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 .العربية: الرابطة القلمية وبناء الرمزية الثالثةالمحاضرة 

I.   ا:ادهنشأة الرابطة القلمية وأهم رو 
لم يكن ظهور تلك الرابطة وليد المصادفة، بل كانت هناك مساع حميدة من قبل رجال 

د وتقليد، جمو ل إليه من آالغيرة على األدب وما  القلم في أمريكا مهدت لوالدتها، ويمكن القول أن  
أسفهم شديد لذلك، فكان من ثمة البحث عن  كانت تلتهب في نفوس هؤالء المهجريين، وكان

م خيرة األدباء والشعراء الذين يغارون على مستقبل أدبهم ولغتهم، وبدأت ضتكوين رابطة ت
 ةالمحاوالت إلبراز هذه الفكرة إلى حي ز الوجود، ولم يمض أكثر من أسبوع حتى خرجت الرابط

 من مجرد فكرة على بساط البحث إلى الحقيقة.  
إال أن فكرة الرابطة لم تكن وليدة فترة وجيزة، بل كانت تراود "جبران خليل جبران" و 
"ميخائيل نعيمة" منذ أمد بعيد، و ما التفاف هذه النخبة في نهاية األمر إال بعد أن تهيأت لها 

بير في وضوح الفكرة و تطبيقها، فيقول جميع سبل النجاح، و لذلك لم يكن هناك عناء ك
"ميخائيل نعيمة" في هذا المضمار خالل حفلة أقيمت في بيت "عبد المسيح حداد" أنه دار 
الحديث عن األدب و ما يمكن لألدباء السوريين في المهجر من القيام به لبث  روح جديدة و 

في حياة  يد ليصبح قو ة فعالةنشيطة في جسم األدب العربي النتشاله من وهدة الخمول و التقل
د مسعاهم في سبيل  األمة، و رأى أحدهم أن تكون ألدباء المهجر رابطة تظم قواهم و توح 

روا بإجماع السعي 1خدمة اللغة العربية و آدابها . وهكذا قابلت الفكرة استحسان الجميع وقر 
 لتحقيقها.

، ألف وتسعمائة وعشرين أنشئت الرابطة القلمية في الثامن والعشرين أفريل من عام
 ليمو باجتماع أعضائها العشر: جبران خليل جبران وهو عميدها، ميخائيل نعيمة مستشارها، 

يليا أبو ماضي، وعبد المسيح حداد، ورشيد أيوب،  كاتسفليس خازنها، ثم نسيب عريضة، وا 
 وندرة حد اد، والياس عطاء اهلل.
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أعضاء الرابطة القلمية وتقريب الصلة  بعض المجالت في جمع شتات الفضل إلى يعود     
فيما بينهم، وبالتالي تأسيس هذه الرابطة، ولعل أبرز هذه المجالت، مجلة "الفنون" التي أس سها 
"نسيب عريضة" والتي كانت ملتقى أفكار المهجريين وعواطفهم، من خالل ما ينشر على 

با شعراء المهجر وأثروها أد صفحاتها من إنتاجهم األدبي والفكري، لذلك التف حولها أبرز
وشعرا. ولكن عمر هذه المجلة لم يدم طويال وذلك لصعوبات واجهت صاحبها واضطرته 

 .2إليقافها

ثم جاءت مجلة السائح التي أس سها "عبد المسيح حد اد"، وكانت ظروفها أحسن حاال من 
ألدباء والنقاد وأخذ اواتسعت آفاق هذه المجلة، ، سابقتها، فأخذت كتاباتهم تظهر على صفحاتها

يبدون إعجابهم باألثر األدبي المهجري الذي تحمله، رج المهجر يعلقون على ما تنشره و من خا
مجلة، اللسان الوأصبحت . وهذا ما أدى بإدارة المجلة إلى إصدار "عدد ممتاز" منها، كل عام

 3الناطق للرابطة، بعد تأسيس هذه األخيرة.
ور الرابطة، عر ف بمقدمته رسالة األدب واألديب خير كتب ميخائيل نعيمة مقدمة دست

ر مقاال أو  " تعريف حيث قال: ليس كل ما سط ر بمداد على قرطاس أدبا، و ال كل من حر 
نظ م قصيدة موزونة باألديب، فاألدب الذي نعتبره هو ذاك الذي يستمد غذاءه من تربة الحياة 

لذي خص  برقة الحس، و دقة الفكر، و بعد و نورها و هوائها، و األديب الذي نكر مه هو ا
.. .الن ظر في تمو جات الحياة و تقلباتها، و بمقدرة البيان بما تحدثه الحياة في نفسه من التأثير

عربي و انتشاله من وهدة الخمول إن غاية الرابطة هو بث روح نشيطة في جسم األدب ال
  .4التقاليد"و 
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II. :بواعــث التجديد عند الرابطة 
 :الجديد العربيالشعري التيار ادة من االستف (4

 مدرسة خليل مطران االبداعية: 
كان لخليل مطران دور كبير في التمهيد للرومانسية، وزاد من رومانسية خليل مطران، 

االنجليزي، حيث يعود اليه الفضل في ترجمة عدد من مؤلفات  احتكاكه واطالعه على األدب
ا أعضاء ، تلك الترجمة التي هتف له(تاجر البندقية) كتاب" شكسبير" الى العربية، من بينها 

الرابطة القلمية، وعلى رأسهم ميخائيل نعيمة الذي قال:" ان في اقدام خليل مطران في نقل 
عجابنا. ففي اقتحام صعاب األمور من الفضل ما يكاد شكسبير الى العربية شجاعة تؤهله إل

 . 5يوازي فضل التغلب عليها"
 نمدرسة الديوا: 

 وارتياح،بشوق  ،4694 وشكري سنةالرابطة " الديوان" الذي نشره العقاد  واستقبل أهل
ول فيق أخرى،ومن هجومهم على المقلدين من جهة  جهة،لما حملوه من دعوة الى التجديد من 

ذا ما صوب كل مدافعه مرة واحدة على شوقي، ليظهر إ" لذلك ال ألوم العقاد نعيمة:ميخائيل 
ذا إألتباع شوقي ما ليس خافيا عن كل من عنده ولو قليال من الذوق في األدب والفن، وما 

ن بي قامة حد  إ" لقد شاء هذان الكاتبان  ويقول في موضع آخر: .6" خفي اليوم فلن يخفى غدا
ما، وكتابهما هو خطوة واسعة نحو تلك عهدين لم يبق ما يسوغ اتصالهما واالختالط بينه

 .7المحجة. فأهال به وسهال بهما"
  اإلحياء أو البعثمدرسة: 
ما تأثرت  ردهذه المدرسة الكالسيكية الجديدة، بق بإيجابياتلم تتأثر الرابطة القلمية      

 التجديد.  ن لها بهذا التأثر دافعا كبيرا الىابسلبياتها المتمثلة عندهم في التقليد للقديم، وك
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وامتازت الفترة الممتدة بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بنشاط كبير 
 تكوين جماعات علىو بروز أشكال أدبية جديدة،  وهذا الجو ساعد على، في األدب العربي

يتوكل شبابنا " فل النزعات في الشعر بقوله:تلك تجديدية، وهو ما حمل طه حسين الى تشجيع 
من الشعراء على اهلل، ولينشئوا لنا شعرا حرا أو مقيدا جديدا أو حديثا، ولكن هذا الشعر شائقا 

 ذاإرائقا، ويوم اذن لن يروا منا اال تشجيعا أي تشجيع، وترحيبا أي ترحيب، ودفاعا عنهم 
 . 8لى دفاع"إاحتاجوا 

 :التيار الغـــربياالستفادة من  (2
لرابطة القلمية على صلة كبيرة باألدب الغربي عامة، واالنجليزي خاصة، لقد كلن شعراء ا

حيث كانوا يقيمون بأمريكا الشمالية، بين أدبائها وجمعياتها األدبية المختلفة. وكان هذا 
 االحتكاك باعثا قويا لتوجيه شاعرية هؤالء. 

 The seven) (الفنون السبعة) فكان جبران خليل جبران أحد مديري ومحرري مجلة
arts التي أتاحت لجبران فرصة للتعريف بشيء من نتاجه األدبي، و نيويورك، ب( الصادرة

وشجعه على الكتابة باللغة االنجليزية، ومكنته من ربط عالقات بجمعية الشعر في تلك 
المدينة، وبعدد من المنتديات األدبية األمريكية. وكانت كذلك لصديقه ميخائيل نعيمة، فرصة 

الثقافة األمريكية واألدب األمريكي بمراحله المختلفة، خاصة أنه درس أربع  علىاالطالع 
  9جامعة "واشنطن" ونال اجازتها في الحقوق.بسنوات 

نة المتوفى س مرسنإ رالف والدالفيلسوف والشاعر مذهب كما استفاد أهل الرابطة من 
تعتبر و  .الروح الى األعلى يدعو الى العناية بكل ما هو روحي، والرفع من قيمة الذي، 4889

 طةوهذا يظهر واضحا في أشعار الراب .هذه الحركة امتدادا للحركة الرومانسية الغربية نفسها
الحنين الى الوطن، والشعور بالغربة، والتحسس ك، وفي الموضوعات وكتاباتهم النثرية
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 حاسيساألابع من نالعميق التفكير التأمل في الحياة و الالموضوعات التي تحتاج الى و بالطبيعة، 
 10.الرهيفة

III.  عند الرابـطة والشعر التجديدمفاهيم: 
     مفهوم التجديد: (1

أشمل وأوسع من الحركات التجديدية السابقة  مهجر األمريكيمفهوم التجديد عند شعراء ال     
في الشعر العربي عبر العصور. والتجديد عند هؤالء الشعراء يعتمد على النظرة المستقبلية 

ير وأشعار لفات شكسبؤ مثل م ،التي تجعل من انتاجهم آثارا خالدة ال تزول بزوال الزمان ؛لشعرل
األدب من أزياء ال تعتق مع الزمان وال ميخائيل نعيمة: " أوليس في  إذ يتساءل .هوميروس

دفعهم الى التساؤل عن ماهية المقاييس األدبية  . وهذا ما11ال جماال وهيبة "إتزيدها األيام 
، (الغربال)دها ميخائيل نعيمة في يحد   إلى األبد. تلك المقاييس صالحةوالشعرية، التي تبقى 

 12شروط:أربعة ب
ينتابنا من العوامل النفسية، من رجاء ويأس، وفوز  أوال: حاجتنا الى االفصاح عن كل ما

وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من  ، وحب وكره،وايمان وشك   واخفاق،
 االنفعاالت والتأثرات.

ثانيا: حاجتنا الى نور نهتدي به في الحياة، وليس من نور نهتدي به غير نور الحقيقة، 
ما كان حقيقة في عهد آدم وال يزال ، في العالم من حولنا حقيقة ما في أنفسنا، وحقيقة ما

  .سيبقىو حقيقة حتى اليوم 
وكل  لى الجمالإ، ففي الروح عطش ال ينطفئ شيءثالثا: حاجتنا الى الجميل في كل 

عن أن في الحياة جماال مطلقا ال يختلف  يال يمكننا التعام فيه مظهر من مظاهر الجمال. ما
 فيه ذوقان.
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درأ كنهه. ن ،حاجتنا الى الموسيقى، ففي الروح ميل عجيب الى األصوات واأللحانرابعا: 
فهي تهتز لقصف الرعد ولخرير الماء. لكنها تنكمش من األصوات المتنافرة وتأنس وتنبسط 

 بما تآلف منها.
 مفهوم الشعر: (2

في االشعر عندهم ال يقتصر على المفهوم القديم له، والتمثل في تنسيق العبارات والقو 
واألوزان وحمله للمعنى، بل يتعدى هذا المفهوم الى اعتبار الشعر فنا، وما يحمله هذا الفن 

"  .من قوة االبداع والحيوية التي تدفعه دائما الى األمام والتي تجعل منه جديدا وراء جديد
لرعشة االشعر، لذة التمتع بالحياة، و  فالشعر هو غلبة النور على الظلمة والحق على الباطل....

 هو انجذاب أبدي لمعانقة الكون بأسره واالتحاد مع كل ما في الكون.... أمام وجه الموت....
وغاية الشعر عند شعراء . 13ات العالمية"ذهو الذات الروحية تتمدد حتى تالمس أطرافها ال

الرابطة ليس توفيرا لمطالب زمانه وارادة قومه فقط، وال يجب أن يكون عبدا خالصا لنفسية 
له، ضاربا عرض الحائط ما يحدث في حياة مجتمعه وخدمة الحياة االنسانية و الشاعر ومي

 نما الشعر خليط من هذا وذاك.ا  جمعاء، وال يجب أن يكون فنا من أجل الفن فقط، و 
الشاعر  " أما الشاعر عند هؤالء، فله مكانة عالية ومرتبة مرموقة، يلخصها نعيمة بقوله: 

" نبي ألنه يرى بعينه الروحية ما ال يراه كل  ، ويعلل ذلك:14كاهن"نبي وفيلسوف وموسيقي و 
البشر، ومصور ألنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة من صور الكالم، 

ألنه  كاهن ال هديرا وجعجعة....إوموسيقي ألنه يسمع أصواتا متوازية حيث ال نسمع نحن 
 15يخدم الها هو الحقيقة والجمال."
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IV.  خصائص شعر الرابطة:مذهب و 
 االتجاه الرومانسي والرمزي: (1

ات الحري والحرمان ودفاعا عنثورة على أشكال الظلم  الرومانسي،اعتماد المذهب ُيعد 
إلى  الخروج باألدب من حيز التقليدو  المجتمع،الضعيفة في  وعن الطبقة لألشخاص،الفردية 
ه لآلداب العالمية. في مواكبتمستقبل اللى إ وأساليبه ونظراته البعيدةشكله  واإلبداع فيالتجديد 

ذ كان قد إفمن الناحية الفنية "جاءت الرومانسية تلبية لحاجة أمالها الوضع الشعري نفسه، 
ت وأصبحت ولب  قد تق   التي كانت ،يصارع للفكاك من قبضة المدرسة الكالسيكية المحدثة بدأ

ان مجيء الرومانسية نتيجة تأثيرات ومن الناحية االجتماعية ك. 16ر والجمود"تهدد بالتحج  
لهذا  طالق هؤالء الشعراءإالغرب على األمة العربية في مجال الفكر والمعرفة، وكذلك نتيجة 

في األدب العربي بشكل أوسع وقوي، لم يستطع أي انتاج آخر أن يفعل ذلك، " فهم  نالبيا
وهذا ما بعث فيهم نزعة  ،17سوا المدرسة الرومانسية األولى في الشعر العربي "الذين أس  

 حداث تغيير في الشعر وفي األدب عامة.إالتجديد واالصرار على ضرورة 
ي وأعمقها ف الرومانسية فنية تعب ر عن أصدق اإلحساساتخاصية  يهخاصية الهمس      

واقع الحياة التي صيغ منها هذا األدب،  والقرب منالنفس اإلنسانية، مع بساطة التصوير 
ومسر ة  وفيه مناجاة وضوء وظالموعظمة  ونبلمنها، ففيه ما في الحياة من تفاهة  وكأنه قطع

وصدق. وطغت خاصية الهمس على أدب الرابطة في جملته، ألنه سليم من الخطابية العادية 
عر إن الهمس في الش " يقول محمد مندور في هذا الصدد: التي غلبت على الشعر التقليدي.

غير الخطابة التي تغلب على الشعر فتفسده، إذ تبعد به عن  ليس معناه الضعف، ولكنه
إنما هو إحساس بتأثير عناصر اللغة، واستخدام  .النفس، عن الصدق، عن الد نو من القلوب

. وتظهر خاصية الهمس وبدرجة كبيرة 18تلك العناصر في تحريك النفوس، وشفائها مما تجد"
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 .434، ص9114دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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جي. اتهم الداخلية التي يناجونها وكأنها كائن خار في األشعار التي تكلم فيها أصحابها عن معان
وخاصية الهمس كثيرا ما يذهب إلى توظيفها الشعراء الرومانسيون لما يصيبهم عادة من كآبة 

 وحيرة ويأس وتشاؤم. 
عن طريق الصور، للتعبير عن حاالت غامضة  يلجأ الشاعر إلى اإليحاء الخيالي اللفظي     

تطيع أن إذ ال يس ،مه أن يكون رامزا لما ال يستطيع السكوت عنهمن شعوره النفسي الذي يرغ
يوضحه أو يبين ه عالنية، لسبب أو ألخر. فالشاعر العربي القديم كان يرمز مثال إلى الحبيبة 
بالظبي ويخفي اسمها، فهو يعمد إلى هذا التعويض حرمة للتقاليد أو تلذذا نفسيا يرتضيه لذوق 

رميز عن قصد يختاره الشاعر بمحض إرادته وميوله، كما يكون خاص، ويكون أحيانا هذا الت
نما لحالة سيكولوجية منبعثة من ذاته ترغمه على ذلك.  في حاالت أخرى دون إرادة منه وا 

 واتخذ شعراء الرابطة من الطبيعة رموزا لتلك الحاالت واألشياء. 
     الثورة على الشعراء اإلحيائيين: (9
ى مهاجمتهم واالستخفاف من قيمتهم ومن قيمة شعرهم الفنية إل تعد ت تلك الثورة     

. ولعل أبرز هالوالموضوعاتية، عبر مؤلفاتهم وعبر قصائدهم التي تتناول هذه الثورة موضوعا 
كتاب )الغربال( لميخائيل نعيمة والذي أبدى فيه تهجمه، خاصة  االتجاه،كتاب ظهر في هذا 

واحرب و : " يا ويل الشعر، لهقصيدة  قراءةعلى أمير الشعراء أحمد شوقي، حيث يقول عنه عند 
. ويقول عنه في موضع آخر: " فما يؤهل هذه 19الشعراء، إذا كان ناظم هذه األبيات أميرهم"

ل جل  ما ب ...فيها جديدا وال فكر مبتكرا وال عاطفة حي ة األبيات ألن تدعى شعرا؟ إذ ال رسم
نها من البحر  يقال فيها، إنها لو قام الخليل من قبره وعرضت عليه لقال إنها محكمة النظم وا 

وكانت هذه الثورة على النموذج القديم للشعر، ثورة عنيفة، لم يسبق لها مثيل، رغم  .20'الوافر"
تجديدية كثيرة. ويقول جبران خليل جبران " إذا كان الشاعر  مرور الشعر العربي على حركات

  :يقول إيليا أبو ماضي. 21أبا اللغة وأم ها، فالمقلد ناسج كفنها وحافر قبرها "
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   لست  منِّي إن حسبت  الشعر ألفاظا ووزنا
  22خالف ْت درُبك  دربي، وانقضى ما كان منا 

ائد عارضا في االلتزام بالقافية الواحدة في نظم القصلقد وقف شعراء الرابطة القلمية موقفا م     
نا :" العروض لم يسئ إلى شعر  . يقول ميخائيل نعيمةعلى النمط العمودي المتوارث الشعرية

فقط، بل قد أساء إلى أدبنا بنوع عام" و يقول في موضع آخر "فال األوزان و ال القوافي من 
ي نظر المتلقي، وهذا ما يرفضه أهل " ألن ذلك يجعل الشعر صناعة ف23ضرورة الشعر

ن ما في الرابطة، ألن مفهوم الشعر عندهم ال ينحصر في الشكل في علم العروض لموضوع ا وا 
وهو الذي يحد دها ويختارهما.                                                           ،افيو ن والقاوز الذي يتقدم األ

ى بل ينتقلون في مقاطع معينة من البيت إل ت،تزمون نظام البيوشعراء الرابطة القلمية ال يل
ل ويقول ميخائي .الشطر أو من مجموعة أبيات إلى مجموعة من األشطر، قليلة كانت أم كثيرة

نعيمة متهجما على أصحاب األوزان والقوافي: " أما النفس التي ال تلد إال أوزانا صحيحة 
حياة. عقم، والبد لهذه النفس من أن تتلق ح يوما بجرثومة الوقوافي رن انة فهي النفس المصابة بال

 .24فتجد في داخلها عواطف وأفكارا ال أوزانا وقوافي فقط "

                                                                                                                            :تمجيد الحرية (3
ى يتغنون بالحرية ويشيدون بمحاسنها، بطابع مثالي، يلتفتون إل شعراء الرابطة القلمية أخذ     

أوطانهم األصلية وأوضاعها االجتماعية والسياسية السيئة للغاية، ويقابلونها بالوطن الجديد. 
فهم يشعرون في هذه األرض الجديدة، بما يشعر به األسير عندما يطلق سراحه، لينعم بكرامة 

  .ة عامةة، وحقوق اإلنسانية بصفالحيا
يتمنون أن تحظى بالدهم بها، فيردد ون مع الشاعر المهاجر أمين الر يحاني وهو واقف أمام و 

لين وجهك نحو الشرق أيتها الحرية؟ أيأتي  تمثال الحرية في نيويورك، مخاطبا إياه: " ومتى تحو 
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األرض  حرية متى تدورين مع البدر حولأن يرى المستقبل تمثاال للحرية بجانب األهرام؟ أيتها ال
 .   25" لتنيري ظلمات الشعوب المقيدة واألمم المستعبدة؟

 النزعة اإلنسانية   (1

نما كانت       لم يكن شعر أصحاب الرابطة القلمية مت سما بالنزعة القومية العربية الضيقة، وا 
خليل جبران  جبرانل (النبي)عتبر كتاب ذات نزعة عالمية إنسانية في أفكارها وموضوعاتها. ويُ 

شمولية  ألن في هذا الكتاب .على وجود هذه النزعة اإلنسانية العالمية باللغة االنجليزية، دليال
 الفضيلة اإلنسانية. يقول ةناهي بُ  يااألحداث واألشخاص لكل مكان وزمان، وألن القيم العل

، بل شر، وال على حياة البشرميخائيل نعيمة عن جبران: " جبران اليوم ليس بالناقم على الب
هو محب  للبشرية وحياتها، ومن حب ه لها ينبه أفكارها إلى بعض ما فيها من الضعف والوهم 

 .26والشناعة"
)الكمال(: ه عنوانفيها النزعة اإلنسانية، نص  ظهرتومن النصوص النثرية لجبران والتي      

 بي: يسير اإلنسان نحو الكمال عندماتسألني يا أخي متى يصير اإلنسان كامال. فاسمع جوا "
 ر  يشعر بأنه هو الفضاء وال حد  له، وهو البحر بدون شواطئ، وأنه الجبال إذا تعالت... إذا شع  

ة الكمال فعليه إن  اإلنسان بكل هذه األمور بلغ منتصف طريق الكمال، أما إذا شاء بلوغ محج 
والكهل  ه والشيخ المسؤول عن عياله والشابعلى أم   كلُ بكيانه، أن يشعر بأنه الطفل المت   ر  شع  

 .27والعالم والجاهل"

 : في التصويرالتالحم مع الطبيعة  (5
نة لها، على أساس أنها حي ة، تحس  يلجأ الشاعر الرومانسي إلى مناجاة الطبيعة واألشياء المكو 

راعه فترافقه في همومه الداخلية، وفي همومه الخارجية في ص افهو يستأنس به .روتشعر وتفك  
ة التفاؤل واآلمال. واتخذ الشاعر الطبيعو العدل والصداقة، و مع الحياة. فالطبيعة رمز الصفاء، 
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ر الذات مع محو فيه مادة يغرف منها مجازاته وصوره، ويمزجها بأحاسيسه وعواطفه. فيلتقي 
 . محور الطبيعة

في المزج بين  اابطة الطبيعة موضوعا حيا في قصائدهم وعنصرا هامجعل أهل الر      
الرومانسية والرمزية. فهم يؤمنون بمقولة مصطفى لطفي المنفلوطي: " أطلب الس عادة في 

هذه  منظر من الحقول والغابات، والسهول والجبال، واألغراس واألشجار واألثمار ... ففي كل  
جمال شريف طاهر، يستوقف النظر، ويستلهي الفكر،  المناظر، أو موقف من هذه المواقف

. وذهب 28ويستغرق الشعور، ويحيي مي ت النفس والوجدان، ويمأل فضاء الحياة هناء ورغدا "
بعض هؤالء الشعراء إلى عنونة دواوينهم بأسماء من الطبيعة، كما هو الحال عند أبي ماضي 

 المروج(.                                                                                                       في )الجداول( و )الخمائل(، وعند جبران في )عرائس 

 النزعة الفلسفية التأملية:  (6
القديم الشعر الوجداني والتأملي، إال أن هذه الفلسفة في مجملها  األدب العربيعرف      

فيها  ائق الوجودية، في غير ثقافة تحلل وتعل ل، فالحكمةطبيعية بدائية، تفتح العقل على الحق
ة، أخذ مسلكا بارزا من حيث الفلسفلكنه سطحية بوجه عام، وتنزع نزعة الفردي ة الضي قة. 

 أو موضوع قصائدهم على فكرة واحدةحيث تدور الشعراء  هؤالءوالتأمل، خاصة مع ظهور 
، يحاول الشاعر أن يجلوها بطريقته الخاصة، وبرموزه التي اختارها لتلك المواقف فلسفي واحد

والحكم، فكتبوا عن السعادة، وعن الكبرياء، والحسد والبؤس والشقاء، وعن كل ما تتحدث به 
 النفس البشرية عامة. 

   :الشعر المنثور (7
، اده على الخيال الخصبشعرا لسبب ميله الى الجمل اإليحائية، واعتم هذا النوع سمي     

وعدم خلو ه من الجوانب الجمالية والذ وق السليم. وظهر هذا النوع من الشعر عند أهل الرابطة 
نتيجة احتكاك هؤالء الشعراء بالغرب ال سيما األدبين االنجليزي واألمريكي منه، واللذان أطلقا 

                                                           

 .457محمد عبد المنعم خفاجي، قصة األدب المهجري، ص 28 



 د. يحي سعدوني                                     محاضرات في نظرية الشعر )ماستر2-أدب عربي حديث ومعاصر(

 

االنجليزي من قيود الشعر  على هذا النوع من الشعر، الشعر الحر. حيث أطلق شكسبير
  29القافية، كما أطلق األمريكي ويلت وتمان الشعر األمريكي من قيود العروض.

يقول جبران في إحدى قصائده النثرية "جاء الر بيع، وتكل مت الطبيعة بألسنة السواقي، ففر حت 
القلب، وابتسمت بشفاه األزهار فأسعدت الن فس، ثم غضبت ودك ت المدينة الجميلة فأنست 

، قوة عمياء مخيفة نقضت في ساعة، ما أقامته ورقة ابتساماتهااإلنسان عذوبة كلماته، 
منه  تكاد تكو ن وموسيقى داخلية، وخيال بعيد. ففي هذا المقطع، تصوير بارع، 30األجيال"

أبياتا شعرية لوال إرادة جبران للنظم بهذه الطريقة النثرية، حيث يقول عن نفسه: "أنا شاعر أنظم 
يقول "نعيمة" في النثر: " فرب  عبارة منثورة جميلة التنسيق و  .31تنظمه" وأنثر ماثره الحياة ما تن

 . 32موسيقية الرن ة كان فيها من الشعر أكثر مما في قصيدة من مائة بيت بمائة قافية "

                                                                                                 الشعر القصصي: (8
لية في تراكيبه وأس هو      إلى النثر،  صإذ يميل النه، بلياالشعر المبني على الس رد ركيزة أو 

ان والزمان مك، حيث تظهر عناصر الس رد كالشخصية والاأو إلى القصة في مفاهيمها ومعانيه
ومن نماذج هذا الشعر القصصي قصيدة إيليا أبي ماضي )حكاية  .والوصف روالحدث والحوا

حال(، والتي تروي قصة شاب من عائلة غنية، تمر  عليه حوادث ونكبات، ويهوى من السماء 
 إلى األرض، فبعد أن كان له ألف  صاحب وخليل، أنكره الجميع، فأصبح وحيدا:          

 لــه ألــف خـليـل وصـاحـب     *      فأعوزه عند البالء خليلوكان 
 33تــفــرق عنـه   صــحبه فكأنمـا   *    به مرض، أعيا اإلساءة، وبيل
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                                                                                                                   الحنين إلى الوطن (6
أنا غريب وفي الغربة وحدة قاسية، ووحدته  " يقول جبران خليل جبران في إحدى كتاباته:

موجعة...أنا غريب وقد جبت مشارق األرض ومغاربها، فلم أجد مسقط رأسي، وال لقيت من 
ى المهجر، حتفي  لم يجد هذا األديب والشاعر ما يعو ض ذلك النقص في حياته .34يعرفني"

ت قلبه ر ة بالحرية، والفقر بالغنى، والضيق بالس عة، فالذكريات هي التي عم  ولو استبدل العبودي
                                    وفؤاده، وهي التي توسوس في نفسيته وذهنه. يقول نسيب عريضة:                                                                     

 انيـــرى رهن أوطــــدة        *   تسير سيري وأخـــــــــين واحاجر ذو نفســــــأنا المه
 35أنا الذي إن تناسى الناس قومهم        *  هيهات أنسى وما الكفران من شأني 

 خاتمة: 

استطاع شعراء الرابطة القلمية أن يقدموا نماذج جديدة من الشعر تتساير والشعر الغربي 
الرمزي، وأن تحرك قريحة الشاعر العربي إلى ضرورة البحث اإلنجليزي، في مذهبه الرومانسي 

عن الذات وعن القدرات اإلبداعية الكامنة، قصد مواكبة التطورات اإلنسانية في مجاالتها 
لقلمية وقد كانت مجهودات الرابطة ا المختلفة، وفي فلسفتها التي تنظر من خاللها إلى الحياة.

العربي، خاصة ما يتعلق بموضوع الرؤيا في الشعر،  دافعا رئيسا لظهور الحداثة في الشعر
  الذي أشار إليه جبران خليل جبران في كتاباته واستشرافه لمستقبل الشعر العربي. 
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