
 (52المحاضرة )
 عند شعراء الميجر  االتجاه الوصفي

ونقصد بيذا وصف الطبيعة، وموقف شاعر الميجر منيا وطريقة التعبير عنيا، وذلك 
تحت االتجاه التأممي الذي فرغنا لكي نفرق بينو وبين وصف النفس، ووصف الكون، مما يندرج 

 من الكالم عميو.
 ميجر )الغاب(.وأول ما يطالعنا من المظاىر الطبيعية التي وصفيا شعراء ال

في وصف الغاب من مظاىر طبيعية مختمفة، إال إن وصفو وعمى الرغم مما يحتشد 
ألن تتمفع بغاللة رمزية معينة أيضًا،  -كما أسمفنا –عنو ينفرد بخصوصية معينة، وىي والحديث 

نما الغاب وما فيو ال يوصف  أو يستوحي، كما ىو الشأن في المظاىر الطبيعية األخرى، وا 
منو كما تقول نادرة سراج )التمرد والثورة عمى الحياة المعقدة المشوشة والدعوة الحارة  اليدف

 .لمرجوع إلى الطبيعة الساذجة البسيطة(
 -وبسرعة –ولعل حياتيم المعقدة المشوشة التي جابيتيم في بيئتيم الجديدة التي لم تمق 

لى نشدان حياة الغاب، ناىيك عن إ -كرد فعل –حالة من القبول او الرضى، ىي التي دفعتيم 
بيذا الغاب لبنان وسوريا التي تركت فراغًا في نفوسيم، بعد أن غادروىا مضطرين في أنيم أرادوا 

 بعض االحيان.
الحنين، وىذا ىو الذي دعانا إلى ا، لذلك قررنا قبل قميل، أن الغاب كان أثرًا من آثار 

 نجعمو من آثاره.
الوصفي ىنا، موقف الشاعر الميني من كل مظاىر ويستيدف الحديث عن االتجاه 

الطبيعة، وفعميا في نفسو، وشاعر الميجر كما ىو معروف، يمتمك رىافة في الحس، ورقة في 
الشعور وصدقًا في العواطف أمام الطبيعة التي نشأ وترعرع وعاش في ظميا وفي لبنان وسوريان 

 طبعو، وعمقت موقفو من الحياة.لذلك صارت الطبيعة جزء من نفسو وىي التي رققت من 
الطبيعة في شعره، إال أن شعراء  -عادة -وعمى الرغم من أن الشاعر الحق يستوحي

الميجر )في وصفيم لمطبيعة تتجمى عندىم روح التفكير الفمسفي والنظرة التأممية إلى كل ما 
 .حوليم(

ران مثاًل يعجبو الميل وأول ما لفت نظر شعراء الميجر إلى الطبيعة، الميل والبحر، فجب
ويتجاوب معو ويستشف مكنونات أسراره، ويشعر نحوه باأللفة والصداقة، وأبو ماضي يحن إلى 

 الميل ويناغي حبيبتو في ظالمو.
ونسيب عريضة يمذ لو التأمل إذا جن الميل، ويستوحي في ظممتو عظمة الطبيعة، والميل 

 طريق الخالص.لديو يوحي بالعمق وىو وسيمة لمتأمل والبحث عن 



وىذا الموقف من الميل وتصوره، يختمف عن موقف الشاعر القديم من الميل إذ كان 
يخافو ويرىب منو ، وىو كذلك ال يستوحيو بالقدر الذي نجده لدى شاعر الميجر عمى 
الخصوص. ويجيء البحر في المرتبة الثانية في وصفيم لمطبيعة. وموقفيم االستيحائي من 

الميل، فقد استوحوا من اضطرابو اضطراب نفوسيم، واستوحوا من مده وجزره  البحر كموقفيم من
 ما تتراوح فيو نفوسيم من حنين وتطمع إلى ما وراء الطبيعة.

جبران أمام البحر، وروح التفكير التأممي الفمسفي حين ينسب إليو كل ويتجمى في موقف 
 األشياء في الطبيعة: 

 غيرررررررررررررررر اج ال حرررررررررررررررر ي  ررررررررررررررر  ىاجعرررررررررررررررا  
 

 فررررررررررررري نومرررررررررررررو  ال ررررررررررررر  لررررررررررررري قرررررررررررررا     
 

ويخاطب ميخائيل نعيمة ن البحر بمسان الفيمسوف المتأمل في األشياء. المتطمع إلى 
أسرار الكون، ويقارن بين ىيجان البحر واضطرابو، وما يموج في نفسو من اضطراب. وفي 
طالسم أبي ماضي حديث عن الحبر ومع البحر، وتساؤل عن أصمو وعمره وقصده وفييا مقارنة 

ين خصائص من نفسية الشاعر وبعض خصائص البحر وحديثو مع البحر يحس قارئو وكأنما ب
 .الشاعر قفد تفاعمت نفسو مع البحر 

 أنررررررررررررررررررررر  يرررررررررررررررررررررا  حرررررررررررررررررررررر ا رررررررررررررررررررررير
 أنرررررررررررررررررر  م  رررررررررررررررررري أييررررررررررررررررررا الج ررررررررررررررررررار
 أشرررررررررررررررررررررررررر ي  حالرررررررررررررررررررررررررر  حررررررررررررررررررررررررررالي
 فمترررررررررررررررررر  أنحررررررررررررررررررو مررررررررررررررررررج ا  ررررررررررررررررررر

 

 آه مررررررررررررررررررررررررررا اع ررررررررررررررررررررررررررر  ا رررررررررررررررررررررررررررر  
 ال تمت ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 وح ررررررررررررررررررررررررر  عررررررررررررررررررررررررر ر  عررررررررررررررررررررررررر ر 
 وتنجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو 

 
 لست أدري

ع أبو ماضي صديقو في نسبتو كل شيء إلى البحر، واستوحى نفسو التواقة إلى وقد تاب
 المعرفة، من البحر واستكنو المجيول منو حتى وصل حد الالادارية: 

 أننررررررررررررررررررررري يرررررررررررررررررررررا  حرررررررررررررررررررررر  حرررررررررررررررررررررر
 الغرررررررررررررررررررررررد المجيرررررررررررررررررررررررو  وا مررررررررررررررررررررررر 
 و  نرررررررررررررررررررا صرررررررررررررررررررا ر  يرررررررررررررررررررا  حرررررررررررررررررررر
 ال ت ررررررررررررررررررررررررررررر ني مرررررررررررررررررررررررررررررا غرررررررررررررررررررررررررررررد

 

 شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ا  مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ا ا 
 ال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اج ا تنفا رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
 فررررررررررررررررررررررررررررررري ىررررررررررررررررررررررررررررررر ا و ا رررررررررررررررررررررررررررررررا

 أنرررررررررررررررررررررررررررررري مررررررررررررررررررررررررررررررا أمرررررررررررررررررررررررررررررر  
 

وقفة أبي ماضي ىذه تذكرنا بوقفة ابراىيم ناجي أمام البحر، حيث تأممو واستوحى ما في 
 نفسو من حيرة وقمق واضطراب.



وىكذا يجيء حديث شعراء الميجر )عن البحر ومع البحر حديثًا فيو كثير من التأمل 
، كما أن فيو محاوالت لمتقرب من والتطمع نحو األفق البعيد الذي يبدو من ورائو نائيًا غامضاً 

البحر والتشبو بو في الوحدة والوحشة والسكون، وفي الييجان والقمق واالضطراب، والعجب، 
فطبيعة ىؤالء الشعراء كانت توحي إلييم بكل ىذه األشياء، ونفسياتيم المنطوية الحزينة كانت 

 تموج بمثل تمك العواطف(
ستيحاء والتأمل كان اعمق لدى شعراء الشمال منو إلى ومما تجدر مالحظتو، أن ىذا اال

 شعراء الجنوب.
وفيما عدا الميل والبحر ، المذين استقطبا عناية شعراء الميجر، فقد استعانوا أيضًا ليذا 
االستيحاء بمظاىر طبيعية أخرى من مثل االنيار واالزىار والرياض والطيور وشكمت الرياض 

 والعطور.ة تحتشد بااللوان واالشكال، وتعبق بالروائح في شعرىم وحدة طبيعية متكامم
وإليميا أبي ماضي )زىرة مد( ولجبران )البنفسجية الطموحة( فيمخائيل نعيمة )النير المتج

 أقحوان(.
لوحات فنية في قصائدىم وارتبطت في رياضيم، الطبيعة الحية بالطبية الجامدة، وشكمت 

 أعذب األلحان.بالعطور وتتدفق بوتعبق  باأللوانتزىو 
وقد ارتبطت مظاىر الطبيعة عند شعراء الميجر، بالزمن، فكان فصل الخريف اقرب 
فصول السنة إلى نفوسيم اآلسية ومشاعرىم الدافقة، وىي ظاىرة نجد أثرىا لدى كل الشعراء 

و، إذ تسقط أوراق األشجار في ىذا الفصل ، وتمر بفترة سبات بعيدة الرومانتيكيين في العالم كم
عن الحيوية والنشاط. وقد استوحى الشعراء الرومانتيكيون ذبول نفوسيم وخيبة آماليم وفشل حبيم 
من ىذا الفصل الذي تسببت فيو الطبيعة بل أن أحدىم قد استوحى اسم ديوانو من أوراق ىذا 

 ف( ولمشاعر ندرة حداد مقطوعة بعنوان )الخريف(.الفصل فسماه )أوراق الخري
عمييا رياح وفي أحدى قصائده يتحدث رشيد أيوب عن )الورقة المنتعشة( التي ىبت 

 الخريف.
يتخذون من الطبيعة ومظاىرىا الكثيرة المتنوعة، مصدر  شعراء الميجر)وكثيرًا ما كان 

تمسون فيو المضي إلى رحاب اهلل، ويمتمسون إليام بحقيقة اإليمان وجوىره، وطريقًا مضيئًا يم
دالئل وجوده وبراىين عظمتو في كل ما ابدع من ىذه الكائنات التي تحيط بيم، والتي ىي أبمغ 

 .دليل وأصدق برىان عمى وجوده األسمى(
وتستطيع قصيدة )ابتياالت( لمشاعر ميخائيل نعيمة أن تقدم كل ما يمكن أن يراه 

 .والتي ىي دليل القدرة اإلليية، ويرى فييا صورة من عظمة الخالق المبدع االنسان في الطبيعة 
وحديثيا عن المرأة، قد ارتبط ارتباطًا شديدًا يبقى أن نشير إلى أن النزعة العاطفية، 

بوصف الطبيعة. وصورة المرأة في الشعر الميجري قد تجاوزت النطاق المادي المعروف، 



الذي وجدناه في وصف الطبيعة، فالمرأة لدييم توحي بنظارة  باإليحاءوأصبح ذكرىم ليا يرتبط 
الحياة وبيجتيا وباآلمال، وترتبط باألماني والطموحات، وشكمت في تراثيم الشعري جانبًا أساسيًا 

 وىو ما يالحظ عند جبران وأبي ماضي والياس فرحات والشاعر القروي وشفيق المعموف.
ن )محورًا من أىم المحاور التي دارت حوليا فمسفتيم لقد مثمت المرأة في شعر الميجريي

المثالية، فيي حجر الزاوية في البناء النفسي والفكري ليذه الفمسفة، وىي الصورة التي يعكسون 
 .من خالليا آفاق وجدانيم، وىم يرسمون صورة لمحياة البشرية كما ينبغي أن تكون(

فقودة( وقصيدة )المساء( إليميا أبي ماضي في قصيدة )الغابة المن نجده أوىذا ما يمكن 
 وكذلك نجده في قصائد لنسيب عريضة المعموف والياس فرحات وميخائيل نعيمة.

وعمى الرغم من أن شعراء الميجر قد اتخذوا من المرأة محورًا عن النفس والحياة، إال ان 
تيم العاطفية . )فيم شعرىم لم يخل من التوجو إلى المرأة بصورة مباشرة ليتحققوا بيا موضوعا

يتغنون بيا وييتفون بحبيا ويييمون معيا فوق أبراج النجوم وعمى قمم الجبال، ويرون فييا من 
  وجوه الجمال والسحر وما يتفننون في رسم صورة وتجمية أسراره في نسيج شعري جديد(

لمتعبير  ويخاطب ميخائيل نعيمة أوراق الخريف الذاوية بميجة االنسان، ويجعميا محوراً 
 عن أفكاره الفمسفية، ومنيا كمون المادة وتناسخيا وانتقاليا في أطوار مختمفة من الحياة.

إن ىذا الموقف االستيحائي من فصل الخريف، ويؤكد تجديد شعراء الميجر في 
موضوعات الشعر العربي، إذ لم يكن ىذا الفصل في الشعر القديم يختمف عن غيره من فصول 

م من اختالف طبيعتو. لكن شعراء الميجر ىم من أوائل الذين منحوا فصل السنة عمى الرغ
الخريف ىذا المعنى المبتكر، إذ ربطوا بين مظاىره ومظاىر االنسان الذي يشبيو، ولذلك كانت 
عنايتيم بيذا الفصل اكثر من اىتماميم بفصل الربيع عمى  عكس ما حصل في الشعر العربي 

ويعبر عن الحيوية الدافقة في  لإلنسانفصل الربيع، ألنو يمنح البيجة القديم الذي حفل بالعناية ب
 ذاتو.

ولم ينس شعراء الميجر فصل الربيع، لما فيو من جمال وسحر وما يوحي من دفق 
وحيوية وانشراح وبيجة. وما كان لشعراء الميجر أن يتغافموه، وبالدىم كميا تمثل ربيعًا دائمًا 

، بألوانووتمأله االشجار، وتفوح العطور من أزىاره وتتمون االرض  تكسوه الخضرة وتغطيو الثموج
 وتتشابك فيو االنيار وتتساقط الشالالت.

وىكذا راح شعراء الميجر يتغنون لفصل الربيع ، ويرتمون لو األلحان، ويمنحونو من 
 مشاعره الرقيقة وأحاسيسيم الدافقة ما يدل عمى احتفائيم بمظاىره واحتفاليم بطبيعتو.

وقد تميزت قصائد الربيع ىذه بأنيا حفمت بالدقة والميارة، وامتازت بالحيوية والحرارة 
ألن مظاىر ىذا الفصل لوحة تتشكل أبعادىا من قضايا كثيرة، األلوان وبالتصوير الدقيق، 



واالشكال والعطور، وتتعانق فييا ظالليا الطبيعية الحية مع الطبيعة الميتة، ولعل قصيدة رشيد 
 ىي الدنيا( تستطيع أن تؤكد ىذا االتجاه إذ يقول فييا:ايوب )

 قالوا ربيع قمت اين الصبا
 أين الفراشات وأين الطيور

 أيام أعدو خمفيا حافياً 
 وكيفما في الحقل دارت أدور

 طائرة، لكنني مثميا 
 من فرحي ما بين تمك الزىور

ا يثير في أنفسيم من أما فصل الشتاء، فيبدو أنيم لم يميموا إليو فشكوا من طولو، لم
 ضيق وانقباض.
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