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احلمداهللربالعاملني،احلمداهللالذيجعلالقلمللكتابةوالكتابة

نص تعاىل، هلل والعبادة للعبادة والقراءة حممدللقراءة سيدنا على ونسلم لى
 .الصفاتوعلىآلهالذيننعتزهبماملوصوفبإشراف

فقدانتهتالباحثةبإذناهللوتوفيقةمنكتابةهذهالرسالةحتتاملوضوع
أيباحلننيإىلالوطن إيليا مقارنة)ماضيبنيعبدالرمحنشكريو (.دراسة

قدمتهالكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةجبامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةمادة
يفقسم.S. Humادالدراسيةاملقررةعلىالطلبةللحصولعلىشهادةمناملو

.اللغةالعربيةوأدهبا

املشرفنيمها لفضيلة شكرها قدمتخبالصة املقام يفهذا الباحثة فإن
ر،نورديناندسالدكتور مساعدهتما املاجستريع على املاجستري، وسوريا

ثةيفإمتامكتابةهذهالرسالةإشرافاوجهودمهايفإنفاقأوقاهتماإلشرافالباح
.فتسألاهللهلماالعفووالعافية،يفالدنياواآلخرة.جيداكامال

والعلوم اآلداب كلية وعميد اجلامعة لرئيس الشكر الباحثة وقدمت
اإلنسانيةيفاجلامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةببندأتشيةولرئيسقسماللغة

واجل وأدهبا هذهالعربية كتابة يف مسامهتهم على واحملاضرات احملاضرين ميع
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مسيع إنه درجاهتم، يرفع وأن يفعطائه، جيزىهلم أن تعاىل فتسأله الرسالة،
.جميب

.واهللأعلمبالصواب

على احملبوبني والديها إىل واحلب الشكر فائق الباحثة قدمت وأخريا
.اأحسنالثوابيفالدنياواآلخرةدعائهمايفإمتامهذهالرسالةلعلاهللجيزيهم

إ يف ساعدوها الذين األصدقاء الرسالةوإىل هذه متام . الباحثة الدعاءوترجو
.عسىأنجيزىاهللخرياجلزاء



م0202يناير


 وييرتناد
  

الباحثة،

دارالسالم،مجادىاألوىل1441ه



 

 ج
 



 

 د
 



 

 ه
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وييرتناد :اسمالطالبة

152520243: رقمالقيد

قسماللغةالعربيةوأدهبا/كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية:القسم/الكلية

 ماضينبنيعبدالرمحنشكريوإيلياأيباحلننيإىلالوط: موضوعالرسالة

(دراسةمقارنة)

0202يناير16: تاريخاملناقشة

41: حجمالرسالة

املاجستريدسنوردينعر،ناالدكتور: املشرفاألول

سوريااملاجستري: املشرفالثاين

 الرسالة أيباحلننيإىلالوط"إنموضوعهذه نبنيعبدالرمحنشكريوإيليا
"ماضي فيها. الباحثة تناولتها الىت القضايا ومن و: الوطن احلننيإىل مفهوم

شعرعبدالرمحنشكريوجوهاإلتفاقواإلختالفعناحلننيإىلالوطنيف
.وأمااملنهجالذيسارتعليهالباحثةفيهافهومنهجاملقارنة.ماضيوإيلياأيب

يليالنتائجاليتتوّصلتو ما الباحثة إليها احلننيإىلالوطنيفآبياتأوال: ،
،احلننيإىلثانيا.بدالرمحنشكريلع"الشمساحلننيالغريبعندغروب"شعر

النجوموطن"الوطنيفآبياتشعر أيب" ،وجدتالباحثةثالثا.ماضيإليليا
املوضوعاإلتفا منناحية مثيعىناحلننيإىلالقيفالشعرينهو وطن، ،ربعا.



 

 و
 

،حننيعبدالرمحنوالقافيةوحزناإلختالفيفالشعرينهواحلننيإىلالوطن
ريوأماحزنعبدالرمحنشك.ماضيإىللبنانمصروحننيإيلياأيبإىلشكري

ومنناحية.توجهإىلالسياسةيفوطنهماضيأكثرإىلالوطنوحزنإيلياأيب
،"ب"القافيةعبدالرمحنشكريجزءمنالشعرلديهنفساحلرفيعىنحرف

الف"حرفمثالقافيةجزءمنالشعرإيلياأيبماضيلديهنفساحلرفيعىن
 ".مقصورة
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Penelitian ini berjudul “Al-H  ī        -Watha                -R  m   Syuk ī    

Ī y    ī M   ī”. Masalah dalam penelitian ini adalah konsep rindu kepada tanah 

air menurut Abdurrahman Syukri dan Ilya Abi Madhi, persamaan, dan perbedaan 

antara rindu kepada tanah air dalam syair Abdirrahman Syukri dan Ilya Abi 

Madhi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

perbandingan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, rindu 

kepada tanah air yang terdapat dalam bait syair Al-Ḥanīnu   -gharī        

g u ū     sy-Syamsi karya Abdirrahman Syukri. Kedua, rindu kepada tanah air 

yang terdapat dalam bait syair          -Nujūm karya Ilya Abi Madhi. Ketiga, 

persamaan yang terdapat dalam kedua syair tersebut, yaitu sama-sama 

merindukan tanah air. Keempat, perbedaan antara kedua syair mereka adalah 

negeri yang mereka rindukan, bentuk kesedihan yang mereka alami dan perbedaan 

pada penulisan di akhir bait syair (Qafiyah), Abdirrahman Syukri merindukan 

Negeri Mesir, sedangkan Ilya Abi Madhi merindukan Negeri Lebanon. Kesedihan 

yang dialami oleh Abdirrahman Syukri lebih mengarah kepada kampung 

halamanya, sedangkan kesedihan yang dialami oleh Ilya Abi Madhi mengarah 

kepada mengingat keadaan politik di tanah airnya lebanon. Penulisan qafiyah 

pada akhir bait syair Abdirrahman Syukri diakhiri dengan huruf “Ba” sedangkan 

penulisan pada akhir bait Ilya Abi Madhi diakhiri dengan huruf “Alif Maqsurah”.                                                                                                     
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

األدب املقارن يوفر البصرية لفهم األدب ليس من ناحية واحدة فقط بل 
أكثر وميكن الناس بأن يعرفوا أشياء كثرية من بلدان خمتلفة بقراءة الثمرة األدبية 
اليت أنشأها األبيون ويعرفوا حال اجملتمع واكتشاف الصالت والروابط واملسوات 

. وذلك من أمهية األدب املقارن. واإلختالفات بني اآلداب يف اجملتمعات الدولية
إن األدب املقارن يدرس مواطن التالقي بني اآلداب يف لغاهتا املختلفة، وصالهتا 

 1.الكثرية املعقدة، يف حاضرها أو يف ماضيها

شهدت مفاهيم األدب املقارن ومناهجه منذ نشأته يف النصف األول من 
 ، الذي أخذه بدوره Sainte Beuve  (1804-1869)وعلى كالم   .يف أوربا 11رن الق

Ferdinand de Saussure (1857-1913)  يف مقالته اإلفتتاحية جمللة األدب املقارنة عام
يف تانوية مرسيليا،   1381آذار عام   1، فإن األدب املقارن ولد يف 1 11

املعروف يف خطاب اإلفتتاح حملاضرة العامة كما تناول جان وجاك آمبري، العامل 
الذي ميكن أن يتفرع عنه " التاريخ املقارن للفنون واآلداب عند الشعوب كلها"
وإن ظهور األدب املقارن يزامن مع ظهور النزعة  8".فلسفة األدب والفنون"

____________ 
 11: ، ص(س.املصرية للنشر، د النهضة: القاهرة)، دور األدب المقارنحممد غنيمي هالل،   1
، جملة األدب المقارن و دور األنساق الثقافية في تطور مفاهيمه واتجاهاتهحيدر حممد غيالن،    

 31: ، ص31دراسات مينية العدد 
منشورات اإلحناد الكتاب : دمشق)، األدب العام والمقارنغسان السيد، : ترمجة-هنري باجو -دانييل 8
 11: ط، ص.د، (م1111العريب، 



  
 

 القومية الفرنسية، اليت أدت إىل ثورة الفرنسيني على الكتابة باللغات الالتينية،
   .واجتاههم إىل لغتهم القومية

إن األدب املقارن فرع من التاريخ  األديب، ألنه دراسة اليت تتعلق بالروحية 
الزمن انقسم وبعد مرور . الدولية والعالقة  بني خيال األدباء يف بلدان خمتلفة

 .و التأثري والتأثر املساوة: قسيمنياألدب املقارن إىل 

تريد أن تستخدم دراسة املقارنة يف املقارنة على أساس ما تقدمت الباحثة 
ألن الشعرين . بني شعر احلنني إىل الوطن عبد الرمحن شكري و إيليا أيب ماضي

هلما معنيان متقربان ولو كانا خمتلفان يف موضوعة، كالمها يقصصان عن احلنني 
. عبد الرمحن شكرى وإيليا أيب ماضي أن يرتكا وطنهما لطلب العلم. إىل وطنه

. احلنني إىل وطنهما خطر يف قلب وفكرهتما. لو كانت سنوات يف بلد األخرو 
إذن أرادت الباحثة أن تظهر الفرق بني احلنني إىل الوطن عند عبد الرمحن 

 .شكري و إيليا أيب ماضي

عبد . عبد الرمحن شكري و إيليا أيب ماضي يف املذهب الرومانطقي
. ما إيليا أيب ماضي الشعراء املهجرالرمحن شكري تنتمي يف جمموعة الديوان بين

الشعر احلر و الشعر : خلقوا أشكال الشعر الذي ختلص أكثر حرية يعين
  .املنثور

____________ 
كلية الدراسات االسالمية والعربية، )، محاضرات في األدب المقارنمصطفى فاروق عبد العليم،    

 13: ، ص1:، ط(م111 
 

5  Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang: UIN-Maliki Press), hlm. 141 dan 
142 
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 مشكلة البحث . ب
 :أما مشكلة البحث يف هذه الرسالة فهي  

عبد الرمحن شكري و الشعر  إىل الوطن يف الشعر ما مفهوم احلنني .1
 إيليا أيب ماضي؟ 

 اإلختالف عن احلنني إىل الوطن يف الشعر ما وجوه اإلتفاق و وجوه . 
 عبد الرمحن شكري و الشعر إيليا أيب ماضي؟

 غراض البحثأ . ج

 : أما أغراض البحث كما يلي فهي  

عبد الرمحن شكري و الشعر  إىل الوطن يف الشعر ملعرفة مفهوم احلنني .1
 .إيليا أيب ماضي

الوطن يف ة وجوه اإلتفاق و وجوه اإلختالف عن احلنني إىل ملعرف . 
 .الشعر عبد الرمحن شكري و الشعر إيليا أيب ماضي

 معانى المصطلحات . د
املقارنة : يف هذا املوضوع توجد مصطلحات الىت حتتج إىل شرح وهي

  .واحلنني والوطن
 المقارنة .1

األدب املقارن ال يتعارض فقط مع اثنني األدب من دولتني، ليس 
على الرغم أن الدراسات األدبية األدب املقارن ثابتًا يف األعمال الرئيسئة 

ميكن تصنيف . املقارنة غالبا ما هتتم بالكتاب املشهورين الذين ميثلون حقبة



  
 

دراسة الكتاب اجلديد الذين مل يكتسبوا بعد اعرتافا عامليا يف األدب 
يظهر احلد من أدبيات النداء أن املقارنة ال تقتصر على األدب . املقارن

األخرى نفسها، املثال بني املؤلفني وبني الوراثة بني األم، بل بني الدول 
 1.وبني الزمان وبني األشكال مث بني املوضوعات

 الحنين .2

الشديد من البكاء : حنَّ حينُّ حنيناً، فهو حاّن، واحلنني: احلنني لغة
 . والطرب، وقيل هو صوت الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح

نزعت إىل أوطاهنا أو  :وحنت اإلبل. احلنني هو الشوق وتوقان النفس
احلنينها : أوالدها، والناقة حتن يف إثر ولدها حنينا تطرب مع صوت، وقيل

 1.نزاعها بصوت وبغري صوت، واألكثر أن احلنني بصوت

 الوطن .3

فالوطن . َوطنًا مبعىن أقام به-َيِطن  -الوطن هو مشتق من كلمة َوَطنَ 
ومربض . به أو مل يلد هو مكان إقامة اإلنسان ومقرَّة، وإليه انتماؤه ولد

 3.البقر والغنم الذي تأوي أليه

 

 
____________ 

6  Sapardi Djoko Damono, Pegangan Penelitian Sastra Banding, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2005), 
hal. 14  

  1 1: ، ص(دار صادر: بريوت)، لسان العربابن منظور،    
   11: ، ص .، ط(م 11 مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة)، المعجم الوسطشوقي ضيف،   3



  
 

 الدراسات السابقة. ه

احلنني إىل الوطن بني عبد الرمحن "أما الدراسات السابقة الىت حبثت عن 
غري موجودة، ولكن البحث حتت هذا " شكري و إليا أبو ماضي، دراسة مقارنة

  : العنوان  كثرية خمتلفة، ومنها

 1(م 11 )أيو إمانيدار  .1

هدفت هذه الرسالة إىل معرفة رواية  ليلى جمنون لنظامي كنجوي 
 ومنهج البحث الذي استخدمت. وروميو وجولييت لويليام شكسبري

 تومن النتائج الذى حصل. الباحثة يف هذه الرسالة فهي املنهج مقارنة
من ناحية عناصر الدخلية الرواية، فوجدت الباحثة   :ة هيالباحث اعليه
ا تتفقان من ناحية املوضوع، الشخصية، األحدا،، احلبكة، كلتامه

وختتلفان من ناحية . اللغة، الزمان واملكان/ وختتلفان من ناحية األسلوب
من ناحية حب الرواية، فوجدت  .العناصر اخلارجية الرواية، وهو الكاتب

الباحثة كلتامها ختتلفان من ناحية حب الرواية ألن كل األديب له اخللفية 
كذلك أن ويليام شكسبري يف . وطريقة املميزة يف تعبري وتفسري معىن احلب

روايته روميو وجولييت ونظامي كنجوي يف روايته ليلي واجملنون ختتلف يف 
 .تفسري احلب احلقيقي

 11(113 )نورالشفيقة بنت عبد الرزاق  . 

____________ 
رسالة علمية )، لويليام شكسبيررواية ليلي ومجنون لنظامي كنجوي وروميو وجولييت أيو إمانيدار،  1

 (م 11 بندا أتشية، : مقدمة إىل قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
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هدفت هذه الرسالة إىل معرفة املواعظ يف شعر فلسفة احلياة إليليا أبو 
ومنهج البحث الذي استقدمت الباحثة يف هذه الرسالة فهي . ضيما

: ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي. املنهج الوصفي التحليلي
شعر فلسفة احلياة إليليا أبو ماضي الذي حبثتها الباحثة تتكلم عن احلياة 

واملوعظة . الناس من كل جهة ووجدت الباحثة كثريا من املوعظة احلسنة
املواعظ اليت وجدهتا الباحثة بعضهم يعين بر الولدين والدعوة إىل احلري من 

 .وحب الوطن وابتعاد عن اهلوى

 11( 11 )صربنا  .8

ألف مشس "هذه الرسالة إىل معرفة تعدد الزوجات يف رواييت  تهدف
يف هذه  ةالباحث ومنهج البحث الذي استخدمت  "..Escapeمشرقة و 

 :ة هيالباحث النتائج الذي حصلت عليها ومن. مقارنةالرسالة فهي منهج 
أما االتفاق بني الروايتني هو يتعلق حبالة العائلة اليت متارس فيها تعدد 

 .فيها اخلشونة الزوجات، كانت العائلة ملئة بالويالت حبيث حتد،
واإلختالف بني الروايتني هو يف الوقت واملكان، رواية الف مشس مشرقة 

  111تان، وتبدأ قصة تعدد الزوجات من سنة ترتكز أحداثها يف أفغانيس
ترتكز يف يوتا يف متحدة األمريكية ال ميكن  Escape، و رواية  11 إىل 

الباحثه حتديد وقت حدو، تعدد الزوجات فيها، وذلك ألن الشخصية 
                                                                                                                                                                       

رسالة علمية مقدمة )، المواعظ في شعر فلسفة الحياة إليليا أبو ماضينورالشفيقة بنت عبد الرزاق،  11
 (م113 بندا أتشية، : إلسالمية احلكوميةإىل قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة الرانريي ا

11
رسالة علمية مقدمة إىل قسم اللغة )، Escapeتعدد الزوجات في روايتي ألف شمس مشرقة و صربنا،  

 (م 11 بندا أتشية، : العربية وأدهبا جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
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الرئيسية يف الرواية هي زوجة الرابعة لزوجها وينتهى قصة تعدد الزوجات 
من جيل تعدد الزوجات ولو لو تكن اهنا  هبروهبا 118 فيها يف سنة 

 . مطلقة

  1(118 )عرفان  . 

هدف هذه الرسالة إىل معرفة املراة ومكانتها يف احلياة اإلجتماعية يف 
ومنهج البحث الذي استخدم . رواييت مذكرات طبيبة وبنات الريض

ومن النتائج اليت حصل عليه . الباحث يف كتابة الرسالة فهو منهج مقارنة
أما وجوه مكانة املرأة بني الروايتني هو يتعلق حبالة حياة املرأة : هوالباحث 

يف األسرة واملرأة كزوجة الثانوية تتوازاج وتلقي العنف املنزيل، الصورة 
واإلختالف بني الرويتني هو . النمطية كنساء يف اجملتمع اليت تقيد احلريتها

ة مذكرات طبيبة يف النظري اإلجتماعية والطبقة اإلجتماعية، وتبدأ قص
هذه الرواية كما ظهرت للمرة األوىل يف مسلسل جملة نشرهتا املصرية، روز 

كانت الرواية تأثري كبرية يف مصر والعامل . 1 11اليوسف، يف عام 
ومن رواية بنات الرياض حتكي عن قصة أربعة أصدقاء وهي مقيدة . العريب

 .        يف الثقافة احمللية الرياض

____________ 
رسالة )، مذكرات طبيبة وبنات الرياضالمرأة ومكانتها في الحياة اإلجتماعية في روايتي عرفان،    1

 (م 11 بندا أتشية، : علمية مقدمة إىل قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
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الباحثة من الدراسات السابقة فلخص الباحثة أن الفرق بني بعد أن قرأت 
بحث عن احلنني إىل تهذا البحث بالدراسات السابقة هو أن هذا البحث 

 .ماضي فقط عبد الرمحن شكري و إيليا أيبالوطن بني 

 منهج البحث . و

املنهج الذي تستخدمه الباحثة يف هذه الرسالة هو منهج الوصفي أما 
يعىن ان تقوم الباحثة بتحليلي احلنني إىل الوطن، يف احلنني إىل التحليلي املقارن 

وجلمع املعلومات . الوطن عبد الرمحن شكري واحلنني إىل الوطن إيليا أيب ماضي
وأما طريقة تأليف . والبيانات هلذه الرسالة اعتمدت الباحثة على البحث املكتيب

 :هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على كتاب
Pedoman penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh 2014. 
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 الباب الثاني

عبد الرحمن شكري و إيليا أبي ماضي    

 معالم حياة عبد الرحمن شكري . أ
 2.م2881من أكتوبر  21دينة بورسعيد يف ولد عبد الرمحن شكري مب

 1.م2998من ديسمرب  21وتويف باإلسكندرية يف 

مدرسا أخر هدد تلميذا شقيا برميه من النافذة، وهجم عليه ورفع ويروى أن 
: التلميذ وقارب النافذة وكنا واثقني  أنه سريميه، ولكنه عند صراخ التلميذ

  .أنزله إىل األرض وهو يرجتف.. تبت .. حرمت 
ومل يكن ببور سعيد حينذاك مدارس ثانوية، فانتقل شكري إىل اإلسكندرية 

سنة ( البكالوريا)رأس التني الثانوية، ومنها حصل على حيث التحق مبدرسة 
  .م ويف نفس السنة انتقل إىل القاهرة حيث التحق مبدرسة احلقوق 291

، وظل هبا عامني "مبدرسة احلقوق" مث ارحتل الشاعر إىل القاهرة، والتحق 
، وكانت احلركة الوطنية الىت تزعمها مصطفى كامل يف (2911- 291)

 : فيها الشاعر، وحدث ان نظم شكرى قصيدة وطنية مطلعها فاندمج. أشدها
 من الذل ال يفضي بنا الذل للعار ثباتأ فإن العار أصعب حممال  

____________ 
دار الكتاب املصرى، : القاهرة)، أعالم األدب المعاصر في مصرمحدى السكوت و مارسدن جونز،   2
  : ، ص2: ، ط(م2981
 18: ص، ....أعالم األدبمحدى السكوت و مارسدن جونز،   1
 9: ، ص(م2998 :اجمللس األعلى للثقافة)، ديوان عبد الرحمن شكريفاروق شوشة،    
 9: ص، ....ديوانفاروق شوشة،    
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وهى القصيدة الىت نشر بعض ابياهتا باحلزء األول من ديوانه )
وألقاها حبديقة األزبكية على (. بعد أن صادرهتا السلطات"الثبات"بعنوان

القاضى فيما بعد ) –مبدرسة احلقوق عبد احلميد بدوى  اجلماهري زميل الشاعر
واتصل اخلرب برجال االحتالل، فاهتموا  –( مبحكمة العدل الدولية بالهاى

  9.الشاعر بالتحريض على الثورة، وفصلوه من مدرسة احلقوق
حلاجة وزارة )م التحق شكري مبدرسة املعلمني العليا 2911ويف سنة 

م، وكان متفوقا وال سيما يف اللغة 2919وخترج منها سنة املعارف إىل املعلمني 
 .اإلجنليزية

كان يف أثناء دراسة مبدرسة املعلمني قد عاد إىل كتاب األغاين ومحاسة أيب 
ووجد فيها كثريا من شعر الزخرف . متام وديوان الشريف الرضي وغريهم

هذا األثر يف واإلستعارات والتشبيهات والشعر الوجداين فتأثر هبذا كله وظهر 
دواوينه الباكرة كما كان يف أول األمر كما يقول ينظهر إىل الشعر كأدب ترف 
وزكرف وتشبيهات، مث راح ينظر إليه كأدب وجدان وإميان وفن إميان يف 

وقلت يف شعره بعد . املوضوع الوطين وفن إميان ووجدان يف العقيدة والنسيب
 1.فيه الرومانسية بالواقيعيةذلك الزخارف وإلستعارات القدمية وامتزجت 

كما كان يف تلك الفرتة ينظم القصائد ويكتب املقاالت، وينشدها يف 
حني )صحف ذلك العهد ومن ذلك مراثية يف مصطفى كامل، وقاسم أمني 

يف : م وقصائده2919م، والشيخ حممد عبده 2918انتقال إىل رمحة اهلل عام 
 (.سبيل اجلامعة، والثبات، وغريها

____________ 
 1: ، ص...ديوان فاروق شوشة،  9
 1: ، ص...ديوان فاروق شوشة،  1
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تنصرم هذه األعوام الثالثة مبدرسة املعلمني كان اجلزء األول من  وقيل إن
م، وكان الشاعر يف 2919يف أيدي القراء ظهر عام ( ضوء الفجر)ديوانه 

الثالثة والعشرين، يقف على عتبة احلياة، ومل يقتحم بعد ساحات مشاكلها 
ك ومع ذلك فإن الروح الثائر اجملدد الذي سطع يف تل. ومتاهات جتارهبا
فانربى املازين يقرظه يف الصحف، وارسل الشاعر حافظ . الباكورة كان باهرا
 : يقول  إبراهيم إىل شكري

 وتر قصنا بأحكام القوايف؟  أيف العشرين تعجز كل طوق 
 !وزكيت الشهادة باعرتايف شهدت بأن شعرك ال جيارى  
 فمن هذا يكابر باخلالف؟   لقد بايعت قبل الناس شكري 

املعلمني توطدت الصلة بني شكري وإبراهيم عبد القادر املازين، ومبدرسة 
فقد كان كالمها شغوفا بالشعر ونظمه، وحيدثنا املازين عن تلك الصلة يف مقالة 

كنا يومئذ طالبني يف : "م، ومما قال2919أبريل  9نشرها جبريدة السياسة يف 
يفدي صاحبه  مدرسة املعلمني العليا، وكانت صليت به وثيقة وكان كل منا

بنفسه، مل أكن يومئذ إال مبتدئا على حني كان هو قد انتهى إىل مذهب 
ومن اللؤم الذي . معني يف األدب ورأي حاسم فيما ينبغي أن يكون عليه

اجتاىف بنفسي عنه أنه أول من أخذ بيدي وسدد خطاي ودلين على احلجة 
أعواما أخرى، ولكان الواضة، وإنين لو ال عونه املستمر األرجع أن أظل أختبط 

  8.من احملتمل جدا أن أضل طريق اهلدى

____________ 
 
  : ص ،...ديوان فاروق شوشة،  
  : ص، ...ديوانفاروق شوشة،  8
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 مؤلفاته  . ب
 :شعر(. أ

 (:يف مثانية أجزاء)ديوان عبد الرمحن شكري 

 2919  أضواء الفجر  :  اجلزء األول(. 2

  292  آليل األفكار :   اجلزء الثاين(. 1

 2929  أناشيد الصبا  :  اجلزء الثالث(.  

 2921  الربيع زهر :   اجلزء الرابع(.  

 2921  اخلطرات  : اجلزء اخلامس(. 9

 2928  األفنان  : اجلزء السادس(. 1

 2929  أزهار اخلريف :   اجلزء السابع(.  

 ويشمل القصائد الىت نشرها ) : اجلزء الثامن(. 8

الشاعر يف الصحف واجملالت،                                    
يف  والىت مل تنشر، ومل جتمع بعد

 (.2911ديوان 

 :نثر(. ب

 2921:  كتاب الثمرات(. 2

 2921:  حديث إبليس(. 1



 
 

2  
 

 2921:   االعرتافات(.  

 2928:   الصحائف(.  

 (ش. بقلم ع) 2929:  قصة احلالق اجملنون(. 9

 :   نشرت فصوله متفرقة مبجالت)  -يف الشعر العباسى (. 1

الرسالة، والثقافة، واهلالل، واملقتطف،                             
، ومل جتمع بعد 9 29-1 29فيما بني 
 (يف كتاب

 نشرت فصوله مبجالت الرسالة والثقافة  )  -دراسات نفسية(.  

-1 29واملقتطف واهلالل فيما بني                               
 (ومل جتمع بعد 9 29

 سلسلة مقاالت يف إيضاح حقيقة القدمي )  -دمي واجلديدبني الق(. 8

نشرت مبجلة الرسالة . واجلديد يف األدب                            
بإمضاء مستعار،  9 8-29 29

بقلم أحد أساطني : ومصدرة هبذه العبارة
 .األدب احلديث
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نشرت فصوله مبجلة ) - كتاب نظرات يف النفس واحلياة(. 9
 املقتطف 
بالقاهرة فيما بني أغسطس                                         

( 2992وسبتمرب  29
 .ش. بتوقيع

نشرت يف الصحف واجملالت فيما  ) - مقالت واحباث خمتلفة(. 21
 9(.  29-  29يف النقد واألدب           بني 

   
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
 9 : ، ص(م2998: اجمللس األعلى للثقافة)، ديوان عبد الرحمن شكريفاروق شوشة،   9
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 حياة إيليا أبي ماضي ونشأته . ج
تلك " احمليدثة"ولد إيليا أبو ماضي وكان امسه إيليا ضاهر أبو ماضي يف قرية 

و  م2889القرية الوادعة إحدى القرى اجلميلة يف املنت الشماىل من لبنان سنة 
يف هذه الطبيعة اخلالبة الساحرة، . م 299من نوفمرب   1تويف باألمريكا يف 
اضي عينيه الصغريتني على احلياة ومن يراجع أقوال الذين كتبوا فتح إيليا أبو م

املهجرية " السائح"سريته جيد بعض االختالف يف حتديدهم سنة والدته، فمجلة 
وإذا صح أنه هاجر إىل مصر سنة . م 291يف عددها املمتاز الصادر عام 

 كان عمر حسب الرأي األول حني هاجر إليها ثالث عشرة سنة، وكان  2911
إحدى عشرة سنة، واألغلب أن الرأي األول هو  شعمره حسب الرأي الثاني

 21.األكثر صوابا، فهو أقرب إىل فىت يرتك وطنه يف سبيل طلب يف بالد الغربة
القائمة يف جوار الكنيسة، وبني " مدرسة احمليدثة"دخل إيليا أبو ماضي 

صفوفها أخذ يفك لغر احلرف وطلسم الكلمة، من دون أن يعرف هو أو والداه 
أو أقرباؤه أو اترابه أنه سيصري بعد حني شاعرًا كبريًا تنطلق من حنجرته وقلمه 

 .  أمجل القصائد الشعرية
 عائلة بسيطة احلال، لذلك مل يستطع أن يدرس وقد نشأ إيليا أبو ماضي يف

إنه كان يقطع مسافة ميلني سريأ على . يف قريته سوى الدروس االبتدائية البسطة
األقدام حني كان يف السابعة من عمره ليسرتق العلم من مدرسة يديرها العالقة 

____________ 
21

، (م 299دار الكتب العلمية، : بريوت)، شاعر السؤل والجمال إيليا أبو ماضيخليل برهومي،   
 29: ص
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 فيقف أمام نافذهتا يصغي إىل شرح الدروس، وحني ملس. الشيخ إبرهيم املنذر
 .املعلم شدة رغبته يف طلب العلم دعاه إىل دخول الصف بدون مقابل

تعلم أبو ماضي يف فريته أصول الكتابة والقرأة باللغة العربية وملا ضاقت به 
 .سبل العيس وجد أن ال مناص له من السفر، فحزم أمتعته وقرر الرحيل

 
 في اإلسكندرية  . د

مبصر عام " ةندريإسك"شق إيليا أبو ماضي صدر البحر متوجها إىل 
شأنه يف ذلك شأن مجهرة من اللبنانيني الذين ميموا وجههم شطر أرض  2911

 .الكنانة طلبا للعيش الكرمي
وكان إيليا أبو ماضي يف اإلسكندرية عم يتعاطى بيع التبغ يف دكان له 
هناك، فأخذ يساعد غمه يف بيع  اللفائف لقاء أجرة زهيدة أغنته عن احلاجة 

ن يوفر من دخله البسيط ليقتين الكتب، وعكف على درس والسؤال، وكا
الصرف والنحو على نفسه أحيانا، ويف بعض الكاتيب أحيانا أخرى، حىت 
استقامت لغته وأصبح قادرا على التعبري عن انفعاالته وأحاسيسه، وصبها يف 

وكانت أوىل قصائده اليت نشرت يف هذه اجمللة تروي قصة  22.بوتقة شعرية مجيلة
صغرية زوجها أهلها قسرا من رجل كبري السن، فعاشت معه حياة شقية  فتاة

بئسة، وقضت حياهتا سجينة التقاليد ال تستطيع منه فكاكاً، وقد جاء يف 
 :قصيدته هذا البيت اجلميل

ا الغصُن إذا هبَّ اهلوا  مال لالغصاِن ال للحطبِ  إّنم

____________ 

  2: ص ،...إيليا أبو ماضيخليل برهومي،  22 
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ف ال تكون  وراقت مصر ألبو ماضي، فأحبها وجعلها كوطنه الثاين، وكي
  21.كذلك، وقد كانت مهد شاعريته وتفوقه وشهرته

 
 :في المهجر األميركي  . ه

كانت اهلجرة من لبنان إىل مصر يف ذلك العهد سهلة ميسورة، أما اهلجرة 
من لبنان إىل أمريكا فكانت أمرًا صعب املنال، ألن احلومة العثمانية زمانذاك  

إعطاء جوازات السفر للمهاجرين كانت متنع اهلجرة إىل أمريكا، وكانت ترفض 
السوريني إليها، وكان ال بد هلم من احلصول على اجلوازات اليت ختوهلم الدخول 

 .إىل مصر أواًل، واليت كانت حمطة انطالق املهاجرين إىل الديار األمريكية كافة
ولعل أبو ماضي سافر إىل مصر أواًل ليتسىن له احلصول على إذن لدخول 

، وكان دائما حيدوه حادي الطموح لرؤية العامل اجلديد خلف املهجر األمريكي
 .البحار السبعة، وكان له ما أراد ومتىن

مل جيد إيليا أبو ماضي يف هذه املدينة اليت قضى فيها أربع سنوات ما ينشده 
، 2921من أمل يف حتسني وضعه املعيشي، فانتقل منها إىل مدينة نيويورك عام 

الكربى للمهاجرين من الشرق ومركز النشاط األديب  وكانت املقر أو العاصمة
   2.والفكري هلم، وقد ميارس النشاط األديب حىت آخر أيام حياته

بعد سنوات ثالث من انتقاله إىل نيويورك أصدر اجلزء الثاين من ديوانه وكأنه 
الذي أصدر يف اإلسكندية هو اجلزء األول من ( تذكار املاضي)اعترب أن ديوانه 

شعره، ويف هذا اجلزء مجع العديد من القصائد اليت مل يستطع نشرها يف ديوان 
____________ 

21
 28: ص ،...إيليا أبو ماضيخليل برهومي،   
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ويف هذا الديوان اجلديد الذي صدر بعنوان . مصر كما أشرنا إىل ذلك آنفاً 
قصيدة يتأوه فيها على تركه مصر اليت كانت ملعب ( ديوان إيليا أبو ماضي)

  2.صباه ومرتع شبابه
 شعره و تطوره  . و

شعريا جيدا بدأ بنشره يف الصحف املصرية مث تابع خلف أبو ماضي تراثا 
 :انتاجه يف أمريكا وقد ظهرت دواوينه على النحو التايل

 .م2922ديوان تذكار املاضي نشره باألسكندرية عام (. 2
 .م2928ديوان إيليا أبو ماضي طبع يف نويورك عام (. 1
 .م 291اجلداول صدر يف نويورك عام (.  
م وطبع باملشرق العريب عدة 1 29ويورك عام اخلمائل صدر يف ن(.  

 .مرات
جمموعة من القصائد متناثرة يف بعض الصحف وخاصة صحيفة (. 9

 ".العصبه"
قالت عنه . متيزت اشعارة بالرقة والعذوبة واحلنني إىل الوطن ووصف الطبيعة

إنين أرفع أبو ماضي إىل القمة و ال أفضل عليه شاعرًا عربياً : "فدوى طوقان
 29".فالشعر العريب مل يعرف له من نظري. ال يف القدمي وال يف احلديثآخر 
 

 ميسرته األدبية . ز
____________ 
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، بعنوان 2922يف مصر، أصدر أبو ماضي أول دواوينه الشعرية عام 
عاما، شعره السياسي والوطين جعله  11، وكان يبلغ من العمر "تذكار املاضي"

، (أمريكا الشمالية) إىل 2921ايقات السلطة الرمسيه، فهاجر علم عرضة ملض
، وهناك عمل مع أخيه مراد يف التجارة، وتنقل (سينسينايت)وصل أواًل إىل مدينه 

 2921إىل ان استقر يف مدينة نيويورك عام ( الواليات املتحدة)بعدها يف 
جريدة مرآة الغرب وتزوج من ابنة مالكها السيدة دوار "وهناك عمل نائباً لتحرير 

 .ه أربعة أوالدوأجنبت ل" جنيب دياب
جربان خليل جربان و "تعرف إىل عظماء القلم يف املهجر، فأسس مع 

، اليت كانت أبرز مقومات األدب العريب "ميخائيل نعيمة الرابطة القلمية
احلديث، وتعترب هذه الربطة أهم العومل اليت ساعدت أيب ماضي على نشر 

 .فلسفته الشعرية
ماضي بإصدار أهم جملة عربية يف ، قام إيليا أبو 2929أبريل  29يف 

اليت تبنت األقالم املغرتبة، وقدمت الشعر احلديث " جملة السمري"املهجر، وهي 
على صفحاهتا، واشرتك يف إصدارها معظم شعراء املهجر ال سيما أدبان املهجر 

امتازت . إىل جريدة يومية 1 29األمريكي الشمايل، وقام بتحويلها عام 
عن الصدور حىت فارق الشاعر احلياة بنوبه " السمري"تتوقف  مل. بنبضها العرويب

  21. 299نوفمرب   2قلبية يف 

 

____________ 
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 الباب الرابع

 عبد الرحمن شكري و إيليا أبي ماضيالحنين إلى الوطن بين تحليل 

يف هذا الباب تريد الباحثة أن حتلل احلنني إىل الوطن بني عبد الرمحن 
وحتليل وجوه اإلتفاق و وجوه اإلختالف يف شعرين . شكري و إيليا أيب ماضي

تريد الباحثة مقارنة لبعض . احلنني الغريب عند غروب الشمس و وطن النجوم
 . اجلوانب فيهما

 يالحنين إلى الوطن في شعر عبد الرحمن شكر  . أ

يف هذا الباب تريد الباحثة دراسة الشعر املتعلق باحلنني إىل الوطن عبد 
. يها احلنني إىل الوطنوجدت الباحثة يف بعض األبيات الذي ف. الرمحن شكري

 :ما يليواألبيات 

 َن وال تعلمون داء القلوب أيها النافشون يف قلبه احلز
 بالشقاء والتعذيبـــــتمالً  قد ذََكرمت حاالً يروح هلا مشـــ

  أنبَتْت نبع مشله املشعوب         إمنا العزُّ أن يكون بأرض  

املراد من تلك األبيات هي أن األشخاص الذي يذوبون يف احلزن ال يدركون 
 .وبينما كان ال يزال يكافح يف احلزن الشديد. أبدا أن احلزن مرض القلب

 لسؤاِل والتثريبــــــم وذلَّ ا حيث ال يعرف املداراة والضيـــ
 ودُُّه أن يكون غري غريب  ما به قلة الوالء ولكن
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 7ــــــُحْزِن أم مرتد  بعيش األديب مستعري من السماء شعار الـــــ

املراد من تلك األبيات هو ليس أنه مل يكن خملصا لوطنه، بل أجرب على 
حىت وجيب أن يدرس معرفة الناس، . مغادرة وطنه لفرتة من الوقت مستقبل
 .يتمكن من إثبات كم جيب وطنه األم

ا  ر له عيشة الغريب الكئيب فأخوك األديب يف أهل والدَّ
 ل  وداء  َصْعب  وجرح رغيبِ  ليس يف ثوبه سوى طََلل  بـــــا
 مدمع مشرٌق كَلْمِع الضريبِ  ليس يف وجهه من الِبْشِر ِإال

  ريبِ ِن وغيظ  على الزمان امل ليس يف قلبه سوى احلبِّ واحُلزْ 

يأملون أن ينتهي هذا . وكيف حتزن احلياة يف أرض أجنبية دائما دون دموع
 .الوضع

 ــــقاء ممن يعدْدَن َشقَّ الـجيوبِ  فاْنُدب النادبات واملرأة الـحمــــ
َنا الـحسناُء بالزبرج احملــ  ــِض وغابت يف مستقرٍّ غريبِ   فـَتَـَنتـْ
  بــــذؤابــــاتـــــهـــا قــنــــوع الســلــيـــب  أضمر الغرب وجهها فقنعنـا

واملراد من تلك األبيات يشعر الناس يف الدول األجنبية بالرضا مبجرد النظر 
على سبيل املثال، كان وطنه يف الغرب، مث نظرا إىل . إىل وطنهم من اجلهل

 .الغرب كما لو أنه شاهد وطنه

____________ 
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 املىن بربد  قشيبِ فـاتنات  ون ويـحبوجمنظر يـــبـعث الشـ
  اهلل واملظهرالعظيم املهيب  مستمد من اجلالل جالل

هذا احلزن . وهو احلزن الذي يعيشه الطفل يف اخلارج بسبب الشوق للوطن
هو أحد االختبارات اليت جيب اجتيازها، إذا واجهها بصرب فحينئذ يبارك اهلل 

 .وبركاته

 ود  رطيبِ ت بغصن  كاس  وع أذكرتين العيش اللذيذ الذى فا
  فُسْحًقا لصرفه من غصوب مث مل يـَْبَق يل سوى الذكر الُغرِّ 

لكنه أجربه على . وهو بالنسبة له، والوطن هو يذكرنا حياة مجيلة ال تنسى
 .الذهاب حبثا عن احلرية واملعرفة

 بفؤاد  َأْجَهْدَتُه بـــالــوجيبِ   يا حنيًنا ِإىل احلبيب ترفَّقْ 
  2ن خبيـرًا طـبـا بداء القلوبِ   الذى كـايا حنيًنا ِإىل األغر 

وهو أنه يشبه شوقه لوطنه مثل الشوق إىل عشيقة، والذي يبقى دائما 
إنه يأمل أن يتمكن املوقف من . عميقا يف الداخل، حبيث يثقل عقله دائما

  . إصالح كل شيء حىت يعود إىل طبيعته
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 ماضي لحنين إلى الوطن في شعر إيليا أبيا  . ب

 باحلنني إىل الوطن إيليا أيبيف هذا الباب، تريد الباحثة دراسة الشعر املتعلق 
. وجدت الباحثة يف بعض األبيات الذي فيها احلنني إىل الوطن. ماضي

 :واألبيات كما يلي

 أتذكر من أنا؟... حدق   أنا هنا... وطن النجوم 
 2؟ريرا     أرعنـــــافىت     غ  ت يف  املاضي البعيداحمل

املراد من تلك األبيات هو أن يقول الشاعر أن األمل الذين عاىن منه يف 
 .حياته عندما مل ير وطنه لسنوات

 كـــــالنسيم     مدندنا  جذالن ميرح يف حقولك
 2!وغري          املقتين  املقتىن   اململوك    ملعبه

وهو أن يأخذ الشاعر نفسه إىل املاضي، يقف يف مشهد مجيل يصور 
لعب بفرح وقفز بفرح، مثل النسيم الذي ينتقل من مكان . ولته املليئة باإلثارةطف

 .إىل آخر

 !دنياه  كانت   ههنـــــا  أنا ذلــــــك  الولد  الذي
 فاضت  جداول من سنا  أنا   من  مياهك  قطرة
 ماجت  مواكب من مىن  أنا   من  ترابك    ذرة
 فاغتىن غىن   مبجدك     أنا  من  طيورك  بلبل
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 من    ربوعك    للدىن  مجل   الطالقة  والبشاشة
 1 وصفقت  يف  املنحىن؟  كم عانقت  روحي رباك

أنا األطفال الذي عاشوا يف تلك الفرتة، وأنا واحد : وهو أن الشاعر قال
من قطرات املاء اليت عاشت يف األرض، وأنا حبة غبار من األرض اليت طارت 

األرض الغريبة أنا الشخص الذي يسعد دائما من يف الريح للوصول إىل هذه 
 .وأنا ممنت جدا حلياته يف ذلك الوقت. األرض هناك

   ذراك    كيال     حتزنا  للشمس تبطىء يف وداع

 .وهو أن الضوء املنبعث من ماضية حياول التخلص من حزنه

 7 لبنان ، مل  يعلن  لن   هلل   سر  فيك،  يا

اجلمال خمبأة يف أرض لبنان، لكنه مل يتمكن من وهو أن هناك الكثري من 
 .جيب أن يبقى يف هذه األرض األجنبية لفرتة من الوقت. العودة إىل وطنه

 تغوي   العقول  وتفتنا  خلق النجوم وخاف أن
 وجالله   كي   نؤمنا  فأعــــــــار   أرزك  جمدة

   نسبوا    إيل   املمكــــنا  ليتهم... زعموا سلوتك 
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أن أطلب أن مجال األرض اللبنانية ال تتالش من أجل جعله يؤمن وهو 
 .باهلجرة

شعر عبد الرحمن شكري و إيليا  االتفاق الحنين إلى الوطن في وجوه . ج
 ماضي أبي

 من شعرين، وجدت الباحثة اإلتفاق بينهما وممابعد أن قرأت الباحثة ال
 .ناحية املوضوع

 من ناحية املوضوع . أ
عاطفته الىت يعربون عنها نقل حمتويات أفكاره و لشاعران هو اهلدف من ا
ين فوجدت كالمها إتفاق يف بعد أن قرأت الباحثة من الشعر . يف شكل شعر

الشاعران لفرتة طويلة . ه القصائد تظهر احلنني إىل الوطن، يف كل هذاملوضوع
 .ايف بلد غريب حبيث شعور بشوق شديد يف قلبهم

الة أخالقية يريد الشعراء نقلها إىل الثاين بالطبع حتتوي كل شعر على رس
وجدت الباحثة أيضا أن أحد أهداف كتابة هذه الشعر هو يعطي روح . قرائه

يظهر . التعزيز والقتال للطالب الذين يذهبون بعيدا عن منازهلم لطلب العلم
 .يات الشعر يصور الشعراء احلزن والتعب يشعرهبا لطلب العلمبمن آ

العلم يهدف إىل مواصلة تطوير أنفسهم حنو يوضح الشاعر أن الطلب 
نية لتعلم البحث عن العلم حىت يف مكان بعيد جدا عن املنزل . األفضل

حيدث هذا غالبا بالنظر إىل أن املكان األكثر راحة لكل اإلنسان هو املنزل، 
فلذلك بعيدا عن املنزل . ألن املنزل هو مكان جتمع جلميع أفراد األسرة



 
 

   
 

هذا هو السبب يف أن . جدا ابعض الناس الذين هم عزيز بالطبع بعيدا عن 
 .تكون بعيدا عن املنزل هو يبتعد الراحة و األمان

 
شعر عبد الرحمن شكري و  وجوه االختالف الحنين إلى الوطن في . د

 ماضي إيليا أبي
بعد أن قرأت الباحثة الشعرين، وجدت الباحثة إختالف بني مها وهي من 

 .من ناحية احلزن ومن ناحية القافية ناحية احلنني إىل الوطن و
 من ناحية احلنني إىل الوطن  . أ

يف شعر عبد الرمحن شكري مل يذكر البلد الذي شوقه، لكن ميكننا أن  
الشعر مثرية هو  وما جيعل هذا. ي جاء منه يعين مصرنعرف من البلد الذ

 . انطباعها ورسالتها جتعل القارئ يبدو أنه يفهم مشاعر الشاعر

، مما جيعل الشيء عران بشكل طبيعي من بلدان خمتلفةهذان الشايأيت 
نفسه هو شكل من أشكال احلنني، احلزن الذي شعربه واألمل الذي عاىن 

ومع . وفقا الباحثة باملعىن العام أن البلد احلنني هو بلد منشأ الشاعر. منه
ذلك، ميكن أن يكون هذا املعىن العام متخصصا ألننا نعيش يف بيئات 

 .الشاعر يعىن وطنه" احلنني إىل الوطن"كان النطاق األصغر . غرأص

   لبنان ، مل  يعلن لنا  هلل  سر  فيك،   يا

____________ 
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يف الشعر إيليا أيب ماضي يذكر أن البلد الذي حنني هو لبنان ألنه جاء 
من هناك، لبنان بلد مليء بذكريات طفولته فهو مل تنس وطنه أبدا مهما  

 .كان
هو عبد الرمحن  الباحثة يستنتجوا أن اإلختالف كنمن الشرح أعاله مي

 .ماضي مشتاق إىل لبنان مشتاق إىل مصر، مبا أن إيليا أيب شكري
 من ناحية احلزن  . ب

 عبد الرمحن شكري و حزن إليليا أيبتريد الباحثة مقارنة احلزن ل
وفقا الباحثة عبد الرمحن شكري احلزن أكثر توجها إىل املوطن و . ماضي

 : يات كما يليباألسرته يف اآل

َنا الـحسناُء بالزبرج احملــ  ــِض وغابت يف مستقرٍّ غريبِ  فـَتَـَنتـْ
 بــــذؤابــــاتـــــهـــا قــنــــوع الســلــيـــب أضمر الغرب وجهها فقنعنـا

 فـاتنات املىن بربد  قشيبِ  ن ويـحبومنظر يـــبـعث الشـو  

 اهلل واملظهرالعظيم املهيب  مستمد من اجلالل جالل
   ت بغصن  كاس  وعود  رطيبِ  أذكرتين العيش اللذيذ الذى فا

بينما حزن إيليا أيب ماضي موجه إىل السياسة يف الوطنه، كما يف 
 :اآلبيات التالية

 !ههنـــــا دنياه  كانت    أنا ذلــــــك  الولد  الذي

 فاضت  جداول من سنا  أنا   من  مياهك  قطرة
____________ 
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 ماجت  مواكب من مىن  أنا   من  ترابك    ذرة

 غىن   مبجدك    فاغتىن  أنا  من  طيورك  بلبل

 من    ربوعك    للدىن  مجل   الطالقة  والبشاشة

   وصفقت  يف  املنحىن؟  كم عانقت  روحي رباك

شاعران مشتاق إىل وطنهما الذي يعشر يف ، أن وفقا لتفسري أعاله
إن الشوق يتبع باحلزن دائًما، إذان احلزن الذي يشعر به شاعران . الشعر

خمتلفة يذكر عبد الرمحن شكري إىل وطنه كثريا بينما يذكر إيليا أيب ماضي 
 .السياسة يف وطنه

 من ناحية القافية. ج

 :يفهي كما يل يات الشعر عبد الرمحن شكريببعض آأما 
 زح ماذا دهاك عند الغروب؟   أيهذا الغريب ذو البلد النا

 ــدهر مستلئًما بعزم  صليب  قد عهدناك مستكينا لريب الــــ
 وال لوعة الفؤاد الطروب  وعهدناك لست تعرف ما احلب 

ـــــم وال سطوة الزمان   وعهدناك ليس يكرثك الضيـــ
 العصيب

 2 األغر النجيبذاكرا نعمة    وعهدناك خاشعا مستقادا
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يف جزء من الشعر عبد الرمحن شكري، وجدت الباحثة استنتاج أن 
 ".ب"قافية يف هناية جزء من الشعر لديه نفس احلرف يعين حرف 
 :وأما بعض آبيات الشعر إيليا أيب ماضي فهي كما يلي

 أتذكر من أنا؟. . . حدق   أنا هنا. . . وطن النجوم 

 غريرا  أرعنــــــــــــــــــــــــا؟فىت    أحملت يف املاضي البعيد

 كـــــــــالنسيم       مدندنا  جذالن ميرح يف حقولك

 !وغــــــــري      املقتىن   أملقتىن  اململوك  ملعبه

 2 حيس    وال   وىن  يتسلق األشجار ال ضجرا

يف جزء من الشعر إيليا أيب ماضي، وجدت الباحثة استنتاج أن قافية يف 
إذن ". الف مقصورة"ء من الشعر لديه نفس احلرف يعين حرف هناية جز 

 .اإلتفاق بني الشعرين أعاله هو نفس احلرف األخري بني هنايات اآلية
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   2: ، ص(دار العودة: بريوت)، ديوان إيليا أبو ماضيسامي الدهان،   2 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج اليت حصلت 
 : عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية

 النتائج . أ
 :ومن أهم نتائج الرسالة اليت وجدهتا الباحثة

احلنني يف شعر عبد الرمحن شكري يبحث عن احلنني إىل الوطن و احلزن ما 
لد غريب، مث احلنني يف شعر إيليا أيب ماضي يبحث عن يشعربه عند مهاجر يف ب

 .احلنني إىل الوطن أيضاً، ويذكر الذكريات من قبل

وهذان الشعرين يبحث أن . اإلتفاق بني الشعرين هو من ناحية املوضوعأما 
 .ي شعر عبد الرمحن شكري وإيليا أيب ماضياحلنني إىل الوطن الذ

ومها من . احلنني إىل الوطن وحزن والقافيةوأما اإلختالف بني الشعرين هو 
وحزن يف . ماضي من لبنان وإيليا أيببلد خمتلفة، عبد الرمحن شكري من مصر 
وأما حزن إيليا أيب ماضي توجه إىل شعر عبد الرمحن شكري توجه إىل الوطن، 

ومن ناحية القافية عبد الرمحن شكري جزء من الشعر لديه  .السياسة يف وطنه
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، مث القافية جزء من الشعر إيليا أيب ماضي لديه "ب"يعىن حرف  نفس احلرف
 ".الف مقصورة"نفس احلرف يعىن حرف 

 

 التوصيات . ب
احلنني إىل الوطن بني عبد الرمحن شكري "قد مت حبث تكميلي عنوان 

واعرتف الباحثة أنه ال ختلو عن النقصان وترجو الباحثة أن . "وإيليا أبو ماضي
يكون من القارئني خاصة الطالب بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية ومن يهتم 
بالبحث األدايب مواصلة البحث املتعلق بالعنوان املذكور حلصول على النفع 

ن موضوعات من كتاب العواصف وتريد الباحثة لكل أحلل الباحثة . األكثر
 .حيلل موضوعات أخر من ذلك الكتاب

مث كانت . تدعو الباحثة القراء حلب اللغة العربية، ألن لغة القرآن الكرمي
الذي من يفهمون اللغة العربية . اللغة العربية لغة اإلسالمية والشريعية اإلسالمية

سيجدون أنه من األسهل فهم اإلسالم، ألن بعض من كتب اإلسالمية تكتب 
 .ربية، لذلك هّيا نتعلم اللغة العربية معاً باللغة الع
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