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لقسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهانمة كحمنصف سنوية حبوث يف اللغة العربية وآدابها 

 100ــ  32 ص  ،(ش .هـ 1210/ ق. هـ 1422ـ ـ 1423خريف وشتاء ) 5العدد 
 

 القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي
 

 *يردكصادق فتحي ده

شلري فتحي

 

 

 امللخص

لتصوير مقدرة الشعراء  ّيمعرض فّنو ،التجديد يف الشعر العربي احلديث مظاهرحد أو ،القصةو بالشعر وثيقًا فن يرتبط القصة الشعرية

فهو بوصفه  .ماضي الشاعر إيليا أبو :منهم ؛احلديث العصريف  شعراءالمن دواوين  بريكقد اختص بها حجم و .الشعرو اجلمع بني القصة ىعل

ثـر موضـوعاتها مـن اعتمـع     كأ سـتلهم قصصـًا شـعرية ي  ـ ــ  شـنن معاصـريه املهجـريني    ــيف ديوانه الشعري  شاعرًا ذا نزعة إنسانية رفيعة ينسج

 ،األسطورة الرمزيـة و ،كاملوضوعات التارخيية ؛مواضيع خمتلفة ىعل ملتتشو ،يهلدتتسع لكن دائرة موضوعات هذه القصص  ،اإلنساني

 .القوميةو ،الوطنيةو ،دانيةالوج العاطفيةو ،االجتماعيةو ،التعليميةو ،الوعظيةو

ونراه  ،ألنه شاعر اجتماعي ؛حياته الشريفةو اإلنسان إىل يصل نهاية املطاف يف القصص الشعرية التنرخيية واألسطورية يصل الشاعر نإ

 . التعليميةو ي دائمًا أنشودة احلياة الرفيعة للبشر عندما يدخل يف صلب املوضوعات الوعظيةيغّنو ،ما وراء حدود اإلنسانيةغ ليب

املخاطب جمموعة مـن   إىل نقليأن  ىسعي حيث نراه ؛نلمس صداقة روح الشاعر بصورة واضحة ،الديوان و إذا ما تصفحنا أوراق هذا

اتسمت باملوضوعات و ،موضوعات قصصه ىسيطرت عل ضرورتها إىل نسبةالب هانكل ،بهامل جيّرأم بها جّر ، سواء ما االجتماعية اركاألف

يبحث فيها ف ؛الشعرية ةالقصها يف ديوانه يف قالب يإلاليت جند الشاعر يستطرد  ىخرالوجدانية هي األو املوضوعات العاطفيةو .االجتماعية

 ،دهثرًا حبياة تشّرنالقومية حينما حيكي لنا قصصًا منها متو نه مل يغفل عن املوضوعات الوطنيةإ ككذلو .كل اجلمادات حّب إىلبه عن أداة تقّر

اعتمـع  و تهـذيب اإلنسـان   إىلاعتبـارات عامـة تهـدف    و خـتم وـواع   هـذه املوضـوعات ي    معظـم  أن ىوال خيفـ . رأسه لبنان مسقَطهجرانه و

 .مواصلة احلياة الشريفة ىما حتثه علك ،املؤازرةو االلتئامو التعاونو تعليم اإلنسان درس الثباتو ،اإلنساني

 

 ديوان إيليا أبو ماضيماضي، إيليا أبو القصة الشعرية،  :املفردات الرئيسية

 

 مقدمة

                                                 
 (.م9 11/ /7 ) ش. هـ 93 /1 /11 :؛ تاريخ القبول(م  1/11 /1 )ش . هـ931 /1/7  :تاريخ التسلم ــ 

 (تابعة جلامعة طهرانال) فرديس ــ قمامعة وآدابها جب قسم اللغة العربية ستاذ مساعد يفأ.  

 ردستانكيف اللغة العربية وآدابها جبامعة  ةاملاجستري. 
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ـ ( ش. هـ1210/ ق. هـ 1422ـ  1423خريف وشتاء ) جبامعة إصفهان لقسم اللغة العربية وآدابهاعلمية حمكمة نصف سنوية : حبوث يف اللغة العربية وآدابها     48  5العدد  ـ
 

درس يف مدرسـة  . املهجـر و من كبار شعراء العرب املعاصرين ويعّد ،احمليدثة جببل لبنان قرية م يف113 ولد إيليا أبو ماضي سنة 

يف  م حياتـه معظـ  ىقضـ ف .أصبح التشرد والرحلة جوهرة حياتـه  وقد ،ن دراساته مل تنتهكل ،وتعلم فيها الدروس االبتدائية ،احمليدثة

 . بغانت مهنته فيها بيع الِتكو ،م311 مصر سنة  إىل سافرف .آخر إىلان كالتنقل من مو التشردو البؤس

 التذكار املاضـي خاصة بعد انتشار ديوانه األول  ؛ظهرت موهبته األدبية فيهاو ،قرحيته الشعرية ىإن هذه البيئة اجلديدة أثرت عل

 ،ان ينمل البقاء فيهاكننه ك ؛وزار لبنان ثم ترك مصر(. 93 م، ص337 امللعوش، ؛66 ، صم377 ،القباني؛ 1   م، ص333 جحا،)

ز انطالق كانت يف هذه الفرتة مركلعل مصر . بقائه فيها إىلألنه مل جيد األسباب اليت تؤدي  ؛مصر إىلها ورجع كسرعان ما تر هنكل

يف الواليـات  « سنسسـاتي أومـايو  » إىل فهـاجر  .شدائدهو ن شظف العيشالسيما املهاجرين الذين عانوا فيها م ؛اكأمري إىلاملهاجرين 

ر يصـوّ ف ؛يدرس اآلثار اليت تنشر يف بيئته انكلكنه  ،أربع سنوات عن عامل األدب ابتعدو ،امتهن التجارة مع أخيه مرادو ،املتحدة

  (.9 م، ص 311 رة،شرا؛ 179م، ص 363 ، صيدح)النزعات النفسية اليت ظهرت من احلياة اجلديدة يف خياله 

ــ التحـ   و ،رشـيد أيـوب  و عريضـة و نعيمـة و جـاان  ىف علـ تعـرّ و كفنقـام هنـا   ؛م6 3 نيويـورك سـنة    إىلثم رحل  الرابطـة  » ب

وقدمـة   اجلـداول و ،وقدمـة جـاان   ماضـي  أبـي  إيليـا ديـوان   :هنشر ديوانيو ،أصدقائهووتنثر بنزعات جاان خليل جاان  ،«القلمية

بعـد وفاتـه   و .م397 سـنة  أبـو ماضـي   تـويف  . اخلمائـل أصدر ديوانه اآلخر باسم و ،يف بروكلني السمريجملة أسس و ،ميخائيل نعيمة

  .يف بريوت وتراب اِت انتشرت أشعار له بعنوان

أما سريتي » :يكتبويتواضع فيما يقول وهو  ،الناعوري إىلقال عنها يف رسالة بعثها  سريته أنه ىخالل التعرف عل من ما نعلمو

طـه حسـني    يقول .ن املزاجتلّو ىما تعتمد عل انت فلسفة حياته كثريًاكو(. 9 م، ص 377  ،الناعوري) «...س فيها ما يستحق النشر فلي

 يتناول املعاني اليت سبق إليها الشعراء املتشائمون ،إنه شخصية قوية»: عن شخصيته ما يعتا تفسريًا منصفًا من شخصيته الفردية والشعرية

 (.39 م، ص  37 ،حسني)« اد يفرض شخصيته فرضًاكيو ،فينفتح فيها من روحها القوية ؛احملدثنيو ن القدماءاملسرفون مو

 

  القصة الشعرية يف األدب العربي

 :األدبـاء الغـربيني  و النقـاد  مـن تقسـيمات الشـعر عنـد    و ،إن القصة الشعرية تعد مـن مظـاهر التجديـد يف الشـعر العربـي احلـديث      

أما النوع األول فنسميه شعرًا . إما تعرب عن احلالة النفسية الداخلية اليت تسود الشاعرو ،بالدو أقطارو أشخاصو عن حوادثالقصيدة إما حتكي »

 .(61 م، ص339 ،تشارلنت)« أما اآلخر فهو الشعر الغنائي أو الوجدانيو ؛قصصيًا

ينط  أشخاصها و مناظرهاو حاالتها تقّصو ،احلوادث يف ثوب قصة تساق مقدماتهاو و الشعر القصصي هو الذي يذكر الوقائع

غـري  و وعنـدما يريـد الشـاعر أن يسـتفيد مـن حـارب حياتـه الواقعيـة        (. 31 م، ص331 اخلفـاجي،  ) الذين يرتابطون بنسبة دورهم فيهـا 

ال يبتعد  ة أسلوبًايتخذ من وراء حذاقته الشعريو ،اركيبحث عن مناهج للتعبري عن هذه األف ،ريكبها مستواه الف الواقعية اليت تنثر

 .عّما نسّميه قصة شعرية

 : كما تقول الباحثة املعاصرة عزيزة مريدن

 إذ تطرق أبوواب تفكرينوا   ؛القصة جتعلنا حنيا التجربة النفسية الواحدة يف نطاق أوسعو إن القصة الشعرية بوصفها جممعًا للشعر

اخليال السامي الذي حيملنا و لوّيحياة الفكر الِعو اة احلادثة الواقعيةحي: حنو مزدوج ىحنياها عل أو ،فنحيا التجربة مرتني ،مشاعرناو

 .(19 م، ص313 مريدن، ) أجنحته ليوصلنا إليه ىالشعر عل
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 48 القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي

لكن ما و ،اطتارة شبلي املّلو ،ون خليل مطران رائدهاإذ تارة يعّد ؛قد اختلف الدارسون فيمن له الفضل الساب  يف هذا اعالو

أن إيليا و ،ح  وافر منها كان هلمــ مجاعة أبولو و مجاعة الديوانو مجاعة املهجر :أيــ الحاهات اجلديدة يهمنا هو أن أصحاب ا

 . أفراد هذه اجلماعات قصة شعرية  من أصحاب األدب املهجري روا يكون أكثر أبا ماضي

ف تؤل ـ إن مل و ،مساتها العامـة و مالمح القصة فيها ىأجزاء كثرية من قصائد تتجل ىلعثرنا عل ،الشعر العربي القديم إىلرجعنا  ولو

 . الثقافات املختلفةو الشعرية نتيجة اختالفات البيئةو األدبيةو إذ ختتلف القيم الفنية ؛وذلك أمر طبيعي .باألسلوب القصصي احلديث

ابنـة عمـه    ىعلـ  يقّص الشجاعة يف معلقتهو من هذه القصص يف العصر اجلاهلي أقاصيص لعنرتة بن شداد العبسي شاعر البطولة

 ىعلـ  لشـعراء هـذا العصـر تـدلّ     ىجند أبياتًا أخر كما ؛انتباههاو اهتمامها ما أباله فيها من بطولته مثريًاو ،ه يف احلروبأخباَر «عبلة»

 زهري أو ؛للج مغامراته مع صاحباته يوم دارة ج  حيث يقّص ،كامرئ القيس الشاعر املغامر ؛تبلور هذه الروح الفنية بني قصائدهم

  .بقصائده أقاصيص يف الضيافة العربية جند احلطئية يقّص كما ؛ساعيانالفيه  ىل واقعة الصلح الذي سعإذ يسّج ،سلمي أبي بن 

حلبيبتهـا الـيت وعدتـه     بنقاصيص مملوءة من العتاب املـرّ  ةثينعند الشاعر العذري مجيل ب  ىيتجلهذا الفن فأما يف العصر األموي و

 .ثم خبلت عليه بقضائها ،صلابة للووعودًا خّل

البحرتي هو اآلخر يصف يف شعره و الغناء،و نبونواس هو الذي تدور قصصه الشعرية حول جمالس اخلمرف ،يف الشعر العباسيو

  :هو سار يف أحد أسفاره حيث يقولو ،يتابع وصفه ضمنها ،قصة ذئب

 فارجتزُت َفِهجُته ىثّم أقع ىَعو
 

  ُّرعدفأقبل مثَل الربق َيتبُعه ال
 

 (733 م، ص379 ،البحرتي) 

مـا كـان جيـري    و ،معظم قصائده حـول احلـوادث   إذ يدور ؛و يري أمحد أمني أن عمر بن أبي ربيعه هو مبتكر القصص الشعرية

مل تعـرف الشـعر القصصـي وعنـاه      اللغة العربيـة أن  الدكتور شوقي ضيف ىبينما ير، (1   م، ص311 الصـميلي،  )بينه و بني النساء

 .(33  ، صضيف، د  ت)العربية  ىلإ اإللياذةبعد نقل سليمان البستاني و ال يف العصر احلديثإربي الغ

ليـاس  إ،أمحـد شـوقي، عبـاس دمـود العقاد     :مـنهم  ؛يف العصـر احلـديث   وتوجد مناذج مـن هـذه القصـص عنـد كبـار الشـعراء      

 .غريهمو فرحات

حنـاول يف هـذه املقالـة     ،موضـوعات خمتلفـة   ىشـعرية تشـتمل علـ    ماضـي بقصـص   ياملهجري إيليـا أبـ   وحيفل أيضًا ديوان الشاعر

 . هنقّدم صورة واضحة من أنواع القصص الشعرية يف ديوان ىحت ،التحليلي ــاملنهج التوصيفي  ىتسليط الضوء عليها معتمدًا عل

 

 فرضياتهو أسئلة البحث

  :هي األسئلة اليت حياول هذا املقال اإلجابة عليها إن

 القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي؟ وعات موضما هي .   

 ماذا تستهدف هذه القصص الشعرية؟. 1

 :الفرضيات التالية ىويقوم هذا املقال عل 
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الوجدانيـة،   العاطفيـة و ،االجتماعيةو ،التعليميةو ،الوعظيةو ،رمزيةال سطورةاألو ،تارخييةمتنوعة من الهذه املوضوعات  .  

 .موافقة للقصص الشعرية املعاصرة  ، وهيالقوميةو ،الوطنيةو

 .إصالح اعتمعو تستهدف هذه القصص تهذيب اإلنسان .1

 

 القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي 

 ؛م إلينـا القصـة التارخييـة   فقـدّ  ،األسـطورة و حيـث اسـتفاد مـن التـاريخ     ؛تعددت مصادر القصص الشعرية يف ديوان أبي ماضـي 

مت لنـا القصـص   فقـدّ  ،العـامل و اعتمـع  ومل يغفـل عـن   ؛فصاغ لنـا القصـة الشـعرية الوجدانيـة     ،جدانالوو عني العاطفةنهل من َمو

 فنبـدع قصصـاً   ،القوميـة و األحـداث الوطنيـة   إىلأخـريًا التفـت   و ،الـوع  يف القصـة الوعظيـة   و كما حتّدث عن التعليم ؛االجتماعية

هـو اإلنسـان الـذي يقصـد الشـاعر مـن خـالل        و ،االنتباه إليـه  من ن من وراء هذه القصص عنصر أساسي البّدكول ،محاسية موفقة

رفيع مـن   ىمستو إىل ئهارتقا كيرمي من خالل ذلو .للتعايش مع اعتمع اإلنساني ثانيًاو ،رمية أواًلكللحياة ال خدمته إليه أن يؤازره

اعتبـارات  و حق  للبشر عن طري  مـواع  يت كإمنا ذلو ،رواءو ونقاء سرورو ل ما يشاهده فيه هو ابتهاجكحيث  ؛الصحة النفسانية

 .إن موضوعات هذه القصص هي وثابة مثارات لتحق  هذا الغرض النبيلو .السيما يف ديوانه ،تساق يف آثاره األدبية

ثـر عليـه يف ديوانـه مـن     ع  ثـر مـا  كأ إن كومـع ذلـ   ،ليـة كبعض أغراض جزئية يف ضمن املوضوعات ال إىلالشاعر أثناءها  يتطرقو

يف و .الوطنيـة و القوميـة و العاطفيـة الوجدانيـة،  و ،االجتماعيـة و ،والوعظيـة التعليميـة   ،واألسطورة الرمزية ،التارخيية القصص هي

  .ما هو الشنن يف سائرالقصص الشعرية املعاصرةك ؛الوقائع البشريةو بعضها باحلقائ  ة يتصلكمسات مشرتو لها أسلوبك

ومتتـزج هـذه    ،أحيانًا عندما تشتد عاطفة الشاعر يف رسم املواقـف البشـرية   ىترتاء يةار اإلنسانكبؤرة فنية من األفكهذا الديوان و

  .العاطفة ووضوعات متنوعة 

 

 القوميةو القصة الوطنية .أ

هذه القصص يف  نظم إىل ىمن أهم ما أّدو .مصلحتهو العمل خلريهو ،أهلهو ه لطبيعتهحّبو ،الفرد بوطنهصلة ب ىهي قصص تعن

االستعمار و ،طغيان يف زمن احلكم العثماني من ناحيةو ما حاق باألقطار العربية من ظلمو ،األحداث السياسية هي العصر احلديث

 .ىاإلنكليزي من ناحية أخرو اإليطاليو الفرنسي

 ام أو مظـامل األتـراك  التنديـد بظلـم احلكّـ   و ،بطولتها يف مواجهة املسـتعمرين و بشجاعة املرأةاإلشادة هذه القصص عن  تتحدثو

 (. 191، ص 393  مريزا،)غري ذلك و أقاصيص عن فلسطنيو ،كذلك أقاصيص الثورات الوطنيةو ،املستعمرينو

 ،ابتعـاده عنـه  و ده مـن مسـقط رأسـه   بـه خـالل تشـرّ   ما جّر إىلر أن اهتمام الشاعر بهذا اللون من القصص روا يعود كوجدير بالذ

ان كـ ان سبب خوضه فيها أنـه  كأو روا  ؛القوميةو الوطن ىعل احلميةو ةما ميثل للمخاطب عاطفة صادقة من الغري قام بتصوير ىحت

 ،سـراج )الغـم  و حرقـه مـن شـدة اهلـم    اد ت كاته اليت تان يسرت َعكال خنطئ إذا قلنا إنه و .مولعًا يف معظم األوقات بلقاء بلدته يف لبنان

نظـم قصـيدة    إىل عنـدما مـال الشـاعر    ثـر كبلدتـه ي  إىلة اللوعـ و مل خنرج عن واقع األمـر إذا قلنـا إن هـذا احلـزن    و .(996 م، ص397 

 . فاع عن الوطنيف الدليصف موقفه  (61  ، صد ت ،سليم)م 9 3 سنة  اليت أنشدها« بالدي»

  :القومية فهيو أما خصائص القصص الوطنية
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 48 القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي

 ؛الصور الطريفة الوطنية ثانيًا ىعلو ،التلميح ال التصريح أواًل ىاالعتماد عل.  

العنايـة ببنائهـا   و إحكام نسجهاو   أّن التوفي  الفين الذي يتوفر يف بناء القصةفلذلك يالَح ؛شبابًاو الوطنية طفولة إن للقصة. 1

 ؛كان يف القصص اليت نظمت مؤخّرًا

وعـدم وجـود    ،نسـجها مـن حيـث الفـن القصصـي     و عدم ظهور عالقة واضحة بني موضوع القصة الوطنية وبني جودة بنائها .9

 ؛التعبريو قوة البناء ىة تساعد الشاعر أكثر من غريها علموضوعات معين

 تعـين بتصـوير  و ،اللمحـات النفسـية الـيت ترسـم املوقـف بدقائقـه      و ،العناية الفائقة بالصور اخلاصة املوحيـة فيهـا   تبلور عنصر .3

 (.997، ص م313  ،مريدن)ثر كثر فنكالء روح احلوادث أَجو ،اجلزئياتو التفاصيل

« األمـة و الشـاعر » منها حكايـة  .طغيانهمو تظهر يف تنديد الشعراء بظلم احلكام واستبداد امللوك ذه الصورةلعل أول مالمح ه

 م متـدبر كم فيهـا حـا  كـ كـان حي و ،دائمـًا لراحـة أهاليهـا    ىعزة تسـع و انت ذات جمدكإليليا أبي ماضي اليت يتحدث فيها عن بلدة 

 بلـغ الشـعب يف عهـده درجـة عاليـة مـن الرقـي        ىاإلرادة حتو اهلمة بعلّو ان متسمًاكو .اإلنصافو رامكرم الشعب باإلكحازم ي و

  :حالة هذه األمة فيقول إىلفيشري الشاعر  .إن صيته طار يف البالدو ،التقدمو

 ْهَرَبووووووِح عليهووووووا ُزالِعوووووو َعَلووووووَخ ٌةم وووويووووالي ُأيف ماضووووي الَل كوووواَن
 

...
 

 ْهَرصووووَغا اسَتإل وووو َخالبوووواِذ ُهجووووَدَم هووواجموووادإىل َأ عٌبس َشوووم يِقوووَلووو
 

...
 

 ْهَرفتِخوووووووُم تائهوووووووًة شووووووو َمَف إليهوووووا  ائعوووووًا هُرى الووووود َشووووووَم
 

 ْهَرقووووَدد امَلنووووع ُحَفصووووَي ٌمحوووواِ  نَطووووووك ذو ِفِلووووووَم فيهووووووا كوووووواَن
 

...  

 ْهَرمَهوووووَج أو ٌةم ووووولوووووها ُأَنم َتَلووووو مرتبووووووووًة ههووووووووديف َع بلغوووووووو 
 

 ( 317ص ، د ت ،أبو ماضي)

 ،ومل يبـ  مـن اجلـالل السـاب  شـيء مـا       ،م مستبد ضـعيف الـرأي  كم فيها حاكحتو ،أحوال هذه األمة نه مل يلبث أن انقلبتكل

  :ض عماد الدولةتقّوو

 ْهَررَثووووالث  أي كووووثرَيالوووور  َش وووواِئ كوووووًاِلموووووات عنهوووووا فأقامووووو  مَ  
 

 ْهرعتوووووووذأقبلووووووو  ُم ّدًاإ جووووووواَء موووووواكل  سوووووووٍء صووووووبُةُع ُهوَلووووووَح
 

...  

 ْهنتشوووووووَرهوووووووا امُليَتاى رَووَ ووووووو اهوووووعووووون مركز َةّمووووواأل َححوووووَزَ 
 

 ( 311 ، صاملصدر نفسه)

 ىرأمـا  فيومـًا   .وسـائل القـوم   ان خـبرياً كو، بشهرة واسعة يف نظم الشعر حاذق يتمتع ان يعيش شاعركومن بني أفراد هذه األمة 

  :فسنل .العادل الساب  كقا امللون عند كمجاعة من األشياخ جلسوا يب

 ؟ْهَروَهأو َجووو ىريف الث ووو كنوووٍز أُي ؟طوووُبكُمموووا َخ ..؟ُمُكوووقوووال موووا لَ 
 

 ؟ْهنرَتأم َعووووووو ٌعب وووووووأم ُت يصوووووووٌرَق ؟هذي تبكونوووولووووو َموووون الثوووواوي ا
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 ( 313 الساب ، ص)  

يًا جـور  ك، شـا األيام املاضية املزدهرة ىعلو ،دل حازماع كفقد مل ىعل قد تذرف الدموع من عينيه متحسرًاو ،قال شيخ منهم

  :ه وبطشهكهم احلالي وفتكمل

 ْهنووووووا املزدهوووووور  اُمفمضوووووو  أّي ىضوووومك كووووان فينووووا ول ووووهووووو َم
 

 ْهفوقنوووووووا معتكووووووور داجيووووووواٍت مَلوووووووووُظ عوووووووووده يفَب ولبثنوووووووووا
 

 ( 391 ، صاملصدر نفسه) 

 ىاعتمع اإلنساني علـ  فيحّث ،الناس ىون الظلم علام املستبدين الذين يبّثكظلم احلشجبه لظهر الشاعر من خالل هذه القصة ي 

 .ون للمستقبلني فيـه متعـة  كلن يو ،انتفاع للسابقنيله إذ ليس  ؛اءكالب كيوصيهم برتو ،ببعض املواع  ويعظهم ،مةالظَلالثورة ضد

  :فيقول

 ْهَرَطوووفووويكم َب شوووكوَنذي َتكال ووو ن تبكونووووه يووووا سووووادتي َموووو إن 
 

 ْهَرفيوووووه و الش ووووو هموووووَةالن  َلَتوووووَق فواَلقوووود َسوووو ىلاأُل مووووا بووووأُ إن 
 

 ْهَرِخوووالن  ظووواَمهوووذي الِع كوووواواتُر يف آموووواقكم َعُمووووداحبسوووووا األَف
 

 ْهَرَ ووومووونكم َو امُلالظ ووو ىضوووموووا َق ُمأجووووودادُك عوووووَلم ِفعلوووووُتو َفَلووووو
 

 ( 391، ص نفسه املصدر)

ول ما يلفـت انتبـاه املخاطـب مـن اسـتخدام هـذا الفـن يف ديوانـه هـو توفيـ  الشـاعر الفـين يف نقـل              أن إ ،يف هذه القصة ىما نرك

 ،يبـات فنيـة الختلـو مـن االرتبـاط بشـعبه      كترو خالل التعبري عنها أثناء عبارات ،يف شعره لقومية الصادقة اليت استخدمهاالعواطف ا

ب اد يتلـهّ كـ ي ىاتـه حتـ  أن خيفي َع إىلالوطن تدعو الشاعر  إىلالة إذ إن نفسه احلزين واملّي ؛تصور مشاعره املرهفة حاه أمته العربيةو

لثـورة  ا ىعلـ ع أبنـاء أمتـه   يريد أن يشـجّ ــ من خالل هذه القصة وــ  أبا ماضي ىفنر (.996 ، صم397 ،اجسر) جدهجفناه من شدة َو

 .متسخهم من احلقيقة اإلنسانيةو ،اهلوانو الذل إىلاليت تسوق شعوبها و ،ىاكال ىومات العربية التابعة للقوكضد احل

من  اكمت كمل اليت فيها يطلب «امللك اجلائرو الشاعر»هي قصة  القومية أيضًاو من هذه القصص اليت تشم فيه رائحة الوطنيةو 

  :بنفسه قائاًل شيدهو يو ،ائنات اليت حيصرها لنفسهكال ىالتسلط علو شاعر أن ميدحه بسبب االقتدار

 راُهُذ رُيالَط ُغبُلَت ال ذيال  قصَراللي  إن 

 راُهسك َثق بامِلعَبذي َيال  وُضالر  َيوِل

 باُهُظ لموَتل ُحرَشذي َتال  اجليُش َيِلو

 ي واملياُهسواالر  ُموالُش الغاباُت َيوِل

 فاُهالّروي مّن اِ الّن ؤُ وُب...  اُ الّن َيوِل

  يف الكون إلهنا َأ ،لكيُم هذا الكوَن إن 

 ( 771الساب ، ص )

  :فيقول ؛املياهو لبحرم اكخاصة عندما يدعي بننه حا ،ما ينسبه لنفسهو كيات امللَعالشاعر مجيع مّدويرفض 

 ؟ُهديَرَهوووو ل ملكووووَ كوووون َهووووَل صوووواُهوَح ِهِرت يوووودا  بوووودُ َرَفوووود َظَقوووو حووووُرالَب َو
 

  ؟ُهخوَرُصوووو أنووووَ  لووووَ َبأَجماَلووووه؟ ر َت وأنوووو غَ َبأَصووو  ؟ُهمياَهوووو أنووو َ  جووو َ َرأَم
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 48 القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي

 ( 771 ، صاملصدر نفسه)

ن كـ قتلـه بنبشـع صـورة مي    إىلبـادر  و ،الد بـنداء مهمتـه  فقـام اجلـ   .أمـر اجلـالد بقطـع رأسـه    و ،مـن معارضـة الشـاعر    كامللـ فاستاء 

 .غلبت عليه أمارات الضعفو ،اجلائر كامللم كان حكتزعزعت أرتقلب األحوال و ن بعد توالي األجيالكول ،تصورها

  :رًاخيتم الشاعر هذه القصة ببيان دور أقوال الشاعر يف اعتمع مصِو وأخريًا

 ُداألَبوووووو هووووووافكأن  ُهُلووووووأقوا باقيوووووٌة تووووووُلقامل والشووووواعُر
 

 دَلو الَو واحلكموةَ  ىداهُل َرَوُص هوووايف جوانِب يلموووُس يُخالّشووو
 

 ( 779الساب ، ص )

ألنهم يستطيعون أن يسوقوها  ؛يف تبيني الدور اهلام الذي يلعبه الشعراء يف اعتمعات اإلنسانية يتبني يف هذه القصة قصد الشاعر

الم الشـعراء تـنثريه   كـ ل كـ فيبني أبـو ماضـي أنـه ل   . سكاألحداث املختلفة اليت تعرض هلا أو بالعجهات إجيابية من رد الفعل حاه  إىل

 . ولو ظهر هذا التنثري يف األجيال القادمة وبعد سنني ،اخلاص

 

 القصص التارخية .ب

وا منـه  لتعـبري، فاسـتقَ  غزيـرة ل  وضوعات القصص الشعرية مثل ما ناله التـاريخ الـذي وجـدوا فيـه مـادةً     و مل ينل اهتمام الشعراء 

 فعرضـوا مـرثر العـرب    ،لقـي كمـا أبـرزوا فيهـا اجلانـب اخل      ؛منها تاريخ العهـود السـابقة   نوا قسمًاضّمو ،وهاأحَيو ،األحداث اهلامة

لرأينـاه   ،لـو تصـفحنا أوراق التـاريخ   و .شـعرية ناجحـة   فنسجوا من بعض الشخصيات البارزة قصصًا ؛البطولي اجلانَبو ،مناقبهمو

أو مـن تـاريخ القوميـة     ،قيت موضـوعاته مـن تـاريخ األدب العربـي    منـه مـا اسـت    و ،خذ من القصص القرآنيةفمنه ما أ  .املصادرمتنوع 

جمـرد تصـوير    إىليسـتهدف   القصـص  فـبعض  :قـد اختلفـت األغـراض يف هـذه القصـص     و .القريبةو العربية يف فرتاته املختلفة البعيدة

 ،مريـدن )املوعظـة  و ميثل نقيصـة مـن النقـائص بقصـد العـاة      أو جانبًا مظلمًا ،منثرة من املرثر ربعضها اآلخر يصّوو ،احلادثة لطرافتها

 .  (99م، ص 313 

 : ها فيما يلين عّدكهلا خصائص مي إن القصص التارخيية

 بعض تقاليدهو يممنها ما استمد من التاريخ العربي القدو ،فمنها ما اقتبس من القرآن الكريم .اختالف منابعهاو تنوع املصادر . 

 ؛أمثاهلاو

 ؛أو كما وردت يف املصدر الذي أخذت منه ،قد يتناول الشعراء احلادثة كما وقعت يف التاريخ .1

  ؛املناقب األجنبية فيهاو املناقب العربية األصيلةو حلي مكارم األخالق .9

الزخـارف  و توشـيح أسـلوبه بالصـور اخلياليـة     إىلفبعضـهم كـان يعمـد     .إّن أساليبهم قد اختلفت بـاختالف قـرائحهم الشـعرية    .3

التصـوير   ىبعضـهم اآلخـر كـان يعتمـد علـ     و ؛عمـر أبـو ريشـه   و ،اطلّـ املشبلي   يف مقدمتهمو ،فتبدو قصيدته يف ثوب قشيب ،الفنية

إليـاس أبـي    :لهذا واضح عند بعـض الشـعراء مـن أمثـا    و .البيئة اليت وقعت فيهاو العام للقصة د اجلّوبرسم الوقائع املوحية اليت متّه

 ؛غريهمو ،األخطل الصغريو ،إبراهيم العريضو ،شبكة

 ؛بكة الفنيةاحِلو عناية بعضهم بالعرضو ،الواقعة قبل أي عنصر آخرو احلادثة ىاعتماد معظم الشعراء عل .9

 .(19 ــ11 ، ص املصدر نفسه) اهتمامهم بنقاصيص من الشخصيات األجنبية .6

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ـ ( ش. هـ1210/ ق. هـ 1422ـ  1423خريف وشتاء ) جبامعة إصفهان لقسم اللغة العربية وآدابهاعلمية حمكمة نصف سنوية : حبوث يف اللغة العربية وآدابها     89  5العدد  ـ
 

بعـض اجلوانـب التارخييـة يف ديوانـه      إىلمـا يسـتنبط مـن إشـارة البـاحثني      ك ؛ثري من قصـائده كيف ان أبو ماضي مستلهمًا التاريخ ك

 (. 69 ــ 96 ، صم377  ،امللعوش)

هـي مينـاء يف   و ،«بـورت أرثـور  » يف مقـدمتها سـقوط   ،بعض األقاصيص التارخيية احلديثة ىإّن ديوان إيليا أبي ماضي يشتمل عل

رفـت حبصـار   ثم اليابان بعد عملية حربيـة ضـد األسـطول الروسـي ع      م،131 ها الروس سنة احتّل (منتشوريا) مشال شرقي الصني

 (. 37 ، ص م333 عاصي، ) م393 الصني سنة  إىلثم انتقلت  .بورت أرثور

ويتحـدث عـن    ،اليابـان و سقوط هذه امليناء بيد األجانـب مـن مثـل الـروس     من خالل هذه القصة الشعرية يصف إيليا أبو ماضي

مـن تبلـور هـذه اخلصـائص      كذلكـ و .«نـوجي »القائد الياباني  ون فيهم ،مستفادة من وقائع تارخيية حدثت من قبل بارزًة شخصيات

عنصر من رجال هذه احلـرب يصـف   كوهو  ،ما وقعت يف التا ريخكمن أحداث هذه احلرب  ورة عنده يف هذه القصة االستمداد كاملذ

  .آخرها إىلة يفهم من خالل هذه القص كذلو .ما حدث فيها

 بها معظَم حيث خّص ؛جنودهمو دقيقة ألبطال احلربأوصاف منها  .حّلي الصور اخليالية فيها من خصائص هذه القصة أيضًاو

  :أبيات القصيدة القائل فيها

 اجلنووووووود راِءيف َو ا َنوِموووووو باحلديوووود  َلرَبَسووووَت سوووووٍدن ُأِموووو
 

 م املعمووووووداملتوووووي   ووووورُي ناُءسَحوووووو الوووو نشوووُدُي اوَمووو ىالوووو  دوَننِشوووُي
 

...  

 يف بيوووووود ن كواكووووووَبمووووووبووووووًا َجَع انتظامووًا وَمُجووالُن يحكووَي موويٍسَخَو
 

...  

 نديدبالِصوووووووو احلسوووووووواَم ينوووووووواُ و (نوووووجي)ذلووووك الغضوووونفر  ه قوووواد
 

 صوووووون خووووورُي شوووووهوداحل تلوووووك إّن نووهع ل بووورَت أرثوووَرراعووي َسوويووا َي
 

 (116، ص د تأبو ماضي، ) 

يصّور مغبة هذه املعركـة   ما حدث يف التاريخ،كوصف أحداثها و بعد تقديم صور مشهودة من هذه الساحة احلربية ،هايةويف الن

 ،عداءألاة بنيدي وصارت دتّل ،ثّم اليابان بعد عملية حربية ،رتها الروسإذ سّخ ؛اليت نشبت بني املتعارضني يف تسخري هذه امليناء

خـذت مـنهم   قـد أ  و ،أهـوال معظمـة حـدثت    احنطاطهـا بعـد  و إذ رضوا بتسـليمها  ؛ملصيبة الفادحةقد عجزت أهاليها عن دفع هذه او

  :ما يقولك ؛القدرة عليهاو بالسطوة

 العنيووووووود ذلوووووووك العووووووودوّ  ىعلووووووو ىللبلووو وَبأّيوو صوورَب وُ َصووَبَر الووّر  
 

 بووووووووواهلجود  هي أجفاَنوووووووووّنووووووووومُي «ستوسوول»و األيووام  الوو   ووري أّن
 

 ّدوا أسوووووويافهم للُغمووووووودفووووووَروووووووِر  والنصووووو فتول ووووواهم الُقنووووووُ  مووووون    
 

 وِ  ضوووربًا مووون الليوووالي الّسوووودوووور لووران هووذا للُصووفر عيووٌد وعنوود ا   كوو
 

 ودت بووووواخللرّشوووووُبيوووووُد نووووووجي لك قلعووووووٌة صووووووانها الّزموووووواُن فلوووووووال 
 

 (111 ، صاملصدر نفسه) 
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يف هـذه   يرسـم الوقـائع  و ،قبـل أي عنصـر آخـر   احلادثـة   ىيعتمـد علـ  و ،الشاعر ينخذ مادة شعره يف هذه القصة من التاريخ ىفنر

نقل احلوادث واملواع  لمباشر  ل غريكبش ىسع ريكوبقدر مستواه الف، ثم هو بوصفه شاعرًا إنسانيًا مل يغفل من التنثر بها. املعركة

رقة مسة اليت أصبحت الف  البلدان الضعيفة ىر من خالهلا احتاد األقوام األجنبية للسيطرة علصّو كذلكو عناية،و دقة لكباليت فيها 

 االسـتعمار و القيـام ضـد الظلـم    إىلدين املضـطهَ  يـدعو أيضـًا املظلـومني   و .االحتاد حـاه األعـداء  و املؤازرة إىليدعوهم و ،بارزة بينهم

 .املستعمرين لبناء جمتمع إنساني مثالي حّرو الصمود يف وجه الظاملنيو

  :اليت مطلعها (الثغور ىإحد)« بورغاسمعركة »وهما قصة  ،يةاألحداث التارخي ىوله قصتان أخريان تشتمالن عل 

 األقووووران شوووودودة األسووووباب و َم رياِنالوووّن شوووبوبُةَم ى هوووذي الوووَو  
 

 (636 ، صاملصدر نفسه) 

  :اليت مطلعها( مكان هجم عليه األجانب)« مشولبومعركة » وقصة

 األسوووووورارا ىجطاملووووووا كووووووتم الوووووودُ وَل سووووتارًا الُمالَظوووو ىد أرَخوووو  وَقووووب ووووَد 
 

  (311 ، صاملصدر نفسه) 

 .البلدان املختلفة ىعلمرت التارخيية اليت األحداث قرأ من و ينلو من أي جهد للتعبري عما مسع الو هما يف ديوانهيقّص

 

 األسطورة الرمّزية .ج

قصـة األعمـال    األساطري هي كتلو .هدف إنساني رفيع إىل ترمز ،حافلة بالرمز بالقصص التارخيية أساطريالصلة مما ال خيلو من 

تبـدو فيهـا دـاوالت اإلنسـان     و .األبطـال األعمـال اخلارقـة الـيت قـام بهـا       ىهي إحد أو ،اليت يقوم بها أحد اآلهلة يف العقائد القدمية

خـال    أو اخلصـائص املميـزة للبيئـة الـيت يعـيش فيهـا       ،النظم االجتماعيـة و أو تفسري بعض العادات ،العاملو لتفسري عالقاته بالكون

أساس من احلقيقة، غري أن اخليال اإلنساني مع َمّر األيام ألبس  ىعل ما أنها تقوم أحيانًاك ؛(9، ص م339 بمظهر، )األساطري نفسه 

 (. 9 ، صم 339 آمظهر، )تقرب من النفوس  إن تكنو ،جعلتها بعيدة عن العقول احلقيقة من األوهام أرديًة

فتصـبح القصـة    ،أن الرمز يعـّد دـورًا لبعضـها    ىعل ،طري  رموز معينة تبني املعاني األصليةوكثريًا ما تتحق  هذه األساطري عن 

 إىلالتقـارب البـد مـن انضـمام القصـص الرمزيـة       و بسـبب هـذا التشـابه   و .عنها الرمز ذاتـه  ماوراءها من معان يشّف إىلالرمزية تشري 

 (. 16 ـ19  ، ص م313 ، مريدن)الرمز  ىمل علتاخلرافات اليت تشو قصص األساطري

مقصوده  ها الشاعرعامن املعاني اليت ينقل  ىمعن إىلترمز يف مجلتها  شخصية متخيلة أو ،ثرها حادثة متصورةكهذه القصص أ

ن لـه  كمي كمن خالل ذلو ،نهاية القصة ىيستمد منها للتعبري عن الرموز اليت البّد للمخاطب أن حيلها حتو ،املخاطبني إىلالرئيسي 

 .السطور كبني تل نسجت ما املعاني املقصودة اليت إىلالوصول 

داء املهمـة  هـذا ممـا يعـد ظروفـًا مناسـبة أل     و ،مضـمون القصـة   إىل أي جهد لبقاء أثر موجـود يـدّل املخاطـب    ينلو الشاعر فيها الو

 . الرمزو مادته األسطورة الفن مسرحًا متثيليًا هذا يعّد كذلكو .ر األسلوب أم السواء تغّي ؛األدبية

  :أهمها ميزاٌت ولألسطورة الرمزية

 «التمثال احلي »أسطورة  :مثل ؛كما جند مناذجها يف الشعر العربي املعاصر ؛معروفة يف الغالب مصادر هذه األساطري يونانية . 

 ؛لنقوال فياض« أسطورة نورية»و ،للعقاد« أكاروس»و ،إلبراهيم العريض «انرية ندو هرقل» و
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جوانـب   لوح  يف بعضـها  لكنهاو ،الوفاءو احلبو اجلمالو كتخليد الفِن ؛معان سامية إىل القصص يهدف إّن كثريًا من هذه .1

  ؛للعقاد« أكاروس» يف أسطورة  كما يوجد ،الطموحو حب الشهرةو كالغرية ؛من العواطف اإلنسانية

أو تبحـث عـن    ،التقاليـد و عض العاداتفكانت تستهدف أغراضًا اجتماعية تبني ب ،شبه األسطوريةو أما األقاصيص اخلرافية .9

 ،لنقــوال فيــاض «البنفســجة»كقصــة  ؛بيئتــهو حــول اإلنســان اجتماعيــة تــدورو لقيــةمعــان خ  إىلفرتمــي يف الغالــب  ،خلقهــاو ةأاملــر

 .(61 ص  م،313 ، مريدن)إلبراهيم طوقان  «مصرع بلبل»و

يف عنفـوان شـبابه، فطلبـت منـه معجـزة مل يقـدمها أحـد مـن          ًةإهل أحّب إيليا أبو ماضي قصة إلٍه قصة يقّص فيها «أمنية إهلة»إن 

 ؛ثريةكقّدم معجزات  ىلتحقي  أمنياتها، حت ىاليزال اإلله يسعو .به أمام سائر اآلهلات فتفتخر ،يصبح سيد اآلهلة ىاآلهلة قبله حت

 ،بارك صنعهدعاها إليه كي ت  ثم .واحملبة احلب م الطري درَسعّلو ،ن السماء بالكواكبزّيو ،مجيلة سا األرض من أجلها أزهارًاكإذ 

  :ما حققه قائلة ىانت معرتضة علكنها كول ،ووهبته فنشادت

 ْشوووواهدها والصوووووروسووووحر َم سوونهاُح ىا  هووذي علوو ينُدَفوو  
 

 ْالبشووووور ها ونسووووواُءِتذاذاَلووووو تشوووواركئ سووووائر اآلهلووووات   
 

  (31 ، ص د تأبو ماضي، ) 

لقـًا متميـزًا عـن    جسـم خَ  حتـس فيهـا أنهـا قـد خلقـت بـال      و بعد رحلة النجـوم،  أشعة ىتبق  ها دنيا خاصة لنفسها، في ننها تريدكو

 . لن يوجد بعدو ،ل ما مل يوجد من قبلكوملخص القول أنها تريد . زهور عطرًا بالو كؤوس مخرًا بال ىاآلخرين، أو تر

 البحـر  إىلفـذهب   .اجلهـد و دحكـ بـذل ال  إىلذه حيتـاج    أمنيات مثـل هـ  يألن حتق ؛تنمل شديدًاف ،أمنيات دبوبته ىمسع اإلله الفت

 .إن مـا تطلبينـه يوجـد عنـد شـاعر سـاحر      :فقـال  ،ته جاءهـا معتـذراً  فظّن ،أتاهاو ثم رجع .ي جيد طريقًا لتحقي  هذه األمنياتك الّاو

 ثـم شـدّ   !يتلـيين يـا ربّـ   أمه :أتسخر مين؟ فنجـاب : قالتو غضبت اإلهلة .ة الشعررّقو لون الرتاب إىلفنخرج خيطًا قصريًا يضرب 

  :ةكه دون أن يسمع منه حركحّرو ،آلة إىلخيطه 

 ْوالحوو  صووور  روٌق  ُبووع وَشوو ٌعموو وسوال  دُ  موٌرفاض  ُخف 
 

 !ْخمتصووووووور ٌمأال إن ذا عووووووواَل :فصوواح  بووه وهووي مدهوشووةٌ    
 

 ْوترالووووإن هووووذا : فقووووال هلووووا ؟ىمس و ماذا ُي !عرييا لي  ِشف  
 

 ( 33 ، ص د ت، املصدر نفسه)

ثرية كـ ال وحتمـل املشـاقّ   ،إنسـانية مـن عاطفـة احلـب الصـادقة     موضـوعات  وغرضـها الـرئيس    ،خيالية رمزية ــكما رأينا ـ ـالقصة 

 فالعـامل البـد وأن خيضـع للحـب     .ن أن حيـول دون حتقيـ  أمنيـات احملبـوب مـن قبـل احملـب       كحيث ال شيء يـتم  ؛الغاية إىلللوصول 

 .للعش و

قليـل   نفسـه  حيسـب   الـيت هـي قصـة حجـر صـغري      «احلجـر الصـغري  »شبه األسطورة قصيدة و اخلرافةتشبه  و من القصص اليت

فيقـارن بـني    .ثريًاكـ يف اعتمعـات البشـرية اليـوم     ىبنالسدود واملصانع اليت ت ك ؛مع أن له دورًا رئيسيًا يف قوام أبنية حياتية ،الشنن

روي مـاء يَـ   الو ،ثرية املـاء كـ  ال أرضـاً و ،ال صخرة للبناءو ،تنَحما لي ر خا نكحيث مل ي ؛منزلة اآلخرين من اجلماداتو منزلته

فييـنس مـن    ؛ال غريهما من مواهب احليـاة و ،الحكمةو ،مجال فيه ال ،اللون حجر أغا ىإذ إنه ليس سو ؛البساتنيو احلدائ 

  :احلياة قائاًل
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 البقوووواَء ي كرهووووُ نووووإ بسووووالم وأمضوي  هذا الوجوودَ   ادُرأُلَف  
 

 والسماَء ىجوالّد هَبوالُش أرَضو وال من مكانه وهو يشكو ىووَه
 

 البيضووواَء املدينوووَة ىغَشوووَي فووواُن وه فوواذا الط وو فووتح الفجوور جفَنوو  
 

 ( 11 ، صاجلداول ،أبو ماضي)

ور فله د .حقرو مهما صغر ،منفعة كل شيء يف هذا الكون إىلوراء هذه القصة الرمزية اإلشارة  من ن الشاعر قصدإ ،ىما نركف

 وعـمّ  ،السـد طغيانـًا شـديداً    ىطغـ  ،ىبعـد أن هـو  ف .ان قوامـًا للسـد  كـ الـذي   هذا احلجر الصغري ىحت ،عظيم يف تناس  أجزاء احلياة

  .الطوفان املدينة

 النـاعوري، ) داولتـه يف معظـم أشـعاره    شـننَ  ،ل إنسـان كـ وروا حاول الشاعر من خالل مثل هذه القصائد أن يتسرب يف صـميم  

 .ل اإلنسانيةكًا للمشاحّل كما جيد أحيانًا ؛(61 ، صم377 

 

 القصة االجتماعية .د

 وـا فيهـا الفقـر    ،إمـا يف جمـال األمـراض االجتماعيـة     :لهاكاحلياة  ىإن احلديث عن هذا النوع من األقاصيص يرتبط وا يفسر معن

أو  ،التحذير من العابثات  قضايا الزواج أوإما يفو ،أو أقاصيص من وحي احلرب ،إما يف جمال االحنراف اخللقيو ،احلرمانو تمالي و

م، 313 ، مريدن)غري ذلك و ،املوتو عن احلياةو ،أقاصيص عن الرهبةو ،احلياة ىمعن تفسريو متجيد األم أو ،لقيل اخل ث يف جمال امل 

  (.131 ص

 .وج بهذا اللون من األقاصيصقّدموا آثارًا أدبية متو ،شعراء العصر احلديث اهتمامًا خاصًا بهذا النوع من القصص ىأبدو

  :ن تلخيصها فيما يليكفيم ،مميزات القصص االجتماعية إىلوأما بالنسبة 

لعـل هـذا أمـر    و .سـائر أنـواع القصـص الشـعرية     ىيف اتساعه علـ  ىطغ ىم حتتضّخو كثر أنه يف هذا القسم من املالمح البارزة . 

ألنه غالبـًا ينتـزع مـن صـميم احليـاة       ؛حتتويه من مضمون جيذب الناس إليهما و ،نظرًا ملا تنطوي عليه من تنوع املوضوعات ،طبيعي

   ؛الواقعية االجتماعية

 د فيهـا بوضـوح غلبـة عنصـر الـوع      شـاهَ ما ي ك ؛هإن الغرض الرئيسي من نظم هذه القصص هو اإلصالح االجتماعي املوّج .1

  ؛القصةخالل احلوادث أو يف ختام  يثبت فيها النقد االجتماعيو ،التوجيهو

 ؛النصائحو إلقحام املواع  بعض الشعراء أحداث القصة أحيانًا يقطع .9

 اعاعـة و ما يف معاجلـة قصـص مرسـي احلـرب    السـيّ و ،أو حملـات إنسـانية رائعـة    ،تبدو يف هذه القصص نزعة إنسـانية واضـحة   .3

 ؛غريهاو

 (.7 9 ــ6 9 ،املصدر نفسه)عنصر آخر ي نقبل اهتمامهم ب ،باحلادثة بالغة إن يف أسلوب الشعراء فيها عنايًة.9

هـو اإلنسـان جبميـع    و ميـدانًا واحـداً  و ينشـد، فيقصـد غرضـاً   و االجتماع يف كل ما يكتـب و إيليا أبوماضي هو شاعر احلياة

هـي قصـة حربـة نفسـية     و ،«العاشـ  املخـدوع  »قصـة   :منهـا  .إذ جند مناذج كثرية من هذه القصص يف ديوانـه  ؛تنمالتهو نزعاته

 ،بإيـذائها جهـا الشـاعر، فشـيبته    تزّو ،ي الزوجفلما توّف ،«هنري» ألن الشاعر يعش  فتاة تزوجت من غريه يسمي  ؛للشاعر
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حيـزن  و ،خيا الشاعر عن يوم خطبة هنري منهاو ،مرور أيامها مع غريهو ،فخرج منها بتجربة خالصتها يصف تلك الفتاة

  :كثريًا

 !يِخّر يا مساُء! ميدي يا أرُض طبتهووواِخ قووود كوووان هوووذا يوووومَ    

 !يف قووربي بووُ ّيو ُ َلوو ددُتَوَفوو ها بسوووووواعدهَدسوووووواِع رأيووووووُ 
 

 ( 91، ص د ت ،أبو ماضي)

  :جها منهتزّوو زوجها وفات إىلثم يشري الشاعر 

 كووووووالقطِر ُلنَهووووووودموعهووووووا َت وق واقفووووووًةهوووووا يف الّسووووو  فرأيُت
 

 ِرُمووووهووووا احُلأثواِب ىَلهفووووي علوووو ليوووووول حالكووووووةٍ  ردة كال يف ُبوووووو
 

 هووري هووا َظزُننفسووي و لووزل حُ   َعوووَزا وقووود َجَهوُت أسوووأُلدنَفووو
 

 دِرن كوواد لوووي كيوودًا و مل َيووو  َموو  ىضو َق: قلو ُ هنوري فَ  ىضَق:  قاَل
 

 ذواألمورِ  أنو َ :  َلو الي أنوِ ؟ ق  نإَذ: فقلو ُ  ؟ن أسوري وَم:  قاَل
 

 (913 ، صاملصدر نفسه)

  :نزواتها فيقولو بته بإسرافهاأنها شّي إىلو بعد ذلك يشري 

 عرييب يف َشو ضَح الّشَوُت أبصر لوووي معهوووا َمووورَّ ن بعووود شوووهٍرِمووو
 

 !هِرشووو يف كووووناملشووويب ي أنَّ ُصوووحبتها أدري قبوووَل موووا كنووو ُ 
 

 العووذِر هنووري واضووحَ  فوجوودُت ىضوو رُت يف هنووري وكيوو  قَ  فك وو
 

 رِبقووووال ىعلووو  دهُسووو أح واليوووومَ  دهأحُسووو يوووا  املوووا قووود كنووو ُ   
 

  ( 919 ، صاملصدر نفسه) 

 ،النفسية املسـيئة الـيت ال متعـة فيهـا     الرغبات نزوعهم عن ىيقصد الشاعر من خالل هذه القصة أن ينبه الرجال عل وروا 

تبـيني أسـس قوميـة     إىلن أيضـًا أن يهـدف الشـاعر    كـ ميو. همءب بؤسهم وشـقا لالحنرافات االجتماعية اليت تسّب متهد األرضيةو

ي تضمن كل هماوأخالقيات جنيمعتقدات الزوو ،الباطن إىلبل  ،الظاهر إىلر نظي  حيث جيب أن ال ؛لظاهرة الزواج يف اعتمع

 . األسرة املثالية

اية كح اليت فيها« هي»االجتماعيات قصة و حيث يعّد من قصص يف متجيد األم ؛تقديسهاو األّم َبو من أمجل ما يصف فيه ح 

 .لـس اعفـاجتمعوا يف   ،مندبـة  إىلالليـالي   ىيف إحـد  صـدقاءه يـدعو أ األثريـاء   األمراء إن أحد :حيث يقول؛ ساحر عن لسان شاعر

َنخـب  و ،مكَنخـب  ىنسي علـ كإنين أحسو  !يا أصدقائي :قالو نسهكرفع و نهض األمري ،ؤوسكطاف الساقي بالو وعندما جلسوا

  :«ملياء»إنها دبوبيت  .معبودة قليب

 اهوووووعانيم توووووُهأعاَر كوووووأٌ  هف ووووك القصوووور يف قووووام أمووووريُ 
 

 وأحسووووووها ًاأهوووووا حيووووو أمَل كمذكورِ  ىعلو  حُبَصو  يوا  :وقال
 

 اهوووجواري ىهجووويت إحووود وُم هلوووا بوووٌدَع ذكووور َمووون قلووو َ  و
 

 يهوووواأمّس باًلم أكوووون َقوووووَلوووو هوووووووايُتمس  بيووووووبيت مليووووووواءَ َح
 

  (  1 ، صاملصدر نفسه)
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فنهضـوا   .خا عنهـا بـالفور  فلي  ،ان عنده صبوةكفمن . مكفي ، وما أنا وحدي الصُبمثلي حسناَء مكمن ّلكلإن  :و قال لضيوفه

  :شربوا منهاو ؤوسهمكورفعوا  ،مجيعًا

 اسوووات تنويهوووا كورفعووووا ال ُلهوووووووومكفنهضوووووووووا ثانيووووووووًة  
 

 َيهوووي موون الغيوود وُيطريهووا   ُلهوووووم يشووووورب سوووووّر الووووويتك
 

 :ع صـاخبني فقـال اجلميـ   ،نـه مل يشـرب الثانيـة   كلو ،نسـهم األوىل كهم كقـد شـار  و ،ان بيـنهم كًا ذا وجه حسن ّيكذ ىغري أن فًت

  ؟حسناَء هل حتّب أنت؟و

 اهوووووويئرا ُرسووووووَحَت ُتووووووه لع باسووٌل ىرب فتوويف الّشوو وكوواَن  
 

 ومل يشووووووواركهم بثانيهوووووووا قووووووووداحهمأل شووووووووار  يف أّو
 

 ؟ّييهووواحت ك حسوووناُءَلووو هوووَل :كواضَحواسَت حُبالص  ؟ قاَلوأنَ 
 

 ( 1 1 ، صاملصدر نفسه)

ثم  .املوت ىال شيء ميحوها حتو إن صورتها مطبوعة يف قليب. ما أفديها بروحيكمن يفديين بروحها  إنين أحّب ،نعم :فنجاب

  .هي أمي احلنون :رأسه طرقًاقال م 

 فوووديهافوووديئ و َأوح َتبوووالّر الووويت سوووّر ُبل أشوووَرأَجووو قووواَل
 

 املوووت وحوهووا ىتووَح ال شويءَ  ٌةطبوَعوووقلووو  َمالها يف صوووورُت
 

 ًا ومتويهووووواذبِكوووووَتلوووووُثمئ  ال ترتّضوووووووووواني ريوووووووووواء  وال 
 

...
 

 ؟ال ُتسووووّميها وصووووفَتها ِلووووْم يووا سووّيدي  :فصوواح َرُب الوودار 
 

 أحسوووناُء بغوووري اسوووم؟  أختَجُل باسم َمون تهووي؟  
 

 !يأّموو... ومتووتم خاشووعًا كوووورتثُم  وووورَي فووووأ رَق
 

 ( 9 1ــ 1 1 ، صاملصدر نفسه)

عليهـا هـذه الصـفحة     ىذي سيطر مواقفه يف القصة هو الذي أضـف مما ال ريب فيه أن احلوار الو ،ة احليويةكمتتاز هذه القصة باحلر

الشـاعر بروايـة القصـة دون     فقد بـدأ  .فيه هذا احلوار احليوي ىلقد بدت القصة يف مجلتها تصويرًا علس شرب جر ىحت ،الواضحة

شـف عـن   كهـذا بـال ريـب ي   و .لـها كرة العامـة يف القصـة   كـ نت الفلمة تضـمّ كبل برخر  ،بانتهاء احلدث كذلك ىانتهو ،متهيدو مقدمة

 .ثم فاجنه بهذه النتيجة غري املتوقعة ،النهاية ىتيسوقه حو ،فقد ظّل مياطل القارئ .كأصالة يف احلبو ،كبراعة يف السب

فصّرح  .تَميها أية غادة مهما َسكبل ال حتا ،ة فريدة ال ترمي إليهاالغادة حدًا جعلها فذ كلقد بلغت براعة الشاعر يف تصوير تلو

  . «أمي» متتم خاشعًاو ،اسم فتاتهب

عنـد   ىاألهواء املادية الـيت تتجلـ   ىتفضيلها علو ،انة األم يف اعتمعات املختلفةكتستهدف حليل مو ،سقةالقصة يف مجلتها مّتو

ألن األم هي  ؛األم بتاتًا حّب لن تبلغ شنَوو ،املواهب الظاهرية اليت تزول بسرعةو ،لقيبعض الشباب نتيجة غورهم يف الفساد اخل 

تص قـول شـعر خيـ   له ما يسوق الشـاعر علـي   كففي هذا  .لن تغفل عنهم ساعةو ،ثرية من أجل رخاء أوالدهاكال املشاَق اليت تتحمل

 . الرفيع تبجيل شننهاو ،انتهاكريم مكبت
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 ؛( 9 م، ص371  ،احلاوي) «خلعن الدا ما يصدرقل و ،جتماعي من اخلارجيأخذ موضوعاته يف اإل ار اال»وقد يقال إن أبا ماضي  ،هذا

 .ىاملوضوعات األخر إىلاحلياة نظرة عامة بالنسبة و الوجود إىلإن نظرته  :أي

 

 التعليميةو القصة الوعظية ـه

لسـان احليـوان    ىعلـ  أو ،احليـوان و لسـان اإلنسـان   ىأو علـ  ،لسان اإلنسان وحـده  ىهي اليت حري عل القصة الوعظية

اهلدف من هـذه احلكايـات يف الغالـب هـدف     و .عنها بوضوح تشّفو ،صيات اإلنسانيةشخصية من الشخ إىلترمز و ،فقط

 ـــ 61 م، ص 313 ، مريـدن )سياسـي أو إنسـاني    ىبل كان ذا مغز ،ذلك فحسب ىغري أن بعضها مل يقتصر عل ،اجتماعي

لـبس   إىلسـوق املخاطـب   لعل من أحسـن مـا ي   ،للبشر تعليمًاو ويستنبط من حقيقة هذه القصة أنها باعتبارها وعظًا .(63 

 يفيــة اســتخدام هــذه املــواع  لــديهمك إىلهــذا يعــود و ؛اإلفــادة مــن حــارب شــعراء يصــدقون يف إظهارهــاو ،ثــوب العمــل

لـبس يقـع   و حاربهم بعد غموض إىل بعضهم يشري و ،ما أّن بعضهم ينجح يف هذا اعالك. هذه التجارب جهدهم لتنتقلو

خـاص يسـتفاد منهـا للتعـبري عـن      و ن ما قصدناه يف هذا املوضع يظهر يف أسـلوب مفيـد  كل ،ئيبًاكو املخاطب عندهما عسريًا

 . التعليميةو قصتنا الوعظية

 :تنتي فيما يليالتعليمية خصائص و للقصة الوعظية

 ؛سياسي أو إنساني ىمغز وغري أن بعضها ذ ،إن اهلدف من هذه احلكايات يف غالب األحوال اجتماعي ــ 

لكـن  و، ليهـا إاالختتام ببيت أو اكثر يتضمن العاة الـيت يرمـز الشـاعر    و ،كايات للدخول يف املوضوع مباشرةاختيار هذه احل ــ1

  ؛موعظةو حبكمة ستهّلبعضها قد ي 

بـني الشخصـيات   و ،بني الشخصيات اخليالية الـيت تسـتخدم رمـزاً    توفر التشابه الكبري  ىإنَّ معظم الشعراء كانوا حيرصون عل ــ9

 ؛يت متثل املرموز إليهم يف احلكايةاحلقيقية ال

فـال تكـاد حكايـة منهـا ختلـو مـن        .العرض أو التعقيد أو احلل ىاحلوار أكثر من اعتمادها عل ىيعتمد معظم هذه احلكايات عل ــ3

 (.13  ــ11  ،املصدر نفسه)هو حوار سريع مرّكز و غريها،و قالتو قالواو قالتو مثل قال

جند الشاعر خيتم القصة ببيت أو أكثر يتضمن العاة  ىالتعليمة يف ديوان إيليا أبي ماضي حتو يةيكثر عدد هذه األقاصيص الوعظ

يقـّص  « البلبـل و الغـراب »منها حكاية . هذا النوع من أقاصيصه ىعل نستطيع أن نعّد هذا األسلوب غالبًا ىاليت يرمز الشاعر إليها حت

الفـرَق  و .ىأقـو و عدم اهتمامهم به مع أنَّ له خملبًا أشّدو ،الناس بصوت البلبلاهتمام  ىيعرتض علو ،القضاء ىينقم عل فيها غرابًا

  :فيقول بينهما يف األجنحة

 احّدهم بالبلبووووووووول الّصووووووووو يووووووووواَموَه ىرالوووَو َ كَلووو ىأوقووود َر قوووال الغووورابُ 
 

 بووووني جناحووووه وجنوووواحي؟  مووووا الفوووورقُ  ؟ثلوووووهم سوووووامُعملا بوووووَي هووووويُمَت ِلوووووَم ال
 

 ؟ مووووداحينووووام النوووواُ  عوووون تَ  الَمَعووووَف لبوووووًاخم ىوأمضووووو ىو ُقووووو أشوووووّد إنوووووي
 

 (199، ص د ت ،أبو ماضي) 
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 ،الصـورة  ىالسـريرة علـ  و ،اجلسم ىهي تفّوق الروح علو ،مية لتتضمن العاة اليت يرمز إليهاكالقصة بنبيات ح و خيتم الشاعر

فلـه منزلـة عاليـة     ،العناصر املاديـة  ىيعلو علو ،ألنه جوهرة احلياة املعنوية ؛هذا العنصر الشريف ىلعلنا ال جند شيئًا يفضل عل ىحت

  :يقول ىعند الشاعر حت

 يف األرواح ِرالّسوووووووو  ُلُكوووووووو  ُرالِسوووووووو مووون اجلسووووم وشوووكلها ظووووُظلووويس احُل
 

 احّدما إال عووووون الّصووووو الس ووووو ىرضوووووَت ماء ومل تكوونالّسووِموون ِنَعووم   وُتو الص وو
 

 احيووووووة اجلووووووّرك ُمْدِقووووووْنفاضوووووورب بُع القضووا ىعلوو فووان نقموو َ  ضوواُءم الَقَكووَح
 

 ( 199، ص املصدر نفسه) 

 ،بعـض احلقـائ  االجتماعيـة الـيت ال تبتعـد عـن جسـم اعتمـع         إىلأنهـا ترمـز    ومن مظاهر حّلي هـذه اخلصـائص يف هـذه القصـة    

ّله من كهذا و ،الناس ىلواالستعالء ع للتفاخر ما يفهم من ظاهرها عّد الظواهر املفتتنة وسيلًةكإذ  ؛اليوميةللقضايا باعتباره ميدانًا 

  .الجالِع إىلموضوع حيتاج و ،الصفات املذمومة

خلـ  اجلسـم    إذ إن اهلل ؛.ينجح يف هذا اعال جناحـًا وافـراً  و ،م يقوم بنداء مهمته الشعريةكهذه احل الشاعر باستخدام بعضو

 .الوجود فله فضل يف  ،الروحو ل ما له سب  يف تهذيب النفسكف .وجعل الفضل للروح ،والروح

بلبــل و دودة»حكايــات  :منهــا .خيتمهــا الشــاعر بنبيــات تضــمن العــاة الــيت يرمــز إليهــا ،يف ديوانــه ىمــن مثلــها حكايــات أخــرو

 ،«النجــومو الضــفادع»و، «الكنســان»و، «الفراشــة املتحضــرة»و، «وحمــالغــدير الط»و ،«احلمقــاء التينــة»و، «الطــني»و ،«املــدخل

  .«التمثال»و

 

 الوجدانيةو ةالقصص العاطفي .و

اختـاذ أسـلوب لنقـل     ىاإلنسـان علـ   ما يشـّجع نفـسَ   ىيشتمالن عل ،ان يف احلياة البشريةالوجدان هما عنصران هاّمو إن العاطفة

ر مـن  أن القصـة الناجحـة تقـدّ    ركوجـدير بالـذ   .اآلخـرين  إىلمـن تقدميـه    وال بّد،   من األحاسيس املرهفةالذي يتدّف اإلنساني احلّب

لعل مـن أعمـ  العواطـف    و .اهتمامها بعنصر صدق الشعور ووقدار ،ة وقدار توفيقها يف تصوير جوانب احلياة اإلنسانيةالناحية الفني

عندما تتسم هذه العاطفـة  و .األدباءو بها الشعراء ىتغّن اليت طاملا احلّبتنثريًا يف سري احلياة البشرية عاطفة  و أكثرها مشواًلو اإلنسانية

 ،الغايـات الشـريفة   إىلفتقـود صـاحبها    ،رفـ  القلـوبَ  ت و ،تسمو باألخالقو ،ل الوجدانصق فإنها َت ،لوفاءاو اإلخالصو بالصدق

 (. 31  م، ص313 ، مريدن) األهداف النبيلة إىلتدفعه و

 أجزائها يفو إذ وفقوا يف رسم خطوطها ؛الشعراء املعاصرين ىلد أسلوبها الفينو وقد جنح هذا القسم من القصص يف مضمونها

التفري  بني و الزواج ىأقاصيص اإلكراه عل :منها ؛أنواع خمتلفة ىتشتمل هذه القصص من حيث املوضوعات أيضًا علو .أشعارهم

 (.191و 116و  3   ، صاملصدر نفسه)الفن و نسي، أقاصيص العاطفةااحلبيبني، أقاصيص احلّب الروم

  :خصائص للقصص العاطفية والوجدانية كو هنا

 غلبــة الطريقــة الرومانســية عليهــا مــن حيــث تصــوير العواطــف و الوجــدان فيهــا مــن الناحيــة الفنيــة،و العاطفــةتبلــور عنصــر ـــ  

 ،العواطـف اإلنسـانية  و مـزج الطبيعـة مـن حـول أبطاهلـا     و ،نلمس فيها احلزن العمي  ككذل .ترسيم شخصياتهاو الوجدانيات فيهاو

 ؛فيها منساة النهاية ىأن معظم هذه األقاصيص تتجل ىونر
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 (.191ــ197الساب ، )والعناية بتصوير الشخصيات عناية فائقة ،التصوير املباشر للحادثة ىاالعتماد عل ــ1

قـد  و ،قد دنف احملب منهما من شدة احلـب  يقص الشاعر فيها حكاية حبيبني ،«مصرع حبيبني»حكاية  يف ديوان أبي ماضي ىنر

 الصادق بصفائهما ني ال يتجاوزان حدود احلّبني الواهَلقيقة حنن أمام املتحاَبيف احلو .ههي أيضًا تعشقت آداَبو ،دبوبتها عش  عفاَف

  :: حالتهما قائاًل إذ يصف الشاعر ؛األبطال الرومانسيني شنَن ،خلوصهما يف هذه الطري و

 ىهووووقوووود يبلووووغ العشوووورين عامووووًا ذو نُ  ىالفتوووو ادَبووو  األ ووونِ  وِضالووور   يف ذلوووكَ 
 

 ىإذا جووووور سووووويُمّنال قلقوووووهوُي  ربوووووًا إذا انثنووووو  صووووووُنالُغ ُهُعووووورِوُت ٌ ِنوووووَد
 

 فهموووووووا َسووووووووا  ُهآداَبووووووو ق وتعش ووووووو هووووافاَفِع ُبِحووووامُل َقِشووووقوووود َع حسووووناُء
 

 (11 ، ص د ت ،أبو ماضي)

 راقملواجهــة هــذه املســنله غــري الِفــ ًاحــد حّلــ الو ،تــرتدد احلبيبــة يف حبهــا ،األيــام متــّرو لكنــه بعــد مــا حــري األحــداث املختلفــة  

  .ل الصالت املوجودة بينهما كتقرر بقطع و، جراناهلو

أنه ميرض شديدًا من شدة  األبيات التالية، ما يفهم منكاجلازم من جانب حبيبته؟  أما ماذا حيدث للعاش  الواله بعد هذا القرارو

ية سـ وختتتم القصة ونسـاة رومان  ،رهإث فهي أيضًا متوت .هاتبت حاه حبيبكما ارت ىنادمًة عل تصبح أنهاو ،ثم ميوت إثر فراقها ،احلزن

  :ويرسم الشاعر هذه العواطف خالل هذه األبيات قائاًل ،ةحّي

 ىمووون عووور  اهلوووو   مووواُمراق ِحالِفووو أن  ْتَرراق ومووووووا َدبووووووالِف ُهد أنبأْتووووووقوووووو  
 

 ...ىدم  علووووهووووا َنوووو حمبوبهووووا وكأّن صوووووار يف فراعهوووووا موووووا ُةأموووووا الفتوووووا
 

 ىرَوت تعانقووووووه ففارقووووووِ  الووووووَووَهوووووو اجوووو هووووا الر َقالوووودنيا ففاَر َققوووود فووووارَ 
 

 ىرما الّثوووهّمواهما قمووورين َضوووِسووو َ وووو فوووووومووووا عر هما الوووورتاُبّمقمووووران َضوووو
 

 (91  ، صاملصدر نفسه)

 جنـد قصصـًا شـهرية    مـا ك ؛يةسـ الرومان اية حال احلبيبني اللذين هما مـن أبطـال سـاحة املدرسـة    كحقيقة من ح ورةكإن القصة املذ

وامـ   »وقصـة حـب    ،«رامـني و ويـس »حـب   قصةو، «اعنونو ىليل»قصة حب  :منها .غربًاو التاريخ شرقًا يف ثرية من هذا القسمك

 .الغربية« جوليتو روميو»قصة حب و ة،الشرقي «ذراءوَع

 . وجدانيات من احلبو من ديوانه بتصوير عواطف ىأخر الشاعر سطورًا ذا خّصكوه

 تصـوير دقيـ ،  و لـه يف خيـال جمـنح   ك كذلـ  .متجسـدة و ةورة حيّـ األجـواء يف صـ  و ومن خصـائص هـذا احلـب رسـم الشخصـيات     

 .تـؤثر يف املخاطـب  و ،عاطفـة احلـب فيهـا    إذ تشـتدّ  ؛القصـة  خاصًة يف نهايـة  ،العنصر الغالب علي هذه القصص هو احلزن العمي و

 . انمتع به املتحاّباخلاص الذي يت ترسيم اجلّوو روا يقصد الشاعر من خالل هذه القصة تصوير صور صادقة من أنواع احلبو

يف نقـل هــذه   نجحيــو ،يســتخدم الشـاعر فيهــا أغراضـه الفنيــة الشـعرية   و ،الوجـدان و ويتضـح يف هـذه القصــص عنصـر العاطفــة   

 .املخاطبني إىلاملضامني 

 . «اعنون»و، «طبييب اخلاص»و، «القمرو طفلة»و، «السجينة» :أيضا يف ديوانه أمثال هذه القصص منو

 

 النتيجة
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 88 القصص الشعرية يف ديوان إيليا أبي ماضي

ينابيع النضج الفكري احلـديث لـديهم، تهـدف     ىبوصفها إحد ،قصص الشعرية اليت متوج يف ديوان الشعراء املهجرينيإن ال.   

 .ما يوجد بينهم التعبري عنها من أجل إرضاء احلس الشاعري فحسبقّلو ،أغراض خاصةتندية  إىلما  كثريًا

هي خدمة العناصر  ــقواعدها و مع التزام الشاعر بنصوهلا ،القصةملتبسة بفن ـ ـإن الغاية الرئيسية من إنشاد هذه املنظومات  .1 

 .البشرية

اختذ  إنه. وروا رائد الشعراء املعاصرين يف هذا اعال ،الشاعر إيليا أبو ماضي رائد مضمار القصص الشعرية يف مجاعة املهجر .9

يسـوق خمـاطيب ديوانـه أو كـل اعتمعـات       ىنسـانية حتـ  اخلدمـة ل   :أي ؛مهمتـه األدبيـة  لتنديـة   الئمـة هذه القصص الشعرية ذريعـة م 

 .الصداقةو التفاؤلو فيه النظم والتعاون وااللتزاميسود عامل جديد  إىلاإلنسانية 

يف اختيار موضوعات  ىيتجل ،اختاذ أسلوب خاص يف قصصه الشعرية إىلالشاعر حباجة ماسة  إن السري يف هذا املسري عند . 3

ال يـرتك موضـوعًا مـن    إنـه  : ن أن نقـول كـ ميو ،موضوعات دـدودة  إىلاخلاص باالمتناع عن االستطراد  خمتلفة حتكي لنا اهتمامه

 اعتبارات لطيفة تعطيهـا الرونـ   و خيتم غالب قصصه الوعظية والتعليمية وواع و ،إليه موضوعات القصص الشعرية إال يتطرق

 .اجلمالو

 يشـتدّ و .هـا كثـم حتري  ،عواطـف املخـاطبني ومشـاعرهم    ىية هو التنثري علإن العنصر اهلام الذي تبعه الشاعر يف قصصه الشعر .9

 .تبلور هذا العنصر يف قصصه االجتماعية والعاطفية والوجدانية

ما يقصد من خالل قصصه التارخيية ك ،الشجاعةو ترسيم جو خاص من امللحمة إىل الشاعر من خالل قصصه الوطنية ىيسع .6

 .ختليد بطوالتهمو هها اعتمع اإلنسانيري احلوادث اهلامة اليت واجكتذ

يف إدخـال  و ،إن تنوع موضوعات قصصه الشعرية يف ديوانه خيانا أنه شاعر ذو مقدرة عالية يف التعبري عن القصـص الشـعرية   .7

 . الشرقي عامة يف ديوانهو اعتمع الغربيقضايا أكثر 
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