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 قسم اللغة العربية وآدابها
 كلــيــة اللــغــة الـــعــربية والـــدراسات اإلســــالمـــيــة 
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 جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں()   

 

 ء 2022 ----------------------------   ایڈیشن 

 ء 2022 ----------------------------   اشاعت اول 

 1000 ----------------------------    تعداد

 ڈاکٹر سرمد اقبال ----------------------------   نگران طباعت

عالمہ اقبال اوپن  ----------------------------    طابع

 یونیورسٹی،  

باداس       
ٓ
 الم ا

عالمہ اقبال اوپن   ----------------------------   ناشر

 یونیورسٹی،  

باد       
ٓ
 اسالم ا
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 لجـــنة الــتألــيف

 أ.د.محي الدين الهاشمي:رئيس لجنة التأليف

 الدراسات اإلسالمية و  العربيةاللغة  كلية عميد   

 آباد.جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم 

 شكيل أحمد   منسق البرنامج:

 محاضر بقسم اللغة العربية وآدابها

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.

 شكيل أحمد  منسق املادة:  

 قسم اللغة العربية وآدابهامحاضر ب

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.

لیف
ٔ
 أ.د.محمد علي غوري  :تا

 بكلية اللغة العربية  ا(سابق) رئيس قسم األدب  

 الجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد          
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 املراجعون :

 يعبد املجيد بغداد د.  -1

 و رئيس قسم اللغة العربية وآدابها أ.مشارك 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.

 د. سميع هللا زبيري بن محمد منشا 2-

 أ. مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.
 

 د. حافظ حارث سليم  -3

 محاضر قسم اللغة العربية وآدابها 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.

  حمد أشكيل  -4

 ر قسم اللغة العربية وآدابها ضمحا

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.

 نازية كوهر -5

باحثة مشاركة بقسم اللغة العربية ، جامعة العالمة إقبال املفتوحة، 

 آبادإسالم . 

  محمد اعظم: اإلخراج الفنى 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كلمة رئيس الجامعة

 

اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة النبي العظيم ولغة الدين 

 اإلسالمي و لغة

 التواصل و الترابط بین املسلمین، لذلك من واجب كل مسلم أن يتعلمها ويحميها.

بجمهورية باكستان اإلسالمية، فإن الناس هنا يهتمون باللغة و فيما يتعلق  

العربية ويحبونها إلى حد كبیر لفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،  

دولة عربية   22وباإلضافة إلى ذلك، وصل التحدث باللغة العربية في حوالي 

حاء العالم وإسالمية أخرى.و لذلك فان اللغة العربية بدأت تنتشر في جميع أن

اإلسالمي، و تتم  كتابة ونشر الكتب املنهجية وغیر املنهجية لتدريسها وتعلمها. و 

الكتاب الذي بین أيدينا هو ضمن سلسلة أعمال جامعة العالمة إقبال املفتوحة 

ملنهج البكالوريوس في اللغة العربية، والتي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية و آدابها 

إلى متطلبات مناهج البكالوريوس، وال يستفيد منها الطالب   وترويجها باإلضافة

فقط بل الباكستاني العادي الذي يريد أن يفهم القرآن الكريم  يمكن أن يستفيد  

 منها أيضا.

أدعو هللا أن يتقبل هذا الجهد الذي تبذله الجامعةاملفتوحة في تشجيع  

 وتعزيز اللغة العربية في البالد. آمین. 

 ر ضياء القيوماألستاذ الدكتو 

  رئيس الجامعة
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 كلمة رئيس قسم اللغة العربية

 ال
ُ
وة

َ
ل ِه َوالصَّ ْجَمِعْیَن َوَمْن  والسالم َحْمُد ِلَوِلِيِّ

َ
ْصَحاِبِه أ

َ
ى آِلِه َوأ

َ
ِه َوَعل ِبِيِّ

َ
ى ن

َ
َعل

ْيِن  ى َيْوِم الِدِّ
َ
ِبَعُهْم ِبِإْحَسان ِإل

َ
 . ت

ا َبْعُد  . مَّ
َ
:أ  

ْفُتْوَحِة  
َ ْ
َبال امل

ْ
َمِة ِإق

َّ
َعال

ْ
اِء َجاِمَعِة ال

َ
ش

ْ
ْهَداِف َوَراَء ِإن

َ ْ
َهِمِّ األ

َ
اَن ِمْن أ

َ
م -ك

َ
ِإْسال

 1973آَباد َعاَم 
ُ

ُرْوف
ُ
ُه ظ

َ
ْسَمْح ل

َ
ْم ت

َ
ِلِّ َمن ل

ُ
َراَسِة ِلك

َرِص الِدِّ
ُ
ْوِفْیِر ف

َ
 ت

ُ
م َهَدف

َفرُِّغ َوالتَّ  َوِظْيَفِة ِبالتَّ
ْ
ِتَصاِد َوال

ْ
ق ِ

ْ
َداِرِس اال

َ ْ
ِة ِفي امل َراِسيَّ

ُفُصْوِل الِدِّ
ْ
ُحُضْوِر ِفي ال

ْ
ُزِم ِفْي ال

َ
ال

َجِمْيِع، 
ْ
ِم ِلل

ْ
ِعل

ْ
ِة َوال

َ
َقاف

َّ
ْوِفْیُر الث

َ
ْفُتْوَحِة ُهَو ت

َ ْ
َجاِمَعِة امل

ْ
َرِض ال

َ
ًقا ِلغ

ْ
َجاِمَعاِت. َوِوف

ْ
َوال

ْعِلْيِم َعْن ُبْعد   ْعَتِمُد َمْنَهَج التَّ
َ
 ت

ُ
َجاِمَعة

ْ
ال

َ
ُتَب    ف

ُ
ك

ْ
َساِلْيب ، َوِمْنَها ِإْرَساُل ال

َ
 أ

َ
ة

َ
ث

َ
ال

َ
ِبُع ث

َّ
ت
َ
َوت

 ِبَتْحِلْيِل  
ُ
َبة

َ
ل
َّ
َيُقْوُم الط

َ
ِزَمِة، ف

َّ
ْوِجْيَهاِت الال َبِة َمَع التَّ

َ
ل
َّ
ى الط

َ
َماِرْيَن ِإل  َوالتَّ

َ
ة َراِسيَّ

الِدِّ

ن َعیَّ
ُ ْ
َبِة امل

َ
ل
َّ
َراِف ُمْرِشِد الط

ْ
ْحَت ِإش

َ
َماِرْيِن ت اِنًيا ِالتَّ

َ
َجاِمَعِة، َوث

ْ
  : ِمْن ِقَبِل ال

ُ
ة

َ
اَرك

َ
ش

ُ ْ
امل

َفْصِل،
ْ
ِة ِفْي َوَسِط ال

َ
َوَرش

ْ
ِصْیَن ِفْي ال ِصِّ

َ
َتخ

ُ ْ
ِة امل

َ
َساِتذ

َ ْ
َحاَضَراِت ِلْل

ُ ْ
ِخْیًرا  َوِاْسِتَماُع امل

َ
وأ

َجاِمَعِة 
ْ
ِة ِلل َفْرِعيَّ

ْ
َراِكِز ال

َ ْ
َحِد امل

َ
ُحُضْوُر ِفْي أ

ْ
ُب ِمْنُهْم ال

َ
ل
ْ
  ُيط

ْ
ِة الِ ل َهاِئيَّ   .ْمِتَحاِناِت الِنِّ

ْي َدْوَرَها ِفْي َسِبْيِل  ِدِّ
َ
ِة ِلُتؤ ِميَّ

َ
ِْسال

ْ
ْوِم اإل

ُ
ُعل

ْ
ِة َوال َعَرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
 الل

ُ
ة يَّ

ِّ
ِل
ُ
ْت ك

َ
ِشئ

ْ
ن
َ
ْد أ

َ
َوق

َراِف َباِكْسَتاَن، َوِلَتَضَع 
ْ
ط

َ
ُسِسَها ِفْي َساِئِر أ

ُ
ْوِطْيِد أ

َ
ِة َوت َعَرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
ِر الل

ْ
ش

َ
َناِهَج  ن

َ ْ
 امل

ْيِه 
َ
ْت ِإل

َ
ل َوصَّ

َ
ِة ِفْي َضْوِء َما ت َجاِمِعيَّ

ْ
ى ال

َ
ِة ِإل ْبِتَداِئيَّ ِ

ْ
َراِحِل ِمَن اال

َ ْ
 ِلَجِمْيِع امل

َ
ة َراِسيَّ

الِدِّ

ِمي 
ِّ
ُقْوُم ِبَتْدِرْيِب ُمَعِل

َ
َها ت نَّ

َ
َما أ

َ
، ك

ُ
ة

َ
َحِدْيث

ْ
َراَساُت ال

ِة الِدِّ
َ
غ

ُّ
ِة ِفي الل َعَرِبيَّ

ْ
َداِرِس ال

َ ْ
امل

َحِدْيث
ْ
َناِهِج ال

َ ْ
اِت َحَسَب امل يَّ

ِّ
ِل
ُ
ك

ْ
 ة َوال
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ا الجامعة و  
َ
ةَوَهذ َعِرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
ْوس ِفْي الل ْوِريُّ

ُ
ال

َ
َبك

ْ
اِمَج ال

َ
َن َبْرن

ْ
ُم اْل َقِدِّ

ُ
 ت

ُ
ْفُتْوَحة

َ ْ
امل

وْ  ْوِريُّ
ُ
ال

َ
َبك

ْ
ِة ال

َ
ْرَحل

َ
َعْنَوُن بـــ "أدب املهجر" ُوِضَع مِل

ُ ْ
ِكَتاُب امل

ْ
ِة  ال َعَرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
ْس ِفي الل

دعلي غوري، رئيس ِقْسِم األدب  ُتوْر ُمَحمَّ
ْ
ك اَم ِبِإْعَداِدِه  األستاذ الدُّ

َ
ِذْي ق

َّ
َوآَداِبَها، َوال

َجاِمَعِة اإلسالمية العاملية
ْ
غة العربية، ِبال

ُّ
ِة الل يَّ

ِّ
ِل
ُ
َجَزاُه هللا   -السابق، بك

َ
م آَباد، ف

َ
ِإْسال

 خیرا. 

َحِقيْ 
ْ
َباِشَرِة ِمْن ِفي ال

ُ ْ
َعاَيِة امل  ِبالِرِّ

َّ
ِتمُّ ِإال

َ
 ت

َ
ِمَرِة ال

ْ
ث
ُ ْ
ِت امل

َ
َحاَوال

ُ ْ
لَّ َهِذِه امل

ُ
نَّ ك

َ
َقِة أ

ِة  
َ
ِضْيل

َ
َجاِمَعِة ف

ْ
َهاِشِمِيِّ َوَرِئْيِس ال

ْ
ْيِن ال ُتْور ُمْحِيی الِدِّ

ْ
ك ْسَتاذ الدُّ

ُ ْ
ِة األ يَّ

ِّ
ِل
ُ
ك

ْ
َجاِنِب َعِمْيِد ال

ُتوْ 
ْ
ك ْسَتاِذ الدُّ

ُ ْ
ْمِتَناِن األ ِ

ْ
ِر َواال

ْ
ك ِلِّ الشُّ

ُ
ُهَما َيْجِدَراِن ِبك

َ
ْوم، ف َقيُّ

ْ
 . ر ِضَياِء ال

َداِدْي 
ْ
ِجْيد َبغ

َ ْ
ْور َعْبُد امل

ُ
ت

ْ
ك  .الدُّ

  رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.
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 التمهيد
الذي أنتجه أدباء هاجروا من موضوع هذا الكتاب هو أدب املهجر، وهو األدب 

بالد الشام، واستقروا في الغرب، وخاصة في األمريكتین، أمريكا الشمالية وأمريكا 

الجنوبية في أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، مؤسسین فيهما جماعتین أدبيتین،  

هما الرابطة القلمية والعصبة األندلسية، إبان حكم الدولة العثمانية للبالد  

ة. استهللُت هذا البحث بالحديث عن املدارس األدبية الحديثة ونشأتها في العربي

 على ثالثة مذاهب أدبية كبرى، وهي املذهب الكالسيكي واملذهب 
ً
الغرب، مركزا

الرومانس ي واملذهب الواقعي. ثم عرَّجت إلى الحديث عن املدارس التي انبثقت من 

ب العربي متأثرة بالغرب واألدب املذهب الرومانس ي واتخذت ثالثة أشكال في األد

 الغربي الرومانس ي، وهي مدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة املهجر. 

وألدب املهجر خصائص موضوعية كثیرة تعرض لها الكتاب، أهمها، وهي: 

النزعة اإلنسانية، والنزعة التأملية، واالتصال بالطبيعة ومناجاتها، والنظرة 

، والتسامح الديني وحرية العقيدة، والحنین إلى التفاؤلية والنظرة التشاؤمية

 الوطن، واالتجاه القومي، وقضية العرب األولى، وهي قضية فلسطین. 

وألدب املهجر خصائص شكلية أو فنية، من أهمها: الوحدة العضوية، 

والرمز األدبي، واستخدام الشكل القصص ي في القصيدة، والتحرر من الوزن 

 جرية. والقافية في القصيدة امله

ومن املوضوعات التي تعرض لها الكتاب التجديد والتقليد في القصيدة 

املهجرية، لنعرف إلى أي مدى تحرر املهجريون في قصائدهم، وإلى أي مدى التزموا 

 فيها بالتقاليد الشعرية املوروثة.  
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ومن املوضوعات الشيقة في الكتاب بحث عن األسباب الحقيقية لهجرة 

من بالدهم إلى بالد املهجر، إبان حكم العثمانيین   -وهم نصارى –هؤالء األدباء 

 من ظلم 
ً
للبالد العربية، حيث يذكر املستشرقون ومن تأثر أنهم إنما هاجروا فرارا

العثمانيین للعرب، وهؤالء قللوا من شأن األسباب األخرى، مثل: طلبهم للرزق  

في بالد  وسعيهم، وراء لقمة العيش في أمريكا )أرض الفرص(، وألجل الحياة 

النصارى، واالستمتاع بالحريات. كما تعرض الكتاب ْلراء النقاد الكبار في أدب 

 املهجر وفي أدبائه. 

ا كان يجول في  وقد استخدم أدباء املهجر جميع الفنون األدبية للتعبیر عمِّ

خواطرهم من أفكار وأحاسيس، مثل الشعر العامودي التقليدي، والشعر الحر، 

استخدموا فنون النثر الحديثة مثل فن املسرحية، وفن  والشعر املنثور، كما

القصة، وفن الرواية، واملقالة األدبية,كما تعرض الكتاب ألهم أعالم األدب 

املهجري، وعلى رأسهم رائدهم في الشعر والنثر جبران خليل جبران، وإلنتاجه األدبي 

اعر إيليا أبي من الشعر والنثر، ثم تعرض الكتاب ألهم أدباء املهجر، مثل: الش

ماض ي، والشاعر القروي، والدكتور أحمد زكي أبو شادي، وميخائيل نعيمة،  

وجورج صيدح، وإلياس فرحات، وفوزي املعلوف، ومحبوب الشرتوني، ورشيد  

 أيوب، ونسيب عريضة، وجورج صوايا.

وفي الوحدة التاسعة، وهي الوحدة األخیرة في الكتاب كان الحديث عن النثر  

و ال يقل أهمية عن الشعر املهجري، والحديث عن أهم رواد النثر  املهجرى، وه

املهجري، مثل: أمین الريحاني، وعبد املسيح حداد، ونظیر زيتون، وحبيب 

أسطفان، وتوفيق قربان. وأما بالنسبة لجبران خليل جبران فقد تحدثت عن نثره 

 املهجري. حین درست إنتاجه األدبي، وذلك عند الحديث عنه ضمن أعالم الشعر 
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ويكاد هذا البحث ينفرد عن البحوث والدراسات السابقة في عدم التسليم 

 قيل عن أسباب هجرتهم 
ً
تب عن األدب املهجري، فمثال

ُ
بكل ما ِقيل وبكل ما ك

وتركهم ألوطانهم ما قيل من ظلم العثمانيین لهم، وتعصبهم ضد العرب، ومحاباة 

فلم إذن اقتصرت الهجرة على الجنس التركي، وتفضيل األتراك على العرب، 

النصارى دون املسلمین من العرب؟ وفي هذه الفترة بالذات؟ الفترة التي التقى فيها 

الشرق بالغرب، تبعها مشروع الهيمنة الغربية، وفتح أبواب الهجرة على مصراعيها 

أمام الراغبین فيها. ولم إذن كل ذلك الحنین الجارف إلى أوطانهم، التي كانت ال 

تحت الحكم العثماني؟ ذلك الحنین الذي تمیز به أدبهم، وأصبح سمة عليه،    تزال

ه.  ِ
 وكاد أن يكون من خواصِّ

 من  
ً
 هاما

ً
ولكن ذلك ال يقلل من قيمة هذا األدب الذي كان منعطفا

 في انتقال األدب العربي من طور إلى طور. 
ً
 منعطفات األدب العربي، وكان سببا

املهجري تحتاج إلى دراسات أخرى ملعرفة ومما يلفت النظر أن ظاهر األدب 

 األسباب والعوامل التي أدت إلى تشكيله، وإدراك دوره في تغيیر مسار األدب العربي. 

 لوجهه الكريم، وأن 
ً
أسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا

 ينفع به طلبة العلم. هذا وإن كان فيه خیر وفائدة فمن هللا عزَّ وجل، وإن كان

ي ومن الشيطان، وهللا املوفق ملا فيه الخیر   ِ
فيه نقص أو تقصیر أوضعف فمنِّ

 والسداد.

 

 أ.د.محمد علي غوري

 بكلية اللغة العربية  ا(سابق)رئيس قسم األدب 

 الجامعة اإلسالمية العاملية، إسالم آباد
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 ارفــــالتع

 

املهجر، نعرف من خاللها املذاهب هذه الوحدة عبارة مدخل إلى مادة أدب  

األدبية والنقدية التي ظهرت في الغرب، وخاصة في فرنسا، وسيتم قصر الحديث  

الكالسيكية والرومانسية والواقعية، وخصائصها العامة، وكذلك نعرف  فيها على

 عن انعكاسات املدرسة الرومانسية في األدب العربي، التي ظهرت في ثالثة  
ً
شيئا

 ر هي: مدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة املهجر. أشكال أو صو 

 

 األهــــداف
 

، وهل عرف العرب هذا  -1
ً
التعريف بمصطلح املذهب لغة واصطالحا

 املصطلح، وما هي الصور واألشكال التي عرف بها.

االطالع على املذاهب األدبية حسب نشأتها في بالد الغرب من الكالسيكية   -2

 والواقعية، وكيف كانت انعكاساتها في األدب العربي.والرومانسية 

إعطاء نبذة عن كل مدرسة من املدارس الرومانسية العربية مثل مدرسة  -3

 الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة املهجر. 
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 املقدمة 

بعد أن ضعفت الدولة العثمانية في أواخر حياتها، وأصبحت الدول العربية  

، حدث اتصال بين الشرق والغرب في كافة واإلسالمية تحت السيطرة الغربية

 وكان في 
ً
مجاالت الحياة، ومنها الثقافة واألدب والفن. وبما أن الغرب كان متقدما

، وفي أضعف حاالته وأوقاته، 
ً
عنفوان قوته آنذاك، والشرق العربي كان متأخرا

 من  
ً
القاعدة كان من الطبيعي أن تؤثر األفكار الغربية على األفكار الشرقية انطالقا

 يتبع الغالب، ويحاول 
ً
التي تقض ي بأن القوي يؤثر في الضعيف، واملغلوب دائما

 
ً
تقليده. مما أدى إلى ظهور ما نطلق عليه اليوم اسم األدب العربي الحديث، وتبعا

لذلك ظهر ما يسمى بالنقد العربي الحديث، واصطبغت حياتنا كلها بما يسمى 

 بالحداثة، وما بعد الحداثة. 

وقد ظهر هذا التأثير في جميع مناحي الحياة، وخاصة في األدب، ومن ذاك 

موضوعات األدب العربي الحديث، وفي فنون األدب وأشكاله واألساليب التي عبر  

بها عن نفسه، وفي التكنيكات واألدوات التي استخدمها، وحتى اللغة أصبحت 

فعاالت النفسية  تميل إلى السهولة والبساطة، مركزة على األحاسيس واالن

الداخلية أكثر من الشكل الخارجي، والزخرفة الظاهرية. وفيما يتعلق بالنقد  

العربي الحديث فقد تغير عما كان عليه حال النقد العربي القديم، فقضايا النقد 

العربي القديم كانت تتمثل في قضية االنتحال والسرقات وثنائيات اللفظ واملعنى 

والجديد وعمود الشعر وقضايا أخرى ظهرت وتطورت  والطبع والتكلف والقديم 

 عبر عصور طويلة والتي امتأل بها سماء التراث العربي. 

 في ذلك بالنقد الغربي، 
ً
أما النقد العربي الحديث فقد تغيرت موضوعاته متأسيا

فكما نعلم ظهرت في الغرب وخاصة في فرنسا نظريات ومذاهب نقدية فكرية بعد  
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 من القرن السابع عشر امليالد. وأولى هذه املذاهب عصر النهضة األوروبي
ً
ة، بدءا

كان املذهب الكالسيكي، ومن بعده املذهب الرومانس ي، ثم املذهب الواقعي، ثم 

الوجودي، ثم الرمزي، ثم السريالي، ثم مذهب الفن للفن، وبعدها توالت 

بية  النظريات واملذاهب واالتجاهات الفكرية النقدية الحداثية مثل األسلو 

والبنيوية ومذاهب ما بعد الحداثة مثل التفكيكية، ونظرية التلقي، وعلم النص، 

والحبل على الجرار، وما زال الغرب يتحفنا كل يوم بجديد في مجال النقد والفكر، 

 فالنقد الحديث بحر ال ساحل له. 

تأثر األدب العربي والنقد العربي الحديثان بأفكار الغرب ونظرياته 

 من األدب العربي، بدليل أننا ما زلنا في وأساليبه، و 
ً
إن كان النقد العربي أكثر تأثرا

األدب العربي الحديث نعرف نظام القصيدة العمودي، ونستخدمه في نظم كثير  

 على عقب، 
ً
من القصائد العربية حتى اليوم، أما في النقد فقد تغيرت قضاياه رأسا

سرقات والثنائيات التي أفاض فلم نعد نناقش أو ندرس قضايا االنتحال أو ال

نقادنا القدامى الحديث حولها، بل ندرس بدلها املذاهب الغربية التي ظهرت في 

أوروبا بعد عصر النهضة، مثل الكالسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية 

والسريالية ومذهب الفن للفن، إلى آخر صرعات النقد الغربي. لكل مذهب نقدي 

في النقد العربي الحديث، وإن تغيرت مسمياتها،  من هذه املذاهب صدى 

فالكالسكية ندرسها في النقد العربي اليوم باسم االتباعية أو الكالسيكية العربية.  

والرومانسية اتخذت ثالثة أشكال في األدب العربي ونقده، وهي مدرسة الديوان 

 العربي.  ومدرسة أبولو ومدرسة املهجر، وكلها مدارس رومانسية ولكن في ثوبها
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 املذاهب األدبية:

املذهب هو الطريقة واملعتقد الذي ُيذهب إليه. )راجع مادة "ذهب" في 

: مجموعة من اآلراء والنظريات العلمية التي  
ً
قاموس املحيط(، ويعنى اصطالحا

 يجعلها وحدة منسقة. )راجع مادة "ذهب" في املعجم 
ً
ارتبط بعضها ببعض ارتباطا

 الوسيط( 

 معنى مذهب في باب األدب فقالوا: الطبع مذهب عرف 
ً
العرب قديما

والصنعة مذهب، ومن كان يلتزم بأسس عمود الشعر يقال عنه إنه صاحب 

مذهب في الشعر، وقيل املذهب الكالمي، وكان لعبيد الشعر مذهب، واألصمعي 

أول من أطلق هذه التسمية، وهي "عبيد الشعر" على أوس بن حجر وزهير بن أبي  

لمى والحطيئة وأضرابهم، كما يطلق على هذا املذهب اسم املدرسة األوسية أو  ُس 

املدرسة الحولية. وغير ذلك مما أطلق عليه مصطلح مذهب في تراثنا، ولكنهم لم 

يعرفوا التأصيل والتقعيد والتنظير، وهي سمات العصر العلمي الحديث، 

القدامى مصطلح  فالنظرية مصطلح حديث عرفه املتأخرون، وإن لم يغب عن

 "نظرة" الخالي من ياء العلمائية. 

طلق على االتجاهات الفكرية التي ظهرت بعد عصر النهضة في أروربا 
ُ
أ

 االتجاه 
ً
وخاصة في فرنسا اسم مدارس أو نظريات أومذاهب، فيقال مثال

الكالسيكي أو النظرية الكالسيكية أو املذهب الكالسيكي، وال مشاحة في 

. االصطالح، فاملقص
ً
 ود منها واحد، ومؤداها ال يختلف كثيرا

تبدأ املذاهب النقدية بمالحظات حول إبداع األدباء ونتاجهم الفني، ثم 

 وقواعد وضوابط، مسقطين 
ً
يأتي دور النقاد فيستقرئونها ويستنبطون منها أصوال
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عليها من آرائهم وأفكارهم املتصلة ببيئاتهم التي عاشوا فيها، والنظريات الفكرية 

 تسبق التأصيل والتأطير والتقعيد.ال
ً
 تي انطلقوا منها، فالتجربة واملمارسة دائما

ولكل مذهب نقدي أسس فلسفية وأيدلوجية يقوم عليها، ويدعو إليها، وهي 

جميعها نتاج بشري أسفرت عنه جهود عقول مختلفة تحت أسس منطقية. ورغم 

التقاء بينها جميعها، اختالف املذاهب األدبية بعضها عن بعض، فإن هناك نقاط  

النبثاقها من الفطرة البشرية، والنفس اإلنسانية، لذلك ليس من الحكمة رفض 

 اآلخر، واإليمان بأن كل ما عند اإلنسان حق، وما عند اآلخرين باطل. 

 املذاهب األدبية عند العرب:

سأقصر الحديث هنا على أول ثالثة مذاهب أدبية ظهرت في ساحة األدب 

 بالكالسكية ثم الرومانسية ثم الواقعية، العربي 
ً
 بدءا

ً
حسب ظهورها تاريخيا

وسأغض النظر عن بقية املذاهب التي ظهرت بعد ذلك، والسبب في ذلك هو أن 

لهذه املذاهب الثالثة عالقة بموضوع هذا الدرس، وهو أدب املهجر. كما لن أسهب 

واعدها إال بالقدر الحديث في ظروف نشأتها في الغرب، ولن أتعرض ألصولها وق

 الذي يخدم املوضوع األساس ي، وسأحاول التركيز على انعكاساتها في األدب العربي. 

 الكالسيكية )االتباعية(: -1

تعني الكالسكية باختصار إحياء القديم، فحين صحت أوروبا من رقدتها 

الطويلة التي دامت طوال العصور الوسطى، والتي أطلق عليها مصطلح عصور 

( التفتت إلى الوراء فوجدت نفسها غارقة في الظالم والجهل، Dark Agesالظالم )

وقد أنهكتها الحروب، وكانت تعيش حياة همجية تشبه حياة الوحوش في الغابات، 

بعضهم يغير على بعض، ال أحد فيها آمن. لم يجد أصحاب اليقظة ورواد النهضة 

 ما في تلك الحقبة أي قيم، ولم يجدوا ما يستحق أن يقال له 
ّ
أدب أو فكر، إال
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كان في العهد اليوناني القديم، فتجاوزوا العصور الوسطى إلى ما قبلها، فقاموا 

بإحياء األدب والفكر اليوناني القديم ملا فيه من قيم تستحق أن تخلد، وأدب 

يستحق أن ُيدرَّس في الفصول، وهذا ما تعنيه كلمة الكالسيكية التي جاءت من 

فصل، فقد رأى الكالسيكيون أن األدب اليوناني له من  أي ال (Classالكالس )

القيمة واملكانة ما يستحق معه أن يدّرس في الفصول. ومن هنا أخذت الكالسيكية  

هذا املفهوم وهو إحياء القديم، فاعتمدت أصولها وقواعدها على ما قاله فالسفة 

سفة اليونان القدامى مثل سقراط وبقراط وأفالطون وأرسطو وغيرهم من فال 

اليونان القدامى، واتخذ أصحاب املذهب الكالسيكي من روائع األدب اإلغريقي 

 بنوا عليه في انطالقتهم األدبية بعد النهضة. قام هذا املذهب على املحاكاة، 
ً
أساسا

محاكاة أدباء اإلغريق في مالحمهم ومسرحياتهم، وتبنوا األصول النظرية التي  

األدب، وعلى رأس هؤالء الفيلسوف أرسطو استخلصها فالسفة اليونان من ذلك  

 في كتابيه "فن الشعر" و"الخطابة". 

واملذهب الكالسيكي أول مذهب دخل األدب العربي الحديث، ولكن بعد قرنين  

من نشأته في الغرب، تحت مسمى "املذهب االتباعي"، وقد جاء هذا املسمى من 

في الغرب، وهي إحياء االتباع، وهي نفس الفكرة التي قام عليها هذا املذهب 

القديم، حيث إن الكالسيكيين العرب مثل محمود سامي البارودي وأحمد شوقي 

وحافظ إبراهيم وعزيز أباظة رجعوا إلى منابع الشعر العربي القديم حين كان في 

أبهى عصوره وأزهى زمانه، فاستلهموا منه روح الشعر، وأحيوها في العصر 

ليوم اسم الكالسيكية العربية أو االتباعية.  الحديث، مؤسسين ما نطلق عليه ا 

وكان لهؤالء فضل كبير في تنشيط حركة إحياء التراث العربي القديم، لجمعهم في 
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هذه الحركة بين التراث الشعري العربي التليد وأصول النسخة األصلية للمذهب 

 الكالسيكي في الغرب.

 الرومانسية )االبتداعية(: -2

، اعتبر كثير من النقاد الرو 
ً
 أدبيا

ً
 أكثر من كونه مذهبا

ً
 فلسفيا

ً
مانسية مذهبا

وخاصة في بداية ظهوره، فقد كانت الرومانسية في بداية عهدها ثورة شاملة على 

، وكان  
ً
كل القواعد واألصول التي أرستها الكالسيكية خالل قرن ونصف تقريبا

، كي التحلل من كل األصول والقيود والقواعد والتخفف من أغاللها من سماته

تحرر العبقرية البشرية، فتنطلق على سجيتها دون تصنع وال تكلف وال حدود وال 

قيود. وقد تزامنت تلك الثورة مع رياح التغيير التي عصفت بأوروبا في القرن الثامن 

 من مالمح 
ً
 وفكريا، تغيرت معه كثيرا

ً
 اجتماعيا

ً
، تغييرا

ً
 شامال

ً
عشر. كان تغييرا

الرومانسية مرحلة زمنية معينة مرت بها أوروبا وخاصة  إن املجتمعات األوروبية.

فرنسا إثر انهزام نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا في معركة "واترلو"، عقب 

انتصارات عديدة هزم فيها جيوش أوروبا، وفي نهاية املطاف انهزم نابليون،  

وتراجعت فرنسا أمام جحافل الجيوش األوروبية، فأصيب الفرنسيون بصدمة  

رت في نفوسهم، وال سيما الشباب منهم، الذين كانوا 
ّ
شديدة، وخيبة أمل كبيرة أث

قد بدأوا يظنون أن كل شارع من شوارع باريس يؤدي إلى عاصمة من عواصم 

العالم، ثم فوجئوا بالهزيمة املنكرة التي ُمِنَي بها نابليون في معركة "واترلو" أمام 

بحت تمأل شوارع العاصمة باريس، وصور جيوش أوروبا املتحالفة ضدها والتي أص

 1ملوكها ورؤسائها تزين مبانيها، فأصيبوا بما يسمى بـمرض العصر.

 امتد إلى تعريفها وتحديد مدلولها. 
ً
 واسعا

ً
 قضية أثارت جدال

ً
 والرومانسية أيضا

 
و"مرض العصر" أحد األسس األربعة التي استقر عليها المذهب الرومانسي، وهي مرض العصر واللون المحلي والخلق  - 1

 الشعري ونغمة الحزن.
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م بداية عصر الرومانسية، في زمن 1789يعد قيام الثورة الفرنسية عام 

طى التي سميت بالطبقة البورجوازية، وهذه الطبقة  ظهرت فيه الطبقة الوس

 بين طبقة اإلقطاعيين التي تملك كل 
ً
ظهرت في املجتمعات األوروبية، وكانت وسطا

ش يء، وطبقة العبيد التي ال تملك حتى نفسها، وقد انتهى األمر بالطبقة  

بل   البورجوازية إلى امتالكها لألخضر واليابس، ولم يقف نفوذها في داخل أوروبا

 امتد إلى خارجها في شكل االستعمار األوروبي لدول الشرق.

 كيف  –والرومانسية أول من ابتدع الدعوة إلى القوميات املحلية 
ً
وسنرى الحقا

ويذكر النقاد أنه   -1تحت غطاء "اللون املحلي"   -دعا أدباء املهجر إلى هذه القوميات

ك في مالحم اإلغريق إذا كانت الكالسيكية قد تأثرت بالوثنية كما نرى ذل

ومسرحياتهم حيث نجد لكل ظاهرة إله، ولكل ش يء إله، سواء كان هذا الش يء 

، فهناك إله البحر وإله الريح وإله الحب ... إلخ. فإن الرومانسية  
ً
 أو معنويا

ً
ماديا

تأثرت بالنصرانية، ومما يؤيد ذلك أن أحد أبرز رواد هذا املذهب وهو شاتوبريان  

 أسماه
ً
"عبقرية املسيحية"، كما دعت الرومانسية إلى أدب يعبر عن   ألف كتابا

الحياة الجديدة التي بدأ الناس ينتقلون إليها. نفت الرومانسية كل أنواع اآللهة، 

ومسحت أسماء كل أنواع اآللهة التي امتأل بها سماء األدب اإلغريقي، والتي غّص 

سيكية، ألغت الرومانسية  بها مجتمعهم اإلغريقي القديم، التي انطلقت منها الكال 

بِق منها سوى إلهة واحدة، وهي ربة الشعر، التي أطلقوا عليها 
ُ
كل تلك اآللهة، ولم ت

 اسم "امليز". 

ليس للرومانسية تعريف محدد، لذلك عجز الدارسون عن وضع تعريف 

واحد للرومانسية لكثرة أشكالها وتعدد صورها. كما يدعو الرومانسيون إلى 

 
 و"اللون المحلي" أحد األسس األربعة التي استقر عليها المذهب الرومانسي.  - 1
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 ن العقل واستبداله باإللهام العاطفي والوجدان الداخلي.التخلص من سلطا

وإذا كانت الكالسيكية قد ركزت في أدبها على اإلنسان النمط، أو اإلنسان 

النموذجي املثالي، فإن الرومانسية اهتمت باإلنسان الخاص، حسب وضعه 

االجتماعي واملنهي، وحسب حياته كما تحددها الظروف الخارجية، وتأبى  

الرومانسية الخضوع لقيود األسلوب الجزل واللغة الرفيعة الرصينة، وتميل إلى 

األسلوب السهل واللغة البسيطة البعيدة عن الكلمات الجزلة واأللفاظ الغريبة.  

 وسنالحظ في املباحث القادمة مدى تأثر مدرسة املهجر بكل هذه السمات.

 في الحديث عن املذهب الرومانس ي لعال
ً
قتة القوية بمدرسة املهجر،  سأسهب قليال

 وفيما يلي سأتحدث عن املالمح العامة لهذا املذهب:

إذا كانت الكالسيكية تعتمد على املحاكاة واحتذاء النماذج القديمة، فإن   -1

، وتدعو إلى تحرير الفكر والحياة 1الرومانسية تعتمد على الخلق واإلبداع

ج على القوانين االجتماعية اإلنسانية من قواعد الحياة التقليدية، والخرو 

 الجامدة والنزوع إلى التجديد في كل ش يء. 

ق الشاعر في   -2 ِ
ّ
دعت الرومانسية إلى إطالق العنان للعاطفة والخيال، ليحل

 فضاءات بعيدة عن واقع الناس الذي أصبح مستنقعات متعفنة. 

إذا كان الكالسيكيون قد اتخذوا من املسرح وسيلة للتعبير على أفكارهم   -3

رائهم، فإن الرومانسيين اعتمدوا على الشعر الوجداني، الذي تخلص وآ 

من كثير من قيود الشعر التقليدي للتعبير عواطفهم الجياشة وخيالهم 

الجامح ومشاعرهم املتأججة، ليتمكن الشاعر من التعبير عن عامله 

الداخلي وما يشعر به من أحاسيس ذاتية، وسنرى صدى هذا الكالم في 

 
 نسية.لذلك كان "الخلق الشعري" من الدعائم التي قامت عليها الروما - 1
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 ومانسية العربية، وعلى رأسها مدرسة املهجر. املدارس الر 

س الرومانسيون األلم البشري، وتغنوا بمشاعر اليأس وفقدان األمل،   -4 قدَّ

 1وأسرفوا في التشاؤم واالحساس بالغربة، وشاع في أدبهم "مرض العصر"

وهو مصطلح أطلق على حالة التناقض التي عاشها ويعيشها اإلنسان 

وائمة بين أحالمه وآماله من ناحية وبين واقعه نتيجة عدم قدرته على امل

 وقدرته من ناحية أخرى.

تغنى الرومانسيون بالعواطف، وخاصة عاطفة الحب، ومجدوا الطبيعة   -5

 من هموم الحياة 
ً
وشخصوها وهمسوا في أذنها، ووجدوا في حضنها مالذا

القاسية حسب منظورهم، وسنرى كيف لجأ شعراء املهجر إلى الطبيعة  

 ها، ويبثون إليها همومهم وأحزانهم.يناجون

رفض الرومانسيون الفكرة القائلة إن األدب تعبير عن املجتمع، وآمنوا   -6

 عن الذات، وما يعتمل فيها من 
ً
بالفكرة القائلة إن األدب ليس إال تعبيرا

 إحساس ووجدان.

رفض الرومانسيون أي نوع من أنواع الربط بين الشعر واألخالق أو بين   -7

 الشعر والدين. 

باملذهب  -بإيجابياتها وسلبياتها-ب ارتبطت بداية الحداثة في األد -8

الرومانس ي، وقد تجلت واضحة في املدارس الرومانسية العربية، وخاصة 

 فيما دعت إليه مدرسة املهجر. 

إذا كانت الرومانسية في أصل قيامها ثورة على القواعد واألصول التي قام 

ت مع الزمن عليها املذهب الكالسيكي، التي قيد بها األدب واألدباء، فإنها أصبح

 
  1سبقت اإلشارة إليه ضمن األسس األربعة التي قامت عليها الرومانسية. -
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 يضم كل التيارات الفكرية واألدبية التي رامت التغيير، والثورة على 
ً
 شامال

ً
اتجاها

 كل ما هو نمطي ومألوف.

ثمة نقطة جديرة بالذكر، وهي أن الرومانسية كانت الشرارة األولى التي أدت 

إلى ظهور ما نطلق عليه اليوم اسم "الحداثة"، ففيها جذورها التي انطلقت منها، 

لذلك كان أوائل الحداثيين من الرومانسيين في الغرب والشرق، فعلى سبيل املثال 

كان توماس إليوت من شعراء املذهب الرومانس ي، ويعد في نفس الوقت من أوائل 

 حيث كان الرومانسيون العرب وخاصة 
ً
الحداثيين، ونالحظ هذا في الشرق أيضا

شعر العربي مائلين به إلى الحداثة، شعراء أدب املهجر من أوائل الذين جددوا في ال

 بما لها وما عليها.

 (: Realisimeالواقعية ) -3

راعيت الترتيب الزمني في عرض هذه املذاهب الثالثة، وهي الكالسيكية  

 كانت الكالسيكية  
ً
والرومانسية والواقعية، فأول هذه املذاهب الثالثة ظهورا

 لسطور القليلة القادمة. وآخرها الواقعية وسأوجز الكالم عن الواقعية في ا 

 لرّد فعل مضاد في االتجاه 
ً
كل مذهب أدبي أو فكري ظهر في الغرب كان نتيجة

على املذهب السابق، فالرومانسية كانت رّد فعل على الكالسيكية، والواقعية رّد  

فعل على الرومانسية، وهكذا كلما ظهر مذهب تطرف وبالغ فيما يدعو إليه، ظهر  

قصر مذهب آخر يدعو إلى أفكار مضادة للمذهب األول، وهذا بعده بزمن طال أو  

 لم يعدم  
ً
األمر له داللتان: الداللة األولى أن الفكر الغربي متطرف بطبيعته، وثانيا

الغرب وجود أصوات معتدلة تطالب بالعودة إلى االعتدال في كل مرة يتطرف فيها، 

 ويميل عن جادة الصواب وينحرف عن االعتدال.
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هور الرومانسية قد ارتبط بقيام الطبقة البورجوازية، فإن الواقعية  إذا كان ظ

 كانت من نتاج هذه الطبقة، إلى جانب التطور العلمي العظيم الذي حققته 
ً
أيضا

اإلنسانية في أوروبا في ذلك الوقت، وحين رأى الناس من عجائب العلم التي تشبه  

. ويمكننا أن نجمل ما 
ً
 دعت إليه الواقعية فيما يلي: السحر ما رأوا اتخذوه إلها

دعا هذا املذهب إلى االهتمام بالواقع ومعالجته من األمراض واألوبئة التي   -1

 انتشرت فيه، ودعا األدباء إلى الكف عن التحليق في فضاءاتهم الخاصة.

كان هذا االهتمام بالواقع ومشكالته وقضاياه على حساب الغيبيات    -2

 ني ما وراء الطبيعة. وامليتافيزيقا، وامليتافيزيقا تع

االهتمام باملجتمع وأهمال الفرد، معتقدين بأننا إذا أصلحنا املجتمع فإن    -3

أحوال أفراد هذا املجتمع سوف تستقيم، فاملجتمع عندهم هو األساس 

 وليس الفرد، كما هو الحال عند الرومانسيين.

، االهتمام بالطبقات الدنيا في املجتمع وتشريح حياة اإلنسان العادي  -4

وعرض تفاصيلها أمام القراء. ثم بعد ذلك بدأوا يهتمون باإلنسان الشاذ 

 واملنحرف. 

اتخذت الواقعية القصة القصيرة والرواية واملسرح النثري وسيلة للتعبير    -5

كما –عن أفكارها وما تدعو إليه، وهو ما يسمى باألدب املوضوعي، فالنثر 

 الخيال.أقرب إلى الواقع والشعر أقرب إلى  -نعرف

اتسمت الواقعية عند كثير من كتابها بالتشاؤم والسوادوية، والتركيز على    -6

البؤر املظلمة في حياة الناس واملجتمع. يعتقد هؤالء أن الواقع شر ومحض 

 قشرة رقيقة تغلف ذلك الشر املتجذر 
ّ

ال خير فيه، وليس الخير الذي نراه إال

. في اإلنسان. الشر هو األصل في اإلنسان، ول
ً
 طارئا

ً
 يس الخير إال شيئا
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يعود الفضل إلى الواقعية في أنها وجهت أنظار الناس إلى واقعهم املليء   -7

باملشاكل ليكتبوا عنه ويعالجوه، بعد أن كانوا يحلقون في فضاءات ذاتية 

 عن مجتمعاتهم، فمن يصلح املجتمعات وما استشرى فيها من عيوب 
ً
بعيدا

 ومشاكل سوى أصحاب الفكر واألدب.

ومن الواقعية انبثقت عدة مذاهب، تطرف بعضها غاية التطرف مثل املذهب 

 الطبيعي. 

 املذهب الرومانس ي في األدب العربي:. 4

تأثر األدب العربي الحديث باملذهب الرومانس ي أكثر من أي مذهب غربي 

آخر، أكثر من الكالسيكية والواقعية، فبصمة الرومانسية واضحة املعالم فيه.  

في ثالثة أشكال أو مدارس، هي: مدرسة الديوان   -كما رأينا–ذا املذهب  وقد ظهر ه

ومدرسة أبولو ومدرسة املهجر. قامت هذه املدارس بالثورة على االتباعية  

)الصورة العربية للكالسيكية( ودعت إلى التحرر من القيود الكثير واألشكال 

لقديم، وإعالء شأن الجامدة، وطالبت بالتقليل من شأن التراث باعتباره يمثل ا 

الفرد والعواطف الذاتية. أما دعوى الرومانسيين العرب وخاصة شعراء املهجر 

بأن االتباعية أو الكالسيكية العربية فرضت قيود كثيرة على األدب مثل  

الكالسيكية األم في أوروبا، فهذا غير صحيح، فحين انتقلت الكالسيكية إلى األرض 

هورها في الغرب تخلت عن كثير من سمات العربية بعد قرنين من زمان ظ

الكالسيكية، ومنها تلك القيود الكثيرة والحدود الصارمة. ونستطيع أن نلحظ ذلك  

في شعر البارودي وأحمد شوقي وعزيز أباظة وغيرهم ممن لم يلتزموا بقواعد 

الكالسيكية وأصولها التي استقرت في الغرب والتي قامت الرومانسية بالثورة  

تى إن بعض النقاد لم يعتبر هؤالء شعراء كالسيكيين لتأثرهم باملذاهب عليها، ح
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األدبية األخرى إلى جانب الكالسيكية، وإن كان تأثرهم باملذهب الكالسيكي أكثر  

من غيره، وخاصة فيما يتعلق بالفكرة األساسية التي قامت عليها الكالسيكية، 

 وهي إحياء القديم.

ة العربية في التأثر بالنسخة األم في كثير من  وقد تفاوتت املدارس الرومانسي

 بالتراث العربي القديم مدرسة الديوان، ورائدها في 
ً
جزئياتها، وكان أكثرها تمسكا

 منه مدرسة املهجر. رغم أنها كلها نادت  
ً
ذلك عباس محمود العقاد، وأشدها تفلتا

 بالتجديد في األدب العربي، وحاربت الجمود والتقليد في األدب.

دُّ خليل مطران األب الروحي للرومانسية العربية، فمن جعبته خرجت يع

املدارس الرومانسية الثالثة، وهي مدرسة الديوان ومدرسة أبولو ومدرسة املهجر.  

م على صفحات "املجلة املصرية" إلى تحرير الشعر 1900دعا خليل مطران عام 

قصيدة، والتجديد  العربي من قيوده خالل ثالث قضايا هامة وجديدة: وحدة ال

في املضمون، وتطعيم الشعر العربي بمذاهب الشعر الغربي. ويعد من أكثر الشعراء 

 على أدب الغرب في مرحلته الرومانسية، وخاصة األدب 
ً
الرومانسين العرب اطالعا

 الفرنس ي.  

 ومن العوامل التي ساهمت في بناء شخصية خليل مطران الرومانسية ما يلي: 

إنه نشأ في لبنان ذات الطبيعة الساحرة امللهمة للشعراء، وكانت آنذاك  -1

تابعة للدولة العثمانية، غادر خليل مطران لبنان إلى فرنسا بلد الحرية،  

وهناك أتيح له االتصال بالثقافة الغربية من النافذة الفرنسية واالطالع  

لرومانس ي نشأ على الشعر الرومانس ي في عقر داره، فكما نعلم أن املذهب ا 

في فرنسا، وظهر فيها أوائل الرومانسيين أمثال شاتوبريان وفولتير ودي ال 
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مارتين وفيكتور هوجو وجان جاك روسو وبايرون ومادام دي ستايل 

 وشيجيل. 

عقيدته النصرانية التي دفعته إلى الهجرة إلى فرنسا املعروفة بالتعصب  -2

 إلى مع
ً
 اداة الدولة العثمانية املسلمة. للعقيدة النصرانية، التي دفعته أيضا

ريح التغيير التي بدأت تهب على البالد العربية من الغرب حاملة بذور  -3

التجديد، وكان ذلك نتيجة اتصال الشرق بالغرب، الشرق العربي 

 إبان ضعف العرب، بالغرب وهو في أوج قوته وتقدمه وتطوره. 
ً
خصوصا

وا ذلك  النسيم القادم من الغرب وكان خليل مطران من أوائل الذين شمُّ

 في زمن الهجير الذي كانت تعيشه دول الشرق. 

كان تأثر األدباء العرب وخاصة الشعراء بالرومانسية عن طريق القراءات 

املباشرة في األدب الرومانس ي املكتوب باللغات األوروبية، وخاصة بالفرنسية  

الرومانسية الرائعة التي ترجمت إلى واإلنجليزية، وعن طريق األعمال األدبية 

العربية على نطاق واسع، فقد ترجم الكثير من األدب الرومانس ي وخاصة من 

اإلنجليزية والفرنسية منذ أواخر القرن التاسع عشر. وفي عشرينيات وثالثينيات  

القرن العشرين اشتدت حركة الترجمة، فقد ترجمت أشهر قصائد الرومانسيين 

جليز وأبرز أعمالهم، وزيادة على ذلك كتبت عنهم املقاالت  الفرنسيين واإلن

املستفيضة في مجالت أدبية رائدة مثل "املقتطف" و"الهالل" و"املجلة املصرية"  

و"السياسة األسبوعية" و"أبولو" و"البالغ اإلسبوعي". لذلك نالحظ أن أكثر سمات 

املرحلة األدبية،  األدب العربي الحديث تسربت إلى األدباء واملثقفين في هذه 

 فطبعت بها الثقافة والفكر والفن واألدب.
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أن ما يهمنا من الرومانسية وانجازاتها ذلك الجانب اإلبداعي فيها، فهو يفسر 

 من قضايا الشعر العربي الحديث تطوره فيما بين الحربين العامليتين، 
ً
لنا كثيرا

 من ذلك
ً
 هاما

ً
الخلط والغموض  األولى والثانية، بل لعله يوضح لنا جانبا

 من أحكامنا حول بعض شعرائنا املعاصرين. 
ً
 واالضطراب الذي أحاط كثيرا

 على مدرستي الديوان وأبولو 
ً
 خافتا

ً
وفي السطور القليلة القادمة سألقي ضوءا

 قبل الدخول في مدرسة املهجر وهو موضوع هذا البحث. 

: مدرسة الديوان:
ً
 أوال

ي وعبد القادر املازني وعباس رواد هذه املدرسة هم عبد الرحمن شكر 

 جديدة في الشعر العربي الغنائي، وأحدثت 
ً
محمود العقاد. بثت هذه املدرسة روحا

. عالجت آراء هؤالء كما عالج شعرهم املعاني اإلنسانية العامة 
ً
 كبيرا

ً
فيه تطورا

 
ً
النابعة من قلوب صادقة اإلحساس بما توحي به الطبيعة، وكان شعرهم ذاتيا

أنتجه شعراء اإلحياء )االتباعيون( من شعٍر غيرٍي. وقد اقترنت هذه مقابل ما 

 في بعض األحيان.
ً
 كئيبا

ً
 النزعة الذاتية بتشاؤم حاد، فجاء شعرهم قاتما

اهتمت هذه املدرسة بالعقل مغلبة إياه على العاطفة، رغم تأثرهم باملدرسة 

باتجاهها الروحاني  الرومانسية اإلنجليزية أكثر من غيرها، وهذه املدرسة معروفة

 أكثر من املدرسة الفرنسية. وقد تميزت مدرسة الديوان بما يلي:

 دعت إلى التجديد في موضوعات الشعر. -1

سميت هذه املدرسة بمدرسة الديوان نسبة إلى كتاب "الديوان في األدب  -2

 سنة 
ً
م بينا فيه آراءهما 1921والنقد" الذي أصدره العقاد واملازني معا

 دب. النقدية في األ 

نظر هؤالء إلى الشعر نظرة مختلفة، فرأوا أنه ال بد أن يعبر عن ذات  -3

الشاعر وعن عاطفته، وهاجموا املدرسة االتباعية وفي مقدمتهم أحمد 

 شوقي وما يمثله من أفكار وأساليب تقليدية. 
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فروا من عالم الواقع إلى عالم األحالم والخيال في شعرهم، ولجأوا إلى  -4

ها همومهم وآمالهم الضائعة، وتأملوا في الكون، وتعمقوا الطبيعة ليبثوا إلي

في أسرار الوجود. لذلك نجد في شعرهم مسحة من الحزن والتشاؤم، تصل 

 إلى اليأس.
ً
 أحيانا

استمدوا الصور الشعرية من بيئتهم الجديدة، وحادوا عن التقليد في  -5

 تشكيل صورهم الشعرية. 

السهولة وتجنبوا استخدام  دعوا إلى استخدام لغة العصر املائلة إلى -6

ألفاظ غريبة وحوشية، كما استهجنوا التعقيد. وهم أول من دعا إلى 

 التخفف من الوزن والقافية. 

. حتى   -7
ً
 حيا

ً
دعوا إلى الوحدة العضوية في القصيدة، واعتبروا القصيدة كائنا

إنهم استخدموا طريقة الحكاية في الشعر، مراعاة لتسلسل األفكار 

ذلك ما أخذه العقاد على أحمد شوقي من عدم التزامه وترابطها، ومن 

 بوحدة القصيدة.

جمعوا بين التراث والحداثة كما جمعوا بين التراث العربي والثقافة  -8

 اإلنجليزية. 

تطلعوا إلى املثل اإلنسانية العليا، فالشعر عندهم تعبير عن النفس  -9

 وفلسفية. اإلنسانية، وما يتصل بها من تأمالت فكرية 

: مدرسة أبولو:
ً
 ثانيا

م، أسسها الطبيب الشاعر 1932ظهرت هذه املدرسة بصفة رسمية عام 

، ومن روادها 
ً
أحمد زكي أبو شادي، وهو من كبار شعراء املهجر الشمالي أيضا

إبراهيم ناجي وعلي محمود طه. سميت مدرسة أبولو بهذا االسم نسبة إلى إله 

ذه املدرسة تفادي اإلغريق "أبولو"، إله النور والفن واملوسيقى. كان من أهداف ه

األخطاء التي وقعت فيها املدارس السابقة. أصدرت مجلة اسمها "أبولو"، وكونت  
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جمعية بنفس االسم. تأثر رواد هذه املدرسة بالشاعر خليل مطران، كما تأثروا 

بشعراء مدرستي الديوان واملهجر. طالبوا بالحرية والتحرر من االستعمار 

لقصيدة العربية من وحدة القافية، ودعوا إلى اإلنجليزي، ومالوا إلى تحرير ا 

موسيقى الشعر الهادئة، وقسموا القصيدة إلى مقاطع متأثرين في ذلك باملوشحات 

األندلسية. واستخدوا الشعر املرسل غير متقيدين فيه ببحر واحد، وال بقافية  

واحدة، والتزموا بالوحدة العضوية للقصيدة، منطلقين إليها من باب الوحدة 

شعورية. ومن أهم سمات هذه املدرسة اإليمان بذاتية التجربة اإلنسانية، وأن ال

 فيها مع نفسه، ومالوا إلى استخدام الكلمات  
ً
 يكون صادقا

ً
الشاعر يعبر عنها تعبيرا

ذات الدالالت الشعورية لتحقيق الوحدة الشعورية في القصيدة، كما استخدموا 

 الرمز والكلمات األجنبية. 

بولو في نشأتها وتكوينها إلى األدبين العربي التراثي والغربي الحديث ترجع مدرسة أ 

. أخذت منهما األخيلة واملعاني والصور واألشكال الفنية، وأساليب التعبير  
ً
معا

السهلة والبسيطة في كل من األلفاظ والتراكيب واملعاني واقتبسوا الصور الفنية  

 من البيئة والحياة.

 أسئلة الوحدة 

.اشرح معنى  -1
ً
 املذهب لغة واصطالحا

اكتب نبذة مختصرة عن كل مذهب من املذاهب األدبية التالية:   -2

 املذهب الكالسيكي واملذهب الرومانس ي. 

 ما السمات العامة التي تميز بها املذهب الرومانس ي؟  -3

 أعط فكرة عامة حول مدرستي الديوان وأبولو. -4
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 ف ر االتع
تعرفنا هذه الوحدة على مدرسة املهجر، وكيف تأسست في الغرب وخاصة 

في األمريكتين الشمالية والجنوبية، كما تعرفنا على الخصائص املوضوعية لألدب 

املهجري وما تميز به من النزعة اإلنسانية والتأملية والنظرة التفاؤلية والتشاؤمية  

حرية الدينية والحنين إلى الوطن الذي أرقهم والتسامح الديني وما نادى به من ال

 ومقام الرسول صلى هللا عليه وسلم  في أدبهم ومدى التزامهم بالقومية  
ً
طويال

 العربية وقضايا األمة العربية. 

 

 أهداف
ألقاء ضوء أكبر على مدرسة املهجر، وما دعت إليه من األدب املسمى بأدب  -1

 املهجر. 

املوضوعية ألدب املهجر من النزعة اإلنسانية ومناجاة معرفة الخصائص  -2

الطبيعة والنزعة التأملية والنظرة التفاؤلية والنظرة التشاؤمية والتسامح 

الديني والحرية الدينية والرسول محمد صلى هللا عليه وسلم في أعين أدباء 

 املهجر والحنين إلى الوطن والقومية العربية وقضية فلسطين. 

 

  



36 

 

 مدرسة األدب املهجري 
يعد هذا األدب من اآلداب الحديثة، فقد ولد مع بداية القرن العشرين، 

ولم يلبث أن نما وترعرع حتى بلغ مكانة مرموقة بين أنواع األدب األخرى. ويمكن  

القول باختصار إن هذا األدب يمثل صورة األدب العربي في الغرب بعد الهجرة 

ى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في العصر الشام إل من بلده األصلي وهو

الحديث، وهذه الهجرة أعادت إلى ذاكرتنا هجرة اآلداب العربية إلى بالد األندلس  

منذ أواخر القرن الهجري األول. عاش هذان األدبان، وأقصد األدب املهجري  

د واألدب األندلس ي في بيئة جديدة حمال معهما األسس التي تشبعا منها في بال 

 الشرق، واختلطا بالبيئة الجديدة محدثين ثورة تجديدية في األدب العربي.

يطلق اسم أدب املهجر على األدب الذي أنتجه العرب في الغرب، وكانوا 

من النصارى الذين هاجروا من بالد الشام، وخاصة من سوريا ولبنان إلى 

جمعيات أدبية،  األمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وشكلوا هناك

أهمها الرابطة القلمية في أمريكا الشمالية والعصبة األندلسية في أمريكا الجنوبية،  

وقد أصدرت هذه الجمعيات أو الروابط مجالت وصحف تهتم بشئونهم، وبشئون  

 باملنظور الجديد.  األدب العربي في بلد املهجر

 وقد تميز أدب املهجر بمميزات كثيرة أهمها:

 التحرر من القيود الكثيرة التي يرى هؤالء أنها كبلت األدب وجمدته.  -1

 األسلوب الفني السهل البسيط الخالي من التعقيد. -2

 النزعة الوطنية والقومية والحنين إلى الوطن. -3

 االتصال بالطبيعة ومناجاتها.-4

 النظرة التأملية الفلسفية. -5
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 ة، والحزن.النزعة اإلنسانية والحديث عن اآلالم البشري-6

 الرقة والعذوبة والسالسة. -7

 الحرية الدينية. -8

 غلبة الجانب العاطفي والروحي.-9

عبر شعراء املهجر عن شعورهم وأحاسيسهم بالشعر في أشكاله الحديثة، 

وبالرواية والقصة واملسرحية النثرية، وهي كلها فنون حديثة، ظهرت نتيجة اتصال 

 نون غربية في األصل انتقلت إلى األدب العربي.الشرق العربي بالغرب، فهذه كلها ف

وسأتحدث بالتفصيل عن هذه النقاط ضمن خصائص مدرسة املهجر 

 فيما بعد. 

 في تشكيل األدب 
ً
 أساسيا

ً
مما ال شك فيه أن شعراء املهجر لعبوا دورا

العربي الحديث، وذلك حين فتحوا األبواب على مصراعيها أمام اآلداب الغربية،  

بحظ وافر، ثم جمعوا بينها وبين األدب العربي الذي رضعوا منه،  وأخذوا منها

 وتأسسوا عليه قبل هجرتهم.

 الخصائص املوضوعية لألدب املهجري: 

من أهم ما تميز به األدب املهجري تلك النزعة  النزعة اإلنسانية:-1

اإلنسانية. آمن أدباء املهجر بأن لألدب عامة وللشعر خاصة دور إنساني، فهو 

الذي يمكنه أن يغير املجتمع إلى األفضل، وذلك إليمانه باملثل اإلنسانية العليا، 

تهذيب مثل الحق والخير والجمال، وهذه املثل متفق عليها بين من يسعون إلى 

نفس اإلنسان وروحه، وتعد النزعة اإلنسانية لب أدب املهجر، ومركزه الذي يدور 

حوله. والهدف من هذه النزعة هو تقويم اإلنسان والسمو بقيمه، واستبعاد كل 

ما من شأنه تغريبه عن ذاته. تطورت النزعة اإلنسانية منذ عصر النهضة في 
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 يمثل رؤية فل
ً
سفية متكاملة، وهذه النزعة تهتم بجميع  أوروبا، حتى تبلورت اتجاها

جوانب اإلنسان وما يتعلق باحتياجاته. محورها اإلنسان وقيمه. فغاية األدب 

عند األدباء املهجريين هي تنمية الحياة البشرية، ونشر القيم اإلنسانية النبيلة بين  

 الناس في مجتمعاتهم املختلفة. لذلك أضفى األدب املهجري على األدب العربي 

متعة الحياة وطعم الحرية. ومن األمثلة الجيدة على النزعة اإلنسانية في األدب 

 املهجري ما قال الشاعر ندرة حداد:

 راض بالعصا يا أيها الحامل رمحك

 وسأرض ى أنا خبزك األسود في الحب وملحك

 وسأنس ى جرح قلبي كلما شاهدت جرحك

 وإذا أخطأت نحوي فأنا أطلب صفحك

  تتجلى النزعة اإلن
ً
سانية واضحة في هذا الجزء من القصيدة، ويتجلى أيضا

التسامح اإلنساني. في الرضا بالعصا مقابل الرمح دعوة إلى كسر حدة الغضب 

 
ً
الحيواني الجامح والعنف في الصراع، والشاعر لن يجاري صاحب الرمح تنافسا

عده في اصطناع أسباب القوة استجابة لعنفوان النفس. سموا في اإلنسانية ما ب

سمو، وفي الرضا بالخبز األسود وامللح مقدرة على ضرب أهواء النفس، والتحكم  

فيها، فاإلخالص في الحب واإلستمساك به علو في همة النفس، وقوة خلقية فيها 

تستعص ي على إنسانية الغرب التي ال تؤمن بغير قانون النفع واملصلحة. إنسانية  

أ أخي نحوي فأنا الذي أطلب الصفح تصل إلى أعلى مستواها، بحيث إذا ما أخط

 منه، وليس هو، وهذه قمة في التسامح.

وقد تزامنت هذه النزعة في أدب املهجر مع ما ساد في أوروبا من تعظيم 

شأن اإلنسان إلى درجة التقديس، وخاصة في ظل انتشار أفكار املذهب 

ه
ّ
، أي أنهم أل

ً
وا اإلنسان. الرومانس ي، حتى اتخذه بعض الفالسفة الغربيين إلها
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ً
ب في القرآن هو اإلنسان، وديننا، قرآنا

َ
ثمة فرق بين االحترام والتقديس، فاملخاط

 قد أعلى من شأن اإلنسان حتى أسجد له املالئكة، وسخر له كل ما في 
ً
وسنة

 
ً
السماء واألرض، لقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في األرض جميعا

( أما تقديس 13تفكرون". )سورة الجاثية: آية رقم منه إن في ذلك آليات لقوم ي 

اإلنسان واتخاذه إلها فهذا من تطرف الغرب. وكان ظهور املذهب الوجودي من 

، وهو تقديس اإلنسان، حتى وصفت الوجودية بإنها فلسفة  
ً
هذا املنطلق أيضا

اإلنسان. وهذا األمر إن دل على ش يء فإنما يدل على أن األدب العربي الحديث  

 باألمواج الفكرية التي كانت عم
ً
 قويا

ً
، وأدب املهجر بشكل خاص، ارتبط ارتباطا

ً
وما

 من القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين إلى يومنا  
ً
تموج في الغرب بدءا

 هذا.

 وراء العيش الكريم، ولكنهم لم 
ً
هاجر هؤالء األدباء إلى األمريكتين سعيا

غربة والفقر، فاضطر أكثرهم إلى امتهان أحقر يجدوا هناك إال مرارة العيش وآالم ال

املهن لضمان لقمة العيش، ومن هنا انفجرت في نفوسهم النوازع اإلنسانية  

 من اإلحساس باإلنسان الفقير الذي أنهكته هموم الحياة، فانطلقت 
ً
انطالقا

 شرارة النزعة اإلنسانية في شعرهم ونثرهم.

وبة الجامعة، وال فرق في نظرهم وكانوا يشعرون باإلنسانية الواحدة والعر 

بين السوري والعراقي واملصري، فكلهم عرب همهم واحد وقضاياهم واحدة. يقول 

 الشاعر املهجري الجنوبي إلياس فرحات في مقطع شعري من أكثر املقاطع شهرة:

 إنا وإن تكن الشآم ديارنا

 فقلوبنا للعرب باإلجمال

 نهوى العراق ورافديه وما على

 الجزيرة من حصا ورمالأرض 
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ِكرت لنا الِكنانة خلتنا 
ُ
 وإذا ذ

 نروى بسابغ نيلها السلسال

 بنا وما زلنا نشاطر أهلها

 ُمرَّ األس ى وحالوة اآلمال

يقول الشاعر في هذا الجزء من القصيدة إنه وإن كان أصله من الشام 

ة وبلده الشام فإنه يهوي ويعشق كل البالد العربية، من عراق وأرض الجزير 

ومصر، وإنه مستعد للتضحية بحياته وبكل ما يملك من أجل أي جزء من أجزاء 

 وطنه العربي الكبير. 

كما جمعوا في أدبهم بين الصليب والهالل غير مفرقين بين الناس بالنظر 

إلى أديانهم وأصولهم وأنسابهم وأحسابهم، وفي ذلك يقول الشاعر املهجري  

 ء العصبة األندلسية: السوري ميشال املغربي، وهو من شعرا 

 األم تجمل في عين وليدها

 حتى ولو في أخلق األسمال

 حي الحياة دون املواطن موطنا

 فيه أرى داري وأنظر آلي

 ويظلني علمي الذي قلبه 

 يثوي صليبي في جوار هالل

يقول الشاعر إن أجمل الناس في عين الطفل هي أمه ولو كانت في أخلق 

آخر بيت الصليب بجوار الهالل، واألول عالمة على املالبس، ويجعل الشاعر في 

 النصرانية والثاني عالمة على اإلسالم.
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 االتصال بالطبيعة ومناجاتها: -2

ومما تميز به األديب املهجري هو امتزاجه بالطبيعة ومناجاته لها، ومحاولة 

  بث الحياة فيها. والغابة في نظر أدباء املهجر مصدر للحب الصادق، حتى إن كثي
ً
را

 إياها بالصفاء والنقاء، والبعد عن الضعة والتكلف،  
ً
منهم كان يقدسها، واصفا

وهي بالنسبة لهم رمز العودة للحياة األولى في بساطتها وفطرتها، لذلك كان كثير  

منهم ينظر إليها على أنها معلم فاضل، يهذب نفوسهم، ويصفيها من الشوائب التي 

ن شعراء املهجر من عشاق الطبيعة، يناجونها علقت بها على مّر الزمان. لذلك كا

ويشاطرونها ما في وجدانهم، ويتوجهون إليها، ويشخصونها في صورة كائنات حية  

 تعبر عما تجيش به نفوسهم من مشاعر وأحاسيس. 

 يفرون إليه من واقعهم األليم الذي 
ً
رأى أدباء املهجر في الطبيعة ملجأ

 إلى عالم الحرية املنشودة، والعفوية  عاشوه في الغربة، ورأوا في الطبيعة م
ً
نفذا

املطلقة، والتحرر من التراب واملادة، كما أتاحت الطبيعة لألديب املهجري فرصة 

ليتمكن من نسج خياله، ويمتد بها بال حدود على نحو مطلق في الفضاء الفسيح، 

مرد يحاكي طالقة الطبيعة في أدبه، ويعيش في آفاقها الالمحدودة، في محاولة للت

على الواقع اإلنساني املحدود. وهذا النداء من األديب املهجري كان بمثابة إعالن 

عن التحلل من املجتمعات الصناعية املعادية للطبيعة، والتي تحاول مسخها، 

 ومسخ جمالها، وتحويلها إلى مصانع مادية ملوثة. 

نس ي، كان للطبيعة دور كبير في خلق حّس ذاتي لدى األديب املهجري الروما

 خالدة 
ً
وكان لها إسهام مشهود في تنمية القيم اإلبداعية التي منحت أدبه روحا

 تسير به نحو التجديد والتطور. 

اذ هي امللهم األول للشعراء منذ 
ّ
وكانت الطبيعة وما فيها من جمال رائع أخ

القديم، وقد تميز شعراء املهجر بشكل خاص بمناجاة الطبيعة، ومحاولة التناغم 
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هذا ما قدمه لنا الشاعر املهجري الجنوبي "شكر هللا الجر" من خالل حلم معها، و 

شعري جميل، امتزج فيه الواقع مع الخيال، وصف فيه شالل "يتجوكا" مستخدما 

 األسلوب القصص ي: 

 أتتك بجنح الدجى 
ً
 أحقا

 من الغاب جنّية ساحرة

 سحابة صيف
ً
 وكنت قديما

 تمر بغاباتها عابرة

 لذا حولتك إلى جدول 

 كي تستحم بك املاكرة ل

 بصدر الربيع
ً
 فصرت وساما

 بجيد الحقول 
ً
 وصرت حليا

د منذ قديم الدهور  رّدِ
ُ
 ت

 صدى نغماتك كل الفصول 

 سحابة صيف أتت بها جنية  
ً
يقول الشاعر باسم الجدول: كنت قديما

ساحرة من الغابة في جنح الظالم، وكنت أمر عابرة بغاباتها، فحولتني الجنية إلى  

 في صدر الربيع، وحلية يتزين  جدول كي تس
ً
تحم بها، وبمرور الزمن أصبحت وساما

 بها، وكل الفصول تردد نغماتك الجميلة منذ قديم الزمان.

وقد تولدت لدى الشاعر "القروي" شاعر املهجر الجنوبي مشاعر جميلة 

حاول بها أن يقدس الطبيعة، وكان يعيش في جاللها الُقدس ي نتيجة حياته في 

 عن دياره. يقول الشاعر القروي في قصيدته "الوالدة الجديدة":الغربة بعي
ً
 دا
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 إذا الشمس يا أم الحت هتفت

 هتاف الغريب رأى املوطنا

 وقبلت غرتها بالبنان

 وطوقت بالساعدين الهنا

 كذلك كنت أمد يدي 

... أطفل أنا؟
ً
 إلى النار طفال

 من أبناء وكأن الشاعر يشعر بأنه أخ لألشجار واألنهار 
ً
والوديان، وابنا

الطبيعة، يسترخي بين ذراعيها فيشعر أنه ولد من جديد فتعود إليه طفولته التي  

 يحلم بها.

 النزعة التأملية:  -3

إن التأمل ثمرة التفكير العميق، وله مكانة خاصة في األدب. يقول أنيس 

في الحياة  الخوري املقدس ي: "يراد باألدب التأملي ما ينعكس عن تأمل اإلنسان

 والطبيعة وما وراءهما".

إن النزعة التأملية لها جذور عميقة في الشعر العربي منذ أقدم عصوره، 

 جميلة من الشعر التأملي عند الشعراء الجاهليين واإلسالميين 
ً
فنجد صورا

 على أيدي 
ً
 ووضوحا

ً
والعباسيين. وفي العصر الحديث ازدادت هذه النزعة بروزا

ك نتيجة اجتماع خصائص الشرق الحالم بالغرب املادي شعراء املهجر، وذل

املتطور. هاجر شعراء املهجر إلى الغرب باحثين عن الحرية التي حرموا منها في 

 من الحرية، أكبر مما كانوا 
ً
 كبيرا

ً
بالدهم التي هاجروا منها، ولكنهم وجدوا قدرا

يلون إلى التأمل يحلمون، األمر الذي جعلهم يزهدون في حياة الغرب املادية، ويم

 في الكون والدنيا والحياة باحثين عن حقيقتها وأسرارها.
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إن النزعة التأملية تتطلب قدرة ومهارة كبيرة في تحليل النفس البشرية 

وسبر أغوارها، ومن ثم وصفها بدقة بعد تأمل عميق في الحياة التي عاشوها في 

 الشرق والحياة التي اختاروها في الغرب.

 في أدب الرابطة القلمية، فهؤالء األدباء إن ميزة التأ
ً
مل كانت أكثر وضوحا

كان مترفعين على طبيعة الطين، ويسمون بأنفسهم فوق الحياة، وتسرح أخيلتهم 

في عوالم بعيدة، ويستغرقون متأملين في أسرار الحياة، باحثين عن الحقائق 

أنفسهم يتأملون   الخفية في أغوار النفس البشرية. اتجه أدباء املهجر إلى دخيلة

 من صخب الحياة. ويعد الشاعر إيليا أبي ماض ي من أبرز شعراء املهجر  
ً
فيها فرارا

املنتمين إلى الرابطة القلمية الذين قالوا الشعر التأملي، ونظموا فيه قصائد 

رائعة، فنجده في قصيدته "العنقاء" التي تأثر فيها بابن سينا يفتش عن الحقيقة  

 
ً
 عنها الفجر والظالم والبحر والقصر. يقول إيليا أبي ماض ي:  في كل مكان، سائال

 ما للقبور كأنما ال ساكن 

 فيها وقد حوت العصور املاضية 

 طوت املاليين الكثيرة قبلنا

 ولسوف تطوينا وتبقى خالية 

 أين املها وعيونها وفتونها

 أين الجبابر وامللوك العاتية 

 زالوا من الدنيا كأن لم يولدوا

 
ّ

 القضاء القاسيةسحقتهم كف

 أعمارنا
ُ
 إن الحياة قصيدة

 أبياتها، واملوت فيها قافية
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حظك في النجوم وحسنها
َ
 متع ل

 فلسوف تمض ي والكواكب باقية 

أين امللوك والرؤساء الذين ماتوا وحوتهم األرض تحتها؟ لم ال نراهم كما 

كانوا قبل موتهم، طواهم املوت وكذلك سوف يطوينا، إن كف القضاء ال تترك  

 سوف تشمله. إن حياتنا قصيدة وأعمارنا فيها هي أبيات هذه القصيدة، 
ً
أحدا

واملوت هي القافية التي تنتهي بها أبيات قصيدتنا، ثم يقول الشاعر: متع نفس 

بالحياة وجمالها والنجوم وحسنها، فلسوف تمض ي هذه النجوم وأما الكواكب 

 فستظل باقية. 

 يب عريضة: ومن الشعر التأملي ما قاله الشاعر نس

 يا نفس ما لِك واألنين 

 تتأملين وتؤملين 

 عذبِت قلبي بالحنين 

 وكتبته ما تقصدين 

 وأبيِت يا نفس املنام 

 أفأنت وحَدِك تشعرين

ها نحن في هذه املقطوعة نعيش في جو شعري بهذا السؤال، وهو: يا 

وتؤلم على نفس مالك واألنين؟ فال ندري أهو عتاب أم لوم أم شفقة. وهي تتألم 

نحو ال نعلمه، ولكننا نحس بصدق الشاعر، وهي تعذب القلب بالحنين وتكتمه  

ما تقصد، حنين إلى املجهول، ومن عجب أن تكتم النفس ما تجهل، ثم هل هي 

غير القلب؟ هل هي تعارضه؟ أسئلة ال محل إللقائها وما يجوز أن نبحث لها عن 

فسية غامضة ال نستطيع حلول توضحها، وإال ضاع جمال الشعر، حالة ن

 إدراكها بعقولنا، ألنها أعمق من أن تجتلي وأغنى من أن تنثر نفس تشع. 
  



46 

 

 :النظرة التفاؤلية والنظرة التشاؤمية-3

جمع كثير من أدباء املهجر بين هاتين النظرتين املتناقضتين، فمنهم من بالغ 

 تجميلها في أعين الناس، حتى  
ً
ليبدو كل ش يء في الحياة في التفاؤل في الحياة محاوال

، ومنهم من بالغ في التشاؤم حتى وصل إلى اليأس. لذلك نجد في أدب املهجر  
ً
جميال

 مصطلحي الرومانسية التفاؤلية، والرومانسية التشاؤمية. 

، حتى يصل 
ً
 وحزينا

ً
 عن وطنه فإنه يكون قلقا

ً
حين يكون اإلنسان بعيدا

قدرته على تغيير حاله إلى األحسن، فهو به األمر إلى اليأس وإلى العجز التام لعدم 

 سوى نفسه، فيغلبه التشاؤم، ثم 
ً
 وال حبيبا

ً
 وال أخا

ً
في وضعه هذا ال يجد صديقا

 ،
ً
، ويأمل أن يكون قريبا

ً
يحدوه األمل في الرجوع إلى وطنه، إن لم يكن اليوم فغدا

 فيذهب عنه التشاؤم، ويحل محله التفاؤل واألمل. 

الشاعر إيليا أبو ماض ي امللقب بشاعر األمل  وفي التفاؤل واألمل قال

 والتفاؤل في قصيدته الرائعة "قلت ابتسم": 

ما  قال السماء كئيبة وتجهُّ

 قلت ابتسم يكفي التجهم في السما

ى فقلت له ابتسم
َّ
 قال الصبا ول

 لن ُيرجع األسف الصبا املتصّرِما

التفاؤلية، وإن كانت النظرة التشاؤمية في أدب املهجر أكثر من النظرة 

 عن حياة أفضل، ولكنهم لم يجدوا ما يريدون، 
ً
فهؤالء األدباء هجروا بالدهم بحثا

 من  
ً
فتشاءموا وأصيبوا باليأس، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة لهم غيرت كثيرا

 مفاهيمهم حول الحياة.
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قال الشاعر املهجري نسيب عريضة في قصيدته "علقت عودي على 

 صفصافة اليأس": 

قت عُ 
َّ
 ودي على َصفصافة اليأس عل

 وُرحت في َوحدتي أبكي على الناس

 بَوحشته 
ً
 كأّن في داخلي قبرا

 دفنُت كلَّ بشاشاتي وإيناس ي

ونتيجة لشيوع النظرة التشاؤمية عند أكثر شعراء املهجر ظهرت في شعرهم 

ظاهرة الحزن، وهي من أهم الظواهر في املذهب الرومانس ي، وبشكل خاص في 

شيوع هذه الظاهرة في مدرسة املهجر يعود إلى طول أيام أدباء مدرسة املهجر، و 

.
ً
 حادا

ً
 املهجر في الغربة، وإحساس املهاجر بالزمن إحساسا

 التسامح الديني وحرية العقيدة: -5

دعا إليها أدباء املهجر تحت غطاء "التسامح الديني"، وقد فاضت أقالمهم 

املميزة لألدب املهجري. حاول أدباء في الحديث عنه، وهذه السمة من السمات 

املهجر من خالل املناداة بمعاني التسامح الديني، وعدم التعصب له، والتأصيل  

للحرية الدينية. من أدباء املهجر من كان له رأي صريح في هذه القضية مثل جبران 

 خليل جبران وإيليا أبي ماض ي. يقول إيليا: 

 م يكن فيه سوى اللص منسال فديني كدين الروض يعبق بالشذا  ولو ل

 فكم هش األنسام والنور والندى   وآوى إليه الطير والذّر والنمال

 وديني الذي اختار الغدير لنفسه   ويا حسن ما اختار الغدير وما أحلى

 ذلك:"إن جذور 
ً
ويؤمن جبران خليل جبران بتوحيد األديان، فيقول مؤكدا

الطريق إلله واحد ولخالق واحد، مهما األديان تعود إلى طريق وحيد، وينتهي هذا  
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تغيرت األسماء والعناوين، ومهما تختلف األسماء والظواهر، فللبشر طينة واحدة، 

 وهي تتصل باأللوهية املقدسة". 

إن الحرية والتحرر من أهم الدعامات التي قام عليها األدب املهجري، سواء 

في الفنون واآلداب. واألدب  في املعتقدات الفكرية أو املذهبية أو االجتماعية أو 

املهجري يجمع بين معتقدات كثيرة من إسالم ونصرانية وهندوكية وبوذية. ويؤمن  

كثير من أدباء املهجر بأن اإليمان أمر ذاتي وفطري، وأن األديان مصدرها واحد. 

 يقول جبران خليل جبران في كتابه "دمعة وابتسامة": 

 في 
ً
 في هيكلك، "أنت أخي وأنا أحبك، أحبك ساجدا

ً
جامعك، وراكعا

 في كنيستك، فأنت وأنا أبناء دين واحد، هو الروح، وزعماء فروع هذا 
ً
ومصليا

 الدين أصابع ملتقية في األلوهية املشيرة إلى كمال النفس". 

 رسول اإلنسانية محمد صلى هللا عليه وسلم في أعين أدباء املهجر: -6

ن أشهر شعراء املهجر الذين م  )الشاعر القروي (يعتبر سليم رشيد الخوري  

حثوا املسلمين على استعادة مجدهم، وأشهر من مدحوا النبي صلى هللا عليه  

وسلم في شعرهم، وخاصة في قصيدته "عيد البرية". ُدِعي هذا الشاعر مرة إلى 

لب منه 
ُ
حفٍل بمناسبة املولد النبوي في احتفال أقيم في ساو باولو بالبرازيل،  وط

 قال:أن يلقي كلمة، ف

 أيها املسلمون! أيها العرب! 

يولد النبي على ألسنتكم كل عام مرة، ويموت في قلوبكم وعقولكم 

وأفعالكم كل يوم ألف مرة. ولو ولد في أرواحكم لولدتم معه، ولكان كل واحد 

، واللتقى الشرق 
ً
 عظيما

ً
، ولكان العالم منذ ألف سنة أندلسا

ً
 صغيرا

ً
منكم محمدا

 .. وبالغرب من زمن 
ً
طويل، ولعقدت املادة الغربية مع روح الشرق املسلم حلفا

 بيد.. إلى آخر مرحل الحياة.
ً
 وملش ى العقل والقلب يدا
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أيها املسلمون! ينسب أعداؤكم إلى دينكم كل فرية، ودينكم من بهتانهم 

براء، ولكنكم أنتم تصدقون الفرية بأعمالكم، وتقرؤونها بإهمالكم، دينكم دين 

الجاهلون، دينكم دين النصر، ولكنكم متخاذلون، دينكم دين الزكاة   العلم وأنتم

 ولكنكم تبخلون. 

، يا فيلسوف الفالسفة وسلطان البلغاء. 
ً
 يا محمد! يا نبي هللا حقا

 ويا مجد العرب واإلنسانية. 

 للروح. 
ً
 إنك لم تقتل الروح بشهوات الجسد، ولم تحتقر الجسد تعظيما

 فدينك دين الفطرة السليمة. 

ني ملوقن أن اإلنسانية بعد أن يئست من كل فلسفاتها وعلومها، وقنطت وإ 

 من مأزقها، وراحة من روحها 
ً
، لسوف ال تجد مخرجا

ً
من مذاهب الحكماء جميعا

 وصالح أمرها إال باالرتماء بأحضان اإلسالم.

عندئذ يحق للبشرية في مثل هذا اليوم أن ترفع رأسها، وتهتف ملء 

 صدورها وبأعلى صوتها.

 ثم أنشد قصيدته "عيد البرية": 

 في املشرقين له واملغربين دوي   عيد البرية عيد املولد النبوي 

شمس الهداية في قرآنه   عيد النبي ابن عبدهللا من طلعت

 العلوي 

 للورى وهدًى 
ً
 يا للتمدن عم الكون من بدوي  بدا من القفر نورا

 لدولته 
ً
 لك  يا فتح األرض ميدانا

ً
 ل قوي صارت بالدك ميدانا

فدي عوده وذوي   يا حبذا عهد بغداد وأندلس 
ُ
 عهد بروحي أ
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 فيتل ما في تواريخ الشعوب ُروي  من كان في ريبة من ضخم دولته 

 ال ُينهض الشرق إال حبنا األخوي   يا قوم هذا مسيحي يذكركم

كرتم رسول هللا تكرمة
َ
 فبلغوه سالم الشاعر القروي  فإن ذ

اللطيف األستاذ بكلية دار العلوم: "لقد كانت  قال الدكتور حماسة عبد 

تلك القصائد تكشف عن جو التسامح الديني والعالقات اإلنسانية بين األقباط  

، ألن الشعر ال ُيكتب  
ً
: "لقد كانوا يحبون الرسول فعال

ً
واملسلمين"، وأضاف قائال

 سبب مدح الشوا 
ً
م دون إيمان حقيقي بما يدور في نفس الشاعر". وأوضح مبينا

للرسول صلى هللا عليه وسلم وعدم مدح املصريين له: "إن تلك الظاهرة لم تنتقل  

إلى الشعراء املسيحيين املصريين ألن الوضع يختلف لدى اللبنانيين والشوام 

بصفة عامة، فاملارون واملسيحيين أغلبية عددية في لبنان بينما هم أقلية في 

ة، هذا الشعور الذي جعل مصر، وشعور األغلبية يختلف عن شعور األقلي

الشعراء املصريين يتجنبون الفئة األخرى الغالبة، فلم نر قصائد من الشعراء 

 املسيحيين تمدح الرسول صلى هللا عليه وسلم". 

ويرى األستاذ أحمد حسن أن الرسول صلى هللا عليه وسلم شخصية 

ل  عاملية أثارت إعجاب الغرب قبل الشرق، خاصة في القرون الوسطى، وقب

موجات اإلساءة للرسول صلى هللا عليه وسلم واإلسالم، حتى إن الكاتب اإلنجليزي  

 لحل مشاكل العالم أجمع، وهو يحتس ي  
ً
الشهير برناردشو قال: "لو كان محمد حيا

 من القهوة". وحيث أن شعراء املهجر كانوا يعيشون في الغرب، فقد انتقلت  
ً
فنجانا

 إليهم تلك الثقافة، وتأثروا بتلك ا 
ً
لثقافة التي تؤمن بوحدة األديان، وأن محمدا

:
ً
 هو رسول اإلنسانية. وقد عبر أحمد شوقي عن هذه الروح قائال

 ويوقرون ألجلنا اإلسالما  نعلي تعليم املسيح ألجلهم

 لو شاء ربك وّحد األقواما  الدين للديان جل جالله 
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 ويقول مطران خليل مطران :

 في سبيل هللا محمودملأرب   عانى محمد ما عانى بهجرته

 ويقول إلياس فرحات: 

 غمر األرض بأنوار النبوة

 كوكب لم تدرك الشمس علوه

 إن في اإلسالم للعرب ُعال

وة
ُ
خ

ُ
 إن في اإلسالم للناس أ

 من رأى األعراب في وثبتهم

ُموه
ُ
 عرف البحر ولم يجهل ط

وقد نظم الشاعر املهجرى الكبير جورج صيدح قصيدة رائعة في مدح النبي 

 بما صل
ً
ى هللا عليه وسلم باسم "حراء يثرب" يستنهض فيها األمة العربية مذكرا

 بعث به النبي صلى هللا عليه وسلم، يقول فيها:

 يا من سريت على البراق

 وُجرت أشواط العنان

 آن األوان ألن تجدد

 ليلة املعراج .. آن

 عّرِج على القدس الشريف

 ففيه أقداٌس تهان

 ماذا دهاهم هل عصوك
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 بح الغازي جبانفأص

 أنت الذي علمتهم

 دفع املهانة بالسنان

 ونذرت للشهداء جنات وخيرات حسان

 يا صاحبي بأي آالء النبي تكذبان 

 االقتباس من القرآن واضح في هذه القصيدة.

وللشاعر املهجري جورج سلستي وهو شاعر غير مشهور قصيدة رائعة في 

 مطلعها:مدح النبي صلى هللا عليه وسلم يقول في 

 أقبلت كالحق وضاح األسارير

 يفيض وجهك بالنعماء والنور 

 إلى النبي صلى هللا عليه وسلم عن تقصيره في الوفاء 
ً
ويقول في نهايتها معتذرا

 بشعره وكلماته في حقه: 

 يا سيدي يا رسول هللا معذرة

 إذا كبا فيك تبياني وتعبيري 

 ماذا أوفيك من حق وتكرمة

 يري وأنت تعلو على ظني وتقد

 الحنين إلى الوطن: -6

كانت أرض الكنانة أول ملجأ ألدباء الشام، واملناخ املالئم لإلبداع والنشاط 

الفكري الحر، فقد هاجر إليها عدد كبير منهم أمثال جورجي زيدان ويعقوب 



53 

 

صروف ومي زيادة، وكان لشعراء املهجر النصيب األوفى من هذه الهجرة، فقد 

لذي كانوا ينشدونه. كل من يهاجر إلى بلد غريب يعيش وجدوا في مصر جو الحرية ا 

حالة من فصام الشخصية، أو يمكننا القول إنه يعيش شخصيتين اثنتين، 

شخصية تكونت قبل الهجرة، وهي األساس التي تلونت بأطياف وطنه الذي عاش 

فيه طفولته وشبابه ومعظم سني حياته، وتشرب منه عاداته وتقاليدة ولغته  

 لبيئته التي نشأ فيها. والشخصية الثانية هي التي ودينه، فيأ
ً
تي فكره انعكاسا

تشكلت في الغربة، مثل شجرة نمت في تربة غير تربتها التي نبتت فيه. واملهاجر 

مضطر إلى تقبل الحياة الجديدة في بلد املهجر الذي اختاره بإرادته الحرة، حتى 

ال يتم بسهولة، فال بد من أن ينجح في حياته التي سعى إليها بنفسه، ولكن ذلك 

يعاني معاناة قاسية حتى يتأقلم مع الظروف الجديدة، وحتى يستطيع أن يجمع 

بين ماضيه الذي رضع منه وحاضره الذي يجد صعوبة في تقبله. يظل يشعر  

بالغربة في البيئة الجديدة، حيث يحن إلى دياره األولى ولسان حاله يقول ما قاله 

 تمام: الشاعر العباس ي أبو 

 نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 

 ما الحب إال للحبيب األول 

 كم من منزل في األرض يألفه الفتى

 ألول منزل 
ً
 وحنينه أبدا

نجد األديب املهجري الذي يعيش في أجواء الغربة يحن إلى مراتع الصبا 

ويشتاق إلى حضن األم وسماء الوطن، وكأن حب الوطن والحنين إليه هو املطهر 

الذي يشعر به تجاه وطنه، وكأنه حين هجر وطنه أذنب في حقه. وهذا   من الذنب

الحنين هو الالوعي الذي يخفف من إحساسه بعقدة الذنب، وهذا وإن كان ينطبق  

 عليهم حين 
ً
على هؤالء الشعراء حين هاجروا إلى األمريكتين، فإنه ينطبق جزئيا
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 عن لبنان  هاجر بعضهم إلى مصر في البداية، وإن كانت مصر ال تختل
ً
ف كثيرا

 وسوريا في العادات والتقاليد واللغة. 

وهذا هو الشاعر املهجري السوري زكي قنصل املولود في بيروت الذي هاجر 

 إلى األرجنتين وانضم إلى العصبة األندلسية يحن إلى وطنه، فيقول: 

 نفحة من شميم أرض النبوة   أيها العائدون للشام هال

 واشتهينا تحت العريشة غفوة  علم هللا كم صبونا إليها

والبيت التالي للشاعر املهاجر "شكر هللا الجر" الذي هاجر إلى البرازيل 

 :
ً
 تمنى أن يدفن فيه ميتا

ً
 واستقر فيها، وحين يئس من العودة إلى بلده حيا

 إن حرمنا من نعمة العيش فيه 

 ما حرمنا من مرقد في جواره

 القومية العربية: -8

 وهذا االتجاه أو 
ً
املوضوع ذو صلة قوية باملوضوع السابق، بل يعد سببا

 لحنينهم إلى أوطانهم، فقد ظل 
ً
له، أي أن حبهم ألوطانهم وتعلقهم بها كان سببا

الوطن نشيد هؤالء الشعراء في غربتهم، فقد كانت أرواحهم في الشرق العربي 

 للرج
ً
 وحنينا

ً
وع إلى بالدهم الذي نشأوا فيه وأجسادهم في بالد املهجر تحترق شوقا

التي نشأوا وعاشوا فيها. كانوا يتابعون أخبار أهلهم وتطور األحداث في أوطانهم 

 لقضاياهم 
ً
بشوق كبير، ومن ثم كانوا ينظمون الشعر ويكتبون املقاالت انتصارا

 بتاريخ  
ً
 عن القومية العربية، وأشدهم إيمانا

ً
القومية والوطنية، ومن أكثرهم دفاعا

مجاد: رشيد سليم الخوري املعروف بالشاعر القروي، وإلياس  العرب الحافل باأل 

طعمة امللقب بأبي الفضل الوليد، وجورج صيدح، وإلياس فرحات، ومحبوب  

 باسم النادي الفينيقي
ً
 أدبيا

ً
، 1الشرتوني. وحين أسس الشاعر "عقل الجر" ناديا

 
 عام يف بالد الشام.  2500فينينقيا اليت نشأت فيها احلضارة الفينيقية القدمية قبل امليالد بـ  نسبة إىل  -1
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فينيقي، عاتبه إلياس فرحات بشدة لتسميته النادي بهذا االسم، وهو النادي ال

وكان عليه أن يربطه بالعروبة، حتى ال يضيع الشعور بالقومية العربية. ويقول 

 عن حنينه إلى بالد العروبة: 
ً
 محبوب الشرتوني معبرا

 قالوا: تحب الُعرَب؟ قلت: أحبهم، يقض ي الجواُر علّي واألرحاُم.

 قالوا: لقد بخلوا عليك، أجبتهم: أهلي وإن بخلوا علي كرام.

 يانة؟ قلت: جيل زائل وتزول معه حزازة وخصام.قالوا: الد

 ومحمد.. بطل البرية كلها هو لألعارب أجمعين إمام. 

وكثير من هؤالء الشعراء كانوا ينتهزون املناسبات الدينية املختلفة ليعبروا 

عن مشاعرهم القومية، فهذا نصر سمعان ينتهز مناسبة مولد النبي الكريم صلى 

م العروبة ويصف أحوالها، ويطلب من النبي صلى هللا هللا عليه وسلم ليجسد آال 

عليه وسلم العودة إلى الدنيا ليجمع شتات العرب مرة أخرى. وقد بلغ من تعصب  

الشاعر القروي للعروبة مدى غير محدود، وشعره القومي يدل على ذلك، حيث 

 يقول في مقدمة ديوانه:

السمية في أمريكا بأكثر  "قبل الثورة الفرنسية، وقبل شريعة تحرير العبيد ا 

من ألف سنة، جهر شارعنا العربي األعظم بمبدأ الحرية واإلخاء واملساواة، فجعل 

فك الرقاب كفارة عن الذنوب، وزلفى إلى هللا، وقال في حديثه: اإلنسان أخو 

 من نزعته  
ً
اإلنسان أحب أم كره". وكان القروي يعبر عن رأيه في العروبة انطالقا

 القومية. 

 قضية فلسطين: -7

كان أدباء املهجر يتابعون أخبار الوطن العربي وقضاياه، وعلى رأسها قضية 

فلسطين، وهي من أهم قضايا املسلمين، وإن كان أدباء املهجر ينظرون إليها على 
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، فهي 
ً
أنها من أهم قضايا العرب، وقد ركز شعراء املهجر على هذه القضية كثيرا

دمل إال بعد تحريرها من أيدي الغاصبين من  جرح العرب الغائر، الذي لن ين

، وعّدوها من أكبر مآس ي األمة 
ً
اليهود الصهاينة، وقد بكى أدباء املهجر عليها كثيرا

 العربية في العصر الحديث. يقول إيليا أبو ماض ي:

 ِديار السالم وأرض الَهنا

 يشقُّ على الكل أن تحزنا

طب ِفلسطين خطب الُعال
َ
 فخ

  هينا وما كان ِرزء العال 

وأشادوا في شعرهم ونثرهم بكفاح أبناء فلسطين ونضالهم املستمر ضد 

االستعمار البريطاني، وتآمره مع الصهاينة، ونبهوا العرب إلى الدسائس التي تحاك 

ضدهم. ويعتبر أدباء املهجر من أوائل الذين لفتوا انتباه العرب إلى الخطر الذي 

مؤامرات ضد الشعب الفلسطيني، وندد يحدق بهم من الصهاينة وما يدبرونه من  

شعراء املهجر وكّتابها بتقصير الحكام العرب في الدفاع عن فلسطين، ودعوا إلى 

 إلى جنب في وجوه أعداء األمة العربية،  
ً
 جنبا

ً
 واحدا

ً
الوحدة العربية للوقوف صفا

وفي النهاية أكدوا من خالل أدبهم على تضامنهم ووقوفهم مع إخوانهم 

 ن بكل ما أوتوا من قوة.الفلسطينيي

وقد أولى الشاعر املهجري أبو الفضل الوليد فلسطين أهمية خاصة، ونرى 

 في ديوانه الزاخر بقصائد تعالج هذه القضية، فجاء في شعره:
ً
 ذلك واضحا

 فال تنامي على الضيم وال تقفي حيرى فروح صالح الدين ترعاك

 انهاكمن الفرنج أرى اإلسالم في خطر ولليهود انتهاك و 
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وال يفوتنا هنا أن ندرك استدعاء هذا الشاعر املهجري النصراني لشخصية 

إسالمية كان لها دور رائد في تحرير بيت املقدس من أيدي الصليبيين، وهو صالح 

 الدين األيوبي. 

 وكتب الشاعر القروي في ذكرى وعد بلفور يقول:

عبدون اإلنسان، إلى بلفور وكل البالفرة الذين استعبدوا، وال يزالون يست

 ويستبيحون األوطان في كل زمان ومكان:

فاحسب حساب الحق يا   الحق منك ومن وعودك أكبر  

 متجبر 

 مهج العباد خسئت يا مستعمر  تعد الوعود وتقتض ي إنجازها

 يا بلفر لو كنت من أهل املكارم لم تكن 
ً
 من جيب غيرك محسنا

   فلقد نفوز ونحن أضعف أمة
ً
 وأنت األقدروتؤوب مغلوبا

 كذب تعالى الحق عما تنشر  يا مصدر الكذب الذي ما بعده

 
ً
 وتذيع أنك في البالد معمر  تجني على وطن املسيح مدمرا

 ما أجدر األحرار أن يتحرروا  مستعبد اإلنسان عبد لألذى 

 تأبى املروءة أن ينام ويسهروا يدعوك شعبك يا صالح الدين قم

 الرحيل فعد إليهم يذكروا قبل   نس ي الصليبيون ما علمتهم

يخاطب الشاعر القروي في هذه األبيات املستعمر املستبد، ويقول له بكل  

شجاعة: إن الحق أكبر منك ومن كل وعودك، ديدنك أن تعد وال تفي، لو كنت 

  ،
ً
 بريطانيا

ً
من الكرام ملا كنت تعد من جيب غيرك يا بلفر، وبلفور هذا كان سياسيا

م  1919م إلى  1916م، ومن عام  1905م إلى عام  1902عام  تولى رئاسة الوزارة من  
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ي باسمه بإنشاء وطن قومي    للخارجية. اشتهر بإعطاء وعد لليهود ُسّمِ
ً
عمل وزيرا

 لهم في فلسطين، ولذلك قيل: أعطى من ال يملك ملن ال يستحق. 

 
ً
: قد ننتصر ونحن أضعف أمة، وترجع خاسرا

ً
يستمر الشاعر القروي قائال

 وأنت
ً
األقدر كما يظهر، ألن الدنيا ال أمان، لها يوم لك ويوم عليك، ثم  وخائبا

 للكذب، وصل في كذبه إلى أقص ى 
ً
يصفه بأنه كذاب أشر، حتى إنه جعله مصدرا

: كيف تجرؤ 
ً
حد، تعالى الحق عما ينشر من ضالالت وأكاذيب، ثم يخاطبه قائال

وتدعي أنك إنما  يا بلفور على التطاول على بلد املسيح عليه السالم وتدمره،

تعمره، وتستعبد الناس، فأنت عبد لألذى والضرر، ما أجدر األحرار أن يتحرروا 

من استعبادك لهم. ثم يتوجه بخطابه إلى صالح الدين األيوبي، ويقول له: إن 

شعبك يدعوك لتحرره من جديد، فقم، تأبى املروءة أن تنام تحت األرض وأنت 

ا هم ليفسدوا في بيت املقدس، لقد نس ي  قائد الحرية وناصر الحق، ويسهرو 

 الصليبيون الدرس الذي لقنتهم قبل رحيلك، فعد إليهم، وذكرهم بما نسوا.

 

 أسئلة الوحدة:

1-  
ً
لألدب عند أدباء املهجر دور إنساني كبير. اشرح هذه العبارة مستشهدا

 ببعض شعرهم.

ن كيف تميز الشعر املهجري بالنزعة التأملية. ووضح األسباب   -2 التي دعتهم بّيِ

 إلى النزوع إلى التأمل.

 بموقف جبران  -3
ً
اشرح كيف دعا أدباء املهجر إلى التسامح الديني، مستشهدا

 خليل جبران من هذه القضية. 

 ما موقف أدباء املهجر من رسول اإلنسانية محمد صلى هللا عليه وسلم؟  -4
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الخصائص الفنية الشكلية ألدب 
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 التعارف
الخصائص املوضوعية ألدب املهجر سوف ندرس في هذه بعد أن عرفنا 

 عن الوحدة 
ً
الوحدة الخصائص الشكلية والفنية ألدب املهجر بالحديث أوال

العضوية ومدى تركيزهم عليها، ثم نعرف كيفية استخدامهم للشكل القصص ي  

في شعرهم، ثم نرى مدى التزامهم بأصول وقواعد الشعر العربي العامودي، ومدى 

 على تلك األصول، وإلى أي حد وصلوا في تجديدهم في الشعر العربي. خروجهم 

 

 أهداف
بيان الخصائص الشكلية ألدب املهجر من الوحدة العضوية والرمز   -1

 واستخدام الشكل القصص ي في شعر املهجر والتحرر من الوزن والقافية. 

التعريف بالجماعات األدبية في بالد املهجر، وأهم هذه الجماعات  -2

 جماعتان: الرابطة القلمية والعصبة األندلسية. 

في التجديد في الشعر ومدى معرفة الحدود التي وصلوا إليها  -3

 تقليدهم للشعر العربي القديم. 
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الخصائص الفنية الشكلية ألدب 

 املهجر
وجدت عدة خصائص فنية ميزت شكل أدب املهجر وخاصة الشعر 

املهجري، فقد مال أدب املهجر إلى اللغة السهلة البسيطة، حتى إنه استحدث  

 فيه من الكلمات السهلة الجديد 
ً
 حديثا

ً
ة املستخدمة في حياتنا اليوم،  قاموسا

وقد ركز هذا األدب على الوحدة العضوية، واعتمد على الرمز في تشكيل الصورة 

الشعرية، واتجه إلى شعر التفعيلة، واستخدم الشكل القصص ي في القصيدة، 

 وتحرر من الوزن والقافية إلى حد كبير. 

لتي جعلت وفيما يلي سأتحدث عن هذه الخصائص الفنية ألدب املهجر، ا 

 ذا شكل فني خاص ميزته عن األدب العربي عبر عصوره السابقة الطويلة. 
ً
 منه أدبا

وتتمثل في وحدة املوضوع، ووحدة الجو  الوحدة العضوية:  -1

النفس ي للقصيدة، وترتيب األفكار والصور واألحداث في بناء متماسك، وهذه 

ير" و"التينة  الوحدة العضوية تظهر أكثر في الشعر القصص ي ك"الحجر الصغ

 الحمقاء" إليليا أبي ماض ي. 

تقوم وحدة القصيدة على تشبيه القصيدة بجسم كائن حي له أعضاء 

بعضها متصل ببعض، بترتيب خاص حسب رؤية الشاعر في القصيدة، فال يمكن  

تقديم بيت على بيت، وال مقطع على مقطع، كما ال يمكن حذف ش يء منها، فيختل  

ا العضوية، وتفقد ترابطها، وبالتالي ال تستطيع أن نظام القصيدة وتختل وحدته

 تؤدي رسالتها.
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كانت وحدة القصيدة أول ش يء اهتم به رواد التجديد، وعّدوها من سمات 

الحداثة في القصيدة العربية الحديثة، وقد تجلى االهتمام بوحدة القصيدة في 

القصيدة من كتابات مطران خليل مطران والعقاد وآخرين، الذين اعتبروا وحدة  

املقاييس الفنية التي قاسوا بها شعر معاصريهم، ملعرفة حظهم من الحداثة، وقد 

تشدد بعضهم في أحكامهم على بعض الشعراء حين وجدوا بعض قصائدهم قد 

حادت عن هذا املقياس، حيث يمكن تقديم بعض أبياتها على بعض دون أن يخل 

أخذه العقاد في كتابه "الديوان" ذلك بالقصيدة، ومن أبرز األمثلة على ذلك ما 

على أحمد شوقي من أن بعض أبيات قصائده يمكن إعادة ترتيبها دون أن يخل  

 بوحدة القصيدة.
ً
 ذلك بالقصيدة ومعانيها وأهدافها، وقد ُعدَّ ذلك إخالال

ويقصد شعراء املهجر بالوحدة العضوية توحيد موضوع القصيدة، 

ر هذه الوحدة عند شعراء املهجر على وجعلها تدور حول غرض واحد. لم تقتص

 ما نجد عنوان 
ً
القصيدة الواحدة، بل حرصوا عليها في دواوين كاملة، فكثيرا

 الديوان يجمع كل ما فيه من قصائد وموضوعات. 

كما تعني الوحدة العضوية وحدة العمل األدبي القائم على فكر واحد، 

القصيدة الشعرية الواحدة، وتعد وليس على أفكار متعددة أو متفرقة داخل 

 على التجديد في القصيدة العربية الحديثة. والوحدة 
ً
الوحدة العضوية عنوانا

 من وحدة املوضوع، فالوحدة العضوية تعني وحدة املوضوع 
ً
العضوية أكثر شموال

 ووحدة العاطفة ووحدة املشاعر وترابط األفكار وتسلسها في إطار واحد.

 من واألسلوب القصص ي الذ 
ً
ي عرفت به القصيدة العربية الحديثة أيضا

 
ً
مظاهر الوحدة العضوية في القصيدة، ألن القصة مبينة على تالحم أجزائها تالحما

 بين أشد 
ً
يجعلها وحدة واحدة. ويمكن القول إن الوحدة العضوية توجد أحيانا
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 في العمل األدبي الواحد، بشرط أن يجمعها خيط  
ً
 وتنافرا

ً
شعوري العناصر تباعدا

 واحد. وفي األشكال األكثر حداثة أصبحت وحدة القصيدة أكثر خفاًء ودقة.

وموسيقى الشعر في أدب املهجر تسري في ثناياه جامعة بين أجزاء القصيدة 

 
ً
 موسيقيا

ً
الواحدة، ومؤدية إلى الوحدة العضوية. فقد أخرج لنا شعر املهجر شعرا

 في األوزان، كما نوعوا في القوافي. وقد حاول ميخائيل نعيمة في كتابه  
ً
جميال

قى، فالحياة عنده ترنيمة يسمعها "الغربال" أن يوجد عالقة بين الشعر واملوسي

الشاعر، ويعبر عنها بعبارات موزونة رنانة، فالشاعر الذي تعانق روحه الكون  

 يدرك هذه الحقيقة، لذلك نراه يصوغ أفكاره وعواطفه في كالم موزون منتظم.  

ويرى نعيمة أن القصد األساس ي من الوزن هو التناسق والتوازن في التعبير 

، وكان سبب عن العواطف واألف
ً
 طبيعيا

ً
كار، وال شك أن األوزان نشأت نشوءا

ظهورها هو ميل الشاعر إلى تلحين عواطفه وأفكاره، ولذلك لحق الوزن بالشعر، 

 إلى جنب. 
ً
 وهكذا نما الشعر العربي ونمت أوزانه جنبا

 الرمز األدبي:  -2

من أبرز الوسائل التي يستخدمها الشاعر لتشكيل الصورة الشعرية هو 

، ملا فيه من طاقات إيحائية كبيرة، وقد اهتمت به العلوم والفنون املختلفة  الرمز

كٌل في مجاله، وحسبما يناسب ذلك العلم أو تلك الفنون. أما الرمز األدبي فهو 

عبارة عن إشارة حسية لش يء غير حس ي، فالرمز يتطلب مستويين، مستوى األشياء  

 للرمز، ومستوى الحا
ً
الت املعنوية املرموز إليها، الحسية التي تشكل قالبا

 نحصل  
ً
وباندماجهما يكون لدينا الرمز، والرمز واملرموز إليه ال ينفكان، بهما معا

على الرمز الشعري، وإذا استغنينا عن أحدهما فإننا نفقد الرمز. والرمز الشعري 

يبدأ من الواقع املادي املحسوس ليحول هذا الواقع إلى واقع نفس ي وشعوري 
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. ففي قصيدة "التينة الحمقاء" يتخذ  تجريدي، ال 
ً
 صارما

ً
 يمكن تحديده تحديدا

 على البخيل وجزاء بخله، فهذه التينة  
ً
الشاعر إيليا أبي ماض ي من التينة رمزا

بخلت بظلها وثمرها على من حولها، فضاق بها صاحب البستان في نهاية األمر 

 دة الشعرية القصصية: فقطعها وأحرقها. وفيما يلي املشهد األخير من هذه القصي

 عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه 

 فازينت واكتست بالسندس والشجر

 وظلت التينة الحمقاء عارية 

 كأنها وتد في األرض أو حجر

 ولم يطق صاحب البستان رؤيتها

 فاجتثها فهوت في النار تستعر

 من ليس يسخو بما تسخو الحياة به

 فإنه أحمق بالحرص ينتحر

إيليا أبو ماض ي مشهد الربيع، وقد أقبل في موكب ضخم، يصور لنا الشاعر  

 يفوق 
ً
وقد استعد الكون كله الستقباله، إال تينة حمقاء، وهبتها الحياة جماال

جمال األخريات، فيقترب منها البشر ليستمتعوا بجمالها، ولكنها بخلت عليهم بذلك  

راضية عن   الجمال ألنها ال تستفيد منه وهم يستفيدون. لم تكن هذه التينة

ثمر، وبقيت عارية حتى ال يتمتع اآلخرون بظلها  
ُ
ورق ولم ت

ُ
حالها، ولذلك لم ت

وثمارها، وفي النهاية امتدت يد البستاني، واجتثتها من جذورها، وألقت بها في 

النار، لتكون عبرة لغيرها ممن يتمردون على الحياة، ويمتنعون عن البذل والعطاء.  

 على ذلك اإلنسان الحاقد األناني الذي يرى في والشاعر يستخدم التينة رمز 
ً
ا

  .
ً
 وجوده هو كل ش يء، وال يرى في وجود اآلخرين شيئا
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استخدم شعراء املهجر الرمز إلثراء املضمون الذي كان مركز اهتمامهم ولو 

كان على حساب الشكل، ألنه يضفي عليه رؤية شاملة وعمق فكري وخيال 

مما يميز رمز املهجريين عن رمز غيرهم من خصب، وبه يتماسك بناء القصيدة، و 

 الشعراء أن رمز املهجريين واضح ال غموض فيه.

 ال غموض 
ً
 واضحا

ً
وإليليا أبي ماض ي قصة استخدم في الرمز استخداما

فيه، حيث تحدث في قصته الرمزية الرائعة "الحجر الصغير" عن حجر صغير في  

ك مكانه، فكان سقوط السد  سد عظيم، فاستصغر كيانه أمام السد الكبير، فتر 

 وانهياره، ومن ثم غرق املدينة كلها. 

 وهو يغش ى املدينة البيضاء  سمع الليل ذو النجوم أنينا

 س يطيل السكوت واإلصغاء  فانحنى فوقها كمسترق الهم 

 كأهل ال
ً
 كهف ال جلبة وال ضوضاء  فرأى أهلها نياما

 حراءيان واملاء يشبه الص   ورأى السد خلفها محكم البن

 د يشكو املقادير العمياء كان ذلك األنين من حجر في الس

 ال حكمة وال مضاء   حجر أغبر أنا وحقير
ً
 ال جماال

 بسالم إني كرهت البقاء  فألغادرهذا الوجود وأمض ي 

 أرض والشهب والدجىوالسماء وهوى من مكانه وهو يشكو ال

 البيضاءفان يغش ى املدينة   فتح الفجر جفنه فإذا الطو

 ينم عن حزن، وهو 
ً
شبه الشاعر الليل بشخص يسمع، حيث سمع أنينا

يغش ى املدينة، أي وهو يغطي املدينة البيضاء بظالمه وبنجومه الالمعة التي تتألأل  

في السماء، ثم أخذ هذا الليل يسترق السمع، ويطيل السكوت ليصغي إلى مصدر 

، فشبههم بأهل الكهف هذا األنين واأللم والحزن. نظر إلى املدينة ف
ً
رأى أهلها نياما

لشدة غرقهم في النوم، ورأى السد خلف املدينة محكم البنيان واملاء يتموج فيه  
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 من 
ً
 عرف الليل مصدر الصوت، فقد كان الصوت صادرا

ً
كتموج الصحراء، وأخيرا

حجر صغير يندب حظه، ويحط من قدر نفسه، ويقول: ليس لي شأن في هذه 

 الدنيا، ال أحد ي
ً
نظر إلي وال أحد يهتم بي، وال قيمة لي، ويقول: لست رخاما

  :
ً
، وال صخرة تكمل البنيان، ويواصل في تحقير نفسه قائال

ً
فينحتون مني تمثاال

ولست كاألرض الواسعة التي تشرب املاء، فتحفظه في جوفها، ولست أسقي 

 تتنافس عليه الحسان، ويقول 
ً
 وال درا

ً
: لست إال الحدائق الغناءه، ولست جوهرا

 أغبر، فيقرر أن يغادر مكانه بسالم، فقد كره البقاء. وبمجرد مغادرته 
ً
 صغيرا

ً
حجرا

 ينهار السد الكبير، ومع بزوغ الفجر يغرق طوفان املاء املدينة البيضاء.   

كما تتجلى في هذه القصيدة وحدة العضوية للقصيدة، والرمز البسيط 

تخدم الشاعر الوسيلتين السابقتين الواضح الجلي الذي ال غموض فيه، وقد اس

في قالب قصص ي متماسك ومحكم وجذاب، فجمع ثالث وسائل لتحقيق هدف 

 واحد.

 استخدام الشكل القصص ي في القصيدة:   -3

لجأ أدباء املهجر إلى أسلوب القصة الفني وسيلة للتعبير عما يجيش في 

وأن يصورها نفوسهم، وقد استطاعوا بهذا األسلوب أن يحللوا النفس البشرية، 

، ألن القصة في األصل فن نثري، وهو أقرب إلى اإلنسان من الشعر، 
ً
 دقيقا

ً
تصويرا

فالنثر أقرب إلى الواقع بينما الشعر أقرب إلى الخيال. بل إن القصة من أقرب 

 الفنون النثرية إلى الواقع.

وقد شاعت القصة الشعرية عند بعض شعراء املهجر، أبرزهم إيليا أبي 

 إلى درجة أنه ال يخلو ديوان من دواوينه ماض ي، الذ
ً
ي استخدم هذا األسلوب كثيرا

منه. يعبر أبو ماض ي في قصيدة "الحجر الصغير" عن فلسفته االجتماعية في  
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املساواة بين أفراد املجتمع، وهو في هذه القصيدة يبث الحياة في الجمادات، 

ر من استعمال ويصبغ عليها صفات األحياء في أسلوب قصص ي بديع، حيث يكث

األفعال املاضية التي عادة ما يستخدمها كتاب القصص، مثل: "سمع الليل"  

و"كان ذلك األنين" و"فانحنى فوقها" و"فرأى أهلها" و"هوى من مكانه" و"فتح  

الفجر جفنه" كما رأينا في قصيدته "الحجر الصغير". كما يكثر من استخدام 

ذه تربط بين مقاطع حروف العطف كما في القصص، وحروف العطف ه

القصيدة وأفكارها، فتضفي على األحداث سمة الترتيب التي تالئم الجو 

القصص ي، وهذه الحروف تعمل عمل املادة التي تساعد على التحام لبنات البناء،  

والتصاقها ببعض. يقول أبو ماض ي في خاتمة القصة في هذه القصيدة: "وُيغرق 

 القصة بهذه  الطوفان املدينة البيضاء، ألنها لم
ً
تهتم بهذا الحجر الصغير"، منهيا

 النهاية الكارثية الحزينة. 

 التحرر من الوزن والقافية:  -4

ومما ال شك فيه أن األدب املهجري صبغ األدب العربي بصبغة جديدة 

تميزت باالتجاه إلى العاطفة والوجدان، كما عرف هذا األدب بالتحرر من القيود 

األدب أنها تقف حجر عثرة أمام انطالق األديب وتعيق إبداعه، التي رأى رواد هذا  

 وتطفئ عاطفته املتأججة، وتصرف اهتمام القارئ عن موضوع القصيدة.

اعتبر شعراء املهجر الوزن والقافية من أهم القيود التي كبلت أرواحهم، 

 ية.ومنعتها من االنطالق في فضاءات الخيال في املناطق املجهولة من النفس البشر 

وهذه الخاصية، وهي خاصية التحرر من القيود، اتسمت بها جميع 

املدارس الرومانسية العربية متأثرين باملذهب الرومانس ي األم في الغرب، مثل 

مدرسة الديوان ومدرسة أبولو واملدرسة التي نحن بصدد دراسة أدبها، وهي 
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دخال ما لم يكن  مدرسة املهجر التي استطاعت التجديد في األغراض الشعرية، وإ 

 من قبل، مثل مفهوم الحرية الذي نسجوا حوله القصائد الطوال، وجعل 
ً
معروفا

 من أنواع االرتياد واملغامرة في العوالم املجهولة، والتعبير عن الذات 
ً
الشعر نوعا

، وكشف اللثام عما يجول في داخل الشاعر من عواطف 
ً
 صادقا

ً
العميقة تعبيرا

ود والتقليد واألوزان والبحور، والتمرد على نظام  وأحاسيس، وكسر قيود الجم

الشطرين املتوارث في الشعر، حتى ينطلق الشاعر في التعبير دون قيود وحدود 

تحد من انطالقه. وقد هاجم الشاعر املهجري ميخائيل نعيمة القافية املوحدة 

 
ُ
: "إن القافية العربية السائدة إلى اليوم ليست سوى قيد من حديد ت

ً
ربط به  قائال

 قرائح شعرائنا،  وقد حان تحطيمه من زمان". 

ولم يتقيد شعراء املهجر بالنظام العروض ي التقليدي في قصائدهم، األمر 

الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة في بناء القصيدة العربية الحديثة والنسق 

العام لها، فجاء شعرهم بين ما يسمى الشعر النثري أو قصيدة النثر، والشعر 

وزون املقفى، وشعر التفعيلة، واألناشيد، واألغاني الشعبية والقومية. وكنموذج امل

على تحررهم من النظام العروض ي التقليدي أذكر هنا قول ميخائيل نعيمة من  

 قصيدته "أخي":

 أخي، إن ضجَّ بعد الحرب غربيٌّ بأعماِله

م بطش أبطاِله 
ّ
س ِذكر من ماتوا وعظ  وقدَّ

 تشمت بمن دانا فال تهزج ملن سادوا وال 

 مثلي بقلب خاشٍع داٍم 
ً
 بل اركع صامتا

 موتانا 
ّ
 لنبكي حظ

يتحدث الشاعر عن حاله بعد الحرب وحال األمة العربية البائسة املهدمة 

ويوجه نداءه إلى أخيه. إن القضية التي بلفت النظر إليها هي قضية سياسية  
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اراتهم على الدولة العثمانية  متعلقة بالحرب العاملية األولى والتي فرح األعداء بانتص

 في عودة األعداء للبناء وعودة العرب 
ً
ووقوع العرب تحت االنتداب وتكمن أيضا

لدفن كبريائهم الذي ضاع. خلف الغربي في البالد العربية الجثث الهامدة والجوع 

والفقر ومختلف اآلفات االجتماعية. إن نبرة العتاب واضحة في قوله: فال تهزج ملن 

وال تشمت بمن دانا، لنبكي حظ موتانا، فال تطلب إذا ما عدت لألوطان سادوا 

، قد تم ما لو لم نشأه ما تم.
ً
 خالنا

 
ً
كما لجأ الرومانسيون إلى نظام املقطوعات في نظم الشعر مؤسسين نظاما

 في شكل الشعر العربي الحديث. 
ً
 مختلفا

نشأة الشعر كما مهدت حركة التجديد املهجري بجانبيها العملي والنظري ل

الحر الذي يقوم بشكل عام على نفس األسس النظرية والعملية التي قامت عليها 

مدرسة املهجر، ويرى كثيرون أن لشعراء املهجر دور كبير في التمهيد لظهور الشعر 

 الحر، ومما يؤيد ذلك أن بعض بواكيره ظهرت في أشعار كثير من املهجريين.

 الجماعات األدبية في املهجر:

ظهرت في الغرب جماعات أدبية عربية كثيرة أهمها جماعتان، الرابطة 

 بفتح  
ً
القلمية والعصبة األندلسية. بدأت هذه الجماعات نشاطها في املهجر أوال

مدارس لتعليم أوالدهم وأوالد العرب املهاجرين، وبعد أن توسع نشاطهم كونوا 

ونة والرعاية لكل محتاج، جمعيات خيرية كانت إلى جانب تعليم األطفال تقدم املع

 عن  
ً
وخاصة من العرب الذين تركوا بالدهم، وحطوا رحالهم في بالد املهجر بحثا

، وال سيما في بداية قدومهم إلى هذه البالد التي هم 
ً
لقمة العيش، ولم يجدوا عمال

. ثم أصبح تركيز هذه الجمعيات على 
ً
عنها غرباء، وال يكادون يعرفون فيها أحدا

ثر، وخاصة ملن لهم ميول أدبية، فأصبحت هذه الجمعيات مع الزمن الشعر والن
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جمعيات أدبية خالصة، ركزت اهتمامها على األدب، فكان لها دور كبير في توجيه  

مسار األدب العربي في تلك الديار. ومن أشهر هذه الجمعيات جمعيتان، هما: 

 الرابطة القلمية والعصبة األندلسية. 

: الرابطة القلمي
ً
 ة:أوال

انتسبت هذه الجمعية أو الرابطة إلى القلم، وهو أداة الفكر، ووسيلته إلى 

تثقيف الناس في كل زمان وكل مكان، وهو الذي حمل لواء الحضارة والتقدم 

واملدنية منذ أقدم العصور، وإن كان بعضهم يصر على أن هذا االسم مأخوذ من  

 ن، والقلم وما يسطرون".أول آية من سورة القلم حيث يقول هللا عز وجل: "نو 

من   20نشأت الرابطة القلمية في مدينة نيويورك بأمريكا الشمالية بتاريخ  

م. أسسها األديب املهجري الكبير عبد املسيح حداد املتوفي 1920شهر إبريل عام 

م صاحب جريدة "السائح" املشهورة، ومؤلف كتاب "حكايات املهجر".  1963عام 

لرابطة جبران خليل جبران املعروف بلقب عميد أدباء وكان من أبرز أعضاء هذه ا 

املهجر، ومن الذين انضموا إليها رشيد أيوب وندرة حداد وميخائيل نعيمة ونسيب  

عريضة ونعمة الحاج وإيليا أبو ماض ي ورزق حداد. وقد انضم الشاعر املصري 

ورك عام الكبير الدكتور أحمد زكي أبو شادي إلى هذه الرابطة بعد هجرته إلى نيوي

 م. 1946

تولى جبران خليل جبران رئاسة هذه الرابطة بعد عبد املسيح حداد، وكان 

ميخائيل نعيمة مستشارها. وبعد قيام الرابطة القلمية أصبحت جريدة السائح  

لسانها الناطق. ومن أراد أن يعرف أفكار الرابطة القلمية وما تدعو إليه فليقرأ 

م، الذي قدم له األستاذ 1923لذي صدر عام كتاب "الغربال" مليخائيل نعيمة ا 
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محمود عباس العقاد، وال ننس ى أن العقاد كان من مؤسس ي مدرسة الديوان، وال 

 تخفى علينا الجذور املشتركة بين مدرستي الديوان واملهجر. 

وجه جبران خليل جبران الشعر العربي نحو الرومانسية املجنحة 

 في خ
ً
لق شعر املناجاة الذي سماه الدكتور محمد )املتطرفة(، وكان تأثيره واضحا

 مندور "الشعر املهموس". 

دعا جبران إلى الثورة ضد القواعد والتقاليد اللغوية، حتى وصل به األمر 

إلى التطاول على علماء اللغة الكبار، حيث يقول ضمن مقال طويل بعنوان "لكم 

عقيل، ومن جاء قبلهم  لغتكم ولي لغتي": "لكم منها ما قاله سيبويه واألسود وابن  

وبعدهم من املضجرين اململين، ولي منها ما تقوله األم لطفلها، واملحب لرفيقته،  

واملتعبد لسكينة ليله". ويبدو أن جبران كان يؤمن بعقيدة تناسخ األرواح، فهو 

 سترونني، ألن امرأة أخرى ستلدني. 
ً
 القائل: قريبا

ان وميخائيل نعيمة وإيليا  أهم شعراء الرابطة القلمية: جبران خليل جبر 

أبو ماض ي ونسيب عريضة ورشيد أيوب وندرة حداد ومحبوب الشرتوني  

 والدكتورأحمد زكي أبو شادي.

وأهم كتاب النثر فيها: عبد املسيح حداد ووليم كاتسفليس وجبران خليل 

جبران وميخائيل نعيمة. ولوليم كاتسفليس كتاب باللغة اإلنجليزية اسمه "حضارة 

 العرب".

ومما ميز الرابطة القلمية عن غيرها أنها ضخت دماء جديدة في شرايين 

األدب العربي على كل املستويات، وعن طريق كل الفنون بهدف االرتقاء به  

 وازدهاره.
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ومن مميزت الرابطة االبتعاد عن التقليد ومجابهته بكل ما أوتيت من قوة، 

 وخاصة في العصر الحديث.ومحاربته، وعدم اإليمان به كنموذج يحتذى به، 

وقد أصلت الرابطة الصلة بين الفن والحياة، حتى أصبح الفن املهجري 

 عن دقائقها وأسرارها.
ً
 مرآة للحياة، ومعبرا

وكان شعراء الرابطة وأدبائها أكثر جرأة على اللغة العربية وقد دعوا إلى 

ت ميزة تجديدها، وإلغاء بعض أصولها وقواعدها، فاستخدموا لغة سهلة أضح

الشعر العربي الحديث كله، تميزه عن الشعر العربي القديم، الذي مال إلى 

 استخدام اللغة القوية الجزلة. 

كما جددت الرابطة القلمية أساليب الشعر مما أدى إلى ظهور أشكال 

 جديدة من الشعر مثل الشعر الحر. 

أدباء املهجر وقد شاع الطابع اإلنساني في أدبهم املنظوم واملنثور، ولم يهتم  

الشمالي بالدين بالقدر الكافي سواء كان ذلك الدين هو اإلسالم أو النصرانية، 

 في حياة العرب، وهكذا فصلوا األدب عن الدين.
ً
 ثانويا

ً
 وجعلوه شيئا

ونجد في أدبهم املغاالة في الحنين إلى الوطن، بسبب ما تكبدوه من مصاعب 

في نيويورك بأمريكا الشمالية تختلف أو في حياتهم في أمريكا الشمالية، فالحياة 

كانت في ذلك الزمن تختلف عن الحياة في مدن أمريكا الجنوبية، فكما علمنا أن 

 من اإلسبان كانوا قد هاجروا إلى أمريكا الالتينية أي الجنوبية عبر التاريخ، 
ً
كثيرا

في  حاملين معهم الثقافة اإلسبانية املتشربة بالثقافية العربية واإلسالمية

األندلس. لذلك لم يشعر أدباء املهجر الجنوبي بالغربة حين استقروا فيها، ولم 

يعانوا كما عانى أدباء املهجر الشمالي، لذلك تميز أدب املهجر الشمالي بالحنين إلى 
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أوطانهم أكثر من الجنوبيين. يقول إيليا أبو ماض ي وهو من شعراء املهجر الشمالي 

 ي السماء":في نهاية قصيدته "الشاعر ف

، لكن سماء. 
ً
، وال بالدا

ً
 فإن لبنان ليس طودا

 إلحساسهم بالغربة وحنينهم إلى بالدهم، 
ً
كما زاد في شعرهم التأمل نتيجة

فزاد في شعرهم التأمل في الحياة، ومحاولة الكشف عن أسرار الوجود، وتعمقوا 

 أكثر في النظر إلى جوهر األشياء وحقيقتها.

الرمز في الشعر والنثر. وبشكل عام تميزت الرابطة كما أكثروا من استخدام  

 القلمية بالدعوة إلى املثل اإلنسانية العليا مثل الحق والخير والجمال.

د أدباء املهجر الشمالي الطبيعة بطريقة تختلف عن تجسيد  جسَّ

 الجنوبيين لها تحت تأثير الطغيان املادي على الحياة في أمريكا الشمالية. 

: العصبة
ً
 األندلسية: ثانيا

نشأت هذه الجماعة في مدينة ساو باولو في دولة البرازيل الواقعة في أمريكا 

الجنوبية. أسسها وتولى رئاستها الشاعر ميشال املعلوف. خلفه من بعده الشاعر 

القروي، وكان للشعراء من أسرة املعلوف دور بارز في االرتقاء بهذه املدرسة 

ديوان "لكل زهرة عبير" وفوزي املعلوف   األدبية، مثل شفيق املعلوف صاحب

 صاحب ملحمة "بساط الريح" ورياض املعلوف وجورج حسون املعلوف، وآخرون.

ظهر هذه 
ُ
وصف النقاد أدب العصبة األندلسية بالهدوء واالتزال، ولم ت

الجمعية حرية زائدة، ولم تكن لها آراء جريئة مثل أختها، ولذلك لم توجه إليها 

 كما وجهت إلى الرابطة القلمية. سهام النقد 
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يكفى عنوان هذه الجماعة، وهو العصبة األندلسية لنعرف مدى تأثرها 

باألدب األندلسس ي، وخاصة بالغناء واملوسيقى والعذوبة الفنية التي اتسمت بها 

 املوشحات األندلسية. 

م، وقيل غير ذلك، وكان ميشال 1932نشأت العصبة األندلسية عام 

 
ً
 للسر.  املعلوف رئيسا

ً
 للرئيس، ونظير زيتون أمينا

ً
 لهذه العصبة، وداود شكور نائبا

أصدرت العصبة مجلة أدبية حملت اسمها، تولى رئاستها األديب املهجري حبيب 

 مسعود.

 بأصول اللغة العربية وقواعدها من زميلتها 
ً
كانت هذه الجماعة أكثر تمسكا

علوف في قصيدته املسماة في املهجر الشمالي، وفي ذلك قال شاعرها شفيق امل

 "القصيدة الخرساء":

 تناضل عن حوض البيان املهدد لك هللا في أصقاع كوملب عصبة  

 بصرح دعمناه بصرح ممرد لنا اللغة املثلى متى انهار سورها 

وال يفوتنا أن نذكر هنا ما قاله جورج صيدح في كتابه الشهير "أدبنا وأدباؤنا 

سبب تسمية هذه الجماعة بالعصبة األندلسية:   في املهاجر األمريكي" حين بين

"إنه التيمن بالتراث الغالي الذي تركه العرب في األندلس". وفي هذا الكالم إشارة 

إلى االبتعاد عن التطرف الذي اتسمت به الرابطة القلمية. وقد أخذ بعض أدباء 

ربية وعلم  املهجر الشمالي على إخوانهم في الجنوب محافظتهم على قواعد اللغة الع

 العروض وتقيدهم بها، وما كان من نعتهم إياهم بالجمود وحب التقليد. 

من أهم املبادئ التي دعا إليها رواد العصبة األندلسية تعزيز األدب العربي  

في الغرب، والتآخي بين أدباء املهجر، ومحاربة التعصب، ومسايرة روح العصر، 

 فن وجمال.واإليمان بالنضال من أجل األدب من حيث هو 
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 لألدباء  
ً
 قويا

ً
وكان قيام العصبة األندلسية في أمريكا الجنوبية حافزا

والشعراء على اإلنتاج األدبي. وكان ملجلة "العصبة األندلسية" دور كبير في هذا 

 في كل شهر، وكانت هذه األعداد مليئة بالبحوث  
ً
صدر عددا

ُ
النضال، فقد كانت ت

رت هذه املجلة تؤدي دورها العظيم في إعالء واملقاالت والقصائد الرائعة. استم

.
ً
 شأن اللغة العربية وآدابها زهاء عشرين عاما

أهم شعراء العصبة: الشاعر القروي وإلياس فرحات وشكر هللا الجر وآل 

 املعلوف ونعمة قازان وعقل الجر وتوفيق ضعون. 

وأهم كتابها: نظير زيتون وحبيب مسعود وسلمى صائغ وتوفيق قربان 

 يق ضعون. وتوف

من أهم ما تميز به شعر العصبة األندلسية هي النزعة االجتماعية، وقد 

 ركزوا على املساواة بين البشر ومحاربة العنصرية ودعوا إلى إنكار الذات واألنانية. 

 في تكوين شخصياتهم، 
ً
 وكبيرا

ً
 هاما

ً
لعبت العاطفة في شعرهم دورا

غيرهم. وكانوا يناجون فأصبحت مشاعرهم جياشة، فكانوا يشعرون بآالم 

 للحساسية الشديدة التي كانوا يشعرون بها، ويتكلمون معها، فكانوا 
ً
الطبيعة نظرا

يخاطبون الغابات واألزهار ويغنون مع الطيور متجاوبين مع الطبيعة وكل ما فيها، 

 حتى قال قائلهم: إن أحسن طريق لتهذيب اإلنسان هو محاكاة الطبيعة. 

بين هاتين املدرستين، وهما مدرسة املهجر  رغم وجود فوارق جوهرية

الشمالي ومدرسة املهجر الجنوبي فإن هناك مشتركات جمعت بين أدبائهما 

وشعرائهما، مثل اإلحساس بالغربة، والحنين إلى الوطن، والشعور بالبيئة الجديدة  

 عن بيئتهم األم، كما جمع بينهم االتجاه اإلنساني وقيمه مثل 
ً
املختلفة تماما

راحم والتعاطف والتحاب، ومما وحدهما كذلك أن أدباءهما استطاعوا أن الت



77 

 

بالشخصية العربية في   -على اختالف املدرستين اللتين ينتمون إليهما–يحتفظوا 

البيئة الجديدة، ولم ينسوا وطنهم الذي تغنوا به في أشعارهم، والذي تذكروه في 

 حنينهم الدائم إليه. 

لجنوب االبتعاد عن التكلف، واالهتداء ومما تميز به أصحاب مدرسة ا 

بالفطرة. واهتموا بالصور الفنية الجميلة للتعبير عن عواطفهم الجياشة  

الحساسة، فغلبت العواطف على شعرهم، وكانت مشاعرهم وأحساسيهم مليئة  

 بالحيوية والحركة. 

كما تميز شعرهم بتنوع القافية كما في املوشحات التي تأثروا بها، متمردين 

ى األوزان الشعرية الخليلية املوروثة، فكانت قصائدهم نتيجة لذلك من  عل

املطوالت، وتمردهم على األوزان الخليلية لم يكن بقدر تمرد رواد الرابطة القلمية.  

 في الدين من الشماليين، فقد عرف عن 
ً
وكان أدباء املهجر الجنوبي أكثر تسامحا

 بالتسامح الديني. الجنوبيين عدم التعصب الديني، أو ما يسمى 

وأكثروا من استخدام األسلوب القصص ي، فاعتمدوا على القصة وسيلة 

 
ً
للتعبير بما يدور في دواخلهم ووجدانهم من صراعات وأفكار متداخلة وأحيانا

 متصادمة.

إلى جانب هاتين املدرستين الكبيرتين، وهما الرابطة القلمية والعصبة  

 ة وأقصر بقاًء وأقل أهمية مثل: األندلسية، نشأت مدارس أخرى أقل شهر 

. أسسها    -1
ً
رابطة منيرفا: وهي مدرسة أدبية لم تمكث إال قليال

م في نيويورك. انتهت بوفاته، ولم يخلفه  1948الدكتور أحمد زكي أبو شادي عام 

 عليها أحد، ولم يكن لها دور كبير في إثراء األدب العربي كاملدرستين الكبيرتين. 
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م، 1949أها جورج صيدح في األرجنتين عام الرابطة األدبية: أنش  -2

 ولم تمكث غير سنتين حتى لفظت أنفاسها، وانقطعت أخبارها.

 جامعة القلم بساو باولو.  -3

وغيرها من الجماعات والنوادي األدبية التي أنشأها شعراء وأدباء 

ألزمان مهجريون، أسهمت بشكل أو بآخر في الحركة األدبية في املدن التي قامت فيها  

 قليلة وأماكن محدودة.

كان املهجريون يقيمون جالية عربية في كل مدينة كبيرة ينزلون فيها، 

فيقيمون فيها جمعيات، ويؤسسون فيها مجالت ونوادي أدبية، كما كانوا يقيمون 

لَقى فيها األشعار والخطب البليغة. 
ُ
 الندوات األدبية والثقافية ت

ر ملموس في توجيه دفة الحركة  وكان للمطابع والصحف واملجالت دو 

األدبية إلى األمام، وقد ذكرتنا هذه الندوات، والسيما الدورية منها، بأسواق العرب 

 في الجاهلية مثل سوق عكاظ وذي املجاز وذي املجنة. 

 التجديد والتقليد في األدب املهجري:

 
ً
 التصال شعراء املهجر باللغة العربية، واشتغالهم باألدب، ولكونهم عربا

يمثلون كل ما هو عربي، تأثروا باآلداب العربية القديمة، ومن ناحية أخرى اتصلوا 

باألدب الغربي في بالد املهجر، وخاصة بالد املهجر الشمالي، حيث امتزج شعرهم 

باتجاهين، أولهما عربي قديم والثاني غربي حديث، فخرج أدبهم في ثوب جديد 

 في األدب املهجري مدرسة الديوان،  وحلة قشيبة. ومن أكثر املدارس األدبية
ً
تأثيرا

 بها الشاعر املهجري ميخائيل نعيمة، وال أدل 
ً
فقد تأثر بها كثيرون، وأشدهم تأثرا

على ذلك من أن العقاد كتب مقدمة كتابه "الغربال"، الذي صدرت طبعته األولى 

نعيمة بعد ظهور كتاب الديوان للعقاد واملازني بقليل، وقد أشاد العقاد بدعوة 

 إلى التجديد في الشعر، وفك قيود التقليد والجمود. 
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ومن املدارس التي تأثر بها املهجريون مدرسة أبولو، وهذا يعني أن املهجريين 

تأثروا باملدارس الرومانسية العربية التي تزامن ظهورها مع ظهور مدرسة املهجر.  

العربية، بل شمل ولم يقف تأثرهم باملدارس السابقة على املدارس الرومانسية 

ذلك املدرسة الكالسيكية العربية أو املدرسة االتباعية، وعلى رأس من تأثروا بهم 

من هذه املدرسة أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد محرم وجميل صدقي 

 باملعري 
ً
والزهاوي ومعروف الرصافي ومصطفى لطفي املنفلوطي. وقد تأثروا أيضا

القديم صبغ شعرهم بصبغة التقليد. وقد برع والخيام، وتأثرهم بالشعر العربي 

شعراء املهجر بمعارضة قصائد عربية مشهورة، قديمة وحديثة، ومن ذلك 

معارضة الشاعر املهجري رشيد أيوب للقصيدة الدالية للحصرى القيرواني، التي 

 عارضها شعراء كثيرون منهم أمير الشعراء أحمد شوقي، ومطلعها:

 ام الساعة موعدهأقي  يا ليل الصب متى غده

كان ال بد من أن يتعلموا اللغات األجنبية في بالد املهجر حتى يتصلوا 

باآلداب الغربية، وهكذا تأثروا باملذاهب الغربية وآدابها، وعلى رأس هذه املدارس 

املدرسة الرومانسية التي نشأت في فرنسا، ثم انتقلت إلى إنجلترى، ثم انتشرت في 

ومن مظاهر تأثرهم باملذاهب األدبية الغربية أن شعرهم في   أنحاء أوروبا املختلفة.

البداية كان أقرب إلى الترجمة الخاصة منه إلى االبتكار واإلبداع والتجديد. جمعوا 

في أدبهم بين أفكار وفلسفة الشرق العربي، والجديد في بالد الغرب، وفي ذلك يقول 

 أبو ماض ي:

 أنا في نيويورك بالجسم وبالروح

 ق على تلك الهضابفي الشر 
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وال يخفى علينا أن األدباء العرب في العصر الحديث، ومنهم أدباء املهجر  

أخذوا من البالد الجديدة التي استقروا فيها معاني الحرية والتجديد في الشعر.  

فكان بعض املهجريين، وخاصة من املهجريين الجنوبيين معتدلين في مواقفهم بين 

ا مثل أدباء املهجر الشمالي الذين نادوا بالثورة على القديم والجديد، ولم يكونو 

القديم، واعتبروه عقبة في طريق التقدم والرقي، وطالبوا األدباء بالتحليق في سماء 

 ،
ً
 ومقلدا

ً
الحرية واالستقالل، واعتبروا كل من ال يوافقهم في اتجاههم هذا جامدا

وعدم التقليد، ولكنهم  وإن كان أدباء املهجر الجنوبي ممن طالبوا بعدم الجمود

 من الشماليين. 
ً
 كانوا أكثر اعتداال

واملهجريون الجنوبيون لم يتقبلوا قط أي دعوة من دعوات الهدم باسم 

التجديد في قواعد اللغة العربية والعروض واآلداب، وإن لم يعدموا امليل إلى 

آبائهم التجديد في املعاني والصور، وبعض األشكال الشعرية، متأثرين في ذلك ب

 أصحاب املوشحات وأشكال األدب األندلس ي. 

 أسئلة الوحدة:

 اذكر الخصائص الشكلية ألدب املهجر، ثم اشرح إحداها بالتفصيل.  -1

 تحدث بش يء من اإلجمال عن الجماعات األدبية التي ظهرت في بالد املهجر.  -2

 تحدث عن حدود التجديد وحدود التقليد في شعر املهجر.  -3
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 التعارف
األدبية في هذه الوحدة سوف نرى أن األدب املهجري يستخدم كل الفنون  

من شعر ونثر للتعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم وعواطفهم تجاه قضايا النفس  

واملجتمع، وكذلك سنحاول الوصول إلى األسباب الحقيقية التي دفعت هؤالء 

األدباء إلى ترك أوطانهم التي ُولدوا ونشأوا فيها، والهجرة إلى ديار غريبة عنهم، 

قالوه عن هذا األدب، وفي نهاية الوحدة وسنعرف كذلك آراء النقاد الكبار، وما 

سندرس أدب جبران خليل جبران ونعرف إسهاماته األدبية في الشعر والنثر  

 املهجري. 

 هداف األ 
لم يقتصرأدباء املهجر على فن أدبي معين، وإنما استخدموا كل الفنون  -1

 األدبية للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وأحاسيسهم ومشاعرهم.

األسباب الحقيقية الكامنة وراء هجرة هؤالء األدباء من أوطانهم معرفة  -2

 إلى بالد املهجر في نهاية القرن التاسع عشر امليالدي.

 معرفة آراء النقاد الكبار في أدب املهجر. -3

 معرفة إسهامات جبران خليل جبران األدبية في الشعر والنثر.  -4

 

  



84 

 

 أسباب هجرة هؤالء األدباء إلى الغرب
أدباء املهجر بالد الشام وخاصة سوريا ولبنان، ورحلوا عنها إلى بالد هجر 

الغرب وخاصة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ألسباب كثيرة. يركز أكثر  

املؤرخين على واحدة منها أكثر من غيرها لحاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي أن 

ن ظلم كبير، وقد  بالد الشام بالذات كانت تعاني في ظل الحكم العثماني م

استشرى فيها الفساد حتى بلغ أقص ى مداه، وكان أهلها يعيشون في حالة من فقٍر 

شديد. يقول أصحاب هذا الرأي إن الدولة العثمانية قصرت اهتمامها على 

، وأعرضت عن 
ً
األتراك، وحرمت العرب من كافة الحقوق، ولم تعطهم شيئا

ي: "وكان الباعث على املهاجر حوائجهم. يقول الكاتب أنيس الخوري املقدس  

اختالل األحوال االقتصادية في السلطنة العثمانية بفساد الحكومة االستبدادية، 

حتى تضعضع األمن، وسادت الفوض ى، ودرس العلم، وثقلت املعيشة". وُيرجع 

بعضهم هجرة هؤالء األدباء إلى التعصب الديني الذي جعل الحكام املسلمين  

 نجد أكثر الذين تركوا بالد الشام كانوا من النصارى. يظلمون النصارى، لذلك 

ومما قيل في أسباب هجرتهم إنها كانت لطلب الرزق، والسعي وراء التوسع 

في الحياة املادية. يقول إلياس فرحات، وهو أحد شعراء املهجر الجنوبي املشهورين  

من جمعية "العصبة األندلسية" في ذلك: "لقد جئنا املهاجر مستجيرين  

مسترزقين". وقد فتحت أمريكا، شماليها وجنوبيها ذراعيها أمام القادمين إليها 

الحاملين بالغنى، وكان ُينظر إليها في ذلك الوقت على أنها أرض الفرص ومهبط 

األحالم، وخاصة للمغامرين وطالبي الرزق، وعالوة على ذلك فقد كانت الهجرة 

الحكم العثماني، فلم تكن هناك  من بالد الشام إلى الغرب ميسرة سهلة في عهد

قيود كثيرة وال شروط معجزة أمام من يريد الهجرة إلى الغرب، وخاصة إلى أمريكا 

)البالد املفتوحة آنذاك أمام الجميع(، ولم تكن الدولة العثمانية تضع العراقيل 

أمامهم، خاصة وأن الدولة العثمانية كانت تعيش أواخر أيامها، وكانت تعاني من 
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شديد في امليزانية، ولديها مشكالت كثيرة، فقد تآلبت عليها الدول العظمي ضعف  

إلى جانب اللوبي الصهيوني للضغط على الخليفة العثماني ليسمح لليهود بدخول 

فلسطين واستيطانها، وملا كانت الدولة العثمانية عقبة في سبيل ذلك، فقد سعى 

جمع املسلمين تحت لواء واحد، يهود العالم إلى إضعاف هذه الدولة التي كانت ت 

. هذا إلى جانب عوامل داخلية أدت إلى ضعف 
ً
ولو كان هذا اللواء لواًء شكليا

 الدولة العثمانية. 

وقد تزامنت هذه الفترة مع اتصال الشرق العربي وهو في أضعف أحواله 

وأدنى قدراته، بالغرب وهو في عنفوان قوته، فكان من نتائج هذا االتصال بين 

غير متكافئتين، أن انتصر الغرب على الشرق العربي بالذات، وفرض عليه  قوتين

 من قوانينه وعاداته وآدابه وفنونه، فظهر ما نطلق عليه اليوم اسم األدب 
ً
كثيرا

 
ً
 من سمات ومزايا األدب الغربي شكال

ً
 بين جنبيه كثيرا

ً
العربي الحديث، حامال

، وبقايا التراث العربي القديم.
ً
 ومضمونا

أوائل الذين تأثروا باألدب الغربي، وخاصة باملذهب الرومانس ي الذي من 

 للمدرسة 
ً
ظهر في الغرب، كان الشاعر اللبناني خليل مطران، وهذا الشاعر يعد أبا

الرومانسية في األدب العربي، وبه تأثر كل رواد املدارس األدبية التي استلهمت 

 أسسها من املذهب الرومانس ي. 

لذين كانوا يحقدون على الدولة العثمانية أنهم سيجدون ظن أدباء املهجر ا 

رغد العيش، وسيهنأون بحياة طيبة في بالد املهجر، ولكنهم لم يجدوا ما كانوا 
 للحرية، ولكنهم أصيبوا بالصدمة 

ً
يرجونه في بالد املهجر. هاجروا من بالدهم طلبا

وسهم التي حين وجدوا حرية زائدة، لم يستطيعوا استيعابها، ولم تستطع نف

عاشت وتربت ونشأت في الشرق العربي ذي الروحانيات العالية أن تتقبل تلك  

الجرعة الزائدة من الحرية، ولم يتمكنوا من أن يتحملوا االنفالت الفكري 

 واألخالقي الذي لم يعتادوه.
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وال يخفى علينا أن أكثر شعراء املهجر كانوا من النصارى، واختالف العقيدة 

على الدولة العثمانية رمز الخالفة اإلسالمية، فهاجروا إلى الغرب، جعلهم يحقدون  

 منهم أنهم سوف يجدون حياة طيبة موفورة العيش 
ً
وخاصة إلى األمريكتين ظنا

تتوافق مع أهوائهم وعقائدهم، ولكن بعضهم ندم بعد الهجرة على تركهم 

هم التي نشأوا ألوطانهم واغترابهم، والدليل على ذلك حنينهم إلى بالدهم وأوطان

فيها، ذلك الحنين الجارف الذي أصبح سمة من أهم سمات أدب املهجر. لذلك  

ما يقال ويشاع من أن بالد الشام وخاصة لبنان وسوريا كانت تعاني األمرين من 

حكم العثمانيين الظالم، وجورهم البين لهم خاصة لكونهم نصارى، وأن 

 له،  العثمانيين أغفلوا عن حوائج العرب، ولم يه
ً
تموا إال بالجنس التركي تعصبا

فهذا كالم قابل للنقاش، وال يمكن قبوله بسهولة. إن الدولة العثمانية رغم 

ضعفها ورغم تآمر القوى الدولية العظمى ضدها، فإنها لم تكن ظاملة، ولم تكن 

متحيزة لألتراك ضد العرب، كما يحلو للبعض أن يصفها. إذن الفكرة التي 

رسين والتي يروجها أعداء الدولة العثمانية، وخاصة اشتهرت بين الدا 
املستشرقين، القائلة إن سبب هجرة شعراء املهجر من بالد الشام هو تعرضهم 

للظلم، ليست صحيحة، فلو كانت الظروف القاسية الناتجة عن ظلم العثمانيين  

للعرب دون األتراك هي السبب في هجرتهم، فلم إذن اقتصرت هذه الهجرة 

ة على النصارى؟! إن هجرة هؤالء أصبحت ظاهرة تميز بها هؤالء األدباء في  الواسع

ذلك الوقت بالذات تحتاج إلى التنقيب عن أسبابها الحقيقية، خاصة وأن آباء 

كثير من هؤالء األدباء كانوا قضاة ومسئولين في الحكومة العثمانية آنذاك، أمثال 

 في محكمة االستئناف العليا  الشاعر املهجري جورج صيدح الذي كان والده قا
ً
ضيا

.
ً
 ملدة ثالثين عاما

وقد اختلف الناس حول حكم العثمانيين األتراك، كل حسب مشربه، 

 وأنهم تجاوزوا كل الحدود 
ً
فيرى البعض أنهم ظلموا الشعوب العربية ظلما كبيرا

في ذلك، بينما يرى آخرون أنهم ربما قصروا في حكمهم وفي رعايتهم لشعوبهم، 
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م لم يكونوا ظاملين بأي حال من األحوال. كانت الدولة العثمانية آنذاك في ولكنه

أضعف أيامها، وتكاد تلفظ أنفاسها األخيرة، حتى إنها سميت بالرجل املريض، 

ومن األسباب التي أدت إلى ضعفها تكالب اليهود ومن واالهم من دول الغرب 

عتبر أقوى دولة 
ُ
في العالم على ما تبقى من العظمي مثل بريطانيا، التي كانت ت

 الدولة العثمانية. 

وبعد أن ذكر الدكتورعمر موس ى باشا رأي الدكتور فيليب حتي املؤرخ 

املعروف عن حكم العثمانيين بأنه عصر جمود وعقم يقول في كتابه "تاريخ األدب 

العربي، العصر اململوكي": "يبدو أن الدكتور حتي كان ذا رأي مسبق عن العصر 

 برأي بعض املستشرقين، وقد الحظنا أنه يناقض نفسه حين  العثماني
ً
، ومتأثرا

يتعرض بعد ذلك لذكر األعالم من املؤرخين وأصحاب السير وغيرهم من 

، فقال: 
ً
 واقتصاديا

ً
املفكرين.. وخلص بعد هذا العرض إلى أهمية بالد الشام فكريا

 ف
ً
 في حين كانت والظاهر أن دمشق حتى أوائل القرن الثامن عشر كانت مركزا

ً
كريا

."
ً
 ماليا

ً
 حلب مركزا

ويقول الدكتور عمر موس ى باشا عن الدكتور طه حسين الذي وصف 

 
ً
 :"يبدو أنه كان متأثرا

ً
العصر العثماني بأنه عصر مظلم، وأن الترك لم يفعلوا شيئا

، وتصدر أحكامها بدوافع سياسية  
ً
بآراء االستشراق التي كانت تجهل العصر أوال

 لطة العثمانية في األقطار العربية. ملحاربة الس 

 "وال غرابة إن رأينا "أندري ميكيل" ينعت 
ً
ويضيف الدكتور باشا قائال

 عن هذه الفترة 
ً
 بقوله: أدب في سبات، هذا ما نسمعه كثيرا

ً
العصر كله سماعا

الطويلة املمتدة من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر". ثم يتساءل 

 
ً
: "وهل يصح في مثل هذا األمر الهام أن يقتصر في أحكامه على الدكتور باشا قائال

السماع". وقد الحظ الدكتور باشا غزارة التأليف في العصرين اململوكي والعثماني، 

ثم عدد أسماء العلماء واألدباء ومؤلفاتهم، يكفي أن نذكر املشهورة منها، مثل:  
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بصار في ممالك األمصار لسان العرب ونهاية األرب في فنون األدب ومسالك األ 

والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وصبح األعش ى في صناعة اإلنشا. وهذا 

 على سبيل املثال. 

انتقل هؤالء األدباء إلى أرض املهجر حاملين معهم لغتهم وثقافتهم العربية 

املمتزجتين بالدين اإلسالمي، كما حملوا معهم تراثهم وآدابهم. تكونت نشأتهم 

دبية في الشرق، ولم يكن من املمكن أن ينسلخوا من هذه النشأة وهذا األ 

التأسيس بسهولة، كما ال يمكن للنسر أن يترك التحليق في الفضاءات العليا. حتى  

لو شاء هؤالء األدباء أن يقطعوا صلتهم باألدب العربي ملا أمكنهم ذلك، ألن 

ذلك نجد كالم هؤالء األدباء موهبتهم األدبية كانت قد تأصلت في الشرق العربي. ل

- 
ً
 ونثرا

ً
زاخر بما له عالقة باألدب الشرقي، العربي واإلسالمي، رغم كونهم  -شعرا

 نصارى.

 فنون األدب املهجري: 

 جميع الفنون األدبية للتعبير عن 
ً
استخدم أدباء املهجر الشمالي تقريبا

أنواع النثر استخدموا آرائهم وأفكارهم الجريئة، فاستخدموا الشعر والنثر، ومن 

القصة والرواية واملسرحية، مثل مسرحية "اآلباء والبنون" مليخائيل نعيمة التي  

استخدم فيها العامية، وذلك في بعض حواراتها، واستخدموا فن النقد والفلسفة.  

أما أدباء املهجر الجنوبي فقد كان جل اهتمامهم وتركيزهم على الشعر، وإن كان 

 مثل كتاب "أدبنا وأدباؤنا في املهاجر األمريكية" لجورج  لهم بعض النثر أي
ً
ضا

صيدح، و"ثورة قازان" ملحمود الشريف، و"نبي أورفليس" و"املنقار األحمر" لشكر  

هللا الجر، و"ذكرى الهجرة" لتوفيق ضعون، و"من املهد إلى اللحد" ألنطون شكور.  

أقالم أدباء املهجر  ولكن هذا النثر قليل إذا ما قورن بالشعر الذي فاضت به 

 الجنوبي. 
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كما أبدع املهجريون في نظم القصة الشعرية، ومما يذكر لهم نظمهم 

األساطير والخرافات والحكايات على منوال ما كتبه الفونتين وإيسوب. وكثرت  

كذلك في شعرهم الرحالت الخيالية إلى السماء، وإلى العالم اآلخر، كما في ملحمة 

لفوزي املعلوف، وفي "ملحمة عبقر" لشفيق املعلوف، متأثَرين  "على بساط الريح"  

 برسالة "الغفران" للمعري، و"الكوميديا اإللهية" لدانتي. 

 عن هذه الفنون كان لكل أديب وشاعر من مدرسة املهجر ما يميزه 
ً
وبعيدا

عن غيره من إخوانه، فجبران خليل جبران مفكر فنان، وميخائيل نعيمة فيلسوف  

يب اجتماعي، وإيليا أبو ماض ي متفائل يحب الحياة، ورشيد أيوب  روحاني وأد

درويش شاكي حزين، ونسيب عريضة تتمثل فيه الصوفية الحائرة، وندرة حداد 

 هو ذلك اإلنسان املطمئن الراض ي.

 آراء النقاد في األدب املهجري: 

نشأت الرومانسية وتطورت في أوروبا نتيجة ألسباب سياسية، ودواع 

فكرية خاصة، قادتها الطبقة البورجوازية الناشئة آنذاك، األمر الذي اجتماعية و 

أدى إلى ثورة قادتها الرومانسية ضد النظام الكالسيكي السائد، ولم يكن الوقوف  

. يتساءل الدكتور على عباس: هل شهدت حركة  
ً
أمام نظام أدبي سائد سهال

 النهضة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القر 
ً
ن العشرين ظروفا

ودواعي وأسباب مشابهة ملا شهدته فرنسا وانجلترا وأملانيا؟ ففيم إذن تقليد العرب 

للغربيين ولم تكن الظروف متشابهة، وهذا التقليد واضح في مدرسة املهجر التي 

اتخذت من املذهب الرومانس ي أسوة وقدوة. وكما نعلم أن املذاهب األدبية تعبر  

 مجتمعاتها.عن أفكار بيئاتها و 

من الذين عابوا على هذا األدب، وقللوا من شأنه وقيمته، الشاعر االتباعي 

عزيز أباظة أحد رواد املدرسة الكالسيكية العربية، حين قال عن أدب املهجر إنه  

، وإنه لم يتبلور بعد، ولم 
ً
، ولم ُيضف إلى األدب العربي جديدا

ً
لم ُيجدد شيئا
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احة املدارس األدبية. وأخذ عزيز أباظة على يتخذ صورة واضحة املعالم في س

جبران خليل جبران وطائفة معه ثورتهم على موسيقى الشعر، وأنهم لم يعرفوا 

 عن الذوق العربي األصيل، وأنهم ركزوا على النثر  
ً
الشعر التمثيلي، وابتعدوا قليال

ينما أكثر من الشعر. ويالحظ على هذه املالحظات أنها قيلت عن األدب املهجري ب

كان يحبو، ولم يقف على رجليه بعد، بدليل أن عزيز أباظة قال عنه "إنه لم 

يتبلور بعد"، ثم إن هذه املالحظات تنطبق على أدب املهجر الشمالي أكثر من أدب 

 املهجر الجنوبي. 

وقد كتب األستاذ سيد قطب في مجلة الرسالة افتتحه باإلعراب عن 

صبه ألدباء املهجر واعتبار شعرائه وحدهم استيائه من الدكتور محمد مندور لتع

هم شعراء اللغة العربية، ووجد سيد قطب في دعوة مندور إلى هذه النماذج 

 في فهم األدب وفهم الحياة.
ً
 مؤذيا

ً
 الشعرية توجيها

 من ألوان 
ً
 خاصا

ً
 أن يحب األستاذ مندور أو سواه لونا

ً
ويضيف قطب قائال

 أفهمه أن يصبح هذا اللون الواحد دون األدب فتلك مسألة مزاج، ولكن الذي ال 

 
ً
سواه هو األدب الصحيح الراقي املتقدم، وأن يكون ما عداه من األلوان مّرا سخيفا

 كما يقول عن 
ً
 خطابيا

ً
كما يقول مندور عن شاعر كبير معاصر هو العقاد، وطورا

شاعر كبير قديم هو املتنبي، فذلك ضيق في اإلحساس يجوز أن يقنع به القارئ 

يتذوق ويلذ له لون واحد من الغذاء الروحي، ولكنه ال يصلح ملن يتصدى للنقد 

 م( 1945من مجلة الرسالة لعام  515والتوجيه.)العدد 

وأما الدكتور أنور الجندي فيقول عن أدب املهجر: إنه ثورة على الحياة 

، وهو األدب الذي يقول: إن الدودة أخت ل
ً
نا، وعلى التقاليد واللغة والفن جميعا

والغراب ابن عمنا، واألدب الذي تغلب الصورة املرسومة فيه على العاطفة، 

واللوحات املؤلفة على الخاطر، ويعتمد على الظالل واألضواء وأشعة النور  
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والضباب والثلج وقوس قزح، وهذه مدرسة الترف الذهني، ولكنها لن تكون بأي 

 .حال مدرسة للنضال والكفاح في سبيل تحرير األوطان"

 ويأخذ صالح لبكي األديب اللبناني على شعراء املهجر ما يلي: 

 صورة املرأة غائبة عنهم باستثناء جبران خليل جبران.  -1

2-   .
ً
 أهملوا الطاقة اإليحائية لأللفاظ التي عول عليها األدب الحديث كثيرا

اكتفى الشاعر املهجري بالهمس والتفسير والتوضيح، ولم يستخدم اإليماء   -3

 واإليحاء.

 إلى   -4
ً
رفع من شأن املعنى على حساب املبنى، حتى إنه كان ينحط أحيانا

 مستوى النثر الرديء. 

 الضعف اللغوي.  -5

 أخذ على لغة إيليا أبي ماض ي التي تقارب الرداءة 
ً
والدكتور طه حسين أيضا

، وإيليا زعيم من زعماء شعراء املهجر،  
ً
، حتى توشك أن توغل فيها إيغاال

ً
أحيانا

 ره من شعراء هذه املدرسة!فما بالك بغي

 مزاياه، مثل الدكتور محمد 
ً
 إياه، ومبينا

ً
وهناك من أشاد بهذا األدب مادحا

مندور الذي أشاد باألدب املهجري حين قال عنه إنه جمع خير ما في الشرق، ففيه 

تلك الروح التي طاملا استلهمها أجدادنا، وفيه التطلع إلى املجهول واإلحساس 

، و 
ً
 فيه تلك املوسيقى الهادئة التي تميز الشعر الشرقي عن غيره.بالواقع معا

ولست في حاجة هنا إلى أن أذكر آراء أدباء مدرسة املهجر وشعرائها، فمن 

. على سبيل املثال ال الحصر أذكر فيما يلي 
ً
الطبيعي أن يشيدوا بهذا األدب كثيرا

هذا األدب  رأي أحدهم وهو جورج صيدح شاعر املهجر الجنوبي الذي يقول إن

دفع بالشعر العربي إلى األمام، ونادى بالتجديد في املوضوعات واألفكار واألساليب، 

 في ذلك باألندلسيين، الذين نظموا   -كما يقال–ولم يخرج عن بحور الشعر  
ً
متأسيا

املوشحات، وخلقوا الحوار في الشعر، وبعثوا الحياة في األلفاظ والكلمات، ورغم 
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 لكثير من  ذلك كانوا واقعيين، 
ً
ولم ينفصلوا عن مجتمعاتهم، وقدموا حلوال

 مشكالتها.

 :
ً
أما العقاد، وإن لم يكن من أدباء املهجر، فقد دافع عن هذا األدب قائال

"إنه ثمرة أربعين سنة، وإنه ثروة وربح للغة العربية". وال تخفى علينا رعاية العقاد 

"الغربال" مليخائيل نعيمة زعيم ألدباء املهجر، وال أدل على ذلك من تقديمه لكتاب  

 ومنظر أدباء املهجر الشمالي.

ويرى الدكتور أحمد زكي أبو شادي الذي انضم إلى مدرسة املهجر الشمالي 

 بالشرق والعروبة واإلسالم، وأن الحرية والثقافة 
ً
 أن هذا األدب بقي متصال

ً
متأخرا

ية، ويرى أن هذا واإلنسانية من أبرز خصائصه. امتزجت فيه كل املذاهب األدب

: صحيح أنه  
ً
األدب ينبض بالحياة بفضل اتصاله بالبيئة الجديدة، ويضيف قائال

بمثابة أدب أمريكي معبر عنه باللغة العربية، ولكن موضوعاته شرقية   -في روحه-

، وروحانية الشرق ظاهرة فيه.
ً
 عربية معا

 عن الشاعر املهجري نعمة قازان: وفي   1ويقول أحد النقاد املحدثين
ً
متحدثا

شعر هذا الشاعر بعض الركاكة اللغوية والفقر الفني كقوله: "وماذا أقول بأهلي، 

: "وفي شعر املهجريين وأدبهم بعض 
ً
وماذا أقول بمحبوبتي؟" ثم يضيف قائال

 اإلسفاف، والكثير من ركاكة التعبير، والخروج عن قواعد اللغة العربية". 

 
 املهجريني". وهو إبراهيم مشارة يف مقال له منشور يف الشبكة الدولية بعنوان "احلنني إىل األوطان يف شعر  - 1
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و من كل هذه االعتراضات التي وجهت إلى شعراء املهجر أن هؤالء يبد

الشعراء أولوا املعنى أهمية أكبر من املبنى الذي جاءت تلك املعاني في ثوبه، لذلك  

وجدنا في شعرهم تلك الركاكة التي أشار إليها هؤالء النقاد، وعلى رأسهم الناقد 

لى كالمه السابق فيقول: الكبير الدكتور طه حسين، ويستدرك هذا الناقد ع

"ولكن يشفع لهم أنهم لم يتخرجوا من جامعة، وال ترددوا على حلقات اللغة  

واألدب، وزد على ذلك حياتهم خارج أوطانهم، يتكلمون بغير لغتهم، وحسب املرء 

 من هذا الشعر السلس الراقي، ولسانه تعود هذا الكالم بغير لغته  
ً
أن ينتج شيئا

وهبة والسليقة والكد الشخص ي والعصامية، والتعلق باللغة  الشعرية إنما هي امل

العربية والقدرة على قرض الشعر، واالسترسال في النثر، كانت العوامل الداخلية، 

زد عليها هّم الغربة ونكدها وحال الشرق وسباته، هي التي حدت بهؤالء إلى البروز  

."
ً
 ونثرا

ً
 في فن القول شعرا
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 املهجر الشمالي أهم أعالم مدرسة 
 جبران خليل جبران:

إن جيل الشعراء الرومانسيين العرب الذين بلغوا مرحلة النضج ما بين 

قد وقعوا تحت تأثير شعراء املهجر الشمالي  - األولى والثانية-الحربين العامليتين 

األمريكي، وال سيما شعراء املهجر الشمالي الذين ساهموا إلى حد بعيد في تغيير  

 للشعر الرومانس ي الشعر ال
ً
. وكان جبران خليل جبران رائدا

ً
 ومضمونا

ً
عربي شكال

 إلى أطراف أصابعه، وكان  
ً
في املهجر الشمالي، ووصف غير مرة بأنه كان رومانسيا

، إما على شكل 
ً
، فمعظم أعماله كانت نثرا

ً
 أكثر من كونه شاعرا

ً
 جيدا

ً
جبران ناثرا

ى شكل كتب ومقاالت نقدية قصص تعليمية ساذجة تحمل روح الوعظ، أو عل

 فلسفية. 

إن جبران خليل جبران شاعر وكاتب وفيلسوف وعالم روحاني ورسام 

وفنان تشكيلي ونحات عثماني من أدباء الشام، ويعد من أهم شعراء املهجر  

 الشمالي.

م في مدينة "بشرى" بلبنان في 1883ولد جبران في شهر ديسمبر من عام 

 للماشية، ولكنه  أسرة نصرانية فقيرة من الطائ
ً
فة املارونية، فقد عمل والده راعيا

طرد من عمله النشغاله بلعب القمار وشرب الكحول، فتراكمت عليه الديون.  

كانت حياته تعيسة جعلت ابنه جبران ينفر منه. ومن أسباب كرهه لوالده أنه 

ية  كان يتجاهل مواهب ابنه، كما صرح بذلك جبران نفسه. تعلم جبران اللغة العرب

والكتاب املقدس من كاهن القرية، ولم يتلق التعليم الرسمي في بداية حياته، إال 

 بمدرسة الحكمة ببيروت، ثم رحل إلى باريس،  
ً
ما كان من أمر التحاقه متأخرا

، ومنها سافر إلى مدينة بوسطن بالواليات املتحدة، فأقام فيها 
ً
فأقام فيها شهرا

م إلى باريس إلكمال دراسته في  1908ام يشتغل بالكتابة والتصوير، ثم عاد ع

التصوير في معهد الفنون الجميلة، وفي باريس تأثر بشعر الشاعر اإلنجليزي "وليام  
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 من 
ً
بليك"، فجمع جبران في شعره بين الفن الجميل والشعر، وكان شعره متحررا

قيود الوزن والقافية في كثير من األحايين، ومن قصائده العامودية قصيدة 

اكب"، وقد ذاعت مؤلفاته، ونالت شهرة كبيرة مثل "النبي" و"التائه"  "املو 

و"املجنون" و"رمل وزبد" و"األمواج والعواصف" و"األرواح املتمردة" و"البدائع"  

و"حديقة النبي" و"عرائس املروج" و"دمعة وابتسامة" و"األجنحة املتكسرة"، 

جليزية، ولم تنشر إال بعد ولجبران قصيدة بعنوان "يسوع يقرع الباب" كتبها باإلن

م. وفي عام 1931م بينما كانت وفاته في عام 1952وفاته، حيث نشرت في عام 

م أسس جبران مع مجموعة من املثقفين في املهجر الشمالي الرابطة القلمية  1920

 لها بعد عبد املسيح حداد.
ً
 في نيويورك ، وصار جبران رئيسا

ى الرئيس األمريكي آيزنهاور بعض ترجمت مؤلفاته إلى عدة لغات، وقد أهد

 من مؤلفات جبران.
ً
 املحاربين القدامى العائدين من كوريا نسخا

 في مدينة "بوسطن" 
ً
رحل جبران مع أمه وإخوته إلى أمريكا، وأقاموا جميعا

م. وكان جبران رغم حداثة سنه يرهق نفسه بالقراءة واالطالع والعمل 1895عام 

بنان، وأقام بها أربع سنوات، ماتت خاللها أخته في في مجال الرسم. ثم عاد إلى ل

بوسطن، فأسرع بالعودة إلى أمريكا حتى يخفف عن والدته وإخوته حمل املعيشة، 

ويقف معهم في تلك األزمة، ولكن أمه لم تلبث أن ماتت هي األخرى بعد ذلك  

بقليل، ولحقها أخو جبران واسمه بطرس، فغلب عليه اليأس واألس ى، وسيطر 

، فهي التي شجعته على صقل علي
ً
ه الحزن العميق. كان جبران يحب أمه كثيرا

 موهبته منذ الصغر، ولم يكن يحب أباه، ولم يشعر قط يوما أنه قريب منه. 

ومن أروع ما قاله جبران خليل جبران في أول كتاب صدر له وهو "األجنحة 

 عن إحساسه الحقيقي تجاه أمه الحقي
ً
قية التي كان  املتكسرة" عن األم، معبرا

 يحبها أكثر من أي شخص آخر:
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"إن أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة "األم"، وأجمل مناداة هي 

"يا أمي".. كلمة صغيرة كبيرة مملوءة باألمل والحب واالنعطاف، وكل ما في القلب 

 البشرى من الرقة والحالوة والعذوبة.

في الحزن.. والرجاء في اليأس.. األم هي كل ش يء في هذه الحياة.. هي التعزية  

والقوة في الضعف.. هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران.. إن الذي يفقد 

 تحرسه.." 
ً
 تباركه.. وعينا

ً
 يسند إليه رأسه.. ويدا

ً
 أمه يفقد صدرا

رغم محاوالته الكثيرة لم ينجح جبران في مجال فن الرسم حتى تعّرف على 
 سيدة أمريكية تعهدته، وتح

ً
ملت نفقات دراسته في باريس، ولكنه لم يلبث كثيرا

في مدينة النور، فعاد إلى الواليات املتحدة األمريكية مرة أخرى، ليكتب هذه املرة 

 شعره املنثور الخالد باللغة اإلنجليزية والعربية، حيث ألف كتابه الشهير "النبي". 

ي وأم فلسطينية،  راسلته الكاتبة اللبنانية مي زيادة، وكانت من أب لبنان

، حتى مات جبران ولم يلتق  
ً
ونشأت بينهما عالقة قوية استمرت زهاء عشرين عاما

. حيث داهمه املرض فنقل إلى املستشفى، ومات بسرطان الكبد في 
ً
بها أبدا

مستشفى أمريكي، ونقل جثمانه إلى بيروت ومن هناك إلى مدينة "بشرى" مسقط 

م عن عمر يناهز 1931. توفي جبران عام رأسه، حيث دفن فيها بناء على وصيته

الثامنة واألربعين، قيل بسبب السل، وقيل بمرض السرطان، وتم دفنه في مكان 

 يعرف اليوم بمتحف جبران.

لم يتزوج جبران في حياته قط من أية امرأة، رغم عالقاته بنساء كثيرات، 

 وخاصة مي زيادة التي استمرت تراسله ملدة عشرين سنة ولم يلتقيا
ً
، فكان حبا

 من نوعه. 
ً
 فريدا

ومن كالمه الذي يعبر فيه عن شخصيته وإحساسه بالغربة في هذه الدنيا، 

 وحنينه إلى وطنه لبنان، قوله: 

 أنا غريب في هذا العالم.
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 أنا غريب، وفي الغربة وحدة قاسية، ووحشة موجعة، وأنا غريب عن نفس ي

 تستغرب أذني صوتي. 
ً
 فإذا ما سمعت لساني متكلما

أنا غريب، وقد جبت مشارق األرض ومغاربها، فلم أجد مسقط رأس ي، وال 

 لقيت من يعرفني، وال من يسمع بي. 

 أنا غريب عن العالم.

أنا شاعر أنظم ما تنثره الحياة، وأنثر ما تنظمه، ولهذا أنا غريب، وسأبقى 

 حتى تحفظني املنايا، وتحملني إلى وطني. 
ً
 غريبا

 
ً
 ويعتبر جبران أديبا

ً
، وقد تفاعل مع قضايا عصره تفاعال

ً
 متمردا

ً
وسياسيا

، ومن أهم هذه القضايا التبعية العربية للدولة العثمانية التي حاربها في 
ً
عميقا

، خش ي أن يتهم بالتعصب 
ً
كتبه ورسائلة وقصائدة، وحيث إنه كان نصرانيا

من   لعقيدته، فوضح موقفه من هذه القضية الحساسة في رسالته "إلى املسلمين

 شاعر مسيحي" يقول فيها:

"إي وهللا لقد صدقوا، فأنا أكره الدولة العثمانية ألني أحب العثمانيين، 

أنا أكره الدولة العثمانية ألني أحترق غيرة على األمم الهاجعة في ظل العلم 

 العثماني.

أنا أكره الدولة العثمانية ألني أحب اإلسالم وعظمة اإلسالم، ولي رجاء  

 إلسالم.برجوع مجد ا 

أنا ال أحب العلة، ولكني أحب الجسد املعتل، أنا أكره الشلل، ولكنني  

 أحب األعضاء املصابة به. 

ِجلُّ القرآن ولكنني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة إلحباط مساعي 
ُ
أنا أ

املسلمين، كما أنني أمتهن الذين يتخذون اإلنجيل وسيلة للحكم برقاب  

 املسيحيين." 



98 

 

ه في لون أدبي واحد، فقد كتب في جميع الفنون لم يحصر جبران أدب

األدبية، حيث نظم الشعر وألف الرواية والقصة القصيرة، وكتب املقالة التي  

تميزت بتنوع موضوعاتها ما بين اجتماعي وسياس ي وفكري وفلسفي، وكان من 

الذين أبدعوا في فن الرسالة، فترك مجموعة من الرسائل التي ظهر فيها إبداعه 

 ساليب واملوضوعات. في األ 

، فجزء 
ً
 كبيرا

ً
أما املوضوعات التي كتب جبران حولها فقد تنوعت تنوعا

منها يدعو إلى القوة والتأثير في الدين والعقيدة والعادات، والجزء اآلخر كان يتبع  

 فيها األهواء وامليول وحب الحياة.

وفلسفية  وهو من األدباء القليلين الذين كانت لهم انجازات أدبية وفكرية 

في اللغتين اإلنجليزية والعربية. ومن انجازاته أنه ألف ثمانية كتب بالغة األهمية 

 باللغة اإلنجليزية في ثماني سنوات.

 أسلوبه األدبي:

 
ً
، حيث كان أسلوبه مبتكرا

ً
 متميزا

ً
 أدبيا

ً
امتلك جبران خليل جبران أسلوبا

 غير مألوف، وقد وصفه البعض بالغموض. كما تميز 
ً
أسلوبه بالسالسة   وجديدا

والبساطة في التعبير، وتوظيف كل الصيغ، ولعل أهم ما ميز أعماله األدبية هو 

فن التصوير، فنجده في أدبه، وخاصة في شعره الكثير من الصور الفنية الجميلة  

 
ً
 ورساما

ً
املليئة بالخيال واملعاني والعبارات العميقة املوحية، فقد كان جبران فنانا

 
ً
 أيضا

ً
 ، فكان يصور الفكرة ثم يبدع في صياغتها باألساليب األدبية الرائعة. تشكيليا

اعتمد جبران في أعماله األدبية على أسلوبين، األول يتميز بالقوة والثورة 

 إلى التحرر منها، 
ً
على العقائد والعادات البالية العتيقة والتقاليد الجامدة داعيا

بحب االستمتاع بالحياة، والدعوة إلى  واالنطالق في اآلفاق البعيدة. والثاني امتاز 

 اتباع ميول النفس وما ترغب فيه.
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وفي أسلوبه الشعري ابتعد عن األسلوب التقليدي املحافظ في الشعر، 

 تأثر فيه بالثقافة الغربية وآدابها، وكان للرومانسية  
ً
 جديدا

ً
واستخدم أسلوبا

.واملذهب الرومانس ي النصيب األكبر في التأثير على شعره أ 
ً
 وموضوعا

ً
 سلوبا

 تنوعت األغراض في شعر جبران، مثل الوصف، الذي تميز بالتأمل، والغزل.

واملرأة عند جبران ليست بالضرورة هي تلك املحبوبة التي تعيش في خيال 

الشاعر، فهناك األم التي يشتاق إليها والتي ترتبط عنده بالوطن، وكان جبران يعتز 

. كما أثرت نساء أخر 
ً
 فيه مي زيادة التي سبق  بأمه كثيرا

ً
يات فيه، وأكثرهن تأثيرا

وأن تحدثت عن عالقته بها. والحنين إلى وطنه لبنان من املوضوعات التي برع فيها 

جبران، وهو املوضوع األثير لديه بسب الغربة التي كان لها أثر كبير في نفسيته،  

د عنده الحنين إلى املاض ي، والبكاء على  
ّ
أطالل األيام التالدة، والحنين إلى الوطن ول

 في أشعاره. ومما ميز شعره الطابع الديني  
ً
 حتى ظهر ذلك جليا

ً
فكان يتأمل فيها كثيرا

وما له عالقة بفلسفته الدينية، وخاصة النصرانية. عبر جبران خالل هذا الطابع 

 عن رؤية سوداوية. وكذلك كان ملأساة املوت نصيب في أدبه النثري والشعري.

 اله األدبية:نماذج من أعم

اخترت بعض مقوالت جبران خليل جبران من كتابه "النبي"   أوال: النثر:

 على نثره.
ً
 نموذجا

 في أعين الناس. تميز  
ً
 ملهما

ً
لقي هذا الكتاب شهرة واسعة جعلت منه كاتبا

هذا الكتاب برؤية فلسفية خاصة، ويعتبر هذا الكتاب من أقوى الكتب واملؤلفات 

 شرين في نظر الكثيرين. وأشهرها في القرن الع

وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من املقاالت الشعرية الفلسفية الروحية  

. يغطي مواضيع كثيرة مثل الحب 
ً
امللهمة. ينقسم إلى ثمانية وعشرين فصال

والزواج واألوالد والعطاء والعمل والفرح والحزن واللذة والجمال والكرم والجريمة  

املعرفة والشرائع، وغيرها. كتبه جبران باللغة  والعقاب والعاطفة واأللم و 



100 

 

اإلنجليزية وتترجم إلى خمسين لغة، مضمونه اجتماعي مثالي تأملي فلسفي، يضم 

 خالصة أرائه في الحياة.

 من أقواله املأثورة في هذا الكتاب:

يقول لنا جبران في هذا الكتاب على لسان حكيمه حين طلبت منه إحدى 

 عن املحبة في خطبته، فقال: "املحبة ال تعطي إال نفسها، العّرافات أن يقول  
ً
شيئا

، وال تريد أن يملكها أحد، ألن املحبة  
ً
وال تأخذ إال من نفسها. املحبة ال تملك شيئا

مكتفية باملحبة". وحين طلبت العّرافة نفسها رأي الحكيم في الزواج قال لها: "قد  

 إلى األبد، وستكو 
ً
، وستظلون معا

ً
 عندما تبدد أيامكم أجنحة ولدتم معا

ً
نون معا

 
ً
، ولكن ال تقيدوا املحبة بالقيود.. قفوا معا

ً
املوت البيضاء.. أحبوا بعضكم بعضا

: ألن عمودّي الهيكل يقفان منفصلين، 
ً
ولكن ال يقرب أحدكم من اآلخر كثيرا

والسنديانة والسروة ال تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها". وفي األبناء يقول: 

 لكم. إنهم أبناء وبنات الحياة املشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون "أ 
ً
والدكم ليسوا أوالدا

 لكم". 
ً
 إلى العالم، ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم، فهم ليسوا ملكا

: الشعر:
ً
الترتيب الطبيعي في مجال الدراسات األدبية هو الحديث  ثانيا

ت عند الحديث عن جبران خليل  عن الشعر قبل الحديث عن النثر، ولكني آثر 

 ثم عن شعره، والسبب في ذلك أن أدباء املهجر  
ً
جبران أن أتحدث عن نثره أوال

وخاصة أدباء املهجر الجنوبي اشتهروا بنظم الشعر، ولم يكن لهم نثر كثير، بعكس 

أدباء املهجر الشمالي الذين تميزوا بكتابات نثرية متميزة، وعلى رأسهم جبران خليل 

وبما أني بصدد الحديث عن هذا الكاتب، رأيت أن أتحدث عن نثره قبل  جبران،

 الحديث عن شعره.

لجبران قصائد كثيرة منها قصيدة "البالد املحجوبة" التي تمثل حياة هذا 

 من فلسفته، كما تصور لنا شخصيته وعبقريته. وكلمات  
ً
األديب الشاعر، وجانبا
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لفهم، وال تحتاج إلى شرح إال في هذه القصيدة سهلة وبسيطة ال تستعص ي على ا 

.
ً
 دالالتها أحيانا

اخترت من قصيدة "البالد املحجوبة" للشاعر جبران خليل جبران األبيات 

 التالية: 

 عن ديار ما لنا فيها صديق هو ذا الفجر فقومي ننصرف 

 زهره عن كل ورد وشقيق ما عس ى يرجو نبات يختلف

 ها عتيقمع قلوب كل ما في وجديد القلب أنني يأتلف

 وهلمي نقتفي خطواته هو ذا الصبح ينادي فاسمعي

 أن نور الصبح من آياته  قد كفانا من مساء يدعي

عنوان هذه القصيدة وهو "البالد املحجوبة" يكتنفه الغموض، ويوحي عند 

قراءته أن هذه البالد بعيدة املنال، وأن الوصول إليها يتطلب الكثير من الحجب 

صورة هذه البالد وما طبيعتها هذا ما ألقت القصيدة الضوء  والعقبات، ولكن ما  

عليها. يبحث الشاعر عن بالد أخرى أفضل من بالده، ويعاني في سبيل ذلك ما 

 يعاني، وفي نهاية القصيدة، وهو يرمق من بعيد بالده املحجوبة يقول:

 في نفوس تتمنى املستحيل أسراب أنت أم أنت األمل

 ألول من قصيدته "شاعر وقصيدة": ويقول جبران في املقطع ا

 والشر في الناس ال يفنى وإن قبروا الخير في الناس مصنوع إذا جبروا

 أصابع الدهر يوما ثم تنكسر  وأكثر الناس آالت تحركها

 وال تقولن ذاك السيد الوقر  فال تقولن هذا عالم علم

صوت الرعاة ومن لم يمش   فأضل الناس قطعان يسير بها

 يندثر 
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 الغابات راع. ال وال فيها القطيع ليس في

 فالشتا يمش ي ولكن. ال يجاريه الربيع 

. للذي يأبى الخضوع
ً
 خلق الناس عبيدا

 سار الجميع
ً
. سائرا

ً
 فإذا ما هب يوما

 إعطني الناي وغن. فالغنا يرعى العقول 

 وأنين الناي أبقى. من مجيد وذليل 

متأصل في الناس، وضح الشاعر موقفه من الخير والشر، وقد رأى أن الشر  

 أو 
ً
وهم مفطورون عليه، بينما الخير ما هو إال فعل مكتسب قد يكون خوفا

  من قوى خارجية مثل الدين أو القانون.
ً
 اضطرارا

 

 أسئلة الوحدة 
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 التعارف
سوف نتعرف من خالل هذه الوحدة على أهم ثالث من شعراء املهجر، 

أحدهما من الرابطة القلمية وهو الشاعر إيليا أبو ماض ي، واآلخر من العصبة  

املعروف بالشاعر القروي، والثالث األندلسية وهو الشاعر رشيد سليم الخوري 

هو الشاعر شكر هللا الجر، واألول يعد من حاملي لواء الشعر العربي الحديث في 

املهجر، والثاني ُعرف بتحمسه الشديد للقومية العربية والدفاع عن قضايا 

العرب، والثالث تنسب إليه فكرة قيام العصبة األندلسية، وكان من أكثر شعراء 

 بالشاعر جبران خليل جبران.املهجر تأثر 
ً
 ا

 أهداف 
التعريف بالشاعر املهجري الكبير إيليا أبي ماض ي، وهو من شعراء الرابطة 

القلمية، والتعرف على أهم إنتاجه األدبي، واالطالع على بعض النماذج من شعره 

 ونثره. 

التعريف بالشاعر القروي، وهو من شعراء العصبة األندلسية، وبأهم  -1

 بية الشعرية والنثرية. أعماله األد

2-  ،
ً
التعريف بالشاعر شكر هللا الجر وهو من شعراء العصبة األندلسية أيضا

 والتعريف بما أنتجه من شعر ونثر. 
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 إيليا أبو ماض ي
وهو من -يكاد النقاد العصر الحديث يجمعون على أن إيليا أبا ماض ي 

لحديث في املهجر،  يعد من حاملي لواء الشعر العربي ا  - شعراء الرابطة القلمية 

وأنه بلغ غاية نضوجه الشعري في قصيدته "الجداول" وقصيدته "فلسفة  

الحياة"، لغلبة النزعة اإلنسانية فيهما. كما يعد إيليا من شعراء الطبيعة، ويمتاز 

بمطوالت شعرية في "الحكاية األزلية" و"الطالسم". وفي الجداول نجد نزعة الحيرة  

 قصيدة "الطين" من أشهر قصائده حيث يقول في مطلعها:   والتفاؤل بالحياة، وتعد  

 وعربد نس ي الطين ساعة أنه طين    
ً
 حقير فصال تيها

وفي هذه القصيدة نجد ذلك الطبع الفلسفي الذي تميز به إيليا أبو ماض ي، 

كما نجد فيها السذاجة والسمو في آن واحد، حيث يسمو إيليا بالقارئ إلى آفاق 

 اإلنسان الذي يتمسك بحطامها، كل ذلك اإلنسان النابي عن  
ً
الدنيا الدانية مؤنبا

 من خالل شعر إن فاتته أناقة التعبير، فال تعوزه روعة التصوير. 

، التي يقول فيها:
ً
 كما تعد قصيدة "الطالسم" من أشهر قصائده أيضا

 أين، ولكني أتيت  جئت، ال أعلم من 

 فمشيت  ولقد أبصرت أمامي 
ً
 طريقا

 إنوسأبقى سائر 
ً
 شئت هذا أم أبيت  ا

 ت طريقي، لست أدري  كيف جئت، كيف أبصر 

يعلن الشاعر في هذا الجزء من القصيدة جهله بمصدر وجوده بل بمصدر 

الوجود كله، وأنه ال يعرف إال حياته، وهي حياة لم يكن فيها رأي أو اختيار وال  

 إرادة.
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م، وفي 1889لبنان عام  ولد إيليا أبو ماض ي في قرية "املحيدثة" إحدى قرى  

م هاجر إلى مصر، وأقام فيها ما ينيف على عشرة أعوام. عمل خاللها 1901عام 

في مهن بسيطة مثل بيع السجائر، ولكن هواه كان في األدب، فكان يحضر ندواته 

ومجالسه، وفي وقت الحق بدأ يكتب في الصحف واملجالت، وينظم الشعر. وفي 

شر له أول ديوان1911عام  
ُ
شعر باسم "تذكار املاض ي" املطبوع في اإلسكندرية،    م ن

م هاجر إلى أمريكا الشمالية، وفي نيويورك انضم إلى الرابطة  1912وفي عام 

م أصدر ديوانه املعروف بديوان إيليا أبي ماض ي، 1916القلمية، وفي نيويورك عام  

شر ديوانه 1927ضم فيه شعره التأملي والوطني والقصص ي، وفي عام 
ُ
م ن

، والذي قدم له هذا الديوان هو الشاعر املهجري  "ا 
ً
لجداول" في نيويورك أيضا

م  1946م أسس جريدة "السمير" األدبية، وفي عام  1929ميخائيل نعيمة، وفي عام  

شر بعد وفاته. 
ُ
 أصدر ديوان "الخمائل"، وأما ديوانه "تبر وتراب" فقد ن

أبين، األولى في وحين مات الشاعر إيليا أبو ماض ي أقيمت ألجله حفلتا ت

الجامعة األمريكية في بيروت، والثانية في دمشق، حضرهما ثلة من املثقفين 

واألدباء والشعراء، وقد منح الرئيس السوري شكري القوتلي الشاعر املرحوم 

 لجهوده في خدمة األدب، استلمها 
ً
وسام اإلخالص من الدرجة املمتازة، تقديرا

يناله الشاعر، فقد نال قبل هذا وسام  ذووه. وكان هذا الوسام ثاني وسام 

 م. 1947االستحقاق السوري من الدرجة األولى حين زار سوريا عام 

: "يصعد إلى املأل األعلى، ولكن على سلم  
ً
وصفه جبران خليل جبران قائال

أبقى وأقدر من الجبال، يصعد بعزم الروح، ويتمسك بحبال غير منظورة، ولكنها 

تمسك بحبال الفكر، ويمأل كأسه من عصير أرق من أمتن من سالسل الحديد، ي

ندى الفجر، يملؤها من خمرة الخيال، والخيال هو الحادي الذي يسير أمام 

 مواكب الحياة نحو الحق والروح".
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إن روح البساطة والوضوح والصدق ترفرف على قصائده، وقد أضفت 

 الخلود على شعره.

ماض ي في نيويورك بعد أسهم في م توفي الشاعر إيليا أبو 1957وفي عام 

 تطوير الشعر العربي الحديث من حيث الشكل واملوضوع. 

تأثر إيليا برواد الرابطة القلمية، وعلى رأسهم جبران خليل جبران ورشيد 

أيوب وميخائيل نعيمة، كما تأثر باألدب األمريكي، حتى قيل إن أغلب شعره أمريكي 

 بي
ً
ن شعره قبل هجرته إلى أمريكا وبعد ولكن بلغة الضاد، لذلك نالحظ فرقا

 هجرته واستقراره فيها.

 قالت الشاعرة املعروفة فدوى الطوقان متحدثة عن شعر إيليا أبي ماض ي: 

"أدب املهجر أدب أصيل إنساني صادق، لم تعرف عصور اللغة العربية 

". يعلق الدكتور محمد عبد املنعم خفاجي في كتابه  
ً
مثله أصالة وإنسانية وصدقا

: "وهذا في رأينا من آيات املبالغة التي  "ق
ً
صة األدب املهجري" على هذا الكالم قائال

 ال تنهض على أساس".

وقيل إن إيليا أخذ عن "إدجار ألن بو" و"روبرت جرين انجرسل" معاني 

 يكاد 
ً
ملحمته "الطالسم"، ومن "أنطوني ونز" نقل قصيدته "نخب الفارس" نقال

. وأشد من وجه إل
ً
ى إيليا سهام النقد هو الناقد األردني األستاذ روكس  يكون تاما

م، وكان هذا االتهام 1956في كتابه "فريسة أبي ماض ي" الصادر عام  1العزيزي 

سبب شهرة هذا الكاتب في األوساط الثقافية واملحافل األدبية، فهو أول من اتهم 

قال قصيدته    إيليا بالسرقة من قصيدة الشاعر الشعبي علي الرميثي العنزي، الذي 

 
م، وهو من أهم عشائر العزيزات املسيحية األردنية.  1903ولد روكس العزيزي يف مدينة ماديا األردنية عام  -1

  م. أصدر حنواً من مثانني كتاباً منها قاموس اللغات.2004تويف عام 
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باللهجة العامية يعاتب فيها ابن عمه، فجاء بعده إيليا أبو ماض ي وصاغ قصيدته  

 بالفصحى. 

 نماذج من شعره:

 من قصيدة " تعالى":   -1

 تعالى نتعاطاها كلون التبر أو أسطع

 ونسقى النرجس الواش ي بقايا الراح في الكأس

 فال يعرف من نحن وال يبصر ما نصنع

 نجوانا إلى الناسوال ينقل عند الصبح 

 تعالي نسرق اللذات ما ساعفنا الدهر

 ما دمنا وما دامت لنا في العيش آمال   

 تعالي نطلق الروحين من سجن التقاليد 

 فهذي زهرة الوادي تذيع العطر في الوادي

 وهذا الطير تّياه فخور باألغاريد 

خ الشادي  ف الزهرة أو من وبَّ  فمن ذا عنَّ

 أني أينما كنت ساكٌن في التراب  علمتني الحياة في القفر 

لصال عبد املني أسيَر الرغاب  وسأبقى ما دمت في قفص الصَّ

 خلت أني في القفر أصبحت وحدي فإذا الناس كلهم في ثيابي

يدعو الشاعر صاحبته أن تتناول معه الكأس، وأن تنعم بلياليها وأحالمها، 

، ويطلب منها أن تدع الخوف من الوشاة، ويقول لها أن اخ
ً
تلس ي اللذات اختالسا

فهي ما بقي لنا في هذه الحياة، ويطلب منها أن تثور على العرف والتقاليد ثورة  

عارمة وال تبالي. يتخذ من الزهر وما يذيع من عطر والطير وما تشدو من أغاريد 

دليله على  هذه الثورة الحسية وما يطلبه من لذات الحب ومتعه، ولكنه ال يلبث  
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 كامتزاج املاء والخمر في الكأس، وتتحد الطبيعة  أن يدعوها إلى  
ً
الغاب ليمزجا معا

 مع حبه، فهو إذا ضحك ضحك معه الفجر، وإذا ركض ركض معه 
ً
 تاما

ً
اتحادا

 تجده يصيح بمالذه، حتى وسط القفر، فالطبيعة ال  
ً
الجدول والنهر، ودائما

ا تصرخ معها تستطيع أن تنسيه رغباته الحسية، وهي تصرخ في كيانه وأعماقه كم

مادية مسرفة، فهو ال يؤمن بعالم آخر وراء دنياه، ولذلك يدعو إلى اإلقبال على 

مالذها قبل أن تتحول إلى ال ش يء، إلى العدم والفناء، وقد تنتابه لحظات تفكير  

في عالم السماء، ولكن سرعان ما يهبط إلى كونه املادي ومطالبه الحسية، وتبدوا 

 له الحياة جميلة
ً
، فإن لم تكن جميلة خّدر حّسه وأنامه وتصورها جميلة  دائما

 خالبة تبعث على الرضا والتفاؤل واالبتسام. 

 من قصيدة "الدمعة الخرساء":   -2

 في الحي يبتعث األس ى ويثير   سمعت عويل النائحات عشية 

 إن البكاء على الشباب مرير  يبكين في جنح الظالم صبية 

 أيقن أنه مأسور كالظبي   فتجهمت وتلفتت مرتاعة

 خرساء ال تهمي وليس تغور   وتحيرت في مقلتيها دمعة

 بسيوفهم وحسامه مكسور   فكأنها بطل تكنفه العدى 

يعبر الشاعر في هذا الجزء من قصيدته "الدمعة الخرساء" عن حالة 

الحزن بسماعه عويل النائحات، والنائحات جمع نائحة وهي التي تبكي على امليت.  

 إذا ما كان في وسط الليل املظلم الساكن،  وكان أثر هذا ال
ً
عويل والبكاء أكثر وقعا

 وخاصة إذا كان على طفلة صغيرة. 

 ومن قصيدته "فلسفة الحياة" يقول:   -3

هذا الشاكي وما بك داء  كيف تغدو إذا غدوت عليال  أي 

ى قبل الرحيل رحيال  إن شرَّ الجناة في األرض نفس
َّ
 تتوق
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 أن ترى فوقها الندى إكليال  ىوترى الشوك في الورود وتعم

 جميال   والذي نفسه بغير جمال
ً
 ال يرى في الوجود شيئا

 ال تخف أن يزول حتى يزوال  فتمتع بالصبح ما دمت فيه 

 ظليال   واطلب اللهو مثلما تطلب األط
ً
 يار عند الهجير ظال

 وأخيرا
ً
 ذليال    أنت لألرض أوال

ً
 أو كنت عبدا

ً
 كنت َملكا

 آفة النجم أن يخاف األفوال  ول ولكنكل نجم إلى األف

 فأريحوا أهل العقول العقوال  ما أتينا إلى الحياة لنشقى

 في عشه يتغنى 
ً
 ومع الكبل ال يبالي الكبوال   كن هزارا

 ثقيال  هو عبء على الحياة ثقيل
ً
 من يظن الحياة عبئا

 تر الوجود جميال  أيهذا الشاكي وما بك داء
ً
 كن جميال

اسية في هذه القصيدة هي أنه علينا أن نغرف من متع إن الفكرة األس

الحياة ما استطعنا دون ما تفكير في تقلباتها وآالمها، فالحياة جميلة وأيامها 

معدودة، وال عبرة بما ينغصها. إن اإلنسان هو الذي ينغص عيشه بيده، العبرة 

الحياة سارة بنفوسنا البقيم األشياء في ذاتها، فمن كانت نفسه سليمة جميلة رأى  

بهيجة، ومن كانت نفسه مريضة كئيبة رآها مشوهة كريهة. فلنمرح ولننعم 

باللحظة التي نحن فيها، ولنطرح كل هم وراء ظهورنا، ولنلق عنا كل فكر في 

غصصها، وخاصة الغصة الكبرى، وهي غصة املوت والفناء. إن كل إنسان فان 

 من كئوس الحياة ومتعها، ال محالة، فلنطرد خوف املوت عن أنفسنا، ولنعب  
ً
عبا

إننا لم نأت للحياة لنشقى ونجمع الهموم علينا، ولنكن مثل الطير تتغني في الهجير،  

بل لنكن مثل الهزار يتغنى وهو في القيود، وعلى هذه الشاكلة نحاول أن نخدر 

 إحسانا بآالم الحياة، وما نشكو منه في دنيانا. 
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 نماذج من نثره:

 حبب إليهم الحياة، ودعاهم إلى عرف الناس 
ً
إيليا أبا ماض ي شاعرا

، وسبب ذلك أن أعماله النثرية ظلت  
ً
االبتسامة، ولكن كثير منهم لم يعرفوه كاتبا

مجهولة لم تنشر حتى جاء الدكتور حاطوم وجمعها في كتاب سماه "إيليا أبي 

ا ينشرها في ماض ي، األعمال النثرية" ضمت مقاالته وخواطره وتعليقاته. بدأ إيلي

مجلة "السمير" التي أسسها في نيويورك تحت عنوان "يوميات" ملا لها من قيمة 

 أدبية. 

غلب على مقاالته طابع األدب الجميل والوعي االجتماعي النبيل الذي يضع 

 ناجعة. 
ً
يده على األمراض املستشرية في املجتمعات اإلنسانية، ثم قدم لها حلوال

نوان "الخاتم والوردة" بحث فيه مشكلة الفتيات اللواتي وأما مقاله األول فكان بع

يجدن أنفسهن واقفات في الشوارع يعرضن أنفسهن بعد أن تزل أقدامهن إلى 

 عالم الخطيئة. 

حرص إيليا أبو ماض ي في مقاالته على إصالح الفرد واملجتمع في ظل قيم 

 الحق والخير والجمال.

 
ً
 لدى الناس. ورغم هذا كله فإن شعره يفوق نثره قدرا

ً
 وقبوال

ً
 وجماال

 الشاعر رشيد سليم الخوري املعروف بالشاعر القروي: 

انضم إلى العصبة األندلسية عدة شعراء أهمهم ميشال املغربي ورشيد 

سليم الخوري وإلياس فرحات وعقل الجر وشكر هللا الجر ونظير زيتون وتوفيق  

 ضعون وقيصر سليم الخوري وتوفيق قربان. 

وفيما يلي سأتحدث بش يء من اإليجاز عن أحد هؤالء الشعراء، وهو الشاعر 

رشيد سليم الخوري املعروف بالشاعر القروي، وهذا الشاعر من شعراء العصبة  
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األندلسية بخالف الشاعرين السابقين الذين تحدثت عنهما وهما جبران خليل  

 مية. جبران وإيليا أبي ماض ي، فقد كانا من شعراء الرابطة القل

 
ً
تميز الشاعر القروي بالقومية العربية، التي تحمس لها ودعا إليها منطلقا

من دعوته إلى الوحدة العربية، فقد كانت الوحدة العربية موضوعه األثير الذي 

 ال يفتأ يذكره دون كلل أو ملل. 

م في قرية "زبارة" إحدى قرى لبنان  1887ولد الشاعر القروي عام 

ه االبتدائي فيها، ثم عمل بالتدريس ملدة سبع سنوات الجميلة، وتلقى تعليم

متوالية. أما الشعر فقد ورثه من أسرته املعروفة به، فقد كان أبوه يجيد النثر  

، وقد 
ً
 أيضا

ً
والشعر من فنون األدب، وأخوه قيصر سليم الخوري كان شاعرا

للشاعر  انضم إلى العصبة األندلسية مثل أخيه، وكان يلقب بالشاعر املدني. ظهر 

القروي في شبابه ديوانه املسمى بالرشيديات. هاجر إلى البرازيل مع أخيه قيصر 

 عن لقمة العيش، ولم يشعر بأي 
ً
بدعوة من عمه الذي سبقهما إلى هناك، بحثا

 في البرازيل في بداية حياته هناك. 
ً
 متجوال

ً
 عار وهو يعمل بائعا

م طبعت المياته 1946م صدر ديوانه "األعاصير"، وفي عام  1936وفي عام  

م صدر ديوانه الضخم الذي ضم كل شعره، وهو في حدود 1953الثالثة، وفي عام

 
ً
 بفضله وتقديرا

ً
ألف صفحة، طبع على حساب الجالية العربية في البرازيل اعترافا

 لجهوده.

انضم إلى العصبة األندلسية وكان من أنشط أعضائها، وكان يتابع كل ما 

العربي، وال سيما األحداث السياسية، ولم يكن يقف    يجري من أحداث في الوطن

منعقد اللسان حيال ذلك، بل كان يؤازر قضايا األمة العربية بلسانه الشاعري 

القوي. ولم يكن الشاعر القروي يولي الدين تلك األهمية التي يوليها للقومية  

ياننا".  العربية، وفي ذلك يقول: "تساهلنا في وطنيتنا شر علينا من تعصبنا ألد
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ويقول: "العروبة شعار األمة العربية، وروحها وشمس أوطانها، ومهوى أفئدتها، 

وملتقى ما تعدد من أقاليمها ولهجاتها، وهي دين األمة الشامل". كما كان بوق 

 التحرر الذي ال يفتر، والداعي إلى النهضة األدبية والفكرية.

 إليه قال:  وحين عاد من املهجر إلى وطنه الذي طاملا كان يحن

 أنا عائد ألموت في وطني  أخت العروبة هيئ كفني 

 ليشرف بنفسه على طباعة ديوانه،  1960وفي عام 
ً
م حل بالقاهرة ضيفا

 
ً
 منها بأهمية هذا الديوان وتقديرا

ً
وكان طبعه على حساب الدولة املصرية إيمانا

 لجهود الشاعر القروي.

 إلى أن يفطر السيف"  ومن صيحاته املدوية التي أطلقها في قصيدته "ص 
ً
ياما

 ضد االستعمار الذي كبل الوطن العربي بالسالسل واألغالل، وسلب منه حريته: 

 بالدم 
ُ

 إلى أن ُيفطر السيف
ً
 صياما

 إلى أن يصدح الحق يا فمي 
ً
 وصمتا

 أِفطٌر وأحرار الحمى في مجاعة؟

 وعيٌد وأبطال الجهاد بمأتم؟! 

 بالدك قدمها على كل ملة

 من أجلها صمومن أجلها أفطر و 

م  
َّ
 فما مس هذا الصوم أكباد ظل

م   وال هز هذا الفطر أرواح نوَّ

 يجعل الُعرب أمة
ً
 هبوني عيدا

 وسيروا بجثماني على دين َبرًهِم 

 فقد مزقت هذي املذاهب شملنا

 وقد حطمتنا بين ناب ومنسم
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 سالم على كفر يوحد بيننا

 بعده بجهنم
ً
 وسهال

ً
 وأهال

قصيدته هذه بمناسبة عيد من أعياد الفطر نشر أنشد الشاعر القروي 

من خاللها أمنيته التي ال يمل من تكرارها وهي رؤية العروبة أمة واحدة محررة 

كريمة. يقول كيف نحتفل بالعيد وأبطال الجهاد في مأتم، وهو إن صام فألجل 

 وطنه العربي وإن أفطر فألجله، ويقول إني أصبو إلى عيد أمة محررة األعناق من

 يجعل العرب أمة واحدة وسيروا بعد ذلك بجثتي على  
ً
رق األعجمي، أعطوني عيدا

دين إبراهيم، فقد مزقت هذه األديان وحدة العرب، وفي هذه الفقرة يرحب بكفر 

 يوحد بيننا وال بأس بعد ذلك بجهنم. 

، وقد ظهر ذلك في أشعاره املبثوثة 
ً
 عميقا

ً
وكان يغير على أمته، ويكن لها حبا

 وينه املختلفة. في دوا

ُيَعد  الشاعر القروي من أكثر املهاجرين محافظة على سالمة اللغة العربية، 

  كما تميز شعره باملعاني النبيلة الراقية. 

 نماذج من شعره:

 من قصيدة "عند الرحيل": 

 من قصيدة "أين وجدت هللا": 

 أال كل علم ما عداه توهم  أال كل دين ما خال الحب بدعة

 فماذا ترى من يجهل الحب يعلم  أن ينكر هللَا كافٌر وال عجب 

، وكل دين عداه بدعة ال خير فيها، وقال: إن 
ً
 حقيقيا

ً
جعل من الحب ديننا

، وال جدوى مما يعتقده بعد ذلك. 
ً
 الذي يجهل الحب ال يعلم شيئا

 صلى هللا عليه وسلم: 
ً
 وقال يمدح محمدا

 طلع الهدى من شرقنا
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 والغرب يخبط في الظلم 

 النبي صلى هللا عليه وسلم في حفلة عيد الفطر: ثم 
ً
ما ِ

ّ
 قال معظ

كّرِم هذا العيد تكريم شاعر
ُ
 أ

 يتيه بآيات النبي املعظم 

 إلى أن قال:

 إلى علم من نسج عيس ى وأحمد

 وآمنة في ظله أخت مريم

 وقال في ذكر والدته صلى هللا عليه وسلم: 

 عيد البرية عيد املولد النبوي 

 غربين دوي في املشرقين له وامل

 عيد النبي ابن عبدهللا من طلعت

 شمس الهداية من قرآنه العلوي 

 للورى وهدى
ً
 بدا من القفر نورا

 يا للتمدن عمَّ الكون من بدوي 

 حتى قال:

ُركم ِ
ّ
ك

َ
 يا قوم، هذا مسيحي يذ

 ال ُينِهض الشرق إال حّبنا األخوي 

 فإن ذكرتم رسول هللا تكرمة

 فبلغوه سالم الشاعر القروي

 نثر القروي:

من املعروف أن نثر القروي ليس أفضل من شعره، ولكنه بأي حال من 

األحوال ال يقل قوة وأصالة ومتانة ولطافة عن شعره. تميز نثره بجمال اللغة 



117 

 

واألسلوب وقوة السبك ومتانة التركيب، كما تميز باإليجاز غير املخل وأنه من نوع  

 السهل املمتنع. 

بعنوان "أعمال القروي النثرية" نشرته دار رائد العربي ُجمع نثره في كتاب 

 م. 1984عام 

 نموذج من نثره:

اخترت من نثر القروى هذا النموذج من مقدمة "ديوان القروي" حيث 

 يقول:

 :"ويسألكم الشعوبيون هازئين: ما العروبة؟ وما برنامج العروبة؟ قولوا 

ها، ومهوى أفئدتها، وملتقى ما العروبة شعار األمة العربية، وروحها، وشمس أوطان

تعدد من أقاليمها ولهجاتها. العروبة دين األمة الشامل، والدين إيمان ومحبة  

وتعاون وخير عميم. والطوائف طقوس وشقاق وشر مستطير. وبرنامج العروبة 

ليس أبجدية مواد وبنود. بل هو معان تعمر بها القلوب ومناقب حفلت بها سير 

العروبة روح حاتم ومعن والسموأل في سلوك كل عربي نبيل،  أبطالها في العصور.  

وروح عنترة وطرفة وأمرؤ القيس واألخطل واملتنبي في خيال كل شاعرعربي وروح 

خالد وأسامة وطارق وصالح الدين ويوسف العظمة على سيف كل جندي عربي، 

 وروح علي وأبي بكر وعمر على قلب كل عربي.

 للسباح
ً
ة في ناد هنا وناد هناك وآخر هنالك، بل العروبة ليست أحواضا

هي بحر محيط يضم أرخبيل أقطارنا، وتجري فيه رياح تضامننا كما تشتهي سفن  

أمانينا. العروبة دم زكي يجري في عروق جسد واحد، أعضاؤها األقطار العربية،  

 وكل ما يعوق دورة هذا الدم يعرض الجسد كله لألخطار. 

ا: بل عوقت عن النصر إلى حين، ثم كان ويقولون: فشلت العروبة. قولو 

املؤتمرون هو الفاشلون. من سار على نور العروبة لم يضل، ومن عمل بوحيها لم 
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يضر. بإسفنجة العروبة يمسح الضغن، وبميثاقها تزول القطيعة، وعلى شاطئ 

وحدتها يتكسر االستعمار، وعند آفاقها يقف زحف الليل، وفي ظل علمها تغمض 

في ميادينها الواسعة تعم الحركة، وتثمر املواهب، وينشد اليسر  عين األمن، و

والرضا. من أحشائها تولد العبقرية، ومن عروقها يتفجر دم األصالة، فأيان كانت 

خيلها، فهناك تعقد ألوية النصر، وتنفخ أبواق السبق في املضامير. كل حزب ال 

 يولد من صلبها فهو دخيل عليها، متربص بها.

 لجر:شكر هللا ا

م، 1898ولد هذا الشاعر املهجري في قرية "فتوح كسروان" بلبنان عام 

وتلقي تعليمه االبتدائي في قرية "جبيل" اللبنانية، وقد شغف باألدب والشعر منذ 

م  1919م التحق بمدرسة "الحكمة" في بيروت، وفي عام 1911صباه، وفي عام 

مارس الصحافة، فأنشأ مجلة    هاجر إلى البرازيل للعمل بالتجارة، وفي نفس الوقت

"األندلس الجديدة" ومجلة "الزنابق"، واملجلة األخيرة أغلقت خالل الحرب العاملية  

م واآلخر ديوان 1934الثانية، ثم أصدر ديوانين، أحدهما ديوان "الروافد" في عام  

 م. 1945"زنابق الفجر" في عام 

ا ظهرت عبقريته انضم إلى العصبة األندلسية في مدينة سان باولو، وفيه

 األدبية ونبوغه الشعري. 

تنسب إليه فكرة قيام العصبة األندلسية، ثم اشترك مع ميشال املعلوف 

 في تنفيذ تلك الفكرة.

وفي عام 
ُ
 م في بلدة "جبيل" بلبنان. 1975ت

تأثر في أدبه وشعره بمن سبقه من أدباء وشعراء املهجر، وخاصة جبران 

ه خليل جبران، حيث نوه بجبران وفل سفته في كتابه "نبي أورفليس" الذي عدَّ

 البعض دراسة عن جبران، وعن كتابه املشهور "النبي". قال عن جبران:
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"لقد كان جبران الحرارة في نفوسنا، والعذوبة في أرواحنا، والجمال في 

أعيننا، والخيال في أدبنا، والفكرة النيرة في قلوبنا، والجديد في قديمنا، واملحرك 

قوالنا وأفعالنا، لقد خلق لنا جبران لغة لكل ما كنا ندركه ونحسه، وال األكبر أل

 نقوى على تصويره واإلفصاح عنه.". 

كما نجد روح جبران في كثير من أعماله وانتاجه الشعري أي أعمال الشاعر 

 الجر وانتاجه األدبي، مثل قوله: 

 فصالة الطير في الربوة والسفح غناء 

 تعالى في الهواءوعبير الزهر بخور 

 ال يضير هللا أن نعبده حيث نشاء 

 هيكل هللا جبال وبحار وسماء

 وعالم القول إن هللا قد حجب عنا

 هو في الليل وفي الفجر إذا فتحت جفنا

 هو في البرق وفي الرعد إذا أرهفت أذنا

 هو في األكوان مذ كانت وفينا منذ كنا 

 ح حين قال:ولكنه خالفه فيما يتعلق بعقيدة تناسخ األروا 

 قالوا بأن الروح سوف تعود في  جسد جديد

 من ذا يود بأن يعود إلى حياة ضني أكيد

وله روايتان هما "جزر الخطيئة" و"ديفا وعبدهللا"، ومجموعة قصص 

 مجموعتان من الرسائل األدبية هما 
ً
قصيرة بعنوان "خطوط القدر"، وله أيضا

ألخيرة عبارة عن مجموعة من  "الشيخ األبيض" و"لواعج وخوالج" والرسالة ا 

 الرسالئل الغرامية، كما ترجم رواية "لويزا وإبيالردو".
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ويعد شكر هللا الجر من دعاة التجديد في الشعر العربي، وقد لقب بعدة 

 ألقاب مثل شاعر الغربة وشاعر املرأة وشاعر القوافي املحكمة.

، فهو الذي رسم لوحات 
ً
 تشكيليا

ً
 دواوينه بنفسه. كما كان فنانا

 نماذج من شعره:

 من قصيدة "هواجس":

 أنا إن أرقص في الناس فمن حز األلم

 وإذا صفق كفايا فمن هم ألم

 وإذا نغمت في عرس فأنغامي نواح

 أنا من روح وجسم مثل أبناء الحياة

 يدرك الناس الذي أجهل من ذي الكائنات

 ولقد أدرك ما أغمض عن غيري وغاب

 أنغام الطيور  ولكم أملح في اللجة

 ولكم أبصر في الظلمة أنوار الصباح

 فلكم أنشق بالزهرة أحالم القبور 

 ولكم أملح في النظرة ما يخفي الضمير

 ولكم أقرأ ما يكتب في الشط العباب 

 فأنا الصخرة والزهرة في حقل القضاء

 وأنا النجمة والنيزك في هذا الفضاء

 وأنا الناحب والناعب والحلو الصداح

 وربيع إن في 
ً
 وخريفا

ً
 روحي صيفا

 عاصف الريح مريع
ً
 وشتاء مدلهما

 وصفاء وضباب 
ً
 وصباحا

ً
 وظالما
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يقول الشاعر شكر هللا الجر: أنا إن رقصت فمن األلم، وإن صفقت بكفيي 

فمن هم األلم، وغنائي في املناسبات املفرحة نوح وبكاء. أنا مثل الناس من روح 

ثر مني، وفي نفس الوقت قد أدرك ما ال وجسد، والناس يعرفون عن الكائنات أك

يعرف اآلخرون. أدرك أنغام الطيور في الظالم وأبصر نور الصباح، وأرى أحالم 

القبور تنشق بالزهور، وأرى ما هو مخفي ساتر في ضمائر الناس، كذلك أستطيع  

أن أقرأ ما تكتبه األمواج على الشط، ويشبه نفسه بالصخرة والزهرة في حقل 

النجمة والنيزك في الفضاء، ويقول: أنا الباكي والناعب نعيب الغراب القضاء، وب

وصاحب الصوت الجميل، أجمع بين جنبي كل فصول السنة من صيف وخريف 

 وربيع، كما أجمع الظالم والنور والصفاء والضباب. 

 ومن قصيدة "قشور لباب" قال: 

   أترى األشجار تدري 
ً
 أنها كانت بذورا

   أم ترى األثمار تدري 
ً
 أنها كانت زهورا

 أنها كانت ضباب  ليس عند األرض علم

 أنه كان تراب   يدري  1ال وال اإلبريز

 
ً
 صار في األرض لباب  كل ما خلناه قشرا

 خلف التراب  أترى األرواح تمش ي
ً
 جوهرا

 إن أمر البعث سر   

 كائن خلف الوجود    

 ووجود املرء غصن   

 جذعه تحت اللحود    

 أخيه عقل الجر: وقال في رثاء 

 
 اإلبريز هو الذهب اخلاص.  - 1
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 حبيبة طاملا تاقت ملهد الطفولة التواق
ً
 يا عظاما

 للشذا للنسيم لألفق الوردي في موطن النهى السباق

 أنت عندي أعز كنز ففضت الترب عنه في رعشة املشتاق 

 إن في عودك املرجى للبنان لنصر يشع في إخفاقي

 كان يا "عقل" غصة في التراقي
ً
 حسب حظي أني أحقق حلما

 ئي بأن أعيد لألرز إلى ظل روحه الخفاقفهنا

كان الشاعر عقل الجر شقيق الشاعر شكر هللا الجر، وقد توفي في بالد 

 املهجر، وجيء بجثمانه إلى موطنه لبنان ليدفن فيه. 

 أسئلة الوحدة 

1-  
ً
اكتب مذكرة جامعة عن الشاعر املهجري إيليا أبي ماض ي، مستشهدا

 بقصيدة من قصائده.

الشاعر رشيد سليم الخوري بالشاعر القروي؟ وما أهم أعماله ملاذا لقب  -2

 الشعرية والنثرية؟ 

كيف تأثر الشاعر شكر هللا الجر في انتاجه األدبي بروح الشاعر جبران  -3

 خليل جبران. 
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لیف
ٔ
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نازية كوهر-2  
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 التعارف
نتعرف  من خالل هذه الوحدة على الشاعر الطبيب أحمد زكي أبو شادي، 

وعلى نضاله وكفاحه ضد الفساد والتخلف والجمود في بلده مصر، وعلى دعوته 

األدب والخروج على القوالب الجامدة، ونتعرف كذلك على أهم إلى التجديد في 

أعماله الشعرية. كما نتعرف من خالل هذه الوحدة على رائد التجديد في الشعر 

العربي الشاعر ميخائيل نعيمة املطالب بتحرير اللغة العربية من الجمود الذي 

القوافي أضحى عالمة على تخلفه لسنوات طوال، وتحرير الشعر من األوزان 

التقليدية التي كبلت الشعر العربي. وآخر شاعر نتعرض به في هذه الوحدة 

هوالشاعر جورج صوايا الشاعر الطبيب الذي بين مهنتي الطب واألدب، وبرع 

.
ً
 فيهما معا

 هداف ل ا
التعريف بالشاعر الطبيب أحمد زكي أبو شادي وبنضاله في موطنه مصر،  -1

قضايا العرب، والتعريف بأهم أعماله وبجهاده في بالد املهجر من أجل 

 وانتاجه الشعري.

التعريف برائد التجديد في الشعر العربي وهو الشاعر ميخائيل نعيمة   -2

 وبأهم انتاجه األدبي الشعري والنثري. 

التعريف بالشاعر جورج صوايا وهو من شعراء املهجر الجنوبي، ومن  -3

كتور أحمد زكي أبو الذين جمعوا بين مهنة الطب وهواية الشعر، مثل الد

 شادي.
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 يالدكتور أحمد زكي أبو شاد

، ترك مؤلفات 
ً
 حاذقا

ً
كان الدكتور أحمد زكي أبو شادي في األصل طبيبا

 لكلية الطب في 
ً
عديدة وهامة في الطب. تولى مناصب كثيرة، حتى أصبح وكيال

 
ً
، وأديبا

ً
 كبيرا

ً
 جامعة اإلسكندرية. وكان في نفس الوقت ناقدا

ً
، وشاعرا

ً
موهوبا

 
ً
، وموسيقارا

ً
 عظيما

ً
 وكاتبا

ً
 خصب الخيال مشبوب العاطفة، ومفكرا

ً
مفطورا

 تشهد له لوحاته ببراعته، وقد شهد له بذلك املتخصصون 
ً
 بارعا

ً
، ورساما

ً
متميزا

 في هذا الفن.

 من أجل بلده مصر ومن أجل أمته العربية، 
ً
عاش أبو شادي حياته مناضال

 وفي ذلك يقول:

 دين يوحده الوفي العابد  لِكنانة والُعروبة ملتي إن ا 

 ولكم حنيني والشعور املاجد  فلموطني روحي وكل جوارحي 

 
ً
 فجميعنا صيد رماه الصائد  يكفي لنا النسب العتيد مجمعا

وإلى جانب النزعة الوطنية والقومية التي بدت جلية في األشعار السابقة 

ت حياته وأدبه وشعره بألوان مشرقة من نجد لديه النزعة اإلنسانية التي صبغ

 الحب واإلخاء. وأجمل ما قاله في هذا الشأن:

 فلدولة اإلنسان عهد والئي إن كان للوطن العزيز رعايتي 

 يؤمن بحرية اإلنسان وحرية الوطن وحرية  
ً
عاش أبو شادي حياته حرا

آراءه في النقد والفكر والفن، وقد كافح من أجل تحرير العقل، وقد نشر أفكاره و 
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، كما له قصص ومسرحيات شعرية 
ً
مجالته وكتبه التي بلغت الثالثين كتابا

 ودواوين بلغت الثالثة والثالثين. 

حارب أبو شادي كل ألوان الرجعية والجمود لكونهما عقبة في طريق حرية 

اإلنسان. تأثر في آرائه بما درس من روائع األدب العربي القديم والحديث، وبما 

دب اإلغريقي، ومذاهب البالغة عند الغربيين، وقد تأثر بها. آمن درس من األ 

باألخوة اإلنسانية وباملثالية. أنصف الشعراء، ووقف مع املغمورين يشد من 

أزرهم، ويأخذ بأيديهم، ويشجعهم على الكتابة والنظم، وأنشأ مجلة "أبولو" التي  

بارزين، حتى عده كانت تهتم بالشعر والشعراء. كان أبو شادي من الشعراء ال

بعض النقاد من رواد املدرسة الحديثة في الشعر العربي التي حملت لواء الشعر 

بعد أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. دعا أبو شادي إلى التجديد في كل ما يتعلق  

 بالشعر. 

تألق أبو شادي في دواوينه الثالثة والعشرين وفي قصصه ومسرحياته  

 
ً
. الشعرية العشر تألقا

ً
 عظيما

م. كان والده واسمه محمد بك من 1892ولد أبو شادي في القاهرة عام 

  
ً
الزعماء الوطنيين املعروفين، وفي الوقت ذاته كان نقيب املحامين، كما كان خطيبا

، وكان من املقربين من كبار الزعماء السياسيين آنذاك وعلى رأسهم سعد 
ً
مشهورا

م في نضالهم من أجل الوطن. توفي زغلول ومصطفى كامل ومحمد فريد، يشاركه

 من أسرة عريقة في 1925محمد بك والد أبي شادي عام 
ً
م. وكانت والدته أيضا

 مصر.
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م في مجلة "الظاهر" 1905بدأ أبو شادي يكتب في مجال األدب منذ عام 

م،  1908التي كان والده يصدرها، كما أصدر كتابه "قطرة من يراع" في جزئين عام  

م وهو بعد لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره. 1912الفجر" عام وديوانه "أنداء 

 شهادة عالية في  
ً
سافر إلى لندن لدراسة الطب، وعاد منها بعد عشرة أعوام حامال

 لكلية الطب في 
ً
الطب، فشغل مناصب طبية رفيعة في مصر حتى أصبح وكيال

 لشفق البالي". م أصدر ديوانه الثاني بعنوان "ا 1925جامعة اإلسكندرية. وفي عام 

م هاجر إلى أمريكا الشمالة إثر وفاة زوجته اإلنجليزية، وكان 1946وفي عام  

 بسبب  
ً
 لكلية الطب في جامعة اإلسكندرية التي كان يلقى فيها اضطهادا

ً
وقتها وكيال

 آرائه الوطنية املتحررة، وألجل محاربته للفساد السياس ي املتمثل في الحكم امللكي.

 للوفدين: السعودي  بعد وصول أبي شادي 
ً
إلى نيويورك عمل مستشارا

 في لجنة حقوق اإلنسان الدولية،  
ً
واألرتيري في هيئة األمم املتحدة، وأختير عضوا

وأسس في نيويورك جماعة أدبية باسم "رابطة منيرفا"، وأذاع بحوثه وآراءه من 

ك. وفي خالل إذاعة "صوت أمريكا"، ودّرس األدب العربي في معهد آسيا في نيويور 

م أصدر ديوانه "من السماء". وله كتب كثيرة منها: "من نافذة التاريخ" 1949عام 

و"عظمة اإلسالم" و"اإلسالم الحي" و"شعراء العرب املعاصرون" و"قضايا الشعر 

شرت له في بيروت "رباعيات الخيام" و"ثورة اإلسالم"، وما زالت بعض 
ُ
الجديد"، ون

 مؤلفاته لم تنشر بعد. 

م تزوج من سيدة أمريكية، والنتقال إذاعة "صوت أمريكا" 1953وفي عام  

إلى واشنطن انتقل إليها مع زوجته األمريكية، ولم يلبث فيها سوى سبعة أشهر 

 حتى فاضت روحه إلى بارئها.
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كتبت عنه عدة كتب ومقاالت، أهمها كتاب "شاعر اإلنسانية" لروكس 

 العزيزي.

ه باملثالية، ويدعو إلى اإلنسانية  عاش أبو شادي حياته في عالم يحلم في

الراقية. عاش ينشر الحب واإلخاء والسالم بين الناس، غير مفرق بين أصدقائه  

 وأعدائه، وفي ذلك يقول:

       محال أن تحاول هدم حبي
ً
 وإن لم ألق بين الناس حبا

 وكادوا واعتبرت الكل صحبا  صفحت عن الخصوم وإن أساءوا

 وقلبا    لهم أسفي واشفاقي وقلبي   
ً
 وإن لم يعرفوا أسفا

 ذنوب الناس خلت اليأس ذنبا        ومهما خلتني أشكو بيأس ي

ي   سيطوينا الزمان وكل ذنب بَّ
َ
أ
َ
 سيمحوه الزمان ملن ت

يقول الشاعر أحمد زكي أبو شادي ال يمكن ألي إنسان أن ينمحو الحب 

 وإن من قلبه، وإن لم يجد أي أثر للحب في قلوب الناس، وقد صفح  
ً
عنهم مسبقا

، يشفق عليهم ويسامحهم ويكن لهم الحب 
ً
أساءوا إليه، وأنه يعتبر الكل أصحابا

من قلبه وإن كانوا خالين من كل ذلك، حتى إذا ما يئست من إصالح حال الناس  

وعدم ارتكابهم للذنوب ظننت أن هذا اليأس ذنب. وفي النهاية يقرر أن الزمان 

 أي يحتوينا ك
ً
 لنا، وكل ذنوبنا سوف تمحى. سيطوينا جميعا

 ويصف روح التجديد التي تسري في جسده فيقول:

في الليل أو في الفجر أو في   من كان يشعر دائما بشعوري 

 النور 

 له
ً
 إلفا

ً
 في النفس أو في العالم املسحور   وجد التجدد دائما



130 

 

 
ً
 أسمى من اإلفصاح والتعبير   ورأى الحياة بما تجدد دائما

كل وقت وفي كل مكان، في النفس أو في الخيال، ويرى  يالزمه التجديد في

 التجديد أسمى من أي التقليد أوالجمود، وإن كان فيه اإلفصاح والوضوح.

وكان أبو شادي يدعو إلى التجديد املطلق الكامل في بناء القصيدة العربية 

 في ذلك بالقصيدة الغربية. ورفع القيود التي تثقل كاهل الشاعر، وتمن
ً
عه  متأسيا

 على الشعر رغم أنه التزم  
ً
من انطالقه إلى الحرية الفنية. وكان يرى القافية عبئا

بها في أكثر قصائدة. ويعد أبو شادي من أوائل الشعراء الذين نظموا في الشعر 

 الجديد الذي أطلق عليه اسم الشعر املرسل.

وشعر أبي شادي حافل باملعاني الطريفة، ولم يكن ذلك بأي حال من 

وال على حساب االهتمام بالجانب الفني واأللفاظ واألساليب، وله عناية األح

 خاصة بالوحدة الشعورية واالنسجام املوسيقي. 

يعبر أبو شادي عن التجديد الذي دعا إليه بكل إخالص وتفاني بقوله: إن 

التجديد في الشعر هو إحياؤه، ال بما يوحي به زمنه فقط، بل بما قد يعيش به في 

جيال، فكان االفتراض في الشعر املألوف هو أنه في حكم امليت، وأن أجيال وأ

 التجديد هو بعث له. 

 
ً
وحين ثار الشعب التونس ي على االستعمار الفرنس ي صدح أبو شادي قائال

 في مستهل قصيدته "تونس الثائرة": 

 ال ترهبوه وإن يكن جبارا    ثوروا على الظالم العتي جهارا
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ت إلى الثورة على الطغاة الظلمة وعدم الخوف يدعو الشاعر في هذا البي

 منهم وإن كانوا جبارين. 

:
ً
اها بشعر مفعم بالتفاؤل قائال ي ابنته "صفية" َحيَّ  وحين َحيَّ

 للعام واستبقى سرور العام  العالم يبسم يا صفية فابسمي 

جِن من جزعي سوى آالمي  ال تجزعي كأبيك من دنيا الورى 
َ
 لم أ

 وتدفقي بخوالد األنغام   وتفاءلي إن التفاؤل ثورة

 ومن آخر ما نظمه قصيدته "مراكش الدامية" التي قال فيها:

 نعم هبوا لعزتكم ولبوا  بني مراكش الزهراء هبوا! 

 تحلق باملفاخر أو تدب   تناديكم قرون عامرات

 
ً
 ا املعاقل واشرأبواومن فتحو   ألستم من بني الحمراء أصال

يدعو أهل املغرب إلى الثورة على املستعمرين، ويذكرهم بماضيهم التليد  

 ألستم من بني 
ً
والقرون العامرات بالنصر والسؤدد واملفاخر، ويقول لهم مذكرا

 األحمر الذين حكموا غرناطة مائتي سنة الذين فتحوا املعاقل والحصون.

 لجماع
ً
 من جمع أبو شادي بين كونه مؤسسا

ً
ة أبولو األدبية، وكونه علما

أعالم مدرسة املهجر الشعرية. وترجع مدرستا أبولو واملهجر إلى األدبين العربي 

، أخذت منهما أخيلتهما ومعانيهما وصورهما وأساليب التعبير املائلة  
ً
والغربي معا

إلى السهولة والبساطة في األلفاظ والتراكيب واملعاني القريبة والعميقة في آن 

 واحد.
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 رائد التجديد في الشعر العربي ميخائيل نعيمة:

جمع ميخائيل نعيمة آراءه وأفكاره في الحياة والنقد واألدب ومشكالت 

الشعر في كتاب يعد من أهم كتب النقد في أدب املهجر وهو كتاب "الغربال"، 

ية  م، وملسرحيته "اآلباء والبنون" أثر كبير في تطور املسرح1923الذي أصدره عام  

العربية في العصر الحديث، حيث أسهم من خالل هذه املسرحية في حل قضايا  

 م. 1917كثيرة منها مشكلة العامية والفصحى، وقد نشرها عام 

يلتقي ميخائيل نعيمة في كتاب "الغربال" مع كتاب "الديوان" للعقاد 

مة: إن واملازني في هجومهما على املدرسة التقليدية في الشعر، وفي ذلك يقول نعي

 هدف األدب هو اإلفصاح عن عوامل الحياة".

م، والتحق بمدرسة  1889ولد ميخائيل نعيمة بلدة في "سكنتا" بلبنان عام  

 في بلدته، نتيجة اهتمام روسيا
ً
القيصرية بمنطقة  روسية كانت قد أنشئت حديثا

األرثوذكسية في الشرق األوسط في ذلك الوقت، وكان من مظاهر اهتمامها إنعاش  

الشام عن طريق التعليم، فأسست "الجمعية اإلمبراطورية الروسية  

الفلسطينية"، التي راحت تفتح املدارس املجانية فيها. ثم وقع عليه االختيار ليكمل  

دراسته في دار املعلمين الروسية في مدينة الناصرة بفلسطين، ومن هناك ابتعث 

جمعية اإلمبراطورية الروسية الفلسطينية، إلى روسيا ليدرس هناك على نفقة ال

حيث تعرف على األدب الروس ي عن كثب، ثم عاد إلى لبنان لينطلق منها إلى مدينة  

واشنطن بأمريكا الشمالية، حيث درس القانون، وحصل على شهادة في الحقوق، 

وفي نفس األثناء حصل على شهادة في األدب مليله الشديد إليه، ورغبته امللحة في 

 راسته. د
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خدم في الجيش األمريكي، وشارك األمريكان في قتال الفرنسيين، ولكن هذه 

 
ً
الحرب كان لها تأثير س يء في نفسه، فكره الحرب طوال حياته. قال نعيمة معبرا

عن فلسفته في الحرب: "لكن شر الحرب األكبر هو في قتلها الروح قبل الجسد،  

عدو خارج نفسه، وما من عدو  بتحويلها قوى اإلنسان من عدو في نفسه إلى

 لإلنسان غير نفسه". 

وبعد عودته إلى أمريكا اشتغل بالتجارة على رغم عدم ميله إليها، حيث 

كان حبه األكبر لألدب، فاشتغل به، وكتب في مجلة "الفنون" التي كانت تصدر 

 لها. 
ً
باللغة العربية، وحين تكونت الرابطة القلمية انضم إليها، وأصبح مستشارا

ذكر ميخائيل نعيمة في صدر قانون الرابطة: "إن هذه الروح الجديدة التي ترمي 

الخروج بأدبنا من دور الجمود والتقليد إلى دور االبتكار في جميل األساليب 

ة في نظرنا بكل تنشيط ومؤازة، فهي أمل اليوم، وركن الغد.  يَّ َحّرِ
َ
 واملعاني ل

ه لبنان الذي طاملا حلم به، م عاد ميخائيل نعيمة إلى وطن1932وفي عام 

 وأراد العودة إلى أحضانه، وفي لبنان عكف على القراءة والكتابة ونظم القصائد.

 أن 
ً
ومن أهم كتب ميخائيل نعيمة كتاب "الغربال"، ويكفي نعيمة فخرا

 كبيرا مثل عباس محمود العقاد كتب مقدمة كتابه هذا. وقد تأثر نعيمة في 
ً
كاتبا

بفلسفة جبران خليل جبران وبروحه وفكره التي سرت في كتاب    كتابه "زاد املعاد"

 "النبي". 

وبخصوص فن القصة القصيرة عند ميخائيل نعيمة ذكر فوزي املعلوف، 

شر في جريدة "املساء"  
ُ
وهو أحد أعالم مدرسة املهجر الجنوبي، رأيه في مقال له ن

ومن زعماء الحركة  أن نعيمة هو أحد رواد ثورة التجديد في األدب العربي الحديث  
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املهجرية في تحرير اللغة، ونقلها من الجمود إلى حياة نشطة، ينبض فيها األدب 

باألفكار واملعاني، وال يئن تحت ثقل ما يرتديه من األزياء اللغوية.  وأن مذهبه 

م ال زالت له 1923النقدي الجديد املذكور في كتابه "الغربال" الصادر في عام 

 ر في النقاد واملفكرين. جدته، وال يزال يؤث

وكان نعيمة من أوائل الخارجين على أوزان الشعر التقليدية، وكانت  

موضوعات شعره ذات صلة قوية بالحياة النابضة من حوله، وابتعد عن 

.
ً
 بالغا

ً
 املوضوعات التقليدية املتكررة البالية. كما أولى وحدة القصيدة اهتماما

ص القصيرة التي وصفت بأنها إن قصصه األولى كانت من أوائل القص

 قصص واقعية اتجهت إلى حل مشكالت املجتمع، ومحاربة الجمود والتقليد.

حاول نعيمة كما حاول العقاد واملازني ابتعاث مدرسة جديدة في األدب 

على أنقاض املدرسة التقليدية التي كان يرأسها أمير الشعراء الشاعر الكالسيكي  

 الكبير أحمد شوقي.

نعيمة عن القصد من األدب إنه: اإلفصاح عن عوامل الحياة كما قال 

تنتابنا من أفكار وعواطف، وإن اللغة ليست سوى وسيلة من وسائل كثيرة، 

اهتدت إليها البشرية لإلفصاح عن أفكارها وعواطفها، وإن لألفكار والعواطف 

 
ً
 ليس للغة، فهي أوال

ً
 مستقال

ً
  -أي األفكار والعواطف–كيانا

ً
 اللغة. إن كل وثانيا

 أمة، 
ً
القواميس وكتب الصرف والنحو في العالم لم تحدث ثورة، وال أوجدت يوما

 لكن الفكر والعاطفة يجددان العالم في كل يوم.
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، وقد 
ً
كان تأثير الحياة الروسية واألدب الروس ي في ميخائيل نعيمة عميقا

وممن تأثر تحدث عن ذلك التأثير في كتابه "أبعد من موسكو ومن واشنطن". 

نعيمة بشعرهم: بوشكين وليرمنتوف ونكراسوف، وتأثر كذلك بالنقاد الروس 

أمثال: بيلنسكي وجوركي وتشيكوف وغيرهم من عمالقة األدب والنقد الروس ي.  

وذلك خالل بقائه في روسيا أثناء دراسته، والفترة التي تلتها، وكان يجيد الروسية  

 ية. حتى إن له بعض املؤلفات باللغة الروس

وأول مقال نقدي كتبه نعيمة في حياته كان عن كتاب "األجنحة املتكسرة" 

لجبران خليل جبران، نشرته مجلة "الفنون"، وكان هذا املقال بداية عالقة 

ميخائيل نعيمة بجبران خليل جبران التي بدأت في نيويورك، وسرعان ما توطدت  

صبحت من أشهر العالقة بينهما، وتحولت إلى صداقة حميمة خالدة، وأ 

الصداقات األدبية. انخرط نعيمة بعد ذلك في الرابطة القلمية، وأصبح أهم 

 لها.
ً
 أعضائها، بل أصبح مستشارا

 نماذج من شعر ميخائيل نعيمة:

اخترت بعض األبيات من قصيدتين مليخائيل نعيمة، هما: "لست أخش ي" 

 و"يا بحر".  

: من قصيدة "لست أخش ى":
ً
 أوال

 ركن بيتي حجر   سقف بيتي حديد 

 وانتحب يا شجر  فاعصفي يا رياح

 واهطلي باملطر  واسبحي يا غيوم 

 لست أخش ى خطر  واقصفي يا رعود
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 ركن بيتي حجر   سقف بيتي حديد 

 أستمد البصر  من سراجي الضئيل 

 والظالم انتشر  كلما الليل طال

 والنهار انتحر  وإذا ما الفجر مات

 وانطفئ يا قمر   فاختفي يا نجوم 

 أستمد البصر  سراجي الضئيل من 

 بأن ما نشعر به من حزن أو سرور في حياتنا إنما هو 
ً
يؤمن الشاعر دائما

صورة ملا في داخلنا، فمن رض ي داخله رض ي خارجه، وكان الشاعر شديد الرضا 

بوجهي الحياة املظلم واملض يء، املحزن واملفرح، فنفسه مطمئنة، وال يكدر  

ء مهما عصفت الرياح من حولها، وانتحب الشجر، طمأنينتها وال يعكرها أي ش ي

وسبحت الغيوم، وقصفت الرعود، وهجمت الهموم، وزحفت النحوس، ونزلت 

، فهو 
ً
الخطوب والشرور، حتى املوت وما يحفره حول بيته من حفر ال يعيره التفاتا

سم 
ُ
ال يخشاه، بل ال يخش ى العذاب املنتظر، فهو راض بالقضاء والقدر، وكل ما ق

تب عليه. له 
ُ
 أو ك

 والقصيدة املعروضة خير ما يصور لنا كل ذلك.  

 وفي قصيدة "يا بحر" يقول:

 كّر، ففّر، فكّر   أما تعبت عجيج

ى
ّ
 تسير ال تستقر   ماذا تروم وأن

 قلبان عبد وحر   كأنما فيك مثلي 

 
ً
 من ذا وليس مفر   هذا يروم فرارا
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 هل فيك خير وشر   يا بحر يا بحر قل لي 

 والبحر كّر وفّر   والليل داجوقفت 

 ولم يجبني بر   فلم يجبني بحر 

 وكحل األفق فجر   وعندما شاب ليلي 

 يغني
ً
 في الكون طي ونشر   سمعت نهرا

 في البحر مّد وجزر   في الناس خير وشر

 ومن قصيدة "الخير والشر" يقول:

 يناجي مالكJسمعت ش  سمعت في حلمي ويا للعجب
ً
 يطانا

 لوال جحيمي أين كانت سماك  ي يا أخييقول إي بل وألف إ 

ا توأمان استوى   سرُّ البقا فينا وسر الهالك   أليس أنَّ

 إن ينسني الناس أتنس ى أخاك  ألم ُنَصغ من جوهر واحد

 
ً
 في نفسه ذكرى زمان قديم  فأطرق ابن النور مسترجعا

 وعانق ابن الجحيم   واغرورقت عيناه ملا انحنى
ً
 مستغفرا

 من نارك الحرَّى أتاني النعيم  إي يا أخيوقال إي بل وألف 

 إلى
ً
ق اإلثنان جنبا

َّ
جنب وضاعا بين َوش ي    وحل

 السديم

، فهما سر الوجود، 
ً
يرى الشاعر أن الخير والشر أخوين، بل توأما واحدا

 
ً
، جحيما

ً
 ونورا

ً
، ظالما

ً
 ومالكا

ً
قد صيغا من  جوهر واحد، وإن اختلفا شيطانا

، بل لوال نار الش
ً
ر ما تمت للخير صفات نعيمه، وال شعر اإلنسا بهذا النعيم، ونعيما

 ما 
ً
 خالصا

ً
فهو الذي يعرفه بين  حين يجتاز بنيران آالمه، ولو أن العالم كان خيرا

عرفنا قيمة الخير وال نفعه وفائدته، ولبطل الشعور به، وبطلت الفرحة والسرور، 
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الدنيا إال نافع وضار، ومكروه بل لبطل نظام الدنيا وَعِدَمت معانيه وحقائقه، وما  

وسار، وممتع ومؤلم، ومؤنس وموحش. وبذلك كله يتم لإلنسان تمييزه وصالحه، 

حين يعرف الشر وأذاه فيتركه إلى الخير ونفعه، فالشر والخير أخوان وجدا مع 

ابتداء الدنيا وسيستمران إلى انقضائها، لذلك نجدهما يتصافحان في نهاية 

السديم أو في الوجود، فهما جوهره وكيانه، وقد أعاد القصيدة ويحلقان في 

 ميخائيل نعيمة نفس الفكرة في قصيدته "العراك" التي يقول فيها:

 دخل الشيطان قلبي فرأى فيه مالك

 وبلمح الطرف ما بينهما اشتد العراك

 ذا يقول البيت بيتي فيعيد القول ذاك

 وأنا أشهد ما يجري وال أبدي حراك

 ي في شكوك وارتباكوإلى اليوم أران

 لست أدري أرجيم في فؤادي أم مالك

ولكن الخير والشر هنا ليسا في الدنيا وإنما هما في قلبه، يجد كرب الشر  

 آخر، وهو موزع بينهما، إنهما نظام وجوده، بل إنهما نظام  
ً
 وأنس الخير حينا

ً
حينا

كه، بل إنهما الوجود كله، تارة يستسلم للشر ولشيطانه وتارة يستسلم للخير ومال

ليعتركان في داخله، يقوده هذا مرة وذاك مرة، وهو ماض في طريقه، طريق الحياة 

 التي قامت على حافتيه أعالمهما وانتصبت صورهما.
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 أعماله النثرية: 

أشهر الفنون النثرية التي برع فيها ميخائيل نعيمة هو فن القصة القصيرة 

 لهذا الفن 
ً
 وناقدا

ً
 مسرحيا

ً
 لها، وفن املقالة، ويعد كذلك كاتبا

ً
التي يعتبر رائدا

 .
ً
 أيضا

 إلى كتابة القصص القصيرة، فأصدر أول 
ً
اتجه ميخائيل نعيمة أوال

دة"، ثم توالت قصصه التي  مجموعة قصصية له وكانت بعنوان "سنتها الجدي

أبدع فيها وهي "العاقر" و"مرداد" و"أبو بطة" و"أكابر". ثم اتجه إلى املسرح فألف 

أهم مسرحية في أدب املهجر، وكانت بعنوان "اآلباء والبنون". وبعد ذلك قرر أن 

يكتب قصة حياته في ثالثة أجزاء أصدرها باسم "سبعون" إذ كان يعتقد أنه 

 سن، ولكنه عاش قرابة مائة سنة. سيموت في هذا ال

 كتب بثالث لغات هي: العربية واإلنجليزية والروسية. 

له مؤلفات كثيرة أهمها: "املراحل" و"النور" و"الديجور" و"في مهب الريح" 

 و"اليوم األخير". 

وكان نعيمة شديد اإلعجاب بالقرآن الكريم وبالغته، حتى إنه اقتبس منه  

 الكثير في شعره.

"الغربال" من أهم كتب ميخائيل نعيمة في الفكر والنقد  ويعد كتاب

العفوي الجريء، وعلى الرغم من شهرة هذا الكتاب التي بلغت آفاق الغرب 

والشرق، فإن فيه ما يلفت النظر حول موقف كاتبه املتشدد تجاه علماء اللغة  

حرية  الكبار. من ناحية يطالعنا وجه نعيمة الفيلسوف الحكيم املتسامح املؤمن ب

اإلنسان، ومن ناحية أخرى يفاجئنا بوجه آخر، وجه متجهم يتهجم فيه على  
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أولئك العلماء إلى حد تشبيههم بالضفادع! حيث يقول: "لم أجد أفضل من النقيق  

 للضجة التي يحدثها أمثال هؤالء الناس، لذلك شبهتهم بالضفادع".
ً
 نعتا

م فيها تكون قاسية يؤخذ على نعيمة خوضه في قضايا اللغة، وإصدار أحكا

، وهو لم يدرس اللغة دراسة متخصصة، فهو في األصل محامي 
ً
وصارمة أحيانا

 وكاتب مقال 
ً
 ومسرحيا

ً
درس الحقوق في أمريكا، وال نشك في أنه كان شاعرا

 ومفكر، ولكن مما ال شك فيه أن بضاعته في اللغة قليلة. 

ص الرواية ونراه يدافع عن العامية على حساب الفصحى فيقول: "أشخا

يجب أن يخاطبونا باللغة التي تعودوا أن يعبروا بها عن عواطفهم وأفكارهم ...  

لوجب أن نكتب كل رواياتنا باللغة العامية، إذ ليس بيننا من يتكلم عربية 

 الجاهلية". 

ويس يء الظن في اللغة فيراها مجرد قشور حين يقول: "الفكر كائن قبل  

ا الجوهر وهي القشور". واللسانيون اليوم  اللغة، والعاطفة قبل الفكر، فهم

 يجعلون اللغة هي األساس، التي منها يخرج كل ش يء، وإليها يعود.

، مثل قوله: 
ً
وال تخلو أعمال نعيمة من أخطاء لغوية تكون فادحة أحيانا

 بشكسبير". 
ً
 "حبا

ويعيب نعيمة على النقاد ما أخذوه على صديقه جبران خليل جبران حين 

"هل تحممت بعطر وتنشقت بنور"، فقالوا بأن: تحمم في اللغة تعني  قال األخير: 

إسوّد وجهه، وليس املقصود منه ما ذهب إليه جبران. والدكتور طه حسين أخذ 

 على نعيمة بعض األخطاء اللغوية التي وقع فيها. 

 جورج صوايا: 

ولد الشاعر والطبيب جورج صوايا في قرية "كفر حاتا" بلبنان عام 
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م، ودرس الطب في الجامعة األمريكية ببيروت، ثم سافر إلى نيويورك عام 1872

م، ومنها إلى األرجنتين، حيث أقام في مدينة بيونس آيرس العاصمة مع 1909

الطب، وفي  أسرته، وهناك أكمل دراسته في التخصص الذي استهله في بلده وهو 

 فيها، وفي نفس الوقت 
ً
األرجنتين زاول مهنة الطب في مستشفياتها، وكان ماهرا

 عمل في الصحافة، حيث التحق بهيئة تحرير جريدة "القرن العشرون".

 للغة العربية وآدابها كما أتقن اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية  
ً
كان متقنا

 واللغة األسبانية. 

، م أنشأ ج1919وفي عام 
ً
ريدة "يقظة العرب" اليومية في األرجنتين أيضا

 ثم أصبحت أسبوعية بعد ذلك. 

كان يميل إلى األدب منذ نعومة أظفاره، حتى قبل أن يخرج من بلده لبنان.  

بع له ديوان باسم "حس الجفون"، وقد ضم هذا الديوان عدة قصائد  
ُ
وقد ط

 الحنين إلى الوطن. وطنية واجتماعية وبعضها في املوضوع األثير لديه، وهو 

 ما يخرج   -كباقي أدباء املهجر–وجورج صوايا  
ً
متحرر في أسلوبه، وكان كثيرا

على قواعد اللغة العربية النحوية، فكان يقدم املعنى والروح على الشكل  

 والصياغة واأللفاظ، وفي ذلك يقول: 

وا  ِحسُّ
ُ
وا السطور ت  كنبض الصدور   ِحّسِ

ً
 نبضا

 نماذج من شعره:

 "غادة":من قصيدة 

 من الحسن قشيب  غادة تخطر في ضوء القمر
ً
 ترتدي ثوبا

 وهي تشكو للدجى ظلم الحبيب   رقد الناس وقد الح السحر

 وأباحت بجواها للغدير  طارحت بالحب زهر الرابية 

 بالزفير   شاركتها باألنين الساقية 
ً
 وحفيف الروض عطفا
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 يا أمير الليل أنصف يا أمير  فمضت للبدر ترنو شاكية

هز ما الوجد كما الغصن   حين هز الريح أغصان الشجر

 الرطيب

 وهوى أحرمها العيش الخصيب  فشكت لليل أطوار البشر

 فرأت أهل السما عنها نيام  رفعت مقلتها نحو السما

 وسقاها الدهر من بلواه جام  نادت الدهر ولكن وجما

 مع ربي إيه ما هذا النظام  ثم قالت وعلى الخد همي الد

 وعيون عندها النوم يطيب  مقلة في الحب يضنيها السهر

 وقلوب داؤها أعيا الطبيب  مهجة للرغد واألنس مقر

في هذه القصيد يتحدث الشاعر على لسان غادة حسناء جافاها النوم 

لوقوعها في الحب، والحبيب عنها غافل، فشكته إلى الليل، بعد أن شاركت في 

للغدير جواها، وشاركت الساقية والروض األنين، وشكت حبها زهر الرابية وأباحت  

للبدر وقد لقبته بأمير الليل طالبة منه اإلنصاف. ومع اهتزاز أغصان الشجر اهتز  

وجدها وعشقها،   ومرة أخرى شكت لليل أفعال البشر، وحرمانها من الحياة 

سماء  السعيدة، وحين لم ينصفها الليل، رفعت بصرها إلى السماء، ولكن أهل ال

كانوا عنها نائمين، وفي نهاية القصيدة تشكو السهر الذي أضناها وأضعفها، وقد 

 عجز الطبيب عن شفاء قلبها املريض بالحب الذي ال دواء له.

 ومن قصيدة "الكتاب" يقول:

 ل بقربي إن مل مني الجليس  يا رفيق الشباب يا محيي اللي

 نيسساعة غاب عنه فيها األ   وأنيس الغريب قد أوحشته 

 يبش في ساعة اليس
ً
 ر وفي العسر والصديق عبوس   يا صديقا

 س ي ما ليس تفعل الخندريس   ورشيق الحديث يفعل في نف
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 يا غذاء تقتات منه النفوس  يا إناء الرشاد بين البرايا

عمر وهو العهد الجميل    بين لوحيك قد قضينا ربيع ال

 النفيس

 القدوسس تناجيك أيها   وسجدنا لديك في خلوة النف 

 بجوانا
ً
 وينام الورى ونحن جلوس  ينصت الليل معجبا

 1فيك ما فيه لم يمت رعمسيس   أنت مرآة ذا الزمان رأينا

 2واملعري حي وجالينوس   خالد فيك أفالطون وهوجو

 ن لديك الرئيس واملرؤس  يستوي الناس في مقامك سيا

جز وفي هذه القصيدة يصف الشاعر الكتاب بالصديق الوفي حين يع 

اإلنسان عن الحصول على هذا الصديق بين األنام، فهو رفيق الشباب الذي ال 

ُيمل، وأنيس الغرباء حين يبتعد األصدقاء من البشر، ويبقى هذا الصديق. تحدث  

القراءة في النفس ما ال تستطيع فعله الخمر املعتقة، فهو غذاء الذي النفوس  

ارنا بين دفتي الكتب، وكنا نقض ي  والقلوب. ويقول الشاعر إننا قضينا زهرة أعم

الليالي الطوال معها والناس نيام. وهذه الكتب خلدت ذكر العظماء واملفكرين 

الكبار أمثال أفالطون وفيكتور هوجو وأبي العالء املعري وجالينوس، وال فرق بين 

 الناس أمام الكتب فالحاكم واملحكوم سواء، والرئيس واملرؤس سيان. 

 مات" يقول: وفي قصيدة "طيف امل

 
"رعمسيس" اسم مصري قدمي يعين إله الشمس، وقيل هو اسم مدينة يف أخصب بقاع مصر، ومنها انطلق   -1

  بنو إسرائيل يف رحلة خروجهم من أرض مصر.
م. عاجل العديد من  216م وتويف سنة  129و"جالينوس" طبيب إغريقي مشهور ولد يف "بريغامون" سنة   - 2

 األباطرة الرومان. 
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 ينشد الغبطة في طول البقاء  أيها الواجف من طيف املمات

 نحو السكون   ليس لوال املوت في الكون حياة
ً
 فتوجه صامتا

 فانبذ العيش ورحب باملنون   إن طول البقا طول الشقا

 كالحلم في فكر الدهور   أيها الهاجع في الوادي الظليل 
ً
 خاطرا

 فمتى اليقظة من هذا الهجوع  الطويل بدد الحلم انقض ى الليل 

 هل ترى ينعشه ظل الدموع  يذبل املرء ويذوي كالزهور 

في هذه القصيدة يدعو الشاعر إلى عدم الخوف من املوت، فهي الحقيقة 

 يفرح إذا طال عمره في الدنيا، فطول البقاء في 
ّ

األزلية الكبرى، وعلى اإلنسان أال

ى عدم التعلق بالحياة، وأن يرحب باملوت.  الحقيقة هو طول الشقاء، ويدعوه إل

وبقية األبيات يتمثل فيها قول سيدنا علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه: الناس نيام  

 إذا ما ماتوا انتبهوا".

 سئلة ال 

 لألديب الذي جمع بين هواية  -1
ً
يعد الدكتور أحمد زكي أبو شادي نموذجا

.الشعر ومهنة الطب في حياته العملية. اشرح هذا 
ً
 مفصال

ً
 النموذج شرحا

تحدث عن آراء الشاعر ميخائيل نعيمة التجديدية والتحررية في نظام  -2

 القصيدة العربية. 

اذكر املعاني العامة التي ذكرها الشاعرجورج صوايا في قصيدته املسماة  -3

 ب "الكتاب". 

اذكر القصيدة التي تحدث فيها الشاعر جورج صوايا عن "الكتاب"، ثم  -4

 عامة.اشرح معانيها ال
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 الوحدة السابعة

 جورج صيدح
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 التعارف
في هذه الوحدة سوف نتعرف على الشاعر املهجري املتميز جورج صيدح، 

ونتذوق أهم انتاجه الشعري، ونتعرف على أهم أعماله النثرية، وهو كتابه الذي 

 في أدب املهجر الشمالي والجنوبي.  سبقت اإلشارة إليه، الذي 
ً
يعد حجة ومرجعا

كما سنتعرف على الشاعر املهجري إلياس فرحات وعلى أهم دواوينه وقصائده، 

 ومنها قصيدته التي مدح فيها النبي صلى هللا عليه وسلم واإلسالم. 

 األهداف
التعريف بالشاعر املهجري جورج صيدح صاحب الكتاب املشهور "أدبنا  -1

وأدباؤنا في املهاجر األمريكية" املرجع في أدب املهجر، والتعريف بأهم انتاجه 

 الشعري والنثري.

التعريف بالشاعر املهجري إلياس فرحات الذي لم يتعلم الشعر من أحد  -2

 ألحد، والتعرف على نماذج من شعره الذي يدل 
ً
وبالتالي لم يكن مقلدا

 على تحرره وعلى نزعته اإلنسانية. 
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 جورج صيدح
م في زقاق "الصواف 1893ولد جورج ميخائيل بن موس ى صيدح عام 

اإلسالمي" في دمشق ألسرة نصرانية، من أصول عشيرة صداح العربية. كانت 

أسرته على حظ من العلم والثقافة، فقد شغل والده منصب القضاء في محكمة 

.
ً
 االستئناف العليا ملدة ثالثين عاما

االبتدائي في إحدى املدارس في حارة الكنيسة  تلقى جورج صيدح تعليمه

املريمية، ثم انتقل إلى املدرسة اآلسية، وهناك برع في اللغة العربية بفضل جهود 

أستاذه فارس الخوري الذي شجعه على نظم أولى قصائده، التي ألقاها في إحدى 

 لشغفه باللغة العربية وأدبها أه
ً
مل اللغة  الحفالت التي أقامتها املدرسة. ونظرا

الفرنسية، فعاقبه أبوه بإرساله إلى كلية عينطورة لآلباء العازاريين في لبنان ليتعلم  

م، ثم هاجر إلى مصر ليلتحق  1911اللغة الفرنسية، وهناك نال شهادتها عام 

بإخوته للعمل معهم في مجال التجارة، ولكن شغفه باللغة العربية والشعر العربي 

 له، فنظم قصائ
ً
 د كثيرة في الحنين إلى دمشق، منها قوله:ظل مالزما

 هجرت ربوع الشام والقلب مثخن

 جريح سهام كان أقتلها الهجر 

 سقى هللا جنات سقتني حنانها

 كأم على أحضانها الولد الغر

يتحدث الشاعر في هذه األبيات عن تركه لوطنه وفي قلبه جروح كثيرة أكبر 

 ار غريبة عنه. هذه الجروح وأشدها عليه هو هجره لها إلى دي
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، وبعد خسارته في التجارة هاجر إلى 
ً
قض ى صيدح في مصر ثالثة عشر عاما

م وتزوج من فتاة فرنسية، وفي نهاية العام نفسه هاجر إلى 1927أوروبا عام 

، يعمل في التجارة، كما أنشأ مجلة "األرزة" 
ً
فنزويال، حيث أقام عشرين عاما

 رائعة من األدب العربي إلى  باللغة اإلسبانية، ومن خالل هذه املجلة
ً
نقل صورا

م ومع استقالل سوريا عن االستعمار 1945قراء اللغة اإلسبانية. وفي عام 

الفرنس ي كان قد بلغ الخمسين من عمره، فانصرف إلى القراءة والسياحة في 

م انتقل إلى األرجنتين، وهناك طبع ديوانه "النوافل"، 1947األرض، وفي عام 

الدفاع عن فلسطين، وأسس جمعية سماها "الرابطة األدبية"    ورصد ريعه للجان

اشترك معه فيها بعض كبار الشعراء واألدباء العرب املقيمين في األرجنتين، منهم 

إلياس فرحات وزكي قنصل وحسني عبد امللك وجورج صوايا. وبعد غياب دام 

 عن مسقط رأسه، رجع إليه مع الوفد الذي رافق الرئيس 
ً
األرجنتيني  أربعين عاما

. وفي 
ً
 عظيما

ً
كرم جورج صيدح تكريما

ُ
خالل زيارته الرسمية إلى سوريا، حيث أ

م ألقى مجموعة من املحاضرات عن األدب املهجري التي جمعت فيما 1956عام 

بعد في صورة كتاب عّد من أهم كتب النقد في األدب املهجري في القرن العشرين، 

ر األمريكية"، قال فيه: "أدب املهجر رسالة عربية  وهو كتاب "أدبنا وأدباؤنا في املهاج

لم يلصق بها الغرب إال طابع بريد .. وهو فرع يباهي أصله، ويعترف بفضل الجذور  

 إنه "كنز خالد لم تظفر بمثله اللغة العربية،  
ً
عليه". وقال عن األدب املهجري أيضا

سالمية ازدهرت وهو يضاهي أرقى اآلداب العاملية الحية"، وقال: "الثقافة اإل 

 كما نرى في 
ً
 عفويا

ً
وتمجدت في أوساط املغتربين من املسيحيين وشعت إشعاعا

شعر القروي وفرحات وسواهما". ثم إن الشاعر املصري الكبير أحمد زكي أبو 

شادي الذي عايش األدباء املهجريين وخبر نزعاتهم عن كثب أكد أنه وجد األدباء 

سالمية وعلى الرسول صلى هللا عليه وسلم غيرة املسيحيين يغارون على الثقافة اإل 
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بالغة. وكان صيدح قد نظم قصيدة رائعة في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم 

 باسم "حراء يثرب". 

م عاد صيدح إلى باريس، واستقر فيها إلى أن حانت وفاته 1959وفي عام 

مة، أهمها: م بعد أن أثرى املكتبة العربية بالعديد من املؤلفات القي1978عام 

ديوان "النوافل" و"نبضات" و"حكاية مغترب" و"شظايا حزيران" و"ديوان صيدح".  

شرت له عدة قصائد جميلة في مختلف املجالت األدبية منها مجلة األديب 
ُ
وقد ن

 اللبنانية. 

تجلت في جورج صيدح ناحيتان مهمتان هما: الناحية اإلنسانية بأرفع 

 ز مقوماتها.معانيها، والقومية العربية بأبر 

أشهر كتبه: كتاب "حكاية مغترب" املطبوع في "بيونس آيرس" في األرجنتين 

م، وهو عبارة عن ديوان أهداه صيدح إلى كل عربي اللسان والوجدان. 1947عام  

اشتمل هذا الديوان على عدة أبواب رئيسية بعناوين كبرى مثل: "آفاق" و"أشواق" 

 راويح تباريح" و"أكباد" و"أزباد".و"حكاية مغترب" و"أصداء وأهواء" و"ت

 
ً
ومن أشهر كتبه كتاب "أدبنا وأدباؤنا في املهاجر األمريكية" الذي لقي رواجا

 لدى قراء األدب الحديث، لم ينل كتاب من الشهرة والذيوع ما ناله هذا 
ً
وقبوال

الكتاب. تحدث صيدح في كتابه هذا عن وطنه األكبر وهو اإلنسانية التي تجمع 

، الكل تح
ً
ت مظلتها، وطالب الجميع بأداء حق اإلنسانية وأن يحب بعضهم بعضا

 وأن يعيشوا للعروبة، وأن يترنموا بأناشيد الحرية. 

 وحين جلت قوات االحتالل عن بلده سوريا قال:

 تتهادى على العيون الندية  جلوة النصر دفقة الفجر رؤيا

 أمية مقلة الشرق منذ عهد    إنها الساعة التي ارتقبتها
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 يستقيها من العروبة رية   ساعة املجد يظمأ املجد حتى

 مهرجان ألختك الحرية  زغردي يا حرائر الشام هذا

 تحقق النصر ونجلت قوات االحتالل عن بلد الشاعر سوريا، فبزغ  
ً
وأخيرا

الفجر بعد ليل طويل ساد فيه الظالم الدامس، وقرت األعين باالستقالل، إنها 

، وفي نهاية هذا املقطع يدعو حرائر الشام إلى   الساعة التي ارتقبها
ً
الشاعر طويال

 بالحرية التي نالها الشعب السوري العربي.
ً
 احتفاال

ً
 أن تزغرد فرحا

 وعن نكبة فلسطين قال: 

 كلما أطبقت جفني وفد  وطني طيفك طيفي في الكرى 

 ضمة أعرض عني وابتعد   يتجنى فإذا ملت إلى 

 كلما رق له القلب استبد  أترى طيف بالدي مثلها

 يا طيف تبلو جلدى 
ً
 ليس بعد فلسطين جلد  عبثا

نستطيع من خالل هاتين القصيدتين أن نتبين مالمح هذا الشاعر، 

ومشاعره الدفاقة، وسمات شعره الحساس الرقيق وحنينه الطاغي إلى وطنه  

 سوريا. 

 أخذ جورج صيدح الشاعر املهجري من البحتري ديباجته، ومن املتنبي 

حكمته، ومن املعري فلسفته. وتميز شعره بالتجديد والسحر البالغي وبموسيقى 

الشعر الغنائي، حتى عّده العقاد من أعلم الناس بفن الشعر. كما يتميز أدبه  

 بالصياغة الرفيعة والفكر الثاقب واملعاني الجميلة البديعة. 

دية املتعلقة  كما يعتبر من النقاد الذين كان لهم رأي في أدق القضايا النق

بأدب املهجر، وتعتبر األحكام التي كان قد أطلقها على الشعر والشعراء في كتابه  
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 نزيهة وراقية ودقيقة. ويتضح لنا من هذا الكتاب أن صيدح كان 
ً
هذا أحكاما

  
ً
 كبيرا

ً
 نقدية موهوبة معتدلة. كما احتل بهذا الكتاب مقاما

ً
يحمل بين جنبيه روحا

 ريهم.بين األدباء العرب ومفك

يعتبر كتابه "أدبنا وأدباؤنا في املهاجر األمريكية" املرجع والحجة ألهل 

، تناول الكاتب 
ً
االختصاص في أدب املهجر وأدبائه. ويشتمل على تسعة عشر فصال

في الفصول الثمانية األخيرة منها تراجم أدباء املهجر في األمريكتين، الجنوبية  

 األولى
ً
تحدث فيها عن الهجرة، وأدب املهاجرين،  والشمالية. واألحد عشر فصال

وخصائص األدب املهجري، وما يدعو إليه من مبادئ وأصول، وعالقته باألدب  

العربي واآلداب العاملية. وكان من الطبيعي أن ينحاز إلى األدب املهجري، فيفضله  

على اآلداب األخرى، حتى على األدب العربي القديم، وإن ادعى أنه لم ينحز ألدب 

ملهجر، وأنه عدل بين جميع هذه اآلداب، وأنه لم يتعصب ألدب على حساب ا 

 أدب آخر.

تحدث صيدح في كتابه هذا عن أدباء املهجر بكالم في غاية الجمال والدقة.  

على سبيل املثال يقول عن ميخائيل نعيمة: "طابع أدبه االقتصاد في اللفظ  

قديم والحديث من محاسن والسخاء في املعنى، على مرونة في األداء تتسع لل

: "إن أدبه 
ً
األدب، فكأنه سكب روح التجديد في الهيكل القديم"، ويضيف قائال

، ومش ى إلى الخلود في طريق القصة والنقد، ال في طريق الفلسفة الذي 
ً
ُوِلَد كبيرا

 في 
ً
: "أحدث تجديدا

ً
اتبعه فيما بعد"، ويصور لنا أسلوب نعيمة في التصوير قائال

رية، جعلها تتسع ملضامين الحياة االجتماعية والفكرية، وللمشاكل الكلمة الشع

 النفسية، دون أن تخرج عن إطار البساطة والوضوح".
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 مهجرية ال نكاد نجدها في أي مصدر 
ً
كما يضم الكتاب بين جنباته نصوصا

آخر، مما زاد من قيمته األدبية والتاريخية بين كتب النقد والتاريخ املعاصر. ومما 

ن قيمة الكتاب وقدره أن كاتبه لم يكتف بالتنظير والتقعيد بل طبق ما قاله زاد م

في نظمه ونثرة، ويكفينا أن نعرف أن موضوع الكتاب األساس ي هو األدب املهجري، 

 وكاتبه من أبرز أعالم هذا األدب.

 نماذج من شعره:

 من قصيدة "املهاجر": -1

 ُعرامهفمش ى للبحر يستوحي   مل عيش السلم في ظل السالمة 

 واجترف املوَت أمامه  ركب األخطار فاستسهلها
ً
 مركبا

 كاد يستأثر فيها بالزعامة    إنها أندلس ثانية 

 
ً
 وتناس ى الوطُن األُم مقاَمه   قدرته فحبته وطنا

 أصبحت في حائط الغرب دعامة  ُربَّ أحجار بها الشرق ازدرى 

 عظامهلن تالقي داُره إال   وعظيٍم شاب في دار النوى 

ت األوطان فاه فاعتلى مَّ
َ
 منبر املهجر يستوفي كالمه  ك

ومن الجديد الذي قدمه لنا جورج صيدح من شعره الصادق ما قاله عن 

 بهم وبها:
ً
 حديثه إلى أدباء املهجر، مشيدا

ً
 "ساو باولو" موجها

 ال تلوموا الشام إن هامت بها بلد صارت بكم أندلسا 

 في لبهاوأراه جوهر  زعموا أن سناها عرض
ً
 ا

 ظله ما أفلتت من عربها   أدب لو مّد في قرطبة

رَّق اآلداب في مغربها   مهجري علوي محدث
َ

 ش

 في مغاني األرض ال في كثبها   وبناها كعبة ثانية 
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 أتشهى قطرة من سحبها  عشت ظمآنا إلى )عصبة(

يتحدث الشاعر هنا عن األدب الذي أنتجه أدباء املهجر. يقول عنه إنه 

. أدب لو امتد ظله إلى قرطبة أيام عزها ما أفلتت من   جعل من
ً
بالد املهجر أندلسا

عربها. اجتمعت فيها جماعات مختلفة، وأصبحت كعبة ثانية في األرض الجميلة  

 في النهل من العصبة األندلسية، آمل 
ً
ال في كثيبها، وفي النهاية يقول: عشت راغبا

 في قطرة من فيضها.

 بالحزن والفرح بمناسبة العيد، فيقول:ويخلط جورج صيدح شعوره  -2

  أما امللوك فال حّس وال بصر

 وال حديث سوى األسالب تحصيها

 خطيئة العرب ال األردن يغسلها

 وال صبا بردى بالنشر يطويها

 غاض الحياء وفاض النفط وابتعلت

 آبار صحرائنا أمجاد ماضيها

 منا الهداة ومن في الظهر يطعنهم

 يضحيهامنا الضحايا ومنا من 

 منا الخفير ومنا من  يغافله 

 ببيع أثواب موتانا ويشربها

 ال عاد عيد على األعراب إن هدروا

 دم الشهيد وحث الكأس ساقيها

تناول الشاعر جورج صيدح في هذه األبيات عوامل ضياع فلسطين، 

ل وزر ذلك ملوك العرب، ونعتهم باالنصراف عن التفكير والحديث في أي أمر  فحمَّ
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سوى األسالب التي سلبوها ويسلبونها كل يوم، كأنه يغمز متاجرة امللوك الذين  

الفاسدة التي كانت  عناهم بالتجارة واألخذ بنصيب وافر في عملية شراء األسلحة

 في هزيمة العرب، ثم يحمل سائر العرب خطيئة ضياع فلسطين التي ال ُيزيل  
ً
سببا

 مياه األردن، وال ُيذهب نتنها إال التطيب بعطر صبا بردى، ورأى الشاعر 
ّ
وزرها إال

فيوض النفط التي قابلها قلة الحياء أو عدمه، بتضييع ثروات األمة العربية فيما  

بين، وفي هذا ضياع للحاضر، وقضاء على املاض ي، والغفلة عن  يندى له الج 

 
ً
املستقبل. وفي مقابل الهداة كان عندنا الخونة الطاعنون في الظهور، ومنا أيضا

، وكأننا أصبحنا 
ً
املضحون في سبيل الشرف والعزة، ومنا قاتلوا الضحايا غدرا

ل قضية فلسطين  محاطون بمجموعة من التناقضات التي أملت بالعالم العربي حو 

بالذات، إذا أحسن العرب استخدام النفط لكان في أيدينا أحدث األسلحة  

وأقواها، ولعل املهجريين قد أدركوا أهمية النفط وقت األزمة التي كانت تعيشها 

أمريكا في تلك السنين. ويتابع الشاعر سخطه على نّباش ي القبور لالتجار بأكفان 

ا الخيانة وعدم مراعاة حرمة األموات، ولم يأبهوا املوتى، فإلى جانب الخّسة جمعو 

بجالل املوت. والحراس الذين وكلوا بها في غفلة عنهم. لذلك يدعو على مثل هذا 

العيد الذي لطخته كل تلك املخازي بعدم العودة للعرب حتى يصححوا 

 أوضاعهم، فينتقموا لشهدائهم، ويحرروا فلسطين السليبة. 

املهجري الكبير من شعراء العصبة األندلسية  ولد إلياس فرحات الشاعر 

م. انحدر من عائلة نصرانية فقيرة. ترك 1893في قرية "كفر شيما" بلبنان عام 

، وهو لم يكمل العاشرة من عمره، ليعمل سبع سنوات متوالية في 
ً
الدراسة مبكرا

حق  م ليل1910مهن صغيرة، ثم هاجر إلى البرازيل الواقعة في أمريكا الجنوبية عام  

بأخويه سعد ووديع، وانتقلت بعد ذلك العائلة كلها إلى ذلك املهاجر األمريكي.  

 
ً
 عما يتيسر له من عمل، مهما كان تافها

ً
تنقل بين مدن البرازيل املختلفة باحثا
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ليحصل على قوته وقوت أسرته. أدى به فقره املدقع والحياة القاسية التي عاشها 

وقصيدته "حياة مشقات" تعتبر خير ما مثل حياة في البرازيل إلى نبوغه في الشعر،  

 حظه  
ً
الفقر وشظف العيش التي عاشها في هذه الفترة من عمره، يقول فيها ناعيا

 العثر وحياته التعيسة: 

غرَب خلف الرزق وهو ُمشرق 
َ
 أ

قت كان يغرُب   وأقسم لو شرَّ

دت للشاعرين بالبل   لئن غرَّ

راَب الَبيِن حولي ينعُب 
ُ
 فإن غ

ى أقول لنفس ي ها األس َ  كلما عضَّ

 ففي الصبر مكسُب 
ً
 فآملها صبرا

 فلوال إباٌء مازج الطبع لم يكن 

ثلي مجيء في البراري ومذهُب   مِلِ

أمض ى الشاعر سني حياته في الحل والترحال يطلب الرزق بكافة الطرق  

، ولو 
ً
، ذهبت شرقا

ً
والوسائل، ولكن لقمة العيش كانت تعانده، فإذا ذهب غربا

رق ال تجهت إلى الغرب، وكأنما ُحّرِ علينا أن نلتقي. وإذا غردت البالبل  تبعها إلى الش

للشعراء اآلخرين فإن نصيبي هو نعيب غراب البين، وكلما آملني الحزن قلت صبرا 

يا نفس ففي الصبر النجاح، ولوال طبعي األبي ملا كان ملثلي ذهاب أو إياب إلى 

 البراري.

م له الشاعر 1932عام أصدر فرحات ديوانه "ديوان فرحات"  م، الذي قدَّ

املهجري جورج حسون املعلوف، واشتغل فرحات بالصحافة، واشترك مع الشاعر 

املهجري توفيق ضعون في إصدار مجلة "الجديد" في ساو باولو، كما له ديوان 
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م،  1952بعنوان "رباعيات فرحات". وله كتاب سماه "أحالم الراعي" أصدره عام 

 االجتماعي.وهو كتاب في النقد 

يمكننا أن نستشف شخصية إلياس فرحات، وأن نقرأ أفكاره من خالل 

 قصيدة عنوانها "منابع الشعر"، يقول فيها:

 وممن تعلمت نظم الدرر   يقولون عمن أخذت القريض

 تلقفت هذا البيان األغر  وأين درست العروض وكيف

 فإنا عرفناك منذ الصغر  وما كنت يوما بطالب علم

  فقلت أخذت
ً
 عن الطير وهي تغني السحر  القريض صبيا

 يمر فيشفي عليل البشر  وعن خطرات عليل النسيم

ول فوق الجالمد تحت    وعن ضحكات مياه الجدا 

 الشجر

 يزاحمه املوسر املحتقر  وعن زفرات املحب األديب

 يكدن يغلغلنها في الحجر  وعن نظرات الحسان اللواتي

ففي عبرات الحزانى    وعن عبرات الحزانى الضعاف

 عبر

 لفرط الغرام وطول السهر  كذلك تعلمت نظم الآللي

 وكنت 
ً
 إلى النيران أطيل النظر   فإني سهرت كثيرا

بقي بقلبي جليل األثر   وإن الكواكب كانت تغيب
ُ
 وت

 ومنها الثريا ومنها القمر  فهذي القصائد منها السماك

 وال بعد   لئن كنت لم أدخل املدرسات
ً
 هذا الكبرصغيرا

 وذا الدهر أستاذها املعتبر  فذا الكون جامعة الجامعات

 وال يستفيد
ً
 أعمى البصيرة وأعمى البصر  فمن يحيى يوما
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تفسر لنا هذه القصيدة ما خفي من حياة الشاعر إلياس فرحات، وما كان  

 من أسرار فنه وشاعريته. فقد ترك املدرسة وهو بالصف السادس، فجاء 
ً
مجهوال

 فقد كتب يمدح النبي بشعر ال 
ً
يباريه فيه جهابذة الشعر، ورغم كونه مسيحيا

محمد صلى هللا عليه  وسلم. وفي هذا املقطع يقول إلياس فرحات: يسألني الناس 

ممن أخذت الشعر وممن تعلمته ومن درسك العروض وكيف أصبحت من 

، نعرف أنك لم تتعلم في أية م
ً
درسة، أصحاب البيان الجميل، ونحن نعرفك جيدا

 أخذت القريض وأنا صغير من الطيور وهي تغني وقت السحر، 
ً
فيرد عليهم قائال

ومن خطرات النسيم العليل الذي يشفي املرض ى، إذا كنت لم أدخل أية مدرسة 

، فها هو ذا الكون الفسيح جامعة الجامعات، تعلمت 
ً
 أو كبيرا

ً
أو جامعة صغيرا

ان الذي يعيش في هذه الدنيا وال يتعلم  فيها ومن أستاذها الدهر أي الزمان، واإلنس

 منها، ومن كّرِ الليل والنهار، أعمى البصيرة وأعمى البصر. 

ومما تدلنا عليه هذه القصيدة هو التفرد الذي تميز به الشاعر، فهو ليس 

نسخة عن غيره من شعراء املهجر السابقين، كما أن موهبته وفنه متفردان عن 

.اآلخرين، فلم يقلد فرحات أحد
ً
 ا

 ناطقة ال صورة جامدة. شعره 
ً
 ال صنعة، وروحا

ً
يرى فرحات الشعر طبعا

البسيط الهادئ السلس يتهادى بموسيقى الشعر الداخلية والخارجية، ونكاد نشم  

 منه رائحة الصدق في التعبير واألداء والتصوير. 

يؤكد لنا فرحات أنه لم يتعلم في مدرسة، ولم يأخذ الشعر من أحد، 

، ولم يتتلمذ على أحد، ليس له إال أستاذ واحد هو الكون  وبالتالي لم
ً
يتبع أحدا

 بث روح التجديد فيه. 
ً
 والطبيعة من حوله. كما أحدث ثورة في الشعر محاوال
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من أهم خصائص شعره أنه جمع بين املدرستين، املدرسة القديمة في 

عة، فصال الشعر واملدرسة الحديثة فيه، فاتسعت أمامه اآلفاق اإلنسانية الشاس

 لشعره.
ً
 من كل حدث في الحياة موضوعا

ً
 فيها وجال متخذا

ومن خصائص شعره أنه يكاد يخلو من شعر املناسبات، حيث إنه لم 

ينظم أي قصيدة أو حتى أبيات في أي مناسبة عامة، إال النزر اليسير، وفي حالة  

فسه  الضرورة القصوى. قصر فرحات شعره على نفسه، وعلى ما يعتمل في داخل ن

من أحاسيس وعواطف خاصة، لذا نجده يكثر من الحكم واألمثال، وكان ذلك 

 إلطالق الوسط الثقافي عليه اسم "متنبي املهجر". 
ً
 سببا

 يهذب شعره ويهتم بمستواه الفني، لذلك أحرق كل ما نظمه 
ً
وكان دائما

من شعر قبل الحرب العاملية األولى، لعدم اقتناعه به، والعتقاده بأنه دون 

 ملستوى الذي يرض ى عنه. ا 

ومن خصائص شعره أنه دعا فيه إلى تحرير العقل والفكر، والتجاوب 

 الكامل مع الطبيعة وما فيها، وفي ذلك يقول في مطلع قصيدته الرائعة "الراهبة": 

 وفي ناظريها بريق األس ى  أطلت من الدير عند الضحى

 ليجعلها فتنة للنهى    فتاة كأن اإلله براها

 عال وجنتها شحوب املها   صباح الحياة ولكنها في

 من العاج ساجدة للدمى   تصلي فنحسبها دمية 

 فيوشكن يلثمنها من جوى   وتلثم تلك الدمى بخشوع

 وزهو الشباب وِعزُّ الغنى   تحاول نسيان محبوبها 

 وأنكى من الهجر فقد الرجا  وأقس ى من الحب كتمانه 

 عن فتاة ظهرت في الدير عند 
ً
يقول الشاعر في هذه القصيدة متحدثا
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الضحى وفي عينيها بريق الحزن، فتاة كأن اإلله خلقها ليجعلها فتنة للقلوب، وفي 

الصباح كان يعلو وجنتيها شحوب املساء، تحاول أن تنس ى محبوبها، الجميل 

الهجر فقدان  الغني، ثم يقول إن أقس ى من الحب كتمان ذلك الحب وأمر من

األمل، حين تصلي تحسبها دمية من العاج تسجد للدمى وتلثم تلك الدمى بخشوع، 

فيوشكن أن يلثمنها من الحب لها. تحاول أن تنس ى محبوبها، وفي نهاية هذه الفقرة 

تقرر أن كتمان الحب أقس ى من الحب، وفقدان األمل والرجاء أصعب من الهجر  

 نفسه. 

حارب فيه الجمود والرجعية والتقليد، ذكرت وإللياس فرحات شعر كثير 

 فيما سبق بعضه، كما في قوله: 

 فقلوبنا للعرب باإلجمال  إنا وإن تكن الشآم ديارنا

ودعا بكل إخالص وحرقة إلى الوحدة العربية والتمسك بأهداب الوطن  

 أمام أعداء األمة العربية، 
ً
 واحدا

ً
العربي الكبير، وطالب باالتحاد، والوقوف صفا

ما طالب العرب بأن يسخروا كل إمكانياتهم املادية واملعنوية في الدفاع عن ك

 الشعوب العربية. يقول في هذا الشأن:

 ما دام حائط مجدهم مهدودا  ماذا تفيد العرب ثروة بعضهم

 كسبوا بخسران البالد نقودا  ما أفقر املتمولين إذا همو

 ود جنودا يمش ي على جثث اليه  لو كان لي نفط الكويت جعلته 

وقصيدته "يا رسول هللا" خير مثال على تحرره الفكري ونزعته إلى 

 اإلنسانية، يقول فيها:

 كوكب لم تدرك الشمس علوه  غمر األرض بأنوار النبوة

 ترقب الدنيا ومن فيها دنوه  لم يكد يلمع حتى أصبحت



161 

 

 فتحت في مكة للنور كوة   بينما الكون ظالم دامس

 ويقول في نفس القصيدة:

ة  إن في اإلسالم للُعرب ُعال وَّ
ُ
خ

ُ
 إن في اإلسالم للناس أ

هُ 
َ
ه  فادرِس اإلسالم يا جاِهل  تلَق بطش هللا فيه وُحُنوَّ

وله قصيدة بعنوان "موطني" قالها على نمط املوشحات األندلسية التي 

 نسج على منوالها قصائد كثيرة، يقول في مطلعها:

 الحشا بين خمود واتقادفي    نازح أقعده وجد متيم  

 عضه الحزن بأنياب حداد  كلما افتر له البدر الوسيم  

 يذكر العهد القديم فينادي

 أين جنات النعيم من بالدي

ولجمال قصيدته "السكرة الخالدة"، ولترابطها في نسق منسجم، 

وألسلوبها القصص ي املتسلسل رأيت أن أنقلها كاملة في نهاية حديثي عن هذا 

 الشاعر املهجري املتميز: 

 وها أنا في سكرتي لم أزل   سكرت بعينيك منذ األزل 

 أال تذكرين العصور األول    أال تذكرين الزمان القديم

 محبين قبل وجود الغزل    أال تذكرين بأّنا ُوجدنا 

 وأنا شهدنا قيام الدول   وأنا شهدنا سقوط العروش

 الكسل إلى نحلة ال تطيق   تحولت في الروض من زهرة

 وعونك عند ازدياد العمل  وكنت رفيقك في االنقالب

 وننقل من زهرنا ما انتقل  نطير إلى األرض عند الصباح

 وإن قوام الحياة الحيل  ونحتال في صنع تلك الشهاد

 ن من صدر صبك أسمى محل  ومن ذلك الوقت كنت تحلي
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 فمتنا
ً
 قصير األجل   وفاجئنا املوت يوما

ً
 ولكن مماتا

 وكان الو 
ً
 لبسنا به زاهيات الحلل   جود الجديد نعيما

 نغني الضحى ونغني الطفل   فصيرنا هللا زوَجي حمام

 وقد هطل الثلج مع ما هطل   وفي ليلة من ليالي الشتاء 

 أضاع الرفيق أضاع الجذل  أضعتك بين الغصون وَمن

 وناديتك العمر حتى اضمحل  فناديتك الليل حتى انجلى

 خلقت بشكل امرئ 
ً
 يقلب بين نيوب الوجل   أخيرا

 مض ى
ً
 قديما

ً
 قديما رحل    ويذكر عهدا

ً
 فيذكر حبا

 مآوي الحمام
ً
 فكان نصيبي الفشل ففتشت عنك يوما

ً
 زمانا

 أفتش عنك القرى والحلل   قعدت وفي مهجتي لوعة 

 وكنت كأنك نجم أطل    وملا التقينا بذاك املساء 

 الزمان القديم فقلت أجل  سألتك باللحظ هل تذكرين

 سعى يبتغي مبتغى فوصل   فيا لسرور املحب الذي 

 تعود العليل فتشفي العلل   ويا البتهاجي بفتانة

 وما رسمها صورة تبتذل  يسائلني الصحب عن رسمها

 تظل اإلجادة دون األقل   وإن املصور مهما أجاد

 وما صوروا سحر تلك املقل  فكم صوروا املقل الساحرات

َبل 
ُ
 فهل صوروا طعم تلك القبل  العاشقينوكم صوروا ق

 وهل  وهل من يصور نشر الورود
ً
 إذا صوروا حسانا

 كسوت املصور ثوب الخجل   ولكنني شاعر بيراعي

 ولونتها بمعاني الجمل   فصورتها بجمال املعاني

 وفي خلقها كل أنس الحمل  ففي خلقها كل لطف النسيم
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 طعم العسلوفي ثغرها كل   وفي شعرها كل عطر الرياض

 وما في كئوس قسوس الجبل   وفي لفظها خير ما في الكروم

 خضاب الحياء ونور األمل   وفي وجنتيها وفي مقلتيها

 وتمش ي فيأخذ عنها الحجل   تغني فيأخذ عنها الهزار

 تصن بها عن مهاوي الزلل  فيا رب صنها لهذي الصفات

وألسلوبها املباشر   لم تكن هذه القصيدة بحاجة إلى شرح أو تحليل لسهولتها

إلى حد كبير، ولكنها من متطلبات جامعة العالمة املفتوحة. تتحدث هذه القصيدة 

وهي بعنوان "السكرة الخالدة" عن عالقة حب أزلية وجدت قبل الوجود، يقول 

 محبوبته األزلية: سكرت بعينيك قبل الوجود، 
ً
فيها الشاعر إلياس فرحات مخاطبا

 في سكرتي
ً
. ثم يعود بها إلى الزمن القديم ويذكرها بالعصور األولى، ولم أزل هائما

 كثيرة،  
ً
ويقول لها أال تذكرين حبنا الذي وجد قبل وجود الغزل، وقد شهدنا أحداثا

شهدنا قيام دول وسقوطها. ويقول لها أال تذكرين أنك تحولت من زهرة في الروض 

نت أعاونك إذا إلى نحلة مفعمة بالنسشاط، وكنت أنا رفيقك حين تحولت، وك

زاد العمل، وكنا نطير فوق األرض في الصباح، وننقل من الرحيق ما استطعنا، 

ونلجأ إلى الحيلة في صنع العسل، وهكذا الحياة ال بد فيها من التحايل حتى يحصل  

 من قلبك. وفي 
ً
 قريبا

ً
فيها اإلنسان على ما يريد، ومنذ ذلك الحين اتخذت مكانا

وت فمتنا، ولكن ذلك املمات كان قصير األجل، لم نلبث يوم من األيام فاجئنا امل 

أن ُوجدنا من جديد، وكان هذا الوجود فيه نعيم، حيث لبسنا فيه الحلل الفاخرة 

الزاهية األلوان، فقد أصبحنا زوجي حمام نقض ي وقتنا بالشدو والغناء، وفي 

ن، وظللت  إحدى ليالي الشتاء، وبعد أن نزل من الثلج ما نزل، فقدتك بين الغصو 

 ،
ً
أناديك طوال الليل حتى طلع الصبح، واستمررت أناديك حتى بعد ذلك دهرا

لقِت في هيئة إنسان وأنا ال أزال أذكر حبنا القديم حبنا الذي رحل، رغم 
ُ
 خ

ً
وأخيرا
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ذلك ما فتئت أبحث عنِك في كل مكان، ولكن دون جدوى. وذات مساء التقينا  

عيني هل تذكرين الحب القديم، قالت:   وهي في أجمل صورة، سألتها بإشارة من

 
ً
أجل. كم كان سروري عندئذ حيث وصلت إلى ما كنت أبتغي، كم كنت مسرورا

بعودتها، فقد شفتني من كل ما كنت منه أعاني. حين يسألني أصحابي عن 

مالمحها، أقول لهم هي فوق الوصف، فاملصور مهما أجاد التصوير يبقى فنه دون  

ون الساحرة، ولكنهم لم يصوروا سحر تلك العيون، وكم األصل. كم صوروا العي

َبل العاشقين، ولكنهم ما صوروا طعم تلك القبل، وهل الذي يصور  
ُ
صوروا ق

الحسان يستطيع أن يصور عطر الورود. ثم يقرر بأنه شاعر بقلمه، صور املحبوب  

نها بمعاني الجمل. جعل في ص ورتها في ثوب الخجل، صورها باملعاني الجميلة، ولوَّ

كل لطف النسيم، وجعل في خلقها وداعة الحمل وأنسه، كما جعل في صورتها 

كل عطورالورود، وجعل في ثغرها طعم العسل، وألفاظها تشبه في طيبتها خير ما  

في الكروم، وخير ما في كؤوس قساوسة الجبل، وفي وجنتيها وعينيها سمت الحياء،  

الهزار، وإذا مشت يأخذ عنها الحجل.  ومنها يشع نور األمل، وإذا غنت تأخذ عنها 

وفي نهاية القصيدة يدعو ربه، ويطلب منه أن يصونها ملا تتمتع به من الصفات 

 الطيبة، وأن يصونها عن مهاوي الزلل. 

 أسئلة الوحدة 

تحدث عن الشاعر جورج صيدح، وعن أهم أعماله األدبية التي تجلت  -1

 فيها نزعته اإلنسانية وعشقه للقومية العربية. 

اكتب مذكرة جامعة عن الشاعر إلياس فرحات، وعن قصيدته املسماة  -2

 "منابع الشعر". 
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 التعارف
سنتعرف من خالل هذه الوحدة على مجموعة من شعراء املهجر، وهم 

الشاعر فوزي املعلوف وقصيدته املشهورة "على بساط الريح" ذات العنوان 

الشرقي املحض الدال على أن الشاعر لم يسكر بخمرة املدنية الغربية، وعلى 

 على الشاعر محبوب الشرتوني  بعض نماذج أخرى من شعره. وسنتعرف 
ً
أيضا

صاحب األسلوب الرقيق السهل العذب، وعلى بعض النماذج من شعره، وآخر 

شاعر سوف نتعرض له في هذه الوحدة هو نسيب عريضة، ونحاول معه أن 

 نتلمس شعره الحزين ونعيش معه في أجواء األس ى. 

 هداف ال 
القصيدة التعريف بالشاعر املهجري فوزي املعلوف صاحب  -1

 املعروفة "على بساط الريح"، وببعض إنتاجه الشعري.

التعريف بالشاعر املهجري محبوب الشرتوني الشاعر الرقيق   -2

 صاحب الشعر السهل العذب. 

التعريف بالشاعر رشيد أيوب، وهو من شعراء املهجر البارزين،   -3

 وشعره مفعم باأللم والحيرة والحزن والحنين إلى الوطن. 

بالشاعر نسيب عريضة وبشعره املليء باألس ى والشعور  التعريف  -4

 بالوحدة والحنين إلى وطنه سوريا. 
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 فوزي املعلوف
واسمه الكامل فوزي بن عيس ى إسكندر املعلوف. ولد في قرية "زحلة" 

م. ينتمي إلى أسرة عريقة عرفت بالشعر، فقد أنجبت شعراء 1899بلبنان في عام  

ّتاب. كان والده عا
ُ
 في ثالث مجامع علمية، منها ومؤرخين وك

ً
 وعضوا

ً
 ومؤرخا

ً
ملا

املجمع العلمي العربي بدمشق، وأما والدته فاسمها عفيفة وهي ابنة إبراهيم باشا 

املعلوف، وأخواه شاعران، أحدهما شفيق املعلوف صاحب ملحمة "عبقر" واآلخر 

.
ً
 اسمه رياض املعلوف، وهو شاعر أيضا

ى بساط الريح" املشهورة. تعلم في وفوزي املعلوف هو صاحب قصيدة "عل

مدارس زحلة، وورث عن أبيه نظم الشعر، وألف بعض الروايات التمثيلية، وهو 

. عاش فوزي مع والده، والتحق بوظيفة في املعهد الطبي العربي 
ً
 يافعا

ً
لم يزل شابا

في دمشق، ثم هاجر إلى مدينة "ساو باولو" في البرازيل مع بعض إخوته في عام 

 للحرير، فعاش عيشة مرفهة حتى وفاته في عام م،  1921
ً
حيث أنشأوا فيها مصنعا

 م. 1930

نوه به "فيليب حّتى" أستاذ التاريخ العربي في جامعة برنستون بأمريكا، كما 

 نوه به كثير من األدباء العرب ومن املستشرقين. 

ترجمت قصيدته "على بساط الريح" إلى عدة لغات، منها اللغة اإلنجليزية 

ملانية والروسية والفرنسية والرومانية والبرتغالية واألسبانية، وقد نالت شهرة واأل

، طبعت في كتاب  
ً
واسعة. وهي قصيدة طويلة تشتمل على أربعة عشر نشيدا

م، وقد كتب مقدمته الشاعر البرازيلي 1929صدرت طبعته األولى في عام 

 "فرنسيسكو فيال سباسا". 
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الشرق الخالدة، وبأروع ما في هذه  أشاد فوزي في هذه القصيدة بروح

الروح من جمال وقوة وخيال، كما تحدث فيها عن مالمح الشبه القوية التي تجمع  

 بين املهجريين واألندلسيين.

مما قاله الشاعر البرازيلي كاتب مقدمة الكتاب الذي حوى قصيدة "على 

تحت هذا بساط الريح": "لقد جمع فوزي املعلوف في قصيدته املبتكرة هذه، و 

العنوان الشرقي املحض، تأثيراته األولى في رحلة هوائية قام بها دون أن يسكر  

 بخمرة املدنية األوروبية". 

كما ألف تمثيلية "سقوط غرناطة" ذات الفصول الخمسة، وله دواوين 

كثيرة منها: "شعلة العذاب" و"تأوهات الريح" و"من قلب السماء" و"أغاني 

 األندلس". 

 

 ره:نماذج من شع

 مختارات من ملحمته "على بساط الريح": 

 فوق نسره ونجمته   في عباب الفضاء فوق غيومه 

 كل عطره ورقته  حيث بث الهوى بثغر نسيمه 

 بدء لكن بروحه ال بجسمه  موطن الشاعر املحلق منذ ال

 عن الوجود وظلمته   أنزلته فيه عروس فواقي
ً
 وبعيدا

 األثير مسرح حكمهر وقلب   ملك قبة السحاب له قص

 ر وأتباعه عرائس حلمه  ضارب في الفضاء موكبه النو
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 ر دراريه فوق عنبر فحمه   ذو وشاح من الدجى فاح كافو 

 صيغ من نثر فضة حسن نظمه   هاله البدر كللته بتاج 

 ل على جانبيه رهبة رسمه  والسوافي عرش له نفض اللي

 نجمهذهب الصبح ضم لؤلؤ   والثريا في كفه صولجان

 ن بأمر الخيال يقض ي وباسمه  شاعر طار بغير جناحي

 إله الخلود قام بدعمه  ملكه ركنه الهواء ولكن 

تحدث فوزي املعلوف في هذا الجزء من ملحمته "على بساط الريح" عن 

رحلة الشاعر في الفضاء الفسيح بخياله الشعري الالمحدود، لذلك أطلق على 

 ي الهواء".هذا الجزء من القصيدة اسم "ملك ف

 ومن قصيدته "القفاز اللقيط": 

 عثرت به في األرض والثلج باسط 

 عليها جناحيه النقيين كالطهر

 وقد بث فيه البرد والثلج رعشة

 كما انتفض العصفور بلله بالقطر 

 
ً
 فساءلته عمن رماه فلم يجد جوابا

 بلى كان الجواب شذا العطر

 تضوع منه في خالل نعومة

 سرونمنمة نمت على ذلك ال



171 

 

 فلم يبق من ريب بأن التي رمت

 به غادة أو ضاع منها ولم تدر 

 على الثرى 
ً
 طريحا

ً
 فيا لك قفازا

 يعاني عذاب البرد والذل والهجر

 نعمت بيمناها وكم لك قبلة 

 على الثغر منها والغدائر والصدر

 وكم مرة منت عليك بزفرة

 على خدها يجري 
ً
 وكم مسحت دمعا

 إلى أن قض ى البعد دهري عليكما

 فال حيلة في ما قضت حكمة الدهر

 ولكن عزاء عن بياض يمينها

 بثلج حكاها بالبياض وبالنشر

 ويهنيك ثلج عذبته ببرده 

 فكم عذبت قلب املحب على جمر

كتب الشاعر قصيدته هذه حين عثر على قفار ملقى على الثلج في يوم 

شديد البرد، سقط من غيداء، تراه دون أن يدري يذكر البعد والعذاب والذل 

والهجر، وهي مشاعر سكنت ال وعيه واستوطنت سراديب روحه وتالفيف مخه  

قرار بأن فتلون كل ش يء كان يراه بلون واحد هو اللون األسود. فال مناص من اإل

شاعرنا كان شاعر الحزن العميق والكآبة الغامضة، وقد انتهى في تفكيره إلى 
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عقيدة راسخة وقناعة ثابتة مفادها أن كل سعادة ونجاح في الحياة وكل عافية 

وغنى ووسامة ما هي إال أعراض خادعة، وسراب مضلل، يتستر على هاوية العدم، 

وال ريب أن شاعرنا أبا العالء املعري هو وقرار الفناء، وتلك هي حقيقة الوجود، 

 عند لفيف 
ً
فيلسوف هذا االتجاه في الشعر العربي، وتجد لحزن الشاعر هذا نظيرا

من شعراء الرومانتيكية العرب الشباب، كأبي القاسم الشابي وصالح الشرنوبي  

 عند شعراء الرومانتيكية في األدب 
ً
وبشير يوسف التيجاني، بل وتجد له نظيرا

ربي، مثل جون كيتس وشلي وال مارتين وألفريد دي موسيه والشاعر اإليطالي الغ

 قد أحسوا بالوحدة وبالغربة، كأنهم 
ً
الكبير ليوباردي. وال شك أن هؤالء جميعا

ليسوا من طينة البشر، فصادقوا الطبيعة، ووجدوا في القلم الخل والودود، 

 بلسان فوزي املعلوف: 
ً
 وكأنهم يقولون جميعا

 عي ما زلت خير صديقيا يرا 

 لي منذ امتزجت بي وستبقى

 من تعاستي حين أهنا
ً
 باسما

 باكيا من تعاستي حين أشقى

 كم حبيب سال وعهدك باق

 فهو أوفى من كل عهد وأبقى

 يا يراعي رافقت كل حياتي

 
ً
 وصدقا

ً
 فارِو عني ما كان حقا

  



173 

 

 محبوب الشرتوني:

قرية "شرتون" بلبنان.  م في 1885ولد محبوب الخوري الشرتوني في عام 

تلقى تعليمه االبتدائي في عدة مدارس منها مدرسة الفرير ومدرسة قرنة شهوان 

 ومدرسة الحكمة. 

ينتمي محبوب الشرتوني إلى أسرة برز أفرادها في الشعر واألدب، فأبوه 

شاعر، وجده يعد من أعالم الزجل. عمل محبوب في مهنة التدريس، ثم في مجال 

لى رئاسة تحرير جريدة "لبنان"، ثم هاجر إلى أمريكا، وعمل في الصحافة، حيث تو 

التجارة، وفي نفس الوقت اشتغل باألدب والشعر والكتابة، ومن أمريكا هاجر إلى 

املكسك، وأقام فيها، وهناك أصدر جريدة "الرفيق" العربية، وكان ذلك في عام 

ك، وقد أصاب من م، ولكنه لم يترك التجارة، فقد ظل يمارسها في املكسي1925

، إذ تعرض لعدة حوادث 
ً
، ولم يدم الحال على ذلك طويال

ً
تجارته تلك ثراء عظيما

 بددت ثروته، منها الحريق والغرق والسرقة، وفي ذلك قال قصيدته التي مطلعها:

 ما زارني حتى ذهب حلم جميل من ذهب

 إلى أمريكا التي توفي فيه
ً
ا اضطر بعد إفالسه إلى ترك املكسيك عائدا

 بمستشفى "مايو" بمقاطعة "رونشر". 

م في مطابع جريدة "السمير" العربية  1938طبع له ديوان في عام 

 بنيويورك، وقد قام الشاعر املهجري الكبير إيليا أبو ماض ي بكتابة مقدمة ديوانه. 

تميز شعر الشرتوني بسمات خاصة ميزته عن بقية شعراء املهجر، فشعره 

ملكسيك، فقد أخذ من البيئة املكسيكية مالمح خاصة يتميز بنموه وازدهاره في ا

صبغت شعره. وكانت تعيش في املكسك جالية عربية كبيرة، وكان لهم فيها نشاط  

 أدبي ملموس. 
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كما تميز شعر الشرتوني بالرقة والسهولة والعذوبة، وله قصائد وطنية 

شتى واجتماعية، كما قال في أغراض أخرى مثل الغزل والرثاء، وله شعر في 

 املناسبات التي كانت الجالية العربية تحتفل بها في املكسيك. 

 نماذج من شعره:

 قصيدة الفقير: 

 إن الفقير بعقله لذليل   ليس الذليل هو الفقير بماله

 والورد محترم وفيه ذبول   الشوق محتقر وفيه خضارة

 إال مغارة بيت لحم مقيل  هبط املسيح من السماء وما له

 بنت األمير وال أبوه نبيل   الحياة محمد ال أمهوأتى 

 يتحدث الشرتونيفي هذا الجزء من قصيدة "الفقير" عن حقيقة الفقر

ومعيار الفقر، وحال الفقير في الدنيا، وأن عيس ى عليه السالم لم يكن يملك من  

حطام الدنيا إال مغارة يقيل فيها، وأن أم محمد صلى هللا عليه وسلم لم تكن بنت 

 ر، ولم يكن أبوه من اإلقطاعيين األثرياء. أمي

 قصيدة حلم وذهب:

 ما زارني حتى ذهب  حلم جميل من ذهب

 طلع الصباح وال نشب   أمسيت ذا نشب وقد

 بالويل يصرخ والحرب  ذعر النيام لصائح 

 والناس تمعن في الهرب  النار تمعن في الحمى

 ب كأنه إحدى اللعب  والريح تلعب باللهي 



175 

 

 رب واللصوص على السلب  على املضا هجم السعير 

 يم وما األبالس عن كثب   فوقفت أنظر ما الجح

 مع قد تضعضع واضطرب  وحسبت أن الكون أج

 أودى بحكمته العجب  ونظرت نظرة ذاهل

 ء وقست مرحلة الخبب   ثم التفت إلى الورا

 د والبواذخ من تعب  تلك األباطح من جها 

 املهيمن ما وهبأخذ   يا نفس ال تتوجعي 

 رة بالهشيم وبالخشب   ذهب السعير من العما

 والحد يرجع ما ذهب  ومن الحطام براجع

 ومن البراعة بالقصب  ومن الكتاب بكاغد 

 ط وال الذكاء وال األدب   ال بالشباب وال النشا 

 فل حيث ال يصل اللهب  ويقيم ذكرى في املحا

 ر وإن خسرت وإن كسب  أنا فوق من كدس النضا 

 م هو التفاوت في الرتب  ن التفاوت بالعلوإ 

 
ً
ويتحدث في هذه القصيدة عن تجربته الخاصة، حيث أصاب ثراء عظيما

في بداية حياته العملية من التجارة، ولكن الدنيا بعد ذلك لم تمهله، فأصابته  

 بسهامها، فأفلس، وفقد كل ماله، وهذه هي حقيقة الدنيا، يوم لك ويوم عليك. 

 يلة يقول فيها:وله قصيدة جم
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 أم الطير تنبو عن املرتع   أنابك خطب فلم ترجعي

 وحزن تغلغل في األضلع  أس ى يا حمامة في جانحي

 لجللت ذكرك باألدمع   ولو لم يعذب جفوني السقام

 طلبتك في ذلك املوضع   غداة تركت فراش الضنى

 فضاع السؤال ولم ينفع  وساءلت عنك جهات الفضاء

 هناك على الحائط األرفع  أراكهو الفجر عودني أن 

 وعاد وعدت فلم تطلعي  فكم طلع الفجر ثم انقض ى

 إذا ما طفرت من املخدع  لقد كنت ذاك األنيس األحب

 وبالورد والحبق األضوع  أمتع طرفي بنور الضحى

 لعيني في املشهد األبدع   أجل كنت أبدع رسم يلوح

 زعورمز الطهارة في املن  فكنت أرى فيك رمز الوفاء

 يحدث عن قدرة املبدع   وأبصر فيك رسول السماء

 وقوف يشوفك أن تسجعي  وقوفك في شرفات السطوح  

 أطل على العالم األوسع  كأنك في أوجها شاعر

 بجانحك الخافق الطيع   وكنت إذا ما شققت الفضاء

 عن املجمع  تصورت أنك طير الخيال
ً
 يطير بعيدا

 لى وعيش ي معيتعالى إ   إذا كنت في قيد هذي الحياة

 إذا نقص الحب لم تشبعي  فأنت هنالك رهن الخريف
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 رمتك يدا صائد تصرعي  وليس هناك أمن فإن

ومحبوب الشرتوني في هذه القصيدة يعاتب محبوبته في هجرها له، وتركها 

 له، وهو يعاني من حبها، ويعيش في ذكراها حياة قاسية حزينة. 

 رشيد أيوب:

م، وهي موطن كثير  1872"بسكنتا" بلبنان عام ولد رشيد أيوب في قرية 

م هاجر إلى مدينة باريس  1889من شعراء املهجر منهم إيليا أبي ماض ي. وفي عام 

بفرنسا، ومكث فيها قرابة ثالث سنوات، هاجر بعدها إلى إنجلترا للعمل في التجارة، 

األدب م، واشتغل فيها بالتجارة و 1895وفي نهاية املطاف هاجر إلى أمريكا عام 

والصحافة، ينتمي إلى أسرة عرفت بنبوغ شعراء كثيرين، وكان رشيد أيوب من  

ب بالشاعر الشاكي.  ّقِ
ُ
 أوائل الذين انضموا إلى الرابطة القلمية بنيويورك. وقد ل

أصدر ثالثة دواوين هي: "أغاني الدرويش" التي كتب مقدمتها الشاعر 

مات هذه الدواوين هو الشاعر املهجري املعروف ميخائيل نعيمة، والذي زين رسو 

والفنان جبران خليل جبران، والديوان الثاني "األيوبيات" والثالث "هي الدنيا".  

م في بروكلن، وهي إحدى البلدات الخمس في مدينة 1941كانت وفاته في عام 

 نيويورك. 

قال عنه روكس العزيزي في دراسة له عن الحيرة واأللم في أدب رشيد 

من الشعراء البارزين إذا ُعدَّ أدباء املهجر، وشعراء املهجر،  أيوب: "رشيد أيوب

ومن أعضاء الرابطة القلمية التي عملت على تحرير األدب العربي من قيود التقليد  

 املؤثمة، ومن أعضائها املرموقين". 

وأهم ما يميز أدب رشيد أيوب هو األلم والحيرة والحزن والحنين إلى الوطن، 

ترك فيها جميع أدباء املهجر النتمائهم إلى املدرسة  وهذه السمات وإن اش
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الرومانسية األم، فإن رشيد أيوب تميز بها بشكل أعمق من غيره، والسبب هو 

انتقاله املفاجئ من القرية الوادعة الساكنة التي ولد فيها، وقض ي سني حياته  

شبه اآللة، األولى في ربوعها إلى صخب الحياة الغربية التي حولت اإلنسان إلى ما ي

 ال هدف له إال العمل واالنتاج. 

ال تخلو قصيدة من قصائد هذا الشاعر من نغمات الحزن واأللم، فقد 

سئم الحياة الغربية، وملَّ مباهجها البراقة، وتأذى من أنوارها الساطعة، فحن  

إلى هدوء قريته "بسكنتا"، وإلى جمال طبيعة وطنه لبنان، واشتاق إلى طمأنينة  

 القلب التي كان يشعر بها في طفولته وشبابه. 

 وحين عاجله الشيب مِلا رأى في الغرب قال"

 وابيض ما كان أسود  أرغى املشيب وأزبد

 مع الزمان يسدد  فقلت هذا حسابي

نلمس من خالل قراءتنا لهذين البيتين مدى املرارة التي كانت تشعر بها 

فف على نفسه، ويحاول إحياء نفس هذا الشاعر الحزين، فنراه يحاول أن يخ

 األماني فيها لئال يقض ي عليه حزنه، فيقول:

 تموت فيه وتولد   واملرء لوال األماني

 إال الحزين املنكد   ملا رأيت عليها

 نماذج من شعره:

 قصيدة "أين كنت":   -1

 لقيتك ملا نصبنا الخيام 
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 أال تذكرين زمان اللقاء

 فأسكرت قلبي بخمر الغرام

 الشقاء وخلفت نفس ي بوادي 

 ثم غبت   

 أال تذكرين بشط الغدير 

 على صخرة قد جلسنا هناك

 وملا انحنيت لصوت الخرير

 ملحتك في املاء مثل املالك

 حين لحت   

 وملا مشينا لنجني الورود 

م  بظل فراشاتها الُحوَّ

عِت هذا الوجود  تعبِت فودَّ

 وقلِت ألغصانها خيمي

 ثم نمت   

 وأودى الزمان بعهد الهوى 

 ولكن قلبي ذلك األمين 

 حفظتك فيه برغم النوى 

 أال تذكرين 
ً
 فواعجبا
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 أين كنت    

 عنها في 
ً
أجاد رشيد أيوب التعبير عن حبه ملوطنه لبنان التي عاش بعيدا

، مما أصبغ عليه مسحة الحزن ونبرة الشكوى 
ً
غربته في بالد املهجر زمنا طويال

 النقاد لقبوه بالشاعر الشاكي الحزين. اللتان الزمتاه طوال حياته، حتى أن 

 قصيدة "جزيرة النسيان":  -2

 وابيض ما كان أسود  أرغى املشيب وأزبد

 مع الزمان تسدد  فقلت هذا حسابي

 فوق النجوم مشيد   ورحت في الحلم قصري 

 تموت فيه وتولد   واملرء لوال األماني

 إال الحزين املنكد   ملا رأيت عليها

   وَبّعد وبين عزمي  قد فرق بيني 

 قصيدة "املسافر":   -3

 وصار وفي النفس ش يء كثير   دعته األماني فخلى الربوع

 لنيل األماني فؤاد كبير   وفي الصدر بين حنايا الضلوع

 ومرت ليال وكرت سنون   فحث املطايا وخاض البحار

 ولم يرجع     

 بأرض األشاوس واألشبل  وألقى عصاه وحط الرحال

 كما نمت الريح باملندل   الرجالتنم عليه فعال 



181 

 

 غناء البالبل فوق الغصون   وراح يغني بصفو الزمان

 على مسمعي   

وفي قصيدة "املسافر" يعبر هذا الشاعر عن تجربته التي مرَّ بها، فقد اضطر 

 للهجرة إلى بالد  
ً
إلى ترك وطنه ولد وعاش فيه من أجل لقمة العيش، مضطرا

 املهجر. 

 قصيدة "عصير الروح":   -4

 وأحمل ما بصدري من معان  سأجمع ما تكسر من فؤادي

 إلى دنيا تصح بها األماني  وأرحل عن ربوعك يا سليمى

 وأنشد ما بنفس ي من أغاني  فانفخ في سماء الحب نايي

 
ً
 يحول شعاعها دون العيان  وأشرب من عصير الروح خمرا

 
ً
 تفتش في متكاني ال تراني   فإن جاءت هموم الدهر يوما

الجزء من قصيدة "عصير الروح" يتحدث الشاعر عن رحيلة عن وفي هذا  

 ألهله 
ً
بالده وتركه ألهله، ومن ثم حنينه إليهم. وقد استخدم اسم "سليمى" رمزا

 وأحبته في موطنه. 

 نسيب عريضة:

م في مدينة حمص بسوريا، وفيها تلقى 1887ولد نسيب عريضة عام 

املعلمين الروسية في مدينة  م التحق بدار 1900تعليمه االبتدائي. وفي عام 

"الناصرة" بفلسطين مع زميليه عبد املسيح حداد وميخائيل نعيمة. وفي عام 

م هاجر إلى أمريكا، واشتغل بالتجارة في مدينة نيويورك مدينة الفرص، رغم 1905

أن ميله األول كان إلى األدب، فقد مارس التجارة بشتى أشكالها. أنشأ في نيويورك  
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ألتالنتيك"، وأصدر مع آخرين مجلة "الفنون" التي نالت شهرة مطبعة باسم "ا 

م،  1918م إلى عام 1913عاملية، وهذه املجلة ظلت تصدر أعدادها من عام 

واشترك مع كبار أدباء املهجر في تأسيس الرابطة القلمية، كما شارك في تحرير  

 مجلة "السائح" املشهورة.

 من أخت األديب املهجري عبد ا 
ً
ملسيح حداد، ولكنه لم ينجب كان متزوجا

 أية ذرية تحمل اسمه، إن هي إال أعماله وإنتاجه األدبي اللذان خلدا ذكره.

 في مكتب األنباء األمريكي خالل الحرب العاملية الثانية. 
ً
 عمل مترجما

ترك ديوانا باسم "األرواح الحائرة"، كتب مقدمته حبيب إبراهيم، وهو من 

نثر، وقصتين هما: "حديث الصمصامة" و"ديك الجن  أدباء املهجر البارزين في ال

م في بروكلن بنيويورك، بعد أن أثرى األدب املهجري 1946الحمص ي". توفي في عام  

 بأنغامه وألحانه البديعة. 

كان نسيب عريضة يجيد اللغة الروسية، ويرجع ذلك إلى دراسته في دار 

 الفلسطينية. املعلمين الروسية في مدينة "الناصرة" 

وله قصائد كثيرة بث فيها أفكاره وآراءه في األدب والحياة، منها قصيدة 

 "نشيد املهاجر" التي يقول في ختامها:

 ذللوه، اقتلوه، حملوه

 فوق ما كان يطيق 

 حمل الذل بصبر من دهور 

 فهو في الذل عريق

 ومن قصيدته "يا نفس" يقول:



183 

 

 وتؤملين تتأملين   يا نفس ما لك واألنين 

 وكتمته ما تقصدين   عذبت قلبي بالحنين 

 أفأنت وحدك تشعرين  وأبيت يا نفس املنام 

 كتب ميخائيل نعيمة عن نسيب عريضة يقول:

"حسبك أن تقرأ قصيدة أو قصيدتين من نظم نسيب عريضة لتشعر أنك 

في حضرة شاعر فذ رحب الخيال، مرهف الحس، رفيع الذوق، خفيف الظل، 

ادق النبرة، وألنه كذلك تراه يتنكب السبل املطروقة والقوالب صافي النبعة، ص

املألوفة، ويترفع عن كل مبتذل في اللون واللحن وفي املبنى واملعنى، فال يتملق وال 

يماري ويتصنع وال يتحذلق وال يبرق وال يرعد أو يرغي ويزبد، ليهول عليك بالضجيج  

 أشبه م
ً
ا يكون برذاذ املطر، يتساقط  والصخب، بل هو يبث شعوره بالحياة بثا

في سكينة الليل على البقاع العطش ى فيؤنسها وال يزعجها، فيحييها وال يجرفها 

، فيجرف  
ً
 خاطفا

ً
 عنيفا

ً
على عكس ما كان يفعله السيل العارم إذ يمر باألرض مرا

 التراب الذي على سطحها، أما قلبها فيتركه في عطش وفي جفاف.".

اقي أدباء املهجر في قلقهم على رزقهم املادي لم يختلف نسيب عريضة عن ب

 إلى االشتغال بالتجارة رغم 
ً
في بالد املهجر، ذلك القلق الذي كان يدفعهم دفعا

 ميلهم الجارف إلى األدب.

نجد في شعر نسيب عريضة األس ى والشعور بالوحدة والحنين إلى وطنه 

"على طريق سوريا، فغطاه بوشاح من التصوف العميق، وخاصة في منظومته 

:
ً
 إرم"، حيث ظلت سوريا في قلبه يناجيها قائال

 يا حمص يا أم الحجار السود 

 وحين كان يحلق في فضاء الخيال كان يرمق بالده من بعيد، فيقول: 
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 إيه ضوئي البعيد 

 لح ولح ما تريد

 ليس طرفي يحيد 

 عنك حتى يعود 

 لتراب ودود

 للتجديد في األدب إلى حد جعله  
ً
 كان عريضة متحمسا

ً
يعتد بنفسه اعتدادا

ة 
َ
يل إليه وملن كان على شاكلته من أدباء املهجر أنهم وحدهم َسَدن

ُ
، فقد خ

ً
زائدا

 
ً
 كبيرا

ً
التجديد وعماده، وأن الزعامة لهم وحدهم في هذا املجال، في حين أن كاتبا

اب   مثل مصطفى صادق املنفلوطي كان قد خرج في كتابه "النظرات" عما ألفه كتَّ

، ولكننا ال نجد  زمانه من ال
ً
 مقبوال

ً
سجع املتكلف واملوضوعات السطحية خروجا

اب املهجر،   لديه تلك النظرة املتعالية، وذلك االعتداد الذي نجده عند بعض كتَّ

 وخاصة عند نسيب عريضة. 

م، فرثاه بثالث 1922بلغ أمله وحزنه مداه حين مات أخوه "سابا" في عام 

 يب الديار" و"ذكرى الغيب".قصائد، هي: "صرخة في وادي" و"يا غر 

 موزعة على ستة أناشيد،    226وأما مطولته "على طريق إرم" فتقع في  
ً
بيتا

وهذه املطولة تصف املراحل الروحية التي مر بها الشاعر في رحلة البحث عن 

 الحقيقة، وقد مهد لها بمقدمة نثرية يقول فيها:

يبة بناها شداد "جاء في أساطير العرب أن "إرم ذات العماد" مدينة عج

ابن عاد من حجارة الذهب واللؤلؤ والجواهر، فكانت فتنة باهرة للعيون ال يقدر 

القادم إليها من بعيد أن ينظر إليها إذا واجهها في ضوء النهار، ثم أقفرت هذه 
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املدينة العجيبة واختفت في الصحراء، فهي في مكان محجوب، عامرة بقصورها 

كن ال وصول إليها، وقد طلبها كثيرون فهلكوا، أو السحرية وكنوزها املباحة ول

ضلوا وعادوا قانعين من الغنيمة باإلياب. هذه إرم األساطير، أما إرم التي يتحدث  

عنها الناظم في ملحمته فهي "إرم" الروحية يسير الشاعر مراحل مع قافلته في 

عيد...  طلبها، ويصف طريقه مرحلة مرحلة، حتى يخيل إليه أنه رأى نارها من ب

 ولكنه لم يصل إليها..". 

والنشيد األول عنوانه "عالم الحدود" والثاني "القلوب على الدروب" 

والثالث "الطلل األخير" والرابع "في القفر األعظم" والخامس "القيروان" والسادس 

 "نار إرم". 

 نماذج من شعره:

 من قصيدة "يا نفس مالك واألنين":   -1

 تتأملين وتؤملين  يا نفس مالك واألنين 

 وكتمته ما تقصدين  عذبت قلبي بالحنين 

حف السالم  قد نام أرباب الغرام
ُ
 وتدثروا ل

 أفأنت وحدك تشعرين وأبيت يا نفس املنام 

 أفما دهاهم ما دهاك الليل مرَّ على سواك

 باملتينما سور جسمي  فلم التمرد والعراك

 إياك يسمعك األنام أطلقت نوحك للظالم 

 بوق النشور ليوم دين  فيظن زفرتك النيام 
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 كفريسة بين الذئاب  يا نفس مالك في اضطراب

 وبدلت ريبك باليقين  هال رجعت إلى الصواب

 قد ساقها القدر املتاح أحمامة بين الرياح

 يا نفس ما لك ترجفين  فابتلَّ باملطر الجناح 

 الصباح  ن براحأو ما لحزنك م
َ

 حتى ولو أِزف

 فأعي صدى ما قد تعين  يا ليت سرك لي مباح

 فأرتك ما خلف اللثام   أسبتك أرواح الَقتام

 يا نفس كم ذا تطمحين   فطمعت في ما ال يرام

 حتى وصلت إلى الربوع  أصعدت في َركب النزوع

 أعلى هبوطك تأسفين  فأتاك أمر بالرجوع

 الحمى قبل السديمذكر   أم شاقك الذكر القديم

 نحو الحمى تتلفتين   فوقفت في سجن األديم

 في الفضاء
ً
 فتبعته فوق الهواء  أأضعت فكرا

 فرجعت ثكلى تنُدبين   فنأى وغلغل في العالء

طر الخيال
ُ
حال أسلكت في ق

ُ
 يقود إلى امل

ً
 دربا

 يمتص ري الصادرين  فحططت رحلك عند آل

الب ِ
ّ
رابووقفت يذهلك   فنسيت قصدك والط  السَّ

 بماء تأملين  وهرقت فضالت الِوطاب
ً
 طمعا
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 واآلل أسفر عن ركام   حتى إذا اشتد األوام

 في رمل قلبي تحفرين   غيبت رأسك كالنعام 

 تحن إلى اللقاء  أعشقت مثلك في السماء
ً
 أختا

 نحو األعالي تنظرين   فجلست في سجن الرجاء

 لتراك لكن ال رجاء   لوحت باليد والرداء

 كالطفل يبسط لي يديه   أسفي عليه  والقلب وا 

أكتفي من هذه القصيدة بهذا الجزء وكلها أحزان وآالم، وهذا واضح من 

، وتتحدث عما كان 
ً
الكلمات والتراكيب واأللحان واألنغام فهي كلها تقطر حزنا

الشاعر يشعر به من ألم عميق يكاد يودي به إلى اليأس. وأهم ما كان يشغله هو 

 . الحنين إلى الوطن

 قصيدة "يا أخي":   -2

 وبعيد مرادنا واملوارد  يا أخي يا أخي املصاعب شتى

 لم تسر قبلنا عليه األوابد  وأمام العيون درب عسير

 والسعالي املستهويات الطرائد  مطلع موحش كثير األفاعي

 إن أردنا إدراك بعض املواعد   غير أن املسير ال بد منه 

وحشة في الويل في طريق   فلنسر في الظالم في القفر في ال

 املجاهد

 والفكر حاد وقائد  فلنسر أعزلين إال من الحق
ً
 سالحا

 فلنقابل عواءها بالنشائد  وإذا اشتدت الذئاب عواء
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 مشعل القلب مثل نار املواقد  وإذا احلولك الظالم أضأنا

 سر نكابد إن الشجاع املكابد  يا أخي يا رفيق عزمي وضعفي

 وأنا بعد ذا لضعفك ساند  يفإذا ما عييت تسند ضعف

 
ً
 ألباة الهوان عند الشدائد  سر تقدم لكي نخط طريقا

 غير أنا في سيرنا غير واحد  يا أخي يا أخي املصاعب شتى

 قبل إدراكنا املنى واملواعد  فلنسر فلنسر وإما هلكنا

 إن عجزنا فقد بدأنا نشاهد   فكفانا أنا ابتدأنا وأنا

نلمس ذلك العزم وتلك الهمة التي ال تتخاذل أمام وفي هذه القصيدة نكاد  

الصعاب مهما بلغت، ففيها يدعو الشاعر إلى الصبر واملثابرة والعزم القوي وعدم 

 التخاذل واملض ي إلى األمام. 

 أسئلة الوحدة

اكتب مذكرة جامعة عن كل شاعرين اثنين من شعراء املهجر   -1

 املميزات العامة والسمات الخا
ً
 صة التي تميز شعر كل واحد منهما:التالين، مبينا

 فوزي املعلوف  -1

 محبوب الشرتوني  -2

 رشيد أيوب  -3

 نسيب عريضة  -4
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لیف
ٔ
أ.د.محمد علي غوري: تا  

شكيل أحمد  -1مراجعة:  

نازية كوهر-2  
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 التعارف
 في الشعر 

ً
في هذه الوحدة سندرس النثر املهجري بعد أن طوفنا طويال

املهجري، ثم سنتعرف على املهجري. في البداية سنتعرف على املالمح العامة للنثر 

أهم أعالم النثر في األدب املهجري، وهم: أمين الريحاني وعبد املسيح حداد ونظير  

 زيتون وحبيب أسطفان وتوفيق قربان. 

 هداف ال 
 إعطاء صورة عامة عن النثر املهجري.  -1

 التعريف بأهم أعالم النثر املهجري، وأهم أعمالهم النثرية، وهم:  -2

 أمين الريحاني. -أ 

 املسيح حداد عبد-ب

 نظير زيتون.  -ج

 حبيب أسطفان. -د

 توفيق قربان.  -ه
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 النثر املهجري 
كتب أدباء املهجر القصائد واملالحم واملقاالت والقصص القصيرة 

 من 
ً
والروايات والتراجم الذاتية والنقد األدبي والشعر املنثور، وترجموا كثيرا

وإليها. خالصة القول إنهم كتبوا في جميع األعمال األدبية العاملية من العربية 

فنون الشعر والنثر، كما ظهر لديهم أدب التحليل النفس ي في كتب مثل النبي"  

 و"يسوع ابن اإلنسان" لجبران خليل جبران و"زاد املعاد" مليخائيل نعيمة. 

وممن كتب املالحم شفيق املعلوف وله ملحمة "عبقر" وفوزي املعلوف وله 

ط الريح"، وقد كان اهتمام أدباء العصبة األندلسية بأدب املالحم ملحمة "على بسا

أكثر من اهتمام أدباء الرابطة القلمية بها. وفي النقد األدبي ظهرت عدة أعمال 

خالدة مثل "الغربال" مليخائيل نعيمة و"املنقار األحمر" لشكر هللا الجر. وكان  

يد في األدب املهجري، ومليخائيل  لكتاب الغربال أثر كبير في النقد، وفي حركة التجد

نعيمة كتاب آخر باسم "جبران خليل جبران" يعد من روائع كتب الترجمة الذاتية،  

 ولتوفيق ضعون كتاب "سيرة حياتي" في هذا الفن. 

ومن الذين كتبوا املقاالت جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وعبد 

 املسيح حداد وأحمد زكي أبو شادي.

املهجري: عني أدباء املهجر بفن القصة عناية كبيرة،  القصة في األدب

ألهميته في اآلداب العاملية، ولخصوبة هذا املجال الحديث، حيث تبرز من خالله  

مواهب األدباء، وال سيما الشباب منهم، ولقدرة هذا الفن على وصف الحياة 

تبه عبد املسيح  ونقدها، ومن اآلثار التي تركها لنا أدباء املهجر في مجال القصة ما ك
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حداد تحت عنوان "حكايات من املهجر"، ولنسيب عريضة قصتان مشهورتان 

 هما: قصة "ديك الجن الحمص ي" وقصة "الصمصامة".

، وقد 
ً
وقد عني جبران خليل جبران بالقصة واألقصوصة في أدبه كثيرا

م في نيويورك قصة "األجنحة املتكسرة" وقصة  1912صدرت له في عام 

م ضمن املجموعة السنوية للرابطة القلمية، 1921نشورة في عام "العاصفة" امل

م و"األرواح املتمردة" املنشورة  1906وأما كتاباه "عرائس املروج" املنشورة في عام  

م بنيويورك، فيشتمالن على أقاصيص فنية متميزة كثيرة ذات نكهة  1908في عام  

 خاصة.

الطموح" و"ما وراء ولجبران خليل جبران قصص أخرى منها: "البنفسجة 

الرداء" و"الشاعر البعلبكي" و"الشيطان" و"السم في الدسم". وكتب أمين الريحاني 

قصتين عظيمتين باللغة العربية هما: "زنبقة الغور" و"خارج الحريم"، وذلك قبل  

الحرب العاملية األولى، كما له قصة بعنوان "سجل التوبة" املنشورة في سلسلة  

 "اقرأ" بالقاهرة.

مليخائيل نعيمة قصص قصيرة كثيرة جمعها في كتاب أسماه "كان يا ما و 

كان"، ومن قصصه: "صوت العالم" و"النور والديجور"، وألف جورج حسون 

املعلوف كتابه "أقاصيص" وهو عبارة عن مجموعة من القصص املتنوعة في 

 املوضوعات املختلفة. 

رحات ونسيب عريضة وقد تميز إيليا أبو ماض ي والشاعر القروي وإلياس ف

وندرة حداد بكتابتهم للقصص الشعرية، ونظم جبران خليل جبران املطوالت كما  

في قصيدته "املواكب"، وكما فعل إيليا أبو ماض ي في قصيدته "الطالسم" التي 

.  284بلغت 
ً
 بيتا
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ومن القصص املهجرية املشهورة "األرواح املتمردة" و"األجنحة املتكسرة"  

ن، ومليخائيل نعيمة "العاقر" و"مذكرات أرقس"، وأما أمين لجبران خليل جبرا 

الريحاني فقد كتب معظم قصصه ورواياته بعد تركه لبالد املهجر وعودته إلى  

 وطنه. 

تعتبر قصة "األجنحة املتكسرة" و"العاصفة" لجبران خليل جبران من 

ية، وظهر النماذج الرائعة للقصة املهجرية في بداية سطوع نجمها في البالد العرب

م،  1908م و1906لجبران كذلك "عرائس املروج" و"األرواح املتمردة" عامي 

 وهاتان القصتان تعدان من أولى القصص العربية بمفهومها الفني الحديث.

واملجموعة القصصية "عرائس املروج" لجبران خليل جبران تضم عدة 

لقصة األخيرة حول قصص قصيرة منها: "رماد األجيال" و"النار الخالدة"، وتدور ا 

 ال يشوبه شك، وفوق ذلك 
ً
عقيدة تناسخ األرواح التي كان جبران يؤمن بها إيمانا

فقد نقل هذا اإليمان إلى بعض رفاقه املقربين منه، مثل ميخائيل نعيمة الذي 

 لروايته  
ً
 من هذه العقيدة موضوعا

ً
أكمل مشوار جبران في هذا الطريق، متخذا

ية عن حب نشأ في قلب ناثان ابن الكاهن حيرم لفتاة  "لقاء"، وتتحدث هذه الروا 

قبل امليالد، ثم عاد إلى الحياة من جديد في  116في مدينة بعلبك في خريف عام 

 في الحب الذي نشأ بين  1890ربيع عام 
ً
بعد امليالد، وفي نفس املكان، متمثال

ي كاتب حسب رأ –الراعي على الحسيني وفتاة من بعلبك، والذي قام بهذا السحر  

هي اإللهة "عشتروت"، التي أعادت ناثان وحبيبته إلى الحياة ليعيشا   -القصة

حبهما الذي لم يكتمل في املرة السابقة، وعشتروت هي إلهة الخصب والحب 

 والحرب لدى الفينيقيين والكنعانيين، ويطلق عليها البابليون "عشتار". 
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ر" وهو كتاب مليء  م كتب عبد املسيح حداد "حكايات املهج1921وفي عام  

 بأدب القصة الراقي.

ومن األدباء الذين كتبوا الروايات أنطون شكور الذي ألف روايته "من 

املهد إلى اللحد"، وكان هذا الكاتب يقيم في البرازيل. وكتب نظير زيتون رواية  

بعنوان "ذنوب اآلباء"، كما ترجم بعض الروايات من األدب العالمي إلى اللغة 

 اللغة األسبانية والروسية والبرتغالية. العربية من 

وكتب إلياس قنصل روايات متنوعة حين كان يقيم في األرجنتين، مثل 

 رواية "في سبيل الحرية" وهي مأخوذة من رواية فرنسية ألفها فرانسوا كوبيه. 

وفيما يتعلق باملسرحيات فقد كتب جبران خليل جبران عدة مسرحيات 

موجودة في كتابه "العواصف"، وله مسرحية   أهمها مسرحية "الصلبان" وهي

أخرى بعنوان "ملك البالد وراعي الغنم" ومسرحية بعنوان "إرم ذات العماد" وهما 

 مضمومتان في كتابه "البدائع والطرائف".

وألف ميخائيل نعيمة مسرحية "اآلباء والبنون" التي تعد من أشهر 

جة العامية اللبنانية، وقد املسرحيات املهجرية، رغم أن بعض حواراتها بالله 

م. إلى جانب مسرحيات أخرى كثيرة كتبها 1917طبعت هذه املسرحية في عام 

نعيمة في مراحل مختلفة من عمره. كما كتب فوزي املعلوف مسرحية "ابن حامد" 

وكتب نظير زيتون عدة مسرحيات منها مسرحية "ذنوب اآلباء" و"هيرودس الكبير"  

يل سعادة مسرحية "قيصر وكليوباترا" وكتب خليل ويسوع املصلوب"، وكتب خل

 نبوت "جهاد املستعبدين" و"وثبة العرب". 
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 رواد النثر املهجري:

 أمين الريحاني:

قب 
ُ
ولد أمين الريحاني الكاتب والفيلسوف في قرية الفريكة، حيث ل

م، واسم أبيه فارس بن أنطوان، وكان تاجر حرير 1876بفيلسوف الفريكة في عام  

ميسور الحال، ولكنه كان حاد الطبع وفي نفس الوقت كريم الخلق، واسم أمه 

 للدين النصراني.
ً
 أنيسة وكانت امرأة متعبدة وفقا

تلقى أمين الريحاني تعليمة االبتدائي في قريته حيث تتلمذ على الخوري 

في كنيسة مار مارون، ثم انتقل إلى مدرسة املعلم نعوم مكرزل. وفي عام  1مرقص

م سافر إلى أمريكا وهو في الثانية عشرة من عمره مع عمه عبده ومعلمه 1888

نعوم، ثم لحق به أبوه بعد ذلك، فعمل مع أبيه في التجارة ولكنه لم ينجح فيها، 

عكف على قراءة كتب  م انصرف إلى التمثيل املسرحي بعد أن1893وفي عام 

م عاد إلى موطنه لبنان بعد 1898التراث العربي واإلنجليزي والفرنس ي، وفي عام 

 للغة اإلنجليزية في قرية الفريكة، 
ً
إصابته بمرض، وهناك في لبنان عمل مدرسا

واستمر في تقوية لغته العربية باالنكباب على املصادر العربية مثل اللزوميات ألبي  

 بها أشد اإلعجاب، ثم عاد مرة أخرى إلى أمريكا، العالء املعري 
ً
التي كان معجبا

وهناك ترجم أفكار املعري وآراءه، واطلع على ما كتبه املستشرقون اإلنجليز عن  

تاريخ العرب، فحببه ذلك في زيارة عدد من البالد العربية، وعن رحالته هذه ألف 

 كثيرة نالت شهرة واسعة، مثل كتاب "تاريخ نجد
ً
الحديث". كما ألف باللغة   كتبا

 اإلنجليزية كتابه الشهير "بالد اليمن" و"ابن سعود" و"حول الشواطئ العربية". 

 
و"خوري" كلمة عامية يف اللهجات الشامية تعين كاهن أو قس، وهي مأخوذة من الكلمة الالتينية   - 1

"curia .واملعروف عندهم أن أبناء عائلة خوري هم أوالد الكهنة والقسس ." 
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، حيث ألبس الشعر والنثر 
ً
 موهوبا

ً
 وشاعرا

ً
 بارعا

ً
كان أمين الريحاني أديبا

 
ً
حلة قشيبة، كما كان ذا خبرة في الحياة، أدرك أسرارها وصاغها في أدبه مضيفا

ن أحاسيسه الجياشة. ويعد الريحاني من الرحالين املتميزين، فقد إليها الكثير م

كادت رحالته تضاهي رحالت ابن جبير وابن بطوطة في وصف البالد التي زارها 

 بأسلوب جذاب على حد قول بعض النقاد.

كما يعد الريحاني من كتاب القصة الذين يسحرون القراء بأساليبهم 

  
ً
 القصصية، ويجذبونهم إليها جذبا

ً
 بارعا

ً
 مسرحيا

ً
حتى نهاية القصة. كما كان ممثال

.
ً
 مفوها

ً
 وخطيبا

ً
 متميزا

ً
 وموسيقارا

ّحالة لكثرة أسفاره، فقد جاب العالم وبشكل خاص  ب الريحاني بالرَّ ّقِّ
ُ
ل

 البالد العربية لحبه للعرب والعروبة، والعتزازه بالقومية العربية. 

انت إلى العراق، التي لقي م قام الريحاني بأول رحلة له، وك1922وفي عام 

 يشبه استقبال امللوك والرؤساء، 
ً
 عظيما

ً
فيها حفاوة بالغة واسُتقبل فيها استقباال

فكرر زيارته إلى العراق خمس مرات، كانت آخرها قبيل وفاته التي كانت في عام 

 م إثر حادث سيارة في لبنان. 1940

عاملية بكتبه املتميزة يعد الريحاني من املكثرين في الكتابة، حتى بلغ شهرة 

 الكثيرة، وقد ترجمت مؤلفاته إلى أكثر من عشرين لغة. 

ه  اذ، حتى َعدَّ
ّ
وأما نثر الريحاني فحلو الديباجة وذو أسلوب جميل أخ

 وكتب 
ّ

 من مجاالت الحياة إال
ً
البعض من الشعر املنثور، والريحاني لم يترك مجاال

 فيه. 

ام مع جبران خليل جبران، على الرغم من أن الريحاني لم يكن على وئ

 وألجل ذلك لم ينضم إلى الرابطة القلمية، فإنه رثاه حين وافته املنية. 
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 بعنوان "أمين الريحاني"، 
ً
كتب عنه كثيرون، فقد ألف مارون عبود كتابا

 وكذلك قام أخوه ألبرت الريحاني بتأليف كتاب عنه بنفس االسم. 

افي: "الريحاني في تاريخ األمة قال عنه الشاعر العراقي املشهور معروف الرص

العربية دائرة معارفها، وديوان آدابها، وسجل نهضتها، وقائدها الفكري، وحسبنا 

منه "الوصايا العشرون"، يملك حكمة الفيلسوف ورقة الشاعر، وبيده عصا 

 املعلم ومصباح الرائد وسيف القائد". 

و"مشهورة"   من كتبه: "خارج الحريم" و"التطرف واإلصالح" و"النكبات"

و"أنتم الشعراء" و"وفاء الزمان" و"سجل التوبة"، و"رسائل أمين الريحاني"  

و"وجوه عربية وغربية" و"ثالث خطب" و"املكاري والكاهن" و"املحافل الثالثية"،  

وله باللغة اإلنجليزية كتب كثيرة أهمها "امللك فيصل" و"العراق"، كما له بهذه 

يات أبي العالء" و"دروس في ألف ليلة وليلة"  اللغة "رباعيات املعري" و"لزوم

 و"أنشودة الصوفيين" و"كتاب خالد" و"جادة الرؤيا"، وغيرها.

م، ودفن فيها، وقد أقيم فيها 1940مات أمين الريحاني في الفريكة في عام 

 متحف ضم آثاره ومخلفاته ومؤلفاته. 

 نموذج من نثر الريحاني:

م كلمة أمام جمهور كبير 1922ر فبراي 14ألقى أمين الريحاني بتاريخ 

بمناسبة تكريمه في الجامعة األمريكية بعنوان "أنا الشرق" قال فيها: "أنا حجر  

الزاوية ألول هيكل من هياكل هللا، وألول عرش من عروش اإلنسان، لذلك تراني 

محني الظهر، ولكني قويم الرأي، ثابت الجنان. أنا جسر الشمس، من أعماق 

لى األفالك الدائمة األنوار، تصعد كل يوم على كتفي، وتكافئني  ظلمات األكوان إ 

مكافأة جميلة. أجل إن في جيوبي وفي يدي وفي نفس ي من ذهب الفجر ما ال نظير  
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ً
له في معادن األرض كلها، تزودني الشمس للترحال، وتزود مني البصر أيضا

كاتها، إن أول والجنان، وأنا على ثباتي في رحلة دائمة، كالكواكب ال تبصر حر 

القافلة قافلة نفس ي، ليتصل بالجوزاء، وإن آخرها، لست أدري اليوم أين آخرها؟ 

 تحت عرائش الياسمين في 
ً
 في أبواب ليفربول، أو نائما

ً
 مستكشفا

ً
قد يكون واقفا

 في الجادة البيضاء في نيويورك، 
ً
 على ضفاف النيل، أو ضائعا

ً
سمرقند، أو جادا

ألني وإن كنت ال أرى ساقة القافلة، فإني مبصر قادتها. ولكني قنوع رض ي مطمئن،  

وإني ألسمع طنطنة األجراس عند املساء، وصوت الرسول يجيئني كل صباح 

 لصاحب الجالل 
ّ

، وفي يده ثوب جديد ألبسه ليومي، نسج من ال ينسج إال
ً
ما ِّ

ّ
ُمَسل

 رب الليل والنهار". 

 عبد املسيح حداد:

م هاجر إلى أمريكا 1907م، وفي عام 1890في عام  ُولد عبد املسيح حداد

م أصدر جريدة 1912بعد هجرة أخيه ندرة حداد إليها بعشر سنوات، وفي عام 

م اشترك مع إخوانه أدباء املهجر في تأسيس  1920"السائح" املشهورة، وفي عام 

م أصدر الجزء األول من كتابه  1921الرابطة القلمية بنيويورك، وفي عام 

 "حكايات املهجر". 

 دول أمريكا الجنوبية، فالتقى بأدباء العصبة 1949وفي عام 
ً
م زار عددا

 1960األندلسية، وفي صيف عام 
ً
ّرِّم فيها تكريما

ُ
م زار الجمهورية املتحدة حيث ك

.
ً
 عظيما

وصفه الدكتور أحمد زكي أبو شادي بأنه أعرق أساطين األدب املهجري، 

 ناقد نزيه وأديب أصيل مبدع". وفي مناسبة أخرى قال عنه: "وعبد املسيح حداد 



200 

 

وقد شهد له جورج صيدح بالفضل في مقال له ضمن كتابه "أدبنا 

وأدباؤنا" بقوله: "يكفى أن تتصفح العدد السنوي املمتاز لجريدة "السائح"، وتقرأ 

أسماء املشتركين في تحريره لتعلم إلى أي مستوى رفيع نهضت الصحافة العربية  

ئح"، واملقصود بصاحب السائح هو صاحبنا عبد  في نيويورك بفضل صاحب السا

 املسيح حداد.

ويقول الدكتور أحمد زكي أبو شادي عنه في كتابه "شعراء العرب 

 اشتهروا في عالم الصحافة، وهم جد متمكنين من  
ً
املعاصرين": "ولكن ثمة كّتابا

غال األدب الخالق، نذكر منهم على سبيل املثال في املهجر عبد املسيح حداد، فاشت

عبد املسيح حداد بالصحافة رفع مستواها إلى سدة األدب، ولم ينحط بمستوى 

 األدب إلى ما دون الصحافة". 

 نماذج من نثره:

ومما قاله عبد املسيح حداد في معرض حديثه عن الشاعر الشعبي ملحم 

الحاوي: "اللغة نسيج من كالم، والكلمة بنت الحياة البكر، وهذه البنت ولدت 

ما يولد األحياء، فكل مولود هو ثالث لزوجين، وكذلك الكلمة قد جاءت  بالتمام ك

ثالث زوجين هما الدافع والحاجة.. واأللسنة البشرية، منذ الكلمة األولى حتى اآلن 

تندفع للهزج في مختلف الحاالت النفسية، فيتغنى أصحابها بكالمهم لدى الفرح، 

كسر، ويهللون في حالة الشفاء  ويندبون لدى الترح، ويثنون في حالة األلم وال

.
ً
، ورتلوا في الوحدة واملناجاة تفجعا

ً
 والنصر، كما رنموا في الصالة تخشعا

وهزجهم هذا هداهم إلى ضبط الوزن وحيد القافية، لجعل النغم 

. هذا كان شأن اللغة في بدء تطورها، وعليه بنى شعرها وتنظيمها في 
ً
منسجما

مستهل الرقي. والدليل على ذلك هو أن الشعراء القدماء كانوا ينظمون ويضبطون 
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أوزان  نظمهم بالتغني، وعن ذلك قال أحدهم قبل أن نحل الخليل بن أحمد

 الشعر العربي وضبطها:

 إن الغناء لهذا الفن مضمار  تغن في كل شعر أنت قائله 

إذن فالشعر الفطري املوزون بالغناء هو البدء لفن الشعر، وهو ما يقال 

له اليوم "الشعر الشعبي" أو "الشعر القومي" أو "الشعر الزجلي" أو الشعر العامي"، 

وقوانين الصرف والنحو، وطليق من قيود املعاجم، وهو حر من قواعد اإلعراب 

مع حرصه على سالمة التعبير وانسجام الحركة والتلحين. وإذن فهو مترجم حاالت 

النفس من فطرتها على أدق ما يشعر به الشاعر، حتى ذلك الذي يضع إحساسه  

 بالكالم الفصيح املقيد بحاالت اإلعراب وموازين القواعد الشعرية.

أن هذا النوع من الشعر أعم من الفصيح في مجال الغناء عند ولهذا نرى 

 منه، وأقرب إلى النفس الراغبة في التنزه لدى الصعوبات  
ً
العامة، وأسهل مناال

واملشقات، ولدى التصول واالفتخار، ولدى التعبير البسيط عن خلجات النفس 

املطابق  في مجال االجتماع على مختلف ضروبه، وميل كل من الناس إلى أحدها

 هوى في داخله.

لوال أن اللغات العامية شتى من جراء تعدد األقاليم املتفرد كل منها 

بلهجات واصطالحات خاصة، لصارعت اللغة الفصحى وغلبتها، إال أننا في هذا 

العصر نراها تتقارب من جراء االحتكاك، ثم تتصاعد نحو الفصحى من جراء 

 دانية من شيوع الثقافة، في حين أن الفصحى نفس
ً
 رويدا

ً
ها تتسهل وتتبسط رويدا

، فيسيران على الطريق متقابلين  
ً
العامية، وال بد من أن يتعانق الفريقان معا

ومتقاربين بدوافع العلم والتعاون والتنقل واالحتكاك الضروري في كل ناحية من  

 نواحي العمران".
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 نظير زيتون:

"قصة األدب املهجري":  يقول الدكتور محمد عبد املنعم خفاجي في كتابه 

"إذا كان هناك من يجلس على قمة البيان، ويتولى إمارة النثر، ويعد صاحب 

مذهب في األسلوب، ورئيس طريقة من طرق التعبير، وحامل لواء الوش ي الفني، 

زخارفه، وبريقه، ووشيه، وإذا كان هناك خليفة لعبد الحميد الكاتب وابن العميد 

 ن ذلك إال نظير زيتون".والصاحب والبديع، فلن يكو 

م، وتلقى تعليمه 1900ولد نظير زيتون في مدينة حمص بسوريا عام 

م هاجر إلى البرازيل، واشتغل بالتجارة، ولكنه  1914االبتدائي في مدارسها، وفي عام  

لم ينجح في هذه املهنة، فجرب حظه في الصحافة واألدب فنجح. ال شك في أن 

ية ال يمكن أن تؤهله لدخول مجال األدب دراسته في مدارس حمص االبتدائ

والصحافة، ال بد أنه نشأ على القراءة واملطالعة منذ نعومة أظفاره، فقد علم 

نفسه بنفسه، وبلغ ذلك املستوى الذي أهله لئن يشتغل بالصحافة واألدب، فقد 

 في دراسة النحو والصرف والبالغة وأساليب التعبير والبيان. 
ً
 اجتهد كثيرا

زيتون في ميدان الصحافة وميدان الخطابة حتى نال إعجاب  ملع نظير 

 الجالية العربية في ساو باولو بالبرازيل. 

 كثيرة منها: "ذنوب اآلباء"، وهي رواية اجتماعية، و"النبي األبيض" 
ً
ألف كتبا

وهي رواية قومية استوحى أحداثها مما وقع في مصر أيام االحتالل البريطاني لها، 

يون هذا االحتالل، و"مركيزة سنطورس" وهي رواية تاريخية  وكيف جاهد املصر 

غرامية تتحدث عن أحداث وقعت أثناء استقالل البرازيل عن االستعمار البرتغالي، 

 رواية تاريخية تعرضت لألحداث التي  
ً
و"سقوط اإلمبراطورية الروسية" وهي أيضا

"هيرودس   واكبت الثورة البلشفية في روسيا ضد حكم القياصرة، وله رواية
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الكبير" وهي كذلك رواية تاريخية تتحدث عن فلسطين في عهد عيس ى عليه  

 السالم، و"من وراء القبر" أو "انهيار إمبراطورية ووالدة أمة".

كان نظير زيتون أحد أهم أركان العصبة األندلسية، فقد تولى أمانتها 

، ومن خالل وجوده في العصبة حمل رسالة األ 
ً
 طويال

ً
دب وخدم قضايا العامة زمنا

العرب، كما تولى رئاسة تحرير جريدة "فتى لبنان" اليومية التي كانت تصدر من 

ساو باولو بالبرازيل، وكان خطيب "النادي الحمص ي" في تلك املدينة ملدة عشرين 

، حيث جمع العرب تحت راية القومية العربية. وله مؤلفات قيمة تشهد على 
ً
عاما

األدبي، وكان صاحب أسلوب متميز، فله رسالة "في  علو مكانته في صناعة النثر 

استقالل البرازيل" وكتاب "روسيا في مواكب التاريخ". وله كتب أخرى غير التي 

ذكرتها، كما له مقاالت وفصول نالت شهرة عظيمة منشورة في صحف ومجالت 

وعة في بالد املهجر وفي البالد العربية. ويعد كتابه "الشعلة" الذي يحتوى على مجم

رائعة من الخطب يصف فيها أدب املهجر بأوصاف تصدق عليه هو نفسه بالدرجة  

األولى، حيث يقول: "أدبنا شق الصخور، ثم نما وسمق، ونضجت ثماره، في حرارة 

 الشمس، وزئير العاصفة، وتناغم النسيم، وتساوق فصول الحياة.

م، 1949اره عام  م، وعاد منها إلى دي1914هاجر نظير زيتون إلى البرازيل عام  

 قضاها في الغربة، ليعيش في وطنه وقد تحرر من 
ً
أي بعد خمس وثالثين عاما

االستعمار حتى يشهد ثمار كفاحه ويتمتع بنتائج جهوده وليرى اآلمال وهي تتحقق 

 أمام ناظريه، ويشهد مواكب الحرية وهي تسير في كل قطر من األقطار العربية. 

أنفسهم وحياتهم في سبيل القومية  يعد نظير زيتون من الذين نذروا 

 العربية، وعاشوا حياتهم يدعون إليها.
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 نموذج من نثره:

في نهاية حديثه الذي وجهه إلى الدكتور زكي املحاسني قال: "ومن الشعر ما 

هو ضر ونكر، وما هو شر وهذر، وما هو جعجة وصخر، وما هو وعر وقفر، ورحم 

، طالب الشهرة الجوفاء، ويا لغرورهم من هللا القريض عندما يقع فريسة االدعاء

داء، ويا لشرهم من بالء، ولكن من الشعر ما هو ندى وزهر، وطرب وخمر، وما 

هو نشر وفجر، وخيال وسحر، وما هو دمع وجمر، ورؤى وسر، وما هو بحر ودر، 

وروح وفكر، وقلب وذكر، في هذا الشعر نفس من أنفاس األنبياء، يتجلى في الحرف 

لوضاء، في هذا الشعر نفحة من نفحات السماء، ونبضة من نبضات  القدس ي ا 

القبة الزرقاء، تنطلق موجة زهراء، في القلب الخانق املعطاء، فإذا هي قافية  

غراء، وقصيدة عصماء، وفي ملحمتك العربية نفس من هذه األنفاس النبوية،  

لك األدبي، ونفحة من هذه النفحات السماوية، وما أجدرك بعد هذا أن تتابع عم

وتسد ثغرة واسعة في خزانتنا العربية، بما أوتيت من براعة وأملعية، وعزم 

 وأريحية". 

 حبيب أسطفان:

ولد حبيب بن جرجس أسطفان في قرية "بتاتر" بقضاء الشوف بجبل  

م، ونشأ وترعرع فيها، وتعلم في روما من حيث حصل على شهادة 1988لبنان عام  

فة الالهوتية، وبعد عودته إلى وطنه عين في كاتدرائية  الدكتوراه في العلوم والفلس

مار جرجس، حيث ملع نجمه بخطبه املجلجلة، خلع أسطفان ثياب الكهنوت بعد 

انسحاب العثمانيين من دمشق، وانتقل إليها ليساهم مع إخوانه العرب في تأسيس 

ن الدولة الحديثة، وأصبح من رجال امللك فيصل بن الحسين في دمشق، وكان م

 وثورة على االستعمال الفرنس ي بعد دخولهم إلى الشام، ثم غادر 
ً
أشدهم حماسا
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الشام إلى مصر، ومنها توجه إلى كوبا، ومنها دعي إلى أمريكا الجنوبية إللقاء الخطب 

واملحاضرات، وذلك بعد أن ذاع صيته هناك ، وقد أطلق عليه العرب املقيمين 

صدر فيها جريدة "التمدن"، ثم توجه إلى البرازيل  في األرجنتين لقب "أمير املنابر"، وأ 

 فيها حتى وافته املنية في عام 
ً
 م. 1946مقيما

قال عنه ناقدوه إن محاضراته وخطبه فارغة ومتكررة، أي هي من حشو 

الكالم، وهؤالء معهم بعض الحق، فالخطيب الذي يقف على املنبر ملدة طويلة  

يركز كالمه كله على موضوع واحد، ال قد تزيد على ساعة كاملة، ال يستطيع أن 

 يشط عنه إلى موضوعات جانبية أو ثانوية. 

دُّ الخطبة قبل إلقائها، وإنما كان يعد عناصرها  لم يكن أسطفان ُيعِّ

 الرئيسة، ويلقيها مرتجال.

، يسحر سامعيه ويأسرهم 
ً
 بارعا

ً
 وخطيبا

ً
 لبقا

ً
وكان أسطفان متحدثا

، وإن بكلماته وأسلوبه األخاذ. إن تناول  
ً
 وتفصيال

ً
 أو قضية أشبعها تحليال

ً
موضوعا

سرد حادثة شاهدتها من خالل عباراته بكل تفاصيلها، كأنك تشاهدها تحدث  

 أمامك، وهو في حديثة مثل كتابته وخطبه. 

 يغار على بالده وسمعتها غيرة كبيرة، وكان  
ً
 مخلصا

ً
كان أسطفان وطنيا

 ى منابر البالد التي كان يزورها.داعية إلى القومية العربية يدعو إليها من عل

عاش حياته عيشة األمراء األثرياء، حيث كان يقيم في أفخم الفنادق 

وأجمل املنازل، ويرتدي أفخر الثياب وأثمنها، ويدخن أغلى أنواع التبغ، وكان يضع 

في أصابعه خواتم من الذهب واألملاس، وكان مقبض عصاه من العاج، وكان 

 رونقها وملعانها. كان يعتبر املال وسيلة ال غاية. يغيرها كل فترة ليبقى 

 من كتبه "وجدان ال سياسة" و"الشعوب األمريكية األسبانية". 
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 توفيق قربان:

اسمه توفيق داود قربان. كاتب مهجري هاجر إلى ساو باولو في البرازيل، 

وهو من أملع الشخصيات املهجرية، وصاحب فلسفة لغوية متميزة، فهو أديب 

ولغوي، عاش في أوائل عهد النهضة العربية الحديثة، وقد نالت الدول العربية  

استقاللها أثناء غربته في دار الهجرة في البرازيل. نبغ في اللغة العربية في وقت مبكر 

من حياته، كما تعلم اللغة التركية في املراحل األولى من دراسته، وأتقن اللغة  

اللغة الفرنسية واألسبانية بهدف الدراسة والبحث  اإلنجليزية والبرتغالية، وتعلم

 في املناطق الجنوبية من  
ً
 متجوال

ً
العلمي، واألملانية ألجل التجارة، حيث عمل بائعا

البرازيل حيث يكثر فيها األملان، واستهوته شخصية "دانتي" فتعلم اللغة اإليطالية  

لكوميديا اإللهية"، حتى يتمكن من دراسة شعره، فألقى مرة محاضرة طويلة عن "ا 

 من القرآن الكريم وردت كلها في الكوميديا اإللهية، 
ً
فذكر سبعة وأربعين مشهدا

وأثبت أن دانتي الشاعر اإليطالي الكبير اقتبس روايته الكوميديا اإللهية من حديث 

املعراج النبوي ومن رسالة الغفران ألبي العالء املعري. وقد تأخر تعلمه للحروف 

 العبرية لالستعانة بهما في دراسته ألصول اللغة العربية. الالتينية و 

وله كتب وبحوث ومقاالت كثيرة بلغات شتى، وخاصة اللغة العربية 

والبرتغالية، ومن بحوثه الطريفة بحثه عن نبرة الصوت على املقطع العربي، ورد 

م حية فيه ما يلي: "أما العربية فلنبرة الصوت فيها قاعدة، ألن مقاطعها خاليا جس

ال تحتاج إلى عالقات، وذلك ألن حياة املقطع إنما هي في بنائه، وهذا ما جعل 

   -يقصد العرب–محرر "الروس الكير" يقول: "وبتالعبهم 
ً
 عجيبا

ً
باملقاطع تالعبا

 شعرية ال مثيل لها". 
ً
 اخترعوا أوزانا
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ومن كتبه الجليلة كتابه "تعليم اللغة العربية ألبناء أمريكا الجنوبية"، 

ولكرمه وسخائه وإخالصه للعلم أهدى حقوق طبع هذا الكتاب إلى النادي 

 الحمص ي. 

يعتقد توفيق قربان أن املعاجم العربية القديمة والحديثة تزخر باألخطاء، 

ففي "لسان العرب" ألفا خطأ، ومثلها في "الفيروز أبادي"، وفي محيط املحيط ستة  

رة آالف خطأ. فعمد إلى تأليف  آالف خطأ، وفي أقرب املوارد" و"البستان" عش

معجم ضخم ضم فيه زهاء املائة ألف كلمة من األلفاظ العربية مع شواهد األدب 

العربي منذ العصر الجاهلي وحتى اليوم من الشعر والنثر، أورد فيه أهم قواعد 

 اللغة العربية مرسومة ومصورة.

اللغات، وذلك ملا  يضع توفيق قربان اللغة العربية في الطبقة األولى بين 

وجده فيها من أن كل ضوابطها ترجع إلى مبادئ فلسفية أو أصول منطقية، وأعني 

بهذا العربية املخلصة من أباطيل الذين طمروها بجوازات ال فلسفة فيها وال 

 من أن يرفضوا بيت 
ً
، بدال

ً
 أو اضطرارا

ً
 مع شاعر أخطأ، جهال

ً
أصول، تساهال

 لغة. الشاعر، ويحافظوا على نقاء ال

ويرى توفيق قربان أن أدب املهجر خرافة، فأي أديب من هؤالء األدباء ولد 

ونشأ في املهجر؟ كل ما هناك أدب سوري أو أدب لبناني كتب في املهجر، وقد 

انقطع وارد األدباء، فضعف األدب العربي في املهجر، وإذا أردنا أن ننعشه بمجيء  

خفاق واإلمالق في الوطن لكي يلجأوا إلى ثلل وثبات جديدة، فكأننا ندعو عليهم باإل 

أمريكا. ويقول إنني أدعو من أعماق قلبي أن يوفق األدباء في وطنهم، فيظلوا فيه  

 خادمين له نافعين، ولو أدى ذلك إلى إذالل األدب العربي في املهاجر، واضمحالله. 
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ولتوفيق قربان رؤية في نشأة اللغة العربية ذكرها في بحثه "حكاية كيف  

 انت البداية" قال فيه: ك

"نشأ الشعب العربي في بر الشام: من الساحل إلى سهول دمشق وحمص 

 له عن لغة مملكة آرام 
ً
إلى الفرات، وكانت لغته الشامية أي اآلرامية )تمييزا

الدمشقية في األلف األول قبل امليالد( لغة قحطان أي السامية "الحرشاء"، وكانت 

اآلتية: ثاء، ذال، ض، ظ، غ، جيم شجرية، همزة هذه اللغة خالية من الحروف 

)أي عالمة أو حرف مستقل للصوت املهموز في أول الكلمة و في وسطها و في طرفها، 

لحرف العلة الذي تهمزه كل اللغات في بداية الكلمة ولكن من غير صورة 

 مخصوصة بالهمز(. 

 فالذين تألفوا جماعات مستقرة على شاطئ املتوسط الشرقي أوجدوا

بنت  -املدينة "الفينيقية"، )وهو لقب أطلق عليهم بعد قرون(، واللغة الفينيقية 

 وجدوا بقعة في شنعارأوجدوا املدينة البابلية،    -األم الشامية
ً
والذين ارتحلوا شرقا

، غير أن الحروف 
ً
وعلى لسانهم نشأت اللغة البابلية، بنت الشامية األم أيضا

 ظلت البابلية وال
ً
 فينيقية وفروعهما خالية منها.املذكورة آنفا

أما الذين رحلوا إلى الجنوب فظلت القفار تدفعهم إلى األمام حتى وصلوا 

إلى أرض التيمن )حذفت التاء بمرور الزمن فصارت اليمن(.. كانت قوافل "الجزيرة 

العربية" تتجر مع اليمن، وكانت قوافل اليمن تذهب إلى جميع أنحاء شبه الجزيرة. 

 لنشر اللغة العربية التي نشأت في اليمن ولكن هذا اال
ً
على –تصال لم يكن كافيا

  - أن الحال تغيرت بعد انتقال خزاعة من اليمن إلى مكة، وصيرورتهم سدنة الكعبة

وكانت الكعبة مجتمع أديان جميع القبائل، والجملة التي ينطق بها عامي ليست  

أو إعالن فتوى: هذا مثل جملة تخرج من فم كاهن في املحراب في موقف صالة 

هو اإلشعاع األدبي، ثم صارت الكعبة ملتقى الشعراء، فما مرت أجيال قليلة إال 
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 وانتشار اللغة املنظم قد تم. 

ومرت األيام والوفود إلى الكعبة يتناشدون األشعار، ويتناقلون األخبار، 

 فاستمرت عملية النشوء في مكة بالحذف والتبديل واإلضافة حتى بلغت الذروة

األولى من العلياء التي سمقت إليها في النصف الثاني من القرن السادس للميالد، 

فصارت أداة صالحة لتأدية أدق املعاني، ورسم أبهى الصور الذهنية، وآلة 

موسيقية صوتها أوقع في النفس، وأي شاهد أصدق من شعر زهير وطرفة وامرئ 

ظات، ومنتهى البيان الرائع: آيات القيس، وبلغ كمالها أنها كانت خير مؤد ألبلغ الع

 القرآن الكريم.

ري 
ُ
وبعد ثالثة قرون بلغت ذروة ثانية من العلياء، ذروة أبي تّمام والُبحت

هم،   -والتطور ال حد له، ولكنه قد يكون إلى األسفل–وأبي الطيب  
ُّ
ل جِّ

ُ
ولوال أفراد أ

ومن الذين   وأعلق عليهم اآلمال ألشفقت على هذه اللغة من مائعي هذا الزمان،

 ." 1أصابهم في شعرهم ونثرهم داء "الهدالن"

 أسئلة الوحدة

اكتب نبذة عامة مختصرة عن مقام النثر وأهميته في األدب  -1

 املهجري. 

اكتب مذكرة جامعة عن اثنين فقط من كتاب النثر املهجري   -2

 التالين: 

 -حبيب أسطفان -نظير زيتون  -عبد املسيح حداد -أمين الريحاني

  توفيق قربان

 
 وأبو اهلدالن هو داء الطاعون البقري.  - 1
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۔ ا

 عبدالبدیع،دارالفکر العربي د۔ نظمي
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