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  مقدمة

ونه فنه وحديثه كثريا من االجتاهات والتجارب الشعرية اليت شكلت مي قديباألدب العر محل 

  .ورمست له طابعا خاصا حنو التطور واالستمرار واخللود

العريب احلديث، فأصبحت مسة عند أغلب ت النزعة التأملية ظاهرة بارزة يف الشعر عرفقد و 

شعراء هذا العنصر، ومما الشك فيه أن االجتاه الرومانسي يف األدب احلديث كان له دور بارز يف 

�ǶȀǼȇƢƦƫ�ǞǷ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ǺȇŚưǰǳ¦�ƾǼǟ�ƨȇǂǠǌǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇÂ�ƨǟǄǼǳ¦�ǽǀǿ�̧ ȂȈǋ

.قوة وضعفا، وقلة وكثرة

من أهم الشعراء الذين جتلت يف شعرهم هذه النزعة، السيما أنه تأثر ويعد إيليا أبو ماضي 

باالجتاه الرومانسي، فاجته إىل الوجود من حوله يتأمل فيه فرارا من صخب احلياة اليت حتاصره، وحلق 

يف عوامل جمهولة حيلل النفس اإلنسانية ويصورها بدقة، حماوال إماطة اللثام عن أسرار احلياة، وأسرار ما 

اء احلياة، لالرتفاع إىل العامل املثايل الذي يتخيله الفالسفة والشعراء عامل احلب واخلري والعدل ور 

  . والسالم واجلمال

لذلك وقع االختيار على الشاعر إيليا أبو ماضي  ملا يف تأمالته من بعِد فلسفي وصوت 

  . د على النزعة التأمليةداع الشعري، وتناوله موضوعات تعتمبسبيل اإليف باحث عن احلقيقة، وذلك 

تكمن أمهية الدراسة يف أمهية الشاعر، وتسليطها الضوء على جانب مهم يف شعره، وهي و 

  .متثل مسات وعناصر النزعة التأملية يف شعر إيليا أيب ماضيدراسة 

كما أردت يف هذه الدراسة الوصول إىل تصور متكامل عن نزعة الشاعر التأملية يف الشعر 

املوضوعية والفنية، باإلضافة إىل الوقوف على تأثري االجتاه الرومانسي للنزعة التأملية  من الناحيتني
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للشعر والكشف عن اخلصائص الفنية يف الشعر التأملي وذلك عن طريق الدراسة الفنية اليت تقوم 

  . على التحليل والنقد

جع واملصادر اليت ومل يقف موضوع حبثي على دراسة مستقلة فإمنا استعنت مبجموعة من املرا

:، ومن أمههاأنارت معامل هذه الدراسة

دار النهضة : ، بريوت3االحتاد الوجداين يف الشعر العريب املعاصر، ط،عبد القادر القط.1

 .م2003: العربية

واصف أبو الشباب، القدمي واجلديد يف الشعر العريب احلديث، دار النهضة العربية للطباعة .2

.1988والنشر، بريوت، 

 .م1993دار املعارف، :، القاهرة1ط ،أدب املهجر ،صابر عبد الدامي.3

، 2عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي، رسول الشعر العريب احلديث، بريوت، لبنان، ط.4

1977.

دراسات يف أدب املهجر، دار صادر للطباعة والنشر، نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، .5

    .)د ط(بريوت، 

ي الذي ينظر إىل النص نظرة مشولية متكاملة لإلفادة من حليلعلى املنهج الت وتعتمد الدراسة

لشكل واملضمون ويف ضوئه يفسر لفين  ليلاملناهج األدبية والنقدية مجيعها، حيث ميتاز بإقامة حت

هلذه النظرة املتعددة  العمل األديب من منطلقات متعددة فنية وتارخيية واجتماعية ونفسية، ورمبا يكون

  . هذه الدراسة دور كبري يف صحة االستنتاج وسالمة احلكم النقدييف

عند كما اعتمدت الدراسة على املنهج النفسي الذي كان عونا يف تفسري ظهور هذه النزعة 

اليت تعود إىل تركيبة الشاعر النفسية وما صنعت كما روحه املتميزة، وذلك بعد اإلفادة والقراءة  الشاعر

  .الواعية لسريته الذاتية
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:وضمن هذا البحث املتواضع، رصدنا جمموعة من اإلشكاليات، ولعل أمهها

  ماهي الروافد الثقافية والفكرية للبعد التأملي يف شعر إيليا؟ -

  املميزة للتجربة التأملية؟ ما هي املالمح -

  أسلوب الشاعر عن التجربة التأملية بكل عناصرها؟عرب هل  -

  الشاعر أم يوجد جوانب أخرى؟نفسية عن يف التعبري هل النزوع التأملي للشاعر ساهم  -

  .وخامتة مدخل وأربعة فصول :ا على هذه اإلشكاليات رمست خطة للبحث تتضمنسوتأسي

التعريف مبوضوع الدراسة وصلته باألدب العريب احلديث، أمهية ، مقدمةال تناولت يف

املوضوع، أسباب إختيار املوضوع واملنهج يف دراسته، اإلشكالية املطروحة وأهم املصادر واملراجع 

، واهلدف من ذلك حتديد املعتمدة يف الدراسة، وجاء املدخل كرتمجة واضحة ملفهوم النزعة التأملية

  .ميهد ويسهل الطريق هلذا البحث اإلطار املعريف الذي

املبحث  متثلالنزعة التأملية يف الشعر العريب احلديث، و دراسة لتجليات  الفصل األول وكان

األول يف الروافد الثقافية والفكرية للنزعة التأملية عند الشاعر، واملبحث الثاين الصراع بني التفاؤل 

  .عند إيليا أيب ماضي والتشاؤم

، ووقفت عند النزعة التأملية يف شعر إيليا أيب ماضيبواعث على اشتمل  الثانيالفصل  وأما

أهم صور التأمل لدى الشاعر، فقد أثارت ثنائية احلياة واملوت تفكري الشاعر واستحوذت عليه، فراح 

يتأمل فيهما، كما تطرقت يف هذا الفصل إىل التأمل يف النفس البشرية ومشكلة اخللود فيها، وكانت 

صوص الشعرية ميدانا خصبا للتحليل والكشف عن نزعته التأملية اليت ارتبطت ارتباطا وثيقا الن

Ƣđ�řǤƬǳ¦Â�ƨǠȈƦǘǳƢƥ.
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وتتبعت بناء الصورة وأهم خصائصها،  ةفجاء دراسة للغة الشاعر التأملي الفصل الثالثأما 

  .الشعرية وأنواعها يف نصوص الشاعر إيليا أيب ماضي

املوسيقى الشعرية بنوعيها الداخلية واخلارجية، كما الفصل الرابعيف حني درست يف 

تطرقت إىل دراسة وحتليل نصوص شعرية متحورت يف اخلصائص الفنية ألهم القصائد التأملية عند 

  .الشاعر

  .املستخلصة من هذا البحث نتائجال أهم الخاتمةوكانت 

 كان اهللا دائما يف عوين  رغم إن اهللا تعاىل ييسر طريق كل باحث وكل عامل، واحلمد هللا

الصعوبات والظروف اليت واجهتها، ومن بينها عمق املوضوع، قلة املصادر واملراجع اليت تناولت دراسة 

  .النزعة التأملية عند الشاعر

كما ال أنسى األستاذ املشرف الذي كفاين مبجموعة من النصائح واإلرشادات، فقد كان 

ملرشد، هلذا أقدم له أوال أسفي ألنين أتعبته كثريا، وثانيا أقدم له خالص دائما السند القوي واملعلم وا

  .الشكر والتقدير



مفهوم النزعة التأملية
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مفهوم النزعة الـتأملية:مدخل

مفهوم النزعة التأملية -أّوالً 

  اللغوي واالصطالحي يمو التأمل بين المفه - ثانياً 

  بوادر النزعة التأملية  - ثالثا
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 تمهيد

مبا حتمله من شحنات شعورية لألديب ال تنفصل عن إطاره واجلمالية، نية األدب املعرفية بإّن 

.الثقايف واحلضاري، لذا تتعّدد اآلراء وختتلف من فّن إىل آخر، ومن بنية إىل أخرى

وباعتبار األديب يوّجه رسالة حتمل نزعاٍت يرتمجها شعراً أو نثراً، محل الشعر العريب منذ القدم 

شعر اجلاهلي، أما العصر العباسي فعرفت فيه النزعة العقلية عدة نزعات، فنجد النزعة القبلية يف ال

  .الفكرية ألسباب معرفية وانفتاح على الثقافات األجنبية

لكن عندما نتحدث عن العصر احلديث جنده قد محل نزعاِت جديدة، فرضتها معطيات 

.اجتماعية وسياسية وثقافية، ومن بني هذه النزعات النزعة التأملية

أفهم الشعر حرّاً «:حلياة والطبيعة، فيقول زكي قنصلالتجديد بشعر ينبع من افنادى شعراء 

من كّل قيٍد ترايب، نظيفًا من كّل درٍب وراثي، أفهمه قيتارة خمتلفة األوتار، متعددة األصوات تتماوج 

.1»...بأحلان السماء وأهازيج احلياة

من ظواهر خمتلفة تثري الدهشة والتساؤل، وباعتبار الشعراء أكثر البشر تأثراً مبا يكتنف الوجود 

فقد وقف الشاعر يتأمل يف الكون موقف الفيلسوف واملفكر والنّيب والرسول، فكان الشاعر يسعى 

  .باحثا وراء املعرفة عن طريق العقل والشعور واإلحساس

- مع أخيه إلياس، أخرج ديواناً 1929م، هاجر إىل أمريكا اجلنوبية عام 1917زكي قنصل شاعر وأديب سوري، ولد عام

  .1994تويف عام ". املناهل"�ƢĔ¦ȂǼǟ�ƨȈƥ®¢�̈ƾȇǂƳÂ) سعاد(امسه 

.726، ص 1980، 3عن حممد عبد املنعم خفاجي، قصة األدب املهجري، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ط
.187، ص )ط.د(حممد عبد املنعم خفاجي، حركات التجديد يف الشعر العريب، دار الوفاء، اإلسكندرية، مصر، -1
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فالشاعر احلقيقي هو الذي يقف متأمًال يف أسفار الكون ويف النفس اإلنسانية، ومن يستطيع 

ففي كل عصر نسمع أصوات األدباء عاليًا يف السماء «أن حيرك اجلماد بقوة أشعاره وسحر غناءه 

ة، فاألدب التأملي يهتم بالبحث عن غوامض النفس البشري ،1»متّجد اإلنسان وتعرتف بقيمته الروحية

وعن أسرار الكون، ويعاجل مواضيع ذات بعد روحي عميق، وجتارب نفسية تبحث عن اهللا والروح 

يها من عدٍل ومساواٍة وإخاٍء، وتبحث أيضا عن احلقيقة فوالنفس، السعادة، احلب، اإلنسانية وما 

يف شعرهم ƢĐ¦�ÀȂƸǈǨȇ�ƨȈǴǿƢŪ¦� ¦ǂǠǋ�Ǻǰȇ�ŃÂ�¦ǀǿ¾�«.واحلرية، اخللود واملوت واحلياة وغريها

�ȏ�śȇ®ƢǷ�¦ȂǻƢǯÂ�ƢȀȈǧ�ǂǜǼǳ¦Â��ǶȀǇȂǨǻ�Ǻǟ�ƢȀƯ¦ƾƷ¢Â�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ǶēƢȈƷ�ǶȀƬǴǤǋ�ƾǬǧ��ƨȈǈǨǻ�©ȐǷƘƬǳ

.2»يؤمنون بالروح، وال باحلياة األخرى

وملا فتح اإلسالم أبصارهم . وما يستقبلهم فيه من ثواٍب وعقاب رفلم يقلقوا إزاء الغد املنتظ

Ƣē¦ȂȀǋ�Ǻǟ�Ǧ ǰƬǳ�ƢǿȂǷȂǴȇÂ�ǆ ǨǼǳ¦�¦Ȃǟ®ǂȇ�À¢�ǾǳȐƻ�ǺǷ�¦ȂǳÂƢƷ�Å¦ǂǠǋ�¦ȂǸËǜǻ�ȆƷÂǂǳ¦�ǶȀŭƢǟ�ȄǴǟ.

وتطور الشعر العريب مع هذه الروح اجلديدة، فإذا الفكر العريب يرقى رقيًا بعيداً، وإذا خبيوط 

ول إىل نسٍج صوّيف، ويبدأ التصّوف يف أول مراحله بتقومي السلوك األخالقي الزهد اإلسالمية تتح

بالتواضع وعدم الرياء إىل الزهد يف الدنيا، ومداومة العبادة، مث أخريًا حب اهللا حبًا يؤدي إىل السكر 

مية، املفقد للوعي، والشعور الذي ال يفيق منه احملب، إال إذا وصل إىل بغيته املنشودة، وغايته السا

.3وهي رؤية اهللا ومشاهدته

.32ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية يف الشعر العريب قدميه وحديثه، دار الكتاب اللبنانية، بريوت، د ط، د ت، ص -1

.66، د ت، ص 5املعاصر، دار املعارف، مصر، طشوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب-2
.70، ص 1984حممد جالل شرف، دراسات يف التصوف اإلسالمي، دار النهضة العربية، بريوت، د ط، -3
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غري أّن هذه التأمالت عن األحوال النفسية املستغرقة يف عشق اإلله عند الصوفية تبدو 

غامضة غموضًا شديدًا حىت يعجز العقل أحيانًا عن فهمها ملا حتمله من رموز ختفي داللتها، وهي 

� ƢȈǋȋ¦�ÀÂǂȇ�ǶĔ¢�ǺǷÂ�ǆ ǨǼǳ¦�ŃƢǟ�Ǻǟ�ǶȀƬƥȂƦȈǣ�ǺǷ�ļƘƫ�±ȂǷ°حبسرة الباطن غري الظاهر.  

لالنطالقة األندلسية الشعرية وقد كانت أول انطالقة لتجديد الشعر العريب أن «وهذا ومل يتح 

�ȆǜǨǴǳ¦�Ƥ ǟȐƬǳ¦�ǺǷ�ÅƢȈǳƢƻ�ÅƢǬȈǸǟ�Å¦ǂǠǋ�Ä®ƚƬǧ��ƲǔǼǳ¦�ƨǴƷǂǷ�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�ƢǿƾȇƾšÂ�ƢēƢƸǋȂŠ�ǢǴƦƫ

�Å¦ƾƳ�ƨƸƳƢǻ�ƨƥǂšوكافياً للتعبري عن خمتلف النوازع الروحية واإلنسانية واال �ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�Śǣ�ƨȈǟƢǸƬƳ«1.

انطالقة ثانية يف سبيل البلوغ بالشعر العريب إىل مرحلة العمق والبساطة جلعله «وكان ال بد من 

.2»فناً مجيالً، يعرب عن خلجات النفس ونوازع احلياة بغري افتعاٍل أو زخرفة لفظية

فجاءت هذه االنطالقة الثانية بعد قرون من التاريخ، وبدأت على أيدي العرب الذين هاجروا 

شعراء املهجر وأسبقهم شعراء الرابطة القلمية «من بالدهم إىل املهاجر األمريكية، فجدير بالذكر أّن 

وقة وليس انطالقة األندلس األوىل يف طرائق النظم فقد وجدوا الطريق أمامهم مش قد استفادوا من

�ÅƢǬȈǧ°�ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ǲǠš �Ŗǳ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ƣđ�¦ȂǤǴƦȇÂ��ǞȈǧǂǳ¦�ǺǨǳ¦�ǾȈǔƬǬȇ�Äǀǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ƢǿÂ°Ȃǘȇ�À¢�Śǣ�ǶȀȈǴǟ

فهم العرب احملدثني لألدب يتفق وفهم أدباء «فال خيتلف اثنان أن . 3»للنفس وتصوير لإلحساس

ƾǬǼǳ¦�ǶȀǈȈȇƢǬǷÂ�ƨȈƥ®ȋ¦�ǶȀƦǿ¦ǀŠ�ƢǸȈǇ�ȏÂ�Ƕđ�¦ÂǂƯƘƫ�ƾǬǧ��§ǂǤǳ¦�§ ®ȋ¦�À¢�ȄǴǟ�ǶȀǠȈŦ�ǪǨƫƢǧ��ƨȇ

�ǲǯ�Ŀ�ÀƢǈǻ¤�ǲǯ�Ƣđ�ǂǠǌȇ�ƨȈǻƢǈǻ¤Â�ƨȈƷÂ°�ǞȈǓ¦ȂǷ�ŀƢǠȇ�Äǀǳ¦�ȆŭƢǠǳ¦�ƾǳƢŬ¦�§ ®ȋ¦�Ȃǿ�ȆǬȈǬū¦

.4»زمان ومكان

.244فاس، د ط، د ت، ص -الكناين جعفر الطيار، إيليا أبو ماضي، مكتبة الرشاد بالدار البيضاء-1
.املرجع نفسه، نفس الصفحة-2

.246نفسه، ص -3
.245ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية يف األدب العريب قدميه وحديثه، ص -4
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فاألدب اخلالد هو األدب اّلذي يغوص يف أعماق النفس البشرية، ويف أعماق الطبيعة ليحل 

.غوامضها ويفّك أسرارها

زة التأمل هي أبرز ما مييز أدب شعراء املهجر بنوٍع خاص عن سواه من ميومما الشك فيه أن 

�Ŀ�¦ȂǻƢǯ�ƨȈǸǴǬǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳ¦� Ƣƥ®¢�ËÀ¢�Ãǂȇ�ȆǴËǷƘƬǳ¦�Ƕđ®¢�¢ǂǬȇ�Äǀǳ¦Â��Ʈ ȇƾū¦Â�ŉƾǬǳ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦�§ ¦®¡

�Ń¦Ȃǟ�Ŀ�ǶȀƬǴȈƻƘƥ�ÀȂǬËǴŹÂ��ǂǌƦǳ¦�¼ȂǧÂ��̈ƢȈū¦�¼Ȃǧ�ÀȂǸǈȇÂ��śǘǳ¦�ƨǠȈƦǗ�ǺǷ�ÀÂ®ËǂƴƬȇ�ǶēȐǷƘƫ

ƢȈū¦� ¦°Â�ƢǷ�°¦ǂǇ¢Â��Ƣǿ°¦ǂǇ¢�Ǻǟ�Ǧ̈�جمهول ǌǰǳ¦�ÀȂǳÂƢŹÂ��ƨǫƾƥ�ƢĔÂ°ËȂǐȇÂ��ƨȇǂǌƦǳ¦�ǆ ǨǼǳ¦�ÀȂǴËǴŹ��ƨ

ويف كثري من هذه التأمالت العميقة الروحية حيدهم الشك، ولكنه شك الباحث عن احلقيقة املتطلع «

اطري، لذلك إىل حتقيق إنسانية عليا خالدة ال تطوق إليها الشكوك، وال تلفحها األوهام واألس

بشكل  نستطيع أن نقول أن األدب العريب مل يعرف األدب التأملي قّط كما عرفه يف األدب املهجر

.1»جديد رائع فيه عمق ورحابة ومشول، وفيه قوة وحيوية ومجال

التأمل يف الوجود، واحلياة، والبحث عن علتها وغايتها، وهذا ما بغل شعراء املهجر شُ حيث 

يقلق الشاعر وجيعله ال يهدأ فنراه مغمورًا بالشك، حماطًا باجلهل متسائًال ما احلياة، ما الوجود، وقد 

يتأمل تأمال عميقا يف النفس البشرية، ويف احلياة باحثًا عن جوهرها بشوٍق عظيٍم، «أصبح الشاعر 

عر بنفسه وبالقيم الروحية الصادرة عن القلوب البشرية، ونظم قصائد فيها وحدة املوضوع فآمن الشا

ÀƢǰǷ�ǲǯ�Ŀ�ÀƢǈǻ¤�ǲǯ�Ƣđ�ǂǠǌȇ�ƨȈƷÂ°�ǞȈǓ¦ȂǷ�ƢȀȈǧ�ŀƢǟÂ«2.

فالشاعر يدرك الكون وحيسه، فينقل لنا إدراكه وإحساسه متحدياً مجيع الصراعات اليت تعرض 

املهاجر وسط بؤرة متأججة ومشحونة بالوحدة والغربة، وضيقه هلا يف غربته عن العامل، فوجود الشاعر

درعًا بعامل احلقيقة، أطلق العنان لنفسه أن حيلق يف عامل األحالم ليعوض ما فقده من حوله، فصار 

.91، ص 1986، 2عيسى الناعوري، أدب املهجر، دار املعارف، مصر، ط-1
.215-214ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية يف األدب العريب قدميه وحديثه، ص ص -2
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�ȆǰȈƬǻƢǷÂǂǳ¦�ÀƘǋ�ǾǻƘǋ�̈®ǂĐ¦�ƨǬȈǬū¦�ŃƢǟ�ǺǷ�ǾȈǳ¤�Ƥ Ʒ¢�ǾǳƢȈƻ�ŃƢǟ» لشدة شعوره بالعزلة واجلفوة

استجابة «، فاخليال الرومانتيكي 1»طوي على نفسه ويستغرق يف التفكري يف ذاتهمن سواد الناس ين

حلاجة ملحة لنفس الرومانتيكي ولكنه مصدر أمل وحزن، ويقود التأمل فيه إىل آفاق فسيحة يف 

.2»جوانب النفس اإلنسانية يرتاع أمامها من يكتشفها

أدب العاطفة يكثر فيه «كي فهو أدب املهجر شبيه إىل حد بعيد باألدب الرومانتيبدوره و 

الشعر الوجداين واإلفضاء بذات النفس من قوة، تبني عن طابع الفرد ويعّرب عن آالمه وآماله فهو 

.3»أدب ذايت مشوب

إّن هذا اخليال جعل الشاعر املهجري يضفي على خواطره ما ينقل أفكاره عن عامل وعليه 

املتدفق باملشاعر واألحاسيس الذي يعجز عن إخراج هذه احلقيقة إىل عامل األوهام واخليال، والقلب 

.األفكار، فيكتفي باحللم للهروب من قيود الزمان واملكان

أكثر من التأمالت والتساؤل عن سر احلياة، فكثري يف شعرهم األنني، «وألن شعراء املهجر 

.4»احلنني، واحلرية والشك واألمل واألمل حىت يكاد يكون ذلك من أهم قصائدهم

وهكذا نرى أن هذا النوع من األدب التأملي، وال سيما ما كان متسربًال أثواب الشك واحلرية 

ميتاز أدب املهجريني الذي ختّرر من قيود «والبحث عن احلقيقة خلف ما يكتنفها من أوهاٍم وخرافات 

ǪǘǼƬǈȇÂ�¾ȂȀĐ¦�Ǧ ǌƬǰȇ��ƨȈǷƢǇ�̈ËǂƷ�
Ç ¦ȂƳ¢�Ŀ�ǪËǴƷÂ�̈®Ƣŭ¦�®ȂȈǫ�ǺǷ�°ǂŢÂ��ŉƾǬǳ¦ الغيب، وحيلل

.67، ص 1973هالل، الرومانتيكية، دار الثقافة، دار العودة، بريوت، ط حممد غنيمي  -  1
.76، ص املرجع نفسه -  2

.30-29، ص ص نفسه -  3
.303، ص 1980، 3حممد عبد املنعم اخلفاجي، قصة األدب املهجري، دار الكاتب املصري، القاهرة، ط-4
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حقائقها اخلالدة، وهو أدب أفاضته أرواح حرة، ورتلته ضمائر صرحية ال جتد األشياء ويعلل ليصل إىل 

.1»ما حيدها أو يكبحها دون البحث عن احلقيقة

إذن األدب التأملي يغوص يف أعماق النفس البشرية باحثًا عن احلقيقة والكمال، واجلمال 

إىل بعض حتت لواء احملبة اإلنسانية الشاملة، ويقدم للبشرية سعادة روحية واخلري ليقرب الناس بعضهم 

.وأدباً روحياً يتصل بالعواطف السامية عند اإلنسان

ونتيجة إحساس شاعر املهجر بالوحدة والبعد عن مسقط رأسه، وشدة شعوره باالغرتاب، 

اّليت عّمقت الّنزعة التأملّيةشعور أثار يف نفسه األمل، الشقاء، احلزن، الكآبة، اليأس، ووّلد هذا ال

.إحساس الشاعر بذاته وزادته تفاعالً مع عناصر الكون

.95عيسى الناعوري، أدب املهجر، ص -1
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  .مفهوم النزعة التأملية -أّوالً 

  :مفهوم النزعة لغة-1-1

غلبتها، ويقال :غالبتين، ونزعتها أنا:نازعتين نفسي إىل هواها نزاعاً «: جاء يف لسان العرب

نزع إىل أهله : هو ينزع إليه نزاعاً، وانتزع النيه بعدها، ومنه: نفسه إليهلإلنسان إذا هوى شيئًا ونازعته 

الغرباء، ويف :نزع، والنزاع:حّن واشتاق، وهو نزوع، واجلمع:والبعري إىل وطنه ينزع نزاعًا ونزوعاً 

ه وهو الذي نزع عن أهل. النزاع من القبائل: قيل من هم يا رسول اهللا؟ قال ،1طوىب للغرباء: احلديث

ألنه نزع إىل وطنه أي ينجذب ومييل، واملراد األّول، أي طوىب :وعشريته، أي بعد وغاب، وقيل

�Ǿƥ�ƪ ǟǄǻÂ��ÅƢǟÂǄǻ�̧ǄǼȇ�¿ƚǳ�Â¢�ŉǂǯ�¼ǂǟ�ń¤�̧ǄǻÂ��ńƢǠƫ�ƅ¦�Ŀ�ǶĔƢǗÂ¢�¦Âǂƴǿ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇǂƳƢȀǸǴǳ

.2»أعراقه نزعته، ونزعها ونزع إليها

إىل أهله نزاعة كسحابة، ونزاعًا بالكسر، ونـُُزوعاً نزع الغريب : ƢĐ¦�ǺǷÂ±«: ويف تاج العروس

نزوع واجلمع نزع، :قبل أن ينزع إىل أهله، وقالوا: ومنه حديث بدء الوحي. أي حّن واشتاق: بالضم

ƢĐ¦�ǺǷÂ��Ǧ±: يقال نزع الصيب نزوعا ǯÂ�ƢȀǼǟ�ȄȀƬǻ¦: نزع أباه، ونزع إليه إذا أشبهه، ويف األساس

أي : ه أو أخواله نزعهم ونزعوه ونزع إليهم، ونزع إىل أبيه يف الشبهيقال للمرء إذا أشبه أعمام

.3»ذهب

�ǪǴǘǷ�ŘǠǷ�Ŀ�ǞǸƬš ��Ƣēǂưǯ�ǺǷ�ǶǣËǂǳƢƥÂ�ƨǟǄËǼǳ¦�ƶǴǘǐŭ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǽǀǿ�À¢�ƾų�ǪƦǇ�ƢËŲÂ

  .وهو االجنذاب إىل الشيء وامليل حنوه

.150، ص02،1994لسان العرب، دار صادر، بريوت،لبنان، طابن منظور، -1

.64م، ص 1954، دار الكتاب العريب، 1أمحد السرباطي، ط:غربة اإلسالم، ابن رجب احلنبلي، حتقيق-2
.530، ص 5حممد بن مرتضى الزبيدي، تاج العروس يف جواهر القاموس، دار مكتبة احلياة، د ط، د ت، ج-3



  مفهوم النزعة الـتأملية.......................................................................مدخل

14

:مفهوم النزعة اصطالحاً -1-2

زعة، جند أّن املعاجم واملوسوعات األدبية مل تتطرق عند البحث يف املفهوم االصطالحي للن

�ƨǧȂǏȂǷ�©®°Â�ƢĔ¢�Śǣ��ǲǷƘƬǳ¦�ń¤�ƨǧƢǔǷ�ƨǜǨǴǯ�ƢȀǷȂȀǨǷ�ń¤�ȏÂ��̈®ǂǨǷ��ƨǜǨǴǯ�ƨǟǄǼǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ń¤

النزعة «، »النزعة البدائية«و »النزعة اإلنسانية«: بكلمات أخرى وحتمل دالالت معنية، ومن ذلك

إّن النزعة ميل الشيء إىل احلركة يف اجتاه واحٍد كنزوع : وقيل. 1وغريها من النزعات األخرى »اجلمالية

اجلسم إىل السقوط، وقيل إّن النزعة قوة مشتقة من إرادة احلياة توجه نشاط اإلنسان إىل غايات جيد 

.يف الوصول إليها لّذةً 

ƢËĔƘƥ�śưƷƢƦǳ¦�ƾƷ¢�ƢȀǧËǂǟÂ :»ادي السائد موضوعيًا على ساحة انشقاق الشاعر وتباعده امل

.2»الشعر العريب حنو منط يتسم بالشمولية والعمق وحماولة جتاوز أطر املادة إىل ما ورائها

�ȆƷȐǘǏȏ¦�ŘǠŭ¦�¦ǀǿÂ��Ƣđ�ǪǴǠƬǳ¦Â��ƨǼȈǠǷ�ƨȈƥ®¢�ƨƥǂš �ń¤�ƾȇƾǌǳ¦�ǲȈŭ¦�Ȇǿ�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǟǄǼǳ¦Â

  .هو ما تقصد إليه هذه الدراسة

، 3حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:جلرجاين، التعريفات، وضع حواشيه وفهارسهعلي بن حممد ا -  1

.84م، ص 2009

علي أمحد عبد اهلادي اخلطيب، النزعة التأملية يف الشعر العباسي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود -2

.03هـ، ص 1421قسم اآلداب، اإلسالمية، كلية اللغة العربية، 
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  .مي اللغوي واالصطالحيو التأمل بين المفه - ثانياً 

  :التأمل لغة -2-1

.1»أي نظرت إليه مستثبتاً له: تأملت الشيء«: جاء يف الصحاح

.2»تلبث يف األمر والنظر: أمله وتأميله وتأمل«: وجاء يف القاموس احمليط

نظرت  التثبت، وتأملت الشيء أي«ووردت كلمة التأمل يف لسان العرب البن منظور مبعىن 

.3»تثبت يف األمر والنظر: إليه مستثبتا له، وتأمل الرجل

.4»تدبره، وأعاد النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحققه:وقيل تأمل الشيء إذا حدق حنوه، وقيل

ومما سبق، جند أن مدلول التأمل لغة يشري إىل معىن التثبت، وإعادة النظر للكشف عن 

  .حقيقة األمور

:التأمل اصطالحاً -2-2

إّن التأمل هو مثرة التفكر العميق، وميتاز به اإلنسان عن سائر املخلوقات األخرى، فهو 

.5»مالحظة النفس واسرتجاع اخلربات الشخصية واألفكار واملشاعر الباطنة وحتليلها

.93، ص 1966، 2أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط:إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، حتقيق-1
.1244، د ت، ص 1مكتب الرتاث، بريوت، ط:حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، القاموس احمليط، حتقيق-2

.27ابن منظور، لسان العرب، ص -3
.314حممد الزبيدي، تاج العروس، ص -4

، 2005وحدة أمني اجلردي، أدب التأمل عند املنفلوطي، دراسة يف نصوص النظرات والعربات، دار الفكر اللبناين، بريوت، -5

  .17ص 
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توجيه الذهن صوب التجارب واملفاهيم واملدركات واألفكار «: أما من اجلانب النفسي هو

�ǲǠǨǳ¦�Ƣđ�ƾǋŗǈȇ�ƲƟƢƬǻ�́عن طريق االستغراق  ȐƼƬǇ¦�Â¢�̈ƾȇƾƳ�ƨǫȐǟ�» ƢǌƬǯ¦�ƨȈǤƥ��ŚǰǨƬǳ¦�Ŀ

.1»يف املستقبل

استعمال الفكر خبالف التدبر الذي «: بينما حيّدد مصطلح التأمل من اجلانب الفلسفي كونه

ƨȈǴǟƢǨǴǳ�ǲƥƢǬǷÂ��ǂǰǨƬǳ¦Â�ǂǜǼǴǳ�» ®¦ǂǷ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ǲǷƘƬǳ¦Â��Ƥ ǫ¦ȂǠǳ¦�Ŀ�ǂǜǼǳƢƥ�Ƥ ǴǬǳ¦�» ǂǐƫ�Ȃǿ

نظر عقلي حمض ملوضوعات «أما يف املوسوعة الفلسفية العربية عرِّف التأمل بأنّه .2»ليقوالنشاط الع

.3»ال ميكن أن تقع حتت مراقبة احلواس

لكن ال ينظر الشاعر نظر الفيلسوف فيحلل ويقيس ويستنتج بناًء على مقدمات عقلية، بل 

.4تصويراً مجيالً يطربنا ويغذي خيالناإّن الشاعر يدرك قيمة األشياء، ويصور لنا إدراكه 

وممّا سبق، يالحظ أّن أصحاب املوسوعة العربية بالغوا عندما فصلوا العالقة بني التأمل 

تركيز الذهن حول موضوع «: والتفكر، وذلك لشدة ارتباطهما ببعض، ومفهوم التفكري لديهم هو

ن ذلك باإلحاطة مبيزاته وأنواعه، يف معني ووصفه من اخلارج، وتفسريه والتوسع يف شرحه، وقد يكو 

.5»حني أن املتأمل حياول أن يغوص إىل أعماقه ليستجلي كنهه ومعناه األعمق

لي يف فهمهم ملعىن التفكر، ومن ذلك قأما علماء التفسري مزجوا بني املعنيني البصري والع

ُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السََّماَواِت َأَوَلْم يـَتَـَفكَُّروا ِفي﴿: تفسري العالمة ابن كثري ملعىن قوله تعاىل أَنـْ

.79، د ت، ص 1أسعد رزق، موسوعة علم النفس، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط-1

.232م، ص 1982املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، د ط، مجيل صليبا، -2
.202، ص 1، ط1، ج1986جمموعة من املؤلفني، املوسوعة الفلسفية العربية، بريوت، لبنان، -3

.173م، ص 1981، 5أنيس اخلوري املقدسي، خمتارات السائرة من روائع األدب العريب، دار العلم للماليني، بريوت، ط-4
.203جمموعة من املؤلفني، املوسوعة الفلسفية العربية، ص -5
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�Éǂ
ÊǧƢÈǰ Èǳ� ÌǶ ÊȀďƥÈ°�

Ê ƢÈǬÊǴÊƥ� Ê² ƢċǼǳ¦�ÈǺ
ÊǷ�¦Åǂ Ȉ

ÊưÈǯ� ċÀÊ¤ÈÂ�Ȅ čǸ Èǈ ÉǷ� Çǲ ÈƳ È¢ÈÂ� ďǪ ÈƸ ÌǳƢ
Êƥ� ċȏ Ê¤�ƢÈǸ ÉȀ ÈºǼÌºȈÈºƥ�ƢÈǷÈÂ� Èµ Ì°ÈÌȋ ¦ÈÂ َويف 1﴾ون ،

السماوات (العلوي والسفلي يعين به النظر والتدبر والتأمل خللق اهللا لألشياء من العامل «: التفسري

.2»وما بينهما من املخلوقات املتنوعة واألجناس املختلفة) واألرض

.نالحظ أن املفهوم اللغوي للتأّمل حيدد باملعىن احلقيقي يف القرآن الكرمي

استغراق الذهن يف موضوع تفكريه إىل حد «: ويرى عبد اهللا بن ظافر القرين أن التأمل هو

درجة : شياء األخرى بل عن أحوال نفسه، وعند بعض صوفية القرون الوسطىجيعله يغفل عن األ

.3»سامية من درجات املعرفة

جيد أّن التجربة اجلمالية هي جتربة تأملية، فاجلمال هو التأمل، ومن " روسرتيفور هاملتون"أّما 

، فيتحول إىل ما هو إّن التجربة اجلمالية الكاملة هي جتربة تأمل ال يشتت فيها اهتمامنا«: ذلك قوله

أو يتحّول إىل ما هو )سواء كان ذلك إحياء حبلول السعادة أو تأكيدًا ألمهية واجب خلقي(عملي 

تتضمن كلمة فكري كل ضروب النشاط اليت ميارسها العقل، وموضوع التأمل هو مضمون (فكري 

هر من خالل املوقف املوّحد اّلذي يتميز بدرجة كبرية الرتكيب، والذي يظالشعور، ذلك املضمون 

.4»الذايت املتطور للشخص املدرك

.08سورة الروم، اآلية -1

.428هـ، ص 1419، 1، دار السالم، الرياض، ظ1ابن كثري، تفسري القرآن الكرمي، ج-2
د بن سعود اإلسالمية، قسم ظاهرة التأمل عند شعراء الشام يف العصر احلديث، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حمم-3

.03هـ، ص 1422اآلداب، 
.125-123، د ت، ص ص 1سهري القلماوي، القاهرة، مصر، ط:حممد مصطفى بدوري، مراجعة:الشعر والتأمل، تر-4
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حالة حتسيسية يف جوهرها، تثريها يف الغالب «:ويعّرف أحد الباحثني التأمل يف الشعر بأنّه

أسئلة كافية، وتتفاوت فيها درجات الوعي، ترتاوح من الطبيعة إىل ما وراءها، وتتمخض من عمل 

.1»الغالبذي بعد إنساين يف ) إبداعي(شعوري 

ألن الصعوبة تأيت من كونه «يف حني يرى باحث آخر صعوبة حتديد مفهوم ومصطلح التأمل، 

من املصطلحات الفلسفية اليت يصعب حتديدها مثل الشعور والوجدان، فالتأمل حالة بينية ووسطية 

أن حيّدد يف بني األدب والفلسفة، أو بني الفن والفكر ميكن أن يوصف وحتدد ظواهره، لكّنه ال ميكن 

التعريف اجلامع املانع، ونستطيع أن نتعرف عليه من خالل موضوعاته اليت يتطرق هلا، فهي قابلة 

.2»للتطور والتحول

.17علي أمحد عبد اهلادي اخلطيب، النزعة التأملية يف الشعر العباسي، ص -1
.807السابق، ص عبد اهللا بن ظافر القرين، املرجع -2
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  التأملية في الشعر العربي القديمبوادر النزعة  - ثالثا

  .في العصر الجاهلي -3-1

الشعرية مل تقف عند حدٍّ، �ǶēƢǟ¦ƾƥ¤Â��ǂǠǌǳ¦�ÀȂǼǧ�ǞȈŦ�ȆǴǿƢŪ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ� ¦ǂǠشطرق ال

أّن النزعة التأملية مل تظهر بوضوح كما �ÇƨǇ¦°®�ƾǠƥ�ǚƷȐǻ�ƢǼËǻ¢�Ëȏ¤��Ƕđ�ǂǠشفسموا يف شعرهم، ومسا ال

.1ظهرت عند شعراء العصر احلديث

وجند أكثر املوضوعات يف باب التأمل هي ثنائية احلياة واملوت، إّال أّن تلك التأمالت تفتقر 

األحيان إىل العمق والشمولية، ألّن الشعراء كانوا ماديني ال يؤمنون بالروح وال باحلياة يف كثري من 

َيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ﴿: ǶĔƢǈǳ�ȄǴǟ�ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ. وتاألخرى بعد امل نـْ ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ

ُعوثِينَ  .2﴾ِبَمبـْ

 ترقى إىل مفهوم التأمل، وقد ارتبط املوت عند فتوقف الكثري منهم عند تعليالٍت سطحية ال

الشعراء اجلاهليني بالزمن أو الدهر، ويستقر يف وعيهم أن الزمن قاتل خفي، ال يفلت أحٌد من 

.3براثنه

:ومن ذلك قول النابغة اجلعدي

.412م، ص 1984حممد زكي العشماوي، األدب وقيم احلياة املعاصرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، -1
.37سورة املؤمنون، اآلية -2

.228، ص 1990حممود عبد اهللا جابر، دراسات نقدية يف األدب العريب، دار احلكمة للطباعة والنشر، بغداد، د ط، -3

  -  قيس بن عبد اهللا بن عمرو بن عدس بن ربيعة اجلعدي العامري، وقيل امسه حيان، وهو شاعر هو الصحايب : النابغة اجلعدي

¿ȐǇȍ¦�°ȂȀǛ�ǲƦǫ�ǂǸŬ¦�Ǻǟ�ȄĔÂ�ÀƢƯÂȋ¦�ǂƴǿ�ǺǷ�ÀƢǯÂ��¿ȐǇȍ¦Â�ƨȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�³ Ƣǟ��ǺȇǂǸǠŭ¦�śƥ�°ȂȀǌǷ.

: ينظر. سالمه، مات يف الكوفة، وقد كّف بصره وجتاوز مائتني وعشرين سنةووفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم، وحسن إ

).125-123حممود شاكر، د ط، د ت، مصر، ص ص :حممد ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، شرح(
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وَن فَإنَّهُ َوالَ تَْأَمُنوا الدَّْهَر الَخؤُ 

1.َعَلى ُكلِّ َحاٍل بالَوَرى يَتقلَّبُ 

وإذا تتّبعنا دواوين هؤالء الشعراء، نرى كثرة ترديدهم لذكر املوت والدهر والقرب والقدر، يقول 

:*طرفة

َلةٍ  َأَرى الَعْيَش َكْنزاً نَاِقصاً ُكلَّ لَيـْ

َفذِ  ُقِص األيَّاُم والدَّْهُر يـَنـْ َوَما تـَنـْ

َياُه بِالَيدِ َكالطُّوِل المَرَخى ل  ًلَعْمُرَك إنَّ الَمْوَت َما أْخطَأ الَفَتى 2.وثِنـْ

وظلت مشكلة املوت هي املشكلة الرئيسية اليت يفكر فيها الشاعر ويطيل التفكري فيها 

.فيتأملها، ويرّد الباحثون السبب إىل عدم وجود دين يتمسك به ويوجهه ويفسرها له

Ƣǈǫ¢�ƨƯȐƯ�ń¤�ƢŮ�Ƕēǂǜǻ�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǶǈǬǻ¦�ƾǬǧ��ȆǴǿƢŪ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�̈ƢȈū¦�ǲǷƘƫ�ƢǷ¢م:  

1.�ǂǸǟ�ƾǠƥ�Ǌ ȈǠǳ¦�Ǧ ȈǳƢǰƫ�ǲËǸŢ�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�¿ƾǠǳ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȇÂ¦®ȂǇ�śǠƥ�̈ƢȈū¦�¦Â°ËȂǏ� ¦ǂǠǋ

طويل، وطغت نظرة احلزن والضجر يف شعرهم، وذلك بسبب املصاعب واملتاعب واملعاناة، 

: من صّور هذه النظرة زهري بن أيب سلمى يف قولهريوخ

.29، دار صادر، بريوت، ص 1998، 1ديوان النابغة اجلعدي، مجعه وحققه وشرحه واضح الصمد، ط-1
* هو طرفة بن العبد البكري الوائلي، شاعر جاهلي من الطبقة األوىل، ولد يف البحرين، وتنقل يف بقاع جند، : بن العبدطرفة  - 

وكان من ندباء امللك عمرو بن هند، وكان هّجاء فاحش القول، تفيض احلكمة على لسانه، قُتل وهو ابن عشرين سنة، وقيل ابن 

).191، ص 1م، ج1970، 2لشعراء، أمحد شاكر، القاهرة، طابن قتيبة، الشعر وا: (ينظر. ست وعشرين
.26، د ت، ص 3مهدي حممد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:شرح ديوان طرفة، شرحه وقدمه له-2
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.1َثَمانِيَن َدْهراً ال أبَا َلَك َيْسأمِ َسِئْمُت َتَكالِيَف الَحَياِة وَمْن يَِعشْ 

2.��©Ȃŭ¦�ƾǠƥ�Ãǂƻ¢�̈ƢȈƷ�½ƢǼǿ�À¢Â��Ç¾¦Â±�ȄǴǟ�ƢĔ¢�ǶȀǼǷ�ÅƢǻƢŻ¤��̈ƢȈū¦�Ŀ�ƾǿǄǳ¦�ń¤�¦ÂƘŪ� ¦ǂǠǋ

  :ومن هؤالء الشعراء امية بن أيب الصلت يف مقطوعته حيث يقول

َيا الَ َتُدوُم ألهْ  نـْ ى ِفيَها َلِهيٌب ُمَسوَّدٌ فَبْينا الَفتَ     اـــِلهَ ـــــَوَحاالُت الدُّ

َرةً  َفَمْه الَ َتُكْن يَا قـَْلُب أْعَمى يـَُلدَّدُ أَلْسَت تـََرى ِفي َما َمَضى َلَك ِعبـْ

2.َوالَ َتُك ِممَّْن َغرَُّه اليَـْوُم أْو َغدُ َدهُ ــِث بـَعْ ـــَفُكْن َخائِفاً للَمْوِت والبَـعْ 

فيها دار أنٍس وهلو لذلك دعوا فيها إىل أنواع شعراء نظروا إىل احلياة بعني الرضى، ورأوا .3

ففي معلقته املشهورة " طرفة بن العبد"امللذات من مخٍر وغريه، وخري من ميثل هذه النظرة 

.تظهر لنا فلسفته يف احلياة طالباً اللذة بعد أن روعت نفسه حقيقة املوت

لَـِديوبـَْيِعـي وإِ َوَمـا زَاَل َتْشَراِبي الُخُموَر َوَلذَّتِـي َفاِقي َطرِيِفي وُمتـْ نـْ

3وأُفـــــــْـرِْدُت ِإفْـَراَد الَبِعيـِر الُمَعبَّـدِ ِإلَـى أْن َتَحامـَتــــِْني الَعِشيَرُة ُكلَُّهـا

وقد ارتبط الشاعر اجلاهلي ببيئته إىل حدٍّ بعيد، فراح يتأمل ما فيها من مظاهر الطبيعة اليت 

فوجد أمامه اجلبل شاخمًا شاخصًا جبربوته وعظمته، خالدًا ثابتًا ال جتري تقوده إىل استنطاق معاملها، 

عليه الكوارث الطبيعية اليت يقف البشر عاجزين أمامها، وال تبليه األيام اليت تفين اإلنسان، فاستقر 

  :يقول زهري بن أيب سلمى. 4اجلبل مظهراً من مظاهر اخللود يف ذهن الشاعر

َوالَ َخاِلدًا، إالَّ الِجَباَل الَرَواِسَيالَحَواِدِث بَاِقياً َأَال، الَ َأَرى َعَلى ا

.110هـ، ص 1408، د ت، 1علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:ديوان زهري بن أيب سلمى، تح-1

.36وان أمية بن أيب الصلت، قدم له وعلق عليه، سيف الدين الكاتب، د ط، د ت، دار مكتبة احلياة، بريوت، ص شرح دي -  2
.25ديوان طرفة بن العبد، مصدر سابق، ص -3

ط، صالح عبد احلافظ، الزمان واملكان وأثرمها يف حياة الشاعر اجلاهلي وشعره، دراسة نقدية، دار املعارف، اإلسكندرية، د -4

.61، ص 1972
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.1ا مْعُدوَدًة، واللََّيالَِياــَـــ نـوأيَامُ     ناـَالُد، وربـــالّسَماء، َوالبِ َوالَ 

أما الزمن  -أي املكان -فال يرى زهري شيئاً خالداً على الوجود سوى اجلبال والسماء، والبالد 

.ǾƬȇƢĔفيمضي به إىل 

�ǞǳƢǘǷ�Ŀ�ƢǼǳ�¦ȂǨǌǰǧ��ǲǴǘǳ¦�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�̈ǂǿƢǛ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨȈǴǷƘƬǳ¦�Ƕēǂǜǻ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǆ ǰǠȇÂ

�Ȍǰǳ¦�Ǻǟ�ÅƢưŞ��ǂƻ¡�ÇÀƢǰǷ�ń¤�ǾǴǿ¢�Ǻǟ�ǂǟƢǌǳ¦�ǲȈƷ°�̈ƢǻƢǠǷ�ǆ ǰǠƫ�̈¡ǂǷ�¾ȐǗȋ¦�ƪ ǻƢǯÂ��ǶēƢǬËǴǠǷ

هلي امرؤ شديد اإلحساس واملاء، ومفارقته القبيلة وحبيبته، وهنا يبدأ اغرتاب الشاعر اجلاهلي ألن اجلا

.2باملكان، مرهف الشعور به

أّول من بكى األطالل، ويقول يف مطلع معّلقته اليت يعّرب يف مطلعها عن " امرؤ القيس"ويعّد 

  :حنينه

َن الّدُخوِل َفَحْوَملِ ِبِسْقِط اللَِّوى بـَيْ َمْنِزلِ ِقَفا نـَْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب وَ 

3.َما َنَسَجْتها ِمْن َجُنوٍب َوَشْمألِ ـــلِ َلْم يـَْعُف َرْسُمهافـَُتوِضَح فالِمْقراِة 

وهذا ما جنده عند الشاعر عبيد بن األبرص فهو حيمل الزمن مسؤولية البلى والدمار اّلذي 

:أصاب الديار، ألنه املسؤول عن الطلل، فيقول

ياُر بِبَـْرَقة الَرو  4.َمانِ َدَرَسْت وَغيّـَرها ُصُروُف زَ     حانَعَفِت الدِّ

  .فالطلل من حتوالت الزمن اليت أضحت مرتبطة به كاملوت

.141سابق، ص الصدر املديوان زهري بن أيب سلمى، -1

.117، د ط، ص 1989إبراهيم خليل، ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي، دار األطلس للدراسات والنشر، دمشق، -2
املكتبة العصرية، بريوت، حممد عبد القادر الفاضلي، :أمحد أمني الشنقيطي، شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها، تح-3

.23، ص 3، ط2000
.148، ص 1974ديوان عبيد بن األبرص، دار صادر، دار بريوت للطباعة والنشر، -4
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ويف هذا الصدد نالحظ أن اإلنسان دائم الرتحال والتنقل من مكان إىل آخر، وباإلضافة إىل 

الصراعات القبلية املستمرة بينهم، هذا كله أثّر يف نفسية الشاعر وطريقة تفكريه، لذلك جند تأمالته 

  .األشياء وال تتعمق يف جوهرهاتقف عند ظواهر 

  .في العصر اإلسالمي -3-2

جاء اإلسالم واتضحت املبادئ، واتسمت يف األفق حياة جديدة ترتكز على تعاليم الدين 

اإلسالمي من قيم محيدة، وكان نتيجة ذلك كله انتشار األمن واالستقرار وهدوء النفس، وأدرك الناس 

عد املوت، فاستحوذ على تفكريهم املصري يف اآلخرة، فهم خيافون أن هناك إهلاً واحداً، وحياة أخرى ب

عذاب اهللا، ويرجون نعيمه ورضوانه، فأخذ بعض الشعراء يدعون إىل الزهد يف احلياة، وحيثون على 

  .عمل الصاحلات

بني الشعر التأملي  اونتج عن ذلك لون جديد يف الشعر العريب وهو شعر الزهد، وهناك فرق

لشعر التأملي يعّرب الشاعر فيه عن جتربته ألي موضوع تعبريًا خاصًا يتسم بالشمولية وشعر الزهد، فا

والعمق والدقة، أما شعر الزهد فهو خيتص بالتزهيد يف احلياة واحلث على عمل الصاحلات، والرتهيب 

 ن العمق دون إضافة إىل املعىن من زوال احلياة وحتمية املوتعمن يوم القيامة بشكل سطحي بعيد 

.1نظرة جديدة

  .وقد كان النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ذا اجتاه تأملي زاهد قبل أن يوحى إليه

.28، ص 1967صالح عبد الصبور، قراءة جديدة لشعرنا القدمي، دار الكتاب العريب، القاهرة، د ط، -1
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يعجب من الذين  وميكن أن تتجلى النزعة التأملية يف شعر الزهد، فها هو كعب بن زهري

¾ȂǬȇ��ǶǿǂǜƬǼȇ�©Ȃŭ¦�ËÀ¢Â��ƨǴƟ¦±Â�ƨȈǻƢǧ�ƢËĔ¢�ǶȀǸǴǟ�ǞǷ�ƢȈǻƾǳ¦�̈°ƢǸǠǳ�ÀȂǠǈȇ:

.َسْعُي الَفَتى َوهَو َمْخُبوٌء َلُه الَقدرُ أْعَجُب ِمْن َشْيٍء ألْعَجَبِنيَلْو ُكْنُت 

ُس َواِحَدٌة والهمُّ ُمنَتِشرُ ــــْـــ والنَّف  َيسَعى الَفَتى ألُُموٍر لَْيَس ُمْدرُِكَها

1.الَ تـَْنَتِهي الَعْيُن َحتى يـَْنَتِهي األثـَرُ َوالَمْرُء َما َعاَش مْحُدوٌد َلُه أَملُ 

وبعدما كان اإلنسان والشاعر اجلاهلي يُرجع ما يلم به من مصائب إىل الدهر، جاء اإلسالم 

�ƅ¦�ȂǿÂ�ƢȀƦƦǈŠ�Ǿǳ±¦ȂǻÂ�ǂǿƾǳ¦�śƥ�ǖƥǂǧ��ƢēƢƦƦǈŠ�§ ƢƦǇȋ¦�ǖƥǂȇ�À¢Â��ÅƢȈǼȇ®�ÅƢȀȈƳȂƫ�ǽŚǰǨƫ�ǾËƳÂÂ

¾ƢǬǧ�ǂǿËƾǳ¦�ËƤ Ǉ�Ǻǟ�ȄĔ�ǶËǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄËǴǏ�œǼǳ¦�ËÀ¤�ŕƷ��¾ƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ :»تُسبُّوا الّدهر، فإّن  ال

.2»أنا الّدهر: اهللا قال

فالشاعر اإلسالمي عرف معىن احلياة واملوت، وعرف ما كان جيهله بعد موته، فهو إّما يف 

.جّنة النعيم، وإّما يف نار اجلحيم، وكلٌّ حبسب عمله يف الدنيا

ودعوته املستمرة إىل  وندرة التأمل عند الشعراء تعود إىل اشتغال الناس عامة بالقرآن الكرمي،

دلة على ذلك كثري،  واأل. التأمل والتدبر، وإطالة التفكري يف الكون، وخملوقات اهللا سبحانه وتعاىل

  -  من أهل جند، وأحد فحول الشعراء املقدمني، تتلمذ يف : مى املزينكعب بن زهري هو الصحايب كعب بن زهري بن أيب سل

الشعر على يد والده الشاعر زهري، ولد كعب يف اجلاهلية، وأسلم عندما ضخم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو صاحب قصة 

.69-67ابن قتيبة، الشعر والشعراء، مصدر سابق، ص ص : ينظر. الربدة املشهورة

.38-37علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، د ط، د ت، ص ص :كعب بن زهري، حققه وشرحه وقدم لهديوان   -  1
.1763، ص 4صحيح مسلم، كتاب األلفاظ من األدب وغريها، باب النهي، ج-2
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الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت  ﴿: كقوله تعاىل

.1﴾َنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ َواْألَْرِض رَبـَّ 

ُفِسُكْم َأَفَال تـُْبِصُرونَ )20(َوِفي اْألَْرِض َآيَاٌت لِْلُموِقِنيَن ﴿: وقوله تعاىل .2﴾َوِفي أَنـْ

ُنْخِرُج ِبِه َزْرًعا تَْأُكُل ِمْنُه َأَوَلْم يـََرْوا أَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اْألَْرِض اْلُجُرِز ﴿ :وقوله تعاىل فـَ

ُفُسُهْم َأَفَال يـُْبِصُرونَ  َعاُمُهْم َوأَنـْ .3﴾أَنـْ

َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـَْهارًا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ﴿: وقوله تعاىل

نَـْيِن يـُْغِشي اللَّْيَل ا .4﴾لنـََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ ِفيَها َزْوَجْيِن اثـْ

َفاُلَها ﴿: وقوله تعاىل .5﴾َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقـْ

  .العصر الراشدي واألموي -3-3

ويعود احلقيقة أننا يف هذين العصرين ال جند أي تقدم ملحوظ يف الشعر ذي النزعة التأملية، 

ذلك للسبب نفسه وهو التدبر والسعي وراء فهم آيات القرآن الكرمي، كما أن املسلمني آنذاك مل 

ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢƷȂƬǨǳƢƥ�ǶȀǷƢǸƬǿ¦�Ƥ Ʀǈƥ�̈ǂǬƬǈǷ�ǶēƢȈƷ�Ǻǰƫ.

  .العصر العباسي -3-4

تطور الفكر العريب يف هذا العصر تطّورا ملحوظاً، وذلك بسبب االمتزاج بالثقافات األعجمية 

.فارسية ويونانية وهندية، فانتشرت العلوم والفلسفات املختلفة يف البالد اإلسالميةمن 

.191سورة آل عمران، اآلية -1

.21-20سورة الذاريات، اآليتان -2
.27سورة السجدة، اآلية -3

.03سورة الرعد، اآلية -4
.24سورة حممد، اآلية -5
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وإذا خبيوط الزهد اإلسالمية تتحّول يف هذا العصر إىل نسيج صويف يستمد فكرته وأصوله من 

ويأيت تأمل الشاعر نتيجة «عقائد غري إسالمية، ويصبح التصّوف عاملًا فكريًا معقدًا أشد التعقيد، 

اده باملوضوع املتأمل الذي يصبح فيه املوضوع املتأمل والشاعر شيئًا واحدًا ال ينفك، فقد نفهم  احت

كثريًا مما يتحدث به الصوفية عن هذه األحوال النفسية املستغرقة يف عشقهم اإلهلي، ولكن أطرافاً 

عون فيها من رموز منها تبدو غامضة غموضاً شديداً حىت ليعجز العقل أحياناً عن فهمها، ملا قد يشي

.1»ختفي داللتها

وقد ظهرت لنا كثري من الرؤى التأملية عند شعراء الصوفية، فعّربوا عن فلسفتهم يف حب اهللا 

.2)احلّالج، وابن الفارض، وحمي الدين بن عريب(والتقرب إليه، ومن أشهر شعراء الصوفية تأمًال 

حيث جند البن الفارض تأمالت رائعة يف احلب اإلهلي، فتمثل تائيته الكربى منوذجاً للفلسفة الصوفية 

حدود األدب مع اخلالق عّز وجّل عندما اّختذ املرأة رمزاً هلذا للحب اإلهلي، إالّ  أنّه مل يوفق يف مراعاة 

Åǂ¦ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى َعمَّا يـَُقو  ﴿: احلب، قال اهللا تعاىل Ȉ
ÊƦÈǯ�¦čȂÉǴÉǟ �ÈÀȂÉǳ﴾3.

  :يقول الشاعر

َجلَّتْ ْسنِ الحُ وَكْأِسي ُمحَيا ِمن عنِ َسَقْتِني ُحمَيا الُحبِّ رَاَحة ُمَقَلتيْ 

ِسرُّ سري في اْنِتشاِئي بَِنْظرِتيِبِه فأْوَهْمُت َصْحِبي أنَّ ُشْرَب َشَراِبِهم

4.الَهَوى َمَع ُشْهَرِتيِلي َكْتمَ ِبهْم َتمَّ ةٍ ــَفِفي ُسْكِري َحاَن ُشْكِري لِفْتي

.213-212يف الشعر العريب املعاصر، ص ص شوقي ضيف، دراسات-1

، 1993، دار املعارف، 1دراسة حتليلية ألبعاد التجربة التأملية، يف األدب املهجري، طصابر عبد الدامي، أدب املهجر، -2

  .52ص

.43سورة اإلسراء، اآلية -3
.321عبد اخلالق حممود، دار القلم، بريوت، د ط، د ت، ص :ديوان ابن الفارض، تح-4
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وابن العريب صاغ فلسفته الصوفية بأسلوب أيضا يقرتب من السحر، ومقطوعته التأملية اليت 

:متثل الشوق، يقول فيها

َفالَ أْشَتِقي فالشَّْوُق غيباَ ومحَضراً أِغيُب فَيْفِني الشَّْوُق نـَْفِسي فأْلَتِقي

1.َفكاَن الشَِّفا داًء ِمَن الوْجِد آِخَراْم أظّنهُ ـــــــوَيْحُدُث ِلي لُْقَياُه َما ل

ابن سينا، أيب نصر (كما ظهر يف العصر فالسفة اإلسالم املتأملني يف النفس اإلنسانية أمثال 

).الفارايب، ابن طفيل، ابن شبل البغدادي

واملناجاة، فوّحد بني فمزج الفارايب فلسفه العقلية بالوجدان الزاهد بصورة تأملية من االبتهال 

.2وُعرف عن ابن طفيل بأنه كان ذا فكرة فلسفية عميقة هادفة. التصوير الفلسفي والروحي

كما أّن أليب العالء املعري نظرات تأملية فلسفية تستحق الوقوف عندها، فقد رفض الشاعر 

:بصره، لذلك يقولالواقع اخلارجي جبميع ملذاته، وذلك نتيجة حياة العزلة اليت عاشها بسبب فقد 

رُ  نُوُح بَاٍك َوالَ تـََرنُُّم َشادٍ ُمْجٍد ِفي ِملَِّتي واْعِتَقاِديَغيـْ

ِفي ُكلِّ نَادِ رِ ِبَصْوِت الَبِشيـــسَ ِقيَصْوُت النَـْعي إَذا َشِبيهُ وَ 

3.إالَ ِمْن رَاِغٍب ِفي اْزِديَادِ َجبُ ـــلَحَياة َفَما أعْ اتـََعٌب ُكلَُّها 

تصّور موقف الشاعر من احلياة واملوت، وجاءت على شكل حكٍم عميقة جتسد فالقصيدة 

.مدى ضعف اإلنسان يف هذه احلياة وحتمية  املوت على كل حيٍّ 

.182، ص 2010، 1ساعد مخيسي، ابن العريب املسافر العائد، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: ينظر -  1

.286، ص 1999، 5وت، طعبده الشمايل، دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وآثار رجاهلا، دار صادر، بري -2
.8-7، ص ص 1986أبو العالء املعري، سقط الزند، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، د ط، -3
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ومما ال شك فيه أن املتنيب كان شاعرا واسع الثقافة نتيجة اطالعه على الفلسفات والعقائد 

يف بالد سيف الدولة احلمداين، لذلك جند له الدينية املختلفة، وبسب احتكاكه بكثري من العلماء 

تأمالت فلسفية كثرية منتشرة يف مقدمات قصائده وثناياه، نابعة من إحساس عميق وفطنة عالية 

.1الدقة، تتسم باحلكمة يف كثري من األحيان

:فقد تأمل نفسه وأنفس الناس قائالً 

2.ُمَراِدَها األْجَسامُ َتعَبْت ِفي َباراً ــــوُس كِ ــــوإَذا َكاَنِت النـُّفُ 

  :وقوله

3.لَُّه الَ َيْظِلمُ َـــ َذا ِعفٍَّة فـََلعالظُْلُم ِمْن ِشَيِم النـُُّفوِس فَِإْن َتِجد

  .ويف املقابل تأمل يف حقيقة احلياة واملوت

.إضافة إىل ذلك جند تأمالت شبيهة للشريف الرضي، أبو احلسن التهامي، أبو العتاهية

العذري يف العصر العباسي لوحات تأملية غزلية، وخري من ميثلهم  كذلك رسم شعراء احلب

.4العباس بن األحنف

لفالسفة واملتصوفة قد صرف إىل النثر، ألن اوميكن القول أن القسم األكرب من التأمالت 

�¦ȂǻƢǯ�ƨȈǴǷƘƬǳ¦�ǶēƢǟǄǻ�ǂǠǌǴǳ�¦Ȃǟ®Â¢�Ǻȇǀǳ¦Â�� ¦ǂǠǋ�ȐǏ¢�¦ȂǻȂǰȇ�Ń� ¦ȂǇ�ƾƷ�ȄǴǟ�ƨǧȂǐƬŭ¦Â�ƨǨǇȐǨǳ¦

.215شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، ص -1
.64، ص 4، د ت، ج1عبد الرمحن الربقوقي، شرح ديوان املتنيب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-2

.253نفسه، ص  رجعامل -  3
.335سابق، ص الصدر املابن قتيبة، الشعر والشعراء، : ينظر -  4
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وليس غريباً على الباحث أن يلحظ قلة التأمل يف الشعر العريب القدمي، على . فئة قليلة يف هذا العصر

ƨȈǴǷƘƬǳ¦�̈ƾȈǐǬǳ¦�©Ƣũ�©ƾǬǧ�ƢĔ¢�Śǣ��ƢǿȂũÂ�ƨȇǂǠǌǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�̈ǂưǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦.

، اجلزء األكرب ويف املقابل جند العكس، فاستحوذت النزعة التأملية يف الشعر العريب احلديث

.وملا كانت موضوع البحث، فقد خصصنا هلا فصالً منفرداً 



النزعة التأملية 

في الشعر العربي الحديث
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  تمهيد

وماً يالشعراء هم أبناء الّسماء منذ أقدم األزمنة، فاألسطورة اليونانية تروي أن جوبرت قد جلس 

�ÀƢǯÂ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦�ǺǷ�Ǿǳȍ¦�¹ǂǧ�ŕƷ��ǾƦȈǐǻ�ǶȀǼǷ�ǲǯ�¾ƢǼǧ��µ °ȋ¦� ƢǼƥ¢�ȄǴǟ�Ƣē¦ŚƻÂ�ƢȈǻƾǳ¦�̧ Ë±Ȃȇ

كنت أطوف : أين كنت حينما وّزعت الدنيا على البشر؟ فقال:الشاعر غائباً، فلما حضر سأله اإلله

لقد جئت متأخراً، ومل يبق : فقال اإلله. الدنيا أرتل فيها أناشيد جمدك وعظمتك، وأتغّىن حببك ومحدك

.1»لدّي يف األرض ما أهبه لك، فتعال معي ألعطيك ملك السماء

ضطهاد، والظلم واالستعمار،  فليس غريبًا أن يهتز وجدان الشاعر ويضطرب من القهر واال

كل هذا كان مربّر طبقة من الشعراء واملثقفني محلت بذور الرومانسية وهاجرت إىل أمريكا أو العامل 

  .اجلديد واليت بدأت ترى النور يف الشعر العريب احلديث

.69، ص 1، ط1958عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسوال الشعر العريب احلديث، بريوت، باريس، -1
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مظاهر التأمل عند شعراء الرابطة القلمية -أوال

يف جوٍّ من اضطراب األمن وفوضى السياسة، وضعف االقتصاد والديكتاتورية، بدأت تظهر 

بوادر حركة أدبية تعّرب عن تطلعات وآمال وطموح طبقة مستضعفة ومغلوب على أمرها، وهم رواد 

اجتمع «يعد رائد هذه اجلماعة جربان خليل جربان، وقد . النهضة يف لبنان آثروا اهلجرة إىل أمريكا

يف نيويورك ومنهم جربان خليل جربان، نسيب عريضة، ميخائيل " السائح"باء املهجر يف إدارة جملة أد

نعيمة، رشيد أيوب، ندرة حداد، إضافة إىل عبد املسيح حداد، وقرروا تأليف الرابطة القلمية، وكان 

.1»م1920ذلك يف العشرين من نيسان سنة 

حب وكره، ولذة وأمل، (عوامل نفسية من  كانت حاجات الشاعر املهجري وما ينتابه من

فالشاعر هو الوسيط بني قوة االبتكار «مصدر إبداٍع وقوة ابتكاٍر، )وحزن وفرح، وخوف وطمأنينة

والبشر، وهو السلك الذي ينقل ما حيدثه عامل النفس إىل عامل البحث، وما يقرره عامل الفكر إىل 

نظم الشعر، بجري أمام هذه املعاناة واألمل بل حتداها، فلم يقف الشاعر امله. 2»عامل احلفظ والتدوين

جربان خليل جربان، (وقد سيطرت الصبغة التأملية على قسم كبري من شعر الرابطة القلمية وأبرزهم 

مستمد من  كونه��Ƕđ®ȋ�ÃŐǯ�̈ǄȈǷ�Ŀ�ÀȂǯŗǌȇ�ǶȀǧ)ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماضي، نسيب عريضة

فطول تأملهم يف خفايا احلياة ويف منازع النفس، جعلهم ينتجون « صميم احلياة والنفس البشرية

.3»إنتاجهم األديب السخي املثقل بالعناقيد النواضج والثمار الرواسي

م، 1988والنشر، بريوت، سنة واصف أبو الشباب، القدمي واجلديد يف الشعر العريب احلديث، دار النهضة العربية للطباعة -1

.148ط، ص .د

.153املرجع نفسه، ص -2
.73، ص 2، ط1977عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي، رسول الشعر العريب احلديث، بريوت، لبنان، -3
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¤̄¦��Ƕđ®¢�©ƢǟȂǓȂǷ�Ŀ�ƨȇ°ƢǇ�¬Â°�ƨȈǴǷƘƬǳ¦�ƨǟǄǼǳ¦�ËÀ¢�ƾų�Å¦ǂưǻÂ�Å¦ǂǠǋ�śȇǂƴȀŭ¦�«ƢƬǻ�ƢǼƸËǨǐƫو 

فنجدها عند ميخائيل نعيمة، جربان خليل جربان، 1مشاعرهمواجتاهاته املختلفة، ال تكاد تغيب عن 

إيليا أبو ماضي، نسيب عريضة، رياض املعلوف، فوزي املعلوف، القروي، رشيد أيوب، ندرة حداد، 

�ǶǿǂǠǋ�ƶƦǏƘǧ��Ƕđ®ȋ�¦°ȂŰ�ǲǷƘƬǳ¦�¦ȂǴǠƳ�ƾǬǧ�ÅȐËǷƘƫ�ǂƴȀŭ¦� ¦ǂǠǋ�°Ǆǣ¢� ¦ǂǠǌǳ¦� ȏƚǿ�ƾǠȇÂ» ذات

.2»طابع تأملي فكري

شعراء املهجر بصفة خاصة، وشعراء االجتاه الرومانسي بصفة عامة يف البحث عن فسلك 

مسلك يبدو يف ظاهره هادئًا ينشد احلقيقة عن طريق «: حقيقة الوجود والكون واإلنسان مسلكني

العاطفة، واملسلك اآلخر هو مسلك الساخطني على قدر هلم من القوى حمدودة، ال تنهض بعبء ما 

�Ƕǿ°ÂƾǏ�ǪȈǓ�Ǻǟ�ǆيريدون الوصول إ ǨǼȇ�ƢŠ�Ƕē°ȂƯ�Ǻǟ�ÀȂǼǴǠȇÂ�°ƾǬǳ¦�ȄǴǟ�ÀÂǂƯƚȈǧ��ƲƟƢƬǻ�ǺǷ�ǾȈǳ

.3»وسط هذه املعضالت

»�ƶƦǏƘǧ��Ƕđ®ȋ�¦°ȂŰ�ǲǷƘƬǳ¦�¦ȂǴǠƳ�ƾǫÂ��ȐǷƘƫ�ǂƴȀŭ¦� ¦ǂǠǋ�°Ǆǣ¢� ¦ǂǠǌǳ¦� ȏƚǿ�ƾǠȇÂ

4.»شعرهم ذات طابع تأملي فكري

نظرنا يف شعر ميخائيل نعيمة جند يف تأمله تأمال جمردًا يف الذات واحلياة والكون دون  مث إذا

فهو يف  ،5اتصال بتجربة بعينها، وهذا النوع من التأمل غلب على كثري من شعراء املهجر وغريهم

من خالله سر الوجود، فيخاطب البحر والليل عّله يكتشف  التأمليلجأ إىل " مهس اجلفون"ديوانه 

قصيدة طويلة اعتمد فيها أسلوب الشرط واجلواب، يصف ) من أنت يا نفسي(والريح، ففي قصيدته 

.109، ص 1984عبد احلكيم بليغ، حركة التجديد الشعري يف املهجر بني النظرية والتطبيق، مكتبة الشباب، -1

.309م، ص 1973، 2حممد عبد املنعم خفاجي، قصة األدب املهجري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط-2
.54حممد غنيمي هالل، الرومانتيكية، مرجع سابق، ص -3

.307، صحممد عبد املنعم خفاجي، قصة األدب املهجري-4
.348صابر عبد الدامي، أدب املهجر، مرجع سابق، ص -5
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يف الشرط بعضًا من مظاهر الطبيعة، مث يفّسر يف اجلواب مدى تأثري الطبيعة يف النفس، وخيتم كل 

:مقطوعة مسائالً نفسه بأسئلة ملؤها احلرية والدهشة، ومنها قوله

َغى الَمْوُج ِفيِه َويـَُثورْ ْـ َر َيطْـ إْن رَأَْيِت الَبح

أْو َسِمْعِت الَبْحَر يـَْبِكي ِعْنَد أْقَداِم الصُُّخوْر،

تـََرقَِّبي الَمْوَج إَلى أْن َيْحَبَس الَمْوُج َهِديَرهْ 

ْحُر زَِفيَرهْ َــ ْسَمَع البَـ َوتـَُناِجي الَبْحَر َحتَّى ي

هِ ــِك إلَيْ ــْـــ نـعاً مِ ِـ رَاج

ْمَواِج ِجْئِت؟َهْل ِمَن األ

إْن َسِمْعِت الرَّْعَد يَُدوِّي بـَْيَن طَيَّاِت الَغَماِئمْ 

َفُه َجْيَش الظََّالْم،ْـ أْو رَأْيِت البَـْرَق يَف ِري َسيـْ

ى أَن َتْخطَِفي ِمْنُه َلظَاْه،ـتـََرصَِّدي البَـْرَق إلَ 

يِك َصَداْه،ـِـ ارِكاً فَـ ْن تـكِ ـرَّْعُد، لَ ـفُّ الُـ َوَيك

َفَصْلِت؟َهْل  ِمَن البَـْرِق انـْ

َدْرِت؟َـ أْم َمَع الرَّْعِد ِاْنح

ِفي اللَّْيِل يُِعيدْ َنا البـُْلُبلِ ــغِ رِيِني َهْل ــفَأْخبِ 

ِإلَْيِك؟يكِ ــــضِ اـَر مَ ْـ ِذك

1!اِن أْنِت؟َـ َهْل ِمَن األْلح

.18-14م، ص ص 2004، 6نعيمة، مهس اجلفون، مؤسسة نوفل، بريوت، طميخائيل  -  1
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  :بقولهالقصيدة مجيعها جميبا فيها عن تساؤالته العديدة مث خيتم مقطوعات 

أْنِت َلْحٌن ِفيَّ َقْد َرنَّ َصَداهْ !ِإيْه نـَْفِسي

يٍّ الَ أرَاهُ ــفِ ـاٍن خَ َـــ نّ َــ ُد فَــ ِك يْــ تـَـ عـَّ َوق

ٌح َوَنِسيٌم، أْنِت َمْوٌج، أْنِت َبْحرٌ ــأْنِت رِي

أْنِت لَْيٌل، أْنِت َفْجرُ أْنِت بـَْرٌق، أْنِت رَْعٌد، 

1!أْنِت فـَْيٌض ِمْن إَله

ويرى ميخائيل يف خامتة قصيدته أن اهللا والعامل شيء واحد، وأن كل ما يراه من هذه املظاهر 

.2والصور تثبت حقيقة واحدة، حقيقة الذات اإلهلية اليت تفيض على الوجود

مجاعة املهجر الشاعر جربان خليل جربان، فحمل لواء الثورة الرومانسية، ووجد بالطبيعة  دقا

وهي تتألف من مائيت " املواكب"من الراحة واهلدوء والطمأنينة، ففي قصيدته ملجأ جيد فيه بعضاً 

بيٍت من الشعر، وهي قصيدة مستقلة بناها جربان على أجزاء، كل جزء يتألف من عشرة أبيات من 

والطبيعة مصدر أسرار الشاعر جربان فهو يستلهم منها احلياة وكل ما فيها من تأمل وفكر  ،3الشعر

:أيضاً " املواكب"وفلسفة، فهو يقول يف 

ورُ ُـ بُــ ا قـــيهَ ـــالَ َوالَ فِ لْيَس ِفي الَغابَاِت َمْوتٌ 

ُرورُ ــَلْم َيُمْت َمَعُه السُّ       ىنـِيـسـَـاُن َولّـَـَذا إِ ــَـــ ف

ُدورْ ـيَّ الصُّ ــُئ طَ ــيـُْنشِ ْوَل الَمْوِت َوْهمٌ ـــهَ إنَّ 

4.الَِّذي َعاَش الدُُّهورَ ـــكَ عاً ـــاَش رَبِيـــِذي عَ ـفَالّ 

.19ميخائيل نعيمة، مهس اجلفون، ص -1
.227شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، مرجع سابق، ص -2

.158واصف أبو الشباب، القدمي واجلديد يف الشعر العريب احلديث، ص -3
4-ǸĐ¦��À¦ŐƳ�ǲȈǴƻ�À¦ŐƳ©ÂŚƥ��ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǟȂ-300، ص2005، 1لبنان، ط.
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وذلك يف تناوله عالقة اإلنسان بالطبيعة، " حديقة النيب"وتتضح فلسفة الشاعر التأملية يف 

احلقيقة، وجربان يربط بني املوت واحلديقة كاشفاً وهي مرحلة وصل إليها بعد معاناة يف البحث عن 

.1عن نظرته الفلسفية إىل احلديقة وهي رمز اخللود

خياطب فيها نفسه مقّررًا أنه لوال طمعه يف اخللود لقضى على حياته ) يا نفس(ويف قصيدته 

الظالم، مث بيده، وأنّه لوال ما امتحن به من حزن وسقم لكان أعمى البصرية ال يرى من احلياة إالّ 

.2عن طريق اإلحساس الصادق والربهان املنطقييربهن على اخللود 

بالُخْلِد، َما ُكْنُت أِعييَا نْفُس َلْوالَ َمْطَمِعــي

َلْحناً تـَُغِنيِه الدُّهورْ 

َقسراً فـَيَـْغُدو ظَاِهِريبْل ُكْنُت أنهى َحاِضـِري

سراً ُتوارِيِه الُقُبور

بِالدَّْمِع، أْو َلْم َيْكَتِحلْ أغتَـِسلْ يَا نـَْفُس، لـْو لمْ 

َجْفِني بِأْشبـاِح السَقامْ 

َبصــِيَرِتي ظفر، َفالَلِعْشُت أْعَمـى، وَعلَـى

َأرى ِسَوى َوْجَه الظَّالمْ 

تَـَهىيَا نـَْفُس َما الَعـْيُش ِسَوى لَـْيٌل إَذا َجــنَّ انـْ

.66صابر عبد الدامي، أدب املهجر، مرجع سابق، ص -1
.237م، ص 2003، 3عبد القادر القط، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب احلديث، دار النهضة العربية، بريوت، ط-2
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بِالَفْجِر، والَفْجُر َيُدومْ 

ْلِبي َدلِـيلَوِفي َظمـا  َعـَلى ُوجوِد الَسْلَسِبيلقـَ

في جرِة الـَمْوِت الرَُّحوم

الـروُح كالِجْسِم تـَُزوليَا نـَْفُس إْن قَاَل الَجـُهول

وَما يَـــُزول ال يـَُعودْ 

تَـْمِضي، ولكْن الُبُذورُقولِـي لـُه إّن الزُّْهور

َقى، وَذا ُكْنُه الُخلود 1.تـَبـْ

) اقلب الصفحة يف سفر الدهور(املنوال سار شعر نسيب عريضة، ففي قصيدته وعلى هذا 

تأمل يف العالقة بني بين البشر، وما نراه من اختالف بني الناس ما هو إّال ظاهر، وسرعان ما تزول 

:األقنعة وتكتشف احلقيقة، حيث يقول

َت الُستُــورَ ــإنَّ َكلَّ النَّاِس أْشباٌه إَذا زِح

َيا فَـِقيرٌ لَْيَس في  نـْ َيا َغِنيٌّ لَْيَس ِفـي الدَّ نـْ الدُّ

ِظيــٌم الَ َحـِقيرٌ ـــوٌل الَ عَ ــالَ َعِليٌم الَ َجهُ 

بــوٍق وُبُكـورِ ــــٍت َكعْـــ ُكلُّها َحاالُت َوق

ُكلَُّها َتمِثيُل أْدواٍر َعَلى َمْلَهى الُعــُصورِ 

1-�́ ��ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��À¦ŐƳ�ǲȈǴƻ�À¦ŐƳ599.
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ُعورفَالِغَنى والَفْقُر إْن َكْنَت َغِنّياً فـي الشُّ 

والنـَُّهى والَجْهُل إْن َكْنَت َعِليماً ِفي الصُُّدور

يَا َنِديِمي َنحُن ِمْثَل الناِس إْن ُجْسَت األُمور

ياٍة أْذَهَلتــَْنا عن ُنُشـورَـــ َرى حْـ ُكلَُّنا أس

1.ُنْضرُِم النَّاَر والَ نـَْعَلُم َما َتْحـِوي الُقُدور

�śƥ�ǶēȐǷƘƫ�Ŀ�ǂƴȀŭ¦� ¦ǂǠǋ�«ǄǷÂ احلّب وأحوال النفس والطبيعة، فبدت الصورة هادئة

.2شجّية حينا، وحادة صاخبة حيناً آخر، يعود ذلك إىل طبيعة التجربة ومزاج الشاعر واجتاهه الفين

  :ميثل هذه النزعة رشيد أيوبو 

ْيَن ِفي َعبَـراتَِهاــَوى العَ ـبِّ أهْ ـيِل الحُ ـأنَا ِفي َسبِ 

رُ  نَاَحْت َعَلى األْغَصاِن في َغَدواتِـَهاَذاإ ! والطَّيـْ

ن نَفَحاِتَهاــاُق مــتْــ اِشُق الـُمشـا العَـ يـحْ ـيَ والّريحُ 

هـَاــاتِ َـــ ـالِك ِفـي رَنــيـِه لألفْ ِـــ ي فــــواللَّْيُل أْصغِ 

3.في َحَسراتَِهاَتذُ ــــي تـَلْ ِــ تَس الّـْــ نَّفـُق الـــشَ ــأنَا أعْ 

.223نسيب عريضة، األرواح احلائرة، ص -1

.291عبد القادر القط، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب احلديث، ص -2
.53م، ص 1959رشيد أيوب، ديوان أغاين الدرويش، دار صادر، بريوت، -3
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وشعراء املهجر النويب كانوا صنوًا لشعراء املهجر الشمايل فكل شعرهم ذو نزعة تأملية مشّبعا 

وقد اختذ شعرهم طابعًا قومياً باحلنني إىل الوطن واألهل والقرية، إىل جانب توجههم الرومانسي، 

Ƣē¦°ƢǐƬǻ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈǷȂǬǳƢƥ�±¦ǄƬǟȏ¦�ǶǿƾƟƢǐǫ�Ŀ�ǂȀǜǧ��ÅƢȈǼǗÂ.

التأملية عند شعراء املهجر موضوعاً متعدد اجلوانب، غنياً بألواٍن خمتلفة من  هكذا كانت النزعة

.الوجود، تتمازج األلوان فيها لكي تصنع صورة واضحة لكل شاعرٍ 
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  .الروافد الثقافية والفكرية للنزعة التأملية عند الشاعر- ثانيا

عليها النتاج األديب، فهي وحدها تشكل املعطيات الثقافية والفكرية الّلبنة األوىل اليت يقوم 

�À¢�ƢǼȈǴǟ�ÅƢǷ¦Ǆǳ�ÀƢǯ�¦ǀǳ��Ƣđ�ƨǘȈƄ¦�» Âǂǜǳ¦Â��ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ǺǷƢǰǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ȄǴǟ�̈°®ƢǬǳ¦

نقف أمام هذه اجلوانب املؤثرة يف حياة الشاعر إيليا أيب ماضي واملتأثرة بربوز نزعته التأملية ورسم 

ƨȇǂǠǌǳ¦�Ƣē¦°ƢǈǷ.

  .أمريكا الشمالية الهجرة إلى -2-1

متأصل يف نفوس اللبنانيني، فمنذ القدمي واإلنسان العريب تواق هلجرة أوطانه إّن حب اهلجرة 

ودياره حبثًا عن الكأل، فيخلف أهله وذويه ويفارق عشريته وحمّبيه، مث تستوطن به مشاعر احلنني 

ل ويتذكر األحّبة والعهود فيفيض شعرًا شجيًا باللهفة على األوطان ومرابع الصبا، فيبكي األطال

وهذا الشاعر السالف، فما من شاعر عرّيب إال واستهل قصيدته ببيٍت أو بيتني وقوفا على األطالل، 

.امرؤ القيس خري مثالٍ 

عند أجدادهم الفينيقيني فهم ال يكادون يضيقون مبكان، أو يضيق «كما كانت هذه الغريزة 

�ǺǷ�ǽŚǣ�ń¤�ǽÂǂƴȀȇ�ŕƷ�ÀƢǰǷ�Ƕđ البلدان سعياً وراء الكسب والعمل الشريف، وهلذا هجروا جبلهم

.1»حني أجذبت أرضه عن رزقهم، وهلذا السبب سافروا إىل أمريكا

إّن جمرد اخلروج من دار إىل دار، أو من بلد ألفه اإلنسان مدة طويلة إىل بلد آخر جديد 

النفس عواطف احلنني والتذكار ويبعث يف  عليه، مهما كان قريبًا واملسافة إليه قصرية ال بد أن يثري يف

القلب لواعج احلزن على تلك الديار اليت كانت عامرة بأهلها فأصبحت خراباً أو شبه خراب، فكيف 

.188، ص )د ط(ر، بريوت، نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، دراسات يف أدب املهجر، دار صادر للطباعة والنش-1
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إذا ترك اإلنسان بالده اليت ترّىب فيها، وألف مالعب حداثته ومرابع صباه إىل بالد شاسعة البعد ال 

.1»انب هذا مغادرها مرغماً ال خمتار مضطراً ال مريدامتت إىل بالده األصلية بصلة، وهو إىل ج

فقد حّن شعراء املهجر حنينًا صادقا مؤثرا عّربوا فيه عن مشاعرهم وعواطفهم وصاغوا يف  

لعمري إنه حلنني من أصدق وأبلغ ما قيل على مر العصور فهو صادر عن نفوس «كلماته أملهم و

.2»ء واهلوانمعذبة ذاقت الغربة، وقلوب حمطمة قاست الشقا

��ƢǿÂŚǇ�ǶĔ¢�ǶđƢǈƷ�Ŀ�Ǻǰƫ�Ń�ƨȈƟƢǻ�̈ƾȈǠƥ�®Ȑƥ�ń¤�̈ǄȇǄǠǳ¦�Ƕǿ®Ȑƥ� ¦ǂǠǌǳ¦� ȏƚǿ�°®Ƣǣ�À̄¤

ولكن سفينتهم رست يف العامل اجلديد إىل أمريكا، فلم جيدوا ذهبا وال فضة ووجدوا قوما يتدافعون 

يكدحوا ويعملوا  ويتسابقون يف سبيل احلصول على بعض هذا الذهب املوعود فكان عليهم أن

ويسابقوا، ومل جيدوا الكفاح سهًال وال الطريق ميسراً، فقاسوا وتأملوا وضاقوا بعيشهم، وتذمروا وحنوا 

لبالدهم ولعهدهم ولكنهم مل يستطيعوا إال الصرب والسلوى ومواصلة اجلهاد ال يضريهم التعثر وال 

ǂǐǼǳ¦Â�ƨƦǴǤǳ¦�ǶĔƢǰǷƜƥÂ�ÀȂǠȈǘƬǈȇ�¦ȂǷ¦®�ƢǷ�¶ȂǬǈǳ¦«3.

  :تكوينه الثقافي -2-2

وبدوره ذكر جندة فتحي صفوت أسباب هجرة الشاعر إيليا أبو ماضي إىل أمريكا تعود إىل 

  : سببني

، مما أزعجه وأقلق 1911يف مصر بعد صدوره سنة " تذكار املاضي"مهامجة ديوانه : أوهلا«

الثالث فهو أنه كان منذ البداية فشله يف جتارته مبصر، أما السبب :باله وأظلم الدنيا يف عينيه، وثانيها

.4»قد اختذ السفر إىل مصر خطوة أوىل متهد للهجرة إىل العامل اجلديد

.190، ص درة سراج، شعراء الرابطة القلميةنا -  1
.190، ص املرجع نفسه -  2
.120نفسه، ص -3
.81، ص نفسه -  4
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أما نادرة سراج فقد استبعدت السببني الثاين والثالث وقالت بأن السبب األول هو الثابت 

ه اليأس وأقلق بالتشجيع يف مصر مما أشاع يف قلب" تذكار املاضي"والصحيح، وهو عدم مقابلة ديوانه 

.1»نفسيته

وال ميكن أن ننكر عامًال آخر أدى إىل هجرة الشاعر وهو عامل الفقر، ذلك أن أبا ماضي 

  :لقي بعض التعب أيام إقامته يف مصر بل بعض الضيم فقال

2.فـَفـَرَّ ِمَن الَعذاِب إَلى الَعَذابِ نََأى عن أْرِض ِمْصَر َحذار ِضيم

أيب ماضي يف طفولته يف احملديثة، وال عن شبابه األول يف  لسنا نعرف الكثري من حياةف

اإلسكندرية، وكل ما نعرفه القليل، فقد اشتغل أبو ماضي بالتجارة، ففتح حمال لبيع الدخان 

والسجائر، وقد هداه ذكاءه وحّبه للعلم واملطالعة إىل أن يقرأ ويدرس يف الليل، تارة على نفسه، وتارة 

تشبعه بأثر هذه املطالعات بدأ ينظم الشعر، ولكن ما إن نشر ديوانه يف بعض الكتاتيب، وبعد

  .م1911سنة " تذكار املاضي"

تلقيه دعوة من طرف  دانتقل إيليا إىل نيويورك، ليبدأ حياته وذلك بع 1916ويف عام 

�ǂǟƢǌǳ¦�ǶǿƢǇ�ƾǫÂ��řȈǘǈǴǨǳ¦�ĺǂǠǳ¦�§ ƢƦǌǳ¦�ƨǴĐ¦�ƢȀǼȈƥ�ǺǷ�©Ȑů�̈ƾǟ�ƨǇƢƟ°Â�ǂȇǂŢ�Ŀ العربية مث

.3ظل إيليا حيّررها حىت وفاته "السمري"خرها جملة الغناه، مرآة الغرب، وكان آ

إضافة إىل ذلك، قد مسع الشاعر عن أخبار املهاجرين إىل أمريكا ما يسر القلب ويبعث 

وكانوا قد بدءوا يتعرفون ويتعاونون وترتفع قيمتهم هناك، فقد مسع عن األدباء « األمل والبهجة 

  .181ص  ،درة سراج، شعراء الرابطة القلميةنا -  1

  .20ص ، 2016دار مكتبة اهلالل، مصر، إيليا أبو ماضي، الديوان، -2
.19إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث،  ص عيسى الناعوري، -3
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عراء الذين كانوا قد بدءوا يشقون طريقهم على صفحات الصحف املهجرية، وعلى رأسهم جربان والش

.1»خليل جربان مث رشيد أيوب ونسيب عريضة وغريهم

غادر إيليا إىل العامل اجلديد، وهناك أقام أربع سنوات يف والية سنسنايت  1912ويف عام 

.2يعمل يف التجارة مع أخيه مراد

هل أهلتكم التجارة عن العشر؟ فأجابه «: على قوله ةمن طرف حممد قر  وقد سئل الشاعر

انتقل إيليا إىل نيويورك  1916عام ويف . »كالّ، بل ازدادت شاعرييت وتطورت تطّورا عجيباً «:قائالً 

.3ليبدأ حياته الصحفية، وليبدأ كذلك جمده الشعري العريض يف الرابطة القلمية

، ويف 1916أنه انضم إىل الرابطة عام " احلياة"مد قرة علي يف ويذكر أبو ماضي يف رواية حم

حياة الرابطة نضجت شاعريته وبلغت قمتها، فكان شعره عنوان للشعر املهجري اجلديد يف روحه 

وأفكاره وخياالته وصياغته، لقد كان إيليا شاعر الرابطة األكرب، وكما كان جربان ناثرها وفيلسوفها، 

ا الفنان، فقد أحدث هؤالء الثالثة انقالبًا كبريًا يف مفاهيم األدب وأساليبه يف ونعيمة كاتبها وناقده

  .أقطار العروبة

لكن ظل أبو ماضي حيّن إىل وطنه فهو حني يذكره تنساب يف نفسه ينابيع الفرح بذكراه، 

  ":لبنان"فيمضي يف شعره مفاخرا معتزاً بقوله يف قصيدته 

ْهـُر أْن  لُبناُن واألمُل الذي ِلَذِويهِ يـُْبِليِهَماِاْثناِن أْعَيا الدَّ

4.ْلُج ِفي َواِديهِ ّـ وُنحبُُّه والثْيُف فْوَق ِهَضاِبهِ ـَنْشتاقُُه والصَّ 

.320نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، مرجع سابق، ص -1
.18عيسى الناعوري، إيليا رسول الشعر العريب احلديث، ص -2
.18املرجع نفسه، ص -3
.142، ص 1982، 15لبنان، طدار العامل للماليني، ، "لبنان"قصيدة إيليا أبو ماضي، ديوان اخلمائل، -4
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فهو هنا يفصح عن حمبته له وهو يضعه فوق كل الديار واألوطان، ويراه هيكل اجلمال وعرش الشعر 

شوقًا إىل بالده فله مطوالت يف الشوق وتذكر من أكثر الشعراء « وإيليا . والنعيم األبدي اخلالد

وهي من شعره املبكر الذي نظمه قبل أن تؤثر فيه مدنية العامل " يا بالدي"الديار منها قصيدته بعنوان 

.1»فهو يعرب فيها عن عاطفة صادقة وشعور نبيل... اجلديد

  :ويستطرد يف تسجيل أشواقه وتذكاراته وخياالته مث يدعو ملصر ويهتف هلا

َها َعِن الديمـــــوإْن َيُك النِّـيُل يـُْغِنيي َواِبل َغَدقــَجاد الِكنانَة عنِّ 

2.والشرُق َجيٌش وِمْصُر حاِمل الَعَلمِ هُ الشرُق تاٌج وِمْصُر ِمْنُه ُدرَّتَ 

ويذكر معاشريه من السوريني « وهنا يقابل بني حاله يف مصر وحاله يف هذه املدينة األمريكية 

�ȏÂ�©ƢȈƷÂǂǴǳ�ÀȂđƘȇ�ȏ�©Ƣȇ®Ƣŭ¦�Ŀ�ÀȂǈǸǤǼǷ�ǶȀǧ�ǽǂǠǋÂ�ǾǼǧ�ǶȀǫÂǀƫ�¿ƾǠǳ�ǶȀȈǳ¤�ǾǴȈǷ�¿ƾǟÂفيها 

.3»املعنويات، وهم غري مثقفني ال يعرفون عن األدب شيئاً 

ال  يف عيشه بني هؤالء القوم الذي واضٌح أن إيليا مل يكن سعيدًا يف تلك البلدة ومل يهنأ

�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�ǺǷ�ƾšعل« تربطهم به عاطفة أو شعور فعّز  �ȏ�ƨǴȈǳ̄�ƨǻƢȀǷ�ǽǂǠǋ�ǂǿ¦ȂƳ�Ãǂȇ�À¢�ǾȈ

 ون معىن الشعر أن يعيش بينهم شاعر، واستكثر على هؤالء الناس الذين ال يقدر 4»ويعجب جبماهلا

  :يف قوله مثله

.202نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، ص -1
.647، ص "صاحب القلم"الديوان، قصيدة إيليا أبو ماضي، -2

.222نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، ص -3
  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، -4
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1.إنِّي أُظنُّ َعَلى األْنعاِم بالِنَعمِ َحَجْبُت عْن ُكلِّ َمْعدوِم النـَُهى ُدَرِري

تلك املدينة الكربى اليت جيد املرء فيها رزقه على أي إىل مدينة نيويورك  يرحلالشاعر أن فقرر 

وجند الشاعر يف ديوانه  .حال وإن يكن ضجيج املعامل وزحام املدينة، لكنه رزق موفور وكرامة مرفوعة

كر  يتأمل طبيعة العامل اجلديد حوله فيتذكر شبابه الذي وّىل وفارقه حني فارق وطنه، فيذ «" اخلمائل"

.2»كل شيء عن وطنه العزيز الذي ال ينسى مجاله طاملا بعد عنه حين ويشتاق إليه

�ƢǷ�ǲǯÂ�ȆǇƢǬǳ¦�ǶǿǂƴȀǷ�Ŀ�Ç Ȑƥ�ŚÈƻ�ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢�ƢȈǴȇ¤�ǶȀǼȈƥ�ǺǷÂ��ǂƴȀŭ¦� ¦ǂǠǋ�ȆǴƬƥ¦�¦ǀđÂ

ميلكونه من العدة عزمية ال تلني اجتاه القدر، وإميان ال يتزعزع جبدوى السعي، ويف القلب جذوة 

:فقال أبو ماضي مصوِّراً ضياعه وقسوة هجرته.3»احلنني

َقى األْرُض ِعْنِدي ُكلََّهاو 4.َحتَّى أُعوَد إلَْيِك أْرَض التِيهِ طَنِـي َسَتبـْ

  :وجتهش نفسه الباكية من أمل اهلجرة فيقول

َلِة ُهوَن َكأنَّاـــائِ َـ َنْحــُن ِفـي األْرِض ت 5.الَبالءِ قـَْوُم ُموَسى ِفي لَيـْ

وكلمة التيه هذه استعملها غري إيليا من شعراء الرابطة القلمية واستعاروها من تيه موسى وقومه 

حيث ظلوا هائمني على وجوههم تائهني يف بيداء سيناء حىت هداهم اهللا وأوصلهم إىل املكان الذي 

.6»استقروا فيه بعد الضالل

.647إيليا أبو ماضي، الديوان، قصيدة صاحب القلم، ص-1
.207نادرة سراج، املرجع السابق، ص -2
.68عمر الدقاق، مالمح الشعر املهجري، ص -3
.162، ص "لبنان"اخلمائل، قصيدة إيليا أبو ماضي، -4
.168، ص "حتية الشام"الديوان، قصيدة إيليا أبو ماضي، -5
.208نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، ص -6
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ن يصف ميكن أن يكون إال عن حكمة فإف ال ووصف أبو ماضي للمغرتبني بالتيه والضع

»�ǺǷ�Ǧ Ǐ¦Ȃǟ�ǾǈǨǼƥ�ƪ Ǩǐǟ�ƾǫ�ÀȂǰƫ�À¢�ȏȂǳ�Ǧ ǏȂǳ¦�¦ǀđ�Ǿǻ¦Ȃƻ¤Â�ǾǈǨǻ�ƨǨǈǴǨǳ¦Â�ƨǸǰū¦�ǂǟƢǋ

األمل مل يستطع دفعها وال التغلب عليها ولوال أن يكون قد لقي من مرارة احلرمان ما ال يستطيع حتمله  

ومن طبيعة . 1»هل احلياة إال كفاح ونضالو  مناضلٍ وإن كان جيدر أن يتحمله كمكافحٍ ،كشاعر

ǾȈǧ�ȄŶ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐƢƥÂ�ƢȀȈǴǟ�ƪ Ʀǻ�Ŗǳ¦�µ °ȋƢƥ�ƲƟƢǋȂǳ¦�¾ȂǏȂǷ�Ǿǻ¢�ÀƢǈǻȍ¦�  وشائج عميقة تضرب

  :هذه األرض اليت قال فيها أبو ماضي ،جبذورها يف أعماق نفسه

للنَّاسِ وِبالُدنَا َمْتـروَكٌة نـَْغَشى ِبالَد النَّاِس ِفي طََلِب الُعالَ 

2.لألْجَنِبّي مواِئُد وَكراِسيوَنكاُد نـَْفَتِرُش الثَـَرى وبِأْرِضَنا

وربوعه وما يصور حنينه إليه، ففي قصيدة الغايل يف شعره، الوطن  لبنان من ذكرالشاعر أكثر 

ت له شادأو  ،يقص علينا أن العناية اإلهلية رفعته من هوة الشقاء إىل قبة السماء "الشاعر يف السماء"

ومدت له ملكه على الفضاء وصار يف طاعته الضياء والريح يصرفها كيف يشاء  ،قصرا فوق السماء

ولكنه ظل يف احلزن  منه ربّه شوقه إىل اخلمر والنساء،غري أنه مل يزل حزينا مكتئب الروح حينئذ سّل 

أو يشتهي شيئا من زينة احلياة  أو جنماً فسأله ربه ماذا ينقصه؟ هل يشتهي أن يكون طرياً ،والبالء

  الدنيا؟

ِفي أْرِض لُْبناَن أو ِشتاءُ قُلُت يَا َربِّ َفْصُل َصْيفٍ 

3.ي الُغْربَِة َهَناءُ ـولْيـَس فَنا غَــرِيبٌ ــُـــ فإنَّنِـي َهاه

.51فاجي، قصة األدب املهجري، ص حممد عبد املنعم خ -  1

.76، ص "مل يبق غري الكأس"اخلمائل، إيليا أبو ماضي،-2
.121، ص "الشاعر يف السماء"اخلمائل، إيليا أبو ماضي، -3
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فقال حني سألته  ،وال يتمىن إال أن يكتحل برماهلا ،فهو ال ينسى بالده وليس إىل قلبه أحب منها

  :فتاة عن وطنه

َما َهاًج ُحزُن الَقْلِب َغْير ُسؤاِلَهاقَاَلْت أيـَْنـَسى الَنازُِحوَن ِبالَدُهم

1.َباَلَهاـــزُّ جِ ــناُن أعــِعـــْنِدي ولُباألْرُض سـُورِيا أحبُّ رُبُوَعَها

عيناه برماهلا وجباهلا قبل أن ه يكتحل أنلو ويتمىن فليس إىل قلبه أحّب منها، فهو يشتاق إليها 

.يغمضها الّردى

2.لْو أنـََّها اكَتَحَلْت ولْو ِبرِماِلهاَتْشتاُق َعْيِني ِحيَن يـُْغِمُضَها الرََّدى

وقد استجاب اهللا إليليا فنال هذه األمنية العظمى اليت ظلت تراوده زمنا طويالً، ويف أواخر 

للشاعر أن يعود إىل وطنه األصلي لبنان لفرتة قصرية، ويف ، عام املأساة الفلسطينية، أتيح 1948عام 

 02/06/1949وأقيمت له يف " وسامي االستحقاق واألرز"كومة اللبنانية هذه الزيارة منحته احل

، وبدأها 3تلي، وقد انشد إحدى روائعه الوطنيةو حفلة كربى يف دمشق برعاية الرئيس شكري الق

  :بقوله

ْضَراُء َوالِمْحَرابَاـــَوالُغوطَُة الخَّ اباً ــــتـَ داً وَكِ ــنَّـ َـ اِم ُمهـــّي الشَ ــحَ 

تَـَرَشُفوَك ِرَضابَابْرَدى ذََكْرُتك لِْلَعطَاَشى فَاْرتـَُووا 4َوَذِوي الَهَوى فـَ

.100، ص "الشاعر يف السماء"اخلمائل، إيليا أبو ماضي، -1
.101، ص نفسهاملصدر  -  2

.27رسول الشعر العريب احلديث، ص عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي 3
.78، ص "حتية الشام"الديوان، إيليا أبو ماضي، -4
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ولكن الشاعر الذي طاملا أذاب نفسه يف شعره حنيناً إىل لبنان وسوريا، مل يلبث أن عاد حيّن 

حيث ترك أبناءه وجريدته، ومسارح جهاده، فختم قصيدته ،يكا وربوعها وأهليهاإىل وطنه الثاين أمر 

  :بقوله

َوتـَُهدَّ ِمنِّي الَقْلَب َواألْعَصابَايَا َوْيَح نـَْفِسي َكْم ُتطَارُِدِني النـََّوى

1.ابَاـبـَ َنا أحْ ـهُ ـداً أَودُِّع هَ ــَوغَ ِر أْمِس أِحبُّهُ ْـ َف الَبحْـ َودَّْعُت َخل

§���ǾƦǴǫ�Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�ǂǏ¦Â¢Âفهو  ƢƦƷ¢Â�©Ƣȇǂǯ̄Â�ÃȂǿ�ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�Ŀ�śǼǗÂ�ń¤�śǼȈǼƷ�śƥ

وهذا ما يرتجم الشعور احلاد بالغربة عند الشاعر، جعله غريبًا ال عن األهل والوطن فحسب بل عن 

®ÂƾŰȐǳ¦Â�¾ȂȀĐ¦�ȂŴ�śǼū¦�ȂǿÂ�ŃƢǠǳ¦Â�² ƢǼǳ¦.

  .اإلحساس باالغتراب -2-3

يف شعر الرومانتيكيني، فكونه سيمة جوهرية للوجود اإلنساين، ميكن  االغرتاب ظاهرة عامة

¾ȂǬǳ¦�ǞȈǘƬǈǻÂ��©ƢǠǸƬĐ¦�ƨǧƢǯ�ĿÂ��ÀƢǷ±ȋ¦�ǲǯ�Ŀ�ƢǿƾǏ° :» إن اإلنسان منذ بدأ يضرب يف

تلونت قطاعات عريضة من  داألرض، قد محل بني جوانبه ضروبًا من اإلحساس باالغرتاب، حىت لق

² ƢǈƷȍ¦�¦ǀđ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�Ǿƥ®¢«2.

.79، ص "حتية الشام"، الديوان إيليا أبو ماضي، -1

، مقاربة حتليلية، دكتوراه، سيدي بلعباس، )1954-1920(قريس بن علي، االغرتاب يف الشعر العريب احلديث : ينظر -  2

.07، ص 2005/2006
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يسمرئون العزلة ومنهم من يبدو أكثر صفاء «ويف هذا السياق جند أن الرومانتيكيني مجيعًا  

ولكنه ال يثور على الناس إال ملا  ،ومنهم من يوحي بالرعب حني ينطلق ثائراً يف ترفعه،ونبًال يف ترفعه

.1»افشحيرى ما هم عليه من نقائص وما هم فيه من ذل وجهل وإ

غريب عن عصره بشعوره «إيليا أبو ماضي شأنه شأن الرومانتيكي الذي كان إذن فالشاعر 

.2»وإحساسه ولذا كان عصيب املزاج ذا نفس سريعة التأثر

الشعور باالغرتاب هو أسرع شيٍء  وأبدى عز الدين إمساعيل رأيه حول االغرتاب فرأى بأن

�Ǧيتسّرب إىل نفس اإلنسان، وهو يزداد يف نفس املرء حّدة كلما ك Ȉưǯ�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ÀƢ

.3العدد

ينزع ذاته من رحم البيئة ليصبح «فإن تكون هناك ذاتا معناه أن تكون غريبًا ذلك أن املرء 

والوعي بالذات يتضمن مثل هذا االنتزاع ويتعني إىل املرء أن ينظر إىل  مستقالً وكياناً شخصا فرداً 

.4»نفسه وإىل اآلخرين وإىل العامل ككيانات غريبة وحمرية

وال تكاد تكتمل صور االغرتاب حىت تلتحم هذه التجربة عند كل شاعر ذاق مرارة املهجر، 

غربة النفسية احلائرة الالذعة غربة عن يصور ال«فاحلنني إىل الوطن ومرابع الصبا جعل شعر املهجري 

.44، ص 1983، 1حممد غنيمي هالل، الرومانتيكية، دار العودة، بريوت، ط-1

.57، ص املرجع نفسه -  2
.160، ص 1974عز الدين إمساعيل، الفن واإلنسان، دار العلم، بريوت، لبنان، : ينظر -  3

ط، ص .ت، د.وت، لبنان، دكامل يوسف حسن، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بري :ريتشارد شاخت، االغرتاب، تر-4

41.
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العامل تستبطن الذات، وتسيطر أغوار الوجود حبثاً عن وطٍن آمن، ويف مثل هذه الغربة يبدو احلنني إىل 

.1»الطفولة إىل ميالد جديٍد، بديالً عن الذات املفقودة يف اخلضم املتشابك

وأعمق أثراً على نفس الشاعر إذن نستشف من خالل هذا النص أن اغرتاب الروح أشد وقعاً 

إحساس دقيق وعاطفة رقيقة وإن حساسيتها تتأثر بأكثر األشياء رقة وتؤثر «احلساسة وذلك أنه ذو 

هذا الشاعر الذي يبتسم نصف شعره للناس ويهيب «ماضي  وأبإذن ف. 2»يف أكثر األشياء صالبة

ǈǻȍ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¦ǀǿ��ƢǿȂƦŹÂ�̈ƢȈū¦�¦ȂǸȀǨȇ�À¢�ǂƻȉ¦�Ǧ ǐǼǳ¦�Ƕđ اين ذو احلساسية املرهفة والشعور

:3»الفياض مل يكن يعرف كيف يبتسم إال يف شعره

4.وِلي َوْحِدي تَبارِيحي وُحْزِنيوَلِكنِّي اْمُرٌؤ للنَّاِس َضِحِكـي

�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǴǰǌǷ�ƢǸĔȂǯ��ƢǸȀǼǟ�Ʈ ȇƾū¦�ǂưǯƘǧ��§ ¦ŗǣȏ¦�³ ƢǟÂ�ƨƥǂǤǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ʒ¢�¦ǀđÂ

على شعور الفرد باالنفصام عن جمتمعه، فقد لفحته الغربة احلارة، وانكوى بنار الوحدة، فال  متقو 

شيء ُيشِعر املرء بالوحدة كاختالف اللسان، فنراه يف منفاه الطوعي وهو بني مجوع حاشدة ال تفهم 

:لغته وال تعريه اهتماماً، وال يلق ذلك العز الذي كان يلقاه يف وطنه فيقول

5.ُغربََة األْجَساِم لَْيس بِاْغِترابِ ْشُكو إْن َشَكا َغْيِري النَـَوىَلْسُت أ

وهذا التجاهل هو من يعزز االغرتاب لدى الشاعر، فإيليا عاش يف جمتمع أجنيب مل يدرك قيمة 

:فنه، إذ عّرب عن ذلك قائالً 

  .174ص  ط ،.ت، د.املنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن،مصر، داملهجر، شعرداود أنس، التجديد يف -1

.147، ص املرجع نفسه -  2
.80عبد املنعم خفاجي، قصة األدب املهجري، ص -3

.49اخلمائل، كن بلسما، ص إيليا أبو ماضي، -4
.152، الديوان، قصيدة يا رفاقي، ص ماضي إيليا أبو -  5



النزعة التأملية في الشعر العربي الحديث  ...............................................الفصل األول  

52

1رُقادلَْيَت ُسْهِدي الَطوِيل َكاَن     ريبـــْرُت ِفي َهِذِه الَحياِة غَ ـصِ 

املغرتب الذي هجر فردوسه واقتلع نفسه من كل ما حتب وتألف  لشاعرلكن مل يكن يعرف ا

وتغفو  ،وتكتحل عيونه بسواد ليله ،يف تلك األرض الطيبة حيث كانت تفرت يف ثغره بسمات صباحه

غ حيدق إليه النظر فال يبل ،أجفانه على لذيذ أحالمه أنه سيبقى يف مهجره معلقا يف فراغ خميف

  :وملا استفاق أبو ماضي على هذه احلقيقة املرة قال ،للضياع جمسداً أعماقه وحيي رمزاً 

2.واْغِتراُب الضَِّعيِف بدُء الَفناءِ واْغتِـراُب الَقِوّي عزٌّ وَفخرٌ 

يعيش اغرتابه ويقتات مبشاعر احلنني إىل وطنه، فالغربة قدره هذه حال شاعرنا يف هجره وهو 

  .كل حياته وكل شعره  ذلك، وهي بومأساته

ردد كل شعراء املهجر أنغام احلزن واألمل والشقاء وصراعهم للحياة، وحرب الزمان «وهكذا 

اخلؤون هلم وخمالفة إياهم، وتفورهم من اجلوع واحلرمان والظمأ يف فيايف املهاجر وعازوا بالدموع اليت 

.3»سكبها الشقاء والفقر بل اليأس يف بعض األحيان

لحمة االغرتاب مل تكن يف حقيقة األمر سوى مأساة حتكي قصة الرحيل عن ولعّل أّن م

وأرسل عرب  ،ونرباساً ثائراً بًا متقدًا من جذوة متقدة، فصار اللهب بركاناً ياألرض األم، وقلب محل هل

ومحل األوزار ومرارة  ر قسوة احلننيقصة حتكي وتصوّ ،من نور الفكر والقلب والوجدان البحار شعاعاً 

:اخلبز واللقمة املغموسة بالعرق والضياع واهلوان وافرتاش الثرى وتوسد الصخر، يقول أبو ماضي

ُز َوفيٌر في وطاِبي والّسنا َحْوِلي وُروحي في َضَبابِ ُجْعُت والُخبـْ

َسرابِ ْيـــَر ـــــَق غَ ــم أسْ ــوَكأنِّي لائِغاً َـ ْذباَ صــوَشــرِْبُت الماَء عَ 

.293إيليا أبو ماضي، الديوان، قصيدة مصرع القمر، ص -1

.103، الديوان، قصيدة أنت، ص إيليا أبو ماضي -  2
  .43ص  ،عبد املنعم خفاجي، قصة األدب املهجري-3
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1.َلْسُت في أْرِضي والَ بـَْيَن أْصحاِبيي اْمُرؤٌ ـَس بِــي داٌء ولِكنِّ ْـــ يَـ ل

 خاض أبو ماضي معركة االغرتاب القاسية فعاىن من جرائها حيث طوحت به املقاديرهكذا 

ولذلك مل يقبل  ،وينحت الصخر بأنامله ،راحاتهجبفكان كمن يفتح الدروب  ،اءدر ز وجعلته عرضة لال

�°ƾǬȇ�ȏ�ǞǸƬĐ¦�śƥÂ�ǾǼȈƥ�̈ȂƴǨǳ¦�Ƥ Ʀǈƥ�ǂȇǂǷ�Ń¢�ƨǈȇǂǧ�ÀƢǰǧ�ƨȈǿ¦Ǆǳ¦�ƢȀŭƢǠǷ�ǲǰƥ�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�ƢǻǂǟƢǋ

:ƢǼǿ�ǽ ¦°Â�ƢȀǨǴƻ�ǾËǻȋ�Ƣđ�ǂǨǜȇ�À¢�ÀÂ®�̈®ƢǠǈǳ¦�ń¤�ǞǴǘƬȇ�ǲǜǧ½،ما فيه من نبل إحساس

تِْلَك الِهَضاِب أنَاوبالرُّوِح في الَشْرِق َعلى أنَا ِفي ْنيويورك بالِجْسمِ 

2.يـــِـــ صـــابَـــ ْجــوى وتـــي لُبــنان نَ ـــفِ أنَا ِفي الُغوطَِة زَْهُر َنَدى

عن ذاته يف الطبيعة، يف احلب، ويف خالهلا واإلحساس بالغربة صنع أبياتا رائعة، حبث الشاعر 

ينفذ حنو أرض الطفولة ومهد والطن اجلميل، ففي نفس كل شاعر مهجرّي حنٌني ال ينقطع وشوٌق ال 

.الذكريات، وأمٌل حاملٌ للعيش الطليق

.156إيليا أبو ماضي، الديوان، قصيدة أمنية املهاجر، ص -1
  .الصفحة نفسهافسه، املصدر ن -  2
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  .الصراع بين التفاؤل والتشاؤم - ثالثا

منذ أن وجد اإلنسان وهو يعاين أزمة احلياة مبا فيها من تناقضات وصراعات بني اخلري والشر، 

السعادة والشقاء، لذلك فقد اختلف الناس يف إقباهلم على احلياة، منهم من يقبل النور والظلمة، 

اً ال يراها إال شؤماً وظلمة، ومنهم من يقبل عليها فرحاً مبتهجاً ال يراها إال فأًال وخرياً يئسعليها حمزناً 

طّري وتيسري األمور، ونورًا ما فوقه نور، وقد أكد القرآن الكرمي يف أكثر من آية على التفاؤل وعدم الت

.1﴾قَاُلوا اطَّيـَّْرنَا ِبَك َوِبَمْن َمَعكَ ﴿: فمن تلك اآليات القرآنية، يقول عّز وجلّ 

.2﴾وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقهِ ﴿:تعاىل وقال

.3﴾فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا.َورَفـَْعَنا َلَك ِذْكَركَ ﴿: وقوله تعاىل

والفال لغًة هو قول أو فعل يستبشر به وتفاءل بالشيء تيمن به، وهو أن يكون الرجل 

.4تفاءلت بكذا: مريضاً، فيسمع آخر يقول يا سامل، أو يقول يا رجل، يقال

ومنذ وجد الشعر العريب، وجد فيه فريقان متنازعان يف إمكانية حتمل احلزن والتأمل، الفرح 

§�ƢǿǄē�À¢�ȆǤƦǼȇ�̈ƢȈū¦�¾Ƣǰǋ¢�ǲǯ«والطمأنينة، فنفس الشاعر  ƢǠȈƬǇȏ�ǞǈƬƫ  األشكال املشرقة كما

فغىن لألمل كما غىن للذة وتقلب «¦¼�¢�Ƣē°¦ǂǷÂ�̈ƢȈū¦�̈ÂȐƷ�ȆǓƢǷ�Ȃƥفذ. 5»تستوقفها الصور اجلهمة

بني اإلقبال على احلياة والنفور منها وأراد يف كل حال أن يفلسف موقفه، فيعطي مربرات لتشاؤمه، 

نوبات مزاجية حادة كانت « ��6�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢŲ»تفاؤله، فجاور بني التشاؤم والتفاؤلومربرات ل

.47اآلية : سورة النمل -1
.13اآلية : اإلسراء -2
3

.5 -4اآليتان : االنشراح-
  .76صابن منظور، لسان العرب، -4

.350، ص 3إمساعيل عز الدين، الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهر الفنية واملعنوية، دار العودة، بريوت، ط-5
.224ت، ص .ط، د.يف أدب املهجر، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، دداود أنس، التجديد-6
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وبذلك فقد استقرت األشكال املتناقضة يف أعماق أيب ماضي . 1»تعرتيه تبعا لظروف خارجية عنه

وقلبه كما استبدت لكيان بين جنسه منذ البداية فكيف نطلب من الشاعر إذن أن يركز رؤيته على 

ب املشرق وحده من احلياة، فنحن بذلك ندعوه إىل الوقوف بالعملية الشعورية عند مرحلة معينة، اجلان

  .وهذا ما هو مستحيل على الشاعر

شاعرا يف روحه وأفكاره وعواطفه وخياالته وشاعرا يف أسلوبه، فأسلوبه «كان أبو ماضي 

أن ننفض عن أنفسنا غبار األمل  الشعري كان مشرقا كروحه الشاعرة نقرأه فنشعر بأننا يف حاجة إىل

.2»والشقاء والتشاؤم، لنستقبل احلياة بثغور مشرقة وأرجل متحفزة اإلقبال عن ميدان السعادات

تفاؤل أيب ماضي قبل انضمامه للرابطة القلمية مما يدل على أن هذه الصفة نابعة من  ظهروي

�ǾƦǴǬƥ�ȏÂ�Ƣđ�Ǧسهلة مل يكانت مسيطرة على كل جوارحه، ويبدو أن حياة أيب ماضي  ،نفسه ǐǠ

فهو مهما  ،نسيب عريضة ،وميخائيل نعيمة ،اليت كانت سائدة عند زمالئه جربان ،التشاؤم الشديد

تلمع أقواس التفاؤل دائما يف مساء  ،ويف املوت وأسراره �ǽ±ƢǤǳ¢Â�¾ȂȀĐ¦�ĿÂ،فكر يف آالم اإلنسانية

يطلب منا أن ننظر إيل احلياة بعني الرضا «عر ، فالشاحىت يف أحلك اللحظات وأشدها قتمة ،وجدانه

�Ãǂǻ�À¢�ƢǼǠǼŤ�Ŗǳ¦�°¦ƾǯȋ¦�ǺǷ�ƢǼǇȂǨǻ�ȆďǬǼǻ�ÀƘƥ��ƢēƢȈǗ�ǺǷ�ƨƴȀƦǳ¦�ǎ ǴƼƬǈǻ�À¢�¾ÂƢŴÂ��¾£ƢǨƬǳ¦Â

مباهج احلياة، فاإلنسان ال ميكنه أن يسعد يف احلياة إذا أراد أن حيصر السعادة يف حميط ضّيق، ومل 

فالغدير الذي يسري ، 3»فالسعادة تقوم على التبادل والتعاون حيسب حسابًا لسعادة اآلخرين،

باستمرار، ويسقي احلقول على جانبيه، يظل املاء فيه رقراقاً، صافيًا مدى احلياة، وإذا حاول أحد 

ال يلبث أن يزول حاًال، ليحّل حمّله الصفاء الطويل األمد، أما تعكريه كان هذا التعكري طارئًا بسيطًا 

:ال ينتفع غريه مبائه، فال يلبث أن يأسن ماؤه، فال يعود يصلح لشيء الوعاء الذي

..224، صداود أنس، التجديد يف أدب املهجر،-1

.392، ص 1966، 2عيسى الناعوري، أدب املهجر، دار املعارف، مصر، ط-2
.53عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث، ص : ينظر -  3
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فـََيْسِقي ِمْن جانِبَـْيِه الُحقوالَ ُكْن َغِديراً َيِسيُر في األْرِض رَقْـَراقاً 

1يَل الِمياُه ِفيِه ُوحوالَ ـَتسـَْتحِ       ىـَـــ تـاَء حَ ــمــِيُد الَـــ ال ِوعــــاء يُق

جتري فيه فلسفة اخلّيام يف رباعياته السابعة والثالثني، الذي مل يكن كما أن تفاؤل أيب ماضي 

صوفيا وال متشائما وال فيلسوفاً، لكنه كان رجال يريد أن ينسى احلياة ألنه مل يستطع أن يفهمها، 

ملاذا نتأّمل للغّد اّلذي مل يولد، ولألمس الذي مات، ما «:، فهو يقول2»ولذلك قضى احلياة يف عزلة

.3»كننا أن ننعم حبالوة يومنا احلاضردام مي

هتف به ليصرفه عن  ،ومهومٍ يقضي حياته متأمال يف ما حتمله من آالمٍ رأى من إذا فالشاعر 

  :تأمالته

َياةِ ــَـــ ُد آالَم الحـــيَــزِيَياِة ـــي الحَ ــَل فِ ُــ إنَّ التـأمّ 

الَفتاةِ َرحَ واستَـْرِجِعي مآَمَة واألَسىَـ ســـي الــفَدعِ 

ِلالـى ُمتَـهَ ــِمثَل الضُّحَ قْد كاَن َوْجُهِك في الضَُّحى

4.ْن كَذِلَك ِفي ألماـــُـــ لَيكاءُ ـــاَشُة والَبهــشـــِه البَ ــيــفِ 

تعرتيه بتأثر جربان «، فقد كانت 5»جتري فيه نزعة جربان الرومانسية ورفاقه«إضافة إىل ذلك 

ورفاقه أحوال نفسية خمتلفة يشعر باألمل اإلنساين ولكنه ال يلبث أن يرتد إىل تفاؤله وكأمنا كان التفاؤل 

.176، صليا أبو ماضي، الديوانإي -  1

.184ت،  ص .، د5شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، دار املعارف، مصر، ط-2
.49عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث، ص : ينظر -  3

  .56ص  1984، 16دار العامل للماليني، بريوت، لبنان، طقصيدة املساء،داول،اجلإيليا أبو ماضي، -4
.49عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث،  ص -5
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�ƨȇǂǌƦǳ¦�¿ȏ¡Â�ƨǠȈƦǘǳ¦Â�ÀȂǰǳ¦�Ŀ�ǽǂǗ¦Ȃƻ�ǂưǰƬǳ�ǾƬȇǂǟƢǋ�ȄǴǟ�ƾȇƾǋ�ǖǤǓ�ǶȀǠǷ�ǾƬǌȈǠǷÂ�Ƕđ

ولقد أتاح هذا كله لتفاؤله ثراء يف املعاين واملشاعر  ويتجلى له التفاؤل يف أجنحته الزاهية الالمعة

واألحاسيس ونستطيع أن نطلع على تفاؤله اطالعا واضحا يف دواوينه الثالثة، فشاعرنا ال يريد أن 

يرى من احلياة إال وجهها الضاحك أنقسم الناس على نقمتهم منها ومل جيدوا فيها اإلرادة حاول أن 

.1»بعدم مباالته خيفف من أملهم بإظهار رضاه

يبسط لنا هذه النظرية التفاؤلية البامسة بشىت نواحيها وأوضح " فلسفة احلياة"ففي قصيدته «

إنه يكره الشكوى ويبغض التحسر " ُكْن مجيًال تَرى الوجوَد مجيالً : "طرقها ويلخصها لنا يف قوله

اك علة وال سبب؟ إنه ، فكيف إن مل يكن هن2»واألنني إذا كان هناك سبب للشكوى وعلة للتأمل

ليمقت ذلك الشخص الذي اعتاد الشكوى واستمرأ األنني حىت أصبحت تلك عادة متأصلة يف 

  :نفسه ال ميكنه تغيريها ولذلك فهو يقول له

َكْيَف تْغُدو إَذا َغَدْوَت َعليالَ َك داءُ ـــــا بِ َــ أيـَُّها الشَّاِكــي وم

ْبَل الرَِّحيِل رَِحيالَ إنَّ َشرَّ الُجناِة في األْرِض نـَْفسٌ  تتُــوُق قـَ

3أْن تـََرى فْوقـََها النََّدى إْكليالَ وتـََرى الشَّْوَك ِفي الَوْرِد وتـَْعَمى

ل أن ل يسر العني ويفرح القلب وما أمجفهو حيب احلياة وال يرى يف احلياة إال ما هو مجي

  .يعود يرى إال احلسنيتعامى املرء عن املناظر القبيحة والفصول املؤملة حىت ال 

الَ يـََرى في الُوُجوِد شْيئاً َجميالَ الِ ــْيِر َجـــمَـــ ُسُه ِبغـْـــ َواّلِذي نَف

..49عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث، ص -1

.230سابق، ص الرجع املنادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، -2
.604أبو ماضي، الديوان، فلسفة احلياة، ص  إيليا -  3
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1.ويُظنُّ الّلَذاِت ِفيــها ُفُضوالَ لَْيَس أْشَقى ِمَمْن يـََرى الَعْيَش ُمّراً 

اجلميلة، فهو يدعو إىل والقصيدة كلها تسري على هذا النغم املشرق الباسم واملعاين اإلنسانية 

االستمتاع باحلياة دون التفكري فيها فاحلياة مجيلة ومجاهلا يعود إىل النفس، واإلنسان هو الذي ينغص 

� ¦®ȂǇ�Ƣǿ¡°�ƨƦȈƠǯ�ƨǴȈǴǟ�ǾǈǨǻ�ƪ ǻƢǯ�ǺǷÂ��ƨƴȈđ�̈°ƢǇ�̈ƢȈū¦�Ã¢°�ƨǴȈŦ�ǾǈǨǻ�ƪ ǻƢǯ�ǺǷÂ�ǽƾȈƥ�ǾǌȈǟ

الناجتة عن العقل املعرض عن الشكاية متجهمة فهو يكثر من إدخال هذا املعىن، معىن الغبطة 

½ƢǼǿ�ƨǴǧƢǯ�ǺǰƬǳ�Ƣđ�Ǯ ȈǏȂȈǧ�ƨƦȈƴǟ�ƨƠȈē�̈®ƢǠǈǳ¦�ƞȈē�Ŗǳ¦�ƨǫËȐŬ¦�ƨǘƦǤǳ¦�Ǯ Ǵƫ��¿£ƢǌƬǳ¦Â.

ــاِكي اللََّياِلي إنََّما الِغْبــطَُة ِفْكَرةٌ أيـَُّها الشَّ

َوَما ِفي الُكوِخ َكْسَرةٌ رُبََّما اْستَـْوطََنْت الكوخَ 

هَ  العالَِياُت المسشمخرةـا الُقُصورُ وخلت ِمنـْ

2.فإَذا ِفي الُغْصِن َنْضَرةٌ تْلَمُس الُغْصَن الـُمَعرى

فالناس هم الذين ينشرون جو احلزن والكآبة حوهلم مبا يصورون ألنفسهم من سيئات احلياة 

لصوا من يتخ«وشرورها يفكرون يف األمس املاضي وحمنه ويف الغد املقبل وظلمه، وإن الواجب أن 

ǪǴǬǳ¦Â�®¦Ȃǈǳ¦Â�ÀǄū¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ǞȈǌƫÂ�Ƕǿ°ÂƾǏ�ȄǴǟ�Ƕưš �Ŗǳ¦�ƨǴȈǬưǳ¦�¿ȂǸŮ¦�ǽǀǿ«3 . إن الغبطة تنبع

�Ǧ ƫ¦Ȃǿ�ȏÂ�ȆǓƢŭ¦�Ǧ ƫ¦Ȃǿ�Ǿƥ�Ǧ Ƭē�Ȑǧ�ǽǂǓƢŞ�ƨȈǓ¦°�ƨǌȈǟ�ÀƢǈǻȍ¦�Ǌ ȈǠȇ�śƷ�ǆ ǨǼǳ¦�ǺǷ

�ƢĔ¤��ƨǘƦǤǳ¦�ƢǷÂ�̈ǂǓƢū¦�©ƢǜƸǴǳ¦�̄ȐǷ�Ǿƥ�Ǧ Ƭē�ƢŶ¤��¿ƾǠǳ¦Â� ƢǼǨǳ¦�Ǧ ƫ¦Ȃǿ��ǲƦǬƬǈŭ¦» رمز اجلمال

.604الديوان، فلسفة احلياة، ص إيليا أبو ماضي، -1

.172اخلمائل، الغبطة فكرة، ص إيليا أبو ماضي، -2
.197شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، ص -3
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ƢǇÂ®ǂǧÂ�ƨǼƳ�ǂǬǨǳ¦�ƶƦǐȇ�ƢđÂ�ǾƫǂǔǻÂ�ǾǬǻÂ°�ǺǐǤǳ¦�Ƥ ǈƬǰȇ�ƢŠ�̈ƢȈū¦�Ŀ«1 فلتبتهج و لتفرح ما ،

وكأين بالشاعر قد وصل إىل هذه املعاين احليوية السامية إثر جتاربه املريرة اليت عاشها فما «دمت حيا، 

ال يقل عن ثالثني عاما انتهى منها إىل هذه النزعة التفاؤلية اليت تكسو احلياة ثوبا قشيا من السعادة 

فيها من مشاكل بثغر باسم ووجه مشرق وعزمية وأمل فيقول لقد قابل أبو ماضي احلياة مبا . 2»واهلناء

  :يف موقف الوداع من قصيدته وداع وشكوى

ُعْدنَا وَعاَد الشَّْمُل أبـَْهى َرْونَقايَا َصاِحَبيَّ َتَصبَّــَرا فَلُربََّمـا

ْهِي بِنـُُفوِسَنا أن نْرفَـَقاـــفِمن النَ إْن َكاَنِت األيَاُم لْم تفـرق بَِنا

3.ُوْسِعِه أن يْجَمَع المتَفــرِقَاــــفبِ اّلِذي َقَدر الَقطيَعـَة والنـََّوىإنَّ 

  :ويظهر صباه ورضاه على كل ما يف احلياة من مصائب يف قصيدته يا صاح

الّلْيُل ال يـُْقِصيِه َعْنَك النَِّحيبواألَسىَخلِّ الُبكاَء يَا َصاِحِبي 

َر في الَشْيِء انـَْقَضى  ُتهالَ َخيـْ 4.َما للَقتِــيِل َحاَجة بالطَِبيبِ وقـْ

  :ويدعو إىل عدم الندم على ما فقد ولو كان عزيزا واخلوف من وقوع مصيبة يف قوله

َهْيهاَت يـُْرِجُع إلَْيَك تـََنُدمإْن ُكْنَت َخْسراناً ِلِعـزٍّ َقْد َمَضى

َفُع أْن أْو ُكْنَت ُتْشِفُق مْن ُحلوِل ُمصيَبةٍ  يُحلَّ تجُهمُ َهْيهاَت ينـْ

.197شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، ص -1
.14س، إيليا أبو ماضي، ص فؤاد ي -  2

.510الديوان، قصيدة وداع وشكوى، ص إيليا أبو ماضي، -3
.188الديوان، قصيدة يا صاح، ص إيليا أبو ماضي، -4
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1.َشاَح الَزَماُن فإنَُّه ال يهرمِ أْو ُكْنَت جاَوْزَت الشَّباَب فال تُقلْ 

يدعو أبو ماضي هذا الرجل اخلاسر احلزين أو اخلائف املشفق أن ينظر يف مظاهر الطبيعة 

 اجلميلة مبا فيها من أشجار باسقة وعيون دافقة وجداول رقراقة وهضاب متسامية وليتمعن يف هذه

الدقائق والتفاصيل فإنه سريى يف كل منها سحرًا وجالًال وآيات عجبا، وهو لن ميلك بإزائها إال 

وفيما " تعاىل"االغتباط واالستبشار، ولعل أكثر قصائده يف هذا الديوان سرورا باحلياة هي قصيدته 

  :متزج فرحة احلب بفرحة اخلمر والطبيعة وهو يفتتحها بقوله

كَلْوِن الَتبِر أو أْسَطعاَهاَــ نـَتَـعاطي ــَعـــالـَـــ ت

بـََقاياَ الراِح ِفي الَكأسِ وَنْسِقي النَـْرِجس الواِشي

وال يُبـصُر َما نْصَنعُ ا َنْحُن ــــعــرُف مــَفال ي

دَّْهرُ ــــَنا الَــ َمــا َساَعفَذاتِ َــ ـِرق اللّ ـــتـََعاِلي َنسْ 

2.ِش آمالُ ـــلََنا ِفي الـعيـا َدامتْ ــا ُدْمَنا ومَ َـــ وم

فهو يدعو صاحبته أن تتناول الكأس معه وأن تنعم بليلها وأحالمه ويقول لنزع اخلوف من 

الواشني ومن الناس، ولنختلس اللذات اختالسا فهي آمالنا وسعادتنا يف احلياة، بل إنه ليثور ثورة 

  .عارمة على العرف والتقاليد

يًال تَر الوجود " أال يصلح هذا القول أن يكون شعاراً لنا مدى احلياة، نشهره "!مجيالً ُكن مجَِ

يف وجه الشدائد والصعوبات واآلالم، ونتحداها به كلما حاولت حربنا؟

.331نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، ص -1
.474الديوان، قصيدة تعايل، ص إيليا أبو ماضي، -2
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  :وهاهو الشاعر يعود فيدعونا لنتمتع بالعيش يف احلياة

ساتِينِ ِفي أنُجِم اللَّْيِل أو زَْهِر البَ ِعْش للَجَماِل َتراُه العْيُن ُمْؤتَِلقا

:ذلك أنّه

.وإنََّما نْحُن أهُل الحد والِحينِ الَ ِحيَن للُحْسِن ال حَد يُقاُس ِبهِ 

  :ويكرر دعوته فيقول

وِعْش َلُه وُهَو سّر جُد َمْكنونِ اُهنا وُهناَــ ِعْش للَجَماِل َتراُه ه

ُر وأْفَضُل ِمَمْن ال ِحيَن لُهمْ  1.الطِّينِ إَلى الجَماِل َتماثِيُل ِمن َخيـْ

ȂƸƬƫ�À¢�ǲƦǫ�Ƣē¦ǀǴǷ�ȄǴǟ�¾ƢƦǫȍ¦�ń¤�Ȃǟƾȇ�Ǯ¾�«فهو  ǳǀǳ�ȂǿÂ�ǽƢȈǻ®� ¦°Â�ǂƻ¡�ŃƢǠƥ�ǺǷƚȇ�ȏ

حّذر حسه وأنامه فيصورها مجيلة «، وحىت إن مل تكن الدنيا مجيلة 2»إىل ال شيء إىل العدم والفناء

يرى الدنيا حوله زاهية يف مخائله أيضا «، كما أنه 3»خالبة تبعث على الرضا والتفاؤل واالبتسام

مشرقة وإن ادهلمت من جانب ال تلبث أن تفيء وتنري من جانب آخر، وهو يدعونا أن ال ننعم وال 

ذلك أن العمر قصري وحياتنا وشيكة الزوال فحري بنا أن . 4»نبتئس حىت ولو ابتأست الطبيعة نفسها

خانت أو جتارة خسرت أو  نلقى احلياة مبتهجني دون أن ننغصها بذكرى شباب توىل أو جمموعة

واليت " ابتسم"يقول يف أروع قصائده تلك اليت بعنوان . عداء فيجب أن نلقاها بالتفاؤل واالبتسام

  :أوهلا

.37اخلمائل، ص إيليا أبو ماضي، -1
.196شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، ص -2

  .نفسه ، الصفحةنفسه املرجع -  3
  .هنفس -  4
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َتِسْم يْكِفي التقُلتُ السَّماُء َكِئيَبٌة وَتَجُهما :قَالَ  ي السَّماءِ ــجهُُّم فــابـْ

َتسـِمِ ُـ قـقَاَل الِصَبا َولَّى فَ  لْن يـُْرِجَع األسُف الصَِّبا الُمْنصرَِمةلُت َلُه ابـْ

َماـَّ نـهَ ـَصارْت لِنَـْفِسي في الَغراِم جَ قَاَل الِّتي َكاَنْت َسَماِئي في الَهَوى

ْلِبي َفكَد َما ملَّكـْتـَُهاْـ وِدي بَعـْت ُعهُ ــَخانَ    اَــ ُق أْن أتـََبسَّمـــْيَف أِطــيَـــ قـَ

1.أَسُروا األعداَء َحـْوِلي في الِحَمىحاتـُُهمقَاَل الِعَدا َحْوِلي َعَلْت صيْ 

فهو حوار بني الشاعر وصاحبه الذي أثقلت اهلموم قلبه وقضت على روح التفاؤل، فريد عليه الشاعر 

  .عند كل سؤال مبا يبعث يف نفسه األمل وجيلب إىل قلبه الطمأنينة واخلري

َتِسْم َلْم َيطـلُـ ق لْو لْم تُكْن منُهم أجلَّ وأْعَظَمهابَذِمـــِهموَك ــــــبُ ُـ لـُت ابـْ

تالِطــم ولَذا ُنِحُب األنُجَماــــُـ م  فاْضَحك فإنَّ الُشُهَب تْضَحُك والُدَجى

  :وخيتمها بقوله

َتِسْم َما داَم بْين ْبَتِسَماــــإنََّك بَـ ٌر فـــبِـ ش  َك وبـَْيَن الرََّدىـَـــ قُلُت ابـْ 2.ْعُد لْن تـَ

  .أنفسنا على حافة القربتنا قبل أن جند يف حياالبهجة واالبتسامة فلتكن، 

وما يزال يردد أن اإلنسان الكئيب يضيع احلياة بكآبة نفسه إن أقبل على احلياة كما يهديها 

�ƪ ǸǴǛ¢�Ƣǿ°ÂǂǋÂ�ƢȀǯ¦ȂǋƘƥ�ǆ Ʒ¢Â�Ƣđ�ǲƦǬȇ�Ń�À¤Â�ƪ ǸǈƬƥ¦Â�ƪ ǘƦƬǣ¦Â�ǾǈǨǻ�ƪ ǫǂǋ¢�ǾȈǳ¤�°ƾǬǳ¦

.58اخلمائل، قصيدة ابتسم، ص إيليا أبو ماضي، -1
  .نفسه ، الصفحةاملصدر نفسه -  2
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اليت تعكس له احلياة إما نقية مجيلة وإما كدرة فيجيبه فيقول من فن نفسه ويئست فنفس اإلنسان هي 

  :قصيدته الغبطة فكرة

لَْيَس في النَّاِس الَمَسرَّةَبل الَعْبُد ولِكنْ ْـــ أق

1.ِهَرةـَـــ فـــكْ ـالجــاِن مُ ـك    الَ أَرى إالَّ  ُوجوهاً 

ماضي يف مخائله كما رأيناه يف جداوله جيدد الدعوة إىل إطراح اهلموم ونسيان األمل  جند أباو 

وكل ما يعكر صفاء احلياة ونقائها فكثري من قصائده متضي يف هذا الشعر املتفائل املبهج ويردد فيه 

منا يدل دعوته للناس إىل االبتسام والتفاؤل والنظر إىل الدنيا مبنظار مجيل وذلك إن دل على شيء فإ

، وهو يف كل هذا يدعو الناس إىل 2»شخصيته اللطيفة وروحه املرحة وحبه للناس واحلياة«على 

�ƨǘƦǤǳ¦�Śưȇ�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�ƢǷ�ǲǯÂ� ƢǬǻÂ� Ƣđ�ǺǷ�̈ƢȈū¦�Ŀ�ƢǷ�ǲǯ�ń¤�ǂǜǼǳ¦Â�°Âǂǌǳ¦�ǺǷ�ǎ ǴƼƬǳ¦

وتبدو فلسفة إيليا » إىل الصفح عن املساوئ فالدنيا حافلة بالبدائع«والسرور يف النفس كما أنه يدعو 

  :قولهيف  أيب ماضي

َيا َفَما َبرحت نـْ ِفيَها َمَحاِسـنَـَها تـُْنسيَنا َمساِوئـََهادَِع الَمـَساِوي في الدُّ

3.َفَكاَن يْنُشُرها ِمْن َحْيُث يْطوِيَهاَكْم َحـاَوَل اللَّْيُل أن يْطِوي َكواِكَبهُ 

  .نقدرها مبحاسنها وأن ندع البغضاء إذن أرادنا إيليا أن ندع املساوئ يف الدنيا وأن

4.أْن َتْجَعَل األْغَصاَن من أْحماِلَهاـِسَك والحَياُة َقِصيرةٌ ْــ فأربا بَِنف

.170اخلمائل، الغبطة فكرة، ص إيليا أبو ماضي، -1
.392سابق، ص الرجع املعيسى الناعوري، أدب املهجر، -2

.98اخلمائل، قصيدة فلوريدا، ص إيليا أبو ماضي، -3
.75اخلمائل، قصيدة تأمالت، ص إيليا أبو ماضي، -4
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وظل كعادته يستنتج حكمه ونظرياته من مظاهر الطبيعة املختلفة وهو ال يرى فيها إال ما كان 

لصباح والنجم إذا جّن املساء مث قال مجيال مفرحا فيدعو صاحبته إىل االبتسام كما يفعل الورد يف ا

  :هلا

ــَّ فََّن الثــوإَذا َما كَ  ُم السَّماءَ ْـــ َر الغيـَـــ وإَذا َما َســتْلــُج الثَّرىـــ

وَتواَرى النُّوُر في َكْهِف الشِّتاءِ ـارِهِ ـوتـََعرَّى الرْوُض عْن أْزه

َتِسمِ ـِف ثُ ْـ فاْحُلِمي بالصَّي 1.ْوَلِك زْهـراَ وشذاءـــحَ ُلِقي ـــتخْ     يـَم ابـْ

�ǶĔǄŹ�À¢�ǾǳȂƷ�ǺǷ�² ƢǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈǌƻ�ǾǟȂǷ®Â�Ǿŭ¢�ȄǨź�ǺǷ�ƢȈǴȇ¤�ǂǜǻ�Ŀ�̧ Ƣƴǌǳ¦�ÀƢǯ�ƾǬǧ

  :بكاؤه فيقول

2.ـَسى يـَُغِني والدْمُع في األْجفانِ الشُّجاُع الّشَجاُع ِعْنِدي َمْن أْمـ

  :ويرى أن البكاء مسة األذالء يف األرض

ْزَن ال يـُْغِني والَ يُفِنيُـــ فإنَّ الح    داْــ نَـــواٍح ُرَويلِّ ـُـــ وُل ِلكـــأقُ 

َلْيَت الدمَوَجْدُت الدَّْمَع باألدراِر يْزِدري 3َلْق ِبَجْفنِ ـــم ُيخْ ــُع لــفـَ

  :ويقول يف فرح غامر تشوبه حرية شديدة

يُريُد الُحبُّ أْن َنْضَحَك فْلَنْضَحْك َمَع الَفْجرِ 

.134اخلمائل، امسي، ص إيليا أبو ماضي، -1

.108، ص املصدر نفسه -  2
.721الديوان، ص إيليا أبو ماضي، -3
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فْلنَـرُْكـض َمَع الَجْدَول والنـَّْهرِ وأْن نـَرُْكَض 

لُبِل والقمِريــــَع البُ ـوأْن َنهتَف فلَنهِتْف مَ 

1ْجِريـــفمْن يْعَلم بْعَد اليَـْوِم ما َيْحُدُث أو يَ 

حلظات حرية وقلق فهو ال يتفاءل يف «إال أن تفاؤل أيب ماضي تنفذ فيه بني الفينة واألخرى 

ق بل هو يفكر فيها وفيها يلّون بعض جوانبها من تشاؤم وسواد حىت احلياة من غري بصرية وفهم عمي

، كما هو يف قصيدته بني مد 2»لنراه يقرن الصفحتني واملنزعني وجيعلهما صراعا بني القلب والعقل

  : وجزر فالقلب يفجر ينابيع السعادة يف النفس والعقل يفجر ينابيع الشقاء ويضغط احلزن عليه فيقول

َغامِ اليَـْوَم َعْن قيثَارَِتيال َتْسأُلوِني 3.ِقيثَارَِتي َخَشٌب ِبالَ أنـْ

تفاؤله عابثا أو الهيا عن التفكري حىت يف التفاؤل نفسه ومصدره ومصدر ما يبعث «فلم يكن 

.4»مسرة

ظالال من روح حزينة كئيبة ونفس قلقة متأملة تبدو «فنجد إىل جانب روحه البامسة اهلشة 

ال تكاد تلمحها حىت ختتفي خمتبئة وراء تلك الغاللة الرقيقة من البشر خالل السطور الشعرية و 

ǽǂǠǋ�ǲǯ�Ƣđ�ȆǘǤȇ�À¢�ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢�ƾǐǫ�Ŗǳ¦�¾£ƢǨƬǳ¦Â«5 . وإذا كان أبو ماضي قد تأثر يف تفاؤله

�¦ȂǼǟ�ǺǷ�ǒ Ǡƥ�À¤��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾǬƦǇ�ǺǷ�¿£ƢǌƬƥ�ǽǂƯƘƫ�ÃƾǷ�ƢǸǧ�ǾǫƢǧ°�ƨȈǈǻƢǷÂ°Â�¿ƢËȈŬ¦�©ƢȈǟƢƥǂƥ

شاعر كبري يذهبون إىل أن أبا ماضي قد تأثر ببعض اآلراء املذهبية فيما يتعلق باحلياة بدراسته وهو 

.33اجلداول، ص إيليا أبو ماضي، -1

.197شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، ص -2
.412الديوان، قصيدة بني مد وجزر، ص إيليا أبو ماضي، -3

.197شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، ص -4
.334سابق، ص الرجع املنادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، -5



النزعة التأملية في الشعر العربي الحديث  ...............................................الفصل األول  

66

ǞǸƬĐ¦Â�Ƥ"والنظر إليها، لقد جاء يف حبث قدمه طه حسني إىل اليونسكو عن  ȇ®ȋ¦ " أن األديب

ا بطبيعته يتصف بعدم القناعة وعدم الرضا عن ذاته وعن سواه وميكن التأكيد بأن األدب والشؤم كان«

... متالزمني دوما ومن قبل كان أبو العتاهية وأبو متام وابن الرومي مث املتنيب واملعري مث أبو ماضي

يذهب يف تصوير أفكاره « فريى أستاذنا الدكتور طه حسني أن أبا ماضي . 1»متسمني بالتشاؤم

ملن يسبقوه إليه مذهب أيب العالء واخلّيام وشوبنهاور وغريهم من املتشائمني وال يكاد يأيت مبعىن 

ويتضح جليًا من .2»ولكنك مع ذلك تقرأه فال حتس فيه أخذًا وال سرقة وال تتأذى فيه بالتقليد

خالل قول األستاذ طه حسني أن وجه الشبه الذي يقصده بني أيب العالء واخليام وشوبنهاور من 

ē¦̄�°Ƣǰǧȋ¦�Ŀ�ǆ« جهة وأبو ماضي من جهة أخرى أنه يف  ȈǳÂ�°Ƣǰǧȋ¦�ǂȇȂǐƫ ا وتصوير األفكار

.3»يتعلق بالناحية الفنية من القول ال بناحية الفكر منه

�Ǯنكما أنكرت  ǳ̄�ǾƫƢȈƷ� ƾƥ�°Ƣǰǧȋ¦Â� ¦°ȉ¦�ǽǀđ�ǂƯƘƫ�ƾǫ�ȆǓƢǷ�Ƣƥ¢�ÀȂǰȇ�À¢�«¦ǂǇ�̈°®Ƣ

، ورمبا كان ما لفت 4»تفكريه ال مييل إىل التفلسف املعنوي بقدر ما كان معجبا باجلزالة اللفظية«ألن 

يف هذه الناحية أنه اتصف بالتشاؤم والشك والالأدرية ولكن من العسر أن نقول أن أبا ماضي النقاد 

»�ƢǷ�Â¢�Ƥ ū¦�Â¢�Ǯ ǌǳ¦Â�¿£ƢǌƬǳ¦�̄¤�ƢǸƟƢǌƬǷ�ǾƫƢȈƷ�ǂƴǧ�Ŀ�ǂȀǛ�ǾǻȂǯ�®ǂĐ� ȐǠǳ¦�ĺ¢�¿£ƢǌƬƥ�ǂƯƘƫ

شاكل هذه نزعات إنسانية وحل سيكولوجي حبت وال عالقة له باحلياة العامة من العالقات 

االجتماعية اليت قد تستوجب تأثرا ما يقتضيه املرء لينجو من الوقوع يف مأزق أو ليسرتيح من 

حياة « فال جمال لنقول أن أبا ماضي كان متأثرا بالنزعة العالئية والواقع أن . 5»انتقادات الناس

ǾƥËǂǟÂ��ƨȈǈǻǂǨǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦Â�Ƥطه حسني، من حبثه املقدم إىل -1 ȇ®ȋ¦�Ǻǟ�ȂǰǈǻȂȈǳ¦: يوليو(إبراهيم الكيالين، جملة املعرفة، متوز (

1993.

.198، ص 10، دار املعارف، مصر، ط3طه حسني، حديث األربعاء، ج-2
.48-47سابق، ص ص الرجع املالكناين جعفر الطيار، إيليا أبو ماضي، -3

.48الكناين جعفر، إيليا أبو ماضي، ص : ينظرنادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، -4
.48سابق، ص الرجع املالكناين جعفر الطيار، إيليا أبو ماضي، -5
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Ǡǋ�ǺǷ�ǞǫÂ�ƢǷ�¦̄¤�ŕƷ�ƨǸƬǠŭ¦�Ä°ƢĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢǻǂǟƢǋ�ƪ ǫƢǇ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ǾǫƢǌǷÂ�§ ¦ŗǣȏ¦ ر العرب

�ǽ°ƢǠǋ¢�Ŀ�ƾŸÂ�Ǿȇƾǳ�¦ŚƯ¢� ȐǠǳ¦�Ȃƥ¢�ÀƢǯ�ƢǼǿ�ǺǷÂ�ǾǼǷ�ǲĔÂ�ǾȈǴǟ�ǲƦǫ¢�Ǯ Ǵƫ�ǾƬǟǄǻÂ�§ÂƢƴƬȇ�ƢǷ�ȄǴǟ

وإذا كان أبو ماضي قد أعجب بتشاؤم الرجلني فمعىن هذا يف . 1»الشاكة املتشائمة ما يغين قرحيته

ه مضطرا ألن يتأثر بغريه يف نفسه أنه كان قابال ألن يكون متشائما فمن ميعن النظر يف حياته لن يرا

ذاق احلرمان بأنواعه منذ كان ابن إحدى عشرة سنة ومن «النظر إىل احلياة بعني متشائمة فهو قد 

ناحية أخرى فإن تشاؤم أيب ماضي خيتلف عن تشاؤم أيب العالء، مثال لقد كان املعري سجينا يف 

 إرهاصا للطموح وطلب من دنياه فال أقفاص حتول بينه وبني متع احلياة فتشاؤم صاحبنا مل يكن إال

.2»تناوله إال بقدر

وهي سنة احلياة العادية فيتضجر منها ويتشاءم تشاؤما خفيفا وعابثا أحيانا، وقد علل الدكتور 

شوقي ضيف عدم استبداد تشاؤم أيب ماضي هو أنه مل يندفع إىل نوع من اإلحلاد مثلما اندفع إليه 

اليأس والتشاؤم وما يصيب الرومانسيني عادة من الكآبة « رير على أن املعري فأغراه عن التشاؤم امل

والشك واحلرية انتقل إليه على حنو مثري للدهشة ففي شعره ما يشري إىل أنه كان يشهد يف نفسه 

صراعا وعراكا ويراها مماثلة شيطانا وأحيانا مالكا يصاب باهلبوط والتحطيم فريثي نفسه ويصف 

.3»الشوق والشكوى حتطمها أمام أحاسيس

فيبدو أن ظاهرة احلزن والتشاؤم ما هي إال مجال عوامل عديدة تضافرت على شاعرنا املغرتب 

من أمل عميق وقلق حائر وشك عاصف، فكان من نتيجتها أن غدا شطرا من شعره متشحا بالكآبة 

عن ذلك يف شعر  جملال باحلزن مبلال بالدمع، فقد ساءت نفسية شاعرنا كغريه من املهاجرين فعّرب 

  :رقيق فيه شكوى وأمنني ودموع وتنهدات

.236عمر الدقاق، مالمح الشعر املهجري، ص -1

  .نفسه ، الصفحةنفسه املرجع -  2
.28سابق، ص الرجع املعبد اللطيف شرارة، إيليا أبو ماضي، -3
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1تَدَفَق عْن َعْيِني أْحَمَر قَانَِياأَحَب األَسى َحَتى إَذا َضاَق باألَسى

  :ويعلل لبكائه

َها الهُم فَاَضْت َقواِفيَها    اَــ هـأشُ َـ ي إَذا َجاَش جـــوَلِكنـََّها نـَْفسِ  2.وفَاَض َعَليـْ

  :وال جيد منها مفرافاهلموم أبدا تطارده 

3ِهي ِفي ذاَك وَذيّاَك الَمكانِ َــ ف    َربَاــهْ ــي مَ ـــُمـومِ ُـــ الَ أَرى ِمْن ه

  :وهو يؤكد أن حزنه ناتج عن غربته وفراقه األهل واألحباب

4َوالَ ُهَو َمْن َيْستْعِذُب بالصفِو نائَِباَل َلهُ ـاُط الَمْرِء الَ أهْ ــِتبــْيَف اغْ ـكَ َـ ف

يالحظ ما فيه من تناقض كبري   إيليا أيب ماضيإن من يبدع النظر فيما انتهى إلينا من شعر 

فيثبت يف حالة ما كان ينفيه يف حالة وينكر يف ظرف ملا كان ينشد يف «كأمنا الشاعر يناقض نفسه 

ة ظرف وخيرج من ذلك االضطراب وهذا التناقض إىل التشكيك واحلرية مث يسرتسل أخريا مع كل حال

سريرته تعج «لقد كانت . 5»ويصوغ مبا متلي عليه ويستسلم للحظة ويأخذ ملا يوحي دون إعمال فكرة

�ƢĔ¢�Ƥ ǈƸǼǳ�ŕƷ�̈Śưŭ¦�ǂǗ¦ȂŬ¦Â�ƨǬǴǤŭ¦�ǆ Ƴ¦ȂŮ¦Â�½Ȃǰǌǳ¦Â�©ƢǓ¦ŗǟȏ¦Â�©ȏ£ƢǈƬǳƢƥ�ƢƴȈƴǟ

مستودع تفجرات ومثار ضوضاء صامتة ال ميلك معها أن يطمئن على حال من األحوال وال هو 

التعبري عن كل ما حياول أن يطمئن على حنو من األحناء بل يستجيب لكل ما يساوره وميضي يف 

.816الديوان، دموع وتنهدات، ص إيليا أبو ماضي، -1

.816، ص املصدر نفسه -  2
.475الديوان، مل يبق غري التأسي، ص إيليا أبو ماضي، -3

.816الديوان، دموع وتنهدات، ص إيليا أبو ماضي، -4
30، صعبد اللطيف شرارة، إيليا أبو ماضي-5
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وهناك إىل جانب قصيدة فلسفة احلياة قصيدة أخرى ال تقل عنها شهرة، .1»يفجر التأمل يف قراراته

¿£ƢǌƬǳ¦�ȆƷÂ�ǺǷ�ƢĔ¢�ÀƢǠǷƜƥ�ƢȀǠǳƢǘȇ�Ǻŭ�ÂƾƦȇÂ:

َر الـُمْبَتِليـلَيْ  ُح اللَّْيِل َوَلْم َيُطلـــطَاَل ُجنَس َيْدِري الهُم َغيـْ

2.ِديُد الَوَجلـــــطَاِئُر النَـْوِم شَ ِمْثِلي ِفي الَفَضاِم ـَهَذا الَنجْ ـَما بِ 

فإذا انتقلنا إىل جداوله طالعتنا احلرية وملسنا آثارها يف أول قصيدة تلي االفتتاحية وهي 

اليت تصور مدى عنائه يف البحث عن السعادة اليت حبث عنها يف كل مكان إىل أن وجدها " العنقاء"

  :داخله كجذوة ناس يف النفس ويف أحاسيسها ويف أساها ودموعها يقوليف األخري مستقرة يف 

فَلَمحتَها وَلَمستَها في أْدُمِعيَعَصَر األَسى ُروِحي َفَسالْت أْدُمَعا

3أنَّ الِّتي َصَنعتَها َكاَنْت َمِعيوَعلْمُت حيَن الِعْلم ال ُيْجِدي الَفَتى

حت دعوته إىل التفاؤل تنحدر إىل ضرب را«فمقاومته أخذت تتضاءل وتضعف مع األيام و

من التساؤل املستمر الذي ال يتضامن وال يرسو على ساحل وال جيد ما يسرتيح إليه سوى 

واحلرية اليت كانت تقتحم نفسه يف هدوء أمنها فتشوش عليه ما استقر باله عليه فبينما . 4»الالأدرية

ش أفكاره ويوقظ سكينته من مضجع أمنها  هو ضاحك مطمئن إذ بالقلق يغمره ويسربل تأمالته ويشو 

.30، صإيليا أبو ماضيرارة، عبد اللطيف ش -  1
.475الديوان، قصيدة مل يبق غري الكأس، ص إيليا أبو ماضي، -2

.9إيليا أبو ماضي، اجلداول، قصيدة العنقاء، ص -3
.28لطيف شرارة، إيليا أبو ماضي، ص سعبد ال -  4
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ذلك الفىت الذي ما يزال يفتت الظلمة خبطاه ليكسب مفتاح النور غري أن استدارة زر «كأمنا هو 

.1»النور بيد إيليا مل يكن إال خطا فاصال بني احلرية والقلق يف حياته

سار عليها أمام  ويف مخائل أيب ماضي قصيدة تلخص فلسفته ومذهبه يف احلياة وطريقته اليت

الناس، ذلك أن صاحبته سألته ملاذا هجر الشعر وتوقف عن إظهار إعجابه مبحاسن الطبيعة ومجال 

�ƨǴȈŦ�ƢȈǻƾǳ¦�ǾǳȂƷÂ�ǾƟƢđ�«Â¢Â�ǾƥƢƦǋ�ÀƢǠȇ°�Ŀ�Ǿǻ¢�Ƕǣ°�ƪ ǈƠȇÂ�̈Ƙƴǧ�ƪ ƬǸǏ�ǾǈǨǻ�¾Ƣƥ�ƢǷÂ��ǞȈƥǂǳ¦

:مغرية، فيجيبها الشاعر مبا يطمئنها ويشفي غليلها فيقول

وإْن َحَطَمْت آبار يقي ودنيْت َيُد األيَاِم رُوِحيَفما َحَطمَ 

نْــَيا ِبَفِنيـَـــ والَ ظوَلْم أْعِقد على َخْوٍف ِلساِني ناً عَلى الدُّ

2.وِلي َوْحِدي تَبارِيحي وُحْزِنيوَلِكِني اْمُرؤ للنَّاِس َضـِحِكي

نفسه يظهر للمأل خالف ما شرق أمام الناس كئيب حزين يف قرارة امل باسم«كان أبو ماضي   

، ويف 3»يبطن من هم وغم ولعمري أن يف عمله هذا إنسانية وكرم نفس وعلو يف األخالق والطباع

نفس الوقت كربياء واعتداد ال يستبعدان عن نفس شاعرة رقيقة كنفس إيليا ويشرح نظريته وإنسانيته 

  :الطيبة فيقول

ُوْسِعي الُسكوُت ظََلْمُت خْدِنيوِفي وإَذا أْشُكو إَلى خْدٍن ُهُموِمي

ْفِنيــَـــ اً بالَدْمــِع جــــــــــــــــــَتى مْغـــُروقـــــَـــ ـف    يــــــِـــ رانَـــ ــــــــوتأَبى ِكبــرِياِئي أْن ي

.19الكناين جعفر، إيليا أبو ماضي، ص -1

.39، صوقائلةاخلمائل، إيليا أبو ماضي،-2
.336نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، ص -3
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ْتِنيــيُق بِ ِــ َيضالَ ِـ ُه لئْـ َرِتي َعـــنـــفأْستـُُر عبَ  هـــَا وإْن ِهي أْحـَرقـَ

نــِيْـــ ِهمـــْم يـَتَ ــأنَا الجـاِني وإْن لَــِبي فأَخاُل أنـِّيـــويْبِكي َصاحِ 

1.يـــهـــُْت َعنِّ َــ َطرِْبُت كــأنِّي رَفّ هُ ْــ ـُت عنــهْ َــ ا رَفّ َـــ ــملّ ألنِّي كَ 

وأي إيثار هذا الذي يدعو الشاعر إىل أن يسرت عربته حىت لتكاد حترقه يف جفونه ويلتهب 

خشية أن يسبب أملا ملن معه، وأيّة طيبة هذه اليت جتعله ميسح دموع صاحبه إذا شاهدها بنارها جفناه 

سائلة على خديه وال يبايل إن كان فيها اللهيب الذي يكوي يديه، وهذه األبيات تصوير ملا جيب أن 

đ�ȄǴƸƬȇ�Ŗǳ¦�ǽǀǿ�̈°ƾǫ�ƨȇƘǧ�² ƢǼǴǳ�ǾƦƷÂ�ƨǫ¦ƾǐǳ¦�ȄǴǟ�́ ǂŹ�Äǀǳ¦�ŅƢưŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ǾȈǴǟ�ÀȂǰȇ ا

سه من أمل كبري، وهي القدرة اليت فالشاعر فيخلق دواعي البشر واملرح يف نفوس الناس برغم ما يف ن

  :تتجلى يف قوله

َخَلْقُت الَحْقَل ِفي ُروِحي وِذْهِنيإَذا أنَا لْم أِجْد َحقالً َمريعاً 

2.ويعِبُق بالـَشَذى الَفواِح ردِنيوَكاَدْت تْمأل األْثماُر َكفِّي

ǾǳȂǬƥ�ǂǟƢǌǴǳ�ǾǨȇǂǠƫ�ÀƢǯ�¦̄¤�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨƦȈǘǳ¦�¬Âǂǳ¦�ǽǀŮ�Ƥوال  ƴǠǻ:

كْوَن ربُّ الَعاَلِميَناِعْنَدَما أْبدََع َهَذا الــ

  يناـــــِه َجميالَ وَثمِ ورَأى ُكلَّ اّلِذي ِفيــ

  اَـ ُيونــلـَُق للنَّاِس عُ َخَلَق الَشاِعَر َكْي َيْخـ

.39لة، ص ئقاو اخلمائل، قصيدة إيليا أبو ماضي،-1
.41، ص املصدر نفسه -  2
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1.َواُه ِحراكاً وُسكوناَ وتـَْهــتـُْبِصُر الُحْسنَ 

ومنشأ هذه العاطفة اإلنسانية يف شخصية أيب ماضي يؤول إىل أنه ذاق من كعوم احلياة 

حلوها ومرها وعرف أن خري ما فيها هو ابتسامة يف وجه مكتئب وإحسان إىل مكدود، فإن أثرمها يف 

  :نفس ذلك الشقي أبقى وأخلد من أي شيء آخر بقوله

َلْوالَ  َوالَ الَشاِعِر الساِحِر الُمْبدِعِ ُكْم َلْم أُكْن بالَخِطيبِ فـَ

ا بَـِقَيت أْضُلِعيــم اكمُ و ُـ ه    َسأْحِمُل ِفي أْضُلعـِيَيِميًنا

2.والرْوِض والجْدَوِل المنَزعِ اِئمِ ــَوأْشُكرُُكْم بِِلساِن النَـس

الناس يف هذه اهلموم كما كان كان يردد دائما أن حزنه له وحده وليس من الالئق إشراك و 

  :بروحه اجلميلة حيول حزنه طربا وحسنا

َوَجُدوا ِفي ُحْزِنِهم َطَربَا    واــأنَا ِمْن قـَْوٍم إَذا َما َحزنُ 

3َباـُـــ التَــْرِك مــا َصعــــــــــــــــــب    إَذا َما غايٌَة َصُعَبْت َهوَّنُوا

حتبيب  وأراد ،ستهدف سعادة اجلميعاو  ،احلياةب أحالبشر و أحب ماضي  اأبواملعروف أن 

والذي يزود شعر أيب ماضي . هم إىل تنقية العمر من األشواك واألدرانااحلياة إىل األحياء، ودع

�ǲǯ�Ƣđ�ǂǠǌȇ�̈ǂǰǧ�Â¢�ƨǨǗƢǟ�Ǻǟ�ŐǠȇ�Ǿǻ¢Â�ǾƦǴǫ�ǺǷ�ǞƦǼȇ�ǽǂǠǋ�À¢�Ȃǿ�ǽǀǿ�ǂƯƘƬǳ¦Â�ƨȇȂȈū¦�ǂǏƢǼǠƥ

ين اإلنسان، وألن كل قارئ يف قصائده صدى ملا يشعر هو إنسان أو على األقل القسم األكرب من ب

.750الديوان، قصيدة الشاعر، ص إيليا أبو ماضي، -1

.178اخلمائل، قصيدة من أنا، ص إيليا أبو ماضي، -2
  .28ص  بردي يا سحب،اجلداول،إيليا أبو ماضي، -3
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وهي األحاسيس اليت تقف على طرف النقيض مع نصائحه وتوجيهاته . به أو يتأمل منه أو يتمناه

�ǾǳƢưǷ¢�ƢȀǼǷ�ňƢǟÂ�ƢǿƢǻƢǟ�©ȏƢƷÂ�°ȂǷ¢�Ǻǟ�¼ƾǐƥ�ŐǠƫ�ƢĔȋ�ƨƸȈƸǏ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ƢȀǼǰǳÂ�ǾƬǨǈǴǧÂ

ا يعانيه كل إنسان عندما يظهر بعمق إىل مصريه، وال شك م يعلن فلسفته التفاؤلية عاىن«فقبل أن 

أنه واجه يف داخله الصراع الذي يقوم بني عوامل التشاؤم وعوامل التفاؤل وألجواء التفاؤل إبعاد للملل 

، فاملزعج أن حياول اإلنسان التفكري يف كل شيء ومنطقيته وإخضاعه 1»واليأس واالنتحار املعنوي

ما علينا إال أن حنيا وأن نستمتع وأن نضرب يف غمار التجربة و للقياسات العقلية فما دمنا قد وجدنا 

  .بطريقة تلقائية منطلقة

َتَمتَّْع بالصُّْبِح َما ُدْمَت ِفيهِ  الَ َتَخْف أْن يـَُزوالَ َحَتى يـَُزوالَ فـَ

َقصِّر الَبْحَث ِفيِه َكْي ال َيطُوالَ وإَذا َما أَظَل رأَسَك هـمٌّ 

2.ْجِم أْن َيَخاَف األُفوالَ ـــآَفة النَ ُكُل َنْجٍم إلى األُفوِل وَلِكن

¾ȂǬƫ�̈Ȃǟ®Â�Ƕǿ�ǲǯ�Ǻǟ�śǠǳ¦�¾ƢǬƬǟ¦Â�̈ǂŭ¦�ƨǬȈǬū¦�ȆǇƢǼƫ�ń¤�̈Ȃǟ®�ƢĔ¤  أننا ضعفاء وأننا

��Ƣđ�ƾǠǈȇÂ�Ȇǿ�ƢǸǯ�ƢǿƢȈŹ�À¢�ǾȈǴǟاإلنسان قد وجد يف هذه األرض فيجب  جاهلون فما دام

.فاإلنسان مِلك السعادة، فال يدعها متتلكه

.675، ص 1991، 2، دار اجليل، بريوت، ط4حنا الفاخوري، املوجز يف األدب العريب وتارخيه، ج-1
.604الديوان، فلسفة احلياة، ص إيليا أبو ماضي، -2
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  .الموت والحياةالتأمل في -أوال

تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه ﴿: جعل اهللا سبحانه وتعاىل سّر احلياة يف املوت، إذ يقول يف حمكم تنزيله

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو .اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبـْ

�ƨȈƦǳƢǣ�Ãƾǳ�ǪǴǬǳ¦�Śưƫ�Ŗǳ¦Â��¿ƾǬǳ¦�ǀǼǷ�Ƣđ�ǶËǴǈ.1﴾َغُفورُ اْلَعزِيُز الْ 
É
ŭ¦�ǪƟƢǬū¦�ǺǷ�ƨǬȈǬƷ�©Ȃŭ¦Â

.الناس، وتدفع به إىل تأمل الوجود، وما وراءه من الغيبيات، كما تدفع به أيضا إىل التفكري يف الفناء

الفلسفة هي تأمل يشغل املوت تفكري الفالسفة قدميًا وحديثًا حىت إن أفالطون ذهب إىل أن 

املوت، وهو ال يعين أن املوت هو املوضوع الرئيس للفلسفة فحسب، وإمنا هو امللهم األكرب للتفكري 

.2»الفلسفي

إن التفكري يف املوت مل يقتصر على الفالسفة واملفكرين فحسب، بل استحوذ على تفكري 

ǼǨǳ¦�§ ƢƸǏ¢�ǺǷ�ǶǿŚǤǯ�ǶēƢǟ¦ƾƥ¤�Ŀ�ƢŮ�ÀȂǓǂǠȇ�¦ȂƷ¦ǂǧ�� ¦ǂǠǌǳ¦�ƨũ�©ȂŭƢƥ�ŚǰǨƬǳ¦�ƶƦǏ¢Â��ÀȂ

من مسات الرومانسية العربية اليت اهتمت عند ظهورها بالنزعة الذاتية احلزينة، فاستمر هذا االجتاه قوياً 

.متدفقاً 

" االجتاه الرومانسي يف شعر أيب القاسم الشايب"من خالل مؤلفه " العريب حسن درويش"يرى 

يني قد تأملوا وفكروا يف احلياة وما وراءها، ولكن كان هناك الشعراء الكالسيكيني والرومانس«إىل أن 

�ǲǷƘƬǳ¦�ǺǷ�ȆǈǻƢǷÂǂǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǂưǯ¢�Ʈ ȈƷ�śǼƯȏ¦�śƥ�ƢĔȂǸǔǷÂ�©ȐǷƘƬǳ¦�ǽǀǿ�ƨǠȈƦǗ�Ŀ�ƶǓ¦Â�¼ǂǧ

يف مظاهر احلياة، كما انفرد بالتفكري يف املسائل الدينية كاخلوض يف الغيب والقدر وسبب وجود الشر 

األخرى بعد أن كان الشاعر الكالسيكي حيذرها أشد احلذر، كما متيز تفكري والنشأة  يف العامل

الشاعر الرومانسي وتأمله باجلرأة والتحرر مما دفعته إىل الثورة والتمرد، وجتاوز حدود ما ورث من 

.2-1سورة امللك، اآليتان -1
.15م، ص 1998، 1عبد الرمحن بدوي، املوت والعبقرية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط-2
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عقيدة على عكس الكالسيكي الذي كان يلتزم احلدود الدينية، ويقف عند نصوص الشرائع 

.1»مل الرومانسي خيتلف عن شعر التأمل الكالسيكي من حيث الكم والكيفالسماوية، فشعر التأ

إن اخلوض يف غمار هذه الظاهرة، ولدراسة التأمل يف املوت واحلياة يف شعر إيليا أبو ماضي 

موضوع واسع متشعب ومتسع، إذ ميكننا أن نقف به على الكثري من الرؤى والتجارب اليت ترتبط يف 

للموت واحلياة، وحىت ال نتشتت يف التفاصيل، سنحاول من خالل هذا  الكثري منها يف تصوره

املبحث أن نكشف عن نظرته التأملية يف املوت واحلياة من خالل موقفه من حيث القبول 

.واالستسالم أو الرفض وحماولة التغيري، ومن حيث التفاؤل أو التشاؤم

سفة اليت تعرتي أبا ماضي يف بعض األمل والقلق واحلرية والفل" طالب زكي طالب"يرجع حيث 

من هذه الظروف ما يعود إىل « األحيان بسبب الظروف اليت عاين منها يف حياته، حيث يرى أن 

عاىن من الفقر واألمل والوحشة، ومنها ما يعود إىل شكوكه يف بعض مراحل حياته فقد اهلجرة نفسها، 

.2»اليت كان مردها تساؤله عن املصري واخللود أو عدمه

وما يدل على تأمله العميق يف احلياة واملوت كثرة ترّدد اللفظتني يف شعره، وانطالقاً من دواوين 

، "مصرع حبيبني"إيليا أبو ماضي فإننا جند عشرين قصيدة حتمل هاتني اللفظتني واليت تتمثل يف 

" مصرع القمر"باإلضافة إىل " موت العبقري"و" ريح الردى"و" موكب الرتاب"، و"الشاعر يف السماء"

ما زال "و" قتل نفسه"و" مل يهدم املوت إال هيكل الطني"و" يف فراش املرض"و" كل من عليها فان"و

" فلسفة احلياة"و" ستعود دنيانا أحب وأمجال"و" الفراشة احملتضرة"و" اخلمر والدنيا"و" يف األرض حيا

فهاتني ". اخللود"و" اة قصيدةإن احلي"و" إىل اهللا راجعون"و" وداع"و" أمة تفىن وأنتم تلعبون"و

  .51ص ، 1991اهليئة املصرية للكتاب، يب،العريب حسن درويش، االجتاه الرومانسي يف شعر أيب القاسم الشا-1
  .153ص  ت،.ط، د.املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، دإيليا أبو ماضي بني التجديد والتقليد،طالب زكي طالب، -2



تجليات النزعة التأملية في شعر إيليا أبي ماضي............... ......................الفصل الثاني  

78

اللفظتني ال ختلو منهما أبيات قصائده، باإلضافة إىل أن كثرة ورودمها يف الديوان إمنا يدل على عمق 

  .هذه املعاين يف نفسيته واستحواذها على تفكري الشاعر

:موقف إيليا أبي ماضي من الموت-1-1

ŭƢǧ��ƢȀǼǷ�ËǂǨǷ�ȏ��ÅƢǠȈŦ�ƢǼƥ�ǎ Ëƥŗƫ�ƨǬȈǬƷ�©Ȃŭ¦��®ȂƳȂǷ�ǲǯ�ƨȇƢĔÂ��ËȆƷ�ǲǰǳ�ŚǐǷ�©Ȃ

ووحده اهللا سبحانه وتعاىل من يرث األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني، وهو الذي كتب على 

َها فَانٍ ﴿: عباده املوت واستأثر بالبقاء، وقد ورد يف القرآن الكرمي، حنو قوله تعاىل َقى .ُكلُّ َمْن َعَليـْ َويـَبـْ

.1﴾َواْإلِْكَرامِ َوْجُه رَبَِّك ُذو اْلَجَاللِ 

Ƣđ�ǶËǴǇÂ�ƨǬȈǬū¦�ǽǀđ�ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢�ƢȈǴȇ¤�ǺǷ¡��ǾǴǯ�¦ǀǿ�ǺǷ�ÅƢǫȐǘǻ¦.

يرى إيليا أبو ماضي أن املوت مصري حمقق لكل إنسان، فمن األرض قد جاء وإليها  سيعود 

:، واليت يقول فيها"العليقة"سواء حىت وإن طال به املقام أو قصر، وهذا ما عّرب عنه خالل قصيدته 

َما بِنَـْفسـِي َخْشَيُة الَمْوِت والَ ِمنــــــُْه ِاْرِتهاِبي

2أنَا لألْرِض، وإن طَاَل على األْرِض اْغِتراِبي

فهو يؤمن بأن املوت آت ال حمالة على كل حّي سواء أكان عبدًا ذليًال أم ملكًا كرمياً، إذ 

  ":فلسفة احلياة"يقول يف قصيدة 

يراً أنْـــَت ِلألْرِض أوَّالً وأخِ 

ُكْنَت َمِلكاً أو ُكنَت َعْبداً َذلِيالً 

.27-26سورة الرمحن، اآليتان -1
  .116ص ، اجلداول، العليقة،إيليا أبو ماضي -  2
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الَ ُخلُــوٌد تْحَت السَّماِء لَحيٍّ 

فِلـــماَذا تُـراِوُد الـُمْسَتِحيَال؟

ُكلُّ نْجٍم إلى األُفوِل ولَـِكنْ 

1.آَفُة النّـَْجِم أْن َيخاَف األُفوالَ 

�ǲưǷ�ƢēƢȈƥ¢�ƨȇǂǠǋ�̈ƾȈǐǫ�ƨƥƢưŠ�̈ƢȈū¦Â�©Ȃŭ¦�ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢�°ËȂǏ�ƪ Ȉƥ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�ȆǨǧ��ƢǼƫƢȈƷ

تكون القافية كخامتة له، فالقافية مثل املوت، فمثلما ينتهي بيت الشعر بقافية تنتهي حياتنا باملوت، 

  ":عصر الرشيد"وهو ما عّرب عنه يف قصيدة 

إنَّ الحياَة َقِصيـــَدٌة، أبْياتـَُها

2أْعَمارُنَا، والـَمْوُت ِفيها الَقاِفَية

إميان إيليا أيب ماضي حبقيقة املوت، إال أن موقفه ال خيلو من اخلوف والقلق واحلقيقة أنه مع  

  .والتفكري العميق به

يقرر حقيقة املوت حينما خاطب الريح الشديدة اليت " موكب الرتاب"فأبو ماضي يف قصيدة 

:أثارت الغبار وعقدته يف الفضاء كالسرادق، إذ يقول

باِبي؟ِمْن أْيَن ِجْئَت؟ وَكْيَف عْجَت بْ 

َمـــوِْكَب األْجَياِل واألْحقابِ يَا 

.605احلياة، ص الديوان، فلسفة ،إيليا أبو ماضي -  1
.443املصدر نفسه، ص -2
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أِمَن الُقبُـوِر؟ فَكْيَف مْن َحلُّوا ِبها

أُهناَك ذو ألـــٍم وُذو تْطراِب؟

ولُهْم َصباباٌت لََنا؟ أْم غُــوِدروا

ُر َخــراِب؟ 1ِفي بـَْلَقٍع ما ِفيِه َغيـْ

�Ãǂȇ�ƢŶ¤��Ƣǿ°ƢƦǤƥ�Ǿȇ̄ƚƫ�ȏ�̈ ƾȇƾǌǳ¦�ƶȇǂǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ǲȈƼƬȇ�Ľ�Řŭ¦Â��ƨǳȂȀǰǳ¦Â�ƨƦȈƦǌǳ¦�Ƣđ

واألحالم، والشاربني بكل كأس والظامئني، واملدافعني يف الوغى واخلانعني، والعاشقني واملنصرفني يف 

:احملراب، واجلميالت والدميمات، وامللوك والعبيد، مث يسخر من نفسه حلرصها على عهد الصبا قائالً 

َباَفَضِحْكُت ِمْن ِحْرِصي َعَلى َملِك الصِّ 

َوَعِجبـــُْت َكْيَف َمَضى َعَلْيِه َشباِبي

وَوقـَْعَت أنْـــَت َعلى ُتراٍب ضاِحكٍ 

لمَّا َوَقعــــــَْت َعَليَّ ِفــي ِجلـــْباِبي

وَكــَذاَك أْشــواُق التُّراِب مآُلَها

2.ولئْنُ تقاَدَم َعــهـــُْدها لِـتــــُــرابِ 

الدمعة "أيب ماضي، وهذا من خالل قصيدته  بينما نشعر برهبة املوت تتسرب إىل نفس

  :اليت يقول فيها" اخلرساء

  .76ص  ،1999لبنان، -، بريوت1العريب، ط دار الفكرشرح ديوان إيليا أبو ماضي، ، حجر عاصي -  1
.417، ص املرجع نفسه -  2
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َقِضي أْحالُمَنا أَكَذا َنُموُت وتـَنـْ

ِفي َلْحظٍة، وإَلى التُّراِب َنِصيُر؟

وتُموُج ِديداُن الثـََرى في أْكبدٍ 

1.كانــْت تُموُج ِبَها الُمَنى وتُمورُ 

حيل يف الناس مجيعا القوي والضعيف، احلاكم ويتجلى املوت مبعىن املساواة بني األحياء، فهو

واحملكوم، اخلّري والشرير، والغين والفقري، دون تفريق بينهم، حيث جند هذا املعىن يرتدد كثريًا يف شعر 

  ":الشاعر وامللك اجلائر"أيب ماضي، وفق ما جاء يف قصيدة 

والَشاِعـرُ َقْد اْلتَـَقى الُسلطانُ ِفي ُحوَمِة الَمْوِت وِظـلِّ الِبَلى

، فَـــال بــاٍغ وال ثـــَائِـرُ َهذا ِبالَ َمـجـــٍد، وهـــَذا بِـالَ  ذلٍّ

واْصَطَحب المْقُهوُر والَقاِهـرُ عانقِت األسماُل تِْلَك الِحلـَى

ِجيٌل يَغــيُب وآخــــٌر يَفـــِدُ َوَتواَلِت األْجيــاُل تطّــَرِدُ 

الُجْدراُن قائِــَمٌة وال العـُُمدُ المنِيِف َفالَأُخْنَت َعلى الَقْصِر 

َخــْيٌل ُمســــَوََّمٌة وال َزْردُ وَمشْت َعلى الَجْيِش الَكثيِف َفالَ 

وَمَضْت ِبَمن َتِعُسوا وَمْن َسِعُدواذَهَبْت ِبَمْن صُلُحوا وَمْن فُسُدوا

ْلُبه الَحَسدُ وِبَمــْن تــأكََّل وِبَمْن أذاَب الحـــبُّ ُمهَجَتهُ  2.قـَ

.184اجلداول، ص،إيليا أبو ماضي -  1
  .19-18ص ص ، ، اخلمائلإيليا أبو ماضي -  2
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��ȆǓƢǷ�ĺ¢�Ãƾǳ�°ƢǰǼƬǇȏ¦Â�¾£ƢǈƬǳ¦�ń¤�̈ƢǟƾǷ�©Ȃŭ¦�Ƣđ�±ƢƬǷ¦�Ŗǳ¦�̈¦ÂƢǈŭ¦�Ŀ�ǲǷƘƬǳ¦�À¢�ȏ¤

فشك يف معىن اخلري والشر يف احلياة إذا كانت النهاية للجميع واحدة وهي الفناء، إذ يقول يف قصيدة 

  ":الطالسم"

للطَّهارَهإْن َيُك الـَمْوُت ِقصاصاً، أيُّ ذْنٍب 

وإَذا َكاَن ثَــــَواباً، أّيّ◌ فَـضــٍل لـــلدَّعــارَه

َوإَذا كـَاَن َومــاَ فـــِيِه َجـــَزاٌء أْو َخســَارَه

فـَـلــَِم األسـْمــــاُء إثــــــٌْم أو َصـــــــالٌح؟

1!لْسُت أْدِري

تهى من تساؤال ته التأملية وان" الطالسم"أطال أبو ماضي التأمل يف ماهية املوت يف قصيدته 

إال الالإرادية تلك اليت سيطرت على تأمالته يف الغيبيات، فهو على يقني تام بأنه سيموت، لكنه ال 

يعلم ما خيفيه املوت، هل هو عدم وفناء فتكون النهاية، أم حنيا به حياة جديدة؟ وهل هو نوم مؤقت 

، يقول يف قصيدة ! وإذا كان بداية فلم جنزع منه؟ ! أم نومة أبدي؟ وإذا كان نوما فلماذا خنشاه؟

  ":طالسم"

النـَّْفَس َسالَماألُ إْن َيُك الـَمْوُت ُهُجوعاً يمْ 

وانعـــِتاقاً ال اعِتقاالً وابتــــِداًء ال خــِتاَما

فِلماَذا أعشــُق النـَْوَم والَ أْهــَوى الِحــماَما

  .154ص  اجلداول ،،إيليا أبو ماضي -  1
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....ـــِنــــُْه؟ولــِمـــاَذا تـــَْجـــَزُع األْرواُح م

1!لْسُت أْدِري

إن أبا ماضي ذو نزعة مادية يف تفكريه، فغالبا ما نراه يدعو للعكوف على امللذات يف الدنيا 

قبل املمات؛ ألنه كان يف مرحلة من مراحل عمره ال يؤمن حبياة أخرى بعد الفناء، فاإلنسان يف رأيه 

متأثر بالنظرة القائلة بأن املادة ال تفىن ولكن تتحول، «بعد املوت يتحول إىل جزء من الكون، وهو 

فاإلنسان يتحلل يف الرتبة وتنمو األعشاب منه، ويأكل األحياء منه، فامليت هنا يعيش بصورة أخرى 

ǾǻȂǈǨǼƬȇ�Äǀǳ¦� ¦ȂŮ¦�ĿÂ�ǶđǂǌǷÂ�ǶȀǴǯƘǷ�Ŀ�Ǌ ȈǠȇ�ȂȀǧ��µ °ȋ¦�ȄǴǟ�ÀȂȈŹ�Ǻȇǀǳ¦� ƢȈƷȋ¦�Ŀ«2.

  ":لشمالريح ا"حيث يقول يف قصيدة 

َوُهْم في الطَّعاِم الِذي نأُكلُ ُهْم  في الَشراِب الِذي َنْحَتِسي

وِفي َما نُقوُل وَما نْفـعــَلُ َوُهْم في الَهواِء الــِّذي َحْولــََنا

3.فَذا رُجـــٌل عْقُلُه أحـــَولُ فَمْن َحِسَب العيَش دنيا وأْخَرى

هذا تنتفي ثنائية احلياة واملوت وتصري كال بأن رأي أيب ماضي " فاتح عالق"لذلك يرى 

وكتعزية لنفسه من هول املوت يلجأ أبو ماضي إىل فلسفته السابقة، والدليل على ذلك .4متكامال

�Ƥ" الدمعة اخلرساء"قصيدته  ǌǟ�Â¢�̈ǂǿ±�ǲǰǋ�ȄǴǟ�©Ȃŭ¦�ƾǠƥ�̈®ȂǠǳ¦�Ŀ�¿ƢËȈŬ¦� ¦°¡�Ƣđ�®®°�Ŗǳ¦

.155، ص اجلداول ،إيليا أبو ماضي -  1

، 2015دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع، ، أمنوذجا الرابطة القلميةالعريب احلديث، شعر الفاتح عالق، النزعة التأملية يف -2

  .215ص 

  .39ص اجلداول، ، إيليا أبو ماضي -  3
.215، ص أمنوذجا الرابطة القلميةالعريب احلديث، شعر الالنزعة التأملية يف فاتح عالق، -4
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لسفة اخليامية هذه وسيلة لتهدئة زوجته اليت ورعها نوح ، وقد اختذ من الف...تأكل احليوانات منه

:، إذ يقول فيها خمففاً عن زوجته هول الصدمة بفاجعة املوت"أولغا"الباكيات عشية موت أختها 

لَتُكْن ِ ِديــــــَداِن الثـََرى:فأَجْبتـَُها

أْجَساُمَنا إنَّ الجسـوَم ُقُشورُ 

  اال تْجَزِعي فالَمْوُت لَْيَس َيِضيُرنَ 

َلنا إيــــاٌب بْعـَدُه وُنُشــورُ  فـَ

َقى بْعَد أن َيْمِضي الَوَرى إنَّا َسَنبـْ

1.ويـَُزوُل َهذا الَعاَلُم الـَمْنـظُورُ 

أن أبا ماضي مل يلجأ إىل الفلسفة اخليامية اعتقاداً وإمنا انتقاداً، حيث أن " فاتح عالق"يرى 

" تصوير ومتثيل"، وجمرد "وهم"اليت صّورها جمرد أبا ماضي صرح يف هذه القصيدة بأن هذه الرجعة 

:، حيث يقول2ليس إال، وهذا يدل على أنه مل يكن يسرتيح هلذه النظرة أو هذه الفلسفة

َتَبَسَمْت وَبَدا الِرَضى ِفي َوْجِهَها فـَ

إْذ رَاَقهـــَا التْمِثيُل والتَّْصويرُ 

عاَلْجُتها بالَوْهــِم فِهي َقريَرةٌ 

3.الموَجَع التَــْخِديرُ وَلَكْم أفادَ 

:ينتابه الشك يف حقيقة البعث والنشور، اليت يقول فيها" الطالسم"بينما جنده يف قصيدة 

.189شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، حجر عاصي -  1

.216، ص أمنوذجا الرابطة القلميةالعريب احلديث، شعر الالنزعة التأملية يف فاتح عالق، -2
.190شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ،حجر عاصي -  3
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َأَوراَء الَقبِر بـَْعَد الـَمْوت بـَْعٌث َوُنشـُورُ 

ُدثُــــورُ فَفَحيــــَاٌة فَــُخـــلوٌد أْم فـنــاٌء 

النَّاِس ُزورُ َأَكالُم النَّاِس ِصْدٌق أْم َكالُم 

...أَصـِحيٌح أنَّ بَعـــَْض النّـــَاِس َيْدِري؟

1!َلْسُت أْدِري

��©Ȃŭ¦�ƾǠƥ�°ȂǌǼǳ¦Â�Ʈ ǠƦǳ¦�Ƣđ�ǂǰǼȇ�Ãǂƻ¢�ƾƟƢǐǫ�ȆǓƢǷ�ĺ¢�ƢȈǴȇȍ�ƾų�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ

فهو مييل إىل العدمية، فاملوت بالنسبة إليه فناء كامل ال عودة بعده، ويظهر جلّيًا هذا اإلنكار يف

إذ يرى بأن دافع حب الناس للبقاء واخللود هو الذي دفعهم لإلميان بالبعث " اخللود"قصيدته 

:والنشور، كما أنه يزعم بأن خوفهم من املوت والفناء هو الذي وّلد هذا الفكر فيهم، فيقول فيها

2ُكلَُّنا بَعَد الرََّدى َهيُّ ْبُن َبيّ َغِلَط القاِئُل إنَّا َخاِلُدونْ 

ْبَل الُوُجودلْو  َعَرْفنا  َما اّلِذي قـَ

لعــََرْفنا ما الّــِذي بعــَْد الَفــناءْ 

نـَُعودْ "َكَما قَالــُوا"نحُن لْو ُكّنا 

لْم َتَخْف أنـُْفســُنا رَْيَب القـَضاءْ 

ــََّما القـــْوُل بـــأنّــَا للُخلُـــودْ  إنـ

  .156ص اجلداول،، إيليا أبو ماضي -  1
  .456ص الديوان، ، إيليا أبو ماضي -  2
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فــِكـــَرٌة أْوَجدها ُحــبُّ البَــــقاءْ 

1واألَماِني حيٌَّة في ُكلِّ حيّ نعشـُق البـُْقَيا ألنَّا زائِلونْ 

¢�ƨǼǷƚŭ¦�ǾƫƾȈǬǟ�Ƣđ�ÂƾƦƫ�ȆǓƢǷ�ĺ¢�ȆƯ¦ǂǷ�À" أدب املهجر"يف مؤلفه " صابر عبد الدامي"يرى 

بالبعث، وهي املرحلة األخرية من حياته كما كانت يف املرحلة األوىل، وهي القصائد اليت ضمنها 

نظمها " ما زال يف األرض حيا"نظمها يف رثاء خليل مطران، و" الشاعر: "، وهي"بترب وترا"ديوانه 

نظمها يف " فلنعش"نظمها يف رثاء صديقه يعقوب روفائيل، و" يا قائد القوم"يف رثاء أمني الرحياين، و

2.نظمها يف رثاء نسيب عريضة" مل يهدم املوت إال هيكل الطني"رثاء ندرة حداد، و

  :واليت يقول فيها" ! ليتهم عرفوه"إميانه بالبعث والنشور ما جاء يف قصيدته ومما يدّل على 

إنَّ اّلِذي قــْد كاَن معُكْم قْد َمَضى

ِمْن مْوضــِـٍع أْدَنى ألْرَفِع مْوِضعِ 

ِمْن عالَـــٍم ُمـــتكــــلٍِّف ُمتــَصــنِّعٍ 

تْشقى نـــفوٌس ِفيِه لَـــْم تَـــتصنَّــعِ 

ْسَمى  الطَُّهور، وِمْن ُمَجالْلعاََلِم األ

3.َورَِة األنـــاِم إلى ِجــواٍر المـــــُْبدِعِ 

.457-456شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ص ،حجر عاصي -  1

.451، صدراسة حتليلية ألبعاد التجربة التأملية، يف األدب املهجريأدب املهجر، صابر عبد الدامي، -2
.260شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، حجر عاصي -  3
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:يف رثاء ندرة حداد، يقول فيها" فلنعش"ومن بني هذه الدالئل ما جاء أيضا يف قصيدته 

َما بـََلْغَت الـُمْنتَـَهى!يَا رَفِيقيْ 

ِت الَحدَّ األِخيَر الُحــَفرُ سْ لَ 

إَلى َذاَك الِحَمـىفاْعُبِر النـَّْهَر 

الَعْميُد األْكبَـرُ "َجْبرانُ "َحْيُث 

نغمٌة شـــاِديةٌ "رشيدٌ "و

نَغـــٌم ُمسَتبــْشرُ "ُنســَْيبٌ "و

ِفْكـرٌة َهائِـَمةٌ "َجميلٌ "وَ 

أمٌل ُمْخَضْوَضرُ "أِمْيــــنٌ "وَ 

ُقْل لُهْم إنَّا َغَدْونَا بـَْعَدُهمْ 

َسـَمرُ َال َحِديـــٌث طـــيٌِّب، ال 

َكَسَماٍء لْيَس ِفيَها أْنجـُمُ 

أْو كــََرْوٍض لْيـــَس ِفيِه زَْهرُ 

ُمَنتِظٌر َســاعــَتهُ  اُكلُّن

1َوالَمـــــِصيُر الَحقُّ َما نَنَتِظرُ 

.181شرح ديوان إيليا أبو ماضي،  ص ،حجر عاصي -  1
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كما راودته تساؤالت عديدة شغلت بذلك تفكريه عن وضعه بعد املمات، فأخذ يتساءل  

هل سيكون عند البعث طفًال أم كهًال؟ واألهم من ذلك كيف يبعث؟ وهل سيبعث بعضه أم كله؟ و 

  ":الطالسم"هل يعرف ذاته عند البعث أم ال؟ حيث يقول يف قصيدة 

بـَْعُث بـَْعَد الَمْوِت ُجْثَماناً َوَعْقالً أ ُكنُ   أ إنْ 

أتـَُرى أُبـَْعُث بـَْعضاً أْم تـَُرى أُْبعـــَـُث ُكالً 

أُبَعُث َكـــْهالً أتـَُرى أُبَعُث ِطْفالُ أْم تـَُرى 

...ثَُم َهْل أْعِرُف بَعــــَْد اَلمــْوِت َذاتِـي؟

1!َلْسُت أْدِري

�̈Śū¦�ǲǜƫÂ��ƨǬȈǬū¦�ǽǀđ�ǾǴȀƳ�ǺǴǠȇ�Ǿǻ¢�ȏ¤�©Ȃŭ¦�ƨǬȈǬƷ�¾ȂƷ�̈ǂȇǂŭ¦�©ȏ£ƢǈƬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǞǷÂ

ما تفصح والقلق والتساؤل مسيطرة حول تأمالته، كما أنه يرى جهل الناس مجيعا حبقيقة أمره، وهو 

  ":أيب"عنه أبيات قصيدة 

َوزَْنُت ِبِسرِّ الَمْوِت فـَْلســـََفة الَوَرى

فَشاَلْت وََكاَنْت َجْعَجَعْاُت ِبالَ َطِحينِ 

فَأْصَدُق أْهِل اَألْرِض َمْعرِفـــًة ِبهِ 

َكأْكثـَـَرِِهْم َجــــــْهالً يـَُرجُِّم بِالظَـــنِّ 

ِعــْنَدهُ َفَذا َمَثٌل َهَذا َحائُِر الّلبِّ 

  .157-156ص  ص،اجلداول،  إيليا أبو ماضي -  1
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َوَذاَك َكَهَذا لَْيــَس مْنُه َعـلـــــَى أْمـنٍ 

فَيا َلَك ِسْفراً َلْم يـََزْل ِجـدُّ َغاِمضٍ 

1.َعلى َكثْـَرة التـَّْفِصيِل ِفي الشَّْرِح والمْتنِ 

إليليا أيب ماضي جيد " لست أدري"بأن املضطلع على قصيدة " نعمات أمحد فؤاد"يرى كما 

، يقول إيليا أبو 2خاصة مطالعيهما" يف ظل وادي املوت"قصيدة الشايب  أن هناك وجه الشبه مع

  ":لست أدري"ماضي يف قصيدة 

ِجْئُت الَ أْعَلُم ِمْن أيــــَْن ولِكْن أتـَْيتُ 

َوَلَقْد أْبَصْرُت ُقَداِمي َطريقاً َفَمَشْيتُ 

َوَسأبـَْقى َماِشياَ إْن ِشْئت َهَذا أْم أبـَْيت

  ؟أْبَصـْرُت َطرِيِقيَكْيَف أتـَْيُت َكْيَف 

3!َلْسُت أْدِري

خلص إيليا أبو ماضي فلسفته يف احلياة والوجود، فهي عبارة عن قطع " الطالسم"يف قصيدة و 

لست "شعرية أقامت سداه وحلمته على احلرية، ومن بني هذه األفكار املوحية بالشك والريبة عبارة 

.115-114اخلمائل، ص ص ، إيليا أبو ماضي -  1
، 1958، مصر، 1مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع، ط، شعب وشاعر أبو القاسم الشايب، نعمات أمحد فؤاد: ينظر -  2

  .165ص 
  .139ص ، اجلداول، الطالسم، إيليا أبو ماضي -  3
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خترج منها وقد فقدت مجيع آمالك قد دفنت فتدخل إىل القصيدة وكلك أمٌل، إال أنك " أدري

  .أحالمك يف تراب احلرية والشك

لتبقى احلرية والشك عند أيب ماضي تنتابه يف تساؤالته عن قيمة احلياة وجدواها، فنجده 

  :يقول

قْد رأْيُت الشُُّهَب ال تـَْدِري ِلماَذا ُتْشِرقُ 

ورَأَْيُت السُُّحَب ال تْدِري ِلماَذا تُغـــَدقُ 

أَْيُت الغاَب َال َتْدِري ِلَماَذا تــــُوِرقُ َورَ 

ــَُّهــْا فـــْي الَجـْهِل ِمْثِلْي؟ فـلــِمــَاَذْا كـُلـ

1!َلْسُت أْدِري

:موقف الشاعر من الحياة 1-2

وأبو ماضي مل يزل يبحث عن احلقيقة يف احلياة، فبحث عنها يف كل مظاهر الكون حوله إال 

  :يف ذلك أنه مل يعثر عليها، يقول

َيا الك َرىبَـ لْيَس ُحُبوراً ُكّلَهْا ُدنـْ

كْم ُمؤِلٍم ِفيَهْا ِبجاِنِب ُمفزِعِ 

ُتْخِفي أماِنيَّ الَفَتى كُهموِمهِ 

  .170ص  ، ، اجلداول، الطالسمإيليا أبو ماضي -  1
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عنُه، َوَتْحُجُب ذاَتُه ِفي بـُْرُقعِ 

َوَلُربََّما الَتَبَسْت َحواِدُث يـَْوِمهِ 

بِاْلغــَاِبِر الَماِضي َوبِالُمتوَّقَّعِ 

ُشَطُط الَخَياِل َوإنََّمايَا َحبََّذا 

ُتْمَحْى َمَشاِهُدُه َكَأّن َلْم ُتطـَبعِ 

َلَما َحُلْمُت ِبَها َحُلْمُت ِبَزْهَرةٍ 

َال ُتْجتَـَنْى، َوبَِنْجمٍة َلْم ُتطــْلـَعِ 

َتبَـْهُت َفلْم أِجْد ِفْي َمْخَدِعي ثَُم ِانـْ

إَال َضَالِلي َواْلِفَراُش َوَمْخَدِعي

ُب ِمْن َجَداِوِل َوْهِمهِ َمْن َكاَن َيْشرُ 

َقعِ  1.قَـطَــَع الَحــــــَياًة بغَلٍةَ ْلم تـُنـْ

وداع "يقابل أبو ماضي مشاكل احلياة بعزمية قوية، وأمل وتفاؤل وصرب، فيقول يف قصيدته 

  ":وشكوى

َلْو لْم نعلِّْل باللـِّقــاِء نـُُفوســََناْ 

َكاَدْت َمَع الَعبَـَراِت أْن تـتَدفـََّقاْ 

.14، ص اجلداول، العنقاء، إيليا أبو ماضي -  1
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َصاِحَبيَّ َتصـَبـََّرا فلَــُربَّمــَاْ يَا 

ُعْدنَا َوَعاَد الشَّْمُل أبـَْهى َرْونَقاْ 

إْن َكاَنِت األيَاُم لـْم تــْرُفق بِنَـاْ 

َفِمَن النـَُّهى بُِنفــُوِســَنا أْن نْرفـَُقاْ 

إنَّ اّلِذي َقَدَر الَقِطيعــََة َوالنـََّوى

1!رِقَاْ ِفْي ُوْسِعِه أْن َيْجَمَع المــُتفَ 

  ":بردي يا سحب"فهو راض مبا كتب له يف هذه احلياة، حيث يقول يف قصيدة 

َرِضيــَْت نـَْفِسْي بِـقـْْسَمِتَهاْ 

2فَــْلُيراِوْد َغْيرَي الشُُّهَباْ 

حيث إيليا أبو ماضي اإلنسان الذي حيمل يف نفسيته احلزن واألسى إىل عدم البوح عن ذلك 

كي ال ينقل إحساس الضيق لآلخرين، فمن ذلك جنده يرد يف قصيدته ما استطاع إىل ذلك سبيال؛  

  ":وقائلة"عن سائلة تعجبت من سكوته على الرغم مما به من أمل وحزن، فيقول يف قصيدة 

َوَلِكِني اْمُرٌؤِ للنــَّاِس َضْحِكـي

َوِلي َوْحِدي تـََبارِيحـِـي َوُحــْزنــِيْ 

.280شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، حجر عاصي -  1
.27، ص اجلداول، إيليا أبو ماضي -  2
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إْذ أْشُكو إَلى ِخَداٍن ُهــُموِمي

َوِفي ُوْسِعي الُسُكوُت ظََلْمُت ِخداِني

َوتْأَبى ِكْبرِيَاِئي أْن يَــــَرْاِنيْ 

فــَتًى َمـغـــُْروقاً بِالَدْمــِع َجـفـــْنـِيْ 

فَأْستُـُـــُر عبَـَرِتي َعْنُهِ لئَــالَ 

ْتِني 1.َيِضيُق ِبهـــَا َوإْن ِهـــــَي أْحَرقـَ

ƢǬǌǴǳ�̈ƢǟƾǷ�Ƣđ�ǂǰǨƬǳ¦�ƨǳƢǗ¤�À¢�Ãǂȇ�Ǿǻ¢�Ǯ ��¤̄�دعا أبو ماضي إىل اإلقبال على احل ǳ̄��̈ƢȈ

  ":فلسفة احلياة"يقول يف قصيدة 

ُقْل ِلَقْوٍم يَـْســـتْنزُِفوَن اْلَمآِقي

َهـــْل ُشِفيُتْم َمَع الُبَكاِء َغِليَال؟

َنا ِإَلى الَحــَياِةِ لَـــنْشَقى َمْا أتـَيـْ

2فَأرِيُحوا، َأْهَل اْلُعُقوِل اْلُعُقوالَ 

:فعلى اإلنسان أن يبتعد عن اهلموم وال يغرم بااللتفات إليها حىت ال تقربه بشّرها

ُكلُّ َمــْن َيْجَمُع الُهُموَم َعَلْيهِ 

  .39ص  اخلمائل، ، إيليا أبو ماضي -  1
.322شرح ديوان إيليا أبو ماضي،  ص ،حجر عاصي -  2
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1أخــََذْتُه الــُْهـــُموُم أْخذاً َوبِيالً 

  : ويقول أيضا

َوإَذا َما َأَظلَّ رَْأَســـَك هــَمٌّ 

2َيطُوالَ َقصِّـِر اْلَبْحَث ِفيِه َكْي الَ 

اختذ أبو ماضي من مظاهر الطبيعة دعوته لالستمتاع، فال بد لإلنسان أن يتكيف مع احلياة 

اليت " فلسفة احلياة"من حوله، ويضرب لذلك مثال من الطبيعة، وهو ما تفصح عنه أبيات قصيدة 

  :يقول فيها

َما َوَجْدَت ِفْي اَألْرِض ِظالً َوإَذا 

ى َأْن يَـــحـُوالَ فَـــتــَفــــَيْأ ِبِه إلَـ 

َوتـََوقَّْع، إَذا السَّمـــَاُء اكـــَْفَهرَّتْ 

3َمَطراً ِفي السُُّهوِل ُيْحِيي السُُّهوالَ 

لذلك نراه يدعو اإلنسان إىل تقليد الطبيعة بكل مظاهرها ليصنع له وملن حوله سعادة ال  

احلياة وال يكون غرابا ينعق، وال تزول، فتتبع مظاهر الطبيعة، ودعاه أن يكون طريًا يشدو ويرتمن يف 

بوما يبكي على األطالل، وأن يكون غديرا يسقي احلقول وينفع من حوله، وال يكون مستنقعا يقيد 

املاء وميتلئ باألوحال، وليكن نسمة عذبة، ال رحيا مسوما متأل األرض عويال وصراخات، كما دعاه أن 

.322، ص شرح ديوان إيليا أبو ماضي ،حجر عاصي -  1

.321املصدر نفسه، ص -2
  .الصفحة نفسها،نفسه -  3
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فلسفة "لى الوجود، حيث يقول يف قصيدة يكون كوكبا وضاءا للوجود، وال دجى يطبق سدوله ع

  ":احلياة

ُكْن َهـزَّازاً ِفي عـــُشِِّه يـََتغــَنَّى

َوَمَع الَكبـــِْل الَ يــــَُباِلي الُكُبوالَ 

َوالَ ُغَراباً ُيطَارُِد الدُّوَد ِفي األرْ 

ِض َوبُوماً ِفي اللَّْيِل يـَْبِكي الطُُّلوالَ 

اَألْرِض رَقْـَراُكْن َغِديراً َيِسيُر ِفي 

َيْسِقـي ِمْن َجانِبَــْيِه الُحــــُقوالَ  قاً فـَ

ِوَعـــاًء يــُقــَيّـــُِد الْـَمــــاَء َحَتىالَ 

َتْسَتِحيَل الِميـــَاُه ِفــــــيِه ُوُحوالَ 

ُكْن َمَع الَفْجِر َنْسَمًة تـُْوِســـُع اَألزْ 

تَـقـــِْبيـــالً َهاَر شـــَّماً َوتــَارََة 

الَ َسُموماً ِمَن الَسَواِفي اللَـــَّواِتي

َتْمَألُ األْرَض ِفي الّظَالِم َعوِيالَ 

َوَمَع اللَّْيِل َكوْكــــَباً يـُْؤنــُِس الَغا
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بَاِت َوالنـَّْهَر َوالرَُّبى َوالسُُّهوالَ 

الَ ُدَجى َيكــــَْرُه الَعـــَواِلُم َوالنَـا

َعَلى اْلَجِميِع ُسُدوالَ ُس فَيـُـلـِْقي 

أيـَُّها الشَّاِكي َومـــــَا بِـــَك َداءُ 

1.ُكْن َجِميالً تـََرى الُوُجوَد َجِميالَ 

  :وميكن تلخيص نظرة إيليا أيب ماضي اجتاه احلياة واملوت يف النقاط اآلتية

باللذة شغلت فكرة املوت إيليا أيب ماضي وأقلقته ممّا سببت له الكثري من التناقض، فآمن -

يف بادي األمر، فمال إىل إنكار ثنائية الدنيا واآلخرة، مث رأى أن اإلنسان إذا مات 

يتحول إىل مظهر من مظاهر الطبيعة، وبعد ذلك رأيناه ينكر البعث والنشور بعد املوت، 

.فهو مييل إىل العدمية، فاإلنسان يف زعمه روح وجسد

مقبًال على احلياة ومتعتها، ويدعو الناس إىل أما عن نظرته للحياة فكانت إجيابية فقد كان -

تقبل احلياة وتقليد الطبيعة يف كل مظاهرها لتتحقق هلم السعادة والرضا،لذلك نرى مسحة 

  .تفاؤلية تنبثق من تأمالته يف املوت واحلياة

.322شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ،حجر عاصي -  1
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  .مشكلة الخلود ونتيجة التأمل في النفس البشرية - ثانيا

تبدو غامضة حىت أنه قد يصعب أن يفهم طبيعة نفسه تعد النفس البشرية من األمور اليت 

�ÀƢǈǻȍ¦�ȄǴǟ�ƨƸǴŭ¦�ƨǸƟ¦ƾǳ¦�ƨƦǣǂǳƢǧ��Ƣē¦̄ » هي رغبة الوجود وكل مغامرات اإلنسان الطويلة ليست

غايتها إال طريقا لتحقيق وجوده ومن مثة إلدراك معىن الوجود، فقد أخذت هذه املغامرة أشكاال 

ة تفهم هل النفس خالدة أم فانية؟ أّما األخرى فتتمثل يف البحث إذ تتمثل مرة يف حماول. 1»خمتلفة

عن اهللا، يف حني تكمن الثالثة يف البحث عّما نسميه باحلقيقة، فالتفكري يف الدنيا وسرعة فنائها وما 

فيها من أكدار وصعوبات ومشقات وابتالءات، وقصد ترمجة هذه احملاوالت ميكن أن نتمثلها يف 

 تتمثل يف عالقة اإلنسان بنفسه، والثانية عالقته باهللا، أّما الثالثة فعن عالقته ثالثة أمور، األوىل

  .بالكون

يفىن اجلسد ويرجع إىل الرتاب، وهذه من األمور اليت ال شك فيها، أّما الروح شيء معلوم 

موجود منفرد حبّد ذاته، إذ يقف بعض الشعراء موقف املؤمنني خبلودها، ويقف البعض اآلخر منهم 

موقف املؤمنني بفنائها مع اجلسد، وإن كانت النفس هي جوهر الوجود الذي ال تعرتيه وال حتوله 

�ƢưȇƾƷ�ǆ ǨǼǳ¦�ƨȈǿƢǷ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ÀƢǯ�ƢǼǿ�ǺǷÂ�ƢǿŚǐǷ�®ȂǴŬ¦�ÀȂǰȇ�À¢�Ƣđ�ÃǂƷƘǧ�©ƢȈǸǈŭ¦

مستفيضا وأخذت معضلة النفس وخلودها بعدها إزاء الصراع القائم بني الروح واجلسد ذلك أن 

ƾƳÂ�ƢĔƘƥ�ÀƢǻȂȈǳ¦�ƨǨǇȐǧ�Ǯ©�  النفس ǳǀƥ�Ãǂȇ�ƢǸǯ » قبل البدن بعهد طويل تتمتع بكل ما تتمتع به

2�ƪ»العناصر الروحية ǘƦǿ¢�Äǀǳ¦�ƢȀŭƢǟ�ń¤�̈®ȂǠǳ¦Â�ǾǼǷ�́ ȐƼǴǳ�¼ȂƬƫ�ȆȀǧ�ƨǿ°Ƣǯ�Ǿƥ�ƪ ǴƷ�ƢËĔȋÂ��

ǰǨǳ¦�ǽǀđ�ÀÂƾǬƬǠȇ�ƨȈǸǴǬǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳ¦� Ƣǔǟ¢�ǲǯ�À¢�Ƥ. منه وهو عامل الكمال واجلمال ȇǂǤǳ¦Â رة بالرغم

  .من عدم أخذهم مجيعا بالفلسفة

م، ص 1981، 1العودة ودار الثقافة، طعز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار-1

196.
.219داود أنس، التجديد يف أدب املهجر، ص  :ينظر، 291أمحد أمني، عينية ابن سينا، جملة الثقافة، العدد -2
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املتأمل يف دواوين شعراء الرابطة القلمية وخاصة يف قصائدهم اليت تدور حول النفس «إن 

والذات جيدهم يعتقدون جادين مبا اعتقده ابن سينا قبلهم مبئات السنني، فالنفس كانت تعيش يف 

واجلسد فاٍن كما تقول كل الكتب السماوية، العامل السفلي عامل املادة والفناء، فدخلت يف اجلسد

.1»ولكن الروح خالدة فهي ستغادر وتعود إىل عاملها الذي أهبطت منه حيث تتمتع هناك خبلودها

فال نكاد جند أي شاعر من شعراء الرابطة إّال وله قصيدة يف النفس وما هي؟ وما كنهها؟ وما 

طت من السماء فدخلت يف اجلسد؟ ومىت كان مصريها؟ وهل هي خالدة أم فانية كاجلسد؟ وهل هب

هبوطها؟ وإىل غري ذلك من األسئلة اليت كانت وال تزال حتّري العقول وتبلبل األفكار وتشّوش ذهنه، 

هو من يسأل نفسه عن : الشاعر لصاحبته بقوله«ألجل ذلك فإننا جند إيليا أبو ماضي قد عّرف 

أيب ماضي رأيًا جازمًا عن النفس  إننا ال جند عند«، باإلضافة إىل ذلك فـ2»نفسه يف صبحه ومسائه

وعالقتها باجلسد فبعض آرائه ال خترج عن التفكري األفالطوين الذي يرى أن النفس جوهر روحي وأن 

�ȄǬƦƬǧ�Ȇǿ�ƢǷ¢�©ȂŭƢƥ�ŘǨȇ�Äǀǳ¦�ƾǈŪ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�Ǯ ǳǀƥ�ƢËĔ¢Â�¾ƾƦƬƫ�ȏ�ƨƬƥƢƯ�ǆ ǨǼǴǳ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǽǀǿ

.3»خالدة ال ميسها الفناء

أّن هذا التأثر ُوجد "الكناين  جعفر الطّيار"ن سينا، فقد الحظ بتأثر إيليا أيب ماضي باوعن 

أن فحوى القصيدة مشتق من فكرة النفس عند ابن سينا « ، ذلك "العنقاء"بشكل جلّي يف قصيدة 

ويصّور النفس قد وجدت قبل وجود اجلسد وقبل أن توضع يف سجن األدمي وما تزال حتن إىل 

:، إذ يقول4»االنفصال

  .128ص ،  دراسات يف أدب املهجرنادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية، -1
.123، ص املرجع نفسه -  2

.27م، ص 1962، 3النفس والعقل لفالسفة اإلغريق واليونان، مكتبة األجنلو املصرية، طقاسم حممود، يف -3
.55، ص جعفر الطيار، إيليا أبو ماضي الكناين -  4
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َوْرقاَء َذاَت تـََعـــــُزِز َوَتَمُنعِ َهَبَطْت إلَْيَك ِمَن اْلَمَحلِّ األْرَفعِ 

َوِهَي الَِّتي َسَفَرْت َوَلْم تبـَْرَقعِ َمْحُجـوبًَة َعْن ُكلِّ ُمْقَلِة نَــاِظرٍ 

تـَتَـَوَجعُ َكرَِهْت ِفــــَراَقَك َوِهيَ َوَصلَـْت إَلى ُكْرٍه ِإليــَْك َورُبََّما
1

اليت " الدمعة اخلرساء"ويظهر أبو ماضي متأثرا بفلسفة أفالطون وكذا ابن سينا يف قصيدة 

يصّور فيها مقابلته لفتاة حزينة تناوبتها الشكوك أمام فكرة املوت اليت ال تبقي وال تذر فيحاول أن 

:خيدر حسها ويصور هلا مبعثاَ مجيالً 

َلنا ِإياٌب بَعَده َوُنشورُ َيضيُرناال َتجَزعي فَالَموُت لَيَس  فـَ

َوَيزوُل َهذا العاَلُم الَمنظورُ ِإنّا َسَنبقى بَعَد َأن َيمضي الَورى

2ال يَنَطوي ِإّال لَِيسَطُع نورُ فَالُحبُّ نوٌر خاِلٌد ُمَتَجدِّدٌ 

االعتقاد بالبعث شكوك إيليا أيب ماضي وفقدانه اليقني حول " الدمعة اخلرساء"تصور قصيدة 

واملوت والقيام والنشور، وهي يف مناسبة مأمت لفتاة ماتت يف عمر الزهور، ومع كل هذا جند الشاعر 

حياول أن يستعني بكل ما ميلك من صور وأخيلة شعرية قصد التخفيف عن وقع فاجعة املوت ولوعة 

ًال أو عصفورًا أو فراشة، الغياب األبدي، فيهب العزاء بأن هناك حياة أخرى رمبا يعود فيها جدو 

فيهب الشاعر العزاء واألمل ليواسيها، فهي ستعود بروحها اجلميلة، فإن جسمها سيبقى يف الرتاب أّما 

  .روحها فستغادره

  .129ص  ، دراسات يف أدب املهجر نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية،-1
  .180صالدمعة اخلرساء، اجلداول، ، إيليا أبو ماضي -2
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1أْجَساُمَنا إنَّ الُجُسوَم ُقُشوُر لَتُكْن ِلِديَداِن الثـََرى:فأَجْبتـَُها

شاعرنا حاول قدر االستطاعة أن مييز فالكان هدف إيليا هو التمييز بني النفس واجلسد، 

بينهما ليدرك أنه ينبغي أن يبّني العالقة بينهما أي تداخلهما يف اإلنسان، إال أن هذا الرأي يف مسو 

النفس عن اجلسد مل يعتقد به إيليا اعتقادًا جازمًا بل تذبذبت أفكاره، فهو مرة أخرى يرى أن ذات 

  .نفس بال جسد وال جسد بال نفساإلنسان ما هي إال جسد موحد فال 

ُكلَُّنا بـَْعَد الرََّدى َهيُّ ْبُن َبّي َغِلَط الَقائُِلوَن إنَّا َخــالــُِدونَ 

َمـَعُه َجاَءْت َوَمَعـــُه تـَْرِجعُ لَْيَس الرُّوُح ِسَوى َهَذا اْلَجَسدُ 

2.ا الجَسدَ َلَرآَها َمْن يـََرى َهذَ َلْو تـــــَكـُوُن الــرُّوُح جـِْســـماً 

هذا الفكر «وقدميا حيكت العديد من األساطري حول لغز املوت واحلياة، ولقد اعتقد كاسري 

، ولذلك فإن الشوق 3»األسطوري إنكارًا عنيدًا لظاهرة املوت وأقوى تأكيد عرفته احلضارة اإلنسانية

قيود والتطلع إىل عامل على املوت ال ينطوي على أية رغبة من رغبات االنتحار بل هو دليل الضيق بال

فاحلياة تتكامل باملوت والنفس تسلك سبيل املوت «يفيض بنور املعرفة ويستمتع بسكينة السالم، 

أبواب «كما فتح املوت أمام الرومانتيكيني . 4»لتعثر على أي نوع آخر من املعرفة مل تلقه يف احلياة

ȄǴƴƬƫ�ÃŐǰǳ¦�ǪƟƢǬū¦�À¢�ÀÂƾǬƬǠȇ�ǶĔȋ�®ȂǴŬ¦�ȂŴ�ƨǔȇǂǟ  يف ظلمات األحالم وما ظلمات املوت

1
.180اجلداول، الدمعة اخلرساء، ص، أبو ماضي إيليا-

.89املهجر، ص  شعر، التجديد يف داود أنس -  2

.40ريتا عوض، أسطورة املوت والبعث يف الشعر العريب احلديث، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص -3
  .149صحممد غنيمي هالل، الرومانتيكية، -4
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كان إيليا أبو ماضي كثري التفكري يف املوت وشؤونه والفناء وما يكون منه والبعث . 1»إال فجر اخللود

:وهل صحيح، فقد وقف شاعرنا يتأمل يف مصري اإلنسان فرآه حفنة من تراب، فيقول يف ذلك متأملاً 

َقِضــي أْحَالُمَنا رُ أَكَذا َنُموُت َوتـَنـْ ِفي َلْحظٍَة َوِإَلى التـَُّراِب َنِصيـْ

َر إَذْن ِمَن اُألوَلى َلْم يُوَلُدْوا 2.َوِمَن األَنَاِم َجَناِدُل َوصـــُُخورُ َخيـْ

  :إال أن أبا ماضي ال خياف من املوت وال يهابه ألنه من األرض وإىل األرض يعود

ِاْرِتهاِبيَما بِنَـْفِسي َخْشَيُة الَمْوِتَ الَ ِمْنُه 

3يأنَا ِلْألْرِض، َوِإْن طَاَل َعَلى األْرِض اْغِتَرابِ 

  :وقال

َلَنا إيَاٌب َوُنُشورُ َال َتْجَزِعي فَالَمْوُت لَْيَس َيِضيُرنَا فـَ
4

ومل يستقر أبو ماضي على رأي واحد إال أنه آمن بأن املوت ليس عدما وإمنا متهيدا حلياة 

  :يناشدهاأخرى وهي اليت كان دائما 

فـََهَذا اَألْمُر الَِّذي تـَْهَواهُ إْن َتُكْن َذاتــَُك ِفــي الُدنْـَيا

َر َشْخِصكَ  5.فـََهَذا الَفَناُء اّلِذي َتْخَشاهُ َوِإَذا ِصْرَت َغيـْ

.167، ص 1984كامل يوسف حسن، مطابع الرسالة، الكويت، :العريب، ترمجةشورت جاك، املوت يف الفكر -1

  .180ص  الدمعة اخلرساء، ،اجلداولإيليا أبو ماضي، -2
  .11ص  العليقة، اجلداول،إيليا أبو ماضي، -3

.180، ص داول، الدمعة اخلرساءـاجلإيليا أبو ماضي، -4
.778الديوان، ص إيليا أبو ماضي، -5
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باإلضافة إىل أن اإلنسان عنده ال حتل روحه يف أجساد أخرى كما ذهب أصحاب التناسخ 

بة واهلواء وينمو غريه منه، فحني منشي على األرض منشي على ألف يتحلل يف الرت «الروحي ولكنه 

.1»دنيا وعامل ال نراه

َيا َوَعاَلٌم الَ تـََراهُ َعَلْيهِ ِفي التـَُّراِب الَِّذي َنُدوسُ  أَْلُف ُدنـْ

2.َكثـََراُه َكـــَنْبتِـِه َكَحَصاهُ أَنْـَت ُجْزٌء ِمَن الَكَياِن َوِفيهِ 

  :إمنا نأكل ونشرب بعض أسالفناوحينما نأكل ونشرب 

النَّاُر َوَما نَْأُكلُ تَْأُكلُ السُّْنُبلُ ال َما الَحبُّ يَا َهَذا و 

3.إنَّما أْسَالُفَك اَألْصِفَياءُ 

  :وهلذا فإن اإلنسان عنده يتجدد من بعضه البعض

َعنِّي َوأُنـَقُِّب ِفي اَألْرضِ َكْم أْبَحُث بـَْيَن اَألجـــَْرامِ 

بـَْعِضي َمْدُفوٌن ِفي بـَْعضِ َأْحَالِمي ُتْضِمُر أْحَالِمي

4.َفِهــَي المـــَْرئِيَُّة َوالرَّاِئينـَْفِسي ِفي نـَْفِسيتَ حَبْل َال 

الذات اإلنسانية وحدة ال تنفصم فال نفس وال جسد بل هو كيان «لقد عّد أبو ماضي 

:، ويف ذلك يقول5»الوجودمتفاعل سيواجه مصريا واحدا وهو التفاين يف عناصر 

.229املهجر، ص  شعرأنس داود، التجديد يف -1

.778الديوان، ص إيليا أبو ماضي، -2
  .125ص  الناسكة،اجلداول،إيليا أبو ماضي، -3

  .112ص األشباح الثالثة، اجلداول،إيليا أبو ماضي، -4
.225املهجر، ص  شعرداود انس، التجديد يف -5
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فَــَما تـُبــِْديـَن َأْو تـُخـْفـــِيَناُكلُّ َما َلِقيُت ِمثَلِك يَا نـَْفِسي

تـُْبِصِري اَألوَّلِيَن َواآلِخرِينَ فَاْنظُِري َمرًَّة  ِإلــَْيـِك َمِلــياً 
1

مساويا خيتلف عن العامل النفس واخللود جعله يتخيل عاملا «إن كثرة تفكري إيليا أبو ماضي يف 

.»املادي الذي يعيش فيه ويقاسي منه األمرّين

اعتقد فيها أن السماء ليست إال صدى الحتياجات البشر فهي تصنع الرجاء «وله قصيدة 

:، يقول يف ذلك2»يف السماء وتعطيها قدرات عريضة موضوعية والنتيجة أن تتعدد السماوات

َوِإْن ِشْئــَت ُكُل قْلٍب َلُه َسَماءُ الَِّتي يـَْهَواَهاُكلُّ قـَْلٍب َلُه السََّماُء 

َعاُل َواَألْشَياءُ َصــــوُر ِفي نـَْفســـَِنا َكائِــنـَاتٌ  تـَْرتَـِديــــَها اَألفـْ

3.َعَدَدتْـُه اَألْغَراُض َواَألْهَواءُ ُربَّ َشـْيٍء كـَالَجـْوَهـِر اْلَفذِّ َقدْ 

  :العقاب والثواب فيقول عن ذلك باإلضافة إىل أنه يتساءل عن

َأيُّ َشْيٍء َجهــَنََّم ولَـــــظَاَها؟َخوَُّفوِني َجـَهـنَّـــَم َولــَظَاَها

َونــَاُر اإلنــــَْساِن الَ أْخَشاَهالَْيَس ِعْنَد اإلَلِه نَاٌر ِلِذي ُحبٍّ 

4.ْد َعَرْفُت اهللاَ نـَْفِسي َوبِالُحبِّ قَ أنَا بِاْلُحبِّ َقْد َوَصــلــــُْت ِإَلى

  .26ص ، ماء وطنياخلمائل، إيليا أبو ماضي، -1
  .137ص  ، دراسات يف أدب املهجر نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية،-2

.25اجلداول، السماء، ص إيليا أبو ماضي،-3
.100الديوان، ص إيليا أبو ماضي، -4
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  :ويف قوله أيضا

َتأَلــََّمْت مـــِْن قَـْبِل أْن تَتألََّماَكْم َروَُّعوا ِبَجهنََّم َأْرَواَحَنا فـَ

َحاَشا َورَبَُّك رَْحَمًة أْن َيْظُلَمازََعُموا اإلَلَه َأَعدََّها ِلَعَذابَِنا

َر ِفْكَرِة تَاِجرٍ  1.َما َيخـْلـــُُق لََنا إالَّ السََّماءُ اهللاُ لَْيَس َجَهنََّم َغيـْ

:كان إيليا أبو ماضي مؤمناً بالقضاء والقدر

َوَما َكاَنْت َمِشيَئُتُه بِـــالَ َمْعَنى

2َقْد َشاَء َبْحُرَك َأْن َتِضلَّ َسِفيَنِتيَهَذا َصِنيُعَك ِبي َفَما أَنَا َصانِـعُ 

ا مديدا من عمره، وعاش هيمانا يف دروب لقد لبث أبو ماضي يبحث عن احلقيقة وحين إليه

احلياة املختلفة باحثا عنها فجّسدها شعرًا عذبًا ليقسم بذلك النفس البشرية إىل ثالثة أجزاء أو 

�ŃƢǠƥ�¾Ƣǐƫȏ¦�ń¤�ƨǴȈǇÂ�Ƣǿ¦ƾƷ¤�ÀȂǰƫ�Ʈ«باألحرى ثالثة نفوس  ȈŞ�Ƣē¦ǀƥ�ƢȀǼǷ�̈ƾƷ¦Â�ǲǯ�¿ȂǬƫ

، وهذه النفوس لديه هي 3»رباط بني هذين الوجهنيالعقل وأخرى لالتصال بعامل احلس والثالثة ك

":بني مّد وجزر"الشهوة والعقل والوجدان، يقول أبو ماضي يف قصيدته 

َوِاْختَـْرُتَ قْلِبي َأْن َيُكوَن َأَماِميَسيـَّْرَت ِفي َفْجِر الَحَياِة َسفـــِيَنتـــِي

اْلَهَوى ِفي اْلَماِء َواألَْنَسـامِ فَِإَذاَوَمَشى الَخَياُل َعَلى اْلَحَياِة ِبِسْحـرِهِ 

.659الديوان، ص إيليا أبو ماضي، -1

.22اجلداول، قصيدة تعايل، ص إيليا أبو ماضي، -2
.225املهجر، ص شعرأنس داوود، التجديد يف -3
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1.َوِإَذا أَنَا ِفي َصْبــــــَوٍة ِلغَـــَرامِ َوِإَذا اْلِعَباُب َمَالِعُب َومــََراِقـــصُ 

وجند أنفسنا أمام جتربة إنسانية يروي من خالهلا الشاعر كيف أنه استسلم أوال لقلبه يتلقف 

هذه السبيل أفنت عقله وتركته تائها ال يدري، ولكن ما أن الذات ويعب يف الزالت واآلثام وكيف أن 

يسلم اإلرادة لعقله حىت يهوي به إىل ما يهوي إليه باقي الناس من التفكري يف جمد الدنيا وحطامها، 

فإذا الرجل يف شقاء بسبب عقله ال يقل شقاء عما انتهجه قلبه، ذلك أن روحه ما انفكت هائمة 

البحث دائما جوهر «�ºǧ�¾ȂȀĐ¦�ń¤�ƢǫȂǋ�¼ǂƸƬȇ�ƢǻǂǟƢǌǧ��Ǿǻ¦ƾƳÂ�ń¤�ǽǂǷفوق الرغام وحينئذ أسلم أ

النفس اإلنسانية وعن املثل املطلقة كالسعادة واحلقيقة ويهتدي أخريا بعد استنفاذ كل جتربة إىل أن 

:، فيقول2»هذه األشياء ال وجود هلا خارج نفسه

ا وَلَمْستـَُها ِفي أْدُمِعيفَلَمْحتـُهَ َعَصَر األَسى ُروِحي َفَساَلْت أْدُمَعا

3.َأنَّ الِّتي َصنَـْعتـَُها َكاَنْت َمِعيَوَعلْمُت ِحيَن الِعْلِم الَ ُيْجِدي الَفتَـى

كل هذه التأمالت اليت ال جتدي وكثرة التفكري اليت مل تأت بفائدة أو نتيجة يف املعرفة عن 

إىل موجة من الشكوك، فبعد موجة  حقيقة وماهية النفس وهل هي خالدة أم فانية؟ انتهى الشاعر

االستفهامات واألسئلة اليت حّريت أبا ماضي وعجزه عن الوصول إىل ذلك السر الذي تنطوي عليه 

أغوار نفسه آثر السكون والرضا مبا هو فيه من يأس وحرية، وانتهى إىل سيل عارم من الشكوك طغت 

Ʒ�ǞƥƢǗ�ÀƢǯ�Ǯ ǌǳ¦�À¢�ǲȈƼȈǳ�ŕƷ��ǂǠǋ�ǺǷ�ǾǳƢǫ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�À¤Â�ƢȈǴȇƜǧ��Ƣđ�ǄȈǸƬŭ¦�ƨȈƷÂǂǳ¦�ǾƫƢȈ»

،  4»كان مؤمنًا وبعيدًا عن الكفر ال حيجم قلمه عن بعض الفلسفات اليت ال ختلو من الشك والقلق

.206اخلمائل، قصيدة بني مد وجزر، ص إيليا أبو ماضي،-1
.226املهجر، ص  شعرأنس داود، التجديد يف -2

.15، صاجلداول، العنقاءإيليا أبو ماضي، -3
.657يف األدب العريب، ص حنا الفاخوري، املوجز-4



تجليات النزعة التأملية في شعر إيليا أبي ماضي............... ......................الفصل الثاني  

106

هذه النزعة الشاكة وكيف أن الشك يغلب على ما عداه وأنه " الدمعة اخلرساء"جتسد قصيدته «كما 

نينة وال لألمل فهو جيعلها هائمة ال تدري أين تذهب إذا ساور نفس إنسان ال يدع فيها جماال للطمأ

:، يقول1»وال ماذا تفعل

َوَخالَ الُدَجى ِمنَّا َوِفيِه بُُدورُ فَإَذا َطَوتْـَنا اَألْرُض َعْن َأْزَهارَِها

2أَنَا ِفي ُدرَاَها بـُْلُبٌل َمْسحورُ َفَســتَـْرِجِعيَن ُخَمْيــَلة ِمْعـــطَـارَةً 

القصيدة مقابلة الشاعر لفتاة حائرة تناوبتها الشكوك أمام فكرة املوت فيعمل تصور هذه 

ǶȈǠǻÂ�®ȂǴƻ�ǺǷ�̈ƢȈū¦� ¦°Â�ƢǷ�ƢŮ�Ǧ ǐȇÂ�ƢȀǯȂǰǋ�ƨƟƾē�ȄǴǟ�ǂǟƢǌǳ¦:

3.َوَلَكْم َأفَاَد اْلَمْوَجـــَع الَتْخِديرُ َعاَلَجــَها بِالــَوْهِم َفِهــي َقرِيــَرةٌ 

ƢȀƬƟƾē�Ŀ�ǾƷƢƴǼǳ�ƨǘƦǤǳƢƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ǆحىت اطمئن باهلا وهدأت  ƷƘǧ�ƢŮ¦ȂƷ¢:

َنا َضـاِحكـــِين ِإَلى َغدِ  َنا َوَتِشيثُمَّ ِافْـتَـَرقـْ رُ َوالُشُهُب تـَْهِمُس فـَْوقـَ

4َوأَنَا َكأَِني قـَــاِئُد َمْنــــُصورُ ِهَي َكاْلُمَساِفِر آٍت بَــْعَد َمشـَقَّةٍ 

حىت شعر بالضيق واحلرج وإذا بالفراش خشن وهو ولكن ما كاد الشاعر يأوي إىل مضجعه 

:وثري ناعم، وإذا بالسراج ينكفئ أمام عينيه وطمست سطور الكتاب بني يديه فهو ال يكاد يراها

ــــرُ يَخــشـــَن َعــلــيَّ َوُهــَو َوثِـَلِكنِّي َلمَّا ُأوتِـــيُت ِبَمْضَجِعــي

  .135ص  ، دراسات يف أدب املهجر الرابطة القلمية،نادرة سراج، شعراء -1
.181، الدمعة اخلرساء، ص اجلداولإيليا أبو ماضي، -2

.182، ص املصدر نفسه -  3
  .183-182ص ، ص نفسه-  4
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1.َوالَكَرى َهُم َعَرا َفِكَالُهَما َمْوُتورُ َوالَجـفــْنُ َسَلَب الفــــَُؤاُد ُرَواُه 

  :وحامت حوله الشكوك وانقطع حبل الرجاء فإذا الدنيا حوله ظالم يف ظالم

2.وََكأنـَُّهنَّ فـــَرِيَسٌة َوُصــُقورُ َحاَمْت َعلَى ُروِحي الشُُّكوُك َكأنـََّها

:مه بعدما انتقلت شكوكها إليه، يقولفإذا هو يردد مع تلك الفتاة اليت اطمأنت بإيها

3ِفي َلْحظٍَة، َوإَلى التـَُّراِب َنِصيُر؟أَكَذا َنُموُت وتـَْنقـَـِضي أْحــــالُمَنا

إن هذه الشكوك اليت انتهى إليها أبو ماضي قادته إىل حقيقة واحدة وهي عبث الوجود، فغدا  

  :كل ما يفعله اإلنسان فيها وما يفعله بالزمن وهم يف وهم

َأمـــِْسي أَنَا يـَْوِمي أَنَا َوأَنَا َغِديِقيَل كــََبعـــِْد حـــَاَلٍة َوهـــْمـَِيةٍ 
4

ليقوده كل هذا إىل يأس أطبق على نفسه فلم جيد منه خمرجا فبقي رهني حبسه ويقنع يائسا، 

  :يقول

5اليــــَْوِم َأْن نـََتَشوَّقَاَجَهَل بــَُعْيَد نـَْفِسي اْخلُـِدي َوَدِعي اْلَحِنيَن فَإنََّما

  :واليأس مستحكم من نفسه فتنحنح زجمرة عميقة اجلذور وتظهر بركانا ثائرا يتدفق من احلمم

  .183ص   ،، الدمعة اخلرساءإيليا أبو ماضي، اجلداول-1

.نفسه، الصفحة نفسهااملصدر  -  2
.184، ص نفسه -  3

.51اجلداول، ص إيليا أبو ماضي، -4
.08اجلداول، العنقاء، ص إيليا أبو ماضي، -5
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َواْهِطِلي ِمْن بـَْعُد َذَهَباـِيابـَْرِدي يَا ُسُحُب َظمَ 

َر رَاِحَمةٍ  ِحَمماً َحْمَراَء الَ ُسُحَباَأْو َفُكوِني َغيـْ

1َولَِتُكْن نـَْفِسي َلَها َحطََباَوْحِدي َلَها َهَدفَاَوألُكْن 

فهذا الظمأ الذي حطم أعصاب الشاعر وتركه يف لواب ما بعده لواب يطلب إىل تلك 

السحب أن تروي هذا الظمأ مث يرتد إىل السحب فيطلب إليها أن تكون احلمم احلمراء اليت تطيح به 

اليأس والقنوط قاده إىل تلبد يف اإلحساس وجعل منه  وحده ويأمر أن تكون نفسه هلا حطبا، هذا

:صخرة صماء ال حتس وال تشعر، وهو ما تفصح عنه هذه األبيات

ِق َشِديُد الَخَفقانِ َلْم يـَُعْد قــــــَْلبِــي َكالبَـرْ 

َذاِت اللََّمــعــــَانِ َلْم تـَُعْد نـَْفِســي َكالَنْجَمةِ 

ــانِ همَ ٌر ٍم َوالَ حُ ُلوِبتُّ َال أْبِكــي لِـَمــظْـ

2.َهاِدٌم ِعْنِدي َوبَانِ ِر َسَواءٌ خْ صَ ْرُت َكالصِ 

يبقى يف األخري إىل أن ننبه بأن أبا ماضي يبقى ذو رؤية فلسفية يف كل شيء، فله يف املوت 

�» Ƣǘŭ¦�ǂƻ¡�ǆ Ȉǳ�©Ȃŭ¦�À¢Â�ƾǳƢƻ�ÀƢǈǻȍ¦�À¢�ǺǷ¡��Ƥ ū¦Â�ǞǸƬĐ¦�ĿÂ�®ȂƳȂǳ¦Â�ÀȂǰǳ¦�ĿÂ�ƨǨǈǴǧ

  .حياة ثانية بل تكملة ملسرية

.28بردي يا سحب، صاجلداول،إيليا أبو ماضي، -1
.69-68اجلداول، قصيدة زهرة أقحوان، ص ص إيليا أبو ماضي،-2
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  .التأمل في الطبيعة - ثالثا

�ǪȈƷ°�Ǧ ǌƫǂƫ�ƨǇƢǈū¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǆ ǨǻÂ��Ƣđ¦ǂƫ�ǺǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲƦƳÂ��ƨǠȈƦǘǳ¦�ƅ¦�̧ ƾƥ¢�À¢�ǀǼǷ

اجلمال من مفاتنها وتصوغه أناشيد عذبة ترن يف مسمع الدهر، فمن ميعن النظر فيما انتهى إلينا من 

، فكان الشعر العباسي عن الطبيعة يلفت نظره كلفهم الشديد مبا حبا اخلالق بالدهم من طبيعة مجيلة

مقرًا للروح واجلسد، فوجد الشاعر الطبيعة «الشعر رقيقًا نابضًا مشخصًا ملعاملها ومجاهلا، فالطبيعة 

املكان األنسب الذي يناسبه، وخيفف عنه ضيق العيش، وقسوة اجلباة، واإلنسان اّلذي ينسجم مع 

ǳ¦Â��ǾǠǷ�Ǌ ȈǠƫÂ��ƢȀǠǷ�Ǌ ȈǠȇ�ƢȀǼǷ�Å¦ ǄƳ��Å¦ƾǈƳÂ�ÅƢǈǨǻ�Ƣđ�ǲŹÂ��ƨǠȈƦǘǳ¦ طبيعة مصدر إهلام الشاعر

، فهو يضفي على الطبيعة احلياة بل ويتصور تأمل وفكر وفلسفةيستلهم منها احلياة وكل ما فيها من 

.1»فيها روحاً، كاإلنسان يناجيها فتتجاوب معه، ويناقشها فرتّد على نقاشه

 18مطلع القرن ومل يقتصر التأمل والتغين بالطبيعة على الشعراء العرب، بل ظهر يف األفق مع 

، فجاءت الرومانتيكية يتأمل في الطبيعةأدب يهتم باإلنسانية، ويدعو إىل الثورة، ويستنجد باخليال و

ملعاجلة قضايا عديدة، وذلك باالعتماد على اخليال واالبتعاد عن العقل، ورائد الرومانتيكيني يف هذا 

كنت أحّب أن «: حيث يقول الشعور هو جان جاك روسو، فراقته الوحدة بني أحضان الطبيعة

وأعتقد أين لو ...  املنقبض يكاد خيتنقيبوكان قل... أغيب عن نفسي يف فسيح خيايل يف الفضاء

.2»استطعت الكشف عن أسرار الطبيعة لكنت يف موقف أقل جملبة للسرور من هذه النشوة

حّب �ǶēƢǨمن صطابع الرومانتيكيني مجيعاً، وذلك  يوهذه النشوة بني أحضان الطبيعة ه

�ƨǬȈǫǂǳ¦�² ȂǨǼǳ¦�ÄÂ̄�ȄǴǟ� Ƥ ǟÂ�©ȐǰǌǸǴǳ�°ƢưǷÂ��̈ ƢƦǷ�©ƢǠǸƬĐ¦�Àȋ��² ƢǼǳ¦�¾¦ǄƬǟ¦Â�̈ȂǴŬ¦

  .الشعور

.159م، ص 1988ط، .بريوت، دواصف أبو الشباب، القدمي واجلديد يف الشعر العريب احلديث، دار النهضة، -1
.170الرومانتيكية، ص حممد غنيمي هالل،-2
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يهيمون بالطبيعة ويرون احلياة فيها احلياة  -كالكثريين من شعراء الغرب  - وشعراء املهجر 

ا هو رمز للبساطة واحلرية  املثلى وهذا الغاب الذي يرتدد ذكره كثريًا يف شعر املهجريني ونثرهم، إمن

واجلمال، ومىت عرفنا هذا، هان علينا أن نعرف سّر ولوع أدباء املهجر بالغاب، وبشعر الطبيعة، بعد 

أن ذاقوا حياة املدن الصاخبة اخلانقة، اليت يعيش فيها الناس كما تعيش دواليب مصانعها حياة مادية 

.1آلية صرفة، ال جمال للروح والقلب

عوا إىل دلقي هؤالء الشعراء من قسوٍة وعذاب وفقر مضن فقد عطفوا على الفقراء و ونظراً ملا 

�ƨǘƥ¦ǂǳ¦� ¦ǂǠǋ�ǂưǯ¢�ËǲǠǳÂ��§ ƢǈƷ�Ȑƥ� ƢǘǠǳ¦Â�ËǺŭ¦�Ŀ�ȄǴǟȋ¦�ǶȀǴưǷ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǺǷ�Ǻȇǀƻ¡��ǶēƾǟƢǈǷ

ǧ��ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢�ƢȈǴȇ¤�ǂǟƢǌǳ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǂǿƢǜǷ�Ŀ�ȄǴƴƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƨǟǄǼǳ¦�ǽǀđ�ÅƢǻƢŻ¤�ƨȈǸǴǬǳ¦ نراه يتأمل

الطبيعة ويطيل التأمل فيخرج بدروس يف حب اخلري، ذلك أن الطبيعة ال تفّرق بني غين وفقري، فتضيء 

جنومها يف عتمة الليل ويرشد ضوئها كل من ضل الطريق، ويرتوي مبطرها السهل والنهر وكل البشر،  

ها، فالكل عندها سواسية كما أن الطبيعة ال متّيز بني أحٍد من الناس سواء يف عطاءها أو يف أخذ

.2»وحيب النفع هلم مجيعا

أبو ماضي شاعٌر من أبناء الطبيعة وعشاقها املخلصني، فهو يرى يف كل ما يف الطبيعة من 

��ƢēÂƢǬǋÂ�Ƣē®ƢǠǇ��ƢȀǷƢǿÂ¢Â�ƢȀǷȐƷ¢�ƢŮ��ÀƢǈǻȍƢǯ�ƨËȈƷ� ƢȈǋ¢��
Ç®ƢŦÂ��Ç©ƢƦǻÂ��ÇŚǗÂ�À¦ȂȈƷ

لذلك يستمد وحيه وإهلامه، ويتخذ كل أمثلته وكل مقارناته أفراحها وأقراحها، آماهلا وآالمها، وهو 

الطبيعة الصرحية السافرة، اليت ال تعرف غشًا وال حقداً، وال غطرسٍة وال حسداً، «من صميم الطبيعة 

��§ ƢǤǳ¦�ń¤��ǂǨǬǳ¦�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ǪǴǘǻƢǧ��ƢēÂƢǬǻÂ�ƢȀƬƷ¦ǂǐƥ�ÀƢǈǻȍ¦�ǾƦǌƬȈǳ�©ƾƳÉÂ��ƨǴȇ̄°�ȏÂ�ÅƢǫƢǨǻ�ȏ

مظاهره اخلادعة الفاسدة، وينظر إىل نفسه الطليقة كابتسامات الصاح، وضحكات  حيث يتجرد من

.57عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث، ص -1
  .128ص  ، دراسات يف أدب املهجر نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية،-2
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األزاهري واألعشاب، وزقزقات الشحارير والعنادل، كانطالق اجلداول، واختالجات الغصون، 

.1»ونفحات النسيم

ئع إىل التحّرر من التقاليد والشرا" تعايل"فلنستمع إىل شاعرنا أيب ماضي يدعو فتاته يف قصيدة 

:البشرية، واالنطالق إىل الغاب للتشّبه بالطبيعة يف حريتها وبساطتها، فيقول

تـََعاِلي نُْطِلِق الُروَحــْيِن ِمــْن ِسْجـــِن الَتقالِيدِ 

فـََهِذي زَْهَرُة الواِدي ُتِذيُع الِعْطَر ِفي الَواِدي

ُر تـَيَّـــاُه، فَـُخــوٌر بِاَألغَــــارِيـــدِ  َوَهَذا الطَّيـْ

َفَمْن َذا َعنََّف الزَّْهَرَة، َوَمْن َوبََّخ الشــَـاِدي؟

تـََعاِلي إنَّ َربَّ الُحــــبِّ َيْدُعونَا إَلى الغـَابِ 

ِلَكْي َيْمزَِجَنا َكالـــَماِء َوالَخمــَْرِة ِفي الَكْأسِ 

َويـَْغُدو النّـُوُر ِجْلــبَـاَبِك ِفـي الَغاِب َوِجْلَباِبي

2.ِإَلى النَّاِس َونـَْعِصي َخاِلَق النَّاسِ َفَكِم ُنْصِغي 

يتخّيل نفسه منطلقًا إىل القفر، ليخلو إىل نفسه من ضجيج احلياة، " يف القفر"ويف قصيدته 

�̈®Őƥ�ŗǈƬȇ�Äǀǳ¦�Ƕđǀǰƥ�ƪ ǫƢǓÂ��Ƕđ¦ǂǋÂ�ǶȀǷƢǠǗ�ǺǷ�ƪ ËǴǷÂ��² ƢǼǳ¦�ǞǷ�̈ƢȈū¦�ǾǈǨǻ�ƪ ǸƠǇ�ƾǬǳ

.56، ص احلديثإيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب عيسى الناعوري، -1
.31إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -2
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افت نفسه العيش يف املدن، فأوعزت إليه أن الصدق، وقبحهم الذي ينتقب ثوب اجلمال، فقد ع

:، هذا أسلوب الشاعر املوسيقي اجلميل وهو يصف لنا احلياة يف القفر1خيرج إىل القفر

الشُُّهُب، َواألْرُض ُكلَُّها ِمْحَراِبيَولْـيَـُك الَلْيِل رَاِهِبي، َوُشُموِعي

ســَُوراً َما قــــََرأتـُــَها ِفي ِكَتابِ وَِكتـَاِبي الفـََضـاُء َأقـْـــــَرأُ ِفيهِ 

َوِغَناِئي َصْوُت الصَِّبا ِفي الَغابِ الَِّذي تـَُقوُل السََّواِقي:َوَصالَِتي

َها الشَّْمُس ذوَب النـََّهاِر ِعْنَد الِغَيابِ وَُكُؤوِسي األْورَاُق أْلَقْت َعَليـْ

2.َولُِتعــَانِـْق أْحـــَالَمُه أْهــــَداِبيَوْلُتَكــِحْل يَــُد الَمَساِء ُجــُفوِني

فهذه الصور الشعرية املتالحقة، يرسلها الشاعر يف حلقات من سلسلة متماسكة، فقد جعل 

من الليل راهبا، ومن الشمس مشوعاً، ومن األرض حمراباً، ومن الفضاء كتابا، ومن خرير السواقي 

لقارئ بأن املناظر الطبيعية تتحرك وتتمّوج يف صدره، النسيم غناءاً، وهكذا يشعر ا هبوبصالة، ومن 

.فينتقل معها منتشياً بسحرها ومجاهلا

أحب الطبيعة أكثر مما أحبها أبو ماضي، لقد انعكس مجاهلا يف مجال «وال نظن أن شاعرًا 

ة نفسه وصفاء مسائها يف صفاء أحلانه، وانعكست عذوبة مائها يف عذوبة ألفاظه ودقة نواميسها يف دق

.3»مالحظته

.59عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث، ص -1
  .50-49 ص إيليا أبو ماضي، اجلداول، يف القفر، ص-2

ص ، 1999، 4ط لبنان،ترمجة وحتقيق، عيسى فتوح، مكتبة السائح، ، أدبنا وأدباؤنا يف املهاجر األمريكية، جورج صيدح -  3

285.
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فتعد الطبيعة األرض النموذجية أليب ماضي، والغاب موطنه األبدي، فهو معبده الذي ينعزل 

فأبو ماضي شاعر رومانسي حامل، أحب «فيه وتغرتب فيه روحه لتسبح يف فضاء الغاب األسطوري 

بساطتها ومجاهلا، أعجبته يف . الطبيعة فغّناها أمجل شعره، ورأى يف هدوئها وروعتها ما تقر به نفسه

وبُعدها عن أدران احلياة وأكدارها، فكان ينشد الراحة بني أفيائها، واهلدوء بني مناظرها، فأهلمته صوراً 

رائعة وأخيلة جمنحة، ومعاين خالقة تسمو باإلنسان إىل مراتب السمو واجلالل، وهو يتناوهلا من وجوه 

.1»ستخلص منها العرب والعظاتشّىت، فيصف روائعها، ويصف مناجاة احلياة فيها، وي

�ƢđƢǔǿ�Ŀ�³ Ƣǟ��ƨǠȈƦǘǳ¦�Ǻƥ¦�ȂȀǧ��ƨǠȈƦǘǳ¦�ǂǿƢǜǷ�ǞǷ�Ǧ ǗƢǠƬǳ¦�¦ǀǿ�Ãǂǻ�À¢�Ƥ ƴǟ�ȏÂ

.وتنقل بني تالهلا وأوديتها، فكانت دائما مثار إعجابه وحبه، وقادته إىل املعرفة ومحلته على التأمل

ƢĔȋ�ǾƷÂ°�ȆƳƢǼƫ�ÅƢƷÂ°�ƨƴǈǨǼƦǳ¦�Ŀ�Ãǂȇ�ǺǷ�ȄǴǟ�ÅƢƦȇǂǣ�ǆ ȈǴǧ مثله، ويف أنشودة البلبل حكاية حّب

�Ŀ�̧ ¦ƾƥȍ¦�ǲǯ�̧ƾƦȇ�À¢�ǾȈǴǟ�ÅƢƦȇǂǣ�ǆ Ȉǳ��ƨǔȇǂǟ�ÇƨǴȇȂǗ�ƢȈǻ®�̧ǂǐǷ� Ƣŭ¦�̈ǂǘǫ�ĿÂ��Ƣđ�¬ȂƦȇ�À¢�Ȅǌź

:الشعر الذي يستمّده من الطبيعة، وال غرابة يف ذلك وهو القائل

ُحبٍّ ِخْفــُت أْحـــِكيَهاَحَوْت ِحَكايَةَ فـَُربَّ أُْنُشـــــوَدٍة ِمْن بـُْلــُبِل غَـردٍ 

وْسَنى، أطَلَّْت َعَلى ُروِحي تـَُناِجيَهاَوُربَّ رُوٍح َكُروِحي ِفي بـَنَـْفَسَجةٍ 

يَـــا ِفي َتَالِشيَهاَوُربَّ َقْطَرِة َمـــاٍء الَ غـَناَء ِبَها 2.َشاَهْدُت َمْصَرَع ُدنـْ

ا، وموسيقى يف آذاننا، وحنان يف منضي مع الشاعر يف جنواه، فنحس جبمال عميٍق يف نفوسن

" الفراشة احملتضرة"قلوبنا، ممّا يثري الغبطة الطروب، وحب الطبيعة ومجاهلا، فها هو الشاعر يناجي 

:قائالً 

  .64ص ، 1993دار الكتب العلمية، ماضي شاعر السؤال واجلمال، ا أبوخليل برهومي، إيلي-1
.203إيليا أبو ماضي، اخلمائل، فلوريدا، ص -2
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أْم أْنِت َهـــارِبٌَة ِمــْن َوْجهـــِ فَتـَـــاكِ ِفيَم ِاْرِتَجاُجِك؟ َهْل ِفي الَجوِّ زَْلَزلَةٌ 

!بِْنَت الرَُّبى، لَْيَس َمْأَوى النَّاِس َمْأَواكِ ةً رَ ائحَ َكْم َتُدورِيــَن َحــْوَل البَـْيــِت وَ 

َقَر النَّاِس ِفي َعْيِني َوأْغـــــــَناكِ فـََراَشـــُة َحقـــٍْل الَ َغَناء ِبَها:قَاُلوا !َما أفـْ

ــَْت ُأُذنَاَي َشكـــَْواكِ ِمْن َوَقصَّ َشْكَواِك قـَلـــِْبي ِقصًَّة َعَجباَ  ْبِل أْن َسِمعــ قـَ

ــاِق حـــِيَرتـُُهمْ  ـــاُق نـَجـــَْواكِ ألَْيَس ِفيِك ِمَن الُعشَّ 1.!َفَكْيَف الَ يَفـــَْهُم الُعشَّ

يشرح الشاعر ما قد يدور يف سريرة الفراشة من خماوف وهواجس، فيلمح يف رفرفتها حرية، 

بيته، وهي اليت اعتادت أن يتخذ هلا من احلقول مأوى ومراحاً، فيحاول  فهل جاءت تلتمس املأوى يف

§Âǂǘǳ¦�ǪǌǠǳ¦Â�¾ƢǸŪ¦Â�Ƥ ū¦�̈ƢȈƷ�ń¤�ǞȈƥǂǳ¦�ǞǷ�ÅƢǔȇ¢�Ȇǿ�Ƣē®ȂǠƥ�ƢȀǴǷƚȇ�À¢�ǂǟƢǌǳ¦.

شاعر يف بعض قصائده صراعًا نفسيًا بني اإلحساس الإّن التأمل يف الطبيعة قد اختذ عند 

ȀƬǠƬŠ�² ƢǈƷȍ¦Â�̈ƢȈū¦�¿ȂǸđ�̈ƾȈǐǫ�Ŀ�Ãǂǻ�ƢǷ�ȂŴ�ȄǴǟ��Ƣ"املساء "�Ʈ ȈƷ�ƨǳȂȀǰǳ¦�ń¤�Ƣđ�ǄǷ°�Ŗǳ¦

  :يبدأها بقوله

الُسُحُب َترُكُض ِفي الَفَضاِء الرَّْحِب رَْكَض الخائِِفينَ 

َوالَشمــُْس تـَــْبــُدو َخْلَفَها َصْفــــَراء َعـاِصَبَة الَجِبِينِ 

ـوُع الـــزَّاِهِدينَ َوالَبْحُر َسـاٍج َصـــاِمٌت ِفـــيِه ُخـــُشـ

َلكــــِنَـَهـــا عـَْيـــنـــاِك بَاِهتَــتاِن ِفـــي األفـــُِق الَبِعـــيدِ 

ِبَماَذا تـَُفكِّرِينَ ...َسْلَمى

2َبَماَذا َتْحُلِمين...َسْلَمى

.51-50إيليا أبو ماضي، اخلمائل، ص ص -1
.56إيليا أبو ماضي، اجلداول، املساء، ص -2
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إن هذه النفس اليت بني أيدينا نشيد غنائي ينم عن صراع داخلي يستبد بقلب الشاعر، 

لوحة فنّية متتزج فيها عناصر الطبيعة الدالة على التغري والتحول املستمر، حيث  فيخرجه على شكل

¾ȂȀĐ¦�ƾǤǳ¦�ǺǷ�ƢȀƦǴǫ�ǂǐǠȇ�ǪǴǬǳ¦Â�» ȂŬ¦Â��ƨŭƘƬǷ�ƨƦƠƬǰǷ� ƢǈǷ�©¦̄�ƪ ǈǴƳ�̈ƢƬǧ�°Ȃǐȇ.

وملا كان الشاعر لسان حال الفتاة، فإنه يعرب عما خيتلج نفسه من قنوط ومعاناة من تغري 

ففي املقطع األول يصدمنا الشاعر بلوحة كئيبة شديدة السواد، فالسحب تركض األحوال واملصري، 

خائفة، والشمس شاحبة اللون مريضة، والبحر خييم عليه الصمت الرهيب، وسلمى أمام كل هذا 

�ÅƢȈǧƢǏ�ÀƢǯ�ǪǧȋƢǧ��¾ËȂƸƬǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ňƢǠƫ�Ƣē¦̄�ËƾƷ�Ŀ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ÀƘǰǧ. حائرة شاردة الذهن والعينني

ه الغيوم، والشمس كانت متألقة قبل أن يغشاها االصفرار، وهذا ما جيعلنا ندرك أن قبل أن تغشا

الشاعر يوحد بني واقع النفس املريرة، فالشمس عنده رمز العمر الذي طغى عليه الشحوب واملرض، 

والغيوم الكئيبة غيوم نفسه، أما البحر فقد سكن بعد أن مّل احلركة، كأنه يتأمل تأمل الزاهدين يف 

ĔƨǌƷȂǳ¦�ǾȈǴǟ�ƪ ǸȈƻÂ�¬ǂǨǳ¦�«¦ȂǷ¢�ƪ Ǽǰǈǧ��̈ƢȈū¦�ǂŞ�ȂǿÂ�� ƢȈǋȋ¦�ƨȇƢ.

:يواصل الشاعر كالمه قائالً 

أرَأْيِت أْحَالَم الطُُفوَلِة َتْخَتِفي خــــَْلــَف الُتُخومِ 

أْم أْبَصَرْت َعْيناِك أْشَباَح الُكُهوَلِة ِفــي الغُــُيومِ 

ي َوالَ تَْأِتي الغُُيومُ أْم ِخْفِت أْن يَْأِتي الُدَجى الَجانِ 

أنــَا الَ أَرى مـــَا تـلـــَْمـــِحـــيَن ِمَن الَمَشاِهِد إنََّما

أْظالُلَها ِفي نَاِظَرْيكِ 

1تَِنُم يَا َسْلـــَمى َعلْيكِ 

.57املساء، ص ، إيليا أبو ماضي -  1
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وهنا يتساءل عن بواعث أحزان الفتاة، هل هو بسبب تويل أحالم الطفولة خلف ختوم الواقع، 

ففي " أْم أْبَصَرْت َعْيناِك أْشباَح الُكُهوَلِة يف الغُُيوم" رائعة بني اهلموم والغيوم يف قوله مث يقوم مبزاوجة 

هذا املقطع يطالعنا عظم اخلطر احملدق بالفتاة، فهي ترنو إىل السماء وقلبها زاخر بالقلق واهلم مشفقة 

  .من قدوم الكهولة حماولة استعادة أحالم الطفولة

سيتها مما هي واجهة واقفة عنده بعد أن أطبق ذلك الشرود شفتيها على مث يشرع يف حتليل نف

  :الرد عليه

إنِّي أرَاِك َكســـَائِــــٍح ِفـي الَقفــِْر َضـلَّ الَطرِيــقَ 

يـَْرُجو َطريقاً ِفي الَفــالِة َوأَن ِفي الَقــفـــِر الصَّـِديق

َعُه البـُُروقُ يـَْهَوى البـُُروَق َوَضْوَءَها َوَيَخاُف َأْن َتْخدَ 

َبْل أْنِت أْعطَـــُر ِحـــيَرًة مــــِْن فَـــاِرٍس تْحَت القَتام

الَ َيْسَتِطيُع االْنِتَصارَ 

1َوالَ ُيِطيُق االْنِكَسارَ 

ترى أهذه النفس الكئيبة تفكر يف عروش من النور قد هوت مبا خيفيه املساء من قصور 

مبا حتمله يف داخلها من قوة تأىب الذّل واالنكسار، وال وأكواخ، لكن أحالم هذه الفتاة تشيع نوراً 

  .ترضى غري االنتصار

.58-57إيليا أبو ماضي، اجلداول، قصيدة املساء، ص ص -1



تجليات النزعة التأملية في شعر إيليا أبي ماضي............... ......................الفصل الثاني  

117

:ينتقل الشاعر يواسي الفتاة، قائالً 

لَِتُكْن َحيـَـــاُتِك ُكلََّها َأمـَالً َجـمـِــيالً صــَيّــــِباَ 

َولِتْمأل األحــَْالُم نَفـــْســَِك ِفي الُكُهوَلِة َوالصَِّبا

الَكَواِكِب ِفي السََّماِء وََكاألزَاِهِر ِفي الرَُّبىِمْثَل 

لِيُكْن يأُمُر الُحــــبُّ قـــَْلبَــِك َعــاَلمــًا ِفـي َذاتِـهِ 

أْزَهارُُه ال َتْذبُـلُ 

1.َوُنُجوُمُه الَ تأَفلُ 

بني يدعو الشاعر الفتاة إىل األمل بالغد اجلميل، ويهديها إىل أن الليل ال يفّرق فيما خيفيه 

النهر واملستنقع وال بني البسمة والدموع، فلماذا هي جازعة على النهار وللدجى أحالمه وكواكبه، 

  .فإذا كان الليل قد أخفى السهول فإنه مل يسرت أريج األزهار وخرير املياه وال منع النسائم يف الفضاء

إنَّ التأُمَل ِفي الَحيَـــــاِة يـــــَزِيُد آَالَم الحــََياةِ 

َدِعي اْلَكآبََة َواْألََسى َواْستَـْرِجِعي َمَرَح الَفَتاةِ فَ 

قْد َكاَن َوْجُهِك ِفي الضَُّحا ِمثَل الضَُّحا ُمتَـَهِلالً 

ِفيِه الَبشـاَشُة َوالَبهــــَاءُ 

2.لَيُكْن َكَذِلَك ِفي الَمسـَاءِ 

.61إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -1
.62-61املصدر نفسه، ص ص -2
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آلالم واهلموم، يطلب الشاعر من الفتاة أن ال تفكر يف احلياة، فالتفكري فيها يبعث على ا

  .يقول هلا دعي الكآبة واألسى املساء وعودي إىل بشاشة وسعادة صحوة النهار

مزج الشاعر بني مظاهر الطبيعة واحلالة النفسية لسلمى فهي أقرب للتعبري عن دوافعه الباطنية 

تارة أخرى، ومكبوتات قلبه والصراعات الداخلية لقلبه املليء باهلموم واآلالم تارة وباآلمال واحلياة 

أّن الطبيعة ليست عنصرًا ثانويًا يف هذا النوع من شعر املهجر كما كانت يف الشعر «وميكن القول 

.1»العريب القدمي، ولكنها عنصر أصيل يتداخل مع الشخوص وميتزج باأللوان

أبرز ما لفت أنظار هؤالء الشعراء من مظاهر الطبيعة حوهلم الليل والبحر هذا اجلديد « ولعل 

.2»لذي ال يبلى، وذلك اخلصم العارم الذي ينفذ أمام الليل بظالمه ووحشته وسكونها

، فريى ثورته وغضبه وكأنه يتوق إىل "الطالسم"فأبو ماضي يقف أمام البحر يف قصيدته 

�Ŀ�̈ǄƳƢǠǳ¦�ǾƫȏÂƢŰ�Ŀ�ȂǿÂ��ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦®ƢǠǳƢƥ�ǾǫËȂǘȇÂ�ǾǴËƦǰȇ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨȇǂū¦Â�́ ȐŬ¦

على العادات كالبحر اهلائج األسري الذي حياول يف مّده وجزره اخلروج عن احمليط الكائن به، اخلروج 

  :فنراه يقول

أْنَت ياَ َبْحَر أِســـيْر  آٍه َما أْعَظَم أْسـَركْ 

أَْنَت ِمْثِلي أيُّهـــَا الَجبّـــَاُر الَ َتْمـِلُك أْمَركْ 

ْذَركْ أْشبَـَهْت َحاُلَك َحاِلي َوَحَكى ُعْذِري عُ 

3َفَمَتى أْنُجو ِمَن األْسِر وتـَْنُجو؟ َلْسُت أْدِري

.296املهجر، ص  شعرداود أنس، التجديد يف -1

  .164ص  ، دراسات يف أدب املهجر نادرة سراج، شعراء الرابطة القلمية،-2
.143إيليا أبو ماضي، اجلداول، قصيدة الطالسم،  ص -3
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من خالل قصة " السجينة"قضية احلرية يف قصيدة إىل ذلك تأمل أبو ماضي إضافة 

زهرة الزنبقة اليت قطفت ومحلت من مهدها وحريتها يف أحضان الطبيعة إىل سجن اإلناء 

:ƢȀȈǧ�¾ȂǬȇ��ȆǴǏȋ¦�ƢȀǼǗȂǷ�ń¤�Ƣē®Ƣǟ¤Â�ƢȀƷ¦ǂǇواجلدران، فآمله حاهلا فبكاها داعياً إطالق 

هُ فَقْدتُ لٍ لــََعـْمُرَك مــَا ُحـــْزِني لِـَما

َوالَ خاَن عْهِدي ٍفي اْلَحَياِة َحِبيبُ 

َولَــِكنَِّني أبْـــــِكي َوأنْـُدُب زَْهَرةً 

َجَناَها َوُلوٌع بِالزُّهــــُوِر َلعــُوبُ 

َعقـــَْد ُجُفوِنَهارََآَها َيِحلُّ الَفـــْجُر 

َويـُْلِقي َعَلْيــــَها تـــَْبــَرُه فـَيَـــُذوبُ 

َوَشاَء فَأْمَسْت ِفي اإلنَاِء َسِجينـــَةً 

َهـــا أْعــُيٌن َوقـُـلــــُوبُ  لَِتْشَبَع مــِنـْ

ثـََوْت بَــْيَن ُجْدرَاٍن َكَقْلِب ُمِضيِمَها

فَتـَـِخيــبُ تَـلـْتـَمـُِس ِفيَهــا َمْنـــَفـذاً 

َلْيَسْت ُتَحيِّي الشَّْمَس ِعْنَد ُشُروِقَها فـَ

َولَْيَسْت ُتَحيِّي الشَّْمَس ِحيــَن َتِغيبُ 

َناُه فَالَوقـُْت ُكــلُّهُ  َوَمْن ُعصَِّبْت َعيـْ

1.َلَدْيِه، َوإْن َالَح الصََّباُح، ُغُروبُ 

.17-16إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص ص -1
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فيها، فيخرج لنا بدروٍس كلها عرب، وأطال أبو ماضي تأمله بالطبيعة، وتتبع كل ظاهرة ومظهر 

لطبيعة األم يف شعره دور يف إرشاد البشر وتوجيهه، فنجومها ترشد يف الليايل الكاحلة بأنوارها كل اف

فلماذا ال ... الناس، والنهر يبذل مياهه العذبة للجميع، واملطر يروي السهول كما ينزل على الصخور

:فرتض أن يكون هو القدوة واملثال، يقول أبو ماضييقتدي اإلنسان بالطبيعة وهو فيها، بل ي

ُكْن َغِديراً َيســـــِيُر ِفــي األَْرضِ 

َيْسِقـي ِمْن َجانِبَـْيِه الُحُقوالَ  َراقاً فـَ رَقـْ

ُكْن َمَع الفــــَْجِر نَــْســَمًة تــُْوسـِعُ 

1.اَألْزَهاَر شــَّماً َوتـــــَارََة تـَْقِبيـــالً 

عزاء وغىن لكل من يشعر بالفقر، إذ يتعجب أبو ماضي ممن يشكو الفقر والطبيعة مصدر 

وهو ميلك مجال الطبيعة، فيدعوه إىل أن ينظر يف مظاهرها اجلميلة من أشجار باسقة وعيوٍن دافقة 

وجداول رقراقة، وهضاب متسامية، وليتأمل وميعن النظر يف هذه الدقائق والتفاصيل فإنّه سريى يف كل 

  ":كم تشتكي"الالً وآياٍت عجاباً، حيث يقول يف قصيدة منها سحراً ح

َوتـَُقوُل إنََّك ُمْعَدمُ كـــَْم تـَشـــَْتِكي 

َواألْرُض ِمْلُكُك َوالسََّما َواألْنُجمُ 

َوَلَك الُحُقـــوُل وزَْهُرَها َوأرِيُجَها

َوَنِســـيُمهـــَا َوالبُـــلـــُْبُل الـُمتَـَرنِّمُ 

.283الديوان، صإيليا أبو ماضي،-1
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حــــَْوَلَك ِفّضـــٌَة رَقْـَراقـَةٌ َوالَماُء 

َوالشَّْمـُس فَـــْوَقَك عسِجٌد يـََتَضرَّمُ 

ــَّاُن يـَعــــِْرُض َعابِثاً  َفكــَأنَُّه الفــَنـ

اَم مـــَْن يَـتـــَعـــَـــلَّمُ  آيـَاتِـــِه قـــُدَّ

وَكــأَنَُّه لــَِصـــَفـــائِـِه َوَسـنــَائِـــهِ 

ُم ِبِه الطّـــُُيوُر الَحوَّامُ َبْحٌر َتعـــُو 

ْنيـــَا َفمــَاَلَك َواِجماً؟ َهشْت َلَك الدُّ

وتـََبســــََّمْت فَــــَعالََّم ال تـَْبَتِسِم؟
1

شاعر أبو الوممّا سبق، فإّن الطبيعة بكل مظاهرها املختلفة مل تثر يف نفوس شعراء املهجر و 

الشعراء، وإّمنا أثارت عندهم عواطف الشوق امللتهب ماضي ملكة الوصف اليت أثريت عند غريهم من 

.ألراضيهم وديارهم، فاختذوها رمزاً وحنيناً لزمان وّىل ولوطٍن غابَ 

كما كانت تأمالت الشاعر أبو ماضي يف الطبيعة متثل عاملًا فسيحًا من التجارب والرؤى 

ÂƢŹ�ÅȏƢưǷ�Ƣđ�Ãǂȇ�ȂȀǧ��ƢēƢǻƢǠǷÂ�ƨ¾�والقضايا الشعرية كاحلرية وثنائية احلياة واملوت، والنفس اإلنساني

متثيله يف نظرته إىل احلياة والكون من حوله من خالل انتزاع الصور الشعرية من عامل الطبيعة 

 .ومظاهرها

.186-185إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص ص -1
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  .التأملية الّلغة الشعرية -أوال

تعد اللغة وسيلة للتواصل بني الشاعر واملتلقي، إذ تقوم على إبراز اجلانب اإلبداعي، ما جيعل 

العمل األديب رسالة لغوية يف جوهره، كما أّن «من القصيدة تظهر بشكل رائع، باإلضافة إىل أن 

اللغة وسيلة  ، وتبقى1»النفاذ إىل أسرار العمل األديب وفض مغاليقه ال يتم إال من خالل حتليل لغته

الشاعر وأداته األوىل إليصال جتربته الشعرية إىل املتلقي، فهي تلك املفردات والرتاكيب اليت يستمدها 

¦�Ƣē¦̄�Ŀ�ƨǤǴǳ«الشاعر من خالل خمزونه الثقايف وذلك من أجل أن يعرب عن جتاربه الشعرية، كما أّن 

اصل بني البشر، إذ من خالهلا يعرب ، فاللغة وسيلة من وسائل التو 2»عبارة عن أصوات ذات داللة

  .الفرد عن أفكاره ومشاعره وانفعاالته وعن طريقها يستطيع اآلخرون التواصل معه وفهم ما يريده

اللغة ليست إّال وسيلة نقل «:يتضح ممّا سبق أن التبليغ هو عرض اللغة دائماً، ذلك أنّ 

تأكيد مسبق بأن هذه الغاية ال ميكن الفكر، فهي الوسيلة وهو الغاية، وليس هناك على اإلطالق 

، وبني الوسيلة والغاية 3»التوصل إليها بطريقة مماثلة، أو رّمبا بطريقة أفضل من خالل وسائل أخرى

  .يظهر التمييز بني لغة اخلطاب األديب والشعري

لغة الشعر لغة العاطفة، ولغة النثر لغة العقل، «ختتلف لغة الشعر عن لغة النثر من حيث أن 

ذلك أن غاية النثر نقل أفكار املتكلم أو الكاتب، فعبارته جيب أن تشف يف يسر عن القصد، 

واجلمل فيه تقريرية، وعالمات على معانيها، ووسائل تنتهي بانتهاء الغاية منها، وموضوعه من 

لى الفكر، أما الشعر فإنه يعتمد على شعور الشاعر األحداث أو مسألة من املسائل املبنية أوال ع

.29م، ص 2002/هـ1423، 3سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، عامل الكتب، القاهرة، ط-1

.102م، ص 1984، 4عبد الصبور شاهني، يف علم الّلغة العام، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط-2
.57-56أمحد درويش، ص ص :كوين، النظرية الشعرية، بناء الّلغة العليا، ترمجة وتقدميجون   -  3
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بنفسه ومبا حوله شعورًا يتجاوب هو معه، فيندفع إىل الكشف فنيًا عن خبايا النفس أو الكون 

.1»استجابة هلذا الشعور، ويف لغة هي صور

�¼ǂǨǳ¦�ǂǿȂƳ�ËÀ¢Â��ƨǧȂǳƘŭ¦�ƨǤǴǳ¦�Ǻǟ�Ƣđ�ȂǸǈƫ�ƨǐǐƼƬǷ�ƨǤǳ�ƢĔȂǯ�ǂǠǌǳ¦�ƨǤǳ�ǄȈǸƬƫ�Ǯ ǳǀƥÂ

.بني لغة الشعر والنثر تتحّدد من خالل اللغة شخصية الشعر واألصوات اليت يعتمدها الشاعر

عالقة جتربة الشاعر «: بأنّ " النقد األديب احلديث"من خالل مؤلّفه " حممد غنيمي هالل"يرى 

بلغته أوثق وأهم من عالقة جتربة القاّص أو مؤّلف املسرحية يف العصر احلديث، وذلك أن الشاعر

يعتمد على ما يف قوة التعبري من إحياء باملعاين يف لغته التصويرية اخلاصة به، ويف لغة الشعر خيضع 

التعبري لقوانني اللغة العاّمة، ولكنه يفيد مع ذلك من اعتماده على دالالت القرائن، وما ميكن أن 

زر كلماته، وأثر ذلك  تضيفه هذه الدالالت على التصوير، عن طريق املوسيقى التعبري، وموقعه، وتآ

.2»كله يف التصوير

واللغة الشعرية مصطلح شامل ينطوي على بناء اجلملة حنويًّا وصوتّياً، وينطوي على التقنيات 

الفنية املتعددة من الصور الشعرية واملوسيقى، ولغة الشاعر املبدع لغة ذات حياة وتنوّع ال تقف عند 

يف العبارة ويف األسلوب واللغة املبدعة هي الّلغة اليت تثري فيناً طريقة واحدة من طرق التعبري، بل التنوّع

.إحساساً بلّذة املشاركة يف العمل األديب

�ƨǔȈǨƬǈǷ�ƨǇ¦°®�ËǲǠǳÂ�� ¦ǂǠǌǳ¦�ȆǫƢƥ�Ǻǟ�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�ƨËǏƢƻ�ƨǤǳ�ǂǟƢǋ�ǲǰǳ�ËÀ¢�¿ȂǴǠŭ¦�ǺǷÂ

د إىل تقدمي شاعر للشعر العريب احلديث ُتربز التفاضل بني الشعراء، ألجل ذلك دهب بعض النقا

�ȄǴǟ�ǲǸǌƫ�Ŗǳ¦Â�Ƣē¦̄�̈ ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�ÀƢǯ�Ȃǳ�ŕƷ�ǽŚǣ�Ǻǟ�ÄǂǠǋ�ƪ Ȉƥ�ǲȈǔǨƫ�Â¢��ǂƻ¡�ȄǴǟ

  .357ص ، 1997، 1دار العودة، لبنان، طحممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، -1
.386املرجع نفسه، ص -2
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خصائص أسلوبية، األمر الذي جعل منهم يقفون على تلك اخلصائص الفنية اليت حتقق له انفراديته 

  .أو بعبارة أخرى مجالية الشعرية

ا أيب ماضي هي غلبة االجتاه الرومانسي بصفة عامة إّن أهم ما متيزت به الّلغة الشعرية عند إيلي

كما أّن اعتماد الشاعر على تلك املفردات كان قصد توضيح وعلى مفردات الطبيعة بصفة خاّصة،  

رؤيته وفلسفته يف احلياة واملوت، ويف النفس اإلنسانية، ويف التعبري عن جتربته الذاتية على الرغم من 

.ي العام، إالّ أّن عناصر الطبيعة تبقى األقرب إىل نفسيته الرومانسيةمعرفته الدقيقة باملعجم اللغو 

وتبقى الطبيعة مبظاهرها وعناصرها هي اليت تشكل لغته وأسلوبه التأملي، حىت إنّنا بالكاد جند 

�ǲǷƘƫ�À¤Â��ƨǠȈƦǘǳƢƥ�ƢĔ°Ƣǫ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǆ ǨǼǳ¦Â�̈ƢȈū¦�ǲǷƘƫ�¦̄Ɯǧ��ƢȀǼǷ�̈ Ȃ̄ƻƘǷ�· ƢǨǳ¢�ǺǷ�ȂǴź�ÅƢȈǴǷƘƫ�Å¦ǂǠǋ

  .املوت جتلى له اخلريف بظواهره والغروب بإحياءاته

ومن احتفاله مبعجم الطبيعة، ما جنده يف تأمالت إيليا أيب ماضي عند االضطالع على 

:، إذ جنده يقول1)فلسفة احلياة(قصيدته 

أنْـــَت لألْرِض أوَّالً وأِخيراً 

ُكْنَت َمِلكاً أو ُكنَت َعْبداً َذلِيالً 

السَّماِء لَحيٍّ الَ ُخلُــوٌد تْحتَ 

فِلماَذا تُـراِوُد الـُمْسَتِحيَال؟

ُكلُّ نْجٍم إلى األُفوِل ولَـِكنْ 

آَفُة النَّْجِم أْن َيخاَف األُفوالَ 

.321حجر عاصي، شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص -1
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َغايَُة الَوْرِد ِفي الّريَاِض ُذبُولٌ 

ُكْن َحِكيماً واْسِبْق إلَْيِه الُذبُوالَ 

َوإَذا َما َوَجْدَت ِفي األْرِض ِظالَّ 

ِه ِإَلى أْن َيُحوالَ ـــــــَفيَّْا بِ ـفـَتَ 

تـََوقَّْع، إَذا السََّماُء اِْكَفَهرَّتْ 

.َمَطراً ِفي السُُّهوِل ُيحي السُُّهوالَ 

جند يف شعر إيليا أيب ماضي قوة وحياة وحب للطبيعة، باإلضافة أيضا نلمس أبعادًا فلسفية، 

فهو يؤمن نوعًا ما بالقضاء والقدر، ومن هذه فاحلياة يف نظره واقع على اإلنسان أن يعيشه كما هو، 

النظرة التأملية للحياة أراد الشاعر أن يدعونا من خالل هذه األبيات إىل التفاؤل واألمل واالبتعاد عن 

التشاؤم بأسلوب فلسفي تأملي أشرك فيه مظاهر الطبيعة املختلفة لالستمتاع باحلياة ونبذ الشكوى 

  .واخلوف من املوت

:، واليت يقول فيها)قصيدة املساء(جنده يف  واحلال ذاته

بِاألْرِض َكْيَف َهَوْت ُعُروُش النُّوِر َعْن َهَضَباِتَها؟

ــْمُت ِفي َجَنَباِتَها؟َـــ أْم بِالُمُروِج الُخْضِر َساَد الص

نـــَاِتَها؟ـــــأْم بِالَعَصاِفيِر الَِّتي تـَْعُدو إَلى وَك

ْخِفي الَمَداِئَن والُقَرىأْم بِالَمَسا؟ إنَّ الَمَسا يُ 

َوالُكوُخ َكالَقْصِر الَمِكــينْ 

1.ينْ ـــَوالشَّْوُك ِمْثُل الَياَسِمــ

.58اجلداول، صإيليا أبو ماضي، -1
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على الطبيعة بشكل واضح سواء يف تصوير تشاؤم ) قصيدة املساء(تعتمد الصورة األدبية يف 

ذلك، وتعدى سلمى، أم يف تصوير تفاؤل الشاعر ودعوته للتفاؤل، وعرض أدلته من الطبيعة على 

ذلك إىل جعل الطبيعة إنساناً يشارك الشاعر مشاعره، وحيمل عنه ما يف داخله من متوجات عاطفية، 

  .فظهرت الطبيعة كعنصر متحرك حساس وليس جمرد ذكر لعناصر خاوية

على ديوان إيليا أيب ماضي، " فايز رمسي الشوامرة"®°¦�Ƣđ�¿Ƣǫ��ƨȈƟƢǐƷ¤�ƨȈƥȂǴǇ¢�ƨǇمن خالل 

إىل أن ألفاظ الطبيعة الساكنة واملتحركة أكثر األلفاظ شيوعًا وتداوًال يف شعر أيب ماضي، توصل فيها 

، وعن سبب تواجدها )مرة 271(، واليت وردت يف شعر أيب ماضي بـ )األرض(وال سيما مفردة 

حماولة أيب ماضي رسم وطن يف خميلته يعيش فيه دون قيود وظلم متمتعا بكامل «بكثرة، فيعود إىل 

رية اليت حرم منها الشاعر وأهله يف لبنان خاصة والوطن العريب عامة؛ لذلك هاجم أبو ماضي احل

الظلم واالستعمار يف معظم قصائده، وومست روحه لتعانق اإلنسانية ، وشعر بظلم أخيه يف الكون، 

.1»ألنّه ذاق مرارة الظلم واالستعمار باإلضافة إىل الغربة اليت أذاقته طعم الفراق واحلنني

إن الشاعر ال ينشئ صورته من العدم، وإّمنا يستمد معظمها من املواد اجلامدة واحلّية، الساكنة 

�ƾǠƫ�Ŗǳ¦Â��ƨǠȈƦǘǳ¦�Ƣđ�ǂƻǄƫ�Ŗǳ¦�ƨǯǂƸƬŭ¦Â)ملجأ يلجأ إليه حني تثقله أعباء احلياة وتدمهه ) الطبيعة

�ÅȏƢů�ƪ ǻƢǯ�ƢËŶ¤�ƨȈǨǏÂ�ƨǬȇǂǘƥ�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǂȇȂǐƫ�ń¤�ƘƴǴȇ�ŃÂ��ƢȀǷȂǸđ لبث أفكاره وتأمالته، وتتلخص

كما أّن جّل دواوين أيب ماضي . هذه التأمالت يف اهلروب من واقع املدينة املزعج حنو سكينة الطبيعة

مستقاة من مفردات الطبيعة، وحضنها األرض بصفة خاصة، ) اجلداول(، و)اخلمائل(، و)ترب وتراب(

يف (عاين خمتلفة، من ذلك قوله يف قصيدة يف ديوانه يف صور عديدة وم) األرض(إذ وردت مفردة 

  ):الفقر

فايز رمسي الشوامرة، ألفاظ البيئة الطبيعية يف شعر إيليا أيب ماضي، رسالة ماجستري، جامعة اخلليل، فلسطني، : ينظر - 1

.13م، ص 2007
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ْيُل رَاِهِبي َوُشُموِعيــــوْلَيُك اللّ 

1.الُشُهُب، واألْرُض ُكلَُّها ِمْحَراِبي

  ):دودة وبلبل(ومن ذلك قوله أيضا يف قصيدة 

فَاْلَزِمي اْألْرَض َفِهَي أَحنُّ َعَلى الدُّوِد؛

2.أْرَيحُ ْمُت ــــَـ َوَخِلي اْلَكَالَم فالصّ 

  ):كم تشتكي(باإلضافة إىل قصيدة 

َكْم َتْشَتِكي َوتـَُقوُل إنََّك ُمْعَدمُ 

3َواْألْرُض ِمْلُكُك َوالسََّماُء َواْألْنُجُم؟

  ):الدمعة اخلرساء(وجند أيضا قوله يف قصيدة 

فَإَذا َطَوتْـَنا اْألْرُض َعْن أْزَهارَِها

4.َوَخالَ الدَُّجى ِمنَّا َوِفيِه بُُدورُ 

  ):ابنة الفجر(وقوله يف قصيدة 

.49، ص إيليا أبو ماضي، اجلداول-1
.125، ص إيليا أبو ماضي، الديوان-2

.185، ص إيليا أبو ماضي، اجلداول-3
.181نفسه، ص املصدر -  4
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ْي اْألَْرِض َدارا َفَداراً َوَتَمَشى فِ 

1.ت َدوَدُه َورَنِيَنهُ ــــَفَسِمع

  ):العليقة(باإلضافة أيضا إىل قوله يف قصيدة 

َهاِبيـــــَمْا بِنَـْفِسي ِخْشَيُة اْلَمْوِت َوالَ ِمْنُه ِاْرتِ 

2.ِاْغِتَراِبيأنَا ِلْألْرِض، َوإْن طَاَل َعَلى األْرِض 

جاء على أساليب الشعر : فأّما األول: تقوم اللغة الشعرية عند إيليا أيب ماضي على أسلوبني

العريب القدمي، فكان أسلوبا فخمًا متني النسج، وميثل هذا األسلوب بدايته الشعرية، وال غرابة يف 

�Ŀ�ǽƾƟƢǐǫ�ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢�Ǿƥ�ǎ ƻÂ��Ǿƥ�ǂƯƘƫÂ�ŉƾǬǳ¦�§ ®ȋ¦�ǺǷ�ǲĔ�ƾǬǧ�Ǯ ǳ̄�� ƢƯǂǳ¦Â��ƨǸǰū¦Â��¬ƾŭ¦

  .والسياسة

يف حني جاء األسلوب الثاين متأثراً بروح العصر احلديث، فكان سهال سلسا يتميز بالوضوح 

والبساطة، وعمق الفكرة، وهو أسلوب غلب على جل الشعراء الرومانسيني، وهذا األسلوب جتلت به 

  .أغلب جتربته التأملية

: بأن" إيليا أبو ماضي بني التحديد والتقليد"فه من خالل مؤل" طالب زكي طالب"يرى 

الناظر يف شعره يدرك أنه كان حيسن اختيار األلفاظ فهي قوية يف جمال القوة، سلسلة ناعمة يف «

.195، ص إيليا أبو ماضي، اجلداول-1
.114املصدر نفسه، ص -2
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مقام الشوق واهليام والرقة، وباهرة زاهرة يف احلديث عن الطبيعة ومجاهلا، وضبابية تثري الشك نلحظ 

.1»إىل معانقة احلقيقة عندما يتحدث عن الوجود والغيبياتمن خالهلا شوق صاحبها وعطشه 

قد أسهم يف تطبيق نظرية تقريب الشعر من لغة «أن أبا ماضي " حممود سلطان"يف حني يرى 

احلياة، وخباصة يف دواوينه الثالثة األخرية، ويرجع هذا إىل نظرته اليت تؤثر البساطة والوضوح، وإىل 

ǟ®Â��ƨȈǸǴǬǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳƢƥ�ǽǂƯƘƫƢȀƬǤǳÂ�̈ƢȈū¦�Ǟǫ¦Â�ǺǷ�§ ¦ŗǫȏ¦�ń¤�ƢēȂ«2،   على الرغم «كما أنه يرى بأن

.3»من تطويعه ألفاظه تطويعاً شعرياً، حيافظ على املعجم الشعري القدمي

كان ومن الطبيعي أن تضم قصائد األسلوب األول ألفاظ جزلة، وألفاظ غريبة، وأن تكون 

، فمن املالحظة يف جتربته 4س العريب إىل حد كبريالكلمات فيها متخرية تدل على إحاطة بالقامو 

الدمعة (التأملية أن هناك بعض األبيات تتسم بالغرابة وعدم الوضوح، مثلما جاء يف قصيدة 

  ):اخلرساء

َوإَذْا ِسَراِجْي َقْد َوَهْت َوتـََلْجَلَجتْ 

َفاُسُه َفك 5.أنَُّه اْلَمْصُدورُ ـَـــ أنـْ

  :إذ يقول) األزليةة ر األسطو (مر ذاته يف قصيدة واأل

َشَر الشَّْيُخ وُسرَّ اْلَفَتىـــفَْاْسَتبْ 

.250طالب زكي طالب، إيليا أبو ماضي بني التجديد والتقليد، ص -1

  .245ص  ،1979ط، .دار قبس، الكويت،دحممود سلطان، إيليا أبو ماضي بني الرومانسية والواقعية،-2
.243املرجع نفسه، ص -3

  .179ص ، 1980،  3دار العلم، بريوت،طعمر فروخ، الشايب شاعر احلب واحلياة، -4
.181إيليا أبو ماضي، اجلداول، -5
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َزبُونْ  1.َوالَكاِعُب الِحْسَناُء َواْلَحيـْ

  :وقوله أيضا

وَُكلِّ ُمْنَجِرٍد ِفْي َسْرِجِه َأَسدٌ 

ِه اْألَجلُ  2.ِفْي َكفِِّه حِذٌم، ِفي َحدِّ

، وبني )لغة احلياة(السلس  وقد يزاوج أبو ماضي يف القصيدة الواحدة بني األسلوب الرقيق

إذ يقول ) عيد النهى(أسلوب الشعر القدمي، ومثل هذه املزاوجة بني األسلوبية ما جاءت يف قصيدة 

  :فيها

ُقْل لِْلَحَماِئِم ِفْي ِضَفاِف اْلَواِديْ 

يَا لَْيَتُكنَّ َعَلْى ِشَغاِف فـَُؤاِدي

لِتَـَرْيَن َكْيَف تـَبَـْعثـََرْت أْحَالُمهُ 

3.ِبِه اْآلَالُم ِخيَل ِطَرادِ َوَجَرْت 

ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ŉƾǬǳ¦�ǂǠǌǳ¦�§ȂǴǇ¢�Ƣē¦̄�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ŀ�ƾųÂ:

َأَفالَ تـََزاُل الشَّْمُس َتْصَبُغ َوْجَههُ 

4بِالَوْرِس آِونًَة َوبِالفْرَصاِد؟

  .222ص  إيليا أبو ماضي، اخلمائل،-1
.283شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، حجر عاصي -  2

.132املصدر نفسه، ص -3
.نفسه، الصفحة نفسها-4
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إال أن أغلب شعره جاء بلغة واضحة سلسة حاملة ملعاين عميقة فقد طوّع لغته الشعرية كي 

�ËÀ¢�Ǯ ǳ̄�ǂǐǠǳ¦�¬Â°�ǞǷ�Ƥ ǇƢǼƬƬǳ�Ƣđ�°ËȂǗÂ��ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�ƨǳƢū¦�¬Âǂƥ�ǒ ƦǼƫ» التجديد هو الذي حيتفظ

ها من من القدمي بعناصره احليوية اليت تستحق البقاء، ألنه هو الذي حيدد حيويتها باستمرار بتمكين

اختاذ أشكاال جديدة تالئم تغري طرائق التفكري وأساليب االستجابة الفنية، وهو الذي يغذيها بعناصر 

�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�¢ǂǘȇ�ƢŠ�ƨǗƢƷȍƢƥ�ƢŮ�ƶǸǈƬǧ�ƢǟƢǈƫ¦Â�Řǣ�ƢǿƾȇǄƫÂ�ƢđƢƦǋ�ǲǏ¦ȂƫÂ�ƢđƢǐƻ¤�®ƾŢ�̈ƾȇƾƳ

.1»من هلا اطراد النموالدائمة التغري من جديد التجارب واملواقف واألفكار والقيم، وبذلك يض

" حممد مندور"وتعد السهولة والوضوح يف لغته الشعرية مسة من أهم مسات شعره، حبيث يرى 

استخدامهم لأللفاظ املألوفة فلست أرى فيه موضع ضعف بل قوة، وذلك األلفاظ املألوفة، وال «أن 

ǯ��ǂǟƢǌǳ¦�² ƢǈƷ¤�ǀǨǼƬǈƫ�À¢�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�ǞȈǘƬǈƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ��ƨǳǀƬƦŭ¦�¾Ȃǫ¢�· ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�°ƾǫ¢�ƢĔ¢�ƢǸ

املهجورة على دفع مشاعرنا إىل التداعي، وقد كثر استعمالنا هلا يف احلياة، فتجددت معانيها، وتلونت 

بلون نفوسنا، فحملت شخصية عاطفية وهذه صفات من أوىل خصائص األسلوب الشعري، بل 

.2»أسلوب األدب بوجه عام

يكثرون من استخدام الكلمات العامية بل على « وإيليا أبو ماضي مثله مثل شعراء املهجر ال

العكس، إنك ال جتد يف دواوينهم إال كل فصيح مليح، وال مانع عندهم، يف الوقت نفسه، من 

اللجوء إىل بعض هذه التعابري العادية إذا وجدوها مالئمة للغرض وافية باملطلوب غري قبيحة أو 

رسالة التجديد والتبسيط واإلبداع، نشرها املهجريون يف زمن كان «، باإلضافة إىل أن 3»سخيفة

األداء فيه تقليداً أو مسخا وتعقيداً، فجاءت احلركة املهجرية بتحرير اللغة ونقلها من وهدة اجلمود إىل 

حياة نشيطة، يعيش فيها األدب مبقدار ما تنبض فيه األفكار واملعاين ال مبقدار ما يرتديه من األزياء 

.255م، ص 1964قضية الشعر اجلديد، املطبعة العاملية، القاهرة، حممد النويهي، -1

.86، ص 1988، 1حممد مندور، يف امليزان، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا، تونس، ط-2
.247سراج، شعراء الرابطة القلمية، ص مجيل نادرة  -  3
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يبدو يل أن سهولة األلفاظ ووضوحها وبعدها عن التعقيد والتكلف دليل صدق التجربة  ،1»غويّةالل

  .الشعرية

ومن األبيات ذات األلفاظ السهلة السلسة الواضحة وحتتوي مضامني عميقة الداللة، ما 

  :اليت يقول فيها) فلسفة احلياة(حوته قصيدة 

َك داءُ ـــــأيـَُّها الشَّاِكــي وَما بِ 

ْيَف تْغُدو إَذا َغَدْوَت َعليَال؟كَ 

إنَّ َشرَّ الُجناِة في األْرِض نـَْفسٌ 

رَِّحيالَ ـتـَتَــَوَقى، قـَْبَل الرَِّحيِل،ال

َوتـََرى الشَّْوَك ِفي الُوُروِد، َوتـَْعَمى

يالَ ــأْن تـََرى فْوقـََها النََّدى إْكل

لٌ ــُهَو ِعْبٌء َعَلى اْلَحَياِة ثَِقي

يالً ــالَحَياَة ِعْبئاً ثَقِ َمْن َيُظنُّ 

َمالٍ ـــَوالَِّذي نـَْفُسُه ِبَغْيِر جَ 

2.َالْ يـََرى ِفْي الُوُجْوِد َشْيئاً َجِميالً 

  .49ص  ،1999، 4عيسى فتوح،مكتبة السائح ط :ترمجة وحتقيقيدح، أدبنا وأدباؤنا يف املهاجر األمريكية،صجورج  -  1
.321-320شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ص ، حجر عاصي -  2
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وكانت للتجربة التأملية يف شعر إيليا أيب ماضي دور كبري يف تطوير لغته الشعرية وجتديدها، 

ء وجاءت حمملة بدالالت شعورية فقد انعكست عليها روح العصر احلديث، فأصبحت لغته أكثر إحيا

�Ņȏƾǳ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�ǺǷ�̈ƾŪ¦�ƪ ƦǈƬǯ¦�ǲƥ��̈ƾȇƾƳ�ƪ ǈȈǳ�Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�· ƢǨǳȋ¦�À¢�ǞǷ��ƨȈǳƢŦÂ

الذي جاءت فيه، فأصبحت اللغة قادرة على تطوير مشاعره، وجتربته التأملية، كما كانت لنزعته 

  .حيةالتأملية دور كبري يف إمداده بكم هائل من األلفاظ املو 

وقد استخدم أبو ماضي بعض األلفاظ املألوفة، إال أن ذلك ّمت يف سياق نفسّي ومجاّيل وداّيل 

¦�ȆǈǻƢǷÂǂǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ŀ�Ƣēȏȏ®�©®ƾǠƫ�Ŗǳ) املساء(خاص فيه نوع من اجلّدة، ومن أمثلتها كلمة 

والفرحة الغامرة وارتبطت بكثري من معاين األلوان والظالل واألضواء والشجي الرقيق واحلزن العميق «

واحلركة والسكون حىت غدت كياناً نابضاً باحلياة والعواطف والذكريات، يتجاوز مدلول الكلمة اللغوي 

.1»والبياين املألوف إىل مدى بعيد

وقد ترددت كلمة املساء يف تأمالته كثرياً وهي حتمل مجلة من اإلحياءات، ومن أمثلتها ما جاء 

:والكهولة، إذ يقول فيها�ǂǸǠǳ¦�ƨȇƢĔÂ�ǲȈƷǂǳ¦�©ȏȏ®�ȄǴǟ�Ȇواليت توح) املساء(يف قصيدة 

كِ ْـــ وَمًة ِفْي ُمْقَلَتيــَهِذْي اَلَهَواِجُس َلْم َتكــُْن َمْرسُ 

ُتِك ِفْي الضَُّحى َورَأيْ  َلَقْد رَأيـْ َنتْيكِ ـــتــُُه ِفْي َوجْ ـــفـَ

َيدْيكِ َلِكْن َوَجْدُتِك ِفْي الَمَساِء َوَضْعِت رَْأَسِك ِفْي 

ْي النّـْفِس اِْكِتئـَـابُ ـَوَجَلْسِت ِفْي عْينْيِك ألغاٌز، َوفِ 

ينَ ــِمثَل اِْكِتئاِب اْلَعاِشقِ 

2ِبَماَذا تـَُفكِّرِين؟...َسْلَمى

.350، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر، ص عبد القادر القط -  1
.56إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص-2
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�ǲǐƬȇ�ƢǷÂ�ƢēƢǧ®¦ǂǷÂ�ƢēƢǬƬǌǷÂ) النور(ومن بني األلفاظ املوحية يف جتربته التأملية كلمة  

يؤلف النور ومشتقاته ومردفاته وما يتصل «أنه " بد القادر القطع"مبعانيها من ألفاظ، حبيث يرى 

مبعانيه من ألفاظ حمورًا هامًا تدور حوله كثري من قصائد الشعراء الرومانسيني، وهم يؤثرون من تلك 

املشتقات واملرادفات ما كان بعيدًا عن الدالالت املادية احملدودة قادرًا على اإلحياء مبعان روحية 

دة، كالشعاع والسىن والألالء واأللق وغري ذلك من األلفاظ احملورية اليت تدور حوهلا ونفسية عدي

.1»املعاين وظالهلا

  ):السجينة(ومن مناذجها يف تأمالت أيب ماضي، كقوله يف قصيدة 

رََآَها َيِحلُّ اْلَفْجُر َعْقَد ُجُفوِنَها

َها تـُبْ  َرُه فـََيُذوبُ ــــــَويـُْلِقي َعَليـْ

َعْن أْعطَاِفَها النُّوَر ُلْؤُلؤاً َويـَْنفُض 

2.ِمَن الَطلِّ َما ُضمْت َعَلْيِه ُجُيوبُ 

  :قوله) العنقاء(وفي قصيدة 

لَِيحسَّ نـُْوَر الشَّْمِس ِفْي َذرَّاتِهِ 

َر ُمقنِّعِ  3.َويـَُقاِبَل النََّسَماِت َغيـْ

  :وقوله أيضا

َوالشَّْمُس ُمْشرَِقٌة يـَُلوُح ُشَعاُعَها

4.اْلُغُصوِن، َكَما تـَُلوُح اْألْنُصلُ َخَلَل 

.354املعاصر، ص ، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب عبد القادر القط -  1
.16إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص-2

.10املصدر نفسه، ص -3
.294نفسه، ص-4
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�ǾƬƥǂš �Ŀ�ƨȈǈǨǼǳ¦�±ȂǷǂǳ¦Â�©ȏȏƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ƣđ�ƪ Ǵš �Ŗǳ¦�ƨȈƷȂŭ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�½ƢǼǿÂ

  .التأملية

كما عكس على لغته الشعرية معجم االجتاه الرومانسي احلزين الذي يعكس روح احلادثة يف 

  ".الغربة الروحية"و" تائه"، و"السآمة"و" الكآبة"الكلمات جتربته التأملية، ومن مناذج هذه 

  ):الشاعر يف املساء(كقول أيب ماضي يف قصيدة 

زِيناً َـــ َلِكنَِّنْي َلْم أَزْل ح

1.ُمْكَتِئَب الرُّوِح ِفْي الَعَالءْ 

  ):بردي يا سحب(وقوله يف قصيدة 

َمْا َعَلى َمْن الَ َيِطْيُق يـََرى

َوْاِدي أْو اِْكِتَئباً ــــْوَر الْ ـــنُ 

َر ِفْي قـََفصٍ ْـــ َما يُِفيُد الطَي

َضاَق َهَذا الَجوُّ أْو رَِحَبا

بـَرِِّدي، يَا ُسُحُب، ِمْن َظَمأي

2.َواْهِطِلي ِمْن بـَْعِد َما َذَهَبا

.58، ص إيليا أبو ماضي، اجلداول-1
.90، ص املصدر نفسه -  2
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  ):يف الفقر(وقوله أيضا يف قصيدة 

َسِئَمْت نـَْفِسْي الَحَياَة َمَع الَناِس،

1.ِمَن األْحَبابِ َوَملَّْت َحَتى 

إن أهم ما متيز به املعجم الشعري يف جتربته التأملية هو ظاهرة التكرار يف العديد من قصائده 

الشعرية، وكان ذو قيمة وداللة وموسيقى واضحة يف لغته الشعرية، وهو ما أسهم يف عمق الفكرة 

، وقصيدة  )الطالسم(قصيدة وحتليل أبعادها، ويف الكشف عن داللته النفسية، ومن أمثلة ذلك يف 

  .وغريها)... فلسفة احلياة(واألمر ذاته يف قصيدة ) ابتسم(

من الظواهر اللغوية البارزة يف معجمه الشعري، فقد تضمنت أبياته " التضمني"كما نالحظ 

لى قد اطّلع ع«التأملية آيات من القرآن الكرمي، بالرغم من أن أبا ماضي يدين باملسيحية إال أنّه رّمبا 

أو بسبب اطالعه على األدب القدمي، وال سيما العصر اإلسالمي منه، أو 2»القرآن الكرمي وتأثر به

  .خمالطة املسلمني يف لبنان ومصر واملهجررمبا بسبب 

  :يف شعر أيب ماضي قوله" التضمني"ومن مناذج 

َواْجَتاَح ُمْجَتاُح الُعُروِش ُمُلوِكَها

َخاِويَهْ َفَكأنـَُّهْم أْعَجاُز َنْخٍل 

أْيَن اْلُقُصوُر الشَّاِهَقاُت َوأْهُلَها

3.بَاَد الَجِميُع َفَماَلُهْم ِمْن بَاِقَيهْ 

.72، ص إيليا أبو ماضي، اجلداول-1

  .34ص ،  1998، 1مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع،طجعفر الطيار الكتاين، إيليا أبو ماضي، -2
.444شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، حجر عاصي -  3
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َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع ﴿: يف قوله تعاىل" ما هلم من باقية"وقوله " أعجاز خنل خاوية"فورد قوله 

فـََهْل تـََرى َلُهْم )7(ا َصْرَعى َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل َخاِويٍَة لََياٍل َوَثَمانَِيَة أَيَّاٍم ُحُسوًما فـَتَـَرى اْلَقْوَم ِفيهَ 

.1﴾)8(ِمْن بَاِقَيٍة 

  :ويقول أبو ماضي

َمْا بَاُل قـَْوِمْي ُكلََّما ِاْسَتْصَرْخُتمْ 

2.َوَضُعوا أَصاِبَعُهْم َعَلْى اْآلَذانِ 

َوِإنِّي ُكلََّما َدَعْوتـُُهْم لِتَـْغِفَر ﴿: وردت يف قوله تعاىل) وضعوا أصابعهم على اآلذان(فجملة 

.3﴾)7(َلُهْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي َآَذاِنِهْم َواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَـُروا اْسِتْكَبارًا

ومن املعلوم أن البنية اللغوية للنص تقوم على الرتكيب النحوي، وهذا الرتكيب يعكس لنا 

  .معينة يف النص نفيد منها يف حتليل النصوص الشعريةدالالت 

لذا سوف أقوم بتحليل جتربة إيليا أيب ماضي التأملية ملدى معرفة هيمنة اجلمل الفعلية أو 

اإلحصائية واتّبعت 4"بوزميان"االمسية فيها، وملعرفة هذا األمر بصورة إحصائية دقيقة طبقت معادلة 

من اإلحصاء «قه هلذه املعادلة على نصوص عربية، حيث استثىن يف تطبي" سعد مصلوح"فيها طريقة 

  :األنواع اآلتية من األفعال

.08-07سورة احلاقة، اآليتان -1

.375شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص حجر عاصي، -2
.07سورة نوح، اآلية -3

الذي اقرتح املعادلة وتطبيقها على نصوص من األدب األملاين يف دراسة نشرت له عام " بوزميان"نسبة إىل العامل األملاين  -  4

.73، األسلوب دراسة لغوي إحصائية، ص سعد مصلوح: ينظرم، 1925
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ƨǴǷƢǯ�ƪ: (األفعال الناقصة-1 ǴǸǠƬǇ¦�¦̄¤�ȏ¤�Ƣē¦Ȃƻ¢Â�ÀƢǯ.(

  .مثل نعم وبئس: األفعال اجلامدة-2

.Ƣē¦Ȃƻ¢Â�®Ƣǯ�ǲưǷ: أفعال الشروع واملقاربة-3

  .ويدخل يف اإلحصاء مجيع ما سوى ذلك من أفعال

ا بالنسبة لعدد الصفات فقد أخرجنا منها اجلملة اليت تقع يف النحو التقليدي صفة سواء أمّ 

.1ذوفحأكانت مجلة فعلية أم امسية أم شبه مجلة متعلقة مب

2:كما اختذت املعادلة الصيغة اآلتية

املعادلة على مجيع جتربة الشاعر التأملية، فقد قمت باختيار عيّنة من ولصعوبة تطبيق هذه 

التجربة التأملية، وراعيت فيها اجلو النفسّي العام لقصائد الشاعر، كما راعيت فيها تنوع املوضوعات 

  .التأملية يف إبداعاته الشعرية

:ومتثلت هذه الّعينة يف مثاين قصائد جاءت على النحو اآليت

  :على قصائد إيليا أيب ماضي موضحة يف اجلدول اآليت" بوزميان"معادلة تطبيق 

.78سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص -1

.77املرجع نفسه، ص - 2

  عدد األفعال       

  = نسبة الفعل إىل الصفة

عدد الصفات
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  القصيدة
عدد 

  األبيات
  نسبة الفعل إلى صفته  الصفة  الفعل

24480412نار القرى

3340075,71يف الفقر

5899214,71الدمعة اخلرساء

4289233,87العنقاء

4078089,75فلسفة احلياة

5053114,82املساء

06100502إن احلياة قصيدة

29560511,2اخللود

إّن ما ميكن مالحظته وانطالقا من تلك التطبيقات أن أبا ماضي ركز على اجلمل الفعلية أكثر 

من اجلمل االمسية، ذلك أن اجلمل الفعلية تدل على احلركة واحليوية والفعالية واالستمرارية وهو ما 

.التجربة التأملية، وقد كان هليمنة اجلمل الفعلية دور فّعال يف مناء التجربة التأملية يتناسب مع مسات

  ):الفاحتة( قصيدة يفيرى إيليا أبو ماضي أن الشعر رسالة ومضمون، حيث يقول 
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َلْسَت ِمنِّْي إْن َحِسْبَت الشِّْعَر أْلَفاظاً َوَوْزناً 

َمْا َكاَن ِمنَّاَخْاَلَفْت َدْرُبَك َدْرِبْي َوِانـَْقَضى 

ِني َهّماً َوُحْزناً ــــــالّ َتفْــ فَاْنطَِلْق َعنِّْي لِئَ 

َياَي َمْفَنى 1.َواتَِّخْذ َغْيِري رَِفْيقاً َوِسَوى ُدنـْ

يدل على اهتمامه باملعىن واملبىن يف كتابته اإلبداعية، فالشعر لديه ليس مقصورا فمنهجه هذا   

أيب ماضي، وال اهلدف منه كسب الرضى، بل التجربة الشعرية على اللفظ والوزن، كما صرح بذلك 

لديه تسمو عن هذا وذاك، واملدقق يف شعر أيب ماضي يالحظ بعض اهلفوات اللغوية والنحوية اليت 

ƨȇǂǠǌǳ¦�ǾƬǻƢǰǷ�ǺǷ�ǖŢ�ȏ�ƨǴȈǴǫ�ƢĔ¢�ȏ¤�®ƢǬǼǳ¦�Ƣǿǀƻ¢.

ى يصدقه هو، وأنه ما يعجب الناس من صفاء لغة أيب ماضي، أمر«يشري طه حسني إىل أّن 

لست أزعم أن لغة الشاعر رديئة : غري راٍض عن لغة أيب ماضي؛ ألنه يراها غري صافية، حيث يقول

.2»أو منكرة، ولكنها تقارب الرداءة أحياناً، حىت توشك أن توغل فيها إيغاالً 

مث  »لغة أيب ماضي تقارب الرداءة أحيانا«تناقض فكيف يقول " طه حسني"ويبدو أن مقولة 

�ƢĔ¢�̈ǂǋƢƦǷ�¾ȂǬȇ» ًتوشك أن توغل يف الرداءة إيغاال«!!

أليب ماضي وغريه من املهجريني ردة فعل من بعض النقاد، وال سيما " طه حسني"وأثار نقد 

إن أخذنا على شعراء املهجر ما نسميه ضعف العربية يف األسلوب، «: الذي يقول" حممد مندور"

řǻȋ��ƢȀǼǟ�ǞǴǬǻ�À¢�Ƥ Ÿ�ƨǸē�ǽǀǿÂ كلما أمعنت النظر يف ألفاظهم وتراكيبهم مل أجد هلا مثيًال يف

شعرنا احلديث، من حيث الدقة والقدرة على إثارة اإلحساس، نعم خيطئون يف النحو أو الصرف، 

.400شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، يحجر عاص -  1
.3/195، حديث األربعاء، جطه حسني -  2
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وإّمنا يعيب األسلوب عدم التجديد ... ولكن هذه يف نظري أشياء نادرة هلا نظائرها عند أكرب الكتاب

.1»وتلك عيوب ال وجود هلا يف شعرهم أو العجز عن اإلحياء،

ممّا ال شبهة فيه أن لغة أيب ماضي مل تكن سليمة كل السالمة أول «فريى أن " زهري مريازا"أّما 

نشأته األدبية وحىت بعد أن أصدر ديوانه الثاين، ومل تكن بالتايل فاسدة كل الفساد، وإمنا كانت 

.2»لشاعر من لغتهسليمة ال ختلو من خطيئات تدل على عدم متكن ا

لقد اتضح لنا من خالل دراسة اللغة الشعرية يف هذا الفصل ما للغة الشعرية من أثر إثرائي 

فّعال يف جتربة الشاعر التأملية من جهة، وما للنزعة التأملية يف شعره من دور ممّيز يف مناء وتطوير لغته 

:الشعرية من جهة أخرى، وميكن تسجيل ذلك يف النقاط التالية

.تنبيه ملبادئ اجتاه الرومانسي الذي يدعو إىل التجديد شكالً ومضموناً -

  .سهولة اللغة والبعد عن الغموض والتعقيد-

  .بروز النزعة التفاؤلية واإلنسانية عنده-

  .توظيف عناصر الطبيعة خلدمة جتربته الشعرية-

  .ترابط أجزاء القصيدة من خالل الوحدة العضوية واملوضوعية-

  .الفلسفية لإلنسان والكونالنضارة -

.68، يف امليزان، ص حممد مندور -  1
  .34ص  ،1963شعر ودراسة، دار اليقظة للتأليف والرتمجة والنشر، زهري مريزا، إيليا أبو ماضي شاعر املهجر األكرب، -2
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  .الصورة الشعرية: اثاني

�¾Ƣū¦�Ȃǿ�ƢǸǴưǷ�ƢēƢƳƢƷ�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ǆ ǨǼǴǳ�œǴƫ�Ŗǳ¦�ÄȂǤǴǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦�¾Ƣǰǋ¢�Ȅǫ°¢�ǂǠǌǳ¦�ËƾǠȇ

  .فالشعر يصدر من خالل عواطف الشاعر... بالنسبة للرسم، النحت، واملوسيقى وغريها

يلجأ الشاعر إىل استخدامها يف بناء قصيدته، وتعد الصورة الشعرية أهم وأبرز األدوات اليت 

.وذلك قصد جتسيد خمتلف أحاسيسه ومشاعره، والتعبري عن أفكاره وتصوراته

إّن املضطلع لألدب العريب القدمي، يدرك ال حمالة أن مفهوم الصورة الشعرية ل يس ما نتداوله 

مل حيفل بالصورة الرامزة «اآلن، على الرغم من أن الشعر العريب القدمي حافل بضروب التصوير، إالّ أنّه 

لصورة الشعرية غري بتجارب أو أطراف عن جتارب الشاعر إّال يف النادر لكن هذا مل مينع من ظهور ا

الرامزة، أعين الصورة اليت ترسم مشهدًا أو موقفًا نفسيًا ووصفًا مباشراً، وكذلك الصورة اخليالية اليت 

  .ويبقى استخدام الصورة الشعرية خيتلف من شاعر إىل آخر .1»تكسب املعىن خصوبًة وامتالء

م الصورة ذو عالقة باإلطار مفهو " عبد القادر القط"أما يف النقد العريب احلديث، فقد جعل 

الشكل الفين الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن «اخلارجي للغة، فالصورة الشعرية عنده تتمثل يف 

ينظمها الشاعر يف سياق بياين خاص ليعرب عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة يف 

�ŗǳ¦Â�ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ�ƢēƢǻƢǰǷ¤Â�ƨǤǴǳ¦�©ƢǫƢǗ�ƢǷƾƼƬǈǷ��̈ƾȈǐǬǳ¦�» ®¦ŗǳ¦Â�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦Â�̧ ƢǬȇȍ¦Â�Ƥ Ȉǯ

.2»والتضاد، واملقابلة والتجانس وغريها من وسائل التعبري الفين

  .81ص ، 2014، 1دار العودة، طلألدب،، التفسري النفسي عز الدين إمساعيل -  1
.392، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر، ص عبد القادر القط -  2



  خصائص اللغة التأملية في شعر إيليا أبي ماضي......................................الفصل الثالث

145

يشاطره الرأي، والذي يرى هو اآلخر أن الصورة الشعرية " علي البطل"ويف السياق ذاته، جند 

Ƅ¦�ŃƢǠǳ¦�Ǧ«عبارة عن  Ǭȇ��̈®ƾǠƬǷ�©ƢȈǘǠǷ�ǺǷ�ÀƢǼǨǳ¦�¾ƢȈƻ�ƢĔȂǰȇ�ÄȂǤǳ�ǲȈǰǌƫ سوس يف

.1»إىل جانب ما ال ميكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية... مقدمتها

للصورة أثر بارز يف التعبري عن التجربة الشعرية «انطالقا من النص األول والثاين نستنتج أن 

للشاعر، فهي أداته القادرة على االبتكار وجتديد املعاين، إذ بواسطتها يستطيع املبدع بّث خمتلف 

أحاسيسه وأفكاره وخواطره يف شكل فّين ممّيز، كما أن التجربة الشعرية ال تكتمل إال من خالل حتقق 

الوسيلة «لتبقى بذلك الصورة الشعرية  2»التأثري يف نفس املتلقي ومن خالل اإلبداع يف رسم الصورة

الفنية الوحيدة اليت تتجسد  الوسيلة«3�ƢËĔ¢�ƢǸǯ»الفنية اجلوهرية لنقل التجربة يف معناها اجلزئي والكلي

ǾǨǗ¦ȂǟÂ�ÀƢǼǨǳ¦�°Ƣǰǧ¢�Ƣđ«4 . فهي عملية تفاعل متبادل بني الشاعر واملتلقي لألفكار واحلواس من

  .خالل قدرة الشاعر على هذا التفاعل بلغته الشعرية

الصورة الشعرية جوهر الشعر وأداته القادرة على اخللق «أّن " مدحت سعد اجلبار"يؤّكد 

لتحوير والتعديل ألجزاء الواقع، بل الّلغة القادرة على استكناه جوهر التجربة الشعرية وابتكار، وا

االجتاه إىل دراستها «ويصبح حينئذ  5»وتشكيل موقف الشاعر من الواقع، وفق إدراكه اجلمايل اخلاص

.6»يعين االجتاه إىل روح الشعر

.30هـ، ص 1401، 2علي البطل، الصورة يف الشعر العريب املعاصر، دار األندلس، بريوت، ط-1
.68م، ص 1979، 2العلوم، القاهرة، طعلي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية، مكتبة دار : ينظر -  2

.417النقد األديب احلديث، ص غنيمي هالل،-3
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-4

.06، ص 1984مدحت سعد اجلبار، الصورة الشعرية عند أيب القاسم الشايب، الدار العربية للكتاب، -5
  .238ص ، 1996، 1دار الشروق، ط، فن الشعر، إحسان عباس -  6
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ره، بل هي لّب العمل الشعري فالصورة الشعرية ليست إضافة يلجأ إليها الشاعر لتجميل شع

.الذي جيب أن يتّسم بالرّقة، والصدق واجلمال، وتعد عنصراً من عناصر اإلبداع يف الّشعر

إذ هو امللكة اليت  اخليال، فهو مصدرها؛«تقوم الصورة الشعرية على عنصر مهم يتمثل يف 

من خلفه مالمح نلمح «كما أننا نستطيع أن   ،1»يستطيع من خالهلا األديب أن يؤلف صورة

ونسمع من ورائه هدير احلياة الكربى يدوي بكل عنف وشد، وهو هذا الفن وأسرة الفكر،  الفلسفة

.2»الذي تندمج فيه الفلسفة بالشعر، ويزدوج فيه الفكر باخليال

ال بّد من اإلشارة إىل أّن الصورة الشعرية مرتبطة باخليال؛ فهي وليدة خيال الشاعر وأفكاره، 

�ǾǴǬǟ�Ŀ�ƢǷ�«¦ǂƻȍ�ǾƬǬȇǂǗ�ƢĔȋ�ŘǠŭ¦�®ƢǠƥ¢�«¦ǂƼƬǇ¦Â� ƢȈǋȋ¦�Ǧاخليال  يتيحإذ  Ǵƻ�¾Ȃƻƾǳ¦�ǂǟƢǌǴǳ

وقلبه إىل احمليط اخلارجي كي يشارك فكرته إىل املتلقي وكان للصورة دور بارز ومؤثر يف جتربة إيليا أيب 

�Â�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�ȆǷƢǼƬǳ�ƢƦǐƻ�Ƣǻ¦ƾȈǷ�ƨȈǴǷƘƬǳ¦�ǾƬƥǂš �ƪ ǻƢǯ�Ʈ ȈƷ��ƨȈǴǷƘƬǳ¦�ȆǓƢǷƢēǂǧÂ.

إىل أن " إيليا أيب ماضي بني التجديد والتقليد"من خالل مؤلّفه " طالب زكي طالب"يذهب 

من يطالع شعر أيب ماضي يعيش يف عامل من الصور الفواتن اليت استوحاها الشاعر من الطبيعة «

ǼƬǨǳ¦Â� ƢȀƦǳ¦�ƶǼĐ¦�ƶȈǈǨǳ¦�ǾǳƢȈƻ�ǺǷÂ�®ȂƳȂǳƢƥ�ǪȈǸǠǳ¦�ǾǇƢǈƷ¤�ǺǷ�ƢȀȈǴǟ�¾ƾǇ¢Â�̈ƢȈū¦Â�ǽǀǿÂ��ƨ

.3»الصور العميقة اإلحساس تبدو يف لوحات فنية غاية يف الروعة

.167م، ص 1988، 7شوقي ضيف، يف النقد األديب، دار املعارف، القاهرة، ط-1
/1995، 1دار الكتب العلمية، طعليه أمحد حسن بسج، : ترمجة وحتقيقالقاسم الشايب، اخليال الشعري عند العرب،  وأب -  2

  .26ص 
.236، إيليا أبو ماضي بني التجديد والتقليد، ص طالب زكي طالب -  3



  خصائص اللغة التأملية في شعر إيليا أبي ماضي......................................الفصل الثالث

147

وتعد الطبيعة مصدراً ملهماً للكثري من هذه الصور الشعرية يف نزعته التأملية، كما أن صوره مل 

تكن مقتصرة على الطبيعة فحسب وإمنا صور جبانبها مشاهد أخرى مرتمجة لكثري من األحاسيس إىل 

  .ةصور فنية ملموس

  :الصورة في البناء العضوي للقصيدة 2-1

وال بد من أن تكون الصور عضوية يف التجربة الشعرية، وإّال تكون مضطربة بسبب تنافر 

أجزائها يف داخلها أو تنافيها مع الفكرة العامة أو الشعور السائد يف التجربة نفسها، ومن اخلطر 

.1مبكان يتناقض بعضها مع بعض

البناء العضوي لدى شعر إيليا أيب ماضي، فقد تنوعت إال أن أصل  أما خبصوص الصور يف

الصورة الشعرية قد تكون مفردة أو جزئية، مث تتكون منها بقية الصور يف القصيدة لترتجم جتربة 

الشاعر التأملية يف شعر، وفيما يلي توضيح لبعض مناذج من أمناط الصور الشعرية من خالل جتربة 

  .الشاعر التأملية

تؤدي الصورة الشعرية وظيفتها قصد إيصال املعىن، وجب إتباع طرق عديدة تتجسد يف  وكي

...جمموعة من األبعاد الوظيفية كالتشبيه، االستعارة، والكناية

  :وتتشكل الصورة الشعرية بعدة مستويات منها

  ): الجزئية(الصورة المفردة -أ 

�ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢǷȂǬǷÂ�ƢȀƬǸȈǫ�Ƥ ǈƬǰƫ�Ŗǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ȇǿ�ƶǸǴŠ�ȆǨƬǰƫ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��®ǂǨǼǷ�ǲǰǌƥ

.واحد يربط بني املشبه واملشبه به، وال يتجاوز تركيبها البيت أو البيتني

.422غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص -1



  خصائص اللغة التأملية في شعر إيليا أبي ماضي......................................الفصل الثالث

148

بارز ومؤثر يف النزعة التأملية يف شعر إيليا أيب ماضي فهي وللصورة اجلزئية املفردة حضور 

.ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�̧ȂǸů�Ŀ�Ƣđ«1األلوان واخلطوط يف الرسم هلا ماديتها وكثافتها ووضعها اخلاص «مبثابة 

انطالقا من دراسيت لتجربة إيليا أيب ماضي ثبت أن الصور املفردة تقوم معظمها على التشبيه 

واالستعارة، وبشكل خاص على االستعارة يف تشكيل الصورة الشعرية، وفيما يلي توضيح لكّل 

  :منهما

مل يبق غري (ماضي التأملية يف قصيدته ومن مناذج الصور املفردة التشبيهية يف جتارب إيليا أيب 

  ):الكأس

َوَأَرى السََّعاَدَة الَ ُوُصوَل لَِعْرِشَها

ِإالَّ بِأْجِنَحٍة ِمَن الَوْسَواسِ 

َفَكأنََّما هَِّي ُصورٌَة زَيِْتيَّةٌ 

2.لِلشَّطِّ ِفْيِه َمَراِكٌب َوَمَراِسي

يشغل بال مجيع الناس ويسعون إليه إّن السعادة عنوان الفرح يف القلوب، وهي اهلاجس الذي 

بكل ما فيهم من طاقة وحياة ألن من يعيش سعيدًا يكن مرتاح البال، هادئ النفس، ال يشغله أي 

أمل أو همٍّ أو غمٍّ وتتجلى معاين السعادة يف الكثري من أمور احلياة وال ميكن أن تكون حمصورة يف 

Ƭű� Ȇǋ�Ŀ�Ǿƫ®ƢǠǇ�ǽŚǣ�ƾŸ�ƾǬǧ��ǖǬǧ�ÇƾƷ¦Â� Ȇǋ�ƢËĔƜǧ�̈®ƢǠǈǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�Ǧ ǴƬƻ¦�ƢǸȀǷ�Ǻǰǳ��Ǧ Ǵ

.تعّرب عن الفرح والرضا وصفاء البال

.416غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، ص -1
  .202ص  ،شرح ديوان إيليا أبو ماضي، حجر عاصي -  2
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والسعادة بالنسبة إليليا أيب ماضي ضرب من اخليال، فقد شبه السعادة بصورة زيتية لشاطئ 

مليء باملراكب واملراسي، كما أن البحر ما هو إال حبر احلياة، وأّما املراكب واملراسي على هذا الشاطئ 

ي عبارة عن أعمالنا يف هذه احلياة، وتشبيه أيب ماضي للسعادة بالصورة الزيتية يوحي لنا بأن هذه فه

.السعادة ما هي إالّ يف احلقيقة ضرب من الوهم واخليال

ووفق فلسفته للحب يرى أن إيقاظ هذا الشعور ال ميكن إّال باحملّبة، مصّورًا أمهية احلب يف 

  ).كن بلسما(جاء يف قصيدته احلياة اإلنسانية، وهو ما 

هي الدعوة إىل التفاؤل وكذا اإلجيابية ) كن بلسما(إّن الفكرة العامة اليت تنطلق منها القصيدة 

واإلفادة من مظاهر الطبيعة لإلقبال على اخلري والعطاء، ويؤكد الشاعر أن السعادة شعور ذايت يف 

ووقتما شاء، حبسب الظروف اليت يعيشها، النفس إذ يستطيع اإلنسان أن يكون سعيدًا حينما يشاء 

  :حيث يقول فيها

ــَّ أْيِقْظ ُشُعوَرَك بِاْلَمَحب ِة إْن َغَفاـ

َلْوالَ الشُُّعوُر الّناُس َكانُوا َكالدَُّمى

ْصراً ــوُخ قَ ـــــــأْحِبْب فـَيَـْغُدو اْلكُ 

1.نـَيِّراً وأْبِغْض فـََيْسُمْو الَكْوُن ِسْجناً ُمْظِلماً 

انطالقا من هذه األبيات جند أن الشاعر حيذرنا من انعدام الضمري وغفوة مشاعر اخلري فينا 

ولو لربهة واحدة، إّمنا علينا أن نبقي مشاعرنا متيقظة دومًا للحّب، فلو ال تلك املشاعر لكنّا أمثال 

ين هلم اخلري، لنجد واليت ال حياة فيها، ألجل ذلك دعا الشاعر إىل حمبة الناس والتم) الدمى(األلعاب 

.350شرح ديوان إيليا أبو ماضي،  ص ، حجر عاصي -  1
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يف املقابل الدنيا واسعة مليئة بالتفاؤل واخلري، وعلى العكس من ذلك فإذا أردنا أن تكون تلك الدنيا 

  .مبثابة السجن فما علينا إال جتربة البغض واحلسد لآلخرين

  :واليت يقول فيها) الفقري(أما يف قصيدته 

نـَْفٌس أقَْاَم الُحْزُن بـَْيَن ُضُلوِعهِ 

َر َذاِت ِضَياءٍ َواْلحُ  1.ْزُن نَْاٌر َغيـْ

هنا شّبه إيليا أبو ماضي احلزن الذي خييم بني ضلوع الفقري بالنار احلارقة، ذلك أن كالمها 

يسبب احلرقة وكذا العذاب، ومن شأن هذه الصورة أن حترك مشاعر الشفقة والعطف واإلنسانية اجتاه 

  .هؤالء الفقراء

فقد رسم إيليا أبو ماضي صورة تقليدية ) وال يستجلباحلسن ال يشرى (أّما يف قصيدته 

:حملبوبته، إذ يقول فيها

بـَْيَضاُء نَاِصَعٌة َكأنَّ َجِبينَـَها

َهبُ  2.ُصْبٌح َوَطّرتـََها َعَلْيِه َغيـْ

واحلب عند إيليا أيب ماضي يتسامى بالشفافية ليصل إىل درجة التصوف، ومعظم دواوينه 

Äǀǳ¦�Ƥ ū¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�ƨǴǧƢƷ يشكل تياراً متجدداً يف حياة الشاعر يلّون احلياة يف وجهه باخلضرة

املثمرة، فيقبل على الناس، وجيابه جّل الصعاب وحينما يعرب أبو ماضي عن احلّب باإلشراف يف 

.47شرح ديوان إيليا أبو ماضي،  ص ، حجر عاصي -  1
.64نفسه، ص  رجعامل -  2
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�ƢËǷ¢Â��ƶȈƸǐǳ¦�Ǫȇǂǘǳ¦�ǀƻƘȇ� ȂǓ�ƢĔƘǯÂ�Ƥ ƸǴǳ�ƢȀũ°�ƨȈǣȐƥ�ƨǸȈǫ��śƬǸȈǫ�ƶǸǴǻ�ƢǼǿƢȀǧ�ǆ ǨǼǳ¦

.نفسية ذلك أّن اّلذي ال حيب نفسه ال يعرف اهللالقيمة الثانية فهي 

وّسع إيليا أبو ماضي مفهوم الكرم عنده والذي ال يقتصر على املال وفقط، بل إىل أبعد من 

  :واليت يقول فيها) الكرمي(ذلك، وهو ما جاء يف قصيدته 

:أالَ َتْصُف اْلَكرِيَم لََنا؟ فـَُقْلُت َعَلى الَبِدْيه:قَْاُلوا

1.يِع، ُتِحبُُّه لِْلُحْسِن ِفْيهِ ـــــرَّبِ ــالــكَ ـاْلَكرِيَم لَ إنَّ 

يتضح وبشكل قاطع من خالل هذه األبيات أن مفهوم الكرمي لدى الشاعر جتاوز حدود 

الكرم باملاديات إىل القيم املعنوية، وما يلفت االنتباه من خالل هذا البيت الشعري الذي يوجز فيه 

رقني، فهو ال يكف عن العطاء البا فالكرمي بأنّه كالورود ينفح بالشذا حىت أنو إيليا رسالته حني يشّبه

اإلجيايب، باإلضافة إىل أنّه ال يستثين أحداً حىت أولئك الذين يعتدون عليه وجيتثون شأفته طمعاً وظلماً 

.وهو يفوح هلم بأريج ذاته العطرة، ألنه ذلك من شيمته أصله

من صور إيليا أيب ماضي املفردة كانت يف جمملها، فيها حماكاة وما ميكن مالحظته أن كثريًا 

  .واضحة للشعر العريب القدمي

وقد اعتمد الشاعر يف الصور التأملية على االستعارة وذلك قصد جتسيد املعاين وتشخيصها، 

  ):ابتسم(وخبصوص الصور االستعارية املفردة لدى أيب ماضي، ما ورد يف قصيدته 
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َوَتَجهََّما!»َماُء َكِئيَبةٌ ـــالسَّ «:قَْالَ 

َتِسْم َيْكِفي الَتَجهُُّم ِفْي السََّما:قـُْلتُ  1!ِابـْ

حتمل القصيدة يف أعماقها معاين األمل واإلجيابية اجتاه املشاكل والعوائق اليت يصادفها 

تها، اإلنسان فتحيط به وتؤثر على حياته هذه املشاكل أبان الشاعر عن خربة واحرتافية يف معاجل

  .فلعب دور الطبيب النفساين واملرشد االجتماعي برباعة

فأبو ماضي شّخص الّسماء عن طريق االستعارة املكنية، فالكآبة صفة من صفات اإلنسان 

�ǽǀǿ�ƪ ǈǰǠǻƢǧ�ǽ°ƾǏ�Ŀ�ÀǄū¦Â�ƨƥƖǰǳ¦�ǲǤǴǤƫ�ÃƾǷ�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ� ƢǸǈǴǳ�ǾǐȈƼǌƫÂ

  .الصورة القامتة على كل ما حييط به

فتجلى فيها االستعارة املكنية، وذلك حينما ذهب إىل البحر كي ) الطالسم(قصيدة أما 

:يستنطقه عن أسرار الوجود، إالّ أّن البحر سخر منه ضاحكاً، ويقول فيها

:َضِحَكْت أْمَواُجُه ِمنِّي َوقَْاَلتْ 

2!َلْسُت أْدِري

فكيف الشاعر يريد قمة السخرية، " ضحكت أمواجه"تكمن االستعارة املكنية يف قوله 

  ! اإلجابة ممن ال يعي وال يعقل؟

.349، ص شرح ديوان إيليا أبو ماضي، حجر عاصي -  1
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  ):وداع وشكوى(ويقول يف قصيدة 

ْم نـَُعلِّْل بِاللَِّقاِء نـُُفوَسَناـــَلْو لَ 

1.َكاَدْت َمَع اْلَعبَـَراِت أْن تـََتَدفـََّقا

وهنا يصّور الشاعر ففي هذا البيت جتسيد للنفس، فبالعادة التدفق يكون للشيء امللموس، 

.موقف الوداع وثقله على فؤاده حىت كادت نفسه تتدفق مع عرباته أملاً ووجعاً شدة 

كما يصّور يف قصيدته السابقة اجلهالة اليت تغلغلت يف أرض بالده بينما العلم أصبح مطأطأ 

:الرأس، إذ يقول

َلَها َمَشِت الَجَهاَلُة ِفْيِه َتْسَحُب َذيـْ

2.ُمْطرِقاً تِْيهاً، َورَاَْح الِعْلُم َيْمِشي 

يف هذا البيت صّور إيليا أبو ماضي مدى انتشار اجلهالة يف بالده بصورة الفتاة اليت متشي 

�¼ǂǘǷ�ȆǌŻ�Äǀǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�̈°ȂǏ�ǶǴǠǴǳ�°ƢǠƬǇ¦Â��Å¦ËŐǰƫÂ�ƢȀȈƫ�² ƢǼǳ¦�¿ƢǷ¢�ƢĔƢƬǈǧ�ǲȇ̄�Ƥ ƸǈƫÂ

  .العلم وإنكاره الرأس، وهذه الصورة خمزية تصّور الواقع األليم النتشار اجلهل يف بالده وخذالن

  ):الزمان(ويف قصيدة

َوإَذْا اْلَفَتى لَِبَس اْألََسى َوَمَشى ِبهِ 

3.أنََّما قَْاَل لِلزََّمِن ِاْقعدِ ـَـــ كَـ ف

.270، ص إيليا أبو ماضي، اجلداول-1

.272املصدر نفسه، ص -2
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ȂǏ�ȆǿÂ��²°̈�هنا شخص إيليا  ƢƦǴǳ¦�ƨǨǏ�ȄǇȌǳ�°ƢǠƬǇ¦�ƢǸǼȈƷ�®ǂĐ¦�ŘǠŭ¦�ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢

.له، ليفقد بذلك قيمته من احلياة تعكس مدى التصاق األسى وتغلغله بنفس الفىت عندما استسلم

:الصورة المرّكبة-ب 

وهي اليت تتكّون من جمموعة من الصور اجلزئية يف تشكيلها للتجربة الشعرية، فقد تضم 

�ÃƾǷ�Ǯ ǳǀƥ�ǶǰƬŹ�ƢǷÂ�̈ƾƷ¦Â�ƨƦËǯǂǷ�̈°ȂǏ�ǺǷ�ǂưǯ¢�Ƣđ�Ƕǔƫ�ƾǫ�ƢǸǯ��̈ƾƷ¦Â�ƨƦËǯǂǷ�̈°ȂǏ�̈ƾȈǐǬǳ¦

التأملية، ومن مناذج الصورة املركبة يف تأمالت إيليا أيب ماضي، حاجة الشاعر يف التصوير لرصد جتربته 

:، يقول فيها)أنفس العشاق(ما جاء يف قصيدته 

يَْا َصاِحِبْي، إنَّ اْلَخَواَء ُهَو اْلَعَذاُب اْألْعَظمُ 

ِزٌل ُمتَردِّمُ ـــاْلَمَحبَِّة َمنْ ـــــَقْلُب إالَّ بِ ـألْ 

لِلسََّعاَدِة ُسلَّمُ ِهَي لِْلِجَراَحِة َمْرَهٌم، ِهيَ 

ِهَي ِفْي النُُّجوِم تَألٌُّق، ِهَي ِفْي الَحَياِة تـََرنُّمُ 

ِهَي أنـُْفُس اْلُعشَّاِق ِفْي َغَسِق الدَُّجى تـََتَبسَّمُ 

1.تـََتَبسَّمُ 

فاحلب يف نظر إيليا أيب ماضي سّلم السعادة، ومرهم اجلراح، والقلب عنده إذا خال من احملبة  

م اخلرب، وباحملبة تتألق النجوم، وترمن احلياة وتبتهج، وهذه الصور املركبة للحب تدّل كاملنزل املتهد

  .على أمهية احلب يف وجدان الشاعر وعلى فعاليته يف إسعاد البشرية

  .331ص  إيليا أبو ماضي،شرح ديوان  ،حجر عاصي -  1
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:، فيقول)العنقاء(ومن مناذجه للصور املرّكبة ما ورد يف قصيدة 

هُ َـــ َفَكأنَِّني اْلُبْسَتاُن َجرََّد نـَْفس

زَْهرِِه اْلُمتَـنَـوِِّع اْلُمَتَضوِّعِ ِمْن 

لُِيِحسَّ نـُْوَر الشَّْمِس ِفي َذرَّاتِهِ 

َر ُمَقنَّ ـــَويـَُقْاِبَل النََّسَماِت غَ  عِ ـيـْ

َيْمِشي َعَلْيِه ِمَن اْلَخرِيِف ُسَراِدقٌ  فـَ

اِن البْلَقعِ ـَكاللَّْيِل َخيََّم ِفْي اْلَمكَ 

ِجْسَمهُ وََكأنَِّني اْلُعْصُفوُر َعرَّى 

ِق اْلُمتَـَلمِّعِ ـِمْن رِْيِشِه اْلُمتَـَناسِ 

لَِيِخفَّ َمْحَمُلُه، َفَخرَّ إَلى الثـََّرى

َر ُمروِعِ  1.َوَسطَا َعَلْيِه النَّْمُل َغيـْ

يف أثناء زهده يف حياته، رأى إيليا أبو ماضي نفسه انطالقا من صورتني مركبتني قد قُتلت 

ل يف صورة بستان جمرد من الزهر واألوراق فكان عرضة للشمس فيهما احلياة، فأما األوىل فتتمث

وللرياح حىت أصبح أسودًا جافًا حمرتفا ال نفع له، يف حني تتمثل الصورة الثانية يف عصفور خال 

  .جسمه من الريش فأصبح فريسة سهلة ألصغر احلشرات كالنمل

.262شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، حجر عاصي -  1
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املركبة املتتالية اليت تصّور حال جمموعة من الصور ) األسطورة األزلية(كما تتجسد يف قصيدة 

جمموعة من الشخصيات غري القانعة حباهلا يف هذه احلياة، ومن بني هذه الشخصيات الفىت، إذ 

  :يقول

يَْا َربِّ إنَّ الصَِّبا:قَْال اْلَفَتى

يْ ـَمْصَدُر أْحَزاِني َوآَالمِ 

َدَماــــْونِقاً بـَعْ ــأْلَبْسِتِنيِه مُ 

َماِميي َوأعْ َوالِ ـــأْبَالُه أخْ 

َوَصاَر ِفي َمْذَهِبِهم َعْصُرهُ 

امِ ــَرَة زَالٍَّت َوآثَ ـــــــْـ تــفَ 

ُهمْ ـَوَحْاالَتُ فَْاْختَـَلَفْت َحْاِليْ 

َواِميـْـــ ْيِر أقـَكأنَِّني ِفي غَ 

َفْدَفدٍ ِفْي َوِصْرُت َكاْلَجْدَولِ 

امٍ ــَن أْصنَ ــأْو َشاِعٍر َما بـَيْ 

ُر َلحْ  مْ ــَوَدٌم ِعْنَدهُ ٌم ـَوالطَّيـْ

َعامِ ــِدي غَ ــَولَْيَس ِعنْ  َر أنـْ 1.يـْ

.448شرح ديوان إيليا أبو ماضي، ص ، حجر عاصي -  1
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إن املغزى هنا يكمن يف أن الناس قد ضجوا مرة بالشكوى إىل اهللا ووّدوا لو أعاد تكوينهم من 

جديد، فنزل ذو اجلالل على مشيئتهم وهبط إليهم يف ليلة قمراء يسمع إىل شكواهم، فتقدم كل 

املتقدمني شاب ناقم على حظه من احلياة، ألّن اهللا قد جعله شاباً واحد منهم بشكواه وكان أّول 

يعيش بني مجاعات من الشيوخ ال يرون يف الشباب إال طيشًا ورعونة فهو ألجل ذلك يريد أن يسرع 

.به الزمن ليغدو شيخاً حكيماً 

اء، كما حتتوي القصيدة على مناذج من الصور املركبة وتتواىل يف رسم شكوى الشيخ، واحلسن

.باإلضافة إىل اجلارية والفقري والغّين واألبله  واألديب

  ):املساء(أّما الصورة احلسّية ذات املرمى النفسي فتتجسد يف قصيدته 

الُسُحُب تـَرُْكُض ِفْي الَفَضاِء الرَّْحِب رَْكَض اْلَخائِِفينَ 

الَجِبينِ َة ــــَراَء َعاِصبَ ــــَوالَشمـــُْس تـَْبُدو َخْلَفَها َصفْ 

نَ ــِديْ ـــوُع الزَّاهِ ُـــ ْيِه ُخشـــٌت فِ ـَوالَبْحُر َساٍج صــامِ 

ِق اْلَبِعْيدِ ــــْي األُفُ ـاِن فِ ـــاِك بَاِهَتتَ ــــا َعْينـــَلِكَنمَ 

ِبَماَذا تـَُفكِّرِيْن؟...َسْلَمى

1َسْلَمى َبَماذا َتْحُلِميْن؟

ففي هذه األبيات يصف الشاعر منظر الغروب وحلول املساء مبّينًا نفسية سلمى ومشاعرها، 

فالّسحب تركض يف الفضاء الرحب استعارة مكنية إذ صّور السحب بإنسان جيري ويركض فحذف 

.411شرح ديوان إيليا أبو ماضي،  ص ،حجر عاصي -  1
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املشّبه وأبقى على شيء من لوازمه تركض وهي سّر مجاهلا التشخيص، كما توحي بسيطرة اخلوف 

  .ى نفس سلمىواالضطراب عل

أّما ركض اخلائفني فهي تشبيه إذ شّبه الّسحب بركض اإلنسان اخلائف والذي يوحي باخلوف 

  .والقلق

.يف حني تتمثل االستعارة املكنية يف عبارة الشمس تبدو خلفها عاصبة اجلبني من شّدة األمل

بعض مكونات  ربط إيليا أبو ماضي بني الطبيعة احلزينة والنفس الكئيبة من خالل نظره إىل

الطبيعة كي تتناسب مع اجلّو النفسّي لسلمى احلزينة املكتئبة املتمثلة للتشاؤم فهي ساهرة تفكر تفكري 

املستسلم للتيه والضياع وهي صورة كلّية رمسها الشاعر لنقل مشاعره وأحاسيسه من أجل رسم مشهد 

.عام بألفاظ بسيطة وعاطفة جّياشة
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  :تمهيد

ال شك أن أبا ماضي قد وصل إىل منتهى نضجه الشعري ففي ديوانيه اجلداول واخلمائل ومن 

يف قسم كبري من قصائد اجلزء الثاين من دواوينه الثالثة غنّية بالقصائد اجلياد اليت تعد من عيون قبله 

�ƢđȂǴǇ¢�Ǧ،الشعر ǘǳÂ�̈ƢȈū¦Â�ƨǠȈƦǘǳƢƥ�² ƢǈƷȍ¦�ĿÂ�ňƢǈǻȍ¦�°ȂǠǌǳ¦�Ŀ�ǂǧ¦Ȃǳ¦�ƢȀƟƢǼǤƥ�±ƢƬŤ�Ŗǳ¦Â

ابة أن يرتدد اسم وبعد خياهلا ومجال صورها مما يندر أن جيتمع كله لشاعر واحد، ولذلك ال غر 

�Ƣđ�ŘǤƬƫÂ�Äƾȇȋ¦�ǽƾƟƢǐǫ�Ǧ ǫȐƬƫ�À¢Â�§ Ƣƴǟȍ¦� ǲŠ�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�ǂƳƢȀŭ¦Â�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ǀǨǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦

  .األلسنة خملدة مبدعها

أكثر نظما وأطوهلم يف شعره نفسًا وأكثرهم «إن إيليا من بني إخوانه يف الرابطة القلمية 

، فله منها ثالث مشهورات هي 1»الت الشعريةاستعماًال للقافية الواحدة وأوفرهم نظمًا للمطو 

.الطالسم واحلكاية األزلية والشاعر والسلطان اجلائر، وهو يف كل هذه موفق وجميد إىل أبعد احلدود

أما الشاعر والسلطان اجلائر فقد سبق لنا أن تطرقنا إليها والطالسم واحلكاية األزلية فموضوع 

  .حديثنا

متسربال أثواب التأمل والبحث والشك احلائر حىت تكاد تكون كان معظم إنتاج شاعرنا ف

النزعة التأملية ملهمته الكربى وال عجب يف ذلك إذا كان من أعضاء الرابطة القلمية اليت يشرتك 

�Ƕđ®¢�À¢�ȆǿÂ�ÃŐǯ�̈ǄȈǷ�Ŀ�Ƣǿ Ƣǔǟ¢» مستمد من صميم احلياة والنفس البشرية فطول تأملهم يف

البشرية جعلهم ينتجون إنتاجهم األديب السجي املثقل بالعناقيد النواضج خفايا احلياة ومنازع النفس 

.2»والثمار الزواهي

.392، ص 1966، سنة 2عيسى الناعوري، أدب املهجر، دار املعارف، مصر، ط-1
.289-288، ص ص نفسه املرجع -2



  الدراسة التحليلية  ............................................................................... الفصل الرابع  

162

  الموسيقى الشعرية  -أوالً 

يعّد اإليقاع املوسيقي من املقومات الفنية األساسية يف البناء الشعري، وهو امليزة األساسية اليت 

يثري «بالغناء فهو كالم موزون ذو النغم املوسيقي جتعلنا نفّرق الشعر عن النثر، ألّن الشعر نشأ مرتبطا 

عجيباً، وذلك ملا فيه من توقع ملقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون  افينا انتباه

Ãǂƻ¢�ǆ ȇƢǬǷ�Ǻǟ�ƢēƢǬǴƷ�ÃƾƷ¤�ȂƦǼƫ�ȏ�Ŗǳ¦�©ƢǬǴū¦�ƨǴǐƬŭ¦�ƨǴǈǴǈǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢǠȈŦ�ƢȀǼǷ«1.

وملا كان اهتمام القدماء باملوسيقى الشعرية، فتنّوعت وجهات حبثهم يف مصادرها وأسباب 

مجاهلا، وتوزع اهتمامهم على املوسيقى اخلارجية املتمثلة يف الوزن والقافية، واملوسيقى الداخلية النابعة 

م علم البديع من اإليقاع الداخلي، فكما اهتم علماء العروض والقافية باملوسيقى اخلارجية، اهت

باملوسيقى الداخلية لذا بات من املفيد أن تكون لدى أدباء العصر احلديث تطلع للتجديد يف 

املوسيقى الشعرية، ال سيما املوسيقى اخلارجية، فليس اهلدف التخفيف من ثقل الوزن والقافية 

النفسية أو جعل التشكيل املوسيقي يف جممله، خاضعًا خضوعًا مباشرًا للحالة «فحسب وإّمنا 

.2»الشعورية، اليت يصدر عنها الشاعر

وإذا كانت الرابطة القلمية صاحبة الثورة على القدمي، فإّن أبا املاضي باعثها ومغذيها الروحي، 

فأعلن مترده على املضامني القدمية، فجاءت املوسيقى يف جتربته التأملية مفعمة باخليال والداللة 

نزعته التأملية كما كان هلذه األخرية دور مهم يف التشكيل املوسيقي  واجلمال، وكان هلا أثر واضح يف

يف شعره، وعليه سنحاول يف هذا املبحث دراسة عنصر املوسيقى الشعرية يف ميدان شعر أيب ماضي 

  :التأملي من خالل حمورين رئيسيني

  .املوسيقى اخلارجية: أوالً -

.املوسيقى الداخلية: ثانياً -

.13، ص 1978، 5القاهرة، طإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة أجنلو املصرية، -1
.63ص  ،عز الدين إمساعيل، الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية-2
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  :الموسيقى الخارجية1-1

  :موسيقى الوزن الشعري-أ

الوزن الشعري له أمهية بالغة يف الشعر العريب، وله تأثري مجايل يف بناء القصيدة، فالقصيدة 

تكتسب خاصيتها بااللتزام باألوزان الشعرية املعروفة، سواء أكان ذلك االلتزام يف القالب العمودي 

الفنية يتكون من عدة تفعيالت متثل وحدات الشعر يف صياغته «للشعر أم يف قالب شعر التفعيلة، فـ 

موسيقية تكسب القصيدة نغمًا آسرًا مؤثرًا وحني تفقد القصيدة سحر هذا النغم ينقطع ذلك اخليط 

.1»الفين الدقيق الذي يشّد املتلقي إىل مساع الشعر

.ومن املسّلم به قدمياً أن الوزن والقافية مها الفيصل الفارق بني الشعر والنثر

�ƢȀǋƢǠǷ�Ŀ�°Ǆǣ¢�ƢĔȂŪƢǠȇ�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�À¢�ÀÂƾǬƬǠȇ«الشعراء الرومانسيون دائما ما  وكان

لذا ثار بعضهم على األوزان الشعرية التقليدية، وظل بعضهم 2»من أن حتويها األوزان الكالسيكية

.اآلخر حمافظا على هذه األوزان، يف حني جند بعض الشعراء يزاوج بني األمرين يف قصائده

د أبا ماضي أكثر التزامًا بالقصيدة العربية القدمية ذات الوزن الواحد، ومع ذلك مل يكن فنج

، ففي قصيدة )نار القرى(وقصيدة ) العنقاء(هذا عائقًا حيد من أفكاره وتأمالته، ومثال ذلك قصيدة 

:اعتمد الشاعر على البحر الكامل، وروي العني، حيث يقول فيها) العنقاء(

َها َوالدَُّجىفـَتَّْشُت  َجْيب الَفْجِر َعنـْ

َوَمَدْدُت َحتَّى لِْلَكَواِكِب إْصَبِعي

فَإَذا ُهَما ُمَتحـَيّـَراِن ِكـَالُهَما

ِفي عَّـاِشٍق ُمَتحـَيٍِّر ُمَتَضْعضعِ 

َوإَذا النُُّجوُم ِلِعْلِمَها أْو َجْهِلـَها

.16ت، ص .، د9صابر عبد الدامي، موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور، مكتبة اخلاجني، ط-1
.98حممد غنيمي هالل، الرومنتيكية، ص -2
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ُمتَـَرْجَرَجاٌت ِفي الَفَضاِء األْوَسعِ 

أِشَعتـَُّها َعَلى َسْطِح الدَُّجىرََقَصْت 

َوَعـَلى رََجاٍء ِفي َغْيِر ُمَشْعَشعِ 

ْلُتُه فـََتَضاَحَكتْ ...َوالَبْحرُ  َكْم َسائـَ

أْمــَواُجُه ِمـْن َمْوِتي الُمتَـَقطِّعِ 

فـََرَجْعُت ُمْرَتِعَش الَخَواِطِر َوالُمَنى

َكَحـَماَمٍة َمْحمـُوَلٍة ِفي زَْعَزعٍ 

اَح الدُُّهـوِر تَألََّبتْ وََكأنَّ أْشبَ 

ِفي الشَِّط َتْضَحُك ُكلَُّها ِمْن َمْرِجِعي

وََكْم َدَخْلُت إَلى الُقُصوِر ُمَفتِّشاً 

َها، َوَعَجْت ِبِدرَاَساِت األْرَبعِ  َعـنـْ

يَا َعْيُن اْنظُِري،:إْن َالَح طَْيٌف قـُْلتُ 

يَا أُُذُن اْسَمِعي:أْو َرنَّ َصْوٌت قـُْلتُ 

ّلِذي ِفي الَقْصِر ِمْثِلي َحـائِرٌ فَإَذا ا

1َوإَذا النََّدى ِفي الَقْصِر ِمْثِلي الَ يَِعي

وأبو ماضي مل جيدد يف أوزان الشعر العريب املعروفة، ولكنه حاول املزج بني األوزان يف القصيدة 

آخر، وتعد  الواحدة فرمبا بدأ قصيدته على وزن معني وروي معني مث نراه ينتقل منه إىل وزن آخر وروي

أمنوذجاً واضحاً هلذا املزج، فقد مزج فيها بني البحر السريع وحبر اهلزج، وكذلك قصيدته ) هي(قصيدة 

.12-11إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص ص -1
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الشاعر وامللك (فقد مزج فيها بني البحر الطويل والبحر املتقارب والبسيط، وقصيدة ) أمنية اآلهلة(

تتضمن مقاطع خمتلفة ومتعددة القوايف، جاء كل مقطع منها على حبر خيتلف عما قبله حيث 1)احلائر

.مزج فيها بني حبر الرمل، وحبر الكامل، والبحر السريع، والبحر املتقارب

ونظام املزاوجة بني البحور وتنويع التفعيالت ميّكن الشاعر من التحرك على وفق حركته 

حالته النفسية فيم وقف، مث يعود إىل حبر آخر مالئم ملوقف أو جتربة النفسية، فيأيت ببحر يوافق 

أن أبا ماضي كان تنويعه حممودا؛ ألنه «" حممد سلطان"ويرى . أخرى يصورها يف القصيدة الواحدة

مجع بني احلسنيني، وجتنب هدم الرتاث، وسار يف موكب التطور يف تعقل واتزان، ومل يندفع وراء 

جديد الشامل الذي ظهر أخريا، والذي ثار على كل مظاهر القصيدة العربية حىت الدعوة إىل هذا الت

.2»قصيدة املقطوعة

ومن خالل دراسة إحصائية للتجارب التأملية عند الشاعر إيليا أيب ماضي، استخلصت منها 

بني أكثر البحور الشعرية هلذه القصائد ذات النزعة التأملية، استثنيت منها القصائد اليت كانت تزاوج 

:من حبر شعري، وظهرت النتائج اإلحصائية كاآليت

.118إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -1
.251إيليا أبو ماضي بني الرومانسية والواقعية، ص -2
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  :جدول إحصائي للبحور الشعرية في تجارب أبي ماضي التأملية

  النسبة المئوية  عدد القصائد  البحر

%4042الكامل

%1616,8الرمل

%1515,75اخلفيف

%99,45السريع

%88,4الطويل

%88,4البسيط

%55,25املتقارب

%22,1الوافر

%11,5املنسرح

%11,5اهلزج

ومن املالحظ من خالل اجلدول استحواذ البحر الكامل والرمل واخلفيف الصدارة يف جتارب 

من البحور اجلزلة املالئمة للتأمل وحسن االستطراد والتعمق، وهو أكثر «الشاعر التأملية، فالكامل 

.1»العريب، وال سيما احلديث منهالبحور القصرية شيوعاً يف الشعر 

والبحر اخلفيف يتميز باجلزالة والرشاقة واخلفة واهلدوء، فيستطيع الشاعر من خالله التنفيس 

عن مكبوتاته، فإذا كان الشاعر يف حالة اليأس واجلزع يتخري عادة وزنًا طويًال كثري املقاطع يصب فيه 

.107، ص 1972، 3مكتبة أجنلوس املصرية، القاهرة، مصر، طإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، -1
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عر وقت املصيبة واهللع تأثر باالنفعال النفسي أشجانه ما ينّفس عنه حزنه وجزعه، وإذا قيل الش

.1»وتطلب حبراً قصرياً يتالءم وسرعة النفس وازدياد النبضات القلبية

:القافية -ب

آخر حرف البيت إىل أول ساكن يليه من قبله مع حركة احلرف «القافية يف االصطالح هي 

.2»الذي قبل الساكن

ƢËĔƘƥ�ǆ Ȉǻ¢�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƢȀǧËǂǟÂ :» 3»تتكرر يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدةأصوات.

وللقافية قيمة موسيقية يف مقطع البيت باإلضافة إىل قيمتها املعنوية، وتكرارها يزيد يف وحدة 

�ȂǨǬƫ�ƢĔȋ�ƨȈǧƢǬǳ¦�ƪ ȈũÂ��ÄǂǠǌǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�̈ƾƷÂ�ǶƬƫ�ƢđÂ��ŉƾǬǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ǂǠǌǳ¦�¿±¦Ȃǳ�ǺǷ�ȆǿÂ��ǶǤǼǳ¦

.الكالم، أي تأيت يف آخره

االلتزام : ن خالل دراسة جتارب الشاعر التأملية، أجد أن القافية تسري يف اجتاهني، األولوم

بالقافية املوحدة يف سائر أبيات القصيدة، وهو االجتاه السائد يف جل قصائده التأملية، وهذا االجتاه 

طالت القصيدة أو  أصيل قامت عليه القصيدة العربية املوروثة القائمة على توحيد الوزن والقافية مهما

  .قصرت

التنويع للقافية سواء أكان ذلك عن طريق بنائه على نظام القصيدة العمودية : االجتاه الثاين

القدمية، أم على نظام املوشحات األندلسية، أم من خالل بناء القصيدة على جمموعة من املقاطع 

يف تأمالته الشعرية، ويضمن الشعرية، يستقل كل مقطع بروي واحد، والتنويع يف القوايف يساعد 

  .استمرارية التدفق الشعوري دون قيد توحيد القافية

.177إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص -1
، 1عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، ط:ن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تحاب -2

.151م، ص 2001
.246إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص -3
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  :فن الموشحات في تأمالته الشعرية-ج

كالم منظوم «: أحد حمددي قواعد فن املوشحات وضوابطه بأنه" ابن سناء امللك"يعّرف 

التام، ويف األقل من على وزن خمصوص، وهو يتألف يف األكثر من ستة أقفال ومخسة أبيات ويقال له 

مخسة أقفال ومخسة أبيات ويقال له األقرع، فالتام ما ابتدئ فيه باألقفال واألقرع ما ابتدئ فيه 

.1»باألبيات

�Ŀ�ȏÂ¢�ƪ. واملوشحات ثورة على نظام القصيدة يف األوزان والقوايف Ǹǜǻ�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǠǧ

��°ȂŞ�Ŀ�ƢȀǼǷ�©°ǂŢ�À¢�ƪ ưƦǳ�ƢǷ��ƨŻƾǬǳ¦�°ȂƸƦǳ¦Ƣđ�ƨȈƥǂǠǴǳ�ƾȀǟ�ȏ�ǺǰǳÂ�¼¦Â̄ȋ¦�ƢȀǨǳƘƫ�̈Śưǯ . أما

القافية فكانت القصيدة رمبا تبدأ مبطلع، وهو يتفق يف وزنه مع القصيدة ولكنه ذو قافية على حدة، مث 

يأيت بعده ما يسمى غصنا، وهو ذو قافية خمتلفة عن قافية املطلع، مع احتاده معه يف الوزن، مث يأيت 

يف قافيته ويف البحر، والغصن مع القفل  -إذا وجد -، وهو متحد مع املطلع بعد ذلك ما يسمى قفال

.2يسمى جمموعهما بيتا، وآخر قفل يف القصيدة يسمى خرجة

وعلى الرغم مما للموشحات من قيود وضوابط إال أن شاعرنا صاغ منها العديد من جتاربه 

  .التأملية

ي مل يغري شيئا يف املنهجية املوسيقية والتزام أبو ماضي بقواعد املوشح يف شعره التأمل

البلبل (، و)مل يهدم املوت إال هيكل الطني(، و)اخللود: (، ومن أمثلة موشحاته3للموشحات

  ).مىت يذكر الوطن النوم(، و)مصرع القمر(، و)السجني

اليت ينفي فيها خلود النفس بعد املوت، قد جعل املطلع بيتا واحدا ) اخللود(ففي موشحته 

:ة بيتا واحدا أيضا، واختار هلا حبر الرمل، حيث يقول فيهاواخلرج

ُكلَُّنا بـَْعَد الرََّدى َهيُّ َبُن ِبيّ َغِلَط الَقاِئُل إنَّا َخاِلُدونَ 

ْبَل الُوُجودْ  لَـــْو َعرِفْـَنا َما اّلِذي قـَ

.25هـ، ص 1328م، .ط، دمشق، د.جودت الربكاين، د:دار الطراز يف عمل املوشحات، حتقيق-1
.444ص ، هالل، النقد األديب احلديث حممد غنيمي -2
.267طالب أبو زكي، إيليا أبو ماضي، بني التجديد والتقليد، ص -3
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َنا َمـا الّــِذي بـَْعـَد الَفنَـاءْ  َلَعرِفـْ

نَـُعودْ "قَاُلواَكمـَا "َنْحُن َلْو ُكـنَّا 

ُفُسـَنا رَْيَب الَقَضـاءْ  َلْم َتَخـْف أنـْ

إنـََّمـا الَقـْوُل بِـأنـَّا لِلُخلُـودْ 

ِفـْكـَرٌة أْوَجـَدها ُحـبُّ البَـَقـاءْ 

.َواألَماِني َحيٌَّة ِفي ُكلِّ َحيٍّ نـَْعَشُق البـُْقَيا ألنَّا زَائُِلونْ 

  :نظام المقطوعات في تأمالته الشعرية -د

�ƾǫ�ǲƥ��Ƣđ�ƨǏƢƻ�ƨȈǧƢǫ�ƨǟȂǘǬǷ�ǲǰǳ��©ƢǟȂǘǬǷ�̈ƾǟ�ǺǷ�ƨǻȂǰǷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�ȂǿÂ

يكون يف املقطع الواحد قوايف متعددة تلزم األبيات أحيانا كما تلزم األشطر أحيانا أخرى، وقد وجد 

.شاعرنا يف نظام املقاطع ما يشبع حسهما املوسيقي، وما ينسجم مع تأمالته ويتناسب معها

تتكون من عدة مقاطع، وفيها مثانية أصوات منوعة يف ) األسطورة األزلية(بو ماضي قصيدة أ

:القافية، حمدثة أنغاماً موسيقية رائعة، حيث يقول يف املقاطع األخرية منها

َوَعــى اهللاُ َشَكايَا الَوَرىَلَما 

ُكونُوا َكَما َتْشتَـُهونْ :قَاَل َلُهمْ 

الَفَتىفَاْسَتْبَشـَر الشْيـُخ َوُسرَّ 

َزبُونْ  والَكاِعُب الَحْسَناُء َوالَحيـْ

َلِكنـَُّهْم َلمَّا اْضَمَحــَل الدَُّجى

َر الـَِّذي َكانَا َلْم َيِجـُدوا َغيـْ

ُهْم َحدَُّدوا الُقْبَح َفَكاَن الَجَمالُ 
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َر َفَكاَن الَطَالحْ  َوَعرَُّفوا الَخـيـْ

َولَْيَس ِمْن نـَْقٍص َوالَ ِمْن َكَمالْ 

فَالَشْوُك ِفي التْحِقيِق ِمْثُل األقَاحْ 

َوَذرَُّة الرَّْمـِل َكُكـلِّ الِجَبالْ 

1.وََكـاّلِذي َعـّز الِذي َهـانَا

ولقد افّنت أبو ماضي يف املقطع الواحد أحيانا حبيث جعل لألشطر األول من البيت قافية 

قد جعل ) الطالسم(قصيدته فنراه يف . موحدة، ولألشطر الثانية من البيت قافية موحدة أخرى

��ǲǷǂǳ¦� ÂǄů�ǾǠǗƢǬŭ�°ƢƬƻ¦�ƾǫÂ��ǞǗƢǬŭ¦�śƥ�¿Ƣƴǈǻȏ¦�ȄǴǟ�ƨǜǧƢŰ�Ƣđ�ȆȀƬǼƫ�̈°ǂǰǷ�¿¦±Ȃǳ�ƢȀǠǗƢǬŭ

  :ومنها قوله

َوَلَقْد قـُْلُت لِنَـْفِسي، َوأنَا بـَْيَن الـَمقـَاِبرِ 

َهْل رَأْيِت األْمَن َوالرَّاَحَة إالَّ ِفي الَحَفاِئِر؟

فَإَذا لِلدُّوِد عيٌث ِفي الَمَحاِجرفَأَشاَرْت، 

...أيـُّـَها الّسـَاِئُل إنـِّي:ثَُم قَاَلتْ 

2!َلْسُت أْدِري

̧�¡�ƨƬǈǳ¦�ƢēƢȈƥ¢��ǲǷƢǰǳ¦�ǂŞ�ȄǴǟ�̈ƾȈǐǬǳƢǧ�ǂƻ) نار القرى(أما قصيدة  Ȃǻ�ǺǷ�ǞȇȂǼƫ�ƢȀȈǨǧ

ينية العروض والشطر األوىل مهزية الروي يف حني جاءت األشطر األوىل من األبيات اخلمسة األوىل ع

السادس عروضه الراء، واألبيات الستة التالية يائية الروي، عينية العروض باستثناء البيت األخري، 

فعروضه تنتهي باهلاء يلي ذلك ستة أبيات مهزية الروي عروضها األلف ما عدا العروض األخرية فهي 

.222إيليا أبو ماضي، اخلمائل، ص -1
.101، ص نفسهاملصدر  -2
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وض أما البيت السادس فعروضه الياء يلي ذلك ستة أبيات حائية الروي مخسة منها كافية العر 

:، ومنها قوله1األلف

ُروِحي الَِّتي بِاألْمِس َكـاَنْت تـَْرَتعُ 

يَـِة الَقْمـَراءِ  ِفي الَغاِب ِمْثَل الِظبـْ

تَـْشـَبعُ  تـَْقتاُت بِالثَّْمِر الَجـِنيِّ فـَ

َويـََبلُّ غلَّتَـَها َرَشــاُش الـمـَاءِ 

تـَْقَنعُ َنَظَرْت إلَْيَك فَأْصـَبَحْت الَ 

َياِء ِفـي الغَــْبـَراءِ  بِالَماِء َواألفـْ

ُتْصِغي َوتـُْنِصُت، َوالَحَماَمُة َتْسَجعُ 

إْصـَغاُؤَها َلَك لَيــَْس لِْلَوْرقَاءِ 

نَاَديتـََها، فـَلَـَها إلَـْيَك َتطَلَّـعُ 

َهَذا التـَطَلُُّع َكـاَن أْصَل َشَقاِئي

أِطرْ َجنََّحْتِني َكيَما أِطيُر فَــَلْم 

َهاَت إنَِّك َقْد َطَوْيِت َسَماِئي 2.َهـيـْ

ويبدو أّن أبا ماضي كان مييل يف قوايف جتاربه التأملية إىل استعمال بعض األحرف رويا دون 

بعض، فكان أكثرها حضورا يف جتاربه التأملية الياء، والدال، والالم، وامليم، والنون، كما مال إىل 

  .عاره التأمليةالقافية املطلقة يف كثري من أش

يالحظ كذلك أن التنويع يف الوزن والقافية أيضا يفتح بابا أوسع لعرض فلسفته التأملية 

  ).أمنية آهلة(و) الشاعر وامللك احلائر(وخباصة يف املطوالت الشعرية مثل قصيديت 

.265طالب زكي طالب، إيليا أبو ماضي بني التجديد والتقليد، مرجع سابق، ص -1
.92اجلداول، نار القرى، ص إيليا أبو ماضي، -2
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  .الموسيقى الداخلية 1-2

ال تقتصر املوسيقى يف النص الشعري على املوسيقى اخلارجية املكتسبة من الوزن والقافية، 

ذلك اإليقاع اهلامس الذي يصدر «وإمنا هناك موسيقى أخرى داخلية تنبع من أعماق النص، وهي 

عن الكلمة الواحدة، مبا حتمل يف تأليفها من صدى ووقع حسن، ومبا هلا من رهافة، ودقة تأليف، 

، باإلضافة إىل احملسنات البديعية اليت تلعب 1»نسجام حروف، وبعد عن التنافر، وتقارب املخارجوا

.دوراً كبرياً يف اجلرس اإليقاعي يف النصوص الشعرية

ومن خالل املوسيقى الداخلية حتديدًا نستطيع أن نستشف اجلو النفسي واالنفعايل للتجربة 

النص من جو يالئم حالة الشاعر النفسية ويتواءم مع جتربته الشعرية، فنحس أثرها فيما يشيع يف 

  .التأملية

  :اليت يقول فيها) ابنة الفجر(فقد يأيت اإليقاع شجيا يبوح حبزن عميق، كقصيدة أيب ماضي 

أنَا إْن أْغـَمـَض الَحَماُم ُجُفوِني

َوَدوَّى َصْوُت َمْصَرِعي ِفي الَمِديَنة

َفَداراً َوَتْمِشـي ِفي األْرِض َدارَا

َفَسمـِْعـِت َدِويـَُّه َورَنِيــَنهُ 

الَ َتِصيــِحي واَحْسـَرتَاُه لَِئالَّ 

يُْدِرُك السَّاِمُعوَن َمـا ُتْضِمـرِيَنهُ 

َوإَذا زُْرتِـِني َوأْبَصـْرِت َوْجِهي

َقْد َمَحا الـَمْوُت َشَكـُه َويَِقيَنهْ 

َورَأْيِت الصَِّحاَب َجاثِيَن َحْوِلي

.76، ص 1988، 1عبد الرمحن آلوحي، اإليقاع يف الشعر العريب، دمشق، ط-1
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وَن الَفَتى الّـِذي تـَْعرِِفينـَهُ يـَْنُدبُ 

َوتـََعاَلى الَعوِيُل َحــْوَلِك ِممَّنْ 

َماَرُسوُه َوأْصَبحـُوا ُيِحـسُّونَهْ 

الَ َتُشقِّي َعَليَّ ثـَْوبَـِك ُحـْزناً 

الَ َوالَ ُتْذرِِفي الدُُّموَع الَسِخيَنه

َغالِِبي الَيأَس َواْجِلِسي ِعْنَد نـَْعِشي

1.ِحبُّ السَِّكيَنهِبُسُكوٍن، إنِّي أ

املتأمل يف أبيات أيب ماضي السابقة يشعر من الوهلة األوىل جبمال موسيقي هادئ وحزين 

اليت جاءت قبله، قد لونت الياء والنونامللتزمة يف قوايف األبيات وصويت  فالهاءيشده إليه ويبهره، 

فيه ثقل يشعرنا بامتداد  المد الياءاإليقاع بلون موسيقي هادئ شجي ميتد معها النفس، فحرف 

صوت فيه أنني خيرج من األعماق ففيه بوح نفسي عميق، كما أن النونالوجع واألسى، وحرف 

�Ǿǫ¦ǂǧ�ƾǠƥ�ÀǄū¦Â�Ńȋ¦�ǶƴƷ�Ǻǟ�ƶǐǨƫ�ǾƫƢǿ¡�ÀƘǰǧ��ļȂǐǳ¦�±ƢȀŪ¦�ƨȇƢĔ�ǺǷ�«ǂźالهاءصوت 

ǾƫȂǷ�ƾǠƥ�ƢēƢǻƢǠǷÂ�ƨƦȈƦū¦�ÀǄƷ�ÃƾǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȇÂ��ƨƦȈƦū¦.

شاعر السابقة وغريها كثريا من السمات الفنية املوسيقية، فهناك استثمار الالت نالحظ يف تأم

واضح للصفات الصوتية املتناسبة يف بعض األحرف، والرتكيز عليها، لتظهر بشكل بارز والفت يف 

قصائدمها، فتشكل مع العناصر األخرى املوسيقى الداخلية للنص، فينكشف لنا من خالهلا اجلو 

  .رب الشعريةالنفسي للتجا

وهناك العديد من الظواهر اإليقاعية اليت تلعب دورًا مهما يف املوسيقى الداخلية، إذ جاءت 

°¦ǂǰƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�Ƣǿ±ǂƥ¢�ǺǷÂ��ƢŮ�ǶƟȐŭ¦�ƢĔƢǰǷ�Ŀ.

.196-195إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص ص -1
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»�ȂǿÂ��Ƣđ�ǶǴǰƬŭ¦�¿ƢǸƬǿ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȇÂ�̈°ƢƦǠǳ¦�Ŀ�ƨǇƢǈƷ�ƨǘǬǻ�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖǴǈȇ�°¦ǂǰƬǳƢǧ

�ƨȈǈǨǻ�ƨǳȏ®�Â̄�ŘǠŭ¦�¦ǀđكما أنه 1»قيمة تفيد الناقد األديب الذي يدرس األثر وحيلل نفسية كاتبه ،

.حيدث إيقاعاً مميزاً يف املوسيقى الداخلية يف القصيدة

ومن املالحظ أن يف تأمالت أيب ماضي الشعرية العديد من ألوان التكرار، من ذلك تكرار 

امللموس بعدًا إيقاعيًا الفتًا ويثري احلروف ذات الصفات الصوتية املتميزة، اليت يضيف تكرارها 

اإلحساس بالداللة أيضاً، من ذلك تكرار األصوات اجلهورية االنفجارية، أو األصوات الصامتة 

املهموسة، أو كليهما معًا يف عدة أسطر شعرية متقاربة، فالتكرار يف حد ذاته يضفي على القصيدة 

.2إذ أحسن الشاعر استخدامه إيقاعاً موسيقياً رائعا، ويساعد يف وضوح الداللة

  ):املساء(ومن مناذج تكرار الكلمة يف تأمالت أيب ماضي، قوله يف قصيدة 

ِمبَاَذا تـَُفكِّرِين؟...َسْلَمى

3َسْلَمى بِـَماذا َحتُْلِمني؟

وحذف حرف النداء يف كال املرتني فهو متلهف " سلمى"فقد كرر أبو ماضي اسم فتاته 

وليلفت انتباهها حلديثه فهي يف حالة شرود ذهين وقلق نفسي، كما يدل ملعرف سبب تفكريها، 

ƢŮ�ǾƦƷÂ�ǾǷƢǸƬǿ¦�ȄǴǟÂ�ǾǼǷ�Ƣđǂǫ�ȄǴǟ�°¦ǂǰƬǳ¦ . داللة على التعجب " مباذا"كما كرر صيغة االستفهام

وكال التكرارين أضاف إيقاعا مميزا يف األبيات، كما سامهت حلظة التوقف بعد . واالستنكار من حاهلا

  .واجلملة االستفهامية يف البناء املوسيقي يف النص النداء،

  ):ابتسم(ويقول يف قصيدة 

السَّـماُء َكِئيَبٌة وَتَجـهَّـما:قَالَ 

َتِسْم يْكِفي الَتجهُُّم ِفي السَّماءِ :قُلتُ  !ابـْ

.276، ص ، لبنان14دار العلم للماليني،طقضايا الشعر املعاصر، نازك املالئكة،-1
.290، ص نفسهاملرجع  -2
.56اجلداول، صضي، إيليا أبو ما -3
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َتسـِمِ :فـَُقلُت َلهُ !الِصَبا َولَّى:قَالَ  ابـْ

1!الُمْنصرَِمالـْن يـُْرِجَع األسُف الصَِّبا 

أكثر من مرة يف البيتني السابقني، بل " ابتسم"، وفعل "القول"نالحظ أن أبا ماضي كرر فعل 

يف القصيدة بأكملها، فالقصيدة قائمة على احلوار بني أناس غلبهم اهلم واحلزن والتشاؤم من احلياة 

م، وليتقبلها عقلهم الباطين،  وبني الشاعر الذي يريد أن يبث التفاؤل واألمل واالبتسامة يف نفوسه

ǶȀŭ¢Â�Ƕđǂǯ�Ǻǟ�ƢǨȈǨţ�Ƕǿ°¦ȂƷ�Ŀ�À¢�ƢǸǯ . كما ساهم التكرار واحلوار يف األبيات يف اإليقاع

  .املوسيقي داخل النص

  ):أنفس العشاق(ويقول يف قصيدة 

ألَقـْلُب إالَّ بِالـَمَحبـَِّة َمْنِزُل ُمتَـَردِّمُ 

لِلسََّعاَدة ُسلَّمٌ ِهَي للِجَراَحِة َمْرَهٌم، ِهي 

ِهَي ِفي النُُّجوِم تألٌُّق، ِهَي ِفي الَحَياِة تـََرنُّمٌ 

2.ِهَي أنـُْفُس الُعشَّاِق ِفي َغَسِق الدَُّجى تـََتَبسَّمُ 

مخس مرات يف األبيات السابقة، حمدثا تقسيما "هي"فنالحظ أن أبا ماضي قد كّرر الضمري 

  .الدالليةموسيقيا رائعا، باإلضافة لقيمة التكرار 

  ):فلسفة احلياة(ويقول يف قصيدة 

تـَتَـَغنَّى، َوالصَّْقُر َقْد َمَلَك الَجوَّ 

َها، َوالَصائِـُدوَن السَِّبيالَ  َعَليـْ

تـَتَـَغنَّى، َوَقْد رََأْت بـَْعَضَها يـُؤْ 

.58، ص اخلمائلإيليا أبو ماضي، -1
.331، ص الديوانإيليا أبو ماضي، -2
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َخُذ َحّياً َوالبَـْعَض يـَْقِضي قَِتيالً 

تـَتَـَغنَّى، َوُعْمُرَها بـَْعـُض َعامٍ 

َتْبِكي  1َوَقْد َتِعيُش َطوِيًال؟أفـَ

ثالث مرات يف بداية كل بيت تعجبا من " تتغّنى"ففي األبيات السابقة كرر أبو ماضي الفعل 

حال اليائسني وحال هذا احلمام الباقي على ترنيمه، على الرغم من إحاطة اخلطر به من كل مكان، 

اع الداخلي يف النص، كما وقد ساهم التكرار وحلظة التوقف بعده يف كل بيت يف تشكيل اإليق

بعضهم يؤخذ "والتقسيم يف قوله " أفتبكي: "أحدثت حلظة التوقف بعد اجلملة االستفهامية يف قوله

نغمات إيقاعية جذابة وواضحة يف النص، فقد ساهم هذا التكرار يف "حيًا والبعض يقضي قتيال

  .جتسيد واضح للنزعة التأملية عند الشاعر

Ĕ�Ŀ�ƢǼǳ�śƦƬȇ�¦ǀǰǿÂ اية املبحث أن املوسيقى بنوعيها الداخلية واخلارجية كان هلا حضور

فعال وتأثري بارز يف جتربة الشاعر التأملية، حيث منحتها أبعادا فنّية وداللة عميقة، كما كانت جتربة 

.الشاعر التأملية ميداناً حافالً تتنامى فيه املوسيقى وتتنوع

.321، ص إيليا أبو ماضي، الديوان-1
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  دراسة تحليلية للقصائد –ثانيا 

  .قصيدة المساء 2-1

متثل قصيدة املساء مدرسة املهجر خري متثيل سواء من املضمون أو يف السمات الفنية أو يف 

اللغة املستخدمة اليت تعتمد على عالقات جديدة فتكسب األلفاظ فيها أبعاد نفسية تتعدى أحيانا  

  .كثرية املعىن املعجمي

  :وسنقف عند هذه القصيدة لنبني من خالل هذه القراءة

  .أفكار القصيدة وكيفية تعبري الشاعر عن هذه األفكار-

  .التصوير الفين-

  .اللغة واألسلوب-

  .العاطفة-

  .املوسيقى والشكل الفين-

الُسُحُب َترُكُض ِفي الَفضاِء الرَّْحِب رَْكَض الخائِِفينَ 

والَشْمــــُس تـَْبُدو َخْلَفَها َصْفراء َعاِصَبَة الَجِبينِ 

صــاِمٌت ِفــيِه ُخُشوُع الزاِهِدين1َوالَبْحُر َساج

َلِكَنَما َعْيناِك بَاِهَتتاِن ِفـــي األُفِق الَبِعيد

ِبَماَذا تـَُفكِّرِين؟...َسْلَمى

َسْلَمى َبَماذا َتْحُلِمين؟

2أرَأْيِت أْحَالَم الطُُفوَلِة َتْخَتِفـــي َخْلَف الُتُخوم

  .ساكن:  ساج -1
  .احلدود: التخوم -2
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ِة في الغُُيومأْم أْبَصَرْت َعْيناِك أْشباَح الُكُهـــولَ 

أْم خفِت أن يأِتي الُدَجى الجاِني وال تأِتي الُنجومْ 

أنَا ال أَرى َما تْلَمِحين ِمَن الَمَشاِهِد إنـَّــَما

أظالُلَها في نَاِظَرْيكِ 

تَِنُم يَا َسْلَمى َعلْيكِ 

َهِذي الهواِجُس لم تكــُْن مْرسومًة في ُمقَلتَـْيكِ 

ْيتــُُه في وْجَنتْيكِ فلَقْد رأيُتِك في الضَُّحى ورأ

لِكْن وجْدُتِك في المساِء وضْعِت رأَسِك في َيدْيكِ 

وجلْسِت في عْينْيِك ألغاٌز وفي النّـْفِس اكِتئــابُ 

ِمثَل اْكتئاِب الَشاِردين

ِبَماَذا تـَُفكِّرِين؟...َسْلَمى

باألْرِض َكْيَف هَوْت ُعروُش النور في َهضباِتَها

لصــْمُت في َجنباِتَهاأم بالمرِج الخضر ساَد ا

1أْم بالَعصاِفيِر التي تْعُدو إلى وَكنـــَاِتَها

أْم بالَمَسا؟

إنَّ الَمسا ُيخِفي المداِئَن والُقَرى

والكوَخ والصرَح الَمِكــينَ 

  .األعشاش: الوكنات -1
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والشوُك مثل الياَسِمــين

َقعِ  الَ فـَْرَق ِعْنَد الَلْيِل بـَْيَن الَنهــِْر والُمْستَـنـْ

اْبِتساماِت الطُروِب كأْدُمِع الُمتَـَوِجعِ ُيْخِفي 

إّن الجماَل يغيُب قْبل الُقْبح تحـت البرُقعِ 

لِكْن لماَذا تجَزِعين على النَّهاِر؟ وللــدَُّجى

أْحالُمُه ورغائُِبه

وسماُؤه وكَواِكُبهُ 

إن كاَن قد َستَر البالَد ُسهولها وُوعـورَها

المياَه َخـرِيَرهالْم يْسُلب الزْهَر األريَج وال 

وال َمنَع النساِئَم في الفضاِء مِسيـَرها!كالّ 

ما زاَل في الورِق الحفيُف وفي الّصبا أنفاُسَها

للعندلِيب صداُحه

ألظْفرِه وجناِحه

اْصِغي إلى صْوت الجداِول جارِياٍت في الُسُفوحِ 

واْستنِشِقي األْزهاَر في الَجناِت ما داَمْت تُفوحُ 

الُشُهب في األْفالِك ما داَمـْت تُلوحُ وَتمتَِّعي

ِمْن قْبِل أن يأِتي زماٌن كالَضباَب أو الُدخـانِ 

ال تُبِصريَن ِبِه الَغديرَ 
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وال يلُذ لِك الَحريرُ 

لَِتُكْن َحياُتِك ُكلَّها أمالً َجِميالً طَِيبــَا

ولتْمأل األْحالُم نـَْفَسِك في الُكهوَلة والصَِّبا

ْلَبِك عالما في َذاتِـهِ لِيُكْن يأُمُر ال ُحبُّ قـَ

ِمْثل الَكواِكِب في السَّماِء وَكاألزاِهر في الرَُّبى

أزهارُُه ال َتْذبُلُ 

وُنجوُمه الَ تأَفلُ 

َكْيف ماَت؟:ماَت النهاُر وابن الَصباِح َفال تُقوِلي

إنَّ التأُمَل ِفـــي الَحَياِة يَــزِيُد آَالَم الَحَياة

واألَسى، واْستْرِجِعي مَرَح الَفتاةَفَدِعي الكآبَة 

قْد كاَن َوْجُهِك في الضَُّحى ِمثَل الضَُّحى ُمتهِلال

ِفيِه الَبشاَشُة والَبهاءُ 

1.لَيُكْن كَذِلَك في الَمَساء

  :دراسة العنوان -أ

النص خرب له، ذلك أننا كثريا ما يعد العنوان مبتدأ العمل اإلبداعي والعناصر املتبقية يف   

ال على براعة عنوانه،فالعنوان يعترب جسرا رابطا وممرا للنص ودلينتشجع لقراءة كتاب ونتحمس له من 

أحسنوا معاشر : "صاحبه، حيث كان أبو هالل العسكري يوصي الكتاب بتيخر اإلبتداءات إذ يقول

.56إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -1
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ÀƢȈƦǳ¦�ǲƟȏ®�ǺǷ�ǺĔƜǧ�©¦ ¦ƾƬƥȍ¦�§ ƢƬǰǳ¦"1 ألمهية العنوان بإغواءاته اليت يثريها، وقضاياه اليت ، ونظرا

فهو " ، )(Tétralogieعلم العنوان (يطرحها أسس له علم جديد بأصوله ومفاهيم ومناهج هو 

2"عملية تتطلب ذكاءا وثقافة وطول تركيز وعادة ما تكون هذه العملية بعد اإلنتهاء من كتابة النص

أو مجلة، وجند أن الدواوين  الشعرية حتتوي على نوعني من وميكن أن يظهر العنوان يف كلمة   

العناوين، العنوان الكلي وهو عنوان الديوان الذي يكتب على  وجه الغالف، وتتفرع منه جمموعة من  

�©ȏȏƾǳ¦�ƾȇƾŢ�ń¤�À¦ȂǼǠǳ¦�ƨǇ¦°®�» ƾēÂ��ƢȀȇȂƬŹ�Ŗǳ¦�ƾƟƢǐǬǳ¦�ǺȇÂƢǼǟ�ȆǿÂ��ƨȈǟǂǨǳ¦�ǺȇÂƢǼǠǳ¦

ل إبداعي حيمل مواقف وجتارب فكرية وشعرية تكشف معامل اخلطاب اخلطاب األديب، فأي عم

  .اإلبداعي

، فقد بات حديث الشعراء "المساء"ويستند النص الشعري عند إيليا أيب ماضي بعنوان   

الرومانسيني عن صورة املساء يف دواوينهم، حيث يبث الشاعر لواعجه وما يكابده، وما بداخله من 

�ȂǏ�©ƾǈƴƬǧ��¿ȏ¡Â�ÀƢƴǋ¢�ǺǸȈēÂ�ŃȋƢƥ�ǂǟƢǌǳ¦�ǆ Ǩǻ��ƞǴƬŤ�Ʈ ȈƷ��Ƥ ȈǤŭ¦�ƪ ǫÂ�ȆǿÂ�� Ƣǈŭ¦�̈°

، فهو جزء من وقت المساءعليه عاطفة الكآبة واإلغرتاب، فالشاعر يعيش احلزن بكل وجدانه

       .الطبيعة اليت  هلا حضورا قويا عند الشاعر

  :أفكار القصيدة وكيفية تعبير الشاعر عنها -ب

تقوم القصيدة على فكرة واحدة وهي الدعوة لإلقبال على احلياة فهي بذلك حتمل أهم مسة 

من مسات الشعر احلديث وهي الوحدة املوضوعية اليت أفرغت بقالب أديب جيعلها مرتابطة ترابطا 

عضويا، فقد قسم الشاعر القصيدة إىل تسع مقاطع كل مقطع وكأنه بشكل فقرة يف مقال يفضي إىل 

يليه بسالسة وسهولة وترابط منطقي يستند إىل فكرة الكاتب األصلية اليت تشكل روح الذي 

القصيدة، فقد بدأها بأجواء من التشاؤم ليحرك مشاعر القارئ ويؤثر يف أحاسيسه من خالل تصوير 

�ȄǸǴǇ�ǆ Ǩǻ�Ŀ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǞƥƢƬȇ�Ľ�ǆ ƟƢȇÂ�ÄÂƢǇƘǷ�Ȃǿ�ƢǷ�ǲǯ�ń¤�ȆƷȂƫ�Ŗǳ¦�ƨŤƢǬǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀđ�ƨǠȈƦǘǳ¦

�Ŗǳ¦�ƢȀƬǳƢƷ�Ǻǟ�ƢŮƘǈȈǳ�ƢđƢǏ¢�ƢŲ�ǪǴǫÂ�̈ŚƷ�ǺǷ�ƢȀǷȐƷ¢�ǲƳǂǷ�Ŀ�ǲǸƬǠȇ�ƢǷÂ�ƢȀǼǿ̄ �Ŀ�°Âƾȇ�ƢǷÂ

.62، ص1981، 1مفيد فتيحة، دار الكتب العلمية، ط:أبو هالل العسكري، الصناعتني الكتابة والشعر، تح-1
2

.54، ص2002بناجي مالح، مسيائية العنوان يف النقد اجلزائري احلديث، دار الغرب للنشر والتوزيع، -
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�ȄǴǟ�ƨǨǫ¦Â�ƢĔƘǯÂ�ȄǸǴǇ�ÃŚǧ��ǾȈǴȇ�Äǀǳ¦�ǞǘǬŭ¦�Ŀ�ŚǈǨƬǳ¦�ƨǳÂƢŰ�Â¢�ǂǟƢǌǳ¦�ŚǈǨƫ�ļƘȈǧ�ƢȀȈǴǟ�Ȇǿ

شاؤم، الذي مفرتق الطرق بني طفولتها وشيخوختها وقد أحست بذلك وغمرها طلك اإلحساس بالت

بدا وضوحه يف املقطع األول، ولعل الشاعر قد أدرك سر هذا األمر فأخذ خياطبها بتلك األسئلة اليت 

�Ȇǿ�ƢŶ¤�ļȉ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ǪǴǬǳ¦�Ń¢�ǺǷ�ǾȈǻƢǠƫ�ƢǷ�À¢�½°ƾƫ�ƢȀǴǠŸ�À¢�ȄǸǴǇ�ǾƳÂ�Ŀ�Ƣđ�» ǀǬȇ

Ʒ�ƪ ǈȈǳ�Ȇǿ�ŅƢƬǳƢƥÂ�Ƣē°ËȂǏÂ�¿ƢǿÂȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ƪ ǠǼǏ�ǺǷ�ȆǿÂ�ƢȀǴƻ¦ƾƥ�ƨǴǰǌǷ1قيقة واقعية.

فالشاعر حياول أن يبدد خماوف سلمى بإظهار فضائل الليل فهو مثل الناهر له أحالم حيملها 

ورغائب يتوب إليها وله كالنهار مساء تضيئها النجوم فهو يغشى ظاهر األشياء وال يزيل معاملها 

فالشجر ما زال يرسل ، .فيخفي السهول واألودية لكنه ال مينع الزهر من بث عطره واملياه من السيل

  .حفيفه اهلادئ املؤنس

وبعد إشادته بفضائل الليل دعاها إىل التنصت إىل صوت اجلداول اليت ما زالت تتابع سريها 

وإىل التمتع بأريج الزهر واالستئناس بالنجوم ما دامت تلمع يف األفق، ويطلب منها أن تقيم على 

�Ƥ ū¦�ǶȈǠǼƥ�ǶǠǼƫ�ƢǠȈŦ�ƢēƢȈƷ�°¦ȂǗ¢�Ŀ�Ƣǿǂǌƥ�ƢēƢȈƷ�ƢȈƸƬǴǧ�ǾǷȂų�Ƥ ȈǤƫ�ȏÂ�ǽ°Ƣǿ±¢�ǲƥǀƫ�ȏ�Äǀǳ¦

بدل أن تفكر فيها ولتفرح بالصباح والنهار واملساء وتقبل واقع الوجود وتظل نفسها فتية ضاحكة يف 

  :فصول عمرها

الُسُحُب َترُكُض ِفي الَفضاِء الرَّْحِب رَْكَض الخائِِفينَ 

َة الَجِبينِ والَشمـــُْس تـَْبُدو َخْلَفَها َصْفراء َعاِصبَ 

َوالَبْحُر َساج صــاِمٌت ِفيِه ُخُشوُع الزاِهِدين

َلِكَنَما َعْيناِك بَاِهَتتاِن ِفي األُفِق الَبِعيد

ِبَماَذا تـَُفكِّرِين؟...َسْلَمى

2َسْلَمى َبَماذا َتْحُلِمين؟

.112إيليا احلاوي، إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل، ص -1
.56إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -2
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�ƢĔƘǯ�Ƥ Ȉǿǂǳ¦� ƢǔǨǳ¦�Ŀ�ƨǨƟƢƻ�ǒ ǯǂƫ�Ƥ Ƹǈǳ¦Â��Ǧ ƷǄȇ�ȂǿÂ�ǲȈǴǳ¦�¾ƢƦǫ¤�Ǧ ǐȇ�ǂǟƢǌǳ¦

أن يقبل الليل عليها جبحافله، أو أن يتمثل هلا شبح الظالم، والشمس يف وقت الغروب تبدو  ختشى

صفراء شاحبة اللون تتسلل إىل ما وراء األفق يف فتور وإعياء، والبحر راكد هادئ، فيه روعة اخلاشعني 

  .وجالل الزاهدين

العينني وخشوعهما البادي لكن يفاجئنا الشاعر يعيين حمبوبته سلمى فعله يصور خوف هاتني 

.1الذي جعلهما حتدقان يف األفق حبرية وقلق يف انتظار األمل املنشود

وقوله لكنما عيناك باهتتان يف األفق البعيد توحي بان هذا الوجود احلامل يتناقض مع تلك 

.2األلوان اليت ساقتها مشاهد الطبيعة برغم أن تلك املشاهد تبعث هذا الوجوم

َالَم الطُُفوَلِة َتْخَتِفي َخْلَف الُتُخومأرَأْيِت أحْ 

أْم أْبَصَرْت َعْيناِك أْشباَح الُكُهوَلِة في الغُُيوم

أْم خفِت أن يأِتي الُدَجى الجاِني وال تأِتي الُنجومْ 

أنَا ال أَرى َما تْلَمِحين ِمَن الَمَشاِهِد إنََّما

أظالُلَها في نَاِظَرْيكِ 

3تَِنُم يَا َسْلَمى َعلْيكِ 

¿ȐƷȋƢƥ�ƨǸǠǨǷ�ƢĔȋ�ƨǳȂǨǘǳ¦�ƾȀǟ�ń¤�śǼū¦�ȂǸƟ¦®�ÀȂȈǈǻƢǷÂǂǳ¦4 والشاعر يف هذا املقطع ،

يزاوج بني مظهرين من مظاهر الطبيعة ومرحلتني من حياة الفتاة، فالشمس الساطعة واألفق اجللي 

ليل خائفة تقابالن الطفولة والصبا والشمس الشاحبة تقابل الكهولة والفتاة تتوقع الشؤم من حلول ال

.أن تقبل عليها وتنطفئ األحداق بال جنوم، والشاعر هنا يرمز إىل اهلرم الذي تتألأل فيه جنوم األمل

.87، ص 2001، 1أمحد حممد عوين، الطبيعة الرومانسية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، ط-1
.383، ص 1992، 1عبد القادر القط، االجتاه الوجداين يف الشعر، مكتبة الشباب، املنرية، ط-2
.56إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -3
.116إيليا احلاوي، إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل، ص -4



  الدراسة التحليلية  ............................................................................... الفصل الرابع  

184

َهِذه الهواِجُس لم تُكْن مْرسومًة في ُمقَلتَـْيكِ 

ُتُه في وْجَنتْيكِ  فلَقْد رأيُتِك في الضَُّحى ورأيـْ

لِكْن وجْدُتِك في المساِء وضْعِت رأَسِك في َيدْيكِ 

جلْسِت في عْينْيِك ألغاٌز وفي النّـْفِس اكِتئابُ و 

ِمثَل اْكتئاِب الَشاِردين

1ِبَماَذا تـَُفكِّرِين؟...َسْلَمى

يف هذا املقطع يستطرد الشاعر مقابلة بني ما كانت عليه يف مطلع عمرها وما استحالت إليه، 

والنضارة واألمن واألمان وهي فهي يف الضحى غريها يف املساء، فقد رمز للضحى بالشباب واحليوية 

.2صورة تقابل صور املساء اليت رمز إليها باالكتئاب واحلرية

�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢȀȈƬǼƳÂÂ�ƢȀȀƳÂ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ǆ ǰǠǼȇÂ��ƨǬǳƘƬǷ�ǂǸǠǳƢƥ�ƢǿƾȀǟ�ǞǴǘǷ�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǴǧ

��Ǧ ưǰȇ�ƾȀǌǷ�ȂȀǧ�ƢȀȇƾȇ�śƥ�ƢȀǇ¢°�Ǟǔƫ�̈ǂƟƢƷ�̈ǂǰǨǷ�ƪ ǼŴ¦Â��ǆ Ƴ¦ȂŮ¦�Ƣēǂǟ� Ƣǈŭ¦�ƪ ȀƳ¦Â�ƢǷƾǼǟ

لغموض وتزامحها وانفرادها باإلنسان فال ميلك إال تلك النظرات اليت تفصح عن املعاناة كثرة ا

  .الداخلية

والشاعر هنا يقصد أن اإلنسان يكون سعيدا عندما حييا حياته مقتصرا فيها على حدود 

احلاضر دون أن يتمثل شبح املستقبل ألن غد أي إنسان مهما كانت حالته هو واحد وهو غد 

�Ŀ�ȂǿÂ�ƢŮƢƷ�ƨȇƢȀǼƥ�ǂǰǨƫ�ƢĔ¢�½°ƾȇ�ȂȀǧ) مباذا تفكرين؟... سلمى(لقد سأهلا الشاعر مكررا املوت، و 

هذا املقطع يشتمل على صورتني متناقضتني صورة الفتاة يف مقتبل عمرها، وهي صورة ضاحكة 

.يسطع فيها احلسن، وامرأة كهلة مربدة القسمات باهتة العينني تغمرها احلرية واأللغاز

.56إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -1
، 1عبد الرمحن الكردي، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط:أمحد يوسف خليفة، البنية الدرامية يف شعر إيليا أبو ماضي، تقدمي-2

.27، ص 2004
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َكْيَف هَوْت ُعروُش النور في َهضباِتَهاباألْرضِ 

أم بالمرِج الخضر ساَد الصْمُت في َجنباِتَها

أْم بالَعصاِفيِر التي تْعُدو إلى وَكَناِتَها

أْم بالَمَسا؟

إنَّ الَمسا ُيخِفي المداِئَن والُقَرى

والكوَخ والصرَح الَمِكينَ 

والشوُك مثل الياَسِمين

فنراه ينتقل من التساؤل العام الذي خيتم به كل مقطع من : لسلمىونستمر مع حوار الشاعر 

إىل تساؤالت خاصة، يضع خالهلا خيارات لذلك ) مباذا تفكرين؟... سلمى(مقاطع القصيدة 

.التفكري اليائس احمليط بسلمى، وحمطم بسمتها اليت كانت عليها قبال

ض ومملكتها ما لبث أن جاءه املساء فالنور ذلك السلطان املتألق على عرشه، واملزهوة به األر 

�ƢȀȈǧ�°ƢǏ��ƨȇǄǷ°�ƨǸȈǫ�ǾǋǂǟÂ�°ȂǼǳ¦�ǲŧ�ƾǫÂ��ƢēƢƦǔǿ�ȄǴǟ�Ä®ƢƦǳ¦�µ °ȋ¦� Ƣđ�ȄŰÂ�Ǿǋǂǟ�ǒ ƦǬȇ

يدل على الثبات وما فيه من زهور ونضارة وقوة وأحالم وآمال، وحينما يويل الشباب ميوت كل ذلك، 

  .ويبقى اإلنسان مفجوعا حزينا على ما مضى

الذي يرمز هنا مثلما ما مضى للكهولة اليت ال ينجو منها اإلنسان، بعد ... مساءوتأيت لل

.1ذلك نرى املساء يتحول إىل ذلك املظهر من مظاهر الطبيعة

فالشاعر يعزي تلك الفتاة عن أساها بالقول إن املساء ناموس عام من نواميس الطبيعة ختضع 

زيها عزاة املساواة يف املصيبة اجلامعة، فاملساء حني يقبل له األشياء واألحياء فتتساوى بني يديه، إنه يع

يغمر املدينة والقرية فيساوي بينهما ويساوي بني الصعينة والفقري، بني الكوخ والصرح املكني، يرمز 

.89ية، ص ، الطبيعة الرومانسأمحد حممد عوين -1
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األول إىل الصغر واهلوان والثاين إىل القوة والتفوق وكذلك يلم بني الشوك واليامسني أي بني القبح 

.1واجلمال

َقعِ الَ  فـَْرَق ِعْنَد الَلْيِل بـَْيَن النَـْهِر والُمْستَـنـْ

ُيْخِفي اْبِتساماِت الطُروِب كأْدُمِع الُمتَـَوِجعِ 

إّن الجماَل يغيُب قْبل الُقْبح تحت البرُقعِ 

لِكْن لماَذا تجَزِعين على النَّهاِر؟ وللدَُّجى

أْحالُمُه ورغائُِبه

2.وسماُؤه وكَواِكُبهُ 

ظهر فضائل الليل فماذا تعين مساواته بني انلهر واملستنقع واجلمال والقبح؟ يف هذه املقطوعة ي

��ǲȈǴǳ¦�ÀƢǔƷ¢�Ŀ�Ǿǳ�®ȂƳÂ�ȏ�°ƢȀǼǳ¦� ƢǼƥ¢�Ǿƥ�ǲǓƢǨƬȇ�ƢǷ�À¢� ǂŭ¦�½°ƾȇ�̄¤� ÂƾŮ¦Â�¿Ȑǈǳ¦�řǠƫ�ƢĔ¤

ظم وكأنه يدعو اإلنسان بذلك إىل االتعاظ والفطنة ومتثل ما سوف تؤول إليه أحواله وما يتفاخر ويتعا

به، فليل اهلرم سيغشاها وسيطبق عليها ويتساوى يف ظلمة قربه القوي والضعيف واحلقري والعظيم، 

  .فيدعوها إىل عدم اجلزع من الليل ما دامت له أحالمه ورغباته ومساؤه وكواكبه

إن كاَن قد َستَر البالَد ُسهولها وُوعورَها

لْم يْسُلب الزْهَر األريَج وال المياَه َخرِيَرها

وال َمنَع النساِئَم في الفضاِء مِسيَرها!كالّ 

ما زاَل في الورِق الحفيُف وفي الّصبا أنفاُسَها

للعندلِيب صداُحه

ألظْفرِه وجناِحه

.22إيليا احلاوي، إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل، ص -1
.57إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -2
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يتابع يف هذا املقطع إظهار فضائل الليل فهو يقضي على الظاهر املتألق من األشياء ولكنه ال 

فهو مل يسلب الزهرة أرجيها وال املياه خريرها، فالليل يأيت عليها وال جيهز على حقيقتها وجوهرها، 

خيفي الزهر على األعني لكن ال مينع من انتشار أرجيها يف اهلواء، ويف كل ذلك إشارة إىل أن اهلرم قد 

خيفي مسات اجلمال يف وجه اإلنسان أي أنه يغري يف الشكل لكنه ال ميس اجلوهر فيبقى لإلنسان 

ه، وأريج احملبة للناس، فشاعرنا هنا ذكر مشائد الليل ألجل إقناع الفتاة بالرضا إنسانيته وجذوة اخلري في

بواقع الوجود وبذلك تربز لنا النزعة التفاؤلية عند أيب ماضي خبالف سائر الرومانسيني الذين ال جيدون 

  .يف العامل إال الرعب والسأم واهلالك

اْصِغي إلى صْوت الجداِول جارِياٍت في الُسُفوحِ 

اْستنِشِقي األْزهاَر في الَجناِت ما داَمْت تُفوحُ و 

وَتمتَِّعي الُشُهب في األْفالِك ما داَمْت تُلوحُ 

ِمْن قْبِل أن يأِتي زماٌن كالَضباَب أو الُدخانِ 

ال تُبِصريَن ِبِه الَغديرَ 

وال يلُذ لِك الَحريرُ 

مجال فتصغي إىل صوت  يطلب منها أن تطرح عنها مهومها وأن متنع نفسها مبا يف ليلها من

اجلداول وتستنشق نسيم األزهار وتبصر الشهب ساحبة يف أجواء الفضاء قبل أن ينزل ساحتها املوت 

.1وحيل العدم والفناء

ويطلب منها أن تنسى ما هي عليه وأن تذهب إىل الطبيعة وأن تصغي إىل خرير السواقي 

�ƢǷȐƷ¢Â�ȏƢǷ¡�ƢȀǴǯ�ƢēƢȈƷ�ÀȂǰƫ�À¢Â�½Ȑǧوعطرها الفواح وتتمتع بكل ما هو جذاب يف الطبيعة واأل

.مجيلة، قبل أن يأيت زمن الكهولة الذي أشار إليه بزمان الضباب والدخان وال تبصرين فيه شيء

.186شوقي ضيف، دراسات يف الشعر املعاصر، ص -1
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لَِتُكْن َحياُتِك ُكلَّها أمالً َجِميالً طَِيَبا

ولتْمأل األْحالُم نـَْفَسِك في الُكهوَلة والصَِّبا

ْلَبِك عالما في َذاتِهِ لِيُكْن يأُمُر الُحبُّ  قـَ

ِمْثل الَكواِكِب في السَّماِء وَكاألزهار في الرَُّبى

أزهارُُه ال َتْذبُلُ 

1وُنجوُمه الَ تأَفلُ 

يف هذا املقطع جند الشاعر يطلب من سلمى أن ال تفكر يف احلياة فالتفكري فيها يبعث على 

مرحك القدمي يف صحوة النهار،  دعي الكآبة واألسى وعودي إىل« : اإلحساس بآالمها، ويقول

، وأن تبتعد عن واقع احلياة القاسي فقد »ولتكن حياتك مليئة باآلمال واألحالم اجلميلة والتفاؤل

Ƣƥǂǳ¦�Ŀ�̈ǂǿǄǳƢǯ�ƶƬǨƬǳ¦�ƨǸƟ¦®Â� ƢǸǈǳ¦�Ŀ�Ƥ ǯ¦ȂǰǳƢǯ� ƢȈǔǳ¦�ƨǸƟ¦®�ƢēƢȈƷ�ÀȂǰƫ�À¢�ń¤�ƢǿƢǟ®.

غي ديوانه اجلداول واخلمائل ومن ال شك أن أبا ماضي قد وصل إىل منتهى نضجه الشعري ف

قبله يف قسم كبري من قصائد اجلزء الثاين من دواوينه الثالثة غنّية بالقصائد اجلياد اليت تعد من عيون 

�ƢđȂǴǇ¢�Ǧ ǘǳÂ�̈ƢȈū¦Â�ƨǠȈƦǘǳƢƥ�² ƢǈƷȍ¦�ĿÂ�ňƢǈǻȍ¦�°ȂǠǌǳ¦�Ŀ�ǂǧ¦Ȃǳ¦�ƢȀƟƢǼǤƥ�±ƢƬŤ�Ŗǳ¦Â�ǂǠǌǳ¦

ن جيتمع كله لشاعر واحد، ولذلك ال غرابة أن يرتدد اسم وبعد خياهلا ومجال صورها مما يندر أ

�Ƣđ�ŘǤƬƫÂ�Äƾȇȋ¦�ǽƾƟƢǐǫ�Ǧ ǫȐƬƫ�À¢Â�§ Ƣƴǟȍ¦� ǲŠ�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�ǂƳƢȀŭ¦Â�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ǀǨǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦

  .األلسنة خملدة مبدعها

أكثر نظما وأطوهلم يف شعره نفسًا وأكثرهم «إن إيليا من بني إخوانه يف الرابطة القلمية 

، فله منها ثالث مشهورات هي 2»للقافية الواحدة وأوفرهم نظمًا للمطوالت الشعريةاستعماًال 

.الطالسم واحلكاية األزلية والشاعر والسلطان اجلائر، وهو يف كل هذه موفق وجميد إىل أبعد احلدود

.59إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -1
.392الناعوري عيسى، أدب املهجر، ص -2
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أما الشاعر والسلطان اجلائر فقد سبق لنا أن تطرقنا إليها والطالسم واحلكاية األزلية فموضوع 

  .ديثناح

لقد كان معظم إنتاج شاعرنا متسربال أثواب التأمل والبحث والشك احلائر حىت تكاد تكون 

النزعة التأملية ملهمته الكربى وال عجب يف ذلك إذا كان من أعضاء الرابطة القلمية اليت يشرتك 

�Ƕđ®¢�À¢�ȆǿÂ�ÃŐǯ�̈ǄȈǷ�Ŀ�Ƣǿ Ƣǔǟ¢» تأملهم يف مستمد من صميم احلياة والنفس البشرية فطول

خفايا احلياة ومنازع النفس البشرية جعلهم ينتجون إنتاجهم األديب السجي املثقل بالعناقيد النواضج 

.1»والثمار الزواهي

  .األسطورة األزلية 2-2

�ƢȀȈǧ��ƢƬȈƥ�śǠƥ°¢Â�śǼƯ¦Â�ƨƟƢǷ�©¦̄�ƨǳȂǘǷ�ȆǿÂ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ȆǓƢǷ�ĺ¢�ƾƟƢǐǫ�±ǂƥ¢�ǺǷ�Ȇǿ

«��ƾƳÂ�ǀǼǸǧ��ƢǬƷ�ƨȈǳ±¢�ƨȇƢǰƷ�ȆǿÂ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶȀǟ±¦ȂǻÂ�ǶēƢǬƦǗتشخيص ألبناء احلياة على اخت Ȑ

اإلنسان على وجه األرض مل يرض قط بنصيبه من احلياة ومل يقنع بقسمته من الوجود، فهو أبدا ناقم 

  .مادد البيد يطلب املزيد بال قناعة ولو تغريت قسمته وتبدل حظه يف كل حلظة

إىل حد يندر أن « وبطريقته الشعرية الفذة فربع فيها فتطرق شاعرنا هلذا املوضوع بشعر رقيق 

.2»جياريه فيها شاعر عريب آخر

وتتجلى فيها مظاهر التحكم يف التصوير، تصوير ملتخلف األحاسيس اإلنسانية حبيث يسهل 

ƢđƢǠȈƬǇ¦�¥°ƢǬǳ¦�ȄǴǟ.

تكوينهم  وتتلخص احلكاية يف أّن الناس قد ضجوا مرة بالشكوى إىل اهللا تعاىل وودوا لو أعاد

�¾Â¢�ÀƢǰǧ�ǶēƢȇƢǰǋ�ń¤�ǞǸƬǈȇ�̈ǂǸǬǷ�ƨǴȈǳ�Ŀ�ǶȀȈǳ¤�Ǯ ƦǿÂ�ǶȀƦǴǗ�¾ȐŪ¦�Â̄�ǲƦǬǧ�ƾȇƾƳ�ǺǷ

املتقدمني بشكواه شاب يف زهرة العمر ناقم على حظه من احلياة تعيس بشبابه يعيش بني حشود من 

من ليغدو الشيوخ ال يرون فيه إال ما ال حيبون من طيش ورعونة ومحق، فود لذلك لو يسرع به الز 

  :شيخا حكيما

.289-288، ص ص الناعوري عيسى، أدب املهجر -1
.392، ص املرجع نفسه -2
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الجائُش المستْوِفُر الطاِميعبء َعَلى نـَْفِسي هذا الَصِبي

وشوَكها في قْلِبي الداِمييْزرَُع حــْوِلي زهرات الُمَنى

فإنَّني أْشــَقى بأحالِميُخْذُه وُخذ قْلــِبي وأحالَمهُ 

1.فيْنَجِلي حندس أْوهاِميوازرَْع ُنجوَم الشيِب في لمِتي

وال يكاد الفىت الشاب يفرغ من تقدمي شكواه حىت حيقق له مطلبه فيقف بني مجوع الشيوخ 

  :وقد اشتعلت ملته

مَما ِبِه ِمن رْعَشٍة واْضِطرابِ كــــــَأنَّما زلزَلة تحتهُ 

ويصرخ سائًال ربّه أن يعيده إىل شبابه فهذه الشيخوخة قد طبلت معها حياته بذبول أمانيه 

:¢ǾƦǟƢƬǷ�Ƣđ�©®¦±�ȂǳÂ�ǽ ¦°ÂÂ�ǾǷƢǷ وهو يريد املىن

فإنَّها ترُْكُض ِمثــل السحابِ ُمــْر تِقُف األياُم عْن سيرَِها

وطُول الدروِب وزِْد في الِصعابِ وَضْع أمــاِمي ال وراِئي الُمَنى

بل َلذِتي في العْدِو خلَف السَّرابِ ما َلَذِتي بالـــماِء أرِوي به

  .ء مبتئسة جلماهلا ألنه ال يورث إال الفضائح واألقاويلبعد ذلك تأيت فتاة حسنا

مرَعى ُعُيون الخلِق هذا السنُ وْجِهي سن ُمشــِْرق إنَّما

وُتهَمًة حاَمْت َعلى مْسَكِنيكْم رِيَبة دبَّْت إلى مـْضَجِعي

يا ربُّ لم يخـَْدش ولم يُْطَعنِ لم يْبَق في ُروِحي ِمن مـوِضعِ 

مع الجــماِل الراِئِع الُممكنِ ــمـكنٌ كأنَّما ال أدٌب مـ

.81اجلداول، احلكاية األزلية، ص إيليا أبو ماضي، -1
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 ȆĐ¦Â�ÂƾǤǳ¦�Ŀ�ƢȀǬƷȐƫ�Ŗǳ¦�ƨƦǫƢưǳ¦�śǟȋ¦�ǺǷÂ�ƨǼǈǳȋ¦�©¦ǂƯǂƯ�ǺǷ�ǶǴǈƫ�ȏ�¦ƾƥ¢�ȆȀǧ . مث

  :تلتهب اجلارية الدميمة بنار الغرية والنقمة فتتمرد على قسمتها القبيحة قائلة

ْجرِمة اجلانيةُ فَهْل أنَا َذْنِيب إىل هـَذا الَورى خلَقِيت 
ُ
امل

ِطين فأيُّ الَذْنِب لآلنِيةإْن أخطأَ الجزاُف في جبِلِه الـ

  .فهي تعلم أن اجلمال جيعل منها ملكة يسجد أمامها من تسجد له وهي جارية قبيحة

صاِغَرًة يْسُجُد قّداَمْيهِ لَباَت من أْسُجُد ُقداَمه

  :وتعلم أيضا أن الناس ال يرمحون وال يغفرون ألنه

وِفيه َمْن يغِفُر للزانَِيةلْيس لِـذاِت الُقبِح مْن غاْفرٍ 

وهذا الفقري ناقم بدوره على قسمته غري عادلة اليت جرعته كؤوس الفقر واهلوان ومع ذلك فهو 

  :ال حيسد الغين وال يتمىن زوال نعمته ولكن يطلب من اهللا

األْنسِ ولِكْن انقْلِني إَلى يَا ربُّ ال تْنقلُه عْن أنِسهِ 

ºǧ�Ǻȇǂƻȉ¦�̈®ƢǠǇ�¿ƢǷ¢�Ǿǻ¦Ȃđ�ǂǠǌȇ�¿¦®�ƢǷ�̈ ƢǼŮ¦�ǶǠǗ�¼Âǀȇ�À¢�ǺǰŻ�ƢǸǧ:

ما َشَعرْت ُروِحي بالُبؤسِ لْو لْم يُكن َغْيِري في ِغبطَة

إال أن الغين بدوره غري راض بقسمته شاكيا باكيا من حتكم املال يف نفسه وسيطرته عليه 

  :وعبوديته له

وْخلتُِني أدرْكـُت أمِنَيِتيجْمِعَهاأْنفْقــُت أياِمي َعلى 

َعَدْتنـِي في زَماِن الصِّبا وأوقـََرْت بالَهمِّ شـْيُخوَخِتيفاْستبـْ

وملكـْتِني وهي في حوزَِتيقْد َمَلكتــني قبـْلها حزنـََها
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ذلك أنه دائم اخلوف على هذا الكنز، لو ذهب وزال فيطلب من اهللا أن ينزع املال من فيضه 

  .ه صالبة الدينار من سحنته على أن حيول ماله إىل راحة أبدية وحيول قصره إىل خيمةوينزع مع

  :مث ينطلق األبله مدليا بشكواه من هذه القسمة اجلائرة ويقول

إال إَذا أْوجـْدتَِني في َفساد؟أَلْم يُكن يكمـِل هذا الَوَرى 

ي الِعباِد؟لْسُت بإدراِكي كَباقِ إْن ُكنُت إنسانـاً فِلَم يَا تُرى

ينُمو مع الحنطــَِة ِفيه القتاُد؟أْم أنَت كالحقـِل على رغِمهِ 

ولكن هذا العبقري الذي يتمىن األبله أن يكون مثله غري راض بقسمته أيضا ذلك أنه يرى 

نفسه غريبا يف مكان غريب ألنه ال يستطيع أن يعيش مع الناس فيؤمن مبا يقبلون به ويكفر مبا ال 

لكن عقله املفكر دائم البحث واالستفسار عن كل كبرية وصغرية حىت أرهقه، فيبحث ملا يؤمنون به و 

تبدو الكواكب وتغيب؟ وما هي أسرار الوجود وما خلف الكون؟ وماذا حدث يف املاضي وماذا 

  سيحدث يف املستقبل؟

وصل إىل كلها أسئلة يأىب عقله إال أن يفكر فيها وحياول اإلجابة عنها فإذا مل يتوصل ولن يت

  :ذلك فهو شقي بعقله

ولم تكُثر أماِمي الُدروبُ ِسْرُت لْو أنِّي كنـــُت ِبال ِفطَنة

لْوالُه لم تكتْب عَليَّ الُذنوبُ ماَ العـْقُل يَا رَبِّي ِسوى محَنةٌ 

.وبعد أن يستعرض كلٌّ شكواه يقف اجلميع ينظرون حكم الكائن األعلى

قاَل لُهْم ُكونُوا كَما تْشتَـُهون     ىلما َوَعى اهللاُ َشــكايَا الَورَ 

فيصبح الشيخ فىت والفىت شيخا وتعود احلسناء دميمة والدميمة حسناء وينعم الفقري باملال 

ويصبح الغين فقريا ويصبح األبله عبقريا والعبقري معتوها، وبعد طلوع الفجر على الكون فإذا هي 

يف دواليب الدهور بنغمتها األزلية ال تنتهي أبدا  احلياة من جديد وإذا الشكوى دائمة ما تزل ترتدد

ǶĔȋ:
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َر فكاَن الطالحُ ُهْم حدَُّدوا الُقْبح فكاَن الَجمالُ  وعّرُفوا الخيـْ

Ǿǻ¢�ȆȀǧ�Ǿȇƾȇ�śƥ�ƨǐƻƢǋ�Ƣǿ¦ǂȇÂ�ȆǓƢǷ�Ȃƥ¢�Ƣđ�ƾǬƬǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ǺǰǳÂ:

فالشْوُك في التحقيِق مْثَل األقاحِ لْيَس مْن نقٍص وال مْن كمالٍ 

وكـــاّلِذي عّز الذي َهاناوذَرُة الــرْمِل كُكّل اجلِبالِ 

ولو شيء هلذه الرواية الشعرية التحليلية أن يعادهلا اسم آخر ملا كان إال األسطورة األزلية فمن 

طبيعة البشر يرجون الصيف لدفئه ومثاره فإذا دخلوا يف الصيف فأهلبهم حبره وكواهم بقيضه متنوا عودة 

فإذا جاءهم الشتاء هبوا وفودا يصلون اهللا أن يرفع عنهم طوفانه وشكوا من أنه خرب فصل الشتاء، 

  .الديار والنسل وكانت احلكاية األزلية ال تنتهي إال بانتهاء البشرية وفنائها

  :قصيدة الطالسم 2-3

ِجْئُت الَ أْعَلُم ِمْن أْيَن ولِكـنِّي أتـَْيتُ 

َفَمَشْيتُ َوَلَقْد أْبَصْرُت ُقَداِمي طَـريقاً 

تُ يْ أبَـ ا أمْ ذَ هَ تُ ئْ شِ إنْ ساِئراً ى قَ أبْـ سَ وَ 

  ؟َكْيَف ِجْئُت؟ َكْيَف أْبَصْرُت َطرِيِقي

َلْسُت أْدِري

ودِ جُ وُ ـا الذَ ي هَ ا فِ أنَ ديمٌ قَ أمْ يدٌ دِ جَ أَ 

ودِ يُ ي قُـ فِ يرٌ ـأسِ أمْ ليقٌ طَ رٌّ ا حُ أنَ لْ هَ 

ودُ قُ مَ ي أمْ اتِ يَ ي حَ ي فِ سِ فْ نَـ دُ ائِ ا قَ أنَ لْ هَ 

نْ كِ َــ ي ولرِ ي أدْ ـــنـِ ى أنَّ نَّ مَ أتَ 

َلْسُت أْدِري

َوَطرِيِقي َما َطرِيِقي؟ َأَطوِيٌل أْم َقِصيُر؟

َهْل أنَا أْصَعُد أْم أْهبِــُط ِفيِه َوَأُغورُ 
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أأنَا السَّائُِر ِفي الدَّْرِب أْم الدَّْرُب َيِسيرُ 

...أْم ِكالَنَا َواِقٌف َوالدَّْهُر يَـْجِري

َلْسُت أْدِري

لَْيَت ِشْعِري َوأَنَا ِفي َعاَلِم الَغْيِب األِمينِ 

أَتـَُراِني ُكْنُت أْدِري أنَِّني ِفيِه َدِفينُ 

َوبِاَنِّي َسْوَف أْبُدو َوبِأَنِّي َسأُكونُ 

أْم تـَُراِني ُكْنـُت الَ ُأْدِرُك َشْيـئاً 

َلْسُت أْدِري

َلَما أصبْحُت إْنســاناً  بـْ سوياً أَتـَُراِني قـَ

ُكْنُت َمْحواً أو ُمَحاالً أْم تـَُراِني ُكْنُت َشَيا

يّاَ دِ ـى أبَ َـ قبْ يَ سَ أمْ لٌّ حَ زِ غْ ا اللُّ ذَ هَ ِـ أل

  ؟َوِلَماَذا َلْسُت أْدِري...َلْسُت أْدِري

َلْسُت أْدِري

َقْد َسأْلُت الَبْحَر يـَْوماً َهْل أنَا يَا َبْحُر ِمْنَكا؟

بـَْعُضُهْم َعنِّي َوَعـْنَكـا؟أَصِحيٌح َما َرَواُه 

أْم تـَُرى َما زََعُموا َزوراً َوبـُْهَتاناً َوإْفكـَا؟

َلْسُت أْدِري:َضِحَكْت أْمَواُجُه ِمنِّي َوقَاَلتْ 

أيُّها الَبْحُر أَتْدِري َكْم َمَضْت أْلٌف َعَلْيَكا

َوَهل الشَّاِطُئ َيْدِري أنَُّه َجاٍث لَـَدْيَكا

َتْدِري أنـََّها ِمـْنَك إلَْيَكاَوَهِل األنـَْهارُ 

َما الَِّذي األْمَواُج قَاَلْت ِحيـَن ثَاَرْت؟
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َلْسُت أْدِري

أْنَت يَا َبْحُر أِسيُر آٍه َما أْعَظَم أْسَركَ 

الَ َتْمِلُك أْمَركَ ّبارُ ها الجَ ي أيُّ لِ ثْ مِ أْنَت 

أْشبَـَهْت َحاُلَك َحاِلي َوَحَكى ُعْذُرَك ُعْذِري

أْنُجو ِمَن األْسِر َوتـَْنجــُو؟َفَمَتى 

1َلْسُت أْدِري

تـُْرِسُل السُُّحَب فـََتْسِقي أْرَضَنا َوالشََّجَرا

َقْد أَكْلَناَك َوقـُْلَنا َقْد أَكــْلَنا الَثْمَرا

َنا الَمَطَرا َناَك َوقـُْلَنا َقْد َضــرِبـْ َوَشرِبـْ

أَصَواٌب َما زََعْمَنا أمْن َضَالُل َلْسُت أْدِري

َسأْلُت السُُّحَب ِفي اآلفَاِق َهْل َتْذُكُر رَْمَلكَ َقدْ 

َوَسأْلُت الشََّجَر الُموِرَق َهْل يـَْعـِرُف َفْضَلكَ 

َهْل َتْذُكُر أْصَلَك؟-َوَسأْلُت الدَُّر ِفي األْعَناقِ 

َلْسُت أْدِري:وََكأنِّي ِخْلتـَُها قَاَلْت َجِميعاً 

َلْن تـَُزوالَ يـَْرُقُص الَمْوُج َوِفي قَاِعَك َحـْربٌ 

َتْخُلُق األْسَماَك َوَلِكْن َتْخُلُق الُحوَت اَألُكوالَ 

َقْد َجَمْعَت الَمْوَت ِفي َصْدِرَك َوالَعْيَش الَجِميالَ 

لَْيَت ِشْعِري أْنَت َمْهٌد أْم َضرِيُح؟ َلْسُت أْدِري

َلى َوفَتًى َكاْبِن الُمَلوَّحِ  َكْم فـََتاًة ِمْثَل لَيـْ

َفَقا  السَّاَعاِت ِفي الشَّاِطِئ َتْشُكو َوُهَو َيْشَرحُ أنـْ

.143-141إيليا أبو ماضي، اجلداول، ص -1
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ُكلََّما َحدََّث أْصَغْت َوِإَذا قَـاَلْت تـََرنَّحَ 

أَحِفيُف الَمْوِج ِسرٌّ َضيـََّعاُه؟ َلْسُت أْدِري

َكْم ُمُلوٍك َضَربُوا َحْوَلَك ِفي اللَّْيِل الِقَبابَا

ابَاطََلَع الصُّْبُح َوَلِكْن َلْم َيِجْد إالَّ َضبَ 

أَلُهْم يَا َبْحُر يـَْوماً رَْجَعـٌة أْم الَ َمآبَا

َلْسُت أْدِري1إنِّي:أُهْم ِفي الرَّْمِل؟ قَاَل الرَّْملُ 

لُ مْ ورَ دافٌ أصْ ّبارُ ها الجَ ي أيُّ لِ ثْ مِ يكَ فِ 

إنََّما أنَت ِبالَ ِظلٍّ وِلي في األْرِض ِظلُّ 

َعْقلُ إنََّما أنَت ِبال َعْقٍل وِلي يَـا َبْحُر 

َقى؟ َلْسُت أْدِريَفِلماَذا يَا تـَُرى أْمِضي وتـَبـْ

ْبُل َوبـَْعدُ  يَا ِكَتاَب الدَّْهِر ُقْل لِـي أَلُه قـَ

أنَا َكالزَّْوَرِق ِفِه َوُهـَو َبْحٌر الَ ُيحـَدُّ 

لَْيَس ِلي َقْصٌد، فـََهْل لِلدَّْهِر ِفي َسْيِري َقْصُد؟

َلْسُت أْدِريَحبََّذا الِعْلُم َوَلِكْن َكْيَف أْدِري؟ 

إنَّ ِفي َصْدِري يَا َبْحُر ألْسَراراً ُعَجابَا

َها َوأنَا ُكْنُت الِحـَجابَا ُر َعَليـْ نـََزَل السِّتـْ

َوِلَذا أْزَداُد بـُْعداً ُكلََّما اْزَدْدَت ِاْقِتَراباً 

أْدِريَلْستُ َوأرَاِني ُكلََّما أْوَشْكُت أْدِري 

إنَِّني يَا َبْحُر، َبْحٌر َشاِطَئاُه َشـاِطَئاكَ 

الَغُد الَمْجُهوُل َواألْمُس اللََّذاِن اِْكتَـنَـَفاكَ 
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وَِكالَنَا َقْطَرٌة يَا َبْحُر ِفي َهـَذا َوَذاكَ 

َلْسُت أْدِريالَ َتَسْلِني َما َغُد، َما أْمُس؟ إنِّي 

يِر قـَْوٌم أْدرَُكوا ِسرَّ الَحَياةِ ِقيَل ِلي ِفي الدِّ

َر ُعُقـوٍل آِسَناتِ  َر أنِّي َلْم أِجْد َغيـْ َغيـْ

َوقـُُلوٌب بـََلْيَت ِفيَها الُمَنى َفِهـَي رُفَاتْ 

1َلْسُت أْدِريَما أنَا أْعَمى فـََهْل َغْيِري أْعَمى؟

أْدَرى النَّاِس بِاَألْسَراِر ُسكَّاُن الصََّواِمعِ :ِقيلَ 

الُوا فَِإنَّ السَِّر َشاِئعُ إْن َصحَّ اّلِذي قَ :قـُْلتُ 

َعَجباً َكْيَف تـََرى الشَّْمَس ُعُيوٌن ِفي بـََراِقعِ 

َلْسُت أْدِريَوالَِّتي َلْم تـََتبَـْرَقْع الَ تـََراَها؟ 

ْئُب رَاِهبٌ  إْن َتُك الُعْزَلُة ُنُسكاً َوتـَُقى، فَالذِّ

َوَعرِيُن اللَّْيِث ِديٌر حبُُّه فَــْرٌض َوَواِجبٌ 

ِشْعِري أَيُِميُت النُُّسَك أْم ُيْحيي الَمَواِهَب؟لَْيَت 

َلْسُت أْدِريَكْيَف َيْمُحو الُنُسُك إْثماً َوُهَو إْثُم؟ 

يِر ُورُوداً ِفي ِسَياجٍ  إنَِّني أْبَصْرُت ِفي الدِّ

قَِنَعْت بـَْعَد النََّدى الطَّاِهـِر بِالَماِء اُألَجاجِ 

يَاِجيَحْوَلَها النُّوُر الَِّذي ُيْحِيي،  َوتـَْرَضى بِالدِّ

ْتُل الَقْلِب َصْبرًا؟ َلْسُت أْدِري أِمَن الِحْكَمِة قـَ

َقْد َدَخْلُت الِديَر أْستَـْنِطُق الَناِسِكيَنا

فَإَذا الَقْوُم ِمَن الِحيَرِة ِمـْثِلي بَاِهُتونَا
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َغَلَب الَيْأُس َعلْيِهْم فُهْم ُمْسَتْسِلمونَا

َلْسُت أْدِري:1ْيهِ وإَذا بِالَباِب مْكُتوٌب َعل

َعَجباً لِلّناِسِك الَقِنِت َوُهَو الّلوذِعيّ 

َهَجَر النَّاَس َوِفيِهْم ُكلُّ ُحْسِن الُمْبدِعِ 

َوَمَضى يـَْبَحُث َعْنُه ِفي الَمَكاِن البْلُقعِ 

َأرََأى ِفي الَقْفِر َماًء أْم َسَراباً؟ َلْسُت أْدِري

الَحقِّ الصَّرِيخِ َكْم ُتَماِري أيـَُّها النَّاِسُك ِفي

َلْو أرَاَد الّلُه أْن الَ تـَْعَشَق الَشْيَء الَمِليحَ 

َكاَن إْذ َسـوَّاَك بِـالَ قـَْلٍب َوُروحِ 

َلْسُت أْدِري...قَاَل إنِّي...فَالَِّذي تـَْفَعُل ِإْثمٌ 

أيـَُّها الَهاِرُب إنَّ الَعاَر ِفي َهَذا الِفـَرارِ 

َتْصَنُع َحَتى لِْلَقَفارِ الَ َصَالٌح ِفي الَِّذي 

أْنَت َجاٍن َأيُّ َجاِن، قَاِتٌل ِفي غَـْيِر ثَارِ 

يَـْرَضى اهللاُ َعْن َهَذا َويـَْعُفو؟ َلْسُت أْدِري أفـَ

  :بين المقابر

َوَلَقْد قـُْلُت لِنَـْفِسي َوأنَا بـَْيَن الـَمقـَاِبرِ 

َهْل رَأْيِت األْمَن َوالرَّاَحَة إالَّ ِفي الَحَفائِرِ 

أَشاَرْت فَإَذا لِلدُّوِد عيٌث ِفي الَمَحاِجرفَ 

َلْسُت أْدِري:أيـَُّها السَّاِئُل إنِّي:ثَُم قَاَلتْ 

اْنظُِري َكْيَف َتَساَوى الُكلُّ ِفي َهَذا الَمَكانِ 
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َوَتَالَشى ِفي بـََقايَا الَعْبِد َرُب الَصْوَلجانِ 

َواْلتَـَقى الَعاِشُق َوالَقاِلي فَــَما يـَْفَترِقانِ 

أفـََهَذا ُمْنتَـَهى الَعْدِل؟ فـََقاَلتْ 
َلْسُت أْدِري:1

إْن َيُك الَمْوُت ِقصاصاً، أيُّ َذْنٍب لِلطََّهارَة

َوإَذا َكاَن ثـََواباً، أيُّ فَـْضٍل لِلدََّعارَة

َوإَذا َكاَن يـَْوَما َوَما ِفيِه َجَزاٌء أْو َخَسارَه

ِريَلْسُت أدْ َفِلَم األْسَماُء إْثٌم َوَصَالْح؟ 

ُر َتَكلَّْم، َوأْخبـِْرِني يَا رَمامْ  أيـَُّها الَقبـْ

َهْل َطَوى أْحَالَمَك الَمْوُت َوَهْل َماَت الَغَراْم؟

َمْن ُهَو الَماِئُت ِمـْن َعاٍم َوِمْن ِمْلُيوِن َعاِم؟

َلْسُت أْدِريأَيِصيُر الَوْقُت ِفي األْرَماِس َمْحوًا؟ 

الَمْوِت ُجْثَماناً َوَعْقالً إْن أُكْن أُبـَْعُث بـَْعَد 

أتـَُرى أُبـَْعُث بَـْعضاً أْم تـَُرى أُبـَْعُث ُكالً 

أتـَُرى أُبـَْعُث ِطْفالً أْم تـَُرى أُبـَْعُث َكْهالً 

َلْسُت أْدِريثُمَّ َهْل أْعِرُف بـَْعَد البَـْعِث َذاِتي؟ 

يَا َصِديِقي الَ تُعلِّْلِني بَتْمزيِق الُسُتورِ 

َعْقِلي الَ يـَُباِلي بِالُقُشورِ بْعَدَما أْقِضـي، فَـ 

إْن أُكْن ِفي َحاَلِة اإلْدراِك الَ أْدِري َمِصيِري

َلْسُت أْدِريَكْيَف أْدِري بْعَدما أْفِقُد ُرْشِدي؟ 

  :القصر والكوخ
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َوَلَقْد أْبَصْرُت َقْصراً َشاِهقاً َعاِلَي الِقَبابِ 

قـُْلُت َما َشـاَدَك َمْن َشاَدَك إالَّ لِْلَخَرابِ 

أْنَت ُجْزٌء ِمْنُه َلِكْن َلْسَت َتْدِري َكْيَف َغابَ 

َلْسُت أْدِري...َوُهَو الَ يـَْعَلُم َما َتْحِوي، أََيْدِري

َقى َوَتُدومُ  َكْم ُقُصوراً َخاَلَها الَباِني َسَتبـْ

ثَابَِتاٍت َكالرََّواِسي، َخاِلَداٍت َكالنُُّجومِ 

َلُه فَ  َها َذيـْ 1ِهَي ُرُسومُ َسَحَب الدَّْهُر َعَليـْ

َمالََنا نـَْبنِـي َوَمـا نـَْبنِـي ِلَهـْدمٍ 

َلْسُت أْدِري 

أِعْنَد الَفْجِر ِطيٌن َورَُخامُ :َساِئِل الَفْجرَ 

أالَ ُيْخِفيِه َكالُكوِخ الظََّالُم؟:َواْسأِل الَقْصرَ 

واْسأِل األْنُجَم َوالرِّيَح َوَسِل َصْوَب الَغَمامِ 

نْحُن نَراُه؟ َلْسُت أْدِريأَتـَُرى الَشْيُء َكَما

  :الفكر

ُربَّ ِفْكٍر َالَح ِفي َلْوَحِة نـَْفِسي َوَتَجلَّى

ِخْلُتُه ِمنِّي َوَلِكْن َلْم يُِقْم َحتَّى تَـَولَّى

ِمْثَل طَْيٍف َالَح ِفي بِْئٍر قَِليالً واْضَمَحالً 

َكْيَف َواَفى َوِلَماَذا فـَرَّ ِمنِّي؟ َلْسُت أْدِري

  :وعراكصراع 

إنَِّني َأْشَهُد ِفي نـَْفِسي ِصَراعاً وِعَراكاً 
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َوأَرى َذاِتي َشْيطَاناً َوأْحَياناً َمـالََكا

َهْل أنَا َشْخَصاِن يَْأَبى َذاَك َمَع َهَذا ِاْشِتَراَكا

َأْم تـَُراِني َواِهماً ِفيَما َأرَاُه؟ َلْسُت أْدِري

يرٌ أْيَن َضِحِكي َوُبَكاِئي َوأنَا ِطْفٌل َصغِ 

أْيَن َجْهِلي َوَمَراِحي وأنَا غَـضٌّ َغرِيرُ 

َفَما ِسْرُت َتِسيرُ  أْيَن أْحَالِمي وََكاَنْت َكيـْ

ُكلَُّها َضاَعْت َوَلِكْن َكْيـَف َضاَعْت؟

َلْسُت أْدِري

ُربَّ قـُْبٍح ِعْنَد زَْيٍد ُهَو ُحْسٌن ِعْنَد َبْكرِ 

ْمُروفـَُهَما ِضَداِن ِفيِه َوُهَو َوْهٌم ِعْنَد عَ 

َفَمِن الصَّاِدُق ِفيَما َيدَِّعيِه لَْيَت ِشْعِري

1َوِلَماَذا لَْيَس لِْلُحْسِن ِقَياُس؟ َلْسُت أْدِري

َقْد رَأْيُت الُحْسَن يـُْنَسى ِمثْـَلَما تـُْنَسى الُعُيوبُ 

َوطُُلوُع الشَّْمِس يـُْرَجى ِمثْـَلَما يـُْرَجى الُغُروبُ 

الَخْيِر يَْمِضي َويـَُؤوبُ َورَأْيُت الشََّر ِمْثَل 

ــَر َدِخـيًال؟ َفِلَماَذا أْحسـَُب الشَّ

َلْسُت أْدِري

إنَّ َهَذا الَغْيَث يـَْهِمي ِحيَن يْهِمي َمْكُرَها

َوزُُهوُر الرَّْوِض تـُْفِشي ُمْجبَـَراِت ِعْطرَِها

الَ ُتِطيُق األْرُض ُتْخِفي َشوَْكَها أْو زَْهَرَها
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أْشَ◌ى َوأبـَْهى؟ َلْسُت أْدِريالَ َتَسْل أيـَُّهَما 

قْد َيِصيُر الشوُك إْكليالَ لـمِلٍك أْو نبيٍّ 

َوَيِصيُر الَوْرُد ِفي ُعْرَوة لِـصٍّ أْو بَِغيٍّ 

أَيـََغاُر الَشْوُك ِفي الَحْقِل ِمَن الَزْهِر الجنيِّ 

لسُت أْدِريأْم تـَُرى َيْحسُبُه أْحَقَر ِمْنُه؟

َتْدِري ِلَماَذا ُتْشِرقُ َقْد رَأَْيُت الشُُّهَب ال 

َورَأَْيُت السُُّحَب الَ َتْدِري ِلَمـاَذا تـُْغِدقُ 

َورَأَْيُت الَغاَب الَ َتْدِري ِلَمـاَذا تُوِرقُ 

َفِلَماذا ُكلَُّها ِفي الَجْهِل ِمْثِلي؟ َلْسُت أْدِري

ِفيَّ ِمْثُل الَبْحِر أْصـَداٌف َورَْمٌل َوآللِ 

ُسُفوٌح َوِجَبالٌ ِفيَّ َكاألْرِض ُمُروٌج وَ 

ِفيَّ َكالَجوِّ ُنُجـوٌم َوغُـُيوٌم َوِظَاللُ 

َهْل أنَا أْرٌض َوَبْحٌر َوَسَماُء؟ َلْسُت أْدِري

َقْد رَأْيُت النَّْمَل َيْسَعى ِمثْـَلَما أْسَعى ِلِرْزِقي

َوَلُه ِفي الَعْيِش أْوطَاٌر َوَحـقٌّ ِمْثَل َحقِّي

َنَظِر الدَّْهِر َونُْطِقيَقْد َتَساَوى َصْمُتُه ِفي 

1َفِكالَنَا َصاِئٌر يـَْوماً إَلى َما؟ َلْسُت أْدِري

َغَلَط الَقاِئُل إنَّ الَخْمَر بِْنـُت الَخـابَِيهْ 

الَِيهْ  َفِهَي قـَْبَل الزقِّ َكاَنْت ِفي ُعُروِق الدَّ

ْبَل رَِحِم الُكُرِم رَِحُم الَغاِديَهْ  َوَحَواَها قـَ
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َهَذا أَْيَن َكاَنْت؟ َلْسُت أْدِريإنََّما ِمْن قـَْبلِ 

ِهَي ِفي رَأِسي ِفْكَرٌة َوِهَي ِفي َعْيِني نُورُ 

َوِهَي ِفي َصْدِري آَماٌل، َوِفي قـَْلِبي ُشُعورُ 

َوِهَي ِفي ِجْسِمي َدٌم َيْسـِري ِفيِه َوَيُمورُ 

ْبِل َهَذا أَْيَن َكاَنْت؟ َلْسُت أْدِري إنََّما ِمْن قـَ

ُر شْيئاً َعْن َحياِتي الَماِضَيهْ أنَا الَ أذْكُ 

أنَا الَ أْعِرُف شْيئاً ِمْن َحياِتي اآلتَِيهْ 

َر أنِّي َلْسُت أْدِري َماِهَيهْ  ِلي َذاٌت غيـْ

فَمَتى تعرُف ذاِتي ُكْنَه َذاِتي؟ َلْسُت أْدِري

إنِّي ِجْئُت وأْمِضي، َوأنَا الَ أْعلَـمُ 

أنَا لُغٌز وَذهاِبي َكَمِجيِء طَْلـَسمُ 

َوالَِّذي أْوَجَد َهَذا الُلغَز لُْغٌز ُمْبهـَمُ 

ُذو الِحَجا مْن قَاَل ِإنِّي...الَ ُتَجاِدل 

َلْسُت أْدِري

  :دراسة العنوان-أ

  .جاء يف املعجم الوسيط  

1.كتب طلسما، والشيء عمل له طلسما:أطرق وعبس، والساحر وحنوه: طلسم

، خطوط )يف علم السحر: (الطلسم غامضسر مطلسم وحجاب مطلسم، : وكالم الصوفية  

�Ǟǧ®�Â¢�§ȂƦƄ¦�Ƥ ǴŪ�ƨȈǴǨǈǳ¦�ǞƟƢƦǘǳƢƥ�ƨȇȂǴǠǳ¦�Ƥ ǯ¦Ȃǰǳ¦�©ƢȈǻƢƷÂ°�Ƣđ�ǖƥǂȇ�Ǿǻ¢�ƢȀƦƫƢǯ�ǶǟǄȇ�®¦ƾǟ¢Â

  .األذى

عجم الَوسيط، دار املعارف، مصر، ط-1
ُ
.90، ص م1973، 02َجممع الّلغة العربّية، امل
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وهو لفظ يوناين لكل ماهو غامض مبهم كاأللغاز واألحاجي، ويقال فك طالمسه أو 

1).طالسم.ج(طلسمه، وضحه وفسره 

معىن اإلطالق والعبوس، وهي حالة يتخيل فيها إيليا يائسا حائرا، يسأل  حتمل الطالسم بداية

.ذاته فال جتيب، ويسأل البحر فال جييب، ويستدعي ذكريات طفولته فال تستجيب

��Ǿƫ¦̄�ƨǬȈǬƷ�½°ƾȇ�Ń�̄¤��ǶǴǠȇ�ȏ�ȂǿÂ�ȄĔ¢Â�¢ƾƥ��ǶȀƦǷ�ǂǇ�Ǻǟ�ȐƟƢǈƬǷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƢȈǴȇ¤�Ƕǜǻ

�Ń��ǲƷŗǇ�ŕǷ�ȏÂ��ƪ ƫ¢�Ǻȇ¢�ǺǷ�ȏÂ��ȏÂ�ƪ ǫƚǷ�¿¢�ȆƟƢĔ�ƢȀǴȈƷ°�ǲǿÂ��ƢǿƾȈȈǬƫ�ǺǷ�ƢȀƬȇǂƷ�Ǧ ǌƬǰȇ

كيف كانت قبل أن توجد، كل ذلك بقي غامضا مظلما ال يلوح جبانبه النور، لذا خرجت ذات إيليا 

  ".طلسما"من التجربة الشعرية، كما بدأت 

من هنا حق للشاعر  نعت قصيدته بالطالسم، ال لغموضها بل لبحثها فيما هو غامض، 

...طها ألمور علوية ميتافيزيقية بأجزاء سفلية أرضية، كالطبيعة، والقصر، والكوخ، والبحرولرب

  :البعد الفلسفي واالجتماعي للقصيدة -ب

بعد سلسلة االستفهامات والتأمالت والشكوك مل يستطع أبو ماضي أن يصل إىل ذلك السر 

الذي تنطوي عليه حقيقة نفسه والوجود واحلياة وال ميّكنه قلبه أن يكشف عنها احلجاب فاحندر إىل 

ضرب من التساؤل املستمر الذي ال يطمئن وال يرسو على ساحل فلم جيد ما يريح باله غري هذا 

تعترب آية يف الشك والضيق واإلشفاق منه «وتلك هي قصيدة الطالسم، اليت "لسُت أدرِي"اب اجلو 

À¦Ȃȇƾǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǷ�Śƻ�ƢĔ¢�ƪ -كما يقول طه حسني  - واالضطرار إليه ولست أغلو  Ǵǫ�À¤«2.

وتصور هذه القصيدة حريته أمام الكون وتكشف عن شعوره العميق بقصور عقله عن التغلغل 

�ŚǰǨƫ�ǾǼǟ�ǒيف حقائق األ ƼŤ�ƢǷ�ƨǏȐƻ�ȆǿÂ�Ƣǿ®ȂƳÂ�°ƾǐǷÂ�ƢēƢǫȐǟÂ�ƢēƢǨǏ� ȐƴƬǇ¦Â� ƢȈǋ

أيب ماضي يف هذا الوجود اخلضم مبختلف حممياته اليت ال يرى املرء إال أن يقف عندها حائرا مبهوتا 

مقطوع األنفاس، ولعل أمسى ما جاءت به قصيدة الطالسم أن أبا ماضي مل يقل لنا عن ماهية الروح 

.562، ص2004، 4شعبان عبد العاطي عطية وآخرون، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط-1
.198، ص 3، ج1طه حسني، حديث األربعاء، دار املعارف، مصر، ط-2
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محلنا «كيف خلق اإلنسان األول؟ وملاذا؟ وال عما بعد موته شيئا يفسر ما حيار فيه الفكر وإمنا وال  

�ǽƾǐǫ�¢ǂǬƫ�À¢�ȄǴǟ�ƢǿŚǰǨƬƥ�ƨƥǀǠŭ¦�ƨǷȂǸƄ¦�ƨƥȂǿȂŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�®ǂǧ�ǲǯ�ǲŧ�ÃǄǠƬǻ�À¢�ȄǴǟ

.1»هلا

الغامضة وال مبنهج وتتجلى مالمح اإلبداع فيها أن الشاعر مل يقدم هذه احلرية بلغة الفلسفة 

فن املنطق الكدر وال حىت بطريقة صوفية رامزة وإمنا صاغها بتفكري العاطفة املضطربة اليت تعتلج 

فتنساب عنها خلجات رقيقة واضحة يف بساطة السذج من املتسائلني الذين كل مطلبهم أن يعرفوا 

متطلعة إىل البحث عن أين هم من هذا املكان والزمان،ال لقد كانت الطالسم جمموعة تأمالت 

احلقيقة، قد حاول من خالهلا أن يقف عندما عجز عقله عن فهمه واستيعابه بل حياول التغلغل إىل 

األعماق، ويبلغ جمموع هذه املطولة واحدًا وسبعني مقطعاً، يتألف كل منها من أربعة أبيات، تنتهي 

.2»ائر عن مصدره وعن سر وجودهويستهل الشاعر طالمسه بالتساؤل احل" لست أدري"بتكرار الزمة 

  :حيث يقول

ِجْئُت الَ أْعَلُم ِمْن أْيَن ولِكْن أتـَْيتُ 

َوَلَقْد أْبَصْرُت ُقَداِمي َطريقاً َفَمَشْيتُ 

  تيْ أبَـ ا أمْ ذَ ت هَ ئْ شِ إنْ ساِئراً ى قَ أبْـ سَ وَ 

3!َلْسُت أْدِري؟ َكْيَف ِجْئُت؟ َكْيَف أْبَصْرُت َطرِيِقي

.114الكناين جعفر الطيار، إيليا أبو ماضي، ص -1
.81ديث، ص عيسى الناعوري، إيليا أو ماضي رسول الشعر العريب احل-2
.117-93اجلداول، الطالسم، ص ص -3
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بداية جهله مبصدر وجوده بل مصدر الوجود كله، إنه ال يعرف إال حياته إن الشاعر يعلن 

وهي حياة مل يكن له فيها رأي وال اختيار وال إرادة باملوجودات من حوله، ويف قاعه مل جيد عنده مع  

).لسُت أدري(كل سؤال سوى 

طليق؟ إنه كائن حيي يف هذا اخلضم العارم فمن أي عامل جاء؟ كيف جاء؟ هل هو مقيد أو 

وهل دربه طويل أم قصري؟ هل كان قبل أن يأيت إىل هذا الوجود شيئاً يشعر بوجوده أم مل يكن شيئا؟ 

).لسُت ادري(تلك أسئلة مل جيد هلا أبو ماضي غري اجلواب 

مث يتساءل عن كل ذلك لعل عقله يهتدي إىل جواب يشفي غليله فيطلق تنهيدة عميقة 

  :يغدق ليها من سواد جهله أو ظالمه

َلَما أصبْحُت إْنساناً سوياً  أُتراِني قـَبـْ

ُكنُت محواً أو ُمحاالً أْم تُراِني كنُت شَيا

يّاَ دِ ى أبَ قَ بْـ يَ سَ أمْ حلٌّ غزِ ا اللُّ ذَ ألهَ 

َلْسُت أْدِري... ؟فِلماَذا َلْسُت أْدِري...َلْسُت أْدِري

الشاعر قد تفاعلت مث ميضي أبو ماضي على البحر ويتجاذب أطراف احلديث معه كأمنا 

نفسه مع البحر فقرب منه وجلس إليه وأخذ يفكر يف أحواله فال يدع ظاهرة من ظواهره وال سرا من 

:أسراره إال ذكره واستطلع األمر فيه، وملا أعياه األمر مل جيد مفرا من قوله لست أدري

لُ مْ ورَ دافٌ أصْ ّبارُ ها الجَ ي أيُّ لِ ثْ مِ يكَ فِ 

وِلي في األْرِض ِظلُّ إنََّما أنَت ِبالَ ِظلٍّ 

إنََّما أنَت ِبال َعْقٍل وِلي بحُر َعْقل
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َقى؟ َلْسُت أْدِريفِلماَذا يَا تـَُرى أْمِضي وتـَبـْ

فحني ال جيد عند البحر جوابا عن شيء من أسئلته وال ميده ولو ببصيص من النور الذي 

مفاتيح احلياة وأسرار العلوم ينشده فييأس وميضي قاصدا الدير فقد قيل له أن هناك قوما عندهم 

وكنوز احلكمة واملعرفة، غري أنه يصطدم باجلواب ذاته وقد كتب على باب الدير باخلط العريض 

.1"لست أدري"

قْد َدخلت الِديَر أْستنِطُق الَناِسكيَنا

فإَذا الَقْوُم ِمن الِحيَرِة ِمْثِلي بَاِهُتونا

  اَغَلَب اليأُس َعلْيِهْم فُهم ُمسَتْسِلمونَ 

َلْسُت أْدِري:وإَذا بالَباِب مْكُتوٌب َعلْيهِ 

فيغادر الشاعر الدير جير أذيال اهلزمية ويطلق القيادة لقدميه فتأخذانه إىل املقابر أين يطلق 

عليها سيال عارما من األسئلة اليت تثري يف نفسه التأمالت واليت حاول عابثا البحث عن جواب هلا 

:قائالً لتطمئن روحه، فيخاطب نفسه 

انظُِري كْيَف َتساَوى الُكلُّ في َهَذا المكانِ 

وَتالَشى في بَقايا العْبِد رُب الصوَلجانِ 

والتَـَقى العاِشُق والقاِلُب فما يْفترِقانِ 

!أفـََهذا ُمنَتهى الَعْدل؟ فَقالْت َلْسُت أْدِري

.83، ص إيليا أو ماضي رسول الشعر العريب احلديثعيسى الناعوي، -1
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بكل ما حيمله  مث يعود كما جاء واحلرية هي هي، ال تنقشع قد لقي من جهاده الروحي عتيا

�ǪǴǘǼȇÂ��ǾǴȀŝ�ƨǠƬǸƬǈǷ�ȆǔŤÂ�¦ŚǈǨƫ�ƢŮ�ƾŸ�ȏ�Ȇǯ�ƢȀǈǨǻ�ǂǷ¦ƚƫ�ƢĔƘǰǧ�ƨǴƠǇȋ¦�ǺǷ�ǾǴǿƢǯ�ȄǴǟ

شاعرنا واألسئلة قد أثقلت كاهله إىل أن يصل إىل قصر شاهق فخم فيلجه وميضي يف أسئلته ولكنه 

يف احلقيقة فرقا بينهما أو أبدا ال جيد اجلواب فيستوقف بصره للمقارنة بني القصر والكوخ فال جيد 

ليس صاحب هذا وصاحب ذاك يشرتكان يف كل الصفات واملزايا؟ أال يتعاقب على كليهما الليل 

والنهار ومها ال ميلكان من األمر شيئا؟ أال يساور نفسيهما الشك واليقني، الغضب والرضا، اخلوف 

لتفريق بينهما ألن املخلوقات كلها والطمأنينة؟ إذن فهما متساويان يف كل شيء والطبيعة ال تعرف ا

  :سواسية عندها

وأسَأُل الَفْجَر أِعْنَد الَفْجِر طيٌن ورُخامُ 

وأْسأُل الَقْصَر أال ُيْخفيِه كالكوِخ الظالُم؟

وأْسأل األنُجَم والرِّيَح وسل صوب الغمامِ 

أتـَُرى الشيُء َكما نْحُن نراُه؟ َلْسُت أْدِري؟

ليفكر يف منبع هذه األفكار واخلواطر اليت حترق عقله وبعدما مث يعود أبو ماضي من جديد 

حار يف أمر القصر وساكنيه والكوخ والثاوين فيه عرّج على نفسه املضطربة اهلائجة فوجد فيها صراعا 

  :وعراكا كاد يعتقد على إثره بازدواج شخصيته

إنِّي أشهُد في نـَْفِسي ِصراعاً وِعراكاً 

ياناً مالَكاوأَرى َذاِتي شْيطاناً وأحْ 

هْل أنَا شْخصاِن يأَبى ذاَك مع َهذا اْشتراَكا

أْم ُتراِني واِهماَ فَما أراه َلْسُت أْدِري؟
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وحني ميل الشاعر الطواف وتسأم نفسه التساؤل فال يقع على شيء من احلقيقة اليت أجهد 

ساؤله عن نفسه عقله يف البحث عنها، فيجد نفسه كأنه يدور يف حلقة مفرغة يعود من حيث بدأ بت

:وكنهها وحقيقتها فال يزيده ذلك إال حرية وقلقا وجهال، فيصرح قائالً 

أنَا ال أذُْكُر شْيئاً عْن َحياِتي الماِضَية

أنَا ال أعِرُف شْيئاً عْن حياِتي اآلتَِية

َر أنِّي َلْسُت أْدِري َماِهَية ِلي ذاٌت غيـْ

  ي؟فَمَتى تعرُف ذاِتي ُكْنَه َذاِتي َلْسُت أْدرِ 

�ǽǀđ��®ȂǴŬ¦Â�©Ȃŭ¦�Ǻǟ�ǂƥƢǬŭ¦�śƥ�ȂǿÂ�ǾǈǨǻ�Ŀ�©°ƢƯ�Ŗǳ¦�©ȏ£ƢǈƬǳ¦�ǽǀǿ�Ǿƫ®Ƣǫ�ƾǬǳ

  :الرباعية اليت تتسق مع ما يف نفسه من حرية

يَا َصِديِقي ال تُعلِّْلِني بَتْمزيِق الُسُتور

بْعَدَما أْقِضي فعَمِلي ال يُباِلي بالُقُشور

َمِصيريإن أُكْن في حاَلِة اإلْدراِك ال أْدِري

َلْسُت أْدِري؟كْيف أْدِري بْعَدما أفقد ُرْشِدي 

�ƢĔȂǸǔǷ�ÀƜǧ��ƨȈǟƢƥǂǳ¦�Ǿƥ�ƪ ǤƦǐǻ¦�Äǀǳ¦�ǂȇǂǬƬǳ¦�ŘǠŭ¦�Ȇǿ�ƨȈƥƢȈƫ°ȏ¦�Â¢�ƨȇ°®¢Ȑǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄Ɯǧ

يف جممله يشري إىل ميل الشاعر إىل التساؤل والبحث عن أمور يعجز عقله عن إدراكها فيختم 

  :املستسلمة اليت يبدأها أول مرة فيقولقصيدته املطولة على احلرية 
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إنِّي ِجْئُت وأْمِضي وأنَا ال أْعَلم

أنَا لُغٌز وَذهاِبي كمِجيِء طلسم

والذي أْوَجَد هذا الُلغَز لغٌز أعَظم

ال ُتجاِدل ُذو الِحجا مْن قاَل أنِّي َلْسُت أْدِري

هذا إذن ما أحزن إيليا وأقلق سكينته فكان دائم البحث حياول عابثا الوصول إىل حقيقة 

يف قصيدته املطولة الطالسم اليت «ومن هنا نرى أن الصبغة التأملية أعمق ما كانت . تروي ظمأه

يقول عيسى  -تلخص شيئا من فلسفته وآرائه يف احلياة، وأقول شيئا من فلسفته وال أقول كل شيء 

«�¤�ƨȇǂǌƦǳ¦�Śƻ�ń -ناعوريال ƾē�ƢȀȈƷ¦Ȃǻ�ǲǯÂ�ȆƷ¦ȂǼǳ¦�ƨƦǠǌƬǷ�ǽǂǠǋ�Ŀ�ȆǓƢǷ�ĺ¢�ƨǨǈǴǧ�Àȋ

.1»وسعادة احلياة

إن هذه الالأدرية اليت متخضت عن تساؤالت مستمرة مل تكن خالصة له فهناك بعض النقاد 

ا باملعري أو باخلّيام أبا ماضي تأثر فيها بالفلسفات اليونانية القدمية، ولعل اهتمام إيلي« من يزعم أن 

أمر يستسيغه الذوق الفين إىل حد ما إذ ليس من املستبعد أن يكون إيليا قد اطلع على إنتاج 

ƢǸđ�ǂƯƘƬǧ�śȇ°®¢Ȑǳ¦�ǺȇǂǟƢǌǳ¦ ... أن إيليا قد انكب على قراءة  -يقول الكناين جعفر - وال أخال

التأثر أن يرجع تعابري الفيلسوف اليوناين  الفلسفة اليونانية انكبابا جعل إيليا ينسى ذاته حىت يبلغ منه

ومن هنا فإن الكناين ال يستسيغ هذا األمر وجعله من ضرب املبالغة من . 2»"لست أدري"يف قوله 

  .طرف بعض من درسوا إيليا وقالوا بتأثره بالفيلسوف اليوناين

من الناس  نوع«هذا وقد أورد الدكتور عيسى الناعوري ثالث آراء حول هذه املطولة فهناك 

يستكربون أن يعمد إنسان إىل البحث يف أسرار احلياة وما وراء احلياة ويرون يف هذا التساؤل احلائر 

.81عيسى الناعوري، إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث،  ص 1
.52الكناين جعفر، إيليا أبو ماضي، ص -2
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، فيكون من خري اإلنسان أن يقبل باحلياة  1»ويف هذه الالأدريات املتعددة سببا لشقاء النفس الكثري

يتخذون «ثان من الناس  وهناك نوع. كما هي دون أن يتساءل عن حقائقها، وحياول حل طالمسها

.2»من هذه القصيدة حجة على عقيدة الشاعر الفلسفية فينسبونه بكل بساطة إىل مجاعة الالأدريني

فيأخذون األمور بظواهرها فريون أن الشاعر يبدو يف هذه القصيدة كبدوي «أما النوع الثالث 

ǳ¦�ƢēƢȇƢǼƥÂ�ƢȀƬǼȇ±Â�Ƣǿ ¦ȂǓ¢�ǽǂȀƦƬǧ�̈ǂǷ�¾Âȋ�ƨǼȇƾŭ¦�ǲƻƾȇ�«¯ƢǇ فخمة فيقف أمامها حائرا ملجوم

�ÅƢƠȈǋ�Ƣē¦ǄƴǠǷ�ǺǷ�½°ƾȇ�ȏ�ÀƢǈǴǳ¦«3 . أما عيسى الناعوري فال يتفق مع أي رأي من هذه اآلراء ذلك

أن أصحاب الرأي األول يرون السعادة يف اجلهل والرضوخ به وأن الشقاء إمنا هو يف البحث عن 

  .عد مهة من أن يكون من هؤالء الكساىلاملعرفة، وهي فلسفة الكساىل، وأبو ماضي أعلى نفسا وأب

أما الرأي الثاين فيدل على جهل أصحابه بصحة عقيدة أي ماضي ودوافعه النفسية، فال هو 

  .من الالأدريني وال هو بالرجل الذي حيسب أن الالأدرية سعادة الروح

أما أصحاب الرأي الثالث فهم أيضا مل يفهموا أبا ماضي فهو ليس بدويا ساذجا يدخل 

.املدينة ألول مرة، وإمنا هو أحد أبنائها اخلبريين مبا فيها

أما عيسى الناعوري فريى أن أبا ماضي ليس من الالأدريني وال هو بالباحث احلائر وال هو 

فوق ذلك بالرجل الذي يطيب له العبث بعقائد اآلخرين، وإمنا هو رجل اهتدى إىل احلقيقة اليت 

�²يرضى عنها يف حل طالسم احلياة  ƢǼǳ¦�½ǂǌȇ�À¢�®¦°Ƙǧ��ǽŚǸǓÂ�ǽǂǰǧ�ƨǧǂǠŭ¦�ǽǀđ�¬¦ŗǇƢǧ�̈ƾǬǠŭ¦

Ś̈ưǰǳ¦�ǾǯȂǰǋ�Ŀ�Ƣđ�ǂǷ�Ŗǳ¦�©ȏ£ƢǈƬǳ¦�ǺǷ�ƨǴȇȂǘǳ¦�ƨǸƟƢǬǳ¦�ǽǀǿ�ǶŮ�¿ƾǫÂ� ¦ƾƬǿȏ¦�Ŀ�ǾǠǷ . وبعبارة

أخرى لقد وضع الشاعر يف أيدي قرائه مفاتيح احلياة وتركهم يعاجلون مغاليقها، فحيثما كانت اإلرادة 

.296عيسى الناعوري، أدب املهجر، ص -1
  .نفسها والصفحةنفسه  املرجع  -2
  .هنفس -3
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�ƨǳȂǘŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�©ȏ£ƢǈƬǳ¦�ǽǀǿ�ƪاحلاز  ǻƢǰǧ��©ƢƦǬǠǳ¦�ǂƟƢǇ�ÀȂē�½ƢǼȀǧ�ƨǫ®Ƣǐǳ¦�ƨƦǣǂǳ¦Â�ƨǷ

.1»من نوع جتاهل العارف كما يقول عيسى الناعوري«

  :وخري مثال على ذلك قوله

انظُِري كْيَف َتساَوى الُكلُّ في َهَذا المكانِ 

وَتالَشى في بَقايا العْبِد رُب الصوَلجانِ 

العاِشُق والقاِلُب فما يْفترِقانِ والتَـَقى 

أفـََهذا ُمنَتهى الَعْدل؟ فَقالْت َلْسُت أْدِري

  :ويف قوله

أأنَا السَّائُِر ِفـي الدَّْرِب أْم الدَّْرُب َيِسـيرُ 

ْهـُر يَـْجـِري ...أْم ِكالَنَا َواِقـٌف َوالدَّ

!َلْسُت أْدِري

األِميـنِ لَْيَت ِشْعِري َوأَنَا ِفي َعاَلِم الَغْيِب 

أَتـَُراِني ُكْنُت أْدِري أنَّنـِي ِفـيـِه َدِفينُ 

َوبِأَنِّي َسْوَف أْبُدو َوبِـأَنِّي َسـأُكـونُ 

أْم تُـَراِني ُكنـْـُت الَ ُأْدِرُك َشـْيـئاً 

.298عيسى الناعوري، أدب املهجر، ص -1
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!َلْسُت أْدِري

َلَما أصـبْحُت إْنســاناً سوياً  بـْ أَتـَُراِني قـَ

ُكْنُت َشَياُكْنُت َمْحواً أو ُمَحاالً أْم تـَُراِني

يّاَ دِ ـى أبَ َـ قبْ يـَ سَ أمْ لٌّ حَ زِ غْ ا اللُّ ذَ هَ ِـ أل

  ؟َوِلَماَذا َلسـُْت أْدِري...َلْسُت أْدِري

1!َلْسُت أْدِري

لست "نالحظ أن أبا ماضي كرر ألفاظ السري، والدرب يف املقطع األول، كما كّرر عبارة 

" أتراين"ويف املقطع الثاين والثالث كّرر عبارة ƾȈǐǬǳ¦�ǞǗƢǬǷ�ǺǷ�ǞǘǬǷ�ǲǯ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨǷ±Ȑǯ̈��" أدري

أربع مرات " كنت"مرتني يف بيت واحد يف املقطع الثاين، كما كّرر لفظة " بأين"مخس مرات، ولفظ 

فقد ساهم هذا التكرار يف رسم صورة الشك واحلرية والقلق اليت تطغى على . يف املقاطع السابقة

  .ز يف املوسيقى الداخلية للنصالشاعر يف المسه، كما كان له دور ممي

  :ويف قوله أيضا

قْد َيِصيُر الشوُك إْكليالَ لمِلٍك أو نبيٍّ 

ويِصيُر الورُد في ُعروة لصٍّ أو بِغيٍّ 

أيغاُر الشوُك في الحقِل من الزهِر الجنيِّ 

!لسُت أْدِري!أم ُترى يحسُبُه أحَقَر منُه؟

�ƨƥȂƳ¢�ƢȀǴǯ�ƪ ǈȈǳ¢��Śưǯ�ƨǴƠǇȋ¦�ǽǀǿ�ŚǣÂ�Ʈ ƸƦǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�̈ǂƟƢƷ�ƨǴƠǇ¢�ƢȀǼǷ�ǂưǯ¢�ƨŹǂǏ

:عن املعرفة، وليس من هذا الرأي أن تسمع الشاعر خيتم بقوله

.141-140إيليا أبو ماضي، اجلداول، قصيدة الطالسم، ص ص -1
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ال ُتجاِدل ُذو الِحجا مْن قاَل أنِّي َلْسُت أْدِري

�ń¤�ȆǓƢǷ�ĺ¢�ƨƦǈǻ�ń¤�®ƢǬǼǳ¦�Ǟǧ®�Äǀǳ¦�Ȃǿ�̈ƾȈǐǬǳ¦�Ǿƥ�ƪ Ǵƥǂǈƫ�Äǀǳ¦�ǲƫƢǬǳ¦�Ǯ ǌǳ¦�¦ǀđÂ

جورجياس أحد زعماء السوفسطائية ويقول «يشكون يف كل شيء كما يقول مجاعة الالأدريني الذين 

.1»إننا نشك يف وجود األشياء وإن كانت موجودة فال سبيل إىل معرفتها

�ƨǸƸǴǷ�ÀƜǧ�¦ǀđÂ)أ و الالأدرية هي خالصة ما متخض عنه تفكري أيب ماضي يف ) الطالسم

وير حلريته أمام الكون وألغازه، وتكشف فكانت الطالسم خري تص. الوجود مبختلف ألغازه وطالمسه

�ŚǐǷÂ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ƢēƢǨǏ� ȐƴƬǇ¦Â� ƢȈǋȋ¦�ǪƟƢǬƷ�Ŀ�ǲǤǴǤƬǳ¦�Ǻǟ�ǽ°ȂǐǬƥ�ǪȈǸǠǳ¦�ǽ°ȂǠǋ�Ǻǟ

وجودها، وخيرج من القصيدة كما دخل فألغاز الوجود ال تزال بدون حل، وعلى هذا النحو ظل أبو 

وكأنه . من حوله فكل ذلك ألغاز وطالسمماضي حائرا قلقا ال يستطيع فهم الوجود وال فهم الكون 

أعياه فك هذه الطالسم رأي أن يزيح أثقال جهله وحريته عن صدره بكؤوس التفاؤل الشفافة فهي 

اليت ختدر حواسه وتنيم قلقه وترحيه ال من التفكري يف ألغاز الوجود واحلياة والفناء فحسب بل أيضا 

قاء وحزن وأمل، مطلقا العنان لروحه كي تنعم بني من التفكري يف كال ما حيلل احلياة من بؤس وش

  .أحضان الطبيعة فهي دائما ملهمته الكربى وأمه احلنون اليت حتتضنه إن نبذته احلياة وضاقت به

.88ص ، 1948دار اليقظة دمشق، عن مقدمة الديوان، ، زهري مريزا -1
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  خاتمة

احلمد هللا الذي يسر وأعان، فذل بفضله الصعب وهان، أمحده محدا يليق جالله وعظيم 

.سلطانه، وأصلي وسلم على سيدنا حممد سيد املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

Ȃǌŭ¦�¦ǀǿ�ƨŤƢƻ�ǽǀȀǧ�ƪ¦°��: ... وبعد ǌȇƢǟ�Ŗǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƨȇƢĔÂ" جتليات النزعة التأملية

  ."يف الشعر العريب احلديث إيليا أبو ماضي أمنوذجا مقاربة حتليلية

:وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج، من أمهها 

 تطور الشعر ذي النزعة التأملية من حكم متناثرة يف بطون قصائد الشعر العريب القدمي إىل

.د مستقلة، وظاهرة نادرة غري الشعر العريب احلديث، وخاصة يف االجتاه الرومانسي منهقصائ

 كان للظواهر الكونية ومظاهر الطبيعة دور بارز، ومثري فعال يف جتارمها التأملية، فهي حمصن

الشاعر الرومانسي، ومنبع خصب للتأمل، كما كانت نزعتهما التأملية حمركا قويا حيركهما حنو 

  .ومظاهر الطبيعة الكون

كانت الطبيعة متثل له عاملا مثاليا يتوق إليه، فيه احلرية والسعادة واجلمال املنشود.

 شاعر التأمل يف موضوع النفس اإلنسانية واملوت وحقائقهما الغيبية، وهذا يعكس لنا الأطال

.روحه القلقة املتوجسة، مما أوقعها يف شطط عقدي وفكري

 فسه ولصراعاته الداخلية واخلارجية إحساس أليم بالسآمة والغربة شاعر لنالنتج من تأمل

.الروحية، ففاضت فرحتهما الشعرية بتجارب تأملية ملؤها الشجن واألمل

كان إيليا أبو ماضي يف تأمالته الشعرية أكثر تفاؤال وأمال يف احلياة.   

 اخلصائص الفنية للشعر،  شاعر على املواءمة بني نزعتهما التأملية وبنيالأكدت الدراسة قدرة

.ƨȈǼǨǳ¦�ƢēƢũ�Ŀ�ƨȈǳƢǟÂ��ƨȇǂǠǌǳ¦�ƢȀǼȈǷƢǔǷ�Ŀ�ƨǬȈǸǟ�ƨȈǴǷƘƬǳ¦�Ǿتفكانت جترب
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 شاعر التأملية من جهة، كما كان للنزعة الكان للغة الشعرية دور إثرائي وفعال يف جتربة

  .الشعرية وتطورها من جهة أخرى ةلغالاء منالتأملية يف شعره دور مميز يف 

وال سيما عند الشاعر الشعرية ةلغالراسة عن املعجم الرومانسي الذي متيزت به كشفت الد ،

  .مفردات الطبيعة منه

 يف التجربة التأملية سامهت كشفت الصورة الشعرية عن مضامني النفسية والداللية، كما

�Ŀ�Ƥ ǔǼȇ�ȏ�Äǀǳ¦�śǠŭ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�ƪ ǻƢǯÂ��ƢēǂǧÂÂ�°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�ȆǷƢǼƬǳ�ƢƦǐƻ�Ƣǻ¦ƾȈǷ�ƾȇƾŢ

  .بداع الفيناإلصور، ورسم الكيل تش

بنوعيها الداخلية واخلارجية حضور فعال وتأثري بارز يف جتربة الشاعر التأملية  ىكان للموسيق

  .حيث منحتها أبعادا فنية وداللية عميقة

باحثة ضرورية الستكمال هذا العمل كراها  أكما انتهت الدراسة إىل بعض التوصيات اليت 

  :من أمهها ما يأيت

�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨǇ¦°ƾƥ�ȆǓƢǷ�ĺ¢�ǂǠǋ�Ŀ�ƨȈǴǷƘƬǳ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ǒ Ǡƥ�®¦ǂǧ¤�̈°ÂǂǓ

تتوغل يف الكشف عن أبعاد جديدة ودقيقة، ختدم املكتبة األدبية والنقدية ولعل موضوع تأمل 

.، والصراع بني التفاءل والتشاءم عند إيليا أيب ماضيالطبيعة يف مقدمتها

 بدراسة مستقلة، والسيما الصورة الفنية يف جتارب التأملية  جتاربهيف أمهية إفراد التصوير الفين

.الفنية، ملا هلا من أبعاد فنية وموضوعية عميقة إيليا

 شاعر وغريمها للكشف عن الأمهية تطبيق الدراسات األسلوبية الصوتية منها والداللية يف شعر

  .قصائدهمدى اإلبداع يف 

بعض الشعراء الذين حتلت لديهم هذه النزعة، والسيما شعراء  أمهية دراسة النزعة التأملية عند

  .االجتاه الرومانسي
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شعر، فإنين أكاد أتوقع بأن الومبا أن موضوع البحث قائم على دراسة النصوص التأملية يف 

هذا املوضوع ستختلف فيه القراءات والرؤى، وهذا يعود إىل طبيعة موضوع التأمل من جهة، كما 

  .املتلقي من جهة أخرى يعود إىل ثقافة

فهذه الدراسة حماولة جادة لتحقيق أهداف البحث وتطلعاته، فإن مت ذلك على ... وأخريا 

سبحانه وتكرم، وإن   عنده من الوجه الذي أرجوه فقد حقق مرادي، وأصبت مبتغاي، وذلك فضال

Äǀǳ¦�Ȃǿ�ǽƾƷÂ�ƅ¦Â��ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ� ƢǬƫ°ȏ¦�ƪ ǳÂƢƷÂ�ƪ ǳǀƥ�À¢�œǈƸǧ�Ãǂƻȋ¦�ƪ ǻƢǯ ،يتوىل أمرنا

  .ويوفقنا إىل السداد والصواب

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



قائمة المصادر والمراجع
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  مكتبة البحث

  برواية حفص القرآن الكريم

  الدواوين -أوال

.عبد اخلالق حممود، دار القلم، بريوت، د ط، د ت:ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، تح.1

وعلق عليه، سيف الدين أمية بن أيب الصلت، شرح ديوان أمية بن أيب الصلت، قدم له .2

.الكاتب، د ط، د ت، دار مكتبة احلياة، بريوت

، 16إيليا أبو ماضي، اجلداول، قصيدة املساء، دار العامل للماليني، بريوت، لبنان، ط.3

1984.

.2016إيليا أبو ماضي، الديوان، دار مكتبة اهلالل، مصر، .4

، 15امل للماليني، لبنان، ط، دار الع"لبنان"إيليا أبو ماضي، ديوان اخلمائل، قصيدة .5

1982.

، دار 1998، 1ديوان النابغة اجلعدي، مجعه وحققه وشرحه واضح الصمد، طاجلعدي، .6

.صادر، بريوت

.1999لبنان، -، بريوت1حجر عاصي، شرح ديوان إيليا أبو ماضي، دار الفكر العريب، ط.7

دار الكتب العلمية، علي حسن فاعور، :زهري بن ايب سلمى، ديوان زهري بن أيب سلمى، تح.8

 .هـ1408، د ت، 1بريوت، ط

مهدي حممد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، :طرفة،  شرح ديوان طرفة، شرحه وقدمه له.9

.، د ت3بريوت، ط
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عبيد بن األبرص، ديوان عبيد بن األبرص، دار صادر، دار بريوت للطباعة والنشر، .10

1974.

علي فاعور، دار الكتب : شرحه وقدم لهكعب بن زهري، ديوان كعب بن زهري، حققه و .11

.العلمية، بريوت، د ط، د ت

  المصادر والمراجع  - ثانيا

.1978، 5إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة أجنلو املصرية، القاهرة، ط.1

.1972، 3مصر، ط، موسيقى الشعر، مكتبة أجنلوس املصرية، القاهرة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.2

إبراهيم خليل، ظاهرة القلق يف الشعر اجلاهلي، دار األطلس للدراسات والنشر، دمشق، .3

.، د ط1989

.1996، 1إحسان عباس، فن الشعر، دار الشروق، ط.4

حممد عبد القادر الفاضلي، :أمحد أمني الشنقيطي، شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها، تح.5

.3، ط2000املكتبة العصرية، بريوت،

  .م1970، 2، القاهرة، ط1أمحد شاكر، ابن قتيبة، الشعر والشعراء،ج.6

.2001، 1أمحد حممد عوين، الطبيعة الرومانسية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، ط.7

عبد الرمحن الكردي، دار :أمحد يوسف خليفة، البنية الدرامية يف شعر إيليا أبو ماضي، تقدمي.8

.2004، 1درية، طالوفاء، اإلسكن

.، د ت1أسعد رزق، موسوعة علم النفس، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط.9
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أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، :إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، حتقيق.10

.1966، 2بريوت، ط

ر العودة، إمساعيل عز الدين، الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهر الفنية واملعنوية، دا.11

.3بريوت، ط

أنيس اخلوري املقدسي، خمتارات السائرة من روائع األدب العريب، دار العلم للماليني، .12

  .م1981، 5بريوت، ط

بناجي مالح، مسيائية العنوان يف النقد اجلزائري احلديث، دار الغرب للنشر والتوزيع، .13

2002.

قدميه وحديثه، دار الكتاب اللبنانية، ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية يف الشعر العريب.14

.بريوت، د ط، د ت

15.©ÂŚƥ��ƨǴǷƢǰǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��À¦ŐƳ�ǲȈǴƻ�À¦ŐƳ-2005، 1لبنان، ط.

، 1جعفر الطيار الكتاين، إيليا أبو ماضي، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع،ط.16

1998.

  .م1982ط، مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، د .17

عبد احلكيم بليغ، حركة التجديد الشعري يف املهجر بني النظرية والتطبيق، مكتبة الشباب، .18

1984.

.1991، 2، دار اجليل، بريوت، ط4حنا الفاخوري، املوجز يف األدب العريب وتارخيه، ج.19
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.1993خليل برهومي، إيليا أبو ماضي شاعر السؤال واجلمال، دار الكتب العلمية، .20

 .هـ1328م، .ط، دمشق، د.جودت الربكاين، د:الطراز يف عمل املوشحات، حتقيقدار .21

ت، .داود أنس، التجديد يف شعر املهجر، املنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن،مصر، د.22

 .ط .د

، دار الكتاب العريب، 1أمحد السرباطي، ط:رجب احلنبلي، غربة اإلسالم،  حتقيقابن .23

 .م1954

عبد احلميد هنداوي، :القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تحابن رشيق .24

  .م2001، 1املكتبة العصرية، بريوت، ط

.4، د ت، ج1عبد الرمحن الربقوقي، شرح ديوان املتنيب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط.25

.1988، 1عبد الرمحن آلوحي، اإليقاع يف الشعر العريب، دمشق، ط.26

 .م1998، 1وي، املوت والعبقرية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طمحن بدر عبد ال.27

  .م1959رشيد أيوب، ديوان أغاين الدرويش، دار صادر، بريوت، .28

زهري مريزا، إيليا أبو ماضي شاعر املهجر األكرب، شعر ودراسة، دار اليقظة للتأليف والرتمجة .29

.1963والنشر، 

.1948، عن مقدمة الديوان، دار اليقظة دمشق، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.30

.2010، 1ساعد مخيسي، ابن العريب املسافر العائد، منشورات االختالف، اجلزائر، ط.31
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، 3سعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، عامل الكتب، القاهرة، ط.32

 .م2002/هـ1423

، 4الشروق الدولية، مصر، طشعبان عبد العاطي عطية وآخرون، معجم الوسيط، مكتبة .33

2004.

.، د ت5شوقي ضيف، دراسات يف الشعر العريب املعاصر، دار املعارف، مصر، ط.34

 .م1988، 7، يف النقد األديب، دار املعارف، القاهرة، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.35

التجربة التأملية، يف األدب املهجري، صابر عبد الدامي، أدب املهجر، دراسة حتليلية ألبعاد .36

.1993، دار املعارف، 1ط

 .ت.، د9، موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور، مكتبة اخلاجني، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.37

 .م1984، 4ط عبد الصبور شاهني، يف علم الّلغة العام، مؤسسة الرسالة، بريوت،.38

صالح عبد احلافظ، الزمان واملكان وأثرمها يف حياة الشاعر اجلاهلي وشعره، دراسة نقدية، .39

.1972دار املعارف، اإلسكندرية، د ط، 

قراءة جديدة لشعرنا القدمي، دار الكتاب العريب، القاهرة، د ط، ،عبد الصبورصالح .40

1967.

والتقليد، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، طالب زكي طالب، إيليا أبو ماضي بني التجديد .41

 .ت.ط، د.د

.10، دار املعارف، مصر، ط3طه حسني، حديث األربعاء، ج.42
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عبده الشمايل، دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وآثار رجاهلا، دار صادر، .43

.1999، 5بريوت، ط

الشايب،اهليئة املصرية للكتاب، عريب حسن درويش، االجتاه الرومانسي يف شعر أيب القاسم ال.44

1991.

.2014، 1عز الدين إمساعيل، التفسري النفسي لألدب، دار العودة، ط.45

لعودة ودار الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية، دار اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،.46

 .م1981، 1الثقافة، ط

.1974، الفن واإلنسان، دار العلم، بريوت، لبنان، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.47

.1986عالء املعري، سقط الزند، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، د ط، أبو ال.48

 .هـ1401، 2عر العريب املعاصر، دار األندلس، بريوت، طعلي البطل، الصورة يف الش.49

حممد باسل عيون السود، دار :علي بن حممد اجلرجاين، التعريفات، وضع حواشيه وفهارسه.50

 .م2009، 3الكتب العلمية، بريوت، ط

 .م1979، 2علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية، مكتبة دار العلوم، القاهرة، ط.51

.1980،  3 شاعر احلب واحلياة، دار العلم، بريوت،طعمر فروخ، الشايب.52

.1966، 2عيسى الناعوري، أدب املهجر، دار املعارف، مصر، ط.53

،  1، إيليا أبو ماضي رسوال الشعر العريب احلديث، بريوت، باريس،طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.54

1958.
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، 2، إيليا أبو ماضي، رسول الشعر العريب احلديث، بريوت، لبنان،طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.55

1977.

فاتح عالق، النزعة التأملية يف الشعر العريب احلديث، الرابطة القلمية أمنوذجا، دار نينوي .56

.2015للدراسات والنشر والتوزيع، 

قادر القط، االجتاه الوجداين يف الشعر العريب احلديث، دار النهضة العربية، بريوت، عبد ال.57

  .م2003، 3ط

.1992، 1، االجتاه الوجداين يف الشعر، مكتبة الشباب، املنرية، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.58

، 3والعقل لفالسفة اإلغريق واليونان، مكتبة األجنلو املصرية، طقاسم حممود، يف النفس.59

 .م1962

  .هـ1419، 1، دار السالم، الرياض، ظ1كثري، تفسري القرآن الكرمي، جابن   .60

.فاس، د ط، د ت-كناين جعفر الطيار، إيليا أبو ماضي، مكتبة الرشاد بالدار البيضاءال.61

.1986، 1، ط1لعربية، بريوت، لبنان، ججمموعة من املؤلفني، املوسوعة الفلسفية ا.62

.حممود شاكر، د ط، د ت، مصر:حممد ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء، شرح.63

 .م1964حممد النويهي، قضية الشعر اجلديد، املطبعة العاملية، القاهرة، .64

حممد جالل شرف، دراسات يف التصوف اإلسالمي، دار النهضة العربية، بريوت، د ط، .65

1984.

  .م1984حممد زكي العشماوي، األدب وقيم احلياة املعاصرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، .66



  ............................................................................................مكتبة البحث

227

، 3حممد عبد املنعم اخلفاجي، قصة األدب املهجري، دار الكاتب املصري، القاهرة، ط.67

1980.

،حركات التجديد يف الشعر العريب، دار الوفاء، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.68

 ).ط.د(اإلسكندرية، مصر، 

، 2، قصة األدب املهجري، دار الكتاب العريب، بريوت، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.69

  .م1973

ي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ، قصة األدب املهجر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.70

.1980، 3لبنان، ط

.1973حممد غنيمي هالل، الرومانتيكية، دار الثقافة، دار العودة، بريوت، .71

.1983، 1، الرومانتيكية، دار العودة، بريوت، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.72

.1997، 1، النقد األديب احلديث، دار العودة، لبنان، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.73

.1988، 1حممد مندور، يف امليزان، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا، تونس، ط.74
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ملخص

أنار البحث املوسوم بالنزعة التأملية يف الشعر العريب احلديث إيليا أبو ماضي أمنوذجا طريقا   

  .خصبا كشفت عن األبعاد الداللية والفنية للنزعة التأملية

ومن خالل وقوف على الروافد التارخيية والفكرية اليت سامهت يف ظهور النزعة التأملية عند   

ألمريكا الشمالية وإحساسه باإلغرتاب مما دفع الشاعر إىل التأمل يف الشاعر، فضال عن هجرته 

.الظواهر الكونية خاصة الطبيعة، النفس البشرية واخللود

  .وكان املنهج التحليلي للقصائد التأملية حمركا قويا ملفهوم التأمل يف اللغة واإلصطالح  

 .   احلديثالشعر العريب -الطبيعة -النزعة -التأمل: الكلمات المفتاحية
Résumé

La recherche intitulée la tendance contemplative dans la poésie arabe moderne a

révélé une voie fertile dévoilant les dimensions sémantiques et esthétiques de cette

tendance prenant le modèle du poète Elia Abou Madi.

En se tenant sur les tributaires de l’historique et de l’intellectuel, qui ont

contribué à l’émergence de la tendance contemplative du poète, ainsi que de sa

migration en Amérique du Nord et à son sentiment d’aliénation, qui ont amené le poète

à réfléchir aux phénomènes cosmiques, particulièrement à la nature, à l’âme humaine

et à l’immortalité.

L’approche analytique des poèmes contemplatifs a été un moteur puissant de la

signification du concept de méditation dans la langue et la terminologie.

Mots-clés : Contemplation- tendance - nature - poésie arabe moderne

Abstract

The present research entitled the contemplative tendency in modern Arabic

poetry highlights a fruitful path that revealed the semantic and aesthetic dimensions of

the contemplative tendency taking the poet Elia Abu Madi as a sample.

It is by standing on the historical and intellectual tributaries, which contributed

to the emergence of the poet’s tendency in addition to his migration to North America

and his sense of alienation, which prompted him to reflect on the cosmic phenomena,

mainly nature, the human soul and immortality.

As such, the analytical approach of contemplative poems was a powerful engine

to unveil the broad and specific meanings of the concept of meditation

(contemplation).

Keywords: Contemplation - tendency - nature - modern Arabic poetry


