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امللخّ �ص
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على �شخ�صية الأ�سرى الفل�سطينيني بال�سجون الإ�سرائيلية ،والتعرف
على ما يعانونه من �صراعات و�أعرا�ض مر�ضية من خالل التحليل النف�سي ملا يكتبونه من ق�صائد �شعرية،
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ت�سع ق�صائد �شعرية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل _وجود ال�صراع الأوديبي
بو�ضوح يف �أ�شعار الأ�سرى ،والرغبة اجلن�سية ب�شكل رمزي ،كما تظهر بع�ض الأعرا�ض اله�ستريية ،و�أخريا
تبدو مظاهر االغرتاب ب�أنواعه ،ويغلب عليها االغرتاب العاطفي واملكاين ثم ال�سيا�سي واالجتماعي والنف�سي،
وقد تبني ا�ستخدام الأ�سرى للعديد من امليكانزمات الدفاعية و�أهمها� :أحالم اليقظة ،والتربير ،والنكو�ص،
والإنكار..الخ.

الكلمات املفتاحية :التحليل النف�سي ،الأ�شعار ،الأ�سرى الفل�سطينيون ،املعتقالت الإ�سرائيلية.
http://journals.uob.edu.bh
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Psycho- Analysis to the Poems of the
Palestinian Prisoners in
Israeli Jails
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Abstract
This current study aims at identifying the Palestinian prisoners personality in
Israeli jails, and to be acquainted with their sufferings in terms of conflicts and illness
symptoms throughout psycho- analysis of the poems they write. The study sample
consisted of (9) poems. This study revealed the clear presence of oedepus conflict
in the prisoners poems, as well as sexual desire in a symbolic manner, masochism
is significantly manifested, some hysterical symptoms. Finally manifestations of
alienation appears, and are dominated by different kinds of emotional, spatial,
political, social, and psychological. Alienation use of the prisoners have been found
for many of the most important defensive mechanisms, most among them are fantasy,
justification, denial, and regression.
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الفلسطينيين داخل المعتقالت
اإلسرائيلية
حممد �إبراهيم ع�سلية
جامعة الأق�صى ـ غزة ـ فل�سطني
مقدمة:
ال �شك �أن يف الإنتاج الأدبي �شع ًرا كان� ،أم ق�صة،
الكثري من الدالالت النف�سية ،ذلك �أن مادة الن�ص
الأدبي �سواء �أكانت �شع ًرا� ،أم ن ًرثاُ ،تقت�صر على
الإن�سان ب�صراعاته ،وا�ضطرابه ،واغرتابه ،وحتى
مر�ضه ،وال �شك �أن اخلربات املرتاكمة يف حياة
الإن�سان ،تلعب دورا هاما يف تكوين �شخ�صيته ،ويف
طرق تعامله مع الواقع اخلارجي.
من هنا ف�إن الإنتاج الأدبي ل�شعب من
ال�شعوب ،ميتاز بالعراقة ،وميكن بدرا�سته التعرف
على احلياة الفكرية ،والروحية ،والأخالقية،
واالجتماعية ،والتي ُتظهر مقدرة فائقة على
التعبري عن �أدق امل�شاعر ،والأحا�سي�س ،مما كتب
لهذا الإنتاج االنت�شار واخللود ،ومما جعله ينتقل
من جيل �إىل جيل.
ومن الطبيعي �أن الإن�سان ال ميكن �أن يعي�ش
يف فراغ ،فال مت�ضي حلظة �إال وهو ميار�س حياته
على نحو من االجتاه ،فهو يفكر ،ويعمل ،ويفرح،
ويحزن ،وي�ستح�سن ،وي�ستهجن ،وينتقد ،وي�سخر،
(1).
�أو ميدح ،وكما يقول
�إن الإنتاج الأدبي خا�صة ال�شعر ،ي�ؤثر يف
النفو�س ،لأنها تنفعل به ،فيرُ �ضي فيها جانب
الوجدان ،وا�ستثارة نوازع �شعورية ،كما �أنه تعبري
عن حاجات اجتماعية ،وفنية ،وروحية لأفراد
�-1أحمد� ،صالح ،الأدب ال�شعبي ،القاهرة ،مكتبة النه�ضة،1985 ،
�ص .32
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املجتمع الذي يعي�ش يف ظروف موحدة ،ويف فرتة
)(2
معينة من الزمان.
ويجد التحليل النف�سي يف الإنتاج الأدبي ومنه
ال�شعر بالغة القلق ،والأفكار اال�ستحواذية ،واللذة،
وانعدام اللذة ،والقمع ،والتذكر...الخ وهذه ت�شبه
البالغة �شبه ًا كبري ًا من حيث قدرتها على الربط
بني هذه الأفكار �أو الف�صل بينها.
ويرى �إ�سماعيل �أن العالقة بني الإنتاج الأدبي
وعلم النف�س ال حتتاج �إىل �إثبات ،فعلم النف�س يدر�س
النف�س الإن�سانية ،وهي التي ت�صنع الإنتاج الأدبي،
وكذلك ي�صنع الأدب علم النف�س ،فالنف�س جتمع
�أطراف احلياة كي ت�صنع منها الأدب ب�أ�شكاله،
والأدب يرتاد حقائق احلياة ،لي�ضيء جوانب النف�س،
�إنها دائرة ال يفرتق طرفاها ليلقاها ،والإن�سان ال
)(3
يعرف نف�سه �إال حني يعرف للحياة معنى.
والعالقة بني علم النف�س والأدب ممتدة اجلذور
يف الرتاث الإن�ساين ،وتظهر هذه العالقة يف موقف
�أفالطون من الفنون والآداب ،و�أر�سطو يف نظرية
التطهري ،والواقع �أن البداية احلقيقية لن�ضج علم
النف�س ،وتطور عالقته بالأدب ،كانت يف الن�صف
الأول من القرن الع�شرين ،وقد �أقر (فرويد) منذ
البداية ب�أن الذين �ألهموه نظرية يف التحليل النف�سي
 -2حممد ،ع�سلية ،الدالالت النف�سية للخيال الرمزي يف الن�ص
الأدبي من منظور التحليل النف�سي ،جملة جامعة الأق�صى ،ج،2
� ،2006ص.76
 -3عزالدين� ،إ�سماعيل ،التف�سري النف�سي للأدب ،القاهرة ،مكتبة
غريب للطباعة� ،1977 ،ص .10
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هم الفال�سفة وال�شعراء والفنانون ،والفنان ح�سب
ر�أي فرويد� ،إن�سان ع�صابي �أقرب �إىل اجلنون حلظة
العملية الإبداعية ،وبعد الفراغ منها يعود �إىل حالته
ال�سوية ،ويرى (�أدلر) �أن الباعث الأ�سا�سي على الفن
هو غريزة حب الظهور� ،أو حب ال�سيطرة والتملك،
بينما يرى (يوجن) �أن الال�شعور اجلمعي هو املنبع
الأ�سا�سي للأعمال الأدبية والفنية ،والبوتقة التي
ت�صهر فيها كل النماذج البدائية ،والروا�سب
()4
القدمية والرتاكمات املوروثة ،والأفكار الأوىل.
ولقد اهتم العديد من العلماء والباحثني
بالبحث يف مو�ضوع العالقة بني علم النف�س
والأدب ،فمنذ القدم قدم �أر�سطو مفهوم التطهري
يف حديثه عن �أثر امل�أ�ساة يف اجلمهور ،كما قام
(�سويف) يف كتابه الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني
يف ال�شعر خا�صة ،بتحليل نف�سي لبع�ض ق�صائد
ال�شاعر عبد الرحمن ال�شرقاوي( )5وقد ظهر اجتاه
جديد يخت�ص بتحليل الأعمال الأدبية حتليال
نف�سيا ،وبداية الدعوة لهذا االجتاه كانت على يد
جماعة من الأ�ساتذة الأكادمييني ومنهم :حممد
خلف اهلل �أحمد يف كتابه من الوجهة النف�سية يف
درا�سة الأدب ونقده ،و�أمني اخلويل الذي ن�شر بحثا
بعنوان (البالغة وعلم النف�س) ،وقد �أدخل �أحمد
�أمني مادة علم النف�س الأدبي �ضمن مواد تعليم
الدرا�سات العليا بجامعة القاهرة ،وحامد عبد
القادر يف كتابه (درا�سات يف علم النف�س الأدبي)،
وعز الدين �إ�سماعيل والذي يعد �أف�ضل من طبق
علم النف�س على الأعمال الأدبية لتف�سريها تف�سريا
نف�سيا ،وقام بتحليل ق�صيدة (ثنائية ريفية)
لل�شاعر عبده بدوي ،ويحيى الرخاوي الذي قام
()6
بتحليل رباعيات �صالح جاهني.
-4ح�سني� ،سرمك ح�سن� ،سيكولوجية ال�صورة ال�شعرية يف نقد
العقاد ،الريا�ض ،جريدة االحتاد� ،2007 ،ص.2
 -5حممد ،ع�سلية ،الدالالت النف�سية للخيال الرمزي يف الن�ص
الأدبي من منظور التحليل النف�سي� ،ص.2
 -6ح�سني� ،سرمك ح�سن� ،سيكولوجية ال�صورة ال�شعرية يف نقد
العقاد� ،2007 ،ص.2

http://journals.uob.edu.bh

261

وت�أتي الدرا�سة احلالية يف) (7ذات ال�سياق
والتوجه با�ستخدام علم النف�س خا�صة التحليل
النف�سي يف الأدب ب�أ�شكاله املختلفة.
م�شكلة الدرا�سة:
ال �شك يف �أن مما مييز �شعب عن غريه ،هو
�إنتاجه الأدبي وال�شعري ،ومع كرثة الدرا�سات،
وعلى اختالف وجهات النظر ،واملناهج ،ما زالت
هناك بع�ض الت�سا�ؤالت قائمة حول ال�شخ�صية
الفل�سطينية ،حيث �إن الدرا�سات التي �أُجريت مل
حتاول التعرف على العوامل النف�سية التي تقف
وراء �شخ�صية الفل�سطيني من خالل الإنتاج الأدبي،
وخا�صة ال�شعر الفل�سطيني ،وملا كان من ال�صعب
�إجراء درا�سة على كل الإنتاج الأدبي جلميع �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني� ،أو حتى على عينة ممثلة له
متثيال �صادقا ،فقد قام الباحث يف الدرا�سة احلالية
ب�إجراء هذه الدرا�سة على الإنتاج ال�شعري للأ�سرى
الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،والذي ي�أمل
الباحث يف �أن يكون معربا عن �شخ�صيتهم �أ�صدق
تعبري ،وامل�شكلة التي واجهت الباحث هي كيفية
حتليل هذه الأ�شعار حتليال نف�سيا �سليما ،ومن هنا
وللتغلب على هذه امل�شكلة ،كان ال بد من التدريب
على قراءة وفهم الأعمال الفنية والأدبية التي حللها
حمللني نف�سيني رواد على امل�ستوى العربي ومنهم:
م�صطفى �سويف ،وفرج �أحمد فرج ،وم�صري
حنورة ،ويحيى الرخاوي ،وحممد عبد الوهاب،
وعزالدين �إ�سماعيل ،وغريهم الأمر الذي �ساعد
الباحث على حتليل �أ�شعار الأ�سرى الفل�سطينيني،
وقد واجه الباحث م�شكلة ثالثة هي اختيار الأ�شعار
التي �سيقوم بتحليلها ،لأنها كثرية جدا ،ومن هنا
ّمت اختيار ت�سع ق�صائد �شعرية ،وبناء على ما �سبق
تبلورت م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤالت الآتية:
 -1هل تك�شف �أ�شعار الأ�سرى الفل�سطينيني يف
ال�سجون الإ�سرائيلية عن مدى ما يعانونه من
�صراعات و�أعرا�ض مر�ضية؟
�-7صالح ،عجينة� ،سيكولوجية الأدب ،الواقع واملاهية ،الريا�ض،
�صحيفة املر�صد الإعالمي احلر ،ع� ،2007 ،55ص.4-1
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 -2هل ميكن �أن نعترب ال�شعر تخفيفا ملا يعانيه
الأ�سرى من �صراعات و�أعرا�ض مر�ضية من
وجهة نظر التحليل النف�سي؟
�أهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على
�شخ�صية الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية ،والتعرف على ما يعانونه من �صراعات
و�أعرا�ض مر�ضية من خالل التحليل النف�سي ملا
يكتبونه من ق�صائد �شعرية.
�أهمية الدرا�سة:
تظهر �أهمية الدرا�سة احلالية يف املو�ضوع
الذي تت�صدى لدرا�سته ،حيث �إنها تتناول التحليل
النف�سي لأ�شعار الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية ،ذلك �أن الأدب ،وعلم النف�س منهجان
متوازيان ولي�سا متداخلني ،ومن ثم تظهر �أهمية
الدرا�سة احلالية يف �إنها تو�ضح �أن الأدب ميدان
�سليم ميكن �أن ت�ستغل فيه نتائج الدرا�سات
النف�سية ،كما تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف
الك�شف عن العواطف وامل�شاعر املكبوتة يف �أعماق
النف�س الب�شرية ،خا�صة لدى �شريحة الأ�سرى
الفل�سطينيني ،وهي �شريحة يجب االهتمام بها،
واحلفاظ عليها بكل و�سيلة ،وتظهر �أهمية الدرا�سة
�أي�ضا يف �أن التحليل النف�سي ل�شعر الأ�سرى ،ي�ساعد
يف معرفة البناء الفني للق�صيدة ودرا�سة عباراتها،
و�صورها ،ومو�سيقاها ،و�أفكارها ،وتركيباتها
اللغوية ،والعواطف املوجودة بها ،وعالقة كل ذلك
ببع�ضه البع�ض ،وربطه بالظروف املحيطة ،كل ما
�سبق ي�ساعد الأخ�صائي النف�سي واملهتم بالإر�شاد
والعالج النف�سي ،يف الك�شف عما يعانيه الأ�سرى
من �صراعات ،والك�شف عن الكثري من الأعرا�ض
املر�ضية التي يعانون منها ،ومن ثم و�ضع الربامج
الإر�شادية والعالجية املنا�سبة لهم كل ح�سب حالته،
لإعادتهم �إىل احلياة املنتجة الفعالة من جديد.
م�صطلحات الدرا�سة:
التحليل النف�سي :يع ّرف ب�أنه طرائق تكنيكية
لدرا�سة العمليات النف�سية الال�شعورية.
http://journals.uob.edu.bh

ال�شعر :كما يعرفه طه ح�سني �أنه كالم مقيد
بالوزن والقافية.
منهج الدرا�سة:
اتبع الباحث منهج التحليل النف�سي.
عينة الدرا�سة:
تتمثل عينة الدرا�سة يف ت�سع ق�صائد �شعرية
مدونة يف كتاب رياحني بني مفا�صل ال�صخر.

الإطار النظري:

ال �شك �أن جمال علم النف�س والأدب ما زال
جماال خ�صبا للدرا�سات النف�سية ،وحركة التطور
يف علم النف�س ،وات�ساع حدوده ،تقت�ضي االهتمام
ب�سيكولوجية الأدب ،وعلم نف�س الأدب يتجه نحو
درا�سة نف�سية للمبدع ،وعملية الإبداع املنتجة
للن�ص لديه ،ونف�س الفنان املج�سدة للن�ص �إمنا هي
مركز �شعور �إن�ساين ،تبد�أ منذ الطفولة ،والعالقة
بني علم النف�س والأدب عالقة تاريخية ،من ذلك
درا�سات ابن �سيناء يف ال�صور الذهنية واخليال
والإبداع ،ودرا�سات العقاد ،وم�صطفى الرافعي
يف �سيكولوجية الأدب ،وعقدة �أوديب ل�سوفوكلي�س،
وهاملت ل�شك�سبري ،وغريهم تناق�ش ق�ضايا نف�سية
يف غاية الأهمية ،واملتتبع لدرا�سات علم النف�س يف
جمال �سيكولوجيا الأدب �سواء يف جمال الإبداع
ال�شعري� ،أو يف جمال الق�صة الق�صرية� ،أو الرواية،
�أو الدراما التليفزيونية وغري ذلك ،يربز لديه �أن
التحليل النف�سي لعب دورا هاما يف تلك الدرا�سات،
�إذ تربز ب�صماته الوا�ضحة التي ت�ؤكد على ارتباط
الدرا�سات النف�سية يف جمال الأدب يف �ضوء نظرية
()8
التحليل النف�سي دون غريها.
ولي�س من �شك يف �أن التداخل احلميم بني علم
النف�س والأدب ،قد �أثمر عن العديد من الدرا�سات
التي تقوم على التحليل النف�سي للن�ص الأدبي،
وخا�صة الإبداع الفني يف جمال ال�شعر ،وال�شعر
مهما تعددت مفاهيمه ،فهو �سلوك �إن�ساين يخت�ص
به بع�ض الب�شر ،ومن ثم كانت حتمية تعر�ض
التحليالت النف�سية له ،وقد تعددت التحليالت
� -8صالح ،عجينة� ،سيكولوجية الأدب ،الواقع واملاهية ،الريا�ض،
�صحيفة املر�صد الإعالمي احلر ،ع� ،2007 ،55ص.4-1
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وت�شعبت �إىل حد التناق�ض �أحيانا� ،إذ �أن عملية
الإبداع الفني يف ال�شعر تتحدد يف حمورين :يخت�ص
�أحدهما بكون ال�شاعر �شاعرا ،ويخت�ص الآخر
بالعمل الإبداعي ومالب�سات تكونه ،واملحوران معا
اخت�صا�ص �أ�صيل للدرا�سات النف�سية ،وقد �أ�شار
�إليهما يوجن بقوله :ومن الوا�ضح �أن علم النف�س من
حيث هو درا�سة للعمليات النف�سية ميكن �أن يدر�س
الأدب ،ما دامت النف�س الب�شرية هي الرحم الذي
()9
تتكون فيه �شتى مبدعات العلم والفن.
وقد �أو�ضح هانز �ساك�س العالقة بني الفنان
والعمل الفني على الأ�س�س الفرويدية نف�سها ،وانتهى
�إىل �أن الق�صيدة التي ينظمها ال�شاعر ،ما هي �إال
حلم يقظة اجتماعي ،قد يحوي عن�صرا م�ؤملا يف
الظاهر� ،إال �أن هذه الأحالم ت�ساعد يف اخلال�ص
من الأمل ،فهي تبيح لذة ب�شكل غري مبا�شر ي�ستمتع
به �أكرث من �شخ�ص ،وفكرة التخل�ص من الأمل �شبيهة
بفكرة الكاثري�س�س �أو التطهري ،التي قال بها �أر�سطو،
()10
باعتبار �أنها املهمة التي ي�سعى الفن �إىل حتقيقها.
واملت�أمل يف فن ال�شعر يجد فيه ف�صال بني
الكلمة واللغة ،ولكليهما تقاليدهما يف الفكر املرتبط
بال�شعر ،فال�شعر هو قرار �أن تكون من خالل
الكلمة� ،أما اللغة ف�إنها تكر�س لالت�صال بالنا�س،
وبحكم طبيعتها ال وجود لها �إال بينهم ،فاللغة
جمرد �أداة متنح لل�شيء ا�سما ،ومن زاوية �أخرى
فالفارق بني الكلمة واللغة ،هو فارق بني الرمز
والإ�شارة ،فالرمز ميلك �صفات الكلمة ،و�أ�سا�س
الرمز هو تلك الرابطة اخل�صو�صية بني اال�سم
وامل�سمى ،فعلى الرغم من وجود الرمز يف داخل
منطقة االت�صال الب�شري� ،إال �أن له وظيفة �أخرى،
وهي التعبري عن م�ضمون ما ،ولي�س طرح م�ضمون
ما ،والرموز ال متلك طابعا ن�سقيا ،فهي قد تخ�ضع
للت�صنيف والرتتيب يف مناذج ،ك�أن تكون رموزا
تتحدث عن احلب تار ًة ،وعن املوت تار ًة �أخرى� ،إال
�أن هذه لي�ست عملية ت�صنيف للرموز ،بل للتجارب
 -9عبد ،بلبع ،العد النف�سي ملن�ش�أ الطبع والتكلف يف ال�شعر،
القاهرة� ،2007 ،ص .18-10
 -10م�صطفى� ،سويف ،الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني،ط،3
القاهرة ،دار الأندل�س للطباعة والتوزيع� ،1959 ،ص.27
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التي تعرب عنها تلك الرموز ،وترى املدر�سة الرمزية
�أن العامل لي�س �سوى جمموعة من الطال�سم ،ودنيا
تخلقها املخيلة اجلبارة ،ال املالحظة العابرة ،ولذا
عكف الرمزيون على الغو�ص يف �أعماق النف�س
الإن�سانية ،ومعاجلة احلياة الباطنية للإن�سان
عن طريق املخيلة ،واهتموا بالرمزية التي تقوم
بت�سجيل امل�شاعر والت�أمالت الفردية ،فال�شعر
الرمزي كاحللم اخلفي يخاطب العاطفة وال
ي�أبه للعقل مطلقا ،لذا كان ال�سر يف جمال ال�شعر
الرمزي ،هو طابع الغمو�ض الذي يكتنفه ،ومن
ثم اهتم الرمزيون بالنف�س �أكرث من اهتمامهم
بالطابع الإن�ساين ،والأدب الرمزي حماولة من
الأديب للإف�صاح عن العواطف املكبوتة يف �أعماق
()11
النف�س الب�شرية.
ولي�ست املدر�سة الرمزية وحدها التي تقول ب�أن
ال�شعر املعا�صر هو كالم الرموز ،فهناك التحليل
النف�سي الذي جدد �إ�شكالية الرمز ،عندما جاء
مبفاتيح جديدة لتف�سري الطروحات الرمزية ،وهذا
التحليل هو الذي خلق النقد الأدبي القائم على
اكت�شاف �شبكة من ال�صور التي تعود م�ضامينها
امل�شفرة �إىل الالوعي ( )12والرمزية من منظور
التحليل النف�سي مبعناها الوا�سع �أ�سلوب من
الت�صوير غري املبا�شر ،واملجازي لفكرة� ،أو �صراع،
()13
�أو رغبة ال واعية.
والرمز عند فرويد متثيال ملواد ال �شعورية
مكبوتة يف العادة ،فاحللم على �سبيل املثال لي�س
�سوى تعبري عن رغبة �أو نزعة مل يتم الإف�صاح
عنها ،والواقع �أن اخليال الرمزي يغلب على ال�شعر
()14
�أكرث من غلبته على النرث.
 -11حممد ،خفاجي ،مدار�س النقد الأدبي احلديث ،القاهرة،
الدار امل�صرية اللبنانية� ،1995 ،ص.166
 -12عدنان ،املبارك ،نيت�شه� :إدراك العامل بالرموز �شرط الفن
العظيم ،جريدة الزمان ،ع � ،2002 ،1293ص.4-1
 -13حممد� ،سويرتي ،اللعبة ودالالتها ،الكويت ،جملة عامل الفكر،
م ،28ع� ،2000 ،3ص .64
� -14آمال ،حامد ،الزار :درا�سة �سيكوف�سيولوجية ،الرمزية من
منظور التحليل النف�سي ،ال�سودان ،جملة الأبحاث والأنرثوبولوجيا،
� ،2005ص .1
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وترى الكردي �أن التحليل النف�سي منهج
وحرفيات و�أدوات ي�ستخدمها املتخ�ص�صون يف
اخرتاق جدار الغمو�ض املحيط بالنف�س ،فالتحليل
النف�سي يقوم ب�صفة خا�صة على �أ�سا�س معرفة
الذات ،ويف الوقت نف�سه على القدرة على التعيني
الذاتي بالآخرين(.)15
وي�ؤكد فرج على �أن التحليل النف�سي يت�صدى
لدرا�سة الإن�سان ،والتعرف عليه من حيث هو وجود
واع يف عالقة ب�آخر ،و�أن هذا الوجود هو وجود يف
الآخر وبالآخر(.)16
وترى فريال فرج �أن التحليل النف�سي يف
نهاية الأمر علم خا�ص يتعمق يف البحث يف
احلياة النف�سية ،ويف �أعماقها ال�سحيقة� ،سواء يف
تاريخها القريب� ،أو البعيد ،بهدف فهم وتف�سري
الظواهر ال�سلوكية التي ت�صدر عنها ،وباكت�شاف
ما تخ�ضع له من قوانني� ،أما منهجه يف البحث
فهو �أ�سا�سا عملية التداعي احلر ب�إزاء هفوات
الفرد ،و�أحالمه ،و�أعرا�ضه ،و�سلوكه ،وحتويله
الذي يقوم به �إزاء املحلل ،ويف�سر كل ذلك ،ولقد
مكن هذا املنهج يف درا�سة الظاهرة النف�سية
من اكت�شاف الال�شعور ولغته ،والكبت و�آثاره،
واملقاومة ووظيفتها ،وال�صراع الدائر داخل النف�س
بني دوافعها املتناق�ضة وكيفية حله عن طريق ما
يعرف بحلول الت�سوية ،التي تر�ضي كافة الأطراف
الداخلة يف ال�صراع ،كال بح�سب قوته ،فالتحليل
()17
النف�سي يقدم نظرية كلية �شاملة يف الإن�سان-
وينح�صر التحليل النف�سي التطبيقي بوجه خا�ص
يف تطبيق التحليل النف�سي على العلوم الإن�سانية،
وعلى �أحوال الإن�سان يف �سوائه ومر�ضه دون
مبا�شرة عملية حتليلية باملعنى ال�صحيح ،ودون
احل�صول على املادة التي يظهرها التحليل النف�سي
املبا�شر ،وقد طبق فرويد نظرية التحليل النف�سي
 -15مها ،الكردي ،تطور مفهوم الرمزية ،القاهرة ،جامعة عني
�شم�س� ،1987 ،ص .26
-16فرج� ،أحمد فرج ،التحليل النف�سي للأدب ،القاهرة ،الأجنلو
امل�صرية� ،1990 ،ص.19
 -17فريال ،فرج ،يف التحليل النف�سي للأ�ساطري ،القاهرة ،جامعة
عني �شم�س� ،1984 ،ص .18
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على الأدب ،والفن ،والدين ،والأ�ساطري ،وعلم
االجتماع ،والأدب ال�شعبي ،وفن التحليل النف�سي
يتناول دائما العالقات التي تربط بني الأ�شخا�ص
بع�ضهم ببع�ض ،وبوجه خا�ص ف�إن التحليل النف�سي
يكاد يكون هو الفن الوحيد لدرا�سة العمليات
()18
الال�شعورية.

الدرا�سات ال�سابقة:

مل يقع الباحث على درا�سات حملية يف هذا
املو�ضوع ،والدرا�سات التي تناولت التحليل لل�شعر
نادرة ،وبالتايل �سوف يعر�ض الباحث لبع�ض
الدرا�سات التي تناولت التحليل النف�سي وعالقته
بالأدب ،ومنها درا�سة فرج 1982م بعنوان التحليل
النف�سي للأدب ،وتناول فيها درا�سة ملحتوى ق�صة
ليلى والذئب ،ودرا�سة �أخرى 1982م بعنوان
التحليل النف�سي والق�صة الق�صرية ،ودرا�سة
حنوره(1982 )19م بعنوان الدرا�سة النف�سية للإبداع
الفني منهج وتطبيق ،ودرا�سة ع�صام بهي 1991
بعنوان االجتاه النف�سي يف درا�سة الأدب ونقده(،)20
ودرا�سة جان بيلمان نوبل 1978م بعنوان التحليل
النف�سي والأدب وقام برتجمتها �إىل العربية
املودن 1997م وانتهى �إىل تقدمي منهج جديد يف
النقد النف�سي �سماه التحليل الن�صي ،الذي ي�سمح
باالنتقال من االهتمام مب�ؤلف العمل الإبداعي،
�إىل تركيز النظر على العمل الأدبي نف�سه ،كما
�أو�ضح �أن هناك عالقة حميمة بني التحليل النف�سي
والأدب )21(،ودرا�سة بيري بيار 2004م بعنوان هل
ميكن تطبيق الأدب على التحليل النف�سي ،ودرا�سة
�سويف بعنوان الأ�س�س النف�سية للإبداع الفني،
حيث ر�سم من خالله اجتاهاته املنهجية ،واملعايري
التي تقيم وزنا م�ؤثرا للعوامل اخلارجية ،عرب
 -18حممد ،عبد الوهاب ،التحليل النف�سي للأدب ال�شعبي،
القاهرة ،جامعة عني �شم�س� ،1992 ،ص .28
 -19م�صري ،حنوره ،الدرا�سات النف�سية للإبداع الفني ،القاهرة،
جملة ف�صول ،ع ،2الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،1983 ،ص -36
.50
 -20ع�صام ،بهي ،اجتاهات النقد العربي احلديث ،القاهرة ،جملة
ف�صول ،ع ،4الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،1991 ،ص .148 -133
 -21جان  ،بيلمان نوبل ،التحليل النف�سي والأدب ،ترجمة :ح�سن
املودن ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة.1997 ،
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حتديد الإطار املرجعي لقيمة الفنان و�إنتاجه ،وقد
�أكد على جمموع العوامل التي ت�ؤثر يف اجتاه و�شدة
�إنتاج الفنان� ،سواء �أكانت هذه العوامل �شعورية،
�أم ال�شعورية ،ودرا�سة عزالدين �إ�سماعيل بعنوان
منهج التحليل النف�سي وعالقته بالفن يف كتابه
التف�سري النف�سي للأدب ،حيث �أو�ضح �أنه من خالل
الدرا�سات النف�سية ،والتحليل النف�سي ميكن �أن
نعرف ال�شيء الكثري عن الفنان ،و�إن كنا ال نعرف
عنه كل �شيء ،كما قام بتحليل ق�صة ال�سراب
لنجيب حمفوظ.
مما �سبق يت�ضح �أن العالقة بني التحليل النف�سي
والإنتاج الأدبي والفني مو�ضع اهتمام العديد من
علماء النف�س والباحث ،وقد زودت تلك الدرا�سات
الباحث مبعرفة جيدة يف تناول مو�ضوع ال�شعر
لدى الأ�سرى يف الدرا�سة احلالية ،ومما مييز هذه
الدرا�سة عن غريها مو�ضوعها الذي يتناول ال�شعر
لدى الأ�سرى يف املعتقالت الإ�سرائيلية.
فرو�ض الدرا�سة:
 -1تك�شف �أ�شعار الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون
الإ�سرائيلية عن مدى ما يعانونه من �صراعات
و�أعرا�ض مر�ضية.
 -2ميكن اعتبار ال�شعر تخفيفا ملا يعانيه الأ�سرى
من �صراعات و�أعرا�ض مر�ضية من وجهة نظر
التحليل النف�سي.
نتائج الدرا�سة:

�أوال  :نتائج التحقق من الفر�ض الأول والذي
ين�ص على ما يلي:

 تك�شف �أ�شعار الأ�سرى الفل�سطينيني يفال�سجون الإ�سرائيلية عن مدى ما يعانونه من
�صراعات و�أعرا�ض مر�ضية ،وللتحقق من �صحة
الفر�ض قام الباحث بتحليل الن�صو�ص ال�شعرية
التالية:
الن�ص الأول :حممود الغرباوي
لو تعلمني ملا بكيت على يديّ
لو تعلمني ما ال�سجن  ......ما ال�سجان
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ما الق�ضبان  .........ما الإن�سان
لزرعت يف عيني دالية
ويف �شفتي للذكرى قرنفلة
ويف عيني ب�ساتني الفرح
لو تعلمني يا �أريج
لأخذتني حتت جفنك
ثم طرت �إىل الربيج
لو تعلم الدمعات �أن خليجها فرحي
ملا �سالت على خديك
وارتع�شت على �شفتي
�إين �أنتظرك يا �أريج
وكانت اللحظات تدع�سني
وتبطئ كلما ا�شتعل ا�شتياقي
بالنظر �إىل الأبيات ال�سابقة يتبني �أن هناك
�صراع ًا داخلي ًا يثور يف نف�س الأ�سري� ،صراع ًا ميلأ
نف�سه باحلرية والتعجب والت�سا�ؤل ،فالأ�سري ك�أي
�إن�سان لديه رغبة قوية يف البقاء ،وموا�صلة معركة
الوجود ،ف�إذا مل يعرب عن �صراعاته بالتنفي�س
والتعبري بالكالم ،فيكون املر�ض ،ومن هنا كان
دور الإنتاج ال�شعري يف التنفي�س عما يعتمل بداخل
الأ�سري من �صراعات ،وال�صراع الذي يعي�شه الأ�سري
هو �صراع داخلي عنيف� ،صراع بني حنينه �إىل �أهله،
وبني رغبته يف حتطيم القيود التي حتيط به.
ومما ال �شك فيه �أن ال�سجان ي�سعى لفر�ض
ما يريد على الأ�سرى م�ستعينا بكل تلك الآلة التي
ي�ستخدمها من �سالح و�أبواب و�أقفال وجدران ،لكي
ي�صل بال�سجني �إىل حالة من الي�أ�س يفقد فيها
الأمل بالن�صر والتغلب على ال�سجان( )22فال�سجان
يبذل كل جهده يف بث الرعب و�إثارة اخلوف يف
نفو�س الأ�سرى ،وهذا �أمر طبيعي �أن يعاين الأ�سري
من �سجانه ،فال�سجان �صهيوين تتفاعل يف قلبه
-22فايز� ،أبو �شمالة ،رياحني بني مفا�صل ال�صخر ،غزة ،جمعية
الأ�سرى واملحررين� ،2003 ،ص .138
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م�شاعر احلقد الدفني ،ويتحني الفر�صة للإيقاع
بكل فل�سطيني ،فكانت ال�سجون مناخا جيدا
لالنتقام والت�شفي من املنا�ضلني الفل�سطينيني ،لذا
كانت �شكاوى الأ�سرى من معاملة ال�سجانني ال�سيئة
والوح�شية ،كاالحتقار ،والإذالل ،وو�سائل التعذيب
والقمع واحلرمان ،بالتايل فقد كانت م�شاعر القلق
والي�أ�س تت�سرب �إىل نفو�س الأ�سرى ،هذه امل�شاعر
مبا ي�صاحبها من خوف دفني من بط�ش ال�سجان،
�أوجدت حالة من احلزن واالكتئاب لدى الأ�سري،
وذلك كل ذلك يتبني من قول ال�شاعر لو تعلمني
ما ال�سجن ما ال�سجان ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة
مع نتائج درا�سة لونه ياكون�س  1992والتي �أ�شارت
�إىل �أن من احلقائق املزعجة �أن الغر�ض من
التعذيب يف املعتقالت هو تدمري الإن�سان ،وحتطيم
�شخ�صيته ،لن�شر اخلوف والرعب يف كل �أو�ساط
املعتقلني واملجتمع ب�أ�سره ،ويتبني من التحليل لهذه
الق�صيدة �أن الأ�سري يعاين من �صراع �أوديبي يظهر
يف تعلق الأ�سري بابنته التي يناجيها يف �أ�شعاره،
ويو�ضح برونو بتلهامي �أن هناك نوعني من ال�صراع
الأوديبي :النوع الأول �أ�سماه العالقة (الوالدان
– الطفل) والنوع الثاين هو العالقة (الطفل –
الوالدان) ثم ي�ؤكد �أن العالقة (الوالدان-الطفل)
مليئة بامل�شاكل ،حيث �إنها قد تنتهي مب�أ�ساة ،وحل
هذه امل�أ�ساة بالن�سبة للأ�سري يكون بخروجه من
()23
ال�سجن وبالتايل تعود له احلياة من جديد
كذلك يتبني من التحليل �أن الأ�سري يعاين من
االغرتاب املكاين ،واالغرتاب العاطفي ،حيث
يتمنى �أن يعود �إىل بلده (الربيج) ،فهو يعاين من
املكان اجلديد الذي يوجد فيه ،ومل يعد قادرا على
تقبله �أو التكيف معه ،ي�شعر ب�أنه انتزع من وطنه �إىل
مكان ال �صديق وال �أني�س له فيه ،ويظهر االغرتاب
العاطفي من خالل الكلمات التي �ساقها الأ�سري يف
ق�صيدته مثل (العني ،البكاء ،احلنني ،الدموع)
فالعني ع�ضو من �أع�ضاء الإن�سان ترد يف �شعر
االغرتاب يف �سياق الداللة على البكاء ،ولتو�ضيح
 -23حممد ،عبد الوهاب ،التحليل النف�سي للأدب ال�شعبي.225 ،
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ذلك يقول جميل بثينة (لقد ذرفت عيني وطال
�سقومها ...و�أ�صبح من نف�سي �سقيما �صحيحها.
ويعد البكاء �أحد الو�سائل التي يلج�أ �إليها
الأ�سرى يف �أ�شعارهم لتخفيف حدة التوتر الذي
يالزم حياتهم ،نتيجة املعاناة واحلرمان يف الأ�سر،
والبكاء هنا يف �أغلبه للتعبري عن م�شاعر احل�سرة
واحلزن وال�شعور بالوحدة ،ب�سبب البعد عن الأهل
والوطن ،وي�ؤيد ذلك كثري من ال�شعراء منهم عبد
اهلل بن همام ال�سلويل بقوله (بكيت الع�شرية �إذ
فارقوك ...لأُلفك فيهم و�أوطانك) وت�أتي الدموع
للتعبري عن احلزن والأمل ال�شديد ،ويتفق ذلك مع
قول يزيد بن مفرغ (فلم �أملك دموع العني مني....
وال النف�س التي جا�شت مرارا) ويظهر مدى �شوق
الأ�سري �إىل �أهله ووطنه يف قوله :وتبطئ كلما ا�شتعل
ا�شتياقي ،وهذا يتفق مع قول يزيد (فعدت لها
()25
الع�شاء فعاد �شوقي ...وذكرين املنازل والديار
الن�ص الثاين :كمال غنيم
�أمي ناديتك يا �أمي
وال�سلك ال�شائك يجرحني
قد كنت هناك على لهف
ودموع عينيك تذبحني
وف�ؤادك يقطر حتنانا
وف�ؤادي يقتله �شجني
�أمي ناديتك حمموما
ويداك ت ّلوح يف وهن
فالقيد يكبلني ق�سرا
وذئاب حويل تنه�شني
�أمي رحماك فال تبكي

()24

 -24ح�سن ،ن�صار ،ديوان جميل �شاعر احلب العذري ،القاهرة،
مكتبة م�صر ،ط.35 ،1967 ،2
 -25داود� ،سلوم ،يزيد بن مفرغ احلمريي� ،شعره ،بغداد ،مطبعة
الإميان� ،1968 ،ص.21
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�أمي فبكاك يعذبني
ودعي الأحزان ملن �ضعفوا
فغدا �ستعود جحافلنا
وتزغرد ب�أركان الوطن
بالنظر �إىل الأبيات ال�سابقة يتبني �أن �أكرث
الكلمات تكرارا هي كلمة (�أمي) ،حيث تكررت
خم�س مرات ،وللتكرار دالالته النف�سية ،حيث يتبني
من التحليل لهذه الأبيات ال�شعرية رغبة جارفة من
الأ�سري يف العودة �إىل املرحلة التي كان فيها متعلقا
ب�أمه ،التي كانت تلبي له جميع رغباته ،فاملرء ال
يزال يف حنني �إىل العودة �إىل ح�ضن �أمه ،وهذا
دليل امل�شاعر الأوديبية يف �أعماق النف�س بهذه
الدنيا ،فالأمومة هي الفردو�س الذي ينعم الفرد
فيه ب�سعادته منذ �أن كان يف �أح�شائها ،ثم ر�ضيعا
على �صدرها ،ثم �صبيا على �أح�ضانها ،ثم يتعر�ض
�إىل انتكا�سات كثرية مبقدار حرمانه منها ،هذه
امل�شاعر الأوديبية تظهر ملن يتعلق ب�أمه ،حيث �إن
ت�أثري الأم يف الطفل �أ�شد من ت�أثري الأب ،ويتبني
من التحليل ظهور رغبة الهو لدى الأ�سري يف
االرمتاء بح�ضن الأم ،لكن ي�أتي عقاب الأنا للهو
على ت�صرفها من منطلق مبد�أ اللذة ،حيث يقول:
(ال�سلك ال�شائك يجرحني) كما تظهر لدى الأ�سري
بع�ض مظاهر املازوخية يف الكلمات (تذبحني،
يجرحني ،يقتله �شجني ،حمموما ،يكبلني ذئاب
تنه�شني) وهذه املظاهر املازوخية قد متنع
الأ�سري من ممار�سة دوره الفكري ب�صورة �سوية،
فاملازوخية �إ�شباع مرتبط بالعذاب والأمل الذي
يلحق بال�شخ�ص ،ويطرح فرويد يف كتابه (امل�شكلة
االقت�صادية يف املازوخية) فكرتني تقليديتني هما:
املازوخية الأولية وهي احلالة التي ال تزال فيها
نزوة املوت موجهة نحو ال�شخ�ص ذاته ،ولكنها
مربوطة مع اللبيدو ومتحدة معه ،واملازوخية
الثانوية وتتحدد على �أنها ارتداد لل�سادية �ضد
()26
ال�شخ�ص ذاته وت�ضاف �إىل املازوخية الأولية
وقد جاءت املازوخية هنا بالتعبري اللفظي من
خالل �إبداع الأ�سري يف �أ�شعاره التي تظهر بطولته
 -26حممد ،عبد الوهاب ،التحليل النف�سي للأدب ال�شعبي.233 ،
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يف حتمل العذاب والأمل كقرين للبطولة التي تتحقق
عند مواجهة الأعداء ،ومع ذلك فتبدو لدى الأ�سري
قدرة ال�صرب على الكوارث والبلوى وامل�صائب،
وهذه لي�ست قوة ،بل ال تعدو �أن تكون ميكانزما
دفاعيا �سلبيا ال يبدو فيه �أثر للمقاومة ،و�إنكار ملا
يعانيه الأ�سري من الآم وملا ي�شعر به بداخله من
�ضعف ،حيث �إنه يوجد يف مكان ال حول له وال قوة
فيه ،ويظهر ذلك يف قول الأ�سري (ودعي الأحزان
ملن �ضعفوا فغدا �ستعود جحافلنا وتزغرد ب�أركان
الوطن)
الن�ص الثالث� :سمري القنطار
�آه يا �أمي و�أنت ال�شم�س يف قلبي
و�أنفا�س ال�صبح
�آه يا زغرودة الفجر املدوي
من �أخاديد اجلراح
رغم طول القمع والتنكيل خا�صمت دموع الي�أ�س
خا�صمت النواح
رغم �أوراق اخلريف الهائمات
ما �ضللت ال�صبح يا �أمي
ومن عينيك ما خف ومي�ض االن�شراح
�إنها روح الكفاح
يتبني من حتليل الأبيات ال�سابقة تعلق الأ�سري
ب�أمه ،مما يعني وجود م�شاعر �أوديبية لدى الأ�سري،
فالأم بالن�سبة للأ�سري قرة للنف�س ،وطم�أنينة للفرد،
ومتعة للنظر ،ورغبة الأ�سري و�أمنياته يف العودة
�إىل ح�ضن �أمه وا�ضحة ،حيث املا�ضي ال�سعيد،
فهي كال�شم�س تنري له طريقة وتهديه �إىل ال�سبيل
ال�صحيح ،وبالطبع ف�إن هذا احلنني �إىل الأم لي�س
�إال حماولة للتحرر من وط�أة وق�سوة احلا�ضر.
كما يبدو �أن الأ�سري يعاين من االغرتاب
العاطفي ،واالجتماعي ،وتبدو مظاهر االغرتاب
يف م�شاعر احل�سرة والأمل التي يعاين منها الأ�سري،
والتي ت�ؤكد �ضعف االنتماء لهذا املكان اجلديد،
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والعجز عن التكيف فيه ،وخا�صة حتت �ضغط
ال�سجانني ال�صهاينة ،فالظروف البيئية املحيطة
بالأ�سري ،والتغريات اجلذرية التي �أ�صبح يعي�شها
تزيد من عوامل اغرتابه.
وتقول ب�شري �أن هناك �أ�سبابا ذاتية ،و�أ�سبابا
مو�ضوعية ت�ؤدي �إىل االغرتاب ،وترجع الأ�سباب
الذاتية �إىل عوامل نف�سية ،و�إىل ما يحدث من
ت�شويه �أو حتريف يف منو الفرد� ،أما الأ�سباب
املو�ضوعية فهي العوامل االجتماعية ،فال�شاب
املغرتب فاقد لل�شعور بالهوية ،وبالتايل ال يعرف
هدفه ،وال اجتاهه يف احلياة ،مما ي�ؤدي �إىل �أن
يرى نف�سه م�ضطربا ومت�شائما ،كما ال يثق بنف�سه،
وال بالآخرين ،وي�شعر بعجزه على التغلب على
()27
م�شكالت احلياة.
ويتفق علماء النف�س على �أن من مظاهر
االغرتاب ال�شعور ال�سائد بالإثم واحلزن والي�أ�س
والعجز والعزلة االجتماعية ،ويتميز املغرتب بالقلق
واالكتئاب مع �إح�سا�س بالالواقعية والفراغ والف�شل
()28
وال�سخط وعدم الفاعلية يف احلياة.
كما يبدو �أن الأ�سري يعاين من الإح�سا�س
بالفقد ،واالنقطاع ،والي�أ�س ،وهذه من عالمات
االكتئاب ،ويت�ضح ذلك يف نظرة الأ�سري �إىل
احلياة ،ك�أنها خريف دائم ،مع ذلك تظهر نزعة
�إميانية لدى الأ�سري ،تعطيه الأمل يف غد م�شرق قد
ي�أتي بالفرج ،وبالتايل يدرك الأ�سري �أن عليه مهمة
كبرية يف �سجنه ،هي التحدي احلقيقي والثبات
وال�صمود.
الن�ص الرابع :مو�سى الغول
�أحبك يف القنوط ويف التمني
ك�أين منك �صرت و�صرت مني
وال �أبغي بهذا احلب يوما
� -27أمال ،ب�شري ،االغرتاب وعالقته مبفهوم الذات ،القاهرة ،كلية
الرتبية ،جامعة عني �شم�س� ،1989 ،ص.25
 -28حممد� ،إبراهيم عيد ،مدى الإح�سا�س باالغرتاب لدى طالب
وطالبات الفنون الت�شكيلية من ذوي امل�ستويات العليا ،القاهرة ،كلية
الرتبية ،جامعة عني �شم�س� ،1983 ،ص22
http://journals.uob.edu.bh

لك الإيالم �أو يوما جتني
وال �أر�ضى ب�أن يهتز غ�صن
من اللبالب �أو يلقى بغ�صني
ولكن يا ر�سول احلب هذا
ظالم منك والظلمى جتني
�أبا العربات نو�صل ما قطعنا
وبالأغالل تزهق روح فني
�أبا الأ�شعار تندثر امل�آ�سي
كما الغيمات عنك ثم عني
يبدو �أن الأ�سري يعي�ش حالة من ال�صراع الداخلي
بكل قوته ،هذا ال�صراع يجعله غري متوازن �إىل حد
بعيد ،فهو يح�س �أن ذاته حمملة بخربات كثرية،
وي�شعر بثورة داخلية� ،إذ ميتلئ وجدانه مبا يريد
�أن يف�صح عنه ،ولي�س لديه كما يبدو حد فا�صل
�إما للتفا�ؤل و�إما للت�شا�ؤم ،مما يوجد حالة من
القلق لدى الأ�سري ،هذا القلق هو الثقل املتذبذب
الذي يحرك كفتي امليزان ،بحيث متيل �إحداهما
�إما �إىل التفا�ؤل� ،أو �إىل الت�شا�ؤم ،وتتكرر هذه
النوبات ،مما يوقع الأ�سري يف حالة من االكتئاب،
ومما يزيد من حالة االكتئاب لدى الأ�سري �شعوره
بقلة احليلة ،وفقدان املعنى ،الأمر الذي يجعله
م�ست�سلما ملا ينتظره من م�صري جمهول ،فالأ�سري
يبتلع �أحزانه يف �صمت ،فهو حزين ويريد �أن يبكي
من �شدة احلزن ،لكن كربياءه مينعه من البكاء
ب�شكل م�سموع ،فيحب�س بكاءه يف �صدره ،مما يزيد
من �شعوره باالكتئاب.
الن�ص اخلام�س معاذ احلفني
ال نرج�سا فوق ال�سطوح ال�سمر
يهز�أ بالرحيل
ال رقرقات املاء
ال بحرا من الع�شب اجلميل
ال زهرة غراء حتلم باخللود
ال وردة حمراء
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ال ب�سمة ..ال زنبقة ..ال �سنبلة
�إال وعاث بها اجلنود
�س�أخبئ الأ�شعار يف بيارة من�سية قرب احلدود
�صمت احلواكري انفجر
الآن ن�صرخ يف ال�سماء ويف الب�شر
طفل احلجارة ينت�صر
يتبني من التحليل �أن الأ�سري يربط حالته
االنفعالية بالطبيعة التي ع�شقها يف وطنه ،وبني
�أهله ،ويتبني الإحباط ال�شديد الذي يعاين منه
الأ�سري ،والذي قام ب�إ�سقاطه على الطبيعة التي
ي�صفها ب�أنها خريف دائم ،فالت�شا�ؤم ي�سيطر على
الأ�سري ،هذه النظرة الت�شا�ؤمية جعلت الأ�سري
ي�شعر بال�ضياع ،وبفقدان املعنى ،والإح�سا�س بتغري
احلياة اجلميلة ،التي كان يعي�شها بني �أهله ،مما
يجعله يف حالة من الي�أ�س واال�ست�سالم ،و�أنه مرغم
على احلياة التي �أ�صبح فيها ،وهذه من �أعرا�ض
االكتئاب الذي ي�سقطه على مباهج الطبيعة،
ورغم حالة االكتئاب واحلزن� ،إال �أن هناك خيط ًا
من الأمل يبدد به نظرته الت�شا�ؤمية ولو �إىل حني،
فالأ�سري هنا مرتبط بهذه الآالم احلزينة ،ومن�سجم
بهذا العذاب الوجداين ،م�ؤكدا رغبته العاطفية يف
احلرية.
الن�ص ال�ساد�س :وائل ال�ساملي
يا رجاء �إن يل �شوقا �إليك
�أنا �أهوى لو تلم�ست يديك
لو حتدثنا قليال
�أو ما زلت ما زلت خجوال
يا قويا كالرجاء
يا رقيقا كالرجاء
ل�ست �أدري كيف �ألقاك
فلن ت�أتي �إلينا
لن نراك بعد يف �صمت امل�ساء
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ون�سيم البحر يغفو وال�سمر
والقمر وحكايات �أخر
غري �أن النور �أقوى يا رجاء
يبدو الإحباط وا�ضحا يف �شعر الأ�سري ،وتظهر
رغبة ال �شعورية لدى الأ�سري يف العودة �إىل �أهله
وزوجته ،ومل �شمل الأحبة ،والأ�سري يحاول �أن
يخفف عن نف�سه الأمل ،ب�أن ير�سم لنف�سه حياة من
احلب وال�سعادة التي يفتقدهما ،كما تظهر رغبة
جن�سية لدى الأ�سري ،وك�أنه يتخيل الفعل اجلن�سي
نف�سه ،فهو يقيم حماورة من طرف واحد ،وذلك
للتخفيف من حدة التوتر التي يعاين منها ،وال �شك
يف وجود اكتئاب يجثم على �صدر الأ�سري ،فالزوجة
هي نقطة ال�ضعف امل�ستمرة عند الأ�سري ،لذا
كانت الأمنيات والرجاء من و�سائل التخفيف عن
نف�سه ،وهو يف ظلمات ال�سجن ،وي�ستخدم الأ�سري
الإ�سقاط كميكانزم دفاعي للتخفيف مما يعانيه
من احلرمان ،فهو يدرك �أنه ال ي�ستطيع �أن يذهب
�إىل زوجته ،ونراه يقول (فلن ت�أتي �إلينا) كما يظهر
لدى الأ�سري �إح�سا�س �شديد بالوحدة النف�سية مما
يجعله يف حالة من االكتئاب.
الن�ص ال�سابع
العي�ش بعد احلب �ضرب من جزاف
العي�ش بعد احلب تيه كاخلراف
خذين �إىل حيث املحبة والعطاء
خذين فرا�شا طائرا نحو الف�ضاء
خذين �إىل وطن يكون كما ن�شاء
ال حرب  ..ال تدمري ..ال حزن  ..ال �أيتام
ال �شيء يقبل باملذلة والفناء
هنا ي�سخر الأ�سري من كل �شيء حتى من احلياة
نف�سها ،مما يزيد من م�شاعر االكتئاب لديه،
وت�صبح احلياة بال معنى وبال مربر ،ويرى �أن الهم
وامللل م�شرتك بني الإن�سان واحليوان ،لأنها هكذا
احلياة ،وتظهر حالة من اال�ست�سالم ال يقدر فيها
الأ�سري على �أي �شيء ،فالأ�سر ترك يف نف�س الأ�سري
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�شرخا عميق الأثر� ،سجلته �أ�شعاره ب�أ�شجان الغربة،
ووط�أة الوحدة النف�سية ،وق�سوة احلرمان من الأهل
ومن الأحبة ،بل �أن �سلوك الأ�سري كما يبدو من
�شعره ،كان يخفي وراءه اال�ستهانة باحلياة ،و�شعورا
عميقا بالتمزق وال�ضياع ،ويتبني من خالل الأبيات
ال�سابقة مدى ا�ستخدام الأ�سري مليكانزم �أحالم
اليقظة ،وهذا يت�ضح من خالل �أمنيات لدى الأ�سري
يف �أن يعي�ش يف وطن بعيدا عن احلرب واخلوف
والقتل والدمار ،رغبة جارفة يف �أن يعي�ش يف جو
من احلرية والطم�أنينة والأمان.
الن�ص الثامن� :صالح قويق�س
غزلتها الأيام �شعاع ال�شم�س
متت�ص البحر
يتعانق مع كرملها
والر�أ�س حليال يزهو فوق الكتفني
يك�شف عن غزة ن�ش�أتها
كانت حتكي بني ب�ساتني احلزن حكايتها
يا غ�ضب الليل العاب�س
يف رحمك ينمو فرع ال�صبح الآتي
ف�أم�سح مبناديل ال�صرب املتوارث دمعتها
ومرارة �أمل الكلمات
تخد�ش رنة �ضحكتها
مهما طال وحل الع�صر املتخنث
مل ي�سلب منها عفتها لتقر�أ تاريخ امل�ستقبل
خمطوطا بدماء �شهيد يغفو فوق رمال ال�شاطئ
خممورا من لذة ن�شوتها وهو يعانق �صمت الليل
يحت�ضن اجل�سد الناب�ض يرت�شف خمرة نهديها
كانت حتكي بني ب�ساتني احلزن حكايتها
هنا تفريغ ملحتوى الال�شعور ،حيث تظهر رموز
الفعل اجلن�سي ب�صورة كبرية ،ولكن الفعل اجلن�سي
مل يتم يف الواقع ب�صورة �سوية ،لكنه يتم من خالل
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�أ�شعار الأ�سري ،كما توجد حالة نكو�ص ملرحلة �أو
حالة جنينية ،نتيجة الأفكار ال�سوداء التي تطارد
الأ�سري ،فال�شم�س والبحر هي رموز �إىل الأم،
والأر�ض (غزة ،رمال ال�شاطئ) هي الأم احلقيقية
للإن�سان ،يعود �إليها يف مماته ،والوطن هنا يرمز
�إىل املر�أة احلبيبة.
وتبدو يف هذه الق�صيدة �صورة �أعرا�ض
ه�ستريية ،حيث ي�ؤكد �سامي علي� :أن الأعرا�ض
اله�ستريية تتكون كتعبري رمزي عن فكرة ال �شعورية
متخيلة ،وحتقيق مق ّنع لرغبة مكبوتة ،مثلها مثل
احللم ،الذي تكون فيه ال�صور الب�صرية جت�سيدا
لأفكار احللم الال�شعورية ،و�إ�شباعا هلو�سيا لرغبة
غري م�صرح بها ،وهذه حتتاج �إىل �شرط نف�سي وهو:
حتول الواقع �إىل �صورة خيالية ميكن �أن تف�صح
عن نف�سها عن طريق اجل�سم ،ووظائفه املتباينة
يف هيئة لغة ج�سمية ميكن قراءتها وترجمتها
على نحو ما نقر�أ احللم ،ونرتجمه �إىل معانيه،
وقد و�ضح فرويد �أن التحول و�سيلة ت�ستخدم يف
اله�سترييا ال�ستبعاد الدوافع اجلن�سية غري املقبولة
من ال�شعور ،ونقلها �إىل جمال البدن ،فالت�صور
امل�ؤمل جترد عن كل �شحنة انفعالية تت�صل به �أ�صال،
وحت ّول هذه ال�شحنة �إىل الظواهر البدنية املختلفة،
فتن�صرف ان�صرافا رمزيا يف �شكل ا�ضطرابات
وظيفية بحتة ،فالتحول �صورة مميزة للكبت يف
اله�سترييا ،وفيها ميكن �أن تتبني وجود الرغبة
الال�شعورية املحرمة حمققة حتقيقا جزئيا ،كذلك
تتبني القوى الال�شعورية التي متنع هذا التحقيق
يف الوقت نف�سه () وقد ظهر العر�ض اله�ستريي
يف �أ�شعار الأ�سري ،وكان مرتبطا بالرغبة اجلن�سية
غري املحققة فعليا ،لكنها حمققة رمزيا يف �صورة
(يتعانق ،رحمك ،عفتها ،لذة ن�شوتها ،يحت�ضن،
نهديها..الخ) وقد ا�ستخدم الأ�سري �ألفاظا تدل
على �سلوك عاطفي وتعترب مثل هذه الألفاظ تعبريا
عن املواقف ال�ضاغطة التي عا�شها الأ�سري وال يزال
يعي�شها.
الن�ص التا�سع� :سيطان الويل
تهب من وحيك خ�صائل �شماء
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مت�سح عن جبيني زمانا متزق
وتلقي بني وهادا من الدجى
مثلوما ال يتورق
بالأم�س يا �أم �سكبوا دمي �شالال على �سقمي
و�سكبت دمي نهرا على �أر�ضي
وداويت بوحي قلبك عط�ش كبدي
�أعيدي جمع �أ�شالئي �أعيدي مل �أو�صايل
بخيط جمدول من رقائق �شعرك
بالأم�س يا �أم �أقعدت من الأمل
و�سحلت فوق الرتاب
ومن موت �إىل موت
فما �سمعت �إال غزارة نب�ضك يف ال�صمت
وما مل�ست يف الربد �إال حرارة دفئك
ال ترتكي �صدري عاريا
و�شدي حول عنقي طيفا من و�صلك
و�ضمي �أوتار �صوتك فوق حنجرتي
مما ال �شك فيه �أن جتربة الأ�سر �شديدة الوقع
على نف�سية الأ�سري ،قا�سية حية متجددة ،حتطمت
�آماله بداخلها ،فان�ساب �إىل نف�سه م�شاعر احل�سرة
والأمل والرجاء ،فالأ�سر جتربة جديدة بالن�سبة
للأ�سري ،لها وقعها اخلا�ص� ،إذ �أنها متثل لديه قمة
احلرمان والعجز ،تتج�سد فيها معاين ال�صراع،
�صراع مع النف�س ،و�صراع مع ال�سجان ،وتبدو لدى
الأ�سري معاين االنعدام الطبيعي مل�شاعر التال�ؤم
والتكيف ،لتفي�ض �أ�شعار الأ�سري بو�صف ال�سجن
وعذابه ،وامل�سجون و�آالمه ،وهي �أمور متداخلة يف
�أغلب الأحوال ،واملوت �أحد الأ�سباب يف �إح�سا�س
الأ�سري بالغربة املكانية ،وتبدو رغبة الأ�سري يف
التوحد بالأم ،وهذه الرغبة نابعة من التعلق
الأوديبي لدى الأ�سري ب�أمه ،ويف هذا ا�ستخدام
مليكانزم النكو�ص ،حيث تبدو رغبة الأ�سري وا�ضحة
يف العودة �إىل �أح�ضان �أمه.
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يتبني من التحليل ال�سابق �أن ال�شعر ي�ساعد
على التخفيف عما يعانيه الأ�سرى يف ال�سجون
الإ�سرائيلية من �صراعات و�أعرا�ض مر�ضية وبذلك
يتحقق الفر�ض الأول.

ثانيا :نتائج التحقق من الفر�ض الثاين
وين�ص على ما يلي:

ميكن اعتبار ال�شعر تخفيفا ملا يعانيه الأ�سرى
من �صراعات و�أعرا�ض مر�ضية من وجهة نظر
التحليل النف�سي.
يقول كولردج �إن مهمة الأديب هي جت�سيد
جتربته يف رموز ،و�أن مهمة ال�شاعر ال تقت�صر
على ترجمة �أفكاره �إىل لغة ال�شعر ،بل يف جت�سيد
هذه الأفكار يف رموز تعادلها متاما ،بحيث يتعذر
انف�صال �إحداهما عن الأخرى( )29وال�شاعر عندما
ينظم ق�صيدة �إمنا يبد�أ بالتعود على املالحظة
الدقيقة يف كل �شيء مما يحيط به يف احلياة ،ويعي
دقائق ما يح�س به جملة وتف�صيال ،وي�سجل كل ما
ي�شاهده بدقة يف ذاكرته ،وي�أخذ يف الغو�ص يف
�أعماق النف�س و�أغوار الذهن ،ليقف على التفا�صيل،
وي�سرت�شد بالإلهام ،ويطلب داللة الر�ؤى والأحالم
واخلياالت وامل�شاعر ،نا�سيا وجوده املادي ،مندجما
يف الأفكار والعواطف واملعاين الروحية منطلقا
بخياله يف ال�سماء والأر�ض ،واملا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل ،فين�سى ما يف احلياة من �آالم ،وي�سعد
بن�شوة اال�ستغراق التام ،الذي يكون فيه �شعوره
بالن�شوة ،وبلذة التعبري عن النف�س ،وك�شف
الغام�ض من دنيا اخليال ،وال�شعور وك�أنه يفجر
ينبوعا من القوة الباطنية تنع�ش كيانه كله ،فمادة
ال�شعر تكون يف العواطف املكبوتة ،واحلزن واحلب،
والتفا�ؤل والت�شا�ؤم ،والده�شة واحلرمان واخليبة،
وهي عواطف را�سبة يف حياتنا النف�سية ،فال�شعر
()30
كما يعرفه البع�ض هو حديث الذكريات
يت�ضح �أنه عن طريق العمل الفني �أو الأدبي
وخا�صة ال�شعر ،ميكن �أن ينف�س الفرد عن رغباته
 -29حممد ،خفاجي ،مدار�س النقد الأدبي احلديث� ،ص.13
 -30حممد ،ع�سلية ،الدالالت النف�سية للخيال الرمزي يف الن�ص
الأدبي من منظور التحليل النف�سي� ،ص.93
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املكبوتة ،وك�أمنا يقوم بعملية التطهري االنفعايل،
ويرى الباحث �أن كثريا من الإبداع يف ال�شعر� ،إمنا
يعرب عن انفجار يحدث يف احلياة الال �شعورية
لرغبات مكبوتة مل ينجح الرقيب يف كبتها ،حيث
�إن ميول املوجود الب�شري ،ورغباته الدفينة ،وميوله
اجلن�سية غري امل�شبعة ،ال بد لها من خمرج ،وملّا
كان من ال�صعب التعبري عنها يف الواقع ،ف�إنه
ميكن التعبري عنها فيما يكتبه الفرد من ال�شعر،
�أو غريه من �ألوان الإنتاج الفني والأدبي ،من هنا
ميكن القول ب�أن ال�شعر ي�ساعد كغريه من �أنواع
الأدب والفن يف التخفيف مما يعانيه الأ�سري من
�صراعات و�أعرا�ض مر�ضية.
خال�صة النتائج:
بعد تف�سري وحتليل الق�صائد ال�شعرية ال�سابقة مت
التو�صل �إىل عدة ا�ستنتاجات ميكن �إجمالها يف الآتي:
 الأ�سري الفل�سطيني لديه قدرة على �إدراكالواقع الذي يعي�ش فيه ،و�إدراكه ب�أن الأ�سر �أمر
طبيعي يف ظل الت�صدي لالحتالل ال�صهيوين
الذي يحاول ك�سر �إرادة املقاومة الفل�سطينية
وال�شعب الفل�سطيني كافة.
 امل�شاعر النف�سية هي جوهر الإن�سان ،وهياملحرك احلقيقي لكل �أفعاله ،ولغته هي
الك�شف الرئي�س لهذا اجلوهر ،وتتجدد �أهمية
هذه اللغة بنوع العالقة التي يقيمها الأ�سري
مع الأ�شياء ومب�ستوى هذه العالقة التي تك�شف
التجربة ال�شعرية التي يخو�ض غمارها.
 البكاء والألفاظ الالزمة له هو �أكرث الأدوات�شيوعا يف جمال احلزن ،وي�أتي هنا للداللة
على احلرمان والأ�سى والنظرة امل�ستقبلية
املت�شائمة ،كما يرد �أحيانا للداللة على الندم
والي�أ�س.
 احلب والألفاظ الالزمة له ترد يف �شعر الأ�سرىب�شكل كبري ،وت�أتي هذه الألفاظ للداللة على
االغرتاب العاطفي ،وال�شعور بلوعة احلب
واحلرمان وال�شقاء ،وهي �إحدى م�سببات
الإحباط امل�ستمرة التي يعاين منها الأ�سرى.
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عالقة الأ�سري بالغري وتظهر كما يلي:• العالقة العامة :وت�سيطر عليها الكراهية
لل�سجان وال�سجن ،وعدم القدرة على التكيف
معهما.
• العالقة اخلا�صة :وت�شمل عالقة الأ�سري ب�أهله،
وهي تت�سم باحلزن والأ�سى النقطاع �أ�سباب
الود والرحمة ،ووجود م�شاعر الق�سوة والإذالل
له من �سجانيه.
وميكن القول �أن الأ�سري يحمل قلبا يفي�ض
حبا للآخرين ،فعلى الرغم من االنقطاع القهري
لعالقة الأ�سري ب�أهله و�أحبائه ،وعلى الرغم من
م�شاعر احل�سرة والإذالل التي يح�س بها بفعل
�سجانيه� ،إال �أن م�شاعره تظل قوية جتاه �أهله وبلده.
 ال�صراع الأوديبي حيث يظهر هذا ال�صراعوا�ضحا يف �أ�شعار الأ�سرى كنتيجة لتعلق
الأ�سري ب�أمه التي طاملا يناجيها ،وي�ستنجد
بها ،وال�صراع الأوديبي هنا بنوعيه (الطفل-
الوالدان) و(الوالدان -الطفل).
 تظهر الرغبة اجلن�سية لدى الأ�سرى ب�شكلرمزي.
 تظهر يف �أ�شعار الأ�سرى املازوخية ب�شكل كبري. كما تظهر بع�ض الأعرا�ض اله�ستريية يف �أ�شعارالأ�سرى.
 و�أخريا تبدو مظاهر االغرتاب ب�أنواعه لدىالأ�سرى ،ويغلب عليها االغرتاب العاطفي
واملكاين ثم ال�سيا�سي واالجتماعي والنف�سي.
 هذه اخل�صائ�ص التي يتميز بها �شعر الأ�سرىالفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،والتي
مت ا�ستنتاجها ،متثل العقل اجلمعي للأ�سرى
الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،بغ�ض
النظر عن مكان ال�سجن.
 ا�ستخدام الأ�سرى للعديد من امليكانزماتالدفاعية و�أهمها� :أحالم اليقظة ،والتربير،
والنكو�ص ،والإنكار ..الخ.
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التو�صيات :تو�صي الدرا�سة احلالية مبا
يلي:
 �ضرورة االهتمام بعقد م�سابقات فنية و�أدبية�سواء يف ال�شعر �أو كتابة الق�صة الق�صرية
للأ�سرى ملا لهذه امل�سابقات من دور يف تفريغ
الرغبات املكبوتة.
 �ضرورة عقد دورات وور�شات عمل تثقيفيةيف علم النف�س والأدب على حد �سواء لكافة
الأ�سرى.
 �ضرورة ت�شجيع املر�شدين والأخ�صائينيالنف�سيني على االهتمام بالبالغة والدالالت
النف�سية للن�صو�ص الأدبية والأعمال الفنية،
لأنها تعد طريقا هاما ملعرفة ما يدور يف نف�س
الإن�سان من �صراعات.
يف �ضوء ما �سبق يقرتح الباحث �إجراء درا�سات
وبحوث يف:
 التحليل النف�سي لأ�شعار الأ�سرى يف ال�سجونالإ�سرائيلية املختلفة.
 درا�سات نف�سية حتليلية للأ�سرى من خالل�أعمالهم الفنية يف �سنوات خمتلفة.
املراجع:
�أمال النور ،حامد ،الزار :درا�سة �سيكوف�سيولوجية:
الرمزية من منظور التحليل النف�سي ،ال�سودان،
جملة الأبحاث والأنرثوبولوجيا ال�سودانية،
العدد ،4جامعة اخلرطوم� ،)2005( ،ص�.ص
.10-1
�آمال ،ب�شري ،االغرتاب وعالقته مبفهوم الذات،
ر�سالة دكتوراه ،القاهرة ،كلية الرتبية ،ق�سم
ال�صحة النف�سية ،جامعة عني �شم�س)1989( ،
�أحمد ،ر�شدي �صالح ،الأدب ال�شعبي ،القاهرة،
مكتبة النه�ضة.)1985( ،
جان -بيلمان ،نوبل ،التحليل النف�سي والأدب،
ترجمة :ح�سن املودن ( ،)1997القاهرة،
املجل�س الأعلى للثقافة.
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ح�سن ،ن�صار ،ديوان جميل �شاعر احلب العذري،
ط ،2القاهرة ،مكتبة م�صر ،القاهرة (.)1967
ح�سني� ،سرمك ح�سن� ،سيكولوجية ال�صورة
ال�شعرية يف نقد العقاد ،الريا�ض ،جريدة
االحتاد� ،)2007( ،ص�.ص .9-2
داود� ،سلوم ،يزيد بن مفرغ احلمريي� :شعره،
بغداد ،مطبعة الإميان.)1968( ،
�صالح ،عجينة � ،سيكولوجية الأدب :الواقع واملاهية،
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