
  
  
  

  ٣٥ -١٩صصم، ٢٠١٠/ش. هـ١٣٨٨، شتاء ١٣جملة اجلمعية العلمية االيرانية للغة العربية و آداا، فصلية حمكمة، العدد 

  
  يماضیابإيليا ام وي اخلنيالذّهول والغموض ب

  ١شالی انريپی ر علودکتال 

  امللخص 
  وکأنهصدره و بالهيف ش  يجي ما  نيبيو  ة و رموزها و عللها ولغزها،     ياکشف احل يقرض الشعر ل  يام  يعمر اخل ان  

 و شـر  ريمن خ صدر مينيکلّ ما یّ عل  کتبت يا اهليو انت «:   و خرج منها مرغماً ا کارهاً يدخل هذه الدن  
م و تعـرف  إنک تعل!  ؟عنها إلّا لغزاً ا و رحليتيهذه الدنی لي إس قدوم يأل !هذا الوجود فأنا ما ذا أفعل ؟      يف  

 هذه األسئلة الـصعبة      و  مثل      »!صدر منا خارجٌ  من حکمتک ؟      يکلّ  ذنب    أأقوم ا، فلهذا      األفعال اليت 
ة يم البشرالآلِلأاجل إنساين يعشعره موضوعات تصبغ بلون ي حيث  جند يف ماض ايب أيضاً يف خلجات إيليا تدور

ام يبفلسفة اخلا هيأنه کان متأثِّراً فاليدع جماالً للشك بمما ، اة و املوتياحل أسرار   زاءإاً و متسائالً    ريقف متح يو  
لغازه و االبتعاد عن    أالوجود و   يف أسرار    باملالذ   التمتعام من   يبه اخل ي  نادياته إننا لنجد عنده کل  ما        يرباعيف  

  . شبح الغد و الفناءيف  ريالتفک
  

  .  الغموض،الذهول، يابوماضإيليا  ام،يعمر اخل: ةالرئيسات فردامل

  
  املقدمة  

ـ ٥١٧-٤٣٢ (اميأنّ عمر اخل  ی   عل يةخيتتفق الوثائق التار    من علوم زمانه و هو      ريکثيف    قد انفرد   )  ه
يف  هتذاع صـي  ة الشعر فقد    ياما من ناح  ،  ه أعظم ية ف ية و احلکم  ي العلم يةلکن الناح ،  فيعن التعر   غين

ي  من باحثريعتقده الکثيهذا ما ، اتين قاموا بإنشاء الرباع ع م يمجی  ألنه برز عل  ،  اتينظم الرباع العامل ب 
  .  األدباللغة و
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ـ ه لتعر ريضـم يف    عترب ما   ك، ي الم والشکو هواجس من اآل  يف    ها  ي الشاعر ف  صاغ ـ يف ذات ي  و  هت
حسن وجه،  أنهما ب ي ب ؤمالتالي يف      الشعر و الفلسفة و السع     نيق ب يالتلفيف    ة و عمل    يته الفلسف يشخص

ـ الرباعيف  مما اَصبح سبب اشتهار الشاعر و کون بعد، ين مسبوقاً قبله وسوف ال  کيمل  مما   ات هـو  ي
 اليت  عةيالطب أسرار    و املوت و البقاء و       ةقين و اخلل  ياة و التکو  يها حول الکون و احل    ي ف ية العال نياملضام

 و املطمئنة   اناًيرتابة أح ها حاالت الشاعر املضطربة و امل     يفهيث تظهر    قلوبنا   نيکن لنا أن نبصرها بأع    مي
  . ناً آخري و متناقضاً و مرتاباً حناًينهما موقناً و موحداً حيول بجيهو ی ناً آخرأيح

عتقـد  يکما  ي،  ماض  يبإيليا أ املعاصر  الشاعر العريب ی  ه و جنده بعد تسعة قرون لد      يهذا ما نعثر عل   
ـ   إيليا   قفي. قاًيا عم ام و تأثّر    يات اخل يظهر أنه قد قرأ رباع    ي. فکارهأباحثو   م العنـد اآل  ي  ابو ماض
ام حلظـات  يداً من فلسفة اخليصور الشاعر تقل، ياًريعة مذهوالً و متح ياة و الطب  ي و الکون و احل    يةالبشر
اهـول اخلالـد و   يف  عامل األحالم متطلعة ی  قظة ال يطلب من نفسه اَن تفر من عامل ال       ية و قلق    ريح
ها و يخذ منها اَمجل ما ف  يأاة  يفتح قلبه للح  ياً من ان    ريد خ جي فال   تهريالتخلص من شکه و ح    ی  لی إ سعي
  .  الطرف عن کل شرورها و آالمهاغضي

  
  : امليزات املشترکة يف  حياة الشاعرين -١

عند العرب  ی  اميام عند الفرس و اخل    يم املعروف باخل  ين عمر ابوالفتوح بن ابراه    ياث الد يم غ ياحلک
  : قائالًاته يبعض رباع  يففسر بنفسه هذا اللّقب إذا ي

  واحترق  فجأةم کور الغيف        م احلکمةيط خيخيکان ی ام الذيوقَع اخل
   ١صايو باعه دالل األمل رخ      رهـوقد قرض مقراض االجل طناب عم

  )١٧٦، ص ١٩٦١اخليام،(
 چهار «لکن مؤلف کتاب  ،  خ وفاته يتاريف    الده کما اختلفوا    يخ م يتاريف    فقد اختلف الباحثون    

 قـد : قوليام  يکان تتلمذ عند اخل   ي  الذي  السمرقندي  العروضی  النظامی  امحد بن عمر بن عل    » مقاله
ـ ٥٣٠(ة  سنيف  زرتُ  قربه     فتح ،  )١٠م، ص   ٢٠٠٠رامی،  . (أربع سنوات بعد وفاة أستاذه    ی  أ) ق.  ه

 بأهل العلم و     معدن العلماء و الفضالء حافلة     يةنة فارس يمدي  سابور و ه  ينيف    اة  ياحلی  ه عل ينيام ع ياخل
يف  ربوعهـا و ترعـرع      يف    نشأ شاعرنا   ،  تسحر العقول و جتذب القلوب     اليت   ةيعيذات املظاهر الطب  

                                                                                                              
  ی غم فتاد و ناگاه بسوخت در کوره      دوخت مه های حکمت میيام که خيخ ١

  )٤٨ ص  ،١٣٧٣،اميخ(  دالل أمل برابگانش بفروخت         عمرش بربيد  مقراض أجل طناب



  ٢١  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

ـ ی  نته شت يفضالء مد ی  ه درس عل  ؤأوساطها و ملّا امتدت قامته و عالبه شبابه و سطع ذکا           ع و  ياملواض
الـصراف،   (عـصره يف  نله أحـد  يباً من العلوم و الفنون مل ية نصيا مث نال جبهوده العلم   يخمتلف القضا 

ـ  أوس  يمطانإيليا  ام ولد يالد عمر اخل  يبعد تسعه قرون من م    ) ٤٧م، ص   ١٩٤٩ جنـد بعـض   ي، بو ماض
امتناع الشاعر  ی  عود ال ي كته ولعلّ مرد ذل   رين کتبوا س  يقوال الذ يف أ  والدته   ةد سن يحتديف    االختالف  

يف  عـددها الـصادر   يف  يةوتريالب» اةياحل «دةيتذکر جر. )١١، ص التا ،سليم. (اتهيث عن حيمن احلد 
، التا ،طالب. ( م ١٨٩١ أِنه ولد عام     نيالدکتورطه حس ی  ر و ي  م١٨٩٤ أنه ولد سنة     ٢٤/١١/١٩٥٧

 إيليـا   ولـد ) ٥٠٤ص  التـا،    ،خفاجی (م١٩٥٧ ةسن» ايليا «خ وفاة يدباء تار دد األ حيو  ) ٣٢-٣٠ص  
ی  الذنيبالقرب من جبل صن   » ايبکف«و جارة     لشمايلالتابعة لقضاء املنت ا   » دثةياحمل «ةيقري يف   ابوماض

ت علم دخلـها و أتقـن   يدثة اول بيته روعةً و مجاالً، کانت مدرسة احمل  يه و مخائله و أود    يزادا رواب 
  .)٥٩٠ص ، ١٩٨٦الفاخوری،. (لهيمن مناهل العلم و نال من علمه ما استطاع نی القراءة و الکتابة وسق

  
  :األسفار -١-١

ضة احلـج لکنـه     يفری  ؤديت اهللا احلرام و     يحجّ ب يالعرب ل وبالد   فارس   نيام برحالت ب  يقام عمر اخل  
ذلک العهد و لکن بالرغم من يف  اکثر بلدان العامل املتحضرة     ی  و سافر منها ال   ،  ابهإيمکث ببغداد عند    
قـد  ) ١٨رباعيات اخليـام، ص    ،  رامی. (مسقط رأسه و مراح شبابه    يف  اته  يمعظم ح ی  تلک األسفار قض  

  عمره ی مِضی شبهها الية رحالته و يفيکی اته اليبعض رباعيف أشار شاعرنا 
  ـاِن إن أهِلک ببغداد أو بلخيـو س      سؤيأو  رق يليـفَلـضي ، ميرـمإذا الع

  ١سلخی و منها إلي ضميغــرٍة ی إل        فَقُم واحسها فَالشهر کم بعد سلِخِه
  ) ٢٩،ص ١٩٦١اخليام، (

ة أفکاره قبل إلقـاء     ياة و سنحت له الفرصة لتقو     ياحليف  دت هذه الرحالت جتاربه اخلاصة      فقد زا 
ثالثة أوطان، کانت لبنان وطنه االول و    يف  عاش  ی فقد   ابوماض إيليا   أما. سابور دائماً ينيف  رحل إقامته   

ـ أن  ی  هذاألمر ال ی  أد،  داًيکن ج يمل    لکن وضع أسرته املايل   ،  مالعب صباه و مدارج طفولته     سمح ي
ابـو   إيليا   شدی   من جهة اُخر   كجة للفقر و الشقاء من جهٍة  و جور األترا         ياهلجرة  نت  باألب ألوالده ِ  

                                                                                                              
  مانه چو پر می شود چه بغداد و چه بلخيپ     ن و چه تلخيريچون می گذرد عمر چه ش.١

    از سلخ بغرة آيد از غُرة بسلخ              می نوش که بعد از من و تو ماه بسی 
 )٥٤، ص ش.هـ١٣٦٩، ، عمراميخ(
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ة مصر  ينفسه من آمال، فکانت اسکندر    يف    تلج  خيقق ما   حيعامل آخر و    ی  هاجر لبنان ال  يرحله ل ي  ماض
ة عشرة من عمره، ترعرع     يادآنذاک احل  إيليا   بلغيکن  يمل  ) ٢٩، ص   م١٩٩٧،  املعوش (.قصدهاة  ول بلد أ

م، ١٩٩٨مـريزا،   (ةية و الفکري موهبته األدب  كفتفتحت هنا ی  ة الفکر يحضن مناخ االسکندر  يف  شاعرنا  

و طبعه  » يتذکار املاض  «وان أمساه يشبه د يف  ة  ياالسکندر يف   قرض من الشعر  يمجع شاعرنا ما    ) ٢٠ص
  ).٥٠٧، ص التا ي،خفاج (١٩١١عام 

د يات املتحدة کعامل جد   يالوالی  مصر ال يف  ه بعد اَحد عشر عاماً مضاه       يرة ف مثّ حترکت نوازع اهلج   
ـ هذه الفترة کان يف  ) ٥٠٧، ص م٢٠٠١ ،اجليوسـی  (. م ١٩١١عام ی نة سنساتيو حطّ رحاله مبد   ر مي
د يالعامل اجلد يف  دث  حيما  علی  طّلع  ي و   يةدبأ من آثار    يهلإصل  يطالع ما   ي املتعددة و    يةبالتجارب النفس 

ـ يبتغيالتوفر له ما ی أنّ سنساتی إيليا ثُم رأ) ٣، ص التاحتی، . (اةياحليف زداد اختباراته   فت مم عـام  يه ف
خر، کـان   آمکان  ي  أيف  ها اکثر عدداً منها     ية ف ي العرب يةث کانت اجلال  يورک ح يويشطر ن   م ١٩١٦

ة بـل انـصهرت   يضارة الغرباحل بمتأثراً إيليا کني خصباًمل  كوريوينيف  من الشعر و النثر       انتاجه االديب 
اخلـوری،   ( بناِء أو نـشاز    رياً متحداً من غ   جيعماقه و انطبعت بطابعه و کونت مز      يف أ ة  ياحلضارة الغرب 

  ) ٨ص م، ١٩٦٨
األوساط حتی استقبلته  م و ما إن دخل لبنان     ١٩٤٨ل عام   يبلده لبنان بعد انقطاع طو    إيليا  مث زار 

ـ   ) ٩٣، ص   م١٩٩٧ املعوش، (.االستحقاق و األرز  ي   وسام ية و منحته احلکومة اللبنان    يةالثقاف ی مث عاد ال
  . عاماً نية و ستيناهز مثانيجوار ربه عن عمر ی انتقل الی حتی و األدبيف  املهجر و تابع عمله الصحا

  
  :  بعض ميزات العصر-١-٢ 

ـ ٤٤٧ام بدخول السالجقه بغداد سنة      يبدأ عصر اخل  يه  يخيبعض الوثائق التار  يف  مما جاء    والدولـة  .  ه
جـان و بـالد   ييو آذرباوالري  خراسان و کرمان    ی  ة من األتراک الغز بسطت سلطاا عل      يالسلجوق

ـ ١٣٧٨ ،صفا. (یمن و فارس أواسط القرن اخلامس للهجر      يالروم و العراق و ال     ) ٦٥ ص   ،٢ ج   ش،.هـ
ن يون الـذ ي و الباطنمن جهةي هددون العامل االسالميهامجون الشرق و  يون  يبيهذا العصرکان الصل  يف  

 ،الـصّراف . (ی من جهة أخر   ني املسلم نينشرون االحلاد ب  يو  ی  سعون هلدم االسالم و العامل االسالم     ي
العـامل  يف  س املـدارس    يتأسی  ة ه ية العلم يزات عصره من الناح   ي م لکن من اهم  ) ٦٥ص  م،  ١٩٤٩
هـذا  يف   مدارس منظمة لکن     هايهم ف يکن لد ي مل نياملسلمی  ربعة قرون قد مرت عل    أکانت  ی  االسالم

ام ممن  يکان اخل ،  اجلوامع و املساجد  يف    إنشاء املدارس و املکاتب و اقامة احلفالت        ی  العصر اتجهوا ال  



  ٢٣  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

عندما نشأ و   ي فإنة   ابو ماض  إيليا   أما) ١٠٨نفس املصدر، ص    . ( فدرسها ينيونانيشغف بآراء الفالسفة ال   
م مـن  ياجر فوج عظفه يةن البلدان خاصة البلدان الشرق    م ريکثی  عل، كان األتراك قد سيطروا      ترعرع

العـامل  ی  ن ال يو القرن العشر   عشر   القرن التاسع ، يف     ايخصوصاً من لبنان و سور    ،  ةيابناء البالد العرب  
  معـاً نيلـسبب ل انتجاعاً للرزق و الـبعض الثالـث   م من جور األتراک و بعضه  هرباً مد بعضه ياجلد

کـا  يدول امريف   و ةات املتحـد يکندا و الواليف و ألقوا عصا رحاهلم  ) ١٥ – ١٤، ص   ، التا الناعوری(
ـ الواليف  ) ٨، ص   التـا خفاجي،  . (ة و بانتقاهلم نقلوا معهم لغتهم و ثقافتها و تراثها و أدا           ياجلنوب ات ي

کانت تشهدها تلـک     اليت   ةية و األدب  ي من مظاهر النهضة الشعر    ريالکثی  علي  املتحده وقف أبو ماض   
نشر البعض  يف    و عمل   ) ٢٢ص  م،  ٢٠٠٥ی،   ماض وبأ (ذه احلرکة ي   آنذاک و تأثر ابو ماض     دالبال

الرابطـه  ،  ةيالعصبة األندلس ية،   مثل الرابطة القلم   يةاجلماعات األدب يف   كمن اجلرائد و الصحف و شار     
  . )١٠٦-١٠٧، ص التاخفاجی،  (َ...ة و ياألدب

  
  : املنهج الشعري-١-٣

 نظم الشعر منهجا وأسلوباً خاصاً خالفاً ملا کان مرسوماً و متداوالً          يف  ام  يمر اخل م ع يج الشاعر احلک  
و ما خاطب أَحداً    ،  شه معهم يرغم تعا  ل بعض من املال   ي لن اًريما کان مادحاً ملکاً أو أم     . عند الشعراء 
ـ  األدب   أجـواء يف    لّق  حينما کان   يفه ب يه أو لعداوته أو لتعر    الشعر لذم يف  من البشر     األدب  و  ريبالع

الصراف  (سه و مشاعره  ي عن أحاس  ريالتعبيف  کان منفرداً   . اخلاصة يةقرض الشعر بلغته الفلسف   ي ي الفارس

تعبر عن شعوره أحسن     اليت   اتهيرباعيف    نحصر  ی ي و البحث عن منهجه الشعر    ) ١١ و   ١٠ص  م،  ١٩٤٩
 أسـرار  لوجود و الکـون و  و الرتعات و الوساوس أمام اك من الشکو ية و تتضمن آرائه الفلسف    ريتعب
اة مهمـا   ي رموز احل  كع ف يستطيقلق ال   يف    هو دائماً   : فيضي  قول الدکتور شوق  يها،  رياة و مص  ياحل

  ).١٨٠، ص التا ،ضيف. (هريأعماق تفکيف  غاض 

اً ريت شعر للتکسب مادحاً أم    يشاعر ب  ال إذ ما قرض  ي   ماض إيليا أيب أشعاريف  ده الباحث   جيهذا ما   
، م٢٠٠١اجليوسی، . (األلفاظيف بتعد عن الغرابة اة و سة العذوبة و الساليغايف  شعره  ا   إيلي جعل. وملكاأ

  ) ١٧٠ص 
ه يعبر الشاعر فيکل مکاٍن ملا له من السمو و الصداقة و اجلمال و کان        يف  اً  يفقد أحدث شعره دو   

 منـها بعـض   بعضيف کشف رموزها و عللها متسائال ياة و أسرارها و ألغازها ل    يعن فلسفته جتاه احل   
  . اميکما فعل اخل، سئلة الصعبة حول الکونألا
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  :  حالة الذهولة و نزعة الغموض بني الشاعرين-٢
  » ابتسم «ةقصيد -٢-١

عترب يعة و حبّ الشاعر ي الطبنيوحدة بئ واجه القار ي )٣٨٦ -٧، ص   م٢٠٠٥ ماضي،واب(يف هذه القصيدة  
بتـهاج  التفـاؤل و اال    بتسام و االی   اال الدعوة إل   قاًيفلن جتد طر  ،  والی الز إلی  ة و ستنته  رياة قص ياحل
  : قوليف

  ..ا ـ اَألسف الصبا املُتصرِمعرِجيلَن        بتِسمافَقُلت  لَه ! ی  الصبا ولَّ: قالَ  
  ق أن أتبسما ؟ـيف اُِطيفَکَــي قَلِب      بعـد ما ملَّکتهای انت عهـوِد خ

  لَّه متألِّمــاـ کَكرـت عمـيقَض      ب فَلَو قـارنتهابتِسم واطراقُلتُ  
إنـه  ،  عمرکسوف يقضي   و احلزن   ی  من الشباب و مقارنة القلب بالتعز     ی  مضعلی ما   األسف  

 اميقول عمر اخل  ، ي  عن األمل  كبتعدي و كعمريف  د  يزيلکن االبتهاج و التبسم     ،  رجعيو ما ذهب لن   ی  ولّ
  )٨٤ ص ش،.هـ١٣٨٠اخليام، (

  ١اِتکاياِل حيِجعنک ِباغتـفَيو س        یالدهر اَألس نحک ذَاميإن ! ا قَلبي
  قَبــلَ امتـزاِج  نباِتِه ِبرفاِتکا        هذا الروضِ  أوقاتَ  اهلَناـفَاغنم ِب

***  
 دع اهلَميالتِرــعتاليك دي العكِضق بي         وو اطّرح کَم ٢كش 

  جسدکی عِصر الثَّريِمن قبِل أَن         وِطب ةاي بک هنأ احلوالزم

ـ ي  س أل يو ل ی  فنيالعامل من احلزن و السرور س     يف   الفرصة قبل فواا کلّما      ك اَال تتر  يكعل ٍء يش
  . )٩، ص نفس املصدر: (الفناء واحداً فواحداً و بالتعاقبی قاء و حنن ألعاب العب نعود الب

  ٣ه ِبکاِذِبيأقُـول مقاالً لَست ف         ألعاب الِعٍبِكاألفالی غَدونا ِلذ
  و عدنا ِلصندوقِ  الفنا ِبالتعـاقُِب       نطِع هذا الکَوِن قَد لَعبت بنای علَ

                                                                                                              
ه می ای دل چو .١   اکتـرود زود روان پـاز تن ب    کند غمناکت زماـن

  )٥٣ ص  ،١٣٧٣ام، يخ(. از خاکتدش که سبزه بردميزان پ     و خوش بزی روزی چندني   بر سبزه نش
  وانـدوه جمـال روزگـارت گيـرد      دريمگذار که غصه در کنارت گ ٢.

  )٩ ص نفس املصدر،(. دريش که خاک در حصارت گيزان پ       مگذار دمی کنار آب و لب کشت
  قــی نه از روی جمازياز روی حق    م و فلک لعبت باز يما لعبتگان ٣.
  )٦٦ ص نفس املصدر،( ک بازيک يم به صندوق عدم يرفت      بر نطع وجودميچه کنان بدي باز



  ٢٥  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

 ابتسم قبل فـوات الفرصـة ألنَّ         منها مرغماً  كا و ذهاب  يالدنی   ال جميئك السعادة و    كرغم فقدان 
  : یتالطم الدجيف لنجوم  اك کما تضحكفاضح، بةياته کئيب تکون حياالنسان الکئ

ضحت هبک فَانَّ الشكفَاضحجتالط       یُ و الدِحــمِلذا نو اَألجنُماــم ب  
  رغماــذهب ميا و يالدنی إلی أتي      ـيس تســِعد کـأنناالبشاشةُ ل: قال         
         ا: قُلتِسم ما دامَ بديبتالــر و کف      ین ماِشبــرّسبتلَن ت بعـد ـَک ان  

  ) ٦٥ ص ش،. هـ١٣٨٠ ،اخليام: (اميم الشاعر اخلي هذا املفهوم من احلکيف رائع ريهذا تعب
ِّن اهلمععــدال تو طَعتأوما لَم         أَعِرض ما است را يف  ِرد يملــا مخزاحلشا و  
   ١ کَرتَاك ِمن فَلس و إن تمتِلكِسمرـِل        ش وارتِشف و اهنأ فَلَست ِبآِخٍذميوِعش 

  
  :»فلسفة احلياة«قصيدة -٢-٢

ن التفاؤل و أخـذ     ی ع ابوماض الشاعری  کحي:)٣٥٤ -٦، ص   م١٩٩٨،  ابوماضي(دة  يهذه القص يف  
ـ أيف    و ملاذا اخلوف من زوال ما       ! ؟اهيد مما ف  ينستفماذا ال اة قائالً لِ  ي من احل  ةاملتع يف مـادام   ! نا ؟   يدي

  : الستفادة منهمکاننا اإ
  زوالی يزولَ حتيال تخف أن       ـهيـفَتمتع بالصبح ما دمـتَ  ف

            و إذا مــا أَظَـــلَّ رأسكمحثَ ف       هِر البطُواليال يه کيقَص  
ـ ادون ية من اجلرح و األخذ و القتل و الص     ريآالماً کث   ور الروايب ينما تواجه ط  يب ل يسدون الـسب ي

ها االنسان الّلـهو و     ي عمرها فاطلب أ    بقصر و التبايل ی   لکنها تتغن  ااي أجواء ح  كلمي و الصقر    هايعل
ملکا أو عبداً حقی  ستتحول الكاللعب ألن راب سواًء کنتاًريت :  

نغتی تاجلَو لَکقر قَد ملَ        و الصبيعائدون السالص اليها و  
           نغتی تع عوها بعاٍمـمر بِک        ضِعی أفَتقَد ت طَِويو ال ؟ يش....  
  الي ِظلّاً ظَلِريار ِعند اهلَِجي      فَاطلُِب الَّلهو ِمثلَما تطلُب اَألط           
  ...ال يکُنت مِلکاً أو عبداً ذَل      اًريت ِلَألرِض أوالً و أخــأَن           

ا يمساء هذه الـدن   يف  و أنت کنجٍم    ی  اء ستفن يمن املخلوقات و األح   هذا الوجود   ی يف   ما تر  ّ کلّ
  : األفولی  الريستس

                                                                                                              
  بـر دل منه از آمده، نـا آمده رنج    چ مسنج يتا بـتوانی غـم جهــان ه ١.

 )٥٣ ص ،١٣٧٣ام، يخ( .ی جوی اگر داری گنجريبا خود ن      ن دور سپنجياباش در يخور و مي  خوش م



    جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا٢٦

ماء ِلحالس حتت لودالخّح       ياملُست ــراِوداليفَِلماذا ت  
  اف اُألفوالخيآفَةُ النجِم أَن       األفول و لکنی کلُّ نجٍم ال

ـ عديف أَنَّ الشاعر  یعثر عليام  يم عمر اخل  يات احلک يرباعيف  الباحث   اِتـِه خاصـةً   يٍد مـن رباع ي
الغـد  يف    فکـروا    ي الّأنموا الفرصة و    تغيدعو صحبه ان    ي ٣٣٤،  ٢٤٧،  ١٥٥،   ٥٥ات رقم   يرباعال

ـ   ، و نتحمل املصاعبی اة لنشقياحلی  نا ال يحنن ما أت  ،  فياهول و املخ   ی ِلنطلق الفکـر و العقـل ال
  ) ٢٠ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،الصايف النجفي: (راحتنارنا من اآلالم و ملس ياة لتحريس احلوؤک

ح لُّمی ِبيِبـه ترِک اهلَمــم قَِص       غٍَديف ننغن ومرِ  قَبل فَواتِ ري١ الع  
ـِنَ  السنواِت      الداِر رحلَتنا غَداًی سنزِمعُ عن ِذ        ِسبعة آالفٍ  مــ

***  
يبعدنا عن آالمها مستمداً من کتاب الطبيعة بألفاظ ميکـن لـك أن تـشاهد      حيذّّر الشاعر احساسنا جتاه احلياة و       

إيليـا   جريان احلياة فيها و يدعونا الی نبذ الغِصة و اهلم و طرحها عن حلظاتنا حتی نستفيد من مجال احلياة،کما فعـل              
  . ربما متأثراً من احليکم عمر اخليام» دي يا سحبرب«ابو ماضي يف قصيدته 

يا ابو ماضي يف قصيدته هذه باستسالمه للمقادير و إنكار الغد اهول خماطباً السامع لقـد جئنـا الـی                 يذعن إيل 
  : األرض بدون إرادة و سنخرج منها هكذا إيضاً، الغد کاألمس الدابر، األمس کان الکذب و الغد سيکون کذلک

 يا من يما غدهري ِلـ        صويشاً عجباًـئاً رائع  
ع ما لهنيال أثـر کاَألمِس الَّذ        و واي هبذَه  

  : اميم عمر اخليکما قال احلک) ٩١ص  م،١٩٩٨ ،ابوماضي(
  ٢هم اهلم و اَأللَميجماٍز ففی سو      ست ِعند نـاِظريقةُ الکَوِن ليحق

  ما قد خطَّهُ  القَلَميلَ  تبدقيتط       واخضع ِللقضاء فَلَنكفَجاِر دهر
ي ر اليت جيةيالذّهولي منط خاص و هو نوع من التشاؤم أو قل ه   يف    اناً  ياحي  ري جي ضما  تفاؤل ايب 

  :  عن الغد و املوتريالتفکيف  صورة انذهاله عن األمور خاصة يف ها يصاحبها ف
  اـضاق هذا اجلَو أَو رحب      قَفٍَصيف ر يـد للطَّيِفيمـا 

                                                                                                              
  ميمت مشريک دم عمر را غنين يو ا      مي ای دوست بيـا تـا غم فردا خنور.١

  )٢٩، ص ١٣٧٣ام،يخ (.ميبـا هفت هزارسالـگان هم سفر      مي درگذرنين روی زمي   فردا که از ا
  ن رنج درازين چه خوری تو غم از ايچند      قت جهان هست جمازي ای دل چو حق.٢

  )٥٩، ص مهان منبع(. د بازيو ناـه قلم ز ر تـن قصياـک          تن را بـقضا بسپار و با وقت بساز



  ٢٧  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

  عد ذا ذَهباِمن بي و اهِطل      يا سحب ِمن ظَمأي يبرد
  محماً محــراَء ال سحبا        رامحـٍةريغي أو فَکونـ

  )٩٢ص  م،١٩٩٨ ،ابوماضي(
  : م الشاعريکما قال احلک، اکي و لوکان هذا القفص بقدر أجواء دنكزنزانتيف أنت مسجون 

  األکوانِِيف حکم القضاء ی ِل          أَفَتعزوی  قـال ِلفلـک الشهِب
  ١اِنريأدور کاحلَی مل تجـدن          اٍرياختی  أدنِريالس  ی يفلَو غَدا ل     

  ) ١١ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،اخليام(
  
  :»تعايل« قصيدة  -٢-٣

ـ  دعو الشاعري) ٢٨٩ – ٢٩١ص  م،١٩٩٨ ،ابوماضي(دة يهذه القص يف   رقة اللـذات مـن    إلـی س
ح مع الفجر و نرکض     نضی  حت تعال: اطب االنسان قائالًً   خي اآلمال و ی  صل ال ی ي مساعدات الدهر حت  

  : وميبعد الی رجيو أدث حيِلأننا ال نعلم ماذا ي مع اجلداول و النهر و تف مع البلبل و القمر
  ِساالکيف ا الراحِ يبقاي النرِجس الواشی و نسق    وِن الترب و اسطَعــاها کَلَــنتعاطَ تعايل      
  الناِسی ل عنـد الصبحِ نجوانا إلــنقيو ال     صنعــحن و ال يبصر ما نـفلما يعرف من ن      
  و للزهرِة أن تعبـــقی ـرجيأن  ِللجدوِل    و بهتانه قايلـو ما صنف  و الی الالَِّحی دع     
  عشـق يو ی هويو ما ِللقلبِ  و هو القب أن     ـهاراً و الوانـيـار أن تشتـاق أيـو ِلألط    

  : م الشاعريکما قال احلک
   فَواتِِقَبلََ  العمِرري نغنم قصو      ٍدـغيف  نترکِ  اهلَم ی بيهلُم حب         

  ٢نواِتسـبسبعِة آالٍف ِمن ال      الدار ِرحلَتنا غَداًی سنرِمع عن ذ
   )٢٠ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،اخليام(

 كر بنا أن نـضح ي جدك األمر کذلاذا کان، وميدث بعد الحيو ي جريماذا سی  دريما من أحٍد    
دته هذه يقصي يف ستمر ابو ماضي .دةيار املغرّمع الفجر و نرکض مع اجلدول و النهر و نشدو مع األط           

  : قائال

                                                                                                              
  حکمی که قضا بود ز من می دانی    ک پنهانیـوش دمل گفت فلـ در گ.١

  )١٧٢، ص  ١٣٧٧ام، يخ( دانیرخود را برهانـدمی ز سرگ    ش اگر مرا دست بدیي   در گردش خو
  فقد ذکرناه من قبل .٢
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   فَلنرکُض مع اجلَدول و النهِرو أن نرکض      نضحک مع الفجرد أحلُب أن نضحکَ  فَلَيري
  ؟ی ِرجيدثُ و حيـوِم ما يـعلَم بعد اليفَمن     يع الُبلبل و القُمـرـمو أَن نهتف فَلنهتف    

  : اميکما قال عمر اخل
   جمع الرفاِق ِإن حضرواكأُدِر      شَ  بعد واليأخاف أن ال أَع

  ١نفَد العمريلَعلَّ  ِمــن بعد       ش ِبهـايفَلنغتِنم لَحظَـةً نِع
  . )٥٦ص  ،ش. هـ١٣٨٠ ،اخليام(

  
   !»الغبطة فکرة« قصيدة -٢-٤

ر التـشاؤم و الـذَّهول   يتصوی رسم ابو ماض ي )٢٦١-٢٦٣ م، ص ١٩٩٨ ،ابوماضي(دةيهذه القص يف  
ـ د و الوجوه عابسات مکفَهرات ل   يقبال العِ إالناس مسرة ب  يف    الشاعر  ی  ريخاصة ال    الِبئـار  يف ست ي

فاشالت و اخلدود صفرة مکسوة باهلَم و شـفاه  ی ألماناض  و ايالريف قطرة و مل تترک النکباُء زهرة   
، و ال فرق عندهم نفع و ضـرر       ی  صناع الشکو يف  ستمرون  يضحٍک و تبسم و الناس      ی  ها أ يس ف يل

    م کطائر خائف قد ضهِإنسور طائرات فوقه و   ِرع و کُ  يشون مـن  خيبکون من األمس الدابر و يه و الن
  : تبحث عنها و هذا حمالي البحر و هيف  ا إبرة ريبصعدم ی الغد فهم مثل عجوز فقدت عل

  ـوهاً كاحلــرت مكفَهّرةإال وجی ال أَر      املَسرة يف الناِسسَ  ي لکن لد وَيأَقبلَ الِع
  الروضِ  لَم تترک ِبِه النکباُء زهرة أوکَِمثِل      رةـد املاتح قطيها يامل تدع فيالرکاـک

  البحِر ِإبرةيف  فَهم ِمثل عجــوٍز فَقَدت     شر بکرةی شخياألمِس و ی علَي بکيکُلُّهم 
  : اميم عمر اخليکما قال احلک

  یالثَّری کَذّرٍة قد رجعت إل      ی اِخلضم أوکَقَطرٍة عادت ِالــ
        نيأتِللد  ــدتَ  حاِکيتعت أَثراً      اًيا وغاب ت وـد٢ذُبابةً ب  

  )٤٨ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،ماخليا(
  : جواب بالی ق و تبقيطری الی دنتذهل و ال اليت  کل ُّ هذه األفکار تنبع ِمن النفسِ احلائرة

                                                                                                              
  ز فراهم نـرسمببــا مهنفسان نـ   ش بعامل نرسمبن ببترسم که چو ز ١.
  )٧٢، ص  ١٣٧٣ام، يخ(. مبد که به زندگی آن دم نرسبشا    مبمت مشربم غنبن دو که در اوئي   ا
  کتا شدي نيک ذره ز خاک با زمي       ک قطره آب بود با دريا شدي. ٢

 )٩٧، ص ش. هـ١٣٧٧ ،ام، عمريخ(.دا شديد و نا پيآمـد مگسی پـد   ستين عامل چي اندر ا   آمد شدن تو



  ٢٩  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

   ١اليو مــا          تنفَـک ترزأُ بکرةً وَ  أصی  أسِريِبغ ا قلِيبيلَم حتظَ 
  ال ي رحنيتزِمِع عنه سِإن کُنِت    مسکناً     ی جسم م تخذِتيا نفسُ  في

  . )٩٦ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،اخليام(
  
  :»الطالسم« قصيدة -٢-٥

م، ١٩٩٨ ،ابوماضـي  (دة الطالسم يقصي  اة ه يمام الکون و احل   أهول الشاعر   ذدة تعکس   يلعلَّ أهم قص  

ی نر. »يلست أدر «: ب الشاعر يجيبال جواب و بعد کل سؤال       ی  أسئلة تبق ي  و ه : )٩٧ – ١١٦ص  
ق  ِلکـشف  يطری عثر علياة دون أن   يمهومه جتاه ألغاز الکون و احل     يف  الً و مستغرقاً    ها مرته يالشاعر ف 
ی سع، ي عرفان نفسه و مصدر وجوده    ی  لإقاً للوصول   يد طر جيالواقع أنه  ال     يف  اة،  ياحل أسرار   حقائق و 
ـ و  ) يلَست أدر (يف  ستغرق  يلکنه بعد کل ِّ لُغزٍ        ،  قيستجالء هذا الطر  الالشاعر   دة يالقـص ستهلُّ  ي

  : بقوِلِه
  تيقاً فَمشيطري و لَقَد أبصرتُ  قُدام    تيأَتي ن و لکنيِجئتُ  ال أعلَمُ  ِمن أَ   

  ؟ي قيفَ  أَبصرتُ  طريکَ، ف ِجئتيکَ    تياً إن شئت هذا أَم أبيماشی وسأبق
  !ي لَستُ  أَدِر

  وِديقُيف   ريق أم أِسيهل أنا حر طَِل       هـذا الـوجوِديف  أنا ميد أم قديأَجد              
  و لکني أدِری أنِنی أتمن      أم مقود ايتيحي يف هل أنا قائد نفس

  .... ي لستُ  أدر                
ام بعـض   يم الشاعر عمر اخل   يسأل احلک ياته کما   ريظهر الشاعر جهله مبصدر تفک    يذه الکلمات   

  : األسئلة جتاه هذه األلغاز قائالً
  ةٌ لَه وحـديبـدو ال غــاي      س ِلذا العاِمل ابِتداٌء  يل

  ٢ن نغدويـن ِجئنا و أيـِمن أ      قـولُيو لَم أِجد من 
  )٣١ص  ش،. هـ١٣٨٠اخليام (

                                                                                                              
  احوال تو هر حلظه دگرگون شدن است    ب تو مهه خون شدن استي ای دل چو نص.١

  )٤١مهان منبع، ص (چون عاقبت کار تو بیرون شدن است       ن بدن چکار آمده ایي    و ای جـان تو بد
هايآن را نه بــدا     آمدن و رفنت ماستره ای کهيدر دا ٢.   داستيت پيت نه ـن

  )٣٤، ص  ١٣٧٧ام، يخ(ن آمدن از کجا و رفنت به کجاست  يکه ا    ن معنی راستينزند دمی در ا    کس می
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  : ضاًيو أ
               ِزد ِلی بی أتضطَرباً فَلَم       تی ِلهذا الکَون معيـإلَّا حت ةٌ ورــجب  

  م أذهبيت الکَونَ أو في       ِلماذا أت کُرٍه و لَم أِدِر أنينی وعدت عل               
  ) ١٣ص نفس املصدر، (

ی ة وصوله اليفيسأل عن سر الوجود و ک     ي... عة کالبحر و    يبعض مظاهر الطب  ی  لجأ شاعرنا ال  يمثَّ  
ـ حالهشبه ي حال البحرد جينه ن أنا ؟  لکيها البحر من أ يهل تعلم أ  : اطباًخمهذا العامل    ريان و  و مها أس

؟ما أعظم هذا األسر!  
 البحر ألتِمنکا؟يوماً هل أنا يقَد س ل صح      ا حبريهبعضهم عن مارواه و عنکا ؟ي ح  

  و قالَتی ضِحکَت أمـواجه ِمنـــ      ما زعموا زوراً و تاناً و إفکا؟ی أم تر    
  ي لست ادر                  

  : سؤاله عن البحر قائالَيف  ستمر الشاعر يف
          ی يأننشاِطئا، ا حبر شاِطئاه اللّذالِن اک      كحبر هولُ و األمسا دتنفاكالغ  
  يمــا أمس؟ إن، ما غدی لِنـال تس     ذاكهذا ويف ا حبر يوکالنا قطرةٌ           

  ! ي لستُ  أدر                  
ـ عة سائالً عما    يـخاطب مظاهر الطب  يـام  يـم الشاعر عمراخل  يـکراً ما جند احل   يـکث تالطم يـ

ـ  نا اإليـهنا تکف، ريـاش من الغموض و التح  يـصدره اجل يف     ـ بعـض رباع ی شـارة ال يف  اته يـ
  : موضوعنا هذا

  ١األفکارای النهـی ت ِمن ذوريح     یرامَ  ذا الرواق املُعلَّــإنَّ أج
  یاريـاملُـدبراتِ  حی دور هِذ     ِف عقِلک وانظُريشريف تِفظ ح                    ا

***  
  النظِری اً لَديالّي سحرٍ خفانوس      يـ حکريه نسيفي هذا الفضاُء الذ

  ٢ه کالصوِريفی اريو نحن نبدو ح     ِمصباحه الشمس و الفانوس عالَمنا     
   )٥٨ و ٦٤ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،اخليام(

                                                                                                              
  اسباب حتيـر خردمنداننـد    وانندين اياجرام که سـاکنان ا .١

  )٥٩ ص ،١٣٧٧ نفس املصدر،(نند رند سرگردايکانان که مد    ی خرد گم نکنی    هان تاسر رشته
  ال از او مثالی دانيـميفانوس خ    مين چرخ فلک که ما در او گرداناي. ٢

  )٨٩ ص ١٣٧٧ام ،يخ(م    يانري کاندر او حميما چو صور    د چراغ دان و عالــم فانوسي   خورش



  ٣١  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

  الشاعر ابوماض  يـثُم جهي  ت احل  كاً أهله إدرا  يـر راج يـحنو الد ه  ،  اةيـ سرزعم أنَّ سکاّنَ   يـألن
ـ ين و مأيبل وجدهم حـائر ، شفون قلقهيالناس لکنهم ال ی  الصوامع هم أدر   عقـول  ي  و ذونيوس

زعمـون  يئاً بل يـبصرون شينما ال يـقة بيـاحلقی نظروا ِمن خلف الرباقع اليفاسدة، فقد أرادوا أن    
  : ياجيـرضونَ بالدية و ريالبص

   عقُوٍل آِسناتريمل أِجد غَي  أنريغ     اةيِر قوم أدرکوا ِسر احليالدي يف ل ِليق
  ؟ی أعمي ريفَهل غَـی ما أنا أعم    رفات ي فَِهی ها املُنيت فيـو قُلوٍب بل             

  !ي لستُ  أدر                  
قفـره مـاًء إلّـا سـراباً بعـدما دخلـهُ        يف ر غاضباً و مکروباً إذ ما وجد يعر من الدخرج الشا يفَ

  : متألِلئاًکالفجِر
 الد لتخالفَجِريقد د عند کالفَجرِ رالطَّروب       رکتُ  الدت الَليو عند ضوِبي کالَّليِلرِل لغ  
  ؟ی تئابـِل اکيرِ  أم اللَّي الدأَِمن       کُروبي نفسيف صار ، کربي نفسيف کانَ    

  !ي لستُ  أدر        
  : اِتِهيعدِة من رباعيف  ام يعمر اخلی هذا ما جنده لد

  ١احلاِن حرماًی ثريف ممت يو ت      خلَعته فوق دنٍّـي ثوب قدس
  دارس ِقدماًـ املنيبي ضاع من    حلاِن عمراًی الَدی ألق فَعساين            

***  
          ر ا مفيتيحننی أدركمنی الو      دِزل عقلنا می لَم تکِر راح٢الس  

  سفاحــنا اليرِم فأــدم کَ ت تحسو دم اَألنام و نحسو       ـن         اَ
***  

  یَ  صحِبهم ِسراج الناِدنيما ب      الَ و أصبحـواـَبلَغوا الکَمی إنَّ اُألل
  ٣نثَنوا ِلرقاِدااُسطـورةً ثُــم       بل حکَوای اِجيوا حلک الدکشفيـلَم       

  ) ١٠٢ و ٢٦ و ٣٤ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،اخليام(

                                                                                                              
  مم کرديـميو از خاک خرابات ت     ميی زهد بر سر خم کرد ا خرقه م. ١

  )٨٩، ص نفس املصدر( ميعمری که درون مدرسه گم کرد      ميکده دريابيرون م   شايـد که د
  ميارترين مهه مستی از تو هشيبا ا    ی مفتی شهر از تـو پـرکارتريـم ا. ٢

  )٧٩، ص نفس املصدر ( ميانصاف بـده کدام خوخنوارتر       تو خون کسان خوری و ما خون رزان
  مجع کمال مشع اصحاب شدندو از    ط فضل و آداب شدنديآنان که حم .٣

 )٥٤، ص١٣٧٧خیام(گفتند فسانـه ای و در خواب شدند   ک نربدند برونين شب تـاري   ره ز
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ـ ماذا سوف . ذهب األحالم و الغرام باملوتتسأل هل يـن املقابر وعث ياحلدی نتقل ال يمثُ    دث يلحي
  . لماذا تتضجر األرواح منهفآخر کن املوت ابتداًء لعاٍمل يإن ؟ ة النشوريفيکي و ما ه بعد مويت

بعـد مـا   ي درأف يمثّ ک، ايئاً من هذه القضاي ال أفهم ش كحالة اإلدرا يف  ن  أنا اآل ،  ليوقت الرح ی  مت
  : ايتريکلّ تفکت فقد

  ود أم فَناٌء و دثُورخلـاةٌ  فَيفَح       ور و نشــثٌأَوراَء القَِرب بعد املَوِت بع
  ؟ي دريح أَنَّ بعض الناِس يأَصح       ِس ِصدق أم کالم الناِس زورالناأَکالمُ       

  ! ....ي لستُ  أدر
  اُبعثُ کُلَّای أُبعثُ بعضاً أُم تری أَتر     بعد املَوِت جثماناً و عقالًإن أَکُن أُبعثُ 

  ؟ی ف بعد املَوِت ذَاتثُـم هل أَعِر      الًأُبعثُ  کَهی اُبعثُ طفالً أم تری أَتر    
  !ي لستُ  أَدِر                

  : قولفيام يأما عمر اخل
  ا ِسر املَماِت املُبهمـلَبدا لَن       بدولَنا ياة لَو أَنه ـيِسر احل

               ح أَنت و نعلَملَم ت هاي؟      ِسر علَمماذا ت داً إذا ما ِمت١فَغ  
  )  ١٠٨ص  ش،. هـ١٣٨٠ ،اخليام(

ـ م عمر اخليحتدث عنها احلک اليت   نيم و املضام  ي من املفاه  ٍريکثی  عثر عل يالباحث بوسعه أن     يف ام ي
ثـوٍب  يف  بهـا  حي النظم و قدمها ملن  كسليف  ع  يهذه املواض ي  ابو ماض إيليا  مثّ وضع شاعرنا  ،  اتهيرباع
  .ق اال لَأَفَضنا بذکرها هنا يلوال ض، ديجد

   النتيجة
 و اًي، ملحداً، شـهوان اًيعتقد أنه کان ماديته و منهم من ينکر لشخصيام من يدة اخليعقيف   نيِمن الباحث 
و  األدب عـامل يف   املقدسة، فقد اشـتهر الـشاعر       إلله  اً مثال خبمرة ا   يستدلّ انه کان صوف   يمنهم من   

هـا و   يمعانيف  عندما منعن النظر     و لکننا    كمضمار الش يف  ة األمر   يبدايف  تدور   اليت   اتهيالفلسفة برباع 
الـذاکرة و   ي  اد، قو ؤالفي  عٍة ذک يماً ذا مواهب رف   يات جند شاعراً حک   ينقف وراء ظواهر هذه الرباع    

                                                                                                              
  اهلی خواهی دانست أسرار در مـوت هم    ات اگر کماهی دانستيدل سر ح ١.

 )٨١، ص نفس املصدر( فردا که ز خود روی چه خواهی دانست     چي   امروز که با خودی ندانستی ه



  ٣٣  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

من خالل قصائده   ي  ابو ماض  إيليا   کما حاول . ك وراء هذا الش   نيقيالی  رشدنا ال يالفطن، فقد أراد اَن     
ة بآالمه و آمالـه و قـد   ياآلفاق الروحيف انه رياة لطياحل أسرار معرفة الکون وی ق اليطری  عثر عل يأن  

اة و أسرارها و حـلّ  يکشف رموز احليام حماوالً أن    ياخلبعوامل جمهولة متأثراً    يف  االته  يطاف الشاعر خب  
ـ نه ال   أبدولنا  يـ، کما   لكربیقة ا يضمنها حبث عن احلق   يف    طالمسها و    الته ؤجد جوابـاً لتـسا    يـ

الکون و يف  أسرار   ِامعان النظر   ی  دلّ الناس ال  يـة، لکنه قد أراد أن      يـا أدر اللّی  ة متذاهالً ال  يـالنفس
  .اميـم عمر اخليـمعرفتها کما قام بذلک احلک

  
  املراجعاملصادر و 

 .  م٢٠٠٥سسه النور، بريوت ؤمنشورات م ، براهيم مشس الدينأبو ماضي، إيليا؛ الدیوان، قَدم له و علّق عليه إ −

  . م١٩٩٨، بريوت، ةددارالعومريزا،  ، قَدم له و علّق عليه زهري)شاعر املهجر األکرب(الدیواني ، ابو ماضإيليا  −
  .  م١٩٩٣ الطبعة األويل، بريوت، دار الکتب العلمية،  شاعر السؤال و اجلماليابو ماضإيليا  ؛خليل ي،برهوم −
مرکـز  ،   احلديث کات يف  الشعر العريب    االتجاهات و احلر  ؛   اخلضراء و الدکتور عبدالواحد لؤلؤة     ي سلم ي،اجليوس −

  . م٢٠٠١ طبعة األويل، الدراسات الوحدة العربية؛ بريوت
  .دون تاريخ دون تاريخ،بريوت ، وريون يف  الواليات املتحدةس ال،فيليپ، حيت −
  .اب البناين، بريوت، دون تاريخدارالکتي، املهجرة األدب صخفاجي، عبداملنعم، ق −
 لبنان الطبعة األويلة، دارالکتب العلمي،  شاعر السؤال و اجلمال و التفاؤل و التساؤلي ماضابوإيليا  اخلوري، الفرد، −

 .  م١٩٦٨
ش . ه ١٣٧٧، انتشارات آتيله هنر، چاپ چهـارم،        »انگليسی فارسی «خيام، عمر، رباعيات حکيم عمر خيام،        −

 .ران

 ١٣٦٩شارات فواد، چاپ دوم، ران،   ناشر انت ،  حممد شيت خيام، عمر، رباعيات حکيم عمر خيام، به تصحيح          −
 .ش.هـ

 ١٣٨٠فرودين  أمحد الصايف النجفي، کتابفروشی فروغی،      سيد  خيام، عمر، رباعيات احلکيم عمر اخليام، املترجم         −
 .ش هـ

 ١٩٦١بغداد ،  للجمهورية العراقيةي من أمناء مکتبة املتحف العراق ي،حکمت توماش خيام، عمر، رباعيات اخليام،      −
 .م

  .ش. هـ١٣٧٣ انتشارات اساطري، چاپ دوم، ران ي،فروغ يحممد علعمر، رباعيات خيام، مصحح خيام،  −
، مکتبة الدراسة األدبيـة،  مصر، ملعارف إيليا ابوماضي دراسات عنه و أشعاره اهولة، دارا       ؛دميتري  جورج ،سليم −

 .دون تاريخ
   . م٢٠٠٠، القاهرة، روقام، دار الش رباعيات اخلي؛امحدي، رام −
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 .  م١٩٤٩داراألخبار، الطبعة الثانية، بغداد ي،  النيسابوريعمر اخليام احلکيم الفلکأمحد حامد،  الصراف، −
 . ش  هـ١٣٧٨چاپ چهاردهم ، ٢ ج ،تاريخ ادبيات در ايرانصفا، ذبيح اهللا،  −

، الطّبعة العاشرة ،  القاهره،  ، داراملعارف ةتبة الدراسات األدبي  ، مك  املعاصر دراسات يف الشعر العريب   ضيف، شوقي،    −
 .دون تاريخ

  .، دون تاريخبريوت، منشورات املکتبه املصرية،  بني التقليد و التجديديابو ماض، إيليا  طالبي زک،طالب −
 .١٩٨٦،الطبعة االولی، بريوت، ، داراجليلالعريب األدب  حنا، اجلامع يف  تاريخي،الفاخور −

 بريوت الطبعـة األويل ، ب يف رحلة التشرد و الفلسفة و الشاعرية    بني الشرق و الغر    يابو ماض املعوش، سامل، إيليا     −
 .  م١٩٩٧

  .الناعوري، عيسي، ادب املهجر، دار املعارف، مصر، الطبعة األويل، دون تاريخ −
  



  ٣٥  ابی ماضیإيليا الذّهول والغموض بني اخليام و

  
  

  خیام وعمرابوماضیایلیا در شعر پیچیدگی وسرگشتگی
  

  علی پیرانی شال
  راندانشگاه تربیت معلم تهاستادیار زبان وادبیات عربی 

   چکیده
 وي .یان کرده اسـت   پرده ب  را بی  راز و رمز زندگی   نظیرش،  ، در رباعیات بی   حکیم عمرخیام 

و ه روارید کلمات به نظـم در آورد با مدرون طوفانی خود و امواج متالطم وجود خویش را    
هاي تاریـک   نام و نشان شک و تردید و کرانه       هستی در بیابان بی    أسرار   خواننده را در برابر   

بی اختیار و به ناچار در این دنیاي فانی گام        ا که   کرده است؛ چر  دایی و سر درگمی رها      شی
  . کوچ خواهد کرد ناچاراراده خود از آن به  نهاده است و بدون میل و

شـاعر معاصـر   ، در دیوان ایلیـا ابوماضـی   و مفاهیم پیچیده و مبهمها  پرسشبسیاري از این    
ـ   ایلیا نیز هم.نیز وجود دارد  ،  عرب  شـعر و ادب بـا   يهچون خیام در سیر خود به سـوي قل
مشکالت انسان و هستی و رمز و راز ایـن       وش  گردد و به کا   و خارها روبه رو می    ها    صخره

. مانـد  گمارد و سرانجام سرگشته و حیران در وادي شک، بی اختیار مبهوت می       دو همت می  
 بعد از گذشت نُه ، رآمده بودز این رو صداي امواجی که در دریاي درون خیام به تالطم د          ا

  .رسد  وجود ناآرام ایلیا ابو ماضی به گوش میازقرن 
  
  .سرگشتگی، پیچیدگی، ایلیا ابو ماضی، عمر خیام :ها کلید واژه 

  

  


	No13-ASleMaqalat-MajalehAnjoman-Nahaei

