
 ٌغٛسف أثٟ ػب٘ز" اٌٍجٕبٟٔ اإلغززاة زجل أٔطٌٛٛع١ب"

 

  الغربة شعراء صرخوا حنينهم الى الوطن على هدير بحر

ٔذرطٗ ٚٔجحش ػٓ طفحبرٗ إٌبلظخ فٟ وً ٚالدح عذ٠ذح ٌٗ، ثً  ٔبفذح أخزٜ ػٍٝ ربر٠خ ٌجٕبْ، ال اٌزبر٠خ اٌذٞ ِب سٌٕب

اٌزطبئً  اٌشعً، ح١ٓ وبْ ٠شزذ اٌح١ٕٓ ئٌٝ اٌٛطٓ، ئٌٝ اٌمز٠خ، ٠ٚؼجك اٌمٍت ثبٌشغٓ، فزغذٚ ربر٠خ ل١ً ُٚوزت ثٍغخ

 .إٌظ١بْ ث١ٓ طفحبرٙب اٌجؼ١ذح، أٚ رجزٍؼٙب فزط٠ٛٙب أِٛاط لٛافٟ رحٍّٙب اٌجحبر أِبٔخ ئٌٝ اٌذاوزح

حذٚد ٌجٕبْ اٌّشززخ، أ٘ذٜ ِٓ ػّزٖ أٚال طٕٛاد  اٌشبػز عٛسف أثٟ ػب٘ز، ثغ١زرٗ ػٍٝ ٘ذا اٌشؼز اٌذٞ ثٗ رطُ

طذر فٟ خّظخ ِإٌفبد أػبدد شؼٍخ اٌؼٛء ئٌٝ شبػز اٌٛادٞ أ٠ٛة  فٟ ثحش دؤٚة ػٓ أػالَ اٌشعً اٌٍجٕبٟٔ،

ٚ٘ب  .أطؼذ اٌفغبٌٟ، ٚاٌخٛرٞ ٠ٌٛض اٌفغبٌٟ ٚاٌذٖ، ٚأ١ِز اٌشعً رش١ذ ٔخٍخ، ٚا١ٌبص اٌفّزاْ شحزٚر اٌٛادٞربثذ، ٚ

ِٕشٛراد عبِؼخ ط١ذح ا٠ٌٍٛشح، ٠شّزع حذٚد ٌجٕبْ اٌٛاطؼخ ال  ػٓ" اإلغززاة اٌٍجٕبٟٔ زجل أٔطٌٛٛع١ب"  ٘ٛ ثظذٚر

اق آخز، ٌٗ طؼُ اٌغزثخ ٚاٌشٛق، ٚلزطخ اٌح١ٕٓ ئٌٝ اٌجحز ٚآفبلٗ، ح١ش ٌٚذ شؼز ِٓ ِذ ػٍٝ أطّبع ع١زأٗ ثً ػٍٝ

 .حجخ رزاة وً

ٚ٘زٚثٗ، ف١غذٚ اٌح١ٕٓ ٔغّب ِٓ  لٍّٗ اٌشبػزٞ وحف١ف ٚرق اٌشغز ح١ٓ رٍزمطٗ األرع، ٠ظّغ لبرئٗ ٚلغ اٌشِٓ

 .اٌّزطٛدح ٌٍذَ وّب ٌألثذاع، ٌٍّٛد وّب ٌٍم١بِخ ِٕغ١زح ٌغٛعخ، أٔفبطٙب رخزق ٚعذاْ ئثٓ ٘ذٖ األرع،

ّّذ فٟ لذص ألذاص ،0111ئٌٝ اٌؼبَ  0011ؼبَ ِٓ اٌ  زجل ٘ٛ اٌّحظ اٌذٞ ِشٝ عٛسف اثٟ ػب٘ز ػٍٝ درٚثٗ، ١ٌزؼ

 :ثحضٗ ػٓ اٌشعً ف١مٛي  اٌزٟ رىٍُّ ػٕٙب فٟ اٌظفحبد األٌٚٝ ِٓ اٌىزبة، ٠ظً ئٌٝ طٍت ِٓ ٘ذٖ اٌٍّحّخ .اإلغززاة

ًّ اٌزؼج١ز ٌغخ ح١بحِٓ أطٛي ٌجٕب١ٔخ، ثذأ اٌشعً ِغ اٌظٛد ٚإٌغُ فبٌحزف ٚاٌىٍّخ " ِغ ِب فٟ اٌح١بح ِٓ  ٚح

 ."رٕبلؼبد رجذأ ِٓ اٌٛالدح ٚرظً ئٌٝ اٌّٛد ِٚب ثؼذٖ

٘ذٖ ا١ٌٌّٛخ اٌذاخزح  رجذأ. ِذ٠ذ رحذ لٍُ ٘ذا اٌشبػز اٌذٞ ٠أثٝ أْ ٠ىْٛ ٌٛطٕٗ ٌجٕبْ ِذاق آخز طٜٛ اٌشؼز اٌزبر٠خ

١ٙب أٔبش١ذ ِبر ئفزاَ اٌظز٠بٟٔ ١ِٚبِزٖ، فأّصزد فٟ ف ثبألطّبء ٚاألسِٕخ، فٟ اٌمزْ اٌزاثغ، ِحطخ ِّٙخ ٠مٛي، ظٙزد

 أٚسأٙب ٚأٌٛأٙب ِب اطزّز فٟ اٌشعً اٌٍجٕبٟٔ ١ِّٚشٖ ػٓ ثبلٟ األسعبي اٌزٟ ػزفزٙب أسعبي إٌبص ٚأػفذ ػ١ٍٙب ِٓ

 ثاِبَ اٌشعب١ٌٓ فٟ اٌمزْ اٌذٞ ػزف ال ط١ّب أسعبي األٔذٌض اٌزٟ رذ٠ٓ ثٕٙؼزٙب ألثٟ ثىز ثٓ لشِبْ  غ١ز دٌٚخ،

 .اٌضبٟٔ ػشز ٚشٙزرٗ ثبٌّٛشحبد

فٟ رٍه  .٠ذوز اٌجبحش أْ عجً ٌجٕبْ ٌُ ٠غ١ّز ٌغزٗ األرا١ِخ صُ اٌظز٠ب١ٔخ ئال رذر٠غب. اٌجبة اٌمزْ اٌضبٌش ػشز ٚراء

فٟ ِمذَ اٌشعب١ٌٓ ط١ٍّبْ . ِّٙخ اٌّزحٍخ ثزس ػذد ِٓ رعبي اإلو١ٍزٚص، وزجٛا اٌشعً ٚأّرخٛا ثٗ ألحذاس ربر٠خ١خ

 .ِذ٠ٕخ طزاثٍض ٚأخذ٘ب ػٕٛح ث١ذ اإلفزٔظ رٕبٚي فٟ سع١ٍخ ِٓ طز١ٓ ث١زب خزاةاألشٍٛحٟ اٌذٞ 

اٌغج١ٍٟ اٌذٞ ٘بعز ئٌٝ لجزص ٚوزت سع١ٍخ رٕبٚي ف١ٙب فزح اٌّظ١ٍّٓ  ثؼذ األشٍٛحٟ ٚاٌمالػٟ عبء طزع١ض اٌظّبر

 .اٌظبدص ػشز ٌٍغش٠زح فٟ اٌمزْ

اٌمض ا١ٌبص اٌغش٠زٞ، ٚغ١زُ٘ ِٓ رعبي  لٛرٞ ئٌٝٚرزبثغ اٌشع١ٍبد ِٓ اٌمض ػ١ظٝ اٌٙشار ٚاٌجطز٠زن ٠ٛطف اٌؼب

 .اٌّىزجخ اٌفبر١ىب١ٔخ ٚثؼغ األد٠زح فٟ ٌجٕبْ اٌىٕٙٛد اٌذ٠ٓ رٕبٌٚذ أسعبٌُٙ دراطبد حفظذ فٟ

اطُزخذَ وبٌحّبَ اٌشاعً، رطٛال حًّ . ػب٘ز، ِزٛاػؼب ٚثظ١طب اإلغززاة ػٍٝ ِب ٠زٚٞ أثٟ زجل وبْ حؼٛر

 ٌُ ٠شد٘ز شؼز اٌشعً فٟ ػبٌُ". شبة اٌزطٛي ٚعف حجز اٌٍٙفخ"، ٌىٓ ِغ اٌظ١ٕٓ "اٌشٛق ِىبر١ت"رحذ عٕبح١ٗ 

اٌزئ١ض شبري دثبص، ٚثؼذ  ٌىٓ ثؼذ ِجب٠ؼخ رش١ذ ٔخٍخ أ١ِزا ٌٍشعً اٌٍجٕبٟٔ، سِٓ. اإلغززاة أوضز ِٓ ٔظف لزْ

بْ، رحذ٠ذًا ئٌٝ ِظز إٌّجز اٌشعٍٟ ئٌٝ خبرط حذٚد ٌجٕ ِجب٠ؼخ األ١ِز خالفزٗ ٌشحزٚر اٌٛادٞ، حًّ أطؼذ اٌفغبٌٟ

 ٌٍشعً  ٚوبٔذ ئٔطاللخ صب١ٔخ. ٚأح١ٛا حفالد فٟ األٚثزا اٌٍّى١خ ٚفٟ ِٕشي أَ وٍضَٛ ثزفمخ أ١ٔض رٚحبٔب ٚػٍٟ اٌحبط،

ّّذ  ٚفٟ إٌظف. إٌّجزٞ فٟ األرثؼ١ٕبد ِغ عٛلخ وزٚاْ اٌٛادٞ ئٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزحذح اٌضبٟٔ ِٓ األرثؼ١ٕبد، ر

ٚوبٔذ . اٌٛال٠بد اٌّزحذح، أ١ِزا ٌٍشعً اٌٍجٕبٟٔ فٟ أ١ِزوب ػ١خ اٌشع١ٍخ أطؼذ حزة فٟاٌزثب  ِجب٠ؼخ ِإطض اٌزاثطخ

 .ثزئبطخ طب١ٔٛص حّالٚٞ، أ١ِزا ػٍٝ اٌشعً اٌٍجٕبٟٔ فٟ اٌجزاس٠ً ِجب٠ؼخ إٌّزخت اٌفٕٟ

ز٠ٚبد أٚ ِب ٘ٛ أوضز ثىض١ز ِٓ اٌذٞ ٚطً ئ١ٌٕب أٚ ػزفٕبٖ رٛارزا أٚ ِ اإلغززاة زجل ِب ٔغٍٙٗ ِٓ ئْ: "٠مٛي اٌىزبة

اإلغززاة  زجل فٟ: "فٟ فمزح أخزٜ ٠طبٌؼٕب عٛسف أثٟ ػب٘ز ثأحبط١ظٗ ف١مٛي". أخطبء اٌطجبػخ ٔشز ٌٚحمذ ثٗ

ّٛق اٌززاة،  فٟ اٌغزثخ شؼٛر ثبإلرظبي إٌبلض ِغ. ثؼذ ػبطفٟ ٌّؼٕٝ اٌٛطٓ ٠ؼبف ئٌٝ اٌجؼذ اٌى١بٟٔ ٚشُ ٚعذ ٚرف

 ."اٌزٚحٟ شؼٛر ثبإلٔفظبي اٌغظذٞ ٚاٌزؼ٠ٛغ ػٕٗ ثبإلٔذِبط

ٔظزّغ ئٌٝ  اٌٛاطغ ثأثحبصٗ، اٌّزؼّك فٟ رزثخ اٌٛطٓ ٌٍىشف ػٓ رفبد رعبي أح١ٛا اٌٛطٓ ثشؼزُ٘، فٟ ٘ذا اٌؼًّ

ِزاد احظظزٙب ٔبفزح ِٚزاد  ِب عّؼزٗ ِٓ اٌظفز ٚاٌٙغزح، ِب ٘ٛ طٜٛ طٛرح،: "ٚاػغ ٘ذٖ األٔطٌٛٛع١ب ٠مٛي

 زجل ٚفٟ ِىبْ آخز ٠طً. اخزفٝ رحذ صٕب٠ب اٌؼبطفخ ٌشؼزثب٘زخ، ففٟ وُ ِٓ اٌشؼز ٔجحش ػٕٗ ٚال ٔغذٖ ٌٕزٜ أْ ا



 ."أطٍٛثب ٚطىجب اإلغززاة، رال١ب، ِزٛ٘غب،

أوضز ِٓ ِئخ ٚخّظخ . ٚحجًب ٚثؼبدًا ٚشٛلًب اٌىزبة ربر٠خ ٠زٚٞ ط١زح رعبي ػّجزٚا ثبٌشؼز ٚحىٖٛ أ١ِٕبد ٚخ١جبد

ٙز ِغ لظبئذُ٘ ٚاألسِٕخ اٌزٟ آصبرُ٘ ٚٚػؼُٙ رحذ ػ١ٓ اٌّغ ، الزفٝ عٛسف أثٟ ػب٘ززجل ٚػشز٠ٓ شبػز

ّٚٔخ ح١ٕب أزّٛا ئ١ٌٙب، ٚفٟ اطالػٕب آخز،  ػٍٝ وً شبػز ٔظزع ئٌٝ لظ١ذرٗ اٌزٟ ثبٌٛسْ ٚاٌمبف١خ اٌّزرغٍخ ح١ٕب اٌّذ

 .رٙذ٘ذ اٌٛطٓ ٚرإّوذ ٌٗ د٠ِّٛزٗ
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