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ّ التْفٔل  حنند اهلل ّ ىشكزِ علٙ ىعن٘ العكل ّ الصح٘

ّ التكدٓز إىل الدكتْر  اليت ال تكٌْ إال ميُ، ّ أتكدو بالشكز

علٙ ىصائحُ الكٔن٘ ّ تْجَٔاتُ  املشزف العزابٕ خلضز

 أىارت لٕ درّب ٍذا البحث، ّ إىل كل أعضاء احلكٔن٘ اليت

      املتْاضع  جلي٘ املياقش٘ الذًٓ تكزمْا بكزاءٗ ٍذا البحث

بتْجَٔاتَه ّإىل كل مً  ّ إثزائُ مالحظاتَه ّ تكْميَه

بكلن٘  ّ بعٔد يف إجناس ٍذا العنل ّ لْ صاٍه مً قزٓب
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اللَه لك احلند اللَه صلٕ علٙ صٔدىا حمند ،علُٔ أسكٙ   

: الصالٗ أٍدٖ ٍذا العنل املتْاضع إىل

" أمٕ الغالٔ٘"أغلٙ ما عيدٖ يف الْجْد 

ّ إىل مً أعٔش معُ أحلٙ الكلنات 

" أبٕ العشٓش"

إىل سمالئٕ ّ سمٔالتٕ  إىل إخْتٕ ّ أخيت

ّ إىل كل مً عزفتَه طْال مشْار حٔاتٕ 

 

 نّباتي أمينة
 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــقـــدمـــة
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: ة ــدمـــــقـــم

     بسم الّلو الّرمحان الّرحيم، والّصالة والّسالم على الّرمحة ادلهداة و النعمة ادلسداة، صّلى عــــليك 
اللّـو يــــا َعَلم اذلــــدى ما نـــــاحت عـــلى األيــــــك احلـــمائم صالة خترجنا هبا من ظلمات الوىم وتوّضح هبا 

 :عّنا ما أشكل حّّت يفهم إنّـــك تعلم و ال نعلم، و أنت عـــاّلم الغيوب وبــــــــــــــــــعد

  فقد احتـــل أدب ادلهجر مكانة مرموقة يف تاريخ األدب العــــــــــــريب عمومـــــــــــا و األدب احلديـث على 
فالربغم من أنّو قد نشأ يف بيئة خاصة إاّل أنّــو يعد من الركائــــــــــــــز ادلتينة اّليت يستند . وجو اخلصوص

عليـهـــــــــــــــا األدب العريب احلديث، وذلك دلا حيتويو مفاىيم و دعوات جديدة  لشعراء كتبوا أمسائهم 
 .بأحرف من ذىب

 ومن بني ىؤالء ادلهجريني جند الشاعر الفّذ إيليا أبو ماضي اّلذي ال يشق لو غبار، ىذا ما دلســـــتو من 

 لرسم رلتمع فاضل يسوده. خالل أشعاره، و تلك الدعوات التفاؤلية اّليت انبثقت عن قصائده الشعرية

 .التفاؤل و اإلقبال على احلياة بوجو طلق

     وبعد االضطالع على بعـــــض مؤلّفـــــــاتو أيقنت أنّو شاعر يستـــــحق التقديـــــــــر و الوقوف على بعض 

 مـــــحـــاواًل . لذا أحـــــببت أن تــــــــقوم دراسيت حولـــــــها" التفاؤل"من خــــالل تـــــــمجيده لظاىرة . أعـــــــمالو

 .كــــــــشف اللّــــــــثـــــــام عن ىـــــذه الظّــــــــاىرة يف أشــــــــــــعاره

    وقــد اعتـــــــــمدت يف دراســـــــيت ىذه علـــى العديــــــــد من ادلصــــادر وادلراجع ذات الّصــــــــــــــــــــــــلة بادلـــوضـــوع

 إيــــــــــــــــليا أبـــو مــــــــــــــــــاضي" يف  كتـــــــــــــــــــــــــابيو" الدراســـــــــــــــــات اّليت قام هبا عيـــــــــسى الّناعـــــــــــــــــــــــوري" كــــــتلك 

 و جورج صــــــــــــــــيدح يف كتــــــــــــــــــــــابــــــــــو" أدب ادلهـــــــــــــــــــــجر"و " رســـــــــــــــــــــول الّشــــــــــــــــــــــــــــعر العـــــــــريب احلـــــــــديث

 .وغريىــــــــــــــــــــــم........،"أدبــــــــــــــنا و أدبــــــــــــــــــاء يف ادلـــــــــــهاجر األمريــــــــــــــــــــــــــكية "



 

  ب
 

  أّما من حـيث ادلـــــــــــــــــــناىج ادلّتبعـــــــــــــــــــــــة يف ىذه الّدراسة فهــــــــــــــما ادلـــــــــــــــــنهــج التّــــــــــــــــــاريــــــــخي و ادلــــــــــــــــنهج

التـــــــــــــــــــحليلي، فمن حـــــــــيث ادلـــــــــــــــــــنهج األول َتطــــــــــــــرّقت إىل تــــــــــــــاريخ الّشاعر و مولـــــــــــــــــــده و 
معـــــــــــــظم األحداث اّليت تتــــــــــــــــــــعّلق حبياتو، و ما حييـــــــــــــــــــــــط بدعـــــــــــــواتو من أسبـــــــــــــاب و مؤثّرات، و 

 .نتائــــــــــج 

 من جوانبها األدبية، البالغيـــــــــــــــة" قصيدة ادلساء"أّما ادلنهج الّتحليلي فقد تطرّقت لو من خالل دراسة 

 .و الّصوتـــــــية

 :  و ىذه الدراسة تشتمل على ثالثة فصول، و كل فصل حيتوي على مباحث كاآليت

 .وبو ثالثة مباحث: إيليا أبو ماضي و ادلهجر:    الفصل األول

 أدب ادلهجر و موضوعاتو:   ادلبحث األّول

 نظرة عامة عن حياة الشاعر:  ادلبحث الثاين

 :العوامل ادلؤثّرة يف شعره:  ادلبحث الثالث

 الطــــــــــــــــبيعة-                                 أ

 الرومانسية-                               ب

 .وبو ثالثة مباحث: التفاؤل يف شعر إيليا أبو ماضي:    الفصل الثاين

 حملة تارخيية عن التفاؤل:  ادلبحث األول

 النزعة التفاؤلية عند إيليا أبو ماضي:  ادلبحث الثاين

 مناذج من شعره التفاؤيل:  ادلبحث الثالث
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 :و حيتوي على" ادلساء"دراسة نفسية لقصيدة :     الفصل الثالث

 قصيدة ادلساء:  ادلبحث األول

 :الدراسة التطبيقية:  ادلبحث الثاين

 الدراسة األدبية-           أ

 الدراسة البالغية-         ب

 الدراسة الّصوتية-         ج

    و يف األخري أمتنّــــــــــى من اللّـــــــــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــــــــــــــلي القـــــــــــدير أن يوفــــــــــــــــقين يف ىذه الّدراسة و حيــــــــــــقق

 .مـــــــــا أصبو إلـــــــــــــــــيو فإنّــــــــــــــــو نــــــــــــــعم ادلــــــــــــــــوىل و نعـــــــــــــــــــم الّنصــــــــــــــــري، و ىو على ذلك لقـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــر
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 :األول  الفصل
 

 :       إيليا أبو ماضي و المهجر 

 .أدب المهجر و موضوعاته:      المبحث األول 

 نظرة عامة عن حياة الّشاعر إيليا أبو ماضي:      المبحث الثاني

 :العوامل المؤثرة في شعره:      المبحث الثالث

 .الّطبيــعة-1                                                 

 .الرومـانسية-2                                                     
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: والمهجر ماضي أبو إيليا: األول الفصل                                 
 

 *موضوعاتو أدب المهجر و: األول المبحث                 * 
       منذ القػرف التاسع عػشر  شرعػت تػنزح إىل بالد كولومبوس مجاعػات من أبناء البالد العربية و ال 

و بعضها طلبا للرزؽ، وبني تلك اجلماعات  سيما من لبناف و سوريا، بعضها َىَربًا من جػور األتػراؾ
اّلذين تتوّفد بني  جواضلهم قلوب متوثّبة للحرّيػة و يف رؤوسهػم  ادلهػاجرة كانػت طائػفة من الشػبػػاب

 أوللك كانوا من الّرعيي ادلػـّق  الواعع الذي عػزّ . آفػاؽ رحػاب مػن الفكر النّػّّي و اخلياؿ اخلصيب
األسبػاب إال أننػا  و مهما اختلفت." 1عليو أف يعيش أسّيًا للظلم و الفوز، فانطلػق يبحث عن احلرّية

صلػد البحػث عن احلريػة و الدديوقراطيػة و حتسيػػن األوضػػاع االقتصادية تلخص لنا األسباب الرئيسية 
. 2"لتلك اذلجرات

              و ما يهمنا ىنا أّف بني جػموع أولػلك ادلهاجػرين كانت مػجموعػة من األدبػاء و الشعراء 
باعتبارىم أرى  حسِّا، فهجرهتم مل  .و ادلـقفني الذين كانوا ينظروف إىل احلياة اإلنسانية نظرة سلػتلفة

ىذا ما صلػده . يبتعدوف عن بالدىم اّليت نشأوا فيها تكن عن طيب خاطر بي لضػغوطات جعلتػهم
: متمـال يف قوؿ الشػاعر القروي سليم اخلوري

   َو َلْو ُخيّػْرُت ملَْ أَْىُجر الِباَلَد      َوَلِكْن لَْيَ  يف الَعْيِش اْخِتَيارْ 
3 .

    فسػعػوا لنشر معػاين اإلنسانيػة ادلتمـلػة يف ادلبػادئ السػاميػة و ادلـػي العلػػيا و عملوا على حتقيق 
الّشقاء اإلنساين، فسمت أرواحهم، وكربت غياهتػم و أصبػح الشعور بقومهم و إخوهتم عماد أدّٔم، 

     ما خطوت خطوة يف حيايت إال كانت يدؾ يف يدي  أدركت يا أخع أنين:" يقوؿ ميخائيي نعيمة

                                                           

 .15 ص 3دار ادلعارؼ ط - أدب ادلهجر-  عيسى الناعوري1 
 1964دراسات يف شعر ادلهجر لشعراء الرابطة القلمية مكتبة الدراسات األدبية دار ادلعارؼ مبصر : نادرة مجيي سراج  2
 .76 ص 3ط - أدب ادلهجر- أنظر عيسى الناعوري:  البيت للشاعر القروي  3
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إىل كتفع، و إنين ُحيْيت ال مبا يّف وحدي من حياة بي مبا فيك و يّف  و ساعدؾ إىل ساعدي، وكتفك
 . 1"من حياة

أدبية و روابط منها      بدأ ىؤالء الشعراء شلارسة حياهتم، وكاف انطالؽ كي منهم من خالؿ مػدارس
و لنرّكػز على الرابطػة . ادلهجر اجلنػويب الرابطة القلمية يف ادلهجر الشمػايل و العصػبػة األندلسيػة يف

   ماضع حيث صلدىا تتمّيز بالّتأمي يف احلياة و أسرار الوجػود،  القلمية اليت ينتػػمع إليػها الشػاعػر أبػػو
 وبذلك كاف ذلا الفضي األكرب يف نشػػر مػذىػب. 2و التعمػق يف فػهػم النف  البشرية و التعلق بالوطن

و إالّ بقع الفوز  جيب أف يػػتعاوف ادلػجّد و ادلقّلد منّػا:" يقوؿ الدكتور زلمد حسن ىيكي. ادلهاجرين
  .3"يف جانب السوريني ادلتّمرنني

مؤلّفاتػهم األدبيػة      وقد عملت ىذه آّموعة على أداء رسالتها األدبية على أكمي وجو و صدرت
الرائعػة اليت أبرزت أثر األدب و أبعػاده على احلػيػاة اإلنسانيػة باعػتبػاره أدب صادر من نفػوس صػادقػة 

.... عانػت الويػالت من عػدـ عػدؿ و فػقػر وىجرة

دلوضػوعات ىذا  -من غّي تفصيي-     و لفهم أدب ادلهجر بأبعاده و أثاره ال بد لنا من أف نتطرؽ
ألف مػدرسػة ادلػهجػر عندمػا ظػهرت إىل الػوجػود فػع ادليداف األديب ظهرت خبصائص و عناصر . األدب

األدب من قيود األلفاظ و جعلتو أدبًػا قويِّا يسػتمّد قّوتػو من  جديدة، فعملت على حترير إنتػاجػهػا
. ليعرّبوا عنها تعبّيًا صادقًا و دقيًقا احلياة اليت يػعيشونػهػا

    كما جعي أدباء ادلهجر لواء التػحديد و التػػحرر من قيود القػديػم فػأوجدوا فػع األدب كلو جديد 
: و من أىّم ادلوضوعات اليت متّيزت ّٔا مدرسة ادلهجر صلد .حّّت أحّبو الّناس و أعجبوا بو إعجاب

                                                           
 .76 مؤسسة نوفي، بّيوت لبناف ص8صوت العامل، فصي أخوة غرباء، ط :  ميخائيي نعيمة 1
 .372 ص 1974ادلختار يف األدب و النصوص و النقد و الرتاجم األدبية، مصلحة الطباعة ادلعهد الرتبوي الوطين ط :  عبد الرمحاف شيباف 2
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أبو ماضع مـال بالده،  الغربة تـّي نوازع الشػوؽ يف قلوب ادلػغرتبني و قد تػرؾ: الوطن إلى الحنين-1 
: و ذكريات طفولتو فكاف دائم احلنني إليها يقوؿ

    ِمـْػَلَما َيْكُمُن اللَُّظى يف الرََّماْد         َىَكَذا احُلبُّ َكاِمٌن يف فَؤاِدي 

 1    َلْسُت ُمْغَرى ِبَشاِدٍف َأْو َشاِدي         أنَػػا ُحػػبّّ ُمػتَػيَّػػٌم بػػبػالدي

اسػتوطػنوا أرض  ودع الشعراء موطنهم يائسني من صالح أىلو و حػكومتو، و بػعد أف: الّتفاؤل- 2 
و استطاعوا الّتغّلب عليو بتقّبي  الغربة رأوا الدنيا تتبدؿ أماـ أعينهم، أخدوا يصػارعػوف اليػػأس

و العمي حيقق اآلماؿ، فإذا ابتسم اإلنساف رأى  األحػداث و اذلػمـو ألف التّػفػاؤؿ يدفع إىل العػػمػي
. الدنيا تبتسم من حولو

   . فالػّشعر يف نػػظرىم رسػػػالة عػليػػػا ىع الدعػوة إلػػى احلق و اخلّي و اجلماؿ: اإلنســانية الـنــزعة- 3 
ألبو ماضع تصويرًا " احلجر الصغّي" قػػصيػدة  و على الشػاعر أف يتأّمػي ما يف الكػػوف و قػػد رأينا يف

.  النّػػاس إليو مهما كاف عملو و قيمتو لقيمة الفرد يف آّتمع و حاجة

مػنذ قػديػم الػّزمػاف حاوؿ الفالسفة و احلكماء أف خيرتقوا بنظراهتم و تفكّيىم : التـّأّملية الــنّـزعة- 4 
و رفػػاقو ادلهجريني أضػافوا ثروة فػكرية  حب ىذا الوجود الّضيق ليلحقوا يف آفاؽ بعيدة، و أبو ماضع

، كمػا تػحدث "الطالسم" فكتب أبو ماضع قصيدة . إىل الشعر العريب احلديث ّٔذه النزعة الّتأملية
. الروح بعد مفارقتها اجلسد عػن ادلػوت و مصيػر

- الشعر االجتماعع- النزعة القػوميػة- احلػكمة- الػغزؿ:     وقد تكوف ىناؾ موضوعات أخرى منها
و أكـرىا أثرًا و .  العناصر و أوضحها غّي أّف ادلوضوعات السابػقة تػعترب أىم تلك. الطبيعة- ادلرأة

. جتديًدا على األدب العريب
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* ماضي أبو إيليا الشاعر حياة عن نبذة: الثاني لمبحثا*
 

: حيــــاتــــو     

قرب بكفّيا، وقد حىب   بقرية احمليدثة، وىع قػرية لبنػانية تػػقع1889      ولد إيليا أبو ماضع يف سنة 
     أىلها يف سالـ يف ظي عطاء احلور  اهلل ىذه القرية بإمكانات طبيػعية نادرة، ومجاؿ أّخاد يػعيػػش

. 1و الّصفصاؼ اّليت حّولت اجلػباؿ بصخورىا الّناشلة إىل أرض غّناء

ماضع بني أحضاف       و عاشت أسرتو على مدخوؿ ضعي  مصدره تػربية دودة القػز، ترعػرع أبو
أسرتو ادلتواضعة، وقػد كاف يػػرافق والده إىل عمػػلو، ديػتّػػع عينيو جبماؿ الطبيعة ادلشرقة مشسها يف أياـ 

الّدؼء و الصػّفاء فيػختػزف داخػي مشػاعره ما يػوحع لػو ذلك  الّصحو، و الّساطع قمرىا يف ليايل
و لعّي ذلك كاف سبًبا يف بروز النزعة الرومانسية يف شعره، جتلّػى يف  .2و انشراح اجلػػماؿ من بػهجة

من  الطبيعة يف شعره إىل حّد أف يّتخذ من مظاىر الطبيعة عناوين لدواويػنو و الػعديػد استلهػامػو
. 3قصائده

مل  يكن أبو ماضع يف أخريات .     عػاش أبػو ماضع حيػاة عػادية، حيػػث تزّوج ورزؽ بـالثػة ذكػػور
ا سببو فقداف كػوكبػػة

ً
من أدباء ادلهجر، وعمدت فلة من  حياتو سعيًدا، حيث عاىن ضيًقا و أدل

ىػؤالء، و ىو ما فػػاقم حػػػػزف أيب ماضع إىل حػػػد التّػفكّي يف  دلتطػػّفلني على األدب إىل تشػػػػػويػو صػػورةا
 اشتد لػكػن ادلرض. مواساة زمالئو اّلذين كانوا يرفعوف من معنوياتو من حني إىل حني االعتػزاؿ لػوال

الـالث و العشرين من شهر  ليو و عاودتو األحزاف فانقطع عن العمي ولـز بيتو إىل أف وافتو ادلنّية فػعع
. 4ـ1957 (نوفمرب)تشرين الـاين

                                                           
 .40 ص 1995، 1إيليا أبو ماضع باعث األمي و مفجر ينابيع الّتفاؤؿ، دار الفكر العريب، ط:  عبد آّيد احلر 1
 .41 ادلرجع نفسو ص  2
- الغابة ادلفقودة-،من أمـلة ذلك ادلساء1940، و اآلخر اخلمائي صدر سنة 1927 ومن ذلك انو مّسى ديوانني أحدمها اجلداوؿ، صدر سنة  3
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 *العوامل المؤثرة في شعره: المبحث الثالث* 
: رلاؿ الشعر منها     اجتمعت عوامي عدة يف تكوين شخصية أبو ماضع ساعػدتو على الػنبػوغ فػع

مجاذلا على مجاؿ  كاف إيليا أبو ماضع من أكـر الشعػراء حبِّػا للػطػبيعػة، وقػد انػعك : الطبيعة-   أ
نفسو و صفاء مسائها على صفػاء أحلاػنو، و انػعكست عػذوبػة مائها على عذوبة ألفاظو و دقة 

شعرت بصدؽ حبو ذلا فباحت لو بػأسرار سحرىػا،  نواميسها فػع دقة مػالحظػػاهتػا، و كػأف الػطبيػعػة
بالطبيػعة و مجػاذلا، لػكن أبػا ماضع لػو مػوق  خاص من الطبيعة، فقد  فػمنذ قدًن الػّزمػاف يػتػمتػعوف

كاف أكـر النّػاس اعتقاًدا بادلػساواة بػني النػاس فػهو دائػًمػا يػتكلّػم عػن اإلنػساف بػكونػو مػن ماء و طني 
. سواء يف ذلك الغين و الفقّي

:  فيقوؿ يػسػتلػهم مػن الطػبيػعة أفػكاره و ينقي عنػها آراءه" تػأّمػػالت"    و فػع قصيػػدة 

َوَلَقْد َنظَْرُت إىَل احَلَماِئِم يف الِرََب      فَػَعِجْبُت ِمْن َحاِؿ األَنَاـِ َو َحاذِلَا     

. 1لِلشَّػْوِؾ َحظُّ الػَوْرِد ِمْن تَػػْغػرِِدَىػا       َو َشػرُِكػُو مػِْن بَعػػُْد ِإْعػَوالِػَهػػا    

فمعظم . إيّاىا     و ينبغع بأف ال نعجب من كـرة تأمي أيب ماضع دلظاىر الطّبيػعة و مػحاكاتػو
بػي و صلػد أّف شػاعرنػا إذا افتقد الطبيعة، مل جيدىا خلق " اخلمائي"أفكاره و آراءه بـها يف ديوانو 

و ما خيتلج يف صدره، و بالتايل يستطيع أف ينظر  الطبيعة يف ذىنو ليشاركهػا ما يريد من إحسػػاسػػاتو
: قائالً  إىل ذلك احلقي ادلريع يف ذىنو

ِإَذا أَنَا ملَْ َأِجْد َحْقاًل ُمرِيًعا             َخَلْقُت احَلْقَي يف ُروِحع َو ِذْىيِن 

. 2َفَكاَدْت مَتََْلُ اأَلْْثَاُر َكفّْع              َو يَعػَْبُق بِالشَّػَذى الَفػػوَّاُح ُردَّنػِع

                                                           
 311 ص 1دار الفكر العريب، ط " تأمالت"قصيدة : الديواف: إيليا أبو ماضع  1
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       أشياء حية،      فأبو ماضع ىو ابن الطبيعة و أحد عّشاقها األوفياء إذ يرى كي مػا يف الطبيعة
الصرحية اّليت ال تعرؼ خداعاً و ال  و بالتايل سعػى على أف يستػػمد وحيػو و إذلػػامو من صػماـ الطبيػػعة

: غّشاً، فتجده خيرج إىل الطبيعة قائالً 

ِديَنِة لِْلَفْقِر        َفِفيِو الّنَجاُة َمْن َأْوَصايب    
َ
. 1قَاَلْت ُأْخرُْج ِمَن ادل

إىل أذنيو ليقضع     باإلضافة إىل أّّنا تنجيو من مشاكلو، و مصائب الدىر، فهو يغرؽ يف الطبيػػعة
صدره بسرٍّ ىائي، فلم جيد غّي  فيها أحلى ساعات العمر، فقد رأيناه يهرع إىل القفر عندما ضاؽ

: فيسرتيح صدره و يتسع من ذلك الضيق، يقوؿ الغاب يذىب إليو يف جنح اللّػيي ليػدفن ذلك الّسػػر

َغانِػػع 
َ
                      ملَْ َيْسَع ِسّري فُػَؤاِدي لَػْم َتْسػَع نَػْفِسػع ادل

                      فَػَقَصْدُت الَغاَب َوْحِدي َو الدَُّجى َمْلقى اجِلّيَاْف 

. 2                     َوَدفػػَنػْػُت الػػسّْرَّ ِفيػػِو ِمػػـْػلَػَمػػػا يُػػْدفَػُن َجػػػافْ 

أبو ماضع يف     ولعّلنا من خالؿ ىذه األبيات السابقة نستطيع أف نتعّرؼ على احلياة اّليت أرادىا
وصلد أنّو من شّد حّبو  .و مبناظرىا القفر و ذلك بأسلوب جيعلنا نشعر جبماؿ الطبيعة و اإلعجػػاب ّٔػا

و حيواف و طّي و مجاد على أّّنا سللوقات  للطبيعة، و لعمق شعوره ّٔػا يناجػع كي ما فيهػػا من نبػػات
أف يبّث أحاسيسو و يكسب على مسامعا آمػػالو و آالمو،  حّية حتّ  و تسمع، و بالّتايل يستطيع

فكػػي ىذا اإلبػػػداع فػػع الشعر إّّنا حيّسو و يستمّده من الطبيعة ألّف اإلحساس ىو اّلذي يسػمو مباّدة "
. 3"الطبيعة و يزّوده بعناصر الّتأثّي و الّنفود ليستطيع أف ينقي لنا إحساس الّشػػاعر بإحسػػاس الشعر

    و بالّتايل ىو حيب الغاب و ال يتمّّن زوالو ما فيػو من روعػة و بػػراءة، حيث أّف الوضع الرّائع 
و أنّنا جزء ال نتجزّأ منها، وصلد تارة  للطّبيعة جيعلنا ّنتلئ شعورًا بأّّنا فيها مػـي ما فيػػنػا مػن حيػػاة

                                                           
 48، ص 1988دار كاتب و كتاب ط" يف القفر"ديواف اجلداوؿ، قصيدة :  إيليا أبو ماضع 1
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و األحلاف، و تارًة يشارؾ مكونات الطبيعة أفراحها بأمر  أخػرى يصػ  الشمػ  و الّزىػر، و العطػر
. احلب

و فنوف      و ىكذا صلد الّشاعر شديد االّتصاؿ، و بكي ما فيها، و ىع تكش  لو عن أنواع
و ادلوسيقى، واإلذلاـ فكي  جديدة من اجلماؿ و السحر و اإلبػداع فتغّذي خيػػالو بشّّت صػنوؼ الشعر

       و بالّتايل يلجأ ذلا مّت ما شعر باليأس  ما فيها كائنات حيّػة صادقة يف الّتغييػػر عن أحاسيسهػا
. و الّتشاـؤ ليعيش يف دنيا مشرقة باجلماؿ

فإذا اجّتو : "فيقوؿ      و يوضح العقاد كي  يّتصي بالطبيعة، ويتفػاعي معهػػا سػػفوره و إحسػػاسػػو
منقولة يف لفظ، والسماوات و األرض  الّشاعر العظيػم إىل الطبيػعة فهػو اّلذي يسمعك اخلليقػػة األولػى

يستوعب ذلك ...اإلذلية نبضات أغوارىا و ما توسوس بو منظومة يف حلن، و بيتػػػك مػن ىذه الدنيػا
يرسلو من خاطره ادلتوّىج الصّهار أرواًحا ىائمة، و شياطيػن حائمػػة و معػػانػػع  كّلو ألغازًا مبهمػػة، ثػػػمَّ 

و كّي ما جيري على  ديتلئ ّٔا جّو ىذه الّدنيا إلذلاـ كّي ما يف معجم الطّبيعػػة من الكلمػػات و الّرمػػوز
. 1"لساّنا ادللّغز من األمساء و احلروؼ

فذلك يطيقو كّي     إذا لي  القصد من ذكر الطبيعة ىو وص  مظاىرىا وصػًفا بسيػػطًا و مبػاشرًا
ذكر ألواّنا ألّف ذلك ال يضي   إنساف عرؼ كي  يزف الكالـ و امتلك القػدرة علػى التّػعبّي، و ال

يتعامي مع مظاىر الطبيػعة كما لو كانت نػػفوًسػا حػػػّية  شيػًلا إىل احليػػاة، و إّّنا الشػػاعر احلػػق ىو مػػن
تفػهم عنو، و يفػػهم عنػها فينظمها يف شعره بكلمات احلػب و العطػ  و الّدالؿ و مػا إليهػػا مػػن 

. و ادلشاعر اإلنسانية العواطػػ 

حيويّة عاقلة حُيِْسُن      و ىكذا فالطبيعة يف شعر إيليا أبو ماضع خاّصة و األدب ادلهجػػري عموًمػػا
بضربات فؤادىا، و يسمع رخيم انشادىا و يلد لو الّتحّدث إلػى أّنارىا و غاباهتا و جباذلا و ما 

. إليها
                                                           

 .17، ص 1974 مطبعة البحث قسنطينة ، مجاعة الّديواف يف النقد: زلمد مصاي  1



 
8 

الفراشة " لقصيدتو      و يف اخلري  يرى إيليا أبو ماضع فراشة وقد دنا أجلهػا فيجعلهػػا موضػوًعػا
:  يقوؿ1"احملتضرة

ُر اَل طَائِػَر إالَّ َجػػنَػاَحػػػػػاْؾ  فَالزَّْىُر يف احَلْقػِي َأْشػػاَلُء ُمبَػْعـػػََرُة       َو الطَّػيػْ

يَا َرْوَضَة يف مَسَاِء األْرِض طَائَِرٌة       َو طَائػِػػرًا َكاألَقَاِحػػػػع َذا ِشػػَذاَذاْؾ 

َمًضى َمَع الصَّْيِ  َعْهُد ُكْنُت اَلِىَيٌة       َو ِلَْلَْزَىاِر ِمَن اأَلْحػػػتاَلـِ َضّحػػا ْؾ 

َاِء نائػِمٌة        َو ِلَْلَْزَىاِر َو األْعَشػػػػاِب َمػػْغػػػَداْؾ 
مُتِْسيػَن ِعػْنَد رَلَػػارِي ادل

 2يَػػا نػَْغَمَة تَػَتاَلَشػػى ُكّلمػػا بَػػُعػػَدْت        ِإْف ِغْبِت َعْن َمْسَمِعع َما َغاَب َمْعَناؾْ 

   أشجاره الوارقة،     مثّ صلد نفسو هتيم أكـر فيطيعػها و يذىب معهػا إىل الغػاب و يػمرح يف ظػػالؿ
أدب يف سرداب، و يقضع و قًتا  و على ضفاؼ أّناره، فهناؾ كاف جيد نفسو مستقي و طليق كأنّو

: بكّي ما فيها من نبات و حيواف و طّي يقوؿ مجياًل من أسعد األوقات و كأنّو يناجع الطبيعػػة

لِلّػػَِو يف الَغابَػػِة أَيّاُمنػػَا         َما َعابَػَهػػا إالَّ َتاَلِشيػػَها 

َنا َطيَّ أَْدَوِحَها         َو تَاَرًة َعْطَ  َدَوالِيَهػػا  َطْورًا َعَليػْ

. 3َو تَاَرًة نَػْلُهو بِأْعنَػػأَِّػػا          َو تَاَرًة ضَلِْصع أَقَاِحيَها

: يقوؿ عن ذلك    و بتمسكو بالطبيعة كاف يعيش دائًما يف دنيػا من الشمػوس و الّزىػػر و العػػطر

                     تَػَعايَلْ َنْطِلُق الرُّوَحنْيِ ِمْن ِسْجػػِن التػَّْقِليػػْد 

                    فَػَهِذِه َزْىَرُة الَواِدي ُتذيُع الِعْطَر يف الَواِدي 

                                                           
. 358، دار العلم للمال يني، ص 6االجّتاىات األدبية يف العامل العريب احلديث، ط :  أني  اخلوري ادلقدسع 1
. 278، ص "الفراشة احملتضرة" قصيدة :  إيليا أبو ماضع ديواف 2
. 156، ص "الغابة ادلفقودة"قصيدة :  ديواف اخلمائي 3
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ُر تَػيّػػاٌه فَػػُخػػوٌر باأَلغػػارِيػػػْد                      فَػهػَِذا الطّػػيػْ

. 1                  َفَمْن َذا ُعْنِق الزَّْىَرِة أْو َمْن َوبّػػَخ الّشػػاَِدي

البحر وصفاتو      و قد تأثّر أيًضا بالبحر، فقد تفاعلت نفسو معو واستمر يف مقارناتو بني أحواؿ
: 2وبني نفسو و صفاتو يف قولو

           ِإنَّيِن يَا ََبُْر ََبٌْر               َشاِطَلاُه َشاِطًلا َكا      

ْجُهوِؿ و األْمُ        اللَّػػَذاِف اْكَتنػػََفا َكا                
َ
 الَغُد ادل

  َو ِكاَلنَا َصائٌِر يػػَا              ََبٌْر يف َىَذا َو َذا َكا              

   اَل َتَسْليِن َما َغػػٌد               َما أمَ ، إيّن             

. 3                                                     َلْسُت أَْدرِي؟؟

فنجد ىذه الفلسفة  ـ فنجد1927    و ّنضع مع أيب ماضع يف ديواف اجلداوؿ اّلذي نشره يف سنة 
معها استسالًما للمقادير، مع األفػكار  اّليت بـّها يف ديوانو األّوؿ مبـوثة يف غّي قصيػػدة، و ىو يذيػػع

و فيها " بردي يا سحب"قصيدة تصّور ذلك، يف قصيدة  لكػػي ما يقاؿ عن الغػد آّػهوؿ و لعّي خّي
. 4:يقوؿ

ػػُهبَػا               َرِضَيْت نَػْفِسع ِبِقْسَمِتَها         فػَْليُػَوارِْد َغيػَْرى الشُّ

             َما َغٌد يَا َمػْن ُيَصوّْرُُه          يَل َشْيلًػا رَائًِعػػػا َعَجبػػػَا 

                                                           
. 30، ص "تعايل"قصيدة :  ديواف اجلداوؿ 1
. 184، ص 3دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر، دار ادلعارؼ مبصر، ط :  شوقع ضي  2
 .99، ص "البحر" قصيدة :  إيليا أبو ماضع الديواف 3
. 185دراسات يف الشعر العريب، ص :  شوقع ضي  4
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. 1             أَنَا ِمْن قَػْوـٍ إَذا َحَزنُوا          َو َجُدوا يف ُحْزِّنِْم طََربَا

إف ادذلمت ال بّد  ـ فالدنيا من حولو زاىية مشرقة1942    ويف ديوانو اخلمائي اّلذي نشر يف سنة 
أف تضيئ، ىذا الّتفاؤؿ اّلذي جيري يف شعره تنفد فيػو من حيػػن إىل حني حلظات حّية و قلػق، فهو 
ال يتفاءؿ يف احليػاة عن غّي بصيػرة و فػهػم بي ىو يفكر فيها، وفيما يلّوف بعض جوانبها من سواد، 

   القلق و احلّية، و اقرتاف تفػاؤلو ّٔذا اإلحسػاس ىو اّلذي أعػطاه حّدتو  كما أنّو مل يكػن فػارًغا من
نظرة روحية  و ىكذا تأثّر شػاعرنا بادلػدرسة الرومػنسية األوروبية و أصبح ينظر إىل الطػبيعة و تػوّجهػو

.  حّية، فيتحّدث إليها، و يرى فيها مصدرًا غنيِّا بادلعاين اخلالدة

 :الرومانسية-  ب

     بدأت الرومانسية العربية يف زمن مبّكر على يد ادلهجريني متمـلة يف حبّػػهم الّشديد إىل وطنهم، 
و قد تػأثّر أبو ماضع بالنػزعة الرومانسية الّتػع جتػػّدرت فػع شعراء الرابطػػة القلػمية، فتػػفاؤلو اصػطدـ 
بإحسػاسهم الػعػميق، و تفػكّيىم بآالـ احلياة اإلنسانية، و الّتأّمي يف الطّبيعة و لكونو مل يسر ّٔذه 

الّدرب، فلم تراوده عاصفة الّتشاـؤ الّشديد اّليت عصفت يف قلب جرباف و رفػػاقػو  ادلػػقّومات إىل ّنػػايػة

. 2بي كاف مبتهج الّنف  تلمع أقواس الّتفاؤؿ دائًما يف مساء وجدانو

    .3"فػهو ال تػهػّمو ادلػادة و الشػػكػػي بػقدر اىػتمػامػو بالػػروح و اجلوىر"     فػعاًل كػاف شػاعرًا مػتميّػزًا،
" الطالسم" مطولة  بقدر من العـز و احلـز غاص و تعمق يف النهج و مبادئ الرومػانسيػػة فػػكػتػب و

  ظروفو اخلاصة اّليت عاشها يف مهجر،  اّلذي تناوؿ فيها ألغاز الوجود اّليت وق  حائرًا أمامها نػػتػيػجة
. 4التعليمع و التساؤؿ الفلسفع ادلبسط منها إىل الرومانسية و بالّتايل بانت تػجربتو أدنػى إلػى الػػشعر

                                                           
. 89، ص "بردي يا سحب"قصيدة - ديواف-  إيليا أبو ماضع 1
 .182دراسات يف الشعر العريب، ص :  شوقع ضي  2
 .125دراسات يف شعر ادلهجر شعراء الرابطة القلمية، ص :  نادرة مجيي سراج 3
 .156، ص 2الرومانسية يف الّشعر الغريب و العريب دار الـقافة ط :  إيليا احلاوي 4
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اجلماىّي ادلتطّلعة إىل     واستطاع برومنسيتو أف يق  موقًفا موضوعيِّا يسمح لو باجللػوس يف صػػفوؼ
و تنصهر يف شكي زاوية تقّوي مدلوذلا يف  احلوار ادلبتكر اّلذي يفتعلو بعناصر درامية، تػذوب آىاهتا
يناسب الّتعػػاطػ  الرومػػانسع " الكأس الباقية"قلوب الّناظريػػن و الّسامػػعني، وفػػع قصيدتو الكافية 
: ، يقوؿ إيليا أبو ماضع1رقيًقا شػػّفافًا، فػػع حناه لواحظ األسباب العاطفع

       أيػَُّها الشَّاِعُر اّلِذي َكاَف َيْشُدو        بَػنْيَ َضاِح ِمَن اجَلَماِؿ َو وَضاِحْك 

. 2       َموِْكُب الشّْْعِر تَائِو يف َفَضاء       لَْيَ  ِفيِو ِسػَوى َحػػِطيِم ِسػػاَلِحػػكْ 

     و ىذا إف دّؿ على شعء، إّّنا يدّؿ على مشػاعر جيّػػاشة تػػلتػػهب يف صػدره 

و إذا تأّمػلنا . و انػػشراح الصدر. فيرتمجها برؤى سخّية تتفاعي معانيها مع عوامي األمػػي و التّػػفػػاؤؿ
باقػع القصػائد ادلػشتملة عػلى الرومانسيػػة تػلوح لنػا عاطفة الشػاعر ادلمػػزوجة بسػػحابة عػمره ادلػتػأرجػػح 

ىػذا مػػا نلمسو يف قصػيدة لو يػػتحّدث فيها عن . و العػداوة بػني الّشفقة و القسوة و الّصداقة
و سحرتو بنظمهػػا البػارع حتّػى تػطلق احسػػاسو والتصق وجدانو بإيقاعها  جذبتػو إليهػػا" كمنجة"

: يقوؿ

ّيْت يف أْكَفانِو          فػػََومَجْػػػُت إالَّ ِعبػػػَْرًة أَْدرِيػػَها 
َ
       َشاَىْدُت َكادل

       َمْهُجوَرُة َكَسِفيَنٍة َمْنبُػػػوَذة          يف الشَّطّْ َغاٌب َو رَاَءُه َماِضيَها 

َها الَعْنكُبوْت ُخُيوَطَها   َو َكَسى الغَُباُر َغاَلَلُة َتْكُسوَىػػا . 3       َنَسَجْت َعَليػْ

    

                                                           
. 130إيليا أبو ماضع باعث األمي و مفجر ينابيع التفاؤؿ ،ص:  عبد آّيد احلر 1
 .238، ، ص "الكأس الباقية" قصيدة:  ديواف إيليا أبو ماضع 2
. 797، ص "الكمنجة احملّطمة"قصيدة :  ديواف إيليا أبو ماضع 3



 
12 

و ادلفجرة دلشاعره يلّوّنا   و ما إف يرسم ادلعايّي اّليت ترفع من مكانة تلك اآللة ادلّتصػػػلة بنػػػياط قػػػلبو    
  .1من الروح إىل الروح برومانسية ترفع من مكانتها و جتعلها اآلىة ادلػػػنبػعـة

   حتملو من معاين      و مهما حتّدثنا عن رومانسية القصائد يف شعر أيب ماضع فلن نويّف خفها دلػا
    . و ماذلا من انعكاسات على وجدانو وذلك راجػػع لتجربتػػو اخلاّصػػة يف أرض ادلػػهػجر. و دالالت

فطػغت على كـّي من . األحداث األليمة اّليت واجهها و شلّػػا كػػّرس ىذه الػنزعة الرومانسية أيضا
. الصبغة الفلسفية قصائػػده نزعة تػػأّمػػلية ذات

ادلتماوج يف جلّة     و بانتقالنا إىل سائر القصائد تلوح لنا عاطفة الشاعر ادلػمزوجة بسحػابة عمػره
التّػدّفق البشػري ادلتهػادي وسط التفاعػي الّنفسػػع ادلػتأجج بيػن الّشفػقة و القسػوة و الّصػػداقة و لعداوة، 
و الرومػػانسية ادلتعاطػػفة مػع رصػػانػة الّتحديث يف شعر أيب ماضع قائمة علػى أسػاس مهم يف عمػلية 

وال  الّصادرة عن عاطفة قويّة، وشعور ال يعرؼ الرّياء، فالّشاعر ال يتصّنع ادلػواقػ  اخلػلق الّشػػعري
فيبدو أمامنا جلّيا واضًحا،  حيتلب عبقرية لتقصيػػد القصػائد بي يعػيش الّتجربة بػػصدؽ و عمػق عاطفع

غنيِّا بالعطاء ومل يكن كذلك رجػاء أف حيظػى بقػصيػدة جتعي منو شاعرًا أو يرزؽ بأبيات يتحّدث ّٔػا 
قد تغلغلت يف حنايػا شاعريتو، فجعلتػو جبلباب الرومػانسية  وادلالحظ أّف حداثة العصر. الّناس

. التعاط  الّشعري اّلذي حملناه صادؽ اإلحساس و ادلشاعر اجلازلة الّشّفػافة، فكػاف عػنده

ادلعاصر يف العامل  وال عجب يف ىذا فالّرومانسية اإلصلليزية تعّد رافًدا أساسيِّا يف التفػكّي األدبػػع  "
بي . 2تأثػػّروا ّٔا مـي، جبػػراف، و العّقػػاد العريب و يف األعماؿ األدبية ذاهتا فمعظم الكتػّاب و الّشػعراء

إنّو ديػػكن القػوؿ أّف مػعظم شػعرائػنا احملدثني عادة ما ديروف مبرحلة رومانسية يستهّلوف فيا الرّتاث 
. الّرومانسع

                                                           
 .132إيليا أبو ماضع باعث األمي و مفجر ينابيع الّتفاؤؿ، ص :  عبد آّيد احلر 1
. 03، ص 1979 عبد الوّىاب ادلسّيي، وزلمد علع يزيد، سلتارات من الشعر الرومانتيكع اإلصلليزي، ادلؤسسة العربية للدراسات  والنشر ط 2
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األدب العريب احلديث     و من ىنا نكاد صلـز بأّف ادلذىب الرومانسع الغريب قد ترؾ آثػار عميقػة فػػع
    علػػػى مستوى احليػػاة السيػػاسية . بإحلػاح و يرجع ذلك إىل احلاجة يف الّتجديد اّليت فرضػت نفسهػا

و الفػػكرية واألدبيػة، كمػا يػػرجع إىل استػجػػابتهػػا لػمػا تطمػح بو نفوس األدبػػاء من ثػروة عػلى شتّػى 
شعورىم  أشكػػاؿ الظّػلػم و احلرماف و تقديػػ  للحرّية، وتعبيػر عّمػا جييش يف صدورىم، وما يطمح إليو

مػن حتػّرر و لعّي ما شهده األدب العريب مع بداية  القرف العشرين من تغّّيات كـّية ىع ما دفعتو إىل 
        و ىذا ما وجدنػاه جليِّػػا يف أشعػارىم وخاّصػة شعػراء ادلهػجر  .تقّمص مالمح الرومانسية الغربية

بني  الفضي الكـّي يف ظهور الرومانسية عند العرب، وشاعرنػا أبو ماضع واحػد مػن و اّلذي كػاف لػهم
وازع، وذلك ففجػاءت رومانسيتهػػم تعبّيًا قويِّػا عػن آالـ الّنفػػ  مبػػا تػعكسػػو مػن من عواط  و . ىؤالء

      إنّو ثروة :" حّّت قاؿ النّػّقاد عن األدب ادلهجري ما يظهر يف إقباذلم على الطبيعػػة وامتػػزاجػهم ّٔػا
. 1"و ربح لّلغة العربية
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: ماضي أبو إيليا شعر في التفاؤلية النزعة: الثاني الفصل
 

* التفاؤل عن تاريخية لمحة: األول المبحث                   * 
 

: تعريف التفاؤل    

. 1 جلــمع أ ُؤل: ضـد  اطّيــرة و  جلمع  ــُؤوْل وقال  جلوىــري:  َ َ َل   اَلْ لُ :التفاؤل لغة

 اّلو عليو و سّلم   ال ل ىو  اكلمة  اصاحلة و اطّيبة أو  حلسـنة  و يف  حلديـث أنّو صّلى: اصطالحـًا
      يكره كاال ل  يما يستحب   كان حيّب  ال ل و يكره  اطرية  و  اطرية ضـد  الـ ل  و ىي  يــها

: حيـسن و  يـما يــسوء  ويف نــو در  ألعـر ب و  الـ ل يـكون  يـما. و  اطرية ال تـكون إاّل  يـما يـسوء
 . 2ال  ـ ل عليك مبعىن ال صرب عليك  و ال طري عليك  وال شّر عليك: يقال

تنظر إىل  جلانب  ب نّو تلك  انـّزعة  اّـيت:  اتـّلاؤل" أكسلـورد الغة  النـجليـزية"     و يعّرف قاموس
اؤلحــد ث و  اـّتلـاؤل يـشكل د  ــعية  دلشرق من  ألوضاع  و إىل توّقع أ ضـل  اّنتائج من أي تـتـابع 

 3قويـة  كمـا أنّـو يـعتـرب أحـد ركائـز  انّـجاح

 دلؤثرة و  اظـروف       و مبا أن  قبال  اّناس على  حلياة خيتلـف من شخـص آلخر  حبسـب  اعـو مل
يرى  يهـا كل  خليـر   ـيدعـو غـريه إاـى   هناك من يقبل على ىهه  حليـاة  رًحا متلائبًل .  دلـحيطـة بـهم

   ىؤالء ىم  اـمتلـائلون  ّاهين ال يـرون يف  حليـاة إاّل  اسعـادة و  اّسرور .  اـتمتّـع بـكـل مـلـه ت  حلياة
من  وصـلوىا صـّوروىا يف أجـمـل صورىا و عـرضو  عـلينا زلـاسنها و ما حيتوي  فنّ . و  ال ل  اـحسن

. ضنكا ّٔجة و  رح وىم بهاك يطلقون دعوة صرحية انا التمتع ّٔا و إاّل عشنـا حيـاة

                                                           
 .591  ص 6   ّّٓلد 2005-1البن منظور  د ر  اكتب  اعلمية  ط : اسان  اعرب:   نظر 1
 .592ص :  ينظر إىل  دلرجع نلسو 2
 .114  ص2012إطبلقات  حلياة  قر ء ت يف علم  انلس  إلجيايب   اناشر  اتنوير ط : مصطلى حجازي:   نظر 3
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 اعصــور بـدًء  بااعصـر      و  اتلاؤل يف  حلياة ايس وايد  ايوم  بل عر و و رلّـده  اشعر ء عـرب مـخـتلف
     جلـاىلي و مـرورً  باالـرتة  إلسبلميـة  ّايت تــ ثّرت ّٔـا زتلتو دعوة  إلسبلم من تعاايم جديدة و أو مر 

و  تحــت أبو بًـا كـانت مغلقة يف  جلـاىـلية كااّتلكري يف ثو ب  اّلو   نو ه اـكثري شلّـا أاّلتو  اعرب قدديًا و
. و  اتمتع مبتاع  خري  ونعيم د ئمٍ 

نبلحظ بكل وضوح  متمـّثبًل يف شعره حّح " أدب  دلـهجر"     وما إن نلج  اعصر  حلديث و بااضبط 
من  اّصلات  ابارزة يف أدب  دلهجر   اّنظرة  اّتلاؤاية  ّايت طغت على معظم  اشعر ء  واعّلها كانت

يف أجو ئو   انساب شعرىم متلائبًل ر ئًعا د عًيا إىل حيـاة  خاّصة  اشعر  هي ترتدد يف جو نب و تشيع
و  دلساو ة بني أنباء  إلنسانية   ضعو  تلك  دلعاين شعرً  عرّب انا عن مسّو ىؤالء  رتيلة تسودىـا  الضيــلة

معــاىف تســوده روح   اشعر ء  و شعورىم بفنسانيتهم  كانت دعو هتم دعو ت و ضـحة اـمجتمع إنسـاين
 دلـحبّـة و  دلـوّدة و  إلخــاء اـدرجة أّن شعرىم أتى ب رتل  دلعاين  اّسـامية و  ألنغاـم  ارّ ئعـة  و ألاــحان 

. أسر ر  اكون و  حلياة  جلــميـلة  ّايت تد ع إىل  اّت مل يف

و  حلركة  و أّّنا       و ىم بهاك يـؤكـّدون انـا أّن ذلهه  حلياة صورة ز ىية مشرقة تنبض باحليويـة
      تستحق  اتمـحيص و  اتّـدقيق  وكل ىهه  دلعاين  اّسامية  دركها أدباء  دلهجر بعد ت ّمل و تعّمق 

من طبيعة  اطــني  ـيحلـقون ب خيلتــهم يف عـو مل  وىم يف ت مـبلهتم تلك كانو  يتجـّردون"و خبـر ت 
مـجهواة اِتحليل  اّنلس  إلنسانية وحياواون إماطة  اّلثام عن أسر ر  حلياة  بل و أسر ر ما ور ء  حلياة 

. 1حقائق تؤذي إىل حتقيق ُمُثل  نسانية خاادة الكشف عن

اتحقيق  انتائج  و يف علم  انلس حيتل  اّتلاؤل مكانة مهمة   هو يوّاد  ألمل  وىو مؤشر قوي    "
 ادر سات  انلسية أّن  دلتلائلني من  و اقد أظـهرت. 2 إلجيابية يف  اتلكري و  اعو طف ابلرتيـاح  اّنلسي

                                                           
 83أدب  دلهجر   الصل  ار بع  ص :  عيسى  اناعوري 1
 .111قر ء ت يف علم  اّنلس  إلجيايب  ص "إطبلقات  حلياة :   نظر مصطلى حجازي 2



 
16 

 يف  حلياة  بل و أ ضل صّحة من  اّناحية  جلسمانية    اّناس أقل عرضة الكـآبة  و أكثر ميبًل الّنجـاح
. حيث أن  اّتلاؤل عبـارة عن ميل أو نزوع ضلو  انظر إىل  جلانب  أل ضل اؤلحد ث أو  ألحو ل

            اظروف        و ّٔه  يبقـى  اتـلـاؤل ىو  جلـانب  دلشـرق يف حيـاة كل شخـص مهما كانت
. ألحد ث و 
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* ماضي أبو إيليا عند التفاؤلية النّزعة: الثاني المبحث* 
  

       إّن ظـاىـرة  اـتـلاؤل  ـي شـعـر إيـليا أبـو مـاضي سـاات  اكـثري من  حلـبـر و تضـاربت  آلر ء بـ نّو 
و اكّّن أرى أّن أىب . شاعرً  دييــل إاـى  اّتشاؤم كـان مـتلائبًل يدعــو إىل  اّتلــاؤل يف  حلياة  و بنّي كونـو

جترى عليو سنة  اّلو يف  حلياة يتعـّرض ألسبـاب  اّسعــادة  تجعلـو  ماضي ما ىو يف  اّنهاية إاّل بشـرٌ 
 فيليا أبو مـاضي سعـى حثيثًا مـن أجل . و مصائب  اّدىـر  ّايت جتعل منو إنسـانًـا كئيبًـا سعيــًد  متلائِـبًل 

و  دلـت ّمل يف شعره يـرى أنّو قد  متؤل بتلك  اــنزعـة  اوجد نية  ازّ ىدة يف و قع . كشـف أسر ر  حليـــاة
.  حلياة

أحد ثها و ظرو هــا  نجـد      و رغـم  دلـحن و  اّرز يـا يف حياتــو إاّل أنّو غمـار تـجارّٔا  و تلــاعـل مـــع
كيف . إىل أعمــاق  اّنلس اتزيل رو سب  اي س دعــو تو  دلخلـصة إىل  اتلاؤل  بني ثنايا شعره  تنساب

: ال؟ و ىو  اقائل

       َكْم َتْشَتِكي َو تـَُقوُل ِإنََّك ُمْعَدْم َو  أَلْرُض ِمْلُكَك َو  اسََّماُء َو  أَلصْلُْم 

َرنَـّْم 
ُ
       َو َاَك  حلُـُقوُل َو َزْىـرَُىـا َو أَريـُجَها َو نَـِسيِمـَها َو  ابـُْلُبُل  دل

ـاُء َحْوَاِك ِ ضٌَّة َرقـْرَ َقٌة  َو  اشَّمـُْس  ـَْوَقِك َعْسـَجْد يـَتَـَضرَّمْ 
َ
 1       َو  دل

من نبعـو و يرتوي      و ىو يف دعوتـو إىل  اـتلاؤل يـؤّكد ب ّن  ّاهي خيتلج نلسو نار  حلب  ومل ينهل
صلد قلبو مليًئا باحلب يبعث روح  اعزم  من  يضـو حتًمـا سيـقضي أيّام عمره يف أسى و حرمـان اهاك

وما أجوح  إلنسان  اهي أتعبتو  حليــاة  اشـاقة إىل َمن .  خلري و إلديان بني قومو ايدعـوىـم بصـلاء إاـى
: و يف ىه  يقول. سللًصا إيّاه من أغبلل  اي س و  اقنوط يـنري دربـو  يوّجهـو

 بـَْتِسم َيْكِلي  اتََّجهُُّم يف  اسََّماْء : َو جَتَّهٍم        قـُْلتُ ! اسََّماُء َكِئيَبٌة :         قَالَ 

       
                                                           

. 185  ص "كم تشتكي"قصيدة :  ديو ن  جلد ول 1
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َتَصّرَمــا! اصَّْبا وىّل :   قَالَ      
ُ
 1 ـَُقْلُت َاُو  بـَْتِسْم   َاْن يـُْرَجَع  أَلَسُف  اصَّْبا  دل

شا يا ألّن عو طف       ويستمــر شـاعرنـا على ىهه  حلــااة   لم يتـرك ال شـاردة وال و ردة إالَّ وردّ 
 اقاحل ربيًعا  وكهواتو شبابًـا  وظّل طــو ل  حلب  دتؤل وجد نو أحبلًما عهبة رقيــقة حتــّول يبـاب  اـعمــر 

تبعث  ألمل و إلشر ق يف  حلياة اتكشف أستارىـا و سدوذلـا  دلعتمـة  عمره يرسل أحلانًــا و أنغاًمــا ر ئعـة
. قبسات مضيئة  اقادتـة إاـى

أحد  اشعر ء  اكبار      و دلا كانت  حلياة  اكردية ىدف و مـبدأ كل إنسـان  فيـليا أبو مـاضي ايـس إاّل 
و ارمّبا  عترب  اتلاؤل . معظم شعره  جعل يدعو  إايـو  ـي  ّاهين  خّتهو  من  اتلاؤل مبدأ يف  حلياة 

أعانو على ذاك  اتجارب  دلختللة  ّايت مّر ّٔا خبلل  رتة  وقد. طريًقا يعني  إلنسـان ايحيـا حيـاة كرديـة
. بلبنان  تلتها ىجرة إىل مصر أخرى إىل أمريكا  طلواتـو كانـت. حيـاتـو

بآّتمـع  واعّل      ىهه  دلؤثّر ت كّلها  ستلـاد منها  اشـاعر  ستلـادة عظيــمة من خـبلل  حتكـاكـو
     رلتمع يسوده  اتسامح و  ابساطة  خيـر ما خرج بو إيليـا أبو ماضي  و دعـا إايـو ىو  اـدعـوة إاـى

. و قع من خبلل شعره   تت انا يف عدة مظاىر  عمـل على تررتـة ىـهه  ادعـوة إاـى. و  اتلاؤل

  صبح يدعو  إىل       إذ  ترك إيليا أبو ماضي  اّتشاؤم ونّظم شعرً  متلائبًل حّح صار ر ئد  دلتلائلـني
: نبه  ذلموم حّح ال تتكّدر  حلياة و تصبح عبًئا ثقيبًل يقول

  2       ُىَو ِعْبٌء َعَلى  حلََياِة ثَِقيٌل        َمْن َيُظنُّ  حلََياَة ِعْبًئا ثَِقيبًل 

             رىقت عاطلتو    واعـل مر حـل  الغتـر ب  دلخـتللـة قد عـملـت على صقــل جتربتـو يف  حليــاة
 انقاد و  ألدباء  تلقـو  على أّن كل  يقظت شعوره  إلنساين ايحيا  جلميع  حليـاة  اكرديـة  معـظـمأو 

ماضي ىي نـظر ت ىـاد ـة حّح يـنظر  إلنســان ألخيـو   اّنظـر ت  اللسلــية  ّايت صـدرت عن إيـليا أبـا
   وىـه  إن دّل عـلى شيء إّّنـا يدّل على  اشـاعـر كـان و قيًـا يف رغـابتـو.  إلنســان نـظرة تـو ضع و أخّوة

                                                           
  . 270  ص " بتسم"قصيدة :  ديو ن  خلمائل1
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و ال يكرتث اتقّلبات   ـكل من يرضى بااو قـع وال. و طموحاتـو  وىي نظـرة تدّل على  انزعة  اتلاؤاية
. و او كان مرِّ  كثريً  خيرج بتجربة ملادىا أنّو جيب عليو أن يرحـب بااو قـع

 اّرؤى و  ألحبلم      و  جلميل ما يف دعو ت إيليا  اتلاؤايـة أّّنا هتتـم بااّدعـوة إىل  حليـاة يف عـااـم
 إلنسان زلبة  حليــاة  ومسـاعدة  بعيـًد  عن عامل  ألجسام و  آلالم  وىي بـهاك تطـغي على حيــاة

: يقول. و بصديقو و ر يقو  اغيــر  اإلنســان ال يكتمــل إاّل ب خيــو  إلنســان

                       يَا َر ِيِقي أَنَا َاْواَل أَْنَت َما َوقـَْعُت حلَْنَـــا  

                       ُكْنُت يف ّسرى َاَما ُكْنُت َوْحــِدي أَتـََغنَّـى 

                       َىِهِه َأْصد ْء ُروِحي   ـَْلَتُكْن ُروُحَك أُُذنًـا 

َا ُكْنُت ْغِنيِّـا َغْيـَر  َنّـِي بِـَك أَْغنَـى  1                       ُرمبَّ

    جلمال من نلسو       و قد أدرك إيليا أبو ماضي قيمـة  جلمـال يف  حلياة  و أدرك كيـف خيـرج ىه 
.  تكون  حلياة كّلها خريً  و أمبًل رتيبًل  و كيف يُْطغى على  ادنيــا دلســات  حلــب و جلمــال و  اتلـاؤل

: يقول

يـبًل طَيّْبًــا                         اَِتُكــْن َحيَــاتُــِك ُكلَُّهـا أََمـبًل رتَِ

 2                      َواَِتْمؤَلْ  أَلْحبَلَم نـَْلَسِك يف  اُكُهوَاِة َو  اصَّْبا

وحول ىهه . متلائل     اجلمال و  اّشعور بو ال يصدر ن إالَّ من نلس رتيلة تنظـر إىل  حليـاة مبنظـار
يـتـردد : " يقول عيسى  انــاعوري.  البتسامة  دلعاين نقف على أرو ح  اقصـائد  دلشهــورة  ّايت تدعـو إاـى

    مصحوبًا باإلعجاب  اكبري مبا او من قصائد  تتبلقلها  أليدي   سـم أبـي مـاضـي  ـي دنـيـا  اضـاد
 و تتغىّن ّٔا  ألاسـنة ألّّنا كنوز أدبية غنية بااصدق و  جلمال  نابضة بااشعور و  حليــاة د  قـة بااّسمو

                                                           
 .8  ص " الاحتة"قصيدة :  ديو ن  جلد ول 1
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و  اغىن  اروحي جيد  يها  حملزون سلوى  و  دلـحروم أمبًل  و  دلتعـب ترزجيًـا  هي من  حلياة و إىل  حلياة 
 1."وىنا سّر قّوهتا

ألنلسنا  ابهجة  اوجدنا  اشاعر يدعونا من خبلذلا إىل أن خيلق"  بسمي"    و او عدنا إىل قصيدة 
: حّح و او من نسيج خياانا  نصنعها ألنلسنا صباح مساء

َساءْ 
َ
   2      ْبِسِمي َكااَوْرِد يف َ ْجِر  اّصباح     َو  ْبِسِمي َكاانَّْجِم ِإْن ُجنَّ  دل

 يف حياتو   عليو     بل جيب أن تكون  البتسامة يف أصعب  اظروف  ّايت ديكن أن تصيب  إلنسان
: يقول. أن حيلم باألمل و يعلم أن بعد  اّشدة  رًجا

    َوإَذ  َما َكّلـَـَن  اثَـّـلــَج  اثَـّــرى         َوإَذ  َمــا َســتـََر  اغَـْيــَم  اسََّمــاْء 

    َو تـََعرَّى  اّرْوُض ِمْن أَْزَىارِِه          َو تـََو َرى  انُّوُر يف َكْهِف  اّشَتاِء 

 3     َاْحُلِمي بااّصْيِف ُ َّ  بـَْتِسِمـي           خَتُْلِقي َحْوَاِك َزْىرً  َو َشـــــَه ءْ 

 ااشاعر  . اّناس    إذ  اك  اقدرة اتنشر  اعطر و  انور يف  حلياة ايشّيع  ألمل و  البتسـام يف نلوس
و  اغزل ّّٔن  أو من وقف  ايس من يتلنن يف وصف  خلمر أو مدح  دللوك  قط أو وصف  انساء

قائًما على منلعة غريه ايدخلهم يف  اّسعادة   بل  اشاعر  حلق حيّب أن يكون وجوده. ىل  ألطبللع
: وخيرج عنهم  آلالم  يقول يف ذاك

 4    َكْم َمِليـٍك َكْم قَائـٍِد َكْم َوزِيــٍر       َودَّ َاوَْكاَن َشــاِعرً  ِمْسِكينًــا

                                                           
. 30  ص 1إيليا أبو ماضي رسول  اشعر  اعريب  حلديث  د ر  اطباعة و انشر  ط : عيسى  اناعوري 1
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 .73  ص " اعميان"قصيدة :  ديو ن  جلد ول 4



 
21 

ىكه  أر د إيليا أو ماضي أن يكون شاعرً   ىكه  أر د أن تكون رسااتو و سعى اتحقيق ذاك يف    "
ىهه  حلياة   يشّع  ألمل يف نلوس  شعره   نجده سعى انشر  البتسام و  اتلـاؤل اتشـّع انـا رتــااًل  ـي

 1" اّناس  و يسود  ّٓتمع بااّسعادة 

إيليا أبو ماضي  ختـار    وقد ال خيتلف أن  حلياة ّٔـا بعض  حلقـائـق  اقاسيـة  ّايت تعّكـر صلوىـا  إالَّ أن
: ىادئة ديؤلىا  حلب و إلخاء يقول يف ذاك أن يصـّورىا انلســو بااشـكل  ّاهي تـهو ه ألنّـو يـريد حيــاة

                   يُرِيُد  حلـُـبُّ َأْن َنْضَحَك  ـَْلَنْضَحْك َمَع  اَلْجْر 

                   َوَأْن نـَرُْكَض   ـَْلنَـرُْكْض َمَع  جَلْدَوِل و  انـَّْهْر 

  2                   َو َأْن نـَْهِتَف  ـَْلنَـْهتــِْف َمـَع  ابـُْلُبِل َو  اَقــَمرِي

بني أعطا ها من نهر    و بااّتايل تكون دعوتو دلن وقف ايت ّمل  جلانب  حملزن من  حليـاة  و ما حتـمل
 اوخيمة  ّايت ستلحق بو جرّ ء ىه   اّت ّمل  و  الم ب ن ىتف بو ايصر و عن ت ّمبلتو سلربً  إيّاه بااعو قب

:  اّسااب قائبًل 

                    ِإنَّ  اتََّ ّمـَُل يف  حلَيَــاِة يَزِيــُد َأْوَجــاَع  حلَــيَــاة 

                    َ َدِعي  اَكآبََة َو  أَلَسى َو  ْستَـْرِجِعي َمرََح  اَلَتاْة 

                   َقْد َكاَن َوْجُهِك يف  اضَُّحى ِمْثَل  اضُّحى ُمتَـَهلّْبَل 

                                           ِ يِو  اَبَشاَشُة َو  ابَـَهــاْء 

َساءْ 
َ
 3                                           اَِيُكْن َكَهِاَك يف  دل
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    سعادة  ألحباء  يو صل أبو ماضي تلك  انزعة  اتلاؤاية من خـبلل معـاين سـامية ىد ـت إاـى     
و سرور جيعلهم يتمتعون جبماذلا  و كر متهم  وبث روح  ألمل و  اّرجاء  يقبلون على  حلياة باغتباط

: وروعتها كيف ال و ىو  اقائل

ُرَك ُعْلُقَما        ُكْن بـَْلَسًما ِإْن َصاَر َدْىُرَك أَْرَقَما      َوَحبَلَوٌة ِإْن َصاَر َغيـْ

 1      إنَّ  حلَيَـاَة َحـبَّْتـَك ُكلَّ ُكنـُوزَىــا      اَل تـَْبَخَلنَّ َعَلى  حلََياِة بِبَـْعٍض ما

أن تسلك   اثّناء  واـهاك عـليـك و حلياة دلّا جادت عليك  اكنوز مل تبتغ من ور ءىا  اشـكر و     
. ترجتي  جلز ء طريقهـا و جيعل ىـد ك يف  حليـاة  إلحسـان إىل غيـرك دون أن ترجتي

       َأْحِسْن َو ِإْن ملَْ جَتُْز َححَّ بِااثَـَّناء      َأيُّ  جَلز َء  اَغْيُث يـَْبِغي ِإْن َهَِي 

َــا تَـَرّنّْ
ُ
 2       َمـْن َذ  ُيَكــاِ ُئ َزْىـَرًة  ـَّو حــــة       َأْو َمـْن يُثيــُب  ابُلبـُل  دل

 انلوس ايجعل منها ديارً      وإيليا أبو ماضي عندمـا يتغنـى ّٔهه  دلعـاين  ارّ ئعـة إّّنــا يـهدف إاـى تطهيـر
   ابغض و  حلسد و  اكر ىية ويّتجو بشعره  مقّدسة الحب  او سع  اسامي  ّ ي مر باحملّبة وينهانا عن

و دعـو تو  جّتــاًىا و حــًد  اــيخدم بـــو  ّٓتمع  و يليد  إلنسـانية   يشــرق عليهــا من خبلل تعبيــره عن 
: متجاوبًا مع  اّناس و  ّٓتمع  وانا أن ننظر إىل ىه   اتلاؤل  ارّ ئع يف قواو نلســو و ذ تــو

     َأْحِبْب  ـَيَـْغُدو  اُكوَخ َكْونًا نـَيّْـرً       َو  بـَْغْض  ـَُيْمِسي  اَكْوَن ِسْجًنا ُمْظِلَما  

     َكرَِه  اّدَجـى  َاْسـَودَّ إاّل ُشْهبــُُو      بَـِقيـُت اَِتْضحـََك ِمنـُْو َكيـَْف جَتَـهَُّمـا 

 3     َاْو نـَْعَشُق  ابَـْيَد ُء أْصَبح َرْمُلَها       َزْىرً  َوَصـاَر َسرَ بـَُهـا  خلـّد ُع َمــا
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و  خلري اكل      إّن  حلّب  إلنساين  خلااص ىو أمنية كل من أدرك سّر  حليـاة  وحب  حملبّــة
يعيش باحلب و  حملّبة بعيًد  عن  دلخلوقات  أمنية كل  انلوس  اكبرية  ّايت تسمو اتخربنـا أّن  إلنسـان 

"  اغبطـة  الكريـة"ىه  ما الحظنـاه من خبلل قصيدتـو   ااشاعر د ئًمـا يبحث عن  دلســرّة.  خلصومات 
ومباىج  حلياة  زلاواًل أن يقلل من . حيث وجـدنـا الشـاعر قلبًـا ز خرً  بصور  جلمال و ملاتن  اطبيعة

:  اّتشاؤم و  اّندم و اّشكوى يف  ّٓتمع قائبًل  نرب ت

َسرّة 
َ
َبَل  اَعْيُد  َو َاِكْن اَْيَس يف  انَّاِس  دل                           أَقـْ

 1                          اَل أََرى إالَّ ُوُجـوًىا كـــَاحلـــَاِت ُمـْكلــَرَّة

دلا يتصرف  اناس      وينظر أبو ماضي من حواـو  يجد  انـّاس عابسني متجّهمـي  اوجـوه   يتسـاءل
.   ّ دلاذ  يتساوى عندىم  انلع و  اضرر؟!ىكه ؟ 

َر َشْكَوى ُمْسَتِمرّة                            اَْيَس اِْلَقْوِم َحِديٌث َغيـْ

 2                          َقْد َتَساَوى ِعْنَدُىم الَيْ ِس نـَْلٌع َو َمَضرّة

 لمــاذ  ال نلتح قلـوبنــا إاـى  حليـاة و ن خـه ."     و حقيقة ىه  كّلو أن  انلع و  اّضرر ال يستويـان
  3."و أحاجيها ّنا أرتـل ما  يها  وّنـر مرور  اكر م على شرورىــا و  المهــام

و  إلخاء و رأى يف      ىهه ىي  اروح  ّايت سعى إيليا أبو ماضي انشرىا يف  ّٓتمع    ر د او  حلب
  اّدموع و تسود  ألحز ن  و بهاك  ذاك  اعبلج  اّشـا ـي اكل ما من ش نـو أن يكّدر  حليـاة  تسيـل

: يصرح
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                     أَيُـَّهـا  ابَـاِكي ُرَويْـًد  اَل َيُســدُّ  اَدْمــُع ثـَْغـرُه 

                     أَيُـَّها  اَعاِبْس َاْن تـُْعَطى عَلى  اتـَّْقِطيْب ُأْجَرة 

                     اَل َتُكْن ُمرِّ   َو اَل جَتَْعْل َحَياَة  اَغيـِْر ُمـــرّه 

                     إّن َمْن يـَْبِكي َاُو َحْوٌل َعَلى  اضَِّحِك َو ُقْدَرة 

 1                      ـَتـَُهلّـْل َو تـَُرًلّْْ   َااـَلتَـى  اعابــس َصــْخـَرة

إذ  جيب أن ندرك جّيد  أّن  اشَّْكوى َو  اّتهّمر ال خيلّلان من  ابلوى و  دلصيبــة وال ينقصان من   "
 2".تقطيبو أْجرً   ألسى و  حلزن  كما ال يسّد  ادمع ثغره و ال يُعطى  اعابس على

بكل جد و جهد     وبعد  إلدر ك جيب أن نبتعـد عن  اشـكوى و  حلـزن على ما مضى  وأن نعمل
 اّدعو ت  اّتلاؤاية من شاعرنا إيليا  وىـكه  تـتو اـى. على أن تكـون حياتنا حيـاة سـعيـدة مثـاايـة ر ئعة

 حلب  حب  إلنسان ألخيو  وكيف ال تصدر تلك  أبو ماضي اتعيننا على نو ئب  اّدىر عــمـودىـا
و  ّٓتمع من شاعر أ ىن عمره يف إيصال وجهة نظره إىل أ ر د  ّٓتمــع   اّدعو ت  اّتلاؤاية حلّب  حلــيــاة

 ّاهي ي ىب أن  إّن  إلنسان ىو:"  هوى يرى. تكون مر ة صادقة  وعاكسة دلا خيتلج يف كل نلس حّح 
يقيم دتثااًل من  حلم   دلسنون دلن كان غنيِّا يزىو مبــا او  بل جيعل من حــب  الضـل ش نًــا َاو  يـكــرم 

: وىو  ّاهي ّنى أن تكون  إلنسانية كقواو. 3" اّليل و  اّضحــى  وينـصـب تـمثــااًل الّشمـس و  اقمر

       ـََلْسُتْم حتُِبُّوَن  اَغِّنَّ إذ    تقر        َوَاْســُتْم تُــِحبّـُوَن  اقــَِوي إَذ   نـَْدَحـْر   

      رَأَيـُْتُكْم اَل َتعرُِجوَن ِبَرْوَضٍة         إذ  ملَْ َيُكْن يف  ارَّوِض يفء َواَل ذَتَْر 

      َواَل تـَْعِلُقوَن  اّشاة إالَّ اَِتْسَمُنو         َواَل تُـقـتِـنُـوَن  خلَـيــَْل إالَّ َعــَلى َسـَلـْر 
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      إَذ  َكاَن ُحبُّ  اَلْضِل اِْلَلْضِل َش َُنُكم  وملَْ خُتِْطُئو  يف  حِلسّْ َو  اسَّْمَع َو  اَبَصْر 

  1     َ َما بَاُاُكْم مِلَ ُتْكرُِمـو   الَّْيَل َو  اضَُّحى َواَـْم تَـْنصـُِبو   اّتْمثَاَل اِلشَّْمِس َو  اَقمـرْ 

   وإذ  عرجنا على مبدأ  حلرّية َاَوجدنا شاعرنا تربّع على عـرش  اشُّــعر ء  ّاهين يدعون إايها و  ّايت 
و  حلكماء يف كل  مكان وزمان  و ىا  نَاَدت ّٔا رتيـع  ألديـان  اّسماوية  و نادى ّٔا رتيــع  اعـقبلء

ىو إيليا أبو ماضي جيعـل دعوتو ضلو ىه   دلعىن  اّسامي  ّاهي كّرم بو  اّلو سبحانو وتعاىل  إلنسان 
قيمـة  وىي دعوة ال خترج إالَّ من إنسـان أدرك قيمـة نلسو اآلخرين و يف نلـس  اـوقـت . جعلو ُحرِّ 

:  آلخرين اـو يف ىهه  اّدنيا يف وعاء عـام من  حلرّيـة و ىو  ّاهي حكـى عـن نلسو يف ىه   دلعىن قائبًل 

   2                         ُحرّّ َو َمْهَىُب ُكلُّ ُحرٍّر َمْهَىِ  

و مشاركتها أرّق      و اشـاعـرنا يف  حلرّيـة نظـر ت عـميقة دتـّكنو من  اّشـعور بـشعـور  ألزىـار
يف  اقصر بعد أن كانت حرّة يف  حساساهتا  و أد ــ  عو طلها   هو يبكي اتـلك  ازىـرة  اّسـجينـةإ

        و حيـن غرؤّــا و ترت قــص حوذلـا أغصـان  حلد ئـق   ارّياـض  خلضـر ء حتيّْ  اّشمـس عنـد شروقهـا
و  ر شـات  اّضحى على نغمــات  ارّيح  يعلوىــا  الضـاء  اّرحب  وىو يف دعوتو الحرّية يدرك أن 

 :يقول ىي  ألرض  خلصبـة انمو  حلـب  و أّن  حلــب ال يعيــش إالَّ يف حضـن  حلريـة  حلرية

           َو َاِكنَِّّن أَبْـِكي َو أَنْـَدُب َزْىـَرة        َجَناَىـا ُواُـوٌع بِااـزُُّىوِر اَــُعوبٌ 

َها َرْوضٌة َو َكِثيبٌ           ذَلَا  حُلْجَرُة  حَلْسناَء يف  اَقْصرِ  َا َأَحبُّ إِاَيـْ  3      ِإّنَّ

و حب  اّناس    قد كان أبـو مـاضي ذاك  إلنسـان صـاحب  اّنلس  اّتـي تـهيم حبـب  دلـجد"   إذ  
. ذ  نلس حتّب كّل ما يف  حلياة  أي كان4"وحب  اّسعادة و  جلمال  وحب  حلرّية  وحب  اطّبيعة
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* نماذج من شعره التّفاؤلي: المبحث الثالث* 

: ابتسم قصيدة       

    عابسـة مهمومــة       يريد أبو ماضي أن يلتلت إىل  جلانـب  اّضـاحـك من  حليـاة  وال ينـظـر إايهـا
 ّايت ديكن أن يلج  إايها كل "  بتسم" حول ىهه  دلعـاين  جلليلـة يقف مع أسـر ر و أغو ر قصيـدتـو و

بعدما أصابو  ألمل و  حلرية و  اّتشاؤم بسبب متعّصبات  من وصل إىل طريق مسـدود يف ىهه  حليــاة
دعـو ت  دلتلائليــن وخاّصة إيليا أبــو ماضي  دعوة موّجهـة او و اكـل من   حلياة  عندىا سيلتلت إىل

. كاىلو  ذلموم حّح أظلمت  اّدنيا يف عينيو  وقضت على روح  اّتلاؤل عنده أثقلـت

و  اسرور إىل  انلوس      و من خبلل ىهه  اقصيـدة نلمـح قـدرة  اشــاعر و بر عتــو يف إدخــال  ابهجـة
. كما نلمح نظرتو  دلتلائـلـة و نلسيتـو  دلؤمنــة جبمــال  حليــاة . دلت ّامة  ّايت د قت و عانت ويبلت  اّدىر

. و  دلللت ابلنتباه ىو طريقة عرضو ذلهه  اقصيدة  ّايت جاءت على شكل حو ر و  اّشـيء  جلميــل

 ! بـَْتِسْم َيْكِلي  اتََّجهَُّم يف  اّسَماِء :  َو جَتَـهَُّمـا           قـُْلتُ ! اّسَمــاُء َكِئيبــَةٌ :   قَـالَ 

َتَصرَّْمـا :   ـَُقْلُت َاوُ ! اصَّْبا َوىلَّ :   قَالَ 
ُ
 ! بـَْتِسْم          َاْن يـُْرَجَع  أَلَسُف  اصَّْبا  دل

 اَّيِت َكاَنْت مَسَاِئي يف  ذلَـَوى          َصــاَرْت اِنَـْلِسي يف  اغَـرَ ِم َجَهنََّمـا :  قَالَ 

 َخانَـْت ُعـُهـوِدي بَعـَْد َما َمــَلَكتـَُهــا          قـَْلبِــي   َـَكيـَْف أُِطـيــُق َأْن أَتـََبّسَمــا 

 بـَْتِسْم و  ْطِرْب  ـََلْو قَاَرنـْتـَُهـا          قَــَضــْيـَت ُعـْمُرَك ُكـلّــُو ُمــتــَ َاَّْمــا:  قـُْلتُ 
1 

بك مصيبة  ألنّـك كّلمـا حلّــت.   عبًل ىو حو ر ر ئع يد ع عن  انلـس كّل ما يعّكـر صلوىــا   
و سنجد ما يبعث  ألمل  تتساءل كيف تبتهج و تبتسم؟ حتًما ستجد  جلو ب بني ثنايا ىهه  ألبيات

 و  اقصيدة  كّلها تسري على ىهه  اطّريقة من  .يف نلسك  و جيلب  اّطم نينة و  اّصرب إىل قلبك
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نبلحظ أّن أبا ماضي يكثر من ىه   ألسلوب  حلو ري يف  اّشعـر  ّاهي "  حلو ر تقول نادرة رتــيل سر ج
 1."و قعية  ّايت جعلها مهىًبا او يف  حلياة جـاء مـن

و ايصرب على     و يف وسط ىهه  اقصيدة يـرى أنّو جيـب على  إلنسـان أن يـبـتسم مهمـا كـانـت
: ذاك يـقول عـن. نائبـات  اّدىر حتّـى يعلم  انّـاس أنّو أقـوى من  اّصـخر

 اَعدَى َحْويل َعَلْت َصْيَحاتـُُهْم      أَُأَسرُّ َو  أَلْعَد ُء َحْويل يف  حُلَمى؟ :   قَالَ 

ُهْم َأَجـــلَّ و أَْعَظَمــا:  قـُْلـتُ   2 بْـتَـِسْم  اَـْم يَـْطلُُبوَك بـَِدمّْهـِْم      َاْو ملَْ َتُكْن ِمنـْ

 ألخري مـن أبياهتا انعيـش     و جلمال ىـهه  اقصيـدة و دورىـا يف بـّث روح  ألمـل و  اّتلـاؤل نـورد  جلـزء
و  أليـّام دول بني .  اّتمتع مبا  يها   احليـاة أيّام من خـبلذلـا حتبيـب  حلياة إاـى  ألحيـاء و  اّدعـوة إاـى

: يقول.  انـّاس  ومـا علـى  إلنسـان إاّل أن يستقبلها بوجو طلق

 بـَْتِسْم َو اَِئْن َجرَّْعُت  اُعْلُقَما :  الََّيايل َجرَّْعَت ُعْلُقَما        قـُْلتُ :   قَالَ 

َا        طَـرََح  اَكـآبـََة َجــانًِبا َو تـََرنّـُمـَـــا ُرَك ِإْن َر َك ُمَرّنّْ  3  ـََلَعلَّ َغيـْ

غرينا معنا  و انعمل     و د ئًما ىي دعوة ب الَّ نلكر يف أنلسنا  قط بـل يف غرينـا  بل نـحـزن و نُـحـزن
:  يقول!ودلاذ  ضلزن؟ وماذ  صَلّن؟  و نسعـى جاىدين على إدخال  ألمـل يف قـلـوب  حملـزونيـن

 4      أَتـُرَ َك تـَْغِنُم بِااتـََّرًلُِّ ِدْرََهَــا       أَْم أَْنَت خَتِْسُر بِااَبَشاَشِة َمْغَنَمــا؟

:     ّ يف  ألخري يوّجو دعوة إىل  اّناس ب ن يبتسمو  قائبًل 
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 1       َاْضَحْك  َِفنَّ  اشُّْهَب َتْضَحُك َو  ادَُّجى     ُمَتبَلِطُم  َو ِاَه  ضلُِبُّ  أَلصْلَُما

و  دلوت   نجد     حّح إذ  ما وصل  دلتشائم  ّاهي تر كمـت عليـو  ذلمـوم إىل ثـابتـة و ىي  النـاء
. منها و  ّاهي ال مـلـرّ . شاعرنا يدعـوه إىل تثبيـت تلك  حلتميـة بااتلـاؤل

نـَْيا َو َيْهَىُب ُمْرَغَمــا :     قَالَ   اَبَشاَشُة اَْيَس ُتْسِعُد َكائًِنا       يَْ ِت ِإىَل  ادُّ

َنِك َو  ارََّدى    ِشْبــٌر   َِفنَـِّك بَعـُْد َاْن تـَتَــَبسَّمــــا:     قـُْلتُ      2 بـَْتِسْم َماَد َم بـَيـْ

.  تلاءل خريً  جتده    و ىهه  اقصيدة  ب  حلقيقة دعوة الستغبلل  رص  حلياة  وكل ثانية من حياتنا
 بل نعّكر صلو   حلياة بااّتهمُّر ألّن  اعمر و  حليــاة أقصـر من أن نستعملها يف  ألحز ن و  آلالم  يجب 

 احلياة عرض ر ئل  وما عيشة  دلرء  يهـا إاّل مرحلــة ذلـا "  علينا أن ضلارّٔا بكـل ما أوتينـا من قـّوة
 3."حياتنا بااتشاؤم  وملَ ال نغتنمها قبل أن تللت من أيدينا ّنايتهـا  لـم نقصـر

   :قصيدة و قائلو

   و  اّتـي من خبلذلـا صلـده يتغيـر من غيـر شك مـن أوائـك  اثقــبلء  اعـابسيــن  دلتجّهمني  ّاهين 
: يقول. ينغضون حيـاة  انّـاس جبـدىم  دلـمـقوت و وجـوىهـم  اشاحبــة  دلغمورة بضباب  دلآسي

َغىنَّ :    َوقَائُِلوُ 
ُ
َىَجْرُت  اشّْْعَر َححَّ      تـََغىنَّ بِااسََّخا َاِت  دل

  4   َأيف َزَمِن  ارَّبِيِع َو أَْنَت اَلٍه      َو َقْد َوىلَّ َو ملَْ تـَْهِتْف بَِلْحنْ 

  ّ يس ل متعجًبا من حال ىؤالء  دلتشائمني  و ماذ  دىاىم؟ 

َْرُء تـَْعَشُق ُكلَّ َحَسْن 
   َ َماُاَك اَْيـَس َيْستَـْهوِيــَك َحَســٌن       َو أَْنَت  دل
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 1   أََتْسُكْت َو  اشََّباُب َعَلْيَك َضاِف        َو َحْوَاَك اِْلَهَوى َجنَّـاُت َعـْدنْ 

   و أبو ماضي  ختزن كثريً  من  حلـزن و  اّدمـع  و اهاك عـرف قيمــة  ابسمــة و  الرح  أناتو و أىاتو 
: و يا او من مقام عاٍل يقول. ايبتهج  آلخرين

   َوَاِكّنّْ  ْمُرُؤ اِلّنَاِس َضْحِكي           َويل َوْحِدي تـََبارحِيي َو ُحْزين 

   َو تَْ ىَب ِكرْبِيَاَِئي َأْن يـَرَ ين              ـََح َمْغُروقًــا بِااّدْمـِع َجـَلـنِـي   

    َاْسرتْ ِعبـَْرِت عـَــْنُو اَئـبلَ              َيِضيُق َِّٔا َو ِإْن ِىَي َأْحَرقـَْتِّن 

 2  َكَهِاَك َكاَن َشْ ين بـَنْيَ قـَْوِمي             َو َىه  بـَنْيَ ُكلّْ  انّــََاِس َشْ نِــي 

 من طرد  انزعة      ىه  كّلو نضيف او عزمو و كربياؤه و تصميمـو على  اّتحّدي  كـّل ذاك مــّكنو
 اّناس يف جلج  اي س و  اّظبَلم  ألنّو   اتشاؤمية  ّايت نسيت  اكثري من  الحباط و  الستكانة و أغرقت

يؤمن أن  اّليــل مهما طال البّد يعقبو  اّنهــار و ىهه سنة تعاقب  أليّام و  اّتاريخ يشهد بهاك و قد 
: غريه  و مل يعتمد على نلسو يقول يف ذاك خاب و خسـر من  عتمـد علـى

     َسِبيُل  اَعزّْ َأْن تـَْبِّن َو تـَُعلّْــي        َـبَل تـَْقنَــْع بِ ـَنَّ ِسـَو َك يَبـْنـِي 

    َو اَل َتُك َعاَاًة يف ُعُنِق َجـــدٍّر        َرِميَم  اَعْظِم َأْو ِعْبئًــا َعَلى  ْبْن 

 3    َ َمْن يـَْغُرُس َاِكي جَيِّْن ِسَو ْه        يَِعْش  َو دَيُوُت َمْن حَيَْيا اُِيْجِّن 
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: قصيدة الحجر الّصغير

و اعّل ىه   اّتضامن      و من أىم  اعناصر  ابارزة يف شعره دعوتو التّـآزر و  اّتضـامن  الجتمـاعـي
 اّتضحية  ّايت تشعر  دلرء حبّقو يف   ّاهي دعا إايو بدعو ت تلاؤاية ال يتـحقق عنده إاّل بشـيٍء مـن

حا زً  او اتقدمي  اّتضحية و إن كانت على حساب   اوجود  و قيمتو يف  حلياة  وىي بهاك تكون
 ّٓتمع  الاضل على أسس متينة ثابتة من  اشعور بادلسؤواية و  اقيام  ر حتـو و متعـتو إلرسـاء قو عـد

. بااو جب

   الرد عن و جبو      االرد ال يستطيع أن يعيش مبعزل عن  جلماعة  و  جلماعة كهاك  فذ  ما قصر
      و  اعطاء  حينئه يتزعزع  اكيـان  و هتاون يف إصلازه و مل يعرف قدر نلسـو ماتت  يـو روح  ابـهل

"  حلجر  اّصغري"قصيدة  يقول يف ذاك باستعمـال  اّرمـز  ـي. و يتصـدّع

ِدينَـِة  ابَـْيضــاْء 
َ
َع  اّلْيُل ُذو  انُُّجوِم أَبِيَنا           َو ُىَو يـَْغَشى  دل    مسُِ

    َاضْلَىَن  ـَْوقـََها َكَمْشَرْق  ذلَْم          ْس يُِطيُل  اسُُّكوَت و  إلْصغـاْء 

   ـَرََأى أَْىَلَها نَِياًما َك ْىـِل  ل           َكْهِف اَل َحْلبَــَة َو اَل َضْوَضــاَء 

اَء ُيْشِبُو  اصَّْحــــــرَ ءَ 
َ
 1  َورََأى ِاَسدّْ َخْلَلَها زُلَْكْم  اُلْ          يَاَن َو  دل

   نعم ىه  ش ن  إلنسـان  ّاهي حَيَْتِقُر نـَْلَسُو  وىو ال يدري أنّو يصنـع  دلعــجـز ت  ريى نلسو ضعيًلا 
: ال قيمة او  و اعكس يقول

َقـــاِدِر  اَعْميَــاْء 
َ
  َكَ ّن َذ َك  ألَنِيَق ِمْن َحَجٍر يف  اسَّـ          دّْ َيْشكـُو  دل

  2  َأْي َشْ ٌن يـَُقوُل يف  اَكـْوِن َشْ نِــي           َاْسُت َشْيًئا ِ يِو َو َاْسُت َىَباءْ 
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   إًذ   احلجر  اّصغري ما ىو إاّل رمز ائلنســان  ّاهي يـهمش نلسـو ش نـو يف ذاك ش ن ىه   حلجر 
ىه   حلجر شكى سوء حااو وقّلة   ّاهي يسّد ثغرً  يف سّد كبري حيمي  دلدينـة من  اسيـل و  اّطو ـان

. رخام و ال ىو صخر ش نو و ىو أنّو على  اّناس و ضآاة قيمتو  بل ىو

   اَل ُرَخاُم أَنَا َ َ ضْلَُت دتْثَـــا         اًل َواَل َصْخــَرٌة تَـكوُن بـَنَّــــاْء 

اَء        َأْو َماًء  َ َ ْرِوي  حَلَد ِئَق  اَغّناَءْ 
َ
 1   َاْسُت أَْرًضا َ َ ْرٍشْف  دل

قدرىا  وسرعان ما     و ىكه  قرر ىه   حلجر  اّصغيـر مغادرة  اّسـد بعدمـا  حتقـر نلسـو و حـّط مـن
: ىوى  اّسد كّلو و د ىم  اّطو ان  دلدينة و يف ىه  قال

   َحــَجٌر أَْغــبَـٌر أَنـَا َو َحـــِقيــٌر         اَل َجـَمــااًل  اَل ِحــْكمــًَة  اَل َمــَضـاْء  

   َ ؤَلَُغاِدُر َىَه   اُوُجوَد َو أَْمِضي         بِــَســـبَلٍم  إنْـّـي َكـرِْىـــُت  ابـــََقـــاْء 

   َوَىَو ِمْن َمَكانِِو  َو ُىو َيْشُكـــو          أَلْرُض َو  اشُُّهُب َو  ادَُّجى َو  اسََّماْء 

  2 َِفَذ            اطُّو َاُن يشقى  اـــمــَِديَنَة  ابَـْيَضــــاءْ ....    ــَتـــََح  اــَلـْجُر َجْلنَــوُ 

و تقدير  ّٓتمع     و يف ىه  مغزى كبرية و ىدف سامي و ىو  ادعوة إىل  اّتضامن  الجتمـــاعـي
يبقى  يو من غري شكوى و أاّل يبخل  ألقل أ ر ده  وتنبيههم ب َهّيتهم يف  اوجود   لكّل رلااو جيب أن

.        على أخيو بثمرة جهده و عملو
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: دراسة نفسية لقصيدة المساء: الفصل الثالث                    

            *قصيدة المساء: المبحث األول                     *

السُُّحُب تَ رُْكُض ِف الَفَضاء الرَّْحِب رَْكَض اخلَائِِفنْي -1 

ـُ اَا ِ  ـَ ا َ ْفرَاَء َ  اِ  َ   ـَْف  ـُ  َ   ـُ تَ ْ     ْن                        َ  اللَّْ  

ْن                                َ  ال َ ْح ُر َس اٍج َ اِم ٌت ِفي ِو ُ  ُل  وُع الزّاِى  ـي  

ْد                               ِق ال َ ِعي        اِن ِف األُفُ                    لَ ِك نَّ َ   ا َ  ي ْنَ  اِك بَ اِىتَ تَ  

ِبَاَذا تُ َفكِّرِين؟ ...                                                 َسـَْ ى

ِبَاَذا ََتْـُِ نْي؟ ...                                                 َسـَْ ى

 ***                         ***                           ***            

ـِ ََتْت َِفي َ ـْ َف التُُّخ  -2   مْ                  أَرَاْْيِت َأْح ََلَم الطُّف  ُولَ 

ـِ ِف الُليُ  ـُولَ  َناِك َأْ   َاَا الُك   وْم                           أْم أَْبَ  ْرْت َ ي ْ

َ ى ااَاِا َ َ  تَْ ِ  النُّ ُ  ُـّ  ْم      أْم ِ ْفِت أْن يَْ ِ  ال

ـَْ   ِحي ـَ                   أَنَا َ  أََرى َم  ا تَ  ـِ ِإنَّ       َلاِى  
َ
ا             َن ِمَن ادل

                                               َأْظََلذُلَا ِف نَاِظرِيِك 

ُـّ يَا َسـْ  َ ى َ  ـَ ي                                                 تَ نِّ

                                   ***                          ***                           ***           
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ـِي ْق           َّ ْف ِر َض ل             ِإاِّ أَرَاِك َكَسائِ ٍح ِف الَق -3  َ  ِن ال َّ 

ـِي  ْق  ـِيًقا ِف الُفََلِة، َ  أَْيَن ِف الَقْفِر الّ      يَ ْرُ و َ 

ُ ُو البُ  ـَ ا،   َ َاُا ََتْ ـَ َوى ال ُ ُر َق َ  َضوئَ  ـْ ُر َق             يَ 

ـُ ِح  ريٍَة ِمْن فَ اِرٍس ََتْ  اِل              َت الِق تَ                  َبْل أَنْ ِت أَْ   َظ

اْر                                                       َ  َيْسَتِطيُي ا ْنِت َ 

                                                َ  َ  َيِطيُق ا ْنِكَساْر 

      ***                          ***                            ***         

ـْ تَ ُكْن َمْرُسومَ -4  ـُ لَ  ـً ِف ُم ْق ـَ تَ ْيِك             َىِ   اذلَ َواِ    

ـْ رَأَيْ تُ ِك ِف الضُّ َحى َ رَأَْيت  تَ ْي ِك               َ  ُو ِف َ ْ  ن               ُ     ف َـَ َق

ْيِك  ـَ َساِء َ  َضْعِت رَْأَسْك ِف َي
َ
ُتِك ِف ادل ـْ     َلِكْن َ َ 

ـِ اْكِت َ  اْب             َ    ـََس ْت ِف َ  ْي نَ ْيِك أَْلَلاٌز َ  ِف الَنْف

                                                ِمْثَل اْكِتَئاِب الع َاِ ِقي ْن 

ِبَاَذا تُ َفكِّرِي ْن ...                                                 َسـَْ ى

 ***                           ***                            ***         

ا  بِاأَلْرِ  َكْيَف َىَوْت ُ ُر ُش النُّوِر َ ْن َىَضَ اتِوَ -5 

ا  اِا  َ                      أَْم بِال  ُُر ِج اخلُ ْضِر َس اَد ال َّ ْ ُت ِف َ َن  َ 

ـَ  ا            اتِ               ُد  إَإ  ََك  نَ                 أَْم بِال  َع  َ  اِفي ِر الَّ  ت ِي تَ ْل     
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ائِ َن َ  الُق  َرى  َـَ
    أَْم بِال َ َس ا؟ ِإنَّ ال َ َس ا ُ  ِْف ي ادل

ِكي ْن 
َ
                                                 َ  الُكوُخ كال َّرِْا ادل

                                                 َ  ال لَّ وُك ِمثْ َل ال َياَس  ي ْن 

    ***                           ***                            ***         

َق ْي -6  ُْستَ ن ْ
ـَ الَّ ْيِل بَ نْيَ الن َّـْ ِر َ  ادل َ  فَ ْرَق ِ ْن

ُتَ َو ِّ ْي 
    ُ ِْفي اْبِتَساَماِت الطَُّر َب َك ْدُمِي ادل

    ِإنَّ اَاَ اَل يَِليُب قَ ْ َل ال ُقْ  ِح ََتَْت ال  ُ ْرقُ ْي 

َ  ى  ُـّ اِر؟ َ  لِـ ـَ     َلِكْن ِلَ اَذا ََتَْزِ نَي َ ـَى الن َّ

                                             أْحََلُمُو َ  َرَغائِ ُ ْو 

                                             َ  ََسَاُؤُه َ  َكَواِكُ ْو 

 ***                           ***                          ***          

ـُوذَلَ ا َ  ُ ُ وَرهَ -7  ـْ َس تَ َر ال  ِ ََلَد ُس   ا      ِإْن َك اَن قَ 

ا          َرهَ             َلَْ َيْسـِْب الزَّْى  َر اأَلرِي  َ  َ  َ  ادلِ َياَه َ رِ 

ـَ ِف الَف َض اِء َم ِسي َرَى !    َكَلَّ  ا    َ  َ  َمَنَي الّنَساِئ

ا  ـَ     َمازَاَل ِف الَوَرِق احَلِفيُف َ  ِف ال َِّ ا أَنْ َفاُس

اُحْو  ـَ لِيُب ُ  ـَ                                             َ  الَعْن

ف ْرُُه َ  َ  َناُح ْو                                                        َ   ُ 
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 ***                          ***                            ***          

اِ ِل َ ارِيَاٍت ِف السُُّفوِا -8  ـَ فَاْ ِلي إَإ َ ْوِت اَا

 ُوْا                    َ اْستَ ْنِلِقي اأَلْزَى اَر ِف ااِ نَّ اِت َما َداَم ْت َتف

ِب ِف األَْف  ََلِك َما َداَمْت تَ ـُ  ـْ  ْا                 َ  تَ  َ تَّ ِعي بِاللُّ 

دُّ َّ اْن          اِب َأْ  ال                 ِمْن قِ  َ ْل أْن يَ ْ ِ  َزَم اٌن َكالضَّ بَ 

ـِيْر                                                َ  تُ ْ ِ رِيَن ِبِو الَل

ُـّ َلِك ال َخرِي ْر                                                َ   َ يَ ـِ

 ***                          ***                             ***         

ـِ           لِ تَ ُك ْن َح يَ اتُ ِك ُك ُّ وَ -9     ً ا      ي  ًَل  َ يِّ             ا أَم ًَل َ  

ـُولـَ َ  ال ِّ   َا      َ  لَِتْ ََلْ األْحََلُم ن َْفَسِك ِف الُك 

    ِمْثَل الَكَواِكُب ِف السََّ اِء َ  َكاأَلْزَىاِر ِف ذاتِِو 

                                              أَْزَىا رُُه َ  َتْ بُ ْل 

                                              َ  ُُنُوُمُو َ  تَْ َفْل 

 ***                          ***                            ***         

اُر اْبُن ال َّ اِا َفََل تَ ُقوِو -10  ـَ َكْيَف َماْت؟ : َماَت الن َّ

  يَ    اْة                      َ َم ااَ دُ   اِة يَزِي             أَمُّ َل ِف احلَ يَ                        ِإنَّ ال  تّ 

ـَ َ  اأَلَسى َ اْستَ ْرِ ِعي َمرََا احلَي َ  ِ ي الَك َب ـَ اْة                    َف
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ََِّل  ـَ ـُِك ِف الضَُّحى ِمْثَل الضَُّحى ُمتَ  ـْ َكاَن َ ْ        قَ 
1 

ـَ اْء  ـُ َ  ال َ                                               ِفيِو الَ َلاَ  

َساءْ 
َ
.                                               لَِيُكْن َكَ ِلَك ِف ادل

         ***                           ***                           ***          

                   

 

                                                           
1
 .413-412-411، ص 1999، 1الديوان، قصيدة المساء، دار الفكر العربي، ط : ايليا أبو ماضي   
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* الدراسة التطبيقية لقصيدة المساء: المبحث الثاني* 

: الدراسة األدبية                

:    الجو العام للقصيدة

اؼبولية، والشــمس  يستهل إيليا أبو ماضي قصيدتو بوصف الطبيعــة يف الســحــب اؼبتــراكضـة     
أفكارىا، و أحالما، و ىو ال يدعها  الصــفراء الّشــاحبة، و البحر اػباشع اؽبادر ليسأل تلك الفتــاة

ذبيب، فيخيــل إليو أّّنــا ذبيبــو عن طــريــق التخمني، فيخيل غليو حيًنا أّّنا تفّكر يف اؼباضي، يف 
اّلذي انقضى، و تفّكر حيًنا سقوط الّليل و إطفائو ألحداق الّنجوم أي باؽبرم  الطّفولـة اؼباضيـة والعمـــر

الّشاعر عن  األمل، اؼبرتدي ظلمة اليأس، تلك اؽبواجـــس اّليت ترتاءى يف ناظريهــا، تطــالـع الفـاقــد
و عافية، وتفاؤاًل، إاّل أّّنا إذا  واقعها اغبزين ألنّو طاؼبا شاىدىا متألّقة مثل شعاع الّضحــى، ُحسنــًا

  1بادية اغبرية على وجهها، و الكآبة يف نفسها واجهت اؼبساء ألقت رأَسها يف يدىا، واصبــة مفّكرة

ؼباذا اغبرية و الّتفكري و عالمات البؤس؟     

أّّنا تفكر يف اؼبروح اّليت        ردّبــا الّتفكيــر يف الظــلمـة اّليت بـّددت النـّور و أسقطتـو عن عـرش الّنهـار
أوكارىا، و لعّلها تفّكر يف اؼبساء اّلذي يطبق  كستها الظّلمة بالّسكون، أو بالعصافري اّليت تسرع إلـى

كالقرى و األكواخ اغبقرية كالقصر اؽبائل اؼبكني، و الّشوك  على كّل شيء فيغشى اؼبدن الكبرية
الوادع الّلطيف، فالّليل ىو رسول اؼبساواة اؼبطـلقة، يوجد بيـن الّنهر و اؼبستــنقـع  اؼبــؤّذي كالياظبيــن

: و البسمة، و الّدمعة، و يطمس معامل اعبمال و يسائلها الّشاعر ىنا

               مِلَ ذَبَْزِعنَي َعَلى النـََّهاِر، َو مِلَ تـَْفِقِديَنُو َو تـَْبِكنَي َعَلْيِو؟ 

                                                           
 .236، ص 1990، 1يف األدب و النقد، دار الكتاب للنشر، بريوت، ط :  إيليا اغباوي 1
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   تضيئها الّنجوم  فالّليل مثل الّنهار، لو أحالم حيملها و رغائـب يتــوق إلَيهــا و لو كالّنهــار ظبـاء     
    و ال يزيل معاؼبها، خيفي الّسهول  و إن مل يضئها مشس الّنهار، اؼبتألقة، فهو يغشى ظاىرة األشيـاء

. 1و السحر يرسل اغبفيف و األطيار تُغّغ  و األودية، و ال دينـع الّزىــر من بــث عطــره

اعبداول اّلغ     و ىنا و قد غمرت السكينة أحضان الطبيعة يدعوىا إىل الّتنّصت لتسمع صوت
قبل أن يذبل، و يغشاه اصفرار  مازالت تتابع سريىا يف سفوح اعببال، و إىل الّتمتّـع بأريــج الّزىـر

    إذ قد جييء زمن الضباب و الّدخان فيغشاىا  الّزوال، و االستئناس بالّنجوم مادامت تلمع باألفق
 2.و خيفي معاؼبها

صبيًعا، تنعم بنعيم     مثّ يدعوىا دعوة التفاؤل و يطلب منها أن تقيم على بشرىا فـي أطـــور حياهتــا
بداًل من أن نفكر فيها، و لتفرح  اغبّب اّلذي ال تذبل أزىاره و ال تغيب قبومــو، فلتحيــا حياتنــا

. فتظّل نفسها فَِتّيٍة ضاحكة فصول عمرىا صبيًعا بالّصباح و الّنهار و اؼبساء، و لتقبل بواقع الوجود

  

                                                           
. 112، ص 3إيليا أبو ماضي شاعر الّتساؤل و الّتفاؤل، دار الكتاب الّلبناٍل يف بريوت، ط :  إيليا اغباوي  1
 .113ص :  اؼبرجع نفسو 2
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: المضمون     

: قد يقسم مضمون ىذه القصيدة، تسهياًل للّدراسة على الّشكل الّتايل   

وصف الفتاة و مهومها من خالل الطبيعة -1 

و ىي  و البحر اؽبادئ     وصف الّسحب اؼبرتاكضة يف األفق و الّشمس اّليت غشيهــا اصفرار الغروب
واقع النفس و واقع الطّبيعة عاكًسا أحدمها  الفتاة تبدو واجفة وجلة، مفّكرة حائرة و يقرن الشاعر بني

العامل اػبارجي يف الطّبيعة، إىل العامل الّداخلي يف نفس الفتاة  يف اآلخر و ذكره للغيوم، و جلّ بو من
 تّنم عن مكفهرٌّ عن تلبد األفق بالوحشة، كما أّن الّشمس صفراء عاصبــة اعببيــن فالغيوم اؼبرتاكضة

الّنفس توحي بتبّدل  دبنديل من الّشحوب و الكآبة و البحر زاىد، وىي مظـاىر ذات وقــع معيّــن فــي
و اؼبصري، فقد تفّطن الشاعر إىل أّن  اغبياة، فكأّن الطبيعة ذاهتا معاناة ندم و قنوط و أحـوال التغيري

. شبّة ناموس ينظم الكـون كلّــو مــن الطبيــعة اعبامدة على البشرية الواعية العاقلة

    فالّشمس ترمز إىل اغبياة والعمر فبعد أن كـان متألًّقــا مثّلهــا بأضــواء األمــل و الّتفاؤل و الّسعادة، 
فالبحر كّفى عن اغبركة كأنّو مّل فمال إىل نوع من اؽبــدوءو الّشبيو ُّدوء اليأس و الّتجّمد كأّّنا يتأّمل 

. 1ّناية األشياء كالّزىاد

    فتاة الشاعر رومانسية تتنّصت لوقع أقدام اغبياة و تنظر يف الطّبيعــة أي فــي صفحة الوجود تطالع 
الرومانسيون ىم أبناء الطبيعة يقرأون فيها  و فيها مًعا يف الشـّؤم و الــّزوال و نــذر الّتغيــيــر و اؽبــالك

      كتاب الوجود غــري مــتــفائليــن عـناؼبقبل باغباضر، وعن ّناية األشياء، ببدايتها أو دبا بني البداية 
. 2و النهاية

. بواعث مهومها ومظاىرىا-2 
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. 1أَرَأَْيَت َأْحاَلَم الطُّطُفوَلِة زَبَْتِفي َخْلَف التُّطُخومِ :    يتساءل الشاعر بقولو

يرضى الرومانسيون باغبنني ألنّو عودًة إلـى عهد الطـّفولــة، و اؼبفعــم باألحــالم ففيو حيي اإلنسان و ال 
فيفرح قبل أن يواجو واقع اَّتمع، أي حــدود  يتفّكرىا، ينظر إليها من خــالل غاللــة الوىـم والّشــعــور

اغبالل و اغبــرام، و العــقل اّلذي يسعى إىل تفّهم األشياء، بداًل من معايشــتــها، و قبـل أن يعي وعيـو 
. و دوامتو األزلية اّليت باؼبرء من الطّفولة إىل الكــهولة و اؽبرم أي من اغبياة إىل اؼبوت حتمية التغيري

سقطت ربت      إدراك فاجعة الفتاة ينطلق من كون أحالم الطّفولة قد زبتفي خلف الّتخــوم، إذا
وطأة اغبياة من نعيم اغبلم إىل قسـاوة اغبيـاة وبــداًل مــن أن يعــانق اغبياة بالّنشوة، جعلـت تتوّجـس 

فتــوّلت األحــالم و أمست كذكرى صبيلة يف الّنفس ال مفّر ؽبا يف عامل . منها و تطـغي عليــها مهومــها
. فتعاٍل الفشل و الفراق بعد أن هتاجر من العامل اعبميل الّنفس و بني أحضان اغبيـاة

َناِك َأْشَباَح الُكُهوَلِة يف الغُُيومْ  . 2            أَْم أَْبَصَرْت َعيـْ

اؽبموم، فالشــمس     يزاوج بني اؽبموم و الغيوم إذ تطالعو فيها صورة الكهولة اؼبشرفة باؼبرء على
الّساطعة و األفق اعبلي تقابالن  الّشــاحبة القــانطة بيــن جحـافل الغيوم تقابل الكهولة و الشمس

حبيب و إّّنا شعورىا بالعبودية و األسر يف حتمية  الطّفولة و الّصيب يف ذىنو ال تعاٍل ىّم أو فراق
. 3الّزوال

كهولة و ىرًما فنرى     العادي يرى الغيوم يف الواقع غيوًما أّما الرومانسي يبصرىا مهوًما أو يطالعها
. منطفئ األحداق بال قبوم عليها‘الفتاة تتوقع الّشؤم و توجب قدوم الّليل، خائفًة أن يقبل 

.           أَْم ِخْفِت َأْن يَْأِ  الدُّطَجى اعبَاٍل َو اَل تَْأِ  النُّطُجومْ 
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مع اغبياة وتفتقد  اّلذي ال تتألأل فيو قبوم األمل فهي تتفّكر ذاهتا (اؽبرم)فحالة اليأس زبشى الّدجى 
. 1الّرجاء و اػبالص كجدران قاسبة

: العمر بصباحو و مسائو- 3  

:     يقابل الشاعر بينما كانت عليو، و ما ىي عليو اآلن

            َىِذي اؽبََواِجْس ملَْ َتُكْن َمْرُسوَمٌة يف ُمْقَلتَـْيِك 

            فـََلَقْد رَأَيـُْتِك يف الضُّطَحى َو رَأَيـُْتُو يف َوْجَنتَـْيِك 

                                             ِمْثَل اْكِتَئاِب الَعاِشِقنْي 

 2دبَاَذا تـَُفكٍّرِينْ ...                                             َسْلَمى

     يف عهدىا كانت متألقة كالفجر يف وجها تنعكـس عالمات اغببـور و اإلقــبال و التفاؤل إاّل أّّنا 
مفكرة حائرة، ماذا يعنـي كّل ذلك؟  حينما واجهت اؼبساء، أي الكهـولة عّزهتــا اؽبواجــس فانـحنـت

. يستلـزم أن يكـون سـعيًدا حباضـره كمـا ىو ال يفكر يف اؼبستقبل ألنّو واحد متماثل، ىو غُد اؼبوت

.  َسْلَمى دبَاَذا تُفكٍّرِيْن؟     

صورة فتاة صبيلة يف  أدرك أّّنا تفّكر بنهاية مآؽبـا، و ىو مقطــع يشتمل علــى صــورتيـن متناقضتيــن
باىتة العينني، و مها مرحلتني من مراحل  مقتبــل عــمرىا يسطـع فيـها اغبـسن، و صـورة امرأة كهلة

. 3الّنهار

الّنهار أي كما رظبها  فحيـاة اإلنسـان كحيـاة- الّضحى و اؼبسـاء–    ىناك مرحلتني من مراحل الزمن 
    وجهني أحدمها ضاحك آنس مستأنس  وىو سبثال امرأة ذو" التمثال" يف قصيدتو " شارل بودلري"
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التمثال عن سّر بكاء اؼبرأة فأجاب أّّنا تبكي ألّّنا  و اآلخر حزين عابس، و قد يسأل الشــاعر
إٍّل أضع رأســي بني يدي و أجـلس و يف ألغاز " أجاب التمثال أحّست باؽبرم فتجيب سلمى دبا

. 1"ألنّنـي ال أفهم سّر حيا  و غاييت، و ألّنغ خائفة وجلة فبا يقبل بو على الغد

:  مث ال يدعها ذبيب ليجيب ذاتو متسائاًل 

               بِاأَلْرِض َكْيَف َىَوْت ُعُروُش النُّطوِر َعْن َىَضَباهِتَا 

ُُروِج اػُبْضِر، َساَد الصَّْمُت يف َجــنَـَباتِـَهـا 
               أَْم بِاؼب

َسا؟
َ
 2               أَْم بِاؼب

     مثل الشاعر عرشا و كأنّو ملك يشمخ بكربيائو وكأّن األرض مزىّوة حّّت إذاقدم اؼبساء اّنار كّل 
شيء و الّصورة عميقـة اإلحيـاء ال حّد ؽبــا و ىي تـوّىم أّن مهرجان الّضيـاء قد انتهـى، و انقضـى عهـد 
مـلك عظـيم تناثـرت أشـالؤه، وىـي صورة أعمق بعًدا يف وجـدان الشاعر، فـعـروش الّنور ترمـز إىل زىـرة 

مفجوًعا ه و ؾبده عرش العافية و التفاؤل و القوة حّّت إذا راحت الّساعة ألقت اإلنسان ذات الّشبـاب
و غشيها بعد ذلك صوت  بفاجعة من يفقد عرًشا ينعم بو، كان الّشباب فرًحا بذاتو يف أرجاء الطبيعة

جحافل الّليل و بعد أن تساءل الشاعر أم  العدم و مل يعد للعصافري رقص و طـرب خشيــة غبــاق
. 3إجيابّية تكشف عن حكمة اغبياة و أسرارىا اؽباجعة باغبشـا تبّدلــت اغبالــة النفسيــة و غـدت

َداِئَن َو الُقَرى 
َ
ََسا خَيِْفي اؼب

َسا؟ ِإّن اؼب
َ
        أَْم باؼب

ِكنْي 
َ
                                َو الُكوُخ َكالصَّرِْح اؼب
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يـــنْ   1                                 َو الشَّْوُك ِمْثَل الَياظبَِ

   يعّزي الشاعر الفتاة بأّن اؼبساء ناموس الطّبيعة تتساوى بني يديو األشياء عـّز اؼبساواة، فاؼبساء ال 
      الثّري و الّضعيف الفقري مثل الكوخ  يفّرق بني مدينة و قرية متواضعة و ترمز كليهما إىل القويّ 

  و اؽبوان و الثاٍل إىل القوة و التفـّوق، واؼبسـاء يلّم بالّشــوك  و الّصرح اؼبكني، فاألول يرمـز إىل الّصـغر
: و اعبمال باػبري و الّشر و لعّل النابغة أشار إىل مثل ذلك بقولو و الياظبيــن بالقبــح

. 2          َو ِإنََّك َكاللَّْيِل اّلِذي ُىَو ُمْدرِِكي        َو ِإْن ِخْلَت َأنَّ َعْنَك َواِسعٌ 

: إظهار فضائل الّليل- 4 

بتعديل أمره أو تبديلو      فاؼبســاء أو اللّــيل جَيُنُّطها ىي وحدىـا و ال إرادة نافذة ؽبا عليــو، و ال قبـل ؽبا
فماذا يعغ .   اّلذي يعانيو سائر الّناس و ال مندوحة ؽبا إاّل أن تقبل بو، متعزّية بأّّنا تتقبل اؼبـصري

ا تعغ الّسالم و اؽبـدوء،  مساواة الّليل بني الّنهـر و اؼبستنقــع و الفــرح و القــرح و اعبمــال و القبح؟ إّنَّ
أنباء الّنهار ال وجود لو يف أحضان الّليل، و كأّّنا دعوة إىل  و الّسكينـة إذ يـدرك اؼبــرء أن يتفــاضل بو

ظلمتو القوي و الفقيـر، و العظيــم و اغبقيــر، الّشــوك الكـوخ و القصــر تلك ىي  االتّعاظ فيتساوى يف

. 3فضيلة الّليل

            ِإْن َكاَن َقْد َستَـَر الِباَلَد ُسُهوؽُبَـا َو ُوُعورَُىــا 

            ملَْ َيْسُلْب الزَّْىَر اأَلرِيَج َو اَل اؼبَِياَه َخرِيرَُىا  

. 4            َكالَّ َو َما َمَنَع النََّساِئَم يف الَفَضاِء َمِصريَُىـا
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     على حقيقتها     فالليل يقضي على الظاىر اؼبتأّلق من األشياء لكّنو ال يأ  عليها و ال يقــضـي
فإذا مل نشاىد الّزىر فإنّنا نستنشق عبريه، فبداًل من حدقو البصر نبصر حبدقة النفس . و جوىرىا

اػبري فيو و أريج احملّبة، و عرب مظاىر اؽبرم اّلذي  فاؽبرم قد يأ  على صبال النفــس لكّنو خيمــد جــدوة
. لطيف ينتشر منو إىل اآلخرين، كما ينتشر شذا الّليل من األزىار ذبّللـو تبقـى إنســانيتــو كشذا

دون جوىرىا و ذاك   و كذلك اؼبياه فهي ال تزال ترسل ترنيمة اػبرير، فالّليل يسلب األشياء مظاىرىا
و اإلنســان . فكالمها يأ  باػبري فالّنهار نعمة و الّليل ليس نقمة. كّلو يطلعنا على حكمة اغبياة

لذا نرى الشاعـر يعّزي الفتاة من يأس الوجود و كّل ذلك "العاقــل ىو الذي يتفطّــن إىل أســرار الطّبيــعـة
نربز النزعة التفاؤلية يف شعر أيب ماضي، خبالف الكثري من الرومانسيني الّلذين  سبيل إلقناعها، و ىــنا

. 1"جيدون العامل رعًبا و ىالًكا

. الّدعوة إىل الّتمّتع دبباىج اغبياة قبل اؽبرم- 5 

. و نندم على ما فات     مث يعتــمد أبو ماضـي إىل دعوة الفتــاة أن تتمّتع دبباىـج اغبيـاة قبل أن ّنــرم

                  فَاْصِغي إىَل َصْوِت اعَبَداِوِل َجارِيَاٍت يف السُّطُفوح 

                  َو اْستَـْنِشِقي اأَلْزَىـاَر يف اعبَنَّاِت َما َداَمــْت َتفـُوح 

                  َو سَبَتَّعِـي بِالشُّطْهــِب يف األَْفــاَلِك َما َداَمْت تـــَُلوح 

ــان  2                  ِمْن قـَْبـْل َأْن يَْأتِــي َزمــَاٌن َكالّضبَــاِب َأِو الدُّطخَّ

شعريــة إذ إّن خريــر     نعم ىي دعوة رائعة إىل أن تنصت ػبرير اؼبياه، و ىي يف ظاىرىا رومانسية
. يعيد لو شباباً أو عافية اعبــداول ال جيـدي من يصغي إليو، و ال دينحو رزقا و ال
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عظمة لو بالنسبة     و رغم ذلك فإنّو يشّكل اغبياة فالرومانسي يعانق الطبيعة بروحو و يعظم ما ال
  فالوجود صبيل، ضاحك مرتًّل . الوجود لإلنسان العادي، فهـو حيضنهـا على مشــاىدة وجــو اػبيــر يف

إىل اعبمال، و الّشهب عني العناية اإلؽبية تبّثها يف ظلمة الّليل  و ذكره لألزىار و الّشهــب كّل فيو رمـز
بل إنّو  يعدنا بصباح الضوء الساطع، و يدعوىا إىل  . ال يدعنا يف الظلمة اؼبطبقة لتوحي لنا بأّن اللّـو

. أن ربيا اغباضر، و ال تفكر يف الغد ألنّو يغشاه الّضباب أو الّدّخان

باإلنسان من نعيم     فالّتجربة تتصل ظاىرًا بالّنفس و الطبيعة، فتعرّب عن الّزمن و تطّوره و ترّوعو
اغبياة إىل جحيم اؽبرم، ومادام التغيري ؿبّتما كتعبري عن حركة الّزمن، فإنّو يعرتي اؼبرء باؽبموم، إذ يبصر 

. 1معافيا عن الفرح بيومو اؼبعايف اعبميل غده يف حاضره، و حييا يف خاطره

. الدعوة إىل الفرح و االستبشار- 6 

على معانقة األحالم     يدعو الشاعر يف آخر قصيدتو إىل التفاؤل و االمتناع عن اليأس، إذ نراه حيثها
ا آخر، وىي دعـــوة تعزية

ً
شعرية، فالزىور و النجوم اّليت حيتضنها  و األمل و أن تبدع من نفسها عاؼب

رومنسية، و اإلنسان اؼبهموم قّلما يطيب لو أن يلهو دبلّذات  اإلنسان يف نفسـو ليســت ســوى نـجوم
. اغبياة

ــيــاًل طَــيٍّــبَــا                   لَِتُكْن َحـَياتُـَك ُكلُّطَها أََمــاًل صبَِ

                 َو لَِتْمأَلْ اأَلْحاَلَم نـَْفَسِك يف الُكُهوَلِة َو الصٍَّبا 

 2                 لِيَــُكْن بِــَأْمِر اغبُــبٍّ قــَْلُبِك َعـاِلًما يف َذاتِو

                                                           
 .126إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل و التفاؤل، ص :  إيليا اغباوي 1
 .61، ص "اؼبساء"ديوان اعبداول، قصيدة :  إيليا أبو ماضي 2



 
46 

فاؼبرء ال . الفعلية   و إذا كان الشاعر حرًّا يف رؤياه لألشياء، فهو ال شك واقف أمام اغبقيقة النهائية
احملتوم، ال ينجيو منو إاّل إديانو باللّـو  ينتصر على اؼبوت باألحـالم و األوىـام، و ىو مســرّي دبصريه

: يقول

                 َماَت النـََّهاُر اْبُن الصََّباِح، َفاَل تـَُقويل َكْيَف َماْت 

                 إنَّ التَّــَأّمــَُل فِـي اغبَــَياِة يــَزِيُد َأْوَجــاَع اغبََياْة 

 1                 َفَدِعي الَكآبََة َو األَسى َو اْستَـْرِجِعي َمرََح الَفَتاةْ 

باغبــياة صبيـل    فالصباح يولد ليموت و ىكذا فإن التفكري يؤذي إىل تتضاعف اآلالم لذلك فالتنعم
التأمالت اّليت تتهافت عندما نسلط  و من ىذا يظهــر أّن أبا ماضي شــاعر متفائــل و شعره أدٌل إىل

. 2التفاؤل عليها أضواء اغبقيقة، و ىو يطعم اإلنسان خبز

               َقْد َكاَن َوْجُهِك يف الضُّطَحى ِمْثَل الضُّطَحى ُمتَـَهلٍّاَل 

                                                     ِفيِو الَبَشاَشُة َو البَـَهاْء 

َساءْ 
َ
 3                                                     لَِيُكْن َكَذِلَك يف اؼب
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: الدراسة البالغية              

 :الخيال - أ

     العامل اػبارجي يؤدي اػبيال يف االنفعال و العقل إىل صورة نفسية و حسية فيؤّدي ُّا إىل      
عارية غري موجودة يف العامل القاسي و  و يوقعو ربت وطأتو فيجعل صورًا زبتفي و تتالشى، وتصبح

. 1اؼبؤمل

شعر يصدر " "كولوريدج"و كما قال . و ىكذا يلجأ إىل اػبيال. فتغدو اغبياة أبغض صاحبها       
    عن اػبيال خيلـع فيــو الشــاعر عاطــفتــو و روحــو على موضوع قصيدتو فإذا ىو شعـر موّحــد الفكــر 
و الصــورة و اإلحســاس و إذا العمـل ألقي تصوير ؼبوقف نفسي موّحد أو للحّصة الشعورية ذات 

كما صورىا إيليا أبو . 2"مصبوًغا يلون نفسو غبظة غروب الشمس مثال اؼبغزى فنجد الشاعر فيـها
، فهو مل يفكر غبظــة يف أن ينــقل إلينــا مشهــد الــغــروب اؼبتقطعة اؼبتناثرة يف "اؼبساء"ماضي يف قصيدتو 

الشهب، و ىذا البحر اؼبمتد أمام الشاعر  األفق، و ىذه الشمس اؼبخيفة وراء ىذه القطع اؼبتناثرة من
و ذلك ما أضفاه الشاعر عليها من إحساس داخلي،  قد ضبلت يف طّياهتا ألوانا نفسية معــّينــة

سحب اػبائفني، والشمس تغرّيت أصبحت صفراء عاصـبة اعبــبيــن  فالشهب ليست عادية، و لكنـّها
باىتتان يف  من الذبــول و اؼبرض و البحر عاكف صامت يف حالة اػبشوع و الزىد مث إّن ىناك عــينـان

الصورة عند القراءة تصوير  األفق يف حال من الّشرود و ضياع األمل، فمن يستطيع أن يزعم ىذه
. غبالة الغروب كما نشاىد يف الواقع

     و ىكذا فإن اػبيال توىم صورة مـتفرقة و مــتفكــكة من جزيئــات بإرادة ال عاطفة فيها، تنفصل 
الصورة عن األخرى و تــستقل بنفسهــا و براعــة الشــاعـر ومهارتو يف مثل ىذا اللون من الشعر ال 

و ما تسعفو الذاكرة، حيث يستدعي الشبيو شبيهو إىل  تتعّدى ما يقّدمو قانون تــداعي اؼبــعانـي
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  بالّشيء اآلخر، فإذا عرض الشاعر أحدمها وثب اآلخر إىل ذىنــو فــورًا  الّذىن، و يرتبــط يف الّذىـن
روايتـو  و ليــت مهميت أن استكشـف ما انعكــس على ىذه الظــاىرة الطبيــعــة من موقف الشاعر

توظيفو الشعراء الرومانسيون إذ  للغـروب و إن كـان للخيــال أثــر يف ىذا الشعــر الرومانســي الّـذي أجاد
. 1اػبيال أّّنـم طاروا باؼبعـاٍل إلــى ما وراء الواقــع إىل

: االستعارة-ب

استعارات ذات  على ؿبمل االستعارة و ىي" اؼبساء"من غري الصعب أن كبمل صورة قصيدة     
اؼبرأة اغبزينة اؼبعصوبة اعببني بعصبة  استعــارة مشــهد" فهي الشمس العاصبة اعببيـن"الطابع اػبـاص، 

استعارة للهموم صورة الشبح، و صور " أشباح الكهولة" السواد متكّنيا عن اغبزن و األسى، و يف
. العرش للنور

و طبائع اؼبظاىر  لقد أبصر يف حدود خيال مبدع كاشف لعالقــات غامضــة بني أحــــوال النفــس    
أحوال اغبقائق، و قد ذبّلى ذلك  اػبارجية، و بذلك استـحالت االستعــارة إىل رؤيـا تقبــض على

. 2مشتقا من خالل معىن الكربياء خاصة يف صورة العرش الّتــي ّناىــا إىل النور

اؼبظاىر اػبارجية  و ىكذا فإّن اغبديث عن الصورة النفسية اّليت ال وجود ؽبا يف الواقــع، فسنــعري    
من خالل عواطفو و معاناتو ىذه  مشهًدا باغبّس و الّرؤيا، فيبصر من خالل وجود ؽبا يف الواقع

 3.الصورة تفيض عن اػبيال اؼببدع

الشاعر خبلق من  اّليت ال وجود ؽبا فعلّيا، ابتدعها" و الشمس تبدوا خلفها صفراء عاصبة اعببني"     
 ألّّنا رمز اغبياة، و جعل ؽبا لدنو، و ىي أعمق إحياء من الشمس الساطعة، فاستعار الشمس
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أدركها اػبيال، و ىداه االنفعال اؼبرتبـط بوشــائح  عصابة، فهي، فهي صورة ليست نقلية، بل ذبسيدية
. ضبيــمية مع مــظــاىر العــالـم اػبارجي

ىو اّلذي اشتق  وليس للنور عرش، و إّّنا الشاعر" باألرض ىوت عروش النور عن ىضباهتا"     
. ذلك شعوره بأن مظهر النور يوحي بالكربياء

  اإلنسان  استعارة مكنية، حيث جعل اغبب انسانا يتكلم بأمر و يطاع، و حذف" أمر اغبب"    
. و أتى بكلمة أمر، و فيها تشخيــص و إحيــاء بسيــطرة اغبب

أوؽبا حّّت آخرىا  و القصيدة مليئة باالستعارات ال ديكننا حصرىا فــي األمثــلة الســابقة فهــي من    
. عبارة عن تصورات و استعارات

: التشبيه-ج

تنوعت التشبيهات يف ىذه القصيدة، ما بني تشبيو بليغ و سبثـيلي و غيـرىا مـما جعلها تبـعث يف     
. تنطوي على االستطالع اؼبعنـى صبااًل و حّســا نعيما يثــري  يف النفس تشبيهــات حسيــة

يف عدوىا ووجو  كان يركـض خائـًفا شبـو السـحب" السحب تركض يف الفضاء ركض اػبائفني "   
. لنزوعو يف تأويلها منزًعا نفسّيا الشبو تعليلي أضفى علـى السحـب صــفة سبــاثل صــفة اإلنسان

 صبيل من ناحية  دبعىن العطف بعبارة أدٌل إىل العامية و مضمون عميق" الشوك مثل الياظبني"     
. التوحيد بني مصري الشوك و الياظبني

" الكواكب يف السماء و كاألزىار يف الّرىب"مثل " و لتمأل األحالم نفسك يف الكهولة و الّصبا"     
      تشبيو سبثيلي حيث شّبو نفس سلمى اؼبليئة باألحالم بامتالء الشيء بالكواكب و الّرىب بالّزىور 

حيث شبو " كان وجهك يف الضحى مثل الضحى متهّلال " و كل ذلك يوحي بالتفاؤل و السعادة
و توحي  الشاعر وجو سلمى يف حيويتو و إشراقو و صبالو و ىي صغرية السن بالّضحى اؼبشرق اعبميل

. باعبمال و اإلشراق
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  و ىذه كّلها تشبيهات  "و جلس يف عينيك ألغاز و يف النفس اكتئاب مثل اكتئاب العاشقني"      
أو كناية ترمز إىل حالة نفسية و إضفاء اؼبشبو  تفيد اإلحياء ال اؼبقابلة، و اإلبانة بإيراد الشبو بو نفسيا

. 1دون اؼبقابلة أو التأويل عمقا، و يقتصر على الّرمز من

:  المحسنات البديعية

: مل يتكلف الشاعر يف استخدام البديع، فنجد مثاًل     

ال تأ  =/ الفرح، تأت=/ الكآبة:  الطباق يف قولو

. ساج، صامت، خشوع:  و الرتادف يف قولو

.  و الغرض منن ىذا ابراز اؼبعىن و توكيده

 :األســلوب  

نوّع الشاعر يف استخدامو لألساليب اإلنشائية، فاعبمل اػبربية استخدمها الشاعر إلظهار حالة      
      بغرض لفت االنتباه و التعجب  اغبزن و األمل و التشاؤم، و أّما األساليب اإلنشائية استخدمها

:  باغبياة و صباؽبا ومن ذلك و االستنكار و النصح، و الدعوة للتفاؤل و التمتع

و اغبرية، أو عن  و ىو حركة بيانية تعرب عن واقع نفسي أو فكري ينّم عن الّلبس:  االستفهــام     
أساسية فاضت عن النفس البشرية  اإلغباح مصبوغا بطبيعة التجربة اّليت عاناىا، و ىي أساليب

الشاعر ىنا أن يسأل و جييب يف الوقت ذاتو، و ىي كانا  اؼبتقلبة بني أحوال شّّت يف الوجود و حاول
: و التعبري عنها كاالستفهامات التالية  أداة لتمثيل آرائو
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  اليت ذكرىا  سلمى دباذا تفكرين؟  سلمى دباذا ربلمني؟  و جاء ىذا التساؤل كنتيجة لألفكار"     
أرأيت أحالم الطفولة زبتفي   " و قد فصح عن اغبرية اّليت تنتابو، و عن إغراق تلك الفتاة يف اؽبموم

 ."خلف التخوم؟

 .أم خفت؟.... أم أبصرت عيناك  استفهام من خالل مهزة تفصيلية ذبسد اغبرية و الّظن     

اّلذي  و ىذا االستفهام أّدى بالقصيدة من أسلوب العرض و التقرير إىل أسلوب التساؤل     
يضاعف اؼبعىن يف النفس، و تكرر االستفهام، وىو نوع صبيل للحصول على انتباه القارئ و نفسو يف 

. 1ذات الوقت

أكثر الشاعر من ىذين الصيغتني عندما مال إىل النزعة التفاؤلية، و عندما ربول : األمر و التقرير     
: من التساؤل إىل اإلرشاد و التعليم و نراىا يف قولو

 حياتك كّلها أمال لتكن،  بالّشهب تمّتعي األزىار، وواستنشقي إىل صوت اعبداول، فاصغي    
كيف مات فال تقولي صبيال طّيبا، 

أّما بالنسبة للتقرير فهو تبري خيفت يف االنفعال، و يتجول األسلوب إىل نوع من العرض للوقائع     
: كقولو

                 أنا ال أرى ما تلمحني من اؼبشاىد إّّنا 

                                         أظالؽبا يف ناظريك 

. 2                                         تــنّم يا سلمى عـليك
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: الّرمز و اإليحاء 

حامل وجد يف اغبياة  من الطبيعي جّدا أن قبد الرمز و اإلحياء يف شعر إيليا أبو ماضي كشاعر     
        مالذه، فهو يرمز باؼبساء و الدجى للفرتة األخرية من حياة  اإلنسان، و بالصباح لفرتة الطفولة

. بسلمى للبشرية اؼبضطربة القلقة و بالّنهار و الّضحى لفرتة الشباب كما يرمز

     فإيليا أبو ماضي شاعر عقالٍل يستطلع اغبقائق بالـّتأمل و التقّصي و ذبّسد أدوات التساؤل      
         و االستفهام لإلحياء بالعديد من اؼبعاٍل اّليت قد تكون غائبة يف األذىان و ال زبطر على البال

الطبيعي للتعبري عن دالالت ذبربتهم باستبطان  و ذلك ألّن أكثر الرموز زبتلف فيستعمل الرمز
طاقات ىذا الّرمز، و شحنو حبموالت شعورية و فكرية، و ارتباط الّرمز الطبيعي برمز خاص، و ؽبذا 

   الرمز يف التعبري  إيليا أبو ماضي يف شعره، اؼبعىن أعمق من أن يكون سطحّيا، يصل إىل درجة فإنّ 
. و اإلحياء

 1   و ىذا إن دّل على شيء إّّنا يدل على براعتو كشاعر و فّنان لو غايتو
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 :الدراسة الصوتية    

العناية الكبرية اّليت  سبّثل البنية الصوتية دورًا أساسيا يف اػبطاب الشعري، و يعكس ىذه القيمة     
يف مقاربتو الصوتية على نتائج مثرية  توليها البحوث األسلوبية ؽبا، حيث يكشف التحليل األسلويب

أكثر فبّا يثريه أيضا بنا الكلمات كمعاٍل، و ىذا التكشف  تظهر فيما يثريه بناء الكلمات كأصوات
. 1يف أي قصيدة إّّنا ىو حصيلة بناء األصوات للمعىن اّلذي نشعر بو

        بصورة إحيائية ؼبا تقوم بو ىذه األصوات من دور يف تصوير االنفعاالت اإلنسانية    
و بذلك نتوّجو عناية الشاعر بشكل ملفت إىل العناية باختيار ما يالئمو من أصوات ترتجم 

الشعري اّلذي يبنيو و يعض اػبيال ذلك من خالل اؼبسامهة  اّليت ترقد ربت البناء"مشاعره 
. 2بدور فّعال يف عمليات االنتقاء و التأليف

و سنعمد إىل ذبلية الصور الصوتية يف البناء الشعري عند إيليا أبو ماضي من خالل      
:  دراسة صوتية لقصيدة اؼبساء و اّليت نركز فيها على العناصر التالية

أحد ما للموسيقى  ترتبط موسيقى اإلطار أو الشكل باألوزان و القافية، و ال خيفى على: الوزن-أ
الكالمية إّّنا يستعني بأقوى الطرق  إّن استعانة الشعر باؼبوسيقى"من سحر على قلوب سامعيها 

. 3"اإلحيائية ألّن اؼبوسيقى طريق السمو باألرواح، و التعبري عّما يعجز التعبري عنو

       وبعد أن قمنا بتقطيع أبيات القصيدة تقطيًعا عروضيا وجدنا أّّنا تنتمي إىل البحر  الكامل     
 :و تفعيالتو ىي 

ُمتَـَفاِعُلْن – ُمتَـَفاِعُلْن – ُمتَـَفاِعُلْن           ُمتَـَفاِعُلْن - ُمتَـَفاِعُلنْ -       ُمَتفاَِعُلنْ 

                                                           
 .166، ص 1992، سنة 1االذباه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب دار ابن كثري، ط :  عدنان حسن قاسم 1
 .164ص :  اؼبرجع نفسو 2
 .380، ص 1986النقد األديب اغبديث دار العودة بريوت، ط :  ؿبمد غنيمي ىالل 3
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القصيدة جاء ؾبزوًءا  و البحر الكامل كغريه من البحور اػبليلية يستعمل تاًما و ؾبزوًءا و يف ىذه      
. متفاعلن– متفاعلن – متفاعلن – متفاعلن – ُمتَـَفاِعُلْن : أي مربع األجزاء

.        فـََلَقـْد رَأَيـُْتِك فِـــي الضُّطــــَحى َو رَأَيْـــتُــُو فِـــي َوْجـــَنتَـــْيــكِ 

ــْيـــِكــْي ـــــتَ ــْي َوْجـــنَ ـــــــْو فِـــــتُــــوُ ـــــــــِك فِـــْضـــُضــحــْى  َو رَأَيْــتُ ــــــــْـ قَــْد رََأيـــــلَ ـــفَــ       

        ُمــــتَـــــَفــا ِعُلْن ُمــــتَـــــــــــَفــــا  ِعـــــــــُلْن   ُمــــتَــَفا ِعـــلُــــْن ُمــــــــتَــــــــَفــا ِعاَلْ  تُــــنْ 

: قد يأ  ؾبزوء الكامل بإسقاط تفعيلة من الشطرين فيصبح    

. متفاعلن- متفاعلن- متفاعلن-  ُمتَـَفاِعُلنْ 

َفاِعاَلُتنْ " و قد تأ  آخر تفعيلة يف البيت     . ُمتَـَفاِعالَُتْن أو ُمتـْ

و نستطيع معرفة سطري  ىو الذي ال يقرأ على شطرين: كما جاء موصواًل، و اؼبوصول أو اؼبتداخل  
: مثل. 1البيت الشعري من ىذا النوع بواسطة التقطيع العروضي

لة زبتفي خلف التخوم                                        أرأيت أحالم الطــــفـــو               

الشطر األول                    الشطر الثاٍل          

. إضافة إىل ما سبق ديكن أن يلحق ىذا البحر زحافات و علل   

: و ىو نوعان فهو تغيري ـبتص بثواٍل األسباب، قد يقع يف صبيع أجزاء البيت:   أّما الزحاف

. و ىو اّلذي يدخل على سبب واحد يف التفعيلة الواحدة: زحاف مفرد  

. 2و ىو اّلذي يدخل على سببني يف التفعيلة الواحدة : (مركب)زحاف مزدوج   

                                                           
. 42، ص 1يف العروض و اإليقاع الشعري، األيام و اؼبلكية للطباعة و النشر، ط :  صالح يوسف عبد القادر 1
 .102، ص 2000، سنة 1اعبواىر يف البحور و الّدوائر، اؼبكتبة الوطنية اعبزائرية، ط :  رضوان ؿبمد الّنّجار 2
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يف التفعيلة، و ىي  فهي تغيري يلحق باألوتاد أو األسباب أو كليهما معا أينما كان موقعهما: أّما العّلة
. ال تقع إاّل يف أجزاء العروض و الضرب و العّلة قسمان زيادة و نقصان

َفاِعُلْن و يسمى: فالزحاف يف ىذه القصيدة دخل على تفعيلة       االضمار  ُمتَـَفاِعُلْن فأصبحت ُمتـْ
. و ىو ما سكن ثانيو

: القافية-ب

من حيث أمهيتها      القافية ركن من أركان الشعر العريب، و ىي ال تقل أثرا على موسيقى الوزن
و موسيقية ؽبا عالقة بدالالت النص  للتصوير الشعري و التشكيل اعبمايل، فهي ذبعل داللة صوتية

. 1الشعري يف إحداث األثر الفّغ 

التعاريف اّليت     و مل يستمر القدماء على تعريف واحد للقافية وذىبوا مذاىب شّّت، وال ربظى
ابن أضبد الفراىيدي ىو األقرب  تناولت القافية بقبول واسع عند الدارسني، و بعد تعريف اػبليل

يف البيت إىل أّول ساكن يليو من قبلو مع حركة  للدقة و األكثر قبوال، فهي عنده من آخر حرف
وىو -والقافية على ىذا اؼبذىب: " عّلق ابن رشيق على التعريف فقال اغبرف اّلذي قبل الساكن، وقد

. 2"تكون مرة بعض كلمة و مرة كلمة، و مرة كلمتني -الصحيح

ىذه القصيدة  و يعترب أبو ماضي من اَّددين األوائل يف تنويع القافية فبعد ربليل القافية يف    
ونوع يف القوايف داخل اؼبقطع  الحظنا أنّو مل يلتزم بالقافية ألّن الشاعر قّسم قصيدتو إىل مقاطع

و التجديد يف الشكل و اغبرية يف التعبري و العذوبة يف  الواحد، و لقد أتاح لو ىذا التنوّع يف القوايف
ىو ما جيعلو . كما يسقط على كاىل الشاعر عباء البحث عن القافية اؼبتمكنة. اإليقاع اؼبوسيقي

. 3يصّب جّم تركيزه يف اؼبعىن و ينقل عن القافية و عواطفو دون قيد القافية اؼبوّحدة

                                                           
 .114، ص 2007، 1الشعرية العربية، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، ج :  نور الدين الّسد 1
. 151، ص 1، ج 2001، 1العمدة تج عبد اغبميد ىنداوي، اؼبكتبة اؼبصرية بريوت، ط :  ابن رشيق 2
 .97، ص 2008شعر ابراىيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائية، اؽبيئة اؼبصرية العاّمة للكتاب، القاىرة، :  شريف سعد اعبّبار 3
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: الّروي-ج

إّما باللني أو اؽباء  و ىو اغبرف الّروي اّلذي تبىن عليو القصيدة، و يتكرر يف آخر أبياهتا موصوال    
الشعر الضمنية اّليت ترتفع بو شعرية  ، و للروي حضوره يف الشعر القدَل فهو من حدود1أو ساكنا

العرب أن تنسب القصيدة إىل حرف الروي، فيقال المية  ، و جرت العادة عند2اؼبلفوظ أو تنخفض
.. العرب، دالية النابغة

   ، "النون"و ىكذا ويف ىذه القصيدة قد تنوع حرف الروي من مقطوعة إىل أخرى فتارة قبده      
.   إخل.....القاف"، ف "اؼبيم"و تارة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                       
                                                           

 .11، ص 1998، 1علم القافية، مؤسسة اؼبختار للنشر و التوزيع، ط :  حسن عبد اعبليل يوسف 1
 .305، ص 2005، 1اإليقاع يف الشعر العريب اغبديث، دار اػبور للنشر و التوزيع، ط :  طبيس الورتالٍل 2
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 :خـــــــــــــــاتـــــــــــــــمة 

بعد الّدراســـــــــــــــــة ادلتأنّية للحالة اّليت امتاز هبا شعراء ادلهجر، و على رأسهم إيليا أبو ماضي، أال     
 :وىي طابع التفاؤل اّلذي طغى على الكثـــــــــــــــــــــــري من شعره خلــــــــــــــــــصنا إىل النتائـــــــــــــــــــج الّتالية

 .إيليا أبــــــــــــــــو مــــــــــاضي شاعر زلـــــــبوب و مشـــــــــهور من قبل الكثيـــــــــــــــــر من الّناس -
 و بعد الرحلة القصرية مع الشاعر يف زلطّات حياتو ال بـــــــّد لنا من اإلشارة إىل ادلؤثّــــــــــــرات اّليت -

 .تركتها ىذه اذلجرة الُقسرية يف تكوينو النفسي، و يف بعث التجربة الشعرية عنده
 .تأثره بادلذىب الرومانسي الغريب يبدو جلّيا من خالل أشعاره ادلمّجدة للطبيعة -

 إيليا أبو ماضي صاحب جتربة و مبدأ يف احلياة، و لعّل ذلك يعود لشخصيتـــــــــــــــــــــو اللّـــــــــــــطيفــة  - 
 .و روحو ادلرحة، و حّبو للّناس و احلياة، وكثرة تأّمالتو، و تعّمقو يف فهم النفس البشرية

إيليا أبو ماضي بفضل كربيائو، و تصميمو على الّتحّدي مكّنو من طرد النزعة الّتشاؤمية  -
 الّتــــي

 .ألقت بظالذلا على الغالبية الّساحقة من الّناس
 إنّو شاعر يؤمن أّن الّسعادة و احلب، و مجيع القيم و الفضائل اإلنسانية كامنة يف نفوسنا -

و ما علينا إاّل إيقاظها من َغفوََتا و أّن ما نراه حولنا ما ىو إاّل قشور و أوىام، نطردىا مىت 
 .تسلحنا بالتفاؤل

جند ما يربر مدى تأثر " ادلساء"يف عرض الشاعر العريب إيليا أبو ماضي من خالل قصيدة  -
 الكّتاب و الشعراء العرب بالرومانسية الغربية سواء من حيث الشكل أو ادلضمون، إذ أنّو منح

 لعناصر الطبيعة احلق يف احلوار و التعبري عن األشياء اّليت تّتصل بو، و تقع يف رلال حّسو، وىذا
 ما زاد القصيدة العربية إثراءا و تنّوعا من حيث األصوات و األساليب، و متوج ادلشاعر 

 .و األفكار
    رلمل القول أّن النزعة التفاؤلية اّليت طغت على معظم نتاج إيليا أبو ماضي الشعري كانت 

 .خالصة الغوص يف رحم ادلأساة اإلنسانية و اخلروج برؤى من الطبيعة و الكون



 
58 

   و رغم كل ما بدلناه من جهد يف ىذا الشأن كمبتدئني فإنّنا نعًتف بعدم استيفاء ادلوضوع 
 :حّقو من البحث و التقّصي، وصدق الشاعر حني قال

                 لكل شيء إذا مّت نقصان      فال يغر بطيب العيش إنسان
   و على أي حال فإّن العمل ادلتواضع قد يعًتيو اخلطأ و الّصواب، ادلهم ىو صدقنا يف الّنية  

 .و أخلصنا يف العمل، فإن وّفقنا فمن اللـّو و إن أخطأنا فمن أنفسنا
 

      
 

  
 
 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع
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المراجع و المصادر  

:   المصــــــادر  

.1الديوان، دار الفكر العريب، ط : إيليا أبو ماضي   

.1988ديوان اجلداول، دار كاتب و كتاب، ط :  إيليا أبو ماضي  

.1984، سنة 6ديوان اجلداول، دار العلم للماليني، ط :  إيليا أبو ماضي  

.1988ديوان اخلمائل، دار كاتب و كتاب، ط :  إيليا أبو ماضي  

.3 الكتب العلمية بريوت، ط ديوان، قاموس شرح عباس عبد الستار، دار:  النابغة الذبياين  

:المـــــــــعاجم     

.6، اجملّلد 2005، 1البن منظور دار الكتب العلمية، ط :  لسان العرب   

:  المـــــراجع  

.6االجتاهات األدبية يف العامل احلديث، دار العلم للماليني، ط : أنيس اخلوري ادلقدسي   

.1، ج2001، 1تج عبد احلميد هنداوي، ادلكتبة ادلصرية بريوت، ط :  ابن رشيق العمدة  

.2الرومانسية يف الشعر الغريب و العريب، دار الثقافة، ط :  إيليا احلاوي  

.1990، 1يف األدب و النقد، دار الكتاب للنشر بريوت، ط:  إيليا احلاوي  

.3أبو ماضي شاعر التساؤل و التفاؤل، دار الكتاب اللبناين يف بريوت، ط :  إيليا احلاوي  

 

.3أدبنا و أدباء يف ادلهاجر األمريكية، ط :  جورج صيدح  
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.1،1998 حسن عبد اجلليل يوسف، علم القافية، مؤسسة ادلختار للنشر و التوزيع ط  

.2005، 1 مخيس الورتالين، اإليقاع يف الشعر العريب احلديث، دار اخلور للنشر و التوزيع ط   

.2إيليا أبو ماضي، اليقظة العربية ط :  زهري مرزا  

.2000، 1اجلوهر يف البحور و الدوائر، ادلكتبة الوطنية اجلزائرية ط :  رضوان حممد الّنجار  

شعر ابراهيم ناجي، دراسة اسلوبية بنائية اذليئة ادلصرية العامة للكتاب القاهرة:  شريف سعد اجلّبار  

 2008.  

.3دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر، دار ادلعارف مبصر ط :  شوقي ضيف  

.1يف العروض و اإليقاع الشعري، األيام و ادللكية للطباعة و النشر ط :  صالح يوسف عبد القادر  

.1992، 1االجّتاه األسلويب البنيوي يف نقد الشعر العريب، دار ابن كثري ط:  عدنان حسني قاسم  

ادلختار يف األدب و النصوص و النقد، الراجع مصلحة الطباعة ادلعهد الرتبوي:  عبد الرمحان شيبان  

.1974الوطين   

.1980قصة األدب ادلهجري، دار الكتاب اللبناين ط :  عبد ادلنعم خّفاجي  

، 1إيليا أبو ماضي باعث األمل و مفجر ينابيع التفاؤل، دار الفكر العريب ط :  عبد اجمليد احلر
1995.  

.3أدب ادلهجر، دار ادلعارف ط :  عيسى الناعوري  

.1إيليا أبو ماضي رسول الشعر العريب احلديث، دار الطباعة و النشر ط :  عيسى الناعوري  

.الشاعر ادلهاجر، د ط:  فؤاد يس  
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.1981فلسفة اجلمال يف الفكر ادلعاصر دار النهضة العربية ط :  مــحمد زكي العشماوي  

.1الغموض يف الشعر العريب احلديث، دار الكتاب اللبناين و النشر ط :  مـحمد رماين  

.1986النقد األديب احلديث، دار العودة بريوت ط :  مــحمد غنيمي هالل  

.1974مجاعة الديوان يف النقد، مطبعة البحث قسنطينة :  مـحمد مصايف  

.2012إطالقات احلياة، قراءات يف علم النفس اإلجيايب الناشر التنوير ط :  مـصطفى حجازي  

.صوت العلم، فصل أخوة غرباء، مؤسسة نوفل، بريوت لبنان:  مـخائيل نعيمة  

دراسات يف شعر ادلهجر لشعراء الرابطة القلمية، مكتبة الدراسات األدبية، دار :  نادرة مجيل سراج  

.1966ادلعارف مبصر   

.2005، 1الشعرية العربية، ديوان ادلطبوعات ج :  نور الدين الّسد  

:الكتب المترجمة   

عبد الوهاب ادلسريي و مـحمد علي يزيد، خمتارات من الشعر الرومانتيكي اإلجنليزي ادلؤسسة العربية   
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:ملـــــــــــــــــــــــــــــّخص     

 : بعد الدراسة املتأنية حول ظاهرة التفاؤل يف شعر إيليا أيب خلصنا إىل مايلي 
 إيليا أبو ماضي واحد من أكثر الشعراء تفاؤالً وهذا من خالل دعوته الشعرية اّليت أصبحت شائعة-

يف العامل العريب، إنّه شاعر يؤمن أّن الّسعادة، احلب و مجيع الفضائل موجدة يف نفوسنا و ما علينا إاّل 
جند ما يربر مدى تأثر بالرومانسية الغربية، إنّه شاعر ارتبط " املساء"إيقاظها، من خالل قصيدة 

 .بالطبيعة ارتباطا وثيًقا
 :الكلمات المفتاحية 
 .التفاؤل- شعر- إيليا أبو ماضي 

 Résumé 

  Apres une prudente étude sur le phénoméne de l’optimism au poésie du Ilya 

Abou Madi ; on peut sortir avec les points suivants : 

-Ilya Abou Madi est un des plus optimistes poètes à travers son invitation poétique qui 

est , devenues très commun au monde Arabe, il est un poété qui croit que le bonheur ; 

l’amour et les vertus sont trouvés à nos mêmes et on doit les réveiller, a trouvers son 

poéme « le soir » on trouve se qui  justifie son grand attachement, au romantisme 

ouestern, il est un poète très connecté à la nature. 

 Mots Clet : 

 Ilya Abou Madi-Poésie-Optimism 

Summary : 

 After a carful study  about the phenomenon of optimism in Ilya Abou Madi  

Poems. We deduced the follouing : 

- Ilya Abou Madi is one of the most optimistic noets throught his poetic call that be 

came common in the Arabic world, he is a poet who believes that happiness. Love and 

evry virtue is found in Owsdves and all we have to do is to waks them up, throught his 

poim « the evening » we can find what jestifier hour much he is 

Toudred by western romantiesm, the is a poet with a big  connection to nature. 
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