أبتثجحخدذرزسشصطظعغ
ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر
هـ و ي
إىلك ل م ن
األلف ف ق
صطظعغ
زسش
الياء
من
أبتثجحخدذر زس شصطظع
غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ
ر ز س ش ص ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و
زسشصطظ
يأبتثجحخدذر
الرابعب ت ث ج ح خ د
املستوىو ي أ
ع غ ف ق ك ل م ن هـ
ذ ر ز س ش ص ط ظ ع غ ف ق ّك ل م ن هـ
ة
الريادي
الرتبية
مدارس
ويأبتثجحخدذ ر زسشصط
األستاذ ي أ ب ت ث ج ح
إعدادهـ و
ظعغفقكلمن
خدذرزسشصط ظعغفقكلمن
البورينيش ص
مصطفى خ د ذ ر ز س
هـ و ي أ ب ت ث ج ح
ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج
حخدذرزسش صطظعغفقكلم
ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح
خدذرزسشصطظعغفقكلمن
هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ط

ّ
القضايا األدبية
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الىحدة الثالثة  :قضايا من الشعر يف العصر احلديث
التحرر الوطنيّة ؟
ما أسباب ظهور حركات ّ

العربي بعوامل سياسيّة وثقافيّة واجتماعيّة تركت آثارىا في األدب.
ٔ -تأثّر الوطن
ّ
التحرر الوطنيّة ؟
اذكر أشهر حركات ّ

ٔ -ثورة أحمد عرابي في مصر

ٕ -خضوع البالد العربيّة لالستعمار.

ٕ -الثورة العربيّة الكبرى  :التي كانت بداية النهضة العربيّة الحديثة

العربي ؟
ما أسباب النشاط الملحوظ للحركة الثقافيّة في الوطن
ّ

ٔ -االنفتاح على الحضارة الغربيّة
ٗ -التأثّر باآلداب العالميّة

ٖ -البعثات العلميّة إلى أوروبا

ٕ -زيادة حركة الترجمة
٘ -ظهور الصحافة

اذكر أبرز قضايا الشعر في العصر الحديث ؟
الكالسيكي  :مدرسة اإلحياء
ٔ -االتّجاه
ّ
ٖ -شعر الثورة العربيّة الكبرى

المهجري )
ويضم ( جماعة الديواف  ,جماعة أبولو  ,الشعر
نسي :
ّ
ّ
ٕ -االتّجاه الروما ّ
٘ -شعر المقاومة

ٗ -شعر التفعيلة

كل أنموذج )
كل ( اتّجاه ) /يحفظ الطالب أنموذجين من شعر التفعيلة (  ٛأسطر متتالية من ّ
مالحظة :يحفظ الطالب خمسة أبيات من ّ
أوال  :االجتاه الكالسيكي
عرؼ الكالسيكيّة ( مدرسة اإلحياء ) ؟
ّ

العربي القديم بالمحافظة على بنية القصيدة العربيّة واتّخاذىا
الحركة الشعريّة التي ظهرت أوائل العصر الحديث والتزـ شعراؤىا نهج الشعر
ّ
مثال يحتذى في أوزانها وقوافيها ومتانة أسلوبها وجزالة ألفاظها وجماؿ بنائها .
الكالسيكي ؟
اذكر الجيلين الذين يمثّلهما االتّجاه
ّ

ٔ -الجيل األوؿ  :محمود سامي البارودي ( وىو رائد االتجاه الكالسيكي )  ,احمد شوقي ,حافظ ابراىيم .
ٕ -الجيل الثاني  :معروؼ الرصافي  ,محمد الجواىري  ,عمر أبو ريشة
العربي القديم لدى مدرسة اإلحياء ؟
عدد مظاىر إحياء الشعر
ّ

العربي  ,مثل:
قوة أسلوبها وجماؿ معانيها والتزاـ عمود الشعر
ٔ -احتذاء نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة من حيث ّ
ّ
يقوؿ ( البارودي ) في رثاء زوجتو وىو في المنفى في جزيرة سيالف :
أيػػد المنػػوف قػػدح ػػت أي زناد

أمسيت بعدؾ عبرة لذوي األسى
قد أظلمت من ػ ػ ػػو العيوف كأنما

تالل ػ ػ ػػو ما جفت دموعي بعدما

وأطػػرت أيػ ػػة شػػعلة بفؤادي

كل مصيبة وح ػ ػ ػػداد
في يوـ ّ

كحػػل البك ػػاء جفونها بقتػ ػػاد

ذىب الردى بك يا ابنة االمجاد
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ىيه ػػات ما ترؾ الوفاء بعادي

ال تحسبيني ملت عنك مع الهوى

قد كدت أقضي حسػرة لو لم اكن
فعليك من قلب ػ ػ ػ ػػي التحية كلما

العربي ؟
عرؼ عمود الشعر
ّ
ّ

متوقعا لقياؾ يػ ػ ػ ػػوـ معادي

ناحػ ػػت مطوقة على األعواد

لو كاف ىذا الدىر يقبل فديػ ػ ػ ػ ػػة

بالنف ػ ػػس عنك لكنت أوؿ فاد

أو كاف يرىب صػ ػػولة من فاتك

لفعلت فعػػل الحارث بن عباد

المحافظة على بنية القصيدة العربيّة في أوزانها و قوافيها  ,ومتانة أسلوبها  ,وجزالة ألفاظها  ,وجماؿ بيانها .

ٕ -انتشار شعر المعارضات  :الذي يعد إحياء حقيقيا لعيوف الشعر القديم .

عرؼ المعارضات الشعريّة ؟
ّ

قصائد نسجها قائلوىا على نمط قصائد سابقة مشهورة تشترؾ معها في الوزف والقافية والموضوع العاـ وحرؼ الروي وحركتو

علّل  :يع ّد أحمد شوقي إماـ المعارضات الشعريّة في العصر الحديث ؟
صيري.
البحتري  ,ونونيّة ابن زيدوف  ,وداليّة
ألنّو عارض بائيّة أبي تماـ  ,وسينيّة
الحصري  ,و ىمزيّة البو ّ
ّ
ّ
اذكر مثاال على المعارضات الشعريّة ؟

مصورا ألم الغربة والمنفى :
ٔ -يقوؿ أحمد شوقي ّ
عارض نونيّة ابن زيدوف :
البارودي :
ٕ -يقوؿ
ّ

يا نائح الطلح أشػ ػػباه عوادينا

نشجى لواديك أـ نأسى لوادينا

أضحى التنائي بديال عن تدانينا

وناب عن طيب لقيانا تج ػػافينا

يمم دارة العلم
يا رائػ ػػد البرؽ ّ

حي بذي سلم
واحد الغماـ إلى ّ

أمػن تذكر جيراف بػذي سػ ػ ػػلم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدـ

البوصيري في مدح الرسوؿ :
عارض ميميّة
ّ

ٖ -التفاعل مع األحداث السياسيّة واالجتماعيّة :
** الشعر الوطني

أدى إلى ظهور أغراض شعريّة جديدة مثل :
مما ّ

** الدعوة الى التعليم ومواكبة النهضة الحديثة

اذكر مثاال على التفاعل مع األحداث السياسيّة واالجتماعيّة ؟

يقوؿ أحمد شوقي مادحا المعلّم ومشيدا بدوره في بناء الحضارة :

قػػم للمعلّم وفّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو التبجيال

كاد المعلّم أف يكوف رس ػ ػػوال

أجل من الذي
أعلمت أشرؼ أو ّ

يبني وينشئ أنفسػ ػ ػػا وعقوال

ف ػ ػػهو الذي يبني الطباع قويمة

وإذا المعلّم لم يكن عدال مشػ ػػى

وىو الذي يبني النفوس عدوال
روح العدالة في الشباب ضئيال
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فاق ػػم عليهم مأتما وعويػ ػ ػػال

واذا أصيب القوـ في أخالقػ ػػهم

فن المسرح ّي على يد ( أحمد شوقي ) مثل  :مصرع كليوباترا  ,مجنوف ليلى  ,عنترة ...
ٗ -تطويع الشعر
العربي لل ّ
ّ

الملحمي مثل  ( :اإللياذة االسالميّة ) لػ ػ ػ  :أحمد محرـ .
التاريخي
العربي للقصص
وتطويع الشعر
ّ
ّ
ّ

عرؼ اإللياذة االسالميّة ؟
ّ

صور فيها حياة
ملحمة من القصص
النبي  -عليو السالـ -نظمها في ثالثة آالؼ بيت ّ
التاريخي كتبها أحمد محرـ  ,تح ّدث بها عن سيرة ّ
ّ

زمني في عرض األحداث .
النبي منذ والدتو حتى وفاتو ملتزما التسلسل ال ّ
ّ
اذكر مثاال على مسرحية ( مجنوف ليلى )؟

أنت أججتي في الحشى

قيس  ( :مخاطبا ليلى )
( تظهر على قيس بوادر اإلغماء )

ثم تغشػ ػ ػ ػ ػػين جمرة
ّ

العج الشوؽ فاستعر
تأكل الجلد والش ػػعر

ليلى  :فداؾ أبي  ,قيس  ,ماذا دىاؾ ؟

تكلم  ,ابن قي ػ ػ ػ ػػس  ,ماذا تجد ؟

الكالسيكي ؟
ع ّدد الخصائص الفنيّة لالتّجاه
ّ

والروي وقوة المعاني وجزالة االلفاظ )
ٔ -يجاري الشعراء القدامى في تقاليد القصيدة العربيّة  ( :وحدة الوزف والقافية
ّ
والمسرحي )
والقصصي
الوطني
ٕ -يج ّدد في أغراضو الشعريّة  ( :الشعر
ّ
ّ
ّ
البارودي :
بيّن أوجو التشابو بين مطلع قصيدة محمود سامي
ّ

ضي :
ومطلع بائيّة الشريف الر ّ

ِ
ِ
ِ
ب
واي بِتَحناف األَغاريد يَطْ َر ُ
س َ

ٖ -تغلب على أشعاره النبرة الخطابيّة .

ِ
وغَْي ِ
ب
ري باللذات يَػلْهو َويػُ ْع َج ُ
َ َ

ِ
ِ ِ
ب
ُّب
الح ّْ
العال ما ُك ْن ُ
َول َْوال ُ
لغَْي ِر ُ
ت في ُ
العال منّي القال َو الت َ
ب أ َْرغَ ُ
َّجن ُ
والروي و الموضوع ( الطموح و الفخر بالنفس )
العروضي ( بحر الطويل ) والقافية
التشابو في الوزف
ّ
ّ

النص اآلتي  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليو :
اقرأ ّ

قاؿ أحمد شوقي بمناسبة افتتاح الجامعة المصرية في مطلع القرف العشرين :

ِ
ػالـ
تاج البالد  ,تحيَّةٌ و س ػ ػ ػ ُ
َ

يقاـ ؟
ت ركػ َػن ِ
العلم َ
أرأيْ َ
كيف ُ

العلم في ِ
سبل الحضارةِ والعُال
ُ
باني الممالِ ِ
ك حين تنشػد بانيًا
ػت ربوعُ ِ
العلم في الوادي
قام ػ ْ
فهما الحي ػػاةُ  ,وك ُّل دوِر ٍ
ثقافة

وصح ِ
األحالـ
ت
َّ
مصر َّ ,
ُ
ردتْك ُ
كيف ير ُاـ ؟
أرأيت االس ػ َ
ػتقالؿ َ
َ

ٍ
ٍ
زماـ
حاد لك ػ ػ ػ ّْ
ػل جماعة  ,و ُ
ِ
تضاـ
ومثابةُ األوطاف حي ػ ػ َػن ُ
ُّبوغ قياـُ ؟
فهػ ْػل للعبقريَِّة َو الن ِ

ْأو دوِر ٍ
األجساـ
تعليم ىػ ػ ػ َػي
ُ
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ٔ -ما الموضوع الذي تناولو أحمد شوقي ؟ التفاعل مع األحداث السياسيّة و االجتماعيّة ( العلم وأثره في الحياة ).
النص السابق على الخصائص الفنيّة اآلتية :
ٕ -مثّل من ّ

حاد لِ ُك ّْل ج َ ٍ
ف يراـ  ,تضاـ ٍ ,
ِ
ماـ )
ماعة َ ,وِز ُ
** اختيار األلفاظ من المعجم الشعري القديم ( تَحيَّةٌ َو َس ُ
َ
الـ َ ,ك ْي َ ُ
** النّبرة الخطابية  :مثل قولو :

يقاـ ؟
كن العِلم َ
أر َ
كيف ُ
أيت ر َ

كيف ير ُاـ ؟
أيت
َ
االستقالؿ َ
أر َ

ٖ -بين أثر العلم في الحياة كما يرى الشاعر .

يح ّقق االستقالؿ  ,ويبني الحضارة  ,وينهض بالممالك  ,وينقذ األوطاف إذا تعرضت للخطر.
ثانيا  :االتجاه الرومانسي
العربي ؟
الرومانسي في األدب
ما أسباب ظهور االتّجاه
ّ
ّ

العربي.
ٔ -التطورات السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة في العالم
ّ

ٕ -االنفتاح على اآلداب الغربيّة بطريقة مباشرة أو عن طريق الترجمة .
نسي ؟
ع ّدد الجماعات التي تمثل االتّجاه الروما ّ
ما المقصود بجماعة الديواف ؟

جماعة الديواف  ,جماعة أبولو  ,شعراء المهجر
مجاعة الديىان

حركة تجديديّة في الشعر العربي الحديث ظهرت في النصف األوؿ من القرف العشرين إثر صالت

فكريّة بين أعالمها  ( :الع ّقاد  /المازني  /عبد الرحمن شكري )

علّل  :تسمية جماعة الديواف بهذا االسم ؟

نسبة إلى كتاب ( الديواف في األدب والنقد ) الذي ألّفو ( العقاد و المازني ) ووضعا فيو

مبادئ الجماعة األدبيّة وآرائهم النقديّة في الشعر.
اذكر بعض المؤثرات الثقافيّة في شعر جماعة الديواف ؟

تأثّرت بالثقافة األدبيّة االنجليزيّة خاصة األدباء اإلنجليز الرومانسيّين مثل  (:شيلي  /ىازلت )
علّل  :ابتعاد جماعة الديواف عن شعر المناسبات والمجامالت ؟
وتأمالتها النفسيّة .
اىتموا بذاتية الشاعر الفرديّة وتجاربو العاطفيّة ّ
ألنّهم ّ
اذكر الدواوين الشعريّة التي تمثّل جماعة الديواف ؟

ٔ -ضوء الفجر  :عبدالرحمن شكري

ٕ -عابر سبيل  /ىدية الكرواف  :العقاد

ٖ -ديواف المازني

اذكر مالمح شعر جماعة الديواف ؟
ػأمالت فكريّة ونظرات فلسفيّة  ,فأكثر من الحديث من حقائق الكوف وأسرار الوجود
ٔ -التعبير عن النفس االنسانيّة وما يتّصل بها من ت ّ
وعالم المجهوؿ .
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يقوؿ ( عبدالرحمن شكري ) في قصيدة بعنواف ( إلى المجهوؿ ):
يحوطني منك بحر لسػ ػ ػػت أعرفو

أقضي حياتي بنفس لسػ ػػت أعرفها

ليس الطموح إلى المجهوؿ من سفو

ٕ -التفاعل مع موضوعات الطبيعة الحسيّة .

المغرد ؟
علّل  :خاطب العقاد طائر الكرواف ّ

ومهموٌ لسػت أدري ما أقاصيو
وحولِ َي الكوف لم تدرؾ مجاليو
ػمو إلى ح ّق بمكروه
وال الس ػ ػ ّ

ألنّو وجد نفسو فيو  ,فهو صوتو الذي يشدو بو  ,وضميره الذي يبوح بأسراره فهو

تاما وتبدو النزعة الذاتيّة جليّة بتوظيف ضمير المتكلّم  ,يقوؿ :
اتحادا ِّ
يتّحد بطائر الكرواف ً
أنا في جناحك حيث غاب مع الدجى
أنا في لسػ ػ ػػانك حيث أطلقو الهوى
أنا في ضميرؾ حيث باح فما أرى

استقر على الثرى جثماني
وإف ّ

مرحا وإف غلب السرور لساني
سرا بغيبتو ضمير زماني
ِّ

أنا منك في القلب الصغير مساجل

خفق الربيع بذلك الخفقاف

أنا منك في العين التي تهب الكرى

وتضن بالصحوات واألش ػػجاف

المازني :
تصويرا للمعاناة ) يقوؿ
ٖ -الحديث عن الشكوى واأللم واإلحساس بالضيق والسأـ (
ً
ّ
قد وجدت السهد أىدى لألسى

ووجدت النوـ أشػ ػػجى للحشى

شػ ػ ػ ّد ما يظلمنا الدىر  ,أفي

يقظة دنيا وأخرى في الكرى

ويل ىذا القلب من صرفهما

أمن وال السػهد حمى
ال الكرى ٌ

الردى إ ْف كاف ال منجى الردى

إنّػ ػػو للنفس غوث ونجا

ويتحرر من القافية متأثرين بالثقافة الرومانسيّة
فقد ظهر الشعر المرسل الذي يتقيّد بالوزف
ٗ -التجديد في األوزاف والقوافي :
ّ
التي تحطّم السدود التي تقف أماـ الشاعر في الصياغة واألوزاف والقوافي .
يقوؿ ( عبد الرحمن شكري ) في قصيدة( :كلمات العواطف ) :
خليلي واإلخاء الى جفاء

إذا لم يغذه الشوؽ الصحيح

يقولوف الصحاب ثمار صػػدؽ

وقد نبلو المرارة في الثمار

شكوت الى الزماف بني إخائي

فجاء بك الزماف كما أريد

٘ -المحافظة على ( الوحدة العضويّة ) في القصيدة :
يقوؿ ( العقاد ) في قصيدة ( آه من التراب ) في رثاء األديبة ( مي زيادة )
أين في المحفل ( مي) يا صحاب

عودتنا ىا ىنا فصل الخطاب
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اذكر الخصائص الفنيّة لشعر جماعة الديواف ؟

ٔ -التجديد في المعاني الشعريّة  :التركيز على الذات والهياـ في الطبيعة ومعالجة الموضوعات النفسيّة واالنصراؼ عن شعر المناسبات
مثل :مخاطبة العقاد طائر الكرواف

ٕ -تحقيق الوحدة العضوية للقصيدة

فلسفي  ,مثل قصيدة ( إلى المجهوؿ )
الفكري ال
ٖ -يطغى على مضامينو الجانب
ّ
ّ

ضح المقصود بكل من :
وّ

العربي .
يتحرر من القافية  ,ويعد من مظاىر التجديد في الشعر
الشعر المرسل  :الشعر الذي يتقيّد بالوزف و ّ
ّ

كل بيت بما قبلو وبما بعده  ,ويلزـ ذلك وحدة الموضوع  ,و وحدة المشاعر ,
الوحدة العضوية  :جعل القصيدة جس ًدا واح ًدا  ,حيث يلتحم ّ

لكل عضو وظيفتو .
الحي ّ ,
وبذلك تكوف القصيدة كالكائن ّ

علّل ما يأتي :

الفني في الشعر
دعوة جماعة الديواف إلى تو ّخي الصدؽ ّ

ألف الشعر لديهم تعبير صادؽ عن وجداف الشاعر وتجاربو العاطفية و تأمالتو النفسية  ,لذا ىاجموا شعر المناسبات الذي كاف سائ ًدا آنذاؾ ,

واىتموا بذاتيّة الشاعر الفرديّة .

العربي .
ميل جماعة الديواف إلى التجديد في الشعر
ّ

شاعر الحريّة
كل السدود التي تقف أماـ الشاعر في الصياغة و األوزاف والقوافي  ,كي يتاح لل ّ
بسبب التأثّر بالثقافة الرومانسيّة التي تحطّم ّ
الكاملة في التعبير عن تجربتو الذاتيّة.
يغلب على شعر جماعة الديواف العمق و الغموض .
الفلسفي  ,ويعالج األمور النفسيّة .
الفكري
ألنّو يطغى على مضامينو الجانب
ّ
ّ

لعربي ).
وازف بين جماعة الديواف واالتّجاه المحافظ من حيث  ( :اللغة  /المؤثّرات الخارجيّة  /االلتزاـ بعمود الشعر ا ّ
** جماعة الديواف :

اللغة  :تستخدـ لغة العصر السهلة الواضحة و تبتعد عن األلفاظ الجزلة .
المؤثرات الخارجيّة  :تأثرت بالثقافة االنجليزيّة خاصة األدباء اإلنجليز الرومانسيّين مثل  (:شيلي  ,ىازلت )
العربي  :التجديد باألوزاف و القوافي  ,وظهور الشعر المرسل الذي يتقيد بالوزف ويتحرر من القافية .
االلتزاـ بعمود الشعر
ّ

** االتجاه المحافظ :

الشعري القديم .
اللغة  :يختار األلفاظ والمفردات من المعجم
ّ

المؤثرات الخارجية  :السير على نهج الشعراء القدامى في بناء القصيدة  ,ومعارضة بعض القصائد القديمة .
والروي ).
العربي ( وحدة الوزف والقافية
االلتزاـ بعمود الشعر العربي  :يلتزـ بعمود الشعر
ّ
ّ
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يقوؿ عبّاس العقاد :

من ِ
نسل الحياة و إنّما
والعقل ْ
ُ

وىي صغيرةٌ تتزيَّ ُن
ق ْد َ
شاب َ
يصاحب نفس ػ ػػوُ و َّ
يلق ُن
لب
ُّ
ُ

ّْ
فل تصحبوُ الحياةُ ومالوُ
والط ُ
كالز ِ
َّ
يقودنا
إف
العواطف ّْ
َ
ماـ ُ

الفلسفي على المضموف ؟
الفكري
النص على طغياف الجانب
أ  .مثّل من ّ
ّ
ّ

األعين
ػل ال تراهُ
ُ
منها دليػ ػ ػ ٌ

" العقل من نسل الحياة "  ,وقولة " دليل ال تراه األعين "

مجاعة أبىلى
عرؼ جماعة أبولو ؟
ّ

العربي  ,وسميت بهذا االسم نسبة الى إلو الموسيقى والشعر عند
نسي في العالم
ىي مدرسة أدبيّة حديثة ّ
ّ
ضمت بعض شعراء االتّجاه الروما ّ
اإلغريق .

اذكر العوامل التي أسهمت في نشأة (جماعة أبولو) ؟
ٔ -الجدؿ الذي اشت ّد بين االتّجاه المحافظ وجماعة الديواف .
ٖ -زيادة االنفتاح على اآلداب الغربيّة .

الشعري لجماعة الديواف .
ٕ -تراجع اإلنتاج
ّ
ٗ -التأثّر بأدب المهجر .

مؤسس جماعة أبولو مع ذكر أشهر روادىا ومؤلّفاتهم ؟
من ّ

المالح التائو)
مؤسسها  :أحمد زكي أبو شادي  ( :الشفق الباكي )  /ابراىيم ناجي  ( :وراء الغماـ )  /علي محمود طو ّ ( :
ّ

أبو القاسم الشابّي  ( :أغاني الحياة )  /محمود حسن اسماعيل  ( :تائهوف )

وروبي الحديث؟
علّل  :بعثت جماعة أبولو ِّ
جوا شعريِّا جدي ًدا يمزج بين الشعر القديم واألدب األ ّ
ٔ -دعوا إلى الوحدة العضويّة في القصيدة

ٕ -ابتعدوا عن شعر المجامالت والمناسبات ويعود السبب إلى :أ ّف الشعر عندىم تجربة

فكري .
وتأمل
ذاتيّة تنبع من األعماؽ فدعوا إلى طرؽ موضوعات جديدة وأشياء بسيطة مألوفة بروح إنسانية ّ
ّ
ٖ -لم يدخلوا في معارؾ جدليّة مع شعراء االتّجاىات الشعريّة األخرى ويعود السبب إلى :

نظروا إليها نظرة احتراـ وتقدير  /اختاروا أحمد شوقي رئيسا لجماعتهم تكريما لو  /استكتبوا العقاد في مجلتهم
اذكر الموضوعات الشعريّة لجماعة أبولو ؟

ٔ -االنغماس في الطبيعة والتعلّق بجمالها وتشخيصها ومناجاتها فهي المالذ اآلمن لبث مشاعرىم تشاركهم أحاسيسهم فاكثروا من الصور
الشعريّة  ,يقوؿ علي محمود طو  :أفق األرض لم يزؿ في حواشيو
وعلى شػ ػ ػ ػػاطئ الغدير ورود

س ػ ػ ػػدى حائر بالحاف طير

أغمضت عينها لمطلع فجػػر

وسرى الماء ىادئ في حوافيو

يغني ما بين ش ػػوكا وصخر

كأ ّف الوجود بحر من النور

على أفقو المالئ ػ ػ ػػك تسري

وكأ ّف النجوـ تسبح فيو

قبالت ىػفػّت بحالم ثغ ػ ػ ػ ػػر
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بالحب والحديث عن المرأة وعالقة العاشق بالمعشوؽ والشعور باأللم والحرماف والغربة إذا غاب الحبيب  ,يقوؿ ( ابراىيم
ٕ -االىتماـ
ّ
ناجي ) في قصيدة ( الغريب ):

يا قاس ػ ػ ػػي القلب كيف تبتعد

إنّػ ػػي غريب الفؤاد منفرد

إف خانني اليوـ فيك قلػت غدا

وأين مني ومن لقاؾ غ ػػد

ملء ضلوعي لظى وأعجب ػػو

إنّػػي بهػ ػػذا الهيب ابترد

يا تاركي حيث كاف مجلسػ ػػنا

وحيث غنػػاؾ قلبي الغرد
فليس لي في زحامهم أحد

إنّي غريب تعاؿ يا س ػ ػ ػػكني

ٖ -االستمتاع بحياة الريف وبساطتها وطيبة أىلها والحديث عن الرعاة والدعوة إلى االنصراؼ عن حياة المدينة
( أبو القاسم الشابّي ) في قصيدة ( من أغاني الرعاة ) يمزج بين عناصر اللوف والصوت والرائحة والحركة ويوظف األلفاظ الموحية ويضفي

دالالت أخرى  ,فػ ػ ػ( الضباب عنده مستنير بما يتناسب مع جو القصيدة ):
فأفػيػقػي يا خػػرافػ ػ ػػي

واتبعيني يا شػ ػ ػ ػػياىي

واملئ ػ ػػي الوادي ثغاء

وىلمي يا ش ػ ػ ػ ػ ػػياه
ّ

بين أسػراب الطي ػػور

ومػ ػػرحا وحب ػ ػ ػػور

واسمعي ىمس السواقي

وانشقي عطر الزىور

وانظري الوادي يغشيو

الضباب المس ػ ػ ػػتنير

ٗ -الحنين والشوؽ الى الوطن والذكريات الجميلة  ,يقوؿ ( أحمد زكي ) في قصيدة  (:المناجاة ) وىو في أمريكا مشتاؽ الى وطنو :
فلما اغرورقت عيني
طرفت ّ

خمس من السنوات قد ذىبت
ػس شعور مغترب
من ذا يحػ ّ

وصحت صحوت للوعة البين

بأعػ ّػز ما سػ ػ ػ ػ ػػميتو وطني

غير الربيع بدمعػ ػ ػ ػػو الهتن

اذكر الخصائص الفنيّة لشعر جماعة أبولو ؟

ٔ -يميل إلى التشخيص والتجسيم باستخداـ الصور الشعريّة  ,كقوؿ علي محمود طو :
وعلى شاطئ الغدير ورود

أغمضت عينها لمطلع فجر

ٕ -يستخدـ األلفاظ الموحية فتنتقل األلفاظ البسيطة المألوفة الى معاف بعيدة  ,مثل :
** قوؿ ابراىيم ناجي كيف أنّو ابترد بالهيب :
ملء ضلوعي لظى وأعجبو

إنّي به ػ ػػذا الهيب ابترد

** وظّف أبو القاسم الشابّي الضباب فجعلو مستنيرا :
وانظري الوادي يغشػ ػ ػ ػػيو

الضباب المسػ ػ ػ ػ ػ ػػتنير

يهتم بالتجربة الشعريّة فالقصيدة تنبع من أعماؽ الشعر  ,كما في قصيدة ( الغريب ) ل ػ ػ ( ابراىيم ناجي ).
ّٖ -
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علّل :أكثرت جماعة أبولو من شعر مناجاة الطبيعة .
التقليدي.
ألنّها مالذىم اآلمن الذي بثوا إليو مشاعرىم  ,وجعلوىا تشاركهم أحاسيسهم  ,وابتعدوا عن وصفها
ّ
استنتج أوجو الشبو وأوجو االختالؼ بين جماعة الديواف و جماعة أبولو من حيث ( الموضوع ) ؟

الغربي .
التشابو  :االىتماـ بالطبيعة ومناجاتها  /االبتعاد عن شعر المناسبات  /التأثّر باألدب
ّ

الفلسفي  ,والنفس اإلنسانيّة  ,والوحدة العضويّة
الفكري
االختالؼ  :جماعة الديواف  :يهتموف بالجانب
ّ
ّ
جماعة أبولو  :يهتموف بحياة الريف وبساطتها  ,والحديث عن الحب و المعاناة  ,والحنين إلى الوطن والذكريات الجميلة .
ثم أجب عن األسئلة التي تليو :
اقرأ ّ
النص اآلتي للشاعر أبي القاسم الشابّي ّ ,
سوؼ أتلو على الطُّيوِر أناشي
َ

فهي تدري معنى الحياةِ وتدري

ِ
بأشواؽ نفسي
دي وأفضي لها

َّ
أف مج َد الن ِ
ػس
ُّفوس يقظةُ ِح ػ ػ ّْ
ِو ُّ
حفرًة رمػػسي
س ُ
تخط ال ُّ
يوؿ ّ
َّسيم فوقي بهمػ ػ ػ ٍ
ػس
ويشدو الن ُ

الصنوبر النّاض ِر الجل
تحت ُّ
َّ
ثم ُ

يور تلغو على قبػري
ُّ
ونظل الطُّ ُ

ٔ -ما الموضوع الذي تناولتو القصيدة السابقة ؟

االنغماس في الطبيعة  ,والتعلق بجمالها  ,وتشخيصها ومناجاتها .

ٕ -مثّل من القصيدة السابقة على الخصائص الفنيّة اآلتية :
** التشخيص و التجسيم :

َّسيم  ,فهي تدري معنى الحياة .
تظَّ ُّل الطُّ ُ
يور َ ,ويَ ْشدو الن ُ

** استخداـ األلفاظ الموحية  :أتلو  ,تغلو بهمس .

** التعبير بالصورة الشعريّة  :منظر الطيور التي تشدو  ,و أشجار الصنوبر الجميلة  ,والسيوؿ ,وىبات النسيم .
شعر ادلهجر
عرؼ شعر المهجر؟
ّ

كونوا
ىو الشعر الذي نظمو الشعراء العرب الذين ىاجروا من بالد الشاـ الى أمريكا الشماليّة وأمريكا الجنوبيّة في أواخر القرف التاسع عشر و ّ

روابط أدبيّة وأصدروا صحفا ومجالت أدبية تهتم بشؤنهم.
علّل  :ىجرة العائالت العربيّة الى األمريكيتين ؟

العربي بالظروؼ السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة
ٔ -تأثّر العالم
ّ

ٕ -شهدت البالد العربيّة فتنا داخليّة وحروبًا أىليّة .

المجالت الثقافيّة ؟ للحفاظ على ىويتها ولغتها
علّل  :تأسيس شعراء المهجر الروابط األدبيّة وإصدار
ّ
أسسهما شعراء المهجر ؟
اذكر الرابطتين األدبيّتين اللتين ّ
الشمالي :
ٔ -الرابطة القلميّة في المهجر
ّ

أسست في نيويورؾ سنة ( ٕٓ ) ٜٔوترأسها جبراف خليل جبراف صاحب ديواف ( المواكب ) .
ّ
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اذكر أشهر دواوين الرابطة القلميّة ؟
( الجداوؿ )  :إيليا ابو ماضي ( /ىمس الجفوف ) :ميخائيل نعيمة  ( /االرواح الحائرة )  :نسيب عريضة
العربي ؟
العربي الحديث في المهجر والعالم
تطور حركة الشعر
ما األمر الذي ّ
أدى إلى ّ
ّ
ّ
بروز عناصر التجديد في الرؤية واللغة واإليقاع .

الجنوبي :
ٕ -العصبة األندلسيّة في المهجر
ّ

لكل زىرة عبير )
أسست في البرازيل سنو ( ٕٖ ) ٜٔوترأسها الشاعر
ّ
ّ
القروي ( رشيد خوري ) صاحب ديواف ( ّ
اذكر رواد العصبة األندلسيّة ؟

فوزي المعلوؼ  ,إلياس فرحات

ما العوامل التي أثّرت في الشعراء المهجريّين ؟

ٔ -أجواء الحريّة واالنفتاح في البالد الجديدة

ٕ -االختالط بالسكاف األصلييّن والتأثّر باألدب األمريكي .

ٖ -االكتواء بنار الغربة والبعد عنو األىل واألوطاف.

ع ّدد موضوعات شعر المهجر ؟
ٔ -الحنين الى الوطن :
عبّر الشعراء عن حنينهم إلى أوطانهم وحسرتهم على فراؽ أىلهم بمشاعر صادقة وألفاظ بسيطة رقيقة
وإذا ما ذكرت األىل فيو فأنّني
أعلّل نفسي إف يئس ػ ػػت بعودة

يقوؿ رشيد أيوب :

لدى ذكرىم استمطر الدمع منصبا
ولكنّ ػ ػ ػ ػ ػػها األياـ تبػ ػِّػا لها تبّػا

ٕ -التفاؤؿ واألمل :
دعا الشعراء إلى التفاؤؿ والنظر إلى الحياة بإيجابيّة فاإلنساف ينغّص عيشو بيده  ,فإذا كانت نفسو جميلة يرى الحياة جميلة وإذا كانت نفسو
يقوؿ (ميخائيل نعيمة ) :

مريضة يرى الحياة ثقيلة ,

إذا س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػماؤؾ يوما تحجبت بالغيوـ

أغمض جفونك تبصر خلف الغيوـ نج ػػوـ
واألرض حولك أما توش ػ ػ ػ ػػحت بالثلوج

أغمض جفونك تبصر تحػت الثلوج مروج
التعصب فنجدىم يشاركوف بعضهم في المناسبات :
ٖ -التسامح والتعايش  :عاش العرب في المهجر حياة تقوـ على التعايش والتسامح ونبذ
ّ
** يقوؿ إلياس فرحات مفتخرا باإلسالـ :
سػ ػػالـ على االسالـ أياـ مجده

طويل عريض يعمر األرض والسما

فكانت لها الدنيا وكاف لها العلى

وكاف بن ػ ػ ػ ػػوىا في الدياجير أنجما

نما فنمت في ظلّو خير أ ّم ػ ػ ػػة

أع ّدت لنصر الح ّق سػ ػ ػػيفا ومرقما

ّ
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النبوي :
** يقوؿ رشيد سليم الخوري في ذكرى المولد
ّ

النبوي
عيد البريّة عيد المػ ػػولد
ّ
النبي ابن عبداهلل من طلعت
عيد ّ

فاف ذكرتم رس ػ ػػوؿ اهلل تكرمة
ٗ -النزعة اإلنسانيّة :

دوي
في المشرقين لو والمغربين ّ
العلوي
ش ػػمس الهداية من قرآنو
ّ

القروي
فبلّغوه س ػ ػ ػػالـ الشاعر
ّ

نساني ولو رسالة سامية ينقلها الناس بلغة سهلة واضحة تدعو إلى القيم العليا :
رأى شعراء المهجر أف الشعر تعبير عن موقف إ ّ
والحب ) فيقوؿ نسيب عريضة في قصيدة ( يا أخي ) داعيا إلى الح ّق واألمل :
( الح ّق والخير والجماؿ والحريّة والعدؿ
ّ
فلنسػر أعزلين إ ّال من الح ّق
وإذا اشػ ػػدت الذئاب عواء

سػ ػ ػػالحا والفكر ٍ
حاد وقائد
فلنقابل عوائها بالن ػ ػ ػشػ ػػائد

وإذا احلو لك الظالـ اضأنا

مشعل القلب مثل نار المواقد

والشر ) ,ووظّفوا الرمز لتعبير عن القيم السلبيّة كما في قصيدة ( التينة الحمقاء )
وقد كرىوا القيم السلبيّة  :مثل ( الظلم واألنانيّة والبخل
ّ
األناني :
إليليا أبو ماضي رمزا لإلنساف
ّ

وظلّت التينة الحمق ػ ػػاء ع ػػاري ػػة

كأنّها وتد في األرض أو حجر

ولم يطق صاحب البسػػتاف رؤيتها

فاجتثها فهوت في النار تستعر

من ليس يسخو بما تسخو الحياة بو

فإنّو أحمػ ػػق بالحرص ينتحر

٘ -االتّجاه إلى الطبيعة :
جسدوىا وجعلوىا تشاركهم
اتّجو شعراء المهجر اتّجاه شعراء الرومانسيّة إلى الطبيعة ّ
يتأملونها ويندمجوف فيها ويضفوف عليها الحياة حتى ّ

المتجمد ) حيث يرى في النهر رمزا لقلبو
ىمومهم  ,ومالوا إلى التشخيص والتجسيم والنظرة التأمليّة  ,يقوؿ ميخائل نعيمة في قصيدة ( النهر
ّ
تحرر الشاعر من ( القافية ) :
الذي جمدت أمانيو  ,وقد ّ

يا نهر ىل نضبت مياىك فانقطعػػت عن الخرير
أـ قد ىرمت وخار عزمك فانثنيت عن المس ػػير
باألم ػ ػ ػ ػػس كنت مرنّما بين الحدائق والزىور

تتلو على الدنيا وما فيها أحاديث الدىػ ػ ػ ػ ػ ػػور

باألمس كنت تسير ال تغشى الموانع في الطريق
واليوـ قد ىبطت عليك سػ ػ ػ ػػكينة اللحد العميق
قد كاف لي يا نػ ػ ػػهر قلب ضاحك مثل المروج
حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػر كقلبك فيو أىواء وآماؿ تموج

يا ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهر ذا قلبي أراه كما أراؾ مكبّال
والفرؽ أنّك س ػ ػػوؼ تنشط من عقالك وىػػو ال
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 -ٙالدعوة إلى القوميّة العربيّة :

العربي الخالد والمصير المشترؾ  ,يقوؿ أبو الفضل الوليد داعيا
العربي وتنادي بإقامة الدولة العربيّة التي تؤمن بالتراث
تمجد اللساف
القوميّة ّ
ّ
ّ
إلى الوحدة العربيّة :

فأعظم وأكرـ باتحاد ونسبة
وما ىي إ ّال أ ّمة عربيّة

إلى دولة تمت ّد في الشرؽ والغرب
دما ولس ػ ػػانًا ليس تفصل بالترب
ً

اذكر الخصائص الفنيّة لشعر المهجر ؟

ناني .
ٔ -يوظف الرمز للتعبير عن المعاني التأملية واالنسانية  :رأى إيليا أبو ماضي بػ ػ (التينة الحمقاء) رمزا لإلنساف األ ّ

ٕ -يميل إلى التجديد في الموضوعات والتركيز على القيم اإلنسانيّة كالتسامح والتعايش مثل :إلياس فرحات ورشيد الخوري .
المتجمد ) لػ ػ ػ ( ميخائيل نعيمة ) .
والتحرر من القافية مثل :قصيدة ( النهر
ٖ -ينظم على األوزاف القصيرة والمجزوءة
ّ
ّ

علّل ما يأتي :

ٔ -من أبرز موضوعات شعر المهجر الحنين إلى الوطن .

عبّر شعراء المهجر عما يختلج في نفوسهم من حنين وشوؽ إلى أوطانهم ,

وحسرتهم على فراؽ أىلهم وأوطانهم بمشاعر صادقة وألفاظ بسيطة رقيقة .
ٕ -ساد التسامح و التعايش بين المهجريّين .

طبيعة حياة المهجريّين التي تقوـ على التعايش  ,واالحتراـ المتبادؿ  ,والتسامح ونبذ

التعصب  ,فنجدىم يشاركوف بعضهم بعضا في مناسباتهم االجتماعيّة والدينيّة .
ّ

ٖ -عبّر شعراء المهجر عن القيم اإلنسانيّة في شعرىم .
إلى الناس بلغة سهلة واضحة  ,تدعو إلى القيم العليا .

ٗ -غلب على شعر المهجر الصدؽ و السالسة و الوضوح .

إنساني  ,ولو رسالة سامية ينقلها الشاعر
أل ّف الشعر عندىم تعبير عن موقف
ّ
بسبب أجواء الحريّة و االنفتاح في البالد الجديدة  ,واالختالط بالسكاف

سلسا رقي ًقا صادقًا  ,ولغتهم سهلة واضحة .
األصليّين والتأثّر باألدب
األمريكي  ,فجاء شعرىم ً
ّ

وازف بين شعر المهجر و جماعة أبولو من حيث ( :اللغة  ,االتّجاه إلى الطبيعة  ,التجديد في الشعر )

شعر المهجر
اللغة  :استخدموا اللغة السهلة الواضحة  ,وابتعدوا عن األلفاظ الجزلة .
االتجاه إلى الطبيعة  :اتّجهوا إلى الطبيعة يتأملونها  ,ويندمجوف فيها  ,ويضفوف عليها الحياة حتى جسدوىا وجعلوىا تشاركهم ىمومهم  ,ومالوا
إلى التشخيص و التجسيم والنظرة التأملية .

ينوع في القافية .
التجديد في الشعر  :يميل إلى التجديد في الموضوعات والتركز على القيم اإلنسانية كالتسامح والتعايش والتعاوف ّ ,
جماعة أبولو

اللغة  :لغتهم سهلة واضحة واستخدموا األلفاظ الموحية .
االتجاه إلى الطبيعة  :االنغماس في الطبيعة والتعلّق بجمالها  ,وتشخيصها ومناجاتها  ,فهي مالذىم اآلمن الذي بثّوا إليو مشاعرىم  ,وجعلوىا
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تشاركهم أحاسيسهم .
األوروبي الحديث  ,فدعوا إلى الوحدة العضويّة ,
العربي القديم واألدب
جوا شعريّا جدي ًدا يمزج بين تراث الشعر
التجديد في الشعر  :بعثت ِّ
ّ
ّ

فكري.
وتأمل
وابتعدوا عن شعر المجامالت والمناسبات  ,ودعوا إلى طرؽ موضوعات جديدة  ,وتناولوا األشياء البسيطة المألوفة بروح إنسانيّة ّ
ّ
كل بيت مما يأتي :
استنتج الموضوع الذي يمثّلو ّ

أنت فرق ْد
ما أنا فحمػ ػةٌ وال َ
ِ
إماـ
لألعارب
وى ِو
أجمعين ُ
َ

بوجهك عنّي
تمل
َ
يقوؿ إيليا أبو ماضي  :يا أخي ال ْ
ّل البريِّة كلّها
يقوؿ محبوب الخوري  :و ّ
محم ٌد بط ُ
يقوؿ نعمة الحاج َّ :
بوع و أىلها
رت
ىاتيك ُّ
َ
تذك ُ
الر َ

الربوع الز ِ
واىيا
ويا حبّذا َ
تلك ُّ ُ ّ

ِ
باإلجماؿ
فقلوبنا للع ػ ػ ػ ّػرب

ػاـ ديارنا
يقوؿ إلياس فرحات  :إنّا و إ ّف تكن الش ػ ػ ُ

النزعة اإلنسانيّة .
الديني .
التسامح
ّ

الحنين إلى الوطن .
الدعوة إلى القوميّة العربيّة .

ثم أجب عن األسئلة :
اقرأ اآلتي من قصيدة ( ابتهاالت ) لميخائيل نعيمة ّ ,

ِ
ّهم قلبي واحةً
واجعل الل َّ
القريب
تسقي
ْ

رسها
ماؤىا اإليما ُف ّ ,أما ّع ُ

ريب
و الغَ ْ

والحب َّ َّ
ويل
ب
ُّ
السح ُّ
فالرجا ّو ُ
ّ
والص ُبر الط ْ
الجميل
ػلم
فالوفا و ّْ
ْ
الصد ُؽ و الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

شمسها
جوىا
ُّ
ُ
اإلخالص ّأما ُ

البقاء
في صحاري
ّ
الشك يستجلي ْ

اح فكري عبثَّا
فإذا ما ر َ

م ػ ػ ػ ػ َّػر منهوكا بقلبي فجثا

بيّن الموضوع الذي تح ّدث عنو الشاعر :
النص السابق على ما يأتي :
مثّل من ّ

** التركيز على القيم اإلنسانية :
** التحرر من القافية الموحدة :

النزعة اإلنسانيّة .

الرجاء
يمتص من قلبي
تائبًا
ُّ
ْ

الحب واإلخالص والصدؽ والوفاء والصبر والرجاء .
ّ

حرفي الهمزة والالـ .
ّنوع الشاعر في القافية والروي فقد استخدـ ّ
ثالثا :شعر الثىرة العربية الكربي

متى انطلقت الثورة العربية الكبرى وبقيادة من ؟
علّل  :سبب انطالؽ الثورة العربية الكبرى ؟

عاـ (  ) ٜٔٔٙبقيادة الشريف الحسين بن علي .
استجابة طبيعية لظاىرة التحدي التي فرضتها السيطرة العثمانية على الوطن العربي حين

حاوؿ العثمانيوف تغريب العرب عن ثقافتهم وحضارتهم وتراثهم وتتريك لغتهم .
عدد أبرز شعراء الثورة العربية الكبرى ؟

الجواىري .
العدناني  ,محمد مهدي
فؤاد الخطيب  ,جميل العظم  ,إلياس فرحات  ,محمد
ّ
ّ
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اذكر موضوعات شعر الثورة العربية الكبرى ؟
ٔ -االعتزاز بالقومية العربيّة :

يقوؿ الشاعر جميل العظم :
لقد دالت األياـ وانقلب الدىر

فقػ ػػل لبني جنكيز قد قضي األمر

أولئك قومي بارؾ اللػو فيهم

أباىي الورى فخرا بهم ولي الفخر

وقد عاد أمر المسلمين ألىلو
ما العوامل المشتركة التي تجمع الشعوب العربيّة ؟

وىل أىلو إ ّال كنانة والنضر

اللغة  /الثقافة  /التاريخ

ٕ -االستياء من سياسة العثمانيّين ووصف ظلمهم :
** يقوؿ الشعر الفلسطيني محمد العدناني :
ظن العػ ػػدى أنّنا نعنو لظلمهم

ػس بما للنير من ألم
وال نحػ ػ ػ ّ

وما دروا أف برؽ المزف يتبعو

بعد ابتسامتو قصف من الرجم

وإف بس ػ ػػمتنا فيها رضى بهم

وما تحلّوا بو من رائع الش ػػيم

** يصف ( جميل الزىاوي ) إعداـ جماؿ باشا السفاح أحرار العرب :
كل عود صػ ػػاحب وخليل
على ّ

كػػأ ّف وجوه القوـ فوؽ جذوعهم

ػل بيت رنّة وعويل
وفي كػ ػ ػ ّ

نجوـ سػػماء في الصباح أفوؿ

ٖ -مدح الشريف الحسين وأبنائو وتأكيد أحقيتهم في الملك :
** قاؿ فؤاد الخطيب قصيدتو المشهورة ( تحية النهضة ) بين يدي الشريف الحسين بعد إعالف الثورة مباشرة فكانت سببا في منحو لقب :
( شاعر الثورة العربية الكبرى  ,وشاعر النهضة العربية ) :
حي الشريف وحي البيت والحرما

وانهض فمثلك يرعى العػهد والذمما

يا صاحب الهمة الش ػػماء أنت لها

إف كاف غيرؾ يرضى األين والسأما

النبي وأنت اليوـ وارثػ ػ ػػهم
يا بن ّ

قد عاد متّص ػ ػػال ما كاف منفصػػال

إيو بني العرب األح ػ ػػرار إف لكم

ائري ( عبداهلل بافقيو ) األمير عبداهلل األ ّوؿ :
** ّ
يمجد الشاعر الجز ّ
أيا من للعالء سػ ػػعى وجدا

فديتك فارس الهيجا بروحي

إلى علياؾ عبدالل ػ ػ ػػو إنّي
شرفت بمدحك السامي ألنّي

طل على األكواف مبت ػ ػ ػػسما
ً
فجرا أ ّ

ومن سػ ػػاد األناـ أبًا وج ّدا

ومثلك في البريّة مػػن يفدا

نظمت من المدائح فيك عقدا
رقيت عال ونلت بذاؾ مجدا

اللبناني ( مصطفى الغاليني ) في مبايعة الشريف الحسين وتأكيد أحقيّتو في الملك :
** يقوؿ الشاعر
ّ
أنت اإلماـ بح ّق الشرع ال الغلب
يا أيّها المػ ػػلك الميموف طالعػ ػػو
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لك الخالف ػػة فما في أمرىا ريب

العدو ورغم األحمق الشغب
رغم ّ

فامدد نبايعك يا بن األكرمين يدا

تفيض خيرا على اإلسالـ والعرب

أبا المل ػ ػػوؾ اليك العرب ناظرة
ٗ -وصف تجاوب األ ّمة العربيّة مع الثورة :

صب القلب ملتهب
بطرؼ ولهاف ّ

يقوؿ فؤاد الخطيب :
ػص بالوراد
ريّا الرحاب تغػ ّ

لمن المضارب في ظالؿ الوادي

نفػرت من األغوار واألنجاد

الػل ػ ػ ػ ػػو أكبر تلك أ ّمة يعرض

والبيض متلػػعة من األغماد

طوت المراحل واألس ػػنّة شرع

تدؾ البغي مشية واثق
ومش ػػت ّ

بالل ػ ػ ػػو والتاريخ واألجداد

كل كريهة
وثبت بهم في نق ػ ػػع ّ

ىمم الغزاة وعف ػ ػّ ػػة الزىاد

تطوع كهلػ ػػهم وغالمهم
عرب ّ
علّل  :أطلق على الثورة العربيّة ؟

للموت غير مسػ ػ ػ ّخر بقياد

كل العرب الكبير والصغير.
ىي ليست مقصورة على قطر دوف آخر فقد شارؾ فيها ّ
والتحرر والقضاء على الطغياف.
لما أملوه في الوحدة
ّ

علّل  :تجاوبت األ ّمة العربيّة مع الثورة من شتى األقطار ؟

٘ -رثاء الشريف الحسين بن علي  :يقوؿ أحمد شوقي :
لك في األرض والسػػماء مآتم

قاـ فيها أبو المالئك ىاش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم

تلك بغداد في الدموع وعم ػػا

ف وراء الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواد واشاـ واجم

آباءؾ الزىر ىل من الموت عاصم

يا أبا العلية البهاليل س ػ ػ ػ ػ ػػل

ف سػ ػ ػ ػ ػػكوب العيوف باكي الحمائم

واشتركنا فمصر عبرى ولبنا
علّل  :كاف لوفاة الشريف الحسين أثر كبير في وجداف الشعراء ؟
٘ -التغنّي بذكرى الثورة العربيّة الكبرى :

علّل  :تميّز عاـ (  )ٕٓٔٙعن األعواـ األخرى ؟

لما لو من مكانة دينيّة وقوميّة.

إذ احتفلت المملكة بمرور مئة عاـ على انطالقة الثورة العربية الكبرى  ,وفي ىذه

المناسبة نظم الشاعر( حيدر محمود ) قصيدتو بعنواف ( سيد الشهداء ):
والشريف الحسين يشرؽ شمسا

في عيوف األبناء واألحفاد

ىػػي أ ّـ الرايات أعطت وتعطي

حر شػ ػ ػػهادة الميالد
كل ّ
ّ

وعلى خفقها اسػ ػػتفاقت شعوب

من ظالـ القيود واألصفاد

جمرىا وح ػػده الذي يوقد الجمر

كل النيراف محض رمػاد
و ّ

كل العرب ؟
ما الذي ّ
يدؿ على أنّها ثورة ل ّ

المتنوعة من أ ّف الثورة بادرة خير للعرب
ما ورد على ألسنة الشعراء العرب من األقطار العربية ّ

جميعا من أمثاؿ  ( :فؤاد الخطيب  ,جميل العظم ,مصطفى الغالييني )
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عدد الخصائص الفنيّة لشعر الثورة العربيّة الكبرى ؟
التحرر .
ٔ -االتّصاؼ بسمو العاطفة وحرارتها من خالؿ االعتزاز بالقوميّة العربيّة ووصف الظلم والتطلّع إلى ّ

ٖ -استخداـ النبرة الخطابيّة والتعبير المباشر عن المعاني مثل :

العربي .
ٕ -التزاـ عمود الشعر
ّ

قوؿ فؤاد الخطيب :

النبي وأنت اليوـ وارثهم
يا بن ّ

قد عاد متّصال ما كاف منفصال

يا أيّها المػ ػػلك الميموف طالعو

أنت اإلماـ بح ّق الشرع ال الغلب

وقوؿ مصطفى الغاليني :

استنتج المبادئ التي نادت بها الثورة العربيّة الكبرى .
ٔ -الثورة العربيّة الكبرى قامت في سبيل مقاومة الظلم وسعيًا وراء استرداد الحقوؽ الضائعة .
ٕ -تقديم التضحيات والشهداء طريق للحصوؿ على الحريّة .

ٖ -الشعوب العربيّة تجمعها عوامل مشتركة من لغة وثقافة وتاريخ .

ٗ -االفتخار بالقوميّة العربيّة واألمجاد السالفة .

كرىا .
كل العرب  ,وقد خاضوىا طواعية ال ً
٘ -الثورة العربيّة الكبرى ثورة ّ

الهاشمي وىم أصحاب ح ّق في الملك .
النبوي
 -ٙالحسين بن علي وأبناؤه وأحفاده ينتموف للبيت
ّ
ّ

أل ّف الشيخ فؤاد الخطيب من أبرز الشعراء الذين مج ّدوا الثورة بقصائد تع ّد
علّل  :لقب فؤاد الخطيب شاعر الثورة العربية الكبرى .
يدي الشريف الحسين بعد إعالف الثورة مباشرةً ,
شعر
من عيوف ال ّ
القومي  ,ومن أبرزىا قصيدتو المشهورة ( تحية النهضة ) التي ألقاىا بين ّ
ّ
فكانت سببًا في منحو لقب شاعر الثورة العربيّة الكبرى  ,وشاعر النهضة العربيّة .

الحديث عن البعد الديني يدفع النّاس إلى االلتفاؼ

علي
ما سبب الحديث عن البعد
الديني في شخصيّة الشريف الحسين بن ّ
ّ
ىم العرب وبادروا إلى الوقوؼ في وجو الظلم .
حوؿ أبناء الساللة النبويّة ال سيما إذا كاف أصحابها ممن حملوا ّ
عما يليهما :
ثم أجب ّ
اقرأ النصيّن اآلتيين ّ

يقوؿ الشاعر فؤاد الخطيب في قصيدتو ( إلى جزيرة العرب ) :
فيك وفي َ
الملك َ
ُ
بنيك و إنَّوُ
ناقهم
وأمانةُ التّ ِ
اريخ في أع ْ
ِ
من بني قحطا َف ْأو
ومن
األشاوس ْ
َ

ِ
ػبيله ْم
فهو سػ ػ ػ ُ
فإذا َ
انبروا للمجد َ
ويقوؿ الشاعر إلياس فرحات في قصيدتو ( تحرسك عين عناية الرحمن ) :
ِ
عدناف
ػك يا فتى
العرش عرشػ ػ ػ َ
ُ
ػاـ إلى َ
عالؾ أريكةً
تهدي الشػ ػ ػ ُ
طريقك عندما
النفائس في
فرشوا
َ
َ

ػق من ِ
ِ
لالحفاد
اآلباء
ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّّ َ

من ِ
نهضة ِ
عهد "بابل" يوـ ِ
"عاد"
َ َ
ْ

محتض ٍر أو ِ
ّْ
باد
من
عػ ػ ػػدنا َف ْ

فيو على ى ًدى و ِ
يمشو َف ِ
سداد
ِ
اإلعالف
أسرعت في
أبطأت ْأـ
َ
َ

ميمونةً محروسػ ػ ػ ػةَ األر ِ
كاف
علموا ِ
قدومك المحس ػ ِ
ػاف
بيوـ
َ
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وفوا
هم فرشػوا
َ
القلوب لما ْ
ولو أنَّ ْ

النصين السابقين ؟
كل من ّ
ٔ -ما الموضوع الذي يمثّلو ّ

ػج َل بالنقي ِع القاني
دينًا تس ػ ػ ػ ػ ّ

علي وأبنائو وأحفاده وتأكيد أحقيّتهم في الملك  ,واالعتراؼ بفضلهم والوالء لهم .
مدح الشريف الحسين بن ّ

كل فكرة في ما يأتي :
ٕ -استخرج من البيت الذي يحمل ّ

** االعتراؼ بفضل الحسين بن علي و أنجالو على العرب .
** التذكير بالماضي المجيد .

فرشوا ُّ
القلوب لما َوفَوا
َولَو انَّهم َ

ِ
فهو سبيلُ ُه ْم
فإذا انْػبَػ َروا َ
للمجد َ
ٖ -استنتج ثالثة من الخصائص الفنيّة المشتركة بين النصيّن السابقين .
ٔ -استخداـ النبرة الخطابيّة .

ٕ -حرارة العاطفة وسموىا .

تسجل بالنَّقي ِع القاني
دينَّا ّْ
فيو َعلى ىدَّى وس ِ
يمشو َف ِ
داد
َْ
ُ ََ
العربي .
ٖ -التزاـ عامود الشعر
ّ

يع ّد شعر الثورة العربيّة الكبرى ِّ
ضح ذلك من خالؿ ما درست .
سجال تاريخيِّا لألحداث السياسيّة  ,و ّ

رسم الشعر لوحة واضحة المعالم تبيّن األحداث واألشخاص والتواريخ واألوضاع والمواقف السياسيّة التي كانت بعد الثورة العربية الكبرى ,

كحاؿ العثمانيين واألذى الذي ألحقوه بالعرب ,و مواقف العرب من الثورة العربية ض ّد العثمانيين  .وبذلك يعتبر الشعر مدونة تعلّم األجياؿ

كل الحيثيّات التي جرت ضمن ىذه الحقبة الزمنيّة .
الالحقة ّ
لم يتميّز شعر الثورة العربيّة الكبرى بالنبرة الخطابيّة ؟

نظرا لطبيعة الظروؼ السياسيّة التي كانت تستلزـ استنهاض الهمم  ,واستثارة النفوس في سبيل الوقوؼ في وجو الظلم و قهره .
ً
كل بيت فيما يأتي :
استنتج الموضوع الذي يمثّلو ّ
قاؿ الشاعر الفلسطيني سعيد الكرمي :

تأكيد ح ّق الهاشمين في الملك .
قاؿ الشاعر العراقي محمد الهاشمي :
االستياء من سياسة العثمانيين  ,ووصف ظلمهم .
قاؿ الشاعر فؤاد الخطيب :

عزىا
منص ِة ّْ
ْ
وعادت قر ٌ
يش في ّ
جنكيز َّ
عار
بني
َ
ّلم ٌ
إف الظ َ
شيخ الجزيرةِ كلُّها
ػالـ على ِ
سػ ػ ػ ٌ

ِ
َّصر
المجد
لواء
ِ
تقيم َ
فليفرح الن ُ
ُ
يقر ِبو قر ُار
وأمػ ػ ػ ػ ػ ٌػر ال ُّ
سػ ػ ػػالـ على تار ِ
يخو المتأل ِّق
ٌ

رثاء الشريف الحسين بن علي .
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رابعا :شعر التفعيلة
عرؼ شعر التفعيلة ؟
ّ

كل سطر .
ىو شعر موزوف تحرر من وحدة القافية والبحر
العروضي والتزـ نظاـ التفعيلة وال يتقيد بعدد معين من التفعيالت في ّ
ّ

ما المقصود بػ ػ ( نظاـ التفعيلة ) ؟

متى كانت البداية الحقيقيّة لشعر التفعيلة ؟

كل سطر.
ّ
تتكرر التفعيلة الواحدة في القصيدة كلّها دوف التقيد بعدد معين من التفعيالت في ّ

عاـ (  ) ٜٔٗٚحين نشرت نازؾ المالئكة قصيدة ( الكوليرا ) وفي العاـ نفسو نشر بدر

شاكر السياب قصيدة ( ىل كاف حبا ) في ديوانو ( أزىار ذابلة ) .
عبد الوىاب البياتي  ,صالح عبدالصبور  ,فدوى طوقاف  ,محمود درويش  ,أدونيس  ,نزار

ع ّدد أبرز أعالـ شعر التفعيلة ؟

قباني  ,ومن االردف (حيدر محمود  ,عبداهلل رضواف  ,حبيب الزيودي )
اذكر موضوعات شعر التفعيلة ؟

لموسيقي :
ٔ -اإليقاع ا
ّ

الموسيقي
ٔ -اإليقاع
ّ
الداللي
ٗ -االنزياح
ّ

الشعري ؟
علّل  :تفاوت تكرار التفعيلة في السطر
ّ
الموسيقي ؟
ما ىي أدوات الشاعر لتحقيق اإليقاع
ّ

** تكرار األحرؼ أو الكلمات أو العبارات أو األسطر

ٕ -الصورة الشعريّة

ٖ -الرمز واألسطورة

التناص
٘-
ّ

 -ٙالمرأة

الشعوري للشاعر التي تتطلب اإلطالة تارة والقصر تارة أخرى.
حسب التدفّق
ّ
** اختيار األلفاظ الرشيقة المتناغمة

ففي قصيدة حيدر محمود ( أغنية لألرض ) نجد تكرار األحرؼ والكلمات أضفى على القصيدة إيقاعا موسيقيّا غنائيّا :
يا بالدي

مثلما يكبر فيك الشجر الطيب
نكبر

فازرعينا فوؽ أىدابك
زيتونا وزعتر

أمال مثل صباح العيد أخضر
واحملينا ً
واكتبي أسماءنا

الحب نشامى
في دفتر
ّ
يعشقوف الورد لكن

يعشقوف األرض أكثر

قد رسمناؾ على الدلفى
وقامات السنابل

غابة لألعين السود
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وحقال من جدائل
ٕ -الصورة الشعريّة :
بماذا ترتبط الصورة الشعريّة ؟
ما المقصود ب ػ ػ ( الصورة الشعريّة ) ؟

الشعريّة
ترتبط بالتجربة
ّ

ىي طريقة للتعبير عن قضايا الشاعر في صورة فنيّة تتوافق وحاالتو النفسيّة .

بماذا تتميّز الصورة الشعريّة في شعر التفعيلة ؟
ٔ -أطلق العناف للصورة الشعريّة فجاءت عميقة مكثّفة.
ٕ -خرجت عن العالقة بين المشبّو والمشبّو بو إلى المشاىد واللقطات الموحية المتتالية تنقل لنا صورا متالحقة مرئيّة ومسموعة
تقوؿ نازؾ المالئكة في قصيدة ( النهر العاشق ) :
أين نمضي إنّو يعدو إلينا
راكضا عبر حقوؿ القمح ال يلوي خطاه
باسطا في لمعة الفجر ذراعيو إلينا
طافرا كالريح نشواف يداه
سوؼ تلقانا وتطوي رعبنا أنّى مشينا
ٖ -الرمز واألسطورة :
علّل  :اإلكثار من استخداـ الرمز واألسطورة في شعر التفعيلة ؟
الرمز
ٔ -للتلميح بالمحتوى عوضا عن التصريح ( فالمطر رمز الخير ,والفجر رمز الحريّة )
ٕ -القدرة على توليد المعاني وااليحاءات المتجددة
األسطورة

الفني للقصيدة .
يزيد المعنى عمقا ويرتقي بالمستوى ّ

علّل  :ضرورة بقاء الرموز مفتوحة على آفاؽ واسعة ؟

لتوليد المعاني وااليحاءات المتج ّددة

والقوة والثبات :
العراقي يحيى
يوظّف الشاعر
السماوي ( النخل ) رمزا لشموخ ّ
ّ
ّ

ىم يقتلوف النخل

إ ّف النخل متهم برفض االنحناء
وبالتشبّث بالجذور
وباخضرار السعف
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ما النتيجة من استخداـ وليد سيف أسطورة ( الغولة )؟
األـ ويغفو يريد بكالمو :
تعوده بعضهم من ( تخويف األطفاؿ بالغولة ),إذ يسبل الطفل عيونو في حضن ّ
أشار إلى ما ّ

الصهيوني ):
العدو
( ما تعرض لو الشعب
الفلسطيني من مظاىر التخويف والتهديد مع بقائو متسلّحا باألمل والنصر على ّ
ّ
ّ
ويرقد الصغير فوؽ حجرىا

نم
و يا حبيب ْ
تخيفو بغولة مسلوخة القدـ
وربّما تغرغر اللهاة في نغم
أرجوحة دفيػّػة حنوف
فيسبل العيوف
الداللي :
ٗ -االنزياح
ّ

الداللي ؟
عرؼ االنزياح
ّ
ّ

ىو العدوؿ باللغة عن المعنى المعهود والخروج عن المعنى المألوؼ وتوظيف األلفاظ في غير ما وضعت لو وىذا يميّز لغة الشعر .

الداللي على الشعر ؟
ما أثر االنزياح
ّ

يعطي اللفظ داللة مجازيّة ويزيد شعر التفعيلة غموضا ويجد القارئ صعوبة في فهم مراد الشاعر .

يقوؿ السيّاب في قصيدة ( أنشودة المطر ) عند الحاجة إلى المطر إنّو بمثابة ( الدافع للعمل ):
أكاد أسمع النخيل يشرب المطر
وأسمع القرى تئن والمهاجرين
يصارعوف بالمجاديف وبالقلوع
عواصف الخليج والرعود منشدين:
مطر ...مطر  ...مطر
التناص :
٘-
ّ
التناص ؟
عرؼ
ّ
ّ

مصطلح نقدي يقصد بو وجود تداخل بين نص وآخر  ,مما يجعل النص في عالقة ظاىرة أو خفية مع نصوص أخرى .

التناص ؟
لم يلجأ الشاعر إلى
ّ

لتقديم ٍ
معاف يريدىا وتأكيد مواقف مشابهة  .وقد يأتي التناص في عنواف القصيدة  ,كقصيدة

حبيب الزيوديّ ( على ماء مدين ) :
الحب صرحا
على ماء مدين يرتفع
ّ
كل الجراح
ويدمل ّ
ويأتي الرعاة
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القوي األمين
وتسقي لنا أيّهذا
ّ

عمر الصباح
على ماء مدين يمت ّد ْ
كل يوـ
وفي ّ

سنزرع عشقا وليدا
ونرفع صرحا جديدا
ىزت العاتيات براعمنا
فإف ّ
سنغني
على ماء مدين ال عشق دوف رياح
 -ٙالمرأة :
علّل :ال يكاد يخلو ديواف شاعر من ذكر المرأة أو تصوير مشاعره نحوىا ؟
أل ّف الشاعر يتّخذىا رمزا لكثير من معانيو  ,يقوؿ ( البياتي ) عن محبوبتو :
أحب وجهها الصغير كلّما استدار
ّ

أحب صوتها الحزين الدافئ المنهار
ّ
يفتح في الظلمة شباكا

ويهمي في الضحى أمطارا
ع ّدد الخصائص الفنيّة لشعر التفعيلة ؟
ٔ -يهتم بالوزف الشعري الذي يقوـ على وحدة التفعيلة والتحرر من القافية
ٕ -يكثر من توظيف الرموز واالساطير  :للتعبير عن المعاني
كل سطر
ٖ -يعتمد التكوين الموسيقي للقصيدة على التفعيلة ( علّل ) :تبعا للدفقات الشعريّة للشاعر فال يتقيّد بعدد التفعيالت في ّ
ٗ -يُعنى بعمق الصور الشعريّة ويكثر منها ويج ّدد فيها كقصيدة ( النهر العاشق ) ل ػ ػ  :نازؾ المالئكة

ضح سبب تسمية شعر التفعيلة بهذا االسم .
وّ

تتكرر التفعيلة الواحدة في القصيدة كلّها  ,وال يتقيّد بعدد معين من
تحرر من وحدة القافية والبحر
العروضي  ,والتزاـ نظاـ التفعيلة  ,إذ ّ
ألنّو ّ
ّ
كل سطر .
التفعيالت في ّ

علّل  :يميل شعر التفعيلة إلى الغموض أحيانًا .
الداللي وتوظيف األلفاظ في غير ما وضعت لو  ,إضافة إلى استخداـ الرمز للتعبير عن المعاني التي يريدىا الشاعر .
بسبب االنزياح
ّ
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ثم أجب عن األسئلة التي تليو :
النص اآلتي من قصيدة ( الكوكب
اقرأ ّ
األرضي ) للشاعرة فدوى طوقاف ّ ,
ّ
كب
أحمي ىذا الكو ْ
لو بيدي أ ْف َ
شر خيا ٍر صعب
من ّْ
ْ
أملك لو بيدي
لو أنّي ُ

أرفع عن ىذا الكوكب
أ ْف َ
كابوس الحرب
َ

كل شروِر األرض
أف أفرغوُ من ّْ
جذور البغض
اقتلع
أ ْف َ
َ

ِ
ِ
كب
أقصيو إلى أبعد كو ْ
ِ
الصافي
أ ْف
اغسل بالماء ّ
َ
يوسف
إ ّخوة
ْ
وأطهر أعما َؽ اإلخوة
َ
من ِ
دنس َّ
الشر
لو بيدي
شروش الظُّلم
أجتث
أف
ّ
َ

ٔ -ما الموضوع الذي تمثّلو القصيدة ؟
التناص في القصيدة ؟
ٕ -أف تجد
ّ

ّْ
كب
أجف َ
ف في ىذا الكو ْ
أنهار ال ّدِـ .
َ

أف تسود المحبة والسالـ الكرة األرضيّة .

أحالت القارئ إلى القصص القرآني "قصة سيدنا يوسف" إشارة إلى  :العداوة والحقد والكراىية .

ٖ -مثّل من القصيدة السابقة على ما يأتي :
** توظيف الرمز للتعبير عن المعاني :
( الماء الصافي )  :رمز المحبة والسالـ .

والشر /
( كابوس الحرب وأنهار الدـ )  :رمز الحروب والعدواف والخوؼ
ّ
ويتحرر من القافية الموحدة :
الشعري الذي يقوـ على وحدة التفعيلة في القصيدة
** االىتماـ بالوزف
ّ
ّ

الموحدة واستخدمت أكثر من قافية  :الميم  ,الباء  ,الراء  ,وقامت القصيدة على تفعيلة واحدة ( فاعلن )
تحررت الشاعرة من القافية ّ
ّ

وصورىا الفرعيّة .
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خامسا  :شعر ادلقاومـــة
علّل  :بروز األصوات واإلبداعات الشعريّة في ىذه المرحلة ؟
العربي ومقدراتو
ٔ -سيطرت االستعمار على الوطن
ّ

ع ّدد سمات شعر المقاومة ؟

ٕ -احتالؿ الحركة الصهيونيّة لفلسطين

( جماؿ التصوير والخياؿ المبدع والصور الفنيّة واللغة الصافية الصادقة والنبرة المأثّرة )
أل ّف فلسطين ىي الجرح النازؼ الى يومنا ىذا .

خاص للحديث عن شعر المقاومة الفلسطينيّة ؟
علّل  :إفراد جزء ّ
 -1شعر ادلقاومة يف األقطار العربية .
ع ّدد مضامين شعر المقاومة في األقطار العربيّة ؟
أ -استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر ( علل ) :

األمة ستبعث من جديد:
من أجل الوقوؼ في وجو المستعمرين والخالص من طغيانهم وأ ّف ّ
التونسي أبو القاسم الشابّي :
** يقوؿ الشاعر
ّ

إذا الشعب يوما أراد الحياة

فال بد أف يستجيب القدر

كػ ػػذلك قالت لي الكائنات

وح ّدثني روحها المستتر

وال بػ ػ ّد للي ػ ػػل أف ينجلي

وال ب ّد لقيد أف ينك ػ ػػسر

** يقوؿ سليماف العيسى في ثورة الجزائر :
الربيع البكر أف ينهار ليل
أف يدوس القيد ثائر
الربيع البكر

أف يسحق جالد
وأف تحيا جزائر

ب -إبراز أىميّة التضحيات التي ق ّدمها شعراء المقاومة ( علّل ) :
تمسك األمم بحريّتها وتطلّعها إلى الحياة الكريمة  :بمقدار التضحيات التي تق ّدمها في سبيل ذلك الهدؼ .
ٔ -يقاس ّ
ٕ -التضحيات حافز إلى السعي لنيل الحريّة لشعوب

االيطالي :
يقوؿ ( أحمد شوقي ) في رثاء عمر المختار زعيم المقاومة الليبيّة ضد االستعمار
ّ
ركزوا رفاتك في الرماؿ لػ ػ ػ ػػواء

المجرد بالفال
يا أيّها السػ ػ ػ ػ ػػيف
ّ

كل مػ ػ ػ ػػهند
تلقى الصحاري غمد ّ

خيرت فاخترت المبيت على الطوى

يستنهض الوادي صباح مس ػ ػ ػػاء

يكسو السيوؼ على الزماف مضاء

العدو بالء
أبلى فأحسػ ػ ػ ػ ػػن في ّ

ل ػػم تب ػػن ج ػػاىا أو تلػ ّػم ث ػ ػػراء
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أفريقيا مهد األس ػ ػ ػ ػ ػػود ولحدىا

ضجت عليك أراجل ونسػ ػ ػ ػ ػػاء
ّ

الثالثي على مصر :
يصور (فوزي عطوي) تضحيات المصريين في الخالص من العدواف
ّ
ّ
ح ّدث فتاؾ عن الوحوش الضارية

تمردوا
حػ ػ ػ ّدث عن األطفاؿ يوـ ّ
وعن األيامػ ػػى واليتامػ ػى حينما

وتس ػ ػ ػ ػ ّػهدت أجفانهم فبدت لهم

يا ش ػػاىدا مأساة مصر الدامية

كيف افتدوىا بالدمػ ػػاء الفانية
ظرفت عيونهم الدموع القانية

عين مؤرقة وعي ػ ػ ػ ػػن باكية

ج -وصف مشاىد المقاومة .
لتكوف باعثا على المقاومة

علّل  :كاف الشعراء يتباروف في نظم قصائدىم عند النكبات الكبيرة ؟
الفرنسي :
يدي المستعمر
يقوؿ أمير الشعراء ( أحمد شوقي ) في نكبة دمشق على ّ
ّ
بليػ ػ ػ ػ ػ ػػل للقذائف والمنايا

حمر أفق
إذا عصف الحديد ا ّ

دـ الثوار تعرفو فرنس ػ ػ ػ ػػا

وراء سمائو خطف وصعق
ػود أفق
على جنباتو واسػ ػ ّ
وتعلم أنّو نور وح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّق

بػ ػ ػ ػ ػػالد مات فتيتها لتحيا

وزالوا دوف قومهم ليبقػ ػػوا

وللحري ػ ػ ػ ػػة الحمراء باب

بكل ي ػ ػ ػ ػ ػ ّد مظرجة يد ّؽ
ّ

د -تأكيد مفهوـ القوميّة العربيّة .
العربي :
يشير محمد الجواىري في قصيدة ( ثورة العراؽ ) إلى وحدة صفوؼ المقاومة في الوطن
ّ
لعل الذي ولّى من الدىر راجع
ّ

تح ّدث أوضاع العراؽ بنهضة

فال عيش إف لم تبق إ ّال المطامع
ترددىا أسواقو والش ػ ػ ػ ػ ػػوارع
ّ

وقد خبروني أف في الشرؽ وحدة

كنائسو تدعو فتبكي الجوامع

وقد خبروني أف للعرب نهضػ ػػة

بشائر قد الحت لها وطالئع

ىبوا أ ّف ىذا الشرؽ كاف وديع ػػة

ترد الودائػػع
فال ب ّد يوما أف ّ

 -2شعر ادلقاومة الفلسطينية
ما ىي أسباب تص ّدر شعر المقاومة الفلسطينيّة حيّزا واسعا
ٔ -مكانة فلسطين الدينيّة

الصهيوني حتى يومنا ىذا .
ٕ -معاناة فلسطين من االحتالؿ
ّ
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اذكر أبرز رواد شعر المقاومة الفلسطينيّة ؟ ابراىيم طوقاف/فدوى طوقاف/محمود درويش/سميح القاسم/توفيق زياد/عبدالكريم الكرمي
مر بها شعر المقاومة الفلسطينيّة
ما ىي المراحل التي ّ

ٔ -مرحلة البحث عن الذات

ٕ -مرحلة اكتشاؼ الذات وتأكيد الهويّة

بماذا اتّسم شعر المقاومة الفلسطينيّة في مرحلة البحث عن الذات ؟
فيقوؿ محمود درويش مصورا عذاب الشعب الفلسطيني :

ردا على الواقع المرير
النبرة الخطابية و الحزف ّ

ماذا جنينا نحن يا أماه
مرتين
حتى نموت ّ

فمرة نموت في الحياة
ّ

ومرة نموت عند الموت
ّ

يا غابة الصفصاؼ ىل ستذكرين
إ ّف الذي رموه تحت ظلك الحزين
كأي شيء ميت إنساف
ّ
ىل تذكرين أنّني إنساف

وتحفظين جثتي من سطوة الغرباف
وأنت يا ّأماه
ووالدي وأخوتي واألىل والرفاؽ
ّ
لعلّكم أحياء

لعلّكم أموات
لعلّكم مثلي بال عنواف
ما قيمة اإلنساف
بال وطن
بال علم
ودونما عنواف
ما قيمة اإلنساف
ما المقصود ب ػ ػ ( مرحلة اكتشاؼ الذات وتأكيد الهويّة )؟
المرة منذ انطالؽ الثورة الفلسطينيّة إلى نضج الوعي ووضوح الرؤية واليقين بضرورة صنع المستقبل وتحرير األرض واإلنساف.
ّ
أدت التجربة ّ
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** يقوؿ الشاعر عبدالرحيم محمود :
سػ ػػأحمل روحي على راحتي

وألقي بها في مػػهاوي الردى

ونفػ ػ ػػس الشريف لها غايتاف

ورود المنايا وني ػ ػ ػػل المنى

فإ ّما حياة تس ػ ػ ػ ػ ػ ّػر الصديق

وما العيش ال عشت إف لم أكن

وإ ّما ممات يغيظ العػ ػ ػ ػ ػػدى

مخوؼ الجناب ح ػراـ الحمى

ىب الشعراء العرب يدافعوف في قصائدىم عن فلسطين وشعبها ويحيوف األ ّمة العربيّة التي ىبت لدفاع عنها .
** ّ
للبناني بشارة الخوري ( األخطل الصغير ) :
يقوؿ الشاعر ا ّ

يا جهػ ػػاد ص ّفق المجد لو

ش ػػرؼ باىت فلسطبن بو

إ ّف جرحا ساؿ من جبهتها
وأنينًا باحت النجوى بػ ػػو

لبس الغار عليو األرجوانا

وبناء للمعالػ ػ ػػي ال يدانى

لثمتو بخش ػ ػ ػ ػػوع شفتانا
عربيِّا رش ػ ػ ػ ػػفتو مقلتانا

ع ّدد الخصائص الفنيّة لشعر المقاومة ؟
والحث عن المقاومة .
ٔ -النبرة الخطابيّة  :عند استنهاض الهمم وإبراز التضحيات
ّ
ٕ -الوضوح في المعاني واألفكار  :عند تأكيد الشعراء القوميّة العربيّة ووصف مشاىد المقاومة .

الفلسطيني من تشريد وقتل
وقوتها  :كما في قصيدة ( محمود درويش )عند حديثو عن معاناة الشعب
ٖ -حرارة العاطفة الوطنيّة والقوميّة ّ
ّ

وتطلّع الى الحرية .

وازف بين سمات شعر المقاومة الفلسطينيّة في مرحلتيو (:البحث عن الذات ,واكتشاؼ الذات وتأكيد الهوية ) من حيث :
الموضوعات و العاطفة
مرحلة البحث عن الذات :
الموضوعات  :الحنين إلى الوطن  ,ووصف المذابح التي تعرض لها الفلسطينيوف  ,واألمل بالعودة  ,والدعوة إلى النّضاؿ .

ٍ
كردة ٍ
عاطفية على الواقع المرير .
فعل
العاطفة  :ظهرت عاطفة الحزف ّ
مرحلة اكتشاؼ الذات وتأكيد الهوية :

الموضوعات  :الحنين للوطن  ,واليقين بضرورة تجاوز الواقع لصنع المستقبل وتحرير األرض واإلنساف  ,تضافر جهود األمتين العربية
واإلسالمية في الدفاع عن فلسطين  ,والحث على المقاومة .

العاطفة  :ظهرت عاطفة الرفض لالستعمار والثورة في وجهو .
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المتضمنة فيو :
عربي ) للشاعر محمود درويش  ,ومثّل على الخصائص الفنيّة
اقرأ النص اآلتي من قصيدة ( ّ
ّ
سجل أنا ّ
سج ْل
ّ
عربي
أنا ّ

سلبت كروـ أجدادي
َ
كنت أفلحها
وأرضا ُ
ً
وجميع أوالدي
أنا
ُ

ولكل أحفادي
ولم ْ
نترؾ لنا ّْ ...
ْ
الصخوِر
سوى ىذي ُّ
فهل ستأخذىا
ْ

حكومتكم كما قيل ؟
ْ
إذ ْف

ِ
سجل ِ
الصفحة األولى
برأس
ّ
اس
أنا ال أكرهُ النّ َ
وال أسطو على ٍ
أحد
جعت
ولكنّي إذا ما ُ
آكل لحم مغتصبي
ْ

حذا ِر  ..حذا ِر  ..من جوعي
ومن غضبي
عربي  /لم تترؾ لنا حكومتكم  /حذار حذار .
النبرة الخطابيّة ّ :
سجل أنا ّ
المحتل الذي سلب حقوقو جميعها بأنّو لن يسكت على الضيم والقهر وسلب الحقوؽ
وضوح األفكار والمعاني  :فالشاعر يخاطب
ّ

حرارة العاطفة :

ٔ -عاطفة االستياء والرفض  :حيث تح ّدث عن سلب المستعمر ألرضو .
ٕ -عاطفة الغضب والثورة  :حين حذر المستعمر من غضبو إذا غضب أو جاع  .وفي ذلك كلّو تظهر العاطفة الوطنيّة.
ناقش العبارة اآلتية  " :الشعر مرآة الواقع " مطبّقا إيّاىا على شعر المقاومة .

أشعار المقاومة تناولت األحداث السياسيّة  ,كما تناولت االجتماعية واالنفعاليّة للعرب  ,كما تح ّدثت عن مواقف ال ّدوؿ العظمى  ,وبذلك ,
فشعر المقاومة مرآة للواقع .
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فسر ىذه العبارة .
لم يكن شعر المقاومة الفلسطينيّة حكرا على شعراء فلسطين ّ ,

مستمرا حتى يومنا ىذا أوجد تعاط ًفا كبي ٍرا من مختلف األقطار العربيّة
الصهيوني والذي ما زاؿ
إف مكانة فلسطين الدينيّة ومعاناتها من االحتالؿ
ِّ
ّ
وىب شعراء العرب يحيوف صمود شعبها وإلى مناصرتو .
واإلسالميّة وغيرىا من الدوؿ ّ ,
عما يليهما :
اقرأ ّ
ثم أجب ّ
النصين اآلتيين ّ

يقوؿ أبو قاسم الشابّي :

اتي :
ويقوؿ البيّ ّ

المظالم من ٍ
غد
صرح
َ
ِ ْ
الويل يا َ
لك ُ
قيودىم
إذا حطَّ َم المس ػ ػ ػػتعبدو َف
ْ
ىو ُّ
ينهض ساخطًا
ثم
الحق يغفى َّ
ُ
َ

ِ
صمموا
نهض
المستضعفوف و َّ
إذا َ
وصبوا حميم َّ ِ
تعلم
ّ
السػ ػػخط أيَّا َف ُ
َ
يحطم
الـ و
فيهدـ ما شػ ػ ػ ّ
ػاد الظَّ ُ
ُ
ُ

يموت الشهداء
لن
َ
ْ

ِ
الزىرةُ في ِ
الفداء
أرض
فهم البذرةُ و َّ
ُ

شعر ُّ
الشعراء
وىم ّ
البحر و ُ
احل و ُ
ُ
الس ُ

النصين السابقين ؟
نص من ّ
كل ّ
ٔ -ما المضموف الذي يمثّلو ّ
النص األوؿ  :استنهاض الهمم وإثارتها لمقاومة المستعمر .
ّ

النص الثاني  :إبراز أىمية التضحيات التي قدمها شهداء المقاومة .
ّ

النصين .
ٕ -استخلص خصيصتين من خصائص شعر المقاومة في كال ّ
** حرارة العاطفة في كال النَّصين .

** الوضوح في األفكار والمعاني :
النص الثاني :أثر الشهداء وتضحياتهم .
األوؿ  :أ ّف الح ّق سينتصر ال محالة  / .فكرة ّ
فكرة ّ
النص ّ

ذاكرا أوجو الشبة واالختالؼ .
وازف بين شعر الثورة العربيّة الكبرى وشعر المقاومة ً
شعر الثورة العربية الكبرى :

الموضوعات  :تأكيد القوميّة العربيّة  /استنهاض الهمم لمقاومة ظلم العثمانيّين  /االستياء من سياسة العثمانييّن ووصف ظلمهم /
األمة مع الثورة ووصف مشاىد للمقاومة .
وصف تجاوب ّ

الخصائص الفنيّة  :بروز النبرة الخطابيّة  /حرارة العاطفة القوميّة  /التزاـ عمود الشعر  /التباين في سهولة المعاني وغرابة األلفاظ أو سهولتها من

شاعر آلخر .

شعر المقاومة :
الموضوعات  :استنهاض الهمم لمقاومة المستعمر وظلمو  /إبراز أىميّة التضحيات التي يقدمها الشهداء  /وصف مشاىد المقاومة  /تأكيد
األمة العربية مع القضية  ,ووصف مشاىد المقاومة .
القوميّة العربيّة  /وصف تجاوب ّ
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الخصائص الفنية  :بروز النبرة الخطابية  /حرارة العاطفة الوطنية والقومية  /األفكار والمعاني في الغالب
واضحة  /التنويع بين التزاـ عمود الشعر وشعر التفعيلة .

الىحدة الرابعة  :قضايا من النثر يف العصر احلديث

وتطور قضايا النثر في العصر الحديث ؟
ما األمور التي أثّرت في نشأة ّ
عدد أبرز الفنوف النثريّة في العصر الحديث ؟

االحداث السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة

( المقالة  ,الخاطرة  ,القصة القصيرة  ,السيرة  ,الرواية  ,المسرحية )
أوال  :ادلقالة

عرؼ المقالة ؟
ّ

نثري يتناوؿ موضوعا معينا بهدؼ إقناع القارئ بتقبّل فكرة ما أو إثارة عاطفتو اتّجاىها .
ّ
أدبي ّ
فن ّ

العربي ؟
متى ظهرت مالمح المقالة في أدبنا
ّ

ٔ -منذ القرف الثاني للهجرة وتمثلّت في رسائل الجاحظ التي أشبهت المقالة العربيّة الحديثة

ٕ -اتّخذ شكل المقاؿ حديثا منحى آخر من حيث موضوعها واسلوبها فأصبحت تعنى بتحليل مظاىر الحياة المعاصرة وتتناولها بالنقد

والتحليل

ٖ-كاف لظهور صحيفة ( الوقائع المصرية ) ومجلّة ( المشرؽ ) ٜٔٛٛأثر كبير في انتشار المقالة في االدب الحديث وظهورىا بقالب جديد
اذكر أشهر كتّاب المقالة في الصحافة العربيّة المب ّكرة ؟

ابراىيم المازني  ,احمد الزيات  ,العقاد .

العامة للمقالة الحديثة ؟
ع ّدد الخصائص الفنيّة ّ
ٔ -قربها من الناس ومعالجة مشكالتهم العامة والخاصة.

العامة لتربية أذواؽ الناس وعقولهم .
ّٕ -
بث الثقافة ّ

ٖ -الوضوح في التعبير والدقّة في الوصف واإليجاز في العرض .
ع ّدد عناصر المقالة ؟
ٔ -لغة موجزة  :مراعاة اختيار الكلمات ذات الدالالت الواضحة بعيدا عن التكرار والزيادة .
ٕ -فكرة الموضوع  :تعبّر عن وجهة نظر الكاتب في موضع ما .
ٖ -العاطفة  :تقديم الفكرة بفاعليّة وتأثير كبيرين  ,وتظهر العاطفة في الموضوعات اإلنسانيّة.
اذكر أنواع المقالة ؟
حرة في طريقة عرضها ال يضبطها ضابط ويندر فيها الجدؿ والنقاش وتعنى بإبراز شخصية الكاتب وتعبّر عن تجربة
ٔ -المقالة الذاتيّة ّ :
حيوية تمرس بها .

مبسط وواضح
ٕ -المقالة الموضوعيّة  :تتقيّد بما يطلبو الموضوع من منطق في العرض والجدؿ وتقديم المقدمات واستخراج النتائج بشكل ّ
يخلو من الغموض واللبس وال تكوف شخصية الكاتب جليّة إنّما نراىا ما بين السطور .

ما مجاالت المقالة الموضوعيّة ؟

علميّة  ,سياسيّة  ,اجتماعيّة .
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كيف يتح ّدد حجم المقالة ؟

بتع ّدد فكرة موضوعها  :تكوف صفحة أو أكثر وال تكوف صفحات كثيرة.

تطورت المقالة األدبيّة األردنيّة في النصف الثاني من القرف العشرين ؟
علّل ّ :

ٔ -بسبب انتشار التعليم وظهور الصحافة  :بإصدار مجلة ( القلم الجديد ) لعيسى الناعوري في عماف ٕ٘ , ٜٔومجلّة ( المنار) في
القدس  ,ومجلّة ( األفق الجديد )  ,ومجلة ( أفكار )

ٕ -حرص ال ُكتّاب على األسلوب الج ّذاب مستفيدين من أساليب ُكتّاب عرب في مجالت أكثر عراقة .
اذكر أشهر ُكتّػاب المقالة األردنيّين ؟
عيسى الناعوري  ,حسني فريز  ,عبدالحليم عباس  ,خالد الكركي  ,ابراىيم العجلوني  ,طارؽ مصاروة  ,حسين جمعة .
العامة لتربية أذواقهم وعقولهم .
ألنّها تعالج مشكالت الناس وتميل إلى ّ
بث الثقافة ّ

علّل  :تمتاز المقالة بقربها من واقع الناس .

علّل  :المقالة وليدة الصحافة .ألنّها تعنى بتحليل مظاىر الحياة المعاصرة وتتناولها بالنقد والتحليل وكاف لظهور الصحف أثر كبير في انتشارىا
وازف بين ( المقالة الذاتيّة و المقالة الموضوعيّة ) من حيث  :طريقة العرض  /الحجم  /شخصية الكاتب
المقالة الذاتيّة :
حرة في طريقة عرضها  ,ال يضبطها ضابط  .الحجم  :قصيرة إلى ح ّد ما  .شخصية الكاتب  :تعنى بإبراز شخصيّة الكاتب
طريقة العرض ّ :
المقالة الموضوعيّة :

طريقة العرض  :التقيّد بما يتطلّبو الموضوع من منطق في العرض والجدؿ وتقديم المقدمات واستخراج النتائج .
الحجم  :يتحدد حجم المقالة بتعدد فكرة موضوعها  .شخصية الكاتب  :ال تكوف شخصية الكاتب جلية فيها  ,إنما نراىا ما بين السطور .
فن المقالة ؟
اذكر مثاال على ّ

ردني ( حسين جمعة ) بعنواف ( أفكار والزمن ) :
مقاؿ للكاتب األ ّ

وعز صباىا " ...
" نصف قرف و( مجلة أفكار ) تتحرؾ وتخطو بعناد ودوف توقف يذكر  ,لم يخفت صوتها او ينل الزمن من فتوتها ّ

ثم أجب عن األسئلة اآلتية :
ُع ْد إلى المقالة التي درستها ( أفكار والزمن ) ّ
ٔ -ح ّدد فكرة الموضوع في المقالة ؟

قرائها والصعوبات التي واجهتها .
مكانة مجلة أفكار بين ّ

ٕ -ما العاطفة التي تغلب على المقالة ؟
الشعور بالمسؤوليّة اتّجاه مجلة أفكار .

ٖ -ما مدى انسجاـ عنواف المقالة مع مضمونها ؟
مرت بها جميها .
ىناؾ انسجاـ بين عنواف المقالة ومضمونها حيث تتناوؿ المقالة  :صمود مجلة ( أفكار ) في الفترات التي ّ

ٗ -ىات ثالث خصائص من خصائص تلك المقالة .
العامة لتربية أذواؽ الناس وعقولهم .
** بث الثقافة ّ

** الدقّة في الوصف .

** اإليجاز في العرض .

ّ
األستاذ مصطفي البوريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علي الدرب وصل

30

ّ
األستاذ مصطفي البوريني  -من األلف إىل الياء يف القضايا األدبية -املستوى الرابع 987-8747577/980-8747577
ثانيا  :اخلاطرة
عرؼ الخاطرة لغة واصطالحا ؟
ّ

يمر بالذىن والنفس والقلب من األمور واآلراء.
لغة  :ما ّ

نثري حديث ارتبط في نشأتو بالصحافة تعبر عن فكرة طارئو كأنّها ومضة ذىنيّة وتندرج تحت عنواف ثابت في الصحيفة أو
اصطالحا ّ :
فن ّ
المجلة وعادة تكوف بال عنواف .

(صيد الخاطر) البن الجوزي

ما اسم الكتاب التي وردت فيو كلمة ( خاطر ) ؟
علّل  :تسمية ابن القيم الجوزيّة كتابو " صيد الخاطر " ؟
اذكر أشهر كتّاب الخاطرة ؟

أورد فيو مجموعة خواطر تعنى بالقيم االنسانيّة لكي ال تنسى.

أحمد أمين  ,خليل السكاكيني  ,جبراف خليل جبراف .

ومن الكتاب األردنيّين  :صالح جرار  ,النا مامكغ  ,أحمد الزعبي  ,ابراىيم العجلوني .
تطرؽ كاتب الخاطرة إلى جوانب ليس لها حدود ؟
علّل ّ :

الوجداني المليء باإلحساس الصادؽ والعواطف الجياشة بما يتالءـ مع متطلبات القراءة السريعة .
يغلب على الخاطرة الجانب
ّ

بيّن أوجو االختالؼ بين ( الخاطرة والمقالة ) ؟
ٔ -الخاطرة

حجمها قصير ال تتجاوز الصفحة  /ال تعتمد األدلة والبراىين إلثبات رأي أو قناعة  /تكتب بتلقائيّة فقرة واحدة متواصلة  /فكرتها وليدة
اللحظة الطارئة .
ٕ -المقالة
تبلغ ع ّدة صفحات  /تعتمد ذلك بوضوح خاصة المقالة الموضوعيّة  /شكل خاص وعناصر مح ّددة  /فكرتها مدروسة ومنتقاة
ع ّدد الخصائص الفنيّة للخاطرة ؟
عما في نفس كاتبها
قوة التعبير  :تعبّر ّ
ّٔ -

ٕ -فكرتها واضحة وجملها متوازنة تتالءـ مع مستوى إدراؾ القارئ.

ٖ -تعتمد على الصور الفنيّة والتشبيهات المجازيّة واالستعارات ( علّل ) :

للتأثير في نفس القارئ

ردني ابراىيم العجلوني " :
استنتج ( خصائص الخاطرة ) من خالؿ " خاطرة الكاتب األ ّ

" نذكر من مجتمع القرية الذي أدركناه صغارا أف ثمة شخصيات كانت تمثل مجموعة القيم  ...فالف رمز للقوة البدنية  ...فالف رمز للتقوى

البالغة " ...
الكم مقدما على النوع.
ٔ -يقارف بين مجتمعين تب ّدلت فيهما القيم وأصبح ّ

ٕ -عبّر عما يجوؿ في نفسو بوضوح وبجمل تتالءـ مع مستوى إدراؾ القارئ
الوجداني
ٖ -رّكز على الجانب
ّ
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وازف بين ( الخاطرة و المقالة ) من حيث  ( :الحجم و الفكرة و العنواف )؟
الخاطرة :
الحجم  :عادة تكوف قصيرة ال تتجاوز الصفحة  .الفكرة  :وليدة لحظتها وطارئة .

العنواف  :تكوف عادة بال عنواف .

المقالة :
الفكرة  :مدروسة ومنتقاه .

الحجم  :قد تبلغ عدة صفحات .

العنواف  :عادة يكوف لها عنواف يعبر عن مضمونها

ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
اقرأ الخاطرة اآلتية للكاتب أحمد أمين ّ ,

أصر على عملو أحس
" يالحظ اإلنساف في أعماؽ نفسو قوة تحذره من فعل الشر إذا أغري بو و تحاوؿ أف تمنعو من فعلو  ,فإذا ىو ّ

القوة  ,حتى إذا أتمّ العمل أخذت ىذه القوة توبّخو على اإلتياف بو و بدأ يندـ على ما فعل  .كالطالب
بانقباض نفسو أثناء العمل لعصيانو تلك ّ
القوة تثبّطو  ,فإذا
الغش في االمتحاف
فيحس صوتًا باطنيِّا يناديو أال يفعل  ,فإذا لم يسمع لهذا الصوت و بدأ ّ
يحاوؿ ّ
أحس أ ّف ىذه ّ
الغش ّ
ّ
استمر في عملو أنّبتو وندـ وعزـ ّأال يعود . " ...

ٔ -ما الفكرة التي عالجتها الخاطرة ؟

الشر .
ضمير اإلنساف محرّكو للخير و ّ

ٕ -مثّل من الخاطرة على خصيصتين من الخصائص الفنيّة للخاطرة ؟
** الفكرة واضحة

** الجمل متوازنة ومالئمة إلدراؾ القارئ.

ٖ -وازف بين خاطرتي  :إبراىيم العجلوني و أحمد أمين من حيث ( :الحجم  ,مراعاة الجانب الوجداني  ,وضوح الفكرة  ,التشبيهات و
المجازات ).

إبراىيم العجلوني :
الحجم  :مناسبة من حيث كونها خاطرة .
الوجداني  :واضح  ,عند طلب التماس سبل النجاة من الحاؿ التي يعيشها المجتمع .
مراعاة الجانب
ّ

وضوح الفكرة  :فكرتها واضحة .

التشبيهات والمجازات  :استخدـ بعض التشبيهات لتقريب المعنى .
أحمد أمين :
الحجم  :قصيرة إلى حد ما .
القوة اآلمرة الناىية ( الضمير )
مراعاة الجانب
الوجداني  :واضح جدِّا  ,عند الحديث عن أىميّة ّ
ّ

وضوح الفكرة  :فكرتها واضحة .

توسع في استخداـ التشبيهات لتقريب المعنى للقارئ .
التشبيهات والمجازات ّ :
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ثالثا  :القصة القصرية
القصة القصيرة ؟
عرؼ ّ
ّ

القصة القصيرة ؟
أين (كيف) نشأت ّ

نثري يتناوؿ حكاية ما تعالج قضايا اإلنساف ومشكالتو وتطلعاتو وآمالو .
ّ
أدبي ّ
فن ّ

القصة على وجو التحديد.
يقر بالموطن الذي نشأت فيو ّ
ٔ -ال يمكن لباحث أف ّ

الفارسي المتمثل في كتاب  ( :كليلة ودمنة ) الذي ترجمو ( ابن المقفع )الى العربيّة .
ٕ -يرى الباحثوف أ ّف القصص األوروبيّة تأثّرت باألدب
ّ
القصص التي تقاؿ على ألسن الحيواف .

ما ىي الفكرة األساسيّة لكتاب ( كليلة ودمنة ) ؟

ضح ذلك ؟
للقصة القصيرة حضور في األدب
العربي القديم  ,و ّ
ّ

ٔ -األمثاؿ العربيّة قصص في إطار محكم .

ٕ -كاف للعرب قصص تاريخيّة استقيت من أيامهم وبطوالتهم ومخيالت كاتبيها

العربي مثل :قصة ( زنوبيا )
ٖ -تذكر المصادر بعض القصص العاطفيّة القديمة مثاال على البداية المب ّكرة لظهور القصة في التراث
ّ
وقصة ( المرقش األكبر) مع أسماء بنت عوؼ .

متى ظهرت القصة فنِّا أدبيّا عربيّا في العصر الحديث ؟
قصة عربيّة بالشكل المتعارؼ عليو
بدايات القرف العشرين وتعد قصة ( في القطار ) لػ ػ ػ  :محمد تيمور أوؿ ّ
اذكر أشهر ُكػتّاب القصة ؟
متى تح ّدد بدايات القصة في األردف ؟

اني .
زكريا تامر  ,يوسف ادريس  ,محمود سيف الدين األير ّ

المجموعة القصصية ( أغاني الليل ) ٕٕ : ٜٔمحمد أبو غنيمة

للقصة في األردف؟
راني البداية الحقيقيّة ّ
علّل :تع ّد المجموعة القصصيّة (أوؿ الشوط ) ل ػ ػ :محمود اإلي ّ

قصصي طويل لكاتب تمكن من متابعة تجربتو وتطويرىا طواؿ العقود المتتالية .
ٔ -ألنّها تع ّد بداية شوط
ّ
ٕ -أسهم من خالؿ شخصيّة وثقافتو وانتاجو في تأكيد مكانة القصة بين الفنوف األدبيّة.
القصة في األردف ؟
تطور ّ
اذكر العوامل التي ساعدت على ّ

السياسي :
ٔ -العامل
ّ

** تغيير البنيّة السياسيّة لألردف من إمارة إلى مملكة عاـ ٜٔٗٙ
** كاف الملك عبداهلل االوؿ ممن شاركوا في إرساء فواعد ىذه النهضة وتطورىا
الثقافي :
ٕ -العامل
ّ

كما بمراحلو المختلفة .
التوسع في التعليم نوعا و ِّ
** ّ

** انتشار الثقافة وتع ّدد المؤسسات المعنيّة بها والداعمة لحركة النشر.
القصصي.
خصصت الصحف األردنيّة مالحق ثقافية احتفت بنشر االنتاج
** ّ
ّ

** ظهرت االتّحادات والروابط األدبيّة والثقافيّة مثل  :نادي أسرة القلم  ,رابطة الكتاب االردنيين  ,اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين .
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ضح ذلك ؟
القصة القصيرة في ىذه الحقبة بالرؤية الداخليّة  ,و ّ
اىتمت ّ
ّ

أصبحت تكشف اعماؽ الشخصية ونبضها وحركتها الفعلية دوف العناية بالعالم الخارجي اال من حيث كونو مثيرا النفعاالت الشخصيّة وحركتها

الداخلية وكثرت االعتماد على الراوي المتكلّم الذي يروي قصتو بنفسو .
القصة األردنييّن في األلفيّة الجديدة ؟
اذكر أشهر كتاب ّ

جماؿ ناجي  ,جماؿ أبو حمداف  ,عقلة حداد  ,سناء الشعالف  ,سعود قبيالت  ,نايف النوايسة  ,مفلح العدواف .
القصة القصيرة ؟
اذكر عناصر ّ
ٔ -الحدث :
** ىو مجموعة الوقائع واألفعاؿ التي يرتبط بعضا ببعض ويتبع بعضها بعضا .
القصة القصيرة ( علّل ) :ألنّو يتّصف بالوحدة ال التع ّدد ويستقطب انتباه القارئ
القصة عليو تقوـ ّ
** ىو أوضح العناصر وأكثرىا شيوعا في ّ
كيف يح ّقق الكاتب ىدفو ( استقطاب انتباه القارئ ) ؟
مبسطة فهو يرسم المشاىد ويصف المواقع التي تدور فيها األحداث بحيث تصبح كأنّها ستارة من ستائر المسرح الخلفيّة
يعتمد طريقة سهلة ّ

ٕ -الشخوص  :ىي التي يحدث معها الفعل المرتبط بو ويتفاعل معو .
علّل :تع ّد الشخصية اإلنسانيّة مصدر امتاع وتشويق في القصة

النفسي ودراسة الشخصيّة )
الطبيعي عند كل إنساف إلى التحليل
( الميل
ّ
ّ

كل ما يتّصل بوسطها الطبيعيّ .
ٖ -البيئة  :بيئة القصة ىي حقيقتها الزمانيّة والمكانيّة ّ ,
أي ّ
ٗ -الحوار :

القصة .
كل كالـ يجري بين شخصين أو أكثر أو شخوص ّ
** ىو ّ

ىم الوسائل التي يعتمدىا الكاتب في رسم الشخوص وبناء الحبكة القصصيّة.
** ىو أ ّ
القصة فيما بينها اتّصاال صريحا مباشرا.
** بواسطتها تتّصل شخوص ّ
ع ّدد أنواع الحوار ؟
القصة .
** الحوار
الداخلي ( المونولوج )  :وىو حديث الشخصيّة مع ذاتها في ّ
ّ
القصة من حديث .
** الحوار
الخارجي ( الديا لوج )  :ىو ما يدور بين شخوص ّ
ّ
٘ -الحبكة  ( :العقدة ) :

القصة حيث تتأ ّزـ وصوال إلى الذروة مرتبطة عادة برابط السببيّة وىي ال تنفصل عن الشخوص .
** ىي سلسلة األحداث التي تجري في ّ
** بدية الصراع في القصة ىو  :بداية الحبكة .
المبدئي ىو  :المرحلة األولى في الصراع.
** الحادث
ّ
** نهاية الصراع ىي  :نهاية الحبكة .
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القصة بإحدى نهايتين ىما :
الحل ( النهاية )  :وتنتهي ّ
ّ -ٙ

** النهايات المفتوحة :

قصتو باستفهاـ في ختم الصفحة األخيرة فتكوف النهاية ( أكثر إثارة للقارئ ودفعا
يترؾ الكاتب في نهاية قصتو مجاال للتفكير كأف يختم ّ

النص معلّقا متأرجحا الحتماالت متع ّددة )
لفضولو وحثّا لمخيّلتو كي تنشط وتجهد فيبقى ّ

** النهايات المغلقة :

ترد في صيغة  ( :إخباريّة تقريريّة )
الحل في نهاية قصتو  ,فهي ال تترؾ وراءىا سؤاال بل ّ
يكوف الكاتب قد أوجد ّ
ردني (عقلة حداد )؟
القصة من خالؿ ّ
استنتج خصائص ّ
قصة ( القهوة والخريف ) للكاتب األ ّ

اىتمت بسرد األحداث التي جرت في مكاف معين وىو المنزؿ  ,وفي زمن معين وىو الفجر
ٔ -إ ّف شخصيّة البطل ّ
ٕ -إ ّف الحوار بنوعيّة ظهر بين األب وابنو وزوجتو وحواره مع نفسو .

الخارجي المثير لالنفعاالت الشخصيّة .
ٖ -تأثّره بالعالم
ّ

ٗ -يبدو الصراع جليِّا عند نسياف القهوة وىي تفور دليال على  ( :الحزف في أعماقو )

النص جماال وحيويّة مثل ( :مداىمة العتمة لو  ,سماعو عزؼ المطر  ,إحساس
٘ -أبدع الكاتب في توظيف الصور البيانيّة التي أضفت على ّ
الظالـ بدبيب الحياة )

رابعا  :السرية
عرؼ السيرة ؟
ّ

الحرة ألنّها مرتبطة
ّ
فن ّ
أدبي يتناوؿ حياة شخصيّة إنسانيّة ذات تميّز وافتراؽ تعتمد فيها الروح القصصيّة غير ّ
نثري ّ

يخل بالتاريخ .
بالتاريخ
الحقيقي لصاحب الشخصيّة وقد يكوف فيها خياؿ ال ّ
ّ

علّل  :ال تعني كتابة السيرة أف يقتصر الكاتب على حياة صاحب السيرة فقد يتحدث عن قضايا المجتمع وعالقتها بصاحب السيرة ؟
أل ّف صاحب السيرة فرد من المجتمع يؤثّر ويتأثّر بو .
اذكر أنواع السيرة ؟
نثري يحكي فيها الكاتب عن حياتو ويق ّدـ فيها ميثاقا لسيرتو الذاتيّة يَعِ ّد فيها القارئ أف يقوؿ الحقيقة عما عاشو
ٔ -السيرة الذاتية ّ :
فن ّ
ضح مواقفو من المجتمع وتكشف فلسفتو وآراءه واتّجاىاتو وقد يعترؼ باألخطاء التي ارتكبها في حياتو .
فعال  ,فالسيرة تو ّ
تكتب السيرة الذاتية غالبا بضمير المتكلّم إ ّال أف البعض استخدـ ضمير الغائب مثل  :طو حسين في كتابو  ( :االياـ ) .
ٕ -السيرة الغيرية :
** يكتب فيها المؤلّف عن شخصيّة ما في بيئتها وزمانها معتمدا على النقل والذاكرة والمشاىدة مع تو ّخي الدقّة والموضوعيّة والحياد في نقل
الوقائع وتحليل الظروؼ التي أحاطت بها  :مولده ونشأتو وتعليمو وبياف أثرىا في شخصيّة صاحبها .

بتنوع مصادره التي يعتمدىا في ما يكتبو عن الشخصيّة التي يسرد سيرتها .
** الكاتب ملزـ ّ

** األصل أف يتناوؿ حياة شخص لو مكانة في المجتمع وح ّقق إنجازات سياسيّة أو ثقافيّة أو فكريّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة مثل  :عبقريات
العقاد
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ما ىو المنهج الشائع في كتابة السيرة ؟
الزمني حتى يختمها بالموت .
ٔ -أف يتتبّع الكاتب مراحل حياة صاحب السيرة بالتسلسل
ّ

علمي وبصورة مؤثرة .
للقراء بأسلوب
ٕ -الكاتب ينتقي من حياة صاحب السيرة مواقف دالّة ويعرضها ّ
منهجي ّ
ّ
الزمني مثل  ( :حياة الرافعي ) لػ ػ ػ :العرياف
ٖ -قد يترجم لو من غير التسلسل
ّ
العربي ؟
اذكر مراحل ظهور السيرة في األدب
ّ

ٔ -المرحلة التاريخيّة :

التاريخي مثل  ( :سيرة ابن اسحاؽ ) التي ى ّذبها ابن ىشاـ وصارت تعرؼ بسيرة ابن ىشاـ وتح ّدث فيها عن سيرة
ركزت على الجانب
ّ
الرسوؿ  -صلّى اهلل عيلو وسلّم  -وكتاب ( المغازي ) للواقدي .

ٕ -المرحلة األدبيّة :
وىي ذات طابع ادبي ظهرت في القرف الخامس الهجري واشهرىا  :كتاب ( االعتبار ) ؿ  :أسامة بن منقذ  ,الذي يتحدث عن حياتو

وفروسيتو ومجتمعو زمن الحروب الصليبية

ما ىي أوؿ سيرة ذاتيّة ظهرت في األدب الحديث ؟
سيرة أحمد فارس الشدياؽ في كتابو ( الساؽ على الساؽ في ما ىو الفارياؽ ) في منتصف القرف التاسع عشر .
العربي ؟
علّل  :شهرة كتاب ( الساؽ على الساؽ في ما ىو الفارياؽ ) في األدب
ّ

اللغوي والتالعب باأللفاظ والحوار المصنوع .
وقوة العبارة وروح السخرية واالستطرادات واالنسياؽ وراء الترادؼ
ّ
ألنّو اتّسم بسالمة اللغة ّ

علّل  :شهرة كتاب ( األياـ ) لطو حسين ؟

القصصي  ,اللغة الشاعريّة الجميلة  ,السالسة والعذوبة في طرح األفكار واآلراء  ,القدرة على التصوير
يعود لع ّدة أسباب  :األسلوب
ّ
والتلوين  ,الصراحة  ,الجرأة في كشف الواقع  ,روح النقد والسخرية الالذعة.

دبي مميّزا نوعها ومؤلّفها ؟
اذكر أشهر كتب السيرة الحديثة ذات الطابع األ ّ

رافعي  :العرياف ( سيرة غيريّة )
ٔ -حياة ال ّ

ٕ -عبقريّات العقاد ( سيرة غيريّة )

ٖ -جبراف  :ميخائيل نعيمة ( سيرة غيريّة )

ٗ -رحلة جبليّة رحلة صعبة  :فدوى طوقاف ( سيرة ذاتيّة )

٘ -غربة الراعي  :إحساف عباس ( سيرة ذاتيّة )

 -ٙالشريط األسود  :عيسى الناعوري ( سيرة ذاتيّة )

 -ٚإيقاع المدى  :محمود السمرة ( سيرة ذاتيّة )

ع ّدد شروط كاتب السيرة ؟
ٔ -القدرة على اختيار المعلومات التي تستحق التسجيل في السيرة  ,وىذه القدرة تتطلّب  ( :ذوقا أدبيا رفيعا ودقة مالحظة وقدرة على
المقارنة والموازنة )

ٕ -أف يتو ّخى الحقيقة والصدؽ والدقّة والموضوعيّة ( علّل ) :

معتمدا على الواقع وما لديو من معلومات .

ٖ -سعة الثقافة وكثرت االطّالع على ما يحيط بعصر صاحب السيرة .

حتى ال تخرج عن منطقيّتها  ,فهو أديب فنّاف كالشاعر في طريقة العرض ولكنّو ال يخلق الشخصيّات من خيالو بل يرسمها بصورة بارعة
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ع ّدد شروط السيرة ( الذاتيّة والغيريّة ) ؟
التوسع في حياة من لهم صلة بو من األشخاص .
ٔ -التركيز على حياة صاحب السيرة دوف ّ

ٕ -الموضوعيّة واالبتعاد عن العاطفة الزائدة ( علّل ) :حتى ال تنحرؼ السيرة عن وضعها الطبيعي
ٖ -توظيف الخياؿ من غير اغراؽ فيو ( علّل )  :أل ّف طغياف الخياؿ يخرج السيرة عن نطاقها .
والتطور في سلوؾ الشخصيّة بما يتناسب والتق ّدـ في سنّو وغنى خبراتو .
النمو
ّ
ٗ -مراعاة ّ
٘ -استخداـ األسلوب المعبّر الشائق ( علّل )  :لجذب انتباه القارئ .
 -ٙيمكن أف يستطرد الكاتب ويسهب في وصف صاحب السيرة .
اذكر خصائص السيرة الذاتيّة لطو حسين في كتابة ( األياـ ) ؟
ٔ -كاف صريحا وواقعيّا في تسجيل سيرة حياتو وفي حديثو عن الناس .
ٕ -كشف عالقات الناس وسلوكهم ونقدىم وبياف الحالة االجتماعيّة في ذلك الوقت.
ويتدرج بها معتمدا على أنّها خير مثاؿ لالنتصار على واقعو المرير.
ٖ -يصف مراحل حياتو ّ
ما الذي يغري األدباء بكتابة السيرة ؟

أف السيرة تتناوؿ حياة شخص جدير باالىتماـ  ,لو مكانة في المجتمع أو ح ّقق إنجازات سياسيّة أو ثقافيّة أو فكريّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة
علّل :ال تقتصر كتابة السيرة الذاتيّة على حياة الفرد الخاصة .

أل ّف السيرة تتناوؿ شخصية لها مكانة مرموقة في المجتمع  ,فال ب ّد من ذكر أفراد المجتمع المحيطين بو  ,والنواحي االجتماعيّة والفكريّة
والسياسيّة واالقتصاديّة في عصره ليظهر تميزه .
خامسا  :الرواية

عرؼ الرواية ؟
ّ

ع ّدد عناصر الرواية ؟

قصة متسلسلة طويلة .
نثري يعتمد السرد في وصف شخصيات وأحداث على شكل ّ
ّ
دبي ّ
فن أ ّ
( الشخصيات  ,األحداث  ,الزماف  ,المكاف  ,الحوار  ,السرد ).

ما ىي أكثر الفنوف األدبيّة انتشارا وشهرة ؟

الرواية

وتنوع أساليب سردىا ؟
علّل  :تتّصف الرواية بالتشويق ّ

الروائية من التتابع الزمني وربط المقدمات بالنتائج  ,وأسلوب تقطيع المشهد أو الحادثة على مواقع مختلفة  ,يجعل
السرد ّ
أل ّف تنويع أساليب ّ

القارئ المتلقي يعيش حالة من التوتر والتشويق لمتابعة األحداث ومصائر الشخوص وينقل األحداث والمواقف من صورتها الواقعية إلى صورة

لغويّة تجعل القارئ يتخيّلها كأنّو يراىا بالعين .

تنوع أساليب سػ ػػرد الرواية ؟
علّل ّ :

الروائي من سرد
ليس ىناؾ قانوف للكتابات الروائيّة فهي تمنح الكاتب حريّة اإلبداع ويبني عالمو
ّ

تجسد ميولو اإلبداعيّة والثقافيّة وخصوصيّة المجتمع الذي يمثلو.
األحداث وعرضو الزماف والمكاف واألشخاص وانتقائو اللغة المناسبة بطريقة ّ

ّ
األستاذ مصطفي البوريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علي الدرب وصل

37

ّ
األستاذ مصطفي البوريني  -من األلف إىل الياء يف القضايا األدبية -املستوى الرابع 987-8747577/980-8747577
علّل :تركت المقامات بصمات واضحة في مؤلف محمد المويلحي (حديث عيسى ابن ىشاـ)؟
الزمني
المصري بلغة السرد الروائيّة التقليديّة التي تقوـ على التتابع
الروائي لتصوير التناقضات في المجتمع
أراد المويلحي أف يستخدـ القالب
ّ
ّ
ّ
وربط المقدمات بالنتائج.
( زينب ) لمحمد حسين ىيكل ٕٜٔٔ

ما ىي أوؿ رواية عربية ناضجة ؟
اذكر أشهر الروايات األدبيّة ومؤلفيها ؟

ٔ -يوميات نائب في األرياؼ  :توفيق الحكيم
ٗ -دعاء الكرواف  :طو حسين

ٕ -الرواية التاريخية ( سيد قريش )  :معروؼ األرناؤوط

ٖ -سارة  :العقاد

٘ -أوالد حارتنا  :نجيب محفوظ  ( ,كانت سببا في نيلو جائزة نوبل في االدب )ٜٔٛٛ

اذكر خصائص الرواية في القرف العشرين ؟
القراء والن ّقاد.
تطورت الرواية ّ
ّٔ -
تطورا ملحوظا واستقطبت اىتماـ ّ

تنوع أساليب كتابتها واختلفت أشكالها وتع ّددت أنواعها وصيغ تقديمها .
ّٕ -

سمي ( الحداثيّين ) خرجوا على رؤية الرواية التقليديّة وتقنياتها مثل  :صنع اهلل ابراىيم  ,حنا مينا ,
ٖ -ظهر جيل الروائيّين العرب ّ
جماؿ الغيطاني  ,الطيب صالح  ,إميل حبيبي  ,عبدالرحمن منيف .

اذكر سمات الرؤية الروائيّة المعاصرة الحداثيّة ؟  /بين دور الروائيين الحداثيين في تطور الرواية العربية ؟

الروائي تجاوز المفاىيم التقليديّة حوؿ الرواية في عصورىا الكالسيكيّة والرومانسيّة والواقعيّة وتداخلت أساليبها مع تداخالت
أ ّف الخطاب
ّ

النص المفتوح الذي يفضي إلى قراءات متع ّددة
الخيالي والواقع
العالم
التاريخي مما جعلها أكثر تعقيدا وأعمق تركيبا ووصلت الرواية إلى دنيا ّ
ّ
ّ

الروائي.
نهائي للخطاب
ّ
ال تصل إلى تفسير ّ

فن الرواية عن غيره من الفنوف السرديّة ؟
بماذا يختلف ّ
ما العنصر الذي تتمايز فيو الرواية عن عناصر القصة ؟

( طولو وتشابك أحداثو وتع ّدد الشخصيات واألماكن واألزمنة فيو )
كل عناصر الرواية وينقل األحداث
السرد  :وىو الوعاء
ّ
اللغوي الذي يحتوي ّ

والمواقف من صورتها الواقعيّة الى صورة لغويّة تجعل القارئ يتخيّلها وكأنّو يراىا بالعين .
على ماذا تقوـ لغة السرد الروائيّة التقليديّة ؟

الزمني وربط المق ّدمات بالنتائج وأ ّما أسلوب تقطيع الحادثة على مواقع مختلفة فإنّو يجعل القارئ يعيش حالة من التوتّر
تقوـ على التتابع
ّ
والتشويق لمتابعة األحداث ومصائر الشخوص.

اذكر الطرؽ الس ػػرديّة ألحداث الرواية ؟
ٔ -الطريقة المباشرة  :تع ّد أكثر الطرؽ شيوعا فيقف المؤلّف خارج األحداث ويروي ما يحدث لشخوص روايتو.
الذاتي  :تُروى األحداث على لساف المتكلّم وىو بطل الرواية ويبدو المؤلّف وكأنّو ىو البطل .
ٕ -طريقة السرد
ّ

ٖ -طريقة الوثائق  :يعتمد المؤلّف على الخطابات والمذ ّكرات واليوميات ويتّخذىا أدوات لبناء روايتو مترابطة األجزاء.
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العامة للطرؽ السرديّة في الرواية ؟
ما ىي الوظيفة ّ
القصصي للرواية
الروائي وتتداخل األساليب التعبيريّة الفنيّة في الرواية لتشكل في النهاية الحبكة الفنيّة التي تشكل البناء
تحقيق توازف البناء
ّ
ّ
كيف نشأت الرواية في األردف ؟

ٔ -نشأت الرواية في األردف في أعقاب ظهورىا في مصر والعراؽ وبالد الشاـ .
الثقافي والتيارات واالتّجاىات السائدة واكتسبت ىويّتها من خاللو .
ٕ -تأثّرت بمحيطها
ّ

الروائي بصور فنيّة ؟
علّل :لم تستطع الرواية األردنيّة في القرف الماضي التعامل مع البناء
ّ

الفني الروائي
دبي في إطار تقليد دوف اىتماـ بالبناء ّ
أل ّف ال ُكتّاب كانوا يظهروف قدراتهم البالغيّة في اإلنشاء األ ّ
اذكر أبرز المحاوالت الروائيّة األردنيّة ؟

الناعوري
ٕ -مارس يحرؽ مع ّداتو  :عيسى
ّ
ٗ -أنت منذ اليوـ  :تيسير سبوؿ  ( ٜٔٙٛوىي الرواية الوحيدة لو )

ٔ -فتاة من فلسطين  :عبدالحليم عبّاس
ٖ -فتاة النكبة  :مريم مشعل

تمتاز رواية ( تيسير سبوؿ ) بأنّها أنموذج للرواية األردنيّة المتناسقة فنِّا ومضمونا ؟
الداخلي.
الداخلي معتمدة على الحوار
ألنّها تجاوزت الوصف المباشر للشخوص إلى التحليل النفسي
ّ
ّ

ع ّد الن ّقاد ( رواية تيسير سبوؿ )عالمة على مرحلة مهمة في تأسيس الرواية الحديثة في األردف ؟

ألنّها أنموذج للرواية األردنيّة المتناسقة فنيِّا ومضمونِّا  ,فهي رواية جديدة في بنائها وأسلوبها ولغتها وىدفها  ,إذ امتازت بأمرين :
ٔ -تصوير أزمة من أزمات وجودنا المعاصر .
ٕ -أنّها تضيف جديدا على صعيد البنية السرديّة  :يتمثّل في كشف العالقات الخفيّة بين الظواىر واألشياء التي قد تبدو في الظاىر والواقع
المعيش متباعدة أو متنافرة أو مألوفة .

اذكر الرواة الذين ح ّققوا شهرة واسعة في الرواية األردنيّة مع اسم الرواية ؟
ٔ -غالب ىلسا  :الضحك ٜٓٔٚ

ٕ -جماؿ ناجي  :الطريق الى بلحارث

ٖ -مؤنس الرزاز  :أحياء في البحر الميت

ٗ -طاىر العدواف  :وجو الزماف

٘ -ابراىيم نصر اهلل  :مجرد اثنين فقط

 -ٙسميح خريس  :شجرة الفهود

 -ٚىاشم غرايبة  :الشهبندر

 -ٛمحمود الريماوي  :حلم حقيقي

 -ٜجالؿ برجس  :أفاعي النار

القصة القصيرة و الرواية ) من حيث  ( :الشخوص  /الزماف  /المكاف ) ؟
وازف بين ( ّ
القصة القصيرة  :الشخوص  :غالبًا تقوـ على شخصية واحدة ( البطل ) /
الرواية :

الزماف والمكاف  :الزماف والمكاف واحد مح ّدد .

الشخوص  :تع ّدد الشخصيات الرئيسيّة ( األبطاؿ ) والثانويّة .الزماف والمكاف  :تع ّدد األزمنة و األماكن فيها .
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علّل ما يأتي :
ٔ -ميل الرواية الحديثة إلى العمق و التعقيد .
الروائي تجاوز المفاىيم التقليديّة حوؿ الرواية في عصورىا الكالسيكيّة والرومانسيّة و الواقعيّة وتداخلت أساليبها مع تداخالت
ألف الخطاب
ّ
والواقعي والتاريخ ّي  ,ما جعلها ( في حبكتها أو شخوصها ) أكثر تعقي ًدا وأعمق تركيبًا .
الخيالي
العالم
ّ
ّ

ٕ -يع ّد عنصر السرد من أبرز عناصر الرواية

كل عناصر الرواية  ,وينقل األحداث والمواقف من صورتها الواقعيّة إلى صورة لغويّة تجعل القارئ يتخيّلها
أل ّف الوعاء
ّ
اللغوي الذي يحتوي ّ
وكأنّو يراىا بالعين .
بفن الرواية ذروة اإلبداع .
ٖ -بلغ نجيب محفوظ ّ

كاف لرواياتو شهرة عالميّة  ,فقد حصل على جائزة نوبل العالميّة في األدب عاـ ( ٜٔٛٛـ) .
العربي القديم
بيّن أصوؿ الرواية في التراث
ّ

والسير الشعبيّة وقصص الصعاليك مثل :
ٔ -كاف التراث العربي القديم حافال بإرىاصات قصصيّة تمثّلت في ّ
السمار ّ
فن المقامات وحكايات ّ
قصة ( حي بن يقظاف ) البن طفيل  ,وقصص ( ألف ليلة وليلة )

ٕ -وقد تركت المقامات بصمات واضحة في مؤلَّف محمد المويلحي " حديث عيسى بن ىشاـ " وفي مؤلَّفات غيره من الذين اتّخذوا من
المصري .
الروائي لتصوير التناقضات في المجتمع
شكال فنيِّا لهم فقد أراد المويلحي أف يستخدـ القالب
أسلوب المقامة ً
ّ
ّ
بي الحديث ؟ علّل إجابتك .
ما الرواية الرائدة بالمفهوـ الفنّ ّي الحديث للرواية في األدب العر ّ

ىناؾ إجماع في األوساط النقدية على أف رواية "زينب" التي كتبها ( محمد حسين ىيكل )ونشرىا سنة (ٕٜٔٔـ) ىي ّأوؿ رواية أدبيّة ناضجة

العربي الحديث .
بالمفهوـ الفنّ ّي الحديث للرواية في األدب
ّ
انتشارا وشهرة ؟
ما داللة اعتبار الرواية أكثر الفنوف األدبيّة
ً

اللغوي  ,وسهولة الوصوؿ إليها  ,وبروز عنصر التشويق فيها .
سهولة قراءتها و فهمها وال سيّما إذا كانت باللغة المحكيّة البعيدة عن التعقيد
ّ
وتصوير عناصرىا بالكلمات الموحية  ,فهي رسم صورة بصريّة بالكلمات .

سادسا  :ادلسرحية
عرؼ المسرحيّة ؟
ّ

قصتها أو تعرضها عن طريق الحوار.
دبي يقوـ على فكرة الصراع بين متناقضين تنجزىا شخوص تحيا وتروي ّ
ىي ّ
فن أ ّ

القصة ؟
ما االختالؼ بين المسرحيّة و ّ

القصة  :يروي أحداثها كاتبها
ّ

المسرحي ويصاحب تمثيلها مناظر ومؤثّرات مختلفة .
قصة حواريّة قابلة للتمثيل
المسرحية ّ :
ّ

المسرحي
النص
ٔ -تأليف ّ
ّ

يجسم المسرحية أماـ المشاىدين تجسيما حيِّا.
ٕ -التمثيل الذي ّ

اذكر الجانبين اللذين يجب مراعاتهما في المسرحيّة .
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على ماذا تقوـ المسرحيّة ؟
على موضوع رئيس واحد تتمحور حولو منذ البداية حتى النهاية دوف تشتيت االنتباه بموضوعات ثانويّة أو تفصيالت زائدة.
علّل  :يجب على المسرحيّة أ ّال تغرؽ في الوصف والتعليق ؟
فن المسرح ؟
وتطور ّ
كيف نشأ ّ

بالنص .
الدرامي ويفقد القارئ أو المشاىد صلتو
أل ّف ذلك يضعف البناء
ّ
ّ

يوناني من أعرؽ الفنوف وأقدمها  ,نشأ نشأة دينيّة .
فن
ٔ -المسرح ّ
ّ

ثم صار
ثم ب ػ ػ ( أبطاؿ من البشر ) ّ
تصورىم أنصاؼ آلهة ّ ,
ٕ -كانت المسرحيّة تتناوؿ الشخصيّات العظيمة  :بدأت ب ػ ػ ( إلو ) عند االغريق ّ
البطل ( اإلنساف المميّز ) كالملوؾ واألمراء وأصبح المسرح أكثر تعبيرا عن ( اإلنساف ).
وروبي ؟
متى ظهرت التيّارات المختلفة في المسرح األ ّ

ويتحرر من سيطرت التراث القديم.
يستقل في مواقفو
نساني
ّ
ّ
في القرف التاسع عشر والقرف العشرين بعد أف بدأ الفكر اإل ّ

اللبناني ( ماروف الن ّقاش ) في نشأة المسرح ؟
ضح دور
وّ
ّ

المسرحي إلى البالد العربيّة حيث اقتبسو من إيطاليا.
الفن
ٔ -أوؿ من أدخل ّ
ّ

المعربة عن  ( :موليير ) في العقد الرابع من القرف التاسع عشر
ٕ -ق ّدـ أوؿ المسرحيات لجمهوره
العربي في بيروت  ( :رواية البخيل ) ّ
ّ
ثم عرض مسرحيّة أخرى ىي  ( :أبو الحسن المغفل )
ّ
الميالدي ّ ,

ضح دور ( أبو خليل القباني ) في نشأة المسرح ؟
وّ

المسرحي إلى الجماىير  :باختياره المسرحيّات الشعبيّة مثل ( :ألف ليلة وليلة )
الفن
قرب ّ
ّٔ -
ّ
ٕ -اتّخذ من الفصحى لغة للحوار .

ٖ -مزج فيها بين الشعر والنثر مع العناية بالسجع .

ثم ىاجر إلى مصر وتابع تقديم مسرحياتو فيها.
ظل يقدـ مسرحيّاتو في دمشق في األعواـ( ّ ) ٔٛٛٗ-ٔٛٚٛ
ّٗ -
ىوى في نفوس المصريّين واعترفوا لو بالفضل في تثبيتو.
٘ -لقي فنّػو ً
العربي ؟
من ىو رائد المسرحيّة في المسرح
ّ

توفيق الحكيم وقد بدأ نشاطو بمسرحيّة ( الضيف الثقيل )  ٜٔٔٛمستخدما أسلوب الرمز حيث رمز بالضيف الثقيل إلى  :االحتالؿ

االنجليزي  ,ثم ألّف مسرحيّة  ( :المرأة الجديدة )
ّ
علّل  :أصبحت تقاـ للمسرح مهرجانات ويمنح المؤلّفوف والمخرجوف والممثّلوف الجوائز ؟
المسرحي .
الفن
لتفوقهم
اإلبداعي في ّ
ّٔ -
ّ
ّ

ع ّدد أنواع المسرحيّة ؟

العربي المعاصر .
ٕ -لقدرتهم على تقديم صورة صادقة عن المجتمع
ّ

ٔ -المأساة  ( :التراجيديا )

ٕ -الملهاة  ( :الكوميديا )

عرؼ المأساة ؟ ىي ترجمة للكلمة اليونانية ( التراجيديا ) التي تنتهي أحداثها بفاجعة وتؤّكد قيمة إنسانيّة كبرى وقد كانت بداياتها مقصورة
ّ
عامة الناس ) وقد تميّزت ب ػ ػ ػ  ( :الجديّة  ,ح ّدة العواطف  ,صعوبة االختيار في المواقف ,
ثم أصبحت تتناوؿ ّ
على تصوير( :حياة العظماء ّ
سالمة اللغة )
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عرؼ الملهاة ؟
ّ

المحلي ويعد عنصر الفكاىة عنصرا
ىي الكوميديا وموضوعاتها المشكالت اليوميّة الواقعيّة ويغلب عليها الطابع
ّ

رئيسا فيها ونهايتها تكوف سعيدة .

علّل  :لم يعد تقسيم المسرح ( مأساة وملهاة ) قائما اليوـ؟

اذ اختلطت المأساة بالملهاة فالحياة مزيج منهما .

اذكر عناصر المسرحيّة ؟

القصة على الحدث الذي يتناوؿ قضيّة من قضايا الحياة ويظهره من خالؿ الحوار بين
ٔ -الحدث
المسرحي  :تعتمد المسرحيّة مثل ّ
ّ
الشخوص
ٕ -الشخوص  :وىم نوعاف :
** الشخوص الرئيسة المحوريّة  :تدور حولها معظم األحداث  ,ومن بينهم تبرز شخصيّة أو أكثر يطلق عليها اسم البطل وىي الشخصيّة
متطورة.
المحوريّة  ,وتعلق بها األحداث منذ البداية حتى النهاية  ,ويجب أف تكوف نامية ّ
النمو باستمرار.
** الشخوص الثانويّة  :لها أدوار مح ّددة ّ
مكملة للدور الرئيس ّي الذي يقوـ بو األبطاؿ بحيث تدفع المسرحيّة إلى ّ

قارف بين ( الشخصيّة ) في القصة وفي المسرحيّة ؟

نتعرؼ أبعادىا.
الظاىري
الكاتب في القصة يرسم صورة للشخصيّة من جانبيها (
ّ
والباطني ) حتى ّ
ّ

نتعرؼ عليها عن طريق الحركات والكالـ.
الشخصية في المسرحيّة تظهر أمامنا ونحن ّ

المسرحي ؟
كيف تقاس مهارة الكاتب
ّ

عرؼ الشخصيّة المسطّحة ؟
ّ

متى يظهر العيب في عرض الشخصيّة ؟

بمدى نجاحو في تحريك شخوصو أمامنا وإنتاج مجاالت لها يبرز فيها سلوكها.

القصة ويتذ ّكرىا القارئ بسهولة
تتطور وال تتغيّر مهما كانت المؤثرات في ّ
ىي الشخصيّة التي ال ّ
إذا ق ّدـ الكاتب الشخوص في صورة ثابتة غير ناميّة ( شخصيّة مسطّحة )

ٖ -الفكرة  :ىي المضموف الذي تعالجو المسرحيّة ويهدؼ الكاتب إلى إبرازه من خالؿ عرض صور من الحياة والعادات والتقاليد لترسيخ
ومثل عليا .
قيم أخالقيّة ُ

النفسي
الجو
وتصور ّ
ٗ -الزماف والمكاف  :ىما اإلطار الذي تجري فيو أحداث المسرحيّة ويساعد تحديدىما على فهم األحداث ّ
ّ
واالجتماعي المسيطر على سلوؾ الشخوص .
ّ
٘ -الحوار  :يتش ّكل منو نسيج المسرحيّة وتتنامى بفضلو األحداث لتبلغ منتهاىا

ويصور مالمحها النفسيّة
كيف يالئم الكاتب
المسرحي بين الحوار وطبيعة الشخوص ؟ يجعلو حيِّا معبّرا عن طبيعة الشخوص ويح ّدد مجالها ّ
ّ

المسرحي ؟
اذكر األمور التي تساعد على فهم الحوار
ّ
المسرحي ؟
ما أىمية لغة الحوار
ّ

فهم المقصود من التمثيل .

ما أىمية التمثيل من حركة ومشاىدة الشخوص وغيرىا ؟
عدد شروط جودة الحوار ؟

( الحركة  ,اإلشارة  ,تتابع الحوادث  ,مشاىدة الشخوص  ,إدراؾ السياؽ )
تعين على فهم المقصود من الكالـ.

ٔ -أف تكوف الجمل الحواريّة مناسبة لمستوى الشخصية وقادرة على إيصاؿ الفكرة.
وحارا ومعبّرا عن الصراع وطبائع األشخاص واألفكار .
ٕ -أف يكوف الحوار متدفّقا ِّ
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 -ٙالصراع  :ىو العنصر األساس  ,ويقوـ بين طرفين متناقضين ويش ّكل عقدة المسرحيّة .
ما ىي صورة الصراع الشائع في المسرحيّات ؟
الحل في نهاية المسرحيّة.
صورة الصراع بين الخير
ثم ينمو ويشت ّد حتى يبلغ الذروة ّ
والشر الذي يبدأ طبيعيّا بسيطا ّ
ّ
ثم يأتي ّ

ضح نشأة المسرح في األردف ؟
وّ

عُ ِرؼ المسرح في األردف في مطلع القرف العشرين عن طريق ( المسرحيات التاريخيّة والدينيّة واالجتماعيّة والمسرحيّات المترجمة ومحاوالت
محلي لبعض الهواة )
التأليف ال ّ

علّل  :عرض األعماؿ المسرحيّة في األنديّة والمدارس والكنائس والجمعيّات الخيريّة ؟
والثقافي
الفكري
ٔ -للتعبير عن المشاعر الوطنيّة والقوميّة وإشاعة روح التص ّدي للغزو
ّ
ّ
أىم األعماؿ المسرحيّة األردنيّة المحليّة مع ذكر مؤلّفها؟
اذكر ّ

ٕ -توظيفها ألغراض تربويّة تعليميّة

ٔ -المضبوعوف  :محمود الزيودي

ٕ -المأزؽ  :بشير ىواري

ٗ -تغريبة ظريف الطوؿ  :جبريل الشيخ

٘ -ألف حكاية وحكاية من سوؽ عكاظ  :وليد سيف

ٖ -دولة العصافير  :فخري قعوار
 -ٙكوكب الوىم  :عاطف الفراية

األىم في المسرحيّة .
علّل  :يعد الصراع العنصر ّ

ألنّو العنصر األساس في المسرحية  ,فهو يقوـ بين طرفين متناقضين  ,ويش ّكل عقدة المسرحيّة  .وصورتو الشائعة في المسرحيّات صراع بين
الشر .
الخير و ّ

المسرحي بمدى نجاحو في تحريك الشخوص .
علّل  :تقاس مهارة الكاتب
ّ

ألنّو إذا ق ّدـ لنا الشخوص في صورة ثابتة غير نامية  ,فهذا عيب يجعل من الشخصيّة شخصيّة مسطّحة ال عمق فيها .

المسرحي يالئم بين الحوار و طبيعة الشخوص .
علّل  :الكاتب
ّ

ويصور مالمحها النفسيّة .
حتى يجعلو حيِّا ِّ
معبرا عن طبيعة الشخوص  ,كما أنّو يح ّدد مجالها ّ ,

وازف بين ( الرواية و المسرحيّة ) من حيث  :الحوار  ,الشخوص ؟
الرواية :

الحوار  :يظهر فيها الحوار  ,ولكن تعتمد ب ّدرجة األولى على السرد وطرائقو المختلفة .
نتعرؼ أبعادىا .
الظاىري
الشخوص  :الكاتب يرسم لنا صورة للشخصيّة من جانبيها
ّ
والباطني  ,حتى ّ
ّ

المسرحية :

الحوار  :تقوـ المسرحية بكاملها على الحوار .
نتعرؼ عليها من خالؿ حركتها وكالمها .
الشخوص  :الشخصيّة تظهر أمامنا ونحن ّ
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تنوع في آفاؽ مسرحياتو  ,منها :
من رائد المسرحيّة في األدب
العربي ؟ وما اآلفاؽ المتع ّددة لمسرحيّاتو ؟ ( توفيق الحكيم )  ,الذي ّ
ّ

ٔ -المسرحيّة الرمزيّة الذىنيّة  " :أىل الكهف " .

ٕ -المسرحيّة االجتماعيّة  " :األيادي الناعمة " .

ٖ -التحليليّة النفسيّة  " :نهر الجنوف " .

ٗ -المسرحيّة الوطنيّة  " :ميالد بطل " .

المسرحي بالتمثيل ؟
ما عالقة األدب
ّ

المسرحي و يصاحب تمثيلها مناظر ومؤثرات مختلفة  ,ولذلك يُراعى فيها جانباف :
قصة حواريّة قابلة للتمثيل
المسرحيّة ّ
ّ

المسرحي
للنص
ٔ -جانب التأليف ّ
ّ
تجسيما حيِّا .
يجسم المسرحيّة أماـ المشاىدين
ً
ٕ -وجانب التمثيل الذي ّ

ّ

أسأل اهلل جم جالنه نكم انتوفيق وانسداد

ّ
األستاذ مصطفي البوريني – من األلف إىل الياء  ...من جد وجد  ...ومن زرع حصد  ...ومن سار علي الدرب وصل

44

