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يليا أ بو مايض ) *تعريف من أ مه  (1 )( شاعر عريب لبناين1957/نومفرب 23 -1889الشاعر:ا 

 .دخل مدرسة احمليدثة ،نشأ   يف عائةل بس يطة احلال  .شعراء املهجر يف أ وائل القرن العرشين

هبدف التجارة مع معه اذلي اكن ميهتن جتارة التبغ، مجع بواكري شعره يف  1902رحل ا ىل مرص عام 

ذ ذاك يبلغ 1911ديوان أ طلق عليه ا مس " تذاكر املايض " وقد صدر يف عام  م  واكن أ بو مايض ا 

ىل ، اضطر للهجرة ا  والس ياس ية نظم الشعر يف املوضوعات الوطنية .من العمر اثنان وعرشين عاما

، شارك يف تأ سيس الرابطة القلمية يف الوالايت املتحدة ال مريكية مع  1912الوالايت املتحدة عام 

م، حيث نرش فهيا معظم 1929أ صدر جمةل " السمري" عام ،  جربان خليل جربان وميخائيل نعمية

يليا من الشعراء امل  . م1957أ دابء املهجر، واس مترت يف الصدور حىت وفاة الشاعر عام  هجريني ا 

اذلين تفرغوا لل دب والصحافة، ويالحظ غلبة الاجتاه اال نساين عىل سائر أ شعاره، تذاكر  

بنة    /.امخلائل /اجلداول   /ترب وتراب    /املايض يليا أ بو مايض . تزوج دورويت دايب ا  ديوان ا 

يتشارد جنيب دايب اذلي أ صدر جمةل "مرأ ة الغرب" يف الوالايت املتحدة وهل ثالث أ والد مه ر 

دوارد وروبرت   .                                                                                                                وا 

يليا أ بو مايض الش                (2)اعر املهجري اذلي أ سامه بعض النقاد بشاعر التفاؤل املقدمـة :ا 

دته اليت تبعث التفاؤل والسعادة, وتربز شيئا من جامل ادلنيا نلتقي معه هنا يف دراسة لقصي

جند هذه القصيدة حتمل ،املرشق. فهيي قد خاطبت النفس البرشية بشلك فيه من النقاء والصفاء

كام هائال من الروح العالية عند الشاعر , فهو قد جعل املتلقي يعيش يف حبر السعادة بشلك 

                                                                                                   مقنع ورائع .

يليا أ اب مايض يف هذه  ا ن اخلطاب الشعري بشلك عام البد أ ن حيوي عىل مقصد ما , فنجد ا 

ل قد وحض مقصده وابن , وذكل حني جعل اليائس متفائال , واحلزين سعيد ا, جبم ةالقصيد

                      مرتاكبة , وحوار شعري ابرع .                                                              

يقاعيا سهالالش   أ ثر: ويتـس توى الص  امل  يوافق أ جواء القصيدة، ويتالءم مع ال جواء  اعر  حبرا ا 

مجلال من البحور الاكمل()متفاعلن ل بتفاعيهل املتالحقة )مكل االاكمالن فس ية دليه وهو حبر 

. قال تناسب ذكل البحر مع املوضوع اذلي أ نشأ  من أ جهل القصيدةمتفاعلن متفاعلن( ،حيث ي 

                                                           الشاعر:                                               

 
 125/ص121.ص2011( فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.املوسوعة الثقافية العامة.اجلزء الثاين.املؤسسة الوطنية لالتصال. 1)  

 .246/247.ص2/1986(ايليا أ بو مايض. يف النقد وال دب.دار الكتاب اللبناين.بريوت.اجلزء الرابع.ط 2)  
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                                                                            ا          قلت: ابتسم يكفي التجهم يف السام !  ـمـهـ ج ـ ة ! وت ـبــ ئي ـ ال السامء ك ــق

/0/0//0// /0//0  ///0//0         /0  /0//0  /0/0//0///0//0                                                     

                 ا ِعلُْن    متفاعلن          ُمْتفـَــــاِعلُْن    ُمتََفاِعلُْن  ُمتََفـاِعـلُْن                                           ُمْتَفا  ِعلُْن ُمــتَفَ 

ابق العريب الشعر حبور أ كرث من ( 3وحبر الاكمل) ،ويكرث به اال ضامر، كام يف البيت الس   اس تعامالا

يقاعيا صوتيا رائعا تفعلن (. كام )حتولت ُمتَفاعلن ا ىل مس                                                                                                                              .                                                                                                                            جعل هذا البحر نظام ا 

ك اذلي قبهل فهيي)ِفْسَسَمْا / اكن اذلي يليه ا ىل املتحر  ا أ خر ساكن ا ىل الس  د بأ ّن  ( 0//0القافية: حتد 

                             .                                                                وأ ما الروي فهو حرف املمي املفتوحة املوصوةل مبد  دامع للقافية حيث يزيد من موس يقى النص 

ينضاف ا ىل املوس يقى اخلارجية موس يقى داخلية مضمرة ترتمجها نوعية احلروف اخملتارة ذات -*

وتية   اد مم ا يذكران بس ينية البحرتي( ،واملقاطع الص  ني والص  اجلرس  املوس يقي )كرثة حروف الس 

زوم الت كرار املكث ف، فقد همين عىل الشاعر بأ نواعه،خاصة قوهل)قال/ قلت املتجانسة،زايدة عىل ل

                                                                                         ابتسم(                                    

, ل ن القصيدة حتمل شيئا من  واملوس يقيهذا الاختيار الصويت وأ عتقد أ ن الشاعر قد أ جاد يف 

                                                                            فاؤل,جفعل جل ال صوات اليت اس تخدهما سهةل وواحضة .                                                                             عادة والت  قمي الس  

املس توى الرتكييب: يهتندس بناء القصيدة عىل ثنائية حوارية هميلكة عىل ركنني تركيبيني هام صوت 

لها الشاعر  وتني تنشأ  فلسفة اكمةل يتوس  اعر )قلت( وصوت اخملاطب) قال(  ومع هذين الص  الش 

واب ،والص  عىل  لمترير رساةل انتصار ال مل عىل ال مل ،واحلق عىل الباطل ،واخلري عىل الرش  

اعر تؤمن مببد ا عىل لك  املفاهمي اال جيابية،ل ن  مدرسة الش  " احلق  واخلري  أ  اخلطأ ...وهمل  جر 

وامجلال" وال أ دل  عىل ذكل من ثباته عىل عبارة "قلت ابتسم" اليت غدت ش به الزمة عىل طول 

                          القصيدة.                                                                    

عرية قة : مس توى الل غة الش  ومانسني، يزنلون ابلل غة حنو الر  يليا أ بو مايض كلك  شعراء املهجر الر  ا 

                   والعذوبة ويعدلون عن الوعورة ودواليب الت لك ف.                                                                                

ره حقول الل غة من دالةل وفق أ روقة املعاين  قارئ القصيدة ال جيد عرسا يف الت جاوب مع ما تصد 

                                                                                                                                         ال تية:

 
اا وحديثاا، وهو حبٌر ُأحاديُّ الت فعيةِل يرتكُز بناؤه عىل تَكراِر )ُمَتَفاعِ  3)      ، قدمي لُْن ( الاكمل من أ كرث حبور الشعر العريب اس تعامالا

ُك ه0//0/// ك الث اين من الت فعيةل( والث اين املُتحر  و )الت اء(، وحني (. هذه الت فعيةل ال يت يطرُأ علهيا :ُزحاف اال ضامر )تسكنُي احلرف املُتحر 

 (.واليت تسعها مس تفعلن.0//0/0يُسك ْن تكون الت فعيةل )ُمْتَفاِعلُْن /
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( وقد أ فرط الشاعر جوم هب , والن  امء , والش  الس   :)قوهل تشمهل املفردات يف  َل لفَ ما يتعل ق اب -*

ر  امء وجنوهما وشههبا مم ا يفرس  عوزه الن فيس ا ىل الفضاء ال رحب رغبة يف الت حر  يف ذكر لفظ الس 

عادةو  بداعادة , لس  افاقد المراده من ذكل جعل احلزين  لعل  , و حبثا عن الس  ع يتدب ر جامل ا 

                                                 .                                                                                                                            من تعاسة به مير  وينىس ما  ، فينشغلامء وما فهيا من النجوم والشهب يتفكر يف الس  اخلالق،و 

ادلم , والقتل , واجلرم , والعدى , وال عداء , واحِلمى , )مثل قوهل : واملوت: حلرباب م يتعل ق -*

                                                                                                                                                                               وقد غطى هذا املعجم اخملاوف اخملتلفة اليت تنغ ص عىل اال نسان حياته..(وخترس, ووجل

ه موضوعها وماكن اال حاةل عىل فهو املعجم املرجعي يف القصيدة , أ ي أ ن   (4)معجم السعادة-*

رب , أ حداهثا , وهو فضاؤها احلقيقي .فنجد اللكامت اليت دلت عىل ذكل يف قوهل :ابتسم , اط

نسانللك   الابتسامةيريد  ل ن ه " "ابتسم ر ذكل كثريا وخاصة لكمةد كر  وقالبشاشة , احضك   .                                                                              ا 

ومقارنة مع معجم  . (جارة , ودرمه , ومغمن , وخترسالت  )قوهل : ب ايت:عرب  عنهاملاد ما خيص   -*

لبية،وك ن  الشاعر يقمي شالك  اعر بدا جمحفا وحشيحا جتاه املفاهمي املادية والس  ن  الش  السعادة فا 

حواراي أ خر زايدة عىل احلوار اذلي انترص فيه عىل خصمه،يريد أ ن ينترص للقمي ضد املادايت 

                                         أ يضا.                                                         

أ فضل طريقة لتوصيل فكرة ما يف اخلطاب العادي , يه طريقة  ذلكل أ ثر أ سلوب احلوار، ل ن  

قناع كبري                         .                                                                        احلوار الهادف فهو جيعل املعارض يقتنع بشلك رسيع بل اب 

ليل، ةقو  : من جامليات القصيدة-* ز ابحلمكة وادل  وروعة س بك هذا احلوار  ال داء احلجايج املعز 

مثل قوهل :   :دررا من احلمكة  املعارض يتلق ى رف ال خراعر قد جعل الط  عري امجليل , فالش  الش  

                                                                                                                                                                                ء( .فاش  ال ال و ءاال ادل  ما أ نت جالب ( ) با املترصما يرجع ال سف الص  )لن 

اعر قد جعل فأ سلوب اخلطاب والغيبة :   من جامليات القصيدة: -* ا طاب اخلالش  لفرد واحد موّج 

ه ر أ ن اخلطابيتصو   أ و متلق قارئ لك   وهذا جيعل                                                                                                            .                                                                                          هل خشصيا  موج 

فتة للن ظر) -* ومس تفز  غايته  اس تخدم أ سلوب الاس تفهام بشلك واحض  من أ ساليب الرت كيب الال 

أ م أ نت ؟ربم درهام أ تُراك تغمن ابلت  جر  املتلق ي ا ىل اال قرار ابحلقيقة ومن مث  الاقتناع، الحظ قوهل )

ذا سل منا أ ن  غرض خترس ابلبشاشة مغامن ؟ اعر ( فا  الاس تفهام هنا هو الن في،فقد حق ق الش 

                                                                                                                                                                                               مطلبه.

 
يليا أ بو مايض. يف الن قد وال دب.دار الكتاب اللبناين.بريوت.اجلزء الرابع.ط 4)    .248/249.ص.2/1986( ا 
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اليل:                                                                                       *املس توى ادل 

بيعة وعنارصها مثل) ة املت صةل ابلط  ور البيانية ،خاص  يليا شاعر ابرع يف رمس الص   امءالس  *اخليال: ا 

نسان حزين ،وحذفه وأ بقى عىل صفة من صفاته )كئيبة(  عىل  (  ش ب هكئيبة امء اب  سبيل  الس 

                                                                                                                             الاس تعارة املكنية.. ويه يف الوقت نفسه كناية عن القنوط واليأ س.                                                                

                                                                             قول الشاعر يف البيت الثالث :ي

                                                                       اليت اكنت ساميئ يف الهوى   صارت لنفيس يف الغرام جــهامن : قال

امء،ويف جعزه يش هبها جبهمن  يف صدر البيت تشبيه  مثل املسافر اكد  :قوهل .ويف  الشاعر حبيبته ابلس 

نسان يقتل ،وحف املش به به اال نسان  ش به، اميقتهل الـــظ   مأ  وهو يشء معنوي اب  الشاعر الظ 

                                )يقتل( فهيي اس تعارة مكنية.                                                          وترك صفة من صفاته

                                                                                                                 .                                                                                    ىجهب تضحك و ادل  فا ن الش   ويف قوهل:

نسان يضحك وحذفه،وترك صفة )تضحك( عىل سبيل الاس تعارة  اعر الشهب اب  ش به الش 

                   املكنية.                                                                                                                     

ومانيس ابلبديع  عر الر  ى  ال هيمت  الش  املتلك ف كثريا ،ولكن  نظام اخلطاب القامئ عىل احلوار،غذ 

اي اس توجب معجام مفرداتيا يقوم  عىل الل فظ ونقيضه: مثل الطبا )قال/قلت(   قرصاعا ثنائيا ضد 

لن /حيا ابتسم) (معدم يذهب  /يأ يت)  (خترس /تغمن ) (صارت/اكنت ) (بدت/تعرضت  ),

                                                                                                           .( تبتسام

يليا أ اب مايض يف قصيدته قد أ جاد يف س بك هذا احلوار الر   : اخلـاتـمة   املش متل عىل احلمكة  ائعجند ا 

قناع  من وكثريواحلجاج  عر اقناع و امجلال , و قد حقق الش  عر امحلل عىل اال  ل ن غاية الش  ،اال 

ليه"اخلري واحلق  وامجلال"  .مبدأ  ساميا  طاملا دعا ا 
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 احملاضرة السادسة  أدب حديث.
                                                                                (                                                                     إرادة احلياةمنوذج الّتجديد الّشعري يف املغرب. أبو القاسم الّشايب ) 

ذا عُب  ا  ــا الشـّـ                                                                     القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــال     *  احليــاة أ راد يوما

                                                   ينكســـرْ  أ ن   للقيـّـد  بــــد   وال     *     ينجـّـيل أ ن لليـّـل بــــد   وال

ـــرَ *      احليـاة شـْوُق  يعانْقـه لــم ومــن                                                                              واندثــرْ  هــا جو ِ   فــي تبخ 

                                                        املسـّـترتْ   روُُحـّـا  وحـّـدثين  *      الاكئنــاُت  لــيَ  قــالت  كـّـذكل

يُ  ودمــدمتِ  ِ                                                               الشـجرْ  وحتـت  اجلبــال وفــوق* الِفجـاج    بيــن الــر 

ذا لــى طمحــُت  مـّـا ا                                                         احلـذرْ  ونِسـيت , املُنــى ركــبُت *       غايــة   ا 

ـ وعــورَ  أ ختوف ولــم                                           املسـّـتعرْ    الل َهـّـب  ُكب ـّـَة  وال*       عابالش ِ

                                                   احلــفرْ  بيــن ادلهــر أ بـَـدَ  يعش*        اجلبال صعود حيب  ال ومن

ــْت                                           أ َخـرْ  ريـاحٌ  بصـدري وجض ــت  *الشـباب    دمــاءُ  بقلبــي فعج 

                                                    املطر ووقع  الرعود وقصف*       الرايح لعزف أ صغـي وأ طـرقُت 

                                        ؟ البرش تكرهني هل أ يم اي: ُت * تساءل   ملا ال رض لـي وقـالت 

                                           اخلــطرْ  ركــوَب  يســتلُّ  ومــن*الطمـوح  أ هـلَ  النـاس فـي ُأبــارك

                                                    احلَجــرْ  عيِش  بــالعيِْش  ويقنـّـع *    الزمـانَ  مياشــي ال مــن وأ لْعــنُ 

                                            املندثر  املَي ت   وحيــتقر  *       احليـاة حيـبُّ  حـي   الكــونُ  هــو

                                                           الزهـرْ  مْيــَت  يلثــم النحــلُ  وال* الطيـور مْيـَت  حيـضن ال فْـق فـال

ؤوم قلِبــي أ ُمومــةُ  ولــوال ت*         الــر  احلفر                                                         تل امليت  عن لفر 

                                                    املنتِصـرْ  العــدم لعنــة ِمــن ة*       احليـا تُشــقه لــم ملــن فــويلٌ 

                                                والضجـــرْ  ابل ســـى مثق لـّـة  *       اخلـريف ليـايل مـن ليلــة وفــي

جـى سـأ لُت                                                         ؟ العمــرْ  ربيــعَ   أ ذبلتــه ملـّـا*  احليـاةُ  تُعيـد هـل:  ادلُّ

ْ   ولــم  *    الظــالم شــفاه تتكـّـمل   فلـّـم ــَحرْ  عــذارى تــرتَّن                                                  الس 

ة   فــي الغــاُب  لــيَ  وقــال                                                   الوتــرْ  خــْفق  مثــل ُمَحب بـَّـة     *    رقـ 

                                                   املطــرْ  شــتاء   الثلــوج شــتاء*    الضبـاب شــتاء الشــتاءُ  جيــئ

ـحرُ  فينطفــئُ                                                       المثـرْ  وسـحرُ  الزهــورِ  وســحرُ *الغصـونِ  سـحرُ   الس ِ
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                                                             واندثــرْ    همجــة   فـــي  تـّـأ ل ق *         بــديع   كُحــمْل   اجلــميعُ  ويفنــى

لَْت    التــي, البــذورُ  وتبقــى ــر   ذخــريةَ   *  ُحـم ِ                                                               غـَـرَبْ , جــميل   مُعْ

                                                            المثـرْ   وَطعـمِ  الزهــورِ  وِعْطــرِ      *   الطيـــورِ  بأ غـّـاين وحاملـّـةا 

                                            ُسـِحرْ  قـد  حـامل   هيكـل   فــي ُس *    املقـّـد   احليـّـاةِ  نشـّـيدُ  ورن  

                                      الظَفــرْ  وُروحُ  احليــاةِ  لهيـّـُب *  الطمـوحَ  أ ن  :  الكـون فــي وأ عِْلــنَ 

ذا  القــدر يســتجيبَ  أ نْ  بــد   فــال*    النفــوُس  للحيـّـاةِ  طمحـّـْت  ا 

ايب يف يوم ودل أ بو القامس الش  ( وقد 5ميث ل أ حد أ برز أ عالم جامعة أ بوللو)اعر:تعريف الش   -*

ابية ضوايح م  يف1909ال ربعاء يف الرابع والعرشين من فرباير عام  ــ منطقة توزرمدينة  الش 

اكن  الطبيعة اخلال بة نشأ  أ بو القامس،،ووسط هذه يف تونس حباها هللا جامال وفتنة وحسرا رائعا

القلب منذ نشأ ته وأ نه اكن يشكو انتفاخاا وتفتحاا يف قلبه ولكن حالته ازدادت مبرض يف مصاابا 

اكن يف ال صل ضعيف البنية   ودة مهنا التطور الطبيعي للمرض ، بعوامل متعد   ،سوءاا فامي بعد

يتونة. ومهنا  ة يف مدارس السكىن التابعة للز  ب عام  اليئة اليت اكنت حتيط ابلط  ومهنا ال حوال الس  

                                                                            غرية . دمة اليت تلقاها مبوت حمبوبته الص  الص  

ليب !  أ ه اي ق )ياحة،ق اجلبال والس   ايب بنصيحة ال طباء ا ال برتك اجلري والقفز وتسل  مل يأ متر الش  

( "فتك به 6) ( أ نت مبعث أ اليم ومس تودع أ حزاين وأ نت ظلمة ال ىس اليت تطغى عىل حيايت 

ثر حياة قصرية تبلغ   1934املرض، وأ سلمه للموت بعد رحةل عناء وشقاء مع احلياة،وذكل يف عام  ا 

مان"                                                                               فهو من شعراء العمر القصري.ربع قرن فقط من الز 

ويل م يف فرتة وجزية ما يقدمه الكبار يف الوقت الط  ال  أ ن ه قد  مغ من العمر القصري ا  ،فمل   وعىل الر 

ة ما شاءت هل طاقته)  ( فاكن 7مينعه مرضه من املشاركة يف ال نشطة ال دبية والث قافية واحلياة العام 

بان  را مجلعية الش   املسلمني،ومساهام يف تأ سيس الن ادي ال ديب...واس تطاع نرش ثالثني قصيدة  مقر 

من أ شعاره يف مجموعة من كتاب:ال دب الت ونيس يف القرن الرابع عرش الهجري.                                                        

ه":                                                                                      ...هكذا خاطب يف قصيدته "ابن أ م 

حى يف سامه.                                                                        ا كنور الض  خلقت طليقا كطيف الن س مي   وحر 

 
 .19( ا حسان عباس.اجتاهات  الشعر العريب املعارص.ص5)     

 .73.ص1/1999يمل.شعراء العمر القصري)الشعراء املعارصون( أ وراق رشقية للطباعة والنرش.طأ محد سو  (  6)   

 .75أ محد سويمل.شعراء العمر القصري)الشعراء املعارصون(.ص ( 7)    
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ري أ ين اندفعت        وتشدو مبا شاء ويح اال هل  د اكلط  (.                                                                                                                        8(تغر 

عر هو لك  يشء...هو املعادل لهذه احلياة -* القارئ ومن خالل القصيدة أ مام شاعر يؤمن  أ ن  الش 

تسام  وحزن وسعادة ورساب وحقيقة..وش باب ...بل هو احلياة نفسها بلك  ما فهيا من باكء واب 

 وطفوةل.                                                                                                                

ايب القامس املناس بة:أ بو-*  من ويه أ يدينا بني اليت قصيدتهاش هتر ب  اخلادل احلر تونس طائر:  الش 

 اذلي يصلح املتقارب حبر وأ ثر لها ، 1933 س نة سبمترب نظمها شهر  " احلياة أ غاين " ديوانه

د الطويةل اليت  القصيدة أ بيات يف وجيل   ظاهر وهذا ، اجلياشة العواطف عن والت عبري للرس 

 ،أ وردانها خمترصة قدر اال ماكن.

ايباملضامني: -*  الوعي نرش عىل حريصا فاكن ، الكرمية واحلياة الث ورة مبادئ ل جل عاش الش 

م ، وطنه أ بناء بني الوطنية والقمي  ، والتخل ف اجلهل وضد ، املس تدمر ضد   الث ورة عىل وحّث 

رادة " وقصيدته   الشاعر خشصية فيه تتجىل   عريض وعنوان يح مثال ا ال يه ما " احلياة ا 

                                                                                        . الثائرة الطموحة

لهيا  -* ايب بشهرة اس تثنائية مل يس بقه ا  رادة احلياة" للش  حظي ــ يف اعتقادي ــ مطلع قصيدة "ا 

ة شاعر يف س ن ه قط،ال عند املتقدمني ،وال عند احملدثني ،ملا حيفل به هذا املطلع من حمك

رادة صائبة،وجرأ ة عارمة ،ورؤية سائدة  ابلغة،وما يطفح به من عقيدة انصعة،ورغبة جاحمة،وا 

ن مبكرا ا ىل  ....لك  ذكل والفىت ابن ربع قرن ليس أ كرث،فقد جس  نبض احلياة،وفَِقَه أ سلوهبا،وتفط 

رادة احلياة"                                                                              أ رسارها،وفهم منطقها،فصاغ بنجاح بندا مركزاي عنوانه"ا 

ذا  ـّـعُب  ا  ــا الش                                                               القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــال*    احليــاة أ راد يوما

ينكســـْر                                                     أ ن د للقيـّـ  بــــد   وال *       ينجـّـيل أ ن لل يـّـل بــــد   وال

اعر يفتتح -* هرة قصيدته أ كس با هبذين البيتني اللين  قصيدته الش  يت  الش  هر أ بد بقي ما والص   ادل 

ىل تونس يف الاس تعامر منذ الث وار به تغىن   حيث  ، يندثر ومل                                       . هذا يومنا وا 

ر الشاعر يربط-* رادهتا بعزميهتا وجناهتا أ مة أ ي حتر  ميان يلزمه الت غيري هذا الت غيري، يف وا   ويقني ا 

ن: ‘  تعاىل قوهل عىل ينطبق هنا القدر مفهوم وك ن ، ودعاء وا حىت   بقوم ما يغري ال هللا ا   ما يغري 

اعر يظهر بعدها-*(  11 الرعد)بأ نفسهم بيعة هلمسات ويصغي الاكئنات خياطب  حكامي الش   اليت ، الط 

 
 .206.ص.1/2006( أ محد محمد عبد الهادي.أ بو القامس الشايب.أ غاين احلياة.دراسة وتعليق.مكتبة ال داب.القاهرة.ط 8)   
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عي والت فاؤل ال مل ا ىل تدعو بيب  دور فلعب  (9)  ال مة أ جماد اس تعادة ا ىل والس   املشخ ص الط 

اء واء العالج وصف نفسه الوقت  ويف لدل   قبل القلوب يالمس عاطفي أ سلوب وهذا ، وادل 

اعر فعل مثلام ، العقول يليا الش  ت معنا متاما قصيدته يف مايض أ بو ا                                                                                          . ابتسم اليت مر 

بيعة،مفادها"ش تاء -* "يفلح يف من أ مال حيمل وربيع  يأ سا حيمل يف حماورة ذكية مع عنارص الط 

  ش تاء يعقبه كئيب  جاف شعبه،فهيي كخريف يعيشها اليت احلياة تصوير يف خالل معلية ا سقاط

.                                                                                           املس تدمر به ويقصد شديد ابرد

اعر أ  ومعال مببد-*  يف فيحىي القهرو  املعاانة رمح من ال مل  من شعاع انبثاق الت فاؤل يرتق ب الش 

 أ جماد حييون اذلين الث وار من جديد جيل فينبت  ، العارمة ال مطار س يول  طمرهتا اليت البذور

ة ما   ويأ لكك العاصف املش تعل( لها ويعيدون ، ال م  يل س يل ادل  .   حريهتا،)س يجرفك الس  

اعر أ ان بني داخيل رصاع حيدث ذكل وخالل   عىل تقوم كرمية حبياة حمل فلطاملا  ، وذكرايته الش 

د فقد املس تعمر ظالم بوجود لكن ، والكرامة والعدل احلري ة لها ال حالم هذه جاملية بد   ا ىل وحو 

اعر مرض زادها ، شديدة وأ الم كوابيس  . الت شاؤم من هباةل أ حاطه اذلي الش 

ايب حبرقة واصفا ظمأ ه  ا ىل معاين الن ور والظل  -* بيعة ومباجه يعرب  الش  ىل جامل الط  والينابيع وا 

ة ل طايب احلياة،فقد مل  القنوط ومقت حياة اليأ س .                                 الوجود       ويصف بصدق حاجته امللح 

رادة-* اعر، أ عامق من انبعة حياة قصيدة ا   وتلخ ص مواقفه وتربز مبادئه ،وتظهر ا خالصه الش 

مغف  وشعبه،وقوميته، لوطنه ك ، وال مل دلية  الت شاؤم رصاع من بالر   متأ كد أ ن ه ا ال ، واليقني الش 

 تس تطيع  لن و ، والقدم ال صاةل يف وضارب راخس شعبه اترخي ل ن ، ويعلو ينترص  دامئا ال صل أ ن

غ عامتة ليةل يف تئده أ ن الاس تعامر يد                                      اة:                            ، وذلكل يقول يف قصيدة ا ىل الط 

ايح(. عود وعصف الر  الم     وقصف الر  حب هول الظ    )ففي ال فق الر 

ن   اعر فا   ، تكرس ال عصا وامجلع  ، بأ مكهل شعب  قضي ة القضي ة الكربى،ل ن   اليقظة ينتظر الش 

ة والوحدة                                                                               . املس تدمر كيد خييب  تقهر،وعلهيا ال قو 

اية خيلص -* اعر يف الهن  ة أ ي ة أ ن  جمدا ىل  املتشب ث ابل مل الش  هما وطبيعة ، أ م  رادة يه ، تقد   ا 

مل عىل والث ورة الت حرر يف قوي ة عيف واخلانع س تلع  والاس تعباد الظ  نه ال جيال ،وأ ن  املتخل ف و الض 

    القادمة واحلارضة.                                                                                                            

 
 .78.ص1/1999أ محد سويمل.شعراء العمر القصري)الشعراء املعارصون( أ وراق رشقية للطباعة والنرش.ط ( 9)    
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د يف لك  حني ،وحيىي يف  -* رادة احلياة " نص  شعري مضن البقاء وراح يتجد  خلود القصيدة: "ا 

ة "ت ،وال ينىس القارئ ما لك  منعرج خطري حتيد فيه أ م  ة،أ و تزيغ عن طريق احلق  ونس" عن اجلاد 

رادة احلياة" ،ل ن   بيع العريب يوم خرج الت وانسة عن بكرة أ بهيم ينشدون "ا  ة يف الر  عاش ته  ال م 

 تعسف للك الكرمي،الن ابذين والعيش لل مل ال حرار،الن اشدين الث ائرين قلوب يف القصيدة طبعت 

ا ولعمري ، واستبداد ومقع  ّن   بليغة حبمكة للمس تقبل،وانهتت  ومنه ابحلارض املايض وصلت  لقصيدة ا 

عب ورغبته يف مرهونة القدر اس تجابة أ ن   ويه رادة الش                                                                 . احلياة اب 

ذا القــدر.                                                   جيبَ يســت  أ نْ  بــد   فــال*    الن فــوُس  للحيـّـاةِ  طمحـّـْت  ا 

ايب"عن  العطاء  حياة اكنت  ا ىل احلياة ،مفعه تدعو قصيدة لكن ه ترك وراءه احلياة فقد رحل الش 

امئ د ادل  لهام املتجد  بداع ماكمن جف ر اذلي يعد  مصدر ا                                                                                              تونس.               يف ال دبية احلركة أ ثرت اليت اال 

عر  -* ومانس ية اليت اكن أ حد أ برز أ عضاهئا،واليت متيل ابلش  ايب خصائص جامعة أ بولل و الر  مجع الش 

بيعة وتت خذها أ نيسا، وختتار من الل غة أ لطفه ا وأ رق ها وأ عذهبا، وترفع حنو  املوس يقى، وتلوذ ا ىل الط 

عة اال نسانية معتربة   ات،وتزنع الزن  ر، وتنترص لل حاسيس والعواطف وحب  اذل  شعار احلري ة والت حر 

بيعة،وقد  ال دب رساةل ختدم القمي املثىل وال خالق الفاضةل، وتس تلهم صورها من عنارص الط 

رادة احلياة"،اليت أ نشدها عىل حبر صاف غنايئ طروب،هو  َمثُلت هذه اخلصائص يف قصيدة "ا 

(                                                                                   10حبر املتقارب)

عب يوما أ راَد احليــــــاة         فال بد  أ ْن يس تجيب القدر                                                           ذا الش                                                         ا 

//0/0  / /0/0//0/0//00         //0/0//0 /0 //0/0//0                                                                                

ـُْن  فَُعولُْن فَُعْوْل          فَُعولُْن فَُعو لُْن          فَُعو لُْن فَُعْو                                                                                                            فَُعو  لُْن  فَُعول

ك  اكن اذلي يليه ا ىل املتَحر  د من أ خر ساكن ا ىل الس  القافية : وبوصفها أ خر مقطع صويت،تتحد 

 
 تعريفُه: املُتقارُب حبٌر يرتكُز يف بنائِه عىل تَكرار )فَُعْولُْن( تل الت فعيةل ال يت يدخلها زحاُف القبض، وَزحاُف القبض: يعين (  10)    

اكن هنا هو )الن ون(، ذلا تُصبُح الت فعيةل بسقوط الن ون )فَُعوُل( غالبا.           ُسقوَط احلرِف  اكِن من الت فعيةل، واخلامس الس                                                                             اخلامِس الس 

ُ القَرص: وتعين  -1مالحظة:  ضت تفعيةل املتقارب ا ىل عةل  بُب  تعر  بب اخلفيف ال خرِي من الت فعيةل وتسكنَي ما قبهُل، والس  ُسقوَط أ خر الس 

ٌك، ذلا يَُسك ُن بعد حذف الن ون فتكون الت   فعيةل اخلفيُف ال خرُي هنا هو )لن( وأ خره )الن ون( وبسُقوِطها تبقى )ال الم( وهو حرٌف ُمتحر 

 )فَُعْوْل(.

2-  ُ بِب اخلفيِف ال خرِي من الت فعيةل، وهو هنا )ال الم والن ون(، وبسقوط هذا تعرضت تفعيةل املتقارب ا ىل عةل  احلَذف: وتعين ُسقوَط الس 

عري. بب يبقى من الت فعيةِل )فَُعْو( كام يف أ خر البيت الش   الس 
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ا يف لفظ)بَلْقَدْر  / ّن  اء،وهو من احلروف ( 0//0اذلي قبهل،فا  وي فقد اختار حرف الر  ا الر  . أ م 

ة مثل اجلهر،والت كرير والت فخمي.                                                                   مس ية وفيه من صفات القو          الش 

ية خدمت جي د-* فتة للن ظر انبناء القصيدة عىل ثنائية ضد  اع القامئ بني من املظاهر الال  ا فكرة الرص 

ط اذلي  اعر،وذلكل قَِوَي اس تخدام أ سلوب الرش  ،واملتصارعة يف خدل الش  قوى اخلري وقوى الرش 

بب،هذا من ّجة ،ومن ّجة أ خرى اعر جلأ   يرهن النتيجة ابلس   لتصوير الت ضاد أ سلوب ا ىل الش 

:)  أ لفاظه يف ظاهر هذاوخطوب،و  أ هوال من يعرتهيا فامي الن فس تعانيه اذلي اال ضطراب مدى

                                                                                ( . حتت  فوق/) و(  أ لعن / أ ابرك( )  املوت / احلياة( )  تذوي / تمنو

 لقد اكن الفىت أ ةل موس يقية غري أ ن  ال انمل اليت عزفت علهيا مل تس متر طويال. 

  

 

 احملاضرة السابعة.أدب حديث
                                                                           باب                                 الفنون الّنثرية )املقال( يف بناء الشّ 

 .ه1372العالَّمة حممد البشري اإلبراهيمي )رمحه هللا( مكة املكرمة يف صفر اخلري 
حيح حلياهتا واس مترار وجودها, ومه الامتداد الص   امنُ الض   م اجلديدُ ادل   مهُ  ة  أ م   يف لك ِ  باُب الش   

حون ل غالطها وأ وضاعها املنحرفة, ومه احلاملون لتارخيها, ومه الورثة احلافظون ملأ ثرها, ومه املصح  

                                                                                                                                                                              خلصائصها ا ىل من بعدمه من ال جيال.

باب هو احلياة اليت مل يُدرك بيبة فرأ ينا أ ن الش   ا شبنا تلف تنا ا ىل املايض حنينا ا ىل الش   ا ش بااب فلم  كن  

ال  من فارقها, ورأ ينا أ خطاء الش    ركها. وس يصبح ش باب اليوم  باب من حيث ال ميكن تداقميهتا ا 

ذا اكن ش يوخ اليوم مه ش باب   ش يوخ الغد, فيشعرون مبا نشعر به حنن اليوم, وليت شعري ا 

الوم دة بني الفريقني؟... وهذا الت  كوى املرتد  ال مس وش باب اليوم مه ش يوخ الغد, فعالم هذه الش  

باب هتم الاكفرة, ويشكو الش   باب وعقوهلم ونزوايوخ نزق الش   املتبادل بني احلبيبني؟. يشكو الش   

                                                                                                                                                                                   دمه وتراجعهم ا ىل الوراء ونظرهتم ا ىل احلياة نظرة الارتياب.يوخ وترد  بطء الش   

اع بينكام علميا حيمك فيه فاوت بينكام كسبيا يعاجل وليس الزن  ا املتقارابن املتباعدان, فليس الت  همال أ هي  

ا حيث أ نمت وس تصبحون حيث حنن بال لوم وال عتاب, هام ر, كن  ة وتطو  ه س ن  ليل. ولكن  ادل  



30 

 

واحلياة قصرية ويه أ قرص من  ،وس تطووّنام كرها مرحلتان يف احلياة مث ال اثلثة هلام طويناهام كرها

أ ن نقطعها بنوم.                                                                                                  

باب عىل أ ن يكونوا كامال يف أ مهتم ال نقصا وأ ن يكونوا زينا هلم ال شينا, وأ ن يضيفوا ليحرص الش   

ىل قدمي حماس هنا جديدا وأ ن ميحوا لك   ا ىل تليد                                                                                                                                           ئة لسلفهم حبس نة.سي   ماكرهما طريفا, وا 

هلم من ديهنم  ة, ل ن  بق ا ىل احلياة. وال خذ بأ س باب القو  ش باب ال مم ابلس    دي أ حق  باب احملم  والش   

دعوى يف الفخار  وهلم يف اترخيهم عىل لك  ،مكرمة دليل حافزا ا ىل ذكل, وهلم يف ديهنم عىل لك  

                                                                                                                                           شاهد.

أ عيذ الش باب احملمدي أ ن يشغل وقته يف تعداد ما اقرتفه أ ابؤه من سيئات أ و يف الافتخار مبا 

                                                                                        ق عرثات املس يئني.معلوه من حس نات, بل يبين فوق ما بىن احملس نون وليت  

ون من منازل احلياة. اي هر جاد, أ و يرىض ابدل  مان اليقظان, أ  هيزل وادل  وأ عيده أ ن ينام يف الز  

ليمك أ ن تت   تباعا, وابال سالم معال وبتارخي نا, وبنبي  صلوا ابهلل تدي  ش باب اال سالم وصييت ا  مك ا 

نْ أ جدادمك اطالعا, وبأ داب دينمك ختلُّقا, وبأ داب  خوانمك يف اال سالم  فا  فعلمت   لغتمك اس تعامال, واب 

ليل. ها الظ  نيا بظل  ومن ثواب هللا ال جر اجلزيل, وفاءت عليمك ادل   ،اجلليل حزمت من احلياة احلظ 

براهميي)                                                                                     ر(العلامء اجلزائريني ورئيس حترير البصائمجعية  رئيس  محمد البشري اال 

يخ سريته:هو *نبذة عن مة الش   براهميي،ودل البشري محمد العال  مس طلوع عند اال    يوم من الش 

  ( وهبه1889/1965).هـ1385 عام وتويف هـ، 1306 عام شوال شهر من عرش الثالث  امخليس

لف، عن حيىك ما بصدق تشهدان جعيبة وذاكرة ارقة،خ حافظة هللا  العمل يف هل معينتني واكنتا الس 

 امليك محمد  الش يخ معُّه وتعلميه تربيته عىل وقام أ رسته، بيت  يف التعلمي تلقى .مبكرة سن يف

براهميي  وأ تقن معره من الثالثة يف والتعلمي القرأ ن حفظ يف بدأ  .العربية يف زمانه عالمة اكن اذلي اال 

 من العديد وحفظ الفنون، خمتلف يف املتون من كثرياا  معره،وحفظ من السابعة يف حفظاا  القرأ ن

  خطيباا  اكن وقضاايمه، املسلمني بأ مور العناية شديد واكن.من حيفظ واكن الشعرية، ادلواوين

 اجملاهدين طليعة ومن اجلزائر، علامء أ برز من اكن.واحد ابرعااسامع واكتباا  ُمْفِلقَاا، وشاعراا  ِمْصقََعاا،

جل، لالس تعامر، جعان من واكن.واخلرافات والبدع، وادل   العاملني طليعة يف واكن املغاوير، الش 

حياء عىل ليه_  هللا بعد_  الفضل ويرجع .اجلزائر يف والعربية ادلينية العلوم ا  ىل ا   عبد الش يخ وا 

تلقى تعلميه يف بيت أ رسته، وقام عىل (11اجلزائر ) يف العلامء مجعية تكوين يف ابديس بن امحليد

 
اال براهميي يف مخس جمدلات ، وسامها: أ اثر أ اثر الش يخ محمد البشري اال براهميي(،مث مجعها وأ عاد صياغهتا ابنه د. أ محد طالب (    (11
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براهميي اذلي اكن عاَلمة زمانه يف العربية. نشأ ت يف بيت وادلي  )تربيته معُّه الش يُخ محمد امليك اال 

كام ينشأ  أ بناء بيوت العمل، فبدأ ت التعمل وحفظ القرأ ن الكرمي يف الثالثة من معري عىل التقليد 

يف بدلان. واكن اذلي يعلمنا الكتابة، ويلقننا حفظ القرأ ن جامعة من أ قاربنا املتبع يف بيتنا، الشائع 

من حفاظ القرأ ن، ويرشف علينا ا رشافاا لكياا عامل البيت، بل الوطن لكه يف ذكل الزمان معي 

براهميي  ... واكن حامل لواء الفنون العربية -رمحه هللا  -شقيق وادلي ال صغر الش يخ محمد امليك اال 

مدافع؛ من حنوها، ورصفها، واش تقاقها، ولغهتا. أ خذ لك ذكل عن البقية الصاحلة من علامء غري 

قلمينا فلام بلغت س بع س نني اس تلمين معي من معلمي  )رمحه هللا  -ويقول (  12)(هذه الفنون اب 

القرأ ن، وتوىل تربييت وتعلميي بنفسه، فكنت ال أ فارقه حلظة، حىت يف ساعات النوم؛ فاكن هو 

يأ مريِن ابلنوم، وهو اذلي يوقظين عىل نظام مطرد يف النوم، وال لك، وادلراسة. حففظت  اذلي

فنون العمل املهمة... اس متراري يف حفظ القرأ ن...كنت أ حفظ معه أ لفية ابن ماكل، ومعظم الاكفية 

ع يف هل، وأ لفية ابن معطي اجلزائري، وأ لفييت احلافظ العرايق يف السري وال ثر، وأ حفظ مجع اجلوام

ال صول، وتلخيص املفتاح للقايض القزويين، ورمق احللل يف نظم ادلول البن اخلطيب، وأ حفظ 

الكثري من شعر أ يب عبدهللا بن مخيس التلمساين شاعر املغرب وال ندلس يف املائة السابعة، 

وأ حفظ معظم رسائل بلغاء ال ندلس مثل ابن شهيد، وابن برد، وابن أ يب اخلصال، وأ يب املطرف 

مث لفتين معي ا ىل دواوين حفول املشارقة، ورسائل بلغاهئم،  ..ابن أ يب معرية، وابن اخلطيب. 

حففظت صدراا من شعر املتنيب، مث اس توعبته بعد رحليت ا ىل املرشق، وصدراا من شعر 

الطائيني، وحفظت ديوان امحلاسة، وحفظت كثرياا من رسائل سهل بن هارون، وبديع 

رشاد معي كتاب كفاية املتحفظ لل جدايب الطرابليس، الزمان...ويف عنفوان هذ ه الفرتة حفظت اب 

وكتاب ال لفاظ الكتابيه للهمذاين، وكتاب الفصيح لـ:ثعلب، وكتاب ا صالح املنطق ليعقوب بن 

مات معي )السكيت...هذه الكتب ال ربعة يه اليت اكن لها معظم ال ثر يف َملَكيت اللغوية... يقول 

لعمر أ ربع عرشة س نة، ولقد خمتت عليه دراسة بعض الكتب وهو عىل م ويل من ا1903س نة 

فراش املرض اذلي مات فيه وأ جازين اال جازة املعروفة عامة، وأ مريِن أ ن أ خلفه يف التدريس 

 
وقد جاءت بعنوان ) من أ ان (  170 - 163/  5فهيي يف ال وىل أ ما الرتمجة  :، كام أ نه ترمج لنفسه فهيا،اال مام محمد البشري اال براهميي

من ال اثر،  291 - 262/  5م. وأ ما الثانية فهيي يف  1955ويه يف أ صلها جواب عن أ س ئةل جمةل املصور املرصية، ونرشت يف 

م عندما 1961وعنواّنا:  ) خالصة اترخي حيايت العلمية والعملية ( وقد كتب هذه الرتمجة بطلب من مجمع اللغة العربية ابلقاهرة عام 

 .302 -298/  5م وهذه املقابةل يف ال اثر 1962عني عضو عاماا فهيا. كام حتدث بيشء من سريته يف مقابةل مع جمةل الش بان املسلمني 

 5/273( ال اثر.  12)  
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لزماليئ الطلبة اذلين اكن حريصاا عىل نفعهم، ففعلت، ووفق هللا، وأ مدتين تل احلافظة العجيبة 

ن  الت صدر، وأ رادت يل ال قدار أ ن أ كون ش يخاا يف سن  الصبا مبس تودعاهتا، فتصدرت دون س

ىل أ نه اكن حيفظ املعلقات، واملفضليات،  -رمحه هللا  -(.هذا وقد أ شار 13) يف بعض املواضع ا 

وكثرياا من شعر الريض، وابن الرويم، وأ يب متام، والبحرتي، حيفظ موطأ  ماكل وغريه من 

                                                                                                         (  14) الكتب.

رحل ا ىل املدينة هو ووادله، هماجرين فراراا من الاس تعامر الفرنيس، فاكن من مدريس احلرم 

النبوي الرشيف،ومكث يف املدينة قريباا من ست س نني، مث انتقل ا ىل دمشق يف أ ثناء احلرب 

ة ال وىل، فاكن من أ ساتذة العربية يف املدرسة السلطانية مدة س نتني. بعد انهتاء احلرب العاملي

 -العاملية ال وىل رجع ا ىل بدله اجلزائر، وبقي فهيا ينرش العمل يف فرتات منقطعة ا ىل سريجع الفضل 

ىل الش يخ عبد امحليد بن ابديس يف تكوين مجعية العلامء يف اجلزائر. -بعد هللا  ليه وا  كام أ نه قد  ا 

، وبقي فيه عاماا اكمالا ذاق ال مرين يف زنزانة حتت 1945زج به يف السجن بعد أ حداث مايو 

ال رض؛ حيث الظلمة، والرطوبة مما اس تدعى نقهل ا ىل املستشفى العسكري بقس نطينة؛ فتحم ل  

مواهب عديدة، فاكن (  اكن ذا خشصية فذة، فقد أ ويت 15هذه احملنة بصرب اجملاهد، ويقني املؤمن)

خطيباا ِمْصقعاا، وشاعراا ُمْفِلقاا، واكتباا ال ياكد أ حد يدانيه يف وقته، يشهد هل بذكل لك من عرفه،  

                          وقرأ  هل.كام أ نه ذو نفس مرهفة، وذو خلق عال، وأ دب مج، ووفاء منقطع النظري.                                                      

براهميي : انئب البشري يف  -لقد مسعت الش يخ العريب التبيس   )يقول ابنه ادلكتور أ محد طالب اال 

مان، وأ ن العظمة  -مجعية العلامء رمحه هللا  براهميي فلتة من فلتات الز  ن  اال  يرد د كثرياا يف جمالسه: ا 

يخ اال براهميي ــ كام وصفه أ صدقاؤ  (أ صل يف طبعه د  -ه ــلقد أ ؤيت الش   علاما عزيزاا فياضاا متعد 

نيا قد مجعت عنده -الن وايح، معيق اجلذور.  ليك أ ن  معلومات ادل  ل ا   ،واطالعاا واسعاا عريضاا خيي ِ

عة جعلت صاحهبا أ ش به ما يكون ابلعقل الالكرتوين. ،وحافظة اندرة عز  نظريها   -وذاكرة مرنة طي ِ

مل وملكة   -ام شامل بلغة العرب ال ختفى عليه مهنا خافية.وفصاحة يف اللسان، وروعة يف البيان، وا 

ا نرثاا أ و نظاما.  م                                                     يف التعبري مدهشة جعلته يس تطيع معاجلة أ ي  موضوع ارجتاالا عىل البدهية ا 

ميان صادق، وعزمية ال تلني، وذهن جبار، منظم، خيط ِج اب  ط عن وعي، وينفذ لك ذكل قد تُو 

 
 5/165( ال اثر 13)    

 5/275، و 5/165انظر ال اثر    )14    (

  1/12( أ نظر ال اثر.15)    
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عن حمكة، وقوة دائبة عىل العمل ال تعرف اللكل وال امللل. هذا هو البطل اذلي اندفعنا حتت 

قيادته املوف قة امللهمة، خنوض معركة احلياة اليت أ عادت لشعبنا بعد كفاح طويل لسانه الفصيح، 

حيح، وقوميته الهادفة ( )                                                                                (                             16ودينه الص 

املضامني:                                                                                                               -*

مات أ مته.               -* باب هو احلارس ال مني ملقو                                                                         الش  

جيابية يف زمنه،ولزاما عىل اجليل اجلديد الاقتداء به.                                            -*               جيل الاكتب اال براهميي منوذج لال 

وري الت صاحل والت اكمل ليس من احلمكة الوقوع يف القطيعة والتصادم  -* بني ال جيال،بل من الّض 

والت عاون...                                                                                                  

باب احملمدي هو الن موذج ال مثل اذلي  -* لف،فالش   يخ عىل ربط جيل اخللف جبيل الس  تأ كيد الش  

                                                                                                 يُقتَدى به.   

                                                                                               خصائص ال سلوب : -*

فظية اليت تعين ابختيار ال لفاظ و تزيني العبارة بأ لوان البيان و نعة الل  ر مبدرسة الص  حمافظ متأ ث  -*

/املتباعدان وكامال/نقصا،و نزق/ بطء( ومثل  نمثل الطباق)ايم/يقظان و املتقارابالبديع 

جع يف ّناية الفواصل  هر جاد( ومثل الس  باب هيزل/ادل  املقابةل)ش يوخ اليوم/ش باب ال مس والش  

ر اجلزيل/بظلها الظليل...( ومثل اجلناس )اجلليل /اجلزيل/ الظليل( الكثرية)احلظ  اجلليل/ال ج

دون وقد معلت هذه ال دوات البديعية عىل متيزي املعاين بعضها من بعض،فبضدها تمتزي  ال ش ياء،

باب مه ىناا هامل املع ور البس يطة اكلت شبيه)الش   ،فقد معل عىل توضيح معانيه ابلص 

م(والاس تعارة مثل)ال وضاع ا ملنحرفة( ومثل الكناية)ليت شعري...كناية عن احلرية والعجز عن ادل 

الت عبري،كن ا حيث أ نمت كناية عن مرحةل الش باب( و)تصبحون حيث حنن...كناية عن مرحةل 

يخوخة(                                                                                                         . الش  

عت عهنا بقية ال فاكر.                                              -*                                          اعامتد اال جامل مث  الت فصيل، كام يف الفقرة ال وىل اليت تفر 

بط،وتوليد املعاين مثل)الش باب مه،ومه،ومه،ومه،...(                  اال كثار من أ دوات-*                               الر 

()اس تخدام امجلل الامسية بكرثة( )اس تعامل  -* اعامتد أ ساليب التقرير وتأ كيد املعىن)تكرار أ ن 

                                                                                                ال ساليب اال نشائية( 

براهميي هل تكوين ترايث أ صيلبالغة و معجامأ لق يف ال سلوب الت   -* يسعفه يف الت حمك  ،فالبشري اال 

 
 1/17ال اثر. 16)   
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هبية؟  يشة اذل  اث  يف انصية اللغة العربية،كيف ال؟وهو صاحب الر  وذلكل حتّض مفردات الرت 

ة )املأ ثر/ال غالط/ ليت شعري/نزق/الزنوات الاكفرة ن  املقال / بقو  الارتياب/عتاب/تليد...( مث  ا 

براهميي الحظ اقتباسه يعكس مظاهر  الثقافة اال سالمية وأ ثرها عىل خشصية اال مام محمد البشري اال 

:تكونوا هلم زينا  ال شينا( فقد قال النيب صىل  هللا عليه  من حديث الن يب صل  هللا عليه وسمل 

ال  زانه،وما نزع ن ه ما اكن يف يشء ا  فق ،فا  من  وسمل  لعائشة ريض هللا عهنا" اي عائشة عليك ابلر 

ال  شانه" كام يكرث يف املقال حضور املعجم اال ساليم املهمين عىل خطابه) الش باب   يشء ا 

احملمدي/ا خواّنم ميحوا لك  سيئة/ل ن  هلم من ديهنم حافزا/ش باب اال سالم وصييت لمك أ ن تتصلوا 

                                     ابهلل دينا وبنبيمك اتباعا وابال سالم معال...(                                       

ليل اعامتد الاقتباس-* قامة ادل  قناع والوعظ وا                                                .بكرثة من أ جل اال 

من  بكرثة و لكن ليس من ابب التلك   ،ور البيانية و احملس نات البديعيةتوظيف الص   -* ا ف و ا 

                                                                 . انتقاء ال لفاظ من القاموس اللغوي القدميو فظية نعة الل  ملدرسة الص   انامتئهابعتبار 

باب،ودمعهم ابلن صيحة،خوفا عىل مصري ش باب اجلزائر. -* دق يف خطابه ل بنائه الش    مالزمة الص 

 احملاضرة الثامنة   أدب حديث
                                                                                                         ( 17 )الّشيخ عبد احلميد بن ابديس   :أدب الّرحلة 

يخ ابن ابديس برحةل ا ىل بالد تونس احلبيبة عىل قلبه،وفهيا اس تجاب ل كرث  -* قام العال مة الش  

 
م وتويف 1889( ابن ابديس الصهنايج، أ حد رجال اال صالح يف اجلزائر ا ابن الاحتالل الفرنيس،ودل يف مدينة قس نطينة س نة  17)    

ا فيه، كام أ ن ه حفظ القرأ ن الكرمي يف 1940س نة  م،نشأ  نشأ ةا علمية، اكن الش يخ أ محد أ بو محدان الونييس من أ وائل ش يوخه وأ كرثمه تأ ثريا

اا سن   صغرية، واكن يُك رث من ترديد نصيحة ش يخه ويه: "اقرأ  العمل للعمل ال للوظيفة"، وقد معل ابن ابديس هبذه النصيحة  وظل  مناوئ

اع ة ا ىل  ة نز  لالحتالل مطالباا حبقوق الشعب اجلزائري طول حياته، وقد حفلت مسريته  ابال جنارات الكثرية ومتزي  بشخصية فذ 

ت أ فاقه العلمية يف الزيتونة والتقى العلامء والش يوخ ودعاة الهنضة اال صالح،و اكنت حياته مليئة بطلب العمل ، رحل ا ىل تونس تفتح 

عمل واال صالح، وقد اكن لهؤالء الش يوخ والعلامء ال ثر الكبري يف توجهيه حنو اال صالح والاهامتم ابلعلوم من تفسري  واترخي ولغة  عربية، ف

ا اكمالا مث   ر القيام برحةل  يف التعلمي جبامع الزيتونة عاما ا فقر  عاد ا ىل اجلزائر ورشع ابلتدريس يف اجلامع الكبري مبدينته ولكن ه لقي جماهبةا ومنعا

ف عىل البشري اال براهميي اذلي صار رفيق دربه  يف ال قطار اال سالمية. سافر  ل داء فريضة احلج ومكث يف املدينة املنورة مدة، تعر 

اجلزائر بعدما زار مرص وبالد الشام ومعل عىل حماربة اجلهل وال مي ة واجتثاث البدع واخلرافات ورشيكه يف الكفاح والعمل،فعاد  ا ىل 

صدار اجلرائد واجملالت اليت معل الاحتالل الفرنيس عىل منعها ،اكنت حياته لكها  نشاء الكتاتيب واملدارس، كام قام اب  من خالل ا 

م.                                                                                 1940ة لال صالح وتصحيح املسار ا ىل أ ن توف اه هللا تعاىل س ن
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حةل من )اجل زائر( ا ىل )تونس( يف  من ا حساس خشيص وقويم وعريب وديين ا ساليم،قام هبذه الر 

حياء ذلكرى أ حد أ ساتذته من رجال العمل والت علمي يف 1937ه/1356)ربيع ال ول  م( للمشاركة يف ا 

يخ)البشري صفر( حيث أ سهم مبحارضة يف تل املناس بة الث قافية ذات الظالل  تونس، هو الش  

                الس ياس ية.                                                        

ال  يف تونس العزيزة. "  -*  ن  لتونس هوى روحيا يف قليب ال يضارعه ا  تلمسان، أ عرف  هوى حق ا ا 

ال  يف ربوعها،ومن  در،ونشاط يف الفكر،وغبطة يف القلب،ال أ جد مثلها ا  ذكل من انرشاح يف الص 

د د بني اخلّضاء والهبجة تني،وقد اكنت أ خرهام يف  نعم هللا عيل  يف العهد القريب أ ن يرس  يل الرت  مر 

              تونس ذات مظهر ممتاز،ومغزى سام.                                                                                               

جل العظمي  حللت بتونس يف منتصف أ رشف ربيعي العام ل حّض حفةل اذلكرى اليت أ قميت للر 

فوا فهيا ابخلطابة،مث  دعتين مجعي ة الت المذة اجلزائريني الس ي د الب  شري صفر رمحه هللا،وكنت مم ن ترش 

ال  اال جابة،وحظيت بلقاء  يتونيني وامجلعية الودادي ة اجلزائرية بتونس ا ىل اخلطابة مفا وسعين ا  الز 

ياسة)...( اكنت تونس هبم وبأ مثاهلم عروس  امل الكثريين من رجال العمل وال دب والس   الش 

                                                                                                                                     (                                                                                                                            18اال فريقي".)

مة رحالت داخل الوطن :يقول عهنا:                                                                                   -* يخ العال                               للش  

فتين تنق اليت يف ة قلوب ما يف القرى بعض "عر  للعمل،وانقياد  تعظمي من اجلزائريني املسلمني عام 

ذا ذكرومه ل ههل خالص.                                                                                                   حبمكة ا  وا 

ال بقعة حللت  ما  كنت  ما سكون)...( حويل،يسأ لون ويس متتعون يف هدوء و أ هلها التف   ا 

ال  لتوحيد جماليس مجيع  يف أ دعومه جوع ا ىل كتاب هللا وس ن ة ابكت ا  ين ،والر   هللا،والت فق ه يف ادل 

 سامت وجوههم عىل لك ه،وأ قرأ   هبذا أ ذكرمه احلياة )...(كنت  أ س باب يف رسوهل،ورفع ال مي ة واجلد  

ن   تعاىل:)وذكر قوهل وعد أ ثر انفع ذلكل بصدق واال ذعان، وأ ان عىل يقني من بقاء القبول كرى فا   اذل 

                 املؤمنني(.                                                                                                                    تنفع 

 
أ  اال مام ماكل. العقائد  من أ عامهل: جمالس التذكري من الكم احلكمي اخلبري. جمالس التذكري من الكم البشري النذير: وهو رشح ملوط 

 وهو مجع دلروس الش يخ يف أ صول العقيدة عىل الطريقة السلفية. اال سالمية من ال ايت القرأ نية وال حاديث النبوية:

 

 

 

،معامالت اجامتعية تربوية أ خالقية دينية س ياس ية رشكة دار 2من مج 2ابن ابديس،حياته وأ اثره.ج(  مع ار طاليب، 18)   

 .335.ص 2014ال مة،اجلزائرالطبعة
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ر -* يخ: تكر  يفية ومريدينا ننرش هلم شيئا أ صدقائنا علينا من الطلب  يقول الش    عن رحالتنا الص 

صناها  ة مدن ووالايت مث يذكر مس تغاَّن :فيقول:                                                                                  :  يذ ييل فامي فلخ                    كر عد 

ة "قصدان من يخ مسجد ال خ ا ىل احملط  ابملاكتبة   املعرفة سابق من بيننا بن حلوش ملا  بلقامس الش  

ة وروابط يخ ابنه ول ن   ة،املتأ كد املود  مه علينا أ حد مريدينا مصطفى الش    فتلقياان ابحلفاوة ومن أ عز 

ور عة ،ومن والرس  حب والس  ائدين،وأ نزلنا عىل الر   فضيةل مهنم أ عيان البدل معنا للعشاء دعا غده الز 

يخ يخ مصطفى،وسامحة قارة بن القادر عبد س يدي املفيت الش     ،ش يخ عليوة بن أ محد س يدي  الش  

ة ولزوم الت عاون .                                                الطريقة املشهورة )...(وملا انهتينا أ لقيت  موعظة يف احملب ة وال خو 

يخ:  يقول قبال ني ة  ذاكء وحسن أ هل مس تغاَّن "أ هل الش   يخ عىل وا   بن مصطفى العمل،والش  

ة واال رشاد ابلت علمي مسجده يف قامئ حلوش   (                                                                                         19ليلية". )  بدروس للعام 

  يقول:                                                                                               طكوك يف مس تغاَّن : ابن الش يخ زاوية ابديس ابن زايرة -*

يخ "لزاوية هاب يف أ رغب  أ ن ين مس تغاَّن وكيل بلغه يف طكوك ابن الش   اوية ا ىل اذل   للت عرف الز 

يارة جفاءان ومقاصدها، ابمجلعية وتعريفهم بأ هلها اوية يف بوقرياتاملزنل،فامتط  ا ىل ابلس    يناها ا ىل الز 

يد احلاج مصطفى، اوية اال خوة أ حد ،فتالقاان الس    ليةل وبتنا نزلنا  فأ كرم )...( الثالثة أ حصاب الز 

        يف صبيحتنا."                                                                                                                 وودعنامه

يخ ال ديب  العامل عىل ضيوفا نزلنا أ رزيو "قرية أ رزيو: ا ىل ابديس ابن زايرة-*  هللا عبد "أ بو الش  

لعة، مس تقمي الل سان،حصيح اال دراك، فصيح هللا"،عامل أ ل أ يب عبد  هل معرتف الفكر،هميب الط 

ثرها، درسا وأ لقينا خلفه، فصليناها امجلعة، يوم قدومنا ،وصادف والفضل ابلعمل  الن اس وتوافد ا 

يخ كرم لكهم الن وايح،فوسعهم من تل مساء علينا لينا يف وابتوا هللا، عبد أ يب الش     ضيافته،وقدم ا 

              العلامء."                                                                                                                     يف ذكر مجعيه بليغة قصيدة  فضيلته

يخ ا ىل وهران:                                                                                                    رحةل الش  

يخ املفيت فضيةل مهنم وجدان يف انتظاران مجعا من أ عياّنا وصلنا "ملا  بوخالفة،وفضيةل  احلبيب  الش  

يخ وغريهام)...(وكنا يف حفةل من هذه احلفالت نلقي ما تيرس  من الوعظ  املهايج، الطيب  الش  

 (       20والت ذكري ،وخصوصا يف حفةل امجلعية اخلريية.  )

 
وأ اثره.اجلزء الثاين من اجملدل الثاين،معامالت اجامتعية تربوية أ خالقية دينية س ياس ية رشكة ابن ابديس،حياته (  مع ار طاليب،  19)    

 311.ص2014دار ال مة،.اجلزائرالطبعة

 315اىل297ابن ابديس،حياته وأ اثره.ص مع ار طاليب،   )20 (  
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ح مفهوم أ دب -* حالت، ةل : يُراد بأ دبالر   ابالنطباعات هتمت   اليت ال دبي ة الفنون من الن وع ذكل الر 

ادرة حاةل عن الص   الغاايت اختالف عىل البدلان ا ىل رحالت من به يقوم ما خالل من املؤلف الر 

ايرات، هذه أ جلها من حدثت  اليت  عن انطباعاا القارئ دلى ال دبي ة يرتك الفنون من فن   وهو الز 

 ال دبية، ال اثر لينتج ال ديب النص   يف ذكل ،وتوثيق زايرهتا تمت   اليت ال ماكن علهيا حيتوي اليت ال اثر

 من عليه مه وما وعاداهتم الناس ترصفات  من عينه عليه تقعُ  مؤلفه ما يف الاكتب  يصف كام

 الاجامتعية وال مناط املعيش ي ة ال حوال ذكر عىل يأ يت كام يقابلهم، من مع  التعامل يف سلوكيات

زايرهتا.                                                                                                                    يمت اليت للبدلان

حالت يكتيس أ دب-* راسات يف هاما دورا الر  حالت أ دب الت ارخيية،واكن ادل    ابلرحاةل امرتبطا  الر 

فادة تدوين ا ىل يعمدون اكنوا حيث  املسلمني،  ا ىل وصوهلم عند الناس ا رشاد يف رحالهتم،بغية اال 

  هلم.                                                                                دليل مبثابة املدوانت هذه فتكون الرحاةل، مدوانت فهيا ُكتبت  اليت املدن

                                                    . الس يايح ال دب ال حيان بعض يف عليه يُطلق أ صبح فقد احلديث  العرص  يف أ ما

 ما لك وتوثيق املناطق واكتشاف الرتحال سهوةل بسبب  ال دبية الفنون من النوع هذا تراجع  وقد

                                                                                                     .مسموع أ و مكتوب أ و مريئ بأ سلوب علمياا هبا خيتص

حالت ؟؟                                      أ دب ما يه خصائص -*                                                الر 

أ مهها:                          اخلصائص من مبجموعة  ال خرى ال دبي ة الفنون من غريه عن ال ديب الفن هذا يمتزي  

                                                                                      . عىل أ سلوب احلوار الاعامتد-*

                                                                                           .القصيص   ال سلوب اس تخدام-*

                                         . زايرهتا يمت اليت ال ماكن تفاصيل ال يضاح كبري بشلك الوصف عىل أ لية الاعامتد-*

                                                                         .للرحالت ال دبية النصوص يف الفاكهة عنرص  وش يوع توف ر عنرص الت شويق-*

 ما عىل يدالتأ ك  خاللها من ليمت   الرحالت نصوص يف الكرمي القرأ ن أ ايت وبعض الشعر تضمني-*

                                                                                                                                .الاكتب  يصفه

حالت:                                                                        -*                                                                                                                                                                                                         رأ ي بعض الن قاد يف أ دب الر 

»العني« اليت يرى هبا القراء العامل، من يف وقت سابق اكن حةل أ دب الر   ( أ ن  21ترى نوارة خبوش )

خالل انطباعات الرحاةل والُكتاب وال دابء اذلين كتبوا وخدلوا رحالهتم وحياهتم يف بقاع العامل اليت 

زاروها لسبب من ال س باب، أ ما اليوم، فقد اختلفت »العني« اليت أ صبح يرى هبا الناس العامل، 

 
 2015 - 07 - 20 يف النرص يوم ( نوارة خبوش . أ دب الرحةل مهش يف اجلزائر رمغ قميته الكبرية . اس تطالع  نرش21)     
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مبدنه وجغرافياته وتضاريسه من خالل شاشات  حيث بكبسة زر ينساب العامل، لك العامل

                                                                                                    المكبيوتر.

                                                                                                           ويف اس تطالع لها مجعت مجةل من أ راء النقاد:

                                                                                                       ومرتمج: وانقد اكتب  بوطاجني: سعيد-*

حةل "أ دب رجة يف ظل   الر   واملثق فني فكرينوامل الكتَاب أ غلب  يت جهة الكبري  قميته رمغ ال خرية ادل 

واية خياراهتم،ا ىل تنوَع عىل والفن انني، ة والقصيدة الر   اذلي اجلنس ا ىل واملنحوتة،أ ي والل وحة والقص 

ليه مييلون  . ا 

عب  من  الكبرية قميته رمغ امنحائه، أ و الن وع، هذا خفوت ا ىل أ دت اليت احلقيقية ال س باب حتديد الص 

عر يس تطيع  ال اليت املعارف من مبجموعة املتلقي ا ضاءة يف د الش   هذا يكون وقد هبا، اال حاطة والرس 

د من أ فضل س ياقات، يف اخليار، وايئ الرس   اجلغرافيا توصيف عىل وقدرته زاده حيث  من الر 

                                                                                                      .ومحوالهتا

ر  بأ دب أ كرث الاهامتم ا ىل أ ذواقهم، اختالف عىل الُكتاب، الحقا،وسيت جه سيتحق ق ذكل أ ن أ تصو 

حةل  كام والكتابة، التفكري طريقة يف وتأ ثرياهتا ابل سفار املرتبطة التجربة تلخيص تتطلب  فرتات يف الر 

 أ بو من" لك يف املقامين اجلزائراين طليب، حسني محمد واملهندس حيياوي  عياش الشاعر حاليا يفعل

 والقاص منور، أ محد ادلكتور الحقا كتبه ما ا ىل ا ضافة حوحو، رضا أ محد وقبلهام والشارقة" ، ظيب

 عدة عىل ومثري مؤثث  ِكتاب وهو برحالته،  خاصا كتااب نرش اذلي خدويس راحب ال س تاذ والروايئ

 ومتواترة اجلزائر يف معروفة اكنت  الرحالت هذه أ ن ا ىل وبذاكء نشري ممزية، جتربة ينقل ل نه أ صعدة

 العودة وميكن اكد، أ و متاما، أ غفلها اذلي اجلديد مبنجزان قياسا جدا، كثرية ويه سابقة، أ وقات يف

ىل ا ضافة عرش، احلادي القرن من بداية ُكتب  ما ا ىل  العيد أ بو املرحوم هبا قام اليت الرتجامت ا 

 اجلنس هذا ا ىل هللا سعد القامس أ بو أ شار وقد. اجلزائر ا ىل ابلرحةل اهمتت  اليت تل أ ي دودو،

                                                                         .مهنا الاس تفادة ميكن كبرية ابس تفاضة

 بعض بذكل قام وقد الوطنية، واجملالت اليوميات يف وهناك، هنا منشورة شذرات أ يضا هناك

 ا ىل تنقاليت دَونت  عندما نيوز ابجلزائر ال ثر ملحق يف خشصيا به مقُت  اذلي اليشء وهو الُكتَاب،

                                .خارجه أ و الوطن يف سواء مس تقل، مؤلف يف ال سفار لنرش اس تعدادا والبدلان ، املدن

  ميي.                                                                         وأ اكد اكتب  العيش: هللا *عبد

حةل حتظ مل الرحةل، أ دب ماكن أ خذا الصحفي والتحقيق الرواية  ال نواع اترخي يف أ مه ية ذي مبوقع  الر 

خ فمل العربي ة، ال دبية  عىل احلديثة ادلراسات يف اندرا، ا ال تصن ف، ومل الرتاث، ُكتب  يف لها يؤر 
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 أ دبيا شالك الرحةل كون ا ىل السبب  يعود رمبا الرحةل، يف ُكتب  من القدماء أ جنزه ما أ مهية من الرمغ

 مما ال خرى، الثقافية والكتاابت والسرية واجلغرافيا اكلتارخي متعددة معرفية دوائر ا ىل لينمتي يتسع 

 معارف لتجمع  فضاء يراها الرحةل يف واملتأ مل. ال خرى ال دب أ شاكل ا ىل ابلقياس أ دبيته من يقلل

                                                                                                                .علهيا املهمينة يه ال دبية القمية ليست  متعددة

                                                                     .اكتب وانقد :عبد املل بومنجل -*

 الفنون أ وفر الرحةل أ دب يكون أ ن املفارقة ن،مفهندرت سبب  الفن هذا يف الكتابة بأ مهية الوعي قةل

 يكون ال مث املعارف، وأ لوان الفنون أ نواع بني والتنويع  والتشويق واملتعة احلرية من حظا ال دبية

ليه يلتفت  ياكد ال ومغبوان، همضوما ا ال اجلزائريني اهامتم من حظه                                           !! مفكر وال مؤرخ وال أ ديب  ا 

ن حةل أ دب ا   ال دبية ال جناس بني التنقل حري ة هل يتيح: غريه يتيحها ال مزية للاكتب  يتيح الر 

نسانية املعارف وبني اخملتلفة، عة، اال  د من: عائق دومنا املتنو   ا ىل القص   ومن احلوار، ا ىل الرس 

عر، ا ىل الن رث ومن اخلاطرة،  عمل ومن اجلغرافيا، ا ىل التارخي ومن التأ رخي، ا ىل الوصف ومن الش 

  ويرس، بسالسة ذكل لك.. ادلين ا ىل الس ياسة ا ىل اال انسة عمل ا ىل الاجامتع عمل ا ىل النفس

 عن واخلروج ال جناس بني ابخللط االهتام من خوف وال تفكك، وال تلكف ال: وعفوية ورشاقة

                                                                                     .ال دبية ال نواع. املوضوع

أ اكدميي.                                                                                        وابحث  أ س تاذ خبييت: عيىس-*

حةل نص  هو الرحةل أ دب هل للقول تدفعنا امللف، هذا الانداثر،أ س ئةل عىل أ وشك الت قليدي الر 

 بطوطة، وابن جبري، وابن فضالن، ابن) أ جدادان، عن ورثناه، اذلي الفين ال ديب الشلك ذكل

ا وهمل.. والعيايش والورتالين، حلية ال عامل عىل حنمك وابلتايل..( جر   يف. المنطية هذه خالل من الر 

 ال دبية الساحة أ ن اعتبار ا ىل والنقاد الباحثني من كثري راح اليت هذه يه املشلكة لب  أ ن اعتقادي

  قليال تريثنا ولو العدم، حمك يف يعد اخلصوص هذا يف النيص املنجز وأ ن مفازة، يف اجلزائرية

 يأ تيه الرحيل النص انتظار يف غارق هو اذلي  املعارصة... النقد بأ ليات الرحيل النص عىل وحمكنا

  ذكل حتقيقه، املس تحيل من ابت ذكل فا ن الورتالين، وزاد جبري ابن وعاممة بطوطة، ابن جبلباب

 اكنت  اليت يه العتبة وهذه الطريق، ومعاانة السفر عقدة من كبري بشلك ختلص قد الرحةل أ دب أ ن

  العتبة، هذه مسافة اخترصت قد العرص  تكنولوجيا بيامن املايض، يف الرحيل النص حبكة تعد

 املدة، قصرية الرحةل أ صبحت  الوسائل هذه وبفعل ،...( س يارة قطار، طائرة،) متطورة جد بوسائل

 محمد: من لك بذكر نكتفي  ...املايض يف حققته ما مضموّنا يف حتقق مل وابلتايل املسار، سهةل

 ورحةل ليبيا، اجلزائر– تلمسان يف يومان -احلج ا ىل رحةل) أ برزها بنصوص شارك: الصديق الصاحل
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 يف: »بنصه الركييب هللا عبد(. الزمان مع  رحليت مذكراته يف مبثوثة أ خرى كثرية ورحالت تنىس، ال

 ادلين حمي ،«امجلال مدن من عائد انطباعات: »خدويس راحب ،«أ خرى ومدن الضباب مدينة

 أ بو يظل لكن. خمتلفة وطنية جرائد يف أ خرى ا سهامات هل أ ن كام. «اخليال زاُده..  سفريا: »معميور

 .الرحالني رائد هللا سعد القامس

زاق عبد-* اكتب .                                                                                                بوكبة: الر 

حةل بكتابة شغفي             أ خر.                                           أ ديب جنس أ ي   بكتابة شغفي يتجاوز الر 

حةل، بكتابة شغفي بأ ن   الاعرتاف ا ىل أ ابدر  أ ان أ خر، أ ديب جنس أ ي بكتابة شغفي يتجاوز الر 

نين بل جنس، عىل يس تقر ال اذلي «الزربوط»  ل س متتع  فقط معينة، أ سفار   مبارشة أ حياانا  أ تعمد ا 

 2007 العام التجربة بدأ ت وقد. املاء عفوية يف هبام أ حتك وأ ان واملاكن، اال نسان يف تأ ماليت بكتابة

 مجعهتا مادة دلي توفرت حىت ،«خيوط» فهيا  ال س بوعية مساحيت خالل من احملقق، أ س بوعية يف

 شهوة التجربة هذه يف مارست       .فيسريا دار عن 2010 العام «الساقية  عطش» كتايب يف

 ووهران وأ درار ومترناست وقس نطينة وجباية اجللفة: زرهتا اليت اجلزائرية املدن بعض عن الكتابة

                                               مس تغاَّن. رحةل تأ ثرياا  أ كرَثها واكن وتلمسان،

 

 

 

 

 

                                                                            احملاضرة التاسعة   أدب حديث  

  (22)رسائل مّي زايدة إىل جربان خليل جربانأدب الّرسائل:   

 )23)من يم  ا ىل جربان.      

 
 .208.ص2002(محمد رمضان اجلريب.ال سلوب وال سلوبية.دار الهدى للطباعة والنرش.عني مليةل اجلزائر. 22)  

(  القليلون فقط يعرفون أ ن يم زايدة عانت الكثري وقضت بعض الوقت يف مستشفى لل مراض 1941 - 1886يم زايدة )(  23)     

وفاة جربان فأ رسلها أ حصاهبا ا ىل لبنان حيث يسكن ذووها  وأ دخلوها ا ىل مستشفى ال مراض العقلية مدة تسعة النفس ية و ذكل بعد 

أ شهر و جحروا علهيا فا حتجت الصحف اللبنانية و بعض الرشفاء من الكتاب و الصحفيني  بعنف عىل السلوك اليسء من قبل ذوهيا 

ا ىل بيت مس تأ جر حىت عادت لها عافيهتا و أ قامت عند ال ديب أ مني الرحياين  جتاه يم فنقلت ا ىل مستشفى خاص يف بريوت مث خرجت 

http://asfourat-alshajan.ahlamontada.net/t910-topic#3500
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َ فحات ل حتَ هذه الص   كتبت لك  جربان! لقد  ا ن اذلين ال يتاجرون مبظهر احلب  ،احلب ِ  لكمةَ  دَ اي

عون ة ديناميكية قد يغبطون اذلين يوز  ودعواه يف املراقص والاجامتعات، يمني احلب يف أ عامقهم قو  

م ال يقاسون ضغط العواطف اليت مل تنفجر، ولكهنم يغبطون طحي ل ّن  عواطفهم يف الل لئ الس  

كوت، ويفضلون خرين عىل راحهتم دون أ ن يمتنوها لنفوسهم، ويفضلون وحدهتم، ويفضلون الس  ال  

شقاء )وهل  غربة وأ ي   لهيي مبا ال عالقة هل ابلعاطفة. ويفضلون أ ي  تضليل القلوب عن ودائعها، والت  

 .(عىل الاكتفاء ابلقطرات الشحيحة (من شقاء  يف غري وحدة القلب؟

؟ ا ين ال أ عرف ماذا أ عين به،ولكين أ عرف أ نك حمبويب، وأ ين أ خاف ما معىن هذا اذلي أ كتبه

يشء ابحلب خري من اجلفاف والقحط والال  ،احلب. أ قول هذا مع علمي أ ن القليل من احلب الكثري

 .ر اليسريالزن  

ليك هبذا  .وكيف أ فرط فيه؟ ال أ دري ؟كيف أ جرس عىل اال فضاء ا 

به ل نك لو كنت ال ن حارضاا ابجلسد لهربت جخالا بعد امحلد هلل أ ين أ كتبه عىل الورق وال أ تلفظ 

ال بعد أ ن تنىس  .هذا الالكم، والختفيت زمناا طويالا، مفا أ دعك تراين ا 

 "قيني:كر قول القدماء من الرش  أ تذ   .ة..هذه احلري   ة لك   هبا حر   الكتابة أ لوم نفيس علهيا، ل ين  حىت  

 ."خري للبنت أ ن ال تقرأ  وال تكتب 

ن  يظهر هنا وليس ما أ بدي هنا أ ثراا للوراثة حفسب، بل هو يشء أ بعد من  "توما"يس القد  ا 

ذا كنت عىل ضالل أ و هدى فا ين   ؟ما هو؟ قل يل أ نت ما هو ،الوراثة  أ ثق بك.. وقل يل ما ا 

ن   ليك، وخري ما يفعل هو أ ن يظل حامئاا  وسواء أ كنت خمطئة أ م غري خمطئة فا  قليب يسري ا 

غابت الشمس وراء ال فق، ومن خالل السحب العجيبة  ...وحينو عليكحواليك، حيرسك 

ال شاكل وال لوان حصحصت جنمة المعة واحدة يه الزهرة، أ لهة احلب، أ ترى يسكهنا ك رضنا برش  

حيبون ويتشوقون؟ رمبا وجد فهيا بنت يه مثيل، لها جربان واحد، حلو بعيد هو القريب القريب. 

ليه ال ن والشفق ميل    الفضاء، وتعمل أ ن الظالم خيلف الشفق، وأ ن النور يتبع الظالم، وأ ن تكتب ا 

لهيا لك    الليل س يخلف الهنار، والهنار س يتبع الليل مرات كثرية قبل أ ن ترى اذلي حتب، فتترسب ا 

 
نوال مصطفى أ ن :الفصل ال خري يف حياة يم اكن حافالا ابملواجع  ال س تاذةعدة أ شهر مث عادت ا ىل مرص وبذكل ميكن القول مع 

ا تلو ال خر .. وادلها عام   . 1932. مث وادلهتا عام  1931. جربان عام  1929واملفاجأ ت! فصل بدأ  بفقد ال حباب واحدا

جنلرتا أ مالا يف التخ  1932وعاشت يم صقيع الوحدة .. وبرودة هذا الفراغ  فسافرت يف عام  فيف من أ الهما .. لكن حىت السفر مل ا ىل ا 

يطاليا لتتابع حمارضات يف جامعة بروجية عن أ اثر اللغة اال يطالية .. مث  يكن ادلواء .. فقد عادت ا ىل مرص مث سافرت مرة اثنية ا ىل ا 

 عادت ا ىل مرص .. وبعدها بقليل سافرت مرة أ خرى ا ىل روما مث عادت ا ىل مرص حيث استسلمت ل حزاّنا .
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 ).  جربا ن ل،فتلقي ابلقمل جانباا لتحمتي من الوحشة يف امس واحدوحشة اللي   فق، ولك  وحشة الش  

                                                                                          ( 1924فرباير  26ا ىل جربان 
                                                                                                                تعريف الاكتبة:

، أ تقنت يم تسع 1886عام  النارصةلبنانية، ُودلت يف  -أ ديبة واكتبة  (1941 - 1886)يم زايدة 

 واليواننية والالتينية وال س بانية واال يطالية وال ملانية واال نلكزيية والفرنس ية، العربية :لغات يه

قامة يف   .أ رثوذكس ية  فلسطينيةوأ م  لبنايننة وحيدة ل ب ويه اب ،والرساينية انتقلت مع أ رسهتا لال 

،اتبعت واال جنلزيية الفرنس يةلت بتدريس اللغتني ودرست يف لكية ال داب القاهرة مع،القاهرة

نرشت مقاالت أ دبية  ،جامعة القاهرةيف  والفلسفة والتارخي اال ساليم ال دب العريبدراسات يف 

 وقد امتازت بسعة ال فق،ونقدية واجامتعية ،اكنت تعقد جملسها ال ديب لك ثالاثء من لك أ س بوع 

، وال هرام، للمقطم، مثل املرصيةنرشت مقاالت وأ حبااثا يف اجملالت  ،عور وجامل اللغةودقة الش  

وأ ول  ابللغة الفرنس يةمن أ عاملها :ديوان شعر كتبته ،واملقتطف، والهالل، واحملروسةوالزهور، 

،  1920عام  "ابحثة البادية" اكن بعنوان "أ زاهري حمل". وفامي بعد صدر لها ابلفرنس يةأ عاملها 

شارات" عام  ، و"بني 1923، و"ظلامت وأ شعة" عام 1923، و"املساواة" عام 1922و"لكامت وا 

                                                                                                  .1924، و"الصحائف" عام 1924اجلزر واملد" عام 

ة ر  موحده، رمغ أ ّنام مل يلتقيا ولو  جبربان خليل جربانقد ظل مأ خوذاا طوال حياهتا أ ما قلهبا، ف

ا منذ  ودامت املراسالت ،واحدة عام   نيويوركوحىت وفاة جربان يف  1911بيهنام لعرشين عاما

ن اكن حباا  ،1931 واختذت مراسالهتا صيغة غرامية عنيفة وهو الوحيد اذلي ابدلته حباا حبب وا 

                                                                                                                (24)  ا.ج عىل كرثة عشاقهومل تزتو   ،روحياا خالصاا وعفيفاا 

من أ شهر أ عاملها/كتاب املساواة/ابحثة   1941عاماا،عام  55عن معر  القاهرةتوفيت يف 

البادية/سواحن فتاة/الصحائف/لكامت وأ شارات/غاية احلياة/رجوع املوجة/بني اجلزر واملد/احلب يف 

العذاب/ابتسامات ودموع/ظلامت وأ شعة/وردة اليازيج/عائشة تميور/نعم ديوان احلب/موت 

                                                                                                      كناري.

                                                                                          اخلصائص ال سلوبيه:                                                                                                           

ساةل  غةعابري وسهوهل الل  رقة الت  وانسجامه مع طبيعة املوضوع،مع  * تناسق ال سلوب لت نص  الر  حو 

                         .                                                                                                                             ا ىل قصيدة غزلية

 
 .188.ص1960/بريوت7ينظر. عبد هللا مش نوق ،محمد طاهر الالديق..املطالعة العربية.ط(  24)     
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%28%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9_%28%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81_%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
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، مم ا كشف عن لكمه من كتاابهتا واحضة يف لك   اصي ة* صدق اال حساس واملشاعر ويه خ

.                                                                                                          عواطف جياشة،وروابط حب جارفة بني الطرفني

جه  ابمجلال وحب الطبيعة مبا فهيا  من صيف مجيل وأ فق المع  و وهاد متوه   * الاهامتم ابمجلال

.                                                                                        واخلّضة والبحر وغري ذكل 

داء ) اي هذا ات الن  تكرث عندها عبار ،ذلكل  املعرب  عن الانفعاالت* الاهامتم  ابل سلوب اال نشايئ،

                                             حيل املسافات! .                                                                                                              أ  يف وما عجب مثل ما أ روع الص  امجلال واي هذه الربية وعبارات الت  

وح يه اليت يف وهذه الر  فهيي تكره القيود وحتب الانطالق، و الص   ،حلرية والانطالق*حب ا

                                                                            (25) جعلت يم تدعو ا ىل حترير املرأ ة من اجلهل واخلرافات .

بيعة،تفلح يف  براعة الت صوير،فالاكتبة مقتدرة لها مكنة يف رمس -* الل وحات الفن ية حمأاكة مجلال الط 

ليك، وخري ما ( و)ضغط العواطف اليت مل تنفجرتشخيص املعاين وجتس يدها) فا ن قليب يسري ا 

.                                                                              )حامئاا حواليك، حيرسك وحينو عليك يفعل هو أ ن يظل  

ابة،من خالل أ ساليب قص   -* دارة احلوار،وتوظيف أ ليات رسدية حاكئية جذ  للاكتبة القدرة عىل ا 

دة ال صوات،قريبة من شلك املونولوج.                                                                                 متعد 

ها ال و  -* لياس لها خصوصياهتا، وحظ  فر من العذوبة ،ويه اليت تعد  " اللكمة" الل غة دلي ماري ا 

قيقة  26اكئنا حي ا،كام يقول فكتور هيجو ) ومانس ية الر  ( ذلكل نزل قاموسها ا ىل مس توى اللغة الر 

 املنسابة اكنس ياب املوس يقى )احلب/حمبويب/ القلب....( 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .208.ص2002( محمد رمضان اجلريب.ال سلوب وال سلوبية.دار الهدى للطباعة والنرش.عني مليةل اجلزائر. 25) 

،وقد تكون خالقا ساعة جتعل اخملي ةل ترى ماال يرى...وتصبح حسرا يصري  الغائب حارضا  26)     ن  اللكمة اكئن يح  ( قال فكتور هيجو" ا 

 186.ص1960/بريوت7والعدم وجودا" ينظر. عبد هللا مش نوق /محمد طاهر الالديق..املطالعة العربية.ط
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 قسم الّتطبيق
 

 

 

 

 

 

 

 

 1حصة تطبيق  أدب حديث  
                                                                            )املهاجري(عري املهجري جديد الشّ منوذج التّ 

 اعر : إيليا أيب ماضي بعنوان : ابتسم قصيدة الشّ 
                        ام !                          م يف الس  جه قلت: ابتسم يكفي الت      امء كئيبة ! وجتهام         قال الس  

                     ما !!                    با املترص  قال: الصبا وىل! فقلت هل: ابتـسم       لن يرجع ال سف الص  

                            ام                      صارت لنفيس يف الغرام جـهن        قال: اليت اكنت ساميئ يف الهوى      
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                   ـام !                 قليب , فكيف أ طيق أ ن أ تبس    خانت عـهودي بعدما ملكـهتا            

 متأ ملا                                            لقضيت معرك كـهل      قلت: ابتسم و اطرب فلو قارنهتا             

مثل املسافر اكد يقتهل الظام                                                           جارة يف رصاع هائل           قال: الــت

لكام لهثت دما !                                        دلم ، و تنفث      أ و غادة مسلوةل حمــتاجة                 

ذا ابتسمت فرب               قلت: ابتسم ما أ نت جالب داهئا                        ام               وشفاهئا, فا 

ك أ نت رصت اجملرما ؟                                        وجل ك ن      أ يكون غريك جمرما. و تبيت يف        

                              و ال عداء حويل يف امحلى      قال: العدى حويل علت صيحاهتم          َأُأرس  

                    لو مل تكن مهنم أ جل و أ عظام !                هم             , مل يطلبوك بذم  قلت: ابتسم

                        ىم                 ضت يل يف املالبس و ادل  قال: املوامس قد بدت أ عالهما           و تعر  

لكن كفي ليس متل درهام                                                  و عيل لل حباب فرض الزم             

              ك مل تزل         حيا, و لست من ال حبة معدما!                      قلت: ابتسم, يكفيك أ ن  

قلت: ابتسم و لنئ جرعت العلقام                                              قال: الليايل جرعتين علقام     

ام                                                    طرح الك بة جانبا و ترن         ام                   فلعل غريك ا ن رأ ك مرن  

خترس ابلبشاشة مغامن ؟                                                م درهام                      أ م أ نت رب  أ تُراك تغمن ابلت  

ام                                                   ام, و الوجه أ ن يتحط  اي صاح, ال خطر عىل شفتيك أ ن              تتثل  

ن                                       ال جنام !   ىج       متالطم, و ذلا حنب  هب تضحك و ادل  الش   فاحضك فا 

قال: البشاشة ليس تسعد اكئنا              يأ يت ا ىل ادلنيا و يذهب مرغام                                                

ن   دى              ام بينك و الر  قلت ابتسم ماد  امك بعد لن تتبس  شرب, فا 

يليا أ بو مايض الش   *تعريف  من أ مه   (27 )( شاعر عريب لبناين1957/نومفرب 23 -1889)اعر:ا 

 .دخل مدرسة احمليدثة ،نشأ   يف عائةل بس يطة احلال  .شعراء املهجر يف أ وائل القرن العرشين

هبدف التجارة مع معه اذلي اكن ميهتن جتارة التبغ، مجع بواكري شعره يف  1902رحل ا ىل مرص عام 

ذ ذاك يبلغ 1911ايض " وقد صدر يف عام ديوان أ طلق عليه ا مس " تذاكر امل م  واكن أ بو مايض ا 

، اضطر للهجرة ا ىل والس ياس ية نظم الشعر يف املوضوعات الوطنية .من العمر اثنان وعرشين عاما

، شارك يف تأ سيس الرابطة القلمية يف الوالايت املتحدة ال مريكية مع  1912الوالايت املتحدة عام 

 
 125/ص121.ص2011لثقافية العامة.اجلزء الثاين.املؤسسة الوطنية لالتصال.( فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.املوسوعة ا 27)  
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م، حيث نرش فهيا معظم 1929أ صدر جمةل " السمري" عام ،  نعمية جربان خليل جربان وميخائيل

يليا من الشعراء املهجريني  . م1957أ دابء املهجر، واس مترت يف الصدور حىت وفاة الشاعر عام  ا 

اذلين تفرغوا لل دب والصحافة، ويالحظ غلبة الاجتاه اال نساين عىل سائر أ شعاره، تذاكر  

بنة    /.امخلائل /اجلداول   /ترب وتراب    /املايض يليا أ بو مايض . تزوج دورويت دايب ا  ديوان ا 

جنيب دايب اذلي أ صدر جمةل "مرأ ة الغرب" يف الوالايت املتحدة وهل ثالث أ والد مه ريتشارد 

دوارد وروبرت                         .                                                                                          وا 

يليا أ بو مايض الش                (28)اعر املهجري اذلي أ سامه بعض النقاد بشاعر التفاؤل املقدمـة :ا 

نلتقي معه هنا يف دراسة لقصيدته اليت تبعث التفاؤل والسعادة, وتربز شيئا من جامل ادلنيا 

جند هذه القصيدة حتمل ،الصفاءاملرشق. فهيي قد خاطبت النفس البرشية بشلك فيه من النقاء و 

كام هائال من الروح العالية عند الشاعر , فهو قد جعل املتلقي يعيش يف حبر السعادة بشلك 

يليا أ اب  مقنع ورائع . مايض  ا ن اخلطاب الشعري بشلك عام البد أ ن حيوي عىل مقصد ما , فنجد ا 

فائال , واحلزين سعيد ا, قد وحض مقصده وابن , وذكل حني جعل اليائس مت ةيف هذه القصيد

                      جبمل مرتاكبة , وحوار شعري ابرع .                                                              

يقاعيا سهالالش   أ ثر: ويتـس توى الص  امل  يوافق أ جواء القصيدة، ويتالءم مع ال جواء  اعر  حبرا ا 

ل بتفاعيهل املتالحقة )مكل امجلال من البحور الاكمل()متفاعلن الاكمالن فس ية دليه وهو حبر 

ال ــق.قال :تناسب ذكل البحر مع املوضوع اذلي أ نشأ  من أ جهل القصيدةمتفاعلن متفاعلن( ،حيث ي 

                                                                           ام !  جهم يف الس  ا          قلت: ابتسم يكفي الت  ـمـهـ ج ـ ة ! وت ـبــ ئي ـ امء ك الس  

/0/0//0// /0//0  ///0//0         /0  /0//0  /0/0//0///0//0                                                     

ُمتََفاِعلُْن  ُمتََفـاِعـلُْن                                                                ُمْتَفا  ِعلُْن ُمــتََفا ِعلُْن    متفاعلن          ُمْتفـَــــاِعلُنْ 

ابق العريب الشعر حبور أ كرث من ( 29وحبر الاكمل) ،ويكرث به اال ضامر، كام يف البيت الس   اس تعامالا

يقاعيا صوتيا را)حتولت ُمتَفاعلن ا ىل مس تفعلن (. كام                                                                                                                             .                                                                                                                            ئعا جعل هذا البحر نظام ا 

ك اذلي قبهل فهيي)ِفْسَسَمْا /القاف  اكن اذلي يليه ا ىل املتحر  ا أ خر ساكن ا ىل الس  د بأ ّن  ( 0//0ية: حتد 

 
 .246/247.ص2/1986(ايليا أ بو مايض. يف النقد وال دب.دار الكتاب اللبناين.بريوت.اجلزء الرابع.ط 28)  

اا وحديثاا، وهو حبٌر ُأحاديُّ الت فعيةِل يرتكُز بناؤه عىل تَكراِر )ُمَتَفاعِ  29)      ، قدمي لُْن ( الاكمل من أ كرث حبور الشعر العريب اس تعامالا

ُك ه0//0/// ك الث اين من الت فعيةل( والث اين املُتحر  و )الت اء(، وحني (. هذه الت فعيةل ال يت يطرُأ علهيا :ُزحاف اال ضامر )تسكنُي احلرف املُتحر 

 (.واليت تسعها مس تفعلن.0//0/0يُسك ْن تكون الت فعيةل )ُمْتَفاِعلُْن /
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                                       .                                                      وأ ما الروي فهو حرف املمي املفتوحة املوصوةل مبد  دامع للقافية حيث يزيد من موس يقى النص 

ينضاف ا ىل املوس يقى اخلارجية موس يقى داخلية مضمرة ترتمجها نوعية احلروف اخملتارة ذات -*

وتية   اد مم ا يذكران بس ينية البحرتي( ،واملقاطع الص  ني والص  اجلرس  املوس يقي )كرثة حروف الس 

ه،خاصة قوهل)قال/ قلت املتجانسة،زايدة عىل لزوم الت كرار املكث ف، فقد همين عىل الشاعر بأ نواع

                                                                                         ابتسم(                                    

القصيدة حتمل شيئا من  , ل ن   ويت واملوس يقيهذا الاختيار الص  اعر قد أ جاد يف وأ عتقد أ ن الش  

                                                               ال صوات اليت اس تخدهما سهةل وواحضة .                                                                                           فاؤل,جفعل جل  عادة والت  قمي الس  

رية هميلكة عىل ركنني تركيبيني هام صوت كييب: يهتندس بناء القصيدة عىل ثنائية حوااملس توى الرت  

لها الشاعر  وتني تنشأ  فلسفة اكمةل يتوس  اعر )قلت( وصوت اخملاطب) قال(  ومع هذين الص  الش 

واب عىل  ،والص  لمترير رساةل انتصار ال مل عىل ال مل ،واحلق عىل الباطل ،واخلري عىل الرش  

ا عىل لك  املفاهمي اال جيابية،ل   اعر تؤمن مببداخلطأ ...وهمل  جر  " احلق  واخلري  أ  ن  مدرسة الش 

وامجلال" وال أ دل  عىل ذكل من ثباته عىل عبارة "قلت ابتسم" اليت غدت ش به الزمة عىل طول 

القصيدة.                                                                                                 

عرية قة ا  : مس توى الل غة الش  ومانسني، يزنلون ابلل غة حنو الر  يليا أ بو مايض كلك  شعراء املهجر الر 

والعذوبة ويعدلون عن الوعورة ودواليب الت لك ف.                                                                  

ره حقول الل غة من دالةل وفق أ روقة املعاين  قارئ القصيدة ال جيد عرسا يف الت جاوب مع ما تصد 

                                                                                                                                         ال تية:

( وقد أ فرط الشاعر جوم هب , والن  امء , والش  الس   :)قوهل تشمهل املفردات يف  َل لفَ ما يتعل ق اب -*

ر  امء وجنوهما وشههبا مم ا يفرس  عوزه الن فيس ا ىل الفضاء ال رحب رغبة يف الت حر  يف ذكر لفظ الس 

عادةو  بداع عادة , لس  افاقد المراده من ذكل جعل احلزين  لعل  , و حبثا عن الس  يتدب ر جامل ا 

                                                 .                                                                                                                            من تعاسة به مير  ينىس ما و  ، فينشغلامء وما فهيا من النجوم والشهب يتفكر يف الس  اخلالق،و 

م , والعدى , وال عداء , واحِلمى , ادلم , والقتل , واجلر )مثل قوهل : واملوت: حلرباب م يتعل ق -*

                                                                                                                                                                               وقد غطى هذا املعجم اخملاوف اخملتلفة اليت تنغ ص عىل اال نسان حياته..(وخترس, ووجل

ه موضوعها وماكن اال حاةل عىل فهو املعجم املرجعي يف القصيدة , أ ي أ ن   (30)معجم السعادة-*

 
يليا أ بو مايض. يف الن قد وال دب.دار الكتاب اللبناين.بريوت.اجلزء الرابع.ط 30)    .248/249.ص.2/1986( ا 
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أ حداهثا , وهو فضاؤها احلقيقي .فنجد اللكامت اليت دلت عىل ذكل يف قوهل :ابتسم , اطرب , 

نسانللك   الابتسامةيريد  ن هل   " "ابتسم ر ذكل كثريا وخاصة لكمةد كر  وقالبشاشة , احضك   .                                                                              ا 

ومقارنة مع معجم  . (جارة , ودرمه , ومغمن , وخترسالت  )قوهل : ب ايت:عرب  عنهاملاد ما خيص   -*

لبية،وك ن  الشاعر يقمي شالك  اعر بدا جمحفا وحشيحا جتاه املفاهمي املادية والس  ن  الش  السعادة فا 

حواراي أ خر زايدة عىل احلوار اذلي انترص فيه عىل خصمه،يريد أ ن ينترص للقمي ضد املادايت 

                                     أ يضا.                                                         

أ فضل طريقة لتوصيل فكرة ما يف اخلطاب العادي , يه طريقة  ذلكل أ ثر أ سلوب احلوار، ل ن  

قناع كبري  .                                                       احلوار الهادف فهو جيعل املعارض يقتنع بشلك رسيع بل اب 

ليل، ةقو  : ةمن جامليات القصيد-* ز ابحلمكة وادل  وروعة س بك هذا احلوار  ال داء احلجايج املعز 

مثل قوهل :   :دررا من احلمكة  املعارض يتلق ى رف ال خراعر قد جعل الط  عري امجليل , فالش  الش  

                                                                                                                                                                                ء( .فاش  ال ال و ءاال ادل  ما أ نت جالب ( ) با املترصما يرجع ال سف الص  )لن 

اعر قد جعل فأ سلوب اخلطاب والغيبة :   من جامليات القصيدة: -* ا اخلطاب الش  لفرد واحد موّج 

ه ر أ ن اخلطابيتصو   متلق أ و قارئ لك   وهذا جيعل                                                                                                            .                                                                                          هل خشصيا  موج 

فتة للن ظر) من أ ساليب الرت كيب  -* ومس تفز  غايته  اس تخدم أ سلوب الاس تفهام بشلك واحض  الال 

أ م أ نت ؟ربم درهام أ تُراك تغمن ابلت  جر  املتلق ي ا ىل اال قرار ابحلقيقة ومن مث  الاقتناع، الحظ قوهل )

اعر خترس ابلبشاشة مغامن ؟ ذا سل منا أ ن  غرض الاس تفهام هنا هو الن في،فقد حق ق الش  ( فا 

                                                                                                                                                                                                مطلبه.

اليل:                                                                                       *املس توى ادل 

بيعة وعنارصها مثل) ة املت صةل ابلط  ور البيانية ،خاص  يليا شاعر ابرع يف رمس الص   امءالس  *اخليال: ا 

نسان حزين ،وحذفه وأ بقى عىل صفة من صفاته )كئيبة(  عىل سبيل   (  ش ب هكئيبة امء اب  الس 

                                                                                                                             الاس تعارة املكنية.. ويه يف الوقت نفسه كناية عن القنوط واليأ س.                                                                

                                                                             قول الشاعر يف البيت الثالث :ي

                                                                       اليت اكنت ساميئ يف الهوى   صارت لنفيس يف الغرام جــهامن : قال

امء،ويف جعزه يش هبها جبهمن   مثل املسافر اكد  :قوهل .ويف  يف صدر البيت تشبيه الشاعر حبيبته ابلس 

نسان يقتل ،وحف املش به به اال نسان  ش به، اميقتهل الـــظ   مأ  وهو يشء معنوي اب  الشاعر الظ 

مكنية.                                                                                         )يقتل( فهيي اس تعارة وترك صفة من صفاته

                                                                                                                 .                                                                                    ىجهب تضحك و ادل  فا ن الش   ويف قوهل:
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نسان يضحك وحذفه،وترك صفة )تضحك( عىل سبيل الاس تعارة  اعر الشهب اب  ش به الش 

                             املكنية.                                                                                                           

ى  ومانيس ابلبديع املتلك ف كثريا ،ولكن  نظام اخلطاب القامئ عىل احلوار،غذ  عر الر  ال هيمت  الش 

اي اس توجب معجام مفرداتيا يقوم  عىل الل فظ ونقيضه: مثل الطبا )قال/قلت(   قرصاعا ثنائيا ضد 

لن /حيا ابتسم ) (معدم يذهب  /يأ يت) (خترس /تغمن ) (صارت/اكنت ),  (بدت/تعرضت  ),

                                                                                                                .( تبتسام

يليا أ اب مايض يف قصيدته قد أ جاد يف س بك هذا احلوار الر   : اخلـاتـمة   املش متل عىل احلمكة  ائعجند ا 

قناع  من وكثريواحلجاج  قناع و امجلال , و قد حقق الش  ل ن غاية الش  ،اال  عر اعر امحلل عىل اال 

ليه" اخلري واحلق  وامجلال"  مبدأ  ساميا طاملا دعا ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2حصة تطبيق  أدب حديث 
                                                              منوذج الّتجديد الّشعري يف املغرب.                                                                                            

 (إرادة احلياةأبو القاسم الّشايب ) 
ذا عُب  ا  ــا الشـّـ                                                                     القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــال     *  ةاحليــا أ راد يوما

                                                   ينكســـرْ  أ ن   للقيـّـد  بــــد   وال     *     ينجـّـيل أ ن لليـّـل بــــد   وال

ـــرَ *      احليـاة شـْوُق  يعانْقـه لــم ومــن هــا   فــي تبخ  ِ                                                                              واندثــرْ  جو 
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                                                        املسـّـترتْ   روُُحـّـا  وحـّـدثين  *      الاكئنــاُت  لــيَ  قــالت  كـّـذكل

يُ  ودمــدمتِ  ِ                                                               الشـجرْ  وحتـت  اجلبــال وفــوق* الِفجـاج    بيــن الــر 

ذا لــى طمحــُت  مـّـا ا                                                         احلـذرْ  ونِسـيت , املُنــى ركــبُت *       غايــة   ا 

ـعاب وعــورَ  أ ختوف ولــم                                           املسـّـتعرْ    الل َهـّـب  ُكب ـّـَة  وال*       الش ِ

                                                   احلــفرْ  بيــن ادلهــر أ بـَـدَ  يعش*        اجلبال صعود حيب  ال ومن

ــْت                                           أ َخـرْ  ريـاحٌ  بصـدري وجض ــت  *الشـباب    دمــاءُ  بقلبــي فعج 

                                                    املطر ووقع  الرعود وقصف*       الرايح لعزف أ صغـي وأ طـرقُت 

                                        ؟ البرش تكرهني هل أ يم اي: ُت * تساءل   ملا ال رض لـي وقـالت 

                                           اخلــطرْ  ركــوَب  يســتلُّ  ومــن*الطمـوح  أ هـلَ  النـاس فـي ُأبــارك

                                                    احلَجــرْ  عيِش  بــالعيِْش  ويقنـّـع *    الزمـانَ  مياشــي ال مــن وأ لْعــنُ 

                                            املندثر  املَي ت   وحيــتقر  *       احليـاة حيـبُّ  حـي   الكــونُ  هــو

                                                           الزهـرْ  مْيــَت  يلثــم النحــلُ  وال* الطيـور مْيـَت  حيـضن ال فْـق فـال

ؤوم قلِبــي أ ُمومــةُ  ولــوال ت*         الــر                           احلفر                                تل امليت  عن لفر 

                                                    املنتِصـرْ  العــدم لعنــة ِمــن ة*       احليـا تُشــقه لــم ملــن فــويلٌ 

                                                والضجـــرْ  ابل ســـى مثق لـّـة  *       اخلـريف ليـايل مـن ليلــة وفــي

جـى سـأ لُت                                                         ؟ العمــرْ  ربيــعَ   أ ذبلتــه ملـّـا*  احليـاةُ  تُعيـد هـل:  ادلُّ

ْ   ولــم  *    الظــالم شــفاه تتكـّـمل   فلـّـم ــَحرْ  عــذارى تــرتَّن                                                  الس 

ة   فــي الغــاُب  لــيَ  وقــال                                                   الوتــرْ  خــْفق  مثــل ُمَحب بـَّـة     *    رقـ 

                                                   املطــرْ  شــتاء   الثلــوج شــتاء*    الضبـاب شــتاء الشــتاءُ  جيــئ

ـحرُ  فينطفــئُ                                                       المثـرْ  وسـحرُ  الزهــورِ  وســحرُ *الغصـونِ  سـحرُ   الس ِ

                                                             واندثــرْ    همجــة   فـــي  تـّـأ ل ق *         بــديع   كُحــمْل   اجلــميعُ  ويفنــى

لَْت    التــي, البــذورُ  وتبقــى ــر   ذخــريةَ   *  ُحـم ِ                                                               غـَـرَبْ , جــميل   مُعْ

                                                            المثـرْ   وَطعـمِ  ورِ الزهــ وِعْطــرِ      *   الطيـــورِ  بأ غـّـاين وحاملـّـةا 

                                            ُسـِحرْ  قـد  حـامل   هيكـل   فــي ُس *    املقـّـد   احليـّـاةِ  نشـّـيدُ  ورن  

                                      الظَفــرْ  وُروحُ  احليــاةِ  لهيـّـُب *  الطمـوحَ  أ ن  :  الكـون فــي وأ عِْلــنَ 

ذا  القــدر يســتجيبَ  أ نْ  بــد   فــال*    النفــوُس  للحيـّـاةِ  طمحـّـْت  ا 
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ايب يف يوم ودل أ بو القامس الش  ( وقد 31ميث ل أ حد أ برز أ عالم جامعة أ بوللو)اعر:تعريف الش   -*

ابية ضوايح م  يف1909فرباير عام ال ربعاء يف الرابع والعرشين من  ــ منطقة توزرمدينة  الش 

اكن  ،ووسط هذه الطبيعة اخلال بة نشأ  أ بو القامس،يف تونس حباها هللا جامال وفتنة وحسرا رائعا

القلب منذ نشأ ته وأ نه اكن يشكو انتفاخاا وتفتحاا يف قلبه ولكن حالته ازدادت مبرض يف مصاابا 

اكن يف ال صل ضعيف البنية   ودة مهنا التطور الطبيعي للمرض ، تعد  بعوامل م  ،سوءاا فامي بعد

يتونة. ومهنا  ة يف مدارس السكىن التابعة للز  الب عام  يئة اليت اكنت حتيط ابلط  ومهنا ال حوال الس  

                                                                            غرية . دمة اليت تلقاها مبوت حمبوبته الص  الص  

أ ه اي قليب !   )ياحة،ق اجلبال والس   ايب بنصيحة ال طباء ا ال برتك اجلري والقفز وتسل  مل يأ متر الش  

( "فتك به 32) ( أ نت مبعث أ اليم ومس تودع أ حزاين وأ نت ظلمة ال ىس اليت تطغى عىل حيايت 

ثر حياة قصرية تبلغ   1934وأ سلمه للموت بعد رحةل عناء وشقاء مع احلياة،وذكل يف عام  املرض، ا 

مان"                                                                               فهو من شعراء العمر القصري.ربع قرن فقط من الز 

م يف فرت  ال  أ ن ه قد  مغ من العمر القصري ا  ويلوعىل الر  ،فمل   ة وجزية ما يقدمه الكبار يف الوقت الط 

ة ما شاءت هل طاقته)  ( فاكن 33مينعه مرضه من املشاركة يف ال نشطة ال دبية والث قافية واحلياة العام 

بان املسلمني،ومساهام يف تأ سيس الن ادي ال ديب...واس تطاع نرش ثالثني قصيدة   را مجلعية الش   مقر 

اب:ال دب الت ونيس يف القرن الرابع عرش الهجري.                                                        من أ شعاره يف مجموعة من كت

ه":                                                                                      ...هكذا خاطب يف قصيدته "ابن أ م 

ا كنور  حى يف سامه.                                                                       خلقت طليقا كطيف الن س مي   وحر  الض 

ري أ ين اندفعت        وتشدو مبا شاء ويح اال هل  د اكلط            (.                                                                                                              34(تغر 

عر هو لك  يشء...هو املعادل لهذه احلياة -* القارئ ومن خالل القصيدة أ مام شاعر يؤمن  أ ن  الش 

...بل هو احلياة نفسها بلك  ما فهيا من باكء وابتسام  وحزن وسعادة ورساب وحقيقة..وش باب 

                                              وطفوةل.                                                                   

ايب القامس املناس بة:أ بو-*  من ويه أ يدينا بني اليت قصيدتهاش هتر ب  اخلادل احلر تونس طائر:  الش 

 اذلي يصلح املتقارب حبر وأ ثر لها ، 1933 س نة سبمترب نظمها شهر  " احلياة أ غاين " ديوانه

 
 .19( ا حسان عباس.اجتاهات  الشعر العريب املعارص.ص31)     

 .73.ص1/1999يمل.شعراء العمر القصري)الشعراء املعارصون( أ وراق رشقية للطباعة والنرش.طأ محد سو  (  32)   

 .75أ محد سويمل.شعراء العمر القصري)الشعراء املعارصون(.ص ( 33)    

 .206.ص.1/2006( أ محد محمد عبد الهادي.أ بو القامس الشايب.أ غاين احلياة.دراسة وتعليق.مكتبة ال داب.القاهرة.ط 34)   
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د الطويةل اليت  القصيدة أ بيات يف وجيل   ظاهر وهذا ، اجلياشة العواطف عن والت عبري للرس 

 ،أ وردانها خمترصة قدر اال ماكن.

ايباملضامني: -*  الوعي نرش عىل حريصا فاكن ، الكرمية واحلياة الث ورة مبادئ ل جل عاش الش 

م ، وطنه أ بناء بني الوطنية والقمي  ، والتخل ف اجلهل وضد ، املس تدمر ضد   الث ورة عىل وحّث 

رادة " وقصيدته   الشاعر خشصية فيه تتجىل   عريض وعنوان يح مثال ا ال يه ما " احلياة ا 

ايب  -*                  . الثائرة الطموحة رادة احلياة" للش  حظي ــ يف اعتقادي ــ مطلع قصيدة "ا 

لهيا شاعر يف س ن ه قط،ال عند املتقدمني ،وال عند  احملدثني ،ملا حيفل بشهرة اس تثنائية مل يس بقه ا 

رادة صائبة،وجرأ ة  به هذا املطلع من حمكة ابلغة،وما يطفح به من عقيدة انصعة،ورغبة جاحمة،وا 

عارمة ،ورؤية سائدة ....لك  ذكل والفىت ابن ربع قرن ليس أ كرث،فقد جس  نبض احلياة،وفَِقَه 

ن مبكرا ا ىل أ رسارها،وفهم منطقها،فصاغ بنجاح بندا مركز رادة احلياة"                                                                            أ سلوهبا،وتفط   اي عنوانه"ا 

ذا  ـّـعُب  ا  ــا الش                                                               القــدرْ  يســتجيب  أ ن بــد   فــال*    احليــاة أ راد يوما

ينكســـْر                                                     أ ن للقيـّـد   بــــد   وال *       ينجـّـيل أ ن لل يـّـل بــــد   وال

اعر يفتتح -* هرة قصيدته أ كس با هبذين البيتني اللين  قصيدته الش  يت و  الش  هر أ بد بقي ما الص   ادل 

ىل تونس يف الاس تعامر منذ الث وار به تغىن   حيث  ، يندثر ومل                                       . هذا يومنا وا 

ر الشاعر يربط-* رادهتا بعزميهتا وجناهتا أ مة أ ي حتر  ميان يلزمه الت غيري هذا الت غيري، يف وا   ويقني ا 

ن: ‘  تعاىل قوهل عىل ينطبق هنا القدر مفهوم وك ن ، ودعاء وا حىت   بقوم ما يغري ال هللا ا   ما يغري 

اعر يظهر بعدها-*(  11 الرعد)بأ نفسهم بيعة هلمسات ويصغي الاكئنات خياطب  حكامي الش   اليت ، الط 

عي والت فاؤل ال مل ا ىل تدعو بيب  دور فلعب  (35)  ال مة أ جماد اس تعادة ا ىل والس   املشخ ص الط 

اء واء العالج وصف نفسه الوقت  ويف لدل   قبل القلوب يالمس عاطفي أ سلوب وهذا ، وادل 

اعر فعل مثلام ، العقول يليا الش  ت معنا متاما قصيدته يف مايض أ بو ا                                                                                          . ابتسم اليت مر 

بيعة،مفادها"ش تاء -* "يفلح يف من أ مال حيمل وربيع  يأ سا حيمل يف حماورة ذكية مع عنارص الط 

  ش تاء يعقبه كئيب  جاف شعبه،فهيي كخريف يعيشها اليت احلياة تصوير يف خالل معلية ا سقاط

.                                                                                           املس تدمر به ويقصد شديد ابرد

اعر أ  ومعال مببد-*  يف فيحىي والقهر املعاانة رمح من ال مل  من شعاع انبثاق الت فاؤل يرتق ب الش 

 
 .78.ص1/1999أ محد سويمل.شعراء العمر القصري)الشعراء املعارصون( أ وراق رشقية للطباعة والنرش.ط ( 35)    
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 أ جماد حييون اذلين الث وار من جديد جيل بت فين  ، العارمة ال مطار س يول  طمرهتا اليت البذور

ة ما   ويأ لكك العاصف املش تعل( لها ويعيدون ، ال م  يل س يل ادل  .   حريهتا،)س يجرفك الس  

اعر أ ان بني داخيل رصاع حيدث ذكل وخالل   عىل تقوم كرمية حبياة حمل فلطاملا  ، وذكرايته الش 

د فقد املس تعمر ظالم بوجود لكن ، والكرامة والعدل احلري ة لها ال حالم هذه جاملية بد   ا ىل وحو 

اعر مرض زادها ، شديدة وأ الم كوابيس  . الت شاؤم من هباةل أ حاطه اذلي الش 

بيعة ومباجه -* ىل جامل الط  ايب حبرقة واصفا ظمأ ه  ا ىل معاين الن ور والظل  والينابيع وا  يعرب  الش 

ة ل طايب  احلياة،فقد مل  القنوط ومقت حياة اليأ س .                                 الوجود       ويصف بصدق حاجته امللح 

رادة-* اعر، أ عامق من انبعة حياة قصيدة ا   وتلخ ص مواقفه وتربز مبادئه ،وتظهر ا خالصه الش 

مغ وشعبه،وقوميته، لوطنه ك ، وال مل دلية  الت شاؤم رصاع من فبالر   متأ كد أ ن ه ا ال ، واليقني الش 

 تس تطيع  لن و ، والقدم ال صاةل يف وضارب راخس شعبه اترخي ل ن ، ويعلو ينترص  دامئا ال صل أ ن

غ عامتة ليةل يف تئده أ ن الاس تعامر يد اة:                                                                 ، وذلكل يقول يف قصيدة ا ىل الط 

الم      حب هول الظ  ايح(.)ففي ال فق الر  عود وعصف الر    وقصف الر 

ن   اعر فا   ، تكرس ال عصا وامجلع  ، بأ مكهل شعب  قضي ة القضي ة الكربى،ل ن   اليقظة ينتظر الش 

ة والوحدة                                                                               . املس تدمر كيد خييب  تقهر،وعلهيا ال قو 

اية خي -* اعر لصيف الهن  ة أ ي ة أ ن  جمدا ىل  املتشب ث ابل مل الش  هما وطبيعة ، أ م  رادة يه ، تقد   ا 

مل عىل والث ورة الت حرر يف قوي ة عيف واخلانع س تلعنه ال جيال  والاس تعباد الظ  ،وأ ن  املتخل ف و الض 

    القادمة واحلارضة.                                                                                                            

د يف لك  حني ،وحي -* رادة احلياة " نص  شعري مضن البقاء وراح يتجد  ىي يف خلود القصيدة: "ا 

،وال ينىس القارئ ما  ة،أ و تزيغ عن طريق احلق  ة "تونس" عن اجلاد  لك  منعرج خطري حتيد فيه أ م 

رادة احلياة" ،ل ن   بيع العريب يوم خرج الت وانسة عن بكرة أ بهيم ينشدون "ا  ة يف الر  عاش ته  ال م 

 تعسف للك لن ابذينالكرمي،ا والعيش لل مل ال حرار،الن اشدين الث ائرين قلوب يف القصيدة طبعت 

ا ولعمري ، واستبداد ومقع  ّن   بليغة حبمكة للمس تقبل،وانهتت  ومنه ابحلارض املايض وصلت  لقصيدة ا 

عب ورغبته يف مرهونة القدر اس تجابة أ ن   ويه رادة الش                                                                 . احلياة اب 

ذا القــدر.                                                   يســتجيبَ  أ نْ  بــد   فــال*    الن فــوُس  للحيـّـاةِ  طمحـّـْت  ا 

ايب"عن  العطاء  حياة اكنت  ا ىل احلياة ،مفعه تدعو قصيدة لكن ه ترك وراءه احلياة فقد رحل الش 

امئ د ادل  لهام املتجد  بداع ماكمن جف ر اذلي يعد  مصدر ا   يف املعارصة ال دبية احلركة أ ثرت ليتا اال 

تونس.                                                                                                          
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عر  -* ومانس ية اليت اكن أ حد أ برز أ عضاهئا،واليت متيل ابلش  ايب خصائص جامعة أ بولل و الر  مجع الش 

بيعة وتت خذها أ نيسا، وختتار من الل غة أ لطفها وأ رق ها وأ عذهبا، وترفع حنو  املوس يقى، وت لوذ ا ىل الط 

عة اال نسانية معتربة   ات،وتزنع الزن  ر، وتنترص لل حاسيس والعواطف وحب  اذل  شعار احلري ة والت حر 

بيعة،وقد  ال دب رساةل ختدم القمي املثىل وال خالق الفاضةل، وتس تلهم صورها من عنارص الط 

رادة احلياة"،اليت أ نشدها عىل حبر صاف غنايئ طروب،هو  َمثُلت هذه اخلصائص يف قصيدة "ا 

(                                                                                   36حبر املتقارب)

عب يوما أ راَد احليــــــاة         فال بد  أ ْن يس تجيب القدر         ذا الش                                                                                                           ا 

//0/0  / /0/0//0/0//00         //0/0//0 /0 //0/0//0                                                                                

                                                              ْن  فَُعولُْن فَُعْوْل          فَُعولُْن فَُعو لُْن  فَُعو لُْن فَُعْو                                                     فَُعو  لُْن  فَُعولُـ 

اكن اذلي يل  د من أ خر ساكن ا ىل الس  ك القافية : وبوصفها أ خر مقطع صويت،تتحد  يه ا ىل املتَحر 

ا يف لفظ)بَلْقَدْر  / ّن  اء،وهو من احلروف ( 0//0اذلي قبهل،فا  وي فقد اختار حرف الر  ا الر  . أ م 

ة مثل اجلهر،والت كرير والت فخمي.                                                                   مس ية وفيه من صفات القو          الش 

اع القامئ بني من املظاهر ال-* ية خدمت جي دا فكرة الرص  فتة للن ظر انبناء القصيدة عىل ثنائية ضد  ال 

ط اذلي  اعر،وذلكل قَِوَي اس تخدام أ سلوب الرش  ،واملتصارعة يف خدل الش  قوى اخلري وقوى الرش 

بب،هذا من ّجة ،ومن ّجة أ خرى اعر جلأ   يرهن النتيجة ابلس   لتصوير الت ضاد أ سلوب ا ىل الش 

:  أ لفاظه يف ظاهر وخطوب،وهذا أ هوال من يعرتهيا فامي الن فس تعانيه اذلي الاضطراب مدى

                                                                                ( . حتت  فوق/) و(  أ لعن / أ ابرك( )  املوت / احلياة( )  تذوي / تمنو)

 طويال.   ال انمل اليت عزفت علهيا مل تس متر  لقد اكن الفىت أ ةل موس يقية غري أ ن  

 

 
 تعريفُه: املُتقارُب حبٌر يرتكُز يف بنائِه عىل تَكرار )فَُعْولُْن( تل الت فعيةل ال يت يدخلها زحاُف القبض، وَزحاُف القبض: يعين (  36)    

اكن هنا هو )الن ون(، ذلا تُصبُح الت فعيةل بسقوط الن ون )فَُعوُل( غالبا.           ُسقوَط احلرِف  اكِن من الت فعيةل، واخلامس الس                                                                             اخلامِس الس 

ُ القَرص: وتعين  -1مالحظة:  ضت تفعيةل املتقارب ا ىل عةل  بُب  تعر  بب اخلفيف ال خرِي من الت فعيةل وتسكنَي ما قبهُل، والس  ُسقوَط أ خر الس 

ٌك، ذلا يَُسك ُن بعد حذف الن ون فتكون الت   فعيةل اخلفيُف ال خرُي هنا هو )لن( وأ خره )الن ون( وبسُقوِطها تبقى )ال الم( وهو حرٌف ُمتحر 

 )فَُعْوْل(.

ُ احلَ  -2 بِب اخلفيِف ال خرِي من الت فعيةل، وهو هنا )ال الم والن ون(، وبسقوط هذا تعرضت تفعيةل املتقارب ا ىل عةل  ذف: وتعين ُسقوَط الس 

عري. بب يبقى من الت فعيةِل )فَُعْو( كام يف أ خر البيت الش   الس 
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 3حصة تطبيق    أدب حديث   
                                                                                                  منوذج الّتجديد الّشعري يف املغرب.                                                                                            

 (37)ائري رمضان محوداعر اجلز للشّ  "ةاحلريّ "حتليل قصيدة 
 28بن سلامين بن قامس املزايب اجلزائري يف   اقد رمضان محوداعر الن  ودل الش  :اعرعريف ابلش  الت  

، يف مدينة)غرداية(، جوهرة اجلنوب اجلزائري، ترعرع يف بيئهتا احملافظة، فنشأ   1906، س نة أ كتوبر

 
(معر بن قينة.يف ال دب اجلزائري احلديث.اترخيا،وأ نواعا،وقضااي،وأ عالما.ديوان املطبوعات  37)    

 .77،78،79.ص2009جلزائر.اجلامعية.ا
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ه، قد بذلوا ارخيية أ ن جده وأ ابه وأ م  الت   رس من املعلوماتتي   اك برتاهثا، وتراهبا، ويبدو مم اممتس  

اكن ينتقل مع وادله بني والييت غرداية و غلزيان،حففظ القرأ ن قصارى ّجدمه يف تثقيف ودلمه،

فر ا ىل تونس مضن البعثات املزيابية،فدرس  الكرمي ومبادئ الل غتني العربية والفرنس ية،مث  تيرس  هل الس 

ة ثالث س نوات يف جامع الزيتونة واملدرسة اخلدلونية الن حو وال دب واملنطق والعلوم اال   سالمية ملد 

ومانيس تأ ثريه يف رمضان محود،فدعا ا ىل الت جديد يف  واملدرسة القرأ نية، واكن للمذهب ال ديب الر 

ل  فوىل  راجعا ا ىل اجلزائر. اكنت وفاته ليةل ال ربعاء 38ال دب العريب) نومفرب  26( مث أ صيب بداء الس 

هاب  ) 1929س نة                                                           ( .                                                 39وقد نعته جريدة الش 

بوغ، فاس تقامت داينته، وحسنت أ خالقه،وزرع يف نفسه فوق والن  أ مارات الت   أ رستهفيه  ت أ نس

ين ا، ولو ترامكت اخلطوب عيل فوق أ رضه ومس   ا مج  وطين حـب   :" أ حب  فاكن يقولحب الوطن 

 ين،فهو عني وأ ان نورها،وهووحيب   هملكه، أ بيك لكام شاك، أ حب   من العذاب أ لميه، فهو مليك وأ ان

اعر عددا من امل" صوت وأ ان صداها يف جمةل  "وادي  قاالتنرش الش 

هاب"و"البصائر"خلف كتااب بعنوان بذوراحلياة،وهل مجموعة قصصية عن حياته   مزياب"و"الش 

ة الفىت"ابغته ال جل فمل يمكل جزءها الثاين.                                                                                                          بعنوان"قص 

اعر يقول   :                                                                                            الش 

ا وهواهــا                                           لست أ ختار ما حييت سواهـّـا       ال تلمين يف حهب 

ليه          يه عيين وهمجيت ومضريي ن  رويح وما ا                                           فداهـــــا  ا 

ن                                                عالها كوكبا ساطعا بربج             معري حضية ل راهـّـا  ا 

                                         وشفايئ مسـمل بشقــــاهــا                 فهنــايئ مولك برضــاها 

                                        سامهـّـا  خير   تنطوي ال رض أ م        ا ن قليب يف عشقها ال يبالـي

                                       وقىض أ ن يـرد رويح صداهـّـا   قد قىض هللا أ ن تكون كصوت 

                                                               وعذاب العش يق شوب جنـّـاهـا       ا ن يف العشق رمحة وعذابـا 

                                                                                            ذنيب يف كون اصطفاهــا  لك         جهرتين من غري ذنب، ولكـن

                                      يف يد الوجد حمرقــا بلظــاهـا            يـــرا، قيدتين، وخلفتين أ س 

 
     .435.اجلزء ال ول.ص2002موسوعة الشعر اجلزائري.مجموعة أ ساتذة من جامعة منتوري.دار اجلزائر.    )38    (

("فقيد ال دب والهنوض،...قد اكن هذا الشاب ال ديب ركنا ركينا من أ راكن الهنضة ال دبية ابجلزائر ولو أ هملته ال ايم لاكن انبغهتا  39)     

 .107.ص1930يف ال دب مبعناه الصحيح" جريدة الشهاب.اجلزء الثاين اجملدل السادس .مارس
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                                                              من وداعــي، تعلقي برداهـّـا          فارقتين بال وداع، وخافــت 

                                                                                                                         بشحط نواهــــا عذبت همجيت،          تركتين، ومل تراع هيامــي،

                                                                                                                                                                بشقايئ، ما دمت أ بغي لقاهــــا            هكذا س نة احملبة تقضـــى

يه اي دهر!فارقن بقلـّـب حيمل                                                                                                              اخلطب، واهلموم سواهـّـا           ا 

                                                                                                                       أ جد فيك حمكة وانتباهــــــا           احمللق فوقـي هل !أ هيا الطائر

                                                                                                                    اهـّـا؟ حيمل الســـر للحبيب وج      أ ترى هل تكون مين رسـوال

                                                                                                                                  حني تأ يت دايرها وتراهـــــــا               بلغهنا مقاةل من صـّـديق 

                                                                                                               حيفظ الود والعهود فضــــــاها        الكئيب ما زال خــال ا ن ذاك

                                                                                                                      وصاال يكــــون فيه رضاهــــا               أ متىن بأ ن أ راها مفا أ حلـى

                                                                                                                              بسهام بني الضلــــوع رماهـّـا           اكد حيب لها يبدد جسمــي 

                                                                                                                    فعساها ترىث حلالـــي عسـّـاها       قل لها ما شهدت مين مجيعا 

اعران ماكان وزماان وتكوينا  * ايب يقع رمضان محود ،فيتقاطع الش  ليس بعيدا عن أ يب القامس الش 

ا ورومانس ية  وانامتء ا ىل امجلاعة ال دبية ذاهتا)جامعة أ بوللو( ويتقاطعان ظروفا اس تدمارية،  وتوّج 

العدو  فهيا واحد،ويتقاسامن املصري ذاته )املرض املزمن(،والعمر القصري أ يضا،فقد نصح ال طباء 

ايب كذكل ا  »رمضان ابالبتعاد عن لك  معل فكري وجسدي،كام نصحوا الش  ال  أ ن  املرض وضع حد  ا 

                                                                             (                                          40)   «حلياته

ويت العرويض:                                                                                                   -* املس توى الص 

                                                                                 حييت سواهـّـا ا ـار مـلست أ خت      وهواهــا  ا ـهـــ ين يف حب  ــتلم  ال

/0//0/0 /0 /0//0 ///0/0       /0/  /0/0/ /0  //0//  /0/0                                               

ـْـــــِعلُْن فـــَـِعاَلتُْن                                    فــَا ِعاَل                    تُْن   مس تفعلن فَِعاَلتُْن         فـَاِعــــاَلتُْن  ُمتَف

                                                                                                                  اي خفيفا خف ت بك احلراكت  فاعالتن مس تفعلن فاعالت.                                                                

يقاع حبر اخلفيف ) (                                                          41أ نشد رمضان مح ود قصيدته مضن ا 

ا القافية )َوْاَهْا /-* اكنان يه القافية » يه يف تعريف اخلليل(  واليت0/0أ م   البيت  من ال خريان الس 

 
 132.ص2010( محمد بوزواوي.موسوعة شعراء العرب.دار هومة للن رش والت وزيع. بوزريعة  اجلزائر.ط.40)  
املعروف أ ن  ال س باب أ خف من ال واتد، من جوزاته يف :مسي خفيفا خلف ته واخلف ة متأ تية من كرثة أ س بابه،ومن ( حبر اخلفيف    (41

اكن(فأ صبحت)فعالتن( و)مس تفعلن(أ صاهبا اخلنب)حذف الثاين الساكن(  البيت املتناول:فاعالتن أ صاهبا اخلنب)حذف الثاين الس 

 فأ صبحت)متفعلن(.
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اكن ماقبل حركة مع  بيهنام وما ل الس  اعر رمضان مح ود قد فنجد (42) «مهنام ال و   القافية الزتم الش 

عها لك ها،فمل القصيدة املوح دة عىل طول ويه محموةل يف  الوزن ذاته، الزتام مع  عرب مقاطعها ينو 

 داها، )واها، اللكامت يف أ واخر لك  ال بيات عىل نسق صويت واحد املقاطع ال خرية من أ واخر

  فاها،ظاها،داها،واها،قاها،واها،ابها، راها، انها، داها، قاها ماها، الها،

                                                                                 .جاها،راها،ضاها،ضاها،ماها،ساها(

يقاعا  كييب املتنامغ مع قت ا  ويت الرت  ال  أ ن  عالقة االئتالف الص  مغ من اختالف معاين اللكامت ا  وعىل الر 

اعر انفعاالت ا ظهار لك ها،هبدف القصيدة موضوع مع  واحدا منسجام  ومعاانة وعذاب شوق من الش 

ثر اة  و الفراق نتاجئ ا  اعر ل نثاه )لياله( العجائبية املسم  الهجران والبني اليت ترت بت عن افتقاد الش 

اعر د توظيف هذه )احلري ة(، وك ان  ابلش  مع ا يصطخب بداخهل من  الت نفيس املطلقة،بغية القافية يتعم 

ج  اء اضطراب، وما يتأ ج  أ عىل صوت ل هاته العنان، و  الكبت،ذلكل أ طلق بداخهل من غضب جر 

                                     رصخاته من بداية الن ص ا ىل ّنايته.                                                                                            

ان متالزمان متناغامن متواتران عىل فهيي صوتيا  مردوفة، قافيته ممدودة جعل رمضان مح ود-*  مد 

وت وينطلق الفم فهيام ينفتح مساحة طول القصيدة)واها( حيث   اليفصل و عىل حنو مضاعف، الص 

ال بيهنام ن ام يكشف املضاعف وهو)الهاء( ولعل  املد همموس ضعيف صامت  حرف ا   أ و عن نداء ا 

كوت عليه،وجند ذكل   وتعجب  اس تغاثة اعر فمل يعد يطيق الس  ع،وأ مل ،وغنب اس تتثقهل الش  وتوج 

نشائية مهنا صوت الن داء ا عنه بأ ساليب ا  ا)معرب  ائر أ هي  ائر لالس تغاثة(الط  به مث   والاستنجاد ابلط 

يه) الت عجب  أ سلوب                                   والت وجع.                     الت حرس معىن حتمل نفسها العبارة و( دهر اي ا 

ا حرف وي)الهاء( أ م  اعر الزتمه واحد فهو الر  عه، وهو طول عىل الش  همموس  حرف قصيدته،ومل ينو 

ائقة الن فس ية املعيشة، رخو عف يعرب  عن حاةل الهشاشة و منفتح ورد مواتيا للض  والانكسار  الض 

اعر                                                                                                              .دلى الش 

د اجلهات:                             -* ن  القصيدة مؤثثة بنظام موس يقي  متعد  زايدة عىل هذه اجلوانب ،فا 

وت: ال صوات تكرار-* اللية يف  تكوين يف وحدة أ صغر هو الص  يقاعية وادل  ته اال  اللكمة،لكن  همم 

الن فس ية املعرب  عهنا  واحلاةل احلروف نوعية هلام منطقهام القوي  بني وتالزم تالؤم غاية ال مهية،فمث ة
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ن   ال   دخائل دلى رمضان مح ود،وا  ات العامتة، ال يسرب أ غوار معانهيا ا  الن فس املظلمة،ودسائس اذل 

وترمجهتا ا ىل أ نغام  فة ذات القدرة عىل جس  نبض املشاعر املتوه جةنوع من احلروف امِلْكشا

حزينة،وطغيان حرف الهاء يف قصيدة رمضان محود يذكران هبمينة حرف الهاء يف قصيدة محمد العيد 

) أ نثاهام، ليالهام ( واحدة،ولكن لك  يغين  لياله عىل  )أ ين ليالي أ يهنا  حيل بيين وبيهنا( ولعل 

احلب(، ولفظة )احلب( اليت تكررت يف  مشلكة )احلرية( يف أ دب محود مبشلكة ارتبطت طريقته، 

نته عرشين مرة ، معق الشاعر من خاللها القضية، فهيي ليست ظاهرة فنية تفيد املتعة أ و أ كرث مدو 

والامتناع، بل يه أ معق من ذكل، ل ن ال صوات )ح، ب( متتاز ابلعمق، احلاء صوت خيرج من 

ويت من فظة اجلهاز الص  ل الفم، تس تغل الل  خره، والباء خيرج صوهتا من أ و  أ قىص احللق أ ي من أ  

ذا اكن ال دب" حب  " جماهل اجملمتع، فا ن بدايته ا ىل الشاعر من خالل عالقة  خطاب معقه، وا 

للمصلحة  دخل الوصوفيا بريئا  امطلق ب  احل جيعلمزي، معقه ادلاليل الر  ،خطاب هل ة ري  ابحل  ب  احل

خصية فيه ل الواقع ا ىل حملظل  هيتف ، و الش  به سرتشد ي  ،مجيل رومانيس هبذا احلب اذلي حيو 

،يف ظل  مبادئ احلق  واخلري سعادته  ،ويشق طريقه حنوتبعية لك  من  رحر  أ مته وشعبه ا ىل الت  

                                    وامجلال.                                                                     

اعر وحقهل -* ال مضري املتلك م العائد عىل الش  را اطرادا ،فهمين أ و  غلب عىل القصيدة صواتن تكر 

وخصوصياته )تلمين/عيين/همجيت/مضريي/رويح معري/هنايئ/شفايئ/قليب/رويح......( اخل واثنيا  

اعر( ا اء الش  ث عهنا)حو  ليت تسكن أ رجاء القصيدة وتت صل بأ سامئه وأ فعاهل، مضري اخملاطب أ و املتحد 

ا/هواها/سواها/فداها/أ راها/عالها/برضاها/شقاها/عشقها/صداها/جهرتين/  وحراكته،وسكناته)حهب 

ية عن عراك  داخيل  اصطفاها/قيدتين/خلفتين/فارقتين...اخل( وقد أ ابنت هذه البنية الث نائية الضد 

اعر مغالب ة نفس ية شاق ة جعلته يقر  ابلهزمية مضين،وّجد ّجيد دف ع الش 

ذ بتعذيب احملبوبة  بت همجيت...(ورمغ ذكل فهو يصرب وكن ه يتل  حملبوبته)قيدتين/فارقتين/تركتين/ عذ 

قا بلظاها/ عساها تريث حلايل(                                                                                د جسمي/حمر        هل)يبد 

ومانس ية يف قصيدته:                                                                                 -* مجع رمضان محود خصائص الر 

اعر -* ات( وعالقته ابجملمتع الفاضل اذلي تسوده العداةل . لعل سبب رفض الش  الاهامتم ابلفرد )اذل 

وهو بني أ حضان بين جدلته،ل ن ه يشعر ابالس تالب  لهذا الن وع من اجملمتع ا حساسه ابلغربة

،اذلي يكمت عليه أ نفاسه،وينغ ص عليه حياته فال يقدر عىل حتقيق  ،ويستثقل وجود ال خر احملتل 

أ حالمه،وهذا ما يفرس  توظيفه لكرثة مفردات القيد وال رس ) 

                                                               قيدتين/أ سريا/حمرقا/هيايم/شقايئ/اهلموم...(                          
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ومانس يني يف امجلال -* ن  القلب هل »العاطفة: جم د رمضان محود العاطفة بوصفها أ ساس فلسفة الر  ا 

ة به اعلموا أ ن  القلب هو اذلي يتلك م ويتهن د »(وتش ب ع مببادهئم يقول دي موس يه43)«أ فاكره اخلاص 

اعر ما أ دىم قلبه ،وأ ذوى روحه )44) «تب اليدويذوب حيث تك  قليب يف  ( وقد كتبت يد الش 

ن  ي( )عشقها ال يبالـ ( )س ن ة احملب ة تقيض د جسمــي لها يبد  حيب  ( )يف العشق رمحة وعذابـا ا 

بشقايئ( وليس أ بلغ يف لغة رمضان محود من ترصحيه بلفظ احلب  منذ بداية القصيدة)ال تلمين يف 

ر صفاهتا وضامئرها،ويس تجدي قارئه وخماطبه أ ال  يلومه  ا وهواها( وظل  هيذي بذكر أ نثاه،يكر  حهب 

لعذري   معذرة ولو أ نصفت مل تمل(                                                                عىل حب ه العذري لها عىل طريقة البوصريي)اي المئي يف الهوى ا

ال يف مصم(                                                    ن  احملب  عن العذ  )حم ضتين الن صح لكن لست أ مسعه  ا 

ا وهواها( مث يقول)لست   ةكون احلبيبتف أ ختار ما حييت سواها، فيقول رمضان)ال تلمين يف حهب 

املس يطرة عىل لك القصيدة، ملتبسة  العاطفة ال نثوية  واليت أ فرزت،من حوهلاحلقيقة الوحيدة  يه

رعاية  هبا روحه ا ىل هذا احلد   قعل  تت  ،ولهذاعين هل احلارض واملس تقبلت يتال ةاحلبيب ههذىل خلوف عاب

ق يصل ا ىل حد نا عالقة حب وحسب ، بل يه حاةل تعل  ة ه مل تعِد احلاةل العشقي  ،وعليه يةوحام

اة" حرية" ال نىث الغائبة احلارضة،و  اميهالت   وهذا ما يرشح بقاء   الغاية واملأ ل ليت صارتاابملسم 

اعر العاشق سعادة وشقاء،وكام ، حضورا وغيااب اكلظل اخطاه اتابعلياله، م عىل راحة  هراسا الش 

ا سكنت مفرداته ّن  رها بقوة.اةل عىل حاةل الوهل ادل   سكنته فا                                                                                   هبا،فكر 

بيعة فهو يف احلقيقة  -* عفاء: حني يلجأ  رمضان مح ود ا ىل الط  فقة عىل الض  اال حساس ابلغربة والش 

ه ا ىل  يفت ش عن نفسه،ويبحث عن ذاته املنصهرة فهيا،ا حساسا منه بظمل الواقع املعيش مم ا يضطر 

بيعة) كوكبا ساطعا ( )احمللق فوقـي رأ هيا الطائممارسة هروب نفيس للت خفي وراء عنارص الط 

(.                                                                                                 كوكبا ساطعا بعالهـــــا( )بعالهـــــا

ة وتسكن القصيدة بلك  حيثياهتا فهيي امللهمة  -* بيعة بقو  بيعة يف شعر رمضان مح ود:حتّض الط  الط 

بة،وذلكل يقول المارتني  وح املعذ  احة والاطمئنان للر  بيعة حتب ك وتدعوك ،أ لق ا »ويه فضاء الر  لط 

(                                                   45)«بنفسك يف أ حضاّنا املفتوحة دامئا ودعها تغمرك حبناّنا 

اعر مع ظاهرة احلب  بوصفها قمية روحية وغاية مثىل عليا،ذلكل أ ثر  -* احلب  وال مل: تعامل الش 

 
 35( محمد غنميي هالل .الرومانتيكية،ص 43)   
 54.م.ن.صمحمد غنميي هالل( (    44

 180( فايز ترحيين .ادلراما  ومذاهب ال دب .ص 45)   
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عر ا   ول بلغة الش  قة والعذوبة ،ومثل هذه املفاهمي متداوةل دلى خطاب اهلمس والزن  ىل الر 

ومانس يني فهذا بودلري يقول عن ال نىث عادة،والفرحة »الر  ا مالك متدث ر ابلس  ّن  ا 

ذ به هو ال خر،وربطوا بني 46)«وال ضواء (ويتجىل  اقرتان حب  ال نىث ابل م،مم ا دفعهم حلب ه والتل 

ة وال مل كام يرى ش يلجل (وذلكل ال  47)  «نينا تل اليت حتيك أ كرث املعاين حزانأ عذب أ غا»الل 

ا ال يبايل  تنطوي ال رض أ و خير  سامها( فمل يعد  ن  قليب يف حهب  يس تغرب املتلق ي حني يقرأ  محلود)ا 

امء عىل ال رض،ومن مث   جل هياب خطورة، أ و خيىش عىل نفسه أ ذى أ كرث من أ ن تنطبق الس  الر 

مغ مم ا الىق مهنا وياليق من هانت عليه لك  العذاابت اليت  تقع دون تل الاكرثة العظمى،فعىل الر 

اعر يس تعذب هذه املعاانة ،ويصرب عيل  بت همجيت(غري أ ن  الش  ويالت )قي دتين/فارقتين/تركتين/عذ 

ال  كيف يتجاوز لها عن لك  أ لوان الت عذيب،ويزيدا قائال)   ،وا  ذ ابحلب   أ متىن  أ ذاها، وهذا مظهر الت ل 

(.                                                    وصاال يكــــون فيه رضاهــــا    أ راها مفا أ حلـى بأ ن

اعر يف      -* عر،دليل كفاءة واقتدار دلى الش  مز يف الش  مز:القدرة عىل الت عاطي مع الر  اس تخدام الر 

مداد القصيدة احلديثة مبو  رد نوعي  جديد يفتح عىل القصيدة اس تلهام َمِعني ال ينضب هل بريق يف ا 

نسانية اخملتلفة،ويبتعد هبا عن الوضوح واملبارشة،ويفتح أ مام القارئ ّمك   بروافد الث قافة واملعارف اال 

ريق ممه دا أ مامه لزتويد قصائده حبموالت معرفية  من اال حياءات،وقد وجد رمضان محود الط 

موز وتأ ويل دالالهتا،ولوال أ ن  رمزية،تلميحا ا ىل ما يريده،مراهنا عىل حذاقة ال قارئ يف فك  شفرة الر 

ه حنو قصيدة غزلية موضوعها املرأ ة،ل ن ه  رمضان محود عنون قصيدته"احلري ة" لغالط القارئ ووّج 

ائد.                                                                                                                                فعال أ فلح يف مللمة قاموس غزيل أ نثوي ملناجاة حمبوبته املتعالية ذات الكربايء الز 

ومانس يني،ومرسى -* ومانيس املثايل هو ممكن سعادة الر  عامل اخليال وال حالم: هذا الفضاء الر 

رمه، وهمبط وحهيم، وملجأ  ممارسة أ حالهمم،وحتقيق سعادهتم،وذلكل يرى جرار دي   Jirarانفالحتر 

de nerval)ومانس يني مملكة جمهوةل يصل عربها ا ىل عامل  »( أ ن  احلمل واخليال اكن يعتقد عند الر 

اب مل جيد من الوقت ما حيق ق فيه حلام،ومل ميههل ال جل 48املثل) ن  شاعران الش  ( وعىل أ ي ة حال فا 

اعر »ة" فقدفرصة ليسعد ابس تقالل وطنه ،وينعم يوما واحدا بصحبة حمبوبته"احلري عرف الش 

عراء اذلين ماتوا قبل سن  الث الثني  فات مهنا أ ن ه من الش  رمضان محود جبمةل من اخلصائص والص 

 
براهمي عبد الرمحن.ال دب املقارن بني النظرية والتطبيق.ط 46)      .41.ص2000،الرشكة املرصية للنرش،لوجنامن.مرص.1( ا 

 .26( محمد سالم زغلول،النقد ال ديب احلديث أ صوهل واجتاهات رواده،دط،منشأ ة املعارف،الاسكندرية،ص 47)    

 180(  فايز ترحيين .ادلراما  ومذاهب ال دب .ص 48)    
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-(                                                      *49)«ومهنا أ ن ه اكن من الوطنيني اجلريئني

عرية دلى رمضان مح   :ويال نث القاموس الغزيل ود لغة مفعمة بطعم ال نىث،تشع  غزال نقيا الل غة الش 

ض لل وصاف  عراء العذريني،فال تشوهبا لغة اجلسد وال تتعر  صافيا طاهرا تذك ران بلغة الش 

ا اكنت حم ية،ولكهن  ومانس ية املغري ةوجداني  اكر  احلس   خصوبة و عنرص فال نىث للمتلقي، ا ممزوجا ابلر 

وذلكل ليس من احلمكة أ ن يغي ب ، وعطاء ومناء وتاكثر واس مترار الن سل سعادة ووجود وفرح

اعر أ نثاه عن أ ي  سطر من أ سطر القصيدة،بل  بعدد أ سطرها وزايدة،يف رت يف القصيدة تكر  الش 

نبيةل عرب  عن قمي شعورية ييف مثل هذا املقام  عجم الغزيل ال نثوي، فامل متهنا،حشوها وقوافهيا

لهيا مفا عبري هبا يعلو العمل ال ديب عىل التعبري املبارش ا ىل الت   و همي الوطنية والن ضال،،تتسل ل ا 

الةل،مزي اذلي يرثي املعىنالر    جاملية لق قامي أ سلوبية وفنيةة،وخييوخيصب طاقته الفن   ،ويغين ادل 

عرية. صوصللن                                                                                                                         الش 

عري  -* عرية: وموازاة مع احلديث عن اجلانب الفين  امجلايل،نشري ا ىل أ لية الت شكيل الش  ورة الش  الص 

بداع،فهيي كام يراها برانرد شودلى رمضان محود  ورة من أ مه  عنارص اال  اس تحضار مشهد  »،فالص 

بيعة أ و من  حقيقة  ا ا جامال ربط الاهزتازات العاطفية  اليت يريد الفن ان أ ن من الط  ّن  اال نسان ،ا 

ىل املعروف  ،وا  ها يف حماوةل منافسة ال ش ياء،ويه نداء ا ىل  العام من أ جل اال حساس ابخلاص  يودل 

ء املس تكشف العالقة اجلديدة بني ال ش ياء،اليت يه عبارة عن  من أ جل أ ن تربز يف مفاتن اليش 

بداع نفيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (                            50)«ا 

                                                                                                                          (كوكبا ساطعا بربج عالها  ا ن معري حضية ل راها ): يقول رمضان محود وهو خيتار حلبيبته صورة 

ر ي، وأ ضفى الشاعر "احلرية "، لقد ش به اختيار موفق من منظور أ ن ه رمزالكوكب ف ابلكوكب ادل 

العبادة حني عبدات كرموز  ال نىث والكوكب يشرتاكن يف مقومني، أ ولها ابلرمزين نوعا من القداسة، ل ن  

ذا  ،متتاز به ال نىث من خصوبة وتعمري ال رضللعظمة، واثنهيا قدس ية ال مومة عرب العصور، ملا  وا 

ن  ال نىث متثل العرض يف أ مسى معانيه، فالتشابه بني  ل ال رض يف أ مع  ة متث  اكنت احلري   معانهيا، فا 

 صورة ماتعة.  )ال نىث( و)احلرية(

 

 
عراء اجلزائريني  يف القرن العرشين.مطبعة دار هومة. بوزريعة.اجلزائر.د.ط.ص ( 49)     .414عبد املل مراتض.معجم الش 

عر اجلزائري احلديث،ط 50)      422،ص1985/دار الغرب اال ساليم،بريوت،لبنان،1( محمد انرص،الش 
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 4حصة تطبيقية  أدب حديث 
( من شعراء  1949-1902اعر علي حممود طه)قصيدة "فلسطني"   الشّ 

 ر القصريالعم
 

هذه القصيدة ) فلسطني ( مشهورة "بأ ىخ جاوز الظاملون املدى" للشاعر عىل محمود طه وقصيدة 

فلسطني من أ عظم وأ مجل ما كتب الشاعر،وأ عتقد جازما أ ن ه لو مل يكتب غريها لكفته ووضعته 

ر محمد عبد مضن قامئة الشعراء امللزتمني اذلين ساندوا العروبة واال سالم وقد حلن وغىن املوس يقا

الوهاب هذه القصيـدة املدويـة املستهنضة للعزائـم واهلمـم فاكنت نش يدا ا اكحسا ا متوهجا ا تردده لك 

ذاعات العامل العريب أ نذاك.  ا 

 حفق  اجلهاُد، وحق  الفـِدا          أ يخ.. جاوز الظاملون املـدى

ِة والســـؤددا؟               أ نرتكهُْم يغصبوَن الُعروبــةَ   جمد ال بو 

 جُييبوَن صواتا لنا أ و صدى        وليسوا ِبَغرْيِ صليِل السيـوِف 

ِْد حساَمَك من مغــِده  فليس هُل، بعُد، أ ن يُغمـدا             جفر 

 أ رى اليوم موعدان ال الغـدا             أ يخ، أ هيـّـا العريبُّ ال يبُّ 

 تردُّ الضالل وحُتيي الهُـدى           يف أ مــة  أ يخ، أ قبل الرشُق 

ن  يف القدِس أ ختاا لنـا  أ عد  لها اذلاحبون املـُـدى          أ يخ، ا 

ا              صربان عىل غْدِرمه قادرينــا ا ُمرصــدا  و كنا لَهُْم قدرا

 فطاروا هباءا، وصاروا ُسدى        طلْعنا علهيم طلوع املنــونِ 

 لنحمي الكنيسة واملسجـدا        ا ىل قبةل املرشقْيـن  أ يخ، قُمْ 

لهيا نشقُّ الغمـار َ ا قانياا و لظى مرعــدا            أ يخ، قُْم ا   دما

باها ادلم املُصعـدا       أ يخ، ظمئْت للقتال الس يوُف   فأ ورْد ش َ

 وشب  الّضام هبا موقــدا        أ يخ، ا ن جرى يف ثراها ديم

ةففت ِْش عىل همجـّـ  أ بَْت أ ن يَُمر  علهيا الِعــدا              ة  ُحر 

 جالها الَوغَى، و مناها الن دى      َوُخْذ راية احلق من قبضــة  

ا عىل أ رضهـّـا  دعا ابمسها هللا و استشهـدا         وقب ِل شهيدا
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 فلسطنُي يفدي ِحامِك الش باُب        وجل  الفدايئ و املُفتــدى

دى       حتميِك منا الصـدورُ فلسطني  مــا الر  ا احلياة و ا  ما  فا 

مبدينة املنصورة يف مرص ل رسة متوسطىة  1901:  ودل الشاعر عيل محمود طه س نة سرية الشاعر *

م  1924وقىض فهيا صباه، حصل عىل الشهادة الابتدائية وخترج يف مدرسة الفنون التطبيقية س نة 

  كومة لس نوات طويةل مث معل يف جملس النوابهمندسا يف هندسة املباين، يف احل

قىض الصيف يف الس ياحة يف أ وراب يس متتع   1934صدر ديوانه ال ول " املالح التائه " عام  

 . ويصقل ذوقه الفين مبا تقع عليه عيناه من مناظر مجيةل

ويف هذا *وقد احتل عيل محمود طه ماكنة مرموقة بني شعراء  ديوانه ال ول " املالح التائه "، 

ادليوان نلمح أ ثر الشعراء الرومانس يني الفرنس يني واحضاا ال س امي شاعرمه المارتني . *قصائده تعرب 

عن فلسفة رومانس ية غالبة  اس توحاها من مشاهد صباه حول املنصورة     صدر هل : ليايل 

  -(1943زهر ومخر ) -(1942رشق وغرب ) -(1942أ رواح وأ ش باح ) -(1940املالح التائه )

 .وغريها -(1945الشوق العائد ) -(1943أ غنية الرايح ال ربع )

*وقد اكن التغين ابمجلال أ وحض يف شعره من تصوير العواطف، واكن اذلوق فيه أ غلب من الثقافة . 

واكن انسجام ال نغام املوس يقية أ ظهر من اهامتمه ابلتعبري. قال صالح عبد الصبور يف كتابه " عىل 

نه ال مشارف امخلسني ": ق لت ل نور املعداوي: أ ريد أ ن أ جلس ا ىل عيل محمود طه. فقال يل أ نور : ا 

يأ يت ا ىل هذا املقهيى ولكنه جيلس يف حمل " جرويب " مبيدان سلامين ابشا. وذهبت ا ىل جرويب عدة 

مرات، واختلست النظر حىت رأ يته .. هيئته ليست هيئة شاعر ولكهنا هيئة عني من ال عيان . 

نومفرب  17اكن خفرجت دون أ ن أ لقاه ومل يسعف الزمان فقد مات عيل محمود طه يف وخفت رهبة امل

ثر مرض قصري مل ميههل كثرياا وهو يف مقة عطائه ومقة ش بابه ودفن مبسقط رأ سه مبدينة  1949س نة  ا 

                                                                 املنصورة .                                 

ورمغ افتتانه الشديد ابملرَأة وسعيه وراءها )أ حب  يف مطلع ش بابه فتاة يواننية ثرية يف املنصورة، 

ال  أ نه عاش ومات دون أ ن يزتوج( ، مث أ حب  بعد ذكل امرأ ة أ ملانية ،ا   .ولكنه مل يوف ق يف هذا احلب 

ليت أ رست أ سس الرومانس ية يف  *عيل محمود طه وجامعة أ بوللو: هو من أ عالم مدرسة "أ بوللو" ا

ا منضور الطلعة.. مسجور العاطفة ..  الشعر العريب.. يقول عنه أ محد حسن الزايت: اكن شااب 

مسحور اخمليةل.. ال يبرص غري امجلال.. وال ينشد غري احلب.. وال حيسب الوجود ا ال قصيدة من 

 !!الغزل الساموي ينشدها ادلهر ويرقص علهيا الفل

حسني: “يف خشصيته خفة الروح وعذوبة النفس وفهيا هذه احلرية العميقة الطويةل *قال عنه طه 
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 .”العريضة اليت ال حدود لها ك ّنا حميط مل يوجد عىل ال رض

*اكن عيل محمود طه أ ول من اثروا عىل وحدة القافية ووحدة البحر مؤكداا عىل الوحدة النفس ية 

أ ن تكون  -د حسني هيلك يف كتابه ثورة ال دب كام يقول ادلكتور محم -للقصيدة فقد اكن يسعى 

القصيدة مبثابة "فكرة أ و صورة أ و عاطفة يفيض هبا القلب يف صيغة متسقة من اللفظ ختاطب 

النفس وتصل ا ىل أ عامقها من غري حاجة ا ىل لكفة ومشقة.. اكن عيل محمود طه يف شعره ينشد 

نسان ويسعى للسمل واحلرية؛ رافعاا من قمية امجل نسانية عليالال   ..ال كقمية ا 

*ويعد الشاعر عيل محمود طه أ برز أ عالم الاجتاه الرومانيس العاطفي يف الشعر العريب املعارص وقد 

صدرت عنه عدة دراسات مهنا كتاب أ نور املعداوي " عيل محمود طه: الشاعر واال نسان " وكتاب 

رضوان " املالح التائه عيل محمود للس يد تقي ادلين " عيل محمود طه، حياته وشعره " وكتاب محمد 

                                                                                  (.(51طه "وقد طبع ديوانه اكمالا يف بريوت

بشلل نصف ي مفاىجء، فدخل ا ىل املستشفى يف القاهرة، وملا أ خربه  1949أ صيب يف ّناية صيف 

عودة ا ىل بيته ارتدى مالبسه، وحاول اخلروج، ولكن  منيته عاجلته قبل أ ن  الطبيب أ نه يس تطيع ال

ى ابب املستشفى، ودفن ابملنصورة.                                                                                                             يتخط 

                                                .                      * قضية الن ص ومضامينه

اعر عىل فكرة " استهناض ال مة وحّثا عىل اجلهاد من أ جل نرصة فلسطني   ". ركز الش 

 : ال فاكر الرئيسة

  ( 2 -1التصدي ملن يغصبون جمد ال مة ورشفها )  *رضورة

ال التصدي الفوري هلم ومقاتلهتم *-   ( 5 -3)  ابلسالح ال يردع الغاصبون ا 

  ( 6اس تجابة الرشق وحتركه لصد الظمل وحتقيق العدل )  *-

  ) 8 -7استهناض الشعوب محلاية القدس ومقدساهتا )  *-

  ( 9صعوبة التحدايت املس تقبلية وقسوة املعركة القادمة وشدهتا ضد الصهاينة )  *-

  ) 12 -10مشاركة الشاعر وتضحيته بنفسه لوقف الاعتداء )  *-

 (  14 -13دعوة الس مترار معركة الكرامة )  *-

 (  16 -15نداء الفداء ففلسطني تس تحق التضحية لنيل احلياة الكرمية )  *-

 
براهمي ( أ نظر  51)    براهمي خليل ا  أ نظرأ يضا: خليل املوىس.   16-11-2009املدى، دنيا الوطن،اترخي النرش : ، أ يخ جاوز الظاملون ا 

 . 16-01-2012طه )عيل محمود ـ(". املوسوعة العربية. "
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  الواجب استخالصها والعمل وفقها ؟؟؟: ما هي احلقائق* 

  ) القدس القبةل ال وىل للمسلمني ) حقيقة دينية *-

 ) اال سالمية واملس يحية ) حقيقة دينيةالقدس مقدسة يف ادلاينتني * -

وقضيهتا قضية ال مة العربية واال سالمية  فلسطني دوةل عربية عامصهتا القدس)حقيقة اترخيية *-

  ) مجعاء

ذا جاوز  *وذلكل ترد القصيدة مبنية عىل ثنائية تراعي الرشوط وأ جوبهتا،وال س باب ونتاحئها مثل)- ا 

ال القوة / عدم تأ جيل معل اليوم ا ىل الغد / حياة الظاملون املدى  حق اجلهاد / ال ير  دع ال عداء ا 

   . كرمية أ و موت رشيف / النضال من أ جل الوطن واجب 

  : ال ساليب 

يبدأ  الشاعر نصه بأ سلوب نداء ) أ يخ ( اذلي يفيد هنا  / النداء : أ يخ / أ هيا العريب / فلسطني

 التقرب والتودد واال حساس ابالنامتء واملشاركة .

 س تفهام : أ  نرتكهم يغصبون العروبة ؟ الا

 فالشاعر يف مأ خذ جد ذلكل تبدو أ ساليبه تقريرية. ا لنا(التوكيد : ا ن يف القدس أ خت

 . / ال مر : جرد حسامك / مق ا ىل قبةل / فتش عىل همجة / خذ راية احلق / قبل شهيداا 

 بكرثة : يس تلهم الشاعر صوره يف الغالب من الطبيعة ويوظف عنارصها :*اخليال

جاوز الظاملون املدى كناية عن جور وظمل الصهاينة / يغصبــون العروبة اس تعارة مكنية ش به فهيا  

العروبة املنهتكة بفتاة تغتصب / حتيي الهدى .اس تعارة مكنية ش به فهيا الشاعر الهدى وهو امس 

 .. معىن باكئن يح ميوت...

عراء أ بوللو فهم مييلون اىل البحور اخلفيفة *نظم الشاعر قصيدته عىل حبر املتقارب،كام يفعل ش

م يعتربون الشعر موس يقى وخيال.                                                                                  الطروبة،ل ّن 

                   الفـِدا                                                                                 حفق  اجلهاُد، وحق               ملـدى  أ يخ جاوز الظاملون 

//0 /0 //0/0//0 /0//0             //0/0//0//  /0 /0//0                                                          

فعولن فعول  فعولن فعو                                                         فعو لن  فعولن   فعولن فعو          

*اللغة الشعرية رومانس ية أ لفاظها رقيقة )أ يخ، أ خت لنا، العروبة(،ول ن  طبيعة املوضوع 

تس توجب التحدي والقوة فقد وظف معجام يتناسب ودالةل املقاومة )جرد حسامك، صليل  

ت للقتال الس يوف،نشق الغامر دما قانيا....(                                                                            عنا علهيم،ظمئ يوف، لكالس   
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ر،ورفض الظمل.                                                                                     *الشاعر يؤمن مببدأ  احلرية وذلكل يدعو ا ىل التحر 

* مبدأ  الالزتام واحض دلى الشاعر فقد تفاعل مع قضااي ال مة العربية ووقف ا ىل جانب ا خوانه 

    الفلسطنيني ،وحث العرب عىل توحيد الصف لنرصة فلسطني.                                                                           

 جامعة أ بوللو يف شعره.                                                                      *عيل محمود طه شاعر رومانيس وفر خصائص

 

 

 4حصة تطبيق  أدب حديث  
 رسائل حب من جربان إىل مى زايدة )ماري إلياس(

ملاذا ختافينه اي صغرييت؟ أ ختافني نور الشمس؟ أ ختافني مد   ،ك ختافني احلب تقولني يل أ ن  «

 .بيع؟ ملا اي ترى ختافني احلب؟البحر؟ أ ختافني طلوع الفجر؟ أ ختافني جميء الر  

أ نت وأ ان ال ولن  ، أ ان أ عمل أ ن القليل يف احلب ال يرضيك، كام أ عمل أ ن القليل يف احلب ال يرضيين

 .حنن نريد الكامل ،يشء ن نريد لك  حن ،حنن نريد الكثري ،نرىض ابلقليل

ليه رمغ ما فيه من ال مل   ال ختايف احلب   اي ماري، ال ختايف احلب اي رفيقة قليب، علينا أ ن نستسمل ا 

  ».واحلنني والوحشة ورمغ ما فيه من الالتباس واحلرية

أ ن حيرسك أ ضع قبةل يف راحة ميينِك، وقبةل اثنية يف راحة شامكِل، طالباا من هللا  ا ينوها « 

ىل    » ويباركِك وميل  قلبِك بأ نواره، وأ ن يبقيِك أ حب الناس ا 

ين أ محد هللا ل نك من أ م   -أ نت اي يم كزن من كنوز احلياة, بل وأ كرث من ذكل« ة أ ان من أ نِت أ نِت, وا 

لكام ختيلتك عائشة يف القرن املايض أ و يف القرن ال يت رفعت  ،أ بناهئا ول نك عائشة يف زمن أ عيش فيه

 .   اي يم , اي ماري , اي صديقيت.خان من أ مام وّجهدي وخفقت هبا الهواء مكن يريد أ ن يزيل غمية من ادل  ي

هاجر صبياا   ،عريب من أ دابء وشعراء املهجر لبناينام جربان خليل جربان :شاعر واكتب ورس  سريته: -*

 برشييف بدلة  1883 يناير 6، وحصل عىل جنسيهتا، ودل يف الوالايت املتحدة ال مريكيةمع عائلته ا ىل 

وهو صغري  . هاجررف أ يضاا خبليل جربانويع .السلبداء  1931 ابريل 10 نيويوركتويف يف  .لبنانشامل 

حيث درس الفن وبدأ  مشواره ال ديب. اش هتر عند العامل الغريب بكتابه اذلي  1895عام  أ مرياكمع أ مه ا ىل 

       .النيب   وهو كتاب 1923مت نرشه س نة 

        

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1883
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1895
https://ar.wikipedia.org/wiki/1923
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 (52)خصائص جربان:

ام  خليل جربان أ ديب رومانيس متاكمل،مجع يف كتاابته خصائص مدرس ته" الرابطة القلمية" *جربان  رس 

جانب  ا ىلقصصه البس يطة والواحضة  ،هرة العامليةيف تفكريه وعقهل، ولكن كتاابته يه اليت أ عطته الش  

عرية اليتقصائده ال   .اكن لها تأ ثريها العميق يف ال دب العريب احلديث  ش 

اد ال دب العريب احلديث *  جربان أ ح وح الفاكهة أ و .ال جند أ ثرا لر  .،وهو من أ برز أ دابء املهجر.د رو 

                                                                                                                                                                                                               .لك ما كتبه كتبه جبدية ، لوحاتهخرية يف كتاابته أ و حىت  الس  

عري احملافظ، ة قصيدة ابل سلوب الش  قليدي املعق د،مل يكتب أ ي  * جربان مل يس تخدم ال سلوب العريب الت  

ذ خرج عن هيلكية القصيدة العربية التقليدية لك واملضمون.                                                                              ،ا ىل بديل جتديدي شامل للش  ا 

ذ ي  -* ة،ا  ومانس يني بصفة عام  س تعمل جربان اللغة دلى جربان مبواصفات اللغ ة دلى يم  زايدة،ودلى الر 

                                                                                                     . معجام مفرداتيا رومانس يا راقيا،مشل حقال غزليا

أ و جتس يدها يف لوحة واحدة مليئة ابملعاين والعرب العميقة اليت يضعها  اختصارها* كتب جربان يُمكن 

                                                              (                                        53)جربان بني سطوره أ و ابل حرى خلف رمسته الومهية

عة اال نسانية.                                                   -*           يؤمن جربان مببادئ اخلري واحلق وامجلال،وذلكل يزنع يف أ دبه الزن 

اعر مببد -* ر،وذلكل يكرس أ دبه خ أ  يؤمن الش  دمة ملبادئه.                                                         احلري ة والت حر 

د ال صوات يف نصوصه،وهذا يشعرك ابل جواء القصصية،ويضمن الوحدة  -* مييل جربان ا ىل احلوارية وتعد 

                                                                                                           العضوية.

لهيا ،وتوظيف عنارصها،وممارسة حريته يف -* جربان يسكنه هوس الطبيعة،ومن مبادئه الل وذ والهروب ا 

حبة.                                      أ رجاهئا الر 

 

 

 

 
                         .                                                      157.ص2/1985( معر فروخ.هذا الشعر احلديث.دار لبنان للطباعة والنرش.بريوت لبنان.ط 52)  

 .164.ص1960/بريوت7ينظر أ يضا:عبد هللا مش نوق /محمد طاهر الالديق..املطالعة العربية.ط

  2011(فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.املوسوعة الثقافية العامة.اجلزء الثاين.املؤسسة الوطنية لالتصال الرويبة. اجلزائر.  53)   

 .72/73.ص
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 األدب املعاصر

 

 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                   احملاضرة األوىل مقياس األدب املعاصر.
                  مدخل اترخيي إىل الّشعر العريب املعاصر                                                                                        

 بداية الّشعر احلّر وظروفه.
:ظاهرة ال دب  املعارص ظاهرة اترخيية,أ فرزهتا عوامل ثقافية و نفس ية , و تطورات  توطئة 

متعاقبة , فتشلكت ابرزة بعد احلرب العاملية الثانية , و أ شاكلها و أ جناسها متعددة : شعر حر ,  

قصة قصرية , رواية , مرسحية ...غري أ ن الشلك ال ديب اذلي أ اثر اهامتما كبريا و جدال و نقاشا 

هو الشعر ذكل ل ن ثقافتنا ال دبية أ نتجت من الشعر ما مل تنتجه ال مم ال خرى , و ذكل عندما 

عر احلر  اذلي ال يقوم عىل وزن قدمي وقافية معروفة , أ اثرت الكثري من اجلدل  ظهرت حركة الش 
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د عىل أ صاةل عربية ترعرعت و منت يف ظروف و ظل املرحةل الالكس يكية و  ل نه مبثابة متر 

عر اجلديد و دعاة القصيدة القدمية , و الت وافق و ا ذ مل يكن يف املنطق من دعاة الش  ومانس ية , ا  لر 

                                                                                                                                . الت الؤم

                                                                                                                                                                      (54فعيةل.     )الشعر احلر:شعر الت    أ وال:

ل دب املعارص و متثل فرتة احلرب  العاملية أ و بعدها بقليل مفصال اترخييا لتبلور ظاهرة ا     

ذ عىل املس توى التارخيي  تطورت العديد من ال جناس ال دبية املسائل عىل خمتلف املس توايت , ا 

ت جغرافية  ..... أ صبحنا نعيش مرحةل ما بعد احلرب بظهور دول و طمس دول أ خرى كام تغري 

اخلية , فربزت فلسفات جديدة اكلفلسفة الوجودية , و العبثية ..(   و منذ س نة    اال نسان ادل 

اعرة العراقية ) انزك   1947 عر العريب حتول كبري بظهور قصيدة : الكولريا للش  طرأ  عىل الش 

ياب .                                                                                                                                                  املالئكة ( و قصيدة ) و هل اكن حبا ( لبدر شاكر الس  

عرية املعارصة اكنت عراقية املنشأ  ) ام و يف مرص 55فاحلركة الش  وبقية ال قطار  (مث انترشت يف الش 

العربية وهبذا مل تقف حركة الت طور املوس يقية للقصيدة العربية عند حدود الت حرر اجلزيئ من قيود 

ة يف ميدان الت جديد  القافية ، بل ختطهتا ا ىل أ بعد من ذكل ، فقد ظهرت حماوةل جديدة وجاد 

عر احل عر العريب عرفت " ابلش  ،املوس يقى للش  واكنت هذه احملاوةل أ كرث جناحا من سابقهتا مكحاوةل ر 

قلميية لتصبح نقةل فنية وحضارية  عر املرسل ، أ و نظام املقطوعات ،  وقد جتاوزت حدود اال  الش 

عر العريب  عر عامة يف الش  ، ومل ميض س نوات قالئل حىت شلك هذا الل ون اجلديد من الش 

مدرسة شعرية جديدة حطمت لك القيود املفروضة عىل القصيدة العربية ، وانتقلت هبا من حاةل 

وبدأ  رواده ونقاده ومريدوه يسهمون يف . امجلود والراتبة ا ىل حال أ كرث حيوية وأ رحب انطالقا

عرفت فامي بعد مبدرسة الشعر احلر ، ومدرسة شعراء التفعيةل أ و  ا رساء قواعد هذه املدرسة اليت

عر احلديث ، ويف هذا اال طار حيدثنا أ حد الباحثني قائال " لقد جاءت مخس ينيات هذا القرن  الش 

لك اجلديد للقصيدة العربية ، واكنت ا رهاصاهتا قد بدأ ت يف ال ربعينيات ، بل وال نكون  ابلش 

ذا قلنا ( يف الث الثينيات من أ جل الت حرك ا ىل مرحةل جديدة ، مدعاة للبحث عن  مبالغني ) ا 

أ شاكل جديدة يف التعبري ، لتواكب هذا اجلديد من الفكر املرن ... وقد وجدت مدرسة الشعر 

ياب  احلر الكثري من املريدين ، وترخست بصورة رائعة يف مجيع البدلان بدءا ) ابملالئكة والس  

 
 .112.ص2/1985ذا الشعر احلديث.دار لبنان للطباعة والنرش.بريوت لبنان.ط( معر فروخ.ه 54)   

 28ص  2004( انزك املالئكة. قضااي الشعر املعارص.دار العمل للماليني. الطبعة  55)      
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ائرة أ ن ات سعت يف امخلس ينيات فضمت  والبياين ( يف العراق يف  ال ربعينيات ، مث ما لبثت هذه ادل 

لهيم شعراء مرصيني أ خرين مثل صالح عبد الصبور وأ محد عبد املعطى جحازي ، ويف لبنان ظهر  ا 

أ محد سعيد ) أ دونيس ( وخليل حاوي ويوسف اخلال ، وكذكل فدوى طوقان وسلمى اخلّضاء 

براهمي ويف اجلزائر  اجليويس يف فلسطني ، أ ما يف ا  لسودان  لك من محمد الفيتوري وصالح محمد ا 

                               أ بو القامس سعد هللا ،وأ بو القامس خامر،وصاحل ابوية..                                                                           

لقد اختذ الشعر احلر قبل  (56ر وما يه أ مناطه؟)مسميات الشعر احل اثنيا: ما يه            

البداايت الفعلية هل يف امخلس ينيات مسميات وأ مناطا خمتلفة اكنت مدار حبث من قبل النقاد 

رهاصاته ال وىل منذ الثالثينيات امس " الشعر املرسل " "  والباحثني ، فقد أ طلقوا عليه يف ا 

و " الشعر اجلديد " و " شعر التفعيةل "    ranning blank veres " والنظم املرسل املنطلق

أ ما بعد امخلس ينيات فقد أ طلق عليه مسمى " الشعر احلر " ومن أ غرب املسميات اليت اقرتُحا 

بعض النقاد ما اقرتحه ادلكتور ا حسان عباس بأ ن يسمي " ابلغصن " مس توحيا هذه التسمية من  

ر حيوى يف حد ذاته تفاوات يف الطول طبيعيا كام عامل الطبيعة وليس من عامل الفن ، ل ن هذا الشع

يه احلال يف أ غصان الشجرة وأ ن للشجرة دورا هاما يف الرموز والطقوس واملواقف اال نسانية  

واملشابه الفنية .                          أ ما أ مناطه فهيي أ يضا كثرية وقد حرصها ) س . مورية (  

عر العريب احلديث يف مخسة أ مناط من الن ظم ّ  الشيف دراس ته حلراكت التجديد يف موس يقى 

                                                                                                                                                                            . م وها يه بترصف 1946م ـ  1926أ طلق علهيا مجيعا مصطلح الشعر احلر فامي بني عايم 

به يف القصيدة         دة اليت تربط بيهنا بعض أ وجه الش   ل :اس تخدام البحور املتعد  المنط ال و 

الواحدة ، واندرا ما تنقسم ال بيات يف هذا الن مط ا ىل شطرين . ووحدة التفعيةل فيه يه امجلةل 

ت يف البحر الواحد أ و قد يضاعف هذا العدد وقد اليت قد تس تغرق العدد املعتاد من الت فعيال

                                                 . اتبع هذه الطريقة لك من أ ىب شادي ومحمد فريد أ يب حديد

المنط الثاين : وهو اس تخدام البحر اتما وجمزوءا دون أ ن خيتلط ببحر أ خر يف مجموعة واحدة     

                                                                                                             . لشطرين ، وقد ظهرت هذه التجربة يف مرسحيات شويقمع اس تعامل البيت ذي ا

المنط الثالث : وهو المنط اذلي ختتفي فيه القافية وتنقسم فيه ال بيات ا ىل شطرين كام يوجد       

دم الانتظار يف اس تخدام البحور ، وقد اتبع هذه الطريقة مصطفى عبد اللطيف يشء من ع

 
 .97/ص93.ص2/1985( معر فروخ .هذا الشعر احلديث.دار لبنان للطباعة والنرش.بريوت لبنان.ط 56)  
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المنط الرابع : وهو المنط اذلي خيتفي فيه القافية أ يضا من القصيدة وختتلط فيه  السحرىت

التفعيالت من عدة حبور ، وهو أ قرب ال مناط ا ىل الشعر احلر ال مرييك ، وقد اس تخدمه محمد 

                                                                                               . منري رمزي

المنط اخلامس : ويقوم عىل اس تخدام الشاعر لبحر واحد يف أ بيات غري منتظمة الطول ونظام 

                                                                                                التفعيةل غري منتظم كذكل ، وقد اس تخدم هذه الطريقة عيل أ محد ابكثري.                       

لهيا موريه هو فقط اذلي ينطبق عليه  وهذا الن مط ال خري من أ مناط الشعر احلر اليت توصل ا 

كام ذكر موريه مسمى الشعر احلر مبفهومه بعد امخلس ينيات ، واذلي نشأ ت أ ولياته عىل يد ابكثري ـ 

ـ ومن مث أ صبحت رايدته الفعلية لنازك املالئكة ومن جاء بعدها ، ولتأ كيد هذا الرأ ي نوجز مفهوم 

                                                                                                                                                                                                . الشعر احلر يف أ وائل امخلس ينيات وجوهره ونشأ ته ودوافعه وأ قوال بعض النقاد والباحثني حوهل

                                                                                                                                                                              : اثلثا:مفهوم الشعر احلر

عر احلر ) هو شعر ذو شطر واحد ليس هل طول          تقول انزك املالئكة حول تعريف الش 

ن ام يصح  أ ن يتغري  عدد الت فعيالت من شطر ا ىل شطر ويكون هذا الت غيري وفق قانون اث بت وا 

                                                                                                                                .عرويض يتحمك فيه

عر احلر  أ ن ه يقوم عىل وحدة الت فعيةل واملعىن البس يط الواحض مث تتابع قائةل " فأ ساس الوز ن يف الش 

لهذا احلمك أ ن احلري ة يف تنويع عدد التفعيالت أ و أ طوال ال شطر تشرتط بدءا أ ن تكون 

اعر من البحر ذي الت فعيةل الواحدة  الت فعيالت يف ال سطر متشاهبة متام الت شابه ، فينظم الش 

رة أ شطراا جت                                                                                                     : ري عىل هذا النسقاملكر 

                                                               فاعالتن    فاعالتن    فاعالتن     فاعالتن                                                                                    

                                                                             فاعالتن    فاعالتن                                                                                                           

                                                                                                                                                                          تن    فاعالتن    فاعالتنفاعال

                                                                                                                                                                                                                         فاعالتن

                                                                                                        فاعالتن    فاعالتن    فاعالتن                                                                

                                                                                                                                                                                              فاعالتن    فاعالتن

طر الواحد غري خارج عىل القانون  ا يف اختيار عدد الت فعيالت يف الش  ومييض عىل هذا الن سق حر 

اعر العريب منذ اجلاهلية .)  عرية اليت أ طاعها الش  نن الش  مل جاراي عىل الس                                                                                                      (                     57العرويض لبحر الر 

 
 وما بعدها 23.ص1962( انزك املالئكة.قضااي الشعر املعارص.بريوت. 57)    
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، فهو شعر جيري وفق القواعد العروضية للقصيدة العربية  عر احلر  ومم ا س بق تت ضح لنا طبيعة الش 

لواحدة يف أ غلب ، ويلزتم هبا ، وال خيرج عهنا ا ال من حيث الشلك،والتحرر من القافية ا

( فالوزن العرويض موجود والتفعيةل اثبتة مع اختالف يف الشلك اخلاريج ليس غري  58ال حيان)

ذا أ راد الشاعر أ ن ينسج قصيدة ما عىل حبر معني وليكن " الرمل " مثال اس توجب عليه أ ن  ، فا 

حلرية سوى عدم يلزتم يف قصيدته هبذا البحر وتفعيالته من مطلعها ا ىل منهتاها وليس هل من ا

ن اكن ال مر ال مينع من ظهور القافية واختفاهئا  التقيد بنظام البيت التقليدي والقافية املوحدة . وا 

عورية فقة الش   . من حني ل خر حسب ما تقتضيه النغمة املوس يقية وانهتاء ادل 

كتور عز ادلين ا سامعيل قائال : " فال            عر أ ما من حيث القافية فيحدثنا ادل  قافية يف الش 

طر من الن احية  عري يه أ نسب ّناية لهذا الس  طر الش  اجلديد ـ بباسطة ـ ّناية موس يقية للس 

عر اجلديد واكنت قميهتا الفنية كذكل ... فهيي يف   يقاعية ومن هنا اكنت صعوبة القافية يف الش  اال 

عر اجلديد ال يبحث عهنا يف قامئة اللكامت اليت تنهتيي ّناية واحد منا يه لكمة " ما " من الش  ة ، وا 

ا يه اللكمة  عري،ل ّن  طر الش  ياقان املعنوي واملوس يقي للس  بني لك لكامت اللغة ، يس تدعهيا الس  

طر ّناية تراتح الن فس للوقوف عندها  (59)  .الوحيدة اليت تضع ذلكل الس 

افية الت فعيالت يه أ فضل البحور اليت ميكن اس تخداهما          وأ يرسها يف كتابة  والبحور الص 

افية الت فعيالت يه : اليت يتأ لف شطرها من  عر احلر،العامتدها عىل تفعيةل مفردة، والبحور الص  الش 

جز واملتقارب واملتدارك .                                              مل والاكمل والهزج والر  ات اكلر                                                                                                                     تكرار تفعيةل واحدة ست مر 

يقاع املوس يقي يف القصيدة؟البحر أ م الت فعيةل؟ما يه أ صغر وحدة يف  رابعا:ما اذلي حيق ق اال 

                                                      القصيدة ؟                                                                   

يقاعية يه الت فعيةل ال البيت فالبيت  تكرار جملموعة من الت فعيالت  عر فالوحدة اال  ابلن س بة للش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . وخالصة جملموعة من العنارص املس تقةل

عر امل ن من تفعيةل واحدة والش  ا أ سهل،ويه اليت تتكو  افية ل ّن  عارص:يس تغل كثريا البحور الص 

ر اكملتقارب, الرجز, الاكمل الوافر,أ ما البحور املمزوجة ذا الت فعيلتني فبشلك أ قل                                                                                                                     . تتكر 

عر احلر   -* عري : الت شكيل املوس يقي للش  اعر يف حاةل اخملاض الش  ن املسأ ةل ذات بعد نفيس, فالش  ا 

ا تعيش حاةل ارتباك ,  ّن  يكون متوت را , لتصبح اللغة عاجزة عن الت عبري هبذا التوتر والتأ ز م،أ و لنقل ا 

 
 241(أ محد مطلوب. النقد ال ديب احلديث  يف العراق.معهد البحوث وادلراسات العربية.ص 58)     

 66.الشعر العريب املعارص.قضاايه وظواهره الفنيةواملعنوية.صعز ادلين ا سامعيل(   59)     
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عرية تصبح أ كرب من طاقة ا اعر أ سري ال صوات فك ن  الت جربة الش  عر, ومن مث يصبح الش  لش 

يقاعات ،وقبل البدء يدندن بأ صوات , هذا اخملزون العاطفي يعطل اللغة عن التعبري فيستيقظ  واال 

يقاعات موس يقية غامضة ابهتة , مث يبدأ   ا أ صوات منظمة يف شلك ا  اجلهاز املؤلف لل صوات , لكهن 

يقاع بتذويب ذكل اخملزون العاطفي ذلكل  عر رضورة نفس ية يودل مع القصيدة اال  فالوزن يف الش 

يقاع والوزن ،و ولكن هذا ال يعين أ ن ه يأ يت من فراغ,بل هو نتاج خمزون فكري وقراءات متعددة اال 

يقاع عند  ؤية امجلالية و تزداد رضورة الوزن واال  يوفر اال حساس ابالنسجام و هو أ حد مكوانت الر 

ق قونه تذو  عر ويتذو  ،ومن خالل موس يقى الشعر»يسمو البيت ا ىل فضاءات ا جامليامن هيمتون ابلش 

لهام وامجلال                                                                                                                                          (60) »اال 

عر احلر  اكنت عام   ياب , فنازك كتبت قصيدة )زك لنا 1947الن صوص ال وىل للش  الكولريا ( و الس  

                                                                و يه من الوزن املتدارك ) اخلبب(

                                                                                                                                                                                           طلع الفجر

                                                                                                                                                                                ا ىل وقع خطى املاشني أ صغ  

  يف مصت الفجر                                                                                                                  

                                                                             , انظر ركب الباكني أ صغ 

عرشة أ موات , عرشون                                                                                                    

                                                                                                                 ال حتىص , أ خص للباكني                 

                                                                                                                                          امسع صوت الطفل املسكني  

                                                                                                                                                      موىت , موىت , ضاع العدد

                                                                                                                                                             موىت , موىت , مل يبق غد

                                                                                                                                    ... يف لك ماكن جسد يندبه حمزون 

ياب برزت قصيدة " هل اكن حبا " ويه من حبر  و من ديوان ) أ زهار ذابةل ( لبدر شاكر الس  

مل   /  أ م هو احلب أ طراح ال منيات  / بت عبدا للمتين    :   هل يكون احلب أ ين يقول فهيا الر 

لتقاء الثغر ابلثغر    /                                                                                                                                                                وا 

نتشاء                                                                                                         /   اكنثيال عاد يفين يف هدير      و نس يان احلياة  /  و اختفاء العني يف العني ا 

                                       .                                                  أ و كظل يف غدير

 
 25محمد صايل محدان.قضااي الن قد احلديث.ص ) (   60
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                                              األدب املعاصر : احملاضرة الثانية

                                                                                                                                                                            :خامسا:جوهر الّشعر احلرّ 

 ،اعر احلقيقية للواقع اليت تعيشه اال نسانية املعذبةالش   عبري عن معاانةأ ما جوهره فهو الت      

نسانية مس تقةل ا ىل جانب ذكل طاقة تعبريية تشارك يف خلقها  من ا يه جتربة ا  عرية ا  فالقصيدة الش 

عر احلديث يف العراق مل تكن  ن  والدة الش  لك القدرات واال ماكنيات اال نسانية جممتعة،حيث» ا 

اعر اجلدي ذ واجه الش  د صعوابت مج ة مهنا صعوبة الوقوف عىل قاعدة متكن ه من الاس تقرار سهةل ا 

عر  هل اقتحام أ سوار الش  فضال عن تأ ثري ال صوات املناوئة  دلعوة الت جديد...فليس من الس 
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عر أ يضا مغامرة واقتحام فالقصيدة »حركة متطورة تنشأ  مع 61الت قليدية  املنيعة «) ( ل ن  الش 

مصاحبة لكيانه  فتغدو يف بعض ال حيان رضاب من مسؤولياته ال دبية ،ذلا صار اال نسان وتبقى 

 (62)املعيار الفين من املعايري النقدية اجلديدة واملهنجية  يف حتليل النص ال ديب«

 (63)   :الّشعر احلر و الظروف االجتماعية

عر العريب املعارص: ن الكتاابت الن ظرية اخلاصة هبذا الش   من رواد الش  عر واسعة و س نقترص عىل ا 

نصني أ و علمني )يوسف اخلال و أ دونيس ( كوّنام يلخصان أ مه ال سس الن ظرية اليت تصدر عهنا 

                                                                                                                                                                   ... ،يوسف اخلال : املعارصة و احلياة النصوص الواصفة برمهتا ملنت الشعر املعارص

                                                                                              : وضع يوسف اخلال أ سسه النظرية ملفهوم الشعر املعارص يف ست قضااي يه   

عرية لغة متعددة -*                                                                                                                   . اللغة الش 

القصيدة بناء يعمتد الوحدة                                                                                       -*

                                                                                                                                       . أ س بقية املعىن عىل املبىن-*

                                                                                     . الشعر معرفة-*

                                                                                                                                                                                                       .داخل الن يصّ  النص مرشوط ابلت -* 

ىل الت  ؤاي"من الر  أ دونيس :  -*                                                          خيــيــل": ا 

                                                                                                                      : يه عر املعارصالقضااي اليت صدرت عهنا مفاهمي أ دونيس للش   -*

                                                                                                                              .الشعر الرؤاي *–

                                                             الشلك :الشعر خلق شعري الّنايئ-*

عر لغة خلق ال تعبري- *                                                             اللغة : لغة الش 

ا ن اكن حيب   :مظهر جاميل،حيث أ برز أ دونيس موقفه ن الغموض عندما س ئل  الغموض-*  

عري اخلالص،أ ي املعىن اذلي يناقض ال لغاز  الغموض ،فأ جاب بقوهل» نعم ولكن ابملعىن الش 

غيف أ و ك س املاء،ويه  والت عمية وال حايج  ،فالقصيدة العظمية ال تكون حارضة أ مامك اكلر 

ا عامل ذو أ بعاد،عامل ّن  حا تراه وتلمسه وحتيط به دفعة واحدة ،...ا  ج متداخل  ليست شيئا مسط  ممتو 

كثيف بشفافيته نعيش فهيا ونعجز عن القبض علهيا،تقودك يف سدمي من املشاعر وال حاسيس، 

 
 32ص  1981( عبد الوهاب البيايت .جتربيت الشعرية.دار العودة بريوت. 61)   

 1975( ماجد السامرايئ. رسائل الس ياب دار الطليعة بريوت. 62)   

 .142،143.ص1983ة.اجلزائر.( حامد حنفي داود.ال دب احلديث:معامله اكل برى.تطوره.مدارسه.ديوان املطبوعات اجلامعي63)  
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سدمي يس تقل  بنظامه  اخلاص ،تغمرك وحني هتم  أ ن حتضهنا تفلت من بني ذراعيك اكل مواج« 

(64                                                                          )                              

عرية القدمية و -*  د عىل ال شاكل واملناجه الش  الرؤاي عند أ دونيس قفزة خارج املفاهمي القامئة،فهيي متر 

                                                                                                     رفض ملواقفه و أ ساليبه اليت استنفذت أ غراضها .                                                                                 

لك و هو ملزم أ ن يكون جديدا و الشلك مغامرة للمعرفة , فطاقة      عر خلق يف الش  و الش 

-*                                                املعرفة اخلالقة تظل فوق ال شاكل املمكنة لكها.

أ ما الل غة عند أ دونيس فهيي لغة خلق جديد,وال بد لللكمة أ ن تعلو عىل ذاهتا و أ ن تزخر بأ كرث مما 

تعد به فاللكمة ال حتمل فكرة واحدة اثبتة و لكهنا ) رمح خلصب جديد يف لك مرة ( , و الشاعر 

بىن جديد لقراءات اثئر عىل اللغة و قواعدها لتتشلك يف ثوب جديد و هندسة جديدة و م 

الغموض ,: الشعر  ال بد لللكمة أ ن ختلق املوضوع و تطلقه خارج نفسه . متعددة داللية ال ّنائية

رؤاي و الرؤاي ختضع للغة خلق ابطنية . فالبد أ ن خترج عىل املأ لوف و املعتاد و ننمتي ملنطق ) 

                                            الغرابة ( .                                                  

والشعر املعارص نفاذ ا ىل أ عامق الواقع املتشابك املتداخل املتصارع فال بد  أ ن يكون الشعر غامضا 

                                                                                                              .(65غري ابئن)

الت خييل: أ معق من اخليال , فالتخييل هو رؤية الغيب و معىن التخييل جنده عند معظم -*

ن مصطلح ) الكتابة ،حيدد لنا أ دونيس ما سامه مالمح احلداثة الشعرية ،انطالقا م الصوفيني

                                                                                                        : اجلديدة ( و هذه املالمح يه

نفي املعلوم و ا جياب اجملهول : فاالحنباس يف املعلوم شعرا و تفكريا و كتابة يؤدي مبارشة ا ىل -*

                                                         نفكر يف الواقع و ال نكتب وضع جيعلنا )ال 

لغاء احلدود بني ال جناس ال دبية .                                                                                          -*-*         ا 

                                                                                                   الكتابة سؤال ال جواب.                -*

  : هناك مخسة أ شاكل فنية لتوظيف الرموز الرمز الشعري العريب املعارص:-*

  التوظيف احلريف : هو أ ن يعمد الشاعر ذلكر الرمز التارخيي أ و ال سطوري حبرفيته -  1         

ذا اكن الرمز امس مدينة فيذكره مبارشة                                                                                                                                                                                                        . دون نقص , فا 

 
 .159و158ص1983( أ دونيس زمن الشعر .دار العودة.بريوت.ط الثالثة، 64)    

ل.دار الفكر.بريوت. 65)        118و116.ص1986( أ دونيس.الثابت واملتحو 
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التوظيف اجلزيئ : هو أ ن يعمد الشاعر ا ىل ذكر بعض خصائص الرمز الشلكية  - 2       

أ و املعنوية دون أ ن يذكر اليشء ذاته , بل يذكر بعض لوازم الرمز دون ذكر ه و هو مس توى أ كرث 

تعقيدا ل نه جيرب القارئ عىل البحث و مجع املعلومات ليكشف الرمز اذلي اس تخدمه الشاعر مثل 

ب ) جيكور ( , فهو جيمع مجموعة من العنارص ادلاةل عىل يشء واحد ) من حيمل قصيدة الس يا

الصليب , من حيمل ال شواك .... ( فالشاعر يف مجعه للصليب , الشوك , و العقبان , يشري ا ىل 

                                                                                                                                                                                   .مجموعة من اللوازم ا ىل صلب املس يح

ال  يف جو ّ  أ سلوب الت   - 3     وظيف اال حيايئ : هناك عنارص ال ميكن أ ن نقف عندها ا 

باين ) جتليات صوفية (  حييلنا ا ىل مرجع , و جند أ نفس نا يف ظل مرجعية معينة , فقصيدة نزار ق 

قرص هل س بعة   فهيي ال حتيل ا ىل حدث اترخيي ما , لكن قراءتنا جتعلنا نلمح عوامل أ لف ليةل و ليةل

أ بواب , س بعة حراس ...... ( فهو ال يشري ا ىل حدث اترخيي معني , و لكنه حييلنا ا ىل املايض 

توظيف حيتاج ا ىل ثقافة تراثية  بشلك عام فقد أ خذ روح املايض فوظفه ال شلك املايض , و هذا ال 

فالشاعر حيي جماالت و جواءات و ثقافات و مناخات لكنه ال يشري ا ىل حدث بعينه أ و  . واسعة

                                                                                      . يشء بعينه

عر خشصية من الشخصيات و يلبسها أ سلوب القناع : القناع هو أ ن يس تدعي الشا  4    

و يتقمصها , يتحدث هبا حبيث تمنحي خشصية الشاعر شالك و تظهر مضموان و القناع ميكن أ ن 

                                                                                                                         . وقد كرث هذا دلى الشاعر أ مل دنقل يكون خشصا أ و نباات

 

 

 

 احملاضرة الثالثة.األدب املعاصر. 
                                                   (  66)  الّتجربة الّشعرية اجلزائرية الّرائدة )شعر الّتفعيلة(

                                                                                                                                                        أبو القاسم سعد هللا قصيدة) طريقي(

 هللا سعد القامس أ يب أ مثال ابملرشق اجلزائريني الطالب من عدد رشع العرشين القرن منتصف مع 

 
 .77،79.ص2009(  معر بن قينة.يف ال دب اجلزائري احلديث.اترخيا،وأ نواعا،وقضااي،وأ عالما.ديوان املطبوعات اجلامعية.اجلزائر. 66)   
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احل محمد و خامر القامس أ يب و عر قالب  عيل القصائد نظم يف غريمه و ابوية الص   اذلي احلر   الش 

حف يف منشورا يقرؤونه ه اذلي )67)هللا سعد قال قد و املرشقية الص  عراء  رائد بعضهم عد  الش 

 و جديدة نفحات عن فيه ابحثا 1947 منذ اجلزائري الشعر أ اتبع  كنت : ذكل يف اجلزائريني

مامه ركع  صمن سوي أ جد مل لكين و ، احلديث  اذلوقتواكب  تشكيالت  واحد بنغم الشعراء لك ا 

نتاج اتصايل أ ن غري .. واحدة صالة و عيل  اطالعي و لبنان س امي ال و املرشق من القادم ابال 

 حماوةل و اجتايه تغيري عيل محلين النقدية النظرايت و الفكرية املدارس و ال دبية املذاهب 

 يف 1955 عام اكنت  هل مقبوةل حماوةل أ ول لعلو  ".    الشعر يف التقليدية الطريقة من التخلص

                                                                                                                                                                           : فهيا يقول اليت " رفيقي اي" قصيدة

فاعالتن.                                                                                                                  0/0//0(             / 68رفيقي   ) اي

                                                                            فاعالتن  فاعالتن            0/0//0/   0/0//0مرويق            / عن ال تلمين

ن فاعالتن  فعالتن                                                                                                0/0///    0/0//0/           طريقي اخرتت أ ان ا 

فعالتن  فاعالن                                                                                           00//0/     0/0///                 اكحلياة طريقي و

امت جمهول ال هداف شائك                                (مرات.                                             3فاعالتن)      0/0//0/  0/0//0/  0/0//0/ الس 

(مرات.                                                                                                 3فاعالتن)     0/0//0/  0/0//0/   0/0//0/ النضال وحيش ال رايح عاصف

                                                               صاخب ال انت عربيد اخليال                                  

               لك  ما فيه جراحات تس يل                                                                                                       

                                                   وظالم وشاكوي ووحول                                   

ترتاءى كطيوف                                                                                                     

 
م بضوايح مقار من والية الوادي، اجلزائر، ابحث  1930أ بو القامس سعد هللا. لُقب بش يخ املؤرخني اجلزائريني من مواليد (   (67

مي، وتلقى مبادئ العلوم من لغة وفقه ودين. هل جسل علمي حافل ابال جنازات،مؤلفات، وترجامت. درس  ومؤرخ، حفظ القرأ ن الكر

، واكن 1954. كتب يف حصيفة البصائر لسان حال مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني س نة  1954حىت  1947جبامع الزيتونة من س نة 

، مث انتقل 1962از عىل شهادة املاجس تري يف التارخي والعلوم الس ياس ية س نة يطلق عليه »الناقد الصغري«. كام درس يف القاهرة، وح

. أ تقن اللغة الفرنس ية،  1965، حصل عىل شهادة ادلكتوراه يف التارخي احلديث واملعارص ابللغة اال جنلزيية س نة 1962ا ىل أ مرياك س نة 

 5. أ حباث وأ راء يف اترخي اجلزائر )1998جمدلات( 9زائر الثقايف )واال جنلزيية، ودرس الفارس ية وال ملانية. املؤلفات موسوعة:اترخي اجل

. الزمن ال خّض، ديوان سعد هللا، اجلزائر، 1997-1992-أ جزاء( 4. احلركة الوطنية اجلزائرية )2004-1996-1993أ جزاء(،

. سعفة خّضاء، املؤسسة 2003 .حمارضات يف اترخي اجلزائر احلديث )بداية الاحتالل(، حبوث يف التارخي العريب اال ساليم،1985

 .2013.تويف رمحة هللا عليه دبسمرب1966.دراسات يف ال دب اجلزائري احلديث, 1986الوطنية، اجلزائر، 

من ال خّض.ط )68(   137.ص2010،عامل املعرفة،الزائر،1أ بو القامس سعد هللا.ديوان الز 
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                                                     من حتوف                                                                                     

يف طريقي                                                                                                                   

                                                                                                                          اي رفيقي                                                                        

مل تفعيةل عيل منظومة ــ نرى كام أ سطر املقطع ــ  -* رة  " فاعالتن " الر  ة متكر   يف واحدة مر 

تني ، ال ول البيت  ابع  و الث الث  و الث اين يف ومر  ات ثالث و الر  كام ضبط  ال خرى، ال بيات يف مر 

اعر نظام وية و القوايف الش  عرب مقاطع القصيدة،فالزتم فهيا شاعران معايري شعر  ال حرف الر 

عري،والعدول عن نظام   طر الش  الت فعيةل اكمةل،اعامتد حبر صاف،ووحدة الت فعيةل يف الس 

طرين،وتنويع القوايف واحلروف  وية،كام س يظهر الحقا.                                                                                                      الش                                     الر 

ريقي(  0/0فيقي( و)/ 0/0صوتيا:لفتت القافية ال ذن العروضية من خالل ترداد مقاطعها )/ -*

بقاء عىل ل من القصيدة اليت س تعرف تنويعا يف  واال  وي "القاف" املقلقةل يف املقطع ال و  حرف الر 

وية يف بقية املقاطع، فقد الزتم روي القاف يف البداية يف )رفيقي،مرويق،   القافية واحلروف الر 

م يف قوهل)اخليال،  طريقي(مث الزتم حرف الت اء رواي يف مثل)هاوايت، داميات(مث حرف الال 

، عىل حنو صويت متنامغ،تتنو ُع قوافيه وأ رواؤه.                                                         تس يل(  ا يف بقية النص                                                             وهمل  جر 

يقاعيا ابختياره حب -* ا عروضيا موس يقيا جامليا ا  اعر سعد هللا مؤرش  را صافيا )حبر  جس ل الش 

ده«) يقاعها هو اذلي حيد  مل(، »بل لكامته يه اليت ترمسه هل ،وا  ( ما دام متناس با مع حالته  69الر 

عورية املتوت رة،فانفلت حنو اختياره وقراره عن  الن فس ية الث ائرة،ومتوافقا مع وضعيته الش 

يقاعية أ ساس ية يه وحدة ) ة ببنية ا  را من قناعة)طريقي(، فهندس قصيدته احلر  فاعالتن( متحر 

عري ة من عدد  فقة الش  عري،وما تتطل به ادل  طر الش  طرين، متجاوزا ذكل ا ىل صيغة الس  نظام الش 

عري يف كونه مرتبطا   يقاعي فيه جتديد،وهو خيتلف عن» البحر الش  الت فعيالت ،وهذا الت شكيل اال 

يقاع  عر ا ىل الن رث بل ابحلري ة،حني ينغلق العروض بشلك ما، هو مقنن  كام أ ن  اال  يتجاوز الش 

(                                                                                                             70يتجاوز الل غة ا ىل املوس يقى«) 

س عىل انحيتني متاكملتني، موس يقى خارجية،ذكران  -* ميارس هذا املقطع جاذبية موس يقية تتأ س 

ف يف جنبات القصيدة من خالل الت كرار بأ نواعه،ودالةل  لها مكوانهتا، وموس يقى داخلية تتكش 

حروفه ،وما لها من جتاوب مع نسق الن ص معوما.                                                                             

 
   279.ص1996،دار توبقال،املغرب،1( جامل ادلين بن ش يخ .الشعرية العربية .ط 69)   

 8.ص1986( مصطفى حراكت.كتاب العروض.املؤسسة الوطنية للفنون.اجلزائر. 70)    
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اعر يف قصيدته ثورتني،ثورة عىل الاستبداد والاس  -* لط مجع الش  مل املس  تعباد والاحتالل والظ 

عب اجلزائري،وثورة جتديدية عىل املظاهر الالكس يكية القدمية يف شلك  من قبل فرنسا عىل الش 

الشعر ويف مضمونه.                                                                                                       

اعر قريب -* ي هذا احلقل يف قوهل ظل  الش  بيعة ،وقد حفلت القصيدة بقاموس يغط  ا من الط 

بيع،التيار،الهواء،الظل،غديرات،النور،الليل ،الفجاج،ري...(ولعل  يف  )الظالم، ُوُحول،ُطُيوف،الر 

اعر حنو الطبيعة وارتباطه هبا ،وجنوحه  هذا احلضور الطبيعي ما يثبت اجنذاب الش 

                                                                                                                     حنوها،وس يطرهتا عىل مزاجه.

اعر مظلوم يشكو  -* لكن ابملقابل هناك حقل أ خر هو حقل احلزن وال مل واملعاانة ل ن  الش 

اعر مثل) جراحات الاحتالل الفرنيس،وهذا هل ما يعرب  عنه يف معجم الش  

قت، اجلري...( الحظ قوهل: لك  ما فيه   موع،ال نني،رماد،مز  جراحات،شاكوي،الشوق، ادل 

                                    جراحات تس يل .                                                                                                                

 القصيدة لك ها موقف بطل اثئر،فقد حظيت مبعجم لغوي ثوري ــ  وهو حقل داليل ــ ول ن  -*

موع، العراك، الس ياط،   اثرة امحلاسة،ودفع الث وار ا ىل ال مام )الن ضال، اجلراح،ادل  يعمل عىل ا 

ْذ حتولت الل غة ا ىل محم  داميات، القيد،اال رهاب، الانطالق، شائك،عاصف، وحيش الن ضال( ا 

د بدورها كياّنم.                                                                                        انرية تد  ك  حصون ال عداء،وهتد 

                                                                                                                                          وابلن ظر من زاوية تركيبية نلفي شاعران يويل اهامتما ابلغا لل ساليب اال نشائية،وينو ع فهيا :                                     -*

اعر عىل حنو يلفت به انتباه خماطبه ،ويثري انفعاهل يك يتجاوب -* ره الش  أ سلوب الن داء :كر 

داء"أ داة لتحفزي اخملاطب عىل ال هبة والاس تعداد للكفاح معه،وذلكل اختار من ال دوات "ايء الن  

                    (                                                                                                                            71فيقول هل: )

                                                                                     اي رفيقي                                     

ال تلمين عىل مرويق                                                                                                        

                                                                  فقد اخرتت طريقي.                                   

فيق" ملا فيه من خصوصيات عاطفية ومحميية جفعهل الزمة  اعر عىل لفظ املنادى "الر  وقد اتك  الش 

يقاعيا منترشا عرب القصيدة .                                 ر يف ّناية املقاطع ،فاكن ذكل تكريسا ا                         تتكر 

اثرة املتلقي حىت يشحنه  -* اعر أ سلوب الاس تفهام للعمل عىل ا  ف الش  أ سلوب الاس تفهام: وظ 
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كوت علهيا،غري العدو  احملتل   زمة الستناكر ما حيدث يف بالده من جرامئ ال ميكن الس  ة الال  ابلقو 

اعر منه ذكل بقوهل (                                                      72:  )يواصل غطرس ته ،وميارس استبداده،فيستنكر الش 

    هل بلغت                                                                                                                      

                                                                                                          ما أ ردت؟                                                            

اعر يرصد الواقع من حوهل مبنظار دقيق،وخيضعه ا ىل حاةل من الت سجيل   -* نظام امجلل: ك ين  ابلش 

ايئ،وتلتقطه أ ةل الوصف،حفدث أ ن  دت الث ابت كام تقع عليه عني الر  كرثت امجلل الامسية ،وتعد 

                                             أ شاكلها يف القصيدة ،ومن أ مثلهتا:                                                                                             

(                                            73و ال يت :)امجلل الامسية:تبدو بنس بة عالية يف الن ص،وتأ يت عىل الن ح -*

                      وطريقي اكحلياة                                                                                                               

امت                                                                                                                 شائك ال هداف  جمهول الس 

ت عربيد اخليال                                                                                                                                                                                                                                                                       صاخب ال ان 

                                           وتأ يت ش به مجةل مثل:                                                                                                          

                                                        من حتوف                                                                                                                      

                                                                                                                                  يف طريقي                                       

هما الن واخس مثل :                                                                         وتأ يت بكرثة عىل منوال أ خر حيث تتقد 

ن             هذا هو ديين                                                                                                                ا 

                                               لْيهَتُم واكبوين يف طريقي                                                                                                 

ت ميادين الن شاط وجماالت -* ،وقد غط  نظام امجلل الفعلية:  امجلل الفعلية جاءت بنس بة أ قل 

عر :الحظ قوهل:                                                                                  عي دلى الش  احلركية والس 

الل يل انرا ورشاك                                                                                                         وعربت

وتصف حت الوجود                                                                                                     

اهالت                                                                                                               ورصخت يف امجلوع اذل  

وسكبت امخلر بني العاملني                                                                                 

                                                                                              ومسحت أ عني الفجر الوضية             

 
 137( دليوان،ص 72)    
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                                     وشدوت لنسور الوطنية                                                                                                          

                                                                                                                         ....                                                                                

                                                                                            أ ملح ال طياف من حويل شوادي                         

                                                                                                                        .....                                                                          

فاتبعوين أ و دعوين                                                                                                       

لبية والقيد  قدام عىل اخلروج من حاةل الس  اتبة ،وا  ويف الانتقال من السكون ا ىل احلركة كرس للر 

اقة الاجيابية من شأ ّنا أ ن تشحن ا ىل حاةل ال  ر والانعتاق والاجيابية،كام تضفي هاةل من الط  ت حر 

                    مهم املتلقي،وتدفع به ا ىل الت أ هب للن رص.                                                                                     

موا القيد وغن وا للحياة                                                                                       حط 

حيبة                                                                                                وافتحوا انفذة ال فق الر 

                                                                                (                      74واعشقوا الن ور حيوات خصيبة) 

لت فيه  عرية ــ سار عىل منط خطايب أ مري انهض، حتو  ن  نظام امجلل الفعلية ــ يف ال سطر الش  ا 

ملنتظر اللغة ا ىل سلوك نضايل من خالل تدافع أ فعال ال مر املتتالية الباعثة عىل الاجنازات الفعلية ا

                        حتقيقها.                                                                                                                     

اعر مكنة يف توظيف عنارص البالغة ،بوجوه خمتلفة:                                           -*                                                                                                        أ بدى الش 

                         اس تخدم الت شبيه يف أ بسط صوره فقال :                                                                                          -*

يقي اكحلياة                                                                                                            وطر 

                                                                                                                       ......                                                 

ترتاءى اكلطيوف                                                                                             

                                                                                                            ....                                             

وتداعوا كنعاج                                                                                                             

                                                                      وظهرت اكل حايج                                                                            

اعر الاس تعارة ي قوهل:                                                                                   -* ف الش  الاس تعارة:وظ 

                                                    وعربت الليل انرا ورشاك                                        

ريق،وحذفه وترك الزمة من لوازمه )عربت( عىل سبيل الاس تعارة املكنية .                                                                                                                                                                    حيث ش ب ه الل يل ابلط 
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           الكناية:عاملي املضغوط ابلقيد الكس يح .                                                                                         -*

ايت ال فراد يف اجلزا ئر.                                                                               فالقيد فيه كناية عن الاس تدمار الفرنيس اذلي يكب ل حر 

موز مثل قوهل:                                                                  *توظيف الرموز: يلجأ  الشاعر ا ىل اس تخدام بعض الر 

                                                                                          ومسحت أ عني الفجر الوضية                            

ياء يف الصباح ا ىل دالةل  عري "لفظ الفجر" اذلي انزاح عن معىن الض  طر الش  اهد يف الس  فالش 

                                                                             بداية زوال ال حزان وانفراج اهلموم .                                             

                                     ويف قوهل:                                                                                                                    

                                                                رشاك.                                                                                                                        وعربت الليل انرا و

ار لريمز ا ىل مفاهمي احلزن مين املقابل للهن  ل الليل عن معناه الز  ياع   يتحو  قاء و أ ي الض  والش 

اعر ليبتليه.                                                                       د فرييخ سدوهل بأ نواع اهلموم عىل الش                                                           والترش 

                                                                                                         يقول الشاعر:                                       

بيع احللو شوقا للز هور                                                                                                                                                                                                                                                                    للر 

بيع" رمزا للهباء والن امء والاخّضار  وحتقيق احلمل الكبري  اعر" الر  ف الش  عري ،يوظ  طر الش  يف الس 

أ حسن الانزايح فذكر )احللو( بدل ال خّض وصفا للربيع،وفهيا وهو احلري ة والاس تقالل. وقد 

أ يضا تبادل حواس.                                                                                                     

                                                                           يقول الشاعر:                                                                       

                              كيف عانقت شعاع اجملد أ محر.                                                                                                   

اعر شغوفا ابل لوان و يف مقدمهتا الل ون ال خّض، وقد أ ثر اختيار هذا اللون جفعهل عنواان اكن الش 

طر الشعري املشار  دليوانه )الزمن ال خّض(  كام حيّض الل ون ال محر بقوة يف شعره،مثل الس 

اهرة اليت أ قسم هبا شاعر اجلزائر  كية الط  ماء الز  ليه،حيث يرمز ا ىل اال اثرة والث ورة ،فهو لون ادل  ا 

ن ثورهتم اجمليدة.                                                               مفدي زكراي  اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رمحه هللا،،ويه أ غىل ما جاد به اجلزائريون ا 

                          (                                                                                           75منوذج القصيدة  اكمةل : )طريقي(   )

                                                                                                                                                           اي رفيقي 

 ال تلمين عىل مرويق 

 
                                                                                                                         140ا ىل ص 137،من ص 2010،عامل املعرفة، اجلزائر،  1أ بو القامس سعد هللا، الزمن ال خّض ديوان سعد هللا، ط(  75)     
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                                                                                                                                                               فقد اخرتت طريقي !

                                                                                                                                                             وطريقي اكحلياة 

                                                                                                   شائك ال هداف جمهول السامت 

                                                                                                                        عاصف التيار وحيش النضال 

                                                                                                                                    صاخب ال انت عربيد اخليال 

                                                                                                                                           لك ما فيه جراحات تس يل 

                                                                                                                       وظالم وشاكوي و وحول 

                                                                                                                                                        ترتاءى اكلطيوف 

                                                                                                                                                        من حتوف 

                                                                                                                                                     يف طريقي 

                                                                                                                                                                     اي رفيقي !

                                                                                                            *                                                                       

                                                                                                                  أ ملح ال طياف من حويل شوادي 

                                                                                                         للرؤى السكرى ل الف العباد 

                                                                                                                                   للربيع احللو شوقا للزهور 

                                                                                                                             ذلكرى وأ نسام العطور للهوى الزخار اب

                                                                                                                                                    غري أ ين لكام حاولت وصال 

                                                                                                                                                      مل أ جد قريب ظال 

                                                                                                                                       غري أ عقاب الشموع            

                                                                                                                                                 وغديرات ادلموع 

                                                                                                                                                      تتواىل يف طريقي 

                                              اي رفيقي !                                                                                                                   

                                                                                    *                                                                                                              

                                                                                                          لست أ نىس حني ضوأ ت املشاغل 

                                                                                                                          غضبا يف اجملاهل واحتضنت النور 

                                                                                                                          وعربي الليل انرا ورشاك 

هل وعبيد  ذا هو ا                                                                                           وتصفحت الوجود فا 
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                                                                                                             وخضم من دماء وضفاف للعراك 

                                                                                                                                   وس ياط هاوايت 

                                                                                                                            وجسوم داميات 

                                                                                                                                      انهدات يف طريقي 

                                                                                                                                                            اي رفيقي !

                                                                                                                            *                                                      

                                                                                                                                أ ان أ ميش وامجلوع من ورايئ 

                                                                                                                                        زاحفات يف ابهتال ووالء 

                                                                                                                                                         ويقيين 

                                                                                                                                      ب الظنون فوق أ رسا

                                                                                                                                                ابحثا عن فاتنايت: 

                                                                                                                             امجلال واخللود واحلياة 

                                                                                                                                                     هل بلغت 

                                                                                                                                                  ما أ ردت ؟ 

                                                                                                                        دري غري أ ين يف طريقي لست أ  

                                                                                                                                                                          اي رفيقي

                                                                                                          لكام حصت: هلموا مغغموا عين و زوموا 

                                                                                                                                                   وتداعوا كنعاج 

 ملست رسب ذئاب يف جفاج 

                                                                                                                                                       مث عادوا واقفني 

                                                                                                                                            يف وهاد من صديد وأ نني 

                                                                                                                                 ورايح اخلزي تذرومه رمادا 

                                                                                                                          ومسوح العار تكسومه حدادا 

                                                                                                                                واكبوين يف طريقي ليهتم قد 

                                                                                                                                                        اي رفيقي !

                                                                                                                  *سويف تدري كيف مزقت سدويف 

                                                                                                                       وظهرت اكل حايج من كهوف... 
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                                                                                                                      عاملي املضغوط ابلقيد الكس يح 

                                                                                                                      عامل اال رهاب والرق اجلري 

                                                                                                                                           ورصخت يف امجلوع اذلاهالت: 

                                                                                                                                 حطموا القيد وغنوا للحياة 

                                                                                                                        وافتحوا انفذة ال فق الرحيبة 

                                                                                                                    واعشقوا النور حياوات خصيبة 

                                                                                                                                                                  بيد أ ين يف طريقي 

                                                                                                                                                          اي رفيقي !

                                                                                                                          سوف تدري راهبات واد عبقر *     

                                                                                                   كيف عانقت شعاع اجملد أ محر

                                                                                                                              وسكب امخلر بني العاملني 

                                                                                                                            مخر حب وانطالق ويقني 

                                                                                                                            ومسحت أ عني الفجر الوضية 

                                                                                                                                        وشدوت لنسور الوطنية 

                                                                                                                                       ا  ن هذا هو ديين 

                                                                                                                                        فاتبعوين أ و دعوين 

                                                                                                                                                        يف مرويق 

                                                                                                                                                     فقد اخرتت طريقي 

 اي رفيقي !

 احملاضرة الرابعة :األدب املعاصر
                                                                                                                                 ينلشاعراملرأة نزار قبامودية املعاصرة قصيدة التفعيلة )اي قدس(القصيدة الع

اعر-* م  1945(، خترج يف اجلامعة السورية عام 76شاعر سوري ودل يف دمشق ) :سرية الش 

جازة يف احلقوق معل م ، فعرف عدة دول مثل  1966م ا ىل 1945يف سل ادلبلومايس من  اب 

 
 176/177.ص2010املوسوعة الثقافية العامة.اجلزء الثاين.املؤسسة الوطنية لالتصال.الرويبة(فواز محمد الشعار.الشعراء العرب. 76)  
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س بانيا وبعض نلكرتا وا  من لبنان ترك الوظيفة حبا لل دب واختذ  .. ادلول العربية تركيا وفرنسا وا 

  .. مقاما ، وأ سس يف بريوت دار " نزار قباين " للنرش ، مارس نشاطات حصفية وأ دبية

اعر   سامت شعرهنزار قباين خشصية أ دبية حمببة وحضور س يايس دبلومايس مرموق، ومن وللش 

 ترك أ عامال جليةل يف .. رقة العاطفة ، وخصوبة اخليال ، والقدرة عىل متثيل الواقع بلكامت دافئة

م ، " أ نت  1948م ، " طفوةل ّند " 1944الشعر والن رث،من دواوينه : " قالت يل السمراء " 

م ، "  1966ابللكامت "  م ، " الرمس1961م ، " حبيبيت "   1956م ، " قصائد "  1950يل " 

                                                                                                                                                                                                   .. م1956م ، وهل يف النقد : " الشعر قنديل أ خّض " 1970قصائد متوحشة " 

ل بقضااي ال مة العربية ويف مقدمهتا : مجع الشاعر نزار بني القصيدة الس ياس ية امللزتمة المنوذج ال و 

 القضية الفلسطينية ،ومما جاء يف هذا اال طار،قصيدته الشهرية، "اي قدس"  يقول فهيا:
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 بكيت.. حىت انهتت ادلموع

 صليت.. حىت ذابت الشموع

 ركعت.. حىت ملين الركوع

 سأ لت عن محمد، فيك وعن يسوع

 اي قدس، اي مدينة تفوح أ نبياء

 ادلروب بني ال رض والسامءاي أ قرص 

 اي قدس، اي منارة الرشائع

 اي طفةلا مجيةلا حمروقة ال صابع

 حزينٌة عيناك، اي مدينة البتول

 اي واحةا ظليةلا مر هبا الرسول

 حزينٌة جحارة الشوارع

 حزينٌة مأ ذن اجلوامع 

 اي قدس، اي مجيةلا تلتف ابلسواد

 من يقرع ال جراس يف كنيسة القيامة؟

 حاد.. صبيحة ال  

 من حيمل ال لعاب لل والد؟

 يف ليةل امليالد..

 اي قدس، اي مدينة ال حزان

 اي دمعةا كبريةا جتول يف ال جفان

 من يوقف العدوان؟

 عليك، اي لؤلؤة ال داين

 

 من يغسل ادلماء عن جحارة اجلدران؟

 من ينقذ اال جنيل؟

 من ينقذ القرأ ن؟

 من ينقذ املس يح ممن قتلوا املس يح؟

 ينقذ اال نسان؟من 

 اي قدس.. اي مدينيت

 اي قدس.. اي حبيبيت

 غداا.. غداا.. سزيهر اللميون

 وتفرح الس نابل اخلّضاء والزيتون

 وتضحك العيون..

 وترجع امحلامئ املهاجرة..

 ا ىل السقوف الطاهره

 ويرجع ال طفال يلعبون

 ويلتقي ال ابء والبنون

 عىل رابك الزاهرة..

 اي بدلي..

 والزيتوناي بدل السالم 

 



91 

 

اهن يف اجملال -1 أ ن يف عرصان الر  تعد  القضية الفلسطينية  من أ كرب القضااي العربية ذات الش 

عراء وال دابء يف الوطن العريب قاطبة،أ مثال  ها من الت ناول من قبل الش  الس يايس، وقد انلت حظ 

براهمي طوقان،فدوى طوقان،انزك                                 املالئكة محمد العيد...اخل                                                                                                    محمود درويش،مسيح القامس،ا 

اعر نزار قباين للقضية الفلسطينية من منظور الواقعية والالزتام  ويف هذا الس ياق تأ يت معاجلة الش 

                                               رضهام اال ميان ابالنامتء وابلقومية، ومن مث جنده:                                                                              اذلين يف

ة ويف فلسطني -أ   عه ملا حيدث يف "القدس" خاص  يعيش حاةل نفس ية مزرية نتيجة تأ ل مه وتوج 

عاء  والتّض ع عا الة وادل  عه سوى أ مل ومعاانة وأ ىس...وذلكل هرع ا ىل الص  ة،وليس باكؤه وتوج  م 

محة.                                                                                                        كوع وطلب الر   والر 

ة " القدس"ال لمي و  -ب اعر وضع ال م  ر واقعها احلزين ،ويرمس لها صورة مبكية يعرض الش  يصو 

مثرية لالس تعطاف يف غاية الت أ ث ر والانفعال...فمك ترىج  وتساءل أ ين جيد لها من خيل صها من 

ا لالس هتتار احلاصل بأ رض ال داين وال نبياء؟                                                                                                                                                   أ يدي الغاصبني الصهاينة؟ومن يضع حد 

اعر ال مل بعد حاةل اليأ س والقنوط فأ برص جفرا فلسطينيا مرشقا   -ج ويف ال خري عاود الش 

ا يف ال فق،واس تبرش خريا للقدس ول بناهئا، ل ن  قضية أ طفال احلجا رة ،واسترشف غدا نري 

س تنترص ال حماةل ،وسرتى الن ور رمغ كيد الاكئدين ومؤامرة املتأ مرين،ورمغ انتاكسة العرب 

                                     واملسلمني،غري أ ن  الن رص أ ت.                                                                                                 

 القارئ يف القصيدة عدة جماالت أ و حقول مشلها اخلطاب وميكن جدولهتا كام ييل: يالحظ-2

 قاموسه اللغوي موضوعه   اجملال

يين احلديث عن ادلين   ادل 

اينة  اال ساليم وادل 

املس يحية،وعن س يدان  

محمد رسول هللا،وعن 

 الس يد املس يح

صليت،ركعت،الركوع،محمد،اليسوع،أ نباء،منارة 

الرشائع،البتول،الرسول،مأ ذن،اجلوامع،يقرع 

ال جراس،كنيسة  القيامة،صبيحة ال حاد،ليةل 

 امليالد،لؤلؤة ال داين،اال جنيل،القرأ ن،املس يح.

ث الشاعر عن   الاحتالل حتد 

القدس احملتةل  ال سرية 

هاينة  يف أ يدي الص 

ال صابع،حزينة عيناك،تلتف  حمروقة 

واد،مدينة ال حزان،دمعة كبرية،العدوان  ابلس 

ماء،من ينقذ،قتلوا املس يح   ،ادل 

الم نابل اخلّضاء أ بدى الشاعر أ مال   الس  غدا،غدا،يزهر اللميون،تفرح الس  
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با لغد جديد،وجفر  حتس  

مرشق،ومس تقبل 

 سالم

والزيتون،تضحك العيون،ترجع امحلامئ 

املهاجرة،ال طفال يلعبون،يلتقي ال ابء 

 والبنون،الزاهرة،بدل السالم والزيتون
 

عري، شعر الت فعيةل،وقد بدت قصيدة نزار -3 الوحدة العضوية خاصية الزمة لهذا النوع الش 

متالزمة املراحل،متجانسة املعاين،متالمحة ال جزاء ، حيث بدأ ها ابال شارة ا ىل املوقف، مث ذكر  

ية ال س باب واملربرات،مث انهتيى ا ىل الن تيجة اليت تبدو حمتية.مفن وصف احلاةل احلزينة  والوضع 

النفس ية املتأ ثرة،ا ىل ذكر أ س باهبا ومربراهتا ومظاهرها وانهتاء عند رضورة اال  يفقد الفلسطينيون  

ها منطق الث بات عىل املبدأ  رمغ لك  يشء همام اكن  أ ملهم يف مس تقبلهم،ومن مث فالقصيدة يشد 

نرص الوحدة العضوية ولك ف ال مر.                                                  وزايدة عىل ع 

، فا ن  مجةل قرائن أ خرى سامهت يف انسجام حلقات القصيدة،وتنس يق   الواحض يف نس يج النص 

ة يف املقطع ال ول ،مم ا جعل احلديث مركزا عىل  وحداهتا،مثل:تكرار مضري اتء اخملاطب ،خاص 

                            منشئ اخلطاب  )املتلك م( )صل يت، ركعت، سأ لت،بكيت(.                       

روب/منارة/طفةل/ لؤلؤة/ دمعة/  مث  انتقل ا ىل توظيف الن عوت والكناايت،من قبيل قوهل)أ قرص ادل 

مدينيت/حبيبيت(.                                                                                                     

لقدس مفن أ حب شيئا أ كرث من ذكره ذلكل ال خيلو مقطع من مقاطع  مث  اعمتد التكرار مثل ا

عه يف القصيدة بنسب متفاوتة)القدس(مث )امس الاس تفهام من/الفعل  القصيدة من ذكر القدس،فوز 

عه  ينقذ، اعر،ويبني عن أ نينه وتوج  أ ساليب الن داء،لك  ذكل يكشف عن أ زمة نفس ية دلى الش 

عه عىل قدسه املفقودة.                                                                                                         وتفج 

نشائيني همينا عىل جمرايت القصيدة وهام أ سلوب الن داء وأ سلوب -4 اعر أ سلوبني ا  الزتم الش 

 الاس تفهام 

 دالالت تكراره أ مثلته  ال سلوب

اي قدس/اي مدينة/اي   الن داء

ارة/اي مدينة/اي طفةل/اي من

واحة/اي لؤلؤة/اي 

 بدلي/مدينيت

بداء احلرسة     ا ظه ار ال ىس/ا 

توجعه وتفجعه وتأ مله حزان عىل 

قدسه السليبة،وتكرارها دليل  

 حرمانه مهنا  .  

من ينقذ؟/من حيمل؟/من   الاس تفهام

يوقف/من يغسل 

فقدان التوازن دلى الشاعر.ا حلاحه 

عىل ختليص القدس املقيدة .           
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ادلماء/من ينقذ 

 اال نسان/من ينقذ القرأ ن؟

 تكرار نداءات اس تغاثة.

 

اايت -5 ،ففي الهن  وي  نظام القافية: نو ع نزار قوايف القصيدة ،ومع الت نويع يف القوايف تنو ع حرف الر 

وي حرف) العني(. ويف املامتثةل شاعت  كوع/يسوع( واكن حرف الر  موع/الر  موع/الش  )ادل 

ا يف  املتتاليات) الرشائع /ال صابع/ اجلوامع( اكن حرف الروي  هو حرف) العني( كذكل،وأ م 

ال(. وي  هو حرف )ادل  واد/ال حاد/ ال والد/ امليالد( فاكن حرف الر  املقطع مث يف  املامتثالت )الس 

ال جفان، العدوان، ال داين،اجلدران،القرأ ن( حيث حرف الن ون هو  ل حزان،الثالث تتواىل )ا

يتون (حيث يقع  يتون،يلعبون،البنون،الز  وي(  ويف املرحةل ال خرية ترتى )الل ميون،الز  حرف )الر 

حرف النون رواي،واجلدير ابملالحة أ ن  هذا الن ظام القافوي ال سايس املتنو ع جيد نظام قافواي اثنواي 

عام يقع دونه من حيث الت اثري اال يقاعي،وهو بدوره ينترش يف مساحة القصيدة،ويناوب قوافهيا  دا

ال ساس ية ،يك يرفع من شأ ن الصوت املوس يقي،ويسهم يف تنويع صوت الن ص، وتهتندس هذه 

لن حو) البنيات القافوية الث انوية املتواترة يف بداية القصيدة مث يف وسطها  ،مث يف ّنايهتا عىل  هذا ا

ن  هذا النظام القافوي املتنو ع  اهرة(.  ا  اهرة/الز  امء ( و)مدينيت/حبيبيت( و)املهاجرة/الط  أ نبياء/الس 

يقاعية ا ضافية.)                              (                                                                                                                        77جيلب زايدة  ا 

ا  ّن  امعة  ــ هممهتا تثبيت املعىن أ والا مث  ا  هذه البىن القافوية  ـــ سواء ال ساس ية مهنا أ و الث انوية ادل 

يقاع العذب املنسجم مع  عري واذلي خيمي  عليه  تلف  النص  بنوع من اال  املعىن اخملمي  عىل النص  الش 

ليه القضية الفلسطينية ووضع احلزن يف مشوليته، وتلوح للعيا ن مشاعر ال سف عىل ما أ لت ا 

يقاع ادلاخيل وتسويغ الاتاكء عليه مرتكزاا صوتياا يف التأ ثري،   القدس خاصة وزايدة عىل تثبيت اال 

د هذا النوع من  يقاعية الصوتية  ا ىل تشكيل البنية ادلاللية للقصيدة حيث جس  ت البىن اال  تعد 

يقاع ا حساس الشاعر ابحل ة ما يعانيه .78زن العميق )اال   (والانكسار من شد 

مز  مسة أ سلوبيه مائزة  -6  ة رموز يف القصيدة، توظيفا  جيعل الر  اعر نزار قب اين عد  ف  الش  وظ 

تعمل عىل تعميق املعىن وختصيبه، ومحهل عىل اال دهاش والتأ ثري،ل نه طاقة فع اةل لتأ ثيث 

 
( ترى انزك املالئكة  أ ن  للقافية حسرا قد يوقع غيابه القصيدة يف الهزمية واليأ س والسقوط والاّنيار بل رمبا رأ ت انزك موت 77)    

جمهل  964دة. ) انزك املالئكة(. يف رساةل الشاعر العريب الناشئ نرشهتا عام القافية عندها ليس ا ال خفوات وانطفاء  ملوس يقى القصي

 .98،  والصفحة 12، الصفحة 1993ال قالم، اجلزء ال ول، الس نة ال وىل مضن كتاهبا سايكولوجية الشعر  

 7 .ص والصوفية، ال سلوبية سلامين، داوود ( أ ماين 78)    
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عري ووظيفته  الارتقاء بشعرية القصيدة وتعميق داللهتا ذلكل أ كرث الن ص،وجامليات التشكيل الش 

يين اال ساليم املعرب  عنه ابملعجم املفردايت املرتبط بس يد اخللق محم د صىل   مز ادل  من توظيف الر 

سول، مأ ذن اجلوامع، ليهل  ائع الر  كوع، محمد ،ال نبياء، الرش  ) صل يت، ركعت، الر  هللا عليه وسمل 

يد املس يح )عيىس  امليالد، القرأ ن ،السال ف حقال لغواي ترتبط رموزه ابلس   م (         كام وظ 

اينة املس يحي ة )اليسوع، البتول، ال جراس، كنيسة القيامة ،صبيحة ال حاد، ليهل  الم( وادل  عليه الس 

امليالد، اال جنيل، ينقذ املس يح ،من قتل املس يح(،وتت سع القصيدة محلل رموز اترخيية دينية تنفتح 

سة، وبقعة طاهرة مباركة ، فهيي " أ رض املنرش واحملرش" عىل مد ينة القدس بوصفها أ رض مقد 

ا مقصدا ل نبيائه  ( 79) حساق ويعقوب ويوسف و  اختارها رهب  براهمي وا  موىس ويوشع وداود ا 

محة صىل هللا عليه وسمل  ،وموضع  وسلامين وزكراي و حيي وعىس....،ولتكون مرسى لنيب الر 

ماما هبم  الم مجيعا.                                   صالته ا  الة والس                                                                                                          علهيم الص 

ائع(                                                             -7                                                        )اي قدس اي منارة الرش 

)حزينة عيناك اي مدينة البتول(                                                                                                 

ؤال هو هل القدس مدينة البتول؟؟                                                                            والس 

عرية املذكورة همينة لتناص هل كثافته   لقد أ ث ث نزار قصيدته تأ ثيثا متنو ع املعارف ،ففي ال سطر الش 

مان،وهل محولته املعرفية ال حالته عىل املاكن ولك  ما هو اجامتعي وثقايف،مفا  الث قيةل  النفتاحه عىل الز 

يدة  عورية دلى نزار مل تكن حقيقة العالقة بني  الس   فقة الش  مرمي البتول ومدينة القدس؟ تل ادل 

عرية يف اس تلهاماهتا   ورة الش  مجةل شعرية بريئة عابرة ،ومل تكن خيال شعراي حمضا يداعب الص 

ا أ سطر شعرية تلخص احلقائق الت ارخيية، وحتيل عىل ال ايت القرأ نية،وتكشف   اجملازية، ولكهن 

ندات  املرجعية ا عرية حول نسب الس ي دة البتول،مرمي ابنة  الس   ليت يوث ق هبا نزار لقصيدته الش 

                                                                                                               معران وحاكية اصطفاهئا وتفصيالت كثرية أ خرى.  

: )ِان  هللَا  ٰرَن عىََل الْٰعلَِمنَي﴾ )أ ل يقول هللا عز  وجل  بْٰرِهمَي َوأ َل مِعْ
ِ
ا َوأ َل ا اْصَطفٰى  أ َدَم َونُوحا

 
ا سأ لته : »)أ فتنا يف بيت املقدس(،،فقال أ رض احملرش واملنرش،وأ توه فصل وا فيه ( عن مميونة  موالة الن يب صىل  79)    هللا عليه وسمل أ ّن 

فا ن  صالة فيه ك لف صالة يف غريه. «رواه شعيب ال رانؤو  يف خترجي مشلك ال اثر عن مميونة موالة النيب صىل هللا عليه وسمل  

 حصيح. 611.الصفحة أ و الرمق 
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َِجاِل َكثرٌِي ، َولَْم يمَْكُْل ِمَن 33معران: : " مَكََل ِمَن الر  َ ِ َصىل  هللُا عَلَْيِه َوَسمل  (. وقَاَل َرُسوُل اَّلل 

َيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ، وَ  ال  أ س ِ
ِ
َراَن")الن َِساِء: ا  (80َمْرمَيُ ِبنُْت مِعْ

يدة مرمي علهيا السالم يف مدينة الن ارصة الواقعة شامل فلسطني، وقد اكنت مودلها  : وقد ودلت الس  

، وعندما  أ هما حنة بنت فاقوذا زوجة معران عاقراا، فمل تدل يف حياهتا أ بداا ا ىل أ ن كربت يف السن 

بأ ن اكنت تس تظل  حتت جشرة رأ ت طائراا يُطعم صغرياا هل، فشعرت بعاطفة كبرية، ودعت هللا 

ْذ قَالَِت اْمَرَأُة  ق به ليكون خادماا للبيت املقدس، قال تعاىل: )ا  يرزقها بغالم، ونذرت بأ ن تتصد 

ِميُع الَْعِلمي(]أ ل معر  ن َك َأنَت الس 
ِ
ا فَتَقَب ْل ِميِن  ا را يِن  نََذْرُت كَلَ َما يِف بَْطيِن ُمَحر 

ِ
َراَن َرِب  ا [،  35ان:مِعْ

اهئا، لكن ه وههبا فتاة ال ودلاا كام أ رادت، وال ميكن للفتاة أ ن تقوم خبدمة فاس تجاب هللا عز  وجل دلع

ال أ ن  هللا قِبل مهنا النذر، وابرك فيه.     جل، ا   املسجد مثل الر 

                             نشأ ة الس يدة مرمي:                                                                                                                

واكن أ بو الس يدة مرمي علهيا السالم صاحب صالة يف بين ا رسائيل، وأ هما َحن ة بنت فاقود من  

نيب ذكل الزمان.                                                       –عليه السالم  –خالهتا زكراي العابدات، وزوج 

عاش أ بواها يف بيئة ساد فهيا الظمل والاضطراب، واكنت احلياة اليت يعيشها بنو ا رسائيل ابئسة،  

فوا ديهنم وأ فسدوا عقيدهتم، وعاثوا يف ال رض فسادا، وأ حضى الواحد مهنم ال يأ من عىل  فقد حر 

نفسه غدر ال خر، ويف وسط هذه احلُلكة وادُلجلة اكن يعيش معران وزوجه َحن ة، يعبدان هللا 

           وحده وال يرشاكن به شيئاا، واكن الزمان مير هبام دون ودل يؤنسهام.                                                              

جلست حنة بني ظالل ال جشار، فرأ ت عصفورة تطعم صغريها، فتحركت  وىف يوم من ال ايم

ا حىت تنذره خلدمة بيت املقدس. فاس تجاب هللا  بداخلها غريزة ال مومة، فدعت هللا أ ن يرزقها ودلا

ليه حفملت مبرمي .                                                                                                    دعاءها وابهتالها ا 

ها، أ ي قبل والدهتا، واكنت أ هما امرأ ة كبرية ال تقدر عىل  تويف وادل الس يدة مرمي ويه يف بطن أ م 

يواهئا، فراح يُعلمها ال خالق احلس نة، وعبادة  تربيهتا وحدها، فقام س يدان زكراي، وهو زوج خالهتا اب 

َا ِبقَُبول  َحَسن  َوَأنبهََتَا نََبااتا هللا، فنشأ ت عفيفة، طاهرة، ُمحبة هلل عز وجل،  قال تعاىل:)فَتَقَب لَهَا َرهبُّ

ناا (.             وكربت أ م عيىس مرمي  وبيهتا يف بيت املقدس، وخلوهتا فيه،   -علهيام السالم -َحس َ

 
( وغريهام من أ حصاب السنن و املسانيد واملصنفات من طريق شعبة بن احلجاج ،بن 2431( ومسمل)3411(رواه البخاري)  80)      

 (451/11(،املس ند اجلامع)635/29معرو بن مرة،عن مرة الهَْمَداين ،عن أ يب موىس ريض هللا عنه. ينظر املس ند املصنف املعلل)
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،  –م عليه السال –ويلطف هللا هبا فيأ تهيا برزقها من الطعام من الغيب ولكام زارها نيب هللا زكراي 

وجد عندها رزقاا، اكن جيد عندها فاكهة الصيف يف الش تاء وفاكهة الش تاء يف الصيف، وهو اذلي 

عليه   –يقوم بكفالهتا مفن أ ين يأ تهيا هذا وهو مل يأ ت به؟! ﴿قَاَل يَٰمْرمَيُ َأىن  كَلِ َهَذا﴾ اس تعظم 

ْنِد هللا ِان  هللَا يَْرُزُق َمْن ي َشاُء ذكل املقام يف حقها لضعفها وغرارهتا، فتجيبه: ﴿ُهَو ِمْن عِ  -السالم

﴾؛ فأ ان ضئيةل وضعيفة وال عمل يل مبقامات الرجال العظامء وأ حواهلم، ومل أ بلغ ذكل  ِبغرَْيِ ِحَساب 

املقام بكبري معل معلته... فال أ مل ا ال حيب هل، فتفضل عيل ريب وحبييب بذكل ورزقين من حيث 

                                                                               مل أ حتسب.                     

فتاة عابدة يف خلوة بيت املقدس، حتيي ليلها  -علهيا السالم -وهكذا نشأ ت أ م عيىس مرمي العفيفة 

هما حباا ابذلكر والعبادة والصالة وتصوم ّنارها، وتعني الفقراء واحملتاجني، وتعيش ل خرهتا، وتقيض أ اي

               لرهبا وشوقاا ا ىل لقائه ،جل  يف عاله.                                                                                         

الم يدة مرمي بس ي دان عيىس عليه الس  .لقد اكن محل الس ي دة مرمي ُمعجزة من املعجزات، محل الس  

ها برش، واملعروفة ابلطهارة والعفة، فأ رسل هللا تعاىل جربيل عليه  ويه الفتاة العذراء اليت مل ميس 

السالم يف هيئة رجل ليخربها حبملها، وعندما ظهرت عالمات امحلل عىل مرمي قامت ابخلروج من 

ت ملاكن أ خر لتختفي عن أ نظار الن اس يك ال يلتفت أ حد  حمراهبا املوجود يف بيت املقدس، وتوّج 

ها.                                                                                      ا ىل أ مر 

ا من قوهما أ ن يعريوها بوالدهتا من غري  ا فرارا وتوارت عن أ عيهنم واعزتلهتم وانتبذت حبملها ماكانا بعيدا

ذا أ تهتم مبولوده ا الصغري مع أ ّنا اكنت زوج، وذكل أ ّنا علمت أ ن الناس يهتموّنا وال يصدقوّنا ا 

                                                                                            عندمه من العابدات الناساكت اجملاورات يف املسجد يف عبادة هللا س بحانه.                                                         

ا السالم أ ايم محلها ويه يف بيت حلم اش تد هبا اخملاض مث أ جلأ ها وجع الوالدة ا ىل ملا أ متت مرمي علهي

جذع خنةل ايبسة وقيل اكنت خنةل ممثرة، فاحتضنت ذكل اجلذع وودلت مولودها عيىس عليه 

السالم، وانداها جربيل عليه السالم من ماكن من حتهتا من أ سفل اجلبل يطمئهنا وخيربها أ ن هللا 

ا ويطلب مهنا أ ن هتز  جذع النخةل ليتساقط علهيا الرطب اجلين تبارك وتعا ا صغريا ىل جعل حتهتا ّنرا

ا  ا فا ن رأ ت أ حدا نسا الطري وأ ن تأ لك وترشب مما رزقها هللا تعاىل وأ ن تقر عيهنا بذكل وأ ن ال تلكم ا 

ا أ ي مصتا، واكن من صوهمم يف رشيعهت م ترك من الناس،قالت هل ابال شارة أ ّنا نذرت للرمحن صوما

الالكم والطعام، فهزت مرمي علهيا السالم جذع النخةل فتساقط علهيا الرطب اجلين الناجض فأ لكت 

علهيا السالم منه ورشبت من ذكل الهنر اذلي أ جراه هللا تبارك وتعاىل بقدرته لها يف ماكن اكن ال 

مياّنا وص كراما من هللا س بحانه وتعاىل ملرمي عىل ا  الُحا وعنايةا بوليدها يوجد فيه ّنر، ولك ذكل ا 
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الم.                                                                                     الة والس  يد املس يح عيىس عليه الص                                  الس  

امء(                                       --8 روب بني ال رض والس                                                            )اي أ قرص ادل 

سول (                                                                                                                )اي واحةا ظليةلا مر  هبا الر 

يين ،والاس تلهام من القصص القرأ ين ،حت  عرية عىل حادثة اترخيية  ومضن الت ناص ادل  يلنا ال سطر الش 

قرأ نية محمدية  تقع عىل درجة عالية من اخلطورة ،ويتعل ق ال مر حبادثة اال رساء واملعراج ،تل الرحةل 

ال رضية عىل الرباق من ) املسجد احلرام (  مبكة ا ىل ) املسجد ال قىص( ابلقدس يف فلسطني مث 

حةل العلوية حيث عرج به صىل  هللا امءالر  ىل الس  ي ﴿،يقول هللا تعاىل:   عليه وسمل  ا  ِ ْبَحاَن اذل  س ُ

ي اَبَرْكنَا َحْوهَلُ ِلرُنِيَُه ِمنْ  ِ ىَل الَْمْسِجِد اَلْقىَص اذل 
ِ
ى ِبَعْبِدِه لَْيالا ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ا ن ُه ُهَو َأرْسَ

ِ
اَيتِنَا ا  أ َ

ِميُع الَْبِصرُي                                                                                                                                                                         [.     1]اال رساء:  ﴾الس 

ن يف غالبية ُكُتب الس ُّ  حابة الكرام خرَب اال رساء وامِلعراج بتفاصيهل، وهو مدو  نة،أ ن  وقد َرَوى الص 

قال: )ُأتيت ابلرُباق، وهو داب ة أ بيُض طويل، فوق امحلار  -صىل  هللا عليه وسمل   -رسوَل هللا 

ودون البغل، يَضع حافره عنَد منهتيى طرفه.. قال: فركبُته حىت أ تيُت بيت املقدس، قال: فربطُته  

َركعتني، مث خرجُت جفاءين  ابحللقة اليت يربط به ال نبياء، قال: مث دخلُت املسِجد، فصليُت فيه

الم  -جربيُل  انء ِمن لنب، فاخرتُت اللنب، فقال جربيل  -عليه الس  انء ِمن مخر، وا  صىل  هللا عليه  -اب 

امء )-وسمل   ليةلا من قبل  ( فبعد املرور 81: اخرتَت الِفطرة، مث عرج بنا ا ىل الس  )ابلواحةا الظ 

سول( وصالته  ركعتني ابملسجد، روب بني  ىل  هللا عليه وسمل  واصل صالر  حةل العلوية يف ) ادل  الر 

امء( َمين بني ا رسائه  ال رض والس  ن  يف الاقرتان الز  الة  -يقول ادلكتور البوطي: » ا  عليه الص 

الم  ْبع؛ دلالةل ابهرة عىل مَدى ما لهذا  -والس  موات الس   ا ىل بيت املقِدس والُعروج به ا ىل الس 

ا عىل العالقة الوثيقة بني ما بُعث البيت ِمن ماكنة وقُ  دس ية عنَد هللا تعاىل، وفيه َدالةل واحضة أ يضا

وعىل ما بنْي ال نبياء ِمن  -علهيام الصالة والسالم  -به لك  ِمن عيىس ابن مرمي ومحم د بن عبدهللا 

ين الواِحد اذلي ابتعَّثم هللا  ِ                                                                                                                                                                                                                 (82به« )  –عز  وجل   -رابطة ادل 

 

 

 
: (.113، 112فقه السرية، البوطي ) ريض هللا عنه. ينظر -عن أ نس بن ماكل  -للفظ ملسمل وا -أ ْخرجه البخاريُّ ومسمل (  81)     

https://www.alukah.net/sharia/0/33126/#ixzz6P9zaStKe   

  : https://www.alukah.net/sharia/0/33126/#ixzz6PAC7Xl42(113)(فقه السرية، البوطي.  82)  

https://www.alukah.net/sharia/0/33126/#ixzz6PAC7Xl42
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 احملاضرة اخلامسة .األدب املعاصر. 
 ( 83. ) رية اجلديدة. للّشاعر املصرّي  صالح عبد الصبور الّتجربة الّشع

 اي صاحيب، ا ين  حزين

باح باح، مفا ابتسمت، ومل يرن وّجيي الص   طلع الص 

زق املتاح  وخرجت من جوف املدينة أ طلب الر 

 ومغست يف ماء القناعة خزب أ اي يم الكفاف

هر يف جييب قروْش   ورجعت بعد الظ 

ريقفرشبت شاايا يف   الط 

 ورتقت نعيل

ديق د املوزع بني كف ي والص   ولعبت ابلرن 

 قل ساعة أ و ساعتني

 قل عرشة أ و عرشتني

 وحضكت من أ سطورة محقاء رددها الصديق

 
مبدينة الزقازيق. يعد أ حد أ مه رواد حركة الشعر احلر العريب ومن  1931مايو  3محمد صالح ادلين عبد الصبور ودل يف (  83)      

العربية املتأ ثرة ابلفكر الغريب، كام يعد  واحداا من الشعراء العرب القالئل اذلين أ ضافوا مسامهة ابرزة يف التأ ليف املرسيح، رموز احلداثة 

 خاصة يف مرسحيته "مأ ساة احلالج"، ويف التنظري للشعر احلر.

الش يخ أ مني اخلويل اذلي مضه ا ىل جامعة  وفهيا تتلمذ عيل يد  1947التحق بلكية ال داب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية يف عام

ّنا، مث ا ىل )امجلعية ال دبية( اليت ورثت همام امجلاعة ال وىل. اكن للجامعتني تأ ثري كبري عىل حركة اال بداع ال د يب والنقدي )ال مناء( اليت كو 

 يف مرص.

مي حافظ، وطلب عبد احللمي حافظ من صالح عىل مقهيى الطلبة يف الزقازيق تعرف عىل أ صدقاء الش باب مرىس مجيل عزيز وعبد احلل 

ذاعة وس يلحهنا هل كامل الطويل فاكنت قصيدة لقاء. خترج صالح عبد الصبور عام  وعني بعد خترجه مدرسا يف  1951أ غنية يتقدم هبا لال 

 املعاهد الثانوية ولكنه اكن يقوم بعمهل عن مضض حيث اس تغرقته هواايته ال دبية.

التقليدي ليبدأ  السري يف طريق جديد متاماا حتمل فيه القصيدة بصمته اخلاصة، زرع ال لغام يف غابة الشعر التقليدي ودع  بعدها الشعر 

اذلي اكن قد وقع يف أ رس التكرار والصنعة فعل ذكل للبناء وليس للهدم، فأ صبح فارسا يف مضامر الشعر احلديث. بدأ  ينرش أ شعاره يف 

ذ كرسه بني رواد الشعر  الصحف واس تفاضت شهرته بعد نرشه قصيدته ش نق زهران وخاصة بعد صدور ديوانه ال ول الناس يف بالدي ا 

احلر مع انزك املالئكة وبدر شاكر الس ياب ورسعان ما وظف صالح عبد الصبور هذا المنط الشعري اجلديد يف املرسح فأ عاد الروح 

ومتزي مرشوعه املرسيح بنربة س ياس ية انقدة  1932وفاة أ محد شويق عام  وبقوة يف املرسح الشعري اذلي خبا وهجه يف العامل العريب منذ

سهامات يف التنظري للشعر خاصة يف معهل النرثي حيايت يف  لكهنا مل تسقط يف الاحنيازات والانامتءات احلزبية. كام اكن لعبد الصبور ا 

 البارز ابل دب اال جنلزيي. الشعر. واكنت أ مه السامت يف أ ثره ال ديب اس تلهامه للرتاث العريب وتأ ثره
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 ودموع حشاذ صفيق

 وأ ىت املساء

 يف غرفيت دلف املساء

 واحلزن يودل يف املساء ل نه حزن رضير

 حزن طويل اكلطريق من اجلحمي ا ىل اجلحمي

 وْت حزن مص

 والصمت ال يعين الرضاء بأ ن أ منية متوت

 وبأ ن أ ايماا تفوت

 وبأ ن مرفقنا َوَهنْ 

 رحياا من َعَفنْ 

 مس احلياة، فأ صبحت ومجيع ما فهيا مقيت

 حزن متدد يف املدينة

 اكللص يف جوف السكينة

 اكل فعوان بال حفيح 

 احلزن قد قهر القالع مجيعها وس ىب الكنوز

 وأ قام حاكماا طغاة

 مسل العيون احلزن قد

 احلزن قد عقد اجلباه

 ليقمي حاكماا طغاة

 اي تَْعَسها من لِكْمة قد قالها يوماا صديق

 مغرى بزتويق الالكم

 كنا نسريْ 

 كفي لكفيه عناق

 واحلزن يفرتش الطريق

 قال الصديق:ا

 اي صاحيب!…ا

ال نفضة رعناء من ري مسوم  ما حنن ا 
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 أ و منية محقاء…ا

 ان، ايصديقأ و أ ن امسينا بربج النحس اك

 وجفلت فابتسم الصديق

 ومىش به خدر رفيق

 ورأ يت عينيه تأ لقتا مكصباح قدمي

 س نعيش رمغ احلزن، نقهره، ونضع يف الصباح«ومىض يقول:

 أ فراحنا البيضاء، أ فراح اذلين هلم صباح«..ا 

…ا  وران ا يل 

 ومل تكن برشاه مما قد يصدقه احلزينْ 

 اي صاحيب!ا

ق حديثك، لك يشء قد   خال من لك ذوقزو ِ

 أ ما أ ان، فلقد عرفت ّناية احلدر العميق

 (    84احلزن يفرتش الطريق … )

خرُبه منت الن ص، ودالليا  )احلزُن(:جاء العنوان مرك با امسيا مكوان من مبتدأ   قراءة العنوان  -1

عادة ،ويكشف عن جتربة قاس ية،ومعاانة  يويح "احلزن" ابهلم  والغم  وا لك بة، وهو ضد  الفرح والس 

                                                             . ات،ومن مث عىل سطح النص                              حقيقية، وخماض مضن أ فرز زبده عىل سطح اذل 

ب اعِي  القامئ عىل نظام ال سطر،وكرس بنيه العمودية نستشف  من خالل معاينة الن ص يف شلكه الِط 

بور ورفاقه أ مثال انزك املالئكة وعبد الوهاب  اعر الكبري صالح عبد الص  ،واتاكءا عىل امس الش 

عر احلر  قد قطعت  ن نا ميكن أ ن نزمع أ ن  جتربة الش  عر العريب املعارص،»فا  البيايت... يف عامل الش 

ياب اكن من أ مه  رواد حركة شوطا كبريا عىل املس تويني ال ز مين واال بداعي،وابلن طر ا ىل أ ن  الس  

اعر ال مه  «) ن ه الش  ،وأ اكد أ قول ا  عر احلر  ات الن صية البانية  (85الش  ،واستنادا عىل بعض املؤرش 

ن  معايري شعر الت فعيةل متوف رة لتجعل من النص  املتناول أ منوذجا للقصيدة "احلرة" أ و  أ يضا،فا 

عر احلر  اخلالص.                                                                                            قصيدة شعر         الت فعيةل،أ و الش 

 
 .  164.ص1986( ايليا احلاوي.يف النقد وال دب.اجلزء اخلامس.دار الكتاب اللبناين.بريوت. 84)   

 .89،ص1(  حسن انظم.البىن ال سلوبية.دراسة يف"أ نشودة املطر"للس ياب.املركز الثقايف العريب..ادلار البيضاء املغرب.ط85)   

 

http://adab.marocprof.net/post/156061
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عري دلى صالح عبد الصبور،  -2 اعامتد وحدة الت فعيةل بوصفها البنية ال ساس ية يف الت شكيل الش 

عرية يف لك   عورية ،أ ي ما تس توجبه تل   وخيضع عدد الت فاعيل الش  فقة الش  سطر،ا ىل مساةل ادل 

اعر طوال أ و قرصا.كقول الشاعر: عورية امللتبسة ابلش   احلاةل الش 

نــي  حـزين                                                                                                                                         يـا صـاحيب، ا 

/0 /0/ /0  /0/0 //00                                                                                                        

ْن                                العدد: تفعيلتان )  ( 2مْتـــــفـَْا ِعلُْن   ُمْتفْا   ِعاَلْ

باح، مفا ابتسمت،                                                                                                   ولـم يرن وّجيي الصباح طلع الص 

                                      تفعيالت.                                                                          4العدد:         00//0/0/ 0// 0/   // 0//0/   // 0//0///

ْن                                                                     ُمـتَفـَا ِعلُْن  ُمـــــتَفـَْاِعلُْن  ُمــــتــََفْا  ِعلُْن  مْتـفا  ِعاَلْ

عورية دل فقة الش  ل أ ن تنهتيي ادل  عري ال و  طر الش  اعر يف اقتضت موجة الالكم يف الس  ى الش 

عف أ ي  عري الث اين فقد بلغت فيه الت فاعيل عدد الض  طر الش  ا الس  تفعيلتني اثنتني ال غري،أ م 

اس ،املتعل ق ابلمك  القويل   أ ن احلس  عورية اكنت أ طول،واستنادا ا ىل هذا الش  فقة الش  أ ربعة،ل ن  ادل 

م العالقة بني املعىن واملبىن يزيد عدد الت فاعيل يف عري» وجيد املتلك م من اذلي ينظ  طر الش   الس 

ا  ّن  وتية عىل الوقفة املعنوية،وتأ خذ الوقفة يف هذه احلاةل معىن حمددا: ا  بيعي أ ن يوقع الوفقة الص  الط 

اليل للوحدات اليت تفصل بيهنا «)  (  ومفهوم الوقفة العروضية دلى كوهن 86تسج ل الاس تقالل ادل 

                                      انهتيى.                                                                                                                       هو أ ن  الوزن قد امتل  والبيت قد 

افية) -3. رة ،مثلام فعل (   87اختيار أ حد البحور الص  ويه البحور اليت لها تفعيةل واحدة متكر 

 
عرية ،ص( جون كوهن  86)       حسن انظم.البىن ال سلوبية.دراسة يف"أ نشودة املطر"للس ياب.املركز الثقايف  :أ نظر.55.بنية اللغة الش 

 .103،ص1العريب..ادلار البيضاء املغرب.ط

عر مهنا(  87)      ويه البحور اليت لها تفعيةل واحدة متكررة.                                      :البحور الصافية، وعددها س تة :شعر التفعيةل يأ يت عىل عدد من حبور الش 

حبر الهزج : مفاعيلن /     -3حبر املتقارب : فعولن / فعولن / فعولن / فعولن     -2  حبر الاكمل : متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن -1 

 مفاعيلن / مفاعيلن

ر املتدارك : فاعلن / حب 6   حبر الرجز: مس تفعلن / مس تفعلن / مس تفعلن     -5 فاعالتن حبر الرمل : فاعالتن / فاعالتن / -  4

ها علامء .     فاعلن / فاعلن /فاعلن من حق شاعر التفعيةل أ ن خيتار قصيدته من تفعيةل ل حد هذه البحور، )أ و ا حدى جوازاهتا، كام أ قر 

ة واحدة يف الشطر، أ و يكررها رها؛ أ ي جيعل  العروض(، ويس تعملها مر  يف الشطر الواحد حىت اثنيت عرش تفعيةل، ومن حق ه أ ن يدو 

ا من التفعيةل يف شطر، ويمكل بقيهتا يف الشطر التايل وأ حياانا ينتقل الشاعر من تفعيةل حبر  ا ىل تفعيةل حبر أ خر قريب هل يف النغم.  .جزءا

ينظر.مصطفى حراكت.أ وزان الشعر .ئرة اخلامسة )دائرة املُت ِفقكتفعيليت املتدارك )فاعلن(، واملتقارب )فعولن(، وهام من ادلا

 .13.ص2.حبور الشعر العريب.ط1992.ص.ص.ينظر أ يضا.غازي ميوت.
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ا بور،فقد الش  أ ثر الت عامل مع تفعيالت حبر الاكمل)متفاعلن( فأ وردها ابلعدد عر صالح عبد الص 

طر اذلي يريد.                                                                                                       اذلي يريد ويف الس 

عرية بدل نظام ال شطر-3 ر القصيدة  اعامتد ال سطر الش  عرية العمودية،ومع هذا البديل تتحر  الش 

من شلكها العمودي الت قليدي ،وتقبل لبوس شعر الت فعيةل ل ن  الن واة ال ساس ية يف تشكيل نس يج  

اعر أ ن ينو ع القوايف وال حرف  عري للش  عر يه "الت فعيةل"،وتسمح معايري هذا النو ع الش  هذا الش 

وية... كام يظهر ذكل فامي  ييل:                                                                                                               الر 

 قل ساعة أ و ساعتني

 قل عرشة أ و عرشتني

ديق  وحضكت من أ سطورة محقاء رد دها الص 

                                                      ودموع حش اذ صفيق                                                  

طر  اعر ا ىل بناء قافوي ازدوايج)ساعتني/عرشتني( يربز يف انهتاء الس  حيث نالحظ جلوء الش 

وت ويف املعىن  ال ول والث اين بروي هو )الن ون( مع مالحظة ما بني اللكمتني من تقارب يف الص 

د طرين املواليني)الص  يق/صفيق( حيث تنهتيي الل فظتان بروي هو )القاف( مع مالحظة ،مث يف الس 

الزتم نفس )البنية العروضية(   ما بني اللكمتني من جتاذب وجتانس يف املبىن واملعىن أ يضا.كام أ ن ه

 ونفس البحر وهو )الاكمل( .                                      الت فعيةل ويه ) متفاعلن(

أ ويل الغموض:                                                                                 قضية القصيدة وت -4   

اعر عن فكرة حزنه الغامض يف مواضع كثرية من أ شعاره،ومحلت مفرداته  ر حديث الش  تكر 

اعر»يعاين احلزن وال  املعجمية دالالت الغموض هذه)ال يبني،خيتفي،غامض،غريب،مكنون،فالش 

ذا حاولت أ ن تدركه توارى  يعي ن ه احلزن اخلافت، القرير،يس تويل عىل الن فس ،حىت  ا  ه...ا 

امئ اذلي ال دواء هل «.)  اء  ادل  اعر هو احلزن للحزن؟أ و ادل  ،فهل أ ن  حزن الش  ( هذه 88واس تكن 

ي الفعل القرايئ ا عرية ذات الظالل الاس تفهامية اليت تلمح وال ترص ح يه اليت تغذ  لقامئ الل غة الش 

دة.                                           عة،وبواعّثا خمتلفة ومتجد       عىل الاحامتل والت أ ويل،ما دامت أ س باب احلزن كثرية ومتنو 

وابلن ظر ا ىل املعجم املفردايت اذلي ينحرص يف احلقل الت ايل ) اي صاحيب ا ين حزين، مفا ابتسمت،  

د،احلزن قد حزن رضير، حزن مصوت،احلزن يودل  يف املساء،حزن رضير،حزن طويل،حزن متد 

 
يليا احلاوي.يف النقد وال دب.اجلزء اخلامس.دار الكتاب اللبناين.بريوت. 88)      .  127.ص1986( ا 
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ن  القصيدة اليت بني أ يدينا منوج لنص   ن ه ميكننا القول ا  قهر القالع،احلزن قد مسل العيون.....(،فا 

( اذلي يطرح حوهل تأ ويالت كثرية،ويسمح بقراءات 89شعري معارص يوصف ابلغموض)

                                                                     عديدة،وفق ما يفرتضه من خترجيات .            

ارسون ) ة اليت 90جيمع ادل  عرية املمزي  ( لشعر صالح عبد الصبور حول مجةل من اخلصائص الش 

واد:                                                                                    فرضت هل وجودا قواي بني أ نداده وأ قرانه من الر 

ُن شعُره مشاعَر اليأ س واحلزن وال مل.               -1                                                                     يتضم 

ا.                                                                      -2 نعة والمنط التقليدي  معوما       الابتعاد عن الت كرار والص 

ة من املوروث الصويف يف قصائده.                 الاس تلهام من الرتاث ال ديب العريب. املبالغة يف الاس تفاد-3

اس تخدام العديد من الشخصي ات التارخيية يف تصوير رموز القصيدة والتعبري عن بعض - 4

                                                                                    ال فاكر.                     

ليوت وجون دون.                                                       التأ ث ر ابلشعر -5 ةا عند ت.س.ا  اال جنلزيي  الفلسفي خاص 

ةا عند ريلكه وبودلري.                                                             ّ  التأ ث ر ابلش- 6 مزي  ال ملاين والفرنيس  خاص  عر الر 

اذ القصائد ع - 7 ومنطيقية وخصائصهااخِت  ا قصصياا. التأ ث ر ابحلركة الر                         نده بُعدا

امت ويقف عىل أ مه ما جاء        وذلكل حني يتعامل القارئ مع قصيدة :احلزن" يمتث ل هذه الس 

            ذكره:                                                                                      

بور وطأ ة الاغرتاب الن فيس والوجودي،ذلكل يبدو دامئ الت وتر، غري   -* يستشعر صالح عبد الص 

راض عن تفاهة العامل من حوهل.                                                                                            

اعر قصيدته بوصف حالته ال  -* را يس هتل  الش  ن فس ية وقد همين عليه احلزن،وأ رىخ سدوهل، مصو 

 
ل يف ذكل  عىل القارئ العمدة، وليس  89)      د القراءات ، ويعو  ( الغموض: يراد به  هنا مفهوما اجيابيا فهو مزية جاملية تتيح تعد 

ح عبد الصبور ذات يوم : هل تقرأ  جليل الش باب ؟ فأ جاب: " نعم بلك تأ كيد , الغموض ابملفهوم السليب  فقد س ئل الشاعر الكبري صال

ليه الشاعر وقد قرأ ت يف أ حد املرات قصيدة لشاعر شاب فمل أ فهمها ومعروف  ولكنين يف بعض ال حيان أ جد صعوبة يف فهم ما يريم ا 

صل هذه املرة أ نين مل أ فهمها فأ عدت قراءهتا مرة أ خرى ال بل عين أ نين أ قرأ  القصيدة ملرة واحدة فأ ردد غيباا أ غلب أ بياهتا ولكن اذلي ح

مرات أ خرى ومل أ فهمها أ يضاا فأ دركت يف الهناية أ ن العيب ليس يف  أ و يف ذاكريت ولكن العيب هو يف اكتب هذه اللكامت املهبمة 

 مس " شعراء ال حايج وال لغاز ".واملس تعصية عىل الفهم " ... وقد أ طلق الشاعر الكبري حيهنا عىل هذا الصنف من الشعراء ا

عبد هللا الغذايم،صالح فضل،محمد عبد املطلب،عبد القادر القط،محمد برادة...') احتفالية عربية يف  القاهرة() محمد أ بو اجملد(  90)     

رشق ال وسط جريدة ال   مرص ابذلكرى الس بعني مليالد أ حد رواد الشعر العريب وعرشين عاما عىل رحيهل )صالح عبد الصبور(

  8393العدد  2001نومفرب  20هـ  1422رمضـان  04.الثالثـاء 
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اتبة القاتِةل،ويف حوارية فاشةل ينادي صاحبه قصد  جانبا من حياته اليومية البائسة املقيتة حبمك الر 

بعاد احلزن ورمس  باح يف ا  امئ )اي صاحيب ا ين  حزين( وال جدوى من نور الص  خباره حبزنه ادل  ا 

عرية الابتسامة عىل حمي اه. وهذا ا رة يف اذلاكرة الش  ال قرار اخلطري حييلنا عىل قضية احلزن املتجذ 

قرار امرئ  بور املعارص لصاحبه، وا  ن نا ال ناكد جند فرقا بني اعرتاف صالح عبد الص  العربية،حىت  ا 

اعر اال نسان العريب ومصريه مرتبطان  القيس اجلاهيل قبهل لصاحبيه ) قفا نبك ( ،فك ن  قدر الش 

منية الفاصةل اليت تعد  ابلقرون بظاهرة احل مغ من املسافة الز  زن،مفا وجد ليك يسعد أ بدا. فعىل الر 

لف. وأ ن  احلياة  ال  أ ن  احلزن مل يزل راخيا ُسُدوهل بأ نواع اهلموم ليبتيل اخللف مبا ابتىل به الس  بيهنام ا 

من .                           ياع وفقدان اال حساس ابلز  نك سبب الض                                                                                                               الض 

نسان من حلم   -* ايه يف شلك برش عاد، ا  را ا  اعر قدرة فائقة يف  تشخيص احلزن مصو  يبدي الش 

ابلل ص  ودم،لكن ه أ معى وأ مص )عن رؤية احلقيقة وسامع صوت احلق طبعا( ويش هبه

                         وال فعوان،فيقول:                                                                                                             

د يف املدينة  حزن متد 

كينة  اكلل ص يف جوف الس 

                                                                                             .                                   اكل فعوان بال حفيح

اعر،حفياته مس ي جة ابحلزن،كيف ال وهو  ويلح  عىل ش ناعة ال وصاف اليت ترتمج معق ما يعانيه الش 

 (؟؟ومىَش احلزُن ا ىل ال كواخِ تن نٌي هل أ لُف ذراعْ القائل يف موضع أ خر)

عادة قراءة  وذلكل) أ شار محمد برادة يف لكمة الباحثني ا ىل أ ن أ فضل تكرمي لعبد الصبور هو ا 

بذابت،  اعر فهيا، وقال: »خرسان صواتا راصداا ل دق  اذل  قصائده، واال نصات ا ىل صوت الش 

عوب يف سبيل احلري ة والوجود، فشعره جاء يف  مالحظاا للقلق اذلي رافقه خالل رحلته مع الش 

الم واملتاجرة حبقوق  س ياق مرحةل اهزتاز القمي وتداخلها، ليصبح رد  فعل ل عامل اليبوسة والظ 

( فعال فقد                                                                                                       91اال نسان«.)

ق الشاعر يف قصيدته ا ىل وصف غربته الن * ( اذلي حيياه، 92وضياعه الوجودي) فس يةّ  تطر 

باح.                  قة ال مل وأ نوار الص  وداوية ،وغي بت ا رشا  لمة  القامتة اليت صبغت حياته ابلس  اكشفا جحب الظ 

 
( محمد برادة . ) احتفالية عربية يف مرص ابذلكرى الس بعني مليالد أ حد رواد الشعر العريب، وعرشين عاما عىل رحيهل )صالح  91)     

  .8393العدد  2001نومفرب  20هـ  1422رمضـان  04جريدة الرشق ال وسط .الثالثـاء   عبد الصبور(

يليا احلاوي.يف النقد وال دب.اجلزء اخلامس.دار ال 92)    127.ص1986كتاب اللبناين.بريوت.(ا 
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دا  -* بور شاعرا جمد  ايت ال لمي،يكون صالح عبد الص  رح الن فيس العميق،واذل  وابلن ظر ا ىل هذا الط 

لك وعىل م  عرية القدمية اليت عىل مس توى الش  س توى املضمون،حيث جتاوز تل ال غراض الش 

اثء ،ولك  ما هو خاريج،ا ىل الالتفات .اكنت تدور يف الغالب ال مع  عىل املدح والهجاء والغزل والر 

ات ،والالتفاف عىل خباايها.    ا ىل اذل 

ة يف الل غة،جتعل صاحهبا قادرا عىل -*   ن  نظرة متفحص  الةل :  ا  جدوةل  مفرداهتا يف  حقول ادل 

           حقلني رئيس يني:                                                                                                               

احلقل ادلال عىل الاغرتاب )اخلواء الن فيس( تشمهل العبارات وال لفاظ التالية:) صاحيب، ا ين   -*

ة  حزين، أ طلب  ال عىل احلزن عام  باح...(، واحلقل ادل  زق، ما ابتسمُت، مل يرن وّجيي الص  الر 

د،احلزن  تشمهل التعابري التالية:) أ ىت املساء، حزن رضير، حزن مصوت، حزن طويل، حزن متد 

قد قهر القالع،احلزن قد مسل العيون (  واجلدير ابملالحظة أ ن  العالقة بني احلقلني  قامئة عىل 

اعر أ ورثته حزان وك بة .                                                       مبدأ   ا بب والن تيجة؛ ذكل أ ن  الغربة اليت حيياها الش                                                                                                              لس 

يدة: الوحدة العضوية يف شعر الت فعيةل معوما نتيجة طبيعية نظرا لطبيعة الوحدة العضوية يف القص -*

ارد ،مم ا يرتت ب عنه منطق تسلسل   اعر دور الس  القصيدة اليت تنبين بناء قصصي ا ،يتبىن  فيه الش 

ر،والت بلور،وحركية احلوار،واس هتالك عنرصي املاكن  ال حداث،وخضوعها ا ىل املرحلية،والت طو 

مان ،ول اعر منذ لقائه بصاحبه،وحّض معه نقاشهام ،وحزن والز  عل القارئ لهذه القصيدة ساير الش 

حلزنه،ورافقهام حىت  ّناية احلاكية.وهذا املنطق هو اذلي يشد  أ راكن النص  فال يقبل الت قدمي وال 

                                       التأ خري.                                                                               

اعر ال يتأ ن ق يف لغته فهيي شف افة، تتسم ابلبساطة وتقرتب من لغة احلياة   -* لغة القصيدة: الش 

دا يف لغته، اثئرا  ، وهكذا اكن الشاعر جمد  مزي  اليومية، دون أ ن تفقد طاقهتا التخييلية وبُعَدها الر 

  .فا لغة تنقل نبض الواقع واضطراابت النفسعىل خفامة ال لفاظ وجزالهتا، موظ

يقاع أ لفينا القصيدة قد بنيت عىل نظام ال سطر الشعرية املتفاوتة الطول، واختار  -*   انحية اال 

 الشاعر تفعيةل الاكمل "متفاعلن" لينقل من خاللها ما يعانيه من حزن وغربة وجودية. 

دا يف البنية اوخالصة القول: يقاعية؛ حيث عو ض نظام البيت ابلتفعيةل) أ ن  الشاعر بدا جمد  ال 

ردة  عري، والقافية املط  طر الش  در والعجز( ابلس  طرين العموديني املتساويني) الص  متفاعلن( والش 

وي املوحد ابملتنو ع.                                                   عة، والر  دة املتنو  وي الواحد،ابلقافية  املتعد                                                                ذات الر 

ف ّمك   -* ذ وظ  ،ا  اعر يف رمس لوحات ابرعة يف امجلال الفين  ا عن اجلانب الت خيييل  فقد أ فلح الش  وأ م 
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عت ) عرية اليت تنو  ور الش  (بني التشبيه والاس تعارة والكناية، واكنت لكها 93هائال من الص 

اعر، كقوهل:" حزن رضير"، حيث متضافرة يف خدم ة عن حزن الش  ة ادلالالت الن فس ية ومعرب 

اعر احلزن ابلرجل الّضير  وحذفه وأ بقى عىل صفة من صفاته )رضير( عىل سبيل  ش ب ه الش 

الاس تعارة املكنية ومثل ذكل قوهل  )حزن مصوت( و يف قوهل )دلف املساء( ش به املساء برجل  

دون استئذان،وحذفه وأ بقى عىل صفة دلف عىل سبيل الس تعارة  يدخل متسلال خبفاء ا ىل البيت 

املكنية.                                                                                                

نساان ذا روح ميوُت، ويه  ذ جعل ال منية ا  ومثل هذا ينجر عىل الكثري من الت عابري)أ منية متوت( ا 

مكنية تربز وصول الشاعر ا ىل مقة اليأ س والقنوط، فلك يشء أ ودى به احلزن حىت اس تعارة 

      ال ماين. ونلفي كناية يف قوهل" رتقُت نعيل"، ويه كناية عن كرثة امليش أ و الفقر(.                                                

استمثره الشاعر لينقل بعض تفاصيل  : همين ال سلوب اخلربي  عىل جمرايت القصيدة،فقدال ساليب 

تيبة، ويكشَف بأ داة الوصف عن حزنه وغربته الوجودية )طلع الصباح/ خرجت  احلياة املمةل  والر 

                                                                                 مغست/رجعت/رشبت/رت قت/لعبت/حضكت..(  يرصد واقعه عىل حنو تسجييل .                                                               /

أ ما ال سلوب اال نشايئ فنصادفه يف بداية القصيدة ممتثال يف الن داء ) اي صاحيب ( غرضه لفت 

 الانتباه.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يليا(   93)     135.ص1986احلاوي،يف النقد وال دب.اجلزء اخلامس.دار الكتاب اللبناين.بريوت. ا 
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 ادسة: األدب املعاصر. احملاضرة السّ 
 فن الّرواية.  -*

القصة بأ نواعها وجدت لها ا رهاصات خصبة يف ال دب العريب القدمي، متث لت يف: أ لف              

ليةل وليةل، ولكيةل ودمنة، ومقامات احلريري واهلمذاين وغريهام، ويح بن يقظان، والتوابع والزوابع، 

يقل عن ربعه. وحاكايت اجلاحظ وغريه، ابال ضافة ا ىل اعامتد القرأ ن عىل أ سلوب القص يف ما ال 

مث تطور ال دب يف العرص احلديث عرب الوسائل احلضارية من طباعة وحصافة وكتب وانتشار 

التعلمي والاحتاكك ابل دب الغريب؛  فدفع جعةل الامنء عىل صعيد القصة بأ نواعها من خالل 

ل بداع متاكمل. فظهرت الرواية ال وىل اليت أ شار ا  هيا النقاد: الرتجامت   والتعريبات، وصوال ا ىل ا 

م، وكتاابت مصطفى لطفي املنفلوطي املؤلفة واملعربة 1914)زينب( حملمد حسني هيلك عام 

و)توفيق احلكمي( يف رواايته: )عودة الروح، وعصفور من الرشق. مث  يوميات انئب يف ال رايف 

ليحىي حقي، وسلوى يف همب الري  1941لتوفيق احلكمي، وقنديل أ م هامش عام 1937عام 

(، مث برز التيار الواقعي 94)1944مود تميور. كام ظهرت  "القاهرة اجلديدة" لنجيب حمفوظ عام حمل

دريس ولطيفة الزايت وجنيب حمفوظ وعبد الرمحن  يف الرواية العربية عند لويس عوض ويوسف ا 

                                       الرشقاوي.                                                

؛ وظهر كت اب   رت يف شلكها الفين  واية املعارصة وطو  واية تتبلور وصوالا ا ىل مرحةل الر  راحت الر 

ودان، وجنيب الكيالين وجنيب حمفوظ ويوسف القعيد يف مرص،  يب صاحل يف الس  جدد مثل الط 

حرب والطاهر وطار يف اجلزائر، وعبد الرمحن منيف من السعودية، وغسان كنفاين وأ محد 

 وأ محد رفيق عوض من فلسطني، وعبد الودود يوسف من سوراي.   

                                                                                                                    

(هل مجموعة رواايت، يه: دومة ود. حامد، 95:  ) منوذج:الطيب صاحل وموسم اهلجرة

الهجرة ا ىل الشامل، ومريود، وعرس الزين، وغريها...، أ ما أ شهر رواايته مجيعاا فهيي:  ومومس 

"مومس الهجرة ا ىل الشامل". وقد حري  الطيب صاحل النقاد يف روايته القصرية هذه، ل ّنا زخرت 

                                                          ابلرموز، مما أ دى ا ىل تعدد تفسريات هذه الرواية بتعدد دارس هيا.                              

 
 .23، 1980( طه وادي، صورة املرأ ة يف الرواية املعارصة، مركز كتب الرشق ال وسط، 94)

 84.ص2006ال دب والنقد.ط(كامل  أ محد غنمي .ال دب العريب املعارص .أ وراق يف 95)
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واية عىل خشصيتني تتبادالن الرتكزي حىت جندهام يف وقت من ال وقات                وتقوم هذه الر 

تتحدان. الشخصية ال وىل خشصية الراوي اذلي عاد بعد س بع س نني من لندن، درس خاللها 

ودان، ويالحظ هنا التشابه بني الشخصيتني يف الرواية، الشعر اال جنلزيي، وعاد ا ىل بدل ه يف الس 

والتشابه بيهنام وبني الاكتب.وقد جاء املهنئون لهتنئة الراوي بسالمة عودته وحصوهل عىل الشهادة، 

واكن معهم رجل غريب الترصفات، هو مصطفى سعيد، فعندما يسأ هل الراوي عن معرفته 

جنلزيايا بلكنة ابال جنلزيية ينكر أ ية معرفة هل  هبذه اللغة، لكن الراوي يُفاجأ  به وهو يلقي شعراا ا 

ناكره، وحياول مصطفى سعيد أ ن يهترب من اال جابة، لكنه  ا جنلزيية، فيلح  عليه يف معرفة سبب ا 

                                     يرخض يف الهناية، ويقص عىل الراوي قصته.                                                                    

ويصبح مصطفى سعيد هو الراوي، حيث يتوارى الراوي ال صيل ونس متع ا ىل حاكية مصطفى، 

اذلي ُودل لتاجر ثري مات ومصطفى ال يزال يف بطن أ مه.    وملا اكن مصطفى طالبا انبغا، أ رسهل 

ىل القاهرة ليدرس املرحةل الثان وية، وهناك تبناه رجل وامرأ ة ا جنلزياين.                     انظر املدرسة اال جنلزيي ا 

وسافر ا ىل لندن ليدرس الاقتصاد، وتفوق يف اجلامعة حىت عنُي  حمارضاا يف أ كسفورد، حيث يفنت 

نساء لندن، فتنتحر ثالث مهنن بسببه، بيامن يقوم هو ابلزواج من جني مورس مث يقتلها، ويُسجن 

                                                                                      س بع س نوات.              

وعندما خيرج مصطفى سعيد من السجن يعود ا ىل السودان، ويس تقر يف الريف الشاميل، ويزتوج 

من حس نة الفالحة السودانية، وينجب مهنا ودلين، ويظل يعمل يف الزراعة، ويتناىس ماضيه 

وال يتلكم مع أ حد عن هذا املايض، لكنه يعد  غرفة يف بيته الريفي عىل ال سلوب اال جنلزيي،  متاماا،

                                   يضع فهيا كتبه وذكرايته يف بريطانيا، وال يسمح ل حد برؤية هذه الغرفة، أ و معرفة ما فهيا.                                        

ة مصطفى سعيد ّناية غامضة، حيث يلقي بنفسه يف الهنر، وميوت. وحياول أ هل وتنهتيي حيا

حس نة أ ن يزوجوها من رجل أ خر ال تريده؛ فتقوم بقتهل، مث قتل نفسها، يف حني يقع الراوي يف 

   غراهما.                                                                                               

( لقد تُويف "معيد ال دب اال ساليم" ادلكتور جنيب الكيالين عن معر 96)   . جنيب الكياليند

، وهو من ال طباء ال دابء، 1931عاما، فالرجل من مواليد قرية "رششابة" مبرص لعام  64يناهز 

، ليواصل مشوار العطاء الزاخر يف جمال 1951قد خترج من لكية الطب يف جامعة القاهرة عام 

الشعر واملرسح وادلراسات ال دبية، حيث ترك لنا ما يقارب مخسني الرواية والقصة القصرية و 

 
 86.ص2006( كامل  أ محد غنمي .ال دب العريب املعارص .أ وراق يف ال دب والنقد.ط 96)   
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همد الطريق ل دب ا ساليم عاملي )عذراء جاكرات، وليايل تركس تان، وعاملقة الشامل، ومعر   كتااب.

                                                                                           يظهر يف القدس، ودم لفطري صهيون(.

ويعد  جنيب الكيالين من ال سامء الالمعة يف عامل الرواية املس تقمية وال دب اال ساليم ،انل جائزة 

وجائزة اجمللس  1959الرواية والقصة القصرية وميدالية طه حسني اذلهبية من اندي القصة عام 

وامليدالية اذلهبية من  1972وجائزة مجمع اللغة العربية عام  1960ال عىل للفنون وال داب عام 

ا اليت لقيت اس تحساان كبريا دلى 1978الرئيس الباكس تاين عام  ، هل عدد من الرواايت املمزية جدا

 النقاد .

 ( 97)  قراءة يف رواية : عمر يظهر يف القدس ! للدكتور : جنيب الكيالين       

واية  أ ن  اخلليفة معر بن اخلطاب يعود  من جديد ا ىل ادلنيا بشلك مفاجئ يتخي ل الكيالين هذه الر 

م ، فيندهش من  1968، ليظهر يف القدس بعد النكبة اليت أ صابت العرب واملسلمني عام 

ئي اذلي يعيشه الناس فهيا !؟ ! مظاهر التغيري اليت حدثت يف املدينة  ويتأ مل مبرارة للواقع الس  

جياد حلول  فتثري خشصية معر  !  لهافيحاول تشخيص الواقع،وكشف ال مراض اخملتلفة بغية ا 

ذ ال يصدقون حقيقهتا ، وأ ن يكون صاحهبا أ حد رجال املقاومة ، وهنا تربز  هاينة،ا  اخلوف دلى الص 

هممة الفتاة الهيودية ) راش يل ( لكشف هوية هذا القادم ..... فتعجب به ، وتتأ ثر بأ حواهل !مث 

 ذلي يضم  عدداا من ال طباء العربيلقى القبض عليه بعد حادثة تفجري ، ويؤىت به ا ىل املستشفى ا

لطات احملتةل  اغتياهل ، ويسعى ال طباء  جة اليت أ حدهثا وجوده ، حتاول الس  ،ومن خالل الض 

                                                                                                         ! العرب ا ىل هتريبه

ذ خيتفي جفأ ة كام ظهر! فُتقتل راش يل ،  ويف أ حد ال ايم ي  ستيقظ امجليع فال جيدون هل أ ثراا ؛ ا 

ها ش يخ فدايئ يدعي أ ن ه معر بن  ويُسجن ال طباء بهتمة الاشرتاك يف ش بكة جاسوس ية يزتمع 

               اخلطاب !؟                                                                                             

ض للعديد من القمي واخلصال  ة،وابملقابل تتعر  واية واقع الهزمية والضعف دلى ال م  ر هذه الر  تصو 

ض هل اال نسان املسمل  امية اليت ُعرف هبا معر ومتث لها يف حياته! لتظهر مدى ما يتعر  واملبادئ الس 

.                                                                                                        من أ زمات ومعاانة يف هذا العرص، حني مييض مس متساك هبدي رب ه

 
 حيىي حاج حيي. عضو رابطة أ دابء الشام، مركز الرش العريب،قراءة يف رواية )يظهر يف القدس ! لدلكتور : جنيب الكيالين((  97)  
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ب املسافة بني ال مس واليوم، فرتبط مابني املايض واحلارض بأ سلوب جديد مبتكر  واية تقر  والر 

رأ ة والوضوح ويه تتقارب مثري يوف ر عنارص الت شويق،ورسد وحوار رفيعني ، وموضوعها متزي  ابجل

لع عىل  براهمي عايص من أ ن الكا مهنام مل يط  كثرياا مع قصة ) العريف معر ميوت مرتني ( للاكتب ا 

 ! ماكتبته ال خر حبسب اترخي النرش

ويف تعليق علهيا للناقد محمد حسن بريغش ) يف كتابه : يف ال دب اال ساليم املعارص.دراسة 

دبية اليت اس تطاعت أ ن تأ خذ ماكّنا يف عامل ال دب املعارص ... وتطبيق ( أ ّنا من ال اثر ال  

فتدخل معرتك احلياة املعارصة ، لتعاجل قضااي الواقع ، ومشالكت اال نسان من خالل املنظار 

ذ أ راد الاكتب أ ن تكون القدس صورة للعامل اال ساليم والعريب ! ! اال ساليم الصحيح            ا 

رت عىل مرسُحا يه صورة لكثري من احلقائق اليت جتري هنا وهناك فالصورة ادلامية اليت ظه 

                                    عىل امتداد العامل اال ساليم لكه !؟                                                                                            

فهيي خشصية املسمل احلقيقي ،  -من الناس وال حداث  -وأ ما خشصية معر يف مواّجة هذا الواقع 

دراكه ملا وراء هذه املظاهر  سالمه الواحض املمتزي ، بوعيه وا  ميانه الصلب ، وا  رشاقه ، اب  بوضوحه وا 

خالصه وصفائه ، بقوته وجرأ ته ، ابس تقامته وعدهل ، بو                                                                                                                                                            طنيته وتضحيته، اب 

، أ بوه سعودي وأ مه عراقية، وقد 1933(ودل يف عامن )ال ردن( عام 98: ) عبد الرمحن منيف

ال ردن والعراق وسورية، وفاز خترج يف جامعة القاهرة حامال ادلكتوراه يف الاقتصاد، وعاش يف 

قصة حب  1973رواية  -ال جشار واغتيال مرزوق -. وهل1992جبائزة  سلطان العويس عام 

 -الهناايت 1976رواية  -حني تركنا اجلرس -1974رواية  -رشق املتوسط 1974رواية  -جموس ية

ة ابالشرتاك مع رواي -عامل بال خرائط /1979رواية  -س باقات املسافات الطويةل /1978رواية 

براهمي جربا  -/1985ال خدود   -2ج 1984التيه  -1أ جزاء: )ج5رواية  -مدن امللح /1982 -جربا ا 

ال ن هنا، أ و:  /(. 1988ابدية الظلامت  -5ج -1988املنبت  -4ج -1988تقاس مي الليل والهنار 

 /دراسة -ربيةالاكتب واملنفي، مهوم وأ فاق الرواية الع /1991رواية  -رشق املتوسط مرة أ خرى

دراسة.   ويعد  من أ فضل روائيي القرن العرشين، بأ سلوبه يف   -ادلميقراطية أ وال ادلميقراطية دامئا

كتابة الواقع الس يايس والاجامتعي يف ادلول العربية ، كام أ نه اش هتر برواايته اليت تعرب عن 

مناذج من رواايت الاكتب  التغريات الثقافية والاجامتعية والاقتصادية بعد اكتشاف النفط ،وهذه

 . وأ شهرها

 
 87.ص2006ل دب العريب املعارص .أ وراق يف ال دب والنقد.ط(كامل  أ محد غنمي .ا 98)  
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 قسم الّتطبيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اهنا " الّرسم ابلكلمات "  قصيدة عمودية غزلية  عنو       أ دب معارص  ل. طبيق ال و  الت  
                                                    يقول نزار قب اين :                                                                                                            

روِب أ مـاَمنــا َمســدودٌة  ســم ابللك           كــلُّ الــد                                                                                                                          مـاتوخـالُصنا يف الر 
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                                                                                                              قــد كـّـاد يقتلُنــي ِبـّـك الت مثــــال              قُل يل  ولَو َكذاب  الكما  انعام 

                                                                                                              بَينـــي وبَينــــك َأحُبـــر وجبــــال              ... طفةل  يف فن  احملب ة  ما زِلت 

                                                                                                                         جـّـال مجيعهــــم  أ طفـالــر  أ ن ال            مي مل تس تطيعـــي  بَعـد  أ ن تتفه 

نـي َلرفُض أ ن أ كـون  ُمهَرِجــا                                                                 .                                                  قَــزمــا ... علــى لكمــاته  حَيتــال             ا 

مت  يف  َحَرم  امجلال جامل  ذا وقفت  أ مام ُحس نك صامتـا        فـالصًّ                                                                                            .فا 

ن  احلــروف متـوت  حيــن تُقال          ب نـا لكمــاتُنا فــي احلـُـب تَقُتل حُ                                                                                                                  ا 

                                                                                                           فلُكُّنا غَيبــــوبـّـٌة وُخـــرافــة وَخيــــال           ِقصص  الهوى قد أ فسَدتك 

                                                                                                             خبتـّـامــهـّـا يتــــزوج    ال بــطـّـال           احلــب ليـّـس روايـّـة  شــرقية 

ــــه اال حبـّـار دون  سفينـّـة                                                                                                    وشعــورنــا  أ ن  الوصـول  ُمحال          لكنـ 

ل عىل ال صابع ِرعشة                                                                                                                      فــاه  املُطبقات  سـؤالوعلــى الش ِ        هو  أ ن تَظ 

                                                                                                                             .تمنـــو كــــروم  َحــولــه وغـالل           هو جدول ال حزان  يف أ عامقنا 

                                                                                                             .فمنـــوت  نـحن  وتُـزهر  ال مال            هو هذه ال زمات  تسَحُقنـا معــا

                                                                                              هــو يــأ  ُسنــــا .. هو شكُّنـا الَقت ــال           هو أ ن تثور  ل ي  يشء اتفه 

                                                                                                                               ــي تَغتــــالونقب ـّـِل  الكـــــف  التـ           هو هــذه الَكف  التــــي تغتالنـا 

                                                                                                                  فلَكـّـم بكـــى فــــي مصته تِمثـّـال            ال جتريح الت ِمثال يف ا حساسه

                                                                                                                   وتسيــل منـــــه جــــداول  وِظــالل        قد يُطِلع  احلجر  الصغري  برامع 

ـي ُأحبُّك  ـ  ن                                                                                                          َوّجا  كــوجه  هللا  ليـّـس يُطـــــال       .. من خالل ك بيت .ا 

ِقين  وليـّـس يُقـــــال        َحس يب وَحس ُبك  أ ن تظيل دامئا                                                                                                        ِســرا  يُمـــز 

مس -*  طرين،غزلية تعرض فن   القصيدة معودية  من ديوان" الر  ابللكامت" تقوم عىل نظام الش 

س ما  ا ال تكر  الت حدث ا ىل املرأ ة وبراعة الكشف عن العواطف املشحونة ابملفاهمي واملواقف ، لكهن 

ها وراء كربايهئا ال نثوي املعتاد،  بل متث ل انقالاب  تواضع عليه العرب يف شأ ن متن ع ال نىث، وتسرت 

ريب ، حيث البوح ابحلب يف جممتع مس ي ج ابل عراف والت قاليد ، جممتع مل يكن عىل مفهوم الغزل الع

كر ل  نه خيدش حياءمه وميس   ي واذلي تبادر به ال نىث اذل  يعرتف مبثل هذا احلب اجلريء والرص 

كرامهتم وخيالف أ عرافهم وتقاليدمه ، وهذا الت وجه ا ىل الغزل عند نزار جعهل يف رأ ي الن قاد، شاعر 

                                                                                                                                                                                                               . رأ ة وامجلال يف دنيا العربامل

ها جتاههُل، تعْ  : القضية املعاجلة-* اعر وقد اس تفز  رُض بداية القصيدة موقفا جريئا  لفتاة معجبة ابلش 

اعر بس يل من املعاين  وأ اثرهتا ال مباالته حنوها فتسأ هل : )قل يل الكما انعام ولو كذاب ( ، ويرد الش 
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لهيا99واملواقف تتخل لها مجةل من املشاعر)  ( والعواطف اليت تداخلهتا مفاهمي وأ راء اهتدى ا 

ة ، العطىش  خياهل،واس تلهام من جتاربه،وكرثة أ دواره البطولية يف حماورة الن ساء، ذا ابلفتاة الغض  فا 

ا ىل احلب ، ترتمج واقعا جململ الفتيات يف مثل س هن ا،ورشحية عريضة مم ن ينظرن ا ىل احلب نظرهتا 

يد ال رسية ال رسة،والعادات الربيئة.. هو احلب اذلي تكتنفه الرباءة وتظل هل ال حالم بعيدا عن الت قال 

رشاد يطمسان حقيقة اندفاعه حنو الفتاة ه نصح وا  اعر ففي رد                                                                                                                                                                            .. الاجامتعية القاس ي ة ، أ ما الش 

يراد تعريفات  عديدة لهذه  مداد الفتاة بفلسفة مس تفيضة حول احلب، و ا  اعر يف ا  مث  يرشع الش 

دراكها هل ،ولعل ها تتفه م أ خريا سبب  ع ا  اسة ،لعهل  يعم ق مفهومه عند الفتاة ويوس  الظاهرة  احلس 

                                                    الاعرتاف لها :                                                                                                               وجومه، و وقوفه صامتا أ ماهما ،غري قادر عىل البوح و

مت  يف  َحَرم  امجلال جامل           ذا وقفت  أ مام ُحس نك صامتـا        فـالصًّ                                       فا 

ّناء. . منا قتل وا  حياء هل وا                                                                    ... فالت عبري عن احلب ليس ا 

مت  يف  َحَرم  امجلال جامل  ذا وقفت  أ مام ُحس نك صامتـا        فـالصًّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .فا 

حاكاي الغرام، وقصص الهوى اليت مسعهتا هذه الفتاة ما يه مقارابت جمازية من نسج اخليال  -*

اعر فهو ليس كذكل، ليس طقسا رشقيا يهنيي حكام ّناية معهودة ا  احلب احلقيقي عند الش   .. ...أ م 

نه أ ي احلب ارتياد للمجهول ومالمسة للمس تحيل .. هو انفعال دا مئ وحبث مضن عن جدوى ا 

فني اذلي يرعى نفوس نا وحييا هبا .. هو الث ورة والغرية،والانفعال  الوجود .. هو هذا احلزن ادل 

ك فيعة   … والش  وهذه املفردات املعجمية تيش بسمو  احلب  وارتفاعه ا ىل مصاف القمي الن بيةل الر 

ية.                                                                                                         الفاضةل املرتف عة عن املامرسات احلس  

اعر نزار قباين صادق املشا -* مت املعرب عر،يف تعبريه عن موقفه من امجلالوالش  ، يمتث ل يف الص 

ّن ا قضية بوضوح عن حقيقة ما يفكر فيه جتاه قضية شغلت الن اس واجملمتع منذ أ قدم العصور : ا 

واء، عىل تباين   رسمدية احلب   جل عىل الس  جل ابملرأ ة كام ربطت املرأ ة ابلر  ،واليت ربطت الر 

ؤى واملواقف.                                                                                                                                                               املفاهمي واختالف الر 

مت يف حرم امجلال جامل (  دق يف مس توى لغته : )الص  رجة  من الص  وميكن أ ن نستشعر هذه ادل 

      (                                                                                                                              ا ين أ حب ِك من ِخالل ك بيت َوّجا كوجه هللا ليس يُطال ): وقوهل

                                                                                                                                               .،فهو قمي فاضةل،ومشاعر نبيةل فيعرب بذكل عن مسو احلب وال ّنائياته

 
 176.ص2010( (فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.املوسوعة الثقافية العامة.اجلزء الثاين.املؤسسة الوطنية لالتصال.الرويبة 99)   
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اعر )-* ا جتربة اجامتعية جوهرية ،ترىق  100وجتربة الش  ال أ ّن  ة ، ا  ن اكنت اس تثنائية ذاتي ة خاص  ( وا 

نسانيا حيث تكتسب الفكرة طابعا مشوليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ،ومظهرا اجامتعيا.             لتبلغ مس توى ا 

دق والرباءة، والاندفاع اجلارف  وتتباين مس توايت العواطف يف القصيدة،وتتنو ع املشاعر بني الص 

مت والبوح ، بني حقيقة  ات ومظاهر احلديث اخلادع ، بني الص  ، وبني الت عبري عن ماكمن اذل 

ولعل ذكل لتابع   .. دان اال نسان احملب من حزن وثورة وشك وخرافةاملشاعر وما خيزتنه وج

رفني. فالش ن  دلى الط  وة العاطفية ّ  ملس توى الس  اعر يبدو حمن اك انجضا مؤه ال  للت فريق بني الزن 

اليت يقال عهنا عادة "عابرة " فمتر  وال تدوم،وبني حاةل جارفة للمشاعر تلهتم ال خّض واليابس 

خ                                                                  صية املزتنة ودرجة الن ضج والاقتناع، فُتصاِدُف قلبا  خاليا فتمتل كه .                                                         ومصدرها الش 

مياءة نزار قب اين شاعر صورة ابمتياز،ولعل جلوءه ا ىل "الر   براعة الت صوير:-* مس ابللكامت" فيه اال 

تقان،وهندسة لوحاته جتد   عرية برباعة وا  اعر عىل تنس يق مشاهده الش  الاكفية عىل قدرة هذا الش 

عرية الالكس يكية القامئة عىل املشاهبة الباهتة،بل   ورة الش  حسرها من خالل كرس راتبة الص 

ورة،أ و ا ص  يناميكية عىل الص  عم وجتاوزها حنو ا ضفاء احلركية وادل  باغها ابلل ون،أ و ا خضاعها للط 

احئة دلى نزار ذات طعم،والن ظرة ذات لون...   وق،املهم   صياغهتا وفق تبادل احلواس، فالر  واذل 

ل نزار احلروف ا ىل اكئنات حي ة متوت طواعية حضية لفداء احلب.ومن  الفة حيو  ويف ال مثةل الس 

لها مسؤولية القتل م اللكامت وحيم  د البوح بلفظة ابحلب ،فك ن  قدر احلب   انحية أ خرى جير  مبجر 

                                   العريب أ ن يظل  مكتوما منس يا.                                                                                                 

ن  احلروف متوت حني تق ال.(                                                     )لكامتنا يف احلب  تقتل حب نا   ا 

                                              .                     وال يعرف قارئ شاعرا قبل نزار أ ّنيى صالحية احلروف العربية بعد الن طق بلفظة احلب 

اعر اذلي ينتقي للحب  رسام ابللكامت،فتأ يت ص ة خياهل يف لك  ونزار هو الش  وره املنحوتة من ماد 

ة يس تحيل )جدول  ة يتشلك  احلب  حركة ديناميكية فيغدو)رعشة(،ومر  ة بطعم خاص، مفر  مر 

ل احلب ا ىل )الكم انمع(،وأ حياان يصبح احلب   ة يتحو  ة يغدو احلب  سفرا )اال حبار( ومر  أ حزان(،ومر 

( أ و هام معا،وصور نزار ترمس للت مثال لكمى جرحية ،وتسمح بأ ن  البايك  أ حاسيس )يأ سا أ و شاك 

غري السةوتس يل منه اجلداول، لك  ذكل يف  ،يربمع احلجر الص  قة والس  ة ابلر  وابلت عبري  صياغة ممتزي 

             حيث الانس ياب والعذوبة  اليت تبعث عىل الارتياح وتدل  عىل حسن الانتقاء .                                        احلي  واملتنو ع

 
سة الوطنية لالتصال.الرويبة 100)     178.ص2010( فواز محمد الشعار.الشعراء العرب.املوسوعة الثقافية العامة.اجلزء الثاين.املؤس 
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اعر حتقيق التأ لف بني خمتلف عنارص ال دب معىن ومبىن وعاطفة وصورة ،كام برع  لقد أ جاد الش 

حاطة ابلل غة اليت  يف اال ابنة عن شعري ة طبيعية وعفوية تشف  عن ذوق رفيع ،وفهم معيق،وا 

                                                                                                                               .(101أ تقهنا)

( وزان لقصيدته "ا ىل التلميذة " كام س نبني  بعد 102الوزن والقافية: أ ثر نزار قب اين حبر الاكمل) -*

عر لغة موس يقية زاخرة ابلن غم،فال لفاظ  تتتاىل وتتواكب يف وحدات ترنميية قليل،  ول ن  لغة الش 

نة يف ش باع رغبات وحاجات وجدانية معيقة جتذب املتلقي، وتعمل ملح  يقاعي  يعمل عىل ا   س ياق ا 

ر صوت القافية ،وتتواىل أ صوات تفاعيل حبر الاكمل )متفاعلن(  طرابه ويف قصيدة نزار يتكر  عىل ا 

فيشع  مهنا صوت موس يقى تطرب هل ال ذن، يف صدور ال بيات متساوقة مع أ جعازها يف عدد 

تية بطريقة مرتبة.                                                                                                      وحداهتا الصو 

يقاعية،تتشلك  قصيدة "ا ىل الت لميذة " لزنار قباين ،متناسقة مع  هكذا،ووفق هذه الهندسة اال 

اعر اليت مي ر هبا ( أ خرى داخلية جوانية ذات مسوغات 103موس يقى )  متوافقة مع انفعاالت الش 

وهو يقوم ببناء أ فاكره وتنظميها، واس تلهام صوره وتنس يقها، ابنتقاء أ لفاظه ومفرداته واختيارها 

 ولرنى ذكل يف املثال الت ايل.دقيقةا تعرب  عن مشاعره وأ حاسيسه وخلجاته،

مُت يف  ذ ا وقفـُت أ مـام  حس نك صامتـا           فالص                                                حرم اجلـمـال جـمـّـال فـا 

///0 //0//  /0/ /0  / //0//0           /0 /0/  /0  ///0 //0 / / /0/0                                                

ـُْن  ُمـتََفـا ِعْل                                                                          ُمتــََفا ِعلُْن ُمـــــتَــَفا ِعلُْن   ُمتَـَفاِعـلُْن            ُمْتــــ                                                                                                                َفا ِعــــلْن   ُمتَـفــا ِعل

عر العريبمن أ كرث حب وحبر الاكمل ، قدمياا وحديثاا، وهو حبٌر ُأحاديُّ الت فعيةِل يرتكُز  ور الش  اس تعامالا

هذه الت فعيةل ال يت طرأ  علهيا زحاٌف  هو )اال ضامر(،وعةل   ).(0//0/// ُمتََفاِعلُنْ ) )بناؤه عىل )تَكرارِ 

 .))القطع  يه

ك الث اين من  )اال ضامر )ُزحاف .1 ُك هوتسكنُي احلرف املُتحر  وحني  )الت اء(الت فعيةل( و)الث اين املُتحر 

ل ا ىل )مس تفعلن (كام هو وارد يف البيت.0//0/0/ ُمْتَفاِعلُنْ ) يُسك ْن تكون الت فعيةل  (،فتتحو 

 
 179.ص2010.الشعراء العرب.املوسوعة الثقافية العامة.اجلزء الثاين.املؤسسة الوطنية لالتصال.الرويبة( فواز محمد الشعار101)  

 

( يتأ ل ف حبر الاكمل من س ت ة أ جزاء اكمةل )متفاعلن( مسي  كذكل ل ن  فيه ثالثني حركة مل جتمتع يف غريه،فهو اكمل لكامل   102)   

 1/136حراكته.أ نظر ابن رش يق،العمدة ،

لفاظ نغمة ذليذة كنغمة أ واتر،وصوات منكرا كصوت حامر 103)       ،وأ ن  لها يف الفم ( يقول بن ال ثري:" ومن هل أ دىن بصرية يعمل أ ن  لل 

عوم". حسن انظم.البىن ال سلوبية.دراسة  أ يضا حالوة كحالوة العسل،ومرارة مكرارة احلنظل،ويه عىل ذكل جتري جمرى الن غامت والط 

 .85،ص1يف"أ نشودة املطر"للس ياب.املركز الثقايف العريب..ادلار البيضاء املغرب.ط
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 سقوُط أ خِر الوتِد اجملموع وتسكنِي ما قبهل(، وأ خُر الوتِد اجملموع يف ُمتََفاِعلُْن هو) (القطع )ِعةل ُ  .2

، وحنَي يُسك ُن تكون الت فعيةلُ وبسقوطِه ي  )نْ ( اكا ُم( ُمتحر  كام هو  )0/0/// ُمتََفاِعلْ  (بقى )الال 

 ظاهر يف البيت.

ك اذلي قبهل،ويه البيت أ عاله،   القافية: اكن اذلي يليه ا ىل املتحر  د من أ خر ساكن ا ىل الس  تتحد 

عري،ومن مث للقصيدة لك ها،فهيي (، 0/0مقطع )مالو / يقاع البيت الش  والقافية يه اجلزء املمك ل ال 

داد يف أ خر ال بيات،ويه اليت ترفع صوت  فقة اليت متنحه وظيفة جاملية بفعل الرت  ، ادل  الن ص 

يقاع ا ىل مداه عرب نظاهما ذ يصل اال  عري ا  .                                                                                                                           بوصفها أ خر مظهر من مظاهر اال يقاع يف البيت الش 

م وي  فقد اختار نزار " الال  ا حرف الر  وي من أ برز     " رواي، ومن مث  فهيي قصيدة المي ةأ م  والر 

سة لصوت البيت والن غمة اليت تنهتيي هبا لك  أ بيات  ن ه الن ربة املؤس  مظاهر القافية وأ وحضها ل 

ا وشامال، فهو أ مه  عنارص  دا صوتيا عام  اعر تكراره ،بوصفه ترد  القصيدة بعد ذكل،فيلزتم الش 

العمودية كام يه حال قصيدة نزار قباين  يف نظام بناء القصيدةمقومات ال صوات يف القافية، و

          هذه.                                                                                                                         

ذن ــ قصيدة نزار كثريا من جامليات القصيدة الت كرا -* عرية  العربي ة العمودي ة ر:مجعت ــ ا  الش 

لك واملضمون ،كام مجعت العديد من املظاهر ال سلوبية   املعارصة   عىل مس توى الش 

عة نتعرض ــ فامي ييل ــ ا ىل بعضها.                                        فتة،واليت نذكر مهنا ظاهرة الت كرار بأ شاكل متنو                                                                                                                       الال 

يقاعي الن امج عن الن ظام العرويض اذلي  -* لعل  أ جل  مظهر من مظاهر الت كرار،هذا الت شكيل اال 

ر يف  ميليه  تعاقب تفعيالت حبر الاكمل)متفاعلن(، هذا الت واؤم يف الوحدات املوس يقية  اليت تتكر 

ة أ ساسا عن  نظام حممك يف لك  القصيدة وزان وقافية ،هو الوحدة البنائية للقصيدة اكمةل ،واملتودل 

ل مظاهر الت كرار،فهو مينح جرسا نغميا تطرب هل الن فس عند سامعه لك أ و      الت كرار،وعليه فالش 

                                                                                                    

ن  مظاهر أ خرى تتودل  من تكرار ال لفاظ والعبارات اليت  زايدة عىل هذا-* .     الت كرار البنايئ،فا 

الةل، فضال عن احلالوة يف  اها تكريس سطوة املعىن وتعميق ادل  يتخريها الشاعر نزار قباين مؤد 

مو يف املعاين، وال عذوبة يف اال نشاد،والرق ة يف الل فظ، فغاية الت كرار تناوب ال لفاظ ال سلوب، والس 

عادهتا يف س ياق الت عبري حبيث تشلك نغام موس يقيا اثبتا عىل حنو مقصود من  اكيب واملعاين وا  والرت 

                                                                                                                   بداية القصيدة ا ىل ّنايهتا.

ر نزار يف قصيدته)لفظة احلب  ومش تقاهتا حوايل ست مرات(                                                                                                       وقد كر 

مرات(                                                                                                           كرر لفظة)الضمري "هو" العائد عىل احلب وما ينوب عنه س بع 
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 ...) /الطف  مت/الصمت()المتثال/المتثال()امجلال/ امجلال()الكف  اعر)الص  وترجيع الوحدة كرر الش 

معىن،البد  أ ن ه يسل ط الضوء عىل نقطة  الصوتية املمتثةل ابلتكرار سواء أ اكنت لفظا، أ م عبارة، أ م

اعر   ن ام فعل ذكل ليلفت انتباه املتلقي هل،فالش  حساسة يف العبارة ويكشف عن اهامتم نزار هبا، وا 

فاتماانفك يذكر الفتا امئر والص  ،ملا يف ذكل من برهان  ، ة عرب ال بيات ابلض  يف موضوع هو احلب 

اعر هبذه ال نىث ائعة اليت حبس ته يف حرم جاملها،فهمين حضورها عىل نفيس ذايت عىل تعل ق الش   الر 

 مشاعره وعىل لغته أ يضا.

 التطبيق الثاين.أدب معاصر

 الّشاعر حممود درويش:قصيدة تكرّب.

 
 ديوان "أ خر الل يل" ( محمود درويش، 104)      

    ! .. تكرب   تكرب 

 مفهام يكن من جَفاك

 ستبقى، بعيين و محلي، َمالك

 و تبقى، كام شاء يل حبُّنا أ ن أ راك

 نس ميُك عنرب

 و أ رضك سك ر

ين  أ حب ك.. أ كرث  و ا 

 يداك خامئل

 و لكن ين ال أ غين

  كلك  البالبل

السل ن  الس   فا 

 تُعل مين أ ن أ قاتل 

 أ قاتل.. أ قاتل 

 ل ين  أ حبَُّك أ كرث!

 غنايئ َخناجُر َوْرد

 و مصيت طفوةل رعْد

 و زنبقٌة من دماء

 فؤادي،

امء ى و الس   و أ نَت الرث 

 و قلُبك أ خّض..!

 و ُجزر الهوى، فيك، مد  

ذن، ال أ حب ك أ كرث  فكيف، ا 

 و أ نَت، كام شاء يل حب نا أ ْن أ راك:

 نس ميُك عنرب

 و أ رُضك ُسك ر

 و قلُبك أ ْخّض..!

ين  طفل َهواك  وا 

 عىل ُحْضنَك احلُلو

 )104(  أ منو و أ كرب !
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 ( 105محمود درويش: ) 

عراء الفلسطينيني)مسيح القامس، عز ادلين  املنارصة...( فهو حبق  شاعر يعد  درويش من أ برز الش 

لهتا،فغدا شاعرها بال منازع،  نهتا ودو  وأ ديب املقاومة،اذلي خدمت قصائده القضية الفلسطينية ودو 

بقرية "الربوة" اليت تقع عىل جبل اجلليل قرب ساحل عاك ل رسة  كبرية من مخسة  1941ُودِلَ عام 

ال  متخفيا 1948ا ىل لبنان بعد نكبة أ بناء وثالث بنات، اضطر  ا ىل الانتقال رفقة عائلته  ،ومل يعد ا 

ا ىل فلسطني بعدها بس نتني ليجد أ ن قريته قد ُدِمرت عن أ خرها، ذهب ليعيش يف القاهرة 

فرتة،ومهنا ا ىل بريوت مث تونس وابريس،واس تقر  به ال مر بعد كثري ترحال ا ىل العيش يف مدينة 

                                                                                                                                               عامن ال ردنية ورام هللا الفلسطينية،

تلقى تعلميه الابتدايئ يف قرية دير ال سد ابجلليل،انتقلت عائلته ا ىل قرية أ خرى وامتلكت فهيا بيتاا، 

رش س نوات وأ ّنيى فهيا دراس ته الث انوية.                                   لكن محمود عاش يف حيفا ملدة ع 

ديد لالحتالل  تلقى الشاعر اعتقاالت عديدة من قبل قوات الاحتالل الصهيوين لعدائه الش 

قامة اجلربية حىت عام  . يقول" 1970الهيودي  وترصحياته الس ياس ية املعادية، كام فُرضت عليه اال 

قامة جربية مث اسرتجعنا كنت ممنوعاا من  قاميت يف حيفا ا  مغادرة حيفا مدة عرش س نوات، اكنت ا 

قامة،اكن ممنوعاا عيل  طوال  هويتنا، هوية محراء يف البداية مث زرقاء الحقاا واكنت أ ش به ببطاقة ا 

كنت ممنوعاا من مغادرة  1970لغاية العام  1967الس نوات العرش أ ن أ غادر مدينة حيفا، ومن العام 

، واكن من حق الرشطة أ ن تأ يت ليالا لتتحقق من وجودي، وكنت أ عتقل يف لك س نة  مزنيل

               وأ دخل السجن من دون حمامكة، مث اضطررت ا ىل اخلروج".                                                                            

عرية حافةل  بأ كرث من  كتب، ومتزي شعره ابلوطنية   8ان شعر ونرث وديو  30مسرية درويش الش 

وجي هل عامليا  عر العريب احلديث والرت  املفرطة فاس تحق  لقب شاعر فلسطني،وقد أ بدع يف تطوير الش 

                                                                                             بتل الن ربة اخلطابية املمتزية اليت جعلته يوصف" مبانيفاسطو" العربية.                                                         

أ حب  العيش يف القاهرة،ووجد نفسه بني ال دب املرصي اخلالص يقول: "وجدت نفيس أ سكن 

ل دب املرصي. الن صوص ال دبية اليت كنت أ قرأ ها وأ جعب هبا، فأ ان أ حد أ بناء الث قافة املرصية تقريباا وا

التقيت هبؤالء الكت اب اذلين كنت من قراهئم ... مثل جنيب حمفوظ ويوسف ا دريس وتوفيق 

 
 .. بترص ف6، جزء 181م، صفحة 2002من العرص اجلاهيل حىت س نة  7-1اكمل سلامن جامس اجلبوري، معجم ال دابء (  105)    
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                                                                    احلكمي".                       

دريس وحدث أ ن عينه محمد حس نني هيلك يف اندي ُكت اب ال هرام مع جنيب حمفو  ظ ويوسف ا 

وعائشة عبد الرمحن يف مكتب واحد، وجبانب توفيق احلكمي يف مكتب  منفرد،فنشأ ت بينه وبيهنم 

صداقة قوية، اكنت القاهرة من أ مه حمطات حياته يف جتربته الشعرية حيث صادق الشعراء اذلين 

(                       106)ل بنودي.محد جحازي وأ مل دنقل وااكن حيهبم وترىب عىل شعرمه أ مثال صالح عبد الصبور وأ  

( لتصبح ورشة أ فاكره وخمترب تياراته ال دبية والفكرية... ومات 1973-1982عاش فرتة يف بريوت: )

ومانيس لشعربعض أ صدقائه هناك مثل غسان كنفاين،فتحول من الش   الراثء  عر العاشق الر 

 .وال وطان

لبنان ا ىل دمشق يف سوراي مكرحةل مؤقتة  (: غادر محمود درويش1983-1994تونس وابريس )-*

يف الطريق ا ىل تونس، ومهنا ذهب ا ىل ابريس ليعيش فهيا عرش س نوات لكن عىل فرتات متقطعة 

وليست متصةل حيث اكن يسافر ابس مترار، وهناك اكنت والدته الشعرية احلقيقية عىل حد قوهل 

عامل وال ش ياء من خالل مسافة.                                            مجلالها اذلي أ اتح هل فرصة للتأ مل والنظر ا ىل الوطن وال

ا يف منفاه... مث اختار العودة ا ىل عامن ل ّنا  عاد يف التسعينيات ا ىل رام هللا ل نه لن يكن مراتحا

ا 1995-2008قريبة من فلسطني ول ّنا مدينة هادئة وشعهبا طيب ) ( ومل ختتلف حياته فهيا كثريا

اته يف القاهرة وبريوت وابريس، واكن أ برز ما ميزيها أ ّنا اكنت للعمل اجلاد وخري دليل عىل عن حي

                                                              ذكل أ نه صدر هل دواوين شعرية كثرية يف تل الفرتة.                                                                             

ة يف   -* بعد بضعة أ شهر عىل اخلروج الفلسطيين من بريوت، يظهر درويش يف قاعة مكتظ 

اجلزائر، واقفاا أ مام ايرس عرفات وعرشات القادة املمث لني لفصائل س ياس ية خمتلفة. ويف حلظة  

امللحمية مدي  درامية تنضح ابملرارة، والفخر واحلداد، وتُقاِرُب التجديف، يلقي درويش قصيدته

(                                                             107الظل  العايل اليت يتناول فهيا خشصية الفدايئ حماكياا سورة العلق: )

                                                                                                            هذه أ ايتنا، فاقرأُ 

 
(، محمود درويش: رحةل معر يف دروب الشعر/ موسوعة أ عالم الشعر العريب، دمشق: مؤسسة رسالن 2010هاين اخلري )(  106)     

 . بترص ف12،13،16للطباعة والنرش والتوزيع، صفحة 

(  زينة احلليب  أ س تاذة جامعية يف ال دب العريب. هذا النص مبىن عىل أ جزاء من كتاب لها صدر مؤخراا عن املثقف العريب  107)    

 The Unmaking of the Arab Intellectual: Prophecy, Exile, and the Nationونبوته يف اللحظة املعارصة. 

(Edinburgh, 2017) 

 هذا النص مضن امجلهورية السابعة وامخلسني.  يندرج
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              ابمس الفدايئ  اذلي َخلََق                                                                                                   

     ِمن جزمة  أ فقا                                                                                          

                        ابمس الفدايئ  اذلي يَرَحل                                                                                                   

لْ                                                                                               من وقِتمك.. لندائِِه ال ِو 

لْ  ِل ال و                                                                                                         ال و 

ُر الهيلكْ  ُندِم                                                                                                      س َ

                                                                                                      ابمس الفدايِئ  اذلي يبدأ  

قرأ                                                                                                                                                                                             ا 

دلرويش أ عامل غزيرة ال ميكن ذكرها لكها، ديوان محمود درويش. بريوت: دار العودة،  :أ عامهل-*

/ ال أ ريد لهذي القصيدة أ ن تنهتيي : ادليوان 2014دار السايق، / أ ان املوقع أ دانه. بريوت: 1994

/ أ ن يل أ ن أ عود. 2008./ أ قول لمك. بريوت: دار العودة، 2009ال خري. بريوت: رايض الريس، 

./  2007./حرية العائد : مقاالت خمتارة. بريوت: رايض الريس، 2008بريوت: دار العودة، 

/. يف حّضة الغياب : نص. رام هللا: 2007رايض الريس، . بريوت: 4يوميات احلزن العادي. ط. 

./ ال 2005./ كزهر اللوز أ و أ بعد . طبعة خاصة. رام هللا: دار الرشوق، 2006دار الرشوق، 

./  2002./ حاةل حصار. بريوت: دار الريس، 2004تعتذر عام فعلت. بريوت: دار الريس، 

./ ملاذا تركت 1999بريوت: دار الريس، ./ رسير الغربة. 2000جدارية. بريوت: دار الريس، 

. بريوت: دار العودة، 2/عابرون يف الكم عابر. ط. 1995احلصان وحيدا. بريوت: دار الريس، 

. بريوت: 5./حصار ملداحئ البحر. ط. 1993. بريوت: دار العودة، 4/ أ حد عرش كوكباا. ط. 1994

.  1993. بريوت: دار العودة، 6. . / تل صورهتا وهذا انتحار العاشق. ط1993دار العودة، 

. 1993. بريوت: دار العودة، 8(/ العصافري متوت يف اجلليل ط. 1975)نرشت الطبعة ال وىل عام 

. )نرشت  1993. بريوت: دار العودة، 11(./ أ وراق الزيتون ط. 1969)نرشت الطبعة ال وىل عام 

....اخل.  1977نشورات العريب، (./ حبيبيت تهنض من نوهما. القدس: م 1964الطبعة ال وىل عام 

(                                                                               *حاز بشعره  108)

ولوحة  1981ودرع الثورة الفلسطينية  1980الغزير عديد اجلوائز مثل جائزة البحر املتوسط 

وغريها.                             1997لفرنس ية وجائزة ال داب من وزارة الثقافة ا 1981أ ورواب للشعر 

 
 .100،ص1،ط1999جامل بدران، محمود درويش:شاعر الصمود واملقاومة، ادلار املرصية اللبنانية، القاهرة ،(  108)    
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يتون ال ايدي اليت زرعهتا ل صبح زيهتا دمعا" )رمحه هللا وفاة محمود درويش -* "لو عرفت أ جشار الز 

تعاىل(.                                                                                                    

رويش ا ىل مدينة هيوسنت ا ىل مركز تكساس الطيب يف الوالايت املتحدة ال مريكية ذهب محمود د

نعاش  ليجري معلية القلب املفتوحة، فدخل بعدها يف غيبوبة جعلت ال طباء هناك يزنعون أ ّجزة اال 

امه ليتوىف يوم السبت التاسع من أ ب/ أ غسطس عام  وليعلن الرئيس  2008كام اكن قد وص 

رام  –باس احلداد ثالثة أ ايم حزانا عىل "شاعر فلسطني".عاد جامثنه ا ىل الوطن الفلسطيين محمود ع 

أ ب/ أ غسطس، وُدفن يف قرص رام هللا وأ عيد تسميته ليكون "قرص محمود درويش  13يف  –هللا 

                              للثقافة"اكن يعاين من أ مراض القلب وخضع لعمليتني جراحيتني يف القلب يف الث امنينيات.

اعر نزار القصيدة -* ه وذوقه،ا ىل حضور أ سلوب الش  : رب  قارئ لهذه القصيدة اهتدى حبس 

طته هذا الت وريط طبيعة القصيدة اليت تبدو نسائية غزلية،وقد يسأ ل أ س تاذ طلبته   قباين،ورب ام ور 

اعر نزار قب اين اذلي عرف  ا للش  مبثل هذه عن القصيد وعن صاحهبا ،فيجيبون ابال جامع بأ ّن 

د هبذا املعجم الغزيل الاس تثنايئ يف قصائده، لكن   ص يف مثل هذه القصائد،وتفر  العناوين،وختص 

ل املتلق ي ا ىل أ ن   معان الن ظر يف عامل القصيدة ،وكشف مالبساهتا،يتوص  قيق،وا  د الت فح ص ادل  مبجر 

حلال ال يفهم من هذا هذه الوردة قد تفت حت يف بس تان شاعر ممتزي هو محمود درويش، وبطبيعة ا

ومانس ية وشاعر احلب  وشاعر املرأ ة، فزنار قباين، شاعر هل وزنه   أ ي  انتقاص من ماكنة شاعر الر 

عري شالك ومضموان.                                                                                                                                    وجاملياته ال سلوبية،وجتديده الش 

ث ا ىل أ حد  غري ما ظننا يف البداية، ويتبني  جليا أ ن ه يقصد وطنه  -* ففي املقطع يت ضح أ نه يتحد 

اذلي جُهِ ر منه،ذلكل يرشع يف وصف نس مي بالده ابلعنرب والعطر، ووصف أ رض وطنه ابلسك ر، 

 حبقيقة) أ حبك أ كرث( )أ حب ك أ كرث رمغ حلالوة وجامل العيش فيه، وهذا ما يس توجب الاعرتاف هل

                  لك  يشء(.                                                                                                                    

ن ه يظهر من العنوان "أ حب ك أ كرث"ــ ويه ا حدى قصائد ديوان "أ خر الل ي-* ل"ــ أ ن  وعليه،فا 

ر، غرسه  د ومتجذ  ،غري أ ن ه حب ملزتم،ومن نوع خمتلف، حب  متفر  ، عن احلب  موضوعها غرايم 

ن ه "حب  ال رض اليت أ نبتتنا  ،وطين  مناضل،غيور، ا  اعر الكبري يف وجدان لك  عريب أ يب  هذا الش 

ل ا ىل حمل مجيل،ورؤاي جعيبة ،حمتاجة ا ىل لغة رقيقة ع ذبة منتقاة تعانق والوطن اذلي أ جنبنا"،فتحو 

ة بصدق كقوهل:                                                                                                       أ لفاظها معانهيا، معرب 

              وأ نت، كام شاء يل حب نا أ ن أ راك:                                                                       

نس ميك عنرب                                                                                                  
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وأ رضك سك ر                                                                                                             

                                                                                               وقلبك أ خّض…!   

ين  طفل هواك                                                                                                          وا 

                                                                             عىل حضنك احللو                            

                                                                                                                                                                                             أ منو وأ كرب!                                                                                                                  

نس ميك عنرب                                                                                                        

ك ر                                                                                                                      وأ رضك س

ين أ حبك… أ كرث                                                                                                        وا 

                                                                                                يداك خامئل        

                                                                                                         ***

                                                                نس ميك عنرب                                          

وأ رضك سك ر                                                                                                               

                                                وقلبك أ خّض…!                                                           

ين  طفل هواك                                                                                                          وا 

                     عىل حضنك احللو                                                                           

                                     أ منو وأ كرب!                                                                                                                  

عة:                                                                                                              :  والقصيدة أ كرث من رائعة العتبارات كثرية،جفاملياهتا مجاليات الّنص الّشعري                                                                               كثرية ومتنو 

ومانس ية وعشق الوطن،-* اعر يف القصيدة بني الر  اهر خياطب حبيبته،ولكن ه ميزج الش  فهو يف الظ 

هر ــ  مضنيا يقصد هبا حمبواب أ كرب، هو وطنه املفقود،وترابه املسلوب اذلي ُحِرم منه،وظل  ــ أ بد ادل 

ل رض ــ أ رضك سك ر ــ اليت كام خياطب ا (وطين اي وطين،ما أ مجل! مفتوان به، مناداي عليه)

ة يه احلبيبة  ة مفر  ة يه ال م  وقد تكون برتقاال أ و زيتوان ... اخل. .                            اختذت لها أ شاكالا عد   ومر 

د -* ال ميكننا اعتبار هذه القصيدة منهتية عند مناس بة معينة مرتبطة مباكن وزمان،فهيي قصيدة جتد 

ر مصريها،وما أ سعد صاحهبا هبا! مفا حُيْسب دلرويش ول م  د غرضها،وتقر  ثاهل زماّنا وماكّنا،وحتد 

عر ا ىل أ وطان جعائبية تسع   لوا الش  لوا ال وطان ا ىل قصائد شعر،وحو  الاس تثنائيني، اذلين حو 

أ حالهمم،وحتق ق أ ماهلم، وتشفي أ الهمم، هو اقتدارمه الكبري عىل امتصاص مشاعر وعواطف 

ن  القصيدة اليت بني أ يدينا "أ حب ك أ كرث"خري مثال عىل ذكل،  شعوهبم ،وترمجهتا حُشَناا شعرية، وا 



124 

 

دا يف لك   مان،متجد  ا مفتوحا عىل الز  اللية،كفيةل بأ ن جتعل مهنا نص  انهتا امجلالية والفنية وادل  مفكو 

ر من املناس باتية مينحان القصيدة  وقت،ومفتوحا عىل املاكن،فيصلح للك قطر.  وهذا الت مزي  والت حر 

عو  ب يف ال وطان يف لك رشعية ال دب اخلادل اذلي يس هتدف اال نسان حيث اكن،وينرص الش 

بطال الباطل بعيدا عن الِعرقية  ، وا  حقاق احلق  ماكن،وحيمل راية الن ضال،ويعمل عىل ا 

ايب رمحه هللا.                                    رادة احلياة( ل يب القامس الش  مة يف قصيدة )ا  يديولوجية ،وقد ملس نا هذه الس                                                            واال 

البنية العروضية)تفعيةل فعولن(                                                                          -*

حاكم،ونضجت جتربته فيه عىل حنو يشهد هل  عري اب  ضبط محمود درويش معايري هذا الن وع الش 

د،فقد خاض جتربة الشعر احلر  )ش عر الت فعيةل (طوال حياته ال حييد عهنا،فغدا مْعلام ابلكفاءة والت فر 

عري املعارص بلك  احرتافية،وبلك  ما تقتضيه رشوط الت جديد والاجهتاد  ابرزا من صن اع القصيد الش 

ر  ،حيث الزتم حبرا صافيا هو املتقارب)عن املتقارب قال اخلليل: فعولن فعولن فعولن فعول( فتحر 

لك  طرين والش  يقاعي )فعولن( من نظام الش  العمودي،واحتفظ ابلوحدة ال ساس ية نواة الت شكيل اال 

ل للقصيدة، الت فعيةل ذاهتا ال حييد  طر ال و  ر منذ بداية الس  عرية ، فكر  لصياغة ال سطر الش 

عرية املطلوبة،عىل هذا الن حو:                                   فقة الش                                  عهنا،مراعيا عددها املطلوب وفق ادل 

/ تكرب )//                                                                                  2فعولن فعولن(  العدد   0/0//  0/0تكرب 

ا.                   3فعولن فعولن فعول( العدد   00// 0/0// 0/0مفهام/ يكن من /جفاك ) //                                                 .وهمل  جر 

وية لتنويع موس يقى القصيدة ومن مظاهر -* وواحض أ ن درويشا يبتغي الت نويع يف القافية وأ حرفها الر 

  ذكل قوهل:                                                                                                            

.. تكرب                                                                                                           !تكرب 

مفهام يكن من جَفاك                                                                                                  

َمالك                                                                                              ستبقى، بعيين و محلي،

و تبقى، كام شاء يل حبُّنا أ ن أ راك                                                                                     

                                                                  نس ميُك عنرب                            

و أ رضك سك ر                                                                                                             

ين  أ حب ك.. أ كرث                                                                                                                                              و ا 

                                                                                                              يداك خامئل

                                                                                          و لكن ين ال أ غين                                

                                                                                        كلك  البالبل
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السل     ن  الس                                                                                                                                                   فا 

                                                                                                                                                    تُعل مين أ ن أ قاتل

أ قاتل.. أ قاتل                                                                                                          

             ل ين  أ حبَُّك أ كرث!                                                                                                          

 / اكنة عىل مساحة منترشة يف القصيدة)تكرب  اء الس  ذ يقف القارئ عىل قافية هيمين فهيا روي الر  ا 

د قافية   عبرن/ سك ر/ أ كرث...(،وقافية أ خرى يش يع فهيا روي الاكف )جفاك/مالك/أ راك....( مث ترتد 

السل/ أ قاتل....(                    م )البالبل/ الس                                                                                                                                                                                           يس يطر فهيا روي الال 

: القصيدة غنية ابملوس يقى،فزايدة عىل جوانب الوزن والقافية -* واحلروف  موس يقى النص 

ن  مظاهر أ خرى كثرية ملتحمة  وية،واليت ختدم يف مجملها املوس يقى اخلارجية أ كرث،فا  الر 

اعر وانسجاهما مع حيثياته الوجدانية  اخلية معق جتربة الش  منسجمة،تعمل عىل تعميق املوس يقى ادل 

ني احلروف ا جعااب وانفعاال وتوت را وصدقا وحمب ة ، حيث نالحظ منذ البداية انسجاما مجيال ب

روب:  يع،والايقاع الط  مت الرس  يقاع املتقارب الباعث عىل الر  واللكامت واملقاطع وتوافق دالالهتا مع ا 

يقاع املوس يقي  يس تحوذ   )أ حبك أ كرث(،)نس ميك عنرب، أ رضك سكر،قلبك أ خّض...  مثل هذا اال 

ا مبا عىل املتلقي ،ويأ رس أ ذن  املس متع، فاملوس يقى يف شعر درويش جتعل من القار  ئ منتهباا ومس متتعا

                           يسمع ويقرأ ،وهذا ليس غريبا عىل شاعر وصف ب "مانيفاسطو العربية".                                                                

عر العريب مسأ ةل الغنائية،وقد رفع درويش درجة  -* اليقظة  ال خيفى عىل أ حد أ ن  من خصائص الش 

نشادها،وكث ف داللهتا،ومج ل لغهتا،ورفع صوت الن ربة  عرية،وزاد من غنائية العبارة وا  يف اللحظة الش 

َن الوظيفة الانفعالية بيهنام .                               ائه وسامعيه،ومَضِ ب املسافة بينه وبني قر                                اخلطابية فهيا،وهذا ما قر 

مسي  بلك  ما أ ويت من   -* ظل  درويش شاعر قبيلته الكربى)فلسطني( وممث لها وانطقها الر 

عة الن ضالية  ياس ية،والزن  بغة الس   ة،وأ فلح يف أ داء دور املناحف املاكحف واملدافع فاصطبغ شعره ابلص  قو 

رانه وجمايليه.                                                          معوما،ومل يزل  حىت بعد رحيهل ــ رمحه هللا ــ الن موذج ال مثل وال روع بني أ ق

قصيدة "أ حبك أ كرث" مؤث ثة بقمي امجلال واحلب ومفاهمي الوطنية والن ضال والت حدي  -*

وت،اخترص فهيا درويش خطابه بني احمِلب  واحملبوب،أ و  والت ضحية،وتتكئ عىل حوارية ثنائية الص 

اعر وهو لنقل )بينه وبينه اعر هو الوطن وهو العاشق والوطن هو الش  ذا اعتربان أ ن الش  ( ا 

                املعشوق . وذلكل عال صوت اخملاِطب وصوت اخملاَطب ال غري،يف ثنائية متالزمة :                                                    

امء                          ى و الس                                                                                و أ نَت الرث 

                                                                                                      !..و قلُبك أ خّض 
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و ُجزر الهوى، فيك، مد                                                                                         

ين  طفل هواك                                                                                                 وا 

عىل حضنك احللو                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     أ منو وأ كرب!                                                                     

ن ه الت اميه اذلي يُذيب احملب  يف حمبوبه، ويفين العاشق  يف معشوقه..  ويف ه ذا احلزي  ابذلات تفهم  ا 

اعر درويش حلظة انتشائه حبب   الوظيفة الانفعالية اليت ترتمجها همينة دور املرسل الش 

    وطنه،وسطوة وطنه عليه بوصفه معادال موضوعيا وازان.                                                                             

دق ،مم ا جيعل الت جربة احلقيقية ماثةل للعيان،ولعل  امجلاهري اليت تلمت القصيدة عامرة بلحظات  -* الص 

ق شعره، وهتتف هل،وتصف ق  روييش،خري دليل عىل أ ن ه شاعر جامهري تتذو  لقاء الشعر ادل  ساعة ا 

وتتفاعل متجاوبة معه ا حساسا مهنا بمتث هل اجلي د ملطالهبا،وذلكل يقبل مجهور درويش عىل حفظ 

لقاء.                                                                                                  أ شعاره،وت  قليده يف اال نشاد واال 

موز ) -* مداد القصيدة 109يلجأ  درويش ا ىل خاصية اس تخدام الر  ( وال ساطري،فهيي تعمل عىل ا 

بداع الةل،ويعمل مبعني ال ينضب من املعارف اال نسانية،وهو اقتدار ا  ي يضمن كثافة املعىن وانفتاح ادل 

ضافية.                                                                                           عىل حشن القصيدة بطاقة ا 

                                            و لكن ين ال أ غين                                                                              

                                                                                        كلك  البالبل

السل     ن  الس                                                                                                                                                   فا 

                                                                                                                                                             تُعل مين أ ن أ قاتل

اعر "ابلبالبل" ذا عىن الش  عراء مثل البالبل أ صوا فا  عادة، ل ن  الش  ة عن احلري ة والس  ت الهبجة املعرب 

ن ه عىن"   بيعة ومباجهها وجاملها وروعهتا وفتنهتا وهباهئا،فا  ذا مل يغن وا ماتوا خنقا فهم جزء من الط  ا 

السل" انعدام هذه احلري ة وافتقادها فأ طفال فلسطني مكبلون مقي دون  مس ي جون بقضبان  ابلس 

                                                                                                                             حملمكة.                                                                                                                      احلديد ا

هبار املتلقي،وحتقيقها خلاصية اال دهاش،بفعل تأ ثري اللغة  حتظى-* قصيدة"أ حبك أ كرث" بقدرهتا عىل ا 

عرية القامئة عىل احلركية  ور الش  اب، ولغهتا احلافةل ابلص  احرة اليت أ فلح يف مللمة قاموسها اجلذ  الس 

 
لدلراسات والنرش. ،املؤسسة العربية 1( محمد جامل  ابروت وأ خرون،زيتونة املنفى .دراسات يف شعر محمود درويش.ط 109)       

 45،ص1998بريوت 
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يناميكية وال لوان ،وال ذواق و تبادل احلواس.                                                                                                         ادل 

نس ميك عنرب                                                                                                  

                                                وأ رضك سك ر                                                             

وقلبك أ خّض…!                                                                                                  

ين  طفل هواك                                                                                                          وا 

               عىل حضنك احللو                                                                                                               

كر،وغدا قلبه ابلل ون  وذلكل  اس تحال نس مي الوطن عنربا،وأ حضت أ رضه بطعم وحالوة الس 

ن  بال اعرــ و عرب تقنية تبادل احلواس ــ صبغت "احلضن "بطعم احلالوة،فاكن ال خّض،بل ا  غة الش 

اتية وعالقهتا ابلوطن  ة وأ ن  موضوع اذل  أ سلوبه  أ نيقا  ظاهرا غري موغل يف املهبامت والغموض،خاص 

مات  ه الكبري يف املقو  ابدية يف أ بسط جتلياهتا،ينضاف ا ىل ذكل حذاقة درويش واحرتافيته و حتمك 

عرية.ال  ة الل غة الش  عر احلر  وخاص   فن ية للش 

عريّة -* ات الّتجربة الشّم    :                                                                                         ِسم

ليه وصل  عراء مر  ِشعر محمود درويش عرب مراحل تدرجيي ة حىت  انهتيى ا ىل ما انهتيى ا  كلك  الش 

عري ة موصوفة ابلبساطة يف لك  يشء، سواء يف املعاين أ م ذروته  ال دبي ة، فقد اكنت بدايته الِش 

        ال فاكر،ويف تعبريه الفين وتصويره الشعري  .                                                                                   

اا بأ شعار من قَ  ْبهل، مثل شعر معر بن أ يب ربيعة، واملُتنيب يف ِشعر واملالحظ أ ن  درويشاا تأ ثر 

ثَر  ذ أ صبحت أ شعاره متيل ا ىل كوّنا أ كرث ِرق ة؛ وذكل ا  املُفاخرة، مث  انتقل ا ىل مرحةل انجضة فني اا، ا 

براهمي انيج، وغريهام،يف حني أ ن  الفرتة  ومانس ي ة، مثل: عيل محمود طه، وا  تأ ثُره بُشعراء احلركة الر 

معره وحتديدا حني اقرتب من املوت أ و حني اقرتب املوت منه ،ساد دليه خطاب ال خرية من 

ةـــ  وترس ب ا ىل قلبه   الفكر والفلسفة  ـــ مرحةل ُوجودي ة فلسفي ة فرضت همينهتا يف الث امنيني ات خاص 

اعر اكن يرقب  ويل،وك ن الش  فر الط  حيل والس   هاجس اخلوف من اجملهول، والت صادم مع حمطات الر 

م، فهاجت مشاعره أ كرث،وأ خذ احلُب   من شعره مساحة  من انفذة حارضه عىل ما ختبؤه هل ال اي 

وافية، حيث ربطه ربطاا وثيقاا بقضي ة وطنه،فصارت فلسطني قصيدته الغزلية حىت  أ خر معره.فهل 

 هناك معىن لاللزتام أ كرث من هذا؟

                                                                                                       :                             االلتزام لدى درويش -*

وية ابلوطنية ،وسكن   بت أ حرفهم الر  عراء،وختض  زي ن الن ضال ــ يف الوطن العريب ــ قوايف الش 
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ضال واحرتفوا قصائدمه،وحشن جشومه،وشاعران درويش واحد من هؤالء اذلين احرتفوا الن  

ة عن أ مال شعوهبم وأ الهما،وظل  وفيا ملبدأ  الالزتام عرب تأ ليفه الغزير من  الالزتام،وعلت أ صواهتم معرب 

عرية اليت يصعب حرصها،واليت ترمجت ا ىل لغات عاملية عديدة » فقد ساقت  خالل أ عامهل الش 

ؤي رويش ي ة حنو  رضورة الت جاوب مع الواقع املفروض بوادر الاس تعداد لتدر ج الرُّ عري ة ادل  ة الِش 

عر العريب  املُعارص«) معة ال الئقة به بني أ عالم الِش  ء الس  ، مم ا حيول هل تََبوُّ الاكامتل الفين 
( وهذا ما 110

 أ ه ل درويشا أ ن حيظى مبزنةل مرموقة بني الكبار من شعراء عرصه .

 

 التطبيق اثلث .أدب معاصر
 ( قصيدة احلمثان ) احلمصان ( عائد من املنتجع.  111أمحد مطر  ) -

 حني أ ىت امحلاُر مْن مباحِث السلطانْ 

 اكن يسري مائالا كخطِ ماجالنْ 

 فالرأ ُس يف ا جنلرتا ، والبطُن يف اتنزانيا

 ! واذليُل يف الياابن

 ـ خرياا أ اب أ اتْن ؟

 
 ( العريب معيش .القمي امجلالية يف شعر درويش. 110)   

م يف قرية التنومة يف شط العرب يف البرصة جنوب العراق ، ينمتي ا ىل عائةل 1954الشاعر أ محد مطر شاعر عرايق ودل عام (  (   111

انث، يف قرية ا لتنومة عاش الفىت طفواته،واكنت حارضة يف أ شعاره،حتدث عن رقهتا كثرية العدد فقد اكن هل عرشة أ خوة من ذكور وا 

وبساطهتا وطيبهتا،ووصف خنيلها وقصهبا وبيوهتا الطينية،منذ سن الرابعة عرشة من معره، بدأ  حياته شاعرا متغزال رومانس يا لكن ه 

ل ا ىل شاعر س يايس من الطراز احملرتف،وخاض جتربة رصاع ضد  السلطة ط [فاكن شاعر الرفض والمترد ٢وال حياته.]رسعان ما حتو 

ا ا ىل الكويت  والسخرية والتحريض ال يعرف السكوت واخلنوع واخلضوع فدارت ادلوائر عليه؛  اضطر أ محد مطر ا ىل مغادرة البالد جمربا

ا للصفوف الابتدائية،مث حمررا ثقافيا يف جر  يدة القبس الكويتية، هرابا من بطش السلطة وظمل النظام، اش تغل مطر يف الكويت مدرسا

ف ا ىل ابلفنان "انيج العيل" مم ا أ مثر عالقة صداقة .] [ ظهرت نتاجئها يف أ عداد جمةل القبس اليت اكنت تبدأ  بقصيدة ٢وفهيا التقى وتعر 

لكويت وانهتيي هبام ل محد مطر وخُتتمت برمسة اكرياكتريية لنايج العيل.  ونظرا حلدة الانتقادات اليت طالت النظام ،فقد مت نفهيام خارج ا

ا يف شوارع لندن ياكبد أ ىس ال يفارقه روحه وخاطره. أ عامل أ محد مطر  املطاف يف لندن حيث تويِف  انيج العيل وبقي أ محد مطر وحيدا

 -ديوان ا ين مش نوق أ عاله /م1993 - 4م/الفتات1989 - 3م /الفتات1987 - 2الفتات م /1984 - 1ودواوينه: الفتات

م/بعض القصائد املتفرقة مل جيمعها عنوان 1999 - 7افتاتل م/1997 - 6م/الفتات1994 - 5م/الفتات1989م/ديوان الساعة 1989

 حمدد/سلسةل مقاالت "حديقة اال نسان" اليت تنرش يف جريدة الراية/ابال ضافة ا ىل مقاالت يف "اسرتاحة امجلعة"..
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  ـ أ تقثُدونيَن ؟ 

 ـ نعم ، ماكَل اكلسكراْن ؟

ة ،    يبدو أ نين نعثاْن .ـ ال ئث ابملر 

م ال س نانِ   هل اكَن للنعاِس أ ن هُيَد ِ

 أ و يَْعِقد اللساْن ؟

 ـ قل ، هل عذبوك ؟

  ـ مطلقاا ، لك اذلي يقال عن قثوهتم هُبتاْن .

َك الرمحن  ـ برش 

 لكننا يف قلق  

 قد دخل احلصاُن من أ شهر  

 ومل يزْل هناك حىت ال ن

 ماذا س يجري أ و جرى هُل هناك اي ترى ؟

  مل جيِر يثٌء أ بداا  ـ

 كونوا عىل اطمئنان

  فأ والا : يثتقبُل ادلاخُل ابل حضاْن 

  واثنياا : يثأ ُل عن هُتمتِه ِبُمنهتيى احلناْن 

واثلثاا : أ ان هو احِلثاْن .!!!                                                                                 

:                                                                      الّسخرية يف شعر أمحد مطر -*

ا س يفا بتارا مسل طا عىل رقاب خرية بوصفهّ  أ محد مطر شاعر س يايس ابمتياز،حيرتف الس

اعر ا ىل حجمي ،وذلكل اكن رده عنيفا،فلجأ  ا ىل  ل حياة الش  رجاالت الن ظام البولييس اذلي حو 

لطة.    مك انتقاما من الس   أ سلوب الهت 

خرية ا حدى طرق الت عبري اذلكية واملتحايةل ، تس تعمل فهيا أ لفاظ  ن  الس  ومن هذا املنطلق فا 

لها  عر.                             يتوس  اعر لقلب املعىن ا يل عكس ما يقصده املتلك م حقيقة اكلتورية يف لغة الش  الش 

لبيات فيظهرها   خرية يه نقد يف ال ساس تس هتدف اال حضاك،مع الرتكزي عىل الس  ن  الس  ومن مث فا 

حك. وقد ترتفع د اعر بصورة اكرياكتورية مبالغ فهيا مما جيعلها مثرية للض  خرية دلى الش  رجة الس 

ل ا ىل هتمك  صارخ .   فتتحو 
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معاان للفكر،وهو أ ية املوهبة  خرية فن  ال يتأ ىت  ل ي  اكن،فهو حيتاج اقتدارا وذاكء وفطنة وا  والس 

ذيب ،"واكنت غايته نبيةل ترىق  اعر ابل خالق ولزم الهت  ذا حتىل  الش  ة ا  ودليل العبقرية خاص 

خرية الن اقدة ابملواطن والوطن وحتارب أ ع ا من الل جوء ا يل الس  اعر بد  داءهام ، فال جيد الش 

عوب") ذعة  للس ياسات الظاملة املستبدة املتحمكة مبصائر الش     (.112والال 

ولعل  الشاعر أ محد مطر أ برز منوج حيتذى به يف هذا املضامر» حيث اس توعب جتارب حياته  

نظمة ادلكتاتورية القامئة عىل الظ مل والقهر والاستبداد وقد توىل أ مر همامجهتا خبطاابته  املناهضة لل 

النقدية الال ذعة اململوءة خسرية وازدراء وفق أ ليات جعلها ختدم أ غراضه وموضوعاته اليت فضح هبا 

أ بعاد التفكري واسرتاتيجيات الس ياسة دلى احلاكم اذلين زرعوا الرعب يف قلوب شعوهبم 

اعر ابملالحقة والرتب ص والظمل والقهر و  القتل وتبديل ال من ابخلوف دون وجه حق، وقد اخت ذ الش 

اسة وزابنيهتم اذلين اكنوا يد البطش اليت يبطشون هبا.  خرية من أ ولئك الس  ا يف الس  أ سلواب ممتزي 

ذع واال حضاك وأ حياان الن صح. خرية أ داة هل للن قد الال  ذ أ محد مطر من الس                                                                                         )113 »(وبذكل اخت 

مك ،فقد اختار لها  خرية والهت  وقصيدة "عائد من املنتجع "من عنواّنا ا ىل ّنايهتا حتفل بفن  الس 

ة ـــ ا ىل "احلصان")احلثا ن(  وزج  به يف  الشاعر عنارصها بعناية فأ س ند بطوةل املشهد ـــ هذه املر 

اء  الت حقيق والت عذيب البولييس، فمل   ضه ا ىل يوميات شقاء وتعاسة جر  اخملفر )املنتجع( ،وعر 

ال  بعد أ ن أ حضى "أ اب أ اتن "  ويه مفارقة جعيبة تكشف مهجية ال فاعيل الت عذيبية اليت  يغادره ا 

لته ـــ بقدرة ما ــ ا ىل حيوان من صنف أ قل  يف طراز  عبثت حبيوان من طراز اخليول حفو 

امحلري،واذلي يثري اندهاش السائلني خالل  كشفه عن هويته أ ماهمم بعد الت حول املتدين. فيا ترى 

لطة  لخ اليت يلحقها رجال الس  لب والس  رجة من احلقارة يمت  الت فنن  يف أ ساليب الس  أ ا ىل هذه ادل 

ذا اكن هنا شأ ن احلصان غدا حامرا،مفا م صري اال نسان؟ أ يعقل أ ن يتدىن  بأ فراد جممتعاهتم؟فا 

             مس توى اال نسانية ا ىل حد  اعتبار اال نسان أ عدى عدو  ل خيه اال نسان ؟                                                              

قد أ فلح أ محد مطر يف مترير رسالته الساخرة عرب بساط اللغة،وحاك هتمكه عرب نس يجها الشفاف، 

،وتركيهبا املراوغ،مفن خالل احليةل اللسانية )لثغ( ونظ بداعها العجائيب  اهما اذليك،وتصويرها البارع،وا 

حلرف يف اللكمة )احلثان(  )استبدال الصاد ابلثاء(معدا،يفتح للقارئ مسارب من ادلالالت 

 
براهمي ، ص  السخرية والهتمك يف(   محمد املنصوري، 112)      8شعر حافظ ا 

  مقال بعنوان أ ليات اخلطاب النقدي يف شعر أ محد مطر .  رضا محمد جربان ( 113)     
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                                             ،ومينح املتلقي مشارب من التأ ويالت،وتذهب به ظالل املعاين فتيش ابحلقائق املرعبة.  

 ؟ماهي خصائص أمحد مطر -* 

ة   -* رجة ال وىل،وهو يزنع نزعة خسرية حاد  يايس ابدل  عر الس   يصن ف شعر أ محد مطر مضن الش 

هل املمتنع، اذلي ال جيد القارئ صعوبة يف  مغ من أ سلوبه البس يط ونزوهل ا ىل طبقة الس  ،عىل الر 

ة.                                                                   فهمه والتعرف ع ىل مالمح نصوصه والفتاته خاص 

ا من القضااي اخمليفة عند بقية  -* أ محد مطر شاعر س يايس ساخر، وأ ديب انقد، تناول كثريا

، وساندها الشعراء وال دابء، وقد محل عىل عاتقه مسأ ةل املناداة ابمس حرية التعبري عن الرأ ي

( والقصيدة أ حسن مثال عىل ذكل.                                                                                         114وأ يدها ابلشعر واللكمة والرأ ي وادلم )

يف يمتزي أ محد مطر ابجلدية والواقعية والرباعة يف اختيار مواضيعه وعرضها بصورة متفردة معمتدا  -*

دية وأ مناطه احلاكئية وقدراته اللغوية،فقد صورت القصيدة مشهدا حواراي  ذكل عيل طقوسه الرس 

اعر املغضوب عليه من قبل الن ظام،املطارد دوما،  واقعيا يف مرسح احلياة، من يوميات الش 

                                                                                     واحلارص ابلت حقيقات ابس مترار،فهو يف لك حلظة جير ا ىل السجن.                          

وةل الظاملة،هو   -* شعر أ محد مطر ملزتم بقضية واحدة وغرض أ وحد هو غنب اال نسان يف ادل 

نك،لكن القارئ ال يشعر ابلتكرار،مفع لك قصيدة من قصائده يكتشف حاكية  تصوير عيش ته الض 

ن ه شعر انمق طريفة،ك ام حيدث يف قصيدته هذه،فهيي مضحكة يف ظاهرها ولكهنا مبكية يف ابطهنا، ا 

لطة يف بغداد حفسب بل ينتقد  موي وسلطته الغامشة يف العراق،" ليس عىل الس  عىل الن ظام ادل 

ي مجيع احلاكم والظلمة من سالطني اجلور العرب، لقد رمس حبروفه لوحات شعرية  ويعر 

ت بأ سلوب النقد العنيف واجلارح أ حياان مما جلب الن قمة عليه من مجيع سالطني )الفتات( متزي 

                                                                                                 اجلور.

 : شعرية احلوار لدى أمحد مطر -*

سة لشعرية القصيد عند أ محد مطر، عري دليه يف بنية احلوار بنية مؤس  وأ لية فع اةل يف الت شكيل الش 

ة  د ال صوات وتداول اخلطاب بني عد  ا خيلو من تعد  أ غلب أ شعاره،فال ياكد القارئ يلفي نص 

اعر من حيث يشعر أ و ال يشعر يقع يف  أ طراف ونظرا لطبيعة القصائد احلاكئية القصصية فا ن الش 

د الرئيسة، و  ا تس تقطب لعبة احلوار ل ن ه » من وسائل الرس  حوهل فكرة  تمكن أ مهيته كونه  حمورا

 
 مقاةل بعنوان السخرية يف شعر أ محد مطر ،لكية الرتبية / جامعة تكريتصاحل عىل امجلييل،(  114)      .1
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ا نفس يا دقيقا، يس تطيع أ ن  ا، بكونه معيارا القصة ومضموّنا العميق، وميكن أ ن يكون هدفا فنيا كبريا

اعر املعارص أ محد مطر 115يضيق نفس يات الشخصيات الفنية بذاكء وحذق«) ( ولكن الش 

رامية يف قصيد ذ»احلوار بوصفه وس يةل حتق ق ادل  هل،كام تؤك د اخت  ته، وتبتعد هبا من الغنائية والرت 

عادة صياغة العامل ي« )  نزوعه للحوار رؤيته املتشابكة واملعق دة وحماوةل ا   (                                                                                                         116املتشظ 

د ال صوات وال خذ وأ سلوب احملاورة رضب من اخل ة أ طراف مم ا يسمح بتعد  طابة املتداوةل بني عد 

والرد  يف الالكم بطريقة مثرية،وهذا ال داء جيعل احلوار تعبريا فكراي وفنيا مثريا لالهامتم 

متاع واملؤانسة،خاصة يف الفنون القصصية واملرسحية.                                 واال جعاب                                                        ،وسبيال مثىل لال 

درأاك منه لهذه احلقيقة امجلالية ،يس تقدم أ محد مطر خاصية احلوار ا ىل قصائده عىل حنو مثري  ا 

لدلهشة،وصانع للهبجة،فهو يلج ساحة القصيدة من أ بواهبا املرشعة عىل عنرصي املاكن 

مان،ويرشع يف رسد خيوط حاكيته اليت س فهيا ال ان الاجامتعي طرفا يف احملاورة:والز                                                                                          يتأ س 

 حني أ ىت امحلاُر مْن مباحِث السلطانْ 

 اكن يسري مائالا كخطِ ماجالنْ 

 فالرأ ُس يف ا جنلرتا ، والبطُن يف اتنزانيا

 ! نواذليُل يف اليااب

 ـ خرياا أ اب أ اتْن ؟

  ـ أ تقثُدونيَن ؟ 

 ـ نعم ، ماكَل اكلسكراْن ؟

نة حلوار شعري ماتع، يصنع  خرية،عنارص مكو  ن  دقة الوصف،وبراعة الت صوير،واحرتافية الس  ا 

القلق والت وتر دلى القارئ،ويس تحوذ عليه،ويشد  انتباهه قصد متابعة تفاصيل ال حداث :                    

 لكننا يف قلق  

 قد دخل احلصاُن من أ شهر  

 ومل يزْل هناك حىت ال ن

 أ و جرى هُل هناك اي ترى ؟ماذا س يجري 

 
 اال ساليم املعارص، عامل الكتب احلديث (أ طياف النص، دراسات يف النقد  محمد سامل سعد هللا،  )115(   

        156، ص: 1، م2008وجدار للكتاب العاملي، ط 

( معزت قيص  ايسني،مس توايت بناء احلوار يف شعر أ محد مطر،مركز دراسات البرصة واخلليج العريب،قسم ادلراسات ال دبية  116)    

 والنقدية،جامعة البرصة
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ادمة:             ا ىل أ ن حتدث املفاجأ ة ،وتتكشف احلقيقة ،ويفك الل غز من خالل املفارقة العجيبة الص 

  ـ مل جيِر يثٌء أ بداا 

 كونوا عىل اطمئنان

  فأ والا : يثتقبُل ادلاخُل ابل حضاْن 

  واثنياا : يثأ ُل عن هُتمتِه ِبُمنهتيى احلناْن 

  هو احِلثاْن .!!!   واثلثاا : أ ان

 :مستوايت بناء احلوار يف شعر أمحد مطر -*

                                                                                              الاخزتال والكثافة:  -*

يف طياته  بدا احلوار يف القصيدة مقتضبا خمزتال ولكن ه اكن مكث فا يفي ابلغرض وأ كرث، فاخترص 

الالت وامجلاليات املضغوطة يف قليل من املفردات،فامجلل ات سمت ابلقرص والات زان  ا من ادل  كثريا

والات ساق والانسجام فهيي أ سطر شعرية موزونة تتقامس أ دوار ال س ئةل وال جوبة من  

كران؟(  فلفظة )أ تقثدونين( مثال ـــ ويه عىل د رجة من قبيل)أ تقثدونين؟( و)نعم( و)ماكل اكلس 

ض املعين ابل مر ا ىل الت عذيب وتكسري  ْذ تويح بتعر  جاعة الل فظ  ـــ فهيي مش ب عة ابملعاين،ا  ا 

ال، وعىل سائليه من حوهل اثنيا)أ هو  ال س نان.كام تثري حاةل من الالتباس والغموض عىل صاحهبا أ و 

                                 حصان أ م حامر؟(  .                                                      

د ال صوات:                                                                                            -*   تعد 

عراء املعارصين عىل احلوار،وقد اجهتد أ محد مطر يف تأ ثيث قصائده فغدت  انفتحت قصائد الش 

)أ ان، أ نت، هو(، ولعلنا جند يف تعريف ت.   ل صوات الثالثةأ هةل ابل صوات" تتداخل يف أ فقها ا

س. أ ليوت يف حمارضته املعنونة بـ"أ صوات الشعر الثالثة" ما يلقي الضوء عىل ماهية تل  

ن ما أ عنيه ابل صوات الثالثة )..(   ال صوات اليت تظهر داخل بنية نص القصيدة، حيث يقول )ا 

 أ وال صوت

ويوافق هذا  )...( واثنيا صوت الشاعر خماطبا جامعة قليةل أ و كثرية واثلثاالشاعر خماطبا نفسه 

                                                                                          )117)صوت الشاعر حماوال أ ن خيلق خشصا مرسحيا يتلكم شعرا"

 
ايسني،مس توايت بناء احلوار يف شعر أ محد مطر،مركز دراسات البرصة واخلليج العريب،قسم ادلراسات : معزت قيص  ر(  ينظ 117)     

 .393دار صفا للنرش ص-، ال عامل الاكمةل ل محد مطر 7قصيدة حيثيات الاس تقاةل من الفتات  ال دبية والنقدية،جامعة البرصة،
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 التطبيق الرابع. أدب معاصر
                                                                                                                                             (    118) )القّصة(

                                                                           الّصفقة   :زكراي اثمر                                                                                               
فقة   : ، وبدأ  1944، واضطر ا ىل ترك ادلراسة عام 1931ودل زكراي اتمر بدمشق عام قصة: الص 

، ويقمي يف بريطانيا منذ عام  ال طفال، وكتب  املقاةل القصرية  وقصص 1958كتابة القصة عام 

السورية، ومدير حترير جملةل   ال ديبصب عدة مهنا رئيس حترير جملةل املوقف توىل منا.1981

معهل مكحرر ثقايف دلى رشكة رايض الريس  ا ىل  ا ضافةادلس تور بلندن، ومدير حترير جملةل الناقد، 

«. ال بيضواكنت بعنوان »صهيل اجلواد  1960مجموعاته عام  أ وىلللكتب والنرش بلندن. صدرت 

 ا ىل أ عامهلترمجت .وتعترب مجموعة المنور يف اليوم العارش من العالمات الكربى يف مسريته القصصية

                                                                                                                                        .والايطالية والبلغارية، والاس بانية وال ملانيةاللغة الفرنس ية والروس ية والاجنلزيية 

ـ الرعد: /.م1963ربيع يف الرماد )قصص(  /.م1960صهيل اجلواد ال بيض: )قصص( :املؤلفات

قصة   53ـ ملاذا سكت الهنر: )/.م1973ـ دمشق احلرائق: )قصص( /.م1970)قصص( 

  18قالت الوردة للس نونو: ) /.م1978ـ المنور يف اليوم العارش: )قصص( /.م1973ل طفال( ل

    .م1998ـ س نضحك: )قصص(  /.م1994نداء نوح: )قصص( /.م1978قصة لل طفال( 

                                                                                                      

                                           العنوان:الصفقة                                          

بلغ اجلنني من العمر تسعة أ شهر، وحان وقت خروجه من بطن أ مه ا ىل العامل يك يظفر ابمس 

 وحارة ومدينة ووطن وأ هل وأ صدقاء، ولكنه مل يصدر عنه ما يمن  عن عزمه عىل مغادرة بطن أ مه

اذلي يقمي به، فقالت هل أ مه متسائةل بغيظ وخسرية: "ا ىل مىت ستبقى يف بطين؟ هل تنتظر حىت 

تصبح رجالا ذا شاربني؟ ينبغي كل أ ن تشفق عيل  فقد رصت ثقيل الوزن ا ىل حد أ ين بت ال 

                                                                                                                                                                      .« أ س تطيع امليش

ذا عرفت أ والا أ ي نوع من  ال ا  قال اجلنني: "أ ان ال أ حب السري يف الظالم، ولن أ غادر بطنك ا 

                                                                                                                                                                        .« سأ صبح واحداا من أ فراده ينتظرين يف العامل اذلي احلياة

يد كذابا خيدعك ويسعدك أ م تريد صدقاا يقول كل احلقيقية فكرت ال م قليالا، مث قالت جلنيهنا: "أ تر 

 
 .160.ص.1983ه الكربى،مدارسه.ديوان املطبوعات اجلامعية.اجلزائر.(حامد حنفي داود  اترخي ال دب احلديث.تطوره،معامل118)   
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                                                                                                            ويشقيك؟

                                                                              .« قال اجلنني فوراا: "أ ريد الصدق وحده وال س امي أ ن الصدق ينجي والكذب يردي

ذن أ نصت ملا سأ قوهل                                                                                                                                                                                  .« قالت ال م: " ا 

                                                                                                                                   .« قال اجلنني: "قويل ما تشائني، فلكي أ ذان صاغية

                                                                                                              .« فققالت ال م: " العامل اذلي س تحيا فيه معتوه فظ قاس ال يرمح وال يش

قال اجلنني: "ما من قوي ا ال وفوقه من هو أ قوى منه، وما من قاتل جنا من قاتل أ خر أ هرق 

                                                                                          .« دمه

                                                                                                                            .« قالت ال م: "سزترع الورد ولكنك لن تقطف سوى الشوك وحده

ال الشوك يك أ قطف الو                                                                                                                             .« ردقال اجلنني:"لن أ زرع ا 

                                                                                                                                                      .« قالت ال م: " من السهل أ ن حتزن واملن الصعب أ ن تفرح

                                                                                                                                                                              .« قال اجلنني: " لن أ حزن ولن أ فرح

ال اخليبات وموت ال حالم وال مال                                                                                                  .« قالت ال م: "س تحمل وتمتىن وحتب، فال حتصد ا 

                                                                                                                                                                 .« قال اجلنني: "سأ عرف مىت أ تلكم ومىت أ مصت، وسيندم غريي

                                                                                                                                           .« قالت ال م: " الشجرة ذات الامثر الطيبة حمكوم علهيا ابلهالك بسبب طيب مثرها

                                                                                                                                                     .« قال اجلنني: " لن أ كون جشرة بل سأ كون فأ ساا 

قالت ال م : " ال ّنار تظل عذبة املاء حىت تصب يف البحار املاحلة، وال ّنار أ قلية والبحار 

                                                                                                    .« أ غلبية

                                                                                                                              .« "حبر كبري ماحل خري من ّنر صغري عذب املياهقال اجلنني: 

                                                                                                                                                       .« قالت ال م: " العمل يف الصغر اكلنقش يف احلجر

                                                                                                                                                                  .« قال اجلنني: " ال فائدة يف العمل، ال يف الصغر وال يف الكرب

                                                                                     .« قالت ال م: " واجب العاقل ا صالح عيوب نفسه قبل انتقاد عيوب ال خرين

                                                                                                                                                                                                                                     .« قال اجلنني:" عيويب حماسن يليق هبا الثناء، وفضائل ال خرين عيوب شائنة

                                                                       .« قالت ال م: " قد تضطر يف أ حيان كثرية ا ىل أ ن تغضب، والغضب من ش مي امحلقى

                                                                                         .« قال اجلنني:" أ ن أ غضب ويقال عيل  ا ين أ محق أ فضل من أ صبح طعاماا للك ال فواه

                                                                                                                                                      .« قالت ال م: " من افتقر قلبه مل ينفعه غناه

قالت اجلنني:" هذا الكم ال يؤبه هل، وأ زدري قائهل اذلي ال بد من أ نه اكن فقرياا يوشك أ ن ميوت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .« جوعاا، ويده قصرية وعينه بصرية
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                                                                                                                 .« قالت ال م:" س تلتقي أ انساا يدفنون احلس نة ويظهرون السيئة

ذا أ لك وش بع كرث نباحه                                                                                                                                                            .« قال اجلنني:" اللكب ا 

                                                                                                          .« قالت ال م: "وقد تفقد أ صدقاءك صديقاا بعد صديق، وال مغ يشابه مغ فقد ال صدقاء

                                                                                              .« قاء مه أ صدقاء يف أ ايم الرخاء وأ عداء يف أ ايم البالءقال اجلنني: " ال صد

ال السم                                                                                                               .« قالت ال م:"اللئام كثريون، واللئمي اكحلية ال يوجد عندها ا 

                                                                                      .« قال اجلنني:" لن أ كون اكلطبيب اذلي يرشب السم اتاكالا عىل ما دليه من أ دوية

                                                                                                                                                                                 .« الب ابلرش مغلوبقالت ال م: " تنبه ا ىل أ ن الغ

ذا صب علهيا                                                                                                                         .« قال اجلنني:" املاء همام خسن يطفئ النار ا 

                                                                                                                                              .« قالت ال م: "ال نفع يف لؤلؤ ال خيرج من حبره

                                                                                                                 .« قال اجلنني:"من طمع يف امتالك اللؤلؤ، فليدفع المثن للبحر

                                                                                                                                                  .« هقالت ال م:"سعادة املرء أ ن يكون رزقه يف بدل

                                                                                                                     .« قال اجلنني:"سعادة املرء أ ن يكون رزقه من غري تعب 

ذا اكنت كل هذه ال راء، مفا مربر بقائك يف بطين؟                                                                                                                                                                                   « فصاحت ال م بزنق:"ا 

                                                                                        .« قال اجلنني:"أ ان أ نتظر أ ن تطلقي أ يب الفقري وتزتويج من أ خر ذي ثراء وجاه ونفوذ

من كتاب "نداء نوح"، رايض الريس  . فركضت ال م ا ىل أ قرب مستشفى مشمزئة مس تغيثة 

 .1994للكتب والنرش، طبعة أ وىل 

ال س ئةل:                                                                                                           

* خشص بوضوح القضية اليت بطرُحا القاص،مربزا  طريقته يف املعاجلة.                                          

خصيات املتحاورة، وادرس مس ت وايهتا.                                                                    * أ رصد الش 

ة.                                                                                                                  *اكشف عن ال بعاد الاجامتعية وال خرى اخملتلفة يف القص 

ه ملغادرة بطهنا؟ ما رأ يك فهيا؟                                                                * ما يه الضام                                               انت اليت اشرتطها اجلنني عىل أ م 

ث عن احلوار،وحض خصوصياته.                                                       -*                                           حتد 

من هو ال قرب للواقع؟ املواقف اليت تبنهتا ال م، أ م املواقف اليت استنادا ا ىل  معطيات القصة: -*

 دافع

 

 : اخلامتة 
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لسةل من احملارضات تغطية مقياس :النص  ال ديب احلديث ،مث  النص  ال ديب  مشلت هذه الس 

 عىل مرحلتني: املعارص،

اس هتدفت مجعا غري قليل من الن امذج اخملتارة لرواد  التيارات ال دبية بدءا مبدرسة رحةل ال وىل: امل

ومانس ية ، ادليوان،الرابطة القلمية ،وجامعة أ بوللو.  اال حياء والبعث،وصوال ا ىل املدارس العربية الر 

عر متتابعني، كام مجعت بنيطبيق يف قسمني نظري والت  ادلروس بني الت  وقد مجعت   قسمي الش 

 والن رث. 

 املرحةل الث انية: 

عاجلت قضااي الت جديد واملعارصة يف احلركة ال دبية يف مرحةل ما بعد احلرب العاملية الث انية ،فتناولت 

غفال القصيدة العمودية املعارصة،كام عاجلت ادلروس مجةل من  عر احلر  )شعر التفعيةل( دون ا  الش 

واية..( . ال جناس ال دبية ) القصة ،ال  ر 

روس وقد وضعت هذه املضامني  ة اجلامعة، فضال مع ا يمت  تناوهل يف ادل  يف متناول الطلبة  عىل منص 

 احلضورية.                                              وهللا ويل الت وفيق.
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