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 امللخص 
فقد ظهرت منذ القدم في المجتمعات االولى بسبب تلك االزمات التي ,  تعد ظاهرة الغربة واالغتراب من الظواهر القديمة قدم الحياة االنسانية  

وصفات سلوكية عديدة على وفق اشكالها ومسبباتها من ,  وهي ظاهرة غريبة تتكون وتتشكل من انسان الى اخر بأشكال  ,  واجهت المجتمعات  
واالستخدامات ,  وهي بطبيعة الحال مؤثرات واضحة المفاهيم    ,  بحسب المؤثرات التي تحيط بهم,  الى مجتمع اخر    مجتمعومن  ,  لى اخر  فرد ا

اصبحت  إذوتعبيرية مركبة ومعقدة  ,  وصورا سلوكية, ن هذه الظاهرة قد اخذت اشكاال أ  والمصطلحات. لكن ما نالحظه في عصرنا الحديث 
, بعاد هذه الظاهرة  أ  لتحديد    ويعزى ذلك لكثرة التعريفات الحديثة التي وجدت  ,  برز الظواهر اثارة للجدل والنقاش  أ  الغتراب من  ظاهرة الغربة وا
باتت ترى في كل مكان   ذونكبات ا  ,  به العالم من حروب  يمر    الى ذلك اوضاع االنسان المأساوية والمستحدثة جراء ما  إضافة ومفهومها هذا  
وأيضا غربة المكان التي نتجت جراء االوضاع ,  لتولد جملة من المشاعر التي اخذت اصحابها لالغتراب عن الواقع  ,  الم الفسيح  من هذا الع
ليشكل  , واالصحاب , واالهل , والذهاب بعيدا عن مراتع الصبا ,  جبرت بطبيعة الحال الفرد على الغربة أ  والحروب والويالت التي   , المأساوية

 الكلمات االفتتاحية :الغربة ، شعراء المهجر ، جبران خليل جبرانيقطع االوصال جله حنين واشتياق الى الماضي وااليام الهانئة.بذلك شعورا 
 الغربة لغًة واصطالًحا :

"والغ رُب: الذذ هاُب والتنحذي للغربة معاٍن عديدة حيث وجد في لسان العرب البن منظور في مادة )غ ر ب( بمعنى الحركة الدائمة...          
اه" ُه ن حذذ  بذذ  بذذُه وأغر  , غ رر د ي غذذر ُب, ُغربذذار وأغذذرب  ر ب  ت  الذذوحُ  فذذي (1)عذذن النذذاقد وقذذد غذذ  والغربذذة معنذذا االختفذذاء والتذذوارن عذذن اعذذين النذذاظرين "غرُربذذ 

وتذداخل العالقذة بذين الغربذة  دالجاهليذة بذالغراب  والتطير عنذد عذرب دنرى تفسير الجاحظ لظاهرة التشاؤم  إذ(2)مغاربها أن غاب ت في مكان سها"
ن , والتطير بطائر الغراب حيث قال: "لزمه هذا االسم )الغراب( إذا بان اهل الدار للنجعةد وقع في مرابيض بيذوتهم يلذتمو ويذتقمم , فيتشذاءمو 

بيذدن فذي معجمذذه: "التغذرب الذذهابد والغذرب: النذذوى . وقذد ذكذر  (3)ويتطيذرون منذه إذا كذان ليعتذرن منذذازلهم إال إذا بذانوا فسذموه غذراب البذذين الز 
وفذي الصذحاح ايضذا جذاءت كلمذة التغريذب بمعنذى "النفذي عذن الذبالد  (4)والبعدد والغ رب والُغربة: النزوح عن الوطند والتغريب النفي من البلد."

وهذو معنذى مكذاني أكثذر منذه زمذانيد وهذذا  دوطن وفراقذه المصطلح العربي يدل  في أكثذر االحيذان علذى البعذد عذن الذف (5)والتباعد عن الوطن "
ألبذذي الفذذرص االصذذبهاني الذذذن تتبذذع  ˶ادب الغربذذاء˶المعنذذى تجلذذى واضذذحا فذذي أول كتذذاب خذذار بظذذاهرة الغربذذة فذذي االدب العربذذيد هذذو كتذذاب 

ن  قذال شذعررا فذي ظاهرة الغربة من الناحية اللغوية إذ قال: "وقد جمعُت في هذا الكتاب ما وقع إلي وعرفتهد وسمعتُ   به وشاهدته, من أخبذار مذ 
 غربةد ونطق عما به من كربه, وأعلن الشكوى بوجده إلى كل مشرٍد عن أوطان ه د ونازح الدار عن إخوانه, فكتب بما لقذي علذى الجذدراند وبذاح

ويقذول ايضذار  (6)ل محضذر ومشذهد "بسره في كل حانة وبستاند إذ كان ذلك قذد صذار عذادة الغربذاء فذي كذل بلذد ومقصذدد وعالمذة بيذنهم فذي كذ
"من شأن الغرباء في االسفارد ومن نزحت به الذدار عذن إخوانذه وأترابذه إذا دخذل موضذعا مذذكوراد ومشذهدا مشذهوراد أن يجعذل لنفسذه  يذه اثذراد 

ه  ف (7)تبركذذا بذذدعاء ذون الغربذذة وأهذذل التقطذذع والسذذياحة. د وهذذو التنحذذي الغربذذة واالغتذذراب وردا فذذي معظذذم المعذذاجم اللغويذذة العربيذذة بذذالمعنى نفسذذ 
فالغربذذة مقترنذذة باالبتعذذاد عذذن الذذوطن  دالعربيذذة لذذم تفذذرق بذذين مصذذطلحي الغربذذة واالغتذذراب المعذذاجم   مذذع ااشذذارة أ ن  والذذذهاب والبعذذد عذذن الوطن.

تملذك اانسذان وهي بهذا ترتبط بالمكان.وهذا غير الذن نجده باالغتراب حيث نجده شعورا نفسذي ي دوفراق مرتع الصبا واألحبة واالهل والخالن
 لسبب ماد  يشعر باالغتراب حتى في وطنه وبين اهله وأحبابه.

 -الغربة اصطالحا:
يرى الباحث في ظاهرة الغربة ومفهومها أن االدبذاء والشذعراء علذى مختلذو عصذورهم قذد تذداولوا الغربذة بذدالالت مختلفذة ومعذاٍن متباينذة حسذب 

ها الى أساق يجمع بينهذا وهذو ظهورهذا حال  وعصر كل واحد منهم , إذ لكل واحد منهم تجر  بته الخاصة مع هذه الظاهرة إال أ ننا يمكن أ ن نرد 
في أوقات القلق واضطرابات وعدم استقرار االنسان بسبب االوضاع التي تعصو ببالدهم سذواء كانذت سياسذية , او اقتصذادية , او اجتما يذة 

ومذن مجتمذٍع  خذر , ذلذك ألنهذا تتلذوُن بطبيعذة  صذاحبها, وبذالمجتمع ومذا يحكمذه  , أو جميعها على حد سواء " فهذي تختلذو مذن إنسذاٍن  خذر,
, والغربذذة ظذذاهرة قديمذذة رافقذذت  المجتمعذذات البشذذرية منذذذ بذذدء  مذذن أنظمذذة ومؤسسذذاتد وبطبيعذذة العصذذر ومذذا يحتويذذه مذذن مذذيٍم أو أعذذراٍظ ومعذذارظ 

صذذورا معقذدة فذي العصذر الحذذديث, بذل صذارت مذذن أكثذر المفذاهيم إثذذارة  الخليقذة , ولكنهذا غربذة واضذذحة المصذطلح والمفهذومد بينمذذا اتخذذت لهذا
هذذا ويشذذار الذى أ ن مفهذوم ظذذاهرة الغربذة قذذد تداولذه العديذذد مذن االدبذذاء والشذعراء بذذدالالت  (8)للجذدل بسذبب التعريفذذات الكثيذرة التذذي وضذعت لهذذا"

بينهمذا مفذاده: "أن الغربذة تتمثذُل فذي الشذعور الذذن يمكذن أن يشذعر  مختلفة لكن تلك االختالفات , والتباينات يمكن ردها الى اصل واحد يجمذع
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بذذذه االنسذذذان عنذذذدما يغذذذادر مسذذذقط رأسذذذه أو موطنذذذه إلذذذى مكذذذان اخذذذرد أو الشذذذعور الذذذذن يذذذراود الفذذذرد حذذذين يضذذذطر لالنفصذذذال أو النذذذزوح عذذذن 
 (9)مجتمعه."

 الغربة يف الشعر احلديث :
ديذذدة فذذي مقذذدمتها االطذذالع علذذى الثقافذذة الغربيذذة , واالحتكذذان بهذذا , ومعرفذذة كنوزهذذا إن لظهذذور الرومانسذذية ونشذذأتها األولذذى بواعذذث  ع

ننا األدبيةد وتم ذلك من خالل البعثات العلمية والصحافة والترجمةد ونضيف إلى ذلك الوضع العربي في تلك الحقبة السوداء التي مر  بها وط
ة التخلذو والحرمذان , فقذد كانذا  مذن سذمات ذلذك العصذر. هذذا الجيذل المتمذرد علذى العربي ليجد الشذاعر العربذي نفسذه غريبذا وحيذدا فذي مواجهذ

 الحياة كان يتغنذى بذاأللم , وكانذت نغمذة الحذزن والبذؤق غالبذه علذى إشذعارهم لقذد كذان الجيذل الرومانسذي يرغذب وبشذدة لغذة الك بذة واالغتذراب ,
ة األوربيذة التذي نشذدو مذن خاللهذا التحذرر عذن األفكذار الباليذة , إذ وقعذوا ألنهم وببساطة وجدوا أنفسهم غرباء عن عصذرهم كغذربتهم عذن الثقافذ

فذذذي غربذذذة واغتذذذراب كبيذذذرين أدت بهذذذم إلذذذى الشذذذقاء والقسذذذوة والحصذذذر حيذذذث الزم ذواتهذذذم هذذذذا الشذذذعور نجذذذد أ ن مذذذا يقودنذذذا إلذذذى فهذذذم هذذذذا األدب 
تسذتولي علينذا وتقودنذا باكيذة علذى مذا فذي اانسذانية مذن "لشذعر التذي الرومانسي , هو هذا النهج كما رآه  يكتذور هيجذو باعتبذاره دعذوة إلذى الذه ا

مذا  إذا(10)"بؤٍق وشقاء, منطلقة كإعصار من الشرر, وبما لها من آالظ العيون.. تأخذ الحرية.. فتجعلها تنفذ في كل إنسان من جميع مسامه
ا شذديد ااحسذاق باألنمذا  ال مأسذاوية تعمقنا في هذا التيار , أن تيار الرومانسية سنجده عالما يضم  تحذت طياتذه المعانذاة واأللذم الحذادين عالمذر
ظهذذر هذذذه اانسذانيةد فيهذذا تتجسذذد معذالم تكذذاتو الثذذورة والحريذة والبذذراءة مذذن اجذل التعبيذذر عذذن كينونذة األحيذذاء , ووجذذود هذذا الكذذائن الحذذي علذى 

 البسيطة, حيث تدفع هذا اانسان إلى البحث عن خبايا وإسرار هذه الحياة لتشكل بعد ذلك رؤيا خاصة تجاه العالم لها قواعدها وخصوصذياتها
 يهذذذا كلذذه بذذرزت رؤيذذة الشذذاعر العربذذ مذذن(11)"إنهذذا صذذور وإيقاعذذات ومفذذرداُت شذذاعٍر مذذا تسذذتمد دالالتهذذا مذذن كليذذة معينذذة هذذي رؤيتذذه"وتفردهذذا 

الحديث , وأخذت تتجلى من خالل الرومانسية حيث هنا يكمن التعبير األمثل عن صراع اانسان , وهو محذا  بقذوى تفذوق طاقتذه , وتوقذع بذه 
فذذي مبضذذة العجذذز وااحسذذاق بالغربذذة والضذذياع . فالرومانسذذية لصذذيقة بذذالحو االغترابذذي المأسذذاوند إذ نجذذد الفرديذذة تطغذذى عليهذذا لتعزلهذذا عذذن 

والغربة والشعور بااحبا  وخيبة األمل على الرغم من مساندتها في أفكارها مع  ءذا ما أدى إلى إفراز ظواهر عديدة منها االنطواالمجتمع , وه
ال تعنذي دائمذا االنسذحاب مذن التجربذة الخارجيذة إلذى التجربذة الداخليذة وحذدها ولكنهذا تعنذي فذي أحيذان "ضحايا المجتمع, إذ نجذد الذذات عنذدهم 

حيث إن المجتمع , وما يمر  به مذن مشذكالٍت كذان سذببرا فذي ظهذور  (12)"النطباعات والمشاهد التي تنعكو عما تراه في المجتمعكثيرة وصو ا
وكانذت الملكيذة الباةيذة واالسذتعمار الطذاغيد وااقطذاع المسذتغل, أهذم أ طذراظ هذذا التذ مر "هذا االتجاه حيث قال احمد هيكل فذي هذذا الصذدد, 

. وإلذى هذذذا العامذل يذرد مذذا كذان مذذن ضذيق طائفذة الشذذباب الشذاعر الحسذذاقد 1930ي عهذد إسذذماعيل صذدقي باشذذا سذنة الذذن وصذل ذروتذذه فذ
 بالحياة وتبرمه بالعي د وشعوره بخيبة األملد فقد دفعته تلك الظروظ األخيرة إلى أن ينطون ويهرب ويبحث عن العزاء في الحب حينا , وفي

د ويتعلق بالخياالت , ويهيم بالرؤى , ليلوذ بعالم أكثر شفا ية , وأعظذم رحابذة وأفسذح مبأن يتشبث باألحالرحاب الطبيعة حينا أخرد كما أغرتُه  
كذان حذذاالت فرديذذة نذذادرة قليذل مذذا تظهذذر فذي المجتمذذع, أمذذا فذذي هذذا العصذذر. فهذذو يعذج بشذذتى الصذذراعات التذذي  إ ن  الحذذو االغترابذذي(13)"صذدرا.

مذن المسذتقبل , إ نذُه عصذرح يذوحي  متحمل في طياتها الكثير من التناقضات والقلق والفوضى العارمة حيث سكنه الخوظ مذن الحاضذر والتشذاؤ 
هذوة سذحيقة "راء بشكل خار مذدى االغتذراب والغربذة التذي يكابذدونها فذي هذذا العذالم حيذث هنذان من خالل هذه الظواهر العديدة والعجيبة للشع

للفكر من تصورات شتى في قضايا هذا الواقع.. وهي  ىتفصل بين ما يحياه الناق والواقع من تجارب الغربة والتمزق والفواجعد وبين ما يتراء
.السبيل القاتم أصبح في هذه الحقبة هذو الطريذق الذذن يسذلكه  (14)"شاكل في جميع الميادينالمعضلة األساسية التي تجثم دائما وراء جميع الم

اانسذان العربذي مذن دون تطذور يجعلذه يذذتخلا مذن هذذا الطريذق , أو حريذة تبذذيح لذه حذق االختيذار للتخلذي فهذذو مذن الغذرب إلذى بذالد الرافذذدين 
ن يكشو مذن خاللهذا الذدالالت والعالقذات التذي تحذده وتحذرره منتظذرا غذدا يحمذل حرياتذه يتلذذ بهذه الغربة ويتذوق مرارتها , ويستعذبها محاوال أ

لعنذا لكنه االن باميا في هذا النحيب واالنطواء الهسذتيرن والحسذرة المميتذة , وهذذا مذا نجذده جليذا فذي عنذاوين دواويذن بعذض الشذعراء , إذا مذا اط
ذه الفترة نذكر منهم علي طهد المالح الطائرد ولحسن كاملد األلحان الضذائعةد وأحمذد عليها سنجد الكم  الهائل لالغتراب في قصائد شعراء ه

يم زكي أبي شادن فوق العبابد ولمحمد أبو القاسم الخمارد ربيعي الجريحد و ظالل وأصداءد ولمحمود أبي الوفاءد األنفاق المحترقةد وابراه 
فذذي معظمهذذا اسذذتجابة للعواطذذو الذاتية.لذذذلك نجذذد الرومانسذذية فذذي شذذعرنا العربذذي ال نذذاجيد وراء الغمذذامد وغيذذرهم كثيذذر. حيذذث كانذذت دواويذذنهم 

تتجاوز بكاء الذات في اغلب أحيانها حيث تصدر من صدى العناق وشكوى الروح لتفجر ثورتها البركانية الساخطة لتعلن عن هدم أركان هذه 
واء لكنها في كثير من األحيان تتجاوزها إلى العمل على تغيير الواقذع والثذورة األسو والعادات والتقاليد وإطالق العنان إلى متع الشهوات واأله
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عليذذه , فاهتمذذامهم بالسياسذذة والمشذذكالت االجتما يذذة لذذم يكذذن هامشذذيا أو سذذطحيا بذذل كذذان صذذميميا نابعذذا مذذن التجربذذة الشذذعورية لذذديهم كمذذا قذذال 
فةد ولكذن كذان جذزءا أساسذيا مذن التجربذة الشذعورية لذديهمد تلذك التجربذة التذي لم يكن مسألة ثانويةد كما أنه لم يكن مسألة صد"محمود الربيعي  

صذذنعت شذذعرهم ووحذذدت خصائصذذهد والذذروح العامذذة التذذي تسذذرن  يذذه, فظهذذر هذذذا الشذذعور فذذي صذذورة احتجذذاص عذذاطفي علذذى فسذذاد الحيذذاة مذذن 
ية والسياسذية وذلذك فذي اشذد الحذاالت داللذة علذى اعتذزال حولهمد ودعوة مريحة ايجابية إلى ميم اجتما ية وسياسية بديلة لقيم العصر االجتما 

لذذذلك نجذذد أ ن  مجذذال األدب الرومانسذذي , وعلذذى وجذذه الخصذذور الشذذعرد يعتمذذد علذذى الذاتيذذة فذذي عالقتذذه مذذا بذذين الفذذرد والمجتمذذع  (15)"الحيذذاة 
قطب اهتمذام الشذعراء المغتذربين وغيذرهم والوجود بشكل عذام حيذث حذددت هذذه العالقذات بموضذوعات رئيسذة بذرزت بصذورة كبيذرة , وأخذذت تسذت

 نيا .لكن وقع األول كان اشد في شعرهم , ألنها كانت أكثر استجابة في حياتهم , وتشكيل تجاربهم,  ومعاناتهم االغترابية وإعطائها بعدا إنسا
 الغربة يف شعراء املهجر :

بير جدا حيذث إن الشذعراء فذي المهجذر عكسذوا شذعور الغربذة عند تتبعنا للشعر المهجرن نرى ظاهرة  الغربة واالغتراب تبرز بشكل ك
في جل   قصائدهم ببعديها المادن والمعنون , ويتجلى ذلك واضحا عند شعراء المهجر الشمالي والجنوبي على حد سواء الشعر في المهجر لذم 

واألحباب واألهل والخالن الذين اضطروا لمفارقتهم يجد سوى القصائد لكي يعبر بها عن حالة التمزق والشتات والحرقة وألم البعاد عن الوطن 
مذذرغمين بسذذبب الظذذروظ التذذي عصذذفت بذذالوطن العربذذيد والذذذن شذذجع النذذاق علذذى الهجذذرة آن ذان تضذذييق الخنذذاق علذذى المفكذذرين مذذن قبذذل 

ذلك ذهبذوا إلذى السذفر وخصوصذا الحكومات االستبدادية ومصادرة الحريات جعل األدباء والمفكرين يبحثون عن بيئة مناسبة تخدم تطلعاتهم , ل
عنذدما "الحكومذة زادت فذي تعسذذفها وظلمهذا ل هذاليد وسذذاءت األحذوال ااداريذةد وفرضذت الرقابذذة الشذديدة علذى اافذذراد والجماعذاتد ممذا جعذذل 

ية منها لبنان التي عانت لقد كانت هنان العديد من البلدان تحت الوصاية الترك  (16)القوم يعيشون وكأنهم في بوتقة مغلقة على وشك االنفجار"
 خالل هذه الحقبة سلب الحقوق , ومن الظلم واالستبداد , والضياع الفكرن , واالقتصادن , وأصبح البلد ممزقا هزيال تضذرب بذه ويذالت الفقذر

تظلذل آمذالهم وأحالمهذم والحرمان , فأخذو ينشدون األمن واالستقرار بعيدا عذن مذوطنهم حينهذا "أخذذ اللبنذانيون يتطلعذون نحذو بذالد تسذتطيع أن 
تنمذو وأفكارهم وآرائهم التي ُحبست زمنا في بالدهذمد كمذا أخذذوا يتطلعذون إلذى بذالد تسذتطيع فيهذا أيذديهم أن تنذتج وعقذولهم أن تثمذر وآراؤهذم أن 

مذن هذذا الذذن تقذدم نخلذا إلذى  نجد أن الغربة رغم مرارتها وقسوتها كانذت أرحذم علذيهم مذن واقعهذم الذذن كذانوا يعيشذونه فذي بلذدهم  (17)وتتقدم"
 وجود سببين رئيسين الغتراب المثقو العربي:

 (18)هو "قضية الحرية وما يتعلق بها من مداخالت السلطة السياسية واالجتما ية والدينية" السبب األول:

هو "صدمة المثقو العربي بانهيار مشروع االنبعاث القومي النهضذون ومبادئذه السياسذية واالجتما يذة والثقا يذةد حذين تكشذفت   بب الثاني:والس
 الرؤيذا عذذن سذراب وحلذذت فجيعتذذان األولذى : إن الواقذذع لذذم يتغيذر وفقذذا للرؤيذذا , والثانيذة سذذؤال بت كذذل الضذمير: كيذذف تكذذذب الرؤيذا. مذذع أن يقذذين

وإذا ما تفقدنا ظاهرة االغتراب نجدها قد أصبحت حالة جما يذة عنذد المثقفذين و فئذات المجتمذع الوا يذة التذي   (19)علو على يقين الواقع"الرؤيا ي
ذاقذذت ذرعذذا بالممارسذذات االسذذتعمارية والتهمذذي  حيذذث إن الغربذذة تولذذدت جذذراء هذذذا االسذذتعمار وشذذعورهم الذذدائم بالهزيمذذة الحضذذارية أمذذام هذذذا 

جذذاء هذذذا الشذذعور "متزامنذذا مذذع الشذذعور بالضذذعو والذذنقا , ومذذن ثذذم بتحقيذذر الذذذات إلذذى أن تصذذبح ثقافذذة المجتمذذع وتوجهاتذذه تابعذذة المسذذتعمر و 
ا بظذذاهرة االغتذذراب حسذذب تعاملذذه وو يذذه مذذع هذذذا العذذالم , لذذذلك ال وجذذود ( 20)ومهزومذذة" يبقذذى موقذذو المثقذذو العربذذي مذذن عالمذذه العربذذي مرتبطذذر

لربما يتبادر سؤال إلى أذهاننا : لماذا الشاعر أكثذر تذأثرا بهذذه الظذاهرة  (21)تراب هو حالة وعي معين أمام واقع معين"لالغتراب المطلق "فاالغ
ي من باقي المثقفين؟,  ولماذا تترن في نفسه كل هذا األثر الكبير الذن عندما يترجم إلذى أشذعار نجذد  يذه كذم هائذل مذن المشذاعر الجياشذة التذ

لذذم والمعانذذاة والحرمذذان؟د سذذنجد السذذبب فذذي تفسذذ  المجتمعذذات مذذن جهذذة , وتعقذذد الحيذذاة مذذن جهذذة أخذذرى أدى إلذذى تفشذذي تحمذذل فذذي طياتهذذا األ
,  (22)"االغتراب , وألن الشاعر أسرع من غيره إلى ااصابة بهذا الداء إذ يتمتع. "بقدر غير اعتيادن من الرفاهية والتوتر والحساسذية والقذدرات

يذرى هذذا الواقذع المريذر اصذطداما بأمانيذه التذي ينشذدها , وحسذرا ألفكذاره التذي تحذرن وجدانذه نحذو الحريذة والشذعور  وألنه صاحب رؤية تجديدية
بذذا خرين والحساسذذية المفرطذذة التذذي تطغذذى علذذى هذذذا الفنذذان الشذذاعر صذذاحب الرؤيذذة التجديديذذة المفعمذذة بالحيذذاة الهانئذذة يصذذعب علذذى مجتمعذذه 

ون هذذذا الشذذعور المقيذذت شذذعور االغتذذراب عذذن المجتمذذع "وتحذذول مشذذاعره إلذذى مشذذاعر اغتذذراب قذذد تتسذذع اسذذتيعابهد وضذذمه إلذذى أحضذذانه , ليتكذذ
يضذاظ إلذى ذلذك أن الشذاعر بطبيعذة تكوينذه يعذي  االغتذراب مركبذا كمذا يقذول (23)وتضيق بحسب حظذه مذن المعانذاة واتسذاع التجربذة الشذعرية"
هل تزول هذه المشاعر؟,  نعذم تذزول إذا مذا (24), أو الحياة الروحية للنوع البشرن"يونج: هو "إنسان جمعي يستطيع أن ينقل ويشكل الالشعور 

العامذل السياسذي واالقتصذادن حيذث يشذكالن "عرفنا أنها مرتبطة بعدة عوامل ما إن زالت العوامذل زالذت هذذه المشذاعر , ويمكذن أن نعذدد منهذا 
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فذذذالنفي والغربذذذة والوحذذذدة والحرمذذذان  (25)الذذذنفو العربيذذذة كمذذذا هذذذي مذذذن ابعذذذد العصذذذور"أكبذذذر دوافذذذع االغتذذذراب فذذذي العصذذذر الحذذذديث , فمذذذا زالذذذت 
هذذا ويحذاول  (26)تلك هي رايات عصرنا وزماننذا فكيذف ال يحمذل اليذأق لذواءه""واالضطهاد الالمنطقي عبودية المكان والزمان, الموت الفاجعد  
, وذلك عبر رؤيا ناقدة قد تؤدن بهم إلى االغتذراب إحباطذا وقلقذا ويأسذا. وفذي  الشعراء أبعاد اغترابهم من خالل الكشو عن الواقع المحيط بهم

بداية هذا القرن هنان مجموعة مذن الشذعراء العذرب قذد تذأثروا بالنزعذة الرومانسذية التذي ظهذرت فذي الغذرب حيذث عاشذوا االغتذراب عبذر إشذكاله 
د أبرز مؤسسي مالمح الرومانسية العربية. وسنتكلم عليه ومجموعة مذن شذعراء المتعددة والتي يعد )جبران خليل جبران( رائدا لها حيث ُيعد  أح

المهجر , وكذلك شعراء الشعر الحر أيضا بشكل من اايجاز , لكي نعرظ مدى عمق هذه الظذاهرة لذدى هذذه الطبقذة فذي تلذك الحقبذة , والتذي 
رة االغتذذراب حذذق التجسذذيد حينمذذا ضذذاقت بهذذم سذذبل العذذي  فذذي أدت إلذذى إنتذذاص العديذذد مذذن الذذدواوين , والقصذذائد التذذي جسذذد مذذن خاللهذذا ظذذاه

ب المهاجر حيث إنهم "قد شعروا بالعزلة في المدن الصنا ية الكبرى التي يتطذاحن فيهذا البشذر , ويتصذارعون علذى المذادةد وال يجذد فيهذا الغريذ
ة مذذع تزايذذد االنتكاسذذات القوميذذة , ليذذأتي فذذي صذذدارة هذذذه وتأخذذذ أعذذداد الشذذعراء بالتزايذذد فذذي منفذذى الذذوطن , ومنفذذى اللغذذ (27)إال الوحشذذة والضذذيق"

اقعيذة المسيرة الشعرية رواد الشعر الحر لتطفو على السطح مالمح أشذعارهم االغترابيذة,  إضذافة إلذى تذأثرهم بالرومانسذية إال أنهذم كذانوا أكثذر و 
والقضذذية الفلسذطينية بشذكل خذذار الصذدارة فذي أعمذذالهم فذي غذربتهم المكانيذة , ونذذرى ذلذك جليذا حذذين اتحذذو مذن القضذذية العربيذة بشذكل عذام , 

يكذن  الشعرية , وأصبح المخيُم الفلسطيني رمزرا مأسذاويرا يذوحي إلذى االغتذراب والتشذرد. وهذذا إن  دل  علذى شذيء , فإنذه يذدل أن الشذعر الحذر لذم
لفتذذه االرهاصذذات التذذي نتجذذت عذذن الحذذروب,  وليذذد اللحظذذة , بذذل علذذى العكذذو تمامذذا ,  كذذان نتيجذذة مخذذا  عسذذير أفرزتذذه ظذذروظ المرحلذذةد وخ

ا السيما الحرب العالمية الثانية التي ألقت بأوزارها على الواقع العربيد كذلك بروز حدة التوتر  بذين شذكل القصذيدة ومضذمونها حيذث ظهذر هذذ
الطالعهذذم علذذى ا داب االوربيذذة فضذذلح المصذطلح جليذذا فذذي شذذعر الشذاعرة نذذازن المالئكذذة التذذي ُتعذذد  مذن رواد هذذذه المدرسذذة األوائذذل الذذذين كذان 

غذة جعذل كبيرح في تهيئتهم الى مثل هذا الجانب من كتابة القصيدة الحرة , كذلك ترجمة الكثيذر مذن االثذار االدبيذة االنكليزيذة ومعذرفتهم بهذذه الل
)الكذوليرا( وعنذد بذدر شذاكر السذياب مهمتهم في نقل هذه التجربة يسذيرا حيذث ولذدت أول قصذيدة بهذذا الشذكل عنذد نذازن المالئكذة حملذت عنذون 

حملت عنوان )هل كان حبا؟( كذلك تالهم  يما بعد عبد الوهاب البياتي بقصيدة )اباريق مهشمة( لتتم بهذا والدة شكل شعرن جديد هو الشذعر 
لنذا ماهيذة هذذا الشذكل (.وسنعر  هذا الموضوع بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل ونعطي أمثلة شا ية تبذين Free Verseالحر )

و  المذوروث  الذديني توظيفذر  ا والحاجة له في هذا العصر.وخيُر مثذاٍل قصذيدة السذياب , وهذو يصذور مأسذاة اانسذان الفلسذطيني كاملذةر حينمذا وظذ 
 -رمزيرا لما يحدُث في الشرق األوسط وفلسطيند قصيدة )قافلة الضياع( )بحر الكامل()متفاعلن( حيث قال:

 أين أخون...؟قابيل...     
 يرقد في خيام الالجئين

 السل يوهن ساعديهد وجئته أنا بالدواء
 والجوع لعنة آدم األولى وإرث الهالكين
 ساواه والحيوان ثم رماه أسفل سافلين

 ورفعته أنا بالرةيفد من الحضيض إلى العالء
 الليل يجهض, والسفائن مثقالت بالغزاه 

 بالفاتحين من اليهود
 راسيهن كابوق تراه يلقين في حيفا. م

 تحت التراب محاجر الموتى فتجحظ في الحود
 الليل يجهض فالصباح من الحرائق...في ضحاه

 الليل يجهض فالحياه
 شيء ترجح ال يموت وال يعي  بال حدود

 شيء تفتح جانباه المقابر والمهود
 شيء يقول هنا حدود!

 (28)هذا لكل الالجئين, وكل اليهود.
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وتجتمع المشاعر المشبعة بأنواع االغتراب لدى رواد الشعر الحديث حيث غربة األر  تفتك بهم لتجعل من شعرهم ذو لوٍن احمر, كلون 
الدم العربي الذن عجن بتراب الوطن المسلوب من أيدن الفلسطينيين على أساق عنصرن حيث قال عبد الوهذاب ألبيذاتي فذي هذذا المقذام. 

 اري  مصورا هذه المأساة من )البحر الكامل(, )متفاعلن(مستقي أبياته من الت
 يا من رأى أحفاد عدنان على خشب

 الصليب مسمرين
 النمل يأكل لحمهم

 وطيور جارحة السنين
 يا من رآهم يشحذون 
 يا من رآهم يذرعون 

 ليل المنافي في محطات القطار بال عيون 
 يبكون تحت القبعات

 ويذبلون 
 ويهرمون)...(
 (29)محسنون. من يشترن؟ يا

ونالحذذذذظ أن االغتذذذذراب لذذذذدى الشذذذذذعراء الذذذذرواد قذذذذد أخذذذذذ عذذذذذدة منحنيذذذذات "وتوسذذذذعت محذذذذاور االغتذذذذذراب 
بتوسذذذذذذيع المحيطذذذذذذات التذذذذذذي أوجدتذذذذذذه  يغتذذذذذذرب الذذذذذذرواد غربذذذذذذة فكريذذذذذذة يؤكذذذذذذدون علذذذذذذى جذذذذذذوهر الحيذذذذذذاة بالنضذذذذذذال 

 (30)والحرية."

قالذذذذذذذذت نذذذذذذذذازن المالئكذذذذذذذذة فذذذذذذذذي قصذذذذذذذذيدتها التذذذذذذذذي حملذذذذذذذذت عنذذذذذذذذوان )إلذذذذذذذذى العذذذذذذذذام الجديذذذذذذذذد(. من)بحذذذذذذذذر 
 الكامل(,)متفاعلن(.

 يا عام ال تقرب مساكننا فنحن هنا طيوظ                                 
 من عالم األشباح, ينكرنا البشر                                    

 ويفر من الليل والماضي ويجهلنا القدر                               
 ونعي  أشباحا تطوظ

 نحن الذين نسير ال ذكرى لنا
 ال حلمد ال أشواق تشرقد ال منى

 آفاق أعيننا رماد
 تلك البحيرات الرواكد في الوجوه الصامتة

 ولنا الجبال الساكتة
 ال نبض فيها ال اتقاد

 الباهتةنحن العراة من الشهورد ذوو الشفاه 
 الهاربون من الزمان إلى العدم

 (31)الجاهلون أسى الندم
وسنعر  في المباحث القادمة لعدد من شعراء المهجر الذين أثروا في مسيرة شعرنا العربي بعطائهم الخصب , وكذلك سوظ نذكر نخبة من 

قضذذذية الفلسذذطينية علذذذى حذذذد سذذذواء. بعذذذد الهجذذذرة إلذذذى شذذعراءنا الذذذرواد أيضذذذا الذذذذين كذذذان لهذذذم األثذذذر الكبيذذر فذذذي حمذذذل همذذذوم األمذذذة العربيذذذة وال
األمريكيتين جراء ما حدث في الذوطن العربذي دأب عذدد مذن المهذاجرين العذرب إلذى تأسذيو مذدارق عربيذة لتعلذيم أوالدهذم , ثذم قذاموا بتكذوين 

ان العربية , ومن أشهر هذه المذدارق جمعيات دينية وخيرية تتولى رعاية المحتاجين كما أنشئوا جمعيات أدبية ذاع صيتها في أصقاع األوط
 والجمعيات هي
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م  وكذان الذذن حمذل أ بذاء الذدعوة إلذى تأسيسذها هذو 1920مذن نيسذان عذام  30"أنشأت هذه الرابطذة فذي نيويذورن فذي  -الرابطة القلمية:  -1
ب )حكايذذذات المهجذذذر(. م( صذذذاحب جريذذذدة السذذذائح المشذذذهورة , ومؤلذذذو كتذذذا1963 -1890األديذذذب المهجذذذرن الكبيذذذر عبذذذد المسذذذيح حذذذداد )

وشهدت دار )السائح( االجتماعات التي عقذدت فذي مذن أجذل تأسذيو الرابطذةد والتذي كانذت مذن أبذرز أنصذارها والذداعمين إليهذا جبذران خليذل 
وكذذان هنذذذان أيضذذا العديذذذد مذذن المثقفذذذين الذذذين يرومذذذون تأسذذيو هذذذذه الرابطذذة حيذذذث تذذم عقذذذد الكثيذذر مذذذن ( 32)جبذذراند عميذذذد أدبذذاء المهجذذذرد "

ها فذي الجلسات والمناقشات للخروص ببيان تأسيسي وااعالن عن هذه الرابطةد "وقد استجابوا جميعا لفكرة ميام الرابطة القلميةد وأعلنذوا تأسيسذ
م. وكذذان مذذن أعالمهذذا مذذن الشذذعراء جبذذران و ميخائيذذل نعيمذذةد ونسذذيب أبذذو عريضذذةد ونعيمذذة الحذذاصد وأسذذعد  1920نيويذذورن فذذي أبريذذل عذذام 

وشعراء وكتاب مخضرمون وشيوخ كثيرين وألتحق بركبهم العديد من الكتذاب الشذباب أيضذا "كانذت  (33)ليا أبو ماضيد ورشيد أيوب"رستمد وإي
 الرابطة القلمية ثورة فكرية وبيانيةد مذهبها أقرب إلى الرومانسية شذكال, ولكذن التصذوظ وعمذق التجربذة وطذول التأمذل رفذع أدبهذا إلذى مسذتوى 

 .(34)ة"عال يطل منه على مستويات العلم والفلسفة العالمي
ألدبية في المهجر الجنوبي , أن أمريكا الجنوبية في البرازيل مدينة سان باولو "وكان المؤسو االجماعة    نشأت هذه  -العصبة األندلسية:-2

ويشذذار إلذى تذذاري  تأسذذيو هذذذه العصذذبة إلذذى "مسذذاء (35)ميشذذال معلذذوظ وتذولى رياسذذتها , ثذذم خلفذذه الشذذاعر القذذرون" لهذا هذذو الشذذاعر المهجذذرن 
د تذذم عقذذد االجتمذذاع التأسيسذذي فذذي منذذزل ميشذذال معلذذوظد وقذذد قصذذر المؤسسذذون علذذى تسذذمية الجماعذذة 1933الخمذذيو مذذن شذذهر ينذذاير عذذام 

وكذان (36)اسم العصبة األندلسية , وجعلوا ميشذال رئيسذا لهذاد وداود شذكور نائبذا للذرئيو" وعلى انتخاب رئيو لها ونائب للرئيود فاختاروا لها
للعصبة أهداظ سامية ناضل األدباء والشذعراء والكتذاب لتحقيقهذا نذذكر منهذا أن العصذبة أرادت "رفذع شذأن األدب العربذي فذي البرازيذلد وكذان 

مذذن شذعراء العصذذبة  (37)هذداظ العصذذبة كذذلك: إحيذذاء التذراث العربذي فذذي األنذدلو"مثذل هذذا مقصذذد الرابطذة القلميذذة فذي نيويذورن )...( ومذذن أ 
األندلسيةد الشاعر القروند إلياق فرحاتد شكر هللا الجرد آل المعلوظد نعمة قازاند عقل الجرد توفيق ضعوند وآخرون. كان لهم الفضل 

لعديذد مذن المذدارق األدبيذة والذروابط أسسذها شذعراء وكتذابد نذذكر في أحياء التراث العربذي والمحافظذة عليذه فذي المهجذر الجنذوبيد وجذاءت ا
التذي أنشذأها صذيدح علذى  الرابطةة األبييةةم. فذي نيويذورن.و1948التي أسسها الشاعر الكبير أحمد زكي أبذو شذادن عذام  رابطة منيرفامنها  

كذان هنذان العديذد مذن النذوادن األدبيذة فذي المهجذر م. ثذم اختفذت بعذد عامين.كذذلك 1949غرار الرابطة القلميذة والعصذبة األندلسذية فذي عذام 
التذذي أسذذهمت فذذي إشذذعال الحركذذة األدبيذذة فذذي مهذذاجر األمذذريكيتين. كذذذلك أخذذذ األدبذذاء بعقذذد العديذذد مذذن النذذدوات التذذي كانذذت تنشذذد فيهذذا روائذذع 

وصذقلهاد وبعذد ذلذك تذم أنشذاء المطذابع الشعر العربي المهجرن آن ذان حيث كانت هذه الندوات بمثابة أسذواق أدبيذة تسذهم فذي تهذذيب اللغذة 
د العربيةد وتأسيو الصحو العربية التي تكتب باللغة العربية لتحافظ على الهوية األصلية للمهاجر العربي وتبقيه على تواصل مع لغته إالم

لود الذن سعا الى تأسيسه فارق ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير الى اول نادن وأقدمها تأسيسا هو ")نادن حرمون( في سان باو 
أسذه الدبغي وكان له عميق االثر في الجالية العربيةد إذ اولى الناحية االدبية عنايذة خاصذةد ثذم )نذادن االرز( أو )المنتذدى الزحلذي( ألذذن تر 

ن بذاولو, وهذو أفخذم هذذه فوزن المعلذوظد ثذم )النذادن الفينيقذي( وكذان مؤسسذه ورئيسذه عقذل الجذرد واكبذر النذوادن )النذادن الحمصذي( فذي سذا
بعد االسذتعرا  السذريع للنتاجذات األدبيذة (38)النوادن واشهرها, وكان موئل الحياة االدبية الناشطة قبل عهد العصبة االندلسية وفي وجودها."

ران سنتكلم أيضا عن في المهجرين الشمالي والجنوبي سنتكلم عن نخبة من شعراء هذه المرحلة وسنبدأد بعميد أدباء المهجر جبران خليل جب
 ميخائيل نعيمةد وأيضا سيأخذنا الحديث إلى إيليا أبو ماضي. 

 الغربة عند جربان خليل جربان
القبور"د "العواصو" مؤكدا إيمانه بالتغيير  جبران يقوى عنده الرفض حين يجسده تمردا وثورة  يقول على لسان االه المجنون. ظ "حفار 

ور صناعة تريح األحياء من جثث األموات المكدسة حول منازلهم ومحاكمهم ومهابدهم وتعنو نقمته بل ثورته الجذرن والفاعل "اتخذ حفر القب
 ( 39) على تصنيم الماضي والتعبد األعمى لهد وكأن ال حاضر يحدُه ويطورهد وحتى كأن الزمن وتيرة واحدة أو المجتمع قالب جامد ال يتغير "

أنواع العبوديات وأشكالهاد العبودية العمياء , وهي التي توثق حاضر الناق بماضي آبائهمد وتتيح نفوسهم ويكمل قائال "وأغرب ما القيت من  
إن جبران هذا المبدع الرومانسي كثيرا ما ارقُه وشغلتُه هموُم مجتمعه  (40)أمام تقاليد جدودهمد وتجعلهم أجسادا جديدة ألرواح عتيقة بالية " 

لم والقهر والتقاليد البالية األثُر الكبير في نفسه. مما حدى به إلى رفض القيم الزائفة التي يتمسك بها المجتمع كذلك كان الستسالم الناق للظ
تقتلع األنصاب التي أنبتتها    ةوالذن يمعن النظر ويغور في أعماق كتابات جبران يجد أن أدبه مرآة تعكو اغترابه حيث نجده "ثورة عاصف

ال الثورة على كل قديم "األجيالد ودعوة حارة إلى  تمكن جبران من خالل تمرده وثورته تحقيق     (41) تطور والنهو  ومماشاة الزمن إلى 
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االنسجام االجتماعي وهذا ما نجده جليا في اغترابه ورفضه لالنصياع إلى كل مظاهر الظلم واالستبداد المجتمعي ألن "الثورة ليست سوى 
وعندما نادى جبران   (42) معد وليست محاولة لتحطيمه وإنما هي محاولة لتنبيه أو إيقاظه أو تطويره"اصطداما بالنقائض التي يعاني منها المجت

عالم  في نفسه التي ما فتئت تراوده إلى التجديد والرةبة إلى تحقيق األفضل للمجتمع والعمل على تغييره أنبعث صوت التمرد والتغيير ليقول لل
 أجمع.

 "أنا غريبح في هذا العالم
بوطن سذذذذحرن ال أعرفه و وتم  أحالمي بأشذذذذباح أر     اغريبح وفي الغربة وحدةح قاسذذذذيةح ووحشذذذذيةح موجعةح, غير أنها تجعلني أن أفكر أبدأنا 

 قصية ما رأتها عيني.
رب منذه أنذا غريذب عن أهلي وخالنيد فذإذا مذا لقيذت واحذدا منهم أقول في ذاتي ))من هذذاد وكيف عرفتذه, وأنى نذاموق يجمعني بذه, ولمذاذا اقت

 وأجالسه؟(( 
 أنا غريب عن نفسي,

 فإذا ما سمعت لساني متكلما تستغرب أذني صوتيد
 وقد أرى ذاتي الخفية ضاحكة باكيةد مستبسلةد خائفةد  يعجب كياني بكياني,

 ولكني أبقى مجهوالد مستترارد مكتنفار بالضبابد محجوبار بالسكوت. وتستفسر روحي,
 أنا غريب عن جسدند

 وكلما وقفت أمام المرآة أرى في وجهي ماال تشعر به نفسيد 
 وأجد في عيني ماال تكنه أعماقي.)...(

 أنا غريب في هذا العالم. 
 أنا غريب وقد جبت مشارق األر  ومغاربها.

 رأسي وال لقيت من يعرفني وال من يسمع بي.فلم أجد مسقط 
 أستيقظ في الصباح فأجدني مسجونا في كهو مظلم تتدلى األفاعي

 من سقفه وتدب الحشرات من جنباته. ثم أخرص إلى النور فيتبعني خيال 
 جسدن, أما خياالت نفسي فتسير أمامي إلى حيث ال أدرن, باحثة عن

  حاجة لي بها )...(أمور ال أفهمها و قابضة على أشياء ال 
 أنا غريب في هذا العالم.

 أنا غريب وليو في الود وجود من يعرظ كلمة من لغة نفسي.)...(
 أنا غريب في هذا العالم.

 أنا شاعر أنظم ما تنثره الحياة وأنثر ما تنظمهد ولهذا أنا غريب وسأبقى 
 (43)غريبار حتى تخطفني المنايا وتحملني إلى وطني."

تكتنفه تجربة الغربة عامة وفي شعره أيضا نجد أنين الغربة ظاهرا بارزا للعيان , وهذا الشعوُر الدائم بهذه الغربة خلقت منه   إن أدب جبران
يبدأ بالتمرد عليه "أن التناقض الذن يقوم حينئذ يولد عددا من األحاسيو غير المصنوعة وغير    يمتمردا كلما اصطدم مع العالم الخارج

أراد جبران أن يرى بلده في   (44)وفي اللحظة التي يكتشو فيها اانسان تناقضه مع العالم الخارجي يبدأ في التمرد عليه."  القابلة للتغير ,
مصافي الدول المتقدمة , وكان يشعر باألسى لما يراه من حال لبنان , وهي ترزح تحت هذه األحوال السيئة فكانت م سيه تتمثل في "مأساة  

كبة أمته وضيق حالها , وعدم جدوى الحياة في ظل نظم متهتكة باليةد و إرادة التغيير عنده هي التي تدفعه إلى أن  المثقو الذن يشعر بن
فإنه غالبا ما يتعاي  ويسلم ل مر ويتأقلم مع  عندما يعي  اانسان في بيئة مليئة بالنقائا ,  (45) يخرص ويثور , وال يقبل الحياة على عالتها"

عه  واقعه,  وهذا ما ال نراه عند الشاعر فهو ال يرضى بالنقائا , ويحاول جاهدا البحث عن الكمال ولما من المستحيل أن  يجد الكمال في واق
مل  يه ويرتقبه. وبين الواقع المرير األليم,  سيبحث عنه في داخله لذلك "األديب الرومانسي أديب غريب قد باعدت الهوة بين ما يتوقعه ويأ

فهو من ثم أديب متطلع إلى عالم أخر عالم من المثال يحقق  يه ولو عن طريق األحالم والرؤى و الخياالت ما لم يحققه في عالم الواقع.  
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بها مما يجعله يهرب من الواقع وينعزلد    بل لعل األديب الرومانسي هو أكثر األدباء إمعانا في الشعور بمحن الحياة والمبالغة في ااحساق
ولعلنا قد نلتمو من هذا أن الرومانسيين ال يواجهون هذا      (46) ألنه لم يستطع أن يجد لذاته صورة في مجتمعه  يصيبه األسى والحزن والسأم"

رسمون  يه أسمى آيات الكمال , ولكن  من معترن الحياة وينسحبون إلى داخلهم في عالمهم الخيالي الذن ي  ن الواقع فهم على الدوام ينهزمو 
ن ال نستطيع أن نؤاخذهم فهذه ردة فعل طبيعية انسان شفاظ أخذ االغتراب منه مأخذا كبيرا , فالرومانسيون بطبيعة الحال "هروبيون ينسحبو 

ر لجبران العديد من االعمال صد    (47)من ملحمة الحياة اليوميةد ويلتجئون إلى جنان مفقودة ويضخمون عواطفهم كبديل للواقع المادن "
وعرائو المروص, واالرواح المتمردة, وفي داالدبية نذكر منها بالعربية أوال ما صدر قبل انشاء الرابطة القلمية, في مدينة بوسطن "الموسيقى  

القلمية لم يصدر له بالعربية سوىد  صدر لهد االجنحة المتكسرة, ودمعة ابتسامة, والمجنون, باالنكليزية والمواكب وبعد انشاء الرابطة    ننيويور 
البدائع والطرائو, والنبي باالنكيزية ورمل وزبد, باالنكليزيةد ويسوع ابن االنسان, وآلهة    العواصو, والسابقد أما مؤلفاته االنكليزيةد فهي: 

ل شاعر أو أديب جنته التي يسافر إليها عندما فلك(48)االر , وهنان كتابان طبعا باللغة االنكليزية بعد وفاة جبران هما التائهد وحديقة النبي."
تشتد غربته ويحاصره مجتمعه يسافر إلى بالده التي ال يعرظ طريقها إال هو حيث ينشد ل مان والسالم والكمال ويغني إلى عالم الروح  

 ( 49) والخيال إذ يقول في قصيدتهد البالد المحجوبة من )بحر الرمل(,)فاعالتن(.
 فقومي ننصرظهو ذا الفجر 
 

 عن ديار مالنا فيها صديق 
 ما عسى يرجو نبات يختلو 

 
 زهره عن كل ورد وشقيق 

 وجديد القلب أنى يأتلذذذو 
 

 مع قلوب كل ما فيها عتيق  
 هو ذا الصبح ينادن فاسمعي 

 
 وهلمي نقتفي خطواته 

 قد كفانا من مساٍء يدعذذذي 
 

 أن نور الصبح من آياته )...(  
 يا بالد الفكر يا مهد االلى 

 
 عبدوا الحق وصلوا للجمال  

 ما طلبنان بركٍب أو على  
 

 متن سفن أو بخيل أو رحال  
 لست في الشرق وال الغرب وال 

 
 في جنوب األر  أو نحو الشمال 

 لست في الجو وال تحت البحار 
 

 لست في السهل وال الوعر الحرص  
 أنت في األرواح أنوار ونار  

 
 أنت في صدرن فؤادن يختلج.  

ل  إن هذه البالد التي حجبت عما سواه ينشد بها جبران الحق والعدل والجمال بالد خاليه من هذا القهر واالستبداد والتخلو والرضوخ تحت  ذ 
فيها كل ما ينشده اانسان من معاني وميم   إذ يجد"  المحجوبة  إلى بالده  السفر  دائم  المقيتة فهو  وأمان وهدوءد وصفاء, وتجدد العبودية 

  الشاعر   أو  االديب  تخنق  تكاد  مقيته  بأطر  الحياة  أطر  الذن  المدني  المجتمع  من  الغاب  الى   للهروب  يدعو(  المواكب)  في  جبران  نجد(50)دائم."
  الى   الذهاب  عبر   ينشدها  االمل  من   فسحة  هنان  بل  المتصاعدة   الظلم  من  درجات  أو   تفاوت  وال  حدود  ال  حيث  الى   يدعو  جبران  نجد  فهنا
حيث "يتمثل الفرد الثائر على الجماعة اانسانية بقيمها الزائلة الفاسدةد الفرد الذن يشعر بأن المجتمع يسحقه   قيود  ودون   رقابة  دون   الغاب

فوجه جبران مواكبه   ويحول دون نموه ؛ لما شاع في المجتمع من اختالل في التوازند وخضوع الناق وانقيادهم كالقطعان بال هدظ أو وعيد
هنا إلى الغاب حيث ال قطيع وال راعد وحيث الفتى المنبوذ يصبح فيلسوفا متأمالد وحيث يتحد اانسان بالطبيعة ويصبح جزءا ال يتجزأ منها, و 

ل التعقيدات الفاسدة وهنا نجد جبران يدعو الى حياة الغاب تلك الحياة الصا ية الخالية من ك  (51) فقط يتحقق خلوده ومعرفته وصدقه وخيره".
التي يعدها قد قضت على فطرة االنسان وميمه وجعلته مغتربا عن جوهره أصبح عبدا لمظاهر المدينة التي أفقدته الشعور بإنسانيته حيث 

بد وصو الطبيعة  يقول في قصيدته الرمزية الطويلة هذه القصيدة التي تناولت مواضيع متعددة كالخيرد والديند والعدلد والعلم, والسعادة والح
 المثالية )وصو لبنان( نستحضر هنا أبيات منها عن الغاب وهي من )بحر مجزوء الرمل(, )فاعالتن( حيث قال: 

 ليو في الغابات موت
 

 ال وال فيها القبور 
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 فإذا نيسان ولى 
 

 لم يمت معه السرور  
 أن هول الموت وهم  

 
 ينثني طي الصدور  

 فالذن عاش ربيعا 
 

 عاش الدهور)...( كالذن  
 هل أتخذت الغاب مثلي 

 
 منزال دون القصور  

 فتذذتبذذعذذذت السذذذذذواقذذذذذذذذذي  
 

 وتسلذذذقذذذذذت الصخذذذذذذور؟ 
 هل تحممت بعطر  

 
 وتنشذفذذذذت بذذذنذذذذذذور  

 وشربت الفجر خمرا  
 

 في كؤوق من أثير؟ 
 هل جلست العصر مثلي 

 
 بين جفنات العنب  

 والعناقيد تدلت 
 

 كثريات الذهب 
 هي للصادن عيون  

 
 ولمن جاع الطعام  

 وهي شهد وهي عطر  
 

 (52) ولمن شاء المدام 
نلمو من هذه االبيات أن جبران يدعو الى مغادرة الحياة المدنية و مظاهر المكننة وا  ت وتعقيدها والركون الى الطبيعة حيث الصفاء  

نيار والنقاء في هذا الغاب الفسيح المملوء بالجنائن التي تعيد ترميم االنسان وارجاعه كائنا عفويا مسالما ال ينقطع له ود.إن جبران كان غ
لعطاء الرمزن حيث تعددت أبعاد تلك الرموز وتنوعت إيحاءاته إذ نجده تارة يقترب من دالالتها , وتارة أخرى يكتنفه الغمو  , أو با

ئه  الضبابية وااليهام , ولكنه ال يتعمد ذلك الغمو  إنما ترد تلك الدالالت في خاطره وكتاباته فهو عند أطالق العنان الى مخيلته ترى أدا
يتحدث عن الموسيقى فتغني  باراته نغماد وتصورا وال تبتعد هذه الصورة عن منطقها أو سياقها."يا أبنة النفو والمحبةد يا   الفني وهو

يا   إناء مرارة الغرام وحالوتهد يا أخيلة القلب البشرند يا ثمرة الحزند وزهرة الفرحد يا رائحة متصاعدة من باقة زهور المشاعر المضمومة,
ومذيعة أسرار العاشقيند يا صائغة الدموع من العواطو المكنونةد يا موحية الشعر للشعراءد ومنظمة عقود االوزاند يا لسان المحبين  

       (53)موحدة االوزان من نتو الكالمد ومؤلفة الشواعر من مؤثرات الجمالد يا خمرة القلوب الرافعة شاربيها الى اعالي عالم الخياالت."
 النتائج :

لقد كان الجيل الرومانسي يرغب وبشدة لغة الك بة واالغتراب , ألنهم وببساطة وجدوا أنفسهم غرباء عن عصرهم كغربتهم عن الثقافة  -1
 .  األوربية التي نشدو من خاللها التحرر عن األفكار البالية

ب إلى تأسيو مدارق عربية لتعليم أوالدهم ,  بعد الهجرة إلى األمريكيتين جراء ما حدث في الوطن العربي دأب عدد من المهاجرين العر  -2
 . ثم قاموا بتكوين جمعيات دينية وخيرية تتولى رعاية المحتاجين كما أنشئوا جمعيات أدبية ذاع صيتها في أصقاع األوطان العربية

والقهر والتقاليد البالية األثُر  إن جبران هذا المبدع الرومانسي كثيرا ما ارقُه وشغلتُه هموُم مجتمعه  كذلك كان الستسالم الناق للظلم  -3
 .الكبير في نفسه

 . االديب تخنق تكاد مقيته بأطر الحياة أطر الذن المدني المجتمع من الغاب الى للهروب يدعو( المواكب) في جبران نجد -4

يعدها قد قضت على فطرة االنسان وهنا نجد جبران يدعو الى حياة الغاب تلك الحياة الصا ية الخالية من كل التعقيدات الفاسدة التي  -5
 .وميمه وجعلته مغتربا عن جوهره أصبح عبدا لمظاهر المدينة التي أفقدته الشعور بإنسانيته

إن جبران كان غنيار بالعطاء الرمزن حيث تعددت أبعاد تلك الرموز وتنوعت إيحاءاته إذ نجده تارة يقترب من دالالتها , وتارة أخرى   -6
ضبابية وااليهام , ولكنه ال يتعمد ذلك الغمو  إنما ترد تلك الدالالت في خاطره وكتاباته فهو عند أطالق العنان يكتنفه الغمو  , أو ال

 . الى مخيلته
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