
 (62المحاضرة )
 في شعر المهجر القضايا الفنية

مثمما حفؿ شعر الميجر بالعديد مف المضاميف الجديدة، فقد توافر عمى تجديد القصيدة 
مف ناحيتيا )الشكمية وخصوصًا ما يتصؿ فييا باألوزاف والقوافي واساليب التعبير وبناء الصورة 

وا في تجديدىا اندفاعات قوية الفنية وعنصر الموسيقى الشعرية. كما عنوا بالمغة الشعرية واندفع
مما حقؽ ليـ موقع الريادة في معظـ ىذه المسائؿ، وىو ما يتفؽ مع تطمعاتيـ في بناء القصيدة 
العربية الحديثة بناء يستكمؿ اصولو المعروفة بثوب جديد يتناسب مع حياتيـ الجديدة وطموحاتيـ 

 فًا رائدًا.رفيعًا وموقكؿ الطرؽ التي تحقؽ لشعرىـ موقعًا في ارتياد 
شعراء الميجر في ارتياد كؿ الدروب والوسائؿ التي تحقؽ ليـ ما أرادوه ، وىكذا مضى 

 سواء في مسائؿ الشكؿ أو قضايا المضموف.
 في األوزان والقوافي:  -الصياغة الشعرية

وقؼ شعراء الميجر موقفًا صعبًا مف أوزاف الشعر القديـ ومالوا عف البحور الطويمة إلى 
لقصيرة أو المجزوءة، مما ىيأ ليـ الطريؽ إلى ولوج فف الموشح، لما فيو مف عذوبة البحور ا

 موسيقية واستسالمًا لطريؽ التعبير، وما تتميز بو مف بساطة.
ولـ يقؼ ىؤالء الشعراء عند حدود تقميد الموشحات االندلسية، بؿ تعدوىا إلى ما يحقؽ 

مؼ البحور، عمى خالؼ ما عيدناه في اندفاعيـ في التجديد. لذلؾ فقد صاغوىا عمى مخت
 الموشح األندلسي الذي آثر بحورًا محددة.

 وقد الءموا بيف بحورىـ وموضوعاتيـ التي تنسجـ معيا.
وكاف نسيب عريضة مف أشد المندفعيف في اتخاذ بحور تختمؼ عف البحور المعروفة 

بؿ يغير ويبدؿ، ويدخؿ ما لمموشح )فيو ال يسير فييا عمى طريقة الموشحات االندلسية تمامًا، 
القصيدة إلى مقطوعات شاء لو النغـ الموسيقي مف زيادة في التفاعيؿ أو نقص منيا. وىو يقسـ 

تتميز كؿ مقطوعات منيا بنغـ خاص وتسير في بحر معيف إلى أف تمتقي بتاليتيا في توافؽ 
 وانسجاـ(

لشعرية القديمة وبيف ولـ يكتؼ نيسب عريضة بيذا فقط، فقد مزج بيف بعض البحور ا
 الموشح االندلسي مزحًا مالئمًا في توافؽ تاـ.

وربما كاف لتأثر ىذا الشاعر وغيره باالساليب الغريبة اثر في تحقيؽ ىذا التجديد في 
الموشح، وكذلؾ الطالعيـ عمى الموشح االندلسي، وىو ما حقؽ ليـ التجديد في الصياغة 

و أنيس المقدسي، حيف رأى أف التوشيح الجديد متأثر مف والموسيقى الشعرية. وىذا ما اشار إلي
 جيتو بالطريقة االندلسية ومف جية أخرى بأساليب النغـ عند األوربييف.



عمى أف ىذا االقتحاـ الفني في مجاؿ البحور، والذي نفذوه عمى  فف الموشح، ال يعني 
قدماء ومحدثيف، فقد تمسؾ عزوفيـ عف البحور المعروفة التي نظـ عمى أوزانيا الشعراء العرب 

معظميـ بتمؾ البحور، وتصرؼ بعضيـ اآلخر بقسـ منيا، وسمؾ قسـ ثالث طريؽ البحور 
 االجنبية فصاغ بيا بعض قصائده.

وسبب عناية شعراء الميجر بالموشحات والنظـ عمى غرارىا فيما يبدو لنا، ىو أف ىذا 
مقاييسو الفنية، التي كانت منذ القديـ الفف ىو الوحيد الذي استسمـ لموقفيـ مف البحور، وأف 

خروجًا عمى البحور المألوفة، ىي التي انسجمت مع أىدافيـ في تغيير تمؾ البحور مف أجؿ 
 التنويع في القافية، أو المعب بعدد التفاعيؿ كما فعؿ ذلؾ شعراء الميجر.

شيد أيوب ومف أكثر الشعراء ولوعًا في تغيير القافية وتنويع البحار ألياس فرحات ور 
ونسيب عريضة وأميف الريحاني، فمنسيب عريضة موشحة بعنواف )النعامى( ولرشيد أيوب موشحة 

 أسميا )ذكرى لبناف( وأخرى عنوانيا )خمياني( وإللياس فرحات موشحو )يا حمامة(.
 ومع شيوع ظاىرة التنويع ىذه فإنيا لـ تكف شيئًا مبتكرًا، إذ سبؽ إلييا الشعر الميجري.

ا أف تحقيؽ ىذا التغيير في شكؿ القصيدة وتنويع موسيقاىا لدى شعراء الميجر، ويبدو لن
ضرورة اقتضتيا دعوتيـ إلى التحرر مف األشكاؿ التعبيرية في  -عمى األقؿ -كاف في نظرىـ

القصيدة. وفي ىذا المجاؿ دعى ميخائيؿ نعيمة إلى تحطيـ القافية، لما وجد فييا مف قيد يحد مف 
 وقد طبؽ دعوتو ىذه عمى أعظـ قصائده وىي )النير المتجمد(.قرائح الشعراء. 

 وجاءت قصيدة إيميا أبي ماضي )لست أدري( عمى نظاـ المربعات.
وكتب ميخائيؿ نعيمة أيضًا قصيدتو )لو تدرؾ االشواؾ( عمى غرار الموشح، إذ استخدـ 

 شكاًل موسيقيًا ينتيي باألفعاؿ.
 بعنواف )ساعة الغروب(. ولجورج صيدح قصيدة تقترب مف ىذا الموف

ولجبراف قصيدة بعنواف )أغنية الميؿ(، ولرشيد ايوب قصيدة )بربي لبناف( ينحو فييا ىذا 
.)  النحو، ولنسيب عريضة قصيدة )عمى طريؽ إـر

عمى أف ىذه التغييرات التي استشيدنا باسماء قصائدىا، لـ تسر عمى وتيرة واحدة، أو 
ذلؾ كمو لمزاج الشاعر، ولوف ح األندلسي، بؿ خضع تخضع لقاعدة ثابتة، كما حدث لمموش

 قصيدتو ونوع تجربتو.
كذلؾ فإف ىذا التنويع الموسيقي لـ يجر كمو عمى غرار نظاـ الموشحات، بؿ خالفو في 
كثير مف األحياف مخالفة ال تخضع لقاعدة معينة، وىذا ىو الذي حدا ببعض الباحثيف إلى أف 

ؿ صياغي جديد كؿ الجدة، ال تنتمي إلى طريقة الموشحات، وال يقوؿ بأننا )نجد أنفسنا أماـ شك
 يخضع في صوره وأوزانو وقوافيو وتوزيع أشطره لنظاـ مف النظـ المعروفة(



وليس ىذا فحسب، فقد استخدـ شعراء الميجر نظاـ المربعات والمخمسات بعيدًا عف 
 يعات. طريقتو المألوفة، بحيث صار لونًا جديدًا تخضع لو ىذه التنو 

ومف الشعراء الذيف حققوا ىذه الطريقة في قصائدىـ الياس فرحات في قصيدتو )موطني( 
وشكر اهلل الجر في قصيدتو )شالؿ تيجوكا( وميخائيؿ نعيمة في قصيدتو )صدى األجراس( 

 ولنسيب عريضة في قصيدتو )النعامى(.
ؽ معيف ومما ولجبراف وشفيؼ المعموؼ وغيرىما، مربعات ومخمسات ال تخضع ال تسا

 خضع لتحرر القافية، نظميـ عمى طريقة ما يسمى بػ )قصيدة النثر(.
وقد نظـ نعيمة في )ىمس الجفوف( ورشيد أيوب في )األيوبيات( شعرًا منثورًا والواقع أف 
إقداـ شعراء الميجر عمى التحرر مف  القوافي، والتغيير في األوزاف قد أوقعيـ في الكثير مف 

نعمة قازاف في )معمقة ة. ومف أشير الشعراء الذيف تعرضوا ليذه اليفوات، األخطاء الموسيقي
 االرز(.

دربو كثير مف الشعراء، لـ يرؽ آلخريف مف الذيف تمسكوا عمى أف ىذا التحرر الذي سمؾ 
باألوزاف المألوفة والقوافي االعتيادية، اعتزازًا بما ورثوه عف أسالفيـ، وربما يقؼ شعراء الميجر 

 في مقدمة ىذه الفئة مف الشعراء.الجنوبي 
 المغة واألسموب: 

المغة ىي أىـ وسائؿ التعبير، والمفظة ىي حجر األساس في المغة، لذلؾ فإف باحث 
الشعر الميجر يمكف أف يتجاىؿ ما حققوه مف تجديد في مجاؿ المغة، وخصوصًا تمؾ المفردات 

حرر والتجديد ورغبة في الخروج عمى وااللفاظ التي طوعوىا في قصائدىـ وفقًا لمنيجيـ في الت
 المألوؼ المعروؼ.

ويالحظ قارئ الشعر الميجري أف أصحابو قد توخوا الكممات الموحية وااللفاظ السائغة 
السيمة، وىذا ال يعني أنيـ ىدفوا إلى استعماؿ االلفاظ العامية وتبنوا بيا العبارات اليابطة، فعمى 

إال أنيـ قد ىدفوا إلى األلفاظ السيمة والعبارات البسيطة  الرغـ مف وجود ألفاظ مف ىذا القبيؿ،
عمى غرار ما أقدـ عميو العقاد بديوانو )عابر سبيؿ( الذي استخدـ فيو كثيرًا مف ىذه االلفاظ 
محاولة منو لتحقيؽ االنسجاـ بيف موضوعات قصائده وبيف بنائيا، ومراعاة الجميور الذي تصوره 

 ىذه القصائد.
مقاؿ الذي كتبو جبراف بعنواف )لكـ لغتكـ ولي لغتي( أفضؿ شاىد عمى ما ولقد كاف في ال

 نقوؿ، عممًا إنو قد تعرض لكثير مف النقد.
وقد دافع ميخائيؿ نعيمة عف جبراف في ىذه المسألة، ورأى أال مانع مف أف يشتؽ 

 الشاعر كممة مف الكممات ويستخدميا في شعره بوصفيا تجديدًا لمغة.
 استخداـ إيميا أبي ماضي لكممة )غرابيب( بدؿ )غرباف( .ومف أمثاؿ ذلؾ، 



وقد سوغ بعض الشعراء لنفسو استخداـ بعض األلفاظ األجنبية، وفي مقدمتيـ رشيد أيوب 
الذي استخدـ العديد مف األلفاظ مثؿ )أألشعة( و)الراديو( و)الدوالر( و)الكمنجة( و)القيثارة( 

 وأمثاليا.
اء الميجر حيف أقدموا عمى مثؿ ىذه االستخدامات وقد الحظ أحد الدارسيف أف شعر 

قصدوا االلفاظ المميئة بالقدرة عمى إثارة اإلحساس، كما راعوا أف تكوف قريبة مف النفوس، جيبة 
 .إلى األذف 

 والواقع أف شعراء الميجر قد دعوا إلى إلغاء الفروؽ بيف لغة الشعر ولغة النثر.
ونعيمة التي تتميز المغة فييا بالرنيف والحيوية،  وتتضح ىذه الظاىرة في قصائد جبراف

كما يتميز تركيبيا بالبساطة والجماؿ. وقد حدا ىذا بأحد الباحثيف إلى القوؿ بأف )العبارة في 
بأسموب اقرب ما األسموب الميجري تبدو في بساطة منقطعة النظير في الشعر، فتراىـ ينظموف 

  يكوف إلى النثر(
اقع أف الدارسيف قد اختمفوا في حكميـ عمى أسموب شعراء الميجر، وما تبعو مف والو 

اختراؽ لقواعد المغة أو االشتقاؽ أو استعماؿ ما ال يصح استعمالو في المغة الفصحى، فقد نعتيـ 
البعض بالتمرد عمى المغة والخروج عمى أصوليا ، وخاصة ما اقدـ عميو جبراف ونعيمة، في حيف 

ف يؤيدونيـ ويصفونيـ اقتحاميـ المغوي ىذا بأنو )آية البالغة في العصر الذي  وجدنا آخري
األسموب والعبارة والمغة في أدب نحياه، حيث يقوؿ )فما احوجنا الى سالسة ويسر وسيولة في 

 .والمعنى والصور ليتأتى مف التعادلية بينيما الروعة وااليقاع(تكوف فيو العناية بالفكر 
ف بعض شعراء الميجر وأدباءىـ لـ يسمموا مف االنحراؼ في بيئتيـ الجديدة والذي نراه أ

وثقافتيا التي تثقفوا بيا، وأف ىذا قد أبعد كثيريف منيـ عف األصالة المغوية واألسموبية والتي 
شعراء المشرؽ العربي أف يحتفظوا بيا مع سعييـ الحثيث نحو التجديد، ولنا في العقاد استطاع 

واضح فيما استخدموه مف عبارات موحية سمسة والفاظ سيمة بسيطة. استنبطت  وجماعتو شاىد
مف أفواه المارة والباعة في )ديواف عابر سبيؿ( ولكف الشاعر ظؿ محتفظًا فيو بعنصر الفصاحة 

 وسالمة العبارة مع تحقيقو لعنصر البساطة.
، أف كثيريف والدليؿ عمى أف تمادي بعض شعراء الميجر بالعنصر المغوي واالسموبي

منيـ ظموا محافظيف عمى لغتيـ الفصيحة واساليبيـ المتينة. ولـ يتساىموا فييا عمى االطالؽ، 
فآثروا االسموب العربي الرصيف، وىذا ىو الذي تميز بو معظـ شعراء الميجر الجنوبي )وكاف 

الطيعية، واشراؽ  اتجاه شعراء الجنوب االخذ باتجاه القوة في األسموب والبراعة في النسج والتوشية
الصواب الذي يجب أف يتبع حفاظًا عمى األصالة المشرقية في  اعتقدوالما  وألدبيـالديباجة، 
 . األسموب(



وممف يصدؽ في حقيـ ىذا الحكـ، كثرة كاثرة مف شعراء الميجر الجنوبي كالياس 
ازاف، وفوزي فرحات ويوسؼ صارمي وعقؿ الجر  وابي الفضؿ الوليد والشاعر القروي ونعمة ق

 المعموؼ وزكي قنصؿ.
ذا كاف شعراء الميجر الشمالي قد اختمفوا مع شعراء الميجر الجنوبي في بعض ما  وا 
يتصؿ بالمغة واألسموب، فيذا ال يعني أنيـ صاروا نقيضيف ليـ فيو، فثمة شيء منيـ طبع شعر 

 الميجرييف بطابعو المتميز، وىو الرقة األسموبية.
تميزت حنيف بخاصة، قد وحدت الجماعتيف عمى ىذه الرقة، التي وربما كانت قصائد ال

 بالعذوبة والرشاقة والحالوة.
الميجر كميـ، قد امتمكوا القدرة عمى اختيار األلفاظ الفتي تتحقؽ فييا والواقع إف شعراء 

ة الرشاقة والرقة التي اكتسب أساليبيـ نوعًا مف اليسر والسيولة. وأف البساطة في التعبير والرق
 الغنائية قد صارت عماد الشعر الميجري بعامة.

وربما تأتي ليـ ىذا مف الحرية الفنية التي ألزموا انفسيـ بيا، ومف قدرتيـ عمى التكيؼ 
 لمبيئة الجديدة التي صارت وصاًل بينيـ وبيف الثقافة الغربية.

ة إحاطة واسعة ناىيؾ عف أف كثيريف منيـ لـ يحيطوا بالعربية وبأسرارىا المغوية واألسموبي
ألنيـ لـ ينشأوا في ظؿ بيئتيا المشرقية في سوريا ولبناف، فالمعروؼ أف بعض شعراء الميجر 
ىؤالء قد تركوا بالدىـ منذ صغرىـ، وأف بعضيـ اآلخر قد ولد أصاًل في البيئة األمريكية الجديدة، 

كاف ىذا أحد األسباب لذلؾ لـ تترؾ العربية وثقافتيا واصالتيا وعمقيا آثار بصماتيا عمييـ، ف
الرئيسة التي أضعفت أساليبيـ، كما أضعفت حرصيـ عمى المغة وأصالتيا. لكف بعضيـ اآلخر 
قد حقؽ في شعره ىذه البساطة بما امتمؾ مف ذوؽ مرىؼ حدا بو إلى االبتعاد عف التكمؼ 

 المفظي.
ة الدالة وىكذا يمضي بعض شعراء الميجر في تحقيؽ المفظة الشعرية المنتقاة والعبار 

 والتعبير اليامس الرقيؽ.
 وتستطيع قصيدة زكي قنصؿ أف تعكس ىذه الدالالت الفنية.

 يقوؿ في قصيدتو )عمى ضريح سعاد(:
 رفت رفيف االقحوانة وانطفت من عمرها

 ماذا جنت حتى تصيدها الروى في فجرها
 يا رب أال تحبس فؤادي لحظة عن ذكرها أنا

 بسمة وضاءة في ثغرها قد عبدتك 
 وشممت أنفاس الجنان شذية في شعرها 



واألبيات كميا تجري عمى ىذا النسؽ مف البساطة والرشاقة والميونة والسيولة. لكف ىذا ال 
يعني خمو شعرىـ مف طابع البداوة، نفد يالحظ ىذا الطابع القديـ عند مجموعة مف شعرائيـ، 

 كابي ماضي ونعمة الحاج والياس فرحات.
غيره بالعبارة الشفافة الغنية بالموسيقى والممموءة بالصور الظميمة وربما تميز جبراف مف 

الموحية. وجبراف لـ يسمؾ ىذا األسموب لضعؼ في ثقافتو المغوية كما حصؿ لبعضيـ، فقد كاف 
 وصاحبو ميخائيؿ نعيمة مف أثقؼ شعراء الميجر عمى اإلطالؽ.

ميموس( وذلؾ لشفافيتو ىذا وقد نعت محمد مندور اسموب الميجرييف بصيغة )الشعر ال
 ورقتو وعذوبتو.

ومما لو صمة بأسموب الشعر  الميجري، استخداـ الرمز الذي صار وسيمة لمتعبير عف 
 مكونات نفوسيـ الحالمة، وغاية بيدؼ مجاف االداء في التعبير.

ويتضح الرمز في شعر جبراف ظاىرة متميزة في مقطوعاتو المشيورة )حفار القبور( والبي 
 قصائد )الثنية الحمقاء( و)الغدير الطموح( و)االبريؽ(.ماضي في 

 والحمد سميماف االحمد الذي يعيش في االرجنتيف قصائد رمزية جيدة.
وقد استخدـ شعراء الميجر الحوار في شعرىـ القصصي وغير القصصي، وبمغوا في 

 تجديده مستوى جيدًا لـ نألفو في شعرنا العربي.
 الوحدة العضوية

ئؿ الفنية التي حققيا شعراء الميجر في شعرىـ. الوحدة العضوية فقد مف أىـ المسا
تحدث عنيا ميخائيؿ نعيمة في )غربالة( ولكف الحؽ يقتضينا أف ننوه بسبؽ جماعة الديواف إلييا، 

والمازني، وبشكؿ دقيؽ يدؿ عمى فيـ لطبيعتيا ووظيفتيا في حيث وردت لدى العقاد وشكري 
 القصيدة.

في حيف صدر )الغرباؿ( عاـ  1291يواف كما ىو معروؼ عاـ وقد صدر كتاب الد
ىذا ال يمنع أف تكوف فكرة الوحدة قد اختمرت لدى ميخائيؿ نعيمة وصحبو، إذ ، لكف 1291

 نفذوىا في شعرىـ قبؿ اف يطمقوىا في تنظيرىـ.
إلى أف شعراء الميجر، قد حققوا في مجاؿ الوحدة العضوية ما وقد أشار أحد الباحثيف 

الشعر يضـ طائفة مف القصائد ذات طابع المجموعة الشعرية(، فأصبح ديواف ي بػ )وحدة يسم
معيف يكاد يكوف مشتركًا بينيا، وأصبح لو اسـ يمت بصمة إلى ىذا الطابع، ونممس ذلؾ في 
ديواف )أوراؽ الخريؼ( لندرة حداد، )االرواح الحائرة( لنسيب عريضة ، و)أغاني الدرويش( لرشيد 

ىمس الجفوف( لميخائيؿ نعيمة، و)االعاصير( لمشاعر القروي ، و)احالـ الراعي( ايوب ، و)
 .اللياس فرحات

 الصورة الشعرية: 



أما التعبير بالصورة فقد حققو شعراء الميجر وجودوا فيو، لكف جبراف ونعيمة والريحاني، 
 يحتموف في ذلؾ مركز الصدارة.

نيـ ينتقموف مف الصورة شعراء الميجر )التعبير بالصورة وقد اعتمد  عف وعي وبصيرة، وا 
الجزئية إلى الصورة الكمية، التي تصور مشيدًا كميًا، أو توضح شيئًا مترابطًا فيما يمكف أف نسميو 

القصيدة صورة موحدة، وتعتمد لوحة، وينتقموف مف الموحة إلى وحدة القصيدة برمتيا حيف تعتبر 
ئية التي تتآزر عمى رسـ معالميا. كما تتآزر الموحة بدورىا عمى مجموعة مف الصور الجز 

 الخطوط وااللواف عمى رسـ لوحة(
 ويتجمى هذان النوعان في قول ميخائيل نعيمة مخاطبًا نفسه:

 أني رأيت الفجر يمشي خمة بين النجوم
 ويوشي جبة الميل المولى بالرسوم

 يسمع الفجر ابتهااًل صاعدًا منك اليه
 بخشوع جاثية 

 ر انبثقت؟هل من الفج
ومف الشعراء الذيف أجادوا رسـ الصور. الشاعر القروي إذ لو لوحات متماسكة في 

 قصيدة )القيصر وتولستوي( وقصيدة )سقوط اورشميـ واريتا(.
يميا ابو ماضي الذي نستطيع أف نجد لو  ومنيـ أيضًا ألياس فرحات وشفيؼ المعموؼ وا 

ائد )السجينة( و)الطميقة( و)فمسفة الحياة( مجموعة مف الصور المتميزة بدواوينو. ومنيا قص
 و)الطالسـ( و)الطيف( و)ابف الميؿ( و)المساء( و)الحكاية االزلية( و)الفقر(. 

ذا كاف الشعر العربي قديمو وحديثو قد حقؽ قدرًا كبيرًا مف التصوير الفني، فإف ىذا  وا 
فييا، وخصوصًا التصوير قد أصبح مف احدى مزايا الشعر الميجري الخاصة التي  برع 

تقوـ إال بو وال تعتمد إال  التصوير الذي يعتمد االيحاء الذي تتشكؿ منو الوحدة العضوية التي ال
 عميو.
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