
 (32المحاضرة )
 عن شعراء الميجر االتجاه االنساني

والمحبة، والوحدة في شعر الميجر كمو، ظيرت نزعة إنسانية واضحة، تدعو إلى األخوة 
والتفرقة. وربما تأصمت ىذه النزعة لدى شعراء الميجر منذ بين الناس، وترفض الظمم والكراىية 

عاب، وشعروا بالميانة، ووقفوا أن رحموا عن أوطانيم، وحموا أرضيم الجديدة التي جابيوا فييا الص
أسرى لمحرمان، ولذلك ليجوا بحب الناس، ودعوا إلى األثرة، ونادوا بالتسامح ، وعشقوا الحب، 

 وتحامموا عمى الكراىية والحقد.
 فيذا ىو الشاعر ندرة الحداد ينادي بكل ىذه المثل االنسانية: فيقول: 

 يا اخي الساعي لنيل المجد خفف عنك جمحك
 ترضى سوى نفسك أن احرزت فتحك أنست ال

 سر معي في األرض، تنسى المال والجاه وطمحك
 أنا راض بالعصا يا أييا الحامل رمحك

 وسأرضى خبزك االسود في الحب وممحك
 وسأنسى جرح قمبي كمما شاىدت جرحك 
 وأرى ليمك ليمي وارى صبحي صبحك 

ذا اخطات نحوي فأنا الطالب صفحك   وا 
قسام المجتمع االنساني إلى فقراء وأغنياء، ويدعو إلى عطف ويسخر أبو ماضي من ان

 اإلنسان عمى اإلنسان.
 ويدعو الشاعر القروي إلى اإلحسان ويذم البخل ويمدح الجود والعطاء فيقول:

 مننننننننن ح نننننننن  الدمنننننننن  ات نننننننن  م نننننننن  الننننننننن  
 ىنننننننننني ح نننننننننن  اع تنننننننننن  عشننننننننننر سنننننننننننا  
 حلمننننننس  ننننننخن سننننننتع ش  نننننني   ننننننر الدننننننر 

 

  نننننننا منننننننن ي ضنننننننس عنننننننن النننننننن    منا نننننننا 
 جننننننننننننننننك   نننننننننننننننننس  ح نننننننننننننننن  لسننننننننننننننننكا الت

  ترايصنننننننننننننس للمنننننننننننننكس نحنننننننننننننك رحا نننننننننننننا
 

والواقع أن شعراء الميجر عمومًا قد دعوا في شعرىم )إلى نشر المبادئ السامية، والمثل 
العميا بين الناس، ومحاربة النظم التي تباعد بين االنسان واخيو االنسان، والعمل عمى خمق 

مى تخفيف الشقاء اإلنساني وتصوير الحياة مجتمع إنساني يسوده العدل والرحمة والمحبة، وع
 .بصورة محببة إلى النفوس، وىو المحبة الصحيحة لكل ما في الوجود بغير تفضيل أو تفريق(

وعمى الرغم من أن كل شعراء الميجر قد اجتمعوا عمى ىذه الدعوة اإلنسانية وضمنوىا 
ل( و)الجداول( ألبي ماضي وربما قصائدىم، إال إنيا قد شكمت ظاىرة بارزة في ديواني )الخمائ

كانت قصيدة )أخي( لميخائيل نعيمة التي حممت الكثير من المعاني اإلنسانية، خير دليل عمى 



ما كانت تطفح بو نفس الشاعر من قيم عميا ومثل إنسانية. وتمثمت ىذه في إحدى قصائده التي 
 ورد فييا قولو: 

 كاجعنننننننننننننننننننننننننننن  اللينننننننننننننننننننننننننننن  يل نننننننننننننننننننننننننننني
 

  كاحننننننننننننن  نسننننننننننننندي الدر ننننننننننننن  كال ر ننننننننننننن 
 

 وكذلك في قول نعمة قازان:
  ال  اشنننننننننننننر كا النننننننننننننكحي منننننننننننننن جرتننننننننننننني
 إ ا  نننننننننننننننان   ينننننننننننننننا الح ننننننننننننننناة اشنننننننننننننننر كا

 

 كال  نننننننننننننننننننخس  ن ت سنننننننننننننننننننركا جرتننننننننننننننننننني 
 كال تر عكىنننننننننننننننننننننا علننننننننننننننننننننن  صنننننننننننننننننننننحتي

 
 خير ما يؤكد سماحة نفسو وطيب قمبو.

وقد التفت بعض شعراء الميجر إلى المجتمع العربي ، فرأوا في حياتو مادة ثرة لتجسيد 
نية، فالمجتمع العربي في الشرق عمى الخصوص يموج بالحركة التي تمد الشعر النزعة االنسا

 بالموضوعات االنسانية.
وقد التفت الشاعر زكي قنصل التفاتة ذكية إلى بعض ىذه الصور التي تعكس حال 
الطبقة الكادحة، الذين )يتفصد جبينيم بالعرق، وتميث حياتيم كدًا وتعبًا، ويسيمون بأوفر نصيب 

اء الحياة االنسانية، كماسح االحذية والبناء والعتال والمعممة وبائعة الزىر، وغيرىم من في بن
المشتغمين بالمين الشريفة النافعة. كما يقول الشاعر: فقد أحس بآالم ىذه الفئة الكادحة من 

 .البشر فحاول أن يصور حياتيما في شعره(
لتجربة اإلنسانية، وبصدق إحساسو وجاءت قصيدتو )بائع السوس( لتؤكد إحساسو بعمق ا

 بيا، إذ يقول: 
 حمنننننننننننننن  الشننننننننننننننرا  ك ننننننننننننننا   ال شننننننننننننننر
   ف ننننننننننننننننننننننو  ن الشننننننننننننننننننننننمس تجلنننننننننننننننننننننن ه
  ننننننننننننننننل ا اتدنننننننننننننننن   ال فنننننننننننننننن  لفحتيننننننننننننننننا
 ىاضننننننننننننننس جناح ننننننننننننننو الصننننننننننننننعا   لنننننننننننننن 
 منننننننننننننننننا  ا   ننننننننننننننننني عر ننننننننننننننننننو شنننننننننننننننننم 
  نننننننننننننننننا لدمننننننننننننننننن    ما نننننننننننننننننو ان مسنننننننننننننننننس

 

  ننننننننننننننننا ر  اندنننننننننننننننن ه مننننننننننننننننن ال  نننننننننننننننننر 
 ا ننننننننننننننننن ا   اسنننننننننننننننننكا  منننننننننننننننننن الشنننننننننننننننننرر
 ى نننننننننننس عل ننننننننننننو النننننننننننر   مننننننننننننن سنننننننننننندر

 تو  لننننننننننننننننن    نننننننننننننننننر دعننننننننننننننننن   كناشننننننننننننننننن
  لتعصننننننننننننننننننننن  االىنننننننننننننننننننننكا  كلتشنننننننننننننننننننننر
 لننننننننننننن  تتر نننننننننننننني مننننننننننننننو سنننننننننننننك  ا نننننننننننننر

 
وعمى ىذا النحو تسير قصائده األخرى مثل: بياع الجرائد، العاممة، الخباز ، الشرطي، 

 الفالح.
وىذه الموضوعات تذكرنا بموضوعات العقاد بديوانو )عابر سبيل( التي تظير فييا 

، وىي قصائد تنتمي جميعًا مع ما ذكرنا من الواقعية بكل ما تمتمك من صدق وحيوية ودقة



قصائد زكي قنصل إلى ىذه النزعة االنسانية التي تستمد من اإلنسان الكادح مادتيا التصويرية، 
حساس بالقيم البشرية  لتؤكد ما يحس بيا من صدق في العواطف، ونبل في المشاعر وا 

 واالنسانية.
الميجر، الدعوة إلى الثورة عمى التقاليد ومن المعاني التي تضمنتيا ىذه النزعة في شعر 

االجتماعية التي تحد من حركة االنسان وحريتو وطاقتو، فقد ثاروا عمى االقطاع وعمى التفرقة 
الدينية والمذىبية، وحرضوا عمى االستعمار، ونددوا بالحكم الظالمين، وأكدوا عمى حرية المرأة في 

ا في المساواة بينيا وبين الرجل في الحقوق العمل، وحريتيا في اختيار الزوج، ومطالبتي
 والواجبات، وثاروا عمى االوضاع المتوارثة التي تضعف من قيمتيا وتقمل من شأنيا.

لى اإلخاء والتسامح والتعاطف والتعاون  ومن ذلك ايضًا دعوتيم إلى المحبة بين البشر وا 
ا بالثورة عمى االغنياء، بل استعطفوىم ووقفوا من مشكمة الفقر والغنى موقفًا رومانسيًا، إذ لم ينادو 
 الرفق بالفقراء، وحمموا الطبيعة البشرية اسباب ىذا الظمم.

ومن المعاني االنسانية التي دعوا إلييا، تحمل األذى والبغي، من أجل أن يسود مجتمع 
إنساني، تسوده المحبة، وتبنى أسسو عمى العطاء والخير، وربما كان لعمق المبادئ السامية 

التي جبموا عمييا وتربوا عمى مبادئيا، دور في ىذه الدعوة المطمقة لمتمثمة بالقيم الروحية ا
المفتوحة، التي تحمل فييا الشاعر الميجري كل ألوان الظمم والعسف في سبيل تأكيدىا، والتي 

 تبدو في قول جبران موجيًا حديثو إلى إخوانو البشر الذين ينزعون ىذا المنزع.
  نننننننننننننا منننننننننننننن  عا  ننننننننننننننا كمنننننننننننننا ان لننننننننننننننا
 لكمنننننننننننننكا كسننننننننننننن كا كالعننننننننننننننكا كاسننننننننننننن ركا
 كا  ننننننننننننك كجننننننننننننكركا كارحمننننننننننننكا كاصننننننننننننل كا

 

  نننننننننننننننننن  إل نننننننننننننننننو   نننننننننننننننننر  ح مننننننننننننننننننا 
 كسنننننننننننننننننننننا ركا   امننننننننننننننننننننننا  ال صنننننننننننننننننننننا 
  ننننننننننننننالركي   نننننننننننننننا جننننننننننننننكىر ال  ضننننننننننننننا 

 
 وىي دعوة تتسمح بالمثل التي نادى بيا االنجيل، والذي أشربت ارواحيم فيو.

نطمق السمو بالنفس واالستعالء بيا فوق احقاد الناس وىذه الدعوة قد اكدت في شعرىم )م
وكراىيتيم، وتجاوز كل افات الضعف البشري واالنتصار عمييا بالرضى والصبر واإليمان بالنفس 

 .وبكل قيم الحب والمودة والسالم(
ومن ىنا تحقق في شعرىم )ظاىرة مشتركة تمقي ضوء عمى أحواليم النفسية التي صدروا 

ارىم، طمأنينة عامة تسود حياتيم ورضى بما قسم ليم، وصبر عمى ما أنزلتو بيم عنيا في أشع
 .األيام(

وتمثل قصيدة ميخائيل نعيمة )الطمأنينة( خير شاىد عمى تحقق ىذه الظاىرة لدى شعراء 
والنظر ىي التي طبعت شعر أكثرىم بطابع التفاؤل  -شيوع الطمأنينة –الميجر وىذه الظاىرة 

 باالبتسامة والرضى واألمل واالستشار.إلى الحياة 



وقصيدة ابي ماضي )فمسفة الحياة( خير ما يمثل النزعة التفاؤلية. وىي بالشك تمتقي في 
أصوليا العميقة بالمعاني االنسانية التي فطر عمييا اإلنسان في سموكو وعالقاتو مع ابناء جنسو، 

ب أن تقوم عمييا عالقات البشر مع لذلك فإن نزعة الرضى ىذه تجسد روح االنسانية التي يج
 بعضيم البعض االخر.

والبد من تعميل ليذه النزعة االنسانية التي اتجو إلييا شعراء الميجر، أىي حصيمة 
لألفكار الغربية والبيئة األمريكية، وما يتصل بيا من تقدم حضاري ووعي اجتماعي وتطور ادبي، 

حية التي حمميا اإلسالم وحممتيا المسيحية في بيئاتيم الرسالة الرو أم أنيا في أصميا اثر من آثار 
 المشرقية، والتي تأصمت في نفوسيم وصارت الموجو األساس لعالقاتيم وتفكيرىم وتصرفاتيم.

أغمب الظن أن البيئة الميجرية الجديدة لم تحمل ىذه البذور االنسانية  التي انطبعت 
اء بالمادة وحضارتيا التي وجيت وال تزال، عمييا نفوس ىؤالء الشعراء، لما تتضمنو من اعتد

سموك الفرد والجماعة في الغرب والتي توجيت عنيا كل أوجو النشاط االنساني وسعيو إلى 
 المادية الصرفة، بعيدًا عن المثل التي تنادي بيا األديان السماوية وقيميا الروحية.

نظره، إلى معطيات ناىيك عن أن الدين ، فقد وظيفتو الحقيقية حين صوب االنسان 
العمم، وفقد تمك القيم التي تنادي بيا االديان السماوية. لذلك نرى ان المعاني االنسانية التي 
احتشدت في شعر الميجر، تمتد إلى تمك القيم الروحية التي ظل االنسان المشرقي وال يزال، 

 يحمميا ويعتد بيا، ويصدر عنيا في كل عالقاتو وتصرفاتو ومواقفو.
 يظير ىذا األثر الروحي في ابيات )فرحات( التي يقول فييا: وربما

 كحننننننننننننن س  ك  شنننننننننننننر س  ن ننننننننننننن  كاحننننننننننننن 
 سنننننننننننننن نكا منننننننننننننننا   جمنننننننننننننن   تعنننننننننننننن  س
  ننننننننننل ا ح مننننننننننس علنننننننننن   مر نننننننننني لسننننننننننكا ه
  لننننننننننننننر  يلنننننننننننننن   الجماعنننننننننننننن  ا نننننننننننننن  

 

 إن  ننننننننننس  ننننننننن ن النننننننننناس   نننننننننر مكحننننننننن  
 النننننننننننننننننكاني  كالننننننننننننننننننك  لننننننننننننننننن   تعننننننننننننننننن   
  لدنننننننننن  ح مننننننننننس علنننننننننن  حسننننننننننا  م منننننننننن 
 لل مننننننننننر   فنننننننننن  تحننننننننننس جلنننننننننن  اسننننننننننك 

 
وفي ىذا النص فكر إسالمي يرى أن الناس سواسية، ال يختمفون لجنس أو لون وىو فكر 
يناقض واقع الحياة األمريكية وعالقاتيا التي تفرق بين األبيض واألسود. وربما كان في أبيات 
ندرة حداد التي استشيدنا بيا في أول كالمنا عمى اإلتجاه اإلنساني، دعوة إلى النصح والتسامح 

 بة، وىي معان نادى بيا اإلسالم كما نادت بيا المسيحية.والمح
)وعاش الميجري في الغرب آخذًا نفسو بما انطبع عميو في المشرق من خمف: االزدراء 
لمدنيا، والتواضع، وعدم الشكوى والقناعة، واالنصراف عن النيم المادي، ومع ان الشاعر قد ألزم 

م يرتض لصغيره ذلك، فيما يتعمق بجمع المال، فتراه نفسو لمحفاظ عمى ىذه المبادئ، غير أنو ل
 . يوصيو بالجمع لو، عمى أال يغفل فضيمة العطاء كرمًا بالمال(



وىكذا راح الشاعر )ندرة حداد( يخفف من غمواء المادية الغريبة حين يوجييا بالقيم 
 الروحية المشرقية السمحة التي نادت بيا السماء، فقال مخاطبًا ولده:

  نننننننننننننننننننننا  ننننننننننننننننننننني م لمننننننننننننننننننننناج ننننننننننننننننننننس 
 ج نننننننننننننننننننننننننننننننس  ن نننننننننننننننننننننننننننننننا  لمنننننننننننننننننننننننننننننننا
 كا  ا از  س  يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا
 عشننننننننننننننننننننننننننننس  نننننننننننننننننننننننننننن ن الننننننننننننننننننننننننننننناس
 ال   نننننننننننننننننننننالي  ن   لنننننننننننننننننننننس الصننننننننننننننننننننن  
 كلزمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننس الصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمس ال
 كعلننننننننننننننننن  المنننننننننننننننننا  ك ىننننننننننننننننن  السنننننننننننننننننما
 ى ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ا عشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننس كال
 اجمننننننننننننننننننننن  المنننننننننننننننننننننا  إ ا اسنننننننننننننننننننننت عس
 حسنننننننننننننننننن  مننننننننننننننننننن  ع نننننننننننننننننني  ننننننننننننننننننناء

 

 كالننننننننننننننننننننننننن   المسننننننننننننننننننننننننن  ن جننننننننننننننننننننننننناء 
 محصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتيا از  س از راء
 معر نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  زا س  فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناء
 ال  صنننننننننننننننننننننننننننننننننننحا  إال الفدنننننننننننننننننننننننننننننننننننراء
 مننننننننننننننننننننننننننننننا  ننننننننننننننننننننننننننننننان عشنننننننننننننننننننننننننننننناء
 اشننننننننننننننننننننننن ك ىمكمنننننننننننننننننننننننا   ك شنننننننننننننننننننننننتاء
   كل نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننس ا  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناء
 ا لنننننننننننننننننننننننن  ان تح ننننننننننننننننننننننننا ايتنننننننننننننننننننننننن اء
 كال تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننس الع ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناء
 النننننننننننننننننننننننننننننننننننننناس  ن را  ال نننننننننننننننننننننننننننننننننننننناء

 
ولو رحنا نعرض ىذه المعاني عمى الكتب المقدسة لوجدناىا تحتفل بيا احتفااًل شديدًا، 

 وتحض عمى تطبيقيا ليسود المجتمع الحب واالخاء والوحدة.
المعاني والقيم من الكتب الدينية المقدسة، ومن  وىكذا راح شعراء الميجر يستنبطون

تراثيم المشرقي الخالد، ويأخذون من مجتمعيم المشرقي وعاداتو وأعرافو وقيمو ومثمو، كل 
المعاني ويعتمدون أفكاره ليممئوا بيا شعرىم، ويضمنونيا قصائدىم، حتى امتألت ثراء فكريًا 

نما ألفيا من قبل، شعرنا في المشرق واحتشدت بالمعاني المبتكرة التي لم يألفيا ال شعر الغربي، وا 
 العربي عند مجموعة من الشعراء كالرصافي والزىاوي وحافظ ابراىيم وغيرىم.
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