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 .6أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس فارايب
 .6ماجسترية يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة طهران ،فرديس فارايب
(تاريخ االستالم 6261/1/42 :؛ تاريخ القبول)6261/3/61 :

امللخّص
يعترب إيليا أبو ماضي من أشهر الشعراء العرب الرومنسيني الذين عاشوا يف الغربة والتشريد .حتدّث يف شعره عمّا
يعاين منه أبناء شعبه ،من مهوم ومعاناة تتصل بالواقع الذي فرضه عليه املستعمرون .ويتطرق يف شعره إىل القضايا
االجتماعية اليت حدثت يف عصره وجيسّد شعره طموحاته ورغباته ومشاكله .فعبّر عن مكانة اإلنسان يف جمتمعه بذكر
آالم األمة العربية .جن د يف شعره تأمّالت كثرية يف جمتمعه وجتارب يأخذها الشاعر من حياته املليئة باألحداث
واملصائب ،وكان اهتمامه باملشاكل االجتماعية واإلنسانية جزءا من جتربته الشعورية .كان الشاعر ورغم انتمائه إىل
املدرسة الرومنسية يعكس معاناة البالد العربية واإلنسان العريب ويغوص يف الفكر ويف تغيري الظروف االجتماعية
وأوضاع احلياة العامة ،ويهتم بالقضايا اإلنسانية .واملنهج املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي -التحليلي الذي يقوم على
ذكر مناذج شعرية للشاعر مث درسها ومعاجلتها واالستنتاج منها .ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنّ الشاعر خيطو
خطوات عالية حنو تطوير وبناء جمتمع إنساينّ تسوده احملبة واإلخاء والعدالة االجتماعية ،ويعاجل يف هذا اإلطار
نقائص جمتمعه ونقد قوانينه ،ويدعو اإلنسان أيضا خلدمة وطنه والوقوف يف وجه الظاملني ومساندة الفقراء يف
الشؤون االجتماعية.

الكلمات الرئيسة
إيليا أبوماضي ،الشعر ،الزنعة اإلنسانية ،الواقعية االجتماعية ،الرومانسية.
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* الكاتب املسؤول

Email: s.fathi.d@ut.ac.ir
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مقدمة
هتتم املدرسة الرومانسية بقضية اإلنسان والتعبري عما يعتلج يف ذاته وأيضا دوره ومكانته يف
اجملتمع وحتاول إقامة جمتمع مثايل ينتج عنه إنسان متكامل يعيش عيشة راضية بعيدا عن
أي قيد وحد ،ومن هنا تتصل الرومانسية بالواقعية حيث نرى كثريا من األدباء الرومانسيني
يستطردون إىل املواضيع االجتماعية .إنّ معرفة الواقعيات االجتماعية والوصول إىل كنهها،
تعطي صورة واضحة من خمتلف شؤون احلياة .إنّ الواقعيات تكشف عن القيم والعادات
والتقاليد ،وهي لذلك ال تستطيع االنفكاك من العوامل االجتماعية والتقاليد اليت ورثها
جمتمع الشاعر .وتعكس هذه الواقعيات املشاكل االجتماعية وتتعقب أوجاع الناس ومشاكلهم
وتقضي على املوانع املوجودة أمام رقي اجملتمع وهتتم باإلنسان واألمور اإلنسانية وتشري إىل
حياة الفقراء والضعفاء واألثرياء وحاالهتم وتبحث عن جذور آالمهم يف اجملتمع.
فإيليا أبو ماضي من أهم الشعراء املعاصرين الذين كتبوا عن القضايا االجتماعية رغم انتمائه
إىل املدرسة الرومانسية ،فيكشف عن مواضع النقص واخللل يف اجملتمع ،وكان من الشعراء
املهجريني الذين اجتهوا إىل اجملتمع .إنّ الرسالة االجتماعية كجزء من الرسالة اإلنسانية تستهدف
الكرامة واملزنلة للمجتمع اإلنساينّ ،وأدباء املهجر محلوا لواء إصالح اجملتمع فهم يناصرون الفقراء
ويطلبون حقوقهم ويتعقّبون أوجاعهم وآالمهم (جاد حسن .)436-436 :6111 ،فدراسة الواقعية
االجتماعية من أهم جماالت الدراسات املعاصرة اليت أيقظت الرأي العام العاملي.
يهدف هذا البحث إىل دراسة املوانع االجتماعية وجذورها ،يف سبيل تطوير اجملتمع اإلنساين
فيقوم بتحليل ونقد لبعض القضايا االجتماعية ،مبا فيها مميزات ومكانة اإلنسان واملرأة والوطن
والفقر والظلم يف اجملتمع من منظور أيب ماضي ،من خالل أشعار الشاعر وآثاره ،وهذه هي
األمور اليت جيدر باجملتمعات أن تقوم هبا .ومن املوانع اليت حتول دون رقيّ اجملتمع :عدم
االهتمام باملرأة ،واملعتقدات السائدة وعدم العناية باجملتمع وما جيري فيه .واحللول املناسبة
للخروج من املشاكل هي :إزالة الفقر واحلرمان ،واالحترام املتبادل بني الناس يف اجملتمع،
والعناية بالقيم اإلنسانية واخللقية .وكذلك يعرض هذا البحث أفكاره ومسات دعوته يف اجملتمع
اإلنساين ،ويشري إىل خالصة آرائه االجتماعية وأفكاره اإلصالحية ،ويساعدنا يف معرفة األسباب
والدوافع اليت دفعت الشاعر إىل مغادرة بلده ،وهكذا حاول أبوماضي أن يبين عاملاً جديداً.
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واألسئلة اليت حتاول البحث اإلجابة عنها هي .6 :ما هي أهم املواضيع االجتماعية اليت
تناوهلا أبو ماضي يف شعره؟  .6ما هي نظرة الشاعر إىل وطنه؟  .4كيف يقوم الشاعر بدوره
األساسي يف إصالح اجملتمع اإلنساين؟ وتقوم فرضيات البحث على .6 :إنّ احلقائق اإلنسانية
واالجتماعية والوطنية من أهم املوضوعات اليت استخدمها أبو ماضي يف شعره ،وشعره مصدر
هام يعرض أفكاره يف هذه املوضوعات .6 .الوطن عند الشاعر وسيلة للتخلص من مأساته
وللتهرّب من أحزانه وآالمه ،فنرى رغبته الشديدة إىل نصرة الوطن والدفاع عن الناس
وحقوقهم يف أمور متعددة .4 .إنّه قام بدعوة الناس إىل التعاون واالحتاد واحملبة والروح
الوطنية والعدالة اإلنسانية.
وأما بالنسبة خللفية البحث فهناك دراسات عن الشاعر وآرائه املختلفة يف احلياة
واجملتمع .جدير بالذكر أنّ مري قادري ودهقانيان يف مقال بعنوان "عشق وطن وفلسفه هسيت
در شعر ايليا ابو ماضي" ("حبّ الوطن وفلسفة الكون يف شعر إيليا أيب ماضي" جملة العلوم
االجتماعية واإلنسانية ،جامعة شرياز ،سنة 6411ش) درسا قضيّة حبّ الوطن ،ومقالة "فلسفة
إيليا أيب ماضي يف شعره" للمقدسي واحملمودي وعبداللهي (جملة اللغة العربية وآداهبا ،سنة
 ،6344العدد  )63ومقالة "خوشبيين در شعر ايليا ابو ماضي وحممد حسني شهريار" ("التفاؤل
يف شعر أيب ماضي وحممد حسني شهريار" خلاقاين إصفهاين وجعفري ،جملة األدب املقارن،
سنة 6411ش ،العدد  .)6وجرب عبد النور يف مقالة بعنوان "ايليا ابوماضي از شعراي بنام
لبنان در آمريكا" (إيليا أبو ماضي من كبار شعراء لبنان يف أمريكا" جملة الدراسات األدبية،
سنة 6431ش) .بينما خيتلف هذا املقال متاما عن املقاالت أعالها حيث يتطرق إىل جتليات
األفكار االجتماعية اإلصالحية للشاعر الذي ينتمي إىل املدرسة الرومنسية .

إيليا أبو ماضي سريته الذاتية واألدبية
إيليا أبو ماضي ،شاعر لبناين ،من كبار شعراء املهجر ،وُلد عام 6111م ،يف قرية "احمليدثة"
بلبنان ،إنّه غادر لبنان واجتّه أوال إىل "اإلسكندرية" وأقام فيها منذ سنة 6126م إىل ،6166
ويف عام 6166م هاجر إىل الواليات املتحدة (نايف حاطوم .)4 :6113 ،إنّه أقام يف مدينة
"سنسنايت أوهايو"وعمل عند شقيقه مراد مخس سنوات ،ومل جيد يف مدينة "سنسنايت" ما كان
يطمح إليه من العلم واألدب فانتقل إىل "نيويورك" وقد شارك يف حترير "اجمللة العربية"
وحترير جملة "الفتاة"و "مرآة الغرب" ،ويف عام 6162م اخنرط يف الرابطة القلمية اليت أسّست

721



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الثاني ،صيف 5277

يف نيويورك .إليليا أيب ماضي دواوين عدّة منها :ديوان "تذكار املاضي" نشره يف عام
(6166م) .ونشر"ديوان أيب ماضي" يف عام (6161م) وديوان "اجلداول" يف عام ()6163
ويرجع صيته إىل هذا الديوان (نايف حاطوم .)63-66 :6113 ،أبوماضي صدر الدواوين التالية يف
"الواليات املتحدة" :ديوان أيب ماضي ،واجلداول ،واخلمائل ،وترب وتراب (املعوش.)664 :6113 ،
إنّ الشاعر كان يف "ديوان أيب ماضي" يهتمّ بأمور أساسية كالقضايا االجتماعية والوطنية
ومظاهر الطبيعة وأيضاً احلديث عن معاناة اجملتمع وآماله (املعوش .)661 :6116 ،وكان كلما
أتيحت له الفرصة يركّز على العلم واألدب والثقافة ويقضي أكثر أوقاته يف القراءة والكتابة،
فإنّه نزح عن لبنان وله شيء قليل من العلم (املعوش .)33 :6116 ،أدخل الشاعر أشكال
ومضامني جديدة يف شعره ،ومن حيث املضمون فقد استعار مضامني األقدمني يف بعض
أشعاره ويف بعض آخر كان جمدداً (جحا .)663 :6224 ،وكان التقليد مسة أساسية يف شعره وهو
يتبع طريقة القدماء يف بعض أشعاره وقلّد طريقتهم بأشكال خمتلفة ،فكان الشاعر كالسيكياً
يف األوزان والقوايف وضبط األوزان (اجليوسي .)632 :6223 ،لكنّه تأثّر فيما بعد باملذهب
الرومانسي ،ومن ميزات شعره ذكر الطبيعة ومجاهلا والزنعة اإلنسانية والتعبري عن شوقه
اخلاص إىل الوطن يف قصائده الوطنية (خليل.)646 :6223 ،

املهاجرة
واجه الشاعر يف جمتمعه مشاكل عديدة منها :ظلم األتراك العثمانيني على اجملتمع العريب،
واملشاكل السياسية واالجتماعية والظروف السيئة اليت قلّلت من اإلمكانيات املادية داخل
اجملتمع ،وهذه الظروف القاسية عادة جتعل اإلنسان يبحث عن طريق للوصول إىل أهدافه
وآماله اليت متنع عنه الفقر والظلم واالستبداد ،ومل يكن الشعراء يعرفون طريقاً إىل ذلك
سوى اهلجرة ومغادرة بالدهم لكي ينجوا من األزمات السياسية واالجتماعية واملعيشية ويبحثوا
عن حياة كرمية للوصول إىل طموحاهتم ،وإيليا أبوماضي من الشعراء الذين هاجروا إىل
أمريكا الشمالية (املعوش .)63-64 :6113 ،والشعراء اللبنانيون كانوا جيسّدون يف أشعارهم أمورا
متعددة من مأساهتم وثقافتهم العربية وحياهتم االجتماعية (موسى.)46 :6111 ،
وهناك أسباب كثرية هلجرة األدباء والشعراء من البلدان العربية إىل األمريكيتني يف القرن
التاسع عشر ،كطموحات عالية ،والسلطات احلاكمة على اجملتمع العريب ،فأجربهتم هذه املشاكل
لكي يغادروا بالدهم (اهلواري .)3 :6221 ،إنّ أبا ماضي نزح عن وطنه قاصداً "الواليات املتحدة"
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وقلبه مليء باآلالم واملشاكل وعنده جتارب أليمة ذاقها منها :الفقر والظلم والفساد واحلرمان
والظروف السيئة ورغبته الشديدة إىل العلم واألدب ،وهذه املشاكل هي اليت دفعته إىل االبتعاد
عن الوطن (املعوش .)46 :6113 ،كانت حياة الشاعر يف املهجر مليئة باملعاناة الفردية واالجتماعية
أيضا ،وهذه املعاناة اليت يتحدث عنها الشاعر هلا أسباهبا وجذورها .إنّ االغتراب أثّر يف إيليا
أيب ماضي وجعل أشعاره مؤثّراً يف النفوس وهي خترج من القلب اجلريح للبعد عن الوطن
والعيش يف الغربة ،إنّه يصف حمنته يف تشرده فيقول يف قصيدة "أمنية املهاجر":
جُعـ ـ ـ ـتُ واخلُبـ ـ ـ ـزُ وث ـ ـ ــري يف وطا ـ ـ ــايب
وَشَـ ـ ـ ـ ــربتُ املاـ ـ ـ ـ ــاءَ عَـ ـ ـ ـ ــذباً سـ ـ ـ ـ ــائِغاً
مِحن ـ ـ ــةن لاـ ـ ـ ــيسَ هلـ ـ ـ ــا مِث ـ ـ ـ ـلن سـ ـ ـ ــوى

والسّ ـ ـ ــنا حَ ـ ـ ــويل وروح ـ ـ ــي يف ضَ ـ ـ ــباب
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنِّي ملْ أاذُقْ غا ـ ـ ـ ـ ـ ــريَ سَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب
مِحنَـ ـ ــةِ الـ ـ ــزَّورَق يف طا ـ ـ ــاغي العُب ـ ـ ــاب
(أبو ماضي)613 :6226 ،

رغم أنّ اخلبز متوفّر يف وطايب إال أنين أشعر باجلوع ورغم أنّ الضوء يف حوايل إال أنين
أشعر بأنّ روحي يف الظلمة ،وأنا شربت املاء العذب كأين مل أشرب إال السراب ،فال توجد
حملنيت مثيل ومثلي مَثلُ زورق وقع يف األمواج الثائرة ،أي رغم وجود اإلمكانيات املادية كانت
حيايت مليئة باألحزان واملشاكل.

الزنعة اإلنسانية لدى أيب ماضي
إنّ الزنعة اإلنسانية هي من أمسى الزنعات لدى االنسان .فإنّها تشتمل على كل ما يف الوجود
اإلنساين من العواطف واملشاعر ،وترتفع باإلنسان إىل أعلى املراتب والدرجات .إنّ احلنني إىل
الوطن نزعة إنسانية تعبّر عن ارتباط اإلنسان وشوقه اخلاص إىل وطنه ومتثّل مجال الوطن
و حماسنه وأنّ التأمل يف الوجود والنفس والعيش والعامل نزعة إنسانية نراها يف أشعار
املهجريني ،وتتجلى هذه الزنعة يف حبهم للمرأة وإدارك آالمها ومشاعرها ويف حبهم للناس
ولألمهات واألبناء ،ذلك احلب الذي يكون بعيداً عن الشهوات والزنوات النفسية .وأيضاً هذه
الزنعة تفسّ ر أحزان الناس وآالمهم وختفّف من مشاكل اجملتمع ومأساته بإشاعة األمل
والتفاؤل والسرور وتنشر األصول واملبادئ الشريفة وحتسّن مستوى معيشة الشعب (جاد حسن،
 .)323-321 :6111إنّ أبا ماضي شاعر إنساين ،اجتماعي يدعو الناس إىل احلب ،ويعتزّ بوطنه
ويعشق احلرية ويذكر حماسنها ويعىن بالطبيعة ويستلهم منها يف حياته االجتماعية ،وحيارب
الغرور والتكرب (جاد حسن.)336-332 :6111 ،

752



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الحادية عشر ،العدد الثاني ،صيف 5277

إنّ شعراء الرابطة القلمية هلم شعور مرهف باملشاكل اإلنسانية وهلم تأمّالت شعرية
وأنّهم يرون فيها حقائق خالدة وهذه الواقعيات املرة عادة تؤدّي إىل اليأس واحلزن يف
اجملتمع (ضيف ،دون تا .)616 :إنّ الشاعر اجته إىل الواقع يف جمتمعه ،فدخل موضوعات
الفقر ،املرأة ،الظلم ،الغرور والفساد و ...يف أشعاره ،ومبا أنّ ظاهرة الفقر والغىن والظلم ال
ختتص بوطنه لبنان بل قضيّة إنسانية عاملية ،وهذه القضايا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضايا
االجتماعية ،فنرى أنّ الشاعر عندما يتحدث عن هذه األمور يذكر دورها اهلام يف اجملتمع،
وقد حفل شعره باملشاكل االجتماعية اليت عاىن منها الشاعر فهي مشاكل خمتلفة اجلوانب،
وإيليا أبو ماضي يهتم بقضايا اجملتمع ويذكر آالمه ومأساته من خالل أشعاره ويطلب إصالح
اجملتمع ،داعياً إىل القضاء على تلك املشاكل (املعوش .)36-32 :6113 ،إنّه يرغب يف بناء
جمتمعه وحياول أن يشارك يف إصالح األمور الوطنية والقضاء على املعاناة ،لكنّه ما استطاع
أن حيصل على أهدافه ألنّه يعيش يف الغربه والتشريد (املعوش .)612 :6113 ،إنّ االغتراب
عامل أساسي لعناية الشاعر باآلالم االجتماعية واإلنسانية ،حىت أصبح هذا الشاعر بني
الشعراء املهجريني أكثرهم تعمقاً بالقضايا اإلنسانية (الطباع.)661 :6221 ،

اإلنسان واإلنسانية من منظور أيب ماضي
يرى إيليا أبوماضي أن الوظيفة احلقيقية للشعر هي أن تكون يف خدمة اجملتمع واإلنسانية
ومبا أن احملور الرئيسي يف اجملتمع املثايل هو اإلنسان الكرمي فيحاول الشاعر يف كثري من
أشعاره أن يبني مواصفات اإلنسان واإلنسانية كي يتحقق بذلك اجملتمع املنشود الذي يقصده
فكانت نظرة أيب ماضي إىل اإلنسانية نظرة شاملة .واإلنسانيّة حسب رأي آلفرد اخلوري
«بناء متكامل متصاعد وخط عمودي ميضي قدماً ،وهي بالتايل قوة متماسكة مترابطة
متفاعلة على تباين أحاسيسها ،واختالف عقائدها ،هتدف إىل احلق والسالم والطمأنينة
واالستقرار» (الربهومي.)31 :6114 ،
قال أبو ماضي :سألوين أن أصف هلم اإلنسان الكرمي ،فأجبتهم:
إنَّ الك ــرميَ لكا ــالرَّبيع ،تُحِبُّـ ـهُ لِلحُس ــن فيـ ـهْ
وإذا اللّي ـ ــايل س ـ ــاعَفاتْهُ ال يُ ـ ــدلُّ وال يتيـ ـ ـهْ
وإذا حت ـرَّقَ حاسِــدوهُ بَكاــى وَرَقَّ حلاسِ ــديهْ

وَتَهـ ـشُّ عنـ ـدَ لقائـ ـهِ ،ويَغيـ ـبُ عَنـ ـكَ فتَشـ ـتَهيهْ
وتَــراهُ يَبسـمُ هازئـاً يف غمـرَةِ اخلطــب الكاريـهْ
كــالوَردِ يــنفحُ بالشَّ ـذاى حتّــى أنــوفَ الســارقيهْ
(أبو ماضي)131 :6226 ،
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يقول أبو ماضي يف وصف اإلنسان الكرمي :إنّه كفصل الربيع يف حسنه ومجاله ،لذا
يستحسنه الناس وحيبونه ،وعندما يغيب عنّا فنحن نشتاق إىل رؤيته وإذا أصبح الدهر يسبغ
عليه النعم والربكات اليصبح مغروراً بذلك ،وإذا تلحقه كارثة عظيمة يبتسم من جراء ذلك
هازئاً ،وإذا رأى أنّ احلساد يذوبون يف حسادهتم له ،حيزن من أجلهم ويبكي هلم؛ ألنّ قلبه رقيق
وعطوف ،وهو كالزهرة ألنّه المينع رائحته الطيبة حىت على أعدائه فنعمه شاملة تعمّ اجلميع.
يصف أبو ماضي من خالل هذه األبيات صفات اإلنسان الكرمي ردّاً على سؤال سائل ،ويبدأ
وصفه بالربيع واتصاف الشخص الكرمي بصفات مثل الطالوة وحسن معاشرة الناس حبيث
ميلك قلوب الناس مجيعا .إنّ اإلنسان الكرمي ليس من الذين تفتنهم الدنيا ألنّهم يعيشون عيشة
كرمية يف كلتا احلالتني سواء كانوا يف عيش رغيد أو كانوا يعانون من مشاكل ،ويذكر صفة أخرى
لإلنسان الكرمي وهي صفة الرمحة حبيث تشمل رمحتهم كل الناس حىت األعداء واحلساد.
إيليا أبو ماضي استطاع أن يقود الشعر العريب صوب األهداف اإلنسانية ،كتحقيق العدل
اإلنساينّ وردّ اإلنسان إىل أصله الترايبّ ،كما جاء يف قصيدته "الطني":
نَسـ ـ ــىَ الطـ ـ ـ ـنيُ س ـ ـ ــاعَةً أنَّـ ـ ـ ـهُ ط ـ ـ ــني
يـ ـ ــا أخـ ـ ــي ال تَمِ ـ ـ ـلْ بوَجْه ـ ـ ـكَ عَنّـ ـ ــي،
ولِقالْ ـ ـ ـ ـ ــيب كام ـ ـ ـ ـ ــا لِقالْبـ ـ ـ ـ ــكَ أحْ ـ ـ ـ ـ ــال
أأمـ ـ ـ ـ ـ ــاينَّ كلّهـ ـ ـ ـ ـ ــا مِ ـ ـ ـ ـ ـ ـنْ تُـ ـ ـ ـ ـ ــرابٍ

حَق ـ ـ ـ ـ ــري فاص ـ ـ ـ ـ ــالا تيهـ ـ ـ ـ ـ ـاً وعَرْبَـ ـ ـ ـ ـ ـدْ
مـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ــا فاحْمَ ـ ـ ـ ـةن وال أن ـ ـ ـ ـتَ فارْقا ـ ـ ـ ـدْ
م حس ـ ـ ـ ـ ــانن فإنّـ ـ ـ ـ ـ ـهُ غـ ـ ـ ـ ـ ـريُ جلمَـ ـ ـ ـ ـ ـدْ
وأماني ـ ـ ـ ـ ـكَ كُلُُّهـ ـ ـ ـ ــا مِ ـ ـ ـ ـ ـنْ عَسْ ـ ـ ـ ـ ـجَدْ؟
(أبو ماضي)461 :6226 ،

يقول أبو ماضي إنّ اإلنسان الذي هو مصنوع من الطني نسي أنّه من التراب ويرجع إليه
فيخاطب اإلنسان املغرور الذي يفتخر بنفسه واليعبأ به قائال له :إنين لستُ فحمة ضئيال
وأنت لستَ كوكبا ساطعا ،مث يقول يل آمال كما لك آمال وأهداف وليس قليب من صخرة
صمّاء ،وإنّ أحالمي ليست من تراب وأحالمك ليست من ذهب خالص.
إنّ الغرور والتكرب من الظواهر االجتماعية اليت يشري إليها الشاعر ،وهو من أسباب
ختلف اجملتمع وعدم وصوله إىل الرّقي والتطور ،وحاجز أمام تقدم الناس وبناء جمتمع
إنساين سليم ،وأبو ماضي يعتقد أنّ الناس يتساوون (املعوش .)616 :6113 ،إنّ الشاعر يف
نزعته اإلنسانية يدعو اإلنسان إىل التسامح واإلخاء يف كل زمان ومكان ،وهذه القصيدة
تشري إىل أنّه كان مصلحاً اجتماعياً حيارب الغرور والتكرب واملشاكل اإلنسانية يف اجملتمع
ويسائل اإلنسان عن سبب غروره أمام اآلخرين ،بالرغم من أنّه خملوق من طني.
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ويلن للغين الذي حصل على ثروة هائلة دون معاناة الصعوبات واملشاكل أو حصل عليها
بالوراثة فراح يفتخر بنفسه وويلن هلؤالء املغرورين الذين أصبح وجودهم مليئاً بالفخر والتكرب،
فظنّوا أنّهم قد بلغوا أعلى الدرجات وأنّهم عندما وجدوا يف أنفسهم هذا الداء األخالقي أي
الغرور والتكبّر ،ما استطاعوا أن ينفعوا أنفسهم أو ينفعوا اآلخرين (نايف حاطوم.)11 :6113 ،
ويقول الشاعر يف هذه األبيات:
إنْ يَكُ ـ ـ ـ ـنْ مشـ ـ ـ ــرقًا لِعَينَي ـ ـ ـ ـكَ إنّـ ـ ـ ــي
أنـ ـ ـ ـتَ مِثْل ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـنَ الثَّ ـ ـ ــرى وإليـ ـ ـ ـهِ
ال يَكُـ ـ ـ ـنْ لِلخِصـ ـ ـ ــام قالبُ ـ ـ ــكَ مـ ـ ـ ــأوَى
أنـ ـ ــا أاوْلاـ ـ ــى باحلُ ـ ــبِّ من ـ ــكَ وأحْ ـ ــرَى

ال أراهُ مِ ـ ـ ـ ـ ـنْ ك ـ ـ ـ ـ ـوّةِ الكـ ـ ـ ـ ــوخ أس ـ ـ ـ ـ ـوَدْ
فلم ـ ــاذا ،ي ـ ــا ص ـ ــاحِيب ،التيـ ــهُ والصَّـ ــدْ
إنَّ قلـ ـ ـ ـ ــيب لِلحُ ـ ـ ـ ــبِّ أصـ ـ ـ ـ ــبحَ مَعْبَ ـ ـ ـ ــدْ
مِـ ـ ـ ــنْ كِس ـ ـ ـ ــاءٍ يَبْلا ـ ـ ـ ــي وم ـ ـ ـ ــالٍ يَنفُـ ـ ـ ــدْ
(أبو ماضي)462-463 :6226 ،

يقول الشاعر:إن كان ذلك قد ظهر أمام عينيك بشكل واضح ،فإين ال أستطيع أن أرى
ذلك من خالل فجوة هذا الكوخ األسود .أنت وأنا كالنا خملوقان من الطني وسنعود إىل
التربة من جديد ،فيا صديقي ملاذا تصد بوجهك عين وتتكرب وملاذا هذا الغرور؟! ال جتعل يف
قلبك حمال وملجأ للخصومة والزناع ،فإن قليب أصبح معبدا للحب والعشق .يا صديقي أنا
استحق احلب أكثر منك وذلك أجدر من ثوب يصبح باليا ومندرسا وأجدر من أموال تنتهي
يف يوم من األيام .مث يستنتج قائال إنّ قيمة اإلنسان أغلى من مالبس وأموال تبلى بعد مدة قليلة
واليبقى شيء منها فينبغي أن حتترم الناس ألنّ قيمة كل شخص باإلنسانية واالحترام املتبادل.

فمادام ذلك اإلنسان جسده من طني ملاذا ال يوجد يف قلبه املودة ،وملاذا ال يعطف على
اآلخرين وال يهتم بالقضايا اإلنسانية اليت هلا قيمة خاصة يف اجملتمع البشري ،فعلى اإلنسان أن
يعتين بأخيه ألنّه أوىل باالحترام واإلحسان من الظواهر واملاديات (نايف حاطوم.)643 :6113 ،
إنّ الشعر املهجري مليء باآلراء االجتماعية ،يف عبادة املال ويف البخل كما يتحدّث
الشاعر عن التكرب ،وقصيدة "الطني" إليليا أيب ماضي ،من أحسن القصائد اليت حتذر عن
الغرور والفخر والكربياء ،وهي حلن رائع من أحلان املساواة ،ويقوم الشاعر بنقد اإلنسان
الذي يفتخر مباله ويتنعّم بالعيش ،وبالطبع يؤدي هذا األمر إىل الثورة عليهم من قبل الذين
ال ميلكون من الثروة واملال إال الشيء الضئيل ،ويصوِّر لنا أنّ اإلنسان املتكرب مل يعرف مكانته
الواقعية وهناك بون شاسع بينه وبني السعادة احلقيقية وهو ال يكاد يفقه أنّ مكانة اإلنسان
ليست جبمع املال بل اإلنسان يُعرف باإلنسانية واألخالق.
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هذه األشعار جتعلنا نتأمل يف أنّ وجود اإلنسان على األرض من شيء واحد ورجوعه إىل
املصدر نفسه ،والشيء الوحيد الذي يكتب له الدوام والبقاء هو العطف واحلنان واإلحسان
إىل اآلخرين ،ويعتقد الشاعر أنّ اجلميع يتساوون يف العواطف واملشاعر اإلنسانية مهما كانوا
يعيشون يف كوخ متواضع أو يف قصر ملكي.
وأيضاً يقول أبوماضي يف قصيدة "الكربياء خلة الشيطان":
لِـ ـ ـيَ ص ـ ــاحب دَخَـ ـ ـلا الغ ـ ــرورُ ف ـ ــؤادَهُ
يـ ـ ــا صـ ـ ــاح إنّ الك ـ ـ ـربَ خُلْـ ـ ــق سـ ـ ــيءٌ

إنّ الغـ ـ ـ ـ ــرورَ أخ ـ ـ ـ ــيّ مـ ـ ـ ـ ــن أاعـ ـ ـ ـ ــدائي
هيه ـ ـ ــاتِ يوجـ ـ ــدُ يف س ـ ـ ــوى اجله ـ ـ ــالءِ
(أبوماضي)11 :6226 ،

يل صديق قد شاب قلبه الغرور والكرب ،فهذا الغرور يعدّ يل أخا من جانب أعدائي .ويف
البيت الثاين يقول :يا صديقي اعلم أنّ الكرب والغرور يعدّ من األخالق السيئة فلذا ال ميكن
أن جند مثل هذه الصفة سوى يف اجملانني واحلمقاء.
إنّ الشاعر حيارب الغرور والتكرب ألنّه آفة تدفع اإلنسان عن طريقه األصلي يف جمرى
احلياة فإذا الغرور خلق سيء ال جنده سوى عند اجلاهليني (املعوش.)32 :6113 ،
والعج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُ داءٌ ال ين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالُ دواؤهُ
ف ــاخفضْ جناحَـ ـكَ لألن ــام تَفُـ ـزْ هبـ ـمْ

ح ـ ـ ـ ــىت ين ـ ـ ـ ــالا اخلل ـ ـ ـ ــد يف ال ـ ـ ـ ــدنياء
إنَّ التواضـ ـ ـ ـ ـ ــعَ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيمة احلُكم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
(أبوماضي)11 :6226 ،

والشيء العجيب أنّه مرض ال يتمكن من الوصول إىل دوائه سوى من يكون خالدا يف الدنيا.
فتعامل مع الناس بصدر رحب وبذلك تكسب قلوهبم؛ ألن التواضع صفة من صفات احلكماء
والعقالء.
يظهر لنا من خالل األشعار اليت درست أنّ إيليا أبا ماضي كان يهتم بإزالة الغرور والكرب
من اجملتمع ،وهبذا نرى اهتمامه جبوانب احلياة املختلفة ،ويف الواقع كانت عنده نزعة إنسانيّة
تدفعه إىل اخلري والعدالة فيميل يف معظم أشعاره إىل خدمة اجملتمع بكل رغبة.
«وقد أعجب األستاذ آلفرد اخلوري بشاعر كأيب ماضي يدافع عن اإلنسان بكل قواه
وعزمه ،فكأنّ بالء أخيه يف اإلنسانية بالؤه وهنا يتمّ فعل املشاركة واالندغامية» (الطباع،
 .)16 :6221يعترب جربان ونعيمة وأبو ماضي ونسيب عريضة من روّاد الرسالة اإلنسانية،
الذين مل يألوا جهداً لتطوّر اجملتمع اإلنساينّ (جاد حسن .)441 :6111 ،وأبو ماضي من
الشعراء الذين اهتموا برفع مصائب الناس بدعوهتم إىل احلب والعدالة اإلنسانية والتأمل يف
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الوجود والرجوع إىل أصلهم الترايبّ ،وأبو ماضي يبشّر الناس حببّ احلياة ويقودهم إىل
احلياة املتطورة ويهتمّ باإلنسانية فيحاول أن يقضي على املشاكل واحملن اليت يتعذّب الناس
منها يف اجملتمع ويسعى أن ترجع القيم اإلنسانية إىل اجملتمع البشريّ.
املرأة
إنّ قضية املرأة قضية أساسية يف اجملتمع البشري ،وهلا دور هام يف تطور اجملتمع ،فحاول الشاعر
إيليا أبو ماضي أن ميثّل واقع املرأة ،ويطرح املشاكل اليت تعاين منها املرأة على كلّ املستويات.
ويف الواقع اليقدر أحد أن جيادل يف أمهية دورها يف اجملتمع ،فاملرأة تؤثّر يف حركة احلياة
واجملتمع تأثرياً عميقاً وهي كجزء أساسي يف بناء اجملتمع ،وإيليا أبو ماضي يف قصيدة" الرجل
واملرأة" يقول:
إىل مَ تُحْتَقا ـ ـ ـ ـ ـرُ الغـ ـ ـ ـ ــاداتُ بيـ ـ ـ ـ ــنكُم
كـ ـ ــنَّ لكُ ـ ـ ــم سَـ ـ ــبَباً يف كـ ـ ــلِّ مَكْرُمَـ ـ ــةٍ
زَعَمـ ـ ـ ـ ـتُم أنّهـ ـ ـ ـ ـنّ خ ـ ـ ـ ــامالتُ نُهَـ ـ ـ ـ ـىً

وهُ ـ ــنَّ يف الكاـ ـ ــونِ أرْقاـ ـ ــى مـ ـ ــنكُم رُتَبَـ ـ ــا
وكن ـ ـ ـ ـتُم يف شـ ـ ـ ــقاءِ املـ ـ ـ ــرأاةِ السَّ ـ ـ ـ ـبَبا
ولاـ ـ ـ ــو أرَدْنا لص ـ ـ ـ ـيّرْنا الثَّـ ـ ـ ــرى ذاهَبَـ ـ ـ ــا
(أبو ماضي)636 :6226 ،

يقول الشاعر ملاذا تُحتقر النساء بينكم وهنّ أعلى منكم مكانة ومرتبة وأنتم سبب
أساسي يف مصائب املرأة ومشاكلها فهي اليت توفّر لكم املكارم وأسباب احلياة السعيدة،
وزعمتم أنّ النساء أقلّ فهما وعقال يف اجملتمع اإلنساين ،ولكن بإمكاهننّ إجياد تغيريات
أساسية يف اجملتمع وأن جيعلن التراب ذهبا.
إنّ الشاعر يشري إىل املعتقدات اخلاطئة املوجودة يف اجملتمع فريفع من قدر املرأة وينبه
على مسألة وهي أنّ النساء قد هضمت حقوقهم ،ويطرح موضوعا آخر يتعلق باملشاكل اليت
تسبب عدم مشاركة النساء يف الفعاليات والنشاطات املختلفة يف اجملتمع.
ومن مجلة هذه املشاكل أمام تقدّم املرأة وجود املعتقدات املزعجة اليت حتكم اجملتمع،
وبتعبري آخر كانوا يعتقدون أنّ النساء أقل فهماً وإحساساً باملسؤولية من الرجال ،وأيضا عدم
اإلميان بقدرات النساء ،وقد نظروا إليها نظرة احتقار .ويف الواقع يهدف الشاعر إىل تغيري
هذه النظرة والرؤية بالنسبة إىل النساء مبيناً أنّ النساء إذا أردن أن يقمن بتغيريات أساسية
يف اجملتمع ،لفعلن ذلك ،وجيب قبول املرأة كعنصر هام يف سبيل تطور اجملتمع .فإنّ أبا ماضي
يربز مكانة النساء يف بناء اجملتمع اإلنساين وتقدّمه وقد سامهن يف تنظيم الشؤون االجتماعية
ويف رفع مستوى النساء يف البالد ،ولكنّهن مل حيصلن على مكانتهن احلقيقية.
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فيحاول أبو ماضي أن يوقظ الناس من نوم الغفلة وخيرجهم من اجلمود إىل النشاط
والفعالية ،ويرى أنّ السبب األساسي يف ختلّف اجملتمع هو الظلم للمرأة ،فالشاعر ينتقد هذا
الواقع ،وواقع استعبادها من جراء العالقات االجتماعية اجلائرة اليت تتحكم يف البلدان
املتخلفة وبالرغم من جهودها ومعاناهتا يف اجملتمع ،فال أحد يستطيع إدراك آالمها وعواطفها.
فيحاول الشاعر أن خيرج املرأة ممّا حتس به يف وجودها من متاعب ومشاكل وما خيطر
بباهلا ،فهو متفائل بقدرة املرأة ويتحدث الشاعر عمّا يف وجودها وميثّل قدراهتا وجهودها
ويوقظ ضمري الرجال الغافلني عمّا يف باطنها من النشاط والفعالية .وبرأيه هناك للمرأة
مكانة ومزنلة مرموقة ،ويرى أنّ الشعب مل يعرف قيمتها ومكانتها الشاخمة يف اجملتمع ،فاملرأة
اليت يصوّرها الشاعر التزال حياهتا مفعمة بآالم نفسية.
يقول الشاعر يف قصيدته "املساء" :سلمى ...مباذا تفكرين؟ /سلمى ...مباذا
حتلمني؟ /إنَّ اجلمالا يغيبُ مثلُ القبح حتتَ البُّرقع /لكنْ ملاذا جتزعني على النهار
وللدجى /أحالمُهُ ورغائبُهْ /ومساؤُهُ وكواكبُهْ؟ (أبو ماضي)311 :6226 ،

يقصد الشاعر من لفظة "النهار" الواردة يف البيت ،احلياة السعيدة ،املرحية ،الكرمية كما
يقصد من لفظة "الدجى" احلياة املضطربة ،احملفوفة باملشاكل واملخاوف .فيقول إنّ حياة
اإلنسان إذا كانت مليئة بالصعوبات واآلالم فالبدّ أن تتغري وتتحوّل إىل حياة سعيدةكرمية،
ولكن شرطا أن جيتهد هذا اإلنسان املتعبو يكرّس جُلّ جهده يف سبيل حتقيق آماله ويسعى لكي
يبدّل حياته املضطربة حبياة مفعمة بالسعادة ويتمتع مبباهج العيش (نايف حاطوم.)11 :6113 ،
إنّ الشاعر يف األبيات التالية يطلب من والدته "سلمى" ألّا تفكر مبا حيدث يف املستقبل
اجملهول ،ويريد منها أن تصغي إىل صوت اجلداول وتستنشق األزهار يف اجلنات وتتمتّع مبناظر
الطبيعة وتعيش مرتاح البال (نايف حاطوم.)622 :6113 ،
فاصغَيْ إىل صوتِ اجلداول جارياتٍ يف السفوحْ /واستنشقي األزهارَ يف اجلنَّاتِ ما
دامتْ تفوحْ /ومتتَّعي بالشُّهْب يف األفالكِ ما دامتْ تلوحْ /من قابْلُ أنْ يأيت زمانن
كالضباب أو الدخانْ /ال تبصرينَ به الغديرْ /وال يَلاذُّ لكِ اخلريرْ (أبوماضي)313 :6226 ،

فيقول هلا :امسعي بتأن صوت األهنار واملياه اليت تنجرف حنو منحدر اجلبل ،وقومي
بشمّ عبري األزهار والرياحني والورود يف احلدائق ما دامت تصدر روائح ذكية ،وانتعشي من
خالل مشاهدتك للنجوم يف السماء ما دامت ظاهرة ،ومن قبل أن يأيت زمان كالسراب
والدخان ويف ذلك احلني لن ترين الربكة والغدير ولن تتمتعي بعد ذلك بسماع صوت املاء.
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ل ــتكنْ حياتُـ ـكِ كلُّه ــا أمــالً مج ــيالً طيِّب ــا
إنَّ التأملا يف احلياةِ يَزيدُ أوجاعَ احليـاةْ

ولــتمأل األحــالمُ نفسَ ـكِ يف الكهول ـةِ والصِّــىب
فـدعي الكآبـةا واألسـى واسـترجعي مَـرَحَ الفتـاةْ
(أبو ماضي)311-313 :6226 ،

ويقول الشاعر لوالدته "سلمى" :جيب أن تكون حياتك مليئة باآلمال واألحالم ،وعليك
االبتعاد عن األمور اليت تزيد من مصائبك ،فيبدو أنّ الشاعر وجد األمل واحللم نعمة لتخلّص
املرأة ممّا يزعجها ويؤملها .ويقول إنّ التأمل يف احلياة ومشاكلها ،يزيد من معاناتك وأوجاعك
يف احلياة ،وسلمى هي اليت محلت على عاتقها عبء احلياة وتعاين من مشاكل احلياة.
إنّ الشاعر يف هذه القصيدة كلّها خياطب والدته "سلمى" ويرشدها لكي تعمل هبذه
اإلرشادات وتبحث عن حياة مليئة باهلناء؛ إن كانت يف زمن الشباب أو يف زمن الشيخوخة
ويطلب منها ألّا تتأمّل يف احلياة وما ترى فيها من آالم وصعوبات (نايف حاطوم.)626 :6113 ،
إنّ أبا ماضي تزعجه معاناة املرأة ،ففي قصيدة "املساء" حاول معاجلة قضية املرأة بدعوهتا
إىل حبّ األمل واحللم وحاول تسكني آالمها ،وقد كشف الشاعر باطنها وأوغل يف وجداهنا
للتعرّف على آالمها ومشاعرها املختلفة .وأيضا يشري إىل معاملة املرأة وتصرفاهتا أمام األحزان
يف اجملتمع ،وأنّه قد عرف هؤالء النساء من خالل جتاربه يف اجملتمع اإلنساين.
يلجأ أبو ماضي إىل الطبيعة لتخلّص املرأة من اآلالم واألحزان؛ ألنّ الطبيعة هلا أحسن وقعٍ
يف احلاالت النفسية ،فيبعث الشاعر روح األمل والنشاط يف عمق وجودها للخروج من هذا
املأزق ،ومن خالل هذه األبيات نعرف أنّ الشاعر نفسه كان يستلهم صربه وحلمه من الطبيعة
وكان هلا أثر بالغ يف حياة الشاعر ،هلذا يدعو املرأة إىل الصرب أمام املتاعب واألوجاع.
إنّ غالف قصيدة (املساء) غالف رومانسيّ فيجعل هذه القصيدة أكثر وضوحاً وشفافية
كروح الزهر و ..فاألمل واحللم واجلمال كلها من مقوالت الرومانسية املتفائلة مبستقبل مشرق،
هلذا السبب يطلب أبو ماضي من اإلنسان ألّا يتأمّل يف احلياة كثريا ويريد منه أن يترك اآلالم
والصعوبات (املعوش.)622-611 :6113 ،
الوطن
إنّ املواقف الوطنية ابتدأت مبحبة الوطن واحلنني إليه ازدادت يف القرن التاسع عشر ،وأنّ
االعتزاز بالوطن عادة جيعل اإلنسان ينصر الوطن وقضاياه (اخلازن .)366 :6116 ،واملهاجرون
عادة الينسون بلداهنم العربية بل يبقى كالمهم عن األوطان ،واليشغلهم العيش يف البالد
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األجنبية عن تتبع قضايا جمتمعهم يف سبيل التطور ،حيث متّت جذورهم يف تلك األوطان،
ولقد كانوا يتغنّون هبا دائما حىت أصبح احلنني إىل األوطان من أبرز مسات الشعر يف أدب
املهجر (جاد حسن :6111 ،ص .)13إن حنني املهجريني وشوقهم إىل الوطن ليس له حدود ،بل
يصدر من أعماق القلب وهو حنني صادق تصطحبه العواطف العميقة (الربهومي.)31 :6114 ،
وأبو ماضي كسائر الشعراء املهجريني يعبّر عن موقفه الوطين وله حالة الشوق إىل مجال
طبيعة لبنان وخالبيتها فلذلك نرى اهتمامه اخلاص بالقضايا الوطنية ،إنّ طبيعة لبنان طبيعة
اآلمال واألحالم ،وحبّ الوطن باقٍ يف قلبه ويشتدّ كلّما يتقدم الزمن (احلاوي.)33 :6116 ،
إنّ أباماضي مل ينس صورة وطنه ،بل جيسّده يف حياته ويتغنّى بطبيعته ومجاله كلّما
أتيحت له الفرصة .إنّ أحسن ما نظمه يف لبنان ،قصيدة "وطن النجوم" ،حيث جند يف شعره
حبّاً وحنيناً إىل وطنه الذي يتغنّى به بأحسن املشاعر وأرقّ العبارات ،ويتحدّث عن الوطن
الذي نزح عنه ويعتزّ به ،ومل تضعف الغربة من شوقه إىل وطنه لبنان ،فارتباط اإلنسان
حببّ املكان الذي نشأ فيه شيء طبيعي الرتباط حياته بذلك املكان ،حيث أسرته وأهله
وعشريته فيه وهو دليل صدق وإخالص ،وأنّه ميثّل انتسابه إىل اجملتمع الذي كان يعيش فيه
ويبقى هذا احلنني دائماً يف وجوده.
وَطاـ ـ ـ ـ ـ ـنَ النُج ـ ـ ـ ـ ــوم ...أن ـ ـ ـ ـ ــا هُن ـ ـ ـ ـ ــا
يتسـ ـ ـ ـ ـ ــلَّقُ األش ـ ـ ـ ـ ـ ــجارَ ال ضَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجَراً
ويَخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوضُ يف وَحْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الشِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتا
ال يتّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرّ العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونِ

حَ ـ ـ ـ ـ ـ ـدِّقْ ...أتـ ـ ـ ـ ـ ــذكرُ مَـ ـ ـ ـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـ ـ ــا؟
حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسُّ وال وَنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَهَلِّالً مُتَيَمِّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وال خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األلسُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا
(أبو ماضي)341 :6226 ،

يا لبنان يا وطن النجوم ...انظر ...أتعرفين؟ أنا ذلك الولد الذي كان يصعد األشجار
دون تعب ومشقة وخيوض يف وحل الشتاء بالفرح والسرور وال خياف من شرّ عيون الناس
وطعنهم وحسادهتم له.
ترتبط قصيدة "وطن النجوم" مبوضوع لبنان وهو يكشف عن شوقه اخلاص إىل بلده
بأمجل العواطف واألحاسيس .ويف الواقع يظهر لنا الشوق احلقيقي إىل الوطن عندما يغترب
اإلنسان عن موطنه األصلي ويذوق جتربة الغربة ،واإلنسان إذا ابتعد عن مسقط رأسه يشعر
بنوع من التضامن واالرتباط بوطنه يف أحاسيسه الداخلية .إنّ الشاعر اليرى طريقاً
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للخالص من احلقائق املرّة وال جيد حالً سريعاً آلالمه إال عن طريق عواطفه ومشاعره،
لذلك نراه يلجأ حنو الطبيعة ،فيعرّف نفسه قائالً:
أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكَ الوَلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
أنـ ـ ـ ـ ـ ــا مِ ـ ـ ـ ـ ـ ـنْ مياهِ ـ ـ ـ ـ ـ ـكَ قاطْ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَةن
أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــن طي ـ ـ ـ ـ ـ ــوركَ بلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلن
ك ـ ـ ـ ـ ــم عانقاـ ـ ـ ـ ـ ـتْ روح ـ ـ ـ ـ ــي رُب ـ ـ ـ ـ ــاكَ
للعُشْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أثقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ النَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى،

دُنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهُ كانَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتْ ههُنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا!
فاضَ ـ ـ ـ ـ ـ ـتْ جـ ـ ـ ـ ـ ــداولا مـ ـ ـ ـ ـ ــن سَـ ـ ـ ـ ـ ــنا
غانَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مبَج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدِكَ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغْتَىن
وصَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَّقاتْ يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنحىن؟
لِلغُص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أثقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن
(أبو ماضي)343-341 :6226 ،

إنّ الشاعر ينظر إىل طبيعة لبنان ،ويعترب نفسه جزءاً من طبيعتها مع أنّ جسمه بعيد
عن لبنان ،فهو يصف الطبيعة من وجوه عدّة مستخلصاً منها آالم الغربة واألحزان وخياطب
وطنه بلطفٍ وحنانٍ وهو شاعر إحساسٍ مرهف وصادقٍ يذكر مجال لبنان وخالبيتها.
فا ـ ـ ـ ـ ــاملارءُ ق ـ ـ ـ ـ ــد ينس ـ ـ ـ ـ ــى املس ـ ـ ـ ـ ــيءَ
ومَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارةا الفاقْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلِّ
لكنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ مهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال

املفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،واملُحسِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا
بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذّاتِ الغِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن
هيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتِ يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو املوطِن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(أبو ماضي)341 :6226 ،

ويف الواقع يظهر من خالل هذه األشعار أنّ إيليا أبا ماضي حيب وطنه ويشتاق إليه
ويعتقد أنّ الفقر ومعاناته ولذات الغىن تنسى آجال أم عاجال ولكن ليس بإمكاننا أن ننسى
املوطن الذي متّت جذورنا فيه ،والوطن عنده وسيلة للتحرر من اآلالم واألحزان ،وهو يشعر
يف وطنه لبنان بنوع من الراحة النفسية.
إنّ أبا ماضي قد عرف مزنلة وطنه بعد ما هاجر عنه ،فأفىن نفسه يف طبيعة وطنه ،والجيد
فيه سوى احملاسن وينقلنا إىل ماوراء الظواهر ويُظهر ما يف وجوده من صدق وإخالص للوطن.
مع أنّ ظاهر األلفاظ سهل وبسيط لكننا إذا أمعنّا النظر يف كلمات الشاعر جندها قريبة
من القارئ وأنّها حتمل يف داخلها معانيا عميقة ،واهلدف الذي يطمح الشاعر للوصول إليه ال
ينحصر يف وصف طبيعة لبنان ،بل يريد أن جيعل الوصف مرآة تعكس آالمه ومعاناته فيها،
وشعره يف احلنني إىل الوطن ميكن أن يكون وسيلة لبيان مآسي الشاعر ويأسه من إصالح
اجملتمع الذي قد عرب عنه بشكل غري مباشر.
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وال نشعر أنّه ارتاح يف البالد األجنبية ،فزار عدة أماكن لكنّه مل يستطع أن يتخلى عن موطنه
األصلي وهو يعتزّ دائماً بطبيعة لبنان ،وبالرغم من خروج أيب ماضي من وطنه ،وعيشه يف بالد
أجنبيّة بعيدة ،يعتزّ بانتسابه إىل الشرق حيث وطنه وموطنه األصلي فيقول يف قصيدة"أمنية املهاجر":
أيُّهـ ـ ـ ــا السَّـ ـ ـ ــائِلُ عَنّـ ـ ـ ــي مَـ ـ ـ ــن أنـ ـ ـ ــا

أن ـ ــا كالشَّ ـ ــمس إىل الشَّ ـ ــرق انتِس ـ ــايب
(أبو ماضي)611 :6226 ،

إيليا أبوماضي من أجل ابتعاده عن وطنه ،يعبّر عن غربة تؤذي عواطفه ويطرح يف هذين
البيتني من القصيدة نفسها مشكلته من مهوم واكتئاب.
لا ـ ـ ـ ـ ـ ــيسَ يب داءٌ ولكنّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤ
مَ ـ ـ ـ ــرَّتِ األعـ ـ ـ ـ ــوامُ تَتْلُـ ـ ـ ـ ــو بعضـ ـ ـ ـ ــها

لاس ـ ـ ـتُ يف أرضـ ـ ــي وال بَـ ـ ــني صِ ـ ـ ــحايب
لِلـ ــوَرى ضِ ـ ــحكي ويل وَحْ ـ ــدي اكتِئ ـ ــايب
(أبو ماضي)613 :6226 ،

يقول إنين لست يف وطين وال بني أصدقائي وأقربائي .قضت األيام وراء بعض والناس
يشاهدونين مسرورا لكن روحي دائما مضطربة وبقيت يل األحزان.
إنّ الشاعر يشعر بآالم اجملتمع العريب وأوجاعهم دائماً ويؤمن كل اإلميان بأنّه وإيّاهم
من مصدر واحد ،فهو يف قصيدة" من أنا" يقول:
بَـ ـ ــين وَطاـ ـ ــين مـ ـ ــن أنـ ـ ــا يف الوُجـ ـ ــودِ
أن ـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ــتمُ ،إن ضَـ ـ ـ ـ ـحَكتُم ألمـ ـ ـ ـ ـرٍ
أمـ ـ ــا حن ـ ـ ـنُ مـ ـ ــن مَصْـ ـ ــدرٍ واح ـ ـ ـدٍ؟

وم ـ ـ ــا هُـ ـ ـ ـوَ شـ ـ ـ ــأين وم ـ ـ ــا موضـ ـ ـ ــعي؟
ضَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحَكتُ وأدمعكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمْ أدمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا جَميعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاً إىل مَرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع؟
(أبو ماضي)311-313 :6226 ،

يا أيها املواطنون أنا مثلكم يف الوجود ،ما هو شأين ومكانيت ،إنّي أشاطركم يف مصيبتكم
وأصبح مسرورا عندما أراكم مشحونا بالنشاط ومازلت معكم يف األفراح واملصائب فنحن من
مصدر واحد ونرجع مجيعا إىل املصدر نفسه.
مساندة الفقري واليتيم
إنّ الفقر من املشاكل االجتماعية اليت يتكلم عنها الشاعر ،وتزعجه هذه األمور وتزيد من
مشاكله يف احلياة ،ألنّه ذاق أمل الفقر واحلرمان ،هلذا نرى عنايته هبذه القضية االجتماعية.
إنّ يف الفقر مأساة اجملتمع وقضية اإلنسانية املعذّبة ،والشاعر إيليا أبوماضي يقول كلماته
بصدق وإخالص يف قصيدة "الفقري" وتوغل يف الفقر ألنّه نفذ إىل جذر من جذوره:
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نف ـ ــس أق ـ ــامَ احلُـ ـ ـزْنُ بَـ ـ ـنيَ ضُ ـ ــلوعِهِ
يَبك ـ ـ ــي بُك ـ ـ ــاءَ الطِّف ـ ـ ــل ف ـ ـ ــارقَ أمَّ ـ ـ ــه
حـ ـ ـ ــريانن ال يَـ ـ ـ ــدري أيقتُـ ـ ـ ــل نفسَـ ـ ـ ــه

واحل ـ ـ ـ ــزنُ ن ـ ـ ـ ــار غـ ـ ـ ـ ـريُ ذات ض ـ ـ ـ ــياءِ
م ـ ـ ــا حيل ـ ـ ــةُ املاحـ ـ ـ ــزونِ غـ ـ ـ ــري بكـ ـ ـ ــاءِ!
عَمـ ـ ــداً فـ ـ ــيخلصَ مـ ـ ــن أذاى ال ـ ـ ـدُنياء؟
(أبو ماضي)621 :6226 ،

إنّ نفسي مليئة باحلزن واهلم وقد تسلّل هذا احلزن يف وجودي .ويبكي احملزون بكاء
الطفل الذي توفيت أمه ،والشخص املهموم ما حيلة له إلّا البكاء واألنني فإنّه حائر اليدري
أيقتل نفسه لكي يتخلّص من آالم الدنيا ومتاعبها.
وهنا نقدر أن نشري إىل النفسية املهزومة بالنسبة إىل أبناء الشعب ،ويظهر أنّ ثلة من
اجملتمع قد ضلّوا الطريق إثر االستماع إىل الدعايات الكاذبة من قبل األثرياء اليت ال تنتج
سوى التأخر والتخلف والفقر .ويف احلقيقة يوجد طريق آخر غري اليأس واالنتحار ،وهو ردّ
الفعل واالستقامة واالحتاد وتقوية املعنويات:
أم يسـ ـ ــتمر علـ ـ ــى الغَضَاضَ ـ ــةِ والقا ـ ــذاى
هلفـ ـ ــي علـ ـ ــى احملتـ ـ ــاج بـ ـ ــني رُبـ ـ ــوعِكُم
قُـ ـ ـ ـ ـ ــلْ للغ ـ ـ ـ ـ ـ ــين املسْ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعز مبالِ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

والعـ ـ ـ ــيشُ ال يَحلُـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــع الضَّـ ـ ـ ــراءِ
يُمس ـ ــي ويُص ـ ــبحُ وه ـ ــو قايـ ـ ـدُ شِ ـ ــقاءِ
مَه ـ ـ ـالً لقـ ـ ــد أسـ ـ ــرفتَ يف اخلـ ـ ــيالءِ
(أبو ماضي)623-621 :6226 ،

يقول الشاعر إنّ احلياة ال حتلو أبدا مع املشاكل واملعاناة وخياطب الليل ويقول يا ليل ملاذا
ال تشفق حلاليت وأنا أعاين من احملن واآلالم؟ وهلفي على الفقري الذي يقضي حياته إىل
جانبكم وحياته مليئة باملتاعب والصعوبات ،فقل للغين الذي يعتزّ مباله إنّك جتاوزت حدّك يف
التكرب والغرور.
والشاعر يشري إىل حالة األغنياء ،فهم يفتخرون بأمواهلم وال يساعدون الفقراء:
جُبـ ــل الفق ـ ـريُ أخـ ــوك مـ ــن ط ـ ـنيٍ ومـ ــن
فمـ ـ ـ ــن القاسـ ـ ـ ــاوةِ أن تكـ ـ ـ ــونا مُنعِم ـ ـ ـ ـاً

م ـ ـ ــاءٍ ،وم ـ ـ ــن طـ ـ ــنيٍ جبلـ ـ ـ ـتَ وم ـ ـ ــاءِ
ويك ـ ـ ـ ــونُ رهـ ـ ـ ــنَ مص ـ ـ ـ ــائبَ وب ـ ـ ـ ــالءِ
(أبو ماضي)623 :6226 ،

يرى أبو ماضي أنّ الناس ال خيتلفون من حيث القيمة وكلّهم سواء ويرى أنّ الغينّ
والفقري يتساويان يف اخللقة وجيب أن يكون لكل الناس حق متكايفء من النعم ال أن حيرم
الفقراء والضعفاء من النعم األساسية واألولية.
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تشري هذه األشعار إىل أمهية االهتمام مبوضوع الفقر ومساعدة املستضعفني وإقامة
العدالة االجتماعية ،فالشاعر يبقى مع الشعب ومع املستضعفني والخيفي تأثرّه بالفقراء:
انصـ ـ ــر أخـ ـ ــاكَ فـ ـ ــإنْ فعل ـ ـ ـتَ كفيتَـ ـ ــه
إنَّ الضَّ ـ ـ ـ ــعيفَ حباج ـ ـ ـ ــة لِنض ـ ـ ـ ــاركم
إن كان ـ ـ ـ ـ ــت الفق ـ ـ ـ ـ ــراء ال جت ـ ـ ـ ـ ــزيكم

ذلَّ الس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ومنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُخالءِ
ال تَقع ـ ـ ــدوا عَـ ـ ــنْ نُص ـ ـ ــرةِ الضُ ـ ـ ــعفاءِ
ف ـ ـ ـ ــاهلل جي ـ ـ ـ ــزيكم ع ـ ـ ـ ــن الفق ـ ـ ـ ــراءِ
(أبو ماضي) 621-623 :6226 ،

إنّه خياطب الناس ملساعدة احملتاجني ويقول هلم ساعدواالفقراء لكي يتخلّصوا من
االحتقار وذلّة السؤال ،إنّ الفقري حباجة ماسة ألموالكم فال تقصّروا عن مساعدة الضعفاء
ألنّ اهلل جيزي الشخص الذي يساعد الفقراء يف رفع مشاكلهم.
فنجد عنده الدعوة إىل بذل املال فيذم البخل ويشجّع الناس على الكرم والعطاء وأنّه يبغي حبّ
اخلري والنفع للناس احملتاجني .ويشري الشاعر إىل األخوة بني الناس وهذا ال حيدث إال عرب
التعاون والتضامن بني الناس ،وهذا التعاون واألخوة يصوّران أمجل العالقات اإلنسانية بني الناس،
ويؤكد الشاعر على أمهية وجود روح التعاون مع اآلخرين ،والشكّ أنّ اإلخاء من أهم الواجبات
االجتماعية وهو من أكرب دواعي التقدّم ،ويشري أبو ماضي إىل أنّ األثرياء مبا أهنم يتمتعون مبكانة
اجتماعية رفيعة ،يعيشون منفردين وجيتنبون أي تعامل وعالقة مع اجملتمع والفقراء.
وهذه الدعوة إىل األخوة والتعاون يف البيت األوّل ،ميكن أن تكون نقطة إجيابية إلزالة
الفقر واحلرمان ،وإقامة االحتاد يف اجملتمع واحلصول على احلرية والقضاء على القوى
احلاكمة ،فهذه األمور ميكن أن تكون جزءاً من األحالم املتعالية لكل جمتمع ،ألنّ كل شخص
لوحده لن يكون قادراً على حل مشاكله ،وال بدّ له أن يتعامل مع اآلخرين يف حياته.
ومن أجل أمهية معاجلة قضايا الفقراء واحملرومني ،يدعو الشاعر مجيع الناس إىل هذه
القضية ،ويف احلقيقة يهدف الشاعر إىل إزالة جذور الفقر من اجملتمع العريب بصورة هنائية
ويظهر أنه مهتم شديد االهتمام بقضايا وطنه وثقافته ويسعى جاهداً إليصال اجملتمع إىل
املراتب السامية.
ويف بعض األحيان يكون ألفراد اجملتمع دور يف ظهور الفقر ويف بعض األحيان يقوم
الشخص عن علم أو عن غري قصد بعمل يؤدّي إىل الفقر .إنّ جذور الفقر يف جمتمع الشاعر
ميكن أن يكون سببه عدم املقاومة وعدم قيام الناس بعمل معني إزاء القوى الظاملة يف اجملتمع
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وعدم احتاد الناس ،ومن العوامل األساسية يف هذا اخلصوص هي نوعية العالقات االقتصادية
احلاكمة يف اجملتمع واختالف الطبقات بني األثرياء والفقراء.
ويقول الشاعر يف هذه القصيدة:
إنّـ ـ ــي مفصـ ـ ــلةن ظِلـ ـ ــي علـ ـ ــى جَسَـ ـ ــدي
ولس ـ ـ ـ ـ ـتُ مثمـ ـ ـ ـ ــرةً إال علـ ـ ـ ـ ــى ثِقا ـ ـ ـ ـ ـةٍ

ف ـ ـ ــال يك ـ ـ ــونُ بـ ـ ـ ـهِ ط ـ ـ ــولن وال قِصَ ـ ـ ــرُ
أن ل ـ ـ ــيسَ يط ـ ـ ــرقُين ط ـ ـ ــري وال بَشَـ ـ ـ ـرُ
(أبوماضي)443 :6226 ،

يف هذه القصيدة تقول التينة احلمقاء إنّي أخيط ظلي بقدر جسمي وجسدي حبيث يكون
مناسباً بشكل كامل وال يكون طويال أو قصريا بل يكون على مقياسي متاماً ،ولن أصبح ذا
مثر إلّا وأنا متأكدة من أنّه لن يقترب مين ومن مثري أي طري أو إنسان.
الشَّـ ـجَرُ فازَّينـ ـتْ واكتسـ ـتْ بالسُّ ــندُس
وظلَّ ـ ـ ــتِ التين ـ ـ ــةُ احلمقـ ـ ـ ــاءُ عاري ـ ـ ــةً
ومل يُطِ ـ ـقْ ص ـ ــاحبُ البسـ ــتانِ رؤيَتَه ـ ــا
من لـيس يسـخو مبـا تسـخو احليـاةُ بـه

مبوكِب ــه ع ــادَ الربيـ ـعُ إىل ال ــدنيا حَجَـ ـرُ
كأنّه ـ ـ ـ ـ ــا وَتَ ـ ـ ـ ـ ــد يف األرض أو حجـ ـ ـ ـ ــرُ
فاجتثَّه ـ ـ ــا ،فه ـ ـ ــوتْ يف الن ـ ـ ــار تسـ ـ ــتَعِرُ
فإنّ ـ ـ ـ ــه أمح ـ ـ ـ ــق ب ـ ـ ـ ــاحلرص ينتَحِـ ـ ـ ـ ـرُ
(أبوماضي)443 :6226 ،

لكنه وبعد مدة رجع وأطلَّ الربيع على الدنيا حبمائله وبذلك أصبحت الدنيا مزينة ومجيلة
ولبست األشجار السندس واللباس األنيق ،فبقت التينة اجملنونة عارية من دون لباس أو كساء
فمثلها مثل العمود الالصق باألرض أو كاحلجر ،هلذا السبب مل يتحمّل صاحب البستان أن
يراها هبذا املنظر ،لذا اقتلعها من األرض فسقطت التينة يف النار واشتعل عودها .فيقول أبو
ماضي إنّ من ال جيود وال يهب ما هتبه وتعطيه الدنيا فإنّه شخص حريص ومحاقته جترفه
حنو أن يقتل نفسه وينتحر.
إنّ أبا ماضي يشبه األشخاص الذين اليفرضون على أنفسهم أن يساعدوا الفقراء يف
احلياة املادية بالتينة احلمقاء اليت ال تنفع نفسه وال تنفع اآلخرين ،فهي التعرف أنّ األيام
متسح أمواهلا وثرواهتا ،ففي هذه األبيات إشارة إىل حياة األثرياء الذين ال يهتمّون مبن حوهلم
من الفقراء والضعفاء.
إنّ هذه التينة مل تعط قسماً من خرياهتا ونعماهتا على البائسني فلذا حُكمَ عليها بالفناء،
وكذلك الشخص الذي يكون قادراً على مساعدة احملتاجني فعليه أن يعطي الفقراء قسماً من
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أمواله ومن مينع خرياته وحماسنه من الناس وهو قادر على العطاء كالشخص الذي ينتحر
وهو ال يدري (نايف حاطوم.)661 :6113 ،
يقول الشاعر يف قصيدة "الفقري" :إنّك حتسب البائسني أحياء ولكنّهم موتى يف جمتمعنا
وهضمت حقوقهم ،وليست هلم إمكانيات لقضاء احلياة ،فإنّي أرى حظوظهم مسودّة كالظلماء:
وارَمحت ـ ـ ـ ـ ـ ــا للبائس ـ ـ ـ ـ ـ ــني ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإنَّهم
إنّ ـ ـ ــي وجَ ـ ـ ــدتُ حُظ ـ ـ ــوظاهم مُسـ ـ ـ ـوَدّةً

مـ ـ ـ ــوْتَى وتَحْسَـ ـ ـ ـ ـبُهمْ م ـ ـ ـ ــن األحْي ـ ـ ـ ــاءِ
فكأنَّه ـ ـ ـ ـ ــا قُـ ـ ـ ـ ـ ـدَّتْ م ـ ـ ـ ـ ــن الظَّلم ـ ـ ـ ـ ــاءِ
(أبو ماضي)621 :6226 ،

مث خياطب الشاعر يف هذه األبيات الفريق احملتاج ،ويدعوهم إىل الصرب واحللم ويريد
منهم أن يترك وا األغنياء املترفني الذين حياهتم مفعمة بالفرح والبهجة فإنّهم زائلون مثل
سرورهم ولذّاهتم ،ويقول أنتم تُمسون يف اجلنّة وهؤالء البخالء خالدون يف اجلحيم.
دَعُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا األغني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءَ ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذَّاتِهم
سَيُمْسـ ـ ـ ـ ــونا يف "س ـ ـ ـ ـ ـقارٍ" خالـ ـ ـ ـ ــدينَ

فاهُ ـ ـ ـ ـ ــمْ مث ـ ـ ـ ـ ــلُ ل ـ ـ ـ ـ ــذّاتِهم زائلـ ـ ـ ـ ـ ــونْ
وتُمْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونا يف جَنّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ تَنعَم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونْ
(أبو ماضي)316 :6226 ،

ومن نزعته اإلنسانية أيضاً حبّه لليتيم ويكون تصويره تصويرا بارعا ومؤثّرا يف النّفوس،
وهذه مسة من مسات شعره ،فيقول يف قصيدة "اليتيم":
إنّـ ـ ـ ـ ـ ـهُ غرسـ ـ ـ ـ ـ ـةن سـ ـ ـ ـ ـ ـتُطلعُ يومـ ـ ـ ـ ـ ـاً
إنْ يَ ـ ـ ـكُ املـ ـ ــوتُ قا ـ ـ ـدْ مَضَـ ـ ــى بأبي ـ ـ ـهِ
فـ ـ ـ ـ ــاعتنوهُ كـ ـ ـ ـ ــي يعـ ـ ـ ـ ــيشَ وينمـ ـ ـ ـ ــو

مث ـ ـ ـ ـ ـ ــراً طيبـ ـ ـ ـ ـ ــاً وزه ـ ـ ـ ـ ـ ــراً جني ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م ـ ـ ــا مَض ـ ـ ــى بالشُّ ـ ـ ــعور في ـ ـ ــك وفيّ ـ ـ ــا
ن ـ ـ ـ ــاعمَ الب ـ ـ ـ ــال يف احلي ـ ـ ـ ــاة رض ـ ـ ـ ــيا
(أبوماضي)166-166 :6226 ،

يقول الشاعر إنّ اليتيم غرسة ستنمو يوماً ويثمر مثراً طيباً ،إنّه يعاين من الفقر فاهتمّوا
به لكي يعيش مرتاح البال ويرفع املعاناة عن حياته االجتماعية ،إنّه فقد والده فهو حيتاج
إىل احلماية العاطفية والنفسية .إنّ اليتيم نبتة ستنمو وتظهر يوما على شكل مثرة طيبة وأزهار
طازجة ..إن املوت قد مرّ على أبيه وتوفاه فال تقلق ألنه لن يشعر بك ألنه رأى منك الوفاء ما رأى..
الشيء الكثري .إنّه يعاين من الفقر فاهتموا به وراقبوه حىت يعيش ويكرب مرتاح البال يف احلياة...

ويرفع املعاناة عن حياته االجتماعية ،إنّه فقد والده فهو حيتاج إىل احلماية العاطفية
والنفسية.
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إنّ الشعراء املهجريني واجهوا معاناة عديدة ،وقد ذاقوا الفقر واحلرمان والبؤس ،وهذا
األمر جعلهم يدعون األثرياء إىل مساعدة الفقراء واحملرومني ،فشاعرنا أبو ماضي يغضب
على األغنياء الذين ال هتمهم آالم الفقراء ومشاكلهم (مجيل السراج ،دون تا .)641 :فنرى يف هذه
األبيات أعالها اهتمام الشاعر بإصالح اجملتمع اإلنساين وجنده حيارب األوضاع الفاسدة
وسوء تصرّف األغنياء أمام الطبقات احملرومة ،ويدعو الناس إىل االعتناء باليتيم ومساعدته
طيلة احلياة.
الظلم
إنّ أشعار أيب ماضي أصدق صوت يعبّر عن حاالت اإلنسان يف اجملتمع وأمجل صورة تعبّر
عن معاناته وأوجاعه ،إنّه شاعر حيسّ بآالم اإلنسان ويشعر مبا حوله من ظلم وجور.
إنّ احلكام املفسدين يسعون إىل حتقيق أهدافهم ،وللوصول إىل أهدافهم هم أشدّ استبداداً
وأكثر ظلماً .إنّ أبا ماضي خرج من دياره كي يتمتّع مبباهج احلياة وعيشة كرمية وينجو من ظلم
األتراك العثمانيني واستبدادهم ،وحيصل على احلرية ،وهذه الدوافع تكفيه لكي مغادرة وطنه.
إنّه جيسّد سبب هجرة املهاجرين الذين تركوا أوطاهنم واختاروا العيش بعيدا عنها ،والشاعر
يعاين مما يعاين منه أبناء وطنه من مآسي اجتماعية ومن مشاكل معيشية ألنّه شهد بعض هذه
املعاناة يف جمتمعه خاصة ظلم األتراك ،فيقول يف قصيدة "بالدي":
ويَشْـ ـ ـ ـ ـقاى مَـ ـ ـ ـ ـوْطِين وأن ـ ـ ـ ــامُ عَنـ ـ ـ ـ ـهُ
رج ـ ــالا التُّـ ـ ـرْك م ـ ــا نَبغِ ـ ــي انْتِقااضَ ـ ــا
حَمَلنَـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـريَ ظُلمِكـ ـ ـ ـ ــم قُرُونـ ـ ـ ـ ــاً

إذاا مَ ـ ـ ـنْ يَ ـ ـ ــدفاعُ اخلاطاـ ـ ــرَ اجلُسَ ـ ـ ــاما؟
لاعَمـ ـ ـ ـ ــرُكمْ وم ـ ـ ـ ـ ــا نَبغِ ـ ـ ـ ـ ــي انْتِقاامَ ـ ـ ـ ـ ــا
فاأابْالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وأبْلاانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ودَامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(أبو ماضي)111-113 :6226 ،

من الذي يريد أن يدفع ظلم األتراك العثمانيني عن الناس ،إنّ املواطنني أصيبوا مبصيبة
عظيمة وحنن غفّل عن هذه القضية .يا رجال الترك حنن لسنا متمردين وال نريد أن نأخذ
بالثأر ،إننّا محلنا ظلمكم أعواماً عديدة إنّ ظلمكم قد بلغ ذروته ودارت علينا اخلطوب واحملن.
فهو يتعقّب جذور املشكلة ،ويرى أنّ العثمانيني كانوا يظلمون الشرق وهم سبب التخلّف
والعداوة واخلصام يف اجملتمع الشرقي ،وهذه هي األمور اليت دفعت الشاعر وأبناء شعبه لكي
يغادروا الوطن( ...املعوش ،6113 ،ص .)11وكانت من أسباب اهلجرة واآلالم اليت يعاين منها
الشعب ،هو االستعمار والظلم ،فتخلّف هذا اجملتمع هلذه األسباب ،فالشاعر يقول:
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أثاـ ـ ـ ـ ــرتُمْ بَيَنَنـ ـ ـ ـ ــا األَحْقـ ـ ـ ـ ــادَ حتّـ ـ ـ ـ ــى
هُ ـ ـ ـ ـمُ نَزَعُـ ـ ـ ــوا لِـ ـ ـ ــواءَ امللـ ـ ـ ــك مِنّـ ـ ـ ــا
إىل ك ـ ـ ـمْ يَحصُ ـ ـ ـرُون احلُك ـ ـ ـمَ فـ ـ ــيهمْ
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لايَقتُـ ـ ـ ــلُ بَعضُـ ـ ـ ـ ـنَا بَعضـ ـ ـ ـ ـاً خِصَ ـ ـ ـ ــاما
ونَازَعَنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا طاغَـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامُهُمُ الطَّعَامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وكـ ـ ـ ـ ـمْ ذا يَبتَغُ ـ ـ ـ ــونا بن ـ ـ ـ ــا احْتِكامَـ ـ ـ ـ ــا
(أبو ماضي)111 :6226 ،

يقول أبو ماضي لألتراك إنّكم عامل رئيسيّ يف انتشار احلقد والقتل بني الشعب وأنتم
نزعتم منّا احلرية وسيادة البالد وشبّت نار احلرب علينا ويقول هلم إىل مىت تقومون
بالقتال وملاذا تستمرّ هذه املعارك علينا دائما .إنّ معاناة الشاعر تبدأ بالظلم وانتشار احلقد
واخلصومة واالضطرابات والضغوط السياسية اليت فرضها العثمانيني على املواطنني،
والشاعر حيسّ دائماً مبرارة هذه اجلور واهلجرة والتشريد .فيقول الشاعر يف قصيدة "حتية
الدستور العثماين":
نَزَل ــتَ عَلـ ــى الشَـ ــرقيِّ فـ ــانْحَطاُّ شَـ ــأنُهُ
أقم ـ ـ ـ ـ ـتَ فخلّـ ـ ـ ـ ــى أهلُـ ـ ـ ـ ــه وبـ ـ ـ ـ ــالده
ثالثـ ـ ـ ــونا عام ـ ـ ـ ـاً والنَّوائ ـ ـ ــبُ فوقانـ ـ ـ ــا
فـ ــال العل ـ ـمُ مرمـ ــوق وال احل ـ ـقُّ ناف ـ ـذن

وقاــدْ ك ــانا غاـ ـصَّ الفاخ ــر غاـ ـصَّ املاك ــارم
إىل ك ـ ــلِّ ف ـ ــجٍ مـ ـ ــن خصـ ـ ــيبٍ وقـ ـ ــاحم
خميم ـ ـ ـ ــةن مث ـ ـ ـ ــلُ الغيـ ـ ـ ـ ــوم القـ ـ ـ ـ ــوامت
وال حُرمـ ـ ـ ـةن تُرع ـ ـ ــى لِغَ ـ ـ ــري ال ـ ـ ــدِّراهم
(أبو ماضي)141 :6226 ،

قد أتيت على اإلنسان الشرقي وعندئذ احنطّت مزنلته إىل األسفل ،وقد كان قبل ذلك
ينعم بالفخر الكبري واملكارم العليا واجملد العظيم ،وسكنت وقمتَ باإلقامة هنا وذلك جعله
يترك أهله وبالده ويذهب حنو كل واد رطب ويابس (صعب) ،وثالثون سنة متضي وال تزال
هذه املصائب حتوم فوق رؤوسنا وهي قد خيمت علينا مثل السحب والغيوم السوداء ،فال
العلم له مكانة سامية وال ينفذ احلق ،وال يهتم سوى مبن ميلك األموال والدراهم.
فيقول إنّكم سبب أساسي يف حتقري الناس وتقليل شأهنم ومكانتهم يف اجملتمع الشرقي
وعندما أقمتم يف البالد العربية أصبحت تلك البالد خالية من الناس وهم تفرّقوا يف كل
مكان ونزلوا مبكان فيه اخلصوبة وأيضا فيه القحط واحلرمان .استولت املتاعب واملشاكل
على اجملتمع ملدة ثالثني عاما وخيمت املشاكل فوقنا مثل الغيوم السوداء ،وال مكانة للحق
والعلم بل حيترمون املال فقط.
إنّ ظلم األتراك يزعج الشاعر يف وطنه العريب وكلّهم يطمعون هبذا الوطن وهم كانوا
يظلمون الشعب العريب ويضيعون حقوقهم ،فإيليا أبو ماضي جيد أنّ ظلم العثمانيني سبب رئيسي
يف تشريد الناس ،لذلك كان الشاعر يدعو أبناء الشعب العريب إىل توحيد صفوفهم وإىل ردّ
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الفعل ويثري فيهم الكرامة والشعور بالعزة .فيقول يف قصيدته"يا بالدي" :إنّ البالد كأمّ لكم وأنتم
أوالدها وأهل تلك البالد وأنتم صاحبها فال تساعدوا بالصّمت األشخاص الذين ظلمونا.
هي أُمٌّ لاكم وأنتُم بَنُوهَا /حَفِظاتْ عَهدَكم فاال ُ تنكروهَا /أنتُمُ أهْلُهَا وأنتْم ذاوُوهَا /ال تُعينوا
بالصَّمتِ مَن ظالامُوهَا /ذاكَ عار عَلاى النُّفُوس األَبيَّهْ (أبوماضي)611 :6226 ،

النتائج
.6
.6
.4
.3
.1
.1
.3
.1
.1

إنّ أشعار إيليا أيب ماضي نابعة من صميم قلبه ،تنبض كلّها باحلياة واإلنسانية
واألمل ،ونرى اهتمامه الكثري باخلري اإلنساين.
إنّ الشاعر يدعو الناس يف شعره إىل حمبة احلياة يف تصويره جلمال الطبيعة وحماسنها.
اجته الشاعر إىل املشاكل االجتماعية يف البلدان العربية كانتشار الفقر والظلم
والغرور واملعاناة اليت توجد أمام كل الناس.
يدعو الشاعر اإلنسان خلدمة وطنه ومساعدة الفقراء يف الشؤون االجتماعية ،ويعاجل
مشاكل اجملتمع بطريقة واعية.
يتكلّم أبو ماضي بلسان الناس معبّراً عن معاناهتم وآالمهم ،والشاعر قد أسهم يف
تغيري آراء الشعب يف الكشف عن احلقيقة.
رغما من الظروف السيئة اليت واجهها أبو ماضي ،فإنّه أسهم يف رفعة األدب العريب
وله دور أساسي يف إصالح اجملتمع اإلنساين.
ال يقف إيليا أبوماضي عند حدود الذكريات ،بل يقوم بتفصيل الوضع االجتماعي
وميتلك هذه اجلرأة والشجاعة من نظرته الواقعية إىل احلياة االجتماعية.
ال جيد الشاعر الواقعية إال من بني مهوم الناس وآالمهم يف اجملتمع اإلنساين.
إن الشاعر الرومنسي يتطرق ومن خالل حماولته إلنشاء يوتوبيات ،يتطرق إىل
الواقعية االجتماعية ،ومن هنا يتصل الرومنسية بالواقعية.

مالمح من الواقعية االجتماعية في شعر إيليا أبي ماضي
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