هم الذين يعنيهم بقوله الغرابء، وإن كانوا يف أوطاهنم 
 .1وبني أتراهبم وجرياهنم، غرابء يف آرائهم، فقد سافروا إىل مراتب أخرى هي هلم كاألوطان"

"غربة أهل هللا وأهل سنة رسوله الكرمي ويضيف "ابن القيم اجلوزية" ثالثة أنواع للغربة هي   
بني هذا اخللق، وهي اليت مدح رسول هللا أهلها، وغربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل   بني أهل 

 .2احلق، وغربة ال حتمد وال تذم وهي الغربة عن الوطن"

فأمسى غربة و أرفعها شأان تلك اليت امتدحها الرسول الكرمي، وأدانها قيمة غربة أهل 
 لباطل بني أهل احلق.ا

اعلم أّن الغربة عند طائفة يطلقوهنا      و  »أّما ابن عريب فتتمثل نظرته لالغرتاب يف قوله: 
يريدون هبا مفارقة الوطن يف طلب املقصود، ويطلقوهنا يف اغرتاب احلال، فيقولون يف الغربة 

 3.«رفة من الّدهش االغرتاب عن احلال من النفوذ فيه، والغربة عن احلق، غربة عن املع

إّن االغرتاب يف التجربة الصوفية مل خيرج عن جانب النفس اليت حتس ابلغربة وسط اجملتمع  
بسبب الفقر واملعاانة والظلم، أو بسبب البعد عن الناس وعن ملذات احلياة والفناء يف الدين 

 لقرهبم منه ابعتبارهم أهل صالح.

 

 :أبعاد االغرتاب ومظاهره :اثنيا

                                                           
 20ص ،2013)دط(،  ،األردن ،عمان ،دار غيداء للنشر والتوزيع ، يف القرن السابع اهلجرير العريباالغرتاب يف الشع ،أمحد علي الفالحي -1
وإايك نستعني(، حتقيق:حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  نعبدابن القيم اجلوزية، مدارج السالكني )بني منازل إايك  2

 855، 2006، 1ط

 234، ص4، ج1999، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط ابن عريب، الفتوحات املكية، 3
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لالغرتاب مظاهر وأبعاد مّيزته عن ابقي الظواهر واحلاالت األخرى، وقد حصره "ملفني  
يف مخسة أبعاد هي: العجز، والالمعىن، والالمعيارية، والعزلة * Melvin Seem1))سيمان"

 االجتماعية، واغرتاب الذات.

 :(Powerlessnes )العجز  /1

ابلالحول و الالقوة، فهو ال يستطيع التأثري  أشار "سيمان" إىل أّن العجز هو شعور الفرد 
يف املواقف االجتماعية اليت يواجهها، فيعجز ويفقد السيطرة على تصرفاته وأفعاله. لذا وصفه 
"أمحد النكالوي" أبنّه "احلالة اليت يصبح فيها األفراد يف ظل سياق جمتمعي حمدد يتوقعون مقدما 

و حتقيق ما يتطلعون إليه من نتائج أو خمرجات من خالل أهنم ال يستطيعون أو ال ميلكون تقرير أ
، فيشعرون ابإلحباط وخيبة األمل بسبب هذا الشعور الناجم    عن 2سلوكهم أو فعاليتهم اخلاصة"

فقداهنم التحكم يف املوجودات واألشياء اليت حوهلم، وعجزهم عن هزم الظروف اخلارجية   اليت 
 بوا إرادهتم و هتزم جرّاء هذا الشعور.صاروا يرون فيها قوة ال تقهر، فتخ

 :Meninglessess)) الالمعىن /2

توقع الفرد أنه ال يستطيع التنبؤ بدرجة عالية من الكفاءة ابلنتائج  »يعرّفه "سيمان" أبنه: 
، فالفرد يغرتب عندما يفقد إميانه وثقته يف نفسه، فيعجز عن اختاذ قرارات 3.«املستقبلية للسلوك
السبب واملعىن ملا يقوم به، فيشعر ابلضياع والالمباالة اجتاه احلياة بسبب فقدان صحيحة لغياب 

قيمتها ومعناها، ما يدخله يف دوامة من التساؤالت حول حقيقة هذه احلياة ومغزاها، فيفقد واقعيته 
 ويعيش يف ظل أوهامه وتصوراته.

 :Normlessness)) الالمعيارية /3

                                                           
 م(1990 -م1959عالم اجتماع أمريكي ) - *
 37ص ،2003)دط(،  ،مصر ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر ،االغرتاب سيكولوجيةدراسات يف  ،عبد اللطيف حممد خليفة -2
 37صاملرجع نفسه،  -3
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"لألنومي" أو ما يُعرف  Durkheim)"سيمان" الالمعيارية من وصف "دوركامي") أخذ 
احلالة اليت يتوقع فيها الفرد بدرجة كبرية  »ابنداثر القيم واملعايري اليت تصيب اجملتمع. ويعرّفها أبهنا: 

. أي أّن 1«أّن أشكال السلوك اليت أصبحت مرفوضة اجتماعيا غدت مقبولة جتاه أية أهداف
 ياء مل يعد لديها أية ضوابط معيارية.األش

فمصطلح )األنومي( يشري إىل عدم الثقة، أو الشك يف القواعد والرجوع عن مبادئها.  وقد 
للداللة على  -الالمعيارية  -هذا املفهوم Robert Mertton))"روبرت مريتون"  استخدم

تصدع البناء الثقايف، فهو حالة حتدث عندما "يوجد انفصال حاد بني املعايري الثقافية والقدرات 
، ما يؤدي إىل فقدان االنسجام مع احمليط 2االجتماعية والبنائية ألعضاء اجلماعة للعمل معا"

جلماعية بينهم، وابلتايل يعاين الفرد الضياع والصراع اخلارجي وانعدام الثقة بني األفراد لغياب ا
 النفسي مع ذاته وغريه ما يدفعه إىل االنزواء والفردانية، وإمهال العامل وتركه خلفه.

 :Social Isolation))العزلة االجتماعية  (4

ويقصد هبا شعور الفرد ابلوحدة والفراغ النفسي، خاصة عندما يفتقد العالقات االجتماعية 
مع اآلخرين لبعدهم عنه وتركهم له، فيحيا بذلك "حياة عزلة واغرتاب ال يرى من خالهلا قيمة  

، وما هذه العزلة إال لشعور الفرد ابلرفض 3كبرية لألهداف واملفاهيم اليت يثّمنها أفراد اجملتمع"
وة بينه االجتماعي من طرف اآلخرين، وانفصال أهدافه وأحالمه عن قيم اجملتمع بسبب ازدايد اهل

 وبينهم، فيعيش يف فوضى واضطراب.

                                                           
 19ص ،احلنني والغربة يف الشعر العريب ،حيىي اجلبوري -1
 38صدراسات يف سيكولوجية االغرتاب،  للطيف حممد خليفة،عبد ا -2
 19ص ،احلنني والغربة يف الشعر العريب ،حيىي اجلبوري -3



  :                                       االغرتاب ماهيته وأبعاده وأشكالهالفصل اَلول
 

 
18 

فيعيش يف عزلة اجتماعية تبعده عن الواقع وتسكنه يف األوهام والتخيالت، ألّن هذا البعد 
هو "حالة السيكو اجتماعية اليت تسيطر على الفرد سيطرة اتمة، جتعله غريبا وبعيدا عن بعض 

 جتماعي وتعاطيه مع متغريات احلياة.. ما يؤثر سلبا على تكيفه اال1نواحي واقعه االجتماعي"

 :Self Enstrangemement))االغرتاب عن الذات  /5

عّرف "سيمان" االغرتاب عن الذات أبنّه "عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه وشعوره 
. فالفرد يعيش يف احلياة ويتكيف مع ردود أفعاهلا 2ابالنفصال عّما يرغب يف أن يكون عليه"

لكّنه أتتيه حاالت معينة يعجز فيها عن االستجابة، فتغرتب نفسه وتنفصل عنه لعجزها املختلفة 
عن حتقيق ما تصبو إليه من أهداف، النعدام أنشطة ومتطلبات تكافئ أو تساوي هذه الذات 
الطاحمة للوصول إىل أبعد مكان، ما يدفع ابلشخص إىل االنفصال عنها واالستسالم والرضوخ 

  تكون غالبا ردة فعل ملا يصادفه يف احلياة.لردود أفعاله اليت

ختص   إىل أّن االغرتاب عن الذات ينبع من عوامل داخلية Horney)وتشري "هورين" )
ذات الشخص نفسه، فهي ال تربطه بعوامل أخرى مثل الدين أو اجملتمع، وترى أّن الشخص 

ه، وابلتايل يكون غافال عن واقعه املغرتب يكون غافال عّما يشعر به من حقيقة أو عّما حيبه ويفتقد
 3لفقدان االهتمام به فيعيش يف "حالة من الالواقعية، حالة من الوجود الزائف مع نفسه".

فاملغرتب خيلق عاملا ومهيا من صنع خياله يتوهم أبنّه حقيقي ليجد فيه ذاته وكيانه املفقودين      يف 
تفضي به إىل فقدان ذاته واالغرتاب    عنها  العامل الواقعي فيعيش يف حالة من التشتت والضياع

 لألبد.

 

                                                           
 38، ص8119، 1، لبنان، طتدينكن ميشيل، معجم علم االجتماع، ترمجة: إحسان حممد احلسن، دار الطليعة، بريو  1
 40ص ،االغرتاب سيكولوجيةدراسات يف  ،عبد اللطيف حممد خليفة -2
 24ص ،االغرتاب ،حيي عبد هللا -3
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 :بأشكال االغرتا اثلثا:

 :االغرتاب الذايت -1

إّن غاية الفرد يف هذا الوجود هي إثبات ذاته والعيش يف هذا اجملتمع بكل حرية لتحقيق 
مبادئه      أهدافه، وكل ما يصبو إليه. لكن متر به ظروف قاهرة متنعه من حتقيق مراده الختالف 

مع الواقع، واصطدامها مبصاحل اآلخرين املشرتكة ما يّولد لديه عجزا وضغوطات نفسية الفتقاد 
األمان والراحة، فتغرتب ذاته وتنسلخ عنه لعدم تكيفها مع هذا الواقع اجلديد، والذي يؤدي     

رق يف الرضوخ  والتبعية إىل " فقدان االلتزام جتاه هذه الذات اليت ال حتظى ابالعتبار من خالل الغ
 .1واالستسالم"

تبدأ فكرة االغرتاب عن الذات بعدم االنتماء إىل اجملتمع والنفور منه، حيث تسري حياة 
الفرد بال هدف أو معىن النفصاله عّما يصبو إليه، ما يّولد لديه اضطرااب نفسيا وضياعا "يشمل 

الذي ينفر من إقامة عالقات ، فالشخص الفصامي هو ذلك 2اضطراب الشخصية الفصامية".
اجتماعية مع غريه، فتغرب نفسه عن طبيعتها الفطرية اليت أتىب الفردانية، فالنفس اجتماعية بطبعها 
ال تستطيع العيش وحدها إال يف كنف مجاعة تربطهم عالقات محيمة مع بعضهم البعض  وبتوقف 

 تفقد كياهنا ودورها يف اجملتمع.الفرد وانسالخه عن هذه اجلماعة يفقد انتماءه لذاته فتغرب و 

ولتوضيح الفكرة أكثر نستعرض بعض آراء املفكرين والفالسفة يف هذا الصدد.         
يرى "هيغل" أّن االغرتاب الذايت أشد أنواع االغرتاب ألّن الفرد فيه يفقد كرامته وسط اجملتمع لعدم 

 3 جمتمع ال يعرتف له أبي استقالل"اعرتافهم بقدراته وطموحاته، "فيفقد حريته ويصبح مصهورا يف

                                                           
، 9التخلف االجتماعي )مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور(، املركز  الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط مصطفى حجازي، -1

 90، ص2005
 20ص ،احلنني والغربة يف الشعر العريب ،حيىي اجلبوري -2
 765ص ،لفلسفيا املعجم  ،مجيل صليبا -3



  :                                       االغرتاب ماهيته وأبعاده وأشكالهالفصل اَلول
 

 
20 

موضوع االغرتاب من وجهة دينية     Richard Schacht))وتناول"ريتشارد شاخت" 
إذ يرد االغرتاب الذايت إىل "خضوع البشر لضعف إمياهنم، مما جيعلهم خيفون حريتهم عن أنفسهم 

يعود إىل ضعف الوازع الديين لدى ، مبعىن أّن هذا النوع من االغرتاب 1وينظرون إىل ذواهتم كأشياء"
الشخص، ما جيعله نفسه شيئا ماداي كباقي مادايت احلياة األخرى فيخسرها، ويفقد اإلميان 

 الروحي الذي كان يسكنها من قبل.

أّما "ماركس" فينظر له من وجهتني األوىل أنه يقوم على أّن عمل اإلنسان هو حياته   
عنه يفضي إىل اغرتاب ذاته ابلضرورة. أّما املعىن الثاين فيشري  وهذا هو مبدأه االقتصادي، فاغرتابه

به إىل انفصال اإلنسان عن حياته احلقيقية أو الطبيعية، وهبذا املعىن فإن "ماركس يقصد ابالغرتاب 
، وهذا راجع للظروف اليت تعيشها الذات حني تفقد هويتها 2عن الذات الفقد الكلي لإلنسانية"

 عليها. واحلقيقة اليت كانت

و يتداخل االغرتاب الذايت مع االغرتاب النفسي، هذا األخري الذي يشري إىل احلاالت   
اليت تتعرض هلا شخصية الفرد من ضعف واهنيار جرّاء أتثري العمليات الثقافية واالجتماعية      

نسانية حني اليت تكون يف اجملتمع. فاالغرتاب هبذا املفهوم يشري إىل "النمو املشوه للشخصية اإل
فنفسية الفرد تتأثر ابلعوامل  3تفقد الشخصية مقومات اإلحساس املتكامل ابلوجود و الدميومة".

اخلارجية من قلق وعدم انتماء للمجتمع ما يفقدها الثقة، ويدخلها يف دوامة من التساؤالت حول 
بتها وعزلتها لتتحول جدوى وجودها يف هذا العامل، والغاية اليت تريد الوصول إليها ما يزيد يف غر 

 فيما بعد إىل شخصية فصامية تعاين صعوبة االستمرار والتأقلم مع اآلخرين.

 

 
                                                           

 24ص ،االغرتاب ،حيي عبد هللا -1
 34صاملرجع نفسه،  -2
 81ص ،االغرتاب سيكولوجيةدراسات يف  ،عبد اللطيف حممد خليفة -3
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 :االغرتاب االجتماعي -2

يف حياة اإلنسان أهداف وطموحات يسعى إىل حتقيقها بشىت السبل والوسائل          
األحيان إىل االنفصال   وهو بذلك خيلق عاملا مثاليا خاصا به. لكّن أاننيته قد توصله يف بعض 

عن الواقع، فنجده ينزع حنو التقوقع على نفسه، وعدم مشاركة اآلخرين يف أفعاله لغياب أواصر 
األلفة واحملبة معهم، فيحتمي ويعيش يف صراعاته الداخلية مع ذاته، ومع اجملتمع الرافض ملبادئه 

 وطموحاته النرجسية ويعيش حالة من االغرتاب االجتماعي.

الفرد املغرتب اجتماعيا ابخلروج عن نواميس اجملتمع وعدم تقبلها لرفضها من طرف  يقوم 
ذاته، فاالغرتاب االجتماعي ينشأ من "نزاع الفرد مع نفسه ليتطور ويتسع ليظهر كأنه انعكاس 

، وال يكتفي برفضها فقط وإمنا حياول إسقاطها "بتغيري القانون االجتماعي    1لنزاعه مع اجملتمع"
، ليتحول بذلك إىل شخص برغمايت يتسلط على اآلخرين ليفرض نفسه ابلقوة     2لتدمري"أو اب

 أو ابلتمرد والعصيان عليهم.

يرى "ماركس" أّن اغرتاب اإلنسان عن اآلخرين يرتبط ارتباطا وثيقا ابغرتابه عن ذاته    
املصاحل بينهما         وعن إنتاجه، فإذا واجه اإلنسان ذاته فإنه ابلضرورة يواجه اآلخر لتشارك 

وما ينطبق على عالقته بعمله ونتاجه وذاته ينطبق كذلك أيضا على "عالقته ابإلنسان اآلخر 
، ألنّه يتشارك معه يف هذا اجلانب. فاغرتاب اإلنسان عن اآلخرين ميس 3وبعمله وموضوع عمله"

 مجيع جوانب حياته سواء يف عالقاته أو نشاطاته اليومية.

انعزال الفرد اجتماعيا حني يرى أّن اآلخرين  Erich Fromm))ك فروم" ويعزو "إيري 
أصبحوا غرابء ابلنسبة له، "فاملرء ال يستطيع أن يربط نفسه ابآلخرين ما مل تكن له ذات أصيلة 

                                                           
 96ص، 1ج ،1986 ،5ط ،لبنان ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين لنقد واألدب،يف ا ،إيليا احلاوي -1
 80ص ،االغرتاب ،حيي عبد هللا -2
 73صاملرجع نفسه،  -3
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. فالشخص يف قرارة نفسه حيب مساعدة األشخاص وبعث السرور 1وإال سيفتقد العمق واملغزى"
 حسابه اخلاص فينطلق معهم إىل أن يصبح مثلهم لكّنه رغم كل هذا يف أنفسهم، ولو كان على 

على حد تعبري "شاخت" ألنّه يف هذه احلالة ختلى عن ذاته وانقاد  2"ال يرتبط هبم كشخص فريد"
وراء ذوات اآلخرين، فذاته ليست أصيلة ألهنا أتثرت بضغوطات الغري ما يؤدي هبا إىل فقداهنا 

 ى.وضياعها وسط الذوات األخر 

ويزيد "فروم" على هذا اعتباره األديب أشّد الناس اغرتااب، البتعاده وانعزاله عن اجملتمع   
فهو مرهف احلس يتأثر حبوادث الواقع، فيشعر أبّن "العامل كله سجن أُقحم فيه مرغما فّكبله بقيود 

تمع الذي ولدوا . فعادة معظم األدابء والفنانني يرفضون اجمل3وأشعره أبنه غريب بني أهله وانسه"
فيه ملا يرونه من هتميش وظلم اجتماعي، خاصة وهم الطبقة املثقفة فيعيشون يف عزلة ووحدة 

 الفتقار من يفهمهم يف احلياة.

وتعترب ظاهرة االغرتاب من الظواهر النسبية اليت ختتلف ابختالف األزمنة واألمكنة       
عامال مسامها يف اغرتاب اإلنسان ألهنا "تفكك القيم ومن أهم قضااي هذا العصر العوملة، اليت تعد 

، وهذا بسبب سلبياهتا وخماطرها 4االجتماعية والثقافية، وتفقد السيطرة على السلوك اإلنساين"
على اجملتمع الذي اخندع مبظاهرها واجنذب وراء إهبارها الذي أعمى القلوب وغزا العقول  فاختفت 

ية، وطغت عليها مشاعر الكره والبغضاء بسبب اخرتاعات بذلك العالقات األخوية واالجتماع
العصر من هاتف وحاسوب وشبكات تواصل اجتماعي...إخل. دمرت وقضت على هذه العالقات 

 اليت غدت أسرية املادة واملصاحل الشخصية.

 

                                                           
 74صاالغرتاب،  ،حيي عبد هللا -1
 74ص، املرجع نفسه -2
 186ص ،1979 ،1ط ،لبنان ،بريوت ،علملدار ا ،املعجم األديب ،جبور عبد النور -3
 43ص ،االغرتاب يف الثقافة العربية ،حليم بركات -4
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  :االغرتاب السياسي -3

وخاصة يف وقتنا يعترب االغرتاب السياسي من أكثر أنواع االغرتاب شيوعا يف اجملتمع،  
احلايل. وتربز مظاهره يف العجز الذي يصيب الفرد إلدراكه أّن قراراته وأفكاره تفتقد للفاعلية 

السياسية، مبعىن أّن "املرء ليس له دور يف العملية السياسية، وأّن صانعي القرارت ال يضعون      
نظمة القاهرة اليت جتربه     ، فيعيش مكبال بسالسل هذه األ1له اعتبارا وال يعملون له حسااب"

على مغادرة اجملتمع فكراي، وترك الساحة لغريه ما يّولد عنده اخليبة واإلحساس ابلغربة اجتاه 
 مؤسسات الدولة فيتعمق شعور االنفصال واهلرب لديه من هذا الواقع.

واطن وأييت يف طليعة االغرتاب السياسي عالقة الدولة ابجملتمع واملواطنني، حني حيس امل 
أبّن هناك قوة فوقية حتكمه ابلقوانني واملبادئ الصارمة اليت تكون غالبا قوة تسلطية، فيصبح معرضا 

 2"للهيمنة على حياته ومصريه و ُتسلب منه حقوقه ووسائل التعبري عن نفسه".

 وتتأتى أزمة اجملتمع املدين من هيمنة احلاكم على اجملتمع، وهتمش املواطن واحلد          
من مشاركاته يف عملية التغيري، وذلك حبرمانه من حقوقه األساسية، كإبداء آرائه ومبادراته        

إىل التمرد والعصيان ما يزيد يف عزلته  -جرّاء ذلك–يف احملافل والتجمعات الوطنية، فيضطر 
 ووحدته اليت كانت نتيجة حتمية هلذا االنفصال بينه وبني الدولة سياسيا.

بعض التفسريات حوله، منها   Long))باب هذا االغرتاب، فقد قّدم "لونج" أّما عن أس 
اليت ترى أن التمرد السياسي حيدث "عندما يصبح الناس عاجزين أو غري راغبني يف املشاركة 

السياسية يف اجملتمع أو التنظيمات السياسية، وذلك لضعف العالقات االجتماعية والعجز      
 3عن االنتماء".
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ألة انسحاب الفرد عن الساحة السياسية أمر خطري ألنه سيعيش حرية تتصف فمس   
ابلسلبية اليت لن حتقق انتماءه للجماعة، بل العكس جتعله فردا متحررا من السلطة اخلارجي      

ما يدفعه لالغرتاب واهلروب من مسؤولياته اليت ستؤدي ابلضرورة إىل القضاء على كينونته، ووجوده 
 الجتماعي، وكذا السياسي.يف احمليط ا

 :االغرتاب االقتصادي -4

اإلنسان يف هذه احلياة ملزم ابلقيام ابلعديد من األعمال بغية أتمني لقمة عيشه، ولضمان  
استمراره يف هذا الكون. فبالعمل يرتجم اإلنسان طاقاته الفكرية و اليدوية، فهو أساس تطور 

النشاط اإلنساين قد يتحكم يف الفرد وخيضعه لسيطرته اجملتمعات وازدهار احلضارات. إال أّن هذا 
 بسبب طغيان املادة وتفشيها يف اجملتمع الصناعي احلديث.

يؤكد "كارل ماركس" على فكرة اغرتاب العامل اقتصاداي بسبب عجزه عن السيطرة     
العامل    على منتجاته اليت اكتسبت قوة معادية له، خاصة يف اجملتمعات الرأمسالية اليت "حولت 

، فالعامل صار 1إىل كائن عاجز وسلعة بعد أن اكتسبت منتجاته قوة مستقلة عنه ومعادية له"
 عاجزا أمام هذه املنتجات، وأصبح شيئا كباقي األشياء املادية األخرى.

ويعترب "ماركس" أّن نظام األجرة أحد أهم مسببات اغرتاب العامل، ألنّه أيخذ منه حريته  
ابل أجر زهيد لصاحب العمل، فالعامل رغم "قوة عمله البدنية أو الذهنية      وجهده ووقته مق

، فهو كإنسان غري 2هو جمرد سلعة مثمنة مطروحة يف السوق تتحكم فيها عناصر العرض والطلب"
موجود ابلنسبة للمنتجني، و أرابب العمل الذين جيهلون أدىن متطلبات حياته فهم ال ينظرون   

 حباله، بل هتمهم جودة عمله وقيمتها يف السوق.إليه أو يهتمون 
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ومما يزيد من حاالت االغرتاب االقتصادي كذلك حسب ماركس ظهور امللكية اخلاصة 
وهكذا فامللكية اخلاصة تستنتج من مفهوم العمل املستلب اإلنسان ...  »لوسائل اإلنتاج. يقول: 

ل اجلماعي وحولته إىل شخص فرداين ، فهذه امللكية سلبت من اإلنسان شكل العم1«املستلب...
 نرجسي يرى مصاحله الشخصية فوق اجلميع.

و يف العصر احلديث ساهم التطور الصناعي والتكنولوجي يف اتساع اهلوة بني العامل 
يف هذا  –ووظيفته، فازداد بذلك اغرتابه وبعده عن القيم األخالقية. وقد أشار "نبيل اسكندر" 

لعصر، اليت منها العوملة وما أفرزته من أمراض يف اجملتمعات املتقدمة إىل سلبيات هذا ا -السياق
اليت أثّرت بدورها على اجملتمعات التابعة هلا أو املتخلفة عنها، فهي جمتمعات " تعيش على الفتات 

، هلذا جند يف هذه اجملتمعات االغرتاب أشّد عنفا 2املتساقط من فوق مائدة التكنولوجيا الغربية"
شعور أفرادها ابلدونية واالحنطاط عن غريهم ممن يعيشون يف حببوحة مالية رغيدة.    وضراوة ل

 لذلك تراهم يف صدام مستمر لتضارب املصاحل الشخصية بينهم دائما.

 :االغرتاب الديين -5

يُعد الدين املتنفس الروحي الذي يغذي نفس اإلنسان ويّعوضه عن املعاانة واحملن       
احلياة. غري أّن "فيورابخ" ذهب إىل أنّه يف حد ذاته يُعد نوعا من أنواع اغرتاب اليت تعرتضه يف 

اإلنسان عن نفسه، كون اإلنسان "يعكس من خالل إميانه الديين أفضل ما لديه، ويف نفسه     
. فالدين عنده يتناقض مع العقل واملثل األخالقية العليا   3من صفات على ما هو خارج ذاته"

إّن الدين اغرتاب       »من الشخص حريته وقدراته، وجيعله عاجزا وخاضعا له. يقول: ألنّه يسلب 
هذا االستالب ، و 4.«ألنّه عامل ومهي يقوم يف أساسه على استالب عقل اإلنسان وقدراته اخلاصة 
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   أيخذ من الشخص الراحة واألمان، ويسكنه يف جو مشحون ابلقلق الروحي واالضطراب     
 عقله عدة تساؤالت حول حقيقة وجوده، ودوره يف هذا الكون. كما يُدخل يف

أّما "هيغل" فيعترب االغرتاب الديين مالزما لالغرتاب السياسي، فالفرد حني يعجز       
عن التأثري يف الساحة السياسية آبرائه وأفكاره يغرتب سياسيا ويصاب ابخليبة والفشل اجتاه 

تتجاوز ذاته، لالختباء خلفها، فيظهر الدين        مؤسسات الدولة، فيضطر للبحث عن قوة 
على  أنّه أمر "وضعي يتأسس على سلطة خارجة عن العقل، والدين والسياسة قد لعبا لعبة واحدة       

 .1من طغيان واحتقار اإلنسانية"

وتعترب العلمانية مظهرا من مظاهر االغرتاب الديين ألهنا تدعو إىل فصل الدين عن الدولة 
يزيد من حدة وقوة احلركات السياسية اليت كانت تقيدها مبادئ الدين الصارمة من قبل   مما

يضاف إليها الصراعات الدينية والطائفية اليت استفحلت يف عصران احلايل، فهي أتزم الوضع وتزيد 
 من تصعيده، ملا هلا من آاثر سلبية على حياة الفرد واجملتمع، فاإلنسان يف ظلها يعاين الفراغ

ما يدفعه إىل التعصب واللجوء إىل أي طائفة دينية  -الدين –الروحي والضياع لتشوه مثله األعلى 
 متطرفة جيد فيها خالصه وراحته النفسية.
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 تجليات االغتراب في الرواية وبواعثه

 أوال: اغتراب الشخصية

 الحب /1

 البحث عن شخص /2

 العائلة /3

 الهوس واالضطراب الداخلي /4

 ثانيا: االغتراب الزماني

 االسترجاع /1

 االستباق /2

 ثالثا: االغتراب المكاني

 البحر /1

 القارب /2

 الضفة األخرى  /3

  البيت /4

اللغوي رابعا: االغتراب 
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 :اغرتاب الشخصية /أوال

حتتوي كل رواية على عناصر سردية أتيت وفق قالب معني يف تناسق وانتظام لتشكل نسيجا  
ركيزة  إهنا األحداث رب لسان الراوي وحمرك الشخصية اليت تعتمتكامل األجزاء، ومن هذه العناصر 

 أساسية يف أي رواية.

 الكاتب تعد الشخصية احلجر الرئيسي يف العمل الروائي, فهي منبع األحداث ووسيلة و  
  للتعبري عن رؤيته، فهي عنصر فّعال وهام، وما يؤكد فاعليتها ما أورده "روالن ابرت" 

((Roland Barthes  :وميكننا أن نقول أنه ليس مثة قصة واحدة يف العامل » عنها حني قال  
، فال وجود لرواية من دون شخصيات، فهي كالكائنات الورقية اليت تتحرك 1«من غري شخصيات

 وتساهم يف تغيري احلدث من حال إىل آخر.

الرواية  وال يتأتى فهم وإدراك مفهوم الشخصية حسب "حسن حبراوي" إال من خالل قراءة  
 2.«الشخصية كمورفيم سيمتلئ تدرجييا ابلداللة كلما تقدمنا يف قراءة النص» قال: . كاملة

حىت نصل  اسطر البد أن نتدرج يف القراءة سطرا  فمفهوم الشخصية ال يظهر للعلن منذ البداية، بل
 إىل املعىن األخري مع انتهاء الرواية.

وشخصياهتا مبثابة "حمور  ،آالمهو حتمل آماله فهي  ،مبا أّن الرواية موضوعها اإلنسانو  
ابإلنسان أو حيتاجها األشخاص وسط جمموعة القيم  حتىيتتجسد املعاين فيه واألفكار اليت 

يف مظهر من مظاهر التفاعل  ،اإلنسانية اليت يظهر فيها الوعي الفردي متفاعال مع الوعي العام
 من فرح  االت اجملتمع ومظاهره املختلفة، فالشخصية حاملة حل3حبسب ما يهدف إليه الكاتب"

حزن ومعاانة، ما يدخلها جوا مشحوان من العواطف واملشاعر املتضاربة كالكبت والوحدة، فتبدأ و 
                                                           

 ،اجلزائر ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،وطة()خمطماجستري،  ،ات ألشباح القدس لواسيين األعرجاالغرتاب يف رواية سوان ،فطيمة الزهرة خناب -1
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يغزوها االغرتاب بشىت أشكاله ليبسط عليها ردائه و  ،رحلة اغرتاهبا وانفصاهلا عن ذاهتا وواقعها
االغرتاب النفسي الذي سوف يكون حمور دراستنا من هذه املظاهر  ويسكنها يف الظالم. و

ابعتباره أول بذرة الغرتاب الشخصية، والذي سيتحول مع الوقت إىل اغرتاب اجتماعي حبكم 
 احتكاك الشخصية ابجملتمع وأتثرها بتغرياته املختلفة.

ألّن الظاهرة املدروسة  -الشخصية -توسع قليال يف هذا املكون السرديأن ن رأيناوقد  
     علق به كذات تعاين ويالت االغرتاب هذا من جهة، ومن جهة أخرى كثرة وتعدد الشخصيات تت

 يف الرواية ما دعا إىل تصنيفها وضبطها وفق الغرض أو السبب الذي اقتضته الضرورة.

سى اد البسيط الذي عاىن احلرمان واألتنطلق أحداث الرواية بشخصية "صقر" ذلك الصي 
الذي قضى حنبه يف البحر، واثنيا طالقه و ه "أيوب" صاحب الست سنوات أوال بسبب فقده لولد

ا فقررت تركه والتخلي عنه ألهنّ  .من زوجته اليت اعتربته سببا يف وفاة ابنها، الذي أحزهنا خربه
، ويف املقابل 1فطلقها صقر بعد أن طلبت ذلك وذهبت ألهلها" ،اعتربته "مسؤوال عن هذه املأساة

منه  اء ورفض الرحيل عن املكان الذي فاضت فيه روح ابنه ألنه كان "جزءفّضل "صقر" البقا
 .2اكيه حبا يف أيوب"حي

     األوجاع قليال  ذهوما خفف عنه ه لقد عاىن "صقر" احلزن واالنكسار طيلة حياته، 
اليت عقدت معه اتفاقية سرية مفادها، "سأقص لك  ه ذات يوم بتلك املوجة صدفة، وؤ لتقاهو ا

وأن تعترب كل قصة أمانة  .ان أبدا يف رميهم يف أعماق البحراملهاجرين السريني الذين مل أتو حكاية 
عليك احلفاظ عليها وإيصاهلا إىل من يقدر على استغالهلا ألجل أن تتم السيطرة على اهلجرة غري 

وعليه هذه كانت رسالة املوجة إىل "صقر" بعدما تعهد هلا حبملها وإيصاهلا للعامل،  3.الشرعية"
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دراستنا تنطلق من هذه القصص اليت سرتويها املوجة له، ونظرا لكثرة القصص وتعدد الشخصيات 
 وأسباب من أجل اإلحاطة ابلظاهرة من كل جوانبها. أينا أن نصنفها ونعزوها إىل دواعر 

 كانت دوافع اغرتاب الشخصية يف الرواية كاآليت :  ولقد 

 :احلب -1

اليت تربط أفراد اجملتمع، فهو "شعور معنوي غايته ربط  احلميمةيعترب احلب من أهم املشاعر 
إىل      ، لكّن هذا الشعور اجلميل يتحول يف رواية "اعرتاف موجة" 1نفسني ببعضهما البعض"

وتفضيل الرحيل  شيءعالقة جفاء وتنافر تدعو إىل احلزن واليأس ما يدفع بصاحبها إىل ترك كل 
يف قصة "نسيمة" اليت عانت من ويالت هذا احلب الذي  حصلا وهذا م واالغرتاب على البقاء،

 جاءها من حيث ال تدري فكان املكان والزمان غري مناسبني حلدوثه.

طاملا اعتربته أهم شخص يف حياهتا "نسيمة" من فقدها لوالدها الذي  تبدأ رحلة اغرتاب 
، تاله 2"ةياابحل هلاكيزة حادث سري ففقدت بذلك أهم ر "وقبل أن حتدث اخلطبة تويف والدها يف 

رفضت هذا لكّنها والدها بعد ذلك انفصاهلا عن خطيبها الذي أصر على الزواج منها رغم وفاة 
 وختلت عنه.

    هذا احلب الذي افتقدته "نسيمة" يف حياهتا أملت عودته يف شخص "خالد" زميلها  
حياهتا من جديد، حني على  حت ابب اآلالميف سلك التمريض، لكّنها مل تكن تعلم أهنا فت

، لكن هذا مل 3وقعت يف حبه رغم علمها أبنه متزوج ولديه أطفال، "إنّه أب لتوأم ذكور وطفلة"
بل على العكس متاما كانت تتحجج وتصنع األعذار له عند كل  ،مينعها من حبه أو حماولة نسيانه
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تكن نبذه من قلبها لكنها مل "جربت مرارا احتقاره و  اقوهل جاء او ممنقاش مع صديقتها بشأنه، 
 .1تفعل بل دائما تصنع له األعذار"

ما جاء كهذه األعذار الواهية أوصلتها لدرجة تفضيل نفسها زوجة اثنية له على تركه،   
هذا ما كانت تقاسيه "نسيمة" ألّن  2."مادمت زوجة اثنية خلالد أقبل بكل حب" :على لساهنا

من الرجل، ما اضطرها مع مرور  3ا، وأكثر دواما وحيوية"حب املرأة كما يقال "أكثر سرا وغموض
األايم إىل أن تصري اتبعة له، وهو ما يُعرف ابالستالب الذي هو "تعبري عن حالة اإلنسان العقلية 
     عندما يدخل يف أي عالقة اجتماعية جتربه على أن يسلك وفق ما يريده اآلخر، وليس وفق 

 .4ما يريده هو"

      شعورها ابهلزمية والفشل، خاصة عندما مسعت  حالة اغرتاهبا نفسيا منالذي زاد  و 
 قوهلاجاء  اوممأبّن زواج "خالد" من زوجته كان عن قصة حب مريرة كافح من خالهلا لنيلها، 

  تتزوج خالد برضا والدها  ه إما"فخالد عاش قصة حب قوية مع زوجته قبل زواجهما...معلنة أنّ 
، يف تلك اللحظات وبعد 5والدها إال الرضا وقبول زواجهما" علىا ستهرب معه فما كان أو أهنّ 
األمر . 6ا جمرد فاشلة ساذجة وغبية تطري جبانب خالد"ه الكلمات أحست "نسيمة" "أهنّ ذهمساع 
له      ى هامش هذا احلب الذي مل ختلق إىل تفضيل الرحيل على البقاء والعيش عل هبا دفع الذي 

أو أن تعيش على ذكرى  ... الضفة األخرى وتبدأ حياة جديدةل فإما "أن تصل إىليرحالر فتقر 
 .7الذي   مل يكن الزمان وال املكان مناسبني له" احلب
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سبب كان وقد   هذه قصة "نسيمة" اليت انساقت وراء أحاسيسها ومشاعرها املرهفة، 
سوء  من. وما زاد "ما قتل ومن احلب"ها هذا احلب الذي قضى عليها، وصدق من قال: ئخط

جتاذبته أحاسيسها اجلياشة  اوّلد لديها صراعوالذي  ،املشاعر داخلها ذهها وكبتها هلؤ خفاإحالتها 
ويؤدي هبا إىل اهلالك والضياع وسط  -احلب -لينتصر يف األخري هذا اهلوس .والواقع االجتماعي

 أمواج البحر املتالطمة فكانت بذلك مرثية ومأساة هلذا احلب.

من قصص اغرتاب احلب كذلك قصة "إسالم" الذي ُمنح قلب حمب، لكّنه أعطاه  و 
اليت أحبته بشدة ألهنا  لشخص ال يستحق فكانت بذلك هنايته. تنطلق مأساته بفقدانه لوالدته

 والذي رزقت به بعد سنني عجاف من االنتظار، وابملقابل كان هو كذلك يبادهلا هذا الشعور،
     ، و"تردد 1حياول استنشاق عطر والدته"وبقي طيلة مسافته جاء يف القول "وصل إىل احلقل 

فكان  2."الباب تنتظرهخبري عند  وما هّم قلبه سوى أن يرى والدتهوال وجهة أخرى إىل املنزل 
 العاطفة اجلميلة. ذهيف تكوين شخصيته اليت ُزرعت هبلفقده إايها أثرا بليغا 

احلب رغم كونه صفة مجيلة يف اإلنسان، إال أنّه قد يتحول إىل نقطة ضعف قاتلة تودي  
التحكم فيه، وهو ما حصل "إلسالم" حينما تعرف  بصاحبها للهالك إن مل يستطع كبح مجاحه و

ى "فهيمة" يف قريته، ونشأت بينهما عالقة حب لكّنها رفضتها ألهّنا االبنة املدللة عند والدها عل
أحالمها مل تعد  هنا "كربت وأنّ أفبوصوهلا للثانوية أدركت  وصاحبة اجلاه اليت ال يرد هلا طلب،

لت عنه ، فبعد قصص احلب اليت أومهته هبا يف البداية خت3تتعلق بتلك القرية وال بشخص إسالم"
، لكّنه رغم كل هذا مل ينسها ومل ينسى هافراقوتركته بكل بساطة ما زاد يف مأساته وحزنه على 
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وتتسلط  حبها ألّن "لبعض الرجال طبيعة عشقية خالصة ما جيعل سحر النساء وجاذبيتهن تغويهم 
  .1عليهم"

 2: ومن أمثلة ذلك

 إسالم : أريد أن تسمعيين فعندي كالم سيفرحك

 تكلم أان مستعجلة فهيمة :

 إسالم : إنّه اخلامت الذي وعدتك أبين سألبسك إايه يوما

 : تلبسين إايه، لكن ملاذا ؟بتعجب فهيمة نظرت له 

 أان آت لطلب يدك غداما بك اي فهيمة .... إسالم : 

 ، و كأن القرار لك وحدكهكذا بكل بساطة ؟فهيمة بضحكة ماكرة : تطلب يدي

احلوارية يف تفاقم االغرتاب عند "إسالم" من خالل زايدة اهلوة املقاطع  ذهلقد أسهمت ه 
    إليهبني "فهيمة" ألنّه أحّس ابلتكرب والتعجرف يف تصرفاهتا دون فقد األمل يف عودهتا  بينه، و

يف     جاء على لساهنا "ال أفكر  والذيإىل أن جاء ذلك اليوم الذي أخربته بقرار االنفصال عنه، 
، وهبذا انتهت 3وعين كذلك"  املوضوعنظرك عن ه عليك أنت أيضا أن تصرف الزواج وأظن أنّ 

بل      اخلاطر والدموع مل تكابر حلظتها مكسورعاد " قدحلب هذه. أّما "إسالم" املسكني فقصة ا
 4.سرت على خديه"
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عدما مسع مجاعة تتحدث فأحّس ابالختناق والضيق وقرر الذهاب إىل الضفة األخرى ب 
فشباب كثر مثل  1.ه هناك سيصبح "سيدا يليق مبقام املراقب وابنته فهيمة"معتقدا أنّ  ،هبذا األمر

لشعوره يف حلظة ابلضعف  ،ضريبته املوت يف سبيلهالذي كانت  ّيعهم مثل هذا احلب"إسالم" ض
 واالهنزام، ما دفعه إىل االنتحار حني قرر صعود ذلك القارب.

 :البحث عن شخص -2

الشخصية عادة من اجلانب النفسي، حني يغلب عليها الضياع تبدأ قصص اغرتاب 
والالمباالة من طرف اآلخرين، فتدخل يف حالة جفاء وفتور نفسية تتحول مع الوقت إىل قلق 
واضطراب خاصة عند غياب أحد الشخصيات املميزة واملؤثرة يف حياهتا، وهو ما سنراه يف قصة 

ة الوالد إىل هوس يف حياهتما فينطلقان يف االغرتاب "مجال"، وقصة "أشياع" حني يتحول حلم رؤي
 والبحث عن هذا احللم املفقود.

االفراط يف استخدام السلطة األبوية عامال من عوامل اغرتاب   يعد القهر الرتبوي و
الشخصية، وهذا ما حدث "جلمال" مع زوج والدته "صاحل". تبدأ رحلة مآسيه بفرار والده وختليه 

، وكذا حرمانه من دخول املدرسة كباقي الفتيان رغم  2أمه، "غادر قدور ومل يعد"عنه وهو يف بطن 
 .3ومل يدخل املدرسة"بلغ هذا العمر  ،كرب سنه، "أصبح عمر مجال عشر سنوات

          أمه اليت كانت تعاين الويالت ما زاد يف حالة اغرتابه قسوة زوج والدته على  و
ذلك ، وك4مة محار العمل لديه"يطهو يصرخ... مناداي ف"دخل صاحلا و ومن أمثلة ذلك:  منه

    . وضعية العذاب 5وامحلي هذه األكياس إىل داخل املخزن" اي صماء أين أنِت تعايل "هاي
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        ه هذه واليأس أدخلت "مجال" حالة من العجز، وهي "شعور الفرد ابلالحول والالقوة، وأنّ 
يرى العذاب الذي تتعرض ، خاصة وهو 1عية اليت يواجهها"يف املواقف االجتما ال يستطيع التأثري

جتاه أهل والدته او  نفسه، اجتاهداخله مشاعر الكره واحلقد  جأجّ وهو مكتوف اليدين ما   له والدته
   جاء ما  من أهنم حيتلون القرية أبكملها الذين كانوا يشاهدون هذا الظلم وهم صامتون على الرغم

 2."أهلها حيتلون القرية بكاملها من حيث العدد واملكانة" يف القول

هذا العجز والكبت وّلد لدى "مجال" االضطراب والضياع، خاصة بعد وفاة والدته اليت  
وتفضيله اهلجرة حبثا عن والده الضائع  شيءدفعه إىل ترك كل  األمر الذي ،ت سنده يف احلياةكان

ه السبيل الوحيد ألنّ  ،م جيد نفسه إال وهو هبذا القاربمنذ سنوات رغم قلة املعلومات عنه، "فل
 3."الذي يعرف عنه القليل الذي سيساعده للوصول إىل والده

هذه قصة "مجال" الذي مل يعرف سوى الشقاء واملعاانة طوال حياته، رغم حب وعطف 
مل هذا األإىل الرحيل حبثا عن  اضطرف ،لألقوىوالدته الذي مل ينفعه يف جمتمع عنوانه البقاء 

 فقود.امل

من خالل ما سبق يتضح أّن للوالدين دورا مهما يف حياتنا خاصة إذا فقدان واحدا منهما 
ت نفسها كان مع "أشياع" تلك الفتاة اليت أحبت والدها كثريا لكّنها ضيعّ   يف سن مبكرة، وهو ما
 احملبة. ذهيف األخري حني قتلت ه

ه فجأة دون سابق إنذار، "ابديس ئا واختفاهتبدأ حياة اغرتاب "أشياع" بفقدها لوالد
   سّبب هلا نوعا من اهلوس واالضطراب، وهي "حالة  األمر الذي. 4اختفى ومل يعد له أي أثر"

   ، حني نتوهم وجود شخص ما يف حياتنا 5من الالواقعية  حالة من الوجود الزائف مع نفسه"
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ا يف كل حلظة وقّص ما حيدث معها له، مموهو غري موجود أصال، ما دفعها إىل استحضار والدها 
حتكي له كل وأتخذ مستحضرة والدها جلانبها  ،جاء يف القول "تنفصل عن الواقع الذي تعيشه

 .1الذي حيدث هلا"

هذا اهلوس فرض عليها تغيري ختصصها اجلامعي الذي حلمت به وهو الطب إىل ختصص 
قول الراوية "جعلت عائلتها تغري ختصصها  آخر بسبب ظروفها ونفسيتها املتعبة، والذي جّتلى يف

 زاد يف حدة االغرتاب وشدته لديها. والذي ،2إىل التاريخ"

جلامعة تعرفت افبدخوهلا  كل هذا، والزمن مازال خيبئ هلا مزيدا من االنكسارات واملعاانة،
على أخ صديقة هلا هناك، ونشأت بينهما عالقة حب بذلت هلا "أشياع " الغايل والنفيس 

  هاالعالقة واللعب بعقل أخيها وتنفريه من ذه أخت صديقتها استطاعت تدمري هجناحها، لكنّ إل
لفقداهنا حب حياهتا، "انكسر قلب أشياع ومتزقت كل األحالم، وانفجرت  ،انفطر قلبها وحتطمف

 3.بداخلها رغبة تفجري نفسها ومن حوهلا"

بداخلها عن والدها، لكن هذه  كل هذا األمل واملعاانة أعاد من جديد اهلوس الذي كان
مغرية هندامها إىل أشياع املتربجة حمبوبة  ،املرة اختذته "أشياع" حجة "جلذب االهتمام ال غري

 هكل هذف. وهبذا ماتت العفة، وقتلت الرباءة اليت رمسها "ابديس" يف شخص ابنته. 4الرجال"
فضيلها" املوت غرقا أو اللحاق ا إىل الرحيل وركوب قارب اهلالك، وتهتاضطر يف حياهتا  يسآامل

 .5بوالدها"

هذه قصة "أشياع" اليت مسحت لعواطفها ابلتحكم فيها، فرحلت الهثة وراء حلم الوالد  
 الذي سكن قلبها منذ سنني.
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 :العائلة -3

ال يكتفي االغرتاب بغزو النفس والتغلغل داخلها وإشعارها ابلوحدة فقط، بل يصل مداه  
من كل هذا األسرة ألهّنا نواة اجملتمع  أول متضررالشخص مبظاهره املختلفة، و إىل اجملتمع لتأثر 

األوىل اليت بصالحها يصلح والعكس. فالعائلة أهم صلة تربط اإلنسان ابحلياة، واليت يضطر 
ألجلها، كحال "إايد"  اللتضحية من أجلها بشىت السبل حفاظا عليها، ما يدفعه إىل االغرتاب جمرب 

       قسوة واجلربوت من اجلميع بسبب حبه لعائلته، خاصة ابنته الصغرية "أمل" الذي عاىن ال
 اليت كانت سبب اغرتابه.

تنطلق مأساة "إايد" من عائلته اليت كانت مثرة عالقة حمرمة بينه وبني "سامية" اليت أحبها  
انت نتيجته وعدم تفكريه يف عواقب األمور وقع يف احملظور الذي ك لصغر سنه منذ الصغر، لكن

وهبذا        أشعل انر العداوة بني العائلتني ، ما1أّن "سامية أصبحت حتمل يف داخلها مثرة حبهما"
من    قطعت صلة الرحم بينهما. لكن رغم هذا استطاع "إايد" و"سامية" الزواج بعد اهلروب 

 جحيم أسرتيهما.

حاهلا من عام آلخر  سوءو ا وما زاد يف مأساة "إايد" مرض ابنته وعجز األطباء عن شفائه 
       والذي وردما أرّق حاله وأرهقها، يضاف إليها ختلي األهل عنه يف مثل هذه الفرتة احلرجة، 

 .2يف القول "حىت هنا مل يهتم األهل حبال مرض أمل"

املشاق أدخلت "إايد" حالة من الالحول وعدم الرضا، وتكون عادة  هذه الصعوابت و 
شتداد املرض اخاصة عند  ،3ابستحالة العيش يف عامل صعب، وطبيعة شرسة""ابقتناع الشخصية 

يف أحد األايم، "أخذ الطبيب يفحصها  الذي حصل وهوابنته وهتاون األطباء يف عالجها، على 
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    بسوء حالتها وتذكري "إايد" . رغم علمه 1فحصا يفحص عادة يف دورايت الفحص ابملدارس"
مل    دم ذاك الطبيب  ن قبل واحلال الذي هي عليه اآلن، لكن بربودةي كانت عليه مذحلال الابله 
يف         توجه إىل مكتبه، وجلس ليتناول قلما وورقة مباشرا ، يرى شيئا، وال يصغي ألحد كني"

ما جعل "إايد" خيرج عن صمته ويعلن ثورة على هذا العامل، ونفسه تقول أبنّه "ذاق  2كتابة وصفة"
، ومرددا يف نفس الوقت 3خنقه" حماوالمرمتيا على الطبيب له على خطيئته...  ذرعا بعقوبة البشر

أين أنتم       أين عزة الطبيب وتفانيه يف العمل"إهنا الرباءة اليت متوت كل يوم بسبب استهتاركم، 
 .4أيها البشر، سحقا لكم"

 .نته بسبب املرضكل هذه اآلالم يف حياة "إايد" دفعته دفعا إىل الرحيل خاصة بعد وفاة اب 
"سأذهب إىل الضفة  :الوحدة مبفردها بعد أن أخربها قائالهاجر اتركا زوجته تقاسي احلزن و 
 5.األخرى ألملك املال وأعيش رجال"

هذه حال من يضع أساسا خاطئا حلياته منذ البداية، لكن هذا ليس مربرا لقسوة األهل  
إسعاد عائلته اليت بسببها ركب قارب املوت بعد واجملتمع على "إايد" الذي أفىن حياته من أجل 

      من الشباب اليوم عندما يعانون التهميش  رات املتاحة أمامه. وهو حال كثرينفاذ كل اخليا
 هم إىل بر األمان.ييدوال جيدون من أيخذ أب

 احلرمان والشقاء منذ والدته ومن قصص اغرتاب العائلة كذلك قصة "علي" الذي عرف
دفع بوالدته إىل حتمل املسؤولية كلها بعد ختلي األمر الذي فقد مات والده، وهو يف بطن أمه 

ه يتيما بني أقرانه، وصعوبة املعيشة اليت تعاش "علي" املعاانة برتبيو  األهل عنها بسبب أوالدها.
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   كما  ،  امن ممتلكاهتم امهو جرد نبسبب جشع وطمع األهل الذي شيءقدت فيها عائلته كل ف
 1."شيء"طّبق األهل حكمهم وجردوا تلك العائلة من كل الروائية قول  هو صريح يف

 حالة من االغرتاب عن الذات، وهي حالةالشخصية دخل أسى كل هذا احلرمان واأل 
 ة"تقضي على كل شعور ابألصالة، وتنزع عن اإلنسان كل ما لديه من قدرة على حتمل املسؤولي

تركه للدراسة يف سن مبكرة، وتفضيله  داعياهتا، و كان من ت2القرار" واالستقالل ابلرأي واختاذ
      جاء على لسانه " أمي لقد توقفت  والذي العمل إلعانة أهله بصفته رجل البيت الوحيد،

الذين         ألنين ببساطة "تعبت من النظر إليك، وأنِت تنظفني أماكن هؤالء البشر 3.عن الدراسة"
 .4"ال يرمحون أبدا

 ما استطاع أصدقائه إقناعه كل هذه الصعاب واملعيقات يف حياته اضطرته إىل الرحيل بعدف 
ابهلجرة إىل البالد األخرى لكسب الرزق يف ظرف وجيز، وهو ما كان حني مجع أغراضه وتسلل 

ثري خارج املنزل أثناء نوم أهله اتركا هلم رسالة قال فيها "أان ذاهب إىل الضفة األخرى وسأعود ابلك
 .5من املال"

هذه قصة "علي" الذي ارتسم حب عائلته يف نفسه رغم كل الظروف القاسية اليت مرت  
السبيل لذلك معتقدا أّن الضفة األخرى  ألسفر إكراما هلذا احلب لكّنه أخطبه، ما دفعه إىل ا

 مكان أفضل للعيش الكرمي.
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 :اهلوس واالضطراب الداخلي -4

به يرتبط مفهوم اهلوس لدى اإلنسان مبا يقع له من "اضطراابت نفسية وعقلية، وما يشعر  
، وكل هذا مرده إىل تضارب املشاعر 1من غربة يف العامل، وفتور أو جفاء عالقته ابآلخرين"

  . هذا األوقاتها، واالنصياع هلا يف غالب فيواألحاسيس يف نفسية الشخص وصعوبة التحكم 
مراد" فرغم عيشه يف كنف عائلته إال أّن هذا مل مينعه من الشعور ابملعاانة واالغرتاب ما حدث مع "

بسبب عواطفه املتضاربة، واليت ازدادت خاصة بعد وفاة جدته ألنّه هبذا فقد مكانته كحفيد مدلل 
يف القول "اضطربت األحاسيس واالنفعاالت يف داخله خاصة بعد وفاة  والذي جّتلى للعائلة،
 .2"واحملبوب ..فاضطر إىل ترك الدار اليت نشأ فيها احلفيد املدللجدته.

 ولده ال يرى يفكان ألنّه   ،لدراسة والذهاب للعمل بسبب والدههذا األمل دفعه إىل ترك ا 
داننري أيخذها ويضيفها إىل حسابه، ما زاد يف اغرتابه وأدخله دوامة من الضياع جتاذبتها  إال

 وسعيه الدائم جلذب االنتباه .وحساابت والده، ومتطلبات والدته،أطراف "أحاسيسه املرهفة..
 3له".

اآلخرين وّلد لديه عزلة اجتماعية، وهي "االفتقاد طرف شعور "مراد" بعدم االهتمام من 
األمر  4.ة، والبعد عن اآلخرين حىت وإن وجد بينهم"من، والعالقات االجتماعية احلميمإىل األ
         حني أخذ يؤدي دور كل حكاية يسمعها ، حالة من اهلوسأوصله إىل العيش يف الذي 
حني يتصل هبم  ...يف هذا املقطع "فلطاملا أّرق أهله جاءدقائه، وكأهنا حدثت معه، ما عن أص

أو أنّه قصد حانة وشرب حىت . ..مشتبها هبم رفقة أصدقائه ة أّن الشرطة أمسكتهفيخربهم اتر 
موا هوسه ئم سدفع أبهله إىل تركه وإمهاله ألهن على حياته أتثريا سلبياأثّرت  هذه األوهامف. 5الثمالة"
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وانفعاالته الكاذبة، ما اضطره إىل الرحيل، وركوب ذاك القارب الذي ال يعلم سبب تواجده فيه أو 
 ماذا يريد من احلياة.

من  رغم حسن أخالقه إال أّن اضطرابه الداخلي أثّر يف شخصه وجعله يهيم يف عامل  فمراد 
صنع خياله، عامل ومهي حلم ابلعيش فيه يوما، "فهو يتمىن أن تستيقظ والدته وتعد له الفطور حني 

التهيؤات قادته إىل احملظور كباقي  األوهام و فهذه، 1يكون ذاهبا للعمل، أو تعد له أكال حيبه..."
 ركاب ذلك القارب املشؤوم.

اية كان لعدة أسباب، منها ما هو من خالل ما سبق يتضح أّن اغرتاب الشخصية يف الرو  
الصورة من خالل إبراز  ذهلقد جنحت الروائية يف رسم ه ن. وظاهر جّلي، ومنها ما هو خفي ابط

 أوجاع هذا املغرتب، ومعاانته يف احلياة.

 :االغرتاب الزماين /اثنيا

    حينما تتحرك  سلوكياهتا يعّد الزمن مكوان أساسيا يف بناء الرواية، فهو حيدد طبائع الشخصية و
يف احلاضر معتمدة على جتارب املاضي، ومتطلعة إىل حوادث املستقبل. لقد احتل الزمن أمهية  

     قد حظي ابهتمام األدابء واملفكرين ابعتباره و  كبرية يف مجيع اجملاالت السيما املعرفية منها،
 من أهم العناصر السردية اليت تقوم عليها الرواية.

الزمن والزمان اسم ورد لقليل الوقت  »: عن دالالته قول "ابن منظور" العربلسان يف  دور  
. فهو كل حلظة يعيشها 2« كثريه، ويف احملكم الزمن والزمان العصر، واجلمع أزمن وأزمان وأزمنة  و

 لصيق ابلوجود اإلنساين يف الكون. إنّه اإلنسان يف هذا الوجود سواء كانت قصرية أو طويلة،

لزمان مرتبط ابلوجود، فهو "موكل ابلكائنات، ومنها الكائن اإلنساين يتقصى ومبا أّن ا 
، وال يغيب عنه منها فتيل. كما تراه شيءيتلّوج يف تفاصيلها حبيث ال يفوته منها  مراحل حياته، و
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موكال ابلوجود نفسه، أي هبذا الكون يغري من وجهه ويبدل من مظهره، فإذا هو اآلن ليل وغدا 
       يعين االستمرارية والدميومة دون انقطاع يف هذه احلياة من خالل أترجحه  إنّه .1هو هنار"

 بني األزمنة الثالثة : املاضي واحلاضر واملستقبل.

أو دراسته بعيدا عنها  ،السردية من خالل صعوبة فصله عنهاتربز أمهية الزمن يف األعمال و  
أن ندرسه دراسة جتزيئية، فهو اهليكل الذي تشيد ألنّه ببساطة "يتخلل الرواية كلها وال نستطيع 

قوام  "حلمة احلدث وملح السرد وصنو احلّيز و ،"عبد املالك مراتض" وقد عّده 2.فوقه الرواية"
  فالزمن مرتبط حبركة األحداث اللصيقة ابلشخصيات، هلذا ال ميكن دراسته مبفرده 3.الشخصية"

 أو مبعزل عنها.

اخلرق يتجسد يف فقد التوازن والتوافق مع أحداث احلاضر قد يصيب الزمن نوع من  
الغرتاب فيدخل الشخص يف دوامة من الضياع والفوضى لغياب هذا االنسجام، وهو ما يعرف اب

 قوة فاعلة ومؤثرة يف اإلنسانمنطا من أمناط االغرتاب حني تناول الزمن بوصفه " وقد مّثل الزماين.
يف تشكيل ظاهرة االغرتاب اإلنساين وذلك من خالل فقدان إذ ابت الزمن ميثل حمورا أساسيا 

 .4التوافق النفسي واالنسجام الذايت مع اللحظة اليت حيياها الفرد"

هو اللحظة املفقودة اليت يتمىن اإلنسان عيشها جرّاء رفضه لواقعه فيعود بذلك إىل دفاتر املاضي و 
ستقبل بني األحالم، وهو ما يعرف العتيق ليحظى هبذه النشوة، أو يبحث عنها يف طيات امل

 ابالسرتجاع واالستباق يف عامل السرد.
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 :االسرتجاع -1

"كل عودة للماضي تشكل ابلنسبة للسرد استذكارا يقوم به ملاضيه اخلاص هواالسرتجاع   
فمن خالله تتوقف  ،1.وحييلنا من خالله على أحداث سابقة عن النقطة اليت وصلتها القصة"

 حركة السرد الطبيعية، وينحرف الزمن احلاضر إىل املاضي ليخلق خرقا يف بنية األحداث.

متفاوتة حسب  قد برز االسرتجاع كثريا يف الرواية على لسان الشخصيات لكن بدرجات و 
منها. وأول ما نبدأ به قصة "نسيمة" اليت عانت من ويالت احلاضر، فاختذت  احلالة النفسية لكل

احلكاية سري سرد املاضي مالذا هلا تسرتجعه كل ما ضاقت هبا الدنيا، فقد ورد يف القول "أوقف 
   ، وكذلك "كانت نسيمة تسرق بعض اللحظات2تنهيدة قاسية من نسيمة حنينا لتلك األايم"

. فلم جتد أمامها سوى 3ذلك اجلدار رغبة يف العودة إىل األايم اخلوايل"من حياهتا وتقف أمام 
كرة كل جدران بيتها مستذ حني كانت تقف مقابلة  ،العودة إىل املاضي وتذكر أايم الطفولة الربيئة

 اجلدران. ذهحلظة سعيدة قضتها بني ه

      يباتهخ عوضتها عن نكسات احلاضر و ة ابلشوق واحلننيأفكل تلك الذكرايت املعب
ألّن "املاضي جزء ال يتجزء من احلاضر وال ينفصل عنه، فهو منسوج يف ذاكرة الشخصية وخمزون 

خاصة  ،حضره عندما يتعرض لضغوطات احلاضر. فهو موجود يف كيان أي شخص يست4فيها"
الصفة اجلميلة من العامل   ذهمة" ما دفعها إىل نفي وإنكار هعاشتها "نسي كماانتكاسة احلب  

ها يف وحدهتا ؤ وكان عزا ،5لى يف قوهلا "آمنت ابحلب واحلب غري موجود بني بين البشر"والذي جتّ 
ه بني الناس، ويف هذا املوقف كأهنا حتاكي الشاعر صدر احلب الذي مل تر قطتها اليت رأت فيها م

 املفضل الصديق اى فيه"الشنفرى" الذي فّضل العيش مع حيواانت الربية على أهله ألنّه رأ
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فموقف "نسيمة" يشاهبه، حني قالت: " ليس هناك حب إال  .جلدته ينعلى بلوحدته واألنيس 
الذي مجعين مع قطيت اليت تستقبلين عند الباب وأان أزور أخيت... وحني ماتت شّيعت جنازهتا 

 . فكان هذا مرثية حبها الذي ظنت أهنا ستجده يف ثوب احلاضر.1وبكيتها"

 نفسها حرقة على حبها الضائع الذي دفعها إىل تذكر تتذكر "نسيمة" كل هذا ويف 
 املاضي تضميدا جلراحها ومواساة لنفسها من خيبات هذا الزمن.

ويربز االسرتجاع كذلك يف قصة "إسالم" حني كان يتذكر األايم اليت قضاها مع والدته 
عطر والدته  جاء يف القول "وصل إىل احلقل وبقي طيلة مسافته حياول استنشاقفقد  وهو صغري،

، فهو مل جيد سبيال لنسيان نكبات احلاضر إال 2ذلك العطر الذي مل تضعه يوما على جسدها"
 والدته بني تلك احلقول اخلضراء  ابلعودة إىل املاضي وتذكر أايم طفولته اجلميلة اليت عاشها مع

 دين.يتذكر منها رائحة األمومة، تلك الرائحة اليت ال تعطى إال ابلرب وطاعة الوال

فقد استخدمت الروائية "األم" كرمز للحنان والعطف الذي فُقد يف عصران هذا، بعد 
بكل ما هو مجيل يف حياة "إسالم"   استبداد األاننية واملادة على جمتمعنا. فهي املنبع الذي يغدق

. هذا احلب الذي ارتسم يف نفسه منذ الصغر حتطم 3حب والدته" "كانت متر أايمه وهو يعيش
شواطئ احلاضر حني ختلت عنه حمبوبته، ورفضت حبه ما دفعه إىل استذكار املاضي ليخفف على 

 عنه ولو قليال وطأة حوادث هذا الزمن.

فهروب "إسالم" إىل دهاليز املاضي كان بسبب مآسي احلاضر اليت عاشها بسبب فشل 
خالل تذكر قصة حبه، هذا الشعور الذي أراد عودته من جديد يف شخص والدته الراحلة من 

 آاثرها وحملاهتا يف حياته.
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ال ميثل االسرتجاع دائما ذلك املاضي اجلميل الذي تراتح الشخصية ابلعودة إليه وتذكره 
 . وهذا ما ملسناه يف قصة "إايد" سى مبجرد تذكرهاملعاانة واأل يسبب هلا ابل قد يصبح كابوس

وكذا قسوة األهل  ،ي تصارع املرضما مرت به ابنته وهالذي عاىن من قسوة احلياة حني يتذكر 
 .1"ماتت أمل جلربوت وقهر األهل" فقد ورد يف القول الذين منعهم كربهم من مد يد املساعدة له،

هذا القهر الذي عاىن منه "إايد" حني يعود بذاكرته للوراء ويتذكر تلك األايم القاسية اليت 
 والذي جّتلىمنعت أهله حىت من تقبيل ابنته رغم مرور سنني على تلك احلادثة اليت غرّيت حياته، 

 .    2عليها" الذين كانوا ينبغي أن يروها مل ينحنوا يوما ليسلموا يف املقطع "إهنا عاثرة احلظ ألنّ 
زاد يف معاانته تذكره لذلك الطبيب الذي هتاون يف عالجها رغم  ما و هلذه الدرجة وأكثر.

إىل أن توفيت حتت  3"يف تلك اللحظات صراخها وآالمها، "مل أيبه لصراخ أمل واستنجاد والديها
الواقعة  ذهه نته وعذابه رغم مرور زمن علىطائلة املرض. فتذكر "إايد" لتلك األايم زاد من حم

 األليمة اليت بقيت ذكرى مشؤومة تذكره دائما بتخلي األهل عنه، وجرمية إنسان بزي طبيب.

يف   ه واملاضي سواء فاالسرتجاع يف قصة "إايد" مل يكن هبدف نسيان خيبات احلاضر، ألنّ 
تسمت بطابع فيهما الظلم واالنكسار. وإمنا كان استذكاره دافعا حلياته اجلديدة اليت ا حياته عاىن

 الرحيل والفراق.

   ركن إليه املغرتب ليقيه وهج احلاضير  أاملاضي كان مرف إذن ميكننا القول يف األخري أنّ 
وهو ما رأيناه مع "نسيمة" و "إسالم"، غري أّن هذا املاضي ال يكون سعيدا دائما إذ قد يتخلله 

 بعض احلزن واألمل، وهو ما كان مع "إايد".
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اعي زمن تنتشر فيه الفوضى واالضطراب، وهو ما تعانيه الشخصية إّن الزمن االسرتج
التقنية كان هبدف إبراز معاانة هذا املغرتب من خالل تذكريه آباثر  ذهجلوء الروائية إىل ه ملغرتبة. وا

 املاضي السعيدة منها والتعيسة يف رد فعل ملوائمة احلاضر وحماولة التعايش معه.

 :االستباق -2

"التطلع إىل ما هو متوقع أو حمتمل احلدوث يف العامل احملكي، وهذه هي هو االستباق 
الوظيفة األصلية واألساسية لالستشرافات أبنواعها املختلفة. وقد يتخذ هذا االسستباق صيغة 
تطلعات جمردة تقوم هبا الشخصية ملستقبلها اخلاص فتكون املناسبة ساحنة إلطالق العنان للخيال 

         . فباالستباق تتوقف عجلة السرد يف احلاضر لتنتقل 1استشراف آفاقه"ومعانقة اجملهول و 
 إىل املستقبل هبدف كشف اجملهول والتطلع إىل حوادثه.

"مفارقة زمنية سردية تتقدم لألمام مستبقة األحداث الراهنة بوقوع أحداث  أنّه كما
خيلق تشويقا، وترقبا يف نفسية القارئ مبعىن أنه متهيد أويل ملا سيقع يف قادم األايم ما  2.متوقعة"

 أحسن من تواصل األحداث يف سريها الطبيعي.

وقد ورد االستباق يف حياة "نسيمة" اليت كانت تتمىن وتتطلع إىل احلب رغم املآسي  
ألهنم يقولون أّن احلب  يجاء يف قوهلا "سأمضي يف طريقوالصعاب اليت تطاردها يف احلاضر، فقد 

فّضلت السري يف طريق احلب اجملهول ألهّنا ترى أّن احلب أييت مرة  هيف ،3مر"مرة واحدة يف الع
 واحدة يف العمر، وعليها انتهاز الفرصة والسري يف دربه حىت النهاية فإما الفوز به أو الفشل.

هلا   رغم أّن الفشل مل يكن يف قاموسها ألهّنا اعتربت خسارة حمبوهبا "خالد" يف الدنيا فوزا 
ة، حني أقسمت بلساهنا أهّنا "ستحبه دائما... وإن مل تكن نصفه اآلخر يف الدنيا ستكون  يف اآلخر 
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فبهذه احلركة األمامية للزمن استشرفت "نسيمة" مستقبلها الذي شاهدت فيه  1.كذلك ابجلنة"
خالصها رغم كل الصعاب والعراقيل اليت حتول بينها وبني لقاء حمبوهبا، إال أهنا فّضلت التمسك 

 األمل، والدعاء الذي سيوصلها إىل مبتغاها. خبيط

فاستشراف الزمن مّثل "لنسيمة" هرواب من الواقع حنو غد أفضل ما يفضي إىل استمرار  
 حالة االنفصال عندها بني احلاضر واملستقبل.

املستقبل سيعوضه عن حب يظهر االستباق كذلك يف قصة "إسالم" الذي ظن أّن  و 
يرمسه  "انطلق ،ذ يرسم طريق حبه ويتخيله يف ذهنهفتقده يف احلاضر. فأخاوهو احلب الذي  ،والدته

فغياب عاطفة احلنان يف احلاضر جعله يتخيل احلب  ،2يف بيته وداخل غرفته وبني أشجار احلقل"
اليت رأى فيها أهّنا ملكة ستتوج على عرش قلبه،  ذهه يف املستقبل والذي رآه يف شخص "فهيمة"،

. هذا االستباق صّور احلالة النفسية 3أمرية ستتوج يوما ما ملكة على عرشها"اآلن هي "فهيمة 
 السعيدة "إلسالم"، ومدى التفاؤل الكبري الذي كان حيلم به بني خلجات نفسه.

إىل   دفعه  .تأمل حمبوبته ويفكر ابلزواج منهاهذا األمل الذي اعتنقه وحلم به خاصة وهو ي 
سأذهب اليوم أتيت ألخربك أنين " :ه الراحلة يف قربها قائالالذهاب لطلب يدها خماطبا والدت

    مت "فهيمة" فتفكريه يف املستقبل وانغماسه فيه أنساه حاضره حني حط 4.لطلب يد فهيمة"
نظرك "ال أفكر يف الزواج، وأظن أنّه عليك أنت أيضا أن تصرف بقوهلا  هكل أحالمه ورفضت طلب

 .5وعين كذلك"  املوضوععن  
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الذي    ذلك الفردوس املفقود املسمى احلبالزمن يف قصة "إسالم" كان حبثا عن  استباقف
زق كل قبل أن يصدمه الواقع، ومي د عّله يعوضه عن انكسارات احلاضراضطره إىل استشراف الغ

 .ياتهحل حالم اليت رمسهاتلك األ

يف حياة سى واملعاانة األ وكما كان احلال مع االسرتجاع، فقد شّكل االستباق كذلك
ولو وال يهم عدم مباالة األطباء مبرضها   ستشفى خبري ابنيت ستكون " فقد جاء على لسانه "إايد"،

يف هذا املقطع أراد "إايد" اخلالص لنفسه مومها إايها أّن  1.اضطررت إىل أخدها إىل آخر العامل"
لسنني، فبهذه ابنته ستتعاىف رغم علمه املسبق خبطورة مرضها وعجزها عن الشفاء كل هذه ا

الكلمات اليت قاهلا حبث عن السكينة واملواساة لروحه الرافضة للواقع، إبيهامها أّن الغد سيكون 
 أفضل.

  ففي استشراف الزمن "تعاين الشخوص القصصية من القلق والتوتر، واخلوف والفزع
دم، وترقب ، وهو ما كان مع "إايد" الذي عاىن اخلوف والقلق من اجملهول القا2وترقب املوت"

 يوم، خاصة عندما يكون خارج البيتاملوت الذي يطبق كفيه على ابنته من كل جانب يوم بعد 
 3.ما جاء يف القول "ذهب إايد إىل منزله على أمل أن يرى أمل خبري"

 يعيش احلسرة إايها اتركة هذا االنتظار والرتقب قضى على ابنته حني انتقلت إىل جوار رهب
بك              ألنين مل أقدر على العناية  اباب ألنين مل أكن أهال حلبكحميين "سا وأتنيب الضمري،

 سى واألمل يف حياته.انتظارها مل جيلب "إلايد" سوى األفاستباق األحداث و  4.ومحايتك"

استخدام الروائية للزمن االستباقي يف الرواية دليل على استمرارية احلالة االنفصالية  
ل، والذي يعد ابستمرار الزمن االغرتايب احلايل واملاضي. فاملستقبل هو الزمن للشخصية يف املستقب
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      املنشود الذي حتلم الشخصية ابلعيش فيه، وهو ما رأيناه مع "نسيمة" و "إسالم". غري أنّه 
 حوادثه األليمة  من جهة أخرى كان وجها للتعاسة لصاحبه من خالل تفكريه ابجملهول وترقب

 "إايد". عند ألفيناهما   هوو 

خالصة القول: إّن الروائية "عبلة قدوار" جنحت يف استخدام تقنيتىي االسرتجاع واالستباق  
للداللة على االغرتاب الذي تعيشه الشخصية احلكائية، حني تنشد زمنا مفقودا يف احلاضر 

 يف احلياة.تتجاوزه ابلعودة آلاثر املاضي، أو تستشرفه يف املستقبل ليكون ابب آماهلا ف

  :اثلثا( االغرتاب املكاين

يتعدى كونه موضع متارس فيه الشخصية هو يقوم املكان يف العمل الروائي بدور هام، ف
نكب امن أهم العناصر السردية اليت حياهتا وحتركاهتا إىل أساس تثبت به وجودها وكياهنا. لذا يعّد 

 .اوبيان مجالياهت االنقاد على دراسته

العرب : "املكان واملكانة واحد، واملكان املوضع، واجلمع أمكنة وأماكن جاء يف لسان 
وقم              العرب تقول: كن مكانكمجع اجلمع، قال ثعلب: يبطل أن يكون مكاان فعاال ألنّ 

 1.مكانك، واقعد مكانك. فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه"

ه يتجاوز املفهوم اجلغرايف البسيط املتداول إىل أبعاد هلذا أواله الدارسون عناية كبرية ألنّ 
املكان هو "اإلطار الذي تنطلق منه األحداث ومتارس فيه و . ودالالت إنسانية أخرى

الشخصيات حتركاهتا، وميثل املرآة العاكسة للحاالت النفسية. فالشخصية تكتسب أمهيتها من 
كان كونه جمرد خلفية لألحداث بتفاعله مع يتعدى امل ،خالل تفاعلها مع املكان املوجودة فيه

 .2الشخصيات"
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فهو مرآة تعكس احلالة العامة هلا  ،اط املكان بنفسية الشخصية وذاهتافهذا يدل على ارتب
 لذات اإلنسانية.لاملشاعر املختلفة  ذههو الذي حيدد هو  ،ن حزن أو فرحسواء م

عدا مجاليا دراسة "غاستون ابشالر" من الدراسات اهلامة اليت ارتقت ابملكان، وأعطته ب و 
(Gaston Bachelard) فقد     عليه بعدا فنيا ىضفوأاملساحة اجلغرافية احملدودة  الذي جتاوز

إّن املكان الذي ينجذب حنوه اخليال ال ميكن أن يبقى مكاان ال مباليا ذا أبعاد هندسية » قال: 
         يزما يف اخليال من مت وحسب، فهو قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوع فقط بل كل

ال تكون  ،إننا ننجذب حنوه ألنّه يكثف الوجود يف حدود تتسم ابجلمالية يف كامل الصور
. مثل هذا التناول يسمو ابملكان عن حدوده 1«العالقات املتبادلة بني اخلارج واأللفة متوازية 

 املتاح هلا. اهلندسية ليمنحه بعدا إنسانيا تتحرك ضمنه الشخصية وفق اإلطار

وغربة مألت لقد شّكل املكان يف رواية "اعرتاف موجة" معاانة حقيقية للشخصيات،  
 ذهل والتغرب عن أوطاهنا. فكانت هحني فّضلت اهلجرة والرحي سى،حياهتم ابالنكسار واأل

األمكنة مثاال حقا للتعبري عن حالتهم النفسية. ومن هذه األمكنة: البحر، والقارب، والضفة 
 .والبيت خرى،األ

 :البحر -1

اب البحر وجهة عامة للجميع، فهو للصيادين مصدر رزق وقوت، وللشعراء والكتّ  عدّ يُ 
 اإلبداع  كتاابهتم الفنية، وللسائحني مكان متعة وترفيه. لكّنه رغم هذا السحر ويف  مصدر إهلام 

كل   عندهوانتهت  فُقدت فيه معامل احلياة وطمست، اغرتايبحتول يف الرواية إىل مكاان فقد 
 الطموحات واألحالم للشباب الذين ركبوا أمواجه وحتدوه.
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     جاء على لسان املوجة  فقد مصدر للكارثة اليت أودت حبياة الكثريين، لشكّ كما 
ر واليت ذهب ضحيتها البحيف شك أنك مسعت ابملأساة اليت وقعت وهي ختاطب "صقر" هبذا "ال

، فهذا كان قدر كل راكبيه على غرار 1ومفقود" أشخاص بني ميت ومسعف العشرات من
"نسيمة" و "إسالم" و "علي" ...إخل. كلهم القوا حتفهم يف عرضه ألهنم رأوا فيه "جسر اخلالص، 

، فكان حقا خالصهم فيه حني فقدوا حياهتم من أجل بعض دريهمات 2البحر خالص جديد"
 وحياة اعتقدوا أهّنا أفضل يف اجلهة األخرى منه.

"تثقل أجسادهم فتخري  وصفهيف  فقد جاء ّثل البحر ذلك املوت الذي ال مفر منه،لقد م
للموت  البطيءهذا التصوير  3.قواهم، ومل يعد هناك من مناص من االنسياب إىل أعماق البحر"

هو ما حدث لشخصياتنا اليت فّضلت املخاطرة حبياهتا رغم علمها املسبق أبّن هذا انتحار لكّنها 
اختارت املوت غرقا يف البحر على البقاء حية يف الرب، وهو ما جتلى يف قول "نسيمة"، "أانم 

 .4مراتحة البال بقربي أو يف أعماق البحر أو حىت يف بطن احلوت"

شبابنا كل يوم للمخاطرة أبنفسهم متحدين الصعاب  ط من الواقع يدفعا اليأس والقنو هذ
وكل املشاق مع أّن البحر يلقي كل يوم عشرات اجلثث على شواطئه، وما خفي منه أعظم، فاجلهة 

      آلخر من البحر ال يوجد األخرى منه مل تكن يوما للحياة لكن ما من معترب، "يف اجلانب ا
 .5"إال املوت

هناك من حاول مرارا و  الشديد وعزائي على من "بقي مصدوما ملا أقدم عليه،لكن أسفي 
القفز ليعود إىل أهله لكن ال مناص من ذلك، فما عدت أرى إال الدموع تنحدر على اخلدود 

      على أنفسهم ملا أقدموا عليه ساخطني يرجون العودة  .والكلمات القاتلة خترج من أفواههم
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املقطع تتحدث "املوجة" عن حال الشباب النادمني على قرار اهلجرة، ولكن يف هذا  1.من اجلنون"
    لعودة إىل اال سبيل له  هوالهفمن ركب البحر وحتدى أ ال ينفع الندم على ما مضى وفات،  

 فالبحر ال يرحم، واملوت يطاردان يف كل وقت من هذه احلياة. .ن كتب هللا له عمرامإال 

رتابيا حبق، ألنّه شّكل العذاب واملعاانة للشخصيات اليت اختارت لقد كان البحر مكاان اغ
ألهّنا  اهذا الواقع املرير، فكان عذاهبا مضاعف ءه سيخلصها من عباجلانب املظلم منه معتقدة أنّ 

 .على صخورهحتطمت آماهلا فقدت حياهتا فيه، و 

 :القارب -2

يتحول إىل موت حمقق حني ختتار ميثل القارب متعة حقيقية لكل راكبيه، لكّنه ببساطة قد 
مكاان اغرتابيا محل املوت  ُعدّ حني  ،الروايةبرز جليا يف  وهو ما ركوبه علما ابملخاطر اليت حتيط به،

 معه.

هذا املوت الذي جتسد يف ضيقه الشديد، وهو حيمل العشرات من األشخاص، "بلغ  
      2.د بعيد عيدان الثقاب"عددهم العشرات من الركاب مما جيعل منظر القارب يشبه إىل ح

من        االزدحام الشديد، وسكون البحر املظلم، يضاف إليه القلق واالضطراب  ،هو احلال هذا
ما جاء يف وصف وضعية اجللوس  القارب، وشدة املعاانة فيههذا على ضيق أكثر القادم، وما يدل 

لكّنه مل يستسلم حىت عاد  إىل ، اخلاصة "جبمال"، "أخد يثّبت جلسته بني الركاب بصعوبة
وهذا للداللة على مدى صعوبة اختيار مكان للجلوس بني اآلخرين، فكان حبق كاملقربة    3"مكانه

 املتحركة اليت تقود ساكنيها إىل املوت احملتوم.
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  ب غياب سبب وجيه للصعود ذلك القار  حالة االضطراب والالوعي يفوما يزيد من 
 1"لعل الساعات القادمة ستعرفين سبب ركويب" قوهلا لسان "نسيمة"على  فقد جاء متنه، على

اختاذ إىل  دفعها انت تعاين منها شخوص الرواية ماوهذا يدل على حالة اليأس والضياع اليت ك
منها. فكثري من الشباب اليوم مستهم العجلة والتسرع، فحني  وعيقرارات متسرعة يف حياهتا دون 

هلجرة غري الشرعية ظانني أهنا احلل األمثل حلل مشاكلهم صوب ان قاسية يتجهو  متر هبم ظروف
يف ساعة ضعف  اختذوهألهنم  ،العالقة لكّنهم مبجرد حترك ذلك القارب يندمون على قرارهم املتسرع

 وغضب.

لقد شّكل القارب يف الرواية مكاان اغرتابيا حتطمت فيه أحالم كل من ركبه، أوال من الواقع 
الذي أودى حبياهتم بعيدا عن  -ركوهبم القارب –، واثنيا من حتمية هذا القرار االجتماعي األليم

 اغرتاب يف احلياة، وغربة يف املوت. اأوطاهنم، فكان اغرتاهبم مضاعف

 : الضفة اَلخرى -3

   اجلنة هألنّ  ،حيلم الكثريون ابلوصول إليه لومهي واخليايل رغم كونه حقيقيةهي املكان ا و 
 عيشوهنا.حقيقة ي هتغدو أحالمهم فيأمانيهم، و قق حت سوف يتال

   مثّلت الضفة األخرى أحد األمكنة االغرتابية لشخصيات الرواية، فهي املكان وقد 
 :جاء على ألسنتهم كماموا ابلوصول إليه بشىت الطرق.  الذي حل

نسيمة: " إما أن تصل إىل الضفة األخرى وتبدأ حياة جديدة... أو أن تعيش على ذكرى 
 2.احلب"

 3.إايد: " سأذهب إىل الضفة األخرى ألملك املال وأعيش رجال "
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 1.علي: " أان ذاهب إىل الضفة األخرى وسأعود ابلكثري من املال"

ستغادر إىل الضفة األخرى... ليصبح سيدا يليق مبقام اليت موعة هذه اجملإسالم: " علم أبمر 
 2.املراقب وابنته فهيمة"

واآلمال بني الشخصيات األربع، رغم أّن جّلها مطالب دنيوية لقد تضاربت الطموحات 
لكّنها اتفقت يف أمر واحد وهو الرحيل واهلجرة إىل تلك اجلهة للحصول على حياة كرمية تنسيهم 

املشاق اليت القوها يف أوطاهنم األصلية. لكن حقيقة األمر أّن "الضفة األخرى مل تكن  الصعاب و
 حني اندفعوايت الذي وقع فيه شبابنا وهذا صحيح فهي الفخ املم، 3يفخر هبا" يوما أوطاان

 للمراهنة وركوب تلك القوارب طمعا يف الوصول إىل هناك على قلة معرفتهم وزادهم يف هذه احلياة.

 ، ألنّه مّثلكان مكاان اغرتابيا حبقوقد   فالضفة األخرى مل تكن سوى ومها آمن به الكثري،
طمعا ع ابلشخص إىل حرق هويته األصلية، واستبداهلا هبوية أخرى ذلك الوطن اجلديد الذي يدف

 جناهتم من املوت وسط البحر "على هذا املنحى مشى الشباب، فعند ،به بساكنيه، وتشّ يف دخوله
ووصوهلم إىل الضفة األخرى حيرقون هوايهتم أمال يف كسب هوية جديدة تكون أتشرية لدخول 

 . 4الفردوس املفقود"

ا، وأي ذل للشخص الذي يبيع هويته من أجل ترف احلياة ومادايهتا، وأية حياة فأي هوان هذ
    كادت تودي به أكثر من مرة    وتضحيات كثرية ،ها بعد مشاق عديدةهذه اليت وصل هلا إلي

يف عرض البحر. فالضفة األخرى ليست سوى وهم، وال تستحق أن يتخلى اإلنسان من أجلها 
 وية الوطنية.  ميلك، وهو اهل على أمسى ما
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اليت   من خالل ما سبق يتضح أّن الضفة األخرى شّكلت لشخصيات الرواية ذلك احللم 
 .هلا اعليهم دفع  احلياة مثنو  ،متنوا الوصول إليه ومالمسته، لكن تذكرة وصوهلم كانت غالية

  :البيت -4

ملشاعر حياة هو "سجل و  يعترب البيت فضاء لإلقامة ومبعثا للراحة النفسية واألمان،
لكّنه حتول يف الرواية إىل مكان  ،1.اإلنسان، وعلى جدرانه تواريخ األايم املاضية واألايم الباقية"

 سى.األمشاعر اخلوف و على ملشاعر األلفة واحملبة، وابعثا  يب طارداغرتا

يف       والذي ورد مكاان احتوى كل مشاعر املعاانة واألمل،شّكل البيت يف حياة "إايد" ف  
. 2بذلك املنزل كانت قد انتهت حكاية وبدأت حكاية أخرى مليئة ابألمل والقهر واألانت"و القول "

احلال املزرية من  ذهوالعوز دفعه إىل ه ،هذا القهر الذي عايشه مع مرض ابنته املزمن، وقلة احلاجة
احلاجة  ذه. ه3هم"إصابة ابنته ابحلمى واستعصاء شفائها، " إهنا أصيبت أبزمة برد لقلة احلال عند

غدق ب الذي كان "إايد" يواحلنان، رغم احل الدفءحولت البيت إىل فراغ خميف مظلم خال من 
 عائلته، ما جعله مكان موحشا غريبا لكل ساكنيه.على  به

حالة االغرتاب داخل ذلك البيت وفاة الطفلة "أمل" اليت كانت تنري ظلمته  من ا زادمم 
  فيه إىل جحيم "إايد" حياة ومبوهتا أظلم البيت واستحالة  منها لوالديها،بنظرة  اببتسامة بريئة أو

 .4جاء يف القول، "دخل املنزل خبطوات متثاقلة"فقد 

احلال األليمة دفعته إىل الرحيل حبثا عن مكان آخر جيد فيه الراحة والسالم لنفسه  ذهه 
 اليت افتقدت األمان داخل ذاك البيت.
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" الذي كان بيته مكاان اغرتابيا سّبب له الشقاء بسبب ضعف يضاف إىل "إايد"، "علي
        خال من كل حاجيات الراحة اصغري  ا، وتدهور حالته ألّنه ببساطة كان مستودعإمكانياته

ووجهة للحمام، وجهة أخرى  ،كما جاء على لسان الروائية وهي تصفه " قّسمته إىل غرفة نوم
 .1اح حطب مجعتها من الشارع"للمطبخ ال يفصل بني الثالثة سوى ألو 

هذه الظروف الصعبة فرضت على "علي" العيش والتأقلم معها على قلة احلاجة، وغياب ف
العديد       أبسط متطلبات احلياة كاملاء والكهرابء على سبيل املثال، "حرمت تلك العائلة من 

 عمام وحيضرن املاء ابلدالء   فقد كانت وبنتيها يذهنب لبساتني األمتطلبات احلياة كوفرة املاء...من 
 يقاسي يعاين األمل، و مالظالسنني من فيه . فعاش "علي" 2أّما الكهرابء فكانت مقطوعة متاما"

بسبب الفقر وجور األهل الذي حرم عائلته من نعيم ما تركه والده، فُحكم  ،املشاق الصعاب و
اشت لسنوات هي وأوالدها يعانون عليه ابلبقاء يف ذلك املكان لسنوات عديدة، "هبذا املكان ع

 3.الويالت"

ه العيش الرغيد من لؤّ "علي" إىل الرحيل حنو مكان آخر يسى والظلم اضطر كل هذا األ
 بيته.يف الذي افتقده 

وذلك     ،األمكنة مثّلت لشخصيات الرواية فضاءات لالغرتاب ذهه خالصة القول: إنّ 
رب من البحر الذي كان رمز املوت والفناء، أو القاملا محلته من معاين األمل يف نفوسهم، سواء 

لهالك واخلوف، أو الضفة األخرى اليت شّكلت ذاك الفردوس املفقود، وأخريا لالذي كان مدعاة 
 لمعاانة بكل أشكاهلا.سببا ل كان  البيت الذي
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 :االغرتاب اللغوي رابعا(

تشكل اللغة مصدرا أساسيا يف بناء العمل اإلبداعي، فهي القالب الذي يصب فيه الروائي  
 .1هي "الوعاء احلامل لكل فكر اإلنسان وعلمه وثقافته"و  هبا رؤيته.أفكاره وجيسد 

هذه اللغة اليت تعترب أداة تواصل بني البشر، كوهنا تتعدى أن تكون جمرد رموز وحروف 
ا، "فاللغة ليست جمرد جمموعة من الرموز بل هي تنتج كثريا من العالقات ألهّنا حتمل فكرا وعلم

إهنا صورة معقدة عالية من الرمزية، إهنا تبدع عاملا وبدوهنا ال يستطيع اإلنسان  .املعقدة يف معناها
      كانت   ذاخاصة إ هذا الطرح يسمو ابللغة ويزيد من قيمتها يف احلياة، 2.أن يعرف نفسه"

 الفصاحة. داللةاملعاين، و  قوةجبودة السبك، و ة لغة األدابء واملفكرين، فهي متتاز األخري  ذهه

جاءت اللغة يف رواية "اعرتاف موجة" مواكبة حلالة الشخصيات النفسية اليت تتلون وتتغري 
       حبسب األوضاع واملواقف اليت تعرتضها، فعانت من االنفعال والقلق واخلوف إزاء ما جيري 

      ظار، أو الشعور ابليأس واالهنزام قع من حوادث رمست طريق حياهتا بني التطلع واالنتيف الوا
 يدفعها إىل الغوص يف دروب احلزن، والركون إىل دروب الوحدة والكبت.ا م

انعكست إىل صورة سوداوية قامتة  ىفضأما  لذا كثرت عبارات ومفردات القلق والتشاؤم،
الشخصيات ألّن "ما يهدد اللغة يهدد هذه على ذوات  ي جتسدذالعلى املعجم اللغوي 
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      الشخصية وما يهدد الشخصية يهدد اللغة يف تفاعل إجيايب متبادل يصوغ الشخصية واللغة 
 .1يف وقت واحد"

 العبارات االغرتابية : ذهومن ه

/   3م""السنوات ال حتمل يف طياهتا غري الكثري من اآلال -/  2"املأساة اليت وقعت ابلبحر" 
"كانت خطواته على قدر  -/ 4"املشاعر املرهفة والردود القاسية اجلبارة وهذه الدموع واألحالم"

 .5حلن تلك الصرخات"

    هذه مجلة من العبارات وغريها كثري، نطقت هبا الرواية للداللة على معاين االغرتاب 
املآسي وفقدان األمل. فاللغة بع احلياة اليت اتسمت بطا ذهثّلت يف التشاؤم والتربم من هاليت مت
     الصورة بكل تفاصيلها األليمة اليت انعكست على نفسية الشخصيات الرافضة  ذهه مثّلت

 هلذا الواقع الكئيب اجملايف لقيم احلياة، وابلتايل رفض الوجود واهلروب منه.

د من حدة بعض املفردات بكثرة على لسان الروائية ما يزي وروديضاف إىل هذه العبارات 
   : املآسيواليت منها الشخصيات، سى الذي تعرضت لهوإبراز مدى املعاانة واأل االغرتاب،

سامهت وغريها املفردات  هذهاالنكسار...اخل. ف املوت، اآلالم، الدموع، اجلرمية، الرحيل، اجلثث،
األمل والقسوة من حقل اللغة اليت اختذت  ذهالقلق واالضطراب على لغة الرواية؛ هيف زايدة معاين 

 تنهل منه ما ارتسم على جّل املقاطع السردية اليت حفلت بظاهرة االغرتاب. امعجم

حزينا زاد من وطأة االغرتاب  وبفضل جلوء الساردة إىل تقنية الوصف اكتسبت اللغة طابعا
صف . ألّن الوصف "مظهر أسلويب يتسلط على حالة ما، أو موضوع ما للنهوض بوظيفة الو عليها
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"بلغ   ابلركاب مثال مليءكما جاء يف وصف القارب وهو   1.ضمن مجالية اخلطاب وأسلوبية اللغة"
فهذا  2.عددهم العشرات من الركاب مما جيعل منظر القارب يشبه إىل حد بعيد عيدان الثقاب"

ت، الشخصيا ذهع الذي كانت تعيشه هالوصف الدقيق حلالة القارب ساهم يف إبراز املعاانة والضيا 
 ما أفضى إىل لغة اتئهة حائرة حتاكي حالة شخصياهتا اليت تعاين اليأس والضعف.

 عرضمن الصور كذلك وصف املوجة حلال املهاجرين السريني، وهم يصارعون املوت يف  و 
         " تلك املقاومة توسع خالايهم ويستمر املاء املاحلالسردييف هذا املقطع  جّتلىما  البحر،

من          ر قواهم ومل يعد هناك مناص و .. رويدا رويدا تثقل أجسادهم فتخالايهم.يف اخرتاق خ
للموت عرّبت عنه اللغة بكل معاين الوحشية  البطيء. هذا الوصف 3االنسياب إىل أعماق البحر"

 الذي ختلفه،      سى اهلجرة السرية واأل ةإلدراك الروائية فضاع والقسوة ال مبعاين الشفقة والرمحة،
من شدائد        املغرتب وما يالقيه  معاانةمربزة  السردية هبذا الوصف املريع هلذا جاءت اللغة

 وصعوابت، وهو سائر يف طريق اجملهول.

اللغة يف الرواية اتسمت بطابع القلق والتربم، ما أّدى إىل كثرة عبارات  خالصة القول : إنّ  
. فكان هذا يف رحلته املغرتبو املشاق اليت تواجه  عاانةاملاألمل واليأس الداعية إىل إبراز شدة 

 املعاين احلزينة. ذهر القسوة مبدعة رواية طفحت هباستقت حروفها من حباليت  غةالقالب العام للّ 
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من خالله  تناول حبثنا موضوع االغرتاب يف رواية "اعرتاف موجة" لـــ : عبلة قدوار، والذي حاولنا 
مالمسة الظاهرة ودراستها من مجيع جوانبها، وقد أسفر البحث عن مجلة من النتائج نوردها يف 

 النقاط اآلتية :

الكاتبة يف روايتها  الرؤى الفنية اليت عاجلتهاعصارة جلميع األفكار و كان هذا البحث   -1
     ين بدورها من سلبيات واليت تعا صيات استلهمتها من الواقع املعايش،ابعتمادها على شخ

 واألفكار اليت يتبناها بعض أفراده. هذا اجملتمع،

االغرتاب ظاهرة إنسانية متشابكة تتداخل فيها مجيع الظروف احمليطة ابلفرد، فهو مل ينحصر  -2
 ل جتاوزه إىل معاين ودالالت أخرى نفسية، واجتماعية، واقتصادية.يف املعىن املادي ب

االغرتاب يف الفكر الغريب تناوله فالسفة، ومفكرون نظروا إليه من زوااي خمتلفة تنوعت       -3
بني اجلانب الديين كهيغل و فيورابخ، واجلانب االقتصادي الذي مثّله كارل ماركس. أّما يف الفكر 

االغرتاب الرحيل واهلجرة عن األوطان، وقد كان للمتصوفة النصيب األكرب منه  العريب فكان طابع
 حني نظروا إليه نظرة ارتقت به عن ملذات الدنيا ومغرايهتا املادية.

عكست الرواية ظاهرة االغرتاب بكل أبعادها املختلفة، وأشكاهلا الذاتية واالجتماعية لتؤكد  -4
 اسي املعاانة واألسى جرّاء إرهاصات الواقع االجتماعي.احلالة النفسية لشخصياهتا اليت تق

غلب على الرواية اجلانب النفسي ألنّه عرّب عن مكوانت وخلجات تلك النفس املكبوتة    -5
اليت تسعى للتعايش مع واقع حزين ُرمست معامله بكل ألوان الشقاء والعناء، الذي ارتسم على 

عيش حتت وطأة االغرتاب يف جمتمعها، الذي مل يكفيه ذوات هذه الشخصيات اليت ُحكم عليها ابل
 هذا بل دفعها للغربة  عنه كرها وظلما.

اشتملت الرواية على تقنيات السرد املختلفة، فقد برعت الكاتبة يف توظيفها وربطها  -6
 ابلشخصيات والسمات االغرتابية يف عدة صور محلت معاين ودالالت االغرتاب.
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" تقنييت االسرتجاع واالستباق يف الزمن، لتبني اهلوة اليت يعيشها استخدمت "عبلة قدوار -7
املغرتب يف حاضره املرير، ما اضطره إىل احلنني للماضي اجلميل الذي كان يعيشه، أو طلبه       

 يف املستقبل رجاء يف الوصول إليه.

وحامال ملعاين  ،واحملبة املكان يف رواية "اعرتاف موجة" صار مكاان اغرتابيا طاردا ملشاعر األلفة -8
الغربة والكبت، األمر الذي دفع ابلشخصيات إىل الرحيل وفراق أوطاهنم، ألهنم مل جيدوا فيه األمان 
والسكينة اليت كانوا يبحثون عنها، انطالقا من البحر، ومرورا ابلقارب والضفة األخرى وصوال إىل 

 البيت.

 اليأس والشقاء بكل صوره الفظيعة اليت صّورت جاءت اللغة يف الرواية حاملة وجمسدة ملعاين -9
شدة معاانة هذا املغرتب، وما يالقيه من صعوابت وشدائد يف حياته. فكان هذا الطابع العام هلا 

 والذي عكس هذه الصورة السوداوية واحلزينة للغة.

اانة الفرد و أخريا، لقد مثّلت رواية "اعرتاف موجة" حبق الرواية االغرتابية حني شّخصت مع -10
وما يالقيه من جفاء، ووحدة قاتلة يف وطنه، أو من غربة و مشاق يف رحلة تغربه عنه. فقد جنحت 

الكاتبة "عبلة قدوار" يف رسم هذه الصورة، و إيصاهلا إىل املتلقني يف قالب فين مجايل جّتلى       
 االغرتاب.يف األخيلة اليت طفحت هبا الرواية، واليت أبرزت معامل وخفااي ظاهرة 

تلكم أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل دراستنا، وحسبنا أننا حاولنا بقدر جهدان  
 بلوغ ما بلغناه، وكان هدفنا أكرب، وطموحنا أبعد، فإن أصبنا فمن هللا، وإن أخطأان فمن أنفسنا.
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 :التعريف ابلروائية عبلة قدوار

ببوسعادة. خرجية جامعة املسيلة  1986جوان  20عبلة قدوار روائية جزائرية من مواليد  
 اجلزائر أدب عريب. هلا مقاالت عديدة ُنشرت يف جريدة اجلمهورية )اجلزائر(.

من أقواهلا: " إّن العظمة التارخيية وإّن كانت مرتجلة إال أّن يف ابطنها دائما روح أنثى... 
 1قراءة يف النظرة الكرمية اليت أوالها مصطفى صادق الرافعي إنساان، وشاعرا، وكاتبا للمرأة"

 روايتان :صدر هلا 

 .2011قصة حياة يف طي النسيان عام  -1

 .2013اعرتاف موجة عام  -2

 :ملخص الرواية 

تنطلق رواية "اعرتاف موجة" بقصة درامية بطالها "املوجة" و"الصياد صقر". تلك املوجة  
اليت شهدت املأساة اليت وقعت يف البحر، ألولئك املهاجرين السريني الذين قضوا حنبهم فيه 

رسالة املوجة إىل "صقر" أبن حيمل قصصهم ويرويها للعامل عّل تلك الظاهرة املسماة  فكانت
 "ابحلرقة" تنطفئ جذوهتا، وتتوقف عن حصد أرواح شباب هذا الوطن.

ولقد صّورت الرواية أحدااث من الواقع حدثت لثّلة من الشباب عايشوا الواقعة األليمة  
م، وظروفهم احلياتية اليت أّدت هبم إىل هذه اخلطوة وجترعوا مرارهتا على اختالف أسباب هجرهت

اجلريئة واملخاطرة الكبرية، وقد تعددت األسباب وتنوعت بني احلب، والبحث عن شخص، إضافة 
 إىل العائلة، وانتهاء ابهلوس واالضطراب.

فاحلب رغم كونه صفة مجيلة، إال أنّه كان يف الرواية مدعاة لالغرتاب واملعاانة لصاحبه   
 وهو ما حدث لكل من "نسيمة" و"إسالم" و"كرمي"، فقد دمرهم هذا احلب وشّكل مأساة هلم 

                                                           
1- http//www. Djazalress. com, 01/05/2016, 11:05h 
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يف حياهتم ألهنم عجزوا عن التحكم يف مشاعرهم وأحاسيسهم املرهفة اليت قادهتم إىل جحيم الغربة 
ى ملّا أيسوا من احلياة، وفقدوا كل ما هو مجيل فيها. فاحلب قتل قلوهبم حني ختلى عنهم وقضى عل

 أرواحهم عندما رمى هبا بني أمواج البحر املتالطمة، فكانت خامتتهم على ما عاشوا ألجله.

ويربز البحث عن شخص مفقود كذلك سبب للغربة عن هذا الوطن، وهو ما كان يف  
قصص كل من "مجال" و"أشياع" و"قصة املرأة العجوز"، فهذا اهلوس رسم معامل حياهتم حني 

األليم، وجترعوا مرارته ما دفعهم إىل الرحيل واهلجرة، حبثا عن هذا احللم  اصطدموا حبوادث الواقع
الذي عايشوه طيلة حياهتم العتقادهم أنّه األمل الذي سيعيد احلياة ألرواحهم اخلاوية من البسمة 

 واألمل.

وكان للعائلة دور مهم يف االغرتاب أيضا، وهو حال "إايد" و"علي" و"خليل"، فقد تغربوا  
يف   نهم ألهّنم مل جيدوا فيه سوى الشقاء واملعاانة واألمل، وهاجروا حنو الضفة األخرى طمعا عن وط

احلياة الكرمية والعيش الرغيد، فركبوا تلك القوارب مراهنني حبياهتم للوصول إىل ذلك الفردوس 
 املفقود رغم كل الصعاب و املشاق.

الذي اضطربت األحاسيس  وخنتم قصص االغرتاب بقصة "مراد" ذلك الشاب العادي 
واالنفعاالت يف داخله منذ الصغر فكانت سبب هالكه و تغربه عن وطنه، ألنه عاىن األسى 
واالنكسارات يف حياته بني شعوره ابلوحدة والكبت، وهوسه بقصص رفاقه اليت كان حياكيها رغبة 

 الرحيل وترك كل يف عيشها، ما دفع أبهله إىل التخلي عنه وتركه، والذي اضطره فيما بعد إىل
 شيء خلفه دون هدف أو مغزى حلياته.
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دط، عبلة قدوار، اعرتاف موجة، دار اخللدونية، اجلزائر، اجلزائر،  -1
2013 

 :اثنيا( املراجع 

 :املراجع العربية  /أ

أمحد علي الفالحي، االغرتاب يف الشعر العريب يف القرن السابع  -2
اهلجري )دراسة اجتماعية نفسية(، دار غيداء للنشر والتوزيع، 

 2013، 1عمان، األردن، ط
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 :اثلثا( القواميس واملعاجم 
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الفريوز آابدي، القاموس احمليط، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -30
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 :رابعا( الرسائل اجلامعية 

ية سوانات ألشباح القدس اب، االغرتاب يف روافطيمة الزهرة خنّ  -32
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 2014اجلزائر، 

 : خامسا( املواقع االلكرتونية
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 :ملخص 

االغرتاب ظاهرة إنسانية جّتلت مظاهره يف خمتلف جوانب احلياة، لكّنه عرف كثريا من  عدّ يُ  
التعقيد والغموض، بفعل متغريات هذا العصر السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية        

ما أّدى إىل خلق عامل من التناقضات والصراعات داخل النفس البشرية، بسبب عجزها عن التأقلم 
 هذه املعطيات.مع 

ولقد جاءت رواية "اعرتاف موجة" لــــ : عبلة قدوار حاملة وجمسدة لكل تلك املعاين     
 من خالل تسجيلها ملعاانة املغرتب، واملآسي اليت تطارده يف عامل عنوانه األمل والعذاب.

Abstract : 

 Alienation wich is a humane phenomenon wich iccurs at 
all sides of life. It experienced much ambiguity and 
complexity due to a number of changes the present era of 
time. These changes involve the field of politics, economics, 
society and intellectual which drive the individual's mentality 
to live in conditions of conflicts and contradictions.  

 The novel directed confession by "Abla Kadwar" comes 

to illustrate all kinds of suffering that the alien person faces 

among a world adopts the pain and misery as a sign  


