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تجليات اآلخر في شعر إيليا أبو ماضي
م .د .سجاد عدنان كاظم

1

ملخص البحث
الحمد هلل ربّ العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين محم ٍد وآله الطيّبين الطاهرين وبعد:
يختلف اآلخر باختالف موقف االنا منه ،ماا يياير الاى ةاورة اآلخار وعلاى هاسا االسااا ة ان عباارة عان مر ا مان
السااماا االمتماعياال والن ساايل وال ارياال والساالو يل التاان ينسااب ا ةاار مااا و مماعاال الااى اآلخاارين الااسين ها خارم ااا ،ةاألنااا
ستتخس موق ا من اآلخر بص ل االن صال والمغايرة ،ةميترك الجنسيل بين الس ور سايجع مان االنااث آخار ،والعاا اسل ،
وعلى هسا سيجر إلى الطبقيل االمتماعيل والتوم اا الن سيل وما إلى ذل .
يأخس م وم اآلخر ةن النتاج اليعري إليليا بو ماضن م وما ً مميزاً ال سيما ن اآلخر بالنسبل إليه ل يان يجسد وماو ا
حتميا لساا من صلل ،ة و يندمج مع ا تارة  ،وين ص عن ا تارة خرى ،ويجع من العاق آخراً تارةً ،ومن غير العاق تارة
خرى ،ذل مع إبداع وتميز ةن الطرح واال اء والصور اليعريل والخيال الخص والعاط ل الجياشل.
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The Manifestations of the Other in the Poetry of Elia Abu Madi
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Abstract
The other is different from the position of Alana, which indicates the image of the
other on this basis is a composite of the social, psychological, intellectual and behavioral
attributes attributed by an individual or group to others who are outside, I will take a position
of the other on the basis of separation and heterogeneity, Will make the other female, and
vice versa, and so will be dragged into social strata, psychological orientations and so on.
The concept of the other in the poetic output of Elijah Abu Madi is a distinct conceptual
space, in that the other does not reflect an inevitable existence of a separate self. It merges
with it at times, separates it from other times, and makes the intellect other, sometimes
unreasonable, With creativity and excellence in subtraction, performance, poetic images,
fertile imagination and passion.
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وقااد قساامنا البحااث علااى ال اال مباحااث وهاان  ( :االخاار القااومن،

المقدمة :

واالخاار الاادينن ،واالخاار غياار االنسااانن) ،مااع تم يااد يوضااة ماهياال

الحمد هلل والصالة والسالم على اشرف خلق هللا محمد وعلى آل
بيتاااه االط اااار وةاااحبه المنتجباااين االخياااار .ةااان هاااس الوريقااااا

مصطلة االخر مان حياث اللغال واالةاطالح ،وختمناا البحاث باأه

سنتناول ( اآلخر ةن شعر إيليا بو ماضن ) وسنحاول التوة إلاى

النتائج التان توةالل ل اا خاالل هاس الورقااا ،ساائلين هللا الموةقيال

ه ما يبنن به هسا الياعر من ةور تجسد اآلخر بالنسبل له.

والسدا .
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التمهيد:

اآلخر وتتسع ائرة معنا لييم حماوالا تتيااب ةان عالقات اا ماع

اآلخر لغة واصطالحا:

الساا" .
9

يس ر ابن منظور ةن لسان العارب ن لمال اآلخار تاأتن بمعناى

ةاالنا واآلخر ةن المعنى القريا البسايط ا ماا يقاارب االناا

"غياار" قول ا "رم ا آخاار و ااوب آخاار" .1امااا الزبياادي ةاان تاااج

واناال ونحاان ،مااا المعنااى االةااطالحن االبعااد ،وهااو الماارا هنااا ،

العروا ةال يختلف ثيرا عماا اور ابان منظاور إذ يقاول  " :حاد

ةاألمر مختلف  ،ةاذا ان الغرب هو االناا ةاليارق بالنسابل الياه هاو

الييئين وبمعنى غير  ،قولا رما آخار  ،و اوب آخار  ،ا ةاار

االخر ،واذا ان اليرق هاو االناا ةاان االخار هاو الغارب" ،10وهاسا

بمعناااى المغااااير ".2ةتباااين مماااا سااابق ان التاااراث القااادي ة ااا مااان

يايف لنا عن نسبيل المصطلة ةان المصاداق  ،وال يماان ان تااون

المصطلة معنى (الغيريل) ةنص ةاح (تااج العاروا) اان رياا

نا مطلقل مع آخر مطلق  ،ةالعمليل تبا ليل تنبئ الينء عن ن سه من

ةن ربط المعناى المعجمان باالةاطالحن  ،ومعا الم اوم ياتسا

م ل وعن قبالاه مان م ال خارى ،واليانء هناا ماا اان ذاا عاقلال

اللتااه ليءاانء الداللاال للدراساااا النقدياال الحديثاال التاان معلاال منااه

تميااز ان صااال ا عاان الااسواا االخ ارى التاان سااتاون موضااوعا ل ااس

محورا ل ا.

الساا.

وقد ور ا ل ظل اآلخر ب تة الخاء ةن القرآن الاري ةن خما

وسيايف لنا ما سبق ان مار اآلخار مارتبط باالسا

عياارة مناسااب ٍل بصاايغل الم اار نحااو قولااه تعااالى   :اَل ت ْاج اعل ْ امل اه
إلاها آا اخ ار فاتا ْق ُع اد ام ْذ ُموما ام ْخ ُذوَل ،3ومنه قوله سبحانه وتعالى ايءا:

لتاوين الساا ةتحم "

الثقاةاا والحءااراا االنساانيل المختل ال

ةورة ما للـ (آخر) .و (اآلخر) هو

ب فاتاأْ ُك ُ الط ْي ُر منْ ار ْأسه.4
 اوأاما ْاآلا اخ ُر فايُ ْ
صل ا ُ

القاةيال

ما ترى (الساا) نه مخااف

ل ا و مختلف عن ا  .والحق ن متالمل االساالم قاد اهتادوا الاى ل ا

وور ا ةن ةيغل الجماع ةان نتاين وعيارين مناساب ٍل  ..نحاو

مالئ ي ياد موانا شاتى ةان هاسا المعناى إذ تحاد وا عان (الغيار) ...

قوله تعالى   :إنْ اه اذا إَل إ ْف ٌك ا ْفتا اراهُ اوأاعاانالهُ اعلا ْيله وا ْلو ٌم آا اخلرُونا ،5

وحيااث ااان المجااال المعرةاان متغااايرا بااين (اآلخاار) وبااين (الغياار)
وحيث

وقوله ايءا  :ثُم أا ْغ ار ْوناا ْاآلا اخرينا .7"6

من ما يحي  ،بالءارورة ،الاى اةاق قااةن مختلاف  ،ةانناا

ن ء استعمال ل

(اآلخر) ةن حديثنا" .
11

وال يبعاد التنااول القرآنان ل خار عان المعناى المعجمان ثيارا ،
ويختلااف "اآلخاار باااختالف موقااف االنااا منااه  ،مااا ييااير الااى

ةااآلخر ي صا بااين الااساا االل ياال وشاريا ا  ،وماان ا ين اان ومااو

ةورة اآلخر على هسا االساا هن عبارة عن مر ا مان الساماا

ا خرى.
ا إلى ذا ٍ
اليري  ،و انه ي ص انتساب الموضوع من ذا ٍ

االمتماعياال والن ساايل وال ارياال والساالو يل التاان ينسااب ا ةاار مااا و

ةم ااوم اآلخاار ةاان القاارآن الاااري "م ااوم م تاااحن با ا معنااى

مماعل الى اآلخرين السين ه خارم اا" ،12ةاألناا ساتتخس موق اا مان

الالمل ،يصلة – بتطبيق مناهجيل التحلي الساياقن االساتقرائن علياه

اآلخاار باعتبااار االن صااال والمغااايرة  ،ةميااتر الجنساايل بااين الااس ور

– لالساتخدام بصا ت ا وحادة تحليلياال ألنمااط العالقااا اإلنساانيل ةاان

سيجع من االنااث آخار  ،والعاا

اسل  ،وعلاى ذلا سايجر إلاى

وضع ا الالن  ،وةن ةرعيات ا  ،من منظاور يتساع الزماان والمااان

الطبقيل االمتماعيل والتوم اا الن سيل وما إلى ذل .

لييم  :الحياة الدنيا واآلخرة  ،ويتسع ةن طراف العالقال لييام :
ةقبا تحديااد اآلخاار يجا التأم ا ةاان االنااا لتبحااث عاان ضاادها

العالقااال باااين خاااالق الااااون باااا ماااا ةياااه  ،والعالقااال باااين اإلنساااان
واإلنسان  ،وبينه وبين الخالق والمخلوقاا الظاهرة والغيبيل اةل"

وهسا ما سيؤول به االمر ةن رس ةورة اآلخر  ،وةن تعيين اللته

8

ومعنا  ،إلى الثقاةل التن ياون إلي اا انتمااء (األناا) و (الاساا) التان
واذا ر نااا ان ن اااتل اللاال مصااطلة اآلخاار ال يماننااا تجاه ا

تتحادث عان (الغيار) المخاالف  .ةانحن نجاد ان الحارب والعاداوة قاد

الزمل من لوازمه الءديل وهن االناا  ،ةاالناا واآلخار مولاو ان معاا ً

اتصلل سنين عديدة بين إسبرطل وا ينا؛ ولانناا نالحا  ،ماع ذلا ،

ةالصورة التن نتخيل ا عن ان سانا ال تات بمعازل عان ةاورة االخار

ن لتا المدينتين ال تريان ة ل اآلخار تصادق علاى الخصا الغاري

لدينا ،ما ان ةورة اآلخر لدينا هن بمعنى من المعانن ةورة عان

ولان ما معا ،

ذواتنا .ومصطلة اآلخار مان المصاطلحاا ال ء اضال التان تحتااج

واليااع المصااري وماان ل ا ش لا ا اليااعوب (االخاارى) ،تل ا التاان

إلااى تحديااد التسااميل ،والااى ات اااق واضااة حااول الم ااوم ،إذ يتيااظى

تختلف من م اا اللسان والدين والعا اا والتقاليد. 13

32
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وهناك خصاائص تمياز ب ا اليااعر إيلياا اباو ماضان عان غيار

إيليا أبو ماضي رائد شعراء المهجر :
يعد األ ب الم جري بياله العام تحوال بار ًزا ةن تاريخ األ ب

من اا إحساساه المرهاف بالطبيعال ،وشاعور األنساانن الساامن

العربن ،ة و نتااج خصاي متارع بالجماال و العسوبال والاسي ّخل اه

والتصااق شاعر بالحيااة واإلنساان ،ماا يتمياز شاعر بالحيويال

الاتّاب واليعراء اللبنانيون والسوريون الاسين رحلاوا عان وطان ،

والطواعيل ،و الميزة األخری التن يتميز ب ا شعر( ابو ماضن) هن

ألساباب مختل ال ،و اساتقروا ةان ياار االغتاراب ةان مطلاع القارن

ن قصائد نابعل من ةمي قلبه ،إذ ييعر

قاار ل اا و مساتمع

التاسع عير .و انل ه البال التن توطن ةي ا األ باء الم جرياون

إلي اا ن ا تعبّار عان إرا تاه و شاعور  ،ساواء ةان شاعر اإلنساانن

مدينال نيوياورك و البرازيا و األرمنتاين ،قاد ضامت

والتأملن و ةن شعر ال لس ن السي نريد ن نتحدث عن ا.

ممعيتاان

بيتان هما ( الرابطال القلميال ) ةان نيوياورك (العصابل االندلسايل)
ةان سااوباولو ةان البرازيا  ،وهمال ا واحادة من ماا ةان تااوين
مدرسل م جريل بيل مستقلل.

المبحث األول
اآلخر القومي

من برز شعراء الم جر اليامالن الاسي يتمياز  -و اان إيلياا اباو

توطئة :

ماضن ) )1957 – 1889بالتحرر التام من قيو القدي  ،واألسلوب

لع م وم القوميل م وم اشااالن غاام" "بياا متأةا  ،إذ

ال نن الطابع اليخصن المتميز ،وعمق اليعور بالطبيعل ،والحنين

تستخدم حيانا ضمن معناها التأةيلن (االيتيمولاومن) للداللال علاى

إلی الوطن ،والتأم  ،والترعل اإلنسانيل ،وبراعل الوةف وتصوير

عالقاال الناااا ماان حيااث األة ا  ،والمولااد ،تمامااا مثلمااا هاان الحااال

الحريل الدينيل ،و الغنائيل الرقيقل ةن اليعر .

عندما يتحدث المرء عن االمل الي و يل و االمال التيايرو يل  .وةان

ويقول مورج ةايدح ةان تحليلاه للياعر الم جاري ناه مازج

ثر االحيان تستخدم ةن معناها الموسع للداللل على امتدا اقلاي ماا

الاالسيايل بالرومانطيقيل مزج الماء بالراح ،وطال الواقعيل باألوان
ال ان ،و اسات مان الرمزيال ةاوياه تطيا

وساانه والحاومل التن تحام انطالقا من محور ةر ي موحد".16

النا ال ،ماا المخادراا

شاااعرنا الماادروا إيليااا ابااو ماضاان قااد شااالل هويتااه العربياال

السرياليل ةل تقع ةن أسه.14
و إذا ر ناا ن نادرا شاعر بان ماضان ،ومادنا ناه ما ّر ةان

اللبنانيل تيايالً لقوميتاه ،لاناه ماا ةان اآلخار الادين لا تاان قوميتاه

مارحلتين إ نتاين هماا مرحلال التقلياد ومرحلال التجدياد  .ماا مرحلال

عائقااا ةاان االناادماج مااع اآلخاار العرباان و غياار العرباان  ،ألنااه ساان

التقلياد ةتظ ار واضاحل ةان يوانياه األولاين (تاس ار الماضان)،

لن سااه مبااد االنسااانيل ةجع ا ن سااه متماهيااا مااع اآلخاار غياار متأهبااا

و( يوان إيليا ابن ماضن الجزء الثانن) ما مرحلل التجديد اليعري

بالتحديداا والمبانن المقيادة إلنساانيته ونجاد ذلا ملياا ةان قصايدته

و ابتااار الصاور و المعاانن الجديادة ةتظ ار ةان واويناه الثال ال

"سااما ها موةاالل بساامائن " التاان ت ااتة اةااق االتصااال بااين االنااا

الالحقل ،التن تبيّن نءوج الياعر ،السي يظ ر خاةل ةان يواناه

واآلخر إذ قال ةي ا :

(الجداول). 15
ناباء عاتيل إلى الــغبــــــــراء

حتى إذا حان الوةال رمــل بنا
و أن (تاساا) وهن ةن هسا الحمى
طـــــوبا ل ا  ،إن ــان يعل

17

ن نـائن
ةق ٌع سانبول قصــ ٌ
شن النـــــزي ب ــا خو الورقــــاء

هل ا

ــــانل مســـارح للرعـاة ةأةبحـل

لما ت ا عبــل اليعـــــــــراء

هو بــلب ٌ عبق النبوة ةن غــــــا

نيه  ،وةي ــــا نا ل الص بــــاء

ومالل لبنان  ،وقد غمر المســـا

هءباتــــه و نســــ ةن األو اء

غنشى ة ـــــــــن النسمــــاا واالوراق

33
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هسا الثرى ةن عال الألالء

18

ويجع من ةديقه رونق يتجلى ةن ةءاء اآلخر  ،ويص الى حالل
يغبط اآلخر الن ةديقه يمث االنا بين ةن قوله :

الخوري ،وهو يمث االنا الميتر ل معه ةن وساط اآلخار وهاو باال
الغرب (الوالياا المتحادة االمريايال ) وتحديادا ةان واليال تاسااا،
طـــــوبا ل ا  ،إن ــان يعل

شن النـــــزي ب ــا خو الورقــــاء

هل ا

ــــانل مســـارح للرعـاة ةأةبحـل

ومن

يساتس ر اليااعر متعلقااا االناا باس ر باال االم ( لبناان) ،

لما ت ا عبــل اليعـــــــــراء

وةااارا تءااغط علااى ومدانااه و أن ااا السااجن الواسااع  ،وإذا ببلااد
سياون نجاته وحريته :

وهااسا االسااتس ار بسااب اسااتحواذ ماااان بااال اآلخاار علااى ذاتااه ،

هءباتــــه و نســــ ةن األو اء

ومالل لبنان  ،وقد غمر المســـا
غنشى ة ـــــــــن النسمــــاا واالوراق

والغدران عراا بال ضوضـاء

تاااوين هويتااه  ،واالنااا الياااعرة  ،ةات ا قصاايدة ينتاب ااا الاثياار ماان

اَلنا الشروية والذات الغربية :

الحماسل عنون ا "إلى اليرق إنتسابن"  ،وهو يطرح اا ليجيا عان

على الرغ من السنين الطوال التن عاش ا الياعر ةان الواليااا

سؤال من انل يا إيليا ؟ ةقال :

المتحدة االمريايل  ،و خاس مان االخار الاثيار مان االةااار والثقاةااا
ا ةوب الميرق  ،منبل ومو  ،ومصنع
لان ومدانه ل يزل متآ ٍ

ي ـــــــا السائ

نا اليمـــــ

عنن مــــــــــن نـا

لغلُ ال ــــــــــــوالذ هاضــل 19لغتـــــن
لسل شاو إن شاى غيري النوى

ال يعيــــل اليـــــد ُو ةن نيا اةطخاب
غــربـــــل األمســـــام ليســــــل باغتراب

نا الارمل لو ل تـــــــغتـــــــربْ
نا السوسن لو ل ينتقـــــــــــ

إلى اليــــرق انتسابن

ما حول ا النااُ خمرا ةن الخـــــــواـبــن
ل يتــــــــوج زهــــــر ر ا عـــــــــــــاب
وبالروح ةن اليرق على تل ال ءاب

نـــــــا ةـــــن نيــــــويورك بالجــس
نا ةــــــن الغوطــل زه ٌر وندى

نــــا ةــــن لبنـــان نجـــوى وتصــابن

رـ ِّ هلـــبنـــــن لبــــال ي عــــو ةً

ولياـــــن للغير ةن االخــرى وابن

34
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ةمن المالح ان القصيدة بينل تياالا لالنا تل ةن معار

الار

قصيدته ل تاا ةلس يل عدة ،ة و ين ن ومو هميل للجسد ةان تااوين

على اآلخر  ،ةبجوابه يرس ألنا عظمل ورةعال  ،ةمارة يقرناه  -ي
نا  -باليم

األنا  ،ةلو انل لألمسا هميال لماا ةاار اليارق انتساابه وهاو ةان

العظيمل ،ويقارن لغتاه باال والذ الصالد  ،ويلت ال ةان

لسل شاو إن شاى غيري النوى
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الغربن يرتع ةقال :

غــربـــــل األمســـــام ليســــــل باغتراب

ويؤ د هسا المعنى ةن بيل آخر:
وبالروح ةن اليرق على تل ال ءاب

نـــــــا ةـــــن نيــــــويورك بالجــس
ويصااف حااال اغترابااه حااال الاااروم التاان تجنااى ماان رض ا ا
لتخاازن ةاان بيئاال الرطوباال الظااالم التاان ال تياابه ينونت ااا الومو ياال
ول سا تتحول إلى خمر ةن قوله:
نا الارمل لو ل تـــــــغتـــــــربْ

ما حول ا النااُ خمرا ةن الخـــــــواـبــن

يستس ر ما ن االنا وهن (لبنان )،بلد مع (الغوطل ) وهن مدينال

من اعالن انتمائه لليرق مان م ال ومساد ةان باال الغارب  ،ومان

سااوريل  ،وعلااى الاارغ ماان ن الغوطاال ليساال ماان ماادن لبنااان ة اان

م ل خرى ان الغوطل هن من باال الياام ونباع مان مناابع العروبال

آخر بالنسبل للبلد ،لان ا مثلل االنا ةان باال الغارب ولعا ذلا ناابع

التن ينتمن إلي ا الياعر  ،ةقال ةن ذل :

نا ةــــــن الغوطــل زه ٌر وندى

نــــا ةــــن لبنـــان نجـــوى وتصــابن

اآلخر المحت :
ولا يبتعااد عاان المعنااى السااابق ةاان قصاايدة قال ااا معنوناال بـااـ ( تحياال
اليام) قال ةن مطلع ا :
والغـــــوطل الخءراء والمحـــرابا

ح ِّن اليآم م ــــندا و ــــتابا

21

و خااس ةاان هااس القصاايدة يماادح بيوسااف العظماال الااسي قااا الثااوار
الساوريين ةان معر ال ميسالون ضاد االحاتالل ال رنسان  ،واستيا د
رها يوسف العظمل  ،وهسا ما عا إلى نعيه ور ا :
لما وى ةن ميسلون ترنشحل

هءبات ا وتن سل اطـــــــــــيابا

و تى النجوم حـــديثه ةت ـــــــــــــاةتل
وما ان يوسفُ واحدا ب مو با
ومن

لــــــــتقاوم حرشاسا له حــــــجابا
للنور غلغ ةن اليموا ةغابا

22

يأخس بمدحه ةيقول :
ليل الريــــــــــا

تعـــــــــيرنن لوانــــ ا

35

ألةـــــوغ منع ا للرئي
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و قو لل إنــــــن عــــــام ٌز عن شـــار

عجز األنام ن تل عبـــــــــــابا

شاو إلى ن ســـــــن العباب ةتيـــــــتان

مثلن ،وتصمل ال تحير موابا

ةلقد ر يل البــــــــحر حـــــــين ر يتــــه

ةتوقف مءطرب الر ى هـــيشابا

لعميد سوريا و اشــــــــــف ضـــــــرها
انـــــــــــل تــــــــئن سجــــــــينلً

وبالب

م

ةالج

ةالج

يا وية ن سن

االول ي تر

لو ل تان بيرا لانل سحابا

و يعــــــــــــل

ةارةع ل ا األخالق واآل اـبــا

نى ان ة و عقوبل ٌ

والعل

تطار نن النــوى

و عــــــل خلـــــــف البحـــــر م

خلقل يداك من الييوخ شـــبابا
طلقتـــــــــــــ ا و طـــــــرت ا سرابا

يا ةاح الحلق المص ى النـــــــدى
اليبيبل ةن يدي
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نشى ان ان وابــا

وت د من القل

حبل

واالعصــابا

وغــــــــــدا و ع هاهنا حبابا

23

قامل االبياا السابقل على مدح يوسف العظمال ةاالمنحى

ول ياتف إيليا بو ماضن بجع يوسف العظمل الساوري مماثال

ان ياون يوسف العظمل ممثال ل خار  ،لاان اليااعر

له  ،ب معا مان "مصـــــــاـط ى باشـــاـا " المصاري ذاتاا لبنانيال
تقاوم االخر االنجليزي ةيقول ةن ر ائه:

مع منه ممثال للساا  ،لاون عدو يوسف هاو الاسي ساياون اآلخار
المن ص ا وهااو ال رنساان المحت ا  ،ةات قاال االنااا الياااعرة مااع االنااا
المقاومل ضد اآلخر الغربن المحت .
بايل ولاـــن بالدمـــــــــوع الســـــــخينل

ُ
بايل بم جـــتن
وما ن دا حتى

على ام االخالق والندب مصط ى

ةقد ان زين العق زين ال ــتوة

نعا لنا الناعن ةاا ا بنا الدنــى

تميد ل ول الخط خط المروءة

وذابــــــــــــل قلـــــــوب العالمين تل ـــــ ا

وسالل موع الحزن من

مـــــقلل

م قد قءى ةن مصر عظ ات

ةخلف باال با

ةتى و بن لو ن ةن الناا مثله

ل ان علينا وقع هسي الرزيــــــــل

ولو ان ي دى ةن الن وا الر ى

معلنا ةد

عظـــــــ حســــرة

ن

بــــــــــــــــــيل

24

توغ القصيدة ةن مدح مصط ى ماال باشاا  ،ة او يباياه (بالادموع
السخينل) ب (بم جته)  ،ويص به الجزع ليقول :
تميد ل ول الخط خط المروءة

نعا لنا الناعن ةاا ا بنا الدنــى
وذابــــــــــــل قلـــــــوب العالمين تل ـــــ ا
م قد قءى ةن مصر عظ ات

وسالل موع الحزن من
ةخلف باال با
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مـــــقلل

عظـــــــ حســــرة
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ويص ا ه بااـ (زيناال العق ا  ،وزياان ال تااوة) وماان ا يص ا إلااى ذرى
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الوةف العظي ةن قوله :
ل ان علينا وقع هسي الرزيــــــــل

ةتى و بن لو ن ةن الناا مثله

معلنا ةد

ولو ان ي دى ةن الن وا الر ى
ويتءااة ممااا ساابق ان اآلخاار القااومن بالنساابل إليليااا بااو ماضاان

بــــــــــــــــــيل

ن

"االنتماااء إلااى النس ا ال ينيقاان  ،ةااان قااد شااالوا تاريخااا بأن س ا

نسبن مطلقا  ،ةنجد يجع من السوري والمصاري ناا لاه ةان قباال

سااايمنح مصاااداقيل  ،بااار ةااان المنطقااال  ،مااان بنااااء بلاااده مااان

االخاار الغرباان  ،ول ا تيااا عنااد هويتااه القومياال اللبنانياال والدينياال

المسلمين ،بينما تدل

ةن الوقل ذاتاه علاى ي يال الوةاول ألورباا،

المسيحيل ان ياون مثا هاؤالء القاا ة ذاتاا لاه  ،لاناه لا يتناازل عان

وان تياااااي هوياااال سااااامي ل شااااماليل توحااااد ال ينيقياااال مااااع اآلرياااال

هويته اليرقيل على الرغ من عييه ةن بال الغرب طويال .

والسااريانيل ،التاان هاان لغاال المااارونيين الطقوساايل  ،يربط ااا بعربياال
الساميل الجنوبيل  ،ويميزها عن ا". 25
اآلخر والمذهبية :

المبحث الثاني

وةن ظ هس األزمل الدينيل المحتدمل ةن لبنان ل يان ايليا بو

اآلخر الديني

ماضن متيرب حيثيات اا ،ةقاد انال هويال األناا الدينيال عناد اشام

توطئة :

لتءا مع ااا اآلخاار غياار المساايحن ،وهاان وقااد ةااق هويتااه بعناياال

امل ال يمنل اإلسالميل قرونا عدة ةن لبنان مسقط ر ا الياعر

و أنه يصنع لن سه ينا مديادا لننساانيل التان تياا ماع اآلخار ذاتاا

الم جري إيليا بو ماضن  ،و ان على ر ا النسق الثقاةن الم ايمن

واحدة  ،ةر يته للادين ر يال مختل ال  ،ةاال نااا نارى ذاتاه تباان ةان

هو القرآن ،ال سيما ةان الجانا اللغاوي  ،ماع ا عااء مسايحيو لبناان

ظ اندمامه مع اآلخر الدينن والمسهبن  ،وةن هسا السياق يقول :

وه

وسائل ٍل  :ي المساهــــ مسهبــــــن
و ش
ي نب ٍّن ُمرســـ ٍ قتــــدي بـــــه

ان ةرعا ةن الدياناا م ةال

ب مرس
و ِّ
ي تا ٍ

عنــــدي األغلى ؟

وإن م ش  ،شإال ان ةن عنقه ش
غال

ةقلل ل ا ال يقتنن المرء مسهبـــــــا

ّ
خــــــــال
تقــــــيد خــــــــمرا وتءــــــــبطه

ةما مسه االنســــــــان اال زمامل
ةان ان قبـــــــــحا ل يبدله لون ا

ممـــــاال ،وال نبال إذا ل يان نبال

نه

هو الاائن األسمى وشرعته ال ءلى

نا آ من ــــــــــان يحس

و ن له األخرى إذا ةام و ةلشى

و ن له الدنيـــــــا التن هو بعءــــ ا
تتلمسا لننسان ةن الدهر حقبلً
ُ
ن انن عن قت الــن وا وعندما
وذم إلن الرق

ةــلــقــنــنـــن غـــيــــــا ً  ،وعــــلــــمنن م ال
ر ى غرة منن تعل بن القــــــــــــتال
وة شو لر ظلما ةيه تمــــجيد عدال

استــــــرقنـن

ةن األبياا السابقل يطرح الياعر آليل التصنيف الدينن وي صا

26

عليه بينء من االست زاء ال سيما انه يجي عن يانته بمخال ل اةاق

الاادياناا الااى مااساه وةااروع  ،ولعلااه يااأتن ب ااسا التسااا ل ليجعلااه

التوقع ةيقول ( :ال يقتنن المرء مسهبـــــــا)  ،وييبه الحالل المسهبيال

وسيلل لطرح االنا مقاب اآلخر من م ل  ،ومن م ل يطرحه ويلماة

التن تنتاب اآلخر بأنه زمامل الخمر التن تسه العق  ،ويؤ اد ان
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ت اياار الااسي ااان ييااابه ت اياار اآلخاار االنسااانن بااالتمحور المااسهبن
نا آ من ــــــــــان يحس

ان خاطئا ةقال :
هو الاائن األسمى وشرعته ال ءلى

نه

و ن له األخرى إذا ةام و ةلشى

و ن له الدنيـــــــا التن هو بعءــــ ا
ومن
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د خطأ تصوراته بممارسل حجاميل ةن قوله :
ةــلــقــنــنـــن غـــيــــــا ً  ،وعــــلــــمنن م ال

تتلمسا لننسان ةن الدهر حقبلً
ُ
ن انن عن قت الــن وا وعندما
وذم إلن الرق

ر ى غرة منن تعل بن القــــــــــــتال
وة شو لر ظلما ةيه تمــــجيد عدال

استــــــرقنـن

وبينء من التيابه يطرح مرة خرى عقيدته ل خر ةن قوله :
ح ٌّر ومــــــسه
إنن ألغء
وح

حــــــر مــسهبن
للاري يـــــــنوشه

ما نل بالغاوي وال المتعص
من ونـــهُ و ل من ل يغءـــ

27

خصمن و رح

ب لو نـــــه
مـــــــــــ س ٍ

ش غير م سب

حـــ ُّ األذيل من طباع العقرب

يأبى ةؤا ي ن يمي إلى األذى

او ننن رضـــى بــــــبرق خولًّ

لـــــــن ن ر ش مســــاءةً بمســـــاء ٍة

ةن س ِّر  :يا ليتنن ل ذن

حس المسنء شعور ومقاله

28

29

ويتءااة ماان األبياااا السااابقل ان الياااعر تناااول اآلخاار ماان الحيثياال

والرحماااال  ،وعاااادم األذى  ،وعاااادم ر االساااااءة بمثل ااااا)  ،وب ااااس

الموضااوعيل ال الساتياال  ،ةماان الج اال االولااى علاان ان مسهبااه لااي

المنظومل التان ترتااز علاى االخاالق ونال اعتقاا ا و ناا اليااعر ،

المساايحيل الاا ولياياال  ،با ةاانع لن سااه مااسهبا ً آخاار ،وهااو (مااسه

وبعاد ذلا ماان سايخال ه ب ااسا االعتقاا الاسي قوامااه العما االخالقاان

األحرار) حين قال ( :ح ٌّر ومــــــسه
ذل اعطى معاايير تياا

سياون آخر  ،ولان لن ياون اآلخر ضدي لانه تع د ةن ابياته بعدم

حــــــر مــسهبن)  ،وبعد

األذيل حين قال :

ينونال مسهباه وهان (الاارم  ،والت اسي ،

حـــ ُّ األذيل من طباع العقرب

يأبى ةؤا ي ن يمي إلى األذى

الا ريل ،وال ي المعتقد السي يتيبث به اآلخر  ،ومرمع ذل واقعاه

اآلخر والعدمية :

الن سن وال اري المتأزم  ،ومن ذل ما قال :

ةن حوار الياعر مع اآلخر الدينن واآلخر الال ينان ينطلاق مان
واقااع عاادمن  ،ةل ا يعااد ي مااه ر ااائز الثاباال الاادينن وال التيااايااا

وملشل حتى من األحـــباب

سئمل ن سن الحياة مع الناا

ضجرا من طعم ا واليراب

وتميل ةي ا المــــاللل حتى
38
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ومن العـــــابدين ــــــــ ش إلـــــــــه
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ومن الااةــرين بـــــاألربــــاب
ومن السامدين لألنصاب

ومـــــــــــــن الــــواق ين األنصاب

30

ةمنطلق الياعر العدمن منطلق ن سن ماا الحظناا ال سايما وهاو
يؤ د ذل ةن قوله :
وملشل حتى من األحـــباب

سئمل ن سن الحياة مع الناا
ةسؤمه من الحياة انجار الاى ساؤمه مان متعلقات اا الما يال والمعنويال
وانجر ذل لرةءه اآلخر الدينن والال ينن ما ةن قوله :
ومن العـــــابدين ــــــــ ش إلـــــــــه

ومن الااةــرين بـــــاألربــــاب

ويصااور رةءااه بم ارقاال غريباال بااأن الااسي ي عا شاايئا ً ،ويأخااس ور

اآلخر واَلخالق :
ي تر

االنصاب حاله حال عابد االنصاب  ،ة و يحرك اآلخر على رةا"
عبا ة االنصاب من م ل  ،ورة" الوقوف ماتوف اليدين من م ال

الياعر ان هنااك آخار يارة" الحا  ،وي اد بج ان ،

وال يروقه ين المحبل واالنسانيل :

خرى .
قال قـــــوم ن المــــــــحبـــل ـــ
ش
إن ن سا ل ييرق الح

ويـــة بع" الن وا ما غباها
هن ن

ةيــــ ا

يُّ شـــــــن ٍء مـــــــــ نش ٌ ولــظـــــــاها ؟

خــــــــوةونن مـــــ ن ولــــــظــــــاهــا
لي

عند اإلله نا ٌر لسي حــ ٍ

نا بالح قد وةلل إلى ن سن

ل تدري ما معــــــناها

ونـــــــــار اإلنســـــــــان ال خـــــــــياها
وبالـــــــــــــح

تيتم االبياا على الثنائيال الءاديل باين الخيار واليار  ،والحا

قــــــــــد رةـــــــل الــــــــله

31

اآلخر مقوض الوحدة الدينية :

والااار  ،والعقاااب والرحماال  ،وتنتصاار نااا الياااعر الخياارة المحباال

من المعلوم ن الوضع السياسن والادينن ةان لبناان ينتاباه التاأزم

الرحيمل  ،على اآلخر اليرير الاار المعاق  ،ة ن االبياا السابقل

مس تأسسال الدولال اللبنانيال الحديثال  ،وهاسا بالنتيجال ساينعا

علاى

رسالل اخالقيل عظيمل وظ ا من خالل ةراع األنا مع اآلخر .

ذاا الياااعر ،ةنجااد ناقمااا ماان اآلخاار الااسي ال ياارى ةاان لبنااان إال
السياسل والطوائف  ،ةات قصيدة عنون ا "هللا حامن لبناان" و أناه
ب سا العنوان يباين عجاز ماام الوضاع المتادهور الاسي ساببه اآلخار
المتخلف  ،ةيقول :
ويــــظ

غيري يرا سياســل وطـــــوائ ا
ويروح من إش اقه يبان لـــــه

يـــزع ُ نــــه رائــيـــه

لبنان نل حق ن تبايـــه
ما ام منه الطرف غير نزيه

ال يس ُر الحسن النزيه لناظر
اآلخر عابد المال :
يصور الياعر آخر ينيا ً لان بر يال مجازيال  ،وهاو ذلا الاسي
ال يؤمن برب وال رسول سوى بالمال وما يؤول اليه ةيقول :

39
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روحا تؤاسيــــ

يا عابد المال ق لن ه ومدا به
حتى لم  ،يا ةاح  ،تخ يه وتطمـر
تحرم الن
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و روحا تؤاسي ا

أنـــما هو ســــــوءاا تـــــواري ا

ا ل ــــا ُخلـــقل
لسا ٍ

نظر إلى الماء ش
إن البسل شـيمته

ول تصاحب  ،يا هسا  ،لتؤذي ا
يأتن الحقول ةيروي ا ويحييــ ا

ةمــــا تعـاــــر إال وهــــو منـحب

والن

الســــجن للمـــــاء يؤذيــــه وي سد

الماء تحايه ويحايـ ا

والسجن للن

يصااور الياااعر اآلخاار الطماااع المسااتغ بااـ (العابااد للمااال) ،

يؤذي ا ويءني ا

33

المبحث الثالث

ويصااور ان طقااوا هااسا العابااد ماان خااالل طماار للمااال واخ ائااه ،

اآلخر غير اَلنساني

وييقن ن سه حتى ال يصرف من ماله  ،ويحاول اقناع اآلخار العاباد

توطئة:
ال ش ان الياعر إيليا بو ماضن ان متميزا ومبتارا  ،ول ييأ

للمااال ماان خااالل تبصااير علااى مناااةع الااارم  ،اذ ينباال اارم الميااا

ان يسر على ما سار علياه سال ه ،ةااان مماا يمياز شاعر ناه يرتقان

نباتا ،وييبه سجن المال بسجن الماء اذ باطالقه تع الحياة .

بالسواا غير العاقلل إلى منزلال الاساا العاقلال ،ويتنااول هاس المزيال
بحرةيل وإنماز ،ويسع ه على تمياز عماق ةاار ال لسا ن  ،وابداعاه
السهنن المنطلق من تجربته اليعوريل الغنيل .
ومما نجد ةن شعر من تحاور مع اآلخر غير االنسانن قصايدته
(السماء) ،إذ قال ةي ا :
إال النعـــــوا واالسمـــــــــاء

ال تسلنن عن السماء ةما عندي

ُّ شن ٍء وعند قـــــوم هبــاء

هن شن ٌء وبع" شنء وحينا

مرو ٌج ةســــيحل خءــــــــــــراء

ةسماء الراعـــــــــــن ما يتمناها
تلـــــب

التبر مئــــــــزرا ووشاحا

بدا ةن نءارة ال يجــــف العيـ

لما شرقل وغابل ذ ــاء
ـ ةي ا  ،وال يغي" الماء

34

35

يجع ايليا ابو ماضن من السماء ذاا مج ولال الماهيال وال يملا

يجع من اآلخر غير االنسانن متياال لما ينطق به السهن من ر ياا

معرةت ا اال ما تعلق باالنعوا واالساماء  ،ويباد بعاد ببياان النعاوا

ق على الييئيل ب اعطى للسماء شايئا ً مان المالماة
تجاهه ،ة و ل يب ل

التن الزمال ذهناه ،ة ان شانء تاارة وال شانء تاارة خارى ،و أناه

االنسانيل ةن قوله :

تلـــــب

التبر مئــــــــزرا ووشاحا

بدا ةن نءارة ال يجــــف العيـ

لما شرقل وغابل ذ ــاء
ـ ةي ا  ،وال يغي" الماء

ولع السماء تمث المج ول الاسي يساعى إلياه ا ذي ةءاو ٍل ال

ال ي تأ ان يطلق وحيه تجاه ا  ،وةن القصيدة التاليل نجاد ذواا عادة

يرتوي ومان ساؤال الماهيال والوماو  ،ةالساماء اساا تمثا اآلخار

تجسد اآلخر غير االنساانن ةان شاعر إيلياا  ،ةقاال ةان قصايدته التان

طرقل ثيرا ةن شعر إيليا بو ماضن  ،ذل ال ءولن الن  ،السي

عنوان ا "حنين الياعر ةن السماء":

40
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رآنن هللا ذاا يـــــــــــوم

ةن األر

ةل لر ش
ق وهللاُ ذو حنـــــــــان

على ذوي الءر والعنـــاء

وقال لي

الــــــــــــتراب اراً

لانشنن ل

لليعر ةارمــع إلى السماء

زل حــــــــزينا

ةاستغرب هللا يف شقى

بان من اليقا ْء

و ش ملـــان عــلى ال ءــــــاء

وشا ةوق السماك بيـــتن

ماتئ

الروح ةن العـالء

ةن عـــــــال الوحــــن والسـناء

وقـــــــــــال ما زال آ مــــيا

يصبو إلى الغــــــيد 36والطالء

مع الياعر من الاساا اإلل يال ( آخار)  ،وهاو ذاا عاقلال غيار
إنسانيل  ،ولي
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يعتناان ب ااسا العبااد  ،و ااسل يء ا ن للااساا االل ياال بعاا" المالمااة
االنسانيل ما ةن قوله :

مثلاه شانء  ،وةان ميا ٍد عرةاانن يصاور اليااعر

ن سه و أن له مع الساا االل يل عالقل الو التن تجع من هللا تعاالى
ةاستغرب هللا يف شقى
ولع تناوله للساا االل يل ب سا اليا السي قد ي

ةن عـــــــال الوحــــن والسـناء

وةف
منه سوء
ٍ

وةن قصيدة خرى اسم ا (الروح) وهان ماهيال متحيارة تقاع باين

هلل عز وم  ،لان مبتغا ايصال ةارة قرب العباد مان رباه  ،لينازل

االنا واآلخر من م ل  ،وبين االنا االنسانيل وغير االنسانيل من م ل

الرب من ملاوته ليعتنن بسل العبد اليقن .

خرى  ،قال ةي ا :

روحن التن باألم

ةن الغاب مث الظبيل القمراء

انل ترتـــع

تقتاا بالثمـــر الجنـــــــــن ةتيبع

ويب ُّ غلشت ا رشــــــاش الماء

نظرا إلي ةأةبحل ال تقــــــــنع

بالماء واالةيـــاء ةن الغبراء
إةغا ها لــ

تصغن وتنصل والحمامل تسجع
نالح من االبياا السال ل ان الياعر مع روحه التن تمث ذاتاه

لي

للورقاء

39،38

(الظبيل القمراء) لان ا ل ت قد انسانيت ا إذ إن ا ال تنتاب اا القناعال ةان
قوله :

منزلل اآلخر بالنسبل إليه  ،و عطاهاا ةا اا ال انساانيل ةان وةا ا

بالماء واالةيـــاء ةن الغبراء

نظرا إلي ةأةبحل ال تقــــــــنع

ةل ا ن ل األةاعن  ،ول ا لسع السبــــــــاب

وةن قصيدة خرى مع اليعر مان النباتااا آخار مجسادا ذاتاا غيار
إنساانيل  ،وهاسا النباااا هاو "العليقال" ،شااجيرة شاائال متسالقل يصا

و ذاها ةن ساونن ،أذاها ةن اضطرابن

ارت اع ا إلى ربعل متار  ،ويص ا ويقول :

وهن القيد لساقن ،ولجـــيدي الســـخاب

ك الحراب و أظ ار العقــــاب
ذاا شو ٍ

ق ال نءا ٍل وو ـــابن
ةاأن ا ةن عنا ٍ

ربءل بالغاب اللص  ،ل ت ٍ واستــالب

40

41

ويجساد اليااعر ب اس القصايدة ذلا النبااا علاى اناه آخار متاوحل

ةنل عن ا حر وم ن ،ةتصدا لثـيابن

اسر محتال ةأعطى له ة اا تدل على  ،ةت  ،استالب  ،عدوانه

ب تلشقتــــنن بناب
لما ةلــــل من نــــا ٍ

(الحاااراب  ،ظ اااار العقااااب  ،اللاااص  ،ل اااا ن ااال االةااااعن  ،لساااع
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الااسباب .. ،الااخ ) ،وعلااى الاارغ ماان ان االخاار غياار انسااانن لااان

ةمتى تنجو من األسر وتنجو؟ لسل ري

الياعر ل يجسد بالص اا البيريل ةن ة ل ( اللص  ،واالستالب)
والمؤذيل  ،ولع هسا االخر غير االنسانن هو قنع عن آخر انساانن،

اآلخر با بير من االسئلل  ،ويجي عن ن سه بأمابل مان لا يصا

تاوارى اليااعر عان ذ ار بيانء مان الرمزيال ليعطان المتلقان ةقاا ً

لنتيجل ةيقول (لسل ري).

واسعا ً بالتأوي .

الخاتمة :

) االخر النسابن بالنسابل لاه  ،ةاناه

يعد إيليا و ماضن من اليعراء الحدا يين الاسين ماد وا بالياعر

آخر ما ام ل يواري مسد الثرى ،وما إن يواريه ةسيصير له ذاتا،

العرب ان الياانء الاثياار  ،ونجااد ذل ا ةاان راسااتنا لليااعر ن االخاار
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