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القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي
*

صادق فتحي دهكردي

شلري فتحي
امللخص
ي لتصوير مقدرة الشعراء
القصة الشعرية فن يرتبط وثيقاً بالشعر والقصة ،وأحد مظاهر التجديد يف الشعر العربي احلديث ،ومعرض فنّ ّ
على اجلمع بني القصة والشعر .وقد اختص بها حجم كبري من دواوين الشعراء يف العصر احلديث؛ منهم :الشاعر إيليا أبو ماضي .فهو بوصفه
شاعراً ذا نزعة إنسانية رفيعة ينسج يف ديوانه الشعري ــ شـنن معاصـريه املهجـريني ـــ قصصـاً شـعرية يسـتلهم أك ثـر موضـوعاتها مـن اعتمـع
اإلنساني ،لكن دائرة موضوعات هذه القصص تتسع لديه ،وتشتمل على مواضيع خمتلفة؛ كاملوضوعات التارخيية ،واألسطورة الرمزيـة،
والوعظية ،والتعليمية ،واالجتماعية ،والعاطفية الوجدانية ،والوطنية ،والقومية.
إن الشاعر يصل نهاية املطاف يف القصص الشعرية التنرخيية واألسطورية يصل إىل اإلنسان وحياته الشريفة؛ ألنه شاعر اجتماعي ،ونراه
يبلغ ما وراء حدود اإلنسانية ،ويغنّ ي دائماً أنشودة احلياة الرفيعة للبشر عندما يدخل يف صلب املوضوعات الوعظية والتعليمية.
و إذا ما تصفحنا أوراق هذا الديوان ،نلمس صداقة روح الشاعر بصورة واضحة؛ حيث نراه يسعى أن ينقل إىل املخاطب جمموعة مـن
األفكار االجتماعية ،سواء ما جرّبها أم مل جيرّبها ،لكنها بالنسبة إىل ضرورتها سيطرت على موضوعات قصصه ،واتسمت باملوضوعات
االجتماعية .واملوضوعات العاطفية والوجدانية هي األخرى اليت جند الشاعر يستطرد إليها يف ديوانه يف قالب القصة الشعرية؛ فيبحث فيها
عن أداة تقرّبه إىل حبّ كل اجلمادات .وكذلك إنه مل يغفل عن املوضوعات الوطنية و القومية حينما حيكي لنا قصصاً منها متنثراً حبياة تشرّده،
وهجرانه مسقطَ رأسه لبنان .وال خيفـى أن معظـم هـذه املوضـوعات يخـتم وـواع و اعتبـارات عامـة تهـدف إىل تهـذيب اإلنسـان واعتمـع
اإلنساني ،و تعليم اإلنسان درس الثبات والتعاون وااللتئام واملؤازرة ،كما حتثه على مواصلة احلياة الشريفة.
املفردات الرئيسية :القصة الشعرية ،إيليا أبو ماضي ،ديوان إيليا أبو ماضي

مقدمة

ــ تاريخ التسلم 931/7/ 1 :هـ .ش (11 / 1/ 1م)؛ تاريخ القبول 93 / 1/11 :هـ .ش (11 9/ / 7م).
 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة فرديس ــ قم (التابعة جلامعة طهران).
 املاجسترية يف اللغة العربية وآدابها جبامعة كردستان.
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ولد إيليا أبو ماضي سنة  113م يف قرية احمليدثة جببل لبنان ،ويعدّ من كبار شعراء العرب املعاصرين واملهجـر .درس يف مدرسـة
احمليدثة ،وتعلم فيها الدروس االبتدائية ،لكن دراساته مل تنته ،وقد أصبح التشرد والرحلة جوهرة حياتـه .فقضـى معظـم حياتـه يف
البؤس والتشرد والتنقل من مكان إىل آخر .فسافر إىل مصر سنة  311م ،وكانت مهنته فيها بيع التِبغ .

إن هذه البيئة اجلديدة أثرت على قرحيته الشعرية ،وظهرت موهبته األدبية فيها؛ خاصة بعد انتشار ديوانه األول التذكار املاضـي
(جحا 333،م ،ص  1؛ القباني 377،م ،ص 66؛ امللعوش 337،م ،ص  .)93ثم ترك مصر وزار لبنان؛ كننه كان ينمل البقاء فيها،
لكنه سرعان ما تركها ورجع إىل مصر؛ ألنه مل جيد األسباب اليت تؤدي إىل بقائه فيها .لعل مصر كانت يف هذه الفرتة مركز انطالق
املهاجرين إىل أمريكا؛ السيما املهاجرين الذين عانوا فيها من شظف العيش وشدائده .فهـاجر إىل «سنسسـاتي أومـايو» يف الواليـات
املتحدة ،وامتهن التجارة مع أخيه مراد ،وابتعد عن عامل األدب أربع سنوات ،لكنه كان يدرس اآلثار اليت تنشر يف بيئته؛ فيصـوّر
النزعات النفسية اليت ظهرت من احلياة اجلديدة يف خياله (صيدح 363 ،م ،ص 179؛ شرارة 311،م ،ص .) 9
ثم رحل إىل نيويـورك سـنة  3 6م؛ فنقـام هنـاك وتعـرّف علـى جـاان ونعيمـة وعريضـة ورشـيد أيـوب ،والتحـ بــ «الرابطـة
القلمية» ،وتنثر بنزعات جاان خليل جاان وأصدقائه ،ونشر ديوانيه :ديـوان إيليـا أبـي ماضـي وقدمـة جـاان ،واجلـداول وقدمـة
ميخائيل نعيمة ،وأسس جملة السمري يف بروكلني ،وأصدر ديوانه اآلخر باسم اخلمائـل .تـويف أبـو ماضـي سـنة  397م .وبعـد وفاتـه
انتشرت أشعار له بعنوان تِا وتراب يف بريوت.
وما نعلم من خالل التعرف على سريته أنه قال عنها يف رسالة بعثها إىل الناعوري ،وهو يتواضع فيما يقول ويكتب« :أما سريتي

فليس فيها ما يستحق النشر ( »...الناعوري 377 ،م ،ص  .) 9وكانت فلسفة حياته كثرياً ما تعتمد على تلوّن املزاج .يقول طـه حسـني
عن شخصيته ما يعتا تفسرياً منصفاً من شخصيته الفردية والشعرية« :إنه شخصية قوية ،يتناول املعاني اليت سبق إليها الشعراء املتشائمون

واملسرفون من القدماء واحملدثني؛ فينفتح فيها من روحها القوية ،ويكاد يفرض شخصيته فرضاً» (حسني 37 ،م ،ص .) 39
القصة الشعرية يف األدب العربي
إن القصة الشعرية تعد مـن مظـاهر التجديـد يف الشـعر العربـي احلـديث ،ومـن تقسـيمات الشـعر عنـد النقـاد واألدبـاء الغـربيني:
«القصيدة إما حتكي عن حوادث وأشخاص وأقطار وبالد ،و إما تعرب عن احلالة النفسية الداخلية اليت تسود الشاعر .أما النوع األول فنسميه شعراً

قصصياً؛ و أما اآلخر فهو الشعر الغنائي أو الوجداني» (تشارلنت 339،م ،ص .)61
و الشعر القصصي هو الذي يذكر الوقائع واحلوادث يف ثوب قصة تساق مقدماتها ،وتقصّ حاالتها ومناظرها وينط أشخاصها
الذين يرتابطون بنسبة دورهم فيهـا (اخلفـاجي 331 ،م ،ص  .)31وعنـدما يريـد الشـاعر أن يسـتفيد مـن حـارب حياتـه الواقعيـة وغـري
الواقعية اليت تنثر بها مستواه الفكري ،يبحث عن مناهج للتعبري عن هذه األفكار ،ويتخذ من وراء حذاقته الشعرية أسلوباً ال يبتعد
عمّا نسمّيه قصة شعرية.
كما تقول الباحثة املعاصرة عزيزة مريدن:
إن القصة الشعرية بوصفها جممعاً للشعر و القصة جتعلنا حنيا التجربة النفسية الواحدة يف نطاق أوسع؛ إذ تطرق أبوواب تفكرينوا
ومشاعرنا ،فنحيا التجربة مرتني ،أو حنياها على حنو مزدوج :حياة احلادثة الواقعية وحياة الفكر العِلويّ واخليال السامي الذي حيملنا

الشعر على أجنحته ليوصلنا إليه (مريدن 313 ،م ،ص .)19
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وقد اختلف الدارسون فيمن له الفضل الساب يف هذا اعال؛ إذ تارة يعدّون خليل مطران رائدها ،وتارة شبلي امللّاط ،ولكن ما
يهمنا هو أن أصحاب االحاهات اجلديدة ــ أي :مجاعة املهجر ومجاعة الديوان ومجاعة أبولو ــ كان هلم ح وافر منها ،وأن إيليا
أبا ماضي من أصحاب األدب املهجري روا يكون أكثر أفراد هذه اجلماعات قصة شعرية .
ولو رجعنا إىل الشعر العربي القديم ،لعثرنا على أجزاء كثرية من قصائد تتجلى فيها مالمح القصة ومساتها العامـة ،وإن مل تؤلـف
باألسلوب القصصي احلديث .وذلك أمر طبيعي؛ إذ ختتلف القيم الفنية واألدبية والشعرية نتيجة اختالفات البيئة والثقافات املختلفة.
من هذه القصص يف العصر اجلاهلي أقاصيص لعنرتة بن شداد العبسي شاعر البطولة والشجاعة يف معلقته يقصّ علـى ابنـة عمـه
«عبلة» أخبارَه يف احلروب ،وما أباله فيها من بطولته مثرياً اهتمامها وانتباهها؛ كما جند أبياتاً أخرى لشـعراء هـذا العصـر تـدلّ علـى
تبلور هذه الروح الفنية بني قصائدهم؛ كامرئ القيس الشاعر املغامر ،حيث يقصّ مغامراته مع صاحباته يوم دارة جلجل؛ أو زهري
بن أبيسلمي ،إذ يسجّل واقعة الصلح الذي سعى فيه الساعيان؛ كما جند احلطئية يقصّ بقصائده أقاصيص يف الضيافة العربية.
وأما يف العصر األموي فهذا الفن يتجلى عند الشاعر العذري مجيل بثينة بنقاصيص مملوءة من العتاب املـرّ حلبيبتهـا الـيت وعدتـه
وعوداً خلّابة للوصل ،ثم خبلت عليه بقضائها.
ويف الشعر العباسي ،فنبونواس هو الذي تدور قصصه الشعرية حول جمالس اخلمر والغناء ،والبحرتي هو اآلخر يصف يف شعره
قصة ذئب ،يتابع وصفه ضمنها ،وهو سار يف أحد أسفاره حيث يقول:
عَوى ثمّ أقعى فارجتزتُ فَهِجتُه

فأقبل مثلَ الربق يَتبعُه الرّعدُ
(البحرتي 379،م ،ص )733

و يري أمحد أمني أن عمر بن أبي ربيعه هو مبتكر القصص الشعرية؛ إذ يدور معظم قصائده حـول احلـوادث ،ومـا كـان جيـري
بني النساء وبينه (الصـميلي 311 ،م ،ص  ،) 1بينما يرى الدكتور شوقي ضيف أن اللغة العربيـة مل تعـرف الشـعر القصصـي وعنـاه
الغربي إال يف العصر احلديث وبعد نقل سليمان البستاني اإللياذة إىل العربية (ضيف ،د ت ،ص .) 33
وتوجد مناذج مـن هـذه القصـص عنـد كبـار الشـعراء يف العصـر احلـديث؛ مـنهم :أمحـد شـوقي ،عبـاس دمـود العقاد،إليـاس
فرحات وغريهم.
وحيفل أيضاً ديوان الشاعر املهجري إيليـا أبـي ماضـي بقصـص شـعرية تشـتمل علـى موضـوعات خمتلفـة ،حنـاول يف هـذه املقالـة
تسليط الضوء عليها معتمداً على املنهج التوصيفي ــ التحليلي ،حتى نقدّم صورة واضحة من أنواع القصص الشعرية يف ديوانه.
أسئلة البحث وفرضياته
إن األسئلة اليت حياول هذا املقال اإلجابة عليها هي:
 .ما هي موضوعات القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي؟
 .1ماذا تستهدف هذه القصص الشعرية؟
ويقوم هذا املقال على الفرضيات التالية:
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 .هذه املوضوعات متنوعة من التارخيية ،واألسطورة الرمزية ،والوعظية ،والتعليمية ،واالجتماعية ،والعاطفيـة الوجدانيـة،
والوطنية ،والقومية ،وهي موافقة للقصص الشعرية املعاصرة .
 .1تستهدف هذه القصص تهذيب اإلنسان وإصالح اعتمع.
القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي
تعددت مصادر القصص الشعرية يف ديوان أبي ماضـي؛ حيـث اسـتفاد مـن التـاريخ واألسـطورة ،فقـدّم إلينـا القصـة التارخييـة؛
ونهل من مَعني العاطفة والوجدان ،فصاغ لنـا القصـة الشـعرية الوجدانيـة؛ ومل يغفـل عـن اعتمـع والعـامل ،فقـدّمت لنـا القصـص
االجتماعية؛ كما حتدّث عن التعليم والـوع يف القصـة الوعظيـة ،وأخـرياً التفـت إىل األحـداث الوطنيـة والقوميـة ،فنبـدع قصصـاً
محاسية موفقة ،ولكن من وراء هذه القصص عنصر أساسي البدّ من االنتباه إليـه ،و هـو اإلنسـان الـذي يقصـد الشـاعر مـن خـالل
خدمته إليه أن يؤازره للحياة الكرمية أوالً ،وللتعايش مع اعتمع اإلنساني ثانياً .ويرمي من خالل ذلك ارتقائه إىل مستوى رفيع مـن
الصحة النفسانية؛ حيث كل ما يشاهده فيه هو ابتهاج وسرور ونقاء ورواء ،وإمنا ذلك يتحق للبشر عن طري مـواع واعتبـارات
تساق يف آثاره األدبية ،السيما يف ديوانه .وإن موضوعات هذه القصص هي وثابة مثارات لتحق هذا الغرض النبيل.
ويتطرق الشاعر أثناءها إىل بعض أغراض جزئية يف ضمن املوضوعات الكليـة ،ومـع ذلـك إن أكثـر مـا عثـر عليـه يف ديوانـه مـن
القصص هي التارخيية ،واألسطورة الرمزية ،والوعظيـة التعليميـة ،واالجتماعيـة ،والعاطفيـة الوجدانيـة ،والقوميـة والوطنيـة .ويف
كلها أسلوب ومسات مشرتكة يتصل بعضها باحلقائ والوقائع البشرية؛ كما هو الشنن يف سائرالقصص الشعرية املعاصرة.
وهذا الديوان كبؤرة فنية من األفكار اإلنسانية ترتاءى أحياناً عندما تشتد عاطفة الشاعر يف رسم املواقـف البشـرية ،ومتتـزج هـذه
العاطفة ووضوعات متنوعة .
أ .القصة الوطنية والقومية
هي قصص تعنى بصلة الفرد بوطنه ،وحبّه لطبيعته وأهله ،والعمل خلريه ومصلحته .ومن أهم ما أدّى إىل نظم هذه القصص يف
العصر احلديث هي األحداث السياسية ،وما حاق باألقطار العربية من ظلم وطغيان يف زمن احلكم العثماني من ناحية ،واالستعمار
الفرنسي واإليطالي واإلنكليزي من ناحية أخرى.
وتتحدث هذه القصص عن اإلشادة بشجاعة املرأة وبطولتها يف مواجهة املسـتعمرين ،والتنديـد بظلـم احلكّـام أو مظـامل األتـراك
واملستعمرين ،وكذلك أقاصيص الثورات الوطنية ،وأقاصيص عن فلسطني وغري ذلك (مريزا ، 393 ،ص .)191
وجدير بالذكر أن اهتمام الشاعر بهذا اللون من القصص روا يعود إىل ما جرّبـه خـالل تشـرّده مـن مسـقط رأسـه وابتعـاده عنـه،
حتى قام بتصوير ما ميثل للمخاطب عاطفة صادقة من الغرية واحلمية على الوطن والقومية؛ أو روا كان سبب خوضه فيها أنـه كـان
مولعاً يف معظم األوقات بلقاء بلدته يف لبنان .وال خنطئ إذا قلنا إنه كان يسرت عَاته اليت تكاد تحرقـه مـن شـدة اهلـم والغـم (سـراج،

 397م ،ص  .)996ومل خنرج عن واقع األمـر إذا قلنـا إن هـذا احلـزن واللوعـة إىل بلدتـه يكثـر عنـدما مـال الشـاعر إىل نظـم قصـيدة
«بالدي» اليت أنشدها سنة  3 9م (سليم ،د ت ،ص  ) 61ليصف موقفه يف الدفاع عن الوطن.
أما خصائص القصص الوطنية والقومية فهي:
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 .االعتماد على التلميح ال التصريح أوالً ،وعلى الصور الطريفة الوطنية ثانياً؛
 .1إن للقصة الوطنية طفولة وشباباً؛ فلذلك يالحَ أنّ التوفي الفين الذي يتوفر يف بناء القصة وإحكام نسجها والعنايـة ببنائهـا
كان يف القصص اليت نظمت مؤخرّاً؛
 .9عدم ظهور عالقة واضحة بني موضوع القصة الوطنية وبني جودة بنائها ونسـجها مـن حيـث الفـن القصصـي ،وعـدم وجـود
موضوعات معينة تساعد الشاعر أكثر من غريها على قوة البناء والتعبري؛
 .3تبلور عنصر العناية الفائقة بالصور اخلاصة املوحيـة فيهـا ،واللمحـات النفسـية الـيت ترسـم املوقـف بدقائقـه ،وتعـين بتصـوير
التفاصيل واجلزئيات ،وجَالء روح احلوادث أكثر فنكثر (مريدن 313 ،م ،ص .)997
لعل أول مالمح هذه الصورة تظهر يف تنديد الشعراء بظلم احلكام واستبداد امللوك وطغيانهم .منها حكايـة «الشـاعر واألمـة»
إليليا أبي ماضي اليت يتحدث فيها عن بلدة كانت ذات جمد وعزة تسـعى دائمـاً لراحـة أهاليهـا ،وكـان حيكـم فيهـا حـاكم متـدبر
وحازم يكرم الشعب باإلكرام واإلنصاف .وكان متسماً بعلوّ اهلمة واإلرادة حتى بلـغ الشـعب يف عهـده درجـة عاليـة مـن الرقـي
والتقدم ،وإن صيته طار يف البالد .فيشري الشاعر إىل حالة هذه األمة فيقول:
كووووانَ يف ماضووووي اللَيووووالي أُمووووةٌ

َخلَوووووو َع العِووووووزُ عليهووووووا ِحبَوووووو َر ْه

...
لَو وم يقِو وس شَو وعبٌ إىل أَجموووادهوووا

خ إلوو وا استَصوو وغَ َر ْه
َمجوو ودَهُ البوووواذِ َ

...
ومَشَووو وى الووووودهرُ إليهوووووا ائعووو واً

َف َمشووووووو تائهوووووووةً مُفتخِووووووو َر ْه

كووووووانَ فيهووووووا َملِوووو وك ذو فِطَوووو ون

حووووا ِمٌ َيصوووو َفحُ عنوووود املَقوووودَ َر ْه

...
بلغوووووو و يف عَهووووووووده مرتبوووووو وةً

لَوووووم تَ َنلوووووها أُموووووةٌ أو َجمهَووووو َر ْه

(أبو ماضي ،د ت ،ص )317
لكنه مل يلبث أن انقلبت أحوال هذه األمة ،وحتكم فيها حاكم مستبد ضـعيف الـرأي ،ومل يبـ مـن اجلـالل السـاب شـيء مـا،
وتقوّض عماد الدولة:
موووووات عنهوووووا فأقامووووو مَ ِلكووووواً

ش الوووورأي كووووثريَ الثرثَوو و َر ْه
ووووائِ َ

َحولَوووو وهُ عُصووووووبةُ سوووووووءٍ كلمووووووا

جووووووواءَ إدّاً أقبلووووو و مُعتوووووووذر ْه

...
ح األمّووو و َة عووووون مركزهووو وا
َحووو وزَ َ

و َووووو و َوى رايتَهوووووووا املُنتشووووو ورَ ْه

(املصدر نفسه ،ص )311
ومن بني أفراد هذه األمة كان يعيش شاعر حاذق يتمتع بشهرة واسعة يف نظم الشعر ،وكان خـبرياً وسـائل القـوم .فيومـاً مـا رأى
مجاعة من األشياخ جلسوا يبكون عند قا امللك العادل الساب  .فسنل:
قوووال موووا لَكُو ومُ؟ ..موووا خَطو وبُكمُ؟

أيُ كنوووزٍ يف الثووورى أو جَووووهَ َر ْه؟

و مَوووون الثوووواوي الوو وذي تبكونوو وه؟

َقيصووووو ورٌ أم تُبووووو وعٌ أم عَووووو ونرتَ ْه؟
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( الساب  ،ص )313
قال شيخ منهم ،وقد تذرف الدموع من عينيه متحسراً على فقد ملك عادل حازم ،وعلى األيام املاضية املزدهرة ،شـاكياً جـور
ملكهم احلالي وفتكه وبطشه:
هووووو مَلوو وك كووووان فينووووا ومضوو وى

فمضوووووو أيّامُ نووووووا املزدهوووووور ْه

ولبثنوووووووووا َبعوووووووووده يف ظُلَووووووو وم

داجيووووووواتٍ فوقنوووووووا معتكووووووور ْه

(املصدر نفسه ،ص )391
يظهر الشاعر من خالل هذه القصة شجبه لظلم احلكام املستبدين الذين يبثّون الظلم على الناس ،فيحثّ اعتمع اإلنساني علـى
الثورة ضدالظلَمة ،ويعظهم ببعض املواع  ،ويوصيهم برتك البكاء؛ إذ ليس له انتفاع للسابقني ،ولن يكون للمستقبلني فيـه متعـة.
فيقول:
إن مَوو و ن تبكونووووه يووووا سووووادتي

كالو وذي تَشوووكونَ فووويكم بَطَو و َر ْه

إنمووووا بووووأ ُ األُىل قوووود سَوو و َلفوا

َقتَووو و َل النهمووو وةَ فيوووووه و الشووو و َر ْه

َفاحبسوووووا األدمُوو و َع يف آموووواقكم

واترُكووووا هوووذي العِظوووامَ النخِو و َر ْه

لَووو وو فَعلووو وتُم فِعووو ولَ أجووووودادكُمُ

موووا قَضو وى الظو واملُ مووونكم وَ َو و َر ْه

(املصدر نفسه ،ص )391
كما نرى يف هذه القصة ،إن أ ول ما يلفـت انتبـاه املخاطـب مـن اسـتخدام هـذا الفـن يف ديوانـه هـو توفيـ الشـاعر الفـين يف نقـل
العواطف القومية الصادقة اليت استخدمها يف شعره ،خالل التعبري عنها أثناء عبارات وتركيبـات فنيـة الختلـو مـن االرتبـاط بشـعبه،
وتصور مشاعره املرهفة حاه أمته العربية؛ إذ إن نفسه احلزين وامليّالة إىل الوطن تدعو الشاعر إىل أن خيفي عَاتـه حتـى يكـاد يتلـهّب
جفناه من شدة وَجده (سراج 397،م ،ص  .)996فنرى أبا ماضي ــ ومن خالل هذه القصة ــ يريد أن يشـجّع أبنـاء أمتـه علـى الثـورة
ضد احلكومات العربية التابعة للقوى الكاى ،واليت تسوق شعوبها إىل الذل واهلوان ،ومتسخهم من احلقيقة اإلنسانية.
ومن هذه القصص اليت تشم فيه رائحة الوطنية والقومية أيضاً هي قصة «الشاعر وامللك اجلائر» اليت فيها يطلب ملك متكا من
شاعر أن ميدحه بسبب االقتدار والتسلط على الكائنات اليت حيصرها لنفسه ،وهو يشيد بنفسه قائالً:
إن لي القصرَ الذي ال َتبلُغُ الطَريُ ذُراهُ
ولِ َي الروضُ الذي يَعبَق باملِسك ثَراهُ
وِل َي اجليشُ الذي تَرشَحُ للموتَ ظُباهُ
ولِ َي الغاباتُ والشُمُ الرواسي واملياهُ
ولِ َي النّا ُ  ...وبُؤ ُ النّا ِ منّي والرّفاهُ
إن هذا الكونَ مُلكيَ ،أنا يف الكون إله

(الساب  ،ص )771
ويرفض الشاعر مجيع مدّعَيات امللك وما ينسبه لنفسه ،خاصة عندما يدعي بننه حاكم البحر واملياه؛ فيقول:
َو البَحوو ورُ قَوووود ظَفَوووو َرت يوووودا بوووودُرِ ِه

وحَصوووواهُ َلكوووون هَوو ول ملكوو و َ هَوو وديرَهُ؟

أمَ َرجووو َ أنووو َ مياهَوووهُ؟ أصَووو َبغ َ أنوووو

ت رمالَووووه؟ أجَ َبلوووو َ أنوووو َ صُووووخورَهُ؟
َ
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(املصدر نفسه ،ص )771
فاستاء امللـك مـن معارضـة الشـاعر ،وأمـر اجلـالد بقطـع رأسـه .فقـام اجلـالد بـنداء مهمتـه ،وبـادر إىل قتلـه بنبشـع صـورة ميكـن
تصورها ،ولكن بعد توالي األجيال وتقلب األحوال تزعزعت أركان حكم امللك اجلائر ،وغلبت عليه أمارات الضعف.
وأخرياً خيتم الشاعر هذه القصة ببيان دور أقوال الشاعر يف اعتمع مصوِراً:
والشووووواعرُ املقتوووووولُ باقيوووووةٌ

أقوالُووووووهُ فكأنهووووووا األبَوووووودُ

الشّو ويخُ يلمو وسُ يف جوانبِهوووا

صُ َو َر اهلُدى واحلكموةَ الوَلَود

(الساب  ،ص )779
يتبني يف هذه القصة قصد الشاعر يف تبيني الدور اهلام الذي يلعبه الشعراء يف اعتمعات اإلنسانية؛ ألنهم يستطيعون أن يسوقوها
إىل جهات إجيابية من رد الفعل حاه األحداث املختلفة اليت تعرض هلا أو بالعكس .فيبني أبـو ماضـي أنـه لكـل كـالم الشـعراء تـنثريه
اخلاص ،ولو ظهر هذا التنثري يف األجيال القادمة وبعد سنني.
ب .القصص التارخية
مل ينل اهتمام الشعراء ووضوعات القصص الشعرية مثل ما ناله التـاريخ الـذي وجـدوا فيـه مـادةً غزيـرة للتعـبري ،فاسـتقَوا منـه
األحداث اهلامة ،وأحيَوها ،وضمّنوا قسماً منها تاريخ العهـود السـابقة؛ كمـا أبـرزوا فيهـا اجلانـب اخللقـي ،فعرضـوا مـرثر العـرب
ومناقبهم ،واجلانبَ البطولي؛ فنسجوا من بعض الشخصيات البارزة قصصاً شـعرية ناجحـة .ولـو تصـفحنا أوراق التـاريخ ،لرأينـاه
متنوع املصادر .فمنه ما أخذ من القصص القرآنية ،ومنـه مـا اسـتقيت موضـوعاته مـن تـاريخ األدب العربـي ،أو مـن تـاريخ القوميـة
العربية يف فرتاته املختلفة البعيدة والقريبة .وقـد اختلفـت األغـراض يف هـذه القصـص :فـبعض القصـص يسـتهدف إىل جمـرد تصـوير
احلادثة لطرافتها ،وبعضها اآلخر يصوّر منثرة من املرثر ،أو جانباً مظلماً ميثل نقيصـة مـن النقـائص بقصـد العـاة واملوعظـة (مريـدن،

 313م ،ص . )99
إن القصص التارخيية هلا خصائص ميكن عدّها فيما يلي:
 .تنوع املصادر واختالف منابعها .فمنها ما اقتبس من القرآن الكريم ،ومنها ما استمد من التاريخ العربي القديم وبعض تقاليده
وأمثاهلا؛
 .1قد يتناول الشعراء احلادثة كما وقعت يف التاريخ ،أو كما وردت يف املصدر الذي أخذت منه؛
 .9حلي مكارم األخالق واملناقب العربية األصيلة واملناقب األجنبية فيها؛
 .3إنّ أساليبهم قد اختلفت بـاختالف قـرائحهم الشـعرية .فبعضـهم كـان يعمـد إىل توشـيح أسـلوبه بالصـور اخلياليـة والزخـارف
الفنية ،فتبدو قصيدته يف ثوب قشيب ،ويف مقدمتهم شبلي امللّـاط ،وعمـر أبـو ريشـه؛ وبعضـهم اآلخـر كـان يعتمـد علـى التصـوير
برسم الوقائع املوحية اليت متهّد اجلوّ العام للقصة والبيئة اليت وقعت فيها .وهذا واضح عند بعـض الشـعراء مـن أمثـال :إليـاس أبـي
شبكة ،وإبراهيم العريض ،واألخطل الصغري ،وغريهم؛
 .9اعتماد معظم الشعراء على احلادثة والواقعة قبل أي عنصر آخر ،وعناية بعضهم بالعرض واحلِبكة الفنية؛
 .6اهتمامهم بنقاصيص من الشخصيات األجنبية (املصدر نفسه ،ص  11ــ.) 19
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كان أبو ماضي مستلهماً التاريخ يف كثري من قصـائده؛ كمـا يسـتنبط مـن إشـارة البـاحثني إىل بعـض اجلوانـب التارخييـة يف ديوانـه
(امللعوش 377 ،م ،ص  96ــ .)69
إنّ ديوان إيليا أبي ماضي يشتمل على بعض األقاصيص التارخيية احلديثة ،يف مقـدمتها سـقوط «بـورت أرثـور» ،وهـي مينـاء يف
مشال شرقي الصني (منتشوريا) احتلّها الروس سنة  131م ،ثم اليابان بعد عملية حربيـة ضـد األسـطول الروسـي عرفـت حبصـار
بورت أرثور .ثم انتقلت إىل الصني سنة  393م (عاصي 333 ،م ،ص .) 37
يصف إيليا أبو ماضي من خالل هذه القصة الشعرية سقوط هذه امليناء بيد األجانـب مـن مثـل الـروس واليابـان ،ويتحـدث عـن
شخصيات بارزةً مستفادة من وقائع تارخيية حدثت من قبل ،ون فيهم القائد الياباني «نـوجي» .وكـذلك مـن تبلـور هـذه اخلصـائص
املذكورة عنده يف هذه القصة االستمداد من أحداث هذه احلرب كما وقعت يف التا ريخ ،وهو كعنصر من رجال هذه احلـرب يصـف
ما حدث فيها .وذلك يفهم من خالل هذه القصة إىل آخرها.
ومن خصائص هذه القصة أيضاً حلّي الصور اخليالية فيها .منها أوصاف دقيقة ألبطال احلرب وجنودهم؛ حيث خصّ بها معظمَ
أبيات القصيدة القائل فيها:
مِوو ون أُسووووودٍ َتسَوو وربَ َل باحلديوووود

ومِوووو و َن ا

يُنشِو ودونَ الوووو ى ومَو وا يُنشو ودُ الوووو

وووو و َحسناءُ وووووريُ املتووووويم املعموووووود

يف وَراءِ اجلنووووووود

...
َو َخموويسٍ َيحكووي النُجُووومَ انتظاموواً

َع َجبوووو واً موووو ون كواكوووو وبَ يف بيوووووود

...
قوووواده ذلووووك الغضوووونفر (نوووووجي)

وينووووووووا ُ احلسووووووووامَ بالصِوووووو ونديد

يووا يَراعووي سَ ول بووورتَ أرثووورَ عنووه

إنّ تلوووووك احل صوووووون خووو وريُ شوووووهود

(أبو ماضي ،د ت ،ص )116
ويف النهاية ،بعد تقديم صور مشهودة من هذه الساحة احلربية ووصف أحداثها كما حدث يف التاريخ ،يصوّر مغبة هذه املعركـة
اليت نشبت بني املتعارضني يف تسخري هذه امليناء؛ إذ سخّرتها الروس ،ثمّ اليابان بعد عملية حربية ،وصارت دتلّة بنيدي األعداء،
وقد عجزت أهاليها عن دفع هذه املصيبة الفادحة؛ إذ رضوا بتسـليمها واحنطاطهـا بعـد أهـوال معظمـة حـدثت ،وقـد أخـذت مـنهم
بالسطوة والقدرة عليها؛ كما يقول:
صَ وبَرَ ال ورّو ُ ص وربَ أيّ ووبَ للبلوووى

علوووووووى ذلوووووووك العووووووودوّ العنيووووووود

ووري أنّ األيووام ال و و«ستوسوول»

يُمنّوووووووووي أجفانَوووووووووه بووووووووواهلجود

فتولووووواهم القُنوووووو ُ مووووون النصوووووو

وووووورِ فوووو ورَ دّوا أسوووووويافهم للغُمووووووود

كوو ان هووذا للصُووفر عيوودٌ وعنوود الوور

وووور و ِ ضووورباً مووون الليوووالي السّوووود

قلعوووو وةٌ صووووووانها الزّمووووووانُ فلوووووووال

كيووو ودُ نووووووجي لبُشّووو ورت بووووواخللود

(املصدر نفسه ،ص )111
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فنرى الشاعر ينخذ مادة شعره يف هذه القصة من التاريخ ،ويعتمـد علـى احلادثـة قبـل أي عنصـر آخـر ،ويرسـم الوقـائع يف هـذه
املعركة .ثم هو بوصفه شاعراً إنسانياً مل يغفل من التنثر بها ،وبقدر مستواه الفكري سعى بشكل غري مباشر لنقل احلوادث واملواع
اليت فيها بكل دقة وعناية ،وكذلك صوّر من خالهلا احتاد األقوام األجنبية للسيطرة على البلدان الضعيفة اليت أصبحت الفرقة مسة
بارزة بينهم ،ويدعوهم إىل املؤازرة واالحتاد حـاه األعـداء .ويـدعو أيضـاً املظلـومني املضـطهَدين إىل القيـام ضـد الظلـم واالسـتعمار
والصمود يف وجه الظاملني واملستعمرين لبناء جمتمع إنساني مثالي حرّ.
وله قصتان أخريان تشتمالن على األحداث التارخيية ،وهما قصة «معركة بورغاس» (إحدى الثغور) اليت مطلعها:
َم شوووودودة األسووووباب واألقووووران

هوووذي الو ووَ ى َمشوووبوبةُ الو ونّريانِ

(املصدر نفسه ،ص )636
وقصة «معركة مشولبو» (مكان هجم عليه األجانب) اليت مطلعها:
َدبوووو وقَوووود أرخَووووى الظَووووالمُ سووووتاراً

ولَ طاملووووووا كووووووتم الوووو ودُجى األسوووووورارا

(املصدر نفسه ،ص )311
يقصّهما يف ديوانه وال ينلو من أي جهد للتعبري عما مسع وقرأ من األحداث التارخيية اليت مرت على البلدان املختلفة.
ج .األسطورة الرمزّية
مما ال خيلو من الصلة بالقصص التارخيية أساطري حافلة بالرمز ،ترمز إىل هدف إنساني رفيع .وتلك األساطري هي قصـة األعمـال
اليت يقوم بها أحد اآلهلة يف العقائد القدمية ،أو هي إحدى األعمـال اخلارقـة الـيت قـام بهـا األبطـال .وتبـدو فيهـا دـاوالت اإلنسـان
لتفسري عالقاته بالكون والعامل ،أو تفسري بعض العادات والنظم االجتماعيـة ،أو اخلصـائص املميـزة للبيئـة الـيت يعـيش فيهـا خـال
األساطري نفسه (مظهر ،ب 339م ،ص )9؛ كما أنها تقوم أحياناً على أساس من احلقيقة ،غري أن اخليال اإلنساني مع َم ّر األيام ألبس
احلقيقة من األوهام أرديةً جعلتها بعيدة عن العقول ،وإن تكن تقرب من النفوس (مظهر ،آ 339م ،ص .)9
وكثرياً ما تتحق هذه األساطري عن طري رموز معينة تبني املعاني األصلية ،على أن الرمز يعـدّ دـوراً لبعضـها ،فتصـبح القصـة
الرمزية تشري إىل ماوراءها من معان يشفّ عنها الرمز ذاتـه .وبسـبب هـذا التشـابه والتقـارب البـد مـن انضـمام القصـص الرمزيـة إىل
قصص األساطري واخلرافات اليت تشتمل على الرمز (مريدن 313 ،م ،ص  19ـ.) 16
هذه القصص أكثرها حادثة متصورة ،أو شخصية متخيلة ترمز يف مجلتها إىل معنى من املعاني اليت ينقل عاها الشاعر مقصوده
الرئيسي إىل املخاطبني ،ويستمد منها للتعبري عن الرموز اليت البدّ للمخاطب أن حيلها حتى نهاية القصة ،ومن خالل ذلك ميكن لـه
الوصول إىل املعاني املقصودة اليت نسجت ما بني تلك السطور.
وال ينلو الشاعر فيها أي جهد لبقاء أثر موجـود يـدلّ املخاطـب إىل مضـمون القصـة ،وهـذا ممـا يعـد ظروفـاً مناسـبة ألداء املهمـة
األدبية؛ سواء تغيّر األسلوب أم ال .وكذلك يعدّ هذا الفن مسرحاً متثيلياً مادته األسطورة والرمز .
ولألسطورة الرمزية ميزاتٌ أهمها:
 .مصادر هذه األساطري يونانية معروفة يف الغالب؛ كما جند مناذجها يف الشعر العربي املعاصر؛ مثل :أسطورة «التمثال احلي »
و« هرقل ودنانرية » إلبراهيم العريض ،و«أكاروس» للعقاد ،و«أسطورة نورية» لنقوال فياض؛
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 .1إنّ كثرياً من هذه القصص يهدف إىل معان سامية؛ كتخليد الفنِ واجلمال واحلب والوفاء ،ولكنها لوح يف بعضـها جوانـب
من العواطف اإلنسانية؛ كالغرية وحب الشهرة والطموح ،كما يوجد يف أسطورة « أكاروس» للعقاد؛
 .9أما األقاصيص اخلرافية وشبه األسطورية ،فكانت تستهدف أغراضاً اجتماعية تبني بعض العادات والتقاليـد ،أو تبحـث عـن
املــرأة وخلقهــا ،فرتمــي يف الغالــب إىل معــان خلقيــة واجتماعيــة تــدور حــول اإلنســان وبيئتــه؛ كقصــة «البنفســجة» لنقــوال فيــاض،
و«مصرع بلبل» إلبراهيم طوقان (مريدن 313 ،م ،ص .) 61
إن «أمنية إهلة» قصة يقصّ فيها إيليا أبو ماضي قصة إلهٍ أحبّ إهلةً يف عنفـوان شـبابه ،فطلبـت منـه معجـزة مل يقـدمها أحـد مـن
اآلهلة قبله حتى يصبح سيد اآلهلة ،فتفتخر به أمام سائر اآلهلات .واليزال اإلله يسعى لتحقي أمنياتها ،حتى قدّم معجزات كثرية؛
إذ كسا األرض من أجلها أزهاراً مجيلة ،وزيّن السماء بالكواكب ،وعلّم الطري درسَ احلب واحملبة .ثم دعاها إليه كي تبارك صنعه،
فنشادت ووهبته ،ولكنها كانت معرتضة على ما حققه قائلة:
فَوودُنيا هووذي علووى حُسوونها

وسووووحر مَ شوووواهدها والصووووورْ

تشوووواركئ سووووائر اآلهلووووات

لَووو وذاذا ِتها ونسووووواءُ البشووووورْ

(أبو ماضي ،د ت ،ص ) 31
وكننها تريد دنيا خاصة لنفسها ،فيها تبقى أشعة بعد رحلة النجـوم ،وحتـس فيهـا أنهـا قـد خلقـت بـال جسـم خَلقـاً متميـزاً عـن
اآلخرين ،أو ترى مخراً بال كؤوس وعطراً بال زهور .وملخص القول أنها تريد كل ما مل يوجد من قبل ،ولن يوجد بعد.
مسع اإلله الفتى أمنيات دبوبته ،فتنمل شديداً؛ ألن حتقي أمنيات مثـل هـذه حيتـاج إىل بـذل الكـدح واجلهـد .فـذهب إىل البحـر
والاّ كي جيد طريقاً لتحقي هذه األمنيات .ثم رجع وأتاها ،فظنّته جاءهـا معتـذراً ،فقـال:إن مـا تطلبينـه يوجـد عنـد شـاعر سـاحر.
فنخرج خيطاً قصرياً يضرب إىل لون الرتاب ورقّة الشعر .غضبت اإلهلة وقالت :أتسخر مين؟ فنجـاب :أمهلـيين يـا ربّـيت! ثـم شـدّ
خيطه إىل آلة ،وحرّكه دون أن يسمع منه حركة:
ففاض خُمورٌ وسوال دُمووعٌ

وشَ وع بُ وروقٌ والح و صووورْ

فصوواح بووه وهووي مدهوشووةٌ:

خمتصووووووور!
ْ
أال إن ذا عوووووووالَمٌ

فيا لي شِعري! ماذا يُسومى؟

فقووووال هلووووا :إن هووووذا الوو و ْ
وتر

(املصدر نفسه ،د ت ،ص ) 33
القصة ــ كما رأينا ــ خيالية رمزية ،وغرضـها الـرئيس موضـوعات إنسـانية مـن عاطفـة احلـب الصـادقة ،وحتمـل املشـاقّ الكـثرية
للوصول إىل الغاية؛ حيث ال شيء يـتمك ن أن حيـول دون حتقيـ أمنيـات احملبـوب مـن قبـل احملـب .فالعـامل البـد وأن خيضـع للحـب
وللعش .
و من القصص اليت تشبه اخلرافة وشبه األسطورة قصيدة «احلجـر الصـغري» الـيت هـي قصـة حجـر صـغري حيسـب نفسـه قليـل
الشنن ،مع أن له دوراً رئيسياً يف قوام أبنية حياتية؛ ك السدود واملصانع اليت تبنى يف اعتمعـات البشـرية اليـوم كـثرياً .فيقـارن بـني
منزلته و منزلة اآلخرين من اجلمادات؛ حيث مل يكن رخاما لينحَت ،وال صخرة للبناء ،وال أرضـاً كـثرية املـاء ،وال مـاء يَـروي
احلدائ والبساتني؛ إذ إنه ليس سوى حجر أغا اللون ،ال مجال فيه ،والحكمة ،وال غريهما من مواهب احليـاة؛ فييـنس مـن
احلياة قائالً:
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َفألُ ادرُ هذا الوجوودَ وأمضوي

بسووووالم إنوو وي كرهوو و ُ البقوووواءَ

وهَوى من مكانه وهو يشكو الو

وأرضَ والشُهبَ والدّجى والسماءَ

فووتح الفجوور جفنَ وه فوواذا الط وو

فوووانُ َيغشَوووى املدينوووةَ البيضووواءَ

(أبو ماضي ،اجلداول ،ص )11
فكما نرى ،إن الشاعر قصد من وراء هذه القصة الرمزية اإلشارة إىل منفعة كل شيء يف هذا الكون ،مهما صغر وحقر .فله دور
عظيم يف تناس أجزاء احلياة ،حتى هذا احلجر الصغري الـذي كـان قوامـاً للسـد .فبعـد أن هـوى ،طغـى السـد طغيانـاً شـديداً ،وعـمّ
الطوفان املدينة.
وروا حاول الشاعر من خالل مثل هذه القصائد أن يتسرب يف صـميم كـل إنسـان ،شـننَ داولتـه يف معظـم أشـعاره (النـاعوري،

 377م ،ص )61؛ كما جيد أحياناً حلّاً للمشاكل اإلنسانية.
د .القصة االجتماعية
إن احلديث عن هذا النوع من األقاصيص يرتبط وا يفسر معنى احلياة كلها :إمـا يف جمـال األمـراض االجتماعيـة ،وـا فيهـا الفقـر
واليتم واحلرمان ،وإما يف جمال االحنراف اخللقي ،أو أقاصيص من وحي احلرب ،وإما يف قضايا الزواج أو التحذير من العابثات ،أو
يف جمال املثل اخللقي ،أو متجيد األم وتفسري معنى احلياة ،وأقاصيص عن الرهبة ،وعن احلياة واملوت ،وغري ذلك (مريدن 313 ،م،

ص .)131
وأبدى شعراء العصر احلديث اهتماماً خاصاً بهذا النوع من القصص ،وقدّموا آثاراً أدبية متوج بهذا اللون من األقاصيص.
وأما بالنسبة إىل مميزات القصص االجتماعية ،فيمكن تلخيصها فيما يلي:
 .من املالمح البارزة يف هذا القسم أنه كثر وتضخّم حتى طغى يف اتساعه علـى سـائر أنـواع القصـص الشـعرية .ولعـل هـذا أمـر
طبيعي ،نظراً ملا تنطوي عليه من تنوع املوضوعات ،وما حتتويه من مضمون جيذب الناس إليه؛ ألنه غالبـاً ينتـزع مـن صـميم احليـاة
الواقعية االجتماعية؛
 .1إن الغرض الرئيسي من نظم هذه القصص هو اإلصالح االجتماعي املوجّه؛ كما يشـاهَد فيهـا بوضـوح غلبـة عنصـر الـوع
والتوجيه ،ويثبت فيها النقد االجتماعي خالل احلوادث أو يف ختام القصة؛
 .9يقطع بعض الشعراء أحداث القصة أحياناً إلقحام املواع والنصائح؛
 .3تبدو يف هذه القصص نزعة إنسـانية واضـحة ،أو حملـات إنسـانية رائعـة ،والسـيّما يف معاجلـة قصـص مرسـي احلـرب واعاعـة
وغريها؛
.9إن يف أسلوب الشعراء فيها عنايةً بالغة باحلادثة ،قبل اهتمامهم بني عنصر آخر (املصدر نفسه9 6 ،ــ .)9 7
إيليا أبوماضي هو شاعر احلياة و االجتماع يف كل ما يكتـب و ينشـد ،فيقصـد غرضـاً و ميـداناً واحـداً و هـو اإلنسـان جبميـع
نزعاته وتنمالته؛ إذ جند مناذج كثرية من هذه القصص يف ديوانـه .منهـا :قصـة « العاشـ املخـدوع» ،و هـي قصـة حربـة نفسـية
للشاعر؛ ألن الشاعر يعش فتاة تزوجت من غريه يسمي « هنري» ،فلما توفّي الزوج ،تزوّ جهـا الشـاعر ،فشـيبته بإيـذائها،

 88حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لقسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1423ـ  1422هـ .ق1210 /هـ .ش) ــ العدد 5

فخرج منها بتجربة خالصتها يصف تلك الفتاة ،و مرور أيامها مع غريه ،و خيا الشاعر عن يوم خطبة هنري منها ،و حيـزن
كثرياً:
قووود كوووان هوووذا يوووومَ ِخطبتهوووا

يا أرضُ ميدي! يا مساءُ خِرّي!

رأيوووو و ُ سوووووواعِ َدها بسوووووواعده

فَوو َوددتُ لَووو ُيّبوو ُ يف قووربي!

(أبو ماضي ،د ت ،ص )91
ثم يشري الشاعر إىل وفات زوجها وتزوّجها منه:
فرأيتُ هوووووا يف السّووووووق واقفوووووةً

ودموعهووووووا تَنهَوووو ولُ كووووووالقطرِ

يف بُووووووردة كالليوووووول حالكووووووةٍ

لَهفووووي علوو وى أثوابِهووووا احلُمُوو و ِر

فَو ودنوتُ أسوووألُ َها وقووود جَ َزعَو و

نفسووي و لووزل حُزنُهووا ظَهووري

قالَ َ :قضى هنوري فَقلو َُ :قضوى

مَوو ن كوواد لوووي كيووداً و مل يَوودرِ

قالَ  :ومَن أسوري؟ فقلو ُ :إذَن

لي أنو ِ؟ قالَو  :أنو َ ذواألمورِ

(املصدر نفسه ،ص )913
و بعد ذلك يشري إىل أنها شيّبته بإسرافها ونزواتها فيقول:
مِو ون بعووود شوووهرٍ مَو ورَّ لوووي معهوووا

أبصرتُ َوضحَ الشّيب يف شَوعري

موووا كنو و ُ أدري قبو ولَ صُوووحبتها

أنَّ املشووويب يكوووون يف شو وهرِ!

فكوو رتُ يف هنووري وكيوو قَضووى

فوجوودتُ هنووري واضووحَ العووذرِ

يوووا املوووا قووود كنووو ُ أحسُوووده

رب
واليوووومَ أحسُوووده علوووى القووو ِ

(املصدر نفسه ،ص ) 919
وروا يقصد الشاعر من خالل هذه القصة أن ينبه الرجال على نزوعهم عن الرغبات النفسية املسـيئة الـيت ال متعـة فيهـا،
ومتهد األرضية لالحنرافات االجتماعية اليت تسبّب بؤسهم وشـقاءهم .وميكـ ن أيضـاً أن يهـدف الشـاعر إىل تبـيني أسـس قوميـة
لظاهرة الزواج يف اعتمع؛ حيث جيب أن ال ي نظر إىل الظاهر ،بل إىل الباطن ،و معتقدات الزوجني وأخالقياتهما لكي تضمن
األسرة املثالية.
ب األمّ وتقديسها؛ حيث يعدّ من قصص يف متجيد األم واالجتماعيات قصة «هي» اليت فيها حكاية
و من أمجل ما يصف فيه ح َ
عن لسان شاعر ساحر؛ حيث يقول :إن أحد األمراء األثريـاء يـدعو أصـدقاءه يف إحـدى الليـالي إىل مندبـة ،فـاجتمعوا يف اعلـس.
وعندما جلسوا وطاف الساقي بالكؤوس ،نهض األمري ورفع كنسه وقال :يا أصدقائي! إنين أحسو كنسي علـى نَخـبكم ،ونَخـب
معبودة قليب .إنها دبوبيت «ملياء»:
قووووام أمووووريُ القصوووور يف كفووووه

كوووووأ ٌ أعارَتوووووهُ معانيهوووووا

وقال :يوا صَوحبُ علوى ذكورِكم

أملَأهوووووا حيووو و ًا وأحسووووووها

و ذكووور مَووون قلو و َ َعبو ودٌ هلوووا

ومُهجووويت إحووودى جواريهو وا

َح بيووووووبيت مليووووووواءَ مسيتُهوووووووا

ولَوو وم أكوووون قَوو وبالً أمسّيهووووا

(املصدر نفسه ،ص )1
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ل منكم حسناءَ مثلي ،وما أنا وحدي الصبُ فيكم .فمن كان عنده صبوة ،فليخا عنهـا بـالفور .فنهضـوا
و قال لضيوفه :إن لك ّ
مجيعاً ،ورفعوا كؤوسهم وشربوا منها:
فنهضوووووووووا ثانيوووووو وةً كلُهووووووووم

ورفعووووا الكاسوووات تنويهوووا

ك لُهوووووم يشووووورب سووو ورّ الووووويت

يَهوووي موون الغيوود ويُطريهووا

غري أن فتًى ذكّياً ذا وجه حسن كان بيـنهم ،وقـد شـاركهم كنسـهم األوىل ،ولكنـه مل يشـرب الثانيـة ،فقـال اجلميـع صـاخبني:
وأنت؟ هل حتبّ حسناءَ؟
وكووانَ يف الشّ ورب فت وى باس ولٌ

لعتُووووووه َتسوووو وحَرُ رائيهوووو وا

شووووووووار يف أوّل أقووووووووداحهم

ومل يشووووووواركهم بثانيهوووووووا

وأن َ؟ قالَ الصحبُ واستَضحَكوا:

هو ولَ لَو وك حسوووناءُ حتيّيهوووا؟
(املصدر نفسه ،ص )1 1

فنجاب :نعم ،إنين أحبّ من يفديين بروحها كما أفديها بروحي .إن صورتها مطبوعة يف قليب وال شيء ميحوها حتى املوت .ثم
قال مطرقاً رأسه :هي أمي احلنون.
قوووالَ أجَو ول أشو ورَبُ سو ورّ الووويت

بوووالرّوح تَفوووديئ و أَفوووديها

صوووورتُها يف القلو و مَطبوعَو وةٌ

ال شويءَ َحتوى املوووت وحوهووا

ال ترتضّوووووووووواني ريوووووووووواء وال

تَلوووووثُمئ كِوووووذباً ومتويهوووووا

...
فصوواح رَبُ الوودار :يووا سوويّدي

وصووووفتَها لِوو ومْ ال تُسوو ومّيها؟

أختجَلُ باسم مَون تهووي؟

أحسوووناءُ بغوووري اسوووم؟

فووووأ رقَ وو وريَ مُكوووورتث

ومتووتم خاشووعاً ...أمّوي!

(املصدر نفسه ،ص  1 1ــ)1 9
متتاز هذه القصة باحلركة احليوية ،ومما ال ريب فيه أن احلوار الذي سيطر مواقفه يف القصة هو الذي أضـفى عليهـا هـذه الصـفحة
الواضحة ،حتى لقد بدت القصة يف مجلتها تصويراً علس شرب جرى فيه هذا احلوار احليوي .فقد بـدأ الشـاعر بروايـة القصـة دون
مقدمة ومتهيد ،وانتهى كذلك بانتهاء احلدث ،بل برخر كلمة تضـمّنت الفكـرة العامـة يف القصـة كلـها .وهـذا بـال ريـب يكشـف عـن
براعة يف السبك ،وأصالة يف احلبك .فقد ظلّ مياطل القارئ ،ويسوقه حتى النهاية ،ثم فاجنه بهذه النتيجة غري املتوقعة.
ولقد بلغت براعة الشاعر يف تصوير تلك الغادة حداً جعلها فذة فريدة ال ترمي إليها ،بل ال حتاكيها أية غادة مهما سَمَت .فصرّح
باسم فتاته ،ومتتم خاشعاً «أمي» .
والقصة يف مجلتها متّسقة ،وتستهدف حليل مكانة األم يف اعتمعات املختلفة ،وتفضيلها على األهواء املادية الـيت تتجلـى عنـد
بعض الشباب نتيجة غورهم يف الفساد اخللقي ،واملواهب الظاهرية اليت تزول بسرعة ،ولن تبلغ شنوَ حبّ األم بتاتاً؛ ألن األم هي
اليت تتحمل املشاقَ الكثرية من أجل رخاء أوالدها ،ولن تغفل عنهم ساعة .ففي هذا كله ما يسوق الشـاعر علـي قـول شـعر خيـتص
بتكريم مكانتها ،وتبجيل شننها الرفيع.
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هذا ،وقد يقال إن أبا ماضي «يأخذ موضوعاته يف اإل ار االجتماعي من اخلارج ،وقلما يصدر عن الداخل» (احلاوي 371 ،م ،ص )9؛
أي :إن نظرته إىل الوجود واحلياة نظرة عامة بالنسبة إىل املوضوعات األخرى.
هـ القصة الوعظية والتعليمية
القصة الوعظية هي اليت حري على لسان اإلنسان وحـده ،أو علـى لسـان اإلنسـان و احليـوان ،أو علـى لسـان احليـوان
فقط ،و ترمز إىل شخصية من الشخ صيات اإلنسانية ،وتشفّ عنها بوضوح .و اهلدف من هـذه احلكايـات يف الغالـب هـدف
اجتماعي ،غري أن بعضها مل يقتصر على ذلك فحسب ،بل كان ذا مغزى سياسـي أو إنسـاني ( مريـدن  313 ،م ،ص  61ـــ

 .) 63ويستنبط من حقيقة هذه القصة أنها باعتبارها وعظاً و تعليماً للبشر ،لعل من أحسـن مـا ي سـوق املخاطـب إىل لـبس
ثــوب العمــل ،و اإلفــادة مــن حــارب شــعراء يصــدقون يف إظهارهــا؛ و هــذا يعــود إىل ك يفيــة اســتخدام هــذه املــواع لــديهم
و جهدهم لتنتقل هذه التجارب .ك ما أنّ بعضهم ينجح يف هذا اعال ،و بعضهم يشري إىل حاربهم بعد غموض و لـبس يقـع
املخاطب عندهما عسرياً وكئيباً ،لك ن ما قصدناه يف هذا املوضع يظهر يف أسـلوب مفيـد و خـاص يسـتفاد منهـا للتعـبري عـن
قصتنا الوعظية و التعليمية.
للقصة الوعظية والتعليمية خصائص تنتي فيما يلي:
ــ إن اهلدف من هذه احلكايات يف غالب األحوال اجتماعي ،غري أن بعضها ذو مغزى سياسي أو إنساني؛
1ــ اختيار هذه احلكايات للدخول يف املوضوع مباشرة ،واالختتام ببيت أو اكثر يتضمن العاة الـيت يرمـز الشـاعر إليهـا ،ولكـن
بعضها قد يستهلّ حبكمة وموعظة؛
9ــ إنَّ معظم الشعراء كانوا حيرصون على توفر التشابه الكبري بني الشخصيات اخليالية الـيت تسـتخدم رمـزاً ،وبـني الشخصـيات
احلقيقية اليت متثل املرموز إليهم يف احلكاية؛
3ــ يعتمد معظم هذه احلكايات على احلوار أكثر من اعتمادها على العرض أو التعقيد أو احلل .فـال تكـاد حكايـة منهـا ختلـو مـن
مثل قال وقالت وقالوا وقالت وغريها ،وهو حوار سريع مركّز (املصدر نفسه 11 ،ــ .) 13
يكثر عدد هذه األقاصيص الوعظية والتعليمة يف ديوان إيليا أبي ماضي حتى جند الشاعر خيتم القصة ببيت أو أكثر يتضمن العاة
اليت يرمز الشاعر إليها حتى نستطيع أن نعدّ هذا األسلوب غالباً على هذا النوع من أقاصيصه .منها حكاية «الغـراب والبلبـل» يقـصّ
فيها غراباً ينقم على القضاء ،ويعرتض على اهتمام الناس بصوت البلبل ،وعدم اهتمامهم به مع أنَّ له خملباً أشدّ وأقـوى .والفـرقَ
بينهما يف األجنحة فيقول:
قوووال الغووورابُ وقووود رَأى كلَووو َ الووووَرى

وهَيوووووووووامَ هم بالبلبووووووووول الصّووووووووودّاح

لِووو ومَ ال َتهووووويمُ بووو ويَ املسوووووامعُ مثلوووووه؟

مووووا الفوووورقُ بووووني جناحووووه وجنوووواحي؟

إنوووووي أشووو ودّ قُووو ووى وأمضووو وى خملبووو واً

َفعَوو والمَ نووووام النووووا ُ عوووون تَمووووداحي؟

(أبو ماضي ،د ت ،ص )199
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و خيتم الشاعر القصة بنبيات حكمية لتتضمن العاة اليت يرمز إليها ،وهي تفوّق الروح على اجلسم ،والسـريرة علـى الصـورة،
حتى لعلنا ال جند شيئاً يفضل على هذا العنصر الشريف؛ ألنه جوهرة احلياة املعنوية ،ويعلو على العناصر املاديـة ،فلـه منزلـة عاليـة
عند الشاعر حتى يقول:
لووويس احلُظووووظُ مووون اجلسووووم وشوووكلها

السِوووووووورُ كُوووووووولُ السّوووووووورِ يف األرواح

و الصوووتُ مِوون نِعَووم السّووماء ومل تكوون

َترضوووووى السووووو ما إال عووووون الصّووووودّاح

َحكَ وم القَضوواءُ فووان نقم و َ عل وى القضووا

فاضوووووورب بعُنْقِوووو وك مُدْيووووووة اجلوووو ورّاح

(املصدر نفسه ،ص )199
ومن مظاهر حلّي هـذه اخلصـائص يف هـذه القصـة أنهـا ترمـز إىل بعـض احلقـائ االجتماعيـة الـيت ال تبتعـد عـن جسـم اعتمـع،
باعتباره ميداناً للقضايا اليومية؛ إذ كما يفهم من ظاهرها عدّ الظواهر املفتتنة وسيلةً للتفاخر واالستعالء على الناس ،وهذا كلّه من
الصفات املذمومة ،وموضوع حيتاج إىل العِالج.
والشاعر باستخدام بعض هذه احلكم يقوم بنداء مهمته الشعرية ،وينجح يف هذا اعال جناحـاً وافـراً.؛إذ إن اهلل  خلـ اجلسـم
والروح ،وجعل الفضل للروح .فكل ما له سب يف تهذيب النفس والروح ،فله فضل يف الوجود .
ومــن مثلــها حكايــات أخــرى يف ديوانــه ،خيتمهــا الشــاعر بنبيــات تضــمن العــاة الــيت يرمــز إليهــا .منهــا :حكايــات «دودة وبلبــل
املــدخل» ،و«الطــني» ،و«التينــة احلمقــاء» ،و«الغــدير الطم ـوح» ،و«الفراشــة املتحضــرة» ،و«الكنســان» ،و«الضــفادع والنجــوم»،
و«التمثال».
و .القصص العاطفية والوجدانية
إن العاطفة والوجدان هما عنصران هامّان يف احلياة البشرية ،يشتمالن على ما يشـجّع نفـسَ اإلنسـان علـى اختـاذ أسـلوب لنقـل
احلبّ اإلنساني الذي يتدفّ من األحاسيس املرهفة ،وال بدّ مـن تقدميـه إىل اآلخـرين .وجـدير بالـذكر أن القصـة الناجحـة تقـدّر مـن
الناحية الفنية وقدار توفيقها يف تصوير جوانب احلياة اإلنسانية ،ووقدار اهتمامها بعنصر صدق الشعور .ولعل مـن أعمـ العواطـف
اإلنسانية وأكثرها مشوالً وتنثرياً يف سري احلياة البشرية عاطفة احلبّ اليت طاملا تغنّى بها الشعراء واألدباء .وعندما تتسم هذه العاطفـة
بالصدق واإلخالص والوفاء ،فإنها تَصقل الوجدان ،وتسمو باألخالق ،وترفـ القلـوبَ ،فتقـود صـاحبها إىل الغايـات الشـريفة،
وتدفعه إىل األهداف النبيلة (مريدن 313 ،م ،ص .) 31
وقد جنح هذا القسم من القصص يف مضمونها وأسلوبها الفين لدى الشعراء املعاصرين؛ إذ وفقوا يف رسم خطوطها وأجزائها يف
أشعارهم .وتشتمل هذه القصص من حيث املوضوعات أيضاً على أنواع خمتلفة؛ منها :أقاصيص اإلكراه على الزواج والتفري بني
احلبيبني ،أقاصيص احلبّ الرومانسي ،أقاصيص العاطفة والفن (املصدر نفسه ،ص  3و 116و.)191
و هناك خصائص للقصص العاطفية والوجدانية:
ــ تبلــور عنصــر العاطفــة والوجــدان فيهــا مــن الناحيــة الفنيــة ،وغلبــة الطريقــة الرومانســية عليهــا مــن حيــث تصــوير العواطــف
والوجدانيات فيها وترسيم شخصياتها .كذلك نلمس فيها احلزن العمي  ،ومـزج الطبيعـة مـن حـول أبطاهلـا والعواطـف اإلنسـانية،
ونرى أن معظم هذه األقاصيص تتجلى فيها منساة النهاية؛
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1ــ االعتماد على التصوير املباشر للحادثة،والعناية بتصوير الشخصيات عناية فائقة (الساب 197 ،ــ.)191
نرى يف ديوان أبي ماضي حكاية «مصرع حبيبني» ،يقص الشاعر فيها حكاية حبيبني قد دنف احملب منهما من شدة احلـب ،وقـد
عش عفافَ دبوبتها ،وهي أيضاً تعشقت آدابَه .ويف احلقيقة حنن أمام املتحابَني الواهلَني ال يتجاوزان حدود احلبّ الصادق بصفائهما
وخلوصهما يف هذه الطري  ،شننَ األبطال الرومانسيني؛ إذ يصف الشاعر حالتهما قائالً: :
يف ذلوووكَ الوووروضِ األ ووونِ بَووودا الفتوووى
َدنِوووو ٌ تُروِعُووووهُ الغُصوووووونُ إذا انثنووو و
حسووووناءُ قوووود عَشِوو و َق املُحِوو وبُ ِعفافَهووووا

قوووود يبلووووغ العشوووورين عاموو واً ذو نُهوو وى
ربووو واً ويُقلقوووووه النّسووووويمُ إذا جووووورى
وتعشووووو وق آدابَووووو وهُ فهموووووووا سَووووووووا

(أبو ماضي ،د ت ،ص ) 11
لكنــه بعــد مــا حــري األحــداث املختلفــة ومتـرّ األيــام ،تــرتدد احلبيبــة يف حبهــا ،وال حــد حلّـاً ملواجهــة هــذه املســنله غــري الفِـراق
واهلجران ،وتقرر بقطع كل الصالت املوجودة بينهما .
وأما ماذا حيدث للعاش الواله بعد هذا القرار اجلازم من جانب حبيبته؟ كما يفهم من األبيات التالية ،أنه ميرض شديداً من شدة
احلزن ،ثم ميوت إثر فراقها ،وأنها تصبح نادمةً على ما ارتكبت حاه حبيبتها .فهي أيضاً متوت إثره ،وختتتم القصة ونسـاة رومانسـية
حيّة ،ويرسم الشاعر هذه العواطف خالل هذه األبيات قائالً:
قوووو ود أنبأتْوووو وهُ بووووووالفِراق ومووووووا دَ َرتْ

أن الفِوووراق حِموووامُ مووون عووور اهلووووى

أموووووا الفتووووواةُ فراعهوووووا موووووا صوووووار يف

حمبوبهووووا وكأنّهووووا نَوووودم علووووى...

قوووود فووووارَ َق الوووودنيا ففارَ َقهووووا الرجووووا

وهَوووو و َو ت تعانقووووووه ففارقوووو و ِ الوووو و َورى

قمووووران ضَووومّهما الوووورتابُ ومووووا عرفووووو

ووو َ سِوو واهما قمووورين ضَوومّهما الثّو ورى

(املصدر نفسه ،ص ) 91
إن القصة املذكورة حقيقة من حكاية حال احلبيبني اللذين هما مـن أبطـال سـاحة املدرسـة الرومانسـية؛ كمـا جنـد قصصـاً شـهرية
كثرية من هذا القسم يف التاريخ شرقاً وغرباً .منها :قصة حب «ليلى واعنون» ،وقصة حـب «ويـس ورامـني» ،وقصـة حـب «وامـ
وعَذراء» الشرقية ،وقصة حب «روميو وجوليت» الغربية.
وهكذا خصّ الشاعر سطوراً أخرى من ديوانه بتصوير عواطف ووجدانيات من احلب.
ومن خصـائص هـذا احلـب رسـم الشخصـيات واألجـواء يف صـورة حيّـة ومتجسـدة .ذلـك كلـه يف خيـال جمـنح وتصـوير دقيـ ،
والعنصر الغالب علي هذه القصص هو احلزن العمي  ،خاصةً يف نهايـة القصـة؛ إذ تشـتدّ عاطفـة احلـب فيهـا ،وتـؤثر يف املخاطـب.
وروا يقصد الشاعر من خالل هذه القصة تصوير صور صادقة من أنواع احلب وترسيم اجلوّ اخلاص الذي يتمتع به املتحابّان.
ويتضـح يف هـذه القصــص عنصـر العاطفــة والوجـدان ،ويســتخدم الشـاعر فيهــا أغراضـه الفنيــة الشـعرية ،ويـنجح يف نقـل هــذه
املضامني إىل املخاطبني.
ومن أمثال هذه القصص أيضا يف ديوانه« :السجينة» ،و«طفلة والقمر» ،و«طبييب اخلاص» ،و«اعنون» .
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 .إن القصص الشعرية اليت متوج يف ديوان الشعراء املهجريني ،بوصفها إحدى ينابيع النضج الفكري احلـديث لـديهم ،تهـدف
كثرياً ما إىل تندية أغراض خاصة ،وقلّما يوجد بينهم التعبري عنها من أجل إرضاء احلس الشاعري فحسب.
 .1إن الغاية الرئيسية من إنشاد هذه املنظومات ــ ملتبسة بفن القصة ،مع التزام الشاعر بنصوهلا وقواعدها ــ هي خدمة العناصر
البشرية.
 .9الشاعر إيليا أبو ماضي رائد مضمار القصص الشعرية يف مجاعة املهجر ،وروا رائد الشعراء املعاصرين يف هذا اعال .إنه اختذ
هذه القصص الشعرية ذريعـة مالئمـة لتنديـة مهمتـه األدبيـة؛ أي :اخلدمـة ل نسـانية حتـى يسـوق خمـاطيب ديوانـه أو كـل اعتمعـات
اإلنسانية إىل عامل جديد يسود فيه النظم والتعاون وااللتزام والتفاؤل والصداقة.
 .3إن السري يف هذا املسري عند الشاعر حباجة ماسة إىل اختاذ أسلوب خاص يف قصصه الشعرية ،يتجلى يف اختيار موضوعات
خمتلفة حتكي لنا اهتمامه اخلاص باالمتناع عن االستطراد إىل موضوعات دـدودة ،وميكـن أن نقـول :إنـه ال يـرتك موضـوعاً مـن
موضوعات القصص الشعرية إال يتطرق إليه ،و خيتم غالب قصصه الوعظية والتعليمية وواع و اعتبارات لطيفة تعطيهـا الرونـ
واجلمال.
 .9إن العنصر اهلام الذي تبعه الشاعر يف قصصه الشعرية هو التنثري على عواطـف املخـاطبني ومشـاعرهم ،ثـم حتريكهـا .ويشـتدّ
تبلور هذا العنصر يف قصصه االجتماعية والعاطفية والوجدانية.
 .6يسعى الشاعر من خالل قصصه الوطنية إىل ترسيم جو خاص من امللحمة والشجاعة ،كما يقصد من خالل قصصه التارخيية
تذكري احلوادث اهلامة اليت واجهها اعتمع اإلنساني وختليد بطوالتهم.
 .7إن تنوع موضوعات قصصه الشعرية يف ديوانه خيانا أنه شاعر ذو مقدرة عالية يف التعبري عن القصـص الشـعرية ،ويف إدخـال
أكثر قضايا اعتمع الغربي والشرقي عامة يف ديوانه.
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