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 (//؛ تاريخ القبول:  //)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

وقد تناوهلا النقّاد بالبحث منذ  ،ظاهرة قدمية طفحت على الشعر العريب منذ أقدم عصوره االغتراب

إالّ أنّها برزت يف اآلونة األخرية واشتدّ ظهورها يف األدب العريب املعاصر.  ؛عصورهم األوىل، وكتبوا عنها الكثري

ولالغتراب أسباب وتداعيات عديدة جعلت وذلك ملا هلا من ارتباط مباشر بقضايا اجملتمع السياسية واالجتماعية. 

الشاعر العريب جينح حنو الرمزية واستخدام لغة الغموض يف الشعر ليعبّر بغربته عن تلك األسباب. وال يعين ذلك 

الشاعر  ،أنّ من اتّسم شعره بالوضوح وأفصح عمّا يعتلج يف صدره من شعور بالغربة ليس مبغترب. ومن هؤالء

إضافة إىل بروز الطابع  ،الصايف النجفي الذي يعدّ شعره الغزير موسوعة يف شىت املوضوعاتالعراقي الفقيد أمحد 

الوجداين الشديد عليه. حاولت هذه الدراسة أن تسلّط األضواء على مالمح الغربة يف شعر الصايف النجفي، بعد أن 

اً بابتعاده عن وطنه ومنطوياً على حيث كان الشاعر معروف ؛تناولت االغتراب وأسبابه وتداعياته وأنواعه بالبحث

قد خلصت الدراسة يف هناية املطاف إىل و ذاته وذا منط تفكريي خمتلف عن سائر أقرانه ومعاصريه من الشعراء.

أنّ الصايف كان يعاين االغتراب مبختلف أنواعه ومدلوالته وقد اقترن ذلك االغتراب بالعصامية الفذّة اليت حتلّى 
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 ةمقدم

 أمهيّة البحث

الصايف واحداً من أساطني الشعر العراقي يف القرن العشرين الذين مل ينالوا حظّهم  يعدّ

من دراسات األدب والنقد مبا فيه الكفاية. خاصّة أنّ شعره امتاز بالطابع املوسوعي فتناول 

موضوعات عديدة تنمّ عن فلسفة تأملية من منط سامٍ قلّ أن جند له نظرياً يف األدب 

رد البحث عن مفهوم االغتراب يف شعر الصايف ميهّد السبيل لدراسات املعاصر. وإنّ جم

تالية تكشف عن أبعاد أخرى مغمورة من شعر الصايف النجفي. فضالً عن هذا فإنّ موضوع 

االغتراب يف األدب بدأ يكتسب مكانة ذات بالٍ يف الدراسات املعاصرة خاصّة يف التحليل 

 السيكولوجي لألدب.

 هدف البحث

ديث عن االغتراب وأنواعه وأسبابه وتداعياته ذو صلة مباشرة مبوضوع حبثنا إنّ احل

هذا إالّ أنّ اجملال ال يسعنا لنتحدث عنه بالتفصيل فاكتفينا بنتف من عيون الشعر العريب، 

وقد تناولته دراسات خمتلفة بالبحث واملناقشة. ولذلك فإنّ دراستنا تسعى لتجيب عن 

 رة سريعة وعابرة إىل مفهوم االغتراب وتداعياته: األسئلة اآلتية من خالل نظ

 هي أنواع االغتراب وأسبابه؟ ما -

ما هي أنواع االغتراب اليت عاشها أمحد الصايف النجفي وأيّ منها كان أجلى يف  -

 شعره؟

 كيف عوّض الصايف عن اغترابه ونفّس عن كربته؟ -

 خلفيات البحث

ليست بقليلة، إالّ أنّها شُغلت جبوانب  إنّ الدراسات اليت تناولت الصايف النجفي وشعره

خمتلفة من حياته وشعره، ومل تتحدّث عن ظاهرة االغتراب لديه إالّ بشكل عابر. فعلى سبيل 

حتت عنوان "أمحد الصايف النجفي شاعر الغربة واألمل"  املثال ألّف عنه خليل برهومي كتاباً

تشهد الكاتب حيىي اجلبوري يف حتدّث فيه عن غربة الشاعر بشكل مقتضب للغاية. وقد اس

كتاب "احلنني والغربة يف الشعر العريب" ببعض األبيات للصايف ليذكر أنّه خاض يف وادي 
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وأمّا فيما خيصّ االغتراب فإنّه مبحث وسيع تناولته  الغربة كمن سبقه من الشعراء العرب.

 دراسات خمتلفة أشرنا إىل أمهّها يف طيّات البحث.

 أسلوب البحث

منهج البحث على حتليل املضمون حيث قام بدراسة عامّة لدواوين الشاعر  اعتمد

واستقراء األبيات الدالّة على اغتراب الشاعر وتصنيفها حبسب أنواع االغتراب وحتليلها 

 حتليالً نفسياً.

 مدخل إىل مبحث االغتراب وخلفيته يف األدب العريب

سانية وتشوب العالقات االجتماعية ليست ظاهرة االغتراب حديثة، فهي متسّ النفس اإلن

منذ أن عاش اإلنسان اجتماعياً. واحلديث عن االغتراب ليس جديداً أيضاً، إذ تناوله الكثري 

من املفكّرين القدامى، سواء يف األدب أو يف سائر جماالت العلوم اإلنسانية. أمّا يف اللغة فقد 

تَرَبَ الرجلُ: نَكَحَ يف الغرائب، وتَزَوَّجَ واغْ»جاءت يف املصادر اللغوية معانٍ شتّى لالغتراب: 

إىل غري أقاربِه. ويف احلديث: اغْتَرِبُوا ال تُضْوُوا أي ال يتزوّجِ الرجلُ القرابةَ القريبةَ فيجيءَ 

ولدُه ضاوياً ]أي ضعيفاً دقيق العظم هزيالً[. واالغتراب: افتعال من الغُربة؛ أراد تَزَوَّجوا إىل 

وجاء  .مادة غرب(، دون تا، )ابن منظور« غري األقارب، فإنّه أنْجَبُ لألوالد الغرائب من النساء

أمّا االغتراب فهو مصدر اِغْتَرَبَ يَغْتَرِبُ من باب االفتعال وهو مبعىن »يف املعجم الوسيط: 

، دون تا، )أنيس وآخرون« نَشِطَ. واِغْتَرَبَ فالنٌ: تَزَوَّجَ يف غري األقاربو نَزَحَ عن الوطن واِحْتَدَّ

وأمّا يف املفهوم فقد اتّخذ املصطلح معاين شتّى أفقدته أطره التحديدية. وقد مادة غرب(. 

أمعن الفالسفة ومفكّرو علم االجتماع الغربيّون يف املصطلح فقادهتم تأمالهتم إىل إعطاء 

 ، ؛1980، شاخت :)للمزيد راجعمفاهيم معقّدة عنه تكاد جتمع كلّها على سلبية الظاهرة 

وجمموعة األحباث اليت نشرهتا جملة عامل الفكر حتت عنوان مشكلة االغتراب يف جملدها العاشر  ؛1370

النقيض فقد اعترب الفكر الشرقي املتّصل بالتصوّر اإلسالمي  وعلى .م(1979الصادر يف عام 

ظاهرة االغتراب إجيابية وحثّ عليها أحياناً من دون اخلروج عن الوسطية والتطرّف فيها. 

اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً   إنّ: »ومن ذلك احلديث املشهور عن رسول اهلل 

وهلذه السعة يف املفهوم اليت ال ميكن اإلملام هبا  .(1979 ،خليف :)للمزيد راجع« فطوىب للغرباء

إنّ االغتراب هو »يف دراسة مقتضبة كهذه، نكتفي بتعريف جامع هلذه التعاريف ونقول: 

االنسالخ عن اجملتمع، والعزلة أو االنعزال، والعجز عن التالؤم، واإلخفاق يف التكيّف مع 
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دم الشعور باالنتماء، وانعدام الشعور مبغزى األوضاع السائدة يف اجملتمع، والالمباالة، وع

 .(14، ص2003، )دوالييب« احلياة، واإلحباط والوحدة والتشاؤم والكآبة

وقد ظهر االغتراب يف سائر مراحل األدب العريب بأمناطه املختلفة. ففي العهد اجلاهلي 

، حىت بثأره استرداد ملك أبيه واألخذ هام امرؤ القيس شريداً يبحث عمّن يستعني به يف

ه بعد أن امتأل جسمه ، وهناك أحسّ بقرب منيّتإىل بالد الروم يف قصته املشهورةوصل 

 ، فرويت له أبيات تفيض لوعة ووحشة يقول فيها: بالقروح

 أجارتَنــــــــــا إنّــــــــــا غريبــــــــــانِ هاهنــــــــــا
 

ــيبُ     ــبِ نســـــــ ــبٍ للغريـــــــ ــلل غريـــــــ  و كـــــــ
 

 (70، ص9ج ،1415، )اإلصبهاين  

وحماولة التخلّص الوحيدة اليت ميلكها اجلاهلي إزاء هذه الغربة ، هي ركوب ناقته 

 لريحل فينسى كما يقول طرفة : 

 وإنّــــي ألِمْضِــــي اهلَــــمَّ عِنــــدَ احتضــــارِهِ    
 

 بِعَوْجـــــــاءَ مِرْقـــــــالٍ تَـــــــرُوحُ وَتَغْتَـــــــدِي     
 

 (58، ص1ج ،1993 ،)البستاين  

 وذاك الشنفرى يطالعنا يف الميّته املشهورة بأبيات اغتراب يبيّن فيها توقه العتزال قومه: 

 أقيمــــــوا بــــــين أُمّــــــي صــــــدور مطــــــيّكم
 

ــلُ    ــواكم ألمْيَــــــ ــومٍ ســــــ ــإنّي إىل قــــــ  فــــــ
 

 (12، ص1988، )إبراهيم  

ويف العصر اإلسالميّ تطالعنا غربات كثرية منها قول أيب دهبل اجلمحي الذي رحل إىل 

 فقال يف حنينه إىل دياره وعشريته وأوالده:  الريّ

ــزوحُ  ــةٌ ونـــــــــ ــامٍ غربـــــــــ ــلٌ عـــــــــ  أيف كـــــــــ

ــةٍ   ــوحُ محامــــــــ ــالريّ نــــــــ ــين بــــــــ  وأرّقــــــــ
 

ــريحُ    ــةٍ فتُــــــ ــن ونيــــــ ــوى مــــــ ــا للنّــــــ  أمــــــ

ــوحُ  ــبُ ينـــــ ــثّ الغريـــــ  فَنُحْـــــــتُ وذو البـــــ
 

 (54، ص2008 ،)اجلبوري  

ويف العصر العبّاسي حنّ كثري من الشعراء إىل بالدهم نذكر منهم سفيان بن عيينة 

 اهلاليل على سبيل املثال ال احلصر: 

 جســــمي معــــي غــــري أنّ الــــروحَ عنــــدكمُ 

ــدَناً    ــي أنّ يل بــــ ــاسُ منّــــ ــبِ النــــ  فليعجَــــ
 

ــوطنِ   ــروحُ يف الـ ــةٍ والـ  فاجلســـم يف غربـ

ــدَنِ  ــال بــــــــ ــه ويل روح  بــــــــ  ال روحَ فيــــــــ
 

 (107، ص2008 اجلبوري،)  

ولقد جرّب كلّ من أيب متام والبحتري وابن الرومي اغترابات عديدة كان منشأها الزنوح 

فال »عن الوطن أو االمتهان االجتماعي أو أسباب أخرى وقد عاش املتنيب االغتراب بأنواعه 
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صرة ، شك أنّنا نالحظ يف شعر املتنبّي تطوّراً ملفهوم الوطن يقترب من بعض مفاهيمنا املعا

عندما يقول : "وكلّ مكان يُنبت العزَّ طيّبُ" فلم يعد مفهومه حمدوداً بقطعة األرض اليت يولد 

 وقد بلغ اغتراب املتنيب القمة بقوله :  .(61، ص2003 ،)زامل« فيها ، ما مل تكن منبتاً للعزّ

 مب التعللــــــــــــــلُ ال أهْــــــــــــــلٌ وال وَطَــــــــــــــنُ

ــي    ــين ذا أن يُبَلٌغَنِــــــ ــنْ زَمَــــــ ــدُ مِــــــ  أُريــــــ
 

ــدو  وال كـــــــــــأس  وال سَـــــــــــكنُ     وال نـــــــــ

ــزَّمَنُ     ــهِ الــ ــن نَفْس ــ ــهُ مِــ ــيس يَبْلُغُــ ــا لَــ  مــ
 

 (467، ص2، ج2006 ،)الربقوقي  

ولو شئنا أن نتوسّع يف اغترابات شعراء العربية خلرجنا بسفر جليل، ولذا فإنّا نطوي عنه 

كشحاً ونرجع القارئ احملترم إىل كتاب احلنني إىل األوطان للجاحظ وكتاب احلنني والغربة 

يف الشعر العريب للدكتور حييي اجلبوري. أمّا عصرنا احلاضر فإنّه مليء حباالت االغتراب 

. هيمنة 2. التجزئة والتفتّت االجتماعي. 1ا أسباهبا املختلفة يف البالد العربية، مثل: اليت هل

. 4. تسلط األنظمة االجتماعية القسرية. 3الدولة على اجملتمع وأزمة اجملتمع املدين. 

االستغالل الطبقي والظلم واحلرمان والقهر ووجود فجوات عميقة بني الضعفاء والفقراء من 

. التبعية والسيطرة اخلارجية على املوارد 5وياء واألغنياء من ناحية أخرى. ناحية واألق

. طقوسية املاضوية وثباهتا، والصراع بني 6العربية بالتحالف مع احلكام والطبقات املهيمنة. 

فصار من الصعب العثور على شاعر معاصر ال ينعى  .(60، ص2006 ،)بركاتالقدو واجلديد 

 ذه إلّا لشاعر معاصر طفحت ظاهرة االغتراب يف شعره.غربته. وما دراستنا ه

 الصايف النجفينبذة يسرية عن حياة 

م يف مدينة النجف جبنويب 1897ولد السيّد أمحد الصايف النجفي املوسوي يف عام 

والنجف مدينة تقع يف ظاهر الكوفة، ضمّت مرقد اإلمام علي  (13، ص1993 ،)برهوميالعراق 

واشتهرت على مدى القرون العشرة األخرية بكوهنا مركزاً علمياً يؤمّه  بن أيب طالب 

طالب العلوم الدينية من شىت أرجاء العامل اإلسالمي. وقد عرفت أيضاً باحتوائها لألوساط 

األدبية الواسعة وخترجيها عدداً ال بأس به من الشعراء واألدباء الذين يكوّنون وزناً ثقيالً يف 

وقد عرفت مدينة النجف  .(7-6، صص1981، )شرارةيب املعاصر يف العراق تاريخ األدب العر

مبقربهتا الكبرية اليت تعدّ أكرب جبانة يف العامل نظراً العتقاد الشيعة بقداسة تربتها وفضيلة 

وقد هنل الصايف العلم من األوساط األدبية  .(14، ص1، ج1986، )حمبوبةالدفن يف رموسها 

لنجف، إالّ أنّ مرضه الشديد الذي ظلّ يالزمه طيلة حياته حال دون اليت حفلت هبا مدينة ا



538   1436شتاء , الرابع, العدد العاشرةا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

إكمال شوطه العلمي، فبدأ يثقّف نفسه بنفسه وذلك من خالل مطالعاته لكتب األدب 

لكنّ الشاعر يوحي يف شعره وكأنّ اهلل حباه بقدرة  .(30، ص2006، )املعوّشودواوين الشعراء 

 فائقة وأنّه وُلد والعبقرية ترافقه. 

 نــــــــــــــــــــــــــوراً رأى اجلــــــــــــــــــــــــــريانُ يف

ــر    ــة أســـــــــــــــــ ــذي روايـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــ
 

 بــــــــــــــــــييت عشــــــــــــــــــيّةَ مولــــــــــــــــــدي    

ــدِ   ــنْ هبــــــــــــــــــا أو فَاجْحَــــــــــــــــ  آمِــــــــــــــــ
 

 (40، ص1977 ،)الصايف النجفي  

م وكان بيته 1919شارك أمحد الصايف يف احلركة املقاوِمة لالستعمار الربيطاين عام 

موئالً للثوّار يعقدون فيه اجتماعاهتم ولقاءاهتم وكثرياً ما كان الشاعر الشابّ يلقي على 

، 1993برهومي، )مسامعهم قصائده احلماسية النارية ليبثّ يف نفوسهم روح العزمية واإلقدام 

املقاومة مل يكتب هلا النصر فنصبت أعواد املشانق وأعدم الكثري من املقاومني  لكنّ .(17ص

 .(276، ص1408، )اخلاقاينواحملرّضني، وسعت سلطات االحتالل يف طلب من فرّ جبلدته 

وكان الصايف واحداً من أولئك الالجئني إىل إيران فوصل إىل طهران بعد معاناة شديدة 

ام تعرّف فيها إىل كبار األدب الفارسي من أمثال ملك الشعراء وعاش فيها قرابة مثانية أعو

هبار وغريهم، وكانت حصيلة هذه اإلقامة تعريبه لرباعيات اخليام اليت عرفت بكوهنا أكثر 

 .(88، ص1377، )اشكوريالتعاريب مطابقة للنصّ الفارسي 

راض ودامهت وبعد عودته من طهران بقي الصايف يف النجف لسنتني أو أكثر فعادت األم

، 1993، )برهوميجسمه فنصح له الطبيب مبغادرة العراق والسفر إىل مصائف سورية ولبنان 

وذكرت بعض املصادر أنّ الصايف كان بصدد طباعة تعريبه لرباعيات اخليام بعد أن  .(24ص

لكنّ قصيدة يف ديوانه  .(579، ص6ج، 2009، )اخلليليمل جيد يف العراق من يتصدّى لذلك 

تشري إىل خالف نشب بينه وبني أخيه األوسط حممّد أمني « شهادة أخي» عنواهنا األخري

 الصايف جعله يفضّل الرحيل على البقاء يف مسقط رأسه: 

 وكــــــــــــــان أخ  يل كــــــــــــــثريُ اجلــــــــــــــدال

 رضـــــــــى النـــــــــاس يف رأيـــــــــه ميــــــــــزةٌ   

 وعنــــدي رضــــى الــــنفس أمســــى األمــــور
 

ــرْ    ــهُ حمتقَـــــــ ــا قلتُـــــــ ــل  مـــــــ  يـــــــــرى كـــــــ

ــنَهمْ   ــدي بيـــــــــــ ــتَهرْوأنْ تغتـــــــــــ  مُشـــــــــــ

ــرْ    ــد أمَـــــــــ ــه قـــــــــ ــمريي بـــــــــ  ألنّ ضـــــــــ
 

 (57، ص1977 ،)الصايف النجفي  

وبقي الصايف جيول بني مدن سورية ولبنان ملدّة أربعني عاماً ال يستقرّ يف مدينة إالّ 

ويغادرها يؤمّ أخرى، وقد رافق تلك الرحلةَ الطويلة اغتراب  قليل النظري. ومل يعد إىل العراق 
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، )شرارةم 1976إالّ بعد أنْ أصيب برصاصات طائشة أيام احلرب الداخلية يف بريوت عام 

 وعندما عاد إىل بغداد كان قد فقد بصره فأنشد بيته املعروف :  .(22، ص1981

 يــــــــا عـــــــــودةً للـــــــــدارِ مـــــــــا أقْســـــــــاها 
 

ــا   ــعُ بغــــــــــــــــدادَ وال أراهــــــــــــــ  أمسَــــــــــــــ
 

 (30، ص1993)برهومي،   

ترك جمموعة من الدواوين الشعرية بلغت مخسة عشر ديواناً، عُين بطبع اخلمسة  وقد

األخرية منها الدكتور جالل اخلياط فظهرت يف ديوان واحد وذلك بعد شهرين من وفاة 

 م.1977الشاعر يف عام 

 شاعرية الصايف

ر، لقد كان الصايف وكما سنبحث يف اغترابه الشعري يعتقد أنّه وحيد زمانه يف الشع

وكان يعتقد أنّه أشعر الناس على اإلطالق. والسبب يف ذلك أنّه مل يكن يعري لأللفاظ أدىن 

أمهّية يف الشعر. فهو شاعر املعاين ال شاعر املباين. وألنّه كان كثري التأمّل يف اآلفاق ويف 

نفسه فقد جاء شعره صورة حلياته املشوّشة واملضطربة. وكان يصرّ على عدم تنقيح شعره 

ل اإلبقاء على مقطوعاته الشعرية كما كانت ألنّه يرى يف معانيها غاية االبتكار واإلبداع ب

ومل يكن ليحفل قطّ إالّ مبعانيه اليت يفاخر بأنّها معانٍ بكر، » .(10، ص1977الصايف النجفي، )

 وبشعوره الذي يعتربه شعلة الشاعرية وجذوهتا ونارها. يقول يف ذلك:

 يف الـــــنظمِ مـــــن نـــــار الشـــــعور شـــــرارةٌ  

 أهـــــوى الشـــــعور مـــــن الكـــــالم جمـــــرّداً 
 

 تبـــــــدو ومنـــــــها يف اخليـــــــال شـــــــواظُ    

ــاظُ  ــورُهُ األلفـــــــــــ ــعور قبـــــــــــ  إنّ الشـــــــــــ
 

ما يبغض الصايف هو تزيني ألفاظه وتنميقها بالعبارات املنمّقة املزخرفة، ويعترب  وأبغض

 أنّ هذا العمل عمل أنثوي ناقص جيب أن يبتعد عنه الشاعر قدر االستطاعة، يقول:

 يف شـــــــعر بعـــــــضِ النـــــــاظمني أنوثـــــــةٌ   

ــالَ رجولـــــةٍ     ــي  ـــ ــوى مثلـــ ــعري حـــ  شـــ
 

ــبا  والتلـــــــــــوينِ    تســـــــــــعى إىل األصـــــــــ

 «نيِولــــــــــــــذاك ال يهــــــــــــــتمّ بــــــــــــــالتزي
 

 (135-134ص، ص1993)برهومي،   

يتميّز... ببساطة شديدة يف األسلوب وبلغة شعرية كثرياً ما »ومن هنا فإنّ شعر الصايف  

إذ يتأمّل احلياة يكشف عن وعي مباشر ليس فقط باملشهد  تقترب من الكالم السائر. وهو

الوطين واالجتماعي حوله، وهو ما اقتصر عليه كثري من معاصريه من الشعراء، بل يعكس 

أيضاً وعياً باحلياة من حوله، وهو إجناز أكثر صعوبة. فقد استطاع أن يعاجل املواضيع 
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. وإذ يعرض الصايف ألنواع شتّى من التجارب العادّية يف احلياة اليومية من دون أن يتعثّر ..

يعطي انطباعاً عن رجل بالغ االنشغال بصراع مكشوف ضدّ املفاسد، واحلقارة، واخلسّة، 

واملعايب، واخلمول، والنفاق، واجلهل، واجلشع، والفجاجة، والفوضى والسياسة الغوغائيّة يف 

وسواها يفلح يف استدعاء نوع من  حياة العرب اليومية من حوله. وهو يف وصفه هذه املثالب

الدعابة املتحفّظة، وحيدّد الصورة غالباً بتفصيالت دقيقة، وقد يدخل يف جدل مع األشياء 

اليت يكتب عنها ويسخر منها، وقد يؤنّبها بشدة أحياناً، ولكنّه ال يقف موقف الواعظ إطالقاً، 

 .(260-259صص، 2007)اخلضراء اجليوسي، « وهذا إجناز شعري أكيد

وكما رأينا فإنّ حياته كانت مشوّشة ال استقرار فيها، لكثرة أسفاره وابتعاده عن وطنه 

وبيئته اليت ترعرع فيها. ولقد كانت حياته باإلضافة إىل ذلك مفعمة بالغرابة والغربة بشىت 

أنواعها. ممّا ترك بصمات واضحة على شعره ومنط تفكريه وأسلوب تعامله مع اآلخرين. 

اعر كان غزير الشعر ووظّف حياته كلّها إلنشاده، فإنّ شعره كان حبقّ موسوعة وألنّ الش

ألنواع املوضوعات احلديثة اليت مل يسبقه أحد يف التطرّق إليها. فشعره حافل باآلراء 

السياسية واالجتماعية والعلمية والوجدانية وغريها من القضايا اليت ختطر أو ال ختطر ببال 

قول مع شيء من احليطة واحلذر إنّه مل يترك باباً من أبواب احلياة إالّ اإلنسان. إذ ميكن ال

ليس مبقلّد وال »وتناوله بشعره وأبدى رأيه فيه. ممّا جعل كثرياً من النقّاد يذهبون إىل أنّه 

جمدّد وهو ليس بقدو أو حمدث وال ميكن أن ينضوي حتت لواء هذه املدرسة أو تلك، هو 

ني هذا وذاك... وهنا تكمن أمهّيته األدبية ]وهو رجل[ له قدر من شاعر وفارس أو شيء ماب

الشجاعة استطاع به أن يتحدّى عصره بطريقته اخلاصّة، وأن جيوب يف مفازات غريبة غري 

ويرى الدكتور جالل اخلياط أنّ قيمة الصايف تكمن يف  .(78، ص1970، )اخلياط« مطروقة

ا، كاحليوانات، وزيّه التقليدي، واالعتداد املفرط جدة املوضوعات اليت تطرّق إليها وغرابته

بالنفس، والفقر، واإلعراض عن النساء، وهجاء عمّال املطابع واملصحّحني لكثرة األخطاء 

املطبعية يف دواوينه، ووصف احلالق وهو يقصّ له شعره، ورثاء حليته، ووصف الربملانات، 

سبيل الزواج ممن حيبّ وما إىل ذلك من واإلشادة مبلك بريطانيا الذي ختلّى عن العرش يف 

عر الصايف ال يقوم يف جوهره . وش(89-78صص، 1970، اخلياط :)للمزيد راجعموضوعات أخرى 

على موسيقى اللغة وروعة بياهنا وجرس ألفاظها، وظالل الفروق بني معاين املترادفات 

من قوة األحاسيس اليت  الكثرية يف مفرداهتا، وإنّما يستلّ عذوبته، أو جودته على التحقيق

حياول التعبري عنها، ووضوح األفكار اليت يعرضها، وصفاء اجلوّ الروحي الذي يصدر عنه، 
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ووساطة املوضوعات اليت يتناوهلا، وتلك هي امليزة احلقيقية اليت يتميّز هبا شعره عن سائر 

الدعابة أشعار العرب القدامى واحملدثني. كان الصايف ذا روح مرحة يفضّل استخدام 

 والطرافة لبيان ما يعتلج يف صدره. وال يعين ذلك أنّ شعره خالٍ من مسحة احلزن والكآبة. 

 مالمح االغتراب يف شعر الصايف النجفي

 أ( االغتراب املكاين

نقصد باالغتراب املكاين هنا بُعدَ الشاعر عن وطنه وحنينه إليه. ولعلّ هذا النمط من 

االغتراب هو أشهرها وأكثرها ظهوراً يف تاريخ األدب العريب. إالّ أنّ الصايف وكما أشرنا 

سلفاً تعمّد النأيَ عن بلده، واختذ سبيل االغتراب طوعاً ويؤيّد ذلك وجود بعض األبيات 

ى كراهيته ملسقط رأسه واالستهزاء مبدينة النجف بأسلوب ساخر حيث يشري إىل الدالّة عل

 استقبال النجف لألموات وعيش بعض أهلها على مهنة جتهيز املوتى: 

ــنْ   ــاةٌ ولكــــــــ ــورى حيــــــــ ــالد الــــــــ  يف بــــــــ

ــلُ دودٍ   بعـــــــــضُ ســـــــــكان بلـــــــــد  مثـــــــ
 

 يف بـــــــــــــالدي مظـــــــــــــاهر  للممـــــــــــــاتِ 

 عـــــــــائش  دائمـــــــــاً علـــــــــى األمــــــــــواتِ   
 

 (37ص ،أ 1983 )الصايف النجفي،  

إالّ أنّ ذلك يكاد ال يكون إالّ نزراً يسرياً من حبر شعره الزاخر الذي ال خيلو من أبيات 

احلنني إىل الوطن والعودة إىل الديار. فقد عاش الصايف حياة بؤس وحرمان وتشرّد، فقال 

 وهو يف الشام: 

 أنــــــا يف الشــــــام أحــــــس  غربــــــة أوجــــــهٍ 

ــى   ــه اختفــــ ــوطنٍ منــــ ــوع ملــــ  يــــــتم الرجــــ
 

ــاذا أقـــــــول إذا رجعـــــــتُ لـــــــداري      مـــــ

 مــــــــا فيــــــــه مــــــــن دارٍ ومــــــــن ديّــــــــارِ 
 

 (228، ص2008، )اجلبوري  

فهو يرغب يف العودة إىل الوطن لكن أنّى له ذلك وقد طالت غربته فلم يعد له يف الوطن 

من بيت وال من أهل ينتظرون عودته. وقد تاق للعودة ألرض العراق لوال أسقامه اليت كانت 

 اء يف الشام: حتتّم عليه البق

ــةً  ــكنْ ورب ــــــك حلظــــ ــامِ مل أســــ  يف الشــــ

ــا   ــذورَك مثلَمــــــ ــا جــــــ ــوا بتربتِهــــــ  رَبَطُــــــ
 

ــا أســـــــــقامي    لـــــــــو مل تُقَي ـــــــــدْين هبـــــــ

 ربَـــــــطَ الســـــــقامُ بأرضِـــــــها أقـــــــدامي
 

 (175ص ،ب 1983)الصايف النجفي،   

ويقول واصفاً شدّة حتمّله آالم الغربة باكياً حينّ لألهل والوطن ويبيّن كيف أنّ إناء 
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 صربه مل يعد يسع االحتمال أكثر من هذا: 

ــالغٌ   جُـــــــــرْحُ التغـــــــــرّبِ يف فـــــــــؤادي بـــــــ

ــبَحَتْ   ــهُ وأصـــــ ــيانُ عنـــــ ــرَ النســـــ  فتَفَجَّـــــ
 

 أُلقـــــــــي عليـــــــــه بَلْسَـــــــــمَ الن ســـــــــيانِ    

ــانِ    ـــا عينــــــ ــلُ بالد مــــــ ــرحِ هتمــــــ  للجُــــــ
 

 (229، ص2008، )اجلبوري  

أنّ الصايف ال يسلم النفس للنائبات، فظلّ يعاين صراعاً عنيفاً بني اإلصغاء لنداء  إالّ

 احلنني أو االنصياع لعزميته اليت ال تلني: 

 وكـــــم مـــــن جـــــروحٍ يف فـــــؤادي تغلغلـــــتْ

 وأعمـــــــقُ جـــــــرحٍ فيـــــــه جُـــــــرحُ تَغَـــــــر بٍ 
 

ــي    ــن عزمـ ــلُ مـ ــها فأخجـ ــا منـ  أرومُ البكـ

 حيــــــن  لــــــداري دائبــــــاً وبــــــين أمّـــــــي    
 

 (229، ص2008، )اجلبوري  

والصايف شاعر الطبيعة مييل إليها حيث كانت، وال تفتأ الطبيعة اخلالّبة بصيدا يف لبنان 

تذكره بطبيعة العراق وخنيله، حىت ليكاد يدخل أحد البساتني آمالً يف أن جيد فيه أهله 

 وأحبابه: 

ــتَ أشــــجانا   ــلَ صــــيداءَ يل هيّجْــ  يــــا خنــ

ـــ  ــا الحَ طلْعُـــــــــــك يل إالّ وذك ــــــــ  رينمـــــــــ

ــا    ــلِ هنـــ ــاتنيُ النخيـــ ــرَتْين بســـ ــم ذك ـــ  كـــ

ــا  ــرَتْين ألدخلَهــــــ ــتْين وأغــــــ  وكــــــــم دعَــــــ

ــا   ــعَلْتَ نريانــ ــد أشْــ ــلَ صــــيداءَ قــ  يــــا خنــ
 

ــا    ــالً وجريانـــ ــرتَ مـــــن وطـــــين أهـــ  ذكـــ

ــعَ ريفـــــي بطلـــــعِ النخـــــلِ مُزدانـــــا      ربيـــ

ــتانا   مــــــن خنــــــلِ ريفــــــي جنــــــاتٍ وبســــ

 حــــــىت أالقـــــــي هبـــــــا أهـــــــالً وخُالّنـــــــا 

ــا    ــدارِ ولْهانـــــ ــدِ الـــــ ــاء  بعيـــــ ــبٍ نـــــ  بقلـــــ
 

 (424، ص1977 )الصايف النجفي،  

ومل يكن الصايف ثقيالً على الشام ومل يربم به أهله إالّ أنّ التغرّب مؤمل موحش، فكيف 

وقد  ع الصايف غربتني؛ غربة الفقر وغربة الدار حبسب تعبري سيد البلغاء والفصحاء 

غُرْبَةٌ والفقْرُ يف الوطنِ  الغِىن يف الُوَطَنِ»أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم: 

(. وقد سئم الصايف الغربة وأحبَّ العودة إىل بغداد طيلة 478دون تا، ص ،)الصاحل« غُربَةٌ

 إقامته يف الشام وشعر بأنّ بغداد تعذله على هذا التغرّب: 

ــادُ    ــر ب  وابتعـــــــــ ــاين تَغَـــــــــ ــد كفـــــــــ  قـــــــــ

ــالداً؟   ــي بـــــ ــا وتبغـــــ ــي دنيـــــ ــنَ تبغـــــ  أيـــــ
 

 عـــــــــــــاتَبَتْين حبُسْــــــــــــــنِها بغــــــــــــــدادُ:  

 أنـــــا وحـــــدي الـــــدنيا ووحـــــدي الـــــبالدُ 
 

 (233، ص2008 ،)اجلبوري  

ويف طيّات دواوينه الكثر، كمّ هائل من املقطوعات الشعرية امللتهبة بزفرات احلنني 

 والشوق إىل الوطن، ال يسعنا اجملال لدراستها كلّها، بل نرجع القارئ العزيز إليها.
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 ب( االغتراب الزماين

االغتراب الزماين بشعور املرء بأنّه ال يعيش يف الزمان املناسب، وأنّه ينبغي أن  يتمثّل

يكون يف عصر غري عصره، عصر يضمن له كرامته ويصون له حقوقه ويُكِن  له االحترام. 

وقد ظهر هذا النمط من االغتراب لدى كثري من الشعراء يف األدب العريب. فقضية الزمان، 

ضاء العمر، وهجوم املشيب كلّها أمور كانت والزالت تستأثر اهتمام األدباء وتوايل األيام، وانق

 والشعراء. ولعلّ أشهر بيت دالٍّ على االغتراب الزماين البيت الذي تتناقله األلسن:

ــاً   ــودُ يومــــــ ــبابَ يعــــــ ــتَ الشــــــ  أال ليــــــ
 

ــيبُ    ــلَ املشـــــــــ ــا فعـــــــــ ـــره مبـــــــــ  فأخبـــــــــ
 

ر إىل سالف األزمان، وبالتحديد عهد وغالباً ما يتمثّل االغتراب الزماين يف حنني الشاع

الشباب والصبا والطفولة، ذلك أنّ اإلنسان ال يتحمّل مشاقّ احلياة وال يدرك معانيها 

الصعبة، فتبدو له الطفولة وبراءهتا  يلة وادعة. ومن هذا املنطلق ميكننا القول إنّ كلّ 

. إالّ أنّ الشعراء متكنوا من بثّ واحد منّا يعاين غربة زمانية بشوقه إىل أيام الطفولة احلاملة

لواعجهم وآالمهم الزمنية يف أبيات الشعر وصوّروا هذا احلنني إىل املاضي أحسن تصوير. 

وبالنسبة لشاعرنا فإنّه مل يُسْتَثْنَ من هذه القاعدة، بل إنّ اغترابه الزماين يفوق اغترابَه 

الئمته يف كلّ ما أصابه من نكد  املكاين بأضعاف مضاعفة. يلعن الصايف زمانه ويوجّه إليه

 وقروح ومنها فقدان أصدقائه يف عهد الغربة: 

ــدِ     ــان األنكــــ ــن الزمــــ ــتُ مــــ ــاذا لقيــــ  مــــ

 ذهــــــب الشــــــبابُ وصــــــحبُهُ واليــــــومَ يف 
 

ــدي؟    ــى حُسَّـــ ــاري ويبقـــ ــوتُ أنصـــ  أميـــ

ــردي    ــوم مبفـ ــى اخلصـ ــيخوخيت ألقـ  شـ
 

 (433، ص1977 )الصايف النجفي،  

إنّه يرى الزمان منشأ لكلّ جراحه، فعجلة الدهر كأنّها حرب  طاحنة كبّدته جراحاً ال 

 تُداوى: 

ــبُ وقــــــــــــد رآين   ــولُ يل الطبيــــــــــ  يقــــــــــ

 أال قُــــــــلْ يل جُرِحْــــــــتَ بــــــــأي  حــــــــربٍ؟
 

 جــــــــريحَ القلـــــــــبِ واليـــــــــدِ واللســـــــــان  

ــتُ جُرِحْــــــتُ يف حــــــربِ الزمــــــان     فقلْــــ
 

 (62، صأ 1983 )الصايف النجفي،  

 وإذا كان الزمان ال يأ  إليه إالّ مبا خيشاه فليته يتوقّف كيال حيل الغد الداجي: 

 تعبـــــتُ مـــــن الســـــري احلثيـــــث إىل غـــــدٍ

ــا   أرى األمــــــسَ يبــــــدو يل مــــــنرياً وكل مــــ
 

 فهلْ من وقـوفٍ أو رجـوعٍ إىل األمـسِ؟    

 نظَرْتُ غدي سادَ الظـالمُ علـى حسّـي   
 

 (179، صب 1983)الصايف النجفي،   
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والشاعر يؤمله ما مرّ الزمانُ ولذلك فهو يتأوّه على كلّ يوم ميرّ به فأصبح يشعر باملقت 

ليومه الذي هو فيه فما إن ينقضي ذلك اليوم وحيلّ آخر حملّه حىت تراه يتحسّر عليه ويتوق 

 لعودته: 

ــدٍ    ــومي يف غــــ ــدُ يــــ ــي الغــــ ــوف يبكــــ  ســــ
 

ــي بكــــــى      ــومي علــــــى أمســــ ــا يــــ  مثلَمــــ
 

 (77، صأ 1983)الصايف النجفي،   

والصايف شاعر املعاين قبل كلّ شيء، فهو يغتنم كلّ ظاهرة حديثة ليوظّفها يف شعره 

ويصل هبا إىل املعىن الذي خيتلج يف صدره، فوسائط النقل مثالً بدأت بالتطوّر يف عهده، 

 لكن انظر إليه كيف يتحدّث عنها لبيان غربته الزمانية: 

ــا   ــتطيعُ هبـــ ــر  تســـ ــلِ كُثْـــ ــائلُ النقـــ  وســـ

ــ ــي  فهــــ ــان لكــــ ــلٍ للزمــــ ــيلةُ نقــــ  ل وســــ
 

ــواهُ    ــتَ هتــــــــ ــانٍ أنــــــــ ــيْراً أليّ مكــــــــ  سَــــــــ

 تُعيــــــــــدَنا لشـــــــــــبابٍ قــــــــــد ألِفْنـــــــــــاهُ؟  
 

 (19، صأ 1983 )الصايف النجفي،  

تواىل مرّ الزمان عليه برتابة فأصابه ذلك بالسأم وامللل، فجعل يتمنّى حدوث أيّ  وقد

 شيء جديد له حتّى ولو كان ذلك الشيء اجلديد حزناً جديداً: 

ــريين   أال هَـــــــــــــــم  جديـــــــــــــــد  يعتـــــــــــــ

ــه   ــتُ منـــــ ــرورِ يَئِسْـــــ ــيلُ الســـــ  فتحصـــــ
 

 ليُنقِــــــــذيَن مــــــــن اهلــــــــم  القــــــــدوِ     

ــومِ   فصِـــــــرْتُ أُريـــــــدُ جتديـــــــدَ اهلمـــــ
 

 (93، صأ 1983 )الصايف النجفي،  

ويف الكهولة بكى شبابه، ويف مشيبه بكى كهولته فهذا هو دأبه ال يزيده الدهر والزمان إالّ 

 أملاً: 

ــا    ــا أنــ ــبابِ وهــ ــدِ الشــ ــى عهــ ــتُ علــ  بكيــ

 ففـــــــي كـــــــلٌ يـــــــومٍ يل مناحـــــــةُ فاقِـــــــدٍ 
 

ــدِ الكهولـــــة بـــــاكي      ــى عهـــ ــييب علـــ  بشـــ

ــأوّهُ شـــــــــاكي   ويف كـــــــــلٌ حـــــــــنيٍ يل تـــــــ
 

 (57، صأ 1983 النجفي، )الصايف  

وممّا حيزّ يف قلب الشاعر أنّ الناس يروّحون عن غربتهم الزمنية باستعادة ذكريات 

املاضي والتفكري يف حالوهتا، أمّا هو فإنّه غريب حتّى يف غربته هذه. فاملاضي قد امتزج بني 

اآلالم أمّا اللذات  اللذات واآلالم، ولو أراد أن يستعيد شيئاً من ذكريات املاضي ال ينال إالّ

 فتخذله وال تراوده حتّى يف أفكاره: 

 تـــــــــذكرتُ آالمَ الصـــــــــبا فاســـــــــتعدتُها  

ــليمةً  ــر ا ســـــــــ ــادتْ يلَ اآلالمُ طـــــــــ  فعـــــــــ
 

ــعُ    عســــــاها بلــــــذّات الص ــــــبا يلَ ترجــــ

ــعُ    ــتُ أطمــ ــا كنــ ــذّات  هبــ ــدْنَ لــ ــا عُــ  ومــ
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 (76، صأ 1983 )الصايف النجفي،  

ألنّه قد ال جيد بغيته  ؛يؤرّقه وجيعل القلق يساورهإنّ جمرّد التفكري باملاضي عند الصايف 

 يف ماضيه الذي ولّى: 

 تلــــك املالعـــــبُ هـــــل يومــــاً أعـــــودُ هلـــــا  

ــرا    ــم أثــ ــى هلــ ــدتُ ال ألقــ ــى إذا عــ  أخشــ

ــيُنكرُين   وإن يكـــــــــنْ أحـــــــــد  بـــــــــاقٍ ســـــــ
 

ــا؟    ــرِ إخوانـ ــداتِ العمـ ــن لِـ ــا مِـ  أرى هبـ

 إذ أصْبَحُوا حتتَ هذي األرضِ سكانا

ــكاالً   ــرَ أشـــــ ـــرُ غَيَّـــــ ــا فالدهـــــ  وألوانـــــ
 

 (426، ص1977 )الصايف النجفي،  

وقد كان الصايف حمقّاً يف خشيته من العودة للماضي، فقد كان مينّي نفسه باخلالص 

من غربته القاتلة من خالل العودة إىل معاهد األنس ورىب الطفولة والشباب، لكنّ آماله 

 سرعان ما خابت لفقدان من كان حيبّهم يف املاضي: 

ــتُ   ــد جرعـــ ــرايب  قـــ ــدارِ اغتـــ ــى بـــ  األســـ

ــفٍ   ــوقٍ وهلـــــــ ــرىب بشـــــــ ــرتُ الـــــــ  فنظـــــــ

ــفارٍ   ــض  بأســــــــــ ــاق بعــــــــــ  وإذا بالرفــــــــــ

ــحى    ــالدي أضـــــ ــسِ يف بـــــ ــد األنـــــ  معهـــــ
 

 فألعُـــــــدْ مســـــــرعاً ملهـــــــدِ الشـــــــبابِ     

ــبابِ   ــودَ الشـــــ ــا عهـــــ ــتعيداً فيهـــــ  مســـــ

ــرابِ    ــتَ التــــ ــامَ حتــــ ــد نــــ ــض  قــــ  وبعــــ

ــرايب    ــدْ الغتــــ ــزنِ فألعُــــ ــأمتَ احلــــ  مــــ
 

 (26دون تا، ص)الصايف النجفي،   

أنّ االغتراب الزماين ال ينحسر على رغبة املرء بالعودة إىل املاضي، بل قد يصل إىل  إالّ

مرحلة حادّة يشعر فيها بعبث احلياة وضرورة أن يتوقّف مرور الزمن، فيسيطر عليه التشاؤم 

وتنتابه نوازع االنتحار واخلروج من دائرة الزمان. ولقد راودت فكرة االنتحار شاعرَنا مراراً 

 عدل عنها لكراهية أن يأتيه املوت إجباراً. فيخاطب املوت بقوله:  لكنّه

ــريَ أنّـــــــــــي ال أرْ  ــواك غـــــــــ ــا أهـــــــــ  أنـــــــــ

 ولــــــوَ انّــــــي مل أخــــــشَ سُــــــخْطَك منّــــــي 
 

ـــرْه واإلجبــــــــارِ     ــأ  بالكــــــ ــاك تــــــ  ضــــــ

 كنــــــــــــــتُ آ  إليــــــــــــــك باالنتحــــــــــــــارِ
 

 (71، ص1961 )الصايف النجفي،  

 وكذلك قوله: 

ــا أنـــــــتَ إالّ انتصـــــــارْ     ــا مـــــــوتُ مـــــ  ويـــــ
 

ــا  ــدحارْ   ومــــــ ــك إالّ انــــــ ــيفيت منــــــ  خــــــ
 

 (62دون تا، ص)الصايف النجفي،   

واملوت من وجهة نظر الصايف خالص من البؤس والشقاء الذي ظلّ يالزمه طيلة دهره 

 واملتمثّل بفقره وغربته: 
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 أرى املــــــوتَ يل أحلــــــى وأعظــــــمَ نعمــــــةٍ 

 ولـــــــيس ميــــــــوتُ البائســــــــون بســــــــرعةٍ 
 

 وكـــم أنــــا أدعــــوهُ فلــــم يَسْــــتَمعْ صــــو   

 حيـــــاة البـــــؤس شـــــر  مـــــن املـــــوتِ     ألنّ
 

 (96أ، ص 1983)الصايف النجفي،   

إنّه يسعى للموت ليستريح من همّ الزمان األكول ويلقي بثقل مهومه عليه، فالزمان 

 طاحن  يشعر فيه بالغربة القاتلة: 

ــونَ بـــــــــــبطنِ فُلْـــــــــــك   كأنّـــــــــــا عائشـــــــــ
 

ــانُ لنـــــــــــا أكـــــــــــولُ    ونأكـــــــــــلُ والزمـــــــــ
 

 (106أ، ص 1983)الصايف النجفي،   

 ج( االغتراب االجتماعي

لعلّ أشدّ أنواع االغتراب يف اجملتمعات العربية اليوم، هو االغتراب االجتماعي. ذلك ألنّ 

يفرض هذا النظام  النظام االجتماعي يف كثري منها نظام قبلي خيضع للوالء العشائري. إذ

على اجملتمع أعرافاً ما أنزل اهلل هبا من سلطان، وذلك بشيء من العصبية اجلاهلية. ولقد 

يف سبيل بناء األمّة القائمة على »حاول اإلسالم بطرق كثرية حتطيم الوحدة العشائرية 

 (8 ، ص1975 )مشس الدين:« وحدة املعتقد، وذلك ألنّ منوّ القبيلة إنّما يكون على حساب األمّة

واملعايري اليت ترفع من  ويف ظلّ هذا النظام يُحرَم الكثريُ من الناس من أبسط حقوقهم.

شأن هذا وحتطّ من شأن ذاك ليست قائمة على أساس اللياقة واملؤهالت اإلهلية والعلمية. 

األعراف فترى الفئة املثقفة نفسها يف جمتمع ال يتالءم مع تطلعاهتا وآماهلا. فتحاول أن تغيّر 

والتقاليد السائدة يف اجملتمع لكنّها تعجز بعد فترة وجيزة وتصاب باإلحباط، فيكون ذلك 

 الفشل واإلخفاق مدعاة للعزلة والشعور بالغربة.

إذن فاالغتراب االجتماعي ليس كاالغتراب املكاين الذي يواجه فيه املرء غربة سببها 

بته رغم وجوده بني أهله يف جمتمعه الذي نشأ االبتعاد عن األهل والوطن، بل يشعر املرء بغر

وترعرع فيه. وليس بالضرورة اعتبار كلّ من يعاين االغتراب االجتماعي هو الوجه اإلجيايب 

للتقوو االجتماعي، فليست  يع التقاليد اليت يفرضها النظام القبلي سلبية بالضرورة. بل 

ة. إالّ أنّنا قد عُنينا باالغتراب االجتماعي إنّ بعضها يدعو إىل نبذ التحلّل وامليوعة واخلالع

للصايف وحسب وال شأن لنا إن كانت بعض آرائه غريبة. فالرجل عاش عمره أعزب مل يقترن 

بزوجة ألسباب منها غرابة تصوراته وأفكاره عن املرأة. وهي تصوّرات كما سنرى ال متتّ 

 بصلة إىل أيّ معيار عقلي.
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شاعر عادّيٍّ، إنّه يرى نفسه مصلحاً اجتماعياً كبرياً. إنّ الصايف يرى نفسه أكرب من 

 ولذلك فإنّ أيّ إحباط يف هذا اجملال يدعوه إىل الشعور باالغتراب: 

ــيٍّ   ــعٍ دَنِـــــــــــــــــ ـــ ا جملتمـــــــــــــــــ  أال تبـــــــــــــــــ

ــه    ــرَ اإلصــــــــــالحَ فيــــــــ ــتُ ألنشُــــــــ  أتَيْــــــــ
 

ــسِ    ــلٌ رِجْـــــ ــن كـــــ ــهُ مـــــ ــوَّنَ جنسُـــــ  تَكـــــ

ــي   ــدْتُ نفســـ ــل أفْسَـــ ــلِحْهُ بـــ ــمْ أُصْـــ  فَلَـــ
 

 (62أ، ص 1983نجفي، )الصايف ال  

 وتارة يرى الصايف نفسه فيلسوفاً مل جيد ضالّته يف جمتمعه: 

ــرة الربايـــــــــا    ــوين مـــــــــن معاشـــــــ  دعـــــــ

 لـــــــــــئن أك يف حجـــــــــــايَ كفيلَســـــــــــوفٍ 
 

 فعِشــــــرتُهم تضـــــــاعفُ يل شـــــــجوين  

 فإحساســـــــــــي قريـــــــــــب  للجنـــــــــــونِ  
 

 (212ب، ص 1983)الصايف النجفي،   

 ما يشبّه نفسه باملعرّي يف فلسفته، فهاهو يتحدّث عن لسانه قائالً:  وكثرياً

ــى     ــان دجـــ ــا خابطـــ ــومي كالنـــ ــي وقـــ  إنّـــ
 

 لكــــنّين بــــالعمى وســــطَ الظــــالمِ أرى 
 

 (35ب، ص 1983)الصايف النجفي،   

هيهات أن يستجيب قومه لنداء اإلصالح الذي يوجّهه إليهم، فالشعب كاملتظاهر  لكن

 بالنوم يصعبُ إيقاظُهُ خالفاً للنائم الذي يستجيب للنداء: 

ــهوض فســـــــاءهم    ــومي للنـــــ ــتُ قـــــ  نَبّهـــــ

ــهِ    ــذبتُ بِمَدْحِـــ ــولُ إذا كـــ ــى اجلَهُـــ  يَرضَـــ
 

ــاظُ   ــوؤُها اإليقـــــــــ ــامَ يَسُـــــــــ  إنّ النيـــــــــ

ــاظُ   ــدقتُ يُغـــــ ــه وإن صـــــ ــزءو عليـــــ  هُـــــ
 

 (393، ص2006)املعوش،   

 إنّ جمتمع الصايف كغابة مل يعد ألهل احلقّ فيها مكانة بل حتكمها الثعالب: 

ــرْجُ حفــــــظَ العــــــزّ يف غــــــابٍ بــــــهِ      ال تَــــ

 

 بَـــــــــدَتِ الثعالـــــــــبُ واختَفـــــــــى الر ئبـــــــــالُ  

(382، ص2006)املعوش،    

 كيف ال وقلوب الناس قاسية كاحلجارة أو أشدّ قسوة ال تؤثّر فيها املواعظ: 

ــا؟    ــاذا قـــــــد خُلِقْـــــــتُ غريبـــــ  إهلـــــــي ملـــــ
 

 أخاطِــــــــبُ أحجــــــــاراً دُعــــــــنيَ قلوبــــــــا  
 

 (131أ، ص 1983)الصايف النجفي،   

من يتظاهرون بزيّ الواعظني وخيدعون الناس  وكثرياً ما يبعث الصايف لعناته على

 بأباطيلهم وينفحون يف الشعوب أفيون التخدير:

ــا   يهـــــــدي الشـــــــعوبَ الواعظـــــــون وإنّمـــــ
 

 شـــــــــعيب أضـــــــــل  عقولَـــــــــه الوُعّـــــــــاظُ  
 

 (393، ص2006)املعوش،   
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يصف الصايف زعماء األمّة ورجاالهتا الذين ربوا « خادع الشعب»ويف قصيدة عنواهنا 

على افتراس الناس بأضراس طحنت الشعب بأكل أمواله، والبدّ من اقتالعها لتسوّسها كيال 

 تضرّ بباقي األسنان، مثّ خيلص يف هناية املطاف إىل القول: 

ــآس   ــعبنا يف مــــ ــوت شــــ ــن مــــ  حنــــــن مــــ

ــاق  ــعب راج النفــــــــ ــلّ شــــــــ ــه كــــــــ  لديــــــــ
 

ــراسِ   ــوِ يف أعــــــــــــــ ــا للّهــــــــــــــ  وكأنّــــــــــــــ

ــالسِ   ــري ل فـــــــ ــعب يســـــــ ــو شـــــــ  فهـــــــ
 

 (388، ص2006)املعوش،   

وليس بالضرورة أن يبعد املغترب اجتماعياً ويلجأ إىل الصحارى أو القفار، يكفيه الشعور 

 بالغربة وهو بني ظهرانيهم ليكون مغترباً كئيباً: 

 أرى النفسَ تشكو وهـي يف النـاسِ وَحْـدَةً   

 يُبَع ــــــدُين طبـــــــع  عـــــــن النـــــــاسِ نـــــــافر  
 

ــدِ    ــمَ البُعــ ــم ألَــ ــرُبْ هلــ ــكو وإن تَقــ  وتشــ

 فأحسَـــبُين بـــنيَ الـــورى جالســـاً وحـــدي
 

 (15أ، ص 1983)الصايف النجفي،   

أنّه يودّ أحياناً لو كان يظفر بواسطة تبعده عن املدن وويالهتا ونفاق أهلها، كأن يكون  إالّ

 راعي قطيع من الغنم فيسرح هو وقطيعه يف البيداء ال يرى البشر بل تطيعه أغنامه: 

ــتُ راعيــــــــاً غنمــــــــاً     ــا ليــــــــتين كنــــــ  يــــــ

 يل أمّـــــــــــةٌ أينَمـــــــــــا ذهبْـــــــــــتُ معـــــــــــي

ــأنِ ال عُمُــــــر     ــي يف الضــــ ــري عيشــــ  عمــــ
 

ــرب   ــاةَ منفــــــردا   يف الــــ  أقضــــــي احليــــ

ــدى   ــداي هـــ ــتْ هـــ ــا ارتضـــ ــذهبُ ملـــ  تـــ

ــدى    ــيَّ سُــــ ــورى علــــ ــني الــــ ــذهبُ بــــ  يــــ
 

 (52دون تا، ص)الصايف النجفي،   

والطريف أنّه ال يكتفي بالفرار من الناس بل حىت من التفكري بالناس ويتمنّى لو أنّه كان 

 من جنس غري جنس الناس ليكون يف منأى عن قساوة البشر: 

 للبيــــــــدِ مــــــــن نــــــــاسٍ أمللهُــــــــمُ    أفــــــــر 

ــداءَ مقفــــــــرةٍ    ــتَين كنــــــــتُ يف بيــــــ  فليــــــ
 

ــاسِ    ــتفكري بالنــــ ــيلحقين الــــ ــرّاً فــــ  طُــــ

ــدْتُ مـــــا يل جبنســـــي أي  إينـــــاسِ     وُلِـــ
 

 (74، ص1961 )الصايف النجفي،  

خضمّ هذه الغربة االجتماعية، ال يبقى للمرء إالّ اللجوء إىل الطبيعة أو االختالء  ويف

بالنفس أو الركون إىل اخلالّن، وهي أمور جرّهبا الصايف كلّها. أمّا اللجوء إىل الطبيعة فكما 

مثّلنا سلفاً، حيث يذكرنا بالشنفرى الذي حيبّ أن يعيش مع احليوانات بعيداً عن بين أمّه، 

هم ال يذيعون له سرّاً وال خيذلونه وال يؤاخذونه على جرم ارتكبه، لكنّ الصايف مل يرتكب ألنّ

 جنحة أو جرماً بل يكره العيش مع أهل املدن الذين يراهم منافقني:
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ــن    ــي مـ ــاحليوان عيشـ ــتُ كـ ــتين كنـ ــا ليـ  يـ
 

ــأى عــن املــدن      ــي أن  حشــائش األرض ك
 

 (397، ص2006)املعوش،   

أحياناً كان يعوّضه عن عزلته، ألنّه كان شاعراً ذاتيّاً إىل أبعد وأمّا اختالؤه بنفسه ف

 1983 الصايف النجفي،)حدود الذاتية كما عبّر عنه بدر شاكر السياب يف هناية ديوان اللفحات 

 وذلك يف مثل قول الصايف:  (330ب، ص

 يل بنفســــــــي غــــــــىن  عــــــــن الكائنــــــــات

ــا يل    ــب  ومـــــ ــورى غريـــــ ــني الـــــ ــا بـــــ  أنـــــ
 

ــا     ــي مبــ ــيَ نفســ ــاتِ  فهْــ ــن هِنــ ــوتْ مــ  حَــ

 غــــريُ نفســــي مــــن صــــاحبٍ يف احليــــاةِ 
 

 (102، صأ 1983 )الصايف النجفي،  

وأحياناً كان خييب ظنّه بنفسه فلم يكن اختالؤه هبا ناجعاً بل يواجه اغتراباً نفسيّاً 

 جيعله يفرّ حتّى من نفسه: 

 يلـــــــــذل يلَ انفـــــــــرادُ الـــــــــنفسِ حـــــــــىت   

 وأُبْغــــــــــــضُ أن أرى املــــــــــــرآةَ كــــــــــــيال  
 

ــالِأفـــــــــــرَّ إ   ىل الصـــــــــــحارى واجلبـــــــــ

ــايل  ــا خيـــــــ ــنَغ صَ وحـــــــــد  فيهـــــــ  يُـــــــ
 

 (38، صأ 1983 )الصايف النجفي،  

 ويصل األمر به إىل تصوّر أفكاره اليت حيملها كأفاعٍ ينفثن فيه اهلواجس: 

ــم    ــاس أمللهُـــــ ــن نـــــ ــنفس مـــــ ــرّ للـــــ  أفـــــ

 كــــــــأنّ أفكــــــــاري الــــــــال  تســــــــاورين
 

ــا    مـــا حـــيليت قـــد مللـــت الـــنفس والناسـ

ــاتٍ   ــمُ نافثـــــــــــ ــاأراقـــــــــــ  يف  وسواســـــــــــ
 

 (117، صأ 1983 )الصايف النجفي،  

وأمّا الركون إىل اخلالّن فهو أيضاً قد جيدي وقد ال جيدي كما سنرى يف اغترابه 

اإلخواين. ويبقى الشاعر رهني غربته ويكاد يصرخ أنّه جيد نفسه قد فُرض على العامل وال 

 بدّ له وللعامل أن يتحمّل أحدمها اآلخر: 

ــيء يُرضـــــــــــيين وال أُرضـــــــــــيهِ   ال  شـــــــــ

 قـــــد هتـــــتُ فيــــــه ومل أبـــــارح مســــــكين   
 

ــهِ    الكــــــــونُ يل خَصْــــــــم  مبــــــــا يَحْويــــــ

ــهِ   ــن مســــــــكين يف تيــــــ ــأنَّين مــــــ  فكــــــ
 

 (47، ص1961 )الصايف النجفي،  

قد اختار غربته وتشرّده بنفسه ألنّه يرى هبا لذة ال يكاد جيدها يف مكان آخر،  والصايف

هذا فضالً عن بعض العوامل اليت تساعده على ارتضاء الغربة من مثل الفقر، والفوضى 

 وجنوحه للعزلة، ممّا يساعده على حتمّلها وإدماهنا: 

 لفقـــــري وللفوضـــــى وحـــــبّ التجـــــرّد     قــد اختــرتُ منـــذ القــدم عــيش التشـــرّد    



550   1436شتاء , الرابع, العدد العاشرةا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ــتُ   ــا نلـ ــم مـ ــه رغـ ــىن   ومازلـــت فيـ ــن غـ  مـ
 

ــوّد  ــذّة املتعــــــــ ــي أضــــــــــحتْ لــــــــ  فلــــــــ
 

 (33، ص1977 )الصايف النجفي،  

إنّه يرى أنّه متكن من تثقيف نفسه يف مدرسة الغربة والتشرّد، وقد علّمته هذه املدرسة 

 ما مل تعلّمه املعاهد العلمية واجلامعات طلبَتها: 

 بثقـــــــــــــــــــــــــــــــافيت وتوحّـــــــــــــــــــــــــــــــدي

 مـــــــــــا قـــــــــــد فـــــــــــاتَ كــــــــــــ أدركـــــــــــتُ

 هـــــــــــــــــذي العـــــــــــــــــوامل يل أتـــــــــــــــــت  

ــد   ــاءت إيلّ بوحــــــــــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــــــــــ
 

 ومتــــــــــــــــــــــــــــرّدي وتشـــــــــــــــــــــــــــــرّدي  

 ــــــــــــــــــل  الدارســــــــــــــــــني مبعهــــــــــــــــــدِ 

ــدِ  ــا مل أقصـــــــــــــــــ ــا هلـــــــــــــــــ  وأنـــــــــــــــــ

ــدِ  ــاعرٍ مل أقتــــــــــــــــــــــــــــ  وبشــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (40ص، 1977 )الصايف النجفي،  

واحلقّ أنّه صادق فيما يقول، فمن السهل جدّاً أن نرى أنّ الصايف نسيج نفسه وال نكاد 

للتقليد يف شعره بل شعره صادر عن تأمّالته الوجدانية يف احلياة، وال نعثر يف جند ردّ أثر 

 كتابات الذين انتقدوه من أمثال مارون عبود وإبراهيم السامرائي ما يدلّ على تقليده.

ومن أسباب اغتراب الشاعر متسّكه مبا يراه حقّاً وعدم ختلّيه عنه. حىت وإن أدّى ذلك 

 إىل ابتعاد الناس عنه: 

 أقـــــول ألرضـــــي احلـــــقّ عنّـــــي ال الـــــورى

 أقــول لكــي أرضــى عــن النــاس إن هــدوا    
 

 ألنّــي غــينّ عــن رضــا النــاس مســتغين  

 بقـويل ومــا قــويل لريضـى الــورى عنّــي  
 

 (30ص، 1977 )الصايف النجفي،  

 د( االغتراب الفنّي )الشعري(

االغتراب هو من اختالق الباحث وينفرد الصايف فيه عن سائر املغتربني.  لعلّ هذا النمط من

فهو دائم احلديث عن كونه شاعراً فذّاً ال يضاهيه إالّ الزنر القليل من الشعراء. ونرجسيته جعلت 

منه شاعراً غريباً يف أمّة الشعراء ألنّه يرى نفسه شاعراً بكلّ ما هلذه الكلمة من معىن، وأمّا 

 فإنّهم قد قصّروا عنه وال يكادون يبلغون شأوه، ألنّهم يفتقدون للحسّ والشعور:  اآلخرون

ــدهرِ هــــل يف كؤوســــكم     ــعراءَ الــ ــا شــ  أيــ

 فليـــتَ لنـــا كونـــاً ســـوى كـــونِ ذا الــــورى     
 

 من الدهرِ صاب  مثلَ ما ذقتُ من كأسـي؟  

 أحيـــــىي أخـــــو حـــــسٍّ بكـــــونٍ بـــــال حـــــس ؟
 

 (23ص، 1977 )الصايف النجفي،  

هذا املنطلق فإنّه تثور ثائرته إذا ما حظي شاعر مفتقد للحسّ والشعور بإعجاب  ومن

 الناس وتكرميهم، فتراه يكيل إليه أنواع الذم  لكن مع حتفّظه املعهود يف عدم ذكر امسه: 
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ــوهُ جهـــــــــــــــــــالً   ــاظمٍ لَق بُـــــــــــــــــ  ونـــــــــــــــــ

ــلْ تلكـــــــــــــمُ قـــــــــــــرونٌ   قلـــــــــــــتُ: أجـــــــــــ

 للشــــــــــــــــــعراء انتمــــــــــــــــــى ولكــــــــــــــــــنْ
 

ــرونِ   ــاعرُ القــــــــــــــــ ــه شــــــــــــــــ  بأنّــــــــــــــــ

 خُص صْــــــــــــنَ ال الســــــــــــننيِبــــــــــــالثورِ 

 مـــــــا فيـــــــه منـــــــهم ســـــــوى اجلنـــــــونِ 
 

 (22، صأ 1983)الصايف النجفي،   

ويبلغ شعوره النرجسي إىل تصوّر نفسه بأنّه أعظم الشعراء على اإلطالق، وأنّه حمسود 

 وأنّ اآلخرين ال يصلون إىل مرتبته وإن سَعَوْا: 

 مســــوتُ بشــــعري فــــوق جيلــــي ومل يَــــزَلْ 

 أمّـــة الشـــعر واحــــداً  فـــإنْ مل أكـــنْ مـــن    
 

ــاء      ــرُ البُلَهــــــ ــعري مَعشَــــــ ــك بشــــــ  يَشُــــــ

ــعراء    ــن الشـــــ ــى مـــــ ــةً أعلـــــ ــنْ أُمَّـــــ  أكـــــ
 

 (50، صأ 1983)الصايف النجفي،   

وخيتلق الصايف حواراً بينه وبني الشعراء يسألونه عن أفضل الشعراء فيقول إنّه إيليا أبو 

 ماضي وال ينسى أن يتعاىل حىت على إيليا بقوله: 

ــألتْينَ ــم؟  ســـــ  الشـــــــعراءِ أيـــــــن أمريُهـــــ

ــم    ــتُ ذاك أمريُكـــ ــت؟  فقلـــ ــالوا: وأنـــ  قـــ
 

ــتُ   ــا»فأجَبْـــــــ ــقِ « إيليّـــــــ ــولٍ مطلـــــــ  بقـــــــ

ــقِ   ــةٍ مل تُخْلَــــــــ ــريُ ألمّــــــــ ــا األمــــــــ  فأنــــــــ
 

 (190، صأ 1983)الصايف النجفي،   

أنّ الصايف يتصوّر أنّ سائر الشعراء كالغرقى يف حبور اخلليل، أي يكوّن القالبُ  والطريف

والشكلُ جل  سعيِهِم وال يتجاوزون مرحلة العبقرية، وهلذا فإنّه خيتلف عنهم وهذا هو سرّ 

 غربته: 

 أنــــــــا يف الشــــــــعر كالغريــــــــب فجيلــــــــي 

 أفَيَـــــــــــأْ  نـــــــــــوحُ الشـــــــــــعورِ بفُلْـــــــــــك 
 

ــرِ     ــدَ ذا العصــ ــاظٍ أو بعــ ــييف عكــ  جيلــ

ــلِ   ــور اخلليــــــ ــى حبــــــ  فَيُنَج ــــــــي غرقــــــ
 

 (74، صأ 1983)الصايف النجفي،   

وهلذا يعزو جتمّع الرفاق حوله أو تفرّقهم عنه إىل مدى احنطاط شعره أو مسوّه، فكلّما 

 حاول إرضاء ضمريه اغترب، وإذا ما ختلّى عن عبقريته الشعرية زالت غربته: 

 حــــــنيَ أحنــــــطل بــــــالقريضِ إىل األرضِ  

ــعر أبقــــــــى وإذا  ــتُ بالشــــــ ــا ارتفعْــــــ  مــــــ
 

ــا   ــاقُ يف جانبيّــــــــــــ ــدُ الرفــــــــــــ  تزيــــــــــــ

 مفـــــــــرداً يضـــــــــحك األنـــــــــامُ عليّـــــــــا
 

 (47ص، أ 1983)الصايف النجفي،   

 وهلذا فإنّه يأسف أحياناً على نشر شعره يف جمتمع ال يفقه معىن  للشعر: 

ــيّ  ــفْتُ علــــــى نشــــــرِ شــــــعري الزكــــ ــا    أســــ ــتَنْقَعٍ باخلنـــــــــــــ ــرِمبســـــــــــــ  زاخـــــــــــــ
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ــأركلُ هــــــــــذا الوجــــــــــودَ الــــــــــدينّ   ســــــــ
 

ــافرِ  ــرِ الكــــــــــــــ ــرُ بالبشــــــــــــــ  وأكفُــــــــــــــ
 

 (46ب، ص 1983)الصايف النجفي،   

ولعلّ ما جيعله يشعر هبذه النرجسية أنّه مل يقلّد يف يوم من األيام ألنّه مل جيد يف 

الشعراء من يستحقّ أن يقتفي أثره سوى أيب الطيب أمحد املتنبّي، بل لعلّ املتنبّي جمدّد 

 الشعر جمدّداً بعد أمحد املتنبّي سوى أمحد الصايف:ليس إالّ ومل تشهد أمّة 

 إىل الشـــــعر يـــــأ  كـــــل  ألـــــفٍ مُجَـــــد دُ    

 محـــاين مـــن التقليـــد مـــا عشـــتُ أنّــــين     
 

 فبَعْـــــدَ نـــــيب  الشـــــعرِ أمحـــــدَ أمحـــــدُ     

 إذا رمــــتُ أمــــراً مل أجـــــدْ مَــــن أقلٌـــــدُ   
 

 (7، ص1952 )الصايف النجفي،  

والصايف يرى أنّ الشعر أمسى من أن يكون هلو الهٍ أو أداة تكسّبٍ، بل هو رسالة 

 ومسؤولية أُنيطت به دون غريه من الناس، ل صالح وتعزيز اإلميان يف نفوس اخللق: 

ــدُ   ــد  وجتديـــــ ــتُ توليـــــ ــذي قلـــــ ــلّ الـــــ  كـــــ

 إذا نظمـــــــت ملكـــــــتُ الكـــــــونَ منفـــــــرداً
 

ــد    ــنظم تقليــــ ــادين يف الــــ ــف يرتــــ  وكيــــ

ــري  ــودُ فـــــــال أرى أنّ غـــــ ــه موجـــــ  ي فيـــــ
 

 (138، صأ 1983)الصايف النجفي،   

ومن هذا املنطلق يشعر بأنّه غريب عن أمّة الشعراء وأمّة اهتمّت بتقوو الشعر، ذلك أنّ 

 شعره مقطوف من حديقة احلياة وفائح برائحة احلياة، حلوها ومرّها: 

ــن أشـــعاركم    ــنسِ عـ ــبُ اجلـ ــعري غريـ  شـ
 

ــورُهُ     ــنَ احليـــــــــاةِ زُهُـــــــ  تَتَفَتَّـــــــــقُفمِـــــــ
 

 (138، صأ 1983)الصايف النجفي،   

ولو شئنا أن نأ  بنماذج من اغترابه الفنّي أو الشعري لضاق بنا املقام، ألنّ حديثه عن 

 شعره وشاعريته هو أكثر ظاهرة طفحت على دواوينه الشعرية.

 هـ( االغتراب اإلخواين

نقصد باالغتراب اإلخواين، قلّة األصحاب والرفاق. فالشاعر قد عاشَرَ أناساً كثريين، 

وانعقدت بينه وبينهم صداقات وسيعة، إالّ أنّه سرعان ما يفقد هذه الصداقات ألنّها ليست 

قائمة على الوفاء والصدق واملؤازرة يف وقت الشدّة. وهلذا فإنّه يندب حظّه العاثر وينعى 

 اتلة: غربته الق

ــودْ   ــذا الوجــــــــ ــاً هبــــــــ ــيشُ غريبــــــــ  أعــــــــ
 

ــهبِ دارْ   ــوى دارة الشـــــــ ــايل ســـــــ  ومـــــــ
 

 (62دون تا، ص)الصايف النجفي،   
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 الوفاء ذلك اإلكسري اجملهول الذي حبث عنه كثري من الناس ومل جيدوه: 

ــرّى  ــري ومل أزلْ أحتـــــــــــ ــرَّ عمـــــــــــ  مَـــــــــــ

 وأنـــــــادي يـــــــا أي هـــــــا النـــــــاسُ قولــــــــوا    
 

 وأطــــــــــــوفُ األمصــــــــــــارَ واألحيــــــــــــاءا 

 شـــــيئاً يُسَـــــمّى الوفـــــاءا ؟هـــــل رأيـــــتم 
 

 (94، صأ 1983)الصايف النجفي،   

وليس من السهل على الصايف فقدان تلك الصداقات، فهي عنده مبثابة موت عزيزٍ من 

 أعزّته: 

ــدَ ودادهِ   ــانَ عهـــــ ــديق  خـــــ ــا صـــــ  إذا مـــــ

 هلمّــــــوا فعــــــزّوين وقولــــــوا لــــــك البقــــــا 

 

ــقُ     ــه يليـــــ ــأبنيُ فيـــــ ــاتَ والتـــــ ــد مـــــ  فقـــــ

ــديقُ  ففــــــي ــوتُ صــــ ــومٍ يل ميــــ ــلٌ يــــ  كــــ

 

 (23، صأ 1983)الصايف النجفي،   

 وكعادته يأوي الصايف إىل شعره ليعوّض به عن أنواع غربته ومنها االغتراب اإلخواين: 

 كـــم قـــد خُـــدِعْتُ بأصـــحابٍ وثقْـــتُ هبـــم 

ــا    ــعار أنظمهـ ــوى األشـ ــدي سـ ــقَ عنـ  مل يبـ
 

 فلـــــم أجـــــدْ يلَ فـــــيهم مَـــــن يواســـــيين 

ــوى    ــقَ خِــــل  ســ ــلّيين مل يبــ ــعري يســ  شــ
 

 (147، صأ 1983)الصايف النجفي،   

والعجيب أنّ الصايف يفخر بقلّة إخوانه وكثرة أعدائه، فهو يرى يف هذه اخلصومات سبباً 

 لرقيّه وعظمته: 

ــا  ــثريةٌ باملزايـــــــــــــ ــي كـــــــــــــ  إنّ نفســـــــــــــ

ــومي    ــاد خصــــ ــدى ازديــــ ــو لــــ ــا أمنــــ  أنــــ
 

 فهــــــــي تصــــــــبو لكثــــــــرة اخلصــــــــماء 

 إنّمــــــــا أنْفَــــــــسُ اخلصــــــــومِ غــــــــذائي 
 

 (66ب، ص 1983)الصايف النجفي،   

واحلقّ أنّه مل يكن له أعداء كثر، بل كان حبسّه املرهف يستاء من كلّ صغرية أو كبرية 

يفوه هبا اخللق، بل لعلّ جمرد نظرة فاحصة يلقي هبا الناس إليه جتعله يثور ويشنّ حرباً 

شعواء على الذين أمامه، لكن بلسان الشعر ال يف الواقع. يقول الصايف واصفاً إحدى 

 معاركه: 

ــؤ ــى أذا  وذي لـــــــــــ ــرَّ علـــــــــــ  مٍ أصـــــــــــ

ــاً   فقلـــــــتُ إليـــــــك خـــــــذ ضـــــــرباً ولكمـــــ

ــواً  ــاً وهجـــــــــ ــهُ طعنـــــــــ  لقـــــــــــد أثخنتُـــــــــ
 

ــيحا     ــينَ احلِلْـــــــمَ الفســـــ ــأحرجَ مـــــ  فـــــ

ــاً فصــــــــيحا    ــبّاً عــــــــامراً وهَجــــــ  وســــــ

ــا    ــماً وروحـــــــ ــهُ جســـــــ ــد أدْمَيْتُـــــــ  وقـــــــ
 

 (156ب، ص 1983)الصايف النجفي،   
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 و( االغتراب العاطفي

عاش الصايف عمره مل يقترن بامرأة، وظنّ الكثري أنّه كان مُعرضاً عن الزواج ليتسنّى 

لعبقريته بالبقاء واإلبداع، ألنّ املرأة تفسد عليه رأيه وتطفئ وهج العبقرية لديه. وقد عزّز 

 الصايف هذا الظنّ يف شعره إذ راح يأ  بالذرائع والذرائع يربّر عدم زواجه:

ـــ   يمل ألــــــــــــــــــــقَ بــــــــــــــــــــنيَ جنســـــــــــــــــ

 فكيــــــــــــــــــــفَ ألقــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــفاءو
 

ــفياء    ــن أصـــــــــــــ ــاس مـــــــــــــ  يف النـــــــــــــ

 مـــــــــــا بـــــــــــني جنــــــــــــس النســـــــــــاء ؟ 
 

 (86، ص2006)املعوش،   

إنّه ينظر إىل املرأة نظرة انتقاص. فاملرأة من وجهة نظره إمّا أنثى وإمّا ذات عقل 

 وحجى، فيقول ساخراً فكهاً ويف نقد الذع وجارح: 

ــةً  ــلِ تفقـــــدْ أنوثـــ  ومـــــن تكتمـــــلْ يف العقـــ

 العقــــلِ تَمشــــي أو مــــع امــــرأةٍ فــــإنْ مــــعَ 

ــرأةٌ     ــلٌ وامـــ ــدء  عقـــ ــذُ البـــ ــدوّان، منـــ  عـــ
 

ــلِ    كــــــذاك النســــــا؛ إن تكتمــــــلْ تترجّــــ

ــذينِ تَفْشَــــلِ    ــعَ هــ ــدٍ  ــ ــاولْ جبهــ  حتــ

ــألِ   ــالقَ آدمَ واســـــ ــدّقْ فـــــ  وإن مل تصـــــ
 

 (47، ص1977)الصايف النجفي،   

 ويعزو ذلك أحياناً للعبقرية اليت خياف عليها من الضياع: 

ــاً قـــــــالوا:   تَـــــــزَوَّجْ تُبْـــــــقِ بعـــــــدك وارثـــــ

ــوا   ــاهدتُ مـــــن مل يُنْجبـــ ـــم: شـــ  فأجَبْتُهُـــ
 

 للعبقريــــــــــة يــــــــــذكرون بــــــــــه األبــــــــــا 

 وأنـــــا النجيـــــبُ فخفـــــتُ أن ال أُجنبـــــا   
 

 (295، ص1962 )الصايف النجفي،  

تالزمه طيلة عمره باإلضافة إىل  واحلقّ أنّ الصايف مل يتزوّج لفقره واألمراض اليت كانت

لقد كان الصايف معقّداً من املرأة وذلك يعود لدمامة وجهه... األمر الذي »دمامة وجهه. 

يؤدّي إىل نفورها منه.. وكذلك فإنّه قد اتّخذ موقفاً مسبقاً منها على أساس من عجزه عن 

إىل عقدة اخلجل باإلضافة  ..ر على إرضائها جسدياً وال خلقياًألنّه غري قاد ؛التعامل معها

 .. لذلك فهو فاشل يف حبّة منذ البداية، فقد كلّ وسيلة للتعامل مع املرأة:فيه وحبّه العزلة

 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتُهُنَّ مبــــــــــــــــــــــــــــــــــايل

ــي   ــة عنّـــــــــــــــــ ــأى الدميمـــــــــــــــــ  تنـــــــــــــــــ
 

ــائي   ــلَ رجـــــــــــــــــ ــاعَ مثـــــــــــــــــ  فضـــــــــــــــــ

 «فكيــــــــــــــــــــــــــف باحلســــــــــــــــــــــــــناء؟  
 

 (88، ص2006)املعوش،   

وقد سبّب ذلك له اغتراباً عاطفياً، وحيدّثنا سامل املعوّش عن جتربة عاطفية مرّ هبا الصايف 

عندما كان يف السادسة عشرة من عمره، حيث كان يعيش مع أخيه األكرب حممّد رضا الصايف 
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وكانت له زوجتان إحدامها حضرية من النجف واألخرى قروية من أيب صخري وكانت هلذه 

ابّة  يلة املالمح قوية اجلاذبية، عرف أخوه حبّه هلا من نظراته اليت كان القروية أخت ش

يصوهّبا هلا فوعده بتزوجيه إيّاها إالّ أنّه أعرض عن قراره بعد شهرين ممّا جعل الشاعر يصاب 

 .(49ص، 2006)املعوش، باإلحباط ويعزف عن الزواج هنائياً 

 الوجه اليت خلّفت له الغربة العاطفية:  ودواوين الشاعر حافلة بأبيات الشكوى من دمامة

 ومل أخشَ من هجْرِ احلسانِ ففي الصـبا 
 

 رأيـــتُ عيـــونَ الغيـــدِ عـــن منظـــري تنبـــو  
 

 (17ص، أ 1983)الصايف النجفي،   

 ومنها قوله: 

 يــــا مَــــن أتــــى حنــــوي لريســــمَ صــــور  

 رمســـــــي علـــــــى املـــــــرآةِ وهـــــــو موقّـــــــت 
 

ــامِ   ــمِ والرسّــــــــ ــدو  الرســــــــ ــي عــــــــ  إنّــــــــ

ــف   ــؤذي فكيــــــ ــامي يــــــ ــامَ أمــــــ  إذا أقــــــ
 

 (178ص، أ 1983)الصايف النجفي،   

 ويشري إىل هذه الغربة العاطفية قولُه: 

 نـــــأى احلـــــظّ عنّـــــي يف صـــــبايَ وإنّـــــين 

 بكيــــــــتُ عليــــــــه يف حيــــــــا  ويف غــــــــدٍ 
 

ــرِ    سأرفُضُــــــهُ إن جــــــاء يف آخــــــر العمــــ

ــى قــربي      ســأترك هــذا احلــظ  يبكــي عل
 

 (54ص، أ 1983)الصايف النجفي،   

 االغتراب يف امللبسز( 

لقد كان زيّ الصايف النجفي مدعاة الختالفه عمّن حييط به من الناس. فلقد أصرّ حتّى 

آخر حياته على ارتداء الصاية والكوفية والعقال والعباءة، وهو الزيّ الذي كان يرتديه البدو 

العمامة كرجال وأبناء العشائر وشيوخ القبائل من شعب العراق، ويبدو أنّ الشاعر كان يرتدي 

الدين يف شبابه كما يشري هو إىل ذلك عندما وقعت عينه على صورة تذكارية وصلت إليه من 

طهران مع ملك الشعراء هبار وآخرين وقد كان يرتدي العمامة. أما زيّه البدوي فقد ظلّ 

عندهم.  متمسّكاً به يف الشام ولبنان، وهو ما كان يثري غرابة الناس هناك ألنّه مل يكن معهوداً

مل يكن شكل الصايف يوحي بأنّه شاعر كبري، فمن ينظر إليه للوهلة »يقول خليل برهومي عنه: 

األوىل خيَلْ أنّه بدويّ ال يعرف القراءة والكتابة وأذكر أنّه دعاين.. إىل مزنله بعدما ترك 

يل حانت من الفنادق آلخر مرّة. ركبنا سيارة األجرة وجلس الصايف إىل ميني السائق.. وبعد قل

السائق التفاتة للشاعر مثّ سأله: هل هؤالء أوالدك؟ فأجاب الصايف: كلّ هؤالء تالميذي. فقال 
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السائق: وهل أنت أستاذ يا أخ؟ قال نعم . أنا أستاذ جبامعة طهران سابقاً وعندي كتب 

، 1993)برهومي، « ومؤلفات وهؤالء تالميذ يدرسون عندي. وأصيب السائق مبا يشبه الذهول 

 كان هذا التمسّك بالزيّ سبباً ملعاملة الناس إياه بامتهان. يقول واصفاً هذا اجلهل:  .(57ص

 يــــــــــــراين غبيّــــــــــــاً جهــــــــــــولٌ غــــــــــــيبْ   

ــهم   لقــــــــــــد جهلــــــــــــوينَ مــــــــــــن جهلــــــــــ
 

 فأضـــــــــــحك لألعجَـــــــــــبِ األغـــــــــــربِ 

 وزِي ــــــــيَ قــــــــد ضــــــــاعَفَ اجلَهْــــــــلَ يب
 

 (185ص، أ 1983)الصايف النجفي،   

وتثور ثائرته على أولئك الذين سلّموا قياد عقوهلم ملا تراه أبصارهم من دون متحيص أو 

 حترٍّ: 

 يــــــــــا جــــــــــاهلني تغــــــــــر هم أثوابُهُـــــــــــم

ــحكتُمُ   ــاهري فضـــــ ــرمت ظـــــ ــتم نظـــــ  أنـــــ
 

 فتخـــــــــالُهم وهُـــــــــمُ العبيـــــــــدُ ملوكـــــــــا 

ــحوكا   ــدْتُ ضــــ ــاطنَكم فعُــــ ــرتُ بــــ  ونظــــ
 

 (32ص، أ 1983)الصايف النجفي،   

 من هذا اجلهل حتّى عند ذوي الفطن يقول: واستمع إىل شكواه 

 لبسْـــــتُ ثوبـــــاً جديـــــداً فاكتســـــبتُ بـــــه    

 فصــــار يبســــمُ يل مَــــن كــــانَ يعــــبسُ يب 

ــةً   ــهِ خادعـــــــ ــيت للبُلْـــــــ ــتُ ألبِسَـــــــ  ظننـــــــ
 

 شــــأناً جديــــداً وصــــار الكــــلل يُكــــرِمُين  

ــارَ للصـــــدرِ يـــــدعوين ويُجلِسُـــــين   وصـــ

ــنِ   ــى ذوي الفطَــ ــدَعَتْ حتّــ ــا خــ  وإذ هبــ
 

 (34دون تا، ص)الصايف النجفي،   

 نفسيح( االغتراب ال

وهو ما يسمّيه البعض باالغتراب الذا ، وهوأن يصبح الشخص ببساطة غري مدركلما 

يشعر به حقيقة، وحيبّه ويرفضه، ويعتقده، وملا يكونه يف الواقع، فينشأ هذا الوضع حينما يطوّر 

وجود هوة عميقة بني صورته املرء صورة مثالية عن ذاته تبلغ من اختالفها عمّا هو عليه حدّ 

وقد ظهرت هذه احلالة جليةً يف شعر الصايف  .(33، ص2005 ،)العبداهللاملثالية وذاته احلقيقية 

النجفي. فقد كان الرجل انطوائياً على نفسه معتدّاً هبا، لكنّه كان يشعر بامللل منها أحياناً 

ه ورغباهتا اليت ال ميكن له أن فيصاب بنوع من النفور منها. وأكثر ذلك عندما حيار مع نفس

 يلبّيها بسهولة، إذ يعرض عليها رغباهتا فتعافها النفس وتظلّ حتزّ يف كيانه وتنخر روحه: 

ــنْ   ــاء ولكـــــــ ــي الغنـــــــ ــي تبغـــــــ  إنّ نفســـــــ

 كل مـــــــــــا رُمْـــــــــــتُ أنْ أغنّـــــــــــي حلنـــــــــــاً 
 

ــي    ــنٍ أغنّــــــ ــأيّ حلــــــ ــتُ أدري بــــــ  لســــــ

 صَــــــدَّ عنــــــه قلــــــيب وأعــــــرض عنّــــــي 
 

 (92، ص1961 )الصايف النجفي،  
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 ويشعر تارة بالسأم من توقه إىل أماينّ ال يدري ما هي وكيف تُنال: 

ــنْ   ــراً ولكــــــــ ــد أمــــــــ ــي تريــــــــ  إنّ نفســــــــ

 قــــــد عرَضْـــــــتُ املــــــىن عليهـــــــا ولكـــــــنْ  

ــهُ   ــا فأبتْـــــــــ ــا هلـــــــــ ــتُ الفنـــــــــ  وعَرَضْـــــــــ
 

ــدُ     ــاذا تريــــ ــومِ مــــ ــا قــــ ــتُ أدري يــــ  لســــ

ــدُ   ـــها واجلديـــــــ ــا قدميُـــــــ ــمْ يَرُقْهـــــــ  لَـــــــ

ــودُ   ــا اخللــــــــ ــمْ يَرُقْهــــــــ ــوداً فلَــــــــ  وخلــــــــ
 

 (94ص، 1961 النجفي،)الصايف   

ويصل اإلحباط به تارة أخرى إىل التشاؤم الذي سبق وأن حتدّثنا عنه فيفضّل املوت على 

 (260ص، 1961 )الصايف النجفي،احلياة ألنّه قد فقد األمل وصار يعيش من دون أمل: 

 ومـــا العـــيش عنـــدي غـــري مســـتنقع بـــه     
 

ــربِ     ــوى القـ ــنجٍّ سـ ــن مـ ــا يل مـ  وقعـــت ومـ
 

 ومنه قوله: 

ــه    ــا ليدركـــــــ ــلٌ حييـــــــ ــه أمـــــــ ــل  لـــــــ  كـــــــ
 

 فكيـــــــف يب وأنـــــــا أحيـــــــا بـــــــال أمـــــــلِ  
 

 (37ص، أ 1983)الصايف النجفي،   

 بل يعترب نفسه ميتاً بالفعل وهو حباجة إىل الرثاء: 

 قلـــــــــــتُ للطـــــــــــالبني منّـــــــــــي رثــــــــــــاء   

 كيــــــــف أرثــــــــي ســــــــوايَ ميْتــــــــاً وإنّــــــــي
 

ــأبني    لعظــــــــــــــيمٍ يف موقــــــــــــــف التــــــــــــ

ــرثيين  ــةٍ ملـــــــــن يـــــــ  احلـــــــــي  يف حاجـــــــ
 

 (58ص، أ 1983النجفي، )الصايف   

واملتتبّع لسرية الصايف والقارئ لدواوينه الشعرية يشعر بوضوح أنّ الرجل مل يسقط ما 

يسمّيه وحي الشعر منها، فقد أدرج كلّ ما جادت به قرحيته، متأثراً حباالته اجلسمية 

ما هذا والنفسية املختلفة، فترى التفاؤل يشخص ماثالً أمامك إىل جانب التشاؤم. ولعمري 

بالتناقض، بل هي حاالت النفس اإلنسانية، تثور أحياناً وهتدأ أحياناً أخرى، ويعتريها الشك 

 والريب طوراً، وتطمئنّ باليقني واإلميان أطواراً أخرى.

 ط( االغتراب السياسي

عُرف الصايف يف سرية حياته بأنّه الرجل العصاميّ الذي مل ميدح جزافاً ومل ينخرط يف 

سياسيّة، ومل ينطلق الهثاً وراء الدنيا وزخارفها. كانت البساطة والفقر واملرض األحزاب ال

والغربة رداءه. لكن ال يعين هذا أنّه مل يتّخذ موقفاً سياسياً جتاه األحداث احملدقة به. وقد 

حدّثناك يف بداية املقال عن موقفه املشرّف إبّان االحتالل الربيطاين للعراق. فقد شارك يف 

وتشرّد بسببها. مث إنّه تعرّض للحبس ثالثة وأربعني يوماً يف سورية ملواقفه من االحتالل  الثورة
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الربيطاين فكانت نتيجة هذا احلبس ديوان حصاد السجن. لكنّ الذي حيزّ يف قلبه، أن 

يضطلع بالثورة أناس، ويرقى األكتاف أناس غري أكفاء يسوسون األمّة ويسوموهنا سوء العذاب. 

 اب باإلحباط واليأس الذي عبّرنا عنه هنا باالغتراب السياسي. يقول الصايف: وعندئذ يص

 الشــــــــــعبُ ثــــــــــارَ فارتَقــــــــــتْ أســــــــــافلٌ

 كـــــم يف هيـــــاجِ البحـــــر خـــــايل صـــــدفٍ 

 تاللــــــــهِ مـــــــا أعْظَمَــــــــها مِـــــــن خَيبـــــــةٍ    
 

ــدْ    ــهِ الزبَـــ ــا فِيـــ ــاجَ طَفـــ  والبحـــــرُ إن هـــ

ــدْ    ــرِ رَكـــــ ــؤِ يف القَعْـــــ ــال وذو اللؤلـــــ  عَـــــ

ــزَّرْعَ   ــا الــ ــنُ زَرَعْنــ ــدْ  حنــ ــريُ حَصَــ  والغــ
 

 (375، ص2006)املعوش،   

ويقول حمذّراً الشعب من االستسالم للدعايات واإلعالنات السياسية والتجارية اليت 

 سلبت لبّ الناس وأضلّت كثرياً من الناس: 

ــم   ــوح لكــــــ ــالن يلــــــ ــوا أيّ إعــــــ  ال تقربــــــ

 فالنــــاسُ قــــد أفسَــــدَ اإلعــــالنُ عَيشَــــهُمُ 
 

ــالِ    ــراً حملتــــــــ ــهِ مكــــــــ ــإنّ يف طيّــــــــ  فــــــــ

ــال    ــارٍ ودجّــــــ ــل  مكــــــ ــدَّقُوا كــــــ  إذ صَــــــ
 

 (421، ص1977)الصايف النجفي،   

ويبلغ اغترابه غايته عندما يبدي يأسه من إصالح الشعب، فاحلكومة عنده أمنوذج 

 «: وكيفما تكونوا يُول  عليكم»مصغّر وبارز للشعب، 

 دافِـــــعِ الشـــــعبَ باحلكومـــــةِ إنْ يظلمْـــــك 

 واحـــذر الكـــل  فاحلكومـــةُ بنـــتُ الشـــعب    

ــاتِ    ــوّى احلكومـــ ــعوبِ سَـــ ــمَ الشـــ  إنّ ظلـــ

ــاجُ   ــةِ ال حيتــــ ــعبَ للحكومــــ ــرى الشــــ  فتــــ

ــازاال   ــنِ كالس ــــــــالحَيْنِ مــــــ ــال ذيْــــــ  وكــــــ

ــاتُ مثــــــــلُ أشــــــــواك ســــــــمٍّ     فاحلكومــــــ

 أصْـــــلِحُوا خُلقَكــــــم لتُلْغــــــى احلكومــــــاتُ 
 

 وادفـــــــعْ بالشــــــــعبِ ظلــــــــمَ احلكومــــــــة  

ــة   ــعبُ أم  ظَلومــــــــــــ ــاً والشــــــــــــ  خُلقــــــــــــ

ــة  ــوسَ القدميــــــ ــا الطقــــــ ــى لنــــــ  وأنْشــــــ

ــو كـــــــــــان ذا قلـــــــــــ    وبٍ رحيمـــــــــــةلـــــــــ

ــومة  ــارُعٍ وخُصـــــــــــــ ــاً يف تَقـــــــــــــ  معـــــــــــــ

 أنبتَتْهــــــــا أرضُ الشــــــــعوبِ الوخيمـــــــــة  

 وعِيشُـــــــــــــوا ذوي قلـــــــــــــوبٍ ســـــــــــــليمة
 

 (379، ص2006)املعوش،   

وبساطة شعره أجلى من أن تفتقر إىل إيضاح أو تعليق، فاملعىن واضح ال حيتاج إىل 

 تفسري.

هناية املطاف يعزّ علينا أن حنرم القارئ اللبيب من مقطوعة شعرية بيّن الصايف  ويف

 فيها أنواع الغربة اليت كان يعانيها: 

ــا   وجرّبــــــــــتُ أنــــــــــواعَ التغــــــــــر بِ كل هــــــــ

ــةٍ يف الـــــزيّ والـــــذوقِ واهلـــــوى   إىل غربـــ

 فَمِـــنْ غُربــــةٍ يف الــــدارِ والقــــومِ والعُمْــــرِ  

ــرِ   ــدينِ والكفْــ ــقِ والــ ــةٍ يف اخلُلــ  إىل غُربــ
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ــياً   ــرّاً وقاســـ ــلٌ مُـــ ــمَ الكـــ  فأبصـــــرتُ طعـــ

ــرَ    ــاً لِفِكـــ ــنَ ألقـــــى يل قريبـــ ــن أيـــ  ومِـــ

ــرَّ ــد غَـــ ــم لقـــ ــبه  هلـــ ــاهر  مُشْـــ  هُم يب ظـــ

ــهم   ــي أرضَــــ ــيسَ أرضــــ ــدوا إذ لــــ  لِيبتعــــ

ــوحَ يل   ــرِ حَــــىت يلــ ــبَ الفكــ  ســــأبقى غريــ
 

ــرِ   ــةِ الفِكــ ــن غربــ ــطل مِــ ــى قــ  ومل أرَ أقســ

ــرِ؟    ــن العُشْ ــرٍ مِ ــىت بعُشْ  قريــبَ حِجــى  حَ

 روراً عنــــدما اكتشــــفوا ســــرّيوزادوا غــــ

 وال حقلُهــــم حقلــــي وال بــــذرُهم بــــذري   

 غـــداً شـــاعر  يـــأ  مبـــا قلـــت يف شـــعري 
 

 (11، ص1977)الصايف النجفي،   

 النجفي عن اغترابه؟ الصايفكيف عوّض 

ما تشري الدراسات املعنيّة باالغتراب إىل بعض ردود الفعل املترتّبة على هذه  غالباً

الظاهرة، يبديها الفرد املغترب إمّا عن دراية أو ال وعي. ويف دراسات االغتراب األديب غالباً 

ما يشار إىل ردود الفعل التالية كتعويض طبيعي عن اغتراب الشاعر أو األديب: اللجوء إىل 

البتعاد عن املدن، واإلمعان يف الرمزية واإلسراف يف الغموض املعنوي، وحبّ الطبيعة وا

العودة إىل عهود الطفولة، واستدعاء الشخصيات التراثية واألسطورية، والتغنّي بأجماد 

املاضي السحيق، وبناء املدينة الفاضلة، والسعي الستعطاف اآلخرين من خالل اإلسراف يف 

 .(112-84، صص1984، )عالّمإىل ذلك من ردود فعل أخرى إبداء احلزن والكآبة وما 

 وأمّا أمحد الصايف النجفي فقد جلأ إىل الطبيعة وأوضح ذلك بشكل جليّ يف شعره:

 قصـــــــــــــدتُ الطبيعـــــــــــــةَ مُســـــــــــــتَنجِداً
 

ــرْ    ــع البشـــــ ــن  يـــــ ــاً مـــــ ــا هاربـــــ  هبـــــ
 

 (128دون تا، ص)الصايف النجفي،   

شعره والسعي يف إحيائها، كشخصية وجلأ كذلك إىل استدعاء شخصيات تارخيية يف 

املتنبّي وشخصية أيب العالء املعري، إذ كثرياً ما كان يعقد الشبه بينه وبني املعرّي يف بيان 

 غربته وغربة أفكاره:

 طــــــــافَ املعــــــــري  يف عكــــــــازه سَــــــــحرا 

ــى     ــان دجـــ ــا خابطـــ ــومي كالنـــ ــي وقـــ  إنّـــ
 

 يـدعو أيـا خــالقي هـبْ قـوميَ البصــرا     

 أرى لكـــنّين بـــالعمى وســـط الظـــالم    
 

 (35ص، ب 1983)الصايف النجفي،   

وكان الصايف يهزأ من أولئك الذين أقاموا مهرجاناً لتكرو شخصية املعرّي ويعتقد أنّه لو 

 بُعث لعاد يقاسي حمبساً مل يذقه طول حياته:

 أبْعَـــــــدُ اخللـــــــقِ عـــــــن ســـــــبيل املعـــــــرّي

 مَـــــــن نـــــــأى عنـــــــهم املعـــــــرّي  روحـــــــاً     

ــه    ــوا إىل مهرجانِـــــ ــد دُعُـــــ ــر  قـــــ  معشـــــ

ــه   ــون يف عرفانِــــــــــ ــوا حيتفــــــــــ  أقبلــــــــــ
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ــى    ــادَ قاســـ ــو عـــ ــنيِ لـــ ــاحبُ احملبســـ  صـــ
 

 حمبســــــــاً مل يذقــــــــه طــــــــول زمانِــــــــه 
 

 (21-20صص، ب1983)الصايف النجفي،   

وعوّض الشاعر كذلك عن تلك الغربة باستحضار عهود الصبا كما رأينا يف اغترابيه 

إنشاده للشعر فلقد كان الزماين واإلخواين، لكنّ أهمّ ما عوّض الصايف به عن اغترابه، هو 

ينظر إىل نتاجه الشعري الغزيز نظرة األب احلنون ويدعو دواوين شعره باألبناء الذين ألفهم 

 وألفوه، والذين سيخلّدون ذكره ويناغونه يف وحدته:

ــع    ــر  وأربـــــــ ــن األوالد عشـــــــ ــديّ مـــــــ  لـــــــ

 ســـــــأخلدُ يف شـــــــعري الولـــــــودِ، فإنّمـــــــا
 

 دواويــــــــنُ أشــــــــعارٍ توافَــــــــدْنَ أبكــــــــارا  

 شــــــــعاري تولــــــــد أشــــــــعارادواويــــــــن أ
 

 (36، ص1977)الصايف النجفي،   

 

 ةجيالنت

لالغتراب أنواع عديدة تعود أسباهبا إىل عدّة عوامل منها: التفتّت االجتماعي،  .1

وأزمة اجملتمع املدين، وتسلط األنظمة االجتماعية القسرية، واالستغالل الطبقي، 

 والتبعية والسيطرة اخلارجية على مقدّرات الشعوب.

تظهر حاالت االغتراب يف أنواع خمتلفة؛ سياسية واجتماعية، ومكانية، وزمانية،  .2

 واقتصادية وما إىل ذلك من أمور.

عاش الصايف وحبسب ما اتّسم به شعره كافّة أنواع االغتراب، وذاق مرارهتا بشدّة  .3

فكان شعره صدى لغربته. وقد تطرّقنا إىل ما ظفرنا به يف طيّات دواوينه، 

مّا مل يكن يشغل حيّزاً وسيعاً يف شعره. وكان من أجلى أنواع االغتراب وأعرضنا ع

لديه االغتراب االجتماعي واالغتراب الزماين ألنّهما حيتلّان مساحة واسعة من 

 دواوينه الشعرية الكثر.

إنّ شعر أمحد الصايف النجفي وإن عاجل موضوعات شىت من احلياة اإلنسانية، إالّ  .4

لفردية ويعكس جانباً وسيعاً من آماله وآالمه، وميكن عَد هُ من أنّه حيكي تأمالته ا

 أرقى مناذج الشعر الذا  والوجداين.

يعدّ االغتراب املكاين واحداً من أنواع االغتراب املألوفة يف شعر كثري من الشعراء،  .5

إالّ أنّها مل تكن حادّة عند الصايف النجفي فلم يبدِ رغبة ملحّة يف العودة إىل 



  561 مالمح االغتراب في شعر أحمد الصافي النجفي

 

رأسه وذلك لكي ينأى عن أخيه الذي كان يضايقه يف منط حياته، وللفرار  مسقط

 من بيئته اليت مل يكن يشعر بانتماء حقيقي هلا.

ينفرد الصايف عن سائر الشعراء باغترابه يف الزيّ وامللبس، وقد كان لزيّه الغريب  .6

 صدى واسع يف شعره.

اهم فيه، وهكذا أيضاً هو يعوّض املغتربون عن غربتهم باللجوء إىل ما جيدون سلو .7

دأب الصايف النجفي إذ عوّض عن غربته بإنشاد الشعر واعتقاده أنّ شعره يضاهي 

 شعر الفطاحل من شعراء األدب العريب قدميه وحديثه بل ويفوقهم.
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