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 الفصل الرابع           

  و مناقشتها عن العناصر الداخليةعرض البياانت و حتليلها 

 يليا أبو ماضييف الشعر "ابتسم" إل

 

حتدث الباحثة عن أحوال العناصر الداخلية وحملة عن الشعر ابتسم يف بعد ان 

الفصل الثاين ، فتحليل يف هذا الفصل أحول العناصر الداخلية اليت تكون يف هذه 

 الشعر ابتسم حتليال. 

 بو ماضي أيليا إ.املوضوع يف الشعر أ

حيمل مزية هو كما قد عرفن ان  أي بو ماضيأيليا إالشعر  وصلت يفقد و        

شعره ليس كمثل شعر القدم. بل هناك حنن نتوجه شعر احلر الىت مدخل  املوضوع

بحث النعمة يف فؤل يل التسفة احلديثة . الفلسفة الىت ليست هناك ايئس  بل تلابلف

. و قد قسمت الباحثة املوضوعات يف الشعر ايليا عن احلب و الشوق و الغز احلية. 

 ابو ماضي كما يلى :

 رياالنسانية و اخل (1

 الوجود يف اجملتمع (2
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 والرمز  (3

 و هذا الشرح من املوضوعلت اليت قد عرضت الباحثت أوالً :

  رياالنسانية و اخل(. 1

: الص ب ا و  ِلّى ! ف  ُقْلُت ل ُه : اّبْ ت ّسْم# ل  ا  ق  

ُت ص رَّم ا !                    
ل ْن ي  ْرّجُع ااْل ّسُف الص ب ا امل  

#     ان ْت َس  اّئْي يف اْْل و اق ال  : ا لَّيّت ك    

ص ار ْت لّن  ْفّسي يف اْلّغر اُم ج ه نَّم ا                      

# ْوّدى ب  ْعد م ا م ل ْكت  ه ا خا ن ْت ع هُ   

ق  ْلِب، ف ك ْيف  أ ّطْيُق ا ْن اّبْ ت س م ا !                      

# و اْطّرْب ف  ل ْو ق ار نْ ت  ه اقُ ْلُت : اّبْ ت ّسْم   

ل ق ض ْيت  ع ْمر ك  ُكلٌُّه ُمت أ ملَّا                        

#    ار ُة يف صّىر اّع ه اّئلْ ق ال  : التّىج    

اّمْثّل اْلُمس ّافْر ك اد  ي  قْ                     ت  ُلُه الظَّم   

#   ُلْول ًة ُُمْت اج ًة    أ ْو غ اد ًة م سْ   

ُفُث، ُكلَّم ا ْل  ث ْت د مًّا                   ْم, و  ت  ن ْ ّلد   
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 قُ ْلُت : اّبُ ت ّسْم م ا ا ْنت  ّجا ّلًب د ائّه ا    #  

 و  ش ف اّئه ا , ف ّئًذا اّبْ ت س م ْت ف  ُرَب  ا                    

ر ك  مُْ   # ر م ا، و  تُ ب  يّىُت يّف أ يَُّكْون  غ ي ْ

ْجر م ا ؟                   
ُ
 و ج لَّ ك أ نَّك  أ ْنت  ُصْرّت امل

اِّتّمْ قا ل  الّع ّدي ح    #  ْويل ع ل ْت ص ْيح 

اّء ح ْويل يّف احلّ  أ أ ّسر                       يم  و  ااّلْعد 

مّىّهمْ  قُ ْلُت : اّبْ ت ّسْم، ل ْ   # ي ْطُلبُ ْوك  ّبذ 

ُهْم أ ج ٌل و  أ ْعظ ٌما                   ل ْو لْ  ت ُكْن ّمن ْ

 و اّسْم ق     
ّمه اق ال  : امل  # ْد ب د ْت أ ْعال 

 يٌ و  ت  ْعر ض ْت يّل يف املال  ّبس  و  اّلُدمْ                    

 # ّلاْل ْحب اّب ف  ْرٌض ال زّمٌ و ع ل يَّ    

ْل ْك ّدْرَه  ا                      ل ّكْن ك فَّي ل ْيس  َت 

 قُ ْلُت : اّبْ ت ّسْم، ي ْكّفْيك  أ ْنك  لْ  ت  ز لَّ ح يَّا   #

ًما !                     و ل ْسُت ّمْن اال ّحبَّ ُمْعد 
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ف سر يف  يدل اب احلر  اضيكرة يف هذه الشعر اليت تعرب أبو ماملوضوع أو الف 
 كما يلى :  لشعركل بيت ا

 . با" املرد هن العصر اليت ال يستطيع ان تكرر مرا كص الَصَبا َو َلْن يَ ْرِجع  الفظ"  -
 .ابملرد احلزن الشديد اليت ينسب ايل الفظ شعر بعده  " اْلِغَرا م َجَهنََّماالفظ "  -
 . اذا احلزن الشديد بسبب الوعد أو العهده ختل " خاََنْت َعه ْوِدى" الفظ -
 " اب املناسب ايل البيت قبله املرد هن أمر لطرح خزنه اب ِابْ َتِسْم َواْطِربْ الفظ "  -

 .التبسم 
 . "املرد هن احد من واقع االجتماعى يف العراب التِ َجارَة  الفظ "  -
 " اليت  مناسبة اِل بيت قبله يدل على اْلواية العراب ان حيب ََلََثْت َدمًّاالفظ"  -

 ليحرب.
  التبسم. اب املناسب ايل البيت قبله املرد هن أمر لطرح خزنه اب فَِئًذا ِابْ َتَسَمتْ الفظ "  -
َرَك ُم َْرَما" الفظ  -  .  كبش الفداء لكن ال يطبع ان يعمل ذلك السيئات  املرد هن " َغي ْ
 الشيء الذي ِتديد لنا." املرد يعين  اِلَعِديالفظ "  -
اك قبله املرد هن العاد ليس يطلب ذمك الن هنينسب ايل بيت  " ِبَذمِ ِهمْ الفظ "  -

 د.ليس العاد بل خمافة فق
 " ابملرد كيوم العيد الفطر الن هناك حفل . املََواِسمْ الفظ "  -
بعا كثري " ينسب ايل بيت قبله، عند حفل هو املفلس فط لَْيَس ََتَْلْك ِدْرََهَاالفظ "  -

 من الناس حزن.
مر لطرح خزنه اب التبسم أ" ينسب ايل بيت قبله  ََلْ تَ َزلَّ َحيَّا " و " ِابْ َتِسمْ  الفظني " -

 عند احليا الهنا حنن ال يعرف ميت جاءت املوت. 
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ا. من احملجر من لبنان إِل أمريك ماضي هو الشاعر يعين ابواذا يتم من بيان كل لفظ 
له أن نفهم العال والواقع ك إلنسانيعلمنا اننا ك االنسانية ايليا أبو ماضي موضوع

ف اإلنسانية، مثل أن يكون لطيفا، والتعاط وجوداحلياة، فضال عن  اختبارابستخدام 
كن يف عند تسماضي ميكن من النظارة أبو والرتاحم واحرتام حقوق بعضها البعض. 

 يضمنان قد ك  الشعرهعندما كانت ال تزال بني القبائل احلربية، حىت أنه يف  العراب
 . العطفو  نسانيةاإل

 الوجود يف اجملتمع (2

ا   ا                 # ط ر ح  اْلك اب ُة ج انّب ا و  ت  ر َّنَّ ُرك  ا ْن ا ر ك  ُمر َّنَّ  ف  ل عَّل  غ ي ْ

ُر اّبْلّبش اش ّة ُمغ نَّ    م ا ؟أ ت  ر اك  ت  غ نَّم  اّبلت َّب  ر ْم ّدْره اْم ؟              # ا ْم ا ْنت  خت ْس 

ا                 اي  ص اْح , ال  ُخْطر  ع ل ى ش ف ت  ْيك  ا ْن    #  ت  ت  ث  لَّم ا , و  اْلو ْجُه ا ْن ي  ت ح ط م 

ا حنُُّب ااْل ْْن م ا                ف اْضح ْك ف ّانَّ الشَّّهْب ت ْضح ك  و اْلد ج ى # ُمت ال  طم  , و ّلذ 

نْيا  و  ي ْذه بُ قا ل  : الّبش اش ُة ل ْيس  ُتْسع           ُمْرغ م اُد ك أ ن َّن ا         # َي ْيّت ّايل  الد 

ا       ن ك  و الُرد  الش رْبّ     # ف ّانَّك  ب  ْعد  ل ْن ت  ت  ب سَّم   قُ ْلُت : اّبْ ت ّسْم م اد ام  ب  ي ْ

ف سر يف  يدل اب احلر  املوضوع أو الفكرة يف هذه الشعر اليت تعرب أبو ماضي
 كما يلى :  كل بيت الشعر

م يف  املرد هن ان فرحة يف احليا بطرح الكابة و تبتس"  َطَرَح اْلَكابَة  " الفظ  -
 كل احلادث.
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املرد هن بشاش ليس ختسر هناك بل هذه الكيفية  " ِِبْلِبَشاَشةِ الفظ "  -
 ليقدر مشكلة يف حيا بتبسم,

" ينسب ايل بيت قبله املرد هن ليس خطر هناك  اَل خ ْطرَ الفظ "  -
 ابلبشاشة.

نه اب املرد هن أمر لطرح خز  " ينسب ايل البيتان قبله فَاْضَحكْ الفظ "  -
 التضحك .

 " ينسب ايل بيت قبله يعين البشاشة ال خطر و َيْذَهب  م ْرَغَماالفظ "   -
 ليس كيذهب مرغما بل يذهب من الدنيا ابلسرور.

يما تزل حيا امر ف" ينسب ايل بيت قبله يعين  ْن تَ ت ََبسََّمابَ ْعَد لَ الفظ "  -
   لتبتسم الن اذا قد تويف ال يستطيع ان استساغ احليا.

كل شخص لديه   تعرب أنماضي  ابو ، و هناذا يتم من بيان كل لفظ
م أو الفخر. أبو ماضي تعليم من حياِتان املناقب تتعلق أما شيء ليفخر، 

 وضعي للتفكري حيتاجاليومية من أجل أن تكون ودية إِل أخرى، حىت أن 
لذلك  حولهوموضوعية. ودائما تعزيز الشعور ابلفخر إِل أي شخص يف 

كون ماضي عندما تأبو تقول  شعروحده. حيث يف ال نفسهحنن ل اشعر 
دائما  ينمو الشعور ابلفخر أبهنم هناك بعض الناس الذين ال يستطيعون أن

 .  االجتماعية كفائةيف   راسب ابإلحباط أو ل يعرتف بوجودها أهنا
 

 (والرمز 3
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ب ُة ! و  َت ْه م ا      #  ئ  ي ْ اُء ك   قا ل  : السَّم 

قُ ْلُت: اّبْ ت ّسْم ي ْكّفْي الت ْجه م  يف السَّم ا                      

ا ق ال  : اللَّي اِّل    #   ج رَّ ع ْتيّن ع لَّم 

ا                         ق  ل ْت : اّبْ ت ّسْم و ل ّئْن ج رَّع ْت ع ل ق م 

 ف اْضح ْك ف ّانَّ الشَّّهْب ت ْضح ك  و اْلد ج ى # 

ا حنُُّب ااْل ْْن م ا                       ُمت ال  طم  , و ّلذ 

اب احلرف  يدل تعرب أبو ماضياملوضوع أو الفكرة يف هذه الشعر اليت   

 كما يلى :  سر يف كل بيت الشعر

َبة  ! َو ََتَْهَما"  الفظ -   البيت" تعرب عن احلزن الشديد، وهكذا أيضا يف السََّماء  َكئَ ي ْ

 بعده

تعمل ابو " تعرب أبو ماضي عن احلزن. املراد هن يس اللََّياِِل َجرَّ َعْتِِن َعلََّما" الفظ  -

 ماض الرمز يف الشعره تسند علي واقع االشرتاكي لكي نفهم كا القارىء . 

بعا السعدة الن اذا كنا السعدة فط تعرب أبو ماضي عن " الشَِّهْب َتْضَحكَ الفظ "  -

       العالم يتبع .
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 العاطفة يف الشعر " ابتسم " ِل ايليا ابو ماضي ب.

شعر " ابتسم ات األدبية يف التبحث و تشريح الباحثة عن البياانت و التوضيح

يليا أبو ماضي عن العواطف االدبية يف الشعر يل ايليا أبو ماضي ثحثا " ال

 واضحا و شرحا مفصال . والعواطف يف الشعر " ابتسم " كمى يلي : 

 احلزن 

ب ُة ! و   الشعر .1 ئ  ي ْ اُء ك  قا ل  : السَّم 

ا        َت ْه م 

# قُ ْلُت: اّبْ ت ّسْم ي ْكّفْي الت ْجه م  يف        

   السَّم ا

ق ال  : الص ب ا و  ِلّى ! ف  ُقْلُت ل ُه : 

 اّبْ ت ّسمْ 

# ل ْن ي  ْرّجُع ااْل ّسُف الص ب ا       

ُت ص رَّم ا !
 امل

ان ْت َس  اّئْي يف اْْل و ا        ق ال  : ا لَّيّت ك 
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# ص ار ْت لّن  ْفّسي يف اْلّغر اُم           

 ج ه نَّم ا

خا ن ْت ع ُهْوّدى ب  ْعد م ا 

 م ل ْكت  ه ا        

# ق  ْلِب، ف ك ْيف  أ ّطْيُق ا ْن اّبْ ت س م ا !          

نْ ت  ه ا      قُ ْلُت : اّبْ ت ّسْم و اْطّرْب ف  ل ْو ق ار    

  # ل ق ض ْيت  ع ْمر ك  ُكلٌُّه ُمت أ ملَّا                   

(5-1) البيت   
ليس  النه الصبا يصوىر أبو ماضي عن احلزن العاطفة 

ترجع مرا و النه خانت عهده . تسند علي 

ذالك الواقع امر أبو ماضي لكى تبسم كله 

من  انصحة أبو ماضي تعربتوجه اب لواقع . 

 الرمز و هناك حيتاج الفهم املخصوصة . 

 املخافة 

        ق ال  : التّىج ار ُة يف صّىر اّع ه اّئْل    الشعر .2
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# ّمْثّل اْلُمس ّافْر ك اد  ي  ْقت  ُلُه            

   الظَّم ا

 أ ْو غ اد ًة م ْسُلْول ًة ُُمْت اج ًة             

ُفُث، ُكلَّم ا              ْم, و  ت  ن ْ # ّلد 

 ْل  ث ْت د مًّا

 قُ ْلُت : اّبُ ت ّسْم م ا ا ْنت  ّجا ّلًب د ائّه ا    

# و  ش ف ائّه ا , ف ّئًذا              

 اّبْ ت س م ْت ف  ُرَب  ا 

ر ك  ُمْر م ا، و  تُ ب  يّىُت يّف         أ يَُّكْون  غ ي ْ

أ نَّك  أ ْنت  ُصْرّت                  # و ج لَّ ك 

ْجر م ا ؟
ُ
 امل

 قا ل  اّلع ّدي ح ْويل ع ل ْت ص ْيح اِّتّْم    

اّء ح ْويل يّف                    # أ أ ّسر  و  ااّلْعد 

 احْلّمي  

 قُ ْلُت : اّبْ ت ّسْم، لْ  ي ْطلُبُ ْوك  ّبذ مّىّهْم       
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ُهْم أ ج ٌل و  # ل ْو لْ  ت كُ                     ْن ّمن ْ

 أ ْعظ ٌما

 ( 11-6) البيت 
حيب عن التجارة و تعرب أبو ماضي العراب  العاطفة 

ة يف هذا البيت ما اليت عادة جيد بني القبيل

الواحد و األخر . مثل احلرب و التقاطل 

 يل االنقالب القدر يف ذالك املكان.

      

 احلزن 

ا      الشعر .3 ّمه  ْت أ ْعال   و اّسْم ق ْد ب د 
 ق ال  : امل

 # و  ت  ْعر ض ْت يّل يف املال  ّبس  و                

 يٌ اّلُدمْ 

     و ع ل يَّ ّلاْل ْحب اّب ف  ْرٌض ال زٌّم    

ْل ْك                       # ل ّكْن ك فَّي ل ْيس  َت 

 ّدْرَه  ا 

 ز لَّ ح يَّا   أ ْنك  لْ  ت    قُ ْلُت : اّبْ ت ّسْم، ي ْكّفْيك  
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# و ل ْسُت ّمْن اال ّحبَّ                       

ًما !  ُمْعد 

ا               ق ال  : اللَّي اِّل ج رَّ ع ْتيّن ع لَّم 

# ق  ل ْت : اّبْ ت ّسْم و ل ّئْن                  

 ج رَّع ْت ع ل ق م ا 

ا   ُرك  ا ْن ا ر ك  ُمر َّنَّ                  ف  ل عَّل  غ ي ْ

انّب ا                            اب ُة ج  # ط ر ح  اْلك 

ا    و  ت  ر َّنَّ

 (16-12) البيت : 
تطيع ال يس يصوىر أبو ماضي عن احلزن النه العاطفة 

أن يشرتي الدمي و املالبيس، بل ليس 

الدمي او املالبس املهم هن يعين حياته ، 

 الزم ان ساعدة بدىن التجهم .

 التعاطف .4

 أ ت  ر اك  ت  غ نَّم  اّبلت َّب  ر ْم ّدْره اْم ؟               الشعر 



13 
 

 

ُر اّبْلّبش اش ةّ                # ا ْم ا ْنت  خت ْس 
 ُمغ نَّم ا ؟

 اي  ص اْح , ال  ُخْطر  ع ل ى ش ف ت  ْيك  ا ْن  
#  ت  ت  ث  لَّم ا , و  اْلو ْجُه ا ْن               
 ي  ت ح ط م ا

ف اْضح ْك ف ّانَّ الشَّّهْب ت ْضح ك      
 و اْلد ج ى

ا حنُُّب                   # ُمت ال  طم  , و ّلذ 
 ااْل ْْن م ا

                      قا ل  : الّبش اش ُة ل ْيس  ُتْسع ُد ك أ ن َّن ا             
نْيا  و  ي ْذه بُ   # َي ْيّت ّايل  الد 

 ُمْرغ م ا

ن ك  و الُرد  اقُ ْلُت : اّ     لش رْبّ    بْ ت ّسْم م اد ام  ب  ي ْ
# ف ّانَّك  ب  ْعد  ل ْن                       

 ت  ت  ب سَّم ا 
 ( 21-17) البيت : 

طف النه أبو هذا البيت تدل علي تعا العاطفة 

ماضي تعرب عن تعطي محاسة من بعض 

الواحد ايل االخر أبن احلاية تكون جداراة 
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حينما طرح اليئس و ابدع اب احلماسة 

 اجلديد . 

 

 يليا ابو ماضي إحتليل اسلوب يف الشعر ج(

يف هذا اجلزء ستبحث الباحثة عن البياانت واتوضيحات عن االسلوب يف 

الشغر يل ايلي ابو ماضي ثحثا واضحا و شرحا مفصال . أما االسلوب الذي  

كتبه الشاعر يف شعر "ابتسم" ابسلوب اللغة الفصيحة التابعة ابلقواعد النحوية 

 احثة االساليبوالصرفية . و كان أيضا من اتحية علم البالغية . ووجد الب

 البالغية كما يلي : 

 التشبيه  .1

 َتد الباحثة بيتا يف الشعر "ابتسم" و هي : 

 6. قَاَل : الت ِ َجارَة  يف صِ َراِع َهاِئلْ   # ِمْثلِ  اْلم َسِافْر َكاَد يَ ْقت َ ل ه  الَََّّما

، ك لََّما َلََ َثْت َدمًّا ف ث   7. َأْو َغاَدًة َمْسل ْوَلًة ُم َْتاَجةً    # ِلَدْم, َو تَ ن ْ
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التّىج ار ُة يف صّىر اّع ه اّئْل اْلُمس ّافْر ك اد  ي  ْقت  ُلُه الظَّم ا لذلك كلمة شبه 
يه ( و أداة التشبِمْثِل " ) " )املشبه( و "  التِ َجارَة  يف صِ َراِع َهاِئلْ "

َلًة وْ " َغاَدًة َمْسل  " اْلُمس ّافْر ك اد  ي  ْقت  ُلُه الظَّم ا " ) املشبه به ( و 
، ك لََّما ف ث  .  ) وجه الشبه (ََلََثْت َدمًّا "  ُم َْتاَجًة ِلَدْم, َو تَ ن ْ  

 كناية  .2
 َتد الباحثة بيتا يف الشعر "ابتسم" فيه كناية و هي : 

َبة  َو ََتَْهَما   1. قَاَل : السََّماء  َكئَ ي ْ

: ِابْ َتِسْم َيْكِفي الَتْجَهَم يف السََّما   # ق  ْلت 

َبة  ! َو َتَْ  "و شرح هذا البيت يعين الكلمة  َهَما " السََّماء  َكئَ ي ْ
 هو كناية عن حزن . 

 ! فَ ق ْلت  َله  : ِابْ َتِسمْ  الَصَبا َو ِلِ  .قَاَل : 2

# َلْن يَ ْرِجع  ااْلَِسف  الَصَبا 
 امل َتَصرََّما !

اية عن هو كنالَصَبا َو ِلِ  "  "و شرح هذا البيت يعين الكلمة   
 ندم .

 

      خاََنْت َعه ْوِدى بَ ْعَدَما َمَلْكت ََها.4
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قَ ْلِب، َفَكْيَف َأِطْيق  َاْن #  
  ِابْ َتَسمَ 

 ت ََهاخاََنْت َعه ْوِدى بَ ْعَدَما َمَلكْ  "و شرح هذا البيت يعين الكلمة     
 الشديد .  هو كناية عن حزن"  قَ ْلِب، َفَكْيَف َأِطْيق  َاْن ِابْ َتَسمَ 

     ِاب  َتِسْم َما اَْنَت ِجاَِلًب َدائَِها. ق  ْلت  : 8

# َو َشَفائَِها , فَِئًذا ِابْ َتَسَمْت 
 فَ ر ََبَا

َها " " ِاب  َتِسْم َما اَْنَت ِجاَِلًب َدائِ و شرح هذا البيت يعين الكلمة 
 .   حلت املشكلة هو كناية عن

 قَاَل اِلَعِدي َحْوِل َعَلْت َصْيَحاِِتِمْ  .10

َأَأِسرُّ َو ااِلْعَداِء َحْوِل #           
 يِف احْلِميَ 

 َأَأِسرُّ َو ااِلْعَداِء َحْوِل يفِ و شرح هذا البيت يعين الكلمة "                
 "      هو كناية عن الشديد خمافة . احْلِمَي 

لَْيَس ََتَْلْك  َلِكْن َكفَّيَوَعَليَّ ِلْْلَْحَباِب فَ ْرٌض اَلزٌِم      # . 13            
 ِدْرََهاً 
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 ْرََهاً َلِكْن َكفَّي لَْيَس ََتَْلْك دِ و شرح هذا البيت يعين الكلمة "                 
 " هو   كناية عن خمافة

ْن َجرََّعْت # قَ َلْت : ِابْ َتِسْم َوَلئِ اللََّياِِل َجرَّ َعْتِِن َعلََّما  َقاَل : . 15            
 َعَلَقَما 

هو    "  اللََّياِِل َجرَّ َعْتِِن َعلََّماو شرح هذا البيت يعين الكلمة "                
 كناية عن حزن .

 

  كْلم االنشاء الطلِب .3 

 :  النداء -    
النداء طلب القبال ثحرف انئب مناب أدعو .                                

أدوات النداء مثان : اْلمزة، و أي، واي، وآ، و آى، وهي، 
  1 ووا.

 , اَل خ ْطَر َعَلى َشَفتَ ْيَك َاْن  ايَ َصاحْ     

ثَ لََّما , َو اْلَوْجه  َاْن  #                                  تَ ت َ
  َطَمايَ َتحَ 

                                                      
 211( ، ص : 1964علي جارم و مصطفى أمني ، البالغة الواضحة . )دار املعارف : قاهرة،  1 
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و لفظ )اي( هذا البيت اي نداء القريب علي خالف     
 االصل، اشارة ايل مرتبة املنادى وارتفاع شأنه . 

 األمر  -

األمر طلب الفعل علي وجه االستعالء. لألمر أربع صيغ         
: فغل األمر، واملضارع للقرون بالم االمر، واسم فعل االمر و 

 2املصدار النائب عن فعل األمر . 

َبة  َو ََتَْهَما   قَاَل : السََّماء  َكئَ ي ْ

                                : َهَم جْ َيْكِفي التَ  ِابْ َتِسمْ # ق  ْلت 
 يف السََّما

يف هذا البيت ال يريد ايليا حلزن دائما، يكفي َتهما يف السماء. 
 فاالمر هنا للنصح واالرشاد ليبتسم عند له املشكلة . 

 
 فَاْضَحْك فَِانَّ الشَِّهْب َتْضَحَك َواْلَدَجى 

ب                                           # م َتَْلَطَم , َوِلَذا ُنِ 
 ااْلَْْنََما 

يف هذا البيت ال يريد ايليا حلزن دائما، احليا ليس عن احلزن      
 عند املشكلة بل عن كيف الطريقة ِل االحلص يف كل حادثة . 

  

                                                      
 179( ، ص : 1964رف : قاهرة، علي جارم و مصطفى أمني ، البالغة الواضحة . )دار املعا 2 
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 االستفهام  -
 وما من قبل، ولهاالستفهام طلب العلم بشىئ ل يكن معل     

 3أدوات كثرية منها " اْلمزة " و " هل " . 

 يِف احْلِمَي ؟  َو ااِلْعَداِء َحْوِل  َأَأِسرُّ قَاَل اِلَعِدي َحْوِل َعَلْت َصْيَحاِِتِْم  # 

يقصد يف هذا البيت يعين أتييد عن مقررات ليهرب من      
 عدواين عند حرج . 

َرْم ِدْرَهاْم ؟        # أَ  ب َ  َشاَشِة م غَنََّما ؟اَْنَت ََتَْسر  ِِبْلبِ  َامْ تَ َراَك تَ َغنََّم ِِبلت َّ

يقصد ايليا ابو ماضي يف هذا البيت التعظيم و اجالل عن      
 أتييد مقررات ابظهار ما كان قرراته سائد عن حياته . 

  

 الشعر "ابتسم" إليليا أبو ماضي  اخليال يف د. 

 لشعراواآلخر تبحث و تشرح الباحثة عن مواضع اخليال و حتليله يف   
بصورة التشبيه أو االستعارة و الكناية و ستكتب  "ابتسم" إليليا أبو ماضي

الباحثة النمرة الرتبية قبل التحليل مثى تشرح الباحثة عن املراد من كل البيت الذي 
  جيد فيه اخليال و هو كما يلي :

 

                                                      
 192( ، ص : 1964علي جارم و مصطفى أمني ، البالغة الواضحة . )دار املعارف : قاهرة،  3 
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 تشبيه  (1
  : وهي تشبيه كان فيه  الشعر إبتسمَتد الباحثة بيتا يف 

 6. قَاَل : التِ َجارَة  يف صِ َراِع َهاِئْل  # ِمْثلِ  اْلم َسِافْر َكاَد يَ ْقتَ ل ه  الَََّّما

، ك لََّما#    َغاَدًة َمْسل ْوَلًة ُم َْتاَجةً َأْو  .7 ف ث    ََلََثْت َدمًّا ِلَدْم, َو تَ ن ْ

خييل أبو ماضي عن بيئة التجارة عند ذالك العصر يعن ابلعبارة  
دم. يعطش ابملاء بل ل"املسافر" اليت يقتله الظما، إذا التاجر ليس 

 البيئة ال أمن. 

 (الكناية 2

  : وهي كناية  كان فيه  الشعر إبتسمَتد الباحثة بيتا يف 

َبة  َو ََتَْهَما  .1 قَاَل : السََّماء  َكئَ ي ْ  

: ِابْ َتِسْم َيْكِفي الَتْجَهَم يف السََّما#  ق  ْلت    

حزن الشديد ابالسماء كئيبة، حيت نزل عن خييل أبو ماضي 
 طر وابل.امل

 ! فَ ق ْلت  َله  : ِابْ َتِسمْ  الَصَبا َو ِلِ  .قَاَل : 2

 # َلْن يَ ْرِجع  ااْلَِسف  الَصَبا امل َتَصرََّما !                                  

 خييل أبو ماضي عن ندمه ابالصبا اليت ال يرجع مرا
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      خاََنْت َعه ْوِدى بَ ْعَدَما َمَلْكت ََها.4

 # قَ ْلِب، َفَكْيَف َأِطْيق  َاْن ِابْ َتَسَم  

خييل أبو ماضي عن خزن الشديد ابخانت عهوده حيت نفسه ال     
   يستطيع أن يبتسم النه أبمله.

 َعَلْت َصْيَحاِِتِمْ قَاَل اِلَعِدي َحْوِل  .10

 َأَأِسرُّ َو ااِلْعَداِء َحْوِل يِف احْلِميَ #         

اّء ح ْويل يّف احْلّمي   خييل أبو ماضي عن املخافة اب                هو  و ااّلْعد 
 خيرق ما يفعل به

 #  ِلْْلَْحَباِب فَ ْرٌض اَلزٌِم َوَعَليَّ . 13            

 َلِكْن َكفَّي َلْيَس ََتَْلْك ِدْرََهاً                                          

خييل أبو املاضي عن املفليص ابليس َتلك الدرهم، يعين ما                 
 عنده فلوص

ْن َجرََّعْت # قَ َلْت : ِابْ َتِسْم َوَلئِ اللََّياِِل َجرَّ َعْتِِن َعلََّما  َقاَل : . 15            
 َعَلَقَما 

خييل أبو ماضي عن حزن شديد اباللياِل جرعته علما، حيت له                
 ليس االْنم يف السماء
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كثري من    يعينالشعر اخليال هو األدة الالزمة إلاثرة العاطفة، و خياله يف هذه 
الذي يتناول املعاين و األفكار و احلقائق  ، ألهنا من عناصر اخليال. والعناصركناية

فيلنها بوسطة علم البيان كالتشبيه أو اإلستعارة أو الكناية أو حنوها من ألوان التخيل 
 ليهيج العاطفة يف نفوس السامعني و يشعرهم َبا شعر الشاعر و أحس.

هو من األسلوب البيان الذي جعل  اخليال  شعرو معىن اخليال من هذه ال
ليس  اخليال الذهنية اجملردة حسية مشهودة ملموسة منظورة حية متحركة. و املعاين

ذه ه سواء كان مع الواقع احلقيقي و لو ما يزال من احلقيقي و اخلربي و كذالك من
 .الشعر

 حياته ايليا ابو ماضى .ه

 ولد ايليا أبو ماضي يف قرية "احمليدثة" بيكفيا يف قضاء املنت الشمايل بلبنان ، وهي

احدى القرى اْلادئة و الوادعة املعلقة ابقدام اجلبل ، حنيط هبا أشجار احلور و 

الصفصاف من كل جانب . و َتأل جنبتها احلقول والكروم احلبلي ابطيب الثمار ، و 

حتتلط فيها زغردة الطيور ابىنة الناي املبحوح , و تنتشر فيها الرايض الغناء املخضوضرة 

فيها  4 ثر فيها زراعة التوت و صناعة احلرير ,  و تتصاعد, و املياه العذبة , و تك

 6كان الطبيعة نشوى تعيش يف عرس حال.  و. فتشعر  5نغمات "العتاب"

                                                      
:  ص( اربعون و سابعة الطبعة:  دارالمشرق. ) والعالم الغة في المنجد.  مألوف لويس في أنظر   meningkatkan:  تتصاعد 4 

424 
 485:  ص( اربعون و سابعة الطبعة:  دارالمشرق. ) والعالم الغة في المنجد.  مألوف لويس  في أنظرmencela:  العتاب 5 
 15:  ص( 1998:  الكتاب دار:  بيرؤت)،"ماضى ابو ايليا" واالجمال الؤال ثاعر برهومي، خليل 6 
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يف هذه الطبيعة اخلالبة الساحرة ، فتح إيليا أبو ماضي عينيه الصغريتني على 

سنة  ماحلياة و من يراجع أقوال الذين كتبوا سريته جيد بعض االختالف يف حتديده

َتعلها سنة  1927والدته ، فمجلة "السائح" املهجرية يف عددها املمتاز الصادر عام 

، واذا  1891، وجورج صيدح يف كتابه "أدبنا وادابؤان يف املهجر" جيعلها سنة  1889

صح انه هاجر إليها ثالث عشرة سنة ، وكان عمره حسب الري الثاىن احدى عشرة 

ول هو األكثر الصواب ، فهو اقرب ايل فيت يرتك وطنه سنة ، و األغلب ان الرءي اال

 يف سبيل طلب الرزلق يف بالد الغربة .

دخل إيليا أبو ماضي "مدرسة احمليدثة" القائمة يف اجلوار الكنيسة ، وبني صفوفها 

اخذ يفك لغز احلرف و طلسم الكلمة ، من دون ان يعرف هو أو والده أو أقرابئه أو 

 عرية د حني شائر كبريا تنطلق من حنجرته وقلمه امجل القصائد الشاترابه انب سيصري بع

وقد نشا إيليا أبو ماضي يف عالة بسيطة احلال ، لذلك ل يستطع ان يدرس يف 

قريته سواىلدروس االبتدائية البسيطة ، ويقول كاتبو سريته انه كان يقطع مسافة ميلني 

المة يسرت العلم من مدرسة يديرها العسريا على االقدام حني كان يف السابعة من عمره ل

الشيخ إبرامه املنذر ، فيقف امام نفذِتا يصغي ايل شرح الذروس ، وحني ملس املعلوم 

 شدة الرغبته يف طلب العلم دعاه ايل دخول الصف بدون مقابل . 
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تعلم أبو ماضي يف قرينة أصول الكاتبة والقراءة ابللغة العربية و ملا ضاقت به سبل 

 جد ان ال مناص له من السفر ، فحزم أمتعتهم وقرر احليل . العيش و 

 :  يف اإلسكندرية

 1902شوق إيليا أبو ماضي صدر البحر متوجها ايل "اإلسكندرية" َبصر عام 

شانه يف ذلك شانه مجهرة من اللبنانيني الذين ميموا وجههم شطر ارض املناعة طلب 

للعيش الكرمي ، وقد فتحت ْلم مصر صدرها واستقبلتهم برتحاب شديد ، وقد أسس 

دما إسكتت النهضة العربية احلديثة ، بع فيها بعضهم مدا أدبيا كبريا وساَهوا يف بناء

أصواِتم سطوة االستبدال الرتكي يف بالدهم ، وكمت أفواههم عن النطق وحناجرهم 

 عن الرتشيد ظ وحيست أنفاسهم وكتبت حرايِتم . 

وكان اليلييا أبو ماضي يف اإلسكندرية عم يتعاطي بيع التبغ يف الدكان له هناك 

لفاءف لقاء أجرة زهيدة اغنته عن احلاجة و السؤال ، ، فأخذ يساعد عمه يف لبيع ال

وكان يوفر ن الدخله البسيط ليقنت الكتيب ، وعكف علي درس الصرف و النخو علي 

النفس احيان ، و يف بعض الكتاتيب أحياان أخرى ، حيت استقامات لغته واصبح قادرا 

 ة.لعلي التعبري عن انفعاالته وأحاسيسه، وصبها يف بوتقة شعرية مجي
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وتشاء الظروف ان يلتقي إيليا أبو ماضي مصادفة ابنطون اجلميل يف دكان عمه 

، وكان اجلميل قد انشا مع امني تقي الدين ملة )الزهور( فاعجب بذكائه وصاميته 

اعجااب شديدا ودعاه ايل الكتابة إبشرافه ، فأخذ ينظم بواكري شعره ويعرضها علي 

 ملة )الزهور( . وكانت أويل قصاءده اليت نشرت اجلميل لتنقيحها و من مث نشرها يف

يف هذه اجمللة تروي قصة فتاة صغرية زوجها أهلها قسرا من رجل الكبري السن ، فعاشت 

 معه حياة شقية ابئسة ، وقضت حياِتا سجينته التقاليد ال تستطيع منه فكاكا .

ت مفتاحه نويذكر أبو ماضي نفسه ان قصيدته هذه اليت نظمها يف تلك الفتاة كا

السحري اِل الشهرة يف عاملي االدب و الشعر ، و بقي علي حاله ينظم و ينشر يف 

تلك اجمللة املعروفة آنذاك ، ايل ان مجع بواكريه يف ديوان اطلق عليه اسم )تذكار املاضي( 

عن املطبعة املصرية ، و كان أبو ماضي إذ ذاك يبلغ من العمر  1911وقد صدرالعام 

 عاما .  اثنني و عشرين

وراقت مصر ألبو ماضي ، فاحبها وجعلها كوطنه الثاين ، و كيف ال تكن كذلك 

، و قد كانت مهد شاعريته و تفوقه و شهرته، وليس ادل علي ذلك احلب الذي ُمضه 
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اليت نظمها يف مناسبة اليوبيل الذهِب جمللة 7الشاعر ملصر من قصيدته )عيد النهي( 

 )املقتطف(. 

اقل، كودادي وانصرف إيليا أبو ماضي عن النظم يف املوضوعات كودادكم ، ان ل 

االجتماعية يف هذه الفرتة ايل املوضوعات السياسية و الوطنية ، و جند قلمه اخلصيب 

يف خدمة القضااي العربية ، ويف طليعتها املناداة ابستقالل مصر من احتالل الربيطاين 

ينادي هبا  طين املصري بقيادة املصطفى كمالوحترير األقطار العربية واليت كان احلزب الو 

، وقد وقف أبو ماضي يف اكثر من قصيدة ينافح عن قضية مصر العادلة غري خائف 

 8من عواقب ذلك. 

وكان أبو ماضي يعتقد ان االستقالل ال تناله أمة من األمم ابلكلمات الطنانة 

ذي اله ابلعمل الدؤوب الواخلطب الراننة والتفاخر برتاث اآلابء واالجداد ، وإَّنا تن

يفضي يف هناية األمر ايل احلرية. واشتد اضطهاد السلطات الربيطانية ألركان احلزب 

الوطين املنادين اب االستقالل و احلرية ، وضيقت اخلناق علي كل الذين حاولوا ان يؤلبوا 

 . الشعب علي الثورة و اجلهاد . واذا أبو ماضي ال ترهب أساليب التمعن و التهديد

                                                      
 18:  ص.  ابوماضي ايليا الدوان من مئخط.  1986 للماليين، العلم دار ماضي، ابو ايليا ،" الجداول" ديوان 7 
 19:  ص( 1998:  الكتاب دار:  بيرؤت)،"ماضى ابو ايليا الدوان" واالجمال الؤال ثاعر برهومي، خليل 8 
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وانطلقت قصائده صاخبة مزمرة ينشرها يف الصحف هنا و هناك ليزيد النقمة علي 

 االستعمار . 

بيد ان أبو ماضي شعر ان وجوده يف مصر لن حيقق له ما يصبو اليه من امال ، 

وان السلطات الربيطانية ال بد ان تنال منه اذا هو استمر علي هنجه يف مقارعتها ، و 

يكون كمشري العشرات من املناضلني الذين ضاقت هبم السجون . ان مصريه ال بد ان 

 لذلك اخذ يفكر جداي ابلعدوة ايل الوطن .

واالزدادت النقمة علي الشاعر الثائر من االنكليز ، خصوصا بعدما القي 

قصيدتني انريتني ، اخدَها اثناء عودة ُممد فريد رئيس احلزب الوطن ايل مصر قادما 

ية اثناء حفلة تذكارية ملصطفي كامل امحد زعماء املناضلني . وكان من أورواب . والثان

 التهديد ألبو ماضي مباشرا . واودع يف السجن ملدة أسبوع. 

و يقول الدكتور اجلميل جرب ان أبو ماضي ل جيرء علي النشر القصائده العنيفة 

ي" الذي نشر ضضد السلطات املصرية املستسلمة إلرادة االنكليز يف ديوانه "تذكري املا
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يف اإلسكندرية ، بل اختفظ هبذه القصائد و نشرها يف الطبعة الثانية من الديوان يف 

 9، يعنوان 'ديوان إيليا أبو ماضي'.  1916نيويورك سنة 

احب أبو امضى مصر ، وتغين ابمادها ، وكانت تؤمله حاْلا وهي تئن حتت وطأة 

جلى ُمبته سبيل انتشاْلا من كبوِتا ، وتتاالحتالل ، فجاهدا يقلبه ولسانه ، وقلمه يف 

ملصر يف الديباجة االهداء اليت صدر هبا فاحتة ديوانه . يقول يف األهداء : "أيتها االم 

الودودة ، هذا ديواين الذي نظمته حتت السمائك ، وبني مغانك ، ارفعه إليك ال طلبا 

والتعلق  ي من العطف عليكللمثوبة ، وال ابتغاء للشكر ، ولكن إظهارا ملا تكونه جواحن

بك. و يعزوا األستاذ أنيس املقدسي سبب ترك الشائر ملصر و هجرته ايل الوالايت 

املتحدة ، ايل انه ل ينجح يف علمه يف الداير املصرية ابإلضافة ايل ان النقد وَترحيهم له 

املتحدة  تقد يكون من مجلة الدوافع اليت دعته ايل هجر وادي النيل و السفر ايل الوالاي

 10ليجرب حظه هناك ، كما فعل قبله األلوف من بين قومه و جلدته . 

                                                      

 21:  ص.  ابوماضي ايليا الدوان من مئخط. 1992"ايليا ابو ماضي" الدكتور مجيل جرب، دار املشرق، بريوت  9 

 ابوماضي ايليا الدوان من مئخط. 422. ص : -198"اعالم اجلبيل االول يف القرن العشرين" انيس املقدسي، وؤسسة نوفل، بريوت  10 

 22:  ص. 
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ويودع إيليا أبو ماضي مصر ، وحييي ابطاْلا االشاوس بقصيدة مجيلة متمنيا ان 

ينجلي الظالم الدامس الذي خييم علي الداير املصرية وحيل مكانه نور احلرية السافر و 

 يعيش شعب مصر يف الراحة و امان . 

وميدح إيليا أبو ماضي مصر يف كثري من األبيات ، ويصفها ابهنا درة اتج الشرق 

 ، وحاملة علم الشرق ، وميدح أهلها الذين يتميزون أبدب جم و خلق كرمي . 

و يصور الشاعر مصر ، وهي حتتضن الثوار األحرار ، كام رؤوم تنحو علي أطفاْلا 

 ملنتشر حوله. النبوي علي احلمام االصغار كما يعطف احلرم 

ورغم كل ما القاه الشاعر يف مصر عنت وتعب وضيق عيش اال انه ندم علي 

 مغادرِتا فيما بعد.

 عورة اِل الوطن : 

تشري مجيع املراجع اليت بني يدي ايل ان إيليا أبو ماضي ترك اإلسكندرية عام 

كتابه "إيليا   ايل الوالايت املتحدة األمريكية ، غري ان الدكتور مجيل جرب يذكر يف 1912
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أبو ماضي" انه يوم وجهه قاصدا لبنان بعد مضي احد عشر عاما قضاها الشاعر يف 

 11مصر . 

عاد الشاعر ايل وطنه حيدوه احلنني ايل مرتع الصبا وذكرايت الطفولة ، ويشده 

الشوق ايل رؤية أقرابئه وأصدقائه و خالنه ، وكان بظن ، وهو بعد يف مصر ، ان إعالن 

الذي ضمن احلرايت لرعااي السلطنة العثمانية يف خمتلف الوالايت  1908الدستور عام 

 ان . هو بداية عهد جديد يف جبل لبن

ولكن ظن الشاعر ل يكن يف ُمله ، واذا ابحللم الذي كان يدغدغ خميلته إابن 

اغرتابه ايل مصر قد تبخر ، وكان حيكم جبل لبنان املتصرف العثماين يوسف ابش فرنكو 

، فاستبد كثريا ، وااثر غضب األحرار وحفيظتهم ، فاذا ابلشاعر تتفتق قرحيته عن 

رية وأعوانه ، واذا به أيضا ينخرط يف صفوف املعارضة الس قصائد حيارب فيها االستعمار

 اليت كان يقودها يومذاك أستاذه الشيخ ابراهم املنذر.

ويهاجم الشاعر سياسة القمع اليت َبرسها احلكام املستبدون ، ويصب جام غضبه 

ونقمته علي الفضي السائدة يف البالد ، واجلهل املتفشي بني صفوف الشعب ، وحالة 

                                                      

 24:  ص.  ابوماضي ايليا الدوان من مئخط. 20"ايليا ابو ماضي" الدكتور مجيل جرب، ص:  11 
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ذم والتمزق اليت بعيشها أبناء البالد ، واالسكانة واالستسالم للعدوي الغاصب التشر 

احملتل ، واالنزالق يف مهاوى الطائفة واملذهبية الغاصب احملتل ، واالنزالق يف مهاوى 

 12الطائفية واملذهبية البغيضة اليت تفرق أبناء الشعب الواحد .

ديه وحيزم  مصر ، فيشمر عن ساعويتلقي الشاعر التهديد يف وطنه ، كما تلقاه يف

أمتعته مستعدا للسفر ايل الوالايت املتحدة االمركية ، قلبة األلوف من أبناء قومه 

 املهاجرين )لعله ابلغرب ينسى املشرقا( ويودع لبنان بقصيدة بعنوان )وداع وشكوى( . 

 

 13يف املهجر االمريكي : 

ية ملنال ، الن احلكومة العثمانكانت اْلجرة لبنان ايل أمريكا فكانت امرا صعب ا

زمانذاك كانت َتنع اْلجرة ايل أمريكا ، وكانت ترفض إعطاء جوازات السفر للمهاجرين 

السوربني إليها ، وكان ال بد ْلم من احلصول علي اجلوازات اليت ختوْلم الدخول ايل 

 مصر أوال ، واليت كانت ُمطة انطالق املهاجرين ايل الداير األمريكية . 

                                                      
 25:  ص( 1998:  الكتاب دار:  بيرؤت)،"ماضى ابو ايليا الدوان" واالجمال الؤال ثاعر برهومي، خليل 12 
 27:  ص( 1998:  الكتاب دار:  بيرؤت)،"ماضى ابو ايليا الدوان" واالجمال الؤال ثاعر برهومي، خليل 13 
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عل أبو ماضي سافر ايل مصر أوال ليستين له احلصول علي اذن لدخول املهجر ول

االمريكي ، وكان دائما حيدوه حادي الطموح لرؤية العال اجلديد خلف البحار السبعة 

 ، وكان له ما اراد و َتين . 

يف مدينة )سنسنايت(  1912رست السفينة تقله يف مغرب عشية من عشااي سنة 

حيث اقام فيها مدة اربع سنوات عمل فيها ابلتجارة مع أخيه البكر ، بوالية اوهوى ، 

وعزم علي ان يطلق الشعر النه ل يورثه اال الفقر ول جيلب اليه اال الفاقة ، وانقطع 

ابلفعل عن الكتابة زمنا ايل ان عاوده احلنني ايل النظم ، واخذ ينشر منظوماته املتنوعة 

 نت معروفة آنذاك يف عال االغرتاب . يف شىت الصحف واجملالت اليت كا

ل جيد إيليا أبو مضى يف هذه املدينة اليت قضى فيها اربع سنوات ما ينشده من 

، وكانت  1916امل يف حتسني وضعه املعيشي ، فانتقل منها ايل مدينة نيويورك عام 

م ، ْلاملقر او العاصمة الكربى للمهاجرين من الشرق ومركز النشاط االدىب والفكري 

وقد حتول فيها من حقل التجارة ايل حقل الصحافة و االدب، واخذ ميارس النشاط 

 األديب حيت اخر اايم حياته .

تصدر يف نيويورك ، فلِب طلبها ، وكانت هذه اجمللة لسان حال الشباب العريب 

 يف تلك البالد ، وما هي اال فرتة حيت اسهم يف حترير ملة )الفتاة( اليت كان يصدرها
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)شكرى و البخاش( والذى عاد فيمابعد ايل وطنه واسس صحيفة اطلق عليها اسم 

)زحلة الفتاة( كما اسهم يف حترير ملة )مراة الغرب( اليت كان يصدرها )ْنيب دايب( 

والذى تزوج ابو ماضى ابنته )دورويت( فيما بعد ، وقضى فيها عشر سنوات كاتبا 

 14ومنقحا ومصححا . 

 انتقاله اِل نيويورك اصدر اجلزء الثان من ديوانه وكانه اعترببعد سنوات ثالث من 

ان دوانه "تذكار املاضى" الذى اصدره يف اإلسكندرية هو اجلزء األول من ديوان شعره 

وىف هذا اجلزء مجع العديد من القصاءد اليت ل يصتطع نشرها يف مصر كما اشران ايل 

ة عنوان )ديوان إيليا أبو ماضى( قصيدذلك انفا ، ويف هذه ديوان اجلديد الذى صدر ب

 يتاوه فيها على تركه مصر الىت كانت ملعبه صباه ومرتع شبابه .

 :  15يف الرابطة القلمية

اتيح للشاعر إيليا أبو ماضى ان يتصل ابوساط اجلالية اللبنانية وكافة اجلاليات 

ا التحررية ، اثناء العربية يف نيويورك ثحكم مهنته الصحفية ، فعرب عن طموحاِتا وتطلعاِت

احلرب العاملية األوِل ، االمر الذي ساَهةيف زعزعة دعائم السلطنة العثمانية اليت كانت 

                                                      

. مئخط من الدوان ايليا ابو  1986راجع كتاب "ايليا ابو ماضي شاعر اجلمال والتفاؤل و التساؤل" اللفريد خورى، بريؤت :  14 
 28ماضي. ص : 

 29:  ص( 1998:  الكتاب دار:  بيرؤت)،"ماضى ابو ايليا الدوان" واالجمال الؤال ثاعر برهومي، خليل 15 
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يف تلك األثناء أشبه ما تكون اب "الرجل املريض" كما شارك جربان خليل وأمني الرحياين 

ج يف "جلنة اغاثة لبنان" يوم اضحي فريسة ينهشها اجلوع والظلم واملريض بعدما هن

 العثمانيون خرياته وفتك اجلراد َبزروعاته واصبح يف حالة ابءسة ابئسة .

أتقن ابو ماضى اللغة االنكليزية اتقاان اتما ثحكم اقامته يف الداير االمركية وازدادت 

ة ملكته األدبية اتساعا وموهبته التعبريية أصالة ومتانة وتنشق يف تلك البالد نسيم احلري

اة نتشر القيم واملباديء اإلنسانية يف ربوع بالده واخذ خيفف من وطالعطري ، وَتين ان ت

املآسي الىت كان يئن حتت وطأِتا اهل بلده ، فدبج املقاالت ونظم القصائد خمففا عن 

 الشعب اوجاعه واحزانه ، ومبلسما االمه وجراحة الرافعة . 

هجر امثال املواتيح للشاعر ايضا ان يعرتف يف هذه املدينة ايل خنبة من ادابء 

جربان خليل و ميخائل نعمة و امني الرحيان ونسيب عريضة وندرة حداد وسواهم من 

 رجال الفكر ومحلة القلم .

الرابطة القلمية" فاننا تنقل اجلواب علي ذلك ”أما كيف ولدت فكرت انشاء 

من الكالم مجيل جرب الذي يقول : "يف اخللوات احلميمة بينه )اى ابو ماضى( و بني 

ربان و الرحياىن ونسيب عريضة وعبد املسيح حداد )وكان ميخائيل نعيمة يومذاك ج

( بدات تنمو فكرة انشاء مجيعة أدبية تضم خنبة 1917متطوعا يف اجليش االمركى ستة 
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الكتاب اللبنانيني والسوريني التواقني ايل التحرير والتجديد سواء يف حقل العمل الوطىن 

 ويف حقل اجملتمع العريب الغارق يف تقاليده املتحجرة، يفاو يف حقل اللغة واآلداب أ

 سبيل مواكبة العصر .

ودعا اليها بعض االداب  1920نسيان  20و يف سهرة أحياها املسيح حداد يف 

دار احلديث عن االداب ودوره يف بث روح جديدة يف الشرق العريب وحتريره من اجلمود 

د مثانية ة ادبية حتمل اسم )رابطة القلمية(. وبعوالتقليد ، استقر الراي علي اتسيس رابط

أايم عقد اجتماع اثن يف منزل جربان غاب عنه إيليا ابو ماضى . أتلفت هذه اجلمعية 

 علي الوجه التايل :

عاملون ومناصرون ومراسلن. وإنتخب جربان عميدا  –أعضاؤها ثالث طبقات 

ندرة  ها العاملون الباقون فكانواْلا ونعمة مستشار ووليم كاستفليس خزاان . اما أعضاؤ 

حداد، إيليا ابو ماضي، وديع ابحوط ، رشيد ايوب ، الياس عطاهللا ، عبد املسيح 

 حداد ، نسيب عريضة . 
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كان أليب ماضي   1921وملا صدر العدد األول من )مموعة الرابطة القليلة( سنة 

 16فيه مخس قصائد. 

يف جو هذه الرابطة ملح إيليا أبو ماضي كشائر ممتاز ، وذاع صيته يف العلم العريب  

كله ، كما انتشر صيت هذه الرابطة اليت كان ْلا فضل نشر مذهب املهاجرين يف 

االدب واإلعالم ، واليت شكلت مدرسة أدبية ْلا شاهنا وخطرها ، حيت ان الدكتور ُممد 

ون اجملدد واملقلد منا ، واالبقي الفوز يف جانب حسني هيكل يقول : )جيب ان يتعا

 17السوريني املتآمركني واحملت الثقافة اإلسالمية . 

 اجلدول : 

، وقد طبعته منشورات 1927اصدر إيليا أبو ماضي ديوانه الثالث "اجلدول" سنة 

)مرآة الغرب( و قد كان ْلذا الديوان الشعري الصدى الكبري يف األوساط األدبية ، 

أبو ماضى يف هذه املرحلة من حياته قد احتمرت َتربته الشعرية ، وقد تناولت  وكان

معظم البلدان العربية ديوانه اجلديد ابلنقاد والتحليل والدراسة ، فاثين عليه قوم وقرظوه 

                                                      

 32. مئخط من الدوان ايليا ابو ماضي. ص : 24-23كتاب "الييا ابو ماضي" للدكتور مجيل جرب، ص :   16 

ابشراف الدكتور هيكل. مئخط من الدوان ايليا ابو ماضي. ص :  1930الصادر يف القاهرة عام  402السياسة االسبوعية، العدد  17 
33 
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، وذمة قوم اخرون وانتقده ، وقد قدم للديوان ميخائيل نعيمة مثنيا علي املواهبة الشاعر 

 دبية والفلسفية . وَّنوها بنزعته األ

اما الدكتور طه حسني فقد تناول يف كتابه )حديث األربعاء( الديوان بشيء من 

النقد والتجرير آخذا علي صاحبه رداءة اللغة حسب تعبري ورؤيته , اال انه ل ينكر 

شاعرتيه او َتديده . يقول )لست أزعم ان لغة الشاعر رديئة او منكرة ، ولكنها تقارب 

ياان ، حيت توشك ان توغل فيها أيضا( ويضيف قائال : )ان الشاعر ميد الرداءة أح

حقا ، خصب الذهن ، انفذ البصرية ذكي الفوائد ، متقن الفهم ملا يريد ان يقول ، 

موفق ايل اجادة التصوير ملا جيب آن يصور . فكان خلقا ان أتتيه مع هذه اخلالل لغة 

 من قوة وروعة ومجال(. صافية عذبة تعينه علي إظهار ما يف شعره 

ويقول يف معرض اخر : )ان صفاء لغته هذا ال خيلوا من شيء كثري يفسده 

ويباعد بينه و بني ما الفناه من صفاء اللغة ونقائها عند الكتاب والشعراء الذين يشاؤون 

 ويعيشون يف مصر ولبنان وغريَها من بالد الشرق العريب( . 

ر اعر ، ويستعمل عبارات التهكم والتجريويتحامل الدكتور طه حسني علي الش

إذ يقول : )فإما اذا قصدان اِل نقد هذا الديوان من جهة ألفاظ وأزوانه فنحن مضطرون 

ايل كثري من التحفظ، واِل كثري من السخط ، واِل كثري من الضحك أحياان . 



38 
 

 

قول يومصدرهذا كله ان الشاعر ال حيسن علم األلفاظ واالوزان وهو يريد مع هذا ان 

 الشعر( . 

ورأينا ان خطا لغواي بسيطا او هفوة طفيفة او هنة خفيفة ارتكبها الشاعر ال 

 تنقص , ابي حال من قدره ايل احلد الذي احندر به حسني يف نقده جلداوله . 

 ُملة السمري : 

 1929يليا ابو ماضى يعمل صحايف خاص، إذ انشا عام  استقل الشاعر ا

نت ثحق َسريا محيما للشاعر وكان يصدرها مرتني ف الشهر، ملة اَسها "السمري" وكا

 1936وقد حوْلا بفضل جهوده الدؤوبة من ملة نصف شهرية ايل اجلريدة اليومية عام 

 .  1957. و استمر إصدارها اِل حني وفاته عام 

وقد اتيح ملؤلف هذا الكتاب االطالع علي العدد االول حيت العدد الثاين عشر 

 1ولغاية  1930نسيان  15انية لصدورها وهي اإلعداد اليت صدرت بني من السنة الث

 .  1930تشرين االول 

 22٫5صفحة ، اما حجمها فهو ابلضبط  48وملة "السمري"  كانت تتألف من 

سم، وكان غالفاها االول واالخري ترتاوح ألواهنما ما بني الربتقال وآالصفار  14xسم 

تصدر  –واألبيض واالزراق . اما الغالف االول فكان يصدر ابلعبارات التالية : السري 
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بدل االشرتاك السنوي مخسة دوالرات يف الوالايت املتحدة وسائر  –مرتني يف الشهر 

كل املراسالت   –الرات يف مدينة نيويورك والبالد األجنبية احناء أمريكا الشمالية ستة دو 

 –شارع واشنطن  74 –جيب ان تكون ابسم صاحب اجمللة وُمررها إيليا أبو مضى 

 نيويورك.

وقد تناول العدد االول من ملة "السمري" للسنة الثانية املوضوعات التالية : 

يس ملة "السمري" وبلواغها نيسان تتناول ذكرى اتس 15مقدمة اؤ افتتاحية يعنوان 

العام االول ، مث مقال بعنوان )قاطع الطريق( وهو حيوان يعيش يف سهول املكسيك 

واملقاطعات اجلنوبية الغربية يف الوالايت املتحدة األمريكية، مث مقال بعنوان )القنباز 

 كواللحم النِبء واحلزب العريب( ويتحدث عن موجة احلر اليت اجتاحت البالد يف تل

السنة ويدعو كاتبه ايل ليس القنباز يف تلك البالد النه اخف ثقال من البذلة األمريكية 

، مث مقال بعنوان ) كم يدوم مجل املرأة ( مث املوضع بعنوان ) عظماء املواليد يف هذا 

الشهر ( ، مث مقال بعنوان )مدينة السحر واْليام( للكتاب النمساوي )مون ستورهم( 

ينة فيينا عاصمة النمسا ، مث موضوع )شجرة يف الشارع ( كتبه يتحدث فيه عن مد

فيليب خوِل ، مث نبذة حياة الفقيد فوائد أرسالن ، مث مقال بعنوان ) عادة َسجة (  

كتبه الياس جرجس اخلور و يتحدث عن عادة إعداد الطعام للذين حيضرون للتعزية 
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وان ) اجلديد عما ، مث مقال بعنثحيث يضطر املرء يف مدينة كبرية ان يصنع من منزله مط

والسلطان القدمي ( كتبه يوسف امحد ْنم ، مث َييت ) ابب الشعر ( وفيه قصيدة لصاحب 

 "السمري" أبو ماضى بعنوان )هذا فقري كان يعطى السارة( . 

وقد ألقاها يف احلفلة التكرميية اليت اقامتها يف قاعة مجعية االلكس جلنة عمومية 

د من أدابء اجلالية ووجهائها لذكرى )للغوى األشهر واملعلم األكرب من الصحافيني وعد

احملرم عبد هللا البستىن( مث الباب )لطائف وطرائف( وهي مقتطفات وطرائف من كل 

مكان ، مث قصة قصرية مرتمجة بعنوان )سارق األسرار( ، مث ابب بعنوان )أشعة وبروق( 

 م . وفيه خنبة من احلكم واألبواب ليوسف امحد ْن

اما اإلعالانت التجارية اليت كانت تصدر يف )السمري( يف ذلك الزمان واليت 

ضمها العدد االول من السنة الثانية فهي : إعالن عن السجاد الشرقي جبميع انواعه 

ومجيع أصناف من كل املقاييس والنقوش الفنية الرائعة ألصحابه شركة عبد هللا سليمان 

ات هانز الىت يصنعها خرباء اختصاصون يف شركة الدخان املساَهة بنيويورك ، وسيكار 

األمريكية ، مت إعالن عن )بنك فاعور( ألصحاهبا دانيال يوسف فاعور وإخوانه والذى 

، وكان له فرعان احدَها يف واشنطن واآلخر يف نيويورك ، و إعالن  1891أتسس سنة 

ر د ألصحابه شركة )ديعن الباخرة السياحية )بروفيد انس( ، وإعالن اخر عن السجا
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ديوان( وإعالن عن امللبوسات احلريرية النسائية لصاحبها عبده اسعد رزق هللا ،واعالن 

عن مطعم للسيادة ، )سادة وغريب( وإعالن عن فربكة للربغل صاحبها إبراهيم سعادة 

وشركاه ، وإعالن عن ُمل للسمانة لصاحبه اتمر كنعان املعلوف وأخريا إعالن عن 

 ان الوطن( . )بنك لبن

وىف السنة الثانية من انشاء ملة )السمري( اصبح لصاحبها الشاعر أيليا أبو امضى 

 مطبعته اخلاصة ، وقد جاء اإلعالن عنها يف ملة )السمري( 

 اخلمائل :

نشر ايليا ابو ماضى ديوانه الرابعة ابسم "اخلمائل" وقد صدرت  1940و يف عام 

, غري ان  1948لثانية عن مكتبه صادر يف بريو سنة الطبعة االول منه يف نيويورك وا

انيس املقديس يف كتابه )اعالم اجليل االول من شعراء العربية يف القرن العشرين( يدكر 

 .  1946 ان هذا الديوان صدر عام

ومهما يكن من امر عام اصداره ، فقد جاء هذا الديوان اجلديد حافال ابلقاصائد 

رية أبو ماضى املتفوقة ، وَتديده شكال ومضموان ، وقد الرائعة الىت تدل على شاع

 ليكون كبري شعراء املهجر على اإلطالق  . 
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وقد نشرت دار العلم للماليني بعد وفاة الشاعر ديوانه اخلامس بعنوان )ترب 

كما مجعت   1970و  1960وترابط( ، وقد طبع مخس مرات متوالية ما بني عامى 

اوينه يف ديوان شعرى واحد ضم مجيع منظوماته مرتبا دار اليقظة العربية بدمشق دو 

 .  ثحسب القوايف وقدمتها بدراسة قيمة كتبها زهري مريزا

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


