
245

ایلیا ابو ماضی از شعرای بنام لبنان در امریکا 

ایلیا ابو ماضی 
از شعرای بنام لبنان در امریکا 

دکتر جّبور عبدالنور)1()**( 

ادبی  یک مکتب  که شاعران مهاجر فارسی زبان، در قاره هندوستان  هاّمنطور 

به جهان غرب هجرت  بیستم  آغاز قرن  از  که  لبنانیانی  دادند،  مخصوصی تشکیل 

کردند، در هجرتگاه خود در امریکا، مكتب دیگری نیز تشکیل دادند، که »إيليا أبو 

مايض« -شاعری که در اینجا معرفی می شود- یکی از مَّنایندگان برجسته آن می باشد.

جبّور  دکرت  از خامه  معرفی  این  که  است  األدبيّة« خوشوقت  »الدراسات  مجله 

ژزف  سن  دانشگاه  و  لبنان  دانشگاه  معارص  عربی  ادبیات  کرسی  رئیس  عبدالنور 

بريوت می باشد. استاد عبد النور که سالهاست متخصص این نوع تحقیقات هستند 

و اکنون تنها استاد راهناّمی تزهای مربوط به نهضت ادبی معارص عرب می باشند، 

در مقاله خود به معرفی رصف اکتفا ننموده، در ضمن نقدي عميق نیز از اشعار و 

کتابهای ابو مايض می مَّنایند.

ایلیا فرزند »ضاهر أبو مايض « در قریه »محيدثة« نزديك شهر »بكفيا« به سال 

889) میالدی چشم به جهان هستى گشود. از زیبائیهای زادگاهش چندان بهره ای 

مرتجم از عربی: حسین خدیو جم.  )*(

نرُشت هذه املقالة ألّول مرّة يف مجلّة الدراسات األدبيّة، السنة التاسعة، العددان ) و 2 سنة 967)م.  )((

)**( استاد ادبیات معارص عرب در دانشگاه لبنان )3)9)-)99)م(
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نرّبد، زیرا نشیب و فرازهای زندگی، در یازده سالگي او را مجبور کرد که  از لبنان 

به مرص کوچ کند. پس از آنکه مخترصى اطالعات عرىب از مدرسه روستاىئ به دست 

آورد، دائیش که در اسکندریه صاحب تجارتخانه ای بود، او را براي كمك در كار به 

نزد خود فرا خواند. حدود ده سال در کنار دائیش به رس برد و به حسابدارى و امور 

تجارى أو مشغول بود.

ابو ماضی با متام گرفتارى و زحمتی که از کار روزانه داشت، از مطالعه و پژوهش 

غافل مَّناند. پیوسته به کتابخانه هاى اسكندریه رفت و آمد می کرد، و شبها در نزد 

کتابهای  به مطالعه  و دقت  با حوصله  دانش  می  اندوخت.  آنجا  استادان  از  برخى 

لغوی می پرداخت، و مشکالت آنها را حل می  کرد، و قواعد لغوی را به خاطر می سپرد. 

جمالت زیبا و اشعار فصيح قدیم و جدید عرب را حفظ می  مَّنود، تا آنکه با علوم 

معاىن و بيان و عروض كامال آشنا شد. آنگاه، هاّمنند کسانی که تازه وارد میدان شعر 

می گردند، از لحاظ وزن و قافیه به تقليد قصايدى که با آنها مواجه می شد به رسودن 

شعر پرداخت. این مطالعات شخصی در برابر او افق هاى تازه اى گشود، تا به دنیای 

ادب و فلسفه و سیاست راه یافت.

در آن هنگام اهل ادب دریافته بودند که، در مورد کشورهای عربی استقالل طلب 

هم  ادیبان  دیگر  با  نوخاسته  جوان  این  پس  دارند؛  عهده  بر  رسالتی  آزادیخواه  و 

گرفت، در  بر عهده  را  آنان  از مسؤوليت  ایشان رشکت می کرد واندىك  آهنگ شد، 

جلسات ايشان رشكت مى كرد و به اتفاق آنان به بررسی شیوه های صحیح اصالحات 

و انقالبات می پرداخت. ابو ماضی به واسطه راه یافنت به این محیط ها، با هدفهای 

تازه و اندیشه های نوی آشنا شد که نتیجه اش در آثار بعدی او آشکار گردیده است.

آن  در  سال   (0 مدت  –ایلیا  که  را  مرص  محیط  دستگی ها  دو  و  تناقضات 

با برانداخنت  که،  کرده بود. اندیشمندان و ارباب قلم می کوشیدند  می زیست– پر 

حکومت عثاّمنی، آزادی مطلق ایجاد کنند، و دعوت عربی را گسرتش دهند. اما وضع 

 چنان بود که هرگاه مردمی از استقالل کشور و رهایی از تسلط انگلیسی ها سخن 
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می گفتند، دهانشان را می بستند.

 اولین شعری که از این شاعر در این زمینه منترش شد، قصیده ای اجتاّمعی است 

که شاعر در آن از زبان دخرتی که به ازدواج با مرد غیر دلخواه خود مجبور شده 

است را حکایت می کند، و مطلعش چنین است:

أيب ــاُس  ــ ــن ــ ال ظـــّنـــُه  ــٌل  ــعـ بـ أيبيل  ــر  ــیـ غـ إنّــــــه  صـــــّدقـــــوين: 

)شوهری دارم که او  را پدرم می شاّمرند / باور کنید: او  پدر من نیست( 

و از آن جمله این بیت است:

ــهــوا ال هـــّب  إذا  ــغــصــن  ال ــا  ــ للحطبإمَّّن ال  لـــألغـــصـــان  مـــــاَل 

)هنگام وزش باد، شاخه / به شاخه می گراید نه به هیزم(

از تاثیری که این مرحله از زندگی شاعر در اندیشه او به جای گذاشته، و در سال 

948)هنگام ورودش به لبنان برای دوستان خود اظهار کرده، چنین برمی  آید که این 

شعر باعث آغاز شهرت او در عامل شاعری شده است، و پس از آن به رسود اشعار 

ملی و سیاسی که در آن هنگام بازارش رواج بود پرداخت و مردم به آزادی خواهی و 

مساوات فرا می خواند، و در هر جنبىش رشکت می  کرد بخصوص در  واقعه استقبال 

از »محمد فرید«  هنگام بازگشت از اروپا، و در جلسة یادبودی که برای »مصطفى 

کرد، و بدین سبب منفور دستگاه حکومت مرص و  كامل«))( برپا شده بود رشکت 

گروهى از سیاستمداران انگليىس گردید.

برای  خود  راه  در رس  برود.  آمریکا  به   (9(( سال  در  که  گرفت  تصمیم  آنگاه 

گذرانیدن تابستان و وداع با خاندان خویش  در لبنان متوقف شد. در فاصله چند 

روزى که در آنجا اقامت داشت به مقدارى از حقایق زندگی کوه نشینان که در دوران 

کودکی موفق به درك آنها نشده بود آگاهي يافت؛ از دشمنی هاى کوچکی که میان 

افراد ده تفرقه ایجاد می کرد، و روح بدبینی و کینه توزی را در میان خانواده ها و 

يکی از رهرّبان استقالل و آزادی مرص در ابتدای قرن کنونی – مرتجم.  )((
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افراد تقویت می مَّنود، و كينه هاى پنهاىن را بر می انگیخت، و نريوهاى مردم را بر رس 

کارهای بیهوده تلف می  کرد، باخرّب شد. او این افکار را تا آخر زندگى خود بخاطر 

داشت.

در پایان تابستان زادگاهش را ترك كرد. پس از آنکه برادرش به واليات متحده 

این  به  نیز  او  بود،  نهاده  بنیان  پیروزمند  تجارتخانه ای  و  بود،  کرده  سفر  امریکا 

فکر افتاده بود که از همه چیز رو بگرداند، و به کار تجارت بپردازد. ابتدا به شهر 

»سنسناتی« در والیت »اوهایو« منزل کرد، و تصميم گرفت کار شعر و شاعری را، 

که جز دشمنى نتيجه اى در برنداشت و چیزی سود و بهره مَّنی  داد، رها کند. ولی در 

مهجر دوباره به رساغ او آمد. در آنجا به انتشار قطعايت دست زد که از زیبائیهای 

طبیعي لبنان و تلخى هاى سيايس آن حکایت می کرد. اولین قصیده را که در آنجا 

منترش کرد قصیده ای بود که ایلیا در آن با  خاندان خود وداع کرده بود، و مطلعش 

چنني است: 

أحمًقا ــزحــزُح  تُ إْن  مــا  أحمقاوحکومٌة  ــَويّل  ــ ت ــی  حــتّ ــا  ــه رأِس ــن  ع

اگر احمقى را از راس آن بر کنار کند احمقی دیگر  را  )چه حكومتي است که 

جانشني او مي مَّنايد( 

ایلیا کوشش خود را در کار ادىب و تجاری بکار بست تا آنکه از هر دو به اندازه 

كايف بهره مند شد و در نظر مهاجران عرىب و لبنانیان خصوصا مرتبه ای واال یافت. 

پس از آنکه عالقه اش به نویسندگى افزون شد، تجارت را رها کرد، و متام کوشش 

خود را متوجه روزنامه نگاری و شعر مَّنود. در سال 6)9) برای اقامت دامئى در شهر 

نیویورك جای گرفت. ابتدا دبیری »املجلة العربیة« را بر عهده گرفت. سپس در سال 

7)9) دبیری روزنامه »الفتاة« را، که مؤسس آن »شکری بخاش« بود و در نیویورک 

منترش می  شد، قبول کرد. از آن پس رابطه او به او ادیبان مشهور عرب مانند »جرّبان 

یعنی  خليل جرّبان« و »میخائيل نعيمة« و »ولیم کاتسفلیس« و »نسیب عریضة« 

چیره  دستانی  که »الرابطة القلمية« را بنا نهاده بودند، استوار شد. در ردیف آنان 
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جای گرفت و از سال 920) با رسالت تجدد خواهى آنان رشيك شد. در هاّمن ایام 

با »دورتی«  دخرت »نجیب دياب« صاحب روزنامه »مرآة الغرب« ازدواج کرد، و در 

نگارش آن نرشیه پدر زن خود را یاری مَّنود.

تا سال  بود، و  برگزیده شده  این روزنامه  8)9) به رسدبیری  از سال  ابو مايض 

929) که روزنامه »السمري« را تأسیس کرد در این سمت باقي بود. این روزنامه ابتدا 

ماهانه منترش می  شد، تا آنکه از سال 936) بصورت روزانه درآمد، و پیوسته اشعار 

جدید او را عالوه بر مقاالت ادىب و اجتاّمعى، دربرداشت. ایلیا این روزنامه را بطور 

مداوم -بجز در مواردى که از روى اجبار توقیف می شد- تا سال آخرين بياّمرى خود، 

يعني 957)، اداره می کرد. مرگ او در بیست و سوم ترشین دوم )نوامرّب( هاّمن سال 

اتفاق افتاد، و با این مرگ همرس و سه فرزند خود را به نامهای: ریچارد، ادوارد، و 

وروبرت - تنها گذاشت.

آثار ایلیا:

قصايد ابو مايض در بیشرت جراید لبنان و مهجر، مانند »الفتاة « و »السائح« و 

»مرآة الغرب« و »السمري« منترش شده است. در مجموعة »الرابطة القلمية« که در 

سال )92) منترش شده، پنج قصيده از ایلیا درج گردیده است. چهار مجموعه شعر 

بدين ترتیب از او چاب شده است:

 اول سال ))9) در اسکندریه به نام »تذكار املايض: دیوان إیلیا ضاهر أبو مايض«. 

چاپ عالوه  این  در  أبو مايض«.  إيليا  »دیوان  نام  به  نیویورک  در   (9(6 سال  دوم 

بر اشعار گذشته او، مقداری از قصایدی که انتشارش در اسکندریه منع شده بود، 

اضافه گردید. سوم سال 927) در نیویورک به نام »الجداول« که آن را ابتدا چاپخانه 

»مرآة  الغرب« منترش کرد، و سپس سه نوبت در نجف )عراق( چاپ شد. )) - سال 

937)، 2- بدون تاریخ، 3 - سال 969)(. چهارمین مجموعه شعر او »الخاّمئل« نام 

دارد که در دو نوبت چاپ شد: ييك در آمریکا به سال 940) در اثناء جنك جهاين 
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چاپ مقدارى  این  چاپ »مكتبة صادر«. در   (998 لبنان به سال  دوم، و دیگر در 

از قصاید شاعر را که در فاصله چاپ اول تا این چاپ رسوده است افزوده اند. این 

چاپ مصادف با دیدار شاعر از زادگاهش بود. ایلیا به لبنان آمده بود تا در سومین 

کنفرانس »یونسکو« که در آن هنگام در بیروت تشکیل می  شد رشکت کند. پس از 

مرگش كتابفروىش »دار العلم للماليني« برخي از قصاید او را گردآوري کرد، و به نام 

»ترّب وتراب« در سال 990) منترش مَّنود.

سوای آنچه گفته شد، ابو مايض مقدمه اى بر دیوان »نعمة الحاج« که در نیویورک 

منترش شده نوشته است؛ و مجموعه آثار منثور  او به نام »صور قلمية« موجود  است، 

که هنوز چاپ نشده است. اثر دیگرش ترجمه کتاىب است از انگلیسی به نام »الغجر: 

عاداتهم وتقاليدهم« )كوليها: عادات و رسوم آنان( که در سال 935) چاپ شده است.

در میان مجموعه هاى شعرى ایلیا از لحاظ سبك و معنى و هرن و چگونگی و 

اندیشه، اختالف بسیار موجود است. این اختالف در میان اولین دیوان و چهارمین 

مجموعه شعر او به اندازه اى آشکار است که مثل آنست که دو شاعر در دو زمان 

دور از هم آنها را رسوده اند. تردیدی نیست که هرن شاعر در مجموعه »الجداول« به 

خوبی آشکار شده، و در کتاب »الخاّمئل« به كاّمل و درخشندگی رسیده است. اما 

دو دیوان اوليه او مَّنودار کوشش بیهوده ای است که برای رسودن بیشرت قصاید آنها 

مرصف شده، و اندکی از آنها با موفقیت رو برو شده است.

و  قطعى  داوری  به  این رساینده  درباره  مَّنی  توان  آنها  بر  تکیه  با  حال،  هر  در 

از  برخي  در  و  ناپدید شده  کتابفروشان  بازار  در  این دو مجموعه  پرداخت.  نهاىئ 

کتابخانه های عمومی اثرى از آنها دیده مَّنى شود، گویا دست جادوگرى در نابودى آنها 

کوشیده، و از دیدگاه اهل تحقیق پنهان داشته است. با بررسی دیوانهای »الجداول« 

و »الخاّمئل« او، می توان صورت واقعی این شاعر را از لحاظ نيك و بد آثارش، و قوت 

و ضعف سخنش، به خوبی ترسیم کرد؛ این دو دیوان فرزند واقعى شاعر هستند، 

که او این دو فرزند را از خود جدا مَّنی کند، و از انتساب آنها به خویشنت مَّنی هراسد، 
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مى ورزد،  عشق  خود  اهل  اوالد  به  پدر  همچنانکه  می دارد،  عزیزشان  بسیار  بلکه 

مطلبى که سزاوار است گفته شود، آن است که بر مجموعه دوم او، جرّبان خليل 

جرّبان مقدمه ای نوشته، و با شیوه ای ظریف به تعریف شعر و شاعر پرداخته است. 

در مورد صاحب دیوان او گفته است: »إيليا أبو مايض شاعر است« و در مورد دیوان 

او گفته است: »پلکاين است میان دنیای محسوس و غري محسوس، و رشته ای است 

که مظاهر زندگی را به پنهانی های آن پیوند می دهد. شعر او به مانند جام های پر 

رشاب است، آنچنان رشايب که اگر آن را نچيش، براي هميشه تشنه خواهي ماند، مگر 

آنکه خدایان از برش سري و زده شوند، و بار دیگر آنان را غرق توفان کنند.«

دیوان »الجداول« از آغاز انتشار طرفداران بسیار پیدا کرد. در رستارسهای عرىب، 

جوانان به خواندن و حفظ کردن آن پرداختند. برخى از ناقدان به بررىس و نقد آن 

مشغول شدند، نقاط ضعفش را نشان دادند، و خوبیهایش را که باعث لذت خواننده 

این اشعار اندیشه های  اینکه  می شد و او را افسون می کرد ارائه مَّنودند. در مورد 

بلند ادب جهاىن را دربردارد، همگان يکصدا بودند. عقیده داشتند که سینه صاحب 

این اشعار معدن گرانبهائی است که اگر در  پرداخت آن پيگريي می  کرد، از قویرتین 

شاعران معارص خود می  شد. سبك او روان، لفظش زیبا، و اندیشه اش بی پیرایه است.

پس از دو مجموعه سابقش، سخن او از حالت ابهام به روشنى گراییده بود. از 

به  کوچکى  را در قطعات  آنها  تا معاين  کناره مى گرفت  کسل کننده  رسودن قصاید 

بهرتین وجه جای دهد، و زیباترین جامه را بر اندامشان راست کند. قافیه را متنوع 

کرد، در آهنگ تفنن مَّنود، بحرها را تجزیه کرد و عبارت را سادگى داد، تا آنکه بر 

از دنیای مادی به افق های جادوئی منتقل  او را  چیره شد و  خواننده اشعار خود 

کرد. خالصه آنکه بهره او از محیط »الرابطة القلمية« نوگراىئ و آزادى سخن بود. از 

مصاحبت »جرّبان« و »نعیمه« و دوستان آنها اثری آشکار در اندیشه درخشان او 

ایجاد شد، که زینت بخش قصایدش گردیده است.

که  باید دانست  اگر در مجموعه »الجداول« او مَّنونه های بدبينى آشکار شده، 
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بدبينى أو معتدل است. این بدبينى بر اثر دیدن بدبختی های رادمردان، وکامروائیهای 

نامردان در اندیشه او راه یافته است، يعني از مشاهده اختالف طبقاىت که در میان 

به  کننده ای  ویران  خودخواهى  را  او  آنکه  تا  مى شود،  رشوع  بوده  موجود  مردم 

پیش می راند، در نتیجه لذتها را به خود اختصاص مى دهد، و متام مردم را کوچک 

می شمرد. رفتارش در این مورد مانند کودکی است که هر چه را در برابر خود ببیند، 

با هر دو دست تصاحب می کند، تا از دیگران برتر و در محیط خود یگانه باشد.

او خویشنت را با این معاين در قصیده »بَرّدي يا سحب« )ای ابرها، خنك كنید( 

برتر مى شمرد و می گوید:

بــه ــداَء  ــ ــتـ ــ اهـ ال  ــٍم  ــجـ نـ ــلُّ  ــ ــا کـ ــُربـ غـ أو  الَح  أبـــــــايل  ال 

بــه ارتــــــــــواَء  ال  نـــهـــٍر  ــاکـــــّل  ــب ــَض نَ أو  ســــــاَل  أبــــــايل  ال 

ــرَضَْت ــ َح إن  الــصــهــبــاَء  ــي  ــن ــِق والَحببااِس الــکــأَس  يل  ِصـــْف  ــّم  ثـ

ــي مـــقـــالُـــك يل: ــنـ ــرویـ یَـ ــس  ــی ــال ــب ــِک ــَس ــْن ــا الـــِعـــقـــیـــاُن ُم ــهـ أنّـ

)هر ستاره ای که روشنائی نبخشد

طلوع یا غروبش برایم یکسان است

هر نهری که به کار آبیاری نیاید

پر آب یا خشکیده بودنش، در نظرم بی اهمیت است

اگر رشاب آماده شد مرا جامی ده

سپس از جام و حباب برایم تعریف کن

گفتنت که: این عقیق خالص است، مرا سیراب مَّنی کند(.

وىل درنگ او در این دایره تنگ چندان دوام مَّنی  کند، و نگاهش بر این عيوب 

مردم  آنجا  در  و  می یابد،  راه  گشاده  تری  افقهاى  به  بلکه  مَّنى  ماند،  ثابت  برشی 

دلخواه و زیبائی های دلنشین را مى  بيند، عقیده  مند می شود که تكرّب و خودخواهی 

و گوشه گیری در دل آدمى استوار مَّنى ماند، پس از آن درمی یابد که فداکارى و از 

خود گذشتگی از رموز زندگی است، و خویشنت دارى از سودبخىش نشانه ناداين است، 
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زیرا در این صورت ما وجود خود را انکار کرده ایم، و نیز احمقانه است اگر هاّمنند 

درخت انجريى شویم که رنج برگ درآوردن و گل کردن و میوه دادن و فایده رسانیدن 

از محصول  انسانها مصدر خري مى  شود، وىل  و  پرندگان  برای  و  را تحمل می کند، 

خود بهره اى مَّنى برد. پس از آن در خویشنت فرو مى رود و به اندازه حجم خود سایه 

می گسرتد و رسانجام نتایجش در عروقش متوقف می شود، تا آنکه بهار مى رسید و او 

هم چون میخى در زمني برهنه مي ماند، و صاحب بوستان قطعش مى کند تا بدست 

آتش سپرد )التينة الحمقاء، در دیوان »الجداول«، ص 28(. 

دعوت  را  خود  دوستان  و  می  خندند  زندگى  شیوه  این  به  قصایدش  بیشرت  در 

می مَّناید تا از زندگى بهره مند شوند پیش از آنکه نابود شوند، و از زمزمه جویبار، و 

 رایحة گلها، و متاشای ستارگان آساّمن لذت برند، پیش از آنکه این متاشاى دلكش از 

چشاّمن خاىك ما پنهان شود:

داٌء،  ــَك  ِبـ ومـــا  الــشــاکــي  ـهــذا  جمیالأیُـّ ــوَد  ــوج ال ــَر  تَـ جمیالً  كُـــْن 

)ای کسی که بدون مرض شکایت می کنی/ زيبا باش تا دنيا را زيبا بينى(

ــهـــا ــك ُکـــلّـ ــ ــاتُ ــ ــی ــ ــْن ح ــ ــُک ــ ــت ــ ــال ــبـ ــیّـ ــاًل طـ ــ ــی ــ ــم ــ أَمـــــــــــاًل ج

ــك ــَس ــف ــأِل األحــــــــالُم ن ــ ــم ــ ــتَ ــ والـــصـــبـــاولْ ــة  ــ ــول ــ ــه ــ ــک ــ ال يف 

)باشد که امیدهای خوش و شیرین زندگیت را فرا گیرد 

باشد که رویاهای طالىئ تو را در کوچکی و بزرگی احاطه کند(

که او   زندگی را با متام خوبیها و بدیهایش می پذیرد، و آن را تنها در روزهاىئ 

بر روی زمني زندگى می  کند محصور می مَّناید. او به دنیای پس از زندگى با شك و 

تردید می نگرد و می گوید: اگر ما نقد موجود را تباه کنيم، و تا حد امکان از آن بهره 

 ور نشویم و میوه های زیباىئ و خوىب را نچشیم، و دلها را از خوشی و رسمستی پر 

نسازیم، نشانه ناتواىن و زبوىن است.

اما به آن مشکالت فلسفى که اندیشمندان و شاعران را از روزگاران کهن در تنگنا 

قرار داده اند، به سادگی می  نگرد، و آنها را در داخل »طلسمی« جای می دهد، و با 
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جمله »لست ادری« )مَّنی دانم(  قفلی بر آن می  زند، يعنى او حل این مشکل را به 

دیگران وامی گذارد تا برای اثبات و روشن شدن آن و کشف علت و معلولش اقدام 

کنند و پرده ابهام را از روى آن برگیرند، زیرا شاعر باید از افقهاى زندگى به اندازه 

ممكن بهره  ور شود، و فالسفه  باید برای گشودن این طلسم بیندیشند))(.

پافشاری متام، متام  با  و  او می  آيد،  به رساغ  از مرگ  نیستی پس  اندیشه  گاهى 

موانع رس راه خود را در هم می کوبد، و اندك اميان مَّنى آورد. خود را يى از ترانه های 

زندگى می  داند، که گوىش از شنیدن آن شاد و گوشی دیگر آزرده می  شود؛ بوى خوىش 

می  شاّمرد، که براى يك بينى، لذتبخش و برای دیگری ناراحت کننده است ؛ یا گل 

اقحواىن است که اگر زنبور عسل آن را مبکد به عسل تبديل می  شود، و اگر کرمى 

روى آن جای گیرد، لطافت و زیباىئ خود را از دست می دهد. سخنش هاّمنند باران 

پر برکتی است، يعنى اگر بر بوستان فرود آید به گیاه و درختانش شادايب می  بخشد، 

و اگر بر کویر ببارد، در شوره  زار نابود می شود. بنابر این از خواننده اشعار خود 

متنا می  کند که صورت زیبای این تشبیهات را به خود بگیرد، زیرا لحظات اندىك که 

بتوان با دل بیدار و زیباپسند زندگی کرد، در نظر او، از هزار سال زندگی ارشايف بهرت 

است... مجموعة »الخاّمئل« با این اندیشه ظریف آغاز می  شود، و آن عبارت است 

از يك سلسله قصایدی که در زمانهای مختلف در روزنامه ها و مجالت منترش شده، 

و سپس در سال 940) آنها را گردآوری کرده و چاپ مَّنوده است. چاپ اول زیبا و 

متیز است، و در چاپ دوم غلط های چاپ اول اصالح شده است.

در دیوان »الخاّمئل« أبو مايض بسیاری از عنارص دیوان »الجداول« او دیده می شود، 

عنارصى که اسباب و علل متنوع دیگری باعث پختگی و تکامل آنها شده است، زیرا 

با  مجموعه  این  است.  معتقد  آن  رسالت  ارزشمندی  و  هرن  برترى  به  هنوز  شاعر 

قصیدة »الطالسم« او جداگانه چاپ شده، و شیخ محمد جواد جزائری با قصیده ای به هاّمن سبک و وزن آن را   )((

پاسخ گفته و نامش را »حل الطالسم« گذاشته است. این قصیده در سال 946) در بیروت چاپ شده و به جای 

ردیف »لست ادری« که تا آخر قصیدة رعایت شد، جزائری ردیف »انا ادري« )من می دانم( را آورده است.
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قصیده »الشاعر وامللك الجائر« )شاعر و پادشاه ستمکار( آغاز می  شود. در این قصيده 

اندیشه جاودان بودن ادب واقعى، و نابودی هر عارضة دیگر دنیوى آشکار می  شود. 

در تنوع قافيه ها و گوناگوىن وزنها و انتخاب کلاّمت آهنگدار چنان ظرافت و دقت 

قابل توجهی بکار رفته که رسارس قصیده مانند يك سمفوىن هارمونیک درآمده است.

عالوه بر این، در دیوان »الخاّمئل« پدیده ای موجود است که در دیوان »الجداول« 

دیده مَّنى  شود، يعنى شاعر قصايد كالسيك و جدید خود را در هم آمیخته، و نوعى 

شعر ایجاد کرده است که در مجموعه سابقش اثری از آن نیست، بلکه در این دیوان 

به ایجاد آن پرداخته، و در این کار بسیار زیاده روی کرده است. شاید محرك او براى 

جانبداری از این قطعات كالسيك، آن است که عالوه بر مبالغه و افسوس، جلوه هاى 

زيادى از ابتکارات شعرى و معانی تازه در آنها دیده می شود، چنانکه در کتاب » 

ترّب و تراب« او نیز موجود است. بدین  سبب از نابودی آنها حيفش آمده و در این 

دیوان ثبت مَّنوده است.

در دیوان »الخاّمئل« پدیده دیگری آشکار شده که عبارت است از انگیزه عاطفه 

مىل در دل او. شاعر در این اشعار به عقب خود می  نگرد، از دریاها عبور می کند، 

و روح مشتاقش با یادآورى خاطرات شیرین بیدار مى شود، و همني خاطرات است 

که بهرتین الهام بخش قصاید اوست، و در روزگار پیری، لبناىن بودن او، پس از ىس 

سال، دوباره بوى خوش وطن را به مشامش رسانیده، و نورها و رنگهای آن در برابر 

یاد  به  و  کرد،  ترانه رس  دوباره  احساس جدید  این  با  آنگاه  شد.  آشکار  چشاّمنش 

رسسبزی لبنان، و غروب زیبای تابستاىن آن، وبرفهاى زمستانیش، و آساّمن پر ستاره، 

و دخرتکان خندان در مرغزارش، چکامه رسود. 

در این اشعار می بینیم که لبنان در نظر شاعر مانند بهشتى است که به پرهیزکاران 

وعده داده شده، و همچون رسزمین موعودی است که می  خواهد پس از جهانگردی 

بسیار دو باره به آغوش آن باز گردد.

كلّها عندي  األرُض  ستبقى  التيهوطني  أرَض  ــَك  ــي إل ــوَد  ــ أع حــتــى 
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کرة زمین/ در نظرم زمین رسگردانی خواهد  تا به تو برنگردم همة  )ای وطنم، 

ماند(

دو گرایش فينقى و عرىب که در دو قصیده »شبح« و »فلسطني« او ديده می  شود، 

معارص  لبناىن  توده های  برانگیخنت  باعث  که  عواطفى  احساس  که  است  آن  مانند 

می  شود، دو باره در دل او زنده شده است.

در دیوان »الخاّمئل« آراء فلسفى او استوار می  شود، و اندیشه هاىئ که در مجموعه 

سابق او مانند غنچه بوده شکفته می  شود، و از چپ و راست عالمت استفهام بدون 

جواب در اشعار پخش می شود، و رسانجام به نوعى از اطمینان سلبى می  رسد، که 

در این جمله خالصه می شود که پایان خیمه شب بازی زندگی، مانند متام خیمه شب 

بازیهاست: پرده ای است که قسمت پایان داستان را پنهان می کند، و زنگی در گوشها 

برجای می گذارد، و شبهائی در برابر چشمها قرار می دهد، آنگاه اندك اندك متالشی 

شود، تا آنکه نيستى مطلق طنین های آن را فرو نشاند.
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