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  مقدمة

ُدر لألدب العربي في العص رار اغترابھ في ـغترب، لیتجدد على غـر الحدیث أْن یـق

باء والشعراء العرب من الشام على األمریكتین األندلس من خالل تدافع قوافل من األد

دید ـحالمین بغد مشرق وّھاج فالفقر الش, حاملین ھموم األمة العـربیة بآمالھا وآالمھا

والتعصب الذمیم، كان شدید الوطأة على نفسیة ھؤالء , واستبداد الحكام، والفتن الطائفیة

  .رض العالم الجدیدوالمغامرة على أ, األدباء ، فاضطروا إلى َھجِر الوطن

      ً وفي ُربوع ھذا العالم الجدید انفجرت مواھب في األدب والفـن، زادتھا المعاناة صقال

وجاشت قرائحھم في مجتمعات أدبیة عـدیدة , فتألق عدد من الشعراء ,  والغربة اتّقادا

ور ألوان كان لھا نـشاط فـّعال في عالـم النثر والنظم، مما أدى  ـ فیما بعـد  ـ إلى ظھ

شعریة طریفة وعـذبة، استھویت الجیل الجدید في كافة األقـطار العربیة، ومازالت 

تستھویھ إلى یومنا ھذا، رغم المعارضة الشدیدة التي القاھا الشعر المھجري الحدیث من 

  ".طھ حسین" لدن النقاد المحدثین الكبار، وعلى رأسھم

  في المھجرذه الظاھرة ــت ھوحرصا مّنا على إبراز خصائص ومضامین وخلفیا 

في المھجر الشمالي و الجنوبي ، ارتأینا أن نعرض لـھذه الدراسة النقدیة األسلوبیة  تحت 

، من أجل خوض غمار ھـذا   التشكیل األسلوبي في الشعر المھجري الحدیث:  عـنوان 

معاني السامیة، اإلبداع الشعري الفـرید ، وھـذه الظاھرة الفنیة الجمالیة الحافـلة بتلك الـ

والروح اإلنسانیة الفذة، ومن ھنا تشدنا الرغبة في تعریة أسراره والكشف عن أبعاده 

  .الفنیة والجمالیة

وبحكم إّطالعي  المتواضع على نماذج من الشعر المھجري الحدیث وأدبـھ الحت في  

ّحةخاطري بعض المالحظات، لتكون    : وأھمھا, لمعالجة ھذا الموضوع مبررات مل

  .والحضاریة المساعدة على قیام ھذا الشعر, واالجتماعیة, الظروف التاریخیة ـ

  .والشعر العربي عامة, ـ المفاصل والفروق الجوھریة بین ھذا الشعر
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  .التي ساھمت في بروزه) الشكلیة و المضمونیة(ـ المیزات األسلوبیّة 

  .ـ أسباب وخلفیات انتشار ھذا الشعر في أوساط القراء والمتعلمین

  .و أھدافھ في الوسط الجدید, ـ عالقة ھذا الشعر بحیاة مبدعیھ

ّ من خالل منھج ُمحكم    یجمع بین , وال یتأتى لنا الكشف عن ھذه اإلشكاالت وغیرھا إال

, السبیل والغایة المنھج األسلوبيالشمولیة والموضوعیة في آن واحد، وبذلك كان لنا في 

تحھ على النصوص األدبیة بمختلف مستویاتھا لما یتمیز بھ من موضوعیة وآنیة، وتف

ولھذا سنعمد في ظـل ھـذا المنھج إلى طـرق مختلف الجوانب   البارزة للتیارات , اللغویة

  :األسلوبیة الفاعلة في الّساحة النقدیة الغربیة والعربیة، وأھمھا

  .لمبدعـ األسلوبیة الفردیة التي تتیح لنا الكشف عن التالحم الداخلي  بین النص وا

التي تـعمد إلى اكتشاف المحتوى الـوجداني العاطفي , ـ األسلوبیة التعبیریة أو الوصـفیة

  .في البنى اللغویّة الفردّیة الخاصة و الجماعیة 

وإبراز , التي تعمل على وصف البنى اللغویة, )اإلحصائیة(ـ األسـلوبیة البنائیة  

  . رصد واإلحصاءالخصائص األسلوبیة المھیمنة من خالل عملیة ال

التي تتناول الجانب الجمالي في تلقي ھذه البنى وكشف , )جمالیة التلقي(ـ أسـلوبیة التلقي 

  .وآثاره المختلفة, وعواملھ, مصادره

شعریة فبوساطة المزاوجة بین ھذه التیارات في منھج ُمتكامل مع االعتماد على نماذج  
مكن ـ المحالة ـ من اإللمام بسیاقات النص سنت, ذات مستویات لغویة مقبولة أسلوبیا بارزة

  :وأنساقھ المختلفة عند أبرز، و أشھر شـعراء المھجر وھم, الشعري المھجري

وندرة , ورشید أیوب, وجبران خلیل جبران, إیلیا أبو ماضي:  في المھجر الشمالي

  .ونعمة هللا الحاج، ومیخائیل نعیمة, ونسیب عریضة, حداد

وشفیق المعلوف و , وإلیاس قنصل، وجورج صیدح, یاس فرحاتإل: في المھجر الجنوبي

  .ومیشال المعلوف, وفوزي المعلوف، والقروي، ونعمة قازان , شكر هللا الجر
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,  المتوفرة لدینا  الـمصادر والـمراجعوقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على مجموعة من     
  :وھي, والتي یمكننا تقسیمھا إلى ثالثة أصناف

  راجع في األسلوبیة جمعنا فیھا معظم ما كـتبھ أقطاب البحث األسلوبي ـ مصادر وم

صـالح فضل، وسعد عبد العزیز مصلوح :  في العالم العربي، ومن بینھم الدكاترة 

  . ونور الدین الّسد, وعدنان بن ذریل، وعبد السالم المسدي

ي مـاضي  وأمین إیـلیا أب: ـ دواوین ومختارات شعریة ألھم شعراء المھجر المدروسین 

, وجـبران خلیل جبران، وجورج صیدح، ورشید أیوب ، ونـسیب عریضة, الریحاني

  . ومیخائیل نعیمة, ونعمة قازان, وفوزي المعلوف، والـقروي

  وِسّیر ھـؤالء الـشعراء، من قِـبل مجموعة , ـ  دراسات نـقدیة مختلفة عن أشعار

عیسى الناعوري ، ومحمد :برزھم من الدارسین المتخصصین في األدب المھجري؛ وأ

باإلضافة إلى ذلك , وعمر الدقاق ، وأنس داود ، وثریا مـلحس , عبد المنعم خفاجي

  .والتاریخ األدبي , وعلم الجمال , بعض المراجع النقدیة في الفن 

والتي تناولت ظاھرة الـشعر , الدراسات األدبیة والـنقدیة السابقةأّما بخصوص     

  :وأھمھا , فقد سجلنا علیھا بعض المالحظات, ثالمھجري الحدی

وإن ُوجدت , ـ  عدم تركیز بعض الدراسات على طبائع الصیاغة اللغویة لھذا الشعر

فإّنـھا تقتصر على تناول شاعر واحد، أو مدرسة واحدة؛ مثل الدراسات التي تناولت 

  .الشاعر أبي ماضي أو الرابطة القلمیة

  .رجّیة وعدم االكتراث بعالم النص الشعري  في داخلھ  ـ التركیز على السیاقات الخا

ـ الَفصل البّین في أغلب الدراسات بین عالم الشكل والمضمون، أو بین عالم النص 
  .وحیثّیات الشاعر اإلنسانیة 

  ـ ربط الظاھرة الشعریة المھجریة بالحركة األدبیة العربیة العامة ربـطا ال ینزع 

وخاصة عند , قائمة على كشف نـقاط الخالف الجوھریةإلى المقابلة الموضوعیة ال
  .الحدیث عن الرومانسیة العربیة

  .ـ عدم وضوح المقاصد، واألھداف الفنیة، والجمالیة من وراء ھذه الدراسات 
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ولتفادي ھذه الھفوات كان لزاما علینا التسلح بإجراءات أسلوبیة شاملة متكاملة لولوج   

ُعتمد فیھا على ما یلي خّطة محكمةوء وروّیة في وضع ھذه الظاھرة الفنّیة  بكل ھد   :أ

  واالجتماعیة التي دفعت, والسیاسیة, لعرض الظروف التـاریخیة:  توطئة تاریخیة    

  .ورصد أھم األحكام األسلوبیة التي قِیلت فیھ, إلى قیام ھذا الشعر 

راسة تـكوینیة وفیھ نسلط د, )الشعر المھجري والنسق التكویني(بعنوان: الفصل األول

  :في مبحثین) تعبیري/نفسي(لكشف التشكیل األسلوبي من خالل التحام مكونین أساسین

  الشاعر رصد التشكیالت األسلوبیة ذات األبعاد النفسّیة في ذات وعاطفة:المبحث األول

رصد التشكیالت األسلوبیة ذات األبعاد التعبیریة الجماعیة في الـتعبیر      :المبحث الثاني

  .تقلیدي و التجدیديال

وفـیھ نسلط دراسة بنائیة , )الشعر المھجري والنسق الشكلي(بعنوان : الفصل الثاني

   مبحثین لكشف التشكیل األسلوبي من خالل البنیة الصوتیة والنظمیة في) سطحیة(شكلیة

  )إیقاعیا/عروضیا(رصد البنى الصوتیة في النص التقلیدي والتجدیدي : المبحث األول

  رصد البنى النظمیة في النص الـشعري انطالقا من الجملة للوصول : الثانيالمبحث 

  .ثم النص الشعري المھجري, إلى البیت

وفیھ نسلط دراسة بنائیة , )الشعر المھجري والنسق المضموني(بعنوان:الفصل الثالث

لكشف التشكیل األسلوبي من خالل البنى الداللیة، والـبنى التصوریة , مضمونیة

  :یة في مبحثینوالرمز

عـالم المرجع (رصد البنى الـداللیة وعالقـاتھا، ومـجاالتھا المـرجعیة :المبحث األول

  .في الذات الشخصیة والجماعیة) المادي والمجرد

رصد البنى التصویریة مع توضیح مصادرھا، ووسائلھا، وأبعادھا :المبحث الثاني

  .والتمثیلیةوصوال إلى البنیة الرمزیة في مظاھرھا الِكنائّیة 
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وفیھ نتناول الجانب الجمالي  )الشعر المھجري والنسق الجمالي ( بعنوان:الفصل الرابع

  :في المتلقي بمبحثین في الشعر المھجري بالتركیز على مصادر التفضیل الجمالي وآثاره

  رصد عوامل وأسس التفضیل في لغة ومضمون الـنص الشعري : المبحث األول

  .وتجاربھ, مھجريمن خالل ذات المبدع ال

  . رصد آثار التفضیل الجمالي على ذات المتلقي من خالل خبراتھ: المبحث الثاني

  الـتطبیقي، والنظريبین الجانب  المزج الـمقصودوبھذه الخطة یتضح لنا ذلك     

  في بدایة كل فصل، وبدایة كـل مبحث )  النظري(والمتمثل في تقدیم الجانب األول 

  مع الخروج بحصیلة موجزة في نھایة كـل جـزء ) التطبیقي(ني لیعقبھ الجانب الثا

  .أو حصیلة في نھایة المبحث لبیان خصائص التشكیل , داخل المبحث الواحد

  كما ربطنا بصورة أعمّ , وبھذا نكون قد ربطنا بین النظریة والتطبیق في كل فصل

  .ي الفصل األخیروالجانب الجمالي ف بین الجانب الفني في الفصول الثالثة األولى 

  ومن ُجملة الصعوبات التي واجھتنا  صعوباتوالشك أّن لكل دراسة من مثل ھذا الحجم 

وإن توافرت فكثیرا ما یشوبھا , ـ صعوبة الحصول على بعض الـدواوین الشعریة النادرة

  .والكسور الَعروضیة جّراء سوء الطباعة أو قدمھا, الخطأ المطبعي

  نقل بعض األحكام الخاصة بالشعراء و أشـعارھم ـ تضارب بعض الدراسات في 

  ).الحدیثة(مما حدا بنا إلى إجراء مقارنات لترجیح الروایات األسلم أو األقرب زمنیا 

نظرا لكثرتھا , ـ صعوبة اختیار النـماذج الشعریة المدعمة للحكم الفني أو الجمالي

الدواوین الشعریة مما اضطرنا إلى إجراء فحص شامل لجمیع , واختالف مستویاتھا

  .وانتقاء األنسب واألجدر بالدراسة, المعتمدة
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مما وجھنا لسلوك بعض , ـ تعدد التطبیقات األسلوبیة في المراجع النقدیة بتعدد الدارسین

  .اإلجراءات النقدیة الشائعة، أو محاولة الجمع و االستفادة منھا

ّ أّننا عا      ّھا إال زمون على إتمام ھذه الدراسة ورغم ھـذه العراقیل والصعوبات كل

, والخوض في غمار ھذه الظاھرة الشـعریة راجین  من هللا ـ عّز وجل ـ أْن یسدد خطانا

  وأْن نصل بالقارئ إلى كشف أسـرار ھذه الظاھرة، ورصد أبعادھا المختلفة 

م بل نّود أْن نفسح المجال أمام الجیل القادم من الباحثین لترمی, وال ندعي في ذلك الفضل

  .ما یمكن ترمیمھ في ھذا الصدد

 :أوالً والـتقدیر، واالمتنان , وال یفوتنا ـ في األخیر ـ تقدیم أسـمى عبارات الشكر    

, على سعة صدره، ورعایتھ المتواصلة للبحث عبد الرحمان تبرماسینلألستاذ الدكتور 

  ساعدنا لكل من : وثانیا, وعلى مجھوداتھ الجبارة في دفع ھذا العمل إلى الّنور

وصبر معنا في إمداد العون، ولو بكلمة تشجیع، إْذ  نسألھ ـ عّز و جل ـ أن یجعل كـلَّ 

  .ذلك في میزان حسناتھم

            

  .  ـ وهللا نسأل أن یلھمنا الصواب والسداد ـ                              

  

  

  

  

ـكِویني:  الفصل األول َسق التَّ عُر الَمْھَجري والنَّ   الشِّ
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  توطئة تاریخیة

  تمھید -

ن الذاتي والُوجداني:  المبحث األول ِي و الُمكوِّ   )العاطفي(الـتَّشكیل األسلوب

  

I  َذاتـلل اللغوي شِكیلُ ـتَ الـ  

  لَعاِطفِةل اللغوي شِكیلُ ـتَ الـ  ח

  

ـعبیري: المبحث الثاني ن التَّ   الــتَّشكیل األسـلوبي و الُمــكوِّ

  

I  ـقلـ یریَّة التَّ ِ عب   یِدیَّةالتَّ

Π  یریَّة التَّجدیدیةـ ِ ـعب   التَّ

  

  

  

  

  :توطئة تاریخیة

ُد نفَسُھ مشدوَد الوثاق إلى الحدیث عن ـیج) (ريـرة الشعر المھجـإنَّ الباحث في ظاھ  

ھ إلى األمریكیتین ِ و  ,وَعـائالتھم تھم إلى َترِك أوطانھمـواألسباب التي دع ,ِھجرة أصحاب

اریخیَّة یاسیَّة التي َواكبت تلك الَھجرات ,ماعیَّةواالجتِ  ,الظُروف التَّ و ھذا كلھ َیـعود  والسِّ
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الَقضایا و,  ما َیحتویھ من مشاعر الحنین إلى الوطن العـربيلإلى طبیعة ھذا الشعر 

یاسّیة حتاج الكشف عن وكذا احتفائِھ بنزعات كثیرة یَ  ,واالجتماعیَّة التي ُیعالجھا السِّ

وھو ما جعل الكثیر من دارسي الشعر  ,ُتربة الوطن العربيوأسبابھا إلى العودة ل جذورھا

 ّ◌ ُسود و ما كان یَ  ,ولبنان منذ القرن التاسع عشر لون في أحوال سوریةالمھجري ُیفصِّ

المجتمعات العربیة ـ آنذاك ـ  من انغالق في حیاتھا العامة مما دفَع بالكثیر من التُّجار و 

  ).1(األدباء إلى الھجرة

و   وریا و لبنان إلى العـالم الـجدیدـو بخاصة من س ,عاٌت من العربھاجرْت َجما   

و في دول أمریكا الجنوبیة في القرن التاسع عشر  ,والوالیات المتحدة ,)كندا(أقاموا في 

ونقلوا اللغة العربیة و آدابھا إلى تلك المھاجر، فأنشأ ھؤالء  و القرن العشرین،

ُون فیھ العالم الجدید  ن مشاعرھم،المھاجرون أدبا رفیًعا ُیعبرون بھ ع وعواطفھم،و َیصف

وما تعرضوا لـھ من  ,ما یصفون فیھ حیاتھمـك و مظاھر الـحضارة السائدة، ,)أمریكا(

انتشار و  ,امحكَ ـاء طغیان الجارَب مریـرة في أوطـانھم األصلیة جـرّ و تَ  ,و َشـقاءِ  ,َعناءٍ 

ان أدبھم ھذا ھو األدب المھجري الذي فك و األمراض االجتماعیَّة، الفتن الطـائفیة،

انقسم . .<< ولقد ،)2(بین مـدارس األدب الـعربي الحدیث برى،ـبح مدرسة أدبیة كـأص

وفئة المھجر , )الوالیات المتحدة األمریكیة(ئة المھجر الشماليـف:ھؤالء األدباء إلى فئتین

  .3)(>>ولكلٍّ منھما خصائص وممیزات ,)البرازیل(وعلى األخص ,الجنوبي

ھجرة اآلداب  ُتشبُھ ِھجرة األدب العربي الحدیث إلى أمریكا الشمالیة و الجنوبیة،    

 وأول القرن السابع المیالدي، الد األندلس في أواخر القرن األول الھجري،ـالعربیة إلى ب

وأحدث أثرا و أدبا  كالھما عاشا في بیئات جدیدة، فاألدب المھجري مثل األندلسي،

 ,و كان بمثابة ثورة تجدیدیة َشملْت شتَّى عناصر األدب ،اآلداب العربیة ضخما في حیاة

إال أنَّ «و سلطة المھاجرین في األرض الجدیدة  الھجرة، اتو إْن اختلف األدبان في كیفی

                                                             
  )الشعر المھجري المعاصر( و لكن باالنجلیزیة و االسبانیة,الوالیات المتحدة و في أمریكا الالتینیة یوجد األدب المھجري حتى اآلن في (*) 

  49مصر ، ص, م،  1967، القاھرة ،) د ط(التجدید في شعر المھجر ، دار الكتاب العربي, أنس داود:ینظر  1
  . 08م،  ، لبنان ، ص 1980بیروت ، ,  3اللبناني ،ط، محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة األدب المھجري ، دار الكتاب : ینظر  2

   17مصر ،ص, م 1977,  القاھرة , 3ط, دار المعارف ,أدب المھجر:عیسى الناعوري  3
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 ,و التجدید قیمة األدب المھجري تكاد تعادل قیمة األدب األندلسي من ناحیة الثراء

  ).1( »والشمول

ولم یتَّجھ ھؤالء المھاجرون إلى جنوبھا  إلى شمال أمریكا، األدباء أوالً بدأت ھجرة     

فكانت لھم في أمریكا مراكز للتجمع   إال بعد وصولھم إلى الشمال بنحو عشرین عاما،

ثم ینتشرون بعد ذلك في المدن والضواحي، فكانوا یتكتلون في األحیاء  یلتقون فیھا،

) نیویورك(فكانت  وأطعمتھم الشرقیة، ,وتقالیدھم ,ھمالُمھَملة َیعرُضون بأرصفتھا عادات

) األرجنتین(وفي  ،)سان باولو(بمدینة ) البرازیل(ثم تجمعوا في  المركز األول للھجرة،

  )2( ,)بیونس إیرس(كان لھم مركز للتجمع بـ

ل من ھاجر من سوریا كان مواطنا     من  َیَرى ُمعظم ُمـؤرخي األدب المھجري أنَّ أوَّ

و مات ) نیویورك(وقـد أقام في مدینة  ،)م1854(عام) أنطوان البـشعالني(أسـمھ لبنان 

ُ أدیٍب ـب )م 1860 (و سوریا بعد مذبحة ثم تتابعت الھجرة من لبنان فیھا، الشام وأقدم

لویس (و بعده الشاعر  ،)أسعد رستم(والد الشاعر ) ستممیخائیل رُ (ھاجر إلى أمریكا ھو 

ل شـاعر نظم قصیدة َعربیة في المھجر َیصف فِیھا  ,)م 1872 (سنة) صابونجي وھـو أوَّ

  ).3()م 1901 (بمدینة نیویورك عام) السنترال بارك(َحيَّ 

  

  

) الـبرازیل(وواصلوا إلى  َتكاثَر عدُد المھاجرین بعد الثورة الُعرابیة  بـمصر،     

ث كانت األشد نِكاال َفعاُشوا حقبة من التاریخ األمریكي الحدی ،)األرجنتین(و ،)الشیلي(و

: وھما ,فقد اجتمعت علیھم قوتان تعمالن على انتھاكھم واألعنف اضطھادا، ,علیھم

وكانت للثانیة منھا أسوأ األثر في تراجع  والقمع السیاسي، ,االستغالل االقتصادي

وھي المبادئ التي كفلھا الدستور  والمساواة المنشودة، ,و العدالة االجتماعیة الحریات،

                                                             
  09، ص قصة األدب المھجري:محمد عبد المنعم خفاجي 1
  .16ص , سوریا,, م2006,  )دمشق(,وزارة الثقافة , 1خالد محي الدین البرادعي المھاجرة و المھا جرون ، مج : ینظر  2
  .24ص , ، و ینظر ، محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة األدب المھجري،17المرجع  نفسھ، ص :ـ ینظر 3
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إال أنَّ ھذه الحقبة الُمظلمة من تاریخ أمریكا ھي الفترة التي لَمَع فیھا  ,ریكي آنذاكاألم

ـلُعون على اآلداب األجنبی ، )1(َنجُم أعضاء الرابطة القلمیة أدبیا اندمجوا وة ـفراحوا َیطَّ

 ل ذلك ساعدھم على االبتعاد عنـوك واالجتماعیَّة، عادھا الكونیةـكل أبب في الحیاة الجدیدة

جة اللفظیة التي صاحبت الشعر العربي في عصرھم  التعبیر التزام مما أدى بھم إلى ,الضَّ

فأرادوا  وبصور تجدیدیة، الَھمس إلى وآمالھم بلغة أقرب ,وآالمھم ,عن تجاربھم الصادق

فقْد  «میخائیل نعیمةلألدب أْن یكون صورة عمیقة لإلنسان الجدید، وبھذا الصدد یقول 

ولو بالتفاتة على ذلك الحیوان  وآن لنا أن َنَتعطف نا من الُمعجزات اللغویة،َكـفانا ما ِعند

                .2)(» َر األسراروال یزال سِ  ,المستحدث الذي كان

فقد بدأ الُمھاجرون العرب في المھجر  ا بخصوص الجماعات والمدارس بالمھجر،أمَّ    

ثم بتكوین جمعیات  ة لتعلیم أوالدھم،والجنوبي ـ عادًة ـ  بتأسیس مدرسة عربی الشمالي

كما أنشئوا جمعیات أدبیة ذاع  ,وذوي الحاجات دینیة و خیریة تتولى رعایة المحتاجین

والجمعیات األدبیة ما  ذه المدارسـومن أشھر ھ صیتھا في أصقاع األوطان العربیة،

  ):3(یـأتي

 )م 1920سان عام نی 30(في  أنشأْت بنیویورك ):المھجر الشمالي(الرابطة القلمیة

وقد أسسھا األدیب المھجري عبد  ,ُتنسب إلى القلم الذي شرفھ هللا تعالى في الذكر الحكیمو

 وانظم إلیھا جبران صاحب جریدة السائح المشھورة،) م1963-1890(المسیح حداد 

كما   ومیخائیل نعیمة مستشارا  خلیل جبران كعمید ألدباء المھجر و رئیس الرابطة،

و نعمة  ,و أبو ماضي نسیب عریضة،:ومنھم ا أعالم من شعراء المھجر،انظم إلیھ

وأمین    ع باحوطـوودی ونعمة أیوب، وندرة حداد، وب،ـورشید أی وأسعد رستم، الحاج،

  .و ویلم كاتسفیس  ، عطاء هللاو إلیاس  الریحاني،

أعضاء أساسیین َیرى میخائیل نعیمة أنَّ الرابطة القلمیة َتُضمُّ ـ في األصل ـ عشرة     

وأمین الریحاني الذي لم یكن  ,و غاب عـنھم نعمة الحاج ,ممن حضروا تأسیس الرابطة

                                                             
  159لبنان، ص , م، 2005-بیروت,  1فواز أحمد طوقان ، أسرار تأسیس الرابطة القلمیة ، ، دار الطلیعة ،ط:  ینظر  1

   34، الجزائر ،ص,م1985، 1الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، طحركة الشعر الحر في :شلتاغ عبود شراد  2
   107-89ص,قصة األدب المھجري ,محمد عبد المنعم خفاجي:ینظر  3
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وقد كتب میخائیل نعیمة مقدمة لدستور الرابطة , 1) ( خلیل جبران على ِوفاق مع جبران

َف بھا رسالة  ألقى بھا الضوء على جوھر ھذه الرابطة و غایاتھا، و رسائلھا الـفنیة و َعرَّ

  .دب و األدیب خیر تعریفاأل

قامت ھذه الجمعیة بالمھجر األمریكي الجـنوبي :  )المھجر الجنوبي(الُعصبة األندلسیة

ر میشال معلوف  تولى ـھو الشاع األول وكان مؤسسھا ,)سان باولو(في البرازیل بمدینة 

ھا ـرأسروي ثم ـوري الملقب بالشاعر القـخلفھ بعد ذلك الشاعر رشید سلیم الخورئاستھا، 

وزي المعلوف و ریاض المعلوف، ـالشـاعر ف:ومن أسـرتھ ،)(وفـده شفیق المعلـمن بع

ون المعلوف    ) .آل المعلوف(و الشاعر جورج َحسُّ

إلى )  العصبة األندلسیة( و یشیر اسـم  ،)م 1932 (كاَن قِیام الُعصبة األندلسیة عام    

 والموسـیقى في ,بالروح الغنائیةو خاصة  ,مدى تـأثر المھجریین باألدب األندلسي

اب أشھرھم ,و شعراء ,وضمَّت ھذه العصبة أدباء كثیرین ,الموشحات میشال : وكتَّ

ویوسف البعیني  ونظیر زیتون أمینا للسر، داود شكور نائبا للرئیس، معلوف رئیسا،ال

  انمة قازـو نع والشاعر القروي، و شفیق المعلوف، أمینا للصندوق، و شكر هللا الجر،

ددا من ـام عـتوالي األیـَقْدت العصبة بـفَ  قدـول .وفوزي المعلوف ، والیاس فرحات

 )لیاس فرحات إو ونعمة قازان، میشال المعلوف، (نھاع فبعضھم ارتحل أعضائھا،

  ).2)(والشاعر القروي، وشكر هللا الجر ،ریاض المعلوف (عاد إلى الشرق اآلخرو

والتي لـم یكن لھا أثر بارز في الشعر المھجري  ,لجنوبیةا من المدارس المھجریة اـأمَّ     

  :   الجنوبي

و قد أسسھا الشاعر والطبیب   و ھي مدرسة أدبیة لم تمكث كثیرا،:  نِیْرفـارابطة ِم◌ِ 

وكـان ھو مْن  ,)نیویورك(في  )م1948(المھجري المصري  أحمد زكي أبو شادي عام  

 )أبولو(فقد كانت على غرار جمعیة  , ونائبھ الشاعر عبد المسیح حداد ,یرأسھا

                                                             
  23عیسى الناعوري ، أدب المھجر، ص: ینظر  1

  شفیق المعلوف ھو ابن أخت میشال المعلوف(*) 
  30المرجع نفسھ ،ص:ینظر   2
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ھا انتھت بوفاة أبي شـادي، المصریة، و  ,ومن أعضائھا َحَرُم الدكتور أبـي شادي ویبدو أنَّ

  .والشاعر نعمة هللا الحاج  ھي األدیبة َصفیَّة أبي شادي،

ثم   )م 1949 (امـع) بیونس آیرس(ْت في عاصمة األرجنتین ـتأسس:  الرابطة األدبیة

وقد أنشأھا الشاعر جورج صیدح على غـرار الرابطة القـلمیة و  بعد عامین،اختفت 

ارمي صاحب مجلة : و كان من أعضائھا  العصبة األندلسیة، و ) واھبالمَ (ُیوسف الصَّ

والشاعران األخوان الیاس قنصل و  ,)العالم العربي(عبد الطیف الِخْشن صاحب جریدة 

  .زكي قنصل

، فقد  ر َبَركة على األدب العربي بعد عھد طویل من الجمودد كان أدباء المھجـلق     

فإذا ھو الیوم َمدین بكثیر من عناصر جدتھ ونظارتھ إلى  « دفعوا في شرایینھ الدمَّ الحار

لقد كان للشعر حـیز كبیر في و, تلك الفئة النازحة التي شادت في تلك الربوع العصیة

تجلت الطاقة اإلبداعیة األولى عند أدباء  و فیھ الحیاة األدبیة في المھجر الجنوبي،

وكان ھذا االختالف  ,العصبة األندلسیة على حین غلب النثر على أدب المھجر الشمالي

  ).1(»إذ زاد في تلوینھ و في اغنائھ  خیرا على األدب العربي الحدیث،

مساھمة ال ھ قدم لألدب المھجري األثر الكبیر في ازدھار األدب العربي ألنّ  لقد كان      

تقدر في توجیھھ نحو تیارات جدیدة ، فمن ناحیة لقد أنكر أدباء المھجر بصورة حاسمة 

ومن ناحیة أخرى  القیم الفنیة الموروثة لشعر االتباعیة أو الكالسیكیة في الشرق العربي 

و  ,ما اإلنجلیزیة األمریكیةو ال سیّ  ,انفتحوا كثیرا على التأثیرات األدبیة األجنبیة

فتاح على اآلخر موجھا ـم یكن ذلك االنـرغم من ذلك كلھ لـوبال ،واإلسبانّیة ,وسیةرـال

ال أنواع ـبل ساھم في إدخ ، ضد الـقیم األدبیة الـذاتیة و األصلیة في الموروث العربي

 ي العربي في العصر الحدیث َفردیةـبح لألثر األدبـوأص دة في األدب العربي،ـأدبیة جدی

  ). 2(ب المھجربفضل أد وشخصانّیة

  

                                                             
 .08م، سوریا ،ص  1985,حلب,جامعة حلب , ھجري  مالمح الشعر الم :عمر الدقاق 1
 .8-7، سوریا ، ص ,م 1987, أسعد دورا كوفیتش ، نظریة اإلبداع المھجریة  ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق :ینظر  2
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  :مھید ت

اتھ المختلفة ـو عبَّرت عنھ في مراحل حی ,الشعر ظاھرة ارتبطت باإلنسان منذ أْن ُوجد   

و حاولوا أْن   دارسین على مر العصورـو ال ,نقادـوأنظار ال ,تمامـو ما اجتذب اھـو ھ

یما النصف الثاني منھ، و وال س یجدوا فیھ ما َیروي ظمأھم ابتداء من القرن التاسع عشر،

ت المعرفة العلمیة والموضوعیة للدارس  الناقد األدبي ضروریة لمعرفة /منذ ذلك ُعـدَّ

والمعاییر  الدارس كثیرا مـن الـفروض،/فاستفاد ھذا الناقد  طبیعة الـشعر ومكامنھ،

یعة ـفمن عـلم االجتماع استعار النقاد مـقدمات عن طب الـعلمیة التي وضعتھا العلوم،
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من علم الـنَّفس استفاد النقاد من التحالیل و  يـوالصراع االجتماع ، ییرـوالتغ المجتمع

ھا على المبدعین لغرض كشف ما یمكن أْن ُیخفیھ ـاولوا تطبیقـوح ,لمیةـوالع النفسیة

ر العلوم الحدیثة ـل علم النفس أكثـو لع , ودواخل نفسیة المبدع عن القراء من نوازع

و ُیعد  قد أسھم النقاد أنـفسھم في توجیھ األدب َصْوَب علم النفس،ـ، ف دبواًء لألـاحت

 من أوائـل النقاد الذین ربطوا العمل األدبي بحیاة األدیب )Sainte beuve( "سانت بیف"

  ).1(وأكدوا على العالقة الوطیدة بینھما  ,

ھم  -الشعراء–ویرون أنھم  ,كبیرا اھتماما قد اھتم النقاد النفسانیون بالشاعرـل  

فالشاعر عند أصحاب التحلیل النفسي رجل  ,المكتشفون الحقیقیون لالوعي عند اإلنسان

وھذا االمتیاز یجعل منھ ـ حسب  تراوده األحالم في حال الیقظة كما تراوده في نومھ،

و بین وضوح المعرفة العقالنیة  ,صل بین الغرائز المظلمة الخفیةلة الوَ ـ  صِ " فروید"

وتسریحة مـوثقة من تھویماتھ  و  ,و الشعر قطعة حـیَّة من نفس الشاعر ,)2(المنتظمة

ا أو َمْیتا دون یُنوب عنھ حیً  و و یقرر حالتھ، و تصوراتھ الحالمة یكشف باطنھ، ,أخیلتھ

الستنطاقھ و  حاجة إلى ظھور الشاعر على مسرح الحیاة بشخصھ حاضرا أو غائبا

عن الشعر دون استحضار الوسط الذي یسري فیھ و ال یمكن أن نتكلم  , )3(مخاطبتھ 

غایة و متعة   فیھ أو ناقد ال یكون للشعر ,أو متذوق ,مستمعال ُمجتمع لغوي ب أيف

، فالشاعر  و ثقافیة ,وحضاریة وكالھما منبعھ بیئة اجتماعیة، ,و مستمع فالشعر شاعر،

نفصل عن ـتھ ال یرغم من حساسیـإنسان اجتماعي ُیعبر في مجتمعھ بحساسیة ، لكن بال

، و ھو ما  و یواجھھ، و ینفتح علیھ لیفرض علیھ أفكاره ھذا المجتمع، بل یلتصق بھ،

فیعیش في عالم االعتراض و  «واالنتشار على ذوات الغیر یخلق فیھ َبِصیرة التشتت،

و  والتفضیل كالقصر،  ومرادفاتھا األسلوبیة، ُمْمعنا في إتباع ذاتھ بلذات األنا، التوھم،

  ).4(»، واثبات ذاتھ ھو أو تصغیرھا ذواتھمو اإلثبات نفي  ,  ، و النفي مبالغةال

                                                             
  .10 ،ص,م1995أحمد حیدوش ، االتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، : ینظر  1
  .14ص .المرجع نفسھ ،: ینظر 2
 .08ص , ، مصر,م2000القاھرة، ,  1محمد طھ عصر ، سیكولوجیة الشعر ،  عالم الكتب ، ط :ینظر 3
  .163المرجع السابق ،ص  4
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والتعبیریة  ,إنَّ الوصول إلى كشف طبائع الشعر المھجري من زوایاه النفسیة     

ومن الوجھة  واالجتماعیة ُیحتم علینا مقاربة موضوعیة لھذا الشعر من الوجھة النفسیة،

نرى في األسلوب الِمحك األساس للكشف عن الجوانب الخفیة ألننا  األسلوبیة التعبیریة،

 فاألسلوب ـ عند النقاد األوائل من أمثال , للمبدع المھجري من وجھة نفسیة و تعبیریة

وھناك اتجاه في البحث األسلوبي الحدیث  ،)جُل َنْفُسھُ ھو الرَّ (ـ ) Buffon( "دي بوفون"

ومن  ضویةـدة عـوعلم النفس في وح ) بیةاألسلو (یربط ربطا وثیقا بین علم األسلوب 

الذي یرى أنَّ علم األسلوب ینبغي أن یعتمد  "جول ماروزو"أكبر دعاتھ الباحث الفرنسي 

 ,ةـكریة و العاطفیـدواخلھا الفـنفس البشریة بـو الظروف المختلفة لل على تحلیل األوضاع

بحث في ـصرة على اللوبیة قاـدراسة األسـن جعل الـم "ماروزو" ةو ھناك من تالمذ

تعبیریة اللغویة  ـللعوامل ال كبیر األسباب النفسیة البحتة دون أي إشارة أو اھتمام

كامنة في ـقوى التعبیریة الـنا نرى أنھ من الضروري الربط بین الـإال أنَّ  ,)1(الجمالیة

م ـؤسس علـوھو ما یراه م و بین النزعات الفكریة و العاطفیة، الممارسة اللغویة،

) اللغة والحیاة(كتابھ في )   Charles Bally (,م1947ـ1865"شارل بالي  "ألسلوب ا

درس وقائع التعبیر اللغوي من جھة مضامینھا ـبأنَّ األسلوبیة ت الذي یقرّ , )م1959(سنة 

تعبیر الوقائع للحساسیة المعبر عنھا لغویا، كما تدرس  «أي تدرس  الوجدانیة العاطفیة؛

  ).2(»ة على الحساسیةفعل الوقائع اللغوی

  

  

  

  

  

                                                             
  .138ص ,مصر ,م 1998القاھرة , 1دار الشروق ، ط, , )منقحة ومزیدة(, ) مبادئھ و إجراءاتھ(صالح فضل ، علم األسلوب  :ینظر 1
  .16ص , الجزائر, م،1997، دار ھومة  1األسلوبیة و تحلیل الخطاب  ج: نور الدین السد  2
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ن الذاتي و الُوجداني العاطفي: المبحث األول  ُ األسلوبي و الُمكوِّ    التَّشكیل

  

I-ال ُ    لذاتل اللغوي َتشكیل

  

   )الرابطة القلمیة( يالِ ر الشَّمَ ھجَ األنا في المَ -أ

ِ ھجَ األنا في المَ -ب   ) العصبة األندلسیة(ير الَجُنوب

ُ الذاتیّ ـتَ - ج   ةریّ ھجَ ـالمَ ) األنا(ة شكیل
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π-ال ُ   لَعاطفةل اللغوي َتشكیل

  

ُ العَ - أ   )القلمیة( ة الشَّمالیةاطفَ َتشكیل

ُ العَ -ب   )ةیّ دلسِ األنْ ( ُنوبیةة الجَ اطفَ َتشكیل

ُ الَعاطفة المَ - ج   ةریّ ھجَ َتشكیل

  

  

  

  

  

ن الذاتي و الُوجداني العاطفي: المبحث األول ُ األسلوبي و الُمكوِّ    التَّشكیل

في القرن العشرین بسیادة النزعة  "stylistiques"متاُز الدراسات األسلوبیة الحدیثة  تَ    

و ھي نزعة تجریبیة موضوعیة للدراسات النظریة التي تبتعد عن  ارمة،العلمیة الصَّ 

وفروض عملیة یمكن  ,و تنطلق من واقع تجربة ُمحددة األحكام المسبقة والمجملة،

الفضل الكبیر في  "linguistique"ن لعلم اللغة أو اللسانو قد كا مراجعتھا و إحصاؤھا،

بعدما ) 1(الحدیثة إذ نشأت األسلوبیة في حضن الدراسات اللغویة ،ظھور علم األسلوب

الدراسات النقدیة الغربیة والعربیة فترة طویلة من  استأثرت البالغة القدیمة على جلِّ 

قدیمة في أوائل ـالالحضارة الیونانیة إلى  الغة ـــ أي البمتد جذورھاـوالتي ت الزمن،

                                                             
  .19م ،مصر، ص  1998 , أحمد درویش ، دراسة األسلوب بین المعاصرة و التراث ، دار غریب ، القاھرة: ینظر  1
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وحركة السفسطائیین الیونان  ،ةوالحكم أین ارتبطت بالفلسفة القرن الخامس قبل المیالد،

ھذه البالغة في العصر  تستطعرغم امتداد الزمن لم و ، )1(قبل ظھور بالغة أرسطو

كما لم  مسبقة،كطابع المعیاریة واألحكام ال ،تحلل من بعض میزاتھا القدیمةالالحدیث 

    . تستطع تحریر العمل األدبي من سطوتھا

ولذلك انصب اھتمام األسلوبیین على العمل األدبي بوصفھ میدان البحث األسلوبي   

تبحث في تلك المالمح أو الخصائص  ،بشتى مدارسھ وفق نظریة علمیة موضوعیة

الفردي أو قیمتھ الفنیة والتي بوساطتھا یكتسب تمّیزه  ,المتمیزة في تكویناتھ األسلوبیة

د سمات معینة لجنس من ـأو ما یتجاوزه إلى تحدی رد بعینھ،ـداعیا لفـبحسبانھ نتاجا إب

مة األسلوبیة  تبتدئ دائما من النَّص األجناس األدبیة، أو العمل األدبي  ,و من ھنا فإن السِّ

  ).2(ومكوناتھ التشكیلیة  نفسھ في البحث عن أسسھ،

عند النقاد األسلوبیین ھو الغایة و الوسیلة معا  "stylisation"ي والتشكیل األسلوب  

وُعقدت ألجلھ ندوات فكریة  فالتشكیل من المصطلحات النقدیة الحدیثة التي تداولھا النقاد،

« ھا تجمع على أنَّ الـتشكیل ھوإال أنّ  عربیة لما لھذا المصطلح من مفاھیم متعددة،

و  ,لتحقق وحدة متماسكة مترابطة ,والمـكونات اءالصیرورة الـتي تؤول إلیھا األشیـ

 ,و الـتنوع و التوازن ,و التنظیم ,و التولیف ,وجودا جدیدا تحقق فیھ مبادئ المـزج

وتـمثل  ,علھا الفني یمثل نزوعا جمالیا لتحقیق التشَّكلفِ  ،واالنسجام ,واإلیقاع ,والتناغم

) 3(» .ة لـتكوین التشكیل و تحقیق وجودهوتـقالیده الھادف ,ھذه المبادئ قیم السلوك الـفني

و  و األفعال، ,األفكارومبدأ الصیرورة یـقوم على كافة الـعملیات   نّ إومن ھنا ف ،

موضوع الرؤیا غیر على سلكھا المبدع للسیطرة ـوالتقنیات التي ی ,والمواد ,الكیفیات

و َجعلِھ  ,لیھعرف عن قرب عـو الت ,و اإلحاطة بھ ,و تشكیلھ للوصول إلیھ ,المرئي

و التي یعتمدھا  ,وال تعد ھذه المبادئ المنتھجة ,وفي متناول وعي وإدراك المتلقي ,ُمتاحا

ل ھي ـب, و مقننة ذات مقاییس مضبوطة  ,السلوك الفني الھادف للتشكیل مبادئ معیاریة

لغة ال ألنّ  ،أو ھما معا ,داخلي أو الخارجيـسبیة یقتضیھا نظام التشَّكل الـمجرد أوصاف ن
                                                             

1 Naglaa farghali : la rhétorique argumentatives ;thèse de doctorat .faculté de caire 2004 Égypte p23/ 24  
 .26-25م ، مصر، ص  1993, اإلسكندریة ,  ،  منشأة المعارف ) معاصرة و تراث(رجاء عید ، البحث األسلوبي : ینظر  2
  .27ص ,األردن ,م، 2000،عمان ، 1نظریة التشكیل االستعاري في البالغة و النقد ، وزارة الثقافة االردنیة ، ط: نواف قوقزة  3
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مھما كانت قیمتھا ال تمثل في حقیقة أمرھا إال نظام أشكال تنبثق من المادة اللفظیة 

التي یخاطب بھا المتلقي  اإلحساساتو المفاھیم و  ,األولـیة إلى تشكیل ُمعبر عن المعاني

  )1.(أو المستمع 

إلى  بي األد ھوم التشكیلـدوة عربیة حول مفـفي ن "عبد العزیز المقالح "ولقد أشار     

إذا كان التشكیل الزماني في   « والموسیقیة بقولھ ، والمكانیة عناصر التشكیل الزمانیة،

التشكیل و،   نـار الزمـستغرقھ قراءتھا في إطـالقصیدة ینشأ عن الوقت أو المدى الذي ت

فإن  مكان،ـالمرئیة في إطار ال أو , الھندسة المعماریة البصریة أو ،زالمكاني ھو الحیّ 

 ، )2( »والتضاد بین التشكیلین السالفین الموسیقي ھو الناتج النغمي للـقاء، تشكیلال

طعة من النسیج یمكن للدارس أن ـالعمل األدبي لیس ق«إلى أنَّ یر ـفي األخخلص ـوی

رغم –نَّ العمل األدبي إ دة،یط على حِ ـل خـمكن من درس كـیمزقھا إلى خیوط لكي یت

، إذا استدعیت منھا جانبا حمل معھ بالضرورة  و متداخلةوحدة متالحمة  -تعدد عناصره

  ) . 3(»بقیة الجوانب

إنَّ ما یھمنا في ھذا المبحث ھو االطالع على التشكیالت األسلوبیة المختلفة لنماذج    

و أرواح و ضمائر  تنم بالضرورة عن تشكیالت نفسیة كامنة في نفوس شعریة معینة،

في الشعر  الرؤیاو لما ال الوصول إلى ,  و مدارسھم ,شعراء المھجر بمختلف تیاراتھم

على أنَّھا تجربة ال تضبطھا مقاییس المنطق  " محمد بنیس"ھا عرضُ و التي یَ  ,المھجري

ھا المجھول بعد أن تحررت بفضلھا الحواس من حدودھا المتعارف علیھا، اختلطت و  وأنَّ

  )4.(ببعضھا في وحدة سریة ال تدركھا أعراف الرؤیة البصریة

و الفن بدوره یكشف  والرؤیا عند النقاد مصدرھا الفن الذي یقوم على أساس التَّشكیل،   

ما یعمد دائما إلى و إنّ  فھو ال یترك الواقع كما ھو علیھ،  عن قدرة اإلنسان على التشكیل،

كون جمیال ألن في اإلنسان ـقوة ُمشكلة قبل أن یـ، فیغدو ك إعادة بناءه بكیفیات أخرى

و العملیة البنائیة ضرورة الزمة إلنتاج ھذا العمل  ة مشكلة تظھر نفسھا في فعالیة،طبیع
                                                             

  .29المرجع نفسھ ،ص  :ینظر 1
  .231- 230ص ,م ،سوریا  1981, دمشق ,  1ط,عبد العزیز المقالح ، الشعر بین الرؤیا و التشكیل ، دار طالس  2
  .246-245المرجع السابق ،ص  3
  .45ص ,م ،المغرب  2001الدار البیضاء ,  3محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و ابداالتھا ، دار توبقال ، ط :ینظر 4
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یاة في الموجودات الحیة ال ـعث الحـوالقدرة على ب وة الُمبتدعةـوھذه الق و تأملھ، ني،ـالف

وبمكامنھا  سَّ الشاعر باألشیاء المحیطة بھ،إذ لیس یكفي أن َیحُ  , تبتعد بنا عن مدخل الفن

ا  ,یةالداخل ّ أنَّ العمل ،) 1(وإنما علیھ أن یكسب أحاسیسھ ومشاعره وجودا خارجیا حًی

الفني المشكل تشكیال أسلوبیا لیس منشأة لغویة مادیة نستطیع أن نفحص فیھا أجزاء 

ة أسلوبیة یمكن الفصل بین طبقاتھا فصال مؤقتا و إنَّما ھو كلیّ  و بصورة منعزلة، ,مختلفة

وتحدث أثرھا بصفتھا مجموعة  ,فتتكامل ھایة بعضھا إلى بعض، تنتمي في الن للدراسة

إذ یقف  ,)2(وال یكون الشكل أبدا بال مضمون فالمضمون یجلب الشكل، ، واحدة

األسلوب لیجمع بینھما كطریقة من طرق وضع اللغة في حال من الوظیفیة الغامرة 

كمـا یراه  –بل الـتَّعلم والعطاء ، فلیس األسلوب من ق ,و النشاط  ,و الحیویة ,بالعنفوان

ـما ھو في األخیـر من قبیل التمثل ,- البعض و المحاكاة في مرحلة  ,رسو التمّ  ,و إنَّ

ومنھ ال نستطیع أن نطلق , والتمیز في المرحلة الموالیة من حیاة الكـاتب , و التفنن أولیة،

من  «لنظام الكالم على أي كتابة أسلوبا ما لم یكن ھناك المقدار األدنى من الجمال الفني 

أو صراحة مرتبطة بھ، , حیث أن األسلوب إْن لم نصغُھ فأن صفة الجمال تظل ضمنا

  ).3(»جاثمة فیھ 

I-ال ُ   : لذاتل اللغوي َتشكیل

أو میزة خاصة  ,یدل على صفة "subjectivité"یرى النفسانیون أن مصطلح الذاتیة أو  

و قد َتعنى أیضا ما ُیمیز  الواقع، عفي صاحبھا تعكس خبرة خاصة بالمبدع في تعاملھ م

 لھذا أقرّ  ،)4(ویرتبط بجوانب النفس الشعوریة و الالشعوریة عند المبدع  ، العمل األدبي

و بما أنَّ الشعر یتمیز بما یحملھ  ,وصاحبھ األسلوبیون العالقة الوطیدة بین العمل األدبي

  رة یحاول فرضھا علیھ،فھو دوما یصلح لتأكید أي فك وداللة رمزیة، ,من قوة إیحاء

و في بعض األحیان  أو داللیة أو تصویریة ,أو تـركیبیة ,فتصبح الـوسائل اللغویة صوتیة

و  ,وحقائق أحیانا أخرى واالستعارة رموزا أحیانا ,و المجاز ,الوسائل البالغیة كالتشبیھ

                                                             
 .59ص , مصر, م، 1986القاھرة ,  1مجاھد عبد المنعم مجاھد، فلسفة الفن الجمیل ، مكتبة األنجلو المصریة ، ط: ینظر  1
 .372الجزائر ،  ص , م   2000, دار الحكمة ,  2أبو العید دودو، ج) ت(فولفغاغ كایزر، العمل الفني اللغوي، : ینظر  2
  .90ص ,م ، الجزائر  2003وھران ,الكتابة من موقع العدم، ،  دار الغرب ، دط  :عبد المالك مرتاض 3
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 على السردالشعر لیس ترجمة حیاتیة تقوم  ألنّ ,) 1(ھي في الحقیقة حقائق نفسیة ذاتیة 

, رـة الشاعـو لكنھ تنفیس تعویضي عن ذاتی أو البث المباشر لتفاصیل الواقع، والتقریر،

ونعنى بذلك أن اللغة  ,عاطفیاأو  أو اجتماعیا   ومعوقة سیاسیا، ةـوعن رغبات مكبوت

و قد  ,)2(الشعریة ال تترجم واقعا حقیقیا بل واقعا نفسیا یرسم تفاصیل الذات الشاعرة 

ذه الذات الشاعرة ذات َنرجسیَّة ُمتعالیة  فـالشاعر في قـرارة نفسھ جائع أبـدا إلى تكون ھ

فحین  ألنھ یرى ذاتھ و نفسھ في شعره، و یرفعوه مكانا ِعلًیا، أن یطیر بھ اآلخرون،

یعرض شعره على قارئیھ فإنما لكي یقرأ في عیونھم ذاتھ فیلقف إشارة مدح أو 

  ).3(تقریظ

لشعر المھجري یلحظ فیھ تلك الروح و الذات الشرقیة العربیة األصیلة إنَّ المتابع ل    

رغم تأثر ھذا الشعر بالحركة الرومانتیكیة التي شاعت في أوربا في القرن التاسع عشر 

أو النفس اإلنسانیة ،إنما یتناول ذلك  أو الحب، فالشاعر المھجري عندما یتناول الطبیعة،

إلى الوطن األم ، فـالھجرة الَقصریة و  بیة أصیلة تحنُّ و بذاتیة عر ,بُروح شرقیة خالصة

المعاناة وسط المجتمع الجدید كان َمدعاة ألن تحیا الرومانتیكیة من جدید في أزیاء عربیة 

و  ,كتسب ذاتیة الشاعر المھجري من خاللھا مالمح الـخبرة الـشعوریة و الذاتیة، فـتُ )4(

ففي الخبرة األدبیة یتأثر المبدع الشاعر  لھ،من خالل الطبائع النفسیة المكنونة بداخ

و ربما یحاكي نـظراءه الشعراء في الصیاغة األدبیة وفي الوقت  ,موروثات األدبیةـبال

فیبدع في المعاني و , نفسھ تجده یبتكر لذاتھ من وسائل التناول الفني ما یكون خاصا بھ

النھایة ـ شخصیة أسلوبیة ذات  و التعبیر، مما یجعل لھ ـ في ,و طریقة الصیاغة ,األخیلة

ال یقتصر على ُمجرد إظھار –فاألسلوب بھذا المنطق , )5(و المالمح المتمیزة  السمات،

وإّنما یتخطى  للغویة، وال یتوقف عند حدود بیان السمات ,و انفعاالتھ ,حساسات المبدعإ

                                                             
 .158-157أحمد حیدوش، االتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ،ص : ینظر  1
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ة عاكسة و بین صاحبھ كي یصبح األسلوب مرآ , كل ذلك إلى حد التمازج الكامل بینھ

  )1.(و طبیعتھ اإلنسانیة  ,لذات المبدع الفنیة

في مقال لھ نشر عام ) San ford( "دسانفور"وفي ھذا المجال یرى النفساني      

و أنَّ وصف  ,، أنَّ األسلوب مرآة للشخصیة»الكالم و الشخصیة«و عنوانھ  ،)م1942(

سماتھ الذاتیة غیر أنَّ بعض أقوال اإلنسان من نواح معینة یكشف لنا دوما عن الكثیر من 

،ألن حیاة المبدع ال تنعكس  ةً الدراسات تكشف أنَّ مثل ھذه اآلراء لیست صائبة كلیّ 

و لذلك فأن بعض المالمح من الشخصیة ستظل دائما في طي  بالضرورة على شعره،

أنھ  نسبة إلى شعور اإلنسان ھي أنھ منعكس على الذات،ـنقطة األساسیة بالـفال المجھول،

یتخذھا  وأنْ   ادر على أن ینفصل عن أفكارهـھذا یعني أنَّ اإلنسان ق ؛الشعور باألنا

فھو مفكرة یستطیع أن یوجھ أفكاره كـما یشاء على ضوء  موضوعا للدرس و التحلیل،

  )2.(تجاربھ في الماضي 

، فلكل شاعر نظرة مغایرة  ا ذاتیة الشاعر من خالل طبائعھ و نوازعھ النفسیةأمَّ      

فیظھر   واألحاسیس ,وتعامل فرید بوساطة العواطف ,والواقع المشاھد ,لوجود الفعليل

أو  أو الخوف ، بـأو الح ,في عملھ أثر ما یثیره ھذا الوجود في نفسھ من عواطف الكره

أو الرضا، وھذه القیمة النفسیة التي یظھرھا الشاعر تنعكس بضرورة  ,أو الغضب ,األلفة

بري األشیاء في إشكال فنیة ذات سمات أسلوبیة فریدة تمثل صورة فتن ,على إبداعھ الفني

ذة على إخضاع ھذا الواقع بكل حیثیاتھ ـو قدرتھ الف ,بقریة الذاتیة في مواجھة الواقعـالع

  )3.(للقیمة الفنیة التي تتأسس على قیمة نفسیة

ا ذاتـیة الشاعر من خالل التجربة الشعوریة     شعور فرید وذو  أو ,فالشاعر إنـسان ,وأمَّ

فعلى قدر  و مصدر ھذا الشعور ھو الوعي التام لألشیاء، ,إحساس مرھف لما یحیط بھ

 األفكار و باإلضـافة إلى ذلك فانّ  ما یعي اإلنسان األشیاء یكون أقدر على اإلفصاح عنھا،

الوعي التام، و  والمعاني الواردة على لسان ھذا اإلنسان ال ترجع كلھا إلى عالم الشعور
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بل إنَّ بعضھا قد وجد منفذا من عالم الالشعور لیخرج إلى عالم  التعبیر  من جملة تلك 

و في  ,والمعاني الطارئة التي تخطر ببال ھذا اإلنسان المبدع ,رواألفكا ,اإلشارات

  ).1(حاالت ما تكون أشبھ ما تكون بالوحي و اإللھام 

لى من خالل جوالتي تت ,مھجريونأتي ھنا لنستعرض مظاھر الذاتیة عند الشاعر ال    

وأنا  ,التشكیالت األسلوبیة التي تكشف بالضرورة عن تشكیالت أنا الشاعر المنفردة

وفي األخیر  ,وموقفھ منھا ,لنرصد مظاھر التجربة الواقعیة الشاعر في عالقتھا بالواقع،

ألدبیة و ھذا ضمن التنظیمات ا ,تشكیل األنا في مقابل اآلخر لنرصد التجربة الشعوریة

لنخلص إلى التشكیل العام الذي یرسم لنا طبیعة الذاتیة في الشعر المھجري  ,المھجریة

  .الحدیث 

لقد حاول الشعراء العرب القدامى التعبیر عن ذواتھم في أغراض شعریة أبرزھا     

ّ  الفخر، فقدموا صورا مختلفة عن تجاربھم و تصوراتھم، ھذه الصور ال ترقى إلى  أنّ  إال

 ,"امرئ القیس"فال نجد في صور  ،الدارس/ ناقد والتي یسعى إلیھا ال ,ة المنشودةالحقیق

ریة من خالل ـس البشـري حقیقة النفـما یُع "المتنبي"وال حتى  ,"عنترة العبسي"وال 

وھي معان  ورباطة الجأش ,والكرم ,والصبر ,إال ما یبدو من صور الشجاعة  أشعارھم

حتھا عكس ما نجده في الشعر العربي الحدیث ـ وبتأثیر أو ص مثالیة ال نجزم بثباتھا،

واألحداث التي مرت  من صور تكاد تكون واقعیة تحكم الظروف –الحركة الرومانتیكیة 

في التعبیر عن الشخصیة  خصبوالشعر المھجري میدان  ,على الشاعر الحدیث

 ھجرةواضطراب بحكم ظروف ال ,وحیرة ,وكآبة ,وما ینتابھا من قلق ,المھجریة

التي أتاحت ,  ، أضف إلى ذلك تأثیر اآلداب األجنبیة في أمریكا و نتائجھا ,اوأسبابھ

لتصویر آالم النفس البشریة بكل  اوفسحت مجاال واسع ,للشاعر االنفالت من قیود التعبیر

وھو ما یؤدي بالضرورة إلى ُبروز نوع من األنا الشاعریة التي  ,وموضوعیة ,صدق

و لنا في شعراء الرابطة القلمیة  و أدق تفاصیلھا، ،لكي یصفھا بشتىتطلق العنان للشعر 

  .نماذج و صور كثیرة 

                                                             
  .223المرجع السابق ، ص : ینظر  1
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  : )الرابطة القلمیة(ألنا في المھجر الشمالي ا تشكیل-أ

وكـتاب الرابطة القلمیة  من أبـرز شعراء،) م1931- 1883(جبران خلیل جبرانُیعّد  

ُـطر ھـذا الشاعر على الطموح، ،)م1920( والشغف بالجمال، ففي  ,الولھ بالتأملو ولـقد ف

حوار ینطلق فیھ صوتان  )1()م1919(والتي نشرت ألول مرة عام  ,)المواكب( قصیدة

                          ):     3(یقول منھاإذ )   2(و یمیُل الشاعر في األخیر إلى الغاب  الغاب،و  صوت المدینة

                                                 ) مجزوء الرمل (

  ال وال فِیھا الـُھمومْ   #  لیَس فِي الغاباِت ُحزن                          

َْم َتجيء معھ الُسمومْ   #   یمٌ ـسـبَّ  نَ فـإذا ھَ                              ل

             ّ ُزُن النفِس إال   ِظلُّ َو ْھـٍم ال  َیُدومْ   #  لـیَس حـ

بُدو           َ        ِمْن َثنایاھا  لـلنُّجومْ   #  َوُغـیوُم الّنفِس تــ

یا غنِ مُ  البحر البسیطبالتداخل مع  مجزوء الرملفي قصیدة المواكب على  جبراناعتمد 

في  "َتـراسل الحـواس " على خاصیةد ـما اعتمـك وحي،ـبذلك المناخ الموسیقى الم

     )مجزوء الرمل(       :مئ بذلك  في قولھ و یو ,معطیات الحس الواحدة لألخرى 

ـِعْطٍر     ِ ُنورْ ـَو  تَ   #  َھْل  َتحّمَمَت ب ِ   نّشْقَت  ب

ثیرْ   #  َو َشرْبَت الَفْجَر َخْمرا    َ         فِي ُكؤوِس ِمن أ

و الحس البصري  ،)طرالعِ (مكان الحس الشَّمي ،)اماالستحمَ (و فیھ انتقال الحس اللمسي 

مكان الحس البصري و ) الشرب(و الحس الذوقي  ،)التنشق(الحس اللمسي مكان ) ورالنّ (

و جمالھا  ح التشكیل الحسي في شعر جـبران مرده إلى الشغف بالحـاسةھي ظاھرة تـوضّ 

).4(  

ھ و ـاغى فیھا جبران روحـالتي ن )المواكب(دة ـرة عمیقة نلقیھا على قصیـإنَّ نظ    

ة لیستخرج منھا فلسفة مستوحاة من عالمھ و صمیم الحیا حاول أن یصل إلى روح
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ومن معاناتھ العمیقة، تدلنا على ما كابده من عذابات كاد یختنق  ,ومن تجاربھ ,الخاص

َّب المفاھیم السائدة  تحت كوابیسھا أدت بھ في األخیر إلى ثورة فلسفیة أراد بھا أن ُیغل

مفاھیم زائفة ) ضعف/ وة شر، ق/ خیر (ویؤكد أنَّ ھذه المفھومات السائدة والمتناقضة 

فیغنى المواكب  ,أو بلوغ عالم موحد تزول فیھ الصراعات  د،یتوق فیھا جبران إلى التوحُّ 

أین تتصاعد منھ النغمات البریئة  ,لیصل في األخیر إلى الغاب ثائرا على القیم المتحجرة،

  )مجزوء الرمل(    : )2(فیقول أیضا ,)1(النائیة عن التلوث و المفارقة 

َْم أجْد فِي الغاِب َفرًقا                             ََسدْ   # ل   َبیَن ُروٍح َو  جـ

اٌء َرَكدْ  # اٌء تـھاَدىـَفالَھوا مَ                               َ   و الـنَّدى مـ

رى َزْھٌر َجَمْد             # والـّشذى َزْھٌر تماَدى                         َو الـثَّ

ثیر من ـّول الكحَ ) األنا(و إذا  یقة،ـرى للشاعر ذاتیة قویة وعمـقف آخر نوفي مو   

إذ  )  سكوتي إنشاد(قصیدة ب) 3( و مموھة حینا آخرَ  حینا، وھي تظل صریحةً  معطیاتھ،

                                                          )الطویل(                                                                 ):4(یقول

  َعَطِشي َماٌء َو فِي َصْحَوتِي ُسكرٌ  َو فِي  #  شاٌد  َو ُجوِعي  ُتخمةٌ ـُسكوتِي إن       

َوَعتِي ُعْرٌس َو فِي ُغربتِي لِقا         َوفِي باِطني َكشٌف َو فِي َمظَھري ِسْترُ   # وفِي ل

  بـِكي  َوَثـْغِري َیـْفترُ أ، َكـْم  َھمِّي  #   ًما َو َقـلٌب  ُمفاخرٌ ـَكْم  اْشتِكي ھَ      

ِّي ـَوكْم اْرَتِجي خِ        ْمًرا َو فِي َحوَزتِي  اَألْمـرُ   #  جِانبي ِب◌َ ال َو ِخل َ    َوَكْم ابَتِغي أ

 أراد  انفسی اداخلی اترسم في حقیقة األمر صراع " بثنائیات ضدیة" و ھي قصیدة حافلة 

و إذا ھو یـنشد الـعظمة، یشتاق إلـیھا   من ذاتیتھ العمیقة،الشاعر إبراز جانـب لھا 

  .و ال یرتوي منھا أو یكلُّ  یعطیھا،و

و یكبر في محور اإلنسان  في إنسانیتھ، غوصی و ظلَّ جبران یسمو في نقاوتھ،    

، فھو یثور لیھدم  ولم یكن جبران یرفض لمجرد الرفض و التمرد ,یعطى منھ و لھ
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مدافعا  ویردّ  ,وشخصھ لیخاطب نفسھ بضمیر الجماعة مو بروحھ،ویس ویعتزم البناء،

                                        )رجزال(                                                   )1: ( الائعن آرائھ ق

ُوُموا َو ُسبُّوا َو الَعُنوا َواسـَخُروا   یـَو  سَ   #ل َ   امْ الِخصَ ـاَمنا بـاِوُروا  أ

وُح  فـفال  # واْبُغوا َوُجوُروا وارِجُموا َواْصلُبوا    ینا  َجْوھٌر ال  ُیضامْ ـرُّ

َنحُن  َنحُن  كَ  َ المْ  إلى الَوَرى في النُّور  #  وَكٌب ال َیـسیرُ ـفـ         أو فِي الظَّ

یعود لحالة من الھدوء و ف وتضخم لألنا، , همشروعة عند "َنرجسیة " ذه المقاطعـففي ھ

                     )الرجز(                       ):2( إذ یقول ,ینة مصطبرا نفسھ مواسیا لھاالسك

ُتم َحوَل َیوِمَي الُظنوْن  یلَِي الَمـالمْ   #  إذا َغزلْ َ   َو ِأْن َحبكُتم َحوَل ل

ُوا ِمن ُكؤوِسي الُمدامْ   #  َفلْن َتُدُكوا ُبرَج َصْبِري الَحَصینْ    َو لْن ُتزیل

فِ  َ كونْ فـ یاتِي َمنِزٌل للـسُّ َ ـالْم     #  ي حـ ُؤاِدي  َمْعبٌد  للسَّ   َو فـِي ف

وطبقھما أمانة في نتاجھ الشعري  ,الشاعر و لقد وضع جبران نموذجا للشعر <<

فیجثو باكیا فرحا نادبا مھلال  ،فالشاعر برأي جبران ھو ذلك المتعبد الذي یدخل ھیكال

واستدعاءات جدیدة  ,وحروف ,ھ و لسانھ أسماءثم یخرج و بین شفتی, مناجیا مصغیا

فیضیف  و أنواع انجذابھ التي تتغیر في كل لیلة،, ألشكال عبادتھ التي تتجدد كل یوم

بذلك استطاع    ،)3(  >> بعملھ وترا فضیا إلى قیثارة اللغة ، وعودا طیبا إلى موقدھا

وتفتى  ك تجنح في الخیالوإذا طریقتھ في ذل , جبران أن یتمیز بأسلوبھ كتمیزه في فكره

  )4.(یستوي أصیال رائدا فیھا ف ,وتعذب بالنغم ,بالتصویر

أو كما  ،)م1988-1889(میخائیل نعیمة فھو  لمیة،قا القطب الثاني في الرابطة الأمَّ      

ونظم على امتداد القرن  ي الذي كتبكونِ سْ باألدیب المَ  "مارون عبود"یسمیھ الكاتب 

وأمریكا بعد ما  ,و أوربا متنقال بین روسیا،و, و تعبدا  ,وفلسفة ,وقصصا ,ونقدا ,شعرا

  ).5(أمضى عامین في فلسطین 
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و یستطیع المتابع أن  و متمیزا في قیمتھ الفكریة واألدبیة، ترك نعیمة تراثا كبیرا     

م ھذا التراث إلى مرحلتین و مرحلة االستقرار  الھجرة الروسیة و األمریكیة، مرحلة :یقسِّ

و خالل وجوده في روسیا كتب عددا من القصائد الشعریة أتمھا في نیویورك  , لبنانفي 

 ،)اآلباء و البنون(ومسرحیة  ,)ھمس الجفون(لتظھر إلى العلن دیوانا شعریا وحیدا لھ ھو

و  مرداد و زاد المیعاد،: و أنجز في لبنان بقیة كتبھ و ھي  ,)الغربال (و كتاب نقدي

و في مھب الریح و كتاب عن صدیقھ ,ان یا مكان ـو ك ,و دروب ان،ـو األوث البیادر،

  )1.(جبران

میز شعر نعیمة عند النقاد ھو روحھ اإلنسانیة العائمة فوق كافة األمكنة فال ما یُ      

تأمالتھ وو كل كـتاباتھ الشعریة   ھ رحل عن وطنھ یوما،أو أنّ  ,یشعر قارئھ بأنھ مھاجر

واد ،و مُ  الروحیة مصبوغة بالعتمة،  )الدودة(فلجوءه إلى البحر و حواره مع  غمسة بالسَّ

تعذیب ذاتھ أو    ذاتيـي رثائھ الـكلھا حاالت إنسانیة نفسیة تصلح لكل زمان و مكان وف

وھو  ,) 2(ھانین المذلین الذین یبحثون عمن یطأ رقابھمیرسم صورا للناس المُ  "ادیةـالسَّ "

 )التائھ(قصیدة بإذ یقول   ،في ھذا الكون ووحدتھ و حیرتھ یعلن عزلتھ في وصف ذاتھ

                                )زوء الرجزجم(                                           )3:(

َسیُر فِي َطریقِي      َمٍھ  َسَحیقِ ـفِي َمھْ   #أ

  َضاـَوُوْجَھتِي  الفَ   # َو ِوْحدتِي  َرفِیقِي 

َحابُ   # راُب ـتِي التُّ َمِطیَّ                            َو ُخوَذتِي السَّ
  

) الرفقة/  الوحدة(والمتنافرات من مثل  ففي ھذه المقطوعة الشعریة تلتقي المتباعدات

لتشكل في األخیر  , والتیھ مكانا وزمانا كما تلتقي صور الضیاع ،)السحاب/ التراب(

وشجاعتھ  ,یعلن فیھا صمودهو  لیعود بعد فترة یستجمع فیھا قواه، ,عالم الشاعر التائھ

              )خفیفمجزوء ال(                 : )4(فیقول ,)الطمأنینة(أمام نوائب الدھر في قصیدة 
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  ُن َبیتِي َحَجرْ ـُرك  #  دْ َسْقُف َبیتِي َحِدیــ                              

  رْ ـْب یا َشجَ َوانتح  #  فاْعِصفِي َیـا ِریاحْ                            

  َیا َمَطرْ   َو اْھِطلِي  #   واْسَبِحي َیـا ُغیومُ           

َسُت أخشى َخَطرْ   #  ا ُرعُودْ ـَواْقِصفي یَ             ل

  رْ ـاْسـتِمُد  الَبصَ    #  ِمْن ِسراِجي الَضئیلْ  :           إلى أن یقول 

الْ                            َ یلُ  طـ َّ َّما الل ل ُ ّالُم  اْنتَشرْ    #  كـ   َو الظـ

ِي َحِصینْ                            َدرْ   #  َباُب  َقـلب   ِمْن  ُصنوِف الكَّ

َحرْ   #  مْ َفاھُجِمي  َیـا ُھمو                           َسا َوالسَّ   فِي الَمـ

َررْ   #  لْسُت أْخَشى الَعذابْ             لسُت أخَشى الضَّ

َیفِي                  یقِي الَقــَدرْ ـِ َو َرف  #  الَقَضـاءْ َوحـل

وسربلھا بمظاھر الطبیعة  ,األكدار و إلى الھموم نعیمةفي ھذه الصور الشعریة لجأ ف

والعــذاب  ,فاتخذ منھا رموزا للشقاء ,)الظالم-اللیل-المطر-الغیوم -الریاح(القاسیة 

لست (ه لعبارة ودلیلھ في ذلك تكرار ,واستوقف نفسھ جسورا صابرا على دفعھا

  .وھما مظھران یدالن على االستسالم للمصیر  ,والقدر ُمستنجدا بالقضاء...) أخشى

و بین نوازع  بین مالئكیتھ نعیمةفس ـوعن الصراع الداخلي النفسي الذي یعج في ن  

                   )مجزوء الرمل(                                       :    )1(یقول  ,الشیطان فیھ

ِي َفَرأى فِیِھ َمالكْ                           دَخـَل الَشیطاُن َقلب

رِف َما َبینھما اشتدَّ الَعراكْ                          َو بلْمِح الطَّ

  َفیعیُد الَقوَل َذاكْ ! البیُت َبیتِي :ذا َیقولُ                       

ُبِدي ِحَراكْ    َوأَنا اشھُد َما َیْجِري َو ال ا

َرانِي فِي ُشكوٍك َو اْرتَباكْ  َ   َوإلى الَیوِم أ

َْدِري َْسُت ا ْم َمالكْ  ل َ ُؤاِدي أ ٌ في ف ََرجیم          ؟ أ
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و  وحـائرا ,في المقطوعة صورة من صور االستسالم یـقف عندھا الشاعر مشدوھا  

ومتسائال عن نفسھ یرید  یقف في األخیر مولعاف ,والداخلیة  خاضعا للمؤثرات الخارجیة

من أنت ( ضطربة في قصیدةـوم ,تقلبةـفس بشریة مـوما ھي في الحقیقة إال ن إدراكھا،

  )مجزوء الرمل(                                  ) :1( إذ یقول  ،)یا نفسي

  إیٍھ َنفِسي ؟ أنِت لْحٌن فِّي َقد َْرنَّ َصَداه                      

ـَعْتـِك یَ                        َراه     َوقَّ َ   ـُد َفـناٍن َخـفِيٍّ ال  أ

  أنِت َبرٌق،أنِت َرعٌد ،أنِت لیلٌ ، أنِت َفجر      

َھ                                أنِت َفیٌض ِمْن إل

و كان منذ  و ما یطالعنا بھ نعیمة كذلك من صوره الذاتیة میلھ الفطري للعزلة و االنفراد،

  ):3(ذلك  یقول صورالتي ت مقطوعاتھ النثریةإحدى  وفي ،) 2( التّوحد حداثتھ یمیل إلى

مْشھٍد َو َتنفُر ِمْن َمشھدٍ  ِ   ال َعیٌن تستأنُس ب

ِصوتٍ  ِصْوٍت َو تَتَخْدُش ب   ال أُذٌن َتْطرُب ب

  ال لِساٌن ُیقبلُ على الشَّھِد َو ُیدیُر َعن الَعلقِم 

  ال فْوَق َو ال َتحَت 

  ال قبٌل و ال َبعدُ  

نا«ال  َ نا َغیرَ «َو ال » أ َ   »أ

َْضدادَ    ال أْنداَد َو ال أ

ُُدسیٌَّة، َسْرَمدیَّةٌ  ٌ سریٌَّة ، ق   َ◌بْل ُھناَك ِوحدة

  ال ٌتدرُك َو ال ُتوصفُ 

َھایاتُ  دایاُت َو النِّ ِ   َ◌تتالَشى َفیھا الب

الوسیلة الفنیة للشاعر ھي  رارا أنّ ـم ذي یقرّ ـم شاخصة من نفسیة نعیمة الـوھي معال

و تصویر قطاع ھام من عالمھ الداخلي  ربتھ و تجسیمھا،ونقل تج ،التعبیر عن نفسھ
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وال  ,ولكنھ ال یحكي عنھا ,الحق یعرض التجربة بكل إبعادھا في عالم النفس «فالشعر 

لما بكى معي » یا ناس إني بكیت«: فلو بقیت شھرا بل عاما أقول للناس ,یذكر نتائجھا

فتحت أمامھم أبواب نفسي لتبللت  أحد غیر أني لو أدخلتھم قلبي، و قد خیم الحزن فیھ، و

إذن مھمة األدب ھي التعبیر عن  «یمة في موقف آخرـویقول نع ,)1(»  مع عیني عیون

ھ أن یساعد اإلنسان على نھادفا من شأ وحاالتھ تعبیرا جمیال، ,وكل حاجاتھ ,اإلنسان

  ).2(»و تفھم الغایة من وجوده  ,تفھم نفسھ

والتي یقول  ،)أوراق الخریف(  قصیدة نعیمةعند )ا الصوفیة ـاألن(مظاھر  أھم  من 

                                )مجزوء الرجز(                                                       :     )3(فیھا

َ َتناَثِري   َتـناث                                              َبـْھَجَة   النَّظِر  َیا    #  ِريـ

ُرجُ   #  َیا َمْرقَص الشَّمِس َوَیا                             وَحَة  الَقـَمِر ـأ

  َوَرسَم  ُروٍح َثـائِرٍ   #  كٍر َحِائٍر ـَیا َرْمَز فِ                             

ِرٍ ـَیا ِذكَرى َمجْ             د َعاَفِك  الشََّجرْ   #  ٍد غاب ْ   َقـ

َ َتَعان              َْشـباَح  َما َمَضى  #  قيـِانِ ـقِي َوعَ ـ   أ

نْ  وَ              َ ِدي أ َ َعِة الفـِمْ◌ن َطل  #  ظـاِركِ ـَزوِّ          َضاـ

ھذه األبیات لیست إحساسا شاعریا عادیا بأوراق الخریف التي تتناثر على األرض و  إنَّ 

،إن المنظر الذي  الشعور بالغناء أو ,وھي ال تثیر في الشاعر القلق ھي جمیلة صفراء،

بر عن إیمانھ ـعأي یُ  یاة و الموت،ـیصوره لنا الشاعر یعبر عن عدم اعتقاده بوجود الح

وفیھا تجدد  الموت مرحلة سرمدیة لإلنسان و بأنّ  الحیاة و الموت واحد، الراسخ بأنّ 

  )4.(دائم
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وھو من  ,)م1957- 1889(يإیلیا أبي ماضرابطة القلمیة ـوباالنتقال إلى فیلسوف ال      

، شارك في الرابطة القلمیة  والمتفرغین للشعر بین أبرز شعراء الرابطة القلمیة األربعة

  ).1(و متنوعة الموضوعات  ،حجم بخمس قصائد متوسطة ال

یمكننا بأي حال من األحوال أن نغفل  فال , تھلنفحص ذاتی برفقة ھذا الشاعر قناـوإذا انطل

و  ,الكون ماھیة  وھي تنطوي على جملة من التساؤالت حول ,»الطالسم«عن مطولتھ

                                                 ):3(یقول منھاإذ  , )2( دمْ والعَ  ,والوجود ,والمصیر , اإلنسانطبائع  و,  الحـیاةكنھ 

                                                    )مجزوء الرمل(

تیتُ                      َ   ِجْئُت ال اْعلُم ِمْن أیَن َو لِكنِّي أ

ُداِمي َطریًقا َفَمشیُت  بَصرُت ق َ   َو لقْد أ

ٌ أنا فِي  ھذا الُوجودِ  ْم  َقدیم َ َجدیٌد  أ   ؟  أ

ُیودٍ     ؟  َھْل أنا ُحرٌّ طلیٌق أْم أسیٌر فِي  ق

ُودٌ  ْم َمق َ   ؟ َھْل أنا قائُد َنْفِسي فِي َحیاتِي أ

َ نَّى ـمأتَ  ِّ ننأ َ ـ ْدِري ول َ   كنْ ـي أ

َْدِري                        .........َ◌لْسُت ا

  رار في مقاطع متوالیة دائبة على طرح األسئلة المحیرةتمضي المطولة على ھذا الغِ و 

لست «و یصطدم بالجواب  ,فیرتد الشاعر إلى حیث بدأ  و لكن ما من جواب نافع مفید،

في » األنا«نفس التساؤل موجھا بالتحدید إلى ضمیر ي  أبو ماضویطرح  ,)4(»أدري

                          )المتقارب(                                   ):5(إذ یقول,» من أنا« قصیدة 

نا َیا ُتَرى فِي الُوجوِد                   َ َنا َمْن أ َ   َو َماُھَو َشأنِي َو َماَمْوِضِعي  # أ
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     ٌ نا َقطرة َ َحى  أ َمعْت فِي الضُّ ً َعلى  ِضفَِّة   الَمْشَرِع   #  ل   َقلْیال

نا نَ  َ      َ ُ ـْغمٌة  َوقَّ ـأ   لَِمْن َقْد  َیِعي َو لِمْن ال َیِعي   # َعْتَھا  الَحیاة

ُ  : لیقول في األخیر            َنا َموجٌة َدَفعْتھا الَحیاة َ ْوَسَع  فَ   #  أ َ َوَسـِع ـإلى  أ    إلى أ

ٍمر                              ِْن َضِحكُتم َألْ َنُتْم إ دمُ   #  أَنا ا َ َْدُمِعيـَضِحكُت َو أ   ُعكْم ا

َنا َواحٌد ِمنكْم َیا ُنجوَم                                َ َْسطعْ   #  أ ِالِدي َمَتى َتْسطُعوا أ   ب

ُكْن َمَعكْم فِي َغدٍ                              َ َْم أ َم  #   إَذا ل ني َسأ َنتْم َمِعي ْـ فإنَّ   ِضي َوا

فضمیر التكلم في بدایات األبیات یوحي بمصدر الحیرة المنبعث من ضمیر الشاعر 

وحتى في  ,خاصـوفي األش ,غماتـوفي الن ,حث عنھا في الماءـو یب ,یقرن نفسھـل

ویمضي معھم من دون أن یتمیز عنھم إال بـالحیـرة   ,یعود إلیھمـعواطف اآلخرین ل

یره یـحمل في ـو كان الشاعر قـد عاد من انفصام في ذاتھ إلى التحام مع غ ,والتـساؤل

ربیة في فخرھا بنفسھا  بقصیدة ـذات العـستحضر الـوكأنھ ی واعتداده بنفسھ، ,ذاتھ حیرتھ

                    )الكامل(                              ): 1(یقول ف ،» أنا«

ِي  رُّ حُ                   الَغاِوي َو ال ُمتَعصِّبِ   #  و َمذَھُب  ُكلُّ  ُحرٍّ َمْذَھب ِ   َما كنُت ب

ذى                   ْن  َیِمیَل إلى اَألَ َ ُؤاِدي أ   ُحبُّ األِذیِة ِمْن ِطباِع  الَعْقَربِ   # َیأَبى ف

ِيـإنِّي إذا َنَزَل ال              َِصاِحب ِ   #   َبالُء   ب ِيَدافعُت َعنُھ  ب ب َ   ناِجِدي َو َبَمخل

ِساِعِدي                 عیَف ب دُت ساِعَده الضَّ ِي  # َوَشدَّ َمنِكب ِ    َوَستْرُت َمْنِكبُھ الَعـِريَّ ب

                                                      )مخلع البسیط(        ):2(قولیف ،» أنا إمام الذین ھاموا«قصیدة  في , ءلیصل بكبریا

َماِم   # أَنا إَماُم   الذین َھاُمــوا     ِ ــال إ ِ َيُّ َقوٍم ب    َو أ

َیَس      َماِمي  #  َبً◌ْعِدي  َفلْیَس َقبلِي َو ل َ     َو ال َورائِي َو ال أ

الكھرباء في ـھا كأو یصفھا بأنّ  ,فیعرفھا عن شخصیتھ الشاعریة، ماضي أبوو یتكلم     

ھا ایا األشیاء و أنّ ـحباھا اإللھ القدرة على مالحظة خف و أنھا تلك التي خفائھا وظھورھا،

بعدما قال كل شيء، و لـم یقنع بحیاتھ   مثل ذلك اإلنسان الذي احتار في كل شيء،

وال  ,،لذا تراھا معلقة األنفاس تسأل نفسھا و لم تصل معرفتھ إلى مرتبة الیقین لشيء،
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وتشابك الحـیاة  في ماھیة الـوجودوخیر ما نقدمھ عن نظرتھ الثاقبة  من مجیب یجیبھا،

                             )الخفیف(                               ):1(یقول فیھال ،في أبیات

ـَغیِر َجماٍل          ِ فـُسُھ ب َ   ال َیرى فِي الُوُجوِد َشیًئا َجِمیال  #  َو الـِذي نـ

َشَقى ِمَمْن َیَرى الَعیَش ُمرًّ        ُُضْوال  # ا الَیأُس أ   َو َیـظنُّ اللَذاِت فِـیِھ ف

َناٌس       ُ ــاِس فِي الَحیـاِة أ ْحكُم النَّ َ أْحسُنوا الـَتعلِیال  # أ َ لُوھا فــ    َعلْ

وأنَّ اإلنسان حین یتعمق ذاتھ یرى فیھا  ,كما آمن أبو ماضي بنقاء جوھر النفس البشریة

  )الخفیف(                  :                     )2(یقول ل ,كل نفس إنسانیة

نیَنا  #  َسألـْتنِي َو  َقْد  َرَجعـُت  إلْیھا            َوَعلى  َمْفِرقِي  ُغباُر   السِّ

َيُّ َشيٍء َوجْدُت فِي األْرِض َبْعِدي       لُت   # أ ُ نِّي َوَجدُت َماًء َو ِطیَنا: ق ِ   إ

ـقیُت  ِمثلَك  َیا َنف      َ ْ ُكلُّ َمْن  َقْد  ل ُْخفیَنا  يس  #  ـ ْو ت َ   فِي  َما  ُتبدیَن  أ

ة  إلیِك   َمـلًیا       انُظِري  َمــرَّ َ    ُتبُصِري  األَولیَن  َو اآلِخِرینَ   # فـ

ومن النظرة األولى إلى  ،)م1946-1887(نسیب عریضةومن القطر السوري یطالعنا     

، یمكننا الحكم  ویلةأو حتى من قراءة إحدى قصائده القصیرة أو الط مجموعة أشعاره،

ودیوانھ المسمى  ,ستوحدمُ  و وإنسان غریب، وحساسة، ,ونفس معذبة بأننا أمام روح

 ) 3.(یعكس صورة كاملة لحیاتھ المضطربة )األرواح الحائرة(

وما  )م1942(بھ المرض سنة  لّ ـوقصائده منذ البدایة حتى ح جمیع أبیاتھ عریضة نظم

لمحزنة التي جعلتھ یتأوه لما ال یقل عن ثالثین عاما علینا سوى أن نتخیل تلك األمور ا

فظل ینتظر الیوم الذي ترتفع فیھ روحھ   ,حتى یتضح لدینا أن حیاتھ أصبحت كئیبة

یعترف بھذه الروح الحائرة المتشائمة محاوال أن  ، ثم حاول مرارا أنْ  لبارئھا األعلى

 و ھو بھذا الیأس )4(رة ـوالحی ,كـذه العواطف الشخصیة الملیئة بالشـوصل إلى الغیر ھیُ 
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وما الذي جعلھ ینظر  ,واالكتئاب یریدنا أن نعرف ما الذي یوحي لھ بالشعر واالنھیار

        )مخلع البسیط(        ):1(فیقول ھا شيء مفروض ،وكأنّ  ,إلى الحیاة

َماَم َنفِسي         َ ُلتُ     # َشِربُت كاَِسي أ   یا َنفُس َما الَمَراْم؟: َو ق

ُ َشـكٍّ َوموُت  َشكٍّ          كَّ بالُمَدامْ ـلَنْغمِر  الشَ ـفَ   #َحیاة

َ ـك  #  آَمالَنا َشْعشَعْت  َفغاَبتْ         ْبَقى ل َ   نا األَوامْ ـاآلَل  أ

ِال     ُ إ دُؤَھا ِخَتــامْ   # ال َبأَس لـیَس الَحیاة ِ       َمرَحلٌة ب

والنجاة من مرارتھا  یره المعونةوقنوطا في الحیاة طالبا من غ اسً أو یزداد شاعرنا ی

                          )الكامل(                             ):2(»  أنا في الحضیض«یقول في مقطوعة ل

  أَنا فِي الَحِضیِض 

َنا َمریضٌ  َ   َ◌و أ

ِ أَفال َیٌد َتمتُد َنْحوي  واب   الدَّ

  َ◌و َتُبثُّ فِي ِجْسِمي َمالِمَسھا الُقِ◌َوى

ُؤادٌ     أَفال ف

  َبیَن الِعبادِ 

أْوَجاعي ،َفیْعِطُف ُمْنِعَما ِ   َیدِري ب

َسَما            ِي الَبلْ ب   َو َیصبُّ َفوَق ِجراِح َقلْ

أو شعلة أمل  أنھ رغم ذلك یسعى إلى أن یجد لھذه النفس عالجا بذاتھ باحثا عن شمعة 

                )المتقارب(                         ):3(فیقول  ,و الغربة  تخرجھ من دائرة العزلة

َْم ُتبِصري فِي الَحیاِة  َنْفِسي أل َ ُمْنكَراِت ؟  #أ َْس َو ال یل َو الیأ ّ   ِسَوى الل

وِض َو الَفانِیاِت    #َفـَھال َنَظرِت إلى الُمْفرحاِت    َو طاَرْت إلى الرَّ
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ھم لیتطھروا من ال، و إذا كان بعض القلقین من شعراء المھجر ھربوا إلى حضن المرأة

ویبحر في أعماق المغزى من وجود  ,فإن عریضة ھرب إلى ذاتھ یستلھمھا ,و الحزن

                         )مجزوء الكامل(                             :      )1(فیقول  ،اإلنسان في داخلھا

َسى                        َ   َینَتاُبـھا َجزٌر َومـدُّ   #َنفِسي َعلى َبحِر األ

ََھا ُمَعدُّ  #َفالــقلُب   َیدَفُعھا إلى        َحیُث الَھالُك ل

َةً ـھِ َذا طیُع◌ُ َفت     أِس َیْحُدو   # َو َحاِدي ل َ   عیُسَھا للیـ

    ُ ذف قـْ َ ُِو َوال َتـَودُّ   # َھا إلىـَوالَعـْقُل یـ ل   َشـطِّ السُّ

متضارب الذي مجالھ التأملي ھو ذلك العالم المتشعب ال نسیب عریضة یحس بأنّ و      

عالم النفس  و أنّ  وأنَّ رسالتھ الشعریة ھي متابعة ذلك العالم، یضمھ بین جوانحھ،

فنجده قد أعجب بقصیدة للشاعر  والمتابعة، وعمقھ ھو األجدر بالرصد الداخلي بثرائھ

وتكاد تكون ھذه القصیدة شعارا  فترجمھا عریضة إلى العربیة، ،"تیوتشف"الروسي 

                           )البسیط(                                             ):2(یقول إذ  ,نفسیا لعریضة

لِزْمَھا َكَصْوَمعٍة   َ فِس َو أ   َوأتقْن َحیاتَك فِیَھا َشاَن َمْن َنَجَبا #ِعْش َداخَل النَّ

ُُھ  َْسَت  َتْعرف ــؤاِدَك َكـوٌن ل ُ فِي ف َ َْو ُكنَت  #فـ    ُمطلَِباَیــُھوُن إْدراُكُھ ل

كما تبدو لشاعرنا مالمح الصوفیة في اإلشراق بغیة الوصول إلى الكمال  في قصیدة   

ولم یستطع أحد  وارم األسطوریة ھي مدینة ضاعت في الصحراء، ؛)على طریق آرم(

في ملحمة الشاعر ) آرم(من حجارة الذھب لكن ) شداد بن عاد(وقد بناھا  الوصول إلیھا،

فــیقول في بعض  ،ولكنھ ال یصل إلیھا یر في طلبھا لمراحل،التي یـس» الروح«ھي 

                                       )مخلع البسیط(                                                 ):3(منھا 

َحِ           َرأیُت  فِیَھا  َسَنى  الَجَمِالْ   #اِر ـنُّ  َشوًقا إلى ِدیَ ـأ

ِطتُ         ْھب ُ وُح فِي اْعتَقالِ   # َراٍر ـِمنھا إلى قَ  أ ِھ الرُّ ِ مَسْت ب َ   أ

                                                             
   117ص,المرجع نفسھ 1
  25، 24وینظر ،نسیب عریضة ،األرواح الحائرة ،ص.187أنس داود ، التجدید في شعر المھجر ،ص :ینظر 2
  .180-179،ص ) دیوان(األرواح الحائرة : یب عریضةنس 3



 36

ھِ       َ َْعَمىـأ یِل ِمثَل أ َّ ؤالْ   # یُم فِي الل   َجـاَع َو ال ُیحِسُن السُّ

َجى َحنیٌن      نِي فِي الدُّ َّذي َمرَّ ِمْن ِوَصالْ    # َیـُھزُّ       إلى ال

ا شاعر الدموع واألحزان        صاحب الدواوین الشعریة  )م1941-1871(رشید أیوبأمَّ

من أبرز الشعراء المھجریین إذا  ، فیعدّ  )ھي الدنیا األیوبیات، أغاني الدرویش،(الباكیة 

وقد  ,طارت شھرتھ في الوالیات المتحدة عند أعضاء الرابطة القلمیة .عد أدباء المھجر

إذ یرى  ھ،و زین جبران رسوم ،»أغاني درویش«كتب میخائیل نعیمة مقدمة دیوانھ 

ولعل سبب ذلك أنھ انتقل  ,واأللم المالزم في شعر رشید أیوب طابع الحیرة أنّ  نوالدارس

 والدھشة، فأصیب باالنبھار ,وأمریكا فجأة من ھدوء القریة الشامل إلى ضجیج أوروبا

وبین التطلع إلى المستقبل  أصبح الشاعر موزعا بین الحنین إلى الماضي اللبناني ،و

طوت على حساسیة شدیدة تجاه كل ما ـانونفوس في األشجان  ـفاستغرقت ال , األمریكي

  )سریعال(      : )1(یقول  إذ ,ُیذكر بلبنان

ھْ   #  َیا َثلُج َقْد َھّیْجَت أْشَجانِي َ َ ْذكـْرَتنِي أ لبنانَ ـأ ِ   لي ب

 ِ ـْل َعنِّي لِجُ ب ُ ِ ق   َمازاَل َیْرَعى ُحَرمَة الَعْھِد     #  َرانِيیْ ا

كافر  ,بالفقر  رمٌ و آالمھ الجاثمة، ھو بَ  ,وزع بین آمالھ الضائعةـأیوب شاعر مرشید 

فظل  یدور في دائرة العمر یبحث عن  ,و المساحیق ھارب من واقع الحیاة المفعم بالمادة

     )الوافر(                                                        )2(لیقول  ,الفرج

 َ موٍر َقَضیُت الُعمَر أ ُ ْمِسي سْ َو قِ   # ْبحُث َعْن أ َ   ُت َغِذي َعلى ِمقیاِس أ

َر َغیَر َنْفِسي ِمْن َصدیٍق  َ َر ِمْن َعُدوٍّ َغیَر َنفِسي  # َفلْم أ َ ــْم أ َ      َو ل

، ال ترى الحیاة إال بمنظار الشعر و  لھ نفسا شاعرة بالفطرة أنّ  یضاف إلى كل ما تقدم،

، فال عجب أن  عرفون لغة الشاعر بضاعة خاسرةالشعر عند الغرب من الذین ال ی

و یتمزق قلبھ الحساس الذي ال یستطیع أن یواجھ الحیاة  ,تطول حسرة الشاعر
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وفي التعبیر عن ھذا الموقف من الحیاة . إال بدموع العین و حرقة والنیران ,)1(بصالبة

                                                )تقاربالم(                                                    ):2(یقول 

ـم َتْجمِد      ـْ َ عْینِي  ل ِ ِي  لَ   #ُدموٌع ب َقلب ِ   ْم  َتخمِد ـَو َنـاٌر    ب

ٍة   ــجَّ ُ نَت ِمْن ل َ نِت ِمْن َمـْوقِدِ ـَوی  # َفیاَدمُع َھْل أ َ   ا َناُر َھْل أ

ُ   # أَصلِي لِمْوَسى َو اْعبُد ِعیَسى  َحَمْ◌دـو السَّ َو أْتـل   الَم َعلى  أ

فِكِري الَقریضُ  ِ   َقرْضُت َو َصْدري َعلیِھ َیِديْ   #  إذا َما َتَمشَّى ب

ِرْحِب الَفَضاِء   َقلُب َطرفِيَّ ب ْمِضى َحزیًنَ◌ا إلى َمْ◌رَقـِدي  #  ا َ    َو أ

ھ مھزوم على الدوام، و أنا فھو یشعر بأنّ  <<لقد بلغ الشاعر منتھى المرارة النفسیة 

واألمل نفسھ إال بقایا من  ,ومرح الشباب ,بأنھ فقد لذة الحیاة  حسُّ حیاة قد لفظتھ، فھو یَ ال

 ,و زمانھ الضائع قبل المشیب ,فظل الشاعر یتأسف على شبابھ ,)3(>>  األماني الحائرة

                                           )السریع(                                                ):4(إذ یقول 

َبــا  َِّة ِهللا َزَماَن الصِّ   و َعیِشي  الَذاھُب َقبَل الَمـِشیبْ   # فِي ِذمـ

ُوُر َفوَق الَقضْیبْ   #َكْم ُكنُت أْشُدو إْن َدعانِي الَھَوى    َكَما َشدا الُعصف

مَسیُت َو أشـْواقِي إلى  َذاھب ٍ َ   َو الَعیُن َترَعى النَّجَم َحّتى َیِغیبْ   #أ

ْفُس َمْن ِذكَرى َزماٍن َمَضى وا ـَھبْ   #لنَّ َّ فوُق الل َ    َكـْم َزْفرٍة ِمنَھا تـ

وحیاة الناس  ,وحیاتھ ,للتنفیس عن كربھ إلى عالم األحالم ینسي فیھ نفسھ رشید أویلج   

من » قصري«قصیدة بیقول ف ،والجمال الخیال ینسج لھ عالما حافال بالفتنة جمیعا ألنّ 

                    )السریع(                             ):5(یش أغاني الدرو ھدیوان

ُ ال ة اِكي َو َرْشِف الُمَداْم◌ِ   #  تْرَعى النَّجومَ  َحیاةَما لـذَّ   بیَن أَسى الشَّ

الْم◌ِ   # إْذ َتطرُد األْحالَم جَیَش الُھُموم   إْذ َتـَنَجلي  اآلَماُل َتحَت الظَّ

نَت ال..ُدبِّي ِ ُ ب ِغلي فِي الـَقلَب  َحتَّى َینامْ   # ُكروِم َرَعاِك ُهللا   َو َغلْ

                                                             
  .645ینظر ، محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة األدب المھجري، ص   1
  .14ص, المرجع السابق  2
  .646قصة األدب المھجري ،ص : عبد المنعم خفاجي محمد  3
  .33ص , األیوبیات :ارشید أیوب4
  .34ص , لبنان , م، 1959,دط ، بیروت ,، دار صادر،دار بیروت )  دیوان(أغاني الدرویش : رشید أیوب  5
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َساِط ُمدَّ َفوَق الُغی ِ َى  ب فِس ِمْن َوَجـْدَھا  #  وِم ـَعل یَدي النَّ َ   َحاَكْتُھ أ

   

من ما تنتابھا  كل خصیة أقل حماسة و شجاعة للبوح بـإنَّ شخصیة رشید أیوب تظل ش

ي الغالب ھموم رجل في عنقھ زوجة ف -  كما یراه نعیمة –تفاصیل وأخادید ألن ھمومھ 

 رغم أنَّ  فال یـستطیع ,رید أن َیكفل لھم أحسن أسباب العیشـوھو ی و ثـالث بنین،

تعد األوسع بین  و آثاره الشعریة الكثیرة ضمن  آثار جماعة الرابطة القلمیة مساھماتھ

  ).1(بیتا) 261( إذ تبلغ عدد أبیات المشاركة ،أعضائھا

ھتاف (ودیوان ,)الریحانیات( وھو صاحب ،)م1940-1876(ریحانيأمین الا أمَّ      

وكتاباتھ  ,من أشھر أدباء الرابطة القلمیة الذین كتبوا الشعر المنثور فیعدُّ  , )األودیة

و ھو من  سفیة،ـھ الفلـأسلوبھ كما ُیسكر بآرائـُیطرب ب ,متینة التركیب رشیقة العبارة

، فقد استمد منھ  و بالذات العربیة األصیلة لعربیةالشعراء القومیین الفخورین بالقومیة ا

والخـطابة  ھم بنبرة الحماسةو كـان یمدُّ  والعاطفة معا، الشعراء المھجرین غـذاء للـعقل

  )2.(في الشعر

و   و سر تـأخره األدبي ,امتاز شعر الریحاني بتفننھ في الـبحث عن أمراض الشـرق   

بخیال َیسبح في عالم الخیاالت  ، رار الوجودو أس و في فلسفة الحیاة، االجتماعي،

بذاتیتھ و  ,فخورا بأصلھ عتدا بنفسھ،شاعرا مُ ) ھتاف األودیة(و نجده في دیوانھ  الراقیة،

ث من تو تحدي في وجھ الغرب المتعجرف المج العربیة األصیلة التي تنم عن أنفة

الشرق مادحا  ا ھذ یتكلم عن) أنا الشرق(ففي قصیدة  ,من موروثھ المتبرئأصولھ 

  ).4(یقولف ,)3(متأففا من بعضھ اآلخر و ,بعض ما فیھ

نا الشَّرُق  َ   أ

  أَنا َحجُر الزاِویِة َألوِل َھیكٍل فِي َھیاكِل هللاِ 

  َو ألَوِل َعرٍش ِمْن ُعروِش اإلْنسانِ 
                                                             

  .247ص , فواز أحمد طوقان ، أسرار تأسیس الرابطة القلمیة : ینظر  1
  .339ص , دید في شعر المھجرأنس داود ، التج:ینظر  2
 .84ص ,م ،سوریا  2000, دمشق , 2مكتبة ألفا ، ط, ریاض العوایدة ، أمین الریحاني  :ینظر  3
  .152ص ,م ، لبنان 1989, ، بیروت  6ط, دار الجیل , ھتاف األودیة  : أمین الریحاني  4
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  أَنا الّشرقُ 

  َقْد ِجئتَك َیا َفَتى الَغرِب َرفیًقا

َشَیاٌء مِ  ِي َو فِي َیدي أ ََھافِي ُجیوب فِس َو ِمْن ِجبال   ْن ُحقوِل النَّ

َغواِر الَحیاةِ    َو استِیاِء ِمْن أ

ـ نسبة إلى نھر العاصي   ومن شعراء مجموعة الرابطة القلمیة الشاعر العاصي  

 ھ طیب القلبفقد وصفھ میخائیل نعیمة بأنّ  ,)م 1950-1880(ندرة حدادـ   "حمص"بـ

والناظر إلیھ قد  اطفةـیق العـورق معامالتھ، في وفيٌّ ألصحابھ مستقیم اھر السریرة،ـوط

وفي شعر نـدرة كثیر من  .)1(یحسبھ تاجرا یصعب أن یرى فیھ ذلك الشاعر المرھف 

وفیھ التقریر  ,التكریمووالتھاني , و فیھ شعر المناسبات في المدح  مراسیم التـقلید،

 ,راء في األغراضـث و زعة إنسانیة،ـتتضح فیھ ن إذ ,مشاعر محددة و المباشر عن أفكار

الذي نشره عبد » أوراق الخریف«وھي سمات بادیة في دیوانھ  ,واألخیلة ,والـصور

  .المسیح حداد بعد و فاتھ 

والعطاء و  والدعوة إلى المحبة یتناثر في شعر ندرة اإلحساس بالناس والتعاطف معھم،  

وذاتھ من خالل  ھ،ـد في نفسنا نجصیرة إال أنّ ـرغم تجاربھ الحیاتیة القبف ,والنصح اإلیحاء

 فیضع نفسھ موضع المحنك المجرب، ,ھ إلسداء النصیحة لغیره قصد اإلصالحشعره حبّ 

                       )مخلع البسیط(             :  )2(فیقول  والناصح الموثوق بنفسھ،

 ً ذِل َو الُخُمولِ   # َكْم ِمْن َغنِّي إذا َفقِیرا   ِمْن َكثرِة النَّ

َورَ  اال أ َ َْن َیُزولَ   # َثُھ الَوالداِن مـ   َفَظنَّ  َما  َحاَز ل

َُزافا ْموالُھ  جـ َ   فِي َمْجلِس الِعیِد َو الُكُحولِ   #  َبّدَد  أ

فیسقط تلك التأمالت علیھ من مثل قولھ  ,ماثال أمام عینیھ راهـی خالبٍ  ومع مشھد طبیعي

                                                )مجزوء المتقارب(                                                          ):3(

  ِسَوى َمْنظُر الَجْدولِ   #یاِة ـَوما َشاَقنِي فِي الح  

                                                             
  .252ص , فواز أحمد طوقان ، أسرار تأسیس الرابطة القلمیة: ینظر  1
  .152-149ص , انس داود ، التجدید في شعر المھجر :ینظر2
 .677ص , 2مج , خالد محي الدین البرادعي ، المھاجرة و المھاجرون:ینظر   3
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ــَقلِب ال  ِ َعیٌش ب ِال مْنزلِ ـسَ   # َفالِة ـل   عیًدا   ب

  إلى َحیُث ال َیـْفَھمُ   # َجَرى َبیَن َشْدِو َو َنْدٍب  

یَن ؟ ال أْعل   #  َنْمِضي َكركبٍ َكذا َنحُن  َ َ إلى أ   ُم    ـ

 إذ) النفس(بة مع جھلھ بطبیعة ھذه النفس یتجھ إلیھا ُمحاوال فھمھا في قصیدة و بنفس طیِّ 

                                              )الرمل(                                                               ):1(یقول

َو   ُمبَتدأْ   ِھَل اإلنساُن ِمنُھ  َخَبرهْ   #  ِھَي ِسرٌّ غاِمٌض أ َ   جـ

ْم َتُك   إال   َنِكَرةْ   # َظّنھا   َبعُضھْم   َمـْعرفًة    َ َْخطُئوا   ل   أ

بَدَعھا  َ َیَس َیْدري َغیَر َمْن أ   َما َمصیٌرُ◌ النَّفس ِ َبعَد الَمْقبَرة  #  ل

َھ  َواءَھا إنَّ َنفًسا َحاربْت أ       ِھَي َنفٌس ُخــلَِقْت ُمنَتِصرة  # ـ

و بدأت نفسھ  و بذلك بدأ ندرة یشعر بأنھ أصبح على الطریق المؤدیة إلى ضالة نفسھ،«

وأنھ عندئذ سـیرتاح إلى  ,وبشعوره أنـھ واجد نفسھ بنفسھ ,و ُتكبر أملھ بالنجاح تؤانسھ،

  ).2(»سالتھ الُعلویةوسیشرع في تأدیة ر ,إلى ما خلق من أجلھ ,ما وجده

  :  )العصبة األندلسیة( األنا في المھجر الجنوبيتشكیل ب ـ  

أو أسیس الرابطة األندلسیة  ـروف التي أدت إلى تـلـقد أشـرنا فـیما سـبق إلى الظ

على رأس  ویبدو أنَّ البرازیل تعدّ  ,)سان باولو(العصبة األندلسیة بالبرازیل بمدینة 

وھي الدولة  اجتذبت إلیھا أكبر قدر من المھاجرین العرب، المھاجر األمریكیة التي

وال شك أن أي ھجرة تنطوي على عاملي  ,الوحیدة التي تنطق بالبرتغالیة في أمریكا

ـا وأمنیة في بالد الشام أمّ  ,واجتماعیة ,فالطرد كانت لھ عوامل سیاسیة الطرد و الجذب،

جیدة التي كانت تربط بین إمبراطور ومن عواملھ العالقة ال ,الجذب كـان في البرازیل

ْدُرو الثاني"البرازیل  ِ ومكث في  والشام، فقد قصد األماكن المقدسة في فلسطین "دون ب

یاح و الحجاج المسیحیین التي كانت تزور الشام كل عام مما  لبنان إلى جانب قوافل السِّ

بطة الـقلمیة في وحین ذاع صیت الرا ,)3(تردد في األذھان فكرة الھجرة عند الشامیین

                                                             
  .683المرجع نفسھ ،ص : ینظر  1
  .695قصة األدب المھجري ، ص :محمد عبد المنعم خفاجي  2
  . 17-11ص ,م ، سوریا 1972,تاب العرب مطبعة اإلنشاء ،دمشق منشورات اتحاد الك,عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة : ینظر  3
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والـشعراء العرب في  وانتشر إلى أمریكا الالتینیة عزم فریق من األدباء ,نیویورك

وھو  ,وعلى ید میشال المعلوف م1932البرازیل على تأسیس العصبة األندلسیة سنة 

  .خال الشاعرین و األدیبین فوزي و شفیق المعلوف 

وھو  الطابع الوجداني الرقیقـرئیھ بعند قا )م 1942- 1889(میشال المعلوفیمتاز شعر   

ھ الساعي إلى إسعاد ـوأدب ,رفیعـوخلقھ ال ,وسماحتھ ة،ـالشفاف مشبع بالنزعة الروحانیة

 ذلك  وقد یكون ,كما ظھرت في قصائده حالة االغتراب الروحي الذي عاشھ ,اآلخرین

                     )المتقاربمجزوء  (    ):1(إذ یقول  ,وضعف قلبھ بسبب إحساسھ بمرضھ

  َحنیٌن و َشوٌق َو ُحبٌّ َدفـــیِن◌ْ 

ً مـِـْن ُتـــرابْ  دهُ َكبـدا ِ   ُنكاب

ٌٌء َو ِطینْ     فإْن َیُك فِي األرِض َما

  َیُحــولُ َو َیفصلُ َمـا َبیَنــا

َھـاْب    یوِم الذَّ ِ ـل ب ْ   َ◌فَیـاربِّ َعِجـ

و ذكریات  ,ى الجذوریعود بالحنین إل ,و انتظار القدر المحتوم وھو في زحمة المرض

إذ  ,لیجد في الذكرى بصیص األمل, یستجمع بھا ذكراه، وأرض لبنان الطیبة , الصبا

                                         )الكامل(                                                               ):2(یقول 

اهُ ِمْن ِذكَرى األِحّبِة َو       ْوّ َ   َوَمَنازِل  اآلبـاِء َو األْجـَدادِ   # الِحَمى أ

     ُ َنَّ ُبعِدي َعْنھم َمـٍل َو ال ِمیَعادِ   # َمـا ُكنُت أْحسُب أ َ   ُبـْعٌد بـال أ

و كل  والغریب أنَّ الـدارسین لشعره لم یعثروا على دیوان مطبوع لھذا الشـاعر المغترب

الذي أصدرتھ العصبة ) یكل الذكرىفي ھ(قصائده مبعثرة في كتب كثیرة أشھرھا كتاب 

  .)م 1943(األندلسیة في البرازیل عام 

                                                             
  .419-418، ص  2خالد محي الدین البرادعي، المھاجرة والمھاجرون مج:ینظر 1
  .239ص , عمر الدقاق ، مواكب األدب العربي عبر العصور :ینظر 2
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یقول فیھا متحسرا  ,موتھ بقرب تنذرمأسویة ر ما نظمھ الشاعر أبیات شعریة ـإّن آخ   

                                       )مجزوء الوافر(                                                     ):1(

ِي                                       َِك الشَّكَوى # َجنیُت َعلیَك یا َقلب َْم َتشفْع ب   َو ل

ِي  َ   َك الَبلَوى  # وكْم قاَسیَت فِي َجنب ِ   َو َكْم َحاقْت ب

ِي   َ َْم َتعْد َتقَوى  # بلى َقْد َجَرُتْ◌ َیا َقلب      َعلیَك َفـل

مما یفضي إلى رھافة  ي أودعھا الشاعر قلوب قرائھ،و ھي آخر السُّطور الشعریة الت

  .و یبقى ھذا القلیل من شعره یصطحبھ إلى مقصورة الخلود ,حسھ

دلسیة مع ـصبة األنـم في تأسیس العـفقد ساھ )م 1976-1905( شفیق المعلوفا  أمّ     

ل ألنھ وص ,و كان من الشعراء الذین لم تساھم الغربة في تثقیف شاعریتھم ,أعضائھا

علق ولد و في فمھ ملعقة من ذھب ـ كما ی وكان میسور الحال، ,إلى البرازیل شاعرا

في (و من صوره النفسیة قـبل رحیلھ إلى البرازیل قصیدة  ,)2(جورج صیدح ـ   علیھ

یعكس فیھا حالة نفس ف ,نضمھا الشاعر یوم رحیلھ) أحالم(من دیوانھ ) ذمة الزمان

إذ یقول  ,على أرض العالم الجدیدرغبة في المغامرة و ال حزینة مفعمة بمشاعر األسى،

                                      )الخفیف(                                                    ):3(

ِعي   َوادًیا لَ    ة الَزماِن  اإلَیاَبا  # َنا  َو َشباًبا ـَودِّ   إنَّ    فِي  ِذمَّ

ُِض َعن َجناحِ     ّھو َیا َو انف ُوِمي ُنَغامِر    #ِك الل   األْتَعاَبا  نفُس َو ق

َرابَ    #  أمـَوطٌن َموطُئ الَغریِب َوال    الُك ِمنُھ َحتَّى الَحَصى َوالتُّ

َْم یَ    َْو ل ِ ـأَنا ل سي ْ َْم أفَضل َعلى الشُّروِق الَغَیاَبا  # غَش َعینِي َیأ     ل

لھذا  و المال غرض في ھذه الدنیا، أنّ ھذا الشاعر المترف الذي النت لھ الحیاة تیقن 

وما ینطوي علیھ  ,بل إّن عالم األدب و الفن, السعادة المطلقة سراب استقر في نفسھ أنّ 

   )الطویل(         ):4)(القصیدة الخرساء(إذ یقول في  ,من متاع ھو الذي استھواه

                                                             
  431-430، ص1مج, المرجع السابق : ینظر 1
  338-337ص , 1مج , المھاجرة والمھاجرون , خالد محي الدین البرادعي :ینظر  2
  .62ص ,عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة :ینظر 3
  .700محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة األدب المھجري ،ص : ینظر  4
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نا فِي ِشعِري َسَوى َقلٌب ُمؤِمنٌ     َ   حبَّاِء ِمْن َجفِن ُملِحدِ أَطَل َعلى اَأل   # َوَما أ

َكُت سَ      كـَسل َ الغَوایِة  یَ   #وُن  َضللُتُھ ـبیال َقـْد أ ِ   ْھتِديـَو ربُُّھ َغـاٍو  ب

دِ   #  بُت َعْن أْصِل الَحیاِة ُدموَعُھمْ َوَحجَّ     الرِحیِق الُمَبرَّ ِ   َو ُدٌ◌رُت َعلیھْم  ب

ُ َ◌أق    ُِريـوُل لَنفِسي إْن َتنْھدْت فَ ـ ً َعلى َجْمِر الَعذاِب الُمَرّمدِ رُ   # اْزف    وْیدا

فھو ممن ال یھمھم الخـلود في  و شاعرنا من الذین لھم رؤیة خاصة للحیاة و الـموت،

الحیاة لم  ھفرفض ,و لكن لقناعتھ بأن الخلود فان إلى الموت ,الحیاة ال ألنھ یعاني ویالتھا

ا یصبھ الشاعر من نقمة على م ، فكلّ  الموت یترصده دى الشاعر إال أنّ ـیكن لھ باعث ل

یورد ھذا ) األحالم(وفي ملحمة  ,ما ھو في حقیقة األمر نقمة على الموتالوجود إنّ 

    )المتقارب(    ):1(إذ یقول  ,المعنى عندما یتمنى الموت مكفنا بأنوار القمر

ن        َ ـیَت أ َ فَنتْ ـأال ل َ ِرْ   #  َواَرهُ كـ   َبقاَیاي ِمْ◌ن  َشَبِحي الَعاب

یاِض         ھِر الَزاِخرْ ـَعلى شَ   #   َألدفَِن َبیَن ُزھوِر الرِّ   َفِة النَّ

ُد َربِّي فِي ُكلِّ عام        اِھرْ    #   ُیـَجدِّ    َنَضاَرة َمدَفـنِي الزَّ

والشاعر شفیق المعلوف كتب  ,)الرابطة القلمیة(و في حادثة طریفة بین أمین الریحاني

ولكنك  ,نك شاعرأأشھد  «كبریاءه في عبارة یقول فیھا أمین الریحاني إلیھ الئما علیھ 

 ,الشاعر ھو من صمیم الناس والمقاصد الكبرى فیھا، إنّ  ,الحیاة ھِ في األحالم بعید عن كنْ 

علیھ شفیق بروح  ردّ ف,» ولیس من ظن نفسھ فوق الناس بقریب ألصغر الشعراء

یا آخر في الشعر إذ لیس لي رأ إنّ  «االعتداد صادرا في رده عن مفھومھ الخاص للفن 

الشاعر عندي من الجیل الواحد، حتى إذا تبدلت األوضاع و اختلفت األحوال تناستھ من 

  ).2(»و أنا من ھواة الشعر الخالد الذي ال یرتبط باألزمنة, بعده األجیال

لیضیف إلى الشعر العربي الحدیث إنتاجا » على بساط الریح«ویأتي صاحب قصیدة     

وه من ه بھ الكثیر من المستشرقین وعدّ عائلة آل المعلوف شاعرا آخر نوَّ  وإلى ,جدیدا

   .)م 1930-1899(فوزي المعلوفاألدباء العرب البارزین   وھو 
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و كانت اللغة العربیة عنده ـ بعد أن أتقن  الشرقي، بتراثھارتبط فوزي ارتباطا عمیقا 

یوصف و»  أم اللغات«جر فسماھا معززة في المھالالبرتغالیة و االسبانیة ـ  لغة الضاد 

و تعود أسباب تشاؤمھ إلى  ,ھ شاعر التشاؤم و األلمفوزي المعلوف عن دارسیھ بأنّ 

وطن بین لبنان و بظروف الھجرة التي میزت عائلتھ مما أدى بھم إلى عدم االستقرار  

ر على إصالحھ دون ـجھل في مجتمع عمل الشاعـم التخلف و الـسوریا و البرازیل ، ث

ورؤیة الموت في الحـیاة و تلمس  ,ضف إلى ذلك تشاؤمٌ ھـو أصل في طفولتھأ جدوى،

یستعید ـھ من الحیاة لـنتج من صدمات الواقع لھ انسحاب إذالتعاسة الروحیة عند الناس، 

وشعوره  ,یأس ھو مرضھـل األساسي الذي حداه إلى الـالعام نّ أرجح ـومن الم ذاتھ،

 ، فیغدو  فوزي المعلوف)1(ة إلى مثالیتھ المفرطة المبكر بحضور الموت باإلضاف

)(وماھیة الوجود  ومن الذین تساءلوا دوما عن سرِّ  ,من أبرز الشعراء الحائرین

  ففي قصیدة لغز الوجود ,في الحیرة أبي ماضي شباهوھو من أ ,وحقیقة البعث ,والممات

                     )الخفیف(                     :)2(یقول

یَن ِجئَنا؟ َ نیا ؟ َو ِمْن أ   َكیَف ِجئَنا الدُّ

َيِّ َعالٍم َسوَف ُنفِضي؟   َو إلى أ

  َھْل َحییَنا َقبَل الُوجوِد ؟ َو َھْل ُنبَعُث 

دى، َيِّ أرٍض ؟ بَعَد الرَّ   َو فِي أ

ا   ُھَو ُكْنُھ الَحیاِة ، َماَزاَل ِسّرً

       )الخفیف(               ):3(ولفیق ,وآلم في آلم ,ٍم ھْ في وَ  مٌ ھْ و كل ھذه الحیاة عنده وَ 

ٌ َو َھذا  ٌ َوْھٍم َوما أَنـا َغیُر َوھٍم   # ُكلُّ َھذي الَحیاِة َو ْھم   َرْسم

سوَم َتبَقى َطویال  َنَّ الرُّ ُِروِحي َو ِجْسِمي   #َغیَر أ ِحي ب َنا أمَّ َ   َو أ
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و  عـذابوغربة الذات إذ شـعر بضیق في دنیا ال ,غربة الھجرة: عاش الشاعر غربتین

فاستعان الشاعر بالحلم , وھي غربة عن هللا  ,وبانت غربة ثالثة الزفیر كما سماھا،

  ).1(ر على األلم الیوميصلینت

حریة الروح  بروحھ نحو الحریة، معلوفیرنو ال» على بساط الریح«و في ملحمتھ  

             )لخفیفا(                  ):2(والشعور ، إذ یقول  ,والقلب ,وتداخل الجسد بالعقل

ِي  # إنَّ ِجسِمي َعبٌد لِعْقلِي َوَعْقلي                 ب   والَقلُب عنَد ُشُعوِره عبٌدُ◌ قلْ

ي                ي َو ِحسِّ ُنوِرهـَو  َعبُد الَجماِل یَ ـھُ    #  َوُشعوِري َعبُدُ◌ ُلِِحسِّ ِ   حَیا ب

ِي َتحَت الُعبودیِة الَعمْ             اِء َفوَق الُوجوِد َبیَن ُشُروِرهـی   # ـ ُكلُ َما ب

ة  َتمْ ـغَ           ھا ُحرَّ َِروِض الُخلود ًبیَن ُزُھوِره     #   ـیَر ُروِحي َفإنَّ   ِشي ب

وانتصارھا المفعم  ,ما یمجد قوتھ الروحیةوإنّ  ,ھذا الشاعر ال یمجد انتصار القوة المادیة

في «یدة ـقصبـذا یقول ـل ,ھ ازدراءولكنھ یھز كتفی ,وال یرمقھ ,وھوال یبغض االرتقاء

                                    )الخفیف(                                          :    )3(»  ھیكل الذكرى

ُروِحي َفوَق ال      ِ ُكلِّ حُ ـمَ   #ـ  إَننِّي َشـاعٌر ب ِ   !بِّي َو بُْغِضيـوِت َتْمِشي  ب

َن ْتَ        لسَت َوْحدَك َتْقِضَ◌ي قضْیَت◌َ َفاقِضي َما   #    وِديـمسَّ ُخلإیٍھ َیا َموُت ل

    ِ الٌد ب َ َى ُرغْ  ِشْعريـَفأَنا خـ عْ   #  ـَعل   ِر یُْفِضي ـِم َزمــاِن َعْن قِیمِة الشِّ

  )الخفیف(                                      ):4(و قبل أن یموت بقلیل نظم یقول

العذاِب  یَ      ِ ُ  الَعیَمْرَحًبا ب   َن التِھاَما َویْنھُش  الَقلَب َنْھَشا # ـلَتِھم

ى     ِم  َحرَّ مِع َعْطَشى   #ُمْشبًعا َنْھمًة إلى الدَّ َُّھ إلى الدَّ   َناقًِعا  ِغل

وإّن لمن األھمیة القصوى لعالم من علماء النفس درس نفسیة ھذا الشاعر البالغ « 

ة و قدم ما فیھا من جدّ  و تركیب بقدر ففي روحھ بساطة التاسعة و العشرین من عمره،

                                                             
  .64المرجع نفسھ، ص : ینظر1
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وھو زھرة منتقاة من الطبقة النبیلة في أمتھ یمت بنسبة آل أسرة عریقة في القدم أنجبت 

  ).1(» .والكتبة بكل ما في ھذه الكلمات من معنى نبیل  ,والمؤرخین الشعراء،

الذي  )م1984-1887(رشید سلیم الخوريوھو  ولَعلم آخر من شعراء المھجر الجنوبي،   

 "جبیل "و "البترون"ضائي قالتي تقع بین , )البربارة(نسبة إلى قریة  "القروي"لقب 

 )قیصر(رحل رشید إلى البرازیل مع أخیھ . وتطل على البحر األبیض المتوسط ، بلبنان

 الج فيـوطلب الع ,اع كل ما یملكـولما كثرت على الشاعر العلل ب واشتغل بالتجارة،

إلى وصل  ثم  )البربارة(وأقام في بلدتھ  ,ثم عاد إلى وطنھ م یفلح،لكنھ ل األرجنتین

سوریا بدعوة وبین مصر    صمود والتصّديالجبھة بعد إعالن  )م 1958 (دمشق عام

و یبدو  ,)2(ھ الذي بكاه و غناه ـتنقل في أقطار وطنـف ," جمال عبد الناصر" رئیسمن ال

 و, نفسھ بإدراك المعاني وراء المحیطي منّ ساعة الرحیل یُ   أن نفس الشاعر اھتزت

                   )المتقارب(     ):3(» الرحیل«قصیدة بإذ یقول  ،بالعودة سالما غانما

ـلُت َحذاِر  َفلْم َتْسَمـِعي   # َنَصحُتِك َیا َنفـُس ال َتْطَمِعي       ُ   َو ق

دَّ    #  َفإْن ُكــنِت َتسَتھلیَن الَوداعَ      ◌َ    َ ِعيَكَما   تـ   عیَن   ِإًذا  َودِّ

لْم ُتْجِمحیَن                َ  َ ُِعي    # رَزمُت الثیاَب فـ َْضل   َو فِیَم اْرتَعاُشِك فِي أ

فاِق        َال َتْسَمِعیَن صـِیاَح الرِّ ینا ؟ أْسِرِعي    #  أ       َو َتجدیَف حوذِّ

در إلى تحقیق حلمھا و تبا ,و كان البد لھذه النفس المخاطبة أن تجرف السد من طریقھا

وھذا الموقف لم  و توكید ذاتھا بالرحیل عن األرض األم باقتالع جذورھا من ترابھا،

ھ مقبل على مغامرة مجھولة ال تحمد عقباھا فلجأ یكن سھال تحملھ على نفس الشاعر ألنّ 

الشاعر إلى فصل ذاتھ عن نفسھ محمال إیاھا مسؤولیة الرحیل لئال یلومھا إن فشلت 

وھو ما یوحي بالتردد و  ,فیسدى لھا النصیحة من جدید بالعدول عن الرحیل ,ةالتجرب

و كان على الشاعر المغامر أن یسعى وراء رزقھ مع الساعین و لكنھ لم  ,االضطراب

وھو یسعى بین المدن البرازیلیة وراء لقمة العیش  ,والمرارة یفز من ذلك إال بالشقاء
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ّ  ,واالرتحال كو السفر، فعاد یش)1(بما یرید  یحضادون أن  ھ السعي وھا قد سعى حتى مل

   )مجزوء الكامل(     )  :2(یقول ) بین عبید البر(قصیدةبإذ  ،و السفر

ـَفٌر نـِھایتُ         َ فٌر ـسـ َ ــال َمَقرْ   #ُھ سـ ِ   ِمثَل النَّسیِم ب

ُر ِمنِّي       رى َوالسِّ   َو الَقَطـْر  َوالـَبواِخر   #  َضَجُر السُّ

عاَدِة   أْصطادُ        َطیاَر الـسَّ   َو ْھَي ِمْن  َوْجِھي َتفِرْ   #  أ

اَدرْتنِي َنكب       َ َ َمــا غـ َْر   #  ٌة ـ ُخـ بَھـــا آ ُ   إال َیْعق

وشرورھا، یقاوم الغربة و  ,و رغم ذلك فالشاعر من الذین اصطبروا على َمكاره الحیاة

بین    یصف حالھ )بیكوى الغرش(في قصیدة ـف ,واللسان ,والید ,القلق غریبا الوجھ

                                                          )الكامل(                                                   ) :3(یقولفالغرباء، 

ٌ َیْرِطنوَن َفَما  َعاِجم َ   للّضاِد ِعنَد لَِسانھم َقَدرٌ   #َحْولِي أ

نیسَ  َ ِھْم  َ◌ٌناٌس َو لكْن ال أ ِ َھا َقَفْر   # ب َِكــنَّ   َو َمـدینٌة ل

  )الخفیف(       ):4)) (فزع إلى هللا تعالى((ویقول مستحضرا قدَر هللا تعالى بقصیدة 

َِكْن   نا فِي ُغربٍة َعن ْاألْھِل ل َ   َعْنَك یا َربُّ َیستحیُل اْغتراُب◌ْ   # أ

ٍة  وَ   # إال )  البرازیلُ◌َ (و)لبنانُ (لیَس   َحابُ  َطرَفا  َذرَّ َت السَّ ْنـ َ   أ

نَت َرأُس لَِراِسي ◌َ  َ ٌ َو أ ْرَبِ◌ـاُب        #   أَنا َقزم َ   َفلُتطاوْل َما َشاَءِت األ

وھو نموذج من ذلك السلف األصیل فالشاعر  ,غتھـول و للشاعر نزعة قویة إزاء عروبتھ

علمھا اقرأنھ أو اإلسبانیة كما ت, أو البرتغالیة, ال یأسف على ما فاتھ من تعلم اإلنكلیزیة

اللغات  ـا أمُّ أمّ «من الشعراء، وھو برغم إقبالھ الشدید على درس لغة قومھ یقول بحسرة 

» واغـترف من كنوز حكمتھا المخبوءة ,فأتمنى لو تجدد عمري ألشبع نھمي من دررھا
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ما یعزز ، و، و ھو في ذلك من الذین یتطھرون من عقدة النقص إزاء اللغات األجنبیة)1(

                                                       )زوء الكاملجم( ):2(إذ یقول ,)للعروبة شْ عِ (تھذلك قصید

َحیاتِ   #   ِعْش للُعروَبِة َھاتًفا   ِ   َھا َو َدواِمھاـب

ِب َیا   ُ    # َو اْمُدْد َیمیَن الحُّ   شاِمَھاـِ بناُنھا لـل

یاِمَھا ـُتْنبئَك عَ   #   ْر إلى آَثـاِرھاـانظُ   َ   ْن أ

  ضمِّھ إلى إسِالمَھا     #   َھذا الُتراُث َیُمتُّ َمع 

وأبطالھا األشاوس مـن الذین دافعوا عن  ، والـقروي یفتخر أیضا بأمجاد العـروبة   

       )الكامل(                  ):3(إذ یقول  ,فنلمس فیھ روح العزة ,األرض و الدین

تریُد أْعظَم ِمْن أبي بكرٍ   َ ُ َو ِمْن َعلِيّ   #  َو ِمنْ  أ   ُعمَر إذا انَتسَب الِكرام

تِجفُّ أوَراُق الُعروبِة فِي ُرَبى  َ ٌ فِي َیــْذُبِل؟  #  أ َي َنِضرة بناَن َوْھـ ُ   ل

إذ  ,)رتُ أنا إن ثُ (فیتغنى بثورتھ في قصیدة  ,وال فنھ ,و العزة و الكرامة ال تبرح شعره

                                                            )الخفیف(                                                                :)4(یقول

ْوَشكــُت َفَما      َ نا إْن ُثـرُت أ َ ََكـوُت لِـَعْجزٍ ـلِ   #  أ   ُبْطٍل َو ال شـ

ـْم َتـلیـقَ   #  َو َشكاتِي َو َثوَرتِي  فِي َیِد الَفنِّ     َ   َنا لِــَغْمِز ناَتـاِن لـ

عُت أْو ُجـْعتُ       ِ ب َ بالِي  شـ ُ َ أ فِس ُخْبِزي  #  ال ُ النَّ ة ِي َوِعزَّ   َوالَفنُّ َشراب

ِراغُم ال ُیعْ       َّذي َصیُدهُ الضَّ َناَص َعْنـِز   # ـوال َ   ِجُزهُ أْن َیـكوَن قـ

وھاھو ذا  بة،تاركا آالم الھجرة و الغر) لبنان(و َھا ُھَو الشاعر من جدید یعود إلى وطنھ 

وقد انكب على  ,على السبعین من عمره ىالشاطئ یبسط ذراعیھ الرحیبین لـشیخ أوف

                                                   )البسیط:  () 5(إذ یقول, ویطریھ بنفحات شعریة ,تراب وطنھ یبللھ بدموع الفرح

اِغي بإْعَدِامي  #  وْ سـِیَّاَن َبعَد التَّالقِي  َیا بالِدي  لَ    َخلدُت أْو َحَكَم الطَّ

َمْ  َْم انشْق َھواِك ؟أل َما َرجْعُت ؟ أل َ نَغاِمي  #  أ َ ُسِمْعِك  أ   ألثْم  َثراك ِ؟ ألْم أ
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َثاِمي     #  َ◌أحسُّ بـالراحِة الُكبَرى َكأنِّي قْد  َ   ُطرحُت فِي الَبحِر َعنِّي ُكلَّ آ

ة األندلسیة دون المرور إلى أحد أكبر دعاة الضاد ال یمكننا أن نبرح شعراء العصب     

ولم  الذي لقب بمتنبي المھجر، ,)م 1977-1893(الیاس فرحاتوھو  في المھجر العربي،

و بصمات المتنبي واضحة جلیة  ,فالمتنبي أستاذه وشعره، ,تكن التسمیة بعیدة عن طبعھ

الكبریاء استطاع وء   یوصف الشاعر عند دارسیھ بذي العزیمة و المضاف ،)1(في شعره

مذ كان شابا  ,وآالمھ دون أن یطأطأ رأسھ لعواصف األیام بھا أن یواجھ شظف العیش

                                                 )الطویل(        ):2(وفي ھذا یقول  ،یصارع الحیاة لكسب الرزق

َھا األَسى  َ ـ َّما َعضَّ بر َمْكَسبُ فآال  #  أقولُ لَنفِسي ُكل بًرا َفـفِي الصَّ َ   َمھا صـ

ُِك الھَّم واألَذى ئِْن كاَن َصعًبا َحمل َ َْصَعبُ  الشكلي ِمَن الـّناس  مْ فـحَ  َ  #  ل   أ

ًة  ◌َ  یاَء َمـعرَّ َْن َیرى أنَّ الرِّ دِق َطیِّبُ   #  أنا مـ   َوأنَّ َخبیَث   الَقوِل  فِي الصِّ

ْھلِھ  ◌َ  َ َْرَضى َوأْغَضبُ   #  وَما أَنـا إال كـالَزماِن  َو أ َعـاُف َواسَتِحلى َو أ َ    أ

وعلى الحیاة أیقظ في نفسھ میزة التعود  و ھذا الظفر الذي حققھ الشاعر على نفسھ،

فتوافرت لدیھ خصال اآلباء و , فإذا ھي تنعكس قویة في مزاجھ ,وزادھا بروزا ,الكامنة

ا یفاخر بفنھ و بالغتھ و وھو كثیرا م لدرجة التضخم في األنا،) 3(الصراحة و الجرأة 

                   )الطویل(                                                 ):4(إذ یقول  ,عبقریتھ

بغیِھ  َمِادًحا    َ َكنِّي  َعبُد  الُعلى  َو الَمكاِرِم   #َو َما أَنا َعبُد الَماِل   أ   َو ل

ِي َدفُع ظالٍِم  ◌َ  ُوم َِو إنھاُض َجاثِِم   # و َخیُر الُعلى فِي َمذَھب   َوإنصاُف َمظل

ِھ األْوطاُن َحْمَل الَمَغاِرِم   # َو َذوُدُ◌ُ◌ ُعِن األْوطاِن فِي ُكلِّ َموقٍِف  ِ      َتخاَُف ب

فاشتدت ثورتھ على المحیط , وعن محیطھ الجدید ,و ھو في ذلك یفر بغربتھ عن الناس

وكان یشعر تبعا  ,ال ھوادةفراح یشدد لھم ب, واشتد كرھھ لتضرعات الناس من حولھ
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 ومثلھ كنقطة الزیت تطفو فوق الماء دون أن تمتزج بھ، ,ھ بقیمةلطبیعة نفسھ المتفردة أنّ 

      )الرمل(                 ):1(وقد أفصح عن ھذا النزوع المثالي في ذاتھ بقولھ 

ِ   #   َربَّة الِحكَمِة أّنشي َشاعٌر     یَّاَیْعَشُق الِحكَمَة ُمْذ َكاَن َصب

َرى  الثَّ ِ َِصیقا ب َُمسُّ األرَض إال َقَدمیَّا   #   ال َتَخالینِي ل   ال تـ

َریَّا        #إنَّ فِي اإلنساِن ِمْن فِطَرتِھِ  َرى َشیئا َو َشیئا للثُّ   للـثَّ

بل إنَّ شاعرنا جعل من ذاتھ میزانا یقیم بھا سرائر الناس و دواخلھم، و نجده في كم من 

ر في الطبیعة اإلنسانیة، و إحساسا بانطوائھا على الشر أكثر من شّ موضع یطرح فكرة ال

                  )البسیط(                       ):2(فیقول في إحدى رباعیاتھ , الخیر

ُوا َعِن الِذئِب َما ِشْئُتم َفَساِمُعكم ُول اِس َمـا َسَمَعا  #  ق مثِِل َغْدِر ِذئاِب النَّ ِ   ب

ور ََو الَجَمال  # ُیعِطیَك َنْعجَتــُھ  إنَّ ابَن آَدَم ال        إال لِیـأُخَذ ِمنَك الـثَّ

  )البسیط(                                                            :إلى قولھ

  َوالّشُر في الُكلِّ َطبٌع َغیَر ُمْكتَسبِ  # َفالَخیُر فِي الَبعِض بالَتھذیِب ُمْكَتسبُ         

و بعد أن  ,ذلك إلى الفاجعة التي أصابتھ في حبیبتھ التي تزوجت بعد سفره و ربما یعود

 ,و أعطتھ خصلة من شعرھا رمزا لذلك مما سبب لھ اآلالم ,تعاھدا على الزواج و الوفاء

ھا وال حتى أقرب الناس إلیھ بل یرد على الخدیعة بأسباب تمأل ,و برح ال یثق في الناس

                       )الكامل(                                      ):3(األنفة، إذ یقول 

ْن َتسَتعیَد َمَحبَّتِي  َ َْت أ ُمْوِسِر   # َیا َمْن َرأ ِ َّما َرأْت أْن ال َرَجاَء ب   ل

ُمْھَجةٍ  ِ َّذي َما َفاَز مْنِك ب َخْنَصِر   #  َیأَبى ال ِ ُوَز ب َْن َیف ِة أ ّ      .َطوَع الَمَحْب

العصبة (طاب لھم التغرید خارج سرب األندلسیین الجنوبیین ومن الشعراء الذي     

معلقة (صاحب ) م1979-1908(نعمة قازانوالمعاناة المشتركة  رغم الظروف) األندلسیة

وربما  ،)ونایرُ عَ (وقصائده العشرة التي نشرھا تحت عنوان  ,)المحراث(ودیوان )األرز
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ین الذین طاب لھم العیش ھذا الشاعر من المھجریین المحظوظ یعود ذلك إلى أنّ 

فلم یرى  إذ أصبح بعد أربع سنوات من ھجرتھ صاحب معمل كبیر لألحذیة، ،بالمھجر

فظل , وآالم الحیاة من مثل ما رآه أقرانھ من الشعراء في حیاة المھجر صنوف العذاب

وال یطمئن إلى طرف أو جھة في  ,مزاجھ متالطم النزعات ال یعرف في مذھبھ االعتدال

  ).1(وال رؤیاه الشعریة ,لحیاتیة رؤیتھ ا

شخصیة ھذا الشاعر و شعره، فھو یفاجأ قارئھ بغرابة  مُ والتحدي أبرز ما یسِ  التمرد إنَّ 

وھي قصیدة تائیة  ,)معلقة األرز(ومن أبرز نماذجھ الشعریة معلقتھ  أفكاره و تطرفھا،

إذ ) 2(ذات ـال بث  فیھا أفكاره بخصوص اإلنسان الروح و ,بیتا) 241(وي تقع في الرّ 

                                         )المتقارب(                                                  ):3(یقول في مطلعھا 

اَر فِي الَكْعَبة  ُوا النَّ ق َّ ُنوِر ِمَن الَكْعَبةِ   # ُھُم َعل ِ   َفَفاَضْت ب

َھا  ِ ْدُت الُخلوَد ب رِز َتـائِیتِيَفَعل  #  َو إنِّي َمھَّ ُ        ْقُت فِي األ

الشاعر بمكانة و قیمة ھذه المعلقة في مقابل ما علقھ شعراء الجاھلیة من و ھو إیحاء 

 والذات  والروح ,والحیاة عن الموت أفكاره فیھا إال أن جلّ  قدیما على الكعبة المشرفة،

فیھا رؤیتھ  وال تبرز ,فال تتضح عقیدة الشاعر، والغموض والدین یشوبھا التناقض

                           )المتقارب(                                          ):4(الشعریة من مثل ما یقول 

ِدي   َ َْوال غـ یُّھا الّناُس ل َ الّشِر و الَغّیةِ    #   أَنا، أ ِ   آلَمْنُت  ب

ُ ُكفًرا     ُكنُتم َمَع هللا   #  َو إنِّي َتَراَءى ليَّ ُهللا َ        فِي َخلَوتِيأ

  )المتقارب(                       :و یقول لیستمر في رصد معالم ذاتھ بذاتھ قائال 

عِف َعْجًزا تِيـَھال َسَبْرُتم مَ ـفَ   # و إنِّي لَجأُت إلى الضُّ ُوَّ   ْدَح ق

ّ ـي ألْھـَرُب مِ ـَو إنِّ  َ ْن َزل َتِي؟  # تِيـ َ أنُتْم َضِمیِري فِي َزل   أ

ِ ي أبَ ـَو إنِّ  ُر ب َ◌ الَمَحبََّة م  #  الُمـْسَتِحیلِ ــشِّ ْدَعتِيـِ َكأنَّ ِ   ْن ب
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ـي  ◌َ  ـي ، و إنِّ ـي ، َو إنِّ ني   # َو إنِّ ـي َو إنِّي َفَوا إنَّ   !!!       َو إنِّ

  )المتقارب( ):1(من دون أن یفضي بحقائق عنھا قائال لیتحول إلى البحث عن النفس

فِس ھَ  نیُن الَغریِب   ِمَن  الُغرَبةِ   # یُن ـذا األنـَو ماداَم للنَّ َ   أ

  َرفِیقي إلى هللا فِي ُغـْرَبتِي  # ھ   ُسْبَحاَنُھ ـللأَو مـاداَم    

َُزُف إلى ُبَكرةِ   #  َسأبَقى َو َتْبَقى اللیالي ُحَبالى       بـِسكٍر یـ

ومن الذین لم  ھ من الشعراء المجددین،یرى بعض النقاد في مسیرة قازان األدبیة أنّ  

في المحافظة على عمود الشعر و  )العصبة األندلسیة(یسلكوا مسلك زمالئھم من أعضاء 

بل سار الشاعر في طریق التجدید إلى أقصى غایاتھ متعصبا لجبران  جزالتھ و صحتھ،

مما حدا  ,و مذھبھ في التجدید، سائرا في تیار التجدید بروحھ مع الرابطة القلمیة

الذي لم  "توفیق ضغون "ومنھم األدیب المھجري  الدارسین إلى مھاجمة الشاعر،ب

 والقیود العروضیة ,و بالحدود فظ،لیوافقھ على منھجھ في معلقتھ بسبب االستھتار بال

مدافعا عنھا في مقال  "محمود الشریف"نرى الشاعر المصري  ذلك وفي مقابل ,)2(

اعریتھ و روحھ وش فحاول أن یرفع من منزلتھ ،»ثورة قازان في معلقة األرز«بعنوان 

في أثناء عرضھ  "عمر الدقاق" یؤكدهوھو ما  ،3)( التجدیدیة في الشعر العربي الحدیث

ازان من الذین جددوا ـنعمة ق إذ یرى أنّ , ومالمحھ في الشعر المھجري لصور التجدید

ة في الشعر ـشبھ الموشحـى بنظام یـباعي للشعر العربي الحدیث ، و آتفي الشكل الطِ 

یعبر فیھا  التي للشاعر نعمة قازان )أنشودة الغریب(قدیم مستدال بقصیدة األندلس ال

  )الرمل/البسیط(                 :     الشاعر عن حنینھ إلى وطنھ قائال 

رُز َو الَواِدي                ُ ْمَجاِدي..... األ َ ْحَفاِدي..... َیا َرمَز أ َ   َیا َكْنَز أ

بنانَ                                      ُ   َیا َثَرى ل

  َیا َمْنھَل األْقالِم ..... َیا َمْھبَط اإللَھام ِ..... یا َمْسَبَح األْحِالم               

بَنانَ                                      ُ   َیا َسَما ل
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فنظم األبیات الثالثة مشتقة من بحر البسیط، بینما نرى القفلین قد اشتقا من بحر ھو 

  ).1(الرمل 

ع آخر شعراء العصبة ـنقف م ،والشعور بالغربة عر القومیة والحنینـوبالعودة إلى ش     

وظف األنثى والذي  ,شاعر األنثى والجسد )م1975-1902(شكر هللا الجروھو  ,األندلسیة

وواقع  ،ع االنحطاط والھزیمة العربیة من جھةـروب من واقـطا شعریا للھـخ وجسدھا

  .ن جھة أخرىالغربة األمریكیة م

وھو من أشد المعجبین بشـعره و  في شعر شكر هللا الجر روح جبران خلیل جـبران،    

في نفسھ الخیر و الشر، البكاء و الغناء فروحھ من  شكر هللا رؤیتھ في الحیاة، فیرى

وتتضارب تضارب  فتتناقض , روح البشریة حتى تكاد تختلط في ذاتھ عواطف كثیرة

     )مجزوء الرمل(       ):2( )زنابق الفجر(یوانھ دبإذ یقول  ،الحیاة

اِس َفِمْن َحزِّ اَأللْم  ُص فِي الـنَّ   أَنا إْن أْرق

م  ْ ـ َ َ◌َق َكفاَیـا َفـمـِْن  َھمٍّ أل   َو إذا َصـْفّ

ھرة ُفِي َحقِل الَقَضاءْ  ُ َو الزَّ ْخرة   َ◌فاَنا الصَّ

یَزُك فِي َھَذا الَفَضـاْء  نا الّنْجَمُة َو النَّ َ   َو أ

َداحْ  اِعُب َوالُحلُو الصُّ اِحُب َو النَّ َنا النَّ َ   َو أ

  إنَّ فِي ُروِحـي َصیًفا َو َخریًفا َو َربیًعا

یـِح ُمِریعْ  َِھًما َعـاِصَف الرِّ   َوِشَتاًء ُمدل

         َو َظالًما َو َصَباًحا َو َصـَفاًء َو َضبابْ 

ویا  ى الشكوى والمـعین لھلجأ إلیفـ, وقد اسودت الدنیا في عینیھ ویعود بذكرى الوطن،

    )الخفیف(          ):3(إذ یقول  ,لیتھ ما غادر جنة الوطن والحسرة تأكل كبده

ِي  # یَت  ِشعِريـارْقُتُھ لـَ◌أيُّ ُعٍش   فَ  َيُّ َروٍض أْقَصیُتُھ َعْن ُعُیوب   أ

یَتنِي َما َعلْقُت فِي َشَرِك األط َ َو م ماِع   #   ـ ل َ ل ُت ُجـنونِيـ   ا َجَنْنـ
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ِي  حت ْ   #َضاَع ُعْمِري ُسًدى َو َشمُس َشَباب َوَّ نینَ  ل    للَمِغیِب َخلَْف السِّ

وداویة تستمري األلم و تأنس یعود الشاعر إلى استقراء ذاتھ الحزینة ذات الروح السّ ف

                             )مجزوء الرمل(                                       ):1(بالعزلة من نحو قولھ 

ْیلِيَّ نُ  َ َْشعلَت اآلالَم فِي ل   وًرا ـَصاٍح َكـْم أ

األمِس َسریًرا ِ ََكْم ُحْزَت لِي األحزاَن ب   َو ل

ـأْفراِح َتـُزولُ ِ َحَزانِي ب لُ أ َبـدِّ ُ   أَنـا ال أ

فولُ      ُ ـاِس ِمثَل الَبدِر َیْعروهُ األ   َفُسروُر النَّ

إذ  ,فلم یرى فیھا إال جسدھا ,وانحھإنَّھ شاعر الجمال الحسي ألھبت محاسن المرأة ج

                                         )مجزوء الرمل(                                                        ):2(یقول 

َضابُ   #  َ◌أْسَكرْتنِي َفَسِكرُت ِمْن  َْحُظِك َو الرُّ   َخْمَریِن  ل

َى  ٌ  َعل ـَبٌل  ُمَعْربـَِدة ُ ِيجَ   # ق   َسٍد  َتَكْھَرَب  ِمْن  ُدَعاب

َُھ َعبُق الـُوُروِد  َحابِ   # َجَسٌد ل   َتَفتَحْت    لَِنَدى   السَّ

ــالَعَنابِ   # ـَجَسٌد تشَّرَب ِمْن َدٍم ال ِ َفِق الُمَضّرِج ب       شَّ

ابن أبي ربیعة في مجونھ  ساقھنفسا عن كبتھ لیتجاوز ما و یزداد الشاعر في جرأتھ مُ 

         )الخفیف(                            ):3(وعلى لسان امرأة عاشقة یقول أشواطا، 

ِي َو قَ ((   یب ِ ھَد یا َحب   نِي َطِویال فِي َنْزوتِي َواشتَِھائِي #ـبِّلـَداِعِب النَّ

  ..ِسي ِوال َتلتِفْت إلى إْغَمائِي # الِطِف الِجسَم فِي َمَساِرِب إحسا  

ْم اشَتھیُت ِمْن َوصْ    َ یـ كـ ِ ا َیُكوُن فِیِھ َفَنائِـي #لَك َتقب        ))ال َوَضمَّ

وربما یـكتب من  ,و لم تكن لغة الشاعر بـعیدة في كـل ذلك عن لغة الشعراء السابقین

ولكنھ سرعان ما  ,نفس المداد الذي كتب فیھ أصحاب النزعة القومیة في عصر النھضة

ي یجسدھا ھذا الشعر نتیجة للمآسي التي وحتى عن القیم الت ,یتمرد عن ھذه اللغة السائدة

فیقع في ھاویة التجدید األنثوي، فھل عرف شاعرنا قبل رحیلھ  ,عرفھا الوطن العربي
                                                             

  .93ص , عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة : ینظر 1
  .220،ص  2خالد محي الدین البرادعي ، المھاجرة و المھاجرون مج : ینظر 2
 .97ص , عمر الدقاق ،عنادل مھاجرة  : ینظر   3



 55

عدوه في إلى سار  ـوعن عدوه في الی ,وانتقل ,تقلب قد تحول ، و إلى العالم اآلخر أنھ

قبل مماتھ أبیاتا تـعبر  لـقد انشد الشاعر.ثم عاد إلى حیث بدأ  ,فاتعب فؤاده طویال ,الیمین

                           )مجزوء الكامل(                       ):1(عن ذلك إذ یقول 

واُن    لِیسَترحْ  َ ُؤاُدَك الَعانِي َو َیْھمَدا   #  آَن   األ   ف

نینَ  یَب ِغْمَدا   #  َفاطَرْح ِسالَحَك للسِّ َبْسُت الشَّ    َفقْد ل

    

  : المھجریة) األنا(ج ـ تشكیل الذاتیة 

  األمریكي الشماليلقد كان للشعر حیز كبیر في الحیاة األدبیة في المھجر       
وفیھ تجلت الطاقة اإلبداعیة عند الشعراء المھجریین، فالشعر من أعرق  الجنوبيو

ھ دیوان ونوازعھا، إنّ  ,وعواطفھا ,وأوثقھا اتصاال بوجدانھا ,مالمح الشخصیة العربیة

ومنذ القدیم امتاز العرب عن سائر األمم بشغف الحد  ,جل أحداثھم منذ القدمالعـرب و س

ال تدع العرب الشعر حتى تدع اإلبل «ھ قال أنّ ) صلعم(وقد ُروي عن النبي  ,لھ للشعر

فمن لم یمتلك موھبة نظم الشعر عند العرب ال بد أن تذوقھ أو طـرب إلیھ، و » الحنین 

الشعر من أسالفھم األندلسیین في شبھ الجزیرة  بَّ لقد ورث المھجریون المحدثون حُ 

وامتزجوا بتراثھم ) م 1492(والذین انتقلوا إلى أمریكا بعد سقوط غرناطة عام  اللیبیریة،

و منذ القرن التاسع عشر برز الوجود العربي في ).2(و تقالیدھم مع ھذا المجتمع الجدید 

في انتشار ھـذا العدد الكبیر من الجالیات و بـارز یتجلى  ,أمـریكا الالتینیة بـمظھر جدید

العربیة و ظھور الفنون األدبیة و التشكیلیة ، مما یذكرنا باآلداب األندلسیة التي سادت 

  )   3.(في األندلس منذ عھد قدیم 

ظھرت في الشعر المھجري عدة نزعات ذاتیة ترجع فیما ترجع إلى فنون ھذا      

وعقلیة  لموضوعیة األسلوبیة التي تعكس نفسیةوإلى خصائصھ ا الـشعر و أغراضھ،
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ومن أھم ھذه  ,وفي الشعر العربي الحدیث ,مختلفة عن نظیرتھا في الوطن العربي

  :النزعات الذاتیة المرتبطة بخصائص أسلوبیة ما یلي 

و بمالمح بسیطة عند  ظھرت ھذه النزعة قدیما،:  النزعة التأملیة الفكریة العمیقة

أبي  "كما برزت بشكل جلي عند ,"امرؤ القیس"منھم الشاعر األمیر و ,شعراء الجاھلیة

، إال أّنھا و في الشعر المھجري الحدیث أخذت شكال ممیزا "المتنبي "و "العالء المعري

و  "خلیل مطران"وأشـھرھم  ,یختلف عـن األشكال السـائدة في أشعار المحدثین العرب

  . "العقاد"

الشعر التأملي المھجري تدور كلھا في موضوع  إنَّ المواضیع التي وظفت في   

وھو ما لمسناه في قصیدة المواكب  ,وتفسیر سر الوجود ,والموت التساؤل حول الحیاة

فحاول الشاعر أن یصل إلى صمیم الحیاة من خالل مجموعة  ,لجبران خلیل جبران

میخائیل وعلى نفس المنوال سار  ,صور اعتمدت على لفظ الطبیعة كأداة في ھذا الكون

وندرة حداد في قصیدة  ,»الطالسم«ماضي  يوقصیدة  أب ,»التائھ«نعیمة في قصیدة 

والمعاناة المـستمرة في البحث عن  ,وكلھا نماذج حـیَّة تنم عن فرط الحساسیة ,»النفس«

وما یمیز ھـذه األشكال الشعریة في تناولھا ھذا  الحقیقة السرمدیة دون الوصول إلیھا،

  : الموضوع ما یلي

والقـافیة أو  واإلیـقاعي في نصوصھم بین المحافظة على الوزن التــنوع الموسیقي-

والموسیقى عند الشاعر المھجري  ,)شعر التفعیلة(اللجوء إلى أشكال نثریة موزونة 

  )  .1(قریبة من موسیقى الموشحات األندلسیة الخفیفة وموسیقى اإلحساس 

 الغابات(في بیان مظاھر ھذا الوجود المختلفة ومظاھرھا أدوات فعالة  الطبیعة اتخذت-

  .) .الفجر /الماء /الفجر/ النجوم/

 روح(ووقوف النفس و الذات بینھما حائرة إلى من تمیل  ,ف الثنائیات الضدیةیتوظ-

  .) .المالك/ الظالم، الشیطان/ ، النورإنشاد/ الثریا، سكوت /جسد، الثرى/
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المنام /كالمالم) :التجنیس(لموسة في الكلمات االعتماد على اإلیقاعات الخارجیة الم-

  :قول جبران  كـ) الترصیع(و بین األشطر,  القیود/الھموم، الوجود/مومالسّ 

ِعطٍر ( (                                 ِ ـُنوِر  #َھْل َتنسمَت ب ِ   ))َو َتَنَشقَت ب

  ).ینال ع/ لست أدر/ لم أجد/ لیس الغابات: (التنویع بین أدوات النفي -

/ نا الدنیائكیف ج/ تمتد نحوي أفال یدٌ / ھل أنا قائد نفسي(التنویع بین أدوات االستفھام -

  )من أین جئنا 

  .)یا ثلج قد ھجت أشجاني /أ نفسي ألم تبصري/ یا مرقص الشمس(توظیف النداء -

 إلى مناقشة أسرار الحیاة و وبةؤالدو كلھا مظاھر لغویة أسلوبیة توحي بالحركة النفسیة 

  .وموقف الذات منھا ,البحث في تعابیر اللغة الفنیة عن حقیقتھا

ظھرت النزعة الصوفیة في الذات المھجریة ظھورا محتشما عند جلُّ :  النزعة الصوفیة

وأتخذھا مالذا للفرار من ھواجس الحیاة  ,الشعراء المھجرین، إال أنَّ بعضھم  ركز علیھا

ه النزعة بأسالیب مختلفة تختلف باختالف وقد عبر ھؤالء الشعراء عن ھذ و آالمھا،

و الطبائع، فمیخائیل نعیمة ألبس نفسھ ثوب الجاللة ألنھا من صنع الكمال  ةاألمزج

  :  إذ قال  ,الرباني

َحٌن فِيَّ قْد َرنَّ َصداهُ !إیٍھ َنْفِسي ((       أنِت ل

  ))َوقعتِك یُد َفناٍن َخفِيِّ ال أَراه     

وصنع رباني واحد، بل ھناك وحدة سریة  وحدة قدسیة،كما یرى في النفس البشریة 

و ھو ما یراه   سرمدیة، ال تدرك و ال توصف، تتالشى فیھا البدایات والنھایات قدسیة،

  :وجوھر نقي متعلق بالخالق إذ قال ,إیلیا أبو ماضي في النفس من وحدة روحیة

ُخفیَناُس فِي  #ـكلُّ مْن قْد لقیُت ِمثلِك َیا َنفْ  ((                َما ُتبدیـَن َو ت

  ))ي األولیَن و اآلخرینَ ِر صبَ ت #لًیا ـَرًة إلیِك مَ ـفاْنُظِري مَ                  
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  :وھو كذلك ما یراه نسیب عریضة  عند قولھ 

ُ إال ((         دؤھا ِختاُم  #ال بأَس لیَس الَحیاة ِ   ))َمرَحلٌة ب

  :تھ قال نعمة قازان وفي حقیقة اإلیمان با و تفرد العبد في عباد 

كنُتْم َمَع هللا فِي ُخلَوتِي #َو إنِّي َتراءى لِيَّ ُهللا كفًرا ((       َ   ))أ

  َبتِيرَرفیقِي  إلى  هللا  فِي  غُ  #  ُسبَحاَنُھ أَو ماداَم :   (( و یقول أیضا

ُف إلى ُبكَرة  #َسأبَقى َو تبَقى اللیالي ُحَبالى             ))بفِكٍر َیزُّ

ما یمیز الذات الصوفیة في شعر المھجرین اعتمادھم على بعض الحقائق الصوفیة  نَّ إ   

  :التي وظفت في أشكال فنیة متمیزة أھمھا 

  .اإلیمان بفكرة التوّحد بین الروح و الجسد في وحدة إنسانیة تعود إلى قوى ربانیة -

  . اظ على ھذا النقاءوسعي اإلنسان إلى الحف ,اإلیمان بفكرة النقاء في الروح اإلنسانیة-

  .وتعددھا فیما یتعلق بالنفس البشریة  ,ـ اإلكثار من األوصاف

اللجوء إلى توظیف بعض الثنائیات الضدیة التي تعبر عن الحدود القصوى لمظاھر -

  ).الختام/ اآلخرین، البدء/ النھایات، األولین/ البدایات(الحیاة 

ومحاولة االندماج بھا اندماجا تاما لتحقیق  ,اللجوء إلى توظیف المظاھر الكونیة الطبیعة-

  .فكرة التطھر و النقاء

 ّ  ساعدت الذات المھجریة على خرق الخصائص الـشعریة  ومظاھر أفكار ھاوكل

   .الـمتداولة إلى حقائق فلسفیة تعتمد على اللغة المثلى الـتي ترقى بالخیال و الوجدان 

شدیدا من خالل التعبیر عن موضوعات و ھي َنْزَعة برزت بروزا :  النزعة اإلنسانیة

وكذا   كما ترتبط بالكبریاء ,والوطن والجذور إنسانیة ترتبط بمظاھر الحنین إلى األصل

 ,تتعداه إلى تقدیس الـنفس الـبشریة ,والعزاء واأللم والبكاء الكفاح في سبیل الحیاة
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 لة في ذلك كثیرةو األمث ,لتعبیر عن الذات من خالل المرآةلواللجوء في بعض األحیان 

وما یھمنا بھذا الصدد ھو ذكر أھم الخصائص األسلوبیة  عند سائر الشعراء المھجرین،

  :التي ارتبطت بھذه الموضوعات و أھمھا 

التعبیر عن االنفعاالت النفسیة الطارئة بانفعاالت نفسیة مضادة في شكل ثنائیات ضدیة -

إذا زاد الشيء عن ( القائل  حكمةالأو  ,»بالضد تتضح األشیاء«مصداقا للمثل القائل 

  :و من أمثلتھ ,)حده انقلب إلى ضده

  ).سكر/ و في صحوتي ,ماء/وفي عطشي  ,إنشادي/ سكوتي(عند جبران  

  ...).رفیقي/ووحدتي(عند نعیمة  

  .).أو بكیتم/ أنا أنتم إن ضحكتم(.ماضي  يعند إیلیا أب 

  ...)نھایتھ سفر/سفر (..عند  القروي  

  ...)فمن ھم ألم/ إذا صفق كفاي(.. الحرعند شكر هللا 

وبھ تتضح  ,للتعبیر الصریح عن ذات الشاعر) نحن(أو ) أنا(التركیز على ضمیر التكلم -

  :و من صوره   ،أو تتخذ ھذه الضمائر لسان الشكوى واألنـین ,نزعة الكبریاء

  ...))ھل أنا ُحرُّ طلیٌق أم أسیٌر في قیود((...عند إیلیا أبي ماضي 

  ...))أنا حَجُر الزاویة ألول ھیكل من ھیاكل هللا((...أمین الریحاني  عند

َو لْم َیغَشى َعیني َبأِسي (( :عند شفیق معلوف  ل َعلى الشُّروِق غیابا #أنا ل َْم أَفضِّ   ))ل

َنا َعبٌد و َھي ُحّرة #أَنا فِي التُّراِب َو ھي َفوَق األثیِر (( :عند فوزي المعلوف َ   ))أ

نِت َرأٌس لرأِسي.(..عند القروي َ ٌ َو أ   ...)أنا َقَزم

یاَء َمَعّرة(...عند الیاس فرحات    ...)أَنا َمْن َیرى أنَّ الرِّ

  ...)كذا َنحُن َنْمِضي َكْركٍب (....عند ندرة حداد 

واألنـبیاء  وَتـقدیس الرسـل ,التعبیر عن النزعة العقائدیة التي تؤمن بوحدة األدیان-

  : و من صوره, وتمجید الصحابة

َُصلِي لُموَسى َو اْعُبد ِعیَسى (( :عند رشید أیوب   َحَمد #أ الَم َعلى أ ُوا السَّ   ))َو اتل
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ُ و #أُتریُد أعظَم ِمن أبي َبكٍر و ِمن (( :عند  القروي    ))علي نْ مِ ُعَمَر إذا أنَتسَب الَكرام

بنانَ  یا َمْنھلَ ...َیا َمْھبَط اإللھاِم ....َیا َمسیَح األحالِم ((عند نعمة قازان  ُ   ))األقالِم َیا َسما ل

النفس، الدمع، الفؤاد ( والحنین من خالل مفردات والقلق التعبیر عن نزعة الغربة-

فیلجأ الشاعر  ,وھي جوارح إنسانیة ثابتة في أشعار المھجریین بكثرة ,)الطرف، الروح

لشوق الحنین، ا(فیستخدم مفردات  ,أحیانا بھا إلى التعبیر عن ھذه العواطف بصراحة 

الناي (بعض اآلخر إلى أدوات توحي بھذه العواطفالیلجأ في  أو ،)الغربة، الشكوى

أوقد یلجأ كذلك إلى استخدام الرموز األدبیة مستوحاة من  ,) حراب، ـالخمر، العطر، الم

   ).دیمالظالم، الردى القبور، السّ (من خالل مفردات والتي تدل على الغربة, الطبیعة

في ) أنـا(والرفعة وّظف جلُّ الشعراء ضمیر الَتـكلم عة الكبریاءفي الـتعبیر عن نز-

ّھا جمال أسمیة ی ,بدایات األبیات الخبر وخبرھا بین الخبر المفرد   تنوعفوردت في جل

  .الجملة الفعلیة 

:      لم یرد كثیرا إال فیما نذر عند الشاعر میخائیل نعیمة في قولھ) جملة فعلیة(ففي الخبر 

  )ما جرى و أنا أشھد(

ّ  كما یالحظ أنّ  واالعتزاز بالنفس  ,والرفعة  ,ھا أخبار تحمل معاني الفخراألخبار في جل

أنا الذي نثر /أنا النجمة/أنا الصخرة/أنا الشرق/أنا إمام/أنا قائد/أنا قطرة : (و من صورھا

 أنا(ر جاء بمعاني االستعطاف ذوالقلیل النا ،عند معظم الشعراء) أنا اإلنسان/األماني

  ) .أنا في غربة/ أنا قزم/ أنا عبد القضاء /التراب 

فت كل األنماط وحرّ  ,ا التصویر فقد أبدعت نفسیة الشاعر المھجري صوراأمَّ -

تداخل المجرد و  فتراسلت الحواس, بل طارت إلى الغموض أحیانا, التصویریة القدیمة

  : بالمجسد و من أمثلتھ

  ))فِي ُكؤوٍس ِمْن أثیر #َفجَر َخْمًرا َو َشربُت ال: ((عند جبران خلیل جبران  

وانِي :         (( عند میخائیل نعیمة   ُنِي الثَّ   ))فِي َموكِب الّزمانِ  #َتُسوق

ِساِط ُمدَّ َفوَق الُغیوِم :   ((عند رشید أیوب   یِدي الّنفِس ِمْن َوْجِدھا #َعلى ب َ   ))َحاَكتُھ أ
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الَعذاِب :  ((عند فوزي المعلوف   ِ   ))التِھاَما َو َیْنَھُش الَقلَب َنْھَشا ن #ـَیلَتھُم الَعیَمْرَحبا ب

عادِة :    (( روي ـعند  الق  ِ َتفِّرّ◌◌ُ  #أْصَطاُد أطَیاَر السَّ   ))َو ْھَي ِمْن َوْجھي

یع :       ((عند شكر هللا الحر   ِ   ..))     إنَّ في ُروِحي َصیًفا َو َخرْیًفا َو َرب

 

 II- التشكیل اللغوي للعاطفة :

فتجعلھ قریبا   ,روفـر المعـر عاطفة تتشوق إلى القصي غیـالشع<<  قِیل أنّ     

) 1(>> ر مفھومـفتحولھ إلى شيء ظاھ,ك وفـكرة تناجي الخفي غیر المدر, معروف

یترك فلم  ،شعور فیاضوالشعر المھجري الحدیث شعر عاطفة  ن بأنّ وویصف الدارس

وعت  ـارفة تنجفى من حولھ ھالة عاطفیة ھذا الشعر میدانا من میادین الحیاة إال أض

یمیز ھذا الشعر  اـالتركیز ھي موطبیعة التصریح  إال أنّ  ,او تمازجت أحیان اعواطفھ

و   ق باللبابـوالقشور و التعل ,رجـوالھ ,ةویتجنب الثرثر  ,ھ شعر یقدر قیمة الوقتألنّ 

وبھ الواضح  ـلأسوألمریكي او في كل ھذا یجاري الوسط الذي نشأ فیھ التفكیر ـھ

) .2(الصریح في الطرح   

من أھم العواطف التي برزت في الشعر المھجري الحدیث عاطفة الحنان األسري      

وعاطفة الشفقة أو السخط إزاء اآلخرین، وكلھا عواطف  ,أو العشق وكذا عاطفة الحب 

وفي ھذا  ,)نساناإل(و ,) المرأة(و ,)األسرة(الذي یمثل ) اآلخر(تتعلق باألنا المقابلة أي 

أوكل اتجاه  ,واختلفت أسالیبھا لتعكس مع كل أسلوب ,المیدان تنوعت النماذج الشعریة

.نفسیة خاصة بھا ) مدرسة(  

 

 :)القلمیةالرابطة (الشمالي في المھجر تشكیل العاطفة - أ

 وخاصة موضوع األم ,تم شعراء الرابطة القلمیة بعاطفة الحنان األسريـاھ    

أبو ا إیلیذا  فھ ,ووصف نفسیاتھم إزاءھا ,ووصفھا ,بذكرھا وأسھموا في شعرھم
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إذ  وقد مات شابا ,) طانیوس طاھر أبي ماضي(أخاه  الحزینة یبكي مع أمھ ماضي

                                                          )الوافر(                                                     ): 1( یقول 

َِّك حیَن  َیْدوي         َھفِي ألمـ كـونْ یُّ َنعِ   # َفَیا ل   َك  َبعَد  َما  طاَل  السُّ

یاِجي        وِض الُغُصونْ  كَما َتبكیكَ   # َستبِكیَك الَكواكُب فِي  الدَّ   فِي الرَّ

َِزیـنْ    #َوَیبِكي أْخوة ٌَقْد ِغـبَت َعـْنُھم        ٌَب حـ مُّ  َثاِكـٌل  َو أ ُ      َو أ

                             )الطویل(                                     ):  2(و یقول في رثاء أبیھ باكیا

رى عَ    َو َذا َبـعُضھا الَثانِي َیفِیُض َبَھ َجْفنِي  #نِي َطَوى َبعُض َنفِسي إْذ طَواَك الثَّ

دى  َفتَقوضْت : ِأبـي ِ◌بنِ   #َخاَنني فِـیَك الـرَّ َْحالِمي   َكبیِتِ◌ٍ◌ مْن التِّ   َمَقاِصیُر  أ

ي لیَس ُیـجِدي الُبكا الَفَتى ُوُل الُمعزِّ ي َال ُیفـیُد َوال ُیـْغنِي  # َیـق   َو َقولُ الُمعزَّ

إذ یقول  ,واألسى مفجوعا في أخیھ واصفا ذاتھ األلیمة لواعج الحزن یبث عریضةو ھذا 

                                            )المتقارب(                                                           ):3(

َع  َقلـِیـَو لْم  یَ   #  ار  َعنِّيـلیِھ و قْد  سَ ـَبكیُت  عَ    اللتفْت  للَودا

ِرَت : َو ناْدُتھ ُروِحي َْو َصب َِخي ل َِسرَت َو أَباَك نَ   #  أ َیالـل ِ ب ُوا  السَّ   ْقف

َْوجـَمَضى  َكال اِب إلى أ َ ھـ ئیال  # ِھ ـشِّ   َفھیَھاَت َیْسمُع َصوتِي الضَّ

فَس َصمُت َثقـِیلٌ ـفَ   دوال      #   قْد َحیََّر النَّ َقى السُّ وِح ألْ   َولیلٌ َعلى الرُّ

                           )الرمل(                           ):4(قصیدة أخرى ب) سابا(ي أخیھ و یقول ف

اِر ُملحًدا فِي الَقَفر  ُّھا  فِي  الَقْبِر   #  َیا َغریَب الدَّ   َتنَتِھي األْسَفاُر  ُكل

ٌ َكْم َحاَر فِي َمَداھا ِذْكِري   اُر َو َمَضى ال یَ   # ُحْفرة   ْدِري    شقَّھا الَحفَّ

إذ  ،والخالن واألھل وأحزانھ یستعرض ذكرى الوطن إلى آالمھ رشید أیوبو یعود  

                              )الطویل(                                         ):5) (بالدي(یقول في قصیدة 
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َ ف     ِھ النَّوى ـ ِ َ   #َما أنا ِمَمْن َتراَمْت ب نیا َو ل باـلئَ ْو مُ َتُروعُھ الدُّ َ   ْت ُرْعـ

ُُھ غَ ـیَ   # َن َمْوِطـَناـْفِح ُحنیـَو لكْن فِي سَ  فـاِرق ُ   ْصَباـِعزُّ  َعليَّ أْن أ

ھ   َ ََدى ِذكِرھْم اْستْمِطر  # َل فِـیِھ َفإننِّيـإذاَما َذكرُت األ مَع ُمْنَصبَّا ل      ُ◌الدَّ

عند مھد «دة سماھا نظم ھذا األخیر قصیأمین الریحاني و في وفاة ابن أخت الشاعر 

، فاتخذھا الناشرون عنوانا ھتاف األودیةوھي قصیدة نثریة وردت فیھا عبارة  ؛»الربیع

  ):1(لھذا الدیوان یقول 

ُوا َعلى َوْجِھَك نَِقاَبا ِمَن الَعَماِم    َعَرفتَك َقبَل أْن َسَدل

  لَیْحِجُبوا ُھنْیَھًة َربَّ األناِم  

َْن َعرَفْت َعین َْسَراَرَھاَعرفُتَك َقبَل أ موِع َو أ   اَك َمَضى الدُّ

یاِح  ذانَك َھتاَف األوِدیِة َو َعویَل الرِّ ُ   َعَرفتَك َقبَل أْن َسِمعْت آ

موضوع  واتـخذوا من  ,أنشد الشعراء المھجریون حب المرأة أو الحب األنثويو   

زاء ومواقفھم إ نفسیاتھمعكسوا من خاللھا , وآمالھم المرأة سبیال للتعبیر عن آالمھم

الذي  جبران خلیل جبرانومن شعراء الرابطة القلمیة الذین أولوا اھتماما للمرأة  ,الحیاة

فالـحب عنده ما تطھر المحب فیھ من   ,ثالیةـوم ,یسوق رأیھ في الحب بنظرة فلسفیة

في  أفالطوني بدون نجاسة، فیقول  بُّ ھ حُ أنّ  ,والروحیة شوائبھ الحیوانیة إلى العذریة

                                           )البسیط(                                               ): 2(موضوع الُحب 

َْشكاٌل َو أْكَثُرھا   اِس أ َزْھٌر َوال َثمرُ   # َوالُحبُّ فِي النَّ   َكالُعشِب فِي الَحقَل ال

یَسَرهُ    َ اِح  أ   أكثُرهُ  للُمْدِمِن  الَخِطِر  ُیرِضي  وَ   # َو أكثُر الُحبِّ ِمثُل  الرَّ

ُ َموكَبُھ      إلى فِراِش ِمَن اإلعراض َیْنَتـِحرُ   # َو الُحبُّ إْن َقادْت األْجسام

ھ الحب الصوفي الذي یؤثره على الحب حبَّا من نوع آخر، إنّ لمیخائیل نعیمة و نجد 

حد جمیع ذلك الحب الذي یرفع اإلنسان إلى أرقى درجات التسامي حیث تت ,اإلنساني

ثم انطلق إلى اإلنسان، ثم إلى ,نعیمة نفسھ أوال، أحبھا فعرفھا و كرمھا لقد أحبَّ  .الكائنات

وھي  ,عند نعیمة ولعل حب الذات أولى درجات الحبِّ  ثم الوجود، ,فالخلیقة ,هللا 
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تارة و بالمحبة تارة أخرى  ذلك اإلحساس بالحبِّ . «وكان الشاعر یدعو  نرجسیة دائبة،

حب الرجل للمرأة أو المرأة  أن یحسبھ الناس الحب األناني المتملك المستعبد، خوفا من

وبانت معالمھ راح یعتبر الحب  ما حین توقدت في نفسھ مظاھر الحب،إنَّ  ,للرجل

أو بین اإلنسان و ,و نفسھ، أو بین إنسان و آخر والمحبة حب سواء بین اإلنسان كالمحبة،

       )الخفیف(        :  )2(الحب الحقیقي مخاطبا قلبھ  ، فیقول في)1(» هللا و الخلیقة 

ي َو ُروِحي  ا َرفـِیقِي َحسِّ َ   َو َشِریِكي فِي نِْعمتِي َو َشَقائِي   #  یـ

ُْل َجِھلَنا الحَ   ْمـِرق َ یال  # راَم فِي ُكلَِّ◌ أ ِ ب َ َكَنا فِي ُكلِّ َیوٍم سـ   َوَسـل

فُس َتـْھَوي  ْفِس َما النَّ بْحَنا للنَّ َ َْیال  # َفأ ُؤاِد  الَعـل   َو َشَفیَنا ِمَن  الف

عینِ   ِ ماُء َدلِیـْال       #  إَذا َنَظْرَنـا إلى الُوُجوِد ب ـَنا السَّ َ ھا ل َ ْتـ َ   َجَعل

) صرفت حبیبتي عني(قصیدة بو ینتقد في الطرف اآلخر الحب اإلنساني األناني 

  ): 3(قائال

یبتِي َعنِّي َو َناَشْدُتھا هللا ِ   َصَرْفُت َحب

  ...أال َتُعوَد إلي 

  إال ِمْن َبعِد أْن ُتْتَقَن الُحبَّ 

ھا َما َعّتمْت أْن َعادْت  َكنَّ   ل

َشَفتیَھا َعلى َشَفتِي  ِ   َو اَكَبْت ب

ُذنِھا          ُ   :َو ِعْنَدَما َفَرغْت ِمْن ِعباَدَتھا َھَمْسُت فِي أ

َسالٍم َیا َیَماَمتِي ِ ِي ب ِي، اْذَھب   اْذَھب

ْتقنُت تَ  َ   مِجَید َمَحاِسنِِك الَمْوُھوَمةِ لَقْد أ

  أَما الُحبُّ فَما َتَعلْمُتُھ َبعدُ 
فتعبیر عن إحساس خاص إزاء المرأة، و قد اعتمد  ,إیلیا أبي ماضيا الُحبُّ عند أمَّ        

والتغني بمفاتن  ,في التغزل بھا على األوصاف الشائعة في تصویر أشواق المحب
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الحسن ال (قصیدة بـیقول إذ , ویتنھد حسرة بفقدانھ ,يالحبیبة، فھو یشھق للجمال األنثو

                              )الكامل(                            ):1) (یشترى و ال یستجلب 

َھذا َكوكٌب     َھا أ یـَن ِمنِّي الَكوكبُ   # َسَفرْت َفقلُت ل َ ََجْل  أ   َقالْت  أ

ْمَھريُّ     بُ   #  ُمَصممُ  َو َتماَیلْت فالسَّ ھاَم ُتَصوَّ   َوَرَنْت فأْبَصرُت السِّ

ھِ      ِ ُْق ب َْم َتْرف ِي َول ََمْت َقلب َبُ   #  َقْد َكل َْو َدَرْت الَملِیَحُة َمْخل َّحُظ ل   َو الل

یٌَّة     ِ َمى ُمِسَتْعَربُ    #  إنَّ الَمالَحَة ِعنَدَھا َعـَرب   َو َجَ◌ماُل َھاتِیَك الدُّ

نَّ     ِ ُْل للَغوانِي إ َُب      # ُخلقْت َكَذا ھا ـق   الُحْسِن ال ُیـْشَرى َوال یُْسَتْجل

» غادة العاصي«وفي قصیدة أسماھا  ,والوطن ذكریات الصبا نسیب عریضةو في ُحبِّ 

یعود بذاكرتھ إلى أیام صباه في حمص، فتلوح لھ فتاة قد  رآھا على ضفة نھر العاصي، 

فلما سألھ أصدقاؤه عن  ,)2(ق إخفاء حبھ ھا ولكنھ أخفى حبھ، ألنھ أصبح ال یطیلقد أحبَّ 

                   )الكامل(                     ):3(فأجابھم , الفتاة التي سحرتھ

ضیِة فِي النِّسا            َباِح َو الَمَسایَّ حَ  #َیا َغادَة الَعاِصي الرَّ   اِك َربُِّك فِي الصَّ

َسُت الَوِحیَد َعلى  َھـواِك َتنَ           ََّسا لـ َكـْن َقل  #ف َساـل ـِك ُكرِّ َ ُھ ل ـ ُّ ِي ُكل      ب

َْو َتْدریَن َكْم َیْھواكِ ...َناَداِك   # َقلٌب َیعیُش َعلى ُمَنى لقَیاِك     :ثم یقول    ل

اِك      َو َدَعا ِسَواِك َو َما َعَنى إالِك   #  َناجاِك َدْھـًرا َقْبلَھا َسمَّ

ویـنفس بھ  وظفھا منفذا جمیال لیفك بھ أحزانھ،وی لیعود في حاضره إلى موضوع المرأة،

                                 )المتقارب(                                       ):4(عن كربھ لیقول لھا 

یالیًة ال  تُ   #أَنـاُم، َفأبِصُر َفـوَق الَغَماِم  َ ُُصوًرا  خـ   َرامْ ـق

احتَِراِم  ِ َھا ب ِ   َفـُیْدِخلنِي الُحبُّ َخَدَر الَغَراْم◌ِ   # َفأْجُثو َعلى َبـاب

ِي فِي َمَراقِي الُھیاْم◌ِ   # ُھناَك َتِرینِي ُمًنى ال ُتـَراُم    َو َتْصعُد ب

َحِق الـِوَئاِم  ِ َمــاْم      # َ◌و َتطلُب ِمنِّي ب ْوَج التَّ َ َُغ أ   َبَقــاًء لَنبل
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ًھا أنشد  و بنفس حائرة تنتحب  ة حـرة في صدیقتھ التي قصید أمین الریحانيوتھذي ولـ
  ):1(یقولف ,) األمازون(غرقت في نھر 

  ُھَو ذاَك َوجُھِك، فِي ُكلِّ َمَكان              

وِر     فِي الُظلمة َِو النُّ

  فِي لیِل الُحْزِن، َو فِي َفْجِر الُحُبوِر  

  َعلى الُجْدَرِان َوَعلى األْشَجاِر 

اِحَكةِ َعلى َوْجِھ الَفْجِر، َو َعلى َوْجِھ األْموَ    اِج الضَّ

ْفَصاِف َو أذكُر َحْنَوكِ    أَراِك فِي الصَّ

ھجریون من الرابطة القلمیة عواطف أخرى متنوعة إزاء فئات ملم یغفل الشعراء ال      

نراه ساخط ُمدینا للظلم  جبران خلیل جبرانأخرى غیر األسرة و المرأة، فھذا  اجتماعیة

رداءا فكریا تأملیا یدعو إلى مفارقات و أشكالھ في المجتمع، فلیس عاطفة السخط 

الذین اتخذوا من الدین تجارة من المسیحیین وسخط  من رجال الدین  عجیبة، فقد سخر

                                    )البسیط(                                                   ): 2(م یھإذ یقول  ف

اِس   یُن فِي النَّ َُھم فِي َزْرِعِھ  َوَطرٌ   #  َحقلٌ لیَس َیْزَرُعھُ  والدِّ یُر اآللى ل َ   غـ

ِد  ُمْبَتِشٌر  نعیِم  الُخــلْ ِ اَر َتْسَتِعرُ   # ِمْن  آلِمٍل  ب   َو ِمْن َجھوٍل  َیَخاُف  النَّ

ُدوا ِ ب َ َوال ِعَقاُب الَبْعِث َما عـ ُ ل ا َو لوال الَثواُب الُمْرَتَجى َكَفُرو  #  َفالَقوم   اَرّبً

یٌن َضْرٌب ِمْن َمَتاِجِرھم   َما الدِّ ُوا َخِسُروا    # كـأنَّ ُحوا أْو أْھَمل ِ   إْن َواظُبوا َرب

 ,یصیح بكل كبریاء في وجھ منتقدیھ ومعارضیھ من شعراء المھجر ماضي أبوو ھا ھو 

واالنتحال مبدیا  عندما وصف شعره بالھزالة) أحمد زكي أبو شادي(وعلى رأسھم 

                            )الكامل(                                 ):3(  االستیاء قائالعاطفة الغضب و 

ُھم  َو ِمَن الَغوَغِاء  #  ُشكًرا ألْعدائِي، َفلوال  ِعیُثھم   دِر أنَّ َ َْم  أ   ل

ْقُتُھم   ُ َساِد أنِّي فـ ِي إلى الحُّ   َو َترْكُتھم   َیتَعثُرون َوَرائِي  #  َذْنب

نَّھمَوَخطی  ّ َْم أْقُعْد َعِن الَعلیاءِ   # َئتِي الـُكْبَرى إلْیُھم أل   َقِعُدوا َو ل
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ُجولِة   َْخطأُت حیَن َحِسبُتُھم ُنظَرائِي      # أننِّي:َعْفَو الُمروَءِة َوالرُّ   أ

إلى أصحاب األموال الذین یلھثون لیال و  ُمیخائیل نعیمةو بنفس الغضب واالستیاء یتجھ 

    )سریعال(       ): 1(وحاجتھ مع المحتاجین قائال   ,ونسوا فقره  ,نھارا لتحصیلھ

ھاِر    # َیا َحـاِشَد األْمواِل فِلًسا إلى              یَل َقبَل النَّ َّ   فـِلِس َیـِكدُّ الل

َوَن ال  #أَیاُمُھ صـِْفٌر َمثَل أْعـَواِمُھ             َوَن فِیھا َغیَر ل     َضاِر ُن◌ُ ال ل

اُمُھ  ال:    لیقول ُدَّ ٌة ِمْن ِغَناكَ   # َوالـذي األْقداُر خـ ُؤاِدي َغصَّ   َما فِي ف

ِي ِمْن َغیِرَما َقْد َحَباكَ  #إْذ َقْد َحَبانِي الَحظُّ َبعَض الِغَنى            َیا صاِحب

شعراء الرابطة  عند  والغضب نجد واالزدراء واالستیاء و في مقابل عواطف السخط

وأشھر  ,اآلخرینب رحمةـوال بالشفقة الصادق مل اإلحساسالقلمیة عواطف مضادة تح

                                               )الكامل(                 ): 2(یقول )لفقیرا(ففي ،الیلیا أبي ماضينماذجھا قصائد  

لماِء  ِھ َمـَع الظَّ ِ ـــَم ب َ ُمْقلتِِھ  َعِن اإلْغَفاءِ    #ھٌم أل ِ   َفَنأى   ب

  َوالُحزُن َناٌر َغیَر ذاِت ِضیاءِ   #ْفٌس أقاَم الُحزُن َبیَن ُضلوُعِھ نَ 

ھ َِناٌر  ِ ما ) الخلیل(فِي َقلب ْدُمـُع فِ   # َو إنَّ َ   )   الخنساء(ي َوْجنَتیِھ أ

  :و یقول مبینا اثر ذلك في نفسھ 

ُفوُسھم        ْرَزاءِ َض الُخُطوِب َو ُعْرَضَة األَغرَ   #إنِّي ألْحَزُن أْن َتكوَن ن

ـُھم     َن األْحَیـاءِ   #واَرْحَمـًتَ◌َ◌ا للـَبائسیَن َفإنَّ ُھم ِمـ     َمـْوَتى َو َتْحَسَبـ

إذ  ,أرغمھا ذووھا على االقتران برجل طاعن في السن شابة  لسان فـتاةعلى و نظم 

                                                       )الرمل(                                                                ):3(یقول

ِي          ب َ اُس   أ ُھ  الـنَّ ْعلٌ  ظنَّ َ ِي  #لِي بـ ب َ ھ َُغیَر أ ُونِي    أنَّ ق   َصــدِّ

َْو َمزَجتْ         َوِم َمْن ل ُوا َعْن ل ـْم ُیْستْعَذً◌بِ   # َو اعدل َ َھا  بـالَماِء ل ِ   َما ب

َُھ َیْشَتِكي الـَمرُء لِ          َوى َخَفَفْت ِمْن َنَصبِ   #ـَمْن َیْرَثى ل          ُربَّ َشْكـ
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بكائیة تأبینیة یبث فیھا لواعج  إیلیا أبو ماضيأمین الریحاني نظم   و بموت صدیقھ

           )الخفیف(                                        ): 1(إذ یقول  ,واأللم الحسرة

ْم َنْسَمعْ َقْد َسِمْعَنا، یَ             َ ُلوَب َو َضْعَضْع   # ا لیَتنا ل   َنَبأ َزْعَزَع الق

َنا  أْن َنْجَزَع            ُ   ِب األلَمعْ ـلفَِراِق الَفَتى األِدی  #َفَجَزْعَنا، َو َحق

ْم ِمْن  َحولِِھ َیا َنسیمْ ـَو تَ   # َفاْبِسِمي َفوَق َقبِرِه َیا ُنُجوُمَ◌         :إلى قولھ   َرنَّ

ـذي ُھَناَك ُیقیـُم           َّ       َبَطٌل ُمْصلٌِح َو ُروٌح َكِریـمْ    #َفالَدفیُن ال

والعطف یصور ویصف   قصیدة أو بكائیة درامیة ملیئة بعواطف الشفقة ولنسیب عریضة

إبَّان المجاعة التي  ائعـوالج مع طفلھا الصغیر العاري والمفجعة فیھا ألم األم المنكوبة

             )الھزج(                        ):2(إذ یقول  ,حلت بلبنان و سوریا

یِل َقْد َجَنا           ُ الوَّ ٌم   وُقٌ◌ الھَِّم َقـْد َرَناـَو بُ  #َظـال

  نُّي َبـاَت َشْبعاَنـاـغَ  #َفَنْم َیـا طفلُ ال َیْھَنا          

اَنا          َتاُم الَیأِس َغطَّ َ ٌن َتْرعَ   #  قـ نْم ال َعیـْ َ   اَناَفـ

ْكَفاَنا  # َما ُصْبُحَنا َجاَنا  إذا          َ ـوَر أ نا النُّ َ    َحِسْبـ

  َوَقَضى الُعْمُر َصواَما         #َبَكى َطْفلِي َوَما َناَما          

  فاقاـھ یفض عطفا و إشـوقلب ,على قبر غانیة من الغوانيلیقف  عریضة وعاد  

               )الطویل(                    ):3(یقول  إذ ,على ماضیھا الیائس و حاضرھا الفاني 

َما ؟  #ُھَنا َقْبُرھا َھْل َطھََّر الَموُت َعاَرھا  َن َو الذَّ   َوَھْل َخلَعْت َعْن َصیتِھا الظَّ

قا ُجْرَما  #ُھَنا   َقْبُرَھا  َفلَیْغفِِر   هللا  َذْنُبـھا  َْن  َنُعدَّ الشَّ   إَذا  َكاَن  َعْدًال   أ

َعافَ   ْحَمى  #َقْد َمارَسْت فِي الَعیِش ُبْؤَسا مُنوَّ َ ََشدٌّ  َوال أ   َو َجاَزْت  َجِحیًمَ◌ا ال أ

ِم َوْحَدھا  ُْجَزى َعلى اإلثْ                                                           َو َتْحِمُل ُدوَن الَقْوِم ِمْن َعاِرُھم َوَسَما  #أفِي الَعْدِل ت
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  : )األندلسیةالُعصبة (الجنوبي في المھجر كیل العاطفةب ـ تش

وبینوا مواقفھم  ,بالفئات االجتماعیة التي تحیط بھم ُعصبة األندلسیةاھتم شعراء ال    

ترجمت معالم  ,واألحاسیس إزاء ھذه الفئات في نماذج شعریة كثیرة ملیئة بالعواطف

وي على خصائص أسـلوبیة ورغبة ال تطھر إال من خالل أشكال لغویة تنط ,نفسیة

ومن أبـرز الـعواطف التي بـرزت في أشعارھم عاطفة الحنان األسري الدافئ  ,منوعة

ّ أم ,و البنوة ,و األبوة  ,من خالل قصائد حـافلة بعواطف األمومة  ا حدیث الشعرـ

وقدیما قال  ,متصل كما حدیثھ عن األمھات و مراثیھاو فطویل المھجري عن األوالد

  )سریعال(                                       ):1(ربي في األوالد الشاعر الع

ا َبیَنــنا إو ((       َ َّمـا أْوالُدنـ   أْكَبـاُدنا َتْمِشي َعلى األْرِض  #نـ

یُح َعلى َبعِضِھم             ))الَمَتنعْت َعینِي َعْن الَغْمِض    #لْو َھبَّت الرِّ

 حتى أّن  ,والرحمة علیھا فحافل بلواعج الشفقة ,سیینا شعر األمھات عند األندلأمَّ   
یتمنى أن ال تـلده أمھ ألنھ سیعاني مثلما تعـاني في ھذه  )فوزي المعلوف(كـ شاعرا

                                     )الخفیف(                                                ):2( إذ یـقول   ،الحیاة

  فُل فِي َحَشاَھا ُشُھوًراَكُمَل الطِّ 

  ُثمَّ ُتلقیِھ للَعذاِب ِسنِیَنا

ْفلِ  ْھَل البَّالِء لذاَك الطِّ َ   ال َتُكونِي أ

 ُّ م ُ   َو ارَحمْیِھ َحَنیَنا! یا أ

َحْسرِة الَعیِش إْذ َالَقیتِ  ِ   أْنِت أْدَرى ب

ُنوَنا ُ                   ِمْن َشْقَوِة الَعیِش ف

   )الخفیف ُمْحَدث(    ):3(الحیاة شقاء  اج و الوالدة ألنّ في نبذ الزوكذلك  و ھو القائل 

َُد َحْولِي            َعَبراٍت  َعلى الُمُھودِ   #َبْسَمُة األْھِل َیوَم ُنْول

ُّحودِ   #َدْمَعُة األْھِل َیوَم ُنولُد ِسیلِي                        َبَسماٍت َعـلى الل
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وحیدًة كسیرًة، فیقول  یترك أمھ بوطنھوھو  تحت وطأة الھجرة، شفیق المعلوفوھذا 

                                                      )الوافر(                                                             ):1(متألما 

ا   ّمً ُ   ْوَقاـَتُذوُب إلیِھ   تِْحَناَنا َو شَ   #  َوَغادَر ِعنَد َصْخِر الَشطِّ أ

َّن لَِعینِـھا فِي الَبْحِر عِ   # َما َنَضَبْت لُِمْقلتَِھا ُدُموع ٌ ـفَ      ْرَقا       َكأ

الشعراء المھجریین  وحالھم بعد الفـراق عـندواآلباء  لقد كـثر ذكر األم واألخوة 

ففي إحدى قصائده الحمیمة   ،)شاعر القرويـال(لیم الخوري ـرشید س  الجنوبیین، ومنھم

             )المتقارب(                           ):2(یقول » مغتربتحیة «بعنوان 

ِ  #َسالٌم إلى َحیُث غاَدرُت ُروِحي       ائِمھْ ـلبناَن َسابَحًة ھَ ـب

َ إلى االخوة  َكــفِراِخ الق    ْمِرِھم قَ  #َطا ـ َ مٍّ َعلى أ ُ   ائِمھْ ـَوأ

ھُر فِ    َُھمْ   #ي َوْجِھَھا  ـإذا َعَبَس الـدَّ ُل ل ً  َتظَّ اسِ  أبدا َ   َمْھ ـبـ

تلَك الـا َربُّ ِرفْ یـف  ِ ھْم َسالَِمْھ        # فِراِخ ـًقا ب مَّ ُ   َو اْبـِق لُھْم أ

               )الطویل(                       ):3(األم  بّ و یقول في حكمة صائبة ملخصا حُ 

َدى  ْو َیْدَفُع الرَّ َ َْو َكاَن ُیْغنِي الُحبُّ أ ََما َنامَ  #َو ل مٌّ  ل ُ َُھ أ   َتْحَت التُّْرِب َحيٌّ ل

   )الوافر(         ): 4(إذ یقول ،ویقرن األم في المسیحیة با  ,كما یصف فؤاد األم

ـؤاٍد ـفُ  ُ   َیُضمُّ ِمَن الَعواِطِف َما َیُضمُّ   # َؤاُد األمِّ َمالَك ِمْن ف

یَناـطَنا حَ ـَغلَ  َ َنا فَ   #  )أَباَنا(ْیَن َصل َ ـــوا ل ُ مٌّ       َكَما قال ُ   ا أ

یتذكر فیھا أمھ بنغمة ألـم من ) الربیع(فقد نـظم قصیدة من دیـوانھ , الیاس فرحاتا أمَّ 

     )الكامل(       ):5(یقولف ،والوطن تزخر بعاطفة الحب لألم  ,البعد عن األھل

ــاهُ لیَت َمَع النَّسیِم ِرَسالٌة   ْفَراحِ   # أمَّ َ   يَتأتِي   َفُترِجُعنِي  إلى أ

ما   ِي  َو َكأنَّ اِح  # َمَرْت لَیالِي الِعیِد ب َوجْھَھا الَوضَّ ِ   َوْجُھ الَعُبوِس ب
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ََرى الَخالئِِق َتْحَتِسينَّ أ   َراَح الّصَفا َوأنا ُدُموِعي َراِحي     # ي التفُت أ

وماضـیھ فیقول  وحاضره ول عن أھلھفصُ ھ مَ وكأنّ  ,یرى في غربتھ نعمة قازانحتى أنَّ 

                                                  )المتقارب(                                                              ):1(

َقْد َماَت أْھلِي  َ ْمِسى َو َیْوِمي  ل َ ـْم َیْبَق إال َغِدي َثْرَوتِي   #َو أ َ   َو ل

ْمِسي َو َیْوِمي غَ   َ َتِي  َفُثْرُت اْضـِر   #ِدي ـإَذا َصاَر أ   ُب َعلى ُمْقل

في  مرثّیة ینظم ـف ,)عقل هللا (تعاوده ذكریات أخیھ الشاعر  شكر هللا الجروھا ھو ذا  

  ) الخفیف(                         ):2(إذ یقول ,و یصف تعلقھ بھ , ذكر مناقبھ

ََعزُّ َكْنٍز َنَفْضُت ال   قِ تُّرَب َعْنُھ فِي َرْعَشِة الُمْشَتا  #ـأْنَت ِعنِدي أ

َنْصٌر  َیِشعُّ   فِي  إْخَفاقِي  #إنَّ  فِي  َعْوِدَك  الُمْرَجي  للبَنا  َ   َن ل

 ِّ َُحق نِّي  أ َ ي  أ َراقِي # ًماُق ُحلْ َحْسُب  َحظِّ ة ًفِي التَّ   ًكاَن یا ِعْقُل ُغصَّ

ُعُ   َألْر وــَفَھَنائِي بـِأْن أ ـَفاِق  ِز  #  َد ل ِل ُروِحــِھ الخَّ   إلى ظِّ
    

 فقد أفضى الشعراء األندلسیون بالكثیر عاطفة الحب و الولھ بالمرأة،ص بخصو اأمَّ 

 قصیدة  یصف عالقتھ بالحبیبة من خالل فوزي المعلوففھذا  وبطرق مختلفة أحیانا،

                                     )الطویل(    ):3(یھا قائالفیرد عل ,فالحبیبة غارت منھا و المت الشاعر ,»لفافة تبغ«

ِمي  َ   َتُذوُب َكَما َذاَب الُمِحبُّ ِمَن الـَوْجدِ   #  َتَرانِي  َدْوًما َو اللفیفُة فِي فـ

َما    نَّ ِ ِد  إ ْ َمًة  الَوجـ ثْ َ َُمـاًما، َكــَتْقبیِل  الَفَراَشِة  للَوْردِ   # َو ألُثُمَھا ال ل   ل

َفِیَفٍة : َفَقالتْ  ُیھنِْئَك الَھَوى مـِْن ل ُ بلِي، َو َماِزلَت ِمْن َبْعِديَتعَ   # ل تَھا َقـْ ُ   َشق

ُر َساَعةً  ِ َى ُبْعِدَھا َما ُكْنَت َتْصب َى ُبْعِدي  #  َعل یَّاًما ِطواال َعل َ ُر أ ِ   َو َتْصــب

ََھا  لُت ل ُ اٍق فِي َھَواَك َعلى َعْھِدي  #  َمْھال َفَما ُكْنُت ُمْذنَِبا : َفق َ     َوَھا أَنا بـ

مریض بالعذاب مریض بمرضھ الذي صنع علیھ سوداویة  معلوفاللب في ق بُّ والحُ   

 لھجرة لفاضطرتھ حبیبتھ  ,ولكنھ لم یتمكن من الزواج منھا ,لقد أحب فتاة جمیلة ,قاتمة
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فترجم ھذا اإلحساس في  ,ولكنھ اخفق في ذلك ,لبرازیل حیث ظن أنھ سیدفن آالمھإلى ا

            )الطویل(                  ):1( ئالیرمز إلى قلبھ قا  )القفاز اللقیط(قصیدتھ  

أنَّ التي َرَمْت  ِ ْم َیبَق ِمْن َرْیٍب ب َ َْم َتْدِر   #َفل ٌ ، أْو َضاَع ِمْنَھا َو ل ِھ غاَدة ِ   ب

َرى  َفاًزا طِریًحا َعلى الثَّ ُ ِل َو الَھْجِرٍ◌     #َفَیا لك ق   ُیَعانِي َعَذاَب الَبْرِد َو الذُّ

أبكیت و  وأحببت وبكیت كثیرا أحببت، <<عن نفسھ  القرويیقول  بِّ في عاطفة الحُ  و  

وال مّنیت فتاة بوعد، بل كنت في كل حب مطلوبا أكثر مني  أكثر، لم أكن قط مستھترا،

ولكنھ استھتر ما وسعھ  ,ھ أصیب بالمعاصي كسائر الشباببأنّ  علن ِوی ،)2(>> طالبا 

                     )الطویل(    ):3(, في إحداھا إذ یقول ,باآلداب العامة لخِ ولم یُ ,االستھتار

َِم  ْر َعلى الَوْجِد َواألل ِ لم َْیأت  # أَتاَك الَھَوى َفاْصب َ   ْم ؟ـَك اإلْنَذاُر ِمْن أْھلِِھ ألَ ـأ

ِي فَ ــَھیَتَك َیا قَ َن◌َ   ب َْم َتْنَفِع الـلْ َھىـل َدمْ    # نُّ   َو َھا أنَت َنْدَماُن َو ال َینَِفُع النَّ

                                 )الكامل(                       ) 4: ( مستحضرا بعض الذكریات ل  أیضاو یقو

یُر َتْھتُِف باْسِمكِ   #  َھْل  َتذُكریَن لِقاَءَنا  فِي  َروَضٍة     ِسْحریٍَّة و الطَّ

َرْسِمِك َعـَمدا لَِتحَتفَظ الُمرُ   #َوالشَّمُس َتلقِي فِي الُمُروِج ِظاللَنا    ِ   وُج ب

َبى     یَن أْحَضاِن الرُّ َ َم ارَتمیَنا بـ ُ ِديِّ َكِجْسِمِك      # ث   َثِملیِن فِي الَفَضا النَّ

فأصبحت حریة بالده شغلھ  ,فقد انعكس على ھمومھ ،الیاس فرحاتا الُحّب عند أمَّ 

لمرأة وھمھ األكبر حتى أننا لم نكن نتوقع أن نجد عـنده شعرا غـزلیا في ا ,الشاغل

عنده عاطفي حنون بل یشبھ شعر العذریین، فھو ال یتعالى على الحب و ال یسمو  بُّ فالحُ 

   )سریعال(    ):5(و یبدو ذلك الخضوع في قولھ , على الھوى بل یخضع لھما

ِھي َو األْمِر   # ھ ِمْن قَِدِم ـالُحبُّ ِصْنُو الل      َو َشرُكُھ فِي النَّ

َْوالهُ مَ ـھَ    َّذي ل   لألَولیَن   ُصُعوبُة  الِوْزِر   # َھلْت سَ ا َذا ال

َوالهُ َما  َّذي ل ِري     #  ابتسمتْ  َوُھَو ال   َزھُر الَحدائِِق للنَّدى الدُّ
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  )مجزوء الكامل(  :     )1(فیقول  ,والبد للرجال من الخضوع فالمرأة سلطان الجمال،

ُْل ُھنَّ َو التزْم األَدبْ         بع #  ق َ ِھنَّ عَ ـأ ِ یبْ ْد ب   ِن الرِّ

طاُنُ◌◌َ         ََحبْ   #  إْن فَ  الُحْسُن  ُسلْ   َقاَد الُمِحبُّ  لَِمْن أ

ُوـَوالحُ         َُھ الَعَجْب      # بُّ َیْفعُل فِي ُنف   ِس الَخاِضعیَن ل

، فقد عثرنا بِّ غیر عاطفة الحنان و الحُ  ینا بقیة العواطف البارزة في شعر األندلسأمَّ     

وعطف عند أبرز  ورحمة واستھتار یقابلھا عواطف شفقة ,زعلى عواطف اشمئزا

أیـن یـشفق و ) غرناطة(في قصیدة فوزي المعلوف ومـنھم  ,شعراء المھجر الجنوبي

                             )سریعال(                                    ):2(یتأسف على حالھا قائال 

َرناطُة َغرَناطُة أوّ                        َِك ِمْن َصْولتِك  # اهُ غـ َْم َیبَق شيٌء ل   ل

ائَِعةِ                       ْمجاِدِك الضَّ َ اِمَعةِ   #   آٍه َعلى أ الّنظَرِة الـدَّ ِ      َشـیْعُتھا ب

الذین یبخلون عن غیرھم  جامعي األموال من األغنیاء فعل لیستھجن القروي ویعود    

                               )البسیط(                                                  ):3(فیقول  ,بأموالھم 

َثرَوتُِكم   ِ اُس ِمْن َفْقٍر َو ِمْن َضیقِ   #َتْشُكو َخزائُِنُكم َضیًقا ب   َو النَّ

َْو كْنُت َسیَِّدھا  َ یُنُكْم ل ِ ْت َمالی ُر ِمْن ِرقِّ الَصَناِدیِق   #ودَّ     َكْیَما ُتَحرَّ

           )مجزوء الرمل(                      ):4(لُمرائي یتعجب من سلوكھ قائال ل یلتفتو

ھُ   #َقْد  َعِجبَنا  ِمْن ُمراٍء      اِس  َمَجسُّ َن   للنَّ   ال

  َكیَف ال َیْنَھُش َنْفَسـُھ       #ُھَو ِذْئٌب فِي َخُروٍف     

وھو من الشعراء الذین  ات اجتماعیة عدیدة،فقد كثرت انتقاداتھ لفئ ,الیاس فرحاتا أمَّ 

ومنھا  فبرزت في ذلك عواطفھ جیاشة قویة، والسیاسة، انكبوا على أمراض المجتمع
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والعباد  فیقول  وملوك العرب الذین ضیعوا البالد والغضب على سالطین عاطفة السخط

                    )الطویل(                                  ):1(في إحدى قصائده غاضبا 

ُوًرا َو ِعْنَدَما اِج ُھْدُھَدا   #  ُملْوٌك َظَنْناُھم ُصق   ُغَزیَنا َرأیَنا َصاِحَب التَّ

    )مجزوء الكامل(       ):2(و یقول في التھكم و االستھزاء بسفور النساء و الفتیات 

اَتیَك اَألوا     َ َ َرأیَت ھـ یًضا  َنواِعَم؟  #أ ِ َمى ب   نِِس َكالدُّ

ُّھا     ُ   #تـِلَك  الَمحاِسُن ُكل لُھ الَكَرائِم ِّ َُحل   ِغـشٌّ   تـ

َن ِمْنُھ ِمَن اللَواِزِم   #َسْل َجاَرَك الَعّطاَر َكْم       َیْبَتْعـ

ومنھم الذین أضرموا  ,وفِتنھم و یحّول ناظریھ إلى رجال الدین، فیسخط من أعمالھم

                         )الخفیف(                                  ):3(إذ یقول  ,الحقد و الفرقة في بالده

ْم  ِمَن الُمْطَراِن ؟ # َعْطُف َو التَّساُھلُ ِمَمْن ـِمَمْن ال  َ یِخ  أ ِمْن الشَّ َ   أ

َد الُحبِّ َو اإلخْ   ِ اِس  إْذ ُھَما  َیْھِدَمانِ ال # ـَنْحُن َنْبنِي َمَعاب   ِص للنَّ

اِن       # ِظــلٌّ َجَھالِة ـَو إذا َظــلَّ لل ِ   َفـُھَما ال َمَحالــَة الَغالب

                   )الكامل(                                 )4: ( القرويو في االستعطاف یقول 

َْم َتُكْن ُمتَساِھال ُكْن َعاِدال   # لَّ َصِغیرًة ـْن َیُعدُّ َعليَّ كُ ـَیا مَ    إْن ل

لِي َناقًِصا    َتُك َكاِمال فاْعِذْر لِتْبَقى َكاِمال      #َفاْعُذْر َوإْن إْن ُكْنَت ِمثْ

  )مجزوء الكامل(     ):5) (جبر ضومط(في معلمھ  مرثیةلھ ففي البكاء و اإلشفاق أّما 

َْعالَم الُھـَدى        ثاءِ   #قـِْف َنبِك أ   َو  ُنوفِِھْم  َحقَّ الرِّ

َدى        ِھْم َكفُّ الــرَّ ِ وَدْت ب   ْجَتاَحُھم َعِرُم الَقَضاءِ َو ا # أْ

َنُھِد َو الُبكاءِ  #ال َصْوَت َیْعُدو َو ال َصَدى       یَر التَّ َ   غــ

  

                                                             
 .149سمیر بدوان قطامى ، الیاس فرحات ،ص  :ینظر  1
 .171المرجع نفسھ  ،ص :ینظر   2
  .173 المرجع نفسھ ،ص:ینظر: 3
 .351، ص )  شعر(األعمال الكاملة :الشاعر القروي 4
 .575لمرجع نفسھ ، ص ا 5
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ألھم النماذج الشعریة الحافلة  وجزو من خالل عرضنا الم:  تشكیل العاطفة المھجریة-ج

نكون ) عواطف إزاء اآلخرین-حب المرأة- الحنین األسري( بالصور العاطفیة المنوعة 

 ,)اآلخر(ددنا العالقة الشخصیة العاطفیة التي تربط الشاعر المھجري بشخصیة قد ح

وربطھا بالجانب النفسي للشاعر المھجري  ,ومنھ یمكننا رصد التشكیالت التعبیریة الفنیة

  : یأتيكما 

.) األخ، األم، األب ( امتاز الحنین األسري في الشعر المھجري القلمي ببكاء األھل -

و التركیز علیھا من خالل  ,شاعر إلى التصریح عن عواطف جیاشةیفضي بال بكاءً 

مع ) الدمع منصبا/عرفتك/ر نفسيحیّ /بكیت علیھ /طوى یعض نفسي  /یا لھفي (مفردات 

في .) عویل الریاح/الغمام/الروض/الدیاجي(دعوة ملحة إلى إشراك المظاھر الطبیعیة 

لشدة االرتباط  ، وذلكواألقدار روللحفا والعتاب للموت توجیھ الـلوم وبكاء المفقود 

الشاعر قد یصاب في  ونجد أنّ  وبالذكرى الماضیة، والوطن األسري عند الشاعر باألھل

  .بعض األحیان بحاالت ُھمودیة إزاء ھذا الفقد

المرأة في الشعر المھجري القلمي بالحب الفلسفي المثالي، فُحبُّ جبران  بُّ ـ امتاز حُ 

عید النجاسة، أما حبُّ میخائیل نعیمة فحب صوفي تتحد فیھ خلیل جبران حب أفالطوني ب

س جوھر وكالھما حذرا من الحب الجسدي الطارئ الذي یدنّ  ,الذات مع الذات اإللھیة

واالرتماء في حب عذري غایتھ المحبة  ,إلى التطھر من ھذا الحب اَسعَ و ,اإلنسان النقي

 اتخضع في حواسھ )أنا(وھي  ,لیةنلمس من خالل ذلك حضور األنا المثامما  الربانیة،

  .عواطفھا للتصور العقالني لألشیاءو

ھ یبحث عن ھذا الحب في الجمال و لم یبتعد إیلیا أبو ماضي عن ھذا الحب المثالي إال أنّ 

   :إذ قال, بدون تصنعالعربّیة  طري في المرأة ـوالحسن الف ھ الجمالنّ إ ,نـالحس

مى ُمْسَتْعَربُ  #ندَھا َعَربیٌَّة إنَّ الَمالَحَة عِ ((                   . ))َو َجَماُل َھاتیَك الدُّ

ا نسیب عریضة، فـقد بدا متحفظا من الحب الجسدي وركز على األنا الـراھنة في  ,أمَّ

وبكل ما تحملھ ھذه األنا من خصائص سریة مضطربة، فعاد بذكرى الحب  ,وصفھ
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ُقَیاِك  َقلٌب َیعیُش َعلى ُمَنى((القدیم لیستحضر خفایاه  َْو َتْدریَن َكْم َیْھواكِ ..َناَداِك  #ل و )) ل

 ,الثمالةوارتوى من نبعھ حتى  ,یدعو إلیھ إلى أن وصل إلیھ بحب جدید تمرغ في وحلھ

 :  وتتغنى بلواعجھ لیصل في األخیر إلى االتحاد باألنا الحقیقیة التي تعایش حاضرھا 

ِي فِي َمَراقِي الُھیاِم َو تَ   # ُھناَك َترْینِّي ُمًنى ال ُتَراُم ((   )).َصعُد ب

و الُحبُّ عند أمین الریحاني حب نثري ال یضبطھ نـظام الشعر العمودي لئال َتـْعُ◌قده أو 

نھر بوالحسرة على التي أغرقت نفسھا   منثور بین صور األلم بّ تحده القوافي، فھو حُ 

  :یعة فتركت شاعرنا مصابا بدائھا یالزمھ في كل مظاھر الطب األمازون،

لَماِت َوالنُّور / ُھَو ذا َوْجُھِك فِي ُكلِّ َمكان((   .)) ...فِي لیِل الُحْزِن َوفِي َفْجِر / فِي الظُّ

عند القلمیین بانتقالھا عبر فئات اجتماعیة ...) والشفقة السخط،(امتازت بقیة العواطف -

ي نماذج بشریة وھ ,...)األیامى و األیتام/ الشعراء/ رجال المال/ رجال الدین(واسعة 

من خالل  فسخط الشاعر من رجال الدین بادٍ  ,جد مؤثرة في نفسیة الشاعر المھجري

وتنتفي كذلك مع رجال  ,ونبذ الفرقة ,سلوكیاتھم التي تنتفي والدعوة إلى المحبة و االتحاد

والصراع الدنیوي من أجلھا مما یؤدي  ,ونبذ المادة ,ال في دعوة الشاعر إلى القناعةـالم

والتي ال یلتفت إلیھا  ,)األیامى و الیتامى(أو فئات اجتماعیة مقھورة  ,ظھور طبقات إلى

و الشفقة عند شعراء المھجر نتیجة طبیعیة للـظروف التي أحاطت باألسر .ھؤالء 

والنزعات العرقیة مما أدى إلى ثورة  ,العربیة أو الغربیة التي داستھا القرارات السیاسیة

 یا /ألعدائي اشكرً (وصورھا المادیة بالتركیز على أدواتھا،الشاعر ضد ھذه الظروف 

 .أیاُمھ ُصفرٌ   /..َقَعُدوا الَغوغاءِ  من َنَھُموا./ َكفُِروا( السلبیة وآثارھا ,)األموال شداح

  ...) .َھمٌّ ألم بھ/...

ا الش رغمة على ـالفتاة الم/الفقیر(تماعیة ـئات االجـالف بینفقة فقد تعددت صورھا ـأمَّ

وھي صور أدت  ,)الشاعر المغمور/ العاھرة المدفونة/اج من كاھل في السنالزو

  .ھ ھو المتسبب الوحید في ھذه المأساة بالشاعر في األخیر إلى لوم المجتمع ألنّ 
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ا الحنین األسري في الرابطة األندلسیة- وأغزر من الحنین األسري  نىـفقد كان أغ ,أمَّ

الشعر  أنّ قِیَل وة حتى ـواألب واألخوة األمومةفي الرابطة القلمیة بسبب تنوع عواطف 

 دلسیة أغزر منھ في المھجر الشمالي وربما ألسباب اجتماعیةـالجنوبي في الرابطة األن

  .)م 1932(وتاریخیة تعود إلى نضوج الشعر المھجري بعد  

فوزي (ـلقد احتل شعر األم في المھجر الجنوبي مكانة مرموقة عند شعرائھ ف     

 و شفیق المعلوف، و الشاعر القروي ، و الیاس فرحات،  ناجوا األمَّ  ف،وـالمعل

فوزي   والحفاظ علیھا حتى أنّ  ,األسرةشمل وفضلھا في لم  وركزوا على الحنین إلیھا،

و نبذ فكرة الـزواج   ,مـواألل ال یسبب ألمھ التعاسة لكيالمعلوف تمنى أن ال یولد 

اارحمی! یا أمُّ ((الوالدة إطالقا و َحْسرِة العیِش إْذ القیتِ ...ِھ َحّیً ِ ما بالغ ك, ))أنِت أْدَرى ب

عقدة فنلمح في ذلك  ,)حاشاه تعالى ( القروي في حب األم إلى درجة أن قرنھا با
دى إلى توقف نفسیة الشاعر عن النـمو و یؤ قد لشدة ارتباطھ باألم و حنانھا مما أودیب

  :قلم مع الناس و البیئة عندما قالھ بسبب عدم التأارتداده إلى شخصیة أمّ 

لْطَنا ِحیَن َصلیَنا أَبانا ((                    َ ُوا لَنا َفا أمٌّ  #غـ َما َقال َ    ,))كـ

 ووصف حالتھم عند الفراق ,و یتعدى الحنان األسري في المھجر إلى األھل والخالن

  ).شكر هللا الجر( عند بالموت، كما ُترجم ھذا الحب إلى بكاء األخ) نعمة قازان (فشبھھ

ا ُحبُّ الم- قد ظھر جلیا عند فوزي المعلوف الذي طرق موضوع الغـیرة في ـف رأةـأمَّ

و شدة غیرتھا  ، و اتخذ من لفافتھ موضوعا للحدیث عن المرأة،)قصیدة لفیفُة تبغ(المرأة 

قصیدة القفاز (وآالمھ في بحار الحب  وظف الرمز للحدیث عن طباعھوعلى الرجل، 

ھذه المسافة التي  ,مسافة آمان بینھ و بین المرأة اتخاذوھي معالم توحي إلى  ،)لقیطال

  :قولھفي تسمح لھ بمجال المناورة في عالقتھ معھا، 

  ))َو َھا أنا َباٍق فِي َھواِك َعلى َعـْھِدي  #َمْھال فما كانْت ُمْذنَِبا ! فقلُت لھا (( 

حب المرأة سلطان الجمال المسیطر على  كما یرى كلٌّ من القروي و الیاس فرحات في 

  :نلمس تحذیرا ووعیدا منھ عند القروي عندما یقول إذ  , الرجل و قلبھ
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ْر َعلى الَوجِد َو األلِم (( ِ لم؟ #أتاَك الَھوى َفاْصب َ   ))ألْم یأتیَك باإلنذاِر ِمْن أْھلِِھ أ

ُو : ((و عند  الیاس فرحات قولھ َُھ الَعَجبْ ِس الخاض #الُحبُّ َیفعُل فِي ُنف   ))عیَن ل

فیتعجب من صنادیقھم , ومن المرائین عند القرويإزاء األغنیاء وعاطفة االشمئزاز  -

و یستھزأ ، وازدراء ینظر إلیھم نظرة سخریةل ,المقفلة في وجھ الضعفاء و الفقراء

ما یعانین من احتجاج  موحیا إلىالیاس فرحات من بعض األوانس المترجالت 

إلى جانب ذلك نرى  ,روف الحیاتیة التي قلبت موازین الطبیعةذكوري مرده إلى الظ

یل وفاء من الشاعر لمعلمھ ـستعطاف؛ فاإلشفاق دلواال للقروي عواطف اإلشـفاق

 .و ترفع إزاء منتقدیھ  االستعطاف دلیل تواضع ،وعندما رثاه بـقصیدة  

عبیري:  المبحث الثاني ن التَّ ُ األسلوبي و الُمكوِّ   الَتشكیل

  

  

I- ــعبیریة  التقلیدیة    التَّ

عبیریة الشَ    )القلمیةالرابطة ( ةالیّ مَ أ ـ في التَّ

عبیریة الجَ    )األندلسیةالُعصبة  (ة وبیّ نُ ب ـ في التَّ

ُ التَ    قلیديعبیري التَ ج ـ التَّشكیل

  

π-ـــعبیریة التَّجدیدیة   التَّ

عبیریة الرومانسیة   أـ التَّ

عبیریة الرمزیة ـ ب   التَّ



 79

عبیر    یة الصوفیةج ـ التَّ

عبیري  التَّجدیدي-د ُ التَّ   التشكیل

  

  

  

  

  التشكیل األسلوبي و المكون التعبیري: المبحث الثاني 

ومجاالتھا  ,َبعدَما تناولنا في بدایة المبحث األول َموُضوع الدراسة األسلوبیة الحدیثة 

دبي وخاصة المجال الفردي أو النفسي المتعلق بالفرد المنتج لإلبداع األ ,المختلفة

وم التشكیل في النقد األدبي الحدیث نتجھ في ـو بعدما َفّصلنا في التعریف بمفھ ,الشعري

المبدع /نتِج  ـریة للمـم التعبیـھذا المبحث إلى التشكیل األسلوبي الذي ینصب حول القی

في ) الطاقات التعبیریة(ومدى مساھمة الطاقات الكامنة , في نصھ الشعري) الشاعر(

األعـمال األدبیة من وجھة أسلوبیة لتترجم في األخیر نماذج تشكیلیة تعبیریة التمییز بین 

  .ة تمثل لوحات فنیة متمیزة للشعر المھجري الحدیثحیّ 

لقد أسھمت األسلوبیة التعبیریة بشتى إجراءاتھا في دراسة الشعر العربي الحدیث و      

 ,)عموم التفكیر (ع التفكیرن بأنھا تقوم على دراسة عالقات الشكل مولدارساقد وصفھا 

فھي وضعیة ینصب اھتمامھا على  ,ووظائفھا داخل النظام اللغوي ,البنى إلى وتنظر

و وصف الـتعبیر عن شخصیة  ,و تركز اھتمامھا كذلك على دراسة العمل األدبي،

 وھو مفھوم تعبیري تكویني لألسلوب یشمل الفرد المنشئ، ,وعقلیتھ وتوجھھ المبدع

ة ـو ثم ).1( أو الثقافة أو العصر السائد فیھ ,سلوب الذي یمثل الجنس األدبيویمتد إلى األ

اتجاه الوصول إلى أغوار النص في نقطة ھامة في مجاالت البحث األسلوبي  تتركز  

                                                             
 .17-16م لبنان ص  2003بیروت  1فرحات بدري الحربي ، األسلوبیة في النقد العربي الحدیث ، الجامعیة للدراسات و النشر ط: ینظر  1
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وشبكة عالقاتھا بالعناصر الوجدانیة التي  ,الشعري للوقوف على عناصر التعبیریة

د بالعناصر التعبیریة األسالیب التعبیریة التي و نقص ،)1( یصنع تضافرھا وحدة داللیة

ورصد القواعد التي تمسكت بھا ، یمأل بھا الشاعر الفجوات في أضلع الھیكل األدبي

  )2.(مجموعات ثقافیة خاصة 

ھ ومنھ فأنّ  ,ألي لغة فردیة أو جماعیة قیمة تعبیریة و عاطفیة ُتؤمن األسلوبیة بأنّ     

الجماعي لیس ثمة داع إلعطاء األفضلیة لظاھرة على  وفي مسائل التعبیر الفردي أو

أیة لغة سواء أكانت یومیة عفویة أو أدبیة  أخرى ال للقاعدة، وال للشواذ عالوة على أنّ 

  ).3(ھي أیضا ذات قیمة معرفیة و عاطفیة , مبتكرة

 ةاھتماما قصدیا للجانب التعبیري في اللغة اإلنسانی "شارل بالي"لقد أولى األسلوبي     

والمتمثلة في الطاقات التعبیریة  ,وتكلم عن مصطلح القیمة اإلبداعیة في النص األدبي

و تـأتي  ,)4(الكامنة في ذات اللغة التي تتفجر من عالمھا الكامن إلى الوجود الـفعلي 

الـبحث عن ھذه الطاقات التعبیریة في األنـماط اللغویة بمھمة الناقد األسلوبي الذي یـقوم 

،  إال أنَّ ھذا العلم )5(وشعور المتحدثین باللغة  ,م في فترة معینة حركات الفكرالتي تترج

األدیب ینتج  ألنّ  ،في بدایة ظھوره  أو اللغة الشعریة الراقیة لم یركز أبحاثھ على األدب

و  ,ي أواخر أیامھـعن ذلك ف)بالي (وقد تراجع  ,ةـوالعاطف ,لغة واعیة بعیدة عن االنفعال

ومنھ فاللغة  ,د تحتوي على عناصر وجدانیة و عاطفیةـیة الواعیة قـللغة األدبأكدَّ أنَّ ا

  )6.(العاطفیة قد ترد في األدب كثیرا كما ترد في الكالم الشائع

لكل أسلوبي طرائقھ الخاصة التي تحدد كیفیة اقتحام العمل األدبي  و یبقى أن نؤكد أنّ   

أو مرسومة یسلكھا الناقد فقد  ,طریق معبدةو أنھ لیس ثمة << الكتشاف أبعاده التعبیریة 

                                                             
 1وریا ط و دار ابن كثیر س) عجمان(عدنان حسین قاسم ، االتجاه األسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ، مؤسسة علوم القرآن :ینظر  1

 .126ص , م 1993
 .131المرجع نفسھ ، ص :ینظر  2
 .17ص , م ،سوریا 1989,عدنان بن ذریل، النقد و األسلوبیة بین النظریة و التطبیق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق : ینظر  3
 .47ص  م ،1994عبد السالم المسدي ، في آلیات النقد األدبي ، دار الجنوب للنشر تونس : ینظر  4
 .21م ،ص  1998,  1ط, ) مبادئھ و إجراءاتھ(صالح فضل ، علم األسلوب : ینظر 5
 .39م  ،العراق، ص  1985,كاظم سعد الدین ، دار اآلفاق ، بغداد ) ت(غراھام ھوف ، األسلوب و األسلوبیة ، : ینظر  6
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یستطیع ناقد الوصول إلى حقائق تغیب عن النقاد و اآلخرین، فیدھشون للنتائج التي 

  )1.(>>توصل إلیھا

ھذا ما یفسح لنا المجال واسعا لتناول الشعر المھجري من الناحیة التعبیریة لرصد       

 التي تجمع بین التقالید الفنیة القدیمة "authenticité littéraire" مظاھر األصالة األدبیة 

والقدیم  ,بین الجدید "coupure épistémologique  "ومظاھر االنفصال المعرفي  ,والجدیدة

التي تؤدي إلى سیطرة نمط من  "  hégémonie culturelle"و مظاھر الھیمنة الثقافیة  ,فنیا

جماعة اجتماعیة معینة في مرحلة  والمعرفیة لطبقة أو ویةـو األنظمة اللغ ,رـالفك

والتعبیریة في . وعالقتھ بالتعبیر وبـالل تناول األسلـھ من خـوذلك كل ,ةـاریخیة معینـت

الشعر المھجري من مفاھیم األسلوب القدیمة والحدیثة فقد ورد ذكر األسلوب لغة في 

كل طریٍق  أسلوٌب، و: قال للسطر من النخیل ـوی..<<ال ـول ابن منظور قدیما قائـق

الفن یقال أخذ : مذ فیھ و األسلوُب بالضَّ ـالطریق تأخ: واألسلوُب : ممتٍد، فھو أسلوٌب قال

ومن  ,ا اصطالحا فقد تعددت تعاریفھأمّ  )2(>>فالن في أسالیَب من القول أي أفانین منھ 

  ):3(" موسى سامح ربایعة "بین التعاریف الجامعة ما أورده الباحث

ا  یستدعي مم ,نفسھاعلى اللغة  تدخل ادةـة أو زیـألسلوب إضافا: األسلوب إضافة -

  .العاطفي ووھو تعریف یرتبط بالجانب اإلنساني و الوجداني  , ذه اإلضافةـالتعامل مع ھ

یمكن أن یولد نتیجة الختیار المؤلف المبدع من بین اإلمكانات : األسلوب اختیار -

ومن الممكن مالحظة الفوارق  ,دل أو التكافؤاللغویة المتوفرة التي تقوم على أساس التبا

  .وتؤدي كلھا محتوى إعالمي واحد ,األسلوبیة في نصوص تنتمي إلى لغة واحدة

فاألسلوب في جوھره انحراف عن قاعدة ما و لھ عالقة باالختیار : األسلوب انحراف -

ا ینفتح االختیار أو األسلوب المحاید عندم, الذي یمكننا أن نبرره بالمقارنة مع حالة الحیاد

و لالنحراف قیمة جمالیة قد تجعلھ عنصرا أساسـیا في عملیة اإلدراك  ,على االنحراف

  .الجمالي 
                                                             

 .122ص , االتجاه األسلوبي البنیوي في النقد الشعر العربي : عدنان حسین قاسم  1
  .473بیروت ،دت ،لبنان ،ص ) ب.أ-(لسان العرب ، دار صادر ، المجلد األول : ابن منظور  2
 .38-24م  ،األردن ،ص  2003،عمان  1دار الكندي ط) مفاھیمھا و تحلیالتھا(موسى سامح ربایعة ، األسلوبیة : ینظر  3
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أو  فالتـعییر ھو بیان ما یجول في خاطر الـشاعر و لألسلوب عالقة وطـیدة بالتعییر،    

نمو و و مواضیع بلغة واضحة و ألفاظ متینة، و ھو ملكة ت الكاتب من أفكار و مشاعر

تعبیر في شكل أحداث واقعیة  أو خیالیة ـواضع الـتنتقل مـف ,تتجدد باإلطالع و الممارسة

لیست اللغة وھـذه األسالیب التي تتخذ من اللغة مـادة أساسیة،   بواسطة أسالیب مختلفة،

  ).1(ما ھي كذلك طریقة تفكیروسیلة تعبیر و حسب ، و إنّ 

ھ العمل األدبي الـكامل بـاعتباره ما ولكنّ  ,فقط وعـباراتٍ  االتعبیر لیس ألفاظ نّ إ   

و إذا كانت القیم الشعوریة تسبق القیم التعبیریة في  ،)2(یصوره من التجارب الشعوریة 

المبدع أو الشاعر ال یثنى عبارة ما إال إذا عاش ما تدل علیھ ھذه  فإنّ  ,العمل األدبي

بارة عن نظم ـاألسالیب المختلفة عجمیع  على ھذا فإنّ  ,وره و إحساسھـالعبارة في شع

والسیاقات الخارجة عن نطاق ھذه  ,ل اللغة و تعكس بعض العالقاتـتعبیریة تتعایش داخ

  ) .3(اللغة أحیانا

یة ترمي إلى ـزعة فنیة و أدبـام ھي نـبمفھومھا الع "l'expressivité"ا التعبیریة أمَّ      

ــما ھي في الـحقیقة والواقع ثم انتقلت إلى یاء كـما تصورھا االنفعاالت ال كـتمثیل األش

ریة من مصطلحات ـو التعبی).4(رى كالسیریالیة و التأثریة ـل النزعات األخـاألدب مث

 فكرة طاقة الكالم في جملة عواطف المتكلم  "شارل بالي"ْوَصل بھا  اللغوي األسلوبیة حَ 

أو  ل ظاھرة إبراز المتكلمفأصبح یشم, )بالي(ممت لغویا و لسانیا بعدثم عُ  ,وأحاسیسھ

المبدع بعض أجزاء خطابھ بواسطة تكثیف الدوال حزمة للمدلوالت التي یرمي إلى 

فاللغة نظام عام من الرموز «وللغة عالقة وطیدة بالتعبیریة ).  5(اإلفصاح عنھا 

, والعناصر العاطفیة ,مزج فیھا العناصر العقلیةتُ التعبیریة تؤدي محتوى الفكرة التي 

  ).6(»ح اللغة حدثا اجتماعیا محضافتصب

                                                             
 .169م لبنان، ص 1996بیروت  1كة العالمیة للكتاب طمحمد محمود ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، الشر: ینظر 1
  .75ص , م ،الجزائر1988, صالح عبد الفتاح الخالدي ، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، شركة الشھاب : ینظر 2
 .476لبنان، ص , م  1985, بیروت 3صالح فضل ، نظریة البنائیة في النقد األدبي و اآلفاق الجدیدة ط: ینظر  3
 .47م ،مصر، ص 1994, علیة عزت عیاد ، معجم المصطلحات اللغویة و األدبیة ، المكتبة األكادیمیة ، القاھرة : نظری 4
 .178م،تونس، ص 1982,  2ط,عبد السالم المسدي ، األسلوبیة و األسلوب ، الدار العربیة للكتاب : ینظر  5
 .43ص ,لبنان , م  1983, بیروت , 1ط, النقد و الحداثة ، دار الطلیعة: عبد السالم المسدي  6
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م األسلوب وجدنا أن َمھمة علم ـدرسة اللغویة التعبیریة في علـدنا إلى المـإذا عُ       

 ,وتصنیفھا من جانب دھاـوتحدی األسلوب لدیھا ھي التعرف على وسائل التعبیر المختلفة

 تكاملتان إذ أنّ وھما مھمتان م ,ومتنوعة من جانب آخر ,ثم إدراجھا في أنماط مختلفة

تخدام المتنوعة و المالزمة  ویمكننا ـرفة وظائف االسـومع ,التصنیف یؤدي إلى التنمیط

والتي عادة ما تتجھ إلى توجھین  ,بعد ذلك الوصول إلى أنماط وسائل التعبیر المختلفة

  ).:1(أساسیین و ھما

ائل التعبیر التي وسائل التعبیر اللغویة التي تصنف إلى صور صوتیة و داللیة، و وسـ-

  . تتجاوز النطاق اللغوي مثل الوصف و القصّ 

ویمكن أن  ,الجانب الفكري الذي یمكن االنطالق منھ لتحریر أنماط األسلوب المؤدیة لھ-

  ).الرمزیة -  الرومانسیة - كالكالسیكیة(یشمل ھذا الجانب النزعات األدبیة المختلفة

فنجد   تكون فردیة فقط بل كذلك اجتماعیة،لذلك فالمیزات األسلوبیة التعبیریة ال     

و شائعة بین أدباءه، و نجد الشعب  العصر الواحد من العصور األدبیة لھ طوابع عامة

فاألدب «والجنس األدبي  الواحد لھ خواصھ األدبیة التي تفرقھ من آخر یوافقھ في اللغة

عرب، و مھاجر العربي یعیش اآلن في مصر و الشام و العراق و المغرب و بالد ال

أمریكیة، و مع ذلك نجده في كل من ھذه األقطار یخضع لثقافة أھلھ و أحوالھم السیاسیة 

  ).2(»و االجتماعیة و درجتھم في الرقي، و یتأثر أسلوبھ اللفظي بذلك إلى حد كبیر

ھي و  "stylistiques variables"سنركز دراستنا لھذا المبحث على المتغیرات األســلوبیة  

والتي یعمل فیھا المنشئ ,)بالمفھوم األوسع لھذا المصطلح(عة السمات اللغویة مجمو

و بالـتكثیف أو الخلخلة، و بـإتباع طـرق مـختلفة في التوزیع , باالختیار أو االستعباد

، )3(وحینئذ تصبح التغیرات األسلوبیة سمات ممیزة  ,لیشكل بھا النص في قوالب تعبیریة

القیم التعبیریة في شعر النزعة التقلیدیة، و القیم : اسیین و ھذا كلھ عبر قسمین أس

التعبیریة في شعر النزعة التجدیدیة، لنصل إلى تحدید المتغیرات التعبیریة اللغویة 
                                                             

 .173لبنان، ص , 1985, بیروت, 1ط, دار اآلفاق الجدیدة) مادتھ و إجراءاتھ(صالح فضل ، علم األسلوب : ینظر 1
  .125-123مصر، ص , 1999القاھرة , 13ط, مكتبة النھضة,) دراسة بالغیة تحلیلیة ألصول األسالیب األدبیة(األسلوب :أحمد الشایب  2
 .27مصر، ص , م  2002القاھرة  3ط, سعد عبد العزیز مصلوح ، في النص األدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة عالم الكتب : نظر ی 3
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متغیرات اللغویة ـتي شاعت في شـعر المـھجرین و الـالمشتركة وتـضم االستعماالت ال

ولم یتواتر استعمالھا عند  ھجرینـلمالتعبیریة الخاصة التي اختص بھا بعض الشعراء ا

   )1(.البقیة 

І-التعبیریة  التقلیدیة :  

ھاجرھم شعر القدماء فیما نظموه من أشعار لغایات لقد اتبع الشعراء المھجرین بشتى مَ  

ومحاولة تـغییر و  ,واللغوي العربي واألدبي ومنھا الـحفاظ على التراث الـفني ,كثیرة

لولوع بعض الشعراء باألسالیب التعبیریة القدیمة التي حفلت  وربما محاكاة ھذا التراث،

وخاصة في الفترات األولى من ظھور ھذا الشعر  ,بھا المنظومات الشعریة القدیمة

العربي في المھجر، و ھي فترة تتسم باالنتقال من مرحلة تختلف كل االختالف عن 

ة و الـجمالیة  و من أھم ـلفنیوما تـشھده من اضطراب في المبادئ ا والیة،ـرحلة المـالم

 ّ د فیھا شعراء المھجر الشعراء المحافظین معالم ھذه النزعة التقلیدیة المبادئ الفنیة التي قل

  ) 2: (في الوطن العربي و منھا 

  .إتباع الشكل في األلفاظ و التعابیر-

  .إتباع مادي و مباشر في الموضوعات-

  .یريإتباع أسلوبي طرائقي في االستعمال التعب-

مھ التعبیریة العاطفیة ورصد قیّ  إال أننا سننطلق لدراسة ھذا الشعر دراسة تعبیریة،

وفي ظل النزعة التقلیدیة ضمن  ,العامة والخصائص اللغویة بالتركیز على بعض المعالم

  .المھاجر الشمالیة و الجنوبیة 

   : )القلمیةالرابطة ( في التعبیریة الشمالیة- أ

جر و منھم شعراء الرابطة القلمیة بالشعر الخطابي الحماسي تم شعراء المھـاھ    

وھذا لغایات  ,فاقتربت أشعارھم من أسلوب النثر المسترسل  الذي یجیش بالحماس ،

 le" "  اإلدھاش" ة ـو منھا خاصی ؛ة عند الشعراءـایات نفسیـوربما أحیانا لغ متعددة،

                                                             
 .103-102فرحات بدري العربي ، األسلوبیة في النقد العربي الحدیث، ص : ینظر  1
 .41-40،ص   2ج )معالم و انعكاسات(مذاھب األدب : یاسین األیوبي : ینظر  2
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merveille" لمتعة بل إلى إثارة النفوس الكبیرة نحو الـتي تھدف لیس فقط إلى اإلفـادة أو ا

 la bien"باقة الفنیة ـ، و قد راعى فیھا ھؤالء الشعراء المقام أو الل)1(األشیاء العظیمة 

séance"، وع من االنسجامـوھي ن"harmonie " ذوق الـجمھور وعمل األدبي  ـبین ال

على متغیرات أسلوبیة  ھا تحتويـبك إال أنّ ع الرھـافة و السّ ـ، و رغم طاب)2(المتلقي 

المسماة  جبران خلیل جبرانومن شواھد ھذه النماذج الشعریة مطولة  ,تعبیریة متنوعة

 المؤلفة من حوالي مائتي بیت ، و قد بنیت وفق أجزاء أغلبھا عشرة أبیات،و) المواكب(

 تعدد المواضیع الشعریة في القصیدة الواحدة (وضوعا ـوھذا التكوین شمل سبعة عشر م

، في المقطوعة التي خصصھا لذلك )لمالعِ (ذنا موضوعا من المواضیع الھامة ـو إذا أخ ,)

                         )البسیط(                    ):3(یقول 

ُھا -1 ول َ اس ُسبلٌ باَن أ ُ فِي النَّ ھُر  َو الَقَدرُ ـا  أواخِ أمَّ   #  َ◌و العلم   ُرھا  َفـالدَّ

ِھ  َو أْفَضلُ العلِم ِحلمٌ  -2 ِ   َو ِسرَت ما َبیَن أبَناِء الَكَرى َسِخُروا  # إْن َظفِرَت ب

  َعْن   َقوِمِھ  َو ْھَو  َمنُبوٌذ  َوُمْحَتقرُ  # َفإْن رأیَت أَخا  األْحالِم   ُمْنفِردا  -3

بيُّ َو  ُبرُد    الَغِد َیْحِجُبُھ  -4 َتِز  # َفُھَو النَّ ْ مِّھ ِ  بـِرَداِء   األْمِس یأ ُ   رُ َعْن  أ

نَیا و َساِكنِھا -5 ُوا  # َو ُھَو الَغریُب َعِن الدُّ اُس أْو َعِذل   َو ھَو الُمَجاِھُر الَم النَّ

دیُد َو إْن أْبَدى ُمـالنَیةً  -6 اُس أْم َھَجُروا   #  َ◌و ُھَو الشَّ   َوُھَو الَبـِعیُد َتداَنى النَّ

ھ لم یـتحرر من أنّ الحظ روح الشعر المرھف طاغیة على ھذا المقطع رغـم تُ و ھنا   

وھـو شـعر في مستوى  ،)الوزن و القافیة و الشطرین محدودي الطـول (القیود الشعریة 

نثره الفني، فالفكر المجرد ذو األفق البارد الذي یدخل الشعر ال یجوز أن یدخلھ إال ملفقا 

لك ا في وھج الحر واالنفعال ال أن یلجھ باردا  و لعل ترً ھَ بالتصورات والظالل ُمصْ 

وقید تلك الراء المضمومة طوال القصید كان لھا األثر الفعال في  ,القیود الشعریة البادیة

ّ ) 4.(فمنعتھ من التحلیق المنشود  ,وخیاالتھ وتضییق آفاقھ، ,محاصرتھ ھ ورغم ذلك كل

                                                             
  .47المرجع السابق ، ص : : ینظر  1
 .44المرجع نفسھ ، ص : :ینظر  2
  .201المجموعة الكاملة العربیة ص : جبران خلیل جبران  3
 .100-99دراسة في شعر جبران خلیل جبران ص : سلیمان كامل  :ینظر 4
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وعاطفة ما بوساطة بعض األشكال التعبیریة الشكلیة  استطاع الشاعر أن یفصح عن ذاتیة

  :طوعتھ و منھا البادیة في مق

ألنھا تؤدي دور المنبھ العام إلى االتجاه الذي یتخیره الشاعر : توظیف الحكم و األمثال -

قد تـضیع في بقیة  الشاعر یركز على ما لھا من معانٍ  وتعنى أنّ  ,في ثنایا ھذا القصید

  .في البیت األول و البیت الثاني  ، وھو جليٌّ )1(األبیات 

فقد توالت في  ,المسبوقة بالواو أو الفاء, ) 6-5-4(ي األبیات توظیف ضمائر الغیاب ف -

بدایة الصدور و األعجاز لتشكل نوعا من اإلیقاع الموسیقي الخارجي لجأ إلیھا الشاعر 

  .وربما للتأكید أحیانا  ,لتفادي التكرار

بجملة ) البیت الرابع(وجوابھ  ,)البیت الثالث(ظاھرة االعتراض بین جملة فعل الشرط -

ثم اإلتیان بجملة حالیة أخـرى بعد جـملة جواب الشرط و كأنھ  ,)و ھو منبوذ(حالیة 

وجملة جوابھ أراد الشاعر بھما تصویر حال أخ  اعتراض ثنائي لجملة فعل الشرط،

  .األحالم في صورتین تنطبق كالھما على حال الشاعر بین قومھ

ّ أمَّ - بواقع الشاعر المرجو بین الـناس و  رتبطـھا تحمل معاني سلبیة تا قافیة األبیات فكل

  .آخر ما یجنیھ الشاعر من قوم ال یعرفون قیمتھ

 ىانتد مالینھ،/الشدید( أو التضادات داخل األشطر ,توافر المقابالت المعنویة-

أو بین بیتین ) برداء األمس /أواخرھا، برد الغد /أولھا(...بین الشطرین  و) ھجروا/الناس

وقد وظف الشاعر ھذه المتقابالت في أشكال مختلفة أفقیة و  ,)فھو النبي/منفردا(...

  .وھي داللة لسیادة ھذا الموقف الدرامي بشتى أوجھھ  ,عمودیة

واتھمھ البعض بالسرقة و االنتحال  ,فقد قیل في أسلوبھ الكثیر إیلیا أبو ماضيا أمَّ      

إّن ایلیا أبا ماضي <<  إذ قال فیھ أحمد زكي أبو شادي  ,واالبتذال فظال عن اإلسفاف

في ن أي استیعاب  ـتورع عـھ كثیر السرقات، و ال یـأقل الشعراء المھجر أصالة، ألن
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 اعـظیم ان أن ھناك تفاوتو، كما یرى الدارس)1(>>  ھ صانع أكثر منھ فناناوأنّ ...شعره 

واألخیلة، فكانت  واأللوان ونـوالفن والمعاني في مجموعاتھ الشعریة من حیث األسلوب

ومن شواھد شعره  )2(ذه المجموعات من صنع أدیبین ینتمیان إلى عصرین متباعدینھ

 )محمد عبده(التقلیدي ذي الروح الوصفیة التقریریة المباشرة قصیدة إلى روح الشیخ 

        )الكامل(               ):3(مفتي الدیار المصریة یقول فیھا

ُر ؟  #  َصبُّرُ ـعدك َمـا َیفیُد تَ ـَھْیھاَت بَ  -1 ِ ئِْن أفاَد َفأيُّ َقلٍب َیْصب َ   َو ل

جاِل  ُمَذَمٌم  -2 ّ   # إنَّ الُبــكاَء ِمْن  الرِّ   َعلیَك  َفْتُركـُھ ال َیْشُكرُ  إال

لُت لُھ اْرَعِوي   -3 ُ َْو كاَن لِي َقلٌب لق   إنِّي بـِال َقلٍْب  فإنِّي أْزُجرُ    #ل

  رُ ِكُب ُسھَّ اَو اللیُل َداٍج َوالَكو  #الَزْمُت َقبَرَك و الـبُّكاُء ُمالِزِمي  -4

  :لیقول 

دُت  ِمـْن َشِجْ◌ِوي َعلیَك َوَحْسَرتِي-5 ُرُ   # َ◌وَردَّ ُؤاِدي َیْحف َْحدَك فِي ف َْو أنَّ ل   ل

اُء  َیْقَوى ُثـمَّ َیضُعُف َتـارةً  -6 لوَب  و َیْسبُرُ   #  و الـدَّ ُ ُو الق ُھ َیْبل   َفـكأنَّ

َدى أْوَرْدَتــُھ  َعْذًبــا فَ  -7 ـداهُ  َفَذْنُبُھً◌ ال ُیـْغَفرُ َتبَّ   #أْوَرَدَك الرَّ َ   ْت یـ

ِالِدِھم -8 الُ ب َ   َماَت اإلَماُم َیـْفُكُر   ما ِمْن َبعدِ   #  والــُكلُّ َكیَف َیكوُن حـ

فالقصیدة ملیئة بصور الرثاء القدیمة الــتي تصف لواعج الـحزن و األسى على       

تعابیرھا  عر حزنھ وأساه لمصاب الجلل بصوت القدماء، إال أنّ و قد بث فیھا الشا ,الفقید

  :تنطوي على بعض المتغیرات األسلوبیة التعبیریة و منھا

استغراقھا من  قلل ـقصر الجملة یـف, )2البیت -1البیت(كـل ـي للجمـول النِّسبـنلمس الط - 

لى طول في ؤدي إـحیح ، فالجملة الطویلة تـوالعكس ص ,الزمني عند قراءة البیت

  )  4.(الحزن و األسى بو ھذا الطول یوحي , اإلیقاع

                                                             
  .66ایلیا أبو ماضي  ، ص  :جمیل جبر  1
 .69،ص , المرجع نفسھ : ینظر  2
 277ـ 276األعمال الشعریة الكاملة، ص : ایلیا أبو ماضي  3
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واالنتقال  ,)البیت الرابع(و  ,)البیت السادس(التدرج و التطور في الموقف الدرامي -

  المنظم من طور إلى طور بصورة حسنة و مریحة للعقل أساس كل تألیف و بناء فني

  )   1(ة حیث تندرج المؤثرات و األصوات في الشعر و الخطاب 

) الـبیت األول(وقد ظھر نوع من الترجیع، كترجیع البـدایة في النـھایة  :التكرار -

والتكرار فـظال  ,وھو ما یقوي الوحدة ,)فإني...إني(والتكرار الوارد في البیت الثالث 

والنغمیة مـما یطغى على  ,ةعن اآللیة النفسیة یـحمل دالالت فنیة تكمن في تحقیق الخفّ 

  )   2.(ألدبي قدرة أكبر في التأثیر العمل ا

أو تمركز بعض األجزاء على األجزاء األخرى من مثل  ,نلمس في القصیدة تقویة -

وھذا  ,)یبلو القلوب/ في فؤادي/ لو كان لي قلب/ فأي قلب(وصف القلب أو الفؤاد 

النظر  ویلـتفت إلى ,اإلدراكیةالتمركز أو تقویة لھ أثر في المتلقي إذ بھ تتجمع القوى 

وتنویع بشرط أن ال یفرط في إبراز شيء على  ,والتمركز أو التقویة وسیلة راحة للشاعر

  ).3(حساب األشیاء األخرى

)  دسَ المَ (ا في معارضات أبي ماضي مما سبقوه ففي البیت السابع اقتباس من سورة أمَّ -

عریة عجیبة عن و لكنھ في البیت الثالث  یبدي معارضة ش ,)تبت یداه(في القرآن الكریم 

فلقد وظف الشاعر كالم الغزل  ووجھھ لرثاء الشیخ  ,في غزلھ ))(بثینة جمیل(الشاعر 

فمزج الشاعر ھنا بین  ,فلوال سیاق القصیدة لقلنا أن الشعر في الغزل القدیم محمد عبده،

  .بـعاطفة الـحزن للفـراق عن الفقید) الحبیبة(عاطفتي الحزن للفراق على المحبوب 

وھو تعبیر شریف عن الحیاة  ,األدب لصیق بالحیاة فیرى أنّ  نعیمة میخائیلا أمَّ     

 وضمائرھا، و من مھمة األدب كشف إنسانیة اإلنسان اإلنسانیة في جمیع ظواھرھا

ویحرك النفوس المتزمتة،  ,لم یخدم اإلنسان وتحریك الفضائل في قلبھ و إثارة فكره، فإنّ 

                                                             
 .27م لبنان ،ص  1952بیروت،  1دار العلم للمالیین طروز غریب ، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي ، : ینظر  1
 .56م، ص  1998الجزائر  1عبد الحمید ھیمة ، البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر ،مطبعة ھومة ط: ینظر  2
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وقد عّبر نعیمة في مواقف كثیرة عن فرحھ  ,ى أدباو یحي الضمائر المیتة ، فال یدع

ورحابة صدره و كفى نعیمة  ,وعّدھا دلیال على حیویة اإلنسان ,بالمذاھب األدبیة المختلفة

كل زمان و مكان، و مقیاسا من مقاییس الفكر و ـھمة صالحة لـّمل األدب مـخلودا بأن ح

ات نزعة تقریریة مباشرة و حافلة وللشاعر نعیمة قصائد تقلیدیة ذ) .1(القلب و الخیال

ومنھا قصیدة یخاطب فیھا دودة األرض ذلك الكائن  وإمكاناتھ العاطفیة، ,بطاقات التعبیر

                                                                                         )الطویل(                     ):2(والموحي، فیقول  البسیط

َ◌ الَوَھِن فِي جسِمَي الفانِي تَ -1 ا َخلَف َنْعِشي َوأكَفِاني #دبیَن َدبَّ َجَري َحثِیثً   َو أ

أنقاِض آَمالي َو   أْشباِح أْشَجانِي  #َفأْجــتاُز ُعْمِري  َراكًضا ُمَتَعثًِرا -2 ِ   ب

  : لیقول

3- ٌ ٌ َجدیدة ُلِّ َیوٍم لِي َحیاة ُ  # َففِي كـــ   الَمْوِت َتْغشانِيَو فِي كلِّ َیوٍم َسْكَرة

َرى-4 َوال َضباُب الشَِّك َیا ُدودَة الثَّ یبِك إْیَمانِـي   # َو ل ِ ـكنُت أالقِي فِـي َدب َ   ل

ْل اْستبَدلِت َیوًما ُغرابا بـُِبلبِل -5 َ ُُغزالنِ  # ھـ ـ ِ   ؟ َو َھْل أْھَملِت ُدوًدا لَِتلُھو ب

اآلِس َوالَبِاس؟َو َتمَأل  # َوَھْل َطلعِت َشمًسا لِتْحِرَق َعوَسًجا-6 ِ   َسطَح األْرِض ب

ـَعْمُرِك َیا أْختاهُ َما فِـي َحیاتِنا -7 َ مــانِ  # ل فاُوُت أثْ َ   َمراتُِب َقـْدٍر أْو تـ

ُ ألَوانِ  #◌ٍ  مـظاِھُرھا فِي الَكوِن َتبُدو لَناظر-8 ٌ أْشكـاِل َعـــِدیدة ثیرة َ   كـ

لعتیقة ذات الھدف فھذه القصیدة بوضوحھا ووضوح غایتھا ال تختلف عن القصائد ا

تتالئم فیھا المعاني و األلفاظ المتألقة الواضحة التي تستحضر بعضھا  ,النبیل والمباشر

وھي رغم ذلك تنم عن عواطف كامنة من خالل جملة من التعابیر اللغویة  ,البعض

  :األسلوبیة و منھا 
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ـركة في والح ویةـیبعث الحی استفھاممن ) 7ـ 6-5-4(أسالیب اإلنشاء في األبیات -

 ,وكـلھا تـنم عن حیرة و قلق ,إلى نداء تتحول فیھ الدورة إلى مشخص یـعقل,القصیدة 

  ).1(وھي أسالیب تنشیط لطول نفس الشاعر ,وتدعو المتلقي إلى التأمل

ونقصد  ,)ألوان/أشكال عدیدة،/كثیرة(التردید الوارد في الشطر الثاني من البیت الثامن-

والتردید ) 2(ولكن بفارق داللي جزئي في استعمالھ الثاني ,عناهبھ إعادة اللفظ بعینھ أو بم

والوصول إلى عرض أحاسیسھ بشتى  وسیلة یقحمھا الشاعر عادة للتفصیل في أحكامھ،

  .الوسائل اللغویة المتاحة 

في ) الكاف(على حساب ضمیر الخطاب ) ضمیر المتكلم المفرد المذكر(وفرة الضمائر -

نعشي، أكفاني (وجاء ضمیر التكلم مقرونا باسم في مثل  ،....)دبیبك، لعمرك(مثل 

داث نوع من ـتؤدي إلى أحـف ,ذه الضمائرـد تتوالى ھـوق ،.)آمالي, أشجاني, عمري

ودة الضمیر على غیر ـوع نب التكرار،ـیھا یفسره تجـولعل لجوء الشاعر إل ,الموسیقى

  ).3(تساعد على تجسیم الدورة و تشخیصھا) ةدالدو(فاعل 

ا       ففي دیوانھ , فھو من الشغوفین بلغة الضاد وبشعرھا القدیم نسیب عریضةأمَّ

ر في الشعر القـدیم  والتبحّ  ,تلمیحات كثیرة تنم على ذلك اإلطالع) األرواح الحائرة(

یــقول ) دعني و شأني(بعنوان ، ففي قصیدة )4(وإشاراتھ الخفیة  لكثرة تضمیناتھ اللطیفة

                                                      )البسیط(                                                             ):5(

مِّ َو آالِم َو أشْ   #َدْعنِي َو َشأنِي وَھْل َیْعینَك ِمْن َشأنِي-1 َ دیُث ھـ َ   َجانِ ـحـ

َِك لِي إْربٌ -2 ِي، یا أِخي َما فی ّ  # َیا َصْحب َُك ِعـمْ  إال   َصباًحا َو َتْنَسانِي َمقال

ُعَ -3 ِي أ َِصْدَقُھ  َبیَن َكِذِب الَغیِر أْشَقانِي # َفھـنَّ َفَخلِّ َعنَك  َو َدْع   َقلـب   فـ

َملٍ -4 َ انِي # َیا َقلُب، َیا َقلُب َكْم َتْشَقى َعلى أ   َتْسَعى ألْمٍر َولـیَس األْمُر بالدَّ

ََجٌر -5 ُوا َقلُبُھ حـ اُدوَك َو قال َ   اھا لَِصْخٍر  َیسیُل األْحَمُر  الَقانِيوَ  #َقْد عـ
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َھم -6 ُْل ل َعجبُتْم مـِْن َتَجلِدنا ؟ : َفق كایُة  ؟ال   َسَمـعٌ   #أ أَذاِن فِیَم   الشِّ ِ   ب

ُْل -7 ٍد : ق َ ْ إلى أحـ ـْل  # افَتقرَنا َفلْم َنلجأ ُ     َفَجعَنا َفلْم َنْخَضْع ألَحزانِ : َو ق

تنطوي على  والصور التقلیدیة النمطیة، ,القویة الموحیةالقصیدة حافلة باأللفاظ الجزلة    

  :و منھا ,ة بإیحاءات النفس و العاطفةزتعابیر أسلوبیة مكتن

وخاصة األمر الذي یوحي بالحركة و النشاط داخل القصیدة إال أن  أسالیب اإلنشاء-

  .األمر موجھ إلى القلب الذي ُجسم و ُشخص بھذا الحوار

والـتكرار ھنا كالـوصف و  ,.. )یا قلب/ یا أخي/ یا صحبي(ء التكرار في جملة الندا-

  ).1(الشاعر حین یطول حدیثھ عن شيء یضطر إلى تكرار بعض الجمل  ذلك ألنّ 

لي (والرفع  ,...)إلى حد..../لصخرٍ / ...ألمرٍ / على أملٍ (بروز ظاھرة التنوین بین الجر -

أو  ر التنوین بین الجر و الرفع  إذ یساھم تكرا ,....)ال سمٌع /.../ قلبھ حجرٌ / أربٌ 

  ).2(النصب بوقع موسیقي یساعد على ترنم البیت و إنشاده 

التي حاكى ) نكبة لبنان(ومنھا قصیدة  ,قصائد عتیقة في البكاء والنحیب رشید أیوبـول   

          )الطویل(                  ):3(إذ یقول  ،)دمشق(فیھا قصیدة لشوقي في نكبة 

عَر َشاكیا إلى أيِّ -1 ُرِسلُ الشِّ َرَعى الّنجوم الَدَراِریا #  ِحیٍن أ   َوَحتَّى َمتَى أ

  َو َھـیھاَت أْن َتلقاهُ   إال  ُمَعاِدیا  # َو َتطلُب َنْفِسي مْن َزمانِي َصداقةً -2

ِي َیـا َزَماُن  بأنَّ  -3 ِيَقضیُت َمش  # نِيـأذلَك َذنـب َیا یب ِ   فِي الَوفا َو َشَباب

  :لیقول 

ٌ  وَ -4   َفَمالَك َتْرویھا َعليَّ ُمَساوَیا   #لِي َحَسناٌت َیا زماٌن كثیرة

ھا  دُ  -5   َوالُبَد فِي ُدنَیاَي ألَقى َزمانِیا # یا لُِكلِّ َزماَنُھ نعلى  أنَّ

ُجنٍة  -6 ِ ِتُّ  ُمناِجَیا  #َفال َتْحَسُبوا أنِّي أِصبُت ب یلِي َو  ب َ   إذا َجنَّى ل

ِي ُمنُذ دَ  -7 ِالِدیا   َشَبْبُت َعلیَھا  # ُت َو ِشیَمةٌ ببَ َفذلَك َدأب   أْن َذكرُت ب

                                                             
 .268ص , م ، الجزائر 1989عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،: ینظر  1
 .42محمد صالح الضالع ، األسلوبیة الصوتیة ،ص : ینظر  2
 .42ص , األیوبیات : رشید أیوب  3
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إلى موقف ذاتي یصف ) نكبة لبنان(ففي ھذه األبیات یقفز الشاعر من موقف و فكرة   

  :وحزنھ بواسطة أسالیب تعبیریة أھمھا فیھ حالھ

  .ومصدر النكبة كبؤرة) 5-4-3-2(في البیت ) الزمن(مبدأ التقویة و التركیز على -

) بالدي/ لیلي / زمانیا/ دنیاي/ مشي/ نفسي(توظیف ضمیر التكلم المقرون باالسم -

  .و الطاغي على جو القصیدة  ,للحفاظ على اإلیقاع الموسیقي الصادر من ذات الشاعر

وھي قافیة مطلقة إطالقھ عذابات الشاعر  القافیة بوصل األلف المطلقة بعد روى الیاء،-

  . و آالمھ 

  :) األندلسیةالُعصبة (الجنوبیةفي التعبیریة -ب

وتأثروا بھ  كما اھتم شعراء العصبة األندلسیة بالتراث الشعري العربي القدیم،     

الذي نظم في بدایات حیاتھ الشعریة موزونات عدیدة  فوزي المعلوفومنھم   وقلدوه،

وغایتھ في ذلك النزعة ، الحماسة طابـعطغى علیھا ی ,ذات طابع خطابي تقریري

  ).1(نسانیة و اإلصالح االجتماعي اإل

ین ففي ـبرزت عـند الشاعر بعض القصائد الوصـفیة التي حاكى فیھا وصف األقدم  

لیستحضر ذوقھ  وجمالھ  ،أمام ایوان كسرى"البحتري"یقف الشاعر وقفة ) بعلبك(قصیدة 

                                        )الطویل(                                              ):2(الفني إذ یقول 

ُھ -1 َ كوُن ِرواقـ بِر  # َوقْفُت َو قْد َمدَّ السُّ َصیلُ   ِمَن  التِّ اھا  أ   َعلیَھا َو َغطَّ

ُوًعا كأنِّي َساجٌد ِضمَن َھیكٍل -2   ِر ـي  ُمسَتقٌل َعلى َقبْ ـَصُموًتا كأنِّ   #َخش

ِّي ُعیوٌن ُمعجَباٍت َشواِخُص -3 نفَس فِي َصْدِريُمنِ   #َو ُكل ِي التَّ   عَن َعلى َقلب

  َذواِھَب مْن َسـطِر َمجیِد إلى َسْطِر  #َوْھَي للَمجد َِصفَحٌة  َتنقلَن فیھا، -4

ٌ ِملُء   الـَفَضاِء كأنَّھا -5 َْعمدة ْھِر   #َو أ ـأَعناقِھا   َتْبِغي   ُمَعانَقَة الزَّ ِ   ب

َدى  -6 كبٍر إلى النَّ ِ ٌ َتـرُنو ب رة ِ ـَرِر َو تَ  #َجَباب ُِق بالنَّظِر الشَّ                                                                      ْرُمُق َوْجَھ األف
                                                             

  .35ربیعة أبي فضل ، فوزي المعلوف ،ص :ینظر  1
  .49ص  مرجع نفسھ ،ال :ینظر2
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ولى القیم التعبیریة البارزة في ھذه القصیدة مایلي  أنّ  ُ   :أ

وھي ظاھرة موسیقیة تضفي  ,والرفع ,والجر ,والتنویع فیھ بین الضم ظاھرة التنوین-

  ) 4ـ  2(كما في البیتومن ثمة بھجتھ بالموقف  ,یقاعا ساعد على اإلنشادعلى الجو إ

) 1(و ھو إیراد الكالم بین عنصرین متالزمین: ظاھرة االعتراض في البیت الرابع -

نطقت بـھا ذاتھ الخفیة لـتقف صورة )وھي للمجد صفحة(حصر بھا الشاعر جملة حالیة 

  .يمثالیة تـبحث عن مكانھا ضمن السیاق الشعر

والحذف  ،)خشوعا، صموتا(في البیت الثاني ) حذف الفعل و الفاعل(ظاھرة الحذف -

إلى الكشف عن بعض  وتقنیاتھ، ,وصوره ,ظاھرة لغویة بارزة تؤدي البحث في أبنیتھ

وضرورة نفسیة قد یغني  ,والحذف ھنا ضرورة شعریة عروضیة ،)2(أسرار النظم

  ).ع، أصمتاخش(وفعل صاحبھا  ,السیاق عن ذكر صاحبھا

وكلھا )  كأنھا بأعناقھا/ تنتقل فیھا/ علیھا وعظاھا(في قولھ ) الھاء(بروز ضمیر الغیاب -

وتوحي من جھة إلى ولوع  ضمائر تعود إلى مدینة بعلبك تـفید ملـكیة ھذه المشاھد لھا،

  .الشاعر بمظاھرھا

في شعره وقد  واقتبس منھا وشعره فقرأ لزومایتھ، بالمعري، الیاس فرحاتلقد تأثر     

بمناسبة مرور ألف عام على میالد المعري قصیدة بعنوان  )م 1944 (نظم سنة

                     )الطویل(                        ):3(حیث یقول بروح معتزة و مفتخرة  ) المعري(

َى -1 لَب الَوَرى الُمَتقلبَ  #أال أیُّھا األعَمى الَبصیُر الذي َرأ َ ـفِطَنتِِھ قـ ِ   اب

ْم َیَرى فِي األْدیاِن إال َحَبائِال -2 َ كُسَبا #َو لـ اِعي إلیَھا  التَّ ھا الدَّ ِ   َیصیُد ب

راَحیِن أْقَرَبا #َتَوَخیَت إْصالَح ابـَن آدم َغـیرًة -3 ْصالُح السَّ   َوَقد َكاَن إ

  :لیقول 

یِن َقیدا لَعْقلِھ  -4 َى فِي الدِّ قِد َمْغِ◌َضبافأْعِمْل فِیِھ ِمبرَد ال #َفَیا َمْن َرأ   نَّ
                                                             

  .169فتح هللا أحمد سلیمان، األسلوبیة ،ص : ینظر  1
 .226م مصر، ص  1999سعید حسن بحیري ، دراسات لغویة تطبیقیة في العالقة بین البنیة و الداللة ، مكتبة الزھراء ، القاھرة : ینظر  2
 .120الیاس فرحات ،ص , سمیر بدوان قطامي: ینظر 3
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ُّماِع ِمـْن َحلَقاتِِھ -5 َبا #َفلْم َیـَر فِي الل ُفلـِِھ إال َحدیَدا ُمَذھَّ    َو فِي ق

                                                                   

وآالمھ بین قومھ یائسا  وأعمالھ ففي ھذه األبیات یتجھ الشاعر إلى المعري ساردا مآثره  

وفي ذلك انتھج فرحات بعض األسالیب  ,كاره السودویة من خالل ما یراه من شعرهبأف

  :التعبیریة و أھمھا

والقصر تخصیص  االعتماد على أسلوب القصر أو الحصر في البیت الثاني والخامس،-

ومن طرقھ النفي و  رـل الشيء خاصا بآخـي ذلك جعـشيء بشيء بطریق مخصوص وف

ري من جھده في الحیاة مادام ـمة یأس المعـومن ث ,س یأس الشاعرلمـ، إْذ ن)1(االستثناء 

  .الناس ال یقّرون آراءه و فلسفتھ في الحیاة 

والجزم توكید داللي   مع الفعل المضارع الدالة على الجزم،) لم(ـ استخدام صیغة النفي 

  ).2(منحھا معنى أدق و قاطع 

یتنقل  قومیة أبیاتا إلیاس فرحاتم ینظ " سعد زغلول"د ـقصیدة أخرى في رثاء القائبو 

إذ یقول   ,وآالمھا في أفراحھاوالعروبة إلى آخر معلنا والءه للوطن  عربي فیھا من بلد

                                                              )الكامل(                                                                   ):3(

اُم  ِدیاُرَنا  ُقلوبنا  للُعــرِب    # أَنـا  َو إْن َتُكـِن الشَّ   باإلْجَماِل  َفـ

  أْرِض الجزیرِة ِمن َحصَى َوِرَمالِ   # َنْھَوى الِعراَق َوَرافِدیِھ و َما َعلى

لَسالِ   # َو إذا   ُذكرْت لنـا الِكنانُة ِخلَتنا   َنـْرَوى بـِسائِِغ   نِیلِھا  السَّ

ـَنا َومَ  ِ َسى َو َحـالوَة اآلَمـالِ   # اِزلـَنا ُنـشاِطُر أْھـلَھاب   ُمـرَّ األ

شمالھ   ومیة إزاء الوطن العربي غربھ شرقھـیبث الشاعر عاطفتھ الق  ففي ھذه األبیات

/ العراق/ الشام(و جنوبھ بوساطة مفردات بارزة ھي في الحقیقة مجموعة أسماء أعالم 

والتي و  فھي أعالم أخبار تدل على األماكن العربیة، ،)أرض الجزیرة/ الكنانة/ الرافدین

أو أربعة أبیات إال أنَّ الشاعر أحسن  إن حشدت في سیاق شعري ضیق في حدود ثالثة،
                                                             

  .246حیري ، دراسات لغویة تطبیقیة ،ص سعید حسن ب: ینظر  1
 .108م ،األردن، ص  2002،عمان  1أماني سلیمان داود ، األسلوبیة و الصوفیة ، مطبعة المجدالوي ط: ینظر  2
 .191الیاس فرحات ،ص : سمیر بدوان قطامي :ینظر3
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وھو  عن سر ھذا الحشد الھائل ألسماء األماكن، افصحمالتعبیر بھا لیصل في آخر بیت 

  .أھل الدیار في مصاب الجلل  يساوت

اھرة التعریف باسم العلم فقط بل لجأ إلى التعریف عن طریق لم یلجأ الشاعر إلى ظ-

تجمع بین التكلم بصیغة ل) نیلھا/ أھلھا/ قلوبنا/ دیارنا(اإلضافة بین االسم و الضمیر 

ضمیر الغیاب للدیار التي ینشدھا  الجمع ـ وفي األصل تركیز على نفسھ ـ  و خصّ 

  .والتي ھي في الحقیقة بعیدة عنھ 

في غربتھ  القرويروف النفسیة و االجتماعیة التي أحاطت بالشاعر وفي ظل الظ     

االغتراب زاده تشبثا بما  والتي لم یستطیع فیھا أن یبتعد في شعره عن فلك قومھ، بل أنّ 

حملھ إلى مھجره من أرض أجداده من تراث وقیم، و ظل الـشاعر مشدودا بقوة إلى كل 

فنحن نجد روح القدماء و ). 1(والفنیة  دبیةواأل ما یعیده شعوریا إلى أصولھ اإلنسانیة

 و المتنبي والمعري، وأبي تمام، ومنھم البحتري، أسالیبھم في العدید من قصائد القروي،

نا نحس بتلك الروح الشعریة وعباراتھ حتى أنّ  ,وراح القروي یقتبس ما راقھ من معانیھ

         )الوافر(           ):2(ومطلعھا )  مآسد(فللشاعر  قصیدة  ,القدیمة

َِھي ُمَمّزَقَة القَِناِع          َھا َفَدیتِك ال ُتَراِعى  #  َبَدْت َول لُت ل ُ      َفق

  :و مطلعھا "قطري بن الفجاءة"جعلھا  القروي على نسق قصیدة  الشاعر 

قولُ لَھا َو َقْد طاَرْت ُشعاًعا                 ُ َبطاِل َوْیحِك ال* أ   ُتراِعيِمن اإل

في حفلة بمناسبة وضع  )م 1944 (ألقاھا سنة) على ذراك(اعر قصیدة سماھا َ◌وللش

یبارك فیھا  إذ, بالبرازیل) جردون(الحجر األساسي للمسرح السوري في ھضاب 

         )البسیط(     ):3(إذ یقول  ,وفیھا بعض المعنى من معاني أبي تمام المبتكرة ,الحدث

  ن َسحاٍب أبیَض َمَطرُ ـال َیـْسَتقِي مِ   # لَنا  َتَجـــْھِمي َواكَفھِري َیا َسماءُ -1

  َسلَوى الَغریِب َو یا لبناَن َمْن َھَجُروا  # یا َبْرَء الَعلیِل َو َیا)ِجردوَن (ِھَضاُب -2
                                                             

  , .88- 87عمر الدقاق ، القروي الشاعر الثائر ،ص : ینظر  1
   299،ص )  الشعر(، وینظر ،الشاعر القروي ،األعمال الكاملة  94-93،ص المرجع نفسھ : ینظر  2

  193ـ192،ص)الشعر)األعمال الكاملة:الشاعر القروي 3
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ََرى  ل-3 َُّورُ خَ ؤَھا  تـإنَّ  الَحقائَِق َعً◌نْ   # ْبَناَن ُمْرَتَسماـفِیَھا َو فِـیِك  أ   ُذ  الصـ

َثــرُ ـَو فِي  ِریاِضِك  ِمْن َجن  # ِه   َشَبٌح دِ من أطواَعلى ھـضابِك  -4 َ   اتِِھ أ

َْم َیــُكْن فیِك ِمن أنفاِسِھ َعَبٌق -5 َْو ل ُ ُرج منِك َشفاٌء َألولى صنَ  مْ ـلَ   # ل   ُدَرواـ

بِر َو اإلْیماِن َوْحَدُتنا  -6 َجُّ  امَ    #بالَحْزِم َو الصَّ      واوا َو َمْن َكَفرُ فاَز بالُخلِد َمْن ل

إنَّ أول ما یتلقفھ القارئ لھذه األبیات بعض المیزات الشكلیة التعبیریة التي تتخفي       

  :وراءھا طاقات تعبیریة ھامة و منھا 

حروف الجر كما قیل إن كثرت في  ،و)ـ، ل ، على من، في، عن(روف الجر ـوفرة ح-

، و ھذا یصـدق على )1(فإنھا تحدث الثقل في التركیب و البطء فیھ, السیاق الشعري

تدشین المصح (أو المقطوعة إذ صدقنا أن الشاعر یستوقف ھذا الحدث  القصیدة،

ویستعرض تفاصیل ھذا المكان مارا عبر كل جزئیة فیھ یـصفھا  ،)السوري بالھضبة

  .ویجید في وصفھا ویحس،

مل فّعال ا  عالفسا ذكرناوالتنوین كما  والرفع، والجر، یادة ظاھرة التنوین بالنصب،ـس -

  ).سحابٌ / ابیض/ مرتسما/ شفاءٌ / عبقٌ / سبحٌ (في تطعیم اإلیقاع الموسیقي بإیقاع خارجي 

كلھا و.)  األولى/ أطوار/ھیھات/ اكفھري/ تجھمي(وفـرة المفردات الجزلة الفصیحة -

  .وتناسبت مع الجو الرومانسي  إال أنھا تناغمت قیلرغم إیقاعھا الث

و النداء منبھ یساعد على  ؛.)یا لبنان/ یا سلوى / یا برء(اني داء في البیت الثتكرار النّ -

  .ذھن المتلقي  إیقاظالنشاط و الحیویة و 

وال مقتضیات  ,ومن شعراء العصبة األندلسیة الذین لم یلتزموا حدود الصحة النحویة   

الذي لم یوافقھ الكاتب  نعمة قازانالصیاغة العربیة سائرا في تیار التجدید بروحھ، 

العروضیة وعلى منھجھ من االستھتار باللفظ وبالحدود والقیود اللغویة  "توفیق ضعون"

وقد أشاد بشاعریتھا  ,تنطوي على قیم تعبیریة ھامة) معلقة األرز(معلقتھ المسماة  إال أنّ 

                                                             
 .76فتح هللا سلیمان ، األسلوبیة ،ص : ینظر  1
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                           ):2(، ففي مقطع منھا  یقول)1("محمود الشریف"ومنھم  بعض الدارسین العرب،

                                                      )المتقارب(

ُْھرتِي َ ف  # َتطاوَل َقـوٌم َعلى شـ ةٍ ـ ـال ِمـنَّ ِ ُلُت  ُخُذوھا ب   ق

اَن ذلَك َمـا َتْنِشُدوَن  َ عِر َو ال # إذا كـ   َفنِّ َوا َخیَبتِيـِمَن الشِّ

ُوَن  َو إْن كـاَن َذلكَ  ھرِة  # َما َتْنِشق   !َفواَضیَعَة الِعْطِر فِي الزَّ

لمةِ ـَفواَضیَعَة ال # َو إْن َكاَن ذلَك َما ُتْبِصُروَن  وِر فِي الظُّ   !نُّ

تِي  # و إْن كاَن ذلَك َما َتْسمُعوَن   مَّ ُ وِت فِي أ   !   َفواَضیَعَة الصَّ

وكأن الشاعر یستحضر غالبا  رئ،و رغم ما قیل یبدو أنَّ سمة التكرار بادیة جلیة للقا

ة  ویفرغ فیھ كل مرة الحاسَّ  ,)فِي...فواضیعة....إْن كاَن ذلَك َما (تعبیرا جاھزا وھو 

) الصوت...یستمعون(و ,)النور...تبصرون:( والمادة التي ترتبط بھا مباشرة

م ھ ینوھو و إن یبدو أنھ شعر متصنع بسیط ـ بعض الشيء ـإال أنّ  ،)العطر...تنشقون(و

والـدفاع عن نفسھ بمـا أوتي من  ,على عاطفة غضب تستدعي من صاحبھا التعبیر

وھو ـ جمالیا ـ تقابل أو تناظر تعبیري  ناجم من مصدر واحد  ومنبع واحد و ھو  أفكار،

و , )تطاول اآلخرین على شعره(وھو في سیاق القصیدة أو المقطوعة  ,علة ھذا التناظر

  .تكرارفي كل ذلك ظاھرة من ظواھر ال

  

  : ج ـ التشكیل التعبیري التقلیدي

لم یختلْف شعر المھجرین اختالفا كبیرا عن الشعر العربي على بـعد األرض و امتداد 

كان یكثر االعتماد -  تبعا لنزعتھ المحافظة –الشاعر العربي  ولعل مرد ذلك أنّ  ,العصور

ومن ھنا قّل  كبیرا، و ثقافتھ دون أن یعیر بیئتھ و واقعھ اھتماما على مخزون ذھنھ،

                                                             
 .720محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة األدب المھجري ،ص : ینظر  1
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ن وو یالحظ الدارس ،)1(و ضاقت آفاق التجدید و التطویر فیھ  التنوع في األدب العربي،

  :  اتصال بعض الشعراء المھجرین اتصاال بارزا بالتراث و منھم 

كما ) 2)(عبقر(وشفیق المعلوف في ملحمتھ العربیة  و ایلیا أبو ماضي، نسیب عریضة،

وھو مجمل اآلثار  غیر  ؛ھناك فرقا شاسعا بین شعر االتباعیة  الدارسین أنّ  ھؤالءبدا 

األصیلة و غیر الذاتیة و التي نشأت من مبدأ المحاكاة الكالسیكیة الشكلیة البحتة كخبرة 

بمعناه اإلیجابي كاآلثار األدبـیة الفنیة  )traditionnelle/التراث(وبین  سالبة في األدب،

نیة األصیلة والذاتیة التي تضمن الخبرة المشتركة العامة في الـسالفة، وھي جـملة القیم الف

أدباء المھجر یتحدثون بوضوح عن الشعر  و لكن بالرغم من ذلك الفرق فإنّ  ,اآلداب

یة یثبتون ـافع نفسودـراحوا بـ، ف)3(االتباعي و التقلیدي كقسم من التراث األدبي السیاسي 

والـحرص على  و الرغبة في معاشرتھم  مكھـفلفي ول ـري مع الفحـدرتھم على الجـمق

مما یفسر لنا اعتمادھم ، تـراثھم الـتلید في حنایا ھذا الشعر وروحھم العریقة في تغلغل 

وتشطیر األبیات، و لكن ھؤالء  ونظم األراجیز ,إطالة النفسوإلى تقلید القصید،  

ھم أن یقفوا طویال الشعراء في غمار تجربتھم الجدیدة  ومنازعھم المتقلبة لم یكن بوسع

  ).4(واألسالیب النموذجیة   عند تلك األوزان

أو الكالسیكي المھجري في بدایات ظھوره بالمھجر بھذه  لقد امتاز الشعر التقلیدي    

روف و ـالمحاكاة الحقیقیة لظأشكال كل ـا في شـومضمون كالـزعة المحافظة شـالن

البحتري و  الء المعريـوأبي الع ,المتنبيشعر ـفتأثروا ب ,مالبسات الشاعر العربي القدیم

عیة في ـمالبسات واقووعن ظروف   عرـھا عن الشـوعـّبروا ب ,جاءةـوقطري بن الف، 

ت ـوالتي مزج ,ذه النماذج ومن خالل األسالیب المتبعةـانطوت ھـف ,عصورھم الحدیثة

طاقات عاطفیة  دیمة و الروح الجدیدة على طاقات تعبیریة ھي في الحقیقةـبین الروح الق

والمالبسات التي أحاطت بھذه  ,ونفسیة ال یمكن للدارس استنطاقھا إال بمعرفة الظروف

والتي و  ونماذج شعریة حافلة بالمتغیرات الشكلیة، ومنھ نجد أنفسنا أمام أشكال النماذج،
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بعضھا قد حوى  وأسالیب لغویة معیاریة في الكثیر منھا، فإنّ  إن صیغت في قوالب

بیریة الفتة لالنتباه ، نقدمھا في شكل رصد مجمل ألھم ھذه العناصر التعبیریة عناصر تع

  :و منھا 

والوضوح سمة بارزة في  ,في جلِّ النماذج الشعریة: وضوح المعنى و داللتھ المباشرة -

الشعر التقلیدي أو االتباعي ، عكس ظاھرة الغموض التي سادت في المرحلة األخیرة 

فیصبح الغموض آنذاك  ,أو السریالیة ,كاعتماد الرمزیة ؛فنیةمن ھذا الشعر ألسباب 

  ) .1(مصدرا مھما للتأثیر األسلوبي

لصلة  ـ خاصةـ و ھو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى بالواو : ظاھرة الوصل -

، و یالحظ أن ظاھرة )2(دفعا للبس یمكن أن یحصل  أو ,بینھما في المعنى و المبنى

وربـما یعود ذلك  ،)الرابطة القلمیة(المھجرین الشمالیین  الوصل طاغیة جدا في شعر

فتلجأ إلى الوصل  إلى أن ھذه الرابطة غلب علیھا الطابع النثري في بدایتھا الشعریة ،

  .ولم نر الوصل بشكل بارز إال في أشعار فوزي المعلوف  بالواو،

 بال استثناء عند جمیع المدارس وشائع امـو ھي متغیر أسلوبي ع: ظاھرة التكرار -

والتكرار في حد ذاتھ وسیلة من الـوسائل السحریة التي تعتمد على تـأثیر الكلمة الـمكررة 

عریضة، و وكثر التكرار عند ایلیا أبي ماضي قد  و ،)3(في أحداث نتیجة جمالیة 

  .القروي، و نعمة قازان،

و قد ) ندلسیةاألالعـصبة (ند العصبویین ـو ھي ظاھرة بارزة خاصة ع: ظاھرة الحذف -

وھو ملمح اتخذه  ,و التخلص من التكرار أحیانا اإلیجازلجا إلیھ ھؤالء الشعراء قصد 

والحذف بارز   )4(في إطالع كبیر على المـوقف المتلقي الـشعر الحدیث بدعوى أن

  .بشكل كبیر في شعر فوزي المعلوف
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ندلسیة على حد المنتشرة في شعر الرابطة القلمیة و العصبة األ: ظاھرة اإلضمار-

)  جبران، فوزي المعلوف(فقد نـّوع الشعراء بین استخدام ضمائر الغیاب  السواء،

وإذا  واإلضمار أسلوب مفید في إیجاز واختصار الكالم، ،)نعیمة(ضمائر المتكلم عند و

  .فإنھ یحدث إیقاعا موسیقیا خاصا كثر استخدامھ في القصید،

الشعراء  فجلّ  ,لتدرج و التطور في المواقفوا )التمركز (بروز ظاھرتي التقویة  -

ثم ینتقلون  المھجریین تناولوا مواضیعھم مركزین على قضیة محوریة في أشعارھم،

بھذه القضیة متدرجین في تطورھا في اتجاھات مختلفة ، فنجد التركیز أو التقویة عندما 

أبیات عدیدة ، ثم ویختلج في نفوسھم في  أو اإلشكال الذي یبحثونھ، یكررون ذكر القضیة

أو تصاعدي عندما یقرون  یستطرد بعضھم في تفصیل آثار ھذه القضیة في نظام تنازلي،

وھي ظاھرة  بارزة في شعر إیلیا أبي ماضي   بالقضیة بعد التفصیل في أواخر األبیات،

.  

 التي اتخذت أشكاال منّوعة في نماذج المھجرین عامة، إال أنّ : ظاھرة االعتراض -

، بل تعداھم إلى مناحي )الحفاظ على الوزن(لم یكن لدواعي عروضیة بحثھ  االعتراض

ھم مع عدم ـیتطابق ـ فعال ـ مع رؤاھم و انفعاالتـد أجاد المھجرون توظیفھ لـفق, تعبیریة

  .و ھذا بارز في شعر جبران، و فوزي المعلوف  ,إخاللھ بوزن القصیدة

یب كثیرة و بارزة في شعر المھجرین و و ھي أسال: أسالیب اإلنشاء و النفي و القصر -

و  وتساعد المـتلقي على استحضار ذھـنھ ,قد وظفت بكیفیات تعكس انفعاالت الشاعر

وأھم األسالیب الموظفة  لیشارك بدوره في الموقف الشعري المعروض، وعاطفتھ عقلھ

شكل یحاكي ا النفي و القصر فقد وظفا بو النداء، واألمر بكثرة، أمّ  ,ھي أسلوب االستفھام

  .القدماء من دون أن یكون لھما أثر بارز في التعبیر شعرفیھ 

 عند بعض الشعراء الذین عارضوا األقدمین في نصوصھم :الشعریة المعارضة-

ّ  تصوراتھمـجاءت معارضتھم موافقة لـف أو  ینة  ـت على عقائد دینیة معونوازعھم دل

  :ضي من القـرآن الكریم في قولھوأكثرھا عند إیلیا أبي ما ,مواقف فلسفیة و فكریة

َدى( : قــولھبـوعن جـمیل بثینة   ,)َتَبْت َیَداهُ َفَذنُبُھ ال ُیْغَفُر  # أْوَردُتھ َعْذًبا َفأَوَرَدَك الرَّ
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ـْو كاَن لِي َقلٌب لقلُت لُھ أْرَعِوي( َ ِال َقلٍب َفأنِّي أْزُجرُ  # ل امرئ وعند عریضة عن , )إنِّي ب

فَس َصْمٌت ثقیلٌ َفقْد حیََّر (القیس ُدوال #النَّ وِح ألَقى السُّ   )  َولیٌل َعلى الرُّ

إلى الجانب ھذه الظواھر األسلوبیة التعبیریة العامة في شعر المھجري التقلیدي ظھرت 

 َ◌   : ص بھا بعض شعراء المھجر و أھمھابعض المتغیرات األسلوبیة الخاصة، التي خُّ

  .ونصب عند  المعلوف و القروي  ,ورفع ,والتنویع فیھ بین الجر :ظاھرة التنوین-

   .وتعریف اإلضافة عند فرحات و التنویع فیھ بین تعریف األعالم،: ظاھرة التعریف -

و ھي وسائل  والقـروي، نسبي للجمل عند أبي مـاضي،ـو الطول ال ،وفرة حروف الجر-

إلى تساعد الشاعر على االسترسال في وصف المواقف الحیاتیة المختلفة مما یؤدي 

وھي بحور تصلح .) والطویل،  ,البسیط(توظیف بعد البحور الشعریة الطویلة نسبیا 

  .والمالبسات النفسیة   ,ووصف الظروف  لسرد الحقائق التاریخیة ،

  .التركیز على الجمل اإلخباریة الفعلیة على حساب االسمیة-

شعر جبران خلیل  وھما سمتان بارزتان في اإلكثار من التردیدات و التضادات أحیانا،-

 فمن خاللھما حاول الشاعر إبراز الصراع القائم بین المواقف الحیاتیة اإلنسانیة  جبران،

  .والقومیة للوصول إلى حقائق كونیة یسعى الشاعر إلیھا بشتى الوسائل

  

π- التعبیریة التجدیدیة:  

ـتج عنـھا من وما ن لقد قدمنا فیھا فـیما سبق  ظاھرة التـقلید في الشعر المھجري،    

ثم فاجأتھم  نماذج شـعریة بـارزة احتذى بـھا ھؤالء الـشعراء بالقدامى شكال و مضمونا

فوجدوا في أنفسھم ھوى لھا، و , واد نقدا و شعراحركة التجدید، و اتـصلوا بما كتبھ الرّ 
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وقد أسھمت الظروف التاریخیة واالجتماعیة في بلورة ھذا التجدید  ،)1(تبعوا المجددین

  :منھا و  ھشكل مؤثرات خارجیة أسھمت في تسریع في

ومنھا الطابع الرومانسي عند المنفلوطي،و طھ  ,التیارات التجدیدیة في الوطن العربي-

ثم   إبراھیموحافظ  ,وأحمد شوقي ,والكالسیكیة الجدیدة عند البارودي والـزیات، ,حسین

  ).2)( دیوان، أبولوال(وما تاله من مدارس رومانسیة  مدرسة مطران التجدیدیة،

  .التأثر باآلداب الغربیة و بالثقافات األوربیة و األمریكیة -

  . وكثرة مدارسھانموھا  حركة البعث األمریكي المتجاوبة مع اآلداب األوروبیة في -

التأثر بالبیئة األمریكیة الحرة التي أتاحت للشاعر المھجري االحتكاك بالتیارات األدبیة -

  .بیر الحر في ظلھا وبالتع الجدیدة ،

 الـدوافع الذاتیة و الـنفسیة لدى الشاعر المھجري في الـتجدید من موھبة فـطریة-

والسیر  ومحاكاة اآلخر والفضول، وحب التطلع، وروح مغامرة، ,وتأمل عمیق واجتھاد،

و كل ھذه العوامل و غیرھا كثیر أسھم في بروز شعر مھجري ذي میزات  ,في مجراه

فاشتمل األدب المھجري كلھ على خصائص ھامة من تحرر  وإنـسانیة، ریةوفـك أسلـوبیة

 ,والتحرر وثراء الخیال، ,االنطالق الفكري ومن ,المواضیع وتنوع في ,في الصیاغة

ھذا  والصوفیة نصیب في والسریالیة ,والرمزیة ,لرومانسیةلف, )3(والتنویع في األسالیب 

رومانسیة الفرنسیة و رومانسیة األدب والرومانسیة واضحة فیھ بتأثر ال ،الشعر

فأضحى للشعر المھجري مجددون , )4(األمریكي نفسھ المستوعبة للحیاة بكل مذاھبھا 

وانعكس تجدیدھم ھذا على ما نظموه من أشعار في شتى  ,في شتى المدارس األدبیة

بة فتحدث بذلك الرؤیة الشعریة  زادت حدتھا بتجدد التجر ,المذاھب األدبیة الحدیثة

وتكوین  ,وصنع معجمھا الشعري ,الشعریة التي كان لھا األثر في  تشكیل القصیدة
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وصوره النفسیة  وتحدید غایاتھا التي تسعى إلى إشراك أحاسیس الشاعر ,صورھا

  ) .1(في األلم و التطلع  الیعایشھ

أنَّ أخطر وأھم ما یمیز الشعر المھجري ھو التحرر التعبیري عند الشاعر       

ومنھ  ,جري ذلك التحرر الواعي و المتبصر بوظیفة الشعر في الحیاة و برسـالتھالمھ

وأسالیبھ الفنیة و اللغویة من خالل  سنعمد في ھذا القسم على دراسة طبیعة ھذا التعبیر

والـصور الشعریة في ظل التیارات األدبیة الحدیثة و  والمـعجم الشعري، شكل القصیدة ،

  .و الصوفیة ھي الرومانسیة و الرمزیة

   )Romantisme( التعبیریة الرومانسیة-أ

اعتنى المھجریون بالتیارات الرومانسیة ألنھا تجسد االنفالت من الواقع المجحف،       

، داخل النفس إلىأو االنسحاب  ,بیعةـفرار إلى الطـیم بالغربة و بالـو من اإلحساس األل

وقـلق غیر  ,اضطرابوأشجان غامضة  أو الحدیث عن ,أو الـتفكیر فیما وراء الطـبیعة

وفي ظل  ومناعم الطفولة في ظل الطبیعة ,، وتصویر عواطف الحنین)2(مفھوم المعالم

أدت بھم إلى محاولة ـوكلھا معالم ارتسمت في شعر المھجرین الرومانسي ف ,الحب

وألفاظ مبتكرة , التعبیر عند ھذه الموضوعات في قوالب شعریة جدیدة بأشكال جدیدة

  .صور بدیعة ،و

في وتحدید معالمھ   ر مصدرا لدراسة التعبیر،ـد وجدنا في بعض شعراء المھجـلق    

و مساھمات جدیة تضع  ,ظل التجدید الرومانسي بما یمتازون بھ من سمات لغویة و فنیة

ومن ضمن ھذه السمات ما حدث ألشكال  ,وتؤكد وجودھا ,للدارس مالمح مدرسة عامة

  .القصیدة الشعریة 

  )structure et la forme poétique: ( ـ في شكل القصیدة المھجریة 1ـ أ  

كان تجدید المھجریین لألوزان الشعریة كبیرا، فقد ألفوا النظم على طریقة الموشحات 

ففي الموشحات األندلسیة نّوع الشعراء في , األندلسیة و الشعر المنثور، و النثر الشعري
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أو اللعب بعدد التفاعیل على أن یخضع كل ذلك , القافیة أشكالھا الموسیقیة بالتنویع في

والموشح فن من فنون الـشعر العربي یختلف عـن غیره من أنواع  لنظام موسیقي ثابت،

كما أنھ  قد یخرج في كثیر من األحیان , و عذوبة ألفاظھ النظم بكثرة قوافیھ تعدد أوزانھ

الـقصیدة التقلیدیة في أنھا تكتب  تفق معیعلى بحور الشـعر العربي المعروفة، لكنھ 

إذ   ,خلیل جبران لجبران)  یا نفس(ومن نماذج الموشحات قصیدة ).1(باللغة الفصحى 

                                   )مجزوء الرجز(                                         ):2(یقول 

الُخلِد َما كنُت   #َیا نفُس لْوال َمْطَمِعي     ِ   أِعي ب

ھوِر                َحًنا ُتَغنیِھ الدُّ   ل

ْنِھي َحاِضِري  ُ   َقْسًرا َفیُغدو َظاِھِري   #َ◌بل كنُت أ

ُُبورُ                  ِسًرا ُتواریِھ الق

َْم أْغتِسْل    َْم َیْكَتحل  #َیا نفُس لْو ل مِع أْو ل   بالدَّ

قاِم                 َجْفنِي بأْشَباِح السِّ

َِعشُت أْعمَ       َبِصیَرتِي َظَفٌر َفال  #ى َو َعلى ل

الِم                                أَرى ِسَوى َوْجَھ الظَّ

  :   إلى أن یقول

َیلٌ إذا َجنَّ اْنَتَھً◌ى  # یا َنفُس َما الَعیُش ِسَوى       ل

  بالَفْجِر َو الَفجُر َیُدوُم                 

ِي َدلیلٌ       لَسبیلِ َعلى وُ  #  َو فِي ظَما َقلب   ُجوِد السَّ

ُحوِم                ِة الموِت الرَّ   في ُجرَّ

وِح كالِجْسِم َتُزولُ #یا َنفُس إْن قاَل الَجُھول       الرُّ

  َوَما َیُزولُ ال َیُعودً                 

َُھ إنَّ الّزھورَ        ِ ل ُْولي ْ◌ الُبذورَ   # ق   َتمِضي َو لكنَّ

              ُھ الُخلودِ َتبَقى َو ذا ُكنْ                 
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على  ثالثة أسطر یشبھ في ذلك  جبرانفھذا النشید من بحر مجزوء الرجز  اعتمد فیھ 

، فكل وحدة فیھ تـتكون من )1) (األقل من خمسة أبیات و خمسة أقفال(الموشح األقرع 

ن والرجز م ,بیتین مجزوئین و قفل، و بین الوحدة األولى و الثانیة تنویع في الـقافیة

البحور السریعة و المضطربة في نفس الوقت حاكى بھ الشاعر اضطرابھ النفسي و 

و مظھر التشتت النفسي باٍد من خالل تشطیره لھذه  لجوئھ للبكاء تنفیسا عند كربھ،

نرى شكال آخر  لنسیب عریضة) القلوب على الدروب(و عندما نقرأ قصیدة  ,القصیدة

          )مجزوء الخفیف(            ):2(إذ یقول ,ید من أشكال القصیدة الجدیدة و نظام جد

لوِب ِرْفًقا  ُ َ َطاَل َدْرُب الَھَوى َو َشقّ  #! یا َحداَة الق   ا

ُلوُب َتْشَقى؟   َْل   #فإالَم الق َتلَقى لھاھـ َ فة ٌ فـ ْ   َوقـ

روِب ؟                 راَحُة فِي الدُّ

ُلوبِ                      !            یا َحداَة الق

و في آخر ھذه , في البیت األول) یا حداة القلوب(على تردید عبارة  عریضةاعتمد فیھا 

ِ  ,الوحدة أي المطلع و القـفل الـعجز على  ـردِّ وھي ظاھرة مـعروفة عند العروضین ب

و  ,ھـذا التردید مرتبط بـنفسیة الشاعر الـمستعطفة التي تتـردد في شكواه الصدر، إال أنّ 

عن الشطر الثاني  و نراه یستغني...یدة تستوقف عندھا أو تنتھي مـنھافي كل محطة جد

  )مجزوء الخفیف( :)3(یقول ,)إرم نار(في القفل في قصیدة 

ُْح َما ُتریدُ   #! إیٍھ َضوئِي الَبعیُد                           ُْح َو ل   !ل

  َعنَك َحتَّى  َیُعودُ   #یَس َطْرفِي َیِحیُد ـل             

   لُِتراٍب َوُدوِدِ◌                             

ونرى لھ شكال آخر من أشكال القصید حافـل بالـرنین الموسیقي المؤثر و 
        )مجزوء الكامل(                  ):4(یخاطب نفسھ األلیمة  قائال  أخاذةبصور 

  َتألمیَن  َو  ُتْؤلِمینَ ـتَ   #ا نفُس َمالِك َو األنِیَن ـیَ        
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َذبِت ق        َ َ عـ ِي بالَحنیِن ـ   َو َكَتمتِِھ ، َما َتْقِصدیَن ؟ #لب

ِالم  #َقْد َنـاَم أْرباُب الَغراِم          ُروا   لَِحَف السَّ   ِوَ◌ َتَدثَّ

بیُت یا َنْفِسي الَمَناَم         َ   أ َفأنِت َوجدُتِك َتْشعرینَ  # َو أ

یلُ َمرَّ َعلى سِ                   َّ   واكِ َو الل

ُك؟                     أ َفَما التَّمرُد َو الِعَرا

           َمأُسوٌر ِجْسِمي بالَمتِین                  

و نظام  ,فحافظ على نظام البیت في القسم األول ,على مجزوء الكامل یضةاعتمد عر

مال وكأن النفس واحدة في ك ,الشطر في القسم الثاني مع التنوع في القافیة و الروي

  .ومشتتة اآلالم و األحزان تشتت القافیة و الروي ,الوزن و وحدتھ

  )الرمل(     ):1(إذ یقول , لیاس فرحاتإل) یا حمامة(قرأ  قصیدة نو عندما 

وض َیا ذاَت الَجَناح  َیا     َیا َحَماَمةْ ...َعُروَس الرَّ

ـباِح    الَمةْ ... َسافِِري  َمْصُحوَبًة ِعنَد الصَّ   بالسَّ

ُؤاٍد ِذي ِجراٍح َو ا     َو ُھیاَمْھ   ... ْحِملي َشْكَوى  ف

  :یرینجد على وزن الرمل ثالثة أنواع من التغ

  .التزام األشطر األولى بقافیة واحدة-

  .التزام األشطر الثانیة بقافیة مغایرة لألولى-

ثالث مرات في األسطر األولى و تركھا منفردة في األسطر ) نالتُ فاعِ (تكرار التفعیلة -

     )الخفیف(     ):2(و منھا قولھ  ،) إحدى اللیالي(قصیدة لھ و حین نقرأ  .الثانیة 

  َربَّة ُالخاِل َھْل َتُعود

ُعود   بالسُّ

ُتھا َتُدوم   لیلٌة ِخل

ھا الُعُھود ِ   إْذ َخَتْمَنا ب
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ُھود   َو الشُّ

ُجوم                   ْدُر َو النُّ   ذلَك البَّ

ترد فیھا تفعیلة واحدة بینما البقیة ) و الشھود(والخامسة ) دبالسعو(الشطرة الثانیة  نجد أنّ 

و ھذا ) نجوم/تدوم(نظام التقفیة واحد بعد ثـالث أشطر تتكون من تفعیلتین، و نجد أنّ 

التنوع في األشطر و التنظیم في القافیة یكشف عن دفقة شعوریة لدى الشاعر تھتز بتوتر 

  ..)لیلة تدوم(أو طبیعي  ,..)لسعادةا(منتظم لیكشف في كل دفقة عن مشھد عاطفي 

والبحور  ومن صور التجدید في شكل القصیدة المھجریة تلك األوزان القصیرة،    

واألنین  ,ویكثر الھمس فتتوائم موسیقى الشعر مع موسیقى اإلحساس، ,المجزوءة

 في الـقرويو الـتعبیر الصادق عن الـمواقف إزاء الـحیاة و الناس، فھذا , والمناجاة

   )مجزوء الرمل( ):1(إذ یقول  ,یعلن صراحة كرھھ للسیاسة) أَدُب الشارب(قصیدة 

یاسَة  َن هللا السِّ ََعـ ھـإنَّ   #ل َ   لُ التَّعاَسة ـھا أ

ََق الَجاھَل َمْعن   َما ُیوجُع َرأَسھـِ ب یا # ـَخل

یاَسة ن #ـ ُمْقَعٌد بیَن الَبساتِی                َوال ُدْسُت الرِّ

إذ یكثر من حروف الھمس , الناقمة على السیاسة وإتباعھا قروي ح الفنلمس فیھا رو

و یفضل القبوع في الطبیعة على أن یخوض غمارھا   ,لیھمس بھا في أذن المجتمع

  .فوظف مجزوء الرمل لیحمل عاطفة تجزأت من روح السیاسة والطبیعة 

وُبعد في  ,العـاطفة وھو نثر تغلب فیھ الروح الشعریة من قوة ,ا في النثر الشعريأمّ    

وتوافر على المجاز و الخیال، و قد ُعرف بذلك النوع من  ,و إیقاع في التركیب ,الخیال

إذ یبدو ذلك جلیا في  ،"الطریقة الجبرانیة"النثر جبران خلیل جبران حتى صاروا یقولون 

من دیوان ) األرض( ةیقول في قصیدف ,)البدائع و الطرائف(، و)العواصف(دیوانیھ 

  ):2(بدائع و الطرائف ال
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  َتنبثُِق األرُض ِمَن األرِض َكْرًھا َو َقْسًرا

  ُر األرُض َفوَق األرِض تِْیًھا َو ِكْبَرایثمَّ تس

ُصوَر َو الُبروَج َو الَھیاِكلَ    َوتقیُم األرُض ِمَن األْرِض الق

عالیَم َو الشَّرائعَ    ...َو ُتنشُئ األرُض األَساطیَر َو التَّ

ومن القوافي  لنثر الشعري خال من إیقاعات الوزن العروضیة،فھذا النوع من ا

و إیقاع متوازن في التركیب ینم  ,وألفاظ شاعریة عذبة ,ھ ذو صور شعریة بدیعةإال أنّ 

 وھي مركز التقویة في ھذا المقطع عن رؤیة فلسفیة جبرانیة في تأمل أسرار األرض،

دب علیھا، و فیھا نرى وجھین وكل ما  ,ومنھ تتفرع األشباح و األوھام و األحالم

و األرض الحیة التي تحیا بما فوقھا من  لألرض، األرض الترابیة الجامدة الساكنة،

  .أصلھا تراب مثل األرض األولى كائنات إال أنّ 

ما ھو محاولة جدیدة قام بھا غیر ھذا النثر الخیالي، و إنّ ) (الشعر المنثور وعلى أنّ 

للشعر اإلفرنجي، و ممن فتحوا ھذا الباب أمین  بعض الشعراء المھجرین محاكاةً 

حر من ـنظم الـنلمس فیھا النزعة إلى الالتي  لھ الكثیر من الریحانیات فإنّ  ,الریحاني 

ھذا الشعر  نّ أھ یحتوي على القوافي المختلفة المنوعة، و كقیود األبحر العروضیة إال أنّ 

ھـذا االتجاه الجدید الذي بـدأ في  أنّ  المنثور بدایة أو إرھاصا لنشوء قصیدة النثر ، كما

 ,ثورة األدب في الغربـان متأثرا بـك) نشوء قصیدة النثر(خمسینات  القرن الماضي 

وافي، و تركت للشاعر و للمبدع حریة ـرجت على األوزان و القـورة التي خـذه الثـھ

 األمریكي االختیار، و كان أول من كتب الشعر المنثور بین العرب متأثرا  بالشاعر

 الریحاني أمین، و ألدب الطبیعة في شعر )1(ھو أمین الریحاني  "وولت ویتمان"

  ):2)(ھتاف األودیة(المنثور طابع جلي و بارز، إذ یقول في قصیدتھ  

  َداِوینِي َرّبَة الَواِدي َداِوینِي

  َرّبَة الَغاِب اذُكِریَني

  َربََّة المُّروِج اشفِینِي
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  ینِيربََّة اإلنشاِد أْبِصر

  أنا َناُي الُرعاِة ِمْن ُعبَّاُدكِ :      لیقول

اِدكِ    أنا ُعوُد الُعشاِق ِمْن ُروَّ

اقصاِت َیوَم ِعیِدكِ  ُ الرَّ   أنا َكَناُرة

ُكِ  َى فِیَھا َعرائُِس َجَمال فُس التِّي َتَتجل         أنا النَّ

ر بعض ھي مقاطع شعریة نثریة ذات قافیة منوعة و إیقاع خارجي بارز ناجم عن تكرا

وأنھاھا بصورة  ,)األنا(أودعھا الشاعر نقل أحاسیسھ التي تنتمي إلى ضمیر  ,المفردات

والدواء وھو بھذه  والشفاء وحي بالخضوع لربة الوادي بعد أن ناشدھا بالذكرـتدل وت

و  وضحى بمآثرھم ,ومدحھم المباشر ,الصورة المتكاملة خالف األقدمین في فخرھم

  .ور التي اعتمدوھاسلوكیاتھم ، و خالف الص

ھ ھا بدت ركیكة بسیطة، فكأنّ لقد كانت للشاعر محاوالت قلیلة في الشعر الموزون إال أنّ 

فیھا ابن أختھ   ىالتي رث) في مھب الربیع(ومنھا قصیدتھ في  ,تحامل على نفسھ نضمھا

                         )بالمتقار(                                                    ):1(فیقول  , )فؤاد(

ُرَبٍة    ھاُء َجَمالَك فِي ت َ   َجماال ُیَعادُ  َعِجبُت لتُّربٍ  #بـ

واِد       #َو ُنوُر ُعیونَِك فِي ُظلمٍة     َعجبُت لُنوٍر َشدیِد السَّ

  )la lexique( ـ في معجم القصیدة المھجریة 2أ ـ  

واختیار األلفاظ في معان  وحریة استعمال ،اھتم شعراء المھجر بحریة التركیب    

جدیدة، فحب االبتكار والتحرر اللفظي والبیاني من الصفات التي اتسم بھا الشعر 

المھجري الرومانسي مقتدیا بذلك بالشعر األمریكي المعاصر، و رغم الضعف اللغوي 

عند بعض الشعراء المھجرین إال أنھم آثروا استخدام اللفظة التي تتجسد صورة ملموسة 

ولیس اللفظة المنمقة البراقة، فراح الشاعر المھجري یضحي بالمبنى من  ,البشریة للنفس
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                                        :  أبو ماضيوفي الموضوع یقول  ،)1(وینحط إلى المستوى الرديء أجل سالمة المعنى،

                                              )مجزوء الرمل(

عَر ألفاظا َو َوْزَنا  # ـلسَت ِمنِّي إْن َحسبَت ال((   شِّ

        ))َو اْنَ◌قَضى َما كاَن ِمّنا  #فْت َدْرُبَك َدْربي ـَخال    

ھذا التحرر التعبیري في استعمال األلفاظ لم یجرھم إلى توظیف األلفاظ الممجوجة  إال أنَّ 

أو مبھمة، فھي  ھم من ألفـاظ دارجةأو غیرھا من ما ال یصلح للشعر رغم ما ظھر عـند

                    .       وانسجمت مع روح الشاعر و رؤیتھ الشعریة رغم ذلك تكاملت

ستوحي من ـرومانسي توظیف األلفاظ ذات الطابع المـالغالب في شعر المھجرین ال إنَّ 

القصائد مستوحاة  مظاھر الطبیعة و الكائنات التي تحیط بھا، حتى أننا نجد عناوین بعض

  .أو بعض عناوین الدواوین الشعریة، و لنا في ذلك أمثلة عدیدة  ,من الطبیعة

جبران  ما ورد عن  والغناء إنَّ من أشھر النماذج الدالة على ولوع الشاعر بالطبیعة   
        )مجزوء الرمل(                       ):2(في قصیدة المواكب قولھ   خلیل جبران

  ال َوال فِیَھا الُھُمـوْم◌ُ   # ي الَغاباِت ُحزنٌ لیَس فِ 

مومْ   # فإَذا َھــبَّ َنـسیٌم   َْم َتجْئ َمَعُھ السُّ           ل

اَي َو َغنِّ     َفالـِغنا َیْمُحو الِمَ◌حْن             # أْعطنِي النَّ

فتأتي تلك المظاھر معالم , و بالطبیعة یوظف الشاعر مظاھرھا للتعبیر عن الحنین

              )الوافر(                  ):3(  لقرويفیقول ا ،الوطن  مع اخصة في ذكریاتھ ش

َيَّ َحوِم   #َصَبْت ُروِحي إلى َوطنِي َو َقوِمي ِع أ ِ   َو حاَمْت فِي الَمَراب

َماِمي  َ ْوطانِي   أ َ نوِمي  # َیظلُّ   َخیاُل   أ ِ ْبِصُرھا ب َ وِم  أ   َو ِعنَد  النَّ

  َوشمُس الشَّرِق َتطلُع ُكلَّ َیـوِم    # ُرُبوَع الشَّرِق َیـوًما َوَھْل أْنَسى 
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ح عن آالم النفس و  المھرب و الملجأ، أبو ماضيو في حضن الطبیعة دائما یجد   لـیروِّ

إذ یقول في قصیدة  ,ھمومالفیرصد كل مظھر منھا لیزیل معھ ھما من , لواعجھا

                                           )مخلع البسیط(                                                 ):1) (الطبیعة(

  َنفََّس َعن َقلبَك الُكُروَبا  # َروٌض إذا ُزرَتُھ َكئیًبا 

  َو ُیْنِسي الَعاِشَق الَحبیَبا  # ُیعیُد َقلَب الَخليِّ ُمِغًرا 

َّْت  ق َ   الُجیوَبا      ِمَن األَسى َزھرةٌ   #إذا َبكاهُ الُغَماُم شـ

توظیف ضخم لأللفاظ ) على بساط الریح(ـالموسومة ب فوزي المعلوففي مطولة  

بین الطیور، (بعض  المقاطع التي تضمنتھا المطولة بعناوین طبیعیة  الطبیعیة حتى أنّ 

  )مجزوء الخفیف(     ):2( منھا یقولفي أول نشید ف ،.) قرب النجوم، حفنة التراب، 

  َفوَق ُغُیوِمھِ ...َضاِء فِي ُعباِب الفَ 

  َفوَق َنْسِرِ◌هِ               

  َو َنجَمتِھِ                

َثْغِر َنِسیِمھِ  ِ   َحیُث َبثَّ الَھَوى ب

  ُكلَّ ِعطِرهِ             

تِِھ                                      َو ِرقَّ

یعة فقط بل وظفوا لم یقتصر شعراء المھجر على توظیف األلفاظ الموحیة بمظاھر الطب 

والتي یـكثر استعمالھا في الـنثر ومنھا ألفاظ  ,بعض األلفاظ البسیطة ذات الداللة المباشر

و من ھذه النماذج قصیدة  أو بعض الفئات االجتماعیة من الناس، ,تتعلق بالِحرف

          )الكامل(              ):3(إذ یـقول فیھ ،) شفیق عماد( في صدیقھ  للقروي

فیَق (ُت لْ غُ    ِھ )الشَّ مِّ ُ یِھ َو أ ِ   )ِعَمادِ (َو َھَدْمُت فِیِھ ِعَماَد َبیِت  # َعلى أب

یًدا    ریِح ُمكّرَما یا سِّ        دامُع األْسیادِ ـْت َعلیِھ مَ َسحَّ   # َنْم فِي الضَّ
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                            )مجزوء الكامل(                                     ):1) (قیصر(و یقول في معلمھ 

َِرشادِه             َّ   # أُمَعلِمي ب بَعاِده َو ُمؤل ِ   ِمي ب

تُھ              َّذي َخلفَّ َوى لُشھَّاِدِه              # إنَّ ال   َبعَد النَّ

واصفا وساخطا یقول ف ،زي المرأة في عصره باأللفاظ الـبسیطة الیاس فرحاتوینتقد 

                                               )المتقارب(                                                 ):2( على مظھرھا 

ِِك یوًما َكِجلدِك لــْوال  لوَعا  # َفَثوب   ُبروُز النُّھوِد  َعَددَنا الضُّ

َشكِل َقِمیِص َیُسوَع  ِ   َو ِسیًعا َو َحاَشا َقمیَص َیسُوَعا  # َو َیوًما ب

ناَیا َوَیومً  ناَیا َقُنوَعا      # ـا َنَراهُ  كـَثیَر الثَّ َبعِض الثَّ ِ   َو َیوًمــا ب

  )مجزوء المتقارب( ):3(كما یقول مخاطبا أحد رجال الدین، متھكما على بعض التقالید 

 ُ ا ُمحـَترم َ ِحبَُّك یـ ُ   )َیفَتدیكَ (َمَحبََّة َمْن َیفَتدیَك   # أ

 ُ مَت َو لیَس الَكَرم یَك      ِسـوَ   #ُكرِّ ِ ب َ   ى َبعُض إْرِث أ

أو الغامضة  بسبب  ,أو الدارجة رد عند الشعراء المھجرین بعض األلفاظ المبتدعة،تكما 

   )الكامل(          ):4(في قولھ الـقرويومن شواھدھا عند  ,التحرر التعبیري 

َوى َضَرُر َو ال  ُوُر   #َما فِي َحیاتِي للسِّ    ُظلم ٌَو َیكفِي أننِّي ُعْصف

َ◌ف لفظة  واستمد من العدد  وھو غیر معروف في لغة الضاد، ,بأل ) سوى(فقد َعرَّ

  )الطویل( ): 5(في قولھ ) اللیل(المركب أحد عشر، فعال متصرفا نصب بھ المفعول بھ 

فیائَِھا َریَب الُعیوِن الَحَواِدِج  #َوماِزالَت َحتَّى أَحَد َعَشر اللیلَّ اَتقِي      َ أ ِ   ب

      )المتقارب(       ):6(قولھ ي ویعني بھا دقة القلب ف ،)التكة(لفظة  انقاز عندورد  و

كِة   #َو إنِّي َجَعلُت الَقدیَم َجَدیَدا         َقلُّ ِمَن التَّ َ        َو ُعْمِري أ
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ا بمعنى ) الضیعة(و یورد صیغة  في لومھ للشعراء اآلخرین یرد علیھم بقصیدة، أمَّ

                                               )المتقارب(                                                    :الضیاع في قولھ  

لمِة          #َو إْن َكاَن ذلَك َما ُتْبِصُروَن         َفَواَضیعَة النُّوِر فِي الظُّ

  ) poétiqueL'image: (ـ في الصورة الشعریة المھجریة 3أ ـ 

أھم  فإنّ  <<الموسیقى الشعریة ھي أھم فارق بین لغة الشعر و لغة النثر إذا كانت      

الشعر یتخذ طـریقة إلى الـتأثیر على  خاصیة للغة الشعر ھي الـتعبیر بالصورة، ألنّ 

 - بل یحب أن تتآزر–و قد تتآزر الموسیقى و الصورة في الشعر  ,قارئھ باإلیحاء إلیھ

و  ،)1(>>ر بالتعبیر عــنھاثوجدانیة ال یفي للن على التعبیر عن تجارب نفسیة و خواطر

الشعراء المھجرین یعتمدون على التعبیر بالـصورة عن وعـي و أّن لھذا فإننا نرى 

وھم یـنتقلون من الـصورة الجزئیة إلى الصورة الـكلیة التي تصوره مشھدا كلیا  ,بصیرة

  ).2( )تشاكال تصویریا(

ھا في بعض وجــوھھا جدة و ي شعر المھجر أنّ ومن ممیزات الصورة الرومانسیة ف   

وأكثر ما كانت تبدو كذلك في األغراض  طرافة إلى جانب وجھھا اآلخر التقلیدي،

الـلصیقة بالـوجدان و الـعاطفة حیث تبدو شخصیة الشاعر أكثر وضوحا و جالء من 

دة خاللھا ، فسعى المھجریون إلى خلق صورة ذاتیة قادرة على نقل تجربتھم الجدی

  ).3(وعمق اإلیحاء  وقوة التأثیر، متسمة بشدة الحساسیة،

 في  القرويما أورده  ھجر،ـعراء المـظمھا شـمن الصور الطریفة والنادرة التي ن   

                                 )الوافر(                                      ):4(إذ یقول  ) بربك( ة قصید

تكاُر  َفَما فِي الُحبِّ     َو إال ِمثَل الَجماِرِك فِیِھ َرْشَوى  # كالتبِغ احـْ

ُدوِن َجْدَوى      # َوَقْبلَك فِي الَھَوى َكْم َحاَر َعْقلٌ  ِ   َفَدْع َعنَك الَمالَم ب

       )الكامل(                         ):1(و یقول أیضا في وصف عالقتھ بالحبیبة  
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ْنَس ِحیَن َغَشوُت ِخدْ (( َ َمیَة لْم أ یُل َیـغْ ـَو ال  #َر ل َّ ینِ مُ ل ِ ِجلَباب ِ   ُرنا ب

َِصْدرَھا     ))َفأَنارْت فِي الَعینیِن ِمْصباِحیِن   # َعالَجْت ِزرَّ الَكھرَبِاء ب

وقلما یـسمو بـھا إلى  ,ومحدودا ا صدى العصر في الصور الشعریة فـقد كان خافتاأمَّ 

 فرحات الیاسلصور الجدیدة ما ورد عند ومن أمثلة ھذه ا ,مستوى التعبیر الفني الرفیع

           )الوافر(               ):2(فیقول  ،حین یشبھ سویداء القلب بالمغناطیس

ِي َسواُدَك َمغَناِطیُس          َو َیا ُدنَیا ِسھاُمِك ِمْن َحدیٍد   # أَیا َقلب

   

طفل الذي عندما وصف نفسھ بال نسیب عریضةو ما ورد من صور جدیدة مبتكرة عند 

                )مخلع البسیط(                           ):3(ال یتوانى و یصر على حاجتھ قائال 

ُْل للَعواِذل فـِي األنـاِم     َماذا اْستَفدتَم ِمن الَمالِم ؟  #ق

ْدُعو  اھتِماِمي  #فأَنا أَنا  ال الَعَذُل ُیثنیني    َ   و ال  یـ

ضاِع    َو َقْد َمَضى َزمُن الفَِطاِم      # ِطفٌل یُِصرُّ َعلى الرَّ

بصورة یترجم فیھا اعتداد الناس باألغلبیة في  أبو ماضيو بنفس الروح و الرؤیة یأتي  

              )الكامل(                                            ):4( إذ یقول   ,أحكامھم

ََما َسألُت َعن الحقیقِة قِیَل لِي واُد َعلیھِ  اـالـَحقُّ مَ  #ل   اتفَق السَّ

ُحكِم األكثریِة ِمثلَما  ِ َبویِھ    #َنْرَضي ب َ لِم ِمن أ   َیْرَضى الَولیُد للظُّ

  )البسیط(                        ):5(و یقول داعیا إلى العطاء و البذل في الحیاة  

نیا َو أْھلَھا  َّْم َقلیال َكیفَ    #ُخْذ َما اسَتطعَت ِمَن الدُّ َكْن َتعل   ُتْعِطیَھا ل

ـْن َوْرَدًة ِطیُبھا َحتَّى لَِسارقِھا  ُ   ال ِدْمَنَة ُخْبُثھا َحـتَّى لَِساقِیَھا   #كـ
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ھؤالء  رغم وجود مثل ھذه الصور البسیطة و المتواضعة ضمن أشعارھم إال أنّ  

لیالمسوا بھا حقائق األشیاء  الشعراء أرادوا أن ینزلوا بمستوى التعبیر الفني بالصورة،

   .ویعكسوا صور الحیاة االجتماعیة و تناقضاتھا في أشعارھم  یة،الماد

و ال یمكننا في ھذا الصدد إال أن نرصد بعض الصور و النماذج التصویریة الرفیعة 

نت التجربة الشعوریة و الشعریة  ,ت بالتعبیر و الفن إلى مصافھ العلیامَ التي سَ  وحسَّ

وبساطة  ,ذي یعتمد على حالوة االنسیابكما ارتقت بالتصویر الحي المعجب ال ,الفنیة

إذ  ،قصیدة یصور فیھا عمل البستاني شفیق المعلوف فيالقص من مثل  ما نجده عند 

                                                    )الوافر(                                                              ):1(یقول 

ِھ َیُكبُّ َعلى ِغراٍس َمَرْرُت       ِ دیدِ   # ب ََویَن الُعْنَق للَعْصِف الشَّ   ل

ُجودِ   #  َفَیرَفُعھنَّ َفوَق األرِض  َكْیَما       ُیْنِجیُھنَّ  ِمْن  ُذلِّ  السُّ

ُهُ     داهُ َعلى الـتُّراِب َو ُمقلَتا َ األْفِق الَبِعـیِد   ُمـعلقتاِن   # یـ ِ   ب

فتأتي العدالة , ال ِحسٌّ بھ قاسٍ مجتمع بفقیر حال ال في تصویر القروي ویذھب 

              )الكامل(                               ):2(یقول  ف, الطبیعیة لتسوي بین البشر

ا َعْن َضائٍع  ◌َ  ثَمُن َضائِِع   # تْقِضي َحیاتَك باِحثً َ   َسْل َعْن َحیاتَِك َفِھي أ

ََدى الفقیِر َولِیمةٌ  یاِم ل   إْذ  ال  ُیمیُز  َصائٌم  ِمْن َجائِِع   #  َشْھُر الصِّ

ُ إْن        لم ِع   #َعْدُل الطبیعِة َرحمٌة َوالظُّ ِ ِِسِت أَصاب   َجاَدْت َعلى َكفِّ ب

  أو ملل وھم یسعون في جمعھا من دون كلل، و یصور أیضا حال أصحاب األموال،

        )البسیط(                ):3(فیقول , فتضیق صنادیقھم بالذي جمعوه و تشتكي 

ثروتُِكم ِ َزائُِنھم َضیًقا ب اُس َیْشُكوَن ِمْن َفْقٍر َوِمْن ِضیقِ   # َتشُكو خـ   والنَّ

ـْو ُكنُت َسیَِّدھا َ ْت َمالییُنھم ل َناِدیِق        # َودَّ ُر ِمْن ِرقِّ الصَّ یَما ُتـَحرَّ َ   كـ
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ویداعب  لطبیعةو یعانق اـوھ وعمیقة، قصیدة  ملیُئة  بصور بدیعة نعیمة میخائیللـ 

   )المجتث(                ):1(إذ یقول   ,مظاھرھا حینما یغشاه الھم و الكرب

بِح َھمِّي    َھاَمـھْ ـوَسُھ َو سِ ـَو قَ   # َدفْنُت فِي الصُّ

  َماَمـھْ ـَة َو غَ ـَضَباب   #  َفلْملَم  الُحزُن   َعنِّي  

م   الَقلُب  ِمنِّي   ـُیوَدهُ  َو  لِ   # َو َحطَّ ُ   َجاَمـھْ ـق

دو  َمامَ  َو الُحبُّ   # َو َراَح َیْعُدو َو َیـشُّ َ   ھْ ـَیْعُدو أ

ا ـمَ   َمَّ ھاُر َو ل   ِخَیاَمھُ   المُ ـَمـدَّ  الظَّ   #َضى   النَّ

َشُكو ـَ◌أَتانِي الَقل َ َوالَخوُف ُیْملِي  َكالم  #  ُب یـ   ْھ      ـ

كما ھو في الصورة - نفصلةفنجد في مثل ھذه الصور تجدیدا بارزا إذ لم تعد الصورة م

عن الموضوع أو الموقف العام في القصیدة، بل أصبحت تتوالى الصور  –التقلیدیة 

م  ـھا التجسیـلیبرز فی ,فـتتشاكل و تـتراسل مع بـعضھا البعض ,بھدف محدد

أو تتنافر لتشكل في األخیر الصورة  و التجرید من دون أن تتناقص،, التشخیصو

  .صورة ذاتیة و عاطفیة للشاعر الكبرى التي تكشف عن 

   )symbolisme:(التعبیریة الرمزیة -ب

تأثر شعراء المھجر كغیرھم من شعراء الوطن العربي بتیارات الرمزیة الوافدة من      

عن الرھبة و الخوف من - في كل الحاالت -لیس اللجوء إلى الرمز ناشئا « و الغرب

لیھ حین ینطوي على نفسھ فینتزع منھا بل ھو أسلوب تشتد حاجة الشاعر إ ,التصریح

أسرارھا، فإذا ھذه األسرار قیم مطلقة تشمل الكون كلھ بما فیھا الرمز الذي أثار االرتداد 

 "یـرى إذ  ,واعتمدوه وسیلة للتعبیر ,و لقد ُعرف الرمز عند العرب).2(» إلى النفس

َ لكاتب طیّ ھ یستعمل في الكالم فیما یرید الشاعر أو اأنّ  "قـدامة بن جعفر ُھ أو إخفاءه عن ـ

و الخاصیة الحقیقیة للتعبیر الرمزي لیست ).3(واإلفضاء بھ لبعضھم  ,كافة الناس
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 واختالف التفسیرات الممكنة حتى نجد أنّ  ,وتنوع و لكنھا االلتباس الغموض أو السریة،

  ).1(الرمز یتغیر بتغیر الزمن

یلة إدراك ماال یستطیع التعبیر عنھ ا الرمز عند المحدثین من الغربیین فھو وسأمَّ     

ممكنة للتعبیر عن شيء ال یوجد لھ أي  – "یونغ"كما یقول  –بغیره، فھو أفضل طریقة 

 أو یستحیل تناولھ في ذاتھ، و الصحیح أنّ  ,و ھو بدیل من شيء یصعب ,معادل لفظي

ل التأویل عند وال عالقة لھ كذلك بكثرة المعاني، و إن كان یقب ,الرمز ال یحقق شیئا بعینھ

، و بواسطة ھذا الرمز یكشف و یبرھن األدیب  على قوة جدیدة أال و )2(محاولة تفسیره

وعالم مجرد من تعبیرات  ,و نقي ھي قوة بناء عالم خاص بھ، و ھو عالم مثالي

  ).3(مصطنعة أو صور مشوھة

فبالرغم من لقد فّرق النقاد و الدارسون بین الرمز و الصورة في أكثر من مقال،        

فإن الصورة  ,أن الرمز عبارة عن إشارة حسیة مجازیة لشيء ال یقع تحت الحواس

وھي ال تعطي ـ إذن ـ  أبعد ما  حسیة فیما تمثلھ ألن ما تمثلھ بطبیعتھ مرتبط بالحاسة،

یتعاونان في األداء لكن یختلفان في درجة التجرید، ) الرمز و الصورة(تمثل، و كالھما 

 تجریدا من الصور التي تـدرك بتداخل الحواس و تـراسلھا في حین أنّ فالرموز أكثر 

  ).4(للرمز المحدودیة في الداللة و اإلیحاء 

ُبررْت آثار الرمزیة في شعر المھجرین من خالل اعتمادھم الكبیر على القصص       

راء ومن أبرز شع ,فعالجوا قضایا اجتماعیة و إنسانیة و عامة ,الرمزي كوسیلة للتعبیر

) التینة الحمقاء(ومنھا قصیدة  ,في قصائده الكثیرة و المتنوعة إیلیا أبو ماضيالرمزیة  

التي رمز بھا الشاعر إلى األنانیة المتفشیة في المجتمع األمریكي، فھو یعبر في ھذا 

ومن ثمة لم یكن  ,القالب القصصي الرمزي عن أنانیة الفرد إزاء الجائعین و المظلومین
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واتخذ من الطبیعة وسیلة للتعبیر في مظھر شجرة التین  إذ  اإلنسانیة، لھم ُعرف في

                                      )البسیط(                                           ):1(یقول في مطلعھا  

ـِة األْفنـاِن َبـاِسقـِة    یُف یَ   # َو تـینٍة َغضَّ ھا َو الصَّ ِ   حَتِضرُ َقالْت ألْتـراب

َوَجدنِي  َبئس القضاُء الذي فِي األرِض أ ِ عندهُ النَّظرُ   # ل     ِعنِدي الَجماُل َوغَیري

ورغبة في  ,لیبین مصیر تـلك األنانیة في صورة التینة حاثا على العطاءأبو ماضي عاد  

  )البسیط(              ):2(قائالستغني عنھ یُ احترام اإلنسان نفسھ حتى ال 

ْم ُیطِ  َ ار َتْسَتِعرُ   #ْق َصاِحُب البُستاِن ُرؤیـَتھا َول   َفاجَتَثھا َفَھوْت فِي النَّ

ِھ  ِ َما َتْسُخو الَحیاة ب ِ ـُھ أْحَمُق  بالِحرِص َینَتِحُر   #َمْن لیَس َیسُخو ب   َفإنَّ

وازدراء  ,تعبیر صادق عن مآل فقدان الثقة بالنفس) الحجر الصغیر(و في قصیدتھ 

لقد كان  ,وحب الذات مھما كانت و فیھا دعوة إلى الشخصانیة ، نفسھا،لالذات البشریة 

فمضى و بمضیھ أصیبت المدینة  ولكنھ لم یستطع إدراكھا، للحجر قیمة ال یستھان بھا،

                                         )الخفیف(                                                  ):3(إذ یقول   ,بكارثة

ماء َوالشُّھبَ  رضاأل  # و َیْشُكو ـَوى ِمْن َمكانِِھ َو ھـَو ھَ   جى والسَّ   َوالدُّ

ــو  ُھ فـإَذا الطُّ اَء  ـَیْغَشى المَ   انـف  #  َفَتَح الَفْجُر َجْفَنـ َ   دینَة  الَبیضـ

ي عثر علیھ الشاعر ذال )القفاز اللقیط(قصیدة  فوزي المعلوفو آالمھ نظم   بِّ و عن الحُ 

م یجب  لكن رائحة ـفبث فیھ ارتعاشا، و سألھ الشاعر عمن رماه فل, ثلج وحیداعلى ال

الـعطر تنبعث منھ، إنھ قفـاز الـحبیبة رمت بـھ، أو قد ضاع منھا ضیاع الشاعر في 

                                   )الطویل(                                ):4(فیقول   ,غربتھ

َرىَفیالَك ُقفاًزا طَ    ُیعانِي  َعذاَب الـَبرِد  َو  الـَھْجِر    # ریًحا َعلى الثَّ

ُبلًة  ُیمناَھا َو َكْم لَك قـ ِ دِر   # َنِعمَت ب غِر ِمنَھا َو الَغدائِِر َو الصَّ   َعلى الثَّ

ًة َمنَّْت علیَك بـَِزفرةٍ      َو َكْم َمَسَحْت َدْمًعا َعلى َخّدھا َیْجِري # َو َكْم َمرَّ
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  ).1(و ھو یأسى للقفاز بعد الفراق یر القفاز بل رأى نفسھ مغدورا بھ،فالشاعر لم 

تناول فیھا قضیة العذاب النفسي الذي  التي )البلبل الساكت(بقصیدتھ  القرويیطالعنا  و

فعذب الصمت  ,یعانیھ األحرار في وطنھ العربي من الذین لجم االستعمار أفواھھم

یـختبئ ملمح من  -برمزیتھا الشفافة  –وتحت كل حرف من حروف الـقصیدة  نفوسھم،

، فلم یعد للبلبل وسطھا مأمن فخفت )2(مالمح نفسیة الشاعر المعذبة الجریحة بالصمت 

                                    )الخفیف(                                                ):3(صوتھ لیقول 

وِض َو الَجناُح ُمبللُ  وِت َساكَتا َفتأمْل   #  ُبلبُل الرَّ   !َخافَِت الصَّ

َتعلْل  ْـ َنَبذت َ لْ   # ُھ ِریـاُضُھ فـ مَّ َ یاِض َو أ ُحماَنا َعِن  الرِّ ِ    ب

  )الخفیف(                                                          :و یقول أیضا 

ُوَت َبعَد أنْ   #  َو لَج البیَت َخــائًِفا ُمَتردْد    كاَن ُینِشدْ  ُینِشُد الق

  ُألقیْد      الَمسكُت الُعصفوَر  وَ   # اَء ُمستْنجًدا فكنُت الُمنجْد ـجَ 

ما یكشف عن رغبة و الشاعر یفسر ھذه النھایة السعیدة في لجوء الُحرِّ إلى الُحرِّ إنّ 

ولكنھ یتمنى أكثر لو یعیش في وطنھ و  ھ یتمنى الھروب من ھذا الجو السیاسي،أخرى إنّ 

عظمة األمة ) الشمس و الجمرة(ذا الوطن حرا كما صور الشاعر في قصیدة قد أصبح ھ

   )مجزوء الكامل(     ):4(إذ یـقول , فھي كالشمس تتربع على العلیاء, الشرقیة

ـَعْھ  َدْسِت    #  َطلعْت َعلى اَألكواِن فـِي   ِ   الُعلى ُمتَرب

  ُمْتِرَعھ  ُتْبِدى  الَغمائِمَ    #    كةٌ َعَكسْت  َسَناَھا  َبـرْ   

َجم   ِ دُنو  إلیَھا  ُمْسِرَعھ   #    رِة  َمـْوقِدِ ـَو إذا  ب َ   تـ

  ُمَقّطَعْ◌ْه  الَحُسوِد   اءِ شَ    #  كأحـَقالْت و  َقْد  َباتْت    

َلحضی   ََراك إلى ا َعْھ     ض   #   ـَمالي أ   َسَقطِت یا ُمَتَرفِّ
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و فیھا یحكي  »رؤیا طائر«دة قصی نسیب عریضةو في طلب الحریة و االنعتاق ینظم  

قصة طائر ذكر الماضي فغنى و انتشلھ اللحن من األسر و السجن، فإذا بھ یرى نفسھ و 

              )الخفیف(                ):1(قد ھبت علیھ نسمات الحریة حرا طلیقا فیقول 

یاَض َفـَغنَّى ـَذَكَر الـطائُر ال  ْسًرا وً   #رِّ َ اللحِن أ ِ   ِسْجَنا َو َتناَسى ب

جِن والّظلمِة  َفَتداعْت َحواِجزُ  ا  # السِّ مأنَّ َُھ َو اطـْ َول   َوالـیأِس حـ

ـِھ َمـا َتَمنَّى         #  َو َجناَحاهُ َیــخفِقاِن اْبـتِھاًجا  ِ َى ب   لِـَخیاٍل َرأ

  :إلى أن َیصطدم الطائُر حاجزا بجناحیھ  

َعاَدا   َ اُمـْقشَ   #  َصَدَما َحاجَز الَحدیِد فـ   ِعریِن َخـیبًة َو اْسَتـَكنَّ

ْدَنى    #  َفَتواَرى َروُض الَخیاِل َبعیًدا   َ َّذي َكاَن أ وُنُھ ال َ َدا لـ َ   َو بـ

َْم َیَتَغنَّ    # َفاْنزَوى الطائُر األسیُر َحِزیَنا  :     لیقول  َى َو ل ْیَتــُھ َما َرأ َ      ل

فإذا حنت إلى االنطالق  ,الشاعرنفسیة ل انعكاس ھيو, و إذا بھ في قفصھ حیث دفن أملھ

  .و أطبق الصمت  ،و اختنق اللحن ,و أطالت التفكیر تداعت الحواجز

  )soufisme( التعبیریة الصوفیة - ج

 نّ أل دقیق صوف بتعریف تّ ھ ال یمكن حصر ظاھرة الأنّ  لدى المفكرین من المعروف      

اتھم التي عایشوھا المتصوفین لم یعرفوا التصوف إال من خالل أحوالھم و مجاھد

ھا بلغت األلفي وقد بلغت ھذه التعاریف من الكثرة حتى قال أحدھم أنّ  ,واختبروھا

ما یرضاه من ـوجھ إلى هللا بـالتصوف ھو صدق الت ومرجع ذلك یعود في أنّ  تعریف،

  ):2(و من التعاریف الشائعة عند المسلمین ما یلي  ,یرضىحیث 

أو العبد في كل خلق َسنِيِّ و  اإلنسانوف ھو دخول التص یرى العالمة  الجریدي بأنّ  -

  .الخروج من كل خلق دني

                                                             
 .204-203األرواح الحائرة ، ص : نسیب عریضة  1
  .114ص, الجزائر, م، 1985یة للكتاب ،المؤسسة الوطن, فؤاد صالح السید،األمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا :ینظر  2



 121

فالتصوف عنده ھو أخالق كریمة ) محمد بن علي القصاب(ا الشیخ  القصاب أمَّ   -

  .مع قوم كریم  ,من رجل كریم ,ظھرت في زمان كریم

  . بال عالقةأن تكون مع هللا) : أبو القاسم بن محمد بن الجنید( الجنید شیخو یرى  ال-

أما جوھر الصوفیة فیبقى واحدا یتجلى في أخالقھا السامیة، حتى إذا وجدت تربة « 

  لیصبح حكیما أو أدیبا أو عالما ,و انغرست في قلب اإلنسان ,و نمت ,مالحة ترعرعت

  ).1(»وبقدر ما تتغلغل الصوفیة في ذات اإلنسان تعظم رسالتھ و تتسع و تخلد

  ):2(ن من الصوفیة و ھما اظھرت عند الباحثین نوعو

وھي اتصال  تنطلق من الدیانتین المسیحیة و اإلسالمیة،» الما فوق الطبیعة«الصوفیة -

  .یرفعھ بھ إلى ما فوق طبیعتھ، لیغمره في الفیض اإللھي   حب من هللا باإلنسان،

وھي لـم تعد شوقا إلى االتحاد الـناشئ عن  ,تـنطلق من مذاھب» الطبیعیة«الصوفیة -

فیخرج اإلنسان من حدود  حب إللھ ، و لكنھ عطش و شوق إلى وحدة الطبیعة،

  . التشخیص إلى أن یعثر على التوحد بالمبدأ األعلى الذي ال صورة لھ و ال حد أو نھایة

الـعزلة و االنفراد، و تأمل الطبیعة، و الحنین و : و للصوفیة أخـالق كـثیرة أھـمھا

الوجود، و حب المعرفة، و حب الحریة و االنعتاق و و التوحد مع  اإلحساس بالغربة،

و الـقلق و الحـیرة و حب اإلبداع  وھي  ھذه الروح، ةومجاھد ,االطمئنان الروحي

كتاباتھم وصفات ظھرت بجالء في أخـالق الشعراء المھجریین من خالل شعرھم  

و جھال بأنھ وھناك من أخفاھا عمدا أ ,النثریة، فھناك من صرح جھرا بصوفیتھ الشعریة

  : أتيرھم ما یآثاومن أھم ھذه المظاھر التي تجلت في  ,یعبر في كنفھا

  :ـ وحدة الوجود  1ج ـ 

) وحدة الوجود(النظر إلى الكائنات على أنھا مظاھر للقدرة اإللھیة الكلیة، یؤكد حتما  إنَّ  

فھا فھي وتعددت أشكالھا و وظائ فمھما تنوعت الكائنات في ھذا العالم،، )التّوحد(أو
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و لم تكن ، ، و تتضح تلك الوحدة في الطبیعة)1(بمثابة األعضاء في الجسد الواحد 

ً مشاھد الطبیعة لدى الشاعر المھجري إال صور و مرائي متعددة ومتنوعة  لشيء  ا

واإلنسان لیس كالكائنات الحیة األخرى فحسب، بل أخا وقرینا و صورة حیة  ,.واحد

في إحدى  میخائیل نعیمة، و تتضح وحدة الوجود عند )2(لألشجار و األنھار و البحار

  ):3(یقول فیھا   قصیدة نثریةقصائده و منھا  

ُنِي        َعَجائِـبَك یا َربُّ  َتكتنِف

ــي      مِّ ُ   ُمنُذ أْن َخرجُت ِمـْن َبطِن أ

  َوحتَّى َشــاَرفْت َشمِسي َعلى الُغروب     

َُھ أيُّ َعْقلٍ  َوأْصَغُرھا أكبُر ِمْن أْن ُیــحیطَ        ل

  َعجیبٌة ھَي أرُضَك یا َربِّي: إْي :و یقول أیضا 

  َو َعجیٌب ُكــــلُّ َما فیھا َو َما َعً◌لیَھا    

َْصـــَغِر ُجرثومِة َو َبُعوَضـة       ِمْن أ

كبَر  فِـیٍل  َوُحوِت     َ   ......حتَّى أ

مظاھره و أشكالھ فكلھا في وحدة ھذا الوجود رغم تعدد  نعیمةو فیھا نرى رھبة و حیرة 

  .توحي بوحدة عجیبة تعود إلى قوة واحدة و كاملة ھي القدرة الربانیة 

حد بالطبیعة من خالل عالقة مفھوم التوّ  فیھا یبین )الدوحة الساقطة(قصیدة  للقرويو 

   )مجزوء الكامل(    ):4(إذ یقول ,وعالقة الطبیعة بالكائنات األخرى ,اإلنسان بالطبیعة

باُت َجمیُعناَنح        َقدیرُ ـَراِضٍ◌ َبَما َقَسم ال  #  ُن الـنَّ

غیِر   #ـمْ ـَنحَیا َسواًء لیَس یَ         تاُز الَكبیُر َعن الصَّ

َراُبنا َھذي البُّحورُ    # َذا التُّراب ُطعاُمنا ـھ             َوشـ

  :ثم ّبین وحدة اإلنسان مع الطبیعة و التُّراب 
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َرى  ُ ِمن الثَّ ه الَمْھَد الَوثیرَ   #َیخَشى األنام   َو َنُعدُّ

ُبوَرُھم فیـ  ـبوَر       #َیَتصوُروَن ق ُ   ِه َفیْخَشوَن الق

عن ھذه العالقة بین الطبیعة و النبات من خالل ھذه اللوحة التي قروي و قد عّبر ال

  :و إلیھا یعود ، و ھو منھا، بالطبیعة) القرد(تساءل  فیھا عن سبب عبث اإلنسان 

ـاَحتِي حتَّى َدنا مِ  َ ـال َذَنـٍب  َحقِیٍر    # ن  سـ ِ   قِـْرٌد  ب

  كأنھ ُ ُغْصنِي  النَّضیرُ ـفَ    # َظللُتــُھ  َو َحَضنُتــُھ 

  )مجزوء الكامل(                                                    :لیقول  

ھِ  ِ منشاٍر َعلى َجْذِعي ب ِ   تَّى َغَدوُت َعلى َشـفِیٍر ـحَ   #  َوأَتى ب

   )مجزوء الرجز( ):1(عن عالقة اإلنسان بالطبیعة)مْن َنحنُ (قصیدة ب عریضةو یتساءل 

  َنْحَیا َو َنْمِضي َحً◌المینْ   # َھْل َنحُن َبَشٌر  َمْن َنحُن ؟  

َجِر  أْم َنحُن   َْسنا َكبـاقِي  الَعالمینْ   # ِمْن ِطیٍن الضَّ   ل

ُل َقْد َثـَوى  وُح    #  َھْل َنحـُن ظِّ َّى  َو َغیَّرْ  ََوالدَّ   ول

َمْر ؟  # أْو َنحُن فِي األرِض َنَوى     قْد ُنْبَزُق  َبْعَد الـثَّ

َنـا مـِثلَ   ُ ال َ مالِ   آمـ   عطَشى وَتْسقِیھا البَحاْر       #  الرِّ

نفسھ القلقة الكئیبة ھي طبیعة توحدت فیھا مظاھرھا فال فرق  لیخلص في األخیر إلى أنّ 

  )مجزوء الرجز(         ):2(فرق بین الیأس و الرجاءوال  ,بین اللیل و النھار

َّذي َعاَف الَعَیان #ِسیَّاَن ُصبٌح َو ُدًجى     ِعنَد ال

مان      #ِسیَّاَن یأٌس َو َرجـا  َّذي َملَّ الزَّ   ِعـنَد ال

و تفرح  ,ھ یراھا في نفسھ تأسى ألساهمواقف كثیرة مع الطبیعة حتى أنّ ألبي ماضي و 

      )السریع(       ):3(إذ یقول  ،یشبھ نفسھ بالنجم) أنا و النجم(یدة لفرحھ، فھو في قص

لِي ھذا الـمِ  ُُھ الَمحُبوُب فِي ُبعِدهِ   # نَّجُم فِي ُسھِدِه ـثْ   َو ِمثل

ما َنائِما  َما َیختاُل فِي ُبـْرِدِه     ـكَ   # َیختاُل فِي َعِرِض السَّ   أنَّ
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                 )الخفیف(                        :)1) (الطین(و یقول بنفس الروح في قصیدة 

لِي ِمَن الـأن َرى َو إلیھ ـَت ِمثْ دْ   # ثَّ یُھ َو الصَّ ِي التَّ   َفلماَذا َیا َصاحب

ْدُردْ ـُدو شَ ـِحیَن أغْ   # ُكنَت ِطفال إْذ ُكنُت ِطفال َو َتغُدو َ      یًخا َكبیًرا أ

                )المتقارب(                               ):2)  (من أنا؟(كما یقول في قصیدة 

  َو َما َموِضِعي؟ َو َما ُھو َشأنِي   # أَنا َمْن أنا َیا ُترى فِي الُوجوِد ؟ 

َحى ََمعْت  فـِي الضُّ ٌ ل َّة الـَمْشَرِع    # أَنا َقـْطرة َیال َعلى ِضف      َقـل

  

  :ـ العزلة و اإلنفراد  2ج ـ 

و العزلة  ن إلى العزلة و االنفراد كما مال الصوفیین إلیھا،مال الشعراء المھجریو     

وربما ھو  عندھم میل فطري ودلیل على عدم انسجامھم والناس مع أفكارھم و آراءھم،

 والحیرة والضیق دلیل على النقاء و الصفاء عندھم، فقد جّرت ھذه العزلة علیھم القلق

ن قصي لیبنونھ عالما صغیرا خاصا واالنطالق إلى مكا والتھرب من الخالن واألتراب،

وقد ینفر منھم الخالن و  بھم لوحدھم دون أن یدركوا أحیانا أسباب ھذا التصرف،

والتأمل فـیھا من خالل الطبیعة  و في  فیمعنون بالـتحدث إلى النفس ینعتونھم بالشرور

                                            )مجزوء الرجز( : )3(» التائھ«قصیدة ب میخائیل نعیمةالوحدة واالنعزال یقول 

  ِحیِق ـفِي َمْھَمٍھ سَ   # أسیُر فِي طِریقِي 

  َھتِي الَفَضاـَو ُوجْ   # َو ِوْحَدتِي َرفِیقِي 

حابُ   # تُّراُب ـَمطَیتِي ال   َو ُخوَذتِي السَّ

  )مجزوء الرجز(      :    لیقول  ,ثم یرى في اإلیمان المنفذ من ھذه الوحدة اآلسرة

َجْمَرِة اإلیَماِن   # ِدُل لَظى نِیرِانيبْ َفأ                ِ   ب

  للَقلِب مـِْرَھًما   # َو اْجَعُل ِمن الَحنانِ 
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ھلیِل   ـالتَّ ِ َي  # إْذ َذاك ب   أسیُر فِي َسبیل

القِي َدلیلِي  َ ما    #   َو خـ   !    َوِوْجھتِي للسَّ

فیبحث عنھا في  ,غیر نفسھ التي انفرد بھا عن األناملم یجد في وحدتھ  أبا ماضيإال أنَّ 

        )متداركال(              ):1(فیقول  ،ولم یجدھا إال بین أضلعھ و أنفاسھ ,الطبیعة

  َعنِّي َو أنقُب فـِي األرِض   # َكْم أْبحُث بـیَن األْجراِم 

َْحالِمي ُتطُمُر  أْحالِمي    َبْعِضي َمـْدفوٌن فِي َبْعِض   # أ

بِصْر َذاتِي بـاألْمِس ل ُ   وٍح  ُزَجاِج أْو َمـاءِ ـفِي لَ   #ْم أ

ائِي  ـَفِھَي  ال  # بْل الَحْت َنْفِسي فِي َنْفِسي   َمرئِیَُّة َو الـرَّ

على مفھوم الوحدة و العزلة بین الناس، إال من نفسھ التي ال  نسیب عریضةكما یؤكد 

             )مجزوء الرجز(                                    ):2(فیقول  ,یراھا تبكي و تدمي

اُس َحولِي فِي َطرب  ْبمِّ◌ِ َنا َوھَ اَو   #  النَّ   ي فِي َدأ

ُْصِغي فأْسمُع َعْن َكَثب    َنْفِسي َعلى أمٍر َتُنوحُ   # أ

  یا َنفُس ال َتْبِكي                                 

سھ ال مذمومة، فھو یرى فیھا سبیل وحدة و عزلة الشاعر المھجري مرغوبة في نف إنّ 

 رشید أیوبفھذا   والتأمل في ملكوت السماء لیتطلع إلى المعرفة والحقیقة، ,الخالص

   )الرمل(        ):3(فیقول  ،یدعو خالنھ أن یتركوه لوحده سابحا في خیاالتھ و تأمالتھ

یل الَبھیِم  ّ   حاٍت َو ُنجوُم األفِق َفوقِي َساب  #ِعندَما اجلُس فِي الل

فُس َتھیُم  یانِي .... فِي َفَضاٍء عنَدهُ النَّ ِّ   َخل

یل الطویلُ  #َفأَنا ُدوَن الَمال َشأنِي َعجیب  َّ ُو لِي ِسَوى الل   لیَس َیحل

نیا َغریبُ  یانِي ... َو أَنا فِي ھذِه الدُّ ِّ   َخل

  َو َیراِعى َساَل من فِیِھ الِمَدادُ   #َیا َخلیلِي إَذا َفاَض الَقریُض 

ِي الَمریِض َو عَ  َْت َشكَواَي ِمن َقلب یانِي... ل ِّ   َخل
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وحي و الَمْعِرفي  3 -ج مو الرُّ   :ـ السُّ

والمعرفي التي تجسده  والخلقي من أھم أخالق الصوفیین ذلك السمو الروحي نَّ إ   

ھم تنمو اء، ففي قلوبأخالقھم و سلوكیاتھم مع غیرھم من الناس بعیدا عن التكبر و الریّ 

المحبة بأسمى مظاھرھا، و في ذكرھم تنضج الرسالة التي یعبرون عنھا، بكل أسلوب 

یشعرون بالتفوق و النقاء، ثم یندفعون إلى معرفة الصوت في نـفوسھم وإلى ـخالص، ف

ا في في جمیع الكائنات أمّ   )تعالى (ون بـروح هللا رفة داعي الصوت، و یـحسّ ـمع

ون الناس متواضعین مترفعین عن الصغائر مخلصین في ساعات المفارقات فھم یحب

ورون حتى إذا صعدوا بعد المـجاھدة الـروحیة و فھم صادقون ھادئون صبُ  أعمالھم،

 و قتلوا في نفوسھم الشر مرة واحدة عادوا مطمئنین مغتبطین بالنعمة الكبرى، الجسدیة،

داع  والـخلق، ساعین إلى مـساھمین في اإلبـ ،وھي معرفة الـخالق و معرفة المـخلوقات

وفي  ).1(تحقیق سعادة اإلنسان بمحو الفوارق بین األجناس في وحـدة إنسانیة رائعة

                        ): 2(  " لما رأیت الناس "قصیدة ب میخائیل نعیمةمعنى التواضع والصبر یقول 

                            )السریع(

اَس   قَ    َِكي َیْصلُبوهْذ◌ْ للكِ    #  ْد َنَصُبوا ـَ◌ إذ َرأیَت النَّ   ِب  ُصلباَنا ل

دَق َو ِمن حُ    ُجوا  الصِّ ُموه  # بِِّھم ـَو َتوَّ دِق فِي  أْرواِحھم َحكَّ   للصِّ

َُھم     ِي ِمن َضـمیٍر ل ُروه:َو ُقلُت   #  َقدْمُت ما ب ِي أال َسمِّ   ! َھا َكِذب

   ِ اِزًجا وِسْقُت َقلب َ ُجوه :َو قلتُ   #    ي َنْحوُھم ھـ   !َھا ِصْدقِي أال َتوِّ

ِي ، َواَحْسَرتِي  لب َ ُروا قـ َسمَّ َ ََّھْوه  #   فـ ـا َضِمیِري َفـلَقْد أل      ! أمَّ

في إحساسھ بالتفوق و التبرز في الحب و الھیام، ذلك الحب النقي أبو ماضي   ویرى

(فیقول  ،رفھ إال القالئلوالذي ال یع الصافي البعید عن الدنس،
3

   )مخلع البسیط(      ):

ُ الـِذیَن َھاُموا            َيُّ َقوٍم بال إَمــاِم   #أَنا إَمـام   َو أ
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  َو ال َوَرائِي َو ال أَماِمي        #َفلیَس َقْبلِي َولیَس َبعِدي      

و ھو أمام  ,القو في موقف آخر یعدد مناقبھ و محاسنھ و أخالقھ التي ال تضاھیھا أخــ

               )الرجز(                        ):1(اللیل الدامس یشھده على ذلك أن یقول 

لُھ َیِدي ـَخلْعُت َثوًبا ل          َو ھْمُت فِي الَواِدي بال ِسْرَباِل   #ْم ُتَفصِّ

َّصُت َذاتِي ِمَن األوْ   #َو ِخلُتنِي اْنطلقُت ِمْن َسالِسلِي               َحالِ َو َخل

        )جزالھ(                                                       :و یقول أیضا  

  َعْن َجٍار َو َعْن ِخْدِن   #َفَما أبَكي ِمَن الُغربِة                  

نَّي            #َفـَقْد َیْرِجُع ِجیرانِي             َ   َو َتْبَقى ُغرَبتِي عـ

     )الرجز(                                                           :  یقول و 

ٍر ، َو َمـا َعَرْفُت َحالِي  #قبٍل ـلَّ مُ ـھاِر كُ ـَعَرفُت فِي النَّ     ِ   َو ُمْدب

َبى      ھوُل َوالرُّ َجى َوالَبحُر ُذو األْھواِل       #َواسَتَترُت َعنِّي السُّ   َتحَت الدُّ

بعض الصفات  )الشاعر (أن یجمع في قصیدة  ب عریضةنسییحاول كما 

إذ یقول  , )دمعة و ابتسامة(وذلك بمناسبة صدور كتابھ  ،جبرانالصـوفیة التي یمتاز بھا 

             )الخفیف(                                                        ):2(

ماِء َفوَق الَغَمامةُرو  #  َو َیمِشي َو ال َیَرى َما أَماَمھُ ـھُ       ُحُھ فِي السَّ

ْمُعُھ ُمْنِصٌت  لَِھمِس  َخفِيٍّ     َ َى  ِمْنُھ  َعلیِھ  اْبتِساَمة   # سـ َتجل َ   تـ

ُھ     وِض یعَشق ُو َوْرَدهُ وُخزاَمھ  #  ِحیَن َیمِشي فِي الرَّ وُض َو َیْجل   الرَّ

ْد َرأى فِي الَحیاِة َشیًئا َكثیًرا               َ َنا أیَّاَمھَفا  #قـ َ   ْنـبَرى َشــاِرَحا ل

ماِء  ُرُموًزا    َنا أْحالَمھ  # َو أَتـاهُ  َوْحُي السَّ َ   َفــأَتى  َشاِرَحا  ل

  )الخفیف(                                                    :و یقول أیضا 

َمسُت الُوجوَد  َو ھُ    قاَمھلُِتداِوي  ِمَن الُوجوِد  سِ    # َو َعلیلٌ ـَفل

م أطَرقتَ    للَوَرى أْنَغامھ أخـرجتَ قى و #  ـَنحَو قِیتاِرِك الُمل ثَّ

  : و یقول أیضا 
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ى   اُر ُروٍح َتلظَّ َ راَمة #  فِي أغانیَك نـ   ُكلُّ َقلٍب لْم َتصْل فِیِھ الصَّ

یالِي   َّ امعیَن ُدوَن َمـَداَمة  #  فِي أَغانیَك ُمْعجزاُت الل       ُتْسكُر السَّ

  

  

  

  : یل التعبیري التجدیديالتشك-د

لقد تأثر الشعراء المھجریون بالحیاة الجدیدة في أمریكا بما تحویھ من مظاھر جدیدة و   

أي تـجدید في المضمون أو  تحملھ من معان مبتكرة و مستحدثة، و مـن البدیھي أنّ 

دة و في ظل التیارات و المذاھب األدبیة الجدی ,المعنى یتبعھ بالضرورة تغیر في الشكل

فراحوا في ظل الرومانسیة الحالمة یتذكرون , وجد ھؤالء الشعراء بغیتھم في التجدید

فشمل التجدید الشكل التعبیري  أسالیب جدیدة تتواءم مع المعاني التي تحملھا ھذه النزعة،

الشعریة و  او من ثمة الرؤی لیترجم التجربة الشعریة، و صورتھا، ,و معجمھا,للقصیدة 

  : من أھم مظاھرھا

النظم على طریقة الموشحات األندلسیة، فتنوعت األوزان في داخل القصیدة الواحدة -

اللغة العربیة  كما اختلفت التفاعیل في العدد، و انتظمت القوافي في أشكال متعددة، إال أنّ 

وھي أشـكال مستوحاة من  ،كلھا الـفصحى ھي الـرابط الـوحید بین ھذه األشكال

المزدوج،  المسمط،( توزیعاتھا و ،أنماطھاو أشكالھا، لقدیمة فيالموشحات األندلسیة ا

، و یسجل للشاعر نسیب عریضة البروز و التفرد في استعمال جمیع  )1...)(المتباین

  .األشكال تقریبا

و یبرز جلیا عند جبران  النظم بأسلوب النثر الشعري الخالي من العروض و القافیة، -

  ).الطریقة الجبرانیة(

                                                             
  .195-175یوسف بكار ، في العروض و القافیة ،ص : ینظر  1



 129

و رائده في المھجر أمین  بأسلوب الشعر المنثور الذي مھد لظھور قصیدة الشر، مالنظ-

  .و إیقاعاتھ الشعریة الخارجیة  الریحاني في قوافیھ المنوعة،

و االنفعال الطارئ، فإذا قیل الشعر  و الوجدان ونغمتھا بالعاطفة، ,ارتباط شكل القصیدة-

سرعة النفس و ازدیاد النبضات ،  وقت المصیبة و الھلع تطلب بحرا قصیرا یتالءم و

فقد جعل أبو ماضي الكامل معبرا عن صوت الشاعر، و الـوافر معبرا عن صوت 

  ).1(لدواعي نفسیة ) الشاعر و السماء(السلطان في قصیدة 

ا في المعجم الشعري، فقد تحرر شعراء المھجر تعبیریا، و استخدموا األلـفاظ التي أمَّ -

مطیة المنمقة و مسألة ـنفس البشریة، و ابتعدوا عن اللفظیة النتمثل صورا نفسیة خاصة لل

ما ھي سلیقتھ األدبیة و أذنھ الموسیقیة و إنّ  ،اختیار اللفظ ال یقصد إلیھا الشاعر المطبوع

وإیقاع األلفاظ یحكم ھذا التأثیر النفسي البارز،  التي تعمل في ھذا االختیار الواعي منھ،

للشاعر، و لذا اختار الشاعر المھجري اللفظ الطبیعي ألنھ ألنھ یوحي بالحالة النفسیة 

و الحقل و الكوخ توحي ،فألفاظ الغاب, و نفسیة عدیدة یحمل بین جنباتھ إیحاءات شعریة

الدب و الذئب، و : ، في الوقت الذي تثیر فیھ ألـفاظ الرضاو  و البراءة بالطھارة

 ,والنجوم, والشمس والربى ,اشةالفر:و بألفاظ  ،الغراب، و الفخ أعمق مشاعر األسى

بھذا ـ و نجد ).2(و االطمئنان راحةـشاعر الـنفس إلى مـغناء تعود الـوال ,وترـغمات الـون

وغـرفوا من نبعھا حتى  ,أن جـلَّ الشعراء المھجرین نھلوا من ألـفاظ الطبیعة ـ دالصد

 أبي ماضي،ولنا في  ,أصـبحت ھذه األلفاظ عناوین بارزة في قصائدھم و دواوینھم

   .وفوزي المعلوف أحسن األمثلة والشاعر القروي،

ا التصویر فقد كان مقیاسا دقیقا لنبضات الشاعر یترجم أدق األحاسیس عن طریق أمَّ -

ومن أھم ممیزات  اإلیحاء الذي استبدل بالتفصیل الذي تعتمد علیھ الكتابة النثریة،

  :الصورة الرومانسیة
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ورة أو عنصر مھم في تركیب الصورة الكلیة و ھي ص: توظیف الصورة الجزئیة

وتھدف الصورة الـجزئیة إلى  ,تتفاعل مـع بقیة الـصور ألحداث تأثیر معین و متكامل

عرض دقائق اللحظات النائمة في أعماق النفس، و دقائق اللحظات النشطة التي ال یجب 

  ).1(لھا صدى في القصیدة و النفس معا  على الشاعر القفز علیھا ألنّ 

والـبیئة المادیة، فـصدى النفس و  ,التي تترجم صدى العصر: توظیف الصورة الطریفة

لیاس إ و ومن شواھده البارزة عند الشاعر القروي م عجیب،ؤنوازعھا الداخلیة في توا

  .ونسیب عریضة  ,فرحات

و بساطة الشكل وجدة  ,التي تعتمد على حالة االنسیاب: توظیف الصورة الرفیعة الحیة

وأخالقیة في قالب فني رفیع مثلما  وإنسانیة، فتعالج قضایا اجتماعیة، ,وروعتھ ,فالوص

  . ھو عند شفیق المعلوف، و میخائیل نعیمة 

فتنساب في تطور و  ,تتكامل فیھا الصور الشعریة الجزئیة التي  :توظیف الصورة الكلیة

فتشخص و  ,ر تدرج عجیب لتصل في األخیر إلى المطابقة مع الصورة النفسیة للشاع

أو  "Généralisation"وتتجرد الموجودات لتجمع الصورة الكلیة  ,المـجردات تترجم

وھي مفردات  ,المعممة بین ثنائیات الشكل و المضمون، العقل و النفس، الـواقع والخیال

  .الفن الجمیل 

رمز ا التعبیر الرمزي فھو أحد أھم مظاھر الرؤیة الشعریة عند شعراء المھجر، فالأمَّ -

صورة مركزة للصورة الشعریة تتیح للشاعر اختصار صوره في قوالب لفظیة مركزة 

الشاعر المھجري المشاعر اإلنسانیة  و قد خصَّ  یختصر بھا عالمھ الخارجي و الداخلي

حتى أنھ اتـخذ من بعض , برموز من الطبیعة الحیة في مظاھرھا المادیة و الـمعنویة

البستاني، البناء، رئیس العزف، (المادیة رموزا شعریة  والمصنوعات ,النماذج البشریة 

واتخذ الشاعر للتعبیر الرمزي القوالب  ،.)القفاز اللقیط، التیتانیك، الوسام، الوسادة

و ھو ما الحظناه بقوة عند إیلیا أبي , القصصیة بما تحویھ من حوار و حبكة و عقدة 

ا بقیة الشعراء فقد أمّ  ،)الحمقاءالـطین، الـحجر الصغیر، التینة (ماضي في قصائده 
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الغراب (نّوعوا في استخدام الرمز الطبیعي و وضعوه عناوین لقصائدھم الكثیرة 

  .).الغازي، طائر البلبل الساكت

ا التعبیر الصوفي فقد خاض الشعراء في ھذا األسلوب بشتى الطرق و المخارج إال - أمَّ

، في مقابل الصوفیة المافوق طـبیعیة و الصوفیة الطبیعیة ھي التي میزت ھذا التوجھ أنّ 

حب ود و العزلة و الحنین، وحب الطبیعة و التأمل في ملكوتھا  نظموا في نزعة التوحّ 

إلى جانب مفردات الطبیعة  –اإلنسانیة و طلب السعادة األدبیة، كما وظفوا في مفرداتھم 

ت ھذه النزعة و قد بد, و خمرة و خلود وھیام و عشق بٍّ مفردات الصوفیة من حُ  –

 عند أبي وبعض المعالم الصوفیة المتأملة ،و نعیمة ,بارزة عند بعض الشعراء كجبران

  .ھائلة  "compétence"كشفوا عن قدرة لغویة ممن , ورشید أیوب ماضي،

عر المھجري ـإنَّ أھم مالحظة یمكننا أن نسجلھا في التعبیر الرمزي و الصوفي في الش   

ن التعبیر على شكل القصیدة العمودیة مما یتناسب والفن ھو غلبة ھذین النوعین م

   . عدا بعض القصائد النثریة القلیلة اإلنشاد الصوفي الھادئ ما أو ،القصصي
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 _الشعر المھجري َوالّنسُق الّشكلِي:  الفصل الثاني

  

  :تمھید

  

وتِي :المبحث األول ِي َوالُمَكّون الصَّ ُ األْسلوب   الَتشِكیل

  

 I   في التقلیدیة الَمھَجریة) واإلیقاِعیة, الَعروضیة(الُبنّیة الّصوتیةـ  

 II  في الّتجِدیِدیة الَمھَجریة) واإلیقاِعیة, الَعروضیة( الُبنیة الّصوتیةـ  

  

ِي َوالُمكّوُن الّنظِمي:  المبحث الثاني ُ األْسلوب   الّتشكیل

  

  I  نَیاُت النَّظِمّیة للُجملة الَمھَجریةـ ِ   الب

  II  نیاُت الّنظِمیة للَبیِت الَمھَجريـ ِ    الب
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  :  تمھید 

مع التفصیل في تشكیالتھ األسلوبیة  )(بعد َتناولِنا للشعر المھجري في إطاره التكویني

المختلفة، والمرتبطة بالمكونات النفسیة الوجدانیة والمكونات التعبیریة، ننتقل في ھذا 

یة المھجریة في إطارھا الّنسقي الشكلي الفصل لندرس، ونتفحص التشكیالت األسلوب

المبدع (مركزین على العمل األدبي باعتباره ظاھرة لغویة فریدة منفصلة عن طرفیھا 

, ونرصد التشكیالت األسلوبیة الخارجیة التي تتعلق بالبنى الصوتیة والصرفیة, )والمتلقي

ى دراسة البنیة والنظمیة البارزة في الشكل الخارجي للعمل األدبي، لذلك سنعمد إل

الصوتیة للوزن و القافیة في إطار مبحث منفصل عن المبحث الموالي لھ، والذي 

  ).التركیبّیة(َسنخصصھ للبنى الصرفیة و النظمیة 

إنَّ دراسة العمل األدبي وفق األبعاد الفنیة تتطلب مّنا دراسة التشكیالت األسلوبیة       

ُتمكننا من ...) وتركیبیة, وصرفیة, وتیةص(اللـغویة التي تنطوي على خصائص لغویة 

د بھا الشعر المھجري عن بـقیة الـظواھـر الشعریة  رصد أھـم المیزات األسلوبیة التي تفرَّ

العربیة السابقة لھ، ومن ھنا یتوجب علینا إلـقاء نظرة َسریعة عن ماھیة ھذا البعد الفني، 

لوب األدبي بالفن قبل أن یصیر وعالقة األس, ومعالمھ عند النقاد القدامى والمحدثین

ظاھرة جمالیة فریدة في العمل الفني، والعمل الفني ال یتحقق إال بتحقیق القیم الفنیة 

یعیش معھا الفنان في لحظة <<الخالدة، ألن كل فن من الفنون لھ خصائصھ المعینة 

فنان أو یحقق معظمھا، والخصائص الفنیة للعمل الفني یصل إلیھا ال, إنتاجھ لیحققھا

، لیأتي بعد ذلك )1(»والموھبة قبل كل شيء, بالممارسة الطویلة، والخبرة المستمرة

الدارس الذي یتعامل مع العمل األدبي الفني بسالح الفھم الدقیق للغة في أصواتھا /الـناقد

                                                             
  .347م، مصر، ص  1994, القاھرة , 1دار الھدى ، ط-الجمال كما یراه الفالسفة و األدباء : سید صدیق عبد الفتاح  1
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ثقافتھ الواسعة و .<<ومفرداتھا وتراكیبھا ودالالتھا، وبجانب ھذا الفھم الدقیق للغة  

وھذه , )1(»تاریخ، وحركة المجتمع، وتأثیر األحداث الداخلیة والخارجیة فیھ إلمامھ بال

ھي وسائل تبیان الفن األدبي للوصول إلى الجمال وتذوقھ فاألعمال األدبیة في النقد 

األسلوبي ینظر إلیھا باعتبارھا مستقلة، أو ُكونت من خالل مادتھا الخاصة أو لغتھا 

لة  –ھذه األعمال  –وھي, وبنیاتھا وعالقاتھا الداخلیة في رأي بعض النقاد مقطوعة الصِّ

وھو رأي یخالف ما توصل , )2(بالحاجات التعبیریة لمؤلفیھا أو متلقیھا 

عند حدیثھ عن مبادئ التحلیل األسلوبي، إذ ھو لیس ُمجرد عرض " welik/ویلك"إلیھ

قتصر ھذا التحلیل للعناصر الشكلیة البنائیة كالوزن و اللفظ و األسلوب، وال یمكن أن ی

وبیئتھ , البنائي على دراسة الخصائص األسلوبیة الشكلیة بل یتعداه إلى عالم الشاعر

وإذا اكتملت ھـذه العناصر الـفنیة  في العمل , )3(لتكتمل العناصر الفنیة للعمل األدبي 

فة الجمالیة فیھ، فاإلبداع الفني یخلق صورة جدیدة تـتوافر فیھ ا الصفة األدبي توافرت الصِّ

الجمالیة، وھو یـقوم على أساس من عملیات االخـتبار والـتنظیم  والتفسیر، و ھذا عكس 

النقل الحرفي لھذا الجمال خارج النص، فھو یخلو من أي رغبة في التجدید و اإلبداع، 

ونحن عندما نجد متعة في تأمل العمل الفني، فھي المتعة الـتي توجد لیس في الشعور 

بل في نجاح محاولة الشخص في أن <<موضوعیة في العمل األدبي  الذي أخذ صورة

ھذه الصورة ال تبرز ). 4(>> یعطي جانبا من جوانب ذاتھ الشاعرة صورة موضوعیة 

أو األسلوب الفني الذي یرتبط فیھ الشكل بالمضمون , إال من خالل األسلوب المتمیز

وموطن ھذا الجمال متعدد  ,فجمال المعنى یقوم على جمال األسلوب, ارتباطا شدیدا

النواحي والشعاب، فال ھو في براعة الصور واألخیلة، ورھافة اإلحساس والشعور، وال 

ھ في ھذا كلھ، على أّن ھذا  ھو في سالمة الذوق و دقة الـتعبیر  وُحسن الصناعة، إنَّ

ا من المعنى أو ھذه المعاني سواء عثرنا عـلیھا في زوایا نفوسنا و حواسنا أم ابتدعناھ

, أعمال الذھن البد أن تجد لھا اللفظ المناسب لھا مادامت ھي واأللفاظ وحدة ال تتجزأ

                                                             
  .156م ، مصر، ص  2002القاھرة ,  1ط,،مكتبة اآلداب ) دراسة تطبیقیة(تذوق الجمال في األدب : عبد المنعم شلبي  1
)( أو التركیبیة في علم االجتماع األدبي ویعنى برصد البنیة الثقافیة والمعرفیة و اإلنسانیة للمبدع الفنانشاع مصطلح التكوینیة  
  .323ص , الكویت ,م  2001، المجلس الوطني للثقافة ، 267، عالم المعرفة، ع ) دراسة(شاكر عبد المجید ، التفضیل الجمالي: ینظر 2
  .133،ص ) األولیات النقد الجزائري الحدیث مقاربة(علي خذري ، نقد الشعر : ینظر  3
  .30- 24م ،مصر، ص  2000, األسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي،  القاھرة  : عز الدین إسماعیل  4
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, ) 1(وقصور اللفظ أحیانا عن استیعابھا في اللغة َمرده إلى قصور التأثیر أو المشاعر 

ّھ إال بالتحلیل األسلوبي الذي یركز على الجوانب الفنیة في األسلوب  وال یتأتى ذلك كل

مونا، لیبرز الطابع الشخصي لألسالیب باعتبارھا َتمثیال للمالمح الممیزة شكال و مض

ومنھا التي تنظر إلى األسلوب , للكتاب، وتتصل بذلك أیضا بمجموعة التعریفات المختلفة

، فاألسـلوبیة بذلك تظل بحثا من )2(باعتباره اختیارا لغویا بین بدائل االختیار المتعددة 

بداعیة، تتفحص ِجماع الخصائص التي تحولت في سیاقھا داخل النصوص األدبیة اإل

المحدد إلى ممیزات فنیة وھي ملتزمة بـمراجعة ضوابطھا مراجعة مستمرة و دائـمة 

ھا تقّر برجوح الموضوع في  دون اعتبار ألبدیة أي مـقیاس أو ُسـلم معیاري جاھز، مع أنَّ

ّنھا ترتبط بالبنائیة التي تنفي فإ, العمل األدبي وتسلم بمشروعیتھ عـبر نسیجھ اللغوي

ھا تقترن  الموضوع كغرض ذي وجود في ذاتھ معتبرة أن ال موضوع في األدب إال أنَّ

بھذا الموضوع كذلك من خالل البنیة التي تحصلھا األشكال اللغویة، والصوریة  

  ).3(والَعالمیَّة العامة

األسلوب باعتباره ظاھرة  نخلص إلى أنَّ مصدر المرجعیة الفنیة للعمل األدبي ھو     

وھذا األسلوب ال ینفصل عن اللغة و طریقة التعبیر بھا , -خاصة  –ھامة في الشعر 

فاألسلوب ھو الوسائل الفنیة للتعبیر األدبي، وھو نوٌع من النشاط اإلبداعي الذي یعكس 

، وھو .)وتركیبیة, وصرفیة, صوتیة(الواقع من وجھة نظر المبدع، في أشكال متعددة 

فتسعى األسلوبیة بشتى مناھجھا إلى تحلیلھ , )4(ملة من األدوات اإلبداعیة المتداخلة جُ 

، للوصول بھ إلى المتعة )5(والدقة العلمیة , تحلیال لغویا یتطلب جانب الموضوعیة

الجمالیة، أو شعریة األسلوب التي تمنح الخطاب األدبي خصوصیتھ، وتبرز كلما بلغت 

بل من نسیج الـبنى الصوتیة وتوزیعھا و , بطاقات داللیة كثیفةصفة الكالم مستوًى یوحي 

                                                             
  .327-325سید صادق عبد الفتاح ، الجمال كما یراه الفالسفة و األدباء ص : ینظر  1
  .107ص , مصر, م،  1996, القاھرة , لمعاصر، دار اآلفاق العربیة صالح فضل ، مناھج النقد ا: ینظر  2
  .72-68عبد السالم المسدي، في آلیات النقد األدبي ،ص : ینظر  3
  .50م ، مصر، ص  1996, شوقي علي زھرة ، األسلوب بین عبد القادر و جون میري ، مكتبة اآلداب ، القاھرة : ینظر   4
  .37لبنان ،ص , م، 1987بیروت ,  2ط, لدراسات األسلوبیة ،  المؤسسة الجامعیة جوزیف شریم ، دلیل ا: ینظر  5
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باأللفاظ و تركیبھا، بما یحقق لھ جملة من الوظائف التأثریة و االنفعالیة وسواھا من 

 ).1(الوظائف األخرى 

  

وتِي اإلیقاعي:المبحث األول ن الصَّ ُ األسلوبي والُمً◌كوِّ   التَّشكیل

  

  

І -وتیة ة الصَّ نیَّ ِ    في  التقلیدیة المھجریة) اإلیقاعیة/ ة الَعروضیَّ (الب

  

  )الرابطة القلمیة( في الشِّعر الشَّمالي- أ

  )الُعصبة األندلسیة ( في الشِّعر الَجُنوبي -ب

  

-وتیَّة ة الصَّ نیَّ ِ ة (الب   في  التجدیدیة المھجریة) اإلیقاعیة/ الَعروضیَّ

  

  قصائٌِد ذات البحر الواحد و القافیة الُمنَوَ◌ّ◌عة - أ

  ئٌد ذات البحور و القوافي الُمتعددةقصا-ب

ورة- ج   قصائٌد ذات الُبحور ُمْخَترَعة الصُّ

  .الُموشَّحاُت و أنماٌط شعریة أخرى-د

  

                                                             
  .94، ص  2نور الدین السد ، األسلوبیة و تحلیل الخطاب ، ج: ینظر  1
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وتِي اإلیقاعي : المبحث األول               ن الصَّ ُ األسلوبي و الُمكوِّ  التَّشكیل

وقـد عالج النُّحاة , قِدممن الظواھر الكونیة التي انتبھ لھا اإلنسان من ال): son( الصوت

واللغویون القدامى الصوت اللغوي لما لھ من أھمیة في دراستھم النحویة  والبالغیة، فـ 

وت، ووصفھ بآلة اللفـظ، والجوھر الذي یقوم بھ التقطیع، "  الجاحظ" ممن تناول الصَّ

 موزونا وبواسطتھ یوجد التألیف، ولن تكون حركات اللسان لفظا، وال كـالما منثورا  وال

كما اھتم ) 1(إال بـظھور الصوت، وال تكـون الحروف كـالما إال بـالتقطیع و التألیف 

وتناولوه في علم األصوات؛الذي یدرس األصوات في حّد , المحدثون بالصوت اللغوي

ووظائفھا في االستعمال اللغوي، فدراسة األصوات , ذاتھا بوصف مخارجھا، وصفاتھا 

ـما یـتعلق باألصـوات في نفسھا و ثانیھا یتعلق بوظیفة ھذه أحدھ: قائمة على شقین

وتي للشعر مرتبط بالنظریة الفونیمیة ،إذ )2(األصوات في عملیة الكالم  ، فالتحلیل الصَّ

أّن جوھر الفونیم ھو اختالفھ عـن سلسلة الفـونیمات في التألیف، و یأتي الشعر لیلغي ھذا 

، ولم یغفل النقاد )3(د إیجاد التجانسات الصوتیةالجوھر ویعمل على إلغاء االختالف قص

معي من خالل  الصوت لما لھ من رمزیة في العمل األدبي لذلك درس ھؤالء  اإلیحاء السَّ

تقوم بأدائھا , الصوت الشعري في الدراسات المتصلة باألدب بوصفھ وظیفة جمالیة

لّسمعیة مع بعض األصوات طبقا لشروط سیاقیة خاصة، وقد تشابكت اإلیحاءات ا

  ):4( ومنھ یتفرع الـرمز الصوتي إلى فرعین و ھما , اإلیحاءات الداللیة المشتركة

  .ُیعبر فیھ الصوت عن محاكاة طبیعیة و إیحاءات مباشرة : رمز صوتي مباشر -

  . َیتوسع فیھ العنصر الصوتي لیتشابك مع دالالت أخرى: رمز صوتي غیر مباشر-
                                                             

 .79دار الجیل بیروت ، دتا ، لبنان ،ص , 1عبد السالم ھارون ج) ت(الجاحظ ، البیان و التبیین، :ینظر  1
  .14م ،مصر، ص  2001القاھرة ,  1ط,مكتبة اآلداب , دراسات في الداللة و المعجم، : إبراھیم  رجب عبد الجواد: ینظر 2

  97لبنان، ص/المغرب ,م   2002, 1المركز الثقافي العربي، ط,البنى األسلوبیة :حسن ناظم :ینظر  3
  .471صالح فضل ، نظریة البنائیة في النقد األدبي، ص : ینظر  4
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فھو عامل بنائي یسیطر على الشعر والنثر، وھو أظھر في ) :Rythme( أّما اإلیقاع    

الشعر،إذ یمارس سلطتھ على المستویات الصوتیة والصرفیة والداللیة، فاإلیقاع بوصفھ 

, ھو خاصیة ممیزة للقول الشعري, ذلك التناوب الزمني المنتظم بین الحركة والسكون

ّن اإلیقاع موجود ) les formalistes"(الشكالنیون الروس" والمبدأ المنظم للغتھ، ویرى ّ أ

) métrique(في النثر كذلك لكنھ ال یقوم بالدور المسیطر كما یقوم في الشعر والــوزن 

وشاھدا على وجوده، كما یرون أنَّ البحر عبارة عن , عندھم حالة من حاالت اإلیقاع

اع روابط متینة متصلبة في حركات األصوات، مما ال یجب أن نخلطھ بمفھوم اإلیق

  ) .1(العریض 

واإلیقاع في الدراسات اللغویة الحدیثة تناسق وانسجام بین حروف وصفاتھا       

:  ، واإلیقاع  في الدراسة اللغویة نوعان)2(وھو مرتبط بالمعنى , ومخارجھا وحركاتھا

ا اإلیقاع األخیر  و إیقاع بسیط إیقاع مركب، ، فتتحقق فیھ الذبذبات الزمانیة )البسیط(، أمَّ

على شكل متعاقب و سریع یضمن استجابة اإلنسان أو المتذوق مھما كان بدائیا، وینفعل 

لھا بسھولة، وھو السبب الذي من أجلھ كانت أولیات الشعر اإلنساني مضبوطة في قالب 

ا اإلیقاع المركب فإّن الذبذبات الزمانیة تتم بشكل ال یتذوقھ إال  إیقاعات بسیطة، أمَّ

بحیث اعتادتھا حاستھ السمعیة ألّن الوعي باإلیقاع البسیط تلقائي، اإلنسان الذي ألفھا 

والوعي باإلیقاع المركب معرفي، وھذا ھو السبب الذي من أجلھ لم تدخل اإلیقاعات 

المركبة الشعر اإلنساني إال بعد مدة غیر و جیزة من الزمن، وھكذا یكون ـ  على سبیل 

یط في الـشعر  أو الَعروض العربي من المثال  ـ كـل من الـبحر الـطویل و الـبس

, ، فاإلیقاع في الشعر الحدیث عامل بنائي حاسم في البیت الشعري)3(اإلیقاعات المركبة 

وھو یّعدل و یكّیف بقیة العناصر، ویمارس بالتالي تأثرا حاسما على جمیع مستویات ھذا 

  )4.(الشعر الصوتیة و الصرفیة و الداللیة 

                                                             
  .471بق، ص المرجع السا: ینظر  1

  80م ، سوریا ،ص2005,  1ط, حلب ,دار القلم, دار الرافعي, 1ط) النظریة و التطبیق(الدراسة األدبیة,عبد السالم أحمد الراغب :ینظر   2
  .152-151م ،المغرب ، ص  1987, ، الدار البیضاء  1محمد الرغیني ، محاضرات في السیمولوجیا ، دار الثقافة ، ط: ینظر  3
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وت واإلیـقاع في الكـشف عن الخصائص األسلـوبیة وعن یتظافر كـل من        الصَّ

طبائع التعبیر، والصیاغة في العمل األدبي، فتعبیریة الحروف إنَّما ھي ظاھرة ُمرتبطة 

بالسیاق الصوتي في لغة معینة، واإلیقاع ھو الذي یبرز تأثیر البنیة الصوتیة بوضعھا في 

في الدراسة " التفعیلة"، فحین تتـم معاملة )1(قوالب زمنیة تمارس من خاللھا اإلیحاء 

األمر الذي ) فونیماتھا اإلیقاعیة( معاملة الكلمة، وتفكیكھا إلى مكوناتھا الصوتیة األولى 

یعمل كمعیار تصنیفي لألعمال الشعریة من حیث اعتمادھا على نظام خاص لھذه 

  ) .2(الفونیمات ، وھو انتظام إیقاعي 

فھو صورة الكالم الذي نسمیھ شعرا، وھي الصورة التي ) :Métrique(أّما الوزن     

بغیرھا ال یكون الكالم شعرا منظوما، ھذا الكالم الذي یـتجزأ الـبیت فیھ بـمقدار من 

، وھو )3(التفعیالت لمعرفة البحر الذي ُوزن علیھ ھذا البیت، ویطلق علیھ أیضا التقطیع 

تمنح الشكل للشعر فیختص بدراسة  عند العرب ذلك العلم الذي یدرس العناصر التي

وتكمن ھذه العناصر في المقاطع , والتي تفرق بینھ وبین النثر, المكونات الخاصة بالشعر

  ).4(و التوازنات الصوتیة و القافیة  

ولھم فیھا عدة آراء , فلقد اختلف القدماء العرب في تعریفھا): Rhyme( أّما القافیة   

من آخر حرف «  الذي وصفھا  " یل بن أحمد الفراھیديالخل"لكنھم مالوا إلى تعریف 

فـالقافیة على ھذا , )5(» في البیت إلى أول سـاكن یلیھ مـع المتحرك الـذي قبل الساكن 

ومنھ سنتناول بالدراسة الصوتیة , الرأي بعض الكلمة، أو كلمة تامة، أو بین كلمتین

اعیة مًعا، ضمن األشعار التقلیدیة الشعر المھجري ُمعتمدین على البنیة العروضیة واإلیق

والتجدیدیة، التي وردت عند أبرز شعراء المھجر الشمالي و الجنوبي من الذین تنوعت 

ً، مع التركیز على اإلیقاع الداخلي للقافیة، وما یصاحبھ من  ً و كیفا أوزانھم و قوافیھم كما

لشعر المھجري خصائص إیقاعیة داخلیة خاصة بالتجانسات والموازنات الصوتیة في ا

لنخلص إلى رصد التشكیالت األسلوبیة الصوتیة الشكلیـة والداخلیة التي تجسد  التجدیدي،
                                                             

  . 472صالح فضل ، نظریة البنائیة في النقد األدبي، ص : ینظر  1
  .9المرجع نفسھ،ص: ینظر  2
  .05مصر ص ,م  2003، الناصرة  1للنشر و التوزیع ، طدار الفجر , عبد الرحمن تیرماسین ، العروض و إیقاع الشعر العربي :ینظر  3
  .80المرجع نفسھ ص : ینظر  4
  6ص , ،سوریا  1970نقال عن ،األخفش ،كتاب القوافي ،تح ، عّزة حسن ،وزارة الثقافة، ,.29في العروض و القافیة، ص : یوسف بكار  5
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الـذي یترصد , البعد الـفني الظاھـري معتمدین على التحلیل األسلوبي البنائي واإلحصائي

                                      .                         البنى الصوتیة و اإلیقاعیة للشعر المھجري ضمن ھذا المبحث

I-في  التقلیدیة المھجریة) العروض واإلیقاع (البنیة الصوتیة   

 َنَ◌قصُد باألشعار التقلیدیة المھجریة تلك األشعار التي سار فیھا الشعراء المھجریون

بشتى مدارسھم على قـواعد العروض الـتقلیدیة بعیدا عن  والـجنوبیون، الشـمالیون

تجدیدات العباسیین واألندلسیین و من تالھم، فاألوزان أو البحور الشعریة ستة عشر 

وزنا ، ولكل وزن صورة المعروفة، وعلى الشاعر التزام إطار وزني واحد داخل 

موّحدة داخل  القصیدة، ) قافیة(یلتزم نظام تقفیة القصیدة، كما وعلى الشاعر أیضا أن 

موسیقى القصیدة « أنَّ " حسین بكار" إذ یرى , وھو ما یدخل في الموسیقي العروضیة

, خارجیة یحكمھا العروض وحده، و تنحصر في الوزن و القافیة:في النقد الحدیث قسمان

" نور الدین السد"علق ، و ی)1(» وداخلیة تحكمھا قیم صوتیة باطنیة أرحب من الوزن 

في وحدة بنیویة وظیفیة في  كلٌّ متكاملالـظاھرة الـموسیقیة «: على ھذا الرأي و یقول 

النص الشعري، وھي تشكیل من الوزن و القافیة، و الصیغ الصرفیة، واألصوات، 

والتكرار، والجناس، وسوى ذلك، وجمیع ھـذه العناصر تسھم  في التشكیل الموسیقي 

ا ) .2(» يللنص الشعر ھو الموسیقى ووحداتھ << فاإلیقاع عنده " رابح بوحوش"أمَّ

مركبة كالبحور عند العروضیین، ومفردة كالمماثلة عند البالغیین واإلیقاع المفرد ھو 

، كما قد یقترن مصطلح الوزن باإلیقاع على )3(>> الذي یشكل نسیج اإلیقاع المركب 

من الوزن في الشعر فاإلیقاع ھو وحدة النغمة  الرغم من أنَّ اإلیقاع ظاھرة أشمل وأعمّ 

التي تتكرر على نحو ما في الكـالم أو في البیت، أّما الوزن فھو مجموع الـتفعیالت التي 

إلى أّن دراسة التشكیل  الصوتي  ال تنفصل عن االھتمام  ، و ننبھ )4(یتألف منھا البیت 

تمیز عن المقومات الشعریة ، ولذلك ی)داللیة/ صوتیة (ذن بنیة ، فھو إبالمعنى

                                                             
    193ص .،لبنان ،  1983،بیروت و 2ط, األندلس دار , بناء القصیدة في النقد العربي القدیم :یوسف حسین بكار  1
  .103،ص   1ج ,األسلوبیة وتحلیل الخطاب :  نور الدین السد  2

  28م ،الجزائر ص 2006دار العلوم دط عنابة,اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري :رابح بوحوش  3
  .36-35أماني سلیمان داود ، األسلوبیة و الصوفیة ، ص : ینظر  4
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، ولقد تفطن اللغویون إلى أھمیة ھذه الدراسة الصوتیة التي تھتم بالجوانب )1(األخرى

المعنویة، والتي تكشف عن نواحي تـعبیریة، و إیحائیة  وتأثیریة مرتبطة باللغة مما أدى 

ألسلوبیة ؛الذي یدعو إلى ضرورة االھتمام با بعلم الجمال الصوتيإلى اكتشاف ما یسمى 

ومنھ فالوزن , )2(الصوتیة أو بالدراسة الجمالیة الصوتیة في الكالم إنتاجا وسماعا

 3(وھما معا یشیران إلى مماثلة معنویة , ومماثلة إیقاعیة, واإلیقاع  یحققان مماثلة وزنیة

.(  

مـرحلة التقلیـد و : مرَّ الشعر المھجري الحدیث في أمریكا  بمرحلتین ھـامتین       

حلة التجدید؛ أمَّا مرحلة التقلید فقد التزم فیھا شعراء المھجر اإلطار العروضي  في مر

ظل وحدة الوزن والقافیة، وھو ما غلب على ُجّل أشعار المھجرین، مما یـدعونا إلى 

االقتصار في دراسة األشعار الـتقلیدیة على شـاعر واحد لـكل اتـجاه تـناول في أشعاره 

، مع التركیز على أبرز شعراء  المھجر ممن )وآخر أحادي مركب، (بحرین اثنین 

  . تتوافر  في شعرھم میزات أسلوبیة فارقة و بارزة 

  : )الرابطة القلمیة(في الشعر الشمالي- أ

الـذي انـفتحت قریحتھ على الشعر وھو في سن المراھقة في  إیلیا أبو ماضيَیـبرز   

َّد في معانیھ ومبانیھ الشع " و" المتنبي"راء األصولـیین العرب، وال سیما اإلسكندریة، فقل

َستھویھ اللفظ الـفخیم و المطلع الالفت)4" (ابـن الخطیب والتقید بالوزن الواحد و , ، یـ

) تذكار الماضي( القافیة الموحدة، وقد ضمت معظم قصائد ھذه المرحلة في دیوانھ األول 

  .الذي تناول فیھ مواضیع حیاتیھ كثیرة

توصل  إلى إقـرار أصالتھ  أبي ماضيلـشعر "  عبد الباسط محمود" في دراسة   

الـشعریة في جمیع مراحلھ الشعریة، والحظ أّن أبا ماضي قد صاغ شـعره التقلیدي على 

-المتقارب  -السریع   -الوافر   -الرمل  -الخفیف  -البسیط  -الطویل -الكامل : بحور 

                                                             
  .38المرجع نفسھ ، ص :  ینظر  1
  .17-16األسلوبیة الصوتیة ، مصر ص : محمد صالح الضالع : ینظر  2

  99البنى األسلوبیة،  ،  ص:حسن ناظم:ینظر   3
  .41ص ,جمیل جبر ، إیلیا أبو ماضي : ینظر  4
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أّن الشاعر لم یتعد اثني عشر بحرا، ولم ، إذ )الھزج  –المجتث  - المدید  –المنسرح 

كما الحظ ابتعاده عن البحور , یستخدم في ھذا الشعر كل اإلمكانات الوزنیة المتاحة

المتدارك، وإن صاغ على - الرجز -المقتضب  -المضارع: ، و ھي )1(األربع الـمتبقیة 

لیدیة، و لم یھمل وزن الـرجز والمتدارك قـصائد تجدیـدیة لـم یضع  على البقیة قصائد تق

 -التأمل الفلسفي  -الغزل-الشكوى-الحكمة: أبو ماضي األغراض الشعریة القـدیمة وأھمھا

وقد َقدر نسبة ما أنتجھ الشاعر من الشعر التقلیدي بـ , )2.(المداعبات  -الحنین  - السیاسة 

 بـیتا)   6478(من شعره التجدیدي  وھو ما یـعادل %)  21.9(في مقابل %)  78.1(

، إذ یبین بوضوح )3(بـیـتا في الشــعر التجدیدي)  1820( في الـشعر الـتقلیدي مقـابل 

أصالة الشاعر  العروضیة رغم أن ُجل قصائده التقلیدیة تمتاز بالوحدة الموضوعیة 

  ) .وھي سمة في الشعر الحدیث(

امل، فاحتل إنَّ أبرز البحور التي نظم فیھا الشاعر قصائده التقلیدیة ھي بحر الك      

، ویحتل  بحر الطویل بوصفھ أھـم البحور )  39%(  المرتبة األولى بنسبة شیوع تقدر بـ

أّما من شـواھد شعـره في القصائد .من شعره التقلیدي %)  10(الشعریة المركبة نسبة 

؛ وھي من إحدى القصائد الطوال ، إذ )الفقیر(التقلیدیة موحدة الوزن و القافیة قصیدة 

  )الكامل) :                      (4(بیتا یقول فیھا   )  51(تحتوي 

َ◌لماِء     - 1 ِھ  َمَع  الظَّ ِ ــَم  ب َ َتِِھ  َعِن   اإلْغَفاءِ #  َھـمٌّ أل ُمْقل ِ َنأَى  ب َ   فـ

اَم الُحْزُن َبْیَن ُضلُوِعِھ    - 2 َ ٌٌر َغْیَر َذاِت ِضَیاءِ   #َنْفٌس أقـ   َو الُحْزُن َنا

ُُجومَ  - 3 ِھ َھَوى   ُیْرَعى ن ِ یِل لیَس ب ُ ل ِھنَّ  الَرائِـي#  الْ ِ ُُھ  َكلًِفا  ب   َو َیَخال

ِھ َنارُ  - 4 ِ ب ـَما  )  الَخلِیلِ (فِي َقلْ    )الَخْنَساءِ (فِي َوْجَنَتْیِھ  أْدُمـع ُ    #َو إنَّ

  :لیقول في آخر األبیات 

َحاَجٍة لُِنَضاِرُكم   -49 ِ عیَف ب َعَفاءِ ال َتْقَعُدوا َعْن نُ #  إنَّ الضَّ   ْصَرِة الضُّ

َدى   -50 َحاَجٍة   لَِدَواءِ #  أَنا ال أْذُكـُر ِمْنُكْم أْھَل النَّ ِ حیُح  ب   لیَس الصَّ
                                                             

  .51مصر ، ص , م  2005ھرة ،القا,عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، دار طیبة : ینظر  1
  .58-57المرجع نفسھ ،ص : ینظر  2
  .39المرجع نفسھ ،ص :  ینظر  3
  .90- 88األعمال الشعریة الكاملة ،ص: ایلیا أبو ماضي  4
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َُقـراُء ال ُتْجِزیُكم   -51 َقَراءِ #  إْن كانِت الف ُ   فا ُیْجِزیُكم َعـــِن  الف

  )ملالكا): (1(إذ یقول , یورد بیتین فقط على وزن السابق ) ذكرى(وفي قصیدة 

ََقد َذَكْرُتِك َبعَد یأٍس َقاتٍِل   - 1 ھا األْنواءُ #  َو ل ِ   فِي َصْحَوٍة َكثرْت ب

2 -  ٌ   َوَوِدْدُت أنََّك َعاِصٌف أْو َماءُ #  َفَوِدْدُت أنِّي َغْرَسٌة أْو َزْھَرة

  ) الكامل): (2(، یقول )لیس الّسر في السنوات(في قصیدة متوسطة الطول بعنوان  

َّذي أ - 1 ُْل لل نیَن ُمَفاخًرا  ق نواتِ #  ْحَصى السِّ ُر فِي السَّ   َیا َصاِح لیَس السِّ

ھ فِي الَمـْرِء  َكیَف  َیِعْیُشَھا   - 2 َكنَّ   فِي  َیْقَظِة أْم  فِي َعِمیِق  ُسَباتِ #  ل

نیَن َعلى الَحَصى - 3 ُْم ُعدَّ آالف َالسِّ ٍَة  لَِحَصاِة ؟#   ق َتُعدُّ  ِشْبَھ  َفـِضیل َ   أ

  ) :العاشر(لبیت التاسع و البیت األخیر لیقول في ا

ـاِرٌغ  - 9 َ   َكالبیِت َمْھُجوًرا َو كالُموْمَیاتِ #  الُعْمـُر إال  بالَمآثِِر فـ

ًَة  -10 نیَن َمِجیَدًة َو َجِمیل   َما فِي َمَطاِویَھا ِمَن الَحَسَناتِ #  َجَعَل السِّ

ه  ) الكامل(فالنماذج الثالثة من الوزن  ثانیا في نـسبة الشیوع   "أنیس إبراھیم"الذي عدَّ

ووحـده دون غیره من البحور األحادیة یحتل المـرتبة األولى  من ,  ضمن أشعار العربیة

حیث الشیوع بشعر أبي ماضي، وھو ال یخالف في ذلك العرف العربي، ألن شیوع 

ع البحر في الشعر لیس بقاعدة، إّنما القاعدة في نظم الشعر  تـعود لـمدى تذوق المبد

، و مـما یالحظ أنَّ أھم )3(إلیقاع البحور، و تفضیلھ إلیقاع بحر على إیقاع بحر آخر 

والغزل  ، االستعطاف: المواضیع التي تناولھا الشاعر في قصائده الثالثة ھي أغراض  

  .واختلفت بحرا أو وزنا , التي تفاوتت فیھا القصائد طوال  وكما, وغـرض الحكمة

ا ما یمیز استخد      :ام الشاعر لھذا الوزن األحادي في النماذج الثالثة مایلي أمَّ

  .ـ تـنوع األغراض من بدایة القصیدة إلى نھایتھا  

                                                             
  .81ص :المرجع السابق 1
  .181،ص :  المرجع نفسھ 2
  .54عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص : ینظر  3
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  ).1(، والقافیة المطلقة ھي قافیة متحركة الروي مطلقةقوافي النماذج الثالثة   - 

)  يالھمزة في النموذج األول و الثان(وحدة القافیة في كل النموذج مع وحدة الروي - 

و كالھما حرف شدید ومرقق إال أّن الـھمزة مجھورة والـتاء , )التاء في النموذج الثالث(و

وصفة الجھر ترتبط بثورة الشاعر ضد األقویاء لنصرة الضعفاء والفقراء في , مھموسة

  .و الھمس یرتبط بیأس الشاعر وحنینھ للذكرى, القصیدة األولى

دُف حرف<< األلف، و ردفالتزام - ویالحظ شـیوعھ  في , )2(>>مٍد قبل الروي الـرِّ

  .جمیع النماذج

حرف المد أو اللین الناشئ عن إشباع حركة <<وھو, الَوْصل في النموذج األول ظھور -

  :في قولھ)   3(>> الروي  

ِھ َھًوى  (               ِ یل لیَس ب ّ ائِي #  َیْرَعى ُنُجوَم الل ًفا ِبٍ◌ِھنَّ الرَّ َ َحالِِھ َكل ِ   )َو ب

) 0/0(/التي تتكون من توالي سببین خفـیفین  المتواترةجمیع القوافي من نوع القوافي -

أضف إلى ذلك التقارب الداللي بین قوافي كـل نموذج، وفي ذلك یرى أحد الباحثین 

یبین أن القوافي تكون تارة ذات قرابة .. أن رصد التجانس الصوتي بین القافیتین<<

  )  4(>>ه سمة أسلوبیة جدیرة باالھتمام وفي الحقیقة فأّن ھذ, داللیة

، )الفقیر(ر في الــنموذج األول التَّصدیــ و من ظواھر التجنیس الصوتي نرصد ظاھرتي 

التصدیر ھي  رد أعجاز الكالم على  و ظاھرة, )لیس السر في السنوات(والثالث 

) ءالـفقرا/الضعفاء ، الفقراء /الضعیف(بین )  5(فیدل بعضھ على بعض, صدوره

فھو تردد صوتي في استعمال  التذییلأمََّ◌ا  , ) الحصاة/السنوات ، الحصى/ الـسنین(و

كـما  في , )6(وتـكراره في أي موضع من البیت الشعري, اللفظ األول في صدر الـبیت

وھي من الـنماذج التكراریة  التي تدخل ضمن , )وودت/ فوددت(المثال الثالث بین
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كل صور تكرار الصوامت والصوائت مستقلة أو ضمن الموازنات الصوتیة ؛ فـتضم 

فـتكرار ھذه األلـفاظ یوحى باإللحاح الـشدید للشاعر على توجیھ النصح , )1(كلمات

    .لآلخرین وعلى رسم معاناتھ المستمرة مع الذكرى

ا البحور المركبة،  فـقد وظف          ھذا فیما یخص توظیف الشاعر للبحور األحادیة، أمَّ

بحر الـطویل في قصائده التقلیدیة، واحتل ھذا الوزن المرتبة الـثانیة من حیث  الشاعر

, بیتا) 40(التي تتكون من ) أبي(توظیفھ بعد الكامل ، ومن نماذج ھذا الــوزن قـصیدة 

  )الطویل):        (2(یقول في مطلعھا من القطعة األولى

َوذا َبْعُضھا الثانِي # َطَوى َبعَض َنْفسي إْذ طَواَك الَثَرى َعنِّي  -1

ِھ َجْفنِي ِ   َیفِیُض ب

َخاَننِـي فِیكَ - 2 َ دى أَبـِي أ بنِ #  َفَتَقوَضْت    الـرَّ   َمقاِصیُر أْحالِمي َكبیٍت ِمَن التَّ

روِر   ِدَنانِـي  َو كانتْ  - 3 الَخْمِر َو  َعْمیاُء  َفطاَحْت َیُدُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ   # َملـِـیَئةً  بالـسُّ ِ ب
نِ     الدِّ

  :نیة یقول و من القطعة الثا

ُِروِحي َحائًِرا ُمَتطلًعا  - 1   َما َوَراَء  الَبْحِر أْدُنو َو أْسَتْدنِي  إلى#  َشِخْصُت ب

َھا  - 2 یلُ ُعشَّ ُ َعلى الَوَكِن #  َكذاِت َجَناِح أْدَرَك السَّ   َفطاَرْت َعلى َرْوٍع َتُحوم

  

  :و من القطعة الثالثة و األخیرة یقول 

ـَرْغِمَك فاَرْقُت ا - 1 ِ نا ب بوَع َو إنَّ الَظْعنِ #   لرُّ ِ َحُق ب ا َسْوَف َنلْ ْغِم منَّ   َعلى الرُّ

َنا   - 2 َ اِمي إلى َعَبَدِة القِـنِّ #   َطریٌق َمَشى فِیَھا الَمالییُن َقْبل َِك السَّ   ِمَن الَمل

الشباب و (بـیتا بعنوان ) 16(و من شواھد ھذا بحر  یـقول في قـصیدة متوسطة من 

  )الطویل):                      (3(عر إلى ثالث مقاطع، یقول قسمھا الشا) الحب
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َبا  - 1 با ِمْن َقبِل أْن َیْذَھَب الصِّ َّى ؟#   َبَكیُت الصِّ ُوُل إَذا َول   َفَیا لیَت ِشْعِري َما َتق

ْمُتُھ َیـْبَقى - 2 َِة ال#   ُصـْنَتُھ    أْنتَ   إذا َتـَوھَّ َفِة الَحْمَراَء َوالُمْقل   َكْحالَعِن الشَّ

ُقطعة الثانیة یقول     :و من ال

ْخِر َماَءھا  - 1 ََعْتِ◌ َبْقال#   َفَما َدْیَمٌة َصبَّْت َعلى الصَّ   َفَما اْنَبَتْت َزْھًرا َو ال أِطل

باِب َعلى اْمِرٍئ  - 2 َْضیَع ِمْن ُبْرِد الشَّ أ ِ فُس أْطَعَمَھا الَعَذال#   ب   إذا اْسَتْطَعَمْتُھ النَّ

  :و من األخیرة یقول 

ھا    َفال َتكُ  - 1 َ َل األْقُحواَنِة َراِعـ ُْجَنى َفلْم َتْسُكِن الَحْقال#   ِمـثْ   ِمَن الَحْقِل أْن ت

َقاِعِھ  - 2 ِ َى#   َو أْعَجَبَھا الــَواِدي َفالَذْت ب یِل َو اْسَتَتل َّ یُل فِي الل   َفَجاَء َعلیھا السَّ

َجى - 3   َوال لَثَمْت َفْجًرا َو ال َرَشَفْت َطــالَّ #   َفَما َعانَقْت ُنوَر الكَوِاِكب فِي الدُّ

  )الطویل):      (1) (حكمة المتنبي(من شواھد ھذا البحر أیضا یقول في قصیدة  

َجى  - 1 الِم  ُسُدولُ#  َجلْسُت أَناِجي ُروَح أحمَد فِي الدُّ ِ كالظَّ   َو للَھمِّ َحْولي

نیا َو أْبَحُث فِي الـَوَرى - 2 َُجولُوَ #  أْذُكُر فِي الدُّ   َعینِي َما َبْیَن النُّجوِم تـ

  :لیقول في البیت السادس األخیر 

ٍة  (( - 6 َُھ َو َتنِْیُل #  َفال َتْطَمَعنَّ ِمْن َحاِسٍد فِي َمَودَّ   ))َو إْن ُكْنَت ُتْبِدیَھا ل

  :إّن أھم المالحظات التي یمكن أن نرصدھا في ھذه النماذج الثالثة       

ع المواضیع واأل - إلى الـشكوى في ) أبي(غراض بھذا البحر، فمن الرثاء في قصیدة َتنوُّ

  )حكمة المتنبي(و من ثمة الحكمة في قصیدة , )الشباب و الحب(قصیدة 

براھیم إ"إذ یرى  , متحركة بالكسر، والفتح، والضممطلقة  القافیة في جمیع النماذج قافیة-
والتي , الذي یسمى بالقافیة المطلقة أّن القافیة العربیة في أغلب حاالتھا من النوع" أنیس

وى بحركة قد تستطیل في اإلنشاء الشعري حتى تصبح حرف مد ، وقد )2(ُیحرك فیھا الرَّ
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من الشعر العربي %)  90(ـ في إحصاء أّن نحو" إبراھیم أنیس"تبین لنا ـ كما یقول 

  ) .1(قدیمھ، و حدیثھ وقعت فیھ القافیة المطلقة 

  ).0/0(/من نوع  المتواترةثالثة من نوع القافیة جمیع قوافي النماذج ال-

وى في جمیع النماذج - مع وجود الوصل باأللف ) النون، الالم، الالم(وحدة حرف الرَّ

  ).العذال/ نقال/الكحال/ ولى(اللینة في النموذج الثاني 

دففي النموذج الثالث ظھرال- )  تنیل/سدول(ویالحظ تبادل بین ردف الواو والیاء , رِّ

  .نھ فالقافیة في النموذج الثالث ھي قافیة مقیدة مردوفة بالواو أو الیاء وم

على نسق ) ال/ما ( ـ  وجود بعض الموازنات الصوتیة المتمثلة في تكرار أدوات النفي

فـوردت في البیت األول من المقطع الثاني على , )الشباب والحب(واحـد في قصـیدة 

في الـبیت الثالث من ) ال.........ال# ..........ما(َنسقِ  وعلى, )ال.....ما#  .......ما(َنسقِ 

ّھا صور طبیعیة خالبة انتفت من حیاة الشاعر بانتفاء الشباب , المقطع األخیر، وكل

والتكرار بنیة أسلوبیة على مستویات عدة، ومنھا المستوى الفونیمي الذي یضفي بعدا 

  ).2(نغمیا  ُیعّد مكونا أسلوبیا ھاما

  

  

  

في شعر إیلیا أبي "  عبد الباسط محمود" الدراسة اإلحصائّیة  التي  أجراھا وبنفس   

ماضي توصل إلى أّن بحر الطویل احتل المرتبة الثانیة في نسبة الشیوع  بین البحور 

والشكوى , األخرى بعد الكامل، وتراوحت القصائد التي ضمت أغراض  مثل الحكمة

والـفخر، و السخریة , والـرثاء, السیاسةو, والمـدح , والـغزل والـتأمل الفلسفي  
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أّما القوافي في شعره ) . 1(والھجاء بین قصیدة و أربع قصائد , السخریة   والوصف

, من صوامت اللغة العربیة) 17(الـتقلیدي فـقد جاءت على حوالي سبعة عشر صامتا 

 وأنّ , )و/غ/ظ/ ط/ ض/ص/ ش/ ذ/ ز/ ح/ ث(ولـم ترد عنھ قواٍف على الصوامت 

) 07(بینما أقـل القصائد على ...فبائیة، ثم نونیة , فالمیة, أطول قصائد إیلیا كانـت رائیة

).2( أبیات كـان على روى الكاف و النون  

 :)العصبة األندلسیة( في الشِّعر الجُنوبي -ب

وھو من أبرز شعراء العصبة  ،الملقب بالشاعر القروي رشید سلیم الخورينجد    

فـلم یكن بوسعھ في ظـل تلك الظروف النفسیة واالجتماعیة , ھم شعراوأغزر, األندلسیة

التي أحاطت بھ في غربتھ أن یبتعد في أدبھ عن فلك قومھ، بل أنَّ االغتراب زاده حنینا 

و من ھنا بات مشدودا بقوة إلى مضامین , إلى أرض األجـداد، وتراثھم و قیمھم الشعریة

، وقد تأثر الشاعر رغم دیانتھ المسیحیة )3(رومتھ و إیقاعات كل ما یعیده شعوریا إلى أ

فدھش لما الحظ من مزایا شعریة ساحرة  ،)القمر(خاصة سورة   القرآن الكریمبإیقاعات 

ال , فھي ُمطردة بسجع الفواصل منظومة اآلیات على بحر واحد<< ، فیقول فیھا  

  ).4(>>یعزوھا في أكثرھا إال زیادة كلمة و أحیانا حرف لیستقیم وزنھا 

  

فكثیرا ما بنى  , لقد انجذب القروي إلى أسالیب القدماء الصافیة وإلى نظام العربیة    

وطول , والقافیة الواحدة, القصیدة على النھج التقلیدي الذي قوامھ الشطرین المتكافئین

بل إنَّ القروي كان یعمد أحیانا إلى تشطیر قصیدة قدیمة تتخلل قصیدتھ << النفس 

أو التھنئة بتاریخ , أو یعمد إلى إنھاء مقطوعة في الرثاء, تزاوج بین أبیاتھاو, الجدیدة

  ).5(>> الوفاة أو المیالد أو الزواج وفقا لحساب الجمل 
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ا أشعار القـروي التقلیدیة ذات الوزن الـواحد و القافیة الموحدة، فـقد غلبت على      أمَّ

) 572(دواوینھ الشعریة ما یقاربشعره في مراحلھ األولى و التالیة إذ أحصینا في 

مقابل %)  88.9(قصیدة تجدیدیة، أي ما یعادل نسبة) 71(قصیدة تقلیدیة في مقابل

قصیدة،  إذ تـوزعت القصائد ) 643(من إجمالي قصائده الكلي المقدر بـ%) 11.1(

بحـرا ـ كما سجلنا ذلك عند إیلیا أبي ماضي  ـ جاءت على الترتیب ) 12(التقلیدیة على

 - الرمل -المتقارب- الخفیف -الوافر -البسیط –الطویل -الكامل: تالي في نسبة شیوعھا ال

وھي , ، وأھمل الشاعر بقیة األبحر الشعریة)الرجز-الھزج -المنسرح -المجتث  -السریع

إال في بعض أشعاره التجدیدیة ، كما اتسمت ) المقتضب-المدید-المضارع-المتدارك(

، والقـطعة التي تطلق على األبیات من )بیتان(منھا النتفة قصائده بالتفاوت في الحجم ف

وى عدا )1(ثالث إلى سبعة  ، وأكثر )الظاء(، و قد نظمھا الشاعر على جمیع أحرف الرَّ

، و أقلھا )68-الدال(، و )72-الیاء(و)   74-الكاف(و, )قصیدة 97(قصائده بروى الراء 

  ).03- الثاء(، و ) 10-التاء(، و) 11-الجیم(

، لنركز على بحرین آخرین، نجد القرويو بالعودة إلى نسق البحور الخلیلیة عند     

للشاعر من البحور  األحادیة  بحر المتقارب ذلك البحر األحادي الذي نظم فیھ الشاعر 

) 120(قصیدة متفاوتة في الحجم وھو ثاني البحور األحادیة بعد الكامل الذي یحتل) 28(

  )المتقارب):        (2) (بعض القلوب(شعریة بعنوان إذ یقول في قطعة , قصیدة 

َّدیقِ - 1 ـَدَراِت الصـ َ بُت ِمْن غـ   َوأْعـَجُب ِمْن ذاَك أْن أَتَعَجبْ #   َتَعجَّ

لوِب َكَطقِس  وَ - 2 ُ انیة فِـي) لَ # البرازیـ (َبعُض الق َ   َیَتقلبْ   ُكــلِّ ثـ

ْغِضـُب مـِْنَك  یسیُئ إلـیكَ - 3 َ   یٍق ُیِسیُئ َوَیْغَضبْ َوكم ِمْن َصد#  َو یـ

                                        ###  

ْمرَصِدهِ #       كأنِّي َنْجمٌ   َو َكـْم مـِْن َدنِئٍ - 4 ِ َظـَل ب ُبْ   أ ُْرق ھَر أ   الدَّ

َبٍ - 5 ُلتُ    #َظلَّ َحْولِي َیـُدوُر    َوِمْن َثْعل ـھُ  َفق َ   إنَّك َثْعلبْ  اْذھْب  لـ

ِّ خِ  ُكْنتَ   إذا- 6 یاَء  ــل ََریٌب َفــلِمْ #   ي َفَخِل الرَّ   َتَتَقَربْ   َوأنَت قـ
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  :من أھم مالحظات و خصائص الوزن مایأتي  

َمجيء المتقارب  متضمنا موضوع الشكوى والعتاب؛ وسمي متقاربا لتقارب أوتاده -

  ).1(ببعضھا البعض، إذ  یفصل بین كل وتدین سبب واحد

ََما( وھي تسكین میم  ,ظھور ضرورة شعریة في البیت األخیر-   . للحفاظ على الوزن) ل

وفي ) أتعجب/أعجب /تعجبت(في المقطع األول في البیت األول لّتصدیرـ بروز ظاھرة ا

وھو تجانس صوتي تكراري تام یوحي بالحیرة المستمرة , )یسيء/ یسيء(البیت الثالث

  .للبحث عن الخالص والفكاك من دائرة الیأس  والقنوط

ا القافیة وى؛ والباء شدید : أمَّ فھي مقیدة موحیة بالحزن مسایرة للموقف، وبائیة الرَّ

مجردة من )  0/0(/بالشكل  المتواترةوھي من نـوع القافیة , مجھور یوحي باأللم 

  . التأسیس و الردف 

بیتا على ھذا الوزن عنونھا الشاعر  ) 11(في قصیدة أخرى متوسطة ومتكونة من 

  )المتقارب:                                           ()2(یقول فیھا ) أخمرا ؟(بـ

لوًبــا ُمذاَبھ   أْم    ا أَرىأَخْمرً - 1 ُ َن ِمْن ُكلِّ َجـَفنٍ #  ق ـلْ ِّ   َسَحاَبھْ   ُتَھل

ْتُھنَّ - 2 َ َبا فِي الُكؤوِس    َجل َباَبھْ #  أْیِدي الصَّ ِھنَّ َجواِري الصَّ ِ   َو طاَفْت ب

ـؤوَس  َتَجّنْبتُ - 3 ُ   إال َشَراَبھْ   َو ِعْفُت ِمَن الَخْمِر #  الـَغراِم  إال كـ

  :لیقول في األبیات األخیرة 

  َفـَقْشَعُمُكم َباَت َخلَف الِعَصاَبھْ #   الَخـیاِل    ُرویًدا ُرویًدا ُنُسورَ - 9

واِج  -10 َھابُ #  َعِجبُت إلقداِمُكم فِي الزَّ َ   الَمنیََّة َھاَبھْ   َو َمـْن ال یـ

قو-11 ََوى َسَبَقْتھُ #     َن َغـًدا أْن ُیـَقالأال َتتَّ ِيٌّ الھـ حاَبھْ    َنب   الصَّ

و قد ألقیت ارتجاال في حفل ِخطبِة صدیقھ الشاعر , تدخل ھذه القصیدة في باب المداعبات

  :، و ما نالحظ على وزنھا ) م 1932(حسني غراب بتاریخ 
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ویالحظ أنَّ ھذا , اء السكتالقصیدة على وزن المتقارب ، وقد جاء المطلع ُمـصّرعا  بھ-

في الوزن ) سحابھ/ مـذابھ(،الـذي تتفق فـیھ كـلمتي ) الـمتوازي(من نـوع لـتصریعا

أي الـتدرج من التكثیف إلى , مع وجـود ذلك التقارب الداللي بین الـلفظتین, )1(والروي

  .الذوبان

لسكت المنقلبة وھي ھاء ا, والوصل ھاء, لوصلمتحركة بالفتح مرتبطة با مطلقةقافیة -

  ).0/0(/مثال من النوع المتواتر بالشكل ) سحابھ (عن تاء التأنیث في 

وى حرف واحد متحرك ألف التأسیس-   ). 2(، وھي ألف بینھا و بین الرَّ

.) عصابھ/ شرابھ/ صبابھ/سحابھ(في قوافي القصید ) التطریز( ظھور تواتر صوتي -

مقاربة (رز الحواشي في إیقاع موحدوھي قواٍف متوافقة رویا ووزنا تشكل ثوبا مط

   ).مخالفة داللیة(، ومختلفة أو متنوعة داللیا) صوتیة

یورد الشاعر قافیة مقیدة  على الّروى , )ساعتا لقاء(في قصیدة غزلیة بسبعة أبیات    

   )              المتقارب):                             (3(إذ یقول في البیتین األولین , )النون(

                                                           

اعتیْن   - 1   فَیا َدْھُر َمالِي ِعْنَدَك َدْینْ #  َرِضیُت ِمَن الُعْمِر بالسَّ

2 - َ◌ ُ َبعدِّ ـنیْن     َو لیَس الَحیاة ـھا#  السِّ ُ    َساَعتاِن َكَتْینْ   َفأطَول

  :لیقول في آخر بیت  

  َو َكْم َنَبَت الُحبُّ ِمْن َحَبَتْینْ #  بََّة فِي الَحبََّتیْن  َزَرْعَنا الَمحَ   -   7

ف(وھو من نوع , في األبیات بالنون التَّرصیعما یالحظ ھنا ھو   الذي تتفق فیھ ) الُمطرَّ

الخیشومي المتوسط ذي )  النون (، إضافة إلى ذلك روي ) 4(الكلمات رویا ال وزنا 
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 المترادفأّما الـقافیة من النوع ,  )1(النحلة في الطبیعةاإلیحاء الـھادئ الذي یـشبھ طنین 

  ).ھواُن وقَِصُر الحیاة(وكان الشاعر قد تعمد تسكین الروى لحاجة شعوریة, )00(/

  )المتقارب): (2(بیتا یقول فیھا )  28(من)أحاسب ثغري(ومن قصائده المطولة قصیدة 

ُُصوِر    - 1 یُد َفوَق الق ُُصوٌر ُتشَّ ِدیرْ َكـأنَّ    #ق ُو السَّ   الَخْوَرنَق َیْعل

ماِء    - 2   َو َتْبرُز ِمْن َفوِق َسْطِح األثِْیرْ #   َتَكاُد ُتَزْحِزُح َصْدَر السَّ

ا َجدیَدا - 3 ـوَّ ُ َِرى ُكلَّ َیوِم ُعل َاللِْیُكم أْم  ُنُسورْ  ُصخُورٌ     #   أ   عـ

َماٍل  َیِسْیرْ َعل  َو ُجوُدوا    #َكَفاُكم ُصُعوًدا ِرَجاَل الیََّساِر   - 4 ِ   یَنا ب

  :إلى أن یقول 

َُكم  -27 َْظِھُروا َمال ُھورْ #   َبنِي َوَطنِي أ   إذا ُكـْنُتم َتْبَتُغوَن الظُّ

َُكْم َبینكْم ِمْن َغنِيٍّ َعظیٍم  -28   َفَھْل َبیَنُكم ِمْن َغنِيٍّ َشِھْیرْ #   ل

لة أقیمت سنة فھذه القصیدة في  غرض السخریة و االستھجان أنشدھا الشاعر في حف

  :من أجل جیاع سوریا و لبنان، ومما یالحظ على وزنھا و قافیتھا ) م  1915(

  .على غرض السخریة مع تمام تفاعیلھ )المتقارب (اشتمال ھذا الوزن -

في أواخر بـقیة األبیات بحرف  الـتطریزو, )البیت األول(في المطلع  التَّصریعظھور -

تكراري لذلك یحسب في اإلمالة بحرفین وھو یشبھ  والـراء في العربیة حرف, )الراء(

وفي القصیدة إیحاء بتفاقم الموقـف , )3(صوت كرة تدحرجت على لوح أو جسم صلب 

  .وتعدد صوره

ا القافیة فھي- و واو المد , ، ومردوفة بین یاء المد)الراء(مسكونة الروى و رویھامقیدة  أمَّ

  ).00(/من نوع القوافي المترادفة بالشكل 

و یحتل المرتبة الثالثة , قصیدة)  86(كما وظف الشاعر بحر البسیط ، الذي نظم علیھ    

في نسبة شیوعھ بعد الكامل و الطویل، و المرتبة الثانیة في البحور المركبة بعد الطویل 
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قصیدة، وللشاعر مع بحر البسیط قصائد متفاوتة الطول ومنھا نتفة ) 101(الذي یشغل 

  )البسیط):                           (1(یقول فیھا )ما سّرنِي (بعنوان 

نِي َمـوِضٌع إال َو أْزَعـَجنِي  - 1   َعْن َعـْدنِِھ َحیٌَّة ِمْنَھا َوَحّواءُ #  َما َسرَّ

ُُء #   ُیْضفِي َعلى الَمْرء ِِمْن أْسَباِب نِْعَمتِِھ  - 2 الُھْدِب َوْطَفا ِ   )(َشرٌّ كما َقِذیْت ب

  )البسیط):                           (2). (متى( بعنوانیقول في نتفة أخرى  

ِد َیْغُمُرً◌َھا#  َمتَى َتُجوُز بَنا الَغْبراُء َمْنطَقًة   - 1     اِت ُنوَر الُخلْ   َفوَق الّمَجرَّ

ُرَھا#  َعلَّ الُجُسوَم إذا َرشَّْت بھا َرَدًحا -   2 َى َتَطوُّ ِك األْعل   َیْدُنو مـَِن الُملْ
  :على وزنھ و قافیتھ  و مما یالحظ

  .استخدام البحر البسیط  لیتضمن الشكوى و التأمل الفلسفي-

  :أّما القافیة فما یالحظ علیھا  

  ).0/0(/قافیة النتفة األولى مطلقة متحركة بالضم مردوفة باأللف، ومتواترة بالشكل  -

لھاء الضمیر موصولة با) الّراء(ورویھا , قافیة النتفة الثانیة مطلقة متحركة بالضم -

وھـي قافیة من , ) 3(ومرتبطة بالخروج؛ أي ألف متولدة من إشباع حركة الھاء الضمیر

  ) .0///0(/بالشكل  المتراكبالنوع الذي یسمى 

ـ افتقار ھذه النماذج للتجانسات الصوتیة، ومّرد ذلك إلى التنوع الفونیمي القـائم على 

مبدأ المخالفة ال المقاربة الفونیمیة، فكأّن   أساس التألیف النثري المباشر الذي یعتمد على

  .   الشاعر ركّز  على الفكرة المطروحة بإیجاز ال الشكل الذي یحتویھا 

ا ما ورد عند   وھي قطعة , )َنعْمَت باال(من قصائده المتوسطة قصیدة بعنوان  القرويأمَّ

  )البسیط( ):                      4(أبیات یقول منھا ) 06(شعریة تتكون من 
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َبُھ   - 1 یفِي َكـي ُیَؤدِّ َ َبـھُ #  َمْن ذا ألْرِسَل طـ ِي َفـَعذَّ َمحُبوب ِ َـمَّ ب یٌف أل َ   طـ

ـتِلُت فـَیا  - 2 ُ ُھ#  قـْد َجـاءهُ ُمنذًرا أنِّي ق ْكذَبـ َ ا َكاَن أ َ ـھ ِمْن ُمْنذٍر مـ ّ   لل

3 - ِ   ُعْمِري  لُِتْغِضَبُھ  واآلَن یا َربِّ ِزدْ # َكـْم ُكنُت أدُعوَك َربِّي ال ُتطْل أَجلي

ُتل، و مما یالحظ  نظم الشاعر ھذه األبیات یطمئن بھا أخاه الذي رأى في حلمھ أّنھ قد ق

  :في ھذه القطعة على وزنھا و قافیتھا 

َبسیط  لیتضمن موضوع واحدا - وھو العطف على أخیھ , )وحدة الموضوع(التزام ال

  .المفجوع بالحلم 

  .لضمیر الھاء في مطلع القطعة التصریع المتوازي الواضح با-

ا القافیة فھي بروى الباء، وھو شدید مجھور و مرقق موصول بھاء الضمیر الرخو  ـ  أمَّ

وي والوصل مخالفة صوتیة توازي داللیا حلم أخیھ , )1(المھموس والمرقق فبین الرَّ

  ).مخالفة داللیة(وتفنیده من قبل الشاعر , المزعج

  .لم یدخلھا ردف و ال تأسیس ) 0///0(/ القافیة من نوع المتراكب - 

) عمري/أجلي( 3و, )من منذر/منذرا(2و , )طیف/طیفي( 1في البیت  التذییلـ ظھور 

إذ ھي موازنة صوتیة ترتكز على , بتكرار اللفظ في أي موضع من الشطر الثاني

  ).طولھ/قصر األجل , تكذیبھ/إنذار الحلم, طیف األخ/طیف الشاعر(مخالفات داللیة 

ا من قصائد أ المطولة، والتي تدور في فلك القصائد التقلیدیة الموحدة الوزن  القرويمَّ

  )البسیط):  (2(یقول فیھا) الربیع األخیر(بیتا بعنوان ) 150(والقافیة قصیدة مطولة من 

َمیاُء ھـــذا َجبیُن الَفْجِر قدْ - 1 ا ُمْزِمٌع َسَفرا  َو َموِسمُ #    َسَفرا  ل   الُحبِّ َعنَّ

باُب َوال - 2 اِس َمْن َیمِضي الشَّ   َیْقِضي ِمَن الُحبِّ فِي أَیاِمِھ َوطَرا#  َو أْضیُع النَّ

  :و یقول في القطعة الثانیة من نفس القصیدة 

ا لَنا َعِطَرا#  َھّیا إلى الَغـــاِب إنِّي قْد َبنیُت لَنا  - 1 ِن ُِعشَّ یاحی   ِمــَن الرَّ
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ـلیَنا ِطـاللُ األْیكِ - 2 َ ِمَرا#  َرْقُطَھا  َتْحُنوا عـ ُ النَّ ِة َكفٌّ َتْرِسم   ِمــَن األِشعَّ
  :و من  الثالثة یقول 

أنَت مـِْن أْجِل ُكوٍخ َتْتُرُك الَقْصرا؟#  َیا َساكَن الَقْصِر ال َتْھَجْر َمَشاِرَفُھ  - 1 َ   أ

ُھ- 2 بیٍت َفْرُشـ ِ   ُحَجَراُتَفارُق الُغـَرَف الَقْوَراَء َو ال#  َحَجٌر   َو َھل لُِسكَنى ب

  :و من الرابعة یقول 

یُن ُبغًضا فِي َمَزاِرعَنا - 1   َمْھَما أُخـو الَجْھِل ِمْن أْشواِكِھ َبَذَرا#  ال ُینبُت الدِّ

اٌب َو ال ُوَزَرا#  ُجُنوٌد لإلَخاِء َفــَما   الُكلُّ فِیـَنا- 2   فـِي َدولِة الشِّعِر ُنوَّ

  : كما یقول في القطعة الخامسة

َغْنِدي(تَ َوھـْل َسِمعْ - 1 ِ ُھ َحَمَل  ) ب ْرَغاِم َو اْنَتَصَرا# أنَّ   فِي الھنِد ثأرا َعلى الضِّ

ُم َمـــا اْسَتَتَرا فـإنَّ آدمَ   #إْن َكاَن َعاَب َعلیِھ الُعْريُّ ُمْ◌سَتتَِر - 2 ـ   لْوال اإلثْ

  
  :و یقول في آخر القصیدة 

َِّذي َتاَه باألسطوِل ُمْفتِخًرا   - 1 ـْل لل ُ َ  الَبْغيُ   #ق ٌ فِیھِ ل   بـِــالَعْدِل ُمْفَتِخَرا ْوم

ِھ  - 2 ِ ٍم َیُثوُر ب ْعِف ِمْن ُظلْ ِم ِمنْ #  ال ُبـَد للضُّ   إذا َثارا  ُضْعفٍ  َو الَوْیلُ للُظلْ

، ُمْقَتِدَرا#  َیا َصاِحَب الَحقِّ َقْد َحالفَت ُمْقَتِدًرا  - 3   َفال َتَخْف َما َصِحْبَت الَحقَّ

) م1932(فلة تكریمیة لرفیقھ الشاعر فرحات سنةنظم القروي ھذه المطولة في ح

)  1(والحكمة, وصف الطبیعة، ودعوة للتواضع: استعرض فیھا مواضیع كثیرة منھا

  :ومما یرصد في أوزانھا و قافیھا  

  .جاءت المطولة على بحر البسیط و قافیة موحدة بروي الراء-

على مستوى الكلمة  بین في المطلع ولیس على مستوى الحرف فقط بل  لتصریعوَوَرد ا-

التام بین الضرب و العروض والتجنیس  التجنیسوھو نوع من , )َسفرا/ َسفرا(كلمة 

واقعة أسلوبیة صوتیة یقوم بوظائف متنوعة كتفجیر الدالالت العمیقة، فیحدث شعریة 
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) َسَفرا(األولى بمعنى الظھور و) َسَفرا(فبین , ) 1(عذبة على أساس المشابھة والمخالفة

  .ثانیة بمعنى الرحیل مشابھة صوتیة ومخالفة داللیة عذبةال

؛ والتكرار عند )  مقتدرا/مقتدرا(،) مفتخرا/مفتخرا:(ورود التكرار في بعض القطع -

ھو العنصر األساسي و البنائي في الشعر سواء كـان وزنا أو توازنا أو " محمد العمري"

  ).2(غیر ذلك

وموصولة باأللف التي ھي حـرف مد ومن , الفتحأّما القافیة فـھي مـطلقة متحركة ب -

غیر مؤسسة وغیر مردفة، و القافیة المتراكبة ھي ) 0///0(/نوع القافیة المتراكبة أیضا 

  ).3(نوع من القوافي التي تتكون من ثالث متحركات بین ساكنین 

  :نتائج و فوائد 

جري ذي الوزن  من خالل ھذا المسح الوجیز ألھم ما نظم في الشعر التقلیدي المھ

ً على شاعر واحد لكل اتجاه مھجري مع معالجة بحرین  والقافیة الموحدین مقتصرا

واستعراض  مختلف  األحجام الشعریة، یمكننا أن نخلص , )ومركب, أحادي(مختلفین 

إلى خریطة أسلوبیة موسیقیة تتضح من خاللھا أھم المعالم اإلیقاعیة، والعروضیة للشعر 

  :ھي  المھجري في نقاط و

ونبرات خاصة متحركة و ساكنة، وینشأ من ھذا , الوزن الشعري عامة إیقاع متسلسل-

ومن ) 4(النظام اإلیقاعي انسجام وتوافق و توقیع، و ھي موسیقى الشعر و مصدر جمالھ 

ھنا ننظر إلى الوزن الشعري كإطار یـعبر الشاعر من خـاللھ عن الحالة العامة و لیس 

و ذوق الشاعر في اختیار وزن معین من , كثیرا ما یتحكم مزاج عن جزئیات الحالة، و 

، و لذا نجد أنفسنا أمام حقیقة تتعلق بالوزن العروض القدیم ترتسم )5(األوزان الشعریة

  :فیھا عدة خصائص و معالم و منھا 

                                                             
  80اللسانیات، ص,رابح بوحوش:ینظر   1
  47تحلیل الخطاب الشعري ،ص ,محمد العمري:ینظر   2
  .37الشعر العربي، ص  عبد الرحمن تیرماسین ، العروض و إیقاع:ینظر  3
  .299ص ,القاھرة ،د تا ،مصر , 2دار المعارف ، ط,  1اللغة العربیة و أصولھا النفسیة ج: عبد العزیز عبد المجید : ینظر  4
  .169أحمد حیدوش ، االتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص : ینظر  5
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التواتر الُمتشابھ لظھور بعض األبحر الشعریة عند شعراء المھجر، وأھمھا -

، والتي تأتي في صدارة معدالت الكثرة  )الخفیف/المتقارب/بسیطال/الطویل/الكامل(

واالنتشار عند الشعراء المھجر، إذ تحتل المراتب األولى في أشعارھم التقلیدیة  ویتفاوت 

ترتیب ھذه البحور من شاعر آلخر، فھي بحور أحادیة و مركبة إال أّن ثنائیة بحر 

الشعراء  في تصدر ھذه القائمة وعن ھذا  تكاد تكون ظاھرة بارزة عند) الطویل/الكامل(

أنَّ ثمة معدالت تكاد تكون ثابتة لتواتر <<"   فتح هللا أحمد سلیمان" الموضوع یرى 

والمحافظة على ھذه المعدالت أو االقتراب منھا أو االبتعاد , استخدام البحور الشعریة

  )  .1(>> عنھا قلیال  یفسر على أّنھ میل إلى اإلطار القدیم الموروث 

إھمال بعض اإلمكانات الصوتیة المتمثلة عادة في البحور الشعریة التالیة -

، إذ لم تظھر عند أغلب الشعراء  في شعرھم )المتدارك/المدید/المقتضب/المضارع(

  .وھو تقلید واضح للعرف العروضي القدیم , التقلیدي

قافیة الواحدة إلى أكثر ارتفاع معدل ظھور األشعار التقلیدیة ذات البحور الموحدة و ال-

ویـصل ـ كـما رأینا ـ  عند بعض الشعراء المھجرین في بعض الدواوین , %) 70(من

  . وھو ما یعبر عن أصالة ھؤالء الشعراء خاصة في مراحلھم األولیة , %) 90(إلى 

فجّل القصائد , تمیز الشعر المھجري التقلیدي من حیث الموضوع بالوحدة الموضوعیة-

والذین عددوا من , التزمت بوحدة الموضوع عكس ما ورد إلینا في شعر القدماءالتقلیدیة 

  .المواضیع في القصیدة الواحدة مع وحدة الوزن و القافیة 

ومنھا السیاسة  , ظھور مواضیع و أغراض شعریة حدیثة ضمن القصائد التقلیدیة-

الشعر الحدیث أفرد وھي مواضیع جدیدة في , والمجتمع، و المداعبات، و التأمل الفلسفي

  .لھا شعراء محدثون آخرون قصائد تجدیدیة لتوائم التجربة الشعوریة و الشعریة 

ثم المطولة التي تفوق , فالقصیدة, اختالف أحجام الـقصائد الـتقلیدیة من النتفة إلى القطعة-

وظاھرة اختالف أحجام القصائد ظاھرة بارزة في شعر القروي كما , المائة بیت أحیانا

                                                             
  .58األسلوبیة ،ص : فتح هللا أحمد سلیمان  1
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فحجم , و إحساسھ بقیمة المواضیع  وأھمیتھا, أینا، وھي ظاھرة ترتبط بنفسیة الشاعرر

المادة الصوتیة مرتبط بحجم التعبیر عند الشاعر لذلك یربط علم الصوتیات التعبیري 

المشاعر، و بین المؤثرات الحسیة التي تنتجھا اللغة بأصواتھا / الموسیقي بین العواطف 

  ).1(المختلفة 

عض الظواھر العروضیة القدیـمة كالضرورات الشعریة عند  القروي ـ مثالـ، ظھور ب-

وھي دلـیل على  سعي الشاعر للحفاظ على استقامة الوزن العروضي، ولو على حساب 

  .   اللغة احتراما وتقدیرا لھ 

تصور << والقافیة كذلك ظاھرة شعریة  , ـ احتفظ شعراء المھجر بنظم القافیة القدیمة  

ع الذي تنتھي بھ أبیات القصیدة، ویبقى وزنھ ُمرددا آخر كل بیت لیحفظ لھا وحدتھا المقط

دي " ، والقصیدة القدیمة ال تعدو أن تكون ـ على حد تعبـیر)2(>> أو نغمتھا األخیرة 

  ).3(تناظر أفـقي، و یقصد بھ الوزن، وآخر رأسي و یقصد بھ القافیة "   جروت

  :ا و للقافیة المھجریة خصائص أھمھ

تنوع القوافي بین المطلقة و ھي الغالبة، والمقیدة  وھي قلیلة الظھور، وفي ذلك یرى -

أّن أغلب حاالت القافیة العربیة من النوع الذي یسمى القافیة المطلقة " براھیم أنیسإ"

،  والقافیة المطلقة )4(وھذا النوع من القوافي یشكل جزءا ھاما من الموسیقى الشعریة 

  .رزة عند أبي ماضي الذي آثرھا على نظیرتھا المقیدة ھي ظاھرة با

وھو ما یجعل الضمة واوا، والفتحة , إنَّ القافیة المطلقة تتطلب مًدا في حركة الّروى-

الفاء، والكسرة یاء، و ھو سـائد بكثرة في الشعر التقلیدي لـحاجة شعوریة و إیقاعیة  في 

ھناك فرقا شاسعا بین المـد في آخر القافیة أّن " إبـراھیم أنیس"، إذ یرى )5(نفس الوقت 

الناتج عن مـّد الحركة في الّروى، وقـد ّسماه المقطع المفتوح و بین التسكین في آخر 

                                                             
  25م ، ص 1985ط ,) مبادئھ و إجراءاتھ(الح فضل ، علم األسلوبیة ص: ینظر  1
  
 .66، ص ) دراسة بالغیة تحلیلیة(األسلوب : أحمد الشایب  2
  49محمد صالح الضالع ، األسلوبیة الصوتیة ،ص : ینظر  3
  .246إبراھیم أنیس ، موسیقى الشعر ،ص : ینظر  4
  ..56في لغة الشعر العربي الحدیث ،ص  البنیات األسلوبیة:  مصطفى السعدني : ینظر  5
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القافیة، وسماه المقطع الساكن في المدة الزمنیة للنطق رغم أّن العروض العربي ال یفرق 

  ) .1(ت أبعاد  إیحائیة بینھما، ففي الدراسات الصوتیة الحدیثة تكسب ھذه الفروقا

التي طغت على الساحة الشعریة ) 0/0/المتواترة :(ظھرت القافیة بألقابھا وھي -

التي ظھرت بشكل واضح عند القروي ، ثم المترادفة ) 0///0(/المھجریة ، فالمتراكبة 

اللتان خفتتا قلیال في ھذا الشعر، و لم نجد أثرا للقافیة ) 0//0(/، و المتداركة )00(/

إقتداء )2(، وھي ما توالت فیھا أربعة متحركات بین ساكني القافیة )0////0(/لمتكاوسة ا

  .بعروض الشعر العربي القدیم 

َ◌وى، فقد اتسعت خریطة روى القوافي عند المھجرین لتتناول ُجّل - ا حروف الرَّ أمَّ

و –كمثال -عند القروي) الظاء(واتسعت لتشمل جمیع الحروف عدا , الحروف الصامتة 

صامتا عند أبي ماضي، ویالحظ تفاوت في استخدام ھذه الحروف بین )  17(شملت 

الشعراء ، واقتصارھا على بعض البحور الشعریة دون األخرى، إال أننا الحظنا اإلكثار 

الراء الالم، الباء، (من التزام بعض الحروف الصامتة في روي القوافي، ومنھا حروف 

ّھا)النون، الدال، المیم حروف مجھورة في علم الصوتیات التزمھا الشاعر  ، وكل

و وظفھا إلبـراز صوت القافیة من خالل حرفھا األخیر و بیان أھمیتھا , المھجري 

التاء الثاء، الكاف، (كخاتمة صوتیة بارزة، و قّل اعتمادھم على بعض الحروف من مثل 

افیة، أّما حروف ، وھي حروف مھموسة ال تبرز قدرة صوتیة في آخر الق)السین، الفاء

، فلم نعثر لھا على أثر بارز في أشعارھم عدا )الصاد،الضاد، الطاء،الظاء(اإلطباق 

القلیل منھا، وھو ما یدل على تقلید القــدامى في تفضیلھم لبعض األصوات الصامتة 

  .كخواتم لقوافیھم 

ا حروف القافیة - یبتعد  من تأسیس، وردف، ودخیل، ووصل، وخروج وغیرھا، فلم:و أمَّ

شعراء المھجر عن سابقیھم من شعراء العرب الكالسیكیین في اختیارھا بل تقیدوا 

                                                             
  .345المرجع السابق ،ص : ینظر  1
  م ،الجزائر 1998عبد اللطیف شریفي ، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعّیة ،/ زبیر دراقي : ینظر 2

  . 109ص           



 160

بنظمھا، وقـد رأینا تقید أبي ماضي في المزاوجة بین ردف الیاء والواو أحـــیانا في 

  .بعض نماذجھ، و التزامھ أللف التأسیس في بعض نماذج 

ا في اإلیقاعات اللفظیة والفونیمیة، فـنرصد - بعض موازنات صوتیة، وأھمھا أمَّ

التي بـرزت على )والتذییل، والتطریز, والتصریـع, والتصدیـر, والتكرار, التجنیس(

والتي انطوت على مشابھات صوتیة معنویة في أغلبھا كما , معظم القصائد المدروسة

انطوت في بعضھا على مخالفات داللیة متداخلة، ومنوعة لم تصل إلى درجة التضاد مع 

في النماذج المختارة على أساس تفضیل الشاعر )التشطیر, التردید(ام ظاھرتي انعد

، )التشطیر(بدل ) والتذییل, التصدیر(، وتفضیلھ لـ)التردید(بدل ) التكرار(لـالمھجري 

ُْحَمة البیت التعبیریة في أشطر منفصلة رغم حفاظھ على اللحمة  ألّنھ یعمل على فصل ل

  .الصوتیة

Π  -و نیُة الصَّ ِ   . في  التجدیدیة المھجریة) الَعروض واإلیقاع(تیةالب

َنقصد بالقصائد التجدیدیة تلك التي خرج فیھا الشاعر المھجري عن قواعد العروض    

التقلیدي محدثا تجدیدا إیقاعیا لھ أنماط متعددة، فمنھا ما اختّص بالوزن و أكثرھا یخّص 

ط الرئیسة التجدیدیة التي اعتمدھا القافیة، و سنتناول في ھذا القسم من األشعار األنما

و  قصائد ذات البحر الواحد: الشعراء المجددون، وھـذه األنماط تنقسم إلى أربعة و ھي 

البحور  القصائد ذات،  و قصائد ذات البحور و القوافي المتعددة، و القافیة المنوعة
، الموشحات، المزدوجات(، وأخیرا أنماط شعریة مختلفة مخترعة الصورة

وسنحاول في كل نمط من ھذه األنماط تقدیم نماذج حّیة و مختارة بعنایة , ...) ،مربعاتال

وأبـرزھم ممن خاضوا كثیرا في ھذه األنماط، و ممن تتوافر لدیھم , ألھم شعراء الـمھجر

  .خصائص أسلوبیة بارزة في الشعر التجدیدي 

عة- أ   : قصائٌد ذات البحر الواحد و القافیَّة الُمنوَّ

ن صور التجدید في الشعر المھجري لجوء الشعراء إلى التنویع في القافیة بالقصائد م    

ذات البحر الواحد، وقسموا ھذه القصائد إلى مقاطع منفصلة، والجدیر بالذكر ھنا أّن 
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تقسیم القصیدة إلى مقاطع ُیمّكن الشاعر من الـتنویع الـنغمي للـقصیدة مـما یؤدي إلى 

ن كل مقطع و آخر، وھذا ال یجھد الشاعر بإتباع قافیة معینة قد تدفعھ التنویع في القافیة بی

إْن طالت القصیدة إلى ضرورة  اختیار غیر موّفق  مما یجعلھ یـنّوع في القافیة حیثما 

  :یشاء، وسنعتمد في رصد أنواع القافیة على طریقتین أساسیتین وھما 

الُمتداركة  , لُمترادفة ، الُمتواترة ا: رصد أنماط القافیة وفقا أللقابھا الخمسة و ھي- 1

  .الُمتراكبة، الُمتكاوسة ، لنرصد إیقاعات القافیة 

بشكل ) الوصل، الخروج, التأسیس، الردف، الدخیل، الّروي(رصد حروف القافیة - 2

)  و، خ, س، ف، د، ر( رموز تقابل بالترتیب األحرف السالفة، وھذه الرموز ھي 

ألي حرٍف ساكن أو متحرٍك   (/) و) 0(فیة، مع وضع رمزلنرصد األشكال الخارجة للقا

  :داخل القافیة من غیر الحروف السابقة، ویمكن اختصار ذلك في الجدول اآلتي

 الروى ر

 الوصل و

 الخروج خ

 الدخیل د

 الردف ف

 التأسیس س

 )داخل القافیة(حرف متحرك  /

 )داخل القافیة(حرف مسكون 0

  

ا ما یخّص البنیةـ  فسنركز على أھم التوازنات الصوتیة الخاصة بفونیمات , اإلیقاعیة أمَّ
  .ذات األثر الصوتي) الكلمات(وكذا بعض المونیمات , الحشو والقافیة) الحروف (

  : )الرابطة القلمیة( في الشعر الشمالي -1ـ أ
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قصائد عدیدة ذات البحر الواحد والقافیة المنوعة، ویقدر   ایلیا أبو ماضيفقد نظم  

من جملة %)  32(ارسو شعر  أبي ماضي أنَّ نسبة شـیوع ھـذا النوع في شعره بـد

، التي قّسمھا الشاعر إلى عشرة )المساء(ومن شواھد ذلك قصیدتھ , )1(شعره التجدیدي 

مقاطع، كل مقطع مكون من خمسة أبیات؛ العروض مدّورة في األربعة أبـیات األولى  

إذ یـقول في المقطع األول منھا , ده ُمـصرعا دائماومنفصلة في البیت الخامس الـذي نج

  )مجزوء الكامل):                                                        (2(

ْحِب َْرَكض الَخائِفِینْ - 1 حُب َتْرُكُض فِي الَفَضاِء الرَّ   السُّ

ـاِصَبةَ - 2 َ ا َصْفراَء عـ َ َفھـ   الَجبینْ  َوالشَّمـُس َتْبُدو َخلْ

اٌج َھاَمْت فِیـِھ ُخُشوعَ َو ا- 3 َ اِھدیــنْ  لَبْحُر تـ   الـزَّ

فــِق الــــَبِعیدْ - 4 َما َعْیَنـاِك  َباِھَتَتاِن فِي اُألُ َكنَّ   ل

ْفُكِ◌ِریْن ؟-  5                 ُ َماذا ت ِ   َسلَمى ب

ُِمیْن ؟                   َماذا َتْحل ِ َمى ب   ـ َسلْ

  :ا و یقول في المقطع العاشر و األخیر منھ

ُولِي َكْیَف َماتْ - 1 َباِح َفال َتق ھاُر ابُن الصَّ   َماَت الـنَّ

أُمـــَل فِي الَحیاِة َیِزیُد أْوَجاَع الَحَیـاهْ - 2   إنَّ التَّ

  َفَدِعي الكآَبَة َو األَسى َو اْسَتْرِجِعي َمَرَح الَفَتاهْ - 3  

ِّال- 4   َحى ُمَتَھل َل الضُّ حَى ِمثْ   َقْد كاَن َوْجُھِك فِي الضُّ

  فِْیِھ الَبَشاَشُة َو الَبَھاءْ -5                  

  لِیكْن َكذلَك فِي الَمَساءْ                     

ففي ھذه القصیدة یبرز أبوماضي تجربتھ من خالل مساء رومانسي امتزج بشعوره 

وإحساسھ، وتحاور فیھ مع الطبیعة، والـحیاة لینطلق الشاعر بوجدانھ مخاطبا األنـثى  

وبین ) سلمى(ویصور لھا االرتباط الطبیعي بین المرأة , أحاسیسھ ومشاعرهیبثھا 
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ومما , ولقد اعتمد الشاعر على بحر مجزوء الكامل في جمیع أبیات القصیدة, الطبیعة

  :یالحظ على  الوزن و القافیة ما یأتي 

 في األبیات األربعة األولى من مقطع األول دّور الشاعر البیت، ثم فصلھ في البیت-

حب الشمس،(التدویر یوحي باستمرار الشاعر في وصف معالـم الطبیعة و  ,الخامس  السُّ

الطبیعة  لیواصل التدویر في وصف الحنین لعالقة االرتباط بینھما وبین مظاھر, ..)البحر

  .ثم َفَصل البیت عندما اتخذ من سلمى بؤرة الفكر و الشعور , 

ا في المقطع األخیر فقد دّور الشاعر- أبیاتھ الثالثة األولى لـیصف مظاھر أخرى   أمَّ

وعاد إلى وجھ المرأة لیعقد عالقة بینھ و بین , )النھار، التأمل، الكآبة و األسى(وھي 

  ) .البشاشة، البھاء(الضحى ، ثم یعود لیفصل  في مظھر ھذا الوجھ 

رابع لھ قافیة والبیت ال, في قافیة المقطع األول أبیاتھا الثالثة األولى لھا قافیة موحدة -

  :أخرى ، أّما البیت الخامس فقافیتھ موحدة مع األبیات الثالثة األولى بالشكل 

  )ف رْ (/قافیة الثالثة األبیات األولى ُنونیَّة مقیدة بالشكل -

  )ف رْ (/قافیة البیت الرابع َدالیَّة مقیدة بالشكل  -

  )ف رْ (/قافیة البیت الخامس ُنونیة مقیدة بالشكل   -

  .في المقطع رغم اختالف الروي المقّید) ف رْ (/فیھا شكل واحد و ھو فنمط تق

وي بالشكل - في قافیة المقطع األخیر أبیاتھا الثالثة األولى لھا قافیة موحدة مقیدة تائیة الرَّ

أّما البیت الخامس فھمزیَّة , )ر و/ 0(/وقافیة البیت الرابع المیَّة مطلقة بالشكل , )ف رْ (/

كما نالحظ  أّن قافیة المقطع األول ھي من نوع القوافي , )ف رْ (/مقیدة بالشكل 

  ).0//0(/والمتداركة ) 00(/أّما المقطع الثاني فنوعان المترادفة , المترادفة

بالكلمة )  الـ(ومنھا تردید فونیمات, ـ ظھرت بعض التردیدات الصوتیة في المقطع األول

فات ، وھو نوع م) 1,2,3(األولى واألخیرة في البیت  ن التوازي الصوتي لمجموعة ُمعرَّ

طبیعیة في الشطر األول، وبشریة في الشطر الثاني إلى جانب خاصیة التردید الصوتي 

بین سـلمى المفكرة والـحالمة یـضفي نوعا  من التداخل ) 5(في الشطر األخیر بالبیت
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ّما في المقطع األخیر , الداللي في نفسیة الشاعر ّ عیان من خالل بـارز لل فالـتذییل, أ

  . المقطع)  إشكالیات(وھي تشكل مفاتیح , )4,2,1(في البیت) الضحى/الحیاة/مات(تردید

الذي  خلیل جبران جبرانو إذا انتقلنا إلى شاعر آخر من شعراء الرابطة القلمیة ، و ھو 

و نشدان الحقیقة عن طریق مجاھدتھا للوصول إلى , كان حدیثھ عن النفس وطبیعتھا

كان إیمانھ بأن اللغة قـادرة على التعبیر عن , وثورتھ على التقالید البالیة, ثلالعالم األم

) البالد المحجوبة(، ففي قصیدة بعنوان )1(أعمق خوالج النفس، وطرق عالمھا الخفي 

والتطلع معھا و معھ إلى , فیدعوھا لمشاكلة الطبیعة , یُدور الحدیث بین الشاعر واألنثى

  .بالد أزلیة 

فكل مقطع منھا یتكون من خمسة أبیات، , قصیدة إلى أربعة مقاطع ُمنّوعة القافیةتنقسم ال 

وجعل لكل ثالثة أبیات رویا خاصا یخالف روي البیتین الرابع والخامس وسنختار من 

  )الرمل):   (2(القصیدة المقطع األول والمقطع الرابع و األخیر، إذ  یقول

ُوِمي َنْنَصِرفْ  - 1   َعِن ِدیاٍر َما لَنا فِیَھا َصِدیقْ #    ُھَو ذا الَفْجُر َفق

  َزْھُرهُ َعن ُكلِّ َوْرٍد َو َشقِیقْ #  َما َعَسى َیْرُجو َنَباتا َیْخَتلْف     - 2

نَّى َیأَتلِْف     - 3 َ لٍب ُكلُّ َما  فِیَھ َعتِیقْ   #َوَجِدیــُد الَقلِب أ ُ   َمـَع ق

بُح ُیَناِدي َفاْسَمِعي    - 4 ـِمي  وَ #  ُھَو َذا الصُّ ُ   َنـْقَتفِي َخطَواتھِ  َھل

ِعي     َمَساٍء  َقـْد َكَفانا ِمنْ  - 5 َنَّ #  َیدَّ ـبِح مْن آَیاتھِ  أ   ُنـور َالصُّ

  :و في المقطع األخیر یقول 

ِالدَ - 1 ـكِر َیا َمْھدَ   َیا ب ِّ َى   الف ُّوا   #   األل ـَبُدوا الَحـقَّ َو َصل َ   للَجَمالْ  عـ

ا طلْبَناكَ - 2 َ َرْكبٍ   مـ ِ ٍُن أوْ #  أْو َعـلى    ب َخیلٍ   َمــْتِن ُسـف ِ   َو ِرَحالْ   ب

  فِي َجُ◌نوِب األرِض أْو َنْحَو الشَّمالْ #  لْسِت فِي الشَّرِق َوال الَغرب َِوال - 3

ِحاِر - 4 َْوِكرالَحِرجْ #  لْسِت فِي الَجوِّ َوال َتحَت الب ھِل َوال ال   لْسـِت فِي السَّ

َُؤاٌد َیْخَتلجْ   فِي أْنـتِ #  َوَناٌر   ْنَوارٌ أ أَنـِْت فِي األْرواِح - 5   َصــْدِري ف
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وقد تخللت ھذا البحر بعض الزحافات  ،ففي المقطع األول وّظف الشاعر بحر الرمل 

  . والـعلل كالخبن والحذف والقصر

  :أّما القافیة فأبرز معالمھا ما یلي -

یاء مكونة مقطعیا مردوفة بال مقیدة الثالثة أبیات األولى بروي القاف، وھي قافیة -

  ).00(/، ومترادفة  )روي ساكن/ ردف/ متحرك (أي) ف رْ (/بالشكل التالي 

َموصولة مردوفة باأللف ) متحركة(البیتان األخیران بروي التاء، وھي قافیة مطلقة -

  ) 0//0(/ومن القوافي المتداركة , )ف ر و خ(/ مكونة مقطعیا بـ خروجبوصل و

وعلل المقطع األول إال , لشاعر بحر الرمل  أیضا بزحافاتوفي المقطع األخیر  التزم ا

  :أّن القافیة كانت بالشكل 

أي ) ف رْ (/الثالثة أبیات األولى بروي الالم، و قافیة مقیدة مردوفة باأللف على شاكلة -

  .القوافي المترادفة 

لقوافي من نوع ا) رْ // 0(/البیتان األخیران بروي الجیم، وھي قافیة مقیدة على شاكلة -

  .المتداركة 

وخالصة القافیة أّنھا تنوعت إیقاعیا بین المترادف والمتدارك إلى جانب أشكالھا 

  ).رْ // 0(/ و ) ف رْ (/الخارجیة المتنوعة بین 

ا من الـناحیة اإلیـقاعیة مع محاكاتھ ) القاف(فـنلمس في المقطع األول بـروز صوت , ـ أمَّ

، وھو صوت شدید مھموس یوحي )القلب/تیق ع/شقیق /صدیق (الصوتیة لبعض الكلمات

یوحي بالحركة والنشاط لتنفیذ ھذا ) نقتفي/قومي(وفي, في ھذه الكلمات بالترابط واللحمة

وإن كان , الترابط، وفي ذلك فإّن المحاكاة الصوتیة للمعنى، إّنما ھي طاقة خالـصة

أضف إلى , )1(وإنما یحاكي نشاطھ, الصوت المحاكي ال یصور الشيء الموصوف تماما

                                                             
  38ص, رابح بوحوش اللسانیات:ینظر  1



 166

بالمقطع ) 3,4(في البیت...)  وال.......#..وال....لست(ذلك التردیدات الصوتیة بالشكل

  . األخیر، والتي نفى بھا الشاعر المكان واالتجاه لـیحدد الموضع في الصدر والروح

والذي قال فیھ میخائیل , نسیب عریضةو ال نبرح جوَّ الرابطة القلمیة حتى نعرج على 

حسـبك أن تقرأ قصیدة أو قصیدتین من نظم نسیب عریضة لـتشعر أنك في  <<نعیمة  

, صافي النبع, خفیف الظل, حضرة شاعر فذ، رحب الخیال، مرھف الحس، رفیع الذوق

، و یوصف شاعرنا بأّنـھ قـطب من أقطاب التـجدید في الشعر قلبا )1(>> صـادق الـنبرة 

من االعتداد غیر المستحب فقد ُخیل لھ أنھ وحمــاسھ للتجدید تركت فیھ نوعا , و قالبا

، الـذي نشـر )األرواح الحائرة(، و إذا تصفحنا دیوانھ الوحید )2(وحده َسنده و ِعماده 

قصیدة تجدیدیة ) 41( قـصیدة تتخللھا)  100(، وخّص لھ) نیویورك(بـ) م1946(سنة 

عدد ما نظمھ وأخرى متعددة األبحر، ویصل , تضم موشحات، وقصائد منوعة القوافي

بیتا تجدیدیا، أو ) 700( بیتا یتخللھا ما یقارب)  1400( من أبیات في الشعر العربي إلى 

 . من شعره كلھ تجدیدي%)  51(ما یعادل نسبة 

إنَّ من أبرز شواھده الشعریة التجدیدیة الـتي تتنوعت فیھا الـقوافي مع الحفاظ على       

بیتا تتوزع على مقطعین كل مقطع ) 12( ن من، التي تتكو)صالة(وحدة الوزن قصیدة 

  )مجزوء المتقارب):                         (3(إذ یقول فیھا , بستة أبیات

اخَرْه #  َوَقْفُت َو َقـد َضاَق ِبي   - 1   َسبیُل الُمَنى السَّ

ِي   - 2 َْم یبَق ِمـْن َمْذَھب   ِسـَوى َكَدُر اآلخَرْه #  َو ل

ُوال   َوَقْفُت َوِحیًدا َضـ- 3 َجْن◌ْ #  ل   َضِعیًفا َحلیَف الشَّ

الِة َطِویـال  - 4   لَِمْن؟ ِكْدُت أْنَسى لَِمْن ؟#  أریُد الصَّ

الِة؟#  إلى َمـْن یَُصلِي َفًتى  - 5 َد َغـْیَر الصَّ   َتـَعوَّ

َغیِر اإللــِھ #   َو أْشَغَل َقلًبا َعــَنا   - 6 ِ   َو ظلَّ ب

  :و یقول في المقطع التالي 

                                                             
  , 661قصة االدب المھجري ص : محمد عبد المنعم خفاجي  1
  .663المرجع نفسھ ،ص:ینظر 2
  .264األرواح الحائرة ،ص : نسیب عریضة  3



 167

تَفى    أَیا َمنْ - 1 َ   الـَبَشرْ  َوَراَء ُحـُدودِ #  َسَناهُ اْخـ

ـَفا  - 2 درْ #  َنَسیُتَك َیـوَم الصَّ َ   َفال َتْنَسنِي فِي الَكـ

ًما   - 3 ًرا أْرُحـ   َیَرى ُذلَّ  أْمِسي َو َغدْ #  أَیا َغافِـ

  األَبـدْ  َماِرُد  َو ِحلُمكَ   #َمـَعاُذَك أْن َتــْنَقَما - 4

  ِھَي الُمْشَتَھى  َیا َسیِِّدي#  لُمَنى َمَراِعیَك ُخْضُر ا- 5

ـْذ  َحَناَنیكَ  # َو ِجْسِمي َدَھاهُ الَعَنا   - 6 ُ َیِدي  خـ ِ    ب

في الصـدر و ) فُعولن(فھذه القصیدة على بحر مجزوء المتقارب الذي تحذف منھ تفعیلة 

  :أّما القافیة فقد تنوعت داخل المقطع الواحد بالـشكل , العجز

  ل المقطع األوفي  

ُھا - البیتان األوالن بقافیة مطلقة وروي الراء مؤسسة باأللف موصولة بالھاء، و َدِخیل

  ) .0//0(/وھي قافیة متداركة , )س د ر و(/ حرف الخاء بالشكل الخارجي التالي 

وھي قافیة متداركة أیضا , )رْ //0(/البیتان الثالث و الرابع بقافیة مقیدة وروي النون  -

/)0//0(  

ن الخامس والسادس بقافیة مطلقة بروي التاء والھاء الموصولتین بیاء الّمد بالشكل البیتا -

  ) .0/0(/، وھما قافیتان متواترتان ) ف رو(/ الخارجي 

ا    :فنظام القافیة كان بالشكل  المقطع الثانيأمَّ

البیتان األول و الثاني بقافیة مقیدة، وبروي الراء غیر مؤسسة و ال مردفة بالشكل -

  ).0//0(/وھي قافیة متداركة  , ) رْ // 0(/ارجي الخ

البیتان الثالث و الرابع بقافیة مقیدة أیضا، و بروي غیر مؤسسة و ال مردفة بالشكل -

  ).0//0(/، وھي قافیة متداركة  )ز// 0(/الخارجي 

، وھي )ر و/0(/وشكلھا , البیت الخامس قافیة مطلقة وروي الدال موصولة بیاء المد-

ا البیت السادس فھو بقافیة مطلقة أیضا، وروي الدال موصولة , )0//0(/ركةقافیة متدا أمَّ
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ومن ذلك  ) 0///0(/، وھي قافیة متراكبة بالشكل )ر و// 0(/بالیاء  بشكلھا الخارجي 

   :نصل إلى تشكیل  الخریطة التقفویة لھذه القصیدة في البیان اآلتي

  متداركة) س د ر و(/ الشكل الخارجي  ) الراء(مطلقة             2ب+  1ب      1م

  مــــتداركة) رْ //0(/ الشكل الخارجي  )النون(مطلقة            4ب+  3ب         

  واترةمـت) ف ر و(/ الشكل الخارجي     ) الھاء) /(التاء(مطلقة            6ب+  5ب         

  متداركة) رْ // 0(/ الشكل الخارجي  )الراء(مقیدة            2ب+  1ب     2م 

  متداركة) رْ // 0(/ الشكل الخارجي    ) الدال(مقیدة            4ب+  3ب        

  متداركة) ر و/ 0(/ الشكل الخارجي       )    الدال(مطلقة                   5ب        

  متراكبة) ر و// 0(/ الشكل الخارجي        )    الدال(مطلقة                 6ب         

  .البیت= ب/المقطع = م :     مالحظة

ھذا التنوع الموسیقي في القافیة جاء على شكل ثنائي  ـ بین بیتین ـ في إیقاع منسجم 

فینتظره الفم والجسم , فھو بشكل یكاد یكون قیاسیا, األصوات رغم صفاتھا المتنوعة

جریانھ على اللسان، فالشعر یستمد قوتھ من صدى موسیقى القافیة التي تتردد  لسھولة

  ).  1(بصورة قیاسیة

  

  

  ) :األندلسیة(ـ  في الشِّعر الجُنوبي 2ـ أ

ّع شعراء العصبة األندلسیة للتجدید  الشعري على مستوى الشكل و المضمون      تطل

ذلك , فوزي المعلوفء الشعراء واھتموا بإیقاعات الجدیدة اھتماما كبیرا، ومن ھؤال

الوجھ المھجري المشع الذي أجمع متذوقو الشعر على سحره الخاص، ومناخھ العذب 

                                                             
  95روز غریب،النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، ص:ینظر   1



 169

) بساط الریح(على " طھ حسین" وعدوه رائد اتجاه ممیز في الشعر العربي، فیوم رأى

وأي فـن , وأي روح, فأي نفس حلوة, ھذا شعر جید رائع جمیل<< ھتف قلمھ یقول  

  . )1(>> ى خلیقة البقاء  وأي موسیق

أنَّ فوزي المعلوف یمثل اتجاھا خاصا في الشعر ) علي أحمد سعید( "أدونیس" یرى   

، ولم تتح األیام لفوزي )2(وإبراھیم ناجي , ورثھ فیما بعد الشابي، وعلى محمود طھ

ّفھ جدیر بالبقاء, المعلوف أن یكثر من نتاجھ على بساط (فمن أھم أثاره , والذي خل

)   تأوھات الروح( ، و)أغاني األندلس(و, )شعلى العذاب(، ومجموعة شعریة )ریحال

، إذ یبلغ مجموع قصائد فوزي المعلوف )3(، وھي مجموعات قصیرة )من قلب السماء(

قصیدة تجدیدیة أي ما یساوي نسبة ) 20(منھا, بیتا) 821(قصیدة تضم حوالي ) 77(

بیتا تجدیدیا أي ما یعادل نسبة ) 299(من مجموع القصائد تحتوي على%)  25.9(

من مجموع أبیاتھ الشعریة، ولقد اقتصر التجدید عند فوزي على بعض %)  36.5(

/ الموشح) (قصیدتان/ السریع(، و)قصیدة 11/ الخفیف(األبحر، وھي على الترتیب 

وھذا في )  01/مجزوء الكامل(و, )01/المتدارك(و, )قصیدتان/أحذ الكامل(، و) موشحان

ع دواوینھ الشعریة المنشورة، ویالحظ أنَّ الشاعر جّدد كثیرا في بحر الخفیف ب مجمو

بیتا تجدیدیا؛ أي نصف مجموع أبیاتھ التجدیدیة ) 165(قصیدة، وھو ما یساوي ) 11(

)4.(  

باقة (بیتا بعنوان ) 31(ومن قصائده التجدیدیة موحدة الوزن ومنوعة القافیة  قصیدة من

  )السریع(                                             ):   5(یقول فیھا ) زھر

اِھره  - 1               ھِر #    ِسیِري إلى َمْعُبوَدتِي الزَّ   ........یا طاَقة الزَّ

ٌ ُتــْھِدي إلى َعاِطَره  2              .......ِعْطًرا إلى ِعْطرَ #   ـ َعاِطَرة

                                                             
  . .30فوزي المعلوف ص : ربیعة أبي فاضل  1
  30المرجع نفسھ، ص: ینظر  2
  .09- 08،ص )مختارات (ي فوزي المعلوف مناھل األدب العرب: ینظر  3
 2007إشراف ،محمد أحمد السویدي ،اإلصدار الثالث ،المجمع الثقافي ،أبو ظبي ) قرص(موسوعة الشعر العربي،,فوزي المعلوف :ینظر   4

  اإلمارات المتحدة
 .16-15 ،ص)   مختارات (فوزي المعلوف ،مناھل األدب العربي :  5
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  ـــــــــــــــ                                   

َْوكاَن لِي#      َسوَف َتَناِمیَن َعلى َصْدِرَھا   -1                ُیْھَنیِك َھذا الَحظُّ ل

ھَد ِمْن َثْغِرَھا   2            غر ُِمْنِ◌ َمْنَھِل          #      ـَوَتـْنھلیَن الشَّ   َیانِْعَم ذلَك الثَّ

             )) ----------                #--- ------------((  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

  .......َو َساَعة الَحـْشِر #    ال الَموُت أْخَشاهُ َو ال اآلِخَرة  - 1            

اِحَره   2              ........الُعْمِر  ُتْغنِي َعنِ #    ـ َفَساَعٌة َمَع َظبیتِي السَّ

  ـــــــــــــــ                                  

َسَھا  1             ْ َجى َرأ   َفوَق الفِراِش الَخافِِق الَحالِِم #   ـ َو ِحیَن ُتلقِي فِي الدُّ

اِعم#   َفَدْغِدِغي بـِـالِعْطِر إْحَساَسھا  -2              َو لَیْنَتِشْر فِي ِجْسِمَھا النَّ

  ))    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ#ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ((             
  

م الشاعر ھذه القصیدة المنتقاة من دیوانھ      مقاطع كل ) 10(إلى) شعلة العذاب(لقد قسَّ

التزم فیھا الشاعر بحر السریع، ومما , أبیات) 06أو  04( مقطع بیتین ثم الذي یلیھ

  :یالحظ على وزنھ

أو ) َفْعلن, ُمستفِعلن(یتان جاء في كل القصیدة مجزوء العجز بالشكل المقطع الذي یضم ب-

  ) .ُمتفِعلن، فِْعلن(

  . أبیات جاء على وزن السریع)  06أو  04(المقطع الذي یضم -

ا القافیة فقد تنوعت بالشكل التالي   : أمَّ

  )0/0( /وھي قافیة متواترة,) ر و 0(/ مطلقة بروي الراء  ):  1م (قافیة المقطع األول -

  )0//0(/،وھي قافیة متداركة )ر و 0(/ مطلقة بروي الالم ):  2م (قافیة المقطع الثاني  -

  )0/0(/وھي قافیة متواترة ,)ر و 0(/ مطلقة بروي الراء ):  3م (قافیة المقطع الثالث  -

  )0//0(/ھي قافیة متداركة ) س د ر و(/ مطلقة بروي المیم  ):4م(قافیة المقطع الرابع  -
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و المقطع ) ر و/ 0(/الفرق بین قافیة المقطع الثاني، والرابع لیس إیقاعیا بل شكلیا بین ف

  .بوجود التأسیس و الدخیل) س د ر و(/ 

في المقطع األول بین آخر كلمة في البیت وآخر كلمة من النصف  لتصدیرـ ظھور ا

الثاني بـكل  مع بروز توازن صوتي في البیت) عطرا/ عاطرة(, )الزھر/ الزاھرة (األول

في المقطع )  الـبیت الثاني(إلى جانب الـتكرار, )عطر/ عطرا(, )عاطرة/ عاطرة(شطر

  ).1(الثاني،  مما یقوي الوحدة و التمركز الناجم عن التكرار في القصید 

  )المتدارك):                (2(یقول فیھا ) الفتنة (و للشاعر أیضا قطعة بعنوان  

  أْوَقْدُت الـَفْتَنَة فـِي الَقْصِر #  َشرارِة َمــْكٍر ِمْن فِـْكِري   بـِ – 1               

ُْرَصُة َفاْنَھْش َنْھَشا#  اْنَھْض َواْبِطْش َبْطًشا  ) َعليٌّ (ـ َفـ 2                  أَتـِت الف

ُ األْعـَدا َخمْ #  ـ  َواْفُتْن َو اْفـتْك َو اْنَحْر َو اْمِكْر  3                ْحَمرْ َفـَدم َ   ٌر أ

  َشـْرًقا َغْرًبا ُطوال َعْرَضا#  ـَو َدَھـاَك َفـھُزَّ بـِـِھ األرَض   4               

ھذه المقطع  في غرض التحریض و االستنفار جاء على وزن المتدارك  منوع الروي  

  في القافّیة: ونظامھ كاآلتي 

  .ة متواترةو ھي قافی) ر و 0(/مطلقة بروي الراء على شاكلة  -1البیت 
  .و ھي قافیة متواترة) ر و 0(/مطلقة بروي الشین على شاكلة  -2البیت 

  .و ھي قافیة متواترة) رْ /  0(/مقیدة بروي الراء على شاكلة  -3البیت 

  .و ھي قافیة متواترة) ر و 0(/مطلقة بروي الضاد على شاكلة  -4البیت 

حد إال أن الشكل الخارجي لھا منوع یالحظ مما سبق أّن جمیع القوافي متواترة بإیقاع وا 

  .مع وجود الوصل في القافیة المطلقة) تنوع الحروف الصامتة(رویا 

ا في التوازنات الصوتیة، فُیرصد ذلك التكرار الصوتي الصرفي بصیغة ) اْفِعل(ـ  أمَّ

وھي تصریعات , ....)انحر/افتك/انھش/ابطش/انھض(والثالث , لألمر في البیت الثاني

                                                             
  28ثره في النقد العربي، صالنقد الجمالي وا,روز غریب :ینظر  1
   03إشراف محمد أحمد السویدي ، اإلصدار) قرص(موسوعة الشعر العربي : فوزي المعلوف  2
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، یرسم بھا الشاعر صورة أو یساعد على تكوینھا حیث یكون ھذا التكرار في )1(صرفیة 

  ).2(تتابع صوتي في البیت الواحد أو عبر كلمات

ال نبرح فضاء العصبة األندلسیة حتى نعرج إلى شاعر آخر، وھو رشید سلیم الخوري    

ام لقصائده من المجموع الع) % 11.1( الذي تجاوزت نسبة قصائده التجدیدیة) القروي( 

بحرا كما رأیـنا في ما سبق، ) 12(قصیدة تجدیدیة في )  71( الشعریة؛ أي ما یعادل

ومن أبرز شواھده ضمن القصائد صغیرة الحجم موحدة الوزن و منوعة القافیة قصیدة 

  )مجزوء الكامل(                     ):3(، إذ یقول فیھا ))(ُسبعلْ (

ْذَبحَ - 1 َ ُُھٌ◌ َوَھَب الَجَرسْ #  ا   َوَھـَب الَكنیسَة مـ   َو َرفِیق

داِء إلى  الـِعَبا    - 2   َدِة َو التَّطھِر ِمن الَدَنسْ #  ال للـنِّ

اِس َمْعـ  3 یُن ِعنَد النَّ ُب َو الَھَوً◌سْ #  ـ  فالدِّ   َناهُ التََّعصُّ

  ـــــــــــــــــــــ         

  عَد الِعزِّ فِي ُذلْ ِھَبَتیِن بَ #   َو َتَعاَرَكــا َفَقداَسة الـ   - 1

یِھَما     - 2 َ َفَساِت أْرُجلْ #    َمْطُروَحتیِن َعــل   َتَتناَوُب الرَّ

ـَراِك یا لبناُن ُسبعلْ #   ُعْقَبي الَجِمیِع َو لیَت ُكـ   - 3 ُ    لَّ ق

كل مقطع بـثالثة أبـیات تحمل غرض الـھجاء , القصیدة مكونة من قسمین أو مقطعین

  :ل ، و قد لوحظ علیھ ما یأتي واألسف على مجزوء الكام

لتدویر الشعري، التّي لھا داللة إلیقاعیة نفسیة ترتبط بالشاعر في محاولة اـ  خاصیة  

استمراره لنقل الموقف و الصورة من دون فصل مما قد یجعلھ ال یتكلف في البـحث عن 

  .كلمات أو ألفاظ تلتزم حدود الشطر المنفصل 

ا في قافیة المقطع األول    :فما نسجلھ أمَّ

  .وھي قافیة متداركة , )رْ // 0(/ـ  ُبروز قافیة مقیدة بروي السین على شاكلة   

                                                             
  111محمد العمري،تحلیل الخطاب الشعري،ص:یتظر  1
  31األسلوبیة الصوتیة ،ص: محمد صالح الضالع:ینظر   2
  .579 ، ص)الشعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي  3

  .قریة في شمالي لبنان: بعل سُ (*) 
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وھي قافیة      , )رْ / 0(/قافیة المقطع الثاني مقیدة أیضا بروي الالم على شاكلة  -

متواترة، فاالختالف في القـوافي كان على المسـتوى اإلیقاعي ولم یختلف كـثیرا على 

  .لي المستوى الشك

بیتا نظمھا بطلب من أحد )  11(، من )رحماك(ومن قصائده المتوسطة قصیدة    

  )مجزوء الرجز):                               (1(إذ یقول فیھا , أصدقائھ الملحنین

  َو أنِجِزي ُحـرَّ الُوُعودِ #    ُرْحَماِك َیا لمیاُء ُعوِدي  - 1

ِي  - 2 ُد الَبیِن  َرَباب َ ْبلْت یـ َ اَر ُعوِدي  # أ َ ْوتـ َ َعْت  أ   َو َقطَّ

  َفــرَّ ُھَزاُر األْنِس ِمّني#   ُمْذ ِغبِت َیا لمیاُء َعنَّي   - 3

لْت تلَك األَغـانِي   - 4 َحْت َروُض األَمانِي#   َوُبدِّ   َو ُصوَّ

  :إلى أن یقول

ِي  أ-   9 راِب  #   بیُت ال أْغــلُِق َباب السَّ ِ دُع  َنْفِسي ب َ ْخـ َ   أ

ــولُ-10 ُ َْمَیــھ   أق ـجأًة  َعلِیـھِ    #ُرّبَما ل َ   َتْدُخلُ فـ

ا َنــاِمي   -11 ِ   َعلّي أَراَھـا فِـي َمَناِمي#  َیا ُمقلتِي ب

فالقصیدة من مجزوء الرجز، إال أّن الشاعر جّدد في التفعیلة بإدخال سبب خفیف  

  .العاشر في جمیع األبیات إال البیت ) ُمستْفِعالُتن(فأصبحت  لترفیلبوساطة ا

   :ـ   أّما القافیة فكانت غنیة بالتنوعات اإلیقاعیة و التشكیلیة نرصدھا كاآلتلي  

  .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي الدال على شاكلة : 1ب-

  .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي الدال على شاكلة : 2ب-

 .ترة متوا) ر و 0(/ قافیة مطلقة بروي النون على شاكلة : 3ب-

 .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي النون على شاكلة : 4ب-

 .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي الباء على شاكلة : 9ب-

 .متواترة ) ر و 0(/ قافیة مطلقة بروي الیاء على شاكلة  10:ب-

                                                             
  .519 ص,) الشعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي  1
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 . متواترة) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي المیم على شاكلة  11ب-

و بعضھا شدید في ) الـدال ، الباء، الیاء، المیم(عة رویا بین المجھورة فالقوافي كلھا منوّ 

كما , ، والبعض اآلخر رخـوي أو احتكاكي ؛ النون  الیاء)الدال، الباء، المیم( نفس الوقت

نالحظ ذلك التواتر الكلي في إیقاعات القافیة بشكل منتظم رغم اختالف الشكل الخارجي 

وھو الشاذ في البیتین ) ر و 0(/وغیر المردوف , الغالب)ر وف (/ للقافیة بین المردوف 

 .الثالث و العاشر

في كل ) العروض/الـضرب(المتوازي إذ تتفق الكلمتین األخیرتین  الترصیعـ بروز إیقاع 

بیت وزنا ورویا بشكل قیاسي، وھو ما یكسب القصیدة نغما ممیزا داخلیا یمثل ذلك الخیط 

  . لیعبر عن حالة شعوریة متكاملة) األبیات(الخیوط النفسي الذي تتشابك فیھ كل

) الرابطة األدبیة( مـؤسس جـورج صـیدح فـي فضاء جنوبي آخر یطل علینا      

وصـاحب دواوین شعریة  , )م؟1978ـ 1893( ذلك الشاعر السوري , باألرجـنتین

) مریكیةأدبنا وأدباؤنا في المھاجر األ(، وكتاب )شظایا حزیران /نبضات /النوافل (

  ).1(والذي قدم فیھ للمشرق األدب المھجري الجدید بصدق وموضوعیة 

ولجأ , آمن ھذا األخیر  بالتجدید الصوتي واإلیقاعي على مستوى القصائد موحدة الوزن

) شظایا حزیران(وفي أھم دواوینھ الشعریة  ،كنظرائھ إلى تنویع القافیة شكال وإیقاعا

من مجموع القصائد الشعریة  تناول فیھ  ) % 6( ھ نسبةالذي لم تتعدى نسبة التجدید فی

) ُرّدھم(عّدة أبحر بتجدید على مستوى القافیة، ومنھا بحر الرمل بقصیدة تقلیدیة بعنوان 

) دیر یاسین(بیتا على نفس الوزن  بعنوان ) 27(بیتا، و قصیدة تجدیدیة من ) 12( من

  )الرمل(     ):2(یقول فیھا , )م1946( قّسمھا الشاعر إلى ستة مقاطع نظمھا في سنة

یل ِسْتِر الِمْجِرمیْن   - 1 َّ ُّجاُر   بیَت  المقدِس #  َتحَت ِسْتِر الل   َطَرَق  الف

  إْن َتـكْن َنامْت ُعیُون الَحَرِس #  ـ َیا فلسطیُن َعلى َمْن َتْعُتَبیْن   2  

  ـــــــــــــــــــ                            

                                                             
  851،ص  2المھاجرة والمھاجرون ،مج,خالد محي الدین البرادعي:ینظر  1
  .48ـ 43شظایا حزیران  دار القلم بیروت ،د ت لبنان، ص : جورج صیدح  2
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ھِ #   َعِن الَوْجِھ القَِناْع   َنَزَع الَغـربُ - 1 ِ   َو ََرمى الشَّرَق بَما فِي  َقاب

باعْ  ـ2 ـأظفاَر السِّ ِ َ◌د األْفَعى ب ِھ #     َروَّ ِ نَیاَبھا    ِمْن  َناب َ   َو َسَقى    أ

ھِ #  أْصَبَح إسرائیلُ ُیْخَشى َو ُیطاْع   - 3 ِ   َوَغَدا َعْزرائِیُل  مِن ْ  ُحّجاب

  َما  َنَجا  ِطْفٌل َو ال َشیٌخ ُنِسي#  الَقطیْن  )یاسینَدیِر  ( َذَبُحوا  فِي- 4

باَیا فِي َذَماِر  الَغاِصبیْن   - 5   كالَمھا  فِي  َمْخلِب  الُمْفَتِرِس #  َو الصَّ

  :لیقول في المقطع الخامس 

نیا الَعَفاْء   - 1 ِي#   َدیـَر یاسیَن َعلى الدُّ نیِم األْجَنب   إْن َتكْن ُدنیا الزَّ

ماْء  ثأُرَك ا- 2 ارُخ فِي َسْمِع السَّ ُلوَب العربِ #   لصَّ ٌ َتكِوي ق   َجْمَرة

اْء    - 3 َ مـ ِي#   َقَسًما َما ُھَدَرت تلَك الدِّ ب   َوِھَي فِي ِذمَّة ِعَیَسى َوالنَّ

ـدِت الُمْفــَترقیْن   إ- 4 ََّ◌ھا َوحَّ   َفَتَناُدوا  للـِجھاِد   األْقَدِس◌ِ #   نـ

ََخُذوا الَعْھَد َعلى الرُّ - 5 َّما َیْیأِس◌ِ #   وِح األِمیْن  أ ََن ل   إنَّ َمـْن  آمـ

  ) :السادس( و یقول في المقطع األخیر

اِعَقھْ #  َیـا َبنِي أمِّي َمَتى الَجّو َرْعـْد    - 1   َفْجُروا الَبَرَق َوُكوُنوا الصَّ

ُ انَعقْد   - 2 ُوا ِریًحا َمَتى الَغْیم یُح الُغیوَم الخَ #  َواْعِصف َشُع الـرِّ   افَِقھْ َتقـْ

ُوا أَحْد     - 3 ُوا هللا َو الَتـْخش اِدَقھْ #  َحـالِف َ ََمالٍت صـ   َواْحِملـوَھا حـ

ُِس◌ِ #   َقـْد َھَزً◌ْزَنا َعْرَش َربِّ الَعالمیْن   - 4 ـُدعاٍء ِمـْن  َقـَراِر األْنف ِ   ب

دَ #   َربِّ َھْدًیا ِمنَك  َیْھِدي الَحاِكمین ْ   - 5 ُِس َوّقـَنا َثـــانِیَة   األنـْ   ل

فقد إنَّ أھم ما نالحظھ  ھو االعتماد على نظام خاص  بالقصیدة في تقسیمھا وتقفیتھا       

  :بالشكل التالي مقاطع، والتزم نظام قافیة معین ) 06(قّسم الشاعر القصیدة إلى

  )قافیة داخلیة تلحق الشطر األول بروي النون( البیت األول:             1المقطع 

  )قافیة خارجیة تلحق الشطر الثاني بروي السین(                                  

  )قافیة داخلیة تلحق الشطر األول بروي النون(  البیت الثاني                    

  )قافیة خارجیة تلحق الشطر الثاني بروي السین(                                 



 176

ا بقیة    :التزم الشاعر خمسة أبیات بنظام قافیة بالشكلفقد :      المقاطع المتبقیةأمَّ

  القافیة ع-------- القافیة س -------------- :البیت األول                           

  القافیة ع--------- القافیة س -------------- :البیت الثاني      

  القافیة ع--- ------- القافیة س -------------- :البیت الثالث                         

  عَ القافیة ------ َس القافیة --------:أما البیت الرابع و الخامس                    

  

  .رموز لحروف الروي المختلفة)  س،َس،ع،عَ (كل من : مالحظة                            

ا ما یخص الوزن فھي كلھا على وزن الرمل     .ـ أمَّ

ما الحظنا سالفاـ  مع تنوع أحرف الروي داخلیا و ـ  تنوعت القوافي بین األشطرـ  ك

  :خارجیا  في تشكیل ھذه المقاطع بالبیان اآلتي

  :                المقطع األول

  )الشطر= البیت، ش = ب(بحیث                            

  ، و ھي مــترادفة )ف رْ (/ قافیة مقیدة بروي النون على شاكلة  -1ش :  1ب 

  ، و ھي متداركة)ر و/ 0(/ قافیة مطلقة بروي السین على شاكلة  -2ش         

  و ھي مــترادفة , )ف رْ (/ قافیة مقیدة بروي النون على شاكلة  -1ش :  2ب 

  ، و ھي متراكبة)ر و// 0(/ قافیة مطلقة بروي السین على شاكلة  -2ش  

 : المقطع الثاني

  و ھي مـــترادفة , )ف رْ (/ قافیة مقیدة بروي العین على شاكلة -1ش :  1ب 

  ، و ھي متداركة)ف ر و خ(/ قافیة مطلقة بروي الباء على شاكلة - 2ش         

  ،و ھي مـــترادفة ) ف رْ (/ قافیة مقیدة بروي العین على شاكلة -1ش :  2ب 

  ، و ھي متداركة)ف ر و خ(/ قافیة مطلقة بروي الباء على شاكلة -2ش         

  ،و ھي مـــترادفة ) ف رْ (/ ة بروي العین على شاكلة قافیة مقید-1ش :  3ب 
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، و ھي )ف ر و خ(/ قافیة مطلقة بروي الباء على شاكلة -2ش         
  متداركة

  ، و ھي مـــترادفة )ف رْ (/ قافیة مقیدة بروي النون على شاكلة -1ش :  4ب 

  ادفة، و ھي مـــتر)ر و(/ قافیة مطلقة بروي السین على شاكلة -2ش         

  ، و ھي مـــترادفة )ف رْ (/ قافیة مقیدة بروي النون على شاكلة -1ش :  5ب 

  ، و ھي متراكبة)ر و// 0(/ قافیة مطلقة بروي السین على شاكلة -2ش         

ّھا مترادفة داخلیا  )  1ش(و منھ نصل إلى أن قافیة األشطر الداخلیة  في المقطعین كـل

ّ )ف رْ (/ ولھا شكل خارجي واحد ، فھي منوعة بین )2ش(ّما قوافي األشطر الخارجیة ، أ

التي لھا أشكال  )ف ر و خ(/ ، )ر و// 0(/، )ر و/ 0(/، والمتداركة )ر و(/ المترادفة 

فھذا التنوع اإلیقاعي بین األشطر یؤكد مبدأ الخصائص الممیزة في قیم , خارجیة منوعة

  .)1(المخالفة الصوتیة مما یساعد على تشكیل بنیة الشعر

من  ) الیاس قنصل( من الصور الناذرة في تـنوع القافیة مع وحدة الوزن  قصیدة لـ  

وھي عـبارة عن قـطعة شـعریة من أربعة أبیات أتّمھا الشاعر , شعراء الرابطة األدبیة

  )المتقارب):         (2(إذ یقول فیھا ) الحب العمیق(بعنوان ) بأمي( بكلمة 

َعاِد   تَ  - 1 ِ ـاُح الب َ ُؤاَد  ِریـ   َك َھـّزا َعَنْیَفا َو َدْمُعَك َیْھِمي#  ُھزُّ  ف

2 -  ً َِھمْ # َو َقْد َرَسَم الّشوُق َرْسًما َجلِیا ِِس   الُمْدل   َعلى َوْجـَِھك الَعاب

  َو أنَت    َفِریسُة  ُحْزٍن َو َغمْ #  فأنَت َضـِحیَُّة َدْھٍر َخـُئوٍن  - 3

ْفَحٌة ُحبٍّ - 4 َ َمْن  َیا َغریُب ُتَفِكْر ؟#     َو فِي َزَفَراتَِك   ل ِ   َعِمیٍق   ب

ُمِّي                                  أ ِ   ... ب

  )  .َفُعولن(، وتقابل)بأمِّي(فالقطعة على وزن المتقارب  أتمھا الشاعر بلفظة 

، والمیم صوت شفوي أنفي و متوسط ارتبط )المیم(ـ روي األبیات الثالثة األولى ھو  

ھ(الـحزینة حزنھ الـھادئ على ) غم / المدلھم/ي یھم( بالكلمات مما یوحي بنوع من , )أمِّ

  ) 1(المحاكاة الصوتیة الداللیة بحیث أّن السامع یفھم المعنى من الرنة والوقع
                                                             

  66دبي،صصالح فضل ،نظریة البنائیة في النقد األ:ینظر   1
  .734محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة االدب المھجري، ص :ینظر 2
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  :   ـ  تنوع بین القوافي المقیدة و المطلقة بالشكل 

  مـتواترة ) ر و 0(/ قافیة مطلقة بحرف المیم على شاكلة : 1ب-                 

  متداركة  ) ر رْ // 0(/ قافیة مقیدة بحرف المیم على شاكلة : 2ب-                  

  مـتداركة ) رْ // 0(/ قافیة مقیدة  بحرف المیم على شاكلة : 3ب-                 

  .مـتواترة) رْ // 0(/ قافیة مقیدة بحرف الراء على شاكلة : 4ب-                 

ا قافیة ال   ) .ر و 0(/ فھي مطلقة بحرف المیم متواترة , خروج من المقطعأمَّ

  : نتائج و فوائد 

من خالل ھذا الوصف والرصد ألبرز النماذج الـشعریة المھجریة التي تدخل في إطار 

یمكننا أن نـوجز في  البحور الموحدة و القوافي المنوعة إیقاعیا وشكلیا ،القصائد ذات 

یة الصوتیة التي تـمثل الصورة الـتشكیلیة ألوزان و نـقاط بعض الخصائص اإلیـقاع

  :قوافي ھذه القصائد كاآلتي 

  : بخصوص الوزن

التنویع في استخدام البحور الشعریة من تامة و مجزوءة مع التركیز على البحور -

وتوظیفھا مجزوءة وھذا راجع , )الرجز / المتدارك/ المتقارب/ الرمل/ الكامل(الصافیة كـ

لتعامل مع الوزن المجزوء خاصة إذا كان البحر أحادي مما یساعد على إلى سھولة ا

  . االنتقال من قافیة إلى أخرى بسھولة نسبیة

ندرة ھذا النوع من القصائد ذي الوزن الموحد و القافیة المنوعة بالمقارنة مع نسب -

نسیب عریضة و, ) % 32( وخاصة أبي ماضي, التجدید الشعري عند بعض الشعراء

، وازدادت ندرًة مع بعضھم ممن تراوحت نسب ) % 36.5(فوزي المعلوف  ، و)51%(

  ) % 9(عند جورج صیدح) % 6( عند القروي، و) % 11(التجدید عندھم ب 

خاصیة التدویر في األبیات الشعریة، وھي ِسمة عامة لجمیع الشعراء لما لھذه الخاصیة -

دفقة الشعوریة، كما لجأ بعض من دوافع إیقاعیة و نفسیة تساعد على استمراریة ال
                                                                                                                                                                                         

  95ص,روز غریب،النقد الجمالي :ینظر   1
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الشعراء إلى ظاھرة فصل الشطرین وإظھار التصریع في بدایة بعض المقاطع كما رأینا 

  ).المساء(عند  أبي ماضي في قصیدة 

تقسیم القصائـد إلى مقاطع شعریة متفاوتة الحجم ، والتنـوع داخـل ھذه المقاطع في -

إیقاعیا یكاد یكون مفصوال عن بقیة  مما یضفي على المقطع تنوعا, القافیة و الروي

  .المقاطع مع الحفاظ على الوزن الموحد

في مقابل تقفیة موحدة في آخر ) الصدور(اعتماد تقنیة موحدة في آخر األشطر األولى -

مع الـتنویع في حروف الـروي القصیدة بین المھموسة  , )األعجاز(األشطر الثانیة 

ید ، كما رأینا عند  جورج صیدح في قصیدة والمجھورة في شكل تناظري إیقاعي جد

  .و ھي ظاھرة فریدة في ھذا النوع من الشعر, )دیَر یاسینَ (

اعتماد نظام ثابت في تغییر حروف الروي بین األبیات سواء في الـقصیدة الواحدة أو -

فالنظام األول یعمل على تتابع حرف روي واحد لبیتین، أو ثالثة , في المقطع الواحد

  :و أمثلتھ كما یأتي , تتابعةأبیات م

  :لجبران  بالشكل) البالد المحجوبة(تتابع ثالثة أبیات بروي واحد قصیدة -

  روي القاف←  1ب                                                  

  روي القاف ← 2ب

  روي القاف ←3ب
  روي التاء←  4ب

  روي التاء←  5ب

  :لنسیب عریضة بالشكل) ةصال(أو تتابع بیتین بروي واحد قصیدة 

  روي الراء←  1ب

  روي الراء ← 2ب

  روي النون ←3ب
  روي النون←  4ب
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  روي األلف←  5ب

  روي األلف←  6ب

ا النظام الثاني فعمل على المخالفة في الـروي بین الـبیت و بـیت آخـر بعده   من أمثلتھ  أمَّ

  : لفوزي المعلوف كما رأینا بالشكل) الفتنة(قصیدة 

  الراء روي←  1ب

  روي الشین ← 2ب 

  روي الراء←  3ب

  روي الضاد←  4ب

ا من حیث الموضوع أو الغرض، فرصدنا الوحدة الموضوعیة أو وحدة الموضوع في  أمَّ

القصیدة المھجریة ذات الوزن الموحد والقافیة المنوعة رغم تعدد مظاھر ھــذا الموضوع 

لتي تتطرق لمسائل تأملیة وأخرى وأوجھھ عند الشاعر وطابع التجدید في ھذه المواضیع ا

  .فلسفیة حدیثة

  :بخصوص القافیة -

  :للقافیة في ھذا النمط الشعري الحدیث مظاھر عدیدة ومتنوعة أبرزھا 

  .تنوع القوافي بین المطلقة والمقیدة حتى داخل المقطع الواحد -

تنوع حروف الروي داخل القصیدة، وحتى داخل المقطع الـواحد، وأحیـانا  -

،و ھي الجمع بین "اإلجازة"ت والبیت اآلخر مما یوقع في عیب بین البی

لفوزي ) الفتنة(، ومثالھ قصیدة)1(رویین مختلفین متباعدین في المخرج

 .المعلوف

تنوع ظھـور األشكال الخارجیة للقافیة داخـل المقطع أو الـقصیدة الواحدة   -

) الخروج /الوصل/ الـدخیل / التأسیس (فبعض حروف القافیة بـشكل َجلّي 

كبیت ) ف ر و خ(../ وتختفي بعضھا أحیانا، وأكـثر صورھا على شاكلة 

ھِ # رّوَد األْفَعى بأظفاِر الّسباع :((صیدح  ِ  )). َوَسَقى أنیابھا ِمْن َناب
                                                             

  113محاضرات في  موسیقى الشعر العربي، ص , زبیر دراقي و عبد اللطیف شریفي : نظری 1
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  :كبیت  القروي ) رْ /0(/وأقـل صور ظھورھا خارجیا على شاكلة        

ُُھ َوَھَب الَجَرسْ  # َوھَب الكنیسَة َمْذَبَحا ((                    ))َوَرفِیق

الصادرة في النماذج المدروسة بنسبة ) 0//0(/ـ  احتلت القوافي المتداركة بالشكل 

  بنسبة) 00(/، فالمترادفة )%25(بنسبة ) 0/0(/في مقابل القوافي المتواترة ) 27%(

كل ، وھو مـا یفسر ارتباط النسبة بـالش)%27(، ثم القوافي المتراكبة بنسبة )19%(

تـــنوعت أشكال ظـھورھا  في ) 0//0(/الخارجي للقافیة، فالقوافي المتداركة بالشكل 

ا ) رو/  0(/ ، و )ف ر و خ(/ ، و)رْ / /  0(/ ، و )س د ر و: ( / أربعة أنماط ھي أمَّ

، )رْ / 0: (/تنوعت أشكال ظھورھا إلى ثالثة أنماط ھي) 0/0(/القوافي المتواترة بـالشكل 

، )ف رْ (/ ظھرت بنوع واحد ھو ) 00(/، والمترادفة بالشكل )رو0(/، و )ف ر و(/و 

ومنھ فكلما شاعت ) رو//  0: (/ فظھرت بنوع واحــد ھو) 0///0(/أّما المتراكبة بالشكل 

أو اتسعت دائرة القصائد الشعریة في نـــمط معین من القافیة والتزام إیقاع معین تباعدت 

  .لقافیة المتداركةأشكال تركیبھا كــما ھو واضح في ا

، وبعض ) الترصیع/ التصدیر(بـروز بعض الموازنات الصوتیة  -

ّھا ظواھر عكست  التنویعات الفونیمیة التي تقوم على مبدأ المخالفة، وكـل

  .ترتبط بنفسیة الشاعر وتعبیره) محاكاة (دالالت معینة 

 

  :قصائد ذات البحور والقوافي المتعددة  -ب
د شعراء المھجر بمزج البحور الشعریة في القصیدة الواحدة زادت ُرقعة التجدید عن  

وھذا النمط الجدید یحقق الھــدف الـذي حققھ , باإلضافة إلى التنویع الصوتي في القوافي

النمط األول، وھو إبعاد الرتابة المعتقدة في الوازن الواحد والقافیة الموحدة مما یتیح 

القصائد ذات النمط القصصي، ویحقق ذلك  داخل) المتكلمین(للشعراء تعدد األصوات 

التناغم الصوتي المتنوع من خال تنوع البحور والقوافي، وسـنعمد في ھذا النمط إلى 

الـتركیز على نموذج واحد لشاعر أو شـاعرین من كل مدرسة أو اتجاه طـلبا لالختصار 

  .والتركیز، ومن ثمة استكشاف أبرز وأھـم الخصائص التشكیلیة الصوتیة 
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من أشھر النماذج الشعریة لمثل ھـذا النمط : )الرابطة القلمیة(ـ في الشعرالشمالي 1ب ـ 

والمكونة  من ثمـانیة عشر مقطعا  ,جبران خلیل جبرانلـ"  المواكب"مـن الشعر قصیدة  

بیتا نظمـھا على وزني البسیط ومجزوء الرمل، وغنى فیھا ) 203(، والــتي تضم )18(

فیھا عبق ھـذا التمـرد الملتھب على القـیم المتحجرة التي تقیم على جوھر الحیاة، وبـث 

وبین الخیر والشر، وھي قصیدة تھوم , روابي الحیاة انقسامات غریبة بین العدل والظلم

غریبة تسـعى إلى تجسید ذلك العالم المثالي الـذي ینبغي لھ ) جمع ُدنیا(لتعرج على دنًى 

فموضوعات ,   )1(والـقیم السامیة , اء، والعدلأن یفیض بالجمال والحسن ، واإلخ

إذ یقول في المقطع , القصیدة متعددة ومتشابكة في نفس الوقت ذات طابع تأملي فلسفي

  )مجزوء الرمل/البسیط( ):                2(األول منھا 

ُروا - 1 ِ اِس ال َیْفَنى وَ   #  الَخیُر فِي الّناِس َمْصُنوٌع إذا ُجب ُر فِي النَّ إْن َوالشَّ

ُروا ِ  ُقُ◌ب

كَھا - 2 ــاِس آالٌت ُتـَحرِّ ھِر َیوًما ُثمَّ َتْنَكِسرُ #      َوأكـثُر النَّ ُع الـــدَّ ِ ََصاب   أ
َمٌ  َفـال - 3 ٌ َعل ذا َعـــالِم َ َنَّ ھـ ُول َنَّ َذاَك الــَسیُِّد الـَوقُِر     #   َتق ُـول   َوال َتق

َھا    - 4 َ ُطعاٌن َیِسیُر بـ اِس ق َم َْیْمِش َیْنَدثٌِر َصوُت الرُّ #   َفأفضُل النَّ   عاِة َوَمْن ل

  ..........ال َوال فِیَھا الَقِطیعْ #   لیَس فِي الَغاباِت راِع  .......... - 5

بیعْ #   َفالِشتاُء َیْمِشي َولكْن ............ - 6   ..........ال یَُجاِریِھ الـرَّ

یدا  ............ - 7 ِ اُس َعب لَِق النَّ ُ َبى الُخُضوعْ #  خـ ْ َّذي َیأ  ........لل

اَر الَجِمیعْ #   فـإذا َما ھبَّ َیـوًما ........... - 8 َ  ........َسائًِرا سـ

اَي َوَغّن   ..........  - 9 ُولْ #   أْعِطنِي النَّ  .........َفالغنا َیْرَعى الُعق

قى   .... -10 َ اَي أْبـ  ◌ْ ..........م ِْنِ◌ َمجیِد َوَذلِیــلْ #  وأنیُن النَّ

 ):3(وفي القطعة الالحقة یقول

اِس ُسبلٌ باَن أْولَھاَوا - 1 ھُر َوالقدرُ   #  لعلُم فِي النَّ ا أَواِخَرھا فالـــدَّ   أمَّ
                                                             

  .20- 19دراسة في شعر جبران خلیل جبران، ص : سلیمان كامل: ینظر 1
  199،ص ) العربیة(المجموعة الكاملة : برانجبران خلیل ج 2
  201المرجع نفسھ   ، ص  3
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ھِ  - 2 ِ ٌ إْن ظفِرَت ب م  َوِسرَت َما َبیَن أبناِء الَكَرى َسِخُروا#     أْفَضلُ الِعلِم ِحلْ

 َعـْن َقْوِمِھ َوھَو َمْنُبوٌذ َوُمـْحَتقرُ   #فإْن َرأیَت أَخا األْحالِم ُمْنَفرًدا     - 3

ُبُھفَ  - 4 بّي َوُبْرُد الَغِد َیْحُجـ ٍة بـِــِرَداِء األْمِس َتأتِزرُ   #    ُھَو النَّ  َعْن أمَّ

نیا َوَساكنِھا - 5 اُس أْو َعَذُروا  # َوُھَو الَغریُب َعِن الدُّ  َوُھَو الُمَجاِھُر الَم النَّ

َدى ُمالَینةً  - 6 دیُد َوإْن أْبـ  اُس أْو َھَجُرواَوُھَو الَبعیُد َتَداَنى النَّ   #  َوُھَو الشَّ

مٌ ........... - 7  ........ ال َوال فِیھا الَجُھولْ #    لیَس فِي الغاباِت ِعلْ

ُل َھذا الَجلیلْ   # فإذا األْغَصاُن َمالتْ ........... - 8 ــْم َتق َ  .......ل

اِس ُطّرا........... - 9 َم النَّ ُولْ   #  إنَّ ِعلْ  ......َكـَضباٍب فِي الـُحق

ُِق یـُزولْ   #  فـإذا الشَّمُس أطلتْ ..  -10  ......ْمِن َْوَرا  األف

اَي َوَغّن   ..  -11  .....َفـــالِغَناُء َخْیُر الُعلومْ #  أْعطنِي النَّ

ِ َیْبَقى.. - 12 اي نــیُن النَّ َ ــجومْ   #  وأ  ......َبْعَد أْن َتطَفا النُّ

 وقد نجد ما فوق ذلك كما, لقد ُبنیت مقاطع قصیدة المواكب على عشرة أبیات في أغلبھا

أي  –، ومن الوھلة األولى نالحظ تقسیمھا )بیتا  12(ھو واضح في المقطعة الالحقة 

وكلھا على روي  , إلى  مجموعتین مجموعة أبـیات أولى من بحر البسیط –القطعة 

ثم مجموعة أبیات ثانیة من بحرمجزوء الرمل  , الذي اتبعھ في كـامل القصیدة" الراء"

 ).  المواكب(النظام في كامل قصیدة برویین مختلفین، وقد اتبع ھذا 

ا المواضیع فكل مقطع أو قطعة تعالج موضوعا منفصال یصور في  ) الكتلة األولى(أمَّ

بصـور إیجابیة ) الكتلة الثانیة( بصورة سلبیة ترتبط بالبشر، وفي المجموعة الثانیة 

كلم فیھ عن ترتبط بالغاب والطبیعة، وھـكذا كما ھو واضح في الـمقطع األول الذي یـت

فینفي ھذه العبودیة في الغاب ، ویعود في المقطع الالحق لـیتكلم عن العلم , عبودیة البشر

  .السائد بین الناس ثم ینفي العلم والجھل في الغاب في نفس المقطع

  :إنَّ أھم وأبرز مـعالم ھذا النمط مـن حیث الوزن ما نالحظھ في المقطع األول 

ّ من  ـ األربعة أبیات األولى من بحر البسیط  تتضمن نـظرة حـول العبودیة أما

فمنظومة على وزن مجزوء الرمل , البیت الخامس إلى البیت العاشر
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نھا موضوع العبودیة في الغاب وقد نفى ھذه ) فاِعالتن،  فاِعالتن( ضمَّ

 . الصورة في أحضان الطبیعة

ا القافیة بیات األولى، وھي قـافیة في األربعة أ" الراء" فقد التزم جبران رّوي   :أمَّ

، تنتمي إلى فئة القوافي المتراكبة إذ تشترك فیھا )رو// 0(/ مـطلقة على شاكلة 

وقـافیة األبیات , )یندثر(أو لفضة واحدة تامة , )إن قبروا( لفظتان في البیت األول 

في األبیات األولى  وبروي " العین" فھي بروي , المتبقیة على وزن مجزوء الرمل

وكلھا قواٍف مقیدة  ومـردوفة أحیانا بالـیاء  أو واو المّد , في البیتین اآلخرین" م الال"

 تنتمي للمترادفة التي تقتصر على جزء من كلمة ) ف رْ : (/ بالشكل

  خصص الستة أبیات األولى للبسیط، والستة األخرى لمجزوء الرمل : المقطع الثاني 

في " الـالم"في األبیات الستة األولى ، ثـم روي  "الـراء"فقد التزم  روي   :أّما القافیة 

اء مطلقة  , المقیدة في البیتین األخرین" المیم"األربعة أبیات التالیة، ثم روي  (/ فقافیة الرَّ

ا قافیة الالم مقیدة على شاكلة, ،  وھي متراكبة)رو/ /  0 ، وقافیة المیم  كذلك ) ف رْ (/ أمَّ

المقطـع األول صوتیا وإیقاعیا إال بزیادة بیتین في القسم  فالمقطع الثاني یماثل, )ف رْ (/ 

, األول من المقطع الثاني مع تكرار البیتین األخیرین كالزمة شعریة في جمیع المقاطع

ب ھذا المقطع مع غیره بمقاطع اإلنشاد المعروفة في الشعر األندلسي ویمكننا . مما ُیقرِّ

ین فیھ تركیب وزن وقافیة ھـذه القصیدة في األخیر أن نعطي مخططا بیانیا بسیطا نب

  :بالشكل اآلتي

  

  

 
  )كـ(.....ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

  )كـ(.....ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــ       

 )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ         

 المقطع )ع(.....ــــــــــــــــــــــــ ـــ        ـــــــــــــــــــــــــــ         

 مجزوء الرمل

 البسیط
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 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         ـ ــــــــــــــــــــــــــ          

 )ص(.....ــــــ ـــــــــــــــــــــ)         ـــــــــــــــــــــــــــ(      

 )ص(.....ـــــــــــــــــــــــــــ )         ـــــــــــــــــــــــــــ(      
  

  قافیتھ(.....) روي البسیط :   كـ

 قافیتھ(.....) روي الرمل المجزوء :   ع

 قافیتھ(.....) روي الرمل المجزوء : ص

 الالزمة المتكررة) : ـــــــــــــــــــــــــــ(

من المقطع ) 2,1(في البیتلتشطیر نرصد ظاھرة ا:یما یخص التوازنات الصوتیةف ـ و

من المقطع الثاني ؛ والتشطیر ھو نمط تعبیري یعتمد التوازي ) 6, 5( األول، والبیت

مـع تدعیم ھذا التشطیر بالتكرار  في , )1(الصوتي الذي یتالزم غالبا مع التوازي الداللي 

وھو من أبـرز السمات التي تـتناظر مع العناصر , )تقولنّ  فال(من المقطع األول 3البیت

  لتجنیسأضف إلى ذلك ا, )2(األخرى في القصیدة إلحداث المماثلة الصوتیة

ُبروا/ ُجبروا(في نفس األبیات السابقة بین   م ) ھجُروا/ عذُروا, َعلم/َعالم, ق ، مما یدعِّ

  .الرصید الصوتي إیقاعیا

عبد الباسط "فقد أحصى , تعددت بھا البحور والقوافيَسبُع قـصائد    أبي ماضيولـ
بیتا تشكل سبع قصائد نّوع فیھا الشاعر البحور الشعریة مع ) 331(ما یقارب " محمود

إذ جمع  بین أربعة ,  بیتا)75(ذات الـ) الشاعر والملك الحائر (ومنھا قصیدة , القوافي

السریع التام )  + (بیتا40ام الكـامل الت) + (بیتا 14مجزوء الرمل :(بحور شعریة ھي

یروي فیھا  قّصة " ھي"، ولھ قـصیدة  بعنوان )3)(بیتا 15المتقارب التام ) + (بیتا 20

بیتا نضمھا على بحري السریع التام ) 37(عاطفیة تداولھا مع أصدقائھ، وھي مكونة من 

  )وافرمجزوء ال/السریع):        (4(فیقول ,  )بیتان(بیتا، ومجزوء الوافر  ) 25(

                                                             
  100رابح بوحوش،اللسانیات ،ص: ینظر  1
  212عدنان حسین قاسم،اإلتجاه األسلوبي البنیوي، ص :ینظر   2
  . 43دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص : عبد الباسط محمود: ینظر 3
 651-655لشعریة الكاملة، ص األعمال ا: إیلیا أبو ماضي 4
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َكْم َعْن شاِعٍر َساحٍر   - 1 ایًة ُیْحَمُد َراوْیھا  #أْرِوي ل َ   ِحكـ

َّْت َحَواِشیھا  #   َدَعا أْصَحاَبـُھ َسـّیدٌ : َقالَ  - 2  فِي لیلٍة َرق

 َكِریمٌة ال َواِغـٌل فِیَھا  #َفاْنَتظمْت فِي َقْصِرِه ُعْصَبٌة   - 3

ُ الِغیدِ #  ِمْن ُنبالِء الشَّعِب َسـاَداُتھا   - 4 َوانِیَھا َوِخیرة  غـ

 

 

  :ثم یصف طلب أحد أصدقائھ لھ لیصف محبوبتھ قائال

ّ◌بُّ فِیُكم      - 5   ُكلُّ الَعذاَرى َمْن أَناَجیھا#   َمـا أَنا َوْحـِدي الصَّ

ْفِسي لھا   - 6 َ َل نـ نیا أَمـانِیھا#   َفـُكلُّ َنـْفٍس ِمـثْ  فِي َھِذه الدُّ

حُب َواْسَتْ◌ْضَحُكوا  - 7 ِ◌ْ◌یَھا َھلْ #   وأنَت؟ قاَل الصَّ ـَك َحْسَناُء ُتحَّ َ  ل

 :و یقف الشاعر ُمعلًنا عن التي یحبھا قائال

َْشُرُب ِسرَّ التِي : قـــالَ  - 8 ْفِدْیَھا#  أَجْل أ َ وِح َتْفِدینِي   َوأ ـالـرِّ ِ   ب

 ال َشيَء حتَّى الَمْوَت َیْمُحوَھا#  ُصوَرُتھا فِي الَقلِب َمـْطُبوعٌة    - 9

 :أحد األصدقاءلیصرح الشاعر بشخصیتھا بعد إصرار 

اِر َیا َسّیِدي    -10 یـھا#    َفَصاَح َربُّ الدَّ َُسمِّ ـَم ال ت َ   َوَصْفَتَھا ل

اْســِم َمْن َتْھَوى  -11 ِ  ؟أَتْخَجُل ب

ــــَغْیِر اْسِم   -12 ِ  ؟ أَحْسناٌء ب

 َفـــأْطَرَق َغیَر ُمْكَتِرثٍ  -13

َمَتم َخاِشًعا  -14 مِّي... َوَتـْ ُ  !!أ

لھا حوار بین الشاعر وأقرانھ وربُّ الـدار فالقصیدة في قالب قصصي درامي یتخل    

إلى ) األصوات(والمجلس انتقل بھا لیصف جو المجلس والحدیث الدائر بین المتكلمین  

أْن ُوجھ لھ الحدیث بالتصریح عن َمن ُیحب؟،  فكانت جمیع األبیات األولى على وزن 
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الوافر في البیتین السریع ، وباالنتقال إلى طلب الصدیق ورّد الشاعر كان بحر مجزوء 

 : ومما نالحظھ, األخیرین

مردوفة بالیاء أو الواو، وھي قافیة مطلقة على " الھاء"ـ قوافي بحر السریع كلھا بروي  

وي , من نوع المتواتر) ف ر و(/ شاكلة  المطلقة " المیم"أّما قوافي مجزوء الوافر  فبرَّ

  .ومتواترة) ر و 0(/ على شاكلة 

  :بیاني بسیط لشكل ھذه القصیدة كاآلتي ومنھ یمكننا وضع مخطط

  )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  

 )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــ ــــــــــــــــــــــ        

 ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         
 قافیة السریع) ك(.....روي السریع :   كـ

 قافیة الوافر) ع(.....روي مجزوء الوافر :   ع
  

راویـھا (في الـقوافي التطریزإنَّ أھـم ظاھرة إیقاعیة مسیطرة على القصیدة ھي ـ 

الـذي عّوض فقر الحشو من التوزنات الصوتیة إال من ) شیھا، غوانیھا، أمانیھاحوا

وفي ذلك تؤدي دور , داخل الشطر:.) فصاح/ أجل:قال/ أنت؟ قال(الوقفات الداخلیة 

وھي عملیة أدق  وأرھف من , القافیة في إتاحة الفرصة للتـوقف و االستمرار معا

  ).1(الوقفات المألوفة في القافیة

  ):العصبة األندلسیة(في الشعر الجنوبي - 2ب ـ
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ُولع شعراء العصبة األندلسیة بـالتنوع الوزني والتقفوي داخل القصیدة الواحدة     لقد أ

الذي ظھرت في شعره خمـس قصائد ذات  القرويوأبرز من خاض في ھذا المیدان 

 –ید أیوب رش –بكى الشعر  –أقـصى التجلد : (البحور المتعددة والقوافي المنّوعة وھي

بـیتا نّوع ) 162(،  ومـجموع ھـذه األبیات ضمن ھذه القصائد ھو )نشید سوریا –جمیل 

، ومن أجمل )الطویل، والبسیط، والخفیف، والمتقارب، والمجتث(فیھا الشاعر بین 

بقصیدة )   الطویل  –الخفیف   –البسیط : (تنویعاتھ الجمع بین ثالثة بحور شعریة وھي

بیتا، نّوع فیھا بین )  27(من " َجمیلُ "بیتا، وثانیھا قصیدة ) 47( من" أقصى التجلد"

  )البسیط/المجتث):                  (1(و منھا  یقول, )المجثت والبسیط(

  َیا لیَت َنوَمَك َنْوِمي#  َنْم َنْم َھنِیًئا ) َجمیلُ ( - 1

 ِمْن َموَتِة ُكـلِّ َیوِم؟#  َوأیـَن َمـوَتٌة َیْوِم  - 2

 )(ِمَن الَحَنایا َكأْسراِب الَحَساِسینِ #  نَِحُة األحالِم َفانطلَقْت َزْخِرْفُت أجْ  - 3

َْعت  - 4 اُتھا َوَقـ ََغْت َجنَّ ینِ #  َحـّتى إذا َبل ِ َعاب  َعلى َظُھوِر األَفاِعي َوالثَّ

 ـــــــــ                                  

لیلُ َفْجرَ #  َصْبًرا َفَتى الشِّعِر َصْبًرا  - 5 َّ َُع ال   اَسَیطل

لَك َیــأًسا   - 6 ـُل َنْصَرا؟#  إْن َماَت ِمثْ  َفَمْن ُیَؤمِّ

نیا َحَماَسُتھ   - 7 َھا َقَصائَِدهُ #  ألْســَت َمْن َراَعِت الدُّ ِ  َوَجلَجلْت فِي َجوانِب

ِھ  - 8 ِ  َعِن  الَمَقاِعِد أْو َھبَّْت َمقاِعُدهُ #  إْن َصاَح فِي َمْحَفٍل َھبَّ الُجلوُس ب

 ــــــــــ                                      

  ِمَن الَقوافِي الَعقِیَمھْ #  ُرْحَماَك َدْعنِي  ) َجِمیلُ ( - 9

ْعِر قِیَمھْ #  َھْل َبـعَد َفْقد  ) َجمیلُ ( -10  األْوَطاِن للشِّ

ا ) َجِمـیلُ ( -11 َمٍل ُیْرَجى َفَنكتِرَثا#  إّنا َھـَدْرَنا ُعْمَرَنا َعَبثً َ  َھـْل بْعُد ِمْن أ

 َكَسالِِف الَعْھِد أْو َیْسَتنِھَض الُجَثَثا#  َیْبِكي َعلى ُجَثٍث  ھَیھاَت َما أنا َمنْ  - 12
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 ــــــــــ                                              

  إلى ِسـجلِّ الَمَنایا#  َحْسُبَك َواْرِجْع ) َرشیدُ ( -13

أَس ُحْزًنا  -14 ِّْس الرَّ َحاَیا#  َوَنكـ  َعلى ُرَفاِت الضَّ

َّ َذَكْرَت األو -15 َنا  َھال َ لَت ل ُ األْمِس ق ِ الِة َعلى أْرواِحِھم  أَبَدا#   لى ب  "أزَكى الصَّ

ُ ُسدىً #   هللا أكـبُر ِمْن أْن ُیـْسَتَخفَّ بـِِھم   -16 ُ◌م الُحرُّ الَكریم  َوأْن َیِضیَع الدَّ

 
بث ) 1)(جمیل صفدي(في حفلة تـأبینّیة لـصدیقھ األدیب ) م 1950(القصیدة نظمت سنة 

ع في بحورھا وقوافیھا وفق نظام خاص تتضح معالمھ في, ھفیھا الشاعر آالم  :فنوَّ

تقسیم القصیدة إلى مقاطع ، في  كلِّ مقطع أربعة أبـیات ؛ بیتان عــلى  -

وبیتان على وزن البسیط ، إال أّنـھ في بعض المقاطع الـتزم , وزن المجثت

من بحرا واحـدا من الـمجثت أو الـبسیط وزاد أو أنقص في عـدد األبیات 

بیتین في المقطع إلى ثالثة أبیات، فستة أبیات على بحر البسیط في المقطع 

  .األخیر

ـ في نظام القافیة  اعتمد الشاعر على رویین مختلفین في كل مقطع ، ونّوع بین    

  :اإلطالق والتقیید كما یلي

  .متواترة)  ر و 0(/ ــــ قافیة بروي المیم المطلق   2ب+1ب                

  .متواترة) ف ر و(/ ــــ قافیة بروي النون المطلق   4ب+3ب               

  .مــتواترة)  ر و   0(/ ــــ قافیة بروي الراء المطلق   6ب+5ب               

  .متراكبة) ر و خ/ 0(/ ــــ قافیة بروي الدال المطلق  8ب+7ب               

  .متواترة)  ف ر و(/ المیم المطلق   ــــ قافیة بروي 10ب+9ب             

  .متراكبة) ر و/ /  0(/ ــــ قافیة بروي التاء المطلق  12ب+11ب             

  .متواترة)  ف ر و (/ ــــ قافیة بروي الباء المطلق  14ب+13ب             

  .متراكبة)  ر و/ /  0(/ ــــ قافیة بروي الدال المطلق 16ب+15ب              
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ومنھ نرى ذلك التواتر بین إیقاع المتواتر والمتراكب في كل مقطع عدا المقطع األول 

رغم اخـتالف الشكل الخارجي للقافیة مع اختالف الروي واالتفاق على اإلطـالق وفي 

  :األخیر نخلص إلى مخطط للتشكیل الصوتي واإلیقاعي للقصیدة، كما یأتي

  )كـ(...ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   ـــ       

  )كـ(...ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ        

 )ع(...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  )ع(...ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

                         .......................  

 )ص(...ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ        

  )ص(...ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ        

 )صَ (...ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  )صَ (...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 4,3، والتطریز الداخلي في البیت )موتھ/موتھ, نومي/نم( 2,1في البیت التذییلـ بروز  

) 8,7(توالترصیع في البی, )الثعابین/ الحساسین( والخارجي, )وحقت/انطلقت(

وھي ) جمیل( 11,10,9وكذا التكرار في البیت , )مقاعده/ الجلوس بھ, قـصائده/حماستھ(

تنویعات إیقاعیة تداخلت داللیا في العناصر األولى، وبقي عنصر التكرار الذي وظفھ 

الشاعر في اتجاه إبراز قیم شعوریة معینة لھا أھمیتھا التي تـمیزھا عن بقیة عناصر 

<<   " بـیار شوسري" وفي ذلك یرى , ي ظل النظام الصـوتي الكليالـموقف الشعري ف

یضاف إلى , أن وجود نظام داخلي غیر معلن من التواترات الصوتیة و الداللیة الغالبة

  1)(>>  ھو مصدر انسجام أنغام بعض القصائد,نظام القافیة الخارجیة والصارم والمقنن

  :نتائج وفوائد

الـذي یعتمد على الـذوق في اختیار بعض األبیات  من ومن خالل الرصـد االختیاري  

القصائد المطولة ومن المقاطع المتعددة ، وترقیمھا لتسھیل اإلشارة إلى  الشواھد نخلص 

  :إلى بعض المالمح التشكیلیة لصوت وإیقاع ھذا النمط فیما یأتي
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ّة ونـدرة ھذا النمط الشعري عند أغلب الشعراء، فال تتجاوز القصائ  د المنظومة في ـ قل

ھذا الباب عشر قصائد، وھذا راجع إلى طبیعة التكلف أو الجھد الذي یبذلھ الشاعر  في 

  .اختیار بعض األبحر الشعریة دون األخرى عند االنتقال بینھا

ـ االعتماد ـ دائما ـ على نظام التقطیع أو الفصل في  جسد الـقصائد المطولة، مما یتیح 

مـجال أو فضاء شـعري إیقاعي آخر دون اللـجوء إلى  عملیات  للـشاعر التنقل بھدوء إلى

  .التدویر المتكلفة

ـ  الجمع داخل المقطع الواحد بین بحرین، أو االقتصار على بـحر واحد مع فصل    ھذه 

األبحر شكلیا كـفصل شطري البیت أو االعتماد على تغییر الـروي؛ مثلما فَعَل  أبو 

  "ھي"ماضي  في نھایة قصیدة 

ـ عدم اللجوء إلى تنویع حرف الّروي داخل البحر الواحد، مما یتیح بـروز البحر الواحد 

  .من خالل النظر إلى رویھ الخاص بھ

و التذییل، والـتطریز بكیفیات متعددة  , ـ بـروز بعض ظواھر كالتصریع 

..)  النقطة ، النقطتان, الفاصلة(  أضف إلى ذلك ظاھـرة الوقفات الـداخلیة

تكرار شطري البیتین األخیرین في كل مقطع مما یضفي على نھایة  وظاھرة

كل مقطع رنین أو إیقاع موسیقى یشبھ إیقاع الالزمة في اإلنشاد مع التكرار 

اللفظي في حشو البیت الذي یضفي إیقاعا صوتیا ونفسیا، فاإلیقاع لیس حلیة 

ما یعجز بل إّن لـھ وظیفة خطیرة وھـي اإلیحاء ب, خارجیة في بنیة النص

  .)1(الكالم العادي عن تحدید داللتھ

ـ الوحدة الموضوعیة في أغلب القصائـد الشعریة من ھذا الــنمط مع التحدیث 

والفلسفیة واإلنسانیة مما , والجّدة في تقلیب ھـذا الموضوع على أوجھھ لنفسیة

 .یتیح للشاعر االستمرار في نظم القصـیدة بأحجام طویلة

طابع القصصي الدرامي في بعض القصائد مما یتیح ظھور ـ  االعتماد على الـ

األصوات المتعددة داخل الـعمل الشعري ،  وھو ما یفسح المجال أمام الشاعر 

 .إلدخال أوزان شعریة إضافیة كلما تعددت األصوات
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ـ تعدد أشكال تواتر البحور الشعریة وفق أشكال ھندسیة واضحة داخل المقطع  

 .ع مما یتیح للعمل الشعري أشكال ِطَباعیَّة خاصةالواحد، أو بین المقاط

ا بخصوص القوافي  :فقد اّتبع ھؤالء الشعراء األنظمة التالیة: أمَّ

وي القافیة مع شكلـھا اإلیقاعي وشكلھا الحرفي داخل  - الـحفاظ على رَّ

المقطع الواحد، ومن ثمة التنویع في الروي، وفي الشكل الخارجي دون 

  ".َجمیلُ "في مقطع مواٍل لھ ومثال ذلك قصیدة القروي اإلیقاع الداخلي لھا 

وي القافیة مع شكلھا اإلیقاعي و شكلھا الحرفي في ظل  - الحفاظ على رَّ

الوزن الواحد مع وزن أخر داخل القصیدة الـواحدة غیر الُمقّطعة، ومثالھ 

 ".ھي"قـصیدة أبي ماضي 

رفي في ظل الحفاظ على روي القافیة مع شكلھا اإلیقاعي، وشكلھا الح -

الوزن الواحد داخل المقطع مع االنتقال إلى وزن آخر داخل المقطع نفسھ، 

ومن ثمة التنویع في الروي مع الحفاظ على الشكل الخارجي واإلیقاع 

  .لجبران " المواكب"الداخلي  للقافیة ومثالھ قصیدة 

ورة - ج   :قصائٌد ذات البحور ُمخترَعة الصُّ

ورة ھي تلك البحور التجدیدیة التي جاءت صورھا ونقصد بالبحور مخترعة الص    

بكیفیات لـم یقل بھا العروضیون القدامى، فـَعَمد شعراء المھجر إلى خرق أو ابتداع 

تفعیالت جـدیدة داخـل ھـذه األوزان لـم تقّربھا كتـب العروضیین، أو استھجنوھا وعّدوھا 

ر قلیلة تـداولھا شعراء المھجر من الشذوذ، أو مـما استعملھ المولدون، و ھي نماذج وصو

كما فعلوا مع وزن المخلع الـبسیط، وعـن ضرورة لفظیة  أو تعبیریة كما , عن قصد

فعلوا مع النماذج األخرى، وسنقتصر في ھذا القسم على بعض النماذج  الـموجزة عند 

ومن , بعض الشعراء مـن دون الخـوض في تفاصیل قصائدھم الموضوعیة واإلنسانیة

ومن أھم ). الشـمالي والجنوبي(ـصنیف ھـذه الخروقات بین االتجاھین المھجریین دون ت

  :صور ھذا النمط 

ّع البسیط 1ج ـ      :ـ صورة مخل
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تفعیالت  وھو ) 03(ُمخلُع البسیط وزن عروضي شبیھ بمجزوء البسیط وعدد تفعیالتھ   

لـكل شطر، ) ُعولنُمْستْفِعلن، فاِعلن، فَ (وزن عروضي مستحدث تأتي تفاعیلھ بالشكل 

  ، أّمـا)1(ومن أمثلتھ في العصر الجاھلي قصیدة واحـدة إلمرىء الـقیس 

  ):2(إذ یقول, شاھدا) ابن الرومي(في العصر العباسي  فنجد لـ 

 َوفِي ُوُجوِه الِكالِب ُطولُ#    َوْجُھَك َیا َعْمُر فِیِھ ُطوٌل   

  )نفعول/فاعلن/فعولن       متفعلن/فاعلن/مْتفعلن(   

 37(تتكون من" شاعر في السماء"قصیدة أبي ماضي "ومن أمثلتھ بشعر المھجر عند

  ):3(یقول في مطلعھا,  بیتا)

  فِي األرِض أْبِكي ِمَن الّشقاءْ #  َرآنِي هللا َذاَت َیـوِم               

ـرِّ َوالَعَناءْ #  َفـَرّق َوهللا ُذو َحَناٍن                 َعلى َذِوي الضَّ

ُن (لبیت األول  بالشكل جاء ا فالضرب و ) َمْستفِعلن، فاِعلن، َفُعولْ / ُمتْفعلن، فاِعلن، َفُعول

ي األصل"َفُعولن"العروض على تفعیلة  تفِعلن"، وھي ف ا " ُمْس ، وھو "الخبن"دخل علیھ

ین"حذف  ُتفِعلن(فتصیر " حذف الثاني الساكن"أي " السِّ وھو حذف " القطع"ثم دخلھا ) مـ

ى " ُمتْفِعلْ "ن ما قبلھ نقلت إلى النون، وتسكی ولن"وحّولت إل ت " فُع ي بی رى ف ا، ون لخّفتھ

ّة  ر القروي، أّما عند "فُعولْ "على الضرب فصارت  "القصر"الشاعر دخول عل م نعث ، فل

بیتا، ومنھا قطعة ) 18(ثـالثة نماذج ال یتجاوز عدد أبیاتھا على ھذه الصورة إال من خالل

  ): 4(من ثالثة أبیات یقول فیھ" َقلَّ َرَواِحي"بعنوان 

  ُمْذ َشاَد َقْصًرا َوَزاَد ُحـبِّي#  َقـلَّ َرواِحي إلى َصِدیقِي             

فُس َعْنُھ ُبْعًدا                      ُْرَب ِمْنُھ َقلِبِ◌ي#  َتُسوُمنِي النَّ   َوَیــْشَتِھي الق

                                                             
  127الجزائر ، ص ’م  2005مصطفى حركات، نظریة الوزن، دار اآلفاق ،بط ،: ینظر 1
  92في العروض والقافیة، ص : یوسف بكار: ینظر 2
  104األعمال الشعریة الكاملة، ص : یلیا أبو ماضي 3
  69، ص )شعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي 4
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ِيكُ #  لُصْحَبتِي األثریاَء ِمـنِّي                      ُْرب   لُّ َوفائِي َوَبــعُض ق
مع الزحافات التي تدخل " فُعولن"فالتفعیلة في عروض و ضرب األبیات كلھا بـصیغة  

الـبیت " ُمتْفعلن"الـبیت األول، و " ُمْستِعلن"في حشو األقسام ، ومنھا " ُمستفِعلن"عـلى 

ل "وبـعنوان  یقول في إحداھا ،, قـصیدتان من مخلع البسیط نسیب عریضةو لـ.األخیر أوَّ

  ):1(بیتا ) 44(من " الطریق

َراِري                         ُُس اللیالِي#  َتـفّتحْت أعیُن الـدَّ   َواستیقظْت أْنف

جى األَماني                          َوَرْفَرَفْت أْجـُنُح الَخَیالِ #  َوَھیمنْت فِي الدُّ
  ):2"(رباعیات"ویقول في القصیدة األخرى بعنوان 

ُلُت َیا َنْفُس َما الَمَرامْ #  َشِربت كأسي أَماَم َنْفِسي                              َوق

ُ شكٍّ َوَمـوُت َشـكٍّ                           ـالَمالمْ #   َحیاة ِ َك ب   .َفلنْغُمِر الشَّ

، وفي ضربھا بـالقصیدة "َفُعولن"یالحظ أّن عریضة حافظ في العروض على التفعیلة 

َّة ا " َفُعولْ "فتصیر , "فُعولن"ر على تفعیلة لقصاألولى، أّما في القصیدة الثانیة فقد زاد عل

أضف إلى ذلك الـتوازي الصوتي في البـیت األول من , في ضرب البیت األول والثاني

في قالب ) اللیالي/الدراري,أنفس/أعین, استیقظت/تفتحت(بین ) أول الطریق(قصیدة 

التي ) الّشك(ذلك التكرار بكلمة ) الرباعیات(الثاني من القصیدة  ، وفي البیتلتصریعا

  . وتوسطت في الشطر الثاني لتشكل بؤرة الفكرة في البیت, توازنت في الشطر األول

ل لـبقیة الشعراء ، ومنھم جبران ، ورشید أیوب، وفوزي المعلوف صورا  كما أننا لم نسجِّ

  .لھذا النمط في أشعارھم ودواوینھم

  :ـ  صورة أحّذ الكامل 2ج ـ 
ّھ فتصیر تفعیلة :  الحذذ  السـباعیة في الكامل إلى " ُمتفاِعلن"ھو حذف الوتد المجموع كل

، وھو من علل النقص، ویدخل الحذذ في وزن الكامل كعلة على "ُمتفا"رباعیة بالشكل 

والحذذ من العلل التي تدخل على البحر الكامل فقط دون ). 3(العروض والضرب معا

                                                             
  .79األرواح الحائرة، ص : نسیب عریضة 1
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ھذا النمط من الكامل شاذا جدا في الشعر العربي   إذ " مصطفى حركات"یره، ویعّد غ

  ).1"(ابن أحمد الفراھدي " وصفھ بالنموذج الثالث من الكامل في تصنیف الخلیل

  إذ یقول ," ماضي أبو "أّما شعراء المھجر فقد تداول بعضھم ھذا النمط الشاذ ،ومنھم

  ):2"(العاشق المخدوع"في قصیدة 

ئِم والبـدِر #   ْبَصْرُتَھا فِي الَخْمِس َوالَعْشِر  أ - 1   ) (َفَرأیُت أْخَت الرَّ

ُوَدة  الَفـْجِر #   َعْذَراَء لیَس الَفْجُر َوالــِدَھا  - 2 ـھا َمـْول   َوكأنَّ

ــِغِرَھا ُدَرٌر   - 3 َ اَمة فِي ثـ اعُر الَعْصِري #   َبسَّ ُو إلیھا الشَّ  َیْھف

ة إلى ثمانیة مقاطع موزونة على أحـذ الكامل  بیتا مقطع)  82َ(وھي مـطولة من 

ُن#  مْتفاِعلن مَتفاعلن َفِعلُن :(بتفعیالت  ،  وفي الـبیت الثالث نالحظ )مْتفاعلن ُمتفاِعلن فِْعل

ُنْ (عروضھ  ُن"وضربھا محذوذ، ودخـلھ اإلضمار محذوذة) ُمَتفا(أي ) َفِعل أّما في " فِْعل

ُن"ر البیت األول فـعروضھ، وضربھ محذوذ مضم وقد اعتمد الشاعر ببیتھا الثاني , " فِْعل

فاإلیقاع , على تكرار المعنى بصیغة أخرى أي الـتردید الذي یقوم بدور إیقاعي  وداللي

 .والداللة بتناول المعنى نفسھ بتعبیر آخر, بالتكرار

  ):3(یقول فیھا, على روي واحد وقافیة واحدة" أنا ُھوَ "لھ قصیدة أخرى بعنوان 

بیَل الَعْصِر َمْرَكَبٌة                  ُ َفِر #  كاَنْت ق ــَما فِیَھا ِمَن السَّ ِ   َتْجِري ب

ھِل والوْعِر #  َما َبیَن ُمنخفٍض َوُمرتفٍع                     َعــاٍل  َوَبیَن السَّ

ائَِرًة                  َ  فِي األرِض أْسطاًرا َوال َتْدِري#  َوتُخطُّ بالَعَ◌جالِت سـ

  :إذ یقول, یختم ھذه المطولة بمقطع ثان وأخیر مكون من بیتین إلى أن

ُْل لِأللى َیْشُكوَن َدْھَرُھْم                   ال ُبدَّ ِمْن ُحلوِّ َوِمْن ُمرِّ #   ق

سُر آِخُرهُ إلى الُیْسِر◌ِ #   َصْبًرا إذا َجلُل أَصاَبُكم                    َفالعُّ

                                                             
  .138نظریة الوزن ، ص : مصطفى حركات: ینظر 1
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ُص فیھما الشـاع   ر إلى النصـح واإلرشاد بعد سرد ھـذه القصیدة وھـما بیتان خل

القصصیة الدرامیة، فجمیع أعاریض ھذه القصیدة محذوذة، وأضربھا محذوذة مضمرة 

ُن"أو " مْتفا"على صیغة  زاد الشاعر في تشكیلھا اإلیقاعي بتوظیف مجموعة من ,  "فِْعل

وتجاورا ) صوائتا(لكّنھا تـتفق شـكال,  الكلمات الـمتضادة داللیا والمختلفة صوامتا

  ).الیسر/مر، العسر/حلو, الوعر/السھل, مرتفع/منخفض(وھي, وتناظرا

" رشید أیوب"من الشعراء الذین نظموا في ھذا النمط الشعري بعد أبي ماضي       

  ):1(بخمس قصائد، ومن قصیدة في ستة أبیات یقول فیھا 

َراِر #  هللا فِـي َنْفِسي َوَنْجَواَھـا    - 1 َواھاِعنَد الـدَّ ْ   ي َصاَر َمـأ

ِي ِعنَدما َھَجَرْت     - 2 نیا َوَبلَواَھا#   َیا َویَح َقلب ـُھ الدُّ َ  َتَرَكْت لـ

 َراَحْت َتـُبثُّ الَكوَن َشْكواَھا#   َیا َقلُب إنَّ الَنْفَس فِي ُشغٍل     - 3

َِك ال ُتُكْن َیْئًسا    - 4 رب ِ ـْل لِي ب ُ  أيُّ الـَعواِدي َما َعـِرفَناھا#   ق

5 -   ِ َھا#   ْر َقلیال َنْحُن فِي َسَفٍر  َواْصب َمغَنا ِ  َوَسـنلَتقِي َیــوًما ب

6 -  َ ـباِق لـَتْسأَل هللاَ # الال َتلْمَھا َفِھي َقْد طَوْت الّسـ  )ا( ـبِع الطَّ

ّھا بأضرب محذوذة مضمرة  ُن"القصیدة كـل فتنوعت أعاریضھا  بین المحذوذ , "فِْعل

ُن" ُن"والمحذوذ المضمر " َفِعل وشـكلت   في , لـبیت األول والـثالث والسـادسفي ا" فِْعل

 . ز ناجم عن توافق قوافیھا وزنا و روّیاالتطریأواخر أبیاتھا إیقاعا عذبا ب

بقصیدتین من ھذا النمط التجدیدي فـي قصیدة بسبعة  فوزي المعلوفویأتي من  بعید   

  ):2(ففي األولى یقول منھا , بیتا) 14(عشر  أبیات، و أخرى بأربعة

ــِھ األْجَساَم َفي َجْمِر #   َوقْفَت َو َحرُّ الشَّمُس ُمْضطِرُم                   ِ َقى ب َ   َتل

اقیِن َوالنَّْحِر #  ُحوریٌَّة فِي َجـْفنَِھا ُحـــوٌر       َمْكُشوَفــُة الـسَّ

ـاِرَیٌة              َ َ اٌء عـ َّذي فِي الَوْسِط ِمْن َسْت◌ِ #  َفتـَخالَھا َحـوَّ   رلْوال ال

دخل على عروضھا الحـذذ  وفي  ُ ّھا بـروي الراء و قافیة مـطلقة متواترة أ القصیدة كل

حر حوریة، (في الكلمات ) الحاء(مع الحضور الملفت لصوت , أضربھا الحذذ واإلضمار

                                                             
 .  3موسوعة الشعر العربي، إشراف محمد أحمد السویدي، اإلصدار : رشید أیوب 1
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وھو مھموس ُمجھد للنفس یحتاج إلى قـدر معین من الھـواء في نطقھ إال , )حور، حواء

  ) 1(كس اللیونة والنعومةأّنھ من األصوات التي تع

  : صور من الخفیف-ـ  3ج ـ

من المعروف عند العروضیین أنَّ الخفیف یأتي مجزوءا بحذف الـتفعیلة األخیرة في    

د بعض الشعراء في تفعیلة مجزوء الخفیف بإدخال بعض  العروض والضرب، وقد جدَّ

ھي <<، و علة التسبیغ و تبعھم في ذلك شعراء المھجر، )التسبیغ(العلل الشاذة، و منھا 

، و ال یكون ھذا التسبیغ إال في ) 2(>>  زیادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفیف 

دخل قصرا على تفعیلة  )3) (فاِعالَتانْ / فاِعالتن(بحر الرمل على تفعیلة  ُ ، إال أّنھ أ

  ):4)(الوطن البعید(بقصیدة   القروي، كقول )ُمستفِعلن(

ــَھا َجوًى - 1 ُّ َُّھا َحنِینْ #      ُمْھَجة كل ٌد كل ِ   َكــب

ََّوى    2   َدأُبُھ النُّوُح َو األنینْ #  ـ َتائٌھ َیْشَتِكي النـ

                ................  

  َغیَر أمَّي َو اخوتي#   قلُت ال َیدفُع األَسى     - 3

ائًِدا َنْحَو َقْریتِي#   َفــَتَداویُت بالُمَنى   - 4 َ   عـ

.................   .....   #.َ.................  

ا , القصیدة مكونة من ثالثة مقاطع المقطع األول منھا بیتین َّ و الثاني من خمسة أبیات أمـ

أبـیات أیضا إال أنَّ الشـاعر خـالف بـین المـقطع األول و المقطعین )  05(األخـیر فمن

د في تفعیلة الضرب بالمق لاألخیرین في الروي و القافیة، و جدَّ ) ُمتفِعلن( طع األول فحوَّ

في المقطع )  ُمتفِعلن(بالّتسبیغ، وأبقى  الضرب على حالھ ) ُمتفِع الن(المخبونة إلى 

  : الثاني و الثالث بالشكل التالي

  ُمتفِع النَفِعالتن #  فاِعالتن ُمتفِعلن   – 1البیت      -1م               

                                                             
  32اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري ص , رابح بوحوش: ینظر   1
  .29العروض و إیقاع الشعر العربي ،ص : عبد الرحمن تیرماسین  2
  .24زبیر دراقي و عبد اللطیف شریفي ، محاظرات في موسیقى الشعر ص : ظر ین 3
  .512 ص) الشعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي 4
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  ُمتفِعلنفاِعالتن #  ن ُمَتفِعلن  فاِعالتُ  – 3البیت      -2م               

ُن(فـتأتى صورة , وفي الصورة الثانیة  دخول الخبن على مجزوء الخفیف على ) ُمْستْفِعل

من أمثلة ) 1(، وھذه صورة جدیدة كذلك لم ترد و لم یقل بھا العروضیین )ُمتفِعلن( شكل 

بیتا یقول فیھا  ) 30(من)الشاعر والكأس(غیر المقطع الثاني من قصیدة القروي قصیدة

  ):2( أبو ماضي

  فِي َحدیٍث َو ال َكالمْ #   باَت َو الكأُس فِي الّظالْم  -   1

َ◌ّ◌َ◌ـِبا     - 2   ِمْن   َغراٍم إلى َغَرامْ #   َشـاِعٌر أْنـَفَق الصِّ

نالحظ في البیت األول دخول الّتسبیغ على الضر ب والعروض في التفعیلة المخبونة 

وظـھرت التفعیلة  )ُمتفع النْ فاِعالتن #    ُمتفِع التنْ اِعالتن، ف: ( بالشكل" ُمتفِعلن"

  ).فاِعالتن ُمتفِعلن(المخبونة بوضوح في العروض بالبیت الثاني 

في ھیكل "في قصـــیدة  فوزي المعلوففي الصـورة الثالثة واألخیرة وردت عند  

الخفیف التام، وشطر والتي جمع فیھا بیتین یكونان المقطع األول بین شطر من , "الذكرى

  ):3(آخر من مجزوء الخفیف بعلة التسبیغ، إذ یقول

ى َوَماتْ #  أْرِجِ◌عي الَقْھَقِرى أَیا ِذْكَریاتِي                     إنَّ َقلَبي َذوَّ

  )ُمتفع النْ فاِعالتن #  فاِعالتن ُمتفعلن فاِعالتن (                    

مَ                    ِ ِي ِمَن الَحَیاه#  اِضي َحَیاتِي  وأَنا َعائٌش ب   َفْھَو َحْسب

  )ُمتفع النْ فاِعالتن #  فاِعالتن ُمتفعلن فاِعالتن (                    

ّھا ھو اتفاقھا في التعبیر عن الحزن واأللم في ظـل   إّن ما یالحظ في ھذه النماذج  كل

ة تناسب اإلیـقاع تفعیالتھ متجانس<<  أّن "  رابح بوحوش"الخفیف الذي یرى فیھ 

ونفس الحزن تجسد داللیا من خالل  توازنات , )4(>> الحزین  بكثرة دورانھ و تواتره 

) األنین /حنین, النوى /جـوى( بین) الوطن البعید (صوتیة مثلھا الجناس في قصید 

                                                             
  .41دراسة في لغة الشعر عند ایلیا أبو ماضي، ص : عبد الباسط محمود : ینظر  1
  .541االعمال الشعریة الكاملة ،ص : ایلیا أبو ماضي  2
  35، ص ) مختارات(مناھل األدب العربي : فوزي المعلوف  3

   46اللسانیات نص:رابح بوحوش  4
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لوجود ) غرام/كالم/ الظالم(بین ) الشاعر و الكأس(والمضارعة التجنیسیة  في قصید 

  ) 1.(لمخرج بین  حرفي  الالم والراءقرابة في ا

  :صورة من الرمل المجزوء -4ج ـ

الرمل من البحور الصافیة التي تأتي مجزوءة بحذف تفعیلة في الضرب والعروض إال   

لوا  ، وھي صورة " فاِعلن"إلى " فاِعالتن"أّن بعض الُمجددین جاءوا بتفعیلة محذوفة فـحوَّ

جدنا تجدیدا آخر على مستوى ھذه التفعیلة بدخول ، مع أننا و)2(جدیدة لمجزوء الرمل

ُن"فتتحول إلى , "فاِعلن"كذلك على " الخبن" بعنوان  أبي ماضي في قصیدة " َفِعل

  ):3(، یقول في األبیات األولى"ھاتھا"

  َنْسَمًة فِي َشَبِح #  َھاتَِھا فِي الـَقَدِح  

فُس فِي     َحاَجٍة للَفـَرِح #  َھاتَِھا َفالنَّ

ْوَثًرا  َواْسقِ  َ  َوَعـليَّ اْقَتِرِح #  نِیَھا كـ

ُنفاِعالتن(فتفعیالت البیت األول  ُنفاِعالتن#    ، َفِعل  )، َفِعل

ُنفاِعالتن، : (أّما البیت الثاني      ُنفاِعالتن#   َفاِعل   )، َفِعل

  : نتائج و فوائد

  : نصل إلى مخترعة الصورةومن خالل رصد صور وأنماط القصائد المھجریة 

دید على مستوى تفعیلة الضرب والعروض في مجزوء الـبسیط، فیتحول إلى التج -

وقَرنھ شعراء المھجر ـ ومنھم أبو ماضي ,  "فُعولن"ُمخلع البسیط بتفعیلة 

َّة    .وھذا بفضل القوافي المقیدة" فُعْولْ "فیتحول إلى ,  "القصر"والقروي ـ  بعل

اعر التنویع في القوافي مع قصائد مخلع البسیط مفصولة وفـق مقاطع  لیتاح للـش -

 .الحفاظ على وزن واحد أو وحدة البحر

                                                             
  95محمد العمري،تحلیل الخطاب الشعري، ص:ینظر  1
  . 41عبد الباسط محمود، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبي ماضي، ص : ینظر 2
  198األعمال الشعریة الكاملة ،ص:ایلیا أبو ماضي 3
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" ُمتفا"إلى " ُمتفاعلن"فتتحول , تجدید تفعیلة الضرب والعروض في أحذ الكامل -

َّة اإلضمار مع الحفاظ على نـظام  " فِْعلن"أو " ُمْتفا"وزاد علیھ  المھجریون عل

األصوات  أو توظیف المقاطع الشعریة، ووحدة الروي والقافیة رغم تعدد 

 .القصص الدرامي

تجدید  تفعیلة الضرب أو الضرب والعروض مًعا في بحـر مجزوء الخفیف  -

" ُمتفِعلن"الذي ال یدخل إال على بـحر الرمل، فـتتحول " التسبیغ"بإدخال علة 

بزیادة الساكن في آخر السبب الخفیف على الضرب " ُمَتْفِع ال نْ "المخبونة إلى 

 .ألبي ماضي) الشاعر و الكأس(یضا  كـ قصیدة وعلى العروض أ

ا التجدید الثالث في الخفیف، فھو الجمع بین شطرین مختلفین بـالبیت الواحد  - أمَّ

الشطر األول تام الخفیف، والثاني مجزوء الخفیف وُمْسبغ، كما ھو عند فوزي 

 "في ھیكل الذكرى"المعلوف في قصیدة 

ء المحذوف الضرب والـعروض الـتجدید على مستوى بحر الرمل المجزو -

َّة "فاِعلن"بـصیغة  " فاِعلن"على تـفعیلة " الخبن"، وأضاف شعراء المھجر عل

ُن"المحذوفة فتصیر   ".َفِعل

عنایة شعراء المھجر باإلیقاع النغمي لألصوات و الكلمات في ھذا النمــط  -

) ظمالمن(التكرار النسقي : التجدیدي من خالل بعض التوازنات الصوتیة ومنھا

، والتكرار غـیر النسقي )عند عریضة في بحر مخلع البسیط( لبعض الكلمات

والتـطریز , ) الحاء  عند فوزي المعلوف من أحذ الكامل(لـبعض األصوات 

عند رشید أیوب وعریضة في ) القافیة(والـخارجي , )الحشو(بـشكلیھ الـداخلي 

یضة في مخلع أحذ الكامل، فالتصریع بالصوامت وفـق نسق معین عند عر

ا , والتصریع بالصوائت، والتردید عند أبي ماضي في أحـذ الكامل, البسیط أمَّ

 .التجنیس فقد ُحصر في بحر الخفیف 

  :الموشَّحات وأنماط  شعریة أخرى -د
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إّن األنماط الشعریة متنوعة القافیة ظاھرة شعریة بارزة في شعرنا العربي الحدیث      

ا ظاھرة إیقاعیـة  ترفـض الركون إلى النغمة الموسیقیة وأھـم مظاھر تـفسیرھا أّنھ

الخارجیة الموحدة، وتجنح  بذلك إلى التنویع اإلیقاعي الذي یناسب المعاني  والمضامین 

  :الحدیثة ومن أھم ھذه األنماط

  

   :الموشَّح -1د ـ

والموشح ظاھرة فریدة في شعر العربي وخاصة األندلسي، و ھو دلیل على ترف     

،وحس مرھف ، وقد لبستھ الموسیقى في بنائھ الزاخر بالتوشیات والـزخارف  راق 

ِحلـیة ذات خطین بـسلك في << ، والموشح لغة  )1(واألعاریض ، واألوزان  المبتكرة

أّما )  2(>>الجوھر، والثوب الموشح ھو الثـوب المزین اللؤلؤ ، وفي اآلخــر  أحدھما

كالم ) ھـ608- 550" (ابن سناء الملك المصري :"فالموشح عند  العالمة  , اصطالحا

  ).3(موزون على وزن مخصوص من أوزان الفراھدي

وتـنظیم ألفاظھ مع , وتعدد أوزانھ, یمتاز الموشح عن بقیة فنون الشعر بكثرة قوافیھ     

ه من الوزن , خـروجھ في كـثیر من األحیان عن بحور الـشعر العربي المعروفة وخـلوِّ

عھ غیر بحر ومجزوئھ أو مشطوره، لكّنھ  یتفق مع القصیدة التقلیدیة في أحیانا أو بجم

الذي یقبل استعمال " الـخرجة"أّنھا تكتب باللغة الفصحى إال الجزء األخیر منھ ، وھو 

  ):4(وللموشح شروط شكلیة وإیقاعیة ومنھا.العامیة 

وغـیره في " ابن سناء"یتألف المـوشح النموذجي عند المنظرین القـدامى، ومنھم  -

وفي األقل من  ,الموشح التاماألكثر من ستة أقفال، وخمسة أبیات ویقال لھ << 

                                                             
  ھـ، سوریا1420اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ,  347الموقف األدبي، ع ) الموشح بین األدب والموسیقى(: محمد بري العواني: ینظر 1

  108ـ 107ص 
 137في العروض والقافیة، ص : یوسف بكار 2
  137المرجع نفسھ، ص : ینظر 3
  143-137السابق  ، ص المرجع :ینظر  4
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، والتام كل موشح یبدأ بمطلع األقرع الموشحخمسة أقفال، وخمسة أبیات ویسمى 

  ).1(>> أو مذھب مصرع 

ور ا - وھو مكون  , أو البیت ھو األقسمة التي تأتي بعد المطلع في الموشح التاملدَّ

، ولكن القـافیة تتغیر في "ِسْمًطا"ثة أقسام على قافیة واحدة تسمى كل منھا من ثال

 .كل دور وتبقى ثابتة في األقفال، وأغلب األدوار ال یزید عددھا على خمسة

عدد األسماط في كل دور ال تقل على ثالثة عادة، ولكنھا قد تزید إلى حد یراه  -

الواحد غیر مختلفة القوافي  الوشاح مناسبا شرط أن تكون قوافي أسماط الدور

  .وتختلف في الغالب عن قوافي األدوار األخرى

البیت أو الدور في الموشحة یـقع بین قـفلین بشرط أن یتفق كل دور أو بیت من  -

 .أو أدوار الموشح األخرى في وزنھا وعدد أجزائھا ال في قوافیھا, أبیات

ا الـبیت أو , جمل مفردة ھو ما تكون أنماطھ مفردة أو البسیطالبیت أو الدور  - أمَّ

 ).جملتین أو ثالثة(ماتتكون أسماطھ من أكثر من جملة  المركبالـدور 

وتتساوى األقفال مع المطلع في عدد , ھو الجزء المتكرر في الـموشح لقفل ا -

 .األغصان وترتیب قوافیھا

تطلق على آخر قفل، ویفضل الوشاحون أن تكون عامیَّھ إلیجاد الھزل    الخرجة -

بة فصیحة والبد في البیت  بالموشح إال في غرض المدیح، أو الغزل تأتي معرَّ

یت : الذي قبل الخرجة من لفظة  ...قال أو قلُت أو غنَّ

ا أوزان الموشح فنوعان  - ما جاء على بـحر من بحور الشعر  "المرذول" –أمَّ

خالف ویـسمى كذلك ألّنھ من نظم ضعفاء الوشاحین، والوزن اآلخر ما , المعروفة

 ).2(أوزان العرب وھو القسم أو النوع الشائع

  :ویمكن أن نمثل للموشح التام النموذجي بالشكل اآلتي
                                                             

  .96ص ,   347ع , موقف األدبي ، ال)الموشح بین األدب والموسیقى: (محمد بري العواني 1
  .98المرجع  السابق  ، ص :  ینظر 2
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  )سقافیة (ـ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

  )سمط(ع ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــ

 )عقافیة )         (سمط( عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )سمط( عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 

  ) سقافیة ( كــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
  

  .س ع مجاھیل القافیة/ مجاھیل حروف الروي: كـ، ع: مالحظة

، موشحا  بدواوینھ) 12(التي بـلغت) أبي ماضي (ومن موشحات المھجریین موشحات لـ

  )الرمل(   ):1(تین األولینالذي یقول في الدورین أو البی" الخلود"و منھا موشح 

ا َخالدوْن       ََط القائِل إنَّ دى َھيُّ بُن َبيْ #   َغل نا َبْعَد الرَّ ُّ   )المطلع()...... (كل

َّذي َقبَل الوجودْ    )السمط....... ( لْوَعِرْفَنا َما ال

  )السمط..........(لْو َعِرْفَنا َما الِذي َبعَد الَفَناءْ 

ا  َْو ُكنَّ ُوا كَما"َنحُن ل   )السمط......... (َنُعودْ " َقال

ُُسَنا َرْیَب الَقَضاءْ  ْم َتَخْف أْنف َ   )السمط......... (ل
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ا للـُخلودْ  ــأنَّ ِ ما الَقولُ ب   )السمط...........(إنَّ

ٌ  أْوَجَدھا ُحبُّ الـَبقاءْ    )السمط...........(فِْكَرة

ا َزائلوْن             )القفل............( َحیَّة فِي ُكلِّ َحيْ  َواألَمانِي#  َنعَشُق الَبْقَیا ألنَّ

  

  

  )السمط........ (َزَعُموا األْرَواَح َتْبَقى َسـْرَمَدا        

مُع َسَواءْ ... َخَدُعوَنا           )السمط.. (…...َنحُن َوالشَّ

قَِدا          ْنُبُت  الــنُّوُر بـِھا ُمتَّ َ   )السمط.........(یـ

یاءْ فإذا َمـا احْ             )السمط......... (َتَرَقْت َباَد الضِّ

وُر؟ أنَّى ُوِجَدا            )السمط.........( ؟أیَن َكـاَن النُّ

َناءْ           ِ َّى عـِْنَدَما َزاَل الب   )السمط........ (َكیَف َول

  

ُِطال ِب الَیقِیْن      )القفل(..... .....آَیـــٌة َتْدَفُع َعْنُھْم ُكلَّ َغيٍّ #  َشْمَعتِي َفَیا ب

اُب األَحيُّ #   َویُحلُّ هللا فِي َمـاٍء َوِطیْن  : لیقول یُخ َوالشَّ ُه الشَّ   )الخرجة(..... ....!َفیَرا

منھ غـرض الحكمة     أو التـأمل الفلـسفي , ھذا موشح من موشحات أبي ماضي الـذي ضَّ

وح البشریة یتكون من سبعة أبیات، وسبعة أدوار، فإذا كـان " البیت ھوالـدور عند  في الرُّ

یرى أّن " عبد الباسط محمود " فإن , )في العروض والقافیة(في كتابھ " یوسف بكار

، )1(الدور، والقفل: البیت ھو الوحدة األساسیة للـموشح، وھـو یتكون من جزئین ھما

  جزءا )56(وبذلك یكون عدد األجزاء واألقسام في األبیات 

  :بقیة الموشحات األندلسیة القدیمة ھو االلتزام بـإنَّ ما یمیز ھذا الموشح عن   

  .وھو موشح تام بدأ بمطلع وھو البیت األول في الموشح, )الرمل( وحدة الوزن -
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 .وقافیة متداركة) الیاء(ینتھي البیت األول  بقفل على وزن وقافیة وروي المطلع  -

فھ القدما, ومن مطلع, یتكون من ستة أقفال في األكثر -  .ءوخرجة كما عرَّ

  

 

ا التجدید الشكلي واإلیقاعي في الموشحة فمن مظاھره ما یلي  :أمَّ

عدد أسماط الدور زادت عن ثالثة أسماط، وھو جائز للوشاح في ھذا الموقف  -

= الخلود(،)القضاء= الفناء(الذي أظھر فیھ ثنائیات ضدیھ ومترادفات ومنھا 

 ) ...الّضیاء= النُّور( ،) الفناء/ الوجود(, )البقاء

، مما أوقعھ في اإلجازة وھي "الھمزة"و" الدال"ع الشاعر في روي الدور بین نوَّ  -

لكنـھما , )1)(حنجري/شفوي(الجمع بین رویین مختلفین متباعدین في المخرج 

ویالحظ تـوافق قوافي حرف الدال ) مرقق+مجھور+شدید (متطابقین في الصفات

 )وجـدا , مداسـر, الـخلود, نـعود, الوجود( في الداللة على الحضور

، فاستعمل جملة في بعض األحیان )البسیط والمركب( َجَمع في الدورین نوعیھ -

كما استعمل جملتین في الـسمط من , )) َزَعُموا األْرواَح َتْبَقى َسْرَمَدا: ((من مثل

وھـي وقفات إیـقاعیة داخلیة تسـاعد على رسم , )أیَن َكاَن النُذوُر؟ أنَّى وجدا(مثل 

 .سیة للشاعرالصورة النف

بة فصیحة ال عامیة ، ولم تسبق بأنماط القول في البیت الذي  - أتِت الخرجة معرَّ

ویقصد بھا الشاعر  اسم " األَحيّ "قبلھا، وما یمیزھا ظھور صیغة مستحدثة وھي

 .التفضیل من مصدر الحیاة

على الطریـق، المسـاء  : (نماذج شعریة لھا شكل الـموشح وھي نسیب عریضةولـ

مھا إلى ثمانیة مقاطع كل ) على الطریق(، ففي القصیدة األولى )ت، ھل تدھینابتھاال قسَّ
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مقطع مكون من ثالثة أشطر بـقافیھ واحدة، وقفلھ بكلمة واحة ھي صیغة األمر مشتقة من 

، ما عدا المقطع الـثاني حـیث استعمل الشاعر في بالـقفل لفظة )یمشي/ مشى(الفعل 

  )المتقارب(                                        ):2(إذ یقول فیھ) 1)(عـیشي(

 

َخْوٍف َوَحــْیَره                        ِ   لَماَذا َوْقَفتِي ب

ریِق الَعِسْیَره                   أَیا َنْفُس ِعْنَد الطَّ

ریَق َعِسْیره                   أال اْمِشي، َفإنَّ الطَّ

  )      ي أال اْمشِ (                 

  َفــِسْیِري, َمقرُّ اإللھ َبـِعیٌد                

ـَكْي ُتْدِرِكي هللا َقْبَل النُُّشوِر                َ   ل

  َوْحِدي َوال َتْسألِي َعْن َمِصیِري              

  )َبَعیِشي (                  

خطاب الذاتي الدال ، وموضوعھ ال)م 1916(ُ◌نظم ھذا الموشح على المتقارب  عام     

  :ومن ممیزاتھ ما یأتي, على الـتردد والتوقف عن المسیر

  .فھو أقرعٌ , الموشح  ال یبدأ بالمطلع  -

ور فیھ من ثالثة أشطار أو أسماط بأربعة تفعیالت  - على المتقارب ) فُعولن(الدَّ

 .بروي الراء المطلقة و وصل مد الكسر
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على ) أال امشي(بل عبارة عن كلمة ) أو سطًرا(القفل في الموشح ال یمثل ُغصنا  -

على نفس التفعیلة ) لعیشي(وغیَّر فیھ الشاعر في المقطع الثاني , )مفاعیلن(وزن 

 ).فعولن(

 .بعض األسماط عبارة عن فقرات أو جمل متعددة، فالبیت إذن من المركب  -

 .وھي متطابقة مع بقیة األقفال) أال امشي(الخرجة فیھ ممیزة باقتصارھا على  -

منھا موشحات استخدم  فیھا بحور , موشحات عدیدة ، ومـختلفة األشكال رشید أیوبو لـ

إذ یقول بالمقطع األول , وھي من نوع األقرع, "ھل تذھبین"مجزوءة مثل قصیدة 

 )مجزوء الكامل):                                                          (1(منھا

ما   َیـا ِھنُد َقْد َفَسدَ           ُن َوَراَج َقْولُ الُمْرِجفِ #  الزَّ

ال ّ◌ِ◌ َفـَھلم          ِم إلى الِجَبال َوَنْخَتِفِ◌ي#  َنْذَھُب فِي الظِّ

  )َھْل َتْذَھبین ْ؟(                    

ى فیھ الشاعر ویالت الزمان والناس  مجزوء الكاملفھذا الموشح األقرع على وزن  َتشكَّ

ور وھو دعوة إلى الھروب ال ا ل الدَّ لمقاومة، دخل فیھ إلى الدور من دون مطلع، وشكَّ

على ھیئـة بیتین موزونین على مجزوء الكامـل دون استخدام األسماط مع الحفاظ على 

وي  َھْل (والقافیة المتداركة، وخـرج بـقفل ال یـشكل فیھ األغصان بل عـبارة " الفاء "الرَّ

ي على وزن تفـعیلة واحدة من الكامل، كما ذھب وھ, الـتي تتكرر بعد كـل مقطع) َتْذَھبین

)الرمل):                   (2(إذ یقول , في موشح آخر  

كوْن            ْسَتاِر السُّ َ َْو َتَرانِي َتحَت أ َجى َوْحِدي#   ل   فِي الدُّ

َما ُكلِي ُعُیوْن            ْشــدِ ـفَ #  َشاِخًصا َنْحَو السَّ   اقَِد الرُّ

نیا َیكوْن ُكنْ            ُمــَنَتھى الُزْھدِ #  َت َتْدِري َكیَف فِي الدُّ
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فنظمھ  على وزن الرمل  إال أّن األشطار الثانیة من ھـذه القصیدة مبتورة بـالشكل 

وقافیتھا المتواترة، أّمـا األشطر ) الدال(مع الحفاظ على روي القصیدة ) فاِعالتن فا(

وھو موشح مرذول  , )یكون/ عیون/ سكون (الداخلیة فھي مطّرزة بإیقاع وروي موحد

  .زاوج فیھ  بین تمام البحر وتجزیئھ مع غیاب معالم القفل و الخــرجة

شطرا، ینقسم إلى ستة أقـسام یقفل ) 36(الذي یشكلھ " الدرویش"وفي موشحھ المعنون بـ

عـالیا فتكتسب القصیدة رنینا ,  )فُعولن َفَعلْ ( الشاعر كل قسم منھا بقفلة ذات تفعیلتین

ولكن متوترا سببھ تفعیلة البحر فتوحي بخبط عصا السیر التي یتخبط , وإیـقاعا متوسطا

  )المتقارب(               ):1(إذ یقول في المقطع األول, بھا الدرویش

  

بـوْع      ِّى الرُّ فِس َشيٌء َكثیرُ #  َدَعْتُھ األَمانِي َفـَخل   َوَساَر َوفِي النَّ

دِر     لوْع  َوفِي الصَّ ـَؤاٌد كـبیرُ #   َبیَن َحَناَیا الضُّ ُ   لـَِنیِل األَمانِي ف

َِحاْر     ْت ِسُنونُ #   َوَحثَّ الَمـطاَیا َو َخاَض الب َیاٍل َوَكرَّ َرْت ل َ   َومـ

َْم َیْرِجعْ (           ......)َول

  

ٌد على مـستوى الشكل ع إذ نظم األسـماط على شكل أبیات تقلیدیة ون, وھو في ذلك مجدِّ وَّ

  ).لم یرجع(ولم یقتصر في القفل إال على عبارة , في روي ھذه األبیات

" الغریب والشمس"على ھیئة موشح قصیدة  القروي ومن القصائد النادرة التي شكلھا 

نھا من أربعة مقاطع بأربعة أقـفال في )م  1914(والتي نظمھا  في البرازیل سنة   ، وكوَّ

رْ "كل قفل كلمة    )الرمل):                                 (2(، إذ یقول" دوِّ

وِر َجَماٌل َوَكَماْل                   ال#  َربَُّة الـــنُّ   َما أجَّ
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َّى#  ُمْذ َبَدا َوْجُھِك ِمْن َخلِف الِجَباْل                  َوَتَجل

َّى#  َماَل ِظلُّ اللیِل َنحَو الَغْرِب َماْل                 ُثمَّ َول

  

رْ (                 )َدوِّ

  َواْرَحمیھِ # َشْمُس لبناَن اْنظِري َحاَل الَغِریْب           

ُُروٍق َوُغروْب            لِــَذویھِ # َواذُكــِري ُكلَّ ش

یِب            ِ ُھ َصبٌّ َوتِْذكاُر الــــَحب   ِملُء فِـیھِ # إنَّ

رْ (              )َدوِّ

واقتصر , في آخر الشطر) فاِعالنْ (ر األولى من تفعیلة َوظَف الرمل تاما  في األشط 

رْ "واحدة في الشطر الثاني مع الحفاظ على قفل الموشح بكلمـة ) فاِعالُتن(على تفعیلة  " دوِّ

، وحاول التنویع في القافیة في كل دور مع اختالف الروي والتركیز "فاِعلْ "على وزن 

قدر من التردید الصوتي وھو كسابقیھ  على تطریز األعاریض رویا َووزنا للحفاظ على

  .لم یحافظ على نظام الخرجة و نظام  األسماط 

فاألول , موشحان صغیران بتفعیالت مختلفة شبیھة بالشعر الحر فوزي المعلوف ولـ

  ):                       1(یقتصر فیھ على الدور فقط، إذ یقول

یُزَران   َ اُحَنا ِ ِمْن َخیُزَران/ َوِرَماُحنا ِمْن خـ َ   رمـ

ـُخور   نا َتقِدُّ الصُّ ُ نا/ َوُسُیوف ُ ُخوَر ُسُیوف   َتـقِدُّ الصُّ

ُھول   َنا َتُجوُب السُّ ُ ُھولُ ُخُیولَنا/ َوُخیول   َتُجوُب السُّ

ِس الِجَباِل َراَیاُتَنا/ َرایاُتَنا بـِرأِس الِجـَبال  َرأْ ِ   ب

ف المعلوف نظام التفاعیل واستعان بخاصیة  وھي نمط تكراري , یلالعكس والتبدوظَّ

لفظي یكون بأن یقدم الشاعر ما كان في جزءه األول مقدما مؤخرا وما كـان مؤخرا 
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مقدما مما یكسب الدور إیقاعا تكراریا عذبا ونغما موسیقیا خفیفا یشبھ في ذلك التردید 

الذي یعتمد  قلب  الترتیب للحصول على وجھ آخر للمعنى، فحافظ على وحدة الروي 

والقافیة المتداركة مع التخلي على القفل والمطلع والخرجة  , )األلف(وصلھا  مع)النون(

  .وتشطیر الدور إلى أبیات ال أسماط

مَّ القفل ُ ا في الموشح الثاني فیقول في الدور ث                   ):1(أمَّ

ـرَّ  الَحَراُر َوألَتّظى/  َوَغًى َوَغـًى َوَغًى َوَغًى          َ  حـ

َبى َوُمـ        َُحْیلى الــُملَتَقى/  لَِئْت ِمـنـُھ الـرُّ   َیاَمـا أ

ُوا الُمْرَھَفاْت           ُ َسل َباة/  َیـا َقوم یَض الظُّ ِ   ُثـمَّ اْشَحُذوا ب

ــھاْت         َ ِحَن َیوًما َثاِكالتٍ /  ْویـلٌ لَِقلِب األمَّ ِ ُْصب   یــ

َنا(    القفل    ِ ُسُیوفِنا َوِحراب ِ   )ب

ٌع في قوافیھ وأحرف رویھ في تناغم شامل مع عللھ فالموشح على غ یر وزن موحٍد ُمنوَّ

اتفـاق في (في كـل بیت منھ    التصریع  المطّرفوزحافاتھ، أضف إلى ذلك  ظاھـرة  

، وبذلك یكون الموشح المھجري قـد فارق نظام البیت القدیم وغیَّر من ) حرف الروي

وأضف إلى ذلك أیضا حرصھ , الكتابة الظـاھرة على سطح الرؤیة البــصریةطبیعة 

ُوم على قدر , على ابـتكار نظامھ من حیث القافیة وتنویعھا وھذا یعني أّن الموشح یق

  ).2(مدھش من الحریة و االنعتاق

  :أشكال أخرى -2د ـ

ومن األشكال واألنماط الشعریة المتنوعة رویا وقافیًة بعض النماذج القلیلة في شعر  

  :المھجر ومنھا 

طال    : ُمَسمَّ

                                                             
  م 2007، 3المرجع  نفسھ ، إلصدار :زي المعلوف فو   1
  .97ص ,  347الموشح بین األدب والموسیقى، الموقف األدبي ،ع : محمد بري العواني: ینظر 2
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ع"وھو أن یبدأ الشاعر قصیدتھ ببیت  ، ویتبعھ بأربعة أشطر من روي مختلف "مصرَّ

والمسمط فن شعري ظھر قدیما عند , وینھي المقطع بشطر على روي البیت األول نفسھ

  )                      الطویل):                                         (1(امرئ القیس عندما  قال

ْمُت ِمْن ِھـنٍد َمَعالَم أطالٍل          َمِن الَخالِي#   َتـَوھَّ ھِر فِي الزَّ   َعَفاُھنَّ ُطوُل الدَّ

َْت َوَمَصایُف        ـُع ِمْن ِھْنٍد  َخل ِ َمْغناَھا َصـَدًى َو َعَواِزفُ #   َمراب ِ ُح ب ِ   ُیـْصب

یاِح الَعواِصِف           ُمـْسٍق ُثـمَّ آَخَر َراِدفُ  َوُكــــلَّ #   َوعـِْنَدَھا ُھوُج الرِّ
الُ  َماَكیِن َھطَّ َْسَحَم ِمْن ُنوِء السِّ أ ِ   ب

معنـونة   ,لقرويومن أمثـلة المسمطات المھجریة المتنوعة األشكال مسمطة لـ

  )أحذ الكامل):            (2(في أربعة مقاطع یقول في المقطع األول" المعجزات"بـ

  

مَت ِمْن َصْخِر   َیا َبْحرُ ( : البیت المصرع       ْھِر #   َكْم َحطَّ َذْبَت َعلى َمَدى الدَّ َ   )َولَكْم أ

یَك ُمْضطِرَبا  (  ):2+1(الشطر         با#   َتْرَغي َعلى َشطَّ َ ـَتَبِدَدا َغِضـ ُ   )ُمَتَوِعَدا مـ

األْمِر :          ()5(الشطر  ِ   )َمْھال َفذلَك لیَس ب

َْو كاَن َموُجَك (   ):4+3(الشطر      ْخَر َعْن َصْدِري#   َیْصَنُع الَعَجَبا  ل   )ألَزاَح َھذا الصَّ

  

ع الشاعر البیت األول في المقطع الباء "واتبعھ بـأربعة أشـطر من روي مختلف , لقد َصرَّ

أنَّھ جعلھ  في المقطع األول، ثم أتى بشطر منفرد على روي البیت المصرع إال" والراء

ل في روي الشطر الرابع, بین البیتین األولین والبیت األخیر والقصیدة كلھا على , وبدَّ

  .وزن الكامل

" یا بالدي"ومن أمـثلة المخمس قصیدة , )3(كما یأتي المسمط أیضا مربعا أو مخمسا

  )الخفیف):                    (4(إذ یقول في المقطع األول منھا , إلیلیا أبي ماض

  

َّ (: )2+1(الشطر         َماِد  ِمثلَما َیْكُمُن الل ُؤاِدي#  ظى فِي الرَّ   )َھَكَذا الُحبُّ كاِمٌن فِي ف

                                                             
  .175في العروض والقافیة، ص : یوسف بكار: ینظر  1
  .569، ص )شعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي 2
  176ة، ص في العرض والقافی: یوسف بكار: ینظر 3
  .215األعمال الشعریة الكاملة، ص : إیلیا أبو ماضي 4
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اِد  ( ):4+3(الشطر         َ َشاِدٍن أْو شـ ِ ٌم لـِـبالِدي#  لْسُت ُمْغرًى ب   )أَنـا َصبٌّ ُمَتیَّ

ِالِدي َعلیِك ألُف َتِحیَّھ(     :)5(الشطر    )َیا ب

  

ثـم الشطر األخیر على  ,القصیدة من بحر الخفیف جاءت بأربعة أشطر على روي الدال

م  1920كتبھا سنة  نسیب عریضةلـ) یا نفسُ (و من المسمط الرباعي قصیدة. روي الیاء

مھا إلى مقطعین یقول في المقطع األخیر منھا  والمكون من ) 30( تتكون من مسمطا قسَّ

  )مجزوء الكامل):                                        (1(ُمسمطین 

  

َما   #   َیا َنْفُس إْن َحمَّ الَقَضا )2+1(             1 المسمط         َو َرَجْعِت أنِت إلى السَّ

ِي َفَماذا َتْصــَنِعیْن ؟  #َوَعلى َقِمیِصِك ِمْن ِدَما  ) 3+4(                               َقلب

ِي للُوُصوْل  ) 2+1(             2المسمط        ْیُت َقلب   ْعِت َتبِغیَن الُمُثوْل َو َھرَ #  َضحَّ

خوِل  ) 3+4(                             َيِّ َعیٍن َتْدُخـلیْن؟  # َفإذا ُدَعیِت إلى الدُّ ـأ ِ   َفب

القصیدة على بحر مجزوء الكامل جمع فیھا الشاعر كل بیتین في شكل ثالث أشطر 

  .  بروي یخالف روي الشطر الرابع

  :الُمْزَدِوج

عة مستقلة بحیث یتألف من أزواج من   األشطر، والقصید فیھ یبنى على أبیات مصرَّ

  ). 2) (َمثَنوي( ویقال لھ بالفارسیة, یختلف الّروي في كل بیت عما قبلھ وبعده

مھا إلى مقطعین یقول , )اإلبریق و الجمل(قصیدة القرويمن نماذجھ القلیلة عند   التي قسَّ

  )الرجز(                  ):         3(في المقطع األول المكون من بیتین

    

                                                             
  .91االرواح الحائرة ص : نسیب عریضة  1
  .176ص , یوسف بكار ، في العروض و القافیة : ینظر  2
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ُة اإلْبریِق َو الَبِعیِر              مزدوج= المقطع   َ   َقِدیَمٌةٌ◌ ِمْن َسالِف الُعًصوْر #   ِحكایـ

َھا الَحدیُث َوالكالُم                 ِ ُو ب   َفاْسَمِع َو َبعَد َساَعٍة  َنَناْم  #   َیْحل

  :الثاني لیقول في البیتین اآلخرین من المقطع 

ْسَمُع لِي َشْكَواَیا# فِي َوْسِط َذا اإلْبریِق َیا َمْوالَیا           مزدوج= المقطع     َ اهُ ِمْن یـ وَّ َ   أ

ُ َغیًظا َوالَتَظى                            َُھ َوأْغلَظا# َفاْضَطَرَب الَحاكم      َوَخشََّن الـَقوَل ل

د الحركة , بین الّروي في كل بیت مصرع القصیدة من بحر الرجز نوع فیھا الشاعر و قّیْ

  .و أطلقھا في اغلبھا, على بعض أحرف الروي

  :  الُمثنیات و الثنائیات

و إعجازھا على روي , أّما الُمثنیات فقصائد أو نتف تبنى صدورھا على روي واحـد

ـھا تعتمد شكل التطریز الداخلي والخارجي)1(آخر یختلف عن روي الصدور    .، وكأنَّ

)                                               المتدارك):            (2)  (األشباح الثالثة(قصیدة   أبي ماضيمن أمثلتھا عند  

  

  )1مثنیة ( ال ُرْمح ٌَمَعُھ َو ال َنْبلُ# َیا َنْفِسي َما ھذا الَفْرُق ؟               مقطع    

فُل # لِخْشَیُة َو الَقلُق ؟ َو لماَذا ا                      َحُبُھم الطِّ َ   )2مثنیة (َو الَخلُق أ

أغنیة (نظم جبران ومن الشعراء من نظم مثنیات دون أن تتساوى في تفعیالت أشطرھا فـ

على مجزوء الرمل، وجعل األشطر األولى في ثالث تفعیالت، واألعجاز الثانیة ) اللیل

  )مجزوء الرمل(                                  ):1(إذ یقول ) فاِعالتن( في واحدة

                                                             
  .177ص المرجع السابق ، :  ینظر  1
  .376مال الكاملة الشعریة ،ص األع: ایلیا أبو ماضي  2
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كوْن                 مقطع     ِي األحـْالم #   َسَكَن اللیُل َوفِي َثوِب السُّ   )1ُمثنیة (َتْخَتب

  ) 2ُمثنیة (َتْرُصُد األیَّــام #    وسَعِ◌ى الَبْدُر َو للَبْدِر ُعـُیوْن                        َ

، إذ وضع للصدور )ساعة الغروب(بكیفیة أخرى في قصیدة  ھذاجورج صیدح وفعل 

  )مجزوء المتقارب):              (2(أربع تفعیالت و في اإلعجاز تفعیلتین یقول 

َیة                          مقطع     ِ اب   )1ُمثنیة ( َیُموُت النَّھارُ #  ُھَناَك َعلى َمْذَبِح الرَّ

اِجیِة  وَ                                )2ُمثنیة(ُشُموٌع ُتَ◌ناُر  #   فِي َھیَكِل الَغاَبِة السَّ

  :الثنائیات

ومن أمثلتھا , )3(ھي قصائد تتألف من مقاطع ثنائیة األبیات ینفرد كل مقطع بقافیة مختلفة

  )المجتث):             (4(إذ یقول) اغمض جفونك تبصر(قصیدة  نعیمةعند 

الغیوْم  #   إذا َسـَماُؤَك  َیـوًما            مقطع                ِ َبْت  ب   )1مثنیة (َتَحجَّ

ُونَك ُتْبِصْر                              َْغِمْض ُجف   )1مثنیة (َخلَف الُغیوِم ُنُجوْم #  أ

ا         مقطع              ُوْج  #   َو األرُض َحولك إمَّ ـالثل ِ   )2مثنیة (َتَوشََّحْت  ب

ُوَنَك ُتْبِصْر                             )2مثنیة (َتحَت الثلوِج ُمُروْج  #   أْغِمْض ُجف

وظفت )  2(والجیم المقید بالمقطع)1(القصیدة على المجتث بروي المیم المقید في المقطع

مماثلة (، وتكرار تركیبي)مماثلة صوتیة(التكرار النسقي للشطر الكامل بین مقطعین 

  .مع حضور التصریع الداخلي للصوامت) توشحت بالثلوج/ متحجبت بالغیو( بین) نظمیة

  

                                                                                                                                                                                         
  .344المجموعة الكاملة العربیة ،ص : جبران خلیل جبران  1
  .547صمحمد عبد المنعم خفاجي ،قصة األدب  المھجري، :ینظر  2
  .179یوسف بكار ، في العروض و القافیة ،ص : ینظر  3
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  : الُمثلثات و الثالثیات

وفیھا تحتوي المثلثة على مقاطـع من , أّما الُمثلثات فـمن قوالب المشطر في القصیـدة 

النماذج الحـدیثة في ھذا  تختلف قافیة المقطع فیھا من مقطع آلخر غیر أنَّ , ثالثة أشطر

وي في الشطرین األولین من كل مقطعالنمط تختلف في ال , تشكیل بحیث یختلف الرَّ

بالنمط التقلیدي   لقروي، وقد نـظم ا)1(ویكون الشطر األخیر في جمیـع المقاطـع موحدا 

ارة(قصیدة  ِ )                                               الخفیف  (   ):2(الموحدة روًیا والمختلفة قافیًة یقول ) الَبرب

الِة َو كبَّْر     1المقطع     ْعُد للصَّ َن الرَّ ا الَغیُث للُوُضوِء َو َطھَّْر    # أذَّ   1مثلثة َو َھمَّ

                                هللا أكبرْ : َو الَعَصافِیُر ِصْحَن                              

ھاِر َو َتَعالى     2المقطع       2مثلثة ِمْن َھزاٍر َو ُبلبٍل َو َكَناْر       # التَّسبیُح طوَل النَّ

بیِع فِي آَذارْ               َھَو ِعیُد الرَّ

  

، التي نظمھا في تأبین )شاجبة(و على النمط الجدید للمثلثات في مقطع واحد  بقصیدة 

)                                                   مجزوء الرمل(  ):     3(إذ یقول في مقطعھا األول, )م1930(سنةجبرضومط للمعلم 

ُروَعا          1المقطع    َم الَموُت الدُّ لوَعا#  َحطَّ   1مثلث            َو َكَوى الُحْزَن الضُّ

َِم                                   َو َبَكى َجْفُن الَقـل

فَس ُدُموَعا#  َس َخُشوَعا  َفاْخفِْض الَرأ                     2مثلث           َو اْسُكِب النَّ

ْم                                       َ َس الِعلُم الـَعل   َنكِّ

ا الثالثیات فتنظم وفق نظام األبـیات في كل مقطع ثالثة أبیات من وزن واحــد  وقافیة  أمَّ

  )الكامل(        ):2(یقول )  المرفأ األمین( القروي، ومنھا قصیدة )1(واحدة

                                                             
  .180والقوافي  ،ص یوسف بكار ، في العروض :  ینظر  1
  .500،ص ) الشعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي  2
  .530المرجع  السابق  ،ص   3
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ُھ                              َْم اْعَشْق إَھـــاَبَك إنَّ َمیاُء ل لَباِسھِ #  ل ِ   عـِنِدي لباٌس الِحٌق ب

وَر التِي          ثالثیة=1المقطع غیِر َحَواِسھِ #  لكْن َعِشْقُت َوَراَءهُ الصُّ ِ لِي َیــُحسُّ ب   ِمثْ

واِرِع ُدْمَیٌة َمْعُروَضٌة    َكمْ                        ھا َعلى إْغالِسِھ  #  فِي الشَّ ِ   َنِعَم الَمِشیُب ب

  فِیھا الَجَماُل األنَثِويُّ ُمَجَسمُ #    أْحَببُت فـیِك َبَساطًة َشـرقیًة      ثالثیة = 2المقطع 

ِن َیا لْمیھ َغیَرَما                        مدُّ َُّمواُحكَماُء َشعْ #   لـیَس للتَّ   بِك ِمْن َقدیٍم َعل

ِيِّ ُبْرُج َحَماَقٍة                       ُ الَغْرب ُره َو َكـفٌّ َتْھِدمُ #   َوَحَضاَرة َفٌّ ُتعمِّ   كـ

والمربعات , ومنھا الرباعیات , وھـكذا فـقد نظموا في األنماط الشعـریة األخرى

یجمع بین نمطین من ھذه  إلى حدٍّ أّنھم نظموا في نوع آخر, والمخمسات، و المسدسات

فقد یمزج , و ھي قصائد ذات مزیج نغمي خاص ال نسق لھ, المتبایناتاألنماط، وھو 

ومن شواھد  فـن ). 3(و ربما فیھما مًعا , الشاعر بین قوالب َتقفویة عدیدة، و وزنیة

، إذ جعل  في المقطع لجبران) حرقة الشیوخ( المتباینات في شعر المھجریین قصیدة 

   ):4( د بنظام المثنیات وفق ترتیب ثالثي لثالث مثنیات، ثم ثنائي لمثنیین، إذ یقول الواح

  )الرمل(

َّى الشباُب   : 1مثنیة                 ئیلْ #  َیا َزماَن الُحبِّ َقْد َول      َو َتواَرى الُعْمُر كالظـلِّ  الضَّ

ْرِس الَبلیلْ #  ِب َواْمَحي الَماِضي َكَسطٍر مْن ِكتا: 2مثنیة       1تشكیل ُھ الـَوْھُم َعلى الضِّ                             َخطَّ

َخیلْ #   َو َغـَدْت أیـاُمُ◌نا َقْیَد الَعذاِب   : 3 مثنیة                     ـراِت بـ الَمسَّ ِ    فِي  ُوجوٍد   ب

  

  

ََضى  : 1مثنیة             2تشكیل  ُُھ یأًسا قـ ــالِذي َنْعَشق َ   َو الِذي َنطلُبُھ َمـــلَّ َو َراحْ #  فـ

ُْزناهُ باألْمِس َمَضى : 2مثنیة                      َحْ #  َو الِذي حــ ـیِل َو َصبا َ ٍم بیَن لـ ُ   ِمثَل ُحل

                                                                                                                                                                                         
  .180یوسف بكار في العروض و القافیة ،ص : ینظر  1
  .570، ص )الشعر ( األعمال الكاملة : الشاعر القروي   2
  .195یوسف بكار ، في العروض والقافّیة   ،ص :  ینظر  3

 342، ص) العربیة (األعمال الكاملة :خلیل جبرانجبران   4
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وي في الصدور و األعجاز لتشكل نظاما  وھكذا في المقاطع األخرى بتغیر حروف الرَّ

التـشكیل الثالتي و الثنائي في ظل  بـین) الداخلي و الخارجي(منوعا في التـطریز

  .الخماسیة الواحدة

  : نتائج و فوائد

ومن خالل ھذا الرصد الكمي و النَّوعي ألغلب و أھم األنماط الشعریة الـتجدیدیة من     

نخلص إلى أبرز الخصائص التشكیلیة التي تخص , أخرىموشحات و أشكال شعریة 

  :نظام الموسیقى و اإلیقاع و منھا 

َّة ھذه األنماط الشعریة بالمقارنة مع األنماط الشعریة التجدیدیة األخرى فال تتجاور  - قِـل

  .العشرة نماذج عند أبرز الشعراء

ن دون تـجدید، و ذلك في الحفاظ على البناء الشكلي لـھذه النماذج عند جلِّ الشعراء م-

  .المراحل األولى للتجدید، وھو ما یوحي بأثر األندلسیین و غیرھم من المولدین القدامى

و المجتمع و , تنوع و تحدیث األغراض الشعریة في ھذه األنماط، ولھذا كان للطبیعة -

في كل  و تلك الحیاة الجدیدة غیر إنھا لـم تفارق , النفس غیر حضور ینم عن تلك البالد

  .الموسیقا والغناء: ذلك توأمیھا و ھما

التجدید على مستوى الموشح بالخروج عن بنائھ الـشكلي، و عن قواعده الموسـیقیة و -

ھذا التجدید زاد من التنویع النغمي للـموشح بإدخال بعض التعدیالت على األنـماط و 

  .و رشید أیوباألقفال، و الخرجات، و ھو بارز عند أبي ماضي، ونسیب عریضة، 

ـ االھتمام ببعض التردیدات الصوتیة المساھمة في نمو اإلیقاع وتجدیده من حیث التركیز 

لبعض األصوات في حشو األقسام )المنظم(على التطریزات المختلفة، والتوزیع النسقي 

، أو )مماثالت صوتیة(، والتردید بالتكرار التام للوحدات الصوتیة)التصریع(وأطرافھا

والتردید , نساق الصرفیة والنظمیة مع الحفاظ على بعض الصوامت والصوائتتكرار األ

إلى جانب الوقفات , بإعادة ترتیب الصوامت و الصوائت مع الحفاظ على المعنى األصلي
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مما , أو الشطر, أو السمط, داخل السطر.) النقطتان, النقطة , الفاصلة(الصوتیة الداخلیة 

  . نفسیة وتعبیریة  یساعد على بناء صور إیقاعیة و

, )القروي  في قصیدة المعجزات( التجدید على مستوى المسمط بتغییر ترتیب أشطره كـ-

  .أو بتنویٍع في رویَّھ و قوافیھ مع لجوء بعض الشعراء إلى الحفاظ و التقیید بنظامھ القدیم

ا على مستوى األشكال الثنائیة- د الشعراء ا, و الثالثیة, أمَّ لمھجرون في و غیرھا فقد جدَّ

وإعادة )  جبران  في قصیدة أغنیة البــلبل(بنائھا بأن اختزلوا في بعض تفعیالتھا كـ

القروي (تشكیل المقاطع الشعریة بضم نمط معین إلى نمط آخر مثلھ في مقـطع واحد  كـ 

أو بمـزج األنماط الشعریة داخل المقطع الواحـد في القصیدة الواحدة , )في قصیدة شاجبة

  .       ، وھو ما یسمى بالمتباینات اإلیقاعیة)ن في قصیدة حرقة الشیوخجبرا(كـ

  

  

  

  

                

                                      

   

ن النظمي:  المبحث الثاني  ُ األسلوبي و الُمكوِّ  التَّشكیل
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I – الِبِ◌نیات النَّظمیَّة للُجملة المھجریة 

  

فاضل و التَّجاور-أ نیة التَّ ِ   ب

  

نیُة التَّحول و الُعُدول-ب ِ   ب

  

II-نیاُت النَّظمیَّة للبیت المھجري ِ  الب

  

نیة التِّكرار و التَّردید-أ ِ   ب

  

قابل-ب   بنیُة التَّماثل و التَّ

  

  

  

  

  

ن النَّظِمي: المبحث الثاني ُ األسلوبي و الُمكوِّ   التشكیل

أو الظاھریة التي , ةُیعُد النسق التركیبي أو النظمي من أھم المكونات اللسانیة الّشكلی

وتطفو بھا على مستویات البنیة الّسطحیة لتشكل فیما بعد , تنطبع بھا النصوص األدبیة

, وتنضیدھا بكیفیات عّدة لتكوین خطاب الجملة, صورا أسلوبیة یعمل المبدع على تنسیقھا
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یھ من وعـّدتھ في ذلك الوحدات اللسانیة أو اللغویة المتوافرة لد, ومن ثمة خطاب القصیدة

والتي یستقیھا المبدع  من مخزونھ اللغوي , وأفعال, وأسماء, وأدوات, وحروف, كلمات

الذاتي والجماعي، ذلك المخزون النشط والحیـوي الـذي یتغذى من روافد الحیاة و الواقع 

إذ یُجمع ُجّل النقاد و األدباء على أّن للشعر .بكل حیثیاتھ ) المستقبل/ الحاضر / الماضي(

ن النثر في استفادتھ الدائمة من معین ھذا الـمخزون اللغوي، وللـشعر مجال میزة ع

  .فـسیح یعرض فیھ الشـاعر بضاعتھ اللغـویة في أسالیب مختلفة 

یـرون في األسـلوب واحدا من -على وجھ اإلجمال -عـلماء اللسان و الـنقاد<< إنَّ    

ا عن وعي و اختیار وإرادة من الذي ینبني ) 1(>> تجلیات التنوع في السلوك القولي  إمَّ

الـمبدع، أو عملیة خـاضعة ألحكام اللغة، و أعـراف الناطقین بـھا، بما ھي من معطیات 

تاریخیة قاھرة أو مھیمنة على عملیة اإلبداع التي تنتج النصوص بوساطة التشكیالت 

نیات معینة وھي في حقیقة األمر عملیات تركیبیة یقوم بھا المنشىء وفق تق ,األسلوبیة

للحصول على متغیرات أسلوبیة تصبح سمات أسلوبیة بھذه النصوص ومن ھنا تبرز لنا 

أھمیة المكونات التركیبة أو النظمیة في إنتاج النص األدبي اإلبـداعي من خالل 

، و )الكتابیة(والتي تتضافر مع المتغیرات الِطَباعیَّة , الـمتغیرات التركیبیة الـمختلفة

ھو " المتغیر األسلوبي"والداللیة إلنتاج نص إبداعي متمیز   فـ, صرفیةوال, الصوتیة

مجموعة الــسمات اللغویة التي یـعمل فیھا المبدع باالخــتیار أو االستعباد، و بالتكثیف أو 

  ).2(الخلخلة، وبإتباع طرق مختلفة في التوزیع لتحقیق مفارقة النص و تمیزه 

في الشعر ) النظمي( ز على المستوى التركیبي سنحاول في ھذا المبحث التركی     

بوصفھ أحد الـمكونات األساسیة في الصیاغة الشعریة القدیمة و الـحدیثة  و ال , المھجري

عالقة التركیب بالنحو " تمام حسان" یمكننا أن نفھم النظم على أّنھ النحو فقط كما فھم 

والـتي أسسھا على نظم , "يعبد القاھر الجرجان"في معرض شرحھ لنظریة الـنظم عند 

المعاني النحویة في نفس المتكلم لبناء الكلمات في صورة جملة ثم صیاغتھا وفق ما 

                                                             
  .22،  ،ص )دراسات أسلوبیة إحصائیة(في النص األدبي : سعد عبد العزیز مصلوح  1
  .27المرجع السابق ص :ینظر 2
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، وال یمكن أن نفھم التركیب على أّنھ مصطلح ضیق ال )1(یقتضیھ المعیار النحوي

تي یتجاوز حدود الجملة، أو أنَّ التركیب ھو نظم للمعاني في نفس الكاتب أو المتكلم، ثم یأ

بل سنتعامل مع ھذا المستوى على أّنھ ظاھرة لغویة , )2(التألیف اللفظي على مثالھ

متكاملة تتضافر فیھا أنواع من التراكیب ال تدخل في عداد الجملة مثل التركیبات 

اإلضافیة، و اإلسنادیـة، و المـزجیة، و مـباحث بـالغیة تناولتھا البالغة الـقدیمة في 

باإلضافة إلى مـباحث أسلوبیة حدیثة تظم تقنیات .) الحذف ، الـوصل التقدیم و التأخیر، (

و العدول  تلك  الوسائل التي , والتمـاثل, وأسلوب التقابل, و الـتكرار, والتألیف, االختیار

و لـقد , تـساعـدنا على كـشف السمات األسلـوبیة التـركیبیة البـارزة في الشعر المھجري

بأھمیة الدراسة التركیبیة في التحلیل األسلوبي الذي "  مانأماني سلی"أشادت الباحثة 

وركزت , )3(والمستوى التركیبي والمستوى الداللي, قصرتھ على المستوى الصوتي

على الدراسة التركیبیة باعتبارھا وسیلة ضروریة لبحث الخصائص الممیزة لمؤلف 

إغفال مكانة الكلمة، أو و ال یمكننا بھذا الصدد أن نتحدث عن التركیب دون , )4(معین 

أو تتموقع داخل ھذا التركیب فال یقوم البناء التركیبي إال بعد , الوحدة اللغویة التي تترتب

َ◌رفي(المورفولوجي البناء  الذي یخضع الختیار واع من قبل المبدع، ألن  )الصَّ

كل  ومن ثم فإنّ ,ُمرفولوجیا الــشعریة الحدیثة ھي إبـداع و لیست قـانونا أو سماعا 

إمكانات التركیب اللغوي قابلة ألن تشكل جمالیات من خالل الممارسة اإلبداعیة التي 

جون "تتعامل مع أنماط مرفولوجیة عدیدة تحقق في بعض منھا تجاوزا شعریا سماھا 
  ) .5(بالخطأ الشعري" كوھین

) م1917-1834"( إدغار دیفا"في عالقة الكلمة بالنظم والتركیب یُروى أنَّ الرسام     

واشتكى إلیھ من شقائھ في حبھ للشعر، مع أّنھ ال تعوزه األفكار " ماالرملي" جاء إلى 

>>  إننا ال ننظم الشعر باألفكار، وإّنما ننظمھ بالكلمات : عزیزي دیفا<< فأجابھ الشاعر  

                                                             
  . 187م، مصر ،ص 1979القاھرة  2اللغة العربیة معناھا و مبناھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط, تمام حسان : ینظر  1
  .40، ص )دراسة بالغیة تحلیلیة(أحمد الشایب ، األسلوب : ینظر  2
  .28أماني سلیمان داود ، األسلوبیة الصوفیة ، ص : ینظر  3
  .97المرجع نفسھ ص :  ینظر 4
  .9محمد فكري الجزار ، لسانیات االختالف ، ص : ینظر  5
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، فاألسلوب في كل ذلك تكامل ُیراعى فیھ اختیار الكلمة، وصحة التركیب ومطابقة )1(

فـخصوصیة التـركیب اللغوي في النص األدبي , )2(والتـركیب للفكرة المطروحة الكـلمة،

وكذلك عالقة مجموع , وعالقتھا ببعضھا البعض, تنبع من خالل خصوصیة األلفاظ

األلفاظ بجملة الجھاز اللغوي الـذي تـنزل فیھ، وھـذا مؤداه أن ھاجس األسلوبیة ھو 

دبیة التي تحلى بـھا النسیج الـلغوي في تركیبھ أو تفسیر سمة األ, استجالء شعریة الـنص 

مة بوجود قرائن    ).3(وعالئق أسلوبیة ضمن ھذا النسیج , مع تعلیل ھذه السِّ

إنَّ دراسة الشعر المھجري دراسة تركیبیة مفیدة تقتضي منا انتھاج خطة محكمة      

عري مما یتوجب لرصد أھم الخصائص األسلوبیة النظمیة التي ینفرد بھا ھذا النسق الش

أو البنیات الصغرى التي تخص أھم , علینا دراسة البنى التركیبیة في المستوى األدنى

ومـا یـحیط بھ من , تركیب تحدث عنده اإلفـادة المعنویة أال و ھو التركیب اإلسنادي

أو بعض الوحدات اللغویة , تراكیب دنیا ال تشترط اإلفادة المعنویة كالترتیب المكتفي

كالـحذف أو : لنحاول اكتشاف بعض الـظواھر التركیبیة, التي تتعالق معھ) یماتالُمون(

و ھي مظاھر تخضع لخاصیة االخــتیار و التألیف كما سنحاول , التقدیم و التأخیر 

مناقشة سمات ھذا االختیار في طبیعة األلفاظ الموظفة  ومزایاھا األسـلوبیة  

المستویات الصغرى دون رصد مظاھر  وال نبرح مجال دراسة ھذه, والمرفولوجیة

  العدول  والتحول اللغوي فیھا إلبراز جمالیات ھذا النسق الشعري البسیط 

ا دراسة البنى التركیبیة في المستوى األعلى، فسنخصصھ لرصد وتحلیل النظم     أمَّ

وھي مجموعة أسالیب تعبیریة تظھر من خالل تعالق النظم التركیبیة , التركیبیة الكبرى

واللذان یبرزان من , لصغرى داخل النص الشعري من خالل خاصیة التكرار و التردیدا

وخاصیة التقابل و التماثل اللذان یبرزان من خالل المضمون , وتواتره, خالل الشكل

وبذلك نكون قـد ربطنا الشكل بالمضمون ألّن األسلوب  عندما ُینظر إلیھ من الخارج فھو 

و عندما ُینظر إلیھ من الداخل یشكل وحدة اإلدراك الحسي، وھ, وحدة التشكیل و فردیتھ

<<  والدراسة األسلوبیة تستھدف في تحلیلھا الربط بین النمط التشكیلي  والموقف الحسي 
                                                             

  .373، ص )وأبو العید دود(العمل الفني اللغوي  ترجمة : فولفغانغ كایزر 1
  .120اللغة العربیة  اصولھا النفسیة ،  ص : عبد العزیز عبد المجید : ینظر  2
  .65عبد السالم المسدي ، في آلیات النقد األدبي ،ص : ینظر  3
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وھو ما ال یتناسب مع طبیعة الشعر , فال نتعرض لخطر الفصل بین الشكل و المضمون

التركیب و النحو ألن األسلوب ھو وكـما أننا ال نـرید الفصل بین النظم و , ) 1(>> 

تـتمثل فیھا العالقات النحویة من حیث تركیب الجملة ومن  حیث أّن لكل .<< صورة 

وھكذا ال ینفصل مفھوم , أسلوب طریقتھ الخاصة في استخدام ھذا النحو في الشعر والنثر

  ).2(>>  األسلوب عن مفھوم النظم 

  

  

  

  

  

  

I.نیات النَّظمیة للجملة المھج ِ   :ریة الب

إنَّ اكتشاف أسرار التركیب اللغوي والوقوف على داللتھ من خالل تحدید صالت وحداتھ 

اللغویة بعضھما ببعض من أعظم الوظائف التي یضطلع بھا التحلیل األسلوبي و منھ فإّن 

وأبنیتھا اللفظیة وصوال إلى , النسیج اللغوي للتركیبات الشعریة بدءا من األنساق الصوتیة

م مـجاوزتھا إلى البنیة الكلّیة للنص الـشعري تحتاج إلى مقدرة و مھارة من قبل الجملة، ث

إذ یمكننا أن نتناول في ھذا , )3(المبدع في إقامة ھذه التشكیالت و تعدد محموالتھا 

الجزء أو العنصر تلك التشكیالت النظمیة الصغرى التي تختص بھا الجملة الشعریة 

، أو ما یطلق التجاورو التفاضلبنیة : أساسیتین وھما المھجریة من خالل رصد بنیتین 

لتحلل "  PERMUTATION/ COMPOSITION"علیھا بمحور االستبدال و التألیف 
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معطیات التفاضل بین الوحدات اللغویة المكونة لتركیب الجملة أو ما دونھا، وكذا 

لى البنیة معطیات التجاور كبنى سطحیة نھائیة في ھذه البنیات الصغرى، وسنتطرق إ

أو , الذي یضم تلك المظاھر CHANGEMENT"التحولوھي , األساسیة األخرى

المباحث التي تـناولتھا الـبالغة العربیة و منھا الـتقدیم و التأخیر، الحذف و الذكر، 

والتضمین اللغوي ، واإلضـمار في ھذه التراكیب الدنیا  وما ینطوي علیھا من إیحاءات 

  .داللیة جدیدة

نیة- أ ِ   : التفاضل و التجاور ب

تبرز في أعظم صورھا خاصة على ) النظم(لعل نظریة الـتركیب اللغوي في الشعر    

فإذا كان الشاعر قد وضع , و التوزیعي أو التجاوري, المستویین االستبدالي أو التفاضلي

ٌر تماما في صیاغتھا أو تفضیلھا فإّن حریتھ , )الكلمة األولى(حجر األساس  وھو حـ

مع الحفاظ على , )1(قص في إتمام الجملة على نحو یحقق لھ فیھا أغراضھ الجمالیة تتنا

الحریة التامة في تفضیل أو اختیار تركیب معین من التراكیب المتاحة لیفرغ فیھ مادتھ 

ولرصد . اللغویة التي سبق لھ و أن فـضلھا لیركب بھا نمطا معینا یـدل علیھ و یتفرد بھ

ور مًعا ضمن البنیات النظمیة الصغرى سنعمد إلى اعتماد مقاییس بنیة التفاضل و التجا

لـتقسیم "  اندري مارتیني" تركیبیة تدخل ضمن جھود المدرسة الوصفیة الـتركیبیة عند 

صنف الكلمات أو المونیمات : ھـذه البنى الصغرى إلى ثالثة أقسام و ھي 

"monèmes " نتناول فیھا الكلمات المفاتیح" les mots clés " وصـنف التراكیب

"syntagmes " لنـركز على التركیب اإلسنادي"s. prédicatif" , و الملحقات أو

( وھي مونیمات تلحق التراكیب أو الصنف الثاني و منھا, "expansion" الملحق

كما أنّنا سنعتمد على رصد أھم , )2...)(التمییز/النعت / الحال / المضاف / المجرور

دون َفْصل مھجریة التي ترتسم فیھا خصائص تركیبیة بارزة من النماذج الشعریة ال

بحجة أّن الملمح التركیبي في الشعر المھجري یخضع إلى  شـعراء الشمال عن الجنوب
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إال ما أضافھ , مقاییس لغـویة مشتركة بین شعراء المھجر وغیرھم من شعراء العربیة

  .شعراء المھجر من اختیارات لفظیة أو نظمیة 

فكرة " ریفاتیر"و" دوسیوسیر"لقد اتخذ اللغویان :  )المونیمات(ة الكلمات بنی-1- أ

الكلمات المفاتیح وسیلة من وسائل الوصول إلى مركز اإلبداع و النواة الداللیة فیــھ و لقد 

تشبث بعض األسلوبین بھذه الفكرة ألّنھا تكون بمثابة المصابیح تھدیھم إلى العوالم 

أن تكون منتقاة، غیر مبتذلة ، تدل << و یشترط في ھذه الكلمات , )1(الداخلیة للفنانین 

)  2(>> بجرسھا و بمعناھا على ما تصور من أصوات، و ألوان، أو نـزعات نفسیة

أّن الكلمة السحریة في بیت سحري معین قد تكون خاملة تماما " كراھام ھوف"ویرى 

لسیاقات الشعریة قد یكون لھ في جملة مختلفة، وأّن التركیب غیر البارع في سیاق من ا

  ).3(تأثیر فعال في سیاق آخر

في بعض  أبو ماضي من أبرز نماذج بدائل الكلمات في الشعر المھجري ما وظفھ     

ـُنون(و منھا قصیدة , قصائده   )الكامل:                            (عندما یقول ) السِّ

  )4( َحوبِائيتَّى ُتفارَق َھیكلِي حَ #  َیا َصْحُب لْن أْنَسى َجمیَل َصِنِ◌یعكم  

فس(بدل كلمة ) َحْوباء(ففضل استخدام  كما فضل تركیبھا المتأخر عن المفعول بھ , )النَّ

واعتماده في القافیة لیكون , لیضفي على ھذا التفضیل شیئا من التشعیر و التمیز) َھیكلي(

  )الكامل)      (5:(یقول , یورد بیتا فیھا) العنقاء(و بقصیدة , لھ الوقع الجمالي

نَت الُرؤى                    ِ یاِم ا#  و َھَجعُت أْحَسُب أّنھا ب النِّ ِ    لھٌُجِع َفَصَحْوت أْسخُر ب

ع(فوظف أبو ماضي في مقام القافیة جمع التكسیر  ، الذي )ھاِجع(وھو جمع لـ , )ُھجَّ

ذا البدیل القوي مع ونظرا لفرض القافیة الموحدة كان ھ, )ھاِجُعون(یجمع جمعا سالما ھو 

ما یضفیھ من قوة و تمكن في الداللة أضف إلى ذلك اختیار ھذا اللفظ الذي یتناظر مع 
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في صدر البیت مما یتیح للبیت تركیبا خاصا یعتمد على تجنیس االشتقاق ) َھَجْعتُ (لفظة 

إذ , كما وظف الشاعر بعض الكلمات في غیر جنسھا األصلي, )َھَجعَ (في طرفیھ للفعل 

  )الطویل)                   (1). (لم یبق غیر الكأسى(ول في قصیدة یق

َْسٌد َوَجدُت                      أَنا َبیَنھم َظْبيٌّ َوَجدُت ِكَناِسي #    َعِریَنتِيأَنا َبیَنھْم أ

أو مأوى األسد لتحمل تلك المفردة في ھذا التركیب من خالل التكثیف ) العرین(فقد أنثى 

ھ : لمعنیین معا " sémantique condensation" الداللي  المأوى و األنثى مع أنَّ

یورد ) بنت سوریة(وفي قصیدة , )الكناس(حافظ على جنس المأوى في الشطر الثاني 

  )الرمل)              (2: (إذ یقول , في تركیب یحتمل وجھین) َجھال(كلمة 

                     َ َّذي فِي أ یُّھا الَقـلُب ال َ ُِعي  أ َّذة ُ#    ْضل ـما الل ً إنَّ   فاْجَھِل  َجْھال

نصب ) َجْھال(مقدم و خبر لذة محذوف ، أو أّن )) فاجھل((مفعول مطلق لـ) َجھال(فـ 

ففي ھذه النماذج اللفظیة حاول الشاعر تعریة اللغة بتشعیر , )أن تجھلَ (على المصدریة 

ا التي تغطیھا عادات االستعمال بعض الكلمات لیكشف عن القیم التعبیریة في كل أجزاءھ

  )المتدارك).                (3) (األشباح الثالثة(كقولھ في قصیدة , الیومي

  َو ُنِشیـُد ُبُیوتا َو قَِباَبا#  أْو َنْجُبلُ َماًء َو ُتَرابا  

َوى وَ #  أْو َنْجَعَل ِمنُھ أْنَصاَبا     َكَباَباأْو َنْصَنَع َحلْ

وھو نوع من الشواء في المشرق العربي إلى كلمة شعریة , عامیةال) َكَباَبا(فحول كلمة 

كما حاول استحضار بعض الكلمات التاریخیة أو الفصیحة في , ذات بعد داللي و جمالي

لیلقي بھا ظالال على واقعھ المعیش ، فتصبح ھذه الكلمات شعریة ، ) عرین(و ) حوباء(

للكلمات المسـتحدثة أو القدیمة ) عیرتش(إذ لیس ھناك كلمة شعریة و إّنما ھناك أساسا 

)4 .(  
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ا عن        فقد اتسم شعره بالطابع الفلسفي المنطقي الذي                           جبران خلیل جبرانأمَّ

لم یسعف شعره في الوصول إلى مستوى الجموح اللغوي و التركیبي، فاقترب ھذا الشعر 

مما أدى بھ إلى , حكوم بقید الوزن و القافیةمن مستوى النثر باإلضافة إلى أّن الشعر م

):                                                               1(إذ یقول منھا , )المواكب ( عدم التوفیق في اختیاراتھ اللفظیة خاصة في قصیدتھ 

  )مجزوء الرمل(

ْیَس فِي الَغاباِت  َ   الِعَقابْ ال َو ال فِیھا #     َعْدلٌ ل

اَي َو َغـنِّ  أ الهْ َفالـِغَنا َخیُر #   ْعطنِي النَّ   الصَّ

الة(و ) الِعقاب(فاختیار كلمتي  ال یناسب تركیب ھذین البیتین، فنشعر أّن ھناك ) الصَّ

) الصالة/ دین(، وعند المقابلة بین )العقاب/ عدل(ضعف في المعنى عند المقابلة بین 

دین أو (و الصالة بـ, )الظـلم(دال العـقاب بـمما لـم یتح استب, بسبب القافیة و قیودھا

  ) .أدیان

َُل باالختیارات اللفظیة الخاصة القرويأّما شعر  فنّوع الشاعر في الصیغ , فقد َحف

كما عمد إلى توظیفھا ضمن أنساق تركیبة , الصرفیة و جدد و استحدث في بعضھما

  )البسیط(              )                                 2: (ومنھا قولھ, متنوعة

ِھ   الَمریَماتِ لْو كنَت َتدري ُنُھوَض  ِ ا َیْحِمُل الَبَشرُ #   ب یقْنَت َعْجَزَك َعمَّ َ   أ

و یعني بھا السیدات المسیحیات البیض، فجمع ما ال یجمع ) َمْرَیم(فلفظة الَمریمات جمع 

  . ھاأو غیر) الناسكات(جمعا مؤنثا سالم لیشعر الكلمة كاختیار مفضل بدل 

  )الكامل)                       (3: (و في قولھ یصف وحشیة سمكة في البحر 

ھا    ْم ُتؤِذ إال َقْوَمھا َفكأنَّ َ    َتفُرقِ َعَربیٌَّة َرَضعْت َحلیَب #   ل

                                                             
  .200، ص ) العربیة(جبران خلیل جبران ، المجموعة الكاملة  1
  .193، ص )شعر(االعمال الكاملة : الشاعر القروي  2
  .316ص , المرجع نفسھ  3



 228

فاختیار ھذا المصدر بدل , للحفاظ على روي القاف في القصیدة) تفرق(جاء بكلمة 

لْ (زاع لیكثف الداللة بصیغة مصادر أخرى تدل على الفرقة و الـن التـي تدل على ) تفعُّ

  )الطویل)     (1: (و في قولھ یصف المرأة المسترجلة , الحركة و النشاط 

ِف َ#   ُعیوٌن ِوقاٌح لْو َطعنَت َسَواَدَھا    مُح فِي الكَّ ُرمح ٍلَعاَد الرُّ ِ    ِمْنَجالب

فأسعفتھ القافیة و الروي ) المنجل(ة باسم اآلل) ُمعَوجا(لیبدل الصفة ) ِمنجال(فجاء بكلمة 

بھذا االختیار مما أضفى على الداللة عمقا و وضوحا ، و زاد إلى التركیب تفردا 

ـا من شـواھد توظیفھ لصیغة المثنى مع الحفاظ  على  مح و المنجل ، أمَّ بالمقابلة بین الرُّ

  )الكامل( ):      2(و الروي في تراكیب نسقیة خاصة قولھ , والقافیة, الوزن 

اِن                      یِف َحقٌّ َثاٍن◌ِ #   إْن َضاَع َحقَُّك لْم َیِضْع َحقَّ ََك فِي ِنَ◌جاِد السَّ   ل

َُھ               َُھ ِزْند ٌل ـُھ #   َماَماَت َحـُق َفتًى ل َ ََھا َسْیٌف ل انِ َكـٌف ل   َحدَّ

ان/ ق ثان(فقافیة البیتین على صیغة المثنى  لقافیة األولى تكاد تكون بدیال إال أّن ا) حدَّ

لك في نجاد (والحق الضائع و تقدیره , لتجمع بین حق السیف) حقان(داللیا عن لفظة 

  .لوال ضرورة الوزن و القافیة ) السیف حقان

  : عند قولھ ) ِسیَّان(في قصیدة  نسیب عریضةو صیغة المثنى مفتاح  القصیدة عند     

ْفِضى   أْن ُتْصِغي للُنْصِح : ِسیَّان  ُ ُل الذي َیْمِضي #  أْو ت   )البسیط)  (3(َیا َنْفُس فاآلتي ِمثْ

جــاءت في مستھل البیت و في ) مثل(بمعنى ) ِسي( اسـم تثنیة لمــفردة ) ِسیَّان(فكلمة 

مطلع الـقصیدة لتشكل الكلمة المفتاح على صیغة المثنى، ومــنھا ینبع التعبیر أو التركیب 

كما شكلت ) یمضي= اآلتي (و ) تفضى= النصح (ت الثنائیة في الالحق لتتماثل الدالال

  )  4:(صیغة المثنى عنده الشاعر قاعدة البناء الرئیسة في بعض أبیاتھ كقولھ 

لِل الِعَبْر         #   َتَرأفـا   َصاِحبيَّ َیـا            َ فا َعلى طـ َ   )مجزوء الكامل(َوقِـ
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  )البسیط)         (1:(ة و أساسیة في قولھ أو تتخذ عنده أطراف البیت ككلمات بارز

  ُعْمراِن◌ِ الَح الَخیاُل َو لِي بالُعمِر #  َعلى َدْرِب الَحیاة إذا  ِعیشَتاِن لِي               

فیتخذ منھا مفاتیح لفظیة , ووردت عند عریضة بعض الصفات كبنى أساسیة في القصیدة

في الصدور أو في األحشاء كقولھ في فتتوزع توزیعات مختلفة , تتفجر في جسد القصیدة

  )الخفیف):                                         (2)(الصدیق(قصیدة 

خاِء ِخال            ً  #  َوفًِیا أْعطنِي فِي الرَّ   َقْدُحُھ َعلى كلِّ َزْندِ  َبارعا

  شَّوِك َما َبیَن َوْردِ َو َشُروًدا كال#  أنَّ فِي الَحیاِة ُسُروًرا   َعالًما :   لیقول بتصدیر 

ِدبیا:     و في األشطر  َ یبا أ ِ ب َ   بالـَوفاِء فِي كلِّ َوْعـدِ  َقائِما#     َصـاِدقا َحاِزما ل

وھما من المشتقات اللغویة لـیكثف الداللة في , )فاِعل و َفِعیل(جاور الشاعر بین صیغة  

عل في مواضع متعددة وطارئة  في اسم الفا, المعنى، فتكون دائمة في الصفة المشبھة

  .بعد ذكره في البیت األول ) ِخال(یختفي فیھا الموصوف 

والتركیبیة الشعریة , و من الشعراء المھجریین الذین اعتنوا بتھذیب أنساقھم التعبیریة

الذي كانت بدایات شعره مقطوعات نثریة ركیكة ھي  فوزي المعلوفعلى مراحل  

, ـقد تناول الباحثون ھــذه المرحلة بالـدرس و الـتحلیلول, أبــعد عن الشعر منھا إلى الـنثر

  )محدث الخفیف: (و أھم ما أوردوه من شعره قولھ في إحدى المقطوعات 

نینا  َمَضى َمِضيَّ َبعَد َعاٍم  َبالهْ ...السِّ ِ   ب

ُُجوناَیْشَقى كذاُھَو    لَِشقاهْ ...، َو َْتبِكي ش

كیف ) الشین(وفي تكرار حرف , )كذا/ یشقى(و في , )ُمضيَّ /َمَضى (فبعض التراكیب ك

  ).3(أّنھ قید االنسیاب الشعري، وأساء إلى عملیة النظم في ذاتھا
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و قویت موسیقاه الــتعبیریة , إال أّنھ و في مراحل مـتأخرة ازداد بناؤه الشعري قوة

ومن صورھا , و زادت ثراء, واتسعت, ونقت لغتھ الشعریة, وانساب اللحن مع العاطفة

  )السریع):                                                 (1)(باقة زھر( قولھ في

ـھَد ِمْن َثْغِرھا   َو َتْنھلینَ  غُر ِمن #  الشَّ   َمْنَھلِ َیا نِْعَم ذاك َالثَّ

َْم #  الِعْطَر ِمن َشْعِرھا  َو َتْحملینَ    أْحِملِ َو َغیَر ِعْبِء الھَّم ل

  

وبین القوافي , )وتحملین/ تنھلین(ین األفعالقابل المعلوف في أطراف البیتین ب

، إال أّنھ أبـدل التعـبیر في ) حمل/نھل(وھي من صیغة صـرفّیة واحدة , )أحمل/منھل(

من تعبیر آخر یوافق نسق ) و غیر عبء الھم لم أْحِملِ (الشطر الثاني من البیت الثاني 

شاعر أن یدخل ذاتھ بین بـاقة ، فأراد ال)یا نعم ذاك الشعر من محمل(البیت األول إذا قال 

  ).لم أحمل أنا عبء الھم(الزھرة و معبودتھ أو حبیبتھ بالتعبیر المؤول 

بأبعاده الثالث ) المفعول فیھ(و من صوره التشكیلیة البدیعة التعبیر عن مفھوم الزمن 

  )الخفیف)                             (2: (الماضي و الحاضر و المستقبل في قولھ 

ُو                ْجل َ ْمِسىَو أْدرُك   َغِديَكیَف أ َ   َسَیْمِضي  َیوِميَو أنا ِحرُت َكیَف #    أ

أو متقابلة في فكره وذكریاتھ ضمن تراكیب نسقیة أحسن , كما عّبر عن دالالت متناقضة

  )الخفیف)                               (3: (الشاعر اختیار ألفاظھا في قولھ 

   ُجْرحُ لَِیلمَع  َبْھجةٌ  َو َخبتْ #      َدْمعٌ لیْنشَر  بسمةٌ َطَویْت 

بدل ) الجرح/البھجة(، وتطرف في المقارنة الثانیة لیجمع )الدمع/البسمة(فقارن 

و في قولھ , ألّنھ  في حكم ما سیكون, ، والجرح أدل وأقوى من الحزن)الحزن/البھجة(

  )الخفیف(                  )                                       4: (كذلك 
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  بالَوْفِر ُشحُ َحیُث ُجوُد الَغنِّي #     بالنَّزِر ُجودٌ إنَّ ُجوَد الفقیِر                 

) الجود(قارن بین جود الفقیر و جود الغني حیث یكون النزر خیرا من الوفر، فأبدل 

  .وكان ھذا االختیار مفاجأ أو مناقضا لم ھو منتظر, الثاني بالشح

لقد عمد شعراء المھجر كذلك إلى توظیف المرادفات المعنویة كبدیل أو بدائل لفظیة     

  )الطویل)    (1: (إذ یقول  رشید أیوبومنھم  , ضروریة لوصف التجربة الشعوریة

ُِّف  ُجف اُر فِي َصْدِري ت ار فِي َصْدِري  َعبَرِاتيَو ال #     أْدُمعيفال النَّ   ُتطفُئ النَّ

حتَّى ال ) األدمع(عوض ) بالعبرات( ل رشید أیوب في الشطر الثاني التعبیرأبدل أو فاض 

یعبران عن موقف الـحزن الطـارئ على ) العبرات/ األدمع (یقع في التكرار، وكالھما 

ولجأ إلى اعتماد ھذا التكرار لكن بفارق داللي یفھم من خالل السیاق , ھذا البیت 

بمـعنى المصائب  ) الدھر(وكـلمة , نى الزمنبمع) الدھر(الشعري للبیت بین كـلمة 

  )الطویل)                                                (2( :والمحن في قولھ 

َُھم فِي ُكلِّ َیوٍم َعجائُِب                  ُھم فِي #  ِرجالٌ ل ھِر َكأنَّ وا َعلى  الدَّ ھفازُّ   ِر الدَّ

  )3: (ات أصلیة بسبب التقارب الداللي بقولھ أو باستحضار كلمات مستحدثة تجاور كلم 

ُھا         ل َْو كاَن لألرِض ِمثْ َُھم ِھَمٌم ل ُیوَد ا#   ل َفكْت ق َ   )الطویل(        األْسِر َو  لَجاذبیةل

من األلفاظ الممجوجة في الشعر، فـحاول الشاعر إضـفاء شاعریتھا من ) الجاذبیة(فكلمة 

  .خالل عطف كلمة األسر علیھا 

نیة التراكیب الُدنیا-2- أ ِ یقصد بالتراكیب الدنیا تلك التراكیب " symtagmes-micro" ب

التامة في نحو " phrase"التي تتقید بالفائدة الدنیا أو الصغرى، وھو ما یوافق الجملة 

الفـعلي و االسمي " s. prédicatif"العربیة، مع الـتركیز على بنیة التركیب االسنادي 

" اكیب الوظیفیة في التحلیل الوظیفي التركیبي عند اللغوي الفرنسيباعتبارھما أھم التر
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ومحاولة رصد  الخصائص األسلوبیة الممیزة لھذا التركیب ضمن , " اندري مارتیني

أّنھ و لما كان الشعر أدخل في باب " أحمد الشایب" فقد رأى , الشعر المھجري الحدیث

إلیجاز واالخـتصار واالقتصاد في تــألیف الفن و أشـد تمثیال لھ كـان بذلك أمـیل إلى ا

فـمن حقھ االكتفاء بالعناصر الرئیسیة كالمسند والمسند إلیھ دون التزام << العبارات 

لفظة، و كثرة الروابط مثل حروف العطف و الجر مائال بذلك إلى الرمز و اإلشارة دون 

  ) .1(>>  التصریح و التفسیر

<< ختیار خاصیة غیر مقصورة على الكلمات فقط  وَیَرى المحدثون العرب أّن اال   

فالشاعر یختار نسقا تركیبا من بین أنواع االحتماالت النحویة , ولكّن تتعداھا إلى التركیب

الممكنة عقال في خلق أنماط تركیبیة ترتبط بھ و تـدل علیھ،  وبھذا یتمیز مبدع عن آخر 

ثم , من الرصید المعجمي للغة<< عبیریة فباختیار المتكلم أو المبدع ألدواتھ الت, ) 2(>> 

تركیبھ لھا تركیبا تقتضي بعضھ قوانین النحو؛ أي عرضھ مبدأ التعادل في محور 

فاالختیار األسلوبي للتركیب , )3(>> االختیار على محور التركیب تتحدد أدبیة النص 

بل الكالمیة أو التعبیریة التامة عن الموضوع  و المفیدة, المعین ھو اختیار أفضل السُّ

بل و الـوسائل , )4(المقرر  مع توافر الصفات الجمالیة الشكلیة و المضمونة  بـأقصر  السُّ

  .اللغویة، وھي ال تتعدى كونھا تراكیب اسنادیة فعلیة  أو اسـمیة 

الـفعلي و (و لتحلیل ھاتین البنیتین سنعمد إلى مالحظة و رصد سلوك التركیب االسنادي 

الشعري سواء أكان ھذا في القصـائد التقلیدیة أو التجدیدیة من ضمن الشطر ) االسمي

الشـطر البسیط ؛وھـو مـا تضمن تركیبا اسنادیا واحدا و الشطر : خالل نوعین من الشطر

  .المركب ما تعدد فیھ التراكیب االسنادیة 

نـظم شعراء المھجر قصائد كثیرة تنوعت فیھا انـساق التعبیر و  :في الشطر البسیط -

ولم یخرجوا رغم ذلك عن األطر اللغویة أو , لتركیب بسبب تنوع اختیاراتھم االسنادیةا

النحویة المعروفة، فإذا تناقصت حریتھم في نسج ھذا التراكیب على النظم النحویة 
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الثانویة ، فقد زادت حریتھم في اختیار مكوناتھا اللغویة الفعلیة أو االسمیة كما زادت 

في حـدود األشـطر و من ) األسانید (وترتیب ھذه المـكونات , اقعحریتھم في اختیار المو

  ):1(إذ یقول ,یصف عجائز في فندق  أبي ماضيأھم صورھا ما ورد عن 

  )المجتث(   َو  الَورُد الَمْنُثورُ #   َحولِِھنَّ األقاِحي   ِمنْ                         

ُھنَّ  صُ #    َو  ُھنَّ   ُمكَتئباٌت        ُخورُ كأنَّ

في حـدود الشطر وخـالف ) الـمبتدأ و الخبر(حافظ أبو ماضي على أركان الجمل االسمیة 

و البیت ) الشطر األول(بین البیت األول ) المبتدأ و الخبر(في ترتیب الوحدات اللغویة 

، فجاءت ھذه األسطر في قالب الجملة االسمیة المجردة من كل )الشطر األول(الثاني 

بجمل فعلیة )  تحیة األندلس(في قصیدة  القرويأو كما فعل , أو عطف زیادة أو إضافة

  )                         مشطور الرمل)                                    (2:(تامة مجردة 

الَما#   َخْبریَنا َكیَف                                ُنْقِریِك السَّ

وزاد من , بـمفعولین فـي وزن مشطور الـرمل فحافظ القروي على الجملة االسنـادیة

االقتصاد و االختصار في نفس القصیدة لیخصص تركیبا واحدا في شكل بیت تام إذ یقول 

  )مشطور الرمل)                                                 (3: (

یوُف الَمْشَرفِیَّھْ #  لَمَعْت فِیھا                              السُّ

ّ أّن ھذه التشكیالت قلیلة جدا في الشعر المھجري ألّنھا تخضع لبعض األوزان إ ال

  .العروضیة الخاصة 

ا الصورة الثانیة ما أورده شعراء المھجر من أشطر بسیطة و بتراكیب اسنادیة مركبة , أمَّ

ایلیا ابي كما ورد عند  , أي جملة فعلیة أو اسمیة مركبة من ُجمل دنیا في حدود الشطر
  )         المتدارك)                                          (4:(یقول  ضيما
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  َو َفَتى فِي ُبْرِد الِعْشریَنا#   َولٌد َیتھاَدى فِي الَعْشِر                          

ا الخبر فجملة فعلیة , فاختار أبو ماضي جملة أسمیة في كل شطر وجعل المبتدأ مفردا أمَّ

  )الطویل)               (1: (في الشطر األول  القرويما فعل  واسمیة، أو ك

یاِض َرفِیَقھا                 َو َتْنُدُب ذا ُیْبِدي َو ذاَك ُیِعیدُ #    َشحاِریُر َتْبِكي فِي الرِّ

  )مجزوء الرجز)                        (2: (في البیت بقولھ نسیب عریضةأو ما فعلھ 

ُ عَ          وُح َمازالْت َتُنوْر #   ْن َعْجٍز َخَضْع  الَجْسم   َو الرُّ

, و ھي نمـاذج تشكیلیة اعـتنى بـھا شعراء المھجر رغـم قـلة ورودھا ضمن   إشعارھم

ا الجمل الفعلیة المركبة، فقد اقتصرت على ُجمل  التي ھي في األساس ) مقـول القول ( أمَّ

إیلیا جملتین في حدود الشطر الواحد كقول فتأتي الجملة الفعلیة مركبة من , مفعوالت بھا 
 )مخلع البسیط)                            (3: ( أبي ماضي

َما أنَت ُذو َوَفاءْ #   َما أنَت ُذُ◌و ُجنوٍن   : َفَقالَ                              َو إنَّ

  )لمجزوء الكام)                      (4: (أو في حدود البیت كلھ عندما یقول 

یرْ #  قاَل العزیُز لَِنْفِسِھ                                    ِ   َیا لَیَتنِي َنْھٌر َكب

ا الصورة الثالثة و ھي مـا یرد من متعلقات و فـضالت مـع التركیب االسنادي في  أمَّ

و " s /outonomes"ومن نماذجھا إضافة التـركیبات المكتفیة , حدود الشطر البسیط

أو ظرف مع التركیب , أشباه الجمل في العربیة من جار و مجرورھو ما یقابل 

  )الكامل)                                   (5: ( القروياالسنادي،  كـقول  

َى فِي َسبیِل َحیاتِھ #   الَعیُش ُحلٌو فِي َسبیِل ُرقیِِّھ      َو الَموُت أْحل
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ار و مجرور و مكتٍف یمكن أن تركیب ج) في سبیل حیاتھ( و) في سبیل رقیھ(فتركیب 

في  أبي مـاضيیستقل عن الجملة ترتیبا في نـظر المدرسة الوظیفیة الفرنسیة،وقـول 

  )مجزوء الكامل)                                    (1): (الصدیق(قصیدة 

َعْرضِھ   ِ ُوْد #   َجَعَ◌َد البناُن ب ُّجیَن ِمْن الُوف   ُیْفِدي الل

  )مجزوء الرمل)                      (2: (في وصف بستان نسیب عریضةأو قول 

یْت ِمن ُحلِل ُخْضِر #   َدْوحٌة َجرداُء فِي الَقَفِر      ُعرِّ

ا مزیدات الظروف فمنھا ما تجاورت مع التركیب االسنادي , فقد وردت بأشكال عّدة, أمَّ

  )الرمل(   )                   3( :فوزي المعلوف في حدود الشطر كما في قول 

ً◌دى َبینَنا                              فِي َكیاِنِ◌ ُنْعِطِھ َبْعًضا لَبْعِض #    َو َسَنْحیا َبعَد الرَّ

كظرف للـزمان و ) بعد الردى(فالـشطر األول بتركیب اسنادي مدعم بتركیبین مكتفین 

تابعا أو ورود الظرف مستقال للشطر الواحد , )ظرف مكان(جار و مجرور) بیننا(

  )محدث الرمل) (4(:بظرف  عریضةلإلسناد في الشطر الثاني من نفس البیت كقول 

اِھَقة   َفْوقَ                                           خوِر الشَّ   َقْد َتْطلبُت الَعواِصْف #   ھاتیَك الصُّ

و وردت الظروف في شكل مونیمات مـستقلة حسب تـعبیر الوظفیین مـتجاورة مع 

  اكیب اسنادیة في أشطر بسیطة تر

  )مجزوء الكامل)                                             (5:(ُمھدًدا القروي كقول 

  ُبذوَرهُ الَعلَق الَثِمیَنا #  َتْجنِي َما َسَقیَت   الیومَ                            

ارتبط , البیت كلھ مونیم مستقل یصحُّ تغیر موقعھ في الشطر بل في) الیوم(فلفظة 

  ) .تجني(بتركیب إسنادي وحید ، و ھو 
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من نماذج الصورة الثالثة إضافة متجاورات أخرى للتركیب االسنادي في الشطر  

وھـي وحدات لـغویة تضاف إلى , ومنھا األحوال أو النعوت أو المـعطوفات, البسیط

اذجھ وقول ومن نـم, "expansion"التركیب االسنادي كذلك عن طریق اإللحاق 

  )  مجزوء الكامل)   (1: (بإلحاق الحال یقول )شباب العروبة (في قصـیدة إلى  القروي

ــَحیاتِھا َو َدواِمَھا#    َھاتفاِعــْش للُعُروَبِة              ِ   ب

  )الخفیف)                              (2: ( عریضةجملة في قول الو بإلحاق الحال 

ََمْسُت الُوجوَد                            لَتَداِوي ِمِن الُوجوِد َسَقاَمھُ #    َو ُھَو َعلیلٌ◌ٌ فل

  )مجزوء المتقارب)                                   (3: (أو قولھ أیضا بحال جامدة 

          ُ   َو َما طاَل فِیَھا الُمَقاْم #     ُسًدىأَتْمِضى الَحیاة

  )الكامل)                 (4: ( الیاس فرحاتول و من نماذج اإللحاق بالمعطوفات ق

َھا  َمْن ُمخبٌر ذاَت الَدالِل                     ِ ِر َو  اآلَل ِمْن َصاِفِ◌◌ِ َو #   َو ُتْرب    ِمْن ُمَتَكدَّ

بشكل متجاور و متسلل بعد التركیب االسنادي " coordinations"فتوالت المعطوفات 

ایة البیت، كما جمع في شاھد آخر بین المـعطوف و لیتواصل اإللحاق بالعطف إلى نـھ

  )                    الخفیف(                                 )5( :التمییز  بشطرین بسیطین إذ یقول 

َْعَجز األنبیاَء #  لِسًرا   الَحیاةِ إنَّ فِي الَموِت َو                               ْصَفاَو وَ  َشْرًحاأ

نظم الشعراء المھجریون قصائد عدیدة تنوعت فیھا أنساق :  شطر المركب ـ في ال 

وتعددت بأشكال متنوعة إلى حد أن تراصفت التراكیب االسنادیة و خاصة , التركیب

بأربعة تركیبات داخل  جبران خلیل جبرانالفعلیة تراصفا عجیبا من مثل ما أورده 

 )الرجز(                          :                          الشطر عندما یقول 
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ُوُموا َو ُسُبٌ◌وا َو الَعُنوا َو اْسَخُروا     )1(َو َساِوُروا أَیاَمَنا بالِخَصاْم #   ل

ّھا أوامر ) یا من یعادینا(و ھو بیت من قصیدة  رصف فیھ الشاعر تراكیب فعلیة و كل

في صورة جزئیة تنم  و تدرج فیھا من اللعان إلى السخریة, استعرض فیھا معاني التحدي

عن حالة نفسیة عارمة ، وعاد لیخفف من وطأة ھذا التجاور بتراكیب اسمیة متساویة بین 

  )الطویل)             (2: (إذ یقول ) سكوتي انشاد(الشطرین في قصیدة 

ٌد و ُجْوِعي ُتْخَمٌة              ِ سُ #  ُسُكوتَِي ْانَشا   ْكُر َو فِي َعَطِشي َماٌء َو فِي َصْحَوتي

وجعلھا في قوالب اسنادیة تخبر عن ذواتھا بنقائضھا , و ھو بذلك قد جمع بین متناقضات

مما یجلي میزات أسلوبیة داللیة و تركیبیة معا، وعلى نفس الوتیرة و بنفس التركیب 

  )الرمل)              (3: (جمع بین تراكیب أسمیة منفیة عندما یقول

              ْ◌ َحاِر   لْسِت فِي الَجوِّ ِ ْھِل َو ال الَوِعِر الَحَرْج #   َو ال َتْحَت الب َْسِت فِي السَّ   ل

  )الھزج):   (4(إذ یقول ) المجنون(عن ھذا النسق بقصیدة  ایلیا أبو ماضيلم یبتعد  

اِدي  أَنا  الَبً◌اِكي      أَنا  الَعاِري أَنا  الَكاِسي#  أَنا الشَّ

ُن   ـْمَرة َوالـدُّ َ اقِي  أَنا الَحاِسيأنَ #  أَنا الخـ   ا السَّ

فجاءت األبیات أو األشطر إال الشطر األول من البیت الثاني في شكل متواِز متعدد 

وعلى ) أنا(التراكیب طغى علیھا طابع التجنیس اللفظي بین األخبار مع تكرار لفظ المبتدأ 

ى  ن و خالف بین موقفین متناقضین في تـركیبین اسنادیی عریضةنفس الوتیرة أیضا َسوَّ

  )البسیط)               (5: (في التركیب االسنادي الثالث ببیت یقول فیھ 

َّذي َیْمِضي#   أْن ُتْصِغى للُنْصِح أْو ُتْفِضي  : ِسیَّاَن              ُل ال   َیا َنْفُس فاآلتي ِمثْ

 والتـركیب األول من, )األمر(فالتـركیب األول إسنادي اسمي بـمبتدأ محذوف تقدیره 

ثم قابل التـركیبین األخیرین في كال , )أنـادي النفس(الشطر الثاني إسنادي فعلى تقدیره 
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وھـو في ) یـمضي(مع الـذي ) تقدیره الذي یأتي: اآلتي(و, )تفضي/تصغى(الشطرین 

موقف آخر یعدل عن ھذا النمط نسقي لینتقل إلى نمط آخر بأسانید اسمیة متوازیة عندما 

  )مخلع البسیط(                                   ):           1(یقول 

ِّي #  لیُل قْد َحاَر فِیَك َعْقلِي  َیا                    ي َو فِــیَك ُذل   !َففِیَك ِعزِّ

ِمي َوفِیَك َجْھلِي  ي َو فِیَك َوْصلِي#  َو فِیَك ِعلْ   َو فِیَك َصدِّ

و من الصور ) .فیك(الواحد  وحافظ على الخبر, قابل عریضة بین المبتدآت المؤخرة

األخرى و النادرة في التركیب المتعدد التجاور بین التركیبین و االشتراك في المادة 

  )الكامل)                                          (2: (القروي اللغویة في قول  

ْنُسَك َنافُِر                    ُ   َتْشُكو َو َغْیُرَك َشاِكُر َحتَّى َمَتى #  الَوْحُش آنَِسٌةٌ◌ َو أ

و اختلف الفعل , في التركیب الثاني مادًة ) أنسك(مع المبتدأ ) آنسھ(فلقد اشترك الخبر 

في  األخیر داللة، واتفقا في صوت الشین و ) شاكر(في التركیب الثالث مع الخبر )تشكو(

المصاحب و من صور تعدد التراكیب في الشطر الواحد مع التدرج الداللي . الكاف 

  )الرمل)    (3) : (یا شبابي(في قصیدة  رشید أیوبللموقف الشعري المتطور قول 

ِسي  َفَشاَو                             َرأْ ِ یُب ب ِھ كالَغَسِق #    َفَمَحاالشِّ ِ   َصْبَغًة كاَنْت ب

  )الرمل)                                                           (4:(و قولھ 

فِي #    َمشىالُحْزُن ِعَظاِمي َو َ َنَخرَ                       َ َُؤاِدي ُمْسِرًعا فِي َتل   فِي ف

ا التدرج بتنویع نوعیة التراكیب   ):حبل التمني(في قصیدة  میخائیل نعیمةفیقول  , أمَّ

َمنِّيَو فِي  َنَتَمنَّى   )الخفیف)     (5(ا َو َُنناِدي َیا لیَت َكاُنوا َو ُكنَّ #   َشَقاء   التَّ

  فغیََّر نعیمة بین التركیبین اإلسنادین بـتركیب فعلي وآخر اسمي في الشطر األول 
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اھا یقول    )مجزوء الرمل):  (1(و في بیتین خاطب  نفسھ  باحثا عن كنھھا مخاطبا أیَّ

ِي الَمْوَج إلى أْن                    ِسَ    #َتْرَقْ◌ب   الَمْوُج َھِدیَرهُ  َیْحب

  الَبْحُر َزفِیَرهُ  َیْسَمعَ     #َو َتَناِجي الَبْحَر حتَّى                   

ل من المصدریة المجرورة والمؤولة  إلى تركیب آخر اسنادي بفعل ) َسَماِع (و)  انحباِس (نالحظ أّن التركیب الثاني في البیتین ُحوِّ
  .داللي باختیار تركیب اسنادي بدل المصدر للحفاظ على التدرج ال) یسمع(و)  یحبس( منصوب بأن ظاھرة ومضمرة 

من صور التعدد البارزة في الشعر المھجري كذلك تعدد التراكیب داخل الشطر الذي     

في  القرويو منھ قول  , و ھو شائع في الشعر العربي القدیم أیضا, یبدأ بأسلوب نداء

  )الخفیف(      )                                   2) : (تحیة الحریة(قصیدة 

ُھَتاِف التَّرحیِب َضجَّ األناُم #   َیا َحَیاَة األناِم أْھال َو َسْھال                     ِ   ب

و تقدیر الفعل ) أدعو(فالشطر األول یحوي ثالث تراكیب اسنادیة فعلیة بالنداء و األصل 

  .سھال ) أنزلت(أھال و ) حللت(المحذوف في 

  : بنیة التَّحول و العدول-ب

سنحاول في ھذا الجزء استعراض البنى الــتركیبیة في حدود النسـق الُجَملي     

, التـقدیم و التأخیر و الذكر والـحذف<< اإلسنادي، لنرصد مظاھر التََّحول و مـن سماتھا

و قد درسـھا عـلم المعاني ضمن البالغة العربیة على نحو واف , والتعریف , والـتنكیر

إلى دراسة بـنیة العدول أو االنحراف في ھذا النسق االسنادي  كمـا سنتعرض, )3(>>

  .ضمن الشطر الشعري المھجري 

 عبد القاھر" تناول القدماء ظاھرة التقدیم و التأخیر و منھم :التقدیم و التأخیر -1-ب

و اعلم أن من الخطأ أن یقسم األمر في تقدیم الشيء أو تأخیره <<  إذ یقول " الجرجاني

فمتى ثبت في تقدیم ...وغیر مفید في بعض , جعلھ مفیدا في بعض الكالمقسمین ، فن

المفعول مثال على الفاعل في كثیر من الكالم أنھ قد اختص لفائدة ال تكون تلك الفائدة مع 
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ویأتي  الـتحویل الموضعيوأطلقوا علیھ , كما تناولھ المحدثون العرب, )1(>> التأخیر 

ا اإلطار التنظیمي لیحدث تغییرا في بنیة التركیب  وفق التقدیم و التأخیر عندھم في ھذ

إذ أن أي تعدیل في نظام ترتیب الكلمات أو , قواعد تحویلیة لتحقیق أغراض جدیدة

وقد ینطوي التقدیم و التأخیر على مفارقات داللیة ).2(األلفاظ یحدث تغییرا في المعنى 

تتضح إیجابا على ھذه المستویات تتضح سلبا كما , وأخرى ثقافیة أو اجتماعیة أو نفسیة

  .إال أن الجانب الفني أو اللغوي قد یكشف فیھ عن مناحي أسلوبیة بارزة ) 3(

إنَّ من أھم صور التقدیم و التأخیر أو التحول الموضعي في الشعر المھجري ما ورد عند  

  )الرمل):                  (4(إذ یقول ) حرقة الشیوخ(في قصیدة  جبران

  َّ ُھ َیأسا   َقَضى َفال َّ َو َراحْ #  ذي   َنْعَشق ُُبُھ َمل َّذي  َنطل   َو ال

َّذي ُحْزَناهُ باألْمِس َمَضى  ٍُم َبیَن لیِلِ◌ َو َصَباحْ #  َو ال َل ُحل   ِمثْ

كمونیم الحق والجارو المجرور ) یأسا(فنالحظ التحول الموضعي في الحال الجامدة 

نعشقھ (ن من الـبیتین بین تركیبین إسنادین كتركیب مكتِف في الشطرین األولی) باألمس(

ولوال ضرورة الوزن ألمكن لنا أن نجزم بخاصة أسلوبیة , )مضى/حزناه(و ) قضى/

شكلیة تنطوي على داللة ترتبط بسیاق البیتین، فالحال و الجار و المجرور أھم من 

ُدما ألھمیة فیھما ألّن دال, التركیبین الموالین داللًة في سیاق الشعر لة الحالة  وزمان فق

أبي عند ) الجار و المجرور( ومن صور تقدیم التركیب المكتفي, الحالة أھم من الفعل
  )                               مجزوء الكامل):            (5) (أنفس العشاق(قولھ في قصیدة  ماضي

الُمـِحبَّـ    ِ ْنزلٌٌ◌ ُمـَتَردٌمٌ◌ #  القلـُب إال ب َ   ِة مـ

ُ ھـَِي للـجِ  عادِة ُسـلََّ◌مُ # َراَحة ِمْرَھم   ِھَي للسَّ

ُم # ِھَي فِي النُّجوِم َتألـٌق      ِھَي فِي الَحَیاِة َتَرنُّ

اِق فِي    ُُس الُعشَّ مُ # ِھَي أْنف َجى َتَتَبسَّ   َغَسِق الدُّ
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م أبو ماضي الـتركیب المكتفي في   على ) في الحیاة/ في النجوم/ للسعادة/ للجراحة (قدَّ

في الشطر األخیر ) أنفس العشاق(على الخبر ) في غسق الدجى(مع أّنھ لم یقدم أخبارھا 

في ) إال المحبة(نظرا لبروز ھذه التراكیب المكتفیة في سیاق األشطر كبروز تركیب 

وھذا التركیب  في الشطر األول من البیت األول  بمثابة , الشطر األول من البیت األول

التقدیم و (اق التركیبیة األخرى على نفس الشاكلة ومنھ تتفرع األنس, بؤرة المعنى

و ) ھي أنفس العشاق(إلى أن تصل إلى التركیب النھائي، وعلى النمط التركیبي ) التأخیر

) من نبض الوجوه(تركیب مكتفیا و آخر إضافیا  القرويبنفس الغرض أي االھتمام قدم 

  )الطویل(    )                     1: (على ما حقھ التقدیم في قولھ 

قاِء َسِعیَدا #  َو َعاَشْرُت ِمْن َنْبِض الُوُجوِه َعْبِ◌ًدا                      َو َعانیُت أْنواِع الشَّ

مما أوقعھم , ففي النماذج السابقة حاول الشعراء الحفاظ على نظام التوازي بین األشطر

ي ضمن كل تركیب وھو التوازي الذي ظھر بشكل أفق, في التزام  التقدیم و التأخیر

و لكن ھـؤالء الـشعراء ـ  خارج نظام ھذا التوازي ـ عمدوا إلى , اسنادي فعلى أو اسمي 

التقدیم و التأثیر أو التحول الموضعي لدالالت نفسیة بغض النظر عن حكم و قید القافیة و 

  )الكامل)                     (2(  :قولھ  للقرويفقد قرأنا , الوزن

اُمنا َفلَمْن ُتَرى                       َْخَصاُمنا ُحكَّ   َنْشُكو وأین ِمَن الَقَضاِء الَمْھَرُب #  أ

و ھذه , لداللة نفسیة ذاتیة تنبع من موقف سیاسي) حكامنا(على ) أخصامنا(فنراه قد قدم 

و لنفس الداللة و , التحوالت ال تخضع لنظام التوازي كما سبق رصده في النماذج األولى

و جعلھا في صدور األبیات رغم أّن ما تأخر , النفسي قدم الشاعر تراكیب اسنادیةاألثر 

في قصیدة  نسیب عریضةوذلك في قـول  , فیھا حقُّھ التقدیم في ُعرِف الشعراء و األدبـاء

  )الخفیف)       (3) : (عبد هللا البستاني (تأبینیة مھداة إلى روح الشیخ 

َ َرْحَمُة هللا                   اتِِھ #  َیا أِخي َتْغُمُر الَمْیـ   ت َفَصْبَرا َعلى الَقَضا َو َھنَّ
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  )الخفیف)                                                    (1: (و یقول أیضا 
ُْم َو اتُرِك األَسى لَِبَناِتْھ # َعُظُ◌َم األْجُر فِي َفقِیدَك َیا َصِا                      ح َفق

  

عن بقیة الوحدات اللغویة ، لیبرز التأثر و الحزن ) یا صاح, یا أخي(وب النداء آّخَر أسل

فھذا التحول غدا كانزیاح عن العرف أو نوع من االعتراض یخالف , على مصاب الجلل

وقد یؤدي ). 2(و ھنا یظھر األثر  و تضاف شحنة شعریة و شعوریة ,رغبة الشعراء 

لمھجرین إلى خلق نوع من الــركاكة أو صعوبة التحول الموضعي أو االنزیاح في شعر ا

وھذا للحفاظ على ضرورة إیقاعیة أو , في االنسیاب الشعري أو النظم الشعري

یصف فیھا باخرة ) سلطانة البحار(في قصیدة  رشید أیوبعروضیة، ومن شواھده عند 

          )    الرمل(                                ):3(المشھورة لیقول ) تیتانیك(

َلِ #  عـِْنَدما ُسلطاَنُة الـَبْحُر سَرْت                      بَھى  الُحل َ أ ِ یلَة  َتْزُھو ب َ   ل

َجى قِْد َخَطَرْت             َْم َتْبَتلِ #  َكَعُروٍس فِي الدُّ الّشقا ل ِ ْكٌر ب ِ   َو ِھي ب

م الظرف على  التركیب نرى ذلك االضطراب الشعري في نظم الشطر األول عندما قدَّ

وھذا للحفاظ على الوزن و من ثمة التطریز الداخلي بتاء التـأنیث الساكنة أو , االسنادي

  )البسیط):         (4(یصف بطش األسبان في األندلس  الیاس فرحاتكما فعل 

ـاسِم الَصلیِب َنَتاَج الِعلِم َو الَعَملِ #  أَكلْت ) إسبانیا(ناُر الَمحاَرِق فِي      ِ   ب

لِسَنٌة  َكأنَّ      َ یراِن أ ـَھُب الـنِّ َ   َتْشُكو إلى هللا ُجْنَد الَغـيِّ َو الَخَطِل◌ِ #  ـَما ل

فالبیت األول منھا مضطرب النظم ال ینساب انسیابا شعریا بسبب بعض المكونات 

و التي زاد في اضطرابھا دخول أو تقدیم , )المحارق/اسبانیا (اللغویة غیر المناسبة 

یوم (في قصیدة  فوزي المعلوف، أو كما فعل )أكلتْ (على ) اسبانیافي ( المركب المكتفي 

  )الخفیف):                                               (5(لیقول  ,)مولدي
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ِل َھذا الـ بیِع فِي ِمثْ   َیـوِم َبْعـَد  الِعْشریَن ِمْن آیاِرهْ #  َفوَق ُحْضِن الرَّ

ََعْت َوْرَدة ٌَعلى األْرِض َعـنْ   َجى َصِریٌع احتَِضاُرهْ #  َھا َخل   َكّمھا َو الدُّ

في البیت الثاني ) عّنھا/على األرض(یالحظ ذلك التكرار غیر المناسب لتركیبین مكتفین 

ھا(مع تقدیم ھذین التركیبین على المـفعول بھ  والتـقدیم الغیر المـناسب في تركیب , )كمَّ

الدجى اختصاره (ي یكون بالشكل باعتبار أنَّ تركیب القیاس) الدجى صریع اختصاره(

  ).صریع

یستند الحذف إلى تـرك ما ھو متوقع ذكره لدي القـارئ أو السامع و ھو  : الَحذف-2-ب

ویـرى   رائد , )1(ظاھرة أسلوبیة تقوم على تفجیر شحنات فكریة لدي الـمستقبل

أزید و الصمت عند اإلفادة .<< البالغیین القدامى في الحذف أّنھ أفصح من الذكر 

  ).2(>> لإلفادة وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق، و أتم ما تكون بیانا إذا لم تبن 

و لعل الحذف من القوانین أو التقنیات الشعریة الحدیثة التي یلجأ إلیھا الشاعر الحدیث 

لذلك نجد أنَّ مبدعي القرن , )3(و تكثیف الداللة , قصد االختصار أو اإلیجاز أو تركیز

و إن , ثرون في استخدام عالمات الحذف خصوصا  في القصص و الروایاتالحالي یك

كانت ھذه العالمات تدل على حذف الكلمة أو عدة كلمات، أصبحت تـشیر اآلن أنَّ الفكرة 

و لقد , )4(و أنَّ المـقام ال یتسع لـذلك , ال تزال في حاجة إلى المزید من الشرح و التأویل

و توسعوا فیھا إلى درجة حذف أشطر بأكملھا في , لحذفاعتنى شعراء المھجر بظاھرة ا

ومن النماذج الدنیا في حذف بعض الوحدات اللغویة ما ورد عند  , قصائدھم الشعریة

  )المتقارب)         (5: (قولھ إلى نفسھ  نسیب عریضة

َْحَنا أال َتْعشقیَن ِمَن الشِّ #  أال ُتطَربیَن لَمْعَنى ؟  ! َسماًَعا                       ْعِر ل

من مادتھ ) المفعول المطلق(وحافظ على المتعلق , )اسمعي(و فیھ حذف التركیب 

اللغویة، و بذلك َعَمل الشاعر على اختصار ھذا التركیب االسنادي بوحدة لغویة واحدة و 
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  میخائیل نعیمةو بنفس النسق فعل نظیره , ھي في األصل الحقة للمحذوف المقدر

  )مجزوء الكامل)                               (1: (إذ یقول ) فتش لقلبك(بقصیدة 

الْم                                َفَتبُیُتُ◌ ُمْرَتِجَف الِعَظاْم #  َعَجًبا، َیُروُعَك الظَّ

كما َعَمَد المھجریون كذلك إلى حذف بعض األدوات و أشھرھا أداة النداء في بدایة  

  )الھزج):  (2(قولھ  لمیخائیل نعیمةیدل علیھا و منھا وحذفھا في البدایة , البیت

َِخي إْن َضجَّ َبْعَد الَحْر   أْعَمالھْ #  أ ِ ِيٌّ ب   ِب َغْرب

  ِب ُجْنِديٌّ ألْوَطانِھْ #  أِخي إْن َعـاَد َبْعَد الَحْر 

  )المتقارب:                     (إذ یقول , في قصیدة مدح القرويو كذلك فعل   

ِال الْم  ! ِد َعمیَد الب   )3(نَِداًء ُیواِزي َصالَة األناْم #  َعلیَك السَّ

إال أّنھم عَمدوا إلى حذف الكثیر من الوحدات اللغویة في أنساقھم الشعریة ألغراض 

  ) 4(:للقرويو أخرى وزنیة و عروضیة خاصة في قصائدھم التقلیدیة، ومنھا , ذاتیة

ُلُت اْعُذِري   َجا ذَ #  َقالْت َنَسیَت اْسِمي َفق باُب الَغضُّ َو اْنَقَطَع الرَّ   )الكامل(َھَب الشَّ

في ) الرجاء(كما حذف ھمـزة ) اعذریني(فحذف القروي نون الوقایة و یاء المفعول في 

والسیاق الشعري یدل على ذلك في الحذف األول و یسمح بذلك في الحذف , القافیة

  )الكامل):         (5(عند قولھ ) الالم(إلى  حذف أبو ماضيالعروضي ، ولجأ  

ُكم َوَعيَّ َبَیانِي#  لـْو أستطیُع َكَتبُت بـِالنِیراِن        ِ   َفــلقْد َعَیْیُت ب

َْسَتِحي الَقریَض َو اتقِي   َِكدُت أ   أْن َیْستِریَب یراعتي َو ِجَنانِي#  َو ل
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في كـما حذف  المھجریون أركانا , )لكدت( و ذكرھا في البیت الثاني) كتبت(فحذف الم 

و لم یختلفوا في ذلك عن الحذف و التقدیر في مقاییس اللغة , التركیب االسنادي االسمي

العربیة إال أّنھم وسعوا من ظاھرة الحذف لیحذفوا وحدات لغویة ال تخضع للتقدیر 

و من ذلك أننا , اللغوي، بل للتقدیر المـبني على تأویل القراء و فھمھم للنصوص الشعریة

فوزي الحاالت تقدیر المحذوف المناسب بعینھ، و من أمثلتھ قول  ال نستطیع في بعض
  )الخفیف)                                                  (1: ( المعلوف

َُیوِمي #  َیا ألْمِسي َكْم فِیِھ ِمْن ُغَصٍصِ◌            ْ◌ َغِدي ؟ (...) َو ل ا َیكنُّ   ِممَّ

  ذا عدنا إلى سیاق البیت أو القصیدة كلھا فال یمكن تقدیر المحذوف بعینھ إال إ

  )الرمل):       (2) (حرقة الشیوخ(من قصیدة  جبران خلیل جبرانأو كذلك  قول  

َّْت كالُزھوِر  (...)  لج ِمْن َصْدِر الشَّتاءِ #  تلَك األیاٌم َتَول ُھُبوِط الثَّ ِ   ب

ھوِر   یِدي الدُّ َ ِھ أ ِ ـِذي َجادْت ب َّ َسةٍ #  فال قاءِ  َسلَبْتُھ ِخلْ   (...)َكفُّ الشَّ

و بالعودة إلى سیاق القصیدة یمكننا أن نقر بأن البیتین في حكم جملة مقول القول یفسره 
  )الرمل:                                              ( البیت السابق لھما و ھو

عَر َحّتى َسِمَعْت  َو                 ُِس ُزْھُر األْفالِك صَ #  َتلْوَنا الشِّ   ْوَت األْنف

  

  

  )الرمل): (3) (شكوى(حذفا في قولھ من قصیدة  أبو ماضيو على نفس النسق یظھر  

ا َمًعا   ِ◌ُروَھا #  یا ُشُھوِدي ِعْندِما ُكنَّ یَن أنُتم َیا ُشُھودُ (...) َذكِّ َ   ؟ أ

 واستیعابھ للبیان, وذلك بتقدیر محذوف ال یحتكم إلى قاعدة لغویة بل إلى انطباع المتلقي

ا في النماذج الشعریة الحدیثة في الشعر المـھجري و , الشعري في النص أو القصیدة أمَّ

فقد أبدع المھجریون في , و أنساقا شعریة متعددة و متنوعة, و أنماطا, التي تتخذ أشكاال
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صور الحذف إلى أن احتفظوا من البیت  بوحدة لغویة واحدة تشكل القافیة الموحدة و من 

  )مجزوء الخفیف):          (1(،  یقول منھا للقروي) لْوَترینَ (نماذجھم قصیدة 

یْن    َ َْو   َتَریْن    #  أْیـَن َیا ھنُد أنِت  أ   لَِتَرْي   آٍه   ل

ْمَع   َجْدَولینْ #  َشَبًحا   َباِسٌط  الَیَدْیْن                         َیْسُكُب الدَّ

                                  (...) َ   ْحَمَرْینْ أ

بقیة من بیت آخر أو شطر منفرد، أو تكون مجردا ) أحمرین(فیمكن أن تكون ھذه الوحدة 

  .انفصلت بسبب الضرورة الوزنیة ) جدولین (على أّنھا صفة ) زیادة(إضافة  

یوصف الضمیر بأّنھ وسیلة من وسائل اإلبھام تعبیرا عن مكنون النفس  : اإلضمار-3-ب

ثیف موازاة لصغر تكوینھ و ضآلة حجمھ، والمعنى الصرفي العام مستھدفا التركیز والتك

للضمیر ھو عموم الحاضر أو الغائب، وتنقسم الضمائر إلى ثالثة أقسام  ضمائر 

، وسیختار ھذا الجزء ضمائر )2(الشخص، و ضمائر اإلشارة، وضمائر الموصول

فیة بـینھا و مواضع الـشخص لـیجلي التشكیالت األسـلوبیة لـھا من خـالل الـقیم الـخال

ترتیبھا في األنساق التركیبیة ضمن الشطر أو البیت الشعري، و قد الحظ النقاد 

األسلوبیون أن تفوق أو سیطرة نوع معین من الضمائر في التركیب قد یحوي  دالالت 

كسیطرة ضمیر التكلم  ـ مثال ـ للمفرد على غیره من الضمائر یؤكد الحضور القوى 

ومنھ فقد اھتم شـعراء الـمھجر بظاھرة اإلضـمار و أوردوھا في , )3( للذات المتكلمة

ومـن أھم الضمائر التي وظـفوھا و أكثروا , أنساقھم التركیبیة بكیفیات متعددة و متنوعة

و , )كـم، أنـت ، أنـتم(والخطاب ) أنا، ت، ي، نحن(منھا ضمائر الحضور في التكلم 

الذي اعتمد فیھا الشاعر على نسق  ألبـي ماضي)الطالسم(أبـرز الشواھد علیھا قصیدة 

والتي یدل بھا على حضور قوي للذات في ) تاء الفاعل المتكلمة(یكثر فیھ من استخدم 

  )مجزوء الرمل):    (4(القافیة عندما یقول 
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َتْیتُ  َ َِكنِّي أ ْیَن َو ل َ ُ ِمْن أ َْعلم   ِجئُت ال أ

َُداِمي َطِریًقا َفَمَشیتُ    َو لقِْد أْبَصرُت ق

، أو عندما )لست أدري( إلى أن یلتزم بنسق تركیبي واحد في جمیع المقاطع، وھو

  )الخفیف):                                  (1(في قولھ ) الطین(یتقمص شخصیة 

ْو َما أُكوُن یا َصاٍح فِي َغد #  لْسُت أْدِري ِمْن أیَن ِجْئُت َو الَما               َ   ُكنُت أ

  )الرمل)                     (2: (م بضمیر الجماعة و بلسان حالھا أو عندما یتكل

ْوِل #  َنْحُن فِي الَجْھِل َعبیٌد للَھَوى                         ِم َعبیُد الدَّ   َو َمَع الِعلْ

  :فیجاور بین الضمیرین و كأّنھما بیت واحٌد , أو  یجمع ذاتھ مع ذات اآلخرین

  )المتقارب)                                            (3(: عندما یقول ُمستجدَيَ◌ا 

  َضِحْكُت َو أْدُمُعُكْم أْدُمِعي#  أَنا أْنتم إْن َضِحكُتم ألْمٍر                  

وبین الخطاب و التكلم تارة أخرى في نسق , فالجمع كان بین التكلم و الخطاب تارة

عن اآلخرین في نسق متوازن عندما متحول ، أو یعدل إلى تحول آخر بفصل ذاتھ 

  )الھزج):                                                                 (4(یقول

اِدي أَنا الَباِكي     أَنا الَعاِري أَنا الَكاِسي#  أَنا الشَّ

في سیاق شعري بین فصل الضمیر، واتصالھ للتعبیر عن الـذات   القرويولقد نّوع 

  )الوافر)                                     (5: (إذ یقول  الكبریاء ،

ِي                          َو لْبَنانَِیتِي َشَرٌف َو َمْجُد #  أَنا الَقَرِويُّ لألْرِز اْنتِساب

  )مجزوء الكامل)  (1:(عندما كّرر ضمیر التكلم لتأكید ذاتھ  نسیب عریضةأو كما فعلھ 
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ـ                              نیني َو ال َیْدُعوا اْھتَِماِمي # فأَنا أَنا ال الَعْذُل ُیثْ

  )مجزوء الكامل) (2: (لیستمر في التأكید على ذاتھ بفصل نفسھ على اآلخرین، فیقول 

ْیـِ                           ِ َْسُت ِمْنُكْم فِي الَقب   ل َو إْن َیُطْل فِْیُكْم ُمَقاِمي # أَنا ل

جري في ھذا النماذج لم یّدخر جھدا في استعمال ضمیر التكلم مـنفصال أو فالشاعر المھ

أو ما یمكن أن , لینسب إلى نفسھ ما یتمتع بھ,  متصال  إلبرازه ومن ثّمة  إبراز ذاتھ

) الھاء(أو)  ھو(یفعلھ بتاء الفاعل، وفي نماذج أخرى یتعالق ضمیر التكلم بضمیر الغیاب 

  )الطویل)   (3:(أبي ماضيو تركیبي كقول  عند المھجرین  في تحول داللي

ُھ                       َى #  أَنا آَدِمٌي َكاَن َیْحَسُب أنَّ ُْضل   ُھَو الَكائُِن األسمى َو ِشْرَعُتُھ الف

ثم فصل الغائب ) أّنھ(إلى ضمیر غیاب بصورتین في الحشو ) أنا(فحّول ضمیر المتكلم 

إلى الـغیاب في اآلخر ) أنا(ضمیر التكلم في  ومن, )شرعتھ(، وحولھ إلى اتصال )ھو(

  )البسیط)                                              (4: (قولھ  القرويعند 

نیا َو َبْھَجَتھا                       ََّق الدُّ َِّذي َطل یِسَھا الَوِرِع #  أَنا ال ْزَھَد ِمْن قِسِّ َ   َو َعاَش أ

ت الشاعر حول اإلظھار في الذات األخرى إلى الغیاب بضمیرین فبعد التعبیر بالتكلم لذا

، ومنھ نرى أن ضمیر التكلم في الشعر المھجري یكثف الذات )قسیسھا(و ) بھجتھا(

بشكل كبیر جدا قد یطغى على ) ت(وضمیر الفعل ) أنا(المھجریة في شكل ضمیر األناة 

إلى خطاب اآلخر ) البیت(دنیا جسد القصید، كما قد یتحول في الـكثیر من السیاقات الـ

أو یعمل على تحویل ھذا التكلم إلى غیاب مّنوع , بتجاور أو التناظر) أنت، انتم، كم(

  . أو یعالق ھذا التكلم و ضمیر الغیاب بمظاھر مختلفة, )أو متصل/ مفصول(

وظف المھجریون ضمیر الخطاب بشتى أنواعھ و أشكالھ المختصرة   في أنساق       

  :من أھمھا  متعددة و
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وھي ضمائر خطاب وردت في أنساق منظمة عند : خطاب الضمیر في النسق المنظم -

  )المتقارب)             (1: (قولھ  القرويو منھم عند , أغلب شعراء المھجر

ا  كَ َتَساَقُط َعْیَنا#  فِي الُحْجَرِة الَباِرَدة   كَ َرأیتُ                           َدْمًعا َسَخّیً

  )الكامل)                                              (2: ( فرحاتقول أو 

  َو اْحِمِل الَكَفَنا  كَ َو أِعْد َنْعشَ #  َجاِھًزا أَبًدا   كَ فاْجَعْل َضِرْیحَ                  

  )الكامل)                                             (3:  (كما قال أیضا  

ُكفَ                         َ ُوَن أ   ُحْزَنا ُكْم َو َسَتْشُرُبوَن ُدُموعَ #  َنَدَما   ُكمْ َفَستأُكل

و ھي أنساق تركیبیة تموضع فیـھا الضمیر تموضعا مـنظما یـشبھ ذلك الـتوازي في 

وزاد ظھور ھـذا التـوازي في ضمیر الخطاب مع ضمیر التكلم وذلك في قول  , اإلیقاع

  )الكامل(                                       )          4: (أبي ماضي

ِْخَوتِي   أْنُتمَبُنو َوَطنِي َو  أْنُتم  نا َو #  إ َ ِ أ   اْمُرؤ ِدْیُن الَمَحبَّة ِدْیني

فقابل أو ناظر الشاعر بـین ضـمیر الخطاب أنتم داخل الشطر بالتكرار ثم حـول إلى 

  )  5: (قولھ  رشید أیوبوال أورد وعلى نفس المن, ضمیر التكلم أنا بالشطر الثاني

َما                 یاْر        َو أَنا#  إلى الَبْحِر َتُعوُد  أْنَت أنَّ   )الرمل(َھْیَھاَت َعْوِدي للدِّ

  .فنسق الخطاب قابل نسق التكلم في الشطر الثاني في شبھ توازي منظم 

وزعت   بالنسق  و ھـي ضمائر خطاب متنوعة: ـ خطاب الضمیر في النسق الُموزع 

  )الطویل)            (6: ( القرويالتركیبي في أشكال غیر نسقیة، و منھا عند 

ِ ِرَجالِ  أنُتمألْم َتْفَرُحوا             َنْفي ِ ُوا اْستِْقاللَ #    ُكمْ ب ِحَبالِ  ُكمألْم َتْشنِق ِ   ؟ كْم ب
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  .بت في غیر نسق منظم أو ثا) أنتم ، كم(فالسیاق حافل بضمیر الخطاب بین 

وھي أنـساق بضمائر خطاب متصدرة و :خطاب الضمیر في النسق المتعدد و الموزع -

  )الوافر)   (1( :أبي ماضيومنھ قول  , ضمائر تكلم أو غیاب في نسق غیر منظم

ا ِزدْ  ُكُنْتمَو                  َر َغْورَ #  لَِیانا  ناُكلمَّ ِ   َعَراَما  ُتمْ ِزدْ  ُكملُِنْسب

ع أبو ماضي  في الشـطر األول، ) زدنا( بین خطاب الضمیر المتصدر و خطاب التكلمنوَّ

  ) .زدتم/ غوركم (ثم خّص الشطر الثاني للخطاب فقط 

ا خطاب ضمیرالخطاب مع ضمیر الغائب، فقد تصدر ضمیر الخطاب في بعض  أمَّ

  ) الطویل):  (2(  القرويوتاله الغیاب بأشكال متنوعة، و منھا عند  , األنساق الشعریة

َوْ  ُكمَكَفا           َّذي َزاَد أْحَمقُ  ھُ َو َما َزاَد َعنْ #  َكالمُھ   ُتمَكالًما أْن َتل   فال

مـرتین و ) ـھ(إلى ضـمیر الغائب ) تم/كم(فحّول القروي التركیب من ضمیر الخطاب 

  .ھو تعدد و تنوع غیر نسقي 

عض السیاقات  أو أّمـا ضمیر الغیاب عند شعراء المھجر، فـما یمیزه ھو انحصار بـ

األنساق التركیبیة في حدود الشطر أو البیت أحیانا بتوظیف ضمیر الغیاب منفردا عن 

وقـد ظھرت فـي ذلك انساق مـنظمة و أخرى , )الخـطاب و الـتكلم(بقیة األنواع األخرى 

  :غیر منتظمة 

  )السریع)   (3( :القرويظھر في شكل متواٍز عند قول : ضمیر الغیاب النسقي-

ُُجوِر   ُھمطاِھرُ                   ُبوْر  ُھمظاِھرُ #  ُمْنَغِمٌس فِي الف ُ   َیْحِكي َبَیاَض الق

  )الخفیف(                                    )4( : نسیب عریضةأو كما فعل 

                      ِ    نِْیَناَو الحَ  ھُ َیَتَناَسى أْشَواقَ #  الطِوْیِل َسنِْیَنا   ھِ َساَر فِي َدْرب
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  )مجزوء الرمل)                                                ( 1: (و قولھ 
ٌ   َھاأْنَكَرتْ                            ُ ھَو اْزَدَرتْ #  الَعیُن َناِظَرة   ا البُھُُم َنافَِرة

ظھر في أشكال عدیدة و توزیعات كثیرة مع مراعاة :  ضمیر الغیاب غیر النسقي-

ل في جنس الضمیر بین المذكر و المؤنث في بعض السیاقات، فما ُخصص لضمیر الفص

  )الخفیف)                         (2: ( عریضةالغائب المذكر قول 

ماِء َفوَق الَغَماَمْھ  ھُ ُروحُ #    ھْ َیْمِشي َو ال َُیَرى َما أَمام ُھوَ                     فِي السَّ

  )   الخفیف)             (3:  (ا  یقول في  الحكمة عندم  فوزي المعلوفو عند  

َْحدِ # ُمْكَرًھا َیْمـ هُ إنَّ َمْن َجاَء َمْھدَ               .ُمْكَرْه  ُھوَ َغًدا َو  هِ ضي إلى ل

ا ما ُخصص لضمیر الغائب المؤنث قول     )الطویل)        (4: ( رشید أیوبأمَّ

َّتْ  ِھيَ                ْفُس أْن َمل ْیِب الَحَیاِة َشَقاؤُ #    َھاَو َزاَد َعَناؤُ  النَّ ِ   ا ھَ َو َفاز َعلى َطب

و في بعض األنساق األخرى تنویع بین غیاب المؤنث وغیاب المذكر في توزیعات 

  )5(: إیلیا أبي ماضيمختلفة مع االقتصار على ضمیر الغائب دون غیره، و منھا عند 

                         ُّ ُّ  َھاُكل   )مجزوء الخفیف( َحراُم      ِه َو َعلى َغْیِر #     ھُ لَ  َھاُكل

  )        6:(ُمحوال بیَن غیاب الضمیر للمذكر والمؤنث في شكل متواترعریضة  وفي قول

َعتْ                      ٌ   ھُ َودَّ ٌ َو ُرُسوم   )الخفیف(َیُروُم       َھاِسوا ھُ أنَّ  ھاَشفَّ #  َمَعالم

ا ما خصص لغیاب ا   )     7: (عریضةلجمع أو الجماعة دون غیرھا من الضمائر قول أمَّ

مَّ َتال#  األْرَماُس   ْتُھمِمْن أْجِل َمْن َطوَ                ُ ُ  ُھمث اُس     ُھمأْھل   )الرجز(َو النَّ
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و ھي أنساق تركیبیة عمدت بطریقة ، أو أخرى إلى التزام الغیاب من الضمائر دون 

أو تحویال في الجنس و العدد مع أننا ال , ھذه األنساق تركیبا غیره مع التنویع في تشكیل

ننفي ورود ضمائر الغیاب مع التكلم أو مع الخطاب أو الجمع بین ھذه األنواع كلھا 

  )البسیط)       (1: (عریضة ضمن سیاق واحد أو شطر واحد كما في قول 

ُْل                    َُھم َفق ََعِجبْ : ل ُّ  ُتمأ أَذاِن #  ؟  َنا دِ ِمْن َتَجل ِ كایُة ؟ ال َسْمٌع ب   فِیَم الشِّ

وھو إیـراد الـكالم بین عنصرین متالزمین ومرتبطین  في نسق  : االعتراض -4-ب

اعـتراض بین المسند و المسند : لغوي وتركیبي معین، و لالعتراض أشكال أشھرھا 

لالعتراض مظاھر عدیدة  ، و)2(إلیھ، أو بـین النعت و المنعوت، أو بین الـقول  و مقولھ 

و متنوعة، و منھا ذلك االعتراض الذي تناولناه في باب الـتقدیم و التأخیر عند تقدیم 

  :فیما سبق القرويبعض التراكیب بین شـیئین متالزمین في التركیب االسنادي كقول 

یِض الُوُجوهِ َو َعاَشرُت ( ِ قاِء َسِعیدَ #  عبدا   ِمْن ب   )اَو َعاَشرُت أْنواَع الشَّ

و لھ أغراض نفسیة و ذاتیة  ال , فھذا االعتراض من األنواع الشائعة في شعر المھجرین

ترقي في بعض األحیان إلى األغراض التي یقصد أو یعمد الشاعر فیھا إلى توظیف 

ومن أھم النماذج , االعتراض كظاھرة شكلیة و تركیبیة تنم عن حاالت شعوریة عارمة

  :االعتراض ما یلي التي اعتمدھا المھجریون في 

أكثر شعراء المھجر من توظیف النداء كتركیب إسنادي اعتراضي ینمُّ :  اعتراض النداء-

  )الكامل)           (3: (قولھ  القرويومن أمثلتھ عند , عن وجدانیة عارمة

یُبَك                ِ ُؤاِديھَذا َحب ٌ َو َتَحوُّ #  َنائٌِم   َیا ف   لُ َتْغشاهُ َبْعَدَك ُصفِرة

كما اعترض ) نائم...ھذا (معترضة بین طرفي التركیب االسنادي ) یا فؤادي(فجملة 

أي بین المـفعول المقدم  ) صفرة...نغشاه (تركیب اإلسناد ) بعدك(التركیب اإلضافي 

  )الرمل)             (1: (في  قولھ  أبي ماضيو مثلھ عند  , والفاعل المؤخر
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َقا  یا ُنُجومُ  أْمَنِحینِي                   َ ینِي #  األل ِ   الَعَبَقا  َیا ُزُھورُ َو ِھب

و في نسق منظم بین , إذ عمد أبو ماضي إلى االعتراض المتوازي بین الشطرین

  )الطویل)         (2: ( رشید أیوبمفعولین أو بین الصفة و موصوفھا في قول  

ٌ   َیا زمانَ َو لِي َحَسناٌت              َتْرویَھا َعليَّ َمَساِوَیا  َفَمالكَ #  َكثِیرة

  )مجزوء الخفیف)  (3: (القرويأو بیَن أْركاِن االسناِد االسمي مبتدأ و خبر كما فعل  

  لَِترْي آٍه لْو َتِرینْ #  أنِت أیْن   َیا ھندُ أْیَن                    

  

   

    

راضیھ في وظـف الشعراء المھجریون الجـملة الحالیة كجملة اعت:  اعتراض الحـال-

 )   4: (أبي ماضيومنھا قول , و بكیفیات عدة , النسق التركیبي لدالالت شعوریة

ُونِھفأَجاَبنِي َو              مُع ِملُء ُجف   )الكامل(َكْم ذا ُتَسلِیني َو ال ُتَسلینِي    #    الدَّ

بھ  فتركیب االعتراض بالجملة الحالیة االسمیة اتخذ من الموقع ما فصل بین المفعول

رشید ، أو بین القول و مقولھ مباشرة عند  )مقول القول(وبین المفعول بھ الثاني , األول
  )الطویل)                                                              (5: ( أیوب

َزْفَرةٍ : فقالتْ        ِ َحْسَرِة  أَیا َشْیُخ َدْعنِي اآلَن أْفِضي#     َو َدْمُع الَعْیِن َیْجِري ب ِ   ب

اعتنى الشعراء المھجریون بالظرف و اعترضوه في أنساقھم :  اعتراض الظروف-

لیاس ومن نماذجھم قول ا, التركیبیة مع التنوع بین المتصرف وغیر المتصرف
  )الوافر(                                              ):             1(فرحات
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اُس فِي َوْضٍع َمِعْیِب #   َناًسا ؟   لیومَ َیُھوُد اَو َھْل َصاَر ال              ذْن فالنَّ ِ   إ

  ) ناسا( و خبرھا) الیھود(بین اسم صار ) الیوم( فاعترض فرحات الظرف المتصرف

الذي اعتـرض الظرف غیر المتصرف للمكان بـین المفعولین أیضا  في القروي أو كـ

  )الخفیف(                    )                                   2: (قولھ 

  إْن َتُكْن َقْد َھَجْرَت ِمنِھا َحَناَنا #  ُكْنَت ِجَناَنا   َحْیثُ اْجَعِل األرَض                   

وظف شعراء المھجر المفعوالت كوحدات لغویة معترضة بین :  اعتراض المفعوالت-

لفاظ منفردة تدل  على وظھرت ھذه المفعوالت في شكل أ, وحدات متالزمة في التركیب

  :)3(فوزي المعلوف جمل محذوفة أو تراكیب اسنادیة محذوفة و مقدرة كقول 

اء   أْیضقاَل    اْبتَِساْم     .. .#  ا لَِزْوَجتِِھ  َحـوَّ ِ  )محدث الخفیف(ب

َفاء             الصَّ ِ مَع أْبِشِري ب المْ ....# َكْفِكفِي الدَّ   َو السَّ

وأیضا ...) لزوجتھ...قـال(ن أطراف التركیب االسنادي الفعلي بی) أیضا(فاالعتراض بـ 

في  القرويأوما أورده  , من المفعوالت المطلقة المنقطعة التي تؤول بجمل محذوفة

  )المجتث)                                 (4: (عندما یقول ) جمیل(قصیدة 

  ِمَن الَقَوافِي الَعقِْیَمھ ْ #    َدْعنِي! ُرْحَماكَ َجمیُل                             

و ) یـا جمیل(وھـما تـركیب النداء , لفظ معترض بین تـركیبین اسنادیین) رحماك(فـ

  یتوسط بینھما ) ارحم رحماك(لیقف كتركیب تقدیره ) دعاني(تركیب اإلسناد الفعلي 

ة و ھو نوع من التفاعل النصي اللغوي بین وحـدات لغوی : التضمین اللغوي-5-ب

و ھو أسـلوب بالغي قدیم وظفھ الشعراء , سابقة، وأخرى الحـقة في نسق تركیبي واحد

ه النقاد آنذاك كظاھرة فنیة أطلقوا علیھا , و األدباء القـدماء في نصوصھم األدبیة وعدَّ

                                                                                                                                                                                         
  .150سمیر بدران قطامي ، الیاس فرحات ، ص : ینظر1
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ة أھمھا  كما أطلق علیھا المحدثون , ... المعارضة أو االقتباس أو السرقة :مصطلحات عدَّ

التناص أو الحواریة، ولقد وظف  الشاعر الحدیث  أسلوب : ة أھمھا اصطالحات عدید

التضمین لیتحول بالبنیة اللغویة إلى اتجاه آخر لخلق معادالت لبـعض األبعاد الفكریة و 

، وسنعمد في ھذا الجزء إلى رصد التضمین اللغوي الذي یتأسس )1(الشعوریة لرؤیاه

كما , لغـویة وافـدة من نصوص أخرى  على ظالل تطوریة تاریخیة سـابقة من وحدات

  :سنرصد ظاھرة الـتضمین اللغوي في النسق التركیبي لوحدات لغویة  

في ھذا النمط حاول شعراء المھجر الحفاظ على انساق تركیبیة   :التضمین التقلیدي -

بین " homologie"قدیمة بإعادة تعدیلھا في انساق جدیدة مع الحفاظ على مبدأ المماثلة 

  )الوافر)   (2: ( القرويرفین أو السیاقین الماضي و الحاضر، و منھا قول الط

الَما                    َْھُل األرِض َقْد َعَبُدوا الُحَساَما #  إالَم إالم َ َنْحَتِكُر السَّ   َو أ

ھذا التركیب ال یختلف كثیرا في الظرف و في المعنى عن ما قالھ الشاعر المصري  

  )الوافر:  (قصیدة بمناسبة الخالف بین مصر و السودان عندما قال في" أحمد شوقي"

ّجة الُكبَرى َعالَما#  إالَم الـُخلُْف َبْیَنُكْم إالَما  (   )َو َھِذي الضَّ

مع ) إالما(و نرصد الخالف بین التركیبین في الحفاظ على ثنائیة بعض الوحدات اللغویة 

  .ھما في بیت شوقي الجمع بینھما في البیت األول، و الفصل بین

) زھیر بن أبي سلمى(و في بیت آخر یضمِّن الشاعر بقایا تركیب قدیم للشاعر الجاھلي

ُِت الَخِطىَّ إال َوِشیُُجھ :(عندما قال  تَِھا الَبْقلُ # َو َھل ُیْنب ِ ُْغَرُس إال فِي َمَناب   )الطویل( )َو ت

  )البسیط(          )              3: (الربیع األخیر(في قصیدة  القرويفیقول 

یُن ُبْغًضا فِي َمَزاِرِعَنا               ُِت الدِّ   َمْھَما أُخو الَجْھِل ِمْن أْشَواِكِھ َبَذَرا #  ال ُیْنب
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لیستحضر ھذا الموقف ) ینبت(فحافظ القروي على بعض الوحدات اللغویة المتماثلة كـ

  .القدیم في موقف حاضر و جدید

ضمین بعض الوحدات اللغویة القدیمة تضمینا تاما باستحضار كما عَمَد المھجریون إلى ت

نسیب و منھا قول , بعض المقاطع الـلغویة و إلحاقھا في أنساقھم التركیبیة الجدیدة
  )الطویل:                                                  ( عریضة

َسِد   ِمیُر #  كذا َماَت فِي الَبْیَداِء َغْیَر ُموَّ َ ْبرُ عَ ((أ ْمِع ِشْیَمُتُھ الصَّ   )1( ))ِصيَّ الدَّ

عند قولھ ) أبي فراس الحمداني ( مأخوذ من بیت ) عصي الدمع شیمتھ الصبر(فالتركیب 

َراَك َعِصيَّ الَدْمِع ِشیَمتَك الَصْبُر :( َ   )الطویل)   (أَما للَھَوى َنْھٌي َعلیَك َوال أْمرُ  #أ

) أبي العالء المعري(لـتركیبا قدیما  لوففوزي المعوعلى نفس المنوال و النسق ضمن  

  )                  الخفیف)                      (2: (عندما قال ) یوم مولدي(في قصیدة 

َُھا الَحیاةُ                             ة #  َو َھَذا   َتَعٌب ُكل َعرَّ   ُكلُّ َما َقاَل َفیلُسوُف المَّ

اء المھجرمن بعض أنساقھ و ضمنوھا في أنساق جدیدة َنَھَ◌ل شعر القرآن الكریمو من 

  )الكامل)                     (3: ( الیاس فرحاتبكیفیات عدیدة و منھا قول 

ُھ ألَحُق ِمْن  َتبَّْت َیَداهُ                       الُخْذالِن #  فإنَّ ِ َبِوْیِھ ب َ ََھٍب َو ِمْن أ   ل

فعمدوا إلى  القـرآن الكریمأثرا كـبیرا بأسلوب من أبرز الذین تأثـروا ت القرويو یعد 

  و قاربوا أسلوبھ من خالل الحفاظ على بعض األنساق التركیبیة , و تذوقھ, مطالعتھ

  )الطویل):                           (4(ودمجھا في أنساقھم ، و منھا قولھ 

ھُر فِي  باقِ َو َما الزَّ ْبِع الطِّ   ٌر ِمْن َرْوِضِھ َقْد َقَطْفُتُھ◌ُ ِسَوى َثمَ #  َتْنضدُت   السَّ
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ْحَماِن ِمنْ { :من قولھ تعالى َق َسْبَع َسَمواٍت ِطَباَقا َما َتَرى فِي َخْلِق الرَّ َّذي َخل   )(} َتفاُوتٍ  ال

اللَة بالُھَدىإنَّ اآللى َباُعوا :     َو َقْولُھ    )ُبْولسُ (ال ُیؤِمُنوَن َو لْو أَتاُھْم #    الضَّ

َِحْت ِتَجاَرُتـُھْم َو َماكاُنوا ُمْھتِدینْ {:من قولھ تعالى  الـھَُدى َفـَما َرب ِ ـاللَة ب َّذیَن اْشَتَروا الضَّ  أْولئَِك ال

{) (  

  

و ھو نوع من التضمین الذي كثر في التشكیل التركیبي للشعر : التضمین التجدیدي-

ري الفصیح المھجري عندما یعمل الشاعر على إقحام بنیة لغویة أجنبیة في النسق الشع

و في ذلك نماذج , لداللة على َعلمیَّة الوحدة مع الحفاظ على وزن و قوافي القصیدة

  )البسیط)                      (1: (بقولھ  لقرويشعریة كثیرة ، من أمھا عند  ا

دْ (أَمواُل       حراِء لیَس لَھا  ) ِرْطَشلْ وِق ِدیْ #  فِي الصَّ   )(َنارُ َقْدُر َو َیْفُضٌ◌لَھا فِي السُّ

وحدة لغویة أعجمیة وردت في السیاق الشعري لتناسب الوزن مع  ) رطشیلد(فوحدة 

َمیة الشخص المعبر عنھ في التاریخ، و في قولھ من بیت آخر و قصیدة  داللتھا على َعل

   )المتقارب)                                                     (2: (أخرى 

ْوَنُھ  ْیلَ األْوطُ (ُیَسمَّ ِ ُوهُ َدَعْوهُ الَوَبا #  َجْھال  )  وْمب   َو َلْو أْنَصف

و ضمھا في , )الَحافلة(فـأتى القروي بالوحدة اللغویة من سیـاقھا االجتماعي الـدارج 

النسق رغم إمكانیة اللجوء إلى الخیارات معجمیة أخرى من رصید اللغة، ولجأ الشاعر 

  )الطویل) ( 3: (شكل صفة فقال  إلى نفس السیاق االجتماعي لیورد لفظة في

ُدُ◌ َُو أِخي َعْبدُ #  )  تأْمُرِكي(َو َما َردَّ َعنِّي َعاَر َقْوِمي                 ؟َفَھْل أَنا َحًقا َسیِّ

                                                             
  .194األعمال الكاملة،ص : الشاعر القروي  1
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مقحمة عمدا في النسق ألّنھا تحمل دالالت كثیرة موجھة في ھذه ) تأمركي(فوحدة 

و اقتصر , ّنھم كانوا أقل حدة منھولم یختلف في ذلك غیره من الشعراء إال أ, الوحدة

بعضھم على إیراد ھذه الوحدات ضمن أنساقھم، لتختص ببعض األسماء الَعلِمیة 

  ) 1: (في قصیدة إنسانیة  فرحاتومنھا قول , األعجمیة التي ال یمكن تغییرھا

  )مجزوء الكامل(                                                                     

ُوا                        َرْفـ ) ِھیُروِشْیَما(َقَذف ِ َ◌ِم #  ب   ِش ِمْن ُشَواِظ َجَھْنّ

  )الطویل: (مقحما اسم علم یخص قصًرا في بریطانیا قولھ  أبـو ماضي أو ما أورده 

ََك َفاْرَتِق #  )  بیلِْدِز (َو َیا أیُّھا الَملُِك الُمقِْیُم  ًة ل ََرى ُكلَّ َقلِب ُسدَّ   )2(أ

المجرور إلى ضرورة شعریة، وھي جر التنوین ) لیدز(فاضطر أبو ماضي بإقحام وحدة 

  .في اسم العلم الذي ال ینون أصال للحفاظ على وزن البیت

  )الطویل)                  (3: (عندما أقحم اسم العلم في قولھ  رشید أیوبومثلھ  

ُیونَ (َسالٌم لـ               قَ ) َناُبولْ ِ ُھبا #  ْبِرِ◌ه  َو ُھَو ب   َفَتى الَحْرِب َمْن َقْد َراَم َیْفَتتُِح الشُّ

ّھا نماذج تضمین تجدیدیة تحاول أن تعطي االنساق التركیبیة الحدیثة صورا أخرى  و كل

رغم أّن ھذه الوحدات ال تخضع , و الجغرافیا , و السیاسیة, مستمدة من روافد التاریخ

  تصطدم أحیانا بقیود القافیة و الوزن  لنظام األنسیاب الشعري المعروف، و قد

   : نتائج و فوائد

و بعد رصـد و تحلیل البنى النظمیة الصـغرى للجملة المـھجریة في حدود الشطر و 

كما  التفاضل و التجاورالبیت نخلص إلى بیان التشكیالت األسلوبیة التركیبیة ضمن بنیة 

  :یلي 
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راء المھجر اعتمدوا بعض التقنیات الفنیة و في َتشعیر بنیة الكلمات توصلنا إلى أّن شع-

  :اللغویة قصد إكساب الكلمة الَوْقَع ضمن التركیب من خالل أسالیب و منھا 

استحضار الكلمات األصیلة و دمجھا في السیاقات الشعریة بدل بعض الكلمات الشائعة -

ع(، ) نفسي/ُحوَبِاء(كما رأینا في اإلبدال بین    ).نائمون/الُھجَّ

قاییس الموازین الصرفیة المعروفة في بعض الكلمات كقلب الجنس، وإدماج قلب م-

  ...كلمتین في صیغة المثنى، و جمع ما ال یجمع

إبدال صیغ صرفیة بصیغ أخرى من الرصید اللغوي إلضفاء دالالت جدیدة و مكثفة -

  .كإبدال المصادر بعضھا ببعض

عدة أبیات باعتبارھا تحمل  االقتصار على بعض الصیغ الصرفیة في سیاق البیت أو-

، والعمل على توزیعھا توزیعا منظما داخل )فاِعل و َفَعْیل(دالالت قویة مثل صیغة 

  .األشطر

أو بین شـطري الـبیت و , حشد المتضادات المعنویة أو المترادفات في حدود الشطر-

  .توزیعھا توزیعا منسقا بالتجاور أو التطرف على جانبي الشطر أو البیت 

وتوزیعھا في نسق واحد مثل , ریع دالالت الزمن باستعمال وحدات لغویة فرعیةتف-

  ).أمس، یومي، غدي(

ا في اختیار التراكیب الدنیا و ھي تراكیب اإلفادة  و ما دونھا من لواحق في ) االسنادیة(أمَّ

  :شكل مونیمات أو تراكیب إضافیة و مكتفیة، فقد ظھرت وفق الخصائص التالیة 

االسنادي المجرد من اإلضافة أو الزیادة انحصر في حدود الشطر كما  في التركیب-

  .انتشر ركناه لیحوز البیت كلھ

في ) الجـمل المركبة(احتواء التركیب االسنادي االسمي على تراكیب اسنادیة أخـرى -

وبعض التراكیب االسنادیة الفعلیة التي ركبت مفعوالتھا لتشمل البیت , حدود الشطر 

  .كلھ
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ق أو إضافة بعض التراكیب الـدنیا بالتراكیب االسنادیة في حـدود الشـطر ومن إلصا-

وبعض المونیمات المستقلة , )الُمكتفیة(وتراكیب الجر , أھمھا تراكیب اإلضافة

وبعض المونیمات الالحقة أو التابع , والتمییز, واألحوال, و النعوت, كالظروف

  كالمعطوف 

لشطر رصفا متوازنا متوازیا باستعمال العطف رصف التراكیب االسنادیة داخل ا-

أو أي زیادات على ركني االسناد مما , مع انعدام اللواحق) أو(بالواو، أو التخییر ب

  .یكسب الشطر إیقاعا بارزا

خاصیة التدرج الداللي في التراكیب االسنادیة الفعلیة ، التي یقوم فیھا الفعل باالنتقال من -

  .الواحدمعنى إلى آخر داخل الشطر 

نیة التَّحول ِ َ◌ا في ب فقد نوع شعراء المھجر في كیفیات التحول أو العدول في البنى  : أمَّ

  :التركیبیة باستعمال تقنیات عدیدة و منھا

ومن جھة , اعتمد كأساس إلبـراز أھمیة الـمتقدم على المتأخر من جھة:التقدیم و التأخیر -

وفي بعضھ اآلخر ألغراض نفسیة و , عناأخرى للحفاظ على التوازن الشعري إیقاعا و م

  .ذاتیة بعیدة عن قیود البالغة و اإلیقاع 

لم یختلف حذف شعراء المھجر عن سابقیھ في بعض تقنیات الحذف كحذف  : الحذف-

أو الحروف لضرورة , أو حذف بعض األدوات, أو معمول المفعول المطلق, حرف النداء

لـحذف التي ال تـخضع ألي قید بـالغي أو لكّنھم عمدوا إلى إظھار مواضع ا, شعریة

عروضي و في ذلك ارتباط قوي بالـسیاقات النفسیة التي ال تـظھر إال من خالل استیعاب 

  .الموقف الشعري بكل حیثیاتھ 

لم یّدخر الشعراء المھجریون جھدا في توظیف الضمائر بشتى أنواعھا إال : اإلضمار -

نھما و بكیفیات عـدیدة حفاظا على طبیعة التوازي  في و َعالقوا بی, أّنھم نسقوا في نظمھا

و من جـھة أخرى وظفوه تـوظیفات كثیرة تـدل على التحول , المعنى و اإلیـقاع من جـھة

  .المفاجئ في الموقف بتنویعھا و كیفیة تجاورھا 
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فنّوعوا في طول الجمل المعترضة في , اھتم الشعراء لظاھرة االعتراض: االعتراض -

ولم یخرج االعتراض , والمفعول, والحال, اظ أو تراكیب منوعة بین النداءشكل ألف

  . عندھم عن حدود الشطر إال قلیال

د في أشكالھ  : التضمین اللغوي- اعتمد الشعر المھجري التضمین بمفھومھ القدیم و عدَّ

د ھذ, أو الحفاظ علیھا في النسق الجدید, اللغویة بین تعدیل بنیة الُمضمن ا الشعر كما تفرَّ

إذ لم یجاوز ھذا , في تضمین الوحدات اللغویة األعجمیة و تطویعھا لنظام الوزن و القافیة

التضمین في أغلب حالتھ بنیة الشطر الواحد من البیت عكس التضمین التقلیدي التي 

  .جاوز في بعض القصائد المھجریة حدود البیت الشعري 

فتراصفت في تجاور , شار كمي و كیفياتسمت الجملة الشعریة المھجریة بنظم و انت-

وزادت اتساعا لتحتوي البیت , متعدد داخل الشطر الواحد كما اتسعت لتضم الشطر كلھ

  .الشعري 

II - البنیات النَّظمیَّة للبیت المھجري:  

سنھتم في ھذا الجزء من البحث برصد البنیات النظمیة النسقیة البارزة في شكل أسالیب  

من جـھة  التقابل و الـتماثلوأسلوب , من جھة التكرار و التردیدفنیة من خالل أسلوب 

أخـرى تلك األسـالیب التي تـبرز من خالل البنیات الجملیة الصغرى التي تعطي لبناء 

البیت مظھرا أسلوبیا متفردا عن بقیة األبیات في القصیدة الواحدة  معتمدین في ذلك على 

ً في البیت , إبراز أھم النماذج الشعریة المھجریة والتي تتخذ من ھذه األسالیب بناًء أساسیا

  .الشعري المھجري

  :بنیة التكرار و التردید - أ

في حد ذاتھ وسیلة من الوسائل السحریة التي تعتمد على تأثیر الصوت  أو  التكرارُیعدُّ  

والتـكرار ) 1(في أحداث نتیجة معینة في العمل الشعري) الجملة(الكلمة، أو التركیب 

أو أكثر دون تمییز لالستعمال الثاني عن , ني استـعمال الـلفظ أو الوحدة اللغویة مرتینیع

                                                             
  .30مصطفى السعدني ، البنیات األسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ،ص : ینظر  1
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وتجدر اإلشارة ھنا إلى أّن ) 1(األول بمعنى خاص سوى ما قد یتولد عن مجرد التكرار 

حیث << التكرار بتشكیالتھ المختلفة ثمرة من ثمرات قانون التفاضل و التجاور من   

الـتي تقیم , وترتیبھا یـنتج عـنھ تلك األنساق المكررة, واقعھاتوزیع الكلمات على م

من یمـیل إلى تـكرار حروف ) الشعراء(فـمنھم , عالقتھا مع عناصر النص األخرى

أو أشباه الجمل، أو الجمل االسمیة، أو الفعلیة و یقدم و یؤخر في , أو الظروف, الـجر

  ). 2(>>لجمالیة من ھذا البناء أو مكمالتھا و لكلٍّ منھم أغراضھ ا, تلك الجمل

ولم یتوان الشعراء , لقد حفل الشعر المھجري بأنواع و أنماط عدیدة من التكرار

وأسالیب , والنظمیة بتنویعات مختلفة, المھجریون عن توظیفھ في أنساقھم التركیبیة

ن وإعـادة صیاغتھا بطرق جدیـدة  وم, متعددة من خالل العمل على خلخلة البنى اللغویة

  :أھم ما میز التكرار في الشعر المھجري اعتماده على بعدین أساسیین و ھما 

و ھو نوع من التكرار البارز الـذي یسري على شطري البیت  :التكرار األفقي -1- أ

ً أفقیا و بكیفیات عدیدة أھمھا    :سریانا

   )3: ( القرويوھو تكرار یضم البیت كلھ كـقول :  تكرار مستمر داخل البیت كلھ-

الُم   # أْنِت ُرْوُح الُوُجود أْنِت ُوُجوُد الـ      روُر، أْنِت السَّ وِح ، أْنِت السُّ   )الخفیف(رُّ

مع ) أنتِ (ففي ھذا التكرار اعتمد القروي على الجمل االسمیة التي یتكرر فـیھا المبتدأ 

  ).السرور/السالم(أو في مادتھ اللغویة , )تقدیما و تأخیرا(تغییر في بنیة الخبر 

أو مماثلة بین الشطرین في , و ھو تكرار یقوم على مقابلة :تكرار تناظري داخل البیت-

  )الكامل)                   (4: ( ایلیا أبي ماضيبعض وحداتھ اللغویة كقول 

  یا أَنا َخْیُر َمْن َقاَل الَقَوافِي َھاجِ #  أَنا َخیُر َمْن َقاَل الَقَوافِي َماَدًحا                    

                                                             
  .59ص ,فتح هللا احمد سلیمان ، األسلوبیة : ینظر  1
  .213-212االتجاه األساوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ،ص : عدنان حسین قاسم  2
  .383األعمال الكاملة، ص : الشاعر القروي  3
  .191األعمال الشعریة ،ص : ا أبو ماضي ایلی 4



 263

فعمد أبو ماضي إلى تكرار نفس النسق التركیبي المكون من تركیب اسنادي مع إضافة 

أو قولھ في بیت آخر ) ھاجي(بالوحدة اللغویة ) مادحا(و مقابلة الوحدة اللغویة , أو لواحق

               )الخفیف(                                                          )1: (

ِي #  َ◌ِمَن الَراكبیَن َخْیَل الَمَعالِي  و                       َو َِمن الَراكبیَن َخْ◌َیل التََّصاب

ا من صور المماثلة قول    )مجزوء الخفیف)                ( 2(:نعیمة  میخائیلأمَّ

َرْر # لْسُت أْخَشى الَعذاب                                َْسُت أْخَشى الضَّ   ل

ة على التناظر بین الشطـرین مع المماثلة بین وحـدة العـذاب و الضرر في  حافـظ نعیم

  .المعنى السیاقي

كما ورد نوع آخر من التكرار التناظري لكن بین طرفي الشطرین داخل البیت الشعري 

  )مجزوء الخفیف)                                      ( 3: ( القرويو مثالھ قول 

ْینْ َیا ِھْنُد أْنِت  أْینَ                             َ    َتَرینْ أال  لَِتَري #   أ

ر القروي وحدة  وبالتناظر داخل , )َتَرْینَ (بتغیر الصیغة ) لتِريْ (و وحدة ) أْین(فكرَّ

شطري البیت ، و في نوع آخر من ھذا التكرار التناظري المبني على تكرار الوحدات 

در، و أول العجز   )الخفیف)            (4:   ( القرويقول  اللغویة في أول الصَّ

وِض                  ُوًتا   ُبلُبُل الرَّ َّروِض #  َھاَك ِدْفًئا َو ق   ال َتَخْف أْن َتُموَتا  بُلُبُل ال

و كرره في بدایة الشطر الثـاني و , و ھنا حـافظ الشاعر على التركیب االسنادي للنداء 

  ) .التخف(و) ھاك(حقین خالف بین التركیبین االسنادین الال

  

                                                             
  .123ص , المرجع السابق  1
  .72ھمس الجفون ،ص : میخائیل نعیمة  2
  .512األعمال الكاملة،ص : الشاعر القروي  3
  .493ص , المرجع نفسھ   4
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كما ورد في نفس ھذا النمط تناظر تكراري في البیت یعتمد عـلى إظھار التكرار على 

  ) 1:   (ایلیا أبي ماضيو منھ قول  - طرفي البیت و لیس الشطر ـ كما رأینا سالفا

ماءُ               َُھ السَّ ٍب ل َ  ُكلُّ َقلْ َِّذي َیْھـ ِبِ◌ِ◌ِ◌ َِسَماءُ ُكلُّ قَ وى َو إْن ِشْئَت # ال   )الخفیف(  لْ

  )    2: (أبي ماضي أو تكرار تناظري یعتمد على إظھار التكرار في حشو الشطرین كقول

َما #  ُجُنوٍن   أْنَت ُذُ◌وَما : َفَقاَل                   )مخلع البسیط(َوَفاِء    أْنَت ُذُ◌وَو إنَّ

مھجري على تكرار الوحدات وورد نوع آخر من التكرار التناظري یعتمد فیھ الشاعر ال

أو التراكیب اللغویة بنظم خاص یُجاور فیھ بین ھذه الوحدات فیما بین شطري , اللغویة

فیأتي باللفظ المكرر أوال في نھایة الصدر ، و یـعقبھ مباشرة بـاللفظ نـفسھ في , البیت

  )المتدارك)        (3: (قولھ  میخائیل نعیمةبدایة العجز كما ورد عند  

یَنا  َو ُنَصافُِحَھا#  ا  ُتَصافُِحنَ َو ُزُھوُر الَغاِب                             َو ُتَھنِّ

  )الخفیف)                                               (4: (أو قولھ أیضا 

ا                     َْو ُكْنُت َعّیً َْو ُكْنُت أْنطِ  ُسُكوًتاَو #    ُسُكوًتاَو َفِصْیًحا ل   ُق ُدًرا ل

و ھو تكرار جزئي ال یتعدى البیت و لھ في الشعر : تكرار منحصر داخل الشطر-

  :المھجري صور كثیرة أھمھا 

)                                                               5:( القرويیحافظ فیھ الشاعر على بنیة التكرار القیاسیة كقول : صورة التكرار البسیط 
  )قاربالمت(

َقْد َقَصَمْت َظْھرَي الَقاِصَمْھ #    َحنانِْیَك َربِّي َحَنانِْیَك َربِّي         َ   ل

  

  
  )السریع (                 )                  1 ( :أو قولھ كذلك في بیت آخر 

                                                             
  .80األعمال الشعریة ،ص : ایلیا أبو ماضي  1
  .105ص ,المرجع نفسھ  2
  .41ص ھمس الجفون،: میخائیل نعیمة  3
  .21المرجع نفسھ ، ص  4
  .410األعمال الكاملة ، ص : الشاعر القروي  5



 265

ـ             َّ ُھا و النَُّھى # ُسبَحاَنَك اللُھم ُسبَحانَك الـل   ـھُم  َیا َربَّ الل

  )مجزوء الرجز)                               (2( :میخائیل نعیمة كما قال أو 

ْظْر #  َتــَناَثِري َتــَناَثِري                               َیــا َبْھَجَة النَّ

  )مجزوء الوافر:                                             (أو قولھ أیضا 

ـ َفــلِْم َیا قلُب لِْم َیا قَ  ََھٍب؟ # لْ اُر فِي ل   )3(ُب فِْیَك النَّ

ع الشاعر من صورة التكـرار البسیط لـیعتمد على :  صورة التكرار المنوع و فیھ ینـوِّ

كقول الشاعر :  تكرار القلب أو التبدیلبعض التقنیات الخاصة في التكرار، و منھا 

  )الرمل(  )                                               4: (القروي 

  َیَتَداَوى ِعْنَدهُ الَقلُب الَحِزْیْن #    َیا َطبیَب الَخْیِر َیا َخْیَر َطبیبٍ                      

ر القروي التركیب االسنادي مرتین بوحداتھ اللغویة، إال أّنھ عمل على قلب  و ھنا كرَّ

ب الداللة تـنوعا و ترتیب ھذه الوحدات بالتقدیم و التأخیر داخل الشطر الواحد مما أكـس

  )  5: (ایلیا أبي ماضيأو یعمل الشاعر على قلب المعنى بتعبیر الجنس في قول , ثراء

ْھُد   #  َشَفى هللا َنْفَسَھاال  َشَفى هللا َنْفِسي  ْمُع َو السُّ   )الطویل(َو ال َغاَب َعْن أْجَفانَِھا الدَّ

، أو یـلجأ )نفسھا(الوحدة  فكرر أبو ماضي نفس النسق لكن بنفي المكرر و تغیر جنس

  )السریع):                  (6(إلى تفریع المعنى عند التكرار في قول الشاعر ذاتھ 

َھُ    َبْطَش الَھَوى َو الَھْجِر َو الَھاِجِر #  َو َراَح َیْشُكو لِي َو أْشُكو ل

التصرف في إلى تكرار  الـتجاور مع : كما یلجأ نعیمة في ھذا النمط من التكرار المنّوع 

  )الخفیف()                        1: ( میخائیل نعیمةصیغة ھذا التكرار كقول 

                                                                                                                                                                                         
  .486المرجع  السابق ، ص  1
  .45ص ,ھمس الجفون  : میخائیل نعیمة  2
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  .527األعمال الكاملة ، ص : الشاعر القروي  4
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َمنِّيَو فِي  َنَتَمنَّى                 اَو َُننِادي َیالیَت #  َشَقاُء   التَّ    َكاُنوا َو ُكنَّ

ة و فحافظ الشاعر على التكرار في الشطر األول  و الثاني مع تـجاور الوحدات اللـغوی

بضم التكرار داخل الشطر  جبران خلیل جبرانتنویع ھذا المكرر صرفیا ، أو ما فعلھ  

  )محدث الرمل:      ( مع الحفاظ على البنیة اللغویة عندما یقول في ُموشحھ 

یــاْم #  ُعُیوٌن   الَبْدُر َو لِلَبْدِر َو َسَعى  َّ   )2(َتــْرُصُد األ

ي الشطر األول مع تكرار التجاور في الشطر كما یمكن أن یتناظر تكرار التجاور ف

  )الخفیف)                          (3: (قولھ  القرويالثـاني و من صوره عند  

ْمِس َفالشَّْمسُ أْو َتُكونِي #  ُیْخِسْف   كالَبْدِر َفالَبْدرُ أْن َتُكونِي              ُتْ◌ِكسْف  َكالشَّ

  )الكامل)  (4: (النسق التركیبي عندما یقول و على نفس  إیلیا أبو ماضيو ما أورده  

الَجواِھِر إنَّ                     ِ ْنُسَھا   الَجواِھَر ب ُ ا #  أ التُّرابِ أمَّ ِ   ُحُبَوره  التُّراُب فب

و ھو نوع من التكرار الذي یلتزمھ الشاعر ال على نسق البیت  :التكرار العمودي -2- أ

عادة ما یلتزمھ الشاعر المھجري في بدایة األبیات و, بل یجاوزه إلى عدة أبیات, الواحد 

أو التراكیب اللغویة , بالتصدیر، و الذي ینوعھ بمختلف الوحدات اللغویة البسیطة

  :المختلفة و من صوره 

  

  

  

  )الخفیف):                       (5( الیاس فرحاتكقولھ  : تكرار الضمائر-
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  َصاَغُھ هللا ِمـْن َثِمیِن الَجَواِھِر #   ِمْن َیْعُرَب َو َیْعُرُب َتاجٌ  َنْحنُ   

ا ُمَحمٌد َو َعـلٌي    َنْحنُ     اِصِر   َنْحنُ #  ِمـنَّ ا ُشْكِري َوَعْبَد النَّ   ِمنَّ

و أعاده في الشطر الثاني من البیت , بین البیتین) نحن(كّرر فرحات ضمیر المتكلم 

ل معطوفة على الشطر األول و التي ھي في األص, الثاني لیسرد بقیة الوحدات اللغویة

ضمیر الغائب بین  عریضةفاضطره الوزن إلى تكرار الضمیر، و بنفس النسق كرر 

  )مجزوء الكامل):                                          ( 1(البیتین في قولھ 

الِم #   أْن َیـُسوَد الـَحقُّ فِي  ُھوَ     ِة  َو السَّ   ُدْنَیا الَمَودَّ

اُس إْخـ   أْن  ُھوَ      وا ًنا َعلى َشْرِع الِوَئاِم #  َیِعْیَش النَّ

  

َظاَھا   ْھيَ َو  ): 2( نعیمةو في قول   ـتِي ل َّ   )مجزوء الرجز(أَرانِـَي اإلالَھا    #  ال

َْوالَھا     َّتِي ل َي ال َفا#  َو ْھـ َْم أْعـِرِف الشَّ   ل

دوات التي حقھا التقدیم عمد الشعراء إلى تكرار بعض األ:  تكرار األدوات و األسماء-

  ): 3(عریضة في اإلنشاء اللغوي، و منھا ھمزة االستفھام مع اإلشارة في قول 

؟        #  َتَ◌ـَغیَرِت الـُعُصُو  أَكـَذا    )مجزوء الكامل(ر َو َفاَتنا الَعْصُر األَغّرْ

     ُ   حث َعْن َبَقاَیا َما انَدَثْر ؟# أَكذا َعلى األْطالِل َنْبـ

ُ  أَكَذا  دیـ َ ْرُح القـ   ُم أَمـا َبقِى ِمـْنُھ أَثْر ؟#  َعَفا الصَّ

  

  

  

  )المتقارب(              ):4(الیاس فرحات و من أسماء الظروف في قول 
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َشِكل َقِمیِص َیُسوَع   َو َیوًما ِ   َوِسْیًعا و ََحاَشا َقِمْیَص َیُسْوَعا#  ب

ناَیا  َو َیْوًما ناَیا  َقُنْوَعاَو َْیو#  َنراهُ َكــثِیَر الثَّ َبْعِض  الثَّ ِ   ًما  ب

  )مجزوء الخفیف):   (1) (ھاك(في قصیدة  عریضةو من أسماء األفعال قول 

  َھاَك َمـا َقـْد َملْكُتھُ #   الَھاِت َیا أِخي   َھاكَ 

ُھ    َھاكَ  ْضُتھُ #  ُحـبِّي َو إنَّ   َصرْفُ◌ ُحبٍّ َمحَّ

ّھا تكرارا عمودیا مع تغییر و ھنا یعمد الشاعر إلى تكرار  :ـ تكرار الجمل  الجملة كل

  )الرمل):  (2(قولھ  جبران خلیل جبرانطفیف في داللة بعض وحداتھا، كما ورد عند 

ْیلةً   َ   َتْنَقِضي َبـیَن ُنـَعاٍس َو ُرقادْ #      لْو َعَرْفَنا َما َتَركَنا ل

َْحظًة◌ً  ٍو وَ #    لْو َعَرْفنا َما َتَرْكنا ل   ُسَھادْ  َتْنَثنِي َبــیَن ُخـلْ

َعادْ #  لْوَعَرْفَنا َما َتَركَنا ُبْرَھةً     ِ الب ِ   ِمْن َزماِن الُحبِّ َتْمِضي ب

  )أحذ الكامل): (3(للغائب ) ھو(في الحب ٌمصدرا كالمھ بالضمیر الیاس فرحاتأو قول 

َّذي لْوالهُ َما ابَتَسَمتْ  ِري#   َو ُھَو ال َدى الدُّ   َزْھُر الَحدائِق للنَّ

    َّ َو ال   .َفْوَق الُغُصوِن َقَصائُِد الَفْجِر #    ـِذي لْوالهُ َما ُتلیتْ َوُھـ

من عریضة كما قد یجتمع التكرار األفقي مع التكرار العمودي بصورة بارزة في قـول 

  )الخفیف):                           (4(قصیدة مھداة إلى جبران خلیل جبران 

ذُ  اْنِصُتوا,اْنِصُتوا  ُ ا َیْخَفي َعلى اآلَذانِ #  َفَقْد َسِمَعْت أ   ني َنِجّیً

ُْوُ◌  اْنِصُتوا، ُوا الَمَساِمَع َیا ق   م أال َتْسَمُعوَن َرْجَع أَغانِي# اْرِھف

  

  

ا أسلوب - فھو نوع من التكرار الذي ال یرتبط بإعادة اللفظ أو التركیب بعینھ : التردیدأمَّ

عمالھ الثاني لیس موجودا في مرات عدیدة قدر ما یرتبط بالفارق الداللي الجزئي في است
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ولقد ظھرت في الشعر المھجري الحدیث صور عدیدة للتردید أھمھا , )1(استعمالھ األول 

.  

و ھو أن یورد الشاعر تـركیبا في الشطر األول بمعنى یختلف عن  :تردید التخصیص -

و الـمعنى في شطره الـثاني بـتركیب آخر مـع الحفاظ على الـمعنى العـام للـبیت، 

في قصیدة عن شـاعریة المـتنبي و صدى القـروي تخصیصھ في الشطر الثاني عند 

  )الطویل)                              (2:(شعره، إذ یقول 

ِھ َما ال َیَرى كلُّ                   ِ اَس إال َك #    ُمْبِصٍر َرأْیُت ب    ُعْمَیانُ كأنَّ َجمیَع النَّ

ناد الفعلي في الشطر األول، بتركیب اسنادي اسمي منسوخ َعَدل القروي عن تركیب االس

في الشطر الثاني مع تخصیص الرؤیة في الشطر الثاني بالرؤیة البصریة عوض القلبیة 

  .و البصریة معا

كما وردت تردیدات تخصیص عدیدة مع الحفاظ على التناظر الشكلي بین تراكیب 

  )الرمل)      (3: (قولھ  فرحاتالیاس و مثالھا عند , االسناد بین شطرین البیت

اِس #  ُعلىً إنَّ فِي اإلسالِم للُعْرِب                    ُ إنَّ فِي اإلسالِم للنَّ ة ُُخوَّ    أ

بالشطر الناس مع تناظر ) األخوة(وخصصھ في , فحافظ فرحات عن المعنى العام

  )الكامل()       4: (یقول  القرويو مثلھ فعل شعراء آخرون، و منھم , التركیبین

  ِمْن اشَعاِعھا َشْرَقاِن  الشَّرقُ َو #  ِمْن َبِھيِّ َسَنائِھا   فالَغْرُب َشْرقُ                  

َص , فالشرق و الغرب عند الشاعر متطابقان، إال أّن الشرق من اإلشعاع شرقان فخصَّ

  .بالوصف في الشطر الثاني مع الحفاظ على التركیب االسنادي الموحد 

و ھو أن یورد الشاعر معنى في الشطر األول ثم یعمل على تعمیمھ في :  تعمیمتردید ال-

  )الطویل)                        (1: ( جبران خلیل جبرانالشطر كقول 
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ِي   ِخالَو كَم ْاْبَتِغى  َجانِب ِ َّي ب َحْوَزتِي األْمُر  أْمًراَو َكْم اْبَتِغى #  َو ِخل ِ   َو ب

ً (طر الثاني و فیھ َعمم المعنى في الش    ) . ِخال(بعد تخصیصھ في الشطر األول) أمرا

):                                                            2(تردید تعمیم حافظ فیھ على طبیعة التركیب في شطرین فیقول أبي ماضيو في قول 

  )الطویل(

َّذي   ْیٌب َو ذا ال ِ نیا َحب ُدُّ #   لـِـُكّلً ِمَن الدُّ َش ُو بـِِھ َقْدِريأ ْزِري َو َیْعل َ ِھ أ ِ   ب

ِھ  ِ َدى    ِذْكِريَو َیْبَقى ب َحْسُب الَفَتى #  إَذا َغالنِي الرَّ ِ ُ إلى الَحْشِر ِذكْر ٌب   یُدوم

َلشطر الثاني، و حافظ على  و الشـاھد في الـبیت الـثاني إذ عـمم أبو ماضي المعنى في ا

  .لفعلیة المعنى العام مع طبیعة التراكیب االسنادیة ا

و فیھ یلجأ الشاعر في الشطر الثاني إلى تقدیم صورة، أو مثال للمعنى في :  تردید تمثیل-

الشطر األول قـصد التوضیح أو اإلقناع مع الحفاظ على التركیب األول أو تـركھ و مثالھ 

  )أحذ الكامل)                                  (3( :ایلیا أبي ماضي قول 

ٌَل أَصاَبُكم                           َفالُعْسُر آِخُره إلى الُعْسِر #  َصْبًرا إذا َجل

مع تدعیم المعنى ) األسى(و التركیب الثاني ) الفعلي(فخالف الشاعر بین التركیب األول 

  )الطویل)                 (4: (القرويالعام بالتركیب الثاني، و مثالھ أیضا قول  

َُھ  إذا أْحجَ               َجاَعِة َو الُجْبِنِ◌ #  َم اإلنساُن َعْن َغایٍة ل َد َما بیَن الشَّ   َتَردَّ

فلجأ القروي في الشطر الثاني إلى إعطاء صورة للمعنى في الشطر األول مع الحفاظ 

  .على طبیعة التركیب االسنادي الفعلي في الشطرین 

  )الخفیف(                                         )5: ( فوزي المعلوفأو قول  
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ْمَر ُروِحي             َ َ ـالًِكا أ َ لَما أْنَت َمالٌك أْمـَر َنْبِضي#  وإذا ُكـْنَت مـ   ِمثْ

ِشْعِ◌ري َعلى ُرْغِ◌ـ       َ  ِ عِر ُیْغِضْ◌ي# فأَنا َخـالٌدُ◌ ب   م َزماِن ِعْن قِیمِة الشِّ

معنى في الشطر األول  و الشاھد في ذلك البیت األول عندما مـثل الشاعر بالشطر الثاني

  .للبیان مع الحفاظ على طبیعة اإلسناد االسمي في كلیھما

صورة أخرى من الـتردید الـتمثیلي الـذي یـوضح المعنى األول و  أبو ماضيكما أورد 

  )الكامل)                 (1: (یؤكده مع الحفاظ على طبیعة التركیب قولھ 

َْن َیْستحِ                         َِّذي  ل َّذي َعاَدانِي #  َق َعَدواتِي إال ال   َعاَدْیُتُھ أنا ال ال

ھــو تـقارب أو تـجانس أو تجاذب بین شیئین التماثل :  بنیة التماثل و التقابل-ب

أن التماثل في البناء یكون << "  جون كوھین"إذ یرى ,) 2(مرتبطین شكال أو مضمونا 

، و التماثل  )3(>> المدلول كالترادف على صعید الدال، كالتجانس، و على صعید 

و في المماثلة , أوالمماثلة التركیبیة في الشعر تسوق ـ غالبا ـ إلى مماثلة داللیة بارزة

تلتقي المفاھیم المتقابلة، أو المفاھیم المتنافرة لتشكل موقفا أو حالة واحدة في السیاق 

, ھیم في القصیدة بین األبیاتفتتحد الرؤى في السیاق الشـعري من اتحاد المفا, الشعري

أو بین األشطر، و سنعمد في ھذا المجال إلى رصد التماثل أو التخالف التركیبي من 

  :خالل التماثل الداللي بین طرفي الـبیت في الشعر المھجري، و من أھم صوره مایلي 

لي بینھما، و فیھ تتوافق التراكیب بین األشطر مع التوافق الدال: تماثل الداللة و التركیب-

  )4):(فردینالد(في قصیدة یصف فیھا ھزیمة القائد  رشید أیوبو مثالھ قول  

ْھِر َكیَف َیْنَقلُِب         ْرِك َكْیَف َیْنَغلُِبُ◌   #  أْنُظُر إلى الدَّ   )مجزوء البسیط(َو َقاِھُر الشِّ

رتین و ھو الھزیمة التي تشكلت من خالل صورتین متناف, فسیاق البیت الداللي واحد

اشتركتا في طریقة النظر و التركیب مع االشتراك في بعض الوحدات اللغویة معجما 
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یقول ) بین المھد و اللحد(بیتا في قصیدة  فوزي المعلوفو بنفس النمط أورد , وصیغة

  )الخفیف)                                                             (1: (فیھا 

ِھ َدَخَل الَمْھـ                          د َو َبیَن األْوجاِع َیْدُخلُ َقْبَره # َبیَن أْوجاِع أمِّ

فجمع الشاعر بین الصورتین المختلفتین دون أن یـقصد المقابلة لذاتھا لیماثل بـینھما في 

  )بین األوجاع(تركیبین متماثلین نظما و مشتركین في بعض الوحدات اللغویة 

  )الطویل(                                                  :فرحات أو قول  

َْم َیْكبَحا الَھَوى   ُ َو التَّھذیُب ل اُر َیْمَنُع الِحَمى #  إَذا الِعلم )2(َو ال الَجْحَفُل الَجرَّ  

مـن جھة أخرى عاجزتان عن ) الجحفل الجرار(و , من جھة) العلم و التھذیب(فصورتا 

إذا (في تركیبین اسنادین شرطیین تقدیر الثاني منھما  قھر الھوى و منع الحمى تتماثالن

 ) .الجحفل الجرار لم یمنع الحمى

و فیـھ تتماثل الداللة بین شطري البیت في مـعنى أو : تماثل الداللة واختالف التركیب-

  )3:( میخائیل نعیمةسیاق عام مع اختالف التركیبین الموظفین، و من أمثلھ عند 

ُوُدِك ُمْبِصٌر  َفَھا أْنِت َعمْ         )الطویل(َو أْمِشي َبِصیًرا فِي َمَسالِِك ُعْمَیاِن  #  َیاُء َیق

و ھو بیت من قصیدة یصف فیھا دودة األرض، فجمع الشاعر في موقف واحد بین سعي 

بل ھما حالتان متنافرتان خالف بین , الدودة و سعي الشاعر رغم اختالف الحالتین

  .و إلحاقا ) جملة فعلیة/ةجملة اسمی(التركیبین إسنادا 

ا  فھو عكس التماثـل تماما إذ یـعمل على مخالفة البـنى اللغویة شكال  أو :   التقابل أمَّ

و بنیة جوھریة تبرر الفوارق الممیزة بین العناصر , مضمونا، و ھو سمة أسلوبیة

و  المـذكورة في البناء الفني شكـلھ الشاعر بـواسطة عناصره اللغویة على نحو خاص

                                                             
  .37مختارات األدب العربي، ص : فوزي المعلوف  1
  .178سمیر بدوان قطلي ، الیاس فرحات ،ص : ینظر2
  .82ھمس الجفون ،ص : میخائیل نعیمة  3
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و  سنعمد في ھذا الجزء على رصـد المقابالت المعنویة في بنیة الـبیت الشعري ).1(واع 

وكیفیة تموقع , المھجري  من خالل فحص سلوكیات البنى النظمیة ضمن شطریھ

إذ نختار أھم النماذج الشعریة المھـجریة التي , الوحدات اللغویة في ظل التقابل المعنوي

  :و منھا , ا عدیدةاتخذت  من التقابل انساق

و ھو بین شطري البیت الواحد في معظم وحداتھ اللغویة فتناظر  :التقابل داخل البیت -

  :قولھ أبي ماضيو من أمثلھ عند  , الوحدات اللغویة مع التركیب المشكل تناظرا تاما

ُقَِد اإلنساُن إال لِیُ #  َفَما ُوِجَد اإلنساُن إال لُِیْفَقدا               )الطویل)     (2(وَجَدا َو َما ف

     )3( :قولھ القرويو فیھ تقابل كلي بین وحداتھ اللغویة و بشكل منظم و مثالھ عند  

ِة الُمبتدا                  )السریع(إذا أَنا فِي ِسْدَرِة الُمْنَتَھى          #   َبْیَنا أَنا فِي ُسرَّ

  )الرمل)      (4: (  مقابال بعض وحداتھ و بین الشطرین أبي ماضيأو قول 

بَح َتْغُدو َشْمُسُھ                              َو َتمنَّى اللیَل َتْغُدو َقَمُرْه #  َفَتَمنَّى الصُّ

  

و ھو نـوع من التقابل الداخلي بین وحدات الـشطر اللـغویة و : التقابل داخل الشطر -

  ) 5: (القرويكقول )  كلمة/ُجملة(تقابل داخل الشطر بین: یتخذ لنفسھ أشكاال و منھا 

ِي إذا ُكْنُت  َسأْبِكیكَ      ب ِي إذا ُكْنُت َباكَیا  # َضاِحًكا  فِي َقلْ   )الطویل(َو أْبِكْیَك ِمْن َقلب

و ھو نوع من التقابل الداخلي یتفرد بھ كل شطر عن اآلخر و :  التقابل داخل الشطرین 

  )البسیط(                   )               6( : جبران خلیل جبرانمثالھ قول 

دیدُ َو ُھَو               اُس أْم َھَجُروا  َتداَني الَبِعیدُ َو ُھَو #    ُمالَیَنةً َو أْن أْبَدى  الشَّ   النَّ

                                                             
  .210االتجاه األسلوبي البنیوي،ص : قاسم عدنان حسین : ینظر  1
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   .480الشاعر القروي األعمال الكاملة ،ص 5
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  )    1(:القرويو فیھ  اختالف في صیغ المتقابالت وفي ترتیبھا بكل شطر، ومثالھ عند 

  )الطویل(   ُسَؤالَُیْقَتِضیِھ  َجوابٍ َو ُكلُّ #    َمَقالُِة فِي الَحیا َمَقاٍم لُِكلِّ               

و ھناك نوع آخر من التقابل الداخلي داخل الشطرین، و الذي یعتمد على تكرار التقابل 

  )مجزوء الكامل:        (ایلیا أبي ماضيبین الشطرین مع تبدیل الترتیب، و منھ قول 

ْیَت الُحُضوَر ِغَیاٌب   َ   )2(ئِبیَن ُحُضوُر َو الَغا#  ل

بقصیدة  القرويو من الصور النادرة التي تجمع بین المماثلة و المقابلة ما أورده 

  )الكامل()                                      3( :قولھ ) الحمامة الشفیعة(

  

ْبَدْیُتھُ ( َو َحَماَمةٌ                  َ ً◌ھا #    )ُتْبِدي الِذي أ َّ (َفكأنَّ    )ِذي أْخَفیھِ ُتْخفِي ال

  )مماثلة داللّیة..(مقابلة داللّیة)...مماثلة داللّیة.. (                    

  

  :نتائج وفوائد 

من خالل ھذا الرصد الكمي و النوعي للبنیة النظمیة للبیت الشعري مع التركیز على      

  :بنیة التكرار و التردید و بنیة المماثلة و المقابلة نخلص إلى ما یأتي 

نــسق أفقي في البیت و الشطر و : للتكرار في البیت المھجري نسقان - : في التكرار

  :نسق آخر عمودي

ا في األفقي     :فیتخذ عدة مظاھر أو تشكیالت أھمھا  :أمَّ

  .تكرار مستمر داخل البیت كلھ و عالمتھ تدویر البیت الستمرار التكرار-
  .تكرار تناظر داخلي یتعادل فیھ الشطران-

                                                             
  .558ص ,المرجع السابق   1
  .273األعمال الشعریة، ص : ایلیا أبو ماضي  2
  .468الشاعر القروي األعمال الكاملة  ،ص  3
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  .رار تناظر داخلي في كل شطر على حدةتك-

  )الصدر و العجز(تكرار تناظر داخلي متصدر في أول كل شطر  -

  .تكرار تناظر داخلي متطرف في أول الصدر و آخر العجز -

  .تكرار تناظر داخلي بین حشوي الشطرین -

فظ ـ تكرار تناظر داخلي یتضام فیھ آخر الصـدر وأول العجز بوجود اللفظ األول  والل
  .الثاني 

  .التكرار األفقي داخل الشطرو في 

  .تكرار بسیط على شطر واحد-

  .تكرار ُمّنوع على شطر واحد بتغییر البنیة اللغویة أو قلب الترتیب-

  تكرار الضم في الشطر األول و آخر في الشطر الثاني-

  :فیتخذ المظاھر التالیة  :أّما في العمودي 

  .وات، واألسماء على صدور األبیات المتتالیةواألد, تكرار الضمائر بأنواعھا-

  .تكرار الجمل الطویلة مع الفروق البنائیة اللغویة و الداللیة الطفیفة-

  .تكرار الجمع بین النسق األفقي و العمودي-

ھو نـوع من التكرار الذي ال یحافظ على البنیة التامة للتكرار مع تحول :  في التردید

  : صوره في الشعر المھجريو من أشھر , داللي الملحوظ

و فیھ ُیردد الشاعر المعنى في الشطر الثاني بالــحفاظ   على  : تــردید التخصیص-

  .التركیب األول أو مخالفتھ بفارق داللي یكشف تحدیده و تجزیئھ

و فیھ یردد الشاعر المعنى في الشطر الثاني بالحفاظ على التركیب : تردید التعمیم -

  .ي یكشف عن تعمیمھاألول و بفارق دالل

  .بالحفاظ على التركیب أو المخالفة مع التمثیل  وفیھ یردد المعنى:  ـ تردید تمثیل 
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وھو نوع مـن التقارب الداللي یـعمل على جمع صـورتین متخالفین في  : في التماثل

  .أو مخالفتھ-في الغالب-سیاق واحد مع الحفاظ على التركیب بینھما

َ◌ا التقابل  س التماثل تماما إذ یعمل على جـمع صورتین متضادتین داللیا في فھو عك :أمَّ

  :سیاق واحد بطرق متعددة أھمھا 

  .التقابل داخل البیت بین شطریھ مع الحفاظ على طبیعة و نظم التركیب غالبا-

  .التقابل داخل الشطر بالتناظر على أطرافھ أو التضام بحشوه-

  .في الـشطر الثاني التقابل داخل الشطر بالتناظر مع التقابل-

  . الجمع بین التقابل و التماثل بالمماثلة داخل الشطر و المقابلة بین الشطرین-

  

  

  

  

  

  

  

 الشعر الَمھَجِري و الّنسُق الَمْضُمونِي:  الفصل الثالث

  

  

  : تمھیـد 

  

  التشكیل األسلوبي و الُمَكـّون الِداللـي :  المبحث األول
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     I  -  َـالقـاتـھ أبعاد الـَواقِـع و ع  

     II –  أبعاد الَمْوقِـف و َعـالقـاتـھ  

  

   التشكیل األسلوبي و المكّون الَتصویري و الَرمزي:  المبحث الثاني

  

     I  -  ورِة الَمھجریـة   أبعاد الصُّ

     II –  مـِز الَمھجـري   أبعاد الرَّ

  

  :تمھید 

ا الدرا    اإنَّ أھم المستویات اللغویة التي ترتكز علیھ ة ھم مستوى : سة األسلوبیة الحدیث

إذ ُیعدان القاعدة األساسیة ألّي دراسة , )الداللة (ومستوى المضمون , )الصوت(الشكل 

ولقد ارتأینا في الفصل السابق أن نفّصل في مستوى الشكل بتناول الجانب , أسلوبیـة جادة

اعي(الصوتي ي) اإلیق ب التركیب ذا الفصل) النظمي(و الجان ي ھ ا ف فسنتناول ضمن  ؛ أّم

ب  دتي جان فھما قاع ز، بوص ـتصویر والترمی ب ال ـداللة و جان ب ال دة المضمون جان قاع

ة و  ب الدالل ص المبحث األول لجان دیث ، وسنخص ي الشعر المھجري الح المضمون ف

ع , أبعادھا المرجعیة و الَموقفیة ، أّما المبحث الثاني فسیخصص لتناول جانب التصویر م
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م ط ى أھ ز عل تعارة التركی دیث،  و ھي االس ي التصویر الح ة ف ، " métaphore"ریق

  .لنرصد أبعادھا و مظاھرھا، ومن ثّمة الّرمز عن طریق الكنایة واالستعارة

" Sémantique"و قبل الخوض في غمار الجانب الداللي نشیر إلى أّن علم الداللة     

ة روع اللسانیات العام ي بحث قض, ھو أحد ف ھ ف ع محور اھتمام ي یق ى المعرف یة  المعن

ة بوصفھ  م الدالل ر عل ائد بین جماعة لغویة ما، و في نماذج أخرى من اللسانیات یظھ السَّ

ة  داللیات المعجمی د ) 1(فرعا للدراسة المعجمیة أو دراسة ال ان األسلوب  ـ عن ، و إذا ك

ى" سیمور شاتمـان" اللغوي ر المعن ى بأ, ـ لیس شیئا آخر غی ذا المعن ّرف ھ ّنھ و ھو ُیع

ى و ھي ـات للمعن ـالث مستوی ق ث : قدرة الرسالة في التأثیر على المتلقي أو المستقبـل وف

ـوري ى الشع ي، والمعن ى المعرف ام , المعن ى الع م األسلوب بوصفھ )  2( و المعن إّن عل ف

ـمعنى  ي أو ال ى المعرف ا وراء المعن الج م درس و یع ـھو ی ة ، ف م الدالل ا لعل ا موازی علم

ري، و بـذلك تتضح الـنظریة التعبیریة و تتجسد ضمن بحث علم ألسلوب التعبیري الشعو

یر ) 3( ة بتفس م الدالل نھض عل دثین ألن ی لوبین المح ل األس ن قب دعوة م ت ال ھ كان ، ومن

ة , و معالجة االنحرافات, االستعماالت الشعریة الداللیة في اللغة و تحلیل العملیة اإلبداعی

ك << و إذا كان علم الداللة في أبسط صوره , تالمجازیة لمختلف ھذه االستعماال ھو ذل

العلم الذي یدرس المعنى ، سواء على مستوى الكلمة المفردة أو على مستوى التركیب، و 

ث  ا ، أومن حی ث داللتھ ة من حی ما یتعلق بھذا المعنى من قضایا لغویة ، أي یدرس اللغ

اطر  ول بالخ ا یج ر عّم ا أداة لتعبی إّن اقتح) 4(>>أّنھ ال ف الم أو مج ة لع م الدالل ام عل

ـد ـتعدد وتتوال اني ت دا ألّن المع ر تعقی ون أكث عریة یك وص الش طلح ,  النص ن مص " فم

ى " الذي یعني الـمفھوم الظاھر من اللفظ إلى مصطلح " المـعنى ى المعن و ھو أن , "معن

ى آخر  ى معن ى إل ك المعن ا ذل م یفضي بن ى ، ث ظ معن ل من اللف د, ) 5( نعق ذلك ت عو و ل

وانین  ى إیجاد الق الدراسات األسلوبیة الحدیثة إلى االھتمام بالنظریة الداللیة التي تسعى إل

ة الشعریة ي اللغ اني ف اء المع ي تسمح ببن ة  الت ادئ العام تج , و المب د تن دنا بقواع وأن تم
                                                             

  23محي الدین محسب ،  ص) ت(ستیف أولمان ، األسلوبیة و علم الداللة ، : ینظر  – 1
 . 64 – 63المرجع نفسھ ص: ینظر  – 2
 . 10المرجع نفسھ ص: ینظر  - 3
  . 11: بد الجواد إبراھیم ، دراسات في الداللة و المعجم ، ص رجب ع – 4
 . 203االتجاه األسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ، ص : عدنان حسین قاسم : ینظر  – 5
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ـة , "الالمعنى"المعنى و تلغي  ـراءة داللی ة إسناد ق ي(و توضح كیفی ـل دالل ى ) أو تأوی إل

ة<<)  1(بنیات التي ینتجھا التركیب ال اني الوحدات المعجمی ي مع ا , وتتیح التوسع ف و م

إلى ذلك من القضایا المرتبطة بالمعنى ؛ كقضایا االلتباس ، و الغموض ، و الترادف ، و 

این ،  ة ) 2(>> التب رد نقط لوبیة إال مج ة األس ي الدراس ة ف دات المعجمی ا الوح ، و م

اختالف السیاقات << نھائي عن المعنى  انطالق لسلسلة بحث ال  ف ب دد و یختل الذي یتع

دد و  ى یمكن أن یتع و النصوص   وال یتوقف األمر على ھذا فقط ، بل إّننا نجد أّن المعن

حیث تنشّق عن قائمة , یختلف من خالل القارئ والمحلل اللغوي الذي یقوم بتفكیك النص

ر م ى فك ة من المعاني أو المفاھیم التي تدل عل ھ من خالل شبكات داللی >> بدعھ وثقافت

)3 .(  

تویات      رز المس ن أب د م ة ، فیع لوبیة الحدیث ة األس ي الدراس ب التصویري ف ا الجان أّم

ري م األسلوب التعبی د مؤسسھ اللغوي السویسري , التحلیلیة في عل شارل "وخاصة عن
الي دال""ب توى ال ع المس ي م توى التركیب ھ المس اطع فی ث یتق و مبح ار أّن ، و ھ لي باعتب

اص  ب خ ي تركی ة ھ ورة الفنّی ي(الص ب بالغ وي ) تركی ب النح ن التركی ف ع یختل

وھي في نفس الوقت سیاق داللي خـاص نـاتج من اجتماع معاٍن معینة في ھذا , المعروف

ین المستویین و اشج  ب ذا الت ر عن ھ ّدھا , التركیب، و تعدُّ االستعارة أصدق تعبی د ع فلق

ي  وي الفرنس وھین""اللغ ان ك یلھ "" ج رض تفص ي مع ة ف ة خاص ة تركیبی مة داللی س

مات األسلوبیة  ة , ) 4(للسِّ رات األسلوبیة التركیبی م المتغی احثین من أھ د الب ّدھا أح ا ع كم

ي  ّرف )  5(ضمن ما یسمى بالتركیب البالغي الذي یضم مباحث في علم البیان العرب وَع

ا  ار معجمي تق<< : صورة االستعارة بأّنھ ي مركب لفظي اختی ان ف رن بمقتضاه كلمت ت

ي  –اقترانا داللیا ینطوي على تعارض  ھ بالضرورة  –أو عدم انسجام منطق د عن و یتول

                                                             
م ، المغرب ص  2000،  الدار البیضاء 1دار توبقال، ط: مدخل إلى الداللة الحدیثة : عبد المجید جحفة : ینظر  – 1
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ة  ة  والطراف ي شعورا بالدھش دى المتلق ر ل ة تثی ة داللی م , )1(>> مفارق س الحك وھو نف

دامى اد الق ا النق د أعجب بھ دیما ، فلق ّدوھا برھ, الذي نالتھ االستعارة ق ى و ع ا عل ا َجلی ان

ة " أرسطو" نبوغ الشاعر اھتداء في ذلك بما ذھب إلیھ من جعل االستعارة عالمة العبقری

  ).2(الفردیة التي ال تمنح لآلخرین 

ن الحاالت الغامضة     ر ع اعر الصورة للتعبی تعمل الش ي أن یس ن الطبیع ي ال , م والت

ط  یمكنھ التعبیر عنھا مباشرة ، فیلجأ للخیال ألّنھ ِعَماد العمل الشعري ، فھي ال تساعد فق

افرة إطارا  على جمع الشتـات لخلق عمل عضوي كامل بل إّنھا تخلق من الجزئیات المتن

  ) .3(فنعثر من خاللھا على تجربة فنیة تنطوي على أخرى واقعیة , فنیا إبداعیا

ت الشعر المھجري جا     ي تناول ة الت لوبیة الحدیث ض الدراسات األس ب و ال تھمل بع ن

ز ـالقاتھ "Symbole" الرم نص وع ـراز دالالت ال ي إب ـعالة ف ائل الف د الوس ھ أح ؛ ألّن

  )4: (بالواقع و بمخیلة الشاعر، و الرمز تقنیة تعتمد على أمرین ھامین 

مستوى األشیاء الحسّیة المادیة التي : الرمز باعتباره تركیب لفظي یستلزم مستویین  -1

االت المعنویة المرموز إلیھا، و حین یندمج المستویان تؤخذ غالبا للرمز، و مستوى الح

  .یحصل الترمیز 

ة -2 ا تكون , وجود عالقة شفافة بین المستویین تھب الرمز قوة التمثیل الباطنی و عادة م

  .قائمة على المشابھة المبنیة على االنسجام و التناسب 

ا عن فالرمز یعتمد على التوازن النفسي بین األشیاء لیرتقي فوق ال واقع المحسوس ، بحث

ا الشاعر من خالل  ـمرة یقتطفھ المثالیة أو عن العالم الّروحي الصافي ، ومن ثـمة فھو ث

                                                             
 . 194ص : المرجع نفسھ  – 1
مصر  1997، القاھرة  1ج, ، دار الثقافة للنشر' الصورة الفنّیة في شعر مسلم بن الولید 'عبد هللا التطاوي : ینظر  – 2

 .  48ص 
 . 22المرجع نفسھ ص : ینظر  – 3
 .450دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي ، ص : محمود  عبد الباسط: ینظر  – 4
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ات ین المادی ة ب ات الخفی ي للعالق ھ الحدس ات أو , إدراك ن كونی ا م ن وراءھ ا یكم و م

  ).1(مجردات  

  

  

  

  

  

  

  

ِي و الُمكّون الداللي :  المبحث األول ُوب ُ األْسل   الَتشكیل

  

  

I –  أبعـاد الواقـِع  و َعالقاتِـھ  

    

َماَدّیة –أ      مجال الَموُجـودات ال

  مجال الُمَجـردات المعنوّیة –ب   

                                                             
 . 451ص , المرجع السابق : ینظر – 1



 282

II – أبعـاد الَموقِـف و عـالقـاتــھ   

    

ـَدث  –أ    َ   )الَحركة( أبعاُد الـحـ

  )الَحالة( أبعاُد الـَوْصـف  –ب   

  

 

  

  

  مكون الدالليالتشكیل األسلوبي و ال: المبحث األول 

داللي ل ال ة من , حاولت الـدراسات األسلوبیة الوقوف على طبیعة التحلی ھ الجمالی و غایات

خالل مختلف التطبیقات التي انصبت على النصوص الشعریة ، و ركزت ھذه الدراسات 

تكلم حین  ة أّن الم ة اللغوی على عنصر الكلمة و عالقتھا بالمعنى ، و لھذا تفترض النظری

ل : الیات لغتھ ینطلق من تمثیلین ینتج متو ة ، و تمثی ة الدال ل صوتي؛ و أساسھ الكلم تمثی

ة  ذه الكلم ى ھ د , )1(داللي أساسھ معن رد داخل السیاق ، فعن ا ت ردة كم رُد مف ة ت و الكلم

ا ین مع اع عالقت اتج من اجتم و ن ا ، فھ ا ، و فھمھ ي آن واحد ضمن , سماع مفردة م و ف

  )2: (عالقة منطقیة، و ھما 

ـتمثلة و :  لعالقة األولىا - ردة م ر المف ا تظھ عبارة عن عالقة صوریة ذھنیة ، و فیھ

  .متجسدة بالذھن  في شكل شعور أو إحساس أو صورة مادیة 
                                                             

 . 09مدخل إل الداللة الحدیثة ، ص: عبد المجید جحفة : ینظر  – 1
م ،  2004، عـمان    1عناصر تحقیق الداللة في الـعربیة ، األھلیة للنشر ، ط: صائل رشدي شدید : ینظر – 2

 .  14-13ص  األردن
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ة - ة الثانی ألف :  العالق ي تت ردة ، الت ذه المف ددة لھ ة المتع اني الجزئی ي المع ن ف تكم

  .ھذه المفردة  بطریقة متالحقة و سریعة ، لتكّون صورة متكاملة عن معنى

اٍن << ثم یأتي  ة مع دور السیاق في إبعاد كثیر من المعاني الجزئیة ، أو أّنھ یعطي الكلم

مختلفة ال یمكن للمعجم أن یدركھا بسبب القرائن الحالیة و المقالیة التي تعطى للكلمة من 

ال صاحب المعجم بفضل السیاق  ى ب رد عل ا) 1(>> المعاني ما ال ی المعنى   ـ بن ءا ، ف

ھو الصورة الذھنیة << و من الناحیة االصطالحیة عموما أو في ُعرف النحاة  -على ھذا

ذه الصورة  ب الكالم ، و ھ اول تركی المقصودة بشيء معین ؛ أي بلفظ معین في إطار تن

ت خاصة ) أي المعنى( ة إذا كان تكون مفردة إذا كانت خاصة بلفظ مفرد ، و تكون مركب

 ).2(>> بلفظ مركب  

ذلك ـة أو  ل ـا اللغوی ف سیاقاتھ ي مختل ة ف ـة للكلم ح الداللی د المالم تم األسلوبیون بتحدی اھ

ات المشابھة أو  مختلف المجاالت الداللیة التي تجتمع فیھ كل كلمة مع زمیالتھا من الكلم

ة  ل ) 3(المتباین ي التحلی ة ف ات الفّعال دى النظری اد إح ى اعتم ون إل َد اللغوی ھ َعَم ، و من

داللي األ لوبيال ي , س دالليأال و ھ ل ال ال أو الحق ة المج  – Champs"  نظری

Sémantiques "ة ات داللی ّدة نظری ل ع ي مقاب ا , ، ف ة  : (و أھمھ ة المرجعی النظری

لوكیة  ة الس ار ، والنظری ة األفك یة ) ونظری ي خاص ة ف ات الثالث ذه النظری ترك ھ ، و تش

ارة  و معناھا أّن داللة عبارة ما ھو مـا تحیل, التعیین  ة(علیھ العب ة المرجعی أو )  النظری

ـمتكلم  ي ذھن ال ارة ف ـكار(ھو الفكرة المرتبطة بالعب ـظریة األف ذي ) ن و الحافز ال ، أو ھ

ارة  دثھا العب ي تح ة السلوكیة(یدعو إلى التلفظ بالعبارة أو االستجابة السلوكیة الت ) النظری

).4 .(  

ھو اتجاه یستمد إجراءاتھ , م الداللة الحدیث أّما نظریة المجال أو الحقل الداللي في عل    

ـعالم اللغوي ج  ا ال ـام بھ ة صرفة ق ي  –من أبحاث ذات صبغة تاریخی ي " Trier"تری ف

                                                             
 . 15ص: المرجع نفسھ  – 1
, مصر 2002دار غریب ، القاھرة ,) دراسة نحویة للفظ و المعنى(الشكل و الداللة : عبد السالم السید حامد  – 2

  27ص
 . 09كریم زكي حسام الدین ، التحلیل الداللي ، ص : ینظر  – 3
 . 21 عبد المجید جحفة ، مدخل إلى الداللة الحدیثة ،ص: ینظر – 4
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رة ) 1) (م  1931( عـام) علم الـداللة التاریخي(كتابـھ  ى الفك ة عل ، إذ تعتمد ھذه النظری

ل ال المنطقیة التي تؤمن بأّن المعاني ال تـوجد منفردة الواحد ذھن ، ب ة تلـو األخرى في ال

ذلك , بد إلدراكھا من ارتباط كل معنى منھا بمعنى آخر داللي من .<<فیتكون ب المجال ال

ة , مجموعة من المعاني أو الكلمات المتقاربة التي تتمیز بوجود عناصر  أو مالمح داللی

ا بمف: مشتركة ، و كما یقول أصحاب ھذه النظریة  ى لھ ـكلمة ال معن اإن ال ا , ردھ و لكنھ

تكتسب معناھا في ضوء عالقاتھا بالكلمات األخرى ، و أّن معنى ھذه الكلمة ال یتحدد إال 

  ). 2(>> ببحثھا مع أقرب الكلمات إلیھا في إطار مجموعة واحدة 

ى    التركیز عل ي ب الكلمات سنعمد في ھذا المبحث إلى اعتماد ھذه النظریة كإجراء تحلیل

ت أو داخل القصیدة ضمن إطار سیا المحوریة ین داخل البی ي تشترك أو , قي مع و الت

وارد ھ بالسیاق ال ى و عالقت ة المعن ا لرصد طبیع ة , تتقارب داللی ذه الكلم ة ھ ذا عالق و ك

, المرجعیة الداللةمجال : و ھما, بالكلمات المجاورة لھا في التركیب ضمن مجالین ھامین

  :  الداللة الَموقفیةومجال 

   I –  أبعاد الواقع)réalité (و عالقاتھ   

فمنھا یستمد تجاربھ الشعوریة و , نقصد بالواقـع تلك العوالم المادیة المحیطة بالشاعر    

و یمكننا في ھذا الصدد أن نحصر , وعالـم الـواقع حافـل بشتى الصور الحیاتیة, الشعـریة

  : عوالم الواقـع في صنفین ھامین و ھما 

ة  و :  یةالموجودات الماد - ة طبیعی ّیة، و أخرى كونی ـوجودات حس ى م و تـتفرع إل

  .ثالثة حوادث تاریخیة 

ة  : المجردات المعنویة - ة ، و ثالث و تتفرع إلى مجردات عقائدیة ، و أخرى اجتماعی

ة ردات و وحدات , فلسفیة تأملی ذه الموجودات و المجردات مف و لكل مجال من ھ

اء لغویة داللیة خاصة بھ تتضافر فیما  ى بن ة تساعد عل ات مختلف وین عالق ا لتك بینھ

                                                             
الـجزائر , م 1992محمد یحیاتین ، دیـوان المـطبوعات الـجامعیة ) ت(سالم شاكر ، مدخل إلى علم الداللة : ینظر  – 1

 . 10ص 
 . 120 -119ص , كریم زكي حسام الدین ، التحلیل الداللي : ینظر  – 2



 285

البعد الداللي العام و المّوحد الذي یرمي الشاعر إلى بنائھ من خالل مجموعة أبیات 

  . أو قصیدة ما 

 مجال الموجودات المادیة   –أ  

ي الشعر و :مجال الموجودات الحسّیة  -1-أ ا ف ر عنھ وھو أكثر الـمجاالت الداللیة المعب

ر اد   تشمل, النث ات ، الجم ّدة ؛ كاإلنسان ، النب ھ , ) 1(مظاھر ع رد مفردات ا ت ا م و غالب

نھم , )2(بمعانیھا األولى ، فـتقدم مثاال واضحا وثابتا على المرجع  ون  وم رى اللغوی إذ ی

ـا " میخائیل ریفاتیر" ردات و م ذه المف ا یسبق ھ ل م ر بفع أّن ھذه المعاني األولى قد تتغی

ة ت, )3(یلیھا  ین ، و فالكلم ع مع ي إطار مجتم الي ف ا المق ھ یتحدد معناھ أثر بالسیاق و ب ت

ھ" لذلك یرى اللغوي الفرنسي  ـھا "  انطوان میی ي سیاق ـة ف ة ھي الكلم ة الحقیقی أّن الكلم

, ) 4. (الموظف لـھا، و یـدعو آخـر إلى أن ال نبحث عن الكلمة بـل نبحث عن اسـتعمالھا

ا م ن كونھ اني م ل المع ذلك تنتق أثیر و ب ة بت اني تألیفی ى مع ـرجعیة اصطالحیة إل اني م ع

ھ اعر ذات اص بالش مل و خ م و أش ر أت ى آخ ى معن م إل ي، ث یاق الجمل ى ,  الس و المعن ھ

  .الشعوري أو التعبیري 

وفِّق أصحابھا , لقد حفل الشعر المھجري بنماذج من كلمات محوریة و مرجعیة مًعا      

ع ع و المرج ـم الواق ن عال ا م ي  نقلھ اٍن  ف ى مع ة إل ن ثم ـریة خاصة، و م اٍن فك ى مع إل

ھ  ر فی ا عبَّ اال خاص ارا أو مج كل إط ت لتش ا و تقارب ت دالالتھ ة تقاطع عوریة و ذاتی ش

د , أو وضعیة, الشاعر عن حالة ا نجده عن ك م ة ذل ا، ومن أمثل رانأو شعور م ل  جب خلی
  )      لرملا)                         ( 5: (بقصیدة البالد المحجوبة  جبران

بیُل ؟#   ُحجَبْت ُمنـُذ األَزْل       بالدا یا   كیَف َنرُجوِك َو ِمن أیَن السُّ

َيُّ َقـْفـأيُّ  ا الَدلیلُ ؟ ُسورھا #   ْل  َجَبـٍر دونھـا أ   الَعالي و َمْن ِمنَّ

                                                             
 . 140ص , المرجع السابق:ینظر  – 1
  . 23-22ص, الداللة الحدیثة عبد المجید جحفة ، مدخل إلى : ینظر  – 2
 . 13األسلوبیة و علم الداللة ، ص, ستیف أولمان : ینظر  – 3
 .  95كریم زكي حسام الدین ، التحلیل الداللي ، ص : ینظر  – 4
  . 339ص) العربیة(المجموعة الكاملة :  جبران خلیل جبران - 5
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وھي ) البالد ، ُسورھا العالي ، القفر ، الجبل(فقد أورد الشاعر معالم الواقع في صور   

ین و م ر عن الحن اٍن شعوریة للتعبی ى مع ة إل ا المعرفی ن معانیھ ت م دة نقل وجودات جام

اتخذ من صور المرجع  الشوق و الحنین  الشوق إلى البالد األم، فالبعد الداللي الكلي؛ ھو 

ـذه الصـور, َمطیة و سبیال لتصویره ین ھ ـھا , و منھ تبرز بعض العالقات الداللیة ب و من

الي ( بین التداخل ، و عالقة )الجبل / قفر ال( بیـن  التضاد بالد  وسورھا الع ي ) ال ، و ف

ي آخر  د دالل ةو ھو , قصیدة أخرى یتطرق جبران إلى بع ى صور  الحری اد عل باالعتم

  )مجزوء الرمل)   (1:(، إذ یقول)الشحرور(مادیة بقصیدة 

ُحرورُ أیُّھــا ا ْد     لش   فالغنـا ِسـرُّ الـُوجـودْ      #َغـرِّ

یـــودْ #    لیتنــي مثلـَك ُحــٌر     ُ   من سجـوِن َو ق

ا ) الشاعر ، الشحرور ، سجون ، قیود ( فالصور المادیة في البیتین ھي   اطع دالالتھ تتق

جنھ ي س د الشاعر ف حرور و قی اء الش ي غن ة ف ر عن الحری ات , لتعب رز عالق ا تب و منھ

ة من "   Isotopie"لة و المشاك, في المعنى بین الشاعر و الشحرور المشاكلة ا مبنی ھن

و بالتمني عقدت المشاكلة في , التنافـرعالقة سابقة بین الشاعر و الشحرور و ھي عالقة 

و الترادف ھنا ھو نوع من , بین سجون و قیـود الترادفالمعنى ، أضف إلى ذلك عالقة 

ا بالنسب<< التقارب دیدا لدرجة یصعب معھ ا ش ارب اللفظین تقارب أن یتق ر یكون ب ة لغی

  ). 2(  "المتخصصین التفریق بینھا،ولذا استعملھا الكثیرون دون تحفظ 

ورد  التحديو إلى بعد آخر من دالالت    و ماضيی ا أب وا و اشربوا ( قصیدة  إیلی ) ُكل

  )المتقارب)                          (3: (الحافلة بصور المرجع و عالقاتھ، إذ یقول 

ُوا و اشربوا أّیھا ا    َجائعونْ ال لِسككَ و إْن َمأل ا       #      غنیاءُ ألُكل

زَ و ال تلَبُسوا ا    َبائُسونْ ال َخرقَ و إْن لبَس ال       #إال َحدیًدا        لخَّ

ُُصوَركمو َحّوطوا    ُحُصونْ م بالِرجالكُ َوَحّوُطوا        #     لّرَجالبا ق

                                                             
 . 346ص : المرجع نفسھ  – 1
م  2003، الفروق الداللیة بین النظریة و التطبیق ، منشأة المعارف اإلسكندریة  عمر عبد المعطي أبو العینین – 2

 . 42مصر  ص
 . 617ص : األعمال الشعریة الكاملة : إیلیا أبو ماضي  – 3
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ع ن الواق ور م ل بص ات تحف ة , فاألبی ور مادی ي ص كك/اء األغنی(و ھ ائعون /الس الج

ز/ رق /الخ ون/ الخ وركم/ البائس ال / قص ودات ) الرج ال الموج ن مج اعر م ا الش جمعھ

لیعبر بھا عن بعد داللي واحد  و ھو التحدي و السخریة ، فتقاطعت ھذه األلفاظ بدالالتھا 

ا  ات أھمھ ي عالق اد: ف ین  التض اء(ب ائعون/األغنی ى , )الج د عل اد یعتم بھ تض و ش و ھ

ة تخصیص ال ي اللفظة المقابل ة ف راء(دالل ا )الجائعون(بصفة الجوع ) الفق راد ھن ، و الم

تضییق مجال استخدام الداللة بحیث تصبح مقصورة على مساحة داللیة << بالتخصیص 

و ). الحصون/قصوركم (بین الترادف، و عالقة )1(>>  أقل مما كانت علیھ في األصل 

ثفي سیاق المقابلة بین الشطر األول من ا ت الثال ة , لبی ھ نلحظ عالق اني من و الشطر الث

ى إحاطة الرجال , في الحكم التدرجھامة و ھـي عالقة  فمن إحاطة القصور بالرجال إل

  ) .البائسون/و بین الخرق/الجائعون/السكك(بین  االحتواءكما نلمح عالقة , بالحصون

ذ          ا یتخ ع دائم ور الواق ن ص ـقرويم ور دال ال ھ لیص ض معالم ـة بع ر  ل الفخ

  )  السریع):   (2(فیقول , یخاطب بھا األمة الّسوریة" أماَم الَعلِم " في قصیدة   واالعتزاز

ؤوسْ بالعـّز ِسیـُروا رافعیـَن        #َنسَل الِكـراْم       ُسوریة بنـاءَ أ    الـرُّ

ُؤوسْ  الّندامـى و الَطـال وال ب       #قْد نِلُتـم الَمْجَد بحدِّ الُحسـاْم        الكـ

ُـوسْ         #      الِعظامْ تلك  ّتربَفلتبَتھْج في ال   َو لتفتخـْر في الُخلـِد تلك الّنف

رب/الحسام/الرؤوس /سوریة/ أبناء(فوظف الشاعر كلمات  دامى/العظام/الت ) الكؤوس/الن

ة المجد , وھى مراجع ذات صلة بالواقع ة ، فدالل ات مختلف ي عالق و قاطع بین دالالتھا ف

ة بعال ادق ین  تض ام(ب ؤوس/الحس ة ) الك ة بعالق ة البھج واء ، و دالل ین احت رب(ب / الت

رؤوس/أبناء سوریة(بین  التخصیصو داللة الكرامة بظاھرة , )العظام و ھي ) رافعي ال

عالقات تبرز الوحدة الداللیة العامة التي أوردھا الشاعر، و في قصیدة أخرى یتحول إلى 
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ك في وصف ز كـبعد داللاالشمئزاداللـة  ة و ذل ي كلـي یستمـد معالمھ من صور مرجعی

  )السریع):           (1" (تـندیل"إذ یقول بقصیدة , جو المدینة الصاخب

  "ال َسـالِم◌ْ " ُجدرانھاُخّط على         #       ِزحامْ ُسدْت لَفرِط ال َشوارعٌ 

ـى تلّفَت َرأیَت  اَقفـَز ا سُ ناَتقفُز ِمنُھ ال        #       الَحَمـامْ أنَّ َ عـ   مْ لنَّ

َو على ا ـاسَو ْھـ بیـلْ َیُسـدُّ ا لنَّ    لسَّ

ور ن ص ذ م وارع (فاتخ ام/ الش درانھا/ الزح ام/ ج اس / الحم ام /الن بیل /النع اٍن ) الس مع

مئزاز ة االش ي دالل افر ف ع تتض ة , لمراج رز عالق ھ تب واءو من ـن  االحت وارع ( بی ش

رادف وعالقة , )السبیـل / شـوارع ( ،) جـدران / ین الت اس( ب ام / الن افرة و)    النع المن
في سیاق الشطر األول من ) الزحام / الشوارع( بین  االحتواءو , ) الناس /الحمام( بین 

  .البیت األول 

ن     ر ع ر ُیعب د آخ من ُبع ةو ض ة و الغراب ورد   الدھش ة  ی یدة عریض اذا " قص ؟  " لم

  )المتقارب)             (2: (ل لنا لیرصد لھا بعض معالم المرجع المتنوعة إذ یقو

  َغافِلـة ؟ ُعیوُن الَوَرىَو عنھا       #َتسیـلُ       ُدموُع الَفقیِر لِماذا 

فینةُ لماذا :و یقول    طائِلـة ؟ أْبحرٌ و ِمـْن تحتھا         #َتطلُب ِریًحـا     السَّ

  لَعائلـة ؟ُشیـوٌخ تثقـلُ في ا        #َیموُت َو َتبقـى     ُغالمٌ لماذا 

ُوُت ا   ؟ فِئـٌة َجاِھلـةَو َتحظـى بھ        #الِغَنـى    ألدیَب لماذا َیف

ة  اظ التالی وع(فاأللف ر/ دم ون/الفقی ورى/ عی فینة / ال ر/الس الم/ أبح یوخ /غ ش

ة ,  )األدیب/العائلة/ اٍن معرفی ادي الملموس تحمل مع و ھي ألفاظ مستقاة من المرجع الم

دھاش و في ذاتھا ، حاول الشاعر  ى االن أن یضعھا و یجمعھا من المـرجع لتدل على معن

ب ات , التعج رز عالق ھ تب ي، و من داللي الكل د ال ة أو البع ي الدالل درجو ھ ین  الت ب

) أبحر/السفینة)  (العائلة/الغالم(الحتواء ا، )الفئة الجاھلة /األدیب(التضاد ،) شیوخ/غالم(

  .أفقیة یحكمھا السیاق المقالي للبیت ، و ھي عالقات )عیون/دموع(التالزم ، عالقة 
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   :مجال الموجودات الكونیة  – 2-أ

ي الظواھر  ى ف ي تتجل ة الت ونقصد ھنا بالموجودات الكونیة تلك المظاھر الطبیعیة الكونی

ي , و النھار, كاللیل:  الطبیعیة  ام والت و الریاح، و األمطار، و السحب، و النجوم، و األی

ر من , الشعر المھجريعادًة ما یكثر ذكرھا في  ي شكل رموز شعریة یعب ا ف رد غالب فت

خاللھا الشعراء عن قضایا فلسفیة، أو فكریة، أو اجتماعیة، أو سیاسیة ، إال أّننا سـنرصد 

توظیف ھذه األلفاظ و معانیھا للداللة عن  أبعاد معنویة كلـیة و موحدة   ومنھ فمجال ھذه 

ذ  ریض، یتخ ع و ع ة واس ي الموجودات الكونی د دالل ن بع ر ع بیال للتعبی ھ الشاعر س من

ا , واحد اطع دالالتھ ة تتق ین موجودات معین الجمع ب و بذلك ُیضیق من سعة ھذا المجال ب

وان  ح بعن ال موش ذا المج اذج ھ م نم ن أھ دة ، و م ة واح ن دالل ر ع ل"للتعبی ة اللی "  أغنی

  )لمحدث الرم)                 ( 1: (فیقول منھ  ,لجبران خلیل جبران

ـــالمْ       #    الّسُكونو فِي َثوِب اللیلُ َسكَن  ْ ِي األحـ   َتــــْختـب

ــُد       #و للبدِر ُعیـوٌن    الَبدُر َو َسَعى  ُ   األیــــــامْ َتـْرصـ

ي  ع و ھ ى المرج ود إل ة تع اظ كونی ى ألف ع عل ذا المقط وى ھ در (احت ل، الب اللی

ـكون،األیام ى ا) الس اعر المعن ا الش ل فیھ أثیر نق ة بت اٍن حّی ى مع اظ إل ذه األلف ي لھ لمرجع

ة ا ى عالق دان عل التین تعتم ن ح ر ع اني لتعب ذه المع ا ھ ت فیھ یاق ، و تعانق واء الس الحت
ة ) البدر/اللیل( ى عالق ین السكونالتضاد ، وعل ي سیاق البیت ون ) الظالم(ف ین العی ، و ب

ار( ة )اإلبص ي عالق م ھ مل وأع ة أش ق عالق یران وف ان یس درج، والبیت ین  الت داللي ب ال

اظ  ام (األلف د األی ـون        ترص ـدر       عی ات ) الب ھ فالكلم اني، و من ت الث ي البی ف

ة , المحوریة التي تجسد ھذه المعاني ھي كلمات تعود إلى المرجع ة كلی ي دالل و تتقاطع ف

  .كبعد داللي شامل ) الخفاء و التجلي(موّحدة 
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ر  الثبات و الصبرو في التعبیر عن     ي شامل یعب د دالل و ماضيكبع ا أب ھ  إیلی عن ذات

ون إذ  ـصیدة المجن َّبس بھا، و تمثل بھا، لیجلو حقیقة نفسھ في ق بألفاظ ذات معاٍن كونیة تل

  )الرجز)                                                            (1: (یقول

  إّنَمـا أْدھشنِـي َجاللِــي وَ          #َما أْدھَشنِي     اللیـلِ لیَس َجالُل 

َمـا َحّیرنِـي َجَمـالـِـي         #َما أْدھشنِي     الّشھبِ َو ال َجَماُل     َو إنَّ

  )الھزج:                                                                 (لیقول 

َ  ى وَ ّضَحـَتوَشْحُت ال     ُحزنـِـيَل   فِي أْنسـِي َو فِـي        # اللیـ

  ى أْمنِــيالّضَحــَو ال زاَد        #َخوفـِـي    الّدَجـىفَمـا َزاَد 

ات ھي  ي األبی ل(فالكلمات المحوریة ف دجى /الضحى/الشھب/اللی اني ) ال من ذوات المع

ة ة الثابت ات, المعجمی بعض الكلم ت ب ل , ارتبط ة بفض اٍن َمقالی ى مع ت إل فانتقل

و ھو أجزاء << بھا للوصول إلى المعنى الداللي و ساھمت , )أمني /خوفي/جمال/جالل(

ائي ى النھ وین المعن آزر لتك دالالت تت داللي , )2(>>  و أنواع مختلفة من ال المعنى ال و ب

داللي الشامل د ال اني , النھائي یتضح البع ذه المع دخل ھ ھ ت ات و الصبر، و من و الثب و ھ

ا  ة و منھ ق مختلف ي عالئ ة ف تمال: الجزئی ین  االش ل(ب ھب/  اللی تمال , )الش << و االش

ھ  ون فی ـد یك رف واح ن ط مین م ى ) أ(تض تمال عل ون ) ب(مش ث یك ي ) أ(حی ى  ف أعل

ـتفریعي  ـتصنیفي أي ال ـتقسیم ال ـالقة )3(>>  ال اد، وع ین  التض دجى(ب حى/ال ، و  )الض

ل/الضحى(التضاد غیر الحاد بین  ى ظاھرة )اللی ي عل دالل التخصیص، ألّنھ مبن ي ال ي ف

ل(التي تتضاد تضادا حادا مع لفظة ) نھارال(لفظة  ـي )   اللی وخصصت بلفظة أخرى ھ

ات ظاھرة ) الضحى( ذه األبی ي ھ ا ف ارزة داللی ران اللفظي، و من الظواھر الب ي  االقت ف

و التي تعني المیل االعتیادي لـكلمة ما ) الضحى أمني(...و عبارة ) الدجى خوفي(عبارة 

ـعینة دون غ ي السیاق على مـصاحبة كلمات م ا  ف الخوف و , ) 4(یرھ رتبط ب ـدجى م فال
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األمن  رتبط ب ا یتخذ .الضحى م ات دائم ي مجال الكونی ة  القرويو ف من مظاھر الطبیع

ة  ن دالل ر ع بیال للتعبی رةس ف الحی وان  و األس یدة بعن ورد قص ي فی د دالل ائلي"كبع " س

ون الم الك منھا مع ول , ض )                             1: (إذ یق

  )مجزوء الخفیف(

َوَم أعَیـا َعـِن الَكـالمْ       #عْن َمقالـِي    اللیَل َسائلِي      یـ

َجــىطولُ َشْكواَي     َو ُسؤالـِي َعن الـّرَجــا      #     للدُّ

  الظـالمْ فاْنطـَوى فِي َفـِمِ◌       #ُضمَّ َصوتِي إلى اللیالـِي    

قـُد الَبَصــرْ     #َعن ُعیونـي   البدرَ َسائلِي       :و یقول    ِعندَمـا أفـْ

ھِد في الَنوائـب      ُ السُّ   الكواكـِبْ َو ُمناَجـاتِـي       #َكثرة

ُونِـي     الّنـورَ َنفِت       القمـرْ َفْھـَو فـِي ُمقلـِة      #مْن ُجف

ـؤاِدي     الِریحَ َسائلي :   و یقول  ُ   إّنـُھ طـاَر بالـَزفِـیــرْ       #  َعن ف

  َفھَي مْن ُمھجتِـي َعواطـفْ      #     الَعواصـفُ فإذا َھاجـِت   

ل(فالقصیدة حافلة بمظاھر الكون الطبیعیة  دجى/ اللی در/ الظالم/ ال ور/ الكواكب/ الب / الن

و  )الحیرة و األلم(اتخذ الشاعر من دالالتھا الجزئیة داللة عامة ) العواصف/الریح/ القمر

دجى(فّرع ) اللیل(فمن , ذه المعانيتـفریع ھاعتمد الشاعر على  ّرع ) الظالم(و ) ال ا ف كم

ات )القمر) (الكواكب(و من , )العواصف)  (الریـح(من   اشتمال، و ھي في الغالب عالق

ور(، كما اعتمد بعض التماثالت من مثل  در/الن دجى) (الب و بوساطة تجسید , )الظالم/ال

اةھذه األلفاظ منح  ة نوعا من الحی ا یوجھ السؤال, الشاعر لھذه المظاھر الكونی و , فإلیھ

  .منھا یأتي الجواب 

ورد  ة ی ون الطبیعی اھر الك ن مظ یب عریضةو م یدة  نس جاع"قص س الش ا " نف ذ فیھ اتخ

  ) 2: (إذ یقول , دالالت ھذه المظاھر مطیة لیضع و یرصد قواعد الشجاعة و أسسھا

ِال َجَنـاْح           #   یاحْ الرّ و  َِعواِصفَبیَن ال       )مجزوء الكامل(َنفٌس َتطـیُر ب
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  َنفٌس ُتزمجـُر كاألُســودْ         #   ُرعــودْ َنفٌس َتعجُّ َمَع ال     

م        ْ ُ ا         #َتْعلو الَشواھـَق و القَِمـ   بالـَقـَدمْ  لَكواِكـبَ َتطـأ

  :لیقول أیضا 

َع       #    َو ال َتھـابْ  لظـالمَ َتلُج ا     ابْ  الَبـْرقِ َو لَھا َمـ َ   التِھـ

عاَع ِمَن ال   دٍر َعُبـوسْ        #     ُشموِس َتْجنِي الشُّ َ   بالَرغِم ِمـن َقـ

/ الرعود/ الریاح/ العواصف(فالنص أو مجموعة األبـیات حافلة بمظاھر كـونیة     
لمعنى أو البعد الداللي حاول الشاعر من خاللھا بناء ا) الشموس/البرق/الظالم/ الكواكب  

، ومن خـالل مجموعة معاٍن جزئیة تحولت بفضل )ةبـالشجاع اإلشادة(و ھو , العام

و یـالحظ اعـتماد الشاعر على معنى الـمصاحبة بـین معنى , السیاق  إلى معاٍن تألیفیة 

.) البرق/ الریاح/ العواصف/ الرعود(النفس و معنى الظاھرة الكونیة ، فالنفس تصاحب 

رغم أنَّ عالقة ھذه النفس مع ھـذه ) الكواكب/الشموس/الظالم(أو تؤثر بكیفیة مـا في 

، فـإّن ھناك عالقات كثیرة تربط بین ھذه المـظاھر و أھمھا  )التنافر(المظاھر ھي

االحتواء ، وعالقة ) البرق/الرعود(م بین التالزو, )الریاح/العواصف( الترادف
ه العالقات و المفاھیم الفرعیة تتحول ھذه األبـیات ، و من خالل ھذ)الشمس/الكواكب(

و تھـدف في األخیر إلى بـناء ھیكل داللي , إلى مجموعة من عناقید داللیة ترتبط معا

 .یعرض لنا مجال خاص من مجاالت الداللة الكونیة ) 1(واحد 

وان   یدة  بعن ي قص وع"ف وف" دم وزي المعل ول  لف اھر الفص ن مظ اعر م ق الش ینطل

ى وردة, یةالطبیع ھ إل اة من خالل خطاب ي الحی رى نفسھ , لینقل حزنھ و أساه ف ا ی و فیھ

  )الخفیف)                                                                 (2: (قائال 

َن      ـاره    #َففِیـھ   الربیـعَویَح َنْفِسـي ِمـ َ   أْجتنـي َبیـَن آسـھ َو َبھـ

لفَحـة َنــاره مي  #ھَو َیحـرُق أكـَما  فَ  لّصیفِ َو من ا     ِ   َعلى ُرغِمھـا ب

ُنَضـاره  #فِي َصدرك الَعا   خریفَ ما رأیُت ال     ِ   رَي  ُیوِشـي َعقیَقــُھ ب

دْمـِع َینَھــُل فـِي    #الحـزیـُن َیغِسـلُ َساقیـ   الِشتاءُ و   ِ   أْمطاِرهك ب
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اة فالبعد الداللي الذي یرمیھ فوزي ھو التعبیر عن ث الحی وردة  عب بالشاعر من خالل ال

نة  ول الس ع فص اني م ي تع ن , الت ة م اھر المنوع ذه المظ رغم ھ ع(ف یف/ ربی / ص

ف تاء/خری ا ) ش ة بینھ یة القائم ة األساس افرإال أّن العالق ي التن ة  ھ ل دالل داللي ، و ك ال

ذه المظاھر ى ھ دالالت عل ذه ال ا, جزئیة تتفرع منھا دالالت أخرى ترتبط بفعل ھ لربیع ف

ھ ، و الشتاء یغرق  ل جمال ف یزی اره ، و الخری بین آسـھ و بھاره ، و الصیف یحرق بن

اء  ى بن بأمطاره ، فغدت ھـذه الـكلمات بـمثابة مفاتیح الـداللة الـفرعیة  تساعد الشاعر عل

یاق  وم الس ردات  داخل السیاق و یق اني المف ل مع یاق ، فتتكام ة بفضل الس ھ العام دالالت

  )1. (ى المفردة أو معاني المفردات إلى البعد الداللي المراد تحقیقھ بتوجیھ معن

  : الموجودات التاریخیة / مجال الحوادث  – 3-أ

الم بأسره  ة شھدھا الع ة مختلف داثا تاریخی ون أح ففي ھذا المجال تناول الشعراء المھجری

وع ذا الن ة ، و نظرا ألّن ھ ب تعبیری ي قوال ة  ف ة العربی ا شھدتھا األم ن المواضیع  كم م

ـر و  ـري المباش ابع التقری ـفاظ ذات الط ن األل ـام م ر و ھ در كبی ـد ق ى حش ـحتاج إل ی

ذه  وا ھ ل تطاعوا أن ُیحمِّ عراء اس ض الش ع ، إال أّن بع ـع و المرج ا بالواق ـل دائم المتص

ـوحّیة  دالالت الم اظ ذات ال ى األلف األلفاظ الَمرجعیة ُمسَحة شعریًة خاصًة باالقتصار عل

ـمالیة الخاصة   ومن المواضیع  التي ك المسحة الج ـق تل اریخي وف ا الحـدث الت ل لن تنق

و مأساة الشعب الفلسطیني " فلسطین"الھامة التي تطرق إلیھا ھؤالء الشعراء موضوع 

  )       المتقارب)        (2:( إیلیا أبو ماضيمع الیھود و في ذلك یقول 

ـالِم َو أرُض الَھَنـا       یشُق َعلى ُكـّلً أْن َتحَزَنــا   َ   #دیاُر السَّ

  َو ما كاَن َرزُء الُعلى َھیِّنــا      #فخطُب فلسطیَن َخطُب الُعلـى  

  و أّمتُھـم ُعْرَضـة للَفـَنـا    #بالدُھُم ُعرَضـة ٌللّضیـاع       :و یقول 

ا      َ   ـاَو تأَبى فلسطیـُن أن َتذَعنَ      #یریُد الیُھوُد بأْن َیصلُبوھـ

َالِل وذاُت الّسَنا     #أأرُض الَخیـال َو آیاتِــِھ       َو ذاُت الجـ
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ّ◌اذھـم َمكَمنـا     #َتصیُر لغوغائِھـم َمسَرَحا         ُدو لشذَّ   َو تْغـ

ظ , اعتمد أبوماضي على حشد األلفاظ ذات اإلیحاء اللغوي و النبرة الھادفة ین اللف وع ب فن

رد  الم(المج ب/الّس رزء/الخط اءالف/ال یاع/ن ال/الض ي ) الخی ظ الحس و اللف

ود/فلسطین( ـالد/الیھ ـة/ب ا) أم ة أھمھ ات مختلف اني بواسطة عالق ي المع ا ف : و شاكل بینھ

، و ھو نوع من الترادف التام فیكون ثّمة )الفناء/الضیاع(، ) الرزء/الخطب(بین  الترادف

أي  ة ب اء اللغ ا نوع من تمـام المطابقـة بین المعنیین، وال یشعر أبن رق بینھم وع )  1(ف ون

ن  رادفم ین  الت بي ب اء(النس ذاذ/ غوغ ة ) ُش ـذا عالق مین، و ك واء  أو التض ین  االحت ب

ة(تدل على جزء ما یتضمنھ و ھو ) البالد(فلفظة , )أمتھم/بالدھم( ة ) أّم والتضمین عالق

ـواردة من, ) 2(أساسیة في نظریة المجال الداللي  ات ال ك بعض العالق ى ذل  باإلضافة إل

و ھي , )تأبى/ یـرید(بـین  لتضاد، و ا)الیھود/فلسطین(، ) الجالل/الخیال(بین  التنافرمثل 

ؤرخ  ى مأساة فلسطین بشتى صورھا   وبقصیدة أخرى ی ر عل ي التعبی عالقات تسھم ف

دى ھ إلح اعر بطریقت ة " الش روب العالمی یدة " الح ي قص ى " ف رب العظم ورد , "الح فی

  )الكامل):                   ( 3(یقول إذ, مآسیھا و صورھا الدامیة

  )(َو َتنكـَر اإلخـواُن لإلخـوانِ    #َصلَّ الَحدیُد َو َشّمرْت َعن َساقِھا         

  َو الـبیُض غاِضبٌة على األْجَفانِ    #َفالَخیلُ غاِضبـٌة َعْن أرسـانِھـا      

ـداِمھْم َو وَرائِِھـم       ُ َ    #والَموُت ِمْن ق   وُل ُكـّلّ◌ َثنیـة ٍو َمكـانِ َو الھـ

َّھـا        ْت ِظل لـِم َمقُصوَصان    #َبَسطْت َجناَحیھا َو َمـدَّ   فـإذا َجَناَحا السِّ

ا طائـًرا  :   و یقـول  ً ِسَنانِ #     أّنى الـتفَت َرأیت َرأسـ ِ   أو ُْمھَجًة َمطُعوَنـًة ب

انِ       #َیمِشي الّرَدى فِي إثِر ُكّل َقذیَفـٍة            َ عنـ ِ اُدهُ ب َ   َفكأّنَمـا َتقتـ

  ال تستبیُن ُنجوُمھ َعیَنـانِ       #فالَجـّو ِمَما فاَض ِمْن أرَواِحھـم           

ائعة  اظ الش ن األلف ائال م ا ھ رب كّم ذه الح ف ھ ي لوص و ماض د أب د (حش ل/الحدی / الخی

ع بینھا) النجوم/الجو/ الرأس ة , و نوَّ اٍن كونی اظ ذات مع ا ألف )  الظل/النجوم / الجو(فمنھ
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ة  رى مادی د(وأخ ل/الحدی اني /)الخی ردات المع ن مج ھا م ردى(، و بعض / ال

وت ول/الم لم/الھ اریخي , /)الس دث الت ن الح ر ع ا للتعبی ي معانیھ ل ف اول أن ُیكام و ح

ا )الحرب العالمیة(المرجعي  ة و أھمھ ات مختلف واء: ، و بذلك قاطع بینھا في عالق  االحت

یض( ان/الب اد ،) األجف اد الح دامھم( التض م/ق رادف، ) وراءھ طتْ (الت ّدت/بس ) م

واء ا(االحت ة/رأس احتھ ) مھج ث فص ن حی ظ م ة اللف وع طبیع ة تن ات منوع ي عالق ، و ھ

  ) الطائر/المكان /الموت (أو من حیث شیوعھ , )ثنیة/ الردى /البیض/ أرسانھا(

ا  , یةسخطھ على الشعوب العرب نسیب عریضةو في موضوع فلسطین دائما ینقل  إذ یرھ

  )   المتقارب):   (1(یقول " إلى فلسطین"وفي قصیدة , سبب ما تعانیھ من ضیاع

  أَبحُتـم ِحَماَھـا لُمسَترَزَقـھ     #َذبحُتـم فِلسطیـَن َیـا َویَحَنـا     

  َو كاَنـْت َمواِعیُدَنـا َزندَقـھ     #أكاَنـْت َمواِعیُدھـْم ِحكَمــًة      

ـ  أال َفاْجَمُعوا  راھا ُحطاَم الـنَّ ُ   ـَصـاِل الُملطَخـِة الُمَخلَقـھ    #ِمن ث

ُولوا  ھا َقْد َغلبنا الَضعیَف    : و ق ِ ُھ الُمقلقــھ       #  ب   َو ُدسَنـا َحقیقَتـ

كبعد داللي یجسد من خاللھ أحـداثا  مأساة فلسطینفي ھذه األبیات تناول الشاعر      

، و حشـد لـذلك بـعض األلفاظ الشـائعة ) معنویة شكلیة و(تاریخیة بمسحة شعریة 

المسترزقة  : (كما حشـد بعـض األلفـاظ الرامزة مـن مثل/) حكمة/الضعیف/  فلسطین(

، و نّوع الشاعر بین المعاني )مواعیدھم      وعد بلفور(,) الضعیف       الیـھـود/

في كل ذلك )   المغلـقة/ زندقة/ حكمة(، والمعاني المجردة   /)النصال/الثرى(المادیة 

 لتدرجا)  دسنا/ غلبنا(الترادف  ،)زندقة/حكمة(التضادعالقات داللیة أھمھا 

  .وھي عالقات بارزة من خالل سیاق المعنى المقالي لألبیات , )قولوا/اجمعوا(

ي  إلیاس فرحاتو في موقف تاریخي آخر َیصُب     ـعلتھ ف ا ف جام غضبھ على فرنسا لم

  )الخفیف)                    (2: (د الثورات الوطنیة قائال دمشق من تنكیل بع

ِي الحَق و اقتلـي اآلَدابـا      اِم الِحَساَبـا    #َحارب َ   إنَّ في ِذمِة الُحسـ
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ـ   َرَق ابتِھاَجا َو الظالِمیِھ اكتِئاَبا    #فاسَمِعي الـزأرَة التي َتمأل الـشَّ   ـ

َمّ    اِج أْمَسى ل َ   أْجَریِت فیھ ِمَن الَمظالـِِم غاَبـا    #ـا     إنَّ َمْرَعى الّنعـ

ُسًدا ِغَضاَبـا    #و الّنعاُج التي َتوْھَمْت َصـارْت        فِي ِظالِل الَوِشیِج أ

ھ         ان(و یقول ُمھددا أبناء قوم ي لبن ى ) ف ورات سوریة عل ـن ث زري م ـموقفھم الُم ل

  )البسیط(                         )                                    1(فرنسا 

  َتخُشوَن ُذَل الُبكاِء إْن َتضَحِك الَشـامُ      #الشاُم َتبِكي َو أنُتم َتْضَحُكون أَمـا     

حَنـاِن األمِّ أنفَسُكــم    ِ   أنُتـْم إذا ُعـّدِت األیتـاُم أیتـــامُ      #ال َتْخدُعوا ب

َطـامُ      #   ال ُبَد َتھُجُرُكـم یوًمـا َفیْغُمرُكـم   َبْحٌر ِمـَن الَخلـِق باألحَقـاِد ل

ھ استھجانھ و       ـنقل من خالل ففي القصیدة األولى یوجھ الشاعر ھجاء الذعا لفرنسا ی

ى  ل بعضھا إل ـفاظ منوعة تحی ة ألل ا دالالت فرعی اطع فیھ ة تتق ة عام ا كدالل بغضھ علیھ

ـنھا  ـرجع و م ـالم الم اج(ع ود/النع یج/األس ر/الوش اب/قالش ى ) الغ ر إل ھا اآلخ و بعض

ا , ) المظالم /الحساب/اآلداب/الحق(المعاني العامة المجردة  و حاول الشاعر أن یعقد بینھ

ا ات أھمھ ة عالق اد: بمجموع ین   التض ا(ب ا/ابتھاج اج(,) اكتئاب ود/النع )  األس

وّ , )الوشیج/الغاب(االحتـواء ، و) األسود/الزأرة( و التالزم، ) الغاب/المرعى( ع من و ن

ا , )اقتلعي/حاربي(النسبي بین  الترادف داللي  وكلھ ـخصیص ال ى ظاھرة الت إذ یجنح إل

ـصیدة  داللي للق ي النسق ال ا ف اء , عالقات سیاقیة حافظ على وظائفھ ى بن و ساعدت  عل

المعنى الداللي األشمل ، أّما في القصیدة الثانیة فقد حافظ الشاعر على ھذا النسق الداللي 

ھ من الفرعي لیع اء قوم د ألبن د و الوعی و التھدی بر عن نسق داللي آخر أعم و أشمل؛ ھ

ا  ة و منھ دالالت مرجعی اظ ب ام(خالل ألف ا(األم /الش ى فرنس اٍن ))  بمعن وأخرى ذات مع

ي اء( مجردة ف ان/ البك ة , )تخدعوا/ تضحك /الحن اٍن كونی ا(و أخرى بمع و , )بحرا/یوم

ات، ض العالق ا بع ن خاللھ د م اول أن یعق ا   ح اد أھمھ ي(التض حكون/تبك ، ) تض
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ام/األم( ركم/تھجركم(، ) األیت تالزم و , )فیغم ان األم(ال ة)  حن ام( المطابق ام/األیت و , )أیت

  ) 1.(المطابقة تدل على أّن اللفظ الثاني یدل تمام ما وضع لھ اللفظ األول 

  

  :  مجال المجردات المعنویة –ب 

  : مجال المجردات العقائدیة -1-ب

ي ھ ع و ف ن واق دین م دة و ال تقي الشاعر المھجري ألفاظھ المتصلة بالعقی ال یس ذا المج

ة اة الیومی ائد, الحی دیني الس ر ال الم الفك ن ع ابع , و م اظ ذات الط تعین باأللف ذلك یس و ل

ل  ان، اإللحاد، الصالة، التسبیح،(التجریدي المتصل بالعقیدة مث ر، اإلیم و یحاول , )الكف

د دالل اء بع اطتھا بن ھبوس اص ب د , ي خ ده عن ا نج ذا م ةو ھ ل نعیم یدة  میخائی ي قص ف

  )الرمل)                                           (2: (التي یقول فیھا " ابتھاالت"

ـي  ِ   َو اْجَعـِل اللُھـَم َقلب

  واَحـًة َتسقِـي الَقریـْب 

  و الـَغـریــبْ 

ـلْ َفالَرَجا     #َماُؤھا اإلیماُن ، أّما َغرُسھـا     ِ   َو الُحّب َو الصبُر الطوی

ُ الَجِمیـلْ     #َجّوھا اإلْخالُص ، أّما َشمُسھا       َفالَوَغا َو الّصدُق َو الِحلم

ـا     إذا َما َراَح فِكـِري َعَبثً َ   فِي َصَحاِري الّشِك َیسَتجلِي الَبَقـاءْ     #فـ

ـي َفَجثا      ِ َقلب ِ ا ب ً ّر َمنُھوكـ ــي الّرَجـاءْ َتـائًبــا مـِْن     #َمـ ِ   َقلب

الفالبعد الداللي العام  دعاء و االبتھ و ال م اللغوي  ھ اظ مستقاة من المعج دة ألف تضمن ع

اني ردة , اإلنس اظ المج اني األلف ن مع داخلت، فم ا و ت ت معانیھ اء (فتنوع اإلیمان،الرج

ـوفاء الص، ال بر، اإلخ ب، الص ة ) الُح ة محسوس اٍن مادی اظ ذات مع ى ألف إل

دي )  قلبي /صحاري/غرسھا( د عقائ اٍن أخرى ذات بع ى مع ـمان (إل ـائبا/اإلی م/ ت , ))اللھ
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ـھا ـات أھم ي عالق ـع ف ـلھا تتقاط ا: وك ب(د التض د/القری تمال، ) البعی واء  أو االش  االحت

و ألّن األلفاظ ذات الطابع التجریدي ,  ) الوفاء/اإلخالص( الترادف، و ) شمسھا/ جوھا (

ى التي تتقاطع فیھا معاني اإلی ا یبن ات فبھ ذه األبی ى ھ ة عل مان بمعاني األخالق ھي الغالب

  . المعنى العام أو البعد الداللي الشامل 

ھ " صالة"قصیدة  نسیب عریضةو في المجال ذاتھ یورد          یناجي فیھا ربھ طالبا من

  )مجزوء المتقارب)                                     (1: (المغفرة إذ یقول 

  َوَراَء ُحـُدوِد الَبَشـرْ       #أَیا َمْن َسَناهُ اْختَفـى                         

  َفال َتنسـنِي فِي الَكَدرْ       #َنَسیُتَك َیوَم الّصَفـا             

ْرُحَمـا             َ   َیَرى ُذّل أْمِسى َوَغـدْ       #أَیا غافِـًرا أ

  َو ِحلُمـك ِملُء األَبـدْ        #ْنقَمــا     َمَعاُذَك أْن تَ                      

  !ِھي الُمشَتَھـى َسّیـِدي       #َمراِعیك ُخْضُر الُمَنى              

َیــِدي       #َوِجسِمي َدَھـاه ُالَعَنـا                        ِ  !َحنانیَك ُخـْذ ب

ألـبسھا الشاعر طابعا ) المنى/حلمك/الكدر/الصفا/سناه(األبیات حافلة بصور اللفظ المجرد 

و حاول من خاللھا عقد بعض , .)حنانـیك/ معاذك/ ذل/غافرا(عقائدیا في سیاق األبیات 

، )حلمك/تنقما)  (غـد/أمـسي(، و) الكـدر/الصـفا( التضاد: وأھمھا , العالقات الداللیة

ا لم یتوان كـم)  ال تنسي/ نسیتك (التضاد السلبي و نّوع  بـ, )بیدي/جسمي( االحتواءو

الشاعر عن تدعیم ھـذه الدالالت الَعقدیة باأللفاظ ذات دالالت مرجعیة من عالم 

  ) .األبد/غدي / أمسي(و أخرى من عوالم الكونیات , )مراعیك/البشر(الموجودات مثل 

یتخذ من فكرة الدین موقفا " أین وجدت هللا " بعنوان  للقرويو في قصیدة أخرى     

  )الطویل)   (2:(ومنھا یقول , من تناقض في شریعة المسیحیینسلبیا جراء ما رآه 

َِي األَسى      َو َوّدعُت َعْھَدا للَصالة َتكّرسـا      #َتزْعَزَع إیَمانِي َو َحاق ب

ـٍم    َ عالـ ِ ـُھ فیِھ الالِمـُس الُمتلّمَسـا     #ألّنـَي لْم ألـَق اإللـَھ ب ِ   ُیشاب
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  َعقْدُت َو أھَل الُكفِر للُكفِر َمْجلَسا      #لـٌِس   َو ِصرُت إَذا للِدیِن ُیعقُد َمجْ 

  

  : إلى أن یقول 

ْدَعٌة            ِ َداه َتَوھـمُ       #أال ُكّل ِدیٍن َما َخال الُحَب ب َ   أال ُكـُل ِعلـٍم َما عـ

َ َكافـٌر               ُ َفَماذا َتَرى َمْن َیْجَھلُ ال      #َو ال َعَجَب أْن ُینِكَر هللا ـم َ   ُحَب َیْعل

/ للـدین/ للصـالة/ إیـماني(و منھا , فالقصیدة ملیئة و حافلة بألفاظ مجردة ذات طابع َعقدي

.) الـحب/عـلم/ توھم/ بدعة/ األسى(و بعضھا اآلخر ذات معاٍن مجردة و عامة , )الـكفر

و فیھا ارتبطت بعض الدالالت الفرعیة , ساھمت في إضـفاء جو القصیدة العقائدي

  :قات داللیة أھمھا بعال

ارزة من خالل  التضاد، و عالقة )الكافر/الكفر(، ) الصالة/إیماني(االشتمال  وَدعت (الب

وع من , )یعلم/یجھل(، ) الكفر/الدین(، ) المتلمس/اللمس(,) تكرسا/ رادف النسبي و ن الت
ة أو, )یجھل/ینكر) (توھم/بدعة( ة الكلی د  و ھي عالقات داللیة ساھمت في بناء الدالل البع

  .بالكفر و العصیان الداللي للقصیدة الذي یوحي 

رتبط " لغز الوجود"بعنوان  لفوزي المعلوففي قصیدة   ة ت رة عقائدی یطرح الشاعر فك

  )الخفیف)                                  (1: (، إذ یقول منھا )البعث و النشور(بـ

  َو إلى أّي َعالم َسوَف  ُنْفِضي ؟   #؟     كیَف ِجئنا الُدنیا ؟ َو ِمن أیَن ِجئَنـا        

َدى َو في أّي  أْرٍض #   َھْل َحیینا َقبَل الُوجوِد ؟ َو َھْل ُنبعث ُ؟              !َبعَد الـرَّ

ازاَل ِســّرا         َ ُھ الَحیـاِة مـ   !ُكل ُحكـٍم فِیِھ َیؤولُ لَنْقـِص    #ُھـَو كْنـ

ة  أو  ضمت األبیات  ألفاظا ذات أبـعاد  داللیة مجردة لیست في حقیقة أمرھا ألفاظا َعقدی

دنیا(و مثلھا , ُمستمدة من الدین ردى/الوجود/ال اة/ال دي .) الحی ات العقائ إال أّن سیاق األبی

ن  ة م الل جمل ن خ ذا م ث ، و ھ یة البع ن قض ان م ف األدی اد و موق و االعتق وحي بج ی

من ) ( بعد الردى/قبل الوجود(، ) نفضي/جئنا(لتضادا: العالقات الداللیة البارزة و أھمھا 
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ن  ن /أی ى أی ا،  و , )إل ویتین داللی دتین لغ ل وح ى تقاب د عل اد یعتم و تض رادف وھ الت
  ) .نبعث/حیینا(

  

ا رسول هللا"بعض األبیات من قصیدة  إلیاس فرحاتیورد "و في اإلشادة باإلسالم   "" ی

  )الرمل)                     ( 1( :مشیدا بالقیم المعنویة السامیة لھذا الدین، فیقول ،

ه      #إنَّ فِي اإلْسالِم للُعرِب ُعلًى                     إّن في اإلْسالم للّناِس أُخـوَّ

  َتلـَق َبطش هللاِ فِیھ َو ُحُنـّوه      #فاْدرِس اإلسالَم یا َجاِھلـُھ             

ائدي على بعض األلفاظ الصریحة و فلقد اعتمد فرحات في التعبیر عن ھذا السیاق العق  

ام ) لفظ الجاللة /اإلسالم(منھا  ًى (، و بعض األلفاظ ذات الطابع التجریدي الع / أخوة/عل

ش وه/بط ا .)حن ین ھم ا بعالقت ا بینھ الق فیم دیني، و ع یاق ال ا بالس تمال: ، و قرنھ  االش

  ) .حنوه/بطش( التضاد، و ) العرب/الناس(، ) أخوة/علىً (

  : لمجردات االجتماعیة مجال ا – 2-ب

ارزة؛ كموضوع  ة ب و في ھذا المجال الحیوي یعمد الشاعر إلى طرق مواضیع اجتماعی

رأة الق ، والم ل ، واألخ م، والجھ ى ، والعل ر ، والغن اظ , الفق ن األلف ة م د طائف و حش

اد  اء أبع ي بن دالالتھا ف ھ ، لتساھم ب المجردة ذات االستعمال االصطالحي المتعارف علی

  .ة شاملة ُتفھم من خالل سیاق القصائد أو بعض األبیات فیھا داللی

ي ماضيو من جملة النماذج التي تناولت ھذه المواضیع ما ورد عند  ي قصیدة  إیلیا أب ف

  )الطویل) :                                                ( 2( قولھ) المرأة و المرأة(

  فإّن َجَماَل النْفِس أْسَمى َو أفضلُ     #ُیدَعى َفِضیلًة    إَذا كاَن ُحسن ُالَوجھ             

أْسِرِه   :   و یقول  ِ   َو َكم َحاولْت َحسناُء ما ال ُیؤَمـُل     #َسَعْت الْحتكاِر الُحسِن فِیھا ب
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دائِـٍم                 ِ َس ب   َو إْن ھَو إال َزْھرًة لَسوَف َتذُبـُل #   َو َتجھُل أّن الُحسَن لْیـ

رأة"فاألبیات تعبر عن رأي الشاعر في  ي موحد من خالل تضافر " جمال الم د دالل كبع

  )تذبل/ یؤمل/ جمال النفس/فضیلة /الحسن (دالالت فرعیة أللفاظ مجردة من مثل 

ا  ة أھمھ روابط داللی دالالت ب ذه ال ین ھ اعر ب الق الش ا ع رادف: كم مى( الت ل/ أس )  أفض

دائم(، ) ال تؤمل/اولتح(، ) حسن الوجھ/فضیلة(االحتواء  ذبل/لیس ب ات , )ت و ھي عالق

إلى ) الوجھ مثال(و نقلت بعض األلفاظ من معانیھا المادیة , ساھمت في بناء الداللة الكلیة

  ) .ُحسن الوجھ(معاٍن مجردة 

وان  القرويوعن عالقة البخل بصفة الفقر و الغنى یورد   ٌم "قصیدة بعن ل ُحل ى البخی غن

  )المتقارب)                                                 ( 1: (یقول فیھا " بالغنى 

  َو لكـْن َبِخیـلٌ َفكنـُت الَغنیَّــا#    َبَدالَِي فِي الُحلِم أنِّي َغنِـيُّ     

ًا     #َو َكْم ُمْعَدٍم لیَس َیملُك َشّیـا     َى ُموِسًرا لیَس ُینفـُق َشّیــ   َحكـ

ا ؟     #الَقلیـِل      إَذا كنُت أْملُك ُدونَ    َ َمـاَذا َعلّیــ َ َیـَس َعلـيَّ فـ   !َو ل

اھرة  الج ظ ي یع د دالل ات ُبع ي األبی اءفف ي األغنی ل ف اظ البخ رز دالالت األلف ھ تب ، و من

ـفاتیحو ھي , .)موسر/معدم/بخیل/غني(التالیة  ـداللة تتصل بصفات مجردة  وھي  م ال

ـد لتتصل بالشاعـر و نقلھا الش) الیسر/العدم/ البخل/الغنى ( ى التجسی د إل اعر من التجری

ـا  ـات و أھمھ رز بعـض العالق دم/موسر ( التضـاد: باإلنسان، و منھ تب و التضـاد ، )مع
ل ( الترادف، و ) أملك/لیس یملك( السلبـي ق شیئا/ بخی یس ینف ین ) ل رادف ب ا ت ا ھن و ھ

  .لفظ و جملة تفسره

درك " قصیدة  میخائیل نعیمة، یورد )لبخلا(و في نفس الموضوع أو البعد الداللي  و ت ل

  )السریع)                                   ( 2:(یقول في بعض أبیاتھا " األشواك 

  فِلِس یكُد اللیل َقبـَل النھـاْر    #    َیا َحاشدا األمواَل فِلًسـا إلى                  
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ٌر َكـأْعواِمـِھ                  ال لوَن فیھا َغیَر لوِن النضارْ #      أیاُمـھ ِصْفـ

س/األموال(و بین ألفاظ مادیة , )صفر/یكد(فمزج نعیمة بین األلفاظ المجردة  ون/الفل و ) ل

ـة ) النھار/اللیل/أعوامھ/أیامھ(أخرى كونیة  لیجسد معنى البخل ، فتكاملـت الدالالت المادی

ردة ة و المج ع الكونی ا, م ات أھمھ ت بعالق ا: وارتبط ل( دالتض ار/اللی واءا)  النھ  الحت

  ) .من الكل إلى الجزء(، و ھو نوع من التدرج ) فلسا/ األموال(, )أیام/أعوام(

فقد تناول في شعره مظاھر و دالالت اجتماعیة كثیرة أھمھا موضوع  نسیب عریضةأّما 

یدة  ي  قص ة، فف ر أو المجاع ة(الفق ا جوع األم) األم المنكوب اول , یصف فیھ ا  بتن و ابنھ

  )الھزج):      (1(موضوع الجوع كبعد داللي عام ، إذ یقول في إحدى أبیاتھا 

اَنـا           َفَنْم ال َعیـٌن َتْرَعاَنـا       #َقَتاُم الیـأِس َغطَّ

  َحِسبَنا الـّنوَر أكَفاَنـا       #إذا َما ُصُ◌بُحنا َحاَنـا        

َقـدْ        #أال َیـا َھـمُّ َیكفیَنـا        َ   َجفـْت َمآقیَنـا ل

  َفنْم یا ِطفُل ال تقلـْق       #ظالُم اللیِل َقْد أطَبـْق    :   لیقول في آخر القصیدة 

ـُھ أْبقاَنــا      #َیعوُد الّنـوُر َو الَروَنْق                               ّ   إذا َما الل

ة ا ع دالل ا م اطع دالالتھ ات تتق ي األبی اظ المجردة ف بعض األلف ل ف ن مث ھ م لجوع و أالم

أس( م/ الی الم/الھ الفرج , /)الظ وحي ب رى ت بحنا(و أخ ور/ُص ق/الن ق/ال تقل ا/الرون )  أبقان

ة  درامي ، و اتخذ من عالق ف ال وبھذه المعاني المتضاربة عالق الشاعر بینھا لبناء الموق

اد  الم(التض ور/ظ ـرادفو , )ن بحنا( الت ور/ُص ا (، ) ن ان ا/غطَّ ام(، ) ترعان الم/قت  ) ظ

  .عالقات أساسیة في سیاق األبیات) جفت مآقینا/یكفینا(والتـالزم 

ع  ي مجتم اھرة ف رأة الع اة الم ھ معان ى موقف درامي آخر لیصور ب كما یعود الشاعر إل

  )الطویل)        ( 2: (إذ یقول منھا , "على َقبِر َغاویةٍ "دفعھا على الرذیلة في قصیدة 

ا   #لَموُت َعاَرَھا   ُھَنا َقبُرھا َھْل طّھـَر ا         َو ھل َخلَعْت َعْن َصیتِھا الظنَّ َو الذمَّ

َمـا   #َنَعْم َیتَساَوى الَعاُر َوالَمجُد فِي الَثَرى          ـا َو ال إثْ   َفَما َضّم َقبـٌر َقـٌط َذمَّ
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  َو ال أْحَمـىَوَجـازْت َجِحیًما ال أَشدَّ    #لَقْد َمارَسْت فِي الَعیِش ُبؤًسا ُمنّوَعا         

ا  ة، وأھمھ د الموحی اظ التجری / الموت:(فلقد حشد عریضة لھذا الموقف كما ھائال من ألف

ّوع )الجحیم/ البؤس/ العیش/ العار/ الذم / الظن / الصیت  ة فن اٍن درامی ا ذات مع ، و كلھ

اة ور المعان ي ص ا, ف ي عالقاتھ ّوع ف ا ن ـمھا , كم رادف: و أھ ـد( الت ـمى/أش ) أح

رى( االشتمال، و)الموت/قبرھا( التالزم، و) المجد/العار(دوالتضا ,) حیمالج/البؤس( / الث

ا/إثما( التدرج، و)  القبر   ).ذمَّ

اس فرحاتیورد   العلم واألخالقفي موضوع   ة " قصیدة  إلی ا " العرب واقف لیشید فیھ

  )البسیط)         ( 1: (بأخالق العرب  في قصیدة اجتماعیة یقول في بعض أبیاتھا 

  فِي الَفھِم ِعنَد ِسواُھم َمْضِرَب الَمثلِ    #َو كاَن أْجھَل َفـرٍد ِمْن َرِعیتِھـم   

ـلِ    #َصفُّوا العلوَم ِمن األوَھاِم إْن َرَجُعوا   َ   بالَخارقاِت إلى األْسَباِب َو الِعلـ

  َسـلْ أّما َعِن األَدِب الّساِمـي َفال تَ    #َسْل َعْن َمَعاِرفھم فِي ُكّل َمسألـٍة    

ا  اظ المجردة باعتبارھ ى بعض األلف م و األخالق عل وم العل اعتمد فرحات في إبراز مفھ

ل/ الفھم (ومنھا, مفاتیح الداللة الكلیة ـلوم/مضرب المث ات/الع ارف/الخارق و ) األدب/المع

ى  اء المعن ا لبن ات بینھ ط عالق ى رب د إل ا عم ذا المجال ، كم ي ھ ھي األلفاظ المسیطرة ف

ا داللي الع ا ال اد: م و منھ تھم( التض ن رعی واھم/م ل(، ) س ل/الجھ رب المث )  مض

ام( ات/األوھ اد السلبيو , )الخارق ل( التض ل/س ة ) ال تس ى عالق د إل ا عم رادف، كم  الت

  )  .رعیتھم/فرد( الشتمال، و ا) معارفھم/العلوم(، ) العلل/األسباب(

ى و في موقف آخر یعرض لفكرة الخالفات االجتماعیة بین أفرا      د عل ة ، فیعتم د األم

  )البسیط)                          (2: (اللفظ المجرد الموحي عند قولھ ببیتین 

ُْم َنغسُل القلَب ِمَ◌ما فیھ ِمْ◌ن َوطٍر #   فِیَم التقاطُع َو األوطـاُن َتْجمُعنـا           )(ق

لـِھ     #َما ُدمَت ُمحَترًما َحقي َفأنَت أِخـي        ّ   أو آمنـَت بالَحَجِر آمنـَت بال
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ن  ر ع ین یعب ام للبیت داللي الع یاق ال ـدة أوفالس بب العقی الف بس زاع و الخ ـات  الن الحاج

ة  اظ التالی اطع دالالت األلف ا تتق ة، و فیھ اطع (الدنیوی وطر/التق ب/ ال ر / القل الفك

ا , )آمنت/الحق/ ات أھمھ و عالق اطع(التضاد و بھا تطف ا/التق ا(، ) تجمعن ت ب ت/آمن  آمن

  ) .بالحجر

            :مجال المجردات الفكریة الفلسفیة  -3-ب

في ھذا المجال كذلك یعمد الشاعر إلى طرق مواضیع فلسفیة شائكة كموضوع الموت  و 

اة في , الحی زم ، و اإلرادة  من المواضیع ذات الطابع الفلس بالء ، و الع ة ، و ال و الحكم

ـھ ة ل ـفاظا خاص اعر أل ـیحشد الش دي، ف یة التجری ة و أساس ات محوری ا كلم ـتخذا منھ ا م

وي , تتقاطع بدالالتھا مع كلمات أخرى داللي والمعن ل ال اء الھیك ة لبن ادین مختلف و من می

  .العام 

و  أبو ماضيمن أھم الشعراء الذین خاضوا میدان التأمل و الفلسفة في أنساق تجریدیة   

  )الخفیف(               ):          1(إذ یقول ,  ھو یطرق باب الموت و الحیاة

  ت  َتساَوى الَجمیُع في َساَحاتِھْ #  ال ُحُدوَد َو ال َمقاییَس فِي الَمـِو     

  إّنَما قْد  َنَجـا إلى ُغُدواتِــھْ #   َمْن َنَجا ِمنُھ َو ُھَو فِي َروَحاتِـِھ     

  :و یقول أیضا

  َسوَف َیمِضي َیوًما بال َرغباِتْ◌ه    #ُكُل ِذي َرْغبٍة َدَنْت أْو َتَسامْت                

ُ ِمن ُمكرَماتِـھْ #   لیَس ُعُمُر الفَتى َو إْن َطاَل إال                ُھ الَحیاة   َما َحوْتـ

خّص الشاعر بعض " سلیمان البستاني"األبیات من قصیدة رثائیة في العالمة المرحوم 

ى د  إل ا عم اة ، و فیھ وت و الحی فة الم رد فلس ا لس ردة أبیاتھ اظ مج د ألف ا , حش و منھ

وت( احات/الم ة/س ى/رغب ر الفت اة/عم ھ/الحی ي , .)مكرمات اظ الت بعض األلف ى  ب ا اعتن كم

ة  دث و الحرك ى الح من معن ال(تتض ل ) األفع ي مث اوى(ف ا/ تس ت/ نج امت/ دن / تس

ا)حوتھ/طال/یمضي ا  , ، و ھي دالالت ترتبط باأللفاظ المجردة ارتباطا وثیق و من خاللھ
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اییس/حدود( الترادفالعالقات، و أھمھا عقد  بعض  ى) (مق ر الفت اة/عم  والتضاد، ) الحی

  ) غدواتھ/روحاتھ/ساحاتھ/الموت(االحتواء، ) تسامت/دنت(, )غدواتھ/روحاتھ(

یعرض أبو ماضي نظرتھ للجمـال، فـیقول  " فلسفة الحیاة " في قصیدتھ األخرى  

  )     الخفیف(َمـْن َیظُن الَحیاَة ِعبئـا ثقیال       #   ُھَو ِعبٌء َعلى الَحیاِة َثقیٌل  ): 1(فیھا

غیـِر َجَمـال           ِ   ال َیَرى في الُوُجوِد َشیئا َجِمیال#   َوالذي َنفُسُھ ب

ا/الحیاة (فمفردات أو ألفاظ  ال/نفسھ/ عبئ ت ) الوجـود/ جم اٍن مجردة تكامل ا ذات مع كلھ

 الترادف : ن خالل بعض العالقات ومنھاوم, لتصور مفھوم الحیاة و الوجود عند الشاعر

  ) .عبئا/شیئا( االحتواء، وعالقة ) الوجود/الحیاة(, )ثقیل/عبء(

رؤیتھ حول ھذا الموضوع بثالثة أبیات إذ  القرويیتناول اإلرادة و العزم و في موضوع 

  )الطویل):                                                            ( 2(یقول 

م اإلنساُن َعْن َغایٍة لُھ    إذ َ َد َما َبیَن الَشجاَعـِة َو الُجْبـِن#   ا أْحَجـ   َتَردَّ

ُوًة       و إْن كاَن َنْذال زاَد َوْھًنا َعلى َوْھنِ    #فإْن كاَن ُحّرا َزاَدهُ الُضعُف ق

  نِ َو أْعظُمَھا َما لیَس ُیـدرُك باألمْ     #و َالناُس أغراٌض َعلى َقْدِر أْھلَھا   

وة/ الضعف/الجبن /الشجاعة /غایة : (األبیات تصدع بصور التجرید اللفظي في مثل / الق

وھن راض/ال در/أغ ـن /ق اني  )األم ع المع ى م ة األول اني المعرفی ابك المع ا تتش ، و فیم

) الجبن/الشجاعة( التضـاد:و أھمھا , المقالیة لألبیات ، فتطفو على السطح بعض العالقات

ردد/أحجم)  (وھن/الضعف( الترادف، و )القوة/لضعفا(، ) نذال/حرا(،  واءو , )ت  االحت

ة  "  المّن " ، و ینتقل بعد ذلك إلى موضوع ) أھلھا/الناس( ي نتف وعواقبھ  على اإلنسان ف

  )الكامل)         ( 3: (إذ یقول " نّزه َجمیلك"بعنوان 

ْه َجمیلَك َعْن َقبیِح الَمنِّ إْن     اَحاَولَت فِ      #َنزِّ   ي ُرتِب الِكراِم ُسُمّوً
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ا#    َكـْم َحّوَل الَمُن الَجمیَل إَھانًة    ً َو الَصدیَق َعّدّوً   َو الَحْمَد َذّما

ة) المنِّ (فعمد  إلى التعبیر عن ھذا المفھوم فیة عمیق د , بنظرة فلس اظ التجری فاتخذ من ألف

ساسیة تتعالق فیما بینھا و مفاتیح داللیة و أ) الـذم/الحمد/ إھانة/ سموا/ المن/ قبیح/جمیل (

یال( التضاد: بین بعـض األلفـاظ األخـرى في روابـط داللیـة أھمھـا  یح/ جم د(، )قب / الحم

  ) .الكرام/ الجمیل( الترادف، و ) عدوا/ الصدیق(, ) ذما

ل نعیمةیطرق " البالء"في موضوع آخر أال و ھو   ھ بعض  میخائی دا ل اب حاش ذا الب ھ

ي موحد و المفردات المجردة محا ـفھوم دالل وال من خاللھا االعتماد على دالالتھا لبناء م

  )المجتث)                               ( 1: (، إذ یقول الصبر علیھ و الثباتھو 

ـــداٍء          ِ   َو قِیـَل َداٌء َعیــاءْ #    و إْن ُبلیــَت ب

  ـّل الَدواءْ فِي الـَداِء كُ #    أْغمْض ُجفوَنَك ُتبِصــْر         

ّحـُد یفـغُر َفــاهْ #   و َعندَما الَمـوُت َیدُنـو             َوالل

ّحِد َمـْھـَد الَحیاهْ #   أْغِمْض ُجفوَنَك ُتبِصـْر                          فِي الل

بالد(فیطرق نعیمة مفردات  داء/ ال اء/ ال دواء/ العی ـحد/الموت/ال ا ) الل ي تتكامل داللتھ الت

ااألولى مع  ات المنجزة  وأھمھ : دالالت السیاق أو النسق الداللي العام وفق بعض العالق

) اللحد/الموت(التالزم ، و عالقة ) الحیاة/الموت(, )تبصر/أغمض(, )دواء/الداء( التضاد

د( االشتمال،  اه/اللح د یطرق ) . ف وت و اللح ي موضوع الم ا ف وفو دائم وزي المعل  ف

ي قصیدة أیضا ھذا الباب بنظرة تشاؤمیة ق اة و الموت ف ین الحی ا ب ادل فیم ة یع وم "اتم ی

  )الخفیف)                                   (2: (إذ یقول , " مولدي

َْحِدِه َغـًدا َو ُھَو ُمكـَره     #إّن َمـْن َجاَء َمھَدهُ ُمكَرھا َیْمـ         ضي  إلى ل

  !ؤٍس َفكیَف َیرَھُب َخْسـَره َعیَش بُ       #َو ُھَو إْن ماَت لیَس َیْخسـُر إال     

 !َو ُھَو حّيّ◌ َیستَھیُن الموَت َمـّره #      مْن َیمْت ألَف َمّرٍة ُكّل َیــوٍم     
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ام ھ الع رد مفھوم ة لس اتیح داللی ا كمف د أیض ردات التجری ى مف د عل ا , إذ اعتم و منھ

را من ال, )یستھین/ خسره/عیش بؤس/الموت/مكرھا( موجودات و ھي ألفاظ تتعالق م غی

ـعالقات.) یـوم/ غدا(و بـعض الكونیات , ) لحده/مھده( ـتبرز بعض ال ا  , ل  التضاد و منھ

  ) .مرة/ألف مرة( االحتواء ) و ھو حي/ من یمت(، ) یمضي/ جاء(,) لحده/مھده(

عن فلك الشعراء اآلخرین متخذا نظرة خاصة عن موضوع  نسیب عریضةلم یبتعد 

  )مجزوء المتقارب):      (1(یتساءل " مام الغروبأ"الحـیاة والموت، ففي قصیدة 

ُ ُســًدى      َو َمـا طاَل فِیَھـا الَمَقـامْ #   أَتْمِضـي الحیـاة

  !َفُسرَعـاَن َیأتِـي الِخَتـاْم #   َو لـْم َنْجَتــِز الُمبتــَدا     

  َرغائِـَب َنْفـٍس َطُمـوحْ     #أَنْمِضـي َو لّمــا َنَنــْل     

دكُّ تلـَك الُصـُروحْ    #ي َو یقِضـي األَمـلُ   أنْقضِ      َ   َو َتْنـ

ا الشاعر  اء رؤی ى بن ا یساعد عل و ھذه كذلك تنتقي ـ  أي األبیات ـ   من ألفاظ التجرید م

اة(حول الحیاة من مثل  ام/ الحی دأ/ المق ام/ المبت دخل ) الصروح/ األمل/ طموح/ الخت و ت

ات أھمھ ي عالق ا ف اظ كمثیالتھ ذه األلف ادا ھ دأ( التض ام/المبت رادف و , )الخت الت
  ) .المقام/الحیاة(، )أنمضي/أنقضي(

  :نتائـج و فوائـد 

اده د أبع ـع و تحدی د , و من خالل رصد مجاالت الواق ى تأكی ھ نخلص إل و تشكیل عالقات

  :تصنیف ھذا المرجع صنفین أساسیین و ھما 

عمد الشعراء المھجریون إلى بوصفھا مظاھر مادیة و كونیة و تاریخیة :   الموجودات -أ

رة  ة المباش ردات ذات الدالل ار مف ارف "  Sens Dénotatif"اختی بعض المع وحي ب ت

ام و الخاص  ع اللغوي الع ان المجتم ي أذھ ة ف اء(الثابت ذه )األدب ى ھ ا حافظ عل ا م ، فمنھ

بفضل السیاقات الجدیدة فحدث نوع " Polysémie"و منھا ما تعددت معانیھ , اإلیحاءات

أثر من  ردات "  Influence"الت ع مف ا م ي تعالقھ ة ف ردات المرجعی بعض المف داللي ل ال
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ھ كل شاعر ذي یرمي ل د ال ى الموح د أو المعن رز التشكیالت , أخرى لبناء البع و من أب

  :األسلوبیة الداللیة في كل صنف ما یلي 

ّیة  - ودات الحس ي الموج ـة : ف اد داللی ن أبع ـراء ع ـر الشع عب

ـا ـوق:(أھمھـ ـدي/الش ة /التح ة ) الدھش ردات مرجعی اطة مف ماء (بوس أس

دان جون/البل ال/الس ة/الجب ات االجتماعی ض الفئ ة )بع ردات مكان ذه المف ت ھ ، واحتل

د, المفاتیح الداللیة ة , فتعالقت في النسق الجدی ذلك بعض المظاھر الداللی رزت ب وب

ف  بین" Isotopie"وظواھر المشاكلة الداللیة , كظاھرة التخصیص الداللي المواق

داخل و  ا الت المتنافـرة أو المتضادة ، كما استحوذت  بعض العالقات الداللیة، و منھ

ین مظاھر المرجع , و االشتمال, االحتواء ة ب ط داللی لسعي الشاعر إلى إیجاد رواب

ي  ت ف ـة و خف ـل مساحـة واسع ة التضاد أو التقاب في أنساق جدیدة ، كما كان لعالق

  .ثم التالزم , و التدرج, ادفمقابل ذلك عالقات التر

ّر الشعراء عن أبعاد : في الموجودات الكونیة  - الكتمان ،الـثبات ، الحـیرة  ( عبـ

) الكواكب/ البحار/ البدر/ النھار/ اللیل(ومنھا , بألفاظ كونیة شائعة التداول) العبث

خرى و تعالقت دالالتھا الـمرجعیة في أنسـاق داللیـة جـدیـدة لـتبـرز عالقـات أ

و قـد سـجلت في ھذا , و التنافر, و االشتمال,  التـدرج ، و  التالزم: كعالقات

و ھذا یعود إلى انحصارھا النسبي في عالم المرجع، , المجال الفرعي نسبا متساویة

فاتخذ منھا الشاعر أدواتـا و وسائل تعبیریة، فّعالة في نسـج أنساقـھ الداللیة  أضف 

ھر الداللیة كـالتخصیص الـداللي و ظاھرة تفریع إلى ذلك بروز بعض الـمظا

وظاھرة االقتـران .) الثلـوج/ األمطار/الشتاء (الداللة الـكلیة إلى دالالت فرعیة 

اللفظي ؛ أي اقتران المعاني لتداول اقتران ألفاظھا بـبعض البعض كاقتران الخوف 

  .بالظالم و األمن بالنھار و النور 
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ة :  في الموجودات التاریخیة - ردات المرجع التاریخی ى مف لجأ الشاعر المھجري إل

ـأساة فلسطین  و  ة ، و م الحروب العالمی ارزة ؛ك التي تحیل إلى أحداث ماضیة و ب

تعماریة  ة االس ة, الحرك ات العربی حة , و النِزاع ردات مس ذه المف ى ھ فى عل و أض

  : شعریة و ھذا بطرق عدیدة أھمھا 

ار السالم/فلسطین (ظ أخرى إبدالھا في النسق الداللي بألفا - ود(، ) دی الضعفاء /الیھ

  ) .األقزام

ة  - ة أو كونی اٍن مادی ردات ذات مع ع مف الق م ي تع ا ف رب(دخولھ ا/الح )  جناحھ

  ) .ظالمھا/الحرب(

ا التضـاد و       داللي، و منھ ى النسق ال و بذلك برزت بعض العالقات و سیطرت عل

رادف ات ا, الت ة العالق ى بقی ـتواء عل ـرى و االح افر, ألخ ا التن ـتدرج و , و منھ و ال

ى  ات األول ك  أّن العالق ن خالل ذل دو م تالزم، و یب واء(ال رادف ، االحت ) التضاد ، الت

 .عالقات أساسیة في جمیع الحقول الفرعیة الخاصة بالموجودات 

دة:  ب ـ في المجردات  ة تتصل بالعقی ع, بوصفھا مظاھر معنوی فة , و المجتم و الفلس

ي سبیل عمد الشع ة ف ا الخاصة و المتداول ا بحشد مفرداتھ ر عنھ ون للتعبی راء المھجری

 :بناء مجاالت فرعیة و ھي  

ي الشعر المھجري من خالل : المجردات العقائدیة  - و ھو مجال فرعي مطروق ف

ردات  ان(مف دین/ الصالة/ اإلیم ث/ال ا) البع ة خاصة أھمھ اد داللی ر عن أبع : للتعبی

رتبط , )توبةال/ المغفرة/ الدعاء ( دالالت ت اظ ب ا الشاعر المھجري ألف د لھ و قد حش

ذه , )الوفاء/الحلم/الصدق(بالعقیدة أو السلـوك الفردي  دعیم ھ كما لـجأ الشاعر إلى ت

ـة  اظ مادی ة بألف ة الفرعی اد الداللی اء ( األبع راب/الم ـفرس/ الت ب/ ال رى )  القل وأخ

و , و أھمھا التضاد, المسیطرة من خالل بعض العالقات) یومي/ غدي/األبد(كونیة 

ر و , الترادف:االحتواء في مقابل  و التدرج ، و قد وظف التضاد لحل إشكالیة الكف

 .و اعتمد التداخل إلبراز فكرة تـعدد المظاھر العـقائدیة و تداخلھا , اإلیمان
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ة  - ردات االجتماعی ي المج یع : ف عراء بمواض ھ الش ذلك طرق ي ك ال فرع و مج و ھ

ل/العلم/الفقر( رأة /األخالق/الجھ اظ شائعة )الم ھ ألف ل(، و حشدوا ل ى/بخی ر /غن فقی

ار/ ة/ الع ھ )الرذیل ة ب ة الخاص اد الداللی م األبع ن أھ وي(، و م ال األنث تم  /الجم الی

یاع ع/والض م المجتم ابع , )ظل اظ ذات الط ض األلف ى بع اعر عل د الش ذلك اعتم و ل

ل/ أعوام/ مأیا(و بعض مفردات الكون , )الذھب/األموال(المادي  ار/ اللی اء )النھ لبن

رادف  :و لقد سیطر في ھذا المجال, ھذه األبعاد الخاصة واء، و الت التضاد، و االحت

ة   دد المظاھر االجتماعی رزان تع ین أساسیتین تب رادف، و التضاد كعالقت رز الت و ب

 .و التالزم لعدم الحاجة لھما , وتضاربھا في نفس الوقت ، كما انحصر التدرج

حشدت ) البالء/الحیاة/الموت(و یتناول مواضیع ):  التأملیة(مجردات الفلسفیة في ال -

ا  اد خاصة أھمھ ر/الصبر(لھا ألفاظ ذات معاٍن مرجعیة للتعبیر عن أبع ق/الكب ) القل

ات  ا عالق وفق عالقات كثیرة سیطر علیھا التضاد، و االحتواء  والترادف باعتبارھ

 .أساسیة في حقل المجردات 

II  - د الموقف أبعا)POSITION ( و عالقاتھ:  

ة أو         الموقف ھو السلوك المادي أو المعنوي الذي یتخذه الشاعر إزاء قضیة أو حال

ل  رف یمث ین كط مون مع ا(مض ل ) األن ي تمث رى الت راف األخ ف األط ل موق ي مقاب ، ف

ا آخر ُمساندا أو , )اآلخر( ُمعارضا  و التي تتخذ من القضیة أو الحالة أو المضمون موقف

ي شكل  ل الشعري ف ة بالعم ع األطراف الفّعال د جمی ذا الموقف عن ر ھ ا یتمظھ و عادة م

و غالبا ما تسیر ھذه , أو في شكل صفة أو حالة تترجم ھذا الموقف, )فعل(حدث أو حركة

الـمواقف أو الـصفات أو األحـداث في مجاالت معینة تترجم ُبعًدا داللیا واحدا في تالحق 

ذه األحداث و تكامل و ت ین ھ ة ب واشج دالالت الفعل أو الصفة فیھا رغم الفروقات الداللی

الین  ق مج عر المھجري وف ي الش ف ف اد الموق نتناول أبع دد س ذا الص فات ، و بھ أو الص

مجال الصفة والذي  یتفرع إلى حدث األنا و حدث اآلخر و ,  مجال الحدث: ھامین ھما 
  .ة األنا و حالة اآلخرو الذي یتفرع كذلك  إلى حال الحالة/ 
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  ) MOUVEMENT: ( )الحركة(أبعاد الحدث  - أ

إلى " Y.nida"توصلـت اللغویـة األمریكیـة یوجین نیدا :  مجال حدث األنا - 1- أ

ویوصف ھذا التصنیف بأّنھ عالمي إذ , وضع تصنیف آخر في بناء الحقول الداللیة

الحوادث، و یعد ھذا یحتوي على حقل الموجودات، والمجردات ، و العالقات ، و 

إذ یشمل الكلمات التي تعبر عن الحـوادث المختلفة و , األخیر من أھم الحقول الداللیة

وتحدید دوره في تركیب الجمل إذ )  Verbe) "1"یتلخص فیما یطلق علیھ بالفعل 

تعّد  التمثیالت الداللیة للجمل التي تؤلف عناصر التركیب و تعیین العالقات النحویة 

إذ تـساھم في اغتناء الـبحث الداللي ,ذه الجمل الفعلیة ھامة وضـرورّیة داخل ھ

وخاصـة إذا صاحب ھذا التحلیل االھتمام بـاألنساق الصرفیة للعناصر التركیبیة داخل 

" E-Zola"، و لیس غریبا أن یصف رائد المدرسة الطبیعیة أمیل زوال )2(الجمل 

الحیوان الذي خلقتھ الوراثة والبیئة اإلنسان أو الكائن البشري ب) م1902- 1840(

  ).3(یتلقى منھا أفعاال و یصدر ھو بسببھا أفعاال أخرى 

ة          ب اللغوی من المسلم بھ كذلك أّن الفعل النحوي رغم بساطتھ و بروزه في التراكی

ال  اك أفع النثریة أو الشعریة إال أّنھ قد یكشف عن مخالفات و فوارق داللیة جوھریة  فھن

ر-أراد(و ھناك أفعال ُمدركة معنویا مثل , )قف/ خرج/ینكسر(ة مادیا ُمدرك َم  -فكَّ و , )َفھ

م  اء فھ ى بن ـساعد  عل إدراك كیفیة توظیف ھذا الفعل و عالقاتھ بالنسق الـداللي الشامل ی

  ) .4(موضوعي 

ى        لقد اھتم الشعراء المھجریون بداللة الفعل البشري في العمل الشعري و عملوا عل

ف إنسانیة  تشكیلھ وفق تصورات و میول شعریة خاصة ، و اتخذوه مطیة لتصویر مواق

                                                             
 .  141-140ص ,التحلیل الداللي , كریم زكي حسام الدین : ینظر  – 1
 . 17-16األسلوبیة و علم الداللة ، ص , ستیفن أولمان : ینظر  – 2
-63ص , م ،الجزائر 1984,  1محاضرات في نظریة األدب ، دار البعث ، ط, شكري عزیز الماضي : ینظر  – 3

64  
ص , جزائر، ال1992,الفعل زمنھ و إعرابھ و تصریفھ ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ,بدر الدین بن تریدي :ینظر  – 4

05  . 
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ة انیة معین اد إنس ن أبع نم ع ؤالء , ت ن ھ رانو م ل جب ران خلی وان  جب یدة بعن ي قص ف

  )مجتث فن الموالیا)                                           (1: (إذ یقول " الشھرة"

  َعـلـى الـّرْمــلِ #     كتبُت فِي الَجزِر َسطـًرا  

  َمـَع الـَعـْقـــلِ #    أْوَدعُتھ ُكـلَّ ُروِحــي   

  و أْستْجلـــِــي#     َو ُعدُت فِي الّمّد أقــرأ   

  ِســَوى َجْھلِـــي#    َفلْم أِجـْد في الشواطـِئ        

ة الفعل و ھوفن شعري ُمحدث ركز فیھ الشاعر على مكا, " الَموالیا" فالقصیدة من فن  ن

من خالل مجال القراءة و  )الضیاع و الشرود(و دوره في بناء النسق الداللي , أو الحدث

وھي )  أستجلي/لم أجد/أقرأ/عدت/أودعتھ/كتبت:(الكتابة و التعلیم ضمنھ مفردات الحدث 

فـتنم عن داللة البحث و االستسقاء  بینھا و من خالل , ذات مـعاٍن تـصور مـواقف معینة

یاق  ا الس ات أھمھ ض العالق رز بع رادف : تب ت(الت ھ/كتب رأ(، ) أودعت تجلي/ اق ، و ) أس

ھ/كتبت(، و نّوع من التدرج الداللي في السیاق بین ) لم أجد/أستجلي( التضاد و ) . أودعت

ذلك  رز ب دا ، فیب ا واح في موقف آخر یتخذ الشاعر من حدث األنا و حدث اآلخرین موقف

ة الشیوخ"ي قصیدة بین الَحدثین ف االحتواءعالقة  ا "حرق ات منھ ي أبی ول ف )                                                     2: (، إذ یق

  )الرمل(

  !فِي َیِد الّساقِي ُكنوِر الَقبــِس #  َكْم َشِربَنا ِمن ُكؤوٍس َسطَعْت   

َثغـِر ال   #َو َرشْفَنـا ِمْن ِشفـاٍه َجمَعْت         ِ   )( !َعــِس َنغَمة اللطِف ب

ُـِس #   َو تلوَنا الِشعَر حّتى َسِمعـْت                !ُزھُر األفالِك َصوَت األْنف

ي    ع اآلخر ف ا م شربنا (في األبیات نسق من األفعال و األحداث الصادرة من ذات األن

فنا/ ا/رش الم .) تلون ن ع ردات م ت بمف ة ارتبط وة و البھج وحي بالنش اٍن ت ي ذات مع و ھ

ة , )الشعر/شفاه/وسكئ(الحس  ر تابع وھي بدورھا مرتبطة بأوصاف في شكل أحداث غی

ر  ا و اآلخ داث األن طعت(ألح ت/ س معت/ جمع ى ) س داث األول ع األح اظرت م ا تن لكنھ

                                                             
 . 348ص , المجموعة الكاملة : جبران خلیل جبران  - 1
 342ص  , المرجع نفسھ  - 2
  .وھو القدح أو اإلناء الكبیر,جمعھ ِعَساس  : العسُّ  - (*) 
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دالليبوساطة ھذه العوالم ، مما یوحي بنوع من  ي ال ي  الرق فنا/شربنا(ف ا/رش جراء )تلون

ت , إسناد ھذه األحداث إلى عوالم حسیة ة فانتقل ا و اآلخر من دالل ي األن ة الحدث ف دالل

ا  ة و أھمھ ات الداللی رز بعض العالق ھ تب درج : سلبیة إلى داللة أخرى إیجابیة ، و من الت
  .، و ھما عالقتان أساسیتان في السیاق الشعري )تلونا/شربنا( التنافرو , )رشفنا/شربنا(

ورد  التحرر و االنعتاقو في معنى أو بعد  ادة ی و ماضيمن عالم الم ا أب ي قصیدة  إیلی ف

ى أو السیاق " المجنون" ا لتجسید المعن ا و تتضافر بمعانیھ ا أحداث األن والى فیھ ا تت أبیات

  )الرجز)                                              (1: (الداللي العام إذ یقول 

ِال ِسر#   َخلْعُت َثوًبا لم ُتفصلُھ َیدي         َبالِ َو ِھمُت في الواِدي ب

  َو َخلصُت ذاتي ِمَن األْوَحـالِ #   َوِخلُتنِي انطلقُت ِمْن َسالسلي   

ِة   :    لیقول  َ   )مجزوء الوافر(َعْن َجـار و َعن ِخـدِن    #  َفَما أبِكي ِمـَن الُغربـ

اق ) ما أبكي/خلصت/انطلقت /خلتني /ھمت/ خلعت(فتتوارد األحداث  لتجسید داللة االنعت

/ السربال/الثوب (یل معالم ھذا المجال في التخلص من عوالم السیطرة و تشك, و التطھر

ل ال/السالس ة/األوح ا , )الغرب ات أھمھ ا بعالق ا بینھ الق فیم ة تتع داث متالحق ي أح و ھ

رادف: ت( الت ت/خلع ت(، ) خلص ت/ھم افر، و) انطلق لھ (التن م تفّص ي/ ل ا أبك وإذا ) . م

ذین القرويانتقلنا إلى  ك ال ا الشاعرة و  لوجدناه من أولئ ة شدیدة بحدث األن وا عنای اعتن

ـورد بعض " تسبیحة الحّب " موقفھا الحاسم من مواضیع الحیاة المختلفة،  ففي قصیدة  ی

ول  ك یق ي ذل دام  وف روح التحدي و اإلق وحي ب ذي ی ذاتي ال األبـیات التي تعج بالحدث ال

  )الوافر(          ):                                                      2(

نسُف َغیظُكم بالِحلم َنسَفا#    َسأْجرُف بغَضُكم بالُحب َجرًفا     َ  َو أ

ُكم َرحیَق الّصفِح َصرفا                 و أطفُئ فِیكم َما لیَس ُيٌ◌طفئ#    َو أنھل

  َو أشفِـي ِمنُكم َما لیَس یُشَفـى

                                                             
 472ص ,األعمال الشعریة الكاملة :ـ إیلیا أبو ماضي  1
 . 607األعمال الشعریة الكامة ، ص : الشاعر القروي  – 2
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ى توحي بروح ) أشفي/ أطفئ/ أنھلكم/ انسف /أجرف(فمفردات  التغییر الجذري القائم عل

ـمعنویة  وة ال ـادیة و الق ي مجال , )الحبّ (أساس القوة الم ا ف ـفردات تسیر معانیھ وھي م

د ة , واح رز عالق ة لتب ات مختلف ي عالق اثف ف رادف و تتك رف:(الت ف/أج )  أنس

وان ). أشفي/أطفئ( التدرجو , )أطفئ/أنھل( یتخذ "قطع الحدیث"و في قصیدة أخرى بعن

أفعالھ و أفعال أحد أصدقائھ مجاال واحدا ضمنھ داللة من دالالت الصداقة و  القروي من

  )الكامل)                                                   (1: (الوفاء فیقول 

  َجرَحْت َعواِطَفـُھ فما أقَسانِـي#    ألفیُت في َسْمِع الَحبیـِب ُكلیَمة      

َقطِع لَسانِي#     َسُح جفَنُھ    َقطَع الَحدیَث وراَح َیم       ِ ُْجزى ب   َفـوِددُت لْو أ

  َو َرجعُت ِمن َنَدِمي أُعُض َبنانِي#    َفطفِقُت ِمن ألِمي أكفكُف أدُمعي      

ـولُ واخَجلـي إذا القیُتـُھ       ُ   َفبأي َوجـٍھ َعابـٍس یلَقـانـِي#     وأق

ـھ َفمـدَّ َیمیَنـُھ       ِ رَقـٍة َو َحَنــانِ    #  َحّتى َظفرُت ب ِ   َو َرَنـا إلّي ب

و كالھما متعالق باآلخر تعالق األسباب , فاألبیات مبنیة على أحداث األنا و أحداث اآلخر

القیتھ / أقول/ أعض/رجعت/ أكفكف/طقفت/ أجزى/وددت/ ألقیت(فأحداث األنا . بالنتائج 

رت/ ائج ) ظف ورة نت ي ص ر ف داث اآلخ ع أح یاقاتھا م ي س الق ف ع(تتع ت قط راح / جرح

رة ) دنا/فمد/یلقاني/یمسح ات كثی ، و تتكامل مع بعضھا لتجسید معنى الوفاء ، ضمن عالق

) أكفكف/طفقت)  (أجزى/وددت(، ) راح /قطع(التدرج ) جرحت/ألقیت(التالزم : و منھا 

  ) .مّد یمینھ/ظفرت(الترادف 

ذات الحدث ا نسیب عریضةو في تشكیل داللي من نوع آخر یفّرع         لصادر من ال

ین أو حدثین  ى فعل ـذات(إل ـذات و حدث جزء من ال ن ) حدث ال ـعنى م ذلك م ـیشكل ب ل

  )مخلع البسیط)                 (2: (یقول " رباعیات"ففي قصیدة ) التیھ(معاني 

ُو َھًوى َمـرَّ في الُعَجـاجْ #    ََو ِسرُت َو القلُب فِي اصطحاِب      نقف

ـال انِزَعـاجْ #   َشوقــا   أَنـا َوعینِـي َنطیـرُ  ِ   َنسیُر َركًضـا ب

                                                             
 .  455ص : لمرجع السابق ا – 1
 . 83األرواح الجائرة ،ص: نسیب عریضة  – 2
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ھي مفردات الحدث الذي یجمع ذات الشاعر بقلبھ و )  نسیر/نطیر/نقفو / سرت(فمفردات

د ي واح ف درام ي موق ھ ف ة , عینی د عالق ا تتجس درجو بھ رت( الت و/س لو, )نقف  التماث

ت )  نسیر/نطیر( ي سیاق البی ي . ف ى العشـقو ف ل  معن اس فرحینتق ى طـریقة ات إلی إل

ي  ا في صیغة الجموع فُیعل أخرى في سـرد الحدث مـعتمدا على الحدث الصادر من األن

: ذلك من قدره و یترفع على ذات اآلخر من خالل داللة الحدث في فعل الجماعة إذ یقول 

  )الكامل)                                                              (1(

ـو إلیـكِ  ُ َعـاِد َوالءَ     #ُنفوُسنـا ُمشتاَقـًة    َتھف ِ   َولِھي َتزیُد َعلى الب

  َخلَف الّرماِل الَواَحة الخضراءَ #   َتْھَوى ُسُھولِك و الجباَل وَتشَتِھي    

و(فمفردات  د /تھف ذات الشاعرة ) تشتھي/تھوى /تزی ة صادرة من ال ذات دالالت َحمیمی

ى و ھـي الـنف, المجسدة في جزء من أجزائھا س التي جاءت بصیغة الجموع لتضفي عل

ار ي و الفخ ن الرق ا م ة نوع ا, الدالل ات و أھمھ ض العالق د بع ذلك تتجس رادف: و ب  الت

  ) .تزید/تھفو( التدرجتشتھي ، /تھوى(

  : مجال حدث اآلخر – 2-أ

ف  ة لیص رى المقابل ذات األخ لوك ال ن س ر ع رى لیعب االت أخ ي مج اعر ف طر الش یض

االحدث الصادر منھا سو ا أو معنوی ان مادی ذا الشاعر من , اء أك ـف ھ ـھ یتضح موق ومن

الحالة أو المضمون عبر تشكیل أنساق الـحدث الداللیة الـمجسدة لموقف اآلخر من خالل 

ا , أفعال تصدر عن الذات مباشرة ق بھ نفس (أو عن أشیاء تتعل ب/ال ، و )الجـوارح/ القل

ـا یخاطب الشاعر ذات اآلخـر في صـیغ مف ذا عادة م ة  و من  صور ھ ردة أو جماعی

ا  جبران خلیل جبرانالمجال مخاطبة  دا داللی دًیا ُبع للذات األخرى في صیغ الجماعة ُمب

  )الرجز) (2: (إذ یقول , "إذا غزلتم"یصور تحدي الشاعر لھما بقصیدة 

یلَي الَمـالمْ #   إذا َغزلُتم َحـوَل َیوَمي للظُنـوْن     َ ُم َحوَل  ل   َو إْن َحَبكت

ُوا من كُئوسي الُمـدامْ      #فلْن َتُدكّوا ُبرَج َصبِري الَحصیـْن     َو لْن تزیل
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ي  ال الماض ین أفع ین ب ي البیت اعر ف اظر الش زلتم(ن تم/غ ارع ) حبك ال المض ین أفع و ب

دكوا( وا/ت ة) تزیل لبي, المنفی ل الس ى الفع ة عل ي الدالل ا ف رز , وھي تتكامل داللی ھ یب و من

ى عال ائم عل دي الق ة التح رادفق یة الت ة أساس زلتم(كعالق تم/غ افر ، و ) حبك التن
نفس . ، و التنافر ھنا یصور و یعدد معنى التحدي ) تزیلوا/تدكوا( ة آخرى و ب ي حال و ف

داث  ة أح ورد مجموع دي لی دأ التح ران مب وي جب رى  یق ذات األخ ي ال وع ف یغ الجم ص

  )الرجز(               )             1: (إذ یقول " سكوتي إنشاد"متسلسلة في قصیدة 

  َو َسـاوُروا أیاَمَنـا بالِخَصــامْ      #لُوُموا َو ُسُبوا َو العُنوا و اْسخـُروا    

امْ      #َو ابُغوا َوُجوروا وارِجُموا واْصلُبوا     َ ُر ال ُیضـ وُح فیـَنا َجوَھـ   َفالرُّ

ي  التنافرو , الترادففأفعال األمر المتسلسلة تدخل فیما بینھا في عالقات  في آن واحد  ف

ات  ذه المترادف داخل ھ ى ت د عل بوا(تشكیل داللي مضطرد یعتم وا/ُس افرات )   العن والمتن

، و ...)فالروح فینا(، لیبرز في األخیر النتیجة و الغایة من ھذه األفعال )اصلبوا/ارجموا(

دما صاغھا الشاعر ف ي صوت منھ یبرز التحدي و الرقي الداللي المتصل بذات األنا عن

  ) .فینا/أیامنا(الجماعة 

رز   ر یب ي آخ ى دالل ي معن ي ف و ماض رى   أب ذات األخ خطھ لل ر(س الل )  اآلخ ن خ م

  )البسیط)   (2:(، إذ یقول"ُعباد الذھب"الحدث الذي یصدر عن أحدى متعلقاتھا بقصیدة 

مَ    #َماتْت َضمائُرھم فِیُھـم أنانیـة          ـمُ فلیَس ُتنشُر َحتَى  ُتنشُر الرِّ

ُھم أوال َخالَق لھُم         َھـمُ     #ساءْت َخالئِق   إال الَشَراھُة و اإلیثاُر و النَّ

ِّھمُ     #إذا َرأوا ُصوَرة الدیناِر َبـارزة              وا  ُسجوًدا إلى األذقان كل   َخرُّ

ھ        ِ ُ و الَقسَ      #َقد أقَسُموا أنھم ال ُیشركوَن ب   مُ بْئَس اإللُھ وبئَس القوم

وع الحدث    رر وق اعتمد أبو ماضي على الحدث في إطاره الزمني الماضي لیجسد و یق

ي سیاق , )أقسموا/ خروا/ رأوا/ساءت /ماتت (في  ي ف ى المضارع المنف د عل ا اعتم كم

و تتقاطع دالالت ھذه األحداث في صور تتعلق بذوات , )ال یشركون/لیس تنشر(الماضي 
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ا  ض متعلقاتھ ر و بع مائر(اآلخ ـھم/ھم ض ات .) خالئق ى عالق اد عل رادفباالعتم  الت

ت( ر/مات یس تنش درجو, )ل وا/رأوا( الت رُّ ـتواء ، ) خ موا (االح ركون/أقس ي ) ال یش و ھ

ي الموقف  عالقات رغم تنوعھا إال أّنھا تتجھ نحو بناء المعنى أو البعد الداللي الـسلبي  ف

  .المصور 

ي كما قد یعتمد الشاعر على تنویع أزمنة الحدث  بین المضي و المضارعة في سیاق دالل

مشترك یبرز موقفا إیجابیا متصال بذات اآلخر مع الحفاظ  على صیغة الجموع كقصیدة 

  ) مجزوء الكامل):            (1(، إذ یقول لنسیب عریضة)  نخب الجنود(

ـا َغـَدا  ِوزَرا       #َرِغُبوا الِغنا َكِرُھوا البَقـا           لمَّ

َفَضا     فَ          َنْحو الـِعدى َخطَرا     #مَشوا َعلى َجْمِر ال

  َیِة َو الَمَدى  أْمـَرا     #َیبُغوَن ِمْن َحَرِز النِھـا           

  لِة َو الـُھَدى َنْصَرا      #َیشُرون في ُسوِق الَبَسا             

ُدوا بالَنـاِر فِي                َجْھـَراَیوِم الـفَِدى       #َفتَعَمـ

ین الماضي  ا ب ف زمن داثا تختل ف أح ذا الموق وا (فحشد عریضة لھ / مشوا/ كرھوا/رغب

دوا ارع , ) تعم ین المض ون(و ب رون/ یبغ رز , )یش ة لیب ي الدالل ا ف اطع بینھ اد و ق التض
ة ، و) كرھوا/رغبوا( درجفي صورة المقابل ال  الت ة أفع ین ثالث )  یشرون/یبغون/مشوا(ب

درج) یشرون/ یبغون(ین بالتنافر وفیھ اعتمد  ى المت ى حدث , لیعدد في المعن و خلص إل

لفا) تعمدوا( دة س ى النتیجة الحاسمة و المؤك و ھي الشھرة , في صفة الماضي لداللة عل

و في مخاطبة الذات اآلخرى بصیغة المفرد لبناء بعد داللي ) . یوم الفدى جھرا(في قولھ 

ـ القرويیـورد  اإلكبار و اإلجاللینم عن  ـاضي"صیدة ق و م ا أب را " إیلی اه و ذاك ا إی راثی

  ) 2: (و من السیاقات الداللیة التي عبرت عن ھذا المعنى قولھ , بعض خصالھ

  )الكامل(ال َیسكُت الَجوعاُن َحتى  ُیطَعَما     #إْن َتكرِه الشكـَوى أزْل أْسباَبَھـا      

م الَباِكي فِصـْل      َ مـا ًَحبال    #أو ِشئَت أْن َیترَنـ   على َشَفة الَحفیِر َتَصرَّ
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  َرھَن الكآبِة فِي ظالٍم كالَعَمـى#    أِعـِد البَشـاشـَة للذیـَن َتركَتُھـم    

  َو َیكاُد َیقتلَھا لُرؤیتـك الَضَمـا    #التي َترِوي الظَما   " َجَداولك"َو أِغْث   

ا (ادرًة عن ذات اآلخر إّن ما یمیز ھذه األبیات ھو اعتماد القروي أحداثا أو أفعاال ص إیلی

/ أزل(عن طریق األمر الذي اتخذ منھ وسیلة من وسائل إبراز حدث اآلخر ) أبو ماضي

ت )  إیلیا أبو ماضي(و ھي أفعال قد صدرت بالفعل في حیاة , )أغث/ أعد/ فصل ومازال

ا ات و منھ ي عالق ر ف ذه األوام الق ھ ذلك تتع عره و ب رأ ش ْن یق ي َم در ف تالزم: تص  ال

ئت( ل/ش ره(، )فص ـترادفو , )أزل/تك د( ال ث/أع اد ، و )أغ ل/ أزل(التض ین ) فص و ب

  .مضارع و ماٍض ) شئت/تكره(فعلین 

ذات  ا ك ین حدث األن ردة و ب ذات مف و في ظرف آخر یزاوج القروي بین حدث اآلخر ك

, لیبرز من خاللھا موقف األنا من اآلخر في تعالق األحداث ببعضھا البعض, مفردة كذلك

ي قصیدة  و منھا ا ف ھ الصادرة  كم ل أحداث لبي بفع فح"یبرز موقف اآلخر الس ، إذ "الَص

  )الوافر):                                 (1(یقول في بعض أبیاتھا 

َّى         ي أذ َتَجنـ ـي َعُدوِّ ِ ـي    #َتحیَّـَر ب   َعليَّ َفـما سألـُت َعـِن الَتجنِّ

  َو َما َیلَقـى ِمن اإلحَسـاِن ِمّنـي#    ِمنــُھ    َو َقاَبـل َبیـَن َما ألقـاهُ     

ُغرُق في األَنـاِة و فِي الّتأنِـي     #ُیبالُغ في الِخَصاِم وفِي الَتَجافِـي          فأ

ُھ و َیـَوُد َموتـي        ِّي#    أوُد َحیـاَتـ ِّي و الَتمنـ   وَكـْم َبیـَن الَتمنـ

و بین أحداث ) یود/یبالغ/یلقى /قابل /تجنَّى /تحیَّر (قابل القروي بین أحداث الذات اآلخر 

ي استمراریة , )أودّ /أغـرق/ألـقاه/سألت(األنا  و ھي في غـالبیتھا أفـعال مضارع تجري ف

ا كنتیجة ألحداث  ى الصفح الصادر من ذات األن اء معن ات لبن دائمة ، و تتعالق في األبی

ر( التضادسیاقات اآلخر في عالقة و منھ تتحدد سیاقات الداللیة لألنا مع , اآلخر ا / تحی م

ودُّ / أودُّ (، ) أغرق/ ُیبالغ(،) یلقي/ ألقاه(، ) سألت ات الخاصة ) ی ب بعض العالق ى جان إل

ى/تحیر( التدرجومنھا , بكل سیاق على حدة  ي حدث آخر و) تجن افرف ) أود/أغرق( التن

  .في حدث األنا 
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ائن آخر  حدث اآلخر و إلیاس فرحاتو في حالة أخرى یجسد  ذات ك یقابلھ ال بذاتھ بل ب

الحیوان  ل ب ر ب ق بالبش ذئب(ال یتعل ول ) ال تھجانللوص خط و االس ة الس ى دالل إزاء   إل

  )السریع):                                      (1( طبائع بعض البشر، إذ یقول 

  ُمتَخَمـا َو أنَت َتسُطو َجائًعا وَ #    الـذئُب ال َیسُطو إذا لْم َیُجِع      

  َو الـَريِّ ما َتزَداُد  إال َنَھَمـا      #َبْل أنَت یا إنساُن ِعنَد الشَبِع       

  )البسیط:                                                                (لیقول 

  َبَعـاللَجائعیـَن ِمـَن الُذؤبـاِن إن شَ     #الذئُب َیترُك شیًئا ِمن فریَستِــھ        

  َیسَعى لَیسلَب طاِوي الَبطَن َما َجَمَعـا    #َوالمْرُء َوھَو ُیداِوي الَبطَن ِمْن َبَشٍم      

ذات اآلخرى بالشكل  ع أحداث ال ا م ل داللی وان تتقاب ي الحی ذات ف / ال یسطو(فأحداث ال

زداد(و تفترق في ذات اآلخر , )یسلبُ / یترك) (تسطو داوي/ ت ذئب, )یسعى/ ی  و ذات ال

ع( م یج بعا/ل ائع , )ش ا(و ذات الج ا جمع ل , )م ن مث ة م ات الجانبی ض العالق رز بع لتب

ة و )شبعا/ لم یجع(، )یسعى/تزداد( الترادف ة اإلنسان الطامع ، و ھي عالقة تـجسد طبیع

  .بین اإلنسان و الجائع )ما جمعا/سلب( التضادطبیعة الذئب القنوعة ، و عالقة 

  )Situation) (الَحالة(أبعاد الوصف  - ب

ة عن مجال الحدث أو   :مجال وصف األنا  -1-ب ال یختلف مجال الوصف أو الحال

ذات ل بال د یتص دث ق ل ألّن الح رھا , الفع رة تفس ائل كثی رة بوس ھ مباش ف ب فتوص

ى الصفة(المعارف النحویة و الصرفیة في مباحث كثیرة منھا  دال عل ر ال النعت /الخب

ولا/اسم الفاعل/الحال المفردة أو الجملة/ م المفع ، وھي معارف تساعد في ضبط  )س

ى  د عل ي خـاص یعتم بعض السیاقات الداللیة التي تسعى إلى بناء مفھوم أو نسق دالل

ذا األسلوب  د شعراء المھجر ھ ذلك اعتم ات ، و ل ذه التقنی إبراز موقف ما بوساطة ھ

ر و للوصول إلى تصویر الموقف الخاص بالذات الشاعرة أو الذات األخرى ألّنھ أقص

ى ) الفعل(أوجز طریقة تعتمد على اختصار الحدث  ذات مباشرًة دون اللجوء إل في ال

  .تركیب ھذا الموقف باالعتماد على الحدث الصادر منھا 
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ا , ومن أبرز الصور في توضیح األنا ي ذات األن ھ و الضیاع ف ك التی و منھ إظھار ذل

  )1:(، إذ یقول فیھا ألبي ماضي" مجنون"باالعتماد على الوصف باإلخبار قصیدة 

  )الھزج(أنا الَعاِري ، أَنا الَكاِسـي        #أَنا الَشاِدي ، أنا الَباِكـي    

  أَنا الَساقي ، أَنا الَحاِسـي     #أَنا الَخْمـَرة ، و الـدنُّ           

رة/ الكاسي/ العاري/الباكي /الشادي (فمفردات الوصف  دف/ الخم ) الحاسي/ الساقي/ ال

م من مجموعة تتشكل  من موجودات مادیة أساسھا الشاعر كإنسان والصفات التي تلیھ، ث

ات ) الدف/الخمرة (أدوات  التي وظفت في سیاق الوصف ، و بھا تتشكل مجموعة عالق

، )الَدنّ /الخمرة( االحتـواء، ثم عالقة ) الكاسي/العاري(، ) الباكي/الشادي( التضاد:أھمھا 

ة التضا ى عالق اد عل نفس و باالعتم ذاتي ب ي الوصف ال یئا آخر ف و ماضي ش ورد أب د ی

  )الھزج)                                      (2: (القصیدة إذ یقـول

ُبِحي ، َو ال ُحسنـِي#   و ال ُضعفِي ، َو ال َعزِمي         َو ال ق

  َو َما لِـي َمھـَرٌب ِمّنـِي#   َفَكم أھـُرُب ِمـْن َنفِسـي      

ردات ذات , )حسني/قبحي(، ) عزمي/ضعفي(تضاد ل یعتمد على فالبیت  األو و ھي مف

ون  ھ و الجن ي نفس النسق  بقصیدة . معانٍ  متقابلة تجسد معنى التی د " الطین " وف یعتم

ا  ف األن الل وص ن خ ا م ف األن رز وص ل لیب اد أو التقاب ة التض ى عالق ي عل و ماض أب

  ):3( فیقول في بعضھا , لى متعلقاتھابالتركیز ال على ذات األنا بل ع) اآلخر(األخرى 

  )الخفیف(َو ُبكائِي ُذلٌ َو ُنوُحك ُسؤدْد ؟     #أُدُموِعي َخلٌ َو دْمعَك َشْھـد ٌ           

ّدْ    # َو ابتَساِمي الّسراُب الَريَّ فیِھ             َو ابـتساماُتَك الآللْي الُخـل

  )(ِحیَن أغُدو َشیًخا كبیًرا أْدُرْر     # كنَت طفال إذا كنُت طفال وَتغُدو  :     لیقول 

اء /سؤدد /ذل (والمجردات , )شـیخا/طفال /شھد /خل(فمفردات الموجودات  وح/بك و ) ن

ض  ص بع فات تخ ي ص ان، وھ دیقھ اإلنس اعر و ص اف للش ة أوص ف بمثاب ا تق غیرھ
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ة  ا المقابل اعر و األن ـات الش ر(متعلق ا, )اآلخ ات  أبرزھ ي عالق ت  ف اد:دخل ل (التض خ

ي/السراب(, )شـیخا/طـفال(, )نوح/بكاء(, )سؤدد/ ذل(, )شھد/ ا یتضح مجال , )الآلل وبھ

اف  م أوص ذي یض اعر ال ل ( الش راب / ذل/خ ال /الس ة , )طف ا المقابل ال األن ومج

ع ). شیخا/ الآللي/ سؤدد/شھد( ي آخر یجم ي تشكیل دالل ین صفات  نسیب عریضةوف ب

ة الذات في األنا مع صفات الذات في األ ي سیاق واحد بقصیدة ) اآلخر(نا المقابل ادن "ف

  )الخفیف)                                                       (1: (إذ یقول , "مني

ا َشبیَھان َنْرَعى    !ادُن مني       ِدمَنَة الَعیِش  َجاھلین الَحَبالـھْ  #إنَّ

ا طریدان فِي َقْ◌ْفـ  !ادُن مني    ـھْ رَو ُكّل   # إنَّ َ   ِمّنـا ُیَخاُف  َخَیال

ا ُیراقـب آلـْھ    # وكالَنا َضلَّ الطِریَق َو ال َیـد                 ري َو كُل منَّ

ّي َو أنَت صاحُب ِسّري   :    لیقول  ُؤاِدي یـتلو َعلیَك َجَمالـھْ   #أنَت ِخل   َو ف

ذات فات ال فاتھا و ص ین ص ة ب ن خالل المطابق ا م ى وصف ذات األن د إل ة  َفَعم المقابل

ر( ردات ) اآلخ ي مف بیھان(ف دان/ش ق , )طری ن طری فة ع ان بالص الل اإلتی ن خ أوم

ي ) یراقب آلھ/ ظل الطریق (التركیب الوظیفي الفعلي بالـحدث  ، أو اختصار الصفة ف

رد  فة المف دة بص ردة واح ي(مف ريّ /خل احب س ا) ص ات  ومنھ ح عالق ھ تتض : ، و من

ِّي( الترادف، ) طریدان/شبیھان(االشتمال  درج ، ) صاحب سريّ /خل ق(الت / ظل الطری

ـھ ب آل ورد , ) یراق وال ی ق األح ن طری فات ع ض الص ید بع ى تجس ـاالعتماد عل و ب

ذات " في القفر العظیم"عریضة في قصیدة  ة ال ذات و حال ة ال ین حال ا ب دمج فیھ ا ی أبیات

  )لمجتثا)                                      (2: (لیقول , )اآلخر(المقابلة 

  

ُھوال    #َفِسرُت َوالَركَب َنطِوي         ُحُزوَنـھا والسُّ

  َو َنطلَب الُمسَتِحیال   #َنَرى الّسراَب َفَنرِوي        

ا َو كَنـا         ً   َنھیـُم فِي ُكـل َواٍد    # ِسرَنا َحثیثـ
                                                             

  147- 146األرواح الجائرة ص : نسیب عریضة   -1
 

 .    190ص : المرجع نفسھ - 2
  .بمعنى جواھر الكالم ) الدرر(فعل من مصدر : أدرر  –(*)  



 322

ُو َھـواهُ           ُـؤادِ    #الَقلُب َیـقف   َو َنحُن  إثَر الف

ا وَ  ة َو ھن ذات المقابل ة ال ا و حال ة األن ین حال َد الشاعر ب ي مجموعة أحوال ) اآلخر(حَّ ف

ا( ا/ نطوي حزون ل واد/ حثیث ي ك یم ف ا نھ ـؤاد/ كن ـر الف ، و ھي دالالت تنطوي )نحن إث

ون وم و الظن ي الھم تراك ف ة االش ى دالل روب  , عل وم و الك ة الھم ى دالل ا تنطوي عل كم

افر و) نطلب المستحیل/نرى السراب(، ) نھیم  /طوي ن( الترادفوفیھا تتجسد عالقة  التن
ق"في قصیدة  میخائیل نعیمةو ھو ما فعلھ , ) نحن إثر الفؤاد/سرنا حثیثا( دما " الطری عن

  )مجزوء الرمل)                            (1: (أورد أبیاتا یقول فیھا 

  ـْر ْفـِر َنسَتجلي األث    #َفانتَشرَنا فِي ِجَھات الَقـ   

  ثـاَر ِمن َھذا َوذاكْ        #َو َسـنبَقي َنفَحُص  اآل  

ذاٍب  #    َوسـنبَقى  فِـي انتقاٍل     َ   َو َشَقـاٍء  وعـ

  َو َذھـاٍب َو إیـابْ       #  َوُصُعوٍد  و ُھبـوط ٍ    

ـمفردات  ة ب ذات المقابل ـذات و ال ین أحوال ال ـعیمة ب َد ن دَّ ال(فع ي انتق قاء/ف ذاب/ش أو ) ع

ارات ب ر(عب تجلي األث ار/نس ص اآلث ة , )نفح د عالق ا تتجس رادفوبھ ال ( الت قاء /انتق ش

  ) .إیاب/ذھاب(، ) ھبوط/صعود(التضاد و , )عذاب/

ة :  مجال وصف اآلخر-2-ب ى وصف حال في ھذا المجال یتعرض الشاعر المھجري إل

أو , صفـاتبعرض سلوكھا من خالل نسق داللـي معیـن في ھیئة ) اآلخر(الذات المقابلة 

ي , أو أخبار, أحوال ھ  الت ة تعارض أو تساند مواقف ذات مواقف معین ذه ال و یتخذ من ھ

ذا  تنكشف من خالل السیاق أو البعد الداللي العام و الموحد ، و قد یتعرض الشاعر في ھ

ا ، و  الـمجال إلى الصفة الـمباشرة في األنا الـمقابلة ، كما قد یتعرض إلى بعض متعلقاتھ

إذ یقول , "الثور"و صفھ للحداد بالثور في قصیدة  القرويم نماذج ھذا المجال عند من أھ

  )الخفیف)                                       (2: (

یِر ُمنُذ َبْدِء الُوجوِد      ًرا َودیًعا َكریَمـا   #َحامَل النِّ ِ   َخاِضًعا َصاب
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ـودِ  َغیرَ   #َتقبُل الَوخَز َو الَعذاَب األلیَما     ُ   َشاٍك ظالًما َوَغیَر َحق

ا/صابرا/خاضعا/ َحامَل النیر(فمفردات  ا/ودیع وخز/كریم ل ال ر شاك/تقب ود/غی ر حق ) غی

ّھا أوصاف موجھة للذات المقابلة  ّھا ) اآلخر(كل تنم عن دالالت مختلفة و متنوعة تصب كل

ار ى اإلجالل و اإلكب ي معن ة , ف ات مختلف د صیغت بكیفی ردات(و ق ب /مف افیة تراكی إض

غیر /صابرا)  (خاضعا/تقبل الوخز( الترادف: و تداخلت بعالقات مختلفة، و منھا, )جمل/

ا ) غیر حقود/حامل النیر(التنافر و , )ودیعا/كریما) (شاك ي حد ذاتھ افر ف ة التن ، و عالق

ي موقف  داللي  و ف ف ال ذا  الموق ي ھ ساھـمت بطریقتھا في إبراز خصلتین أساسیتین ف

، "أبطال لبنان "في صیغة الجماعة بقصیدة  ) اآلخر(الذات المقابلة روي القآخر یخاطب 

  )الرمل)                  (1:(و في معنى اإلجالل و اإلكبار یقول 

باَة الّضیم یا َنسَل الكرمْ     #أنتم األمُة إْن ُعـدَّ األمـْم      ُ   یا أ

َدٍم فأْعجبْ     #یا لُیوثـا َبیِّضوا َوجَھ الُعلى    ِ ـَدمْ  ب ِ   لَتبییِض ب

  َفَحُكوا منھا أُسوًدا فِي أَجمْ      #َخیِّموا في ظل أْعطاِف الَقَنا      

رم/أباة الضیم/األمة(أوصاف ) اآلخر(حشد القروي للذات المقابلة  ا/نسل الك ) أسودا/لیوث

ال و , وھي أوصاف صریحة مباشرة تنوعت معانیھا بین وصف األحوال و وصف األفع

ات فیھا تقاطعت ع رادف: الق ا( الت واءو, )أسودا/لیوث م(االحت ة/األم افر، و) األم اة (التن أب

راز الموصوف في صفتین , )نسل الكرم/الضیم ى إب والتنافر ھنا َمزّیة وصف تساعد عل

  .متباعدتین 

ي قصیدة  إیلیا أبو ماضيو في حالة أخرى یتجھ  ة ف رة العربی ى نساء الجزی مسرح "إل
إذ فیقول , بصفة الجموع) اآلخر(ا في وصف الـذات الـمقابلة لیورد نسقا عمودی" العشاق

  )مجزوء الكامل)                                                          (2:(

ً علیـِك َو آِه َكي                        َتأتِیـك َربَّـاُت الُخـُدوِر    #آھا

لـو:          لیقول  ُ   ِب الَجانیـاُت َعلى الُخُصوِر    #  الَقاِسیـاِت َعلـى الق

  لى فـِي الَقالئِـِد َوالُثُغـوِر     #الَمالكـاُت َعلـى الـآل           
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  ِل الالِعبـاُت ِمـَن الُحُبـوِر    #الَضاحكـاُت ِمَن الـَدال           

ُلوَبَنــا            اِت الّزُھـوِر    # اآلِخــذاُت ق َ   فـِي َزّي طاقـ

ات الخدود(ماضي في مفردات الوصف و داللتھا في َفّرَع أبو  ات/القاسیات / رب / الجانی

ت , )اآلخذات/ الالعبات/ الضاحكات/ المالكات ل بی ة ك ي بدای ذا النسق ف و حافظ على ھ

دالل وة و ال ي القس ّن ف ان بھ اب و االفتت ا اإلعج ن خاللھ دي م ض , لیب رز بع ھ تب و من

ات ا , العالق رادف: و منھ یات( الت ات/القاس ات(و , )الجانی ذات/المالك افر، و )اآلخ  التن

  ) .الضاحكات/الالعبات (

إلى البحث عن نماذج خاصة ) اآلخر(و قد یلجأ الشاعر في مواقف وصف الذات المقابلة 

ذا , في ذات اآلخر دون النماذج األخرى ا ، فھ ا معین ا داللی ا موقف ل لیتخذ منھ ران خلی جب
: لى وصف طائفة من الناس دون غیرھا، إذ یقول إ"المواكب"یتعرض في قصیدة  جبران

  )البسیط)                                                     (1(

ـُع الّدھـِر َیوًمـا ثَم َتنَكِسـرُ    #َوأكثـُر الّنـاِس آالٌت ُتَحركَھــا      ِ   أَصاب

ٌ َعلــٌم     ُولـنَّ َھـذا َعالـم َال َتق   ذلـَك الّسیـُد الَوقِـرُ َو ال َتقولـنَّ    #فـ

ُطعاٌن  َیسیُر بھا   ُرُ    #  َفـأفَضُل الـّناِس ق   َصوُت الُرعاِة َو من لْم یمِش َیندثِـ

ا  ات و منھ بعض الفئ اس(و منھ یورد  بعض األوصاف الخاصة ب ر الن عالم / آالت/ أكث

وقر /السید /علم / اس /ال ان / أفضل الن ى عـالقات تب, )قطع ك عل ي ذل ـتمد ف رز من اع

ي ام و ھ یاق الع الل الس افر: خ ید( التن وقر/الس ـواء، و )ال اس(  االحت ر الن )  آالت/أكث

بعض فئات الذات  نسیب عریضةو بنفس السلوك اتخذ ) . قطعان/أفضل الناس(التضاد و

دھور" مسرحا للوصف في قصیدة ) اآلخر(المقابلة  فر ال ول , "أقلب الصفحة في ِس إذ یق

  )مجزوء الرمل(                                    )2: (في بعض أبیاتھا 

  ِس إْن ُجْسـَت األُمـورْ     # َیا َندیِمي ، إّن َبعَض الّنـا                   

  ُعمِر َما َبیـَن الّسطـورْ    #  َعالـٌم َیبَحـُث طـوَل الـ     
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ـدُ     # َجـامٌع فـِي َصـدِرِه َما         ِھ الصُّ ِ   ورْ لیـَس َتحوی

ة  ى وصف ذات اآلخر من خالل عالق وافركز عریضة في ھذا الموقف عل ین اإلحت ء ب

ي , )جامع/عالم( الم ف ھ؛ فالع ـوصف فی ة ال ا یخصص دالل ا بم ثم أعـقب كل وصـف منھ

ا یحفظھ و , سیاق األبیات ما یختص بالكتابة و القراءة أّما الجامع ما یجمع في صدره مم

  .ال یختص بھ غیره 

اس لشاعر كذلك إلى وصف ذات اآلخر من خالل متعلقاتھ ، و منھا قصیدة كما یلجأ ا إلی
  )1: (یتعرض فیھا إلى وصف المرأة الحدیثة من خالل ثیابھا، إذ یقول  فرحات

ـوال            َ   )المتقارب(ُبُروُز الّنھوِد َعَدْدنا الُضلوعا      # َفثوبِك َیوًما كِجلـِدِك ل

ِشكِل             َو ِسیًعا َوَحاَشا َقمیَص َیُسوعا   #َقمیِص َیُسوَع    َویوًما ب

َبعِض الثناَیـا َقُنوَعا   #َوَیوًما َنراهُ َكثیـَر الثناَیـا              ِ   َو َیوما ب

ف  ردات الوص ن مف ذ م دك(فاتخ یقا/كجل یعا/ ض ا/َوس ر الثنای ا/كثی بعض الثنای ا/ ب ) قنوع

ى  ة  ستھجانالسخریة و االمفاتیح الداللة لبناء معن رز عالق ھ تب دك( التضاد، و من / كجل

  ) .ببعض الثنایا/كثیر الثنایا(, )وسیعا

  

  

  

  نتائـج و فوائـد 

ن  - ف، فم دد المواق اد بتع ذه األبع دد ھ د تع ا نرص دث األن ة لح اد الداللی ي األبع ف

ـوفاء و  ـتحدي ، و ال ر ، و ال اج ، و التطھ وة و االبتھ ى النش اإلحساس بالضیاع إل

و فـیھا نـّوع الشاعر المھجـري في تقنیات التعبیر عن حـدث . إلخالص ،و ا, الحب

ـنفس ، , األنا بصفة مباشـرة أو بالتـركیز على أحـد متعلقاتھا ؛كالـقلب أو الـید،  أوال
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ا, أو لجوء الشاعر إلى حدث األنا المقابلة د یلجأ , و بیان عالقتھا بأحداث األن ا ق كم

  .لغایات ذاتیة ) األنوات(غة الجموع  الشاعر إلى معاملة الذات بصی

ا عالقات ھذا المجال الفرعي - ات , أمَّ ة العالق ى بقی درج عل رادف و الت فقد سیطر الت

وع  األخرى ؛كالتنافر، و التضاد، و االحتواء، و التالزم ، ألّن الشاعر المھجري ول

ر الت دا عب ا یسعى جاھ ھ ، كم ة ألفعال ة نفسیة و مادی درج بالبحث عن صور مختلف

للوقوف على أبعاد و درجات ھذا الفعل أو الحدث ، و نالحظ كذلك تفضیل الشاعر 

اع , الستعمال األزمنة الماضیة و المضارعة نم عن اقتن ال المضي ت و سیطرة أفع

ى , الشاعر بما فعل ت إل ـثیرة و إذا التف ف ك ي مواق ھ ف ـردید أفعال ى ت ـل یسعى إل ب

د أو , المقبـلةالمضارع  فیوظفھ للتعبیر عن أفعالھ  ـوالب التھدی ي ق ا   ف ـشر بھ و یب

  .الـوعید أو للـداللة على استمراریة أفـعالھا و أثـرھا في  المحیط و الواقع 

ر - دث آخ ة لح اد الداللی ي األبع ا ف ف, أّم ف المواق ي وص اعر ف ّدد الش د ع ن , فق فم

التعبیر عن  التحدي ، إلى السخط ، و اإلكبار ، و فیھا نّوع الشاعر كذلك في تقنیات

ى صیغ الجموع راد إل ین , حدث اآلخر، فمن إتخاد صیغة األف ة ب ة المقابل ى تقنی إل

, و حدث اآلخر مع االعتماد على حدث اآلخر كمنطق لتصویر الموقف, حدث األنا

دث  دث اآلخر و ح ین ح ة ب ن المقارن وع م ى اتخاذ ن ـر المھجري إل و یلجأ الشاع

 . للتعبیر عن موقف السخط  )كالذئب(بعض المخلوقات الحیوانیة 

ة , و التنافر, ـ أّمـا عـن العالقات فقد سیطر الترادف  و التضاد بنسب متساویة على بقی

تالزم, االحتواء: العالقات و منھا  رز الشاعر , و ال ات السابقة ُیب درج ، و بالعالق و الت

ھ كما یعود إ, و یعدد من دالالتھ بالتنافر, فعل أو حدث اآلخر بالترادف راز جوانب ى إب ل

ذا الحـدث، فوظف ـة ھ ة بأزمن و , السلبیة بالتضاد، و لم یفت الشاعـر المھجـري العنای

نّوع في أفعال الماضي و المضارع بشكل واسع و اقتصر على أفعال األمر في مواقف 

 .و أھمھا موقف التحدي , قلیلة

ف - د الوص د اعتم ا فق ف األن ة بوص ة الخاص اد الداللی ي األبع ا ف ع  أّم ى مواض عل

وظیفي ار , مختلفة في التركیب ال ة الصرفیة ، فمن األخب ي البنی دأ(أو ف ر المبت / خب

ر النواسخ ـوال ) خب ى األح ردات(، إل ل/ مف ـل/ٌجم باه ُجم ـاد صیغ ) أش ى اعتم ، إل
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ا  ة أھمھ ة خاص ف داللی ن مواق ر ع ى ،  للتعبی ادر و المثن ل  والمص ماء الفاع أس

ا بالوصف الضیاع ، والوفاء ، واللوم  راد األن ، واالستعطاف ، ولجأ  إلى تقنیات إف

ا )اآلخر(أو المقابلة بینھا و بین وصف الذات المقابلة  ا مع غیرھ ذه األن ، أو دمج ھ

واء , في صیغ الجموع ، إذ برزت بذلك عالقات كثیرة سیطر علیھا التضاد ثم االحت

ا وظف الشا, و في األخیر التدرج, والترادف افر ، كم عر المھجري التضاد و التن

ھ أو  ي ذات رة ف ـاع أو الشك  والحی ـتیھ و الضی ف ال بصورة بارزة للـتعبیر عن موق

  .بینھ و بین الذات المقابلة 

ذا المجال  - ّص الشاعر المھجري ھ و في األبعاد الداللیة الخاصة بوصف اآلخر َخ

ا  ـین و ھم وقفین ھـام ن م ر ع ي للتعبی ار، أو ا: الفرع ـجاب و اإلكب خط و اإلع لس

ز , التـحقیر ـجموع أو التركی و لـجأ في ذلك إلى خطاب الـذات األخـرى في صیغ ال

ة أو  ي طائف ف ف یص الوص ـمعنویة ، أو تخص ـمادیة و ال ا ال ض متعلقاتھ ى بع عل

ا ة دون غیرھ ذوات المقابل ن ال ة م ة , جماعة معین ى عالق اده عل ان اعتم ـذلك ك و ب

افر, التنافر رادف ، و خّص التن ذات األخرى  ثم الت راز خصال ال ة(إلب ، و )المقابل

ا الشاعر , تفریع دالالت الوصف فیھا  ول لھ م ی واء  والتضاد فل ات االحت ا عالق أّم

 .أھمیة خاصة 

ُ األْسلوبي َو الُمكون الَتصویري َو الَرمزي:  المبحث الثاني  التشكیل

  

  

I-  ـورة الَمھْجرّیـة   أبعـاد الصُّ

  

ـ  –أ          ورة المھجریة َمصـاِدر الصُّ
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ـورة المھجریة  –ب           وسائـل الصُّ

  

  

II- مـز الَمھَجــري   أبعـاد الرَّ

   

مِزیــة الـِكِ◌َنـائـّیــة  –أ         الرَّ

مزیــة الَتمثیلـّیـــة  –ب        الرَّ

  

  

  التشكیل األسلوبي و المكون التصویري و الرمزي:  المبحث الثاني

لوب ة األس ات النقدی ت  الدراس ال اھتم عره بمج ري و ش ى األدب المھج بة عل یة المنص

ائع و  ـكشف عن طب ى ال الصورة و الرمز ، و حاولت الوصول من خالل ھذا المجال إل

ة  ي صیاغة التجرب ا ف ل منھم الرمز، و دور ك ا ب ة وعالقتھ خصائص الصورة المھجری

ـكار واطر و األف خص الخ یس و تتش د األحاس ـفیھما تتجس ـمھجریة ، ف ـشعریة ال و   ال

  .تنكشف رؤیة الشاعر الخاصة للعالقات الخفیة و الحقیقیة في عالمھ 

و ال یمكننا بھذا الصدد القـول بأّن الـرمز و الصورة شيء واحد ، بل ھما مختلفان من    

د  ة التجری ي درج ا ف ي األداء و اختالفھم ا ف ن تعاونھم رغم م ى ال اء عل ث البن << حی



 329

ـادة–تي تدرك فالرموز أكثر تجریدا من الصورة ال ي  -ع لھا  ف داخل الحـواس و تراس بت

  ). 1(>>  حین أّن الرمز یكمن في ال محدودیة اإلیحاء 

اول بعضھم ضبط     ي ، و ح ي الشعر العرب ب التصویر ف دامى جان اد الق ل النق م یغف ل

ى  ب اآلراء  عل ـجمع أغل ـي األدب ، إذ  ت ـفني ف ویر ال ـرق التص ورة و ط اني الص مع

و تعمال الص ة اس ا مرادف ق أحیان ي ، تطل التعبیر الحس لة ب ھ ص ا ل ل م ى ك ة عل رة للدالل

) االستعارة(فكان العرب في السابق یستعملون لفظ <<  لالستعمال االستعاري للكلمات  

ة  ھ كلم دل علی ا ت دلول ) الصورة(للداللة على بعض م ث یشمل م دلولھا یتسع حی اآلن م

لھذا وقف كـل من الشاعر , ) 2(>> )  المجاز( و) الكنایة(و) التشبیھ(بعض األلفاظ مثل 

ط  كتشبیھ (و الناقد العربي القدیم على الشكل الخارجي للصورة وقوفا تحدده الحواس فق

دون الوقوف على أبعاد ھذا التصویر  واتـصالھ برغبات النفس و ) الخد  بالتفاح ـ مثال ـ 

ي إب, الشعور ام ف دور الھ دیث ال د الح ان للنق ا ك ن ھن ا و م ورة و ربطھ ة الص راز مكان

ادة , و الشعـور, بالتجربة ى أو زی ى توضیح المعن وم عل د الصورة تق م تع ـرة ، فل و الفك

ط ة فق ة, المعرف یة  وثقافی رى  نفس تویات أخ ف  مس ى كش دت إل ل تع ة، , ب و اجتماعی

  :فالصورة  الفنیة الحدیثة  تقع في  مستویین  ھامین ھما

ا , ى النفسمستوى الـداللة، و مستو<<    فالوظیفة الداللیة واحدة في البالغة القدیمة  أّم

  ). 3(>>  الوظیفة النفسیة فمغایرة و قد یكون ما تتضمنھ الصورة من ھذه الناحیة 

والرمز كذلك من المباحث التي طرقھا النقاد القدامى لكن على سبیل اإلشارة أو التوضیح 

" قدامة بن جعفر"فھذا , في العمل الشعريمن دون إبراز ھذا الجانب من جوانب التعبیر 

إنما یـستعمل الـرمز  في كالمھ فیما یرید طّیھ << یعّرف الرمز  بـ" نقد الشعر"في كتابھ 

ھ لبعضھم  اس و اإلفضاء ب ي و ) 4(>>  عن كافة الن د فن ھ كبع ز مكانت ق الرم م یل ، و ل

ى رأسھم , في الغرب جمالي خـاص إال من خـالل الدراسات اللغویة النقدیة الـحدیثة وعل

                                                             
 . 133: ص , التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل : مصطفى السعدني  – 1
 . 75ص, نظریة التصویر الفني عند سید قطب : صالح عبد الفتاح الخالدي  – 2
 . 108الحداثة في الشعر العربي المعاصر  ، ص : محمد محمود  – 3
نقد , نقال عن  قدامة بن جعفر ,  453-، ص) شكیل الجماليالموقف و الت(أبو فراس الحمداني : النعمان القاضي  – 4

 . 62كمال مصطفى ، ص ) تح( الشعر
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اني ر األلم ونج "" المفك تطاع "" ی ا ال یس یلة  إلدراك م ك الوس ز تل ي الرم رى ف ذي ی ال

ھ أي  د ل ر عن شيء ال یوج ة للتعبی التعبیر عنھ بغیره ، و ھو من أفضل الطـرق الممكن

ھ  ي ذات ـناولھ ف ـدیل من شيء یصعب  أو یستحیل ت و ب مماثل أو معادل موضوعي، وھ

ال ُیجسم << أّن الرمز الحدیث  "مصطفى ناصف"فس المعنى  ـ تقریبا ـ یرى  وفي ن)1(

ابن السیاق وأبوه،والرمز حًقا سّمة  و ال یصور جزئیا  فالرمز, فكرة و ال ُیشخص فضیلة

  ).2(>>  القصیدة كلھا،ولیس سمة عبارة فقط 

ل        اھیم ووظائف ك ة لمف ات الحدیث ات و المنطلق ذه المعطی من الصورة من خالل ھ

"Image" , ز دیث" Symbole"و الرم عري الح ل الش ي العم ل  , ف اول بالتحلی نتن

ل , والرصد لھذین الجانبین في الشعر المھجري الستكمال ذلك البناء المضموني ألّن العم

مركب إبداعي یبدأ من نواة داللیة ذات طبیعة إعالمیة مباشرة ، << الشعري عبارة عن 

ة , عبھا تتحد ھویة الموضو ي ، و لكن ـذه الدالل و نوعیة المعلومة التي یقدمھا إلى المتلق

المباشرة تظل بعیدة عن إحداث األثر  الفني المنشود ما لم تكتمل بداللة أخرى إضافیة ، 

  ). 3(>> داللة ذات طابع وجداني ، و تلك ھي الداللة التصویریة 

I – أبعاد الصورة المھجریة   

ویر ادر التص ددت مص ي  تع اة  ف اھر الحی دد مظ ر بتع اعر آلخ ن ش ري م عر المھج الش

والبیئة المحیطة بالشعراء المھجریین،و لقد تفاوت الشعراء في استلھام صور مختلفة من 

ھ بدرجة  ال فی ال الخی ى مصدر دون اآلخر،وأعم زا عل ھذه المصادر كما و كیفا و تركی

ادر أ ة مص ول ثالث ون ح عراء المھجری ـلب الش ق أغ ة،و یتف ویر معین ي التص یة ف ساس

  .الطبیعة ، و المجتمع ، الثقافة : الشعري و ھي 

   : مصادر الصورة المھجریة –أ  

ار و التجارب   ون المواقف و األفك ا الشعراء المھجری من أھم المصادر التي استلھم منھ
  .الحیاتیة مصدر الطبیعة 

                                                             
 .  153مصطفى ناصف ، الصورة األدبیة ، ص : ینظر  – 1
 . 158ص : المرجع نفسھ  – 2
 .   368دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي ، ص : عبد الباسط محمود  – 3
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البلدان التي وفدوا منھا افتتن شعراء المھجر بالطبیعة و عوالمھا من  :الطبیعة  – 1 –أ  

، و ظلت طبیعة الشام الخالبة تراود أفكارھم و مشاعرھم إلى أن اصطدموا بجو ) الشام(

ى )أمریكا(المدن الصاخب في بلدان المھجر  راد و ھرعوا إل ة و االنف ى العزل ، فلجئوا إل

ا مستلھ ار و شالالت أمریك ى أنھ ـفروا إل ي الشام ، ف ة مستذكرین ماضیھم ف مین الطبیع

ة مصدرا شعریا  دو الطبیع ال عجب أن تغ ة ف مواقف نفسیة و اتجاھات فلسفیة ، ومن ثم

ل نعیمةثریا و متفردا في أشعارھم ، فھذا  ي ذات  میخائی فیا و نفسیا ف ا فلس یصور موقف

و موردا بعض الصور اإلستعاریة , الوقت إذ یتساءل عن ماھیھ النفس حائرا أو متوجسا

  )مجزوء الرمل) (1: (إذ یقول , "فسيمن أنت یا ن"في قصیدة 

  مـوُج فـیھ وَیـثورْ    #إْن َرأیِت الَبحَر یطغى الـ          

  ِعـنَد أقداِم الُصُخورْ #  أو َسـمعِت الَبحَر َیـبكي                    

ِي الـَموَج إلى أْن                      َِس الَموُج َھدیَره#   َتـرَقب   َیحب

  َیسمَع الّبحُر َزفیَره     #َو َتـناِجي البحر َحـَتى                    

ھ صورة و،و ُیعطي للنفس )الموج/البحر(فنراه یشخص الجمادات الطبیعیة  ھي جزء من

  ) .السمع / البصر(البشر الحیة،وھي تتطلع بجوارحھا المختلفة لعوالم الطبیعة بواسطة 

ي قصیدة  ي ماضيو ف ا أب ا بالطبی إلیلی یم فیھ ةیھ ذات , ع لوك ال ین س ا و ب ارن بینھ و یق

  )الرمل)                                                       (2: (إذ یقول , األنثویة

  و ابِسمي كالّنجِم إْن ُجّن الَمَسـاءْ #    أبسمي كالَورِد فِي َفجِر الّصباْح               

اءْ #     و إَذا َمـا َكفـَن الثلـُج الَثـَرى          َ ُ الّسمـ َر الَغیـم ا َسَتـ َ   َو إذا مـ

اءْ #   َو تَعّرى الـّروُض من أزھـاِرِه            َ   َوَتواَرى الّنوُر فِي َكھـِف الّشتـ

الـّصیِف ُثم  ابتسِمِ◌ـي            ِ ُقِي  َحولـِك َزْھـًرا و شـذاءْ #   َفاحلِمي ب   َتْخل

و ماضي    دعو أب نجم   في ھذا الموقف العاطفي ی الورد و ال ى االبتسامة ك ذات إل ذه ال ھ

ي الصباح  ورد ف في صور تشبیھیة تنم عن ذلك السرور و االبتھاج الذي تبدیھ كانفتاح ال

                                                             
 . 14الجفون ، ص ھمس :میخائیل نعیمة  – 1
 . 103ص , األعمال الشعریة الكاملة : إیلیا أبو ماضي  – 2
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ًة  تعاریة متوالی ور االس ض الص ا أورد بع ل ، كم ي  اللی نجم ف ثلج  (أو انكشاف ال كّفن ال

ور وارى الن روض، ت ّرى ال یم، تع و الشت, )ستر الغ وحي بج ي ت الب مظاھره الت اء وانق

وھي كلھا صور مستقاة من الطبیعة الخالبة  وظفھا للتعبیر عن ھذا الموقف ،و ,الطبیعیة

زھرة من أزھار الطبیعة لیعرف سرا من  القرويبطریقة التصویر االستعاري یخاطب 

ادل  ورة المع ي ص رة ف ذه الزھ ن ھ ف ع ویري یكش ف التص ذا الموق رارھا، و بھ أس

  )الخفیف)               (1: (إذ یقول , للمرأة التائبة من ذنوبھا )الطبیعي(الموضوعي 

  َد قِـَوامـا  َمبِسًمـا َو ُمَحیـًّا#  قلُت یوًما لَزھرٍة َتفضُح الـَوَر         

بـى و الوھاَد َعرًفـا ذكًیا  # َمـا لِكلِّ األزھاِر ُدونِك َیمـأل                 ن الرُّ

  كنُت فِي سالـِف الَحیـاِة َبغیَّا#   طِري ألّنـي    َفقدُت عِ :فأجابْت      

ا     ـرثي فیھ ة ی ي قصیدة مطول ـمعلوف"ف ـوزي ال ـرويأسھب  " ف ي التصویر و  الق ف

  )2: (بشتى أنواعھ لیشید بفوزي و شاعریتھ متخذا من الطبیعة الوسیلة و الغایة قائال

  )الخفیف(ُیَسمى ُشُعـوًرا           " كامنْ "َجـوَھٌر #  فِي نواِة الطبیعِة الَخرساِء      

خوَرا#   إْن ُتثرهُ َبالغُة الُشعـراِء         َفِمَن الشعِر َما َیُھـزُّ الصُّ

عن مكانة و صدى و قیمة الشعر عند فوزي إذ كنایة ففي الشطر األخیر من البیت الثاني 

  )الخفیف(      )               3: (یقرنھ الشاعر بھز الصخور ، و عند قولھ أیضا

اِء     َ   َو َتناَعیَن َیوَم َوقِع الّرِزیَّھْ     #الَجماَداُت نحُن كاألحیـ

  َرِحًما َسرمدّیـة ُعلویَّـھْ #    إنَّ َبیَن األكواِن َو الُشعراِء   

ت األول  ي البی ً ف ا ادات نحن (فعمد إلى توظیف االستعارة التصریحیة و التشبیھ مع الجم

ّل بالشاعر لیتخذ من ) كاألحیاء ذي ح درامي ال الطبیعة الجامدة وسیلة لتصویر الموقف ال

  )الخفیف:                                                   (فوزي ، إلى إْن یقول 

خرَة الَعظیمَة َتْھِوى                 َتحَت َھوِل الَمنفى ُھوّي الِجبال ِ #   َمْن َرأى الصَّ

                                                             
 .   476ص , )شعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 1
 501ص : المرجع السابق  – 2
  502ص : ـ المرجع نفسھ 3
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        ُ   فارُس الشعر أبـھَظ األْحَمـال ِ #  زیـَح َعن َمنكَبیَھـا  َحَملُت ُمنُذ أ

ا الشعر العظیم ) الصخرة العظیمة(توظیف بو ھنا عمد إلى الطبیعة  وزي لالتي شبھ بھ ف

  .فاستخدم االستعارة التصریحیة لیعبر بھا عّما  فقد الشعر بموت الشاعر , المعلوف

اة و ا  اول الحی ف فلسفي بتن ر عن موق ي التعبی ورد ف وت و البعث، ی  نسیب عریضةلم

إذ یتناول فیھا بعض األبیات التي اعتمدت على  بعض مظاھر ,  "أمام الغروب "قصیدة 

  )مجزوء المتقارب)              (1: (الطبیعة  للتعبیر عن ھذه المواقف قائال 

  كَشمٍس َدھاَھا الِغیابْ #  َسنْتُرُك َھـذي الُربـوْع   

ابْ #  جوْع   َو للّشمِس ُصبًحا رُ   َ   ألیَس لَنا مـِْن إیـ

وت  ن الم ة ع ویر بالكنای ى التص ة عل ا عریض د فیھ وع(اعتم ذي الرب رك ھ )  َسً◌نت

لیوحي إلى ) للشمس صبحا رجوع(ثم یعود إلى الكنایة  ) كشمس دھاھا الغیاب( التشبیھو

ر ع" من نحن"و بقصیدة .البعث بعد الموت  ـذلك لیعب ة ك ى الطبیع ـعتمد عریضة عل ن ی

)                                                      2: (إذ یقول  ,وسیلة  المجازالقنوط في حیاة بعض الناس متخذا من صورة 

  ِعنَد الذي َعاَف الَعیـانْ #  ِسیَّان ُصبـٌح َو ُدجـى                       

  الذي َملَّ الَزَمـانْ  ِعندَ #   ِسیَّاَن َیـأٌس َو َرَجــا                      

ى  دل عل ر آخر ی دجى كمظھ ار و و ال ى النھ ـدل عل ا ی ـرا طبیعی فـاتخذ من الصبح مظھ

اللیل و الصـبح و الدجى من متعلقات الـلیل و الـنھار ، بـعالقة الجزء من الكل لیعبر عن 

اة  ن الحی اني م ف اإلنس ذا الموق عري  .ھ ویر الش ي التص ري ف اعر المھج ِف الش م یكت ل

ھ من  ا تحوی ة و م ة الحّی ى اتخاذ الطبیع ل إل ل انتق ط ب دة فق باالعتماد على الطبیعة الجام

د  ا ورد عن ف اإلنسانیة، و مّم ـي ماضيحیوانات َمطیة للتعبیر عن بعض المواق ا أب  إیلی

اق ،  ة و االنعت ق و الحری ادال للتحلی ثال ـ   مع في قـصائد كـثیرة یتخذ فیھا من الطیورـ م
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یدة  ي قص بح"فف ھ " ش ن نفس ول  ع ):                                                             1(یق

ٌم   :   )الكامل(   َبیَن األقاِح الَغّض َوالَنسرْیـن#  َ أَنا فِي ِحِماُكم طائٌِر ُمَترنِـ

  َو أنا أمُرٌؤ ِدیُن الَمحبِة ِدینِـي#   أنُتم َبُنو َوطنِي َو أنُتم إخَوتِي  

و یتصور نفسھ طائـرا یھیُم في , في ھـذا الموقف ُیعبر  عـن فخره بـأبناء لبنان     

صورة تشبیھ یوحي بالفخر و االعتزاز، و في ظرف آخر ینتقل  إلى وصف إحدى 

  )الكامل)     (2: (إذ یقول " العاشق المخدوع"الحسناوات و ھي مع صدیقھا في قصیدة 

  ) ِ(فرأیُت أخَت الرئم والبدر#   َو الَعشِر   أبصرُتھا فِي الَخمِس                 

ُ الَفْجـِر #    َعذراُء لیَس للَفجـُر َوالدَھـا           َو كأّنھـا َمولـودة

  َو كَزھرِة الَنسریـَن ْفِ◌ي الطْھـِر     #ِمثُل الَحمامِة فِـي َوداَعتِھـا  :     لیقول  

ا        َ َھـ   وَت الَھـزاِر َو لْفَتـَة الَصقِر صَ #   ِمثُل الَحمامِة َغیـَر أّن ل

ور  ن الطی واع م د أن ف و حش ى توظی ا إل د  ھن ة(فعم زار/الحمام قر/الَھ ض ) الص وبع

ات  رئم(الحیوان بیھ ) ال ورة التش ن ص ذ م ناء ، و اتخ ابة الحس ذه الش یف ھ ت (لتوص أخ

ف أ) لـفتة الصقر/صوت الـھزار(، ) مثل الحمامة/الریم ال و وسیلة للتعبیر عن ھذا الموق

إلى تشبیھ القلب بالطائر  نسیب عریضةفي موقف آخر مشابھ یلجأ   و .ھو اإلعجاب بھا 

                                             )مخلع البسیط(                     ) 3: (، إذ یقول "أول الطریق"في قصیدة 

  ضطرًبا فِي یِد الحیاةْ مُ #   َیا قلُب َیا طائًرا صغیـًرا                        

َھا سـِواهْ #   یا ظاِمًئا َو الِدماُء َتجِري               ِ   منُھ لَیروي ب

یجسد ) البقر(لحیوان  القرويو باالنتقال إلى مظھر طبیعي آخر من المظاھر الحیة ینتقل 

اعر من خاللھ الراحة و النعمة التي ینعم بھا ھذا الحیوان في مقابـل تعاسة و وحشة  الش

  )البسیط)                  (4: (، إذ یقول "بین البشر و البقر" في قصیـدة  
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  َماَذا أقوُل أنا فِي ِعشـرِة الَنـاِس ؟    #تشكیَن َفصَل الشتاِء الَبارِد الَقاِسـي   

ـؤاِد ُدوَن إْحسـاِس     #ناِمي َعلى الثلج ناِمي لیَس من َباِس   ُ   فالثلُج غیـُر ف

  !ُطوباِك َفالقطُر َغیُر الَدمِع طوَبـاِك      #اطالُت الَغیـِث َتغشـاِك  إْن تكـْن ھَ  

یس من (لجأ القروي إلى صورة الكنایة عن الراحة و الھناء في  امي ل ثلج ن ى ال امي عل ن

ـالتھ و )  ھاطالت الغیث تغشاك(كما لجأ إلى االستعارة المكنیة في , )باس ین ح ارن ب لیق

ـات حالة ھذه األبقار في ال ي موقف آخر بواسطة حیوان ر  ف حـیاة و بین الناس ، كما عّب

  )1: (عن رأیھ في شباب ھذا العصر إذ یقول ) النسور(و طیور ) األفاعي(

ُوا َبفحیِح أفاِعي الـ       مّو       #و ال َتحفِل   )المتقارب(ُجُحوِر وأنتْم ُنُسوُر السُّ

وا َعـُدوّ صَ     #فإنَّ الِعدى َدرجاُت الُعلى             ِعدُت عـلیھا َعدَّ

ب استعارة تصریحیة  ي قال ة ف ة الحّی وا بفحیح ( و فیھ استخدم  المظاھر الطبیعی ُ ال تحفل

ي ) أفاعي الجحور ا وظف التشبیھ ف تم نسور السمو(، كم ة ) أن الم الطبیعی ذه المع ، و ھ

  ) .النسور(  و معاني الشجاعة, )األفاعي(الحّیة تدل على معاني العداوة و الھالك في 

وان إللیاس فرحاتو  ة و الحی رز بعض , وقفات كثیرة مع عالم الطبیع ا یب و من خاللھم

  )الكامل)                   (2: (إذ یقول في مقت زعماء العرب , المواقف السیاسیة

  لَمُحوا الِعدى انقلَب الَزئیُر ُمَواءْ #   یتزاءرون كأَنھم أُسـٌد فـإن                

  َفتَقـاَسُموھـا َبیَنُ◌ھـم أْشــالءْ #  َكُبرْت َفریَستُھم َعلى أقَداِرھم         

  )مجزوء الرجز)                 (3: (و یقول في موقف آخر مصورا ھؤالء الفاسدین

ـد ْ #   قالـوا أال َتخَشـى الِكـالْب                  َ َحـ   َفقلـُت ال أخَشـى أ

أّمـا أصدقـاء الشـرق من " بالذئاب"لشرق من الغربیین و في موقف آخر یصور أعداء ا

  )مجزوء الخفیف)                        (4: (فیقول , )الّدب(الـروس بـ
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ـم     ُ كـ ِ نــا ِمــْن ذئاب ُ   ُمْحِسَنـا) الـّدبَ (َیجَعـلُ #   َخوف

كـوِرَیـــا   ِ ـا كَتمُتـْم ب َ   ِعنَدَنــا َكــاَن ُمعلَنــا#  مـ

( سیاسي آخر یھزأ فیھ الشاعر من مشروع أمریكي استعماري في الشام سنةفي موقف  

  )الوافر)   (1:(فینظم  أبیاتا یتھكم فیھا من ھذا المشروع  إذ یقول , ) م 1957

  لُھ بلَساٍن َشاعُرھا اللبیـبُ #   و قالْت  ) زنھور(أبْت َمشروَع 

مْن َوَراءَك ِمْن َحمیـٍر   ِ   لَضراِغُم للركوبِ َفَما ُخلَق ا#   َعلیك ب

كـم َمھَمـا ادَعیُتـم  ِ   لَھا َغیَر الھزیَمِة ِمن َنصیبِ #  َ◌و َما لذئاب

ات  ض الحیوان ور بع ن ص ذ م ر(فاتخ راغم/الحمی ذئاب/الض اذج )ال ة لنم دالت طبیعی مع

  .بشریة إثارة سلوكیاتھا في نفسیتھ السخریة و التھكم 

ع – 2 -أ  اة اال:  المجتم ر بالحی عراء المھج أثر ش ذوا ت م، و اتخ ة بھ ة المحیط جتماعی

ا , المجتمع كمصدر آخر من مصادر التصویر الشعري  ا یخص اإلنسان و م ك فیم و ذل

وأغراض ، و وظائف  و , و أحوال, و تقالید ، وھیئات, و عادات, ترتبط بھ من عالقات

ي  ف و ھ ة مواق ي ثالث ا ف ة كلھ اھر االجتماعی ذه المظ نف ھ ھ: تص ان و نوازع   اإلنس

  .  اإلنسان و الواقع االجتماعي، ثم  نسان و عالقتھ باآلخریناإل

نف  ي ص ھفف ان و نوازع ھ : اإلنس ن خالل رح م وعا یط ب موض ن القل اعر م ذ الش اتخ

مشاكل نفسیة جراء ضغوط المجتمع و آثاره ، فیغدو ھذا القلب في صور استعاریة بمثابة 

یورد ھذا  لمیخائیل نعیمة" الّھم" ففي قصیدة, الكائن الذي یحاور الشاعر و یشغلھ بالحیاة

  )المجتث)                            (2:(إذ یقول , الموقف التصویري

  َو الَخـوُف ُیملِي َكالَمـھ#   أتانِـَي القلـٌب َیشكــو             

  للَھـمِّ ألـَف َعالمـــھ#   َیشكـو َو فـِي َناظـَریـھ                    

ـي   : "  َفقلـتُ          ِ   َھـْل َعاوَدتـَك السآمـھ#   َویَحـك قلب
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)                                                   1: (إذ یقول " العراك"قصیدة بو في موقف آخر یصور العراك بین شیطان وقلبھ 

  َفـَرأى فِیـھ َمــالكْ     #دَخـَل الَشیطـاُن َقلبـِي     

لْمـِح الطرِف َما  ِ   نھمـا اشتـّد الِعـراكْ     #بیـ    َو ب

ُوُل البیـَت َبیتِـي       َفیعیــُد الَقــوَل ذاكْ #   ذا یقـ

ى الشر ة عل ة , و فیھ تصویر استعاري استعار فیھ الشاعر الشیطان للدالل ب للدالل و القل

  .و ما بینھما وقع النزاع و الخالف لالستیالء على سلوكھ و على حیاتھ , على الخیر

اولوا الشاعر و عالقتھ باإلنسان صنف أّما  ذا المجال و تن ي ھ ون ف د أسھب المھجری فق

ة ان الیومی ـحیاة اإلنس ل ب ـرة تتص ـواضیع كثی ى , م رق إل ي التط اآلخرین ف ـھ ب و عالقت

قدموھا في قوالب تصویریة )  و األمیة , الكرم والجود، والبخل ،و الجھل(مواضیع مثل 

)                                                        2: (إذ یقول , إلیلیا أبي ماضي" كریمال"و من أبرز ما نظموه قصیدة 

ُوا     دیـھْ #   أال َتصُف الَكریــ:قالـ ِ   َم لـَنا َفقلـُت َعلى الب

  ع  نّحُبـُھ للُحســٍن فِیـھْ    #إنَّ الـكـریـَم كالَربـیــ  

  غیُب َعنـَك َفـتشَتھیـھْ َو ی#   وَتـھّش ِعنـَد لـَقـائِــِھ 

و الربیع في عرف الشاعر , فالشاھد البیت الثاني عندما قرن الشاعر الكریم بفصل الربیع

ي  ین أحضانھ، و ف یدل على الجمال و العطاء و الخضرة التي یتمنى كل إنسان العیش ب

اسموقف آخر یورد عالقتھ بفئة أخرى من فئات المجتمع والتي ینفر منھا الكثیر من ا ,  لن

یورد أبو ماضي  وصفا َتصویرًیا " ثقیل"و ھي فئة المتطفلین و ثقـال الظل ، ففي قصیدة 

  )الخفیف)             (3: (لھذا النموذج االجتماعي إذ یقول 

  ٍن قلیِل الَحیاِء َجـمَّ الكـالِم   #و ثقیٍل كأّنُھ ُبـرُد كاُنــو                 

  إنَّ بعَض األَنـاِم كاألنعـِام#  بأّنُھ لیَس َیدِري  لیَس َیدِري                
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ام الضالة ي آ خر القصیدة , فشبھ ھذا النموذج ببرد كانون ثم زاد من توصیفھ باألنع و ف

  : إذ یقارنھ بالُبوم في قولھ , یورد حكمة تزید من النفور منھ

ُ أن یُصـاد و ُیرمي     ◌ِ  كونـھ غیـُر صالـح للطعـام#  ُمنـَِع البـوم

ین  ین الفئت رق ب ان الف ي بی ون ف ھب المھجری د أس اء فق الء بالعلم ة الجھ ي عالق ا ف أّم

ة, المتضادین ات الجھل و األمی ا من فئ اء عن غیرھ ة العلم ذا , و تفضیل فئ ل فھ میخائی
ا رأیـت الناس"یورد في قـصیدة  نعیمة نم عن سخطھ من " لمَّ رة ت صـورا استعاریة كثی

  )السریع(                                              ) 1: (إذ یقول, الُجّھال

ا رأیـُت الّنـاَس َقـْد أْضَرُمـوا       ـوهْ #    لمَّ ُ   للَجھـِل نِیراًنـا لَِكـي َیحِرق

رى         َو ھیـكـال للِعلـِم َكـي َیْعبـُدوه#   َو َشّیـُدوا َعرًشـا َرفیـَع الـذَّ

  !َو قلـت ھا َجھلِي أال َفأتلفـوه#  َعقلـي الَغبي     وُقُ◌ُ◌ُ◌ـدُت َنحو الناِر :   لیقول 

ُوا اإلیَمـاَن لم یرحموه#  َفأجلُسـوا َعقلـِي َعلى َعرِشھـْم         ّّ◌رق  َو َحـ

ص  تعاریة تخ ویرات اس ى تص أ إل یدة یلج رة ضمن القص ف كثی ي مواق و ف ل (و ھ الجھ

  .ة ألبسھا بعض الصفات البشریةو یتخذ منھا جمادات أو كائنات حیّ ,)العلم،العقل،اإلیمان

إّن موقف إیلیا أبي ماضي یتقاطع مع مواقف غیره من الشعراء في تفضیـل العلـم على   

عبد (التي نظمھا في رثاء الشیخ " موت العالم"في قصیدة  منھم نسیب عریضةالجھل و 

ات بصور إذ یورد أعمالھ و جھوده الجلیلة في التعلیم ضمن بعض األبـی, )هللا البستاني

)الخفیف):                                       (2: (استعاریة و منھا قولھ   

          ٌ   ـا َم بیـَن طرِسھ ِو دواتـھ#  َقَضى األ ّیـ  - َتقولُ –إّنھ َعالم

ا                 ً تاتِـِھ#  َكاَن ُیقِري الِجیاع َعلًما َو َفھمـ ُ   َوِسـواهُ ُیقریُھـم ِمن ف

  صا ُھْم الجھلُ فِي ُدجى َفلواتِِھ #  َرفَع الّنوَر للضیاِع َو قد أقــ   :       لیقول 

م(فحّول  بالتصویر االستعاري بعض المجـردات على مـواد و موجودات  ام/العل أو ) طع

م(إلى مجردات  ور/العل م و , )ظالم/الجھل(، ) ن ھ الحاسمة إزاء العل ا تتضح مواقف و بھ
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ل ّین , الجھ ا ب ـكم يإیلی و ماض ـصیدة  ا أب ي ق ـم ف ى األم ـعلم عل ـضل ال و "ف باب أب الش

إذ , "المحبرة"و"  القلم"و یلخص موضوع العلم في وسیلتین بـسیطتین ھـما , "المعجزات

  )المتقارب)                                            (1: (یقول 

  لـدَن الَنوابـَغ َو النابَغـاتِ یَ #    و َیا َحبَّذا األَمھـاُت اللواتِـي                

یراع ٍ            ِ ـٌة ب ـٌة فِي َدواةٍ #   َفكـْم َخلـدت أمَّ   َو َكـم َنشـأْت أمَّ

دواة راع و ال و ھي , فوظف  في ھذا الموقف المجاز اللغوي لیعبر عن العلم بواسطة الی

م و صورة مختصرة و صادقة توحي بالھدف دون وسائط أخرى مفضلة ، و بـفضل ال عل

ذا  -عند بعض الشعراء  –العلماء  ي ھ ة  وف ـادیة و المعنوی ـیودھا الم تـتحرر األمم من ق

  )الوافر)  (2: (إذ یقول , "شھید العلم"بیتا في قصیدة  القرويالمعنى یورد 

ُؤوسـا #   إذا التعلیـُم لم َیجَعلـك ُحًرا          !فأعمـْل فِي َحدائِقِـھ الف

, لم في شكل حقل كبیر یضم بساتین زاھرة عن طریق االستعارةو ھنا حاول  تصویر الع

  .لیبین فضل العلم على اإلنسان 

تناول شعراء المھجر , العسیر باإلنسان وواقعھ االجتماعيو في الصنف الثالث الخاص 

دة ایا عدی یش , قض بح الع ى أص ان ، حت اة اإلنس ى حی ره عل ة و أث الء المعیش ا غ وأھمھ

د , و یغرق آخرون دونھ, طفو علیھ بعض الناسكالبحر الجارف الذي ت و ھي صورة عن

  )مجزوء الكامل)            ( 3: (إذ قال " كمْ "في قصیدة  نسیب عریضة

  َفـُع َمـا طَفـا فِـي طْفِحـھِ #   و الَعیـُش ِمثلُ الَبحـِر َیـْر   

ُْن لؤلـؤا فـِي َقـاِعـھ      !ال ِجیـَفـًة فـِي َسطِحــِھ #   كـ

ة أو  و فیھ یدعو اإلنسان إلى أن یـركن في قاعھ مثل اللؤلؤ أو المرجان كي ال یكون جیف

دمجتین،  اعلتین  ومن غثاء كغثاء السیل ، و بھذا یجمع اإلنسان و العیش في صورتین متف

اة , كما جمع في موقف آخر بین الجمال و القبح من جھة ي الحی و بین الشقاء  والصفو ف
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ا, "الشاعر"ریة متداخلة بقصیدة من جھة أخرى، بصور استعا ي بعض أبیاتھ : إذ یقول ف

  )الخفیف)                                                  (1(

 و  َو َراِمي القضاِء  راٍش ِسھاَمـھ# قْد رأیُت الشقاَء َیكمـُن للّصْفـِ    

ُو الَوَرى أَمـاَم ال#   و رأیُت الجماَل ُیطرُح فِي األسِر    َدَمامـھَفیجثـ

ة  , لیتكلم عن العیش و مظاھره لقرويو یعود كذلك ا ات االجتماعی و یتجھ إلى بعض الفئ

  )مجزوء الكامل)  (2: (و التي تشكو ضیق العیش فیقول  , میسورة الحال

  ھـذا َو َعیُشـك َواِســعُ #   حّناَم َتشُكـو الَعیـَش َیـا    

  الَخمیلـِة َراتِـــع ُ  ِظـلِّ #   َكالكلِب َیلھُث َو ُھـَو فـِي    

و ھي في ِغًنى عن ذلك و , و ھنا یشبھ الشاعر ھذه الفئة بالكالب التي تلھث وراء رزقھا

اس  ف اقتب ذا الموق ي ھ ریمف رآن الك ن الق ورة , م ي ص وارد ف دیع ال ـره الب ن تصوی و م

ھواه  عو لوشئنا لَرفعناه بھا و لكنھ أخلد إلى األرض و اتب{ : األعراف في قولھ تعالى 
ذین وم ال ل الق ك مث ھ یلھث ذل ھ یلھث أو تترك ذبوا  ، فمثلھ كمثل الكلب إن تحمل علی ك

و من القضایا األخرى التي یفرزھا ضیق , )(} بآیتنا فاقصص القصص لعلھم یتفكرون

ا صورة  ا الشعراء بشتى الصور  و منھ العیش ظاھـرة البخل في المجتمع ، التي تناولھ

  )البسیط)         (3: (إذ یقول " و خزائنكمتشك"في قصیدة  للقروي

َثروتِكـم    ِ   َو الَناُس َیشكوَن ِمنء َفْقٍر َو ِمن َضْیق ِ #    َتشُكـو َخزائِنُكـم َضیًقـا ب

ینكـم لْو ُكنـُت َسّیَدَھــا   ِ   َكیَمـا ُتَحـرُر ِمـن رقِّ الَصناِدیـق ِ #    َوّدْت َمالی

ورا استعاریًة ُتكتشُف من خاللھا آفة البخل عند بعض و لھذا ُیلبس الخزائن و األموال ص

األغنیاء الذین ساھموا في تفشي الفقر و الضیق في مجتمعاتھم ، و إلى ظاھـرة اجتماعیة 

, و ُخلقیة خطیرة تعاني منھا بعض المجتمعات المتطورة بسبب ضیق المعیشة و عسرھا
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لظاھرة بالسیول الجارفة  لكثرة ا  إلیاس فرحاتأال و ھي ظاھرة الدعارة، و فیھا یصور 

  )المتقارب)   (1:( إذ یقول في بیٍت , انتشارھا في المجتمع األمریكي 

ـكّنـا َنُمـّر َعلى َباِخـَره#    لَو أّن الَدعارة َتجِري ُسیـوال      َ   ل

ـة – 3 –أ   ي :      الثقـافـ ائدة ف ة الس اة الثقافی ذلك بالحی ون ك عراء المھجری ـأثر الش ت

طان الـجدیدة ، كـما تأثر البعض منھم بـالمورثات الثقافیة التي اكتسبوھـا من أوطانھم األو

ویر  ادر التص ن مص درا م اة مص ذه الحی ن ھ عراء م ّل الش ذ ج ذلك اتخ لیة ، و ب األص

إذ تتخلص الحیاة الثقافیة التي أمدت الشعر المھجري , الشعري في أعمالھم و نصوصھم

دیني:الثة روافد أساسیة و ھي بمصادر تصویریة مختلفة في ث ي  الرافد ال د األدب ، والراف

  . الرافد التاریخيو 

تناول شعراء المھجر األمور العقائدیة و التقالید واألعـراف الدینیة من : في الرافد الدیني

فتناولوا بعض المواضیع الخاصة باألدیان و , المجتمع و الثقافة السائدة في المحیط الجدید

ال لوكات رج الذع س د ال دین بالنق ذلك , ال وا ل ان و خصص وع اإلیم اولوا موض ا تن كم

ة و , موضوع القلب للحدیث عن العقیدة و السلوك ، كما تكلموا عن بعض المظاھر الدینی

  و رمزیة عدیدة , و تشبیھیة, و صّورھا في قوالب استعاریة, بعض الطقوس

رز شواھدھا قصیدة  ْم صباحا"و من أب ل ،  لنسیب عریضة" ِع ران خلی ا  جب ي فیھ یرث

  )الخفیف)       (2: (جبران، و یأتي في بعض أبیاتھا لیصف موقفا َتعبدیا إذ یقول 

َُو َذا الَمذبُح الُمقـدُس ، فاْركـْع     َو َعلیـِھ َذبیحُة الُحزِن َفارَفـعْ #   ھـ

ُؤاِدي َو اجعل أَسـاَك َبُخـوًرا      َشعْ َوخِذ الناَر ِمن ُضلوِعك ََو اخْ #  َیا ف

و یجعل منھ راكعا و , )القلب(ففي ھذا الموقف یتناول الشاعر بعض المعطیات اإلنسانیة 

و یجعل من أساه بخورا ، و ھي مواقف و طقـوس عقائدیـة في قوالـب تصویریة , حزینا
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ادة  میخائیل نعیمةاستعاریـة ، و في موقف مشابھ لھ یتخذ   من خدود الحسناء ھیكال للعب

  )الخفیف)                   (1: (إذ یقول " الجماجمبین "في قصیدة 

ا لـ     ِ   أمس كاَنـْت َمذابًحـا للَجَمــالِ # َحدثِینِي َعن الُخدوِد التي ب

  َو َقرْعَنا ُصُدورَنا فـِي اللیالِي#  َكْم َسـِجدنا أَمـاَمھا َو ابَتھلنا   :        لیقول 

لوَب ِمنَھـا               ُ   َو َنظمَنا الـُعیـوَن ِعقَد آللي#   َبُخوًرا    َوَحـرقنا الق

دي إزاء الخدود , َفنّوع الشاعر بین صور التشبیھ و االستعارة ف التعب لینقل لنا ھذا الموق

  .و الخدود ھنا توحي بالجمال الساحر الذي تخشع لھ القلوب و الجوارح اإلنسانیة 

أبو یورد إیلیا , ن المسلمین و المسیحیینو نبذ الشقاق بی, في الدعوة إلى التسامح الدیني   
دین إذ " الحرب العظمى"في قصیدة  ماضي ي ال ین اإلخوان ف ة ب ھ الفرق موقفا یصور فی

  )الكامل)                                                            (2: (یقول 

َّھ للُعلـى الثقـالن ِ   َو لقدْ     #َما َباُل َقوِمي َنائمیَن َعن الُعلى                   َتَنَبـ

ا الَعھُد أْن َیتنكَر األْخـواُن◌ِ     #ُتبَّاع أحمَد و الَمسیـَح َھـواَدًة                 َ   مـ

                 ُ ِ◌ین َتخَتِصَمان ِ#   هللاِ َربُّ الشِّرَعتیـِن َو ربُّكـم   فإلى َمَتى فِي الدِّ

ائمین عن (و منھا عن التخاذل في  ,ففي ھذه األبیات حشد  كنایات عدیدة ومي ن ما بـال ق

ى س , )الُعل ن و اإلن ن الج ـالن(و ع یحیین ) الثق لمین و المس ن المس د (،  وع ـاع أحم تبَّ

ي , )وتبَّـاع المسیـح ـن(و عن اإلسالم و المسیحیة ف ة ) رب الشرعتی ا صور حّی ،  وكلھ

ي معن ةتعبر عن سلوكیات أو حقائق دینیة ثابتة ، وأّما ف اد عن الرذیل ر  واالبتع ,  ى الطھ

زام " الدعارة و الھوى العذري"أبیاتا من قصیدة  القرويیورد  موقفا سلوكیا ینم عن االلت

  )البسیط)        (3: (بالدین في الزواج و االبتعاد عن الفحش إذ یقول 

ُؤادَك ذاَت الَخیـِر طاِھـرًة               ِت الَخیِر ِمن َباِس َما فِي الَغراِم لذا    #َفامنْح ف

ُداِسـي#   كأّن َمجلَسھا ِمـن َفـرِط َھیبتِـِھ   :     لیقول    كنِیَستي َو الَحدیَث العذَب ق
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ِّي ِشعٍر َرقیَق القلـِب َحَسـاِس #   فِیِھ األناجیُل ُتوِجھھا الُعیوُن إلـيَّ                  َنب

ي  اھرة ف رأة الط ن الم ات ع ات كنای ي األبی بیھ )درذات الخ(فف ھا (، و تش أن مجلس ك

ب(، و كنایات أخرى للشاعر )كنیستي .. ق القل و ھي مواقف تصویریة , )نبي شعر رقی

ود بعض الشعراء  ي حاالت أخرى یع ر ، و ف توحي برسوخ عقیدة الشاعر و حبھ للطھ

ة ات االجتماعی ي بعض الفئ لبیة ف ة الس دین , إلى انتقاد  السلوكیات الدینی ا رجال ال و منھ

  )الخفیف)    (1: (إذ یقول , ت بعض األبیاتإلیاس فرحاو في ذلك یورد , یحیینالمس

ْن            ْن الَعطُف َو التساُھـلُ ِممَّ   أمَن الشیـِخ أْم ِمـَن الُمطـَراِن ؟#     ِممَّ

َد الُحبِّ َو اإلخـ           ِ   ال ِص للّنـاِس إذ ھـما َیھِدمـانِ #     َنحُن َنبنِي َمعاب

  َفُھَمـا ال َمَحالـَة الَغالـَبــانِ        #ذا ظـلَّ للَجھـالـِة ِظـلٌّ   و إ  

ب استعاریة  ي قوال ّدعین ف ؤالء الم ا صّور مواقف ھ ة ظل(و بھ وأخرى , )ظل للجھال

و ھي صور توحي بتعلق , )معابد الحب و اإلخالص(كنایات عن المساجد و الكنائس في 

  .و مفسدیھ , نفوره من أدعیاء الدینو , الشاعر بمعاني األدیان السامیة

ز ممن زرعوا  إللیاس فرحاتوفي موقف آخر   الذع للفرنسیین واالنجلی یتناول بالنقد ال

)                                                           الوافر)                        (2: (بذور الشقاق باسم الدین والبعثات العلمیة، إذ یقول

ثـوِب الِدیـِن َوافـْت      ِ ثـوِب الِعلــِم أْخــَرى    #إذا فِئـٌة ب ِ   ُتوافیَھا ب

  لِِجسـِم الّشـِر َو األحَقـاِد ِسْتـَرا#    ثِیاُب الّبـِر َو اإلرَشـاِد َصـارْت    

ب ,واإلرشاد,و النصح,و التعلیم,عاریة تتناول التدینوفیھا تصویرات است ي قوال والشـر ف

  ) ثـوب، جـسم(لمشبھات بھا ل) الدین، العلم(استعاریة تعتمد على إضافة المشبھ

ي د األدب ا الراف عر      :أّم ي الش ة ف ارف األدبی ن المع ون م ذ الشعراء  المھجری د اتخ فق

روا بوساطتھا و في أعالم األدب عموما مصادر تصو, والنثر دة و متنوعة عّب یریة عدی

اة , و الفلسفیة, عن بعض المواقف النفسیة ى الحی و اإلنسانیة عامة ، ففي التعبیر عن معن
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ورد  ـالشعر و األدب ی رتبط ب ـري ی ب تصوی ي قال يف و ماض ا أب اة "قصیدة  إیلی إّن الحی

  )الكامل(    )                                             1: (قولھ " قصیدة

ٌ أْعَمـاُرَنـــا        أبیاُتھـا ، َو الَموُت فِیَھـا القافیـة ْ #    إّن الَحیـاَة َقصیـدة

  َفلَسوَف َتمِضي َو الكواِكـُب َباقیـة ْ #    َمتِّع لَحاظـَك فِي الّنجوِم َو ُحسنِھـا      

بیھ ى صورة التش ا عل د ھن اة بالقصیدة, فاعتم بھ الحی ر ب, إذ ش وت و العم ات، و الم األبی

ي, )متِّع لحاظك(بالقافیة، كما اعتمد على الكنایة عن التأمل في  فلسوف (و عن الموت ف

  ومن عالم الحیاة و الموت في البیت الثاني ,وھي صور مستقاة من عالم الشعر,)تمضي

و في اإلشادة بالشعر الجید و الشعراء البارزین أفاض شعراء المھجر بصور بدیعة تبرز 

التي أشاد فیھا  لنسیب عریضة" الشاعر"و تمجد رواده ، ففي قصیدة , ة الشعر الجیدماھی

ھ  ة و ابتسامة"بشعر جبران خلیل جبران بمناسبة صدور كتاب ات " دمع أورد بعض األبی

  )الخفیف)                      (2: (في وصف و تصویر شعره قائال 

ا      ً ُطفـ امــھ ْ    #  ِشعُره إْن َشـَدا َتناَثـَر ل   َكـُدمـوٍع َرقِیقـٍة َبسَّ

  قِّ َو ِمن أْجلِـِھ ُیعانِـي َسقاَمـھ ْ #   َفـاْسَمُعوه فإّنُھ َصاِحُب الَحــ   

ف       ي وص د ف ا اعتم بیھ، كم تعارة و التش ى االس عر عل ف الش ي وص د ف ـقد اعتم ل

ة الشاعر )صاحب الحق(وتصویر الشاعر على الكنایة  ى مكان وحي إل و شعره ، و بھا ی

ي قصیدة , بین الناس ى بعض الُمتشاعرین ف ھ جام غضبھ عل َّط  فی لینتقل إلى موقفُ سل

)                                                                 3: (إذ یقول فئةال لھدهتعرض بلتجریح "  اقلب الصفحة في ِسفر الدھور"

َت األمـوْر      #َیا َنِدیِمـي إّن َبعـَض الـ           َناِس إْن ُجـْسـ

  الَقـوافِي مـِْن  ُشُعــورْ #    َشـاِعـٌر ِمـھنتُھ َصــوُغُ◌                

  َفـوَق  َھاَماِت  الُبــُدورْ      #َیـمَتِطي الّشمـَس َو َیْسَعـى                

نَھــا                  َ ـــا    #َیأمـُر الّدھـَر َو یـ َ ُبھـتـ ِ   ِن  َو ُزورْ هُ ب
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فـ           َحـَة  فِي ِسفـِر الّدُھـورْ     #َدْعـَك مـِنـُھ َو اْقلِِب الصَّ

دھور.الشمس ، البصر، ھـامات البدور،(و فیھ یحشد  صوًرا استعاریة في  نم )  سفر ال ت

لوكیاتھم  ن ھؤالء الُمتشاعرین و  س خط الشاعر م ا عن س خط و . كلھ ة الس نفس لغ و ب

بعض منتقدیھ ممن شككوا في شاعریتھ ، فیرد علیھم قائال   لیا أبو ماضيإیالتحدي یتناول 

  )الكامل)                                                           (1: (

َحـاج ٍ #  َو َظننَت أّنـَك َبالـٌغ َشأوي إذا    ِ   ُرمَت الَقریَض َفَما ظفِرَت ب

اِج #   َولْم َتُكـْن   َو الِشعُر َتاٌج لْو َعلْمَت : لیقول    َّ َحمـِل َھذا التـ ِ   ِمَمْن َیلیـُق ب

و الشعر عند إیلیا أبي ماضي فیما سبق تاج یصعب حملھ على رؤوس ، كما ھو سحر و 

ي قصیدة  ـمعنى ف ذا ال ـورد ھ دعین ، إذ ی ري"أصحابھ من السحرة الُمب ي " موت العبق ف

  )الخفیف(                      )     2: (رثاء العالمة سلیمان البستاني إذ یقول 

  نا َو َیبِكي ِحیًنـا َعلى َنَغَماتِــھْ     #َشاِعٌر كاَن َیرقُص الـّدھَر أْحیـا     

  فِي ُعیوِن الَمَھى َو فـِي كلَماتِـھْ    #َذھـَب الّساِحُروَن َو الّسحُر َبـاٍق    

دح شعر بعض أصدقائھ  القرويو یورد  ي م ین شعر ُمقار) فرحات(أبیاتا ف ھ و ب ا بین ن

  )المنسرح)                             (3: (إذ یقول " یالك شعرا"المتنبي في قصیدة 

ھ َوثَبـا) َفرَحاتُ (#    َیالك ِشعًرا فِي الُحسِن ُمنفرًدا    ِ   َفوَق الّسھى ب

  ـا َكَتَبـا ألطَعـَم الّنـاَر ُجـلَّ مَ #    َبالَغَتـُھ  ) أحمـدُ (َو لـْو َرأى :      لیقول 

  َبعـَدهُ الَعَجَبـا) َفرحـاتُ (أبَصَر #    ال َتطلُبوا َبعُد ِسحـَرهُ َعَجـًبـا              

َنھَل الشعراء المھجریون من مصادر تصویریة عدیدة من خالل بعض :  الرافد التاریخي

د الت ذه الرواف دت ھ ي ، فغ وطن العرب الم و ال ي الع ارزة ف ة الب ة الحوادث التاریخی اریخی

اعر  یدة للش ا قص ریین ، و منھ عراء المھج م الش مھا معظ ة تقاس ب الثقافی ة الرواس بمثاب
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و , م1934یسخط فیھا من ظلم حكومة لبنان زمن االنتداب الفرنسي سنة  إلیاس فرحات

  )الكامل)                         (1: (تعسف رجاالتھا إذ یصفھم بما قولھ

  َرِحبْت َو َتحَت ُسقوفِِھـّن َمَقاِعـدُ    #َراقِـُص   للّشـِر َفوَق ُسطوِحِھـّن مَ 

ُدوُر لطْبـِخ ُكلِّ َدِسیَسـٍة     ؤوُس َمواقِـدُ    #ُھـنَّ الق   َوالِحقُد َنـاٌر َو الـرُّ

دد الصور  َد من صور فسادھم بتع دَّ ث و ع فخاطب فرحات ھؤالء الرجال بصیغة التأنی

تخذ منھم مواقف السخط واالستھجان ، و بنقل ھذا لی, و في أخالقھم, التشبیھیة في ذواتھم

ي شعبھا األعزل و  ذیب ف ل و تع الشعور ذاتھ إلى فرنسا، و ما فعلتھ في دمشق من تنكی

  )الخفیف)                                         (2: ( اآلمن  یقول 

ِي الَحّق َو اْقتلي اآلدابـا          ُحساِم ِحَساَباإّن فِـي ِذمـِة ال    #  َحاِرب

ـ        ـرَق ابتھاًجا َو لظالمیِھ اكتئاَبا   # فاسَمِعي الَزأرَة التي َتمأل الـشَّ

  َریَت فِیـِھ  ِمـَن الَمظالَم َغاَبا   # إّن َمرَعى الّنَعاِج أْمَسى لّما أجـ     

ّعاُج التِي َتوَھمْت َصارْت          اَبافِي ِضالِل الَوشیِج أْسًدا ِغضَ     #و النـ

ي تصویر  ى االستعارة ف ـحق ، اآلداب(فلجأ في وصف ظلم فـرنسا إل ى )ال ا لجأ إل ، كم

وار  ورة و الث ف الث د وص تعارة عن ي االس ھ ف بھ ب ریح بالمش اج(التص زأرة ، النع )  ال

  ) .أسدا غضابا...صارت(ووظف التشبیھ في البیت األخیر عند قولھ 

داثھا صورا شعریة  إیلیا أبو ماضي و في نكبة و مأساة فلسطین المستمرة استلھم من أح

  )3: (استعاریة متوالیة یبین من خاللھا صبر و ثبات فلسطین أمام ظلم الیھود إذ یقول 

ـأْن َیصلُبوَھـا     ِ   )المتقارب(َو تأَبـى َفلسطیـُن أْن َتْذَعـَنا      #یُریـُد الیھـوُد ب

ُ فِي أھلَھــا     یوُف ، َو تأَبى الَقَنـاَو تأبَ   #َو تأَبـى الُمـُروءة   ى السُّ
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ود  رويو یع دین   الق م المعت ور ظل ور لیص د بلف طین بوع ة فلس ق و نكب ة دمش ى نكب إل

داء  اء االعت د و أثن ومكرھم، ففي نكبة الشام یصور الشاعر الخراب الذي حل بدمشق بع

  )الوافر(   )                                                   1: (الفرنسي، إذ یقول 

ا    ً ًا   #َفُجنـُح اللیـِل ُمبیـٌض لھیبـ   َو َوْجُھ الّصبِح ُمْسـَودٌّ ُعَجاجـ

  :لیقول في وصف و تصویر الُمعتدي و الُمعتَدى علیھ ووصف النصر المحقق 

َراَءْت              ْم تـ َ َ    #َتعیُث بھا ذئـاٌب كـ   نِعاًجـا َقبلَمـا َرَعـْت النعـاجا

  َفَرّوعـِت الَحمائِـَم َو الّدَجاَجـا    #لكـّن الَقشاعـَم أْعِجـْز بھـا  وَ            

ت أْن ُتُ◌ناَجـى   #ُنُجوُم أْصبحْت بالَكـِف ُتُ◌ْجَنـى           َوقبـَل الَیـوِم َعزَّ

أّما في تصویر ووصف وعد بلفور و أثره على فلسطین یقول الشاعر مصورا خداع ھذا 

  )الكامل(                                              )            2: (الوعد 

  )(َفلیَخلَعـّن الِغمَد َھذا الُمبتِـُر     #أّما َو َقـْد َخلـَع الُمرائِـي َثوَبـُھ     

ُواَن غـِاللـًة        ُتطَوي َعلى َھاِم الّرَجاِل َو ُتنَشـرُ    #َو لَیلَبَسـنَّ األْرجـ

ذا الوع ائي فعمد إلى تصویر ھ ق التصویر الكن ذب عن طری ھ(د بالك ي ثوب ع المرائ ) خل

رُ (كـما عّبر  عن القتل في  ذا المبت ي , )لیخلعن الغمد ھ ام الرجال(و ف ى ھ و ) تطوي عل

  ) .لیلبسھـن األرجـوان(في تركیب استعاري ) األرجوان(عن الدم في 

  

   وسائل الصورة المھجریة –ب  

ي تصویر الموا ةاعتمد شعراء المھجر ف ف  االنفعالی ات , ق ي تعكس بعض التوجھ و الت

ا رة أھمھ ائل كثی ى وس ة عل یة، و العقائدی ة، و السیاس انیة، و الثقافی بیھ  : اإلنس التش

ا  كلوا أنماط ائل ش ذه الوس ل ھ ي ك ي ، و ف ل الحس ید، و التراس خیص، و التجس والتش
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تط ویریة اس اط التص ذه األنم یدة ، و بھ من القص ة ض ة و ذاتی ویریة خاص اعوا أْن تص

یوّقعوا بصمات أسلوبیة بارزة في الشعر العربي الحدیث ، و للوصول إلى ھذه البصمات 

م , األسلوبیة ى أھ سنتطرق لكل وسیلة من تلك الوسائل بالتحلیل و الرصد مع التركیز عل

  .النماذج الشعریة عند طائفة بارزة من ھؤالء الشعراء 

ھ من أبرز أنواع التصویر اطرادا في الشعر ُیعّد التشبی:) Simile: (التشبیھ  – 1ب ـ

ا << المھجري ، فھو  یوسع المعارف من حیث ھو یسھل على الذاكرة عملھا ، فیعینھ

ن  ھ م وم علی ا یق دة ، بم ى ح يء عل ل ش ة بك ائص المتعلق ع الخص زان جمی ى اخت عل

ر ار الكثی ا استحض ل منھ ل القلی تطیع بفض ي تس ة الت وه الدال ار الوج ، ) 1(>> اختی

واسفا رات الح ى خب د عل اص یعتم عوري خ ف ش وحي بموق بیھ ی ذاكرة, لتش و , و ال

بالربط بین طرفي التشبیھ یتم الكشف عن جوھر األشیاء ، و عن مزاج الشعراء، وفي 

و كثیر , أّن التشبیھ یكاد یكون تعبیرا عن مزاج القدمـاء" مصطفى ناصف" ذلك یرى 

د  م إّن التشبیھ عن ن"من المحدثین مًعا ث ة اب ھ " قتیب ي كتاب د ) الشعر و الشعراء(ف یع

  )2(و حفظھ متمیزا من جودة اللفظ و المعنى , َسبًبا من أسباب اختیار الشعر

ي     و یرتبط التشبیھ عند بعض الباحثین بالصدق التصویري ، فالصدق التصویري ف

ى م ي الصورة و المعن ین ف ھ مكتمل ـكون المشبھ و المشبھ ب دما ی ل عن ن التشبیھ یتمث

ة, و منھا الھیئة, خالل جوانب فنیة عدیدة في التشبیھ ون  والصوت و , و الحرك و الل

ـا ) 3(العالقة  دة أھمھ ات عدی روز وظائف و غای ى ب ة إل و ھي جوانب تؤدي ال محال

  ). 4(التوكید ، و المبالغة ، و التوضیح، و اإلیجاز 

ي ان و ھ ة أرك ھ أربع ون ل بیھ أن یك ي التش ل ف ا األص ھ، و أداة الم: أّم بھ ب بھ، و المش ش

ا أداة التشبیھ , التشبیـھ، و وجھ التشبیھ وي ، أّم رابط المعن دور ال حیث یقوم وجھ الشبھ ب
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تشبیھ (تام األركان :و للتشبیھ أنـواع بحسب توافر أركانھ , )1(فتقوم بدور الرابط اللفظي 

ة ) ُمجمل(،  و ما حذف وجھ الشبھ )مرسل د(، وما حذفت األدل ا حذفت األداة  , )ُمؤك وم

ل(، ومـا كان تركیب المشبـھ و المشبھ بھ من أكثر من عنصر )البلیغ(ووجھ الشبھ  ، )تمثی

  )2) . (مقلوب(وما  یكون وجھ الشبھ أقوى في المشبھ  

ذه     رك صنفا أو نوعا من ھ م یت رة ، و ل لقد تناول الشعر المھجري أنواع تشبیھیة كثی

اط ذه التشبیھات  التشبیھات إال وصاغھا في أنم رة و انتشار ھ تصویریة متنوعة ، و لكث

ذا الشعر  ي ھ في ُجّل القصائد المھجریة سنعمد إلى اختیار التشكیالت التشبیھیة البارزة ف

ة، و من ثمة ضمن  من خالل التركیز على صیاغة ھذه الصور ضمن القصیدة المھجری

ھ و مع رصد نوع التشبیھ و العالقة , البیت المھجري، و شطریھ بین طرفیھ، و بین وجھ

  :أداتھ، وبذلك نتوصل إلى عّدة مظاھر تشكیلیة أسلوبیة في التصویر التشبیھي أھمھا 

بیھ - د التش ى :  تردی ـالحفاظ عل ـھ ب ـردید التشبی یلة ت ى  وس ـري إل اعر المھج أ الش یلج

د: وتكـرار المشبھ بـھ في صور متعددة أھمـھا, المشبھ ي شكل تردی ـقي، الصورة ف و  أف

د عمودي ا أورد  الصورة  في شكل تردی ت م ة داخل البی و ، فمن الصور األفقی ا أب إیلی
  )الكامل)     (3: (قولھ في بیت منھا ) لم یبق غیر الكأس(في قصیدة  ماضي

  أَنا َبینُھم ظبيٌّ وجدُت ُكناسـِي#   أَنا َبینُھم أسـٌد َوجدُت َعرینـتِي  

ى المشبھ فاعتمد أبو ماضي على التشبیھ ا     اظ عل ع الحف لمؤكد في حذف أداة التشبیھ م

ا( ھ )أن بھ ب ي المش ع ف د(، والتنوی ي/أس ل ) ظب ا فع ران، كم ل جب ران خلی یدة  جب ي قص ف

  )الرمل)                               (4: (قولھ في بیت منھا " البالد المحجوبة"

ـؤاٌد َیخَتلِـجُ أنِت فِي َصدِر #   أنِت في األرواِح أنـواٌر َو َنـاٌر    ُ   ي ف

                                                             
 . 10ص , م، الجزائر1992عین ملیلة ،, 1دار الھدى ،ط,علم البیان  : ابن عبد هللا شعیب : ینظر  – 1
 . 38 – 19, المرجع نفسھ : ینظر  – 2
 . 395   األعمال الشعریة الكاملة ، ص: إیلیا أبو ماضي  - 3
 . 341األعمال لكاملة ص : ن خلیل جبران جبرا - 4



 350

بھ  ى المش ـاظ عل ع الحف ذلك م د ك بیھ المؤك ى التش اني عل طر األول و الث ي الش د ف فاعتم

ر " أصبح عیشي"في قصیدة  القرويوالتنویع في المشبھ بھ ، و لجأ  إلى نفس الوسیلة غی

ھ  د قول اني عن طر الث ي الش ویري ف ى التص َم المعن ھ عّم ریع)              (1: (أن )  الس

ا فارًغـا   َ   َو العیـُش َحـبُّ لبِّـھ الُحـبُّ #  أْصبـَح َعیِشـي ُبندقـ

غ بیھ البلی ار الشاعر التش ك اخت ي ذل بھ األول , و ف ھ(و المش ي ) عیش ى ف م المعن ، و عمَّ

  .كمشبھ ثاٍن ، و من ثمة غّیر في المشبھ بھ بین التركیبین ) العیش(الشطر الثاني 

في  إیلیا أبو ماضيین األبیات في صورة التشبیھ فقد أورد أّما من أھم الصور العمودیة ب

  )الخفیف):        ( 2(أبیات متوالیة، و على نسق واحد إذ یقول ) أنتِ (قصیدة 

  ـُر  َعلیَھا َفأصَبحْت فِي اإلَمـاءِ # أنِت كالُحّرة التي انقلَب الّدھـ     

  ـُر َما بھـا ِمن ُرَواءِ ـيُّ َو النشْ # أنِت كالُبردِة الُموشاة أبلى الطَّ    

َّم الّدھـُر ُظُ◌فریـ     ُواءِ #  أنِت كاللیث قل   ـِھ و أْحَنى َعلیـِھ ُطولُ الثـ

ل   بیھ الُمرس ار التش ى اختی ي  إل و ماض َد أب ودي َعم ویري العم ق التص ذا النس ي ھ و ف

, لفة و من ثمة في أوجھ الشبھ المخت, و نّوع من المشبھات بھا, )أنتِ (فحافظ على المشبھ 

(   :قائال) كن(في قصیدة    نسیب عریضةوبذلك تقّید أیضا 
  )السریع)     ( 3

ُْسكـِرُ #  ُكْن ِمثل كأٍس قْد َصَفا لوُنھـا        َتمألَھـا َخـْمًرا َو ال ت

حـِب َما ُتسكُبـُھ األنُھـرُ #   ُكْن ِمثَل َبحـٍر َزاخٍر ُمرِجـٍع        للسُّ

  َتذُكُرهُ األمَسـاُء َو األْعٌصـرُ #   َدوِرِه   ُكْن كالّضَحى َیذھُب فِي    

  أظھرِت الَشـيَء كَمـا َیظَھـرُ    #ُكْن ِمثل مـرآٍة إذا اْستقبلـْت       

بیھ  -  ل التش ركیبین :  )Opposition(تقاب ین ت ة ب یلة المقابل ى وس اعر إل أ الش د یلج ق

ھ  القرويتشبیھیین في المعنى بین شطري البیت الواحد كما فعل  في قصیدة العندلیب قول

  )مجزوء الكامل)                                                        (1: (
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ا للطیـو     ً ُوُن َروضـ   ِر  َو ال أُكــوُن الَعندلیبـــا   #أَتـكـ

ھ , و فیھ قابل بین المشبھ األول بالتأكید و المشبھ الثاني بالنفي في قالب تشبیھ بلیغ َعّمم فی

ھ األولم اني , عنى المشبھ ب ھ الث ي المشبھ ب دلیب(و خصصھ ف ل ) .العن ا یكون التقاب كم

ا أورده   ق م د وف طر الواح ل الش ةداخ یب عریض یدة  نس ي قص یَّان"ف ھ " س ):                                                              2(قول

  َیا َنفـُس َفاآلتي ِمثل الذي َیْمِضـي#   ي ِسیَّان أْن ُتصِغي للّنْصِح أْو ُتفضِ   :)البسیط(

  إنَّ الـذي ُیحیي َبعُض الذي ُیفنِـي#    الَعیـُش إْذ ُیشفـِى كالَعیـِش إْذ ُیضنِـي 

ھـُر ال ُیدنـِي َو الُعھـُر ال یُقصـِى    فالكأُس إْن َتطفْح كالكأِس فِي الُنقِص #   الطُّ   

ین أطراف التشبیھ   ل الشاعر ب ا قاب ي(األول و ھن ذي یمضي/ اآلت اني ) ال بیھ الث و التش

ـى( ـش  یشف ـش ُیضني/ العی ث , )العی ي(و التشبیھ الثال ذي ُیحی ي/ ال ذي ُیفن و ) بعض ال

  .) .كالكأس/ فالكأس أن تطفح(الرابع 

َیعمد بعض الشعراء المھجریین إلى وسیلة المناظرة  ) :Corrélation(تناظر التشبیھ  -

ي المع بیھات ف ین التش بیھیةب ات التش ع التركیب ي جمی بھ ف ى المش افظون عل أو , اني، فیح

ي قصیدة  ك ف ة ذل ات، و من أمثل ذه التركیب ي ھ ین مشبھین ف اظرون ب ید سوریا"ین " نش

  )مجزوء الرجز)                                (3: (إذ یقول , للقروي

ـــالدْ الـَعــدُل ُعـمْ #   الِعـلــُم ُعـنـواُن الـَرشــاْد       ِ   ــراُن الب

ُ ِســراٌج إّنَمـا الـ     ٌ للِعَبــادْ #  إّنَمـا الِعـلـم ـدُل ِعـالٌج َو َحیـاة َ   ـعـ

ـمشبھ   ى ال ى عل ي األشـطر األول اظ ف ع الحف م(و ھنا اعتمد التشبیھ الـبلیغ م ي )  العل وف

بھ ى المش ة عل دل(الثانی ي ) الع بھ ف د المش ى توحی د عل ا اعتم اظر، كم ي شكل تن ع ف جمی

: عـندما یقول " زھرة لیوني"التركیبات مع تنویع المشبھات بھا في شـكل تناظر  بقصیدة 

  )الخفیف)                                                            (4(

  أْو َتكوني كالشَّمِس َفالشمُس ُتكَسفْ    #إْن َتكونِي كالَبدِر َفالَبـدُر َیخِسْف     
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  أو َتكونِـي كالطّل َفالطـلُ َینَشفْ #   كالَورِد َفالـَورُد َیـذوي   أْو َتكونِي 

ا و أوجھ , و بھا حافظ على وحدة المشبھ ي المشبھات بھ ع ف ع التنوی وعلى أداة التشبیھ م

  .و ذلك كلھ في قوالب تشبیھیة ُمرسلة , الشبھ فیھا

بیھ  -  یس التش ري عل ) :Homologie(تجن اعر المھج ز الش ھ یرك ي و فی ى طرف

د , التشبیھ فیجعلھما من مادة لغویة واحدة في صورة من صور االشتقاق، و من أمثلتھ عن

  )المتقارب)(1:(یرثي فیھا أخاه إذ یقول " ذكرى الغروب"في قصیدة  نسیب عریضة

ـا أنـذا َصاِغـٌر َعـاِجـٌز     َ   َعِن الَفھِم ال أبَتِغي الُمسَتِحیـال#   َفھـ

ُیـوُد الُھیولِى#   ِر الَضعیِف   َخضعُت ُخضوَع األِسی ْد كَبلتنِي ق َ   َو قـ

ب  و تركی ویري ھ ي التص اھد البالغ عت(والش یر/ خض وع األس ب )خض و تركی ،و ھ

ین المشبھ  ة ب ادة اللغوی ى الم ھ عل د حافظ فی ھ ) خضوع الشاعر(تشبیھي مؤك والمشبھ ب

د أورد ) .خضوع األسیر( ب تشبیھي مؤك رووعلى نفس النسق و بتركی ي   يالق ذلك ف ك

  )مجزوء الكامل)                        ( 2: (إذ یقول , "أطمعَت ذاَت اللطفِ "قصیدة 

  ن َجَعلـَت أْمَرَك فـِي َیدْیَھـا#  أْطَمْعَت ذات اللطـِف ِحیـِ       

ا َعلْیھــا#   َو َشكوَت َشكَوى الّنـاِر ِمـن     َ مـ ِ ـوُر ب ُ   َقـْدٍر َتف

و ھي تركیب مؤكد كذلك َعمَد فیھ , )شكوت شكوى الناِر (ركیب و الشاھد البالغي في ت

على ھذا  نسیب عریضةالشاعر إلى صیاغة طرفي التشبیھ من مادة واحدة ، و لم یبتعد 

إذ یقول , و ھو یخاطب َنجما في السماء, "َحدیٌث َصغیرُ "النسق بموقف آخر  في قصیدة 

  )المتقارب(                        ):                              3(لھذا النجم 

  یَُضِحي بـآالئھ َو الَبَقــا     #أ َلْسـَت الُمِحـبَّ الَوحیــَد   :فقلت        

َشأنـك َشـأن الَفراشـِة فِـیَنـا           راَج لكي ُتُ◌ْحَرقـا#    فـ   َتـُؤمُّ السِّ
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مؤكد بعدما اظھر الفعل و ھنا حافظ على المصدریة في المشبھ و المشبھ بھ ضمن تشبیھ 

  ) .شكوت شكوى( و المصدر في النموذج األول لھ 

ّوع  ا ن يكم و ماض ا أب ھ  بقصیدة  إیلی بھ ب بھ و المش یاغة المش ي ص اق"ف رُح العش "  َمس

  )مجزوء الكامل)  (1: (یصف فیھا إحدى َحسنواتھ، و یقرنھا بالفرس الجموح، إذ یقول 

ٌ لكّنَھــا       ى ِمَن الَفرِس الُمغیِر أْجـرَ #   َمشــُدودة

ئــا       ِل َتِسـفُّ إسَفـاَف النُّسوِر #   َزفاَفـٍة َزفَّ الرِّ

ي ) زفافٍة زف الّرئال(َفعمَد في التركیب األول إلى المبالغة في التشبیھ  ة ف بصیغة المبالغ

  ) .تسف إسفاف النسور(،ثم صیغة الفعل المضارع في الُمبالغة الثانیة )المشبھ(

ى تصویر الموقف عن   )Variation(بیھ تعدد التش ـوسیلة یلجأ الشاعر إل ـذه ال ي ھ ف

طریق تعداد و تنویع المشبھ بھ في التركیب التشبیھي مع الحفاظ على المشبھ الموحد، و 

 نسیب عریضةھي وسیلة اعتمدھا شعراء المھجر و بصورة واسعة ، و من أمثلتھا عند 

  ) البسیط)       ( 2: (ت منھا إذ یقول في بی, "َسلة فواكھ"في قصیدة 

ھا الَبشُر             ِ   كالّسیِل ، كالَرمِل ال َیحِصھم  بصرُ #   الُطْرُق ُمكتظٌة َسالْت ب

ھ , )البشر(فحافظ على المشبھ    ي المشبھ ب ّوع ف ل/ كالسیل(و عّدَد ون ب ) كالرم ي قال ف

ِ "في قصیدة  القرويتشبیھ ُمرسل تام األركان ، أو ما أورده    )الوافر) (3: (قولھ " رّبكب

ـِب كالتبِغ احتَكـاُر     َو ال ِمثَل الَجماِرك فیِھ رشوىَ #   فَما فِي الحُّ

  )4: (یصف إحدى حسنواتھ قائال " َمسرح العشاق"في قصیدة  إیلیا أبي ماضيأو  قول 

ٌم َكِخصـِرك فِي النُُّحو      ْ ُتوِر    # ِجسـ ُ   )الكامل مجزوء(ِل َو ِمثُل َجفنِِك فِي الف
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و في ذلك یقول , و قد یلجأ الشاعر المھجري إلى تفریع أو تفصیل المشبھ عند تعدیتھ

  )الخفیف)                                          (1: (أیضا  إیلیا أبو ماضي

اِن َو فِیـِھ       َ ُراهُ ، كَنبِتـھِ #   أنِت ُجزٌء ِمن الكیـ   كَحَصــاهُ, كثـ

ّي      و الـَبُعوِض الذي َتخـاُف أذاهُ    #ُتِحـّب َشذاَھـا    كالورِد التـ

راه، نبتھ،حصاه(و فّصلھ في جزئیاتھ , ففي البیت األول فّرع المشبھ بھ ھ ) ث د أن أجمل بع

ان(في التركیب األول  ى  ) أنِت جـزء من الكی اني إل ت الث ي البی ـاد ف ـغ، و ع ب بلی بتركی

ي الت یل ف ن دون تفص بیھ م ذا التش داد ھ ب األول تع الورد(ركی اني , )ك ب الث و التركی

ة ,، و لجأ الشاعر أیضا إلى تفصیل المشبھ بھ ) البعوض ال باالعتماد على جزیئاتھ المادی

  )المنسرح)             (2: (إذ یقول " َكرنفال"بل على ألوانھ في قصیدة 

َّھـا ِخـَرُق     ِي َو كل ُشبُھ َروًضا ألواُنـُھ فِـ#   أْمسْت ثیاب   َرقُ ت

اوَرهُ    َ   أْحَمٌر َقـاٍن كأّنـُھ الَشَفـقُ #   ِمْن أزرَق كالّسمـاِء جـ

ھ  األلوان و ھي ) َروضا(َففّصل الشاعر المشبھ ب ة تختص ب ب تشبیھیة َفرعی ي تراكی ف

  .، و ھي تركیبات تشبیھیة ُمجملة ) أحمر كأنھ الشفق(، و )أزرق كالسماء(

ي  میخائیل نعیمةفي الشعر المھجري أورد ) ھالمشبھ ب(و في أبرز صور تعدد التشبیھ  ف

ـیھا من صور " من أنت یا نفسي"قصیدة  نسقا تـصویریا بتركیبات تـشبیھیة بلیغة عـدد ف

  )         مجزوء الرمل)                                    ( 3:(المشبھ بھ قائال 

ٌرأنـِت #   أنـِت ِریـٌح، َو َنسیـــٌم                      َمـوٌج، أنـِت َبْحـ

  أنـِت لیـلٌ، أنِت َفْجــرُ     #أنِت َبـرٌق ،أنِت َرْعــٌد          

ي اتخاذ وسائل تصویریة أخرى ضمن :  ظواھر أخرى وان شعراء المھجر ف كما لم یت

  :التصویر التشبیھي و منھا 
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ول    :ـ التخصیص  ھ كق روإذ یعمد الشاعر إلى تخصیص المعنى في المشبھ ب ي  يالق ف
  )الوافر)                                                  (1: (بیت من الشعر

ا    ً َ #   َو َما ِزلَنـا َكَمـا ُكّنـا َقدیمـ   ُتفاِجـئ كالُنُسـوِر َوال ُتفاَجــا

ل ) كـنا قدیما(وھنا خصص القروي المـشبھ بھ   اجئ كالنسور(بتشبیھ آخر مجم أو )  تف

  )الخفیف)                       ( 2: (یخصص المشبھ قولھ في موقف آخر 

ٌ كَوْجَنـِة طْفــٍل     َجْنُبھا َشوَكـٌة كَنـاِب َھُصـوِر #     و إذا َزْھـَرة

  في تركیب تشبیھي ) جنبھا(بمشبھ بھ آخر من مادتھ الطبیعیة ) زھرة(فخصص المشبھ 

ـقدیم أ: ـ التقدیم و التأخیر   ى ت ـیھ یلجأ الشاعر إل ي و ف ھ ف أخیر المشبھ و المشبھ ب و ت

  )3: (قولھ " القفاز اللقیط"في قصیدة  فوزي المعلوفو مثالھ عند , سیاق واحد

ُو َو َتْصُحو #   أنَت َمھـُد الُمَنى َوَھِذي َبقایا      )الخفیف( ھا أَكّبْت َعلیك َتغف

ُوٍق             ِضَك ُصْفحُ فِیَك ُحٌب و كّل ُبغ#    ِخلَعَة الُحبِّ أنَت كلُّ ُخف

ھ ) أنتَ (و الشاھد تقدیم المشبھ  ى المشبھ ب ى(عل د المن أخیر ) َمھ م ت ت األول  ، ث ي البی ف

  .في تركیبین بلیغین ) خلعة الحب(على المشبھ بھ ) أنتَ (المشبھ 

ر و , و ھو تشكیل تصویري  شائع عند القدماء: ـ الـقـلـب   و فیھ یكون وجھ الشبھ أطھ

  )الرمل) (4: (قولھ إیلیا أبي ماضيبھ بھ، و مثالھ عند أقوى في المشبھ ال المش

  َو ْھي كالروضـِة َقْد َتمـْت َحالَھـا#  أَنـا ُدنیـا ِمـْن َشبـاٍب َوَھـوًى   

ب التشبیھ ) شباب و ھوى(فَوجُھ الشبھ  ھ قل أطھر و أقوى في الشاعر ال في الدنیا ، و من

ما یفسر و یقوى ھذا التفسیر ھو التركیب لیتحول من المشبھ إلى المشبھ بھ ال العكس ، و 

  ) .ھي كالروضة(التشبیھي الثاني الخاص بالدنیا 

  ): Personnification( التشخیص – 2 -ب
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دة، و الظواھر      واد الجام ى الم و ھو لون من ألوان التصویر یتمثل في خلع الحیاة عل

اة بشریة تشمل و االنفعاالت الوجدانیة ، ھذه الحیاة التي ترتقي , الطبیعیة لتتحول إلى حی

ـیة و مشاعر  ا عواطف آدم المواد، و الظواھر، و االنفعاالت، و تـھب لـھذه األشیاء كلھ

، و یتجلى جوھر التشخیص في إضفاء بعض السمات البشریة المادیة منھا و ) 1(إنسانیة 

ا, المعنویة على موجودات الحیاة غیر العاقلة ة اإلنسانیة و بقدر تفنن الشاعر في بث الحی

ال, و األفكار, و إلحاق األعضاء<<   ة , و األفع ات الحی ادات أو الكائن و الصفات بالجم

ھ ھ، و حركیت خیص، و نجاح ة التش ن فنی اعریة , )2(>> تكم ة و ش ـبرز جمالی و ت

ي سبیل  التشخیص حین ترتبط الموضوعات المجردة أو المعنویة ، و قد یعتمد الشاعر ف

م ال ث عل ى مباح ك عل اذل ان و منھ تعارة : بی بیھ و االس خیص ,) 3(التش إال أّن التش

ائل  رز وس ن أب د م ریحیة ُیع ة و التص تعاریة المكنی ور اإلس اطة الص تعاري بوس االس

وھذا ما حاول أن یشیر إلیھ النقاد في , التصویر الفني و األسلوبي بالشعر العربي الحدیث

ي  ث الغرب نھم الباح تعارة، وم ة االس ارة أھمی ا"إث رايم اب " رتن ج رى أّن الكت ذي ی ال

عراء  ي .<< والش رة ف ات المبتك وا التركیب وا أو ینتج ي یخلق تعارة لك تخدمون االس یس

عور وعات و الش ار والموض عبة , األفك ات ص ذه التركیب ون ھ ان تك ض األحی ي بع وف

  )   4(>> .ونشعر أّن ھذه األجزاء لن تجمع بنجاح

ید أو التجس ث التجس ن باح ر م ل أكث د و یجع ق أّن الجس ن منطل خیص م ا للتش یم مرادف

ة  )األْنـَسَنة(و یبدو مصطلح التشخیص , مختص باإلنسان أكثر استخداما، و أوضح دالل

ة  رز األشیاء ) 5(من خالل ارتباطھ بالشخصیة اإلنسانیة الحی ، و بوسیلة التشخیص تب

اعر ، كم دع الش ھ المب عر ب ّس و یش ا َیُح وعیة لم ادالت موض ة كمع ھ المشخص -ا أّن

  یمنح اللفظة معاٍن جدیدة مستمدة من االقتران اللفظي بین لفظین  مختلفین  -التشخیص
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ل أحاسیسھ و     ُیعّد التشخیص من الوسائل الفعالة التي اعتمدھا الشاعر المھجري في نق

ا , ھمومھ الحیاتیة ة بمكنوناتھ ذوات المقابل ى ال مشاعرھا و , ولذلك استطاع أن یفضي إل

ذه الوسیلة من خالل عالمین , من الحیاةمواقفھا  ل ھ ذا الشاعر تفعی ك حاول ھ ي ذل و ف

مختلفین ، وھما عالم المجردات المعنویة ، و عالم المحسوسات المادیة و الكونیة لیتناول 

  .مظاھر عدة تتقاطع في ھذین العالمین 

نوعة تناول المھجریون في ھذا المجال عّدة مواضیع و مظاھر مت :عالم المجردات  -

  :و المشاعر، و الحیاة بالكیفیات اآلتیة , الوطن: أھمھا 

وطن ى ال وطن  القرويیتوجھ :  في معن ى ال ان(إل ي قصیدة ) لبن ھ ف ا ل " ناحا و ُمعاتب

  )الكامل)                        (1: (بصور تشخیصیة عدیدة إذ یقول " لبنان َملَّ 

بنـاُن َیا َوطـَن الَجماِل َو ُمْنِجـَب  ُ   أْبطـاِل و الُصَیاَبـِة األْعـالِم   #الـ ل

َوادُث األَیــام ؟#  َكْم قْد َنصحُتـَك َفاتھمَت َنصیَحتِي        أَفـأقَنعْتـك حـ

م  إلیاس قنصلكما یتجُھ  ة األم إلى مدینة دمشق بالتحیة و اإلكبار ، مصورا إیاھا في ھیئ

  )البسیط(               )                                2: (الحنون إذ یقول 

نفٍس ِملؤھا كــَرمُ #  ھِذي دمشُق َمناُر الَفضـِل َباسَمـة ٌ   ِ   َتلَقـى البنیـَن ب

ا , أرض فلسطین المغتصبة جورج صیدحو لم ینس  ذار عّم ا باألسف واالعت فیتوجھ إلیھ

ویحاول من خالل تصویرھا و تشخیصھا أْن یرفع اللوم عن نفسھ، وعن كل من , أصابھا

  )الرمل):                    (3( دیر یاسین"ّحى من أجلھا بقولھ في قصیدة ض

  إْن َتكْن ناَمـْت ُعیـوُن الَحـرس ِ #   َیـا فلسطیـُن َعلى َمـْن َتعُتبیـَن    

  )الخفیف)                      (4" (الفدائیون"كما یقول في موقف آخر من قصیدة 

َزاِء َجواَبــا) الَفتـحُ (َیأتَك #  یَھـا  َسـْل فلسطیـَن عْن ِجھـاِد َبن العـ ِ   ب
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ة دمشق إلیاس قنصلو إذ ذكر  ي قصیدة , مدین وطن سوریا ، فف د و ال نس البل م ی و ل فھ

م" ا " َصیحة أل ا، و مصورا إیاھ ا، و بطوالتھ ددا أمجادھ ى سوریة ُمع ھ الشاعر إل یتوج

  )الطویل(                ):                    1(بطال أسطوریا ال یھزم، إذ یقول 

  َو ال َخَفَضْت َھاَم الُخنوِع إلْنَسـانِ #   َفَما طأطـأْت للفاتحیـَن َجبیَنَھـا            

  َو ال َسكتْت یوًما لظلـِم َو ُعـْدوانِ #  َو ال َعَرفْت َغیَر اإلَبـاِء َسجّیـًة         

انیة  اعر اإلنس ى المش ي معن ذا ال:  ف ي ھ اعر ف ھ الش ض یتج خیص بع ى تش مار إل مض

ا أورد  ا م ة ، و مثلھ ي تصاویر بشریة حّی بقصیدة  نسیب عریضةالمشاعر اإلنسانیة ف

وطن , "إلى فلسطین" ى تشخیص , )فلسطین(و فیھا شّخص ال ا إل د أبیاتھ ي أح د ف م عم ث

  )المتقارب)                   (2: (إذ یقول ," األماني"و معنى , "المروءة"معنى 

  ُنراِعیـِك فِي الُكرَبـِة الُمطَبقـھ ْ#   فلسطیـُن ِمن ُغرَبـٍة ُمَوثَقـٍة                

  َو َتـأَسـي األمانـيُّ ُمخلْولَقـھ ْ#  َو َتبِكـي الُمـُروَءة َُمجُروَحـٌةٍ◌  :     لیقول 

لیجعل لھ بعض األعضاء , "الّنسیان"في موقف آخر یتجھ عریضة  إلى مفھوم و معنى  

، إذ یقول "أنامل النسیان"و یجعل لھ أخرى بقصیدة , "الحزن"ـما  یتجھ لمعنى ك, البشریة

  )السریع)                                                          (3: (

ي َعلى             ِ فِي الَخافیـاتْ #   أناِمـُل النِسیـاِن ُمـرِّ ِي ُمروَر الَوْحي   َقلب

  َو أوِصِدي فیِھ كـَوى الِذكریـاتْ     #ُجفوَن األَسـى   وأغـُمِضي فیھِ             

لھذا  فوزي المعلوفو في صورة تصویریة تشخیصیة لمعنى العذاب و سطوتھ ، یـشكل 

إذ " ُدمـوع"المعنى صورة نشطة و حّیة و ملیئة بالحركة في آخر مقطع من قصیدتھ 

  )الخفیف(               )                                          4: (یقول 

       َ العذاِب َیلتھُم الَعیـ ِ   ن التھاَما َو َینھُش القلَب َنھَشا#  َمرحًبا ب

  ناقًعا َغلة إلى الَدمِع َعطشىَ #   ُمشبَعا نھمًة إلى الـدم َحرّى    
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حافل بصور التشخیص للمعاني اإلنسانیة ، و في صور بدیعة و  إیلیا أبي ماضيو شعر 

ـنیةو ھ, منوعة ب  أو األم ث , و إذ  یتناول معنى كـمعنى الـُحلم أو الُح وانى عن ب ال یت ف

ا د بھم ي قصیدة , الحركة و النشاط فیھا من خالل مخاطبتھما أو التوّح دا"فف م أجد أح " ل

ا, و الھوى, و منھا الصبا, یورد صورا تشخیصیة كثیرة لعدة معاني , و األحالم  وغیرھ

  )الكامل(                                )            1: (إذ یقول 

ََصبابـٌة َو الَشیـُب َقـْد َوَفـَدا ؟#   ذھَب الّصَبى َ ذھَب الَھوى َمَعُھ               أ

  َناِمـي فإّن الُحـبَّ َقـْد َرَقـَدا #   َكفنـُت أْحالِمـي َو قلـُت لَھـا  :   لیقول 

و یصورھا في , "األماني"لیشّخص مـعنى " أخو الورقاء"و یقول في موقف آخر بقصیدة 

  )الكامل):            (2(َجسِد الولیدة الصغیرة التي لم تر النور بعد موتھا  

ِِضَیـاءِ #  َماتـْت أمانیَنا الِحسـاُن أجّنـًة              لـْم َتكَتحـْل أْجفاُنَھـا ب

اة  ى الحی ا  أّما في معن ھ من مظاھر أھمھ ا تحوی ر ، وا: و م درالعم د , لموت ، و الق فق

 ماضي إیلیا أبيأسھب ُجّل الشعراء في تشخیص ھذه المعاني بصور كثیرة، و منھا شعر 

  )الخفیف):                            (3(إذ یقول " أمَن الطیرُ "بقصیدة 

  َدَدك الَمـوُت َفاضَحـْك اْستبَشـاَرا #  َفتفاءْل بالّسقِم َخیًرا َو إْن َھـْد          

  )الكامل)                (4" : (الخطب الفادح"و یقول في  موقف آخر من قصیدة 

َضى        األناِم َو یْسَخْر◌ْ # َو تظُن ِضْحَك الَدھِر َفاتحَة الرِّ ِ ُ ب   و الّدھـُر َیھـزأ

تناول المھجریون في ھذا المجال مظاھر حسّیة عدیدة و متنوعة  : عالم المحسوسات

  .لقاتھ ، ثم الطبیعة و مظاھرھا أھمھا اإلنسان و متع

و النفس، و العقل  وألبسوا , تـناول المھجریون القلب:  في مضمون اإلنسان و متعلقاتھ

ھذه المظاھر الحسیة أثوابا من صور التشخیص البشریة ، و من أبرز نماذج ھذا 

                                     )         1: (إذ یقول " فؤادي"لقلبھ في قـصیدة  فـوزي المعلوفالتصویر تشخیص 
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ـُدوِد     لُت َوقَع الّنَوى َوالصُّ اٍق َمِعــي #   تحمَّ َ ُـؤاِدي بـ   )المتقارب(لـو أنَّ ف

األدمـِع◌ِ #   َو لكّنـُھ َنـاَم فـِي ُمـقلتْیـِك      ِ   َعلـى َمْضَجـٍع ُبـلَّ ب

و قد جعل منھ , ترحمھ إلى القلب ُمتوسال من َمحبوبتھ أنْ  نسیب عریضةكما توجھ 

  )الكامل) (2: (إذ یقول , "غادة العاصي"شخصیة حّیة تتوسل و تتضرع لھا في قصیدة 

  لْو َتدریـَن كْم َیْھـَواكِ ... َناداِك #   َقلٌب َیعیـُش َعلى ُمنـى لقَیـاك      

ـاِك       ا َسمَّ َ   إالكِ  َو َدَعا ِسـِواك َو َمـا َعَنـى#  َناَجـاِك َدھـًرا َقبلمـ

مًعا  في " الـعقل"و , "الـقلب " یتناول معنى  لـلقـروي" اجعل األرض"و في قصیدة 

 )الخفیف)    (3: (إذ یقول , بیٍت  منھا َجاعال لكل منھما صفة من صفات البشر

  َو امأل القلـَب َرْحمـًة َو َحَناَنـا#   أشبـِع العقَل ِحكمًة َو اختبـاَرا   

بشتى األوصاف البشریة لیوجھ لھا " النفس"فیتناول معنى , "رحیلعند ال"أّما في قصیدة 

  )المتقارب)                                      (4: (إذ یقول , اللوم و العتاب

  َو قلُت َحـذار َفلـم َتسَمِعـي   #َنَ◌َصحُتـِك َیا نفُس ال َتطمِعـي               

ِعــي #   الـَوداَع    فإْن كنِت ًتستسھلیـنَ                  عین إًذا َودِّ   ؟ !َكَمـا تدَّ

تناول الشعراء في ھـذا المجال مظاھـر الطبیعیة الـجامدة و :  في مضمون الطبیعة

لوا الحركة النفسیة  و , وصفات بشریة حّیة, المتحركة، و أسبلوا علیھا معانٍ  و بذلك فعَّ

حب، والشموس، والغاب، وال  القروينجوم، و الطیور فھذا  النشاط المادي في السُّ

)                                       المتقارب)     (5: (إذ یقول " الـوالدة الجدیدة "یداعب الشمس و السماء بقصیدة 

  ُھتـاَف الَغریِب َرأى الَمْوِطنا#   إذا الشمُس یا أمُّ الَحْت َھتفُت                 

البَنــاِن  َو قبَّلـُت                ِ تھـا ب   و طوْقـُت بالّساِعـدیِن الّسَنـا#  ُغرَّ

َّ #  َو إذ َیكَفھـُر َجبیـُن الّسمــاء ِ  :    لیقول    َو تسكُب أْجفاُنَھا الَدمـَع طـال

                                                                                                                                                                                         
 . 138فوزي المعلوف ، ص , ربیعة أبي فاضل :ینظر  – 1
 . 257األرواح الجائرة ص : نسیب عریضة  – 2
 . 421ص ,) الشعر(األعمال الكاملة : اعر القرويالش – 3
 . 295ص : المرجع  نفسھ   – 4
  . 591ص : المرجع نفسھ   - 5



 361

َّ #  َو تنَشُر َفوَق الـُرؤوِس الِمـظال                ُت لْم أرَض َغیَر الّسحاَبِة  ظال

ربیع ببعض األوصاف و السلوكیات البشریة في قصیدة كما یصف الفجر و فصل ال

  )البسیط)                                         (1: (إذ یقول ," الربیع األخیر"

  َو َموِسم للحبِّ َعنا ُمزِمٌع َسَفـَرا#  لمیاُء ھذا َجبیُن الَفجِر قْد َسَفـَرا  

ي ي ماض ا أب خیص  و إلیلی ي تش رة ف ویریة كثی ف تص ةمواق یدة , الطبیع ا قص و أبرزھ

ة " المساء" ة المختلف السحب  (التي حفل المقطع األول منھا بتشخیصات المظاھر الطبیعی

  )مجزوء الكامل)                            (  2: (إذ یقول فیھا , )الشمس ، البحر 

ْحـِب َرْكـَض الخائفیـنْ #  الّسُحُب َتركُض فِي الَفَضـا        ِء الرَّ

  َصفــراَء َعاِصَبـَة الَجبیـنْ #   الشمـُس َتبـُدو َخلَفَھــا   َو  

  فْیــِھ ُخُشـوُع الَزاھدیــنَ #    و الَبحـُر َسـاٍج َصاِمــٌت    

  )3: (لیتوقف في المقطع األخیر على وصف و تشخیص النھار و الصباح قائال 

ُولـِي كیَف َمـ #َماَت الّنھاُر ابـُن الّصبـِا    )مجزوء الكامل(اْت      ح َفـال َتق

  ِة َیزیـُد أوَجـاَع الَحیـاهْ #  إنَّ الَتـأُمـَل فـِي الَحَیـا  

   میخائیل نعیمةفقد تناولھا , واللحود التي ھي على األرض, و البحار, أّما األنھار

أغمض "في صور تشخیصیة مختلفة ، ومنھا تجسیده للقبر بمیزة الفم البشریة في قصیدة 

  )المجتث)                           (4: (إذ قال  ,"جفونك تبصر

ا الَمـوُت َیدُنـو    َ   َو اللْحــُد َیفُغـُر َفــاه#   َو ِعندمـ

ّحـِد َمھـَد الَحَیـاه#   أغمض ُجفوَنـك ُتبصـر ْ    فِي الل

  )مجزوء الكامل):  (5(إذ قال أیضا , "النھر المتجمد"كما شخص النھر في قصیدة 
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  ُھـَك فانقطعَت َعِن الَخریـرْ     #ْل َنضَبـْت ِمیـا   َیا نھُر ، ھَ  

  ُمـك َفانثنیـَت َعـِن الَمِسـِرْ    #أْم قْد َھرمَت َو َخـاَر َعـْز   

تناول النفس و البحر و الصخور بصور تشخیصیة مترابطة " أنت یا نفسي"و في قصیدة 

  )زوء الرملمج)                                (1:(و حّیة، إذ یقول 

  َمـوُج فیـِھ َو یُثــورْ #    إْن َرأیِت الَبحَر َیطغـي الـ  

  ِعنـَد أقـَداِم الّصُخـورْ #    أو َسمعِت الَبحـَر َیبِكــي   

ِي الَمـوَج إلــى أْن      َیْحبـَس الَمـوُج َھدیــَره    #َترَقب

ـظا ا م ـر أیض ـا الشاع ـي تناولھ ـة الت ـة الحی اھر الطبیع ن مظ جار  و ( ھر و م األش

  )المتدارك)         (2: (إذ یقول  ,"صدى األجراس"، وقد جمعھا في قصیدة )الطیور

ُحییَنـا           َو طیوُر الَغـاِب ُتناِجینا#    أْشجـاُر الَغـاِب ت

  َو ُنصافُِحَھـا َو ُتھنِیَنـا#    َو ُزُھـوُر الَغاِب ُتَصا فُحَنا     

لك مظاھر الطبیعة المختلفة ، فألھمھا صورا تشخیصیة متنوعة و كذ القرويكما لم یغفل 

  )3: (، إذ یقول "تسبیحة الحب"و األعشاب في قصیدة , و الریاح, ھو یتناول الحیوان

الَحنـاِن      #َرأیُت الَوحـَش یأنـُس لألغانِـي   ِ   )الوافر(َو َصـدُر الّریِح َیخفُق ب

ُ َعْن ُجَمـ   َو لْم أَر َعابًسـا َغیـَر الُدَخـانِ #  اِن   َو ُعشُب الَحقِل َیبِسم

  )corporisation(  التجسیـد – 3 –ب  

اھیم و  و ھو َقسیم التشخیص ونظیره في تحقیق فاعلیة االستعارة عـند نقل األفكار و المف

ة  ـم المحسوسات المادی ى عال د إل م بالتجری ا المتس ي << المعنویات من عالمھ ـتتجلى ف ف

ى األذھانكیان حسي یقربھ ـحدیث عن , ا إل ل ال یمكن ال ا یوضحھا ب ا م و یضیف إلیھ

دع , ) 4(>>  المعنویات و األفكار بدقة ما لم تقترن بالمحسوسات  ل المب و بالتجسید یعم

على تثبیت  المجردات أو الـمعنویات  في صور تجسیمیة ذات أحجام  وأوزان،  وأشكال 
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ھا, نحسھا ا , و نلمس دو أ) 1(و نراھ ي ، ویب ا الت ة ذاتھ ق العنای م یل ید ل ّن مصطلح التجس

القاھا التشخیص ، و ربما كذلك عّبر بعض الباحثین عن مصطلح التجسید بمصطلح آخر 

ى " عبد القادر الرباعي"و في ذلك یرى , ھو التجسیم أّن التجسید ھو االرتقاء المجرد إل

  ) 2.(مرتبة الجسد المادي المحسوس 

ی رز فضائل التجس ین /د إّن من أب ق االستجابة ب لوبي ھو خل ي التصویر األس التجسیم ف

روح ادة و ال یم , الم ى تجس اعر عل اعد الش ـما تس ة ، ك ـوابا مادی روح أث ادة لل ب الم فتھ

, التجسیم ُیعبر عن شوق الشاعر إلى مـا ھو غـائب/ اإلحساس ، و في كل ذلك فالتجسید 

  ) .3( و محاولة القبض على عـوالم و رؤى تجیش في خیاالتھ

ید  ل التجس اع /احت ث اتس ن حی ي الشعر المھجري الحدیث  م احة واسعة ف یم مس التجس

د شمل التجسید  الیبھ و أغراضھ ، و ق ي الشعر / میادینھ اإلنسانیة و تنوع أس التجسیم ف

  :المھجري عالمین أساسیین و ھما عالم المجردات وعالم المحسوسات 

ذا المجال عدة مواضیع أھمھا ثالثة مواضیع و تناول المھجریون في ھ:  عالم المجردات

ي ة: ھ ة، و عام ة ، و أخالقی رؤى , عقائدی ب ال ف حس اھر تختل وع مظ ل موض و لك

  بالكیفیة التالیة   التجسیم/ و بذلك تختلف طرق التجسید , الشعریة و العقائدیة لكل شاعر

خطیئة  والحرام، و ال, طـرق الشعراء مـظاھر عـدیدة كالـطھر: في المعاني العقائدیة 

رى  ك ی وزي المعلوفو غیرھا، و في ذل نفس من خالل  ف ر لل ذاب عامل مطھ أّن الع

د  ا یجس د اآلالم كم ھ یجس دى أبیات ي إح و ف ي ، و ھ ة و الّتعل بر و المحب اب الص اكتس

  )الخفیف)                                          ( 4: (الشھوة في قولھ 

     ِ  ِمن َنَدى الَدمِع كلَّ أدَراِن َنفسھْ #  َما َسكبتـُھ   َغَسلـْت َعیُنـُھ ب

ِّھْ #  و التظى َقلُبـھ َفطّھـر بـِاآل     ُ ِحسـ   الِم َما َدنَّستـُھ َشھـَوة
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دخل , و الشھوة, و اآلالم, فھو في ھذا الموقف ُیجسد األحزان و اتخذ منھا وسائل مادیة ت

  .المادیة و التكفیر المعنوي  فیما بینھا في ارتباط لتدل على معنى الطھارة

د  إلیاس قنصلو في موضوع الوطن كمعنى ُمجرد اتخـذه  َنِم  ُیعب لیجسده في صورة َص

                                                         )الكامل()    1: (إذ یقول , "سرابْ "شدة تعلقھ  لھ بقصیدة   ھلیبرز من خالل

ُـوا  َوطنِي َو لْو َنحُتوا  اِم #  َبھاَك َو أْنصف َ   َما كاَن ُیعـذل َعابـُد األْصنـ

یح  یالد المس د م بة عی ي مناس الم -و ف ھ الس یدح أورد  –علی ورج ص یدة ج ة "قص لیل

یالد ا حال فلسطین, "الم ل بھ وم و المسلوب, و تأم م , و شعبھا المظل ا تعرض لظل وفیھ

  )البسیط(                    )          2: (إذ یقول , الیھود و تخلى العرب عنھا

لِح َماِحیھـا#   َعـاُر الَھزیَمِة َتمُحوهُ الُعُروبة إْن      َجّدْت و لكنَّ َعاَر الصُّ

ا  ) األردنُ (َخطیئُة الُعرِب ال َ   َتمُحو َمَخاِزیَھـا) َبرَدى(َو ال ُرقى #   َیْغِسلھـ

ا    ف استخدم الشاعر ُمصطلحا دینی ذا الموق ي ھ ة(فف وق ) الخطیئ ى االستھانة بحق لمعن

فلسطین من  قبل العرب ، ثم َجسدھا صـورًة مادیًة في شـكل دنٍس ال َیغسلھا األردن و ال 

ر  اء نھ ردى(غث وریا) ب ـو .  بس ر، و ھ ـني آخ ى دی ى معن اعر إل ود الش ـَحرام"و یع " ال

ى, و في ذلك تصویر استعاري تصریحي" الـَخمرة"لـیعبر بھ عن  ذا المعن ھ ُیجسد ھ  وب

یدة  ي قص رؤى"ف ب ال ول " لھی )                                                         3: (إذ یق

  ّن َعلیَھا َو ناِشـِد الَعبقرّیــھْ #  َھاتِھا َیا َندیـُم َو استنزِل الـِجـ  :   )الخفیف(

         ً   ـھْ ِحیَن أستنطق الطُیوَف الَعییَ #  إّننِي أشـُرُب الَحـراَم َحـالال

ة اني الخلقی ي المع ا ف ة  :  أّم اھر أخالقی وع مظ ذا الموض ي ھ عراء ف رَق الش ـقد ط ف

ا أورده  ذا الموضوع م اذج ھ م نم وإنسانیة كثیرة ألبسوھا أثوبا مادیة متنوعة، و من أھ

  )الوافر)       (4:(إذ یقول " تسبیحة الُحب"في البغض و الغیض بقصیدة  القروي
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الحُ  ِ الحلِم َنسَفـا#  بِّ َجرًفـا  َسأجِرُف ُبغَضُكم ب ِ  َو أنسُف َغیظكْم ب

 َو أطفئ فِیكْم َما لیَس ُیطَفـئ#   َو أنَھلُكم َرحیَق الّصفِح َصرَفـا  

اني  ا مع م فیھ ى استعارات تصویریة تجسیدیة ، جّس بغض  (ففي ھذین البیتین عمد إل ال

فح اٍن أخرى ُمجردة , )الغیض، الص ع مع ا م دت ھي ) الحب،الحلم(و بتعالقھ د ُجّس فق

  ) . و الُحلم ُجّسِد بالنار(، )فالحب ُجِسَد بالماء(كذلك في إطار ھذا السیاق الداللي 

ى   اعر لمعن رض الش ر یتع رف آخ ي ظ ة "وف یدة "الَحماس دھا بقص اُت "، فیجس وثب

  )الخفیف)                                                  (1: (إذ یقول " العقول

ى   َتتلظـى حَ  ـراَر الَذائـبْ #  ماَسـٌة َتتنــزَّ   ألًمـا َتقـِذُف الشَّ

ئال تجد " الحب"كما یتناول معنى  ھ حول ضحیتھ ل ف حبال ي شكل وحش أو صائد یل ف

  )المتقارب)           (2: (إذ یقول " ھائمة"في قصیدة غزلیة بعنوان , خالصا منھ

  ّف َعلیـِك الِحبـاَل َمَناصـاَیلـ#   ُھَو الُحـبُّ َفالَتمِسـي َقبلَمـا     

یـَن ِمنـھ َغــًدا        َخالَصَ◌ً◌ـا َفال َتجِدیـَن َخالًصـا#   فقـد َتتمنَّ

في صورة تجسیدیة تقرنھ بالنبات كما ) الحب(و ھو في قصیدة أخرى یتناول ھذا المعنى 

  )الوافر)      (3: (بالماء في صورة تشبیھیة تجسیدیة، إذ یقول " الّسالم"یقرن 

ِي َصغیًرا    ھ َغدیـَرا#  َغرْسُت الُحبَّ في قلب ِ َّالَم ب   َو أطلقـُت السـ

اول   اس قنصلفي معنى الوجد أو الحزن تن ب صورة  إلی ي قال ر اإلنساني ف ذا المظھ ھ

ة , )الَكھرباء(تجسیدیة حدیثة  ذي یربطھ  بحسنائھ المقابل ل أو الخیط ال إذ ھو بمثابة الَحب

  )المتقارب)                                              (4: (وسط الظالم، إذ یقول 

  َحیتنِي بأفضـَل َما فِي الَحیـاةِ #  لَیالـِي َحیاتِـي فِـَدى لیلــٍة                

ََرى َكھرُب الَوْجِد ِمن ُمھجة                     إلى ُمھَجـٍة َیحمـُل الَخفَقـاتِ #  سـ
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ا     اول في شعره صورا تجسیمیة كثیرة بمعاٍن مجردة تـرتبط فقد تن نسیب عریضةأمَّ

والتي یـخاطب فیھا أحـد أصدقائھ " ھاك"باألخالق و العواطف اإلنسانیة، ففي قصیدة 

و الجمال ، فیَجِسدھا بقوالب مادیة قابلة , و الغرام, األوفیاء یتعرض  لمعاني الشوق

  )مجزوء الخفیف(               )                          1: (للتداول، إذ یقول 

ا َقـْد َملكُتـھُ #  ھاَك ال َھـاِت َیا أِخـي    َ   َھـاَك مـ

ـاك ُحلِمـي إذا أَرد    َ   َت فـإّنـي  َسئْمُتـــھُ #  ھـ

  ِعـي فإّنـي اّدَخرُتــھُ #  وُخِذ الَشـوَق ِمن ُضلـو  :      و یقول أیضا 

  ُن أَبـْت ِحیـَن َرمتـھُ   # َوُخـِذ الّدمـَع َفالُجفـو             

ـَقلبـِـي َرسْمُتـھُ #   ُخْذ َغراِمي َو ُخذ َجَمـا         ِ   ال ب

لھذه الصفة ُمبدیا استیاءه مـنھا، و داعیا إلى  إیلیا أبو ماضيفي معنى البخل یتعرض  

ھذا المعنى ُمجسدا البخل إذ " التینة الحمقاء"السخاء و البذل في الحیاة، فیورد بقصیدة 

  )البسیط)                                                            (2: (ل یقو

ِھ   ِ ُ ب ما َتسُخو الَحیاة ِ الِحـرِصِ◌ َینتِحـرُ #  َمن لَیَس َیْسُخو ب ِ   َفإّنھ أْحَمًق ب

  . فجسد أو جسم معنى البخل في صورة أداة مادیة ینتحر بھا البخیل األحمق

ـعیش و :  في المعاني و المظاھر العامة تناول فیھا الشعراء بعض المظاھر المجردة كال

ن  ة و م رة و منّوع یدیة كثی ب تجس ي قوال ـالم ، ف ـعادة، و الس ـدر، و الس األحـالم، و الق

ي قصیدة :  نسیب عریضةھؤالء الشعراء  رة ف اٍن كثی ى تجسید مع ذي لجأ إل دیث "ال َح

ین" الشاعر رن باإلضافة ب ة لیق ول  في صورة استعاریة مكنی ادي، إذ یق وي و الم : المعن

  )الرمل)                                                             (3(

ث الشاعُر َعن ُنوِر الَقمـِر     َو افتَراِر اللیِل َعن َثْغِر الَسَحرْ #  َحدَّ

  :ُمجسدا بعض المعاني : لیقول 

  ي الّتیـِھ َعن ُظلِم الَقـَدرْ َعن فیافِ #  َعن ظالِم الَعیـِش َعن ِسجِن الَبقـا  
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ریح"في قصیدة  فوزي المعلوفجّسَد   ى بساط ال ل " عل اني المجردة من مث بعض المع

  )الخفیف):                            (1(الشعر و الشعور و الخلود عند قولھ 

     َ   َن  أرْیـُج الِشعـِر فِي ُبردتْیـِھ# نسمُةُ◌ الِشعـِر أنِت فیِھ َتبثِیـ

ِستنِزُل الّوحــ     َي  َبیاًنا َیجُثـو الُخلـوُد لَدیـھِ # َو َفَتى الِشعِر ی

كما فعل باأللحان و , بـعض المعاني المجردة في قوالب تجسیدیة میخائیل نعیمةو تناول 

  ) : 2(تناول األلحان واصفا ُبلُبال " من أنِت یا نفسي"واألحالم، ففي قصیدة , األیام

لـوِب الَعاشقیـَن           #َنـاًرا   َیسُكـُب األلَحانَ   ُ   )مجزوء الرمل(فـِي ق

  )3: (قائال " َصدى األجراس"كما تناول األیام و األحالم ُمجسدة في قصیدة 

ّي أیَّاِمـي    ـ ّ ََر أْحالِمـي    #  َو اْصطَفـْت َحول   )المتدارك(َتسَتعـرُض َعسكـ

  :د قائال إذ لجأ في البیت الموالي إلى التشخیص بل التجسی

ا                  َ ُرھـ   َو َتقـوُد ُخطـاَھا أوَھاِمـي#  َفمشـْت أحالِمـي َتخف

دھا  في صورة حیوان أو الطریدة التي یسعى لـھا في  القرويأّما معنى السعادة فقد جسَّ

  )مجزوء الكامل): ( 4(إذ یقول, "بین عید البر"ھذا العالم المليء بالتعاسة في قصیدة 

َة كالَقَمـرْ #  أبَقــى َدائِــًرا   َحّتامَ      َحـوَل الَبِسیطـ

  َدَة َو ِھي ِمن َوجِھي َتفِـرْ #   اصطاد أطیاَر الّسَعـا     

ات الم المحسوس ا : ع یع أھمھ دة مواض ال ع ذا المج ي ھ ون ف عراء المھجری اول الش تُن

ریة ؛ كالق, اإلنسان:موضوعا  ات البش ض المكون ـؤالء بع ة ، فطـرق ھ ـلب و و الطبیع

روح اولوا , ال د تن ة فق ي الطبیع ا ف ھ ، أّم ة ب ة المتعلق اھر المادی ض المظ وا بع ا طرق كم

  .تجسیمیة ناطقة /مواضیع الطبیعة الحّیة الجامدة،وكل ھذه المظاھر في قوالب تجسیدیة 
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ـادیة أخرى و , طـرق الشعراء ذات اإلنسان نفسھ:  في اإلنسان فجسدوھا في صور م

ت منھا صورة الزھرة ع ي بی وزي المعلوفن طریق االستعارة التصریحیة ف بقصیدة  ف

  )السریع)         ( 1:  (إذ یقول في الباقة المھداة إلى حسنائھ , "باقة زھر"

  َیا نِعَم َذاك الَثغـُر ِمن َمْنَھـلٍ    #َو تنھلیـَن الَشھـَد ِمْن َثغِرَھـا 

ھ ) الشھد(و ذكر صفة في صورة الزھرة ) الحسناء(فعَمَد إلى تصویر اإلنسان  المشبھ ب

ق الحسناء  ا  .لیشبھ بھ ری ات و أعضاء اإلنسان و منھ ا طرق الشعراء بعض متعلق كم

ا أورده  ل م ن مث ب ، م ةالقل ل نعیم یدة  میخائی ي قص ة"ف ول " الطمأنین )             2: (إذ یق

ـي َحصیـْن           )مجزوء الخفیف( ِ   رْ ِمـْن ُصـوِف الَكــدَ #   َباُب قلب

             ُ   فـِي الَمَسـا َو الَسَحـرْ #   َفاھُجِمـي َیا ُھمـوم

معنى تجسیدي للقلب إذ یصوره في ھیئة مادة قابلة  إللیاس قنصل" یا لیت"و في  قصیدة 

  )المجتث)                                            (3: (للذوبان، إذ یقول 

قلـٍب           ِ َّا#     یا لیـَت ِعِزي ب   َیفیـُض َعطًفـا َو ُحبـ

ـؤاٍد   :            لیقول  ُ   َیـُذوُب َعطًفـا َو َوْجـًدا#   َیا لیـَت ُكـّل فـ

ا  ي  نسیب عریضةأّم راقص ف ات ذي أغصان تت ـیئة نب ي ھ ـبشري ف ـقلب ال ـیصور ال ف

  )البسیط)                 ( 4: (، إذ یقول "نشید المھاجر"حضن الربیع بقصیدة 

ِي َبعدَما َخلعْت              ثوَب الربیِع َفأمسْت َرقَص َنشوانِ #   ھززِت أغَصاَن َقلب

ي       تعرض شعراء المھجر كذلك إلى تجسید بعض المظاھر المتعلقة بنشاط اإلنسان ف

اذ "و منھا بیت بقصیدة , فغدت ھذه المظاھر أشیاء أخرى غیر طبیعتھا األولى, الحیاة مع

  )الوافر)                                   ( 5: (إذ یقول , صلإلیاس قن" هللا
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  َمألَنـا َصفَحـَة التاریـِخ َفْخـًرا#   أنرَضى بالَھواِن َو َنحُن َقـوٌم               

  :لیقول ُمجسدا الحدید و حد السیف 

ا               َ ِحّد الّسیـِف َمجـًدا #   أیرھبنا الحدیـُد َو قـد ُبنینـ   ُمشمَخـَراب

  .و غدا حّد السیف أداة بناء , إلى وحش ُیرھب) الحدید(و فیھ تحول 

الریاح : حشد الشعراء المھجریون مظاھر طبیعیة كثیرة و متنوعة و منھا :في الطبیعة 

  )البسیط)                    (1: (إذ یقول , في ھیئة سیول نسیب عریضةعند 

  فأنِت ال شكَّ ِمن أھلِي َو أخَوانِي#   ـة ً  َتدفقِي یا رَیـاَح الَشـرِق َھائج

" الربیع األخیر "الغمام أو الـسحب في شكل حیوان ذي ذیول بقصیدة  القرويو جـّسد    

  )البسیط)                                                   (2: (إذ یقول 

   ٌ   ال فِي الّسفِح َو انَتَشراِمثَل الُبخوِر عَ #  و للَغـماَمــِة أذیــالٌ ُمَعطــرة

ا  د تناولھ و ماضيأّما الشھب و النجوم  فق ا أب ي قصیدة  إیلی بصور تجسیدیة ) الطین(ف

  )الخفیف)               (3: (و منھا المقطع الذي یقول في بعض أبیاتھ , بارزة

  طِب درٌب َو للَعصافِیِر َموِردْ #  ألَك النھـُر ؟ إّنـُھ للّنسیِم الـرَّ     

ـ  ُ بھ فـِي الصَّ ا َتَتبـردْ #   َو ْھَو للُشھِب َتسَتحم َ یـِف لیال كأّنھـ   صَّ

ـبرد من  ر و یت ي النھ ـستحم ف رّي ی و فیھا حشد الشاعر صورة الشھب في ھیئة حیوان ب

إلى مظھر طـبیعي  و ھو  فوزي المعلوفیتعرض " لفیفة التبغ"و في قصیدة , شّدة الحر

ي المنبعث من ِسیجار" الدخان" تھ لیجسده في صورة خیـط أو سلك یربطھ بحسنائھ و الت

  )الطویل)              (4: (إذ یقول , تبدي غیرة من تعلقھ بھذه اللفیفة 

ُبالتنـا   ا َعِن الَخدِّ #  و كان ُدخاٌن ُموصٌل ق   على ُرغِم ُبعِد الَخد ِِّمنَّ

  :تراسل الحواس  – 4 –ب 
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مـا یدرك بواسطة الحواس الخمس من بصر  و  وھي كل, ترتبط االستعارة بالمحسوسات

ة  << و شم  , و لمس, و ذوق, سمع فقد یتجھ الشاعر صوب الصورة اإلستعاریة المنتمی

ین الحاستین , إلى أكثر من حاسة واحدة داخل ب , )1(>>و یبدو ھذا االنتماء من خالل الت

ھ اشترا والّتراسل ھو ین الحواس فی ادل ب ي نـوع من التداخل أو التب ر من حاسة ف ك أكث

د  ر الواح ـورة << التعبی ى الص وء عل ن ض ر م لیط أكث ھ تس ا یعنی ـعني فیم ـو ی و ھ

ـون ـثر من ل ى ,اإلستعاریة،وخـلق أكثـر مـن عالقة بیـن األشیاء   وإضافة أك و ظـل عل

ـثر  أن ُیستثار أك ـشي ب اللوحة اإلستعاریة، فـضال عن أّن االنتقال من حاسة إلى أخرى َی

  ) .2(>> اس،و یمس أكثر من ذكرى  من إحس

رز وعي , و التراسل الحّسي ظاھرة شائعة في الشعر المھجري الحدیث ھ یب و من خالل

فتحدث فیھ ذلك األثر , الشاعر بالتجربة الشعریة، و استجابة المتلقي لھا في صور مركبة

  .الحسي المرافق لألثر الجمالي و األسلوبي في نسق التركیب التصویري 

ان و عن ة بصور التراسل الحسي رصدنا طغی اذج الشعریة الحافل رز النم د تصفحنا ألب

حاسة الذوق و البصر على أغلب النماذج الشعریة المدروسة في مقابـل حواس السمع و 

ا , الشم و اللمس ، كما لمسنا ذلك التبادل بین الـحواس في مواضع التصویر المختلفة و م

ذا المجال  ـ و من ي ھ دمناه ف ین  َع ود ب رابط المفق ك الت اذج المدروسة  ـ ذل خالل النم

و ربما یعود ذلك , )السمع مع الشم(و حاسة , )الذوق مع اللمس(بعـض الحواس كحاسـة 

ي الشعر المھجري الحدیث ات ف ذه العالق ذه , إلى قلة و ندرة ھ ھ سنحاول رصد ھ و من

  .الشعر و تراسلھا من خالل أبرز التعالقات الحسیة في ھذا , الحواس

ات :  البصر/الذوق - ـذوق و البصر بطرق و كیفی ین حاستي ال راَسَل بعض الشعراء ب

  )3: (، إذ یقول "َصیحة ألم"في قصیدة  إلیاس قنصلومن ھؤالء , مختلفة و متعددة 

اٍن   #  أَبْعَد ُربوَعا رّصَع الَمجُد أْرَضھا       َ   )الطویل(َتَرى لّذة الَعیِش فِي َموِطٍن ثـ

                                                             
 . 151الصورة اإلستعاریة في الشعر العربي الحدیث ص : وجدان الصایغ  – 1
 .  154ص : المرجع  نفسھ   - 2
  . 119اس قنصل ،ص فرید جحا ، إلی: ینظر – 3



 371

المتعلقة بالعیش ھو ) لذة(و حاسة الذوق , )ترى(َد  إلى ربط عالقة بین حاسة البصر فعمَ 

ف , معنى مجرد في قالب استعارة مكنیة و بھا جمع الشاعر بین حاستین للتعبیر عن موق

نفس الوسیلة  ذا الموطن ، و ب َد ) التراسل(نفسي؛ وھو اإلعجاب و اإلكبار بھ نسیب َعم
ة ی عریض ع ب ى الجم ذلك إل یدة ك د بقص ت واح یاق بی ي س ذوق ف ر و ال تي البص ن حاس

  )مجزوء المتقارب) (1: (إذ یقول , والتضرع, متوجھا إلى ربھ بالدعاء" صالة"

ُر الُمَنـى          ـِدي #  َمراِعیـَك ُخْضـ ّ   !ِھـّي الُمشَتَھـى َسیـ

ــِدي #   َو ِجسِمـي َدھـاهُ الَعَنــا        ِ ی ِ ـْذ ب ُ   !َحناَنیَك خـ

ارة فف ي عب ر ف ة البص ى حاس اعر إل ى الش ت األول أوح ى(ي البی ر المن ي , )خض و ھ

, لیوحي بحاسة أخرى ھي الذوق) ھي المشتھى(صورة استعاریة ثم أتى بصورة تشبیھیة 

ا ة بھ ى و مرتبط ورة األول ة بالص ة متعلق تان و , والصورة الثانی لت الحاس ذلك تراس و ب

وكأّن الشاعر أضرب عن البصر بواسطة الذوق , تأبدلت الثانیة مع األولى في سیاق البی

ى  ى(في معن ذوق و البصر) المن ـاستي ال ـین ح ـقع التراسل الحسي ب ـھ ی ذلك , ، و ب وك

ـنصلأورد  ـیاس ق ي قصیدة  إل ى البصر ف ذوق عل ـقدما ال تین ُم اتین الحاس ف "ھ ي كن ف

 )المتقارب)                                  (2: (قائال " الظالم

  فأْحـاله َما كاَن َتحَت الظـالِم #  لئِـْن لـّذ للَعاشقیـَن اللقـاُء  

  .مقدما الذوق على البصر  ) تحت الظالم(والـبصر ,)فأحـاله(وبھذا جمع بین الذوق 

اتین الحاستین:  الشم/ البصر  - اول الشعراء ھ ي سیاقات شعریة , تن ا ف وا بینھم و جمع

ا ارزة أھمھ رة و ب د : كثی یب ععن یدة  ریضةنس ي قص اجر"ف ید المھ ف " نش دما وص عن

ھ   ا فعلت ان و م ذه األغص ف ھ ى وص ا إل ل فیھ یدیة انتق ورة تجس ي ص ب ف ان القل أغص

  )البسیط)                                                ( 3: (إذ یقول , الحبیبة بھا

  َنشَوانِ  ثوَب الربیِع فأْمسْت رْقصَ #  َھززِت أْغصاَن َقلبي بعدما خلعت   
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  َخْضراَء َیعبُق ِمنَھـا ُروُح نِیَسـانِ # كَسیتِھا َورَق األشواِق َفازَدھـرْت   

ـة الشم ) خضراء(و ھنا جمع بین حاسة الّبصر  ـون األغصان، و حاس ق(في ل ي ) یعب ف

  .رائحة ھذه األغصان في صورة استعاریة مركبة 

ةمیخافقد تناول , أّمـا ما بین الشم ثم البصر       ت من  ئیل نعیم ي بی اتین الحاستین ف ھ

ـ ا ب ز لھ ة رم یدة رمزی ى " قص ض "MDB إل م بع ى الس روف األول ي الح ا ھ ، وربم

  )مجزوء الوافر)                                     (1: (حسناواتھ، لیقول فیھا 

ا               ـا#   أنا  الَمـَھِد الذي  َضمَّ َّ   كَیـاَنـِك َقبلمــا َتمـ

                   ُ   )(ُر فِیـِھ الـَورَد َو الَحَسَكـا #  َو َقْد َفرَشـْت لـِك األقـدا

إلى حاسة ) الورد(إذ أوحى بلفظ , و شاھد الحاستین في الشطر الثاني من البیت الثاني

  .إلى حاسة البصر ) الحسكا(و أوحى بلفظ , "الشم"

و منھا , لشم في صور استعاریة كثیرةكما تناول الشعراء الذوق و ا : الشم/ الذوق  -

)                                                2: (إذ یدعو صاحبھ للتنعم بالـوطن  قائال , "لبنان"في قصیدة  إلیلیاصورة 

  و َتھّزَك األنَعـاُم ِمن شاِدیـھِ #  و َتلـذُّ باألرواِح َتعبُق بالشـَذى  

ي , )تلذ(و فیھ جمع بین الذوق في  ق(وحاسة الشم ف ب ) تعب ي قال األرواح ف الخاصتین ب

  .صورة استعاریة 

و في ھاتین الحاستین جمع الشعراء بینھا في صور استعاریة ومنھا  : الشم/ اللمس  -

                                          )الخفیف()     3: (قائال " بین المھد و اللحد"في قصیدة  لفوزي المعلوفصورة 

َ الشَّوَك أرَض َعیِشـَك فأنزْع     ُكـلَّ أشَواِكھ لَتبلَغ َزھـَره   #َمأل

و حاسة الشم التي , )أشواكھ(و في البیت جمع  بین حاسة اللمس التي أوحى بھا في لفظة 

ى حاسة )زھره(أوحى بھا في لفظة  ـة الشم عل اد حاس ف اعتم ـذا الموق ، و ُیـرجح في ھ
                                                             

 . 103ص : ھمس الجفون : میخائیل نعیمة  – 1
  .ھي نوع من الورود الطیبة والنضرة : الحسیكة (*) : 

 . 642ال الشعریة الكاملة ، ص األعم: إیلیا أبو ماضي  – 2
 . 38ص , مناھل األدب العربي : فوزي المعلوف  – 3
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ي ) الُنعومة( اللمس في الزھرة ھ ف ّ ك كل ة  وذل ذه النبت ي ھ ى اللمس ف لغلبة صفة الشم عل

سیاق تصور استعاري مركب، و في موقف آخر أكثر وضوحا یصّرح الشاعر بالحاسة 

ي ) دغدغي(، و یخصص لحاسة اللمس لفظة )العطر(في اعتماد لفظة ) الشم(الثانیة  ف

  )السریع(      )           1: (إذ قال " باقة زھر"بیت من قصیدة 

الِعطِر إحَساَسھـا    ِ   َو لینتشـْر فِي ِجسِمَھـا الَناِعـِم #  َفدْغِدِغـي ب

ا في ھاتین الحاستین:  اللمس/ السمع  - ّ ي  جورج صیدحفقد أورد , أمـ ة ف اذج مختلف نم

ر "و اللمس و السمع من جھة أخرى ففي قصیدة , الجمع بین السمع و اللمس من جھة دی

  )الرمل)                                                (2( :یقول " یاسین

ـي#   دیَر یاسیـَن َعلى الُدنیـا الَعفـاْء      ِ   إْن َتكـْن ُدنیا الَزنیـِم األجَنب

ارُخ فِي َسمِع الّسَمـاْء      لوَب الَعـربِ #   ثأرك الصَّ ُ ٌ َتكـِوي ق   َجمـَرة

ة  اني أورد لفظ ت الث ي البی ارخ"فف ى السمع, "الّص ا إل وِحي بھ ة , و ُی ع لفظ دلھا م م أب ث

رة " ى اللمس, "َجم ا إل وحي بھ ن , و ُی ـركبا م تعاریا ُم ـفا اس ـحاستین تصوران َموق و ال

و في ظـرف آخـر یجمع و یقدم فیھ حاسة اللمس على السمع , صورتین للتأثر و القلـوب

م إذ یصف فیھا حالة المحتفلین بعید األضح, "الَحجیج"بقصیدة  ى ممن یعیشون تحت ظل

  )الكامل)                  (3: (إذ یقول , الیھود في فلسطین

ا الكلِـمُ #   والـُركُن ُیلمـُس فِي َشَعائِرُھـم      َ بثھـ ِ   َشكـَوى َتضیـُق ب

ُ الّنْحـِر َیشھُدُھـم        َعرًبا  ُیطـّوق، َنحَرُھـم َعَجـمُ #  َما كاَن َیـوم

ة  ّرَح بحاس ھ َص سا"و فی ذا " للم عیرة وأردف ھ ركن أو الش ذا ال الم ھ ي مع ة ف المجازی

  ) .شكوى(اللمس بحاسة السمع المستوحاة من لفظة 

                                                             
 . 18ص : المرجع  نفسھ   – 1
  . 46شطایا حزیران ص : جورج صیدح  – 2
 . 52المرجع  نفسھ ،ص  – 3
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و في ھذا التراسل جمع الشعراء ھاتین الحاستین في صور استعاریة :  السمع/ البصر  - 

ورة  ا ص ارزة، و منھ ـلقرويب یتھ  ل ـبھیج و نفس ـعید ال ّو ال ا ج ف  فیھ ـیات یص ي أب ف

  )الوافر)                (1: (و إحساسھ باأللم الكبیر إذ یقول , محطمةال

  َو َیْجرُحُ◌ َمسَمِعي َشُدو الُمغنِـي#  َو ُیطِرُفُ◌ ناظِري ُحسُن الَغوانِـي 

ر ة البص ین حاس اعر ب ع الش ھ یجم اظري(وفی تعاریة ) ن ورة اس طر األول بص ي الش ف

  بصورة أخرى ) َمسمعي(لسمع في مكنیة،ثم یوظف على ھذه الحاسة حاسة أخرى ھي ا

ا :  اللمس/ البصر  - في ھذا التراسل أیضا اعتمد الشعراء على التصویر االستعاري كم

  )الوافر):          (2(  القروياعتمدوا على التصویر التشبیھي في مثل قول 

ُوهُ ِمْن َجّنـاِت َعـدْ #  أَرى ُتَفـاَح َھذا الِعیـِد َجْمـًرا      نِ َو لـْو َقطف

  .في ھذا السیاق ) تفاحا َیكِوي ( ، أي ) جمرا(و اللمس , )أرى(فجمع بین البصر 

  : نتائج و فوائد 

  : و من خالل تحلیل أبعاد الصورة المھجریة نرصد التشكیالت  التصویریة اآلتیة 

ة،  وتنّوع الصورة المھجریة، وتعددھا كًما بتنوع المصادر - الوسائل فاتـخذت من الطبیع

ادالت موضوعیة"تمع، و الثقافة و المج ذلك اتخذت , لنزعات"  مع و رؤى شعریة، و ب

  .وسائل لخلق أسالیب تصویریة جذابة ) علم البیان(من القوالب التصویریة 

ى  - اد عل ة باالعتم كیالت فنی ـورا و تش ـظاھرھا ص ـطبیعة و م ن ال ـصورة م ت ال نھل

ن دور الطبی فت ع ان، فكش م البی ي عل ویر ف ث التص ویر مباح ي التص ا ف ة و مكانتھ ع

  .المھجري من خالل مظاھرھا الحّیة و الجامدة 

ـاداتھ و - فاتھ، و ع ـقالیده، و ص ان، و ت ـن اإلنس ع و م ت الصورة من قضایا المجتم نھل

د ع الوسط الجدی أقلم الشاعر م ة كشفت عن صعوبة ت و شدة , واقعھ المحیط صورا فنی

  . تعلقھ بالمجتمعات العربیة التي وفد منھا
                                                             

 .464ص, ) شعر(األعمال الكاملة :الشاعر القروي   – 1
 . 464ص : المرجع نفسھ   – 2
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ـتاریخیة صورا و  - ة و ال ة  األدبی ـدھا الدینی ـثقافة و رواف ت الصورة من مظاھر ال نھل

ا  ـان  كم ر، و تسامح األدی ان، و الطھ ى اإلیم ر الشعراء عن معن قوالب تصویریة ، فعب

د  ل الشاعر الراف م یغف ي، و ل ع العرب انتقد فیھا الرذیلة، و النفاق الدیني السائد في المجتم

ت ي، ف د األدب عر و نق ـالم الش ـمجد أع ا، ف عر، و األدب، و أعالمھم وع الش ي موض كلم ف

ي  اض ف ة و اإلسـالمیة فأف ة العربی ي أحداث األم اریخي ف د الت أدعیاءه ، كما اھتم بالراف

الحدیث عن أحداث و مآسي لبنان، و سوریا، و فلسطین في قوالب تصویریة جزئیة تمتد 

  .ة في جسد القصیدة لتصل الصورة الجزئیة بالصورة الكلی

ا  - ي أتاحتھ ة الت ي الوسائل الفنی ّوع الشعراء ف د ن ي وسائل التصویر المھجري فق ا ف أّم

و مجاز، واستعارة ، إال أّن ما یمیز ھذه الصورة عن , و تشبیھ, البالغة العربیة من كنایة

ي الصورة القدیمة ھو االبتعاد التدریجي عن ذلك التوظیف التقریري النمطي المفصو ل ف

ان الصورة  ـات و أرك ـین مكون ـعالقة ب التصویر إلى توظیف حدیث من خـالل خرق ال

رات  ن خب عوري و ع دق الش ن الص نم ع ة ت رى عمیق دالالت أخ دة ب ات جدی د عالق بعق

ة ذوق في صور حّی ع وسائل , الذاكرة، و الحاسة، و ال ى أرب ز الشـعراء عل ذلك رك و ب

  :    تصویریة و ھامة و ھي 

َعمَد الشعراء إلى تشبیھات حّیة تكشف جوھر األشیاء، فتكتمل فیھا الصورة : ھ ـ التشبی

ار ـھ باالختی ي أركان ـب ف الل التالع ن خ ة م ویریة عمیق دة تص ي وح المعنى ف و , ب

، و جددوا في غـایاتھ و أھدافھ  فلم یعد التشبیھ )األداة و وجھ الشبھ(و الحذف, التركیب

م بل تعداه إلى كشف حقائق ما ورائیة تخص الموقف عندھم لمجرد التوضیح أو اإلفھا

  :و الرؤیـا بطرق و تقنیات عدیدة أھمھا 

ـقیا: تردید التشبیھ ـ   ة أف ة و متداخل ت(في معنى المشبھ بھ بصور متقارب و ) داخل البی

  )  .بین األبیات(عمودیا 

ب التشبیھی: تقابل التشبیھ  - ي لجوء الشاعر إلى المقابلة في معاني التراكی ین طرف ة ب

 .البیت 
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ط : تناظر التشبیھ  - ا فق ب التشبیھیة أو المشبھات بھ و فیھ یناظر الشاعر بین التراكی

 .بین طرفي البیت 

الحفاظ على المادة اللغویة بین المشبھ و المشبھ بھ مع حذف األداة : تجنیس التشبیھ  -

 ) .في البلیغ و المؤكد(

د بتعدد المشبھات بھا المتنا: تعدد التشبیھ  - ى لمشبھ واح ي المعن ت(فرة ف ) داخل البی

إلى جانب ذلك بعض الظواھر الشكلیة في تركیب التشبیھ كالتقدیم و , أو بین األبیات

ھ أو , أو الظواھر المعنویة كالتخصیص, التأخیر بین طرفیھ أو التعمیم في المشبھ ب

 )  .التشبیھ المقلوب(قلب التشبیھ معنًى 

خیص  - عراء با: التش َد الش فات َعم فاء الص ى إض ة  إل تعاریة المكنی ورة اإلس لص

اولوا عالم , البشریة للمحسوسات والمجردات ة فتن لیرتقي إلى أشكال بشریة متحرك

ردات  اة(المج اھر الحی اعر، ومظ وطن ، والمش ـوا, )ال ا تناول ـات  كم المحسوس

 .ونقلوا ھذه المظاھر بالحركة النفسیة  والنشاط المادي ,)والطبیعة, اإلنسان(

ى : التجسیم / التجسید  - ة و التصریحیة إل عـمد الشعراء بالصورة اإلستعاریة المكنی

ة (نقل عالم المجردات  ة، و العام ة، و األخالقی ى ) العقائدی وي إل د المعن من التجری

ات  اولوا المحسوس ا تن ادي، كم ید الم دة(التجس ة  الجام ـطبیعة الحی ان ، وال ) اإلنس

  . إلى معاٍن أخرى ُمجسمة بأشكال أخرى ونقلوھا من معانیھا المحسوسة

ـحواس الخمس: تراسل الحواس  - ـمھجریون بال ـشعراء ال ى ال ي , اعتن ووصفوھا ف

صورھم الفنیة، و أبدلوا بینھا و عالقوھا في ثنائیة حسّیة ضمن الصورة الجزئیة أو 

وعي , المركبة ا یكشف ال ى الصورة الواحدة مم و بذلك سلطوا أكثر من ضوء عل

عري ي الش ارة المتلق ي إث ّیة ف ورة الحس دور الص ي إدراك , ب ھ ف یط حواس و تنش

م الشعراء دور , و اإلنسانیة من وراء ھذه الصورة, و األبعاد الجمالیة, الغایات ففھ

ـتصویر ي ال ـاسة ف ى , الح ر عل ـذوق و البص ى ال م عل ویر اتھ ي تص ـزوا ف و رك

ین صورة ة ب دھم مقابل ي  حساب الحواس األخرى ، فالبصر عن ال ف بح و الجم الق

ـر ي , الحیاة مـن خالل الشع رارة ف ین الحالوة و الم ة ب ذوق المقابل ـل ال ـذا یمث و ك

فھي حواس تستدعي ) الشم ، اللمس  السمع(نفس الحیاة ، أّما بقیة الحواس األخرى 
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ـة ة و , عدة دالالت متقابل ي دالالت عام ـرة یصعب تصنیفھا ف ـة، و متناف و متداخل

 .متقابلة 

II  -  أبعاد الرمز المھجري)Symbole(  

ھ       ي لغات ـزي ف ـوان رم ـان حی ـن أّن اإلنس فة األوربیی رى الفالس اطیره و , ی و أس

د , دیاناتھ الرمز و كان یرى أّن كل ما في "  شارل بودلیر" و علومھ، و فنونھ، و لقد مجَّ

ز ٌز یستمد ق, الكون رم اول الحواس البشریة رم ي متن ع ف ا یق ل م ھ من مالحظة وك یمت

ذه المالحظة  دأ اكتشاف  -عادة-الفنان لما بین معطیات ھذه الحواس ، إذ تقوم ھ ى مب عل

د بعرف أو عادة  ذلك التشابھ الجوھري بین شیئین اكتشافا ذاتیا وَمخصوصا من غیر تقی

  )1. (و بالتالي فداللتھ و قیمتھ تنبثق من داخلھ و ال تضاف إلیھ من الخارج 

جّل الباحثین أّن الرمز و الصورة یشتركان في اإلیحاء الداللي للخطاب األدبي  و یقرُّ     

اءا ر إیح ز أكث ر أّن الرم إّن , غی ید ف خیص و التجس ى التش د عل ت الصورة تعتم إذا كان ف

ع المحسوس " Abstraction" الرمز یعتمد على التجرید ى الواق ، فـیقع ھذا التجرید عل

ھ لُتْنتَزع الصفات المألوفة من ق ذاتیت ز لیحق ھ، و بذلك یتكون ذلك البناء المنفصل في الرم

د رغم وجود حدود  التكوینیة ، و ھذا ال یعني انفصال التشخیص و التجسید عن التجری

ھ , فاصلة ي كثافت ص من جزء ف ي التشخیص إذا تخل د یرتق ة ، فق ا أمور متداخل ل أّنھ ب

ز  ى مستوى الرم ّیة إل ائم ) 2(الحس ـاالختالف الق توى ، ف توى الصورة ومس ین مس إًذا ب

  ). 3(الرمز لیس في نوعیة كل منھا بقدر ما ھو في درجتھ تركیبا و تجریدا 

ا      ة و آدابھ ارات الغربی دثین بالتی و لقد تأثر شعراء المھجر كغیرھم من الشعراء المح

د ى التجری دعوا إل ـرومانتیكیة, ف ى ال زوع إل ـصاح ع, و الن ـل اإلف ن أج ـرمزیة م ن و ال

الحقائق النفسیة و الشعوریة في أنماط تعبیریة حّرة ، و یعد  جبران خلیل جبران أّول من 

ھ  داء ب ى االقت تكلم بالرمزیة و خـاض فیھا مـما حدا بالشعراء اآلخـرین من المھاجرین إل

                                                             
دیوان ) ت.د( 2، مجلة اللغة و األدب ع ) مقال(الرمز في الشعر العربي الحدیث , ھیم الرماني إبرا: ینظر  – 1

 . 76 – 74الجزائر ص  –المطبوعات الجامعیة 
 . 454عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي ص : ینظر  – 2
 . 72ص , لشعر الجزائري  المعاصرعبد الحمید ھیمة ،  البنیات األسلوبیة في ا: ینظر  – 3
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ب  دة عن الغموض و التغری ، و یصف دارسو الشعر ) 1(واعتماد رمزیتھ الشفافة البعی

ذھب المھجري  أّن ا ة كم ا اآلداب الغربی ي عرفتھ ة الت لرمز المھجري أخف من الرمزّی

وإْن كّنا , فلسنا نجده على جھة العموم في شعر المھجر<< ذي قواعد وأصول ومناھج  

ذي  ون الموضوعي ال ك الل الرمز ذل ي ب ي ماضي، وأعن ا أب ي شعر إیلی نجد كثیرا منھ ف

ل ، وبذلك لم یعتمد )2(>>  .یرمز بالقصیدة كلھا الرمز على التجرید الكلي المحسوس، ب

ھ شخوصا و  ل فی ا یحم على اإلسراف في اعتماد المجاز مما یكّون ھیكال قصصیا رمزی

ي الشعر , )3(أحـداثا كرموز ألفـكار المبدع و مشاعره  ز ف ولـدراسة أبعاد و طبائع الرم

امت ى طریقتین ھ ي سلوك المھجري الحدیث، سـنعمد في ھذا الجزء إلى الـتركیز عل ین ف

ا  ري و ھم ز المھج ة :الرم ز بالكنای ة الرم ة(طریق ة الِكنائی ز , )الرمزی ة الرم و طریق

  ) .الرمزیة التمثیلیة(باالستعارة التمثیلیة 

  الرمزیة الكنائیة  –أ  

و یبدو أّن مفھومھا بدأ یتبلور و یتضح بصورة جلیة , طرق العرب القدامى مفھوم الكنایة

الذي ذھب إلى أّنھا تعني أْن یرید المتكلم إثبات " لقاھر الجرجانيعبد ا" و یستقر علي ید

ھ   ارف ب ة أو المتع ي اللغ وع ف اللفظ الموض ذكره ب ال ی ى ف ى << المعن يء إل ن یج و لك

ھ  یال علی ھ دل ھ و یجعل ھ إلی و یلجأ ) 4(>>  معنى ُھو تـالیھ و ِردفھ في الوجود فـیومئ ب

وزتھم الح ة إذا أع ى الكنای عراء عل تقبح الش ي أو مس ى خف ن معن ر ع ى التعبی ة إل <<  یل

ى  ة إل ا وسیلة تشكیلیة رمزی ِر عبارتھ وتأتي أھمیتھا المحدودة من كونھا فضال عن قَِص

ر , حٍد بمعنى أّنھا ال تتناول األمور كما ھي في حقیقتھا و لكنھا تلجأ إلى تناولھا تناوال غی

  ).5(>>  مباشر و في ھذا تكمن قیمتھا 

ة و و قد ترتد ا ة الكنائی ة أو الرمزی لكنایة إلى نوع من الترمیز، فتتحول إلى الرمز بالكنای

ى  وم عل ارة ھي درجة من الكنایة القصوى ، لیست ببعیدة عن اللغز أحیانا ، تق ا العب مثلم

                                                             
 .  455المرجع السابق ،ص :  ینظر  – 1
 110م،مصر،ص 1962القاھرة،, 3الشعر العربي في المھجر ، لجنة الترجمة والنشر، ط:محمد عبد الغني حسن ـ  2
 . 457ص, دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي  : عبد الباسط محمود   – 3
 . 52الجرجاني ، ص –، نقال عن دالئل اإلعجاز  193ص , علم البیان : یب ابن عبد هللا شع – 4
 .   444ص , ) الموقف و التشكیل الجمالي (أبو فراس الحمداني : النعمان القاضي  - 5



 379

ى  ظ تقـوم عل ا , اللف ى م ادا عل در من الخصوصیة اعتم ة تحتفظ بق و ھي وسیلة تعبیری

وى ا ة المحت ن باطنی ھ م ة تحمل ن الدالل ن ، لك ظ الُمعل ار اللف ف إط تتر خل داللي المس ل

ا تحتفظ بوشائج مشتركة  ا م ات غالب الرموز الكنای المستترة ال تعني غموض إدراكھا ، ف

د و ال غموض  ـرمز دون تعقی ـھم ال ي , ) 1(معروفة تجعل من السـھل ف د ظھرت ف ولق

  :الشعر المھجري الحدیث طریقتان في الرمز الكنائي و ھما 

  : رمزیة اللفظ المفرد  – 1 –أ  

ة , و في ھذه الوسیلة یورد شعراء المھجر بعض األلفاظ الرمزیة في شكل مجازات لغوی

ة ى دالالت اجتماعی ـي إل ـویة توح ـزیة ق اءات رم اظ ذات إیح ي ألف یة, وھ أو , أو سیاس

رة أو دینیة خاصة عند الشاعر أو عند طائفة من الشعراء المبدعین، و أمث, طبیعیة لتھ كثی

یعّبـر الشاعـر عن معنى الُحكم " معركة بورغاس"، ففي قصیدة إیلیا أبي ماضيفي شعر 

لطة  وازم الس ن ل د م ظ ُیع ام بلف اج(و الُحك ول ) الت ا إذ یق ت منھ ي بی )                             2: (ف

  )الكامل(

  َعلى التِیَجـانِ  أْعداؤھـا انَقلبـتُ #  لـْو َتعقـلُ األجَنـاُدُ◌ أّن ُملوَكھـا  

ة ) التیجان(فلفظة  ة و الخاصة شحنھ الشاعر بدالل رمز للسلطة و الحكم في ُعرف العام

ھ  ـتصریح ب ـمعنى  عوض ال ذا ال ا عن ھ ر بھ ي , رمزیة في حدوده لیعب ـما ُیستعمل ف ك

د , للداللة على الجیش) الخمیس(بیت آخر لفظ  ة عن و تشكیالتھ الخمسة في صورة كنائی

  )الكامل)                                                        ( 3(: قولھ 

  ُمتماِســك األْجــَزاء كالبنیانِ #  لَمِن الَخمیِس َخوافِـٌق َرایاُتـُھ   

و عن معنى الخراب , )البالبل(كما رمز باللفظ الموحي عن معنى  األمن و السكینة بلفظ 

  )4: (إذ یقول " الحرب العظمى"بقصیدة ) نالغربا(و ) البوم(و الدمار في لفظ 
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كـان ِ #  ومـدینٍة َزھـَراَء آمنـٍة الِحَمـى        )الكامل(ُھِدمـْت َمَناِزلَھـا َعلى السُّ

حى    ُھا الّشوادي فِي الضُّ ل ِ   َو عال ِصیاُح الُبـوِم َو الِغرَبـانِ #  َخرَسْت َبالب

وفو  وزي المعل ائ لف دالالت ش وحي ب ة ت اظ رمزی ةألف رى خاص یدة , عة  أخ ي قص فف

ة , التي یصف فیھا شوقھ لموطنھ األصلي" المأسدة الخالیة " ز الكنائی فیورد بعض الروم

  )الكامل)                                      (1: (و منھا قولھ , في قوالب لفظیة

  إال َو ُتلبُسـُھ بثوِب ِحـَدادِ #  َو َیراعتِي َما إْن تمّر بأ بیٍض  

ى ) أبیض(بلفظة ) الصفحة البیضاء(ر عن معنى فعبّ  ر عن معن ا عّب في صورة كنائیة كم

ر أیضا عن , )بـثیاب حداد(بلفظتي ) الخط و الكتابة( ـما عّب ھ لسواد الخط ، ك و یرمز ب

ي قصیدة , معنى األمن من جھة ة أخرى ف ة"ومعنى الـغراب و الـدمار من جھ , "اللبنانی

  )الخفیف) (2: (ین األمس و الغد یقول بموقف یصف فیھ حالة لبنان ب

  َبیـَن َعھـٍد َمَضى َو َعھٍد َجدیـدٍ #   َكـْم َبكیـَت َو َتبِكــي   !إیـھ لبنـاُن 

 َما بِھ الیـوَم ِمـْن َغمائِـِم ُسـودِ #   و إلى األْفِق َصافًیا فِیـَك لـْوال  : لیقول 

د و الخاصة ب) صافیا(عّبر الشاعر عن معنى األمس برمزیة  ـنى التھدی األفق، و عن مع

ة  راب برمزی ود"الغ ین " ُس ة ب ویریة الرمزی ة التص ن المقابل وع م ي ن ائم، و ھ ي الغم ف

  .الموقفین 

إذا جورج صیدح و في شعر  ة ، ف دالالت مختلف وحي ب ي ت ة الت وز الكنائی الكثیر من الرم

، و منھا قولھ َعرجنا على شعره الوطني و القومي نجد توظیفھ لبعض الرموز الخاصة بھ

  )الطویل)                                                               (3: (

  َو َیمَرُحُ◌ فِي أعراضَنا حیَن َیسَتشِري#  َیحقِرَنـا َنسـلُ الَحَقاَرة َِو الَخَنـى         

ُم َغاَرة الھِِّر لَما َروَعْت فِئرا#   ولو أْصلَح األْعراُب َما فِي ُنفوِسھم  : كما یقول    ُنھـ
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  )الطویل:                                                 (و یقول أیضا في لبنان

ُرَزهُ                   أ َینِسُف َما أبَقى الَزماُن ِمَن الِكَبِر؟   #أساَي َعلى لبناَن ینتِـُف أ

ـ ذكرھم بأصولھم ) ارةنسل الحق(ففي البیت األول عّبر الشاعر عن الیھود الغاصبین ب لی

ة  ردة(الحیوانی ظ ) الق ائفین بلف عین الخ رب الخاض ام الع ن الحك ر ع ا عّب رانكم(، كم ) فئ

وھو )  الِھر(للداللة على الفرار و الخضوع، و عّبر عن الغاصبین من الیھود و الغرب بـ

د ث فق ت الثال ي البی ا ف ى  حیوان ذي غریزة قویة في االصطیاد و مطاردة الفئران ، أّم أت

و ھو شعـار قـومي و رمزي یعبر بھ الّشامیون عموما عن األمن , )األرز(الشاعر بلفظ 

ر یاسین"و البھجة و السرور، أّما بقصیدة  الغ  الشاعر من استعمال الرموز , "دی د ب فق

                                     )                          الرمل)          (1: (الكنائیة لیعبر بھا عن مأساة فلسطین ومنھا قولھ 

  َو َرَمى الشرَق بما فِي َقابـھِ #   َنزَع الغرُب َعن الَوجِھ القِنـاْع      

أظفـاِر الّسَبـاْع        ِ   َو َسَقـى أبناَءھـا ِمن َنابـھِ #   َزّوَد األفَعى ب

ال)الغرب(َفعّبر عن الغاصبین الوافدین بلفظ  ز شائع یتصل ب ي ، و ھو رم موقع الجغراف

ظ  ر عن العرب بلف ا عّب ظ )الشرق(كم ود بلف ي الیھ ز ف ق الرم ـقویة وتعمی ، و زاد من ت

  ) .األفعى(

وطن و  القرويفي شعر   ـضایا ال ي ق دور ف ا رموز ت ائي ، و منھ نماذج حّیة للرمز الكن

  )2: (یورد رموزا كثیرة و منھا " بین عبید البر"القویمة و الغربة ، ففي قصیدة 

ـْم َصولَجا            ِّ   )مجزوء الكامل(نك  لْسَت أْعظَم َمـْن َصَبـْر  #   أیـوُب َسل

لیعبر بِھ عن الصبر الذي اتصف بھ ھذا النبي " أیوب"و في ھذا الموقف ُیورد لفظ 

  .الكریم ، و یقرن صبره على الغربة بھذا الصبر المثالي

ذه الوسیلة فی:  رمزیة العبارة – 2 –أ   راد أّما في ھ ى الم ز المعن ى ترمی لجأ الشاعر إل

ف  ك وظ ي ذل راد ، و ف المعنى الم ا ب ي معانیھ وحي ف ة ت ارة تام ب عب الھ بتركی إیص
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ائعة ة الش ة الكنائی ارات الرمزی ض العب ون بع ب , المھجری بعض التراكی وا ب ا اختص كم

یس شائعا  ـوسیلة ل ذه ال ف ھ ي الرمزیة الخاصة، و في ذلك نماذج عدیدة ، إال أّن توظی ف

ا  ة   م رز األمثل ـن أب ي أشعارھم ، و م ر ف رد أكث ذي ی زي ال ظ الرم ف اللف ل توظی مقاب

ـصیدة  نسیب عریضةأورده   ي ق دھور"ف ي سفر ال ـب الصفحة ف ر  عن " اقل دما عّب عن

  )مجزوء الرمل):    (1(إذ یقول , بعبارة شائعة في الثقافة العربیة" الحیرة "معنى 

  ـا س إْن ُجسـَت األُمـورْ # الّنـِ  َیا َندیِمي إّن َبعَض      

ًا       ِضاَعـاِت َو ُدورْ #  َتاجـٌر َیطلـُب ِربحـ   ِمــْن ب

ُسـدٍس      ِ ُكُســورْ #  َیضرُب الَخمَس ب ِ   َو َصِحیَحــا ب

یضـرب الخمس بسـدس " َفـعّبر عن معنى الحیرة و األسف بعبارة كنائیة شائعة و ھي 

  .ر عن موقف نفسي یذم فیھ ھذا التصرف ، إذ ھي تركیب یوحي بھ الشاع"

  )2: (و منھا قولھ , الكثیر من العبارات الترمیزیة الكنائیة میخائیل نعیمةو في ِشعر 

العقـاْب   #   َیا َحامَل اإلنجیِل َیدُعـو إلـى        ِ   )السریع(َنبِذ الَمعاِصي ُمنذًرا ب

ًُسـا        ي َتلقي َجمیَل الَثوابْ ضلْت لِك#   َبشـْر َو َخلـْص یا أِخي أنف

وحي )حامل اإلنجیل( اعتمد الشاعر على أسلوب النداء  ة ت ة كنائی ارة ترمیزی ، و ھي عب

  .على ارتباط الشاعر بالمسیحیة من خالل دعوتھ على حاملي كتاب ھذا الدین 

ة جورج صیدحو لم یختلف  وز الكنائی ف الرم ي توظی ك اآلخرین ف ي قصیدة , عن فل فف

  )الخفیف)         (3: (ورد بعض التعابیر الكنائیة الرمزیة من مثل قولھ ی" الفدائیون"

وا الشبـابَ #  أو َیـْدِري الُعلـوُج أّن شیوًخـا    في الَمالِجي َقْد استردُّ
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ز " الُعلوج"فاستخدم الشاعر في الشطر األول  للداللة عن الغاصب الیھودي بوسیلة الرم

ى ) استردوا الشباب(لى العبارة الرمزیة اللفظي ، و في الشطر الثاني َعمَد إ یـوحي بھا إل

  .الثورة و اإلقدام و االستنفار 

ى   ـعود إل ا مخصوصا ی ـترمیزیة توظیف ارات ال و وظف شعراء المھجر أیضا بعض العب

اء  فـوزي الـمعلوفرؤیة الشاعر ونفسیتھ إزاء الموقف، و من ھؤالء  الذي عّبر عن البك

ھ و الحزن في أنفس النازحی ا قول ة  ومنھ ي تصاویر جذاب ان بسبب الحرب ف : ن من لبن

  )الخفیف)                                                       (1(

  لَنواَھـا َو الناُر مـِلُء الكُبـودِ #  َو ّدُعوھـا َو الَماُء ِمـلُء المآقـي  

ب ، كما عّبر عن ا) الماُء ملء المآقي(فعّبر عن البكاء بعبارة  ـلء (لحرقة في القل ار م الن

ـودِ  ى ) الكب ة عل ورة الثانی ي الص ة، و ف ى الكنای ى عل ورة األول ي الص د ف ذلك اعتم ، وب

ة ( تعارة المكنی دة ) االس ة واح ن حال ز ع ر و یرم ن , لیعب ر ع ھ عّب ـوقف نفس ي الم و ف

ى  خروج و ھروب النازحین من لبنان بتركیبین كنائیین یضمان رموزا لفظیة أسقطھا عل

  )الخفیف)                                       (2: (الواقع في لبنان  بقولھ

ُر الظبـا ِمن َغدیـٍر  ـ ُ ـُھ الذئـُب طالًبـا للـُوُرودِ #  أْو َكَمـا َتنف   أمَّ

في تركیبین رمزیین یوحیان بنزوح " الذئب"و عن الغاصب بـ , )الظبا(فعّبر عن شعبھ بـ

التركیب الرمزي الكلي یدخل في سیاق أكبر ھو المشبھ بھ من شعبھ بسبب الدمار، و ھذا 

  ) .كما(خالل سیاق البیت بالقرینة 

  : الرمزیة التمثیلیة  –ب  

ل  ُم ك ز َیّض و رم ة فھ فالرمز ھنا ممثل في ُكّل القصیدة یدور حولھ موضوعھا ، ومن ثم

ـفردة أو م, القصیدة بعكس الرمز بالكنایة التي یربط فیھا الرمز بتعبیر جزئي  ن خالل م

ى  ـتمثیلیة أو عل ى االستعارة ال ذلك عل ا ك ـرمز ھن مفردتین لھما داللة باطنـة، و یـعتمد ال
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ى عنصري القص و  د عل ائي یعتم ب رمزي قصصي أو ِحك ي قال التمثیل االستعاري ف

  )2: (، و من أھم ممیزات ھذا الرمز ) 1(الحوار داخل القصیدة 

دھا یعتمد على تجسید األفكار و ال - ى تجری معاني في صور محسوسة دون اللجوء إل

ق من المحسوس لیصل  ذي ینطل ائي ال من صفاتھا بصورة كاملة عكس الرمز الكن

  .إلى المعنى المجرد 

ورة ،إذ  - وع ال الص وض الموض ھ غم وض فی وعي؛ أي أّن الغم ا موض ز ھن الرم

  .یزول ھذا الغموض بمجرد قراءة القصیدة و فھمھا 

ا - َ ـ ا وَم ـرمز ھن ن  ال ـمحسوسة م ـمعاني ال ي ال ـالقات ف فات وع ن ص ھ م تعار ل ُیس

ار مسبقة  أشخاص و جمادات داخل الحدث القصصي یأتي لمجرد البرھنة على أفك

 .لدى الشاعر  یرید تقریرھا 

ري عر المھج ى الش الرجوع إل ت , و ب ي حفل ة الت ر اآلداب العربی ن أزخ ده م ا نج فإنن

ل الرمزي د التمث, بصور التمثی ل ُیع ائز ب د الشاعر المھجري من الرك ل الرمزي عن ی

و مشاعره، و قضایا مجتمعھ الماضیة و , األساسیة التي یعتمد علیھا في صوغ  أفكاره

ي  الحاضرة ، و بذلك استطاع ھذا الشاعر أّن یوائم بین جنس القصص و جنس النظم ف

و القصص الشعري ذا الجنس و یكتسب خصائص , جنس واحد ھ رد ھ الرمز ینف و ب

 : أسلوبیة ممیزة في ثالث مجاالت أساسیة ھي 

ات – 1 –ب   ة :  مجال األخالقی ذا المجال عالج الشاعر المھجري دالالت رمزی ي ھ ف

ة ّیة متحرك ة مجردة , مجردة بصورة حس اِن أخالقی ذا الشاعر مع ن یطرق ھ ا م و غالب

  )البسیط) (3: (إذ یقول ,"التینة الحمقاء"في قصیدة  أبي ماضي عند " البخل"أھمھا معنى 

  َقالْت ألقَرانِھا َو الصیُف َیحتضـرُ #   و تِینـٍة َغّضــِة األْفنـاِن َباسـقـٍة   

  "ِعنِدي الَجماُل َو َغیِري ِعنَدهُ النظرُ #  بئَس القضاُء الذي فِي األرِض أْوجَدنِي   

  . لیبین الشاعر في ھذه البدایة حمق التینة و استصغارھا لنفسھا
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َموكبـِھ    :لیقول أیضا  ِ ا ب َ   فازینْت َو اكتسْت بالُسندِس الّشجرُ #   عاَد الربیُع إلى الدنیـ

  كأّنھا َوتٌد فِي األرِض أو َحَجـُر #   َو ظلـْت التینُة الَحمقـاُء َعارَیـًةً◌               

ول  د حل ات األخرى عن ة الكائن ى بقی ا  عل ذه الشجرة و بخلھ لوك ھ و ھنا َبیَن الشاعر ُس

  : السخاء لیقول  موسم

  َفاجتثھا َفَھوْت فِي الَناِر َتسَتعُر #   و لم ُیطْق َصاحُب البستاِن رؤیتھا               

و لیصرح في األخیر بمدلول , و ھنا بین الشاعر مآل و عاقبة ھذا البخل من قبل الشجرة

  : ھذه القصة الرمزیة في البیت األخیر قائال 

مَ       ِ ِھ  َمْن لیَس َیسُخو ب ِ   فإّنھ أْحمـٌق بالِحرِص َینَتِحـرُ #  ا َتسُخو الَحیاة ب

و منھ نلمس دور التمثیل االستعاري الذي أخذ بالرمز كوسیلة للتعبیر عن الموقف  دون 

ي  اء الت ة الحمق ا التنین ى القصة ، و منھ االھتمام بالرموز الكنائیة الجزئیة التي تسربت إل

در  تمثل في الرمز الكنائي ذلك الغني، و الثري البخیل ، و صاحب البستان الذي تمثل الق

د  القـرويو إلى موقف أخالقي آخر عند , والقضاء المحتوم  ـغیرة و الحس ـیھ ال یتناول ف

دھم ،  ى ی ذ عل بقصیدة رمزیة یتناول فیھا قصة حقیقیة بینھ و بین  أحد أساتذتھ الذین تتلم

دعوة  إال أّن ھذا األستاذ حاول یائسا محاكاة الشاعر ى ال ال إل م یستطع فم ھ، و ل ي نظم ف

وان , للمسیحیة و السالم لتعویض فشلھ في مجال الشعر  ، فنظم شاعرنا ھذه القصیدة بعن

  )الخفیف)                       (1: (قائال " الدب المترھب"

ا   ً السیـادِة َیومـ ِ ـَم الّدُب ب ُ َبْ #  َحل ا أغل   َو اشتَھـى أْن َیكوَن لیثً

ـبْ    #الزئیَر أعیاهُ َفارَتـّد    َغیَر أنّ    ُمْغیظـا یبِّرد الَغـیَظ بالسَّ

ـ "الدب : "و فیھ بّین  یأس معلمھ في محاكاة شھرتھ، فرمز إلیھ بـ  : ، و رمز إلى نفسھ ب

  : لیقول أیضا " اللیث"

  َو َتدُعو إلى الطھاَرة و الُحبْ #  ُوتناَدي فِي الناِس آمنُت با                 

ا                  ً بـوٍق أكـذبْ #   َومَضى ُدبنا التقـيُّ ُمذیعـ ِ   َنَبـأ كاذًبـا ب
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  .و ھنا یصور  كذب و بھتان ھذا الرجل في دعوتھ 

  ذاھًبـا فِي نِفاقِِھ ألـَف َمذھبْ #   لم ُیطْق ُصحَبـَةَ◌ اللیوِث َفأمـَسى  :   لیقول 

  َو ُھو فِي أغلِب األَحاییِن َثعلبْ #     َفھَو ِحینا ِذئٌب َو ِحیًنـا َخـروفٌ           

ده  ھ و حق و في األخیر خلَص  إلى فشل ھذا الرجل في بلوغ شھرة الشاعر و عاد لغیرت

ي  ـلیة ف ة القصة الك ك تتضح رمزی كالثعلب الغادر الذي ال ُیؤمن شره ، و من خـالل ذل

  :عدة نقاط أھمھا 

  .إّن الطبع یغلب التطبع في اإلنسان  -

  .رة و الحقد طریقان ال یوصالن إلى الشھرة و السؤدد الغی -

اس ذوي  - ر من الن الدعوة إلى المسیحیة و السالم من الدعاوي التي اختفى وراءھا الكثی

ذا الرجل و ال , األخالق السیئة و في ذلك كلھ تضافرت الرموز الكنائیة ال للتعبیر عن ھ

  .ى الطبع و معنى التطبع عن الشاعر بل التعبیر عن فكرة المقابلة بین معن

  

ات – 2 –ب   ات و القومی ال الوطنی ن دالالت :  مج عراء ع ر الش ال عّب ذا المج ي ھ ف

ي  ـصاغوھا ف رمزیة تتصل بقضایا وطنیة و تحریریة حقیقة، ألھبت مشاعر المھجریین ف

التي  لجورج صیدح" الغراب الغازي"قوالب قصصیة رمزیة، و من أھم نماذجھا قصیدة 

  )المتقارب)          (1: (ا قصة اغتصاب فلسطین من قبل الیھود قائال تناول فیھ

  َدخیٍل َعلى َمھَرجاِن الّسَنـا#   َتطّیرُت ِمن ناِعـٍب فِي الّصباْح     

ُق َشمـَل الّریـاْح       إذا َداَفعْتُھ َعـِن الُمجتَنـى#   ُمغیـٍر ُیمـزِّ

َب ِمنـُھ إلّي الَعَنـا#   َتَسـّرَب فِي ُغرَفتِي َو اسَتـَراْح      َفسـرَّ
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و بھا یسقط زیارة الغراب إلى بیتھ و ھو یشدو في مجلسھ بحال الفلسطینیین الذین عاشوا 

  .آمنین إلى أن َحّل علیھم ظلم الصھاینة 

  َدِجيُّ الَحَوِاشي َدجيُّ الُمَنـى #   َكرْھتَك َضیًفا َدجـيَّ الِوَشـاْح  :           لیقول 

ـراِحْ◌           ُ            الَقید َمْن أْحَسَنـا #  تِسيُء َو أنَت طلیُق السَّ ِ   َو َیرَزُح ب

ى      ز إل ا یرم ھ، وھن اء ب ا أس ـود بم ر األس ـذا الزائ ـرھھ لھ ّین ك ـموقف ب ذا ال ي ھ و ف

  .المآسي التي سببھا الصھاینة للفلسطینیین من اضطھاد و أسر 

  َو لكْن َحَسدتَك َیا ابـَن الّتـراْب #  سوَر الِغضاْب  أَحلُت َعـلیَك النُّ :           لیقول 

  جَناْح ... َفعنَدك َما لیَس ِعنِدي #   َتُروُد األَعالـِي َو أبَقـى ُھنـا                   

ي  و في األخیر ُیعبر  من خالل سلوكھ إزاء ھذا الغراب عن ثورة الشعب الفلسطیني األب

اب  ور الغض ھ بالنس ز إلی ى و رم ـراب عل د الغ ھ  لیحس ى ذات ر إل ي األخی ود ف ، و یع

ك , جناحیھ ـي ذل ـوائھ و ف ي أج ـتحلیق ف ھ و ال ارة موطن ـوقھ لزی ى ت وھو یـرمز بـذلك إل

انوا  ائن حي أك تعبیـر عن الحریة و االنعتاق كمعنى رمزي كلي و شامل یتوق إلیھ كل ك

  .أفرادا أو شعوبا 

ا  نسیب عریضةو في موقف قومي آخر عبر  وطن و م بقصة رمزیة عن حال سوریة ال

ر العصور ّت بھا من نكبات االستعمار التركي و الفرنسي عب ل الشجرة , حل فأضحت مث

  )مجزوء الرمل) (1:(قائال " الشجرة الیابسة"الیابسة التي تكالبت علیھا الكائنات بقصیدة 

  ُعرّیْت ِمْن ُحلٍل ُخْضـرْ    #َدوَحٌة َجرداٌء فِي الَقْفـْر     

  َنَخرْتـَھا أّیَمـا َنْخـرْ #    َو ریاُح اللیـِل َو الَفجـْر   

وطن سوریا ا یصف نسیب عریضة الم اح , و ھن ـلیھا ری ب ع ـفر تھ ان ق ي مك و ھي ف

  : الـظلم و االستبداد بعدما كانت في أمن و استقرار لیقول 
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  رةَو ازَدرتَھــا الُبُھـم َنافـ#  أْنكَرتھا الَعیـُن ناظـرة        

ّ الشمـُس َھاجـِرة#  َو َجفتھا الطیُر َھاِجـرة           لیـَس إال

ا  راث لحالھ و ھنا یوضح و یرمز إلى غفلة البلدان العربیة المجاورة لسوریا و عدم االكت

  : لیقول , و التھدیدات التي تحوم حولھا

فھـا       ِذئـُب َویــٍل َو َتلَقَفَھـا    #َعظمٌة َبیَضـاَء َنظَّ

ھا إْذ َشــاَم َموقَِفَھـا#   راُب الَبیِن أْشَرَفھـا  َو غُ    ظنَّ

  ُجّثـًة َقامْت ِمَن القْبـِر 

داء و  ل األع ـا من قب ى سوری ـط عل و في ھذا الموقف یعبر و یرمز  إلى الظلم الـذي سل

ي  یخلص ف ة ل ان المتوالی ذئاب و الغرب تعمرین من ال م بسیطرة المس ذا الظل ى ھ ز إل یرم

  : فصاح عن تلك الشجرة البائسة و الیابسة في قولھ األخیر إلى اإل

ھـر                    َمرِصـُد للُبـوِمِ◌ َو الّنْسـر#  تلَك ُسورَیـا َمـَدى الدَّ

ة ) سوریا( و من خالل ذلك عبر عن معنى ة كلی ون في صورة رمزی و ما قاستھ من ظن

  ) .ان ، والذئاب، والطیوروالغرب, الُبھم (تتقاطع فیھا بعض الرموز الجزئیة من خالل 

أمالت -3 –ب  ال الت ون  :  مج عراء المھجری اول الش ـفلسفي تن ال ال ـذا المج ي ھ و ف

م , مواضیع كثیرة و متنوعة د فھ ا السامیة ، فق ي معانیھ ة ف ا موضوع الحری و من أھمھ

ع من نفسیة اإلنسان و لیست  ي ینب ا شعور ذات ى أّنھ الشاعر المھجري معنى الحریة عل

ك أورد   سلوكا ي ذل اة، و ف ي الحی وم  نسیب عریضةمادیا یمارسھ ف ة بمفھ ى الحری معن

إذ " ال یأس مع الحریة"و شـعاره في ذلك "  رؤیا الطائر"عدم الشعور بالیأس في قصیدة 

  )الخفیف)                                                            (1: (یقول 

َّى    ذكر الطائـُر الریـاَض فغ    ا    #نـ َ اللحِن أْسَرا َو ِسْجنـ ِ   و تناَسى ب
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ّریـاُض َعلیھـا        ـُھ ال َ   !َما أَحیلي َو أْسَنى ...َیرفُل الُنورَ #   َو َتراءْت ل

ا  #َفتداَعْت َحواجُز الّسجِن َو الظلـِ        َّ أِس َحولـُھ َواطمأَنـ َ   َمِة  َو الـیـ

ـ ي و فیھا یعّبر نسیب عریضة  عن نفسھ ب ان ف ة و الحرم اني الغرب ذي یع رمز الطائر ال

  و ینسى بذلك غربتھ و حرمانھ  , فیحلق بخیالھ إلى الریاض الفسیحة,  موطنھ الثاني

ُنوِن اإلنَشاِد لْحنا َفلْحـَنا#  و انثنى َیرمُق الخیاَل َو َیشـُدو   : لیقول أیضا    ِمن ف

اِن ابتھاَجـا           َ َّىل#  َو َجناَحـاهُ َیخفقـ   خیاٍل َرأى بـِھ َمـا َتَمنـ

  و فیھا صور عزم الطائر على التحلیق في سجنھ بخیاالتھ الـوردیة، و مـا یتمنى    

ـا #  َصدَمـا َحاجَز الَحدیـِد َفَعـاَدا :      لیقول أیضا   ُمقشِعریِن ِخیَبـًة َو اْستكنَّ

َىو   #َفَتواَرى َروُض الخیاِل َبعیـًدا                        َبَدا ُدونھ الذي كاَن أدنـ

الواقع  وردي ب ال ال و فیھا َبّیَن  اصطدام  جناحي الطائر بالحاجز ما یعكس اصطدام الخی

  :المادي و ھو السجن و بھ توارى ھذا الخیال و حل الیأس و القنوط لیقول 

ھ أشبـَع الیـأ        ِ   ُس َولیَد الَرجاِء َضرًبا َو طعًنا#   َقفٌص ُمغلـٌق ب

ـْم َیَتَغـنَّ #   فانَزَوى الطائُر األِسیُر َحزیًنـا      َ   لیَتـُھ َما َرأى َو ل

و بذلك بّین دالالتھ الرمزیة الكلیة التي تؤكد بـأّن الـیأس أَمّر من السجن ، وبالیأس تنقطع 

دنیا  ي أجـواء ال ـبشر ف ا ال ق بھ ع شعاره , اآلمال و الخیاالت الوردیة التي یحل ھ یرف ومن

  " .ال یأس مع الحریة و ال حریة مع الیأس"القائل 

وان  لمیخائیل نعیمةو في قصیدة أخرى  ى ُدودة"بعن ة " إل دالالت رمزی وحي الشاعر ب ی

ة و الرضا النفسي  في معنى الحریة الحقیقیة و المتمثلة في شعور اإلنسان بالقناعة الذاتی

  )الطویل(         )              1: (و في ذلك یسرد ھذه القصة الرمزیة قائال 
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ـِك إیَمانِـي#   َو لْو ال َضباُب الّشِك َیا ُدودَة الثـَرى    ِ ُالقِي فِي َدبیب   لكنُت أ

   ً   َدواِعي َوجِدي أْو َبواِعث َُوجَدانِي#  َو أزَحُف فِي َعیشي َنظیَرِك َجاِھـال

  َم إنَسـانِ كِحكَمِة رّبي ال أحَكـا#   ُو ُمستسلًمـا فِي ُكّل أْمـٍر َو َحالـٍة  

ـصغیرة ـدودة ال ال ال ھ بح ة حال ارن نعیم ات یق ذه األبی ـفي ھ ي , ف ا ف ـحاول أن یحاكیھ وی

  : تجاھلھا األخطار و الھموم ، مستسلمة لقدرھا ، ال خاضعة لغیرھا ، لیقول 

  َو َیحَسُبھا َبعٌض ِزیاَدة ُنقَصـانِ #   و أنـِت التي َیسَتصِغُر الكل َقْدَرھا   

أسَراِر أكـَوانِ #  ُحضِن الَحیـاِة طلیَقـًة    َتُدبیَن فِي  ِ   َو ال َھّم ُیضنِیِك ب

م و     ال ھ و ھنا یصور نعیمة حال الدودة و ھي الكائن الحقیر الذي یمشي في األرض ب

  :ال نكد یقول 

  َو أصغَر َقـدًرا ِمن ُنسـُوٍر َو ُعقَباِن #  و َما أنِت فِي َعیـِن الَحیـاِة َدمیَمـًة        

ا          َ ھـ ِ َى ِعنَدَھـا ِمن ُتراب اِن   #َفال الّتبُر أغل   َو ال الَماُس أسَنى ِمن ِحَجاَرٍة َو َصوَّ

دم شعورھا  درھا و ع دودة بق ي رضا ال اق ف ة و االنعت ى الحری ة معن ین نعیم ا یب و ھاھن

ز ا ذلك یرم ادات النفیسة ، و ب ام الجم لشاعر بالنقص و الدونیة أمام الكائنات القویة و أم

ى القصیدة ا ,إلى داللة كلیة و شاملة من خالل الرموز الجزئیة المتسربة إل ي فحواھ و الت

  "ال حریة بدون قناعة وال قناعة بدون حریة "أّن 

  نتائج و فوائد 

ي الشعر المھجري الحدیث      و من خالل ھذا الفحص الموجز لطبائع و أبعاد الرمز ف

  :لرمز المھجري و أھمھا نخلص إلى رصد الخصائص التشكیلیة ل

ـز  - ي الرم ائد ف ن الغموض الس ریالیة و ع د عن الس فاف بعی ز ش ز المھجري رم الرم

الغربي الحدیث، وقد اتكأ على عنصر المجاز من كنایة و استعارة و بھ استطاع الشاعـر 

  .أن یترجم أفكاره و مشاعره في تشكیالت أسلوبیة بارزة 
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, لیقترب من اللغز أحیانا, الكنایة في أوجز صورھا اعتمد الرمز المھجري على صورة -

ب اإلضافي رد أو التركی ظ المف ة وظف اللف ن ,و بالكنای داللي م وى ال ى المحت و سعى إل

د دون تعقی ز ب ذا الرم م ھ ا یجعل من السھل فھ اظ  أو , ورائھما مم ذه األلف د ھ م تبتع إذ ل

ـیف  ـثل توظ دیما م ـعة ق اني الشائ ن المع ـتراكیب ع لطة  أو ) اجالت(ال ن الس ر ع للتعبی

اظ ) أیوب(أو , للتعبیر عن الجیش)  الخمیس( للتعبیر عن الصبر ، كما َخّص بعض األلف

ام ) الفئران(للتعبیر عن الكتابة، و ) بثوب حداد(بكنایات خاصة من مثل  للتعبیر عن الحك

  .العرب 

ة تا - ارة أو جمل كل عب ي ش ة ف ورة الكنای ى ص ري عل ز المھج د الرم ردد اعتم ة، ف م

ـثل  ـة من م ات الشائع ي أسداسھ(الشعـراء بعـض الكنای ر عن ) ضرب أخماسھ ف للتعبی

ة، و رة و الخیب بابھ(الحس ترد ش ض ) اس ّص بع ا خ ة ، كم اط و الحیوی ن النش ر ع للتعبی

ل  ان خاصة من مث ات بمع ود(الكنای لُء الكُب ار م ارة )  الن ر عن الشوق ، و أو عب للتعبی

  .للتعبیر عن الفرار و الھروب ) الذئابتنفر الظبا من غدیر (

ز الموضوعي وھو  - ى الرم اتكأ الـرمز الـمھجري على االستعارة الـتمثیلیة لیتعرض إل

زي ائي رم زي أو حك ص رم كل قص ي ش ا ف وعا عام اول موض ز یتن ن , رم ا م و غالب

ة  كل قص ي ش ًة ف دھا محسوس ردة لیجس رة المج ن الفك ز م ذا الرم ي ھ اعر ف ق الش ینطل

داللي و , و حوادث, اتبشخصی و حوارات، ولیصل فیھا أخیرا إلى الشعار أو الـمعنى ال

بیھیة  ة و التش وز الكنائی ض الرم ى بع ح عل اد الواض ذا باالعتم امل ، و ھ زي الش الرم

  .الجزئیة التي تتسرب  ـ حتما  ـ إلى جسد القصص الرمزي 

ا ثالث  - دة أھمھ ي مجاالت عدی مجال :مجاالت و ھي تناول الرمزي المھجري التمثیل

ات ات, األخالقی ال الوطنی رق , و مج ال یط ل مج ي ك فیة ، و ف أمالت الفلس ال الت و مج

و من خاللھ یكشف عن مواقف و , الشاعر موضوعا معینا لیحللھ وسط القصص الرمزي

ـتنوعة ـسانیة م ى , رؤى إن ـتماد عل و االع ـرمز ھ ـذا ال ـثل ھ ى م ظ عل ا یالح و مم

أشجار ، الطین  أحجار (أو الجامدة , )حیوانات ، طیور(الحیة محسوسات  من الطبیعة 

  .، و عادة من تكون ھذه المحسوسات عناوین لقصائد كاملة )
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عُر الَمھَجري و النَّسق ُالَجَمالِي :  الفصل الرابع    الشِّ

  

  :تمھیــــد 

  

  َمَصاِدر الّتفِضیل الَجَمالي في الشعر الَمھجري :  المبحث األول

     I  - َمَصادر الّتفِضیل اللغوّیة .  

     II –  َمَصادر الّتفِضیل الّشخِصّیة.  

  

  الّتفِضیل الَجَمالي للشعر المھجري آثاُر :  المبحث الثاني

    I –  آثار الّتلقِي الّشخصّیة.  
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     II –  یئّیة ِ   .آثاُر الّتلقِي الب

    : تمھیـــد

ب لألنسا   ـكوینیة من صمیم ما َسلف من تحلیل و تركی ا الت ة بأبعادھ ة و (ق الفنی العاطفی

ة كلیة , )التعبیری ة (و الش وتیة و النظمی مونیة )الص ویریة و (، و المض ـداللیة و التص ال

ذي )  الرمزیة ـشعر المھجري و ال ي ال ـفنّي ف نكون قد أثرنا  ـ و لو بقدر ما ـ  الجانب ال

ك الشعور أو الُمكون و ال, بالجانب الجمالي –ال محالة  –یرتبط  نسق الجمالي؛ و ھو ذل

اه  ي أو نتلق ل فن دما نتعرض  ألّي عم داخلنا عن ك , الخاص الذي ینبعث ب ا ذل فیحدث فین

ن  د أشار مؤرخ الف ي ، و لق التأثیر الخاص و المتمیز في شكل تأثیر جمالي نفسي أو بیئ

؛ فإذا كان  إلى العالقة بین القطب الفني و القطب الجمالي" إروین بانوفسكي"األمریكي  

ب <<  ھو  -حسب رأیھ  –القطب الفني  ذي أبدعھ الكات النص الفعلي أو الموضوعي ال

ي  رة الت ق ، أو الخب ة التحق درك أو ھو عملی و القطب الُم أو الفنان ، فالقطب الجمـالي ھ

  )1.(>> تتحقق للقارئ أو المشاھد أو المستمع من خاللھ 

ل  وال یبتعد الجمال في الّنص األدبي عن   جمال األسلوب و طریقة التعبیر ، فالفن الجمی

ـمعرفیة ان ال ر الفن ة نظ ن وجھ ر ع كال التعبی ن أش كل م ا ش و أیض ة و , ھ و االنفعالی

ل , االجتماعیة ـعالم  و لتحلی ـھذا ال و السیاسیة حول الـذات و العالم و عالقة ھـذه الذات ب

د في ھذا الفصل إلى مبحثین و رصد األنساق الجمالیة في الشعر المھجري الحدیث سنعم

ى رصد  ي المبحث األول إل الي، نتطرق ف ال أو التفضیل الجم من خالل  مصادر الجم

كما نتعرض أیضا , اللغة الشعریة المھجریة بتتبع المصادر الجمالیة القویة و البارزة فیھا

ذات الشاعرة لرصدھا رتبط بال وع آخر  ت ى مصادر من ن ي , إل ا ف دى فعالیتھ ان م و بی

اني  إمداد المتلقي بالخبرات الجمالیة من خالل األنساق الشعریة الموظفة ، أّما المبحث الث

يفسنناقش فیھ  ى المتلق الي عل ذا التفضیل الجم ار ھ ة  آث ي شكل مظاھر جمالی مباشرة ف

ة, ذاتیة و أخرى مظاھر بیئیة رات االجتماعی ى ترسیخ بعض الخب ي عل و , تساعد المتلق
                                                             

  . 323، ص  267ع ,عالم المعرفة ) التفضیل الجمالي : (شاكر عبد الحمید  – 1
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ة عر و السیاس, العقائدی ات الش ف جمالی ى كش ل إل ا نص ن ھن ة ، و م ھ الیومی ي حیات یة ف

دیث ري الح اھرة , المھج ذه الظ ي لھ ي العرب یل المتلق ار تفض س و آث ھ أس ن خالل و م

  .الشعریة الحدیثة 

ي تزخر     وال یتأتى لنا ذلك إال بالتركیز على أھم و أبرز النماذج الشعریة المھجریة الت

ات الـجمالیة من مـختلف االتجاھات الشعریة الـمھجریة من دون بھا و تشّع فیھا ھذه الّسم

ي  ة ھ ة المھجری اھرة الجمالی ار أّن الظ ى اعتب دارس عل ذه الم ین ھ ز ب ل أو التمیی الفص

ة ة معین رة زمنی ي فت ة سادت ف رة عام ـني و , ظاھرة و َطف ي نسق ف فھي ُكلٌّ متكامل ف

مة األسلوبیة عن جمالي موّحد بشمالھ و جنوبھ ، كما ال یمكننا بھ ذا الصدد أّن نفصل الّس

ـرة  ة الظاھ الّسمة الجمالیة ، ألّنھ و مھما كانت األسلوبیة من العلوم الـتي تسعى إلى َعلمَن

األدبیة و النـزوع باألحكام الـنقدیة مـا أمكـن عن االنطباع  و اكتشاف السر في ضروب 

 –الُمتلقي / فأّن ھذا الُمتقبل , )1(بلِھ االنفعال التي  یخلفھا األثر أو النص الشعري في متق

ى اإلحساس  –و مع مرور الزمن  د عل ذي یعتم ذاتي ال اعي ال لم یعد ذلك المتذوق االنطب

ةالفطري،  ة اإلبداعی ي العملی اركا ف ا ُمش بح طرًف ل أص ى اإلدراك , ب ا عل اده أیض باعتم

ھذه الظاھرة التي تعتمد في ,)  2(العقلي و الِحّس الجمالي الموضوعي للظاھرة األسلوبیة 

الكثیر من األحیان على الشحن العاطفي و الوجداني في اللغة الشعریة الحدیثة مما یشكل 

مظھرا بارزا في انفتاح الدراسة األسلوبیة على الجانب التأثیري الذي ال یمكن االسـتغناء 

ُھم األدب على أّنھ تـعمیق و تجذیر للجا, عـنھ ذي یوصف و بـخاصة إذا ف نب اإلنساني ال

ل  –فالـجمال اللغوي األسلوبي ,  ) 3(بأّنھ مركز العمل األدبي  ا قی ل  -كم ي ك موجود ف

ا ة , أنشطة اللغة و جوانبھا و أنواعھ ة الشعریة المكثف ي اللغ ذه الظاھرة ف رز ھ و لكن تب

ة األخرى  اس األدبی ر من األجن ـنصھر الشكل<<  بالنص الشعري أكث ـقصیدة ی ي ال  فف

ث تتحول ) الفكرة/ المعنى (و المضمون ) اللغة( و یصیران شیئا واحدا أو كال شامال حی

                                                             
ئر م الجزا 1991،معھد اللغة و اآلداب العربیة ،تیزي وزو  04نور الدین السد ، الموسم األدبي ،ع :ینظر  – 1

  . 02ص
  . 66، الموسم األدبي ، ص ) مقال(بوجمعة بوبعیو، النص الشعري بین اإلبداع و التلقي: ینظر – 2
  . 10، ص ) مفاھیمھا و تحلیالتھا (األسلوبیة : موسى سامح ربایعة :ینظر  – 3
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دي ).   1(>> فیھ اللغة إلى ھدف بذاتھ  ّھ یقف التحلیل األسلوبي بمثابة العمل النق لذلك كل

و مھمتھ في ذلك فحص ھذه الصیاغة , الذي یركز على الصیاغة اللغویة للنص اإلبداعي

ا << الجمالیة لكي ال ُیقاَل في األخیر  للكشف عن القیمة ذا رديء ، و إّنم د ، و ھ ھذا جی

ال ا، و : ُیق یاقاتھا  و بنیاتھ ا ، و س د تنظیمھ ذا أج النص ، و ھك ة ب لة اللغ د ص ذا أج ھك

ـوبي )2(>> أسالیبھا  ي المجال األسل احثین ف د الب اطع ضمنیا مع رأي أح ا یتق ، و ھو م

ى الن ول الجمالي، إذ یوجھ نصیحة إل اد األسلوبیین فیق درَس أسلوب << ق من أراد أن ی

عمل فني فإّن علیھ أوال أن یدَع العمل یؤثر فیھ بعمق من غیر أن یكون لھ أفـكار جانـبیة 

ر , تتصل بالّسمات األسلوبیة اك الكثی ـذلك  و سیكون ھن ـادره ب ـي بنفسھا تب ا ھ أو یتركھ

ي قط مالحظة ما یتم التعبیر عنھ، ذلك أّن الدراسة األسلوبیة ال تعني ف... منھا  ا یعن و إّنم

ر تم التعبی ف ی ھ   أیضا كی ـریة من خـالل رصـد ) 3(>> عن ق الشع ى تحقی للوصول إل

ـردانیة , جوانب الّنص المختلفـة ـق ف ـوبیة ، تحق و مـا یعلق بـكل جانب   من مقاییس أسل

ـق  ك التواف ـج وذل ك النسی ى ذل ـم عل لوب القائ ار<< األس ي اختی ة   ف ـواد اللفظی الم

ذا  ھ ھ ز ب والمعنویة و تولیفھا َمنزًعا  َیبیُن عن منحى مخصوص في القول الشعـري یتمی

  ).4(>> الشاعر أو ذاك 

  

  

  

  

                                                             
  . 09األسلوبیة الصوتیة ، ص: محمد صالح الضالع  – 1
  . 171بیة ، ص البالغة واألسلو: یوسف أبو العدوس  – 2
  . 498ت  أبو العید دودو، ص ) مدخل إلى علم األدب(العمل الفني اللغوي : فولفغانغ كایزر  – 3
  قراءات في التنظیر األدبي و التفكیر األسلوبي عند العرب ، دار البشائر للنشر و االتصال : األخضر جمعي  – 4

  .  83ص , زائرم الج 2002,الرغایة                                 
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   َمصاِدر الّتفضیل الَجَمالي في الشعر المھجري:  المبحث األول

  

I – َمصـاِدر التفضیـل اللغوّیـة   

  األلَفـــة / بین الِجــّدة   –أ  

  الُغمـوض / بین الُعمــق  –ب 

  الَبساطــة / بین الَجزالـة  –ج  

II –  مصـادر التفضیـل الشخصیـة  

  اإلحَســاس / بین اإلدَراك  –أ  

  الَتـَقمـص / بین الَشخصانّیـة  -ب 

  االنقِطــاع / بین الَتواصــل   -ج 
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  مصادر التفضیل الجمالي في الشعر المھجري: المبحث األول 

ھ إّن       ى نھایت ھ إل م الكون ، و إّن الكون من بدایت موضوع الجمال ھو موضوع بحج

ي , ُخلق من الجمال المجرد ال ف ـصفة و الدّقة ، جم ي ال ال ف و كل شيء فیھ جـمیل، جم

دى  وعي ل دار اإلدراك و ال ف بمق ال ینكش ى الجم م لمعن ذا الفھ مون، وھ كل والمض الش

انط"سوف وفي  ھـذا الصدد یرى الفیل, )1(المتقبل  ي , " Kant/ ك ال ف و ھو یحدد الجم

ھ  م"كتاب د الحك ع << "  Critique of jugement" نق ذي یرضي الجمی ل ھو ال الجمی

ة )2(>> بدون سابق فكرة أو صورة ذھنیة  ار العبقری ،ویعود في موقف آخر لیري أّن آث

الناشئة،و ھي شبھ منائر تھدي طالب الفن و ذوي الموھبة << عند  األقدمین في الجمال 

ا الطالب كمصادر وحي,  لتوقظ مواھبھم, ُمـثل علیا یتطلعون إلیھا اد , فینظر إلیھ و النق

  ).3(>>  و یحاولون أن یستخرجوا منھا أسرار الجمال , كمقاییس للحكم

ال"من المقرر أن أّول من استخدم اصطالح       اه الحدیث ) Esthétique" (الجم بمعن

وف  و الفیلس ندر باو"ھ ارتنألكس ال ) م 1962 – 1914" ( مج فة الجم دد فلس ث ح حی

ھ ة خصائص ن ناحی ن م ي الف ة أو ف ي الطبیع واء ف ل س يء الجمی ة الش ھ  , بمعرف و حاالت

ة النفسیة ھو  ال من الوجھ ا ، و الجم ال و قوانینھ ة الجم ي إطار نظری ال ف وأنواع الجم

دا ت اكتساب التجربة الجمالیة و اإلمتاع فیھا ، ورصد عملیة اإلب ا جعل ذاتھا مم ي ب ع الفن

  ). 4(من میدان الجمال علما دقیقا یولي أھمیة خاصة لإلدراك الجمالي  

ریة       نفس البش ة لل ة الوجدانی ن الناحی أ ع ل ینش ن جمی عر ف ا أّن الش ت أیض ن الثاب وم

ّل ) 5(فیعبر بلغتھ و أسالیبھ التعبیریة عن أنواع االنفعال و العواطف  إّن ك ، و على ھذا ف

ل قص یدة في الشعر تقدم لنا عالما تمت صیاغتھ بشكل موّحد في أشكال تعبیریة وفنیة تمث

الم  ذا الع أسلوب ما في ھذا العمل الفني ، و فھم ھذا األسلوب یعني فھم عناصر تشكیل ھ

                                                             
   543العربي ، ع ) مقال(, رحلة اكتشاف من عالم الشكل إلى عالم الباطن,جعفر إصالح : ینظر  – 1

  . 123الكویت ص , م 2004وزارة اإلعالم الكویتیة ،      
  . 07النقد الجمالي في النقد العربي ص : روز غریب  – 2
  . 07ص : المرجع نفسھ  – 3
  . 18ص ,األسلوبیة الصوتیة , ضالع محمد صالح ال: ینظر  – 4
 . 73األسلوب ، دراسة بالغیة تحلیلیة ألصول األسالیب األدبیة  ، ص : أحمد الشایب : ینظر  – 5



 398

اط و أشكال  و بنائھ الحسي الموحد ، و یمكننا آنـذاك أن نقـول عن ذلك األسلوب أّنھ أنم

ن اإلدرا ة م الي مختلف ي الجم ة , )1(ك الحس الل الدراس ن خ ذا اإلدراك إال م تم ھ و ال ی

الجمالیة المشروطة بمنھجیة تقوم على أساس االھتمام بعملیة التلقي و التقبل الجمالي ، و 

ة مع وجود دور  اج الجمالی ھذا یعني دخول طرف أو قطب المتلقي كعنصر فّعال في إنت

  ) .2( مكافئ لھ یقوم بھ العمل الفني الشعري

ل ا دور المتقب رز ھن ین / و یب ق ب م التواف ة إذا ت ة خاص ة الجمالی ي إدراك القیم ي ف المتلق

الـجمال في العمل الشعري و روح المتلقي ، و من ثم نستطیع القول إّن حیاة العمل الفني 

 و ال یتم)  3(یكیفھا اإلدراك المباشر المزدوج بین المؤلف المبدع و المتلقي لھذا اإلبـداع 

الي  یل الجم تجابة أو التفض ادر االس ى مص التركیز عل وعي إال ب ذا اإلدراك الموض ھ

ادر ذه المص ول ھ رین ح ام المفك دنا انقس ا وج ن ھن ة و م ن , المختلف تكلم ع ن ی نھم م فم

یاء ي األش ذي ف ال ال ـعبیر, الجم ي الت ـن , أو ف ون ع ـرون یتكلم ـورة ، و آخ ي الص أو ف

ى ي المعن ي الشعور، أو ف ال ف ي الموضوعالجم ا أن , ، أو ف ن السھل علین ان م ھ ك ومن

م الجمال في جـانب واحد من جانبي  ندرك أّنھ ال تعارض بین الفریقین ألّن كال منھما ُیقـوِّ

  ). 4(العمل الفني 

و من خالل ذلك كلھ سنعمد إلى رصد مصادر االستجابة الجمالیة أو التفضیل الجمالي    

ة الشعریة ) الشكلیة و المضمونیة( در اللغویة في مستویین أولھما مستوى المصا في اللغ

ا  ة أبرزھ ات َجمالی ـدة : المھجریة بالتركیز على ثنائی ـق / الج ة ، العم الغموض ، / األلف

ة  دع /الجزال ة بالمب ریة الخاص یة أو البش ادر الشخص توى المص ا مس اطة، و ثانیھم البس

ا اإل ة أھمھ وعیة و ذاتی ات موض ى ثنائی التركیز عل رد / دراك ب اس ، روح التف اإلحس

  . االنقطاع / التقمص ، التواصل ) / الشخصانّیة(

 I –  مصادر  التفضیل اللغویة:  

                                                             
  . 444أبو العید دودو ، ص , ت ) مدخل لعلم األدب(العمل الفني اللغوي , فولفغانغ كایزر : ینظر – 1
  .3ـ  2الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص ، ص  ـ , تالف محمد فكري الجزار ، لسانیات االخ:ینظر  – 2
  . 38عز الدین إسماعیل ، األسس الجمالیة في النقد العربي ، ص : ینظر  – 3
  . 55المرجع نفسھ ، ص : ینظر  – 4
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الیین  اد الَجَم د النق ال أح ذلك ق ال و ل ُتوصف اللغة في الشعر بأّنھا من أكبر مصادر الجم

الم <<   ي الع أ ف ال المخب ع الحجاب عن الجم ة) 1(>>  إّن الشعر یرف الشعریة  ، فاللغ

ا ا, بمفرداتھ ـداعیة, و جملھ ا اإلب یقاھا , و تركیباتھ ورھا، و موس ة , و ص ي حقیق ي ف ھ

ا ى قلوبن یمن عل ي تھ ال الت ر الجم ا عناص ا, أمرھ اعرنا , و عواطفن ب )  2(و مش وحس

المتذوق بعد ذلك أن یضـع نفسھ في مـواجھة ھذه اللغة الشعـریة و تتبع مصادر / القارئ 

ا ؛ ب ال فیھ الیبھاالجم د أس ا, رص ـحیاة, و دالالتھ المجتمع و ال ن , و صلتھا ب ا م ا فیھ و م

دا ، و , جـّدة و طـرافة ا  أو تباع ا اختلف ان مھم ان و المك و من قـدرة على البقاء في الزم

ذب ن ج ھ م تمل علی ا تش ث م ن حی أثیر, م بع , و ت ى تتش ان حت عور اإلنس ة لش و مخاطب

  .ینضب  حواسھ الجمالیة بھذا المصدر الذي ال

وطن       ي ال ة ف ة الشعریة الحدیث ال تختلف اللغة الشعریة في الشعر المھجري عن اللغ

ة الشعریة , العربي  ا أصداء اللغ إذ یرى الدارسون المحدثون أّن ھذه اللغة تمازجت فیھ

ي  ة ف ة الرومانتیكی ـان الحرك ة إب القدیمة بشتى مستویاتھا مع أصداء اللغة الشعریة الحدیث

أثیر المباشر للصیاغة الوطن  ك الت ى ذل العربي بتأثیر اآلداب األوروبیة الوافدة أضف إل

ا ي أمریك ة ف ة الشعریة المھجری ى اللغ ة عل ة الغربی ى , اللغوی و ھي عوامل ساعدت عل

توى  ى مس ة عل ة مختلف یم جمالی ادر و ق ا بمص ة و ثرائھ عریة المھجری ة الش ل اللغ تكام

ك الشكل و المضمون، و المیزة التي  ق ذل ة ھو تحقی ة الشعریة المھجری ا اللغ تقررت بھ

حسـب بعض النقاد -و كأّن الشعر المھجري, الترابط العجیب بینھا و بین ناظمھا و متلقیھا

  ). 3(>>   جمالھ في لفظھ و معناه مثلما ھو في شخص ناظمھ و متذوقھ << 

و اع     ة و َتفضیلھا ھ ة الشعریة المھجری ال اللغ ن أسرار جم ض إّن م ى بع ا عل تمادھ

ة  المصادر اللغویة البارزة التي ساھمت في تلقي ھذا الشعر و تداولھ في األوساط التربوی

  : و من أھم ھذه المصادر , و األكادیمیة

  :  األلفـة/ الجـدة  –أ  
                                                             

  . 61ص ,)  مقاربة ألولیات النقد الجزائري الحدیث (نقد الشعر : علي خدري  – 1
  . 41ص , تذوق الجمال في األدب: لبي عبد المنعم ش: ینظر  – 2
  . 4سیكولوجیة الشعر ، ص : محمد طھ عصر  – 3
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ة ة  الِجـدَّ ار <<  في الشعر تخص الصیاغة اللغوی ى ابتك ب عل درة األدی دى ق فتتحدد بم

اییس أسلوبھ األدبي ، مم لم المق رق س ا ال یتقید بأنماط سائدة ، و ال معاییر ُمطردة ، َفیخت

أّما الِجّدة )  1(>>  بما یھتك حواجز التقلید، و عندئذ یصبح لألدیب سلطان على المتلقي 

ي تحرره  ة الت التي تخص المضمون فھي تعني سعي الشاعر إلى معالجة األغراض الفنی

، و كثیرا ما تتوافق الجدة في الصیاغة )2(أنظار المتلقي  من التواتر المألوف ، لیلفت بھا

  .مع الجدة في المضمون و خاصة في الشعر المھجري الحدیث 

دا  تسود << فتأتي بعد الِجّدة  األلفةأّما  ألوف أو جدی ر م فعندما یكون المثیر الجمالي غی

د , الرغبة في التعود علیھ ى تزای ة إل ؤدي التعرض أو األلف م ی ا و من ث ھ ، أّم التفضیل ل

ا ر مألوف ذا المثی بح ھ دما یص رض , عن ؤدي التع م ی ن ث اعد ، و م ھ یتص بع ب إّن التش ف

ھ   اقص التفضیل الخاص ب ى تن ھ إل ة )3(>> اإلضافي ل ا ُتحدث الِجدة حال را م ، و كثی

د  دة تتول خاصة من حب االستطالع أو الفضول ، و إّن التعرض المتكرر للمثیرات الجدی

ة التواصل , حالة من األلفة بھ -ورة بالضر –عنھ  ي عملی اء ف و من ثمة حالة من االرتق

د ة , بالموضوع الجدی رات زمنی ي فت ي ُترى أو ُتسمع ف ة الت ال الفنی إّن األعم الي ف و بالت

  )4.(متباعدة قد تكون ُمریحة جمالیا بدرجة أكبر من التي ُترى أو ُتسمع على نحو متكرر 

ة و األلفة في الصیاغة و المضمون الشعري بالشعر المھجري إّن من أھم نماذج الجد    

ات  ف أو الومض ائد النت ة( القص ََومض ة أو ال ع النتف د ) جم ـروي اعن ـتناول لق ـھو ی ، ف

ا , قـضایا إنسانیة رة یلخص بھ ة مبتك و حیاتیة جدیدة، ومعاصرة في أشكال و صیغ لغوی

نماذج عـلى دالالت شـخصیة و فـكریة مـع احـتواء ھذه الـ, التجربة الشعریة الخاصة بھ 

وان  ة بعن ا نتف ـاس و من أھمھ اة و الن ـف إزاء الحی ا "مـكثفة تـكشف عـن رؤیة، و موق ی

  )البسیط)                (5: (إذ یقول , "شاري الّصیت

  من الّسماِء فلـْن ُیعطیكھا الّنـاسُ #  یا شاِري الّصیت إن لْم ُتعط َموھبًة    

                                                             
  .111ص,) مقاربة ألولیات النقد الجزائري الحدیث (نقد الشعر : علي خدري  – 1
  .111ص , المرجع نفسھ : ینظر  – 2
  . 53عالم المعرفة ، ص) التفضیل الجمالي : (شاكر عبد الحمید  - 3
  . 51- 50ص,مرجع نفسھ ال: ینظر  - 4
  . 261ص : األعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 5
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  َعقٌم و َعاقبـُة الَتبذیـر إْفـالسُ #   َعلى الَتذییـع آخـره   َقصُر الذكاءِ  

فالقروي یتناول في ھذه النتفة موضوع الشھرة بمرادفات الّصیت و التذییع و یربطھا 

و بّین موقف الناس و موقف الشاعر منھا في صیاغة شعریة اعتمد , بالموھبة الربانیة

أي تأخیر الفاعل  على ) فلن یعطیكھا الناُس (  فیـھا على تركیبات لغـویة نادرة من مـثل

/ تذییع (المفعولین، مع االعتماد على بعض الصیغ الصرفیة من مثل  صیغة تفعیل 

وھي ) عـقم و عاقبة(، و المجاورة الصوتیة بین وحدتین صوتیتین متشابھتین فـي )تبذیر

یثیر في المتلقي شیئا مظاھر لغویة بارزة ، فـمثل ھذه الصیاغة مع المعاني المتكاملة 

فشیئا نوعا من األلفة تكاد تصل إلى درجة الِحكمة في البیت األول ، فعلى الرغم من 

تطلع الشاعر إلى تراث العرب و حرصھ على البقاء في فلكھ، فإّنھ سعى في الوقت نفسـھ 

لـخلق صورة ذاتیة قادرة على نقل تجربتھ الجدیدة الحافلة باألسى، فـنجده  في بعض 

  )              البسیط)    (1: (شعاره یلجأ إلى ابتداع صور ُمعجمیة جدیدة،  و منھاأ

ِي الَتَرح ُ #   ال أنشُد الشعَر إال ِحیَن  َیجَرُحنِـي      َریُب الزماِن َو ُیشقى َقلب

ُوتوغراف یبقى َساكًنا أبـَدا     َو لیَس  یُنشُد إال ِحیَن َینَجـِرح ُ     #ِمثل الف

ا ففي البیت  ة ، أّم ة القدیم ھ باألسالیب العربی ة و افتتان روي اللغوی األول نلمس أصالة الق

ومي و  في البیت الثاني فقد أورد بعض الصور المعجمیة المألوفة في التعامل البشري الی

التي توحي  بالسكون ) الفوتوغراف(الغـریبة عن الصیاغة اللـغویة الشعریة، و ھي لفظة 

ھ  ك كل ان فاستطاع و الثبات ، و ذل دیم الزم اب الشعراء من ق ة نفسیة تنت ر عن حال لیعّب

رح، ومن  ان والت ى تشخیص الزم د عل القروي بھا أْن یوظف صورة شعریة جدیدة تعتم

الصورة الجدیدة و ألفاظھا المتداولة في االستعمال الیومي مقطوعة أخرى یعّبر فیھا عن 

  )الخفیف(         )              2:  (مفھوم الحیاة عنده، فیقول 

ى    الّنسیَمـات ِمْن َفٍم أْو َمعَطسْ #   إّنمـا الَحـيُّ َنسَمـٌة َتَتغــذَّ ِ   ب

  لَھَوى فِي َدقیقٍة َفاقـَد الِحـِسْ #   لْو َحَجبَنا الَھواَء َعْن أنِف لیـٍث    

                                                             
  . 104 – 103ص, القروي الشاعر الثائر : عمر الدقاق : ینظر  – 1
  
  . 263األعمال الكاملة ، ص :  الشاعر القروي  – 2
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ث/ معطس / النسیمات (َفِمن اختیارات القروي الُمعجمیة توظیفھ لوحدات  ة دقیق/ أنف لی

ر عن ) ا لیعب ف بینھ ي استطاع أن یؤل ي الشعر العرب ـورود ف ة ال ، و ھي اختیارات قلیل

ة  اني حّج ت الث معنى جدید للحیاة ینطبق على نسمة من نسماتھا ، و اتخذ القروي من البی

رة  د فك ي و ال یع ى ذھن المتلق ادر إل دلیل ال یتب ذا ال م أّن ھ وم رغ ذا المفھ ى ھ ودلیال عل

ود , قي الشعر الحدیثمتداولة بین متل ي التع إال إذا تكـرر ورود ھذا المفـھوم مما یزید  ف

  .علیھ و من ثمة حدوث األلفة في تلقیھ 

د  ا عن يأّم ي ماض ا أب ورا  إیلی ائدھم ص ّمنوا قص ذین ض ددین ال عراء الُمج ن الش و م فھ

ة للوجود و م ـرؤیة الثاقب و ماضي من الشعراء ذوي ال ة، و أب ن تجدیدیة شكلیة ومعنوی

ة, الذین أولعوا بالكون و الطبیعة وعن سـر الوجود و , و بحثوا فیھما عن الحقیقة األزلی

ھ من " لم أجد أحدا"عن قیمة ھذه الحیاة و ھذا اإلنسان، ففي قصیدة  ورد الشاعر ھموم ی

                                                   ):              1(إذ یقول , خالل مجموعة من المواضیع الشائكة، والتي استمدھا من تجربتھ الحیاتیة

  )السریع(

  إْن لْم َیقْل للّنـاِس َما اعَتَقـدا ؟#  َمـا قِیمـُة اإلنسـاِن ُمعتقـًدا      

  إْن لْم َیكْن للَحـرِب ُمحَتِشـَدا #   َو الَجیـُش َتحَت الَبنِد ُمحَتِشـًدا   

ـوتَ : لیقول أیضا    إْن لْم َیكْن للّصوِت َثمَّ َصـَدى ؟#   ُمرتفًعـا    َمـاَذا ُیفیُد الصَّ

ا َو ُمنتِشـًرا             ً ـوُر ُمنبثقـ   ! إْن لْم َیكْن للّناِس فِیـِھ ُھـَدى#   و النُّ

ة و نفسیة الشاعر المضطربة ا , فاألبیات األربعة تتضمن تساؤالت ھي من طبیع و فیھ

فعطف الجیش على اإلنسان مع , والحذفینتقل من موضوع إلى آخر عن طریق العطف 

ى الصوت مع حذف ,  )ما قیمة(حذف  د(كما عطف الّنور عل اذا یفی ، و ھي صیاغة )م

ي  ـنسق ف ذا ال ى ھ ي عل ـود المتلق ى تع ؤدى إل ا ی ي مم ي ماض ي شعر أب ائعة ف ة ش لغوی

ي  شـعره، و ھو ظـاھرة جـمالیة بـارزة اعتمد  فیھا على تجنیس الضـرب و الـعروض ف

ـمتقابالت ا ـتماد التضادات و ال لـبیتین األول و الـثاني، كما ُیكثر  إیلـیا أبـو ماضي في اع

اني المستحدثة  ل بعض المع ا أن ینق المعنویة، و ھي ظاھـرة بارزة في شعره استطاع بھ

                                                             
  . 251ص  , األعمال الشعریة الكاملة :  إیلیا أبو ماضي - 1



 403

ي ال , ذات التأثیر الجمالي الفّعال صیاغة  ومضمونا ففي التعبیر عن معطیات الوجود الت

  )الكامل):(1(ده یقول قیمة لھا عن

ٌد      لْم َیكتئْب َو الّصبُح َغیَر ُمـوِردِ #  َمْن لیَس َیضحُك َو الّصباُح ُمورِّ

ٌ أَراَھـا فِي الَكـَرى      یاَن أْحالم ھا اشَتملْت َیـِدي#  سَّ ِ   ِعنِدي َو أشیاٌء ب

ـٌة  :   لیقول أیضا ّ   ِمي أنا  َو أنا َغِدي أْمِسي أنا  َیو#   َقبـٌل َكَبعـٍد َحالــٌة َوھِمیـ

غیر / مورد(, )یكتئب/ یضحك(فاعتمد أبو ماضي في البیت األول على تضادات معنویة 

وعّبر, )الّصبح  /الّصباح(إیـجابیة و سلـبیة، كما اعتمد على التكرار ) مورد  

أراھا في الكترى ( عن معنى الحلم و الیقظة في البیت الثاني بوساطة معاٍن تخصھا  

وعمَد في البیت األخیر إلى التماثل بین الحاالت المتناقضة أوالمتنافرة  و , )یدياشتملت /

أسقطھا على ذاتھ في الشطر األخیر، ومن ھنا تبرز القیمة الجمالیة جّراء الصیاغة 

اللغـویة الشرطیة في الـبیت األول و الصیاغة الـتقریریة المفصلة في البیت الثاني  الثالث 

یة تتضمن ثنائیات ضدیة متنوعة تحدث استجابات َجمالـیة متكررة وھي أنساق تركیب, 

تساعد المتلقي على التعود علیھا و التآلف معھا، و في كل ذلك تـرتسم نفسیة الشاعر 

فھو الذي یطبع العبارة بطابع القـوة أو الجمال  و یكسبـھ روح الشاعر << وذوقـھ 

قاد و یسمونھا مّرًة عبقریة الشاعر و مرة وشخصیتھ الفنیة الممتازة ، و فیھا یحتاُر الن

). 2(>>  أخرى شیئا یدرك و ال یمكن تفسیره   

نفس البشریة  میخائیل نعیمةوإلى   صاحب الّنزعة الصوفیة التأملیة الذي خاض غمار ال

ي أدق تفاصیلھ , بكل تناقضاتھا و مفاجآتھا ، كما خاض غمار الوجود و الكون و أبحر ف

ـدة  نجده في بعض قصائده ي قصی رات اإلنسانیة ، فف الشاعر المحنك ذا التجارب و الخب

ـیقي" ا َرف م " ی ى ظل اة و عل ذه الحی دة ھ ـلى عرب ا ع ـان شاھدا حًی ـیھ اإلنس ن أخ ـتخذ م ی

 )الخفیف)            (3: (اإلنسان ألخیھ اإلنسان على َمّر الزمان، فیقول 
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ُدیُر ِمنھا ُخطاَھـاال وُ #   َقْد َھبطنا َعلى الَحیاِة ُضیوًفـا       الًة ن

ُضاًة َنقِضي لَھا َو َعلیَھـا       أوُغزاًة َنبتزُّ ِمنھا َحالَھـا#   أْو ق

  َقـْد أَعدَنا إلى الَحیاِة ِجناَنا#  َفَجنیَنـا ِمَن الَحیـاِة َو لكـْن   :        لیقول

كلَنـا                   ُ كلَنـا ِمنَھـا َو لكْن أ َ   ا لُحوَمنا َو ِدماَناَو َشـربنَ    #أ

ا        َ   َو تـَركَنا كُؤوَسَنا لِسواَنا    #َوَمضیَنا َو ال َندامـَة فِینـ

ة  في ھذه األبیات ُیورد نعیمة قِّصة اإلنسان في الحیاة باعتماده على معطیات إنسانیة دقیق

ھ ى ممات ده إل ن مول ان م د اإلنس اة عن ا, تشمل دورة الحی ع أن دورة م ذه ال تمر ھ س و تس

ا، فالعطاء و األخذ  اة و إلیھ آخرین في رؤیة فلسفیة جـدیدة تقر بأّن اإلنسان ھو من الحی

ة بأصوات  ة حافل ى صیاغة لغوی اد عل د ، باالعتم ى األب اة إل ان و الحی ین اإلنس ادل ب متب

ف ور العط ّد، و ُص ھ , الم لھ األذن و یقتفی كلي تسترس ـمالي ش ـناسق ج ي ت رار ف و التك

ما یحدث ألفة خاصة بھذا النسق الوارد یتصاعد كلما استمر المتلقي في الذھن و العقل، م

ـسانیة  إلیـاس فرحاتكما أّن .تفحص القصیدة و تلقیھا  ـواقف اإلن بعض المحطات و الم

ال  الـجدیدة عّبر عنھا في قوالب جمالیة جذابة صیاغًة و مضموًنا  و منھا موقفھ من الجم

ول ذاتھ ، إذ ھو یتكلم عن جمال المر ا، فیق ین إزاءھ ):  1(أة في أسلوب َینُم عن موقف مع

  )الخفیف(

ـ     ُد َو فـِي ُكّل َھیَكـٍل َمعُبـودُ #  َو َجماُل الّنسـاِء َرٌب لھ الَمجـْ

  ِر لَما َماَت فِي الِجھاِد َشِھیـدُ    #لْو َخلْت َجّنة اإللـِھ ِمـَن الُحـو   

اد  َفموقُف الشاعر من الجمال واضح و َجليُّ من خالل البیت األول إال أّن ھذا الموقف یك

دل  ٌر من أسرار الكون ی ال ِس رى أّن الجم ذي ی ل ال یكون ُمتطرفا من وجھة نظر المتقب

م ذا الحك ع ھ ى توق ا أدى بالشاعر إل ا یشبھ , على قدرة إلھیة خاصة ، و ھو م أردف م ف

ز الدلیل على ھذا الحكم في البیت الثاني بواسطة الصیاغة الشرطیة ا ي ترك ة الت إلمتناعی

ة، و ھي الشھادة أو  ي سبیل الجن ال ال ف على أھم نصیحة یقدمھا اإلنسان في سبیل الجم

ارة , الموت ى و إث ذا المعن ذا األسلوب و ھ ي  بھ ك استمالة المتلق ي ذل ة الشاعر ف و غای

  .حاستھ الجمالیة لتحقیق األلفة و الجدة في ذات الوقت 
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ھ  فرحاتِجدة َیْعمُد و في معنى آخر أكثر تطرفا وَ  م علی ة اإلنسان و الحك یم طبیع ى تقی إل

ي  بانطوائھ على الّشر ال الخیر، و في ذلك تشاؤمیة كبیرة قـد تضاھي تشاؤمیة المعري ف

  )البسیط)             ( 1: (العصور القدیمة ، فنجده في  إحدى رباعیاتھ یقول 

  َواللفُظ ِجسمٌ طواهُ الّناُس فِي الُكتبِ #  َمعَنـى الَعدالِة ُروٌح طـاَر ُمبَتِعـَدا     

  َیقَو استبَد و َما فِي األْمِر ِمْن َعَجبِ #  َیشكو الَضعیُف الَقويَّ الُمستبَد و إْن      

التھذیِب ُمكتسٌب      ِ   َو الَشُر فِي الكلِّ طبٌع َغیَر ُمكتَسبِ #   َفالخیر فِي الَبعِض ب

وم فالقیمة الجمالیة في ھذه األبیات   ي مفھ ر ف ى الشر و الخی اول معن تتضح من خالل تن

اة  ي الحی ة ممارسة ف ع، و المحفوظة كشكل مجرد من أّی ودة كواق العدالة اإلنسانیة المفق

ین الضعیف و  ـمفقود في صورة الصـراع ب ى ال ذا المعن لیـتدرج الشاعر إلى تلخیص ھ

ي  و یصل إلى الطبیعة الشریرة في البشر، و بھذا الموقف, القوي یحاول استدراج المتلق

  إلى نفس الحكـم باتخاذ الوسیلة ذاتھا التي اتخذھا في موقفھ مع الجمال األنثوي 

  الغموض/ العمق  –ب  

ة الشعریة الحاصلة  العمق و الغموض أساسان جمالیان و ضروریان للتعبیر عن التجرب

دّ , و عاطفیة, من تراكم تجارب إنسانیة َملمحا شعریا العمق  و فنیة عند الشعراء ، و ُیع

ادة  –بارزا ضمن أُسس الشعریة الحدیثة و المعاصرة، إذ ینطوي  ي الع ل   -ف ى تأوی عل

دقیق و المستمر مع  ل ال ي التعام ي ف ل المتلق ق من قب الي واٍع و عمی م جم جمالي أو تفھ

ان أو الشاعر) 2(مضمون األثر الفني  اء الفن ى ذك دل عل مة ت اء , ، و العمق ِس و ھو ذك

دة عن تأم ة خاصة بعی لي إلھامي و إبداعي یكسب األثـر الفني نفحة شعریة و روعة فنی

ا  المنفعة الـموضوعیة الحاصـلة أو المستھلكة و عن الضبابیة و الغموض السلبي و ھو م

ا  ّراء م یؤدي بالضرورة إلى نوع من الصعوبة في تلقي المضامین و األفكار الُمعالجة ج

ر، و , أو تلمیح, ر من تعریضالشاع/ یلجأ إلیھ الفنان  ارة الفك ى قصد إث أو تغریب للمعن

دیما  اد ق ال النق د ق ي ، و ق ل و ذھن المتلق ـب الشاعر"إعمال عق ي قل ى ف الوا " المعن و ق
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ة و ضرورة , )1"  (السـھل یـستتبع فـكرة حقیرة"أیضا  ـواقف تكشف عن أھمی و ھي م

  .ھذا األساس في الممارسة الشعریة اإلبداعیة 

ل و  ذي ال یحاول نق ان ال ل الفن ة من قب ُیفسر الُعمق عند المحدثین بأّنھ إجراء و تقنیة فنی

ب , األشیاء كما ھي في العالم و الطبیعة ا بنظرة الثاق ي حقائقھ ة الغوص ف و إّنما بمحاول

رة ة أو , لیكمل ما بھا من نقص ، فیضفي علیھا من نـفسھ األشیاء الكثی ـجعلھا جمیل ا ی مم

التي تتمتع بدرجة كبیرة من العمق ھي التجربة التي << ، فالتجربة الفنیة )2( أكثر جماال

ى التفصیل، , َیبزُغ منھا الشعر ھ إل ر من حاجت ة أكث والشاعر في حاجة إلى عمق التجرب

ّما قلْت تفصیالت الصورة و الحالة الشعوریة زاد تأثیرھا المباشر    )3(>> وكل

ل على استنتاج بأّن المرء یمكنھ أن یتعلم إذا أمكنھ أْن فیفسر على أّنـھ یشتم الغموضأّما  

رة ارب كثی ق تج رك بعم وءا , یتح ون مخب ن أن یك ا یمك دة عّم ات جدی اب معلوم و اكتس

دو , و الغموض بالضرورة عكس الوضوح, )4(خلف السطح الظاھري  ذي یب و ال و ھ

  ) 5. ( و اكتشاف المتلقي للفكرة بیسر, أكثر سھولة في استخالص المعنى منھ

ا     ّھ ي ُجل في الشعر المھجري الحدیث مستویات عدیدة في العمق و الغموض عكست ف

یة ھ النفس ر بخلجات وح المباش ریح و الب ن التص ري ع اعر المھج اد الش ھ , ابتع و نزعات

ة انیة, الفكری ھ اإلنس مت أو , و مواقف ن الص ابي ع دیل إیج ـیان ب ـعض األح ي ب ـي ف و ھ

ھذا الشاعر مع الذات والحیاة ، و لنا في ذلك نماذج شعریة بارزة الكتمان جراء ما یعانیھ 

ى المجھول  و َیحّن << و الذي كان   میخائیل نعیمةأھمھا ما ورد عند  یتحرق شوقا إل

ة  ا المطلق ل العلی اة اإلنسانیة ، و عن المث >>  إلى عالم مثالي ، و َیبحث عن جوھر الحی
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ق الشاعر " اآلن"،  ففي قصیدة )1( ل و یطل ى الرحی ـیعزم عل ي وجھ اآلخر ل صرخًة ف

  )البسیط)                                (2: (إذ یقول , العزلة

إفالِسي   #غًدا أرُد ھباَت الناِس للناِس         ِ   َو َعْن ِغناُھم َسأْستغنِي ب

  : لیتدرج بعد ذلك في تكثیف المعاني و تركیزھا، إذ یقول بنفس القصیدة 

  َو أطلُق الُروَح ِمن ِسجِن الَتخاِمینِ    #ُد َبقاَیـا الطیـِن للطیـِن  غًدا أعیـ 

  َو الخیَر و الشَر للُدنَیـا َو للِدیـنِ    #وأترُك الَموَت للموَتى َوَمْن َولـُدوا   

  أْیِدي الَمالئَك أو أیِدي الَشیاطینِ    #وألبـُس الُعرَي َدرًعا ال ُتَحِطُمُھ    

بالبیت السابق یتحرر نعیمة من الـذات األخرى ال بھجرانھا فقط و ال ففي الموقف األخیر 

ذه , بل یترك إحدى خصوصیاتھ الضروریة, بمعاداتھا اس لیتخ ّ و ھي العري من اللب أال

اة والموت  رة الحی ف آخـر یطرق الشـاعر فك ي موق ا، و ف درعا ال عارا أو سلوكا مقیت

  )مجزوء الرجز) (3:(نفسھا فیقولبأسلوب سھل ومعنى عمیق قائم على الثنائیة 

  أْو ِعـْش لِكـْي َتمـوت   #إْن ِشئـَت ُمـْت لَتحَیـا    

ي  ـكي یتالشى ف ق ل م یخل ـان ل أّن اإلنس خ  ب ـمان راس ـن إی ك كشف الشاعر ع ي ذل و ف

  .الموت ، و لم یمت ما دام من هللا و فیھ، و لكّنھ یحیا لیعرف نفسھ و یعرف هللا 

اة و  إیلیا أبو ماضيالمعنى یتناول في نفس الموضوع و   ـھ بالحی قضیة اإلنسان و عالقت

  )المتدارك) (4: (فیقول , الموت إذ یرى أّن ذات اإلنسان ھي في آن واحد لْحٌد و مھد

ـي َو أنقـُب فِي األْرِض    # َكْم أبحُث َبیـَن األْجـراِم         َعنِّ

  وٌن  فِي َبعـِضيَبعِضي َمدفُ    #أحالِمي ُتطمـُر أْحالِمـي     

األْمـِس      ِ اِج أو َمـاءِ    #لْم أبصْر ذاتِـي ب َ   فِي لـوٍح ُزجـ

  َفِھـَي الَمرئِّیـُة و الَرائِـي   #َبل الَحْت َنفِسي فِي َنفِسي      
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كمیخائیل نعیمة و جبران خلیل جبران  یرى أّن جوھر النفس البشریة  أبو ماضي إیلیا و

دم ان عن د ، وأّن اإلنس ھواح اق ذات ى أعم ل إل س , ا یص ل نف اق ك ا أعم ر فیھ ا ُیبص فإّنم

  )الخفیف):                                             (1(بشریة، إذ یقول 

ُخفیَنـا   #كّل َمْن قد لقیُت ِمثلك َیا َنفـ         سي  فِیَما ُتبدیَن أْو ت

ا        َّ   یَن واآلِخریَناُتبِصري األول   #َفانظِري َمّرًة إلیـِك َملیـ

ة     نسیب عریضةأّما  ولعین بالمعرف ة، و الم والمھم الداخلی ین بع و من الشعراء المھتم فھ

ھ  اق روح ي أعم الحیرة ف اني الشعور ب ان یع ـقد ك ـرّیة، ف نفس البش الخاصة للوجود وال

ا  -برغم المآسي  –و ظل یعتقد أّن النفس تـظل في جوھرھا << عذریًة بریئًة ال َتعلُق بھ

ي , شائبة من أدران ھذا الوجود ا ینشدھا ف ة ، كم ة الشعر الّروحی ي غیبوب وھو ینشدھا ف

الم  الم األح یدة )2(>> ع ي قص وادي"، فف ن ال رخة م ى  " ص ذا المعن ى ھ رض إل یتع

  )           مجزوء الكامل)       (3: (إذ یقول , بتفاصیل غامضة و بصور حالمة تنم عن ضیاع

  َینتاُبَھـا َجـزٌر وَمــدٌّ    # األَسـى   َنفِسي َعلى َبحـِر    

ا للیأس  َیْحُدو   #  َفـتِطیـُع َذاِھلـًة َوَحـا       َ   دي ِعیُسھـ

ُصِغي إلى األمواِج َتلــ        ً َیُھـدُّ   #ت ُ  طوَفھـا لطَمـا   طم

       ُ   زُق  َو الّریاُح َعلیـِھ َتْعُدو  #و ِشراُعَھـا أمـٌل ُتمــ

ٌ َو ُسْھـدٌ    ِ#ى الِذكرى َوفِي الـذ َتأَبى ِسوَ      كـَرى لَھا ألم

ي , رغباتھ النفسیة من دون تحدیدھا إلیاس قنصلو في نسق آخر یتناول  فراح یخوض ف

نفس , وصف مشاعره و عواطفھ إزاءھا بالتركیز على مصدرھا األول و األخیر و ھو ال

  )الطویل(           )                4: (یقول "  مناھل الجمر"ذاتھا بقصیدة 

ِرغائـٍب       َتحّیَر  فِي َتحدیِد أوَصافَِھـا فِكـِري  #َقضیـُت َحیاتِـي َھائًمــا ب

  َتغلغـَل فِي أوَصالِـِھ ظَمأ الَفْقــِر   #َتلــوُح لَِعینِـي كالّسـراِب لِتائِــٍھ    
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ْدِر كَما َتختفِي األ  #أُمـدُّ َیـِدي أْبِغي َجناَھـا َفتخَتفِــي        سراُر فِي َمكَمِن الصَّ

نفٍس َعْن َثراَھا َغریبًة  :    لیقول  ِ   ُتكابُد ِمْن ِجسِمي ُضُروًبا ِمَن األْسـِر     # َشقیُت ب

  َو َشوقِي إلى الَمجُھول ُیمِعُن فِي َقھِري    # طالِسُم آَمالِي َتجرُعنِي األَسى             

ي ا اعر ف ر الش ط بفك ل فق ق ال یتص ة ،و العم ة الذاتی ذلك بالتجرب ل ك ل یتص اة ب  لحی

ة ى نفسیتھ المضطربة و المتقلب , فالّترحال من مكان إلى آخر تـجربة إنسانیة انعكست عل

إذ یعكس , صاحب الِحّس المرھف جورج صیدحو من الشعراء الذین ناولوا ھذه التجربة 

     )الرمل()     1: (قائال "  الُمھاجر"ما عاناه من ذلك في قصیدة 

 َفَمَشى للَبحِر َیستوِحي عَراَمـھ   #َملَّ َعیَش الّسلِم فِي ظِل الّسالمة              

ا و اجتَرَف الَموَت أَماَمھ   #َركـَب األخطـاَر َفاْستسَھلَھـا         ً   َمركبـ

  :لیأتي بصورة مركزة و شدیدة التأثیر قائال بنفس القصید 

الكفِّ أثداَء الَجَھامھ   #لَحَیا   ِمْن ِجھاِم الّسَحاِب َیستسقِي ا   ِ   َعاِصًرا ب

  : ثم یطرح قضیة المال التي ھي غایة كل مھاجر قائال  أیضا

ِال َماٍل َسالَمھ   #َیبعـُث الَمـاَل َسالًمـا للِحَمى        َفالِحَمى َیأَبى ب

ھ،  ھ و أحبائ ھ ألقربائ ود و من التجارب اإلنسانیة التي عاشھا الشاعر المھجري فقدان فیع

ا  بالذكرى األلیمة لیسترجع أیامھم واصفا حالتھ بصور یلفھا العمق و الغموض، و منھا م

  )الطویل)                            (2: (في رثاء أبیھ قائال  القرويورد عن  

َُرى كیَف ِمنَك الِجسُم َیا أبتِي أْمَسى        َو قْد جاَز فِي َمثواهُ َتحَت الَثَرى َخْمَسا  #ت

ُسكُنھا األْقَداُر ِمْن َجّوَھـا َرمَسـا   #لُعمُرك َحَتى الشمُس ُیطفِئَھا الّرَدى         َو ت

ر من شعراء المھجر, أّما تجربة الحب و الصبابة نھم , فقد ألھمت الكثی  رشید أیوبو م

ـبران ـلیل ج ران خ ـشعر جب أثر ب ذي ت ـفلسفیة و , ال ـتأملیة و ال ھ ال ى نزعت ـال إل و م

اطفيالرومان عره الع ي ش ى ف ة حت رأة, تیكی ّیة للم اف الحس ن األوص د ع ى , فابتع و اكتف

ا  نفس و ردود أفعالھ اق ال ي أعم ل ف ى أساس التأم رأة عل ھ من الم ھ وموقف بترتیل أحزان

ي قصیدة  ذا الموضوع، فف وح"إزاء ھ رُّ ا " َعصیر ال لیمى " یخاطب بھ ا " ُس لیصف لھ
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ي شغلتھ و , لواعجھ من مسافات معنویة ال مادیة ا الت ل العلی إذ ,بمعاني قدسّیة قداسة المث

  )الوافر)                                                             (1: (یقول 

ُـؤاِدي    َّر ِمـن ف ِصدِري ِمْن َمَعانٍ   #َسأْجَمُع َما َتكسـ   َو أحملُ َما ب

ھـا األَمانـِيإلى ُدنَیا   #َو أرحلُ َعْن ُربوِعـِك یا ُسلیَمى     ِ   َتصَبُح ب

ـي     ِ َنفِسي ِمْن أَغانِي   #َفأنَفـُخ فِي َسماِء الُحـبِّ َنای ِ   َو أنشـُد َما ب

ا نفس رشید  و في ذلك نلمس دعوة جبران القائمة على اتجاه مثالي رومانتیكي تاقت إلیھ

ل  فـزاد إعجابھ بھ حینما َدعا إلى دیٍن یجعل التأمل في أعماق النفس<< أیوب   أساس ك

ھ  ي  كشكر هللا الجر، و لكن شاعرا آخر ) 2(>> عالقة بین اإلنسان و أخی ـتوان ف م ی ل

, التعبیر عن ھذه التجربة العاطفیة بأسالیب القدامى في شعر األمویین و العباسیین الحّسي

د الصورة  ي تجدی در من شعره ف ا ن ة إال م رأة و أوصافھا الظاھری ھ عن الم فكثر حدیث

ابتكار المعاني العمیقة، فعاد ھذا الشاعر في آخر أیامھ لیقّر بتعب فؤاده  قائال  الشعریة، و

  )مجزوء الكامل)                                            ( 3: (

  َفلقْد َكفاَك َضًنى و َوْجـَدا   #  ال ُتنِھـِك العینیـِن ُسْھـَدا      

ِسـَت الَشیَب ِغمـَدافَ   #َفاطـَرِح ِسالَحـَك للسنیـْن          لقد لب

ـا َو ُبْعـَدا  #واخلـْد إلى الَوطـِن الـِذي        ً ُربـ َحببُتـُھ ق   أ

ة شعرھم             م و من ثم رى ألدبھ زة الكب ي أّن المی و بذلك كان شعراء المھجر یشتركون ف

نھ مستمد من صمیم الحیاة، والنفس البشریة، فطول تأملھم في خفایا الحیا<<   ّ ي أ ة    وف

  ).4(>>  منازع النفس البشریة جعلھم ینتجون إنتاجھم األدبي الّسخي  

   البساطة/ الجزالة  –ج  

وحي  الجزالةَیرتبط مقوم  ا ی أو الرصانة بضرورة تقید الشاعر بالتقالید الفنیة القدیمـة مم

داخل"  Authenticité littéraire"بنوع من األصالة األدبیة  الم ال ي تصویر الع ي و ف
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و ال نعني بالجزالة أو الرصانة القویة اللجوء إلى ما نذر , )1(الخارجي للشاعر أو الفنان 

زمن  أو شّد من صیغ ُمعجمیة تراثیة متحجرة أو تراكیب لفظیة شائعة فقدْت مع مرور ال

ر متحجرة ھ سمة غی ي بطبیعت و لكّنھ , ذلك البریق الجمالي  لشدة تواترھا ، فالجمال الفن

و ھذا المبدأ یشیر إلى أّن الشكل , ) 2.(نفسھ غیر مستعٍص على الحصر تماما  في الوقت

"Forme " ـر << في الشعر و تشكیل مادتھ من أھم ما ُیعنى بھ الفنان أو الشاعر أّما غی

ره  د غی ي عن ة؛ ھ ي غای اعر فھ د الش ا عن یلة ، أّم ا وس ة باعتبارھ تخدم اللغ اعر فیس الش

الفن و عنده جمیلة، و اھتم, نافعة ھ ب ا ) 3(>>  ام الشاعر بالحیاة ال یقل عن اھتمام ، كم

وي بشرط السھولة و  یم اللغ ب و التنظ ة بالتركی رتبط الجزال د ت ا  البساطةق تم بھ ي ت الت

ن  م م ب مھ ق جان ا یحق د مم ة للتحدی ة متماسكة قابل دات قلیل یم بوساطة وح ة التنظ عملی

ك الجمالي ، و ھو ما "  Cohérence"جوانب التماسك  ـمتلقي سـھولة إدراك ذل یح لل یت

و الـتركیبي، و التنوع في تفاصیل الموضوع، و تكوین خریطة , ثـراء اللغوي الـمعجمي

ـمتعھ  ـمتلقي و ت ذا ال ـشغل ھ ـبساطة من ) 4(َمعرفیة ت ـتحقق الوضوح و ال ھ ی ذلك كل و ب

ب ي التراكی ى التصرف ف ان عل درة الشاعر أو الفن ة، و ق روة اللغوی ار ,  خـالل الث اختی

  .العبارات اختیارا نابعا من أصالتھ اللغویة و األدبیة الخاصة 

روز أسلوب      ي ب ان ف إّن تحقیق الرصانة اللغویة مع البساطة والوضوح عامالن مھم

التعبیر، و بھا یتكامل الجانب الشكلي األصیل مع الجانب المضموني الواقعي أو الجدید و 

النص الشعري , بالشعر المھجري الحدیثھي صفة بارزة في نماذج كثیرة  ى ب ا یرق مم

م اللغوي إلى تحقیق استجابة جمالیة  لدى المتلقي و تمكنھ من االستفادة و استذكار المعج

دم  القدیم مع تناول الموضوع أو اإلشكال الواقع دفعة واحدة ، و ھي غایة منشودة منذ الق

ال ، فقد سعى متذوقوا األدب  إلى البحث الدء ي تفحص األعم امتین ف ـمتین ھ وب عن قی

  )5. (و اكتشاف ما یسمى بالمتعة و التثقیف , األدبیة الفنیة
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ع البساطة و     ي أشعارھم م لقد وظف جّل شعراء الـمھجر اللغة الـرصینة و الجزیلة ف

الوضوح في مواضیعھم المطروقة، و بذلك تناولوا أغراض شعریة كثیرة و متنوعة من 

ة و انعكاس  -غالبـا–الـذي قـصروه  الـوصفأھمھا غرض  ة الخالب ى وصف الطبیع عل

در  ذا المص اذج ھ رز نم ي ، و من أب ة المتلق ن ثم ى نفسیة الشاعر و م ذا الوصف عل ھ

رة  ي ماضيالجمالي قصائد كثی ا أب ة إلیلی ا وصفھ لشالل, في وصف الطبیع إذ , و منھ

  )الكامل(              )                                     1: (یقول 

ـُھ    ُ ـَرارٍ   #فِیـِھ ِمن الَسیِف الّصقیِل َبریق   َو لُھ َضجیُج الَجحفِل الجَّ

ُدُموِعـِھ   ِ ُورهُ ب   أتـَراهُ َیغسلَھا ِمـَن األوَزاِر    #أبـًدا َیرُش ُصخـ

صین ذا السیل العظ, فالبیتان حافالن بالفظ الَجزل الرَّ ة ھ یم و معانیھما واضحة تبرز حال

ا اظ و عراقتھ ذه األلف ق ھ ع بری ي أدق تفاصیلھ م ي قصیدة أخرى , ف ده ف قصیدة "و نج

ة ة ذات " الطبیع اظ القدیم ن األلف ائال م ا ھ ا كًم ة موظف ا الخالب ا بمعالمھ فا و ُمولع واص

  )مخلع البسیط)                                     (2: (اإلیحاء القوي، إذ یقول 

ـك الكُروَبـا   #ئیًبـا  َروٌض إذا ُزرَتُھ ك ِ   َنّفَس َعن َقلب

  َو ُینِسي الَعاشـَق الَحبیَبـا  #ُیعیُد َقلَب الَخليَّ ُمِغـًرا  

  كأّنـُھ َیقَتفِــي ُمِریَبــا  #َو َجدوٍل ال َیزاُل َیجـِري  : لیقول واصفا الجدول 

  ثَرى َدبیَبـاَو َتـاَرًة فِي ال  #َتسمُع طوًرا لـُھ َخریـًرا                  

ي  ة ف ذه الرصانة و الجزال ف من وطـأة ھ ى التخفی ـو ماضي إل ا أب و مـع ذلك ینتقل إیلی

ل قصیدة  ول "السماء"بعض قصائده ذات الطابع التأملي من مث ف) (3: (، إذ یق ) :   الخفی

  دي  إال الُنعـوُت و األْسَماءُ  #ال َتَسلنِي َعـِن الَسماِء َفَما ِعنـ  

  ُكـل َشيٍء َو ِعنَد َقوٍم  َھباءُ   #ٌء و َبعُض َشيٍء َو ِحیًنا  ِھي َشي     
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ى   ل إل ـمجال لننتق ذا ال ھ الجرو ال نـبرح ھ ي  شكر ال ـاراھم ف دماء و ج ذي حاكى الق ال

اظھم و صورھم ة , ألف ي موقف آخر الطبیع ى و وضوحھ، إذ یصف ف ع بساطة المعن م

  )المتقارب(                  )       1: (فیقول , " األرز المتوج""بقصیدة 

ُجوُم الّدَجى َرّصعتُھ       َمدَمــٍع أْعُینَِھـا الُمسھِّـدِ     #و َروٌض ن ِ   ب

  َو أّمـا َثـَراهُ َفمـْن َعْسَجدِ     #  َفأّمـا َحَصـاهُ َفمـْن َعْنَبـٍر    

  رِج لْم َیجـَمدِ َتسلَسَل فِي المَ     # َو َماُء الَغدیِر َكـَذوِب اللَجیـِن             

دماء َد , و صورھم, ففي ھذه األبیات لم یخرج الشاعر عن أسالیب الق اظھم، و َعم و ألف

ـعسجد / العنبر (إلى حصر معاني الجمال الطبیعي في جمال بعض المواد  و ) اللجین/ ال

  .ھي معاٍن شائعة و واردة في أشعار القدامى 

ا في غرض   م أغراض  الشكوى أّم ة؛ وھو من أھ د شعراء , الشعر المھجری د عم فق

ة ھؤالء , المھجر إلى التعبیر عن آالمھم و أحزانھم في قوالب شكلیة قدیمة تنم عن أروم

الناظمین، و عن تشبثھم بالموروث اللغوي و أسالیبھ ، و حاولوا بھذه القوالب توضیح ما 

ي ، و ین  یعانون، و تقریب معاني حاالتھم النفسیة قدر اإلمكان إلى المتلق ذلك جاوزوا ب ب

رز  ھر و أب ن أش یة، و م ى الرومانس زع إل ذي ین دیث ال مون الح دیم و المض كل الق الش

  )المتقارب)         (2: (إذ یقول فیھا , إلیلیا أبي ماضي " قتل نفسھ"النماذج قصیدة 

  ُیعیـُد إلى أصلِـِھ َسائـِري  #َسئمُت الَحیاَة فلیَت الِحَمـاَم   

ا  فتنطلُق النفُس مِ    َ   َو یُسجُن َتحَت الثَرى ظاِھِري  #ن ِسجنِھـ

د     ا عن وبأّم ید أی م  رش دماء رغ ام الق ر و أنغ ى وت زف عل اعر یع ذا الش ل ھ د ظ فق

ي موضوع الشكوى  التجدیدات الجوھریة التي أضفاه على شعره شكال و مضمونا، و ف

د في أمریكا إال یستعرض في بعض قصائده عناء التفكیر في األماني العریضة التي لم یج

                                                             
  . 92عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة ، ص : ینظر  – 1
  .  309األعمال الشعریة الكاملة ، ص: إیلیا أبو ماضي  – 2
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واء  س أض ة تعك ھ الرقراق ماء و كأس ة الس ت قّب جیتھا تح ى َس ھ عل ق نفس ا، فیطل رفاتھ

  )السریع)                                                      (1: (النجوم، فیقول 

َجى َبیَن  الَبَراِري أُجوبْ   #عنَد الُضَحـى أشتاُق یا ُمْھجتِـي      َو فِي الدُّ

األشَعـار َبعـَد الّنـَوى  أنُ    ِ ُُب األیَّـاَم َحَتـى َتـُؤوبْ   #ـوُح ب   َو أرقـ

ى الموضوع  اظ عل ع الحف ة الرصینة م ع اللغ و یتنقل بعد ذلك إلى التخفیف أیضا من وق

یدة  ھ بقص راك"ذات رة، إذ " الِع ف و الحس اني األس ة بمع الھمس و المثقل ة ب ینیة الملیئ الس

  )الكامل(                                              )             2: (یقول 

الَھمـِس   ِ   أفَما َكَفى َنفِسي َصَدى األْمِس ؟   #أَیمـرُّ ُكـلُّ الُعمـِر ب

ـا َشبًحــا   َ   َینَسلُّ ِمن َرْمـِس إلى َرْمـِس    #َفتبیـُت أْحالُمھـ

تعاض ل اس ارزا ، ب ن ب م یك دیم ل ظ الق ى اللف اد الشاعر عل وتي  فاعتم اع الص ھ باإلیق عن

  .مع وضوح المعنى و بساطتھ و داللتھ الحزینة , الموحي بحرف الشین و السین

ع  الغزلفي غرض   ة م ـتركیبیة القدیم ة و ال ـقوالب اللفظی ـمھجریین ال وّظف الشعراء ال

دیم و  ظ الق ین اللف ي من خالل المزاوجة ب الحفاظ على وضوح المعنى و قربھ من المتلق

ي دیث ف یدة  الح ا قص ن نماذجھ ة، و م لوبیة محكم ات أس ي"تركیب ك عن ا " إلی ي إلیلی أب
  )الكامل)                                                     (3:(، إذ یقول ماضي

َِي الّصبابُة َو الَھـَوى      ـي ِمْن َحَجـرْ   #كْم َتستثیُر ب ِ   َعّني إلیِك فإّن َقلب

وَصالَھا َو الشیُب قْد وَخَط الَشَعْر ؟  #ِري ُمھَجتِـي  َمالِي َو للحسناُء أْغـ    ِ   ب

الجزیرة"كْم    ِ ُطلَعتَِھـا الَقَمـرْ   #لْو ُیتاُح لِي الَھـَوى  " ب ِ   ِمْن َغاَدٍة َتحِكي ب

اِمي َو َقطَعِت الَوَترْ    #فِیَھـا اللواتِي إْن َرمْت ألَحاظَھا  :   لیقول أیضا  َّْت َیُد الرَّ   ُشل

ِي َوترْ   # َقْد كاَن لي فِي ُكّل خدٍر  َمطَمٌع                     َو لكلِّ َرائعِة الَمحاسِن  ب

                                                             
  . 148التجدید في شعر المھجر ، ص , أنس داود : ظر ین – 1
  .658، ص  2المھاجرة و المھاجرون ،مج , خالد محي الدین البرادعي : ینظر  – 2
  .  375ص, األعمال الشعریة الكاملة : إیلیا أبو ماضي  – 3
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ال واضحا و  اني نق ت المع ي نقل ة الت ة القدیم ب اللفظی ـیات القوال ـذه األب ى ھ ـالغالب عل ف

ل , مباشرا ب ینتق ة و نفس األسلوب أو القال روح العاطفی نفس ال اس فرحاتو ب شیئا  إلی

دة"صیدة فشیئا بق ة الشعریة الرصینة  " الَسكرة الخال ى اللغ ة إل ة البسیطة المحدث من اللغ

ى جذب انتباھھ واستجابتھ لشكل و مضمون الموضوع  متدرجا بالمتلقي عبر مراحل إل

  )المتقارب)                          (1: (الذي یطرقھ، إذ یقول في المقطع األول 

عینیـِك ُمنـُذ األزلْ  ِ   !َو ھا أنا فِي َسكرتِي لْم أزْل      #    َسكرُت ب

  أال َتذكریـَناالُعصـوَر األولْ #    أال َتذكریَن الَزمـاَن القدیـَم    

  ُمحبیـَن َقبَل ُوجـوِد الَغـَزلْ #   أال تذكریـَن بأّنـا ُوجدَنــا             

  : ثم ینتقل بلغة أخرى في إحدى المقاطع لیقول 

ـي الَفَشـلْ    #ى الَحَماِم  َفتشـُت َعنِك َمـأوَ  ِ   َزماًنا َفكاَن َنصیب

ـَرى َو الَجَبـلْ #  َفعدُت َو فِي ُمھجتِـي لْوَعـٌة  ُ   أفتُش َعنِك الق

ي     ا ف دحأّم اء و الم عراء  الرث دھا الش ي اعتم ینة الت عر الرص ة الش ف لغ ن تختل فل

ا ، فحاكى شعراء اء  المھجریون عن اللغة األولى و تراكیبھا و قوالبھ المھجر شعر الرث

)                                              الطویل)      (2: (یرثي جبران  إیلیا أبو ماضيفھذا , عند القدامى شكال ومضمونا

  كأّن قلوَب الناِس َخلَف الَمحاِجِر #  َسَرى َنْعیُھ َفالدمُع فِي ُكِل َمْحَجٍر   

  َو للَماِء أّنـاُت الَغریِب الُمسافِِر #  ِكِل   َو للطیِر فِي الَجناِت إرَناُن ثا

الیبھم  المدحأّما في  ي أس دماء ف فلم یختلف كثیرا مدح شعراء المھجر عن سابقتھم من الق

العرب  ة، ف ال  –ومواضیعھم المختلف ا یق دیح، و شعرھم  -كم دح و الم وم مولعون بالم ق

ـمھجر ـاول شعراء ال ذلك ح اتھم و  حافل بصوره و مستویاتھ ، و ب م و محاك داء بھ اإلقت

ظ الُمجلجل الّرصین ى اللف ھ الركون إل اذج , ربما تطلب المدح من قائل ك نم ي ذل ا ف و لن

و منھا قصیدة , الذي حفل شعره بصور المدیح القرويشعریة كثیرة أبرزھا ما ورد عند 

                                                             
  .  252 – 251، ص  2المرجع السابق ، مج : ینظر  – 1
  639شعریة الكاملة ، ص األعمال ال:إیلیا أبو ماضي  –  2
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: ل ، وھو ثائرا من ثوار سوریا ضد االحتالل الفرنسي إذ یقو)سلطان األطرش(في مدح 

  )الوافر)                                                             (1(

  )(َغُضوَبا لْو َرآَك اللیـُث ریَعا#  َخَففَت لِنجدِة الَعانِـي َسریًعا      

  ) (َفَسلھُم َھل َوَقى لُھـمو ُضلوَعا؟ #  َدرًعـا  ) التِْنَ◌كَ (ألْم َیلبْس ِعداَك  

اَر َبـْرًدا  أَغْرَت َعلیِھ تَ  َ   َو یْرِمیَھـا الـِذي َیرِمي َھلوَعا #  لَقى النـ

ا ِصرَت ِمْن ُمَھِج األَعاِدي    : لیقول  أیضا   َبحیُث ُتذیقَھـا الّسـَم الَنقیَعـا #   و لمَّ

ُوَعـا   #َوثًبـا ) التِنـكِ ( َوُثبَت إلى َسَناِم                  َّم الَنْسـَر الُوق   َعجیًبا عل

ةو  ة عموری ام في وصف موقع ي تم ا نلمس , من خالل ھذه األبیات نلمس حماسة أب كم

حماسة القروي إزاء ھذا السلطان في قھره لالستعمار الفرنسي، و بذلك حاول الشاعر أن 

/ التنك(یضفي على ھذا الجو ثوبا جدیدا بتوظیف بعض الوحدات اللغویة الجدیدة من مثل 

دمین، و في خضم الوحدا) سریعا/النجدة  ا أشعار األق ت بھ ي حفل ت اللغویة الرصینة الت

دح في شخص  ي موقف آخر یخصص قصیدة َم ي( ھو ف ن عل وار ) الحسین ب د الث أح

ى سنة ة األول ول , )م1916( العرب ضد االحتالل التركي في الحرب العالمی )                                                               2: (إذ یق

  )الكامل(

  ُسبحاَن َمن َبعَث الُحسیَن لنشرهِ   #َعاَد الَرشیُد َو َعاَد باھُر َعصِرِه  

  كالِعطِر َینشُق َقبل ُرؤیِة َزھِرهِ   #َمشِت الَبشاشُة فِي طلیَعِة ُجوِده  :   ثم یقول أیضا 

  ـْدِرهِ َفالُملك َفرٌع ِمن َجاللِة قَ   #َسبقْت َجاللُتـُھ َجاللـَة ُملِكـِھ              

  :نتائـج و فوائـد 

ى  التركیز عل ي الشعر المھجري، و ب الي ف ـتفضیل الجم و مـن خالل تـناولنا لمصادر ال

  :المصادر اللغویة یمكننا أن نخلص إلى رصد أھم النتائج و منھا 

                                                             
  297، وینظر الشاعر القروي ،األعمال الكاملة  ،ص. 100القروي الشاعر الثائر ، ص , عمر الدقاق : ینظر  – 1
  )  (ھو نھر بسوریا : ـ العاني  
 )   ( آلة حدیدیة تشبھ الدبابة:ـ التنك  

  
  240ص, )شعر(األعمال  الكاملة ،:الشاعر القروي  – 2
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ة       - ر جمالی ي عناص یقاھا ھ الیبھا، و موس ا، و أس ا، و تراكیبھ عریة بمفرداتھ ة الش اللغ

يتستدعي بخ دى المتلق تجابات ل ة / صوصیاتھا اس ل و العاطف ى العق یمن عل ل، فتھ المتقب

  كما تعمل على تزویده بمعارف و تجارب عدة, لتعمل على إشباع حاستھ الجمالیة 

أثیر  - ة بت ة الحدیث ة و اللغ ما یمیز اللغة الشعریة المھجریة ھو مزاوجتھا بین اللغة القدیم

  .ب اآلداب الغربیة و روافدھا و قط, قطب الموروث العربي القدیم

ى , اللغة الشعریة المھجریة مرآة صادقة لذوق الشاعر و إحساسھ - و ھي بذلك تعمل عل

  .نقل ھذه الصورة إلى المتلقي المتقبل بصدق و عفویة 

األلفة ، و الجّدة المھجریة / من أھم مصادر التفضیل الجمالي في ھذه اللغة عامل الجّدة  -

ى الصیا ةتستوي عل ذه , غة اللغوی تمرار ورود ھ وى، و باس ى المضمون أو المحت و عل

المتقبل إلى التعّود على / الجدة تتحدد األلفة الجمالیة بھذا النـمط عن طریق سعي المتلقي 

ي التواصل  د فیرتق و جدی ا ھ ل م ب االستطالع أو الفضول لك ة ُح نمط، و من ثم ذا ال ھ

، و من أھم شواھد و فضائل ھذا العامل ما یلي  التعبیري و الفكري بین المبدع و المتلقي

:  

ي  - ة، و التصویریة ف ة، و المعجمی ـستوى الصیاغة التركیبی ى م د عل السـعي إلى التجدی

  .بعض األشعار لتكون بمثابة بصمات أسلوبیة شخصیة ألصحابھا  

توظیف بعض الصور المعجمیة الشائعة في االستعمال الیومي و إقحامھا ضمن النسق  -

  .الشعري 

  .ابتداع بعض المفاھیم في صور تشبھ الموعظة أو الحكمة الصالحة لكل ظرف -

اة, التوصل إلى تفجیر معاني القیم الشائعة كالموت - ال, و الحی ى , و الجم وف عل و الوق

  .أدق تفاصیلھا 

ار, المتقبل/ قلب بعض المفاھیم و األفكار الشائعة عند المتلقي  - ي أفك ى تبن  و توجیھھ إل

  .المبدع بعرض ھذا المفاھیم و تقدیم األدلة الموضوعیة البعیدة عن ذھنھ و فكره 
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الغموض ، و العمق ملمح شعري /و من أھم مصادر التفضیل الجمالي كذلك عامل العمق

اء أو الغموض اإلیجابي  ق اإلخف ھ یتحق ھام و بارز في التجربة الشعریة المھجریة ، و ب

المتقبل الكتساب ھذا المصدر الجمالي / شیط ذھن المتلقي على تن -بال شك  –الذي یعمل 

  :، و من أھم شواھده و فوائده 

ظ  - ارة أو اللف دود العب ي ح ا ف ة ، و تركیزھ ف الدالل ى تكثی ق عل ل العم یح , یعم ا یت مم

  .بالضرورة إلى ظھور بعض الرموز و الكنایات الخاصة بكل تجربة شعریة 

يبالعمق یتمكن المبدع من أن یق - ى المتلق ول شیئا ُمحددا ، و عل /  ول كل شيء و ال یق

ا , المتقبل تفكیك و تحلیل ھذه التجربة اللغویة یس م ل و ل ا قی ة م ة اكتشاف كیفی و من ثم

  .قیل فعال 

ذات  - بالعمق یحدد المبدع العالقة الشفافة بین المواضیع الكونیة ، لیختصر بذلك معالم ال

  .أقل شأنا من الموضوع ذاتھ  و العالم في مواقف خفیة قد تكون

بالعمق تنتقل الصورة األدبیة الجاثمة إلى صورة حسّیة حركیة تتضافر فیھا الحواس و  -

  .المتقبل / المواد، و بذلك تنشط  أحاسیس المتلقي 

ي  - ا تختف را م ي كثی اني الرئیسیة الت افس المع بالعمق تبرز المعاني الحافة و تتضافر لتن

  .المبدع و تجاھلھ لھا  من وراءھا جراء عمل

كما یحقق نوعا من األمن و , بالعمق یحقق النص الشعري الممانعة و الـّتحصن الذاتي -

  .األمان للمبدع من كل خطر قد یالحقھ جراء ھذا العمل اإلبداعي 

البساطة ، فالجزالة تعبر عن أصالة الشاعر المھجري و / أّما بخصوص عامل الجزالة  -

د و أرومتھ ، و البسا ى الجدی طة دلیل على قدرة الشاعر في تطویع الشكل األصیل للمعن

  : و من شواھد ھذا العامل و فوائده , المقبل/ تحدیثھ و تقریبھ للمتلقي 
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ي  - ة الرصینة للمتلق ب اللغ ى تقری ـمبدع عل درة ال ھ و / الكشف عـن ق ي زمان ل ف المتقب

وى و المضمون ر عن المحت كلیة للتعبی یلة ش ا وس ن  اتخاذھ ـوع م ق ن ـما یحق اش م المع

  .التماسك الجمالي 

ا  - رة أھمھ و الغزل و , و الشكوى, الوصف: اعتماد الـشاعر على أغراض شعریة كثی

ھي من األغراض التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالذات و النفسیة الشاعرة التي تتطلب قوالب 

ّ في إطار االتجاه الرومانت ذا , یكيلفظیة مرنة و سھلة ال تتوافر إال ك استطاع ھ ورغم ذل

  .المبدع تقدیمھا و عرضھا في أسالیب لغویة أصیلة 

ـرثاء - ـمدح و ال ل و , أّما في غـرض ال تخلص من ثق ي ال دع المھجري ف ق المب م یوف فل

دیم, و األدبي, ضغط الموروث الفكري دامى و , و اللغوي الق د أسالیب الق ى بتردی و اكتف

  .معلم و اآلثار الخارجیة للحدث المطروق و مواضیعھم المتصلة بال, صورھم

  

II –  المبدع(مصادر التفضیل الشخصیة(   

اعر  داني للش ذاتي الوج ب ال روز الجان و ب ري ھ عر المھج ائص الش م خص ن أھ إّن م

ي  المھجري في ُجّل ما نظم من أشعار و مقطوفات نثریة ، و ھذا مـا تناولناه بالتفصیل ف

ل الفصل األول عندما تعرضنا إلى  التشكیل في الذات و العاطفة المھجریة ، و ھي عوام

ره  دع و تعبی فنیة تكوینیة  ساھمت في بروز طرائق و أسالیب البناء الفني و عالقتھ بالمب

ي الشعر المھجري الحدیث  إال إذا  ویني ف ي التك اء الفن ذا البن ا ھ ي نظرن ، و ال یكتمل ف

ل عـوامل التفضیل  الي و تحلی اء الجم ي طرقنا البن ذا الشعر و الت ـجمالیة المرتبطة بھ ال

ة ال تحدث  ھ ألّن االستجابة الجمالی دع ذات ذات الشاعرة أو المب ة ـ  من ال ع ـ ال محال تنب

ادر  ة و مص ادر لغوی ن مص ة م ذه المتع ـتقى ھ ـمتلقي إال إذا اس د ال ـلة عن ـصورة كام ب

ـ ا یسوقھ من ت و , عابیر و أسالیبأخرى بشریة أو ذاتیة خاصة بالمبدع ذاتھ من خالل م

یكتشفھا المتلقي اكتشافا عفویا أو مفاجئا , صور تختفي من ورائھا قدرات شخصیة خاصة

ي  ل الفن احثون المحدثون أّن العم رى الب ذلك ی ة ، ل في شكل أحكام  تقیمّیة الحقة أو بعدی
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ا ة ، كم ة  اجتماعی ة لغوی ا جمالی ا قیم ا دائم ل إلین و ینق ل  مھما كان مستواه الجمالي فھ ینق

ھ  ان ذات ة بالفن ة خاص ا فردی ذلك قیم ا ك ة ) 1(إلین ات النقدی ض الدراس ترط بع ا تش ، فكم

اج  داعي یحت نظم اإلب ة أو ال إّن الكتاب ي ، ف وجود ما یسمى بالقارئ العمدة أو إبداعیة التلق

ین  الي ب ك التواصل الجم ى یحصل ذل دع حت ي المب ة خاصة ف درة و عبقری ھو اآلخر لق

،  فالشاعر الحقیقي ھو ذلك المبدع الذي یكّون لنفسھ )2(نص اإلبداعي طرفي أو قطبي ال

صورة صادقة و ال ینقاد في إبداعھ إال لصوت ضمیره، و لیس معنى ھـذا أن یكون << 

شاعـرا أنانیا یتغنى باھتماماتھ الشخصیة وحدھا ، بل بالعكس من ذلك إّن الشاعر من ھذا 

ادة  ل دور الری ذي یتحم و ال ور ھ ع المنظ اة و المجتم ي الحی ذه )3(>> ف ون ھ ، و ال تك

ّ بتحقیق بعض القیم الشخصیة الخاصة التي تختفي من وراء القیم التعبیریة في  الریادة إال

ـان  ّ إذا ك ة إال یم جمالی الیب ق ذه األس ون ھ ة،  و ال تك ي الكتاب ـرق ف الیب و ط ـل أس شك

ـتمكنا من المبدع متحكما في لغتـھ ، متمكنا من النسـیج بـارعا ف ـب بألفاظھ ؛ أي ُم ي اللع

  )4. (صناعة الكالم  وتـجویده في درجاتھ العلیا و مستویاتھ الرفیعة 

روز     ي ھو ب د المتلق و لذلك نرى أّن من أسرار التفضیل الجمالي للشعر المھجري عن

ي  ة ف ة الكامن ة الجمالی ھبعض المصادر الذاتی دع ذات ك المب ي من وراء تل ي تختف ، و الت

  :مصادر اللغویة في الجزء األول من المبحث، ومن أھم ھذه المصادر الذاتیة ما یأتي ال

  :اإلحساس / اإلدراك  –أ  

إّن الشاعر الجید ھو ذلك الشاعر الحساس صاحب الترقب و االنتباه الھائم الذي یتسمع ما 

حولھ فیجعل  و یظل على ھذا النحو مرتقبا منتبھا إلى كل ما, و یرى ما ال ُیرى, ال ُیسمع

و بذلك یتجسد في شعره , )5(وعینا فاحصة لكل حركة تدب حولھ , من نفسھ أذنا واعیة 

و , و ظـل روحـھ, و مزاجھ  طبعھ، و خلقھ ، و مذاھبھ في الحیاة ، و مستوى ثقافتھ

                                                             
  .    257ز الدین إسماعیل ، األسس الجمالیة في النقد العربي ، ص ع:ینظر  – 1
  . 69ص ,الموسم األدبي ) مقال(النص الشعري بین اإلبداع و التلقي : بوجمعة بوبعیو : ینظر  - 2
  . 103،ص ) مقاربة األولیات النقد الجزائري الحدیث(نقد الشعر : علي  خذري  – 3
  . 88لكتابة من موقع العدم  ، ص عبد الملك مرتاض ، ا: ینظر  – 4
  . 65سیكولوجیة الشعر ، ص , محمد طھ عصر : ینظر  – 5
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وعلى ھذا األساس فإّن )  1(و تفسیره لـألشیاء تفسیرا أدبـیا أو فلسفیا  , نـظرتھ إلى الحیاة

َعمل شعري من قبل ھذه الطائفة من الشعراء ھو بمثابة العـالم الذي تمت صیاغتھ  كلّ 

مما ُیعینھ على خلق , عند المبدع و اتـساع تجاربھ إلدراكبشكل موّحد نابع من قوة ا

فكلما ازدادت تجاربنا في الحیاة اتساعا و عمقا ازددنا قدرة على << تجارب فنیة جدیدة  

). 2(>> وي على فائدة لنا ، و لمن حولناتشكیل تجارب جدیدة تنط  

اإلدراك الـحسي نمط من أنماط الـمتعة الجمالیة و " یـاوس"لقد َعّد العالم و الفیلسوف     

ھ  تم فی ر نمط ی ي األخی ر ، و ھو ف داع و نمط  التطھ ق واإلب ثالث نمط بجانب نمط الخل

ي  ل الفن داخلي للعم ارجي و ال ع الخ دع للواق وم ) 3(إدراك المب ي مق ، و اإلدراك الحس

, أساسي مطلوب عند المتلقي كذلك كما ھو عند المبدع ، فاإلحساس الدقیق و حریة الذھن

ة و  روز االستجابة الجمالی ي ب و عادة التأمل و التفكیر عند المتلقي نفسھ عامل أساسي ف

  )4. (تحقیق التفعیل الجمالي 

و     الل ق ن خ ري م عر المھج ي الش ى اإلدراك ف اسة یتجل ـمادیات   اإلحس بال

ك  اإلدراك ذل ا ب ات المحیطة بالشاعر المھجري، و ال نقصد ھن والمحسوسات و المعنوی

ذلك اإلحساس  ل ب اه البصریة ، ب اإلحساس البصري البسیط و المجرد عن أبعاده و خفای

ات من  نسـیب عریضةالنابع من البصیرة الشعریة، و في ھـذا المعنى یورد  بعض األبی

  )مخلع البسیط)                             (5: (إذ یقول " رباعیات"قصیدة 

  لَشاَم َما ال َتَرى الُعیـونْ #   لْو َحّدَق الَمرُء فِي الَبراَیـا   

ّي      ٌ َخفِــ كونْ #   َما َحولَنا َعالـم   ُتدِركُھ الّروُح فِي السُّ

  الذي َیُكونْ َیَرى َو َیـدِری#    كْم ُمبصٍر ال َیَرى َو أعَمى    

ا     ً ُـوْن #   َیا ویَح ِمن ال َیـَروَن َشیئـ ُحـوا الُجفـ   !إال إذا فتَّ

  من مظاھر اإلدراك الحسي في مادیات الكون ھو تبـصر الشاعر المھجري بالمادة  
                                                             

  . 127، ص )دراسة بالغیة تحلیلیة (األسلوب , أحمد الشایب : ینظر  – 1
  .  112ص ) مقاربة األولیات النقد الجزائري الحدیث(نقد الشعر : علي خذري  – 2
  . 350ل الجمالي ، عالم المعرفة ، ص التفضی, شاكر عبد الحمید : ینظر  – 3
  . 42روز غریب ، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي ص : ینظر  – 4
  . 86األرواح الجائرة ، ص : نسیب عریضة  – 5
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 إیلیا أبو ماضيو اختراقھا ، و تفجیرھا للتعبیر عن خفایاھا، و أبعادھا اإلنسانیة ، فھذا 

ل القـلم ـ صرخة ُمدویة في وجـھ ُمحتكري الحریة و الـتعـبیر عن یطلق  ـ من خال

)                                                                    1: (إذ یقول , الرأي، فیرى في ھذا العمل احتقارا و سجنا و تكبیال للقلـم وكبت للحریة

  )البسیط(

ُصُح والَحَكمُ    #لقلـُم  َماذا َجنیـَت َعلیُھـم أّیَھـا ا      َو هللا َما فِـیَك إال الـن

  لْوالَك فِي األرِض لْم َتثبْت  لُھم َقدمُ    #إّني لیحزُننِي أْن َیسُجنـوَك َو ُھـم    

  َفَما القیوُد َو َما األصَفاُد َو اللُجـُم ؟#   ُخلْقُت ُحًرا كَموِج الَبحـِر ُمندفًِعـا     

ُِسوا الطا     َفلیس َیحَبُس ِمنُھ الّصـوُت َوالنَغم ُ #   ئر الَمحكيَّ فِي َقفِصٍ◌ إْن َیْحب

و من خالل ذلك تتضح للمتلقي رمزیة القلم ، فھو بمثابة الصوت و النغم الذي ال یستطیع 

ر؛ و  ة التعبی ح جمالی ا تتض ن ھن احبھ، و م جن ص تطاع أن یس جنھ و إن اس د أن یس أح

  .ذه المتبصر في أبعاد ھذه المادة مصدرھا قوة اإلدراك عند الشاعر و نفا

ومن الشواھد األخرى المعبرة عن قدرة التبصر و النفاذ في أبسط مادیات الحیاة مقطوعة 

ول )م 1931(ألقاھا في حفلة تكریمیة سنة " من حبة القمح"بـعنوان  للقروي )                                                               2: (، إذ یق

  )الكامل(

  َیا َمن َقبضَت َعن الّندى ُیمَناكا#   ِمْن َحّبِة الَقمِح اتخْذ َمثَل الّنـدى    

ـَل    ِ َحّبـٍة لِسواَكـا#  ِھَي َحبٌة أعطتَك َعشـَر َسناب ِ   لتجـوَد أنـَت ب

  : لیقول 

ُ◌ أَخاكا#    َو كأّنَما الشُق الِذي فِي َوْسِطَھا      لَك قائٌِل نِصفِي َیُخصُّ

ة القمح  إنّ  ي حّب رى ف ى ی رق و َیسمو حت روي َی إحساسا كالِذي انطوْت علیھ قریحة الق

ى  درة عل ـیھا ق ـبشریة ، و عكس ف نفس ال رارة ال ا ق َغ فیھ اس، فبل الصغیرة ما ال یراه الن

                                                             
  . 503األعمال الشعریة الكاملة ،ص :  إیلیا أبو ماضي - 1
  . 331،ص ) الشعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 2
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ات ,التبصر و الوعي العمیق  ى بعض الفئ و ھذا التبصر و التوقد الذھني لم تسلم منھ حت

  )البسیط):     (1( إلیاس فرحاتإذ یقول  , ء البخالءاالجتماعیة من األغنیا

ُراِت َوال     َیسقِي الِعطاَش َتـمَنْت َموَتُھ الَبَشـرُ #   َو َمـْن َیعـْش َحاِصًرا ماَء الف

  ال ُیؤكـُل الُجـوُز  إال َحیَن َینكسـرُ #  َترُنـو إلـى َمالِـِھ الـَوراِث َقائلــًة  

  )البسیط(                                            :أو قولھ واصفا ِطباع الناَس 

ُوا     َخیًرا فإّن َوراَء الربِح ُخسَراَنـا#  أرقْب ِمَن النـاِس َشًرا كلَمـا َفعلـ

  )(كالَنول  َینسُج أقَماطا َوأكفاَنـا#  والمرُء َیصنـُع َخیـًرا ُثـَم َیعِكُسـُھ    

و النظائر ببراعة و حذق، و ھذه الصور بطبیعتھا  في ھذه األبیات التقط الشاعر األشباه 

  .أشبھ بالبرق الخاطف الذي یتخذ طابع البرھان العقلي و اللمح الذكي 

وة  وحي بق ة ت ذة وقوی ور ناف ري بص عر المھج ل الش د حف ات فق الم المحسوس ن ع ا م أّم

دع  دى المب یاء ل ر باألش اس و اإلدراك و التبص د / اإلحس ور عن ا ص اعر ، و منھ الش

  )البسیط)         ( 2: (إذ یقول , عندما یرى الكون كلھ في جارحة القلب  عریضة

  َو اتقن َحیاتَك فِیَھا َشأَن َمْن َنَجَبـا#   ِعْش داخَل النفِس و الزمَھا كَصومَعٍة        

ـھ    ُ ـؤاِدك كـوٌن لسـَت َتعرف ُ   َیھوُن إدَراكـُھ لْو كنـَت ُمطلَبـا#   َففِي ف

  )مجزوء الكامل)                  (3: (خص النفس البشریة قائال أو عندما یش

  َو رجعِت أنِت إلى الَسَما#   َیا نفُس إْن ُحـمَّ القَضـا   

  َقلبـِي َفَمـاذا َتصَنعیـنَ #   َو َعلى َقمیِصِك من ِدَمـا   

ة  ي بعبقری دى المتلق وحي ل و ھي مظاھر محسوسة أضفى علیھا الشاعر مالمح مغایرة ت

ھ دة إدراك دع و ش اعر .  المب د الش اس عن ذا اإلدراك و اإلحس ـتد ھ رى و ام ـقد س ول

                                                             
  . 57عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة ، ص : ظر ین – 1
  . ج أنوال و ھو خشبة الحائك  أو آلتھ ینسج علیھا األثواب (*) :  
  . 24األرواح الحائرة  ، ص :نسیب عریضة  – 2
  . 90ص , المرجع نفسھ   – 3
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ول  ك یق ي ذل ان ، وف مت و الكتم ة الص ى لغ ري إل لالمھج اس قنص )                      1: ( إلی

  )مجزوء الرمل(

ـا    ً   ال یُضـاِهِ◌یــِھ َبیـانُ #  إّن للَصمـِت َبیـانـ

  فُھ َما ُیبــِدي اللَسـانُ #  لیَس إال الَعـرُض الَتـا   

انِ #  َو اللباُب الَصـرُف َیبَقى   َ   َخافِیـا َطـّي الِجنـ

ل , كما امتد إلى اإلحساس بمعنى الوطنیة و الشوق للوطن األم و في ذلك یبرز الحنین لك

  )الرمل)                (2: ( جورج صیدحما ھو جمیل في الوطن ، إذ یقول 

ُك َطیفِي      كلَما أطبْقُت َجَ◌ْفنِـيَّ َرَقـدا   #فِي الكـَرى َو طنِي طیف

ـى َفــإذا ِملـُت إلـى        َضّمِھ أعَرَض عنِّي و ابتعدْ #  َیتجنَّ

ذكرى  ة مستعرضا ل ھ للحبیب ھ وحب ین إلی وطن و الحن ین حب ال ثم یعقد جورج صیدح ب

  :لیقول أیضا , فلسطین التي تعلق بھا

ـالِدي ِمثلَھَ◌◌َ   ِ ـُھ القلـُب اْستبـْد ؟#  ـا  أَتـَرى طیــَف ب َ   كلَما َرقَّ ل

ـا َیـا طیـُف َتبلـو َجلـِدي   َـدْ #  َعبثً   لیَس لي َبعـَد فلسطیـَن َجل

ـخفیة من       اد ال اني و األبع ر من المع في عالـم المعنویات تناول شعراء المھجر الكثی

ھ  فیة و قدرت ي وراءھا مما یكشف و یعرض للمتلقي نزعة الشاعر الفلس ى ف ة  حت التأملی

األشیاء التي تتجاذبھا المفاھیم و تكثر من حولھا األقاویل ، ففي معنى الحب الواسع  یرى 

ال  القروي ا للجم ا ، و تفھمھ ل العلی ا بالمث نفس و تجملھ ى فضائل ال یال عل ي الحب دل ف

  )الوافر)                                           (3: (األسمى إذ یقول 

َّا#  َفیـُض الَمحاِسـِن َراَع قلًبـا  إذا     َتدَفـَق ِمنـُھ إحَساًسـا َو ُحبـ

الكـون َصبَّـا   ِ َّا#  َو أصبـَح َھائَما ب   فلیـَس ُیطیــُق إال أْن ُيُ◌ِحبـ
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  )الخفیف)                         (1: (في نفس المعنى  إیلیا أبو ماضيیقول  

  ِھي َنفٌس لم َتدِر َما َمعناَھـا#  ھـا  إّن َنفًسا لْم َیشرِق الُحـّب َعلی 

الُحبِّ قد َوصلُت إلِى َنفسـِي    ِ ـھَ #  أَنا ب ّ الُحّب َقد َعَرفـُت الل ِ   َو ب

  )مجزوء الكامل)                            (2: (و یقول في موقف آخر 

ُُعـوِر #  َدْع أّیَھــا اآلِسـي َیــِدي        الُحـبُّ ُیـدَرُك بـِالش

باَبـَة َو الَھـَوى   یَ      َمن كاَن فِي الَبلَوى َنظیـِري#  ـدِري الصَّ

  :      لیقول أیضا 

  لِي فِیـَك ِمْن َیوٍم َمِطیـر#  َیـا َمسَرَح الُعشـاِق َكــْم                

َى الَبریَّــَة ِعنــَدهُ                 دیـِر #  َتنسـ   )(َیوَم الَخوَرنِق َو السَّ

" یوم مولدي"بعض األبیات من قصیدة  فوزي المعلوفنى العذاب و األلم یورد و في مع

  )الخفیف) (3: (نافذا في ھذه الحقیقة المعنویة ، مصورا إیاھا وحشا یلتھم أعضاءه قائال 

   َ ُ الَعیـ الَعذاِب َیلتھم ِ   َن التِھاَما َو َینھُش الَقلَب َنھَشا# َمرحًبا ب

ًعا َنھَمًة إلِى الدَّ  ِ ى   ُمشب مِع َعطَشى#   ِم َحرَّ ًّة إلِى الدَّ   َناقًعا غل

ذاب یالحق  ـعید القرويو الع ـام ال ي أی ى ف م و , حت ذا األل ـفصال ھ ـیطرق واصفا و م ف

تد  وم یش ذا الی ل ھ ین یقب ا ، فح ھم بعض ئ بعض اس و یھن ھ الن رح فی وم تف ي ی زن ف الح

  )الوافر(             )4: (إذ یقول , إحساسھ باأللم الكبیر فال یرى للمسرة طعما

  أَھنِئ النفَس أّنـي ال أَھنِـئ#   ُیھنِئ َبعُضكم َبعَضـا َو إّنـي     

ُوه ِمْن َجّناِت َعـدنٍ #  أَرى ُتفاَح َھذا الِعیــِد َجْمـًرا       َو لو َقطف

ا     ً َنتـنِ #  َوألمُس ناِعم األزَھـاِر َشوكـ ِ   َو أنشُق ِعطَرَھـا َنتًنا ب

   التقمص/ ة الشخصانی –ب  
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أو الفردانیة في شخصیة الشاعر أْن یقدم للمتلقي صورة مغایرة  الشخصانیةَیتطلب عامل 

و أْن یقف مـوقفا حاسـما ضد جمیع المظالم و الشرور من أي مصدر , عن العالم و الذات

ھ  ت ، إّن وظیفت اعر(كان ن ) الش ھ م اك ب ل اإلمس ھ ، ب ور أو مجارات اج الجمھ لیست إبھ

ر خناقھ، و  ر و التغیی إعادة تنظیم محیطھ تنظیما خاصا قائمـا على مبدأ الـحریة في التعبی

ث بإعادة ) 1( الم من عب من جھة ، ومن جھة أخرى على مبدأ التمرد على ما في ھذا الع

ا  ا خاص كیال فنی ھ تش كیل معطیات ان ) 2(تش ـخصانیة الفن ى / ، إّن ش ة عل دع مطبوع المب

د و الحریة و التمرد، و كره القی ود، و ھذا كلھ نتیجة ممارسة الفن الذي یحتم علیھ التجدی

اد , )3(إبراز ذاتھ وفردانیتھ  ورد النق ر عن << وغالبا ما ی ّي یجب أن یعب ل الفن إّن العم

دان الطابع الشخصي أو  شخصیة مؤلفھ، وأّنھ بقدر ما یكون شخصیا یكون جمیال، أّما فق

بح فیكونان لدى ا, فقدان الصدق  في التعبیر ل الق انع )4(>>  لقوم دلیال من دالئ ، و ال م

ون  ذا یقول ھ، و لھ ھ و آمال ر عن آالم <<  بعد ذلك أن ینصھر الـفنان وسـط محیطھ، فیعب

ـتتسع  أّن كل أدیب یبدأ ذاتیا؛ أي یعرض نفسھ و حیاتھ الشخصیة، و یـنتھي موضوعیا، ف

انیة   ة إنس ـعبیة أو أممی ـنیة ش ـصبح وط ھ و ت نفس و  )5(>>  نظرت اء ال رى علم ، وی

ت  السیكولوجیین المھتمین باألدب أّن سر شخصانیة الشاعر ھو خوفھ من بیئة داخلیة كان

ي شكل شاعریة خاصة  ر ف م یتضخم و یتمظھ دأ بسیطا  ث ا یب ھ قلق د لدی ة تول أو خارجی

ط  ھ وس ھ أو انطوائ ن اكتئاب نھ م ة تحص ة دفاعی ھ و آلی ا لباطن ھ و تفریًغ اع لذات ة قن بمثاب

  ).6(محیطھ 

داد نحو      ى االرت ف أخـرى إل ي مواق تقمصقد یلجأ الشاعر ف اة  ال وھو ,  أو المحاك

ھ الشاعر بأّنـھ جزء من شخص أو موضوع آخر  ألّن  ـلي یشـعر من خالل شعور داخ

ر   ین و الفخ ى و الحن ل األس االت مث اعر أو االنفع ون << المش ا تك ادة بأّنھ ز ع تتمی

ائي  موجودة داخل الفرد لكن ى نحو تلق تم معایشتھا عل تقمص ت المشاعر نفسھا خالل ال
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على أّنھا تتعلق بالشخص أو الشيء الُمدرك ، و یترتب على ذلك أن تتم المعایشة مع ھذا 

ھ ) أو الشيء(الشخص  د لدی ان توج و ك ا ل ھ كم خاصة " روح"أو "نفس"و یتم الشعور ب

  ) .1(>>  أیضا 

قمص  كمصدرین ھامین من مصادر التفضیل الجمالیة لذلك َیبرز عامال الشخصانیة و الت

ابیر  الیب وتع الل أس ن خ ل م ا المتقب ي یتلقاھ دع و الت ة بالمب ة الخاص یة الذاتی الشخص

ة و  ي الفردانی ارزة ف ف ب دیث مواق ري الح عر المھج ي الش ة، و ف یة الُمبَدع الشخص

ي الفصل األول من صو اه ف ا أوردن ى التقمص،  فیكفي التدلیل على ذلك م ر عل ر التعبی

ة من " األنا"الذات الشاعرة  راز الفردانی الذاتیة ، إال أننا و في ھذا الجزء سنركز على إب

ي نصوصھ، و  ـشاعر ف ة لل خالل التصریح بالخبرة األخالقیة، و اإلنسانیة، و االجتماعی

ن دون  ا م رد بھ ي یتف ة الت ة، و االجتماعی ة، و الفنی ھ الخلقی ار إمكانات ى إظھ ھ إل نزوع

قائال "  الطمأنینة"بقصیدة  میخائیل نعیمةففي الخبرة أو التفّرد النفسي یطالعنا . اآلخرین 

  )مجزوء الخفیف)                                       (2: (

ـُروْر   ُ ـَررْ #  َفاقَدِحـي َیـا ش ـي الشَّ ِ َوَل َقلب   حـ

  َحـوَل َبیتِـي الُحَفـرْ #  و َاحفـِري َیا ُمُنـوْن  

َررْ #   ُت أخَشـى الَعذاْب   لس   لسُت أْخـَشى الضَّ

ـاْء   َ   َو َرفیقِـي الـَقــَدرْ    #َو َحلیفِـي الَقَ◌ضـ

و من خالل ھذه األبیات البسیطة و المعاني الواضحة َساق لنا الشاعر مظاھر شخصانیة 

ھ في حب م رشید أیـوبنفسیة تفرد بھا  َو َسَما بھا عن غیره من الناس ، كما تـفرد  وطن

  )الطویل)      ( 3: (األول و صبره و ثباتھ أمام أھوال الغربة قائال 

َھا ُحبَّا    ِ ُت َو لكْن َكي أموَت ب َّا#   ُخلِق ھا َصبـ ِ   لذاك َترانِي ُمسَتھاًما ب

ا#   َو َما أنا ِمَمن َترامْت بھ الّنـَوى    َ   َتَرّوعُھ الُدنیا َو لو ُملئْت ُرعبـ
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عن غیره في تأكید ھذا التفرد النفسي و اإلحساس بذاتھ الخاصة   أبو ماضي و لم یختلف 

  )الخفیف)                        (1(إذ یقول منھا , "في القفر"بقصیدة 

ـِت الُعْمـران    َّ ـْت فِي الَغاِب َصْمَت الغابِ    #إّنَما َنفِسي التِي مل َّ   َمل

  ـي أُدبُّ فـِي ِسـْرَدابِ َو كأنِّ     #َفـأَنـا فِیـِھ ُمستقـٌل طلیــٌق    

ُرابِ #    َعلمتنِي الَحیاة فـِي الَقفـِر أّنـي      أینَما ُكنت َساكٌن فِي التـ

  صاِل َعبَد الُمّنى أسیَر الَرغابِ #   َو سأبَقى َما دمُت فِي َقَفِص الّصل  

دم و یعرض   دا یق ا و تعقی ف آخر أشد تركیب ي موق رانف ة   جب یتھ المركب ھ و نفس طبیعت

الروحال د ب ة الجس ھ عالق ور فی امض یص و غ ى نح الوجود عل ة ب ھ , ممزوج زج فی و یم

  )الطویل)                                     (2: (الوجود كلھ بنفسھ المتفردة قائال 

مرآة خاِطـري      ِ   َفـألفیتــُھ روًحـا یُقلصـُھ الفكــرُ #   َنظـرُت إلى ِجسِمي ب

ِي َمن َیرانِي و ال    ُسحتِـي  َفب ِي الَبعُث والنشرُ #  ذي َمـّد ف ِي الَموُت والَمثَوى وب   و ب

ا لَما كنُت َمائتـا        ً ُر#  َفلـو لم َیكـْن حیـ   َو لو ال ُمـراُم الّنفـِس َما َرامنِي الَقْبـ

عراء  ض الش د بع د أك ة ، فق ة االجتماعی اعي أو الفردانی رد االجتم د التف ي تأكی ا ف أّم

تالف ریین اخ اس المھج ة الن اع بقی ن طب ائعھم ع دقاء , طب ن األص انوا  م و ك ى ل و حت

ي قصیدة  نسیب عریضةالمقربین جًدا، و قد ساق لنا  ذه المواقف ف ا من ھ جلسة "موقف

  )السریع)                                                       (3:(قائال " طرب

َجـى   ِي فَ #   َغـنَّى الُمغنِّي في ُسكوِن الدُّ   أَما َتسمع ُ؟: قاَل لِي َصحب

لُت  ُ ُم َمطَمـعُ #  َدُعونِي ُمطرًقـا َحائِـًرا   : ق   َفلیَس لِي فِي لھِوكـ

ـعُ #  َمْن لِي بأْن أطرَب َو النفُس قـْد   ُ   أْمسْت َعلى أْسَماِعَھـا ُبرق

أنـا َسـاِمــٌع       َ   َما لیَس ُیصیبكم َو ال ُیمـتِـعُ #  إَذا َسمعُتـْم فـ

ـِة ألَحانِـكـْم   أ بْ    َعاِصـُف أْنَغـاٍم بـِھ أْرَتـعُ #  َعَد ِمـْن َضجَّ
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ر   ف آخ ي موق رويو ف ھ  للق ین أقران ة ب یة و االجتماعی ھ النفس ض مالمح رض بع یع

  )المجتث)   (1: (الَمرحین المتغزلین بالجمیالت، وھو بینھم یصارع أحزانھ  قائال 

ـا رأیـُت ِرفاقِـي    بـاَیــاُیغاِزلـ   #لمَّ   وَن الصَّ

  أبِكـي َزمـاَن ِصباَیـا#   َجلسُت َوحِدي َحزیًنـا   

ـا   ً عاَیـا#   أیـاَم كنـُت َملیكـ   َو ُكـنَّ ھـنَّ الرَّ

ـَي الَبالَیـا#   َو ما َكبـرُت َو لكـْن    ِ   أبلـْت َشباب

ِعى ُعـمِري     َو َمـا بلغـُت ُمناَیــا#   َفَضاَع بالسَّ

ان و أّما من الشعرا ا ك ذوات مھم ة ال ا عن بقی م و اختالفھ د ذواتھ ء الذین أسھبوا في تأكی

اعي   اس فرحاتمستواھا االجتم ـد أن , إلی ى ح ا إل ـتداده بھ ـنفسھ و اع اؤه ب غ كبری إذ بل

  )الطویل)   (2: (یرفض ِمّنة الخالق علیھ، ففي تأكید خبرتھ بالھموم و تغلبھ یقولھ 

 ِ لُت َوحِدي ُمذ َترامْت ب ـقِ #  ي الّنـَوى َتحمَّ ِ فری ِ   َمصائِـَب ُیـوِدي َبعُضَھـا ب

  )البسیط:                                                  (و یقول في موقف آخر 

ا أَنـا َفرَجائِـي َیسَتحیـلُ إلـِى      ِسحٍر َیَحّوُل أقَسـى َنبـرٍة َنَغَما   #أمَّ

  َعالِي الَجبیِن َوألَقى الّدھَر ُمبَتِسَما   #  إّني ألْحمُل ثِقـَل الَفقـِر ُمنَتصًبـا  

  )البسیط:     (و یقول في تأكید تفرده الخلقي بمثل علیا ھیھات أن یأبھ الناس لھا 

ًا ُیوزُعَھـا   قِـي ُیخالـُف أخالقـ ـھُ #  ُخلْ ّ   َعلى َخلیَقتِـھ الَمنكـوَدِة الل

  ذكرِه َو الِذي أرُجوهُ َتخَشاهُ ِمْن #   َفالناُس َتبِغي الذي أخَشـاهُ ُمنتقًصـا  

  :كما یقول في تأكید طبعھ 

ِيَّ #  ال تنتظـْر أْن َترانِـي َراضًیـا َفـأَنـا     أْرِضي َضِمیِري َو لْو أغضبُت أْصَحاب

  )الرمل:                (ثم یستعرض لیبرز شاعریتھ تبعا لنفسیتھ المتفردة قائال 
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ـي شاِعـرٌ       َیعشُق الِحكمَة ُمذ كاَن َصبًیا#    َرّبـُة الِحكمـِة أنِّ

ـالَثـَرى      ِ   ال َتمـُس األرُض إال  َقَدمَیا#  ال َتخالینِي لِصیًقـا ب

ا#  إّن فِي اإلنسـاِن ِمْن فِطرتِـِھ       َ   للَثـَرى شیئا َو شیًئا للُثریـ

  : )حشاه تعالى(حتى بالغ  من مزایاه و تفرده المزعوم أن یقول عن ِمّنة الخالق 

  ))لَبصَقْت َحوَبائِي َو قلُت لُھ ُخـْذ #  لْو َمنَّ َرُبك بالحیـاِة َعلى الـَوَرى ((

ي نفسیة الشاعر المھجري ، و نزوعھ      و برغم روح الشخصانیة و التفرد الطاغیة ف

زع  م ین بطبیعتھ إلى العزلة و االنفراد عن وسطھ الجدید فكرا و تأمال و سلوكا ، إال أّنھ ل

َد إلى فصل  ي عَم ذوات الت أثیر ، و من ال ـما ت ھ أّی ـرت فی ي أث ذاتھ عن بعض الذوات الت

ة  الشاعر المھجري إلى تردید أصواتھا و تقمص مواقفھا الشھیرة الذوات الشاعرة القدیم

ة،  ة و النفسیة، و الفكری التي نھل المھجریون من أشـعارھا و تـأثروا بـمواقفھا االجتماعی

الـفنیة و األدبـیة، و أذوقـھا العالیة  و من شواھد ھذه المواقف تأثر  كمـا تـأثـروا بأروحھا

ب المتنبيبشخصیة الشاعر  القروي ي الطی الم  أب ین الجاھل و الع ة ب ف المقارن ي موق ف

  : عندما قال  المتنبي 

  ))و أخو الجھالة في الشقاوة ینعـم #ذو العلم یشقى  في النعیـم بعقلـھ ((

أبیاتا تتقاطع مع ھذا المعنى في صورة  شبھ " ذو الجھل"قصیدة  ردد شاعرنا القروي في

  )الكامل)                                               ( 1: (محاكیة قائال 

  ألقِل َشيٍء یُفقِـُد الّصبـرا#  ُذو الَجھِل ال َینفُك ُمضطِرًبـا   

  ھلِھ الُكبـَرىإال ُمِصیبَةُ◌ جَ #  ُكلُّ الَمصائِِب ِعنـَدهُ كُبـرْت  

ي  القرويو فیھا نلمس ُولوع  ـمم الشعراء ف ّد من ق ذي یع بھذا المعنى السامي و بقائلھ ال

ِف  م یخ ا ل ره ، كم وفعص وزي المعل اعر  ف وف الش أثره بالفیلس ريت الء المع ي الع  أب

ة ة الحزین ات , ففوزي لم یخرج عن جوَّ المعري في الكثیر من أشعاره التأملی و من األبی

  )الخفیف:                            (ثرت في فوزي المعلوف قول المعري التي أ
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ُ فَمـا أعـ  (( ّھـا الحیـاة   ))َجُب إال ِمن َراغِب فِي ازدیـاد#  تعـٌب كل

  )الخفیف)                            (1: (نظم على منوالھا فوزي  بیتا یقول فیھ 

ُ فال َتضـ       َّھا الَحیـاة ٌ كل   حـك  َثغـًرا إال لَتبِكـي ُعیـوًنــا#  ألـم

  )الخفیف:                                  (و من قول أبي العالء المعري  أیضا

  َف ُسـروٍر فِي َساَعـِة الِمیـالدِ #  إّن ُحزَنـا فِي َساَعـِة الموِت أضعـا (( 

ٌ َیسَتریـُح الـ     َھـاِد◌ِ  ِجسُم فِیھا وَ #  َضْجَعُة الَمـوِت َرقـدة   ))العیُش ِمثُل السُّ

  )الخفیف)                         (2: (ھذا المعنى بقولھ  فوزيفیقول و یردد 

  ُسّنة الَدھِر َوَقى الِطفـَل َشَره#  ُیولُد الطفلُ للَعـذاِب َو َھـذي    

     ْ ـِھ َدخـَل الَمھـ   د َو بیَن أوَجاِعِھ َیدخـُل َقبـَره# َبیَن أوَجاِع أمِّ

أثر    ـما ت يك و ماض ا أب ـبھم و  إیلی ي أسالی اكھم ف ـقدیم و ح ـعربي ال عر ال ل الش بفطاح

ى  أثره بمعن رة أشھرھا ت معانیھم و تقمص شخصیاتھم، و عّبر بلسانھم عن مواضیع كثی

" امرؤ القیس" ترقب الشاعر للیل و استرجاع ذكریاتھ في ظل نجومھ و ظالمھ ، فلما قال

  )الطویل(                                   :   قدیما یستحضر ھمومھ 

  ))َعلـيَّ بأنـواع الُھمـوِم لیبتلـى# و لیل كموج البحر أرَخى ُسدولـھ  (('

ورد  تقمص الموقف، فی ل لی ھ ب استعار أبو ماضي ھذا المعنى ال لیعبر عن ھمومھ و آالم

  )الكامل(               )                          3: (افتتانھ بالجمال واألسرار قائال 

َجى أْرَخى َعلَي ُسُدولـُھ      أدَركُت َما فِي اللیِل ِمْن أْسراِر #  َو إَذا الدُّ

  أدَنى إلى َبَصِري من األشفاِر #   َفلكم َنظرُت إلِى الَجَماِل َفِخلُتـُھ    

  )یلالطو:                            (كما تقمص شخصیة النابغة الذبیاني عند قولھ 

ـك شمـٌس و الُملوك كواكـُب ((                ))فإن َبرزت لم تبد منھنَّ كوكب#  كأنَّ
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  )الطویل)                         (1: (قائال " فنون الَوصف"فیورد بیتا من قصیدة 

َي َبـدٌر َو الُزھـوُر كواكـُب   البدِر َو الَزھِر # كأنِّ ِ   َو ذا الَروُض أفٌق َضاَء ب

  )الكامل:                (إذ قال قدیما ,ات للشاعر الجاھلي عنترة العبسي و من أبی

یض الِھند َتقطر من َدِمي#  و لقـد َذكرُتـك و الِرمـاُح َنواھـٌل  (( ِ   منِّي و ب

ـا         َ ھـ ـم#   َفَوِددُت َتقبیـَل السیـوِف ألنَّ   ))لمعت كَبـارق َثغـرك المتبسِّ

رض س الغ ي نف اعر ف ورد الش وان  ی رة بعن ي عنت ق بیت وال و نس ى من عریة عل ة ش نتف
  )الكامل)                                                  (2: (إذ یقول " ذكرى"

َھا األنـواءُ #  و لَقد َذكرُتـِك َبعَد َیـأٍس َقاتِـٍل    ِ ُرْت ب   فِي َضْحَوٍة َكث

   ٌ ـي َغرَسـٌة أو َزھـرة   أنَّك َعاِصـُف أو مـاءُ وَوددُت #  َفوِدْدُت أنِّ

كما نظم أبو ماضي شعرا من وحي المناسبات فانتقل من  الخاص إلى العام، و جعل من 

المناسبة العابرة ذریعة أو منطلقا ، و قد عاب النقاد على إیلیا أبي ماضي لجوءه إلى مثل 

د رأى  ھ الشعریة، و ق  ینطھ حسھذا النظم الركیك و اللغة البسیطة في بعض مقطوعات

ھ ، و  ي دواوین أّن بعض المقطوعات الشعـریة كان األجدر بأبي ماضي أن ال ینشـرھا  ف

  )المتدارك)                                     (3: (مثلھا قولھ 

  َیختاُل كُیوسَف فِي الُحسـن#   و الدیُك األبیُض فِي القِـنِّ   

  إْذ إّنـي َعْبــدُ ال أْقـِدُر #   أْصطـاُد الِدیـَك َو لكّنـي     

ا الشاعَر  ردو ھي مقطوعة تقمص فیھ ن ب اد نضم  بعض  بشار ب ھ النق ذي عاب علی ال

  )مجزوء الوافر:  (إذ قال ) َرباب(األبیات الشعریة البسیطة من مثل أبیاتھ في شخصیة 

َّة البیــِت  ((   ُة َربـ َ   تُصبُّ الَخـلَّ فِي الزیـتِ #   َرَبابـ

ـوتا#  َدجاجــاٍت  لَھـا َسْبـُعُ◌         ))َو ِدیـٌك ُیْحسـُن الصَّ
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شكر و من شواھد تقمص شعراء المھجر لشخصیات شعریة من العصر الحدیث ما ساقھ 
  )الرمل)          (1: (في معرض وصفھ لطیران منطاد قال فیھ  هللا الجر

  مـاءَھاوًیا ِمن َبیِن أبـَراِج السَّ #  أرأیَت الُحوَت فِي َعرِض الَفَضـاِء  

ة  وال قصیدة مماثل ى من ذا عل د شوقيكان ینسج قولھ ھ ارین   ألحم ق الطی بمناسبة تحلی

  )الرمل:                               (و مطلعھا ) فدرین و بوتیھ(الفرنسیین 

  َو تَملكـِت َمقالیـَد األَجـَواءْ #  َیا َفرنَسا نلِت أسباَب الّسماِء  

  :قائال ثم عرض لوصف ھذا المنطاد یصفھ 

ٌح َبیَن ظھوٍر َو َخَفـاءِ #  أْو كُحوٍت َیرَتِمي الَموُج بـِِھ   ِ   َساب

  االنقطاع/ التواصل  –ج  

ـمجتمع أو  ـواقع و ال اط الشاعر بال دان ارتب ان یجس امالن رئیس ـقطاع ع التواصل و االن

ا ا انفصاال تام د ا, انفصالھ عنھم ھ  لتواصلو یتجس ر الشاعر من خالل إحساس ي تعبی ف

ة , أو فنیا, أو دینیا, أو تاریخیا, االنتماء الفعلي للوسط الذي یوجد بھ اجتماعیاب ق عالق وف

، كما  یتمثل االنقطاع عنده في انفصالھ عن ھذا الوسط و المحیط بھ اجتماعیا أو االحتواء

ي التضاد ثقافیا، أو فنیا، وفق عالقة  ا ال نعن تقمص كم ، و ال نعني ھنا بالتواصل عامل ال

ة اھنا  ابع عن عالق و إلضافة باالنقطاع عامل الشخصانیة ألّن التقمص في حقیقة أمره ن

لیس االحتواء  في التواصل ، أّما الشخصانیة فھي عامل قائم على التنافر و لیس التضاد 

ي أّي  ویتین ف رزا كسمتین معن في عامل  االنقطاع، و كال من التواصل و االنقطاع إذا ب

ة ا ال محال ص شعري فھم دع أو  ن ي المب ة ف الي الذاتی ن مصادر التفضیل الجم دان م یع

ي  ور التواصل بشكل واضح ف ارزة  فظھ الشاعر یحققان في المتلقي استجابات جمالیة ب

ي مضمونھ و  النص الشعري یعكس ال محالة الوعي الَجمعي عند الشاعر ، كما یعكس ف

ك ورة ال ینف ذه الص ي ھ و ف ع، و ھ ن الواق ادقة ع ھادة ص كلھ ش ة  ش ة توثیقی ن وظیف ع
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ض  ة المح ھ الفنی احب وظیفت رآة )1(تص ة م ة الفنی بح التجرب ا تص ل أیض ، و بالتواص

مولیة ة الش ان , للتجرب ھ اإلنس ا یخلق د عالم ن جدی عري م نص الش ھ ال ذي یبعث الم ال و الع

ة و , ، حتى یتبین فیھ إنسانیة ) 2(لإلنسان  راب و العزل و بھذا یكون ھذا الفن قھرا لالغت

، و مع ھذا ال یـمكنا أن ننفي دور الذات الشاعرة في ) 3(ارا لإلنسان على األشیاء  انتص

ادرا  ھ ، فإّنھ یكون ق تشكیل ھذا التواصل، فـبمقدار ما ینبغي أن یأخذ الشاعر من مجتمع

  )4.( على أْن یعطى ھو أیضا مجتمعھ و ینـفخ فیھ من ذاتھ 

نم عن الـذي ُیـبرزه بعض الشعرا االنقطاعأّما      ة ت ـالة طارئ و ح ي نصوصھم، فھ ء ف

ر  ة أو الفك ى فصل الثقاف ـھ إل موقف طارئ أو ُمتجذر في نفـسیة المـبدع یسعى من خالل

ا  السائد في محیطھ عن ثقافتھ و فكره، و ربما توجیھھ الفني و األدبي ، و بذلك یحصل م

ي   یـسمى بالـّتمرد أو الخـروج عن األطـر الفـكریـة، أو االجـتماعیة أو األدبـیة السائدة ف

و قد عّودنا شعراء المھجر على مثل ھذه المواقف المختلفة نتیجة , فترة من فترات الزمن

عوامل اجتماعیة ؛ كالفروق الطبقیة في المجتمع األمریكي أو دینیة كتعدد األدیان أو فنیة 

  .أدبیة كاختالف اآلداب و اللغات و االتجاھات الفكریة 

ى  سعى الشاعر     ري إل ھالمھج ع محیط ل م ائل  التواص تى الطرق و الوس د بش الجدی

ذي یعیش  ع ال م المجتم اعي حاول الشاعر المھجري  تفھ المتاحة ، فعلى الصعید االجتم

ل  ذا التواص ھ، إال أّن ھ ع أن یتفھم ذا المجتم رى ھ ة أخ ن جھ ب م ة، و طال ن جھ ھ م فی

ارزة و باءت محاوالت الشاعر , االجتماعي لم یحقق أھدافھ زة ب الكثیرة بالفشل و ھي می

وان  القرويفي الشعر المھجري، و من شواھدھا ما أورده  ھ بعن ي مقطوعت ذلت"ف إذ " ب

  )الطویل)                                                               (5:(یقول 

ِي كُنـوَز َصراَحتِـي     ھم َشيٌء كفِلـ#  َبذلـُت ألصَحاب ـقِ فَمـا َسـرَّ ُّ   ِس الَتمل

ـي إلیُھم َنِصیحتِـي    ِ َھـا كل أْحَمـقِ #  َفأسَدیـُت ِمن َقلب ِ   َفرّدْت َو َعاَدانِـي ب
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ـقِ #  َفجاَملتُھـم ِحیًنـا َو َنفِسي َحزیَنــٌةٌ◌    ُّ بنِـي َو الُخلـُق َغیـَر الَتخل   ُتؤنِّ

ھـم    قِ  َو َمن لك فِي صِدقِ #  أَبى لِـي إخالِصـي لھُْم أْن أْغشَّ الُمصدِّ ِ   الَھَوى ب

ذا  اس قنصلو ھ ي  إلی ھ ف ـمجتمع رغم إخـالصھ و تفانی ـع ال روي م اه الق ا عان اني م یع

  )الكامل)                                         (1: (إذ یقول , خدمة غیره

  افِي ِظلھ ُعمري َوكاَن َرطیَبـ#  َماَذا استفدَت ِمَن الَیراِع َو قـْد َذَوى          

اَن َو الَتعذیَبـا#  َقضیُت أعَواِمي َعلى جْمـِر الَقَضـا          َ   أتَكّبـُد الِحرمـ

  )الكامل:                                                        (لیقول أیضا 

ـوَرًة                   ُ    ال َتسَتحـُق اللـْوَم َو التأنیَبـا#   َزالُتھم َمھَما َجُنـوا َمغف

              ٌ   َحتَّى َو إْن َھانْت ُتَعـدُّ ُذُنوَبـا       # أّما أَنـا َفَمزالقِـي َمرُصـوَدة

ِي                     َو َتركُت َذاتِي ُمعَدَما َمنكوَبـا #   إنِّي َمنحُت الناَس َخیَر َمواِھب

رَّ ب رشید أیوبو لم یسلم كذلك  ـریرة مع من المصیر نفسھ عندما نـعرف أّنھ م ة م تجرب

  )  المتقارب) (2: (إذ یقول , المجتمع، و أّن محبتھ ضاعت سدى و َعطاءه ذھب ھباء

ُلـوِب       َو لْم أدِرأنِّي َزَرعُت الَخیالَ    #َزرعُت الَمحبَّة َوْسـَط الق

ُوب      َو ھبْت َعلیھا رَیاُح الَشَمال   #َفھَبْت َعلیَھـا رَیـاُح الَجنـ

ُت أَثـْر  َفلْم َیبـَق مِ     لیْشَھَد ِمثلي ُمُروَر الَزمانِ     #َمـا َزرْعـ

ةتواصال وطنیا و تاریخیاكما أقرَّ شعراء المھجر   ة القومی ى اللحم , ، فدعوا من خاللھ إل

ة  ار المحدق ن األخط ة م ع و األّم ذروا المجتم اد، و ح داد و األمج آثر األج داد بم و االعت

ورد  ك ی ي ذل ا، و ف یدا ح القرويبھم وطن نش اد سوریا ال ھ و أمج ھ بأمت ر فی یا یفتخ ماس

  ) منظومة على وزن النشید البرازیلي)                           (  3: (لیقول 

َنــا أّم الَجَمـــاِل أمُّ          مَّ َ   الَجــالل أّم الكَمــال# أ

ا  اْجَعلیـِھ ِدیَنــ#  َتحَت َجنَحیِك اجَمعیَنا َوالُحبَّ         َ   افِینـ

                                                             
  .  129فرید جحا ، إلیاس قنصل ، الشاعر الكاتب ، ص : ینظر  – 1
  .  267أنس داود ، التجدید في شعر المھجر ، ص : نظر ی – 2
  .    612، ص )الشعر(األعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 3
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ـاِد         َ شـ ـالـرَّ ِ اِد یوَم الِجَھـادِ    #َسلِحیَنــا ب َ   َو االتحـ

ـى        الثَبـاِت حتَّ ِ   الَمَمـاِت َمعَنى الَحَیـاةِ #   َعلِمیَنــا ب

ا یتجھ  و ماضيكم ا أب الغیرة و  إیلی يء ب وطني المل ـتواصل ال ك ال ـیحقق ذل ـومھ ل ى ق إل

  )الكامل)                        (1:  (ذ یقول إ, الحیرة على أمتھ المتخاذلة الالھیة

ھـم      ِ َباب ِ   كیَف اسَتطاُعوا اللْھَو َو األلعابا ؟#  َعجًبا لَقوِمي َو الَعـُدّو ب

ُُھم َعِن َسحقِـِھ       فِي ِحیٍن كاَن النَّصُر ِمنُھم َقاَبـا#  َو تخاذلْت أسَیاف

   ً   َیا سیُف لْیتَك َما َوَجدَت قِراَبـا  # َتَركوا الُحّساَم إلِى الكالِم َتَعلـال

ع  التواصل الدینيو لم یغفل شعراء المھجر تحقیق  ان خاصة م ل األدی ـتسامح مع ك و ال

دعو  ا دامت ت ان  م ین األدی اإلسالم و المسیحیة، إذ لم یجد ھؤالء الشعراء فرقا شاسعا ب

ورد  ى ی ذا المعن ي ھ ا، و ف ل العلی ى التسامح و المث روكلھا إل وان  يالق د "قصیدة بعن عی

حى ھ   " األض رغم اعتناق ا ب ین بھ ع المحتفل بة و م ذه المناس ع  ھ لھ م ا تواص ح فیھ لیوض

  )الرمل)                                             (2(إذ یقول فیھا , المسیحیة

ھذا العیـد للدیـِن َمزیـھْ #  لیــَس لإلْســالِم أْو للَعیَسوّیــة   ِ   َما ب

الّسوّیـھْ #  َو اإلسالُم فِي األضَحى َسـواُء  َنحُن  ِ   َقد تقاَسمَنا الَضَحاَیا ب

ي  التواصل مع المجتمع األدبيأّما  في  ون ف من الشعراء و الكتاب ، فقد أسـھب المھجری

ة و  ـحقیقا للحم یطھا ت ي تنش اھموا ف اب و س عراء و الكت ة للش بات التكریمی اء المناس إحی

ن شوا نھم، و م ي ماضيھده قصیدة التواصل بی ا أب وان  إلیلی دیر"بعن ا " شاعر ال نظمھ

ل، ) م 1939( تكریما لزمیلھ الشاعر مسعود سماحة سنة ذا الحف متأسفا لـعدم حـضوره ھ

  )البسیط)                                                 (3: (و منھا قولھ 

ُحبُ وَ #  َیُحـزُّ َنفِسـي أّنـي الَیـوَم ُمبتِعـٌد         أنَت ِمن َحولِك األنَصاُر َو الصُّ

ُْم  ْ    یـُد َو الناُس َمـا َبینِـي َو بینكـ ِ   لیَت الَمھاِمَھ ُتطـَوي لـِي َفأقتـِربُ #  الب

                                                             
  .   134ص ,األعمال الشعریة الكاملة  :  إیلیا أبو ماضي - 1
  .    478األعمال الكاملة  ،ص :الشاعر القروي  – 2
  .  114المرجع السابق ، ص  - 3
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ي لَسانِـي َبعَض َما َیِجـبُ #  َما كـاَن أسعَدنـِي لْو كنـُت َبیَنكـْم       كیَما ُیؤدِّ

تعرض   ر یس ف آخ ي موق ةو ف یب عریض اة  نس یدة حی الیھم بقص عراء و لی ل "الش لی

ة" الشعراء ذه الفئ ع و ھ ذا المجتم ع ھ ذلك تواصلھ م ا ب یلھم محقق ارھم و ل إذ , واصفا نھ

  )الطویل)                                                               (1: (یقول

  اِحَنا َغیَر َنشَقـةٍ َو َما غنُِموا ِمْن رَ #  َفنحُن َشِربَنا َو األَنـاَم َترنَّحـوا  

  َو لْم َینظُروا لیلَى َو ال َوْجَھ َعـّزةِ #  َو ِھْمَنا َفَھاَم الَخلُق ِمْن ِذكِر ُحبِّنا  

  : لیقول 

ُمَنـا َو َنَفضَنـا ُغَبـاَر ُعروِشَنـا  لْقَمـةٍ #  َفق ِ َر ِمْن َكـدِّ الَحَیـاِة ب   لنظَفـ

َجى أھل َسطوةٍ  وَ # َفنحُن َحیاَرى فِي الَنھاِر َصَعالـیك      َنحُن ُملوك فِي الدُّ

ي شعره مظاھر االنقطاعأّما  ى مظاھر , التي قررھا الشاعر المھجري ف د استوت عل فق

ة ـقافیة, اجتماعی ـنیة, و ث ي , و ف ـتجذرة ف ة أو م ف طارئ ى مواق ـدل عل ح ت ا مالم ّھ و كل

ذ ى ھ ا، و من أول ا و ال مجاراتھ أقلم معھ زوع نفسیة الشاعر ، لم یستطع الت ه المظاھر ن

ا  ھ محقق ب الشعر و معانی ي قوال ي ف د الفن الشاعر المھجري بطبیعتھ المتمردة إلى التجدی

دیم ي الق ول , بذلك انقطاعا مع الموروث األدبي الفن ك یق ي ذل وو ف ا أب :                                                                     )2(ماضي  إیلی

  )الرمل(

  ِمنـِي إْن َحِسبـت َ الِشعَر ألفاًظـا َو َوزَنـا لسـتَ  

  َفاَرقـْت َدرُبك َدربـِـي َو انَقَضـى َما كـاَن َبیَنَنـا 

  )3: (قائال " الفقیر"و في موقف آخر یثور الشاعر على األغراض القدیمة في قصیدتھ 

الَطال       ِ ـَب ب ِ یِب   #أنا َمـا َوَقفُت لَكي أُشب ِ ھَباِء َمـالِي َو للَتشب الـصَّ ِ   )الطویل(ب

  إنِـي َنبْذُت َسفاِسَف الُشَعَراءِ #  ال َتسألونِي الَمدَح أو َوصَف الُدَمى        

ِتُّ أُصوُن َماَء َحَیائِي#  َباُعـوا ألْجِل الَمـاِل َماَء َحیائِِھم            َمدًحا َوب

                                                             
  . 37 – 36األرواح الجائرة ، ص  :نسیب عریضة  – 1
  . 604،  603األعمال الشعریة الكاملة  ، ص :إیلیا أبو ماضي  – 2
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ذه  ذي اتخ ـوزي المعلوفو ھو نـفس الـموقف  ال ى ال ف ار عل ذي ث ائال ال ة ق د القدیم تقالی

  )الكامل):                                                              (1(

  َو الَجاِھلیَة ُنوَقَھـا َو ِخَیاَمَھـا#  َخلِّ الَبداَوة َُرْمَحَھـا َو ُحَساَمَھـا            

َھـا ُمتلمِ #  َمضْت الُعصوُر الَخالیاِت َفَمالَنـا     ِ   سیـَن ظالَمَھـاَنحَیا ب

نانَِنـا    ِ   َو نلمُّ ِمْن تِلَك الُعُصوِر ُحطاَمَھا  #أَیكوُن َعصُر النُّوِر طْوَع ب

ى   ـترة إل ـزاج الشاعر المھجري من ف ـقالب م وحي بان ا ت دة من نوِعھ و في سابقة فری

ین سنةإلیاس قنصل أخرى عاد  راب دام ثالث د اغت ى سوریا بع وشن حمالت قاسیة , إل

خرین من أصدقائھ في المھجر ممن رآھم أصنام األدب و أشھر شواھده رباعیات على اآل

  )الكامل) (2: (حقق فیھا ثورتھ على أدباء المھجر و منظوماتھم، و منھا قولھ 

ِالِدَ◌ َتُحوطُھ الَدَعـواتُ #  َخاَب الَرَجا فِیُكم َو كاَن َشباُبكم         أَمَل الب

َراتُ #  ِة إّنُكـم َیا َذائبیَن ِمـن الُمُیوَعـ    َنا َنحَو الُعال َعثـ ِ   فِي َدرب

َُھـا     ُُجـوِر َیُسوق ُ #  أَیاُمكم َتحَت الف   َسوُط الَبلى َو َعتاُدكم ِمـْرآة

كـْم      ِ ُوُسكم فِي ُذلَھا َحَشـراتُ #  َیَتبْخَتُر الطاووُس فِي أثواب   َو ُنف

اعيأّما من صور  ـغربة الش االنقطاع االجتم وحي ب ي ت اة و الت ـمھجري عن الحی اعر ال

  )الخفیف) (3: (یقول  " في القفر"بعنوان  إلیلیا أبي ماضيالناس و سلوكیاتھم قصیدة 

َّْت َحَتـى ِمَن األْحَبـابِ   #َسئَِمْت َنفِسـي الَحیـاَة َمَع الّنـا      ِس َو َمل

  َرابِ َضَجَرْت ِمْن طَعاِمِ◌ھم َو الشَّ #  َو تَمشـْت فِیَھـا الَماللـُة َحَتـى 

ُوِخِ◌ لَدیَھـا :  لیقول  ابِ #  َصُغرْت ِحكَمـُةُ◌ الُشیـ َ بـ كِل َمـا للشَّ ِ   َو اْستَحَقـْت ب

  

                                                             
  . 326 – 325، ص  1خالد محي الدین البرادعي ، الھاجرة و المھاجرون ،مج :  ینظر  – 1
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عره دون أن  ي ش واه ف اعر ھ ل أو الش َث الرج أْن یب ي ب رب تقض د الع ت تقالی و إذا كان

ة أشواطا   الجر شكر هللاتجاریھ المرأة في ذلك فإّن  ي ربیع ن أب ھ ب رد ب ا انف د تجاوز م ق

  )الخفیف):                                      (1(نھ یقول بلسان امرأة عاشقة إ

لـ ((   ِ ـي َو َقب ِ یب ِ ھـَد یا َحب   نِي طِویال فِي َنزَوتِي َو اشتھائِي#  داِعِب النَّ

  ))ِسي َو ال َتلَتفِـْت إلى إْغَمائِـي     #الِطِف الِجْسَم فِي َمساِرِب إْحَسـا       

ا و بذلك فا ى بم رق الشاعر الطبع االجتماعي السائد حتى في الشعر العربي الحدیث و أت

  .و التمرد على ھذا النسق االجتماعي , و قراره في االنقطاع, یؤكد عزمھ

أّما من صور االنقطاع االجتماعي التي توضح بجالء إحساس الشاعر بذاتھ وبنبلھ قصیدة 

روي وع البرا للق ال الجم بة احتف ا بمناس اعر نظمھ رى الش ومي، إذ ی دھا الق ة بعی زیلی

ق  ا، فطف زل دامی المواكب تسیر الناس فرحین یھزجون، و كان جرح النكبة السوریة لم ی

  )الكامل)                                                (2: (یقول 

  أْضالِع َھذا الَبائِِس الَمْنكـُودِ #  َدعنِي َفَقْرُع طُبولُِھـم َضرٌب َعلى   

  فِیِھ ، َو َعیِدي َغیَر َھذا الِعیدِ #  َدعنِي َفھَذا َیُومُھـم ال َشـأَن لِـي   

یـدِ #  أَنا ال أشاِرك َسـاَدَة فـِي ِعیِدِھـم   ِ   َماُدمُت َعْبـًدا َینَتِمي لَعب

  : نتائـج و فوائـد 

ـذاتی   ادر ال ى المص ـركیز عل ـجمالي و بالت یل ال ادر التفض ا لمص ـالل تناولن ن خ ة أو م

  :الشخصانیة للمبدع أو الشاعر المھجري یمكننا أن نخلص إلى أھم النتائج و منھا 

ي  - ـند المتلق ة ع ـتجابة الجمالی ـكتمل االس وي و / ال ت در اللغ اع المص ل إال باجتم المتقب

  .المصدر الشخصي عند المبدع، وھما وجھا و مصدرا التفضیل الجمالي 

المتقبل إال بوجود عبقریة و / الشاعر و المتلقي / المبدعال یكتمل التواصل الجمالي بین  -

  .قدرة في القراءة اإلبداعیة 

                                                             
  .  97ص , عنادل مھاجرة : عمر الدقاق  – 1
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تتكئ المصادر اللغویة المرشحة للتفضیل الجمالي على عوامل بشریة و ذاتیة كامنة في  -

  .المتقبل / المبدع ذاتھ ، و بدون ھذه العوامل ال تتجلى المصادر اللغویة للمتلقي 

ل ا - م عوام ن أھ اعر م ي الش اس ف وة اإلدراك و اإلحس یة ق الي الشخص یل الجم لتفض

اذ , المبدع ل و النف ة التأم فاإلحساس المرھف العمیق بكل ما یحیط بعالم الشاعر و عبقری

ة  د یكون مصدرا للمتع داع  جدی ق أو إب إلى كنھ األشیاء ھي مرتكزات رئیسة في أي خل

  الجمالیة 

ات و ال یـتجلى اإلدراك في الشعر المھج - وة اإلحساس بأبسط المادی ّ من خالل ق ري إال

المحسوسات و المعنویات المحیطة بالشاعر عن طریق بصیرة شعریة خاصة ، مما یتیح 

ال ي عوالم الخی ق ف ز, للشاعر التحلی یم اإلنسانیة , و الرم رز الق ذلك تب و الصورة ، و ب

درات رز الق ا تب وة ، كم ة، و األخ ة، و المحب ة ؛ كالوطنی یة، و  النبیل ارات النفس و المھ

  .العقلیة، و الفنیة 

تقمص و  - ـفردیة و ال روز الشخصانیة أو ال ذلك ب الي ك و من أھم عوامل التفضیل الجم

ھ  رد بذاتیت زاز الف ى أساس اعت وم عل الشخصانیة مبدأ من مبادئ الحضارة المعاصرة تق

ـفكریة، و ال ھ ال ن معتقدات ر ع ة التعبی رى، و حری ذوات األخ ام ال ةأم ذ , َعقدی د اتخ و لق

ى  زوع إل ـتمرد و الن ـحریة و ال ر عن ال یلة للتعبی ل وس ذا العام ن ھ الشاعر المھجري م

اب  و  ـة، و االكتئ ان، و العزل ـالم الكتم ن ع ـھروب م ة لل ذه مطی ـما اتخ د، ك التجدی

وع الفكري و  ك التن ـحقق ذل ا ی ذوات األخرى مم ع ال بالشخصانیة  تبرز عالقة التنافر م

ي و الـحضاري المنشـود، فحاول شعـراء المھجر إبـراز التفرد و التمیز في مستوى الثقاف

ة ، (، أو التجربة االجتماعیة )التأمل ، التوّحد ، الصبر(التجربة النفسیة  التواضع ، العزل

  ) .الترفع

ا التقمص فھو شعور داخـلي یشعر من خاللھ الشاعر بأّنھ جزء من شخص ما  و بھ     أمَّ

ر ا ةیظھ عریة قدیم یات أو ذوات ش ھ بشخص ل , فتتان ن قب اة ال م ي الحی ا ف و بمواقفھ

م  ھر القم ا ، و أش ا و لمواقفھ افة لھ رد اإلض ل لمج یات ، ب ذه الشخص ام لھ واء الت االحت
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ا الشاعر المھجري  ي –الشعریة التي تعرض لھ یس -المعري -المتنب رؤ الق رة -ام -عنت

  .أحمد شوقي –بشار بن برد  -النابغة

ـتواصل و االنقطاعأ - ا ال ن ,  ّم واء م ة احت و محاول ـمھجري ھ ي الشعر ال ـالتواصل ف ف

ا  ر عن آمالھ الشاعر للواقع المعاش، و الـذوات المحیطة بھ ، و الـتصریح بلسانھا و تعبی

دفء  ـاألمان و ال اس ب ى اإلحس رص عل ي و الح وعي الَجمع ـعكس ال ا ی ا ، مم و آالمھ

اع ق الش ذلك حق اعي ، و ب اعي و االجتم توى االجتم ى المس ال عل ري تواص ر المھج

ق تواصال  السلوكي، و كشف من خاللھ عن صدمتھ إزاء ھذا المحیط، كما حاول أن یحق

ھ  ّیَن فی ا َب ر دینی ھ، و آخ ة أمل ھ خیب ن خالل ّین م اریخي و ب ومي و الت توى الق ى المس عل

ا أدبی ـواصال فنی ـا حـقق ت ھ و دعـوتھ إلى روح التسامح و اإلخاء ، كم ھ مكانت ا من خالل

  .إسھامھ فیھ 

أّما االنقطاع فھو ضد التواصل ، و یمثل االنقطاع روح الّتمرد عند الشاعر المھجري    

ة السلوكیة و  ـھوة االجتماعی ى الكشف عن ال و نزوعھ إلى حاالت نفسیة طارئة تـعمد إل

  .بینھ و بین الواقع و الذات المقابلة ) شكال و مضمونا(الھوة الفنیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  يآثـاُر التفضیـل الَجمالِـي في الشعـر المھجـر:  المبحث الثاني
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I–  آثار التلقـي الشخصیـة:  

   

  الَمنَفَعــة/ بیـن الَمُ◌َتَعـة  –أ  

  الُشُعوریـة / بین الِمثالّیـة  –ب  

  الَموُضوعیـة / بین الواقِِعیة  –ج  

  

II  - آثــار التلقـــي البیئیـــة  :  

   

  لُمعایَشــة الطبیعیـــة ا –أ 

  الُمقاربـة االجتماعیــة  –ب 

  الُمَسایــرة الَحضاریــة  -ج

  

  

  آثار التفضیل الجمالي في الشعر المھجري: المبحث الثاني 
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داعي       ي اإلب نص األدب ي ال ال ف ة للجم وافر مصادر ملُموس ن الضروري ت ان م إذا ك

نص فإّنھ من الواجب كذلك وجود مصدر یتلقى ھذا ا ّده ال ا یم لجمال و یستوعبھ بمقدار م

ة ة فنی ون لغوی د تك ة ق ادر مختلف ة ذات مص یم جمالی ن ق داعي م ة , اإلب یة ذاتی أو شخص

الیین سالمة و  اد الجم ـعض النق د اشـترط ب ـمبدع، و ق ي ال تكشف عن إمكانات خاصة ف

دع ، ألنّ  د المب ة عن ة المطلوب ادر بالوجھ ذه المص تیعاب ھ ي اس ي ف درة المتلق ة  ق الكتاب

أّن  وحي ب ا ی ة سابقة ، مم ة لنصوص فنی ة أولی راءة إبداعی ا ق ّد ذاتھ ي ح اإلبداعیة ھي ف

ذا األساس حاول  المبدع المتمكن ھو في حقیقة أمره قارئ جید للفن و الواقع ، و على ھ

و وجدوا أّن من أھم عناصر , النقاد الجمالیون البحث في أسس التلقي الجمالي و شروطھ

رى  التلقي ال ذلك ی ة ، و ل ھ الجمالی ي و خبرات د " جمالي صحة و سالمة ذوق المتلق أحم
ال الطبیعي " لطفي السید ي العصر الحدیث أّن الجم ال ف م الجم ؛ و ھو أحد فالسفة عل

یجد اإلنـسان آثار الجمال في الطبیعة ، << : فیصرح قائال,  یشرط فئة خاصة من الناس

ع  ـفسھ ، و اتس فْت ن ّھ إذا َص ـ رهفإن ق بص ي , أف ال ف رى الجم ھ ی ة إدراك ت مرتب و َعل

اال ي البحر الفسیح َجم اال، و ف اض َجم ي الری رى ف ھ  ی ا أدار عینی رى ,  الطبیعة حیثم ی

وان  ي بعض اإلنسان ، و بعض الحی ال ف ـالجمال ) 1(>> الجم ر ب ق األم ذا إذا تعل ،  ھ

أعقد مظھر جمالي ألّنھ فھو أصعب و  -و خاصة في الشعر –الطبیعي، أّما الجمال الفني 

  .ال یشترط نقال حرفیا للواقع 

راه أفالطون –و بذلك فإّن الجمال الفني   ادي  -كما ی الواقع الم رتبط ب رسالة أخرى ال ت

ة , بل ھي بث الـوعي ھ الفّج و ھو ) 2(و تـغییر أفـق المتلقي و تبدیل عـواطفھ و انفعاالت

ھیر  الي الش د الجم ھ الناق ل إلی ا توص ورج "م اتسج جیال "  لوك ن تس ي أّن الف ذي ینف ال

ذات , للواقع داع لل اة الشاملة، و إب ل للحی ق جمی ع، و ھو َخل ألّن الفن نفاذ لما وراء الواق

ة  ذات األخالقی ة أو ال د )3(الجمالیة األوسع نطاقا من الذات الطبیعی ي بع ُب المتلق ، و َحْس

ـمصدر لیبح ذا ال ة ھ ي مواجھ ي موضوعھذلك أْن یـضع نفسھ مباشرة ف ھ و , ث ف و لغت

وداللتھ علیھ، و صلتھ بمجتمعھ و بالـحیاة  و بـاإلنسان و ما فیھ , وعالقتھ بكاتبھ, أسلـوبھ
                                                             

 . 09ص ,الجمال كما یراه الفالسفة و األدباء : سید صدیق عبد الفتاح  – 1
  . 19مجاھد عبد المنعم مجاھد ، فلسفة الفن الجمیل ، ص : ینظر  – 2
  . 75ص ,المرجع نفسھ : ینظر  – 3
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من ِجـّدة و طرافة ، و من قـدرة على البقاء في الزمان و المكان حتى ینھل من روافده و 

  ) .1(ُیشبع حاستھ الجمالیة 

م      ي ُیعّد الشعر المھجري الحدیث من أھ ال األدب ة للجم ا / المصادر الفنی اللغوي ، بم

م  ي ل ة لت ة ، و ھو الظاھرة الفنی ع مستویاتھ اللغوی ى جمی ة وعل یتمیز بھ  من سمات فنی

ذا  ي ھ ذا سنحاول ف ة ، و لھ ة معین ة و مكانی رة زمنی ت فت ا مثل ن تتكرر، ألّنھ تتكرر و ل

دةآثار التشكیل الفني الجمالي المبحث التركیز على مظاھر و  ي الُعم ذي , على المتلق و ال

تتوافر فیھ شروط و أسس مثالیة لتلقي جمالیات ھذا الشعر من خالل بیان آثار ھذا التلقي 

, الجمالي على شخصیة و فكر المتقبل في شكل ثنائیات تمثل أشكال التـمظھر الجمالي فیھ

ل ال/ الشعوریة ، والواقعیة / المتعة ، والمثالیة / المنفعة : و أھمھا  ا نعم موضوعیة ، كم

ة ات طـبیعیة و اجتماعی الي المستمدة من بیئ ي الجم و حضاریة , على توضیح آثار التلق

ذلك  ي، و ب ي شخصیة المتلق ـبیئي ف ـطابع ال ـمفاھیم ذات ال ـرسیخ بعض ال ى ت تساعد عل

روز  ار مرشحة للب نكون قـد ترجمنا مصادر التفضیل الجمالي في مجموعة مظاھر و آث

  .تلقي و شخصھ في ذھن الم

I –  آثار التلقي الشخصیة :  

ي , إّن تركیز المتلقي على النص اإلبـداعي    ـمتمثلة ف ى و ال وافر الشروط المثل ـع ت و م

الي سواء  ى مصادر التفضیل الجم التركیز عل ة، و ب ة، و الفنی القدرات النفسیة، و العقلی

داعي شكال و مضمونا أ النص اإلب ة خاصة ب و المصادر الشخصیة أكانت مصادر لغوی

ین /الخاصة بالمبدع تمكن ھذا المتقبل  ھ و ب الي بین ك التواصل الجم المتلقي من تحقیق ذل

ا  ة یحولھ ة خام الم مظاھر جمالی اة والع ع و الحی المبدع ، فإذا كان المبدع ینتقي من الواق

ك ي ش ي ف ى المتلق ا  إل ـم ینقلھ ة و مضمونیة، ث ة لغوی ى مظاھر فنی ات خاصة إل ل بكیفی

ة و ,  تشكیالت فنیة مكثفة ذه التشكیالت الَعالمی ل ھ دة تحوی ي العم ة المتلق إّن من وظیف ف

ة،  ة، و بیئی ة، و عاطفی ترجمتھا في شكل مظاھر َجمالیة تتعلق بذاتھ في شكل خبرات فنی

دة ؛  تساھم في تعدیل خبراتھ السابقة، أو تصحیحھا، أو االستزادة من خبرات أخرى جدی
                                                             

  . 156- 155ص ,عبد المنعم شلبي ، تذوق الجمال األدبي : ینظر  – 1
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ذه ال م ھ ن أھ لة و م رات الحاص ة : خب ـرة المنفع ة / خب تجابة المثالی ة و االس / المتع

  .الموضوعیة / الشعوریة، و النزوع إلى الواقعیة 

   الَمنَفَعة/ بین الُمتعة  –أ  

ك المشاعر  ارة اإلعجاب، و تحری واكتساب , إّن من آثار الَجمال في نفس المتلقي ھو إث

ھم ھـذه الـخبرات َعاملي المتعة و المنفعة  و ھما ، و من أ)1(الخبرات الجمالیة المختلفـة 

ال ھو  ي الجم شرطان أساسیان في كـل عـمل فني إبـداعي یـنزع إلى الكمال، و الكمال ف

ي و  قدرة ثابتة على خلق الحالة الكاملة باتحاد  النشاط الذھني و الراحة النفسیة في المتلق

و نشاط، و , ـما تعبیر ُحٌر و مصدر راحةو كالھ, المبدع، و بذلك یتحقق الـفن و الـجمال

  ).2(وحدة ، و اكتمال في قوى النفس 

ـباع حسي من خالل تقمص  المتعة الجمالیةإّن        ة إش ـي عملی في األدب والفنون ھ

دا دون أي شعور باالنفصال  األعمال الفنیة، و بھا یكون المتلقي و العمل الفني شیئا واح

ذ ل بین الذات و الموضوع، و ل ا سوى العم ة ال موضوع لھ ة متع ة الجمالی إّن المتع لك ف

ة ھو " عز الدین إسماعیل" ، كـما یرى  )3(الفني ذاتھ  أّن من أسس الجمالیة الفنیة البحت

ا  ا غایتھ عنصر أو أساس المتعة الجمالیة الخالصة التي ال تستھدف غایة خارجیة ، و إّنم

ا  ة فیھ ة)4(كامن ذه المتع ر ھ ل عناص یم  ، و تتمث ور أو الق ض الص ود بع ي وج ده ف عن

الجمالیة اللغویة البحتة ، كقیمة اإلیقاع في الشعر و ھي صورة ندركھا إدراكـا حسیا تقوم 

ة أخرى ھي  وازن ، و قیم ـوازي  و الت ـتساوي  و الت ـقوانین ؛ كال عـلى أساس بعض ال

و إّنما یتم جملًة، و العالقات؛ و ھي روابط شكلیة و معنویة التي ال تدرك إدراكا منفصال 

  ) .5(التعرف على مختلف عناصر ھذه الروابط یعد بحثا في صمیم المتعة الجمالیة 

                                                             
  . 327سید صدیق عبد الفتاح ، الجمال كما یراه الفالسفة و األدباء، ص : ینظر –1
  . 38 – 37ص ,النقد الجمالي و أثره في النقد العربي : روز غریب  – 2
  .  40، ص  267،عالم المعرفة ،ع ) التفضیل الجمالي (د ،شاكر عبد الحمی:ینظر  –3
  . 98عز الدین إسماعیل ، األسس الجمالیة  في النقد العربي، ص : ینظر  - 4
  . 104-  99المرجع السابق ، ص : ینظر  - 5
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ال یمكننا بھذا الصدد أن نفصل المتعة الجمالیة الخالصة عن دولة األسلوب  فاألسلوب   

وب بالجسم، و  ة الث ق من عالق المعنى أوث إذن شأن ال ینكر في دولة الجمال، و عالقتھ ب

ھ ف وا علی لوب أطلق م األس ي عل الي ف اه جم یم اتج ى ترس لوبیون إل عى األس ك س ي ذل

ة" لوبیة الجمالی ى ,  " األس ال یعن ًثً◌ا، ف امال ُمحای نص تع ع ال ل م اه یتعام ي اتج و ھ

ـتماعي  و  اریخي االج ـھ، أو سیاقھ الت بالسیاقات األخرى من مثل حیاة المؤلف، أو سیرت

اده  األسلوبیة إّنما أخذ على عاتقھ التعامل ا ى الكشف عن أبع لمباشر مع النص ساعیا إل

، و بذلك أیضا تصبح اللذة أو المتعة الجمالیة األسلوبیة ُحّرة متجردة من أي ) 1(الجمالیة 

ي  ة خالصة ینتف ذة رفیع ال لتكون الل ذا الجم غرض ذاتي أو رغبة في احتواء  سیاقات ھ

ا أو اضطراب د یحدث قلق ث، ق ا معھا كل شعور محای ة ) 2(ا عاطفی ق الفعالی ذلك تتحق وب

عند الشاعر حیاة اإلیقاعات الخاصة، وعند <<  وھي , الفنّیة أو الوظیفة الفنّیة األسلوبیة 

  ).3( >> الرسام العالم التجسیدي حیث ال حقیقة سوى األشكال واأللوان 

ة ، فھي أساس جمالي في الحكم و التذوق ، و بھا ال ُیقیم الَمنَفَعة أّما    المتلقي وزنا للغای

ى  ز عل اول التركی ل یح ـرفضھا ، ب ھ ی ك أّن یس ذل ـكن ل ـفني، و ل ل ال ي العم ة ف الحقیقی

ة موضوعیة  ى متع ذوق للحصول عل المعطیات و الخبرات الموضوعیة التي یتلقاھا المت

اریخي ، و :ترتبط بقواعد و أسس كـثیرة أھـمھا  ا ألساس المعرفـي  ، و األخالقي  و الت

  ) .4(تماعي ، و الدیني االج

ة   ا أسس المتع م فیھ ة ترتس ة و متنوع دیث بصور مختلف ل الشعر المھجري الح د حف لق

ة ض , الجمالی م بع ي نظ ق الشاعر المھجري ف د دق املة ، و ق رة الموضوعیة الش و الخب

ام  ة و بأحج ب نظمی ي شكل قوال ة ، ف ة و المنفع ا المتع ت فیھ ي تكامل ّدرر الشعریة الت ال

ذي  القرويو من  أبرز صورھا و نماذجھا ما جاد بھ , تصلح كقواعد معرفّیة مختلفة  ال

ات و ُنضدت  ا العالق ة تمازجت فیھ ي أشـكال تعبیری ـختلفة ف ـانیة م تناول  مـجاالت إنس

                                                             
 . 08، ص )مفاھیمھا و تحلیالتھا (موسى سامح ربایعة ، األسلوبیة : ینظر  – 1
 .  41لنقد الجمالي و أثره في النقد العربي، ص روز غریب ، ا:ینظر  - 2
   51خلیل عزیز شطا ،ص ) ت(مبادئ علم الجمال : ـ شارل اللو  3
 .  89 – 75ص ,األسس الجمالیة  في النقد العربي , عز الدین إسماعیل : ینظر   - 4
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ھ  فیھا اإلیقاعات المختلفة، و منھا ما أورده في بعض النتف أو المقطوعات الشعریة كقول

  )الوافر(                                  )   1: (في تعلیم األشرار 

ا    ً ّعینـا#  إذا َعلمـَت ِشرْیـًرا ُعلْومـ   َفَقْد َعلْمَت إبلیـَس الل

ُھ الِذي أكـَل الَدفِینـا#  َكمْن ُیعِطي الطَعاَم إلى َدفِیـٍن     َفیأُكل

ف و (ة فاألساس الجمالي البحت ینبع ھنا من اعتماد الشاعر على أصوات المّد اللین   األل

ة )الیاء ة، و الصور التعبیری ات المعنوی رار اللفظي، و بعض العالق ، و على صور التك

ذي یطرحھ الشاعر  التي تشبع حاسة المتلقي الجمالیة ، إلى جانب المعنى و الموضوع ال

ي )التحذیر(، والغرض منھ )تعلیم الّسفھاء( ى ذھن المتلق ذ إل ة تنف رات جمالی ، و ھي خب

رة ، و  ي مباش ي ف اقھ  للمتلق ا َس ى م ة عل دلیل  والحج ى ال اعر أعط ة أّن الش خاص

  .موضوعھ، ومن ھنا تبرز وترسخ المعرفة االجتماعیة التي یلقاھا المتلقي 

رى یتعرض  ة أخ ي نتف رويو ف ھ  الق ر ینصح فی اعي آخ لوكي و اجتم ى موضوع س إل

  )المتقارب(   )              2: (إذ یقول , الذات األخرى إلى عدم سب األكارم

َّب األكـار    ه لَساَنـك َعن طْعنِـِھ# أَیا َمْن َتعـوَد َسـ   م َنـزِّ

یاِح      ِصاَق َعلى ِذقنِـھ#   َفَبْصُق الَفَتى فِي َمھِب الرِّ   ُیعیـُد الب

ة  و من ھنا یتضح ولوع الشاعر إلى اعتماد نسق الحكمة في نظم شعره بتلخیص التجرب

وع اإلنسانیة الموضوعیة في  یس اللفظي و التن ى صور التجن د عل قالب جمالي فني یعتم

ا , الصوتي الفونیمي ي غرضا اجتماعی إلى جانب القالب المعنوي النفعي الذي ینقل للمتلق

  .محددا

ي شعر  ارزان ف ة ب ة و المنفع يو أساس المتع ي ماض ا أب ن  إیلی اة و الف َر الحی ذي َخَب ال

ـقد  ـجربة صادقة ، َف ـافذة و ت ع و ببصیرة ن اة و المجتم ي وصف الحی ھب الشاعر ف أَس

إال أّنھ لم یستطع إال , اإلنسان، و حاول جاھدا أن یلخص ھذه التجارب في أسطر ُمحكمة

رة و  ر صور كثی ھ  عب ّر مع ى أن یم ة عل ة و المنفع ده بالمتع المتلقي لتزوی أن َیسترسل ب
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ي م, متعددة ي، و لھذا ال تحصل المتعة والمنفعة معا عند إیلیا أب ع المتلق اضي  إال إذا تتب

ذلك , وتفحص جسد القصیدة و مّر عـلى محطاتھا لـتكتمل الـصورة في ذھـنھ و یحصل ب

اة"المراد ، و من أشھر صوره و شواھده قصیدة  فة الحی ت " فلس ي حاول ة الت ك المعلق تل

ة و  دة موحی ي صورة جدی ھ ف دیمھا ل ي و تق ام المتلق اة وطرح أسرارھا أم تلخیص الحی

  )الخفیف)                      (1: (دة ،إذ یقول في األبیات األولى مفی

ـَك َداٌء    ِ   كیَف َتغُدو إذا َغدوَت َعلیـال؟#  أیُّھـذا الشاكـِي َو َمـا ب

ِحیـال#   إنَّ شرَّ الُجناِة فِي األْرِض َنفـٌس    ِحیِل الرَّ   َتَتوّقى َقبَل الرَّ

  : لیقول في المقطوعة الثانیة 

ً َو أِخیــًرا   أنـتَ    كنَت َملًكا أْو كنَت َعبًدا َذلیـال#  لألْرِض أوال

ماِء لَِحـيٍّ     َفـلَمـاَذا ُتـَراوُد الُمسَتِحیـال#  ال ُخلـوٌد َتحـَت السَّ

  : لیقول في المقطع األخیر 

یــ#  كْن َمَع الَفجـِر َنسمًة تُوسُع األز             ِ ـا َو َتـاَرًة َتقب ً ھـاَر شمَّ   ال

ا ُیؤنـُس الَغـا    ً َ #  َو َمَع اللیِل َكوكبـ ُّرَبى َو الُسًھوال ھَر َو ال   َباِت َو النَّ

ـك َداُء    ِ   ُكْن َجِمیال َتَرى الُوجوَد َجِمیـالَ #  أیُّھـذا الَشاكـِي َو َمـا ب

ین  ت ب دة جمع ة فری رة فنی ن خب ة و ع انیة عمیق رة إنس ن خب ادق ع ر ص ة تعبی فالُمطول

ـزالة الل یرةج ـطویلة و القص ات ال ین اإلیقاع ـتنویع ب ظ، وال ال, ف تخلص و , و االنتق و ال

  .سمات جمالیة تضاف إلیھا سمات معنویة رفیعة  يجودة الوصف و التصویر، و ھ

ة و المجاوزة  أبو ماضيو مع ذلك حاول  ى اْختصار التجرب زوع إل في نماذج أخرى الن

اد بین المتعة و المنفعة في مقطوعات شعریة قص ّ أّن الطابع التأملي و الفلسفي یك یرة، إال

اة قصیدة"یسیطر على شاعریتھ، و منھا مقطوعة بعنوان  ول " إّن الحی ات یق من ستة أبی

  )الكامل):                                                 ( 2(في مطلعھا 

َمـا ال َساكـٌن   ُبـوِر كأنَّ ُ   لُعصوَر الَماضویةْ فِیَھا َو قد َحَوت ا#  َمـا لِلق
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  : لیقول في البیتین األخیرین 

ُ أْعَمـاُرَنــا          َھ#   إنَّ الَحیـاة َقصیـدة ا القافِیـ َ ھـ ِ   أْبیاُتھا ، َو الَموُت فی

َھ#   َمتِّع لَحاظك فِي النُّجوِم َو ُحسنِھـا       َفلَسوَف َتمِضي َو الكَواكُب َباقیـ

زوع ا ي ن ا یلمس المتلق ن خاللھ ى تلخیص المضمون و م اعر إل اة(لش اق ) الحی ي أنس ف

ى و  ي القصیدة األول ده ف ذي تعمَّ ـال ال ـعیدة عن الوصـف و االسترس تعبیریة موجزة  ب

  .بذلك تحصل المتعة و المنفعة في أقصر صورھا 

ف أو مقطوعات   إلى صور و نماذج أخرى للمتعة و المنفعة الحاصلتین ال من خالل نت

ة شعریة قصیرة، وال م َمنة , ن خالل قصیدة ُمطول ات المتَض ل من خالل بعض األبی ب

ي جسد  ة المحطات الرئیسیة ف ات بمثاب ذه األبی ة األحجام،  فتكون ھ داخل قصائد مختلف

  .القصیدة لـتشع من خاللھا المتعة و المنفعة المنشودتان 

ة ال لنسیب عریضة"  فلسطین"و من أھم شواھدھا قصیدة  ك القصیدة المطول ة ؛ تل مكون

ة بمناسبة ذكرى وعد  ة تكریمی ي حفل ا ف ي نظمھ ا ، و الت ة حجم اطع متفاوت من سبعة مق

  )المتقارب)                                           (1: (بلفور، فیقول في مطلعھا 

  ِذراَعیك فِي الكرَبِة الُمطبَقـةْ #  فلسطیـُن ِمْن ُغرَبـٍة ُمَوثَقـٍة  

ِط ِمنَّ  ـُدوُر  َفَتعلو َو َتھب ُو َو أبَصاُرَنا ُمطِرَقـةْ #   ـا الصُّ   َو َنھف

ذكرى  ذه ال اء ھ لیورد في آخر المقطع الثالث بیتین ُیلخص بھما الغایة و الوسیلة من إحی

  : ویعرض فیھا الغرض من نظمھا في نسق تعبیري جمیل ،إذ یقول 

مـِع َیا أوصیاء   ِ◌ِه َعُطشُ     #َحـذاِر ِمَن الدَّ ُجُّ   الِمْحرَقـةْ  َففِي ل

َكـم    مُع أسطول مِع أْن ُیغِرقـھْ #   و لو َصادَف الدَّ   لِخفَنا ِمَن الدَّ

ا الشاعر أْن  و بذلك نلمس المنفعة من خالل محطة رئیسیة في جسد القصیدة استطاع بھ

ب  یوحي بالنصح و اإلرشاد إلى المتلقي مع إمداده ببعض القیم الجمالیة التعبیریة كالتركی

  .األول و التصویر في البیت الثاني في البیت 
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ا     ة م د القصیدة المطول و من شواھد حصول المتعة و المنفعة في محطات رئیسة بجس

المكّونة من واحد و أربعین بیتا یتعرض فیھا " حرب األمم"في قصیدة  رشید أیوبأورده 

ذا ادة ھ ن أجل  ری ادة م وك و الق م و المل ارات و األم ى صراع الحض الم  الشاعر إل الع

ین  ة ب ذلك الحروب و الصراعات  الدامی ا، فتشب ب بالقوة التي أتاحھا العلم و التكنولوجی

  )البسیط)                         ( 1: (األمم، إذ یقول في بعض محطاتھا 

ُھم فِي كل ُمعَتَرِك          َقمِم #  الَحـْت َبیاِرق   )(فِي البَّر فِي الّبحر في األوداء ِفي ِال

نـِد َو الَخـَزِم #   ُمسَتنِشقیَن ِمَن الَبـاُروِد َرائَِحًة      ـَھا ِمْن أِریـِج الرَّ   كأنَّ

  :لیقول في البیت اآلخیر وما قبلھ 

ُ َمْھلكـًة         اِس َیا لیَت داَم الَجھُل لِألَمـِم    #إْن كاَن َما َقـْد َجَنـاهُ الِعلـم   للنَّ

  للّناِس َیا لیَت َھذا الَعیَش لْم َیـُدِم #  تِیـِن ِمْن َكـَدٍر  أْو كاَن ال بَُد فِي الَحال   

دة  و من ھنا یتوصل  إلى تلخیص مضمون القصیدة و تكثیفھ في آخرھا مقدما للمتلقي زب

د  ي تعتم ة الت الموضوع و غایتھ ، في قالب ینزع إلى أسلوب الحكمة بخصائصھ التعبیری

  .غیرھا  و , و الترادف، و التكرار, على التضاد

    الشعوریة/ بین المثالیة  –ب  

ة ذات رموز  المثالیةیرى بعض الباحثین أّن     یم الرفیع ھي مجموعة من األسس و الق

ة خالصة, متماسكة محددة ة نفسیة، و عاطفی ة  , یستخدمھا المبدع للتعبیر عن حال و متأمل

ن وز ال یر دالالت و رم م أو تفس د لفھ ي الناق ا یستخدمھا المتلق داعي المرتبطة كم ص اإلب

ة  ة و اجتماعی ف )2(بعناصر ثقافی اس المرھ ادة بالشعور و اإلحس ة ع ، و تتصل المثالی

ین بالشعر  رى  بعض المھتم الذي یسلط على المواد و المعنویات الكونیة و المثالیة، إذ ی

ـمتلقین بصور و  راء و ال ـّد الق ى مـصراعیھ أم وح عل اب مفت المھجري الحدیث  أّنھ كت

ا نم امتین و ھم یلتین ھ ق وس ن طری دة ع رى : اذج عدی ك ، و ی ل و الش ى " التأم عیس
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ھ  "  الناعوري ل أّن شعراء المھجر وأدبائ ق التأم ة عن طری ى المثالی ، وھو یتعرض إل

كانوا في تأمالتھم یتجردون مـن طبیعة الطین، ویسمون فوق الحیاة و فوق البشر و << 

ة ي عوامل مجھول ة  و  یحلقون بأخیلتھم ف نفس اإلنسانیة ، و یصورونھا بدق ون ال ، یحلل

  ).1(>>  و أسرار ما وراء الطبیعة , یحاولون إماطة اللثام عن أسرار الحیاة

ـمھجریون من الشك و        ذ الشعراء ال د اتخ أّمـا المثالیة المنشودة عن طریق الشك فق

ة بغی یم التساؤل مطیة للتعبیر عن االنفعاالت و األحاسیس العمیق ق الق ة الوصول و تحقی

ـة   أمالت العمیق ك الت د الشاعر المھجري تل اإلنسانیة العلیا و الخالصة، و بذلك كثرت عن

ل << یحـدوه في ذلك الشـك  ق مث ى تحقی ع إل ة المتطل و لكّنھ الشاعر الباحث عن الحقیق

  ).2(>>  إنسانیة علیا خالدة ال تتطرق إلیھا الشكوك و ال تلفتھا األوھام  

ي نفس      ؤثر ف ي ت ة الخالصة الت ى المثالی زع إل ل و تن من أھم النماذج التي تشع بالتأم

ا صور  ي ماضيالمتلقي و تجعلھ یھیم بخیالھ و فكره نحو العوالم العلی ا أب ا  إیلی ، و منھ

  )السریع)                               (3: (یقول فیھا " فِردوسي"نتفة بعنوان 

َّم َضیعُتـُھ     #ي َو َزْخَرفُتـھ  َبنیُت فِرَدوِسـ   ـى إَذا َمـا َتـ   َحتَّ

ا ُذقُتـھُ #   أجَریـُت في أْنَھـاِره َكوثـًرا     َ   َفـذاقُھ الّناُس َو مـ

ھ  ًة و فردوسا ل اه لیكون جن ذي بن ي مجده الضائع، و ال و ماضي ف ل أب ین یتأم ففي البیت

ھ ب ع ب م یتمت ھ، و ل ذا ولغیره إال أّنھ لم یحافظ علی دوا ، و ھ اس و َعرب ھ الن د ماعاَث فی ع

ن  م یك ده ل ل عن ھ ، و التأم ا فی عى إلیھ ي س ا الت ھ العلی عره و قّیم ھ ش د أّن ردوس ال ب الف

ا"ففي قصیدة , شخصیا ذاتیا بل كان َجماعیا یخص أمتھ كلھا د لن یستعرض الشاعر " الغ

  )الطویل)  (4: (ماضي أمتھ المجید الذي ضاع بین لعب الملوك و أذنابھم، إذ یقول 

ا#   َتأملُت َماِضیَنا الَمِجیـَد الِذي انَقَضـى   ُھ انَھاَر و انَھـدَّ   َفزلَزَل َنفِسي أنَّ

ََھا لَحَدا#   و كیَف إّمحْت تلَك الَحضاَرات كلَھـا    ِالٌد  أنَبتتھا ل   َو َصارْت ب
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اال َو طالَمـا   َ َّم ِمَنا أھ#   َو ِصرَنا َعلى الُدنَیا ِعیـ   )(لَھا الَبذَل َو الَرَفدا َتعل

  :ثم یقول متأمال غدا مشرقا كلھ أمل ونشاط 

  ُنضيُء بھ الُدنیا َو َنمألَھا َحْمـًدا  #إَذا األْمُس لْم َیرَجْع فإنَّ لَنا َغـَدا 

ـُھ َسَنـا  ُ سَنا فِي اللیـِل آَفاق ِ   َو َتنُشُرَنا فِي الَفجِر أنَساُمُھ َنـًدا#  َو ُتلب

ي نفس  ففي ھذه الصور ة و مصیرھا تحدث ف ة لمستقبل األم ة متفائل ة مثالی نزعة تأملی

ى  ـراحة عل ـاالطمئنان و ال عره ب ا تش ة ، كم ذه الغای ق ھ ي تحقی ـاًء ف ال و رج ي أم المتلق

  .مستقبلھا 

ـ  للقـرويو         ة ك ة مختلف ي مظاھر كونی دة ف ة عدی ر و , الموت:صور تأملی و العم

ي الفضیلة و غیرھا ، ضمنھا ف ة األوزان و األحجام، و ھو ف ي مقطوعات شعریة مختلف

  )البسیط)                              (1: (حقیقة الموت و بعدھا المثالي یقول 

ـِْ◌ر َمـْن َذَهَ◌َبـا#  َدْع َمْن َقَضى َو ادِخْر َدْمًعـا لُمرَتھـٍن    ُھ َذاھـٌب فِي إثْ   فإّنـ

ـْل   ُ جلُ َو الَرأُس فِي ُحكِم التُّراِب َھَبا#  ذا َملِـٌك  ذاك َمْملـوٌك َو َ: َو ال َتق   َفالرِّ

  كالّنْھِر َیجَتـرُف األقـَذاَر َو الَذَھَبـا#  َو الموُت َما َعفَّ َعن َعبـٍد َو ال َملٍك    

  )الكامل)                       (2: (و یقول في تأمل معنى العمر بنتفة من بیتین 

  أبًدا َیـُدوُر َكما َیـُدوُر الَكوَكبٌ #  لَتنقِل َو الَفَتـى  الُعمُر َمرَحلُة ا  

نَھایـٍة     ِ دایـًة ب ِ ُ ب   كالَشمِس َتشُرُق َحیثَما ِھَي َتغُربُ #  َتِصُل الَحیـاة

ة  كما یسلط على معنى الفضل و الكرم و انعدامھ في حیاة اإلنسان الحاضرة صورا تأملی

  )البسیط)  (3: (الحیاة و ظلمھا، إذ یقول  مادیة توحي بقناعة الشاعر في عبثّیة

  َفلیَس كلُّ ُتـراِب األْرِض ِمْن َذَھبِ #  إْن َقَل ُذو الَفضِل فِي الُدنیا َفال َعجٌب   

َد فِي َفْضـٍل َو فـِي أَدبِ    #و َقـْد ُیـَذمُّ الَفَتـى َیوًمـا لَمنَقَصـٍة     َمھَما َتفرَّ

اِرِم الَھنديِّ ِمْن َخَشبِ #   َقَصـِب   َفطالَما كاَن َكْعُب الُرمـِح ِمنْ    َو َقبَضُة الصَّ
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ذا  نسیب عریضةو في المعنى نفسھ یتعرض  ة ھ اس و حقیق ین الن إلى الفوارق الطبقیة ب

التمیز بین الناس في الفضل أو اللؤم ال في امتالك الشھرة و المال، إذ یتأمل ھذا الموقف 

  )مجزوء الكامل(                   )            1: (ببصیرة فاحصة، فیقول 

ًة ِمـْن َنْجِحھِ   # كْم ِمْن َضئِیِل الَقْدر ِیطـ      لُب ِرفَعـ

یِحـھِ    #َویّوُد لْو َنطـَق الـَوَرى     ِ َتسب ِ مِدیِحـِھ و ب ِ   ب

  َفُع َما طَفـا فِي طْفِحھِ #   َوالعیُش ِمثُل البَّحـِر َیر     

اِعِھ       َ   ال ِجیَفـًة فـِي َسطِحھِ  # كْن لؤلؤا فـِي قـ

ددة  رة و متع ا كثی أّما المثالیة التي نزع إلیھا الشاعر المھجري عن طریق الشك، فنماذجھ

را  ي كثی تجتمع كلھا في لجوء الشاعر إلى طرح مجموعة من التساؤالت المحرجة، و الت

ّ عن طریق التأمل و الترقب الطویلین ، و من أھم  ذا ما ال تجد أجوبة مباشرة إال نماذج ھ

ائق " الطالسم"في قصیدتھ الشھیرة  إیلیا أبو ماضيالنسق ما أورده  ا حق اول فیھ ي تن الت

یع  ذه المواض اعر ھ ا الش اقش فیھ ان،  فن وت و اإلنس اة و الم رتبط بالحی ة ت ة مختلف كونی

ا  ي مطلعھ ـیقول ف ة، ف ـعقل و العاطف ع ال ا م ـحاور بھ                                                       )       2: (نازعا إلى مـثالیات مـنطقیة ت

  )الرمل(

ـي أتیـتُ    ِجئُت ال أعلـُم ِمن أیَن و لكنِّ

ُداِمي طریقا فمشیـتُ    و لقْد أْبصـرُت ق

  و سأبَقي َماشیـا إن شئت ھنا أم أبیـتُ 

  كیَف جئُت ؟ كیَف أبصرُت طریقِـي ؟

  لــســـــُت أدِري

اة و سر و  ب عریضةنسیو على نفس النسق طرح   ـنھ الحی ا متسائال عن ك الفكرة ذاتھ

  )مجزوء الرجز)                   (3: (غایة اإلنسان في  ھذا الوجود قائال 

  َنحَیا َو َنمِضي َحالمین   #من نحُن ؟ ھْل َنحـُن َبشـٌر   
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َجـِر      لسَنا كَباقي  الَعالمیـن#  أْم نحُن ِمْن طیـِن الضَّ

   : لیقول أیضا 

د َثـَوى                  ّى َو َغَبـر#  َھْل َنحـُن ِظـٌل َقـْ وُح َول   َو الـدَّ

  َقْد نُبـذْت َبعـَد الَثَمـر ؟#  أو َنحـُن فِي األْرِض َنـَوى                 

ھ  القرويو لم یكتف  ین یدی بالسؤال عن معنى الوجود و كنھ الحیاة بل سعى إلى ضّمھ ب

  )الخفیف)                                                  (1(: لیتلذذ بھ قائال 

ُر         ُحسنِِھ الَمْعُبودِ #  َمْن لِنْفـٍس َتّوُد لْو َتْغُمـ ِ   الكوَن ُھیاًما ب

ِشيٍء         أَنا ال أسَتطیُع َضمَّ الُوجودِ    # َمثِلوا لِي َھَذا الُوًجوَد ب

  :لیقول أیضا 

ُنوٌن ِمن ُكِل ُحسٍن َجدید#  ـِري َقِصیـٌر َو فِي  َغیَر أّني ُعمْ           الكوِن ف

َِشـيٍء          نِي أشَتِھي ِعنـاَق الُوُجـود#  َمثلوا لِي َھـذا الوجـوَد ب ّ   إنـ

ك , و یعود في األخیر بدون إجابة عن سؤالھ ي ذل وعن مطلبھ في ضم الوجود، و ھو ف

  )الرمل)                        (2: (یردد مع اآلخرین عائدا من حیث بدأ قائال 

ائُِل َعْن َھذا َو َھـَذا       لْم ُتصْب ِمْن َوابِل الِعلِم َرذاَذا#  أیُّھا السَّ

ُوا ِعنَد #  فإذا  " َمـاَذا"ُكل ِعلـِم الّناِس      "لمـاذا"أدَركـْوَھا َوقف

اة، و بقص نعیمةیلخص   ي مسیرة اإلنسان بالحی ذه بالتأمل ف ق"ید ثورة الشك ھ " الطری

  )مجزوء الرمل)  (3:(لیرى أّن سر الوجود الكامن في الذات البشریة ال في الحیاة قائال

  َقْد َتاَه فِي َقَفٍر َسِحیقْ #  َنحُن َیـا ابنِي َعسكـٌر           

  كـُر ِمن أْیَن الطِریقْ # َنْرَغُب الَعـْوَد َو ال َنْذ                          

  َقـْفٍر َنسَتجلِي األَثـرْ #  نتشْرَنا فِي ِجَھـاٍت  َفـا          

  َثاَر ِمـْن َھذا و ذاكْ #  َو َسنبَقى َنفَحـُص اآل            
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  رَب فِیَنا ال ُھـَنـاكْ #  َریثَما ُنـدِرك ُأنَّ الـَد            

ى ھذا فیما یخص المثالیة المھجریة التي تتخذ من التأمل و الشـك وسیلتان للوصو    ل إل

  .طرق المثالیات النفسیة و االجتماعیة و الكونیة 

في الشعر المھجري فھي األحاسیس المتجلیة في القصائد المھجریة من  الشعوریةأّما     

اعر  وقھا الش ة یس اعر مختلف بض بمش یس تن ي أحاس ة، و ھ الیب التعبیری الل األس خ

ك المھجري إلى المتلقي، فیتعایش بدوره مع ھذا اإلحساس و ی ي ذل ھ ، و ف ي معالم ھ ف تی

عر  ي الش ل ف ر الجمی الیین أّن التعبی اد الجم ض النق رى بع ابض <<  ی ق بن م یخق إْن ل

، و بدلك یكتسب التعبیر الجمال )1(>> الشعور كان قطعة جمیلة من الرخام ال حیاة فیھا 

اطب فالـمبدع الذي یخ<<  الشعوري من خالل المخاطبة العاطفیة بین المبدع و المتلقي 

ـاد إبداعھ و  شـعورنا بإبداعھ، و یضفي علینا من نـشوة اللذة مـا یجعـلنا نحرص على حی

ـة  ـرى  )2(>>  تملكـھ، و تذوق جمالھ بصفة عام اجي"،  إذ  ی نعم خف د الم د عب " محم

ة  ة قاطع ّھ دالل ـ ري أن األدب المھج ـعور ب ي الش ي  :أوال ف ّر ف ان الُح عور اإلنس ى ش عل

ري اعر المھج او, الش م : ثانی لح ، ث ور المص عور الغی اش را ثالث ان : و أخی عور اإلنس ش

  ). 3(المتمدن 

را  اال كبی ل اتص عره متص ري و ش ي األدب المھج عور ف الھمسو الش ، ألّن األدب   ب

س  ري أدب ھم ك << المھج ك و قلب ى أذن ب إل دیث القری اة و الح إّن ... أي أدب مناج

و  ك الھمس لیس معناه االرتجال ، و إّنما ھ ة ، و استخدام تل أثیر عناصر اللغ إحساس بت

ـؤادك   و , العناصر في تحریك النفس  ر ف ھ ، فیثی فاألدیب ُیحدثك عن أي شيء یھمس ب

  ).4(>> لو كان موضوع حدیثھ مالبسات ال تمت إلیك سببا 

و بالشعر المھجري نماذج شعریة كثیرة حافلة بالمشاعر اإلنسانیة التي تستدعي من      

لي المشاركة الوجدانیة و العاطفیة ، فإذا تأملنا بمشاعرنا أبیاتا المتلق ران خلی ران لجب  جب
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ة " األمس"في قصیدة  ذه العاطف و ركزنا على موضوع الحب و كیف وصف الشاعر ھ

  )الرمل)                          (1: (وصفا یعلو إلى درجات علیا قائال 

َباح   #  إّنَما الُحـبُّ كَنجـِم فِي الَفَضـا  أنَواِر الصَّ ِ   ُنوُره َیمِحي ب

  َو َجَماُل الُحبِّ ِظلٌّ ال ُیقِیـم#   َو ُسُروِر الُحبِّ َوھٌم ال َیطـولُ     

لیم   #َو ُعُھوُد الُحبِّ أْحـالُم َتـُزوُل        ِعنَدَما َیسَتیقُِظ الَعقـُل السَّ

ة و نلمس من خاللھا قدسیة الحب و كبریائھ، و تشبثھ باألوھ اف ، و كأّنھ حال ام و األطی

ـعقل ھ, من حاالت الـنشوة اإلنسانیة العابرة التي تـتمرد على ال أبى الخضوع ل ي .   و ت ف

ار  لـقرويموقف للحب یـتناول ا ى احتك ام و الواسع نازعا إل ـكلھا الع ھذه العاطفة في ش

  )الرمل)                   (2: (ھذه العاطفة في قلبھ دون سواه قائال 

  َتسألونِي َما الذي َتھَوى َو َمنْ    #لِي َقلُب َیسـُع الَكـوَن َفـال     

  و أَنا أھَوى ِمَن الَشيِء الَحَسنْ    #ُكّل َشيٍء فِیِھ َشـيٌء َحَسـٌن     

ا  ي م ّ أّن تأثیر ھذا المعنى یتعدى إلى المتلق فرغم محاولة احتكار الشاعر لھذه العاطفة إال

  .مقرون بالحسن و الجمال دام الحب عند الشاعر 

ورد   اة ی ي الحی و ماضيوفي معنى الشعور بالغبطة و الفرح و األمل ف ا أب بقصیدة  إیلی

  )مجزوء الرمل) (3:(بعض األبیات التي ُیحلل فیھا معنى الفرح، إذ یقول " الغبطة فكرة"

هْ #  أقبَل الِعیـُد َو لـكــْن                اِس الَمَسـرَّ   لیَس فِي النَّ

ةْ   #ال أَرى إال ُوُجـوًھــا                  َكـالَِحــاٍت ُمكَفِھـرَّ

  :لیقول 

َمـا الِغبطـُة فِكـَرهْ #   أیُّھا الشاِكـي اللَیالـِـي                       إنَّ

  َخ َوَما فِي الكوِخ ِكْسـَرهْ #  ُرّبَما اسَتوطنَت الكـو                      

  :ى ھذه العاطفة قائال ثم یتجھ لیبدي حكمھ عل
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ـْدَرهْ #  إنَّ َمْن َیبِكـي لُھ َحـوٌل    ُ   َعلى الّضِحِك َو ق

ــْل َو َتـَرّنــْم     َ ِس َصخَرهْ    #َفَتھل   َفالَفتى الَعاب

بعض األبیات " الیأس"في قصیدة القروي أّما في عاطفة الیأس و القنوط في الحیاة یورد 

ائج  التي یحلل فیھا لجوء بعض الناس إلى ي األسباب و النت االنتحار،  فیغوص الشاعر ف

  )السریع)                       (1: (موردا حكمھ العقلي و العاطفي علیھا قائال 

ّ إلى آِجـلِ #  َمـا ِحیلـُة الَبائِـِس ال َینَتِھـي     ِمْن َعاِجـٍل إال

ِال طائِلِ  َتسَعي إلى الَموتِ #   أْقَسى ِمَن الَموِت َعلى الَنفِس أْن       ب

  :لینتقل بعد ذلك إلى المتلقي ناصحا واعضا إیاه 

ُك  آَیـًة       َموِت الُمؤِمِن اآلِمـِل #   إن َفاَتك الُخبُز َفل ِ   )(َو انَعْم ب

ـم تأُكــْل الَیوَم اآلِكــلِ #  غًدا لك َالخلُد َفَما َضرَّ إْن   َ   ل

ا  یستعرض فیھا" على قبر غاویة"قصیدة  لنسیب عریضةو  ل مماتھ ة قب ذه الغاوی حیاة ھ

ذین , و بعده ك ال دیا غضبھ من أولئ موردا أسفھ و حزنھ على ماضیھا وحاضرھا، و مب

اض , أذلوھا في حیاتھا ذا الشعور الفی و الموھا بعد مماتھا، داعیا المتلقي إلى مشاركتھ ھ

  )ویلالط)                                             (2: (قائال في المطلع 

ا ؟#  ُھَنا َقبُرھا ھل َطھََّر الَموُت َعاَرَھـا          وھل َخلَعْت َعْن َصیتَِھا الظنَّ َوالذمَّ

ـا#   َنَعْم َیتَساَوى الَعاُر َو الَمجُد فِي الَثَرى     ـا َو ال إثمَّ   َفَمـا َضمَّ َقبٌر َقط َذمَّ

  : لیقول متأسفا 

  َو َتحِمُل ُدوَن الَقوِم ِمْن َعاِرھم َوَسَما؟#  َوحَدھا   أفِي الَعدِل أْن ُتجَزى َعلى اإلثِم     

   الموضوعیة/ بین الواقعیة ) ج  

ف أو " Réalisme"  الـواقعیة دع للموق ى إدراك المب اتجاه و نزعة إنسانیة وفنیة تدل عل

ى فینقل بالواقعیة ھذه الـحالة من الـعالم الخارجي إل, الحالة و استجابتھ لھا بصفة محایدة
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ف  ف أو تزیی ن دون تحری نص م الم ال ي )1(ع ـحالة ف ذه ال ـمتقبل ھ ى ال ذلك یتلق ، و ب

كلیة  مات ش ن س دع م ا المب فى علیھ ا یض ع م وعیة، م ة و موض ة بأمان ورتھا الخام ص

  .تعبیریة قد تزید غالبا من توضیح ھذه الحالة و تكشف جوانبھا الخفیة 

ى وصف الحاالت فھي اتجاه و "   Objectivité" الموضوعیة أّما  وم عل نزعة فنّیة تق

المدركة من قـبل المبدع بـشكل یـتفق مـع خصائص وجـودھا في العالم الواقعي و المثالي 

ذه )2( ل ھ ي نق ذھن ف ـعقل و ال دع استخدام ال ، و بھذا الوصف الواقعي المثالي ُیؤثُر المب

ل من الع أثیر أو تحوی ل ت دة عن ك ة البعی الم الخارجي ، و الحاالت في صورھا المكتمل

دق ، و  ـأمانة و ص ائن ب ـو ك ا ھ ـمتلقي م ى ال ل إل د نق ة ق دع بالواقعی ون المب ذلك یك ب

ي  ي ناشدھا ف ـمثل اإلنسانیة الت ـقیم و ال ى ال ا یجب أن یكون باالستناد إل بالموضوعیة م

  .المثالیات الكونیة و الواقعیة 

ي الشع ل و للواقعیة و الموضوعیة میادین و مساحات خصبة ف ر المھجري الحدیث ، ب

ى  زوع إل ـیلة و الن ـتعمال األخ ي اس ھي دلیل على أّن الشاعر المھجري و رغم إسرافھ ف

م  واقعي و ل ّ أّنھ لم ینفصل عن محیطھ ال الحدیث عن الماورائیات الطبیعیة و الحیاتیة إال

ة المن ال المثالی ا بعض المواضیع المطروحة ، ف شودة یبتعد عن الموضوعیة التي تتطلبھ

ھ استطاعت أْن  ي نفسھ و عاطفت في حلمھ و یقضتھ ، و ال الشعوریة العمیقة المتجذرة ف

ذلك  ا، و ب ؤثر فیھ ا وی أثر بھ ا و یت ي یعیش فیھ والم الت ر الع تنزع بالشاعر إلى عوالم غی

اء المھجر " عیسى الناعوري"یصف  أدب المھجر و شعره بأّنھ أدب رسالة ، و إّن أدب

ابع <<  رسل أدباء ، و بھذا األدب  ھم أدباء رسالة أو ف الناس كیف یھتدون إلى من تعرَّ

ذي ال یحده  دي ، ال ي األب ع األزل ك المنب ون من ذل السعادة و المعرفة فیھا ، و كیف ینھل

ا , الزمان و المكان ا فیھم ألّنھ أصل الزمان و المكان ، و أصل الـحیاة و الوجود ، بكل م

  ).3(>>  من شمول و أبدیة 
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وا     ي نظم ة الت ة أو المثالی و الواقعیة في الشعر المھجري لیست بثورة ضد الرومنطیقی

ي روسیا  ي ظھرت ف ة االشتراكیة الت ذلك ال تشبھ الواقعی دة  ، و ھي ك فیھا قصائد عدی

حابھ  ن أص م یك ا ل ا تحریضیا جماھیری حابھا أدب ا أص ل فیھ ي یمث ات؛ والت وام الثالثین أع

ة ال ھ إلرضاء ِعلّی لیتھمیبدعون وم و تس ع , ق ن واق تمدة م ة مس ل ھي واقعی افھم،  ب و إتح

انوا من ذوي النزعة  اب المھجریین ك المجتمع و آالمھ،  رغم أّن بعض الشعراء و الكت

ة أو , )1(السیاسیة الیساریة من أمثال میخائیل نعیمة   ة التقوّی ـواقعّیة بوظیف وبذلك تقوم ال

م  الحیاة الواقعّیة أو تقویتھا<< تثبیت  اظ صورتھا ث نعم باحتف ة لكي ت ي الحقیق كما ھي ف

  ) .2(>>  تقویتھا عند الضرورة من غیر أن تشوھھا مھما استطاعْت إلیھا سبیال 

ـا أورده بعض الشعراء      ي الشعر المھجري م إّن من أبرز نماذج و صور الواقعیة ف

ما باألحاسیس و من مظاھر و حاالت تصف الواقع المعیشي المحیط بھم وصفا دقیقا مفع

انیة و  ـتماعیة و اإلنس ة االج ـقل الحال اولون ن ـذلك یح ـم ب اربة ، وھ اعر المتض المش

ة ة معین ة و مكانی نھم  , الحضاریة التي عاشوھا في فترة زمانی ذي یصف  القرويو م ال

  )الخفیف)            (3: (المجتمع األمریكي من حولھ قائال 

آَجـا  ِ ـَوارُع اآلَجـامُ # و كأّن الَوَرى ُوُحوٌش ب   م َو تِلـَك الشَّ

  )الكامل:                   ( فلقد ضاق الشاعر بما حولھ و من حولھ حتى قال 

ُ َیرطُنوَن َفَمـا   درُ    #َحولِي أعاِجم َ اِد ِعنَد لَسانِھم َقـ   للضَّ

ِھـْم    ِ َھـا َقَفـرُ #   َناٌس و لكْن ال أنِیَس ب   َو َمدینـٌة لكنَّ

ھ إ م یتوج یم ث ا و الق ل العلی ن المث دة ع لوكیاتھ البعی ي و س ع األمریك ف المجتم ى وص ل

إذ یقول فیھا " ریـاح البغي"و مـنھا نـتفة بـعنوان , األخـالقیة السـامیة في مـواضع كـثیرة

  )الكامل)                                                     (4: (

ِ ُشـمَّ ِجبالِ     َو ُنفوُسكم َو ِھَي الَھَباُء َسواِكـنُ #  كـم ھّزْت ریاُح الّبْغـي
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العرِض اآلَماَن الَخائِـنُ #  َسَقَط الَحمُِّ◌ي ُمَعَفـًرا ُدوَن الِحَمـى   ِ   َو ابَتاَع ب

  )الكامل)                 (1: (لیقول في قصیدة أخرى عن ھذا المجتمع دائما 

َحاَجاِت الُجُسوِم َو َحاَجةُ            ِ   األْرواِح َعاِصیٌة َعلى اإلفـھاِم #    ظَفروا ب

ُ فِي الِمنطاِد َفوَق كَواِكٍب      َو الَنفُس فِي األحَقاِد َتحَت ُرَغاِم   #َفالِجسم

ھذا الُكل َبعـَض َسالِم #  َربَّاهُ ُخْذ ِمّنـا الَمَعـاِرَف كلَھـا   ِ   َو أبدْل ب

ي عن القروي في رصد بعض الصور اإل إیلیا أبو ماضيو لم یختلف  نسانیة الواقعیة الت

ف , حفل بھا المجتمع الجدید وع المواق فأبدى منھ عواطف و مشاعر خاصة و متنوعة تن

ر صادق ا ظاھرة , التي طرقھا بأسلوب جید وتعبی ذا المجتمع رصد لن تفحص ھ و ھو ی

  )الرجز)         (2: (إذ یقول , "الخمر و الدنیا"شرب الخمر في قصیدة 

نَت الُكرْ   ِ   لُِكرَبٍة فِي الَنفِس أْو َوْسـواِس #  ِمِ◌ َبعُض الّنـاِس  َیشرُب ب

ـُھ َقـْد ظَفـَرا       َو َبعُضُھـم ألّنُھ َقْد َخَســرا#  َو َبعُضُھـم ألنَّ

  َو َبعُضُھـم ألّنـُھ فِي َتـَرِح    #َو َبعُضُھـم ألّنـُھ فـِي َفـَرٍح  

  عُضھُم َیْجَرُعَھا َكْي َیْنَسـىَو بَ #  َو َبعُضُھـم َكْي َیسَتِردَّ األْمَسـا   

  : لیقول في بیت آخر 

َھـا كالُدنَیـا         ـَذا أنَّ َ َوى#   وِسـرُّ ھـ   ُتـؤِذي َو لكْن مَع آَذاَھا ُتْھـ

و ماضيو في موقف آخر یتعرض  ا أب اذج البشریة الوقحة  إیلی ى وصف بعض النم إل

ا بقصیدة التي خالطھا و تألم من مخالطتھا ، فأبدى إزاءھا اشم ل"ئزازا و نفورا نقلھ " ثقی

  )الخفیف)                                                          (3: (إذ یقول 

َالِم #  و َثقیـٍل كأّنـھ ُبـْرُد كاُنـو     ٍن َقلیِل الَحیـاِء َجمَّ الكـ

  إنَّ َبعَض األَنـاِم كاألنَعـاِم #  لیَس َیْدِري بأّنھ لیَس َیـْدِري  

  لْو َجَرى ِذكُرهُ َعلى األْقالِم #   َیتمَنـى َیا ُبعـَد َما َیتمَنـى    
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  كْوُنُھ َغیـَر َصالٍح للطَعـاِم #   ُمنَِع الُبوُم أْن ُیَصـاَد َو ُیْرمى  : لیقول  في بیت آخر 

و من ذلك كلھ تتضح براعة الشاعر المھجري في نقل صور حّیة عن الوسط الذي یعیش 

یات التي یصادفھا في الـحیاة  من فـئات اجـتماعیة مختلفة  و بذلك یكون فیھ وعن السلوك

  .ھذا الشاعر قد نقل لنا صور حّیة عن ھذا الواقع بكل تناقضھ و مرارتھ 

ى  زوع الشاعر المھجري إل ـموضوعیةأّما ن ھ ال اره و آرائ ي طـرح أفك ـتتضح من , ف ف

ة  د أْن خالل ما أورده من مواضیع و أغراض إنسانیة مختلف ي، فبع ي منطق زان عقل بمی

نقل لنا الصور االجتماعیة بحیثیاتھا یحاول الشاعر المھجري أْن یقدم لنا و للمتلقي بعض 

ة  ة منمق ب تعبیری ي قوال ا ف بة لھ ول المناس انیة بتشخیصھا و وصف الحل المظاھر اإلنس

نھا في صورا موضوعیة كثیرة وم القرويتطرق العقل و الوجدان ، و في ذلك یورد لنا 

  )الطویل)                      (1: (إذ یقول , طلب العلم و التحلي بالشجاعة

  َو َسلَھـا َو ال ُیْخِجلَك أّنَك َتْسـألُ#  َتلقـْط ُشـذوَر الِعلـِم َحیـُث َوَجدتَھـا 

  فإّنك فِي اْستِعطائِك الِعلَم أْفَضـلُ#   إذا كنَت فِي إْعطائِـَك الَمـاَل َفاِضـال 

  )السریع)          (2: (ا في تربیة األبناء یتوجھ إلى اآلباء واعضا و قائال أمّ 

  ُھـزَّ َعَصـا التأدیـِب لِالْبنِ   #َیا أبُّ إْن كنَت أَخا ِحكَمـٍة          

ـَتقویِمـِھ          ِ ْجنِ #  َفـإّنَمـا أنـَت ب َى ِمـَن الشُّْرِطيِّ َو السِّ   أول

  )الطویل)                                 (3:(  و یقول في االعتراف بالذنب

ُ َفاْعَتـرْف    ا ُمھَذَبـا#  إذا َفَرطْت ِمنَك اإلَساءة َھا َو اعتذر إْن كنَت ُحّرً ِ   ب

َل الُمسَتـاُء ُعـْذًرا َشكْرَتـُھ  ِ ـْل ُبِرْئَت َو أْذَنَبـا#  فإّن َقب ِ   َوإْن ُھَو لْم َیْقب

  )الوافر)                       (4: (علیھا  كما یقول في فضل األم و العطف

  َتَقِطـُر فِیـَك ُمْھَجَتَھـا لَِباَنـا   #َتَذكـْر ِحیـَن ُكنـَت َعلى َیَدْیَھـا   

ْمَھـا َمَع الُخْبـِز الَحَناَنـا#   َفأْوِف َجزاَءَھـا َواْعِطـْف َعلْیَھـا     و لقِّ
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اه  ا اتج يكم و ماض ی أب رق المواض ى ط عره إل ي ش رق ف وعیة بط ة والموض ع الحساس

ة  ى اإلصالح، و من ثم منطقیة و مثالیة تنزع إلى الموضوعیة االجتماعیة التي تھدف إل

: یتوجھ إلى ھذه الـفئة بـأبیات یقول " الشباب أبو المعجزات"تحقیق السعادة، ففي قصیدة 

  )المتقارب)                                                      (1(

  َفإنَّ الَشَباَب أُبو الُمْعِجـَزاتْ #  إذا أَنا أكَبرُت َشـأَن الَشَبـاِب              

ـالِد َو أْسواُرَھـا    ِ اُسَھـا َو الُحَمـاهْ #  ُحُصوُن الب   إذا َناَم ُحرَّ

  أال َفاْغَنُموا الَعیَش َقبَل الَفـواتْ #  أَماَمكْم الَعیـُش ُحرٌّ َرِغیٌد  :  لیقول في آخر 

ا  نسیب عریضةلم یختلف  و ي حاول من خاللھ ذه المواضیع الجادة، و الت اول ھ ي تن ف

ر، و من المواضیع  ع الغی ي التعامل م ایقاض األذھان والدعوة إلى الحكمة و العقالنیة ف

  )الخفیف) (2: (، إذ یقول فیھا "الصدیق"التي طرقھا موضوع الصداقة الحقیقیة بقصیدة 

ً َوفًِیا  أْعطنِي فِي الـرَّ           َباِرًعا َقـْدُحُھ َعلى ُكـلِّ َزْنـدِ #  َخاِء ِخال

ا        ً یًبـا أِدیـبـ ِ الَوَفـاِء فِي ُكـلِّ َوْعدِ #  َصادًقـا َحاِزًما لب ِ   َقائـًما ب

ً َو ُعلًوا          ًقا فِي الَمِسیِر َسْفال ِ ًطا فِي الُحـُزوِن َطالَع َنْجِ◌د#  ساب ِ   َخاب

یَر ُیْبِرُع الَغْیَر َفْھًما  یُْحِسُن ا        ُُب الَخیَر ُیْجِدي#  لسَّ ُق الطیَر َیطل ِ   َیْسب

ي الشاعر السخط و  ـثیر ف ي ت لبّیة الت و في وصف بعض الفئات أو النماذج اإلنسانیة الس

االشمئزاز، و رغم ذلك یتعرض لھا بنظرة موضوعیة فـاحصة لـیقیم ھذه الحاالت و یقدم 

  )الوافر)    (3: (إذ یقول , األدنیاء إلیاس فرحاتفیصف , للمتلقي الدلیل

فـِس َمْجـٌد       اآللي  #و لیَس ِألدنَِیـاِء النَّ ِ ُوا الَمَناِزَل ب ـف   َو لْو َرصَّ

     ً َعـالِ   #و  لْو َصاُغوا النَُّضاَر لُھم َنْعاال ُوُسُھـم َتحَت النِّ   َتظُل ُنف

یَن من الناس  ِ   )البسیط(                                 :      كما یقول في الُمَحاب

ِي كَما َیْھَوى َفلسُت أَرى      ِي #  كلٌّ ُیحاب وِل الَحاب ً َو ال فِي الَمحُّ   )(فِي الَشیِخ َعْدال
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ِي   #كأّنَما أمُّ َھذا الَخلـِق ُمْذ َوَضَعْت     ـكَرَھـا َقالْت لُھ َحاب ِ   َفـْوَق الـَثَرى ب

اذج  ام و من خالل ھذه النم ى االحتك زوع الشاعر المھجري إل ر نستشف ن ا كثی و غیرھ

للعقل، و المنطق، و األحكام الموضوعیة البعیدة عن أي تأویل في تحلیل بعض المظاھر 

ذلك  ائرة و ب ـثال الس ة و األم ب الحكم ة تشبھ قوال ب فنی ي قوال ة ف اإلنسانیة و االجتماعی

تلقي و استمالتھ إلى تبني ھذه األحكام و یسعى ھذا المبدع المھجري إلى إثارة استجابة الم

ة  ى أساس من الواقعی ي عل ترسیخا بذھنھ، لیحقق في األخیر ذلك التواصل الجمالي المبن

  .الصادقة  األمینة، و من الموضوعیة الجذابة  المؤثرة 

  نتائـج و فوائــد 

تفضیالت المتلقي بعد ھذا الرصد التحلیلي آلثار التلقي الجمالیة و التي ترتبط مباشرة ب   

  : المتقبل نخلص إلى  ما یأتي / 

المتقبل سالمة عقلیة، و صحة نفسیة وذوق / تشترط عملیة التلقي الجمالیة في المتلقي  -

  رفیع،وحضور بدیھة جمالیة في تقبل عناصر الجمال اللغوي و الذاتي في المبدع 

دی - داعي الح ـنص اإلب ي ال ـجاثم ف ـفني ال ـجمال ال ـعدُّ ال ي ُی ادین الت عب المی ن أص ث م

ي  ى المتلق ى عل واقعي/ ُتستعص ي ال ال الطبیع رتبط بالجم ال ال ی ھ جم ل ألّن ل , المتقب ب

  .المتقبل الُعمدة / یتعامل معھ بكیفیات و آلیات خاصة ال یدركھا إال المتلقي 

ة و / من آثار التلقي الشخصیة الخاصة بالمتلقي  - ة و نفعی رة امتاعی المتقبل حصـول خب

ـمختلفة و  االت ال اعر و االنفع رك المش ان ، و تتح اب و االفتت دث اإلعج اطتھما یح بوس

ة  ا النشاطات الذھنی د فیھ ة تتح ق حال ي خل الي ف بذلك یحدث أیضا ما یسمى بالكمال الجم

ي  ع المتلق ي م ل الفن ة ، فینصھر العم ة بالمتع ة و النشاطات العاطف ي / بالمنفع ل ف المتقب

تعد  وذلك األسلوب الجمیل المرتكز على أساس  الخبرة االمتاعیة ، بوتقة واحدة ، و بعد 

  .حدوث الخبرة النفعیة لالمضامین الفكریة الجدیدة المرتكزة األساس 
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رتین  - ین الخب ـجمع ب ة (اسـتطاع الشعر المھجري الحدیث أْن ی ة/ النفعّی ي )  االمتاعی ف

زان نماذج كثیرة ، و في شكل أنساق تعبیریة تنزع إلى قوا ا یتمی ل ، لم لب الحكمة و المث

  ) .وضوحھا/ تركیز الداللة (، و مضمونیة )تركیبیة/ إیقاعیة (بھ من خصائص شكلیة 

ي ) المنفعة/المتعة (إنَّ ما یمیز الجمع بین الخبرتین  - في الشعر المھجري ھو ظھورھا ف

  :أشكال ثالثة رئیسة 

ـصیرة : الشكل األول  ة ق ـوالب نظمی ي ق ف و مق(ف ي )طوعات قصیرةنت ، وھو شائع ف

  .شعر القروي 

ي بعض : الشكل الثاني   ا ف ع تركزھم ة م د القصیدة الطویل ي جس توزعھا و انتشارھا ف

  .كما ھو عند إیلیا أبي ماضي , بشكل بارز) األبیات(المحطات 

اعتمادھما بشكل واضح في أواخر القصائد المطولة في شكل خواتم  كما :  الشكل الثالث 

  .رشید أیوب  ھو عند

المتقبل االستجابة المثالیة الشعوریة عن /من آثار التلقي الشخصیة الحاصلة في المتلقي  -

ة  ـل المثالی ـي ، و تتص ـص اإلبداع ر بالن ال المباش ق االتص ادة -طری ـور و  –ع بالشع

ا  ـامتین ھم ق وسیلتین ھ ا استطاع : اإلحساس المرھف عن طری ـتأمل و الشك  و بھم ال

ا استطاع بالشك أْن الشاعر ا لمھجري أْن یھیم بالتأمل في العوالم الخفیة للمثل العلیا ، كم

ى  ا و عل ذات  المسلطة علیھ ة من ال فیة نابع ق نظرة فلس ل وف ذه المث داعب ھ یناقش و ی

اة، و  ر، و الحی وت  و العم نفس ، و الم وال ال اعر أح ـرق الش ـالتأمل ط ود ، و ب الوج

تقبل  اول مس ا تن الق، كم ا األخ اعر  أیض ب الش ك داع م ، و بالش عوب و األم ذه الش ھ

ذا المجال  ا : الوجود و غایة اإلنسان فیھ، كما داعب المظاھر الكونیة وأشھر رواد ھ إیلی

  .أبو ماضي، و میخائیل نعیمة، و جبران 

ا الشعوریة  فتتعلق باالنفعاالت و المشاعر التي طفت على سطوح القصائد  وبرزت  - أمَّ

ب المتلقيمن خالل طر ل، و قل ل/یقة الھمس التي طرق بھا الشاعر أذن، و عق و , المتقب

ي  ي المتلق ل، / الھمس لیس معناه االرتجال، و إّنما استخدام عناصر لغویة مؤثرة ف المتقب
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دع و  ین المب ة ب فتشعره بأّنھ أقرب إلى النص من غیره ، مما یستدعي المشاركة الوجدانی

اھیم الحب السامي، المتلقي، و بذلك تناول الشعر اء المھجریون بالھمس مواضیع عن مف

رزت  ك ب ي ذل ا ، و ف ـمقنط ، و األسـف الجارح و غیرھ و الفرحة الـعارمة، و الیأس ال

  .نسیب عریضة، و إیلیا أبو ماضي ، وجبران خلیل جبران : طائفة من الشعراء أشھرھم

ان من آثار التلقي الشخصیة النزوع إلى الواقعیة و الموضو - عیة، و ھما استجابتان قویت

ب الوصف المباشر و  ة تتطل ھ ، و الواقعی أثیر مباشر علی ا من ت ا لھم تجذبان المتلقي لم

ا  ة تضفي علیھ ة جذاب ب تعبیری ي قوال نص ف النقل األمین لحیثیات العالم الخارجي إلى ال

رق  وعیة ط ب الموض ا تتطل دع ، كم ل مب ة بك یة خاص ة و نفس مة فنی حة و بص مس

ضیع و القیم اإلنسانیة الخالصة التي بوساطتھا استطاع الشاعر المھجري أْن یوجھ الموا

ى / المتلقي  دف إل ھ تھ ي حیات ة مستقبلیة ف المتقبل إلى العزم على اتخاذ سلوكیات معیاری

  . إسعاده و إفادتھ في إطار زماني و مكاني معین 

ـمتلقي  ى ال ـواقعیة إل ري بال اعر المھج ـقل الش ـمتقب/ـ ن یط و ال ن المح ة ع ورا حّی ل ص

ذا الوسط مع  الوسط االجتماعي الذي عاشھ الشاعر ،  كما وصف سلوكیات الناس في ھ

ى  ذا الشاعر إل لبیة ، و بالموضوعیة یسعى ھ ة الس التركیز على بعض الفئات االجتماعی

ي  دریب المتلق ین و ت ع / تلق ة  م لوكیة و التربوی ف الس ض المواق اذ بع ى اتخ ل عل المتقب

ذا تحل ھر رواد ھ وعیة ، و أش فة موض یة بص ة و النفس راض االجتماعی ض األم ل بع ی

  .إیلیا أبو ماضي ، وإلیاس فرحات ، و القروي : المجال

 II – ةآثـار التلقـي البیئّیـ  

ع       ل  م ذي یتعام ال شك في أّن للبیئة أثر كبیر على المبدع ، فالمبدع الجید ھو ذلك ال

ول العالم الخارجي إلى عالم آخر تحكمھ سنن و مفردات تنتمي فیح, البیئة بكیفیات خاصة

و بذلك تتحول السنن و القوانین الطبیعیة إلى سنن و قوانین لغویة تتضافر , إلى عالم الفن

لبناء العالم الخاص بالمبدع ، و ال یكون لھذا العالم الجدید معنى دون أْن  یكون لھ ُموطأ 

ع قدم في دولة الجمال ، ھذا الجما ل الممتد في جذوره البیئیة ھو أقصى ما یمكن أن یتطل

د  رع جدی ا ف إلیھ المتلقي من أجل تغییر مـعطیاتھ الفـكریة حولھ ، و لذلك ظھر في أوروب
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و , و االنفعال, بـمحاولة فھم التأثیر الخاص للبیئة في التفكیر<< من الجمالیات التي تھتم 

خالل معرفة تفضیالت اإلفراد للبیئات المختلفة ، السلوك ، ثم محاولة فھم ھذا التأثیر من 

ا مفضلة  ا بأّنھ م علیھ تم الحك ي ی ات الت ـلك البیئ ة(ت ة إیجابی رة جمالی ر خب ر ) تثی ، أو غی

ة أو , )1(>>  مفضلة  ران أو الطبیع ي العم ة ف ة المتمثل ات الخارجی ھذا فیما یخص البیئ

ة یالت خاص ي تفض ا المتلق ن خاللھ دي م ي یب ا، والت وان و  غیرھ كال و األل ي األش ف

اد  تم النق د اھ داعي، فق نص اإلب ي ال ة ف األحجام ، أّما مـا یخص ترجمة ھذه العوالم المادی

ة، و الحضاریة  ـتماعیة، و الطبیعی ـبیئة االج أثیر ال الغربیون و منذ القرن الثامن عشر بت

ـرى   ك ی ي ذل ـداعي و ف نص اإلب لوب ال ي أس ـكریة ف ـیبوالیت"الف ـین ھ  -1828(  "  ت

ة ) م 1893 ـبیئة الزمانی ـأثیر ال ن ت ا و م ـجماعة و ثقافتھ ن ال ـنطلق م ـلوب ی أّن األس

ة , و الـعرقیة) الطـبیعة(و الـمكانیة , )التاریخ( ؤثرات الخارجی ـیرھا من الم ، و ) 2(و غ

ة  تجابة للبیئ ي االس الي ف د الجم ة البع انیین أھمی ین النفس زمن اتضح للدارس رور ال مع م

ي الخار جیة للمبدع التي یعكسھا بطرق ما في إبداعاتھ الفنیة المختلفة و منھا اإلبداع األدب

.  

انتر   الم ك ـد الع د وج ر "  Canter"لق اریین و غی ن المعم انین م بة للفن ھ و بالنس أّن

الي  ل الجم و العام المعماریین كان العامل األساس في االستجابة للبیئات المثیرة لالنتباه ھ

ة ) 3(شعور بالمتعة و الجمال المرتبط بال ، و منھ یمكننا أن نجزم بوجود تفضیالت جمالی

ة , بـیئیة تـظھر بالنصوص اإلبداعیة و خاصة الشعریة فتحدث استجابات نفسیة و عاطفی

دع و یعرضھا  ـنقلھا المب ي ی ة الت ـبیئات الجمالی ذه ال في المتلقي بطریقة غیر مباشرة ، ھ

ة و حضاریة، و للـمتلقي تـظھر في شكل ردود  ة و اجتماعی ـجابیة من مصادر طبیعی إی

ة ا جمالی ا الشاعر المھجري قیم ي استقى منھ ات الت م البیئ ذه , ھي  أھ ذلك تتشكل ھ و ب

ة مظاھر و ھي  ي ثالث ا ف ة نلحظھ ار جمالی المعایشة : البیئات في صور استجابات و آث

  .ثم المسایرة الحضاریة , و المقاربة االجتماعیة, الطبیعیة

                                                             
 .  59، ص   267ع ,عالم المعرفة ) التفضیل الجمالي : (شاكر عبد الحمید  –1
 . 94عبد المالك مرتاض ، الكتابة من موقع العدم ،ص :ینظر  - 2
  .   382المرجع السابق   ، ص :ینظر  –3
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  : المعایشة الطبیعیة –أ  

كـان للطبیعة تأثیر كبیـر في نـفسیة الشاعر المھجـري ، و الطـبیعة الحّیة ھي مصدر     

اة ـع الحی ھ شعراء المھجر مواضی ـكارھم و ,  ھام استـلھم من روا من خـاللھا عن أف فعب

ول  ك یق ي ذل اعوري"آالمھم و نزعاتھم ، و ف ـمھجر<<  " عیسى الن ـاء ال جـمیعھم  أدب

ة و عـشاقھا ا ، و , من أخلص أبناء الطبیع ـحب لھ و ال ا  عمیق و اإلحـساس بھ ـھم عمیق ف

ـفرح و  ـشقى، ت االتصال بھا ، یرون في كل ما فیھا أشیاء حّیة ، تحب و تكره  تسعد و ت

ا ، و  ون بھ ـناجونھا   ویستلھمونھا ، و یتمثل ـذلك ی م ل ب ، و ھ ـرجو و تخی تحزن ، و ت

، و تعد الطبیعة من ) 1(>>  مال قلوبھم و آالمھا ، و أشـواق نفوسھم و حیرتھا یـبثونھا آ

ي  ة ، والت یة الحدیث ات الرومانس ا االتجاھ ْت بھ ي حفل ة الت ادین الھام یع أو المی المواض

انحصر تأثیرھا في توجیھ الشعراء و خاصة المھجریین إلى التجدید في طریقة التعبیر و 

ة و المساواة و اإلخاءو ال, الثورة على القیود ى الحری ى , ـتشوق إل ـتام إل و االنجذاب ال

و التعبیر عنھا في صور و أسالیب , و وصـف ذواتھم من خـاللھا و االفتتان بھا, الطبیعة

ة  ي )2(مختلف ال الطبیع ـر الجم ن عناص تمدوا م ـریون أن یس تطاع المھج ذلك اس ، و ب

ذا عناصـر جمالیة فنیة بدیعة عن طریق التصویر و وا ھ الترمیز و التكییف الداللي ، فنقل

ة  تھ الجمالی تفزاز حاس ارة و اس ة إلث ات مختلف رق و تقنی ي بط ى المتلق ي إل ال الفن الجم

ـدى  ة ل ة طارئ ـل و استجابات جمالی ى ظھور ردود فع الذواقة ، مما یؤدي بالضرورة إل

ةالمتلقي ستظھر في شكل  اده الن معایشة طبیعی ـموقف  بأبع ـقیقیة لل ة ، ح فسیة و العاطفی

  .فتتغیر بھا األجواء و تتبدل بھا الظروف عن األجواء السابقة للموقف 

عر      ي الش ا  متلق ل إلیھ ي ینتق دة الت واء الجدی ذه األج ف و ھ ذه المواق م ھ ن أھ إّن م

ال و  ن جب ـادیة ؛ م ة م ـمظاھر كونی ل ب اخب و الحاف ـبیعة الص وُّ الط ـو َج ري  ھ المھج

                                                             
 . 98ص : أدب المھجر : عیسى الناعوري  - 1
 . 03ص : األقصوصة الرمزیة في شعر المھجر : محمود محمد عیسى : ینظر  - 2
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, ومظاھر مناخیة ؛ من ریاح  وعواصف, و نبات, و بـحار، و طـیور ,و أنـھار, سـھول

و أمطار  وغیرھا ، و لقد اتخذ الشاعر المھجري من ھذه المظاھر الطبیعیة ثالثة مواقف 

  :أساسیة تمكن المتلقي من معایشة ھذه الطبیعة وفق ثالثة صور  وھي 

  : الطبیعة جزء ال یتجزأ من المتلقي – 1 

ھ و نفسھ فحدیث الشاعر   ا بوصفھا جزء ال یتجزأ من كیان عن الطبیعة و عن مظاھرھ

ي جو تختلط  ھ ف ُیـمّكن الـمتلقي من معایشة نفس الـموقف و اعتبار الطبیعة جزء من ذات

ـیات  ا أب االت، و منھ ھ االنفع يفی ا أب ي إلیلی ـقصیدة  ماض ـفر"ب ي الق ع  "  ف ول م لیق

  )الخفیف(                     ) :                           1(الطبیعة

ـا  ابِ # َسئِمْت َنْفِسي الَحیاَة َمَع النَّ َ ّْت حَتى ِمَن األْحبـ   س َو مل

  )الخفیف:                                             (لیقول مع الطبیعة 

ِي َو ُشُموِعي الشـ           َیُك اللیلُ َراھب ِيُھُب َو األرُض كـلَھا ِمْحـر# َُولْ   اب

ـي الَفضـاُء أقـرأ فِیـِھ             ِ   ُسـَوًرا َما َقـرأُتَھـا فِي كَتابِ    #َو كتاب

ُول الّسواقِي             با فِي الَغابِ #  َو َصالتِي الـِذي َتـق   َو ِغنائِي َصوُت الصِّ

ـ            ِغیابِ ـمُس َذْوَب الّنضار ِِعنَد ال   #َوكُؤوسي األوراُق ألقْت َعلیھا الشَّ

ك  ي ذل ة و محاسنھا و ف وا بالطبیع ذین أولع رز الشعراء ال و منھ فإیلیا أبو ماضي من أب

یشعر قارئ دواوینھ بأّنھ <<  أّن في شعر أبي ماضي میزة إذ " عیسى الناعوري" یرى 

، و في موقف آخر یتجھ ) 2(>> یعیش في دنیا من الشموس و الزھر و بعطر األلحان 

ا " اإللھ الثرثار"لمتلقي لیؤكد لھ ھذا المعنى بقصیدة الشاعر مباشرة إلى ا : و التي مطلعھ

  )الخفیف)                                                         (3(

َُو َربٌّ          كْم َیلوُك الكـالَم َھذا اإللـھُ    #َزَعم الَمرُء إّنَمـا ھـ

                                                             
 . 123األعمال الشعریة الكاملة  ،ص : إیلیا أبو ماضي  -1
  .   99ص : أدب المھجر: عیسى الناعوري  -2
  . 630ص : المرجع السابق     - 3
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  :لیقول في األخیر 

  كُثراهُ ، كَنبتِـِھ ، كَحَصـاه #   ِمن الكَیاِن َو فِیِھ  أنَت ُجزءٌ                  

اُف أذاه    #كالَوروِد التِي تحبُّ َشذاَھا                  َ   َو الَبعوِض الذي َتخـ

ھ میخائیل نعیمةو ھذا  رآة لنفسھ و ذات ھ م ذا من ول , یخاطب البحر و یستفسره متخ إذ یق

  )المجتث(                              )        1" :(یا بحر"في مطلع قصیدة 

ّ◌ٌ◌ َفَكــرٌّ ؟#   أَمـا َتِعبـَت ؟ َعِجیـٌج      َكــرٌّ َفَفـرٌّ

  :لیقول أیضا 

  َعبٌد َو ُحـرُّ : َقلباِن    #َفكأّنَمـا فِیـك ِمثلـِـي  

ٌّر   #َوقفـُت َو اللیــُل داٍج     َو الَبحُر كرٌّ َو َفـ

ل األفَق َفجـرٌ #  َوعندَمـا َشـاَب لیلِـي     َو كحَّ

  كـوُن طيٌّ َو َنْشـرٌ #  َسِمعـُت َنھًرا ُیغنِي الـ     

  فِي الَبحِر َمٌد َو َجزرُ #  فِي الناِس َخیـٌر َو َشـٌر 

  : الطبیعة مالذ و رفیق للمتلقي – 2 

ذ الشاعر   أّما في ھذا الـموقف و ھو الشـائع و السائد في أغلب أشعار المھجریین ، فیتخ

ي , طبیعة و من مظاھرھا مالذا آمنا للتنفیس عن كربھ و آالمھمن ال و بذلك یجـذب المتلق

ا  اذج م ذه النم رز ھ ـھ و تفضیلھ  من  أب إلى الـتأمل في مـظاھر ھـذا المـالذ و االفتتان ب

ةأورده  یب عریض یدة  نس ي قص أني"ف ي و ش ا "  دعن ول  بمطلعھ )                                    2: (یق

  )البسیط(

  َحدیـُث َھـمِّ َو آالٍم َو أشَجً◌ـانٍ #  َدعنِي َو َشأنِي َو ھل َیعنِیَك ِمْن َشأنِي            

  : لیقول محتفال بالطبیعة 

  َفنحُن ًنحُن َعلى َعجٍز َو إمكـانِ #  َیا قلُب إْن َتُك ِفِ◌ي ُعسـٍر َو َمضَیَعـٍة         

الَفانِـي#  ا ِغَنـى َو ُعـروٍش ُنحـن َنملِكَھـا لنَ         ِ ة َو َجَمـاٌل لیـَس ب   َو َجنَّ
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  َنحتاُج فِیـِھ إلى َصـْحٍب َوُندَمانِ #  َو َمجلٌس َحـولُھ َتـزُھو النُّجوُم َو ال     

  يَوالُحسن َُوالُحبُّ ِ بأْمِري َوُسلطانِ #  ُھـنالَِك الكـوُن ُملِكي َو الَزماُن َیِدي     

  )مخلع البسیط)                           (1: (كما یھیم الشاعر بالغاب فیقول 

  َفلیـَس كالَغـاِب ِمْن َمَقـامْ    # أِصبِت َیا نفُس ، َفاْتَبعینِـي   

  أنا َو ُروِحي ، َو ال َحـَرامْ #   ِجئَنـاَك للَتَعـِري   !َیا غاُب 

ي اتخاذ الط القرويو لم یختلف  ة ف ي عن البقی ھ المفضلة، فف ھ و المرأت ة مالذا لذات بیع

اء"یدعو " الربیع األخیر"قصیدة  ي " لمی ائال ف ـطبیعة ق ي أحـضان ال ـعھ ف ـفرار م ى ال إل

  )البسیط)                                                     (2: (المطلع

  َنا ُمزِمٌع َسَفَراَو َموِسم الُحبِّ عَ #  لمیاُء َھذا َجبیُن الَفجِر َقْد َسَفرا  

  : لیطلب منھا مرافقتھ إلى حیاة الغاب 

  ِمَن الَریاحیـِن ُعًشـا لیًنـا َعِطـًرا#  َھیَّا إلى الَغـاِب إّني َقـْد َبنیُت لَنـا  

ا ُسـَرًرا     َ ھا ُحُصرا#  إَذا َسئِمنـا ُذَرى أفَنانِھـ ِ   ُمدْت لَنا األرُض ِمْن أْعشاب

" األمس"أثر الطبیعة على جسده و نفسیتھ الحزینة بقصیدة  نجبران خلیل جبراكما یؤكد 

  )الرمل)                     (3: (إذ یقول , موردا ھذا المعنى في بعض األبیات

ى َراقًصـا ِمـْن َمَرِحـي#  كنُت إْن َھبْت ُنسیَماُت الَسَحـْر        أَتلـوَّ

اَح َفأمـأل َقَدِحـيِخلُتـھ ا   #و إذا َما َسكَب الَغیـُم الَمطـْر       لـرَّ

ِي ِصحُت #  َو إذا الَبدُر َعلى األفِق طَھـْر       ُرب   "َھال َیسَتِحي"َو ِھي ق

أثر الطبیعة في اإلنسان و في نفسیتھ و اتخادھا الملجأ الحصین  إیلیا أبو ماضيو یلخص 

  )مخلع البسیط) (4: (قائال " قصیدة الطبیعة"و الصدیق األمین بقصیدة عنوانھا 

ـا    ً ـَك الكُروَبـا    #َروٌض إَذا ُزرَتـُھ كئِیبـ ِ َس َعْن َقلب ـ   َنفَّ

  َو ُینَسـى الَعاشـُق الَحبیَبـا    #ُیعیـُد َقلَب الَخلِـّي ُمِغـًرا   
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  : لیقول في األخیر 

ا َغریـٌب                 َ   أصبَح َعن أْرِضـِھ َغریَبـا #  أرٌض إذا َزاَرھـ

  : مستقل عن المتلقيالطبیعة كیان  – 3 

اه و       ي خفای في ھذا الموقف یقف الشاعر المھجري أمام كیان الطبیعة حائرا متأمال ف

رة  ذه الحی أسراره تارة، و مبجال و معجبا بھ تارة أخرى، وداعیا المتلقي إلى مشاركتھ ھ

ا أورده  ي نسیب عریضةو ھذه الدھشة و االفتتان ، و من أبرز نماذج ھذه الصورة م  ف

  )مخلع البسیط)       (1: (إحدى رباعیاتھ ، إذ یقول في الرباعیة األخیرة 

ـدق الَمرُء فِي الَبرَیـا                   لَشاَم َما ال َتـَرى الُعیـونْ #  لْو حَّ

ـٌم َخَفـٌي     َ كـونِ   #َمـا َحولَنـا َعال وُح فِي السُّ   ُتدِركُھ الرُّ

  َیَرى َو َیدِري الِذي َیُكـونْ #   كْم ُمبِصٍر ال َیَرى َوأْعَمـى   

ُـونْ    #َیا ویَح َمْن ال َیَرون َشیًئـا      ُحــوا الُجف   إال إَذا َفتَّ

ي قصیدة  ائرا " البحر الحزین"ویورد ف ھ ث ھ و حیویت ي عنفوان صورا تجسیدیة للبحر ف

  )البسیط)                                   (2: (إذ یقول  , على صخور الشواطئ

الَبحـِر َو األْمـواُج َھائَِجـٌة   ِ   َتعلو َو َتزیُد فِي َجأٍش ِمَن الَغَضبِ    #َمررُت ب

  َمكُسورًةَ◌ فِي َرشـاِش َشرٍّ ُمنَقلـبٍ #  َتالطـَم الّصْخـُر أْجَبـاال َفیقلُبَھــا  

لُت    ُ ِ    #َیا َصخاُب َما َفعلت َ : َیا َبحُر : َفق خـوُر ُتعاِدیَھا ب   ال َتَعـبِ َھِذي الصُّ

ف   ر یق ف آخ ي موق ةف ل نعیم ر  میخائی ى البش طوتھا عل ة و س روت الطبیع دیا جب متح

  )مجزوء الخفیف)                          (3: (إذ یقول " الطمأنینة"بقصیدة 

  ُركـُن َبیتِي َحَجرْ #  َسقُف َبیتِـي َحدیـْد   

  َو انتِحْب َیا َشَجرْ    #َفاْعِصفِي َیا ِریـاْح    

الَمطـْر  #  َو اسَبِحي َیا ُغیـوْم       ِ   َو اھطلِي ب
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   المقاربة االجتماعیة –ب  

ھ و  ع حاجت اوق م ا یتس ھ م ـقدم إلی ھ ی ـمة بمجتمع ـلة دائ ـلى ص ـكون ع ان أْن ی د للفن الب

و خضوع الشاعر << أغراضھ و غایاتھ سواء رضي عنھ المجتمع، أو واجھھ بصرامة 

ر الش ة لمسھا أكب ھ حقیق ع لمجتمع دون مجتم م ال شيء ب وا أّنھ >>  عراء بأنفسھم ، فعرف

و ھكذا تتعدد مواقف المجتمع من األعمال الفنیة،  فیقبل منھا ما یتفاعل ورغباتھ، و , )1(

ادة  ي الع ات ف ذه الرغب ة ، و ھ اة الیومی ین الحی ھ و ب یرفض أو یقصي منھا ما یفصل بین

و كل السلوكیات  و المعامالت االجتماعیة  ,مردھا إلى الـمسائل االقتصادیة، و األخـالقیة

فتتحدد ھذه القیمة , "من الخارج"المشتركة،  و في ھذه الـحالة یـأخذ الـعمل الـفني قیمتھ  

اة  روف الحی ایرتھ لظ دى مس ري أّن ) 2(بم ي األدب المھج م دارس رى معظ ذا ی ،  لھ

ى  دف إل ـعرھم یھ م و ش ي أّن أدبھ م ف تركون كلھ ـعراءه یش ق << ش اني خل ع إنس مجتم

أفضل، و أكثر إنسانیة و تآلفا و محبًة ، إلى خلق مجتمع أقوى و أكثر حریة ورقیا ، وإذا 

  ).3(>>  كانوا قد اختلفوا في اتجاھاتھم 

ع و المحیط     ى المجتم ھ عل رد بطبع و مما ال ریب فیھ أّن الشاعر المھجري شاعر متم

، و كان ھذا المجتمع ھو الذي أنضج ھذه رغم أّن ھذا الشاعر ھو ثمرة ھذا المجتمع ذاتھ 

ین الفكر << الثمرة  ع و ب ین المجتم و احتضن بذرتھا طویال في أعماقھ ،  فال انفصام ب

را  –المتمرد علیھ ألّنھ  ھ -أوال و أخی ن بیئت ى ) 4(>>  اب ون إل ذلك سـعى المھجری ، و ل

ـرسم أو إعطاء صورة تقریبیة واضحة عن خلفیات و سلوكیات المجتمعات األم ة، ب ریكی

ھ قصد إصالحھ و  داخل و إلی إقامة مقاربات حّیة تھدف إلى كشف ھذه المجتمعات من ال

  . تقویم اعوجاجھ 

إننا نلمس و نحن نرصد ھذه النماذج أو المقاربات االجتماعیة حرص الشاعر المھجري 

قي و عرضھا أمام المتل, على تشخیص مواطن الزلل و النقص من داخل ھذه المجتمعات

درك  ة  ـ / الم دث ـ ال محال د یح ا ق ا ، مم ارج عنھ ات أو الخ ذه المجتمع ي لھ المنتم
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اء  لوكیات أو االكتف ذه الس ف إزاء ھ اذ موق ى اتخ دعوه إل ة ت یة و عاطفی تجابات نفس اس

  .و ھي قیم جمالیة ذات تأثیر بارز على شخصیة المتلقي , باالنفعاالت الذاتیة

ا    ي طرقھ یع الت م المواض ض  إّن أھ رض بع اعي ع ال االجتم ي المج ون ف المھجری

السلوكیات و التصرفات االجتماعیة الـسلبیة في ھذا الـوسط الـجدید و بین أفراده  و منھا 

ا  ا م رز نماذجھ ذا الوسط، و أب ات ھ ین فئ اعي ب م االجتم ي و الظل ظاھرة الصراع الطبق

  )الوافر(     )              1: (قائال " الُعمال"في قصیدة  القرويأورده 

  َو الَح َعلى البَّرَیِة َغیُر َشمِسـھِ #  َمَضى َعصُر الَنخاسِة ِمْن َزَمـان ٍ    

َنحِسـھِ #   َزماَن كـاَن فِیـِھ الَعبـُد َیشَقـى      ِ   لُیسعـَد َقلـَب َسیِّـِده ب

قاِع َرْمِسِھ  طَواهُ الُمصلُِحونَ #  َفَما َباُل الَغنِـيَّ ُیِعیـُد َعْھـًدا   :  لیقول أیضا  ِ   ب

فلِسـِھ #   إذا َما الَجائـُع استعَصاهُ فِلًسـا                  ِ   ُیحوِّ لُھ َعلى الَمولى ب

ـفقراء و  ـنیاء و ال ـین األغ ـطبقي ب ذا الصراع ال ت ھ ى مق ھ نلحظ سعي الشاعر إل و من

ت و د ول ي . مضت  تفشي ظلم العبودیة و اإلھانة في ھذا المجتمع رغم أّن العبودیة  ق ف

اول  اعي یتن و ماضيالظلم و العبودیة و االستبداد االجتم ا أب ي  إیلی دم ف ر المع حال الفقی

ـعنوان ة ب یدة كامل ذلك قص ص ل رین، و یخص اء متجب ط أغنی ـفقیر"وس ي , "ال ول ف إذ یق

  )الكامل)                                                      (2: (مطلعھا 

ـِھ َمـَع الظلَمـاِء   َھـمٌّ ألـمَّ     ِ مقلتِـِھ َعـِن اإلغَفـاءِ #   ب ِ   فَنـأى ب

  َو الُحزُن ناٌر َغیَر ذاِت ِضیـاءِ #  َنفٌس أقاَم الُحزُن َبیَن ُضلوِعـِھ       

  :لیقول داعیا إلى ترك ھذا الظلم من قبل األغنیاء

َمالــِھ   ِ ُمسَتِعـِز ب ـل للَغنِـيَّ ال ُ   فِي الُخَیـالءِ  َمْھال لَقْد أْسَرفـتَ    #ق

َل الَفقیُر أُخوك ِمْن ِطیٍن َو ِمْن    ِ لَت َو َمـاءِ    #ُجب ِ   َماٍء ، َو ِمْن ِطیٍن ُجب

  َو َیكوَن َرْھَن َمَصائِـٍب َو َبـالءِ    #َفِمَن الَقَسـاَوِة أْن َتكـوَن ُمَنّعًمـا    
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اء، و ذل   ذخ و جاه األغنی ین ب ا ب ل فیھ ة یقاب راء، إذ كما یورد قصیدة مماثل ؤس الفق و ب

  )المتقارب)                                                        (1: (یقول منھا 

ُوا َو اشُرُبوا أیَُّھـا األْغنیاُء                 كَك الَجائُِعـوَن #   كل َ السِّ   َو إْن َمأل

َبَس الِخرَق الَبائُِسـوَن َو إْن #  َو ال َتلُبُسوا الَخـّز إال َجِدیـًدا                  ل

ھذا الظلم االجتماعي بانعدام مبدأ العدالة االجتماعیة الذي تتشدق  إلیاس فرحاتو لخص 

  )البسیط)                     (2: (بھ ھذه المجتمعات، و ال تطبقھ، فیقول  

ا#  َمعَنى الَعدالِة ُروٌح طاَر ُمـْبتِعـَدا      ُس فِي الكتبِ َو اللفظ ِجسٌم طَواهُ النَّ

عیُف الَقوَي الُمستبَد َو إْن     َیْقَو استبَد َو َما فِي األْمِر ِمْن َعَجبِ #  َیشكو الضَّ

ال ر الم ى ظھ . و السلطة, و الجاه, و كأّن الظلم طبیعة متجذرة  في اإلنسان الحاضر مت

ـغ ـنھا ال در و التفت شعراء المھجر إلى ظواھر اجتماعیة وسلوكیات إنسانیة أخرى، و م

الخیانة السـائدین في المحیط الجدید، و كأّنـھا شـیمة من شیم النباھة و الـفطانة و في ذلك 

  )الطویل)                                     (3: (قائال  القرويیحذر 

  َفِزْد َحـذًرا َمـا َزاَد ِذئٌب َتـَوُدَدا   #ألْمٍر ُیالقِیـَك الَفرنِجـي َباِسًمـا    

د َِو ُھَو َسقِیُمـُھ  َتَرا  َدا#   هُ َصحیـَح الوِّ   كَما َتكِسُب الُحمَّى الُخُدوَد َتـَوْرّ

لم یغفل بعض الشعراء عن الظواھر االجتماعیة السلبیة التي اكتسبھا المھاجر الشرقي و  

ورد  ك ی ي ذل ة ، و ف ة األمریكی اس فرحاتخاصة من الشباب بتأثیر الحضارة الغربی  إلی

ً في ا   )الرمل)    (4: (لنقمة على الشباب الُمقلد للغرب ، فیقول أبیاتا

ـا للَھـَوى      ُ الفِتیاُن ِمنَّ ِ إَمـاُء #  َینَشـأ ي   )(أْعبًدا ، َو الِغیُد للزِّ

ْمَعـاءَ    #قْل لُھْم َماَت َذُووكْم كلُھـْم       قِص َتدُع السَّ   و اْدُعُھْم للرَّ

  ِمْن ِرَجـاٍل ُذلُھم ُذُل نَِسـاِء #  ٌل ُمْفتِكـٌر َمـا َیْرَجـي َعاقِـ: لیقول أیضا 
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  )البسیط)                       (1: (كما یقول في ظاھرة انتشار المراقص اللیلیة 

تأِخیـِر #  لِلَغرِب فِي الَشرِق َعاَداٌت ُمَقدَمـٌة    ِ َى ب   كانْت َو َما َبِرَحْت أْول

ُولوا لُِكِل أٍب فِي الشَّرِق ُمْحَتـ    )(إنَّ الَمراقَِص أْبواُب الَمَواِخیِر #  رٍم  ق

د أورد   ة، فق ات الغربی ا في التعبیر عن التكبر و الجشع المادي المسیطر على المجتمع أمَّ

ذي انتشر " الطین"في قصیدة  أبو ماضيإیلیا  ى ال ذا المعن ا بھ ات یطرح فیھ الرمزیة أبی

  )الخفیف(               )             2: (إذ یقول , كثیرا بخاصة التكبر

ـي   ِوْجِھـَك َعنِّ   َمـا أَنا َفْحَمـٌة َو ال أنَت َفْرَقـدْ    #َیا أِخي ال َتِمْل ب

ـَرى َو إلیـِھ   :لیقول  ـدْ    #أنَت ِمثلِي ، ِمَن الثَّ ِي التِیُھ والصَّ   َفلَماَذا َیا َصاِحب

ً إْذ كنُت ِطفال َوَتغـُدو           یـًرا أْدُررْ  ِحینَ    #كنَت ِطفال ِ   أغُدو َشْیًخـا كب

  )البسیط)                              (3: (قولھ  فرحاتو في معنى الجشع یورد 

  للَجائِِعیـَن ِمـَن الُذؤَبـاِن إْن َشَبَعـا   #الذئـُب َیتـُرُك َشیًئـا ِمـْن َفریَستِـِھ  

  یْسَعى لَیسلَب طاِوي البطَن َما َجَمَعـا    #َو الَمْرُء َو ُھَو ُیداِوي البطَن ٍمْن َبَشـٍم  

فھذه النماذج و الصور الحّیة من الشعر المھجري ھي ومضات اجتماعیة درامیة للمجتمع 

و , الغربي، و حیاة ھذا الشاعر في براثنھا ، و من خاللھا یتضح نضج الشاعر المھجري

ذه ال ي احتضان ھ ـمتلقي ف ة إشراك ال ا، و من ثم ذه سعیھ إلى مقاومتھ ي ھ مواقف و تبن

  .الرؤى  االجتماعیة الفاحصة 

  

  

  :  المسایرة الحضاریة –ج  
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لوكیات      ن س ون ع ا المھجری ي نقلھ ة الت وداویة القاتم رة الَس رغم النظ راف , ب و أع

وا  م یغفل م ل ّ أّنھ ة إال ول الذاتی ى المی زوع إل راعات، و ن م و ص ن ظل ي م ع الغرب المجتم

ـذه ال ي ھ اني الحضاریة و الجانب  اإلیجابي ف ـیھ المع د ف ب تتجس ـو جان ات ، وھ مجتمع

م  امن رغ ي، و تض ع، و وع اد، و ترف اواة، و اجتھ ة، و مس ن حری ة م انیة الراقی اإلنس

ادئ  افس الحر و الشریف ، و ھي مب ة ، والتن الفروقات الدینیة، و االجتماعیة، و العرقی

ا ، و من خ ون قامت علیھا ثـوارت عدیدة في أوروبـا و أمریك ا سـعى ھؤالء الغربی اللھ

دھا م یج واء ل ي أج در المستطاع ، و ھ ة ق اتھم الیومی ي حی ھا ف ى تكریس ا , إل م یألفھ و ل

ـتصادي غط االق ا الض ي میزھ ـواء الت ك األج ـلیة، تل ـدانھم األص ي بل ـھجریون ف و , الم

ي الصراع االجتماعي، و تسلط الملوك و السالطین على الرعّیة، و كذا الفتن الطائفی ة الت

ـیرة من أنفسھم , تشتعل بین الفنیة و األخرى ة و ح ي أزم ـمھجریین ف ـع ال ا أوق و ھذا م

انوا <<   رب، و ك ي الغ ة ف ـیم الروحی ن الق را م ـددا كبی بھم ع ان یعج ة ك ـمن ناحی ف

دیدة بسبب , یرفضون قیمھ األخرى رة الش ى الحی م إل أو كانت تلك القیـم الثانیة تـؤدي بھ

ة ویتھم المختلف ا  ھ د م ى ح أثرھم )1(>>  إل ون ت ِف المھجری م ُیخ ھ ل ِّ ك كل ع ذل ، و م

ة ارة األمریكی ة, بالحض ا العلمی ة, و منجزاتھ روح , و األدبی یطرة ال م س ة رغ و الفنی

و كأّن الغرب و  ما أفاد أصحابھ منھ ، << الشرقیة، و مالمحھا النفسیة على شخصیاتھم 

ذه ا ھ ث إذا نحین ة بحی ھ المالمح الشرقیة  لیس إال ظالال حقیقی ا من رزت لن ھ ب الظالل فی

  ).2(>>  بروزا بّینا 

و الـدینیة، و التي دعت إلیھا , و السـیاسیة, لقد سایر شعر المھجریین المبادئ االجتماعیة

ھ  اآلخر  وبمثل م ب ؤالء الشعراء تعلقھ ت ھ ذلك أثب ة، و ب ا الحضارة الغربی ت علیھ و قام

ا ـبدأ المس ا م ن أھمھ امیة، و م ي الس دة ف زة مفتق ي می رأة ، و ھ ل و الم ین الرج واة ب

رأة"قصیدة  ماضي إیلیا أبوالمجتمعات  الشرقیة ، و في ذلك یورد  د " الرجل و الم لینتق
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ة، إذ  رأة الغربی ا الم ع بھ ي تتمت الحقوق الت فیھا َعقلّیة الرجل الشرقي إزاء المرأة موحیا ب

  )البسیط(              )                                   1: (یقول 

َى َم ُتحَتقـُر الَغـاداُت َبینكـم     َو ُھنَّ فِي الكوِن أْرَقى ِمنكم ُرَتَبـا#  إل

  َو كنُتْم فِي َشقـاِء الَمـرأِة الَسَبَبـا  #ُكنَّ لُكـْم َسَبَبا فِي ُكـلِّ َمكَرَمـٍة 

ًى  ُھـنَّ َخاِمالُت ُنھـ َرى َذَھَبـاَو لْو أَرْدَن لصَ   #َزَعمُتـْم  أنَّ   یَّـْرَن الثَّ

ي  ا المتلق و فیھ نلمس غیرة أبي ماضي على المرأة الشرقیة و رثاءه لحالھا المتردي داعی

ي , إلى المشاركة الـوجدانیة ـد ف ا ھو سائ ین الرجل ، كم ا و ب و تبني فكرة المساواة بینھ

  .المجتمعات الغربیة 

ا في مبدأ اإلخاء و المساواة بین الناس، فقد وق  أمَّ ي الحق أولع شعراء المھجر بالمساواة ف

ورد  ك ی ي ذل راف، و ف د و األع تالف العقائ م اخ ربیین رغ د الغ ات عن ات و الواجب فرح
  )البسیط)                                                 (2: (بعض األبیات قائال 

ُْم َنغِسل ا#   فِیـَم التقاطـُع َو األْوطـاُن َتْجَمعَنـا      لقلَب ِمَما فِیِھ ِمْن َوَضـِر ق

الَحَجـِر    #َمـا ُدمـَت ُمحترًما َحقِي َفأنَت أِخـي   ِ اللـِھ أْو آَمنـَت ب ِ   آمنـُت ب

ین " یا أخي یا أخي"بقصیدة  نسیب عریضةو بھذا الصدد یؤكد  مبدأ المساواة و اإلخاء ب

  )الخفیف(    )               3:(الناس للتصدي أمام المصاعب و األھوال قائال 

ُ أِخي َیا َرفیَق َعزِمي َو ُضعفِـي    ـدْ #  َیا ِ ْد إنَّ الُشجاَع الُمكاب ِ   ِسْر َو كاب

  َو أَنا َبعـَد َذا لُضْعفِـَك َسانِـدْ #  َفـإذا َمـا َعییـُت َتسنـُد ُضْعفِـي 

ا في ذم الحروب و الصراعات یـلیا إفقد أورد , و الدعوة إلى السلم و السالم و األمان, أمَّ
وطن "قصیدة  أبـو ماضي ذكر ال ى ی ا ..." مت ا آالم الحروب و آثارھ ـاعیة یستذكر بھ رب

  )المتقارب)                                (4: (على الشعوب  قائال 

یُف َو الِمْدَفـعُ #  ذكرُت الُحروَب َو وْیالتَِھـا           َو ما َصَنَع السَّ
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تَبـُة األْرَفـعُ #  تَِھـا َو كیـَف َتُجـوُر َعلى َذا         ُشُعوٌب لَھا الرُّ

الـَدِم َراَیاُتَھـا      ِ   َو كاَنـْت َُتـُذُم الِذي َتْصَنعُ #  َو َتْخِضـب ُب

اس و  ان الن و من المواضیع الھامة التي طرقھا الـمھجریون وسعوا إلى ترسیخھا في أذھ

ـحضارة  ایرة ال ـلم و مس ب الِع ـوضوع طل رقیین م ن الش ة م ابره و خاص ـناء من ي ب ف

  )الطویل)     (1: (إذ یقول ,"خذ العلم"في نتفة  القرويأروقتھ، و في ذلك یورد 

  َفقْد َیسَتفِیُد الَفیلُسـوُف ِمَن الِغـرِّ #  ُخِذ الِعلَم َیا ابنِي ِمْن َحكیٍم َو َجاِھـِل  

ْدُرهُ   َ رِّ َما َضـاَع قـ ِال َقـْدِر إَذا كاَن فِي َكفِ #  َو إنَّ َنفِیَس الـدُّ   ّيْ َوِضیٍع ب

م، و ضرورة االستفادة   ب العل ین صفة التواضع و طل ع ب بذلك یدعو القروي إلى الجم

الغرب  داء ب منھ، و المحافظة علیھ ، و في موقف آخر یدعو العرب و المسلمین إلى اإلقت

  )الكامل) (2: (في بناء الجامعات العلمیة كما یبنون الجوامع للصالة، إذ یقول 

كِل َحِدیـثِ #  ا ُمسلُموَن َنصیَحًة ِمْن ُمْخلٍِص یَ  ِ   َیتلو َمَحاِمَدكْم ب

یكـْم   ِ َجاِمِعكم كـَرأي َنب ِ ِي ب   كْم آیٍة ِمنُھ لُكـْم َو َحِدیـثِ #  َرأی

  )(ألَحقُتُموهُ َعالَمَة التأنیث #  ال َخیـَر فِیـِھ لُمْسلِـٍم إال إَذا  

ى و العلم وحده ال یكفي إلحقاق الحق و  ذا المعن العدالة ما لم تسانده القوة المادیة و في ھ

)                                                               3: (ھذا األساس الذي تقوم علیھ حضارة الغرب، فیقول  إلیاس قنصلیورد  

قِْسِطــِھ األْحكا   #كْن َقوًیا لَتْجَعَل الحقَّ َفْرًضا       ِ َى ب   )الخفیف(َما َیَتول

ٌر                ِمْن َرِحیٍم ُیِغیُث َمْن َیَتَعاَمى#  ظالِـٌم َیفَتُح الَنواِظَر َخْیـ

ُخُمـوٍل  : إلى أن یقول  ِ اِس َناِعٌم ب ـى ِمَن الَقـَويِّ اْحتَِراَمـا #  أْسَخُف النَّ   َیَتمنَّ

  

ا في مجال المعتقدات الدینیة الراسخة في المجتمعات الغر    ون أمَّ بیة ، فقد آمن المھجری

ة من رجال  م فئ م أھ ل المھجریین ھ ي ، و لع دأ حضاري غرب بحریة األدیان، و ھو مب
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ات  امي عن الفروق دیني، و التس امح ال اني التس ـوا بمع ذین آمن ـدیث ال ي الح ـر الغرب الفك

ان  رام األدی ب، و احت ذ روح التعص ة و نب ت األدب << الدینی ي جعل زة الت ا المی و لعلھ

ي ال ارزة ف ھ الب ـحتلُّ  مكانت مھجري یظفر بما نالھ إلى الیوم من التقدیر و اإلعـجاب ، وی

دیث  ي الح اریخ األدب العرب ول )1(>>  ت دي یق ى العقائ ذا المعن ي ھ ران، و ف )                                                     2: ( جب

  )البسیط(

اِس َحقٌل لیَس یَ     َغیُر األلى لُھُموا فِي َزْرِعِھ َوَطـرُ #  زَرُعـُھ  و الدیُن فِي النَّ

َنِعـیِم الُخلـِد ُمبتشــَر     ِ ـاَر َتْسَتِعـرُ    #ِمْن آمـٍل ب   َو ِمْن َجُھوٍل َیَخاُف النَّ

ـُدوا     ِ ا َولْو ال الَثواُب الُمْرَتَجى كَفـُروا   #َفالقوُم لْو ال ِعقاُب الَبعِث َما َعب   َرّبً

ا  ا دع اتإلكم ن    ـیاس فرح اس م ع الن ـھا تمن ـدینیة؛ ألنَّ ـعائر ال ة الش ة ممارس ى حری إل

  )الكامل)                                       (3: (لیقول , الوقوع  في الظلم

ِھـم    ِ   ِعیَسـى َو آل ُمحمـٍد لُِمَحَمدِ #  َدْع آل ِعیَسى َیْسُجدوَن لَِرب

دِ #  لـًة  َفُیَوِحدوَن َو ُیشِركوَن َجَھا   ُمَوحِّ ِ   َو الموُت َیْخلُط ُمشرًكا ب

ُق أنَّ لًِصا ُمؤِمًنـا    ِك ِمْن َشرْیٍف ُملِحـدِ #  أَنا  ال أَصدِّ   أْدَنى لَِرب

وعي السیاسي الحضاري، و ضرورة  ى ال في المجال السیاسي ركز شعراء المھجر عل

ـادا ـرك ع ادة،  وت ة والق ع الساس ـلوكیاتھم م ي س رب ف ـقلید الغ رقیة و ت عوب الش ت الش

ورد  دد ی ذا الص ي ھ ا ، و ف ا و قادتھ دیس ملوكھ ي تق ة ف رويالعربی وان   الق ة بعن نتف

  )البسیط) (4: (یسخط فیھا على تصرف بعض الُوصولیین إلى السلطة،إذ یقول " ُتقبلون"

لـوَن َیـَد الطاِغـي ُمَفاَخـرًة      ِ قب ُ كـْم َقـْد َبلْغُتـْم َذرَوَة الشَّ #  ت   ـَرفِ كأنَّ

فـَع َتْجِشَمـًة    یًتا َعلى الكتِفِ   #إنَّ الذلیـَل َیُعدُّ الصَّ ِ ْعِل َترب النَّ ِ   َو الَضْرَب ب
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ا  وبأمَّ ورد بقصیدة  رشید أی ان"، فی رور الزم ھ " م ھ عن وعی ر ب لوكا حضاریا یعب س

إال  السیاسي الراقي إزاء القادة و األمراء في مقابل طائفة من الفضولیین الذین ال یجدون

  )المتقارب)                               (1: (التھلیل و التمجید ،إذ یقول 

  َقِریًبا َیُمـرُّ األِمیـر ْ : َفَقالوا #   لَماذا الَضجیُج ؟ َو َما الَخَبُر ؟       

ـا َرأیُت َجمیـَع الَبَشـِر      ً ألْمـٍر َحقِیـرْ #   َفلمَّ وَن َجْھال   َیُضجُّ

َعیـِن الفَِكـِر  َوقفُت َبِعیـدً   ِ َمـانْ #  ا ب   أَراقُِب َوْحِدي ُمُروَر الزَّ

اتھم   ي مجتمع ین ف وه آمل و بذلك لم یترك الشعراء المھجریون مجاال  حضاریا إال وطرق

د  ون ق ذلك أیضا یكون ات الغرب الحضاریة، وب رھم من مجتمع داء بغی اإلصغاء و االقت

لمجتمعات، و تربیتھا على الذوق السلیم و أسھموا بأشعارھم و أفكارھم في إصالح  ھذه ا

وي، و إمتاعھم بالخبرات الجمالیة الشخصیة و البیئیة قصد بناء ذھنیة متمیزة  السلوك السَّ

ي  في المتلقي یكتمل فیھا الجمال الطبیعي بالجمال الفني في وحدة و تناسق، كما أسھموا ف

ة   ة فنّی ورة تجدیدی ق ث ع<<  تحقی ي بجمی ي الشعر العرب بالد  ف ع ال ي بجمی بالد العرب ال

ا بخطى  ي، فمضوا وراءھ اء الشرق العرب ة من أبن اال كامل العربّیة، قادْت جیال، بل أجی

عرنا  ي ش اھره ف د ومظ ذا التجدی اع ھ تقرت أوض ى اس يء حّت ى ش وون عل ة، ال یل ثابت

 ً  ).2(>>  الحدیث، وأصبح ما عداھا تقلیدا سخیفا
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  نتائـج و فوائـد 

ى  و من خالل ص إل ي نخل ى المتلق ة عل ـجمالي البیئی ـتفضیل ال ـار ال ة آث ل و مناقش تحلی

  :بعض النتائج، و أھمھا 

ة، /  ُیعدُّ المبدع  - ات فنی ى جمالی ة إل ة الطبیعی ال البیئ ة جم ي ترجم الفنان عامل أساس ف

ة نصیة , فیحول السنن الطبیعیةو االجتماعیة ات جدلی ة و عالق نن فنی و الحضاریة إلى ُس

  .حكم عالم النص الداخلي لذلك اھتم األوربیون بالجمالیات البیئیة في الفن و اإلبداع ت

المتلقي بالمتعة والجمال في تقبل البیئة في النصوص اإلبداعیة لھو دلیل على  إّن شعور -

ي ي المتلق ة تحدث ف  تمكن المبدع من ترجمة جمالیات العالم الطبیعي إلى قیم جمالیة فّعال

  .الَمَھاري، فتمكنھ من تغیر بعض مفاھیمھ  و بعض سلوكیاتھ ور النفسي ھذا التأثی

ا  - إّن  من أھم مظاھر و آثار االستجابات الجمالیة البیئیة في شخص المتلقي حصول م

ي المشھد بالمعایشة الطبیعیةیسمى  ا المتلق ة یحتضن فیھ ة الجمالی ة من المتع ، و ھي حال

يالطبیعي بكل حیثیاتھ و معالمھ بفع ال المتلق ى /ل النص المطروح أمـامھ، فانتق ل إل المتقب

ا  : أجواء غیر األجـواء الحقیقیة الـتي تحتضنھ وفق ثالثة مـواقف أو صور یحیا في كنفھ

ون  ا أن تك زأ و منھ ة جزء ال یتج ي الطبیع ن المتلق ي /م دماج كل ة ان و حال ل، و ھ المتقب

ذه بالمشھد البیئي الطبیعي، فتتشابك األحاسیس و الم ة وتعمل ھ الم الطبیعی ع المع شاعر م

ي  یة للمتلق ـویة و النفس الم العض ة المع ى إزاح ـرى عل الم األخ ھر /المع ل  وأش المتقب

  إیلیا أبو ماضي ، وجبران خلیل جبران  : المبدعین البارزین في ھذا المجال 

ف الشائع و/أمینا للمتلقي  أن تكون الطبیعة مالذاوثانیھا  و الموق ل، وھ ي المتقب ـد  ف السائ

دعین نسیب  ذا المشھد من المب رز رواد ھ ـالشعر المھجري، وأب ة ب معظم أشعار الطبیع

  .عریضة، وإیلیا أبو ماضي، وجبران خلیل جبران 
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ا الموقف الثالث واألخیر، فھو  المـتقبل و فیھ /عن المتلقي  وقوف الطبیعة ككیان مستقلأمَّ

ؤثرة ف ة م ي شكل صور مادی ة ف ي األولُتجسد الطبیع دع(ي المتلق اني) المب ي الث  والمتلق

  عریضة، و نعیمة : ومن أبرز رواد المشھد طائفة من الشعراء ) المتقبل/المتلقي(

متفحصة للواقع  مقاربات اجتماعیةمن  أبرز االستجابات الجمالیة البیئیة كذلك حدوث   -

حة و ورة واض ـینتقل بص ـمبدع ، ف یط ال ي مح اني  ف اعي و اإلنس ى  االجتم رة عل مباش

دع، و /المتلقي  ع المب ة عن مجتم ة وافی ـبرات اجتماعی المتقبل الذي یـضطلع بـمعالم و خ

اھر  الذع لمظ دي ال ابع النق ة الط و غلب ات ھ ذه المقارب ز ھ ا یمی ھ، و م ن مجتمع ا ع ربم

ف و  ق كش ن طری داخل ع ن ال الحھ م د إص ي قص ع العرب ي المجتم ائدة ف ة س اجتماعی

ةتشخیص مختلف أمراضھ،  ل , و وصف الحلول الناجع د نق دع ق ذا المب ذلك یكون ھ و ب

ي  ى المتلق ة، و أمراضھا إل ي /صورا حّیة عن خفایا البیئة االجتماعی ل للمشاركة ف المتقب

ة  إیجاد الحلول أو اتخاذ المواقف المختلفة ، و بذلك تـحدث االستجابة إلى تبني ھذه الَمھم

اعي : ألمـراض االجتماعیةالجلیلة ، و من أبـرز ھـذه المظالم أو ا الظلم و التسلط االجتم

وانتشار السلوكیات االجتماعیة السلبیة , ، و صراع الطبقات ، وضیاع العدالة االجتماعیة

  .الشاعر القروي، و إیلیا أبو ماضي ، وإلیاس فرحات : ، أّما أبرز رواد ھذا المجال 

جم بإبراز المبدع لبعض المـبادئ التي تتر تجربة المسایرة الحضاریةو في األخیر تأتي -

ى  اریة إل الة حض ورة رس ي ص ا ف عیھ لنقلھ ي،و س ـمجتمع الغرب ي ال ـسامیة ف ال

أثر , المتقبل،و العمل على تكریمھا في مجتمعھ/المتلقي أو في مجتمعات أخرى و یعزى ت

  مما ساھم) الشـرقیة(المبدع بھذه المبادئ إلى فقدانھا تماما في مجتمعاتھ األصلیة 

 والعلمیة,ي تأخرھا الحضاري في أشكالھ االجتماعیة، واالقتصادیة والسیاسیة والدینیةف 

والرجل فكرة المساواة بین المرأة : ومن أھم المبادئ التي أشاد بھا المبدع في نصوصھ

و االجتھاد في العمل،وامتالك القوة المادیة  , والتضامن اإلنساني والسلم وطلب العلم

صب الدیني والفرقة العرقیة، والوعي السیاسي والحضاري بفكرة العلمیة، ونبذ التع

السلطة بین التشریف والتكلیف، ومن أھم رواد ھذا المجال طائفة كبیرة من شعراء 

.إیلیا أبو ماضي، وإلیاس فرحات، ونسیب عریضة ، والقروي: المھجر و أبرزھم  
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عر ـاألسلوبي إلى إجراء مقاربة موضوعیة للشلقد سعینا و من خالل ھذا المنھج  

وإجـراءاتھا الـنافدة, المھجري الـحدیث من خالل أبـرز التیارات األسلـوبیة   

في الساحة النقدیة ، وھذا قصد رصد وتحلیل مختلف التشكیالت في لغة ھذا الشعر 

ي آخر وبذلك نكون قـد كشفنا عن الجانب الفني اإلبداعي الكامن فیھ، ثم التطرق ف  

فصٍل إلى التأثیرات الجمالیة الحاصلة على مستوى المتلقي ، ولقد ساھمت الفصول 

الثالثة األولى في تتبع الـبناء الفني للظاھرة المھجریة من خـالل عرض مختلف األنساق 

و , واألنساق الصوتیة اإلیقاعیة,والتعبیریة الجماعیة, اللغویة ذات األبعاد النفسیة الفردیة

ة ، والتصویریة، ثم الرمزیة، كما ساھم الفصل األخیر في تناول البناء الجمالي الداللی

قـطب الُمبدع، وقـطب الّنص : الحاصل من خالل ثالثة أقطاب ھي  

ثم قطب المتلقي لتحقیق التواصل الجمالي الـقائم على وصف ظـاھرة الـتفضیل الجمالي 

.وآثاره في المتلقي , بتحدید مصادره  

معایشتنا للشعر المھجري الحدیث، وحیاة مبدعیھ الشخصیة والفنیة ترسخت ھكذا وبعد  

:مھاـوأبعاده المختلفة في شكل نتائج وأھ تھفي أذھاننا بعض القناعات  حول طبیع  

ومن خاللھ, ر ارتباطا وثیقاــ ارتباط الشعر المھجري ـ عموًما ـ بنفسیة الشاع  

وحضاریة في صور, ریةـوفك, اعیةواجتم, عّبر ذلك المھاجر عن مواقف إنسانیة   

بل أبدى ھـذا المھاجر , رف الفكري، أو العرقي، أو الدیني ـأنیقة بعیدة عن التط   

.وحسن التكیف مع األجواء الجدیدة، مما جعلھ رجال عالمیا بامتیاز, اللیونة في أحكامھ  

حدة الوجود تؤمن بو, ـ أضفى ُجّل الشعراء المھجریین على أشعارھم معاٍن روحیة سامیة

ونبذ الصراعات والـفروق , فدعوا إلى المثل الـعلیا, والمصیر المشترك  

.والنزاعات بمختلف أشكالھا, اإلنسانیة   

اللغةـ َنَ◌زَع شعراء المھجر في منظوماتھم إلى التجدید واإلبداع في جمیع مستویات   



 485

.لغة الضادوافتنانھم ب, الشعریة، ولم ینفوا تشبثھم بالموروث األدبي الشرقي    

لسفیة قدیمة وحدیثةــ تجسدت في الشعر المھجري تأثیرات فكریة، وأدبیة، وف  

ولم یخل من النزعات الصوفیة الشرقیة، وال من التأمالت الفلسفیة القدیمة، وال حتى من  

.تأثیر الحركات األدبیة الحدیثة في أوربا وأمریكا، وخاصة الرومانسیة والواقعیة  

: ومنھم) ص(ء المسیحیین بالدین اإلسالمي، وشخصیة الرسول الكریمـ تأثر جّل الشعرا

كما تأثروا, إلیاس فرحات، و إلیاس قنصل، والقروي، وجورج صیدح   

: وأسالیبھ، إلى حّد أّن بعضھم اعتنق  للدین اإلسالمي، ومنھم القرآن الكریمبلغة   

.إلیاس طعمھ ؛ وھو شاعر مھجري من البرازیل  

:ت التي ترسخت لنا من خالل ولوج المنھج األسلوبي فھيأّما أھم القناعا   

 ـ الشك في موضوعیة المنھج األسلوبي، و براعتھ في كشف، ورصد البناءات

الفنیة و الجمالیة في النص الشعري اإلبداعي، لما یمتاز بھ من رحابة ومرونة    

.وقدرة على مقاربة النص األدبي في أي ظرف، و أي مستٍو كان علیھ  

المقاربة األسلوبیة تتجسد معالم الشعریة المنشودة من خالل مبدأ الشمولیة  ـ في  

.كوھین ,تودورف: والدّقة العلمیة، وھي قناعة لم یخفھا بعض النقاد الغربیین أمثال   

 ـ ال جدوى من التشكیك في شرعیة األسلوبیة، وانبعاثھا كـعلم حدیث، وفـّعال 

ستویاتھا اللغویة ، وفي سیاقاتھا الخارجیةفي تناول النصوص األدبیة من جمیع م  

.الذاتیة، والتاریخیة، واالجتماعیة، والفكریة   

بل , وآلیاتھا النقدیة ال من خالل التنظیر أو التقعید المسّبق, ـ تستمد األسلوبیة إجراءاتھا

.من خالل التطبیقات العملیة في میادین النص المختلفة   
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ي تأسیس أسلوبیة عربیة ھو ھدف نبیل ومرغوب      ـ إّن تفكیر بعض النقاد العرب ف

فبرغم الجذور الغربیة للـمنھج األسلوبي،  فإّن طائفة واسعة من الباحثین العرب     

استطاعت أن تثبت جدوى  المنھج في احتواء النصوص العربیة بھذا نضم صوتنا إلى 

.ة عربیة حدیث في محاولة ترسیم أسلوبیة"  صالح فضل" صوت الدكتور  

نخلص , وبعد ھذه المالحظات العامة حول الشعر المھجري، وطبیعة المنھج األسلوبي 

:وھي, مدونة في نقاطالإلى أھم النتائج المتوصل إلیھا من خالل الـتشكیل األسلوبي ب  

نسجل بروز, )التكوینیة(ـ في التشكیالت األسلوبیة ذات األبعاد الذاتیة والـوجدانیة   

)صوفیة، تأملیة، ذاتیة(ة، التي تعبر عن نزعات إنسانیة فردیةبعض السمات اللغوی   

) الحنین، الحّب، الّسخط،الشفقة(في األنا المھجریة، أو عن عواطف وجدانیة مختلفة 

. وھي سمات شكلیة و مضمونیة   

نسجل نزوع الشاعر المھجري إلى القوالب , ـ في التشكیالت األسلوبیة الـتعبیریة

الشعریة المحافظة على الشكل، والقالب القدیم ، وتردید األغراضالتعبیریة القدیمة ب  

.كما نسجل اقتحامھ للقوالب التعبیریة التجدیدیة التي أبدعھا األندلسیون شكال ومضمونا   

اإلیقاعات  نسجل تنویع الشاعر المھجري  بین, ـ  في التشكیالت األسلوبیة اإلیقاعیة

لضوابط، اواتجاھھ إلى التجدید في ھذه ,)قوافيالعروض وال(والضوابط الصوتیة القدیمة

بالتنویع في األبحر والقوافي داخل القصیدة الواحدة، وإكثارھم من الجوازات الشعریة، 

.وكذا تردید بعض األوزان المستحدثة عند األندلسیین  

ـ أّما في التشكیالت األسلوبیة النظمیة، فلم یخترق الشاعر المھجري نظام التركیب 

ّ في بعض المواقف البالغیة ؛ كاإلكثار من الحذف والتكراراللغوي  أو , للعربیة، إال

بعض المواقف التجدیدیة ؛ كاللجوء إلى صیغ صرفیة ُمـستحدثة أو المزج بین اللغة 

ومـا یمیز التركیب  ,أو الخاصة في تركیب واحد, الفصیحة وبعض اللغات العامیة

لتراكیب المتداولة والمـستحدثة، وتنظیمھا المھجري الشعري ھـو النزوع إلى تـوظیف ا
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في القصیدة باالعتماد على أسالیب التكرار، والتردید والتـماثل، والـتقابل بین األبیات في 

.مختلف االتجاھات  

لجأ الشاعر إلى توظیف وحدات لغویة ذات أبعاد , ـ وفي التشكیالت األسلوبیة المضمونیة

قاطع فیھا بین دالالتھا الجزئیة والكلـیة َفَحّول مرجعیة واقعیة، وأخرى ذاتیة شخصیة 

القصیدة إلى مجموعة مجاالت داللیة مختلفة،  كشفت بدورھا عن عالقات داللیة بارزة 

.التضاد، الترادف، التدرج، التداخل، التنافر:أھما   

ختلف مأغنى المھجریون أشعارھم , ـ وفي التشكیالت األسلوبیة التصویریة والرمزیة

، وھي عوامل ساعدت )االستعارة ( والحسي) الكنایة, التشبیھ(لتصویر التقریريوسائل ا

أّما في , )التغریب، الغموض التكثیف (على بروز بعض األغراض التصویریة الحدیثة 

فقد اتكأ المھجریون على الكنایة واالستعارة التمثیلیة، فانتقلوا من , التشكیالت الرمزیة

ّھاحدود العبافي الرمز الجزئي  ّي الذي یشمل لقصیدة كل .رة إلى الرمز الكل  

ـ  في التشكیل الجمالي أظھرت الدراسة األبعاد الجمالیة للبناءات الفنیة بالتركیز على أثر 

اللغویة، الذاتیة ( ھذا البناء الفني على المتلقي من خالل رصد مصادر التفضیل الجمالي 

.خصیا وبیئیاللوصول إلى آثار ھـذا التفضیل على المتلقي ش)   

د ُ فھل تراني وقفت مـن التجربة الشعریة المھجریة موقف المعجب الذي قـد :  َ◌وَبْعـ

یزوغ بھ الھوى عن قصد؟، أو أّنني رصدت ھذه الظاھرة بصدق أسلوبي وموضوعیة 

نقدیة، وَحْسُب ھذه الدراسة أّنھا حاولت اإللمام بحیثیات ھذا الشعر الظاھرة، وال نّدعي 

تشافھ، وال الكمال في درسھ، بل نأمل أن نكون قد ساھمنا بـھذا الـعملالّسبق في اك  

وإنارة جوانب خفیة في الشعر المھجري , في دفع البحث األسلوبي خطوة إلى األمام 

.   الحدیث، قد تاه عنھا غیرنا من الباحثین  

 ملحق تراجم الشعراء المعتمدین 

  : من المھجر الشمالي -أ 

  ـ أ ـ                                                
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و ماضي  – 1 ا أب ا   )م 1957 -م 1889: (إیلی ال، فم ة الح ة رقیق ي عائل أ ف ة، و نش ي الُمحیدث د ف ول

ـعیشھ   ي سنھ الحادي عشر تحصیال ل تمكن أن یتلقى الدروس االبتدائیة إال خلسًة،  غادر إلى مصر ف

نظم )الزھور( في القاھرة مجلة  ، و كان قد أنشأ)أنطوان الجمیل(و فیھا لقیھ  و ماضي ی ا جعل أب ، مم

م . بواكیره و یعرضھا على جمیل لنشرھا ھ ل ا ، و لكن د إحدى عشر عام ن مصر بع ان م ى لبن عاد إل

ان  ي لبن ة و ال االستقرار المنشود ف اني(یجد الحری م العثم ة )الحك ى مدین اجر إل اد لیھ ) سنستاني(، فع

راد(المتحدة األمریكیة حیث كان أخوه البكر في الوالیات ) أوھایو(بوالیة  ل التجارة  )  ُم ي حق یعمل ف

عاره  راح ینشر أش عر، ف األدب و الش ام ب اود االھتم م ع ویال ث ا ط ال الحرة زمان ى األعم فانصرف إل

ة سنة " مرآة الغرب"و جریدة " الفتاة"بجریدة  ى الرابطة القلمی ن انضمامھ إل  1920بنیویورك، و أعل

  .م 

  ) . 1(الجداول، و الخمائل، و بئر و تراب، والذي طبع بعد موتھ: ھر دواوینھ و من أش

   - ج-

ران  – 2 ن سعد : )م1931 –م 1883: (جبران خلیل جب ل ب ن میخائی ـبران ب ن ج ل ب ران خلی ھو جب

روت   م ببی ان ، تعل رى بلبن دة بش ي بل ـد ف اني ، ول عالني اللبن اروني البش ران الم اد یوسف جب ن أحف م

ـنة , شھرا بباریسوأقام أ ـریكیة س دة األم ات المتح ى الوالی ھ  و  1895ثم رحـل إل ع بعض أقارب م،  م

ـباریس سنة  ـربیة ، ف ي  1908منھا إلى بیروت لیتثقف باللغة الع ون ف ى إجازة الفن ن حصل عل م ، أی

ویر  ا. التص ى أمریك اود الھجرة إل ي ن, ع ـلمیة لت ة الق س الرابط ـن أس ورك أی ي نیوی ـأقام ف ي ف ر ف ش

ة )  .2(أحضانھا أشعاره و دراساتھ  اره النثری ن أشھر آث الموسیقى : مات و دفن في مسقط رأسھ، و م

اره  ، وعرائس المروج، و األرواح المتمردة، و دمعة و ابتسامة، و األجنحة المتكسرة ، و من أشھر آث

  ) 3.(و الّنبي  ویسوع ابن اإلنسان , المواكب:الشعریة 

  

  –ر  -                                                  

ة  ) من قرى لبنان(ولـد في بسكنتا : )م 1941 –م  1871: (رشید أیوب  – 3  أین تلقى دراستھ األولی

ام  اریس ع ى ب افر إل م س زة  1889ث دة وجی ا م ام بھ نوات( م ، فأق الث س تر ) ث ى مانشس ا إل ، و منھ

ـم ھاجر)  بریطانیا( ورك  لیتعاطى التجارة ، ث ى نیوی ین و , إل ـشعراء المھجریین المحلی ن ال ـكان م فـ
                                                             

 29ـ  17، لبنان، ص  1992بیروت ،,  1بر ،إیلیا أبو ماضي  ، دار الشروق ، طجمیل ج: ـ ینظر  1
  . 702ـ  701م  سوریا ، ص  2006،دمشق   1ط, ، وزارة الثقافة  2خالد محي الدین البرادعي ، المھاجرة والمھاجرون ، مج : ـ ینظر  2
  . 1093حنا الفاخوري ، تاریخ األدب العربي ، ب ط ، ب تا ، ص : ـ ینظر  3



 489

ي  ن ف وفي و دف ى أن ت ـعر إل ـرض الش ي ق تمر ف وقین، واس روكلن(المرم ھ )ب ھر دواوین ن أش ، و م

  ) .1(األیوبیات ، و أغاني الدرویش ، وھي الدنیا  : الشعریة 

  - ن  -

ي سوریا ):م 1950 –م  1880: (ندرة حداد  – 4  د بحمص ف د , ول ب عب و ھو أخ الشاعر و األدی

د وصولھ  1847المسیح حداد ، و قد ھاجر إلى أمریكا عام  م عن عمر یناھز تسع عشرة عاما ، و عن

بالد  ة ال تعلم لغ على العالم الجدید أخذ ینشد عمال ، و قد بلغ ما تاقت إلیھ نفسھ من األعمال ، و شرع ی

نظم  ورك  و و حیاة أصحابھا ، و في بـلد العجائب راح ی ـوفي بنیوی ـتى ت ـزعة صوفیة ح ي ن الشعر ف

  ) .2(أوراق الخریف :من أشھر دواوینھ 

ا : )م 1942 –م  1887: (نسیب عریضة  – 5  و ھو نسیب بن أسعد عریضة من حمص بسوریا بھ

د نة , ول ق س ى التح ھ، حت ى علوم ا تلق ي  1900و فیھ یة ف ین الروس دار المعلم ل"م ب رة الخلی " ناص

د ال ي الدراسةفشارك عب ة ف ل نعیم داد و میخائی ورك عام . مسیح ح ى نیوی اجر إل أ  1905ھ م، و أنش

دى"، و جریدة "مرآة الغرب"ثم تولى تحریر , "الفنون"مجلة  ھ"الھ اره دیوان ن أشھر آث األرواح "، و م

  ). 3(حدیث الصمصامة ، و دیك الجنة الحمصي : ، و قصتین نثریتین"الجائرة

ھ بمدرسة :)م 1978 –م  1889(: نعمة هللا الحاج  – 6  ى علوم ان، و تلق ي لبن ة عرزوز ف ولد بقری

ا عام  ,القریة، ثم ھجر المدرسة  ا استطاع أن یكسب  1904لیرحل إلى أمریك م، فاشتغل بالتجارة كم

رب  ربین الع بعض المغت الھ ب ل اتص ة بفض االت. ثقاف ـكتب مق دأ ی دة ,ب ي جری رھا ف ائد و ینش و قص

ھا  ي أّسس ائح الت ل الس ھ تحم عریة ل ة ش دار أول مجموع ریین بإص أ المھج داد ، و فاج یح ح د المس عب

  ). 4(دیوان نعمة الحاج ، ثم تاله دیوانان حافالن بالشعر التقلیدي البسیط  : عنوان 

  –م  -

ة  – 7  ل نعیم ا  ):م 1988 –م  1889: (میخائی ة فیھ ھ االبتدائی ى علوم ان ، تلق كنتا  بلبن ي بس د ف ول

ى الم ب إل ام وانتس یة ع ة الروس ام  1899درس طین ع رة بفلس ي الناص یة ف ین الروس دار المعلم م، ف

                                                             
  652ـ  651،ص 2مج , خالد محي الدین البرادعي،المھاجرة والمھاجرون:ـ ینظر  1
  695ـ 689بیروت، لبنان،ص ,  3محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة األدب المھجري،دار الكتاب اللبناني، ط:ـ ینظر  2

  658ینظر المرجع نفسھ،ص ـ  3
  773ـ 772،ص  2جرون، مج المھاجرة والمھا, خالد محي الدین البرادعي:ـ ینظر  4
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و , م أین نظم قصائد بالروسیة 1911- 1906بروسیا بین عام )بولتافا (م   ثم تابع دراستھ في 1902

  ) 1. (المترجمة إلى العربیة ) النھر المتجمد(منھا قصیدتھ 

ھ  ع أخی ا عام ) أدیب(ھاجر م ى أمریك ى  1911إل م إل م انض ة، ث ة االنجلیزی م اللغ ى تعل م، فانكب عل

، و قضى  1932عزم على العودة إلى لبنان عام . م، و عین مستشارا لھا  1920الرابطة القلمیة سنة 

  .منعزال متأمال " الفلك"أوقاتھ في كھف سماه 

ة،  ن أشھر نماذجھ لھ تراث أدبي كبیر و متمیز في النثر و الشعر جّسد فیھ مراحل الھجرة المختلف وم

وان  ون"دی س الجف روب"، و "ھم وى الغ رحیة "نج ون"، و مس اء و البن اب "اآلب ال"، و كت ، و "الغرب

  ).2(ِمرداد، و زاد المیعاد : أنجز في لبنان بقیة كتبھ و مھا 

  : من المھجر الجنوبي –ب 

  ـ أ ـ

ات  – 1  اس فرح ا ):م 1977 –م  1893: (إلی یما بلبن ة كفرش د قری ن موالی ا , نم اعر فیھ ى الش تلق

ي سن مبكرة،  ى دمشق ف ا إل ي مصنع للكراسي، و منھ روت لیعمل ف ى بی بط إل م ھ ي، ث ھ األول تعلیم

ن عمره . لیعمل في مطبعة خاصة ي السابعة عشرة م م،  1915ھاجر إلى البرازیل، و لحق بإخوتھ ف

ع  ة م ة طویل د رحل ھ بع ى وطن اد إل م ع ارة ، ث تغل بالتج ھ، و یش ین أخوی زار لُیع ذاب ، ف عر و الع الش

ا  وفي فیھ ل، و ت ى البرازی م عاد مرة أخرى إل ى العصبة . سوریة  ومصر، ث ـبرازیل إل ي ال انضم ف

  ) 3. (األنـدلسیة و  لقب بمتنبي العرب لیخلف دیوانھ الشعري الكبیر 

ل  – 2  اس قنص راءة و: )م 1981 –م 1912:(إلی ادئ الق ى مب وریا، و تلق رود بس دة بی ي بل د ف  ول

ا  ي عشر عام ن اثن و اب ل أوال، و ھ ي البرازی ھ ف م ھاجر لیلتحق بأخی م 1914الكتابة في بلدتھ ، ث م، ث

ام  ین ع ى األرجنت عریة  1930إل ھ الش در مجموعت ا أص ارة ، و فیھ ي التج ل ف ا، فعم تقر بھ م، و اس

ـدیوان آخر اسمھ   "على مذبح الوطنیة"م بعنوان  1931األولى عام  ا ب ـلتھبة"أتبعھ رات الم ، و " العب

راب دام  1954مجموعة  منثورات قصصیة، والروایات، و الدراسات عاد إلى سوریا عام  د اغت م بع

  )   4. (ثالثین سنة، و اشتغل في الصحافة،و نشر الكتب الصغیرة بدمشق إلى أن توفي فیھا 

  –ج  -
                                                             

   191ـ 185م ،ص 1964,ثریا ملحس، میخائیل نعیمة األدیب الصوفي،دار صادر،لبنان :ـ ینظر 1
  192،لبنان،ص  2005بیروت ،,  1فواز أحمد طوقان،أسرار تأسیس الرابطة القلمیة،دار الطلیعة، ط:ـ ینظر  2
  243ـ 242، ص  1ون ، مج خالد محي الدین البرادعي، المھاجرة والمھاجر: ـ ینظر  3
   946ـ 945،ص  2المرجع السابق، مج :ـ ینظر  4
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ا  ):م 1978 -م 1893: (جورج صیدح  – 3  ي فیھ ھ األول ى تعلیم ا ، تلق ولد بدمشق، و نشأ بحواریھ

ام  ان ع ى لبن افر إل م س نة  1908ث ارة س ارس التج اھرة لیم ى الق ا إل ة ، و منھ دة  1911م للدراس م لم

ة  ع عشرة سنة كامل اریس عام . أرب ى ب ھ  1925ھاجر إل ا جرت تن، و م طھاد و الف ن االض ا م م خوف

ھ  الفرنسیة عام الحرب العالمیة األو م رحل مع زوجت ا عامین، ث م  1927لى على الشام ، و مكث بھ

ین عام  ى األرجنت زح إل ة  1947إلى فنزویال، و مكث فیھا عشرین عاما ، ثم ن ا أصدر مجل م ، و فیھ

ي إحدى سفراتھ  1951عاد الشاعر إلى الشام سنة . شھریة باللغة االسبانیة  م، و استقر ببیروت ، و ف

ة  العالجی ھ المنی اریس وافت ى ب ھ )  1(ة إل ھر دواوین ن أش رب"، و م ة مغت ل"، و "حكای ، و "النواف

  ).2" (أدبنا و أدباؤنا في المھاجر"كتابھ الشھیر :أما كتبھ " النبضات"، و "شطایا حزیران"

  ـ رـ                                                   

وري  – 4  لیم الخ ید س روي(رش ب : م 1984 –م  7188) الق ان ، و لق ارة  بلبن ة البرب ي قری د ف ول

ة  ة االبتدائی ل، درس المرحل رون و جبی ین قضائي البت بالشاعر القروي نسبة إلى ھذه القریة التي تقع ب

روت ) صیدا(في قریتھ ، ثم انتقل إلى  ى بی لیتابع دراستھ في مدرسة الفنون األمریكیة ، و منھا اتجھ إل

ي ا ھ ف ي تعلیم نوات لینھ بع س دة س دریس لم ي الت تغل ف م اش ة، ث وریة اإلنجیلی ة الس ى . لكلی ل إل رح

نة  ل س ھ  1913البرازی ع أخی ر"م م نة "قیص ي س ارة، و ف ل بالتج ھ  1916، و عم ع دیوان م طب

، وظھر "البواكیر"م ، و أعاد ضم الدیوانین في دیوان  1922سنة " القرویات"ثم دیوانھ " الرشیدیات"

وطني  1933سنة "  األعاصیر"لھ دیوان أسماه  ھ، .م، و ھو مختار من شعره ال ى وطن عاد الشاعر إل

  ).3(حتى وافتھ المنیة بھا) البربارة(و أقام في قریة 

  

  

 –ش  -

ولد في زحلة، وتلقى علومھ األولى في مدرسة الیسوعیین ):م 1976م ـ 1905(شفیق المعلوف – 5 

ان لیستعد )آلفا(جریدة وأسس حل إلى دمشق ر. ثم تابع دراستھ العلیا في الكلیة الشرقیة ى لبن ، وعاد إل

وان 1972ونزح إلى البرازیل عام  ,إلى رحلة غربتھ  ، )أحالم( م بعد أن نشر أول نتاجھ الشعري بعن

ان  رن، وك ھ نصف ق اجرین العصبة األندلسیة، استمرت غربت ع الشعراء المھ ل أسس م وفي البرازی

                                                             
  848ـ 847ص , 2ـ ینظر المرجع نفسھ،مج  1
 546محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة األدب المھجري، ص :ـ ینظر  2
  8ـ 5نان ،ص،لب 1978، بیروت ، 1،البواكیر ،دار الكتاب اللبناني، ط 1إیلیا الحاوي ،الشاعر القروي ،ج :ـینظر  3
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ى عاش عیشة م.یزور وطنھ عدة مرات  د أن أغن ل بع ي البرازی وفي ف ر، وت ا  الفق اني فیھ وفورة لم یع

  )  1.(عبقر، ونداء المجادیف، وعیناك مھرجان :الشعر بمؤلفات شعریة أھمھا

الم :) م 1975 –م  1902: (شكر هللا الجر ـ  6 ى ع م انكب عل ولد في كسروان و تلقى علومھ  بھا، ث

روت، ث) الحكمة(لیقصد مدرسة  ,الكتب  ر في بی ن شقیقھ األكب ى رسالة م ل الجر"م یتلق " الشاعر عق

ھ عام  ل، فرحل إلی ن البرازی د . م  1923م ان بع ى لبن اھم   5عاد إل د أن س ا، بع وفي فیھ سنوات، و ت

ـن  اره دواوی ھر آث ن أش ا  وم ي  مجلتھ یة، و ف بة األندلس ـروافد : بتأسیس العص ابق  1931ال م، و زن

  )    2.(، و قرطاجة ، كما خلف كتب نقدیة كثیرة م، و أغاني الـلیل 1945الــفجر 

  ـ ف ـ                                                  

وف – 7 وزي المعل ب   ):م 1930 –م  1899: (ف ھ ح ن أخی ان، و ورث م ة  بلبن ة زحل د بقری ول

ة  ات التمثیلی ي. الشعر و األدب ، فنظم الشعر، و ألف بعض الروای ده ف ع وال ام م م ھاجر  أق دمشق ،ث

ة ) سان باولو( إلى ي رفاھی ن )  3(بالبرازیل مع بعض أقاربھ أین أنشأ مصنعا للحریر و عاش ف ، و م

رك مجموعة شعریة : أشھر آثاره الشعریة  ملحمتان  ل أّنھ ت على بساط الریح، و شعلة العذاب ، و قی

  )  4" .(من قلب السماء"، و"تأوھات الروح"، و "أغاني األندلس: "ھي 

  ـ م ـ                                                    

ى الدراسة ):م1942م ـ1889(ـ میشال المعلوف  8 ا حت ولد في زحلة بلبنان، وتلقى علومھ األولى فیھ

دة  ات المتح ى الوالی العلیا في الكلیة الشرقیة ونال شھادتھا، وفي سن التاسعة عشرة من عمره ھاجر إل

ھ  1910 عام األمریكیة أوال ل، لیلتحق بأخوت ى البرازی ھ إل م حّول ھجرت ة السنة ث ا قراب م، فمكث فیھ

ر, ھناك ي نسیج الحری ة بتأسیسھ لمصنع ف ھ المادی ا ,ویمارس التجارة معھم، وھناك تحسنت ظروف مم

حف  ي ص ة ف عره بالعربی ر ش ألیف، فنش داع والت رغ لإلب ى التف اعده عل اولو(س ان ب ھ ).س اھم بمال س

وفیر وسائل الطباعة  1932تأسیس العصبة األندلسیة  سنة  الخاص في ي ت ا ، وف م، وفي إنشاء مجلتھ

ان، . والنشر بل كان یتفقد جمیع األدباء المعوزین ویساعدھم ي لبن ى وھو ف قامت الحرب العالمیة األول

                                                             
  338ـ 337،ص 1خالد محي الدین البرادعي،المھاجرة والمھاجرون ،مج:ینظر  1
   216ـ 215، ص  2المرجع نفسھ ،مج :ـ ینظر  2
  634محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة األدب المھجري ،ص : ـینظر  3
  41ـ 37بیروت ،لبنان ، ص ,  1ربیعة أبي فضل ،فوزي المعلوف شاعر األلم و الحلم ، دار الشرق ، ط: ـ ینظر  4
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ة امتاز شعره القلیل بطابع .وفیھا تقطعت سبل العودة إلى المھجر، فمات فیھا ودفن في زحلة  الروحانی

  )1.(وسماحتھ وخلقھ الرفیع ، وخلف فیھ عدة قصائد روحانیة وإنسانیة

  ـ ن ـ

ـازان  –9 ـة ق ة   ):م1979 –م 1908: (نعم ھ األولی ى دروس ا تلق ان ، و فیھ دیتا  بلبن ة ج د بقری ول

و ھو في الخامسة عشرة من عمره، و بعد ثالث سنوات تخرج لیرحل عام , انتسب إلى الكلیة الوطنیة

ى األدب و  1926 ق عل ان ینف ـكّنھ ك ة ، و ل ر لألحذی ـصنع كبی ى م م إلى الـبرازیل ، و فیھا حصل عل

ھ   ـعرف بكرم ادة، ف وق الم اه یضع األدب ف ي غن و ف ذا المصنع ، و ھ ى ھ ھ عل ن إنفاق ر م عر أكث الش

ھ ). 2(وسخائھ  ا، و أشھر مؤلفات ن بترابھ ل، و دف ھ الضخم : مات الشاعر بالبرازی " . محراثال"دیوان

)3 (  
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    557المرجع السابق  ،ص : ـ ینظر  3
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