
 2019دیسمرب_یوليو إيليا أبو ماضي وحب الطبيعة 2،العدد10پشاوراسبلميكس: اجمللد

 

86 

 

 إيليا أبو ماضي وحب الطبيعة
Elia Abu Madi and love of nature 

 د.دمحم سليم ىوید 
 خبت زبَت 

Abstract  
This article sheds light on one of the important aspects of Elia,s poetry. As poets has 
been loving nature since ages and they talked about it. Especially overseas poets who 
have got a good alternate of their homelands in the form of nature. Therefore, they 
themselves take delight from the nature and invite others too.   

Elia is one of such poets. His poetry is full of love for nature as well as her beauty. As 
nature is one of the main themes of his poetry. 
Keywords: meaning of nature, the poet in lines, depiction of his love with nature 

سًتیح یشها موردا ىاما خلواطره، وهنبل واسعا لتصویره، یطَت فيها اإلنسان و كانت الطبيعة منذ عرفها اإلنسان وعا
فيها، وعندما یرید التقاط التشبيهات فيعود إليها، كما یعود إليها وىو یرید أن یتحاور ابحلریة فنراه یسأل الطبيعة 

، كذا الشاعر العريب فهو ليس وجييبها متغزال حائرا. ىذه ىي حال صبيع آداب الشعوب فالطبيعة ال تغيب عن آداهبم
بعيدا عن أدابء العامل يف تعلقو واستخدامو للطبيعة، لذا صلد األدب العريب القدمي قد ذبلت فيو الطبيعة واضحة، فتارة 

وعندما یتقدم هبم الزمان  ،صلد الشعراء یصفون األطبلل واترة نراىم یصفون الناقة والفرس واجلبل والليل... إخل
والربك والبساتُت...إخل. وذلك یدل على أن العرب  ية أقوام العامل وآداهبم فنجدىم یصفون القصوربق عيشون معوی

القدامى قد اىتموا ابلطبيعة كثَتا ألن حياهتم ارتبطت هبا ارتباطا وثيقا، ومل یًتك الشاعر العريب جانبا من جوانب 
ومن بُت ىؤالء الشعراء  .1ومناظرىاإىل الطبيعة أبلواهنا الطبيعة إال وصفها واتقن الوصف، ولعظم اىتمامهم هبا التفتوا 

الطبيعة وعشقوىا وغنوا هبا يف شعرىم "إیليا أبو ماضي" فيأيت ىذا البحث لنذكر فيو بعض مظاىر حبو  أحبواالذین 
 للطبيعة معتمدا على النقاط التالية.

 .مظاىر حب إیليا للطبيعة الطبيعة،معٌت 
   توكلت وإليو أنيب. وما توفيقي إال ابهلل عليو

 2السجية اليت جبل عليها اإلنسان. وىو يف األصل مصدر ٍو"الطبيعة" مثلو.و الطبيعة لغة الطبع معىن الطبيعة: 
أما اصطبلحا: فهي من الكلمات اليت اختلف يف معناىا اختبلفا كبَتا يف كل رلال من رلاالت ادلعرفة، ومن معانيها يف علم 

وذلك اجلزء من الكون  3."ما یوجد يف الكون خاضعا لنظامو، وشليزا عما یضيفو إليو اإلنسان ابلصنع أو الفن اجلمال "كل
الذي یتميز عن اإلنسان نفسو، والذي یستطيع إاثرة حساسيتو وعاطفيتو اجلمالية، وذلك النموذج أو ادلثال الذي یتحتم 

عن كل ما یبتدعو  أصيل یتمتع بوجود حقيقي متميز شيءىنا ىي كل على فنون البشر أن رباكيو زلاكاة صادقة. فالطبيعة 
ويف الشعر عامة.... یغلب أن یقصد ابلطبيعة كل ما عدا اإلنسان من اخلليقة شلا جيعلو الشاعر   4اإلنسان أو یعّدل فيو.

سرحيات شكسبَت م ويف-عشرموضوع وصف أو ابعثا على التأمل. وكان ادلصطلح اإلصلليزي حىت أواخر القرن السادس 
الطبيعة بوصفها نظام الكون الذي خلقو هللا والذي تنسجم معو كل أمور احلياة الدنيا، ويف الشعر العريب،   یعٌت-خاصةبصفة 

 5كانت الطبيعة الصحراویة ادللهم الرئيسي للشاعر يف العصور التالية حىت يف العصر احلدیث.

                                                 


 األستاذ بقسم اللغة العربية , جامعة بشاور 


 بشاور-جامعة إسبلمية كاجل -زلاضر بقسم اللغة العربية 
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 :يف السطور الشاعر
بقریة احمليدثة قرب بكفيا، وكانت مدرسة القریة أول بيت علم  6م،9881د سنة يلاو من مإیليا ضاىر أبو ماضي 

 7دخلو وانل من علمو واستطاع نيلو.
8أوال إىل اإلسكندریة.فتوجو إىل أمریكة لظروف سياسية واقتصادیة  ىاجرم 9191يف سنة 

فعمل مع عم لو يف بيع   
م، 9119من العلم ما استطاع التحصيل، إىل أن كانت سنة حصل السجایر، فكان یعمل ابلنهار ویدرس ابلليل حىت 

 9فأصدر دیوانو األول بعنوان "تذكار ادلاضي".
واستقر يف مدینة سن سنايت إىل  10م ديم الوالايت ادلتحدة،9191، ففي سنة ومن ىنا تبدأ ادلرحلة الثانية من ىجرتو

م انتقل إىل 9191ادلطالعة ونظم الشعر، ويف سنة جانب أخيو مراد یعمل يف التجارة وديؤل أوقات فراغو ابلدرس و 
  11نيویورك وإىل حياة الصحافة واألدب.

: تذكار ادلاضي واجلداول واخلمائل وترب وتراب، وإىل جانب تلك الدواوین الضخمة قام الشاعر من دواوین إیليا
ورك عهد إليو يف ربریر رللة "اجمللة م بعد وصولو إىل نيوی9191أبعمال أدبية جليلة أثناء قيامو يف ادلهجر، ففي سنة 

م أنشأ رللة 9111م عهد إليو يف ربریر رللة "مرآة الغرب" لصاحبها صليب دايب، ويف سنة 9198العربية" ويف سنة 
م اشًتك يف أتسيس "الرابطة القلمية" وكان 9119م إىل جریدة یومية. ويف سنة 9191"السمَت" وقد حوذلا سنة 

 12صيتو العادلُت القدمي واجلدید.شاعرىا الفذ الذي غزا 
م توفاه هللا وىو ال 9191ويف سنة  13عاما قضاىا يف أمریكا. مث عاد إىل نيویورك. 91لبنان بعد  إیليا أبو ماضي زار

 14یزال يف أوج نشاطو الصحايف الشعري.
ميلة، وتسلسل احلركة والصور بقصائده الرفيعة، وأدبو اإلنساين، وموسيقاه الرائعة، وقصصو اجل اشتهر إیليا أبو ماضي" 

وكانت أنغامو عزاء  15يف شعره تسلسبل عجيبا. إنو شاعر الصور، والتجارب الباطنة العميقة، واإلحياء الذايت ادلؤثر".
وإیليا  16ادلنكوبُت، وطمأنينة احلائرین، وابتسامة يف وجو الزمان إذا عبس، وأثبت كيان الفكر العريب يف العامل اجلدید.

يف شىت أطوار شعره وشىت مراحل حياتو رجل التفاؤل، والدعوة إىل احلياة والطبيعة يف إشراق وانفتاح قلما أبو ماضي 
 17صلدمها عند غَته من شعراء الرومنسية احلدیثة.

 مظاهر حب الطبيعة لدى إيليا: 
ها، ابإلضافة إىل يف االىتمام ابلطبيعة وحبشلا ال شك فيو أن شاعر ادلهجر قد سار على مسلك أجداده الشعراء 

وعشق الطبيعة وىو عميق مع البعد عنها، ألنو قد تعلق أبرضو ووطنو عامل جدید، وىو اذلجرة والبعد عن األوطان. 
. وىي توحي إليو ابلتفكَت العميق يف رائعةترسل إليو ابحلنُت إىل أوطانو اليت كان جيدىا صبيلة  ألهنااإلحساس هبا، 

واألفكار السامية  ادلهذبةتتحَت فيها العقول. وىي ال توحي إليو إال ابلنوازع  من معجزاتأسرارىا وما أبدع هللا فيها 
ولعل خَت  18رحيبة مثل صفحة الفضاء. ،أنساملطيفة مثل  ،مثل اجلداول رقراقة األفق،مثل أطراف  البعيدةالرفيعة 

دليل على ذلك إیليا أبو ماضي الذي أحب الطبيعة وعشقها ودعا إىل حياة اجتماعية متصلة شدید االتصال 
 :صور، منهاابلطبيعة. وقد ظهر حبو للطبيعة يف 

فالطبيعة عنده دبنزلة األخ والصدیق الذي یفي لو حبق الصداقة من غَت امتنان یسانده يف الضراء الطبيعة مذهبه:  .1
وىو یذىب مذىب الطبيعة يف العطاء واحلب فالطبيعة ال تفرق  ئو يف السراء. وىو یعاملها معاملة األحياء.ویهن

، وليس فيها قتل وشتم وظلم. مذىبها مذىب العدالة والرفق والكرم واحلب واجلمال، بريءو يف عطائها بُت رلرم 
ر" أبنو قفیقول يف قصيدة "يف ال 19يف الطبيعة. وحبو للطبيعة جيعلو یتمٌت أن یصبح بلببل بعد موتو ليغرد ویغٍت
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وخاصة الذین أصبحت سریرهتم  اف سلتلفة من الناسصنعندما یشعر ابلكآبة واحلزن وعندما یسئم احلياة مع أ
مليئة ابلكذب إال أهنم یظهرون للناس الصدق، ویسًتون قبحهم ابلنقاب اجلميل، منهم من یعبدون اآلذلة 

هبا، منهم من یعبد مثل األنصاب ومنهم یسجد لؤلنصاب، منهم من یهاجم و یضر  ادلختلفة ومنهم من یكفر
الناس ابلصمت مثل األفاعي ومنهم من یكدر صفحة حياهتم ابألصوات مثل الذابن، ال یعرفون قيمة نصائح 

ادلهرب منها  ال جيد اإلنسان أمثال ىؤالء الناس ادلعاشرة معيف  الشيوخ وال یهتمون بقوة الشباب. كل ىذه اذلموم
 . یقول: إال الطبيعة اليت تنسي اإلنسان كل ىذه اذلموم اليت یعيشها

 س وملت حىت من األحباب  ي احلياة مع الناسسئمت نف
 جرت من طعامهم والشرابض  ت فيها ادلبللة حىتوسبش

 ......................ق،   ومن الكذب البسا بردة الصد
 20ـر ففيو النجاة من أوصايب.  قالت: اخرج من ادلدینة للقفـ

حب إیليا للطبيعة جعلو یفكر واثقا أبن الطبيعة خلقت لتخرج الناس من أحزان العيش وعقله:  قلبهالطبيعة يف  .1
وتبعد عنو الكآبة واليأس، وىو يف صبيع ىذه احلاالت حباجة إىل من یواسيو، والطبيعة اجلميلة اليت خلقها  ،وآالمو

صفحة ر دیك بشيءولذا على اإلنسان أن یلجأ إىل الطبيعة عندما یشعر هللا عزوجل ىي أفضل وسيلة ذلذا، 
هبا فعليو أن خيلق الطبيعة يف  اعتلبلستمصة الطبيعة أو فر  دوإذا مل جي وأيخذه إىل عامل اآلالم واألحزان. حياتو

، فهو ال خيلق الطبيعة يف ذىنو فحسب بل یستجلب منها ما یرید مثل بنفسو إیلياعقلو وذىنو كما یفعل ذلك 
 یقول يف قصيدة "وقائلة": فهو جيٍت منها الثمار والرائحة الذكية. .ما یستجلب من الطبيعة ادلوجودة سباما

 خلقت احلقل يف روحي وذىٍت   مریعاحقبلد إذا أان مل أج
 21ویعبق ابلشذا الفواح ردين.  فكانت سبؤل األشبار كفي

إن كل من یسلك مذىب االستمتاع ابلطبيعة فهو ال یرى الطبيعة  الطبيعة تشاركه حلظات الفرح والسرور: .3
إیليا عندما خيلو مع سباما. فصامتة مثل مایراىا بقية الناس بل ىو حيدثها ویكلمها مثل كبلمو وربدثو مع الناس 

ىا قد تشاركهما حلظات الفرح والسرور دىا عامة الناس بل جيدالغابة صامتة مثلما جي د"ىند" يف الغابة فهو مل جي
سبيل ديينا ومشاال، وتطل عليهما الظل عند الظهَتة،  اليت وأشجارىا ةغردادلطيورىا بتلك، فهي تغٍت وسبيل راقصة 

وىي تضحك لضحكهما ابلصدى، وتسكت لسكوهتما. ومها یلعبان اترة مع  استقباال حارا.وأزىارىا تستقبلهما 
أعناهبا واترة مع ظل أشجارىا، تنشر عليهما الغابة ظلها ابألغصان ادلعقودة فوقهما، وتلقي عليهما األشجار 

یقول يف قصيدة "الغابة  الآليل عند التحریك، ومها ديشيان بُت كهوفها وجداوذلا یستمتعان جبمال الطبيعة.
 وىو حيمد هللا الذي خلق صبال الطبيعة ویعًتف أبن الطبيعة دليل على وجود هللا تعاىل:ادلفقودة" 

 اــــــــــكنت وىندا نلتقي فيه  ابةــــــــــاي ذلفة النفس على غ
 وىي كما شاءت أمانيها    أان كما شاء اذلوى والصبا

 22أليس هللا ابریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها؟   آمنت ابهلل وآايتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                            
 ویقول:

 اــــــــــــــما عاهبا إال تبلشيه  اـــــــــــــــــــــــــهلل يف الغابة أايمن
 .................  اــــــــــــــــــــــأبعناهبواترة نلهو 
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 23والعطر نور يف حواشيها.  جيهار والنور عطر يف تعا
وىو یطالب الناس أبن یستفيدوا من حلظات احلياة اجلميلة، وأن ینسوا ما تكدر صفحة حياهتم، وىذا الیتم إال بًتك 

" ىو یطالب زلبوبتو ابالستفادة من الساعات اجلميلة يف دة "تعايلفي قصيالتقاليد اليت ال أتيت إال ابآلالم واألحزان. ف
 تكدر حياة احلب واذلوى، وأن تنظر مليا إىل حياة الغابة وإىل الطبيعة وما اليتالغابة قبل فقداهنا، وأبن تًتك التقاليد 

ال أن  وسبؤل الغابة أحلاان  اليتغردة يف الوادي وإىل الطيور ادل الذكي فيها. فلتنظر مثبل إىل أزىار الوادي اليت تنشر العطر
تنظر إىل الناس وماذا یقولون وماذا یفكرون كما یطالبها ونفسو أبن یضحكا مثل ضحك الفجر وأن یركضا مثل ركض 

 اجلداول واألهنار، وأن یهتفا ویغنيا مثل أغنية البلبل والقمري یقول:
   تعاىل نطلق الروحُت من سجن التقاليد

   العطر يف الوادي تذیعفهذه زىرة الوادي 
   ابألغاریدوىذا الطَت تياه فخور 

   24فمن ذا عنف الزىرة أو من وبخ الشادي؟
 ویقول: 

   یرید احلب أن نضحك، فلنضحك مع الفجر
...................................   

   تعايل قبلما تطمر أحبلمي األعاصَت
   25مخر، وال كأس.فنستيقظ ال فجر، وال 

إن اإلنسان الذي یعيش يف الدنيا حتما سيقابل ادلشاكل  ابلطبيعة خري عالج للكآبة واحلزن: االستمتاع .4
وادلتاعب، وال بد لو من الوسائل اليت یلجأ إليو يف حلظات احلزن والكآبة، ومن أعظم تلك الوسائل عند إیليا ىي 

لطبيعة ىناك ستزول كآبتو وسيعود إىل قلبو اذلوى لو كان خاليا قبل فكل من زار احلدائق وشاىد صبال االطبيعة. 
ذلك كما إن الطبيعة تنسي العاشق حبيبو، ففيها الصفا كل الصفا وفيها رقص األغصان وطيب األزىار والطرب 

شاعر الذي يب وإذا زارىا البحقا إذا زار ادلریض تلك الطبيعة الفاتنة اجلميلة ال حيتاج إىل ط .على أحلان الطيور
انء عن بلده فينسى بلده وغربتو. یقول إیليا يف  یبالغزلية فسيبدأ ابلغزل والنسيب وإذا زارىا غر  ملكتوانمت 

 قصيدة "الطبيعة":
 نفس عن قلبك الكرواب  روض إذا زرتو كئيبا

 مل أيت بعد منو طبيبا  عليل جاءهصح لو 
 یعلم الشاعر النسيبا  وكل معٌت بو صبيل

 26أصبح عن أرضو غریبا.  زارىا غریبأرض إذا 
على أنو ال ديلك شيئا لو فكر ساعة فيما  ویبكيفاإلنسان الذي یشتكي الفقر  الطبيعة أتخذك إىل التفاؤل: .9

 –سبيل ادلثال -منها على  ،حولو من نعم هللا ادلوجودة لًتك الشكوى وشكر ربو الذي وىب لو كل ما يف الكون
خلقت وسخرت لو وكذا السماء والنجوم والشمس فهي تطلع لئلنسان. وادلاء األرض اليت یعيش عليها فهي 

عليو األشجار  فيها وتسلمضحك لو الدنيا وما خلق لو. یالنور الذي ینَت العامل و  ادلتؤللئةحولو مثل الفضة 
فبل حيق  ول یضحك لو بصوت عال ورداء األزىار اجلميلة ادلعطر قد فرش لو.دوتشفيو ادلياه مثل زم زم، واجل
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یقول إیليا يف  لئلنسان أن یبقى كئيبا حزینا وىو ديلك كل ىذه الثروة وادلال، وىو ادللك احلقيقي يف األرض.
 قصيدة "كم تشتكي":

 واألرض ملكك والسماء واألصلم  كم تشتكي وتقول إنك معدم
 .........................  ولك احلقول وزىرىا وأرجيها

 27وتبسمت فعبلم ال تبتسم.  ىشت لك الدنيا فما لك واصبا 
   

ففي قصيدتو "فلسفة احلياة" یهاجم الشاعر ادلتشائمُت الذین ال یرون يف احلياة إال  معاجلة التشاؤم ابلطبيعة: .1
دیهم، جوانبها ادلظلمة السوداء، ویعمى من مشاىدة جوانبها اجلميلة. وىو خيتار لعبلجهم دواءا ىي أصبل يف أی

 وىي الطبيعة وما فيها من صبال. 
 یقول:

 بلـــكيف تغدو إذا غدوت علي ذا الشاكي وما بك داءــــــــــــــــأیه
 28قصر البحث فيو كيبل یطوال.  ............................

وىو مل ديرض بعد، فكيف یكون حالو عندما ديرض فإنو شر اجلناة  یشتكيیتعجب الشاعر من اإلنسان الذي 
وادلذنبُت يف األرض ألنو خياف من ادلوت قبل وقوعو فيبقى مقيدا بتلك الفكرة طوال احلياة، وبفكرتو التشاؤمية تلك 

أن حيكم  اإلنسانى فعل يجان.شاىدة الندى على أوراقها مثل التىو ال یرى يف الورود سوى األشواك ویعمى من م
 عقلو حىت یعلل احلياة تعليبل صحيحا فإن الشقاء والسعادة يف ید اإلنسان.

 ویقول:

 والـــــــــــفمن العار أن تظل جه ور الروايبــــــــــــــــــها طيــــــأدركت كنه
 بلـــــرحا ومقيــــــــزبذت فيو مس واىاـــــــــــل ملك ســـــــما تراىا واحلق

 بلـــــــــعليها، والصائدون السبي وــــــــــــقر قد ملك اجلــــــتتغٌت والص
 خذ حيا والبعض یقضي قتيبل ها یؤــــــــــــــد رأت بعضـــــــــــــتتغٌت وق

 ........................... امــــــــــــــــــرىا بعض عـــــــــــــتتغٌت وعم
 29بلــــواترك القال للورى والقي ها ـــــــــــــعة منــــــــــــــــوتعلم حب الطبي

على اإلنسان أن یعيش وفق مشيئة احلياة ألنو غَت قادر على رد القضاء. والطيور وسيلة لو يف ذلك ومثاال ديكن أن 
وال تبايل ابلصقور اليت  ،احلقول اليت ىي ليست ملكا ذلايف حيتذى بو وقدوة یصل هبا إىل ما یرید، فهي تعيش سعيدة 

مؤلت الفضاء عليها وبكثرة شباك الصيادین. وىي اليت تشاىد غَتىا تؤخذ حيا فتسجن يف األقفاص واألخرى تقتل 
 الصباح ابلغناء ووداع األصيل ابلنجوى. ابستقبالومع كل ىذه ادلصائب واألخطار تغٍت مبتهجة مسرورة تشتغل 

اع وىي تعلم أن عمرىا ال تزید على شهور قليلة من تة حياهتا فتستمر يف االستموىذه الطيور ال تبايل دبا یكدر صفح
العام، فلماذا تبكي وتندب مع أنك ستعيش عمرا طویبل. فاحبث يف حياتك كل ما یسعدىا مثلما تفعل الطيور عندما 

واالستمتاع ابلطبيعة واترك  احلر عند الظهَتة. أتمل الطيور وحياهتا وتعلم منها حب احلياة  اشتدادتلتمس الظل عند 
 كبلم الناس الذي ال ینفعك ویبعدك عن احلياة وملذاهتا.

 یقول:و 

 كنت ملكا أو كنت عبدا ذليبل راــــــــــــــــــــــــأنت لؤلرض أوال وأخي
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 بل؟ـــــــــــــــــــــــــفلماذا تراود ادلستحي يــــــود ربت السماء حلــــــــال خل
 ............................. ن ـــــــــــول ولكفم إال األــــــــكل صل
 ول العقوالــــــــــــفأرحيوا أىل العق قىــــــــــــــنا إىل احلياة لنشـــــــــما أتي

 30وم أخذا وبيبل.ـــــــــأخذتو اذلم ع اذلموم عليو ــــــــــــــــــكل من جيم
تعلم إن احلياة ليست مكاان للشقاء لئلنسان ألن مآلو للًتاب مهما یكن، ملكا كان أو عبدا ذليبل. فالنجوم جيب أن 

تطلع لتغرب بعده فلماذا زباف من الغروب. والشاعر یدعو اإلنسان أبن یستمتع بكل حلظة سبر عليو فإذا وجد أهنا 
تحول بعد مدة من الوقت. وعندما یرى السماء ير يف أنو سمكاان ظليبل وقت اذلجَت عليو أن یستظل بو وال یفك

ضلن مل أنت إىل احلياة لنشقى وضلزن وكل من ديلك  .مكفهرة غاضبة فعليو أن یتوقع ادلطر ونزولو ابخلَت وال یتوقع الشر
 عقبل عليو أن یدرك ذلك ویریح عقلو. فإن كثرة اذلموم تقضي على اإلنسان.

 یقول:

 والــــــــــل ال یبايل الكببــــــــــــــــــومع الك زارا يف عشو یتغٌتـــــــــــــــــكن ى
 ض ، وبوما  يف الليل یبكي الطلوال ال غرااب یطارد الدود يف األر

 31والـــــــــــــقي من جانبيو احلقــــــــــقا فيس راــــن غدیرا يف األرض رقـــــك

یطلب الشاعر من اإلنسان أن یكون مثل العصفور الذي یتغٌت سعيدا يف صبيع األوقات حىت يف حبسو يف القفص، 
بكاء إال الالذي یقبل الذل ابحثا عن الدود يف األرض أو مثل البومة اليت ال تعرف  مئتشاادلوال یكون مثل الغراب 

حيصرىا يف  أالسعادة إمنا تقوم على التبادل والتعاون وجيب على آاثر الداير ادلهجورة، وعلى اإلنسان أن یؤمن أن ال
بالتايل یسعد قبل اآلخرین. فادلاء يف الغدیر فزليط ضيق ال یسع لغَته، بل جيب أن أيخذ يف احلسبان سعادة اآلخرین 

رقراقا صافيا. أما  ال یكون صافيا عذاب إال إذا كان دائم اجلراين ویسقي يف جراينو احلقول على جانبيو فيبقى ادلاء فيو
حاول أن حيصر فائدتو على نفسو فيحبس ماؤه يف داخل حوضو فسرعان ما یفسد ىذا ادلاء ویعكر فبل یصلح  لو

لنفسو وال غَته حىت یصبح مصدرا لؤلمراض واآلالم والشقاء. وىكذا جيب أن یكون اإلنسان. فلينشر السعادة ویفيد 
وال یكون كالرايح احلارة  األرجاء.لة اليت سبتع الطبيعة وتنشر شم الزىور يف البشریة. وأن یكون مثل نسمة الفجر العلي

احململة ابلغبار فتمؤل األرض خوفا وصياحا وعویبل. ویطلب من اإلنسان أن یكون مثل الكوكب ادلنَت الذي یسري 
مل فتغطيو ابألستار كأن العامل الغاابت واألهنار والروايب والسهول يف ظلمة الليل. وال یكون كالظبلم اليت ال ربب العا

 ال حياة فيو. ميت
ال شك أن إیليا قد أحب الطبيعة وعشقها ودعا الناس إىل االستمتاع هبا، وقد ظهر حبو للطبيعة يف  خالصة البحث:

صور شىت، فهو یرى أن الطبيعة على مثابة األخ والصدیق لئلنسان فهي تسليو وتسانده يف الضراء وهتنئو يف السراء، 
ا خلقت لتخرج الناس من اليأس والشقاء، وىو وتساعده يف القضاء على الكآبة واحلزن. وىو یعتقد أن الطبيعة إمن

یراىا مثل كائن حي تشاركو الفرح والسرور. وىو یرى أن ىناك كثَت من األمراض عبلجها الطبيعة واالستمتاع هبا، 
وحب الطبيعة ىو سبيل التفاؤل، فالكون وما فيها من النعم الكثَتة ىي ملك لئلنسان. واالستمتاع ابلطبيعة خَت 

 التشاؤم. عبلج لداء
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