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الثة:                                                                                          احملارضة الث       -* 

   REALISME    املذهب الواقعي:  -

وبداايت القرن العرشين،نتيجة تأ ثري  قام هذا املذهب يف الن صف الث اين من القرن الت اسع عرش 

ومانيس واملبالغة يف اخليال،غري أ ن   احلركة العلمية والفلسفية،زايدة عن الإفراط العاطفي الر 

أ ن مع الالكس يكيني، بل ازدهرا معا.» فالواقعيون   ومانس يني مل يُعادوا الواقعيني،كام اكن الش  الر 

ة جتارهبم يف قصصهم ومرسحياهتم نيا ،ومن أ دىن أ عامق الن فس  يت خذون ماد  من واقع الطبقات ادل 

نتاج مثل هذه الت جارب  رون الرش   والآفات يف جتارهبم،لتنبيه اجملمتع اإىل تاليف اإ الإنسانية ،فهم يصو 

                  (                                       2( وذلكل »دعا أ حصاب املذهب الواقعي اإىل تأ ليف القص  واملرسحية « )1«  ) 

اس مجيعها واملوضوعية يف تناول ها الاهامتم بفئات وطبقات الن  امت أ ه  زي مبجموعة من الس  وقد ت  

 اجملمتع.

 *ما يه العوامل اليت ساعدت عىل ظهور املذهب الواقعي ؟:

اتية ا -1 طالق العنان خليال،والإغراق يف اذل  ومانس يون يف الهروب من الواقع، واإ ليت جتنح ابلغ الر 

ىل الواقع ) جوع اإ  (. vraisemblableاإىل ال حالم، مما اس توجب عىل ال دابء اإىل الر 

ظرة املوضوعية اإىل جرييب يف العلوم اإىل ش يوع الن  قدم العلمي اذلي قام بناء عىل املهنج الت  أ دى الت   -2

 احلياة واجملمتع.

عة الفردية واجلري وراء املال. أ ساميل، حيث فعية يف اجملمتع الر  ظرة الن  تفيش الن   -3 غلبت الّن 

"الواقعية يف الواقع واقعيات"                                                                                   ول ن 

             الواقعية الانتقادية:                                                                               -1

ليب يف وقف أ حصاهبا موقفا انتقاداي جتاه قضااي اجملمتع، مبختلف فئاهتم وطبقاهتم.فأ برزت اجلانب الس  

 اجملمتع، ومن هنا ظهرت يف الواقعية نظرة تشاؤمية. 

رنس هتمجواي من أ مرياك(     بسون من الرنوجي( و)اإ ومثلها لك  من )دس توفسيك من روس يا( و)اإ

(3      ) 

 
 )1 ) محمد غنيمي هالل،األدبالمقارن،دار الثقافة ودار العودة، بيروت،الطبعة الخامسة،ص393

 )2) محمد غنيمي هالل،األدب المقارن،ص392
 (3) نسيب نشاوي ،مدخل إلى دراسة المدارس األدبية،ص 327
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                                                                                            :عية الطبيعية الواق  -2

ا من أ شاكل الواقعية ،يلتصق ابملادي   تث ل  مظهرا من مظاهر  الواقعية » ويه شلك حاد  جد 

ثيق صةل  ال دب ابحلياة وامللموس التصاقا مبالغا فيه  ...فقد معل الواقعيون الطبيعيون عىل تو 

ميل زول الفرنيس  اه بىن اإ رون الواقع الاجامتعي مبختلف أ بعاده....وعىل هذا الاجت  ،فراحوا يصو 

(ويه واقعية جربية يؤمن أ حصاهبا أ ن  الإنسان جمبور، يترص ف وفق ما تليه 4قصصه الت جريبية« )

                                                                          عليه غدده وأ هجزته العضوية.                           

 الواقعية االشرتاكية: -3

 . ما يه مبادئ الواقعية الاشرتاكية ؟:

جربة ال دبية  الفن  وال دب ،و يه حصيةل الت  يه واقعية جديدة »حصيةل الن ظرة املاركس ية اإىل

وفيايت ...وموقف هؤلء الكت اب املشرتك هو: الالزتام بأ هداف الط  اد املعارصة لكتاب الات   بقة الس 

زاةل الفوارق 5العامةل والن ضال يف سبيل تقيق الاشرتاكية« )  ( تؤمن الواقعية الاشرتاكية برضورة اإ

بقية يف اجملمتع،مراعاة للعداةل.  الط 

ابق.اوفيلس  اد اأ حد ال دابء يف الات   -كام اندى بذكل " مكس مي غوريك "  يت الس 

بقة العامةل )الربوليتاراي(. -1 أ ساملية جبهود الط   تسل حت الواقعية الاشرتاكية  بأ ةل الكفاح ضد  عامل الر 

فراد يف اجملمتع لتوجهيه حنو الاشرتاكية  -2 سعت الواقعية الاشرتاكية اإىل اإظهار القدرات الت أ ثريية لل 

عادة.  والس 

 الغربية تأ ثري يف ال دب العريب؟.*هل للواقعية 

                                                                                                                    مالحظة: 

ن ه  ْ عىل أآاثر املذهب الواقعي الغريب،بل اإ ن  أ دبنا العريب احلديث مل يرَسر ارسني ،فاإ حسب رأ ي ادل 

عوب العربية ، هيمت  بقضاايها ومشالكهتا اخملتلفة، خط  لنفس ا ،اس توحاه من واقع الش  ه مهنجا خاص 

ومن مث  فهيي واقعية مت صةل حبضارهتم العربية الإسالمية،اليت تعمل عىل الت فاؤل ونبذ القنوط واليأ س 

 .  ،وتنح الإنسان فرصة تغليب جانب اخلري عل الرش 

ثر انتشار الت علمي وقد تبلورت الواقعية يف ال دب  العريب احلديث يف أ عقاب احلرب العاملية الث انية، اإ

ياس ية اليت اجت هت اإىل  سات الاجامتعية اكل حزاب الس   ذ ظهرت املؤس  ونضج الوعي الاجامتعي؛ اإ

 
 (4) نسيب نشاوي، م، نفسه ،ص327

 )5) نسيب نشاوي، م، ن ،ص329
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بط بني مشالكت الفرد والواقع  تليل الواقع تلياًل موضوعيًا، مم ا جعل رؤية ال ديب تقوم عىل الر 

املعيش.                                                                                                الاجامتعي

ل أ ديب عريب لبس ثوب الواقعية ،وأ ك د عىل الت أ ليف القصيص هو ال ديب محمود تميور  ولعل  أ و 

رنيس )جون دي وي را ابلاكتب الفيخ مجعة وقصص أ خرى( متأ ث  بقصصه العربية الواقعية )الش   

موابسان(.                                                                                                        

بداعاهتم يف هذا اجملال ،ومن ذكل:                                                      مث  تتابعت هجود ال دابء العرب الواقعيني ،وأ مثرت اإ

بون يف ال رض لطه حسني"  و" يوميات انئب يف ال رايف لتوفيق احلكمي".  "املعذ 

واايت اليت مث لت الواقعية الاشرتاكية:  * ومن الر 

قاوي؛ وقد دارت أ حداهثا يف عقد الث   الثينيات يف اإحدى القرى رواية " ال رض" لعبد الرمحن الرش 

يف اإىل  راعية عىل املرصية تعاجل حاجة أ هل الر  راعي من خالل توزيع ال رايض الز  الإصالح الز 

 بيعة.الفالحني، ومواهجهتم للفساد والإقطاع وتقلبات الط  

واايت اليت مث   بقة الربجوازية لت الواقعية الن قدية اليت ركزت يف أ دهبا عىل مشالكت الط  * ومن الر 

غرية:  الص 

وايئ املرصي جنيب حم ر حياة الن اس يف "يح زقاق املدق فوظ وفهيا يصو  رواية " زقاق املدق " لللر 

وائية اليت تعيش يف هذا  خصيات الر  يف القاهرة" اإابن احلرب العاملية الث انية، ويظهر انصياع الش 

 احلي للمؤث رات الاقتصادية والاس تعامرية ،لتنهتيي هبا ال حداث هناايت مأ ساوية.

بداعات واملؤل فات الواقعي ة يف أ رجاء البالد العربية ،متناوةل ش ّت  القضااي وتوالت بعد ذكل الإ

 ياس ية اليت تعيشها اجملمتعات العربية.الاجامتعية والس   
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ابعة:  -*   احملارضة الر 

 SYNBOLISM املذهب الرمزي:   -4

اسع عرش،"ويؤمن أ حصابه بعامل القرن الت  بع ال خري من هو املذهب اذلي ظهر يف فرنسا خالل الر  

، فال شواق اليت جيدها  امجلال واملثل العليا،معتقدين أ ن  هذا العامل يتحق ق خالل ممارسة العمل الفّن 

مزي خالل معهل" ) اعر الر  هل تتحق ق للش  عر حسر 6العابد خالل صالته وتأ م  » الش  (  ويرون أ ن 

الة «  ) وزعامء                                                            (.     7صويف مقرتن ابلص 

اعر الفرنيس شارل بودلري مزية ال وائل مه)الش     1897/ 1844(  و )بول فرلن  1821/1867الر 

اعر بودلري،تأ رحجت كتاابته بني اخلري والرش  والإميان والإحلاد ( و)اإسطاف  شاعر فرنيس تأ ث ر ابلش 

مزية وزعميها ( ) شاعر فرنيس يعد    2184/1898مالرميه  س املدرسة الر   ( 8مؤس 

مزي:  * ومن أ مه  سامت املذهب الر 

 الغموض: -1

 ، مزيني حياولون اس تجالء ما وراء عامل احلس  اخلفي  مزي اإىل كون الر  ويعود الغموض يف ال دب الر 

ن  » عظمة ال دب الر   مزي ،ليست يف أ ن ه قامئ عىل رموز وما يف داخل الن فس الإنسانية.ومن مث  فاإ

ل  أ شاكهل و وعنارصه الت كوينية ـــ بل  ْن هذه اإ حياءات  وترناميت موس يقية متداخةل  ـــ اإ شارات واإ واإ

قوق والفجوات  ترتسم  لبصائران  وخميالتنا عرب يه يف اكتشاف الكوامن الن فس ية اليت  اليت الش 

مزيون اإىل العامل ال بدي الاكمل ومهنا تطل عوا اإىل  نراها يف بناء العامل الواقعي احمليط بنا ... نفذ الر 

 ( 9رحاب فس يحة من امجلال املثايل اذلي ينشدونه «)

 الإحياء: -2

ن ام ينقل حاةل  حيث يرتبط الإحياء مبفهوم الغموض ارتباطًا عضواًي، فالإحياء ل يؤد ي دلةل واحضة، واإ

اكيب الل غوية.نفس ية اإىل القارئ من خالل   الرت 

 
  ) 6) عز اّلدين إسماعيل ،األدب وفنونه دراسة ونقد،دار ا لفكر العربي،القاهرة1913،ص32

  ،1981،الّرمزية،المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع،2وانعكاسات،ج ياسين األيوبي،مذاهب األدب معالم    )7 )   
 81ص

   )8)  عز اّلدين إسماعيل ،م، نفسه ،ص31
   )9) ياسين األيوبي،مذاهب األدب معالم وانعكاسات،ص80.



19 

 

عر نوع من  -3 مزي»الش  وها جزءًا من تكوين الن ص الر  مزيون ابملوس يقى يف شعرمه، وعد  اهمت الر 

( حيث يعتقدون أ ن  »صدى اللكمة عندمه ،ليس ما 10املوس يقى،غري أ ن ه ليس موس يقى وحسب«)

يقاع احلياة تعنيه،بل ما يوامئها وينسجم معها من أ لفاظ انسجاما صوتيا  ...تتنو ع نغامهتا بتنو ع اإ

اعر«.)   (11الن فس ية للش 

الاعامتد عىل تراسل احلواس يف الت عبري ال ديب، من خالل تبادل معطيات احلواس وتراسلها  -4

مع أ و العكس.ك ن يس تخدم حاس    ة الل مس ملا يقتضيه الس 

ف من أ جل ت  -5  سني الواقع.دعوا اإىل أ ن يكون ال دب غاية يف ذاته ل يوظ 

مزي أ ثرا يف ال دب العريب احلديث ؟:  *هل ترك املذهب الر 

مجة، أ و الاطالع عىل  مزي الغريب  عن طريق الرت  الواقع أ ن أ دابء العرب احملدثني ات صلوا ابل دب الر 

مزية  مغ من أ ن  الر  مل أ دب الل غات ال وروبية، وهذا ما أ د ى اإىل تأ ث رمه به  بدرجات متفاوتة، عىل الر 

 تشلك مذهبًا واحض املعامل يف ال دب العريب.

* ومن أ مه ال دابء اذلين جند دلهيم سامت رمزية:                                                                  

مزية يف أ دبه،وظهر ذكل يف  ومانس ية والر  ال ديب اللبناين جربان خليل جربان اذلي مجع بني الر 

اته.                                                                                                أ شعاره ورسوم

اعر املرصي صالح عبد الص   بور اذلي جند يف شعره سامت رمزية واحضة، فقد اكن يسعى يف الش 

عادة الن فس ية الناجتة عن الانسجام مع غنائية الكون، واس    تحقاق احلياة.شعره اإىل تقيق الس 

 

عر اس تنتاج -*  ومانس ية هو الش  ن  أ دب الر  ذا اكن أ دب املذهب الالكس ييك هو املرسح،فاإ : اإ

واية،ولكن   » أ حسن ال دب ـــ فامي  ة والر  جت الواقعية ل دب القص  الغنايئ الوجداين،يف حني رو 

 (  12) «أ عتقد ـــ هو ما حافظ عىل الت وازن بني هذه القوى مجيعا

 

 

 

 
   ) 10) ياسين األيوبي، م ، ن،ص81.

   )11) محمد فتوح أحمد،الرمز والرمزية في الّشعر المعاصر،ص122
  ) 12)أنظر:  عز اّلدين إسماعيل ،األدب وفنونه دراسة ونقد،دار ا لفكر العربي،القاهرة1913،ص 31
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 ارضة اخلامسة: احمل  -* 

ضة ال دبية العربية وبواعهثا يف العرص احلديث.   -*   مصادر الهن 

ضة ال دبية العربية احلديثة عدد غري قليل من العوامل الاجيابية، والبواعث الفاعةل واملؤث رة  اجمتع للهن 

ة العربية  والإسالمية تمل يف ذاهتا  اليت دفعت بعجةل الهن وض يف البالد العربية اإىل ال مام، ل ن  ال م 

عوامل هنضهتا همام طال هبا الت خلف،وقد عرف اترخيها اجمليد عرب حمطاته نضالت عديدة ، 

ور العظمي اذلي قام به زعامء الفكر والإصالح،  ملواهجة وانتفاضات حثيثة، مل تزل شاهدة عىل ادل 

ت خلف بني أ بناهئا، وعاث يف ال رض الاس تدمار ال جنيب، اذلى غزا البالد العربية ،ونرش اجلهل وال 

ين ال فغاين ذ انربى قادة الإصالح أ مثال ) جامل ادل  ، 1902، وعبد الرمحن الكواكيب1897فسادا،اإ

براهميي وغريمه 1940،والش يخ عبد امحليد بن ابديس1905والش يخ محمد عبده ،والش يخ البشري الإ

الء احلسن.                                                                         ( انربوا مجيعا لصد  هذه الهجامت املغرضة، فأ بلوا الب

عراء وهب وا هب ة واحدة اس تجابة لنداء اليقظة،حفث وا  ات برز دور ال دابء والش  رف ابذل  ويف هذا الظ 

ة املسلمة وذك روها مباضهيا اجمل  كوا مضري ال م  ر، وحر  يد،،ورست هذه شعوهبم عىل الث ورة والت حر 

براهمي  صايف يف العراق، اإىل أ محد شويق وحافظ اإ يحة عالية بني شعراء العرب من معروف الر  الص 

ودان.                                  ايب يف تونس، اإىل محمد العيد يف اجلزائر، اإىل الفيتوري يف الس       يف مرص، اإىل أ يب القامس الش 

ابرت اإىل مرص عىل رأ س محةل عسكرية علمية، وبقي هبا ثالث قدم انبوليون بوان 1798عام 

بق يف الانفتاح عىل احلضارة ال وروبية والت صال هبا.                                                                               )13(س نوات ،فاكن ملرص الس  

                                                                         ني:                      وانطالقا من عاملني همم  

اث القدمي.                                                                             -* يّن والوطّن وبعث الرت  عور ادل                يقظة الش 

                                                                              الاحتاكك ابحلضارة ال وروبية.           -*

م، وفق العوامل الآتية:  ضة والت قد   رشع ال دب العريب احلديث يشق  طريقه حنو الهن 

مجة  والبعثات العلمية-1    :                                                                        الرت 

ىل أ خرى هو عامل  ة اإ ل يف نقلها )احلضارات( من أ م  املتتب ع لتارخي احلضارات ،جيد أ ن  العامل ال و 

 
من فرنسا قاصدا مصر....ألّن مصر كان يمكن لها أن تكون قاعدة عسكرية فرنسية  1798( "أبحر نابوليون عام     (13

من خاللها فرنسا معارضة مصالح انجلترا في الشرق  وخاصة في الهند،خاصة إذا قامت فرنسا بمد قناة تصل تستطيع 
البحر ألبيض باألحمر،وبذلك تكون مصالح انجلترا في مستعمراتها الهندية ماّرة على مستعمرة فرنسا مصر." مراد حسن  

 17، ص 2003لتطبيق العربي.دار المعرفة الجامعية،،عباس ،مدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية والغربية وا
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ىل الل غة العربية خالل  ل  بنقل علوم اليوانن والفرس اإ ن ه مل تهنض احلضارة العربية اإ مجة،وذلكل فاإ الرت 

ابع امليالديني.                           ادس والس                                                                          القرنني الس 

وقد بدأ ت فاعليته بعد انتشار الثقافتني الفرنس ية والإنلكزيية يف املدارس واملعاهد اليت أ نشئت يف 

ام ومرص و غريهام ،فتخرج فهيا املعل     مون اذلين بعث بعضهم اإىل فرنسا لإتام تصيلهم يف خمتلفالش 

العلوم.                                                                                                             

ذ اختري أ ربعة وأ ربعون طالبًا من طلبة   1826واكنت أ وىل البعثات عام  يف عهد محمد عيل ابشا، اإ

ضة الكبري رفاعة الطهطاوي ) م(. وقد معل هؤلء املبعوثون 1873-1801ال زهر، رأ سهم رجل الهن 

علمي. مث توالت البعثات فامي بعد، مجة والت  يف نطاق اختصاصه، يف ميداين الرت   بعد عودهتم، ولك  

(                                                                         14فشملت عددًا من البدلان ال مريكية وال وربية. )

 وما يليه وهذا بتشجيع حركة البعثات  16ظهر هذا الاحتاكك بنوع خاص يف القرن  ويف لبنان

ق وفتح مدارس هبا اإىل جانب املدارس القدمية مكدرسة "عني ورقة"  أ م   اليت تعد   ال وربية اإىل الرش 

 1863بطرس البس تاين س نة  سها املعملاملدارس الوطنية يف هذه البالد اإىل جانب مدرسة أ خرى أ س  

ذ  ينية ،فاكن لها أ ثر كبري ، اإ ام عىل يد بعض رجال البعثات ادل  مجة يف بالد الش  وقد بدأ ت حركة الرت 

لهيا يف الت دريس. وقد ظهرت أآاثر البعثات العلمية اليت  ترمج هؤلء بعض الكتب اليت احتاجوا اإ

مجة مجموعة من روائع الكتب ال وروبية، أ وفدهتا مرص اإىل أ ورواب،فبعد عودهتا قام لك مبعوث برت 

ة لتخرجي املرتمجني،"وقد أ ث  1870ويف عام  حياء أ نشأ ت مرص مدرسة خاص  رت هذه احلركة يف اإ

بعض املصطلحات العربية القدمية اليت اس تخدهما نفر من علامء املسلمني )اكبن سينا وابن البيطار يف 

                                                                            (                   15الطب  العريب القدمي")

ويعود الفضل ال كرب يف تنش يط هذه احلركة اإىل الطهطاوي اذلي أ نشأ  »مدرسة ال لسن« عام 

. وقد عنيت هذه املدرسة بتعلمي الل غات ال جنبية اخملتلفة، وترمج خرجيوها مئات الكتب 1835

حيات.                                                                                  والقصص واملرس 

ة يف تكل احلركة، ولس امي بعد أ ن هاجر بعضهم اإىل مرص، مثل:  وريون والل بنانيون بقو  وشارك الس 

ي رساةل جنيب احلداد، وبشارة شديد، وطانيوس عبده...حّت بلغ عدد الكتب املرتمجة حنوًا من أ لف

 
  2005القاهرة، الحديث، ربي في العصر الحديث، دار الكتابصالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر الع  )14)   

 . 19،  18،ص
 ( عمار طالبي، ابن باديس حياته وآثاره، ص5515 ) 
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ذ تشمل املرتجامت أ مه روائع مجة ابزدايد مطرد وما زال يت  سع نطاق الرت  وكتاب. مث ات   سع حّت اليوم اإ

 (16ة. ) غات ال جنبية احلي  ال دب العاملي يف سائر الل  

 الطباعة:   -2

يطاليا عام  ل مطبعة حبروف عربية يف اإ ينية كسفر م، وطبع فهيا بعض الكتب ادل  1514أ نشئت أ و 

 بور، مث طبع القرأآن يف البندقية. الز  

وير  م، مث تلهتا مطبعة الش  1706ل مطبعة أ نشئت فهيا اكنت يف حلب س نة ا يف البالد العربية فأ و  أ م  

 م. 1751م مث أ نشئت مطبعة يف بريوت س نة 1734بلبنان س نة  

م أ حرض معه مطبعة مزودة حبروف عربية ولتينية، 1798وملا قام انبليون حبملته عىل مرص س نة 

ة ابمحلةل.                                                     حف اخلاص  وقد اس تخدهما لطبع املنشورات والص 

س محمد عيل املطبعة ال هلية عام  مس »مطبعة بولق«، م واليت عرفت فامي بعد اب1821مث   أ س 

نشاء مطابع أ هلية  راس ية والكتب املؤل فة واملرتمجة. وبعد أ ربعني س نة بدئ ابإ وطبعت فهيا الكتب ادل 

اكن أ قدهما مطبعة »وادي الن يل« ومطبعة »مجعية املعارف«.                                                        

ا يف بريوت فقد ست يف بريوت » أ م  ، مث تلهتا »مطبعة الآابء 1834املطبعة ال مريكية« عام تأ س 

الآس تانة عام   ، مث مطبعة »اجلوائب« اليت أ نشأ ها أ محد فارس شدايق  يف1848اليسوعيني« عام 

. وقد نرشت كتب كثرية يف هذه املطابع، وبيهنا عدد من املعامج العربية القدمية وطائفة من 1861

عر القدمي هات كتب الت ارخي.كتب ال دب ودواوين الش                                                    اإىل جانب أ م 

مجة،يه معضةل املصطلحات الل غوية،وذلكل  ولعهل  من العقبات اليت اعرتضت املش تغلني ابلرت 

نشاء جمامع لغوية،فتكون اجملمع الل غوي يف لك  من مرص،وسورية،والعراق  اس توجب ال مر اإ

صاهتم  العلمية   ،ورشعت تضم   لهيا البارزين من علامء وأ دابء أ بناء البالد العربية عىل اختالف ختص  اإ

والفنية وال دبية،زايدة عىل اجلهود الفردية يف هذا اجملال كعمل ادلكتور أ محد عيىس يف معجمه 

هايب يف معجمه يف عمل الن بات...  ، وادلكتور مصطفى الش   الطيب 

حافة   -3  : الص 

حاف ة بفضل كرثة املطابع وانتشار الط  ظهرت  الص  باعة وش يوعها يف البالد العربية، فقد أ نشأ  ة بقو 

نبيه« وأ صدرت البعثة العلمية الفرنس ية سلسةل اترخيية قام  م جريدة »الت  1800انبليون عام 

    بتحريرها اإسامعيل اخلشاب.                                                                     

 
  )16)األدب العربي الحديث، األلوكة، الطبعة االولى2009، ص 47  أنظر: مسعد بن عيد العطوي،
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م يه »جرانل اخلديوي« ابلعربية 1822ل حصيفة عربية س نة وخالل حمك محمد عيل، أ صدر أ و  

كية مث اقترصت عىل غتني العربية والرت  م، ابلل  1828أ صدر جريدة »الوقائع املرصية« س نة  كية مث  والرت  

دايق لعطار والش  غة العربية. وقد تداول رئاسة تريرها بعض كبار ال دابء مهنم الطهطاوي وحسن االل  

(                                                                               17وعبد الكرمي سلامن.   )ومحمد عبده ،

حف العربية خالل فرتة الاس تدمار الفرنيس بدأ ت بظهور ويف اجلزائر صدرت مجموعة من الص  

" عام هر .                                                                                مر  واكنت تصدر  (18) 1947حصيفة "املبرش  تني يف الش 

حف منذ أ صدر ال س تاذ معر رامس عام  نشاء الص  جريدة  1908مث  أ سهم اجلزائريون الوطنيون يف اإ

                                 (                                                           19)اجلزائر. 

افة العربية يف اجلزائر بعد ذكل عىل أ يدي أ عضاء )مجعية العلامء اجلزائريني( حوقد عظم شأ ن الص  

اط،والبصائرفتوالت  حصف  كثرية مهنا )الن   يعة،والرص  هاب ،والس ن ة والرش   جاج ،واملنتقد ،و والش 

ا( فعملت  مجيعها عىل نرش الث  . .. قافة الإسالمية والل غة العربية يف البالد.                                         وهمل  جر 

س الل                                                              (.                                                                                                                     1858عام بنانيون جريدة )حديقة ال خبارويف بريوت أ س 

ونيس« ويه جريدة رمسية.                                                 ائد الت  صدرت يف تونس حصيفة »الر   1861ويف عام 

م. ويف  1871مث أ نشأ  املعمل بطرس البس تاين »نفري سورية«، وابنه سلمي »اجلنة« مث »اجلنينة« عام 

م أ نشأ  عبد هللا أ بو السعود يف القاهرة الصحيفة الس ياس ية »وادي النيل«.                          1866عام 

وراء« عام  م يف بريوت حصيفة »البشري« 1870م، مث ظهرت عام 1868ويف بغداد أ نشئت »الز 

 عىل أ يدي الآابء اليسوعيني.

حافة فظهرت بعض اجلرائد مهنا ازدهار الص   وريني اإىل مرص عىلوقد ساعدت جهرة بعض الس  

م، و»ال هرام« لل خوين سلمي وبشارة تقال  عام  1873»الكوكب الرشيق« لسلمي محوي عام 

م يف الاسكندرية، مث نقلت اإىل القاهرة ومل تزل تصدر حّت اليوم، مث »الوطن« مليخائيل  1876

ال« يف سورية خلليل الساككيّن، نة نفسها صدرت »لسان احلم، ويف الس   1877عبد املس يح عام 

م، و»احملروسة« ل ديب 1908م صدرت »املصباح« لنقول نقاش مث ُعطلت عام 1880ويف عام 

نة  صدرت جريدة »املوصل« يف العراق، ويف هذه الس    1885اإحسق وسلمي النقاش، ويف عام 

 
   ) 17)أنظر:عبد الرحمن الرافعي،في تاريخ الحركة القومية ،ج1،ص145.

  )18)عمار طالبي، ابن باديس حياته وآثاره، ص55
   )19) عمر الدسوقي، في األدب الحديث ج،1،ط7،ص27
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اج سعد ادلين نفسها أ صدرت مجعية الفنون الإسالمية يف بريوت »مثرات الفنون« برئاسة احل

دارة صاحب امتيازها عبد القادر القباين، وظلت تصدر حّت  م، مث »املقطم« عام 1908حامدة، واإ

وف، ويف هذه الس نة صدرت كذكل »املؤيد« لعيل يوسف 1888 م لفارس منر ،ويعقوب رص 

د ملصطفى اكمل، مث توالت اجلرائد بعد ذكل يف ش ّت البال 1900وأ محد مايض، مث »اللواء« عام 

 العربية.

اعر  ت ،أ شهرها يف نيويورك »الفنون« للش  اميل واجلنويب فظهرت بعض اجملال  أ ما يف املهجرين الش 

يليا أ بو مايض عام 1913نسيب عريضة عام  مري« لإ  -الربازيل  -م. ويف سان ابولو 1929م و»الس 

لعصبة ال ندلس ية  م »ال ندلس اجلديدة« لشكر هللا اجلر، مث »العصبة « مجلعية ا1930صدرت عام 

 م. 1935عام 

 : علمي يف املدارس واجلامعات انتشار الت  -4

قبل العرص احلديث،اكن مس توى الت علمي منخفضا يف البالد العربية ، وحمصورا يف الكتاتيب 

ضة احلديثة،  ا اكن مطلع الهن  ب العمل يف املدن الكربى،فلم  لهيا طال  وااي واملساجد  اليت يرد اإ والز 

ل ،واكن من نتاجئه:                                                                            حدث  الت حو 

ين«  1936) اجلامع ال زهر مبرص، أ صبح يف عام  -* يعة وأ صول ادل  جامعة تضم  لكييت »الرش 

ليه لكيات العلوم احلديثة املتنوع 1961و»الل غة العربية«. وبعد عام  ة.                                                               أ ضيفت اإ

ومن ال زهر اختريت أ وىل البعثات اإىل فرنسة أ ايم محمد عيل، ويف عهده أ نشئت املدرسة احلربية 

ومدرسة الطب. ويف عهد اخلديوي اإسامعيل أ نشئت مدارس احلقوق واملعلمني والعلوم والفنون 

العالية.                                                                           ناعات ودار العلوموالص  

وح العلمية عىل احلفاظ  -*  يتونة بتونس،وجامع القرويني بفاس ...( وقد معلت هذه الرص  وجامع الز 

اث الإساليم.                                                                                                   عىل الرت 

ديد ـــ فقد حارص الاس تدمار الفرنيس  الت علمي العريب والاساليم،  -* ويف اجلزائر  ــ لل سف الش 

وااي واملساجد خدمة لنرش الثقافة العربية الإسالمية،مت   ضة اإىل الكتاتيب والز  بعني ذلكل جلأ  رواد الهن 

يف  يتونة والقرويني.                                                        هنج اإخواهنم يف ال زهر الرش  والز 

ضة اجلزائرية نذكر:                                                             ومن المن اذج الفاعةل يف حركة الهن 
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سات اليت (،ومدرسة قس نطينة ،ومدرسة تلمسان،20املدرسة الث عالبية يف اجلزائر) -* هذه املؤس 

ج مهنا القضاة واملدر سون،واملوظ   غة العربية.                                                             فون وغريمه ابلل  ختر 

شاط الت علميي وجتىل  كام ييل:                              ومع ظهور مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني تزايد الن  

ة يف ربوع الوطن،مع الزتام املبادئ ،والاهامتم بتعلمي الفتيات.                                    -* انترشت املدارس احلر 

حمافظة املدارس احلكومية عىل الث قافة العربية والت وجه الإصاليح.                                          -*

وااي العديدة يف ال  -* بالد برفع مس توى الت علمي ،واحلفاظ عىل أ صاةل هوية اجلزائريني.        اهامتم الز 

ليه بعد أ ن اكنوا يؤمنون بأ ن  الت علمي يأ يت بعد الاس تقالل.اهامتم الس    -*  ياس يني ابلت علمي ،واجتاههم اإ

ام فاكنت مدارس البعثات ادل   -* ت عينية أ س بق من غريها، مث كرثت املدارس وتنو  أ ما يف بالد الش 

 بني أ هلية وأ جنبية. 

وااي واملساجد، واكن اجلامع ال موي أ كرب املدارس  ل ال مر دينيًا يمت  يف الز  ففي سورية اكن الت علمي أ و 

الإسالمية وأ قدهما. ومنذ أ واخر القرن الت اسع عرش أ خذت املدارس الابتدائية تنترش يف دمشق 

قوق أ حضت فامي بعد »لكية سة للحمدر  1901ومحص وحامه وحلب وسواها. مث أ نشئت يف عام 

ورية بعد احلرب العاملية ال وىل وأ نشئ »املعهد الط   احلقوق« يب العريب« فاكن مهنام نواة اجلامعة الس 

 )جامعة دمشق اليوم(... 

ينية -5                           :                                                                                   امجلعيات ال دبية وادل 

ينية يف العرص احلديث دورها املنوط هبا عىل أ مكل وجه  يف ترسيع جعةل  أ د ت امجلعيات ال دبية وادل 

عت أ دوارها ابختالف أ نو  ذاكء روهحا. وقد تنو  ضة و اإ اعها مفهنا  ما هو أ ديب، وما هو علمي، وما الهن 

 هو س يايس،ومن أ مثلهتا:

ورية يف بريوت عام  -* عىل يد الإرساليني ال مريكيني، واكن هدفها  1847تأ سست امجلعية الس 

دت نرش العلوم وترقية الآداب والفنون.من روادها بطرس البس تاين وانصيف اليازيج، وقد زو  

                                                                              هذه امجلعية مبكتبة.      

واكن من أ عضاهئا نفر من ال عالم بيهنم:  1873أ نشئت يف بريوت مجعية زهرة الآداب عام  -*

براهمي اليازيج. واكن هدفها  سلامين البس تاين، وأ ديب اإحساق، ويعقوب رصوف، وفارس منر، واإ

فت واايت واملرسحيات اليت اكن ميثلها ال عضاء أ نفسهم. وقد توق  بة والبحث وكتابة الر  المترس ابخلطا

 
مدرسة إسالمية تأسست أثناء االحتالل الفرنسي للجزائر بجوار زاوية  المدرسة الثعالبية في قصبة الجزائر هي    )20(      

      م.1904سيدي عبد الرحمان الثعالبي سنة  )
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يف عهد السلطان عبد امحليد. ويضاف اإىل هذه امجلعيات أ ندية ومجيعات أ خرى تأ سست يف أ شهر 

 حوارض بالد الشام. 

ست يف مرص مجعية املعارف أ نشأ ها محمد عارف عام -* حي 1868تأ س  (   21)اء الرتاثلنرش الثقافة واإ

براهمي املويلحي والشدايق ومحمد  وقد نرشت كثريًا من كتب التارخي والفقه وال دب ومن روادها، اإ

شافعي ومصطفى رايض ابشا وسوامه. وتلهتا مجعيات ومنتدايت كثرية، مهنا مجعية مرص الفتاة. 

واكن لتعمل املرأ ة أ ثر يف واكن من أ عضاهئا جامل ادلين ال فغاين ، وأ ديب اإحساق وعبد هللا الندمي، 

شاط ظهور بعض امجلعيات والنوادي النسائية اليت عنيت بقضااي املرأ ة اإضافة اإىل اش تغالها ابلن  

 ال ديب املرتبط بتكل القضااي.

اميل وادي ال دبية يف املهجرين ال مريكيني: الش  أ نشأ  املهاجرون العرب أ عدادًا من امجلعيات والن   -*

،  1920ست يف نيويورك عام ابطة القلمية" اليت تأ س  اميل "الر  أ شهرها يف املهجر الش  واجلنويب، 

يليا أ بو مايض.                              ورأ سها جربان خليل جربان ، ومن أ عضاهئا ميخائيل نعمية،واإ

ست »العصبة ال ندلس ية« يف الربازيل عام -* ميشال ورأ سها  1933أ ما يف املهجر اجلنويب فقد تأ س 

 اعر القروي مث شفيق معلوف.ًل مث رش يد سلمي اخلوري الش  املعلوف أ و  

ست يف اجلزائر) مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني(، ويه مجعية اإسالمية جزائرية أ س  -* سها تأ س 

عبد امحليد بن ابديس و محمد البشري  . ومه املشاخئ: 1931مجموعة من العلامء اجلزائريني  يف 

براهمي براهمي بيوضي ومحمد ال مني العمودي و الط  الإ وقد سطرت  ،يب العقيب ومبارك املييل واإ

الية:                                                                                    امجلعية ال هداف الت  

صالح جممتعه وزرع القمي وال خالق-* وض به، واإ عب اجلزائري والهن  يقاظ الش  فيعة الإسالمية الر   اإ

أ  ماكنة رائدة بني ال مم، وفق هويته الإسالمية والعربية.                        واحملافظة عىل هويته ،من أ جل أ ن يتبو  

(                              22اختذت امجلعية شعار: »الإسالم ديننا والعربية لغتنا واجلزائر وطننا«.   ) -*

ء املسلمني اجلزائري ني ال هداف اليت تريم اإىل تقيقها يف منشور للجمعي ة نرشه دت مجعية العلامحد  

يخ ابن ابديس يف جريدة البصائر يف العدد   . 1939أ بريل  7الصادر يف  160الش  

 وقد معلت امجلعية عىل تقيق :

 
   21) صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث، دار الكتاب الحديث،القاهرة،2005،ص 17  

                                                                                                      م.       1937جوان  11  13م 4مجلة الشهاب ج (22)     
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يقاد شعةل "الت علمي و الرت   امحلاسة يف القلوب بعد أ ن بية،وتطهري الإسالم من البدع و اخلرافات،واإ

حياء الث   طفاهئا حّت تهنار مقاومة اجلزائري ني،واإ قافة العربية ونرشها بعد أ ن بذل الاحتالل هجده يف اإ

ينية والت ارخيية، معل املس تعمر عىل وأ دها،واحملافظة عىل الش    خصية اجلزائرية مبقوماهتا احلضارية وادل 

امية اإىل ا  لقضاء علهيا.  ومقاومة س ياسة الاحتالل الر 

» بواسطة هؤلءالعلامء والفقهاء املنبثني يف  لك  نوايح  ذت امجلعية منابر عديدة : اخت   -*

حراء( أ وىل هذه الصحف الوطن،"فاكنت  حصف ) املنتقد والش   هاب والإصالح وصدى الص 

اعية اإىل هللا عىل بصرية «  (                                                                                  23)الإصالحية ادل 

هـ املوافق 1351جريدة الس نة النبوية احملمدية: صدر أ ول عدد مهنا يف الثامن من ذي احلجة عام -*

                    م أ ي بعد س نتني من تأ سيس امجلعية.                            1933للعارش من أ فريل س نة 

ل عدد مهنا يوم الثنني  -* ل  24جريدة الرشيعة النبوية احملمدية: طبع أ و  هـ املوافق  1352ربيع ال و 

 م .  1933جويلية  17لـ 

هـ املوافق لـ  1352جامدى ال وىل عام  21ل عدد يوم الإثنني وي: صدر أ و  اط الس  جريدة الرص  -*

                                                                    م .             1933سبمترب  11

اط السوي أ عادت امجلعي ة طلهبا الرخصة القانونية جريدة البصائر: بعد توقيف جريدة الرص  -*

صدار  صدار جريدة تكون لسان حالها. وبعد مدة ليست ابلقصرية أ ذنت لها الإدارة الاس تعامرية ابإ ابإ

م وقد أ رشف علهيا  1935ديسمرب  27هـ املوافق لـ 1354شوال  01، وذكل يف  جريدة "البصائر"

يب العقيب،  واكن ملعظم هذه اجلرائد نشاطها  يف اخلارج)فرنسا()  يخ الط                                                                 (                                                                                                                 24الش  

 انترش يف البالد العربية كثري من املكتبات: -6

.                                  1870دار الكتب اخلديوية" اليت أ نشأ ها عيل مبارك يف القاهرة عام  -*

أ ايم حمك الوايل مدحت ابشا وأ رشف  1878ست يف دمشق عام "املكتبة الظاهرية" اليت تأ س   -*

عىل مجع كتهبا وخمطوطاهتا النفيسة الش يخ طاهر اجلزائري .                                                          

بعد أ ن ازدادت  1879ست عام ابعة للجامع ال زهر يف القاهرة، وقد تأ س  "املكتبة ال زهرية" الت  -*

 الكتب. ثروة اجلامع ال زهر من

 
                                                                                                                        

 )23 ( جريدة البصائر،) لسان حال جمعية العلماء المسلمين( ، جانفي 1937 ص .ح الجزائريين.
سعيد،دار هومه   بورنان 1954-1936لإلطالع أكثر في كتاب: نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا )24 (

 .                                                                                                2012الجزائر 
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(                                                       25ميورية"ل محد تميور.  ) من املكتبات اخلاصة "اخلزانة الت   -*

"اخلزانة الزكية" ل محد زيك. وتتاز هذه ال خرية من سواها ابحتواهئا الكتب ال جنبية اليت أ لفها -*

 انية وغريها من اللغات. املسترشقون ابلفرنس ية والإنلكزيية وال مل

 "املكتبة الآصفية" حملمد أآصف ابن أ خت أ محد تميور. -*

قية" للآابء اليسوعيني، ومكتبة "اجلامعة ال مريكية".                    -* ست يف بريوت املكتبة الرش  تأ س 

                        يف العراق مكتبات "الاكظمية" وكربالء" و"النجف و"احلةل  "بغداد".                -*

يف املدينة املنورة مكتبة "عارف حمكت".                                                         -*

ويف تونس "املكتبة الصادقية".                                                                                    -*

زائر ال هلية".                                                                                يف اجلزائر "مكتبة اجل-*

يف الرابط "اخلزانة العامة".                                                                                           -*

ية يف دمشق لتصبح أ حدث وأ مه مكتبة يف أ نشئت مكتبة ال سد الوطن  1978ويف سوراي عام 

الوطن العريب مبا تويه من نفائس الكتب، وما تس تخدمه من تقنيات حديثة يف ال رشفة واحلفظ 

 والإعارة.

 : املرسح والت مثيل  -7

ارسون أ ن املرسح  -* املسارح عامل يف غاية ال هية يف تنش يط ال دب وهنضته. وقد لحظ ادل 

قاش اسع عرش حني نقل مارون الن   قد ودل يف لبنان يف منتصف القرن الت  الفّن  العريب مبعناه 

لع عىل املرسح بعد أ ن اكن قد اط   1848مرسحية »البخيل« ملوليري اإىل العربية ومثلها يف بيته عام 

مثيل يف أ وراب. مث أ خذ بعدها بتأ ليف املرسحيات وتثيلها، وقد مجعت مرسحياته يف كتاب  والت  

 بنان«، واكنت لغته فهيا أ قرب اإىل العامية.»أ رزة ل 

 . 1878نظم خليل اليازيج مرسحية »املروءة والوفاء« ومثلت عام  -*

ف ومثل أ كرث من س تني مرسحية قاش فأ ل  يف سورية فقد تأ ثر أ محد أ بو خليل القباين مبارون الن   -*

عر واملوس يقى هيا الش  ارخي العريب الإساليم وقصص أ لف ليةل وليةل، وأ دخل فاس توحاها من الت  

ش يد« و»أ نيس اجلليس« و»انكر ولس امي املوحش ورقص السامح. ومن تكل املرسحيات »هارون الر  

امجليل« و»جمنون ليىل« و»ال مري عيل«. وانتقل اإىل مرص ومعه َجوقة من املمثلني واملنشدين، 

 
 (25) انظر: عمر الدسوقي،األدب الحديث،ج 1،ص 65 .
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دب الغريب.. واكن فلقي ترحيبًا هناك وعلت شهرته وكرث الآخذون عنه. واقتبس قصصًا عن ال  

 أ سلوبه يف أ عامهل مسجعًا وأ قرب اإىل الفصحى.

فرقة تثيلية هو الآخر وانتقل هبا اإىل الإسكندرية عام  -ابن أ يخ مارون  -أ لف سلامين النقاش -*

وترمج »أ وبرا عايدة« واقتبس من بعض مرسحيات كورين وراسني، واشرتك مع أ ديب  1876

بدأ  املرسح  -*(   26شاركهام يوسف اخلياط يف تثيل بعضها.   ) اإحساق يف تأ ليف املرسحيات اليت 

عىل يدي يعقوب صنوع املعروف بأ يب نظارة. وقد مثل اثنتني وثالثني   1869يف مرص عام 

مرسحية من اقتباسه أ و تأ ليفه عاجل فهيا بعض املشالكت الاجامتعية بأ سلوب انتقادي تقرب لغته 

غالق من العامية، مهنا تثيلية »الوطن  واحلرية« اليت أ اثرت غضب اخلديوي اإسامعيل فأ مر ابإ

. وقد معل جحازي  1882، وأ لفت فرقة سلامين قردايح ومعه سالمة جحازي عام 1871مرسحه عام 

كام معل مع اسكندر فرح. وعىل أ يدي  1884مع أ يب خليل القباين عند انتقاهل اإىل القاهرة عام 

عر والغناء وظل مرسهحم يعمل حّت عام د والهزل والش  هؤلء ازدهر المتثيل اذلي جيمع بني اجل

1900 . 

مفثل مرسحية   1910من ابريس عام  صًا هبذا الفن  ف جورج أ بيض فرقته بعد أ ن عاد متخص  مث أ ل  -*

فرح أ نطون »مرص اجلديدة ومرص القدمية« اليت اكنت نقةل واسعة للمرسح ابجتاه »املرسح 

 احلرب العاملية ال وىل. حّت   سم مرسح جورج أ بيض ابجلدية املأ سوية واس متر  الاجامتعي«. وقد ات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) 26 ) مسعد بن عيد العطوي، األدب العربي الحديث،األلوكة،ط1،2009، ص  22
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 مدرسة اإلحياء والبعث 
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 ادسة. احملارضة الس  

 مدرسة الإحياء : -* 

عراء يف قطر واحد أ و أ كرث ،يت فقون عىل تبّن  أ عراف  يطلق لفظ" مدرسة " عىل مجموعة من الش 

جعااب بأ سلوهبم لهيم أآخرون اإ عري أ و الن رثي،فينضم اإ دة من خالل نتاهجم الش   أ دبية ذات سامت حمد 

                                                                     ،واقتناعا خبصائصهم، يف الن ظم فيش يع ذكل .

ذن"تأ سيس وات    باع وش يوع "فاملدرسة اإ

عر العريب اإىل سابق عهده وبعثه من جديد والعودة       عادة الش  يف حني يقصد بلفظ" الإحياء " اإ

ضة احلديثة  ل شعراء  الهن  عرية به بغية تقليده »وبذكل اكن البارودي أ و  يباجة الش  ،وهو اذلي رد  ادل 

 اإىل هباهئا وصفاهئا القدميني،ووضع البارودي يف القوالب الفنية  املأ ثورة تفكري عرصه،وأ حالم

وصار يطلق عىل شعره وشعر معارصيه مم ن تأ ث روا به شعر مدرسة البعث والإحياء  معارصيه،

  )27) »والت جديد 

 رواد مدرسة الإحياء: -*

عر احلديث،»فقد صار علام يف الش  يعد  البار -* عر العريب... جنام ودي رائد مدرسة الإحياء ورائد الش 

عر وهو دون العرشين،وصار حيذو  عر ش بابه وحييي هل دارس عروبته...نظم الش  د للش  ساطعا ليجد 

ليه حل ته عر يف أ غراضه اخملتلفة،وهنض هنضة عظمية فأ عاد اإ  فيه حذو القداىم...فانطلق يقول الش 

 ( 28العربية « )

عراء أ محد شويق: تأ ث ر شويق ابملذهب الالكس ييك الغريب، واكن عىل ات صال وثيق  -* أ مري الش 

ابلث قافة الفرنس ية ،غري أ ن  تأ ثري ال دب العريب القدمي اكن هل الغلبة عىل فن ه،فاكن أ شد  املتأ ثرين 

 مبدرسة الإحياء.

عب: فمل يكن-* براهمي شاعر الش  ا حافظ اإ اعر البارودي  أ م  ذا ثقافة غربية مثل شويق،بل اكن اكلش 

ته، وروح عرصه،  ن ام اكن يفضل ال دب القدمي،ويتفاعل مع أ حداث أ م  ل يت جه اإىل ال دب الغريب،واإ

روف املادية القاس ية يه اليت جعلته ل حيظى مبا حظي به زميليه أ محد شويق.  مغ من  الظ  عىل الر 

ذ اكن شاعرا بطبعه ال صيل، ايث،فأ فلح  يف العمل عىل رحب مشاعر امجلاهري العريضة، وتكوينه الرت   اإ

 
 )27)محمد  عبد المنعم خفاجي،مدارس الشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،ط1، 2004ص13.

 (28) محمد  عبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث ، ص12
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عب"                                                               آمالها،فنال لقب "شاعر الش  ر بصدق أ حوالها،وعرب  عن أ اليت  صو 

ج  سار شعراء  الوطن العريب ،أ مثال معروف  صايف يف العراق، ومعر أ بو ريشة وعىل عىل الهن  الر 

  يف سوراي، وخليل مطران يف لبنان مث يف مرص وغريمه كثري.                                                                        

اعر ال مري عبد القادر)-* ( يف اجلزائر يصنع احلدث ،» فهو اجملاهد املاكحف 1883-1807واكن الش 

اخر يف ش ّت املغوا ر،وهو الفارس اذلي ل يُشُق هل غبار،وهو الفقيه العال مة املوسوعي، البحر الز 

آفاقه   عر،وتليقه يف أ اعر املتصو ف، اذلي ُعرف بتغريده يف ساموات الش  العلوم والفنون،وهو الش 

عرية « ) حبة،وطرقه خملتلف ال غراض الش  ل29الر  ني،عنرتة بن ( حمتذاي هنج ال قدمني،سالاك س بل ال و 

اد،معر بن لكثوم، مث  أ يب الطيب املتنيب  ...فاكن أ جود شعرا  يف حميطه،وأ حسن تثيال  للبعث  شد 

م فهيا عىل أ نداده.                                    ا اليت ـــ رب ام ـــ فاق فهيا أ قرانه،وتقد                                               والإحياء يف فرتته املبك رة جد 

عر العريب ،بفضل احلفاظ  واس تطاعت مدرسة البعث والإحياء  أ ن تبعث هنضة جديدة يف الش 

 عىل صورة القصيدة العربية ،وتيسري أ ساليهبا للفهم. 

عرية ال ساس ية يف مدرسة الإحياء ؟: -* امت الش   ما يه الس 

 

عر العريب القدمي يف بنا -1 عرية حاىك شعراء هذه املدرسة الش  ء القصيدة ؛ فتقي دوا ابلبحور الش 

وي الواحد يف لك  قصيدة .  املعروفة ،والزتموا القافية الواحدة،واحلرف الر 

اثء والغزل  -2 عرية ، فنظموا مثلهم يف املدحي والر  اعمتدوا جماراة القدماء فامي نظموه من ال غراض الش 

 والوصف .

عر الع -3 قليدي ، ريب القدمي يف افتتاح القصيدة ابلغزل الت  جاروا يف بعض قصائدمه طريقة الش 

قليدية نفسها من من والآاثر ، ومن مَثَّ ينتقلون اإىل ال غراض الت  والوقوف عىل ال طالل ووصف ادل  

 مدح أ و راثء .

حاكم الص   -4 كوا ابإ ياغة نسجوا عىل منوال القدماء يف اختيار أ لفاظهم ، جفاءت فصيحة جزةل وتس 

عري القدمي واقتبسوا من هذه ال ساليب ومض  ، وال ساليب ا اث الش  ائعة يف الرت  نوها لبالغية الش 

يباجة العربية ال صيةل ، ورونق لفظها ، وجرسها املوس يقي .  شعرمه ، وحافظوا بذكل عىل ادل 

 
توبر / محمد سيف اإلسالم بوفالقة، التجربة الشعرية عند األمير عبد القادر الجزائري،المجلة الثقافية الجزائرية، ألربعاء, أك

2021 132021 3 https://thakafamag.com/?p=42185 (29 (   
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عر القدمي  -5 عرية يف القصيدة الواحدة ، فنجد فهيا  –أ يضًا  –جاروا الش  د ال غراض الش  يف تعد 

ل والوصف واملدحي واحلمكة ، أ و حنو ذكل ، وينتقلون من غرض اإىل أآخر كام اكن يفعل الغز 

 اعر القدمي .ّ  الش

وها بقصائد مماثةل وزاًن وقافية أ و موضوعًا ،   -6 عر العريب القدمي ، وقدل  عارض كثري مهنم روائع الش 

واد ، عىل30)وأ صبحت املعارضات   حنو ما فعل سايم ( مسة من سامت العرص ،يتبارى حولها الر 

 شويق،وال مري عبد القادر وغريمه .  البارودي،وأ محد

عر الوطّن ،   -7 عر العريب ، اكلش  اس تحدثوا أ غراضًا شعرية جديدة مل تكن معروفة من قبل يف الش 

ياس ية والاجامتعية   عر الاجامتعي ، والقصص املرسيح ، ونظموا يف املناس بات الوطنية والس   والش 

 ( 31نظمهم عىل ال سلوب اخلطايب اذلي يالمئ احملافل وجمامع امجلاهري .)واعمتدوا يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شعر المعارضات نظم شعٍر موافق لشعٍر آخر في موضوع معين، حيث يلتزم نظم الشعر اآلخر في قافيته، وبحره،   )30(

اعر على مضاهاة الشاعر المَعاَرض في شعره إن لم يتفوق عليه، وقد يلجأ الشاعر  وموضوعه التزامًا تامًا يحرص فيه الشّ 
عراء ما يمتاز به من فصاحة، وروعة صياغة، أو صور معبرة، غيره من الشّ إلى هذا النوع من الشعر عندما يرى في شعر 

هضة  م(، تاريخ النقائض في الشعر العربي ، مكتبة النّ  1954أنظر:أحمد الشايب )وغيرها من أمور تثير في نفسه العجب. 
 . 7المصرية ،الطبعة الثانية، مصر، ص 

 68، ص 1،2009لوكة، ط( مسعد بن عيد العطوي، األدب العربي الحديث،األ (31
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اعر محمود سايم البارودي  ابعة : الش   : احملارضة الس 

                                                                                                                                                                       

وتويف شهر ديسمرب  –م  1838محمود سايم البارودي شاعر مرصي من مواليد شهر أ كتوبر 

لطان ،تلق ى البارودي دروسه ال وىل م ،ينمتي 1904 اء والس  اإىل أ رسة رشكس ية عىل يشء من الرث 

كل  ة بعد أ ن التحق ابلس  أ  مناصب همم  فتعمل القراءة والكتابة، وحفظ القرأآن الكرمي ،نشأ  طموحا تبو 

عراء وحفظ  اث العريب وال ديب؛ فقرأ  دواوين الش  العسكري، وقد ثق ف نفسه ابلطالع عىل الرت 

عراء املُجددين مثل أ يب تام والبحرتي والرش  شعر يض يف الر  مه وهو يف مقتبل معره. ُأجعب ابلش 

تقان الرت   كية والفارس ية ومطالعة أآداهبام،ويعد  رائد مدرسة البعث واملتنيب وغريمه، كام تك ن من اإ

عر العريب احلديث، وهو أ حد زعامء الث ورة العرابية. ولقد توىل   وزارة احلربية مث  والإحياء يف الش 

اعر محمود سايم البارودي  يف والقمل اش هتر الش  رئاسة الوزراء ابختيار الث وار هُل، ولقب برب  الس  

يف والقمل".  )    ( 32بلقب "رب الس  

قام اجليش املرصي بثورة عىل اخلديوي توفيق،تت قيادة أ محد عرايب وحاول 1881ويف س نة  

اجليش ،ولكن ه مل ينجح يف مسعاه فانضم  اإىل الث وار وانهتيى ال مر البارودي أ ن يوف ق بني اخلديوي و 

،فأ لقى اجليش القبض عىل الث وار ومن 1882بفشل الث ورة  العرابية واحتالل الاجنلزي ملرص عام 

بيهنم البارودي، فمت  نفيه اإىل جزيرة رسنديب )اإحدى جزر الهند(  سرييالناك حاليا، وبقي هناك يف  

وطوال هذه الفرتة نضم قصائده اخلادلة، اليت  عاما يعاين أ لم الغربة وخيبة ال مل، منفاه س بعة عرش

م  يسكب فهيا أ لمه وحنينه اإىل الوطن، ويريث من مات من أ ههل وأ حبابه وأ صدقائه، ويتذكر   أ اي 

مه يف املنفى ثقيةل واجمتعت عليه علل ال مراض،  ليه أ حواهل، ومضت به أ اي  ش بابه ولهوه وما أ لت اإ

وقد  وفقدان ال هل وال حباب، فساءت حص ته،بعد أ ن اش تدت عليه وطأ ة املرض وضعف برصه

ف املوت بعض أ ههل وأ حصابه اإىل أ ن عاد  عام  .                                                   1904اإىل مرص وتويف عام  1900كرب س ن ه وختط 

ا من عيون ال دب العريب القدمي ،وديواان شعراي متنو ع ترك البارودي أآاثرا مهنا خمتاراته اليت انتقاه

الإغراض واملواضيع.                                                                                           

ق وميضها يف ساموة الفكر فتنبعث أ شعهتا اإىل حصيفة يرى البارودي أ ن  الشعر " لغة خيالية يتأ ل  

 
وصل إلى أرقى مناصب الّدولة ، وشاعرا وصل إلى أ أرفع مكانة بين شعراء العربية في و  ألّنه كان ضابطًا في الجيش(32)

 .رالجزائ.الجامعية المطبوعات  ديوان.مدارسه.الكبرى  ،معالمه تطوره:الحديث األدب تاريخ.داود حنفي حامد: ،أنظرعصره
 ، 32 ص .1983
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سان فينبعث بأ لوان من احلمكة ينبلج هبا احلاكل صل خيطه بأ سةل الل  فيفيض بل ل هتا نورًا يت  القلب 

عر عنده فهيي: " هتذيب الن فوس، وتدريب ال فهام وتنبيه اخلواطر اإىل ماكرم " . أ م   ا وظيفة الش 

 ( 33ال خالق" .  )

 

ضه ل عوان عرايب من قادة قال محمود سايم البارودي يف الت عبري عن مشألكه  -* ومعاانته، ويف تعر 

 اجليش:

بٌّ منافُق  مان أ رافُق              وأ كرث من لقيت خر  ل ي  خليل يف الز 

 ال َصادق؟ ال كرمون -لعمري –نيا فمل أ ر صادقا      فأ يَن بلوت بّن ادل  

 أ ضعُت زماين بني قوم لو أ ن  يل          هبم غريمه ما أ رهقتّن البَوائُق 

احلاتر مفارق ن ّن           هلم ابخلاللر الص  حل فهيم فاإ ْن أ ُك ملقى الر   فاإ

 معارٌش سادوا ابلن فاق، وما هلم             أ صول أ ظلهتا فروع بواسُق 

 فأ علمهم عند اخلصومةر جاهٌل                وأ تقامه عنَد العفافةر فاسُق 

 نغمُة ود  تهتا الغدر انعقطالقُة وجه تهتَا الغيظُ اكرٌش              و 

ذا ما بلوهُتم         علمت بأ ن  اجلهَل يف الن اس انفُق   وأ خالُق صبيان اإ

ين  اإىل أ مثال تكل لسابُق  ، فقمت مبادرا           واإ  دعوين اإىل اجلىُل 

د  ساقوا مُحوهلم           اإىل حيث مل يبلُغه حاٍد وسائُق   فلام اس متر  اجلر

 (34امَرًا ابع دينه                بدنيا سواه وهو للحق  رامُق   )فال رمَح هللا 

:                                                                                       مضامني القصيدة   -* 

ه اإىل خماطبيه من العسكريني املغضوب علهيم من  ا،وهج  نت قصيدة البارودي هجاء مر  قادة تضم 

أ محد عرايب،لرام رأ ى مهنم من نفاق،وخداع،فقد اختربمه مفا رأ ى بيهنم صادقا ول كرميا.                                يش،أ عواناجل 

َن مكرمه،ولنجا من حيلهم ،ولاكن خريا هل،  حيث أ ضاع وقته ٌسًدى بيهنم ،ولو عرف غريمه ل مر

فا ت فهم قوم منافقون هجةل فسقة،يظهرون وذلكل يُبدي جتاههم كرها ومقتا ،ويصفهم بأ ش نع الص 

، وخيفون الغدر، وجتربته معهم  يف احلرب كشفت هل  البشاشة ويضمرون الغيظ،ويبدون الود 

بر،وختل وا عنه يف   م خدعوه وختل فوا وولوا ادل  مه من املسؤولية ل هن  بيانية،وخلو  أ لعيهبم وسلواكهتاملص 

 
 )33) مسعد بن عيد العطوي، األدب العربي الحديث،األلوكة، ط1،2009، ص29

  )34) واصف أبو الشباب،القديم والجديد في الشعر العربي الحديث،دار النهضة العربية، بيروت، 1988  ، ص 22
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،وابعوا ديهنم يوم الز حف،يف ساحة احلرب ،ذلكل يس تحقون د م حادوا عن احلق  عاءه علهيم ل هن 

 بدنيامه .                                  

 

يس تويف مالمح   فهل اس تطاع البارودي أ ن يمتث ل خصائص مدرسة الإحياء والبعث؟وأ ن -*

عر القدمي، شالك ومضموان يف هذه القصيدة؟ مات الش   ومقو 

م عىل ال عداء ،وتعداد يظهر جليا اختيار غرض الهجاء ــ ت  -* ج  قليدا للقداىم ــ وتربز سطوة الهت 

ا  حه بنفسه حني يصفهم ابجلنب والت خيل يوم الز حف أ م  اعر عىل تد  مساوهئم ،وابملقابل يش تغل الش 

ين  اإىل أ مثال تكل لسابُق(   ، فقمت مبادرا    واإ ابق"  )دعوين اإىل اجلىُل  هو،فهو "املبادر" " الس 

اعر يف القصيدة:                                                                        وعليه فقد مجع  الش 

عاء عىل  -* بني  أ غراض عديدة يف نص  واحد  ) غرض الهجاء ل عدائه، وغرض املدح لنفسه ،وادل 

كوى والت عبري عن امل عاانة،كام اخلصوم ،اذلي ينمتي اإىل غرض الوعظ والإرشاد،زايدة عىل غرض الش 

اعر اجملرب  احلكمي اخلبري بشؤون الن اس  ل ختلو القصيدة من الت لميح اإىل خشصية البارودي الش 

ياسة واحلرب...( .   والس  

اث القدمي،-*   ف البارودي معجام لغواي تراثيا يعكس تكوينه ال صيل واجنذابه حنو الرت   الل غة: وظ 

عراء  حل ،بواسق، العفافة،  وتأ ث ره ابلش  ، بلوت، البوائق،الر  القداىم،ويظهر ذكل يف مفرداته ) خب 

ات الل غوية عن تأ ث ر البارودي  ،محوهلم، احلادي..( وتكشف هذه املؤرش  انعق،انفق، اجلىل 

قه يف اختيار املفردات القوي ة  ابلقداىم، وتربز حذوه حذومه،من هجة ومن هجة أ خرى،تظهر تفو 

ة عن ا ملعاين.                                                                                               املعرب 

لها  حقل  وميكن  جدوةل معجم الل غة يف ثالثة حقول دللية أ ساس ية متحاورة متعالقة مرتابطة،أ و 

اعر،مؤرشاته الل فظية) أ رافق، لقيت ، بلوت،..(، وحقل د ال عىل اخملاَطبني، دال عىل الش 

مؤرشاته الل فظية) قوم،معارش،أ علمهم،أ تقامه، ساقوا..(، وحقل دال عىل الهجاء بوصفه غرضا       

، منافق، جاهل، فاسق، الغيظ، اكرش، انعق..(.                                                                                                                   ) خب 

عري هو الهجاء ) -* مغ من أ ن  الغرض الش  ن  البارودي اعمتد غرض 35عىل الر  ( كام هو ظاهر،فاإ

 
غير أهداف  ( " البارودي على علّو شأنه،وسمّو مكانه في الّشعر لم يكن يتجاوز أغراض الّسابقين ،ولم يرم إلى     (35

المتقّدمين من غزل ومديح  وهجاء ورثاء ...."  محمد  عبد المنعم خفاجي،مدارس الشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة  
 . 28،ص 2004، 1والنشر ،اإلسكندرية،ط
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الوصف ــ وهو غرض ينضاف اإىل ال غراض اليت ذكرانها سالفا ـــ اعمتده لتعداد مساوئ 

لوب هجلهم،وحقدمه،ومكرمه، ونفاقهم...مس تعمال ال سلوب اخلربي،ل ن ه هو ال س اخلصوم،فرسد

ين  اإىل أ مثال تكل لسابق(، وأ سلوب الرش   ط ال نسب يف هذا املقام ،ومن ذكل الت وكيد والت قرير)واإ

ن                                              ّن(، ابلإضافة اإىل اس تعامل بعض ال ساليب الإنشائية مثل  .                                                                      )فاإن أ ُك ملقى..فاإ

مان أ رافق؟( مث الاس تفهام) فأ يَن  الاس تفهام الإناكري يف مطلع القصيدة) ل ي     –خليل يف الز 

عاء ) فال رمَح  -لعمري ال كرموانل َصادق؟ ( وغرضه الن في،ومثل الهن يي يف أآخر القصيدة وغرضه ادل 

                                                هللا امَرًا ابع دينه( .                            

قرارها يف ذهن  عة املتنامغة املتالمحة تعمل عىل تأ كيد معاين الن ص واإ ن  هذه ال ساليب املتنو  وعليه فاإ

امع.                                                                                                       الس 

اعر ابخليال عىل غرار ال قدمني،فاكنت صوره البيانية مس تلهمة من حميطه، قامئة عىل  -* اهمت  الش 

ابع احليس  املاد ي، ومن أ مثلهتا يف القصيدة: الاس تعارة املكنية ) الغيظ اكرش( حيث ش ب ه  الط 

صفاته )   ف املش ب ه به احليوان وترك صفة منذالغيظ وهو امس معّن حبيوان يكرش  عن أ نيابه،حف

ال صادق؟(  كرش( عىل سبيل الاس تعارة املكنية. ومثلها )الغدر انعق(،ويف قوهل )أ ين ال كرمون

اعر هلم. ويف قوهل )طالقة وجه عهنا الغيظ  اكرش( كناية عن   كناية عن ندرهتم وافتقاد الش 

ور عىل تشخيص الن فاق.وقوهل)نغمة ود  تهتا الغدر ..( كناية عن الن فاق أ يضا ،وقد معلت هذه ال ص 

باق  ن ه يس تخدم الط  ض للمفاهمي املتناقضة ،واملعاين املتقابةل ،فاإ اعر يتعر  املعاين وجتس يدها. ول ن  الش 

يف قوهل)خليل/ منافق( و)فهيم/ مفارق(و) أ علمهم/ هجل( و) أ تقامه/ فاسق( وجند املقابةل يف 

/ الغدر انعق( وكذكل   اجلناس الن اقص ) دين/ دنيا (.                                                                        قوهل)طالقة وجه/ الغيظ اكرش( و)نغمة ود 

عر العريب ــ  حماكيا  -* ويل ــ وهو أ كرث البحور اس تعامل يف الش  نظم البارودي قصيدته عىل حبر الط 

عراء،فتجل ت مظاهر الإيقاع يف مس تويني:مس توى املو  س يقى اخلارجية ممتث ةل يف حبر  قدماء الش 

عة  (  وموس يقى داخلية موز  وي  رة( وقافيته واحلرف الر  ويل وتنامغ تفعيالته )فعولن مفاعيلن مكر  الط 

عىل مجةل اعتبارات س نذكر بعضها .                                                                                      

اعر:   قال الش 

ـق  ل ي   ـُق         وأ كـثـُر  مْن لقيـُت خبٌّ ُمـنََـافر مانر أ رافــر    َخليـٍل  يف الز 

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

 .فعـول/مفا عيلن/فعول/ مفا علن         فعـول/مفا عيلن /فعـولن /مفاعلن 
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                                                                                                      :القافية

ك اذلي قبهل،فهيي يف لفظ)انفق / اكن اذلي يليه،اإىل املتحر  ىل الس  ا أآخر ساكن اإ د بأ هن                                  ( .                                                               0//0تتحد 

وي القافزايدة عىل  م، حرف الر  ك ابلض  ة ،يوصف ابجلهر،فضال أ ن ه متحر  ،وهو حرف شديد القو 

اعر القلق املتضايق جتاه العدو   ت بدورها عن نفس ي ة الش  مم ا أ ضفى صفة الإطالق عىل القافية فعرب 

عة عىل طول القصيدة) انفق، فارق، فاسق، انعق ، سابقو…(           ،ذلكل علت رصخاته موز 

اخلية  ا املوس يقى ادل  رة ) القاف أ م  مرة، والالم  22: فلها موارد عديدة، مثل أ صوات الفوناميت املتكر 

مرة…(،واكن لها وقعها عىل ال ذن ،وال لفاظ )  12مرة، والتاء  18مرة، والنون  13مرة، والفاء 22

مان ، عند، تهتا، أ ن، يف..(،  رت بعض اللكامت اليت لها ابلإضافة اإىل احلروف وال لفاظ، تكر  الز 

فية ) مفارق، بواسق، فاسق، انعق، سابق(، مث ختل لت القصيدة ظاهرة يغة الرص  نفس الص  

كييب اذلي يظهر يف  البيتني الآتيني:الت   ليل والرت   وازي ادل 

 فأ علمهم عند اخلصومة جاهل * وأ تقامه عند العفافة فاسق

 تهتا الغدر انعق وجه تهتا الغيظ اكرش * ونغمة ود  طالقة 

يقاعي مبس توييه  اإن هذه املكو   يقاعية املامتثةل تشألكت وتناسقت لتصبغ الن ص بطابع الت نامغ الإ انت الإ

ثر امجلايل والفّن  للقصيدة. اخلاريح اخيل،تعميقا لل   وادل 

البارودي منوذج حمافظ ابمتياز،خيطو خطى واستنادا اإىل ما س بق خلص اإىل أ ن  محمود سايم 

ذ الزتم بسامت القصيدة العربية  شالك ومضوان، جفمع يف قصيدته غرض  عر، اإ ال قدمني يف نظم الش 

ور ية اكلص  اثء والفخر والغزل…كام أ فلح يف توظيف املقومات الفن  الهجاء، اإىل جانب املدح والر  

صويرية، ونو ع ال ساليب اخلربية والإنشائية،كام اقتفى أ ثر لت  ة اةل يف الاس تعارة احلس ي  عرية املمتث  الش  

عر  القداىم يف اختيار حبر الطويل ، وقد صاغ لك   س دوةل الش  ن ه مؤس  ذكل بلغة تراثية أ صيةل،»اإ

(  وذلكل شهد هل خليل مطران 36اليت محل لواءها من بعده شويق وحافظ ومطران وأآخرون« )

دى مثلام اكحفه البارودي،وطاعن خيال من فوارسها مثلام طاعهنا، بقوهل»ول أ عرف رجال اكحف الر  

جل عظامي وذاكؤه عظامي،وشعره عظامي فاكن  وخاض وقائع احلياة مثلام خاضها،وقد اكن خلق الر 

 
،                2005( صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث، دار الكتاب الحديث،القاهرة،  (36

 64ص 
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(                                                                                 37الثة يف مس توى واحد«  )الث  

 املعارضات يف شعر سايم البارودي: -* 

ىل الوقوع يف شغف شعر املعارضات،نظرا  لعل  تعل ق البارودي بشعر القداىم هو ما أ ودي به اإ

عر أ ن يقول  حلفظه الكثري من أ شعارمه والإجعاب بروائعهم،فنسج عىل منواهلم » واملعارضة يف الش 

اعر أآخر فيعجب هبذه القصيدة جلانهبا شاعر قصيدة يف موضوع ما من أ ي  حبر وقافية، فيأ يت ش

الفّن  وصياغهتا املمتازة، فيقول قصيدة من حبر ال وىل وقافيهتا، ويف موضوعها أ و مع احنراف عنه 

ل يف درجته الفن ية أ و يفوقه فهيا دون أ ن يـعررض لهجائه  يسري أ و كثري، حريصًا عىل ما يتعل ق ابل و 

ه، ودون أ ن يكون خفره عالنية؛ ، أ و  أ و س ب ر زاء ال وىل تبلغها يف امجلال الفّن  فيأ يت مبعان أ و صور ابإ

آفاق جديدة يف ابب املعارضة    ...تسمو علهيا ابلعمق أ و حسن الت عليل، أ و جامل الت مثيل، أ و فتح أ

فاملعارض يقف من صاحبه موقف املقدل املعَجب، أ و املعرتف برباعته عىل لك حال، وُمناط 

ن ات فقا يف  وحسن ال داء ة هو اجلانب الفّن  املعارض ... ول يلزم أ ن يكون املتعارضان متعارصين...واإ

ام فن ا املنافسة واملباراة بوجه عام«)  (  واملالحظ أ ن  38وحدة البحر والقافية مث  املوضوع غالبًا، ويف أ هن 

ا يف قصائد ساب قهيم، فمل تأ ت  شعراء الإحياء يف  معارضاهتم مل ينصهروا لكي ة،ومل يذوبوا ذوابان اتم 

ن   ل يف املس توى ال سلويب وهذه املزية اليت ختول لها  نسخا أ و مسخا لها،بل »اإ طرافهتا تلمس أ و 

الاس تواء منذ املنطلق وحّت اكامتل البناء،عىل طريف نقيض والن سخ مبعنييه الن سخ مبعىن احملأاكة 

ة،والن سخ مبعىن الن قض« )  .                ( 39الت ام 

ة ملعارضات البارودي :-*  اخلصائص العام 

اعرـ  اخللف ــ  وقافيهتا،ل ن ه من رشوط املعارضة أ ن الزتام حبر القصيدة اليت يعارضها  -1 يتقي د الش 

وط العروضية اليت تقي   عن يف حص ة  ل يكون هناكد هبا سلفه ؛ حّت  بتكل الرش  احلمك  جمال للط 

بق والت فوق فراس:                                                             ل أ يبو ،مثل ق ابلس  

ويل(.                                                                                                  من حبر) الط 

رب     أ ما للهوى هنيي عليك ول أ مر؟   مع ش ميتك الص                                              أ راك عيص  ادل 

فعارضه البارودي بقوهل:                                                                                      

 
 64(أنظر:صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث،ص  (37
)الطبعة الثالثة(، ص    1998الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ( أحمد     (38
 34ي الحديث بين الّنظرية الغربية والّتطبيق العربي.صأنظر أيضا: مراد حسن عباس ،مدارس الّشعر العرب. 6-7
 . 128ص  -1988الدار العربية للكتاب تونس   –حمد الهادي الطرابلسي: بحوث في النص األدبي م(    (39
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كر    وأ صبحت ل يلوى بش مييت الز جر.                                                   طربت وعادتّن اخمليةل والس 

وي  نفسه(. )  ويل أ يضا وابلقافية نفسها، واحلرف الر   (40من حبر) الط 

اعر هيّی  نفسه   -2 اكن البارودي يورد بعض معاىن القصيدة املعارَضة ــ وهذا يشء طبيعي ــ فالش 

أ حياان، ال ثر يف نظمه عن غري معد  ملعارضة قصيدة،ويكون متأ ث را بلكياهتاوجزئياهتا، ومن مث  يبدو

اعر يف أ ن وعن معد أ حياان أ خرى، حني ب حظ   يرغب الش  ه يف تناول معىن تناوهل سلفه، وأ ن جير 

ة حّت   يصوغه قه.  يثبت بطريقته اخلاص                                                              مقدرته و تفو 

 فقد عارض البارودي قصيدة عنرتة العبيس يف قوهل :

ار بعد تومه؟                                             هل غاد  م   أ م هل عرفت ادل  عراء من مرتد  ر الش 

 فقال:

م.  م        ولرب  اتل بز  شأ و مقد  عراء من مرتد   مك غادر الش 

القدماء قصائدمه ؛  حياول يف كثري من القصائد اليت عارض هبا القدماء ؛ أ ن يبدأ ها كام بدأ   اكن -3

(بقوهل :                                                         مفثال يف الريض                                                        يبدأ  البارودي قصيدته اليت يعارض هبا قصيدة ) الرش 

ات يلهو ويعجب                        َواَي بتحنان ال غاريد يطرب   وغريي ابلّل                          سر

 وما أ ان مم ن تأ رس امخلر لب ه           وميكل مسعيه الرياع املثق ب    

، يف معانهيا ومبانهيا : حيث يقول:                                                 يض  يف الر                            وهو بيت قريب يتقاطع مع أ بيات الرش 

 ّن  القىل والت جن ب    ولول العال ما كنت يف احلب  أ رغب                                              لغري العال م

هباء يب حني أ رشب  وقور فال ال حلان تأ رس عزميت        ول تكر الص 

عراء اذلين يعارضهم . -4 ن بعض أ بياته أ شطرا من قصائد الش  اعر يضم   اكن الش 

اعر أ اب نواس:                                                                  كقوهل يف  قصيدته اليت يعارض هبا الش 

 أ جارة بيتينا أ بوك غيور(  )  ولو كنت أ دركت النوايس مل يقل

                 واكن يقصد قصيدة أ يب نواس اليت مطلعها:                                                         

                                                        دليك عسري وميسور ما يرىج أ جار بيتينا أ بوك غيــور

كر :                                                                   الف اذل     وحيفظ البارودي ل يب نواس قصيدته ذات املطلع الس 

 
 ، 2005الحديث،القاهرة،( صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث، دار الكتاب    (40
 51ص  
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(                                             41)   دليك عسري وميسور ما يرىج تينا أ بوك غيــورأ جار بي 

فيعارضها برائيته فيقول:                                                                                          

ل  أ ن حين  مضريي      ولك  مشوق ابحلنني وق اإ   جدير                                                                 أ ىب الش 

 (    42وهل يس تطيع املرء كامتن لوعة            يمن  علهيا مدمع  وزفري   )

اعر يف معارضاته، من الزتام حبر القصيدة اليت يعارضها وط اليت وف رها  الش   هذه يه مجةل الرش 

يرا اذ د معانهيا و أ لفاظها؛ وتضمنيوقافيهتا وروهيا ، واإ مطلع مشابه  قصيدته شطرا من أ بياهتا، واخت 

اعر اكن خفورا مبقدرته عىل معارضة القدماء)  ( 43ملطلعها،لك  ذكل دليل عىل أ ن  الش 

عر يف خمتلف مل ا نفي اإىل  -* رسنديب، بقى فهيا ما يقرب من عرشين عامًا نظم فهيا الكثري من الش 

 ال غراض.

 من ش يعيت كثب      امللتقى غربة ل الن فس راضية     هبا ول أ بيت يف

 وكيف ميكُل دمع العني مكتئُب      للك  دمع جرى من مقةل سبُب 

 ذنُب ُأدان به ظلامً وأ غتُب      فهل دفاعي عن ديّن وعن وطّن

اد مندمة        فال  يظُن يب ا ن ّن صابر يف هللا أ حتسب    ) حلس   (44فاإ

ارسون: صومن خصائ  شعره اليت يس تخلصها ادل 

اذ ال سلوب احملافظ املرشق مهنجا هل.  -*  اخت 

يس متد  مواضيعه وأ غراضه من روح العرص اذلي عاش فيه متفاعال مع أ حداثه اخملتلفة.                          -*

ة من الرت   -* ور وال خيةل مس متد  اث.                                                               الص 

هةل القريبة املأ خذ.  -* نات البديعية،واعامتد اللغ ة الس   الابتعاد عن احملس  

                                                          :                                                                                                 منوذج للت طبيق  -* 

اعر،ومث ل لها.                  عري ة،مث  اس تخرج خصائص مدرسة الش  قف عىل مضامني املقطوعة الش 

 قال سايم البارودي يف منفاه. 

 

 
 1953،مطبعة مصر 480( ديوان أبي نواس،تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي،ص      (41
 49(   صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث،ص    (42
،   17في مجلة إضاءات نقدية، عوالتجديد، مقال نشر  التقليد ميرزائينيا، معارضات البارودي بين حسين(     (43

 162،ص2015
 70،  ص2009( مسعد بن عيد العطوي، األدب العربي الحديث،  األلوكة، الطبعة األولى، 44)
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شتياق   العنوان: اإ

 

اءر الْحب ر أ و َرايقر ؟           يَْشفر  َ يٍب دلر ْن َطبر يراقر َهْل مر  ي عَلرياًل أ خا حْزٍن واإ

ْن همَجيت َرَمقًا    حّتَّ جرى الَبنْي ، فاس توىل عىل البايق  قَْد اكن َأبْقَى الهوى مر

ْن حْزٍن وأ ْشَواقر   حْزٌن بَراينر ، وأ شواٌق َرَعْت كبدي            اي وحَي نفيس مر

رب يف احلب ر أ عيا لكَّ مش تاقر أ  لَك رف النَْفَس َصرْبًا ويه َجازرعٌَة              والص 

طرايقر  وى َهي  واإ ٌل أ لوذ برهر                 َوَل َأنريٌس سر  ل يف رسنديَب  يلر خر

ايق     أ بريت أ رعى جنوم الل يلر مْرتَفرقًا                    يف قنٍة َعزَّ َمْرقاها عىل الر 

 

اعر ال مري عبد القادر.  -احملارضة الثامنة: *   1883/ 1808الش 

 

قرب  ر اجلزائري ودل يف قرية "القيطنةال مري عبد القادر ابن حمي ادلين املعروف بـ عبد القاد 

،تلقى تعلامي دينيا صوفيًا، أ جاد القراءة والكتابة،كام انل الإجازة يف تفسري 1808مدينة معسكر عام 

 القرأآن واحلديث النبوي.

آنذاك  شب  الفّت حمب ا للفروس ية وركوب اخليل ومقارعة ال نداد واملشاركة يف املسابقات اليت تقام أ

حرض دروس الش يخ أ محد بن قا مدهشا.بعثه وادله اإىل وهران لطلب العمل من علامهئا، فأ ظهر تفو  

اخلوجة فازداد تعمقا يف الفقه كام طالع كتب الفالسفة وتعمل احلساب واجلغرافيا، عىل يد الش يخ 

 أ محد بن الطاهر البطيوي قايض أ رزيو.

بعد عودته اإىل بدلة القيطنة  ابدر وادله اإىل تزوجيه واختار ابنة مع ه لةل خرية زوجة هل فهيي جتمع 

يف بني حماسن اخللق                                                                       .والن سب الرش 

يايس العسكري اجملاهد  مبحاربة الاحتالل الفرنيس فقاد مقاومة شعبية زمنا طويال.مث قام القائد الس   

نبول  مُحل يف ابرجة حربية اإىل فرنسا اإىل قرص )أ مبواز(،مث أ طلقوا رساحه فذهب اإىل اس تا

يك حبفاوة،بعدها ذهب اإىل سوراي وأ قام فهيا ،وجعلها منطلقا لرحالته اإىل  لطان الرت  فاس تقبهل الس 

وظل  مدفوان هبا اإىل أ ن نقل جامثنه اإىل  1883القدس،واحلجاز،وأ ورواب،ومرص،وتويف بدمشق عام

نسانيته ،1966اجلزائر بعد الاس تقالل  ومواقفه الن بيةل .  وقد انل ال مري شهرة عاملية لشهامته واإ
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ام عام  نقاذمه من املذاحب يف بالد الش  .                                                         1860مثل دفاعه عن املس يحيني واإ

وةل اجلزائرية احلديثة ،ورمز للمقاومة اجلزائرية ضد  الاحتالل.                    س لدل  ل مؤس   ويعد  أ و 

اعر)أ عامهل: خل ف ا-* اتية لعبد القادر بن حمي ادلين كتبه يف لش  رية اذل  كتاب "املواقف و كتاب الس 

قامته هبا عبارة عن "رساةل 1849ال رس يف  و "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" يف بروسة )تركيا( أ ثناء اإ

 ،وهلقض دين الإسالم ابلباطل والإحلاداإىل الفرنس يني"وهل كتاب املقراض احلاد لقطع لسان منت

 ديوان شعر يف خمتلف ال غراض.

 أ مل الفراق العنوان: 

 علياًل بأ وجاع الفراق والبعد          أ قول حملبوٍب ختل ف من بعدي

 ة الوجدلهان عليك ال مُر من شد      أ ما أ نت حقا لو رأ يت صبابيت

 ا اإىل منهتيى احلد  وأ حنهل حق         وىبه الن  وقلت أ رى املسكني عذ  

ين  وحق    وانر اجلوى بني اجلواحن يف وقد          اَلَل دامئ لوعةٍ واإ

 ومحيل أ ثقال جتل  عن العد              ومن جعب صربي للك  كرهية

ول القنا  بيوم تصري الهام للبيض اكلغمد   ولست أ هاب البيض ّلك 

فوف وصوهتا فل فيه مع املرد  ول هالّن زحف الص   بيوم يشيب الط 

ى عن احلد   فاض مدامعيوقد هالّن بل قد أ    وأ ضىن فؤادي بل تعد 

 وقليب خيل  من سعاد ومن هند       فراق اذلي أ هواه كهال وايفعا

هر بعد فراقنا د      أ ل هل جيود ادل  هر جيري اإىل الض   فيجمعنا وادل 

 ماتم هل ضعفي وعاجله هجدي          وأ شكوك ما قد نلت من أ مل 

 (              45فراقك انر واقرتابك من خدل  )               بأ ن هليك تعلمي أ م  البنني 

                                                                                      مضامني القصيدة:  -* 

اعر ال مري عبد القادر من اسطنبول اإىل حليلته  ) زوجته لةلهذه القصيدة الغزلية،بعث هبا الش 

ا أ شواقه وحنينه ،وما اكن خياجل صدره وهو يسعى من أ جل احلصول خرية ( يف مدينة بروسة ،يبهث 

قامة يف دمشق، اكن  ال مري يوهما قد ود ع احلرب  عىل الإذن من الس   يك لالنتقال اإىل الإ لطان الرت 

مارته ،مرغام مكرها ،فقد أ بطاهل ورجاهل ،وهو يقارع ال عداء  وترك بالده بعيدة جرحية ،ترك موطن اإ

 
 وما بعدها  98د.عمر بن قينة: المصدر السابق، ص:(     (45
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هداء  ،وختىل  عنه حلفاؤه وبعض قادته،وخانه ذوو القرىب وأ صبحت "زماةل" ال مري تعج  بأ رامل الش 

وأ طفاهلم ويه أ مانه كبرية يف عنقه ، وأ حتار أ يستسمل ليوفر هلم عيشا كرميا ورشفا مصاان ؟أ م يغادر 

ر س يؤدي حامت وهو يدرك جيدا أ ن    اإىل اكرثة وهناية أ شد  قتامة مثل هذا الت رصف ما هو اإل هتو 

ا أ ن   م  ، فاإ وسوادا، وهو ما وعاه ال مري وتدب ره مؤمنا بأ ن ه أ مام اختيارين ل اثلث هلام أ حالهام مر 

ل.                                                                            يستسمل وبرشوط مرش          فة ،أ و ينتحر ومن معه فاختار ال و 

ل ما يبدأ   -* ن القصيدة شعرا غزليا عىل منوال ما اكن عليه الغزل العذري العفيف قدميا،وأ و  تتضم 

اعر به قصيدته،هو توجيه خطابه اإىل "أ م  البنني" زوجته احلبيبة خرية اليت خل   فها بعيدة موجعة الش 

لهي ة شوقه اإ رب،فيصف لها شد  ا ووطأ ة افتقادها عليه،ولو تعاين أ مل الفراق وتنتظر عودته بفارغ الص 

ب ابس مترار،حنيل،دامئ لهيا. الل   رأ ته ل شفقت عىل حاهل،ويقسم لها أ ن ه يتعذ  وعة،موجع القلب شوقا اإ

ل أ نواع املاكره،ول خياف أ سلحة -* اعر أ ن ه صرب عىل املصائب،وتم  وما يثري العجب دلى الش 

ن  اذلي عظم عليه شأ نه احلروب،يف أ شد  املعارك رضاوة،ول تزعزع أ مام هول اجل  يوش العظمية....واإ

ا مْذ اكن ايفعا  ذ مل يقدر عىل فراقها،فقد  تل كه حهب  ،اإ فهزمه وأ باكه،وجرح فؤاده  هو سلطان احلب 

وكهال ومل يزل،ل ن  قلبه مل حيب  غريها.                                                                         

هر ــ عىل عادة القداىم ـــ لعهل جيمعه هبا بعد هذا الفراق، مث يلجأ  الش   اعر اإىل خماطبة وتريج ادل 

ا أ لمه،وأ وجاعه،وأ حزانه ذا اقرتبت. فيبهث  ذا ابتعدت وجنته اإ  وأ تعابه،فهيي انره اإ

اعر:                                                                                  خصائص مدرسة الش   -* 

ويل) عراء القداىم46نظم ال مري عبد القادر قصيدته عىل حبر الط  وهو حبر حافل   ،(،مقتداي ابلش 

معيق،رحب ،طليق العنان،لطيف الن غم » فهو البحر املعتدل حق ا، ونغمه من  ابجلالل،رصني

ليك وأ نت ل تاكد تشعر به « )ا ة يف شعران العريب47لل طف حبيث خيلص اإ  ( وذلكل حيرض بقو 

 
الخليل بن أحمد الفراهيدي، في الحديث عن تعريف البحر الطويل في الشعر فهو أحد بحور الشعر التي وضعها (      (46

ن أربع مرات في كل شطر،  ووزن البحر  ان التفعيلتان تفعيلتين مختلفتين، وتتكرر هاتوهو من البحور المركبة المكّونة م
               هو: َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن، أّما ضابط البحر الطويل الذي يمكن حفظ البحر من خالله فهو :       

                                  طويٌل لُه بْين البُّحوِر فضائُل َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن َفُعْوُلْن َمَفْاِعْيُلْن                                          
 يبلغ عدد حروفه الثمانيةوقد  سمي الطويل بهذا االسم لمعنيين: أولهما ألنه أطول  بحور الشعر إذ ليس في الشعر ما 

 األوتاد تقع في أوائل أبياته, واألسباب بعد ذلك، ومعروف أن  واألربعين، التي يجمعها ثمانية وعشرون مقطعا، وثانيهما ـ أن
الوتد أطول من السبب، فسمي لذلك طويال، ألنه طال بتمام أجزائه.أنظر: التبريزي، كتاب الكافي في العروض والقوافي،  

 . 22ص،  3ط
 . 362،ص  2، ط1مجذوب عبد هللا الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج(  (47
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ل، يفيده طوهل زايدَة أ هبٍة وجالٍل «)»وهو من أ فضل البحور وأ جل    (48ها، فيه حالوة  وترس 

ة .حيث وجد ال مري فيه اس تجابة كبرية لرسد تفاصيل قص    ته الغزلية املثرية واملؤثر 

هر بعد فـراقَـنـاأ ل  هل  دعنا وادل  ـ فيجم            جيود ادل                                                            هر جيري اإىل الض 

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

                                  علن           فعـول/مفا عيلن/فعولن/مفاعيلـن                        فعولـن/مفا عيـلن/فعول/مفا

رد تفاعيهل مكو   يقاع متنامغ تط  نة موس يقى خارجية قواهما )وزن الطويل(     يكشف الت قطيع نظام اإ

ْي / ْددر ال املتحركة   0/0و )القافية ضر وي ادل  (  ابلإضافة اإىل موس يقى  فعلن( وأ يضا حرف الر  ابجلر 

أ خرى داخلية تتودلَّ بفضل انسجام احلروف واللكامت واجلُمل والعبارات، وهو ما ميس  جوهر 

ًة،ومن مث   ًة ورق ًة وعذوبًة وشد  عري ونوع مكوانته اللف ظية قو  كيب الش  تتجىل  طبيعة العالقة بني  الرت 

اعر وعلو  صوته كقوهل )ولست أ هاب البيض الل فظ ودللته ،فقد قوَي اللف ظُ يف مواطن ت وت ر الش 

فوف وصوهتا  لكن هذه الن ربة العالية رسعان ما تتغري    ( ّلك  ول القنا ( و)ول هالّن زحف الص 

                                 :ل اإىل خفوت أ ثناء  شعور ال مري ابلهنزامية أ مام سلطان احلب  يف مثل قوهللتتحو  

ة الوْجد( ومثل صبابيت )لو رأ يت   :                                                         لهان عليك ال مُر من شد 

                                                      ( وأ شكوك ما قد نلت من أ مل(و))وقد هالّن بل قد أ فاض مدامعي

اعر يف علو  ويف اخنفاض تاش يا مع  حالته الن فس ية .                                                                                           فلغة الش 

ه اإىل أ م  البنني زوجته لةل خرية(     -* مجع ال مري يف قصيدته بني غرض الغزل والن سيب )املوج 

م( وبني غرض ال هر،وغدر ال اي  كوى) شاك تقل بات ادل  فخر)حني أ شار اإىل جشاعته يف وغرض الش 

احلروب وصربه عىل ال هوال و املاكره،وعدم خوفه من مواهجة املوت...( وهو بذكل يقدل  القداىم.                         

م املتقل بة ،وهذا ما تأ ث ر به ال مري يف  -* اي  هر،وتوجيه الل وم لل  عراء القدايم معاتبة ادل  من عادة الش 

هر..(.                                                                                 قوهل) أ ل هل جي ود ادل 

اث وحفظه  -* عرية دلى ال مري لغة تراثية أ صيةل، انبعة من تكوينه ال صويل ومعارشته للرت  الل غة الش 

ى يف القاموس املفردايت  لشعر القداىم،وميكن بيان ذكل يف حقلني ابرزين: حقل الغزل ،ويتبد 

انر،اقرتابك  فؤادي،فراقك ايل)صبابيت،الوجد،الن وى،أ حنهل،لوعة،اجلوى،اجلواحن، مدامعي،أ ضىنالت  

ا احلقل الث   اةل عىل هذا خدلي...(  وأ م  اين، فبوصفه رجل س ياسة وحرب، فقد همينت ال لفاظ ادل 

،ال ثقال،البيض،القنا،الهام،،الغمد، زحف الصفوف،..(                                      احلقل) هالّن، كرهية، جتل 

 
 64لحمزاوي، محاضرات في العروض والقافية:موسيقى الشعر،ص( عالء إسماعيل ا    (48
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ور اعر ابلبيان والبديع فقد اكنت القصيدة حافةل ابلص  قليد اهامتم الش  ومن خصائص احملافظة والت  -*

بهاملس تلهمة من حميط الش   الن وى،حيث ش ب ه الن وى وهو امس معىن  عر القدمي ومن ذكل قوهل) عذ 

به( عىل سبيل باكئن يح مدرك يقوم  بفعل الت عذيب، وحذفه وأ بقى عىل لزمة  من لوازمه) عذ 

الاس تعارة املكنية. ومثلها أ حنهل،وقوهل)انر اجلوى يف وقد: فهيي كناية عن أ مل الفراق( وقوهل:أ ثقال 

: فهيي كناية عن الكرثة( وقوهل) ول هالّن زحف الص   جتل   جاعة( وقوهل: عن العد  فوف:كناية عن الش 

(.وقوهل:قليب خيل  أ فاض م من سعاد ومن هند:كناية عن   دامعي و أ ضىن فؤادي:كناية عن احلب 

فل: كناية عن هول املعركة( كام وظف البديع يف مثل قوهل)  العفاف( وقوهل )يوم يشيب فيه الط 

فراقك انر/اقرتابك من خدلي(فهيي مقابةل.و قوهل)فراقنا/ جيمعنا:طباق( وقوهل)كهال/ ايفعا.طباق..(  

اعر اإىل اعامتد ال سلوب اخلربي وس يةل للت عاطي مع حيثيات أ  -* ا ال ساليب، فقد جنح الش  م 

الوصف لل زمة الن فس ية  اليت طالته ،وما جلبه هل الفراق من أ رضار ابدية كنحول جسمه،وأ خرى 

خفية أ خنرت جواحنه، وحطمت همجته ،وليس هذا فقط جمال الإخبار ،ولكن ه  أ ىت عىل تعداد 

قه العسكري احلريب،أ ما ال ساليب الإنشائية مفهنا )القسم:وحق  هللا( نعوت كثري  ة يف جمال تفو 

هر ،وغرضه الت مّن،   و)الت عجب:ومن جعب صربي!( و) الاس تفهام بعد التنبيه:أ ل هل جيود ادل 

اعر يتوق اإىل اللقاء مبحبوبته.                                                                                          فالش 

وجة ، وقرص شعره علهيا دون غريها،  -* ل ابلز  ومن خصائصه أ ن ه اس تطاع أ ن يبلور فكرة الت غز 

عر الغزيل القدمي.  خبالف الش 

 نص  للتطبيق:                                                                                               -*

اعر شالك ومضموان.  خل ص مضامني القصيدة ،مث  قف عىل خصائص  الش 

 ومن فوق السامك لنا رجالُ       لنا يف لك مكرمة جمال

 وخضنا أ حبرًا ولها زجال           ركبنا للماكرم لك هول

ذا عهنا تواىن الغري جعزاً   فنحن الراحلون لها العجال     اإ

قها الفعالوأ           رفعنا ثوبنا عن لك لؤمٍ   قوايل تصد 

 لاكن لنا عىل الظامإ احامتل  ولو ندري مباء املزن يزري

 ومن قبل السؤال لنا نوال السفهاء يوماً  وحنمل اإن جىن

 وما تبقى السامء ول اجلبال  ورثنا سؤددا للعرب يبقى

 ومنا فوق ذا طابت فعال   فباجلد  القدمي علت قريش

 ق الكتاب ول يزالذا نطب   واكن لنا دوام ادلهر ذكرٌ 



47 

 

 رجاٌل للرجال مُه الرجال     عرصٍ  ومن ا مل يزل يف لك  

 حامة ادلين دأ هبم النضال        هلم هٌم مست فوَق الرثاي

 ويصدق اإن حكت مهنا املقال      سلوا ختربمك عنا فرنسا

 به افتخر الزمان ول يزال    فمك يل فهيم من يوم حرب

 احملارضة الت اسعة 

صايف :   اعر: معروف الر   1945-1875الش 

 العنوان:ال رمةل املرضعة: 

 لَقريهتا لَْيتَّنر َما كنت َألْقَاَها           تيْشر َوقَْد َأثْقََل الإْمالق َمْمشاَها

ْمع تَْذررفه يف اخلَد ر َعْينَاَها يٌَة                 َوادلَّ رْجل َحافر ٌَّة والر   َأثَْواهبَا َرث

ْن جوعٍ حَميَّاَهابََكْت  عهَا    َواْصَفرَّ اَكلَوْرسر مر ْت َمَدامر َن الَفْقرر فَامْحَرَّ  مر

لفْقرر َأْشقَاَها هر ابر ْن بَْعدر ْهر مر دَها      فَادلَّ هيَا َو يْسعر مر  َماَت اذلي اَكَن حَيْ

لَهَا  َوالغَمُّ َأْضنَاَها املَْوت َأفَْجَعهَا َوالَفْقر َأْوَجَعَها                 َوالهَمُّ َأحْنَ

آَها                                        آه َمْقروٌن برَمْرأ          فََمْنَظر احلْزنر َمْشهوٌد برَمْنَظررَها            َوالبْؤس َمْرأ

لُ  مر ى َولريَدهَتَا     تَْميشر َوَتْ ليرُْسَ ُيْمنَاَهـا   ابر ْدرر َمْدُعوَمًا بر اًل عىََل الصَّ  مَحْ

ٌج َوَمْطَواَهـا َها مَسْ قَـٍة             يف الَعنْير َمنرَْشُ َطهْتَا برأَْهـَداٍم ُمَمزَّ  قَْد قَمَّ

اَيَهـا يَعَة َواْرمَحّْنر َواإ ضر ي الرَّ ْك براَل لنََبٍ           َهذر ، ل ترَْتُ  تَُقوُل اَي َرب ر

هيَا َوقَْد َذبُلَْت    َكَزْهَرةر  يليَتر فر ْوضر فَْقُد الغَْيثر َأْظَماَهـااَي َرب ر َما حر   الرَّ

لُيمْتر ثَنَّاَهـا َهـا ابر ر لَفْقرر َواَحـَدًة                َوَمـْوُت َوادلر يبهَُتَا ابر  اَكنَْت ُمصر

يضر برـهر هللاَ  ي الآَن َأْسرَتْ ُرَها َما يف يَدر  َهْل تَْسَمُح اُلْخُت يلر َأين ر ُأَشاطر

ًَا ُكنْـُت َأْستَْبقري بَقَااَيَهـامُثَّ اْجَتَذبُْت لَهَا  لَْحَفيتر        َدَراهر ْن َجْيبر مر  مر

ْن َرَمااَيَهـا هَاَم َوقَلْيبر مر ي الس ر َفـًة         تَْرمر  فَأَْرَسلَْت نَْظَرًة َرْعَشـاَء َراجر

اقر  ْن َأمْعَ هَـا       اَكلنَّارر تَْصَعُد مر ر ْن َجَواحنر   َأْحَشاَهـاَوَأْخَرَجْت َزفََراٍت مر

ي ررقٍَّة َواَهـا ْن ذر َ مر ثْكلر يَـٌة         َواَهًا لرمر  َوَأهْجََشْت مُثَّ قَالَْت َويْهَ اَبكر

َك يلر َما اَتَه يف فَلََواتر الَفْقرر َمْن اَتَهـا س ر ثُْل حر سٌّ مر  لَْو ََعَّ يف النَّاسر حر
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نَْصاٌف 
ِ
ٌة        لَْم تَْشُك َأْرَمةَلٌ َضْناَكً برُدنَْياَهـاَأْو اَكَن يف النَّاسر ا  َوَمْرمَحَ

َفى عىََل اَلْحَراَر فَْحَواَهـا ْئُت َأْذُكُرَها    َولَيَْس خَيْ اَكيَُة َحاٍل جر ي حر  َهذر

ملَالر َواَساَهـا ) ُف النَّاسر َمْن ابر  (  49َأْوىَل اَلاَنمر برَعْطفر النَّاسر َأْرَملَـٌة    َوَأرْشَ

صايف  واحد من أ شهر الش   -* عراء والكت اب العرب اذلين شاركوا يف ترس يخ قواعد الفكر معروف الر 

عر، والل غة، وال دب ، وقد  راًث عظاميً تنو ع بني الن رث، والش  احلضاري  احلديث، حيث ترك وراءه اإ

ره اليت وصف به من خالل أ شعاْن يقود راية الإصالح والت جديد أ ه هل هذا ليكون مضن خري مَ 

مظاهر احلياة اليت عاشها شعبه، وبرع يف نقل ال حداث اليت مر  هبا عرصه، اجامتعي ا وس ياس ي ا،  

 ( 50وأ ظهر اهامتما ابلقوايف املوس يقي ة وبصياغة ال لفاظ.)

صايف عام  اعر معروف الر  صافة، وتلق ى دروسه الابتدائي ة يف 1875ُودل الش  م ببغداد مبنطقة الر 

مة محمود شلكي ال لويس، وأ تقن الل  الكتات  ش يدية، مث  التحق بدروس العال  غة يب، واملدرسة الر 

ة مدارس عراقي ة. العربي ة، معل مدر سا لل    غة العربي ة يف عد 

م توىل  اإصدار جريدة 1923عريب، ويف عام مجة والت  ئيس للجنة الرت  صايف منصب انئب الر  تقدل  الر   

ليه منصب املفتش العام يف املعارف، وأ صبح مدرسًا للغة العربي ة "ال مل" اليومي ة،مث   أُ  س ند اإ

وأآداهبا يف دار املعلمني، مث  انتقل لرئاسة جلنة الإصالحات العلمي ة،مث  انُتخب عضوًا يف جملس 

 (، 51م) 1945صايف يف مسقط رأ سه يف بغداد عام واب العرايق  مخس مراٍت، وقد تويف  الر  الن  

وقبل وفاته كتب وصي ته اليت قال فهيا: "لك ما كتبته من نظٍم ونرٍث مل أ جعل هديف منه منفعيت  

ن ام قصدت به منفعة اجملمتع" ) خصي ة واإ  ( 52الش 

عر اإل وتناوهل؛ فنظم يف املدح،   ذ مل يرتك غرضًا من أ غراض الش  صايف شهرة واسعة، اإ اكتسب الر 

ر برباعة مشاهد اثء، والغزل، والهجاوالفخر، والر   ء... فأ جاد املواضيع الس ياس ي ة والاجامتعي ة، وصو 

غيري، ونبذ اجلهل، ونرش العمل، ومنارصة قضااي املرأ ة، والقضاء الشقاء والبؤس والفقر، فنادى ابلت  

 
، اّطلع عليه  /https://www.hindawi.org(، "ديوان معروف الرَّصافي"، 2014مصطفى الغالييني ) (  (49

      .. بتصّرف28.8.2020بتاريخ
محمد شيخة، خطاب الواقعية ومقومات الفكر الحضاري في شعر معروف الرصافي، الجزائر: جامعة حمة  (    (50

 . بتصّرف64-63لوادي، صفحة   -لخضر
                                                               . بتصّرف.                   17محمد الباوي ،عمالقة األدب العربي المعاصر، دار األرقم، مصر القاهرة، صفحة  ( (51
  8،2013، المجلد 38ساجدة خلف "اللغة الشعرية لدى معروف الرصافي وأثر اإليقاع فيها "، سرمرى، العدد (     (52

 . بتصّرف 127صفحة 
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ب الط   نصاف الطبقة البائسة) بقي والظ  عىل التعص                                         (                                              53مل، واإ

دت املظاهر ال سلوبية ) -* صايف يف شعره، وفامي ييل عرض لبعٍض مهنا: 54تعد  ( اليت اس تخدهما الر 

آٍس، منحت الش  -* عري ة لتصوير الواقع وما حيدث فيه من مأ وايئ تناول القصة الش  عر القصيص أ و الر 

صايف الفرصة بأ ن يصبح  ، فاكن دوره الإصاليح  كشاعٍر ل هذه اخلطوة للر  رائدًا لهذا المنط ال ديب 

: قصيدة "الفقر والس   عر القصيص  ، ومن هذا الش  قام"، يقل  ماكنًة عن دور املُصلح الاجامتعي 

                                                                ادقة.                        و"املطلقة"، و"اليتمي يف العيد"، وقد امتازت هذه القصص ابحلبكة الفني ة، والعاطفة الص  

هةل، فلغته الش  اس تخدام ال لفاظ والرت   -* بعيد مفردات  عري ة سهوةل بساطة  تش به اإىل حٍد  اكيب الس 

.                                                                                    اخلرب الص                     حفي 

صايف شاعر الاجامتع واملفك ر بدور املصلح الاجامتعي يف اجملمتع اذلي عاش فيه؛ انقدًا  -* الر 

ه مبتكر حافة العربي ة اإىل أ ن  روف احلياتية احمليطة به، وداعيًا اإىل اإصالهحا، وقد أ شارت الص  للظ  

، وذكل بعد نرش ديوانه ال و  الش   صايف الاجامتعي ما ييل:  ل، ومن مالمحعر الاجامتعي  شعر الر 

صايف، حيث اندى يف أ شعاره  املرأ ة حظيت املرأ ة بصورها اخملتلفة بنظرة الاحرتام والت قدير دلى الر 

جل يف اجملمتع. اإىل رضورة رفع شأ هنا وماكنهتا؛ ابعتبارها الن   ة أ عامل صف املمكل للر  صايف عد  ترك الر 

ا أ ن يغىش البالد سعودها() أ اي سائاًل عنَّا  من ضياء () أ م  مهنا دواوينه: )أ مق يف ال رض رصحًا 

هُر بنيَّ يف  هنا ( )ادل  مع عيّن وتسكب() اإايك والبرصَّة املُضىن توطُّ ن نا( )اإىل مك تصب ادل  ببغداَد اإ

                       كتابر شهادٍة( ) أ رى عيش نا تأ ىب املنون امتداده(                                          

جن يف وهل أ عامل أ خرى كثرية مهنا:كتاب احلرية يف س ياسة املس تعمرين. كيف حنن يف العراق؟ الس  

يطان والطليان. يوم س نغافورة. حنن  ة العربية يف ماضهيا وابقهيا. أ نشودة احلرب. الش   بغداد. ال م  

وح واجلسد. ما وراء القرب. واملس تعصم. بني الر  واحلاةل العاملية. عىل ابب جسن أ يب العالء. هولكو 

ة. حمارضات يف ال دب العريب. فاسق ال رض. كتاب الش   خصية احملمدية. يوم الفلوجة. احلق  والقو 

 مراء أ و جاهل يدعي العمل. الوطن واجلهاد.

 
ابن رشد،    -كلية التربية -: جامعة بغداد 2007، ظاهرة التمرد في أدبي الرصافي والزهاوي ، العراقسفانة سلوم(     (53

                                    152-151صفحة 
معروف الرصافي "،   -"األدب العصري في العراق العربي: القسم االول )المنظوم( (     (54

https://www.hindawi.org/ 2020-7-18بتاريخ ، اّطلع عليه  . 
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مبىن هذه القصيدة  نص  شعري  قصصيي  معودي  حمافظ،ينتظم وفق نظام القداىم  -*القصيدة:   -* 

اعر،وحاورها حول أ زمهتا  ة أ رمةل مرضعة التقى معها الش  ومعىن. تس هتدف يف مضاميهنا رسد قص 

 ومعاانهتا. 

مهتا الإحسان اإىل الفقراء ومواساة  عر الهادف اإىل ترس يخ القمي ال خالقية ويف مقد  وتندرج مضن الش 

 مح والت اكفل الاجامتعي .ال يتام وتفرجي كرهبم،مادايومعنواي،تمنيًة لروح  الت ضامن والت ال

ة،  ابع الاجامتعي، تتوف ر فهيا مراحل القص  عر القصصيي ذي الط  وعليه فالقصيدة تصن ف مضن الش 

 ...  وبعض عنارصها،من خشصيات وأ حداث  وعقدة وحل 

زق، ويه ل تكل املال لرشاء  فقد تأ ز مت وضعية  ال رمةل بعد فقدان زوهجا،وعدمت مصدر الر 

ة اجلوع، ول ميكهنا رشاء مالبس تكسوها هبا بدل تكل املالبس قوت لها، ول  لبنهتا الباكية من شد 

عرية،وعنرصا حماورا  ة الش  اعر ليتدخ ل بوصفه طرفا يف معادةل القص  قة،وهنا يأ يت دور الش  البالية املمز 

    هوم الت اكفل الاجامتعيفعلية ملف لل رمةل،ومنقذا للموقف ابقرتاحه احلل  املمتث ل يف اإعطاهئا املال ترمجة 

مضامني القصيدة:                                                                                            -*

اعر مع ال رمةل املرضعة،ووصفه لوضعها املزري،وفقرها -* لتقاء الش  فقة  اإ املدقع،وحالهتا املثرية للش 

 قها.           دلرجة أ ن ه تىن  لو مْل يل 

ة، من خالل   -* ل حياهتا اإىل بؤس ومأ ساة مس متر  اعر اإىل تأ ثري موت زوهجا علهيا،وتو  ض الش  يتعر 

ن  أ ثواهبا بلرَيْت واهرتأ ت عىل بدهنا. هر علهيا،حّت  اإ  قسوة ادل 

خراهجا من أ زمهتا.                  -* عانهتا واإ ب مهنا لإ اعر مع ال رمةل، والتقر                              حوار الش 

جيابيا وقبول الإعانة املادية لتفرجي كربهتا. -* اعر اإ  جتاوب ال رمةل مع الش 

اعر وشكرها هل.  -*  اس تحسان ال رمةل املوقف الاجيايب الن بيل من الش 

 ما يه خصائص الشاعر؟: -*

آماهل...والالزتام لآ  ث بلسان جيهل،واملمث لالاهامتم بقضااي اجملمتع ،فقد اكن املتحد   -* ماهل،واملعرب  عن أ

عوب،وقد جتىل  هذا الالزتام يف تفاعهل الاجيايب مع قضية ال رمةل،  ابملواقف املساندة لنضال الش 

ووقوفه اإىل جانهبا يف حمنهتا.                                                                                 

هاختيار الل  -* هوةل مرتبطة بطبيعة املواضيع غة الس  ةل البس يطة واملعىن الواحض. ولعل  هذه الس 

املعاجلة،فهيي ل تتاج اإىل تعقيد .                                                                           

نات البدي هل قدرة بالغية فائقة،وسعة خيال جتل  -* ور البيانية واحملس   عية مثل قوهل ت يف كرثة الص 

ت عيناها: كناية عن الباكء( وقوهل )اصفر  اكلورس:تشبيه(   )أ ثواهبا رث ة:كناية عن الفقر.(وقوهل )امحر 
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وقوهل)مات اذلي اكن يأ وهيا: كناية عن ال ب( وقوهل)مق طهتا بأ ثواب ممزقة:كناية عن الفقر( وقوهل 

فةل ذبلت:اس تعارةمكنية،حيث ش   وض:تشبيه(وقوهل)الط  فةل بنبات)زهرة( يذبل )كزهر الر  به الط 

قوهل)لقيهتا/ ما كنت  وحذفه وأ بقى عىل صفة يذبل فهيي اس تعارة مكنية(. ومن احملسات

أ لقاها،طباق( وقوهل)تيش/أ ثقل ممشاها، طباق( وقوهل يسعدها أ شقاها( وقوهل)أ جفعها/أ وجعها 

                                     جناس( وقوهل)يرساها/ ميناها،طباق( وقوهل)واحدة/ ثناها،طباق(..        

صايف ترايث الت   -* كوين ،يغرف من معني الل غة ال صيةل ، ذات املفردات القدمية مثل ) الإمالق، الر 

  رثة،اكلورس،أ ضناها،مسج، مطواها،فلوات..( دليل عىل تأ ثره ابلقداىم.                                                               

 احلفاظ عىل نظام القصيدة العربية القدمية .وزان وقافية ورواي: -*

                                                لَقريـــتــهَـا لَْيـتَـنـري َمـا كنت َألـــْـقَاَها           تيْشر َوقَْد َأثْـقَـَل الإْمـالق َمْمشاَها                  

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

متفَـعلن/ فاعلن/  مس تفعلن/فْعلن           مس تفعلن/ فاعلن/مس تفعلن/فْعلن                              

ن  البس يط دليه يبسط ال مل.   اإ

اعر قصيدته عىل حبر البس يط جم ت قصيدته حلنا موس يقيا حزينا  صاغ الش  عراء ،فتبد  اراي قداىم الش 

رة يف نغم مثري للعاطفة .فالبس يط حبر جيمل لهذا الغرض  ماثال يف تفاعيل )مس تفعلن فاعلن (مكر 

عبة.                                                              ويس توعب مثل هذه الت جارب الص 

اعر من هجة ف 0/0شاها / :القافية ْعلن(  وجعل الهاء املفتوحة حرفا رواي مفتوحا موافقا لآهات الش 

 ،وأ نني ورصاخ ال رمةل  من هجة أ خرى.                                     
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عراء أ محد شويق    1932-1868احملارضة العارشة: أ مري الش 

 تليل قصيدة : غربة وحنني  ل محد شويق 

عراء أ محد شويق ابلقاهرة يف ودل أ مري  -* م ،ل رسة خمتلطة الن سب 1868من أ كتوبر س نة   16الش 

ه يواننية . ه تركية ، وجدته ل بيه رشكس ية ،وجدته ل م  ( ونشأ   شويق يف 55) فأ بوه كردي ال صل ،وأ م 

ة بقرص خديوي مرص ، ُأحلق يف طفولته ابلُكتَّاب وقد دخل بيئة أ رس تقراطية مرتفة لها صةل قوي  

ملدرسة يف سن  مبكرة )أ ربع س نوات( تلقى تعلميه ابلقاهرة ، مث  انتقل اإىل املدارس الابتدائية ا

ل اإىل قسم  ُأحلق مبدرسة احلقوق ، مث تو    1885انوي س نة انوية ابلقاهرة ، وملا أ مت تعلميه الث  والث  

غة عمق يف الل  والت  وق،اإىل فرنسا ملتابعة دراسة احلق مجة هبا . وأ رسهل اخلديوي توفيق يف بعثةالرت  

جوال يف فرنسا  مجة ، فأ مكل دراس ته يف أ ربع س نوات ، وهيئت هل فرص الت  الفرنس ية ، وشؤون الرت  

دد عىل مسارح ابريس ، والوقوف عىل حياهتا ال دبية ـــ ويه همد الالكس يكية يوهما ــ ومل ا ، والرت  

ل  أ ن ه عندما قامت ا –عاد صار شاعر اخلديوي والقرص  م نفي 1914حلرب العاملية ال وىل س نة اإ

س بانيا س نة  اين اذلي عزهل الإجنلزي ؛ لتأ ييده تركيا ل من اخلديو عباس حلمي الث  م بتدخ   1915اإىل اإ

مه .. وبعد احلرب عاد اإىل مرص س نة  عب وصار لسان العروبة م ، فات   1920ضد  صل ابلش 

عر س نة  عراء أ قمي هل حفل تكرمي عظمي ، وفيه ابيعه الش  حيث  -م 1927والإسالم وبويع أ مرًيا للش 

مارة الش   براهمي هذه املبايعة قائاًل : ابإ  عر ، وأ علن حافظ اإ

                                              ق قد ابيعت معي.أ مري القوايف قد أ تيت مبايعا وهذي وفود الرش  

آثـــــار أ دبية غزيرة: ديوانهل  ل مرة س نة وقيات : " يف أ  الش   أ ربعة أ جزاء " .وقد طبع ديوانه ل و 

وقيات اجملهوةل : ويه مجموعة شعرية ، مجعها ودرسها م ،و الش  1927م ، وأ عاد طبعه س نة 1898

 "1932-29عرية : " وضعت بني املرسحيات الش   و اعر.ادلكتور محمد صربي ونرشها بعد وفاة الش  

امللهاة : الست هدى و جمنون ليىل. –عنرتة - الكبريعيل بك  –مقبزي  –املأآيس : مرص لكيوابترا  -

 و ديوان " دول العرب وعظامء الإسالم " ويه قصيدة طويةل ، نظمها يف ال ندلس .

 
،  1( محمد  عبد المنعم خفاجي،مدارس الشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،ط     (55

 31ص2004
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هب( : كتاب )أ سواق اذل   وهلمن رواايته: عذراء الهند .و ومن الآاثر الن رثية: مرسحية أ مرية ال ندلس.

 (56..) 1932وعات ، مجعت عام وهو مجموعة مقالت اجامتعية يف خمتلف املوض

 

:                                                                                                         املناس بة -* 

وقد اكنت عاطفة احلنني اذلي دام مخسة أ عوام يف اس بانيا،كتب شويق هذه القصيدة يف منفاه 

وق جتذبه اإىل أ رض  الوطن، وهو  يتجر ع مرارة املنفى، حيث فقد خالنه وأ صدقاءه ومعجبيه، والش 

 ذلكل عارضوابتعد عن ال ضواء، وأ صيب بأ زمة نفس ية، وس يطر عليه جو  الاكتئاب والقنوط .

اعر البحرتي يف س ينيته)  ( فيبدأ  ابلإشارة اإىل ذكرايته وحنينه اإىل صباه وسابق 57الش 

عراء القداىم.عهده،فيخاطب صاحبيه عىل شألكة ال   ش 

ارر َواللَيلر يُنيس َم ُأنيس           ارخترالُف الهنَّ با َوَأاي  ر َ الص   ُاذُكرا يلر

رَص َهل َسال القَلُب َعهنا  َأو َأسا ُجرَحُه الَزماَن املَُؤيس     َوَسال مر

تر اللَيايل عَلَيهر   َرقَّ َوالَعهُد يف اللَيايل تُقَيس                  لُكَّام َمرَّ

ُر َرنَّت ذا الَبواخر
ِ
َل اللَيلر َأو َعَوت بَعَد َجرسر أ          ُمس تَطاٌر ا  وَّ

بنََة المَي ر ما َأبوكر خَبيلٌ   ما هَلُ مولَعًا برَمنعٍ َوَحبسر                  اي ار

ر ادَلوُح  نسر             َأحراٌم عىَل باَلبرهلر ن لُك ر جر  َحالٌل لرلَطرير مر

رَجٌل َوقَ  اعٌ نَفيس مر ام يف ادُلموعر سريي َوَأريس          ليب رشر ر  هبر

جَعيل َوهَجكر الَفناَر َوَمجراكر   يََد الثَغرر بنََي َرمٍل َوَمكسر       َوار

خلدُلر َعنهُ  لُت ابر لَيهر يف اخلدُلر نَفيس       َوَطّن لَو ُشغر
ِ
 انَزَعتّن ا

 
 468،69(  صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث،ص    (56
الخليفة العباسي المتوكل،وكان البحتري هو الشاعر المقرب للخليفة العباسي  سينية البحتري  قالها بعد مقتل (     (57

المتوكل، فلما ُقتل حزن عليه كثيرا ورثاه بهذه السينية ، إضافة إلى أّنه رغب في الترويح عن نفسه لما أصابه من هّم وغمًّ  
 رائًعا،حيث يقول:فذهب إلى المدائن عاصمة بالد الفرس، ووقف أمام اإليوان يصفه وصًفا حسًيا 

                           َوَتَرّفعُت عن َجدا كّل ِجْبِس                                                        ُصْنُت َنْفِسي َعّما ُيَدّنس نفسي
 ويقال إّن البحتري أيضا قد استلهم قصيدته من رثاء الخنساء ألخيها :

ُقني الَتَذكُُّر حيَن أُ   َفُأصِبُح َقد ُبليُت ِبَفرِط ُنكسِ      مسيُيَؤرِّ
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ب َعن ُجفوين ) خَشُصُه ساعًَة وَ    َشهرَد اَلَلُ لَم يَغر يس   (58لَم خَيُل حر

اث وتيينه : -*  أ هي ة املعارضات يف بعث الرت 

اث ،فقصائد   عرية تفيد أ حصاهبا كام تفيد من عارضومه،فهيي تعمل عىل تيني الرت  املعارضات الش 

بداعيا مد  جسور الت واصل بني  البارودي وشويق وال مري عبد القادر ومن جارامه تث ل اجنازا اإ

عري يف  ب املسافة بني ال جيال،ومن هنا يربز دور هذا الن وع الش  حياءحارضمه وماضهيم،وقر   اإ

اث  يكون قد وصل جتربته  مبعني لينضب من القدرة الرت   اعر ابس تغالهل للرت  ن  الش  اث،حيث»اإ

ا من القداسة يف نفوس اثية تكتسب لواان خاص  اث، ذكل أ ن املعطيات الرت  حياء الرت  ة ملا   عىل اإ ال م 

ة « ) اث من حضور يح  ولو دامئ يف وجدان ال م   ( 59للرت 

ن نا حني نقرأ   نونية شويق)  (،و اإن اكنت ل تصب  يف  61( ترض أ مامنا ماثةل  قصيدة ابن زيدون)60اإ

ة ما حيدثه تعاقب قوافهيا )الن وانت( من نغم ،  اننة،و خاص  هتا وموضوعها، وموس يقاها امجليةل الر  بقص 

اثية املمتث ةل يف ابن زيدون وحاكية حب ه عدا اس تحضاران خصية الرت  دة، مم ا جيعلنا نعزت هبذا  للش  لول 

اث اذلي أ حيته معارضة شويق لينا جتربته من خاللها. الرت   فنقل اإ

اث و ابل خص  البارودي » منح لك    اإن تكل املعارضات اليت قام هبا الإحيائيون وتعبريمه عن الرت 

 ( 62ديدية جاءت بعده القاعدة الوطيدة اليت ترتكز علهيا «)جت حركة

ن تعاقب  الش  يبدأ  أ مري -* عراء الن ص حبمكة صادقة خماطبًا صاحبيه عىل عادة القدماء فيقول هلام : اإ

كرايت امجليةل ، ذلا أ رجو منكام )صاحبيه( أ ن تعيدا  ال ايم يُنىْسر الإنسان ال حداث املاضية و اذل 

عادة اليت عش هتا يف مرص . م الس  با وأ اي   عيل مسامعي  ذكرايت الص 

ائعة اليت مازالت محموةل و أ ن يعيدا عىل مس باب الر  امعه و صف تكل الفرتة العزيزة عليه، فرتة الش  

اكرة بصورها ماثةل بفضاءاهتا أ مام عينيه ل تريد أ ن تفارق خميلته .  يف اذل 

 
 46،ص2( أحمد شوقي،ديوان الشوقيات،ج      (58
 .  16،ص  1997الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، القاهرة ،  استدعاء( علي عشري زايد ،    (59
 623الى   619من ، 1الشوقيات مج ديوان  ( نونية شوقي:    (60
                     يا نائح الّطلح أشباه عوادينا           نشجى لواديك أم نأسى لوادينا                                                            

                     ماذا تقّص علينا غير أّن يدا       قّصت جناحك جالت في حواشينا                                                  
 رمى بنا البين أيكا غير سامرنا         أخا الغريب وظاّل غير نادينا   

 ( نونبة ابن زيدون: أضحى التنائي بديال عن تدانينا  وناب عن طيب لقيانا تجافينا     (61
 65المعاصر،ص( علي عشري زايد ، إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي     (62
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ة خاطفة خمتلسة من -*  ا حلظة نوم قصرية أ و ذل  قيق العابر، أ و ك هن  ا الن س مي الر  لقد مضت رسيعة ك هن 

من .  الز 

ا؟! وهل يقدر -* اعر عىل رفيقيه )املتخيلني( أ ن يسأ ل مرص: هل نس هيا قلبه املتمي  حبهب  مث  يشري الش 

آملها الن في بعيدًا عن مرص ؟ مان أ ن يداوي جراح قلبه اليت أ  الز 

مغ من أ ن  تعاقب الل يايل عىل الإنسان جملبة للن س يان،وقد جيعل القلب قاس ًيا و تنس يه    -* وعىل الر 

ل  شوقًا و حب ًا وحنينًا ملرص .أ حبابه ل  أ ن شوقيا مل يزدد اإ  ، اإ

ل اللي ل أ و خروهجا قلقا مضطراب،خافق -* فقد ظل  يراقب صوت البواخر عند دخولها امليناء أ و 

 القلب، ياكد فؤاده يطري من بني جنبيه يود  أ ن يرحل معها اإىل أ رض الوطن . 

فينة مس تجداي -* عطفها وكرهما ،فهيي بنت المي ، البحر الكرمي البحر: ينتقل شويق اإىل خماطبة الس 

َ  يبخل عليه و يبقيه منفيا يف بالد الغربة وحيرمه من العودة اإىل بالده احلبية ؟!  فمَلر

رم ال وطان عىل أ بناهئا اخمللصني،ويبيحها للمحتل ني للغرابء -* مث يستنكر قسوة الاس تعامر اذلي حي ر

يور الغريبة  جر للك أ نواع الط  وح و الش  من لك  جنس لالس متتاع برثواهتا خبرياهتا، تامًا كام يباح ادل 

رم عىل بالبهل اليت تعيش فيه .     ، وحي ر

فينة اث -* م لها أ نفاسه خياطب شويق الس  ايها أ ن تمهل اإىل مرص،ويس تعد  بأ ن يقد  نية مس تعطفا اإ

ل   ه اإ امللهتبة وقودا لها، وقلبه اخلافق حبب  الوطن  رشاعا لها، ودموعه الغزيرة  حبرا تسري فيه،ول هيم 

أ ن تشق  عباب البحر جتاه الإسكندرية ، وأ ن ترسو  عىل رمالها حيث )الفنار،ومكس،والث غر...(  

يف..أ ماك  ن ذكرايته حيث اكن يقيض شهور الص 

ا" ل ميكن نس يان الوطن" -* حفب ه لوطنه الغايل ل يشغهل عنه شاغل همام  يرّس  شويق مبدأ   همم 

 اكن عظاميً حّت و لو اكن اخللود يف اجلن ة . 

اعر هللا أ ن صورة وطنه مل تغب عن عيونه حلظة، وأ ن  حب ه مل يفارق   -* يف ال خري يشهد الش 

وام .  روحه رمغ بعده عنه،فهو حارض يف قلبه عىل ادل 

 ما يه خصائص شويق ومالمح الإحياء والبعث عنده؟  -*

 بناء القصيدة دلى شويق يقوم عىل أ سس املدرسة الت باعية،الإحيائية  حيث جند فهيا :

كوى،الت   1 د املوضوعات ىف القصيدة الواحدة ) غرض الش   ..(. ابلوطن،غرض الوصف. غزل( تعد 

ليه  2 وي: ووحدة الوزن والقافية أ رفع ما يصل اإ ( تلزتم القصيدة وحدة الوزن و القافية ،وحرف الر 

اعر يف تعبريه املوس يقي اذلي يؤث ر به يف قلوب سامعيه وعقوهلم،مبا حيداثنه من تنغمي تّل  هل  الش 

عَ  ثنان يف أ ن  س ينية البحرتي ُأودر ا عظامي من أ رسار ال ذن،وتطرب هل الن فس. ول خيتلف اإ ت رس 
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ابقة ومل يزل،فهل ورثت س ينية شويق بعضا من  ارسني عرب العصور الس  يقاع مضرن لها اإجعاب ادل  الإ

ابقة؟                                                                                                 مالمح القصيدة الس 

ارر َواللَ  با َوَأيَـ اَم  ُأنيس                                      ارخترـالُف الهنَّ ر َ الص     يلر يُنس يُاذُكـرا يلر

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

                                                            فاعالتـن/متفـــعلن/فاعـالتن.                    /فـاعالتن/متفـعلن/ فاعالتن

فاعالتن( وهو أ خف  /مس تفعلن/القصيدة من حبر اخلفيف ،)اي خفيفا خف ت به احلراكت   فاعالتن

عر الغنايئ)  باعية،مس ي خفيفا خلف ته املتأ تية من كرثة أ س بابه،وهو من أ روع حبور الش   )63البحور الس  

ا واستنادا اإىل م  ا لطبيعة املوضوع املعاجل، وموات جد  ن ه مناسب جد  واصفات حبر اخلفيف ،فاإ

للت قاطع مع س ينية البحرتي اليت يعارضها ،ومن مث فهو سائٌر عىل خطاه،وحاٍذ حذوه.                           

ن  موس يقى القصيدة  مبس تويهيا  ول ن  القصيدة يغلب علهيا طابعها الوجداين ذي الن ربة احلزينة ،فاإ

اخيل واخلاريج اصطبغت بصبغة احلزن ولبست لبوس املناس بة املتأ ث رة مبفاهمي الن في وحرقة  ادل 

وق ويت  ،فاكن يلجأ  الغربة ،وأ مل احلنني،ووجع الش  ظهار اجلانب الص  يف مواضع كثرية يف القصيدة اإىل اإ

ة أ حياان وخفيفة أ حياان اخرى وذكل تبع عري وعاطفته بأ ساليب متباينة، قد تكون حاد  ا لنفسه الش 

اليت هتيج يف بعض املواقف املتوت رة،وهتدأ  يف مواضع  أ خرى فاترة.                                                   

كام أ ن  توزيع ال صوات املتشاهبة ـ املتقاربة خمرجا ــ  عىل مسافات متقاربة أ و متباعدة يعمل عىل 

يقاعي من ان اعرتفعيل ال داء الإ واملتلقي من  حية، ويربز جتاوب اجلانب الن فيس والانفعايل دلى الش 

 انحية أ خرى.                                       

خذ من ه كعادته يت  مالوة ( . ولكن   –( ميىض شوىق مع القدماء ىف بعض ال لفاظ مثل ) الَصبا   3

 غة .جديد ىف اس تعامل الل  القدمي منطلقا للت  

 صوير البياىن . سم أ سلوب شوىق ابلبيانية أ ي الاعامتد عىل الت  يت  (  4

ث عن الباخرة وحاورها،بوصفها وس يةل   5 ( ولعل  من مظاهر الت قليد اجملهتد فيه،أ ن  شوقيا تد 

اعر القدمي ،كفعل طرفة مع انقته،أ و حديث امرئ  توصهل اإىل مرص،ول فرق يف ذكل بينه وبني الش 

 .  القيس مع فرسه،أ و حماورة عنرتة لفرسه، فشويق بذكل حيافظ عىل تقاليد القصيدة العربية 

ق ( يوظف شويق معجام مفرداتيا يكرث فيه ذكر ال ماكن املرصية وهو يف منفاه وذكل بسبب تعل  6

اعر يف حاةل حنني اىل موطنه عني مشس( فالش   -مكس–رمل  -غرالث   -قلبه مبوطنه مثل ) الفنار

 
 . 161عر العربي.عروض الخليل دار الفكر اللبناني،صكتاب بحور الشّ  ( غازي يموت،    (63
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عراء القداىم غوفني  وتكل اللكامت خري دليل عىل تكل احلاةل،ويف ذكل أ يضا مماثةل تقليدية للش  الش 

 وى،توحض واملقراة....        هبمينة ال ماكن كفعل امرئ القيس بسقط الل  

:                                                                                         اخليال -* 

م أ نىس: يف هذا املطلع براعة ار والل  اختالف الهن   با وأ اي  ه بدأ  اس هتالل ؛ ل ن  يل ينىس اذكرا يل الص 

عىل املوضوع، و هو الغربة و احلنني اإىل الوطن،واجلو الن فيس احلزين لفراق هذا   حبمكة  تدل  

 الوطن .

نسان عاقل يُْسأ ل،وحذفه  -* سال مرص: اس تعارة مكنية مفادها الت شخيص،حيث ش به مرص ابإ

 وترك صفة يسأ ل عىل سبيل الاس تعارة املكنية. 

نسان يعقل و يُنَادى عليه،وحذفه وترك صفة ايبنة المي  :اس   -* فينة ابإ تعارة مكنية حيث ش به الس 

 الن داء عىل سبيل الاس تعارة املكنية،اليت تفيد الت شخيص. 

 فينة.ابنة المي : كناية عن موصوف وهو الس   -*

 أ بوك خبيل: كناية عن موصوف وهو البحر .    -*

نشايئ ممتث ل يف ال مر غ -* رضه الالامتس .                                               سال مرص: أ سلوب اإ

نشايئ ممتث ل يف الن داء .                                                                       -* ايبنة المي  :أ سلوب اإ

نشايئ ممتث ل يف الاس تفهام غرضه الت عجب. . -*  ماهل مولعًا مبنع وحبس؟ : أ سلوب اإ

نامغ املوس يقي العذب ق نوعا من الت  ومن قبيل الت ضاد املفيد يف تقابل املعاين،وظف شويق ما حيق   -*

 كام يظهر ذكل يف اللكامت الآتية : 

  -ابوك( ,) حرام -تقيس( , )ابنة -املؤيس( ) رق -اذكرا( , )جرحه  -اللليل( , )ينيس -)الهنار

                                                                  انزعتّن( .    -اريس( , )شغلت  -حالل( , )سريي

ة وطأ ة املنفى العاطفة:   - عورحبد  اعر عاطفة احلنني اىل أ رض الوطن،وتلكهالش  س يطرت عىل الش 

والاغرتاب ،وقد جتىل  هذا الإحساس خالل تكراره ل صوات تتناسب وما جيده من حزن وأ مل 

فريية" اليت تعطي نوعا من الت  صوات ،اكل   نامغ املوس يقي احلزين لحظ اللكامت الآتية : )ينيس، "الص 

با ،س نة، خلس، سال ،أ سا املؤيس.. ( ، عصفت، الص   الصبا، أ نيس، صفا، صورت، مس 

 شويق بني عوامل الت كوين ومالمح الت وجه : -*

رية ، فقد أ جاد العربية،وأ تقن اجمتعت يف تكوين شاعرية شويق وخشصيته ال دبية عنارص كث -*

كية . حيث احتكَّ ابحلضارة الغربية يف عقر دارها ، وهنل من ثقافهتا . الفرنس ية ، واكن يعرف الرت  

يخ حسني واس تفاد كثريا من ش يخه محمد البس يوين ،ومن كتاب )الوس يةل ال دبية( للش   
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عر اجليد للقدماء1889املرصفي)ت  ، ومناذج رائعة من شعر  ( ، وما حفظه من خمتارات الش 

 .البارودي

حياء الرتاث العريب والإساليم من الاطالع عىل عيون الش   -* عر العريب ، وتث ل مك نته حركة اإ

سج ، وجزاةل يف ة يف الن  ائعة ، وتكل خصائصه ، وصقل موهبته الفنية ؛ فاكتسب قو  مناذجه الر  

 ال سلوب .

رت هل املاكنة ين ال ثر الاجيايب يف بناء خشصيته ، ووف  ااس الث  اكن لصلته بأ رسة اخلديوي عب  -*

آفاق الن ظم ، وارتياد مواضيع جديدة للقول ، مهنا ، وتسني  الاجامتعية املرموقة . وفتحت هل أ

جنازات مرص احلضارية ؛ أ ي العام املرصي ، والإشادةياس ية للر  مواقفه الس    والانفعال بأ حداهثا  ابإ

 مبثل قوهل خماطبًا هلم :  اجلديدة ، فهيمت  ابلعامل

ًا واكتساابوامعـروا ال رض فلول سـعيمك أ مسـت يبـااب ها العامل أ فنـوا الــــــعمر كـدَّ ُـّ  أ ي

 حافة يف هنضة البالد ، قائاًل : ويش يد بدور الص  

ـحف مـان الص  آيـة هذا الز  آية وأ  للك زمـان مىض أ

ارسون أ ن  أ سلوب شويق يف الش   -* عر العريب القدمي ىل احتذاء قوالب الش  عر ،يقوم عحلظ ادل 

حياهئا ، كام فعل البارودي ، فكون بذكل أ سلوبه البياين ومعارضهتا ، وبعث الص   ياغة القدمية واإ

بك ، ة يف الس   عبري ، وقو  ة ، مع سالسة يف الت  وهو أ سلوب يقوم عىل اجلزاةل والقو   ،ال صيل

يقاع الش  والت   صوير ، وبراعته يف الوصف . مع الت   عىلعري ، جبانب قدرته العالية مكن من الإ

 (     64اسة .    ) اإحساس مرهف ، وعاطفة حس  

 ينية :عاطفته ادل   -*

ين فيه ومعق اإحساسه به ، فال تاكد ختلو قصيدة من ة أ ثر ادل  القارئ لشعر شويق يشعر بقو   -*

شارات واحضتلميحات دينية خمتلفة ،قصائده من   (65ة لقمي الإسالم وفضائهل .) واإ

ظهار صفات القدوة  اشة ، وهيمت  ادق ، والعاطفة اجلي  الص   وشعره الإساليم يفيض ابحلب   فهيا ابإ

 -سول ذكل ما جعهل يصوغ قصائده يف مدحي الر   … ولعل    هللا عليه وسمل  صىل   -ة ال م   واملثل بنيب  

 ينية . قرائه ادل   يريض عواطف ، حّت   -  هللا عليه وسمل  صىل  

 
( أنظر:  صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث، دار الكتاب الحديث ،القاهرة     (64
 70،ص  2005،
 82ص   ،الّتواب( أنظر:  صالح الدين محمد عبد 65)
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 ، مخس ، يه : - هللا عليه واهل صىل   -سول وقصائده يف مدحي الر  

 هنج الربدة : ومطلعها : -1

ي يف ال شهُرر احلُُرم   رمٌي عىل القاعر بني البانر والَعملَ   َأَحلَّ َسفَك َدمر

 وقد عارض هبا بردة البوصريي اليت مطلعها :

رياٍن بذي  ْن تذكُّرر جر  َمزجَت دمعًا جرى من ُمقةَلٍ برَدمر       َسمَلر أ مر

 انية : ذكرى املودل ، ومطلعها :القصيدة الث   -2

تااب  َسلُوا قليبر غََداة َسال واَتاَبلََعلَّ عىل امجلالر هل عر

 مان ، وغدر أ ههل :رًا من الز  قيل ، اليت يقول فهيا متذم  الص   ويه معارضة لقصيدة ابن محديس

 ختاطبه ول يدري جوااب     من العتاابز  اإىل مك تسمع ال

وأ ثىن بأ خالقه وهجاده وماكنته  -  هللا عليه وسمل  صىل   -يب الثة : مدح فهيا الن  القصيدة الث   -3

 ومعجزاته ، ومطلعها :

ُمه    ّلكر َجفنَيَك يَعلَُمه ٌر يُتَي ر  بهر حسر

( بيتًا 153الإسالم " ويه قصيدة طويةل، مهنا )ابعة : قصيدة " دول العرب وعظامء القصيدة الر   -4

قول فهيا:                                                                                        يبوية .رية الن  يف الس  

اهر ال بو  محم   بيح الط  ة   ابن اذل                                                                              ةد سالةل الن بو 

 ( 66)  القريش  الباذخ القبيةل     العريب  طينة نبيةل

 القصيدة اخلامسة : " اهلمزية " ، ويه معارضة مضنية لقصيدة البوصريي اليت مطلعها : -5

يََّك ال نبياء      اي َسامًء ما طاولهَْتا  ؟َسامء كيف تَرىَق ُرقر

 

                                                                     قصيدة سلوا قليب.             منوذج تطبيقي:         -* 

اعر من القصيدة. -*  أ نرث القصيدة يف فقرة ،مث  مث ل خلصائص الش 

 سلوا قليب غداة سال واتاب ***       لعل  عىل امجلال هل عتااب 

 مجلال هل صواابويسأ ل يف احلوادث ذو صواب *** فهل ترك ا

مع عن قليب اجلوااب ذا سأ لت القلب يوما *** توىل  ادل   وكنت اإ

لوع فقلت: اثاب موع فقلت:وىل***وصف ق يف الض   ترس ب يف ادل 

 
   28ص،   2012( أحمد شوقي، دول العرب وعظماء اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 66)
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هااب آونة اإ ل لك  أ  أ خا ادلنيا أ رى دنياك أ فعى    ***         تبد 

 ومن جعب تشيب عاشقهيا    ***    وتفنهيم وما برحت كعااب

نيا فاإين      ***         لبست هبا فأ بليت الث ياابمفن يغرت  اب  دل 

 ومل أ ر مثل مجع املال داء    ***   ول مثل البخيل به مصااب

 وأ ن  الرب  خري يف حياة       ***      وأ بقى بعد صاحبه ثوااب

 وأ ن  الرش  يصدع فاعليه     ***       ومل أ ر خريا ابلرش  أآاب

 شيئا *** كحب  املال ضل  هوى وخاابومن يعدل حبب  هللا 

ا            ***      وابل يتام حب ا وارتبااب  أ راد هللا ابلفقراء بر 

عااب  نيب  الرب  بي نه سبيال   ***        وسن  خالهل وهدى الش 

مرة ال رض اغتصااب  وعل منا بناء اجملد حّت      ***    أ خذان اإ

نيا غالابوما نيل املطالب ابلمتّن        **  *   ولكن تؤخذ ادل 

ذا الإقدام اكن هلم راكاب  وما اس تعىص عىل قوم منال    *** اإ

 جتىل  مودل الهادي ومع ت  ***      بشائره البوادي والقصااب

قااب  وأ سدت للربية بنت وهب  ***    يدا بيضاء طوقت الر 

 فقام عىل سامء البيت نورا  ***   ييضء جبال مك ة والن قااب

هراء قد جاوزت قدري***  مبدحك بيد أ ن  يل انتسااب  أ اب  الز 

ذا مل يت خذك هل كتااب   مفا عرف البالغة ذو بيان       ***    اإ

حااب   )  (67مدحت املالكني فزدت قدرا *حفني مدحتك اقتدت الس 

 احملارضة احلادية عرشة 

براهمي : )   العربية تنعي نفسها غة الل    تليل قصيدة :     ( 1932  -  1869حافظ اإ

براهمي  مبحافظة أ س يوط عام  يل،  م،عىل ظهر سفينة اكنت ترسو يف ماء الن  1872ودل محمد حافظ اإ

َ  وحافظ يف الر   ه ونقلته فسمي شاعر الن يل، واكن وادله همندًسا،وتُُويف ر ابعة من معره، فتكف لت به ُأمُّ

 َّ َّة الث اإىل القاهرة عند خاهل، اذلي أ حلقه ابملدرسة اخلريي َّة، ّ  ة ابلقلعة، مث  أ حلقه ابملدرسة اخلديوي انوي

 
         24، ص1الشوقيات ،ج  ( أحمد شوقي،ديوان67)    
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براهمي ابحملاماة، مث تركها عائًدا اإىل القاهرة ليلتحق ابملدرسة احلربيَّة،  مث   اإىل طنطا وقد التحق حافظ اإ

ج مهنا ضابطا ومعل بوزارة احلربيَّة.  وخترَّ

ظروفها املادي ة العسرية ،و يف عام م، عاد اإىل القاهرة و ظلَّ ياكبد قسوة احلياة، و 1900ويف س نة 

 م عنُي ر بدار الكتب بواسطة أ محد حشمت ابشا،مفدحه قائاًل: 1911

فَت قَدري بردارر الُكُتب  َعَرفَت َماكين فَأَدنَيتَّن *** َورَشَّ

ة تر  مبظاهر الظمل   عاش حافظ شاعرا ملزتما ابجلانب الوطّن والقويم يف شعره،حيث اكنت  اُلمَّ

اعر أ ن يقف اىل جانب  والفساد، فالإجنلزي يف مرص يعيثون فهيا فساًدا، مم ا اس توجب عىل الش 

عب.حّت   روفشعبه يف أ حكل الظ     لقب شاعر الش 

براهمي اإىل الت قاعد عام  م، ومل ميض عىل تقاعده سوى أ ربعة أ شهر ونصف حّت 1932أ حيل حافظ اإ

دت روحه اإىل ابرهئا يف احلادي والعرشين من يوليو م، بعد حياة متقل ربة من الُيمت 1932عام  َصعر

 (68والبؤس والفقر واحلرمان. )

ة "ليايل  تبني وفقًا للموضوعات.وهل اجملموعة القصصي  أ عامهل: ديوان شعري ُطبع يف جزأ ين مر  

سطيح"، تمل نقًدا للواقع الاجامتعي احمليط به، مع تقدمي حلول جذرية للمشالكت وال مور اليت 

غة العربية، ومن أ برزها جممتعه. وهل ترمجة العديد من ال عامل ال دبية الفرنس ية اإىل الل  انتقد هبا 

ر حول ال خالق. وترمج بعضا  "البؤساء " لل ديب الفرنيس فيكتور هوغو. وترمجة كتاب مصغ  

                بناين الكبري خليل مطران.            اعر الل  كتاب املوجز يف عمل الاقتصاد ابلت عاونر مع الش  

 . تليل قصيدة : الل غة العربية تنعي نفسها 

مت حصايت      وانديت قويم فاحتسبت حيايت  رجعت لنفيس فاهت 

باب وليتّن       عقمت  فمل أ جزع لقول عدايت  ررموين بعقم يف الش  

ا مل أ جد لعرائـــســـي          رجـاًل وأ كـفَـاًء وأ دت بـنـــايت  ودلت فلم 

آٍي به وعظاتوسعت كت  اب هللا لفظًا وغَـايَـة       وما ضقت عن أ

 فكيف أ ضيق اليوم عن وصف أ ةل       وتنس يق أ سامٍء لـمخـتـرعَـات

اص عن صدفايت  أ ان البحر يف أ حشائه ادلر  اكمن      فهل سأ لوا الغو 

 
أنظر:  صالح الدين محمد عبد الّتواب،مدارس الّشعر العربي في العصر الحديث، دار الكتاب الحديث ،القاهرة ( 68)
 114،ص113،ص  2005،
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ن عـز  الـدواء، أ سـاتـي  فيا وحيمك أ بىل وتبىل حماس ّن       ومنمك، واإ

 جانب الغرب انعب       ينادي بوأ دي يف ربيع حيايت؟! أ يطربمك من

 أ رى لك  يوم يف اجلرائد مزلقًا            من القرب يـدنـيـّن بغـيـر أ انة!!

احئـيـن نعايت!!  وأ مسع للكت اب يف مرص جضًة            فـأ عـلَـم أ ن الص 

 بـــرواة؟!أ هيجرين قويم عفا هللا عهنم           اإىل لـغَـة لَـم تـتـ صل 

 رست لوثة الإفرجن فهيا كام رسى       لَُعاُب ال فاعي يف مس يل فرات

ََة ال لـوان مـخـتـلـفــــــات  جفاءت كثوٍب مض  س بعني رقعة        ُمَشلكَّ

 اإىل معرش الكتاب وامجلع حافل       بسطت رجايئ بعد بسط َشاَكيتر 

ا حياة تبعث امليت يف البىل          وتُبْ  م  موس رفايتفاإ  نرُت يف تكل الر 

ا مَـامت ل قـــيَـامَـة بعـــده            مَـامت لعمري مل يُقََـْس مبمـات    م   واإ

                                                                                                                      

 مضامني القصيدة: -*

براهمي " قصيدته عىل لسان الل غة العربية مدافعة عن نفسها منتفضة   نظم شاعر الن يل " حافظ اإ

ا لغة حضارهتم  الل غة بعد الوهن اذلي أ صاهبا،ويه ون هبا ل هن  اليت يفتخر هبا العرب واملسلمون ويعزت 

العربية الإسالمية، فهيي تفظ كتاهبم وترشيعهم ، وتعرب  عن علوهمم وأآداهبم.. فلامذا يمت  الت حامل 

علهيا ؟ ويتعاىل اهلمس والل مز حولها يف أ وساط رمسية وأ دبية، وعىل مسمع ومشهد من أ بناهئا دون 

موهنا ابلقصور والبىل وابلعجز عن استيعاب العلوم واملعارف تريك سا كن؟ ومه يرون اجلاحدين يهت 

اهن.                                                                                ا مل تعد صاحلة يف الوقت الر             احلديثة؟ ك هن 

براهأ مام هذه ال زمة اخلانقة رصخ حافظ  ابل مل  يف وجوه  ابلإحساسرصخة عالية صادقة مفعمة  مياإ

امتني املهتامسني واملنادين بوأ دها يف ربيع حياهتا بأ ن  يعودوا اإىل رشدمه،وحيمك وا عقوهلم، ويدركوا  الش 

 ـــ  يقينا ــ خزائن لغهتم وكنوز عربيهتم.   

ا تتلكَّم وتشكو -* اعر يف  جْعل الل غة العربي ة ُأمًّ ا ّ  عقوق أ بناهئا لها، فتقول اللأ فلح الش  هنَّ غة "اإ

مت به من قصوٍر وجعٍز عن مواكبة العرص، واندت قوهما اذلين  عادت اإىل نفسها تراجعها مبا اهتُّ

ا مل يس تجب لها أ حد احتسبت حياهتا عند هللا تعاىل موها ابلعقم  ،يتلكَّمون هبا، فلمَّ فهؤلء القوم اهتَّ

د ويه  ا عقميٌة أ صاًل حّت  الش  وعدم املقدرة عىل الت جد  مت به  ابة الولودة فمتنَّت لو أ هنَّ ل تزن مبا اهتُّ

دة، ومل ا مل جتد القوم  ا معطاءة متجد  ا ليست مصابًة ابلعقم وأ هنَّ من القصور والعقم، مثَّ تثبت أ هنَّ

 ..ال كفاء اذلين حيموهنا وحُيس نون اس تخداهما دفنت لكامهتا ويه حي ة
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ها لغة غني ة معطاءة منجبة، تتكل ثروة خضمة ّ  بية دفاعها عن نفسها فتقول" اإنترتمج الل غة العر -*

فكيف تعجز عن  ،من ال لفاظ،وذلكل سعت كتاب هللا واحتوت مجيع أ حاكمه وترشيعاته وأ هدافه 

 سميات اخملرتعات البس يطة. وصف م 

ر  المث ني يف تفتخر الل غة العربية بقدراهتا،فتش ب ه نفسها ابلبحر الواسع  -* اسع اذلي يتوارى ادل  الش 

 وعرفوا أ رسارها ؟ قواأ عامقه،وتسأ هلم هل غاصوا فهيا وتعم  

لت والعرثات -* تشري الل غة اإىل ما تواهجه من ال خطار، جترفها للهاوية فهيي لك  يوم جتد الز 

اية بال ته ل أ و روية . هبا من الهن  حف وهذه العرثات تقر   وال خطاء تل  الص 

ها من ماكئد فهيي تسمع دعوات الكت اب يف مرص اذلين عال جضيجهم  -* مث  تكشف ما حياك ضد 

عوة اإىل العامية ، عندها أ يقنت أ ن  هؤلء الكتاب مه من س يعلنون وفاهتا وهنايهتا .  ابدل 

ب الل غة من أ بناهئا اذلين جهروها وتركوها،و -* واس هتوهتم لغة بلسان ال م  احلنون املتأ مل ة املتأ ث رة ...تتعج 

 ركيكة .

ث مس  ّ  هذه الل غة العام-*  ية يه خليط هجني ضعيف نفث الإفرجن فيه مسومه القت اةل، كام يلو 

 ال فاعي املاء العذب .

مت  ةختمت الل غة العربي -* ه اإىل معرش الكت اب يف مجمع الل غة العربية، بعد أ ن قد  رسالهتا بنداء موج 

ا أ ن  م  اذ القرار حول مصريها : فاإ شكواها، وأ وحضت هلم اخلطر احملدق هبا، فتلزهمم برضورة اخت 

يعودوا اإىل رشدمه و يرتاجعوا عن دعوهتم وهيمتوا بلغهتم لتعود فتحيا من جديد كام ينبت الن بات 

م وختاذهلم فيكون مصريها الفناء واملوت وأ ي  موت! .. موت ل يكون وحي  وا يف غهي  ا أ ن يس متر  م  يا،واإ

 للعرب ول ل بناء العربية قيام بعده..

اعر -*  :                                                                                   خصائص مدرسة الش 

آٍي  به   وعظات                                          وسعت كتـــاب  هللا لـف ـظـًا   وغَـايــــة      ومـا ضقت عن أ

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

فا   عيلن/فعوُل/مفاعْي                                                              فعوُل  / مفا عيــــلن/فـــعولن/  مفا علن       فعولن/ مــــ

 (69مقبوضة/سالـــــمة/ ساملة     /مقبوضة      ساملة/    ساملة/    مقبوضة/حمذوف  )

 
( القبض:حذف الخامس الساكن:فعولن تتحول الى َفُعوُل،وَمفاِعيلْن:تتحول الى َمفاِعلْن(وأما الحذف فهو إسقاط الّسبب 69)   

  َفعولْن.( غازي يموت، كتاب بحور الشعر العربي،عروض إلى تصير،َمفاِعْي. ثم تقلب  الخفيف من آخر التفعيلة:  مفاعيلن
 36ني، صالخليل،دار الفكر اللبنا
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ويل ،وقافيته)عظايت // وي  هو التاء( ابملس توى  0/0البيت كام هو واحض من حبر الط  ،وحرف الر 

ه الع ويل بوصفه حبرا هل حظ  اعر حبر الط  رويض تت ضح أ وىل مالمح الت قليد للقداىم ،فقد اختار الش 

عر العريب .                                           م يف الش  فيعة وترتيبه املتقد  ال وىف وال وفر من خالل مّنلته الر 

اعر يف قصيدته أ كرث من موضوع وأ كرث من غر   -* ض،حصيح أ ن  املوضوع متعل ق ابلل غة مجع الش 

كوى اذلي بث ت من خالهل الل غة شكواها ،اإىل غرض  العربية،لكن ه تشع ب كثريا، مفن غرض الش 

ه اىل اجلاحدين  ضت فيه اإىل قدراهتا وخصوصياهتا ومزياهتا،اإىل غرض الهجاء املوج  املدح اذلي تعر 

ككني يف اماكانهتا،ويف هذه ال   ة،بوصفه  لفضل العربية واملش  غراض لك ها هيمين غرض الوصف بقو 

أ صل ال غراض.وهذا املزج لل غراض يف قصيدة واحدة هو ملمح تقليدي ينضاف اإىل ماس بق.                        

شاقة  -* ة مع العذوبة والر  صايف تراثية أ صيةل بس يطة سهةل،تت سم أ لفاظها ابجلزاةل والقو  لغة الر 

قة ،وتراكيب رصينة منسوجة عىل واملواءمة  بني اللف ظ و  املعىن ،أ ساليهبا حممكة، وعباراهتا منس 

 منوال القداىم .

اعر زاخرة ابلبيان والبديع :                                                              -* اخليال : قصيدة الش 

اعر خبياهل مع القدماء ، فاس متد صوره اجلزئية من اخل   يال العريب القدمي  .فقد حل ق الش 

 الصور البيانية : 

مت حصايت(ش به الل م نفسه فذكر املش ب ه )الل غة ّ  يف قوهل )اهت  غة العربية ابلإنسان اذلي يهت 

مت( عىل سبيل الاس تعارة املكنية  العربية( وحذف املش ب ه به) الإنسان ( وترك صفة من صفاته)اهت 

غة بت حيايت ( ويف قوهل )رَموين بعقم ( ش ب ه الل  )انديت قويم،احتس قوهل .ومثلها من الاس تعارات

صفة من ة وحذف املش ب ه به املرأ ة وترتك ذكر املش ب ه الل غم ابلعقم،فالعربية ابملرأ ة اليت تهت  

 صفاهتا)العقم( عىل سبيل الاس تعارة املكنية .

املش ب ه به وترك صفة ويف قوهل) ودلت ( ش به الل غة ابملرأ ة اليت تدل،فذكر املش ب ه وحذف 

 )ودلت(عىل سبيل الاس تعارة املكنية .

 ويف قوهل) أ ان البحر( ش ب ه الل غة العربية يف سعهتا ابلبحر )تشبيه بليغ( 

اص وأ راد به عامل الل غة فهيي  )الغواص( ش ب ه العامل ابلل غة العربية ابلغواص فرص ح ابملش ب ه به الغو 

 اس تعارة ترصحيية . 

( ش به أ لفاظ الل غة العربية ومفرداهتا ابل صداف، فرص ح ابملش به به ال صداف، ومثلها قوهل)صدفايت

 وأ راد به املش ب ه مفردات العربية، فهيي اس تعارة ترصحيية. 

 ويف قوهل)رست لوثة الإفرجن فهيا كام رسى   لَُعاُب ال فاعي يف مس يل فرات( 
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فسادها ل  ها برساين لعاب ال فاعي يف املاء العذب ش ب ه رساين الل كنات ال جنبية يف الل غة العربية واإ

د. فساده هل.)تشبيه تثييل( صورته مأ خوذة من متعد   واإ

ََة ال لـوان خمـتلفَـات( ش ب ه الل غة العربية اخملتلطة  ويف قوهل )جفاءت كثوٍب مض  س بعني رقعة ُمَشلكَّ

ق و املرق ع برقع كثرية ال لوان وال   شاكل )تشبيه تثييل(         بلهجات ولغات خمتلفة ابلث وب املمز 

 باق يف قوهل : ودلت ، وأ دت،                                                      واس تخدم البديع اكلط  

صايف عاطفة وطنية ل مياري فهيا أ حد،فهيا حب  لغة العربية وغرية علهيا مع كره ل عداء -* العاطفة : للر 

ة الإسالمية  تباعهم. وعاطفة دينية توج ابحلب  غة العربية من املس تعمرين وأ  الل   والغرية عىل ال م 

أ فة بأ خيه املسمل وتفرجي الكرب عليه.  والر 

*- ، عار يف القصيدة فهيي واحضة املقاصد ،حيث يلجأ  اإىل أ سلوب احلث  امللح  أ ما أ ساليب الش 

يي عىل املنكر وذكل لس تخدامه كثريا من  امجلل الإنشائية من  واحلض  عىل ال مر ابملعروف،والهن 

/  ؟ب واس تفهام ورجاء كقوهل ) وليتّن عقمت/المتّن  (و)فكيف أ ضيق اليومأ مر وهنيي وتعج  

دبة/الاستناكر/والت عجب( .                     الت عجب( و)فيا وحيمك! " أ يطربمك؟ " أ هيجرين ؟" /الن  

صايف شاعر يسري عىل خط أ ن وخلالصة عر،ممتث ال ى الر  ال قدمني،وحيذو حذومه يف نظم الش 

مالحمهم شالك ومضموان.                                                                                     

اعر حولها،مث ل خلصائه .                         تطبيق                                                        :  خل ص مضامني القصيدة مربزا قضيهتا اجلوهرية ورأ ي الش 

ذا ُسقرَيت مبـاء املَْكُرمـاتر       يه ال خالق تنبـُت اكلن بـات                                                           اإ

ي ـ  ذا تعه دهـا املَُرب                                      عىل ساق الفضيةل ممثـراتر           تقـوم اإ

عـات         وتُنعش من مصمي اجملد روحاً  ر                                                                             بأ زهـار لهـا ُمتَضـو 

ضـن ال همـاتر                                    ومل أ َر للخالئق مـن َمَحـل   هبـا كحر                                        هيذ 

                                                                                            برتبيـة البنيـن أ و البنـاتر         حفضن ال م  مدرسة تسامـت 

جال تُقـاس حسنـاً                                                               بأ خـالق الن سـاء الوالـداتر    وأ خالق الر 

ضن اجلاهـالت؟    فكيف نُظـن  ابل بنـاء خيـرا ذا نشأ وا حبر  اإ
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 . يوان مدرسة ادل  احملارضة الثانية عرشة :  

واد واخلصائص -*   . الن شأ ة والر 

يوان تُطلق عىل  ن  مدرسة ادل  عراء الن قاد ال صدقاء، )عباس محمود  كام ذكران سابقا فاإ مجموعة الش 

ن ام مس وا مدرس هتم هبذا الامس  نس بة اإىل الكتاب العق   براهمي املازين(،واإ محن شكري،واإ اد وعبد الر 

يوان يف الن قد وال دب، اذلي أ ل    اس العق اد رفقة صديقه عبد القادر املازين.فه عب  الن قدي املوسوم: ادل 

يوان -*  :                                                                                          التكوين املشرتك مدرسة ادل 

دفة،ولكن ه نتيجة الت كوين املشرتك فضال عن   مل يكن اجامتع الث الثة عىل رأ ي واحد من قبيل الص 

 عوامل أ خرى متوافقة،ولعل رأ ي العقاد يف صديقة شكري يكشف عن مشوارمه املشرتك،حيث 

يقول عن شكري: )مل أ عرف قبهل ول بعده أ حدًا من شعرائنا وكتابنا أ وسع منه اإطالعًا عىل أ دب 

لهيا من الل  غة العربية، وأ دب الل  الل   ّن حدثته عن غات ال خرى، ول أ ذكر أ ن  غة الإجنلزيية، وما يرتمج اإ

ل   حاطة خبري ما فيه، واكن حيدثنا عكتاب قرأ ته اإ ن كتب مل نقرأ ها ومل  وجدت عنده علامً به، واإ

لهيا(. )  ( 70نلتفت اإ

قافة،  يقول العقاد هذا وهو من هو يف سعة الاطالع ،ومعق الفكر، ومرضب املثل يف ازدواجية الث  

ه من الث قافة الإجنلزيية. ه من العربية أ قوى من حظ   واكن املازين ل يقل  مس توى عن صاحبيه،وحظ 

يوان: املبادئ والت جديد :-*  مدرسة ادل 

 مبدأ  الث ورة عىل الت قليد والمت رد عىل ال ساليب القدمية: -*

انت ورة عىل لك  مفاهمي الت  منذ نشأ هتا اندت مدرسة ادليوان ابلث    قليد ودعت اإىل الت مرد عىل مكو 

 لك ومس توى املضمون مبىن ومعىن.                                  القصيدة العربية التقليدية عىل مس توى الش  

عر الغريب اجلديد،فركبوا وقد استند روادها يف دعوهتم اإىل الت   جديد اإىل اطالعهم عىل عيون الش 

 موجة الت غيري.

 
 60،ص1973عند جماعة الديوان،جامعة عين شمس،كلية اآلداب،  عر والنقد( سعاد محمد جعفر،التجديد في الشّ 70)
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لهيا ؟؟: قدية اليت عاجلهتا مدرسة ادل  ما يه القضااي الن    -*   يوان ،ودعت اإ

                                                                                                الت شبيه: -* 

ه:قضية الت شبيه:   ة، ومن القضااي اليت أ اثرها ضد  خاض العق اد خصاما ضد  أ محد شويق ،وهامجه بقو 

اعر هو من يشعر جبوهرحيح للت   هل املفهوم الص  يوحض   ن  الش  دها ال ش ياء، ل من يعد   شبيه فيقول: )اإ

ن ام مزيته أ ن  ء ماذا يش به، واإ اعر أ ن يقول كل عن اليش  وحييص أ شاكلها وأ لواهنا، وليست مزية الش 

ن  الن اس مجيعًا يرون ال شاكل وال لوان  يقول ما هو، ويكشف عن لبابه وصةل احلياة به… اإ

عور هبذه ا من ا ابتدع لنقل الش   ل شاكل وال لوان من نفس اإىل نفس(حمسوسـة بذاهتا كام تراها، واإ

 …)ادليوان(.

نعة:-*  بع والص                                                                                       قضية الط 

ل، ل ن   ل العناية ابملضمون أ و  ناعة الل فظية، وفض  ذا رأ ى املازين رضورة ترير ال دب من الص  ه اإ

اد شوقيا،هامج املازين مصطفى املنفلوطي عاين اس تقامت هل ال لفاظ. وكام هامج العق  ات ضحت هل امل

نعة  و واهت   بع والس  تلك  ال مه ابلص  ليقة، وشاع يف أ سلوبه كثري من ف يف الت عبري، فهو ل جيري عىل الط 

 احملس نات البديعية املتلك فة.

دق يف الت جربة الوجدانية -*                                                                     :              مسأ ةل الص 

عر ترمجة عن الن فس والوجدان)نظرية الوجدان(: )الش   محن شكري بأ ن يكون الش  عر اندى عبد الر 

عرية يه خواطر املرء  هو ما أ شعرك، وجعكل تس   عواطف ال نفس اإحساسًا شديدًا، فاملعاين الش 

دق عندهام أ ن وأآراؤه وجتاربه و  آية الص  أ حوال نفسه( " وهو املبدأ  اذلي دافع عنه العق د واملازين»وأ

عر ترتمج للك   اعرة،وأ ثرا من أآاثر تكل احلياة الباطنة   تكون مناذج الش  خاجلة من خواجل الن فس الش 

آية الت عبري الص  والظ   ذا بلغ الت وافق بني خالئقه وشعره هذا املبلغ، فتكل أ اعر اإ ادق أ و تكل اهرة،والش 

اعرية أ و امللكة الفن ية«)  آية الش   (71أ

قضية الوحدة العضوية للقصيدة:                                                                                -* 

مه بتفك   ،واشرتط هو وجامعته أ ن تكون القصيدة معاًل ةعريك قصائده الش  هامج العقاد شوقيا واهت 

ورة بأ جزاهئا فنيًا  ًا يمكل فيه تصوير خاطر أ و خواطر متجانسة كام يمكل الت مثال بأ عضائه والص  اتم 

ذا اختلف الوضع أ و تغريت الن  والل   نعة س بة أ خل  ذكل بوحدة الص  حن املوس يقي بأ نغامه، حبيث اإ

 
 158،ص1973عند جماعة الديوان،جامعة عين شمس،كلية اآلداب،  عر والنقدجديد في الشّ ( سعاد محمد جعفر،التّ 71)  
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ليه معانهيا،ول دخل يف ذكل  وأ فسدها. »  طارهالإ وأ ن  للقصيدة وجودا يضم  أ طرافها وتتناىه اإ

 (72) « 1916ل من أ مل  هبذه احلقيقة ودوهنا س نةشكري أ و   مّن،وأ ن  الز  

:                                                                                            الوزن والقافية -* 

بعادا للملل بسب ر نغمة ب تكر  دعوا اىل تنويع القوايف،والت حرر من قيد الوزن والقافية الواحدة،اإ

عر العمودي  ن اكن العق اد قد عدل عن ذكل وأ صبح من أ كرب املنارصين للش  واحدة عىل ال ذن، واإ

ابحة الت نويع يف القصيدة ذات املقطوعات .                                                                          مع اإ

ام عر املرسل(، واليت رب  ئده، وراد بذكل حركة )الش  أ ما شكري فقد أ لغي القافية يف عديد من قصا

عر احلر( اليت  ر( اليت رادها بعد )أ بو شادي(، مث حلركة )الش  عر املتحر  تكون أ ساسًا حلركة )الش 

رادها أ خريًا جيل ال ربعينات وقد» أ مجع الن ق اد عىل أ ن  شكري قد حاول كرس الإطار الت قليدي 

( وهذه املس توايت يه اليت س يطالها الت حليل من خالل  73رسل«) للقصيدة العربية يف شعره امل

 الن امذج املقرتحة.

                                                                                                                                         

ل   موذجن  ال   ( 1964  -1889عباس محمود العقاد )   : ال و 

 

ضنا مجلةل من   -* عر العريب احلديث تث هل أ كرث من مدرسة،فبعد أ ن تعر  ومانيس يف الش  الت يار الر 

،نس تعرض يف ما ييل نصوصا أ خرى خمتلفة اخلصائص واملضامني وال شاكل.  نصوص الت ي ار الت قليدي 

و دب العريب احلديث،واذلي ترتمج مانيس الغريب يف ال  وقد س بقت الإشارة اإىل جتل يات الت أ ثري الر 

ابطة القلمية وجامعة أ بوللو. يوان، والر   يف ظهور مدرسة ادل 

رص عام  -* اعر عب اس محمود العق اد، 1889ُودل العق اد يف مر عيد يف أ سوان والش  م يف منطقة الص 

،وفيلسوف مفك ر أ يضا، ورجل س ياسة  ابمتياز، وحصفي  لمع ، أ ديب، وشاعر، وانقد أ ديب 

خ حمرتف، مجع لك  هذه احلذاقات فذاع وشاع ومل  ال سامع، وغدا علام من ال عالم البارزة  وُمؤرر 

(                                                                                    74يف الن قد وال دب العريب  احلديث. )

مغ من عصاميته مسي مبك را ،واعمتد عىل تكوين نفسه بنفسه ،فربع  وعىل الر  ْذ ترك مقاعد الت علمي الر  اإ

 
 . 391،صن ديواجماعة العند  ( سعاد محمد جعفر،التجديد في الشعر والنقد72)
 402،ص1973عند جماعة الديوان،جامعة عين شمس،كلية اآلداب،  ( سعاد محمد جعفر،التجديد في الشعر والنقد73)

 ( محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الطبعة األولى  2004ص15074 ) 
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عت مؤل   ياس ي ة،  يف علوم العربية، وانل ثقافة عالية ابلل غة الاجنلزيية، فقد تتنو  فاته بني الفلسفية والس  

اتي ة ) أ ان،ورواية سارة...( رية اذل  آنية،والس   والاجامتعي ة، والعلوم القرأ

عر العريب حنو أ نشأ  العق   دت الن قد يف العرص احلديث، ودفعت جعةل الش  يوان اليت جد  اد مدرسة ادل 

يوان يف الن قد وال دب" اذلي أ ل فه رفقة صديقه عبد  الت جديد،ومس اها كذكل نس بة اإىل "كتابه" ادل 

                                               م.                                                       1921القادر املازين  عام 

د ت للقادة املُسلمني الكربار )عبقري ة ُمحم  صىل  هللا -للعقاد مؤل فات غزيرة متنوعة نذكر مهنا : العبقراي 

ديق، وعبقري ة مُعر، وعبقري ة عامثن بن عف ان، وعبقري ة عيل  بن أ يب طالب. -عليه وسمل   ،عبقري ة الصر 

فكري فريضة اإسالمي ة( و) ساعات بني الكتب( و)للعقاد دواوين ة يف القرأآن( و) الت  وهل  )املرأ  

سبيل،عامل  الكروان،عابر الل يل،الفصول،هديل شعرية عديدة)وجه الظهرية، أ ش باح ال صيل،أ جشار

دود والقيود، ويح ال ربعني... وأ عامل أ خرى كثرية يف فنون خمتلفة)  (75الس 

دا -*  ر اذلي نسجته"  تليل قصيدة " الص 

أ ن  أ عاصري مغربترد هذه القصيدة ىف ديوان )  ( ول ترىق عىل مس توى قصائد العق اد ذات الش 

ن ام تقترص عىل حادثة  عرية البارزة اكليت تش به قصائد الكروان،واإ ْذ ختلو من ال حداث الش  الكبري، اإ

ن  فتاته احلبيبة أ هدته " صدارا " فأ   ة ،حيث اإ ة  بس يطة مناسبهتا خاص  اثره املوقف فنظم حوهل قص 

دارـــ  اذلي نسجت خيوطه وأ صوافه بيدهيـا ـــ شعرية مجيةل  مفعمة ابحلركة والغرام ،فك ان  ابلص 

اعر فيلفيه خاليا فيمتل كه، ويصبح رقيبا عليه، و حيارص  ق أ حاسيسهيغدو رسول اإىل قلب الش  ،ويطو 

                                                               (                  76مشاعره،بل وحيتويه لكي ة. )

 
  2005التواب،مدارس الشعر العربي في العصر الحديث،دار الكتاب الحديث،صالح الدين محمد عبد   (   (75

 164،ص 163،ص162،ص
                     ( في شعرنا العربي المعاصر قّصة شعربية مماثلة للّشاعر كريم العراقي عنوانها " المعطف" يقول فيها:   76)

 فورًا تغير موقفي لما استعارت معطفي
ا شعلة ال تنطفيأن يا برد أينك من دمي  
برد مخيف وارتجف الكّل من حولي هتف  
ففي داخلي دفء خفّي.. وأنا عن الكّل اختل  

يا معطفي ما أسعدك! فهي استعارت معطفي  
حاولت أن ال أحسدك قربي وما.. ما أبعدك  

 يا ليتني أنا معطفي..يا للهدوء العاصف
 قالت أعطرك أجنبي؟باهلل ال تستغربي
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،بعيدا عن الفكر  آثران اختيار هذه القصيدة بغية تقدمي العق اد شاعرا غزليا مرهف احلس  وقد أ

َ لك  ذكل فأ فلح فيه ــ. فهل  دليه القدرة الفائقة  حافة ــ وقد َخربر ياسة والص  والفلسفة والن قد والس  

دار)عىل نسج ال  فاف، جوااب عىل الص  ائق الش  ومانيس  الغزيل الوجداين  الر  ( اذلي  77قصيد الر 

 نسجته احملبوبة؟؟

دارْك      هنا، هنا يف جوارركْ   هنا ماكن صر

ُس حيب    هنا، هنا عند قليب        ياكد يلمر

يب ة حس ْ  وفيكر منه دليٌل          عىل املود 

برةَأمْل أ نْل منكر فكرة          يف   لك ر شك ة اإ

ةر بَْكرة  ولك ر َعْقدة خْيطٍ             ولك ر جر 

 هنا ماكن صدارك      هنا، هنا يف جوارركْ 

ٌق حبصارركْ   والقلب فيه أ سرٌي           ُمطو 

 داُر رقيُب       عىل الفؤادر قريُب هذا الص  

 سليه: هل مرَّ منه       اإيلَّ طيٌف غريُب؟

 عىل هدى انظريْكر     نسْجتهر بيديْكر      

 
قالت بكل تلطف.. الطيبهو عطر قلبي   

وتغامزوا من حولنا تبدو الحنون العاطفي  
وسألت روحي هل أنا  فالحّب أصبح معلنا  

 محبوبها أم معطفي؟أين الدليل ألحتفي؟
فتَنهدت هي قائلة وهنا أتتنا الحافلة   
قد كان يوما معطفي..  شكرا وخذه َقّبَله  

لما أعادت معطفي.. والكل صّفق يشتفي  
فومضت بغير توقّ   

ة فوق   77) در، يمتّد من الِخْصر وحتَّى الَكِتف، وُيرتدى خاصَّ ( الّصدار:ثوٌب سميك بال ُكمَّين وياقة ُيغطَّى به الصَّ
خص طافًيا فوق الماء  القميص،وهو المعنى المقصود في القصيدة .وله معاني أخرى: ِصدار النَّجاة: أداة تستخدم إلبقاء الشَّ

فل: قطعة من قماش فل نظيفة أثناء تناول الطَّعام  ِصدار الطِّ أو بالستيك ُتثبَّت تحت الذَّقن إلبقاء مالبس الطِّ  
فل نظيفة أثناء تناول الطَّعام.  فل: قطعة من قماش أو بالستيك ُتثبَّت تحت الذَّقن إلبقاء مالبس الطِّ  ِصدار الطِّ

خص طافًيا فوق الماء.)  معجم  -تعريف و معنى الصدار في معجم المعاني الجامعِصدار النَّجاة:أداة تستخدم إلبقاء الشَّ
 عربي عربي( 



72 

 

ذا احتواىن فاإين         مازلُت يف اإصبعْيكر   )  ( 78اإ

 مضامني القصيدة :-*

سه يف لك  ماكن -* دار وتس  اعر حبيبته،ويستشعر حضورها من خالل مالمسة الص  يغازل الش 

 يلبسه.)بدليل تكرار:هنا هنا هنا(. 

دار اذلي يلبسه دليل حب  حبيبته -* اعر الص  هل،ورمز قرهبا منه همام بعدت ،فدفؤها  يعترب الش 

 يغمر فؤاده، وميل  همجته.

دار،  -* اعر حبيبته ليتأ ك د أ ن ه قد خطر لها عىل البال يف لك  مراحل نسج الص  وذلكل يسأ ل الش 

اك تنسج قلبه وختيط مشاعره وتارص أ حاسيسه . ذ  ا اكنت اإ هن  برة،وتعقد اخليط...فاإ  ويه تشك  الإ

دار عن قلبه ل ن ه رقيب عليه، محم ل   يف ال خري يطلب  -* اعر من حبيبته مساءةل الص  الش 

ليه، لهيا،بأ طيافه،رسول حب  مهنا اإ  نسجته يداها ،ورعته عيناها ،ولمس ته أ صابعها.ومنه اإ

                                                                                                خصائص الاكتب:   -* 

قارئ القصيدة يلفي منذ البدء خطااب شعراي خمتلفا عن خطاب تيار القداىم،خطاب رومانيس -*

 رق ة،وتعابريه جامل وعذوبة. وجداين تفيض لغته عاطفة،وأ لفاظه

          :                                                                                املس توى املوس يقي العرويض  -* 

                                                                             )79   (:الوزن والقافية -* 

يقاع حبر اجملتث،) اجنثت احلراكت مس تفعلن فاعالت( )  آثر العق اد  اإ  (  80أ

ـي        مازلُت يف اإصبعْيـــكر                      ـ  ن ذا احتــوانــى فـــاإ                                              اإ

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

 
 29( عباس محمود العقاد، ديوان  أعاصير مغرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،ص  78)
محمد   المطّولة."د الوزن في القصيدة الغنائية،واجاز تغيير البحر من فصل لفصل في المالحم والقصائد ا( "التزم العقّ  79)

 . 170ص2004 األولىعبد المنعم خفاجي، مدارس الشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الطبعة 
 ُمْسَتْفِعُلنْ )  ووزن المجتث (بحر المجتث بحٌر ُثنائيٌّ الّتفعيلِة، يرتكُز بناؤه على تفعيلتي: )ُمْسَتْفِعُلْن( و )َفاِعالُتْن(، 80)

ِإْن ُجثَِّت اْلَحَرَكاُت    ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعالُت.                             فهو:  مفتاح المجتث(       أّما  َفْاِعالُتنْ  ُمْسَتْفِعُلنْ  َفْاِعالُتنْ 
 . وسمي البحر المجتّث بهذا االسم ؛ألنه اْجُتثَّ أي اقُتطع من بحر الخفيف بإسقاط تفعيلته األولى
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لن/فاعالتن مس تفعلن/فاعالتن                                                                  / ُمتَْفــــــعر

اكن فتصري)ممالحظة   تَْفعلن(ُّ :)مس تفعلن( يصيهبا اخلنب وهو حذف الث اين الس 

/ ْ ك اذلي قبهل،وافقت مقطع )َعْييكر اكن اذلي يليه، اإىل املتحر  ( وقد 0/0القافية: أآخر ساكن اإىل الس 

اعر من قيد وحدة القافية وحرف الروي  ـــ كام اكن شأ ن الت يار املقدل  ـــ ،جفعل  قوافيه  ر الش  تر 

وي،فهو الاكف يف )جوارك(مث  الباء م  عة متناوبة بعد لك بيتني تقريبا،كام نو ع تبعا ذلكل حرفه الر  تنو 

دا يف )جبوارك/حبصارك( مث  الباء اثنية يف   اء يف )ابرة/بكرة(مث  الاكف جمد  /حس يب(مث  الر  يف )حيب 

ة أ خرى يف )انظريك/أ صبعيك(، هذا اذلي جلب تن عا يف املوس يقى  )قريب/غريب(مث  الاكف مر  و 

اخلارجية للقصيدة، فضال عن موس يقى داخلية جلبهتا مظاهر أ خرى عديدة مهنا ظاهرة الت كرار،فقد 

دة اليت يريد هبا قلبه، ات اكمةل، ويه تدل  عىل الإشارة املاكنية احملد  اعر لفظ)هنا( مثاين مر  ر الش    كر 

ة اليت تني تث ول يكتفي بذكل ،بل يزيد  تكرار لفظ "ماكن" مر   رفية اخلاص  بيتا وتأ كيدا ملفهوم الظ 

ديد لها ،فهو مغرم هبذه املرأ ة  احتل هتا هذه العش يقة عنده ،مم ا يدل  دلةل قطعية عىل حب ه الش 

عة عىل طول وعرض  ات موز  ر تسع مر  ،وذلكل يظل  هيذي باكف اخلطاب العائد علهيا واملكر 

ا مل تغب عن ابهل  حلظة.                                                                القصيدة مم ا يدل  عىل أ هن 

دار"  اعر وغدا هو لصيقا هبا فهيي"الص  أ ن يف القصيدة،واليت غدت لصيقة ابلش  ا املفردة ذات الش  وأ م 

دار يف أ رجاء القصيدة كام ى الص  اذها عنواان للقصيدة. لقد تبد  ات،زايدة عىل اخت  رة ثالث مر   املكر 

دارة وال هية اليت جتعل منه تمية عرصية غري مطروقة  اعر، واس تحق  الص  ه يف فؤاد الش  رسى رس 

اخلية يف لغة اهلمس من خالل همينه حرف  وهذا جمال الت جديد دلى العق اد، كام جتل ت املوس يقى ادل 

الهادئ والغزل  الهاء املهموس،واذلي جيعل نربة اخلطاب تّنل اإىل مس توى اهلمس واملناجاة واحلوار

اكنة.   املنساب انس ياب القوايف الس 

:العق اد يف شعره ليس هو العقاد يف نرثه وفكره،فهو صاحب املقوةل املشهورة"أ ان لست  اللغة-* 

فيعة والفكرة  عر يّنل من علياء الل غة الر  مروحة يف أ يدي الكساىل الن امئني" غري أ ن ه يف مقام الش 

اكي العبارة،ووضوح ورق ة املعىن،واملتفح ص لقاموس  الل فظ،وجامل ب،وعذوبةالعميقة اإىل بساطة الرت 

اته الل غوية  املفردات يف القصيدة يسهل عليه جدولهتا يف حقل واحد هو حقل احلب  ومؤرش 

،للقلب، جوارك،القلب  ق حبصارك ( وقد ازدانت الل غة  )قليب،حيب  ،املود ة،حيس  أ سري،مطو 

ومانس ية حبوارية قرصت ا لهتا الر  اعر وحبيبته دون سواهام.يف جلسة محميية شعرية حو  لالكم بني الش 

ق  براعة الت صوير اإىل مشهد حريك ياكد يُرى. وهذه البْصمة امجلالية الإبداعية يه مظهر جتديد وتفو 

 دلى العق اد .
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                                                                                      اخليال الفّن  :-*

 يف قوهل)هنا ماكن صداك( كناية عن القلب .-*

 يف قوهل)هنا يف جوارك( كناية عن القرب.-*

يؤرس،وحذف املش به به الإنسان وترك صفة من  يف قوهل)القلب أ سري(ش به القلب ابنسان -*

ة الت عل    ق ابحملبوب.صفاته)أ سري( عىل سبيل الاس تعارة املكنية.ويه كناية أ يضا عن احلب  وشد 

نسان رقيب،حفذفه وترك صفة رقيب،عىل سبيل الاس تعارة -* يف قوهل)القلب رقيب(ش ب ه القلب ابإ

 املكنية.

نسان عاقل يسأ ل وحذفه وترك صفة سليه. -*  يف قوهل)سليه(اس تعارة مكنية ش ب ه فهيا القلب ابإ

صبعْيكر ( جماز مرسل عالقته اجلزئية ،حيث ذكر اجلزء )الاصبعني(  ويف قوهل -* )مازلُت يف اإ

،  كيان احملبوبة اكمال.   وأ راد اللك 

*-. ق حبصارك(كناية عن احلب   يف قوهل )مطو 

برة ويف قوهل) فكرة/-*  ( جناس انقص.ومثل ذكل)صدارك/حوارك( و)رقيب/قريب(.اإ

 العاطفة :-*

قيقة، تعكس القصيدة بعض  اعر احملب  الولهان، صاحب العاطفة اجلي اشة و املشاعر الر  مالمح الش 

برة( ذلكل أ كرب يف  والوجدان الن ابض، والإحساس املرهف اذلي يتأ ث ر ل بسط ال ش ياء )شك ة اإ

دار" وأ بدى الانفعال واكن منه الإجعاب.  حبيبته هديهتا "الص 

 

 ( 81باس محمود العقاد ) رساةل ال ديب  ع   مقال: الن موذج الث اين   -* 

:  الن ص 

ىل الَ 
ِ
ْوةَلَ ل تَْنُظُر ا نَّ ادلَّ

ِ
يهر : "ا هر الَعايجر  َمقَاًل يَُقوُل فر ْن بُْرجر يُق احلَكرمُي مر َدبر برَعنير َكتََب اُلس تَاُذ تَْوفر

ْنَدَها يَشٌء َوْهريٌّ ل َوَجوَد هَلُ ول  َُّه عر ن
ِ
در  ، بَْل ا َساَب”.اجلر  حر

افَهُم َعْن النََّظرر فر  َ لرهرم و انرْصر َق مَشْ َداَم ُرْوحر النر َظامر بنََي اُلَداَبءر و تََفرُّ نَّ انْعر
ِ
ميَا يَْربُُطهُْم  مُثَّ يَُقوُل : " ا

يَّ  ُم النَّْفَع املَادر َت عَلهَير يًعا من َمَسائرَل قَْد فوَّ م مَجر ن َمَصالرَح و َما يْعنرهير يَعهم مر ئًَة مَجر َّ و َجَعلَهُم فر  و اَلَديبر

ْوةَلر ".  ل َخَطَر لَهَا و ل َوْزَن يف نََظرر ادلَّ

 
 . 15إلى ص 11، ص2012عباس محمود العّقاد، كتاب يسالونك،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة مصر،(  81)
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ْم؟ و يَْذُكُر َما يَْصنَ  ر ريَن َهْل فَهرُموا َحقريقََة ررَسالهَتر آَخَر يَْسأ ُل َعْن ُأَداَبئرنَا املَُعارصر ُعُه ُأَداَبُء و َكتََب َمقَاًل أ

مَير ُأورواَب ” لُكََّما َهبَّْت  هر القر ْحَدى َهذر ِ
حُي اخلََطرر عىَل ا َُّة و الفرْكُر و الَعَداةَلُ و احلَقُّ - رر ي َو يهر احلُرر 

ر و يَتلََكَُّم اب -واجلََمالُ  ائرلر لَيْدُخَل َمْعَبَد الفرْكرر اخلَادلر َّترهر الزَّ ي نْسر ْن ررَداءر جر يٍب مر ُد لُكُّ َأدر ر َوَكيَف يَتََجرَّ مسر

َّةر الُعلَْيا ".الهَيئَةر ا مَير البرََشري فَاعر عن قر يُش لردلر  َّيتر تَعر َدةر ال َدةر املُتَحر  لَواحر

رْصَ :  مُثَّ يَُقوُل بَْعَد َأْن َوَصَف ُسوَء َحالر اَلَدبر يف مر

 

ْوةَلر " َأَماَم لُكر  َهَذا َوقََف اَلَدُب َذلرياًل ل َحْوَل هَلُ ول َطْوَل، و َضاَعْت َهيَبُة اُلَدابَ  ءر يف ادلَّ

امر الَعامر  َ مسري و الاْحرتر يرر الرَّ ترحقَاقَُه للتَّْقدر يبر اس ْ ، واملُجتََمعر، وَأنَْكَر النَّاُس و ررَجاُل احلمُْكر عىَل اَلدر

َدة ْعترَباررهر مُعْ يًّا اإىل احلََفالتر ابر ْوةَلُ و تَْدُعوُه َرمْسر يطُ تَعرَترُف بره ادلَّ يُب فََمهَْما فَالُعْمَدُة البَس ر ا اَلدر . أ مَّ

يٌب”. َُّه َأدر ُبوُه )قَطُّ( عىََل َأن ينَي ولَن خُيَاطر مسر جالر الرَّ  َشهََرُه أ َدبُُه فَهَُو َمْجهُوٌل يفر نََظرر الرر 

 

 َ ميَا ي ىَل التَّْعقريبر عَلَيهر فر
ِ
ي ابْتََعثَّنر ا ر َر ّلَكُم اُلس تاذر احلَكمير يف َهَذينر املَقَالنير ُهو اذلَّ يلر من َخواطر

َّةر أ و يف  اَيرر املررْصري ، وُمس تَْقبَلر اَلَدبر يف ادلر  ْوةلر يبر و ادلَّ ، و َشأْنر اَلدر يبر ّتَّ عن ررَساةَلر اَلدر ش َ

. قَيَّةر عىل الإجاملر ْ اَيرر الرشَّ  ادلر 

وةلر لرُحُقوقر  اٍف من ادل  َ ؟فَهَْل من احلَقر  َأنَّ اَلَدَب ُمْحتَاٌج اإىل اْعرتر  هر

وةلر و َمقَ  افر ادل  َ يهر َشأ ُن اَلَدبر عىل اْعرتر ي يَتََوقَُّف فر ر هللر من الَيْومر اذلَّ يُذ ابر تَعر َّّنر َلس ْ ن
ِ
ا أ ان فَا اييسر أ مَّ

. وةلر و ررَجالر ادلوةلر  ادل 

َجالر و مقاييَس اَلَدبر نَقريَضانر أ و ُمْفرَترقَانر ل يَلتَقريَ   انر عىل قياٍس واحٍد.َلنَّ مقاييَس َهُؤلءر الرر 

َدٍة. وَمقاييُس  رري عىََل َوتررَية َواحر ررُد و جَتْ ُر و تَطَّ مَير الشائعةر اليت تَتَكرَّ مفقاييُس ادلوةلر يه َمقَاييُس القر

ُق ال ايَم.  ّ  ال دبر يه مقاييُس القرمير اخلاص بر ُد و تَس ْ تَلُف و تَتََجدَّ  ةر اليت خَتْ

وةلر يه ُعْنوا .مقاييُس ادل  ر املُْصَطلحر عَلَيهر  ُن احلَارضر

الحٍ َمْرُسوٍم، و قَْد تَّْنُع اإىل اصطالحٍ جديٍد  َّةر اليت ل تتقيَُّد ابصطر ي و َمقَاييُس ال دبر يهر ُعْنَواُن احلُرر 

ةَلر الاصطالحر القدمير. َمنر يف َمّْنر  يَّْنرُل َمَع الزَّ

، و  وةلر يه مقاييُس الُعرفر املطروقر .مقاييُس ادل   مقاييُس ال دبر يه مقاييُس الابتاكرر اخمللوقر

وةُل اَترًة وتَّْنرلُ  وةَلُ أ و تَْرفَُعهَا ادل  هئَا ادلوةُل أ و تَُدبر رَها ادلَّ وةلر يه مقاييُس ال ش ياءر اليت تُنش ر  مقاييُس ادل 

 هبا اترًة أ خرى.
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وَ  َعاٍت و ل ُمتفرقاٍت، فَلَو و مقاييُس ال دبر يه مقاييُس ال ش ياءر اليت ل ُسلَطاَن علهيا لردلُّ لر ُمْجتَمر

، ول  هر هر أ و هَتْبط برهر ُدوَن َمقَامر ل ديبر فَْوَق َمقَامر تَطاَعْت أ ن تَْرتَفرع ابر ََّفَقْت ُدوُل ال رضر مجيًعا لََما اس ْ ات

تََطاَعْت أ ن تُغرََي القميََة يف َسْطٍر واحٍد ممَّا يُْكَتُب، ول يف َخاطرٍة واحدٍة من ا رر اليت تُْويحر اس ْ خلََواطر

ليه تكْلَ الكتابُة.  اإ

يثر  منر احلَدر ْوةَلر و ُمْعَظمر ررَجالر اَلَدبر يف الزَّ ن ُهنا اَكَن ذكل الَعَداُء اخلَفريُّ بنََي ُمْعَظمر ررَجالر ادلَّ ومر

. يصر  عىل التَّْخصر

م عىل النَّ  بُّوَن أ ن يَشُعُروا برُسلَطاهنر وةلر حُير م عىََل لُكر  َلنَّ ررجاَل ادل  ُضوا برأَيدهير اسر ويريدون أ ن يَْقبر

ذا  م، و اإ هرم، وميداٌن غرَُي ميداهنر ْقيَاسر ْقيَاٌس غرَُي مر َذا ابل دبر و هَلُ حمكٌ غرُي ُحمْكرهرم، ومر
ِ
زرَماٍم، فَا

لهي ه اإ بلهَتم اليت تَوج  بةًل غري قر م، وقر ر َداَبءر اباًب غرَي أ بواهبر ن ابلعرصر احلديثر يفتُح لل  ا ال دابُء فامي غرََب مر

 الُعُصورر .

مهر ول برأ حصابر  فَْت برأَفَْضلرهرم ول برأَْقَدرر وةُل ابل دابءر لََما اعرَْتَ  ولو بَلَْغنَا اإىل اليومر اذلي تَْعرَترُف فيه ادل 

ُطوَن  اَيءها وهَيبر َضُعوَن لَهَا ويُْرُضون كرربر ا تعرتُف برَمن خَيْ هنُم، ولكهنَّ َا أ و املزيَةر مر أ و يَْصَعُدوَن برغََضهبر

 ررَضاَها.

ن دوةٍل يف العاملر تَْعرَترُف بأ مثال برانرْد  ، مفا مر نَا يف مرَص برَدعًا بنَي ُدولر املغربر و املرشقر و لَس ْ

. طر الكت ابر ل و رومان ُرولن كام تعرتُف ابحلُثَاةَلر من َأَواسر  ُشووبرْرترانَد َرسر

عر، أ و عن َأثَرر َهذا أ و هذا َعن ال دبر و  قر والتجمُّ ول، فََماذا عن التفرُّ َشأْنرهر املُْعرَتفر به بنَي ررَجالر ادلُّ

؟  ذاَك يف تقومير أ قدارر ال دابءر

 أ حصيٌح أ نَّ ال دابَء يف حاجٍة اإىل الاجامتعر؟

وابر أ ن تسأ َل: هل حصيٌح أ نَّ شاعرينر يشرتاك يدٍة  أ نَفُع من هذا و أ قرُب اإىل تبينير الص  نر يف نَْظمر قَصر

؟  واحدٍة؟ وهل حصيٌح أ نَّ ال دَب يف لُبابرهر معٌل من أ عاملر الت عاونر و الاشرتاكر

م اإىل َمْحفل يَُسهر ُل لَهُم اخلَلْ  ر يُون ُمْنَعزرلُوَن، فال حاجَة هبر الَهُم فَردر لُُقوَن َأمْعَ ُق احلقيقُة أ نَّ ال دابَء حني خَيْ

بداُع، و ل فائدَة   لَهُم عىل الإَطالقر من اتر فاٍق أ و اجامتعٍ.و الإ

، ول يَُكوُن يف َمَسائلر   هومر و ال جزاءر َصصر و السُّ َّام يُكوُن يف مسائرلر احلر ن و احلقيقُة أ نَّ الت عاوَن اإ

.  اخلَلْقر و الت كوينر و الإحياءر

هيَ  ْحَدٌة قائرَمٌة ليس يشرترُك فر هنَان، كام ليس يشرتُك يف الَودَلر ل نَّ الفركرة الفنيَة اَكئٌن يَحٌ و ور ا ذر

 الَواحدر َأبَوان.
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َّا يكوُن تعاواًن عىل رعايةر  من . اإ ثَالر الت عاونر بنَي الآابءر َّام يكوُن عىل مر ن ، فاإ ذا اكن تعاوٌن بنَي ال دابءر فاإ

ََّما حيتاُج الآابُء اإىل مثْلر هذا الت عاونر اإ  م، و قَل ر اَيهتر امية ُذرر  م و حر ر .أ بْنَاهئر رر اَلْوقاتر  ل  يف نوادر

” ال دبر كام يقولوَن،  ل  اإىل حوايشر ال دبر أ و ” ُظُروفر َع اجترَماُعهُم اإ ذا اجمتَع ال دابُء فلن يَرجر فاإ

.  دوَن ال دبر يف مَصميرهر

ٌب واحٌد، أ و اجمتَع املُحاموَن فهناك قانوٌن واحٌد وقضاٌء واحٌد، أ و  ذا اجمتَع ال طباُء فَهُناك طر و اإ

متَع املهندسوَن فهناك هندسٌة واحدٌة و برناٌء واحٌد ، فكيف جيمتُع ال دابُء كام جيمتُع ال طباُء  اج 

ُر، ومنطٌ ل يقبُل املُحأاكَة، و أ دٌب تقابهُلُ  واحملاموَن واملهندسوَن و لكُّ أ ديٍب مهنُم نَموذٌج ل يتكرَّ

 أآداب متفرقاٌت.

ن  حماميًا قديًرا لَُيغّنر عن حماٍم قدي ر، ولكن هل يُغّن أ ديٌب كبرٌي عن أ ديٍب كبرٍي؟ وهل يَُنوُب اإ

تَلطَ هذا  ؟ ّلكَّ … لن يَُنوُب هذا عن ذاَك ولَْن خَيْ خالٌق يف الفنونر عن َخالٍق أآخَر يف الفنونر

فةر  اَك مًعا يف صر قرهر عن الَوجهر امجليلر ولَو اشرَتَ .برذاَك، كام أ نَّ الَوْجَه اجلَميَل ل ينوُب عنَد عاشر   اجلََمالر

ل أ ن يتعاَونوا كام أ ْسلَْفنَا يف احلََوايش  ، اإ لُكُّ أ ديٍب منطٌ وحدُه، ولُكُّ أ ديٍب يف غىن عن سائرر ال دابءر

 . روفر دوَن اجلوهرر واللُّبابر  والظ 

 َألل ديبر رساةٌل؟

دا  يٌة.نعم، ليَس ابل ديبر من لَيَست هَلُ يف عاملر الفرْكرر رساةٌل، ومن ليس هل َويٌح وهر

؟ در القراحئر و الآراءر َا مع اختالفر رسائلر ال دابء وتعدُّ  ولكن هل لل دب لُكر هر رساةٌل تتَّفرُق يف غَايهَتر

. َّةر واجلََمالر ي  نََعم لَهُم مجيًعا رساةٌل واحدٌة يه رساةُل احلُرر 

ُم الاستبَداَد، ومن يَُقير ُد الفركَر، ومن در هْنُم َمْن خَيْ .  عَُدوُّ ال دبر مر ُه حماسَن ال ش ياءر  يَُشور 

. َّةر ي مانةر ال دبيةر من يَدُعو اإىل عقيدٍة غرير عقيدةر احلُرر   و خائٌن لل 

نُه كتَّاُب   -يف َرأ يي-َأفَيَدرري ال س تاُذ توفيُق ما هَو  َشاُه دوًما مر َخْطُب الث قافةر الإنسانيةر اذلي خَيْ

وقر و   التَّفكرير والَفنر  و الُشُعورر املُس تقمير؟أ ورواب اكفًة عىل مصرير اذلَّ

بائعر و ال ذواقر  -يف رأ يي-َأفيدرري ال س تاُذ توفيُق ما هَو  يَّةر اليت غَلََبْت عىل الط  س ر  ُّ الفتنةر احلر رسر

؟ خيصر  وتثَّل ْت يف ماليه املُُجونر أ و ماليه ال دبر الر 

” اذلي فَ  ها ال كرُب هو َوابُء “ادلكتاتوريةر ُّ َشا بنَي كثرٍي من ال ممر يف العرصر ال خرير . ل نَّ رسر

. و َلهنَّ  يَّةر هنيةر والقوةر النَّفس ر ةر اذل  ُع اإىل تَغَلُّبر القوةر العضليَّةر عىل الُقوَّ كتاتوريَة اكئنٌة ما اكنت تَْرجر ا ادل 

ُع ابلإنسانر اإىل حاةلر ال ةلر اليت تُطيُع و تَْعَمُل برغرَير مشيئٍَة و   بغرير تَْفكرٍي.تَْرجر

؟  وأ يَن تذهُب املعاينر و الث قافاُت بنَي الُقوى الَعَضليَّة و ال َلتر
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! ينر الاْسترْبَدادر ُ بدر قُّ َأَمانََة ال دبر وهو يُبرَشر  تَحر  وأ يَن ال ديُب اذلي يَس ْ

، ومل يَّةر عوبر ادلميُوقَراطر ُع يف الش  َيْت ُعُقوٌل تكُتُب و قَرائرُح تُبدر يَْبَق َعقٌل ول قَرحَيٌة يف بدٍل  لرهَذا بَقر

.  من بالدر ادلكتاتوريةر

هيا تُش بُه   ن َحاةٍل فر ُل مر ََّما تَتََعطَّ ن ٍة دميقراطيٍة فاإ بَداُع بعَض التَّعطيلر يف أ م 
ِ
لْت الكرتابُة و ال ذا تعطَّ فاإ

هَرةر الشُّ  َّةر بنَي مَجْ ، ويهر انترَشاُر الَكرَثةر الَعددي وقر اإىل العددر َأحَواَل الاْستربدادر ُجوُع ابذلَّ ، والرُّ َعراءر

َّةر  َّةر أ و املَزري ي ” ل اإىل احلُرر  ُجوُع برهر اإىل “الثَّوَرةر الَعَضلريَّةر .أ ي الرُّ َرةر َّةر النَّادر .الَكثرير ُدوَن املَزري َّةر  الَفْردي

 لرلُكر  أ ديٍب رساةٌل.

ينر  ن عََداَوٍة لل دبر ور ررَساةَلُ اُلَدابءر اكفًة يه التَّبَْشرُي بردر ين، فََما مر در  حَناءر عىل َصْوةَلر املُْستَبر
ِ
َّةر وال ي احلُرر 

. ن خيَانَةر الاستبدادر ةر الَعَضلية” و َأخَوُن مر ْن عََداَوةر “الُقوَّ يانٍة َلمَانَةر ال ديبر أ شدُّ مر ن خر  و ل مر

:  *تليل النص 

،واملقال يف ُعرف لن ق اد وال دابء" حبث قصري يف الل غة أ و الن ص  ــ كام هو مالحظ ـــ من فن  املقال 

مة وعرض وخاتة. أ و بتعريف أ خر هو  ال دب أ و الن قد، أ و الفلسفة...وفق تصممي خاص ...مقد 

 ( ... ول تكتب لتنرش يف جريدة أ و جمةل  (                                            82قطعة نرثية حمدودة الط 

اء توف ر   ال فن  أ صيل يف ال دب العريب،عرفوعليه فاملق اس تقالليته،يف مطلع العرص احلديث جر 

حافة،  ةل بفن  الصر  باعة والن رش، وقد ارتبط ارتباطا وثيق الص  عوامل كثرية،مثل انتشار دور الط 

 (83وتبادل خدمات مج ة .)

ا راجئا ،موازنة مع  ال جناس ال دبية ال خرى ،ل ن ه أ حضى املقال يف العرص احلديث جنسا أ دبيا ممتزي 

مضن جتاواب كبريا مع القارئ العريب بشلكه املسعف عىل رفع نسب املقروئة، وبوصفه لوان من 

ق،فهو وس يةل الاكتب للت عبري عن رسالته ،وبث  ما جييش يف نفسه من معان  الت عبري الفّن  املشو 

جلذب  (84)يع. معمتدا عنرص الت شويقوأ حاسيس،وأ فاكرومعارف،وثقافة،ودين وتربية وش ّت  املواض 

ادقة واخليال اخلصب .  القارئ من خالل ال سلوب الواحض والعاطفة الص 

 
   290، ص6( عّز الدين إسماعيل،األدب وفنونه، ط 82)
،و المقطم 1875،واألهرام  1858،و حدائق األخبار البيروتية 1828( أولى الصحف العربية :"الوقائع المصرية 83)

1888  . 
 . 289صماعيل،األدب وفنونه، ( عّز الدين إس84)
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ولبناء املقاةل احلديثة بأ نواعها اخملتلفة،ال دبية والن قدية والفلسفية والاجامتعية...أ سس ومعايري، 

ارسون لحرتام معايريها، مهنا من خالل مقال العق اد  ، نمتث ل منوذجاوجتلية خصائصهاضبطها ادل 

 :رساةل ال ديب.

.                                                                 حسن الت قدمي وبراعة الاس هتالل،وجودة العرض  -1

،والاستشهاد برأ ي " أ يب هر الَعايجر  ْن بُْرجر يق احلَكرمي ومر  ويف منطق العق اد،البْدء مبقوةل اُلس تَاذ تَْوفر

ىل 
ِ
ْوةَلَ ل تَْنُظُر ا نَّ ادلَّ

ِ
واب حول قوهل )ا ديد،وعدم جمانبة الص  أ ي الس  املرسح العريب جح ة عىل الر 

َساَب....و يَْسأ ُل َعْن ُأَداَبئرنَا  ْنَدَها يَشٌء َوْهريٌّ ل َوَجوَد هَلُ ول حر َُّه عر ن
ِ
در  ، بَْل ا اَلَدبر برَعنير اجلر

ريَن َهْل فَهرمُ  ْم؟                                                                                املَُعارصر ر يقََة ررَسالهَتر وا َحقر

صة مشو   مة أ س ئةل مركزة ملخ   قة ملعرفة تفاصيل املوضوع. لقد اكنت املقد 

ول،معروفة ال راكن ــ تعرب  عن وهجة  -2 نظر اكتهبا  احرتام شلكها املوجز ــ قطعة أ دبية حمدودة الط 

.                                                                                                   وتث ل خصوصياته الفني ة 

 وابلفعل فقد عاجل الاكتب القضية من منظوره اخلاص فعق ب جبمةل خواطر حول رساةل ال ديب،مث  

وةل،مث  مس تقبل  ال دب يف مرص وغريها.                                                                   شأ ن ال ديب وادل 

جمي من اليوم اذلي تصلح فيه العالقة بني -* يطان الر  وتعبريا عن رأ يه يس تعيذ الاكتب من الش  

وةل ورجالها. ويعب  عن نفوره من هذه العالقة غري املتوافقة ،فال دب يقوم  عىل ال ديب وادل 

وةل ول ل فرادها.                                                        ة ،وهو أ مر ل يتحق ق لدل  ال خالق والقمي اخلاص 

ن  مقاييس ال دب يه احلري ة،الابتاكر-* وةل  مث  اإ والانطالق،وهذا ل يتوافق مع سلطان ادل 

 ورجالها.

 ردية.تفسري طبيعة ال دب،فالإبداع نتاج ملكة ف-*

ة ية)احلري  ام فقون مجيعا حول رساةل واحدة سم يت  ن خيتلف ال دابء يف أ ساليهبم،ولكهن  أ  أ مر طبيعي -*

 وامجلال(.

ل -* هنية والن فس ية،وبذكل تتعط  ة اذل  ة العضلية عىل القو  كتاتورية وتغليب القو  الت عرض اإىل وابء ادل 

بداع.  الكتابة والإ

ف ة هو الت بشري بدين احلري ة والكفر ابلستبداد.                              الإحلاح عىل أ ن  دين ال دابء اك -*

وعليه فقد خضعت مجةل ال فاكر املذكورة اإىل الت سلسل املنطقي املتدر ج من تشخيص القضية،اإىل 

 بيان أ س باهبا،اإىل اقرتاح عالهجا. 
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قناع من خالل ما تطرح من أ فاكر وما ت  -3 عاجله من قضااي.                         أ ن تت سم املقاةل ابلإ

ه اإىل غلبة الفكر ومنطق الفلسفة  فأ سلوب العق اد يف احلجاج ،فهو ل يورد فكرة من غري عليهمرد 

ن  حماميًا قديًرا لَُيغّنر عن حماٍم قدير،   ،وذلكل كرثت أ مثلته وشواهده من قبيل الت مثيل)اإ برهان بني 

يٍب كبرٍي؟ وهل يَُنوُب خالٌق يف الفنونر عن َخالٍق أآخَر يف ولكن هل يُغّن أ ديٌب كبرٌي عن أ د

تَلطَ هذا برذاَك، كام أ نَّ الَوْجَه اجلَميَل ل ينوُب عنَد  ؟ ّلكَّ … لن يَُنوُب هذا عن ذاَك ولَْن خَيْ الفنونر

.) فةر اجلََمالر اَك مًعا يف صر قرهر عن الَوجهر امجليلر ولَو اشرَتَ  عاشر

 من عنرص الإمتاع للقارئ.بوضوح ال فاكر والعدول عىل التلك ف والاس تغالق.أ دبي ة الكتابة تض -4

لعل  طبيعة القضية املعاجلة مسحت ببساطة املعاين،ولكن  الاكتب أ وغل يف المت ثيل ،وابلغ يف 

ح،وختري  الل فظ ،واقتىن برباعة صور الاقناع ،فبذكل مت  الإمتاع.لحظ قوهل)كام أ نَّ الَوْجَه  الرش 

(.اجلَم  فةر اجلََمالر اَك مًعا يف صر قرهر عن الَوجهر امجليلر ولَو اشرَتَ  يَل ل ينوُب عنَد عاشر

من رشوط جناح املقال اعامتد الاكتب  احلري ة والانطالق.                                                        -5

يوان( ل ن  ا اعر)ادل  ومانس ية قامت يف ال ساس عىل تث ل احلرية مبدأ   أ ساس يا يف مدرسة الش  لر 

ر من قيود الالكس يكية،وذلكل ل غرو يف مبالغة الاكتب يف وصف لفظة "احلرية" بصفة  مبدأ  الت حر 

( وذلكل يقول:"حلرية اإذن يه املعىن امجليل يف  َّةر ي ينر احلُرر  ين )ررَساةَلُ اُلَدابءر اكفًة يه التَّبَْشرُي بردر ادل 

ل  وهل فكرة مكنونة"الفكرة أ و يه اليت هتب   الفكرة ما فهيا من امجلال، وما من يشء حمسوس اإ

 (.85) 

ساق والانسجام ،مامتسكة ال جزاء، ومتسلسةل ال فاكر يف تدرج أ ن تكون املقاةل خاضعة لالت   -6

  منطقي لفت لنتباه القارئ يك ل يصيبه امللل.                                                    

نشائية مغرية تضمن   للعق اد أ سلوب عرض جعيب ،فهو يعمتد عنرص الت شويق من خالل أ ساليب اإ

،مث يعرض أ فاكره مدعومة ابحلجج،فيختار للك  مرحةل ما يناس هبا من أ دةل  اس تعدادك لتقب ل طرحه

ٌب واحٌد، أ و اجمتَع املُحاموَن فهناك يف  ات ساق وانسجام متالزمني) ذا اجمتَع ال طباُء فَهُناك طر و اإ

متُع قانوٌن واحٌد وقضاٌء واحٌد، أ و اجمتَع املهندسوَن فهناك هندسٌة واحدٌة و برناٌء واحٌد ، فكيف جي 

ُر، ومنطٌ ل يقبُل  ال دابُء كام جيمتُع ال طباُء  واحملاموَن واملهندسوَن و لكُّ أ ديٍب مهنُم نَموذٌج ل يتكرَّ

املُحأاكَة؟( وهذا املهنج هو اذلي مضن به )الوحدة العضوية واملوضوعية للمقاةل(، جفاءت مامتسكة  

 ال جزاء، ومتسلسةل ال فاكر يف تدرج منطقي.

 
 .60عباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب والحياة ،دار الكتاب العربي،ص( 85)
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الفكري:                                                                                                           البناء  -* 

ياس ية قضي ة معق دة متشع بة متداخةل  عاجل الاكتب يف هذه املقاةل ال دبية الن قدية الاجامتعية الس  

ا كوهنا "أ   ؤال املطروح يبحث يف الاختصاصات،ممتث ةل يف "رساةل ال ديب" أ م  دبية" فل ن  الس 

د وظيفة ال دب معوما يف  ا كوهنا نقدية فل ن  الاكتب يطرهحا من منظور علمي حيد  جوهرها،وأ م 

ن ه يعمل عىل هتذيب الن فوس،وترقية مس توايت  احلياة،وهو شأ ن ينفتح عىل ما هو اجامتعي أ يضا ل 

وةل يف حق  ال ديب ال فراد وتربية أ ذواقهم،وكيف ل يكون املقال س يا س يا و الاكتب ينتقد تقصري ادل 

ْوةَلر و ُمْعَظمر ررَجالر اَلَدبر ؟                                     ر بنََي ُمْعَظمر ررَجالر ادلَّ                بسبب الَعَداءر اخلَفري 

 

 : واخلالصة  -*

ضة الث قافية العربية، العق اد أ حد أ مئ ة مدرسة الت جديد ال ديب والفكري بل هو ر  ائدمه، وأ حد زعامء الهن 

يف العرص احلديث،اعرتف هل بذكل خصومه قبل مريديه،فقد ترك أ ثرا ابلغا يف احلياة الفكرية 

ل  جاحد. االعربية، أ ثر   عظامي ل ينكره اإ

قه عىل أ قرانه يف حميطه من خالل معاركه مع ال دابء والن قاد وامل  ثقفني، بأ ن ه ولعل فرادة العق اد ،وتفو 

فيع، موسوعي الث قافة،مزدوج راز الر  الل غة،عصايم الت كوين ومعيق الفكر ودقيق  اكن اكتبا من الط 

املالحظة والت حليل، متش ب عا بقمي احلق  واخلري وامجلال »  فاكن يف حياته وأ حاديثه ومؤل فاته أ س تاذا  

ئيس ية   أ صيال ضليعا...، فقد اس تطاع وحده، يف حياة فكرية زاخرة و خصبة، أ ن يؤد ي الوظيفة الر 

 (.   86لللكيات الإنسانية يف جامعات العرص احلديث.. « ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 10،ص 1966، الدار المصرية للتأليف والنشر،ط153( عثمان أمين ، نظرات في فكر العقاد،المكتبة الثقافية ، 86)   
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 ( )عبد الرمحن شكري   قصيدة: عصفور اجلن ة   الث الثة عرشة:  احملارضة 

 

 ( 1958 -1886محن شكري )اعر : عبد الر  عريف ابلش  الت   -*

يوان،وهو اثلث ثالثة يف تأ سيس مدرسة ادل  محن شكري شاعر عريب مرصي ،يعد  عبد الر  

كصاحبه عباس محمود العق اد مجع بني الث قافة العربية والث قافة الاجنلزيية ، تلق ى تعلميه يف مرص، 

ج من مدرسة املعل   ا رجع 1912م، وواصل تكوينه يف بعثة اإىل اجنلرتا عام 1909مني عام وختر  م، فلم 

بية والت عل مي،نظرا ملس تواه العلمي وال ديب والث قايف واملعريف ابل دبني العريب اش تغل يف وزارة الرت 

والاجنلزيي .                                                                                                     

عر احلديث وتطويره ، فأ صدر وض ابلش  العديد من  أ سهم رفقة زميليه )العق د واملازين(  يف الهن 

با ،واخلطرات  بيع ، وأ زهار اخلريف ، وأ انش يد الص  واوين مهنا )ديوان أ ضواء الفجر ، وزهر الر  ادل 

حائف( ...تويف عام و  بعدما  1958ال فنان(، وهل كتاب ) المثرات ( و)كتاب الاعرتافات وكتاب الص 

مل أ يضا بيعة، وغىن  للحب  وال مل ولل  نسان، وللط  أ مجل ال غنيات،وأ بدع  "غىن  للحياة ولالإ

آماهل وأ حالمه اليت  القصائد...ولقي فهيا أ يضا لك  صنوف ال مل والاضطهاد،والعذاب،ومل ينعم فهيا بأ

لهيا يف جفر ش بابه،وقىض حياته يف غربة روحية رهيبة ")  (                                       87اكن يتطل ع اإ

ومانس ية ال صيةل،من جتربة شعرية ،ووحدة عضوية،اكن شكري يدعو اإىل القمي  عرية الر   الش 

ابع ،وجدانية املشاعر ،ممث ةل   وحرص عىل املوس يقى،وعىل أ ن تكون القصيدة  الغنائية ذات الط 

اعر الفنية تام الت مثيل ...اندى بنظرية ... شعر الوجدان وجعلها شعارا هل،من خالل  لشخصية الش 

عَر وجداُن )بيته املشهور: أ اي طائ ن  الش   ( 88َر الفردوسر   اإ

 القصيدة: طائر الفردوس:

 الفرردو سر قَْليب كل بس تانُ  أ ل اي طائَر 

هـُر واملاُء    وفيه الُغصن فينانُ    ففيه الز 

 وفيه منَك أ حلـانُ     وفيهر منَك أ نغَـاٌم   

 وانايٌت وعيـدانُ      ولل جشَـارر أ واتٌر  

عَر وجدانُ أ ل اي طائَر الفردوسر  ن  الش   اإ

 
 128، ص2004محمد  عبد المنعم خفاجي،مدارس الشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية، ط، ( 87)
 135،ص  ارس الشعر الحديثمحمد  عبد المنعم خفاجي،مد (88)
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َك شعُر الن فس ل زوٌر وهبتانُ   ويف َشْدور

خــوانُ  انَّ فيه اإ عرر فاإ  وُجْد يل منَك ابلش 

 أ ل اي طائَر الفردوس قليب منك ولهـانُ 

وض ثعباُن؟  فهل تأ نُف مْن رويض وما يف الر 

ي وما يف اجلور  عقبَـاُن؟  وهل تنفُر من جور 

انُ وهل تنَفـــُر من قليب ك نَّ الق  لَب خو 

نَْك اإسعـاٌد  ول يل منَك لقيَـانُ   مفا يل مر

اٌت وَتنانُ  سيبقى لـَك يف  قليب  مـــود 

ْن رابََك مـن عَيْشـرَك لوعاٌت وأ حزانُ   واإ

ْب عنـَدها قليب فقليب منَك مـلآنُ   جفر 

انَّ فيهر خــــال نُ   وأ مسعّْن من الشعرر  فاإ

 (89أ ذهاُن؟! )وهَـل تفهُم ما أ ْعّن وهل للطرير 

 مناس بة القصيدة :-*

ن عنه،   نظم شكري هذه القصيدة حول جتربة خشصية ذاتية،ويه حاةل مؤملة عاشها بعد ختىل  اخلال 

ليه هل،ونظرا لإحساسه املرهف فَقَْد فََقَد ثقته فمين حوهل . ق أ حبابه عنه،وتنك ر أ قرب الن اس اإ  وتفر 

 مضامني القصيدة: -* 

ىل أ ن يّنل  ببس تان اس هتل  شكري  -* قامة بقلبه، فيدعو عصفور اجلن ة اإ ائر لالإ قصيدته بدعوة الط 

ويةل،هبيةم قلبه  امل  ، ذات ال غصان الط  املناظر،حس نة الن غم  تلئ زهورا وجداول وأ جشارا وارفة الظل 

روب ،وقد صدح به عصفور اجلن   بيعة بهباهئا وزهو طيورها الغن اء،وتايل أ جشالط  ارها ة وشاركته الط 

 اخلرضاء .

بداع ةفيتعر ض شكري لفلس-* عر،بوصفه معىن وفكر وعاطفة صادقة وموس يقى  ،ومفهومهالإ  للش 

عراء ويبعث ال مل والهبجة يف الن فوس  عادة للن فوس،ويلهم الش  ائر جيلب الس  ومن مث  فاإن  طرب الط 

 ، وذلكل يبدي جتاهه احلنان والل طف،وحيزن لبتعاده عنه. 

قامة بقلبه؟ هل خيىش ثعباان؟ أ م خياف طريا  يشكر  حياور -* عصفوره،ملعرفة سبب رفضه الإ

عادة ومنعه الل قاء ؟.  جارحا؟ يف سامهئا ،أ م تراه حيذر الغدر واخليانة من هذا القلب؟حفرمه  الس 

 
 . ( عبد الرحمن شكري ،ديوان ضوء الفجر 89)
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هر املتقل بة خمافة  اعر ابلقضاء والقدر، ويؤمن يقينا حبمك وقضاء هللا،وحيذر حوادث ادل  * يقر  الش 

 لوقوع يف اخلطأ  .ا

مغ من البعد عنه،ولن يتخىل   -* ليه، عىل الر  اعر خماطبه حبب ه هل واحلنني اإ  عنه،ولن يصارح الش 

نشاده،وخيلص يف صداقته ووفائه هل:ويه الر   ساةل اليت هيجره كام فعل الآخرون،بل ينتظر أ نسه واإ

ابقني.  يبعث هبا اإىل  أ صدقائه الس 

اعر -*   : خصائص الش 

محن شكري من خالل خطابه لطائر الفردوس، مع صديقه عب اس محمود  اعر عبد الر  يتقاطع الش 

ادقر أ ن يَكوَن انبرعًا 90العق اد من خالل خطابه طائر الكروان) عرر اجلي د الص  بداعر الش  ( مفرن رشوطر اإ

عَر يف أ صهلر ذاٌت ووجداٌن وقطعٌة من الش   ؛ ل ن  الشر  اتر ن اذل  ُر به رؤيَتَه من الوجدان، مر اعرر يُصو 

لوجود. حساَسه ابر  للعالَم واإ

ور اخليال:   -*  يف قوهل )قليب بس تان( : تشبيه بليغ ش به القلب ابلبس تان دلةل عىل انبعاث الرس 

ة.  يف الن فس،وهو كناية عن الهبجة واملرس 

أ واتر عىل  يف قوهل)لل جشار أ واتر(ش به ال جشار بعود العزف ،وحذف املش به به العود وترك صفة

 سبيل الاس تعارة املكنية. 

لهام الط  *ويف شدوك شعر الن    اعر عر للش  ائر الش  فس : كناية عن اإ

نسان : كناية عن فقدان الث  -*  اس مجيعاً قة ابلن  مفا يف اخللق اإ

 قليب منك ولهان : كناية عن ال مل واحلزن لبعد ال صدقاء عنه  -*

 فاء هل. سيبقى كل من قليب مود ات: كناية عن الو -*

ديد.-*  قليب منك ملآن:كناية عن احلب  الش 

 ال ساليب :

نشايئ ممتث ل يف الن داء غرضه لفت الانتباه.  *أ ل ، اي : أ سلوب اإ

نشايئ ممتث  -*  ل يف الاس تفهام    يف قوهل) فهل تأ نُف مْن رويض؟ أ سلوب اإ

 
                                                                                     ( للعّقاد قصيدة مشهورة حول "طائر الكروان "جاء فيها:           90)

د  األلحاِن  َظلموَك ، بل َجِهلوَك ، يا كرواني                                                                                                                                       زعموك غْيَر ُمجدِّ
 َقْد َغيَّرْتَك وما ُتغيُِّر شاعرًا        ِعشروَن عامًا في ِطراِز َبيانِ 
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نشايئ ممتث   ي ؟ أ سلوب اإ ن  ل يف ومثهل )وهل تنفُر من جور  عر وجدان :                       الش   الاس تفهام اإ

 قرير للحقائق .   أ سلوب خربي غرضه الت  

نه املتخل ني عنه.                                                                     -*      هل تفهم ما أ عّن :كناية عن الت عريض خبال 

ور يف تقريب  عن ،وقد ساهت الص  هر ابلإنسان كثري الط  هر طع ان : اس تعارة مكنية ش ب ه ادل  *ادل 

 املعاين وتشخيصها.

 طروق:ة املوضوع املجد  

أ فلح شكري يف اختيار موضوعه اذلي حق ق به غرضني،أ وهلام مبارش اس هتدف طائر الفردوس 

كية جتعل الن ص   اذلي حاوره ،واثنهيام ترير رساةل اإىل خالنه اذلي غدروا به،ومثل هذه الت ورية اذل 

ذن سامت مدرسة ادليو  عراء الإحيائيني ، فتكل اإ ان .                     موضوعًا جديدًا غري مأ لوف عند الش 

اس عاجل من خاللها قة ابلن  شاؤم واحلزن وفقدان الث   عن جتربة ذاتية عاشها اقرتنت ابلت  فهو يعرب  

نسانية عام   بيعة  ومانس ية حيث جند مناجاته للط  اعر للر  ة تصيب البرش مجيعًا ،وقد نزع الش  قضية اإ

ره ويش تيك هل،وهو ال مر ذاته اذلي سلكه زميهل اذه طائر الفردوس رمزًا حي ا حياو وهيامه هبا واخت  

 اد مع طائر الكروان .العق  

 جربة احلقيقية املعيشة:الت  -*

ا تقوم عىل الت أ مل والت حليل  عرية اليت عاشها شكري،أ ملت عليه صدقه يف القصيدة ،ل هن  الت جربة الش 

ا. وتت سم بصدق العاطفة،والت أ ثر مبا حدث،فاختار معجام تعبرياي روما  نس يا معرب 

 خضعت القصيدة للوحدة العضوية ،وترتمج ذكل يف:   :الوحدة العضوية -* 

ره عر وتأ ث  اعر وعشقه للش  وحدة املوضوع : فال بيات تدور حول موضوع واحد وهو حب الش   --*

 ببعد أ صدقائه عنه . 

اعر مشاعر ال مل واحلزن والت شاؤم و مث وحدة اجلو  الن فيس-*  فقدان الث قة بغريه  : فقد همينت عىل الش 

ن  ال فاكر رست عىل نسق تراتيب  متسلسل مرتابط حممك ،فهو يراعي ال س باب وخيلص اإىل  -* مث اإ

اتية  اعر، بعدها يبني  جتربته اذل  عر عىل نفس الش  ل عن ال جواء اليت يضفهيا الش  ث أ و  الن تاجئ، فيتحد 

با من ابتعاد ا ل قربني عنه، مث وحض  أ ن ه يؤمن ابلقدر وس يظل  مع غريه، وكيف فقد الث قة فهيم ،متعج 

ئقة.  ة فعلهم غري الال  مغ من رد   وفيا حمب ًا لغريه عىل الر 

 املوس يقى اخلارجية: -*

عر وجدان                                                                                       ن  الش     أ ل اي طائر الفردوس    اإ

//0/0/0//0/0/0/   /0/0/0//0/0/0                                                                                              
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     مفـا عيلن/مفاعيلن/مــــــفاعيلن/ مفاعيلن                                                                                     

(،ومفتاحه : )عن ال هزاج تسهيل   91شاعر قصيدته عىل وزن حبر الهزج)جمزوء الهزج( )نظم ال 

 مفاعيلن مفاعيل( .        

اكن اذلي يليه اإىل الزتم الش   اعر يف هذه القصيدة وحدة القافية ويه )من أآخر ساكن اإىل الس 

ك اذلي قبهل( وقد وافقت املقطع )دانو /                                      ( .                 0/0املتحر 

كوى،وجو   وقد اختار لقافيته حرف الن ون رواي  مضمومة مس بوقة ابملد  ليتالمئ أ نيهنا مع غرض الش 

ائدين يف الن    ص  .احلزن وال ىس الس 

اخلية :-*  املوس يقى ادل 

عىل ترداد مقاطعها  الت كرار:جتل ت مظاهر الت كرار يف مواطن كثرية يف القصيدة ومعلت  ظاهرة -1

ات(  ات ولفظ "فيه" مثاين مر  وتية بشلك خيدم الإيقاع العام )لحظ تكرار لفظ قليب" مثاين مر  الص 

ات(و لفظ)الش   ائر أ ربع مر  ات( عر أ ربع مولفظ)منك"العائد عىل الط  ائر أ ربع مر  ات(ولفظ)الط  ر 

ائر مراتن(ومن مث  و ن  مث ة همينة مفر  )كل" العائد عىل الط  داتية مشرتكة يف حرف الاكف ، اكف فاإ

 اخلطاب العائد عىل طائر الفردوس.                  

اعر: -*  اخلالصة : مدرسة الش 

ه خصائص هذه  يوان،فقد تث ل يف نص  استنادا اإىل ما س بق،يتبني  انامتء شكري اإىل مدرسة ادل 

ائر(،والت عبري عن ال ن بيعة )الط  كوى،اإظهار احلزن املدرسة من تشخيص بعض رموز الط  ني والش 

هةل  والت شاؤم واليأ س،واعتبار القصيدة اكئنا حي ا ،من ظام مرت ب ال جزاء، مع اس تخدام الل غة الس 

               واملعاين الواحضة،بعيدا عن الت عقيد وعن شعر املناس بات.                                                                        

ة مكدح امللوك أ و راثهئم أ و هجاهئم أ و  عر أ كرب من أ  خيدم أ هدافا خاص  فشكري يرى» أ ن  الش 

ة يه أ هداف احلياة الإنسانية يف أ ي   عر خيدم أ هدافا عام  آثرمه،الش  اإحضاكهم وتسليهتم أ و تسجيل مأ

اعر الكبري خيلق اجليل اذلي يفهمه وهيي ئه لفهم شعره« .)  (92زمان وماكن،فالش 

 

 
( الوزن األصلي لبحر الهزج هو )مفاعيلن( مكررة سّت مّرات،ولكّنه ال يستعمل إاّل مجزوءا أي )مفاعيلن( مكّررة أربع 91)    

ّبه بهزج الّصوت( لترّدد الّصوت فيه. وقيل إّن العرب تهزج به أي تغّني مّرات. وبحر الهزج سمي هزجا )ألّنه يضطرب ،فش
 به.       

 148،ص1973( سعاد محمد جعفر،التجديد في الشعر والنقدعند جماعة الديوان،جامعة عين شمس،كلية اآلداب، 92)
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 ة ّّ مدرسة الرّابطة الق لمي 
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 : مدخل-* 

ام العرب اذلين هاجروا من بالد الش   ل فه ال دابءال دب اذلي أ  هو   ي  أ و املهاجري  دب املهجر ال   -*

وهرواب من  اءالرث  حبثا عن ) بعضها ماد ي  كثرية  ة لعتبارات موضوعيواجلنوبية، امليةاإىل أ مرياك الش  

 ،وحمارصة الن شاط واملبادراتايتاحلر   وكبت  يك،احلمك الرت  من  بعضها س يايس  اكملضايقات، و (الفقر

ست جاليات عربية،وروابط أ دبية أ  أ نشأ وا و حيث التجأ  هؤلء اإىل الهجرة  ...  تحصفا وجمال   س 

   :ال دبيةلهيئات ومن هذه ا وأ كسبهتم شهرة، اهمت ت بأ عامهلم ال دبية،

                                                                           :  1920أ فريل 20   الرابطة القلمية  -* 

ست  يلياوميخائيل نعمية  خليل جربان، م، ومن روادها:جربان 1920يف نيويورك عام تأ س  أ بو  ،واإ

ذوا جريدة " ،وغريمه ،ونسيب عريضةمايض احئ " منربا ولساان انطقا. وقد أ مجل ميخائيل واخت  الس 

حاجتنا اإىل الإفصاح عن لك  ما  »نعمية مقاييسها الن قدية املنبعثة من احلاجات الن فس ية الثابتة فقال

ة وأ مل،وفرح وحزن،  ينتابنا من العوامل الن فس ية ، من رجاء ويأ س،وفوز وفشل،وحب  وكره،وذل 

هنتدي به يف احلياة،وليس من نور هنتدي به غري احلقيقة،حاجتنا  وخوف،حاجتنا اإىل نور طمأ نينةو 

 ( 93)«املوس يقى اإىلاإىل امجليل يف لك  يشء،حاجتنا 

                                                                    :م   1932عام  يف الربازيل   العصبة ال ندلس ية   -* 

لياسسها ميشال معلوف، ومن أ س    اش تغل أ دابءو فرحات،وغريمه. روادها:شفيق املعلوف ،واإ

احلديثة.من  أ ثر ابل دب الغريب يف مذاهبهوض ابل دب العريب يف هماجرمه، والت   عىل الهن  نيابطتالر  

يليا أ بو مايض، أ مني الرحياين،أ برز شعراهئم وكت   رش يد  اهبم: جربان خليل جربان، ميخائيل نعمية، اإ

به هذا  وحنوا رت يف أ دب املهجرالعوامل اليت أ ث  ( ومن 94) ف وأآخرون.خوري، فوزي املعلو 

عات الّن  اطالعهم عىل اهات ال دبية احلديثة،و ابلجت  احتاككهم قافات الغربية و صاهلم ابلث  ات  املنحى،

وطهنم حنيهنم اإىل غري أ ن   ،خصيات الغربيةجتارب خشصياهتم مع الش  مم ا أ ث ر يف ،ليةوحية والتأ م  الر  

حمف زا قواي  اعزتازمه بقوميهتم العربية وبرتاهثم ال ديبمل يغب عهنم طرفة عني،فقد ظل   وذكرايهتم فيه

                                                                                                       .عىل الت مزي  

 
 73، صلمنعم خفاجي،مدارس الّشعر الحديثمحمد عبد ا (93)     

  ،2004( محمد عبد المنعم خفاجي،مدارس الّشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مصر،الطبعة األولى 94)   
 71،ص 70ص
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العربية احلديثة يف  عريةضة الش  أ ساس يًا يف الهن    دوراً فاقهم وقد أ د ى نعمية وجربان وأ بو مايض ور-*

هن  الوطن العريب ويف اخلارج ،  ضة وصانعهيا وابعثهيا.رموز هذه الهن   م اكنوابل اإ

عر العريب الانفتاح عىل املايض، وأ اتحوا للش   غة العربية غبار، نفضوا عن الل  ابجهتادمه يف الت جديدو

اذلي يعيش عريب ال همعرية يف عامل ضة الش  الهن   بعثواو ،ية، خصوصًا الغربية مهناايدجارب ال دبية الر  الت  

 ،الاحتالل ال جنيب وحصارالبؤس، مظاهر و  ةال مي  يصطدم بش بح و ،خلف الت   ويعاين أ نواع الغنب،

 وتتجىل  خصائصهم ومبادهئم يف ما ييل: 

ابطة القلمية من خالل التجديد اإىل  -*  :صائصالعديد من اخلدعا أ دابء الر 

نسانيةنزعوا  -* واتقوا اإىل جممتع تسوده العداةل  تقوم عىل مبادئ اخلري واحلق  وامجلال.  نزعة اإ

 الاجامتعية.

يديولويج.ةاحملب   والتسامح  دعوا اإىل قمي-* ب املذهيب والإ   ،والعدول عن التعص 

قبال عىل ، موحيةوا نزعة ر نزع-* فس الن   الكون،وأ غوار يف أ رساروالت دب ر أ مل يف احلياة الت  فادها الإ

 البرشية.

عور اجلارف-* مه الش   غرتاب القاهر،لشعورمه ابل،حلنني اإىل الوطناب وقريبا من هذا املسعى،شد 

امئ بداعا يف كتاابهتم تعبريا  ولعل  هذا ما ترمجوه ،)الغائبة احلارضة(،أ وطاهنم البعيدة يف وتفكريمه ادل  اإ

 .وأ هالهيم أ وطاهنمياقهم اإىل عن اشت 

ابطة -* فوا عنارصها،ورموزها من طري  بيعةاإىل الط   لذ أ دابء الر  ذوها أ نيسا وحماورا،ووظ  واخت 

ني،التينة امحلقاء...(  غري،الط  ن ام حدث بدافع  »و وجشر وجحر،)احلجر الص  بيعة اإ هذا الهروب اإىل الط 

مل الإنساين اإيل تشهده البرشية يف   (95)« عرص املدنية والعمل من دوافع الظ 

ية الهادفة اإىل تربية  وقف الإنسان املعن  تعرب   شعرية اأ غراض،فطرقوا املوضوعات  دابءال  د جد   -*

لوك ذيب وهت يليا أ يب  املثل العليا  وغريها منونرش اخلري ، الن فس،وتقومي الس  ،وكرث ذكل يف شعر اإ

ة.   مايض خاص 

ابطة -* آثر أ دابء الر    البس يطة،بعيدا عن الت عقيد والت لك ف. ال لفاظ املوحية توظيفأ

ذ،الوحدة العضوية اشرتطوا-* قا مرتب ال عضاء ،منظم   اإ اعتربوا القصيدة اكئنا منسجام منس 

 املراحل.

 
مدخل إلى المدارس األدبية في الشعر العربي المعاصر،االتباعية الرومانسية الواقعية الرمزية   ،نسيب نيشاوي  ( 95)       

   .    183،ص 1984.ديوان المطبوعات الجامعية في الجزائر 
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 حرر من قيود الوزن والقافية.الت  القوايف،و  دعا العق اد وجامعته اإىل رضورة الت نويع يف-*

ا يف اختيار الل  -* والبحور  وس يقىللمقيقة العذبة املالمئة ومانس ية الر  الر   ةغسلكوا مسلاك ميرس 

 ( 96).اخلفيفة

 

 14احملارضة رمق  

 ( 1988-1889  ميخائيل نعميةأ ديب القرن    )   اإىل دودة  العنوا:  منوذج شعري 

 ري حثيثا خلف نعيش وأ كفاينوأ جْ     الوهن يف جسمي الفاين ب  ين دَ ّ  دبتَ  1

 بأ نقاض أآمايل وأ ش باح أ حزاين                 افأ جتاز معري راكضا متعرث   2

ذا عبثت كفُّ              وأ بّن قصورا من هباء وأ ش تيك 3  مان ببنياينالز   اإ

 اليوم تغشاين يوم سكرةُ  ويف لك               جديدة يوم يل حياةٌ  ففي لك   4

مياين           ىاي دودة الرث   ولول ضباب الشك   5  لكنت أ ليق يف دبيبك اإ

 أ حزاين نُ وأ ترك أ حزاين تكف                    هافأ ترك أ فاكري تذيع غرورَ  6

 داينوجْ  دي أ و بواعثَ دواعي وجْ        وأ زحف يف عييش نظريك جاهال 7

نسانحلمكة ريب                  ل مر وحاةل ومستسلام يف لك   8   ل ل حاكم اإ

 ا يف مساكل معيان ري وأ ميش بص               يقودك مبرص  معياءُ  فها أ نتر  9

 ق فكري جسنانويل فهيام من ضيْ            امء مظةل  والس   ال رض همدٌ  كلر  10

 ينولكن جبهيل وادعايئ بعرفا                لنئ ضاقتا يب مل تضيقا حباجيت 11

 ساؤل أ ضناينابلت   عنيدٌ  وفكرٌ               مسمل   ان: قلبٌ ففي داخيل ضد   12

ٌ                        هوأ ن   الكون رسٌّ  أ ن   تومه   13  نال ببحث أ و يباح بربهاني

 يسائل عن قاص ويبحث عن دان      اموالس   فراح جيوب ال رض واجلوَّ  14

 فضعضع ما يب من معان وأ وزان            الوكنت قصيدا قبل ذكل اكم 15

 أ مثان قدر أ و تفاوُت  مراتُب                  ؛ اي أ ختاه، ما يف حياتنالعمركر  16

 
 83محمد عبد المنعم خفاجي،مدارس الّشعر الحديث، ص (96)    
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                   كثرية أ شاكل عديدة أ لوان                 ها يف الكون تبدو لناظرمظاهرُ  17

                                                                                                    (97)    رت ابملاء حرقة عطشانسوى مش           أ رسارها، وهو كشفها وما انشدٌ    18

ضة  ةقاد ا منواحد،يعد  مفك ر لبناينأ ديب و ( 1988 - 1889) ةميخائيل نعميأ ديب القرن  -* الهن 

عة،العربية احلديثة الفكري ة والث قافي ة ةوق اعر ش، أ ثرى املكتبة العربية بفكره وأ جناسه ال دبية املتنو   ص 

وس ي ة؛ ويه كتاابت تشهد هل ابلمتياز  قدا،بعطاء وفري ابلل غاتون اومرسح العربي ة والإنلكزيي ة والر 

امية يف عامل الفكر وال دب حم                                                       ل ي ا وعامليًّا.وتفظ هل املّنةل الس 

يف دراس ته  ، مث  اتبع درسة امجلعي ة الفلسطيني ة فهيادرس مب 1889 عام يف لبنانودل يف بسكنتا،

آنذاك بني عايم  اومهن 1902الن ارصة عام  وس ي ة أ ىل بولتافا الر  حيث تس ىن  هل  1911و  1906اإ

الع عىل . الاط  ويس                                                                                             ال دب الر 

ج فهيا حاماًل ي و تحق جبامعة واش نطن يل ل انتقل اإىل الولايت املت حدة ال مريكي ة  1912يف العام و تخر 

جازتنَي: واحدة يف احلقوق والث انية يف الآداب.                                                                اإ

س  يليا أ يب مايض ونسيب عريضة وغريمه  جربان خليل جربانرفقة  1920س نة أ س  من ال دابء واإ

اإىل أ ن مات واتبع مسريته ال دبي ة  1932عاد اإىل بسكنتا عام  "الرابطة القلمية" مدرسة املهجري ني 

 جربان، جربان خليلو  -1923الغرابل، نيويورك، ):فات متنوعة غزيرة ،وقد ترك مؤل1988عام

زاد املعاد: مجموعة و  (1934: هو سرية صديقه وزميهل جربان خليل جربان ) . موته. أ دبه. فن ه حياته

صوت  و)(1946ال واثن: مجموعة مقالت )و (1945البيادر: مجموعة مقالت )و  (1936مقالت )

جيور: مجموعة مقالت )و)(1948) : مجموعة مقالت العامل حي: مجموعة و) (1950الن ور وادل  يف همب  الر 

أ بعد من موسكو ومن واش نطن: مجموعة و)( 1954دروب: مجموعة مقالت )و)(1953مقالت )

يف الغرابل اجلديد: و)(1960س بعون، حاكية معر: سرية ذاتي ة يف ثالثة أ جزاء )و)(1957مقالت )

 (98) وغريها..(1971مقالت نقدي ة )

 

 

 

 
 .وما بعدها )بتصرف( 83، ص: 1968. سنة  6همس الجفون، دار صادر. بيروت. طديوان ، نعيمة ميخائيل ( 97)    
ومانسية الواقعية الرمزية .ديوان  المعاصر،االتباعية الرّ عر العربي مدخل إلى المدارس األدبية في الشّ  ،( نسيب نيشاوي 98)     

      185،ص 1984المطبوعات الجامعية في الجزائر 
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 توطئة: -*

لت حثيثة يف معاجلة  أ نواع اخلطاب ،ويف مقدمهتا أ مثرت  ضة العربية احلديثة تو   حركة الهن 

ومانس ية،ات خطاب سؤال اذل  و ، )البارودي وأ مثاهل(خطاب البعث والإحياء وخطاب بمتظهراته الر 

ور عىل وأ قراهنمث أ دونيس وأ نيس احلاج ياب مع جيل الس    ؤيةديد الر  تكسري البنية وجت م،وس يأ يت ادل 

 .تناول هذه املرحةل لحقا

،يتجىل  ومانيسعر الر  الش  والغوص يف أ غوارها من خالل  " والاهامتم هبااتسؤال اذل  "طاب وخ  

ل خملوقاهتا ــ ولو اكنت دودة ــ بيعة الط  يف معانقة  ويمتظهر بوصفها فرارا من وطأ ة املدينة ،وتوس 

فتكون  حلزن، ال مل، املأ ساة، احلنني والوحدة والهجرةمعادلت موضوعية مثرية ،جتلب الإحساس اب

وات ني دلى أ يب مايض ...مرااي عاكسة لإسقاطات اذل  مة ..  كقضية الط                                                                           .أ و المكنجة احملط 

ن  واستن-*  نعمية صاحهبا" ل اإىل دودة ب " وسومةلقصيدة اليت بني أ يدينا واملاادا اإىل ما س بق فاإ

واد اذلين خربوا الن فس البرشية، تعد   عراء الر   منوذجا للخطاب املذكور،كام يعد  نعمية منوذجا للش 

 ن"القصيدة مقتطفة من ديوانه "هس اجلفو ،وذلكل ترد"املهموس "يف أ دهبموكشفوا خباايها 

قراءة يف العنوان:                                                                                    -* 

ن  كثريا من  العنوان ـــ وبوصفه عتبة وازنة ــ ،ميث ل مفتاح الولوج اإىل حرم القصيدة،وذلكل فاإ

اي" اليت تيط  احلجاب عن قضيهتا اجلوهرية،كام هو شأ ن القصائد يرىق العنوان فهيا اإىل مس توى"الرث 

اعر الش   ن أ ن  العنوان ش به مجةل بشلك جيعلنا خنم   »جاءودة(.و اإىل دالقصيدة املاثةل بني أ يدينا )

ذا اكن احلديث مع غري يتوج   ه حبديثه اإىل دودة حبيث ميكن تقدير ابيق امجلةل بـ: رساةل اإىل دودة. واإ

ن  ث لدل  اعر ل يتحد  الش   ايل نفرتض أ ن  عنوان ملغى، وابلت  العاقل غري ممكن فاملعىن املبارش لل  ام ودة واإ

ودة يف ا أ اثرته ادل  ص تعبري مع  ة ذلات الغرض، من هنا نفرتض أ ن الن  بيعة احلي  ذلاته عرب توظيفه للط  

 (99) .«ومواقف اعر من أ حاسيس وانفعالتنفس الش  

   مضامني القصيدة:   -* 

اقارئ القصيدة يقف فهيا عىل  ه من خطاب موج  حمورها ال صيل   :فكرية أ ساس ية تثالث حمط 

 .ودةاعر اإىل ذاته عن طريق ادل  الش  

اعر الباطنية  وصفنت ضم  ،فت  ةاعر ات الش  اذل   : ركزت عىل ال وىل ال ربعة ال بيات -* ا دلواخل الش 

سقاطها عىل  ،املضطربة ودة من منظوروضعية واليت قام ابإ  .  (ؤاير  ال) وهنا تتجىل   معيق يفلسف ادل 

 
 24محمد صوضان، القراءة المدرسية للّنصوص األدبية ،نحو تحليل مبسط للنصوص األدبية،شبكة األلوكة،ص (99)    



93 

 

ؤال  11 اإىل 5من   انية: تتد  املرحةل الث  -* ايت املعيش جراء الس  اخيل اذل  اعر عىل الت وت ر ادل  ركز الش 

قه.  الوجودي  اذلي يؤر 

يف احلياة  ال خري،وفهيا وقفة حول القمي ومدى واقعيهتا ت اإىل البي 12من البيت  املرحةل ال خرية:-*

 . ..اخلري والرش   ات وثنائيةناقضت  الت جاذابت وال وجود يف 

اعر،  -* ل )املش ب ه( هو الش  تهتندس القصيدة يف شلك صورة بيانية قامئة عىل الت شبيه،طرفها ال و 

ودة،وعىل هذا ال ساس من زي يف القصيد  وطرفها  :                 حقلني دللينيالث اين )املش به به( هو ادل 

ل قل احل -* ه فضاءي ال و   -أ جري -)جسمي الفاين،وترمسه دللت املفردات الت اليةاعرالش   شلك 

                                                              .                            تبياين...(   ،اش تيك،ابّن قصورا،أ ش باح أ حزاين ،أ مايم،أ نقاض ،اجتاز معري،نعيش وأ كفاين،حثيثا

ى دللته ومالحمه يف املفردااحلقل الث انيي  -* ودة،وتتبد  ه فضاء ادل  دودة  -نيتدب  الآتية)  تيشلك 

 .                                                                          يقودك مبرص...( -معياء كل ال رض همدا -ىالرث  

برازا ذلاته،تث ال  بسط همينته اعر،فقداحلضور القوي  لفضاء الش  ميكن أ ن نتبني  و  اإعالء لشأ نه،واإ

د عىلايت الوجداينيار اذل  لت  ملعطى ا شعوره ل  ،اإرضاءً اعر بشلك ابرزحضور ذات الش   ،اذلي يشد 

 .                         ومضريه

 ويت: العرويض الص   املس توى-*

 يــفانــــف نعيش وأ كـحثيثا خلْ  اين              وأ جري َـالفمي َـن يف جسالوهْ  ن دب  ــيتدب  

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

 نـمفاعيل  ن ـفعول /لن ـمفاعي /ن ـلن             فعولـمفاعي  /فعولن/عيلن   مفا/ولن ـفع 

( ومفتاحه :                                                   ويلحبر الط  )اعر قصيدته عىل وزن الش  نظم 

 ل(فعولن  مفاع  فعولن  مفاعيلن  )طويل هل دون البحور فضائل  

ة مم ا يدل  عىل نضج جتربة  ( وردت سلميربّ  العروض والض ونالحظ أ ن  تفعيالته)

اعر                                                                                               ،ومكنته العروضية.الش 

ا وافقت  هن  ك اذلي قبهل،فاإ اكن اذلي يليه، اإىل املتحر  د من أآخر ساكن اإىل الس  ول ن  القافية تتحد 

/ ْ وي  جفعهل نو0/0املقطع) فَْاينر اعر القافية فقد وح د حرف الر  ان ممدودة ابلكرس (. وكام وح د الش 

ل  أ ن ه صب  . احلزن والانكسارو ،تعبريا عن ال نني والارتداد اإىل الن فس ابع هذا  اإ ايت اذل  وجداين ال الط 

 واحد املمتث لزن العرويض الطرين املتناظرين والو نظام الش   ،يف قالب موس يقي قدمي أ عامقهابع من ن  ال 

عن القافية املتواترة املطلقة املردوفة  زايدة. مفاعيلن()فعولن اخملتلطة تفاعيهلب حبر الطويل يف 

                                                                                           وهذا مناف دلعوات الت جديد يف مدرس ته.القصيدة. يف لك   واملعمتدة )ابلياء(املوصوةل مبد



94 

 

يقاع ادل   -*   :                                                                                                              اخيلالإ

يقاعي داخيل   أ كرثللقصيدة   ،ومظاهر ذكل كثرية: مهنا: من مورد اإ

 كرار: الت  -* 

زايدة عىل ال جواء الن فس ية احلزينة اليت فرضت سطوة احلزن،فهمينت أ صوات ال نني والآهات من 

ن  ظواهر أ خرى ساهت يفخالل "املدود الك  يقاع ادل   ثرية"فاإ كرار:  لحظ اخيل مهنا الت  خدمة الإ

اعر حبرف الن ون اذلي عه  عناية الش  ذه رواي من هجة،وربطه بش بكة توز  فه بنس بة عالية،فقد اخت  وظ 

ةمكر   ،عىل مساحة الن ص  من هجة أ خرى ابلإضافة اإىل تكرار ،را عىل حنو يفوق مثانية وثالثني مر 

يقاعأ لفاظ لها ديناميكيهتا يف تفعيل جرس  لفظ ال حزان مخس ني،دبيبك(و)،تدب  مثل )تدب   الإ

ات(  -)مبرص ذات الاش تقاق الواحد مثلقارئ ما يف تكرار بعض املقاطع ول خيفى عىل ال مر 

عة الباعثة للن غم املرتد د،من املقاطع واللكامت املرت   وغريهابصريا(  ةبة املوز  من فية: يغ الرص  الص   خاص 

                                                                                     (.أ حزان  ،بواعث، أ نقاض ،أ لوان،دواعي،أ شاكلقبيل)

.  (امء مظةل  كل ال رض همد والس  يف قوهل)شبيه ف الت  وظ   فقد  ،ابخليالللقصيدة نصيهبا من الاهامتم -*

ذا عبثت كف  ويف قوهل) نسان هل كف  تعبث،وحذف املش ب ه به  مان ببنياينالز   اإ مان ابإ ( ش به الز 

تعبث،عىل سبيل الاس تعارة املكنية.                                 الإنسان، وترك صفة من صفاته،كف  

 نة واملطاوعة.                                      كناية عن صفة ال ليو  (أ مر وحاةل ومستسلام يف لك   يف قوهل)

د.الوهن ني دب  تدب  ويف قوهل)  ( تشبيه تثييل،منزتع من متعد 

اع والث نائ  ديةوتعبريا عن الرص   اعرودة يه وجدان الش  اعر وادل  فاعل بني الش  ل ن ساحة الت   ،يات الض 

ن  هذا،نفسه ل وترتمج عىل مساحة الل غةضاد رسعان ما ت  ال  فاإ باق بكرثة خالل  من،تو  اس تخدم الط 

امء،ضاقتا/ مل تضق،  ر/هباء،معياء/مبرص،بصري/معيان،ال رض/الس  مثل)راكبا/متعرثا،تصو 

/عنيد                                                                                                 . (،وهكذا قاص/دان،املاء/عطشان ، مسمل 

بيعة القصصية للقصيدة فقد أ   -* مىل ذكل غلبة ال ساليب اخلربية،خبالف ال ساليب وحبمك الط 

دواخل  وصف الغالب غايهتاابتدائية يف وردت اخلربية  ،فال ساليب اليت حرضت ابحتشام الإنشائية

اليوم  يوم سكرةُ  ويف لك   ،جديدة يوم يل حياةٌ  ففي لك  )وهوهما،والت عبري عن شواغلها ات اذل  

 (. تغشاين

نشائية ال ساليب  يف حني جند ى(و)اي أ ختاه( )  تنيمر   داءالن   ممث ةل يفالإ للفت الانتباه ايدودة الرث 

 .( بغرض الت وكيدقدر مراتُب  ؛ ما يف حياتنالعمركر ) ة واحدةوالقسم مر  ،
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:                                                                                       الوحدة العضوية -* 

اب ،وف ر حلد  كبري عنارص الفن  القصيص من  صيغت قصيدة "اإىل دودة"يف أ سلوب قصيص  جذ 

اعات،ووصف لل زمات ض للرص   مضمون فكرييف  ،أ طراف متحاورة،ورسد لل حداث ،وتعر 

                                               .ة"للقصيدة "القص   يرس  رشط الوحدة العضويةمم   وجداين واحد

بيعة،فتشب  -* اعر اإىل الط  د حرشة ــث بعنرص من عنارصها لذ الش  ودة ل ن ه رأ ى فهيا   ـــ جمر  ادل 

هل للهروب من واقعه غري املريض اإىل واقع مرغوب فيه، فوجد متنف سا للبوح  معادل موضوعيا،توس 

ودة، وحماوةل استبطان والت دب ر أ مل فضاء للت   قصيدة ترض بوصفهابيعة يف ال الط  ل ن   به يف حماورة ادل 

 أ رسار الكون وخباايه.

 15احملارضة رمق  

 العنوان: كبار الن فوس وصغارها.   مقال ميخائيل نعمية منوذج  

 

نسان قوكل فيه  خري ما تدح به أ ي   ن    ما تذم   و رش  ،ه ذو نفس كبريةن  اإ اإ نسان قوكل اإ ه ذو  به أ ي  اإ

أ ولئك  ،و لول صغار الن فوس لاكنت نعامي ،و لول كبار الن فوس يف ال رض لاكنت حجامي ،نفس صغرية

اببة يف ال قذار حةل مع ال زهار و من ال زهار ، تعيش اذل  ابب فبيامن تعيش الن  ذل  و هؤلء اك ،حلاكلن  

م اإىل الن اس شهدا شه يامث تعود الن   ،و من ال قذار ا اذل   ،حةل فتقد  اببة فال تنقل اإىل الن اس غري أ م 

 . ءقم للربياببة تمل الس  قمي و اذل  حةل تمل الربء للس  مسوم قاتةل ، الن  

هرة يف أ ي  فرع وة و ل من بريق الش  ل من سعة الرث  ،وبل يف الن فس ل يأ تهيا من رفعة اجلاه و الن  

ن ه عصارة اختبارات ل تىص مر   ،من فروع الاجهتاد البرشي                                    ت هبا الن فس . اإ

مية أ قذار ل يس تطيب يبة و المن  فالغ  ،من اكن ذا نفس كبرية اكن أ نبل من أ ن يغتاب أ حدا من الن اس

ل صغار الن فوسغلغل يف أ جوافها الن  الت   أ و من  ،و هؤلء قد يكونون من أ عرق العيال حس با  ،تنة اإ

ياسة  و الس    ،أ و من أ بعدمه شهرة يف دنيا العمل و الفن   ،أ و من أ وفرمه ثروة ،أ رفع الن اس مركزا

 بل بون شاسع مثل ما بني ال رض و زحل .ن  و يكون ما بيهنم و بني ال  ،ين و الاجامتعادل  و 

مفا جخل جبههل بني العلامء  ،اس عىل غري حقيقتهو من اكنت نفسه كبرية أ بت عليه أ ن يظهر أ مام الن  

ن هو اكن عىل يشء من العمل و الث  ،و ل بضعفه بنت ال قوايء ،و ل بفقره بني ال ثرايء روة ّ  و اإ

ل من قمية هذه ال ش ياء بل عىل العكس قل   ،عفاءاجلهالء و الفقراء و الض  ما زها بذكل عىل ،ة القو  و 
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ا اذلين صغرت نفوسهم فيسريون يف ال رض عيف . أ م  خمافة أ ن خيجل منه اجلاهل و الفقري و الض  

فهم أ بدا يبطنون غري ما ،و لباس ليس لباسهم،أ لس نة ليست أ لسنهتمو  ،بوجوه ليست وجوههم

مع ا مه أ ن ينخدع الن اس مبا يظهرون و و يسعد،رون و يشعرونما يفك   بغريينطقون و  ،يظهرون

 نون .يبط  

ن ك لو حبثت عن أ ي  خصام يقوم يف ال رض ، سواء أ اكن بني فردين أ م عصبتني أ م دولتني أ م  اإ

ل  مجموعة من ادل   ل ن  صدر  ول لوجدته يعود أ ساسا اإىل صغارة يف نفوس اخملتصمني مفا اختصم اثنان اإ

ففي حني أ ن   ،در يضيق أ و يت سع عىل قدر ما تصغر الن فس أ و تكربو الص   ر،ضاق ابلآخواحد ال

ا ابلص  سع الكبرية للص  غرية تضيق ابلكبرية فتناصهبا العداء ، تت  الن فس الص   م  ا غرية فتقابلها اإ م  فح و اإ

 كبار الن فوس ملحَ و اكن  ،ذلكل اكن صغار الن فوس مبعث الفساد و القلق يف ال رض ،مبالةابلال  

   ا ، و الواحات يف حصارهيا .ال رض و مخريهتَ 

 

وقد اس هتدف الاكتب من خالهل قضية   ،جامتعيالا املقال منوذج لفن   ــكام هو ظاهر ــ ص  الن   --* 

صالح شأ ن االقمي وال خالق،و  واءد وامجلاعل فرااإ صطلحني لقميتني اجامتعيتني عاجل مف ،ات عىل الس 

مفدح ال وىل،وذم  خلقيتني تربويتني،ُأولهام اجيابية)كرب الن فس(واثنيهتام سلبية )صغارة الن فس( 

واء.الث انية، اء ووصف ادل                                                                        جمهتدا يف تشخيص ادل 

مةحمرتما مراحل املقال،حي ويف ،ص  الن   يف جو   ويضعه القارئ يجلب ملوضوعه ل  فهيا هم د ث بدا مبقد 

قناع ةل و براهني قاطعةمستندا اإىل أ د   ،ومث ل لها،لهاال فاكر و حل  مجةل ط العرض بس  . بغية الإ

م وفضلهم اإىل الانتصار عىل فئة كبار النفوس ترس يخاخلاتة وانهتيى يف  اء و يف يف أ ذهان القر   حهب 

 نفوسهم .

 : مضامني الن ص  -* 

جيابيا يف ال رضلكبار الن   يرى الاكتب أ ن   --* خري  فهم أ ساس لك   ،ونفعا ل حد  هل،فوس أ ثرا اإ

لهيم يُعزىفهيا الح، ،واإ يف  فأ ثرمه سليب  فوس صغار الن   خبالف .فلولمه لاكنت حجاميالفالح والص 

م  احلياة،  .لولمه لاكنت ال رض نعامي و  ،فساد فهيا مبعث لك  ل هن 

د نعمي  هم،تواضع و ،هتمرصاحو  ،م ونبلهمالهحص ،فذكر)فوس الكبريةالن   أ حصابحمامد  خصال و ة*عد 

 عن املذنب . همصفح و  مهرو صدورحابة  همحلم و ، هتمساطب و 

مه تكرب  و خداعهم ،و نفاقهم،و طالهحم وحقارهتم برزفأ   ،غريةفوس الص  مساوئ أ حصاب الن  مث  كشف 

 .للن اس مهءعدا،و ضيق صدورمه ،و متعالهيو 
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ل -* صغارة يف  ،أ ن ام يعود اإىلال رضعىل وجه سبب أ ي  خصام  أ ن   ــ حبمك جتربته ــالاكتب  توص 

لت بيشء منرببقليل من الص   غريةن فوس الص  ت هذه ال لو تل  ،و نفوس املتنازعني ملا   ،احلمل ،وجتم 

 . ْصالاع أ  جد الّن  وُ 

عامالت املو  قية،ال خال موازنة بني فئيت كبار الن فوس وصغارها عىل مس توى القميأ جرى نعمية  -*

فوس وتزكية بغية تشجيع كبار الن  فس و صغريها ،اسع املوجود بني كبري الن  ظهار الاختالف الش  لإ 

  ن  اإ وعليه ف. يف تصحيح سلواكهتما هلم ترغيب ،اإىل أ خطاهئموتنبهيهم  صغار الن فوس وبيختمسعامه،و 

لهيا الاكتب يه اإصالح اجملمتع الإنساين ليعيش حياة حمفوفة ابل خو   ة  فالغاية ال مسى اليت يرنو اإ

 ،يف ظل  مبادئ احلق  واخلري وامجلال.ةاحملب  و 

                                                                                    : خصائص الاكتب -* 

ن   كر،فاإ البارزين،وواضع  ابطة القلميةرواد الر  وأ حد  ابمتياز، أ ديب رومانيس نعمية كام أ سلفنا اذل 

اذلي يدعو  هجاهّ  اتهذا مظاهر  مقاهلت يف جتل   ملبادهئا،وقداذلي قّن   )الغرابل(قديكتاهبا الن  

 :شالك ومضموانديد يف ال دب احلديث جاإىل الت  

بيعةجلأ  نعمية اإىل حضن بيعية : موز الط  الر  اس تخدام  -*   قبيل )عاملمن  ااس توىح رموزهف الط 

 ( ابب...اذل  ،عامل حلالن  ،عامل ال زهار

ة بصدق عن رشاحئ اجملمتع  ــ بعيدا عن الت لك ف ــهةلالس   البس يطة غةالل   توظيف -* ختلف مب  املعرب 

قناع من أ جل فهم اخلطاب،مس توايهتم  ة اإىل أ ساليب الإ من خالل  وزايدة عىل ذكل جلأ  يف لك  مر 

اببة. فضال عن اعامتده عىل  رضب ال مثةل كام هو شأ ن تثيل كبري الن فس ابلن حةل،وصغري الن فس ابذل 

م  ) خري ما تدح  (به تذم   رش  ما/به أ ساليب الت فاضل من املدح واذل 

اقة لفعل اخلري،ذلكل فهو س ب  عة الإنسانيةالّن  بروز  -* ،ونفس تو   اق: يبدو نعمية صاحب مضري يح 

.                        ،وخليفة هللا يف أ رضهمركز الكون وصفهب أ فراد اجملمتع،والاهامتم بسلوك الإنسان لرتش يد

اقا اإىل جممتع تسوده ال خو   عازما عىل،فا عىل وضعهرا مبجمتعه متأ س  متأ ث   وقد بدا ة ، احملب   ،ةاإصالحه تو 

 العداةل الاجامتعية . و املساواة تت ظل  

ه -* من حارصه الاكتب عاجل موضوعا واحدا ف: لوحدة عضوية و أ خرى موضوعية  أ خضع نعمية نص 

 انسجام ال فاكر من خاللية : الوحدة العضو واش تغل عىل .تليال وتدليالص اإىل أآخره بداية الن  

 وكتةل متاكمةل العنارص.،واحدامعرفيا  نسقا ترابطها لتشلك  وتدر ج 

                                                              ( 1946-1887منوذج تطبيقي: قصيدة نسيب عريضة ) 

ا عن يأ سه من شعبه اذلي اس قال الش   -* ل  اعر نسيب عريضة معرب  تسمل لليأ س،وريض ابذل 
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د والهوان،  ليه ظروف جممتعه الصا بر عىل اجلوع وال وجاع وال ملفيند  دون أ ن يبدي حركة  مبا أ لت اإ

 . واملضمونلكش  ال  يف القصيدة من حيث  قف عىل مظاهر الت جديد  :املطلوب.     أ و مقاومة

 كف نوه

 فنوهوادْ 

 كنوهأ سْ 

ة الل حدر   ميقالعَ  هو 

 ب ليس يفيقو شعْ واذهبوا ل تندبوه،فهْ

ل  بصرب من دهور  محل اذل 

ل  عريق...  فهو يف اذل 

 ك عرضهتْ 

 ب أ رضهنْ 

 بعضق ش نْ 

ك غضبه   مل تر 

مع جزافا؟فلامذا نذْ   رف ادل 

   (100تيا احلطبة   )  ليَس 

 

 

 

 

 

 

 
مدخل إلى المدارس األدبية في الشعر   ،وي ( نسيب نيشا .أنظر:134، ص 7( محاضرات الموسم الثقافي ،ج 100)   

 . 193،ص1984العربي المعاصر،االتباعية الرومانسية الواقعية الرمزية .ديوان المطبوعات الجامعية في الجزائر 
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 16حمارضة رمق  

يليا   منوذج قصيدة  أ يلول      ( 1957  -1890أ بو مايض : )    اإ

 

 نيجر ااملهال دب شعراء برز من أ   يعد  ،و 1889املهجري س نة العظامء  بناينّ  اللعريب الاعر ش  ودل ال 

درسة احمليدثة مب درس يف قريتهو احلال  طةمتوس  عائةل  اإىلأ بو مايض  ينمتي،القرن العرشين بدايةيف 

يليا اإىل مرص عام  هلفقر ونظرا وار الكنيسة.جب  فامهتناه جارة مع مع  هبدف الت   1902يف لبنان، رحل اإ

 ه ونرش هلفُاجعب بذاكئ" هور "الز  جمةل   صاحب  ينأ مني تقي ادل  و يل،التقى بأ نطون امجل مث  بغ،جتارة الت  

م عن املطبعة 1911صدر يف عام اذلي " تذاكر املايض "ديوان اإىل أ ن مجع  ،قصائده ابجملةل أ وىل

جربان خليل  رفقة زمالئهس ،وهناك أ س  1912ة عام للهجرة اإىل الولايت املتحد   ضطر  ،ااملرصية

لنرش مصدرًا أ وليًا  فأ حبت م، 1929عام (مريالس  ) أ صدر جمةل   ابطة القملالر   جربان وميخائيل نعمية

يليا أ يب مايض ة ال دب املهجري،و أ دب اإ ذْ ،بصفة عام  ة أ دابء  نرش فهيا معظم أ دابء املهجر، وخباص   اإ

نتاهجم ال ديب شعرًا ونرثًا.املهجر الش   اعر عام  وفاة الش  حّت   هاصدورقد واصلت و  اميل كثريًا من اإ

وديوان قصيدة املساء، وديوان اجلداول  ،تذاكر املايضمن أ عامهل الكثرية :ديوان (101)  م .1957

يليا أ بو  اذلي كتب مقدمته ميخائيل نعمية، وديوان امخلائل وهو أ كرث دواوينه شهرًة وجناًحا، وديوان اإ

  وكثري من القصص واملرسحيات.مايض، وديوان ترب وتراب، وديوان الغابة املفقودة.

يليا أ بو مايض ( أ يلول الش    اعر  ) اإ

 كام أ رى ؟ فانظر ، أ لست ترى امجلالَ      رىو يف اذل   ادر يف الوهَ  حوكلَ  أ حلسنُ -1

 (102)   منظرا سنُ يف أ يلول أ حْ  و ال رُض       ىب" أ يلول " مييش يف احلقول و يف الرُّ -2

ع يف الط   شهرٌ -3 را صف ُق جشرا يُ                          ن هُ بيعة فَ يوز   أ و س نا متفج 

 ىالرث   أ نفاُس  ، و العطرُ  رائقٌ                  ، و املاء شعرٌ  دافقٌ  حسرٌ  ورُ فالن  -4

 يه اس تحالت أ هنراهذي أ غانر                         صاراقر  ماءً  ال هنارَ  بر سَ ل تْ -5

 
  ،2004محمد عبد المنعم خفاجي،مدارس الّشعر الحديث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،مصر،الطبعة األولى ( 101)     
 . 87،ص 86ص
 

 شهر سبتمبر:(  أيلول  102)     
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 أ محرا أ و أ صفرا عهنا ، و تلبُس                  أ خرضا ختلعُ  اإىل ال جشارر  وانظرْ -6

 و الفن  يف ما ترتديه و يف العرا                 ى و تكىس يف أ وان واحدتعرَ -7

                                                                                    اتنحل  حني هتم  أ ن تستشعر                               فك ن ام انر هناك خفي ة-8

 و توج أ حلاان و ترسى عنربا                   و تذوب أ صباغا ك لوان الضحى-9

ا صور نراها يف الكرى                   صور و أ طياف تلوح خفيفة-10  و ك هن 

را               هلل من " أ يلول " شهر ساحر-11 ن أ ىت متأ خ  هور و اإ  س بق الش 

را ؟                   من ذا يدب ج أ و حيوك كوش يه-12 ر مثلام قد صو   أ و من يصو 

امء فوهجها-13 را، و مر  عىل الرت   ضاحٍ                 ملست أ صابعه الس   اب فنو 

 ( 103)  من أ رض نيويورك اإىل أ م  القرى                رد  اجلالل اإىل احلياة ورد ين-14

 

 : القصيدة مضامني    -* 

صها  قصيدة رائي ةهذه ال   ،ويصف برباعةجبامل فصل اخلريفر  ّن  غت  لل  مجيةل من روائع أ يب مايض،خيص 

ر يف الط  افعروائع أ   ةر هلر                  ال يف بدائع الكون.،ومجيل صوره ولوحاته فهيا ،متأ ثرا،متأ م  بيعر

ن املفاهمي الت الية:   وتتضم 

،بشلك  جامل احلياةر يف فصل اخلريفر  : عرض من منظوره الن فيسىليف ال بيات الث الثة ال و -*

 مركز.  مجمل

بيعة،ورشهحا ووصفها عنرصا  -* اعر احلديث عن جامل الط  ل الش  ابع اإىل العارش فص  من البيت الر 

لهيا.  عنرصا،فقد راقته فاس تاكن اإ

وعرب  عن فصل اخلريف،من حسر  تعجب هاعر من البيت العارش اإىل هناية القصيدة أ بدى الش  و -*

جعابه به  .وتفاعهل معه اإ

مزي  الهادف اإىل الت وعية ابلقمي الإنسانية،وزرع -* ومانيس  الر  عر املهجري  الر  والقصيدة من الش 

د القارئ عىل طرهحا يف قصائده القصصي ة الهادفة،من قبيل  مبادئ اخلري واحلق  وامجلال. اليت عو 

ني" وقصيدة " غري" وغريها. قصيدة " الط   الت ينة امحلقاء"وقصيدة"احلجر الص 

 

 

 
 )تبر وتراب( إيليا أبو ماضي ، ديوان (  103)    
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 : ؟ أ مه ممزيات شعره  ما يه  -* 

ذلكل يلجأ  ،معانيهبيان و ،خيص أ فاكرهوس يةل لطرح قضاايه،وتش  بيعةأ سلوبه غري مبارش يعمتد الط   -*

مز من اذلي جيمع يف القصيدة الواحدة  اإىل الر  اذلي حقيقتني ملفهوم الفصل يف مظهرين أ حدهام الز 

ل  مطية  اعر اإ تاء،وهو وجه ظاهر قريب املعىن ــ يقع عىل سطح الن ص ـــ ل يريده الش  يس بق الش  

ى خريف العمر ـــ يقع يف ابطن الن ص ــ  لوجه أآخر خفي   عكست مرااي  هو احلقيقة املاثةل اليت،يسم 

اعر ايس هتدفه اليت وهو الغاية ا،هالقصيدة مالحمَ  ساةل اليت مير  الش  ذ ل والت لميح رها عرب اجملاز،والر  ،اإ

اعر عند القرشة الفوقية  لخريف للن ص،ويكتفي ابلوصف اخلاريج ليعقل أ ن ينهتيي املعىن دلى الش 

ي ال جشار من أ وراقهاوهو  ات، ،ويّنع عن املناظر هباءهايعر   ـــ  قاع الن ص  ــ دون الارتداد اإىل اذل 

هما. وتدب ر،ها دواخل ووصف  ،يف أ عامقهالغوص وا   أ حوالها ويه تزول بزوال  أ اي 

فلك  نصوص أ يب مايض تنحو هذا املنحى العناية ابملعىن والاهامتم ابلفكرة معقا ووضوحا. -*

ه تفكريه هذا أ حياان اإىل ظاهرة  العميق،القامئ عىل الت فكري والت دب ر والت أ م ل يف احلياة،ورب ام جر 

ودوية اإىل احل  غري،أ و رمب ا نزع  به حنو ما جنده يف قصيدة احلجر الص  ياة،مثل الت شاؤم والن ظرة الس 

اعر  قبال عىل احلياة كام جند يف قصيدة "املساء"وما املساء ـــ يف احلقيقة ــ  دلى الش  الت فاؤل والإ

 سوى صورة خلريف العمر املعرب  عنه سالفا.

وقد دعا أ بو مايض اإىل .فقط لعموديةعري. وعدم الالزتام بنظام القصيدة انوع يف البناء الش  الت   -*

وحرف  من حيث الوزن والقافيةذكل رفقة زمالئه بغية الت جديد يف شلك القصيدة احلديثة ،

طرين)صدرا  ،غري أ ن ه يف قصيدته هذه حافظ عىل مظهرها العمودي القامئ عىل نظام الش  وي  الر 

وي  الواحد،كام يظهر يف وجعزا د القافية وأ بقى عىل الر   التقطيع الآيت:(ووح 

                          أ رى كام  فانظر ، أ لست ترى امجلالَ      رىو يف اذل   ادر يف الوهَ  حوكلَ  أ حلسنُ -

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

 مس تفـــــعلن/مَـتـــفا  علن/متَـفـا علن       لنـع متتـفا علن/  مـــتفا/نعلمس تفــــ

 مكل امجلال من البحور الاكمل                متفاعلن   متفاعلن  متفاعلن

اء.0//0ت مقطع )َمْاَاَرْى/القافية:وافق ا حرف الر   ( وروهي 

ل القصيدة  حظيت وقد  هل تأ ثريه الاجيايب عىل الإيقاع العام قدمي  تقليٍد شعري  ب يف بيهتا ال و 

رى رصيع")وهو"الت    .                                                                                                        أ رى ( -اذل 

بيعة الإنسانية  ة لنقل ال فاكر ،وتشخيص الط  اذ احلوار مطي  القصيص و اخت   ال سلوبتوظيف  -*

د، ت،وقد خضعت قصيدة "أ يلول" اإىل هندسة حاكئية جعيبة ،وف رت أ س باب الرس   اش تغال  ويرس 



102 

 

ة عىل حنو ض مانُ  ،ة العضويةدالوح نَ مر َّ عنارص القص  بطال عابثا ) شهر سبمترب( "فبدا "أ يلول" الز 

ة،فهو يصول در حْ ،مُ بيعة()الط   يف حيثيات املاكن اث ديناميكية متسارعة عرب أ حداث القصيدة القص 

ع ع امجلال حيامث حل  وارتل،وقبل هذا  ،ال دوار وجيول ويوز  ىب،ويوز  ومييش يف احلقول،ويف الر 

ارد واحمليك عنه،وهو الآمر  ب والس  اعر،وهو اخملاَطب واخملاطر ُر الوحيد للش  وذاك،فهو احملاَوُر واحملاور

اعر من أ مرياك اإىل قر  اية فرد  امجلال اإىل احلياة ورد  الش  يته)  الن ايه، وذلكل اكن بيده حسم الهن 

 احمليدثة (يف لبنان. 

 ال ساليب:-*

در"احلسن حوكل يف الوهاد"لإخباران بأ مٍر القصيدة جبمةل تقريرية اإمسية يف الص   اس هتل  الشاعر

رى(، أ ما جعز البيت ال و   مفادُه بتواجد احلسن يف لك    نيل فقام عىل أ سلوبماكن")الوهاد و اذلُّ

نشائني هلام ا نيطلبي اإ وغرضه  )أ لست( الاس تفهام الث اينو وغرضه الالامتس ،ل مر )أ نُْظْر( أ و 

 .ملدح فصل اخلريفر  (أ سلوب تعجب !َلل  من أ يلول،ويف قوهل )الت قرير

اعر د الش  احبة،من خالل اختيار الل   خلريفصورة ا ن يغري  أ   وقد تعم  ة الفاترة الش  غة الواصفة املعرب 

 :الت الية مسيةالامجةل من ال ساليب اكمجلل املوحية ابمجلال ،فاس تعمل  

بيعةر ُع يف الط  شهٌر يوز  ( و)ال رض يف أ يلول أ حسُن منظَرا (و)ىبأ يلول مييش يف احلقول و يف الر   )

 ..لحظَت .ق":"أ يلول مييش يف احلقول"جشًرا يصف  املعاين تشخيص الوصف عىلحيث معل ...(هُ فن  

ور.ج  امل الاس تعارة،وبالغة الص 

اعر -* يقاعية اليت الظ    أ يضا بتكثيفاهمت  الش  ة نغمي   رفعت من صوت الن ص،وزادت منواهر الإ

اخلية القصيدة دافٌق/ يف املفردات) ويتالص   شألكدوير يف البيت الرابع و الت  اكلت   وموس يقاها ادل 

 (.أ حلانأ لوان / و) (أ خرضا / أ محرا(و)رائقٌ 

اعر اإىل أ سلوب الت شطري و تذوُب أ صباغًا كقوهل) اذلي يسهم يف الإيقاع ادلاخيل للن ص جلأ  الش 

 (و توج أ حلااًن و ترسي عنربا....ك لوان الضحى

اعر قدرة جعيبة عىل تفصيل الوصف-* مع. م و الس  الوصف اكلبرص و الش   أ لياتنو ُع ي فهو  للش 

ٌق / املاُء شعٌر رائٌق..( و التشخيص ) يف ال ساليب التعبريية اك يبدعو  مجلل الإمسية )النور حسٌر دافر

 .ا ُصوٌر نراها يف الكرى(يُصف ُق ( و التشبيه ) ك لوان الضحى/ ك هن  
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 . الإبريق قصيدة منوذج تطبيقي:  

بريُق ما كَلَ َوالَصلف
ِ
ا ال ن          َأل َأهيُّ  َصَدففاَم َأنَت بَل وٌر َول َأنَت مر

ها ل  اَكَلابريقر لُك ر
ِ
ىل َخَزف                 َوما َأنَت ا

ِ
 تُراٌب َمهنٌي قَد تََرىق  ا

َّهُ  خًا غرََي َأن  تَلَفََّع َأثواَب الُغبارر َوما َأنرف                    َأرى كَلَ َأنفًا شامر

تُه َأيدي اَلدنرياءر فاَم َشاك تُه أَ              َوَمس َّ  فواُه الَطغامر فاَم َوَجفَوَمصَّ

اٌز لَيَس لردل   ثهَلُ َوفيَك ارعزتر  َولَسَت برذي ريٍش تَضاَعَف اَكلَزغَف       يكر مر

ثهَلُ يَصَدُع ادُلىج ذا َهتَف        َول كَلَ َصوٌت مر
ِ
كَرايُت ا  َوهَتترُف فيهر اذلر

ا      َوَأنَصتُّ َأس تَوحيهر َشيئًا يَقوهُلُ   ُر يف َمعررضر الُتَحفَكام يَسُكُت الُزو 

عُتهُ  لُت َأين  مَسر يخر َأدَرَكُه اخلَ               َوبَعَد ثَواٍن خر ثَل الش َ  فرَ يرَُثثرُر مر

ي يََكف      فَقاَل َسقَيُت الناَس قُلُت هَلُ َأَجل  َسقَيهَتُم ماَء الَسحابر اذلَّ

ي َجرى ي قَس َصفا َوَشفَوماَء   َوَدمَع الَسوايق َوالُعيونر اذلَّ  الَينابيعر اذلَّ

دْ  َ املاُء َوليُشر  قُلَت كَلَ الرَشَف ؟هْلُ برَمديح َألَم َأمحر       فَقاَل لرَيذُكر فَضيلر

 فَلَولُه لَم تُنقَل َولَولَك ما َوقَف          قُلُت َظلَمتَهُ  ؟هُ فَقاَل َألَم َأحَفظْ 

يليا أ بو مايض يف هذالش  يستند -* سقاطة اإىل رؤية دللية،ه القصيداعر اإ شلك الإبريق  مفادها اإ

اعر عىل ، وقد ركز الش  ، فالإبريق يبدو من مشوخ أ نفه صورة معادةل للمتكرب  عىل الإنسان املتكرب  

مة(هذه العالمة   .املتكرب  والإنسان ليجعلها مدخال اإىل ربط العالقة بني الإبريق  ) الس 

 

 املطلوب: 

اهرة واخلفي ة .مضامني القصيدة صغ  -*   مرك زا عىل  املعاين الظ 

اعر من القصيدة شالك ومضموان. -*  مث ل خلصائص الش 
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 17احملارضة رمق  

   اعر" بعنوان "الش   : نص  منوذج جربان خليل جربان 

اعر"   العاطشة، جشرةٌ  فوُس تس تقي منه الن   عذبٌ  هنلٌ حلقة توصل بني هذا العامل والآيت، مَ الش 

ل عىل أ غصان يتنق   امجلال ذات مثار اينعة تطلهبا القلوب اجلائعة، بلبلٌ  ة هنرر عىل ضف   مغروسةٌ 

تتعاظم  فق مث  الش   ة، غمية بيضاء تظهر خط وينشد أ نغاًما تل  خالاي اجلوارح لطفًا ورق   ،الالكم

اس ليعمل الن   امء وتنسكب لرتوي أ زهار حقل احلياة، مكل بعثته ال لهةوتتصاعد وتل  وجه الس  

لهة احلب   ته زيتًا عشرتوت اإ لهيات، نور ساطع ل تغلبه ظلمة ول خيفيه مكيال مل  ، وأ شعهل الإ

هل املوس يقى.  أ بولون اإ

بداع، ويسهر يف بيعة ليتعمل  طف، وجيلس عىل أ حضان الط  ى الل  وحيد يرتدي البساط ويتغذ    الإ

اع يبذر يل منتظًرا هبوط الر  سكينة الل   واعر فتنبت زرعًا ات قلبه يف رايض الش  حب  وح، زرَّ

 ى به.خصيًبا، تس تغهل الإنسانية وتتغذ  

ع هذا العامل ويعود اإىل موطنه اس يف حياته، وتعرفه عندما يود  اعر اذلي جتههل الن  هذا هو الش  

ل ابتسامة صغرية، واذلي تتصاعد أ نفاسه وتل  الفضاء العلوي   ، هذا اذلي ل يطلب من البرش اإ

 اس تبخل ابخلزب واملأ وى.ة مجيةل، والن  اًحا حي  أ ش ب

ماء اب ابدل  ا الكون تقمي من الفخر بيواًت لل ىل جبلوا أ دمي الرت  ا الإنسان، اإىل مّت أ هي  فاإىل مّت أ هي  

 َم تعظم القتةل واذلين وتُْعررُض برهَتَاُمٍل عن اذلين هيبونك من حماسن أ نفسهم سالًما ووداعة؟ وحّت  

يل ليعلموك أ ن قاب بنري الاس تعباد، وتتناىس رجاًل يسكبون نور ال حداق يف ظلمة الل  ا الر  وْ أ حنَ 

 عادة.ة الس  قاء يك ل تفوتك ذل  ار، ويرصفون العمر بني خمالب الش  ترى هباء الهن  

بمت عىل ال جيال قرًسا عن قساوة ال جيال، وفزمت عراء اي حياة هذه احلياة، قد تغل  ا الش  وأ نمت اي أ هي  

ا لكيل الغار غصًبا عن أ شواق الغرور، وملكمت يف القلوب وليس مللكمك هناية وانقضاء، اي أ هي  ابإ 

 (104)." عراءالش  

 

 
مقالة، نشرت في المهاجر، .   56بالعربية، جمع لمقاالت 1914نشر عام  جبران خليل جبران، دمعة وابتسامة، (  104)    

كانت ذات نفحة إنسانية وضمت تأمالت حول الحياة، والمحبة، والوضع في لبنان وسورية، وقد اتخذت شكل القصيدة  
     166ص  .المنثورة، األسلوب غير المعروف في األدب العربي، وقد كان رائده
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 : تليل الن ص  

 توطئة: 

وم-* ات مساحة انس ية العربيةالر  م فهيا اذل  نسانية  تتضخ  سلطهتا وهمينهتا  العاطفة افهي ،وتفرضالإ

ة،أ كرث من سلطان العقل  بيعةابلط   غىن  ت  عىل ال  قبلُ فتُ ها حمور الكون، وصف ب ،وتس بح يف فضاءات حر 

اقة اإىل مبادئ اخلري واحلق  أ حاسيس و   الإنسانية واملشاعر وجاملها،  ها والارتداد اإىل دواخلها،تو 

ت معنا لل ديبني محمود  وامجلال، يليا أ يب مايض تندرج يف هذا عبا س والن صوص اليت مر  العق اد واإ

مقتطف من كتاب  املضامر،ول بأ س من اإضافة منوذج لصديقهيا ال ديب جربان خليل جربان يف نص  

 .  (دمعة وابتسامة)

 : الاكتب-* 

تويف يف   ،1883عام ل لبنانُودل يف بدلة برشي شامشاعر وفن ان لبناين  أ ديب جربان خليل جربان 

خوته اإىل أ مرياك عام ل. هاجر وهو صغري مع أ م  بداء الس  متأ ث را   1931ابريل  10نيويورك  ه واإ

" الغرب بكتابه يف اش هتر ،درس الفن  و  1895 عىل الآداب  لع اط  . 1923نرشه س نة  حني "الن يب 

مؤلفاته عرائس املروج، ال جنحة  حدة ال مريكية. من أ مه  العاملي ة أ ثناء جهرته اإىل الولايت املت  

رائف: مجموعة من مقالت البدائع والط   ،العواصف/املواكب  ،دةال رواح املمتر  رمل وزبد، ،ةكرس  ت امل 

                                             (105)  ة.ابطة القلمي  الر   ويعد  من أ برز رواد.....ورواايت

 اس مترت مراسالهتام متباعدة، حّت وفاة جربان أ حب  جربان ال ديبة يم  زايدة ،وابدلته احلب  و

                                                                            يف ال دب العريب. سائليه من أ مجل الر  و ،1931شهر أ كتوبر 

 نصيحته للمسلمني:  :من أ قواهل املأ ثورة-* 

يب العريب، وأ كرب امسه، ّن أ هوى الن  أ ان مس يحي ويل خفر بذكل، ولكن  ...أ ان لبناين ويل خفر بذكل"

م، عن بالدي ويل خفر بذكل، وهمام أ قصتّن ال اي   جمد الإسالم وأ خىش زواهل، أ ان رشيق   وأ حب  

ق موطنًا الغربيني ومعارفهم، يبقى الرش   وهمام أ جعب بريق   ...ال خالق سوري ال ميال رشيق   أ ظل  

ة من قلب الهند اإىل جزائر العرب، املنبسطة ل حاليم ومرسحًا ل ماين  وأآمايل. يف تكل البالد املمتد  

 عراء، يفمن اخلليج العريب اإىل جبال القوقاس، تكل البالد أ نبتت امللوك وال نبياء وال بطال والش  

دة أ غاين اجملد القدمي، تكل البالد املقدسة ترتاكض رويح رشقًا وغراًب، وتتسارع قبةل وشامًل، مرد  

 . "قة اإىل ال فق لرتى طالئع اجملد اجلديدحمد  
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 : وخصائص الاكتب   مضامني الن ص  -* 

اعر" العنوان:قراءة  ه عنوان " الش  والال م مم ا جيعلها يف لفظة واحدة معرفة ابل لف  وضع جربان لنص 

ن  ،ول ن  مبتدأ   عرف الن حو اعر، فاإ خرب الن حو  ه يف حمك  الن ص لك ه يعمل عىل الت عريف هبذا الش 

اعر: مبتدأ  مرفوع( و) اعر" وبيان ذكل اكلآيت)   الش  بني هذا العامل و الآيت:  تصلُ  حلقةٌ للمبتدأ  "الش 

اعر.: خرب يف حمل  رفع  مرك ب نعيت  للمبتدأ  الش 

  .خربيف حمل رفع  : مرك ب نعيت: (مهنل عذبوكذكل قوهل )

ض الاكتب لبيان   -* اعر و ماكنته يف احلياة يتعر   .      صورة الش 

ا يه ملهمته ال وىل.بيعة اعر من الط  يس متد  جربان تعريف الش  -*  ل هن 

بيعة،جفعل عنارصها وس يةل لرتكيب -* اعر والط   دمج الاكتب من خالل معجمه املفردايت بني الش 

ومانس ية  هذا و يفوتمنيق لوحاته، اعر رمس صورة الش  و    مفهوم الت اميهمع  اانسجامترمجة ملبادئ الر 

ايح وال هنار...» )106(بلك رموزها بيعةاعر و الط  بني الش  والت امزج  فالبحر رمز    اكلبحر،واجلبال والر 

وح من أ جل كشف خبااي الوجود،والعواصف رمز لقتالع الإنسان من جذوره...   لرصاع الر 

» (107) 

رؤاي  من منظور رومانيس  و ملس تقبلاب احلارضبني  تربطحلقة وصل: اعر ومل يزل فقد اكن الش  -*

 .،اذلي يراهن عىل ال فضلاملتفائل املقبل عىل احلياة ،حامال رساةل الغد،يتطل ع اإىل ال مام مس تقبلي ة

نقاذتس هتدف اعر ابلن اس، مفقابل ما حيمهل من قمي سامية يرمس الاكتب صورة قاتة لعالقة الش   -*  اإ

عدام مرشوعه عن طريق  وا فيه من أ دران و أآاثم، جنده يُقابل بتنك ر يصل اإىل حد  اإ الن اس مم ا ترد 

ع اء ل تسمع نداء احلياة راض عن مبادئه. و هو ما جيعل الش  الإ مصمي و اعر غريبا منعزل يف أ رض مص 

 الوجود.

قيقة العذبة اليت جتعل املعاين تنساب انس يااب  وظ  -* هةل البس يطة الر  ومانس يني الس   ف جربان لغة الر 

للية )  غمية: و  /بلبل: اخلف ة + الرشاقة + امجلال و /جشرة: العطاء + البذل يف العديد من احلقول ادل 

لطة + الهيبة و  /الصفاء + الطهر + النقاء + العطاء  ة + الس  د نور: الض   و /مكل: القو   ياء + التفر 

اع: اخللق + العطاء    ( ..…الروح وفوس / القلوب / اجلوارح /الن  و  /زر 

 
 132،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ص2الجزء،مذاهب األدب،الرمزي ،األيوبي( ياسين  106)      
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يةاس: اعر و الن  بني الش   يف العالقة-* تتحمك يف جتلية   (108) يقمي الاكتب تقابال قامئا عىل ثنائية ضد 

ء ونقيضه صاحب رساةل / نرش ): مفاهميه الاجيابية فهو اعرلش  حيث يربز ل  :املعاين ابلإشارة اليش 

 . (عادة / تبشري مبس تقبل أ فضل / حامل قمي نبيةلالس  

ا غريه من  تدنيس  ،) القتل  بادئحجود امل و  ات ّل  لالتنك ر  ،جاهلالت   ،فيكون مهنم:) الن اسأ م 

                           اعر عن طريق اغتيال مبادئه. اغتيال الش   ،الاس تعباد  ،سلب الإنسان حري ته  ،الطبيعة 

ت به  أ مه  ماو ان شعر مجيل،ويف شعره نرث أ مجل،يف نرث جرب -* لغاؤها احلدود بني الكتابة دليه تزي  اإ

ة والش   اتي ة ... وابنتفاء احلدود بني اذل  رية عر واخلاطرة والس  ال جناس، فهيي مزجي جعيب من القص 

أ جناس اخلطاب وتعمتل داخهل نصوص  هذه ال جناس أ صبحت كتاابت جربان فضاء يس تغرق لك  

 .قادمة من أ زمنة ش ّت  

اها -*  اكمةل ابلت شبيه البليغ اذلي يش بهجربان أ ديب يمتت ع خبيال خصب: فالفقرة ال وىل مثال غط 

اطع ،و املكلبيضاء،و ال غمية ال ...و ملغروسة،والبلبلاجرة ش  ال ،و اعر ابملهنل العذبالش    (.الن ور الس 
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 :  والن شأ ة روف  ظ  و: الل  امعة أ بولج -*

عىل خطوة جديدة يف اعر 'أ محد زيك أ بو شادي' الش   قدمأ   ويف شهر سبمترب تديدا 1932عام 

احة ال دبية والن   تفتح ، (ولجامعة أ بولمحلت امس ) يالد مدرسة أ دبية جديدة،حيث برش  مب قدية الس 

م لرايدهتا )الط   ء الوجدان يف مرص والوطن العريبراشع ضم  أ بواهبا مرشعة لت ة،ذلكل تقد  بيب عام 

ب املرصي   اعر الت  عيل محمود طه، واملهندس املرصي  همي انيج،رااإ ايب، أ بو القامس الش  نيس  و والش 

عراءس امجلاعة 'رأ   د توق..وغريمه. ل يف مّنهل قبل ال و   جامتع الااذلي ُعقد  أ محد شويق' أ مري الش 

اعر ئاسة 'الر   مث توىل  ،قرابة شهرب وفاته يف تأ سيس  ملا اكن هل من فضل وتأ ثري  ن'راخليل مطالش 

عراء ،فقد التف  امجلاعة،  اعر أ محد زيك  من اجنلرتا ات سعت قامئة الش  حوهل الكثري من وبرجوع  الش 

ومانس يني ب نسانية. العاطفية واذل   مّنعاهتالر   اتية والإ

 :تأ سيس هذه امجلاعة  ومن ال س باب اليت هي أ ت 

هؤلء   سعت أ بوللو اإىل مجع  دين، وذلكلبني احملافظني واجملد   اذلي اكن دائرا عاالرص   قضية-*

بداعية،واس تفادة من  اس تغالل لتجارهبم،وأ طيافهم دون رشط اهتمء عىل اختالف توهج  عراالش   الإ

 .حرر من قيود القدميللت   كل دلفعهم مجيعاذ، و وفكرايا واجامتعيا س ياس ي  قوامسهم املشرتكة

 وتفاعل معها وتغىن   ،بيعةر ابلط  تأ ث    عر العريبفالش   انيس الغريب،ومعر الر  ابلش   الواحض أ ثرالت   -*

ى جاملياهتا عنارصهاب  عوة اإىل اخلري لخيال والعاطفة ل  فأ طلق العنان وغط  ات ،وادل  والاهامتم ابذل 

عور ابحلري   واحلق   مز،حيث وامجلال،والانطالق والش  ىل الر  يقول أ بو شادي: "لكام سام  ة ،وامليل اإ

املكتومة، وحييي  أ مل، ويثري العواطففكري والت  مز ينري الت  ه هبذا الر  يف بالغته؛ ل ن   اكن رمزاي الفن  

براهمياعر الش  وقد ترمج "اذلكرايت ودلري، لب (  (les fleures du malانيج ديوان أ زهار الرش   اإ

 ."أ رواح شاردة"عنه عيل محمود طه يف كتابه  ثوتد  

ن  جامعة أ بولل و أ فلحت يف مل  مشل املش تغلني يف وعليه فاإ -* احة ال دبية،وشغلهتم ن ه ميكن القول اإ الس 

بداعيةيقة ورحبت رهان مجعهم عىل مائدة عن خالفاهتم الض   ذا يقول أ بو شادي:أ دبية واحدة " اإ "اإ

بنا طبعا  فرعية، فليس يف مذه  امل اذلي ينتظم يف الواقع مذاهب  الش  ا نؤمن هبذا املذهب الفّن  كن  

 .أ صيل" فن   د، ول ما عداه منعر الالكس ييك القدمي أ و اجملد  أ ن نغفل الش  

 سمية: الت  العنوان و  -* 

هل الفن  ل  نس بة اإىل ال لهة الإغريقية أ بول (ولأ بول)هبذا الامس ها توهج   امجلاعة عنونت   ور وامجلالوالن   و اإ

 اذين وال خالق، واخت  ابلفلسفة ومبادئ ادل  ة تتصل  بوظائف عد  عر واملوس يقى؛ اذلي يمتزي  والش  
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،ورب ام يكون أ محد شويق أ شار علهيم قافة ال جنبية عند رواد امجلاعةابلث   رأ ث  عىل الت   هذا الامس يدل  

اعر .                           اد اذلي اقرتح أ مس "عطارد"عب اس محمود العق   بذكل،وهذا مل يعجب الش 

ها،فقال أ محد   عن تمل أ فاكرها وتعرب  بداية تأ سيسها جمةل   يفو لأ صدرت جامعة أ بولوقد -* توهج 

 ية :أ بياته اخلادلة اليت اكنت مبثابة )تية( لهذه املدرسة الفن  شويق 

ن          أ بولو مرحبًا بك اي أ بولو  عر ظل  ك من عاكظ الش  فاإ

 واعىل جنباهتا رحلوا وحل           ء سوقعاكظ وأ نت للبلغا

 نروح عىل القدمي هبا ندل                قاتعىس تأ تيننا مبعل  

 تذاع عىل يديك وتس تغل       مواهًبا خفيت وضاعت  لعل  

ء العرب راعرش للش  اجملال يف الن   فتح و مخسة وعرشون عددا،ل  ن جمةل أ بولصدر ع فاكن أ ن

واء دينواملغمورين، الإحيائيني واجملد  املشهورين   . عىل الس 

 : ول  جامعة أ بولجديد دلى الت    الاجهتاد يف -* 

يف  ديجدالت   ،فأ ىتيوانقبلها جامعة ادل   اذلي هنجتهعري جديد الش  الت   هنج ول  جامعة أ بول واصلت 

 :من خالل لك واملضمونالقصيدة عىل مس توى الش  

 يّنع هبا حنو املوس يقى،وذكل  اس تعامل غةاس تعامل الل  يف  ول  جامعة أ بول اجهتد: غةجديد يف الل  الت   -* 

يقاعية ال لفاظ  تث لجديد، شعري   مفردايت   خبلق معجم ة  من فيه نظام نوطات موس يقية اإ تظمة معرب 

نسانية.  ات الإ  برق ة عن دواخل اذل 

عر »وح العرص ر ها بربط  عن طريق ــ وتييهنا ــعرتديث لغة الش   أ بو شاديذلكل اشرتط و-* الش 

ن تنو  بيعة،احلنان بني احلواس والط   يف رأ يي تعبري ن  مبعثه الت  هو لغة اجلاذبية واإ فاعل بني ع بياهنا ...فاإ

بيعةوغايته ال ،بيعةرات الط  ومؤث  احلواس  عر «  عزاء والاحامتء هبذه الط  أ داة وليست دليه  ولغة الش 

ق بيانه من بيان قومه، يقول يف ذكل: "وهمام تأ ن  ،فوجب أ ن يكون صالحيةاإ  رساةلووس يةل ل ،غاية

ل  صوته فوق مس توى أآذاهنم ومداركهم،   يرتفع يف تعبريه فيجب أ ل   اكن غريبا عهنم، ومل يرض عنه  واإ

 هتم، فتضيع ماكنته". عام   هتم ولخاص  

 ورة: الص  الاهامتم ابخليال: براعة   -* 

عري يةور الفن  الص   ش تغال عىل جودةالا رضورةو ل  أ بولرأ ى شعراء    لرفع مس توى اخلطاب الش 

مز اعامتد عىل الر   تشخيصها،كام دعوا، و اينتجس مي املعل واخليال،  ازاجمل من خالل اس تخداموذكل 

 : ور املس تحدثةّ  والإحياء، ومن مناذج هذه الص
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 مثل اس تخدام احملسوس للمسموع، كقول :واستبدال وظائفها  سل احلواس ترا  -* 

 : (109(شاعر مرصي من أ صول تركية )1938—0819)اهلمرشيمحمد عبد املعطي 

 ههيات أ نىس لن أ نىس بظكل  جمليس   وأ ان أ راعي ال فق نصف مغم ضر 

 .من عطركر القمري ر والن غم الويضءر        خنقْت جفوين ذكرايٌت حلوٌة 

ضفانساب منك عىل لكيل   مشاعري       ينبوع حلن يف اخليال مفض 

ه غم مسموع لكن  والن  ،امنري  مقراي أ بيَض  اياعر جعهل برص الش   مشموم لكن   ــ كام نالحظ ــ فالعطر

ائق العربية.ية مضيئا، وقد أ اثرت هذه اخلاص  برصاي  جعهل  اذل 

 جس مي: الت  ية  خاص   -* 

ن  اليت تش تغل عىل  ابلس تعارات " العديد منعدأ نشودة الر  املوسومة ب" ايب قصيدة الش   تتضم 

ذ جعل بداية  شخيصالت   فكرة عر من عنواهنا اإ نساان وهو يشء ل يعقلـــ عد الر  الش  ينشد  ـــ اإ

 :يقولفراح  بعث فيه احلياة ،حيث أ انش يد 

                                                                       ردَّدتُه الاكئناْت       ايل مل  يف سكون الل  

عُد نش يداً   وأ ختفى صوُت ال ماين                                                                   رتَّل الرَّ

ن  صاَح بأ عامقر احلياة  مثل صوت احلقر  اإ

آفاق الهجوع  عانََق الكون اخلُشوع  خلف أ

ايب يف يدرك ابلعقل  ،دجمر   امس معىنوهو  "اخلشوع"عل ،جفيةلامجل شخيصية ت  ال  هصور اجهتد الش 

 لمس املعىن علجيو  "الكون"وهو  يعانق احملب  ف  الإنسان، ،ويقوم ابحلركة مثليعانق الكونو 

 وهكذا.. صواًت خيتفي "ل ماين"ا

خييفهم  ،حيث  ال رضالكهام يبعث اخلوف يف نفوس ساكن ،ف عد بصوت احلق  ه صوت الر  ش ب  ي  مث  

مياءة  اإىل الآذانال س نان، وتصم  هل  هل ك  طتس،ف لجل بصوتهعد اجملالر   دوي    صوت احلق  ،ويف اإ

 .عروشه  اذلي خييف ويرهب الباطل وهيز  

 

 
عضو جماعة أبوللو، ولد في قرية نوسا البحر بمدينة السنبالوين الدقهلية بمصر   محمد عبد المعطي المشري،( 109)       

للّشاعر إبراهيم ناجي والشاعر علي محمود طه...كانوا يلتقون عند صخرة الملتقى التي كتب  وتوفي في القاهرة كان صديقا
َقا؟  عنها إبراهيم ناجي: هُر ما َفرَّ  سألُتِك يا َصْخرَة الُمْلَتَقى مَتى َيْجَمُع الدَّ
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 :  صور جتس يدية-*

براهمي انيج بيب الط   جتسد ال ش ياء املعنوية مثل قول   (110يف قصيدة "العودة") اإ

 اجلديديف مجود مثلام تلقى       لقيتنادار أ حاليم وحيب  

لينا من بعيد ن رأ تنا يضحك الن ور اإ  أ نكرتنا ويه اكنت اإ

هما يف صورة هندرك ابذل  يد جمر  ويه ـــ امس معىن ــ  عل لل حالم دارًا لحظ كيف ج ة دس  جم  ،فقد 

 خدمة للمعىن.

رادة احلياة"يقول يف قصيدته الش  ( 111)ايب وليس بعيدا عن هذا جند أ اب القامس الش  -*  هرية "اإ

عب يوما أ راد احلياة     فال بد  أ ن يس تجيب القدر   ذا الش   اإ

ذا ما طمحت اإىل غايةٍ   ركبُت املىن ونسيُت احلذر          اإ

ر " ،فقام بتجس يده يف صورة هناذل   نطبع يفد ي جمر  " وهو امس معىن املىنلحظ كيف صو 

 ( 112) ة املكني ة.عىل سبيل الاس تعار متطى ويُ حيواان يركب )فرسا مثال(  عهل جف حمسوسة،

 :  املضمون فكرة    -* 

،وتديث ،وتيني موضوعاهتاعريةالش   مضاميهنمجتديد  عىلو ل  جامعة أ بول حرص شعراء

بيعة ويعمل عىل الت اميه ذايت قضاايها،فطرقوا ما هو وجداين  وع حنو الط  تأ م يل، يبعث عىل الّن 

 . بيعةالط   بعنارصها ورموزها

هذا املفهوم  َق فْ وَ ها، وَ احلياة لك   كثرية من حقائق جوانب  اإىل اعرالش  يصل املضمون  طريقوعن 

 والعاطفة الإنسانية.  عر خادما للحياة بتصويره للبيئة والعرص االش   يغدو ة،عري الش  نيماللمض

 : عر موس يقى الش  الاهامتم   -* 

وي  الواحد واحدةالقافية والواحد الوزن برضورة جتاوز ال ول  جامعة أ بول طالب شعراء  ،وحرف الر 

يقاع احلياة املتغري  هو الت   عرجوهر الش   ت أ ن  أ  وعابت ذكل عىل القداىم،ور  يقول ذلكل ،عبري عن اإ

عر س يادته،  حيث ينبغي أ ن تكون للش   عر للموس يقىأ بو شادي: "ما نعيبه هو عبودية الش   رائدها

 
انضم إلى جماعة    1953في شبرا القاهرة وتوفي عام  1898الدكتور إبراهيم ناجي .شاعر مصري ولد عام ( 110)      

أبوللو واشتهر بشعره الوجداني،من أشهر قصائده "العودة واألطالل التي لقب بها فقيل :شاعر األطالل،التي غنتها المطربة  
 أم كلثوم.  

فهو من شعراء العمر القصير       1936وتوفي عام   1909أبو القاسم الشابي ولد في الشابية جنوب تونس ( 111)    
  اعة أبوللو وكتب إليهم قصيدته الّشهير التي ناسبت خصائص الجماعة )صلوات في هيكل الحّب(انضّم إلى جم

         42ص،القاسم الشابي شاعر الحب والثورة  و( أب   112)      
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عر جدير بأ ن تكون هل الش   ّ  ى أ نتيبة وحدها،نر ّ  ن وابلقوايف الروزااعر ابل  فبدل اس هتواء الش  

حياء  أ ثريرة، وأ ن يكون الاس هتواء والت   امجليةل املؤث  ذاتيته املس تقةل   الوجداين منه ذاتيا، أ ي من اإ

 ( 113)فظية".املعاين ومن روعة اخليال، ل من املوس يقى الل  

 و: ل  جامعة أ بول مجةل القضااي الن قدية دلى  -* 

 :   دلهيم؟؟   عر مفهوم الش  ما هو    -* 

بداع منذ البداية  دت مفهوهما لالإ ا حد  ومانس ية يه أ هن  ليه هذه املدارس العربية الر  ن  أ مه  ما سعت اإ اإ

 . عرد أ بو شادي مفهومه للش  حد  

كر ـــ" ل يب شادي نقرأ  فق البايكالش  " ديوانة مفي مقد  ف  يي رأ   عر يف: "الش  وهلق ـــ كام أ سلفنا اذل 

 حيث جنده يشري اإىل "ع بياهنان تنو  اإ بيعة، هو لغة اجلاذبية و احلواس والط  تعبري احلنان بني  هو

ظاهر املو  الإنسانية  بني احلواساحلاصل  فاعلعن الت   يعربو بيعة،العالقة الوجدانية بني الإنسان والط  

 .ةيبيع الط  

حي ة الر  وتبرصه يف جض  تسمعه  هو ما عر: " الش  قولأ يضا فهو ي عرلش  ل  تعريفهايب القامس الش   ول يب-*

غمة ش، ويف الن  راويرفرف حولها الف حلوهدير البحار، ويف نسمة الورد احلائرة يدمدم فوقها الن  

بيعة،ذلكل يس تلهم مهنا  ايب فالش   .دة يرسلها يف الفضاء الفس يح"املرد   أ لصق ما يكون الالتصاق ابلط 

ها وجاملها وحسرها    ونغمها ال صيل. نقاءها ومسو 

 الوحدة العضوية :  -* 

ومانس ية،    هيمت  شادي  أ اب اعرالش  وذلكل جند ترّس  هذا املبدأ  دلى مجيع املدارس العربية الر 

فهيي ضمون، لك واملالش   أ ن القصيدة وحدة ل ميكن أ ن نفصل فهيا بني دؤك  وي ،لوحدة العضويةاب

ة لها عنارصها القصيدة وحدة فني  ا.فبيهن الفصل بة تركيبا تاكمليا،ول تقبلاملرك   مجموعة من العنارص

 لك واملضمون.ومتاكمةل يف الش   ا مامتسكةاخملتلفة، غري أ هن  

ضة العربية، قد ــــ مثلها مثل بقية املدارس ـــ ول  القول اإن جامعة أ بولوخالصة  رس عت جعةل الهن 

،ويوايت ح العرص رو يوافق احلديث اإىل مس توى ومانيس  الر   عر العريبوض ابلش  قت غاية الهن  حق  و 

 أ دبية ونقدية اجتاهات اذلي مشلبالغ ال أ ثري ت  هذا ما مضن ال ، بصورة منفتحة، و تطلعاته اجلديدة

 .الواسعة

 
 383أبو شادي وحركة التجديد في الشعر، ص ( 113)     
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متأ ث را  1932ل أ يب شادي اإىل املهجر ال مرييك عام ئدها ال و  ار ولعل  ما يؤسف هل،ان ه برحيل 

 بس نوات قليةل. بظروف احلياة انفرط عقد هذه امجلاعة الفتية بعده 

 18احملارضة رمق  

بيب  اعر الط  براهيَـم انجـــــــــي ) الش   م(. 1953-1898اإ

 ال طالل. قصيدة  

كتور  براهمي انيج الش  ادل  صاحب مكتبة  قفاً مث  رجال اكن وادله ،1898القاهرة عام  من مواليداعر اإ

اكن هذا الوادل حيرص  "فقدتمنية موهبته وصقل ثقافته تربية ودله و ًا يفكبري  خضمة ،أ وىل اهامتما

قامة حلقات علمية أ دبية ل هل بيته بني احلني واحلني ، واكن انيج شغوفا بدراسة عىل اإ

( فعكف جبانب دراس ته للعربية وأآداهبا عىل دراسة الاجنلزيية والفرنس ية وال ملانية...  114)"لغاتال  

بية  ق يف دراس ته الط  يب لقسم الط  ا واش تغل يف1922ب يف عام من مدرسة الط   انيجج تخر  ف وتفو 

 يف وزارة ال وقاف.

ةو  ويم وأ يب  وابن الر  قرأ  دواوين املتنيب  نا ف،وحافظا ممتك  لعروض والقوايفاب اكن انيج عىل دراية اتم 

وبريون قافة الغربية فقرأ  قصائد ش ييل ث  ام نـهل من ال عر العريب، كنواس وغريمه من حفول الش  

 عر الغريب.وأآخرين من رومانس يي الش  

 "أ زهار الرش   "لبودلريوترمج  ،ابعض أ شعار الفريد دي موسييه وتوماس مور شعر انيج ترمج 

ترير القصيدة العربية احلديثة من رفقة  زمالئه  اس تطاع و م1932و عام لوانضم اإىل جامعة أ بول

اث الإغريقي.  الإرث اليوانين والرت 

صدار جمةل     حكمي البيت ، وأ ل ف بعض الكتب ال دبية مثل كام نرش دراسة عن شكس بري، وقام ابإ

أ عامل غزيرة)وراء  مغ من معره القصريترك انيج عىل الر  (115)مدينة ال حالم وعامل ال رسة وغريهام

 
  ،2005،العصر الحديث،دار الكتاب الحديثعر العربي في  صالح الدين محمد عبد التواب،مدارس الشّ  ( 114)     
 189،ص187ص

 23،ص إبراهيم ناجي:حياته وشعره صالح جودت،(115)      
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ائر اجلرحي هرية ،ال طالل" حيث نقف فهي ..(الغامم،ليايل القاهرة،الط  ا عىل ومن قصائده الش 

 بعضاخلصائص.

 طالل ال  

ي َل تََسْل َأيْنَ  ْن َخيَالٍ           لْهََوى  يَـا فَُؤادر ًحا مر  فَهََوى  اَكَن رَصْ

ر اارْسقرّنر وَ  ْب عىََل َأْطاَلهلر ْمُع َرَوىا  ْرور َعّنر  َطالََمااوَ           رْشَ  دلَّ

ا ا َكْيَف َذاكَ  يثر       لُْحبُّ َأْمىَس َخرَبً ْن َأَحادر يثًا مر  لَْجـــــَوىاَوَحدر

يـــْق ابرَفٍم َعــــْذبر              لَْسُت َأنَْساكر َوقَـْد َأْغَريْترّنر   لُْمنََـاَداةر َرقر

ـــــوري َكيَـــــٍد  اَللر            َويَـٍد تَْمتَدُّ حَنْ ْن خر ْت لرغَامر  رريْق لَْمْوجر ُمدَّ

ــــارري لـَُه اَوبَرريٍق يَْظَمأُ  َك              لسَّ  لرَْبريــــْق اَأيَْن يفر َعْينَْيكر َذايَّ

 

يًبا ُزْرُت يَْوًمــــا َأيَْكُه  ياَطــــائرَر             اَي َحبر ـــــْوقر ُأغَّنر  َألَمر  لشَّ

بَْطــــــاُء 
ِ
لر  اكَلَ ا مر الُْمذر رر اَوجَتَّنر           لُْمْنعر  لُْمْحتَكرـــــــمر الْقَـــــادر

ي ياوَ               َوَحنريّنر كَلَ يَْكوري َأْضلُعر ـــَراٌت يفر َدمر  لثََّواينر مَجَ

 

َّيتر َأْطلرْق يََدايَّ  ي ّنر ُحرر  َّّنر َأْعَطْيُت َما          َأْعطر ن
ِ
 ْستَْبقَْيُت َشيَّـــااا

آهر مر  ي.أ ْعَصمر َك َأْدَمى مر  لرَم ُأبْقريــــــهر َوَما َأبـــْـقَى عَلَيَّا             ْن قَْيدر

ي برُعهُوٍد لَْم تَُصهْنَا ْحترفَ اَما  َلَم             اظر
ِ
َّــــااْلَْســـُر وَ اَوا ي نَْيا دَلَ  ؟دلُّ

 

ٌر  يٌٌب َساحر ْن َعْيّنر َحبر ــــزٌّ         َأيَْن مر يهر عر  َوَجـــــاَلٌل َوَحيــَـاءْ فر

اَيءْ الُْحْســــنر جَشىر اَظالرُم           لُْخْطَوةر يَْميشر َملاًَك اَواثرُق   لْكررْبر

ُق  ْحرر َكَنَْفاسر اَعبر ىَب السر  ُ          لرُّ ْرفر َكَْحَـاَلمر اَسامهر  لَْمَساءْ الطَّ

 

ّنر  َمْجلرٌس َأنَْت برهر  ىَن  .              َأيَْن مر ْت َسنـــَـاٌء َوس َ ْتنــَـٌة تَمَّ  فر

ــــٌم  نَْك َدنَـــــــا              َوَأاَنْ ُحبٌّ َوقَلٌْب َهائـر  َوفََراٌش َحائرٌر مر

نَ  ْوقر َرُسوٌل بَْينَنَا ا َومر َم               لشَّ مٌي قَــــــــدَّ  لْاَكَس لَنَااَونَدر

ثْلَنَا اَهل َرَأى  ْن َخيَــــاٍل َحْولَنَا          لُْحبُّ ُساَكَرى مر  مَكْ بَنَيْنَا مر

ٍر  يَـهر قَْبلَنَا ا  تَثرُب             وَمَشيْنَا يفر َطرريــــٍق ُمْقمر  لَْفْرَحـــــُة فر
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ْفلنَْير َمًعا َك طر ْ ْكنَا حضر َّنَ               وحَضر ل َبْقنــَـا ظر  اَوَعـــــَدْواَن فَس َ

 

يْق انْتهََبْنَا بَْعَدَما َزاَل اوَ  حر  وَأفَْقنَا لَْيَت أ انَّ َل نُفريـــــــْق            لرَّ

يْق اَوتََوىلَّ        لَْكَرى ايَْقَظٌة َطاَحْت برأَْحاَلمر  َّْيُل َو?للَّْيُل َصدر  لل

َذا 
ِ
يٌر َطالرــــٌع اَوا َذا               لنُّوُر نَذر

ِ
لٌّ اكَ لَْفْجُر ا َوا  لَْحرريْق ُمطر

َذا 
ِ
نَْيا مََكَ نَْعررفُـهَا اَوا َذا                 دلُّ

ِ
 ْلَْحبَاُب لُكٌ يفر َطرريْق اَوا

َا  ُر تَْغُفــــو اَأهيُّ ــــاهر  لَْعهْــــَد َوتَْصُحـــواتَْذُكـــُر                   لسَّ

َذا َما 
ِ
 لتر ْذَكــــــارر ُجــــــْرحٌ َجـدَّ ابر               لْتَاَم ُجـــــْرٌح اَوا

ََّـْم َكْيَف تَنْــــىَس  ــــْم َكْيــــَف تَْمُحــــو                  فَتََعل َـّ  َوتََعل

 

ٍء برَقَضاء  ييبر لُكُّ يَشْ ينَا ُخلرْقنَا تَُعَســــــاءْ            اَي َحبر  َما برأَيْدر

َمُعنــــَا َأْقــــ ََّما جَتْ  للر قَاءْ اَذاَت يَْوٍم بَْعَدَما َعــزَّ               ـَداُرانَ ُرب

لَّـــهُ  ــــــلٌّ خر َذا َأنَْكَر خر
ِ
 لُْغَربـــَـاءْ اَوتاََلقَْينَا لرقَــــاَء                 فــَـا

ىَل غَايَترــــهر 
ِ
ن احلظ            َوَمىَض لُكٌّ ا

ِ
ئْنَا! فَا  شاء ّ  َل تَُقْل شر

  القصيدة: مضامني -* 

ه عىل "اطب خب ةيف مطلع هذه القصيد يس هتل  انيج حديثه-*  خشصًا يسمع  بوصفه  "قلبهموج 

ة حب هأ ن   ،وعليه أ ن يطيع ويدركويفهم   عىل سقطقد  عايلال حرص   ذكل ال، وأ ن   قد انهتت   قص 

دال رض   .هذا احلب  ضياع  عىل يتحرس  ،وأ خبار تروى،ف اسذكرى حيكهيا الن   وأ حضي جمر 

اعر اإىل بداية املقطع الث اين:ترجع اذل   يفو -* هيي اليت أ غرته  ف بينه وبني حمبوبته ، غرامة القص  اكرة ابلش 

 ،تنيائع ر  لاعينهيا ربيق ب حسرته و جاة ،ه عىل الن  تساعدغرق و فأ نقذته من الت هل يدًا مجيةل ،ومد   هتارق  ب

 .  وجفأ ة زال لك  يشء فزتداد حرسته فال يطيق صربا

" ـــ عادة اجلاهليني ــ شوقه و  يشكوقطع الث الث:امل يف-*  وعذابه جراء افتقادأ مله انيج "لطائر احلب 

 م .وتكويه مثل امجلر يف ادل   داخهل ترقه من اانر أ صبح  حمبوبته،فقد

ن   يعانيهاذلي  حلب  أ ن  اخلالص من ااعر الش   يعرتف بع:ايف املقطع الر  -* هو بيد ام ليس بيده واإ

ا مل تفظ ل هن   ،قيده وختلصه من هذا احلب   يطلب مهنا أ ن تفك  فهو قيد يف معصميه،ف ،احملبوبة

 عالقهتام امجليةل. تصن ومل ه،عهودها مع
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 ،ءكربايو  يف املقطع اخلامش: تتداعى ذكرايت انيج مع حمبوبته، فيرشع يف تعداد صفات هباهئا-*

 حب   يلعبان بلك   طفلنيفقد اكان ك،لها وهيامه هباه حب   اقس تحقجديرة ابو ،ساءالن   فهيي من أ مجل

 . سعادةو وبراءة 

ادس:-* ه من املايض ، وأ ن  ـــ جفأ ة ـــ رايت أ صبحت هذه اذلك   أ ن  يشري انيج اإىل  يف املقطع الس 

 ومانيس الر   ،واحلقيقة أ ن  احلب  اإىل زوال يشء  لك  فوجد احلمل امجليل قد ضاع،ف ستيقظ من غفوتها

ايب وعىل محمود طه  ة ــ دلى انيج ودلى غريه مثل الش  عاثر ينهتيي  حب  ـــ  ...وغريهامبصفة عام 

ارسون ذلكل  ،ابلفراق أ و موت احلبيبة "لحظ ادل  وما   بعذاب احلب  ومانيس يتغىن  اعر الر  الش   أ ن 

آمال قد تطمت د موع عىلمن أ رق وسهر وهو يذرف ادل  ه هذا ،يف حب   ياكبده احملب   ون أ ن جيّن أ

 ".موعشيئًا يذكر سوى ال مل وادل   ه العاثر هذامن حب  

ابع:-* رب  يف املقطع الس  د نفسه عىل الص  كرايت امجليةل،ويعو  اعر حاةل العيش عىل اذل  يس تعذب الش 

 تامًا من حياته .  ينىس هذا احلب  و  ،حااجلر  تعاىف حّت  ت 

 ا،ويبقي أ مهل قامئ ر من هللاالفراق مقد   هذا أ ن  والقدر،و سمل  انيج ابلقضاء هناية القصيدة ي  ويف-*

تيتني بعدما      يظن ان لك  الظن  أ ل  تالقيا.  فقد جيمع هللا الش  

لك -*   :  خصائص مدرسة أ بولل و من حيث الش 

ليه جامعة  براهمي انيج تمتث ل بصدق ما دعت اإ  بولل و،ويف ما ييل ذكرها:أ  قصائد اإ

،كام  د القوايف يف القصيدة الواحدة امليل اإىل ترير القصيدة من وحدة القافية ، عن طريق تعد   - 1

 .هو واحض يف قصيدة "ال طالل"

مل روبةالعذبة املنسابة يف البحور الط  مليل اإىل املوس يقى الهادئة ا - 2    .،مثل حبر الر 

ي َل تََسْل َأيْنَ  ْن َخيَالٍ           لْهََوى  يَـا فَُؤادر ًحا مر  فَهََوى  اَكَن رَصْ

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

  فــــاعالتن   فاعـالتــن فاعلن            فا عالتن  فا  عالتن  فعلن

                                                            ( 116) ترويه الث قات فاعالتن فاعالتن فاعالت ال حبررمل 

دتمقاطع تس بعة  تقس مي القصيدة اإىل - 3 وية .قوافهيا و  عد   .أ حرفها الر 

 
َي بالرََّمِل لسرعة النّ  ( 116)      طق به، مْأُخوٌذ من َرَمَل َرَماًل، أي َهْرَوَل َهْرَوَلًة، والَهْرَوَلُة هي فوق المشي ودون العدو،  ُسمِّ

َي بذلك لتشبيهه بَرْمِل الحصير  ابن     .لضّم بعضه إلى بعضوهذه السرعة متأتِّية من تتابع التفعيلة َفاِعالُتْن فيه، وقيل: ُسمِّ
    136/1رشيق، العمدة 
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يهتا لها اإىل هنامن أ و  يدته فأ ورد تفاصيل حاكيته الغرامية ابلوحدة العضوية يف قص  م انيجالزت  – 4

مانأ خري احرتاما لتسلسل ال  عىل حنو ل يقبل الت قدمي ول الت    .حداث يف املاكن والز 

 لحظ قوهل::ينايج املاكن عىل حنو مناجاة القداىم لل طاللانيج : كرايتاحلنني اإىل مواطن اذل   -5

قَا؟  هُر ما فَرَّ َمُع ادلَّ رَة املُلْتَقَى مَّت جَيْ  سأ لُتكر اي ََصْ

يي، حلوار ا،وبروز اتية جربة اذل  الت   اعامتد - 6 محمول يف ال ساليب الانشائية )ال مر،الن داء ،الهن 

 : يف قوهل..( كام  الاس تفهام

َّئدْ  بيح وأ ان أ هترُف اي قلبـي ات  رفَرف القلُب جبْنبــى اكذلَّ

حي لرَم عُْدان؟ ليَت أ انَّ لـم نَُعدْ   فيجيُب ادلمُع واملايض اجلرر

واخليال اجملنح  -القمري  -حياء )اكلعطرالإ  ،واختيار املفردات ذاتةغالل   جهتد انيج يف جتديدا – 7

ويه يف غلهبا عنارص مس تعارة  ووراء الغامم(  -اجللسة اخلرضاء و  -أ غاين الكوخ  -فق البايك الش   -

 بيعة ملهمته ال وىل.من ال م  الط  

 . وق..()ال طالل،طائر الش  ش يقة مثل مز واللكامت الر  امليل اإيل الر   - 8

، هاانجاو صهاشخ  ف علق جباملها ، والافتتان هبا ،والت   ،وحماورة عنارصهابيعةالط   اإىل جلأ  انيج– 9

)أ طياف مثلام فعل زمالؤه يف جامعة أ بوللو ومس ى ديوانه هبا وراء الغامم،ا )ال طالل(هب هتيدقص  ىومس

 ايب .عاة ل يب القامس الش  وأ غاين الر  د زيك أ يب شادي ، والينبوع( ل مح -وأ شعة وظالل  -الربيع 

س،وقد جتل  هذا يف كثري من مقاطع ستسالم لل حزان واليأ  والا اإظهار طابع الت شاؤم– 10

ادسالقصيدة وخاص    . ة يف املقطعني اخلامس والس 

ويةل نسبيا ــــ  واحدة القصيدة ال يف  أ فلح انيج يف امجلع – 8 بني موضوع املرأ ة والغزل ــــ الط 

بيعة ومفاهمي  ها احلياةتناقضات رايت و ال مل واحلنني واذلك  والط  ،جفعل ذكل لك ه  حبلوها ومر 

ة  قة منسجمةعاطفية تفاصيل قص  أ بدى فهيا صدق العواطف،ونبل املشاعر،وجامل الل غة ،منس 

يقاع.،فهو القوعذوبة ال لفاظ، ن  ائل:وروعة الإ  .واةاخلدل وحنن الر   أ نشودة    حديث الُعىل ام احلب  واإ
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 19احملارضة رمق  -* 

 ( . 1949  –  1902  ) )املهندس(   عر عيل محمود طه ا للش   " اجلندول  " تليل قصيدة   -* 

دلتا مرص يف  يف مدينة املنصورة 1902عام اكن ميالده عيل محمود طه  تهيد: هو شاعر" اجلندول"

ج هم وتلق  تكوينا علميا  نائع ،الفنون والص   ،درسميسورة احلالة أ رس  ينمتي اإىل ،غريأ ن ه  اندسفتخر 

براهمي انيج ، ومحمد عبد املعطي اهلمرشي ، وصاحلصاحب عر،اكن منجذاب حنو ال دب والش    اإ

 . رهاشعأ  بعض  نرشساعده هذا ال خري عىل حيث  ،ساةلر جمةل الر  ر  حم تايجودت وحسن الز  

و للو " " أ بهتاره يف جمل  اشعأ   ونرشانضم اإىل جامعة أ بوللو فالثالثينيات انتقل اإىل القاهرة، يف أ وائلو

 (117)واسعة . ةشهر  فنال بذكل،1934عام يف حدود ائه " ح الت  " املال  صدر ديوانهيُ  قبل أ ن

اب أ غنية " اجلندول " عبد الوه  محمد هل املطرب املشهور  حني غىن   الواسعة هرةلش  ا هوازدادت هذ

                           هرية"فلسطني "فغدت لكامهتا عىل لك  لسان.كام غىن  هل كثري من الفن انني قصيدته الش  

املون املدى   حفق  اجلهاد وحق  الفداء.  أ يخ جاوز الظ 

"ورشق عائدلوق االش   ديوان،و ال ربع  ايحأ غنية الر   مرسحية شعرية ،و رزهر ومخديوان  من أ عامهل

ابعة وال ربعني من يف الس   1949عام من شعراء العمر القصري فقد تويف عيل محمود طه يعد  و .وغرب

 .معره 

 "    قصيدة " اجلندول   -* 

 ؟أ ين من عيّن  هاتيَك اجملايل اي عروس البحر اي حمل اخليــــال

 ؟امجلــــــالأ ين عشاقك مس ار الليالــــــي أ ين من واديك اي همد 

 موكب الغيد وعيد الكرنفـــــال ورسي اجلندول يف عرض القـنال

 

ه  التقـــت عينــي بَـه أ ول  مـــــــــــــــر 

 مــن أ ول  نظـــــــــــــــره فعرفت احلَـب  

 أ ين من عيّن  هاتيَك اجملايل اي عروس البحر اي حمل اخليــــــــال

 اق فنظرنــــا وابتسمنَـا للتالقــــــــــيقد قصدنَـاه عيل غيـر اتفـــــ

 
اوي،مدخل إلى دراسة المدارس األدبية في الّشعر العربي المعاصر،االتباعية،الرومانسية،الواقعي،  نسيب نش ( 117)    

 278،ص1984الرمزية،ديون المطبوعات الجامعية،
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 وهو يس هتدي عيل املفــــرق زهــــــــــره

 ويسوى بيد الفتنــــــة شـــــــــــــــعره

 

 أ ين من عيّن هاتيَك اجملالـــي اي عروس البحر اي حمل اخليـــــــــــال

 ــــاتذهيب الشعر رشيق السمــــات مــرح ال عطاف حلــــو اللفتـــــ

 لكام قلت هل خـذ قال هــــــات اي حبيب الروح اي أ نس احليـــــــــــاة

 أ ان مــــن ضيع يف ال وهـــــام عـــــــــمره

 ارخي أ م أ نســــي ذكــــــــــرهنســــي الت  

 غري يوم لـــم يعـــد يذكـــــر غيــــــــره

 هقابلتـــــــــه أ ول  مـــــــــــــــــر   يوم أ ن

 أ ين من عيّن  هاتيَك اجملالــي اي عروس البحر اي حمل اخليـــــــــــالر 

اعر بزايرة ملدينة 1938:  عام املناس بة-*  "   ته قصيدفنظم درايتيك فينس يا " عروس ال   قام الش 

عر الغنايئ  "اجلندول جعااب ب ويه  من الش  احتفال الفينس يون يقمي  حيث ليايل الكرنفال املشهورة ،اإ

مث  نة وضفائر الورد ، مزدان ابملصابيح امللو   "جندول"مهنا يف  جامعات لك   رائعا،ينطلقون يف شلك 

ائعة ، ومه ميرحون ارخيية وجسورها الر  ، بني قصورها الت  ويقطعون أ زق هتااملدينة  عربون شوارعي

اعر أ م. يجةالهب وحللهم رية نك  ، يف أ زايهئم الت   رافعني أ صواهتم ابلغناء ائع،وقف الش  ام ها اجلو  الر 

وعة،مفت  . ايرةختليدًا لهذه الز  ومل يفته أ ن ينظم هذه القصيدة  وان ابمجلال وابلر 

 : القصيدة مضامني  -* 

 ا جيولفقد انهبر مب،ملا شاهده من مناظر جعيبة، وصف ليةل بفينيس يااس هتل  الشاعر قصيدته ب -1

حياء فينيس يا  يف ال امجل وع عاشقفقد جتم   حوهل من أ فراح، ح ل فراينة واابمجلال والز  مفل وها ليالهيا ل اإ

 .ور والهبجة والرس  

اعر عىل تعداد-2 رشقية ،مبالمح عرذهبية الش  الفتاة  فقد اكنت ت احلبيبة اليت التقى هبا صفا رك ز الش 

مه اليت اندما عن . املؤانسةنس و وال  أ طراف احلديث جاذهبا  جاذبية ،ذلكلوة و حالا و مرح أ اي 

 أ ضاعها بدوهنا.

اعر-3 ثرامجليةل يف مرص  هذكرايت اإىل أ شار الش  أ حاطه من لك  امجلال اذلي  ،واليت تداعت عىل اإ

قراق،يل العذب ماء الن  ،وخطر بباهل اخمةال هرامات الش  جانب فهاجت بنفسه روائع  ل وختي  الر 

جوم تل  الن   ليال،حيث  يليف مياه الن   أ حبرا معا لكيوابترا( وقد حبيبته اليت رأآها يف فينيس يا )
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                                                                        شوة .حر والن  يف عامل من الس   وقد غااب،امءالس  

 اخلصائص:-*

اعر عيل محمود طه اخلصائص الفن  يمتث     لها رواد مدرس ته، ويف ما ييل بعضها:نفسها اليت تث   ةيل الش 

اعر اراخت: غةالل  -1 ك س   ،امجلال،اخليال ،حمل،)عروسهةل املوحية املعربة املوس يقيةال لفاظ الس   الش 

 ..( .ار الليايلمس  ،نظرة  ،احلب  ،حبيب ،مخره،الكرم ،يتشهيى ،

اعر ق ق  ح -2 فيس  ، ووحدة اجلو الن   اواحد اموضوع،فطرق الوحدة العضوية يف القصيدةالش 

ة رتابطم ،ال فاكر سلسةلمت  قصيدته،فأ ورد هشة شوة وادل  الفرح والن   ،عاطفة عاطفة واحدةب

،فرسد تفاصيل احلاكية يف وحدة عضوية ذات ملا شاهد وحرض  ةبة  ال حداث،موافقرت  املراحل،م

 .انسجام 

بني ك س يتشهيى الكرم مخره(  ا للمعاين.)شخيصت و  س اميجت  وراعر يف رمس الص  اخليال:أ بدع الش   -3

ويش هتيي،وحذفه وترك صفة من صفاته ويه  نسان يرغب ابإ الكرم  هش ب  اس تعارة مكنية حيث 

 الك س ثغره ( اس تعارة مكنية  ) وحبيب يمتىن  وقوهل.يش هتيي عىل سبيل الاس تعارة املكنية(

نساان يمتىن ثغر احلبيب كذكل،  (.حيث جعل الك س اإ

د ال -4 قليدية فبناها عىل عن نظام القصيدة الت   حيث خرج،اعر يف قالب القصيدة عروضياش  جد 

ات ال ندلس ية،ن من ثالثة أ بيات وأ ربعة أ شطرمقطع يتكو   نظام املقاطع وجعل لك    ،وهو بناء املوّش 

 .وي الواحدفقد حافظ عىل الر   وي  ،خبالف احلرف الر  نظام القافية الواحدةيف  الت نويع  عىل زايدة

اعر اختار -5 ئقة ابلنص  يقى ال املوس   الش  ة ،مم اغنائية الال  من  جعل القصيدة أ ش به ما تكون ابملوّش 

يقاُعها ة مواضع.حيث شلُكها واإ ل يف عد  ة مع تكرار البيت ال و   ،خاص 

 ؟اخليــــالاي عروس البحر اي حمل   ي ــجالـأ ين من عيّن  هاتيَك امل

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

 فَـاعالتن/فاعالتن /نــــالتـفَـا عالتـن /فاعالتن/فَـاعالتن    فاع

 رمل ال حبر ترويه الثقات         فاعـالتــــن/فَـاعالتن/فاعالتن 

مل الط   ن  اختيار حبر الر  افية ــ  ـــروب اإ جواء املوس يقى اليت تفل هبا موافق ل  وهو من البحور الص 

ن أآاثرها "القصيدة عٌر خيلو مهنا، ومر عر، ول يكون شر عور والتأ ثُّر والاهزتاز يه أ صُل الش ر فالشُّ

لَّ ّلكًما كسائر َبْت به فنت يةل  ترَّنَّ هبا الش  مج أ غنية  فالقصيدة ،الالكم  وتأ ثريها اإ اعر... حني لعر

تنة من  )عروس الإدرايتيك( يف  رة، وجفأ تْه فر كرنفالها املشهور، وَدِفر َدُمه يف أ نفاسها احلبيبة املعطَّ

ر الل   ، يف حسر ٍ تَنره اليت عرضْت يف صبابته، َأَرقَّ فتنة يف أ ْحىل جو   يل امليضء، يف أ مجل فن  فر
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د بنْي أ ضواء الكهرهو والَعَبث، والض  يايل ابلل  احلضارة، يف أ ْحَفل الل   ا  حاكت اليت ترتدَّ ابء، حّت ك هنَّ

ْوء تضحك حضَكها  مل يس تطع َضْبط تكل ال مواج الَفررحة، املعربدة يف اإحساسه  -أ مواٌج من الضَّ

 (118")اعر، فبدأ  يرتَّنَّ الش  

اعر يف جت -6 ل غز  الت   طرق ابب الوصف من منظور خمالف،زايدة عىلع حيث املوضو ديد وفق الش 

اعر عاطفة تس يطر عىل الش  وذلكل ،يس تلهمها ويعيش يف كنفهااحرة ،بيعة الس  ودجمها مع الط  ملرأ ة اب

 .صويرعبري والت  هشة وقد اكن لهذه العاطفة أ ثرها يف الت  شوة وادل  الفرحة والن  

اعر اإىل الط   -8 ة عنارص الط   هيا،والاس تلهام مهنا،وذلكل ترض الندماج فبيعة ال م  لجلأ  الش  بيعة بقو 

عبري من يقظة  لت  ا اس متد  حرارة »فقد  البحر،واديك،اجلندول،زهره،..()ةعريغة الش  يف تراكيب الل  

 (119) «وح،وعرب  عن ال مل  الإنساين يف كون ميلء ابلت ناقضاتالر  

آاثر الر  اكن متأ ث   »وذلكل  أ ن  ذو .ومنومانطقيني الغربيني،بفضل تعاونه مع أ يب شادي وجامعة أ بول  را بأ

ا ذاع صيته عىل أ ن ه أ حد الر   1934 ل)املال ح الت ائهأ صدر ديوانه ال و   عر العريب،أ م  ومانطقيني يف الش 

عة الغنائية فقد أ شاعت يف قصائده ضبااب من ال حالم....وقصيدة "أ غنية اجلندول" أ بلغ دليل  الّن 

 (120. ) «عىل ذكل

 . 1949  -  1902محمود طه  قصيدة " املال ح الت ائه " عيل     منوذج للت طبيق: -* 

ه تأ ثري فرتك ذكل خاصًا ،  عشقاالبحر يعشق طه  عيل محمود اكن شاعر اجلندول  توطئة :   -* 

  ائه( )املالح الت  ذكل واحضًا يف قصيدته   فبداوشعره ، ،وانعكس أ يضا يفيف روحه وذهنه الاجيايب

 . البحر تهيا فهيا أ ن يتيه يف ارتأ ىاليت 

اعر للبحر ـ ميكل معىن رمزاًي خاصًا الش   ة عىل حب  ائه( اإىل جانب دللته العام  )املالح الت   عىل أ ن   

اهات روحية وفكرية مل ت يه يف شعر عيل محمود طه جمرد رموز اإىل اجت  ـ فاملالحة والبحر والت  

 : قلبه

 
 . 1،مكتبه الخانجي بالقاهرة. رقم الطبعة،جمعها وقرأها وقدم لها: د. عادل سليمان جمال ،محمود محمد شاكر ( 118)      

 . 2003الطبعة: تاريخ 
   https://www.alukah.net/literature_language/0/71922/#ixzz7FxEemqy2رابط الموضوع: 

،  ةمدخل إلى دراسة المدارس األدبية في الّشعر العربي المعاصر،االتباعية،الرومانسية،الواقعي ( نسيب نشاوي، 119)    
 . 279،ص1984الرمزية،ديون المطبوعات الجامعية،

   

 282،صاصرمدخل إلى دراسة المدارس األدبية في الّشعر العربي المع نسيب نشاوي،(  120)     
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ر ارشح هذه الر  :وفق هذا الت    املطلوب   اس تخرج خصائص الشاعر . موز،واكشف خلفياهتا.مث  صو 

 و هجَة الشاطيء سريًا وأ تباعا -5                            اعاح مق وأ طور الرش  أ هيا املال  -1

ف الآن بنا يف هينةٍ -2  و هجَة الشاطيء سريًا وأ تباعا -6                               جدر 

 موجُة ال ايم قَذفًا واندفاعا   -7                                فغدا اي صاحيب تأ خذان-3

 خلت أ نَّ البحر واراُه ابتالع  -8                           عبثًا تغفو خطا املايض اذلي-4

  

 20احملارضة رمق  

اعر رمضان محود)  ا العرب واخلطوب جسام. الش   ( 1929  –  1906تليل قصيدة :أ هي 

 

 نقتطف مهنا: 41جسام" من حبر اخلفيف، وعدد أ بياهتا  واخلطوُب  ُب رْ "أ هيا العُ  قصيدة

 ؤامزُ  تٌ موْ  ناءر هذا العَ  دونَ      امسَ جر  طوُب واخلُ  ُب رْ ُّ ا الع أ هي  

 ن غاممممطرات ك هن            جاءت واحلوادُث  ُب رْ ا العُ أ هي  

نْ   كوت حرامطق والس  مّت الن      يكن للحياة فيمك طموحٌ  اإ

ن          اىما هبا أ تسَ انولوين يدً   س هتامقليب ابلعال مُ  اإ

ن    ياما البيان هُ ولها يف مسَ       وبُ نفيس اإىل املاكرم تْص  اإ

ذا اكنت الن    ادها ال جسام"رَ تعبت يف مُ  فوس كبارا"واإ

 يامليت شعري وهل تقوم الن   وح يف القلوب بشعريأ نفخ الر  

نْ أ رضم الن   َ  نفٍس  فلشعري يف لك ر  بشعري َت أ ردْ  ار اإ  امرضر

 تصدير: -* 

اعر ودل   ب بغرداية يفم بوادي مزيا 1906أ كتوبر  شهرو َرَمَضان محود بن سلامين بن محالش 

غلزيان وهو ابن ست س نني ولية حمافظة، انتقل مع وادله اإىل عائةل  ،وينمتي اإىلاجلنوب اجلزائري

 مضن البعثة املزيابية انتقل اإىل تونس   ،بعدهاغتني العربية والفرنس ية هبا القرأآن الكرمي ومبادئ الل  فتعمل  

براهمي اطفيش والش   اليت اكن يرسلها الش    حو وال دب واملنطق يّن، فدرس الن  يخ محمد المث  يخان اإ

آنية ال هلية ال بني مدارس الس  ة ثالث س نوات متنق  والعلوم الإسالمية ملد   الم، املدرسة القرأ

ل  فاضطر  اإىل العودة اإىل الوطنلكن  يتونة، جامع الز   واملدرسة اخلدلونية مث                   .ه أ صيب بداء الس 
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لطات الس   قبل ض حملاوةل اغتيال منتعر  ا،وذلكل اثئر  اووطني اواكتب ارمضان محود شاعر ويعد  

: "وادي مزياب" نرش مقالت يف جمةل  ،اكن جن وهو دون العرشين الفرنس ية وتعرضه للس  

هل مجموعة من القصائد، سامها "بذور احلياة" وحماوةل قصصية عن حياته  ووالبصائر، هاب"و"الش  

ة بعنوان " ل  الفّت" قص   (121)  .1929عامشهر ديسمرب من تويف رمحه هللا متأ ثرا بداء الس 

لهيا جامعة أ بوللو:-* اعر يف قصيدته مجةل اخلصائص اليت دعت اإ  وف ر الش 

                      ية: والإنشاد وبث  روح امحلاسة والوطن  مئ للت غّن  *نظم قصيدته عىل حبر اخلفيف املال

 ؤامزُ  تٌ موْ  ناءر هذا العَ  دونَ       امسَ جر  طوُب واخلُ  ُب رْ ُّ ا الع أ هي  

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

 فاعالتن /فـاعـالتن/متفـعلن/فعالتن        فـاعـالتن/متفعلن

 خف ت بك احلراكت      فـاعـالتن/متفعلن/فاعالتن اي خفيفا 

حلاح عىل املتلق  -* عة اخلطابية لالإ ة لك  من همينة الّن  وض واملقاومة عن ال م  ي العريب، وحث ه عىل الهن 

 موقعه،بدل الاس تاكنة واخلنوع واخلضوع.

ايبيتطابق هذا القصيد تاما مع قصيدة الش  -* غاة"واليت مطلعها ىلاإ "اعر الت ونيس أ يب القامس الش      :الط 

امل املستبد      حبيب الفناء عدو  احلياة. ا الظ   أ ل أ هي 

اعر املرصي عيل محمود طه،واليت مطلعها:  ويتقاطع أ يضا مع قصيدة الش 

املون املدى   حفق  اجلهاد وحق  الفدا  أ يخ جاوز الظ 

عىل محمود طه عىل تكرار لفظة ا العرب" يف حني ركز وقد رك ز رمضان محود عىل تكرار "أ هي  -*

عوب. "أ يخ" د العالقة بني الش  ة املغاربية والعربية،ويوط   وهو تكريس لغوي يبلور مفهوم ال خو 

ة)ممطرات،مس هتام،هيام،ارضم الن ار...(              -* ومانس ية املوحية املعرب  اعر الل غة الر  اختار الش 

ة-* ر ابرزة وبقو   يشء.. موح،يبتغي اإرضام الن ار يف لك   ام ابلعال،مغرم ابلط  اعر مس هتفالش   نزعة التحر 

را،وهو يطلب العال ويبتغي الط  -* زانة ومل يكن مهتو  اعر ميال اإىل احلمكة والر  موح معال أ بدى الش 

ي ب املتنيب  اذلي اقتبسه.لالقتداء بكبار الن فوس.  ببيت أ يب الط 

اعر عنارص الط  -* ف الش   رضم الن ار...( بيعة ) ممطرات،غامم،اوظ 

 
 .435ل، ص األوّ ج ، 2002دار الهدى، الجزائر، من جامعة منتوري، أساتذةعر الجزائري، مجموعة موسوعة الشّ (121)     
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اعر مُ -* لحظ ( )الكرثة واخلطورة بيعة:)احلوادث ممطرات:كناية عنالط   لس تلهمة من جامصور الش 

ن  غامم() اكنت الن  الت   غفال بعض احملس نات غري فوس كبارا:كناية عن الط  شبيه:ك هن  موح( دون اإ

كوت( فة ،املتلك   باق)تقوم/ نيام والن طق /الس   .الط 

 

 21حمارضة رمق  

ايب    1934  –  1909منوذج :قصيدة صلوات يف هيلك احلب  ل يب القامس الش 

   تهيد: -* 

ابية تونيس  ودل يف شاعر أ بو القامس الشايب   لهيا  حدى واحات مدينة توزر جبنوب تونساإ  الش  واإ

،  1909س نة  نُسب  تسع وهو ابن حففظ القرأآن  ،الكتاتيب وهو صغري تلق ى تعلميه بداية يفميالدايًّ

يخ محمد بن ابلقامس خر   وادلهبفضل رعاية  يّن الش    درس ،تونةي يف ولكية الز  جي ال زهر الرش  العامل ادل 

  اثوالرت  قافة واطلع عىل أ صول الث  ونس ية،ة احلقوق الت  التحق بلكي  مث غة العربي ة،علوم وأ صول الل   الفّت

ضة التونس ية ،مث  يف  ،نرش قصائده يف جمةل  مثل كتاب ال غاين(وأ مل  بروائع ال دب العريب) ،العريب  الهن 

 (122)جمةل  أ بوللو اليت اكن عضوا يف جامعهتا.

ايب وادله عام   ج يف ظروف صعبة،،فأ حس  بوطء الاكرثة فتكف ل بأ عباء ال رسة،تزو   1929فقد الش 

م القلب اذلي قىض عليه  صابته مبرض تضخ   ودفن يف توزر.  1934عاموازداد وضعه سوءا بعد اإ

رادة "ُعررف بقصيدته املشهورة    بيعة سه القوي  كام كتب عن الط  اليت انبثقت من اإحسا احلياة"اإ

رومانسيته)لحظ ل،وذلكل اكنت أ عامهل موافقة  ،وودل يف أ حضاهناافهيمندمٌج و ه مولٌَع وهامٌئ هبا،ن  ل  

عاة، وسلسةل حمارضاته:اخليال الش   ديوانه:  عري عند العرب..(أ غاين الر 

ذوها ."صلوات يف هيلك احلب "قصيدة ،هريةومن قصائده الش   وقد أ رسلها اإىل جامعة أ بوللو فاخت 

 ( 123)  خلصائص ومبادئ جامعهتم.ويه قصيدة طويةل خنتار مهنا هذه ال بيات: أ رضية

 
لالتصال،النشر والتوزيع،   ،  مؤسسة الوطنية2( فواز محمد الّشعار،الموسوعة الثقافية العاّمة،الّشعراء العرب،ج  122)     

 .  87ص،  2011الرويبة

 . 60(، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 2005  القاسم الشابي ، ديوان أبي القاسم الشابي )الطبعة الرابعة وأب(123)    
 74،75،ص1999،أوراق شرقية،الطبعة األولى2أيضا:أحمد سويلم،شعراء العمر القصير،الشعراء المعاصرون،الجزءينظر 
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                                                           باح اجلديدر اكلص   اكلل حن      فوةل اكل حالم أ نتر اكلط   عذبةٌ 

                                                           اكلورد ،اكبتسام الوليدر     ليةل القمراء حوك اكل  امء الض  اكلس  

                                                                        م أ ملودر وش باب منع                اي لها من وداعة وجامل

 العنيدر  قي  قديس يف همجة الش  اي لها من طهارة، تبعث الت  

                                                هتادت بني الورى من جديدر  هل أ نت فينيسيشء تراك؟ أ ي  

؟                                                      عيس العميدر للعامل الت           باب والفرح املعسوللتعيد الش   

                                                   ؟الم العهيدمالك الفردوس جاء اإىل ال ْر ضر ليحيي روح الس  أ م 

 (124)   هذا الوجود أ نت، ما أ نت؟ أ نت رمس مجيل عبقري من فن  

 :  القصيدةاملضامني  -* 

ايب قصيدتهس هتل  ي -* اب بوصف جامل حمبوبته الش  سوسات يتجىل  يف املرئيات واحمل  وصفا خال 

وحيات... دات والر  ور من دلةل رمزية ونفس ية... واجلر  ا حق امع ما يف هذه الص  هن  عذبة ورقيقة  ،اإ

قاء نفاء و صواملليئة ابلرباءة، الن قية قيقةهبا أ حصاب القلوب الر  وصف ل حالم اليت ياكفوةل و ونقية اكلط  

ها ابل صباح، د ال مل يف لك  باح وجتد  ه بأ حلان الص  انر ّ  يذك  ،ةقمر ،وابلل يةل املحوكامء الض  س  مث  ش هب 

كي ة  ةاحئر  ال ة ذاتحافو  لد ارو وصفها ابلو و  ها امجليةل،الز  قاء الن    عىلدليال اببتسامة الوليدكام ش هب 

ن ه فعال جامل قاهر للباش   ال و  ةق  ر  وال وءهد،وال والرباءة واحلب    ة،قامالحسن ،يتجىل  يف  منز  ب. اإ

ة اجللمساملونعومة  اقاذب ،وقو   .ية اليت تسلب عقول العش 

اعر يف أ مرها ويتساءل -* أ لهة "فينيس" : من أ نت؟ هل أ نت وأ مام جاملها اخلارق للعادة :حيتار الش 

، ؟وامجلال اإىل هذه العامل التعيس باب واخلصوبة والفرح واحلب  لتعيدي الش    احلب  وامجلال؟رجعت 

 (125)؟اهرةيبة الط  الم وال من بروحه الط  جاء من عامٍل أآخر يك ينرش الس  الفردوس  أ م أ نكر مالك

*وميكن الوقوف ــ عرب هذا املقطع ــ عىل مشهدين رائعني،ولوحتني فن يتني ،تتشلك  أ ولهام من 

رهتا "اكف الت   فوردت منترشة يف تركيب ال بيات عىل حنو  شبيه"خالل ظاهرة الت كرار اليت أ ط 

دائري أ سهم يف تعميق املس توى الإيقاعي،وتتشلك  اثنيهتام من خالل أ بنية ال ساليب الإنشائية ويف  

 
 183،  ص1970( أبو القاسم الّشابي،ديوان أغاني الحياة، الّدار التونسية للنشر 124)     
 86،87،ص1999،أوراق شرقية،الطبعة األولى2المعاصرون،الجزءأحمد سويلم،شعراء العمر القصير،الشعراء  ( 125)     
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مهتا تكرار أ سلويب ة مع حروف عىل حنو الت عجب الاس تفهام  مقد  هشة خاص  يقاع،مثري ادل  جالب لالإ

 املد  الكثرية.

اعر أ يضا حبر -* آثر الش  ةأ يقاعية،وغنائية خاص    اخلفيف،وما هل من مؤه الت صوتية اإسامعية نغمية اإ

 باح اجلديدر اكلص   اكلل حن   فوةل اكل حالم أ نتر اكلط   عذبةٌ 

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

     فا عَـالتن/متفعلن/فاعـالتن/فـاعـالتن/متفـعلن/فعالتن

 فاعالتن مس تفعلن فاعالتن. اي خفيفا خف ت بك احلراكت  

عرية،فالقصيدة غزلية ابمتياز ولكن ه غزل ل يش به -* يالحظ القارئ همينة ال نىث عىل القصيدة الش 

ن ه غزل رومانيس رويح   لني،اإ بيعة ،ويتعاىل عن  غزل ال و  وجداين  غنايئ  موس يقي  ميزج ال نىث ابلط 

ويح  .القميي الن فيس ذكر حمسوساهتا اإىل جاملها الر 

انت امجلال دلى -* ا أ حضت مكو  اعر،وفرضت سطوهتا عليه ل هن  بيعة عىل الش  س يطرت الط 

بيعة. عر هذا الت اميه الهبيي  بني ال نىث والط   احملبوبة،بلك جزئياهتا وعنارصها،وعاش القارئ مع الش 

ال، والت مت ع ،والت فاؤل،والإحساس ابمجلبال عىل احلياة ق عر لالإ اشلك ت احملبوبة سببا مقنعا للش   -*

بيعة ما وجده يف املرأ ة من مثالية وطهر وجامل وطمأ نينة ودفء.اب  لطبيعة،ل ن ه وجد يف الط 

*-( اعر لغة رومانس ية عذبة رقيقة معرب  باح،الضحوك عذبة،الطفوةل، ال حالم اس تخدم الش  ،الص 

 ،القمراء،الورد،الابتسام، جامل ،طهارة،فينيس ،معسول...( 

اعر مفه-* د الش  عور ابحلري ة والت غّن  هبا.جس   وم الش 

ور عىل حنو فيه جتديد ،حيث ركز عىل الر   - ايب يف ابتاكر الص  وحيات ،وأ كرث من أ فلح الش 

باح..(  الت شابيه والن عوت فوةل،اكل حالم،اكلل حن،اكلص  فالعذوبة هنا أ حضت من قبيل )عذبة اكلط 

،وعذوبة ال حالم صورة تقوم الإحساسفوةل صورة تقوم عىل اغة  بطريقة جديدة،فعذوبة الط  مستس

ؤاي،وعذوبة  باح صورة تقوم عىل البرص...واكن عىل الر  مع،وعذوبة الص  الل حن صورة تقوم عىل الس 

ة  تستساغ، كام   وق بوصفها ماد  ل عىل اذل  مفروضا أ ن تقوم هذه العذوبة يف لك  الت شابيه، أ و 

لل العذب.يس مترئ الإنسان عذوبة املاء   الز 

موز  -* اعر الر  ف الش  ...فينيس" وما تلخص   كذكره "لوظ   ه من مفاهمي امجلال واملوس يقى واحلب 

اعر مسكل احملاورة ،وجتاوز أ حادية الص  -* وت،جفعل قصيدته مشاركة متقامسة بينه وبني سكل الش 

ر مضري "أ نت"عىل مس توى أ بيات القص حمبوبته الغائبة احلارضة،  يدة.وذلكل تكر 
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بع واحلرارة،وقد اعمتد عىل الت شبيه...مسل حا   شعر اكن»وخالصة القول، السة والط  ايب شعر الس  الش 

لها لك  ما يعتلج يف صدره...اكن شعره شعر احلياة دومنا تصن ع برثوة لفظية وتعبريية حاول أ ن حيم  

 . (126)«ق اذلي يصدر عن أ معق مشاعر املعاانة ،وشعر الت دف  

 

 
لالتصال،النشر والتوزيع،  ،  مؤسسة الوطنية2فواز محمد الّشعار،الموسوعة الثقافية العاّمة،الّشعراء العرب،ج (126)     

    . 93ص،  2011الرويبة
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 22احملارضة رمق 

ىل القصيدة العربية املعارصة م-*   . : شعر تكس يري البنيةدخل اإ

( يف هذه املرحةل بوصفه " الت   ميكن احلديث عن شعر يستميولوجية للقصيدة فعةل)الشعر احلر  قطيعة اإ

،  1948عراء خصوصا بعد نكبة فلسطني روف اليت عاشها الش  الظ  وقد أ ملت ذكل قليدية،العربية الت  

 يعتقدوهنا موز اليت اكنواظر يف مجيع املثل والر  عراء وغريمه الن  ، فاكن أ ن أ عاد الش  1967وهزمية يونيو

ا مل امذج احملتذاة، ل هن  الن   عراء حيهنا أ مام هول الفاجعة وصدمة احلداثة الغربية تغيري لك  ، فرأ ى الش  

ذا أ راد الت  للش   فال بد   ... ةحولت املس تجد  تطع مواكبة الت  تس   عبري عن قضااي عرصه اعر احلديث اإ

ماكنية الت  عر،من اإسار معود الش   ت من أ ن ينفل عبري، ذلكل وينطلق يف رحابة شلك جديد يتيح هل اإ

ةابلقصيدة احلالعمودي ة  استبدل القصيدة نظاما وزنيا  فعيةل شعر الت  ومن هذا املنطلق عُدَّ (127) ."ر 

 البنية. ريكسلت جديدا 

اعرة العراقية   -  سرية *  .   2007  -  1923  انزك املالئكة الش 

 لها اختار شاعرة عراقية، 1923من مواليد مدينة  بغداد عام شاعرة عراقية  انزك صادق املالئكة 

وريني يف مواهجة جيش وار الس  ورية انزك العابد،اليت قادت الث  ائرة الس  نًا ابلث  وادلها امس انزك تمي  

  يشع  ابلعمل واملعرفة وال دبثقايف   وسط أ رَسي  بيئ  يف  الفتاةترعرعت  ،الاحتالل الفرنيس

فات ترك مؤل  )شاعر كبري،وأ بوها صادق املالئكة )أ نشودة اجملد(زاق شاعرة،فوادلهتا سلمى عبد الر  

احب املالئكة وخالها مجيل وعبد الص  ،(اً اس" يف عرشين جمدل  "دائرة معارف الن  ها موسوعة أ ه  

جت دار املعلمني العالية ب درست  املالئكة شاعر أ يضا، نزارشاعران وأ خوها  مث . 1944عام وختر 

حصلت عىل  1959، ويف عام 1949جت من قسم املوس يقى عام عهد الفنون امجليةل وختر  درست مب 

أ س تاذة يف جامعة  لت ومع ية،مريك ال   رن من جامعة ويسكونسنيف ال دب املقا شهادة ماجس تري

فت اإىلجامعة الكويانتقلت اإىل بغداد وجامعة البرصة مث   حمبوبة ادلكتور عبد الهادي ت حيث تعر 

أ ن تعيش  1990واختارت منذ  اق عبد الهادي حمبوبة،هو الرب   اواحد اابن فأ جنبت هل،هجااذلي تزو  

 
 ٢٠٠٩الثاني )نوفمبر( تشرين  ٢٩ألحد ا )باحث مغربي(عبد المجيد العابد أنظر:(  127)    

https://www.diwanalarab.com 
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ودفنت يف ،عاماً  83عن معر يناهز   2007يونيو  20يف عزةل اختيارية وتوفيت هبا يف يف القاهرة 

 ( 128)ة للعائةل غرب القاهرة.مقربة خاص  

ها رائدته ال وىل من ،ولعل   1947يف عام  عر احلر  الش   واكتب من أ وائل اذلينانزك املالئكة  وتعد  

بدر شاكر اعر لش  ا ،بدلها مع أ بناءقاربة جدًا تيف فرتة زمنية م ،"الكولريا  وسومة"قصيدهتا املخالل 

اعر شاذل طاقة اعرالش  ،و ياب الس    ل ل عبد الوهاب البيايت،،والش  عيل ال و   احلر   عرلش  ومه الر 

 )شعر الت فعيةل( يف العرص احلديث.

ل أ عاملها اليت مت ، وهو أ و  ، نرش يف بغداد1947يل عاشقة الل  املالئكة أ عامل شعرية كثربة مهنا:لنازك 

  ،1977 حر أ لوانه البويغري  ،1968جشرة القمر ،1957قرارة املوجة ،1949شظااي ورماد ،نرشها

نسان م  .. 1978ورة الة والث  الص  ،1977أ ساة احلياة وأ غنية لالإ

جزيئية يف اجملمتع العريب، الت  ،1962عر احلديث، قضااي الش   نقدية وأ دبية:ابلإضافة اإىل أ عامل 

فة امحلراء ومعة والرش  الص  ،1992عر، سايكولوجية الش  ،م، ويه دراسة يف عمل الاجامتع1974

 1997مس اليت وراء القمة" عام صدر لها يف القاهرة مجموعة قصصية عنواهنا "الش  ،1965

 

 (129)     ( 2007-1923أ صدقاء. انزك املالئكة  ) قصيدة: لنكن  -* 
 لنكن أ صدقاء  .1

 يف متاهات هذا الوجود الكئيب  .2

 مار وحييا الفناءحيث مييش ادل   .3

 يايل البطاء يف زوااي الل   .4

 هيب حااي الر  حيث صوت الض   .5

 جاء هازئا ابلر   .6

 لنكن أ صدقاء  .7

 فعيون القضاء  .8

 جامدات احلدق   .9

 البرش املتعبنيترمق  .10

 امئنيس تذوب لتسقي صدى الظ   .28

 ولتكن ملئت ابل ننيك سة  .29

 لنكن أ صدقاء  .30

 حنن واحلائرون .31

 حنن والعزل املتعبون  .32

 حنن وال شقياء .33

 خاء حنن والمثلون خبمر الر   .34

 امء واذلين ينامون يف القفر تت الس   .35

 اهئون بال مأ وىحنن والت   .36

 ارخون بال جدوى حنن والص   .37

 
 47،ص1971 عبد الجبار داود البصري،نازك المالئكة الّشعر والّنظرية،دار الحرية للطباعة،بغداد، (  128)    
 وما بعدها )بتصرف( 143. ص:  1986نازك المالئكة "شظايا ورماد" المجلد الثاني، دار العودة. بيروت.  (129)    
 

 



132 

 

 يف دروب ال ىس وال نني .11

 ق مان الّن  تت سوط الز   .12

 لنكن أ صدقاء  .13

 ماء ال كف اليت عرفت كيف جتيب ادل   .14

 رقاب اخلليني وال برايء  وتز   .15

 عورس تحس اختالج الش   .16

 ام لمست اإصبعا أ و يدا لك   .17

 قت يف غروروالعيون اليت طاملا حد   .18

 وكب ال سوداترمق امل .19

 ازحني العبيد موكب الر   .20

 هذه ال عني الفارغات  .21

 احلياة  س تحس   .22

 ويعود امجلود البليد  .23

 خلفها أ لف عرق جديد  .24

 والقلوب اليت مسعت يف انتعاش .25

 رصخات اجلياع العطاش  .26

 س تذوب باكء عىل اجلائعني .27

 

 حنن وال رسى .38

 ىحنن وال مم ال خر  .39

 لوج يف حبار الث   .40

 نوج يف بالد الز   .41

 اير  يف بعيد ادل   .42

 ووراء البحار .43

 حاري، ويف القطب، ويف املدن الآمنة . يف الص  44

 اكنة يف القرى الس   .45

 أ صدقاء برش  .46

 ؟ ر  فأ صدقاء ينادون أ ين امل .47

 ويصيحون يف نربة ذابةل .48

 وميوتون يف وحدة قاتةل  .49

 ، عراه فاةأ صدقاء جياع، ح .50

 لفظهتم شفاه احلياة  .51

هن   .52  م أ شقياءاإ

 فلنكن أ صدقاء  .53

  

 

 القصيدة:  تليل  -* 

 وطئة: ت  -* 

ت مظهرها العام شالك ومضموان، لت جوهرية مس  عرية العربية لتحو  ظهور ب خضعت القصيدة الش 

واد من مؤس   عر احلر  جيل الر  متجاوزين اإىل مفهوم تكسري البنية،ــ شعر الت فعيةل ــ يس حركة الش 

 ،عريطر الش  طرين بنظام الس  استبدال نظام الش   فقد مت   البنية العروضية اخلليلية بنظاهما العمودي،

وتنويع القافية ،فعيةل أ ساسا للوزناإضافة اإىل تقيق الوحدة العضوية واملوضوعية للقصيدة ابعامتد الت  

ابعيات املقاطع  تخدام نظامس  وا ويالر  حرف و   ... والر 

ر الشع راء شعري ة القصيدة من خالل جديدة،تمل غة وأ لفاظها بدللت وأ بعاد ّشن الل   وقد أ ط 

عرية املس تحدثة مثل ظاهرة خترج عن املأ لوفظالل حبىل ابملعاين اليت  ،مس تعملني أ ليات الش 
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مز ية جديدة تعمتد الر  توظيف أ دوات فن  الانزايح،وجامليات الت كرار،وشعرية الإيقاع،فضال عن 

اث.. وال سطورة  . وتوظيف الرت 

  وطرقواقليدية من املوضوعات وال غراض الت   وارتحر  ف  مني،اضعىل مس توى امل عراءوقد اجهتد الش  

ومفاهمي ال مل، املوت،وهاجس ياع،الغربة والض  تجربة ك ات ابمجلاعة،جتارب تلتحم فهيا اذل  تاميت و 

،وبدر انزك املالئكة وصالح عبد الصبور ثلعراء م ش  ما تث هل جل  ال . وهذا قلق..اليات جتل  و  واحلزن

ياب    .محمود درويش،وأ مل دنقل ومسيح القامس و  شاكر الس  

 : قراءة يف العنوان -* 

،ومجةل ،واسام وأ داة،وامس فعل،وفعال ،حرفابوصفها ،العربية لغة مقتدرة للغاية يف نظام أ داهئا للمعاين

يف العنوان .وقد ورد ابلغرض عىل أ مكل وجه فر ،فكيفام وردت تَ امسية، ومجةل فعلية..وهمل  جرا

. وخربها أ صدقاء. ،،وامس نكن مس ترتامجةل فعلية من فعل مضارع مقرون بالم ال مرقصيدة انزك "

لزام، نْ كُ نَ )لر  (130املعروفة) ال مرأ سلوب  يه اإحدى صيغ و كام تفيد أ غراضا ومعاين ( اليت تفيد الإ

لزام وا هنادقاء( )أ ْص  كام هو مفهوم،،أ و الالامتسجاءمّن أ و الر  الت   مثل أ خرى لإجبار املنايف لالإ

كراه ن ام يتناسب والإ  اس.نبيةل بني الن   صداقة نظيفة ةعالقيف الامتس رة اعالش   مع رغبة ،واإ

 خصائص القصيدة ومضاميهنا:  -*

ل طال جانهبا ال  قصيدةلك اخلاريج لل الش   بداية يويح-* ها  هنديسبتحو  ، فشلك  منط  َوفْقالبنايئ 

طرين املتوازيني ووحدة القافية نظام الش  خمالف للبناء العرويض اخللييل  القامئ عىل شعري جديد 

 وي. الر  وحرف 

،تعاجل فهيا تمية خلقية، انزك منوذجا لتكسري البنيةقصيدة  اعتبار،جاز اإىل هذه املعايريواستنادا -*

نسانية نبيةل بني  ة، اجامتعية ،فهيي تتوق اإىل عقدقميي   داقة دلى ،أ فراد اجملمتع عالقات اإ وتتجىل  الص 

اعرة بوصفها مبدأ  غري بعيد عن مبادئ الش   ذ املثل  ومانس يني )عراء الر  الش  احلق  اخلري امجلال( اإ

ص من املظاهر ّ  حّت  تتخلاجملمتعات الفاضةل، يف بناء رضوريةكونية والقمي الفاضةل سّن العليا 

لبية   .اعات واحلروبالرص  مثل  الس 

 
اَلَة َوآُتوا  -1 ألمر صيغ تدل عليه، وهي كما يلي:ألسلوب ا(130)     صيغة فعل األمر "افعل"مثل)قال تعالى: ﴿ َوَأِقيُموا الصَّ

َكاَة ﴾ ]البقرة:  قوِله تعالى: ﴿ ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه ﴾ مثل)صيغة الفعل المضارع المجزوِم بالم األمر. -2[.43الزَّ
قوله صلى هللا عليه وسلم لعائشَة: )َمه يا عائشة! فإن هللا ال يحب الفحش وال .مثل اسم فعل األمر  -3[. 7]الطالق: 
َقاِب ﴾ ]محمد: المصدر النائب عن ف -4.التفحش( [.وقوِله صلى هللا عليه وسلم:  4عله:مثل قوله تعالى: ﴿ َفَضْرَب الرِّ

 . )صبًرا آَل ياسر(
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اعرة انزك مفهوم هل سطوته،وهو اإحساس عاشت به131)ظاهرة "ال مل"-* ومحلت مالمح  ( دلى الش 

حوب عىل وهجها طوال حياهتا الواقع العريب ال لمي ،فال   من موجودات،وتكي فت معه،وأآمنت أ ن ه الش 

وهذه يه انزك املس هتدف يف الن ص.الفكري  استيعابه وقبول الت عايش معه،وهذا هو البعد منمفر  

امرايئ براهمي الس  كتور اإ اعرة  »كام وصفها ادل  ىج،هذه الش   املالئكية اليت عشقت ليلها ،فأ لفت ادل 

 ( 132)«وال مل واحلرمان ورضيت لنفسها ال ىس

اهتا-* يقاعية ال سلوب خصائصها ية و الفن   من أ جل تقيق غايهتا الن بيةل هذه، جن دت انزك معد   ية والإ

 .شالك ومضمواناجلديدة هذه احلركة ل  تثيال

ثنان يف أ ن  بالء كبريا نزل -* اء احلرب العاملية الث انية، فقد خل فت  ل خيتلف اإ ة جر  عىل أ فراد ال م 

  ب ما أ فرزته منه وتعاس ته بسبئشقا ،واكنت سببا يفالإنسان املعارصيف حياة مأآيس ل حرص لها 

 . ،اكنت لها الن تاجئ الوخمية. مصائب ونكباتمن مظامل و 

عراء أ مثال انزك املالئكة-*  ة الش  عري امللزتم  ،يهواكنت همم  مواهجة الوضع الاكريث ابخلطاب الش 

سايل  الإنساين، داقة والعالقات الص   ق الإخاء وتعم  ويتحق  ،بني البرش مل واملأآيسيّناح الظ   يكالر 

نته القصيدة يف معوهما:بيةل بني أ بناء البرشية. الإنسانية الن    وهذا ما تضم 

حلاح ل: املقطع ال و  -* نسانيا وتدعو ابإ اعرة نداء اإ ه الش  والإخاء بدل  داقةالص    تبىن  مبدأ  اإىل توج 

 حااي.الض   دموعو ن، ماالز  قهر مار و ادل  أ حزان و  الكآبة مفاهمي

اعرة اين:املقطع الث  -* رشور لتجاوز  ، بديل هل،ول خيار عنهل داقةالص  أ ن  مبدأ  عىل اإرصار الش 

مل،قسوة ال   . ةلاالعدمزااي الإنصاف و اإىل نعمي وضياع احلقوق والظ 

داقةالث: املقطع الث  -* اعرة وترغيهبا يف مرشوع الت حيل خبلق الص  ،وذكل للت صدي تشجيع الش 

نصافا للمظلومني. ظاهرة الظ  ل  مل،واإ

اعرة ترس يخه،ابع: املقطع الر  -* داقة اذلي تريد الش   اليت فئات اجملمتع ة اكف  بيد  يصلح لل خذمبدأ  الص 

داقة كفيةل بمل ،ف،وتنال مهنا املعاانة،وتعيش غنب ال ىس والقنوط،والتشت ت يطالها الاضطهاد  الص 

فوف وجتاوز مظاهر الفرقة.   الص 

 
ُمْهدي ليالينا األَسى   عر نازك يظهر في )خمس قصائد لأللم(حيث تقول:هاجس األلم له حضور قوّي في ش(  131)    

َرْبَتَة إشفاٍق وركًنا /ونحُن أعطيناُه من ُحّبنا/ذاَت صباٍح َمِطيْر /نحُن وجدناُه على َدْربنا/ساقي مآقينا كؤوَس األَرقْ /والُحَرقْ 
ذاَك  /يا ليَتنا لم َنسِقِه َقْطرهْ /يتبُعنا ملَء الوجوِد الرحيْب /َمّرهْ  عن َدْربنا/فلم َيُعد يترُكنا أو يغيْب  .ينِبُض في قلبنا  /صغيْر 

باَح الكئيْب   .ساقي مآقينا كؤوس األَرقْ /ُمْهدي ليالينا األَسى والُحَرقْ /الصَّ
 62ص .1971أنظر:عبد الجبار داود البصري،نازك المالئكة:دارالحرية للطباعة.بغداد.مطبعة الجمهورية( 132)    
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قت أ فاكره ورت بت مراحهل،ونظمت أ س بابه -* اعرة بقيت وفية للموضوع الواحد،ونس  ول ن  الش 

 واملوضوعية. ونتاجئه ،فقد وف رت وحدته العضوية 

هاا قواي  تث ل الل غة دلى انزك مؤرش  -* فأ لفاظها  وهشاشة عواطفها، ،ة طبعهاورق   ، عىل رهافة حس 

ة وقوية و ا لكهن   ،ةلوهس  يف غاية البساطة وال  حيائية. معرب  يف  ايتدالقارئ لقاموسها املفر و رمزية واإ

 :حقلني دلليني اثننيميكنه الوقوف أ مام   القصيدة

حااي، مار، الض  الية: )الكئيب، ادل  ال لفاظ الت   وتعكسهحلزن واملعاانة،ا مين عليههي  :لال و   احلقل-

 . (مفاهميه سلبية مؤث رة ولك  ال ىس، العبيد..

جاء، الية: )الر  الت   فرداتامل ،وجنده يفجاءرتبط ابل مل والر  ي: ينفتح قليال عن الت فاؤل،و اينالث  احلقل - 

  فضاءان: وذلكل يتشلك  يف القصيدة رصاع يتقاطب فيه، عرق جديد...(.احلياة، ال صدقاء

ا موجودا سائدا،فضاءُ    بوصفه حلام مأ مول ممكنا يبقى منتظرا ."ال مل"  وفضاءُ   "ال مل" بوصفه واقعا مر 

ن  القصيدة تقوم أ ساسا عل ثنائية ضد  -* ية بني ما هو اكئن وما هذا من هجة ومن هجة أ خرى فاإ

 ،وبني ما هو اإجيايب مأ مول لكن ه  حمظور.فيه ،بني ما هو سليب معيش غري مرغوبيكونينبغي أ ن 

يقاع شعري  موس يقي  ينبعث مناعر الش   دتمع-* دة من جنبات  اإىل تشكيل اإ نوايح متعد 

 القصيدة:

يقاع اخلاريج -*  :انحية الإ
زايدة حرف ساكن عىل ما أآخره وتد   )تفعيةل ُمذي ةل( والت ذييل: فعلن/فاعالن  00//0/0/// لنكن أ صدقاء 

 املتدارك فتصري فاعلن :فاعالن  عىل ويدخل مجموع 

) الت فعيةل ال خرية  فاعالنفاعلن/فاعلن/فاعلن/ 00//0/0//0/0//0/0//0/ يف متاهات هذا الوجود الكئيب 

َّةل  (ُمَذي

َّةل) فاعلن/فاعلن/فعلن/فاعالن 00//0/0///0//0/0//0/  مار وحييا الفناءحيث مييش ادل    ( ُمَذي

اعرة حبرا عروضيا صافيا ) -*  . ال يف حبر املتداركممتث   (133اختارت الش 

 عوريةفقة الش  ادل  "ذكل حبسب و ،يدةص ق ال  طول وقرصا يفية املتفاوتة عر نظام ال سطر الش   تداعمت-*

د عىل أ ساسها عدد الت فعيالت ( 134) " طراليت يتحد  ل ن ه ـــ حسب رأ ي انزك ـــ ،وقةل ً  كرثةً  يف الس 

 
 .)بحر الرجز مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)مثل البحور الصافية هي التي تعتمد تفعيلة واحدة مكررة (133)     
بحر المتدارك فاعلن  (*)بحر الهزج مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن)*)بحر الرمل فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن(*

 .)فعولن فعولنبحر المتقارب فعولن فعولن (*)فاعلن فاعلن فاعلن
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َّام يصحُّ أ ْن يتغريَّ عدد الت   ن فعيالت من شطر اإىل شعر ذو شطر واحد، ليس هل طوٌل اثبٌت، اإ

ُ فيه"شطر، ويكون هذا الت    غيرُي وفَق قانوٍن عرويض ٍ يتحمكَّ

 ذكران.  ،كامأ عاله اختالف وتباين عدد الت فعيالت يف ال سطر عرويضالت قطيع القد كشف و -*

عا  -* اعرة نظاما قافواي متنو  ر سطيف ال   اليت تتتابع بني: القافية املتوالية  يتناوباس تخدمت الش 

يه ورة ذكران ابلرض   مم ااكمةل لفظة  لك   وليست ء(.ضاجاء، أ صدقاء، القَ )الر  محموةل يف أ لفاظ 8.7.6

د ــ عروضيا ـــ منالقافية ن ام تتحد  اكن اذلي يليه ،ل ن  القافية اإ ك اذلي اإىل املتحر   أآخر ساكن،اإىل الس 

 . فقط (0//0/ اْ دَ وَ فالقافية يه مقطع )َأسْ   0//0/0:/اْ دَ وَ سْ )الَ  لكمةثالمف قبهل.

،لحظ  الث يف اذلي يليه مث تظهر يف الث   ل تكونيف سطر و كونوالقافية املرتاوحة: حبيث ت

طرين بة: وذكل حني ترد يف سطر وختتفي يف ال سطر القافية املرك  مث  )يدا، ال سودا(.  19و17 الس 

ن   .12و9و4و2 ر:سطحقة مث تعود من جديد، كام يف ال  الال   تفل بقوايف القصيدة  ومعوما فاإ

يقاعهاوتنو ع ،زانت موس يقى القصيدة،وزادت من جامل حمورية ة ب  اإ وية،خاص   .تغري  حروفها الر 

،وجتىل  ال جواء الن   نعانش ئة حفلت القصيدة مبوس يقى أ خرى داخلية و -* فس ية املهمينة عن النص 

حداث ل صوات، ا لكامت وتوزيع الطريقة ترتيب  ذكل يف زمةكرارالت  واإ لنكن  ":،مثل ش يوع الال 

عت عهنا أ صدقاء ت مساحة عريضة من الن ص وتفر   دللت وظالل ملفاهمي كثرية" فقد غط 

القرى/ )باقالط  مث  لحظ أ شقياء/ أ شقياء..(. )...(و لكامت )أ صدقاء/ أ صدقاء لحظ تكرار  

 .  (العبيد/ البليد (و)رخاء/ سامء)مظاهر اجلناسو ،(املدن

ذا انتقلنا اإىل الن   اخليال:* عرية من البالغة ور الش  الشاعر استند عىل بعض الص   ة جند أ ن  احية الفني  واإ

شبيه والاس تعارة واجملاز(، وعىل أ خرى العربية القدمية اعامتدا عىل عنارص بالغية تقليدية مثل: )الت  

حيائية رمزية. مفن ال وىل  : اإ

نسان مييش هازئا ،وحذفت (ش هب  مار مييش هازئاادل  ) االاس تعارة يف قوله مار وهو امس معىن ابإ ت ادل 

املش ب ه الإنسان،وتركت صفتني من صفاته،مييش هازئا،عىل سبيل الاس تعارة املكنية.ويه صورة 

بته،ومثلها صور اس تعارية كثرية من قبيل) جعل القضاء  بيانية ساهت يف تشخيص املعىن وقر 

 
القصيدة الحديثة  نجد  حيثبنية القصيدة الكالسيكية، عنيرا ثكمختلف   لعربية الحّرةالّشكل الهندسي للقصيدة ا   (134)    

عورية لدى  فقة الشّ الدّ تماشيا  وطبيعة الموجة الكالمية، أو   ،التي تقصر أو تطولعريةعلى نظام األسطر الشّ ائها تعتمد في بن
وتزيد من قوة  ، وتنتابه عواطف مثيرة  تطيل دائرة  الّنفس الّشعري،االيجابية األحاسيسجملة من  يهد لدتتولّ الشاعر. فأحيانا 

  إرادته، وتراجع ضعففت خيبات األمل،و  راالنكساّبله عواطف القنوط  واليأس، وتجتاحه موجا ت تك أخرى  ينياأحو  الّتفاؤل.
 ،وبالّتالي عدد الّتفاعيل فيها. عريةطول و قصر األسطر الشّ  علىه  هذا كلّ  فيؤّثر  ، عوريةدفقته الشّ 
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والقلوب تذوب لتسكب يف ،ل بسوطه بال رمحةّن ي امان طائشالز  جعل ، و العيون جامد ياقاس  

                                                        ،وال ىس هل دروب...وغريها.         ،واحلياة لها شفاه تلفظى ابل ننيكؤوس ملآ 

؟كناية عن احلرية .  ويف قولها: ينادون أ ين املفر 

اعرة -* مغ من أ ن  الش  يف جلب القارئ بأ ساليب احليك وجامل الت صوير أ بدت حذاقة  وعىل الر 

ل  أ ن  نزعة القصيدة معوما نزعة خطابية قامئة عىل  أ سلوب الإنشاء املمتث ل وعنارص الت شويق اخلربية،اإ

ا  يف بنية أ سلوبية دائري ة (أ صدقاء أ ساسا يف صيغة ال مر)لنكن اية(، ل هن  )يه البداية ويه الهن 

ى عهنا لك   ة،اس ي  الال زمة ال س اعرة  واللكمة املفتاحية اليت تتشظ  املطالب ال خرى اليت تسعى الش 

قناع الن اس هبا بلك  ال ساليب،  ( . ر  أ ين املف :)الاس تفهاممثل  اإىل تقيقها،واإ

ملساء مل،والهامئة يف القبور ...انزك اليت جتد يف ال وهاوية ال  ّ  هذه يه انزك عاشقة اليل »خالصة:

لها، نقاذا ..انزك الش  صديقا وجتد يف احلزن اإ اعرة اليت تيش يف جنازة وجتد يف املوت مالذا،واإ

 .  (135)«،وجتد يف لك  لفظة من لفظاهتا قربا حلمل وجفرا جلرح مميت نفسها

 ( شعر تكسري البنية.136وقد مجعت يف قصيدهتا هذه عددا غري قليل من خصائص) 

نسانية وجامليةظر اث والن  * التفاعل مع الرت   ليه ابعتباره رموزا وقامي اإ  .اإ

 .قافات ال جنبية شعرا ونرثاالانفتاح عىل الث  "* 

يقاع فعيةل وقو  قليدية العمودية وبناهئا، والاحتفاظ بوحدة الت  ر من هيلك القصيدة الت  حر  * الت   ة الإ

 .اخيلادل  

 .عرية املعمتدة عىل اجملاز والانزايحور الش  * تكثيف الص  

 اهنة ورصدها من زاوية ذاتية خالصةهامتم ابلقضااي الر  * الا

 .قريريوظيف الت  للت العميقة اليت تبتعد عن الت  عة ابدل  غة الإحيائية املش ب  * توظيف الل  

 ".ة واحلداثةد طالب للجد  شعر جي   * الغموض، وهو صفة لزمة للك  

 

 
 63ص . 1971أنظر:عبد الجبار داود البصري،نازك المالئكة:دارالحرية للطباعة.بغداد.مطبعة الجمهورية ( 135)   
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 . 23  احملارة رمق 

اعر العرايق بدر شاعر   -*  ياب. منوذج  الش  ؤاي  الس    . شعر الر 

عرية العربية املعارصة مرحةل  ؤاي، ويه يف معقها ختتلف  لر  ا» جتديد بلغ احلديث عن القصيدة الش 

ذا اكنت هذه ال خرية تتعل  عن الر   ن   ق ابحلس  ؤية البرصية، فاإ ؤاي تتجاوز  الر   املبارش للموضوعات، فاإ

عراء احلداثيون ذه الش  ؤاي تشلك موقفا جديدا اخت  فالر   ...ارش املعمتد عىل املدراكت امخلسالإدراك املب

هن   اهر اإىل الباطن، وانتقال من دللت العبارات اإىل دللت ا عبور من الظ  من العامل وال ش ياء، اإ

ن الر      ...عن البصرية واحلدس والكشف واحلملؤاي لزمة ؤية قرينة البرص، بيامن الر  اإشاراهتا، اإ

قافة الغربية احلديثة، مث القرأآن الكرمي وال ساطري قليدية ابلث  فة العربية الت  قاخطاب جتمتع فيه الث  

 (137) «عبية واملالمحواخلرافات واحلاكايت الش  

 (138)   رسبروس يف اببل    منوذج شعري  

 رسبروس يف اببل ور عْ يَ لر  . 1

 مةيف اببل احلزينة املهد   . 2

 وميل  الفضاء زمزمة . 3

 يوب، يقضم العظامغار ابلن  ّ  ميزق الص . 4

 يرشب القلوب . 5

 المعيناه نزياكن يف الظ   . 6

 هيب موجتان من مدىوشدقه الر   . 7

 دى.ختئب الر   . 8

 هيبة احرتاقالثة الر  أ شداقه الث   . 9

 -يؤج يف العراق . 10

 روب ليعو رسبروس يف ادل   . 11

لهنا ادل   . 12  فنيوينبش الرتاب عن اإ

 أ ن تعاش، والصغار أآمنني؟ أ حب   . 29

 أ اكنت احلقول تزهر؟ . 30

 امء تطر؟أ اكنت الس   . 31

 ساء مؤمننيجال والن  أ اكنت الر   . 32

 امء قوة تدبريف الس   بأ ن   . 33

 اكة، تبرص، تسمع الش  تس   . 34

 ترق، ترمح الضعاف، تغفر اذلنوب؟ . 35

 أ اكنت القلوب . 36

 تقطرفاء فوس ابلص  أ رق، والن   . 37

لهة احلصاد، . 38  وأ قبلت اإ

 هور واملياه والطيوب،رفيقة الز   . 39

 امل واجلنوب،عش تار ربة الش   . 40

 
 ٢٠٠٩تشرين الثاني )نوفمبر(  ٢٩ألحد ا )باحث مغربي(عبد المجيد العابد أنظر:(137)    
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 عنيتوزان الط   . 13

 عينيه اإىل القرار، يأ لكه: ميص   . 14

 يقصم صلبه القوي، حيطم اجلرار . 15

 قيق.بني يديه، ينرث الورود والش   . 16

 أ واه لو يفيق. . 17

لهنا الفيت، لو يربَع احلقول . 18  اإ

 هولضار يف الس  لو ينرث البيادر الن   . 19

عود لو ينتيض احلسام، لو يفجر الر   . 20

 والربوق واملطر

يديه. أ واه لو يول من ويطلق الس    . 21

 يؤوب؟

ذ  . 22  ننيمن مغاور الس    نبرص وحنن اإ

 غار يف قراه:نرى العراق، يسأ ل الص   . 23

 مر؟"ما القمح؟ ما الت   . 24

 ما املاء؟ ما املهود؟ ما الإهل؟ ما البرش؟ . 25

                             فلك ما نراه . 26

 و حبال فيه، أ و حفرأ   رتدم ي.    27

 ةاحلياأ اكنت  . 28

 هول والوهادتسري يف الس   . 41

 روبتسري يف ادل   . 42

ذا انترث . 43  تلقط مهنا حلم توز اإ

 ر.ه المث   ك ن  تلمه يف سةل   . 44

 اجلحمي -لكن رسبروس اببل . 45

 خلفها ويركض؛روب خيبفي ادل   . 46

 عال يف أ قداهما، يعضعضق الن  ميز   . 47

ق س يقاهنا الدلان، يهنش اليدين أ و ميز   . 48

 داءـالر  

 يلوث الوشاح ابدلم القدمي، . 49

 وميزج ادلم اجلديد ابلعواء. . 50

 ليعو رسبروس يف ادلروب  . 51

لهة املروعة؛ . 52 لهة احلزينة، الإ  ليهنش الإ

ن   . 53  بوب،من دماهئا س تخصب احل  فاإ

 احئ املوزعةس ينبت الإهل، فالرش   . 54

 جتمعت. تلملت. س يودل الضياء  . 55

ُّ من رمح يّن . 56  ماءابدل   ّ 

 

 

 :   سرية  -* 

ْيُكور يف حمافظة البرصة يف جنوب العراق  من مواليد  بَْدر شاكرر الس يَّاباعر العرايق الش    قَرية جر

عر ،1926ديسمرب  25يف  ،وواحدا من رواده البارزينميث ل أ حد عاملقة الش  يف الوطن العريب  احلر 

 انية . وذاكل بُعْيد احلرب العاملية الث  

 ا أ رايضفهي يابميكل أ ل الس    حيث  "جيكور"يف بساتني  باسقةخيل ال أ جشار الن   شب  الفيت بني

ها واكن جو  ،اللجيكور وارفة الظ  واكنت  ،ومظاهر الاخرضار ارهنال  خيل تنترش فهيا مزروعة ابلن  

لزمته طوال حياته اليت رة عرية وذكرايته املبك  ياب الش  طاقة الس    أ رسار ب أ حدَ اخلال   اعري  الش  
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عرية ابس مترار.وذلكل تبدو قصائده ملآى بصوره وذكرايته الط   ر طاقته الش  فولية  معينا ل ينضب يفج 

مهتا ال ثر العميق اذلي  تركه فيه موت وادلته وهو صغري. ويف مقد 

ياب اب ص ختص  حيث تعمل ال دب العريب،مث دار املعلمني العالية، وخترج منلعامصة بغداد درس الس  

 ومعل أ س تاذا لها.  ةغة الإنلكزييالل  يف 

القضية  دفاعه عنمن الاحتالل الإنلكزيي، و  نضاهل الوطّن يف سبيل ترير العراقمارس  

 ،مث أ طلق رساحه.جنياس ية وأ ودع الس  بسبب ميوهل الس   منصبه  نُفصل مفلفلسطينية. ا

يران  اضُطر   1952ويف س نة   ىل اإ جه اإ  اإىل بغداد ،مث  عاديت اإىل الكو مث  اإىل مغادرة بالده والتو 

ة.وا ةحافالص   يف واش تغل 1954  ل عامل احلر 

بديال  1958قيام الن ظام امجلهوري ياس ية يف بدله،وأ ي د الت حولت الس    ياببدر شاكر الس   عايش    

 ظام املليك.عن الن  

ُأدخل مستشفى فقد  1962 منذ ،وبدنه الن حيل،وقامته القصريةظل  املرض ينخر جسمه الن حيف

ر   .1964تويف س نة  ة،ولكن بدون جدوى فقداجلاجلامعة ال مريكية ببريوت للمع عىل  تثالذ هل فاختُّ

 ( 139).البرصةمدينة العرب يف  كورنيش شط 

غربته  فعاش،جيد هل يف اجملمتع ُمس تَقَراً  شعر ابلغربة وملو احلرمان عاش شاكر الس ي اب رجل بدر -*

جيد يف املرأ ة ما يزيل  ،وملليت اكنت تول دون اندماجه يف اجملمتع اوانعزاليته خالل فردي ته  فس ي ة الن  

قبال"اليت أ حبتهعىل الر   خفاب أ مهلبة من نفسه ش بح الغر  ج "اإ وأ جنبت هل "أ لء"  مغ من أ ن ه  تزو 

م بات ولكن  تقل  اس طموحًا،الن  اكن من أ شد  من أ ن ه  أ يضا مغ،عىل الر  و"غيداء"وغيالن" ال اي 

م مل ت نفسه امشزئازاً عورصاعات الش   كبات زادته ، وُعقد نفس ية وأ مراض ون اتشاؤم،و وب واحلاك 

ةً   )140(. نقمًة وحد 

لعا عىل  ،ل دب العامليا للعاطممثابرًا هنام ياب قارئًا واكن الس   -* ه قرأ  لكبار قافة العاملي ة، كام أ ن  الث  ومط 

 .لغة الإنلكزييةعن طريق ال   ين عارصمهعراء اذلالش  

ة ، ومجعت فيه عد  1971ة يف جزءين نرشته دار العودة ببريوت س ن  شعراي يقع الس ي اب ديواان ترك

(،  1950(، وأ ساطري )1947اعر يف فرتات خمتلفة: أ زهار ذابةل )قصائد طويةل صدرت للش  

 
،  ةمدخل إلى دراسة المدارس األدبية في الّشعر العربي المعاصر،االتباعية،الرومانسية،الواقعي نسيب نشاوي،(  139)     

 )هامش الصفحة(. 519،ص1984الجامعية،الرمزية،ديون المطبوعات 
 519.صمدخل إلى دراسة المدارس األدبية في الّشعر العربي المعاصر نسيب نشاوي،(140)   
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(، وحف ار القبور، وأ نشودة املطر 1955(، وال سلحة وال طفال )1954واملومس العمياء )

  (1964(، وش ناش يل ابنة اجلليب )1963قنان )(، ومّنل ال  1962(، واملعبد الغريق )1960)

قبال )اذلي كتب الن اقد اجلزائري عبد املكل مراتض حوهل كتااب اكمال    ..(.1965، واإ

 

 ( 1964-1926) ياب اعر العرايق: بدر شاكر الس   تليل قصيدة: "رسبروس يف اببل"  للش  

 : تهيد  -* 

*-  َ عر يف هذه املرحةل خطوةً  ُب ثر سوف ي أ خرى حنو ال مام،حامال رهان الت جديد يف أ شاكهل  الش 

 موقفا اذلي ركز عىل املضمون وشلك   ( 141)ؤايشعر الر  ويف مضامينه ويف رؤاه أ يضا،وهذا هو 

عوامل ليس توطن اهر اإىل الباطن، يتجاوز الظ   ا،وجداني شعراي   اموقفش ياء،جديدا من العامل وال  

 الإبداعية. مشاراك هل يف جتربته وصفهواملتلقي ب،مبدعا وصفهاعر با جتربة الش  فهي لورتبجديدة ت 

ل علهياالل غة يف هذه احلاةل يه ال ساس،ويه امل-* فّلكل تّناح عن ،ختييليا عادة تشكيل الواقع لإ  عو 

تكسب  دلليةمحوةل طاقة أ سلوبية،و تصري ذات ف الوظيفية البس يطة، وظيفهتا الوصفية الت عبريية

ىل أآخرال لفاظ ّشنات رمزية تتجد    .د معها املعاين من قارئ اإ

من  الغموض ،من منظور رؤيوي هو اذلي جيلب غري مأ لوف بلغة غري مأ لوفة انول لواقع ّ  وهذا الت 

ا ل حادية الفهم  لها وزهناؤاي قمية جوهرية الر   تغدو واستنادا اإىل ذكل،حيث هو أ لية جاملية تضع حد 

عري  و هذا الن   يف موز وال ساطري،وتريك اخليال.ع الش  د القراءات،وتوظيف الر   املنفتح عىل تعد 

وأ بعدها أآاثرا ،ورية فيهالث   واقـفملعر العريب احلديث من أ جرأ  ااس تغالل ال سطورة يف الش   »ل ن  

موز الوثنية ،واس تخدام لها يف الت عبري عن  نـسـان حّت  اليوم،ل ن  ذكل اس تعادة للر  أ وضـاع الإ

 
يعبر شعر الرؤيا عن موجة ابداعية جديدة ينفتح فيها الشعراء على عوالم انسانية خصبة فى التعبير عن انفعاالتهم  ( 141)   

 ومعاناتهم وقلقهم الوجودى . 
شعر تجديد الرؤيا فى اطار الحركية التى يعرفها الشعر العربى الحديث بعد تجاوزه لمرحلتى احياء النموذج وتكسير  ويدخل
 كلمة الرؤيا تعنى فى المعجم مايراه النائم فى نومه.و     البنية.

 الظاهر الى الباطن .  الرؤيا تشكل موقفا جديدا من العالم واألشياء,فهو شعر وجدانى يتجاوز ،عرى فى المجال الشّ أّما 
 شعر الرؤيا مفعم باألساطير والرموز التى تجعل النص الشعرى منفتحا على أعماق الذات االنسانية.

فدوى  -محمد الخمار الكنونى-أحمد عبد المعطى حجازى -على أحمد سعيد الملقب بأدونيس)من اهم رواد شعر تجديد الرؤيا
 طوقان "
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ل اإىل ارخي قد حو  الت    أ ن  حّت   ،وهكذا ارتفعت ال سطورة اإىل أ عىل مقام ـالـعـربـي فـي هـذا الـعـرص 

 س باب كثرية أ   ةثـمـ   ؟ذلـك كـل   مت  ـاذا مل. اكمةلالس يطرهتا لل سطورة  من ال سطورة لتمت   لون

لها نْ  -رب ام اكن يف أ و  سداه مي منذ القد -ذ ال سطورةاذلي اخت   ر الغربـيعقليد للش  ت  ال  -مل يكن أ قواها واإ

  (142) «ومحلته

واد عراء الر  احة عامرة بكوكبة من الش  ا بعد هذا الت وجه أ ن تغدو الس  درسة ممضن  ومنطقي  جد 

اعر العرايق نذكر مهنم: معارصة شعرية  وري أ محد عيل سعيد)أ دونيس(،والش  اعر الس  عبد الش 

اعر الل  الوهاب البيايت، اعر املرصي يوسف اخلال، و بناين والش  اعر املغريب أ مل دنقل، الش  محمد والش 

اعر العرايق و  ،بنيس اعر ،ياببدر شاكر الس   الش   وغريمه.  بناين أ نيس احلاجالل   والش 

 بغية معرفة ـــ   رسبروس يف اببلــ  يابول ولوج قصيدة الس   االت جديدي،حنمن هذا املنطلق -*

يقاعية اليت ية واالفن   هاصائص خ أ مه    أ فلح يف تث لها حق  الت مث ل؟؟ وهلاعر؟ الش   فهاوظ  ل سلوبية والإ

 : قراءُة العنوان -* 

مغ من  ال ساس ية،فالعنوان وحدة ات صاليةكبريا هبذه العتبة يويل عمل العنونة اهامتما  وازنة،فهو عىل الر 

ل  أ ن  صلته ابلعمل ال ديب صةل عالئقية مركزية،ومن مث  فهو  اس تقالليته بنفسه،أ و اكتفائه ذاتيًّا، اإ

. ل عليه كثريا للكشف عن خمبوءات الن ص   حيظى بسلطة التلق ي ال وىل،ومنذ البْدء،ومن مث  يعو 

ى معامله تدرجييا    يس تطيع اكتناز غويواقتصاده الل   ازهاإجيوالعنوان عىل  احلقيقة اكمةل،وذلكل تتشظ 

ه رولن ابرث "ثراي الن ص" يف هذا املضار نضع عنوان قصيدة  يف العمل ال ديب،وذلكل يعد 

ياب كيبية والن حوي ة،فهو مجةل ف "يف اببل رسبروس" الس   ذا اكن هاذا العنوان سهال يف بنيتيه الرت  اإ

نةة مسياإ  قة خبرب حمذوف تقديره عل  ش به مجةل مت )يف اببل(خربمن مبتدأ  )"رسبروس"( و  مكو 

 موجود.

ل  أ ن ه ْذ  يقع يف الغموضدلليا  اإ   رمزين اثنني: ت كئ عىلي اإ

ل -* مز ال و  ا الر  يل ذم هل يحيل عىل أ سطورة لكب هل ثالثة رؤوس ينفث الس  ف : ()رسبروسأ م 

 ( 143) قافة اليواننية(. فيل ويه أ سطورة ترتبط ابلث  العامل الس  ني، حيرس مملكة املوت أ و تن  

 
 129، ص1998دار المعرفة، الكويت  عّباس،اّتجاهات الشعر العربي المعاصر،إحسان ( 142)   
نظر: أ "  وتنيره سانلإلنذخائر من دوافع ذات طابع أولي بدائي ،تكشف العقل الباطن الجمعي  "األسطورة:  ( 143)   
 1987-دراسات سلسلة –رة الثقافة والفنون زامنشو ارت و  –: عبد الرضا علي  سطورة في شعر السيابألا
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مز الث اين -* ا الر   ( 144) ابحلضارة العراقية(.ويت صل تديدا ملاكن،اب فهو يرتبط: ()اببلوأ م 

للية،-*   موز ال سطوري  و  وعىل ضوء هذه املعطيات ادل  د الر  ات الل غوية كرتد   ة،استنادا اإىل املؤرش 

عري ص يف عر احلر  عايش الش  ي عارش و اذل هصاحب،وجتربة  وانطالقا من هندسة البناء الش  ،وختص 

دكرس  ف  ،كتابته  ف رموزه وأ ساطريه،تهرؤي   بنيته،وجد  رسبروس..(    -اببل -عش تار -)توز ووظ 

ا ت  ن  »،يقول أ دونيسؤاينمتي اإىل شعر جتديد الر  استنادا اإىل ذكل لك ه ،ميكن احلمك عىل القصيدة أ هن  اإ

عر اعتباره أ مجل ف به الش  ائدة،ويه موقف  ؤاي بطبيعهتا قفزة خارج املفهومات الس  كرؤاي،والر   ما يعر 

د وجودي   نسانية املتنامية عىل لإ نسان والعامل،هو اختبار للت جارب ابعمق موقفا من الإ  شامل جيس 

ن  ،امتداد الت ارخي عر اجلديد مقاومة للث بات يف الإ سان واجملمتع وجماهبة للعوائق احلائةل دون فالش 

 (145). «الت غيري والت جديد

كية" مر  معنا قبل هذه املرحةل نصوص شعرية تارس هذه "الت  وقد  -*  جعلت ايليا أ اب اليتو ورية اذل 

ه املوسوم "احلجر  مايض جيمع مس تويني من اخلطاب ــ أ و أ كرث ــ يف قصيدة واحدة ،فبدا نص 

غري طحية( منه يف ظاهره )دللته العميقة(أ مجل وأ ذىك يف ابطنه" الص  ،بفضل انزايحه )دللته الس 

غري( اإىل معق القضية الغاية)الانسان املهم ش( ويه ال بعاد عن سطح احلاكية الوس يةل)احلجر الص  

ني ،وقصيدة الت ينة امحلقاء وغريهام(.ذاهتا اليت   تداولها يف نصوص أ خرى مثل )قصيدة الط 

 نس تطيع أ ن نعد   يف اببل"لرسبروس "وظيف ال سطوري لت  تركيبا عىل هذا املعطى،وتكييفا ل و  -*

وس يةل ال سطورة  ليست عن املأ لوف الالكيم ، ف  موسعة وانزايحاذكية القصيدة بأ مكلها اس تعارة 

ن  حفسب تشكيل القصيدة  من وسائل  . ل جلها اليت ُشلكت القصيدة لغايةام يه ا،واإ

وتغدو ،سلطة جائرةو ،مفرتسا غولا و حاكام مستبد  اعر الش   دلى "رسبروس" وذكل حني يغدو 

ة مُ  وأ   نساان مظلومااإ "اببل"  ةشعبا مقهورا،أ و أ م   ،ُمكبَّةل ستَبدَّ

 
سربروس هو األسطورة اليونانية. وهوالکلب الذي يحرس مملکة الموت في األساطير اليونانية، حيث يقوم  و» ...  14ص 

ره "دانتي" في "الکوميديا اإللهية"، حارسًا ومعذبا لألرواح   عرش"برسفون" آلهة الربيع بعد أن إختطفها إله الموت وقد َصوَّ
 .  288. بيروت: دارالمعارف.1992العربي الحديث. الطبعة الثالثة  األسطورة في الشعر أنظر:أنس داود، الخاطئة«

 كانت مملكة حضارة عظيمة يشار لها بالبنان . ق الجريح أبدارابابل الع (144)    
، األسس الّنظرية والبنيات الّنصية،مطبعة تريفة (  أنظر عبد القادر الغزالي،قصيدة النثر العربية145)   

    45،ص ،1،2007بركان،المغرب،ط



144 

 

 ،العراقرمست القصيدة  ـــ بعبقرية فني ة ـــ لوحة تعبريية واقعية تكشف مأ ساة . املضمون -*

ر  القصيدةاملركزية يف  قضية اجلوهريةال  هذه يهمن،الز   ر  عىل مــ جوعا وحرماانــ معاانة شعبه وتصو 

ه ال بدياع الرص  يف  ممتث ةل  .املظلوم عب والش   املالظ   ن ظامبني ال  القامئ عىل أ شد 

 :أ ربعة مقاطع  القصيدة هندس يا عربتر  -*

قيق،والن عوت الش  - اعر ابلوصف ادل  ل: تناول الش  ذ يُسمع عواءً  للكب رسبروسنيعة ااملقطع ال و   اإ

رق يرشب القلو ،يُقضم :والإفساد قتيلالت   ،فيكرثاببل يسري يف شوارعو  عاليا،  ينبش ميص   ،بيُمز 

 هنا "رسبروس" ا،ختيبء املوت يف أ نياهب )ل ن ه ميكل ثالثة رؤوس(الثةأ شداقه الث   ،فاتامحيط   يقصم

 . املالظ   انلطمعادل موضوعي للس  هو يف احلقيقة 

اعر عن حلمه،وأ بدى تن يه - فينرش ،ويلمن س باته الط  "توز" أ ن يهنض املقطع الث اين: عرب  الش 

 .خريب قوى الت   ورة ضد  ر الث  ويفج   ،وينقذ املوقف،اخلري

اعر اإىل املفارقة العجيبة القامئة عىل الت ضاد :الث املقطع الث  - ض الش  عب فقر الش  العراق بني ( يتعر 

ياب يف قصيدته " أ نشودة املطر"ا يذك ران ذوه .!)وغىن البدل فعىل قدر  ابلت مية ذاهتا اليت عاجلها الس  

 ه ل نـ   ،ـيـاب قـويـةاكنت س يطرة رمز البعث عىل الـس   »،وذلكلراهنامر املطر يعيش العراق الفق

 هذه ثـم ازدادت ملوت،نه عىل مواهجة اعي ي ل يشء سواه  بأ ن   الفردي اكن حيس   سـتـوىمل عـلـى ا

س ياس ية  معي نة  خـالل أ زمـة -ـيـاب نـفـسـهمـثـل الـس  -ة عندما أ صبح الـعـراقيطرة قو  الس     

 - حباجة اإىل اخلصب بعد اجلدب«)146(

ابع:-*  .رسبروسل  واجملاهبة فضة والر  حدي والقو  الت   يعرب عن حاةل املقطع الر 

د املتدر  -* قدامج يبدأ  وضامان للوحدة العضوية سار القصيد عىل حنو من الرس   عىل"رسبروس"  ابإ

حلاق ال ذى بأ هلها  ياب يعرب  مث  (،16اإىل1)ة من.عرب ال سطر املمتد  هتدمي اببل واإ يه عودة  عن تن   الس  

 17)"رسبروس"  اهئا عىل يدنهتوا يي العراق بعد موهتاليح،وذكل امء اإله اخلصب والن   (توز)

ضا خل(21ىلاإ  ف عىلالعراق،ودمار  راب،مس تخدما أ ةل الوصف متعر  قتصادي وضع الاال مث  يتأ س 

ياب(،39اإىل21) املزريني والاجامتعي لهة احلب   بعد ذكل يبرش الس   قبال عش تار عش يقة توز واإ  ابإ

 40 مار )اليت اس تطاعت مواهجة "رسبروس" من جديد ليالحق عش تار ويلحق هبا ال ذى وادل  

اعر ال حداث ف (، و 46اىل    ريها،تدمعش تار و  ةالحقأ جل مل عودة رسبروس من يسج  يصع د الش 

 
 132، ص1998دار المعرفة، الكويت  إحسان عّباس،اّتجاهات الّشعر العربي المعاصر، ( 146)     
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ل ن ه مل  "رسبروس""من  ابداء الاس هتزاء يف ال خريخيلص (، و  52اإىل 47) ولكن بدون جدوى

عري اذلي (.56اىل 53امء )عش تار رمز احلياة والن  عىل  يقدر عىل القضاء هذا الفضاء احلاكيئ الش 

مان وال حداث وال بطال...يف تنس يق وانسجام مك ن من  حدوث الوحد يتقاطع فيه املاكن والز 

 العضوية.

 : يف القصيدة   عري املعجم الش   -*

،ميكن أ ن منزي  فيه رتتوف    :ليني أ ساس ينيحقلني دل القصيدة عىل معجم شعري 

 -دىّ  الر -: )رسبروستعرب  ععنه املفردات الآتيةو :املوت مفاهمي عىل  ل  دي :لال و   احلقل -*

 ينبش ....(   -ور يعْ  -ينوح -هيبةال شداق الر   -اجلحمي -النيوب

 -احلياة -ايءّ  الض  -توز -: )عش تارعرب  عنه املفردات الآتيةاحلياة، وت مفاهمي اين:يدل  احلقل الث  -*

 س يودل....(.   -س ينبت  -س تخصب 

لليني املتباينني،  فكرة القامئني عىلوالقارئ للقصيدة يالحظ هذا الت قاطب احلاصل بني احلقلني ادل 

تنفتح عىل  احلياةو  ،نهتاءالاو والهالك حيمل مفاهمي الفناء ؛ فاملوتفهيامطبيعة نافر، ل اع والت  الرص  

د، الن امء ياب تسم العالقة  ول ن  القصيدة حمكومة جبدلية الت ضاد،فك ين  بواخلصوبة والت جد  رؤاي الس  

 اليت جتعل املوت سببا يف انبعاث احلياة من جديد.

  ،مبظاهرا عىل خالف ذكلهماواختت احلزن وال مل ظاهرمبالقصيدة ح اافتتيفرس  ولعل  هذا ما 

ياب اجيابية صائبةرؤاي  ويف هذا الت وجه اس تقامة ومنطق جيعالنامء،والن   وبةاخلص قامئة عىل   الس  

ةالانتصار للحياة  املوت. ،همام اكنت حد 

             :   الإيقاع  -* 

اعرة  عري،والت شكيل املوس يقي دلى الش  يقاعيا،ليست القصيدة بعيدة ول خمتلفة عن الن س يج الش  اإ

ياب بدوره عن  ذ خرج الس   استبدلها و العروضية اخلليلية،  بياتنظام ال  العراقية انزك املالئكة،اإ

فقة الش  و امجحعرية املتفاوتة نظام ال سطر الش  ب  عورية املوافقة مَك  وعددا يف الت فاعيل حسب ادل 

اعر.   لنفس ية الش 

 رسبروس يف اببل ور عْ يَ لر  

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

 متفَـعلن//نْ لُ عر ـفْ تَ مُ 

 يف اببل احلزينة املهدمة

/0/0//0//0//0//0//0 
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لُْن/متفـعلن /متفعلن تَْفعر  ُمس ْ

 وميل  الفضاء زمزمة

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

 ميزق الصغار ابلنيوب، يقضم العظام

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

 متفعلن/ متفعلن/ متفعالنمتفعلن/

ن  ال   كر،فاإ عرية ترد متواترة معمتدة وحدة الت فعيةل،ويه تفعيةل "مس تفعلن" كام أ سلفنا اذل  سطر الش 

افية ومفتاحه . جز،وهو أ حد البحور الص                                       (147)اليت تنمتي حسب ما كشف الت قطيع اإىل حبر الر 

 (. عل)يف أ حبر ال رجاز حبر يسهل   مس تفعلن مس تفعلن مس تف

جز حبر َكرُثَ الن ظم فيه عند القداىم-* عر( ،والر   كام كرث عند ذلكل أ طلقوا عليه امس)حامر الش 

عري احلر  اذلي تتابعت أ سطره  احملدثني واملعارصين، ياب هل جاء مضن الت شكيل الش  واس تخدام الس  

عة مة/زمزمة( مثليف اللكامت  بقافية متنو  دى( و)العظام/الظالم( )املهد   و)احرتاق/ و)املدى/الر 

 الن ون، اء،املمي،الر   ) متباينة وأ حرف روية ،و)الشفيق/يفيق(... عني(و)ادلفني/الط   العراق(

 وقد مضنت هذ اجلوانب املوس يقى اخلارجية للقصيدة،يف حني: القاف،...(

ست املو -* اخلية للقصيدة عىل أ كرث من صعيد:تأ س   س يقى ادل 

ة مس توايت أ برزها ) ظاهرة الت كرار:- طرتكرار اليت مشلت عد  مم ا جعل مهنا ()ليعو رسبروس. الس 

عة عىل جنبات القصيدة لتجديد  دللية لزمة تركيبية وض ابليقاع،وتوحيد صوت صوتية موز  الهن 

 الن ص، وتوجيه موس يقاه. 

ا ليست اكللكامت،فهيي رموز مشع ة مبا تمهل من معارف خمزتةلتكرار مجةل من  -  اللكامت،ولكهن 

 . ر(عش تا -توز -)رسبروس

هيب،احلزين،الشقيق،اجلحمي.. فيةيغ الرص  تكرار بعض الص    -  مثل فعيل)الر 

 
(الرجز في الشعر الحر فهو تكرار تفعيلة الرجز، أي تفعيلة ُمْسَتْفِعُلْن في كلِّ سطٍر من سطور القصيدة بالعدد  147)      

التغييرات التي تحدث على تفعيلة الرجز في الشعر الحر فهي ذات التغييرات التي  يخص وأمَّا فيماالذي يريده الشاعر، 
الثاني من التفعيلة،   فتحدث على تفعيلة الرجز في الشعر العربي القديم، وهي على الشكل اآلتي: الخبن: وهو حذف الحر 

هو حذف الحرف الرابع الساكن من التفعيلة، أي "ُمْسَتْفِعُلْن" تصبح بعد أي "ُمْسَتْفِعُلْن" تصبح بعد الخبن "ُمَتْفِعُلْن". الطي: و 
 الطي "ُمْسَتِعُلْن". الخبل: وهو حذف الثاني والرابع الساكنين من التفعيلة، أي "ُمْسَتْفِعُلْن" تصبح بعد الخبل "ُمَتِعُلْن".
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يقاع كام  - دا رافدا لالإ باق دورا نغميا مرتد  القدمي/ ،من قبيل) أ د ت بعض مناذج اجلناس والط 

القرار/ اجلرار.  )اجلانس ( مث امل. عش تار/ رسبروس..ياء. اجلنوب/ الش  الم/ الض  اجلديد، الظ  

 يول.. هول/ الس   الس  

 عرية:  ورة الش  الص   -* 

عرية  -* ورة الش  عر تشكيل جمايل  فالش   »يف شعران العريب  قدميه وحديثه ومعارصه شأ ن عظمي للص 

ل  ورة، والش  للص    اعر يفقدرة الش  درجة وعىل  (148) ورة يف رؤايه وصياغته«  ابلص  اعر ل يتعامل اإ

خراهجا عراء ومن الإنصاف أ ن أ قول أ ن الش  »،يكون مس توى امجلال وتكون درجة املتعة،تشكيلها،واإ

وقد أ فلح بدر شاكر ( 149) »يابفبعضهم يكرث مهنا مثل الس    خيتلفون يف مقدار شغفهم ابل سطورة

ياب يف جعل ه الس   قل صورة الوحش تن ،وهتعكس رؤاياكمةل ية ّ  صورة لك اكمال نص 

، وهو يعيث فسادا يف اببل املدينة شاملس تعمر الغريب املتوح   ي املامتيه يفال سطوري الإغريق

 .ق معوماالرش   املتواجشة مع  ،قدميةالعراقية ال

دة، مهنا قوهلصور جزئية  ندس تدرجييا من تركيب ية تهت ورة اللك  هذه الص  بدورها و -* )يودل متعد 

ياء ابنسان يودل :ياءالض   ،وأ بقى عىل ، حفذف املش ب ه به الإ حيث يش ب ه الض  نسان أ و الاكئن احلي 

  :اببل احلزينة يف قوهل)،و(يرشب القلوبلزمة )يودل( من لوازمه فهيي اس تعارة مكنية.ومثلها قوهل )

.                                              وقصد أ هلها احلزينني( جماز مرسل عالقته املاكنية،فقد ذكر "اببل"

: تشبهيان( فضال عن اللكامت املفتاحية املفعمة ه المترتلمه يف سةل ك ن  و  ،عيناه نزياكن) قوهل يفو

امل والفساد والظ  رمز الرش   ميث ل رسبروسف ة: موز ال سطوري  يف الر   ابلحياء،واملمتث ةل  فهيي اببل ، وأ م 

وهام من ال ساطري الفينيقية ويرمزان للك قوى البعث  توز وعش تار كام أ ن  ، زدهرةاملحضارة للرمز 

 .واخلصوبة والن امء واحلياة

اياب ،خاص  ولعل  امجليل يف صور الس    مزي  وال سطوري  أ هن  مس تلهمة   ة مهنا تكل اليت تتكئ عىل الر 

ة،وت قافة الإنسانيةمن الث    . ضارة البرشيةارخي واحلأ عامق الت   غوص يفعام 

 

 . ال سلوب:  4

 
   3ص  ،4664الجزائر،الجامعية،  المطبوعاتدارالحديث،  العربيالشعرفي الغموضرماني، إبراهيم ( 148)     
 130، ص 1998دار المعرفة ،الكويت. إحسان عّباس،اّتجاهات الّشعر العربي المعاصر، ( 149)    
 



148 

 

ئقة ابلوصف  -* عرية اإىل توظيف ال ساليب اخلربية الال  ياب يف كثري من ال سطر الش  احتاج الس  

ة يعاود الر   ولكن ه اكن يف لك   .اببل املعيشة يف تعبريه عن املأآيس خالل ال سلوب جوع اإىل مر 

ة صيغةيف ال م املمتث لالإنشايئ  خرية يفيد الس  كرار اذلي عىل وجه الت  رسبروس..(  ور )ليعْ  ،خاص 

عن ال حالم اليت مل  تعبريا( عودلو يفجر الر  ،ّن)لو ينرث البيادرالمت  مث  يوظف أ سلوب والاس هتزاء.

ب عج  الت  و  الاناكر لعهل  أ راد هبا( و ؟؟ أ اكنت احلياةرمت)ما ال ،قوهلالاس تفهاممن أ سلوب و .قتتحق  

 مك.هت  وال

ن  قصيدة " القول:خالصة و  -* انامتءه اإىل خطاب  أ ثبت  معارص  شعري  نص  يف اببل" رسبروس  اإ

نسانية من منظور أ سطوري )فضاء أ سطوري ه نص  ؤاي ل ن  جتديد الر    (ابمتياز اش تغل عىل قضااي اإ

ديدة اجليقاعية الإ بنية ال وعىل  املوحية،بس يطة ال لغة ال   داعامت مع توز(  ،عش تار  ،رسبروس ،اببل)

 بوصفها قصيدة مصغ رة،عىل حد  الاس تعارة  (150) ،وعىل جامل الاس تعارةفعيةلالقامئة عىل وحدة الت  

 تعبري بول ريكور.

 

 

 24احملارضة رمق  

 . مدخل اإىل قصيدة النرث   -* 

 تصدير:   -* 

عر بداعا أ دبيا ـــالش  د،وهو كام يقول ة الت جديخيضع لس ن  من مث  حمكوم بقانون الت غيري،و  ـــ بوصفه اإ

ن  كقوانني العمل، ول أ صول اثبتة ك صول ادل   ل خيضع لقانون خاص   »شويق ضيف ام حيتاج اإىل ين، واإ

ه صةل بني صاحبه وبني أ ثري اليت تربط بينه وبني قلوبنا وتصل بينه وبني أ فاكران، وذكل ل ن  ة الت  قو  

سفاف، وقد نس تطيع أ ن نقول والإ  العلو   عف تكون مّنةلة والض  ةل من القو  ، ومبقدار تكل الص  قارئيه 

ن   اعر هر، وما الش  خلوده، وسبب بقائه عىل وجه ادل   عر وهو رس  يشء يف الش   أ ثري هو لك  الت   اإ

 
 كّل استعارة قصيدة مصغرة". بول ريكور. نظرية الّتأويل وفائض المعنى، ترجمة سعيد الغانمي، يقول" ( 150)    

 ولذلك يقول جون كوهن" االستعارة سلطان البيان"    
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ل   واملتتب ع  (151)  « ر فهيا تأ ثريا معيقااس وتؤث   اذلي يشعر ال ش ياء اليت تلمس قلوب الن  العظمي اإ

منية،ل بد  واجٌد أآاثرَ  عر عرب أ طواره الت ارخيية وحقبه الز  ،ومالمَح الت غيري اليت الت جديد  حلركة الش 

ا  ة من مضامينه ومبانيه،لكهن  ت يف ذكل قَ بْ تَ اسْ  طرأ ت عىل بيت القصيد العريب،فطالت جوانب همم 

عر كام يراهومعانيه، هلك ه أ سسَ  ن  املرحوم جابر عصفور وذكل جوهر الش  ن  الش   " اإ ليه من عر اإ ام يُنظر اإ

  (152)انحية تأ ثريه حفسب "

 رث: قصيدة الن    -* 

ومايزيد عن  العاملي   عري  منذ أ كرث من قرن يف املشهد الش   مس تقر   شلك أ ديب   (153)رثقصيدة الن  "و

" قصيدة  هاصطلح م  يف منجزها العريب يعود ظهور ويه، العريب   عري  نصف قرن يف املشهد الش  

لةل عىل شلك شعري جديد ُأعترب حيهنا مبثابة ثورة  شعر لدل  مع ظهور جمةل   1960رث " اإىل عام الن  

ظهر ذكل عن طريق أ دونيس ؛ وأ نيس احلاج  ،ة عر العريب يف بعده الايقاعي خاص  عىل معود الش  

 رث من بودلري اإىل الآنلك وهو كتاب سوزان برانرد قصيدة الن  الش  تفاعال مع املرجع العمدة يف هذا 

ن  قصيدة الن رث " ر حنو وت  سم ابلت  الت احلداثة يف سعهيا املت  اإحدى حمص   »ومن مث  ميكن القول: اإ

ليه أ نيس احلاج يف قوهل (154) « جديدحول والت  الت   عر ما هو هنايئ،» وهذا ما يذهب اإ  ليس يف الش 

اعر ادل  ما دام  اعر خيضع أ بدا لتجربة الش  اخلية،مفن املس تحيل أ ن  رشوطا أ و قوانني ما أ و منبع الش 

 ( 155) «حّت  أ سسا شلكية ما يه رشوط  وقوانني وأ سس خادلة

 ؟  أ س باب ظهور هذا املصلح مايه  -* 

 أ رجعها أ دونيس اإىل ماييل :

 
شهادات/  -مرحلة مجلة أبولو، القسم الثاني/ مقاالت  -4نظرية الشعر أنظر:  شوقي ضيف،رسالة الّشعر، ( 151)      

 1936مارس  36/س ع 2)عن( الرسالة  1996دمشق  -منشورات وزارة الثقافة  ،وتقديم : محمد كامل الخطيبتحرير 
يوم الجمعة   األسبق، المصري  وزير الثقافة  ر جابر عصفو صادفت كتابة هذه الّصفحات وفاة الدكتور ( 152)    

عر، دراسة في التراث مفهوم الشّ  له كتاب: 1944مارس  25في  .والناقد من مواليدعاما 77عن عمر 31.12.2021
 وله قائمة طويلة من األعمال األدبية والنقدية.رحمه هللا.(.1978النقدى، )الطبعة األولى، دار الثقافة، القاهرة 

  04:10, 2018-03-02،مدخل إلى قصيدة النثر،( حسام الدين بهي الدين ريشو153)     
PMhttp://www.ab33ad.com/vb/archive/index.php/t-38847.html 

  .أنظر أيضا:435.ص2002: نظرية المصطلح النقدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ( عزت جاد الحقّ 154)     

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/346/2/2/15038 . المصطلح ية النثر: إشكال يدةقص .ملوك رابح
 . 16( أنسي الحاج،،لن،ص  155)      
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 جتديد أ و لك   حاجزا نفس يا يقف ضد   حرر من نظام العروض اخللييل اذلي ظل  غبة يف الت  الر  " -*

 .عر العريبتطوير يف الش  

 .اإىل ال شاكل والقواعد املوروثة بصةل ماميت   ص من لك  خل  غبة اجلاحمة يف الت  الر   - *

رثية ديب القدمي يف مرص ويف بدلان الهالل اخلصيب تراث يمتزي بكتاابته الن  راث ال  ّ  وراة والت الت   -*

 .عريفس الش  ذات الن  

ره من الوزن والقافية مغ من تر  ه شعرا عىل الر  عر الغريب ... فالقارئ العريب يعد  ترمجة الش   -*

 ( 156)"ورة ووحدة الانفعالة عن الص  عرية املتودل  س أ بعاده الش  ويتحس  

ن يف قصائدمه الن رثية م وارليتحر   اءعر الش    ــ مجعا من شك   ــ دونعت هذه العوامل جممتعة جش  

يرادَ  ــ أ حياان م ــتفرض علهياكنت ومن وحدة القافية الّت ،العرويض اخللييلالوزن  لكامت قد ل  اإ

ولكن رضورة الايقاع العرويض أ و لزوم القافية  ،لةل يف املاكن اذلي جاءت فيهتكون معيقة ادل  

اععىل واكن أ دونيس حريصا .خيار أآخر عري دون أ ي  ياق الش  جعلها مفروضة يف الس     ر،رؤاي الش 

ميزي بني مبارش يف الت   غة مقياس أ سايسأ ن  اس تخدام الل   »وقدرته عىل الت شكيل ،وذلكل يرى

عر والن رث،حفي لةل،ونظيفغة عن طريقهتا العادية يف الت  حنيد ابلل  ث الش  عىل طاقهتا  عبري وادل 

هشة،يكون ما نكتبه شعرا  ( 157)«خصائص الإاثرة واملفاجأ ة وادل 

 

 

 : الت سمية سبب   -* 

أ دونيس وأ ان أ طلقنا  » ق بسبب تسمية قصيدة الن رث هبذا الامس،يروي أ نيس احلاج قائالويف ما يتعل  

عري،ونوعا من الهوي   نعطي القصيدة نوعا من الوجودتسمية قصيدة الن رث ل   ة،وابلس تعانة بسوزانالش 

 (158)«الفوىضاملعقوةل للخروج من وط من الرش  برانر اس تطعنا أ ن نقرتب مبدئيا 

 (159)  "    " شعر قصيدة النرث وجمةل    -* 

 
    77ص14،1960مجلة شعر،العدد ( أدونيس،في قصيدة الّنثر، 156)    

 112،ص   الطبعة الرابعة،( أدونيس،مقدمة في الّشعر العربي،دار العودة  157)    
 .  49مجّلة اآلداب ،ص وقصيدة الّنثر، ة شعر،( حوار مع أنسي الحاج حول مجلّ  158)   

،  1957في شتاء  هاا، وقد صدر العدد األول منسها الشاعر اللبناني يوسف الخال، وترأس تحريرهمجلة شعر أسّ (  159)    
، بعدما توقفت جزئيًّا بين 1970في خريف العام  44في بيروت )لبنان(. توقفت المجلة عن الصدور نهائيًّا عند العدد  

أما الذين شكلوا نواة تجمع مجلة شعر، باإلضافة إلى يوسف الخال، فهم: أدونيس،خليل حاوي، ونذير   ... 1967و 1964
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بدأ  يشع  بشلك كثيف بعد صدور  » نظري لهاالت   لن رث جاراي ولكن  يف شأ ن قصيدة افكري اكن الت   

كتاب سوزان برانر اذلي فتح ال ذهان عىل تديد مفهوم قصيدة الن رث،وقد تبىن  أ دونيس وأ نيس 

هو العام اذلي احتدم فيه  1960للقصيدة اجلديدة،واكن العام  برانرايت سوزان احلاج معظم تد  

،فصن ف الن قاش واجنىل عىل تديد واحض للفرق بني قصيدة الن   عر احلر  شعر املاغوط وجربا رث والش 

رثي،وكتب والن   لكني احلر  دونيس ابلش  أ  عر املوزون،فامي كتب لتشابه قصائدمه ابلش   عر احلر  ..مع الش  

ن  جل  الآراء وال فاكر »حيث  (160)« اج شعرا نرثاي ول يزالأ نيس احل   العربيةاملتعل قة بقصيدة الن رث  اإ

عر الل   رث من بودلري اإىل بنانية مس توحاة من كتاب "قصيدة الن  اليت ترعرعت يف ظل  جمةل  الش 

ذ منه أ دونيس وأ نيس احلاج مرجعا نظراي تأ سيس يا ل كرث  املفاهمي جوهرية واملتعل قة يومنا"حيث اخت 

عراء جعلوا من هذا املؤل   ن  أ غلب الش  عري املس تحدث،بل اإ ف راكئز ملنطلقاهتم  هبذا الن وع الش 

عر  عرية يف هذا الل ون من الش   (161) «رثقصيدة الن  "الش 

 رثتعريف قصيدة الن    -* 

لك  فن  جديد حيتاج ما يكفي من وقت ليجد تبلورا يف املفهوم من خالل ما حيدث حوهل من ترامك 

 : عاريفالت  حولها دت تعد  وتعاريف،وهذا شأ ن قصيدة الن رث فقد 

القصيدة رضب شعري من رضوب ال دب اذلي طاملا قُسم اإىل شعر ونرث اإىل سوزان برانر"   -*

يأ يت احلديث عنه -رث عر ول ابلن  عن رضب اثلث ل هو ابلش   عرصان هذا اذلي بدأ  احلديث فيه

 (162)لحقا.

 . شاعر لبناين معارص   ( 2014فرباير    18  -  1937يوليو    27)    يعرفها أ نيس احلاج  -* 

انوية اعر ؛ اس تغنت عن املظاهر والاهناماكت الث  مال يعىن الش   يه القصيدة الّت خذلت لك  "

عة لقو  طحية والس   اعر أ مام اعر عن شعره لتضع الش  ماحيول الش   ة القصيدة ورفضت لك  واملَُضير

 
العظمة، وانضم إليهم الحًقا، أسعد رزوق، أنسي الحاج، وخالدة سعيد، وشوقي أبي شقرا، وعصام محفوظ، فضاًل عن  

نظر: رياض فاخوري: مجلة شعر: بين سلفية التكّلف  أ   لماغوط وجبرا إبراهيم جبرا وفؤاد رفقة.اخرين من أمثال محمد ا
 . 9، ص 1989لبنان  –ومغامرة العصر، دار الفكر الطليق، انطلياس 

 86ثر العربية،صقصيدة النّ  ( أحمد بزون ، 160)    
،  1أنظر:إيمان الّناصر،قصيدة الّنثر العربية .الّتغاير واالختالف.االنتشار العربي،مملكة البحرين،ط ( 161)     

 . 37،ص2007
 دار المأمون، بغدادمغامسلعراقي زهير ا لير إلى الوقت الحاضر ترجمة قصيدة النثر من بود سوزان برنار.( 162)     

1992 . 
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ظم وتمك ذرع بقساوة الن  املسؤولية عن عطائه فمل يبق يف وسعه الت   جتربته مسؤول وحده لك  

 (163). "القافية واستبدادها

، ن خنرج من الن رث قصيدة؟ فالن رث أ  هل ميكن  »يقول أ نيس احلاج: حملول مريخ ومبسوط الكف 

ن ه ذو هدف ،أ م   خبارية أ و برهانية .اإ تلف )القصيدة عامل ا القصيدة فتخ طبيعته ممرسةل وأ هدافه اإ

عر توت ر واقتصاد   .«مغلق ،مكتف بنفسه ذو وحدة لك ية ول غاية زمنية للقصيدة ،الن رث رسد والش 

ظم ليس هو الفرق احلقيقي بني أ جل، فالن  رث قصيدة ؟ هل ميكن أ ن خنرج من الن  مث يقول "ف " (164)

عر ل رث، ول تزال. وما دام الش  عر. لقد قدمت مجيع الرتااثت احلية شعرا عظامي يف الن  رث والش  الن  

 . "رث قصيدة نرثرث شعر، ومن شعر الن  يعرف ابلوزن والقافية، فليس ما مينع أ ن يتأ لف من الن  

 : نارصة عز ادلين امل   ديب الن اقد يعرفها ال   -* 

وتية،وينقصها الايقاع لةل الص  شعرية ذات لغة شعرية،أ و يه جنس كتايب اثلث تنقصها ادل   خاطرة»

ا الايقاع  املوجود يف قصيدة الش   عري رمغ اش امتلها عىل ايقاع نرثي وصور شعرية ولغة شعرية ،أ م 

رث ...قصيدة الن  كراري املتنوع،الانتظام الت  رث فهو ايقاع نرثي وليس ايقاعا شعراي ،ل ن ه يفتقد اىل الن  

 (165)  «مفتوح وجنس مس تقل وكتابة خنىث نص  

 (166) :  رثويقول عز ادلين منارصة يف موضع أآخر واصفا قصيدة الن  

  ايل:حو الت  رث( عىل الن  ومن وهجة نظري،ميكن )تعريف قصيدة الن   

 
      . 1960،بيروت،1مجموعته"لن " طأنسي الحاج ،مقدمة (   163)    
،إشكاليات قصيدة النثر،نص مفتوح عابر لألنواع،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  عز الدين المناصرة(  164)    

 45،ص  44.بيروت لبنان، ص2002ط.االولى
 79،إشكاليات قصيدة النثر ، ص( عز الدين المناصرة165)   
من شعراء  ومفكر وأكاديمي فلسطيني. في عمان(، شاعر وناقد 2021أبريل   -  1946الدين المناصرة )ُولد عز (  166)   

ساهم قصيدتيه "جفرا" و  واشتهرت ..درويش وسميح القاسم وبشعراء مثل محمود  اسمه بالمقاومةاقترن  ،سطينيةالمقاومة الفل
 النقد الثقافي. وصفه إحسان عباس كأحد رواد الحركة الشعرية الحديثة. في تطور الشعر العربي الحديث وتطوير منهجيات 

 سس في نفس الفترة رابطة الكتاب األردنيين مع ثلة من المفكرين والكتاب األردنيين.أ
 انخرط المناصرة في صفوف الثورة الفلسطينية بعد انتقالها إلى بيروت، 

صل على )شهادة التخصص( في األدب البلغاري الحديث، ودرجة الدكتوراه في النقد الحديث واألدب المقارن في جامعة  اح
، حيث عمل كأستاذ 1983. تنقل المناصرة بين عدة بلدان قبل أن تحط به الرحال في الجزائر عام  1981صوفيا عام 

إلى األردن حيث أسس قسم اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة   انتقللألدب في جامعة قسنطينة ثم جامعة تلمسان. 
 .)قبل أن ينتقل مقرها إلى فلسطين( وبعدها صار مديرا لكلية العلوم التربوية التابعة لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 
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نواع، يفتقد اإىل البنية رث الفّن  والن  د، عر، والرس  )نصٌّ أ ديب هتجيّن، مفتوٌح عىل الش  » ، عابٌر لل 

يقاعًا داخليًا غري منتظم، من خالل توزيع )عالمات الرت  وتية المكي ة املنظمة، لكن  الص   قمي(، ه ميتكل اإ

يقاع ضاد، و)جدلية العالقات( يف النص  ة عىل بنية الت  للية(، املركب  و)البنية ادل   ، اليت ختلق الإ

  .رث(، نوع أ ديب مس تقل صيدة الن  اخلفي. فهيي )أ ي ق 

مجة عن الفرنس ية والإجنلزيية(، ويرى رث العربية( ودلت بتأ ثري )الرت  ويرحج كثريون أ ن )قصيدة الن  

طري(، و)شلك الفقرة لك الس  رث شالكن: )الش  اث العريب. ولقصيدة الن  ا منقطعة عن الرت  البعض أ هن  

نوع أ ديب بني )علوُّ  رث، فهيي ترتاوح مثل أ ي  اعرية( يف قصيدة الن  رثية العادية(. أ ما )درجات الش  الن  

اعرية الوسطى( دلى اش ئة، و)الش  اعرية( دلى الن  اعرية( دلى كت اهبا الكبار، و)ضعف الش  الش  

ذا اندمج الغالبية. كام أ ن  )قصيدة الن   رث( مفتوحة عىل ما أ مس يه: )النص  الكشكويل املفتوح(، اإ

 ( 167) . «( فهيا(ص الإلكرتوين)الن  

نوات العرشين من اجلديد يف الس    ولقد أ غراين هذا الفن  » : عهنا قائالولتوفيق احلكمي جتربة يعرب  -*

وع، وع يف احملاوةل، فكتبت بضع قصائد شعرية نرثية من هذا الن  هذا القرن وأ ان يف ابريس ابلرش  

 (168)   «د بنظم ول بقالب معروفوهو ل يتقي  

 رث، والرواد : البداية الفعلية لقصيدة الن   -* 

م برايدة 1957ست يف بريوت  شعر اليت أ س  رث اإىل جامعة جمةل  ترجع بداايت قصيدة الن            

لهيا: شويق أ بو (169)من يوسف اخلال لك   ، وخليل حاوي، ونذير العظمة، وأ دونيس، مث انضم اإ

براهمي جربا و سلمى اجليويس.شقرا وأ نيس احلاج، ودمعها من خارهجا جربا   اإ

 ا:أ وردت املوسوعة العربية العاملية تعريفا يتضمن أ غلب مقولت أ نصارها، حيث عرفهتا بأ هن  

 
   29-02-2016 . الجسرة الثقافية االلكترونية مناصرة. قصيدة الّنثر.عز الدين ال( 167)     

https://aljasrah.net/aljasra16489   
 .  م1964توفيق الحكيم: رحلة الربيع والخريف ، دار المعارف، القاهرة (  168)    

 

إحدى قرى وادي  في عمار الحصن وهي   1916عام  صحفي لبناني سوري، ولد ( يوسف الخال ، شاعر و  169)     
النصارى في سوريا قيل عنه سوري ألنه ولد في سوريا ثم رجع ليعيش صباه في مدينة طرابلس، شمال لبنان. درس الفلسفة  
على يد شارل مالك إلى أن تخرج بدرجة بكالوريوس علوم. أنشأ في بيروت دار الكتاب، وبدأت هذه الدار نشاطها باصدار  

 ..1964والعام  1957الفصلية التي صدرت بين العام  مجلة شعر نشأأ ،ت امرأة  ومجلة "ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1
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 عن جتربة رب  ها خللق مناخ يعرث من قمي شعرية، ويس تغل   يس تكشف ما يف لغة الن  " جنس فّن  -*

الكثافة يف أآن واحد، وتعوض انعدام فافية و ومعاانة، من خالل صور شعرية عريضة تتوافر فهيا الش  

يقاعات الت  الوزن الت   ناظر معمتدة عىل امجلةل وتوجاهتا امثل والت  وازن والاختالف والت  قليدي فهيا ابإ

يوسف اخلال وأ دونيس وأ نىس احلاج  ومن روادها(170)وتية مبوس يقى صياغية تسُّ ول تُقاس "الص  

 . )شعر(ائغ أ حصاب جمةل  ومحمد املاغوط وتوفيق الص  

ىل أ نَّ قصيدة الن  -* رث يه: »قطعة نرث موجزة مبا فيه الكفاية، موح دة،  وتذهب سوزان برانر اإ

، ليس هل من رضورة غري رغبة املؤل   ف يف البناء خارجًا عن مضغوطة، كقطعة من بل ور...خلق حر 

حياءاته ل هنائية«.  (171) لك  تديد، ويشء مضطرب، اإ

 : ما يه خصائص قصيد الن رث   -*  

 أ ن تكون ّلك  عضواي مس تقال . "-

،ل غاية لها خارج ذاهتا..-  يه بناء فّن  ممتزي 

عرية اكمنة يف تركيهبا،فقو  حوالإيضاح،والرش   ب الاس تطرادأ ن تتجن  -  ( 172)الإرشايق".  هتا الش 

ابق اذل  وهذه  لهيا، جند لها مرجعية دلى سوزان برانر يف كتاهبا الس   كر:اخلصائص املشار اإ

د أ شاكهل")- ان بتعد  ن حيري   ( 173"قصيدة الن رث نوع متلو 

غري   أ نفس نا وقد ضعنا يف جمال غامئ غري معروف جي دا ،وحدوده جندُ  ءٍ لَ ُّ "فها حنن أ  -

 ( 174مامتيزة")

وري العثور عىل شلك أآخر أ كرث حري ة ومرونة") -  (175" يصبح من الرض 

دة من القبول به" )"اصطالح قصيدة الن  - ض ملواقف متعد   (176رث يف ذاته معر 

 
االلجامعة عز الدين المناصرة،إشكاليات قصيدة النثر،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،مطبعة  ( 170)   

 526،ص 2002األردنية،عمان،الطبعة األولى  
 سوزان برنار: جمالية قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا.(  171)
 88( أدونيس، في قصيدة الّنثر، ص 172)
  1993(سوزان  برنار،قصيدة الّنثر من بودلير إلى ايامنا،ترجمة زهير مجيد مغامس بغداد،دار المأمون،للترجمة  173)   

،  1إيمان الّناصر،قصيدة الّنثر العربية .الّتغاير واالختالف.االنتشار العربي،مملكة البحرين،ط  ، أنظر أيضا:31،ص
 . 65،ص64،ص2007

 32ص ،ن بودلير إلى ايامنا ( سوزان  برنار،قصيدة الّنثر م 174)   
 ،الصفحة نفسها.صيدة الّنثر ( سوزان  برنار،ق 175)   
 34ص،صيدة الّنثر سوزان  برنار،ق(  176)   
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ام"رث تنطوي عىل مبدأ  فوضوي و "من املؤك د أ ن  قصيدة الن  -  (177)هد 

ا لبد  أ ن تشلك  ّلك  وعاملا - هن  اهري ة ،فاإ يهتا الظ  " مفهام بلغت القصيدة من درجة  الت عقيد،ورمغ حر 

 (178مغلقا")

زمنية " )- دها بدق ة فكرة الال   (179...وميكننا أ ن نظيف أ ن  فكرة اجملانية ميكن تد 

طان الوحدة واجملانية اإىل  رشط - اثلث،أ كرث خصوصية لقصيدة الن رث وهو ويقودان هذان الرش 

بيعي أ ن يبقى  (180)الاجياز" استنادا اإىل هذه الاشرتاطات املس تغلقة،ذات اخللفية الغربية،من الط 

قة،ل ن  قصيدة الن رث تمل  هذا الن وع من الكتابة مس ي جا  مبا فيه من تناقضات ،جتعهل غري قابل لدل 

د عىل ال   ا يف ونزوعا حنو الكثافة،وغلشاكل،أ كرث من معىن،وتطاوع أ كرث من شلك.رغبة يف الت مر  و 

ن  قصيدة الن   كزي،والإجياز،واجملانية،الغموض الال  حمدود،مث  اإ ل عىل الوحدة ،والرت  وتراهن عىل  رث تعو 

غرم به أ نيس احلاج وتبن اه،حيث جنده أ  فق هو اذلي ؤاي واحلمل...وهذا ال  والر  مولية،والش  اللكي ة 

املنبعث من  تيجة الت ثري اللكي  جيب أ ن تكون قصيدة الن رث قصرية لتوف ر عنرص الإرشاق،ون »يقول

زمنيهتا اإن يه زحفت اإىل نقطة معينة  وحدة عضوية راخسة ،وهذه الوحدة العضوية تفقد من ل

ن  قصيدة الن رث عامل بال مقابل  (181)«تبتغي بلوغها .....اإ

 لها شالكن :   ؟أ شاكل قصيدة النرثيه   ما   -* 

 .طريلك الس  الش   -1

 .العاديةرثية شلك الفقرة الن   2

 ؟رثمالمح قصيدة الن  ما يه    -* 

 . اعية حنو تقيق املفارقة املدهشةغة املشهدية الس  الل   -1

 .فظ فالجياز هو مطلهباكثافة واخزتال الل   -2

 .متوقع ع ليفاجئ القارئ ابلال  ّی املتوق  وسل ابلش   تنحو يف بناهئا حنو ايقاع مفاجئ يقوم عىل الت   3

 .رداعرة الّت لتفل بش ّی حوهل وتيل اىل المت  ات الش  اذل  ظاهرة المتركز حول  -4

 
 .  م ن، ص ن برنار،سوزان   ( 177)   
 36  م ن، صبرنار،( سوزان   178)   
 ، م ن، ص ن برنار(سوزان  179)   
 ،م ن، ص ن برنارسوزان  (  180)   

إيمان الّناصر،قصيدة الّنثر العربية .الّتغاير واالختالف.االنتشار  : ،أنظر:18أنسي الحاج،لن،ص ( 181)       
 . 66،ص 2007، 1العربي،مملكة البحرين،ط
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 .قليديةبات عىل شلك ما كام جنده يف القصيدة الت  لك أ و الث  رفض الش   -5

قة اكيب املتصادمة غري املأ لوفة املتدف  ور وامجلل والرت  ك يف عالقات عىل صعيد الص  غة فهيا تتحر  الل   -6

 .هاشكدون حواجز مع قدرهتا عىل أ خذك واد

 .هلغوى ابتعادا عن احلشو والرت  الاقتصاد الل   -كثيف الت   -7

 .لةل املتعاكسةي وال ش ياء وتش يؤ املؤنسن مبعىن ادل  أ نس نة املاد  -8

م يف س ياق نرثي ابحثة عن تراكيب جديدة ودللت ومعان غري معهودة كتابة شعرية تقد   -9

 (182. )صة للن  ق من خاللها الوحدة العضوي  ّ  تتحق

    (183)يضيف أ دونيس -*10

فعيةل غوية بوصفها وحدة لغوية صغرى بدل البيت أ و الت  لك اجلديد ينبىن عىل امجلةل الل  أ ن هذا الش  

 . ابقةالّت بُنريت علهيا ال شاكل الس  

 ؟رثلقصيدة الن    املمزية   املعايري الفنية أ و اخلصائص ما يه   -* 

   ساس يةأ  أ و خصائص ثالثة معايري  رثلقصيدة الن   (Suzanne Bernard)"سوزان برانرد" دتحد  

 .ل : الوحدة العضويةأ و  -"

شأ ن قصيدة  أ خري بني مكوانته ل ن  قدمي والت  جزئة أ و احلذف أ و الت  كون لٌك غري خاضع للت  حيث ي

بداعي أآخر نص   رث كشأ ن أ ي  الن   عبارة عن بناء يصدر عن ارادة واعية دلى املبدع وليست مادة  ،اإ

 مرتامكة تراكام غفال .

 . اثنيا : اجملانية 

ول عالقة هل بلك أ شاكل الكتابة املعروفة من نرث  ،أ مناط سابقة لك غري خاضع ل ي  ش  ال  أ ن   عّنوت

ن اكنت دليه أ مناط مس ب جماين ) بال مقابل / لزماين وغري خاضع ل ي   فهو وشعر ورواية قة واإ

عادة تقدميها مضن بناء قصيدة الن    .رث ذاهتا برؤية وروح جديدينالقدرة عىل احتواهئا واإ

 
أخذت من كتاب سوزان برنار   1960يجمع النقاد على أّن معظم األفكار النقدية الواردة في مقال أدونيس (  182)     

الدين المناصرة،إشكاليات قصيدة النثر،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،مطبعة عز  . أنظر:1959الصادر عام 
 . 34،ص 2002االلجامعة األردنية،عمان،الطبعة االولى 

لبناني، ولد في قرية قصابين التابعة  -علي أحمد سعيد إسبر المعروف باسمه المستعار أدونيس شاعر سوري (  183)     
)أحد ألقاب الىلهة في اللغة الكنعانية الفينيقية معشوق األلهة . تبّنى اسم أدونيس1930ينايرفي أول  لمدينة جبلة في سوريا

من  .1957. نال الجنسية اللبنانية مع أسرته في العام 1948على تقاليد التسمية العربية منذ العام  ذا االسمخرج به عشتار(
 حول،مقدمة للشعر العربي،زمن الشعر ..( أعماله)مفرد بصيغة الجمع،أغاني مهيار الدمشقي،الثابت والمت
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 . اثلثا : الكثافة -

عبريية متالفية الوعظ اخللقي والتفصيالت التفسريية ل ن الت   اغة وارشاقهتعرية يف الل  الكثافة الش  ويه 

خذ من الاجياز مذهبا وأ سلواب وبعبارة أ دونيس ) أ نه كتةل اعرية تتأ ىت من تركيب مضئ يت  قوهتا الش  

 . ( 184")كياننا يف أ عامقه عة مثقةل بال هناية من الاحياءات قادرة عىل أ ن هتز  مش  

 : قصيدة الن رثأ خرى ل ريف  اتع -* 

أ وردت املوسوعة العربية العاملية تعريفا منصفا لها، يتضمن أ غلب مقولت أ نصارها، حيث عرفهتا 

ا:  بأ هن 

جنس فّن  يس تكشف ما يف لغة الن رث من قمي شعرية، ويس تغل ها خللق مناخ يعرب  عن جتربة "-*

فافية والكثافة يف أآن واحد، وتعوض انعدام  ومعاانة، من خالل صور شعرية عريضة تتوافر فهيا الش 

يقاعات الت وازن والاختالف والت امثل والت ناظر معمتدة عىل امجل ةل وتوجاهتا الوزن الت قليدي فهيا ابإ

 الصوتية مبوس يقى صياغية تسُّ ول تُقاس. 

 ( 185) ؟ خصائص قصيدة النرثمايه  -* 

 وممكن أ ن ختترص لك هذه اخلصائص مبا ييل :

 الإجياز: الكثافة -1

 التوجه: الإرشاق -2

 اجملانية : الالزمنية -3

 بعض من أ قوال املشاهري فهيا : 

كتور عبد املكل مراتض -*   : ادل 

شعر رث أ و الال  ”قصيدة الن   ث الاكتب عنيتحد   –عرايت قضااي الش   -هكتابالفصل ال خري من يف  

 .جنيس”بني اإشاكلية املاهية والبحث عن الت  

 
  .1993يامنا،ترجمة زهير مجيد مغامس بغداد،دار المأمون،للترجمة أقصيدة الّنثر من بودلير إلى  ،(  سوزان برنار 184)   

،  1إيمان الّناصر،قصيدة الّنثر العربية .الّتغاير واالختالف.االنتشار العربي،مملكة البحرين،ط أنظر أيضا:
.أنظر أيضا:عز الدين المناصرة،إشكاليات قصيدة النثر،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،مطبعة 66،ص2007

 28،ص 2002االلجامعة األردنية،عمان،الطبعة االولى 
    (185  )topic-http://aladab.own0.com/t3468 



158 

 

عرية؟ »يقول :  يقاع اذلي نريد به ابلرض  أ ي  شعر خارج الش  ورة اإىل املزيان وأ ي  شعري ة خارج الإ

تيب؟  العرويض الر 

ا يت فق الن قاد املعارصون عىل اس تقامته وصالحه رث"  مصطلح همزوز مل  مصطلح "قصيدة الن   ن  اإ 

عناات شديدا كامي أ عرث عىل ما يف نصوص ما يسم   لالس تعامل ...لقد أ عنتُّ  ى"قصيدة الن رث"من نفيس اإ

،أ و من تصوير مدهش،أ و من تعبري طاحف ،أ و من فيض شعري ل   جامل فّن  عارم،فمل أ جد اإ

ذاجة والر  ال حاةل والس  ال دبية  مه يف الغالب من  ين ميلكون وسائل الإعالماككة  والقصور....فاذلض 

جون لحنطاط اذل  ش باب ال داب  (186) .«وق ابلت سامح بنرش لك  رديء وخسيفء ،ومه اذلين يرو 

 ادلكتور:محمد مرييس احلاريث.ابحث وانقد سعودي: -* 

عر رشفه الوزن،والوزن ليس قمية خارجية كام يزَع غري قصيدة الن رث مل خترج عن جنس  الن رث،فالش 

ن ه قمية داخلية شأ نه يف ذكل شأ ن الل   ف،والبالغة.....هو ليس جنسا اثلثا حغة ،والن  واحد،اإ و،والرص 

هل لاللتحاق ابلش   طالق امس "قصيدة الن رث" ل يؤه    (ول جيعهل خنىث )مزجيا عرهو جنس نرثي ،واإ

ن ه نرث.  ( 187)اإ

غيّن )شاعر:فاس،املغرب( -*   ادلكتور:محمد الرس 

رث تقليد .الن رث الفّن  مرياث وقصيدة الن  قصيدة الن رث نوع  ــ تت اجلنس ــ ش به مس تقل   »

لهيا مل يكن توليدا لفعل شعري ن  الالتجاء اإ آ  من فعل شعري   واس تنساخ:تقليد من حيث اإ خر أ

لينا ،واس تنساخ ل ن   هذه القصيدة واقعون تت تأ ثري أ شاكلها  كثريا من مماريسسابق هو من ا واإ

يف الغرب،هناك بصامت فرنس ية )أ نيس احلاج(وأ خرى اجنلزيية )جربا ابراهمي جربا(...فاحلقيقة  اخملتلفة

لك اذلي توجد عليه اليوم أ ن  قصيدة الن   يف العامل العريب ،ليست ثورة ل يف الن رث ول يف رث ابلش 

عر  (188)«الش 

 ادلكتور حبيب مونيس:  -* 

،اذلي أ حضى ابع للآخرانشغال الن قاد ابلت نظري الت   عر:ال عن الش  الن ثرية ليست شعرا وليست بدي »

الغري دون الالتفات اإىل ميادين ،يتفن نون يف عرض أ فاكر فينامن شارات العمل عند كثري من مثق  

أ دىن معارضة،فسكهنا ما   البعض دون أ ن جتدرت عند الت جريب اليت تعج  ابحملاولت اليت تكر  

 
النثر،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،،مطبعة االلجامعة عز الدين المناصرة،إشكاليات قصيدة   نظر :أ(  186)     

 . 247، ص 245،ص244،ص 2002األردنية،عمان،الطبعة االولى  
 . 271، ص269عز الدين المناصرة،إشكاليات قصيدة النثر،ص نظر :أ ( 187)    

 . 289،ص 288عز الدين المناصرة،إشكاليات قصيدة النثر،ص  نظر :أ (188)   
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جنازها وترت   هو ابإ حة والس  يش به الز  ،فرض ىل لون من الهمينةاإ المة اذلي قاد ب عىل ذكل ومه الص 

عر دون أ ن يكون لها حظ  أ سامء اعرية والعمل  عىل الش   .(189) «من الش 

اعر محمود درويش-*   .عر()أ نقذوان من هذا الش    :الش 

....الن رث ليست شعرا،قصيدة  » ن ّن أ رى فهيا ادعاء نظراي أ كرث من تق ق شعري  ّن أ عرب  عن لكن   اإ

ن  ال ذن موجودة اكإحدى احلواس ال   رث بيشء واحدرفيض لقصيدة الن   ا ليست خياري،واإ هن  ساس ية  اإ

ام جنسان ن يصل اإىل مس توى الن  أ  عر ولكن مّت اكن طموح الش  لس تقبال امجلال ...  هن  رث ؟؟؟ اإ

ا ليست شعرا أ  )قصيدة الن رث( مع الت سمية  خمتلفان،ولكن ل أ عرف ملاذا تظل    (190) «هن 

اعر عز ادلين املنارصة:   -*   الش 

يه خاطرة نرثية ذات لغة شعرية ،أ و يه جنس كتايب  ونص  مفتوح وكتابة خنىث: جنس مس تقل   »

عري،رمغ اش امتلها عىل ايقاع نرثي وصور شعري   وتية  وينقصها الايقاع الش  لةل الص  ة اثلث،تنقصها ادل 

يقاعا شعراي  . يقاع املوجود يف قصيدة الن رث فهو ايقاع نرثي  وليس اإ ا الإ  (191) «ولغة شعرية أ م 

 

 25   احملارضة رمق 

 . عرض مناذج من قصائد الن رث-* 

رة اعرتافا خشصيا برشعية " قصيدة الن رث" ،كام والت عامل مع هذه الن امذج املعروضة ل يشلك  ابلرض  

عرية عىل الن حو اذلي سعينا اإىل تبيانه يف   أ ن ه ل يعكس رغبة ملح ة يف تليلها تقيقا للجامليات الش 

ائقة العربية عىل العموم، ول تقع حوهل اخلصومة  عر العريب اذلي يريض اذل  ابقة من الش  الن صوص الس 

آثران آراء الن قدية.وان ام أ رسني حولها ،من زوااي خمتلفة تقدمي  المن اذج الواردة مرفقة بأ ات ويف حمط  ، ادل 

 رسيعة.

 :  اعر عبده وازنقال الش  -* 

 رسوا الوردةأ  ين اذل

 
 . 423،ص 422ظر : عز الدين المناصرة،ص أن (189)     

 . 423،ص422،ص ظر : عز الدين المناصرةأن ( 190)   

   . 77، ص 76المصدر نفسه، ص  ( 190)    
 79،ص 77المصدر نفسه، ص  (  191)      
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 وا حقال برواحئه وأ ضوائهأ رسُ 

 ابلرس    الوردة تبوحُ 

وء  لها بهُ أ  ولكن قليال ما ي  الض 

 ىبهتا حني يسقط عىل مقربة من كآ 

 يف الهواء الوردة رسعان ما تش يع 

مس  محرهتا تس يل كشعاع الش 

 اإىل أ رسةالن امئني راحئهتا تنسل  

 اذلين أ رسوا الوردة 

 (192)  أ رسوا بصمهتا وبروقها.

تمتظهر "الوردة" يف الن موذج املعروض لكمة مفتاحية أ ساس ية تمتحور حولها    : منظور رمزي -1

ليلاملفاهمي ،بدليل أ ن  "عبده وازن"  اذلي  اقرتهحا "عنواان"ابرزا وازان هل ثقهل يف توجيه احلقل ادل 

واحئ وال ضواء،ويف املقطع ف»ينفتح عىل جمال استرشايف  ل حقل  من الر  الوردة يف املقطع ال و 

مت والربوق وبني هذا وذاك ،حركة صورة نقلت املتلقي من مشهد  (193)« ال خري سامء من الص 

ابس تنباط اإىل حقل الال مأ لوفية والغموض،حقل يويح ــ رب ام ــ  ء(مأ لوف) حقل رواحئ وأ ضوا

 عالقات منشودة. 

ن   »وهكذا  "  مبا أ  فاإ سلوبية الت خي ل تنقل الوردة من حقلها  املرجعي وتضعها يف حقل "س ميي 

ليوت"عامل اخللق ال ديب"  لهيا من عالقات تكشف عن طبيعة ذكل العامل اذلي أ طلق عليه اإ تضيف اإ

» (194) 

ل  أ هن   لةل ،اإ مغ من اس تعامل الوردة مبس توايت متفاوتة يف ادل  عىل حافظت ( ةالورد)ا وعىل الر 

احئة ومن هجة أ خرى نراها من هجة،  مواصفات طبيعية مرجعية فهيا، من قبيل لون امحلرة ومزية الر 

لت  الوحدة اإىل الكرثة ،أ و من املفرد اإىل صيغة امجلع " حقال  »من اكتسبت وظيفة رمزية حني تو 

 
.نقال عن :إيمان الناصر،قصيدة النثر 118،ص1996،  1(عبده وازن،الوردة،ديوان أبواب الّنوم،دار الجديد،ط 192)     

 . 114،ص 1،2007العربية التغاير واالختالف،االنتشار العربي،بيروت لبنان،ط
 . 114،ص  1،2007(  إيمان الناصر،قصيدة النثر العربية التغاير واالختالف،االنتشار العربي،بيروت لبنان،ط 193)     
 115(  إيمان الناصر،قصيدة النثر العربية التغاير واالختالف.ص  194)    
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مز أ كرث ابنتقاهل من الت حتية اإىل الف  وقية)سامء بصمهتا وبروقها(برواحئه وأ ضوائه"،ورب ام تعم ق ذكل الر 

» (195) 

 قال شويق أ بو شقرا:-2

 أ صغي اإىل سزييف

 مييش عىل البحار اي أ خيت

 : منظور أ سطوري -2

ر أ و مفهوم ليس ممكنا تقدمي  ،ول ميكن تديده بصورة شامةل ودقيقة،ولكن  اثبت لل سطورة تصو 

 " اهر العيّن  ويقول خبااي الوجود ،مس تخدما الر   »"ال سطري  مز،من خطاب يُعىن مبا وراء الظ 

البدء/احلياة... اإخل علام املعلوم يس تل  اجملهول،من املوجود املعطى يصل عىل احملجب )املوت/اجلحمي 

 « للتذلصه من الت ش ي ؤ،فيبدو زاخرا ابحلياة ،طاحفا ابدلبأ ن  هذا اخلطاب حني يرمس الواقع خي

عراء اىل توظيف ال ساطري رغبة يف الت عبري عن خفااي الوجود 196) ( من هذا املنطلق جلا الش 

ل  ان نا صادفنا يف املقطع املذكور ومهبامته، مغ من قةل  اس تخدام قصيدة الن رث لل ساطري،اإ وعىل الر 

خرة ال زلية صعودا توظيف صاحبه لشخصية  أ سطورية يه سزييف)اذلي عاقبته ال لهة حبمل الص 

ىل أ سفهل( لمترير رساةل  تمل بعدها الفكري اذلي حييل اإىل لعنة العبثية ونزول من أ عىل اجلبل اإ

عوب املتعبة (.   املسل طة عىل واقع الش 

 : منظور تناص  -3

ا أ ن  عب جد  عرية من الص  مز وعن ال سطورة،وعن الث قافة تش تغل الكتابة الش  مبعزل عن الر 

ة  الإنسانية اكرة بوصفها مرحعية أ ساس ية تريم بثقلها،وتارس سطوهتا،وتيل   ، بصفة عام  فاذل 

غراءاهتا عىل الن صوص املعارصة بشلك متفاوت،وعىل حنو خيتلف حبسب الاحرتافية واحلذاقة  اإ

اهن من رافد أ غزر من الاس تلهام من هذا املعني اذلي ل  الابداعية، وليس لشعراء الوقت الر 

" »ينضب، عري  اعر فليس يف وسع "الش  " كام ل ميكن للش  اكري  ل  أ ن يس تجيب لنداء "اذل  أ ن  اإ

جيابية ،فقد يقتيض ال مر الن ظر اإ ،رؤية ناصية،والت  يبتكر من فراغ،ول ن  الت ناص ية  ليهاإ من زاوية نص 

د،أ ي يف حدود طاقة النص  عىل الامتص وتكل مزية ينبغي توافرها يف  اص مبس توى طاقته عىل التفر 

 
 (  إيمان الناصر، المرجع نفسه، الّصفحة نفسها. 195)    

  .نقال عن 134،ص1992،كتاب المتاهات والتالشي في الّنقد والشعر،دار سراس،تونس،( محمد لطفي اليوسفي 196)    

 . 132إيمان الناصر،قصيدة النثر العربية التغاير واالختالف ،ص
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س عىل رائق الل  أ ي  نص  يرشع يف معلية مثاقفة ل شعورية تنف ذها الط   غوية ،ذكل أ ن  لك  نص  مؤس 

 ابحلوارية كن اختصار هذا الن شاط يف ما يسم ىخطاابت يف شلك تفاعلية خطابية وّلكمية ،ومي

(Dialogisme مع املايض و )  ومتوق ع،وجمهوليمتث ل فامي هو ممكناملس تقبل... ومن مث ة فالنص،» 

(197  ) 

ويف هذا املضامر اييت احلديث عن" الت ناص"من حيث هو أ لية لغوية اس تحواذية جالبة 

وذلكل تمكن دلةل قصيدة »اطن الت قاطع،للمتعة،وحمف زة للقارئ عىل اس تجالء الت اليق،واقتناص مو 

فاعل العالئقي معا،بني ن يدرك الت  أ  ف تاما عىل قدرة القارئ،عىل ناص،أ ي تتوق  الت  الن رث لكيا يف 

 (198) «ة من جانب القارئ رث مشاركة هام  ب قصيدة الن  ة تتطل  الاش تقاقني ومن مث  

ية خمتلفة مهنا ماهو ديّن  مثل : ويمتظهر الت ناص يف أ شاكل نص 

اد:-*  قال قامس حد 

هي  ا مدائَن مرشئباٍت لْو أ رخيَت يل أ رضا ُأسو 

 (199يف ضياعي.)  وأ دخلُ 

عرية استنادا اإىل القرأآن الكرمي،وهذا ما  اعر بىن رؤيته  خالل تشكيل أ سطره الش  فاملالحظ أ ن  الش 

اهن  س بع ساموات وهو بلك  يشء علمي»يويح للقارئ ابس تحضار قوهل تعاىل: ذْ  (200.) «فسو  يؤد ي  اإ

اك حمف زا ذلاكرة القارئ اس تجالاب ملظهر الت ناص. ل دورا حمر  طر ال و  ى( يف الس   الفعل)سو 

اد:-*  ويف مقطع أآت يقول قامس حد 

وا  لك ام أ ْرخيُت شد 

 هذه ال رُض انطوت عىل خميةٍ 

 ما أ دخلوين يف يٍد.ضاُعوا 

 أ ضاعوين

 وأ ي  فًّت ؟

 
 141ص بية التغاير واالختالف،( إيمان الناصر،قصيدة النثر العر  197)    

. نقال عن : إيمان الناصر،قصيدة النثر العربية التغاير 211( مايكل ريفاتير،دالئليات الشعر،ص 198)     
 142واالختالف،ص

إيمان الناصر،قصيدة النثر العربية التغاير أنظر: .32( قامس حداد ،مييش مفخورا ابلوعول،ص  199)  
 143واالختالف،ص

 .  29( سورة البقرة .اآلية  200)    
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ن ه يس تلهم من تراث العرب،وثقافة ال غراض غري ويف هذه ال سطر مظاهر تناص أ خرى، القرأآن،اإ

ة معاوية " وَشْعرة معاوية"وما لها من أ بعاد اجامتعية  عرية،وليس خافيا عىل القارئ "قص  الش 

وا( رغبة يف تقيق الت وازن والوسطية . ت/وس ياس ية ،من خالل العالقة اجلدلية: )أ رخيْ   شد 

ليتبادر  )أ ضاعوين( ة لغوية لفتة وحمف زة يه مؤرش  ئ حمط  ابلإضافة اإىل ذكل، تسرتعي انتباه القار 

 ( 201) اعر العريج  اإىل ذهن القارئ الفطن قول الش  

 رر أ َضاعوين وأ يُّ فًّت أ ضاُعوا     ليْومر كرهيةر وَسَدادر ثغْ  -*

اعر  حيث يفتخر ح ببطولته، بنف  العريجالش  ائع،وماسه،ويمتد  ف عن جمده الض  ليه هنايته ويتأ س   أ لت اإ

جن  وقد كرب عليه أ ن هتون علهيم نفسه. (202)الت عيسة وهو يف الس 

وقد شاع هذا البيت وذاع حّت مل  ال سامع ،وغدا مثال يرضب يف لك  موضع تدعو مناسبته اإىل 

ُّ  الت أ سف عىل ما ضاع. الت ناص هنا وفاعليته أ ن ه يتدخ ل يف الوقت املناسب لإحداث الإيقاظ  ورسر

ذْ  »ــ عىل حد  تعبري ريفاتري ــ  دلى املتلقي لكونه يه وحدها فقط  ال لية اخلالصة للقراءة ال دبية،اإ

ة طرية املشرتكة بني مجيع الن صوص،أ دبي  ي ل تس تطيع فيه القراءة الس  لةل يف الوقت اذلاليت تنتج ادل  

ويبقى الت ناص تقنية فع اةل وفاعةل لتاليق الن صوص،  (203)«اكنت أ و غري أ دبية أ ن تنتج غري املعىن

ابهتا.  مداد املتلقي بفرص اس تجالهئا،وكشف س بل ترس   واإ

 خاتة: 

ؤوب اليت شهدهتا وتشهدها اية هن  نقطة الليس يف وسعي،ول يف وسع غريي أ ن يضع   للحركة ادل 

عرية ال عراء  القصيدة الش  عرلك ها والش  عربية احلديثة واملعارصة ،كام أ ن ه ليس ممكنا وضع مناذج  الش 

منية،  تيب يف احلقب الز  آثران احرتام الرت  لك هم يف جدول واحد،والت عامل معهم وفق مهنج واحد،ذلكل أ

ات مدارسهم،من رواد لك  عرص،ويف لك  تيار:بْدءً  ا وجدوةل الن صوص حسب أ ولوية أ حصاهبا،وتوهج 

ومانيس العريب  احلديث عىل تنو ع مدارسه،وصول  ابلت يار الت قليدي  احملافظ القدمي، مرورا ابلت يار الر 

عر احلر   بٌعْيد احلرب العاملية الث انية،وشعر تكسري البنية مث  شعر  َـشعر الت فعيةل ــاإىل  حركة الش 

 
يرجُع  عبد هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان األموي الَعْرجي، شاعر الغزله(120-ه 40الّشاعر الَعْرِجي)  ( 201)    

وهو أحد   ويرجع لقُبُه إلى كوِنِه أقام بالَعرج وهو مكان في وديان الطائف، -رضي هللا عنه-نسُبه إلى عثمان بن عفان  
 . موي الذين اشتهروا بالغزلشعراء العصر األ

( وسجنه والي مكة محمد بن هشام في تهمة دم مولى لعبد هللا بن عمر، فلم يزل في السجن إلى أن مات سنة   202)
 . هـ120

 245، ص 1999،سنة  3المختار حسني، نظرية التناص، مجلة  عالمات،م(203)    



164 

 

ؤاي، وقصيدة الن رث مضن اجهتادات أ دونيس،وأ نيس  ين املنرصة وغريمه . جتديد الر  احلاج،وعز ادل 

أآخذين يف احلس بان امجلع بني الت نظري والت طبيق،فضال عن الاعتبارات اجلغرافية،والت وازانت 

قلميية،خالل مقاربة الن صوص.                وهللا ويل  الت فيق.  الإ
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