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  ـ8سورة�إبرا�يم��ية�

وفقنا�ل�ذا�ولم�نكن�لنصل�إليھ�لوال�فضل�هللا�علينا�

يبقى�لنا�دائما�ال��ز����وصف��لمات�الشكر�خصوصا�لألرواح�ال���

تتصف�بالعطاء�بال�حدود�ودائما����سطور�

��ا��شعرنا�دوما�أل

م�إيفا��ا�حق�من���ديھ��ذه��سطر�واليوم�تقف�أمامنا�

  . بو�كر�بن�عبد�السالم

يمينة�بن�سو��ي،�

حفيظة�سواملية،�امل�ي�العلمي�

،�كما�نخص� ماديا�أو�معنو�ا

دون�أن�ن������بالشكر�إ����ل��سرة�ا��امعية�من�أساتذة�وطلبة�وعمال
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وفقنا�ل�ذا�ولم�نكن�لنصل�إليھ�لوال�فضل�هللا�علينا��ا��مد���الذي

  :أما��عد

يبقى�لنا�دائما�ال��ز����وصف��لمات�الشكر�خصوصا�لألرواح�ال���

تتصف�بالعطاء�بال�حدود�ودائما����سطور�تم����خالل��يام�وال���

أل الشكر�تكون����غاية�الصعو�ة�عند�صياغ��ا�ر�ما

م�إيفا��ا�حق�من���ديھ��ذه��سطر�واليوم�تقف�أمامنا�بقصور�ا�وعد

  .الصعو�ة�ذا��ا

بو�كر�بن�عبد�السالم املشرففنتقدم�بالشكر�ا��ز�ل�لألستاذ�

يمينة�بن�سو��ي،�: �ساتذة�ونذكر�مإ���كما�نتقدم�بجز�ل�الشكر�

 حفيظة�سواملية،�امل�ي�العلمي�

ماديا�أو�معنو�ا �ل�من�ساندنا����إنجاز��ذا�العمل

بالشكر�إ����ل��سرة�ا��امعية�من�أساتذة�وطلبة�وعمال

. طاقم�املكتبة�املركز�ة  

 

ا��مد���الذي

يبقى�لنا�دائما�ال��ز����وصف��لمات�الشكر�خصوصا�لألرواح�ال���

تم����خالل��يام�وال���

الشكر�تكون����غاية�الصعو�ة�عند�صياغ��ا�ر�ما

بقصور�ا�وعد

فنتقدم�بالشكر�ا��ز�ل�لألستاذ�

كما�نتقدم�بجز�ل�الشكر�

�ل�من�ساندنا����إنجاز��ذا�العملو 

بالشكر�إ����ل��سرة�ا��امعية�من�أساتذة�وطلبة�وعمال

 



ا لنهتدي لوال هدایته، الحمد اهللا الذي استجاب لدعوتي لتحقیق 

                          :

حبیب وأعز إنسان في قلبي، إلى من تحمل أعبائي طیلة أیام الدراسة إلى من نزعها من 

 .            فمه لیضعها البنته، إلى من ظل یسعى لیراني فتاة ناجحة

  العطاءإلى من سهرت وأعطتنا نصائح جسام إلى نبع الحنان والحب ورمز 

.ذكرى، سلسبیل، عبد اهللا، عبد الرحمان، سیرین 

  .نورة، أمینة، وسام، بشرى، المیة، سمیة، إیمان

  

 

ا لنهتدي لوال هدایته، الحمد اهللا الذي استجاب لدعوتي لتحقیق كنّ  هللا الذي هداني وما

:                          هذا العمل المتواضع أهدي ثمرة عملي إلى

حبیب وأعز إنسان في قلبي، إلى من تحمل أعبائي طیلة أیام الدراسة إلى من نزعها من 

فمه لیضعها البنته، إلى من ظل یسعى لیراني فتاة ناجحة

أطال اهللا عمره" صالح"إلى األب الحنون 

إلى من سهرت وأعطتنا نصائح جسام إلى نبع الحنان والحب ورمز 

" لیلى "إلى أمي 

 .فتحي

.حیاة، عایدة

ذكرى، سلسبیل، عبد اهللا، عبد الرحمان، سیرین :إلى مالك األرض

نورة، أمینة، وسام، بشرى، المیة، سمیة، إیمان: إلى صدیقاتي

  

  

  

  

  

  

 

هللا الذي هداني وماالحمد 

 هذا العمل المتواضع أهدي ثمرة عملي إلى

حبیب وأعز إنسان في قلبي، إلى من تحمل أعبائي طیلة أیام الدراسة إلى من نزعها من  أغلى   

 فمه لیضعها البنته، إلى من ظل یسعى لیراني فتاة ناجحة

إلى األب الحنون                 

             إلى من سهرت وأعطتنا نصائح جسام إلى نبع الحنان والحب ورمز 

إلى أمي                         

فتحي: أخيإلى              

حیاة، عایدة: تایاإلى أخ            

إلى مالك األرض          

إلى صدیقاتي



  :ا��مد���رب�العامل�ن�والصالة�والسالم�ع���خاتم��ن�ياء�واملرسل�ن�أما��عد

  مالذي����ا��ياة،�إ���مع���ا��ب�والتفا�ي�وا��نان�إ����سمة�ا��ياة�وسر�الوجود

  إ���من��ان�دعم�ا�سر�نجا���وحنا��ا�بلسم�جرا��

  

  أرجو�من�هللا�أن�يمد�ثمارا�قد�حان�قطف�ا��عد�طول�انتظار

  وس�بقى��لماتك�نجوما�أ�تدي���ا�اليوم�و���الغد�وإ����بد

  ف�يمة

  إ���القلوب�الطا�رة�والرقيقة�والنفوس�ال��يئة

  "شاكر،�أكرم،�خ���الدين

سيظل�عشقكم�بالقلب�وستظل�حرو���تكتب�فيكم�وإن�لم�أركم�يوما�يكفي�أ�ي�سمعت�عنكم�

  والدعاء�لكم�مستمر�بان�يدخلكم�هللا�فسيح�جنانھ

  .إيمان،�أمينة،�سمية،��شرى،�وسام،��الة،�ش�يناز

  .وال�أ���������خ���جميع�أفراد�عائل���ومن�يرف���من�قر�ب�أو��عيد

  

  

  

  

ا��مد���رب�العامل�ن�والصالة�والسالم�ع���خاتم��ن�ياء�واملرسل�ن�أما��عد

  :أ�دي�عم����ذا�املتواضع�إ��

مالذي����ا��ياة،�إ���مع���ا��ب�والتفا�ي�وا��نان�إ����سمة�ا��ياة�وسر�الوجود

إ���من��ان�دعم�ا�سر�نجا���وحنا��ا�بلسم�جرا��

  إ���أغ���ا��بايب

  "سم��ة" ا��ب�بة��يأم

  إ���من��للھ�هللا�بال�يبة�والوقار

  إ���من�علم���العطاء�بدون�انتظار

  ب�ل�افتخار�اسمھإ���من�أحمل�

أرجو�من�هللا�أن�يمد�ثمارا�قد�حان�قطف�ا��عد�طول�انتظار

وس�بقى��لماتك�نجوما�أ�تدي���ا�اليوم�و���الغد�وإ����بد

  "ابرا�يم"إ���والدي�العز�ز�

ف�يمة أخ��رو���ورفيق�الدرب��إ���توأم

إ���القلوب�الطا�رة�والرقيقة�والنفوس�ال��يئة

شاكر،�أكرم،�خ���الدين" إ���ر�اح�ن�حيا�ي�إخو�ي�

  "شاكر" إ���زو���العز�ز�

سيظل�عشقكم�بالقلب�وستظل�حرو���تكتب�فيكم�وإن�لم�أركم�يوما�يكفي�أ�ي�سمعت�عنكم�

  الكث��

والدعاء�لكم�مستمر�بان�يدخلكم�هللا�فسيح�جنانھ

إيمان،�أمينة،�سمية،��شرى،�وسام،��الة،�ش�يناز: إ����خوات�ال���لم�تلد�ن�أمي

وال�أ���������خ���جميع�أفراد�عائل���ومن�يرف���من�قر�ب�أو��عيد

ا��مد���رب�العامل�ن�والصالة�والسالم�ع���خاتم��ن�ياء�واملرسل�ن�أما��عد

مالذي����ا��ياة،�إ���مع���ا��ب�والتفا�ي�وا��نان�إ����سمة�ا��ياة�وسر�الوجود

أرجو�من�هللا�أن�يمد�ثمارا�قد�حان�قطف�ا��عد�طول�انتظار

وس�بقى��لماتك�نجوما�أ�تدي���ا�اليوم�و���الغد�وإ����بد

سيظل�عشقكم�بالقلب�وستظل�حرو���تكتب�فيكم�وإن�لم�أركم�يوما�يكفي�أ�ي�سمعت�عنكم�

إ����خوات�ال���لم�تلد�ن�أمي

وال�أ���������خ���جميع�أفراد�عائل���ومن�يرف���من�قر�ب�أو��عيد
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سـهامات بظهـور كوكبـة مـن الّنقـاد كانـت لهـم إة العربّیـة قدّیـضـوج الحركـة النبدایـة نُ ُیؤّرخ ل

كــان لهــا كبیــر األثــر فــي الــّدوائر ةة أدبّیــســوا مــدارس نقدّیــأن یؤسّ مــن خاللهــا الــة اســتطاعوا فعّ 

.النقدّیة العربّیة

اســتطاعتا بفضــل ثقافــة ا، كبیــرً ى صــدً فــي العصــور األخیــرة المهجــر ولــو و أبّ تيكــان لمدرســ

ــــمــــادهنقّ  ــــاء ونقــــاد عصــــرهما، وتة التــــي تضــــّمنتاها وآراءهمــــا النقدّی ــــى أدب ــــا عل ــــق ا أن تتفوق خل

ت األدب ة واسـعة، مّسـفي إحداث حركـة شـعریّ اًال ا فعّ لهما دورً ة، كما كانلنفسیهما أسس نقدیّ 

.اتها في ذلكبها ومعیارها ومنطلقلكل مدرسة أسلو أنّ ، إالّ ةً عر خاصّ والشّ ةً عامّ 

األسـس ": والتـي جـاءت موسـومة بــیمـةاالشـتغال حـول هـذه التّ فكیر إلـى فضى بنا التّ ألذا 

".-ة مقارنةنقدیّ دراسة–أبولو والمهجرتية بین جماعوالمنطلقات النقدیّ 

:هاأهمّ ة لعلّ لهذا الموضوع، فهناك أسباب ذاتیّ اختیارناأّما عن أسباب 

 شعراء المدرستینلحبُّنا.

 ّعلى أدب المدرستینأكثر ف غبة في التعرّ الر.

: یليمافیمكن حصرها فیموضوعیة السباب أّما األ

 ق باألسـس فیمـا تعلّـبـین المدرسـتینفاقلحصر مكامن االختالف وكذا االتّ محاولة

.ة النقدیّ 
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 ّةاحة األدبیّ اد جماعة أبولو والمهجر على السّ معرفة مدى تأثیر نق.

مـــن راســـة والبحـــث لعـــلّ اد هـــذا الموضـــوع بالدّ وأن تنـــاول بعـــض البـــاحثین والنّقـــوقـــد ســـبق 

".أبولو والمهجرتيدراسة نقدیة موازنة بین جماع"أبرزهم بوجمعة ُبوبعیو

ــاختیارنــاوقــد وقــع  ــاریخي لدراســة هــذا الموضــوع خاّصــللمــنهج الّت ــة فیمــا تعّل ع نشــأة ق بتتّب

وتطور المدرستین النقدیتین موضـوع هـذه الدراسـة، وكمـا اسـتعنا بالمقاربـة المقارنـة عنـد حـدیثنا 

.عن نقاط االتفاق و االختالف بین المدرستین

إلـــى أي مـــدى : مجموعـــة مـــن التســـاؤالت لعـــّل أهمهـــاهـــذا البحـــث حـــول إشـــكالیة تارتكـــز 

ومـا أبـرز ة؟زهمـا عـن بـاقي المـدارس النقدّیـة للمدرسـتین فـي تمیّ ساهمت المنطلقات النقدّیـ

.ا؟اهة التي تناولتالقضایا النقدیّ 

ا إلـــى مـــدخل جـــاء الحـــدیث فیـــه عـــن نشـــأة الرومانســـیة عنـــد بحثنـــمنا علـــى ذلـــك قّســـبنـــاءً و 

أبولــو تيوالمنطلقـات النقدیـة بـین جمـاعاألسـس : "الغـرب ثـم العـرب، یلیـه فصـل نظـري بعنــوان

:یحوي ثالث مباحث، "وجماعة أبول"األول تناول : م هذا الفصل إلى بابینسّ ، قُ "والمهجر

.النشأة والتطور واألعالم:المبحث األول

.خصائص الفنیةلا: المبحث الثاني

.التأثیرات: المبحث الثالث
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إلــى نفــس المباحــث الســابقة بــدوره م ّســو قُ جماعــة المهجــر فكــان عنوانــه ا البــاب الثــاني أّمــ

).مدرسة أبولو(الذكر 

ة عنـد جماعـة أبولـو القضـایا النقدّیـ": تمحـور حـولالـذي طبیقـي تّ الفصـل الإلى نتقلنااثم 

ة ثــم المدرســة اإلحیائّیــ،راثمفهــوم عــام للتّــ: مــا یلــيه إلــى ضــنا فیــتعرّ مــدخًال ضــمّ . "والمهجــر

عر العربــي ، تلیهــا مظــاهر التجدیــد فــي الّشــ"ةالوســیلة األدبّیــ"عنــد حســین المرصــفي فــي كتابــه 

ا جماعـــة أبولــــو وأخیــــرً . یوانمــــع اإلشـــارة إلــــى جماعـــة الـــدّ ،راث إلـــى الحداثـــةالحـــدیث مـــن التّــــ

.والمهجر

ة للمدرسـتین واقفـین عنـد بـین أهـم القضـایا النقدّیـقارنـة ة المُ آلّیـفي هـذا الفصـل فناقد وظّ و 

.واالختالف بینهماقارب نقاط التّ 

ثـم ملحـق ،ا إلیهالنتوصّ تي الّ تائج هم النّ حوصلة ألوختمنا البحث بخاتمة كانت عبارة عن 

كمـــا أشـــرنا فـــي األخیـــر إلـــى أهـــم المصـــادر اد المدرســـتین، ّقـــعریـــف بحیـــاة أبـــرز نُ تنـــا فیـــه التّ ثبّ 

:راسةا لنا في هذه الدّ والمراجع التي كانت سندا توثیقی

."لجبر خالد جبر العّزام"قد األدبي الحدیث عند المرأة النّ -

."لعبد المنعم خفاجي"عر العربي الحدیث مدارس الشّ -

:عاب من بینهاعملیة البحث واجهتها الكثیر من الصّ كما نشیر إلى أنّ 
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 ّمـــت عــن هـــذا الموضــوع بشـــكل غیـــر راســات التـــي حصــلنا علیهـــا تكلّ الكثیــر مـــن الدّ أن

.قمعمّ 

 ّقارنة بین المدرستینعنیت بالمُ راسات التي ة الدّ قل.

ضیق الوقت.

نقــاط التشــابه ة اســتنتاجإشــكالیّ قــة بطبیعــة البحــث، فهــي تعــود إلــى عوبات المتعلّ ا الّصــأّمــ

هـــذا األمـــر مـــن تـــداخل لمـــا یلـــفّ ،االخـــتالف بـــین المدرســـتین وبـــین أبـــرز نقادهمـــانقـــاط و 

.كل علمي دقیقوتشابك یجعل من العسیر علینا رصد هذه النقاط بش

ــفهــو ا ا كثیــرً أن نحمــد اهللا حمــدً وفــي الختــام لــیس لنــا إالّ  رادة إلتمــام ذي أمــّدنا العــون واإلاّل

الــــذي كــــان نعــــم "بــــن عبدالســــالمبــــوبكر"ن نشــــكر األســــتاذ الفاضــــل هــــذا البحــــث،وال ننســــى أ

. اصح والرفیق طیلة مشوار بحثناالمرشد،النّ 
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  :مدخل

 :ة عند الغربالرومانسیّ  -1

ة ة والالتینیّ ر األدب من سیطرة اآلداب اإلغریقیّ رّ ة في جوهرها ثورة تحالرومانسیّ  عدّ تُ      

  .ومن كافة القواعد واألصول التي استنبطت من تلك اآلداب

واهتدوا إلى نور العقل  ،أرسطو وضعهاالتي لع أبناء الغرب على المذاهب الفنّیة اطّ «

ة وما إلیهما عر والمسرحیّ شّ مذهب أرسطو في ال ولم یفطن هؤالء إلى أنّ . فوا أثرهخذوا به واقتأو 

ن أوأنه تم في مرحلة التصنیف والتعریف و  ،جاء في زمن متأخر عن زمن الخلق واإلبداع

بمذهبه  ار متأثّ  جاءومذهب أرسطو في الشعر . ي الحي كانت قد ركدتالفنّ  شعلة اإلبداع

دید حكثیرا من الجوانب المهمة في الفن فإن رغبة الت وٕاذا كان قد أدرك ،المنطقيّ  العقليّ 

ة في األسطورة فت البعد الخالق والصادر عن النزعة الرومانسیّ شوالتجمید التي طغت علیه ك

ي في زمن اإلغریق وهي من نتائج اإلنسان البدیهي ائم للخلق الفنّ وهي الینبوع األبدي الد

 هة كانت رفیقة اإلنسان منذ عهدة طبیعة واقعیّ المتعرف حدیثا على الوجود، والرومانسیّ 

   1.»األول

بها  نادة على نظریة المحاكاة التي ة قد اعتمدت في فلسفتها الفنیّ إذا كانت الكالسیكیّ 

 أنوقالوا  ،دوا على هذه الفلسفةین تمرّ الرومانسیّ  نّ إلكافة الفنون، فعا بأرسطو، وجعلها من

                                                           

 .14-13الثقافة بیروت لبنان، ص إیلیا الحاوي، الرومانسیة في الشعر الغربي والعربي، د ط، دار -  1
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خلق وأداته هي الخیال هو بل  ،األدب عامة والشعر خاصة لیس محاكاة للحیاة والطبیعة

  .ة بمثابة تجربة حقیقیة صادقةالمبتكر، بحیث تصبح هذه الرؤیة الشعریّ 

اإلنساني وواقع النفس وكان  دو رت عن الوجكانت نقطة انطالقها مع الغرب حیث عبّ 

وضع  « الذي " دیدرو"البدایة مع الناقد األلماني  التفاعل على أشده بین اآلداب األوروبیة و

شد أ" لیسنغ"ر بها الكاتب األلمانيأثّ د فیها معنى السلطة والحریة والتي تفي كتاباته التي حدّ 

ر فیه الشعب بالبداهة الذي یعبّ  تأثیر، حرص على جمع الشعر الشعبي وهو الشعر االنفعالي

وضع فیه أسس أنواع " الوكون"له كتاب . والعفویة وكلها أحوال تناقض المذهب الكالسیكي

  ب، فقد أغنى عنها جمیعهاتأنه سبیل لرمي كل ما دونه من الك" غیته"األدبیة وقال عنه 

له نظرة تأملیة في  ،"غوتیه"وكان له تأثیر عظیم على شاعرهم الكبیر " هردر"م ومن ثم قدّ 

  1.»الوجود، خالف فیها النظرة الستاتیكیة الجامدة التي توقف الوجود

الذي " غوتیه"اد االنجلیز على امتیازات الطبقات، وكان على رأس هؤالء لقد ثار النقّ 

هت استخف بكبریاء النبالء، وواكب هذا كله ظهور الثورة الفرنسیة التي نادت بالحریة ووجّ 

  .را، وغیرهم إلى الثورة على ما في مجتمعاتهم من عیوبنجلتإأدباء 

ة رغبة في العودة إلى الحالة البدائیة األولى، حیث كان اإلنسان ففي أعماق الرومانسیّ  «

. ة لها، ال یأسرها في القواعد والقوانین لیفهمها فهمار عن معاناته الحیّ یحیا بحیاته، ویعبّ 

                                                           

  .8الرومانسیة في الشعر الغربي والعربي، المرجع السابق، ص: إیلیا الحاوي -  1
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ذیبه وتتجاوزه وال تستسلم للحدود القاصرة التي یقف من ها تفالبدائیة ال تنفي العقل بل إنّ 

  عقل واغتبط به غایة االغتباط كمنفذ من حالة التشویشلاإلنسان ل هتدىان أ فبعد. دونها

ه استحال إلى قید یقیده ویمنعه من معانقة الحیاة والقبض على أرواحها علیه ألنّ  ه ارتدّ نّ إف

  1.»الغامضة

ة هائلة على حیاة اإلنسان البدائي نادت بتحریر هذا األخیر لقد أحدثت الرومانسیة ثور 

  .ده ویعرقل طریقههدّ لجمود العقلي الذي أصبح حاجزا یمن االستبداد وا

قد وشك بقدرة العقل على فهم القضایا الكبرى في الوجود وبخاصة قضیة " باسكال"وكان 

من بعده الفیلسوف األلماني  وجاءاهللا وأعلن أن اهللا  حالة تعاني في النفس وال یعیها العقل 

على تفسیر العالم المادي وفض  ىن أن العقل یقو بیّ «نقد العقل المحض"ففي كتابة " طكان"

ها هذه كلّ  نّ أو . والعواطف نفعالواالأداة فاشلة لفهم الروح والنفس ه أسراره وحجبه، إال أنّ 

في قواه  باین طبیعته فالفنّ ة وفي طبیعتها التي تتتجاوزه وتفوقه وتقیم في ماهیته الخاصّ 

   2.»وح والمشاعرر عن الرّ الغامضة هو الذي یعبّ 

ة التي تتعامل مع العقل، والشك أن هذه الحركة هي ككل د للرومانسیّ بهذا یكون قد مهّ 

ة فعل نابعة من نفس اإلنسان التي أحسن بالحقائق المقتصرة على العقل باعتباره أداة ردّ 

  .خارجیة مثلى

                                                           

  .15ص ،المرجع السابق الحاوي الرومانسیة في الشعر العربي والغربي، إیلیا -  1

  .17المرجع نفسه، ص -  2
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أهم " ولیم بلیك" بعد الرومانسیة األلمانیة ظهرت الرومانسیة اإلنجلیزیة، وكان «

ارات الصوفیة النائیة، تمادى في ذلك ر بالتیّ اخلي وتأثّ عر الدّ نجلیز، كتب الشّ إلالرومانسیین ا

ى تّ یمان اإلنسان هو دلیل على عجزه حف بین المتناقضات والثنائیات واعتبر أن إى ألّ حتّ 

دة، وهي مأثر الفرح، وروح ها من الحیاة المتجدّ د الطبیعة ألنّ فكان یمجّ . قهقصوره وخل

الحكمة هي أن ترى عالما في حبة : "وكان یقول. االبتهاج یدركها اإلنسان حین تصفو نفسه

رمل، وسماء في زهرة بریة وأن تقبض على الالنهایة في راحة یدك وعلى األدبیة خالل 

   1.»اخليالرتیاد الدّ ل ممعنة في ااوهي أقو " ساعة

ما وراء یه فكلّ  یماویجسد المحسوس لذا نجد عالمه مق یبصر فیما ال یرى" بلیك"كان 

مت ثمارها التي ة قد قدّ ة الغربیّ ا، وهكذا كانت الرومانسیّ العقل، تعامل مع الطبیعة تعامال حیّ 

  ".جبران"العرب أمثال د ر بها العدید من النقاّ كان یلجأ إلیها اإلنسان ویستكین إلیها فتأثّ 

  :ة عند العربالرومانسیّ -2 

ة الجمال الفكري والروحي والنفسي والطبیعي، إنها تخلق التوازن بین مثل الرومانسیّ تُ 

  .تناقضات في زمن طغت فیه المادة على الروحالمُ 

لكل بلد تاریخه وجغرافیته، وعاداته وتراثه، وخصائصه التي «: "نطونیوس بطرسأُ "یقول 

لذا ال یمیزنا إن قلنا أن . یكون مقبوال هناك وما یستحسن هنا قوال. لدان األخرىزه عن البمیّ تُ 

                                                           

 .21المرجع السابق، صإیلیا الحاوي، الرومانسیة في الشعر الغربي والعربي،  -  1
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  از بخصائص نابعة من طبیعة األرضتمی ذاربي لم یعرف المذاهب األدبیة، لأدبنا الع

ن مزیجا من هذه المذاهب یتراءى في ثنایا فإل وعلى كُ . وأسلوب شعبه في العیش والحیاة

   1.»ة القدیمةالقصائد العربی

األدب العربي كان منفصال تماما عن المذاهب األدبیة الن خصائص  نمكننا القول أیُ 

  .جعلته بارزا في ثنایا القصائد العربیة وعلى وجه الخصوص القدیمة منها

  ة في اإلبداع العربيل إنتاج أول تعبیر مهم عن الروح الرومانسیّ جبران یمثّ  نّ إ

زع إلى تدمیر نریحاني كحركة إیجابیة تفالرومانسیة العربیة في الواقع قد بدأت لدیه ولدى الّ 

  .الشرور والعادات البالیة في عالمها من أجل بناء عالم جدید

  ویعتبر جبران خلیل جبران رائد الرومانسیة في األدب الحدیث، بموضوعاته، ولغته«

 خاصةو م األدباء في الوطن ساروا في هذا االتجاه، ولم یكن الوحید آنذاك، فمعظ. وأسلوبه

عباس محمود ": ، والكاتبین"حمان شكريعبد الرّ "جماعة الدیوان التي تمثلت بالشاعر  منهم

ونخبة من العصبة األندلسیة  "أحمد زكي أبو شادي"بقیادة  "ولوبأ"، وجماعة "العقاد والمازني

   2.» )...( وركدون أن ننسى أعضاء الرابطة القلمیة في نیوی

                                                           

، المؤسسة الحدیثة للكتاب طرابلس، لبنان 1، ط)تعریفه، أنواعه، مذاهبه: (أنطونیوس بطرس، األدب -  1

  .314، ص2005

  .319ص ،المرجع نفسه -  2
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 "جبران خلیل جبران"ة في األدب الحدیث كانت مع األولى للرومانسیّ  نطالقةاال إنّ 

مجموعة المدارس األدبیة  ،ومجموعة من األدباء الذین ساروا في نفس االتجاه، بمعنى آخر

  .مدرسة الدیوان تلیها جماعة أبولو ثم العصبة األندلسیة والرابطة القلمیة: نذكر منها

عتنت باألمور الذاتیة اف ،ت دورهادّ ربیة الرومانسیة الغربیة بعدما أالرومانسیة العحاكت 

  .وتناولت اغتراب اإلنسان العربي عن واقعه وسیطرة جنسیات غریبة عنه في وطنه

زینب لمحمد حسین "ثار المنفلوطي، وفي روایة آالرومانسیة العربیة فقد بدأت في ا أمّ «

  رائد الشعر الرومانسي"خلیل مطران  "المدرسة دماء جدیدة تمثلت فيت تلك وقد غذّ . "هیكل

وتوالت الرومانسیة في األدب العربي فظهرت في أدب  ".مسرحیات شوقي الشعریة"وفي 

لعوا المهجر وجبران خاصة وفي مدرسة الدیوان التي تأثر أعضاؤها باآلداب الغربیة، إذ اطّ 

الكنوز "وقرأوا كتاب  "ستووردزورث وشیلي وكی"على الشعر اإلنجلیزي الرومانسي عند 

 1.»"هازلت"روا بالناقد وتأثّ " الذهبیة

زینب "تظهر الرومانسیة العربیة بشكل واضح في آثار المنفلوطي، وفي الروایات كروایة 

 ى شعر خلیل مطران ومسرحیات شوقي وتوالى ظهورها حتى مّس مما غذّ  "لحسین هیكل

  )....( یوانین ومدرسة الدّ أدب المهجریّ 

                                                           

  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،1، ط)الشعر(سامي یوسف أبو زید، األدب العربي الحدیث  -  1

 .131، ص)م2014- ه1435(عّمان، 



 مدخل

 

 
12 

 وضعته ،في هذا الوقت ظهرت جماعة أبولو فوجدت طریقا ممهدا إلى حد كبیر«

لم یدع إلى مذهب  وجماعة الدیوان، ویعد أحمد زكي أبو شادي مؤسسا لجماعة أبولو وه

مع من ابتعه  ،شعري محدد بل اتخذ من كل االتجاهات الفنیة األوروبیة مثاال له في نظمه

 هااءت جماعة المهجر بزعامة جبران خلیل جبران وقد نظم على منوالمن جماعته، بعدها ج

هذا الرائد فضل الریادة على صعید التجدید في لشعراء المهاجر األمریكیة وغیرهم، وٕاذا كان 

ذا ال یلغي فضل الشعراء اآلخرین من أعضاء الرابطة القلمیة، والعصبة هالشعر المهجري، ف

تخلیص الشعر العربي من التقالید الضیقة واآلفاق المحدودة  األندلسیة، وما لهم من فضل في

من الزمن، وفیما یتعلق بأهداف وغایات الرابطة القلمیة فقد كان  هم فترةالتي درج علیها سلف

اعر والناقد میخائیل نعیمة، وقد وضع مقاییس وأسس ترتكز علیها ع هذه الجماعة الشّ رّ شمُ 

برز أرائه في هذا المجال دید ومحاربة التقلید والقدیم وأخطوات الشعراء في طریقهم نحو التج

إذا كان في األدب من آثار خالدة : قالفقد  "المقاییس األدبیة"الغربال تحت عنوان ه في كتاب

  1.»عدى الزمان والمكانیتفي األدب ما  ففي خلودها برهان علن أنّ 

حول عدد من لشعراء ابین الختالف لهذا التباین بین هاته المدارس و كذا اتبعا 

المنطلقات النقدیة، فسنحاول من خالل هذا البحث الخوض في حیثیات المقارنة بین 

  .  المدرستین فیما تعلق بالمنطلقات النقدیة لكل منهما

 

                                                           

  .76م، ص1960، دار صادر بیروت، 2میخائیل نعیمة، ط: الغربال: ینظر -  1
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 جماعة أبولو﴿:الباب األول﴾  

  : النشأة والتطور واألعالم: المبحث األول

 : النشأة والتطور .1

شهد الثلث األول من القرن العشرین میالد حركات أدبیة جدیدة في البالد العربیة، هدفت 

من قیود الصنعة والتقلید  هالعربي السیما الشعر وتخلیص إلى االرتقاء بمستوى األدب

  عبیر عن مشاهد الطبیعةسطى، وتوجیهه للتّ رون الوُ طوال القُ  علیها زوالمحاكاة التي ارتك

  .ة في لغة جمیلة وتعبیر مؤثر یزخر بالخیالیّ ر الحیاة والعواطف اإلنسانوصوّ 

أن أعلن  1932الشعریة، ولقد حدث في سبتمبر عام  س أبو شادي جماعة أبولوأسّ «

وجعل " جماعة أبولو"في القاهرة میالد هیئة جدیدة  سماها ) 1955- 1892(هذا الشاعر 

  .مركزها القاهرة

اد، ومعهم جماعات من أدباء الشباب ومن عالم األدباء والشعراء والنقّ أتجمع طائفة من 

  كامل عیالني، أحمد ضیف، علي العناني أحمد محرم، علي محمود طه،: بینهم هؤالء

  .وغیرهم )... (أحمد الشایب، محمود أبو الوفاء، حسن كامل الصیرفي

ى أبو شادي أمانة سر هذه الهیئة األدبیة بصفة دائمة، واختیر أمیر الشعراء أحمد تولّ 

  1.»رئیسا لها) 1932- 1868(شوقي 

                                                           

، دار الوفاء لدنیا الطباعة 1محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجدید في الشعر الحدیث،ط -  1

  .97م، ص2002اإلسكندریة، القاهرة، والنشر، 
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من خالل إحدى المدارس األدبیة الهامة في األدب العربي  جماعة أبولو كونتبهذا و 

  .خذت من القاهرة مركزا لهاو قد اتّ مجموعة من اآلداب والشعراء والنقاد،  احتوائها على

  أوضح أبو شادي أن فكرتها هي السمو بالشعر ،عداد مجلة أبولوأوفي أول عدد من «

" أبولو"من المیثولوجیا اإلغریقیة التي تزعم أن  وغایتها العنایة بالشعراء، أما اسمها فقد استمدّ 

  .رب الشعر والموسیقىهو 

ولو رب بوٕاذا كانت المیثولوجیا اإلغریقیة تتغذى بأ : "یقول في نفس هذا العدد أیضا

الشمس والشعر والموسیقى، فنحن في حمى الذكریات التي أصبحت عالمیة بكل ما یسمو 

  1.»بجمال الشعر العربي وبنفوس شعرائه

یرجع ظهور جماعة أبولو إلى جملة من العوامل، كتأخر حركة التعلیم وتعثر الكثیر من 

، هذه العوامل دفعت بعض الشعراء وعلى رأسهم أحمد زكي أبو )...(الصحف والمجالت

  .شادي لتكوین هذه الجماعة

من بینها الجدل الذي احتدم . أت لظهور هذه الجماعة الشعریةثمة عوامل وظروف هیّ «

ار التقلیدي ممثال بشوقي وحافظ وٕاضرابها، والتیار المجدد ممثال بشعراء مدرسة بین التیّ 

  شعر المحاكاة ضح من هذا الجدل أن شعر المدرسة المحافظة ما هو إالّ فقد اتّ . الدیوان

                                                           

ط، دار المعارف، القاهرة، .محمد سعد فشوان، مدرسة أبولو الشعریة في ضوء النقد الحدیث، د - 1

  .03ص
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صنع في األسلوب، والغرابة في اللفظ، واآللیة في بناء القصیدة بناءا والجفاف الشعري، والتّ 

  1.»من التماسك النصي والوحدة بمفهومیها العضوي والنفسيخالیا 

  القائم بین المدرسة التقلیدیة والتیار المجدد دلظهرت مدرسة أبولو الشعریة نتیجة الج

  )....(وتبین أن شعر المدرسة المحافظة ما هو إال شعر تصنع وتكلف ومحاكاة

في تراجع مدرسة الدیوان، فالمازني توقف عن نظم الشعر  ،ثاني هذه العوامل یتمثلُ «

بعد الذي قیل في شعره، وعبد الرحمان شكري الذي توارى تقریبا عن الحیاة األدبیة بعد سنة 

ق الكثیر من شعره في ة ولم یعلّ اته ودراساته الفكریّ اد الذي انصرف إلى عبقریّ والعقّ  1938

   2.»ذاكرة الناس والحظي بإعجابهم

انقطاع نظم الشعر، وتواري الحیاة األدبیة واالبتعاد عن  إلىى تراجع مدرسة الدیوان أدّ 

  .نشأة مدرسة أبولوفي  الثانيل العامل الذي مثّ  الشيءو هو الدراسات الفكریة 

ما باعتبارها جماعة تنشر روحا من التآخي أبولو لم تؤسس بطریقة عبثیة، وٕانّ  جماعة إنّ 

اختالف المفاهیم الفنیة وقدراتهم اإلبداعیة یضاف إلى ذلك  والتآلف بین الشعراء رغم

  :مجموعة من األهداف تتمثل في

 » ربط حركة التجدید في الشعر بمفهوم األصالة والمعاصرة بحیث نصون تراثنا القدیم

 .وننطلق مجددین إلى مشارف المستقبل

                                                           

  ، دار المسیرة األردن، الكویت4، ط1إبراهیم خلیل، مدخل دراسة الشعر العربي الحدیث، ط -  1

  .161ص ،2011- 2003الجزائر، 

  .161صالمرجع نفسه،  -  2
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  ُّمها یالعالمیة قد قافاتإلى الثّ  العمل على تعمیق ثقافة الشاعر المعاصر بحیث تمتد

ومدارس ومذاهب الشعر الع على مختلف تیارات اعر من االطّ ن الشّ حدیثها حتى یتمكّ و 

عن  رن یتخذ الشعراء العرب ألنفسهم طریقا مستقال بین هذه التیارات یعبّ أالعالمیة و 

 .ر عن مستقبل مشرقشخصیتهم العربیة األصلیة ویعبّ 

  هذه  لیها بحیث تشملإ من العربیة و الثقافات وترجمتها  جل تبادلأالعمل من

 .االتصاالت مختلف بلد العالم

  الدعوة إلى الرومانسیة الجدیدة التي تجمع شعراء العرب جمیعا على االحتفاظ

 .ید فیها واإلضافة إلیهاباألصول والتجد

  ّین عر بوجه خاص حتى تتم المواكبة بتشجیع حركة النقد األدبي بوجه عام، ونقد الش

 .عري والنقد األدبياإلبداع الش

 والنقد بوسائل اإلعالم المختلفة ربط حركة الشعر. 

  إصدار مجلة باسم أبولو الجدیدة تعید للحیاة األدبیة والنقدیة والفكریة وجهها الناصع

    1.»التي أصدرها أحمد زكي أبو شادي" مجلة أبولو"مواصلة في ذلك سیر أختها القدیمة 

هذا التأسیس إلى التوفیق بین التراث القدیم واستشراف المستقبل والعمل على  یهدف

  .خاص بشكلنقد الشعر و تعمیق ثقافة الشاعر مع تشجیع حركة النقد األدبي بوجه عام 

  

                                                           

  .07المرجع السابق، ص محمد سعد فشوان، مدرسة أبولو الشعریة في ضوء النقد الحدیث، -  1
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 :أعالم جماعة أبولو -1

  اختلفت آرائهم وموافقتهم تجاه الشعر العربي ،عرفت جماعة أبولو العدید من الرموز

كان لهم باع طویل في الصیاغة األدبیة، ومن بین أبرز رواد هذه الجماعة  هؤالء الرموز 

  .مؤسس المدرسة" أحمد زكي أبو شادي"

  :أحمد زكي أبو شادي

وظهر  ،، تلقى ثقافته العامة والطبیة بمسقط رأسه1892بالقاهرة عام  "أبو شادي"ولد «

م لیعمل في 1922م، وكانت عودته من إنجلترا عام 1910عام "أنداء الفجر"أول نداء له 

م هاجر إلى 1946وفي الرابع عشر من أفریل عام  ،طبیة رفیعة في المیدان الحكومي ةوظیف

أمریكا، وأقام في نیویورك فعمل في كثیر من فروع هیئة األمم المتحدة، ثم أستاذ لألدب 

  1.»)...(ربیة لصوت أمریكاالعربي في معهد آسیا، ومذیعا في اإلذاعة الع

سعى أبو شادي إلى تأكید ذاته الشخصیة في زمن كانت البیئة االجتماعیة والسیاسیة 

  .تحاول سلب حریة الفرد وخصوصیته

ة الواسعة له آراء ومبادئ انبثقت عن جماعة أبولو، ففي هذا األدیب ذو الثقافة العالمیّ 

  . معظم أحادیثه وشعره وتعلیقاته یدعو إلیها

                                                           

ط، دار الكتاب .د ،مدارس الشعر العربي في العصر الحدیث: صالح الدین محمد عبد التواب - 1

  .178، ص2005الحدیث، القاهرة، 



والمهجر أبولو جماعة بین النقدیة والمنطلقات األسس :          الفصل النظري  
 

 
19 

ة واألخذ بث فكرة التعاون األدبي واحتضان المواهب الناشئ: أهم ما جاء في هذه اآلراء«

تأثر مزاجه بثقافته وبیئته یعبیر اس، بعید النظر، قوي الت، حسّ يبها، الشاعر عنده موسیق

  .وعالمه

 .وتشجیع الشعر المرسل والشعر الحرالتجدید في الشعر وٕادخال قیم فنیة جدیدة  -

 .ة الجمیلة التي تفسح مجال التأملهو البالغة الرمزی الفن عنده  -

 . العنایة بالوحدة العضویة للقصیدة -

فظ یعتبر شعر المدرسة من سمات الشعر الرومانسي المتمیز بالتعبیر بالصورة واللّ  -

 . الوحدة العضویة والتجربة الشعریةالعمودي، و 

 .أثر شعراء المدرسة بشعراء المهجرت -

 1.»دد بل جمع تیارات أدبیة مختلفةلم یلتزم باتجاه مح -

دعا من خالل مبادئها إلى التجدید في فقد تأثر أبو شادي بنزعة أبولو الرومانسیة، 

 .الشعر واستعمال دالالت جدیدة والدعوة إلى تشخیص التجربة الذاتیة بمناجاة الطبیعیة

من أرفع اإلبداعات الشعریة استمدها من الكون والحیاة  دّ عا دواوینه الشعریة ومؤلفاته تُ أمّ 

  .والطبیعة

كتابة الصحیفة بوصفه عالما وأدیبا وكاتبا مثقفا، أخفى على رف بنشاطه في وقد عُ «

نه من تسییر الموضوعات العلمیة كتاباته طابعا موسوعیا نظرا ألسلوبه العلمي الذي مكّ 

                                                           

  المرجع السابق الحدیث، عصرمدارس الشعر العربي في ال ،صالح الدین محمد عبد التواب - 1

  .178ص
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متخصصین، نشر آراءه ومقاالته في مجاالت متعددة دة لتناسب العقول الناشئة وغیر الالمعقّ 

" مجلة الهالل"بصفة شبه دائما، و  1933التي بدأ یكتب فیها منذ عام " مجلة الرسالة"منها 

التي كان " مجلة العربي"و  1950و  1946التي تولى رئاسة تحریرها فیما بین عامین 

الموضوعات العلمیة یكتب في كل عدد من أعدادها مقالتین أو ثالث في مختلف 

   1.»واالجتماعیة والسیاسیة وكانت مقاالته من أمتع أبواب المجلة

علته یحتل مكانة مرموقة في الساحة األدبیة وهذا جقدرة أبو شادي األدبیة والشعریة  إنّ 

اإلبداع یحمل في طیاته الكثیر من المواقف اإلنسانیة والحضاریة لیكون دائما في خدمة 

 . األدب واألدیب

 :يأبو القاسم الشابّ 

ي على نهج جماعة أبولو، فذاعت شهرته في كل ربوع الوطن سار أبو القاسم الشابّ 

  .العربي وخاصة في المغرب العربي

  ي نهار األربعاء، ینحدر من بلدة توزر التونسیة، والده الشیخ محمد الشابيولد الشابّ «

التونسیة خارج العاصمة لفترة امتدت بین ى القضاء في أنحاء البالد كان رجال صالحا، تولّ 

وهي شهادة " إجازة التوطیع"ج من جامعة الزیتونة ونال م حتى وفاته، تخرّ 1910عامین 

نهایة الدروس في الجامعة، لكنه أدرك أن الشهادة ال تؤمن له كسب المعاش الذي یرضي 

                                                           

  مدارس الشعر العربي في العصر الحدیث، المرجع السابق ،صالح الدین محمد عبد التواب - 1

  .180ص
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التونسیة، لكن یبدو أنه كان نسب إلى كلیة الحقوق ر بعد ذلك أن یُ طموحه ویوافقه میوله، فقرّ 

  1.»یحمل بذور مرضه منذ الطفولة فازدادت حالته الصحیة

ي یرید تحریر العقول والنفوس من ظلمة الجهل على الرغم من الحالة الصحیة كان الشابّ 

التي كان یعیشها وراح یطلق أوجاعه وآالمه بصوت ملتهب مدركا بأن نهضة الشعب ال تقوم 

  .إال على الوعي

ر بالمذهب الرومانسي، كان صادقا ي شاعر وجداني، تأثّ ع الدارسون على أن الشابّ أجم«

شرع في "التعبیر الدقیق في التصویر، بدأ حیاته األدبیة بجمع العدید من الدواوین الشعریة 

ة باغتته وحالتا دون تحقیق ما هدف إلیه، ویبدو أن لكن المنیّ " أغاني الحیاة" جمعها بعنوان

خوه أى ف شخصیا على اختیار األشعار التي رضي أن یحتویها دیوانه، وقد تولّ اعر أسر الشّ 

ي كان على وما یلفت النظر أن الشابّ . ي طبع الدیوان بعد وفاة الشاعرمحمد األمین الشابّ 

عشر على األكثر على  أوضج جعله ینجز دیوانه في حوالي ثماني سنوات شيء من النُ 

 2.»)...(صغر سنه

خلوده وخلود شعره  د أشعاره وتغنوا بها، فكان ذلك سرّ وردّ  حّبه الّناسأ ينّ اإلبداع الف بهذا

  . اإللهام فكان كل بیت قطعة من قلبه ومزیجا من العبقریة و ه،وانتشار 

  

                                                           

  ، دار األهلیة للنشر والتوزیع، عّمان1حیاته وشعره، یوسف عطا الریفي، ط: أبو القاسم الشاّبي - 1

  .95ص

 .555، ص1966، دار الجیل، بیروت، 1المغرب العربي، طتاریخ األدب في : حنا الفاخوري -  2
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 :إبراهیم ناجي

س حیاته في خدمة األدب العربي وهذا ما كرّ «اد هذه المدرسة وأشهرهم، برز روّ أ من عدیُ 

ولد بالقاهرة  شاعر وأدیب :برز اهتمامات هذا العلمأالدواوین والمؤلفات التي تركها و نجده في 

م، تخرج من كلیة الطب، وتعلق بالشعر منذ صغره، كان 1953م، توفي سنة 1898سنة 

واسع االطالع على كتب األدب، وقراءة القصص، وبعض دواوین الشعراء، والسیما شعر 

عر وهو في منتصف حت موهبته على قول الشّ شوقي وحافظ وغیرهما من الشعراء، وقد تفتّ 

العاطفة، وهو من  جهن، قوي الذاكرة، متأیمره، وهو أدیب منفتح الذّ العقد الثاني من ع

ن یسایر الشعر تطورات الحیاة المتعددة الجوانب، المختلفة أوا بأالشعراء المجددین الذین ر 

ح على وألّ . را عن ذات الشاعر مبرزا مشاعره وأحاسیسهاأللوان، وأن یكون الشعر معبّ 

ء أكان التجدید في الثقافة أم في الوزن أم في المضمون، التجدید في القصیدة العربیة سوا

تأثر بمذهب الرومانسیة والرمزیة التي ظهرت في األشعار األجنبیة، من خالل رسم الطبیعة، 

  1.»والحدیث معها وااللتحام بها وأن تكون عمال فنیا خالصا كالتمثال الجدید

ببعض الشعراء العرب، وكان لهذا على المذاهب الغربیة الحدیثة، واتصل " ناجي" لع اطّ 

  .ن یكون وكیال لجماعة أبولوبأله وهذا ما أهّ  ،الوجوه مختلفه أثره الواضح على شعره من كلّ 

                                                           

ط، دار .النص األدبي في العصر الحدیث بین الحداثة والتقلید، د: عبد الرحمان عبد الحمید علي - 1

  .183م، ص2005الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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بصمته في الساحة العربیة وذلك حین أصدر العدید من القصائد والدواوین نذكر  ترك 

األسبوعیة عام  قصیدة صخره المتلقي وهي أول قصیدة نشر له في صحیفة السیاسة « :منها

، له دیوان وراء الغمام، دیوان لیالي القاهرة، الطائر الجریح، دیوان معبد اللیل وله 1930

مدینة األحالم، وغالبا ما كان شعره یدور حول موضوع الحب : عدد من الكتب النثریة منها

ي غیبة والمرأة وعالقة العاشق بالمعشوق والشعور باآلالم واإلحساس بالغربة واالغتراب ف

  1.»الحبیب

من زاویة جدیدة، فهو یجعل من موضوع الحب  عر العربيّ إلى الشّ هذا الشاعر نظر 

 .ض لها في حیاته الیومیةمشكالت التي تعرّ الطریقا للخالص من 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

  2015ان، ط، دار المسیرة للنشر والطباعة، عم.األدب العربي الحدیث، د: زید سامي یوسف أبو -  1
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  : ة لجماعة أبولوالخصائص الفنیّ : المبحث الثاني

هذه المدرسة بسمات جدیدة في فهم الشعر، فقد طرحت أفكارا جدیدة كانت أكثر  سمتاتّ 

  .إسرافا ودعوة إلى التجدید بقوة وحرارة

  وترك التكلفباشتراكه مع جماعة أبولو دعا إلى البساطة والصدق  "أبو شادي"ونجد  «

المذاهب والمدارس ن یكون هذا األخیر تعبیرا عن الذات، والى احترام أواإلخاء في األدب و 

لى الطالقة رت الدعوة إاألدبیة وتعاونها، مع الجنوح إلى الرومانسیة والمیل إلیها، وقد كرّ 

ن یكون األسلوب ممثال لخصائص صاحبه، كما دعت إلى ظهور أواألصالة والموهبة، و 

  1.» الشخصیة األدبیة والى الحریة الفنیة

یدعو " أحمد زكي أبو شادي"مؤسسها فجاء  ،عت موضوعات جماعة أبولو الشعریةتنوّ 

بذلك تكون هذه الموضوعات و  ،إلى تمجید الذات اإلنسانیة والتعبیر عن مشاعرها وأحاسیسها

  .مرآة عاكسة للواقع االجتماعي الذي یعیشه الشاعر في حیاته الیومیة

ن المدرسة وما یلزمها م رأیه اتجاه هذه ىبدأاألدیب والناقد إبراهیم ناجي أن في حین 

  .بالثقافة الغربیة امتأثر  ه كانأنو خاصة  ،جدیدة آراءأفكار و 

  : جد شعر العاطفة عنده واسترجاع الذكریات، وفي هذا یقوللقد وُ  «

                                                           

  اإلسكندریة، م، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر2004، 1مدارس الشعر الحدیث، ط :محمد خفاجي-  1
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 ئدْ ُب اتَّ لْ یا قَ : فُ تِ وأنا أهْ           بیحْ ي كالذَّ بِ نْ جَ رْفَرَف القلُب بِ 

  ! دْ عُ ا لم نَ نَّ ا؟ لیت أنَ ِلَم ُعدْ         ریحْ اضي الجَ الدمُع والمَ  جیبُ فیُ     

ظهر شعر الخیال والصور الشعریة عند محمود طه، وعند صالح  ،إضافة إلى هذا

جودت نجد شعر الروح المصریة بكل تراثها ومقوماتها وأصالتها، وعند الناقد مصطفى عبد 

سعة الثقافة وعمقها، ووضوح الرؤیة الشعریة، وقد تمثل هذا المذهب تمثال  اللطیف السحرتي

  1.»صحیحا

غلب على شعر هذه الجماعة االهتمام بموضوعات عاطفیة، وقد حاول بعضهم لفت 

الجانب الروحي، فكل هؤالء الشعراء وصفوا الطبیعة  نها تمسُّ أانتباه القارئ إلیها خاصة 

  .ة یبصرون فیها آالمهم وأحالمهمواستنطقوها وجعلوا منها مرآ

هذا تناولوا موضوع الریف، فحاول بعضهم إخفاء الطابع الروحي فجاء نتیجة  زیادة على

  .لهذا بالجدید، وقد یكون هذا الموضوع وسیلة للتعبیر عن معاناتهم تعبیرا غیر مباشر

ا علیهم ه هؤالء الشعراء إلى هذا الموضوع وما فیه من أناس بسطاء سلطو وقد تنبّ  «

  لمحمود حسن إسماعیل" أغاني الكوخ"أو في " من أغاني الرعاة"األضواء كقصیدة الشابي 

  كما لفت أنظارهم شيء آخر وهو موضوع التأمل فتحدثوا في موضوعات الشك والیقین

لحظ والحیاة والموت، واإلیمان والكفر، واقتربت بعضهم من الشعر الصوفي وهذا الشيء یُ 

إلبراهیم ناجي  "نبع وقطرات"وقصیدة  "لعلي محمود طه،" "ة الشاعرقصید "بوضوح في
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یخترع الشاعر بلواه  الوحدة أو هجر الحبیب، وقد: ومصادر الشكوى في أشعارهم كثیرة منها

  1.» عر طریق اإلبداع فیه األلم ولیس السعادةن الشّ أألنه یؤمن ب

وهذا ما نلمحه في ،هذه الجماعة من ناحیة المضمون تعدد موضوعاتها  ما تمیزت به

  .ساسهم القوي النابع من تجاربهم الیومیةحقصائدهم فالقارئ یدرك إ

ا بالنسبة للجانب الشكلي فقد اعتمد الشعراء على صور جدیدة من نماذج الشعر أمّ 

  . الحدیث، وهذا یعد عالمة من عالمات التأثیر القوي في المتلقي

عر توسعا في نقل األلفاظ من مجال استعمالها القریب المألوف إلى فنرى في هذا الشّ  «

مجاالت أخرى بعیدة، مبتكرة عن طریق نوع جدید من المجاز أو االنزیاح المعتمد على 

  تراسل الحواس، ومصدر هذا النوع من التعبیر لدیهم هو الطبیعة التي یلجأ إلیها الشاعر

هذا شيء آخر وهو النزوع إلى التشخیص ل بالكلمة تحدد من خالل شعره، ویتص ووظیفة

والتجسیم بنقل األمر المعنوي من مجاله التجریدي إلى مجال آخر حسي، فوصف الذكریات 

ها ترتعد نون بأنها تتزاحم وتحشد بحیلها من شيء معنوي إلى آخر محسوس ووصف الظّ بأنّ 

 نّ أي وعن طریق هذا نجد بمن شيء معنوي إلى آخر حسّ  لهاحوّ یُ في قصیدة إبراهیم ناجي 

  2.» التجدید في استعمال الكلمات یبعث في الطبیعة واإلنسان والحیاة

                                                           

  .183ص المرجع السابق، الحدیث، مدارس الشعر محمد خفاجي، -1

: ، الموقع االلكتروني2001- 1999، 3الدور - كالوریا في مصرامتحانات شهادة الب - 2
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فاء دالالت جدیدة تفتح مجاال واسعا ضاألدب العربي بإ ا بارزا فيترك شعراء أبولو أثرً 

والمیل إلى استعمال الرمز والكلمات  ،علیه هذه األلفاظ من إیحاء للدراسة األدبیة، بما تدلّ 

  .الرشیقة
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  التأثیرات الغالبة على جماعة أبولو  :المبحث الثالث

ر أصحابها بشكل تم إصدار مجلة أبولو التي تأثّ  ،بعد وفاة جبران ونهایة جماعته األدبیة

  .بارز بخلیل مطران

أبولو التي أسسها بأقل أهمیة من تأثیر لم یكن تأثیر المهجریین على أبو شاد ومدرسة  «

مطران، فلیس من قبیل المصادفة أن إعالن تأسیس مدرسة أبولو وٕاصدار المجلة المعبرة 

م، وهي السنة التي أعقبت وفاة 1932كان في سبتمبر ) 1934-1932(عن هذه المدرسة 

  ."الرابطة"جبران ونهایة جماعته األدبیة 

وقد . أنصار جماعة جبران األدبیة والمعجبین بها وكان أبو شادي مؤسس أبولو من 

الشعر المهجري والشعراء اللبنانیین في أمریكا الشمالیة " الشفق الباكي"صرح في دیوانه 

 أنمعتبرا إیاهم نموذجا لألخوة والتعاون في المجاالت األدبیة ینبغي على الشعراء المصریین 

  1.» یقتدوا به

له األثر البالغ  و كان ،حركة الرومانسیة في الشعر العربيكان مطران من أوائل الرواد لل

على أبي شادي منذ الطفولة، وفي نفس الوقت كان هو األخیر من المعجبین بجبران 

  .ىوجماعته األول
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ثورة بأدبهم أجماعة الرابطة القلمیة في نیویورك التي نهضت نهضة م كان من رأیه أنّ  «

تمثیل، وساعد أبو الشادي كذلك على نشر األدب المهجري الجدید تمثل هذا التعاون خیر 

ر أبو وعبّ ". إحسان"الرابطة القلمیة في الصفحات األخیرة من كتابه  تهمجموع نباإلعالن ع

شادي أیضا عن إعجابه بقدرتهم عل التجاوب مع المدینة الحدیثة ومشكالت الحیاة 

تقالید البالیة وأكد أن نعیمة ونسیب وبأسلوبهم البسیط الواضح وتحررهم من قیود الشكل وال

" النهایة"بالذكر قصیدة عریضة  أكثر الشعراء ثوریة في الشكل والتعبیر وخّص  اعریضة كان

   1.»كل والتعبیرن جعلها نموذجا لمحاول التحرر في الشّ أب

ترك أبو شادي أثرا بارزا في نفوس الشعراء الشباب الذین التفتوا إلى دعوته، فعملوا على 

عمل على نشر رسالته في األدب العربي متأثرا بذلك  ، و قدقیقها من خالل أعماله األدبیةتح

  .أدب شعراء المهجرب

المذهب  من بینها ،د جماعة أبولو بمذهب واحد بل تأثرت بعدة مذاهبلم تتقیّ 

 .الرومانتیكي

الذي یهتم بالعاطفة ووجدوا فیه نموذجا  ر شعراء أبولو بمذهب خلیل مطران الرومانتیكيتأثّ  «

واإلفادة مما نشره كل من العقاد ). وحي لهذه المجموعةمطران األب الرّ  ویعدّ (للتجدید 

والمازني وشكري من شعر رومانتیكي مؤلف ومترجم ومن مقاالت وكتب نقدیة مما جعلها 

ومانتیكیین األوربیین وبخاصة تتجه للتجدید و االهتمام بالعاطفة الجیاشة، التأثر بالشعراء الر 
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معظمهم أجادوا اللغات األجنبیة إضافة إلى تأثرهم بشعراء المهجر وبخاصة  نّ نجلیز ألاإل

شعر جبران خلیل جبران مما جعل شعرهم یتمیز بروح عاطفیة حادة یضاف إلى ذلك 

ضد عوا بروح الثورة التحریریة اإلحساس بقوة الشخصیة والحریة الفردیة عندهم، وتشبّ 

   1.» م في مواجهة االستعمار البریطاني1919إحساسهم بثورة 

من مظاهر التجدید،  عدّ یُ ولو وهذا ل في شعر جماعة أبّ ثر فعّ أعر الرومانتیكي كان للشّ «

ن شاعرها أخاصة و  ،فهذه المدرسة لم تقف عند موضوع واحد بل تعدد موضوعاتها األدبیة

وقد یضاف إلى ذلك كله البیئة  ا،حد ذاتهحمد زكي أبو شادي یعد موسوعة شعریة في أ

كانت جد حافلة باألدب والشعر، كما كانت آذان التي المصریة في أوائل القرن العشرین 

 هذاوكل  ،كبر إقباال على الشعراء وشعرهمأو  ،لنشید الشاعر اً فة أكثر إصغاءیالشباب الره

   2.»ه نحو الشعر منذ طفولتههووجّ  ،لفت عقل الشاعر الناشئ

أدباء مرحلة االنتقال قد بهرت أنفاسهم وجعلتهم  انت المؤثرات التي عایشها مفكروك

ى ضواحي الحیاة، ولقد استطاعت الصرخات التي أطلقتها عون إلى ثورة جدیدة في شتّ یتطلّ 

  .أوتار العصر -من غیر شك-ن تهزّ أصدور شعرائها وكتابها 
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 جماعة المهجر﴿:الباب الثاني﴾  

  :عالمألر واالنشأة والتطوّ : المبحث األول

 :النشأة والتطور -1

  كانت مدرسة شعراء المهجر وال تزال لغزا أمام كثیر من دارسیها في الشعر العربي 

في فترة زمنیة قصیرة استطاع جماعة من المهاجرین السوریین واللبنانیین أن یؤسسوا مدرسة ف

  .هم مع زمالئهم في العالم العربيومن ثم كانوا أكثر جرأة وتحررا في ثورت ،جدیدة في الشعر

مدرسة شعراء المهجر إحدى المدارس الشعریة في حركة الشعر، لها سماتها «  

وخصائصها الممیزة، قامت على أیدي األدباء العرب الذین هاجروا إلى اندونیسیا وبالد 

جنوب شرقي أسیا وكونوا فیها جمعیات وروابط أدبیة وقد سبقتها في الظهور مدرسة 

البارودي وشوقي ومنذ ذلك الحین اشتهرت هذه المدرسة وذاع شعرها وعرف شعراءها في 

  1.»كل مكان من الوطن العربي الكبیر

سست على أیدي أدباء عرب بدعوة من األدیب عبد المسیح حداد ابطة األدبیة أُ هذه الرّ 

خدمة اللغة  غایتها العمل على، "حكایات المهجر"كتاب  فْ لِ ؤَ ومُ  "السائح"صاحب جریدة 

من الجمود التي تتعثر فیه واكتنفته الظروف التي أسهمت في تكوینه  ٕاخراجهاالعربیة و 

  .وجعلته یتخذ طابعا خاصا
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ام مدرسة المهجر إلى هجرة أفواج كبیرة من أبناء البالد العربیة، وخاصة سوریا یرجع قیّ 

  :عرفوا عن طریق جمعیتین أدبیتین هما،ولبنان 

في نیویورك بأمریكا الشمالیة دعت إلى التجدید شكال ومضمونا : ةالقلمیّ  ةابطالرّ « -1

من شعراءها جبران خلیل جبران، میخائیل نعیمة وٕایلیا أبو ماضي كانوا ینشرون نتاجهم 

وقد عاشت عشر سنوات ثم  "السائح"لنسیب عریضة ثم في مجلة  "الفنون"في مجلة 

 . ة وعودة میخائیل إلى لبنانانفرط عقدها بموت جبران ورشید أیوب وعریض

تكونت في أمریكا الجنوبیة وهي تمیل إلى المحافظة على القدیم : ةالعصبة األندلسیّ  -2

ودعم الصالت بین الشعر الجدید والقدیم أسسها میشیل معلوف واصدر مجلة باسمها 

 1.»عإلیاس فرحات، فوزي المعلوف وسلمى صائ: من شعراءها

ن الرابطة القلمیة أكثر تجدیدا في الشكل والمضمون لتحرر البیئة هو أالفرق بینهما 

دفعهم إلى التأثر بها، أما العصبة األندلسیة فقد كانت أكثر محافظة  الذي الشيءحولهم 

قل تحررا، وأهلها من أبیئة أمریكا الجنوبیة  نّ أل على القدیم من لفظ فصیح ووزن وقافیة،

  .االسبانیین الذین لهم جذور عربیة
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 :عالم جماعة المهجرأ  -2

ل أدب المهجر ظاهرة أدبیة متألقة، ظهرت مع مطلع القرن العشرین واستمرت یمثّ «   

وقد التفت رواد هذا األدب وفي مقدمتهم جبران خلیل جبران فقد صدرت . طوال خمسة عقود

وكان میخائیل نعیمة زمیل جبران في  1912في نیویورك عام '' األجنحة المنكسرة''روایته

مهجر الشمالي الذي نال القسط األكبر من اإلنتاج النثري أما الرابطة القلمیة هذا في أدب ال

  1.»في أدب المهجر الجنوبي فقد كان إنتاجه متواضعا

هاجروا إلى الوالیات المتحدة األمریكیة ویطلق  الذین أولئكاألدباء الشمالیین هم    

باء الجنوبیین هم جبران خلیل جبران ورفاقه، أما األد یتقدمهمعلیهم مجموعة الرابطة القلمیة، 

من هاجروا إلى مناطق أمریكا الجنوبیة كالبرازیل واألرجنتین وأسسوا هناك ما یسمى بالعصبة 

  .األندلسیة

  :جبران خلیل جبران

عمید األدب المهجري بال منازع، ولد لیلة فهو متعدد المواهب،  اا وشاعر یبأد یعدّ  «

في بلدة بشري اللبنانیة، نشا في أحضان الفقر، فكان  1883السادس من كانون األول سنة 

تشكو من األوضاع االقتصادیة، ولم  في ذلك الحینأبوه یشكو ضیق ذات الید، وكانت بالده 

طن وهناك عكف على دراسة یكن جبران یبلغ الثانیة عشرة من عمره حتى هاجر أمه إلى بوس

عاد ابن الثانیة عشر إلى وطنه لبنان، حیث التحق 1898وفي عام . اللغة االنجلیزیة والرسم
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بمدرسة الحكمة في بیروت، فدرس اللغتین العربیة والفرنسیة بعدها عاد إلى بوسطن وفي 

تنشر في نفسه جراح الندمل، وما لبث أن زار بعض بلدان أوروبا والشرق، مقاالته كانت 

الصحافة المهجریة في مجلة الفنون، مات جبران في مستشفى القدیس في فنست في 

 1905وقد أصدره عام  "عرائس المروج": نیویورك بعد صراع مع المرض، من مؤلفاته

له دیوان شعر  "خلیل الكافر"و" مضجع العروس"، "صراخ القبور"یتضمن ثالث قصص، و

تقع في مائتین وثالث أبیات، ترمز إلى غایات  وهو قصیدة مطولة 1918أصدره عام 

  1.»صوت شیخ مجرب خبر الدهر وعرف الحیاة: فلسفیة تشاع فیها صوتان

فهو  ،لقد نال جبران مكانة مرموقة في األدب الحدیث بأسلوبه المتفرد وبنزعته الرومانسیة

  .ته الشعریةابعبار  منازعزعیم أدب المهجر بال 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .81األدب العربي الحدیث الرؤیة والتشكیل، المرجع السابق، ص : سامي یوسف أبو زید -  1



والمهجر أبولو جماعة بین النقدیة والمنطلقات األسس :          الفصل النظري  
 

 
35 

  :میخائیل نعیمة

حدث الیقظة وقاد إلى أفقد ة، ة والثقافیّ واحد من الجیل الذي قاد النهضة الفكریّ  هو

التجدید، وأفردت له المكتبة العربیة مكانا كبیرا لما كتبه وما كتب حوله فهو شاعر ومسرحي 

  .وناقد وقاص وكاتب مقال

، كان أبوه مزارعا، وقد اخذ 1889ولد میخائیل نعیمة في السابع من تشرین األول عام «

منه الصبر والقناعة والمسالمة والمیل إلى التأمل، في حین ورث عن أمه الطموح وحب 

النفوذ، وقد أرسلته إلى المدرسة االبتدائیة الروسیة، درس في جامعة رین، ثم عاد إلى أمریكا 

   1»وانتخب أمینا لسرها في حین ترأسها جبران "الرابطة القلمیة"فأسس مع جبران 

د میخائیل نعیمة المكتبة العربیة بإنتاجه األدبي الروحي ففیها وضع خالصة فكره زوّ 

وعقیدته فهذه الشخصیة األدبیة تكشف لنا عن قمة الصبر وروح االكتشاف واللطف الذي 

  .ن یقابل به الطلبةاك

ئي ز أدباء المهجر وأرسخهم في النثر األدبي، وهو قاص وروابر أعیمة من نُ  یعدّ  «

وكتابه " كتاب اآلباء والبنون"صدر عدة كتب وهو في مهجره أهمها أومسرحي، 

الكتاب األول یشتمل على روایة تمثیلیة، ذات أربعة فصول، وقد طبع في  "الغربال"النقدي

، 1923الكتاب الثاني فقد صدر عام م، أما 1917عام في نیویورك  "شركة الفنون"مطبعة 

الته التي عرفت ااألول یحوي مق: بتقدیم األستاذ عباس محمود العقاد وقد جعله في قسمین
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والقسم    بالمقاییس الجدیدة، وحدد فیه منهجیته في النقد، وبین واقع األدب العربي في زمنه

مكنه من نقد كتب ودواوین الثاني تطبیق عملي لتلك المقاییس، إذ عرف بحسه النقدي الذي 

عربیة وغیر عربیة صدرت في المهجر والبالد العربیة أما مؤلفاته الالحقة، فتمثل نتاجه 

مجموعة  "وكان ما كان"شعرا  "همس الجفون":األدبي الذي نشر بعد عودته إلى لبنان وهي

في قصة، وتمثل أیضا إنتاجه األدبي  "رقسمذكرات األ"مقالت، و "المراحل"أقاصیص و

لقاء ''،''زاد المعاد''و'' جبران خلیل جبران''المهجر الذي نشر بعد عودته إلى لبنان منها 

  1.»"الدیجور"و "النور"و" صوت العلم"،"البنادر

له كتابات  ، أدبیة باللغة العربیة واالنجلیزیة والروسیة اثار آترك میخائیل نعیمة خلفه 

  .السامیة في عالم الفكر واألدبحفظ له المنزلة تشهد له باالمتیاز و ت
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  :إیلیا أبو ماضي

ثة، تلك القریة ابن المحید «إیلیا أبو ماضي علما بارزا من أعالم هذه المدرسة، هو عدّ یُ 

إیلیا أبو ماضي الشاعر الذي ودع الحیاة منذ )...(النائمة في أحضان الجبل األشمالواعدة 

في عاصمتنا الثانیة أحد عشر عاما، امتدت  إقامتهثلث قرن من الزمن، مازلنا نذكره، ونذكر 

أي منذ آن كان في السنة الثانیة عشر من عمره، حتى  1912حتى عام  1901من عام 

شعره وشتى  محها في، وطیوف القصة ومال"ماضي بوأ"وموسیقى . بلغ الثالثة والعشرین

دق التي ترفرف على قصائده الجمال الذي یصبغ بها شعره، وروح البساطة والصّ  ألوان

ها من عناصر الشاعریة الملهمة التي نلك. امینه الشعریة المستمدة من الحیاة والطبیعةضوم

 اكتسبها إنماعرف بها أبو ماضي، والتي أكسبته المجد والخلود، هذه الموسیقى الحلوة 

الشاعر من شعراء اإلسكندریة، منحته إیاها طبیعة هذه المدینة الساحرة، فقد كان یعشق 

مما ظهر أثره به، ووهبوه الرقة والعذوبة والجمال  ونهضواجماعات من الشعراء أثروا الشعر 

   1. »سكندري عموما وشعر أبي ماضي على وجه الخصوصفي موسیقى الشعر اإل

بالطبیعة  متأثر ، كانإیلیا أبو ماضي شاعر كبیر لنا أنّ  نذیتبی ،ممن خالل ما تقدّ 

  وهذا ما دفعه إلى نظم القصة في شعره كما نظمها سواه عن الشعراء ،اإلسكندریة وشعرائها

  .قصصه الشعریة الجمیلةفي موسیقاه و في واإلسكندریة على أیة حال هي الملهمة له 

                                                           

  .155مدارس الشعر العربي الحدیث، المرجع السابق، ص: محمد خفاجي -  1



والمهجر أبولو جماعة بین النقدیة والمنطلقات األسس :          الفصل النظري  
 

 
38 

، وحفر ندواته ومجالسه، وینظم ماضي یعمل في التجارة، ویهوى األدب أبوكان «  

م، طبعه في نیویورك یشمل ألوانا 1916الشعر ویشارك الشعراء، أصدر دیوان باسمه عام 

م دیوان الجداول الذي طبع في 1927ثم نشر عام ...والعاطفي والتأمليمن شعره القصصي 

ر بعد فقد صد" تبر وتراب"ا دیوانه م نشر دیوان الخمائل أمّ 1946نیویورك، وفي عام 

  1.»وفاته

جتماعیة اال اتمع البیئ ن إیلیا أبو ماضي من فتح أبواب المعرفة الفنیة واالختالطتمكّ 

  .یحضى بالشهرة في األوساط األدبیة والفنیة الذي جعله الشيءمختلفة ال
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  :خصائص أدب المهجر :المبحث الثاني

خاص  طبعه بطابع وخصائص كثیرة أسهمت في تكوینه ب از أدب جماعة المهجرمتا

  :منها

  :ةزعة اإلنسانیّ النّ : أوال

كان شعراء المهجر یرون أن الشعر تعبیر عن موقف إنساني، وأن له رسالة سامیة «

نقلها الشاعر إلى الناس، رسالة تدعو إلى الحق والخیر والجمال وتهذیب نوازع الشر في ی

ع إلى المثل العلیا، وقد صار الحب عندهم وسیلة إلى تحقیق زو النو  الناس و داخل كل نفس،

  1.»)...( مع النفس، مع الوجود، ومع اهللا مالسال

  :یقول إیلیا أبو ماضي

   مْ لَ  ٌس فْ ا هي نَ یهَ فِ  بُّ الحُ  قْ رِ شْ یُ  مْ لَ  ساً فْ نَ  نَّ إِ «

  2»اهللاَ  تُ فْ رَ قد عَ  بِّ ي وبالحُ سِ فْ إلى نَ  تُ لِ جَ وَ  دْ قَ  بِّ أنا بالحُ                                     

  :ةالوجدانیّ المشاركة : ثانیا

 هاخفایاو في فهم أسرارها  هاعر لنفسه، وتعمقلشّ ا طانیاستغلب على شعراء المهجر «

ي شعره صدى لعواطفهم ف ونجدفیونوازعهم،  انفعاالتهمالوجدانیة لمن حوله في  تهومشارك

  :خواطرهم، فیقول إیلیا أبو ماضيلم یستطیعوا التعبیر عنه من ومتنفسا 
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  ةیَ اضِ ي المَ اتِ یَ عن حَ  ئاً یْ شَ  رُ كُ أنا ال أذْ 

  ةیَ اآلتِ ي اتِ یَ عن حَ  ئاً یْ شَ  فُ رِ عْ ا ال أَ أنَ 

  هي ي مارِ دْ أَ  تُ سْ ي لَ أنِّ  رَ یْ غَ  لي ذانِ 

  ياتِ ذَ  ةُ نَ ي كَ اتِ ذَ  فْ رِ عْ ى تَ تَ مَ فَ 

  1.» يرِ دْ أَ  تُ سْ لَ 

  :ل في الكونالتأمّ : ثالثا

حقائق الكون والحیاة، في الخیر والشر، في الحیاة في بالتأمل  الشعر المهجريحفل «

یقول  ،والموت، مما أتاح لخیالهم أن یجسد األمور الوهمیة ویجعلها حیة تشاركهم حیاتهم

  ":مخائیل نعیمة"

  یفعل فاه و واللحدُ وعندما الموت یدعُ 

  2.»ونك تبصر في اللحد مهد الحیاةأغمض جفُ 

  :ةزعة الروحیّ النّ : رابعا

أمل أن نشأت في شعرهم النزعة الروحیة ویقصد بها في التّ  استغراقهمن من نتیجة اك«

التأمل في الحیاة وأسرار الوجود، والتطلعات الصوفیة، ولعل مرجع ذلك موازنتهم بین اإلنسان 

ة، وقد دفعهم وحیة في المجتمعات الشرقیة، والقیم المادیة في المجتمعات الغربیّ م الرّ من القیّ 
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ضرع إلى اهللا التماسا للنجاة من الحیاة المادیة وشرورها والدعوة إلى المحبة ذلك إلى التّ 

  1.»والتساند االجتماعي، واإلخوة اإلنسانیة وشرورها، واإلیثار والعطاء

  :یقول نسیب عریضة منادیا أخاه في اإلنسانیة«

  ة اللَ ي مِ نِ مِ  كَ زَ تَ إذا ما إعْ  حیداً وَ  یرَ سِ تَ  أنْ  تَ ئْ وٕاذا شِ 

  ي الرسالةي یؤدّ یا أخِ  خاً ارِ تي صَ وْ صَ  عْ مَ سْ تَ سَ  نْ كِ ، لَ ضِ امْ فَ 

  2.»هُ اللَ وجَ  هُ الَ مَ ي جَ رِ دْ تَ ي فَ بِ حُ  تَ نْ كُ  نَ أیْ  تیكَ یأْ وسَ 

  :إلى الطبیعة االتجاه: خامسا

جعلوها حیة نها، ویندمجون فیها حتى جسدوها و وا من قسوة الحیاة إلى الطبیعة یتأملو فرّ «

  3.»هائومتحركة في صورهم ومضوا یصفون مشاهدهم بسحابها وصیفها وشتا

  :یقول الشاعر

  وحْ فُ ي السُ ذِ في هَ  كِ انِ حَ ألْ  رَ یْ ي یا طَ لِ تِّ رَ «

  یحْ سِ الكَ ي كَ شِ مْ یَ  مَ رَ هْ أَ  دْ وق لُ یْ ا اللَ هو ذَ 

  :ویقول إیلیا

  ي ابِ تَ ا في كِ هَ تُ أْ رَ ا قَ مَ  وراً صُ  یهِ فِ  قرأُ أَ  اءَ ضَ ي الفَ ابِ تَ وكِ 
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  1.»ابِ ا في الغَ بَ الصَ  تُ وْ ي صَ ائِ نَ ي وغِ اقِ وَ السَّ  ولُ قُ ي تَ تِ ي الّ التِ وصَ 

  :لحنین إلى الوطنا: سادسا

وا ثر وطنهم األم، فكان أن ظهر الحنین في أشعارهم وقد تأ فيون بالرغبة شعر المهجریّ «

  :یقول الشاعر ،لما یصیبه من كوارثكثیرا 

  .يتِ قَ ي على حُ نِّ أكَ  قةِ اني على ضِ أرَ  غریبٌ 

  .ةٍ مَ غْ واقي بال نَ السَ  نَ أَ نغمت كَ  إذاى السواقي تَّ فحَ 

  2.»يتِ مَ أُ ى وَ سِ  ریدُ أُ  یتي والَ رْ ى قَ وَ سِ  بُّ حِ أُ  فالَ 

  :الشعر القومي :سابعا

 أمتهمشاركوا و  ،األمالوطن  أحداثن عاشوا أإلى وطنهم العربي  كان من نتیجة حنینهم«

ودعوا إلى نهضتها وتقدمها وبذلك صاغوا  ،وانتصاراتها وهزائمها وآالمها أفراحهاالعربیة في 

  .شعرا قومیا

  -ة في المهجرة العربیّ شاعر القومیّ -: یقول رشید سلیم الخوري

  محدود الحدود األفاق قُ شاعر ضیّ  يأنّ  األغراررغم 

  اتي التي رفلت منها البوادي في برودبلى وطنیّ وستُ 
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  :النظرة السمحة إلى الدین :ثامنا

هاجر هؤالء الشعراء حاملین معهم وفي قلوبهم مشاعر التعصب الدیني والطائفي الذي 

  یجدون بالد تقدس الحریة السمحة في المعتقدات  بهموٕاذ ، عانوا من ویالته في لبنان

  1.»وا بهاوبهم هذه النظرة الواسعة فتغنّ إلى قل وتقدس حریة األدیان فتسربت

تنوعت خصائص جماعة المهجر وهذا ما نلمحه في أشعارهم وبخاصة في المطوالت 

ینا تحلیل مواقفهم الشعوریة ل علیسهّ  الذي الشيء "وفلفوزي مع" و "إیلیا أبو ماضي"عند 

  .اإلنسانیةو  یةاطفوالع
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  :في أدب المهجر رتأثّ العوامل التي  :المبحث الثالث

  األدب العربي أفادا كثیر من الشعراء في العالم العربي ممّ ر باألدب المهجري لقد تأثّ 

  :أهمهاوضوح التجرید والتحرر من كل القیود وذلك من خالل عدة عوامل ب قخاصة ما تعلّ 

تفاعل شخصیتهم الشرقیة مع الشخصیة الغربیة وامتزاج ثقافتهم العربیة بالثقافات  «

  .)...(مالمح الشرق والغرباألجنبیة مما أدى إلى ظهور أدب جدید فیه 

وتمسكهم بعروبتهم ومحافظتهم علیها رغم ما  ،حنینهم إلیهو ، لعهم إلى وطنهم األولوتطّ 

إلى ذلك اتصالهم بالثقافة األجنبیة التي  أضف ،وجدوا في الغرب من حریة ورزق أوسع

تأثرهم  ،والروحیة التأملیةوبخاصة  ،واتجاهات األدب األمریكي ونزعاته ،أجوائهاعاشوا في 

  1»)...(جدیدةشعریة  أفاقبجو الحریة واالنطالق نحو 

 روحانیةوسیطرت  ،ة عن الوطن العربيرض نائیّ أأدب المهجر نشا وترعرع في  نّ أبما 

نتیجة اتصالهم بها وهذا االمتزاج أدى إلى تكوین أدب له سمات خاصة  دابهمآالغرب على 

  .مالمح من الشرق والغرب أدب فیه،الشرقي أدبهمتختلف عن  ،به

وبمختلف المدارس  ،العربیة القدیمة والحدیثة باآلدابر الشعراء المهجریون ولقد تأثّ «

خائیل یلم -الغربال كتاب–فالعقاد هو الذي قدم  ،وانخاصة مدرسة الدّ ،الشعریة الجدیدة

وا قیود وشعرائه الذین فكّ اء وفي هذا التقدیم ثناء من العقاد على أدباء المهجر نعیمة إلى القرّ 

                                                           

  .182محمد عبد المنعم خفاجي، حركات التجرید في الشعر الحدیث، المرجع السابق، ص  -  1
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تها ضالتقالید وقد نزع بعض المهجریون إلى تقلید قصائد الشعراء القدامى والمحدثین ومعار 

  1.»كما فعل رشید أیوب في معارضته لدالیة المصري

والكتابات  نعیمة بكتابات وتأثروا ،األدبیة األعمالكان المهجریون یبحثون في أعماق 

  .بالقدیم وتقدیم الجدید تمسكبذلك ال فأرادواالقدیمة 

ن أ ،األدب الغربي وتأثیرالترجمة العربیة للكتاب المقدس  بتأثیرن شعراء المهجر تمكّ «

حة في قوالب جدیدة مالئمة وشّ من یستثمروا شكل الأو  ،یعثروا على أسلوب جدید

تأثرت إلى  أنهاوبینما یصدر الكثیر من الذین درسوا في هذه المدرسة على  ،لموضوعاتهم

حاسما أي تأثر  إنكاراینكر نعیمة  ذإ وخاصة باألدب األمریكي حد كبیر باألدب الغربي،

یضفي مزیدا من الصعوبة على تحلیل أفكار هذه المدرسة  اإلنكارباألدب األمریكي وهذا 

  2.»وأسالیبها

تأثیر تلك الكتب المنشورة بالعربیة على أولئك الشعراء لم یتوقف على وجودهم  نّ أیبدو «

ن أإلى ذلك  أضف ،األمریكیةبل انتقل معهم إلى الوالیات المتحدة  ،في سوریا ولبنان فحسب

 وسلطته في مواجهة سلطة الكنیسة اإلنجیلفي حریة تفسیر  البروتستانتیة بمبدأمن آجبران 

والحظ خلیل حاوي بحق  وخلیل الكافر، ،العربیة كعرائس المروجوذلك واضح في قصصه 

                                                           

  .182، ص نعم خفاجي، حركات التجرید في الشعر الحدیث، المرجع السابقمحمد عبد الم - 1
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التي تختلف  "للكتاب المقدس" ةالبروتستانتیّ ا بلغة الترجمة صخا تأثیراعلى أسلوب جبران 

  1.»في مستوى الكلمات ونظامها یوعیةالشّ عن لغة الترجمة 

استعمال اللغة  یمیلون إلىنراهم لشعراء المهجریون لذلك الترجمة العربیة على ا رتأثّ لقد 

ألداء في شعر المهاجر ا اجعلممّ  راكیب الهادئةرة والتّ ة واألسلوب السلس والكلمات المعبّ الحیّ 

  .داء هامااأل

 نّ أما و السیّ  ،خاصة واألمریكير شعراء المهجر باألدب الغربي عامة إضافة إلى ذلك تأثّ 

كالقصة القصیرة  أدبیة نثریة جدیدة، أشكالرسوخ  -قبل حركة المهجر–رف األدب العربي عُ 

  .والروایة والمقالة والمسرحیة

كما  ت الكثیر من القناعات التقلیدیة،ة هزّ ة وسیاسیّ ظهور حركات فكریّ  إلىباإلضافة «

شیخ - یة جدیدة مثال ظهور كتاب مصطفى عبد الرزاقفتح الباب أمام ظهور تیارات أدب

الخالفة  نّ بأالقائل  الرأيد الذي فنّ  -الحكم وأصولاإلسالم -ـ الموسوم ب -األزهرالجامع 

-الشعر الجاهلي-بوجوده وكذلك كتاب طه حسین شرط أساسي ال یتم اإلسالم الحقیقي إالّ 

  2.»ك بصحة الكثیر من الشعر القدیم بدءا بالمعلقات مرورا بدواوین الشعراءفیه یشكّ 

                                                           

  .129ص المرجع السابق، الشعر العربي الحدیث، وسعد مصلوح، شفیع السید -1

  .120المرجع السابق، ص إبراهیم  خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، - 2
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اعتمدت على العلم  ألنهاالحركات التجریدیة  أقوىحركة الشعر المهجري تعد من  إنّ 

  .أصبحت تهیمن على دنیا الناس وواقعهم في الحیاةف ،والثقافة

  :تتمثل فيلعدة عوامل  الشباب اللبناني والسوري إلى األمریكیتین جراه«

أنواع القهر والعنف  أقصىطبقت على اإلنسان العربي  من سلطة ظالمة،الفرار 

 أما بإنسانیته وٕاحساسهنسان في هذه المنطقة المشرقیة من حریته واالضطهاد، وحرمت اإل

قل شقاء من أو  العامل الثاني هو البحث عن مصادر للعیش في بالد االغتراب أكثر تیسیرا،

  1.»النفس وذوي القرب في الوطن إعالةجل أ

  وغیاب األمن واالستقرار نتیجة االضطهاد السیاسي، أوطانهملقد افتقدوا الحریة في 

ویتغنون بها ووجدوا في الشعر أداة  الحریة،بخذوا ینادوا أجدیدة ف أوطانوا منها إلى ففرّ 

  .بیر عن اإلنسان الحر الجدیدعللتّ 

بل سار على نفس المنوال جمیع شعراء  من بالطبیعة،آلم یكن جبران وحده الذي «

 ومیخائیلعالما ملیئا بالخیر والفضیلة  -الطبیعة– رآهاالمهجر ومنهم أبو ماضي الذي 

  2.»والتفكیر للتأملنعیمة الذي توجها إلى الطبیعة یشكو إلیها، وقد وجد فیها صعیدا هادئا 

                                                           

  واصف أبو الشباب، القدیم والجدید في الشعر العربي الحدیث، د ط، دار النهضة العربیة للطباعة - 1

  .143، ص1988بیروت، 

  .160المرجع نفسه، ص -2
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فجعلوها حیة  واالندماج فیها، شعراء المهجر من قسوة الحیاة إلى التأمل في الطبیعة،ّر ف

وراحوا یصفون مشاهدها بسحبها وجداولها وصیفها وشتائها وفي هذا  متحركة في صورهم،

  :أبو ماضي في قصیدته المساء آلیایقول 

  اةْ یَ الحَ  اعَ وجَ أَ  زیدُ یَ  اةِ یَ في الحَ  لَ أمَ التَ  نَّ إ«

  اةْ تَ الفَ  حَ رَ ي مَ عِ ترجِ واسْ  ىسَ واألَ  ةَ آبَ الكَ ي عِ دَ فَ 

  :ویقول جبران

  1.»یقْ قِ وشَ  دٍ رْ وَ  لِ كُ  نْ عَ  هُ رَ هْ زَ  فُ لِ تَ خْ یَ  اتْ بَ و نَ جُ رَ تَ  تْ سَ ا عَ مَ 

  

                                                           

  .الموقع االلكتروني، كمال عبد اهللا حمودي، قراءة في عالم األدب المهجري ،الموقع نفسه،الوقت نفسه - 1
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 :مدخل

التـــاریخ، لـــذا  ریة، فهـــو جـــذورها الممتـــدة فـــي بـــاطناة هـــو ركیزتهـــا الحضـــتـــراث كـــل أّمـــ إنّ 

فـي ال هو صالح للبقاء وما یكون له دور فّعـ هذا التراث واستحیاء ما بشتحرص األمم على ن

  .بناء واقعها الجدید

أن قضــــیة التــــراث تــــأتي علــــى قمــــة مــــا یشــــغلني مــــن «: 1"الــــدكتور یوســــف خلیــــف"یقــــول 

شغل بها العلماء واألدباء، فنحن أمة لهـا تراثهـا الـذي امتـّد فـي ى أن یُ الموضوعات، وأّنني أتمنّ 

هذا االستمرار المتصل یرجع إلى اللغة العربیة التي لـم تتعـرض كمـا انقرضـت اللغـات القدیمـة 

  2.»لغة الالتینیة التي تواصلت وضمن لها خلودهااألخرى مثل ال

ـــة الطویلـــة التـــي تواصـــلت فیهـــا خطـــوات تراثنـــا « واســـتطرد قـــائال وعلـــى امتـــداد هـــذه الرحل

األدبي استقّرت لنا تقالید وقیم وأصول ثابتة لم تبـق حتـى اآلن إال ألّنهـا صـالحة للبقـاء، وألّنهـا 

ه مـــن أكبـــر مـــا نرتكبـــه مـــن األخطـــاء أن ننفصـــل عـــن هـــذا تحمـــل عنصـــر البقـــاء، ولـــذلك فإّنـــ

التراث، ولكن لیس معنى هذا أن نغني في هذا التراث أو نعـیش فـي ذكریاتـه بعیـدا عـن حیاتنـا 

المعاصرة، أو أن نمضي مع هذا التراث عائدین القهقرى إلى الوراء، وٕاّنما الذي أدعو إلیـه أن 

                                                           

یوسف خلیف، أستاذ بكلیة اآلداب بجامعة القاهرة، صاحب الدراسات األدبیة العدیدة التي تزهو بها  -  1

  .1988المكتبة العربیة، حائز على جائزة الملك فیصل العالمي في األدب عام 

  .116، ص2005ط، دار غریب، القاهرة، .دیوسف خلیف، مواقف بین الشعر والنقد،  -  2
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لتـي نتحركهـا إلـى األمـام عـن طریـق موازنـة دقیقـة یصل التراث فـي أعماقنـا لُیصـّحح خطواتنـا ا

 .بارعة ذكیة بین التراث والمعاصرة

  كیف یتحقق ذلك؟: قلتُ 

بنشـر التـراث وتیسـیره، ولـذلك فـإّنني أرى أن تتجـه بعـض جوانـب اهتماماتنـا : وأجاب بقوله

 لــه األول إحیــاء هــذا التــراث بتحقیقــه ونشــره وتقدیمــه للبــاحثین عنــه المتخصصــین: إلــى شــیئین

  1.» والثاني تیسیر التراث وتقدمه إلى غیر المتخصصین حتى تتحقق صلتهم به

مجموعـة العـادات والتقالیــد والقـّیم واألصـول وهـو یــدعو  -یوســف خلیـف-التـراث فـي نظـر 

  .المعاصرة تماشى معه ومعإلى أن ال ننفصل عنه، لكن في الوقت نفسه ن

هي المحاضـرات التـي كـان " لوسیلة األدبیةا"البّد من اإلشارة إلى أّن األصل في كتاب  «

ــد األول  ُیلقیهــا المرصــفي علــى طلبتــه فــي دار العلــوم، فجعــل المرصــفي الجــزء األول أو المجّل

بمثابــة تمهیــد لألفكــار التــي یریــد أن یتحــدث عنهــا أو كمــدخل للفنــون األدبیــة التــي تناولهــا بعــد 

ات العلـــوم، واهــتّم بالحـــدیث عــن بعـــض بالقواعـــد وتعریفــ اهــتمّ ذلــك فــي المجلـــد الثــاني، ولـــذلك 

  2.»المسائل النظریة التي تتصل باألدب وال تدخل في مباحثه

                                                           

  .117مواقف بین الشعر و النقد، المرجع السابق، ص یوسف خلیف، -  1
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وقّعــد للنظریــات النقدّیــة وأول مــن خطــى  إّن الشــیخ حســین المرصــفي مــن أشــهر مــن نّظــر

  .خطوة جدّیة في هذا المیدان

في العصر الحدیث جامعا ألصول النقد وعلوم الّلغة، فقـد " الوسیلة األدبیة"لقد أّلف كتابه 

عــرض فیــه هــذه العلــوم عرضــا جدیــدا وبــّین منزلــة كــل علــم وبخاصــة علــوم البالغــة فــي نقــد 

  : الكالم ومن بعض اآلراء النقدیة له ما یلي

أضـاف إلـى نظریـات القـدماء فـي ؤلـف المُ  أنّ  "الوسـیلة األدبیـة"اظر في كتـابیجد النّ  « .1

مـواطن الحسـن فـي الكـالم، فهـو لشخصـي، وٕاحساسـه المرهـف، وخبرتـه بالنقد جانبا مـن ذوقـه ا

واضـع الحسـن فـي ى یتضـح المعنـى، ثـم یبصـر القـارئ بمیبدأ نقده بتفسیر الكلمات اللغویـة حتـ

   1.»الكالم

الطریقـة واكتفـاءهم  وفي هذا عـاب الشـیخ المرصـفي علـى النقـاد القـدماء سـكوتهم عـن هـذه

  .كذا لكذا استعاربالقول أن كذا یشبه كذا أو 

ه لیس ُكل كالم اجتمعت له أركان قسم من أقسام البالغـة ومن آراء المؤلف النقدیة أنّ   .2

 .ُیعّد بلیغا

                                                           

  .19إبراهیم الحاوي، حركة النقد الحدیث والمعاصر، المرجع السابق ،ص: ینظر -  1
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لم یقتصر المؤلف في النماذج النقدیة التي أوردهـا علـى عصـر مـن العصـور، إّنمـا  «  .3

 1.»كان ُیعجب بالّشعر الجّید مهما كان عصره ونلحظ شّدة إعجابه بالبارودي

ومــن النقــد الموّجــه الخــالق الــذي نلمحــه فــي الكتــاب مــا أورده الُمؤلــف فــي صــناعة  «  .4

أمـــام الّشـــعراء والكتّـــاب الوســـائل المعنیـــة علـــى الشـــعر وفـــي صـــناعة النثـــر أیضـــا فكأّنـــه یضـــع 

 2.»تحقیق عملیة البناء األدبي الّجید

هذه بعض آراء المرصفي النقدیة، وال ریـب أنهـا أسـهمت فـي بعـض النظریـات القدیمـة فـي  

ن تطبیقهـا علــى هـذا الشــعر مفهــوم الشـعر فــي العصـر الحــدیث، وإ النقـد بعثـا جدیــدا یناسـب 

 .د معا منذ وقت مبكر في هذا القرنرفع من شأن الشعر والنق

لقد أصبح من الواضـح أن الـّذوق الحـدیث لـم یُعـد یتقّبـل األفكـار القدیمـة مـن هجـاء وغـزل 

ـــــق أدب المهجـــــر  ـــــیما بعـــــد أن انتشـــــر الشـــــعر الرومانســـــي عـــــن طری ووصـــــف وحماســـــة، الّس

  .ومجاالته

فهـذه الكلمـة " حـدیث وحداثـة"ثمة ُلبس واضـح فـي كتابـات بعـض البـاحثین بـین مفردتـي  «

ـــدى الّشـــاعر  ـــن الغربـــي، ظهـــرت فـــي أول األمـــر ل ـــى حركـــة فـــي األدب والف ـــق عل األخیـــرة ُتطل

وبمـــا أنهـــا ولیـــدة مـــا ُتشـــبعه المدینـــة الكبـــرى مـــن تـــأثیر ســـلبي فـــي حساســـیة " بـــودلیر"الفرنســـي 

الكاتب والّشاعر والفّنان على سواء وقد أّثرت هذه الحساسیة في إعادة النظـر بموقـف الّشـاعر 
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والكاتب من أدواته، وفي مقدمتها اللغة، فلم یُعد ینظـر إلیهـا علـى أّنهـا أداة للتعبیـر عـن الواقـع 

الذي هو في األساس غامض وغیر مفهوم وٕاّنما غدت في نظـر الشـعراء والُكتّـاب أداة للتعبیـر 

  1.»عن الواقع الذي هو في األساس غامض وغیر مفهوم 

ذري الـذي مـّس حركـة األدب ومـا آل إلیـه الفـن الغربـي ُتّعبر الحداثة على ذلك التغییر الج

  .أّما الّلغة فقد عّبرت عن واقع الشعراء المبهم

  : ومن أهم مظاهر التجدید في الشعر الحدیث ما یلي«

 :على مستوى المحتوى  .1

كــان أكثــر الموضــوعات إلحاحــا علــى الشــعراء هــو الموضــوع السیاســي الســیما وأن مرحلــة 

ـــة اســـتتبعت معـــارك جدیـــدة فـــي مقـــدمتها التنمیـــة، الحریـــة  االســـتقالل فـــي بعـــض الـــبالد العربی

  .ومقاومة التبعّیة

ـــهـــذه المالحظـــة األخیـــرة تســـلمنا إلـــى شـــيء آخـــر عُ  ولعـــلّ  :الموقـــف الحضـــاري - بـــه  يَ ِن

زحمـة وفـي . ون، فالمدینة استأثرت باهتمام الكثیر منهم والتنافس بین األثریاء یبلغ مداهالحداثیُّ 

  .مكانة الشاعر والفنان والمثقف التناقضات تضمحلُّ هذه 

ُیعّبر بعض الشعراء عن قلقهم تجاه اإلنسان الذي لم تُعـد لدیـه صـالت : موضوع الدین -

  2.»قویة متینة تربطه بفكرة مقّدسة معینة ُتضفي علیه بعدا إیمانیا یجعل لحیاته معنى
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 : على مستوى الشكل .2

الــذین وقفــوا إزاء الشــعر الحــداثي بالكشــف عــن معــالم ُعنــي أیضــا الكثیــر مــن الدارســین «

  :ومن أبرز النقاط التي استأثرت باالهتمام) أو الشكل(البنیة 

ة لـــألداء الخطـــابي فهـــذا األخیـــر یقلـــل مـــن وهـــج الشـــعریة فـــي ب القصـــیدة الحداثّیـــتجنُّـــ -

  .بها من النثر الذي یعتمد على التحلیل المنطقي، وتوضیح الفكرةقرّ القصیدة ویُ 

علــى مســتویین أحــدهما خـــارجي  تعتمــد موســیقى القصــیدة الحداثیــة: القصــیدة ســیقىمو  -

  .یحدده الوزن، وتحدده القوافي وهو ما یمكن تسمیته إیقاعا

القصــیدة أساســا شــكل أدبــي، مــادة التعبیــر فیــه وأداتــه هــي اللغــة والمحــدثون مــن : غــةاللّ  -

حـو الـذي درج علیـه شـعراء العصـر الشعراء یمیلـون إلـى اسـتخدام األلفـاظ أو التراكیـب علـى الن

  .السابق

تقوم لغة الشعر الحدیث على استخدام كلمات محـدودة مـن التـراث بشـرط أن تكـون لهـا  -

  .ر عن شيء قد یألفه القارئ أو یمثل جزءا من ثقافتهداللة الرمز الذي یعبّ 

وحــدة الجــو والمنــاخ النفســي الــذي یمكــن أن یكــون مصــدرها : وحــدة القصــیدة الحداثیــة -

  1»نسجام الملحوظ في العناصر التي تتألف منهاتحضره ویمكن أن تنشأ من اإلتس

ى التجدیــد لــدى الشــعراء علــى مســتوى الشـكل فــي المســتوى اإلیقــاعي للقصــیدة وٕادخــال تجلّـ

  .مفردات وتوظیف تراكیب شعراء العصر السابق مع استخدام كلمات من التراث یألفها القارئ
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هذا وقد اخـتلط الشـعر الثـوري العربـي بالتّیـار الحـداثي، رعتـه مجـالت أدبیـة ذات منزلـة  «

وقــــام عــــدة شــــعراء ونقــــاد بتصــــنیف هــــذه الكتــــب " مجلــــة اآلداب ومجلــــة الشــــعر"مرموقــــة منهــــا 

وغیـرهم، إضـافة إلـى " إحسـان عبـاس"و" نـازك المالئكـة"والمؤلفات حول الشعر الحداثي أمثـال 

یوان فــــي دراســــاتهم ومقــــالتهم عــــن أفكــــار تتصــــل بمفهــــوم الشــــعر ودوره ذلــــك عّبــــر شــــعراء الــــد

وطبیعتـه وأســهموا كــل بقــدر فــي حركــة التجدیــد الشـعري، وعلــى الــرغم مــن ثــورتهم علــى القــدیم، 

وٕابـــرازهم لألفكـــار والمفـــاهیم والمعـــاییر الجدیـــدة التـــي آمنـــوا بهـــا وعملـــوا علـــى هـــدیها فـــي ســـبیل 

القــدیم، وقّلــدوا فــي الكثیــر مــن شــعرهم، وقــد نظمــوا القصــائد التجدیــد إال أنهــم نظمــوا علــى نمــط 

الطـــوال ملتـــزمین التزامـــا مطلقـــا بشـــكل القصـــیدة وهیكلتهـــا محـــافظین علـــى القافیـــة والـــروّي مـــع 

ـــكهم بوحـــدة القصـــیدة، وعنـــدما نبحـــث فـــي إنتـــاج هـــذه الجماعـــة كإســـماعیل صـــبري وعلـــي  تمسُّ

علــى منــوال القــدیم لــم یكــن علــى درجــة واحــدة الجنــدي وعلــي الجــازم نجــد بــأّن تمّســكهم بــالّنظر 

فمنهم من تمّسك بالقدیم ورأى فیه مثله األعلـى ومـنهم مـن حـاول التجدیـد ونجـح إلـى حـد كبیـر 

 1.»وخاصة شوقي بإدخال فن الشعر التمثیلي إلى األدب العربي

تمــازج الشــعر الثــوري بالتّیــار الحــداثي أّدى إلــى ظهــور مجــّالت، ولشــعراء الــدیوان الفضــل 

 اقتـــدىاألول : إلـــى قســـمین انقســـمواالكبیـــر فـــي تطـــویر حركـــة الشـــعر والشـــعراء، وهـــم بـــدورهم 

شــوقي وهــو جــدیر بنقــد : بــالمنهج القــدیم والثــاني حــاول التجدیــد فــي التعبیــر والصــیاغة أمثــال

                                                           

  .121المرجع السابق، ص والجدید في الشعر العربي الحدیث،القدیم  الشباب، أبوواصف  -   1



 مدخل

 

 
57 

ساهم في طرح القضـایا ومعالجتهـا، ومـن أبـرز القضـایا النقدیـة التـي اهتّمـت موضوعي مّتزن یُ 

  ):أبولو والمهجر(بها مدرستي الشعر الحدیث 

 الّشعر والّشاعر.  

 الّلغة.  

 التجربة الشعریة.  

 الصورة الشعریة.  

 الرمز.  

 الطبیعة.  

 النزعة اإلنسانّیة.  

  .والتي سیأتي الحدیث عنها في ثنایا هذا الباب التطبیقي
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 :والمهجر عر عند مدرسة أبولوالشّ  -1

 :عر عند أبولوالشّ   - أ

 وأقـدمهااألزمنـة الغـابرة  منـذفقد كانت مظاهره بـارزة  «ا، م الفنون ظهورً عر من أقدالشّ  عدّ یُ 

ــ ــد النثــر مو  یتــأخرن طبیعــة األشــیاء تقتضــي أا و تاریخّی اإلیقــاع  نّ الفنــي عــن مولــد الشــعر، ألل

واالنفعاالت الحسیة، كمـا  م في الشعر یجعلها مصاحب للتعبیر الجسدي بالرقصالمنغم المقسّ 

: الملحمـة والتمثیلیـة بقسـمیها صـیغت وقد (...)قدر على تلبیة التعبیر الوجداني بالغناءیجعله أ

ظهور التمثیلیة نثـرا بـزمن لـیس  أیتهیّ ن ي قالب شعري فترة من الوقت، قبل أوالملهاة ف المأساة

  1.»بقصیر

حمــد زكــي أبــو أ"نجــد  إذخــاص،  منظــوروفــق د رواد مدرســة أبولــو مفهــوم الشــعر لقــد حــدّ 

عبیـر الحنـان بـین الحـواس والطبیعـة، وهـو هـو ت رأیـيالشـعر فـي « :عر بقولـهف الّشـعرّ یُ  "شادي

أو  اثــاءً ورِ  ةً ومداعبــ ا وغــزالً والغایــة وصــفً  المنشــأهــو األصــل فــي  هــابیانتنــوع  نّ ة وإ لغــة الجاذبّیــ

  2.»اوتصویرً   وفلسفةً ا وتمثیًال وقصصً  اوعظً 

مــا یكــون الشـاعر إنّ  دة عنــالحقیقـي للقــدرة الشــعریة والفنّیـ االمتحــانر أبــو شـادي أن قـرّ ویُ  «

عر تبعــا لمــا ي للّشــل القالــب الفّنــشــكّ تُ غویــة التــي شخصــیته اإلبداعیــة اللّ  هــذه القــدرة فــي بإظهــار
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ملیه التجزئة الشعریة، ولیس بتطبیق القالب الكالسیكي الجاهز وتردید المعجم الشعري القـدیم تُ 

ه ممـا یفیـد الشـعر العربـي أكبـر فائـدة أن نثریـه ر أّنـوقـرّ والبالغة القدیمة بوعي أو بدون وعي، 

بكتابــة الشــعر  ر فیهــا جمیعــا عنصــر اإلبــداع والخبــرة، وذلــكفّ وتكنیكــات وأشــكال یتــو بأســالیب 

ال بتـذذین ااء في البالغة والشكل اللّـالمرسل والشعر الحر بدال من القناعة بتقلید الشعراء القدم

  1.»بكثرة االستعمال

عر نظـــرة القداســـة فـــارتفع بـــه مـــن األغـــراض الصـــغیرة ي إلـــى الّشـــفـــي حـــین نظـــر الشـــابّ  «

ة، حتى الرثاء الذي هو لون مـن والشؤون العابرة وابتعد به عن كل لون من ألوان الحیاة الباهت

رض الشعر فیه، فالشعر قطعـة مـن ي تافها فامتنع عن قة، وجده الشابّ ألوان العواطف اإلنسانی

ن بـدأ یبحـث فـي أعمـق موضـوعاتها دون أفالفلسـفة وقطرة من عینه، كما عالج في شـعره قلبه 

ه یریــد أن یــدرك ّنــعة رهیبــة، إخیفــه مــا حــول هــذه الموضــوعات مــن ظــالم حالــك، وقفــار شاســی

   2.»األسرار الغریبة التي ینطوي علیها ما وراء الموت

ؤمن بالحریـة الفنیــة التـي تنطلــق بمواهــب الشـاعر إلــى أرحــب إبــراهیم نـاجي فنجــده ُیــ أّمـا «

یقى الشــعر ولــذلك امتــاز طــل منهــا علــى األجــواء البعیــدة مــن المعــاني واألخیلــة وموســاآلفــاق یُ 

فالقصــیدة عنــده قــد تتعــدد قوافیهــا وأوزانهــا بتعــدد . ة فــي التعبیــر والخیــال والمعنــىشــعره بالجــدّ 
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ر به عن عاطفتـه وخیاالتـه، واحتفـاظ الشـاعر بذاتیتـه ولونـه عبّ الرنین الموسیقى الذي یرید أن یُ 

  1.» ة في أكثر شعرهة والغربیّ الخاص وطابعه العربي، ووضوح آثار الثقافات العربیّ 

فــي  ّمااإســه، ربمــا نتحــدث عــن أكثــر النســاء الناقــدات "نــازك المالئكــة"عنــدما نتحــدث عــن 

مرجعیتـــه مـــن معاناتهـــا فـــي  النقـــد العربـــي الحـــدیث، وحـــدیثها عـــن مفهـــوم الشـــعر یســـتمدُّ حركـــة 

عر كمـا فـي الحیـاة في الّشـ« :تقول" شظایا ورماد"لدیوانها "نازك المالئكة  "الشعر وتجربتها فیه

لســبب هــام، هــو أن الشــعر " قاعــدة هــي القاعــدة الذهبیــةالالّ : ""برناردشــو"تطبیــق عبــارة  یصــحُّ 

ة فــي ترتیــب أحــداثها، وال نمــاذج معینــبعهــا ة تتّ ث الحیــاة؛ ولــیس للحیــاة قاعــدة معّینــولیــد أحــدا

م إلیــه نقــاد قّســوال تنــاقض بــین هــذا الــرأي ومــا یُ . ن بهــا أشــیاؤها وأحاسیســهاالتــي تتلــوّ  لأللــوان 

كلهـــا  )...(كالســـیكي رومـــانتیكي، واقعـــي، رمـــزي"مـــذاهب حـــین یقولـــون الشـــعر مـــن مـــدارس و 

  2.»ما هي أحكاملیست قواعد، وٕانّ 

ه ال یقتصـر علـى العاطفـة یرتفع إلى مسـتوى الفكـر ألّنـ "أبي شادي"عر لدى مفهوم الشّ  إنّ 

  عــن شــعره شــعور صــادق، وٕاحســاس مرهــفر یصــدُ فیــزاوج بــین العاطفــة والفكــر،  فقــط، وٕانمــا

التجدیــد فــي نظمــه فــي  اس والحیــاة، یــرومس مشــاكل الّنــیتحّســ جــوم،النُّ  یــل، ویرقــبُ اللّ صــاحب یُ 

  .ا یدور فیها من أسرار وقضایا وتناقضاتمّ را عفس؛ وفي الحیاة معبّ النّ 
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ا ا لهـذه الحیـاة فـي كـل میادینهـا وتعبیـرً ا صـادقً ا وتعبیـرً ي الشـعر تصـویرً في حـین یـرى الشـابّ 

لهــذا الشــاعر . هومــه للشــعر قــائم مــن أجــل فكــرة إرادة الحیــاةا عــن تلــك الصــور، إن مفصــحیحً 

فلسفة بها ألحان الـنفس المتشـائمة الحزینـة، وذلـك نتیجـة للحیـاة القاسـیة التـي عاشـها، لـذا یـرى 

  .رسل إلى القلببأن الشعر أنغام تُ 

منهــا علــى الحیــاة وهــو الــذي ینســاب  طــلّ الشــعر عنــد إبــراهیم نــاجي هــو النافــذة التــي یُ  أّمــا

  .وضجیجٍ  صخبٍ في غیر  ةٍ لى النفس في هدوء ورقّ إ

ـــاة والمعانـــاة  ـــین أحـــداث الحی ـــازك المالئكـــة هـــو مزاوجـــة ب ـــد ن مـــن جهـــة أخـــرى الشـــعر عن

  .في نفس الشاعرة جربتها الشعریة واألثر الذي ُتركوت

هـا تـؤدي إال أنّ  ،كل شاعر له أسلوبه في التعبیـر كل هذه التعریفات للشعر تتوافق رغم أنّ 

  .وعن ذات الشاعر من جهة أخرى ،الشعر تعبیر عن الحیاة من جهة أنّ واحد ب معنىإلى 
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 :عر عند جماعة المهجرالشّ   -  ب

عند شــعراء المهجــر فــي مواكبــة التطــور فــي الــروح العــام الــذي اق مفهــوم الشــعر ضــح انبثــیتّ 

ـــ«: الشـــعر ا عـــنرً معّبـــ" الریحـــاني"ســـه الشـــاعر مـــن خـــالل قـــول یتحسّ  أمـــواج مـــن العقـــل  رُ عْ الشِّ

  أو هادئـــةً  ، هائجــةً أو صـــغیرةً  دها الحیـــاة ویــدفعها الشـــعور فتجــيء الموجـــة كبیــرةً والتصــور تولّــ

عــل للصــیغ بحســب مــا فــي الــدوافع مــن فــورة الحــس والبیــان فــإذا جُ  ، أو فــاترةً أو بــاردةً  محرقــةً 

أو  لٌ أو تبــذّ  حشــوٌ أو  ا فیهــا نقــٌص األفكــار والعواطــف فتجــيء غالًبــ د معهــاتتقّیــأوزان وقیاســات 

   1.»وهذه بلیتنا في تسعة أعشار الشعر المنظوم الموزون في هذه األیام. أو إبهامٌ  تشویهٌ 

ــ مفهــوم جبــران خلیــل جبــران للشــعر، فهــو قریــب فــي روحــه مــن مفهــوم أّمــا « دى الشــعر ل

مـن  مةٌ متجّسـ سـةٌ قـوم روح مقدّ  الشـعر یـا: "ه یقولبصورة غامضة ألنّ  غه مصوّ الریحاني إلى أنّ 

شــربها مامعها، أشـباح مســكنها الـنفس وغــذاؤها القلـب، و مـد حیـي القلــب، تسـرق العــینابتسـامة تُ 

  2»أوقى اب، نبذهر هذه الصور فهو كمسیح كذّ ن جاء الشعر على غیالعواطف، وإ 

هو الوسیط بین قوة االبتكار والبشر، وهو السـلك الـذي ینقـل مـا «: الشاعر في رأي جبران

  3»لى عالم الحب، وما یقرره الفكر إلى عالم الحفظ والتدوینیحدثه عالم النفس إ
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عـالم األدب فـي  هلنا بمعنى الشعر الحقیقي، ومنزلتهفي حین یرى میخائیل نعیمة أن ج «

فوا الشعر بعبـارة أو أكثـر لكـن لـیس مـن فیه اآلن والذین حاولوا أن یعرّ قد أوصلنا إلى ما نحن 

  .الشعر غیر محدود الشعر من كل وجوهه ألنّ بینهم من اهتدى إلى تعریف یشمل 

  :اس إلىعر كما یراه بعض النّ م الشّ ثم یقسّ 

 .نظر إلیه من خالل تراكیبه وتنسیق عباراته، وقوافیه وأوزانهعر الذي یُ الشّ  -

 .مّماومندفعة دائما إلى األ ه قوة حیویة، وقوة مبدعةیه على أنّ نظر إلعر الذي یُ الشّ  -

 .وكاهنٌ  وموسیقيٌ  رٌ ، ومصوّ وفیلسوفٌ  يٌ نباعر في رأیه الشّ  أّما -

أصـابع وحیـه الخفیـة إلـى أغشـیة قلـوبهم وأفكـارهم، قصـارى الكـالم  اعر هو من یمـدّ الشّ  -

 1»أن القصد من األدب هو اإلفصاح عن عوامل الحیاة كلها

أن مفهـــوم الشـــعر لـــدى الریحـــاني یتفـــق إلـــى حـــد مـــا مـــع مفهـــوم  ،بشـــكل واضـــحن لنـــا یتبـــیّ 

الشــعر هــو  بمــا أنّ  ،مــا هــذا األخیــر كــان غامضــا إلــى حــدّ تعریــف إال أن  ،جبــران خلیــل جبــران

عر قــائم علــى الرغبــة فــي مواكبــة ، فهــذا برهــان علــى أن الّشــ-حســب جبــران-الــروح المقدســة 

  .الشاعر لتطورات الحیاة
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لشعر؛ الشعر ال یوجد فهـو الحیـاة بكـل میادینهـا، لكنـه لـیس الكـالم مفهوم میخائیل نعیمة ل

مثـل الكــون، فالشـعر الحقیقــي هـو أصــالة وابتكــار مـا هــو اللغـة المجســدة لتُ المـوزون المقفــى، وٕانّ 

  .ر عن الحیاة، ویكشف عن جوهرها ویخلق أشكال العالمیعبّ 

مي مـــا ُســـإنّ  ،الشـــاعررب ممـــا قالـــت بـــه العـــرب قـــدیما عـــن صـــفة تـــقوصـــفه للشـــاعر فی أّمـــا

م هـذا الشـاعر الـروح الشـعریة ورأى ولقـد عظّـ. ه یشعر بما ال یشعر به غیرهرا ألنّ عالشاعر شا

ة، وهـي بـذلك وفـي نفـس الوقـت لـه مهمـة إنسـانیّ . غ رسـالة الـوحي اإلبـداعيبلّ ا یُ في الشاعر نبیّ 

  .تصویر انعكاسي عن عوامل وانفعاالت المجتمع

كل من جماعة أبولو والمهجر تستندان في مفهومهمـا للشـعر إلـى  أنّ  ،ما تقدّ ضح لنا ممّ یتّ 

 والقومیــة دون نســیان الشـــعراء ةق إلـــى المواضــیع االجتماعیــات والوجــدان، والتطــرُّ التغنــي بالــذّ 

  .بینهما االلتقاءنقطة هي وهذه . لهمومهم الذاتیة وصراعهم المأساوي مع الحیاة

ــ كــونتختلــف مدرســة المهجــر عــن مدرســة أبولــو فــي و    ر عــن موقــف اإلنســاناألولــى تعّب

فـي حـین نجـد أن الثانیـة  ،والجمال یب النفس، وٕاعالء الحق، ونشر الخیرحیث دعت إلى تهذ

  .غلب على شعرها التشاؤم واالستسالم لألحزان وتصویر البؤس) أبولو(
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  :والمهجر أبولوغة عند جماعة اللُّ  -2

  :أبولوغة عند اللُّ : أ

ـــل اللّ تُ  ـــذي یحـــوي مُ  األساســـيغـــة بشـــكل عـــام الوعـــاء مث ـــیّ  واألفكـــارجمـــل الثقافـــات ال م والق

فاع عــن ل الــدّ د رؤیــة العــالم وتشــكّ إلــى ذلــك فهــي وســیلة التفكیــر التــي تحــدّ  افةإضــ ،الحضــاریة

مكانتهــا  حفــظُ تاســتمراریتها و  ألمــةل تضــمنُ  هــي التــي، و خیــةیات الشخصــیة فــي الحقــب التار الــذّ 

  .ختلفةوالشعوب الم األممبین 

وجـــود  وأســـاسوالشـــعب، والرمـــز الحـــافر فـــي ذاكـــرة الزمـــان والمكـــان،  األمـــةفهـــي هویـــة «

ــكمــا یُ  أو، األمــة  أفكــارهالشــعب ومســتودع  مــرآةاللغــة  :فــي قولــه "جمیــل صــلیبا"ر عــن ذلــك عّب

ـــة عادتـــه  ـــه وتقدمـــه وخزان ـــوان وحدت ـــه الروحـــي وعن ـــه، وهـــي فـــوق هـــذا وذاك رمـــز كیان وعواطف

  1.»وتقالیده

، وقــد توقفــت نــازك المالئكــة أبولــوهــا جماعــة لیع دتأّكــالقضــایا التــي  أهــمغــة مــن اللّ  عــدّ وتُ 

  :اآلتیةمن خالل المحاور  األداةیمكن استعراض معالجتها لهذه  «عن لغة الشعر، و

لغـة ودعـت السـالمة  أهمیـةعلـى من موقـع  أكثرد نازك المالئكة في ؤكّ تُ  :قد اللغويالنّ  -

شـــیر إلـــى ظـــاهرة االســـتهانة ، كمـــا تُ واإلمالئیـــةاللغویـــة والنحویـــة  األخطـــاءب الشـــعراء إلـــى تجّنـــ
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یلعـــب  أنبـــیح الشـــاعر لنفســـه یُ  أنونحـــن نـــرفض وبقـــوة وصـــرامة  :باللغـــة وقواعـــدها فـــي قولهـــا

  1.»علیه تضغطتفعیلة  أن أوقافیة تضایقه  أنبقواعده النحو واللغة لمجرد 

ة فـــي الشـــعر ّیـــمالمالئكـــة موضـــوع اســـتخدام العاازك لقـــد تناولـــت نـــ: ةالعامّیـــ األلفـــاظ -«

االســتعمال العــامي  فــي الشــعر الفصــیح  نّ ألوذلــك  االســتخدامهــذا  ح ووقفــت ضــدّ الفصــی

 أیـــــديالعربـــــي علـــــى  لإلنســـــانهانـــــة ر عـــــن الكتـــــب واالّبـــــتع هـــــاألنّ منفـــــر للـــــنفس العربیـــــة 

البدائیــــة غــــة العامیــــة، لغــــة ســــاذجة تعكــــس العواطــــف لال أنضــــافة إلــــى طهدین، باإلضــــم

  2.»سقط كل مكانوضحالة الفكر وتُ 

 اضـة مـن خـالل توســعهالفیّ  خوالجهـا ةاإلنسـانیّ میـل إلـى الـنفس ، تيغـة عنـد الشـابّ اللّ  أّمـا «

شـــعري جمیـــل فهـــو صـــاحب لفظـــة ســـهلة قریبـــة مـــن  بقالـــ أو بأســـلوبها صـــوغُ یلـــدائرة رائعـــة 

فس خارجة مـن قلـب مغنـي النّ رة في ة بحیث جاءت قصیدته ناضجة ومؤثّ القلوب وعبارة بالغیّ 

  .بها

ن مــكالصــعوبة ال ت أنّ " القاســم الشــابي أبــو"تــرجمتهم لشــعر  أثنــاء األســبابارســون ر الدّ قّــأ 

 أّمـــا، وٕایحاءاتهـــا تأسیســـهان أجعلهـــا لغـــة الوصـــول إلـــى المتلقـــي بـــ فـــي مـــاوٕانّ فـــي نقـــل عباراتهـــا 
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هــد ونضــال طویــل وجُ  بعــد كــدّ عبــور إلــى نــادي الشــعر والشــعراء الن مــن نــاجي فقــد تمّكــ إبــراهیم

  1.»بها شعره بُ غة التي كان یكتُ لُّ را لنظ

ابي اشـتركا سـم الّشـالقا أبـوالشاعرة نازك المالئكة والشـاعر  أنّ  ،من خالل ما سبق ضحتّ ی

  :یلي مصطلح اللغة في عدة نقاط تمثلت في مال عند تناولهما

 البسیطة والعمیقة ذات الدالالت الموحیة غةاللّ  كالهما اعتمد. 

 لمعاني عن طریق الخیالل هماتشخیص. 

 المعنى وتوكیدهتوضیح  ،ادضترادف والالتّ  همااعتماد. 

  ّحفاظ على سالمة اللغةبال ناد اهمأنّ ة من مفردات الطبیعة، كما لغتهما مستمد. 

یختلفـان فـي بعـض الجوانـب؛ فنـازك المالئكـة  همابأنّ نرى  ،إلیه اإلشارةعلى غرار ما ثبت 

ة، فـي حـین ة، لغة بدائّیـالعامیّ ترى  هاألنّ ة في الشعر الفصیح رفضت استعمال الكلمات العامیّ 

ن لغتـه سـهلة ال لعامیة فـي شـعره الـوطني والثـوري ألي یستعمل الكلمات االقاسم الشابّ  أبونجد 

  .تحتاج إلى خلفیة لتفهمها
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  :جماعة المهجرغة عند ب ـ اللّ 

م فــي جحیــث هــا "الغربــال"عــرض لهــا فــي كتابــه غــة مشــكلة خطیــرة فتاللّ  "میخائیــل" یعتبــرُ      

زمتهم هـذا بنقیـق والنقاد الملتزمین في اللغة وقواعدها وقـد شـبه تـ األدباء" نقیق الضفادع" مقاله

زال تسـتخدمها تا من الرموز التي استخدمها  وال كغیره اللغة هي رموز أنّ  « :الضفادع فیقول

 أقصـى، لذلك یجب تبسـیط تلـك الرمـوز إلـى حاسیسواأل األفكاركوسیلة للتعبیر عن  ةاإلنسانیّ 

مـن نفـس  واإلحسـاسما ازدادت قدرة على تحقیق وظیفتها في نقـل الفكـر كلّ  هاألنّ حد مستطاع 

ا المهجـر قواعـد اللغـة لیسـت قیـودً  أدبـاءمـن  إخوانهص میخائیل نعیمة برفقة وقد خلّ  ،إلى نفس

 ةغـــة هـــي رمـــوز التعبیـــر عـــن نـــوالّ ال ألفـــاظكانـــت  وٕاذا األهمیـــةتعبیـــر بالغـــة  أدواتلـــة بـــل متطفّ 

بـــین  مئل التعبیـــر عـــن العالقـــات التـــي تقـــو هـــي وســـا اإلعـــراب أدوات نّ إوالمفـــاهیم، فـــ األشـــیاء

غـــة واللّ  لألحـــداثوتحدیـــد زمنـــي ونـــوعي  وٕانشـــاء خبـــاروإ عولیـــة فمـــن فاعلیـــة وم األلفـــاظدالالت 

  جانــب مــن جوانــب وظیفتهــا وهــو جانــب التعبیــر عــن الــروابط والعالقــات أهــمالتــي تتهــاون فــي 

عبیـــر عـــن بعـــض الحقـــائق ومســـتوى مـــوز فـــي التّ مســـتوى الرّ : لغـــة لهـــا مســـتویینالّ  أنّ كمـــا یـــرى 

  1.»األدبالغایة في 
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   :ىصحة والفُ بین العامیّ  -

غـــة نطـــق شخصـــیاتها باللّ ت أن" والبنـــون اآلبـــاء" عیمـــة فـــي مســـرحیةمیخائیـــل نُ ل لقـــد فّضـــ«

كبــر أ نّ إ: تویاتهم الثقافیــة وقــال فــي ذلــكوفقــا لمقتضــى مســ آخــرة حینــا ى حینــا والعامّیــصــحالفُ 

طرق هذا البـاب سـویا هـي اللغـة  من صادفنا كلوسیُ " والبنون اآلباء" تألیفعقبة صادفتها في 

  1.»في مثل هذه الروایات یعطى أنة والمقام الذي یجب العامیّ 

س الرابطــة القلمیــة فكــان یمیــل إلــى الكتابــة باللغــة العربیــة، ؤّســجبــران خلیــل جبــران مُ  أّمــا«

ــاة فــي تراثهــا بــذور الح التــي تحتضــنُ  األمــةلهــا ذات توافــق ذات  بــأنّ  إیمانــهوهــذا نــاتج عــن  ی

  .مةاالظروف الع أتتهیّ  ماوتعود إلى دورة الطبیعة عند

لبســها معانیهــا مــن قــاموس الــذاكرة وتُ  تأخــذغــة البســیطة التــي ى جبــران فــي كتاباتــه اللّ تــوخّ 

ومـن زمـن إلـى زمـن، وتضـمن اسـتمراریتها  خـرآلة من متلق إلى ومدلوالت كثیرة متبدّ  إیحاءات

مــان فــي كــل ز  اإلنســانیةعــن المشــاعر والعواطــف  عبیــرتّ الومتهــا، مــن خــالل قــدرتها علــى ودیم

ائعة شــیئا الّشــ واألســالیب المألوفــةإلــى اللغــة  يضــفتُ  طاقــة خلــق وابتكــارُ ب وهــذا یتطّلــ. ومكــان

  جدیـــدا لـــم یكتشـــف مـــن قبـــل، فتـــؤدي فـــي المســـتقبل إلـــى جـــدال ونقـــاش وبالتـــالي إلـــى تســـمیات

ا فیضــیف الشــاعر بــذلك كمــا یــرى جبــران شــراعا إلــى ســفینة اللغــة ونافــذة إلــى بیــت اللغــة، ولوًنــ

  .ثوب اللغةإلى 
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عالمـا مــن  ألفاظـهفظـة اللغویـة مــن مـدلولها المباشـر، فجــاءت خــرج اللّ یُ  أنع جبـران اسـتطا

   1.»سم والموسیقىب على الرّ ة وتدرّ م جبران العربیّ تعلّ  أمهور والمعاني والمفاهیم، وبفضل الصّ 

لكـــل لغـــة مـــن لغـــات  نّ أغـــة ویـــرى بـــعـــن اللّ  "البـــدائع والطرائـــف" هكتـــب جبـــران فـــي كتابـــ «

ــ ــأدبیــةة، ولتلــك اللهجــات مظــاهر العــرب لهجــات عامّی ة ال تخلــو مــن الجمیــل المرغــوب ، وفنّی

وا مـن التوفیـق بـین طائفـة مـن الشـعراء الموهـوبین تمكّنـ وأمریكـا أوروباوالجدید المبتكر، بل في 

   2.» شحاتهم فجاءت بلغة مؤثرةمو دهم و العامي والفصیح في قصائ

  ا باللغــةّمــاهت "جبــران خلیــل جبــران" و "میخائیــل نعیمــة" أنّ م، یظهــر لنــا علــى مــا تقــدّ  بنــاءً 

  :في تمثلت النقدیة، وقد برزت بینهما نقاط تقارب مافي مقاالته وهذا بارزٌ 

ضـف إلـى أبـالفكر الـذي بیـده تطـویر اللغـة،  واإلیمـان اإلیحـائيدیـد جبالت كلیهمـا نـاد نّ أ -

هــو  األخیــراللغــة العربیــة تمكــن فــي قلــب الشــاعر، وهــذا  إلحیــاءذلــك یعتبــران الوســیلة الوحیــدة 

 ؛وأمهااللغة  أبو

  لتكلــف فـي توضــیح البــدیع والخیــالغــة البســیطة المتداولـة واالبتعــاد عــن االلّ  اعتمادهمـا  -

  ؛رة والتراكیب الهادئةللكلمات المعبّ  اتوظیفهمو 

 .قوانین الحیاة الإ تخضعفهي ال  واألحاسیس األفكارعن  اللغة تعبیر -

                                                           

   .221صداثة، المرجع السابق، وح أصالةمها خیر بك ناصر،  - 1
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  :في تاالختالف بینهما تمثل نقاط أّما 

 أنوفقــا لكــل مقــام فــي حــین نجــد ى تــؤد أناللغــة العامیــة یجــب  نّ أبــ "میخائیــل نعیمــة" یـرى

 هـاوألنّ غة المثلى هي لغـة الشـعب المتمثلـة للتـراث الشـفوي اللّ  أنّ على  دأكّ  "جبران خلیل جبران"

  .راث الدینيا تنصهر فیه لغة القوامیس وتوظیفه للتّ ا متناغمً بع منهجً اتّ ف األملغة 

لة اللغـــــة إلـــــى الحیـــــاة أفـــــي مســـــ احتكمـــــاكـــــال الناقـــــدان  أن، نســـــتنتج األســـــاسوعلـــــى هـــــذا 

  .سها، فالحیاة وحدها هي التي تختار ما تبقى وترفض منها ما یستحق البقاءیومقای

بهـا، فمــن  مصـطلح اللغـة ونـادت والمهجـر اعتمـدت أبولـوجماعـة  أنّ  ،الحـظن هیـعل بنـاءً و 

  :نقاط التقارب بینهما أهم

 الموحیة واأللفاظبالصور البیانیة  اعنایتهم. 

 غة العربیةلمحافظة على سالمة اللّ ا. 

 من مفردات الطبیعة ةمستمدّ  اتهمغل. 

 ة فـي اللغـة العامّیـن إلـى اسـتعمال ایدعوّ  اناضجة، نابعة بالحیاة ومشرقة، فهم اعبارتهم

  .إلى ظهور الشعر المنثور أدىفظ مما ، واالهتمام بموسیقى اللّ اكتابتهم

النقدیـة حـول موضـوع اللغـة  اآرائهماختلفا في  اهمأنّ هذا من ناحیة وجه االتفاق، في حین نجد 

  :یلي ما في نبینهما یكم االختالفووجه واستعمالها 
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جماعـة  أّمـاوالصـور  األلفـاظا فـي دالالت جدیـدً  اللغـة اسـتعماًال  أبولـواستعملت جماعة  -

انــدفاعهم نحــو  ٕالــىو ذلــك لبعــدهم عــن الثقافــة العربیــة  تجدیــدالفــي  هــاؤ أدباالمهجــر فقــد غــالى 

  والعثــرات اللغویــة األســلوبى ذلــك إلــى ضــعف دّ أالتجدیــد ممــا جعلهــم یتســاهلون فــي اللغــة، فــ

جماعـة المهجـر لـم إّن فـ ،قواعـد اللغـة والصـرف ومشـتقاته تقد اعتمـد أبُّولوجماعة  تكان إذاف

  .األحیاناهتمامها باللغة وقواعدها في بعض  بدتُ 

وهـذا مـا نجـده عنـد نـازك المالئكـة  شـعارهمأة فـي اسـتخدام العامّیـ ولـوأبّ رفضت جماعة  -

بروحـه  صـفُ ي یتّ الـذ "جبران خلیـل جبـران"عند  نادت به جماعة المهجر وهذا واضحٌ  في حین

  جبـران أسـلوبي یعتمـد منـه تتـرك فـي نفـس قارئهـا رنینـا، ممـا جعـل الشـابّ  ةكل لفظـ نّ الثائرة أل

 .فكانت كتاباته دالة على ذلك
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  :ولو والمهجرالتجربة الشعریة عند جماعة أبّ 

 :ولوعند أبُّ   - أ

ؤثر هــي مــا یــة هــي الظــروف والعوامــل التــي یقــع الشــاعر تحــت ســیطرتها و التجربــة الشــعریّ 

  ال حصـر لهـا متـزج بإحساسـه ووجدانـه، وموضـوعاتهر عنهـا بعـد أن یعّبـفیه، فینفعل بهـا، ثـم یُ 

  .ذاتیة وأدبیة: ة من الطبیعة أو أحداث الحیاة أو االنفعاالت الخاصة وهي نوعانفهي مستمدّ 

وهـذا مــا  «اشـتهرت جماعـة أبولــو بتجربتهـا الشــاعریة التـي طغـت علیهــا العاطفـة الملتهبــة 

عبیــر عـن هــذه العاطفــة، واســتطاع فقــد أجــاد فــي الوقـت نفســه فــي التّ  "إبــراهیم نـاجي"نجـده عنــد 

یجعــل مــن یقــرأ شــعره یشــعر  ،ارً ا معّبــا دقیقًــبــه وصــفً  ر ویصــف مــا حولــه ومــا یحــّس ن یصــوّ أ

ن مشــاعره ر عــستحضــر إحســاس نــاجي وهــو یعّبــنناظریــه، م أّمــادة بمأســاته، ویكــاد یراهــا مجّســ

إبــراهیم "وهكــذا نــرى . لهــا مــدة مــن الزمــان، ثــم اســتحالت أطــالالدار منغمــه، نغــم فــي ظنحــو 

مـن انفعــاالت ولــواعج فنفســه  ر نفسـه بمــا یعتریهــااتي الوجــداني وهــو یصــوّ الـذّ  فــي شــعره "نـاجي

نة المهتاجة التـي عكسـت مـرارة الهزیمـة ومن ثم كانت تلك الصرخات المدوّ . طامئة إلى الحب

 بــرزتم حالــه في الءوجعلتــه فــي شــعر ینــزع إلــى ذلــك المنــزع الرومانســي الــذ ولوعــة المعانــاة،

شخصیته محددة المعالم وجاء شعره خیر تعبیر عن ذاتـه فكـان طابعـه یبـرز فـي إطـار الشـعر 

   1.»الفني الجمیل
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وال ریـب أن غنـى هـذه . امًعـ فـي آنٍ  وعمیقـةً  ي كانـت واسـعةً تجربة أبـو القاسـم الشـابّ  أّما «

ر ینـــابیع هــا لیســـت ولیــدة عامــل الـــزمن بقــدر مــا هــي ثمـــرة الینبــوع وتفّجــها، فإنّ وتعــدادجربــة التّ 

ولقـد كشـف الشـاعر لنـا وخیالـه المستشـرق وٕالهامـه الناقد، ةاإلبداع في حنایا ذاتـه وملكاتـه الفنّیـ

واضــحة  اإللهــام ومــا یخــتلج فــي فــؤاده مــن أضــواء یــرى مــن خاللهــا الــدروبعــن إحساســه بقــوة 

  . المعالم وسط ظلماء الواقع ودیاجیر الوجود

ـــد فـــي كـــل الّظـــي لـــم یتـــردّ فالشـــابّ  ه منتـــدب ألداء رســـالة الحیـــاة فـــي روف عـــن اإلیمـــان بأّن

ب مصــیره ســالة كــان یترّقــبــه اإلحیــاء واإلحســاس بعــبء الرّ  تــه، وحــین كــان یســتبدّ مجتمعــه وأمّ 

م والبغضـاء لیـذوب ثانیـة فـي عـالم الجمـال العلـوي ا إلى الخـروج مـن دنیـاه الغارقـة باآلثـاعً لِّ طَ تَ مُ 

  .الخالد

كانــــت بدایتــــه تعــــاني فــــي خدمتــــه لوطنــــه بعــــد مخــــاض طویــــل مــــن الصــــراع بــــین بواعــــث 

فـي  سـتمیتاندفاعـه المُ  م الـوطني بـل لعـلّ االغتراب الروحي والمكاني، ودوافع الحماس وااللتـزا

حقیقـة الوجـود واألكـوان واالنطـواء علـى د مـن التأمـل المعـرف فـي خدمة القضیة القومیة قد تولّ 

ات في عناقها لكآبتها وحیرتها أثناء انسحابه مـن صـخب األیـام إلـى العـالم الـذي رسـمه فـي الذّ 

بــرز مرحلـة فـي تجربـة الشــاعر، والتـي أفضـت بـه فــي النهایـة إلـى االرتبــاط شـعره، تلـك كانـت أ

  1.»هل الجزء األكبر من وجدانأن الوطني الذي یمثّ الوثیق بالشّ 
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عریة ي عنیـا بالتجربـة الّشـإبـراهیم نـاجي وأبـو القاسـم الشـابّ  یتبـین لنـا أنّ  ،على ما تقـدم بناءً 

ا تمــأله العاطفــة الحزینــة ویرتكــز حــدیثهما فــي ا وجــدانی� دواوینهمــا، فكالهمــا كــان یكتــب شــعرً فــي 

موضــوع اتیــة التــي عاشــاها علــى مظــاهر الحــزن واأللــم، باإلضــافة إلــى تصــویرهما للتجربــة الذّ 

ا مـــن الواقـــع القهمـــا منهـــا هروًبـــالشـــوق والحنـــین إلـــى الـــوطن وكـــذا معایشـــة كلیهمـــا للكآبـــة وانط

 لكــلّ  بــأنّ فــي حــین نجــد  ،ن ناحیــة وجــه االتفــاقهــذا مــلرومانســیة، مــع ا أّمــاا تلینــدمجا انــدماجً 

وغریبــة . بــل هـي غریبــة باعترافــه ي لیســت كسـائر الكآبــاتا كآبــة خاصــة بـه، فكآبــة الشــابّ مـمنه

ي سـخر شـعره فـي تجسـید آالمـه الحسـیة الجسـدیة وبـذلك نجـده من بـین جمیـع األحـزان، فالشـابّ 

یقــف موقــف الخصــم للخصــم والوقــوف ضــدها، مــن وراء هــذا نجــد إبــراهیم نــاجي لــه شخصــیة 

  .وح الغنائیة الفریدةالرُّ غلب علیها هو یلفت االنتباه بتجربته التي ی، فمستلهمةً  رةً معبّ  ذاتیةً  قویةً 

وق ة حزینـة ترتكـز أساسـا علـى الشـاطفّیـن لهمـا تجربـة عیاعر الّشـ أنّ  ،مما سبق ذكـره یبدو

  بـرز النقـاد الـذین أولـوا اهتمـامهم بالتجربـة الشـعریةحرتي مـن أالسّ  عدّ ویُ  «.والحنین إلى الوطن 

اســـاته ا مـــن ألمـــع در واحـــدً  عــدّ الـــذي یُ " اصـــر علــى ضـــوء النقـــد الحـــدیثالشـــعر المع"ففــي كتابـــه 

آخــر معرفــة التوفیــق أو بمعنــى  واألصــالةمــا فیــه مــن شــمول النظــر وبحوثــه األدبیــة والنقدیــة، ل

والتجربـــة الشـــعریة كمـــا  ،اا قوی�ـــا صـــادقً لغـــه الشـــاعر فـــي التعبیـــر عـــن تجربتـــه تعبیــرا حی�ـــالــذي ب

إلــــى رته، أو ذهنــــه ه بصــــالبــــس الشــــاعر وتوّجــــلحالــــة التــــي تُ طیــــف الســــحرتي افهــــا عبــــد اللّ عرّ 

ا تدفعه فـي وعـي أو ا قوی� ر فیه تأثیرً موضوع من موضوعات، أو واقعه من واقعات الدنیا، وتؤثّ 

شـبكة  يإللیـاس أبـ" أغنیـة المغیـب"كما یرى، أو الشعریة على قصیدة  اإلعرابغیر وعي إلى 
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ة أن التجربــــة قــــد تكــــون باطنیــــ رأىحــــین  ،م التجربــــة تقســــیما آخــــرثــــم یقّســــ" بدیوانــــه األلحــــان"

هـــي التـــي تعـــیش فـــي وجـــدان الشـــاعر نفســـه أو بمعنـــى آخـــر الباطنیـــة ف أّمـــاوخارجیـــة وكونیـــة، 

 الخارجیـة فهـي التـي تتنـاول ناحیـة إنسـانیة عامـة یشـترك فیهـا الجمیـع، ال أّمـاالتجربة الذاتیة، و 

الكـون، ویـرى أن أخلـد هـذه تشـمل مظـاهر الحیـاة و  التـي التجربة الكونیة فهـي أّمابعینه، و  واحد

التجــارب الباطنیــة أو الخارجیــة فتأثیرهــا ال یصــل إلــى تــأثیر  أّمــااألنــواع هــي التجربــة الكونیــة، 

ة التي ال تـرتبط بـالفرد، وال بمجموعـة تلك التجارب الكونیة التي تتناول هذه الموضوعات العامّ 

فــي "ته دیشــادي وكــذا قصــ ألبــي" أقصــى الظنــون"نــة مــن األفــراد ومــن أمثــال ذلــك قصــیدة معیّ 

  1.»" الواحة
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 :عند جماعة المهجر  -  ب

قیقــة الــنفس شــعراء المهجــر منــذ أن وطئــت أقــدامهم األمــریكیتین، وظهــر حشــغلت فكــرة  «

نـراه " مـن أنـت یـا نفـس"فـي قصـیدته عیمة على وجه الخصـوص و د میخائیل نُ االنشغال عنهذا 

ل فـــــي مقاطعهـــــا فـــــي تجربـــــة نفســـــیة صـــــادقة، تســـــاؤل الفیلســـــوف الشـــــاعر أو الشـــــاعر یتســـــاء

أم غــادرت مــع  ؟مــن البحــر وأمواجــه الثــائرة  نــتأالفیلســوف عــن مصــدر الــنفس اإلنســانیة هــل 

فهــا أم انبثقــت مــن الفجــر وخیائــه أم هبطــت مــع عز  أم ولــدت مــع الــریح فــي الرعــد فــي قصــف

فحینمـا ذهـب إلـى . حن وانسجامه، ثم بعد حیرة وشـكاللّ  دت معتها الذهبیة أم غرّ وأشعّ الشمس 

ث عـن یظهـر عمـق تجربتـه عنـدما تحـدّ د، ا فكتـب قصـیدة النهـر المتجّمـدً جمّ ا متروسیا رأى نهرً 

م أّمــاوخاصــة فــي طالســم البحــر یقــف " الطالســم"إیلیــا أبــو ماضــي فــي قصــیدته  أّمــاالطبیعــة، 

فهـذه تجربـة . لتماسا للوصول إلـى أسـرار الكـونالبحر ویدبر معه ا فیساءلد حائرا ألغاز الوجو 

نفسـیة وصـدى للـنغم عن معانـاة  معبرةً  شعریة انفعل فیها الشاعر بهذا الموقف فجاءت قصیدةً 

وجدانــه، ومــن التجــارب الشــعریة مــا هــو ذاتــي محــض، ومنهــا مــا یتجــاوز  الــداخلي الــذي هــزّ 

   1.»ةسانیّ ة وٕانحدود الذاتیة الخاصة للشاعر إلى آفاق عامة اجتماعیّ 
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ـــو عـــن شخصـــیّ عّ یُ  ـــر األدب المهجـــري وأدب أبول ـــب ـــذلك نجـــدهم یشـــتة الّش ي كون فـــر اعر، ب

مــنهم  بــع مــن أعمــاق الشــاعر حــین یتــأثر بعامــل معــین، فكــلٌ ، فكانــت أشــعارهم تنواحــدةٍ  معانــاةٍ 

ـــهیُ  ـــا تجربت ـــة مـــؤثّ  عطـــي لن ـــأثّ مـــن خـــالل شـــعوره فـــي صـــورة جمیل ـــوة رة، فیهـــا الت ر واالنفعـــال وق

  .التعبیر

وأن یكـــون تعبیـــره  ،ا فـــي التعبیـــر عـــن نفســـه ومجتمعـــه والكـــون كلـــهر� یكـــون الشـــاعر حـــ -

 .اصادقً 

 ؛وقع حولهاقت والتعلى الّذا االنطواء -

راع بـین بواعـث مـن الّصـ طویـلٍ  ث عـن خدمـة الـوطن بعـد مخـاضٍ كانت تجـاربهم تتحـدّ  -

 .وحي والمكانياالغتراب الرّ 

الســـعي إلـــى غایـــة واحـــدة، فقـــد تختلـــف شخصـــیاتهم  فـــي فبقـــدر مـــا یشـــترك هـــؤالء الشـــعراء

التمییـــز فـــي الشخصـــیة  ل واحـــد مـــنهم مســـتقال عـــن اآلخـــر وســـمةبحیـــث یظهـــر كـــ ،وتجـــاربهم

   .المتفوقة إنما هي صفة نبرزها من خالل أشعارهم

جماعـــة أبولـــو والمهجـــر كانـــت لهمـــا تجربـــة شـــعریة واســـعة  أنّ  ،یمكـــن القـــول فـــي األخیـــر

هـي ثمـرة  لیست ولیدة عامـل الـزمن بقـدر مـاریب أن غنى هذه التجربة معا وال وعمیقة في آن 

  .اإلبداع

  



والمهجر أبولو جماعة عند النقدیة القضایا                   : الفصل التطبیقي  

 

 
79 

  :ـ الصورة الشعریة 4 

الدراسات التي بحثت فـي الصـورة ومـا  لُّ جُ فللشعر العربي،  سمة أهمالصورة الشعریة  عدّ تُ 

ــــق بهــــا تؤكــــد  ــــة الشــــاعر أهمیتهــــایتعل ــــي رؤی ــــي  األساســــیة األدواتهــــي واحــــدة مــــن «، وف الت

. المختلفــــة لرؤیتــــه الشــــعریة األبعــــادیســــتخدمها الشــــاعر الحــــدیث فــــي بنــــاء قصــــیدته وتجســــید 

وبواسـطتها  ،ره في شكل فني محسوسطوخوا وأفكاره أحاسیسل الشاعر یشكّ فبواسطة الصورة 

كـــان الشـــاعر الحـــدیث  وٕاذار رؤیتـــه الخاصـــة للوجـــود وللعالقـــات الخفیـــة بـــین عناصـــره، یصـــوّ 

هنـــاك مـــن االتجاهـــات  نّ إ، فـــأخـــرى أدواتإلـــى جانـــب الصـــورة الشـــعریة  شـــكل عـــام یســـتخدمب

خــالص للــروح، وهــي ال  إبــداععلــى الصــورة الشــعریة فهــي  اأساًســ اعتمــادً ا الشــعریة مــا یعتمــد

مــا ، وكلّ قلــیًال  أوا مــن التقریــب بــین حقیقتــین متباعــدتین كثیــرً  مــاوٕانّ د مــن التشــابه، تتوّلــ أنیمكــن 

 أقـوىدقیقـة كانـت الصـورة  أوب بینهمـا الشـاعر بعیـدة الحقیقتین اللتین یقـرّ كانت الصالت بین 

  1.»التأثیرقدر على أو 

النقــاد  أثارهــارز القضــایا والمســائل التــي أبــالشــعر العربــي مــن  فــي بــات موضــوعها«قــد و 

لم یعد الوزن والقافیة عناصر كافیة للتفریق بین الشعر والنثـر فقـوة  إذارسون في كتاباتهم، والدّ 

عــن طریــق الصــورة، بــل ال یمكــن تصــور شــعر خــال مــن  باألفكــار اإلیحــاءالشــعر تتمثــل فــي 

  2.» الصورة
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، فالصـــورة الشـــعریة متقـــاربین همـــاكال نّ أیمكـــن قولـــه مـــن خـــالل التعـــریفین الســـابقین  مـــا 

ریة بصـــیاغة تملیهـــا قـــدرة و الحســـیة والشـــع اإلبـــداعلتستحضـــر فیـــه لغـــة  وجمـــاليّ  غـــويّ تشـــكیل لُ 

 هـابعادأالشـعري، ولعـل الصـورة التـي رسـم  عاإلبـدال الواقـع إلـى فضـاء نقفي  الشاعر وتجربته

ووظیفتهــــا  تهــــاد حقیقنمــــوذج یؤّكــــأُ  أفضــــلعــــد ت بــــذلك ،ا بداخلــــهعّمــــ إفصــــاحاالشــــاعر العربــــي 

  .وأهمیتها

  :ولوأبّ ة عند الصورة الشعریّ -أ

  :ة عند نازك المالئكةالصورة الشعریّ   )1

موضــــــوع الصـــــورة لــــــم یكــــــن مــــــن  أنّ الحــــــظ یُ  ع للصــــــورة عنــــــد نـــــازك المالئكــــــةّبـــــالمتت إنّ     

  .عند هذه الناقدة األساسیةالموضوعات 

رة ناقــدة معاصــ ىعنــتُ  أال ســتغربی إذ، "عبــد الرضــا علــي"إلــى هــذه المالحظــة  أشــارقــد  «

 بـأيمـن عنایتهـا  أكثر بالصورةعنى الحركة شعریة جدیدة تُ  دتؤصل نقبالصورة الشعریة، وهي 

 اتغالصورة وسیلة للكشـف ومختلـف المصـو  شعر هذه الحركة اتخذ من نّ أل. خرآضجر في 

ــدقـهـذه النا نّ بــأزك بالصـورة الشـعریة عــدم عنایـة نـا "علـي اعبـد الرضـ"ر بـرّ  ا ة كانـت تعـیش هم�

الصـورة  ثبحـ نّ إفـذه الحركـة نظریـا، لـذلك ر وجـود هـبـرّ قواعـد تُ  أوبط ضوا ادإیجبا یبحث نقدیّ 

  1.»ةمه النظریّ قدّ ا مثلما تُ م للحركة مرتكزً ا ال یقدّ ا جمالی� حً ملم ا بقدر ما كانلم یكن هم� 
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تكــد تتحــدث عــن  لــم" كنــاز " أنمــن  "محمــد عبــد الحــي" إلیــهذهب یــیوافقــه مــا  رأيوهــذا «

عنایــة للبعــد الــداللي تعــط فــي الشــعر ولــم  اإلیقــاعيعــد البُ  زت علــىرّكــ هــابأنّ ، و أصــالً الصــورة 

مــا یــوحي  اإلشــارةنــازك فیهــا مــن  أوردتهــا بمالحظــات ویــأتيق بالصــورة، خاصــة منــه مــا یتعّلــ

  1.»باهتمامها بالصورة

الشــاعر  أســلوببالصــورة مــا ورد فــي حــدیثها عــن  "نــازك المالئكــة"مــن مظــاهر اهتمــام  «

ي نقـص الصـور لـو شـعره مـن الصـور لكـن الشـاعر یغطّـخ إلـى أشـارت إذ، "علي محمـود طـه"

وتسـتدرك الناقـدة . واإلیحـاءشـعاع إلاا بصـبح ملیًئـبحیـث یُ . من خالل خلق الجو العام للقصیدة

الشـاعر ال یسـتخدم الصـور ال یعنـي  نّ أحكمنا بـ أنعلى : ذلك على حكمها السابق بقولهابعد 

  2.»وًرانجد في بعض قصائده ص ماوٕانّ الصورة معدومة في شعره  أن

  :ية عند الشابّ ورة الشعریّ ـ الصّ  2

لشـعریة، والعالقـات الصـورة ا ا بحركـةا باالبتكـار، وزاخـرً ا غنی� مناخً  "يالقاسم الشابّ " أبو أهیّ 

  .بةة وصورة مركّ صورة فردیُّ : م الصورة إلى قسمینقسّ یُ اللغویة، 

الــذین ســلكوا هــذا المــنهج الــذي یعتمــد فــي  الرومانســیینهــذا الشــاعر بــین الشــعراء  عــدّ یُ  «

التــي والخیالیــة التــي تتوافــق ووجدانــه و هات والمجازفــات الطبیعیــة صــورة علــى كثیــر مــن المتشــبّ 

هـــذه العناصـــر فـــي الصـــورة  وتـــأتيمحملـــة ومشـــحونة بالـــدالالت و الرمـــوز،  ألفـــاظتكثـــر فیهـــا 
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فــي  ه، حیــث تســمو مــادة صــورهوهمومــ وأحالمـهلــه أّمااعر عــن ث فیهــا الّشــالشـعریة التــي یتحــدّ 

  .ومشاعره هألحاسیس منها رموًزا من عناصر الطبیعة جاعالً  األحیانغلب أ

بـــین مجـــازات وتشـــبیهات یســـیرة  أو انواأللحـــ األلـــوانجـــامع بـــین  یـــأتيومـــن تلـــك الصـــور 

لفــظ  أوومشــتقاتها ومفرداتهــا  األلفــاظم مــن الجمــال، ســواء اســتخدا جــو�ا األبیــاتلتضــفي علــى 

بمـا فـي الحیـاة  اإلحسـاسة ز الشعراء الرومانسیین بشـدّ كما یتمیّ  مشاعر غیر محدودة،و  أشواق

لهذا یبنون كثیرا مـن صـورهم الشـعریة علـى المقابلـة  ،فس والطبیعة من تناقضاتوالمجتمع والنّ 

بالتنــاقض، فینســبونه إلـى القلــب الحتوائــه  اإلحسـاسرون عـن هــذا بـین المفــردات وكثیـرا مــا یعّبــ

ي فــي قصــیدته وهــو معنــى یتــردد عــن الكثیــر مــنهم، كقــول الشــابّ  )الكراهیــةالحــب، (األضــداد 

  :"الصغیر األبد"

  .مُ مَ ْألُ ا اَ هً قَ وْ فَ  تْ اشَ عَ ، وَ وُس مُ شُ الْ  یهِ فِ             تْ َقْد ِإَتَقدَ  نٍ وْ كَ  نْ مِ  یكَ فِ  مْ ، كَ بُ لْ ا قَ یَ 

  1.»مُ َعدِ نْ تَ  مَ ى، ثُ لَ جَ تَ تَ  بٌ اكِ وَ كَ              ُقهُ مُ نْ تَ  قٍ فُ أُ  نْ مِ  یكَ فِ  مْ ، كَ بُ لْ ا قَ یَ 

حــاول ة مفتاحیــة تُ دایــة كــل بیــت شــعري هــو بمثابــة داللــفــي ب" یــا قلــب"تكــرار نفــس العبــارة 

ـــابالت اللفظیـــة، كانـــت قصـــائد ...) كـــم فیـــك( عـــن التســـاؤالت  اإلجابـــة ـــى جانـــب هـــذه المق وال

لمــواقفهم مــن  اهــا رمــزً تصــبح كلّ  أنتقــوم علــى التنــاقض بــین الواقــع والمثــال إلــى  أبولــوجماعــة 

  .تفظي والمقابالن استخدام البیان اللّ وا ع، ولم یبتعدآنذاك الحیاة التي عاشوها
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ا ولهـا دالالتهـا التـي تكتمـل ا محـددً ا جزئًیـن تصویرً فالصورة المفردة البسیطة التي تتضمّ  «

ا ان علــى نحــو بنیــوي متفجــر� تجــاور تكلمتــین فقــط،  حصــرالشــامل، وقــد یاق الصــوري داخــل الســیّ 

" أغاریـــد الصـــباح"و" صـــوت الظـــالم: "ينجـــد عنـــد الشـــابّ  مـــاالالت الغامضـــة الخصـــبة، مثلبالـــدّ 

 أنالتشــخیص وهــو  أوالتجســید : عــدة منهــا بأســالیببنــى هــذه الصــور وتُ  )...("أغــاني النــور"و

  1.»نسانيإغیر ما هو  إلى ةإنسانیّ نسب صفة تُ 

یبنـي  أني المركبة، نجد في هذا القسـم مـن الصـورة الشـعریة اسـتطاع الشـابّ  ةالصور  أّما «

، عنــدما یــتكلم الشــاعر عــن ماضــیه هادئــةٍ  بأنغــامٍ  تبــدأ كأنــه ســنفونیةقصــیدته بنــاءا فنیــا محكمــا 

الشـباب، كیـف سـار فـي حاضـره مــع  وحاضـره وكیـف رقـص فـي الحیـاة مـع ماضـي، وشـدا مـع

  2.»األشواكاللیالي حافي القدمین فوق 

تجربتهـا فـي الحیـاة والخـوف واالنعزالیــة  إلـىعـدم اهتمـام نـازك المالئكـة بالصـورة عائــد  إنّ 

  .التي عاشتها

هــا مــن حظّ  تأخــذاعرة لــم الّشــ أنّ  ،مــن نقــد عبــد الرحمــان رضــا لنــازك المالئكــة ضــح لنــایتّ 

  .المیدانالدراسة في هذا 

                                                           

، 1981  بیروت، دار النهضة العربیة، 2عبد القادر القط، الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ط - 1
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طریـق بـث  عـن خیال الشعري الذي جوهره التشخیصجوهر ال أني في المقابل یرى الشابّ 

ذات الشاعرة علیه، وفي الوقت نفسه ال یفصل الصـورة الشـعریة عـن  وٕاسقاطالحیاة في الواقع 

لیكــرر صــورا جدیــدة  الكآبــةجدیــد فــي صــور الشــاعر یحــاول التّ  أنّ  إذعالقتــه بــداخل القصــیدة 

  .بداخله تفرغ ما

ا كالهمـا اهتّمـ أنیتفقـان فـي  "يقاسـم الشـابّ  أبـي"و "نازك المالئكة" أنمما سبق،  یتبّین لنا

 إلــــى باإلضــــافة "يالقاســــم الشــــابّ  أبــــي" أنّ ن فــــي مــــكبینهمــــا ی واالخــــتالف، اإلیقــــاعيبالجانــــب 

  .أهملته نب الداللي عكس نازك المالئكة التيبالجا اأیضً ، اهتم اإلیقاعياهتمامه بالجانب 
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  :الصورة الشعریة عند جماعة المهجر

لثـة الصورة الشعریة عند جبران نتیجة التفاعل بین ما یـرى بعینـه العادیـة، وعینـه الثا إنّ  «

  .الجبراني الممیز األدب أنجبتالتي  األولىتصوراتها، والمواد  جّسدتُ وهي بالتالي 

الطبیعــة تــوحي بالتشــابیه واالســتعارات مصــادر الصــورة عنــد جبــران، فلــم تعــد ت ددّ لقــد تعــ

والطبیعــة، الــتقط مــن مظاهرهــا  اإلنســانصــارت عالمــا یعكــس التفاعــل بــین  وٕانمــاوالكنایــات، 

  .قانونا وحیاة

 أووالــدالالت، فكانــت بــذلك طریقــا بــین المــادة الملموســة  اإلیحــاءاتدة متعــدّ  جــاءت صــوره

رؤیـا  اإلیحـاءاتهـذه  إلـىتـاح الوصـول مف ة، وجعـلق من المـادّ تعالمحسوسة، وروح الفكر المن

ــ أصــوات إلــىصــغي ســماعیة وبصــریة، فــراح یُ ان والمكــان، وهــي تتجــاوز الزمــ ها دالتــي ال توّل

  1.»بها الحناجر وال تضجّ  األلسنة

س علـى طبقـتهم النـاماضـي قـوة الحیـاة، متدفقـة العاطفیـة، فیشـعر  أبـيتظهر فـي شـعر  «

ــــى تباعــــد  ــــوازعهم  أنهــــمهم بر أوطــــانهم ومشــــاومــــذاهبهم وعل ــــه صــــورة عــــن نفســــهم ون ــــرون فی ی

  .وتفكیرهم

 إذا :"أبـي ماضـي"لشـعر  الیقظـةدار  أصـدرتهافي مقدمة المجموعـة التـي  اقال زهیر مبرزً 

ــالع ا، فلــن تجــد المطــ"ئــلاالجــداول والخم"نظــرت فــي دیوانــه  رك بالمعلقــات أو ذكّ لفخمــة التــي ُت

                                                           

  .228وحداثة، المرجع السابق، ص أصالة: مها خیربك ناصر -  1



والمهجر أبولو جماعة عند النقدیة القضایا                   : الفصل التطبیقي  

 

 
86 

محاولــة لتعبیــر  إالّ ا لــیس فیــه ا جدیــدً تجــد لوًنــ مــاوٕانّ اتصــل بــذلك،  ابالمیتــي العــرب والعجــم ومــ

  1.»الرابطة أعضاءجدیدة هي ولیدة التي عاشها مع زمالئه  أفكارعن 

 ابرانـي هویـة ممیـزة، وطابًعـلفـن الجُ ا إعطاءفي  اهم� مُ  اللصورة دورً  نّ أ مّما تقدم، یتجلى لنا

نوي اللــذین ســاعدا جبــران علــى التقــاط اوالخیــال الثّــ لــياألوّ الخیــال بــین وج از هــا تُــنّ بــه، أل اخاًصــ

لـرؤى او  فـقتوای امـن جدیـد بمـ اترتیبهـ وٕاعادةثم تفتیت هذه الصورة لخارجي،االصور من العالم 

فـي لذاتیة وهو ما جعله تیـارا شـعریا فشـل ال الشاعر غارقا في همومه اتیة، لقد ظّ برانیة الذّ الجُ 

  .مسایرة الواقع

 هارتباطـــ ذمنـــ "ماضـــي أبـــي إیلیـــا"بـــع خصـــائص شـــعر ن نتّ أ أردنـــا إذا، أخـــرىومـــن جهـــة 

وحــي الــذي یغلــب الرّ  ليالتــأمّ عر ك الّشــاســنجد الكثیــر مــن ممیزاتهــا عنــده، فهنــ نــافإنّ بالرابطــة، 

یعــیش  ألنــهالمـادة ال تعنــي الشـاعر  أصــبحت، "الجـداول والخمائــل"عاتــه فـي دیوانــه علـى مقطو 

  .فسنّ بال بالروح ویهتمّ 

تنـوع القافیـة والتخفیـف  رنغم جدیـد ومتنـوع قـد إضفاءقدر طاقتها حاولت  ولوأبّ جماعة  نّ إ

  .من ثقل الوزن القدیم

                                                           

 :ث، الموقع االلكترونياوالفكر والتر  اإلبداعجریدة السمیر، شعراء المهجر، لبنان،  -  1
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ل المعجــم العصــري الــذي فــاظ تمّثــة مــن خیــال خصــب، واأللة عنــدهم مســتمدّ ور نــت الّصــاك

 ي تشـفّ یـة وهـا تكـون كلّ جزئیـة وحیًنـ –الصـورة  –تكـون  اعة، وهي حیًنـالجمایعیشه جیل هذه 

  ).أبو شادي(وق الشّ د عن العاطفة وتجسّ 

مـــن تشـــبیه واســــتعارة  –ن یّ عنـــد المهجـــری –الجزئیـــة  الصـــور أنّ نجـــد  ،أخـــرىومـــن جهـــة 

ا الشاعر یرسـم بحروفـه وكلماتـه صـورً  نّ رسل تتعاون في رسم صورة كلیة، فكأوكنایة ومجاز م

  .في شعرهما ا كبیرً زً الطبیعة قد شغلت حیّ  أنّ ن لنا ذلك یبیّ  ام بریشته ولعلّ الرسّ  اكالتي یرسمه

شـعراء  أنّ یكمـن فـي والمهجـر  أبولوبین جماعة  في توظیف الصورة الفرق أنّ  ،ضح لنایتّ 

حـزانهم أل استسـلمواشـعراء المهجـر  أنالتجسـید والتشـخیص، فـي حـین  إلـىمـالوا  أبولـوجماعة 

  .وآالمهم

  .في كال المدرستین خرآ إلىقد اختلف من شاعر  هامفهوم أّما
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  :الطبیعة عند جماعة أبولو والمهجر

 :عند أبولو  - أ

بتجربـة ل لـذلك مكـن أن نمثّـیُ  ،فـي دواویـنهم وأشـعارهم وا بالطبیعـةقـد مـرّ أبولو  إّن شعراء  

مــن اإلشــارة  نــا البــدّ غیــر أنّ  ا فــي دیوانــه،ا بــارزً تأخــذ حیــزً  هفالطبیعــة عنــد « "يأبـو القاســم الشــابّ "

وصف الطبیعة لم یكن مقصودا لذاته، بل أراد الشاعر مـن خاللـه أن یـربط بینـه وبـین  إلى أنّ 

ي یتعلق بالطبیعة تنقله منذ نشـأته األولـى ومن أبرز العوامل التي جعلت الشابّ  ،أحواله النفسیة

كن متعــددة ذات مظــاهر طبیعیــة مختلفــة ثــم تنقلــه فــي أثنــاء مرضــه األخیــر أّمــامــع أســرته فــي 

ف إلــى ذلــك اتجاهــه إلــى ا للصــیف البــارد والشــتاء الحــار، أضــات الصــحیة، طلبــبــین المنتجعــ

ه للطبیعـة فـي قصـیدته حّبـى الشعر الرومانطیقي وانصرافه عن فنـون الشـعر التقلیـدي وقـد تجلّـ

  :والتي مطلعها جمیلةٍ  جبلیةٍ  ةٍ التي نظمها في منطقة ریفی" الرعاةأغاني "المشهورة 

              اعسة  النّ  اةِ یَ لحَ لِ  ينِّ غَ یُ  حُ بْ صُ الْ  لَ بَ قْ أَ 

  .ةسَ ائِ المَ  ونِ صُ الغُ  لِّ ي ظِ فِ  مُ حلُ ى تَ بَ والرُّ 

بـه  فكرة الطبیعة مسیطرة علیه حتى بعد أن دخـل فـي آخـر سـنوات عمـره، ویسـتبدّ  ثم تظلُّ 

ا عــن النــاس، وعــن همــوم شــعبه ا بعیــدً العــیش فــي الجبــال والغابــات، منفــردً  الطبیعــة وحــبّ  حــبّ 

. ســالة التــي نــذر نفســه لهــاقضــیته فــي مطلــع شــبابه، مســتغنیا عــن الكفــاح وعــن الرّ الــذي حمــل 



والمهجر أبولو جماعة عند النقدیة القضایا                   : الفصل التطبیقي  

 

 
89 

وهــو ال یكتفــي بــأن ینشــد هــذه الحیــاة لنفســه فقــط، بســبب مرضــه، بــل راح یــدعو اآلخــرین إلــى 

  1.»ا منهم أن یفعلوا فعلههذه الحیاة طالبً 

ها وعلـى رأسـهم التـي عاشـو  رواد جماعة أبولو من الطبیعة في التعبیر عن المأسـاة انطلق

فـــي الطبیعـــة الحـــل األنســـب  یجـــده لوطنـــه الحبیـــب، فهـــو ي وهـــذا یعكـــس حّبـــأبـــو القاســـم الشـــابّ 

  مــه األمـــلأّما فـــتحُ صـــها فــي هیئـــة صــدیق لــه إذ تزانــه فشخّ هــا تشـــاركه همومــه وأحلمعاناتــه ألنّ 

لــــزم الشــــاعر بإیجــــاد حلــــول جذریــــة لكــــل یُ  ،وهــــذا مــــا یجعــــل شــــعره غایــــة للتعبیــــر عــــن الــــذات

  .المشكالت التي تعانیها اإلنسانیة

آلالمـــه فكانـــت بـــذلك  اعر فهـــي المدركـــةُ ابض للّشـــفالطبیعـــة عنـــد جماعـــة أبولـــو القلـــب الّنـــ

التـي عاشـوها ة ورة الحقیقّیـولو في رسم الصّ ت جماعة أبّ عراء، فوقفر إلهام الكثیر من الشّ مصد

  .والتفاؤل دت كرامة الشاعر وزرع األملة التي جسّ بواسطة األلفاظ الموحیّ 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .29، ص2004مجید طراد، دیوان أبي القاسم الشابي ورسائله، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان،  -  1
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 :بیعة عن جماعة المهجرالطّ   -  ب

العهــم علــى الشــعر الرومانســي ون إلــى أمریكــا واطّ لقــد ســاعدت هجــرة الشــعراء المهجرّیــ «

رقیقـة، فطبیعـة لبنـان الغربي في بروز اتجاه رومانسي عنـد الشـاعر إحسـاس مرهـف وعواطـف 

والغابــــات الكثیفــــة بأشــــجارها امخة ى أن یعشــــق الغابــــة فیجــــد الجبــــال الّشــــســــاعدت جبــــران علــــ

صـطدم بـالمجتمع لمـا فیـه مـن االطبیعـة، فعنـدما  وأزهارها وریاحینها مما نمـى فـي أعماقـه حـبّ 

ملجــأ یرتمــي فــي أحضــانه، وكانــت وقهــر لإلنســان وجــد بهــذه الطبیعــة  واضــطهادظلــم وفســاد 

فسـاد وظلـم م كـل فیـه مـن آفـات فحمـل المعـول وانهـال یحطّـغضبته عارمة على المجتمـع ومـا 

غضـب . ة وتصـمیمه في المقابل لم یحـاول البنـاء الـذي یطمـح إلیـه بجدّیـفي هذا المجتمع ولكنّ 

مـــا فـــي شـــعر جبـــران تلـــك  م غضـــبه علـــى اإلنســـان، وأظهـــرجـــا صـــبّ و مـــن المجتمـــع وشـــروره 

ـــ ـــدافع فـــي قصـــائده للتعبیـــر عّم ـــي تت ـــدور فـــي أعماقـــه،الصـــور الت ویعتمـــل فـــي صـــدره مـــن  ا ی

ر بهـا الشـاعر عـن مضـمون ة مـن الطبیعـة، یعّبـرة مسـتمدّ این، وهي معّبـوتب اضطراب وتناقض

فى علیهـا اء فهـي قریـة أضـنَّـي كنـف الطبیعـة الغَ ة، وهـر فیهـا القریـة اللبنانّیـصـوّ قصیدته التـي ی

ــ خیــال الشــاعر مســحة مــن الخیــال الرائــع بصــوره الرائعــة صــادرة عــن خیــال ق، وٕاحســاس محّل

جـد دت الصـور فـي شـعر جبـران هـذه الصـور الـذي وُ تردّ  وشعور رقیق، اشةمرهف وعاطفة جیّ 

  1»ا یرتاح إلیهمّ رؤو  انّ حضفي الطبیعة 

                                                           

  ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر1حسین علي محمد، األدب العربي الحدیث الرؤیة والتشكیل، ط -  1

  .163، ص1999القاهرة، 
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محلقــین إلــى وطنــه  إیلیــا أبــو ماضــي وهــو فــي المهجــر یحملــه خیالــه علــى جنــاحین أّمــا «

امـــه الحلـــوة التـــي قضـــاها فـــي أحضـــان الطبیعـــة، وفـــي ربـــى لبنـــان حیـــث ر أیّ لیتـــذكّ " لبنـــان"األم 

ار للصـــبّ  ةً شـــجیّ  أّمـــاواقي تغنـــي أنغوالّســـ ســـمات تدغـــدغ األشـــجاراأللـــوان، والنّ دى یمـــوج فـــي الّنـــ

بـــدع بهـــا الشـــاعر فـــي ي یُ كـــل هـــذه الصـــور التـــ. الشـــاعر وكیانـــه مشـــاعر حـــن یهـــزّ واللّ  والحـــبّ 

االغتراب مـن المهجـر إلـى  وصف الطبیعة تعیده من المهجر إلى الوطن، أو یدفعه خیاله إلى

ة واالغتـراب عـن ة جمیلة تمثل عالم الغربف صورة كلیّ ة یؤلّ الجزئیّ هو في صوره هذه الوطن، ف

وكـان فـي مطولتـه " سـتائر الهـودج"نـرى ذلـك واضـحا فـي  "معلـوف قشـفی"یـن وفـي دواو . الواقع

ة عنـده لیســت جلیــة أو لكــن الطبیعــ ومـانتیكیین فــي اهتمــامهم بالطبیعـة،الر  ذوّ یحــذو ُحــ األحـالم

لنــا الصــورة  ر عــن التجربــة وٕانمـا بــالغ فــي الحفــاوة بهــا، واهبــامل دورهــا فــي التعبیــألفاظهـا تســتك

م شاعر ذي خیال محلق، قادر على االبتكار والتعبیـر بفنیـة أّماتلو الصورة، التي تجعلنا نقف 

د الطبیعــة ویجعلهــا مشــاركة یجّســ عــن عشــقه للطبیعــة، وامتــزاج مشــاعره بهــا فــي طــابع خــاصٌّ 

  1.»طل القصیدة في أحالمهلب

شــفیق "بیعــة، باإلضــافة إلــى اق الطّ مــن عّشــ "إیلیــا أبــو ماضــي"و "بــران خلیــل جبــرانجُ " عــدّ یُ 

الطبیعـة شـعرت  فكـأنّ  ون بجمالهـا وصـفائهاوغیرهم من شـعراء المهجـر، فنجـدهم یتغّنـ "معلوف

هـا وهـي فیور كانوا یبدعون كل هذه الصّ  .شعرافباحت لهم بأسرارها وأباحت لهم  همبصدق حب

 یبحــث مــن أكثــر الشــعراء تفــاؤًال  "إیلیــا أبــو ماضــي"وكــان . إلــى أوطــانهم ل شــوقهم وحنیــنهمتمّثــ
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 أن نلحـظ یمكـن ماك" ابتسم"خیر مثال على ذلك قصیدة  ولعلّ  ،مهما كانت ظروفه الفرجعلى 

یمكـن ظیفهم لعنصـر الطبیعـة أوجه تقارب واخـتالف بـین شـعراء مدرسـة أبولـو والمهجـر فـي تـو 

  :یلي فیما حصرها

ـــأوون إلیهـــا بیعـــة مصـــدر ا، فالطّ  وثیقًـــصـــاًال بالطبیعـــة اتّ صـــالهم اتّ  - ـــذلك ی إلهـــامهم فهـــم ب

 .متأملین ظواهر الحیاة والكون

  هــي دراســة كــل محمــل شــعري تقریبــا ولــووأبّ الدراســة الطبیعیــة فــي نظــر شــعراء المهجــر  -

 .عر هو صورة الطبیعةشّ ال ألنّ 

 .یربط هؤالء الشعراء بین الخیال الشعري والطبیعة -

ــ - ــ: بیعــة إلــى قســمینمون الطّ یقّس هــم ســكبوا عــواطفهم ة، إضــافة إلــى ذلــك أنّ صــامتة وحّی

ا تصــویر خــارجي، ثــم یصــورونها عــن رونها فــي فصــل الشــتاء وهــذفبــذلك یصــوّ علــى الطبیعــة 

 .داخلي طریق أحزانهم وهذا تصویر

 :یلي جماعة أبولو والمهجر تندرج فیما نقاط االختالف بین أّما 

سیسـه، كـل تحدید مفهوم الطبیعة وتوظیفهـا كـل حسـب أقالیمـه وأحاى اختالفهم حول أدّ  -

 .اا فنیً في تصویر الطبیعة تصویرً  منهم له موسیقى خاصة به

ناجیهــــا ویمتــــزج بهــــا ي الــــذي یــــأوي إلیهــــا ویُ اعر العرّبــــا لحیــــاة الّشــــالطبیعــــة انعكاًســــ عــــدّ تُ  

 .ا وحي شعره منهامستلهمً 
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  :الرمز عند جماعة أبولو والمهجر

 :أبولوعند   - أ

ــــدعها الّشــــ ةٌ إیحائّیــــ مــــز وســــیلةٌ الرّ     ــــرز وســــائل التصــــویر الشــــعریة التــــي ابت اعر مــــن أب

  .ثري بها لغته الشعریةیر لغویة، یُ عیه الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبالمعاصر عبر س

مــز اكتشــاف شــعري حــدیث، أصــبح منــذ ذلــك الحــین موضــع اهتمــام وبحــث فــي الرّ  إنّ  «

محاولـة : وفي مفهومه العام )...( المختلفة، كعلم األدب وعلم اللغةمجال مجموعة من العلوم 

دركــــة بــــالحواس فــــي هیئــــة صــــور أو أشــــكال دة أو شــــعور أو فكــــرة غیــــر مُ تقــــدیم حقیقــــة مجــــرّ 

لـى واقـع ل هـذا الواقـع إلمـادي المحسـوس لیحـوّ عري یبدأ مـن الواقـع امز الشّ محسوسة، إذن فالرّ 

  1.»نفسي وشعوري تجریدي

ــــى اإلیحــــاء بمــــا یُ  مــــز أناعر مــــن خــــالل الرّ الّشــــ یســــتطیعُ  ــــه ویجعلهــــا قــــادرة عل ثــــري لغت

  .یستعصي على التجدید والوصف من مشاعره وأحاسیسه

ــــو بــــالرّ اهتّمــــ « عــــن  "نــــازك المالئكــــة"رت مز ووظفتــــه فــــي أشــــعارها، وعّبــــت جماعــــة أبول

تمضــي مــز مــن الواقــع المــادي وهــو رمــز الطفــل، ومــن ثــم مــن خــالل اســتخدامها للرّ  إحساســها

لـــه فـــي النهایـــة إلـــى معنـــى تجریـــدي حوّ ا علـــى امتـــداد القصـــیدة لتُ ا فشـــیئً د هـــذا الرمـــز شـــیئً جـــرّ تُ 

 عمیـقٌ  ه في الوقت نفسـه حـزنٌ ، ولكنّ قریرٌ  ودیعٌ  ه الشاعرة حزنٌ ر عنخالص، فالحزن الذي تعبّ 
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مــا فهــو حــزن طفــل مرهــف ناصــع، ال یســكن تلــك الطبقــة الخارجیــة مــن اإلحســاس وٕانّ  وراســخٌ 

ة علـى عماق، وعلى هذا النحـو تمضـي الشـاعرة فـي تطـویر رمزهـا حریصـر في أعمق األیستق

ر صـداقة ومـودة صـبعـدین مـن أبعـاده، وهمـا الوداعـة والعمـق، ومحاولـة أن تعقـد معـه أوا إبراز

ل العالقـة لـه وهكذا ینمـو الحـزن والطفـل مـن خـالعلیه في حدب حفي، وتدلّ  يوألفة، حیث تحو 

راهمــا ینــدمجان فــي بعــض األحیــان ونــرى أحــدهما یبــرز لیتــوارى خلفــه نالمعقــدة بینهمــا، حیــث 

اآلخر فـي أحیـان أخـرى بالتبـادل وبحیـث ال یسـتغني الواحـد مـن الطـرفین علـى اآلخـر فـي فهـم 

   1.»الرمز واستیعاب داللته وٕایحاءاته

  ا، حیــث كشــف فیــه عــن صــراع األضــدادًبــومركّ  ي متــداخالً شــعر الشــابّ وجــاء الرمــز فــي  «

لیــل والحلــم یــل والمســاء بداللــة واحــدة، أو الّ دما أكثــر مــن رمــز بداللــة واحــدة، فقــد ورد اللّ مســتخ

  .بیع هكذا، وتفهم هذه الدالالت من خالل القصائد الواردة فیهاوالخوف والرّ 

لم والحـزن وقتـل األحـالم واسـتخدمها للغربـة والرهبـة لظّ ي عن صورة اللیل بـار الشابّ وقد عبّ 

لمــة خاصــة ل وٕان غلبــت علیــه داللــة الحــزن والظللحــب والجمــا ااســتخدمها رمــز والضــعف، كمــا 

  :عندما یقول

  هُ احَ رَ مَ  اءُ فَ ا العَ دَ غَ  یعْ بِ رَ  وْ َأ          یلْ وِ طَ  لٍ یْ لَ  فِ سَ عَ ي لِ كِ بْ أَ  تُ سْ لَ 

  هُ احُ زَ أَ  نْ مَ  دْ جِ نَ  مْ لَ ا وَ انَ رَ عَ  دْ قَ                یلْ قِ ثَ  ٍب طْ خَ ي لِ تِ رَ بْ ا عِ مَ نَّ إِ 
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ویــل والحــدیث داللــة علــى بقــاء المســتعمر علــى أرض یــل مــع العســف الطّ ر لنــا اللّ فقــد صــوّ 

الم معــة، إذن هــي رمــز للّظــهــذا المحتــل وهــو ال یملــك إال الدّ  اتجــاهتــونس، مــع وضــوح ضــعفه 

  .لم الذي یصرخ اتجاه بعض مظاهرهوالظّ 

  :بداللة الحزن وفي هذا یقوللم ا لهذا الظّ رموزً  أو أقلّ ا كثیرًة وقد استخدم الشاعر وجوهً 

  ةِ یَ اسِ القَ  ةَ عَ وْ اللَ  كِ قُ انِ عَ تُ               شاكرَ ي أَ الِ مَ  حْ فُ السُ  ةُ قَ بِ زْ أَ 

  1.»ىسَ األَ  َس أْ كَ  رَ جْ الفَ  كِ فَ شَ رْ أَ أَ          وبِ لُ القُ  بُ دْ نَ  لَ یْ لَ الْ  كِ عَ مَ سْ أَ 

ـــم كالشـــابّ كـــان  ـــه إیحـــاءات ي یحل ـــم عنـــد  « إنّ ، ار األمـــلفـــي استحضـــ كثیـــرةثیـــرا، ول الحل

  حر والوداعــةمــن رمــوز األمــل، وقــد أســقطه علــى أحالمــه، بصــفات الجمــال والّســ ي رمــزٌ الشــابّ 

للحظـات، وهكـذا یسـیر  ضـه عـن المـرارة ولـوس الذي یهرب به إلـى خیالـه الـذي یعوّ ه المتنفّ ألنّ 

بیع رمــز لهــا داللتهــا وٕایحاءاتهــا، فــالرّ  ا جمیلــةً وصــورً  ا شــعریةً نــتج مــن أشــعاره رمــوزً الشــاعر لیُ 

  2.»بول والزوالد والعطاء، والخریف رمز الذّ التجدّ 

مــز كــال حســب رأیــه الخــاص ي مفهــوم الرّ نــازك المالئكــة وٕابــراهیم الشــابّ  مــن ى كــاللقــد تبّنــ

رمــز "ا لتجربتهــا الخاصــة مسـتمدة إیــاه مــن الواقــع المــادي وهــو رت عنــه تبًعــفنـازك المالئكــة عّبــ

ة نابعــة عــن شــعور وٕاحســاس فــي شــكل صــورة حقیقّیــ ئتــهُ ا هیّ ا عمیًقــالــذي نــرى فیــه حزًنــ" الطفــل
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علـى  بیعـة وهـذا یـدلّ مـز الواحـد بـدالالت كثیـرة مسـتوحاة مـن الطّ ي فاسـتخدم الرّ الشـابّ  أّمـا ،قـوي

 .ي وأغراضه وصورهدت فیها فنون الشابّ ته التي تعدّ ة الشاعر وشاعریّ رمزیّ 

ث تجعل إحساسـنا بحی ة،لشاعران استخدما الرمز بألفاظ موحیأن كال اأبرز ما یجذبنا إّن 

 .ا یقطر بالعذوبةرنینً  افوسهمفي نُ  ا من أبناء الطبیعة التي تركتمهقاء ألنّ ع بالجمال والنّ یشی

ـــا ـــت فـــي أّم ـــاط االخـــتالف بینهمـــا تمثل ـــازك المالئكـــة"الشـــاعرة  أنّ  نق ـــم مـــن  "ن ـــت األل تناول

 وعالقتــــه باإلنســــان فیــــه أســــئلة فلســــفیة وجودیــــة عــــن ماهیتــــه  في وجــــودي تطــــرحمنظــــور فلســــ

و فــي اآلن  ،فس اإلنســانیة المتمثلــة فــي اختیــار األلــم والــتخلص منــهفــي الــنّ  وتعكــس التنــاقض

قــد یكــون الشــعر بالنســبة  :ة فهــي تقــولّیــب فــي تجــاوزه بــل تقــیم معــه عالقــة حمیمترغــ ذاتــه ال

  .لإلنسان السعید طرفا ذهنیا غیر أنه بالنسبة للمحزون وسیلة حیاة
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 :الرمز عند جماعة المهجر  -  ب

اء اللفظـي، وخلـق جـو عـاطفي یحـ، واإليأثیر الموسـیقین التّـمز عنـد المهجـریّ قوام الرّ  « إنّ 

الكلمــات الداخلیــة والخارجیــة، وأخــذوا  اون بموســیقینســجم مــع تجــاربهم فــي رمــوزهم فراحــوا یهتّمــ

مـــــوز عـــــون فـــــي أوزانهـــــم ویســـــتخدمون الرّ لون وینوّ عر مـــــن قیـــــود القـــــوافي ویشـــــكّ رون الّشـــــیحـــــرّ 

جبـران "هـذا علـى أذن المتلقـي ف يّ المستوحاة من الطبیعة والواقع لما لهـا مـن إیحـاء ووقـع سـحر 

 ه علـى الحـّس وهو یتوجّ . في مواكبهخلود اي تلك اآللة القدیمة رمز للالنّ خذ من یتّ  خلیل جبرانّ 

یح واألرض ومـــا هـــذه الرمـــوز ســـوى مس والمـــاء والـــرّ والعقـــل والخیـــال، وفـــي طلیعـــة رمـــوزه الّشـــ

أســـاُس الحیـــاة  والمـــاءُ  ونـــارٌ  مس نـــورٌ ا، فالّشـــخـــذ منهـــا رمـــوزً ة ولهـــذا یتّ األساســـیّ عناصـــر الكـــون 

ة التـــي مـــع نزعتـــه اإلنســـانیّ  وانســـجامٌ  صـــب، وكـــل هـــذا تأكیـــدٌ ، واألرض خمطلقـــةٌ  والـــریح طاقـــةٌ 

  1.» شأةبرهن على تساوي الخلق في أصل النّ تُ 

الحجـــر "و" العنقـــاء"طریـــق الرمـــز واإلیحـــاء فـــي قصـــائده  طإیلیـــا أبـــو ماضـــی"وقـــد ســـلك  «

  التــي أخــذ منهــا رمــز اإلنســان األنــاني المغــرور" التینــة الحمقــاء"وقصــیدته  "المســاء"و "الصــغیر

وال یمتلـــك القناعـــة، بـــل وال یجـــود " عاطفـــة األنـــا"علـــى نفســـه  تطغـــىإال ذاتـــه،  الـــذي ال یعشـــق

  : بمجادات علیه القدر الذي یجعلها تجود بخیراتها على غیرها
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          ةً قَ اسِ بَ  انَ نَ فْ ة األَ ضَّ غَ  ةٍ ینَ تِ وَ 

  ْر ضَ تَ حْ یُ  فُ یْ الصَّ ا وَ هَ ابِ رَ تْ ِألَ  تْ الَ قَ 

            1.»ينِ دَ جَ وْ أَ  ضِ رْ ي األَ ي فِ الذِ  اءُ ضَ القَ  َس ئْ بِ 

كاملـة مــن أحـداث تنامــت فیهـا العقــدة إلــى أن  قــت فـي القصــیدة عناصـر القــّص وقـد تحقّ  «

جدیــد فــي الرمــز التّ  ولعــلّ  ةً تشــاؤمیّ  ینــة، وعكســت النهایــة نظــرةً انحــدرت فــي نهایتهــا بانتحــار التّ 

دته فـي قصـی "وبرشید أّیـ"ة والتي نجدها عند ین برز في مثل هذه القصص الرمزیّ عند الرابطیّ 

وهـو فـي " یخحلـم فـي المـرّ "یخ وخضـرته وریاضـه فـي قصـیدته وقد عاین المـرّ " العصفور والفخ"

غبـة فـي الوصـول إلـى العـالم المثـالي الـذي لـم یجـده شـعور والرّ ا مـن عـالم الّال حلمه هـذا مـدفوعً 

ماء والهــروب إلــى عــالم آخــر هــو احتجــاج علــى عــالم ش عنــه فــي الّســعلــى األرض فــراح یفــتّ 

  2.» فیه ر وماالبش

فقـــد رمـــزوا  ،وظلـــمٍ  وحـــروبٍ  بأوطـــانهم مـــن مجاعـــاتٍ  روا بمـــا حـــلّ ین تـــأثّ المهجـــریّ  بمـــا أنّ 

مـز الواحـد فتنـاولوا الرّ  علـى شـعرهم رة، وقـد عكسـت النظـرة التشـاؤمیةة ومعّبـلبالدهم برمـوز دالّـ

العالقـات ا، تجعلـه یكشـف ى خاًصـاعر فتمنحـه مغـزً والتـي یعانیهـا الّشـ عوریةا لتجـاربهم الّشـوفقً 

ة وتضـیف هـذه اعر االبتكارّیـة التي تربط الشيء بغیـره مـن األشـیاء، فبـذلك تنمـو قـدرة الّشـالحیّ 

ــالرمــوز أبعــادً  عــل فــون الطبیعــة فــي رمــوزهم بكــل معطیاتهــا وهــذا مــا جیوظّ  فهــم ،ةً وفكرّیــ ةً ا فنّی
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شـعر، ففـي ا یزید إقبالهم علـى الاء ممّ ؤثر في نفوس القرّ أشعارهم ذات طابع خاص وسحري، ت

دة بحیــث ذات دالالت موّحــ ارمــوزً شــعر إیلیــا أبــو ماضــي وجبــران وغیــرهم مــن جماعــة المهجــر 

  .یشتركون في نفس الحالة التي أیقظت ضمیرهم العربيّ 

 جماعـة أبولـو والمهجـر فـي اسـتعمالهماأهم نقاط التقارب واالخـتالف لـدى  لى أنّ نخلص إ

  : مز كاآلتيللرّ 

مــز الــذي یحمــل دالالت للرّ  اهــؤالء الشــعراء فــي توظیفهمــعــت مصــادر اإلیحــاء لــدى تنوّ  -

 .عةمتنوّ 

وحى مـن سـتمـز المُ لرّ اسـتخدام افـي جدیـد شعر هذه المدرستین بعـض مظـاهر التّ  یعكُس  -

 .بیعةالطّ 

عن طریق الرمز، فیكـون  امط الوصفي في تصویر معاناتهممنهما على النّ  اعتماد كال�  -

 .ابذلك لغة والموسیقى إیقاعً 

  :تالف بینهم نبرزها في أهم النقاطخجد أوجه افي حین ن

ف كــل مــن هــؤالء الشــعراء الرمــز حســب معانــاتهم النفســیة، فجماعــة أبولــو تســتعین یوّظــ -

ال على الحزن وترید أن تقیم معه عالقة قویة وتتجاوب معه، بینمـا جماعـة المهجـر بالرمز الدّ 

المریـر وهـذا مـا نجـده فـي دواویــنهم فـاؤل للخـروج مـن الواقـع ب نهایـة الحـزن عـن طریـق التّ تترقّـ

 .عریةالشّ 
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مــز وســیلة للفــرد فــي اإلفصــاح عــن هــذه عراء عــن آالمهــم وأحــزانهم جعــل مــن الرّ تعبیــر الّشــ

  .المعاناة بإضافة دالالت جدیدة لألدب العربيّ 
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  :اإلنسانیة النزعة

 اإلنسانیة :  

ا ، فقــد عــرف قــدیمً )اإلنســان(المســمى بـــ تنا تعریفــات ال حصــر لهــا لهــذا الكــائن لقــد صــادف

  ).لغز(ه بأنّ 

ـــ « ـــ: اطق، وقیـــلوقیـــل هـــو ذلـــك الكـــائن الّن ـــأّن ه ینجـــو ه روح وجســـد، ودنیـــا وآخـــرة، كمـــا أّن

  إنســانانه أّنــ: نــاء وقیــلعقبــي الف لــه مــن لــه الوجــود بمقــدار مــا صــحّ  بمقــدار مــا یهلــك، ویصــحّ 

  .خولوٕانسان زائف مدصحیح مقبول،  إنسان

ه فــي العقیــدة اإلســالمیة هــو اإلنســان یولــد بــذنب غیــره ویمــوت بـذنب غیــره، لكّنــ نّ إ: وقیـل 

مـا طـواه فیها رأى وسـمع ویـدین بوجدانـه فی الخلیفة المسؤولة عن جمیع ما خلق اهللا یدین بعقله

  .الغیب، فال تدركه األبصار واألسماع

ــذلك نجــده واّس درك مــا وراء الحــُیــو  حــّس فالعقــل یكتشــف أســرار مــا حولــه، وبالوجــدان یُ  ، ل

ْنَســانَ "  :ســبحانه وتعــالى یقــول ســورة  " َتْقــِویٍم ثُــمَّ َرَدْدَنــاُه َأْســَفَل َســاِفِلینَ  ِفــي َأْحَســنِ  َلَقــْد َخَلْقَنــا اْإلِ

  ).5-4(التین اآلیة
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واإلنسـان . فـي آن واحـد لالنحطاط ، وأهًال  للرقيّ عتبر اإلنسان أهًال فمن خالل هذه اآلیة یُ 

كلیــف وأهــل للتّ  وأهــل للخیــر والشــرّ  ،قص، ألنــه أهــل للكمــال والــنّ حمــد ویــذمّ فــي عقیــدة القــرآن، یُ 

   1.»ماء واألرضكریم، بین خالئق السّ ة، أهل للتّ والمسؤولیّ 

  :في اإلنجلیزیة یشیر إلى عدة معاني منها "ةاإلنسانیّ "ومصطلح  «

 .ةة والنقدیّ وح الفردیّ ة والرّ الكالسیكیّ  الحركة اإلنسانیة وٕاحیاء اآلداب -

 .ة الخیر بصفة عامةة أي محبّ الخیریّ  -

ــالفلســفة اإلنســانیّ  - د قیمــة اإلنســان وتحقیــق ذاتــه مــن خــالل العقــل وكثیــرا مــا ة حیــث تؤّك

 2.»ة خارقة للطبیعةترفض اإلیمان بأي قوّ 

وراء  ، ســعيٌ ونــوازعٌ  ، دوافــعٌ وغرائــزٌ  جســدٌ  وروحٌ  عقــلٌ : هــذا هــو اإلنســان فــي القــرآن الكــریم

  .وانحطاطٌ  الحقیقة، سموٌ 

هـا واحـد، خیرهـا أسـرة واحـدة، نسـبها واحـد وٕااله -هامن أسالفها على أعقاب–اإلنسانیة  أّما

  .قاهة فیما أحسنه واتّ قى شیئا، وصدق النیّ من عمل حسنا، واتّ 

 ِإنَّ  ِلَتَعـاَرُفوا َوَقَبائِـلَ  ُشـُعوًبا َوَجَعْلَنـاُكمْ  َوُأنثَـىٰ  َذَكـرٍ  مِّن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاُس  َأیَُّها َیا :"قال تعالى

  ).13(الحجرات اآلیةسورة  »"َخِبیرٌ  َعِلیمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َأْتَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ 
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 :عند جماعة أبولو  - أ

ؤس وٕابـــراز بعـــض المظـــاهر إلـــى الحـــدیث عـــن المـــرأة، وتصـــویر الُبـــ" أبولـــو"التفـــت شـــعراء 

  .ظلمة في المجتمعالمُ 

 تـــهنعـــزل عـــن مشـــكالت بیئذلـــك اإلنســـان االنطـــوائي المُ  عـــدّ فـــي نظـــرهم، ال یُ  اإلنســـان إنّ «

  ســـدیدةً  ســـهمون فـــي معالجـــة مشـــكالت مجـــتمعهم معالجـــةً وعصـــره وقـــد أخـــذ هـــؤالء الشـــعراء یُ 

فس اسـة فـي الـنّ أشعارهم مظاهر الحرمان والبؤس فضربوا بذلك علـى األوتـار الحس� ووسعوا في 

ة التي مألت األكوان من حولهم بعبق كـان لـه أثـر ة فانبعثت منها األلحان اآللمة، الراثیّ البشریّ 

  .ینكالى والبائسین والمحرومیتامى والثّ حر في نفوس الالسّ 

زعـــة تعـــاطفهم مـــع المـــرأة التـــي ویـــأتي علـــى رأس هـــذه الموضـــوعات التـــي تشـــملها تلـــك النّ 

  1»ة وازدراءر القوم إلیها نظرة سخریّ ا ینظُ ا عانسً بغیً یطان، فصارت احتوتها حبائل الشّ 

ة افقــة أو الضــالّ هم وتعــاطفهم مــع القطــط والكــالب النّ زعــة اإلنســانیة رثــاؤُ ومــن مظــاهر النّ «

  :یقول في بعض أبیاتها" كالب الطریق"قصیدة بعنوان " حرتيأزهار الذكرى للسّ "ففي دیوان 

  َشرْدَن ِفي ُكِل َواِدي               َهِذي الِكَالب الَلَواِتي

  2.»ِمَن الَعَذاِب َتَوَلْت                وِمْن َجَفاِء الِعَبادِ 

                                                           

  .221-220ص المرجع السابق، وء النقد الحدیث،محمد سعد فشوان، مدرسة أبولو الشعریة في ض -  1
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ا مــــن متــــاعبهم وآالمهــــم ا كبیــــرً لــــوا عــــنهم قــــدرً ثوا عــــن مكفــــوفي البصــــر، وتحمّ كمــــا تحــــدّ  «

عـن هـذا  والصعوبات التي تواجههم في الحیـاة، وهنـا إشـارة إلـى عنـاوین القصـائد التـي تحـدثت

ریر الّضــ(لعلــي محمــود طــه و) ائــهح التّ لیــالي المــّال  -11ص -ة العمیــاءالموســیقیّ : (الموضــوع

    يللشابّ ) أغاني الحیاة -78إلى عازف أعمى ص(للسحرتي و) كرىأزهار الذّ  -05ص

  1.»ألبي شادي وغیرها) ة وضاللأشعّ  -87ریرات صالضّ (و

  ةة وٕانســانیّ مــا فكرّیــة قیّ یحمــل فــي شــعره مــع القیمــة الجمالّیــ لقــد كــان أبــو شــادي رائــد أبولــو

  :یقول

  يرِ كْ فِ  نُ بْ ا اِ نَ ، أَ يَ اَ و هَ  نُ بْ ا اِ َأنَ 

  نْ امَ ا الزَ ذَ ي هَ فِ  یُش عِ أَ  تُ سْ لَ وَ                    

  يرِ قَ بْ عَ  رِ صْ عَ  لِ كُ بِ  یُش عِ أَ 

  2.»انْ یَ ي البَ فِ وَ  ورِ عُ ي الشُ فِ  قَ لَ أَ تَ                    

بــألوان رائعــة مـــن  "أبــي شـــادي"نـــت حیــاة وأدب فیعــة التــي لوّ ة الرّ زعــة اإلنســـانیّ ثــار النّ آ إنّ 

ة ة فـــي شـــعره إلـــى اإلنســـانیّ ه عـــاش مثالّیـــواضـــحة فـــي شـــعره، ألّنـــ ،واإلخـــاء اإلنســـانيّ  الحـــبّ 

  .اسالم بین النّ والسّ  ع الحبّ حیمة یوزّ الرّ 

  

                                                           

  .231، صالمرجع نفسه -  1

منیر نوما، أحمد زكي أبو شادي رائد التحرر، دار الجبهة الدیمقراطیة للسالم والمساواة البرید  - 2

  .11:16على الساعة  2017-04- 20في  eletihad.44@gmail.comاإللكتروني 
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  :ة عند المهجرزعة اإلنسانیّ النّ . ب

 )...( ة فـــي األدب العربـــي الحـــدیث ضـــعیفةزعـــة اإلنســـانیّ النّ  إنّ  «: یقـــول ســـالمة موســـى

ة یتعــالون علــى الشــعوب التــي یعیشــون بینهــا، وعــالج هــذه العّلــ األدبــاء ال یزالــوا نّ ذلــك أ ةُ وعّلــ

  1.»ةلواء اإلنسانیّ  بإیجاد أدب یرفعُ  نشوء جیل أدبي، یهتمّ 

ة علیــه بــذر بــذور مــن یســعى لإلنســانیّ «: یقــول" میخائیــل نعیمــة"هــاهو ذا مستشــار الرابطــة 

 وحــــي الــــذي یســــعى إلیــــه، فعلــــىهوات، وهنــــا یحصــــد الكمــــال الرّ اإلیمــــان واقــــتالع أشــــواك الّشــــ

ــــــاإلنســــــانیّ  ــــــي ثمــــــار المحّب ــــــي ســــــمّ ة إن أرادت جن ــــــاد الت مت جســــــد ة أن تقطــــــع أشــــــواك األحق

  2.»ةاإلنسانیّ 

 وصــریحةٌ  صــادقةٌ  ةٌ إنســانیّ  فتصــدر عنــه نزعــةٌ  -أحــد أعضــاء الرابطــة–رشــید أیــوب  أّمــا «

ة في فیه عوامل الظلـم والحقـد والشـرور، ترفـرف فـي جنباتـه طیـور المحّبـا تنا كونی� تنشر مجتمعً 

  3.» ةالم والعدالة والحریّ والسّ 

فكـار جـرت بهـا ذه األة علـى شـعراء الرابطـة القلمیـة، ومثـل هـقد طغت الجوانب اإلنسانیّ  «

روح ة اإلنســانیّ : "ةاإلنســانیّ ف عنــدما عــرَّ " جبــران خلیــل جبــران"ین، وفــي مقــدمتهم أقــالم الــرابطیّ 

                                                           

سالمة موسى وآخرون، النزعة اإلنسانیة في األدب العربي الحدیث، مجلة اآلداب العدد : ینظر -  1

  .07، ص1952التاسع، 

  .07المرجع نفسه، ص -  2

  .78فضل سالم العیسى، النزعة اإلنسانیة في شعر الرابطة القلمیة، المرجع السابق، ص -  3
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  ل الحیـــاةة بـــین األمـــم المتكلمـــة بالمحبـــة إلـــى ســـبة الســـائدلوهّیـــة علـــى األرض، تلـــك األُ لوهّیـــاألُ 

الســـــخریة علـــــى ســـــامعي  ولـــــن تقـــــوى )...(هـــــاموالنـــــاس یضـــــحكون مســـــتهزئین بأقوالهـــــا وتعالی

  1»إلى األبد )...(حون إلى األبدة فیسبّ ة، وتابعي أقدام األلوهیّ اإلنسانیّ 

ة زعـة الفلسـفیّ نوحـه إلـى النّ جُ  "إیلیـا أبـي ماضـي"مات التي نلحظها في شعر من أهم السّ  «

یــؤمن ه ّنــاســة والمجتمــع، إد والعــدم والسیّ لــة فــي رؤیتــه للمــوت والحیــاة والوجــو فــي أشــعاره المتمثّ 

المـوت لـیس  ث عنـه، وأنّ ا تتحـدّ آثـاره باقیـة دائًمـ نّ وإ  ،ا حتى بعد مماتهدً اإلنسان مخلّ  نّ ا أدائمً 

واضـحة  ةِ الفلسـفیّ  زعـةِ النّ  وتظهر تلك. هو آخر المنتهى بل هو مرحلة جدیدة من مراحل البقاء

د والوحــدة التــي ل والتفــرّ التأّمــاعر یمیــل دائمــا إلــى ، وكــان هــذا الّشــ"الطالســم"ة فــي قصــیدة جلّیــ

مـن  خذُ ا في استكشاف حقیقة الوجود وما یزخر به من أفكار ویتّ  خصبً یجد في بصمتها مجاًال 

ة ســوس منهــا إلــى صــور مادّیــمحل الّال أطیافهــا ویحــوّ اجي نــوحدتــه، ویُ ل بیعــة ملجــأً مظــاهر الطّ 

ائمــا یــف المســافر دهــو الطّ لــى الــوطن شــأن كــل شــعراء المهجــر كــان الحنــین إه شــأن. كــةمتحرّ 

  2»ث عن وطنه وذكریاته وشوقه إلیهلم تخل دواوینه من التحدّ بداخله، ف

حیــث  ة؛نزعــة إنســانیّ : هنــاك نزعتــان راء الســابقة لشــعراء المهجــر، أنّ لنــا مــن خــالل اآلیتبــّین 

  والخیــر والجمــال تــدعو إلــى الحــقّ ورســالة  اس،اعر إلــى الّنــة ینقلهــا الّشــلة ســامیّ اســر عــن ر ّبــتع

  .اإلنسان، والنزوع إلى المثل العلیا وتهذیب نوازع الشقيّ 

                                                           

  .78ص ابطة القلمیة، المرجع السابق،فضل سالم العیسى، النزعة الإلنسانیة في شعر الر  -  1
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  ل فـــي الحیـــاةالتأّمـــ بهـــاویقصـــد  ،فـــي التأمـــل اســـتغراقهمفهـــي نتیجـــة روحیـــة، الزعـــة نّ ال أّمـــا

القــیم  و ة ولعــل مرجــع ذلــك مــوازنتهم بــین موقــف اإلنســانعــات الصــوفیّ طلّ وأســرار الوجــود، والتّ 

  .والقیم المادیة في المجتمعات الغربیةرقیة وحیة في المجتمعات الشّ الرّ 
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:خاتمة

بعـد هــذا المشــوار المضــني مــن البحــث والفحــص والدراســة اســتطعنا أن نخلــص مــن خــالل 

:كل ذلك إلى مجموعة من الخالصات والنتائج اآلتي ذكرها

الــذي شــهدته الحركــة كــان لمدرســتي أّبولــو والمهجــر الــدور البــارز فــي التحــّول الكبیــر .1

.هضةة في عصر النّ ة العربیّ النقدیّ 

ق إلـــى ات والوجــدان، والتطـــرّ ي بالـــذّ فــي التغّنـــأبولـــوعر عنــد جماعـــة ى مفهـــوم الّشـــیتجلّــ.2

.عراء مع الحیاةة وصراع الشّ القومیّ ة و المواضیع االجتماعیّ 

ـــأكثـــرعر عنـــد مدرســـة المهجـــر یظهـــر مفهـــوم الّشـــ.3 ـــ: ةفـــي الحرّی عبیـــر ة الفكـــر والتّ حرّی

.}یاغة، الوزنغة الصّ اللّ { القوالب القدیمة ر من والعاطفة، والتحرّ 

.وروالصّ األلفاظالالت ا في الدّ جدیدً غة استعماًال اللّ أبولواستعملت جماعة .4

.األسلوبرة وسالسة ة والكلمة المعبّ غة الحیّ كانت مدرسة المهجر تمیل إلى اللّ .5

بیـــرهم عـــن عریة؛ فـــي تعجربـــة الّشـــفـــي مفهـــوم التّ أبولـــوأدبـــاءمـــع المهجـــرأدبـــاءفـــق یتّ .6

فكیـر طابعه الخاص في التّ لكل منهم أنّ إال، أوطانهممعاناة واحدة، وهي شوقهم وحنینهم إلى 

.عبیروالتّ 

جـــاه الوصـــفيواالتّ أمليالتّـــاتي واالتجـــاه الـــذّ جـــاه العـــاطفيّ االتّ أّبولـــوبـــرز لـــدى شـــعراء .7

بیعـة صـر الطّ ا مـع عنااعرة نفسـیات الّشـخـذ فیهـا الـذّ ة تتّ رومانسـیّ بیعة برؤیـة ما وصف الطّ السیّ 

.رٍ معبّ بنحو رمزيٍّ 
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لــه ال یشــتقّ وشــعريٌّ مهــمٌّ روائــيٌّ عنصــرٌ هــاأنّ علــى المــرأةالمهجــري إلــى األدبنظــر .8

.غبار

وٕاظهــارفــي االلتفــاف إلــى تصــویر البــؤس أّبولــولــدى شــعراء ةاإلنســانیّ زعــة ت النّ تجّلــ.9

.بعض الجوانب المظلمة في المجتمع

فس الـنّ وأسـرارفـي الحیـاة أمـلالتّ ل فـي روحیة؛ تتمثّ زعة ن: كان لمدرسة المهجر نزعتانّ .10

.  على لونه وجنسهظرِ النّ بغضِّ اإلنسانوهي تفاعلهم مع ةإنسانیّ نزعة و . ةالبشریّ 

یمــة بشــكل علمــي وفــي األخیــر نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا إلــى حــد مــا فــي تناولنــا لهــذه التّ 

ــــة، ویبقــــى هــــذا  ــــرغم مــــن حداثــــة عهــــدنا بمجــــال الدراســــات العلمیــــة األكادیمی صــــحیح علــــى ال

.ا علمیةوروحً ة،الموضوع بحاجة إلى دراسات أخرى أكثر صرامة منهجیّ 
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  ﴾جماعة أّبولو﴿

 أبو قاسم الشابي: 

  

 :والدته  -أ 

  .ةة اإلفریقیّ الواقعة في شمال القارّ  یعةة الودراء، هذه الدولة العربیّ ضفي تونس الخ

في الغرب  ة للجزائرة، واحدة من ضواحي توزر المحاذیّ في تونس البلد، وفي الشابیّ 

أبوه  )...( 1909ة سنة نسبة إلى الشابیّ " يأبي القاسم الشابّ "األوسط من البالد، كانت والدة 

وفي تلك  )...( ا في عدد من قصبات تونس وحدتهاضی� محمد بن بلقاسم الذي عمل قا

ثر مرض عضال أصاب القلب في إر، كانت وفاته ز ة، ضاحیة تو ات، أي الشابیّ النقطة بالذّ 

  .، عن یناهز الخامسة والعشرین1934میم، وذلك سنة الصّ 
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  :دراسته، ثقافته - ب

 علیم بتونس في ذلك العصر، فألمّ یتونة، أشهر معاهد التّ درس شاعرنا في جامع الزّ  «

ة، من لغة وأدب، وتالوة للقرآن الكریم، وتجویده وحفظه وتفسیره، إضافة ة والدینیّ بعلوم العربیّ 

عر كان المهمین علیه، فعكف میله إلى الشّ  الحدیث النبوي الشریف، لكنّ مام ببعض لإلى اإل

على قراءة أدب  ة في القدیم، وتوفرّ عراء المعاصرین له، وشعراء العربیّ على قراءة دواوین الشّ 

عراء خاصة، والشّ  "نعیمة"و "جبران"ین، یّ ر و ین والسین اللبنانیّ عراء المهجریّ وشعر األدباء والشّ 

  . مارتین، وشیلر وبایرونالفینشي،  ادین الرومنطقیین من االنجلیز والفرنسیین، الغربیّ 

ة التي حفل بها في ذلك العصر رجمة إلى العربیّ ر على شعر هؤالء عن طریق التّ توفّ 

  1.»ةة والتونسیّ ة واللبنانیّ ة المصریّ ت العربیّ عدد غیر یسیر من المجّال 

  :شعره -ج

اح ینشرها في عدد من متقدم، ور  ي في سن جدّ القاسم الشابّ ظهرت بواكیر شعر أبي  «

 ت، وسرعان ما تنام"ولوأبّ "و "ةالنهضّ "ة والمصریة، منها الت األدبیة التونسیّ الصحف والمج

ا شعره فقد أمّ " عري عند العربالخیال الشّ "سماه أة، فوضع كتابا ة واألدبیّ ة والفنیّ ملكته الشعریّ 

 ا سنین طواال من قبل أن یتمّ مخطوطً  ظلّ " أغاني الحیاة"سماه أجمعه في حیاته، في دیوان 

ت حوالي یت ظلّ ائع الصّ طبعات هذا الدیوان الذّ  ا، بل قیل إنّ طبعه الحقا، من بعد موته طبعً 
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ى اآلن موضع اهتمام ومازالت في العدید من عواصم ومدن األقطار العربیة، وهي حتّ 

  .اعر العظیمة هذا الشّ ارسین والمعجبین بعبقریّ الباحثین والدّ 

عریة تقصر أو تطول ي بضعا ومائة قصیدة أو مقطوعة شّ دیوان أبي القاسم الشابّ  یضمّ 

بیعة والوجدان، وقد التزم في معظم ثاء والطّ والغزل والرّ  كوى والحبّ تبعا للمناسبة، في الشّ 

  والبحر العروضي الواحدة الواحدة، یّ فوي الواحد، والقاعر القدیم لجهة الرّ قصائده عمود الشّ 

ن كان إ ن كان خرج على لجهة الروي الواحد، والقافیة الواحدة، والبحر العروضي الواحد، و إ و 

خرج على هذه الست أحیانا كثیرة، في العدید من القصائد ذوات الروي والقافیة المختلفین لكن 

قة أصحاب مة بعض القصائد جاءت على طریثن إ و  )...( ضمن البحر العروضي الواحد

تماما بما ألزموا به أنفسهم لجهة  تزمولم یلالموشحات، وان لم یغرق فیها إغراق هؤالء، 

   1.»)...( ور والبیتالحفاظ على نمطیة المطلع والدّ 

  :عريمذهبه الشّ  - د

الذي  العامّ  وللجوّ  )...( ةة المتردیّ یّ ة والسیاسة واالقتصادیّ كان لألوضاع االجتماعیّ  «

م، وهو 1934-1909اعر، عنیت حقبة مابین عامي ة التي عاش فیها الشّ ساد الحقبة الزمنیّ 

  غییرقافة، في مواجهة ریاح التّ ین والثّ قلید في العلم واألدب والدّ الجو الذي غلب علیه روح التّ 

طریقها بعسر شدید على أكثر من صعید، في  ة التي راحت تشقّ وموجة الحركات التجدیدیّ 

                                                           

  .06، صالمرجع السابق ي،الشابّ یحي شامي، دیوان أبي القاسم  -  1
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خ تحت ة التي رسّ ة وللمعاناة الشخصیّ ة واالجتماع واللغة والفكر، وكان للعوامل الذاتیّ السیاسیّ 

 االبن اضطرّ ما  1929سنة  هم قلبه وموت والدكر، تضخّ بالذّ  ئها هذا الشاعر، ونخّص بع

، إضافة إلى االثنینخوته الصغار، وٕاعالة ولدیه الصغیرین إة إعالة إلى االضطالع بمسؤولیّ 

  .إعالة الوالدتین، أمه وزوجته

 م1881تحت وطأة سیاطه من سنة  كان لالستعمار الفرنسي الذي كانت تونس تئنّ 

  زة التي طبعت عصر النهضة و االنبعاث بطابعها الممیّ ة واألدبیّ وكان للثقافة الشعریّ  )...(

األثر البالغ في طبع بة ة واأللمانیّ ة واالنجلیزیّ ة الفرنسیّ نطقیّ اعنیت ثقافة شعراء المدرسة الروم

ك تكاد ال تجد في بطابعه الممیز الفاضح، بحیث أنّ " أغاني الحیاة"شعر صاحب هذا الدیوان 

ن منها بشكل أة، و نطقیّ اتلك المدرسة الرومعر سوى تداعیات تلك الثقافة، وخصائص هذا الشّ 

والهروب من  فسعن األلم والعذاب والحزن، االنطواء على النّ  خاص اإلفراط في الحدیث

ة ة شعوریّ ة حسیّ ة صوفیّ بة ومناجاتها في لغة رمزیّ غر عور بالبیعة واالحتماء بها من الشّ الطّ 

  ":أغاني التافه"ة على سبیل المثال قوله من قصیدة تحمل عنوانا لها قة والشفافیّ في غایة الرّ 

  ! ساهْ آو  ولكنْ  وابتساماتٌ ***                اهْ یّ إ و  كان في قلبي صباحٌ 

  ! آهْ  الناسِ  وبَ قلآه ما أشقى ***                  المیاهْ  إعصارُ  ما أهولَ  آهٍ 

العاطفة واإلحساس والشعور من قصیدة  عن تقدیسه فی حقوله الذي یفصمنه  نّ إ و 

  :یقول" نانفكرة الفّ "عنوانها 
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  .وشعوْر  عواطفٌ  دنیاك كونٌ ***       ما         فإنّ  عورِ وللشّ  عورِ بالشّ  ْش عِ 

  1.»على التفكیْر  شیدتْ  لو لتجفَّ ***      ها     وٕانّ  العمیقِ  على العطفِ  شیدتْ 

  .ياعر في حیاته إلى أن توفات الشّ هذه هي معظم محطّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .07یحي شامي، دیوان أبي القاسم الشابي، المرجع السابق، ص -  1
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 نازك المالئكة: 

  

، ونشأت في بیت علم وأدب، في 1923نازك المالئكة في بغداد عام  الّشاعرةولدت 

  وأبیها الباحث صادق المالئكةسلمى عبد الرازق أم نزار المالئكة،  الّشاعرةها رعایة أمّ 

غة ة لالستزادة من معین اللّ حدة األمریكیّ هت إلى الوالیات المتّ انویة ثم توجّ أكملت دراستها الثّ 

عملت . لعربیة التي أجیزت فیهاغة اباإلضافة إلى آداب اللّ  1950االنجلیزیة وآدابها عام 

  .ةة التربیة في جامعة البصر كلیّ ذة مساعدة في اتأس

غة العربیة االنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والالتینیة، باإلضافة إلى اللّ : تجید من اللغات

ة ببغداد والماجستیر في األدب المقارن ة التربیّ غة العربیة من كلیّ وتحمل شهادة اللیسانس باللّ 

  .من جامعة وسكونس أمریكا

  .م1965ألدباء العرب المنعقد في بغداد عام لت العراق في مؤتمر امثّ 

  : الیةعریة التّ الشّ عر المجموعات لها من الشّ  :آثارها



 الملحق

 

 
118 

  ّ1947یل صدر عام عاشقة الل. 

 1949شظایا ورماد صدر عام. 

  1957قرارة الموجة صدر عام. 

  1965القمر صدر عام شجرة. 

 1977یاة وأغنیة لإلنسان صدر عام مأساة الح. 

  ّ1978صدر عام ورة الة والثّ للص. 

  طبع عدة مرات -دانمجلّ  –األعمال الكاملة. 

  :ولها من الكتب

  ّعر المعاصرقضایا الش. 

  ّة في المجتمع العربيّ التجزیئی. 

  ّرفة الحمراءالصومعة والش. 

  ّعرة الشّ سیكولوجی. 

  1.في القاهرة 2007یونیو  –من حزیران  21لخمیس توفیت یوم ا

  

 

                                                           

  www.diwanalarab.com/spip.php?article3113نازك، دیوان العرب، الموقع االلكتروني،  -  1
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ة، وأحدث الیقظة ة والثقافیّ هضة الفكریّ 

 ا كتبه وما كتب حوله فهو شاعرٌ 

ترك خلفه آثار  ة وقدفس اإلنسانیّ 

ة وهو كتابات نشهد له باالمتیاز ونحفظ له المنزلة السامیة في 

وأنهى  1889بسكنتا في جبل حنین في لبنان في شهر تشرین األول من عام 

األوكرانیة بین  اجامعیة في بولتافی

وسي ثم أكمل فات األدب الرّ 

119 

 ﴾ جماعة المهجر﴿

 :میخائیل نعیمة

هضة الفكریّ ، هو واحد من الجیل الذي قاد النّ 

ا كتبه وما كتب حوله فهو شاعرٌ ا لمّ ا كبیرً ة مكانً جدید، وأفردت له المكتبة العربیّ 

فس اإلنسانیّ في الحیاة والنّ  وكاتب مقال ومتفلسفٌ  وناقدٌ 

ة وهو كتابات نشهد له باالمتیاز ونحفظ له المنزلة السامیة في ة والروسیّ 

.  

بسكنتا في جبل حنین في لبنان في شهر تشرین األول من عام 

جامعیة في بولتافیا بخمس سنوات بعتة، ة الفلسطینیّ دراسته في مدرسة الجمعیّ 

فات األدب الرّ لّ الع على مؤ ى له االطّ نّ ستحین م، 1911

 میخائیل نعیمة

، هو واحد من الجیل الذي قاد النّ ر العربيّ المفكّ 

جدید، وأفردت له المكتبة العربیّ وقاد إلى التّ 

وناقدٌ  ومسرحيٌّ  وقاصٌّ 

ة والروسیّ ة واالنجلیزیّ بالعربیّ 

.عالم الفكر واألدب

 :حیاته  - أ

بسكنتا في جبل حنین في لبنان في شهر تشرین األول من عام بولد «

دراسته في مدرسة الجمعیّ 

1911و 1905عامي 
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وحصل على ) 1911منذ كانون األول عام (ة حدة األمریكیّ دراسة الحقوق في الوالیات المتّ 

سها أدباء عرب في المهجر وكان سّ ة التي أة القلمیّ إلى الرابطّ  انظمّ  ،)ةاألمریكیّ (ة الجنسیّ 

ب سع نشاطه األدبي لقّ م، واتّ 1932فیها، عاد إلى بسكنتا عام  "لجبران خلیل جبران"نائبا 

   1.»1988فبرایر  22بناسك الشخروب توفي في 

 :أعماله  -  ب

" تها الجدیدةسنّ "بعنوان  1914ة األولى سنة نشر نعیمة مجموعته القصصیّ «: صالقصّ 

قطع على ما نا و" العاقر"ة اني نشر قصّ م الثّ ا یتابع دراسته، وفي العاي أمریكوكان حینها ف

ة قصصه الموسومة بعنوان م إلى أن صدرت قمّ 1946ى عام صیة حتّ یبدو عن الكتابة القصّ 

 أبو"ة أعوام نشر ، وبعد ستّ م، وفیها الكثیر من شخصه وفكره الفلسفيّ 1952سنة " دمرادا"

ازع إلى النّ  العربيّ  ا لألدب القصصي اللبنانيّ ا جامعی� عا مدرسی� ج، التي صارت مر "ةبطّ 

ه وضعها مقابل كتاب التي یقال أنّ " أكابر"قد نشر مجموعة  1956ة، وكان في عام العالمیّ 

السبعین  ا منه أنّ ظن� " سبعون"، وضع نعیمة روایة وحیدة بعنوان 1949لجبران سنة " النبي"

  2.»والتسعونه عاش حتى التاسعة ، ولكنّ ةآخر مطاف

  

                                                           

، 5م، ط1973، 1، دار المعلم للمالبین بیروت، ط1میخائیل نعیمة، المجموعة الكاملة، مج -  1

  . 5م، ص1999

  .92-91المرجع نفسه، ص -  2
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  :المؤلفات -ج

قله التألیفي ث "میخائیل نعیمة"وضع  ،سائلقد والرّ االت والنّ قراسات والموفي مجاالت الدّ «

  :نوردها بتسلسلها الزمني) اكتابً 22(

  .1932كان، اكان م -

  .1934، بالمراحل، درو  -

  1936جبران خلیل جبران،  -

  .1945زاد المعاد،  -

  .1946، ردالبیا -

  .1948األوثان، كرم على درب  -

  .1949صوت العالم،  -

  .1953یجور، ور والدّ النّ  -

  .1957الریح،  في مهبّ  -

  .1963أبعد من موسكو ومن واشنطن،  -

  .1965الیوم األخیر  -

  1972هوامش،  -

  .1973في الغربال الجدید،  -

  .1974بن آدم، نجوى الغروب، ا قة، یامقاالت متفرّ  -
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  .1974حافة، اراته من میخائیل نعیمة وأحادیث من الصّ تمخ -

  .1977رسائل من وحي المسیح،  -

 1.»ات، شذور وأمثال، الجندي المجهولضوم -

  

  

    

  

   

                                                           

  1972، 4، مؤسسة نوفل، ط1932ینظر، میخائیل نعیمة، سبعون حكایة عمر، المرحلة الثالثة  -  1

 .94- 93ص
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