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املل ّخص

حممد الفيتوري ( )1936دراسة داللية؛ علما أب ّن هذا الشاعر
يتناول هذا املقال دراسة الرموز الثورية يف شعر ّ
استخدم الكثري من الرموز واإلحياءات ألجل طموحاته النضاليّة ،مستدعياً املاضي املشرق يف حضرة احلاضر املهزوم
واملخنوق ،بغيةَ اخرتاق واقع العرب الراهن ،وانتشاله من مستنقع احلياة الساكنة والدفع به إلی االمام مستم ّدة من
هذه الرموز .فمن هذا املنطلق ،إبمكاننا القول أب ّن هذه الرموز النضالية يف شعر الفيتوري تزخر ابلشﺤنات اإلحيائية
المتضمنة في كنه النﺺّ ،وابلتايل ميكننا تقدمي القراءات العديدة هلذه الرموز واإلشارات؛ حبيث إذا أمعنّا يف نصه
النضايل املعاصر .بدأ
اإلسالمي والعريب جملتمعه ابلفعل
الشعري ،ندرك حماولة ذكيّة يرومها الشاعر يف ربط الرتاث
ّ
ّ
تطرق إىل الرموز النضالية املختلفة
لکل ما جيب ذکره حسب املنهجية احلديثة للکتابة ،مثّ ّ
البﺤث بتمهيد ّ
قسمناها إىل مخسة فقرات رئيسيّة ،وهي .1:الرموز الدينيّة.
ومحوالهتا الداللية الفنية يف شعر الفيتوري املقاوم حيث ّ
 .2الرموز التارخييّة .3 .الرموز الصوفية .4 .الرموز املدنيّة والبالدية .5 .الرموز النضالية املتناثرة اليت ال ميکن دجمها
االّتاه الّذي
ألهم ميزات العناصر الرمزيّة لدى الفيتوري و ّ
يف عنوان واحد و يهدف هذا املقال إلی دراسة داللية ّ
النضايل بدوره
تسري إليه هذه الرموز عند توظيفها .ومثة معطيات جديرة اباللتفات إليها ،منها أ ّن شعر الفيتوري
ّ
فﺤسب بل مشلت األمة العربية االسالمية؛ فقد
الرایدي قد ّتاوز عن ختوم أفريقا فقضيته مل تکن أرض األفريقا
ُ
استدعی الشاعر يف شعره املقاوم معامل من الشخصيّات الدينيّة والتارخيية واملدن والبلدان املختلفة للتعبري عن أفكاره
النضاليّة والثورية؛ حبيث قد لعبت دوراً حامساً يف إاثرة روح االنتقام وإذکاء هليب الثورة والرفض يف مشاعر مجاهري
الشعب.
حممد الفيتوري.
الكلمات الدليلية :الشعر العريب املعاصر ،الداللة ،الرمز ،األدب املقاومّ ،

 .1املق ّدمة
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لقد اغرتف الفيتوري من الرتاثني اإلسالمي والعريب أكثر من املورواثت األخرى ،حيث انسجما
مع ّتاربه وطموحاته الثورية ومهومه اليوميّة ووظّفهما بطريقة فنيّة يف ثناای نصه الشعري هبدف
إيصال الرسالة الّيت يكلّف هبا وتبليغ املضمون الّذي ينطوي عليه ،والسيما أنّه صاحب التجربة
الصوفية ،فال غىن للصويف عن لغة الرمز واصطناع أساليب التمثيل والتصاوير الرمزيّة ليرتجم عن
أحواله ويعرب عن مواجيده .ميکن القول إ ّن الشعراء املعاصرين قد استخدموا الكلمات والعبارات
املرموزة ألسباب ع ّدة ،منها« :الشعور ابلعجز عن التصريح ،أو اخلوف من التصريح الّذي قد
التعرض لألذى من قبل احلكومة ،أو الرغبة يف التﺤ ّدث بشكل مقنّع وإنشاد شعر ذات
ّ
يؤدي إىل ّ
التأمل يف الوصول إىل مراد الشاعر خلف
حيرض النفوس على التفكري و ّ
طابع غامض لكي ّ
ولكن هناك بعض الشعراء يف هذا العصر ،منهم
تعابريه» (الشهاب)342-345 :2000،؛
ّ
الفيتوري ،يستفيدون من الرموز النضاليّة ألجل الثورة واملقاومة مستدعياً املاضي اجمليد واملشرق يف
حضرة احلاضر املهزوم واملخنوق وال يزال الصراع بني القدمي واحملدث من القضاای األساسيّة الّيت
تشغل ضمريهم .هذا املقال ،يبﺤث عن تلك الرموز النضاليّة املنعكسة يف دواوين الفيتوري،
التعمق يف املفردات واإلشارات املعنونة ابلرمز.
متناوالً كيفيّة توظيفها وداللتها اإلحيائية من خالل ّ
و ّأما منهجنا يف هذه الدراسة ،فهو دراسة النﺺ واستخراج رموزه املختلفة املتناثرة يف زواای دواوينه،
معتمدين على طبيعة النﺺ من حيث تكوينه اخلاص وإمكاانته الفنيّة .هناك نقطة هامة الب ّد من
التنويّة هبا وهي أن غرض وسعي الفيتوري الدائب من استخدام الرمز والعناصر الرمزيّة ،خلق
حت تدخل منها إىل نوافذان مشس جديدة ،مثّ
قسمات وأشكال ورؤى تنبض بروح العصرّ ،
كل أحناء املعمورة.
اإلعالء من قدر اإلنسان والنهوض به ال يف اجملتمع العريب
ُ
فﺤسب ،بل يف ّ
التعمق يف املفردات واإلشارات
هذا املقال ابالعتماد علی مکوانت ّ
النﺺ الشعري من خالل ّ
الشاعر
وتطوراهتا ّ
الدالليّة من وجهة نظر هذا ّ
الرمزية يرصد استدعاء حملات من الرموز الشعرية ّ
السوداين العمالق ويهدف اإلجابة عن السؤالني التاليني:
تطرق إليها الفيتوري وما هي دالالهتا وإحياءاهتا الباطنية
 .1ما هو أبرز الرموز النضاليّة الّيت ّ
الرمزية؟
الشعري؟
 .2ما هي دوافع الشاعر الرئيسيّة يف استدعاء هذه الرموز وتوظيفها يف نصه
ّ
وابلتايل يق ّدم املقال نتيجة تبني صفوةَ ما حصلنا عليه.
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لقد أشار بعض النقاد والباحثني العرب إىل حياة الفيتوري وأدبه ،أكثر تفصيالً من الباحثني
اإليرانيني .فيما يلي نشري إىل بعض هذه الدراسات« .1 :واكاوي رومانتيسم جامعهگرا در اشعار
وحممد الفيتوري» مقال ابللغة الفارسية قام به الباحثان اإليرانيان أمريحسني رسول
هوشنگ ابتهاج ّ
نيا ومرمي آقاجاين ودرسا فيه الواقعية يف أشعار الفيتوري واجتماعياته« .2 .نقد و بررسی مضامني
وتطرقت
سياسی در شعر حممد الفيتوری» رسالة درسها الباحثة اإليرانية راحلة ّ
حممدي األصل ّ
فيها إلی األحداث السياسية اليت أصيب هبا الشاعر الفيتوري من خالل أشعاره« .3 .أایم مع
حممد الفيتوري» کتاب نشره غريد الشيخ يف سنة (2001م) وهو جزء من أجزاء «سلسلة أایم
ّ
کل واحدة منها عن شاعر أبسلوب حديث.4 .
معهم» :جمموعة من قصﺺ متثيلية حتکي ّ
حممد الفيتوري» مقال للکاتبان ليال قامسي فريوزآابدي وبرويز لكزائيان فكور
«القومية يف أشعار ّ
طبع سنة (1391ش) ودرسا فيه األشعار القومية واالجتماعية للفيتوري وتناوال عدة القضاای
حممد مفتاح الفيتوري» أطروحة
السياسيه اهلامة خالل قومياته« .5 .االعتبارات الصوفية يف شعر ّ
حممد اخلامس سنة (2007م) لنيل شهادة الدکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ودرس
کتبها جّ .
الصويف« .6 .الفيتوري الضائع الذي وجد نفسه» کتاب للباحث
الباحث فيها الفيتوري وأدبه
ّ
بع سنة (1194م) يف بريوت ،ودرس فيه حياة الفيتوري وأدبه دراسة
إميان يوسف البقاعي ،طُ َ
حممد الفيتوري» رسالة املاجستري يف اللغة العربية درسها الطالب
حتليلية« .6 .الرتاث يف شعر ّ
عيسی الشعار سنة (2007م) يف جامعة مؤتة ابألردن وتناول فيها الرتاث وأقسامه املختلفة يف
شعر الفيتوري.
وغريها من الدراسات املتناثرة يف ثناای الكتب واجملالت املنشورة يف املواقع اإللكرتونيّة الّيت رّّبا
تقل أمهيّة عنها ،ورغم ذلك مل نعثر علی دراسة
جاءت أبشياء ّ
مهمة عنها ،فاتتها أشياء أخرى ال ّ
حممد الفيتوري واحلقيقة هي أن املصادر
شاملة وافية مركزة ملوضوع املقال :رموز املقاومة يف شعر ّ
اليت تناولت اجلانب الرمزي لنتاجات الشعراء العرب املعاصرين،مل تلتفت إىل الفيتوري ابعتباره أحد
الشعر
اهلامة يف خريطة ّ
ملﺤة ملناقشة مكانة الشاعر ّ
أعمدة الشعر احلديث ،فمن هنا شعران برغبة ّ
التطرق إىل رموزه النضاليّة ّبختلف
العريب
ليﺤتل مكانه الطبيعي بني صفوة الشعراء احملدثني عرب ّ
ّ
أنواعها يف ثناای دواوينه ،ابدئني ابلرموز الدينية واإلسالمية:
 .2الرموز الدینيّة واإلسالمية
إ ّن الباحث عندما ألقى نظرة عابرة على شعر الفيتوري ،يالحظ ازدحاماً الفتاً للكثري من الرموز
الدينيّة واإلسالمية الّيت ختتزهنا الذاكرة اإلنسانيّة .لقد اشتملت الرموز الدينيّة يف دواوين الفيتوري
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حممد
على الشخصيات العديدة،
ّ
النيب ّ
فنخﺺ منها ابلذكر والتﺤليل رمزين من رموزها الدينيةّ « :
علي (ع)» أمنوذجاً .استﺤضر الفيتوري من خالل هذه الشخصيات
(ص)» و«حسني بن ّ
املرموقة والنافذة يف الساحة الدينيّة واإلسالمية مالبسات الواقع الراهن ،حبيث يعيش املاضي يف
احلاضر واستدعاها لتعميق إحياءات نصه الشعري وانطالق هبا إىل آفاق إنسانية وصنع حاضر
إنساين مشرق.
حممد(ص)

النيب ّ
ّ .1-2

هناك للشاعر الفيتوري أشعار حتفل بصيغة األنبياء واملرسلني إفراداً ومجعاً ،فهو يتسلّل إىل خمابئ
املسماة بِـ ـ« :يوميات حاج إىل بيت هللا
الديين منه .إ ّن الفيتوري يف قصيدته ّ
مرياثه القدمي ،السيّما ّ
حممداً (ص) ،عن
احلرام» يتقنّع بشخصيّة « ّ
نيب املسلمني ّ
حاج» مستظالً خلفه ويتﺤ ّدث مع ّ
ِ
النبوي العريق وانطالقه وراء
ين هبا شعبه إثر ختلّفه عن الرتاث
ّ
حالة الضياع والدمار واهلضم الّيت ُم َ
احلضارات الفاتنة احلائرة وختبّطه يف متاهات امليوعة والضياع واالهنزامية اليت يعيشها ،قائالً«:اي
ِ
ضاعه /تقذفها حضارةُ اخلراب والظالم/
فضل َّ
السالم من ّأم ٍة ُم َ
ضاعه /خاسرة البَ َ
سيدي عليك أ ُ
كل عام /لعلّها أن جت َد َّ
البحر
اعة /لشمسها العمياء يف الزحام /اي سيّدي /منذ َر َدمنا
إليك َّ
َ
الشف َ
َ

ابلسدود /وانتصبت بيننا وبينك احلدود /متنا /وداست فوقنا ماشيةُ اليَهود» (الفيتوري،1979 ،
.)488/1

(ص)
التمسك بسنّته وّبا روي عنه من
ههنا يستدعي
النيب األكرم ويدعو إىل ضرورة ّ
ُ
الشاعر ّ
القيم الدينية واإلسالمية ،مؤکداً أ ّن هذه األمة اليت ضلت مسارها يف سراديب التيه والضالل هي
احلضاري فأضاعت شخصيّتها احلقيقيّة
القومي و
األمة العربية اليت ابتعدت عن تراثها
ّ
ّ
الديين و ّ
ّ
وتن ّكرت لقيمها وأنكرت حضارهتا األصليّة وأغرقها يف حضارة الغرب الّيت ال تعرف منها إالّ
القشور احلائلة دون النفاذ إىل اللّب .ومن هذا املنطلق ،يلمح الشاعر إىل منوذج هام من هذا
االحنراف عن الرتاث الديين والقومي وهي الكارثة الّيت حلّت بفلسطني ،حيث يقول« :وداست
فوقنا ماشيةُ اليَهود» ،معتقداً أب ّن هذه املصيبة ،نتيجة ابتعاد العرب عن سنّة الرسول األكرم(ص)،
جادة اإلصالة العربية ،متمثلة يف جمموعة من القيم الفکرية والدينية واحلضارية حتت
وخروجهم من ّ
(ص)
النيب حممد  ،حبيث يستﺤضر رسول هللا کرمز جملدهم التارخيي وحضارهتم اإلسالمية ،متقنّعاً
راية ّ
وهدَّمناه/
وضيَّعناه /بَـنَيتَهُ َ
لم أن كان لنا جم ٌد َ
أنت َ
بشخصية حاج من احلجاج ،قائالً« :اي سيدي /تَع ُ

رخ اهلزميه /ال
عمرها لكي /تُـ َؤ ُ
نرفل يف سقطتنا العظيمه /كأننا شواه ٌد قدميه تعيش َ
واليوم ها حنن ُ ...
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الضعف وال ّذلّة عاده /اي
الكفر كلّه وال العباده/
ثلج وال سواد /ال
ُ
ََج َر يف عظامنا وال رماد /ال َ
ُ
سيديَ /علَّمتنا احلب /فعلِّمنا َتََُّر َد اإلرادهِ /...
فالعصر يف داخلنا جدار /إن مل ُُنَ ِّدمه/
إبك لنا/...
ّ َ
ُ
فلن ِ
یغسلَنا النهار» (املصدر نفسه.)489 :

حممداً»(ص) ابعتباره رمزاً من الرموز الدينيّة والتارخييّة ،صانع جمدهم
إ ّن الفيتوري ينادي « ّ
التارخيي وحضارهتم السالفة الّيت قد افتقدوها كما قد افتقدوا قوة اإلرادة السرتدادها؛ فلذلك يدعو
(ص)
مترد اإلرادة ويستدعيه على لسان أحد
املكرم ؛ ليعلّمهم ّ
ابلنيب ّ
الشاعر إىل الثورة مستعيناً ّ
(ص)
احلب من قبل ،فتعلمته ،وصنعت به
حممد  ،لقد علّمت هذه ّ
احلجاج ،قائالً :ای ّ
األمة ّ
مترد اإلرادة .إ ّن هذه
العجائب ،لكنّها اليوم يف حاجة ّ
ماسة إىل علم آخر ،فﺤبّذا لو تعلّمها ّ
«القصيدة هي ذروة يف الثورة اإلسالميّة وغاية الفيتوري هنا ليست فقط تصوير احلجاج وإظهار
إمياهنم الديين املتافيزيقي وإّمنا تتوخی أبعاداً أخری سياسية وقومية وحضارية .فهو يريد من هذه
اجلموع احلاشدة أن تتبصر بشؤوهنا الدنيوية إىل جانب اهتمامها ابلشؤون الدينيّة وأن تفهم
كل عام إىل مناسك احلج ،هي شرائح من أمة
اإلسالم على حقيقته .فهذه اجلموع الّيت تزحف ّ
مسكينة مسﺤوقة ،تظهر أن خالصها رهن ّبا تقوم به من شعائر فهؤالء احلجاج يعملون آلخرهتم
ويهملون شؤون دنياهم» (يراجع :بقاعي1414 ،ه.)41 - 42 :
.2-2حسني بن

علي(ع)

ّ

(ع)
إ ّن شخصيّة اإلمـ ــام احلسني «تكاد تكون أكثر شخصيّات املوروث الديين واإلسالمي شيوعاً
يف الشعر املعاصر .فقد رأى الشعراء املعاصرون يف احلسني(ع) املمثّل الف ّذ لصاحب القضية النبيلة،
الّذي يعرف سلفاً أ ّن معركته مع قوى الباطل خاسرة؛ ولكن ذلك ال مينعه من أن يبذل دمه
الطهور يف سبيلها ،موقناً أ ّن هذا الدم هو الّذي سيﺤ ّقق لقضيته االنتصار واخللود ،وأ ّن يف
(ع)
استشهاده انتصاراً له ولقضيته» (عشري زايد .)121 :1997 ،يبدو جليّاً أ ّن شخصـ ــية احلسـ ــني
فـ ــي األدب املعاصــر ابتت مــن «أبــرز أبطــال الثــورات والــدعوات النبيلــة الـذي لـم يقـدر لثورتـه أو
لدعواتـه أن تصـل إلـى غايتهـا ،فكان مصريه القتـل» (املصدر نفسه .)121 :ميکن القول أ ّن إراقة دم
احلسني(ع) وتضﺤيته ابلنفس واألوالد واألصﺤاب ما كانت عبثاً بل كانت حركة ثورية مربجمة واعية
متثّلت من خالل شعر الفيتوري ،ابلفداء والتضﺤية الّيت تنجلي عنه احلريّة وسعادة البشر قاطبة.
لقد احتلت قضية احلسني القتيل بكربالء حيّزاً واسعاً ومكانة فخمة مقدسة بني الشعراء
املعاصرين ،والسيّما الفيتوري منهم .إذن ،فبإمكاننا أن نتلمس بروزات هذه الشخصيّة النافذة
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الثائرة يف الكثري من أشعاره ومنها ما قصده الشاعر من توظيف شخصية احلسني(ع) يف قصيدته
ِ
مثايل لنهوض األمة العربية وإحيائها عندما ما يصور حالة
املسماة بـ ـ«املقتول يدفع الثمن» ،كأسوة ّ
من الشعور ابإلرهاق والضعف اليت تشهدها بعض اجملتمعات العربية الراهنة ،قائالً« :حني یسود
الوهن /ویبطئ الشهود والقضاة والزمن /ینفلت القاتل /واملقتول ...یدفع الثمن!!  ...لو أ ّن عيسي
ِ
ِِ
مرةً /حمراهبا
َ
عاد /لكا َن غطاها بثَوبه  /لو أ ّن ّ
لسل سيفه مهاجراً لربّه /وآه لو رأي احلسني ّ
حممداًّ /...
أسهُ املَقتوع» (الفيتوري.)596-597/1 :1979 ،
اءها ُمستشهداً /...ويف یدیه ر ُ
املَفجوعََ /لَ َ

إ ّن املتمعن يف هذا املقطع الشعري يدرك جلياً أ ّن الشاعر الفيتوري أیمل يف العودة املتوقعة
اّلل عيسی بن مرمي عليهما السالم ويصلّي
روح ّ
لـيسوع املسيح لألرض ،مرة أخرى .عندما أیيت ُ
(عج)
حممد(ص) ،ويرتك
املكرمّ ،
النيب ّ
خلف املهدي (يراجع :اجمللسي ،)91/51 :1403 ،مثّ «يقف عند ّ
النيب(ص) لو كان حاضراً ،مثّ أیيت على ذكر اإلمام
جماالً رحباً للمتل ّقى ّ
بتصور ما ميكن أن يفعله ّ
احلسني(ع) متأوهاً متوجعاً ،لعلّه تعبري عن أمل الذكری أو ذكری األمل الّيت تعيش يف ابل املسلمني،
كلّما ذكر احلسني(ع) ،واحلسني سيأيت مستشهداً ليس للساعة «ساعة احلرية» بل سيأيت لألرض
القارة ورأس احلسني املقطوع مل أیت عبثاً ،فقد جيء به أل ّن رؤوساً كثرية «قطعت» عند مقتل
احلسني(ع)» (يراجع :الشعار .)69 :2007 ،إ ّن استلهام الشاعر هلذا الرمز الديين واإلسالمي بكل ما
فيه من إجالل وإكرام يعكس مدی قدرته األدبية يف فهم واستيعاب تراثه األصيل كما ي ّدل على
املهمش؛ إلی
أ ّن نفس الشاعر الثائرة ،تصدر نفثات ّ
احلارة ويتﺤسر على الواقع العريب املقموع و ّ
حيث نراه يدعو إىل إهناء احلال املأساوية اليت تعيشها البلدان اإلسالمية والعربية ويتمنّی أن تكنس
طهرت أرض كربالء إبستشهاد اإلمام
هذه االحتالالت الصهيونيّة وتطهر األرض من دنسها كما ّ
احلسني(ع) .نستطيع أن نقول إ ّن هذا الوالء احلسيين بك ّل ّتليّاهتا وتداعيّاهتا املختلفة غمر مشاعر
شاعران املتمرد الرافض هلذا الواقع املأساوي املشﺤون ابلظلم والقمع وغياب العدالة االجتماعية
والبشرية ،إذن فكربالء صارت رمزاً لكل حادث أليم يف وجدانه املوجع املتأمل .ميکن القول أ ّن
قصيدة الفيتوري هذه ،تكشف لنا جليّاً عن وثيقة الصلة ابلواقع العريب وابإلنسان العريب وابلتـاريخ
العريب إذ إنّه يستلهم بشعره الواقعي الرتاث العريب واإلسالمي؛ حبيث إذا أمعنّا يف شعره ندرك
النضايل املعاصر.
اإلسالمي والعريب جملتمعه ابلفعل
حماولة ذكيّة يرومها الشاعر يف ربط الرتاث
ّ
ّ
.3الرموز التارخييّة
وظّف الشعراء العرب املعاصرون ،الرموز التارخيية يف مستوایت ثالثة وهي :الشخصيّات
ولكن الرموز التارخييّة عند
واألحداث ومأثوراث األقوال األدبية (يراجع :كفوري)222 :1994 ،؛ ّ
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ومربر هذا القول أ ّن التاريخ لدى الفيتوري يتّجه يف مسارين:
الفيتوري هلا طوابع داللية خاصة ّ
مسار األمة العربية الزاخرة برموزها ودالالهتا ومسار األمة األفريقية العابقة بزنوجتها ،وحينئذ فإ ّن
دائرة الرؤية عند الشاعر أتخذ على عاتقها احتواء اتريخ أمتني ،ال انفصام له عنهما .يف حماولتنا
إلشباع هذا اجلانب ،سنعمد إىل رمزين هامني من الرموز التارخييّة اليت کثرت يف شعر الفيتوري،
ومها «ابتريس لومومبا» و«مجال عبد الناصر»:
 .1-3ابتریس لومومبا

لقد استخدم الفيتوري يف قصيدته« :لومومبا والشمس والقتلة» ،لفظة «لومومبا» ولكنّه ما أراد
النضايل يف اتريخ املقاومة ،بل قصد منه
األسطوري
الداليل املباشر منه وهو الشخﺺ
منه مستواه
ّ
ّ
ّ
الرمزي ومفهومه الّذي يتمثّل يف املقاومة كلّه .جعل الفيتوري لومومبا رمزاً لسيف
معناه
اإلحيائي و ّ
ّ
ب حقداً وضغينه /یرجف غضباً اي لومومبا /اي
البالد؛ إذ يقول« :يف قليب ٌ
یقطر ابلدم /یتصبّ ُ
سيف ُ

املصلت فوق رقاب اَلالّدین» (غريد الشيخ.)64 :2001،
الذهيب املدفون/
سيف بالدي
َ
َ
َّ

صور الفيتوري لومومبا يف هذه القصيدة ،ظاهرة اترخييّة وأسطوريّة ّتلّت يف صورة سيف مشهر
ّ
وّتري يف عروقهم َجَرای َن
اجلالدين .إ ّن لومومبا أسطورة تسكن قلوب الثائرين ُ
مصقول يعلو رقاب ّ
تظل َعلَماً يرفرف فوق بالد الثائرين وتبقي مشساً تُضيءُ حياة املنكوبني
الدم .هذه األسطورةّ ،
أنتزعك من أعماقي/
ابلظلم بعد أن ُح ِرُموا من مشس السماء وأودعوا السجون املظلمة ،يقول« :لن
َ

إبق مكانك /لن تصدأَ يف ِ
تربة روحي /فتوهَّج يف انر جروحي /اصبغ أعالم الثورة ،اي
إبق مكانكَ /
َ

شمس /ما عادت
سيف بالدي /انشر األعالم احلربيةَ ،
فوق بالدي /كن مشساً ،فلقد ماتت هاتيك ال ّ
َ
ِ
ملء عيون املضطهدین» (املصدر نفسه.)65 :
ُ
تسطع َ

إ ّن الفيتوري يف خضم التداعيات األسطوريّة ي ّنوه ّبا كان يقوم به لومومبا يف احلياة من دور
نضايل يف بالد إفريقيا ساحباً بذلك صفة املوت عنه مثبتاً الفكرة األسطوريّة الّيت ال تقبل موت
ّ
األبطال .حت ّدث الشاعر يف الكثري من قصائده عن رموز شخصيّة نضاليّة عديدة منها :لومومبا
ونكروما ومانديال أو أمساء لشعراء ،أمثال أيب شبكة والشايب وغريهم وهناك كذلك أمساء
االستعماري األبيض اجلامث على القارة
يقي الساعي إلهناء الوجود
ّ
لشخصيّات قادت الكفاح اإلفر ّ
األسطوري يف رسم الشخصيّات التارخييّة ،حبيث
السوداء .هو يف هذه القصائد ،يعتمد التصوير
ّ
ط إىل مستوي السرد واحلقائق السياسيّة املباشرة ونظم الشعارات .فإنّه
إ ّن القصيدة ال تنﺤ ّ
العاملي،
يقي الكبري ،نيلسون مانديال الّذي يـُ َع ُّد اليوم من أبرز رموز النّضال
ّ
استخدم املكافح اإلفر ّ
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سجلوا أمساءهم يف صفﺤات التاريخ اخلالدة ّبداد الشرف والعزة والكرامة وأصبح مثاالً
الّذين ّ
ُحيتذی يف حماربة االستعمار والعنصريّة .هو يف قصيدته «إىل نيلسون مانديال» يستلهمه ويستدعيه
الشيخ البطل الّذي انهظ الثمانني ،فأصبح جنماً مضيئاً يلمع يف مساء إفريقيّا ووسام فخر ُعلِّق
فﺤول أفريقيّا برمتها ساحة للغناء والرقﺺ بعد أن كانت مسرحاً
يقي ّ
على صدور الشعب اإلفر ّ
للعنف وإراقة دماء األفارقة ،حيث خياطبه قائال« :ماندیلال /..ماندیلال /..تطلِع حقل ٍ
جنوم على
ً
ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
الرقص /ماندیلال ،أیّها
حائط املوت /تصبح أومس ًة من بُروق /وعاصفةً من غناء /وغاابً عظيماً من ّ
فوق ِ
إبق
البطل الشيخ /مغتسالً مبياه الثماننيُُ /متبئاً ىف جتلّيكُ /متكئاً َ
إبق مكانَكَ /
جمد الثماننيَ /
مكانَك» (املصدر نفسه.)68 :

رحلة الفيتوري طويلة يف رموزه النضاليّة منذ أن بدأ صرخته األوىل إبفريقيا ،مثّ هذه القصائد
مر هبا الوطن العريب وغريه من مآس وفجائع على سبيل
املدروسة الّيت ّ
كل املراحل الّيت ّ
عربت عن ّ
الرموز الشخصيّة والتارخييّة والنضاليّة .أشار الفيتوري يف ديوانه «عاشق من إفريقيا» إىل أ ّن
«لومومبا رمز البطولة والثبات فهو كبطل قد رزح حتت نري أعدائه دون استسالم وكرمز للثبات
فقد كان ضماانً لالستمراريّة وختليداً لإليديولوجيات الثوريّة» (يراجع :السرغيين.)1979 -1980 ،
أضفى الفيتوري على هنر الكنغو وغاابت إفريقيّا طابعاً رمزّایً حيث يعزومها إىل بطل إفريقيّا
«لومومبا» ،قائالً« :يف قليب أنت /البطل األسود ذو القدمني العاریتني /الراكضني على ُنر الكونغو/

كانت تركض خلفهما أشجار الغاابت» (املصدر نفسه.)66 :

يقرأ الفيتوري يف وجه لومومبا ذكرایت املاضي ويستعيد يف مالحمه معاانة أفريقيا وشعبها
املنكوب ،ذلك أل ّن الشاعر يعترب لومومبا ذاكرة أفريقيا اليقظة وقلبها النابض ابحليويّة يعبق لومومبا
الشاعر برائﺤة بالد أفريقيا وغاابهتا ويذكي هليب صبوته ،قائالً« :وجهك یوقظ يف املاضي /یوقظ
يف اإلحساسات /حيمل يل رائحة بالدي /عرب مالیني الغاابت /فأراها من خلف دموعي /وأان

مشبوب الصبوات» (املصدر نفسه.)71 :

َ .2-3جال عبدالناصر

األعم من الرموز التارخيية الكثرية اليت استدعاها
إ ّن بنية شعر الفيتوري قد ّ
تكونت يف غالبيتها ّ
الشاعر كمعادل موضوعي ملعاانته وآالمه وأحزانه؛ حبيث نراه يرمز إىل قضية عامليّة شاملة يف راثء
احملرر مجال عبدالناصر وقد استﺤضره من مجلة الشخصيّات التارخييّة واجلهادية ضمن
الزعيم ّ
أشعاره النضاليّة اليت أنشدها يف جمموعته املعنونة ابلناصرّایت ،قائالً« :عبدالناصر /عبدالناصر/
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أیدي الفقراء على انقوس الثورة /والفقراء غرابء ومصلوبني /...إذ أنت عرايب الواقف حتت الرایة/
كل
ذو الصوت اآلمر /إذ أنت الرایة اي عبدالناصر /إذ أنت الثورة؛ والشعب الثائر /اي من هو ّ
القادم عند
أنت
كل املظلومني /..إين أصغى لصدى خطواتك يف أرض فلسطني /..أ ََو َ
ُ
املهمومني ،و ّ
الفجر إىل ِ
أرض فلسطني..؟ /عليك سالم هللا /عليك سالم هللا» (الفيتوري.)641/1 :1979 ،

استدعی الفيتوري يف هذه القصيدة ،شخصية الرحيل عبد الناصر مستذكراً أنّه هو الزعيم
الثائر الوحيد الذي کان جيمع الفقراء واملضطهدون حتت رايته ،مثّ ينتظر عودته ووالدته من جديد
على أرض فلسطني عندما طلع فجر االنتصار .لقد أشار الشاعر يف هذه القصيدة إلی قضية
موت مجال عبدالناصر كذلك واعتربها خسارة فادحة لألمة العربية كلّها؛ فهي «ليست جمرد
حادث عارض ،أو مناسبة ميكن اختزاهلا يف قصيدة راثء .فعبد الناصر هو القومية العربية والوحدة
جمردة تعرب
الكربى ،وكل األحالم العربية املأمولة .ومن مثّ ّ
يتﺤول عرب شاعرية الفيتوري إىل فكرة ّ
مرورا
عن النضال املستمر ،فكرة ولدت مع مولد العريب األول ،وتنامت مع اتريخ العروبة واإلسالم ً
أبجماد أمية ،وبطولة صالح الدين األيويب ،وانتصارت العرب على هوالكو ...إخل» (يراجع :أمحد
ُك ّرمي بالل .)6 :2012 ،نعم ،لقد كانت خسارة األمة بفقدان الزعيم العريب مجال عبد الناصر
التمرد والرفض؛
فادحة إذ إنّه کان متمتعاً بشعبية كبرية لدی اجملتمع العريب كمصدر فعال للثورة و ّ
األجنيب بکل ما امتلک من
مترد علی املستعمر
کما كان أحد أعالم احلركة النضالية واجلهادية اليت ّ
ّ
األمة
قوة وقدرة صمود .إ ّن فقدان عبد الناصر وموته قد خلف آاثراً جسيمةً وعميقةً يف نفوس ّ
العربية ،بعدما كان يشكل منبعاً ومصدراً للثورة واملقاومة« :اآلن  ..وأنت مسجى /أنت العاصفة.
الرؤاي .التاریخ .األومسة .الراايت /اآلن وأنت تنام عميقاً تسكن يف جنبيك الثورة /ترتد اخلطوات/
تعود اخليل مطاطئة من رحلتها /مغرورقة النظرات /اآلن یقيم املوت سرادقه العايل /یتدفق كاالمطار

على كل الساحات /اآلن یكون احلزن عليك عظيما ...واملاساة /تدوس على جثث الكلمات»...

(الفيتوري.)641/1 :1979 ،

بكل حاالت االنتصار عرب لوحة يزينها فجر األمة الغائب،
وعبدالناصر يتمثّل عند الفيتوري ّ
وعبدالناصر فجر اآلخر هلذه األمة ،حيث تستعاد على يديه مشس صالح الدين الّيت غابت عن
األمة طويالً« :وحني جتيء سحابة هوالكو الترتي /...وتزحف أذرعة التنني /...وتنهار األشياء
َجيعاً /تولد اثنية يف عصر صالح الدین( »...املصدر نفسه.)642/1 ،
إ ّن هوالكو والتتار ،رموز للتهديدات الّيت ترتبّﺺ ابألمة العربية ،حيث نری الفيتوري اختار
ألفاظ موحية ذات داللة خاصة يف النفس كـ ـ«سﺤابة» و«هوالكو» و«تزحف» و«تنهار»،
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ألجل التعبري عن ش ّدة وهول الكارثة حتيق ابألمة .من يقرأ قصيدته يف راثء عبدالناصر ،يدرك كم
كان الفيتوري ابن هذا العصر العريب وكم كانت روحه مشﺤونة ابحلب للوطن وكم کان ابکياً علی
األمة العربية كاملاليني األخر من أبناء هذا اجملتمع املقهور واملفجوعة ّبوت البطل ،فعبد الناصر
وفقاً ملا يراه الشاعر الفيتوري ،كان قائد حرکة ﺍلتﺤـﺭﺭ القومي العربية وال يزال يبقى الزعيم العريب
الوحيد؛ حيث يقدم دوماً من صفوف األمة يعيد الروح هلا ويعيد األرض والكرامة ويصيغ التاريخ
عشت
ييف اجلغرافيا ،قائالً...« :اآلن وهم یبكون كأن مالیني األرحام ولدتك /...وأنك
َ
ويُلغي تز َ

مالیني األعوام /وكأن اسم البطل املنحوت على حجر األهرام /امسك ...وكأن ید العريب األول
ِ
حممد يف جمد اإلسالم »...
كل مآذن م ّكة /يف ليل الصحراء ...یَ ُد َك /وكأنك تقاتل حتت لواء ّ
تشعل ّ
(املصدر نفسه.)642/1 ،

يرينا الفيتوري ههنا موت مجال عبدالناصر قضية عامة شاملة قد مين بفجيعتها ماليني األرحام
بكل كياانت العامل العريب .ميکننا القول إ ّن هذا الزعيم لقد احتل
و ّ
يعرفه کقضية عاملية مرتبطة ّ
کل معامل ومفاصل حياهتم
مکانة خاصة مرموقة لدی الشعب العريب کأسوة بطولية فدخل ّ
ونواحيها املتعددة جراء تضﺤية نفسه حتت راية اإلسالم ألجل استمرار جمده وعظمته فبالتايل
استعادة کرامة الوطن العريب املستلبة وحترير الشعب من براثن العدو االستعماري األجنيب وما قام
به من ممارسات إجرامية بشعة.
 .4الرموز الصوفية
وجوها املألوف يف السودان ،وخاصة أن والده كان صاحب طريقة من
إ ّن الفيتوري أتثّر ابلصوفية ّ
طرق الصوفية «الشاذلية» ،نشأ الشاعر يف جو الصوفية وشرب الفكر الصويف (يراجع :جﺤا،
 .)450 :1999وهو يقول« :الصوفية جزء من كياين ...لقد عانيتها قبل أن أولد» (الفيتوري،
 .)34/1 :1998إ ّن صوفية الفيتوري ليست ّبعناها السليب والشاعر ليس درويشاً صوفياً يدور على
ومتﺤرر و«شاعرية الصويف أو صوفية الشاعر ،موقف إنساين إجيايب،
ذاته ،بل صويف ثوري منفتح
ّ
واع مدرك ،وإنّه هو الصويف الثائر وليس أبداً ذلك الصويف التقليدي ،املتهالك املهزوم» (املصدر
نفسه.)34/1 :

 .1-4الدرویش الثائر
يقسم إىل أربعة روافد رئيسيّة« ،الرافد األول يف شعره هو إفريقيّا القارة
إ ّن شعر الفيتوري ّبجمله ّ
املتوحشة السوداء ،والرافد الثاين هو رافد الصوفية والرافد الثالث هو رافد احلرية ،والرافد الرابع هو
رافد العروبة» (جﺤا .)449 – 453 :1999 ،ترتدد شخصيّة «الدرويش» يف شعر الفيتوري ،ومن
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متجول» الّيت
أهم أشعاره الصوفية الّيت تظهر فيه نزعته الصوفية ،قصيدته« :معزوفة لدرويش ّ
ّ
استخدم فيها «الدرويش» رمزاً لنفسه .هذه القصيدة تلتﺤف بلﺤاف الصوفية .إ ّن الشاعر ،أراد
يعرب حملبوبته عن معانيه الغزيرة بسبب حرمانه وبعده هلا ،فاستعاض عن التصريح يف
فيها أن ّ
متجول كانت بداية قصة
اهلروب إىل عامل الصوفية ،العامل الّذي جيد نفسه فيه ،ومعزوفة لدرويش ّ
إين ِ
أحبك»؛ فلذلك استعوض عنها ّبا هو أحسن
حب ،مل يستطع الفيتوري أن يقول للمرأة « ّ
ّ
شعت غيماً وسنا /كالدرویش املتعلّق يف
وجهاً وتعبرياً ،حيث يقولَ « :ش َحبت روحي ،صارت شفقاًّ /

زیيت مبهوت /أأتلق حيناً مثّ أرنِّق مثّ أموت»...
قدمي مواله أان /أَترغ يف َش َجين/...
قندیل ٌّ
ٌ
(الفيتوري.)453 – 454/1 :1979،

والدرويش ههنا هو الفيتوري نفسه .إ ّن املتمعن يف شعر الفيتوري املصطبغ بصبغة العرفان
العشاق ،حيث هو يف حبّه
والتصوف جيد أنّه ليس ذلك العاشق الصويف فﺤسب ،بل هو سلطان ّ
قت بال
الصويف ،يسعی إىل الفناء يف ذات احلبيب« :يف حضرةِ َمن أهویَ /عبثت يب األشوا ُق /ح ّد ُ

ٍ
كك ...لكين /سلطان
وجه/
ورقصت بال ساق /عشقي یُفين عشقي /وفنائي استغراق /مملو َ
ُ
العشاق( »...املصدر نفسه.)453-455 /1 :

جبملة واحدة تقوهلا فيه الدكتورة أمينة غصن ّتلو لنا صوفيته ،حيث جاء فيها« :إنّه يف حالة
تبلور دائمة حنو الصفاء الكلي( »...جنيب صاحل .)197 :1984 ،يقول الفيتوري كذلك يف قصيدة
ِ
أخري تتجلّي فيها نزعته الصوفية ،معنونة بـ«سقوط دبشليم» موجهاً إىل رئيس الوزراء السوداينّ
األسبق «الصادق املهدي» ،قائالً« :بصق الدرویش يف جبته وقال /:وحني أغلقنا عليه خشب

حي ال ميوت /كان حيب هللا....كان یتقيه /يف نفسه.....ويف ذویه/
التابوت /كان یقول هللا ّ
ريب /هللا ّ
وكان خيشاه....ویستحييه /موالي /....لو أنك أبصرت جالل هللا /لسالت اَلبال من خلفك و
املياء( »....املصدر نفسه.)550-551/1 :

التوحد ّتمع بني الشقني،
إ ّن الدرويش هنا ميثّل خطا يوازي خط الشاعر ،أي هناك حالة من ّ
الشاعر /الدرويش فيتقنّع الشاعر بشخصيّة الدرويش وعلى لسانه يقول ما يريد .إ ّن األجواء
الصوفية الّيت تسيطر على الشاعر ،مؤداها حالة الرفض للواقع املهيمن ويؤّكد هذه املقصدية أ ّن
اخلطاب موجه من الشاعر للصادق املهدي ،فيطلب منه أن يت ّقي هللا ويستﺤييه ،لكي يتم ّكن من
قيادة املرّكب دون خماطر ودون عناء .والقصيدة حتمل يف طياهتا عتاابً بلغة صوفية وروح صوفية
احلق بدال من الباطل.
وإبصار جالل هللا ،يعين تطبيق حكمة ليسود العدل بدل الظلم و ّ
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احلاج
ّ .2-4

إ ّن الفيتوري «بصوفيته الثائرة ،يتقنّع بشخصيّة حاج مستظالً خلفه وينطقه نيابة عن مجوع العرب
حممد(ص) يف قصيدته املعنونة بِـ«يوميات حاج إىل بيت هللا احلرام»
النيب اإلسالم ّ
ويعرض احلال أمام ّ
أما موضوعها فقضية العرب أمام حت ّدایت العصر وحت ّدایت إسرائيل ،قد نظمت القصيدة يف
بريوت سنة  1968علی أثر اهلزمية الكربی اليت مين هبا الوطن العريب عام  .1967يعرض هذه
حممد(ص) ،رجل العرب األكرب ،وصانع جمدهم واترخيهم وواضع
النيب ّ
القصيدة أحد حجاج على ّ
الدستور الذي وضعت عليه رسالته» (بقاعي1414 ،ه )41 :وما هذا احلاج إال الفيتوري الّذي
اج /الفيتوري ،يريد من هذه اجلموع احلاشدة أن تتبصر بشؤوهنا وبنفس
اختفى خلف ظالل احل ّ
احلج وزایرة قرب الرسول الكرمي(ص) إىل
الوقت عدم إغفال اجلانب
الدنيوي وقد حول مناسك ّ
ّ
مظاهرة من أجل أن يفهموا املسلمون قضيتهم ،لقد بدأت مأساة العرب تتفتح من خالل
كل عام طالبة الشفاعة والنصر دون أن تقدم أسبابه .تتوايل املقاطع معلنة عن
اهنزامها ،فهي أتيت ّ
ضعف املسلمني وهواهنم وتغلّب اليهود عليهم وأهنم بال حول وال قوة ،إال بقاای كائنات مستسلمة
أثقلها الوجد (يراجع :الشعار ،)106 :2007 ،ولذلك يسألون الرسول(ص) الدعاء والشفاعة ،علّهم
حتج ك َّل عام /هياكل مثقلةٌ ابلوجد واهليام /تسج ُد
قوافل اي سيدي قلوبنا إليكُّ /
ينتصرون ،قائالًٌ « :
ِ
أفضل السالم» (الفيتوري:1979 ،
البيت واملقام /تُقرئك السالم /ايسيدي /عليك
عند عتبات
ُ
.)487-486/1

من املالحظ أ ّن الفيتوري يف جو مشﺤون ابإلميان واخلشوع واحلنني ،خياطب على لسان أحد
(ص)
كل عام إىل م ّكة واملدينة ،مفعمة
النيب ّ
حممداً  ،واصفاً قوافل احلجاج الّيت تزحف ّ
احلجاج ّ
ابلرجاء من رّهبا الغفران ومن رسوله الشفاعة عندهللا ،و قد رفع املسلمون حنو األفق العايل أك ّفهم
وصلواهتم و راحوا يرددون بصوت واحد( :يراجع :بقاعي1414 ،ه.)41 :

«احلمد لك /الشكر لك /اجملد لك /وامللك لك /اي واهب النعمة ،اي مليك من َملَك /لبيك
الشریك لك /لبيك الشریك لك» (املصدر نفسه.)55 :

يقول الشاعر :مهما نتضرع ،ومهما نق ّدم من الصلوات واألدعية ،ومهما نطلب من شفاعة
حممد(ص) ومن عفو هللا ،فلن يكون ذلك كافياً لتبليغنا ما نريد ،الب ّد لإلنسان احملاولة والسعي؛ أل ّن
ّ
ِ
هللا تبارك وتعاىل ،يقول« :ال يغّريُ هللاُ َما بَِقوم َحيت يغَ ُريوا َما ِأبن ُفس ِهم» (الرعد .)11:أي :أنه ال
جل وعال .واملعىن :أنه ال
يغري ما بقوم من النعمة والعافية حت ّ
ّ
يغريوا ما أبنفسهم من طاعة هللا ّ
يغريوا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصاحل ،وبني هذا
يسلب قوما نعمة أنعمها عليهم حت ّ
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ِ
ك ُمغَِّرياً نِع َمةً أَنـ َع َم َها َعلَى قَـوم َحت يـُغَُِّريوا َما
ك ِأبَن اّللَ َمل يَ ُ
املعىن يف مواضع أخری كقوله« :ذَل َ
ِأبَنـ ُف ِس ِهم» (األنفال )53:وعلى هذا يدور أغلب كالم املفسرين (يراجع :اجمللسي.)25/50 :1403 ،
 .5الرموز املدنيّة والبالدیة
لعل هذا األمر
يتّضح من خالل دواوين الفيتوري أنّه قد ّ
تغىن يف شعره أبكثر أقطاع الوطن العريبّ ،
تسميته بشاعر التُ ُخوم ،وأهم هذه األقطار العربية هي .1:ليبيا يف
ئيسي يف ّ
كان هو السبب الر ّ
«ثورة عمر خمتار» .2 .مصر يف «أغاين إفريقيّا» .3 .السودان يف «رسالة إىل اخلرطوم» و«أغنية
إىل السودان» و«حصاد الشعب» .4 .اجلزائر يف «رسالة إىل مجيلة» .5 .فلسطني يف «مقاطع
فلسطينيّة» .6 .سورية يف « ِد َمشق وعاشق األمرية اجلبليّة» .7 .العراق يف «مقام يف مقام
العراق» .8 .لبنان يف «طرابي» .9 .املغرب يف «شرق الشمس غرب القمر» .واآلن يُتطرق إىل
بعض هذه املدن واملعاين الرمزيّة املستفادة منها وفقاً لرؤية الفيتوري .وّبا أ ّن اإلفريقيّا هي احللقة
األوىل من انبعااثت الفيتوري الثوريّة ،نبدأ هبا.
 .1-5إفریقيا

أدق حبيبته إفريقيا رمزاً خلالصه الذايت من داء لونه األسود
قد استخدم الفيتوري بلده وبكالم ّ
والعبودية املصاب هبا ،وخوفه من الرجل األبيض (اإلستعمار) ،وخيلع عليها مأساته اخلاصة .وهذا
تعرب عن صراعه بني نفسه والواقع املوجود يف
قد تب ّدى يف ديوانه أغاين إفريقيا الّيت تعكس رموزاً ّ
إفريقيا ،حبيث جعل إفريقيا نفسها رمزاً خلالصه الذايت .عندما يتأ ّمل الفيتوري من أمل اللّون يعزو
يشخﺺ ويفهم األمل .لقد أصبﺤت «إفريقيا
صور اإلفريقيا إنساانً حمبّباً ّ
آالمه إىل إفريقيا؛ ألنّه قد ّ
الثوري وغدت عنده معادالً ملعاانته وقناعاً يستطيع من وراءه
مزق الفيتوري وضياعه وغليانه
رمزاً لت ّ
ّ
أن يصرخ وأن يثور ،بل وأن يغتاظ وأن يتﺤ ّدى» (بقاعي1414 ،ه .)45 :إ ّن الفيتوري حني يدعو
إفريقيا لالستيقاظ ،إّمنا هي دعوة لنفسه لكسر اآلالم واألحزان والغربة .إ ّهنا دعوة للتطهريين معاً،
أي تطهري نفسه وتطهري «إفريقيا» الرمز .قد استعار الفيتوري بواسطة إفريقيا شخصية يضفي
عليها من مالحمه ،فيتّﺤد هبا لتكون انطقة بلسانه ومعربة عن حاله وعن مشاعره املستكنة بواسطة
لتمرد على الغاصب األبيض
ّ
فن «القناع» ،يف قصيدته« :البعث اإلفريقي» والّيت تع ّد دعوة ل ّ
لألرض السوداء ودعوة للﺤرية والثورة على العبودية واملستعمر ،ينادي« :إفریقيا /إفریقيا استيقظي/
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استيقظي ِمن حلمك األسود /قد طاملا ِ
منت ...أمل تسأمي ؟ /..أمل َتلّي قدم السيّ ِد؟( »..الفيتوري،

.)61/1 :1979

يدعو الفيتوري إفريقيا لالستيقاظ كدعوة أم حنونة لطفلها كي ينهض فهي تدعوه ابمسه
ب من كابوس؛ إنّه دعوة
حبب وحنّان ورقّة؛ إنّه إيقاظ احمل ّ
الفعل اآلمر ّ
االسم وتُ ّ
مرتني .تُ ّ
كرر َ
كرر َ
للنهوض الّذي يربز من خالله أیس الشاعر واستيائه وضجره ،من حلم العبودية اجلامث واالستالب
ِ
والتخلّف ،يقول« :قد طاملا استلقي ِ
مصفرة
اجملهد/
ت حتت الدجي /جمهدة ...يف كوخك
ّ
األشواق /...معتوهة /تبين بكفيها ظالم ِ
الغد /جوعانة َتضغ أايمها /كحارس املق ِرب املقع ِد /...عراينة
املاضي /..بال عزة تتوج اآليت /..وال ِ
سؤدد» (املصدر نفسه.)61 :

صل ليل
يُسمعنا ّ
الشاعر أيضاً هلجة ّ
األم البنها :النوم كسل ،النوم تعب ،عتهٌ إن طالَ ،و ُ
بليل ،النوم عجز «كﺤارس املقربةِ املقع ِد» حراسة األموات الساكنني من قِبَل حارس نصف
ميّت .اليتمتّع النائم بدفء الشمس واستنشاق اهلواء النقي ،يظل غارقاً يف األسود يف اللّون
املزعج ،يف لون املأساة ،يف لون «املرض» .ينام النائم يف العفونة ،يف الكسل ،و«احللم األسود»
كالوجه األسود كالمها سبب الكارثة .كالمها جيب التﺤ ّدث عنهما من أجل عملية «تطهري»
الزلت َكما أنت /...كاَل ِ
ِ
إنقاذية (يراجع :بقاعي1414 ،هِ « :)25 :
مجمة امللقاة/...
وأنت
ُ
َ
ّ
واعجباً أمل تفجر شرایينَ ِ
خرايتُم /..اي َأمه» (الفيتوري.)62/1 :1979 ،
ك ُس ُ
ّ
كاَلُمجمهَ َ /...

تغري ،جيب
املوت ،الليل ،اجلمجمة ،احلارس املقعد املشلول،كلّها رموز للواقع الّذي الب ّد أن ي ّ
أن يتفجر .هنا جند الدعوة إىل االستيقاظ تبدأ ابلقسوة ،ابلعتاب الصارخ« :ای َأمه» تعبري قاس
يُستخدم للجارية السوداء صب به الفيتوري مشاعره العارمة وثورته احلاقدة على رؤوس الظاملني،
احلق ،قائالً يف القصيدة
وبني العبد والسيّد ،يكرب النداء يصبح ثورة ضد الظلم ،ثورة حاقدة ضد ّ
َتثال أحقادان /آ َن هلذا األسود ..املنزوي /املتواري عن
نفسها« :لتنتفض جثةَ اترخينا /ولينتصب َ
عيون السنا /آن له أن یتح ّدى الوري /..آن له أن یتح ّدى الفنا /فلتنح ِن الشمس هلاماتنا /ولتخش ِع
فإان قد أيت دوران/
األرض ألصواتناّ /..إان سنكسوها أبفراحنا /..كما كسوانها أبحزاننا /أجلّ ..
ُ

إفریقيا ّإان أتی دوران» (املصدر نفسه .)65-66 :

 .2-5القدس والفلسطني

تطهر يف أتون انر اإلنسانية واإلبداع بعد أن خاض ّتارب اجتماعية وسياسيّة
إ ّن الفيتوري قد ّ
لعل حبّه يظهر
كثرية ،متعاطفاً مع النّاس علی اختالف بيئاهتم وأجناسهم ومشارهبم ونزعاهتم ّ ...
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أوضح ما يظهر يف لبنان وفلسطني والقدس واجلزائر والشعوب املستغلّة املضطهدة يف مجيع أحناء
يقي فقط ،بل هو أجتاز حدود اإلنسانيّة ووقف إىل جانب الشعوب
العامل؛ أل ّن ليس شاعر إفر ّ
املقهورة كلّها؛ فلذلك الينسی الفيتوري فلسطني ومأساهتا ،يقول يف قصيدة «مقاطع فلسطينية»
يستﺤث اهلمم للثأر ويهاجم اخلونة الّذين ابعوا فلسطني« .ففي قصيدة «ملك أو كتابة» يتناول
ّ
قضية فلسطني وما أصاهبا من خيانة» (جﺤا ،)451-452 :1999 ،فريدف قائالً« :عيد
الرسول
السيادة/...ذكری اغتصاب فلسطني /...عيد فلسطني /...ذكری املعاهدة الرببریة /مات
ُ
املسيح /وأعشبت العتبات السنيه /وقال املطارنة الطيبون /أفيت ابن مالك والشافعيه /هذا
وقام
ُ
ط احلمام /ويف البال ِفسقيّةٌ من
انقالب ألجل القضيه /وآخر أیضاً لنفس القضيه /وطار احلمام /وح ّ
رخامِ َ /
ِ
السالم» (الفيتوري:1998 ،
مثل بد ِر التمام /وعني جاللته التنام /واي قدس مين إليك ّ
وحمظيَّةٌ ُ

.)182

إ ّن الفيتوري خيتصر موقفه من القضية الفلسطينية هبذا البيت من الشعر« :إ ّن جرح فلسطني
ذل
مقرعاً ّأمته العربية ملا أصاهبا من ّ
ليس تضمده الكلمات» (جﺤا )452 :1999 ،وهو يقول ّ
وهزمية وضعف وتشتت هازائً ساخراً ّإایها« :قد سقط القدس /وغاص حافر القاتل يف دمائنا
ِ
املكرمة»
احملرمة /وسقط ُ
الرباق والوحي /فهل عرفت أو هل ستعرفني /متی ستسقطني اي مكة ّ
ّ
(املصدر نفسه.)453 :

املرتدية لألمة العربية وال يقبع يف زاوية من ظالهلا بعيداً
إ ّن الشاعر يرفض األوضاع املتخلفة ّ
عما جيری فی جمتمعه ويقع بفلسطني من النّهب وال ّدمار العرقي ،بل إ ّن رفضه ،ذلک الرفض البنّاء
احلاسم الذي يطلب من ورائه املقاومة والرفض والنهوض ابألمة العربية والسيّما فلسطني وهو يف
ِ
هم
يتطرق إىل مظلومية فلسطني وخيانة الزعماء فيﺤمل ّ
قصيدته املعنونة بـ«ليس طفالً وحجارة» ّ
وح فلسطني
وحيرضها إىل أن يكون أسوة للمقاومة ضد الصهاينة« :إنّه ُر ُ
فلسطني ومصائبها ّ
األرض /إنّه ُّ
ك ِمن
املقاوم /إنّه األرض الّيت مل ََتُ ِن
نفس َ
َ
احلق الّذي مل َخيُ ِن احلقَّ /وخانته احملاكم /فانـتَزِع َ
نَ ِ
ك الكربى وقا ِوم /وأضىء انفذةَ البح ِر
ضن ذاتَ َ
ك /واشعل أیها الزیت الفلسطيىن أقمارك /وأح ُ
فس َ
املوج قادم» (املصدر نفسه.)454 :
على البح ِر /وقل للموج :إ ّن َ

وحيرضها أبن
إ ّن الفيتوري ههنا يذكر فلسطني رمزاً للمقاومة يف جماهبة الدول الغربية املستعمرة ّ
تكون مقاوماً مهماً يكن من الصعوابت ،أمام حت ّدایت الصهاينة كما يعتربها رمزاً للتق ّدس
املكرمة» لعظمتها ،يف مقطع من املقاطع السابقة من
والعظمة ،حيث انداها ابلعبارة« :ای م ّكة ّ
القصيدة هذه.
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 .3-5نيویورك

يستخدم الفيتوري مدينة «نيويورك» يف شعره رمزاً للﺤيلة والرعب واملوت يف القصيدة« :غابة
ويصورها إنساانً قاسي
املوت»؛ فلذلك يف حوار أجراه غريد الشيخ معه ،يتكلّم حب ّدة عن نيويورك ّ
القلب ،قائالً عنها« :نيویورك  ..ملء عروقي كآبه /وعيناي فوق ثر ِ
ِ
ولست بالدي /وال
اك سحابه/
ِ
قلبك املتحجر قليب /وال أنت يف وهج الشعر دريب /فأفریقا موطين والزنوج املساكني شعيب»...
(غريد الشيخ.)191 :2001،

قد وقف الفيتوري وقفة خاصة مع قصيدة «غابة املوت» والّيت أزاحت اللثام عن الواقع يف
تطور أمريكا الّيت
املدينة الّيت تشع حضارة ،حيث يشري ضمنياً إىل سوء أوضاء بالده ،مقابل ّ
وتؤمن
ّتذب مواطنيه ّتذب مواطنيها وهم يرجون منها أن تليب حاجاهتم وحتقق آماهلم وتطلعاهتم ّ
حياة جيدة هلم؛ ولكنها ختوهنم وتقتلهم .فهي قاتلة األنبياء ،إهنا «نيويورك» بصورهتا القبيﺤة
يتوجه إليها األنبياء ،استجداء ملرضاهتا ،قائالً« :ولكنهم اي نيویورك
الذميمة ،ومع ذلك فهي ّأمّ ،
مهما نسوك /ومهما تناؤوا ،وراحوا یشيحون عنك /سرتكض أرواحهم من بعيد إليك /لتدفن أوجهها

يف یدیك /وحتنو عليك /وجتهش ُمنوقة ابلبكاء /ألنك أم ،وإن كنت قاتلة األنبياء /نيویورك اي غابة
املوت ..ملعونة كيف كنت /فهذا الّذي لطخته یداك ،جبينك أنت» (املصدر نفسه.)191 :

فالنداء إىل مدينة نيويورك األمريكية الّيت بنت حضارهتا وجمدها على أكتاف األفارقة الّذين
عمروها فاستعبدهتم وحينما استعطفوها آذهتم وعلى الرغم من ذلك ،مل يتسلّل العقوق إىل نفوسهم
الطاهرة ،فأرواحهم ستأيت إليها حانية؛ ألهنا أمهم وإن كانت أماً تقتل األنبياء ،كما فعلت وتفعل
أمة يهود ،فاألنبياء البناة واملكافﺤون واألطهار ،يقدمون األجناز والجينون مثاره فالفعل هلم والثمر
لغريهم .إ ّن الشاعر« ،يبقى ج ّد متشائم خبصوص هذه احلاضرة .فنيويورك سواء املومس أو
الق ّديسة جيب أن تتعرض للعنة .ميكن القول إن الفيتوري ال يرى يف نيويورك سوى ساللة عاقة.
إهنا أم تقتل أنبياءها وإن أيديها مللطخة ألهنا مؤذية ال تلطخ إال جبينها .إ ّن نيويورك هي الّيت
كل ما هو مؤمل أای كان؟» (السرغيين .)1979-1980 ،ذكر
ّ
تتﺤمل املسؤولية عن أية فاجعة وعن ّ
الشاعر «نيويورك» غابةً للموت ،حيث تقتل أنبياء العرب .إ ّن ممّا سبق يتّضح أ ّن الشاعر
النيب» «الرمز» ويسقط عليه حالته النفسية ويسترت داخل التجربة املاضية يقلبها وينهل
يستﺤضر « ّ
يلح عليه الشاعر ،هو
من معينها ،لريسم رؤيته املعاصرة وّتربته احلاضرة .إ ّن جيل األنبياء الّذي ّ
جيل الثورة الّذي سيعيد املاضي املندثر.
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 .6الرموز املتناثرة ذات دالالت نضالية
هناک رموز متناثرة أخری يف زواای دواوين الفيتوری املختلفة ال ميکن دجمها يف عنوان واحد وحتمل
يف طياهتا من دالالت موحية ذات عالقة وثيقة ابلثورة والنضال .ههنا نشري إلی حملات وجيزة عن
هذه الرموز ابدئني ابلطرابيش والعمائم:
.1-6الطرابيش والعمائم

قد استخدم الفيتوري الطرابيش والعمائم ،رمزاً مللوك والرؤساء العرب الّذين قد ّاختذوا القرار من
حممد الفيتوري
لكن ابلكالم فقط .من هنا إبمکاننا القول أ ّن « ّ
أجل أن يساندوا الفلسطينيني ،و ّ
فلسطيين اهلوى ،سوداين اهلويّة ،انعجن ابلقضية الفلسطينيّة وعاش
شخصية فلسطينية ابمتياز فهو
ّ
آالمها وشارك النّاس مشاعرهم ،فهو املنصهر يف أتون ويالت فلسطني ،املتطلّع إىل التﺤرير
املوعود» (يراجع :أرومي کوکو .)4 :2018 ،لقد ألقی الفيتوري املسئولية الكربی يف مأساة فلسطني
على األنظمة العربية واحلكومات الّيت خانت القضية الفلسطينيّة بصمتها الرهيب وجزم مناصرهتا
الشاعر إىل أبعد من ذلك واعترب التاريخ بناية شاخمة بنيت دعائمه على
للمناضلني؛ بل ذهب ّ
مجاجم القتلی وعظام املظلومني .ففي هذا التعبري املتشائم حملة لطيفة إىل أ ّن احلكام الّذين صنعوا
التاريخ حبروهبم وجمازرهم،مل يرتكوا وراءهم سوی األطالل الدارسة والقصور الضخمة الشاهقة الّيت
دل الّذي
الع ُ
اعتلت دعائمها هبامات املقتولني وعُليَت جدر ُاهنا بدماء األبرایء ،حيث يقول« :إنّه َ

ِ
ِ
األرض
فلسطني املُقا ِوم /إنّه
وح
ُ
َ
یَ ُ
كربُ يف َ
صمت اَلَرائم /إنّه التاریخ َمس ُقوفاً ِأبزها ِر اَلماجم /إنّه ُر ُ
العمائِم /...إنّه ُّ
الّيت مل ََتُ ِن
يشَ /...
احلق الّذي مل َخيُ ِن احلقََّ /و َخانَـتهُ
َ
وخانَـت َها َ
األرضَ /و َخانَـت َها الطَرابِ ُ
احلكوماتَ /و َخانَـتهُ املَحاكِم» (جﺤا.)454 :1999 ،
ُ

تدل على أ ّن الفيتوري هو الشاعر الذي له رؤایه السياسية وصوته
إ ّن هذه القصيدة ّ
الرافض ومناصرته لقضاای مجاهري الشعب العريب ،السيّما فلسطني ،كما نالحظ أنّه متثّل ملوك
العرب اخلائنني فيها أببشع الصور يف خيانتهم إىل مواطنيهم ،حيث يرمز إليهم ابلطرابيش
والعمائم.
 .2-6القلم

اختارهُ يف سبيل الدفاع عن احلريّة
يعطي الفيتوري لقلمه طابعا رمزّایً ويستخدمه رمزاً للسيف الّذي َ
اخرتت طريقي وهو الدفاع عن احلريّة والكرامة وقلمي هو سيفي
وكرامة وطنه حيث يقول« :لقد
ُ
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أي نوع من أنواع االستغالل واالستبداد» (غريد
الّذي أقاتل به وال أتواين حلظةً يف استخدامه ض ّد ّ
الشيخ .)119 :2001،يق ّدم الفيتوري نفسه للمتل ّقى شاعراً ملتزماً ال زعيماً سياسيّاً وحمارابً وسيفه

يسخَر ملآرب امللوك .تغدو
يعتز به وجيلّه عن أن ّ
قلمه يناضل به يف سبيل ّ
احلق واحلريّة وثروته شعر ّ
احلب الّذي يتضاءل أمامه الشاعر
احلب الكبري الّذي يكتنف الشاعر ولكنّه ذلك ّ
أفريقيا ذلك ّ
فكل ما بيده عمله هو الكالم ،فهو يفتقر إىل أدوات السيطرة من مناصب وغريها ،يف وقت جند
ّ
جهود الشعوب عن طريق رموز حتررها أمثال« :عبدالناصر وهنرو وموديبوكيتا» وغريهم .فيقدم
الشاعر اعتذاره واستغفاره ألمه الكربی افريقيا عن التقصري وعن ضيق ذات اليد الّيت ال متلك غري
لست واحداً من أنبياء
الكتابة ،قائالً« :صناعيت الكالم /سيفي قلمي /و ُّ
ور ونَـغَمُ /
كل ثرويت ُشع ٌ

لست من فرسانه الّذین حيملون رااي ِ
ضال /أو َخيُطُّو َن َمصائر األمم /لك َّن يل هوي یكرب
ت النِّ َ
العصرُ /
ََ
كلّما أكرب /مل أمنحه مرةً ٍ
أخطيء اتره/...
مللك ُم َّتو ٍج /...صناعيت الكالم /قد أجي ُد اتره ...وقد
ُ
نت عذايب ِ
خيول سأميُ /ك ِ
أنت اي
ش َّردا /أَطوي لَيايل غُربيتَ /وأمتطي
ومنذ ما
انطلقت ضائعاً ُم َ
ُ
َ َ
إفریقيا /و ِ
شها» (الفيتوري.)122/2 :1979 ،
شها/
وشئت أن أعي َ
كنت غُربيت الّيت أَعي ُ
ُ

إذا كانت مأساة إفريقيا نصيب الشاعر األوفر؛ فإنّه ال يشعر بغضاضة وال برم ،فهو الّذي
احلر ارتضی أن
شاء هذا األمر ،وّبلء إرادته محل على كتفيه صليب القارة السوداء و«ابختياره ّ
تكون عذابه وغربته وحبّه الكبري لتكون أغانيه كلّها هلا وقصائده وقفاً على هواها» (سليمي وأمرائي،
 .)225 :2015يف هناية املطاف ،إ ّن إفريقيا هي اهليكل الّذي يذبح الفيتوري قرابني شعره يف
ِ
كل صلواته الشعريّة .يكثر القلم رمزاً للسيف يف أشعار
رحابه والقبلة الّيت يقصدها الشاعر يف ّ
املعاصر النضاليّة .منها ،قول سعيد عقل ( )1911يف مطلع قصيدته امليميّة ،يف ذكر شاعر األرز
ك احلُُرُم – /اي شعر َخلِّد
شبلي املالط ( )1961-1875يف  56بيتاًٌ « :
سيف على البُطل أم شيماتُ َ
القلم( »...جﺤا.)345 :1999،
–
ٌ
وسيف ذلك ُ
تغىن سعيد عقل بلبنان وسورية ويفاخر
ويف هذه اجملموعة الشعرية الّيت ال جمال لبﺤثها ههنا ،ي ّ
املتوخاة منه يف
السيف واملعاين الرمزيّة ّ
ابلعرب .اليفوتنا أب ّن سعيد عقل ،غالباً ما أیيت بذكر ّ
السيف يف قصائده كلّها؛ معلّالً تقديس البطولة والفروسية ،ومنها ما يقوله
قصائده ويكاد اليفارقه ّ
السيف».
يف القصيدة« :شام ای ذا ّ
 .3-6البيض والسود

تقليدایً كثرت عند الكثري
إ ّن الفيتوري يف الكثري من قصائده ،منها« :أغاين إفريقيا» وظّف رمزاً
ّ
من الشعراء املعاصرين ،حيث إ ّن األبيض تعبري لالستعمار ،كما أ ّن األسود تعبري للعبودية،
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لكل الشعوب املقهورة الذليلة الّيت يقودها الكبار إىل حيث ال تعلم!« ،حنو أرض
و«العبيد رمز ّ
بعيدة» ،إىل الالمعلوم! تُقاد دون أن ّترؤ على السؤال ،وإن جرؤت مات اجلواب ،مات الصدي
فوق الشفاه البليدة» (بقاعي1414 ،ه ،)37 :يقول الشاعر« :وحينما قلت :إىل أین هم ماضون؟/
قلت :ألن ترجعوا؟../..مات الصدى فوق الشفاه البليدة»
قالوا :حنو أرض بعيدة /..وحينما ُ

(املصىدر نفسه.)38 :
املسماة أبغاين
وظّف الفيتوري هذه األلفاظ الرمزية يف قصائده كثرياً والسيما يف قصيدته ّ
ِ
عل
لكل تسلط واستعمار ،قائالًَ :جبهةُ العبد ...ونَ ُ
إفريقيا ،حيث يشري إىل لفظة «السيّد» رمزاً ّ
قرون غربت /مل أعد أقبلها ...مل ِ
ِ
ِ
ضطه ِد /...تلك مأساةُ ِ
أعد /كيف یستعبد
أنني األسود املُ َ
السيِّد /و ُ
َ

أبيض /كيف یستعبد أمسي وغدي؟ /كيف خيبو عُمري يف سجنه /وجدار السجن من صنع
أرضي ٌ

زجني( »...الفيتوري.)81 :1979،
یدي /أان ّ
يف موضع آخر نراه يستخدم «الرجل األمحر» رمزاً لالستعمار كذلك ويقول« :اي أيب إ ّين

أخاف الرجل األمحرا /فهو إذا أبصرين سائداً یبصق فوق األرض مستكربا /وال تدعه اي أيب بيننا/
مزق أعماقي مستهرتا» (املصدرنفسه.)65 :
فهو غریب عن هذا الثرى /أُقتله /...أُقتله /...فيا طاملا ّ

احتل بلده
يتّضح من خالل هذه املقطوعة الشعرية ،رؤية الفيتوري للرجل األبيض الّذي قد ّ
موروثي له .وهو الّذي مازال بقي ظلّه يرافقه منذ الصغر فهو
منذ الزمن السالف ،كأنّه ملك
ّ
متكرب يسلب كرامة اإلنسان األسود؛ ال ّن لونه أبيض ويرّكز على أنّه غريب عن بالده
مستب ّد ّ
ويدعو للثورة ضد هذا املستبد .إ ّن توظيف الرموز النضاليّة أبقسامها املختلفة املتناثرة يف ثناای
دواوين الفيتوري خيتلف اختالفاً كبرياً .حنن درسنا هذا التوظيف دراسة دراسة استﺤصائية لتبيني
هذا املوضوع يف هذا املقال ،ابستقراء انقﺺ استناداً إىل بعض دواوين الفيتوري ،ليكون أكثر
وضوحاً ،فبالتايل الحظنا أ ّن الرموز املختلفة يف شعر الفيتوري املقاوم لقد احتلت مساحات
ضخمة من دواوينه وهي علی التوايل هکذا:
الشخصية .2 :الرموز املکانية%17/64 :
الرموز
.1
47%/05
 .3الرموز الدينية .4 %12/22 :الرموز الشيئية%9/71 :
 .6الرموز الزمانية%5/88 :
 .5الرموز احليوانية%5/88 :
الشخصي من الرموز
إذن ،استناداً ملا ذُکر من املعلومات املتوفّرة أعاله ،يتّضح لنا أ ّن الرمز
ّ
األول ابلنسبة إىل بقية الرموز املوجودة يف
اإلبداعيّة يف دواوين الفيتوري الّذي قد أحرز املكان ّ
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دواوينه ويف هذه الدراسة خصوصاً ،وحنن نستنتج من هذه املقارنة الرقميّة بني رموزه املختلفة أب ّن
متنوعة.
الفيتوري قد استخدم الرموز النضاليّة يف دواوينه ّ
 .7النتيجة
متخض هذا املقال عن نتائج أمهّها کالتايل:
لقد ّ
دراسة داللية لشعر الفيتوري كشفت لنا عن خمزون هائل وغزير من املفردات الرمزية اليت قد
نقلت من داللتها املادية واحملسوسة إىل داللة معنوية وغري حمسوسة.
إ ّن أشكال توظيف الرمز أثرت لغة الفيتوري من جهة إعطاء املعاين ودالالت إحيائية جديدة؛
حيث ميكن القول إنـه اتسـم ابلقـدرة الفائقـة علـى حتمل شـﺤنات داللية وتعبريية ابهرة.
وظّف الفيتوري آلية الرمز للتعبري عن أفكاره النضاليّة والثورية علماً أب ّن للرمز طاقة داللية هائلة
ال يستهان هبا.
لقد اعترب الفيتوري الشعر العريب احلديث امتداداً للموروث الثقايف وحاول توظيفه بطريقة فنيّة
هتدف إىل إيصال الرسالة الّيت يؤمن هبا ،حبيث إذا أمعنّا يف شعره ندرك حماولة ذكيّة يرومها الشاعر
النضايل املعاصر.
اإلسالمي والعريب جملتمعه ابلفعل
يف ربط الرتاث
ّ
ّ
حممد(ص) واإلمام احلسني(ع) تنسجم مع الرؤية
النيب ّ
استخدم الفيتوري معاملاً من شخصيّة ّ
اجلهاديّة لدي الشاعر نظراً للتأثري اهلائل الّذي ترتكه الرموز الدينيّة على املخاطب واملتل ّقى.
كلّف الفيتوري ابستخدام الرموز التارخيية الّيت تتمتّع بشعبيّة كربي وشخصيّة مصداقيّة لدي
مجاهري الشعب.
تلعب بعض البلدان يف شعر الفيتوري دوراً أسطورّایً ابرزاً ممّا حدا ابلشاعر إىل استخدامها يف
أشعاره إلذكاء هليب الثورة يف نفوس الشباب إالّ أ ّن إلفريقيا يف قلب الشاعر مكانة فريدة ال
حتولت إفريقيا يف منظار الفيتوري من كوهنا بلداً منكوابً بنكبة االستعمار
يضاهيها بل ٌد ،حيث ّ
األبيض إىل حبيبة أو عشيقة تالمس نياط قلب الشاعر.
استﺤضر الفيتوري رموزاً صوفيةً ،لتشاطره األحزان ،وتكون عوانً له ،فتقنع بشخصيّات
احلاج» و«الدرويش» وغريها ،مستخدماً آليات السرد القصصي برباعة فائقة.
« ّ
لقد جند يف شعر الفيتوري فضالً عن الرموز الدينيّة والشخصيّة والبلدان ،رموزاً خمتلفةً ال ميكن
دجمها يف عنوان واحد.
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تلتف حوهلا الشعوب كما تتالئم
إ ّن الرموز الّيت اقتناها الفيتوري ختدم األحالم والقضاای الّيت ّ
مع الواقع اجلديد الّذي تعيشه البلدان العربية ،حبيث تتعاطف معها الشعوب وتستم ّد من دالالهتا
الرمزيّة يف مواجهة األنظمة االستبداديّة واالستكباريّة.
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