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 الحفظ المطلوب في الفصل الّثاني 
 مخسة أبيات شعرّية من كّل ِمن :ـ حيفظ الطلبة 1

                                                      ـ شعر الّثورة العربّية الكربى .  االّتجاه الرومانسّي .ـ    . ـ االّتجاه الكالسيكي ) مدرسة اإلحياء والّنهضة (

 املقاومة .ـ شعر 

ـ حيفظ الطلبة منوذجني من الّنماذج املمّثلة لقضّية ) شعر الّتفعيلة ( على أن ال يقل عدد األسطر يف كّل منوذج 2

 عن ستة أسطر .

  األبيات املقّرر حفظها

 االّتجاه الكالسيكي

 َرسوال َيكـــــوَن أْن امُلَعلُِّم كـاَد            الـتَّـْبـجـيال َوفِّــِه ِلـلـُمـَعـلِّـِم ُقـْم

         َوُعـقوال ُفـًساــأْن شُئـْنـَوُي يـنــْبـَي     الَّذي ِمـَن أَجلَّ َأْو َأْشرَف َأَعِلمَت

   ُعدوال النُّفـوَس َيْبـنـي الَّذي َوُهَو      َقـويـمًة الطِّباَع َيْبين الَّـذي َفُهَو

  ضـئيال الشَّباِب يف دالِةـــَالع روُح        َمشى َعْدًلا َيُكْن َلْم امُلَعلُِّم َوإذا

 َوَعـويـال اــْأَتـًمــَم ْمــِهــَعـَلـْي ْمـــَفَأقـِ     َأْخالِقـهْم يف الَقوُم َوإذا ُأصيـَب

 شعر الثورة العربّية الكربى

  ؟ ِبالــُوّراِد ضَُّتَغ اِبحرِّال اَري     الـوادي ِظالِل يف امَلضاِرُب ِلَمِن

   اِدَواَلَأْنجـ اَلَأْغواِر َنِمـ َنَفَرْت         َيْعــُرٍب ـُةُأّمــــــ َكــــِتْلـ ـُرَأْكَبـ اهلُل

   اِداَلَأْغمـ ِمَن ُمْتَلَعـٌة والبيُض           ـرٌَّعُش َواأَلسنَّـُة امَلراِحَل َوِتَطـ

    دادَواَلَأْجـ َوالّتـاريـــِخ، باهلل،          ٍقواثـ مْشَيَة  الَبْغَي، َتُدكُّ َوَمشْت

 ِبِقيــاِد ُمسخَّـــٍر َغْيــَر ِللَمــْوِت           َوُغالُمُهــْم  َكْهُلُهْم َتَطوََّع َعــرٌب

 االجتاه الرومانسّي

            ـاْهــشــيـــــ يــا وَهـــُلــّمــي                           ِخـــــرافــي يـا َفــَأفــيــقــي

          الـطُّــيــوِر َأْســراِب َبــْيـَن                            شـياهــي يـا َواْتـَبــعـيــنــي

          َوُحــــبـــــوِر ــاـــــراًحــــَوِمـ                            ُثـغـــاًء الــوادي َواْمـَلـئــي

           الـزُّهـوِر ِعـْطـَر واْنـشـقـي                           السَّـواقـي َهْمَس َواْسَمعي

   امُلْسَتـنـــيـــــِر الشـبــاُب ـِه                             ُيَغّشــْيـ   الوادي َواْنُظري

 شعر املقاومة

     َمســــاَء صباَح الوادي َيْسَتْنِهـض     ِلـواًء الرِّماِل يف ُرفاَتَك رَكزوا

  َمضاَء الزَّماِن َعلى السُّيوَف َيْكسو      ِبالَفـال امُلَجـرَُّد السَّْيـُف أيُّها يا

    َبـالَء الَعـُدوِّ يف َفــَأْحسـَن َأْبلــى    ُمَهنٍَّد ُكلِّ ِغْمـُد الّصحاري ِتلَك

  َثـراَء َتُلمَّ أْو جاًها تـْبِن َلـْم  َعلى الـطُّوى امَلبيَت َفاَّْخَتْرَت ُخرْيَت

 َوِنســاَء  َأراِجــًلا  َعَلْيــَك ضـجَّـْت     َوَلْحُدها اُلُأســوِد َمـْهـُد َأْفريِقيا

 شعر التفعيلة ـ النموذج األول

  ِبالدي يا

  الطَّيُب السََّجُر فيِك َيْكُبُر ِمْثَلما

  َنْكُبُر

     َأْهداِبِك َفْوَق َفاْزرعينا

 ....َوَزْعَتْر  َزْيتوًنا

 أْخضْر العيِد، صباِح ِمْثَل ، َأَمًلا َواْحِملينا

 شعر التفعيلة ـ النموذج الثاني

 ِحْجِرها َفْوَق الصغرُي َوَيْرُقُد

 " َنْم َحِبيُب وَيا" 

   الَقَدْم َمْسلوَخة بغوَلٍة ُتخيُفُه

   َنَغْم يف  اللَّهاُة ُتَغْرِغُر َوُربَّما

     َحنوْن َدِفيًَّة ُأرجوَحًة
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 . الوحدة األولى : الّشعر في العصر الحديث

 . مقدمة حول األدب في العصر الحديث
 إذ ، األدب يف واضحة آثاًرا تركت واجتماعية وثقافية سياسّية بعوامل احلديث العصر بداية يف العربّي الوطن تأثر

 : مثل الوطنية ، التحرر حركات ظهور إىل أدى ما لالستعمار؛ العربية البالد معظم خضعت

 مصر . يف عرابي أمحد ـ ثورة1

 احلديثة . العربية النهضة بداية كانت اليت الكربى العربية ـ والثورة2

 بسبب : ملحوًظا نشاًطا الثقافية احلركة وشهدت

 الغربّية . احلضارة على ـ االنفتاح1

 . والغرب الشرق بني اّتصال وسيلة بوصفها الرتمجة حركة ـ وزيادة2

 العاملية . باآلداب ، والتأثر أوروبا إىل العلمية البعثات ـ وإرسال3

 . األخرى العربية والبالد رمص يف واملفكرين األدباء من لكثري متنفًسا كانت اليت الصحافة ـ وظهور4

 . قضايا من الّشعر في العصر الحديث

 : وهي  احلديث العربي الشعر حركة يف القضايا أبرز على السياق هذا يف نقف

 . احلديث العصر يف الشعر اجتاهات مناـ 

 ( . ةوالنهض اإلحياء مدرسة) الكالسيكي جتاهاالـ 

 .  املهجري عروالّش  ، أبولو ومجاعة  ، الديوان مجاعة: بروافده ممثاًل الرومانسي جتاهواالـ 

 . املقاومة عرـ وش4             ) حمذوف ( . . التفعيلة عرـ وش3      . الكربى العربية الثورة عرـ وش2
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 .: اّتجاهات الّشعر في العصر الحديث أواًل

 ـ االتجاه الكالسيكي ) مدرسة اإلحياء والنهضة ( .1
 النظم شعراؤها التزم إذ  احلديث، العصر أوائل يف ظهرت اليت الشعرية احلركة على ماالس هذا يطلقتعريفه : 

 يف ُيحتذى مثاًل خاذهاواّت ةالعربّي القصيدة بنية على باحملافظة ازدهاره ، عصور يف العربّي الشعر نهج على

 . بيانها ومجال ألفاظها ، وجزالة أسلوبها ، ومتانة وقوافيها، أوزانها

 ) حفظ ( .: جيالن  االجتاه هذا وميثل

 شوقي، وأمحد ،الكالسيكي االجتاه رائد يعّد الذي البارودي سامي حممود :  شعرائه ومن ، األول اجليلاـ 

 . إبراهيم وحافظ

 . ريشة أبو وعمر اجلواهرّي، َمهدي وحمّمد الرصايف، معروف :شعرائه  أشهر ومن ، الثاني واجليلـ 2

 ) حفظ ( .: أبرزها ، عدة مظاهر يف جتاهاال هذا لدى  العربّي عرالّش إحياء متثل وقد

 عرالّش عمود والتزام معانيها، ومجال سلوبها،أ قوة: حيث من يدةالقص بناء يف القدامى عراءالّش نهج احتذاء ــ 1

 وفاتها أنب جاءه عندما ، زوجته رثاء يف البارودي سامي حممود قولي.  والروي والقافية الوزن وحدة أي العربي؛

 : سيالن جزيرة يف منفاه يف وهو

    ؤاديـــِبُفــــــ  ْعـَلـٍةش ـَةأيَّ ـــــْرِتَوأَط                ِزنــاِد َأيَّ َقَدْحـــــــــِت امَلنوِن َأَيَد

   َوِحــــــداِد ـيَبٍةُمص لِّـــُك َيْوِم فـــــــي                 اَلَأســى ِلَذوي ِعْبَرًة َبْعَدِك َأْمسْيُت

  تــــاِدــِبَق ـــــوَنهافـــُج كـاُءــُبــال َكَحَل                أنَّمـــــــــاَك الُعيوُن ِمْنُه ْظَلَمْتَأ َقْد

  ْمجــــــاداأل ْبَنَةا يا ِكــــــِب الرَّدى َذَهَب                     ــاـــَبْعـَدمـــــــ ُدموعي َجفَّْت ما َتاهلل

   ِبعـــــادي َوفاِءـــاْل َتْرُك مـــــا اَتــــهــْيــَه                    وىـــاهَل َمَع َعْنِك ِمْلُت َتْحسبيين ال
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   ــاديــــــــعـــَمـ ْوَمـــيـَــــ ُلـْقـيـاِك ُمـَتـَوقِّـًعـا                    ْنــأُكـ َلْم َلْو َحْسَرًة يَأْقض ِكْدُت َقْد

  اَلَأْعـــواِد لـــىــــَع ــٌةُمـَطـوََّق اَحـْتــــــــن                    اــلَّمـُك التَّـِحـيَُّة َقـْلـيب ِمــْن َفـَعـَلْيـِك

   ــادــــف َأوََّل َلـُكـْنــُت َعـْنـك الـنَّـْفِســــــــب                   ًةــفْدَي َيْقَبُل الدَّْهـــــــــُر هذا كاَن َلْو

 اِدــُعب ْبــــــــِن احلاِرِث َلـــــــْعــــِف َلَفَعْلُت                   ٍكـــفاِت ِمــــــْن ْوَلًةَص َيْرَهُب كاَن ْوأ

 . القديم العربّي عرالّش لعيون حقيقيًّا إحياء عّدُي الذي اتاملعارض عرش ارـ انتش2

 وعهاوموض والقافية الوزن يف معها رتكتش هورة،مش سابقة ائدقص منط على قائلوها نسجها ائد: قص اتاملعارض*

 . وحركته الروّي وحرف العام

 س : من هو إمام املعارضات الشعرّية يف العصر احلديث  احلديث رالعص يف ةعرّيالش اتاملعارض إمام وقيش يعّد*

 . رييالبوص ةوهمزّي ، رياحلص ودالية زيدون، ابن ونونية البحرتي، وسينية متام، أبي بائية عارض فقد ،

 : واملنفى الغربة أمل وًرامص له يدةقص يف يقول

 ِلوادينــا ْأسىَنـ أم،  ِلـواديـَك ـجىَنْش               َعوادينـا ـباٌهَأْش الطَّْلــــِح نـاِئَح يــا

 : مطلعها اليت زيدون ابن نونية بها عارض وقد

 ـاـافينـــَتج ُلْقيانا يِبـط َعـــــْن َوناَب               َتدانينــــا َعْن َبدياًل التَّنائي حىَأض

 : البارودي قول اتاملعارض عرش ومن

 َلِمَس ِبذي َحيٍّ إلـــى الَغماَم َواْحُد             الَعَلِم داَرَة َيمِّْم الَبْرِق راِئـــــــــَد يا

 :  النيب مدح يف هورةاملش رييالبوص ميمية امعارًض

 ِبَدِم  ُمْقَلٍة ِمـْن َجرى َدْمًعا َمَزْجَت              َسَلـِم ِبذي جرياٍن تَذكُِّر ـــــــْنَأِمـــ
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) علل : بسبب التفاعل  جديدة عريةش أغراض ظهور إىل أدى ما ؛ جتماعيةواال السياسية األحداث مع التفاعلــ 3

  احلديثة ةالنهض ومواكبة التعليم إىل والدعوة ب ـ      الوطين عرأـ الّش : مثلمع األحداث السياسّية واإلجتماعية ( . 

 يلةالفض قيم وغرس ارة،احلض بناء يف بدوره يًداوُمش وتقديره، احرتامه إىل وداعًيا املعّلم مادًحا وقيش يقول

 :القول هذا يفعند احلديث عن قيمة املعّلم ومكانته   اخلطابية النزعة وتبدو ئة،الناش وتعليم

 والــَرس َيكـــــوَن ْنأ امُلَعلُِّم كـاَد                           ــالــيــالـتَّـْبــجــ َوفِّــِه ِلـلـُمـَعـلِّـِم ُقـــْم

         والـــــــَوُعـق أْنُفـًسا ُئَوُيْنش َيْبنــــــي                         الَّـــذي ِمـَن أَجلَّ َأْو رَفَأْش َأَعِلمَت

   دوالــُع النُّفـوَس َيْبـنـي الَّذي َوُهَو                         َقـويـمًة الطِّبـاَع َيْبنــــــي الَّـذي َفُهَو

  الـــــــئيض الشَّباِب يف الَعدالِة روُح                         ىــَمش اَعْدًل َيُكـْن َلـــــْم امُلَعلُِّم إذاَو

 الـــــــــويَوَع ْأَتـًمـاَمـ َعـَلـْيـِهـْم َأقـِـْمَف                          َأْخالِقـهْم فـــــي الَقوُم يـَبُأص إذاَو

 : منها عريةالّش املسرحيات من كثرًيا نظم الذي وقيش أمحد يد على املسرح لفن العربي عرالش تطويعــ 4

 .  عنرتةج ـ                                      ليلى جمنونب ـ                                    كليوباترا رعأـ مص

 فيها حتدث اليت « الميةاإلس اإللياذة » حمرم أمحد فكتب ؛ امللحمّي التارخيّي للقصص العربّي عرالّش ُطّوع كما

 دتهوال منذ،  الكريم النيب حياة فيها ّورص بيت فآال ثالثة يف فنظمها ،ـ صّلى اهلل عليه وسّلم ـ  النيب ريةس عن

 :  ليلى جمنون مسرحية يف جاء ومما. األحداث عرض يف الزميّن التسلسل ،ملتزًما وفاته حتى

 ( ليلى خماطًبا قيس)                     

    فاْسَتَعَر ْوِقالشَّ ِعَجال                          ىاحَلش يف جَّْجِتأ ْنِتَأ

 َعَرَوالشَّ ْلَدـاجل ُلــُكَتــْأ                           ـَرًةَجْمـــــ ـْيَنَتْخـش ثمَّ

 اإلغماء بوادر قيس َعلى تظهر

 : ليلى                      
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 ؟ ْدــَتِج اذاــم ،َقـْيـُس َأِبْن َتَكلَّْم،                   ؟ َدهاَك ماذا ،َقْيُس َأبي، ِفداَك

 : قيس                     

           ْدـَســاجَل َتْحِمالِن ال َوساَقيَّ                            غاَمتا َقْد َبَعْيَنيَّ ِحسُُّأ

 :  ليلى                    

 . ُمْلًقى ِبَصْحِن الدَّار الّناِر، ريُعَص َقْيٌس ِللجاِر، بيأل يا

 الخصائص الفنية لالتجاه الكالسيكّي :
 املعاني وقوة ، والّروي والقافية الوزن وحدة:  حيث من العربية يدةالقص تقاليد يف القدامى عراءالّش جياري ــ1

 ( .  األعواد على مطوقة ، الطلح نائح الشوق، لعج ) . القديم الشعري املعجم من األلفاظ واختيار

 . واملسرحّي والقصصّي  الوطين عرالّش فظهر ، وعاتهوموض ةعرّيالش هأغراض يف جيدد ــ2

 : شوقي قول يف كما ، اخلطابية النربة شعارهأ على تغلب ــ3

  َرسوال َيكوَن َأْن اْلُمَعلُِّم كاَد                   التَّْبجيال َوفِِّه ِلْلُمَعلِِّم ُقْم

 األســئــلـــة .

 :من  بكل املقصود وّضحــ 1

 . ةاإلسالمّي اإللياذة ، العربي الشعر عمود الشعرية ، املعارضات

 والقافية الوزن يف معها تشرتك مشهورة، سابقة قصائد منط على قائلوها نسجها قصائد الشعرية : املعارضات

 . وحركته الروّي وحرف العام وموضوعها

احملافظة على بنية القصيدة العربّية يف أوزانها وقوافيها ، ومتانة أسلوبها ، وجزالة ألفاظها ،  العربي : عرالّش عمود

 ومجال بيانها .
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 صّلى ـ النيب سرية عن فيها حتدث اليت حمرم اإلسالمّية : ملحمة من الّشعر القصصي التارخيي كتبها أمحد اإللياذة

 التسلسل ،ملتزًما وفاته حتى والدته منذ ، الكريم النيب حياة فيها صّور بيت آالف ثالثة يف فنظمها ، ـ وسّلم عليه اهلل

 . األحداث عرض يف الزميّن

 . التمثيل مع ةوالنهض اإلحياء مدرسة لدى القديم العربي عرالّش إحياء مظاهر بني ــ2

 سامي البارودي يف رثاء زوجته :ـ احتذاء نهج الّشعراء القدامى يف بناء القصيدة : يقول حممود أ

   ِبُفــــــــؤادي  شْعـَلـٍة أيَّـَة َوأَطـــــْرِت                          ِزنــاِد َأيَّ َقَدْحـــــــــِت امَلنوِن َأَيَد

 نونّية ابن زيدون :ـ انتشار شعر املعارضات . يقول أمحد شوقي معارًضا ب 

 ِلوادينــا َنـْأسى ، أم ِلـواديـَك َنْشـجى               َعوادينـا َأْشـباٌه الطَّْلــــِح نـاِئَح يــا

 ـ التفاعل مع األحداث السياسّية واالجتماعّية . يقول أمحد شوقي :ج 

 َرسوال َيكـــــوَن أْن امُلَعلُِّم كـاَد                         الـتَّـْبــجــيــال َوفِّــِه ِلـلـُمـَعـلِّـِم ُقـــْم

 ـ تطويع الّشعر العربي لفن املسرح على يد أمحد شوقي الذي نظم كثرًيا من املسرحّيات الشعرّية منها :د 

 . عنرتة ـ ج                                    ليلى جمنون ـ ب                               كليوباترا مصرع أـ

 : البارودي سامي حممود يدةقص مطلع بني ابهالتش جهأو بني ــ3

         َوُيْعَجُب َيْلهـــو ّذاِتِباللَّ َوَغْيرَي                             َيْطَرُب اَلَأغاريـِد ِبَتْحناِن سواَي

 :يالّرض ريفالّش بائية ومطلع

 َأْرَغُب احُلبِّ يف ُكْنُت ما الُعال َوَلْوال                                َوالتََّجنُُّب الِقال ِمّني الُعال ِلَغْيِر

 والفخر بالّنفس ( .التشابه يف الوزن العروضي ) حبر الطويل ( والقافية ، والروّي ، واملوضوع ) الّطموح 
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 :  تليه اليت األسئلة عن أجب ثم ، اآلتي النّص أاقر ــ4

     : رينالعش القرن مطلع يف ريةاملص اجلامعة افتتاح مبناسبة وقيش محدأ قال

           الُمـــــاَلَأْح ِتــَوسحَّ ِمسُر، َردَّْتك                          الُمـــَوَس َتـِحـيَّــــــــــــٌة الـِبـالِد، تـاَج

       ُيراُم؟ َكْيــــــَف االْسِتْقالَل َأْيَتَأَر                        ُيـقـاُم؟ َكْيـــــــف الِعـلـِم ُرْكَن أْيَتَأَر

           اُمــــَوِزمـ َجـمـاَعــــٍة، ِلـُكـلِّ حـاٍد                          َوالـُعـال  اَرةالـَحضـ ُسُبِل فــي الِعْلُم

       اُمــــُتـس حـيـــَن اَلَأْوطـاِن َوَمثـاَبـُة                       ـاــًيـبـاِنـ َتْنـسـُد حيــَن امَلماِلِك باني

         اُم؟ـــــيــــــِق َوالـنُّـبــو ِلـلـَعـْبـَقـِريَّــــــِة                      َهْلـَف الوادي، يف الِعْلِم ُربوُع قاَمْت

   ـاُمـساَلَأجـ ِهــــَي َتـْعـليـٍم دوِر َأْو                            ــٍةَثـقـاَفـــ دوِر ـلُّــَوُك احَليـاُة، َفُهما

 ؟ وقيش أمحد تناوله الذي وعاملوض ماأــ 

 وأثره يف احلياة .التفاعل مع األحداث السياسّية واالجتماعّية ، فقد تناول موضوع العلم 

 : اآلتية الفنية اخلصائص على السابق النّص من مثل ــ ب

 . القديم الشعرّي املعجم من األلفاظ اختيار ــ

 حتّية وسالم ، كيف يرام ، تضام ، حاٍد لكل مجاعة ، زمام .

 .اخلطابية الّنربة ــ

       ُيراُم؟ َكْيــــــَف االْسِتْقالَل َأَرَأْيَت                  ُيـقـاُم؟ َكْيـــــــف الِعـلـِم ُرْكَن تاج الِبالد ، َرّدتك مصُر ، َأَرأْيَت

 .اعرالّش يرى كما ، احلياة يف العلم أثر بّين ــ جـ

 حيّقق االستقالل ، ويبين احلضارة ، وينهض باملمالك ، وينقذ األوطان إذا تعّرضت للمخاطر .
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 :ـ االتجاه الرومانسّي 2
 . عّلل : احلديث العربي األدب يف الرومانسّي االجتاه ظهر*

 أو مباشر بشكل  ةالغربّي اآلداب على االنفتاح ونتيجة العربي، العامل وثقافية يف واجتماعية سياسية تطورات نتيجة

 . الرتمجة طريق عن

 .املهجر  ، وشعر أبولو ومجاعة الديوان ، مجاعة ؟ احلديث العربي الّشعر يف الرومانسّي االجتاه متّثلس : فيم 

 جماعة الديوانــ  أ
 القرن من األول النصف يف ظهرت احلديث العربي الّشعر يف جتديدية حركة هي : مجاعة الّديوانعّرف *

 الرمحن ،وعبد املازني القادر عبد وإبراهيم العقاد ، حممود عباس: أعالمها  بني قامت فكرية التص العشرين إثر

 . شكري

 ملاذا مّسيت بهذا االسم ؟*

 مجاعتهم مبادئ فيه ووضعا واملازني العقاد ألّفه نقدّي كتاب وهو" ، والنقد األدب يف الديوان"  كتاب إىل نسبة

 .الّشعر  يف النقدية وُرؤاهم األدبية،

 ) مبن تأّثرت مجاعة الديوان ( .أو  . الديوان مجاعة شعر يف الثقافية املؤّثرات بعض بّين*

 اإلجنليز باألدباء أثروات الذين ادهارّو سّيما وال ، ةخاّص اإلجنليزية األدبية بالثقافة الديوان مجاعة أثرتت

 :  عّللعر الّش يف الفين دقالّص توخي إىل ودعوا"  تو"هازل "  ليشي " : مثل الرومانسيني

 املناسبات عرش هامجوا لذا النفسية، أمالتهوت العاطفية وجتاربه اعرالّش وجدان عن ادقص تعبري لديهم عرالّش ألن

 :منها عريةالّش الدواوين راتعش العربي األدب إىل مواوقّد الفردية، اعرالّش بذاتية واهتموا آنذاك، سائًدا كان الذي

 . املازني وديوان ، للعقاد "سبيل عابر "و " الكروان هدية"و ، كريش الرمحن لعبد "الفجر وءض "

 . "احلياة  انتصار"  أعماله أبرز من ، رومانسي إجنليزي شاعر: شيلي  *بريسي
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 . "املائدة  حديث " أعماله أبرز من ، إجنليزي شاعر:  هازلت *وليم

 الديوان ؟ مجاعة شعر تناوهلا اليت املالمح *ما هي أبرز

 يرصد ذاتية نفسية جتارب عن ناشئة فلسفية ونظرات فكرّية تأمالت من بها يتّصل وما اإلنسانية النفس عن التعبري.1

. اجملهول وعامل الوجود، وأسرار الكون حقائق عن احلديث من فأكثروا وأفكاره ، وتأمالته انفعاالته الشاعر فيها

 اجملهول " : " إىل بعنوان قصيدة يف شكري الرمحن عبد يقول

       َأقاصيـِه  مـا َأْدري َلْســـُت َوَمْهـَمٌه                     َأْعِرُفــُه َلْسُت ِمْنَك َبْحــــــٌر َيحوُطين

        َمجاليـــه ُتْدَرْك َلْم الَكـْوُن َوَحْولَي                    أْعِرُفهـــــا َلْسُت  بَنْفس َحياتي َأْقضي

 ِبَمْكـــــــــروِه َحـقٍّ إىل السُُّموُّ َوال                  َسَفـٍه ِمْن امَلْجهول إىل الطُّموُح َلْيَس

 طائر العّقاد خاطب فقد . وخواطره تأمالته من عليها يفيض فالّشاعر ،احلسية الطبيعة وعاتموض مع التفاعل.2

 الذي غريالص وقلبه راره،أسب يبوح الذي وضمريه به، يشدو الذي صوته فهو فيه، نفسه وجد حني املغّرد الكروان

 تامًّا، احتاًدا الكروان بطائر يتحد إنه، باألحزان عليه وتبخل النعاس متنح اليت وعينه ، خبفقاته الربيع خفق يباري

 :العّقاد  يقول ، املتكلم مسري بتوظيف جلّية الذاتية النزعة وتبدو

    انيـُجْثمـــ الثَّـرى َعلــى اْستَقرَّ َوإن                  ىــالدُّج َمَع غاب َحيُث َجناِحَك يف َأنا

     انيــــــِلسـ السُّــروُر َغَلـَب إْنَو ًحاَمِر                   وىــــاهَلـــ أْطَلَقـُه َحْيُث ِلساِنَك فـــي َأنا

     ـــيـــــــَزمـانـــ مشـــــــرُي ِبَغْيَبـِتـه شرًّا                    َأرى اــَفمــ باَح َحْيُث مرِيَكض فــــي َأنا

ــَـي ِمْنَك َأنا      قـاِنـَفــَخـال ِبذِلَك بيِعالرَّ َخْفـــــــــَق                      ـٌلــاِجُمس الشغرِي الَقْلِب فـ

 اِنــــجــْشَواأل َحــــواِتِبالصَّ نَُّوَتض                    رىـالَك َتَهُب الَّيتَّ الَعْيِن فــــي ِمْنَك َأنا

. املعاناة لتلك تصويًرا أشعارهم بعض جاءت لذلك ؛ والسأم بالضيَق واإلحساس واألمل، الّشكوى عن احلديث.3

 : مطلعها  طويلة قصيدة يف املازني يقول
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   ـــىشـــِلـْلـَح ـجــىَأْش الـنَّــْوَم َوَوَجـْدُت                 ِلأَلسى ـدىـــــَأْهـ ْهَدالسَّ َوَجْدُت َقْد

   ـــرى؟الَك فـــي َوُأْخـرى ُدْنـيــا َيـَقـَظــٍة                 ــيــــــفـــَأ الدِّْهـُر، َيْظلُمنـا ما ــــــدََّش

   ـــىــمِح ـْهــُدالـسَّ َول َأْمـٌن الـَكـرى ال                  ـاــــمــِهْرِفَصمن  الَقْلـــُب َهـذا َوْيـُل

 َوَنــجـــــا َغــــــْوٌث ِلــلــنَّـــْفــِس ــُهــــــإنَّـ                  الــــرَّدى َمْنـجى ال كاَن ِاْن الرَّدى

 متأثرين القافية، من ويتحرر بالوزن يتقيد الذي لاملرس الشعر ظهور ذلك ومن والقوايف، األوزان يف التجديد .4

 للّشاعر يتاح كي والقوايف؛ واألوزان الصياغة يف الّشاعر أمام تقف اليت السدود كل حتّطم اليت الرومانسّية بالثقافة

"  يدتهقص يف كريش الرمحن عبد يقول. النفسية خواجله ويروتص الذاتية، جتربته التعبري ،عن يف الكاملة احلرية

 :"  العواطف كلمات

     ــــُحـحيالصَّ الشَّـْوُق ُيْغـِذِه َلْم إذا                   ـَفـاٍءَج إلـــى َواِلإخــاُء َخـلـيـَلْي

  مـــاِرالثِّ يفَّ امَلرارَة َنْبلو َوَقـــــْد                    ــْدٍقص ِثماُر حاُبالصِّ: َيقولوَن

            ُاريُد ـاــكمـ الزَّمــــاُن ِبـَك َفجـاَء                  إخـائي َبين الزَّمان إىل َكْوُتَش

 .والروّي  القافية يف الّشاعر تنويع هنا يظهر إذ

 القافية . من ويتحرر بالوزن يتقيد :هو الّشعر الذي املرسل الشعر

 ، وّضح ذلك ؟ يدةالقص يف ويةالعض الوحدة على احملافظة .5

 وع،املوض وحدة ذلك تلزمويس بعده، ومبا قبله مبا بيت كّل يلتحم أن بّد فال واحًدا، جسًدا يدةالقص تكون حيث

 يدةالقص تكون وبذلك واألفكار، ورالص ترتيب من ذلك على يرتتب وما وع،املوض يثريها اليت املشاعر ووحدة

 رثاء يف ادالعّق قاهلا اليت " الرتاب من آه"  يدةقص ذلك على األمثلة ومن وظيفته، وعض لكل احلي، كالكائن

 :  مطلعهاو ، زيادة مي األديبة

 . اخِلطاْب َلْصَف ُهنا ها َعوََّدْتنا                      ؟ حاْبِص يا " َميٌّ"  ِلامَلْحَف يف ْيَنَأ
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 لشعر جماعة الديوان .الخصائص الفنية 
 ةّيالنفس وعاتاملوض ومعاجلة بالطبيعة واهليام الذات على بالرتكيز عريةالّش املعاني يف التجديد إىل ينحوــ 1

 .املغّرد الكروان طائر ادالعّق خماطبة يف مثاًل ذلك ويبدو.  باتاملناس شعر عن رافنصواال

 . يدةللقص ويةالعض الوحدة بتحقيق يهتمـ 2

 : شكري الرمحن عبد قول يف كما فيالفلس الفكري اجلانب امينهمض بعض على يطغىـ 3

        ِهــَأقاصيـ مـا َأْدري َلْســـُت َوَمْهـَمٌه                   ـُهـَأْعِرُفـ َلْسُت َبْحــــــٌر ِمْنَك َيحوُطين

        َمجاليـــه ُتْدَرْك َلْم الَكـْوُن َوَحْولَي                   أْعِرُفهـــــا َلْسُت  بَنْفس َحياتي َأْقضي

 .الديوان  جلماعة الثالثة األعالم َسمِّ*

 عّباس حممود العّقاد ، إبراهيم عبد القادر املازني ، عبد الّرمحن شكري .

 األســئــلــة

 . العضوية والوحدة ، املرسل الّشعر: من  بكل املقصود وّضح -1

 . القافية من ويتحرر بالوزن يتقيد الذي الّشعر هو : املرسل الشعر

 ذلك ويستلزم بعده، ومبا قبله مبا بيت كّل يلتحم أن بّد فال واحًدا، جسًدا جْعل القصيدة الوحدة املوضوعّية :

 وبذلك واألفكار، الصور ترتيب من ذلك على يرتتب وما املوضوع، يثريها اليت املشاعر ووحدة املوضوع، وحدة

 . وظيفته عضو لكل احلي، كالكائن القصيدة تكون

 . الديوان مجاعة عرش يف الثقافية ّثراتاملؤ بعض بني -2

 اإلجنليز باألدباء تأثروا الذين رّوادها سّيما وال ، خاّصة اإلجنليزية األدبية بالثقافة الديوان مجاعة تأثرت

 . " هازلت"و"  شيلي:" مثل الرومانسيني



 0797020016     انه                  مهند عف إعداد املعّلم                  الرّيان يف القضايا األدبّية                 

14 

 

 . عليها ومثل ، الديوان مجاعة شعراء تناوهلا مالمح ثالثة اذكر -3

 يف شكري الرمحن فلسفية يقول عبد ونظرات فكرّية تأمالت من بها يتّصل وما اإلنسانية النفس عن ـ التعبريأ

 " : اجملهول إىل"  بعنوان قصيدة

        َأقاصيـِه مـا َأْدري َلْســـُت َوَمْهـَمٌه                       َأْعِرُفــُه َلْسُت َبْحــــــٌر ِمْنَك َيحوُطين

 : العّقاد احلسّية يقول الطبيعة موضوعات مع ـ التفاعلب 

    ُجْثمـــاني الثَّـرى َعلــى اْستَقرَّ َوإن                  الدُّجى َمَع غاب َحيُث َجناِحَك يف َأنا

. املعاناة لتلك تصويًرا أشعارهم بعض جاءت لذلك ؛ والسأم بالضيَق واإلحساس واألمل، الّشكوى عن ـ احلديثج 

 :  مطلعها طويلة قصيدة يف املازني يقول

   ِلـْلـَحشـــى َأْشـجــى الـنَّــْوَم َوَوَجـْدُت                     ِلأَلسى َأْهــدى السَّْهَد َوَجْدُت َقْد

 : أتيي ما علل -4

 . سماال بهذا الديوان مجاعة تسميةأ ــ 

 مجاعتهم مبادئ فيه ووضعا واملازني ادالعّق هألف نقدّي كتاب ،وهو"  والنقد األدب يف الديوان"  كتاب إىل نسبة

 . الّشعر يف النقدية وُرؤاهم األدبية،

 .واجملامالت املناسبات عرش عن الديوان مجاعة ابتعادــ   ب

 ألّنهم اهتّموا بذاتّية الّشاعر الفردّية وجتاربه العاطفّية وتأّمالته الفلسفّية .

 .استخدام مجاعة الّديوان لغة العصر الواضحة  ــ جـ

 املناسبات شعر هامجوا لذا النفسية، وتأمالته العاطفية وجتاربه الّشاعر وجدان عن صادق تعبري لديهم الّشعر ألن

 . الفردية الّشاعر بذاتية واهتموا ، آنذاك سائًدا كان الذي
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 . العربي عرالّش يف التجديد إىل الديوان مجاعة ميلــ  د

 كي والقوايف؛ واألوزان الصياغة يف الّشاعر أمام تقف اليت السدود كل حتّطم اليت الرومانسّية بالثقافة بسبب التأّثر

 الذاتية . جتربته ، عن التعبري يف الكاملة احلرية للّشاعر يتاح

 .والغموض العمق الديوان مجاعة شعر على يغلب  ــ هـ

 اجلانب الفكرّي الفلسفّي ، ويعاجل األمور النفسّية .ألّنه يطغى على مضامينه 

 عرالّش بعمود لتزام،واال اخلارجية ؤثراتوامل ، اللغة:  حيث من احملافظ جتاهواال الديوان مجاعة بني وازن -5

 . العربي

 االّتجاه احملافظ مجاعة الديوان 

 تستخدم لغة العصر الّسهلة الواضحة وتبتعد اللغة

 . عن األلفاظ اجلزلة

 خيتار األلفاظ واملفردات من املعجم الّشعرّي

 القديم .

  األدبية بالثقافة الديوان مجاعة تأثرت املؤّثرات اخلارجّية

 الذين رّوادها سّيما وال خاّصة،  اإلجنليزية

 :مثل  الرومانسيني اإلجنليز باألدباء تأثروا

 " هازلت"و"  شيلي" 

 

 احتذاء نهج الّشعراء القدامى يف بناء 

 القصيدة ومعارضة بعض القصائد القدمية .

  الّشعر بعمود االلتزام

 العربي

 التجديد يف األوزان والقوايف ، ومن 

 ذلك ظهور الّشعر املرسل الذي يتقّيد

 ويتحّرر من القافية . بالوزن 

 

 يلتزم بعمود الّشعر العربّي، أي وحدة الوزن 

 والقافية .

 

 : العقاد عباس يقول -6

   َتَتَزيَّــُن غرَيٌةَص َوْهَي شاَب َقْد                    إنَّماَو احَلياِة ِلَنْس ِمــــــــْن َوالَعْقُل



 0797020016     انه                  مهند عف إعداد املعّلم                  الرّيان يف القضايا األدبّية                 

16 

 

      ُنـَوُيلقَّـ َنْفســـــُه اِحُبُيص ُلبٌّ                     ــُهَلــــ َوما احَلياُة َحُبُهَتص َوالطِّْفُل

 اَلَأْعُيــــُن َتــــَراُه ال َدليٌل ِمْنها                    َيقوُدنـا اِمَكالزِّمـــ ـــَفالَعواِطــ إنَّ

 . موناملض على فيالفلس الفكرّي اجلانب طغيان على النّص من مّثلأـ 

 الفلسفي مثل : ) العقل من نْسل احلياة ( وقوله ) دليل ال تراه العني ( . الفكرّي يطغى على النّص اجلانب

 ب ـ جماعة أبولو
 احلديث العربي األدب يف األدبية املدارس إحدى هي أو ) حتّدث عن مجاعة أبولو ( : : *عّرف مجاعة أبولو

 عند والّشعر املوسيقا إله إىل نسبة بذلك ومسيت العربي ، والعامل مصر يف الرومانسّي االجتاه شعراء بعض ،ضّمت

 . اإلغريق

 . مدرسة أبولوظهور ونشأة  يف اليت أسهمت *ما هي أهم العوامل

  الديوان . جلماعة الّشعري اإلنتاج ـ وتراجع2  الديوان . ومجاعة احملافظ االجتاه بني احتدم الذي ـ اجلدل1

 .املهجر بأدب ـ والتأثر4                                        الغربية . اآلداب على االنفتاح ـ وزيادة3

 دواوينهم ؟ أبولو وأمساء مجاعة رواد أشهر *َمن

 "  الغمام وراءومن دواوينه "  ناجي إبراهيمـ 2 " . الباكي فقصاحب ديوان "الّش شادي أبو زكي أمحد ـ مؤسسها1

 " . احلياة أغاني وديوانه " ابيالّش مالقاس أبوـ 4           " . التائه املالحوديوانه "  طه حممود عليـ 3

 " . تائهونوديوانه "  إمساعيل حسن حممودـ 5

 أو ) مَب متّيز أصحاب هذه اجلماعة ( . . جديًدا، وّضح عريًّاش جوًّا اجلماعة هذه حابأص بعث قد* 

 وابتعدوا ،يدةللقص ويةالعض الوحدة إىل فدعوا  احلديث، األوروبي واألدب القديم  العربي عرالّش تراث بني ميزج

 وعاتموض َطْرق إىل ودعوا ، األعماق من تنبع ذاتية جتربة عندهم عرفالّش ؛باتواملناس اجملامالت عرش عن
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 عراءش مع جدلية معارك يف يدخلوا ومل ،فكرّي أّملوت إنسانية بروح ألوفةامل البسيطة ياءاألش وتناولوا ، جديدة

 ) علل ( : جلماعتهم رئيًسا وقيش أمحد فاختاروا، وتقدير احرتام نظرة إليها ونظروا ،األخرى ةعرّيالش جتاهاتاال

 . جملتهم يف ادالعّق واستكتبوا له، تكرمًيا

  شوقي . أمحد *من هو رئيس مجاعة أبولو ؟

 :أبولو  مجاعة شعراء تناوهلا اليت املوضوعات أبرز *من

 مشاعرهم، إليه بثوا الذي اآلمن مالذهم فهي ومناجاتها، وتشخيصها ، جبماهلا والتعلق ، الطبيعة يف االنغماس .1

 الّشعرية ، بالّصورة معانيهم عن التعبري من وأكثروا الـتقـليــدّي، وصـفـها عن وابتعدوا أحاسيسهم ، تشاركهـم وجعلوها

 :طه  حممود علي يقول

                 ِرـــَطْي ِبأْلـحـاِن حـاِئـٌر َصــــًدى                         َحــواشيـــِه يف َيـَزْل َلْم ْرِضاأل ُأُفُق

                ِرـــــَفـْجـ ِلَمْطَلِع َعْيَنها َأْغَمَضْت                         ُوروٌد ِرـــــالـَغــديـــ ئـــــشاط َوَعلـــى

                رــــْخَوَص َشـْوٍك بنَي ما ّنيُيَغ ــِه                          حـوافيـ فــــي هـاِدًئـا الـمـاُء رىَوَس

              ـِرــــَثْغ ِمـــالـحـِب َهـَفـــْت ُقـُبـالٌت                           هـــــيـــفـ َتـْسـَبــُح الـنُّـجــــوَم َأنََّوَكــ

 َتْسري ُكـــالِئـــَمــال ُأْفـِقـِه َعلـــى                           ــوِرـالـّنــ ِمـَن َبـْحـٌر الـُوجـوَد َأنََّوَك

 بالغربة واإلحساس واحلرمان، باألمل عوروالّش  وق،باملعش قالعاش وعالقة أة،املر عن واحلديث ، باحلّب هتماماال.2

 من تنبع اليت الذاتية عريةالّش ربتهجت عن ًرامعّب"  الغريب"  يدةقص يف ناجي إبراهيم يقول.  احلبيب غاب إذا

           ُمْنَفــــــِرُد ؤاِدالُف َغريُب إّني                           ؟ َتْبَتِعُد َكْيـــــــَف الَقْلِب قاسَي يا     : األعماق

           َغــــــُد قاَكُل َوِمْن ِمّني َنَوأْي                          َغًدا ُقْلــُت فيَك الَيْوَم خاَنين إْن                         

          أْبَتِرُد الـلَّـهـيـِب ِبـهـذا َأّنـــي                           َأْعَجُبُهو ىــًظــَل يــوعــــضل ِمْلَء                         

  ُدالَغَر َقْلِبَي َغّناَك وَحْيــــــُث                          ناَمْجِلس اَنـــــك َحْيــــُث يتاِرك يا                         

 َأَحــُد زحاِمِهْم يف لي َفَلْيَس                             َســَكـنـي يا تـعـاَل َغـريـٌب إّنـي                         
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 إىل والدعوة يف،الّر يف احلياة ومظاهر الرعاة عن واحلديث أهلها، وطيب وبساطتها يفالّر حبياة ستمتاعاال.3

 والرائحة وتوالّص اللون رعناص بني ميزج " الرعاة أغاني من"  يدةقص يف ابيفالّش املدينة، حياة عن رافنصاال

 كثيًفا يكون بابالض أّن ومعروف مستنري، بابفالض أخرى؛ تالدال عليها فيويض املوحية، األلفاظ ويوظف واحلركة،

 : يقول ، يدةالقص وج مع تتناسب أخرى لةدال له أراد اعرالّش لكن ؤية،الر حيجب قامًتا

            ــاْهـــيـــش يــا وَهـــُلــّمــي                               رافــيـــِخــ يـا َأفــيــقــيَفــ

          الـطُّــيــوِر َأْســراِب َبــْيـَن                                ـياهــيش يـا َواْتـَبــعـيــنــي

          ــوِرـَوُحــــبـــ َوِمـــراًحــــا                                ُثـغـــاًء الــوادي َواْمـَلـئــي

           الـزُّهـوِر ِعـْطـَر ـقـيواْنـش                               السَّـواقـي َهْمَس َواْسَمعي

   ـــيـــــِرنـَتامُلْس الشـبــاُب ـِه                                ُيَغّشــْيـــ  الوادي َواْنُظري

 أثناء يف " املناجاة"  يدةقص يف اديش أبو زكي أمحد يقول ، اجلَّميلة والذكريات الوطن إىل وقوالّش احلنني.4

 : وطنه إىل تاًقامش األمريكية املتحدة ياتالوال يف وجوده

            ْيـِنـــالـَب ِلَلْوَعِة َحْوُتَص َحْتَوَص                          َعْينــي َرْوَرَقْتــــــاْغ َفَلّما َطَرَفْت،

        ـيــــــنــــَوَط ــمَّْيـُتـُهَسـ مـا ــزِِّبـَأَع                           ْتــَبـَذَه َقْد َنواِتالسَّ ِمَن َخْمٌس

 اهَلِتِن ِبَدْمِعِه الـرَّبيــــِع َغـْيـــــــُر                           ُمْغَتِرٍب وَرـــــــُشع ُيِحسُّ ذا َمـــــْن

 الخصائص الفنية لشعر جماعة أبولو :
 مرسومة تتخيلها شعرية مقطوعة تقرأ فعندما ، الّشعرّية الّصورة استخدام خالل من والتجسيم التشخيص إىل ـ مييل1

 :طه  حممود علي قول ذلك مثال،  أمامك

                َفـْجــِر ِلَمْطَلِع َعْيَنها َأْغَمَضْت                     ُوروٌد ـِرــــــــالـَغــديــ شاطئ َوَعلـــى

                ِرــَوَصْخ َشـْوٍك بنَي ما ُيَغّني ــِه                    حـوافيـ فــــي هـاِدًئـا الـمـاُء َوَسرى
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 : ناجي إبراهيم قول مثل. بعيدٍة َمعاٍن إىل املألوفة البسيطة األلفاظ فتنتقل املوحية ، األلفاظ يستخدم ـ2

 َتِرُدأْب اللَّـهـيـِب ِبـهذا َأّنــــي                    أْعـَجـُبـُهَو َلـًظـى ـلوعــيض ِمـْلَء

 يدةالقص جو مع يتناسب مبا اللفظ هذا وظف اعرالّش لكن ؟ باللهيب ُيبرَتد فكيف ، مفارقة على البيت هذا ينطوُي

 :  قوله يف مستنرًيا فجعله ؤيةالر حيجب الذي بابالض اّبيالّش وظف حني وكذلك ،

    امُلْسَتـنـــيـــــِر الشـبــاُب ـِه                                  ُيَغّشــْيـــ  الوادي َواْنُظري

 كما انفعالية؛ تجابةاس له ويستجيب يءبش أثريت حني اعرالّش أعماق من تنبع يدةفالقص ، عريةالّش بالتجربة يهتمـ 3

 . ناجي إلبراهيم "  الغريب"   يدةقص يف

 ة :ـــلــئـــاألس

 . أبولو مجاعة أةنش يف همتأس اليت العوامل اذكرـ 1

 وزيادة.   الديوان جلماعة الّشعري اإلنتاج وتراجع . الديوان ومجاعة احملافظ االجتاه بني احتدم الذي اجلدل

 .املهجر بأدب والتأثر.  الغربية اآلداب على االنفتاح

 ؟ األخرى عريةالّش جاهاتّتاال إىل أبولو مجاعة نظرت كيف ـ2

 فاختاروا ، وتقدير احرتام نظرة إليها ونظروا ، األخرى الشعرّية االجتاهات شعراء مع جدلية معارك يف يدخلوا ومل

 . جملتهم يف العّقاد واستكتبوا له، تكرمًيا جلماعتهم رئيًسا شوقي أمحد

 . التمثيل مع ، أبولو مجاعة تناولتها اليت عريةالّش وعاتاملوض من اثنني اذكرـ 3

 مشاعرهم، إليه بثوا الذي اآلمن مالذهم فهي ومناجاتها، وتشخيصها جبماهلا، والتعلق ، الطبيعة يف أـ االنغماس

 ، الّشعرية بالّصورة معانيهم عن التعبري من وأكثروا ، الـتقـليــدّي وصـفـها عن وابتعدوا ، أحاسيسهم تشاركهـم وجعلوها

 : طه حممود علي يقول

  َطْيِر ِبأْلـحـاِن حـاِئـٌر َصــــًدى                 َحــواشيـــِه يف َيـَزْل َلْم ْرِضاأل ُأُفُق
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 واإلحساس واحلرمان، باألمل والّشعور  باملعشوق، العاشق وعالقة املرأة، عن واحلديث ، باحلّب ب ـ االهتمام

 تنبع اليت الذاتية الّشعرية جتربته عن معّبًرا"  الغريب"  قصيدة يف ناجي إبراهيم يقول. احلبيب غاب إذا بالغربة

 : األعماق من

                       ُمْنَفــــــِرُد الُفؤاِد َغريُب إّني                     ؟ َتْبَتِعُد َكْيـــــــَف الَقْلِب قاسَي يا

 : أتيي ما علل ــ4

 . سماال بهذا أبولو مجاعة تسميةأـ 

 . اإلغريق عند والّشعر املوسيقا إله إىل نسبة

 .واجملامالت املناسبات عرش عن أبولو مجاعة ابتعدت ــ  ب

سيطة موضوعات جديدة ، وتناولوا األشياء البألّن الّشعر عندهم جتربة ذاتّية تنبع من األعماق ، ودعوا إىل طْرق 

 فكرّي . املألوفة بروح إنسانّية وتـأمل

 .الطبيعة مناجاة رشع منمجاعة أبولو  أكثرت ــ جـ

 الـتقـليــدّي . وصـفـها عن وابتعدوا ، أحاسيسهم تشاركهـم وجعلوها مشاعرهم، إليه بثوا الذي اآلمن ألّنها مالذهم

 كل عراءش تناوهلا اليت وعاتملوضا حيث من أبولو ومجاعة الديوان مجاعة بني ختالفواال بهالّش أوجه استنتجــ 5

 .مجاعة

 أوجه االختالف أوجه الّشبه

 *االهتمام بالطبيعة ومناجاتها .

 *االبتعاد عن شعر املناسبات .

 *التأّثر باألدب الغربّي .

 والّنفس اإلنسانّية ،مجاعة الديوان يهتمون باجلانب الفكرّي الفلسفّي،  *

 . والوحدة املوضوعية 

 *مجاعة أبولو يهتمون حبياة الريف وبساطتها ، ويكثرون من احلديث عن

 واملعاناة واحلنني إىل الوطن والّذكريات اجلميلة . احلّب  
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 : تليه اليت األسئلة عن أجب ثم ، ابّيالّش القاسم أبي اعرللّش اآلتي النّص أاقر ــ6

              يــَنـْفس ــواِقِبَأْش َلها ــيَوُأْفض ـدي                       َأناســـيـ الطُّــيــوِر َعـلــى َأْتلو َســْوَف

             سِّــِحـ َيْقَظـة النُّفــــوِس َمْجـــــَد َأنَّ                   َوَتـْدري ، اِةـاحَلـيـ َمْعنـــى َتْدري َفْهي

          سـيْأِبــَيـ الـُوجـوِد إلـى ـقـيَوأل ــِل                     اللَّـْيـــ ْلَمـِةظ فـــــــي ُهناك، يَأْقض ُثمَّ

           ـيـــــَرْمسـ  ُحْفـــَرَة السُّيوُل َتُخطُّ ــِو                        الـُحـْلـــ ِر،الّناض َنْوَبر،صَّال َتْحــَت ُثمَّ

 ســِبــَهْمـ َفـْوقــي يُمالنَّس َوَيْشــــــدو                      َقْبــــــري َعلــــــى َتْلغو الطُّيوُر َوَتَظلُّ

 ؟ السابقة يدةالقص تناولته الذي وعاملوض ماأـ 

 االنغماس يف الطبيعة والتعّلق جبماهلا ، وتشخيصها ومناجاتها .

 : اآلتية الفنية اخلصائص على السابقة يدةالقص من مّثل ــ  ب

 وتَظلُّ الطيور تلغو ، ويشدو النَّيُم ، فْهي تدري معنى احلياة .:  والتجسيم ـ التشخيص

 أتلو ، تلغو ، بهمس .:  املوحية األلفاظ تخداماس ــ

وأشجار يرسم الّشاعر لوحة فنّية فحني تقرأ القصيدة ختال منظر الطيور اليت تشدو ، :  ةعرّيالّش ورةبالّص التعبري ــ

 الصنوبر اجلميلة ، والسيول ، وهبات الّنسيم .

 ج ـ شعر المهجر .
 أو حتّدث عن شعر املهجر أو على ماذا ُيطلق شعر املهجر ؟ *عّرف شعر املهجر ؟

 وأمريكا الشمالية أمريكا إىل الّشام بالد من هاجروا الذين العرب الّشعراء نظمه الذي الّشعر على املهجر شعر ُيطلق

 .بشؤونهم  تهتم أدبّية وجمالت صحًفا وأصدروا أدبية روابط وكّونوا عسر، الّتاسع القرن أواخر يف اجلنوبية
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 س : وّضح كيفّية نشأة شعر املهجر ؟ 

 بعض شهدت ،كما العصر هذا فاحتة يف إليها ُأشري واقتصادية واجتماعية سياسية بظروف العربي العامل تأثر وقد

 نشطت وهناك األمريكيتني، إىل العربية العائالت بعض هجرة إىل أدت أهلية وحروًبا داخلية، ِفَتًنا العربّية البالد

 شعراء ومّثل ثقافية، جمالت وأصدرت أدبّية ، روابط فأسست ؛ ولغتها هويتها على احلفاظ يف العربية اجلاليات

  .الوطن خارج العربية الرومانسية املهجر

 ، اذكرهما . أدبيتني رابطتني يف املهجر لشعراء األدبي النشاط *ظهر

 احبص ُجربان خليل ُجربان أسهاوتر ،( م1920) سنة نيويورك يف ُأسِّست: الشمالي  املهجر يف القلمية الرابطة .1

 همس"  ُنَعيمة وميخائيل ،"  اجلداول"  يماض أبو إيلّيا:  دواوينهم وبعض ادهارّو ومن. " املواكب " ديوان

 .  وغريهم " احلائرة األرواح"  وديوانه ةَعريض وَنسيب ،"  اجلفون

 ما صدى ذلك ؟ ًحا،واض بروًزا واإليقاع واللغة ؤيةالر يف التجديد رعناص الرابطة هذه شعراء لدى برزت*

  سواء حدٍّ على العربي والعامل املهجر يف احلديث العربي عرالّش حركة تطور يف الواسع داهص له كان الذي األمر

 يدَرش القروّي اعرالّش أسهاوتر ،( م1932 ) سنة الربازيل يف ُأسِّست:  اجلنوبي املهجر يف األندلسية بةالعص.2

 . وغريهما فرحات إلياسو ، لوفْعامَل فوزي:  ادهارّو ومن ،"  عبري زهرة لكل " ديوان احبص خوري

 باألدب أثرواوت لينياألص بالسكان واختلطوا اجلديدة، البالد يف نفتاحواال احلرية أجواء املهجر عراءش عاش وقد

 حة،واض لةْهَس ولغتهم ادًقا،ص رقيًقا اسلًس شعرهم فجاء ؛ واألوطان األهل عن والبعد  الغربة بنار واكتووا األمريكي،

 . الشعر يف التجديد إىل ومالوا

 واضحة . َسْهلة ولغتهم ، صادًقا رقيًقا سلًسا           ما ممّيزات شعرهم ؟ *

 : املهجر عرش وعاتموض أبرزما  *

 على رتهم،وحس أوطانهم إىل وقوش حنني من نفوسهم يف خيتلج عما املهجر عراءش عّبر : الوطن إىل احلنني.1

 :  أهله إىل مشتاًقا أيوب رشيد يقول ، رقيقة يطةبس ألفاظو ادقةص مبشاعر أهلهم فراق
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  ّبًاُمنَص الدَّْمَع َتْمِطُرَأْس ِذْكِرهم دىــل                       نَّينإَف فيه هَلاأل َذَكْرُت ما إذاَو

ــّـــ َولِكنَّهــا                         وَدٍةـِبــَعـ َيِئْسُت إْن َنْفسي َعلُِّلُأ  ـّبًاَتــ لــهــا َتـــبًّا اُمـــــــــاألي

 إذاف بيده، عيشه ُينّغص انفاإلنس ، إجيابيةب احلياة إىل والنظر ؤلالتفا إىل املهجر شعراء دعا : واألمل ؤلالتّفا.2

إيليا أبو ماضي  يقول ، ثقيلة احلياة يرى ، ةمريض هنفس كانت إذاو ، بهيجة مجيلة احلياة يرى مجيلة هنفس كانت

 خماطًبا اإلنسان املتذّمر الّشاكي :

          وْمـــِبـالـُغــيــ َتـَحـجَّـَبـْت َيـْوًمـا ؤَكَسمـــا إذا

           ُنـجـوْم الُغيوِم َخْلَف ْرِصُتْب ُجفوَنَك َأْغِمْض

           وْجـــِبالـثُّــلـ ـَحْتَتـَوشَّ إمِّـا َحـْوَلَك َواَلَأْرُض

 ُمروْج الثُّلوِج َتْحَت ْرُتْبص ُجفوَنَك َأْغِمْض

 ونبــذ والتسامــح ، املتبادل حرتامواال ،التعايــش على تقوم حياة املهجر يف العــرب عاش :والتعايــش  ــامحالتس.3

 هذا وممجًدا باإلسالم مفتخًرا فرحات إلياس يقول ، مناسباتهــم يف اًضبع هــمبعض اركونيش فنجدهــم ب،التعّص

 : العظيم الدين

  مـاــسَّـــَوال اَلَأْرَض َيْعُمُر َعريٌض َطويٌل                    ِدِهــَمْجـــ َأيـــام ْسالماإل َعلى َسالٌم

  اــْرَقمـــــــوم َسْيًفا قِّـَحـال ِرِلنـصـ َأَعدَّْت                    ــٍةـــُأمَّـ َخْيــُر ِظلِّـــــِه يف َفَنَمْت َنما

        ُجمـــاــَأْن اجيـرــــالدَّيـ يف اَبنوه َوكان                   لىــُعــال َلها َوكان الدُّنيا َلها َفكاَنْت

 : النبوّي املولد ذكرى يف اخلوري ليمس رشيد ويقول

      َدوى َوامَلْغِرَبْيِن َلـُه َمْشـِرَقْيـِنـال يف                  النََّبـــــوي َمْوِلـِدـــال عيُد الَبِريَِّة عيُد

            وّيالـُعـْل آِنـِهُقْر ِمْن اهِلـداَيــِة ْمُسَش                 َطَلَعْت َمْن اهلِل َعْبـِد اْبِن النَِّبيِّ عيُد

 الـَقـَروي الـّشـاِعِر الَمـــــــَس  َفـَبـلِّـغـوُه                 َتـْكـِرَمًة اهلِل وَلـــــَرس َذَكـْرُتـْم  ْنإَفـ
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 الناس الشاعر إىل ينقلها سامية رسالة وله إنساني، موقف عن تعبري الّشعر أّن املهجر شعراء رأى :اإلنسانية  النزعة.4

 َعريضة َنسيب ويهتف ، واحلّب والعدل واحلرية واجلمال واخلري احلق :العليا  القيم إىل تدعو ، واضحة سهلة بلغة

 :باملعروف  اإلساءة ومقابلة ملاأل علةش إيقادو والتعاون احلّق إىل داعًيا أخي" " يا قصيدته يف

            اِئُدــَوق حاٍد َوالِفْكــــــُر سالًحا                        قِّــــالـَحـ ِمَن إال َأْعَزلنِي َفْلَنسْر

          ِبالنَّشاِئـــــــد ُعواَءهــا َفْلُنقاِبل                          واًءــُعـ الذِّئــاُب اْشَتدَّت إذاَو

 امَلواِقـِد ناِر ِمْثَل الَقْلِب ِمْشَعَل                          أناــَأض الظَّـالُم اْحَلْوَلَك إذاَو

  يدةقص يف كما السلبية القيم عن للتعبري الرمز ووظفوا ّر،والّش والبخل واألنانية َكالظلم السلبية القيم كرهوا وقد

 :  يقول ، الناس على خبريه يبخل الذي األناني نسانإلل رمًزا يماض أبي إليليا " احلمقاء التينة"

    َحـَجـُر أْو ْرِضاأل يف َوَتـٌد َأنَّهاَك                  عــــــــاِرَيًة احَلــــْمقاُء الّتيَنُة َوَظلَِّت

  ُرـَتْسـَتِع الّنـاِر يف َفَهَوْت َفاْجَتثَّها                 اــؤَيَتهُر الُبْســتاِن ـاِحُبص ُيِطْق َوَلْم

 َيْنَتِحُر ِباحِلــــْرِص َأْحـــَمٌق إنَُّهَف              ِهـــِب احَلياُة َتْسخو ِبما َيْسخو َلْيَس َمْن

 : الطبيعة إىل جتاهاال.5

 حتى احلياة عليها فونويض فيها، ويندجمون ، أملونهايت الطبيعة إىل ــ الرومانسية عراءش أنش ــ املهجر عراءش اّتجه

 يف عيمةُن ميخائيل يقول ، ةأملّيالت والنظرة والتجسيم التشخيص إىل ومالوا همومهم، اركهمتش وجعلوها دوهاجّس

 من اعرالّش حترر ويلحظ أمانيه، مجدت الذي لقلبه رمًزا فيه ويرى متجمًدا، نهًرا خماطًبا"  املتجمد النهر"  يدةقص

 :املوحدة القافية

  ؟ اخَلريـر َعِن َفاْنَقَطْعَت ِمياُهَك َبْتَنض َهْل َنْهُر يا

  ؟ امَلسرْي َعِن َفاْنَثَنْيَت َعْزُمَك َوخاَر َهِرْمَت َقـْد َأْم

   وْرــــَوالزُّهــ الـَحـداِئــِق َبْيَن ُمَرنًَّما ُكـْنـَت ْمـِسِباأل
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      وْرــــــالـدُّهـ َأحـاديـَث فـيـهـا َومـا الدُّْنـيـا َعـلى َتْتـلو

  ْقــــريالطَّ يف امَلواِنَع ىَتْخش ال َتسرُي ُكْنَت ْمِسِباأل

         ْقـــيالَعم ْحـِداللَّ َسكيَنُة َكـْيـَلـَع َبَطْتـَه ـْدــَق َوالَيْوَم

        روْجُمــــــــال َلــِمْث ٌكــاِحض َقْلٌب َنـْهُر يا لي كاَن َقْد

        وْجــــــــَتـمـــ ـاٌلـــــآمَو َأْهـواٌء فيـــــــِه َكَقْلـِبــَك رٌّــُح

       الــــُمَكـبَّــــــ َأراَك مــاـــــــَك َأراُه َقْلبــي ذا! َنـْهــــُر يا

 ال  َوــــــَوْه ، ِعقاِلَك ْنــِم ـُطَتْنش َسْوَف َأنََّك َوالَفْرُق

 ؤمنت اليت ةالعربّي الدولة إقامةب وتنادي  العربّي اللسان دمتّج ةالقومّي هفهذ:  ةالعربّي القومية إىل الدعوة.6

 : العربية الوحدة إىل داعًيا الوليد لالفض أبو اعرالّش يقول.  رتكاملش ريواملص ، اخلالد العربّي بالرتاث

                     َوالَغْرِب الشَّْرِق يف َتْمَتدُّ َدْوَلٍة ىلإ                        بٍةَوِنْس حاٍدِباّت ِرْمَوأْك َأْعِظْمَف

  ْرِبِبالتُّـ ـــُلـــــصُتْف َلْيَس َوِلساًنا َدًما                         ٌةَعــَرِبـيَّ ٌةــــــُأمَّ إاّل ِهـَي َومـا

 : عر المهجرلشالخصائص الفنية 
 رمًزا احلمقاء التينة يف يماض أبو إيليا أىر فقد ، واإلنسانية أمليةالت املعاني بعض عن للتعبري الرمز يوظفـ 1

 . األنانّي نسانلإل

 يف ذلك ىوجتّل والتعاون، والتعايش كالتسامح اإلنسانية القيم على والرتكيز وعاتاملوض يف التجديد إىل مييلـ 2

 . اخلوري ورشيد فرحات إلياس شعر

 النهر"  يدةقص يف كما ، املوحدة القافية من رالتحّر فيه يعويش ، واجملزوءة ريةالقص األوزان على ينظمـ 3

 .ُنعيمة مليخائيل " املتجمد
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 ة :ـــلــئــاألس

 .املهجر  شعراء أّسسهما اللتني األدبيتني الرابطتني ـ اذكر1

 الرابطة القلمية يف املهجر الشمالي ، العصبة األندلسّية يف املهجر اجلنوبي .

 .املهجريني  الّشعراء يف أثرت اليت العوامل درست ما خالل من ـ استخلص2

اجلديدة ، واختلطوا بالّسكان األصلّيني ، تأثروا باألدب عاش شعراء املهجر يف أجواء احلرّية واالنفتاح يف البالد 

  األمريكي  واكتَووا بنار الغربة والبعد عن األهل واألوطان . 

 : عرائهاش إىل اآلتية عريةالّش الدواوين انسبـ 3

 : الّشاعر القروّي رشيد خوري . عبري زهرة لكل

 اجلفون : ميخائيل ُنعيمة . همس

 املواكب : جربان خليل جربان .

 : إيليا أبو ماضي  . اجلداول

 : أتيي ما عللـ 4

 . الوطن إىل احلنني املهجر عرش وعاتموض أبرز منأـ 

 مبشاعر أهلهم فراق على ،وحسرتهم أوطانهم إىل وشوق حنني من نفوسهم يف خيتلج عما املهجر شعراء عّبر

 رقيقة . بسيطة وألفاظ صادقة

 .املهجريني بني والتعايش التسامح سادب ـ 

 فنجدهــم التعّصب، ونبــذ والتسامــح ، املتبادل واالحرتام طبيعة حياة املهجريني اليت تقوم على التعايــش،

 مناسباتهــم . يف بعًضا بعضهــم يشاركون
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 . عرهمش يف اإلنسانية القيم عن املهجر عراءش عرب ــ جـ

 إىل تدعو واضحة، سهلة بلغة الناّس إىل الشاعر ينقلها سامية رسالة وله إنساني، موقف عن تعبري ألّن الّشعر عندهم 

 العليا . القيم

 . وحوالوض والسالسة دقالص املهجر عرش على غلبــ  د

 األمريكي، باألدب وتأثروا األصليني بالسكان واختلطوا اجلديدة، البالد يف واالنفتاح احلرية بسبب أجواء

 واضحة . َسْهلة ولغتهم صادًقا، رقيًقا سلًسا شعرهم فجاء ؛ واألوطان األهل عن والبعد  الغربة بنار واكتووا

 : حيث من أبولو ومجاعة املهجر عرش بني وازنــ  5

 . الشعر يف التجديد ، اللغة ، الطبيعة إىل جتاهاال

 مجاعة أبولو شعر املهجر 

 االّتجاه 

 إىل 

 الطبيعة 

  ويندجمون فيها إىل الطبيعة يتأملونها،اّتجهوا 

 ويضفون عليها احلياة حّتى جّسدوها وجعلوها

  تشاركهم همومهم ومالوا إىل الّتشخيص 

 والتجسيم والنظرة التأملّية .

 ، والتعّلق جبماهلا يف الطبيعةاالنغماس 

 ذهم اآلمن، فهي مالومناجاتهاوتشخيصها 

 الذي بّثوا إليه مشاعرهم وجعلوها تشاركهم

 أحاسيسهم . 

 استخدموا اللغة الّسهلة الواضحة ،وابتعدوا عن اللغة

 األلفاظ اجلزلة . 

 لغتهم سهلة واضحة ، واستخدموا األلفاظ 

 املوحية .

 التجديد

 يف  

 الّشعر

  على مييل إىل التجديد يف املوضوعات والرتكيز

 ينّوع،  اإلنسانّية كالتسامح والتعايش والتعاونالقيم 

 يف القافية .

 بعثت جوًّا شعرّيًا جديًدا ميزج بني تراث

 الشعر القديم واألدب األوروبّي احلديث

 فدعوا إىل الوحدة العضوية للقصيدة 

 وابتعدوا عن شعر اجملامالت واملناسبات

 فالّشعر عندهم جتربة ذاتّية تنبع من 

 إىل طرق موضوعات  األعماق ودعوا

 جديدة ، وتناولوا األشياء البسيطة املألوفة

 بروح إنسانّية وتأّمل فكرّي .
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 : أتيي مما بيت كل ميثله الذي وعاملوض استنتج ــ6

 َفـْرَقـد َأْنـَت َوال َفـْحـَمـٌة َأنـا مـا      َعّني ِبـَوْجِهـَك َتِمـْل  ال َأخي يا      : يماض أبو إيليا يقول ــأ

       النزعة اإلنسانّية .

   إمـاُم َأْجـَمـعـيـَن عـاِرِبِلأَل ُهـَو      ُكـــلِّهــا ِةالَبـــــِريَّ َبَطُل ٌدَوُمَحمَّ:  اخلوري حمبوب يقولــ  ب

    التسامح الديين .

 الزَّواِهيا الرُّبوُع ِتْلَك َحبَـّذا يا َو             َأْهَلهاَو الـرُّبوَع هاتيَك ْرُتَتَذكَّ:  احلاّج نعمة يقولــ  جـ

      احلنني إىل الوطن .

 :  فرحات إلياس يقولــ  د

  ْجـمـاِلِبـاإل ِللـُعـْرِب َفـُقـلوُبـنـا                     ِديـاَرنا آُمالشَّـــ َتـُكــِن إْنَو إّنــا

 الّدعوة إىل القومّية العربّية .

 : تليه اليت األسئلة عن أجب ثم ، ُنعيمة مليخائيل " تابتهاال"  يدةقص من اآلتي النّص أاقرــ 7

           واَحًة َقْليب  اللَّـُهمَّ َواْجَعِل             

           الَقريـــْب َتْسقـي                                                        

 َوالَغـريـــْب                                                        

             ــْلـــالطَّويــ ْبُرَوالص َوالــــُحبُّ َفالرَّجا                             ـاـَغْرُسه َأّمـا اإلميــاُن، ؤهــــاما

           اجَلميــْل ْلُمَواحلُّ ــْدُقَوالــص َوفاـَفالــ                             ْمسهاَش َأّمــا ،اإلْخالُص  َجوُّها

             َبقــاْءـال َتْجليَيْس الشَّكِّ صحاري يف                              اــَعــَبـًث فـْكـــــري راَح ما إذاَفـ

ــًا َيـْمـَتـصُّ                               اــَفـَجـث ِبَقـْلبــــــي َمْنـهـوًكا َمـرَّ    رَّجـاْءـــالـ َقْلـبـي نِمـ تـاِئب
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 النزعة اإلنسانّية .            . اعرالّش عنه حتدث الذي وعوضامل بّينأـ 

 : أتيي ما على السابق النّص من مّثلب ـ 

 .  اإلنسانية القيم على الرتكيزـ 1

 والّرجاء .نالحظ أّن الشاعر رّكز على القيم اإلنسانّية مثل : احلب واإلخالص والوفاء والّصرب 

 . املوحدة القافية من التحرر .2

 نّوع الّشاعر يف القافية والروّي فقد استخدم حريف اهلمزة والالم .

   .النّص  يف منةاملض عريةالش ورالص يف أيكر بّين ــ جـ

 ) ُيرتك للمعّلم والّطالب ( .
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 . ثانًيا : شعر الّثورة العربّية الكبرى
 . ) عّلل ( علي بن احلسني ريفالش بقيادة ( م1916 ) عام الكربى العربية الثورة انطلقت*

 أوجه التَّحدي هذا بلغ وقد ، العربي الوطن على العثمانّية السيطرة تهافرض اليت التحّدي لظاهرة طبيعّية استجابة

 . لغتهم وترتيك وتراثهم ارتهموحض ثقافتهم عن العرب تغريب العثمانيون حاول حني

 : املرحلة هذه يف ظهروا الذين عراءالّش أبرز ومن ، الثورة أحداث عرالّش واكب*

 . وغريهم اجلواهري، مهدي وحممد ، العدناني وحممد ، فرحات إلياسو ، العظم ومجيل ، اخلطيب ؤادف 

 ؟ الكربى العربية الثورة عرش وعاتذكر أهم موض*ا

  . العربيّة بالقوميّة عتزازاال ــ1

 العربية، القومية بهذه عتزازاال إىل الشعراء دعا وقد ، وتاريخ وثقافة لغة من مشرتكة عوامل جتمعها العربية فالشعوب

 : العظم مجيل الشاعر يقول ذلك ويف

 ُرـــــْمــــاأل َيِضُق َقْد َجْنِكيَز ِلَبين َفُقْل                     الـدَّهُر َقَلَبَوان ياماأل داَلِت َلَقْد

             ــُرـــــــَوالــنَّـض كنـاَنـُةا إّل أْهــُلـُه َوَهـْل                       ْهـلـهأل امُلْسلميـَن َأْمُر عاَد َوَقْد

 ُرــــْخالَف َوِلَي ِبِهْم َفْخًرا الَورى ُأباهي                      فيِهــــُم اهلل باَرَك َقْومي أولِئــَك

 املغولّية وإمرباطورها .*جنكيز خان : مؤّسس الدولة 

 . ظلمهم ووصُف ، العثمانيني ةسياس من تياءساالــ 2

  :العدناني حممد الفلسطيين اعرالّش يقول العثمانيني، من العرب له تعّرض الذي كالهوأْش الظلم مظاهر عرالّش تناول

  َأَلــِم ِمْن ــِرِللنيــــ اِبَم ُنِحسُّ َوال                              ُمِلُظْلِمـِه َنْعنو َأنَّنا الِعدى َظنَّ

   َيـــــِمالشِّ رائِع مْن بِه َتَحلَّوا َوما                               بـهـُم ىرًض فيهـا َبْسَمَتنا َأنََّو
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 الرُُّجِم ِمَن ٌفَقْص اْبِتساَمِتِه، َبْعَد                            َيْتَبُعُه ْزِنامُل َبْرَق َأنَّ َدَروا َوما

 . أبنائهو علي بن نياحلس ريفالّش مدح ــ3

 يخالش أبرزهم من وكان القومّي، عرالّش عيون من ائدبقص وقائدها للثورة مهللني وهتفوا عراءالّش من العديد دحص

 رًة،مباش الثورة إعالن بعد احلسني ريفالش يدّي بني " ةالنهض حتّية"  هورةاملش يدتهقص ألقى الذي اخلطيب ؤادف

 : ومنها ، العربيَّة ةالنهض اعروش الكربى، العربّية الثورة اعرش لقب منحه يف سبًبا فكانت

 اــمــَوالذَِّم الَعْهَد َيْرعى َفِمْثُلَك َواْنَهْض                     َواحَلَرما  الَبْيَت َوَحيِّ ، ريَفالشَّ َحيِّ

 ـاَأمـــــــوالسَّ اَلَأْيَن ىَيْرض َغْيُرَك كاَن إْن                      اــَلـهـ َأْنت ّمـاِءالشَّ ـِةالـِهمِّ اِحَبص اي

 اــــــُمْبَتسم ْكــواناأل ىَأَطـلَّ َعلــ َفْجــًرا                       ْمـَلـُكــ إنَّ اَلَأْحـرار الَعَرب َبـنــي يـهإ

 الـِصُمْنَف كاَن اــــــــــم ـاًلُمتَِّص عــــاَد َقـــْد                      واِرُثـُهـْم الَيــْوَم َأْنـَتَو الــنَّـِبـيِّ ْبَن يا

 : فيقول ، احلسني بن األّول اهلل عبد األمري بافقيه اهلل عبد اجلزائرّي اعرالّش وميّجُد

  ادَّـــــــَوَجـ ًباأ اَلَأناَم ســاَد َوَمــــــْن                                اَوَجدَّ َسعــى  ِللَعالِء  َمـــْن َأيـــا

   ّداـــــــُيَفـ َمْن الَبِريَِّة فــــــي َوِمْثُلَك                             يــــِبروحــ اهَلْيجا فاِرَس َفَدْيُتَك

    ِعْقدا َكـيـف داِئِحــَمـال ِمَن َنَظْمُت                               يـإّنـ ( اهلِل َعْبـَد) َعـْليـاَك إلــــى

 ـداـــــَمْج ذاَكــِب ْلــُتـَوِن ُعًلا َرِقيُت                                ّنيأَل الّسامي ِبَمْدِحَك ُرْفُتَش

 . الثوَّرة مع العربية األّمة جتاوب وصف ــ4

 قطر على ورةمقص ليست وهي ر،والتحّر الوحدة يف أّملوه ملا األقطار ىّتش من الثورة مع العربية األمة جتاوبت

 على اءوالقض رالتحّر بيلس يف كبريتني الةوبس  بعزمية غريوالّص الكبري وبوص حدب كل من فيها فشارك آخر، دون

 : العربية اجليوش حترك ًفاواص اخلطيب ؤادف الّشاعر يقول ، الطغيان

  ؟ ُوّراِدـــِبالــ َتَغــضُّ الـرِّحــاِب اَريَّ                            واديــال ِظالِل يف اِرُبامَلض ِلَمِن
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   اِدـــــَواَلَأْنج اَلَأْغواِر ِمـــَن َنَفَرْت                              ُرٍبــــَيْعــ ـُةُأمِّ ِتْلـــــَك َأْكَبـــــــُر اهلُل

   ـاِدــــــاَلَأْغمــ ِمَن ُمْتَلَعـٌة والبيُض                             رٌَّعـــُشـــ سنَّـُةَواأَل امَلراِحَل َطــَوِت

    ــدادَواَلَأْجـــ َوالّتـاريـــِخ، باهلل،                              ــٍقــواثـ مْشَيَة  الَبْغَي، َتُدكُّ َوَمشْت

  اِدـــــِبِقي ُمسخَّـــٍر َغْيــَر ِللَمــْوِت                                 ْمـــَوُغالُمُهــ  َكْهُلُهْم َتَطوََّع ٌبَعــر

  الزُّّهاِد فَّـــُةَوِع الُغـــزاِة ِهَمـــُم                                َكريَهــــٍة ُكلِّ َنْقِع فــي ِبِهْم َوَثَبْت

 . علي بن نياحلس ريفالّش رثاءــ  5

 مكانة من له ملا؛  العربي العامل بقاع ىّتش يف عراءالّش وجدان يف كبري ًدىص علي بن احلسني ريفالّش لوفاة كان

 : وقيش أمحد يقول.  وقومية دينية

        ـمـــــــشـــــ ها العليـاء َأبــــــو بـهـا قاَم                                ـمـــــَمآِتـ َوالسَّماِء ْرِضاأل فـــي َلَك

       ؟ــمـعاص امَلْوِت ِمَن َهْل الزُّْهَر آباَءَك                                ـــــْلـــــَســــــ الَبهاليِل الِعْلَيِة َأبا يـــا

      َســكوب العيون باكي احلمــائـــــم ُن                                 اـــَوَعّمــ الدُّموِع فــــي َبْغداُد ِتْلَك

 ــــماحَلماِئـ باكي الُعيــــوِن َسكوُب ُن                                اــــــــْبنــــَول َعْبرى ُرْصَفِم ـاَواْسَتَرْكنـ

 . الكربى العربيةَّ الثورة بذكرى التغيّنــ 6

 عن زهمتيُّ ةمس م (2016للعام ) كان وقد  ، الكربى العربّية الثورة بذكرى سنويًّا يةاهلامش األردنّية اململكة حتتفل

 . الكربى العربّية الثورة انطالقة على عام مئة مبرور اململكة احتفلت إذ ؛ األخرى األعوام

 : ومنها ،"  هداءالّش سّيد"   بعنوان يدةقص حممود حيدر اعرالّش نظم املناسبة هذه ويف

 اِدـــْحـفـَواأل نـاِءاألْب ُعيوِن يف                            اــْمًسَش ِرُقــــُيْش احُلسْيُن ريُفَوالشَّ

  ـالِدـــالـمــيـ هـاَدَةَش ُحـرٍّ ُكـلَّ                           َوُتعـطي َأْعَطْت، ، الّراياِت ُأمُّ ِهَي
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      فاِدصَواأل الُقيوِد، الِمـــــَظ ِمْن                            عـوٌبُش اْسَتفاَقـْت َخْفِقهـا لىـــــَوَع

 اِدـــمَر َمْحُض الّنرياِن َوُكلُّ ـَر                              اجَلْمـ يوِقُد الَّذي َوْحَدُه َجْمُرها

 . الكبرى العربيةعر الثورة الفنية لشالخصائص *
 : اخلطيب ؤادف قول مثل ، نياملعا عن راملباش والتعبري اخلطابّية النربة يستخدم ـ1

   الُمْنَفص كاَن ما اًلُمتَّص عاَد َقْد                              واِرُثُهْم الَيْوَم َأْنَتَو النَِّبيِّ ْبَن يا

 العربية عوبالّش على وقع الذي الظلم فووص  العربية بالقومية عتزازاال خالل من وحرارتها العاطفة بسمّو ـ يتمّيز2

 . التحرر إىل والتطلع

 . العربّي عرالّش عمود يلتزمـ 3

 ة :ـــلـــئــاألس

 :الكربى  العربيَّة الثورة لشعر الشعرية النماذج دراستك خالل ـ من1

 العرِب ؟ كّل ثورُة أنَّها على ُيدّلُل الذي ماأـ 

 قال فؤاد اخلطيب : الثورة خري للعرب ، ما ورد على أسئلة الّشعراء العرب من األقطار العربّية املتنّوعة من حسبان

 إيه بين العرب األحرار إّن لكم                         فجًرا أطّل على األكوان مبتسًما

 وقال : 

 َنَفَرْت ِمَن األْغواِر واألْنجاِد    اهلل أكرب تـــــلك أّمُة َيْعُرِب                             

 اعر اللبناني مصطفى الغالييين :وقال الّش

 أنت اإلمام حبّق الّشرع ال الغلب أيُّــها امللك امليمون طالعه                           يا 

 .الكربى  العربية الثورة بها نادت اليت املبادئ استنتجب ـ 

 ـ الّثورة العربّية قامت يف سبيل مقاومة الظلم وسْعًيا وراء اسرتداد احلقوق الضائعة .1
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 طريق للحصول على احلرّية . ـ تقديم التضحيات والّشهداء2

 ـ الّشعوب الغربّية جتمعها عوامل مشرتكة من لغة وثقافة وتاريخ .3

 ـ االفتخار بالقومّية العربّية واألجماد الّسالفة .4

 ـ احلسني بن علي وأبناؤه وأحفاده ينتمون للبيت النبوي اهلامشّي وهم أصحاب حّق يف امللك .5

 ثورة كل العرب ، وقد خاضها طواعية ال كرهًا .ـ الثورة العربية الكربى 6

 .الكربى  العربية الثورة شاعر اخلطيب فؤاد ُلّقب: ـ علل2

 جّمدوا الثورة بقصائد ُتعد من عيون الّشعر القومّي ومن أبرزهامن أبرز الّشعراء الذين  اخلطيب فؤاد ألّن الشيخ

 منحه يف سبًبا فكانت ، مباشرًة الثورة إعالن بعد احلسني الشريف يدّي بني"  النهضة حتّية"  املشهورة قصيدته

 . العربيَّة النهضة وشاعر الكربى، العربّية الثورة شاعر لقب

 . علي بن احلسني الّشريف شخصية يف الديين البعد عن احلديث سبب ما رأيك ، ـ يف3

يدفع الناس إىل االلتفات حول أبناء الساللة  ألّن األمة العربّية أّمة متدّينة بطبيعتها ، واحلديث عن البعد الّديين

 النبوّية ال سّيما إذا كان صاحبها مّمن محلوا هّم العرب وبادروا إىل الوقوف يف وجه الّظلم . ) يرتك للطالب ( .

 :يليهما  عّما أجب ثّم اآلتيني النَّّصني ـ اقرأ4

 :العرب  جزيرة إىل قصيدته يف اخلطيب فؤاد الّشاعر يقول

  ـاِدــــِلأَلْحفــــ اآلبـــاِء ِمــــَن َحـــقٌّ                       ُهـــَوإنَّ َبنيَك َوفـــــي فيـَك امُلْلـــُك

 "  عاِد" َنْهضة َيْوَم" باِبَل " َعْهِد ِمْن                           َأْعناِقِهــْم فـــي الّتاريــِخ َوَأماَنــــُة

  ـاِدــــــبـ َأْو ّضٍرُمَتَح ِمـــــْن َعْدنــاَن                        أْو َقْحطاَن َبين مْن اَلَأشاِوِس َومَن

 ـداِدَوَسـ ُهًدىِّ َعلـى فيـِه َيْمشوَن                          ْمــبيُلُهَس َفْهــَو ِللَمْجِد اْنَبــَروا َفإذا

  :( الّرمحن  عناية عني حترسك)  قصيدته يف فرحات إلياس الّشاعر ويقول
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     الِنــاِلإْعـــ  يف َأْسَرْعَت َأْم ْأَتَأْبَط                        َعْدناِن َفتــــــــى يا َكْرُشَع الَعْرُش

     اِنـــــــاَلَأْرك َمْحروَســـَة َمْيموَنـــــــًة                          َأريَكًة ُعالَك إىل ُمالّشــا ُتْهــــدي

      ِمْحساِنـــال ُقدوِمــــَك ِبَيْوِم َعِلموا                       ِعْنَدما َطريِقَك يف النَّفاِئَس واَفَرش

 يــانـــالـقـ ِبالنَّقيــــِع َتسـجَّـل َدْيـًنـا                         َوَفْوا َلما الُقلـوَب واَفَرش انَُّهْم َوَلو

 الَسابقني ؟ النّصني من كل ميثله الذي املوضوع أـ ما

 أحقّيتهم يف امللك ، واالعرتاف بفضلهم والوالء هلم .، وتأكيد مدح الّشريف احلسني بن علي وأبنائه وأحفاده 

 : أتيي ما يف فكرة كل حيمل الذي البيت استخرجب ــ 

 . العرب على أجنالهو علي بن احلسني لبفض عرتافاال. 1

 الـقـاني ِبالنَّقيــــِع َتسـجَّـل َدْيـًنـا                           َوَفْوا َلما الُقلـوَب َفَرشوا انَُّهْم َوَلو

 . اجمليد يباملاض التذكري.2

 َوَســداِد ُهًدىِّ َعلـى فيـِه َيْمشوَن                         َسبيُلُهــْم َفْهــَو ِللَمْجِد اْنَبــَروا َفإذا

 . السابقني نيالنّص بني رتكةاملش الفنية اخلصائص من ثالًثا استنتجــ  جـ

 .استخدام النربة اخلطابّية ) العرش عرشك ، امللك فيك ويف بنيك ( .1

.حرارة العاطفة ومسّوها من خالل تأكيد أحقّية الّشريف احلسني بن علي بامللك والتعبري عن فرح العرب به 2 

 ي يسلكه واالعتزاز بالقومّية العربّية .،واالفتخار بتارخيه العظيم وسبيل اجملد الذ

 .التزام عمود الّشعر العربي .3
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 .درست ما خالل من ذلك حّضو ، يةالّسياس حداثلأل تارخييًّا جاًلس الكربى العربية الثورة شعر ُيعّد ــ5

الّسياسّية اليت كانت لوحة واضحة املعامل تبّين األحداث واألشخاص والتواريخ واألوضاع واملواقف رسم الّشعر 

إّبان الّثورة العربّية الكربى ، كما بينت واقع حال العثمانيني واألذى الذي أحلقوه بالعرب ، إضافة إىل موقف 

العرب والّدول األخرى من الثورة ضد العثمانيني . وبذلك ُيعد الّشعر مدّونة تعّلم األجيال الالحقة كل احليثيات 

 لزمنّية .اليت جرت ضمن هذه احلقبة ا

 ؟ اخلطابية بالنربة الكربى العربية الثورة عرش يتميز مَل ــ6

نظًرا لطبيعة الظروف الّسياسّية اليت كانت تستلزم استنهاض اهلمم ، واستثارة الّنفوس يف سبيل الوقوف يف وجه 

    الظلم ومن ثّم قهره .

 : أتيي ما يف بيت كّل ميثله الذي وعاملوض استنتجـ 7

 : الكرمي سعيد الفلسطيين اعرالّش قال ــأ

 ُرْصالنَّ َرِحــْْلَيفـَف امَلْجِد ِلواَء ُتقيُم                      ِعزِّها ِةمَنّص يف ُقَرْيٌس وعاَدْت

 تأكيد حّق اهلامشيني يف امللك . *

 : ياهلامش حمَّمد العراقي اعرالّش قالــ  ب

    َقــــراُر ِبــــِه ُيــِقـــرُّ ال َأْمـــــٌرَو                       عاٌر الظُّْلَم إنَّ َجْنكيــــَز َبنــــي

    االستياء من سياسة العثمانيني ، ووصف ظلمهم . *

 : اخلطيب ؤادف اعرالّش قالــ  جـ

 امُلَتـــَألق تارخِيـِه َعلـى َســــالٌم                        ُكلِّها اجَلزيَرِة ْيِخَش َعلى َسالٌم

 رثاء الّشريف احلسني بن علي . *
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 ر المقاومةـعش:  ارابًع
 ؟رين شالعراعات جساًما اّتسعت يف القرن صور أحداًثا شعالعامل العربي منذ أواخر القرن التاسع  شعاعّلل : 

، واإليطالي على الوطن العربي ومقدَّراته وما  أفرزته  ، والفرنسي : الربيطاني ستعمار األجنيّبجّراء سيطرة اال

 .طني سهيونية من احتالل فلصالاحلركة 

 س : ما نتائج هذا االستعمار على الّشعر  أو ما أثر هذا االستعمار على الّشعر ؟

  . يلهصتفاستعمار، وعكس الواقع بكّل فظهر على إثر ذلك فريٌق من الّشعراء قاوم اال 

وير واخليال صالّتفيها مجال  سُيلَمت إبداعية شكلت رموًزا حلاال ؟ عريةشالوات صاأل س : مَب امتازت هذه 

 . ؤثرةاملادقة والنربة صالافية صالور الفنّية واللغة ّصوالاملبدع 

وع للحديث ضاملو، يف حني نفرد جزًءا من هذا  كل عامشبعر املقاومة يف األقطار العربّية ش ضنعرأتي يويف ما 

 ف فلسطني هي اجلرح النازف إىل يومنا هذا.صبوعر املقاومة الفلسطينية شعن 

 . العربيةعر المقاومة في األقطار ش -1
 : ، منها امنيضاملعر املقاومة عدًدا من شتناول 

 . تعمرساملإثارتها ملقاومة واهلمم  ضتنهاساــ  أ

تعمرين سامليف وجه  عوب من أجل الوقوفشالهمم ض استنهاعراء يف األقطار العربية كافة مهمة ّشالمحل 

 تبعث من جديد .سأّن األمة و،  تبدادهمسوامن طغيانهم  صواخلال

 : ، إذ يقول م الشاّبيسالقاي أبي سالتونوتعّبر عن هذا املعنى أبيات الشاعر 

 َقَدْر   الجيَب ْستَي  َأْنَفال ُبدَّ                       َيْوًما َأراَد احَلياَة       الشَّْعُبإذا 

ــْرــُبـدَّ للَقْيـد َأْن َيْنَك َوال                        ـي    ــْن َيْنَجلـــأ للَّْيلـــدَّ ُبــ َوال  س
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 تـِْر ــَوَحدََّثين روُحها امُلْسَت                         اُت   ــَكذِلَك قاَلْت ِلــَي الكاِئن

 : سليمان العيسى يف ثورة اجلزائرويقول 

 بيُع الِبْكُر َأْن َيْنهاَر َلْيٌل الرَّ

 َأْن َيدوَس الَقْيَد ثاِئْر

 الرَّبيُع الِبْكُر

  . هداء املقاومةش حيات اليت قدمهاضالتإبراز أهمية ــ  ب

بيل  ذلك سحيات اليت تقدمها يف ضالتيقاس مدى متسك األمم حبريتها وتطلعها إىل احلياة الكرمية مبقدار 

  عوبّشلللنيل احلرية   أ به أهل السبق يف السعييبدتكمال الطريق الذي سحيات حافًزا الضالتفقد كانت  ،اهلدف

 :  ستعمار اإليطاليد االض  وقي يف رثاء عمر املختار زعيم املقاومة الليبيةشيقول أمحد 

 اَء    ـــــاَح َمسي صبالـواد ضَيْسَتْنِهــ                            واًء   ــِلــــــَكــــزوا ُرفاَتَك فـــي الرِّماِل ر

 اَء ــضَمَيْكسو السُّيوَف َعلى الزَّماِن                         ال        ــــــها السَّْيـــُف امُلَجـــــــرَُّد ِبالَفأيُّيــا 

 َأْحسـَن فــــي الَعــُدوِّ َبـــالَء   َفَأْبلـى                          ـٍد       ـــُمَهنَّــحــاري ِغْمـــُد ُكلِّ ّصالِتلــَك 

 جـاًهـــا أْو َتُلـمَّ َثــــراَء   َتـْبــــِنَلــْم                        ُخرْيَت َفاَّْخَتْرَت امَلبيَت َعلى الـطُّوى        

 اَءـــَوِنســ  َأراِجــًلا ـجَّـْت َعَلْيــَك ض                       ا        ـــــاُلُأســوِد َوَلْحـــــُدهَأْفريِقيـــــا َمـْهـُد 

 : ر فيقولصممن العدوان الّثالثي على  صاخلالرَي يف صاملعب شالحيات ضتّور فوزي عطوي صوي

 َر الــّدامـَِيْة صِمْأساَة َماِهًدا شيا                   ــــــاِرَيْة       ضال ِشالُوحوَحدِّْث َفتاَك َعِن 

 َكْيــَف اْفَتَدْوها ِبالدِّمـاِء الفاِنَيْة                   َحدِّْث َعـــــــِن اَلَأْطفـــاِل َيـوَّْم َتَمرَّدوا       

 َذَرَفْت ُعيوُنُهُم الدُّموَع القاِنَيْة                      يــــامى َوالَيتامى حيَنمـــا       َوَعـــــــِن األ
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  ْةـــؤرََّقٌة َوَعْيــٌن باِكَيــمُـََعْيـــــٌن                      َوَتسهََّدْت َأْجفاُنُهـــــْم َفَبـــَدْت َلُهـــْم       

 . اهد املقاومةشموصف ــ  جـ

ائدهم عند النكبات صقعراء يتبارون يف نظم ّشال، فكان  ندفاع حنو املقاومةمل تكن النكبات لتوقف حس اال

يدة أمري الشعراء أمحد شوقي يف نكبة دمشق على يد صقذلك يف  سونلمالكبرية؛ لتكون باعًثا على املقاومة. 

 .يسالفرنتعمر سامل

 ُق ـــــْعـصَوراَء َسماِئِه َخْطٌف َو               ـــا    ـــــــِبَلْيــــٍل ِللَقــذاِئــــــِف َوامَلنايـــ

 أْفـُق َودَّ ْسَوا  َعلــــى َجَنباِتــِه           َف احَلديُد اْحَمـــــــرَّ ُأْفٌق       عص إذا َع

 قُّ   ــــــَوَحـــ َأنَّــُه نـوٌر َوَتْعَلــــــُم                ــا   ـــــــــَدُم الثُّــــــــــــّواِر َتْعــــِرُفُه َفَرْنس

 وا    ــَوزالـوا دوَن َقْوِمِهـُم ِلَيْبـقـ             ا      ـــــــــــــيِلَتْحِفْتَيُتهــــــا   ِبــــالٌد مـــاَت

     َدقُّـــرََّجـــٍة ُيـــضِبُكلِّ َيـــٍد ُم              اٌب     ـــــــــــلـُحـرِّيَّـــــــِة الـَحـْمــراِء بــَول

 .أكيد مفهوم القومية العربية ت ــ د

 ، فوف املقاومة يف الوطن العربي عاّمًةصإىل وحدة (  ثورة العراق)  يدتهصقيسري حممد مهدي اجلواهري يف 

 : فيقول

 امَلطاِمُع    اإْن َلــْم َتبـَْق إّل َشَعْيَفال                        َلَعلَّ الَّذي َوىل ِمـــــَن الدَّْهِر راِجُع  

 واِرُع  ــــــشََّوالُتـَردُِّدهــــا َأْسواُقــــُه                          ٍة ـــــضِبَنهـــــاُع الِعـراِق ضَأْوُتَحدُِّث 

 ُع     ـَكناِئســــُه َتْدعــو َفَتْبكي اجَلواِم                    ًة      َوْحَدْرِق شَّالَوَقْد َخبَّروني َأنَّ يف 

 ــُعــَحْت َلهـــا َوَطالِئُر َقـــْد الائشَب                    ًة       ــــضــَوَقْد َخبَّروني َأنَّ ِللُعـْرِب َنْهــ

  َيْوًما َأْن ُتــــــــَردَّ الَوداِئُع  َفال ُبــدَّ                           ًةَوديــــَعْرَق كاَن شَّالَهبوا َأنَّ هذا 
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 . طينيةالفلسعر المقاومة ش -2

 : أهمها، عر املقاومة العربي ألسباب شعر املقاومة الفلسطينية حيًزا واسًعا يف شأ تبو 

 هيوني حتى يومنا هذا .صالحتالل معاناة فلسطني من االــ 2  . مكانة فلسطني الدينيةــ 1

 . فيهابكّل ما   عر أن يعرب عن التجربة الفلسطينيةّشالاستطاع 

، ش درويأخته فدوى طوقان ، وحممود و،  إبراهيم طوقان : عر املقاومة مثلشلرموًزا  بحواصأعراء شمساء أوبرزت 

 .  ، وعبد الكريم الكرمي اديز، وتوفيق  ومسيح  القاسم

 : وميكن أن منيز فيه مرحلتني متداخلتني

  . مرحلة البحث عن الذاتأ ــ 

عرته شوأّرده احملتل، شه بعد أن ضأراملنتزع من  ية الفلسطيين الالجئ صخشعر يف هذه املرحلة عن ّشالعرب 

 .  أهمية البحث عن هويتهبأساة امل

 ، أذكرها ؟ تىشوعات ضموالّشعر يف هذه املرحلة تناول 

 . الضالّن، واألمل بالعودة ، والدعوة إىل  هلا الفلسطينيون ضتعرف املذابح اليت صوو،  احلنني إىل الوطن

  ؟ عر هذه املرحلةشاتسم مباذا 

 ، وباحلزن ردًّا على الواقع املّر. بالنربة اخلطابية

 : بعد النكبة عب الفلسطيين شالوًرا عذاب صم شدروييقول حممود 

 ؟  يا ُأّماُه َنْحُنماذا َجَنْينا 

 َحّتى َنموَت َمرََّتْين  

 َفَمرًَّة َنموُت يف احَلياْة  
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 ! امَلْوْتَوَمرًَّة َنموُت ِعْنَد 

 َهْل َسَتْذُكريْن افصْفصاليا غاَبَة 

 َمْوُه َتْحَت ِظلِِّك احَلزيْن رَّأنَّ الَّذي 

 ؟   ْيٍء َميٍت إْنساْنَشَأيِّ ك

 َهْل َتْذُكريَن َأنَّين إْنساْن

 ؟   ْطَوِة الِغْرباْنَسَوَتْحَفظنَي ُجثَّيت ِمْن 

 ْنِت يا ُأمَّاه َأَو

 َووالدي َوِاْخَوتي َواَلَأْهُل َوالرِّفاْق 

 َلَعلَُّكْم َأْحياْء   

 َلَعلَُّكْم َأْمواْت

 َلَعلَُّكْم ِمْثلي ِبال ُعْنواْن  

 ما قيَمُة اِلإْنساْن  

 ِبال َوَطْن    

 ِبال َعَلْم

 َودوَنما ُعْنواْن؟   

  ؟ ما قيَمُة اِلإْنساْن
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 .أكيد الهوية وتاف الذات اكتشمرحلة  ب ــ

رورة ضب، واليقني  ؤيةالروح ضووج الوعي ضن، فقد أدت التجربة امُلرَّة إىل  طينيةسالفلوذلك منذ انطالقة الثورة 

 : اعر عبد الرحيم حممودّشالواإلنسان. يقول  ضاألرنع املستقبل وحترير صلجتاوز الواقع 

 ُأْلقي ِبها فـــي َمهاوي الـرَّدى َو                     أْحِمــــُل روحــي َعلــى راَحتـي       َس

 دى ــإّمــــا َممــاٌت َيغيــــُظ الِعَو                   َق        ـــــديــّصـــرُّ السإّمـــــــا َحيـــــاٌة َتَف

 ُد امَلنايــــا َوَنْيــــُل امُلنــى  ُورو                     ـاِن       ـــاَيتـغـــِف َلهــا يرشَّالَوَنْفـــــُس 

 َمخوَف اجَلنـاِب َحراَم احِلمى                    ـــُت إْن َلْم أُكْن       ْشِع ؟ الُش الَعْيَوما 

عراء العرب يدافعون يف ش، فقد هبَّ  عراء فلسطني أنفسهمشعر املقاومة الفلسطينية حكًرا على شومل يكن 

، ومن ذلك ما قاله الشاعر  طنيسفل، وحييون األّمة العربية اليت هبت للدفاع عن  عبهاشوائدهم عن فلسطني صق

 : ( غريّصالاألخطل  ) اللبناني بشارة اخلوري

 ْرُجوانـــــــا  الغاُر َعَلْيِه األ َسَلب                                  ُه     ــفََّق امَلْجـــــُد َلــــصيا ِجهاًدا 

ــَــــْت ِفَلْسطنُي َش  ــىـُيدانـ َوِبنـــــــاٌء ِللَمعالــي ال                                   ـِه    ــــِبـَرٌف باَه

 ـا  ــــــتانـَشفـوٍع شــِبُخَلَثَمْتـــــــُه                                  إنَّ ُجْرًحا ساَل ِمْن َجْبَهِتهـــــــا      

  اـــــُمْقَلتانــــ َفْتــــــهَشَعَرِبيًّــــــا َر                                  ِه     ـالنَّْجـــــوى ِب باَحـــــت وَأنيًنا
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 . عر المقاومة*الخصائص الفنية لش
 حيات واحلث علىضاهلمم وإبراز الت ضسّيما عند احلديث عن استنها ، وال تتجلى فيه النربة اخلطابيةــ 1

 . املقاومة
اهد شف مصالعربية وو عراء القوميةّشعاني واألفكار، مثل احلديث عن تأكيد الوح يف املضف بالوصيتــ 2

 املقاومة.
اليت يتحدث فيها عن  شود دروييدة حممصالقومّية وقّوتها. يظهر ذلك يف قم حبرارة العاطفة الوطنية وسيت ــ3

 . إىل احلريةد وقتل وعذاب وتطلع ّرشعب الفلسطيين من تّشالة معانا

 ةـــلــئــساأل

وتأكيد اهلوية،   اف الذاتش، واكت : البحث عن الذات يف مرحلتيه  عر املقاومة الفلسطينيةشوازن بني مسات ـ 1

 . ، والعاطفة وعاتضمن حيث املو

 اهلوية وتأكيد  الذات مرحلة اكتشاف مرحلة البحث عن الّذات 

 احلنني إىل الوطن ، ووصف املذابح  املوضوعات

 اليت تعّرض هلا الفلسطينيون ، واألمل 

 والدعوة إىل الّنضال . بالعودة ،

 احلنني إىل الوطن ، واليقني بضرورة جتاوز الواقع لصنع

 املستقبل وحترير األرض واإلنسان ، تضافر جهود األمتني

 علىالعربّية واإلسالمّية يف الدفاع عن فلسطني ، واحلّث 

 املقاومة .

 ظهور عاطفة احلزن كرّدة فعل عاطفّية العاطفة

 الواقع املّر .  على 

 ظهور عاطفة الّرفض لالستعمار والثورة يف وجهه .
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ّمنة ضالفنية املت صائص، ومّثل على اخلش اعر حممود درويّشلل ( سّجل أنا عربي)  يدة صاآلتي من ق صقرأ الّنـ ا2

   :فيه

   األوىل الصْفَحِة ِبَرْأِس َسجِّْل

  الّناَس َأْكَرُه ال َأنا

      َأَحٍد َعلى َأْسطو َوال

      جْعُت ما إذا َولِكّني

 ُمْغَتصيب َلْحَم آُكُل

  َغضيب َوِمْن                       جوعي ِمْن.. َحذاِر.. َحذاِر

 

 وقد ظهرت يف القصيدة كاملة ومثاله : سّجل أنا عربي ، مل ترتك لنا حكومتكم ، حذاِر حذاِر . *الّنربة اخلطابّية :

وألوالده شيًئا ، خياطبه  ، فالّشاعر خياطب احملتل الذي سلب حقوقه مجيعها ومل ُيبق له *وضوح األفكار واملعاني

 بأّنه لن يسكت عن الّضيم والقهر وسلب احلقوق .ديدة بلهجة ش

 العاطفة : *حرارة

 أـ عاطفة االستياء والرفض حيث حتّدث عن سلب املستعمر ألرضه .

     ب ـ وعاطفة الغضب والثورة حني حّذر املستعمر من غضبه إذا غضب أو جاع . ويف ذلك تظهر العاطفة الوطنّية .

 عر املقاومة.ش"، مطبًقا إياها على  آة الواقععر مرّش: " ال العبارَة اآلتية شناقـ 3

أشعار املقاومة تناولت األحداث السياسّية ، كما تناولت األوضاع االجتماعّية واالنفعالّية للعرب ، كما حتدثت عن 

مواقف الدول العظمى ، وبذلك فشعر املقاومة مرآة للواقع . وميكن االسرتشاد بشعر حممد مهدي اجلواهري يف 

 ة الفلسطينّية ، وشعر شوقي يف وصف نكبة دمشق .وصف ثورة العراق ، وأشعار حممود درويش يف وصف املقاوم

                                                                                                                                                                                                                                        َسجِّْل

 َعَربي َأنا

    َأْجدادي ُكروَم َسَلْبَت

   أْفَلُحها ُكْنُت َوَأْرًضا

 َأْوالدي َوَجميُع َأنا

     َأْحفادي َولُكلِّ... َلنا ُرْكَتْت وَلْم

    َسَتأُخُذها َفَهْل   الصُّخوِر هذي سوى

  ؟ قيل َكما ُحكوَمُتُكْم

 إَذْن
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 . ، فّسر هذه العبارة عراء فلسطنيشاملقاومة الفلسطينية حكًرا على  عرشمل يكن ـ 4

أوجد تعاطًفا إّن مكانة فلسطني الدينّية ومعاناتها من االحتالل الصهيونّي والذي ما زال مستمًرا حّتى يومنا هذا 

عربّية واإلسالمّية وغريها من الدول ، وهّب شعراء العرب حيّيون صمود شعبها ويدعون كبرًيا من خمتلف األقطار ال

 إىل نصرته .

 : أجب عما يليهما، ثم  ني اآلتينيصاقرأ الن ــ5

 :  ابيّشيقول أبو القاسم ال

 مَّموا ص، َو َعفوَنضَتسإذا َنَهَض امُل    َح امَلظاِلِم ِمـْن َغٍد      ْرص َلَك الَوْيُل يا

 ُم ـَتْعَل أياَن ْخــِط ّسّبــوا َحميَم الصَو      َتْعَبــدوَن ُقيـــوَدُهْم      ْسإذا َحطَّــَم امُل

 َوَيْحِطـــُم     ـــِدُم مـا شـاَد الظَّالُمَفَيْه     اِخًطا     ساحَلقُّ ُيْغفي ُثمَّ َيْنَهُض  ُهـــَو

 : و يقول البّياتي

 َهداءشَُّلْن َيموَت ال

 داءالف ِضالِبْذَرُة َوالزَّْهَرُة يف َأر ُمَفُه

 ْعُر السَُّعراءشَوالَبْحُر َو َوُهُم الّساِحُل

 ؟ ني السابقنيصمن الن صمون الذي ميثله كل نضما املأـ 

 النّص األول : استنهاض اهلمم وإثارتها ملقاومة املستعمر .

 املقاومة .النّص الثاني : إبراز أهمّية التضحيات اليت قّدمها شعراء 

 . نيصعر املقاومة يف كال النش صائصتني من خصيصخ صاستخلب ـ 

 ـ حرارة العاطفة يف كال النّصني .
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ـ الوضوح يف األفكار واملعاني ، ففي النّص األول يتناول الّشاعر فكرة أّن احلق سينتصر ال حمالة ، وأّنه سيهدم ما 

 الّشهداء وتضحياتهم .بناه الباطل . والنّص الثاني يتناول فكرة أثر 

 . عر املقاومةشوقوتها يف   عرية اليت درستها يف ما سبق على حرارة العاطفة الوطنيةّشهد الواّشدّلل من ال ــ6

 يقول حممود درويش :

                                                                       َوَطْن ِبال

 َعَلْم ِبال

    ُعْنواْن؟ َودوَنما

 ؟  اِلإْنساْن قيَمُة ما

     ِلَيْبـقـوا َقْوِمِهـُم دوَن َوزالـوا                 ِلَتْحيــــا ِفْتَيُتهــــــا  مـــاَت ِبــــالٌد  *ويصف أمحد شوقي نكبة دمشق :

 . ختالفأوجه الشبه واالذاكًرا   وشعر املقاومة وازن بني شعر الثورة العربية الكربى ـ 7

 اخلصائص الفنّية املوضوعات 

 شعر الثورة العربّية 

 الكربى

 ـ تأكيد القومّية العربّية

 ـ استنهاض اهلمم ملقاومة ظلم املستعمرين

 ـ االستياء من سياسة العثمانيني ووصف ظلمهم

 ـ وصف جتاوب األّمة العربّية مع الثورة 

 مشاهد املقاومة .

 ـ بروز النربة اخلطابّية .

 العاطفة الوطنّية والقومّية .ـ حرارة 

 ـ التزام عمود الّشعر .

 ـ التباين يف سهولة املعاني وغرابة األلفاظ

 أو سهولتها من شاعر آلخر .

 ـ استنهاض اهلمم ملقاومة املستعمر وظلمه . شعر املقاومة

 ـ إبراز أهمية التضحيات اليت يقدمها الشهداء .

 ـ تأكيد القومّية العربّية .

  الثورة مع العربّية األّمة اوبجت ـ وصف

 . املقاومة مشاهد

 . اخلطابّية النربة ـ بروز

 . والقومّية الوطنّية العاطفة حرارة ـ

 ـ األفكار واملعاني يف الغالب واضحة .

 ـ التنويع بني التزام عمود الّشعر وشعر 

 التفعيلة .
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 قضايا من النثر في العصر الحديث .الوحدة الثانية : 
  : ةــدمــقــم*

 والثقافية واالجتماعية السياسية لألحداث كان اليت احلديث العصر يف النثر قضايا أبرز على السياق هذا يف نقف

 يف التعبري أساليب من كثرًيا العرب األدباء فتعّر يف ومضموًنا ، وأسهمت شكًلا وتطورها نشأتها يف األثر أبرز

 . واملسرحية ، والرواية ، والسرية ، ريةالقص ةوالقّص ، واخلاطرة ، املقالة:  وهي النثرية الفنون

 . ةــالــقـمـ: ال أواًل
 *عّرف املقالة ؟

 فيه تظهر وقد جتاهها، عاطفته إثارة أو ما فكرة بتقبل قارئه إقناع بهدف معيًنا وًعاموض يتناول ، نثري أدبي فن

 . الكاتب يةشخص

اجلاحظ  رسائل يف ورهاص أحسن يف ومتثلت ،للهجرة الثاني القرن منذ العربي أدبنا يف املقالة مالمح ظهرت

 . احلديثة العربية املقالةخصائص  الوجوه بعض من بهتأش اليت

 احلياة مظاهر بتحليل ُتعنى بحتفأص ، أسلوبهاو وعهاموض حيث من آخر ىمنح حديًثا  املقالة كلش اختذ ثم

 بعض لظهور كان فقد جديًدا، أدبيًّا فنًّا ُعّدت إنها: القول نستطيع حتى ، والتحليل بالنقد وتتناوهلا رةاملعاص

 .(  م1898) سنة " رق" املش كمجلة واجملالت ،(  ريةاملص الوقائع ) حيفةكص حفالص

 *ما أثر جمّلة " الّشرق " يف املقالة ؟

 . اجلديد بقالبها وظهورها احلديث العربي األدب يف املقالة ارانتش يف كبرٌي أثٌركان هلا  

 .املبكرة  العربّية الصحافة يف املقالة كّتاب أشهر من *

 .   العقاد حممود وعباس الزيات حسن أمحدو املازني إبراهيم
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 . والعناصر الخصائص ـ1
 أو ما هي اخلصائص الفنّية العامة للمقالة احلديثة ؟ *مباذا اّتسمت املقالة احلديثة ؟

 لرتبية العامة الثقافة بث إىل وامليل ، ةواخلاص العامة كالتهممش ومعاجلة الناس من بقربها احلديثة املقالة سمتاّت

 .  العرض يف واإلجياز ، فالوص يف والدقة التعبري، يف وحبالوض فتواتص ، وعقوهلم الناس أذواق

 * ما هي العناصر اليت تعتمد عليها املقالة ؟

 :  ثالثة رعناص على املقالة تعتمد

  . والزيادة التكرار عن بعيًدا حةالواض تالالدال ذات بةاملناس الكلمات اختيار فيها يراعى موجزة لغةـ 1

 . ما وعموض يف املقالة كاتب نظر وجهة عن تعرب اليت وعاملوض فكرةـ 2

 .اإلنسانية وعاتاملوض يف العاطفة تظهر ما وغالًبا ، كبريين أثريوت  بفاعلية املقالة فكرة تقديم يف تسهم عاطفةـ 3

  : نوعا المقالة ـ2
 :  نوعان احلديثة املقالة

 . وعيةالموضالمقالة  ب ـ                                            المقالة الذاتيةأـ 

 ؟  الذاتية املقالة*عّرف 

 الكاتب يةشخص إبرازب ُتعنى وهي والنقاش اجلدل فيها ويندر ، ابطض بطهايض ال ، هاعرض طريقة يف حرةمقالة 

 .  بها سمتّر حيوية جتربة عن ،وتعرب

 وتقديم واجلدل العرض يف منطق من وعاملوض يتطلبه مبا التقيد على مقالة حترص ؟  وعيةاملوض املقالة*عّرف 

 الغموض إىل ؤديت قد اليت الشوائب من خاٍل حوواض طمبّس بشكل هتعرض فهي ، النتائج واستخراج  املقدمات

 .السطور بني ما نراها إمنا فيها جلية الكاتب يةشخص تكون وال ،واللبس 



 0797020016     انه                  مهند عف إعداد املعّلم                  الرّيان يف القضايا األدبّية                 

49 

 

 .  اجتماعية أو،  سياسية أو،  نقدية أو،  علمية تكون قد  وعيةاملوض واملقالة

 ؟ املقالة حجم*كيف يتم حتديد 

 . كثرية فحاتهاص تكون أال على أكثر أو فحةص أخذت فقد وعهاموض فكرة بتعدد

 . المقالة في األردنـ 3
 . حافةالص وظهور التعليم انتشار إثر العشرين القرن يف إال املقالة األردن يعرف مل

 *ما الّذي أّثر يف تطوير املقالة األردنّية ؟

 ( م1952 ) سنة عمان يف الناعوري عيسى درهاأص  اليت " اجلديد القلم"  جملة  مثل ، اجملالت دارإلص كان إذ

 األدبية املقالة تطوير يف بّيٌن أثٌر"  أفكار " جملة تلتها " اجلديد األفق"  وجملة ، القدس يف " املنار"  وجملة

 . األردنية

 كّتاب يستخدمها اليت الكتابة أساليب من مستفيدين ، جذاب أسلوبب يقدمون ما عرض على كّتابها حرص فقد

 . عراقة أكثر جمالت يف عرب

 ؟  األردنيني املقالة كّتاب هرهم أش نَم*

 ، اروةمص وطارق ،العجلوني  إبراهيمو ، الكركي وخالد ، عباس احلليم وعبد ، فريز وحسين ، الناعوري عيسى

 . مجعة وحسني

 . ةـــلــئــسألا

 ) ُيرتك للمعّلم والطالب ، وميكن اإلفادة مّما يأتي : (:  أتيي مما كلٍّ على عّلقـ 1

 . الناس واقع من بقربها املقالة متتازأـ 

 تعاجل مشكالت الّناس العاّمة واخلاّصة ، ومتيل إىل بث الثقافة العاّمة لرتبية أذواقهم وعقوهلم .املقالة 
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 . حافةالّص وليدة املقالةـ   ب

ألّنها أصبحت ُتعنى بتحليل مظاهر احلياة املعاصرة ، وتتناوهلا بالّنقد والتحليل ، وكان لظهور الّصحف أثر كبري يف 

 انتشارها .

 . رينالعش القرن من الثاني فالنص يف األردنية األدبية املقالة تتطور:  عللـ 2

 أصدرها  اليت"  اجلديد القلم"  جملة  مثل ، اجملالت إلصدار كان إذ. الصحافة وظهور التعليم بسبب انتشار

"  جملة تلتها"  اجلديد األفق"  وجملة ، القدس يف"  املنار"  وجملة(  م1952)  سنة عمان يف الناعوري عيسى

 . األردنية األدبية املقالة تطوير يف بّيٌن أثٌر"  أفكار

 : حيث من وعيةاملوض واملقالة  الذاتية املقالة بني وازنـ 3

 . الكاتب ةّيشخصــ  جـ                          احلجم ـ ب       .                   العرض طريقةــ  أ

 شخصّية الكاتب احلجم طريقة العرض 

 ُتعنى بإبراز شخصّية الكاتب قصرية إىل حّد ما حّرة يف طريقة عرضها ، ال يضبطها ضابط املقالة الذاتّية

 املقالة 

 املوضوعّية

 حترص على التقّيد مبا يتطلبه املوضوع

 منطق يف العرض واجلدل وتقديم من 

 واستخراج النتائج . املقّدمات 

 يتحّدد فكرة حجم 

 املقالة بتعدد فكرة

 .موضوعها 

 ال تكون شخصّية الكاتب 

 فيها ، إّنما نراها ما بني  جلّية

 . السطور

 

 :  اآلتية األسئلة عن أجب ثم درستها اليت املقالة إىل دُعـ 4

 . املقالة يف وعاملوض فكرة حددــ  أ

 مكانة جملة أفكار بني قّرائها ، والّصعوبات اليت واجهتها .

 ؟ املقالة على تغلب اليت العاطفة ما ــ  ب

 الّشعور باملسؤولّية جتاه جمّلة أفكار .
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  ؟ مونهامض مع املقالة عنوان انسجام مدى ما ــ جـ

هناك انسجام بني عنوان املقالة ومضمونها ، حيث تتناول املقالة صمود جمّلة أفكار يف الفرتات اليت مّرت بها 

      مجيعها .

 . املقالة تلك خصائص من خصائص ثالث هاتــ  د

ـ بّثت الثقافة العاّمة لرتبية أذواق الّناس وعقوهلم ، حيث ُتعنى املقالة الّسابقة  ببيان أهمّية جمّلة أفكار لدى 

 القارئ متعّدد امليول واألذواق ، وصمودها يف وجه التحّديات واملتاعب .

 ـ اإلجياز يف العرض .                        ـ الدّقة يف الوصف .

  . متداولة عربية ثقافية جمالت وثالث ، مشهورة أردنية ثقافية جمالت ثالث تعرف مّما اذكر ــ5

 ُيرتك للمعّلم والطالب .

 .أيكر يدعم امب إجابتك دأّي ؟ درستها اليت املقالة فّنتص مب ، أيكر يف ــ6

 . والطالب للمعّلم ُيرتك

 

 رة  .ـاطـخـا : الـًيـانـث
 *عّرف اخلاطرة ؟

 والّسياسّية ،  واالجتماعية  والثقافية األدبية مناحيها خمتلف يف بالّصحافة  نشأته يف ارتبط حديث ، نثري فن

 ثابت عنوان حتت تندرج ، وهي شعورية أو ذهنية ومضة كأنها طارئة عارضة فكرة عن وتعرب نسبيًّا قصرية واخلاطرة

 .عنوان  بال عادة وتكون اجمللة ، أو الصحيفة يف
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 األمور من بالذهن ميّر ما وهو ، القلب أو بالنفس جال أي ؛(  باخلاطر مّر)  عبارة من أخوذةم"  خاطرة" كلمة

 اخلواطر من جمموعة فيه أورد الذي ، اجلوزي بنال " اخلاطر يد" ص كتاب يف خاطر كلمة وردت وقد. واآلراء

  () حفظ  . ُتنسى ال لكي ، بالكتابة فقّيدها اإلنسانية بالقيم ُتعنى اليت

  اخلاطرة : بكتابة ُتهروااش الذين العرب الُكّتاب نِم*

 . جربان خليل وجربان السكاكيين، وخليل ، أمني أمحد

 . العجلوني إبراهيمو ، الزعيب حسن أمحدو ، مامكغ ولنا ، جرار الحص : األردنيني الُكّتاب من*

 يتطرق أن ميكن فلذلك ، اجلياشة والعواطف ادقالص باإلحساس املليء الوجداني اجلانب اخلاطرة على يغلب

 .السريعة القراءة متطلبات مع وتتالءم ، باله يف خيطر ما يف حدود هلا ليس جوانب إىل اخلاطرة كاتب

 : حيث من عام كلبش املقالة عن اخلاطرة ختتلف*

 . فحاتص عدة تبلغ فقد املقالة أما ، فحةالص تتجاوز ال ريةقص تكون عادة فاخلاطرة ، احلجمـ 1

 وال ، املقالة يف ًحاواض ذلك جند بينما ، ما قناعة أو أير إلثبات والرباهني األدلة إيراد على اخلاطرة تعتمد الـ 2

 .وعيةاملوض املقالة سّيما

 .ومنتقاة مدروسة فهي املقالة فكرة أما ، وطارئة حلظتها وليدة اخلاطرة يف الفكرة تعتربـ 3

 . حمددة روعناص خاص كلش للمقالة بينما ، لةمتواص واحدة كفقرة بتلقائية  اخلاطرة تكتبـ 4

 . الخصائص الفنية للخاطرة
 . كاتبها نفس يف عما تعرب التعبري قوية تكون  اجليدة اخلاطرةـ 1

 وعهاموض حبسب أحياًنا تعتمدـ  3 . القارئ إدراك مستوى مع تتالءم متوازنة ومجلها ، حةواض فكرتها تكونـ 2

 . القارئ نفس يف أثرًيات هلا جيعل ما ستعاراتواال اجملازية بيهاتوالتش الفنية ورالص على ونوعه
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 : العجلوني إبراهيم األردني للكاتب خباطرة ومنثل

 يفاحلضور  ذات القيم من جمموعة متّثل كانت ياتشخص مثة أن غاًراص  أدركناه الذي القرية جمتمع من نذكر "

 ( عاّلن) وكان اطري،األس حوهلا تنعقد قد اليت البدنية للقوة رمًزا ( فالن)  كان. احملدود يطالبس اجملتمع ذلك

 ومن وراءها مزيد ال مرتبة الذكاء يف يبلغ من القرية يف وكان ، الكرامات ذات يةالوال درجة البالغة للتقوى رمًزا

 لكل كان إنه: القول ميكن اجلملة ويف.  الطائي حبامت أو العبسي بعنرتة يذّكر مبلًغا الكرم يف أو النخوة يف يبلغ

 املدينة جمتمع يف حتى. هلا مشهوًدا أمنوذًجا يقدم أو ميثلها من معنى للحياة تعطي اليت القيم من ُعليا قيمة

 الذكاء يف أو(  احملرتم واملال اخلرية القوة)  الغنى يف أو البطولة يف مثال هو من مثة كان تشّكله ألول غريةالّص

 .وجتلياتها احلياة مناحي من ذلك غري يف أو ( ةوالسياس اإلدارة)  والدهاء

 حبث للقيم ةملموس أمنوذجات عن نبحث رناص زدحاماال  وتفاقم ننيالّس وتراخي العقود تطاول وبعد.. اآلن

 ذلك يكون أن إال بها ُيستهدى  كيفيات عن التماوِج الكبرُي العدد يتمخض ومل ، ماء ربةش عن البيداء يف آنالظم

 وختّلفنا ، تهالكيساال املادي توىاملس على تقدمنا لقد.  دليل بغري ةداحض دعوى أو إعالمية ناعةص أو َفْبركة

 اإلرادات تتظاهر أن بّد ال حرجة حلظة يف الفقر وواقع  الغنى ظاهر فامتلكنا ،" القيمة" توىمس على معجًبا ختّلًفا

 غايتنا هو ( الكّمي الرتاكم) اروص  فيها للقلوب تزكية ال اليت بالتنمية امرضًي شغًفا شغفنا لقد ، جتاوزها على مّنا

 خالقلأل الظهري ريالنص وهو ( العقل) إن حتى حياتنا من األخالقي اجلانب عن وغفلنا ،الرئيس  ومبتغانا وىالقص

 الال) خدمة يف اغًراص وميتثل  معناها احلياة متنح اليت القيم نقض يف مهاراته ميارس ،(  أداتيًّا عقًلا) عندنا ارص

 النجاة سبل التماس ـ العقالء لدى ـ يتقتض حال.  البئيس ريةالبش واقع على الكئيبة بظالهلا تلقي اليت ( أخالقية

 . تعقلون كنتم إن ألنفسكم فالتمسوا.. منها

 : ابقالّس النموذج تعراضباس

 على مقدًَّما الكمُّ بحوأص ، القيم فيهما وتبدلت العقود بينهما تطاولت جمتمعني بني يقارن الكاتب أن نالحظـ 

 . النوع

 عن بعيدة ثقافته كانت ًاأّي القارئ إدراك مستوى تالئم متوازنة لَموجُب وحبوض نفسه يف جيول عما عّبر وقدـ 

 .إليها انتهينا اليت احلال من النجاة ليسب التماس يطلب حني  الوجداني اجلانب على ومركًزا ، والتكلف التعقيد
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 . ةـــلــئـــسألا

 .طالًحاواص  لغة اخلاطرة عرفـ 1

 ما ميّر بالّذهن من األمور واآلراء .لغًة : 

  واالجتماعية  والثقافية األدبية مناحيها خمتلف يف  بالّصحافة نشأته يف ارتبط ، حديث نثري فناصطالًحا : 

 شعورية . أو ذهنية ومضة كأنها طارئة عارضة فكرة عن وتعرب نسبيًّا قصرية واخلاطرة ، والّسياسّية

 . والعنوان ، والفكرة ، احلجم:  حيث من واملقالة اخلاطرة بني وازنـ 2

 العنوان الفكرة احلجم 

 تكون عادة بال عنوان وليدة حلظتها وطارئة عادًة تكون قصرية ال تتجاوز الصفحة اخلاطرة

 عادة يكون هلا عنوان يعّبر عن مضمونها ومنتقاةمدروسة  قد تبلغ عّدة صفحات املقالة

 

 : أتيي ما عللـ 3

 . حدود هلا ليس جوانب إىل اخلاطرة كاتب تطرقأـ 

 اجلّياشة يف كل ما خيطر بباله  ألّنه يغُلب على اخلاطرة اجلانب الوجداني املليء باإلحساس الصادق والعواطف

 ألّن ذلك جيعل هلا تأثري يف نفس القارئ .         . اخلاطرة كتابة يف ةاجلمالّي ةالفنّي ورالّص توظيف ــ  ب

ألّنه أراد أن يثبت ما خيطر له من خواطر ؛ فقّيدها بالكتابة   " . اخلاطر يدص " كتابه اجلوزية القيم ابن تسمية ــ جـ

 . اإلنسانية بالقيم ُتعنى اليت اخلواطر من جمموعة فيه كي ال ُتنسى أورد

 : تليها اليت األسئلة عن أجب ثم ، أمني أمحد للكاتب اآلتية اخلاطرة أـ اقر4

 ّرأص هو إذاف ، فعله من متنعه أن وحتاول به ُأغِرَي إذا الشر فعل من حتذره قوة هنفس أعماق يف اإلنشان يالحظ" 

 توخبه القوة هذه أخذت العمل أمت إذا حتى ، القوة تلك يانهلعص العمل أثناء هنفس بانقباض أحس عمله على
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 ، يفعل أال يناديه باطنيًّا اصوًت فيحس متحاناال يف الغش حياول كالطالب. فعل ما على يندم أوبد به اإلتيان على

.  يعود اأّل وعزم وندم أّنَبْته عمله يف تمراس إذاف ، تثبطه  القوة هذه أّن أحّس يغش أوبد وتالّص هلذا معيْس مل إذاف

 شعر منه انتهى إذاف ، فيه تمرارساال على شجعته عمله يف أبد إذاف الواجب بفعل أمرهت القوة هذه أن حيس كذلك

 بتشجيع يشعر  إنقاذه فحني ، فينقذه  الغرق على مشرًفا آخر يرى كالطالب ؛ وعظمتها هنفس وبرفعة رور،وس بارتياح

 كما " ـ مري" الّض ىّمتس الناهية اآلمرة القوة هذه ، عادةوس بغبطة شعر ذلك أمت إذاف ؛ عمله يف ّيامُلض على هنفس

 بالتشجيع وتقارنه ، رذيلةال عن والنهي ، الواجب عمل إىل ادباإلرش فتسبقه ، وَتلَحقه وتقارنه العمل تسبق ـ أيتر

 "  .النسيان عند والوخز باألمل عوروالّش ، الطاعة عندرور والّس رتياحباال وتلحقه الشر، عن والتثبيط اخلري، على

 ضمري اإلنسان حمّركه للخري والشّر .    ؟ اخلاطرة عاجلتها اليت الفكرة ما أـ

 . للخاطرة الفنية اخلصائص من تنيخّصيص على اخلاطرة من مثل ــ  ب

 الفكرة واضحة ، واجلمل متوازنة ومالئمة إلدراك القارئ .

 : حيث من  أمني أمحدو  العجلوني إبراهيم:  خاطرتي بني وازن ــ جـ

 . واجملازات بيهاتالتش ، الفكرة وحوض ، الوجداني اجلانب مراعاة ، احلجم

 واجملازات  التشبيهات وضوح الفكرة مراعاة اجلانب الوجداني احلجم 

 إبراهيم 

 العجلوني

 مناسبة من حيث 

 كونها خاطرة 

 واضح ، عند طلب التماس 

 سبل الّنجاة من احلال اليت

 يعيشها اجملتمع .

 استخدم بعض التشبيهات لتقريب فكرتها واضحة 

 املعنى للقارئ .

 واضح جًدا وال سّيما عند قصرية إىل حّد ما أمحد أمني

 احلديث عن أهمّية القّوة

 اآلمرة الّناهية ) الضمري (

 نفس اإلنسان 

 توّسع يف استخدام الّتشبيهات واضحة فكرتها

 لتقريب املعنى للقارئ .

 ؟ عنوان بال  عادًة اخلاطرة تكون مَل ، أيكر يف ــ5

 ُيرتك للمعّلم والطالب .
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 رة .ـيـصـقـة الـصـقـا : الـًثـالـث
 *عّرف القّصة القصرية ؟

 .وآماله  وتطّلعاته ومشكالته اإلنسان  قضايا تعاجل ما حكاية يتناول نثري أدبي هي فن

 أن الباحثني من كثري ويرى ،التحديد  وجه على القصرية القصة فيه الذي نشأت باملوطن يقّر أن لباحث ميكن ال

 ترمجه الذي ودمنة " " كليلة كتاب يف املتمثل الفارسي باألدب تأثرت أوروبا نهضة عصر يف األوروبية القصص

 .احليوان  ألسن على تقال اليت القصص األساسية فكرته العربية وكانت إىل املقفع ابن

 القصص بعض املصادر وتذكر حمكم ، إطار قصص " يف " العربية فاألمثال العربي ؛ األدب يف حضور وللقصة

 " زنوبيا " قّصة مثل العربي ، الرتاث يف القصرية  القّصة لظهور املبكرة البداية على مثاًلا بوصفها القدمية  العاطفية

 تهموبطوال أيامهم من اسُتقيت تارخيية قصص للعرب كان كما عوف ، بنت أمساء مع األكرب " " امُلَرقِّش وقّصة

 . كاتبيها خميالت فيه عملوُأ

 أن إىل اآلراء بعض وتذهب ، رينالعش القرن بدايات يف احلديث رالعص يف عربيًّا أدبيًّا فنًّا ريةالقص ةالقص ظهرت

 . ) حفظ (. تيمور حملمد"  القطار يف"  ةقّص كانت عليه املتعارف كلبالش عربية ريةقص ةقص أول

 : ريةالقص ةالقص ابكّت هرأش من*

 . اإليراني الدين سيف وحممود ، إدريس ويوسف ، تامر زكريا

 القصة القصيرة في األردن ــ1

 أبو بحيص حملمد  م1922( الليل أغاني)  يةالقصص اجملموعة بظهور األردنية ريةالقص ةالقص بدايات تتحدد

 لكاتب طويل يقصص شوط بداية فتعّد اإليراني الدين سيف حملمود  م1937( الشوط أول)  جمموعة أما. غنيمة

 يف لاملتص إنتاجهو وثقافته يتهشخص طريق عن أسهمو ، املتتالية العقود طوال وتطويرها جتربته متابعة من متكن

 . ) حفظ ( . األدبية الفنون بني ريةالقص ةالقص مكانة أكيدت
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  : وثقايف ، سياسي:  عامالن أهمها ، األردن يف ريةالقص ةالقص فن تطور على ساعدت عوامل ومثة*

 على ساعد كبري سهامإ (  م1946) عام مملكة إىل إمارة من ردنلأل ةّيالسياس البنية لتغري كان:  يالّسياس العاملــ أ

 ممن كانـ  اهلل رمحه ـ األول اهلل عبد امللك أن سيما وال ، األدبية احلياة مناحي وباقي ريةالقص ةالقّص تطور

 . رالتطّو وذاك ةالنهض هذه قواعد اءإرس يف شاركوا

 وتعدد  الثقافة وسائل اروانتش ، املختلفة مبراحله وكمًّا نوًعا التعليم يف بالتوسع متّثل:  الثقايف العامل ــ ب

 ثقافية مالحق تخصص األردنية حفالص معظم أن على عالوة ، رالنش حلركة  والداعمة بها  املعنية سساتؤامل

 ورابطة ، القلم سرةأ نادي: مثل ، والثقافية األدبية والروابط حتاداتاال ظهرت كما ، يالقصص اإلنتاج ربنش احتفت

 . األردنيني واألدباء الكّتاب واحتاد ، األردنيني الكتاب

  يةالشخص أعماق عن فتكش بحتأص حبيث ) وّضح ( ؟ الداخلية ؤيةبالر  احلقبة هذه يف  ريةالقص ةالقص اهتمت

 تنفعاالال مثرًيا كونه حيث من إال،  اخلارجي بالعامل عناية كبري هناك يكون أن دون ، نفعاليةاال وحركتها هاونبض

 . بنفسه تهقص يروي الذي املتكلم الراوي على عتماداال كثرة ذلك ويتبع ، الداخلية وحركتها يةالشخص

 مجال : مثل يةالقصص اجملموعات داروإص  ريةالقص  ةالقص كتابة يف  جديدة واًتاأص اجلديدة األلفية هدتوش

 . العدوان ومفلح ، النوايسة ونايف ، قبيالت وسعود ، عالنالش وسناء ، حداد وعقلة ، محدان أبو ومجال  ، ناجي

 :عناصر القصة القصيرة  ـ2

 هابعض يرتبط اليت واألفعال الوقائع من جمموعة وهو ، شيوًعا أكثرهاو ةالقّص يف العناصر حأوض هو : احلدث ــأ

. القارئ  انتباه ويستقطب ، التعدد ال بالوحدة فيتص ألنه ؛ ريةالقص ةالقص تقوم وعليه ، ابعًض هابعض ويتبع ببعض

 تدور اليت املواقع فويص اهداملش يرسم فهو ، مبسطة سهلة طريقة إىل يعمد اهلدف هذا الكاتب حيقق ولكي

 . اخللفية املسرح ستائر من ستارة أنهاك بحتص حبيث األحداث فيها

 . معه وتتفاعل به املرتبط الفعل معها حيدث أو احلدث هلا يقع اليت هي : خوصالشب ــ 

 كل عند طبيعيًّا مياًل هناك أّن  : منها ؛ كثرية لعوامل ، ةالقص يف ويقوتش إمتاع درمص اإلنسانية يةالشخص وتعد *

 . ةّيالشخص ودراسة  النفسي التحليل إىل إنسان
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 . الطبيعي بوسطها ليتص ما كل أي ؛ واملكانية  الزمانية حقيقتها هي ةالقص بيئة :(  واملكان الزمان ) البيئة ــ جـ

 يعتمدها اليت الوسائل أهم من وهو.  ةالقص شخوص من أكثر أو نيشخص بني جيري كالم كل هو :احلوار ــ د

 رحًياص ااًلاتص بينها ما يف ةالقص شخوص لتتص وبواسطته ، يةالقصص حبكته وبناء الشخوص رسم يف الكاتب

 . ًرامباش

  : نوعان ةالقص يف واحلوار*

 . ةالقص يف ذاتها مع يةالشخص حديث وهو :(  املونولوج)  الداخلي احلوار .1

 . حديث من ةالقص شخوص بني يدور ما وهو :(  الديالوج) اخلارجي احلوار .2

 عادة مرتبطة ، الذروة إىل اوًلوص أزمتت حيث ، ةالقص يف جتري اليت األحداث سلسلة هي :(  العقدة)  احلبكة ــ هـ

 هو املبدئي واحلادث ، احلبكة بداية هو ةالقص يف راعالص وبداية ،الشخوص  عن لتنفص ال وهي. السببية برابط

 . احلبكة نهاية هي راعالص ونهاية ، راعالص يف األوىل املرحلة

  : اآلتيتني النهايتني إحدىب ريةالقص ةالقص تنتهي ( : النهاية)  احللــ  و

 فحةالص ختام يف باستفهام تهقص خيتم أنك للتفكري اجماًل تهقص نهاية يف الكاتب يرتك : املفتوحة النهايات.1

  معلًقا النّص فيبقى ، وجتهد طتنش كي ملخيلته وحثًّا ، ولهلفض ودفًعا للقارئ إثارة أكثر النهاية فتكون ، األخرية

 . دةمتعّد تحتماالال أرجًحامت

 ترد بل ، تفهاًمااس أو اؤاًلس وراءها ترتك ال فهي.  تهقّص نهاية يف احلل أوجد قد الكاتب يكون : املغلقة النهايات .2

 . تقريرية إخبارية يغةص يف

 .  " واخلريف القهوة"  بعنوان حداد عقلة األردني للكاتب ريةقص ةقص  وذجمن أتيي ما ويف

 السرير تركت.. بقليل فوالنص  الثالثة جتاوزت قد بها إذاف ، اعةالّس إىل ونظرت النور شعلتأ ، مبكًرا أفقُت" 

 حملت أني غري األمر، بادئ يًئاش أميز فلم ، العتمة داهمتين.. اهلواء ببعض دريص أل ألم النافذة إىل واجتهت

 ..يقةض دوائر يف تنتشر  عيفةالّض النور خيوط
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 الناس ليدعو ويتحفز تعديس ؤذنامل هلعّل ، ماعاتالّس خشخشة أتيت بعيد ومن.. شيء كل على يطبق متالّص

 ، احهوش أطراف يسحب أفبد الفجر، متلمل حينما إليه اخلوف ونفذ ، احلياة بدبيب  الظالُم َأحسَّ  .. للعبادة

. البيت أطراف يف وجتولُت.. النافذة تركُت تلك اللحظات يف.. الظلمات حبر حنو ويتجه ، ردائه ثنايا ويلملم

 بروعة معي اجلميع ليستمتع فيهم احلركة أبعث أن رُتفّك.. املميز الوحيد الشيء هي التنفس نغمات كانت

 .. أبي يا اخلري باحص: يقول وهو أنيفاج خلفي من وًتاص لكن ، املبكرة اليقظة

 ؟ َمن:  اخللف إىل التفّتــ 

 ! رِبْشــ 

 .. خّطيت علّي أفسدَتو  ولدي يا ينأخفت:  قائاًل له ابتسمتــ 

 ..عُتوض الذي الدراسة برنامج على أسيطر أن أحببُتــ 

 .. اهلل وّفقكــ 

 ..والعزم اإلرادة عينيه ويف ، ميمالتص وجهه ويف تركين

 ..هرأش عةببض رةعش السادسة تعّدى ، اإلرادة قوي العمر مقتبل يف فًتى.. فيه أفكر رحُت

 الغطاء رتبت.. طبيعيًّا التنفس عاد أن إىل قليًلا حّركُتها. "  رانية"  غريةالّص تنفس وتص إنه ! ..؟ وتالص هذا ما

 ، قيةش طفلة من هلا يا. حمياها على الرباءة وروص وجهها على الطفولة مالمح أيتفر إليها، نظرت ، مهاجس على

 .. غريةالص بهذه أفكر أناو " فارت"  رمبا.. القهوة يتنس لقد ؛ آه  . كذلك هي نومها يف حتى.. احلركة كثرية

 . القهوة كبتوانس الغاز أانطف فقد أخًرامت لتوص لكين ، رعُتأس

 ..مُتفابتس ؟ أبي يا ( الغاز)  على شيء هناك هل: "  ِبْشر"  ألـ س

 ، القوي الرعد هزيم أنيفاج اقرتبُت وحينما.. للنافذة واجتهت ،(  الغاز)  على جديد من اإلبريق عتوض       

 وفوق اخلريف أوراق على تسقط وهي ةخاص موسيقا درُتص والزخات ، بعنف املطر وانهمر ، ديدالّش الربق ووميض

 أمجل ما. عابرة فةعاص هي رمبا!  ومخول َحّر موجة من نعاني وحنن أتيت كيف ؟ فةعاص أهي.. جرالش انأغص
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 ونّظفي فةالعاص أيتها تدياش!  متوقَّع غري موسم يف ارعالّش ربتض وهي قاتهرش أروع وما!  النوافذ يدقُّ وهو املطر

.. ال..ال.. مستيقظة هي رمبا. والرعد الربق ىختش ولكنها.. فةوالعاص معي املطر اهدلتش زوجيت أوقظس  .. وارعالّش

 ٌةخملص وخارجه البيت داخل هي  هي محاستها ، عملها يف جاّدة هي كم.. الرائعة الزوجة هذه جًدا متعبٌة إنها

 دوًما ، جبانيب تقف ، ندفاعواال والقوة احلماسة من نفسه باملستوى ، الرحلة سنوات طوال معي كانت ، وفّيٌة

 فهل ، معي كانت الظروف حلكأ ويف يوًما تتذمر مل وباستمرار، دوًما أتقدم أنو ، أتراجع أال تريدني ، ينتناقش

 نوافذ على يعزف املطر نسمع وحنن مًعا حنتسيه القهوة من بفنجان فالعاص اخلريفي الفجر هذا يف عليها أخبل

 هذا مبكر وقت يف تاءالش رسول جاء.. ملدينتنا يفض جاء لقد يانهض: »هلا وقلت أيقظُتها   !؟ الزجاجية الواجهة

 ربيض والرعد ، سيفه رعيش والربق ، بعنف األرض ربتض قاتهورش ، بقوة ينهمر وهو إليه انظري.. املطر إنه.. العام

 يا أجل؟  فةعاص أهي! ؟ هذا ما: الرعد فقص مسعت ثم ، الربق وميض على عينيها فتحْت   « . يانهض هيا.. طبوله

 عندما جديد من املطبخ إىل أسرعُتو .العنيفة اللوحة هذه أمام القهوة من فنجاًنا ربلنش يانهض.. زوجيت

 رمادي ولونه ، ماء بال اإلبريق اهدأش أناو  إرادية ال رخةص عين ندْت عندما األسرة بي حلقْت. القهوة تذكرُت

 ، حولي التّفوا.. مين مجيًعا اقرتبوا ، أعماقي يف املتفشي اخلريفي باحلزن األسرة أحّست.. اخلريف أوراقك

 من َنعْصُت الغاز موقد على القهوة كانت ، شيًئا يقولوا أن ودون.. فةالعاص على املطلة الغرفة إىل بيدي أخذواو

 « .جديد

 اليت والوقائع األحداث ردبس اهتمت البطل يةشخص أن جندـ :    ريةالقص ةللقص ابقالس النموذج تعراضباس

 .الفجر وقت هو معني زمن ويف أسرته مع فيه يسكن الذي املنزل وهو معني مكان يف جرت

 ربْش وابنه األب بني - ًبامقتض كان إنو - ظهر قد بنوعيه احلوار أن إال املتكلم بلسان روى البطل أن من وبالرغمـ 

 يتهشخص أعماق عن فهاوكش البطل يةلشخص الداخلية ؤيةبالر ةالقص اهتمام ويلحظـ  .  نفسه مع وحواره ، وزوجته

 . يةالشخص تلالنفعاال املثري اخلارجي بالعامل أثرهوت نفعاليةاال وحركاته

 .أعماقه يف ىيتفّش الذي احلزن على دليًلا ذلك وكون تفور وهي القهوة ياننس عند جليًّا فيها راعالّص يبدو كماـ 

 العتمة مداهمة ذلك ومن ، وحيوية امجاًل النص على فتأض اليت البيانية ورالص توظيف يف الكاتب أبدع وقدـ 

 . األمامية الزجاج واجهة على املطر عزف مساعهو ، احلياة بدبيب  الظالم وإحساس ، له
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 ةـــلــئــسألا

 : أتيي ما عرفـ 1

 . احلبكة ، الداخلي احلوار ، ريةالقص ةالقص

 . وآماله وتطّلعاته ومشكالته  اإلنسان قضايا تعاجل ما حكاية يتناول نثري أدبي فن هي القّصة القصرية :

 القصة . يف ذاتها مع الشخصية حديث وهو احلوار الداخلي :

 السببية برابط عادة مرتبطة ، الذروة إىل وصواًل تتأزم حيث ، القصة يف جتري اليت األحداث سلسلة هي احلبكة :

 الشخوص . عن تنفصل ال وهي

 . ذلك حوّض ، القديم العربي األدب يف ورحض ريةالقص ةـ للقص2

 مثاًلا بوصفها  القدمية العاطفية القصص بعض املصادر وتذكر ، حمكم إطار يتمّثل ذلك يف األمثال العربية يف

 مع"  األكرب امُلَرقِّش"  وقّصة"  زنوبيا"  قّصة مثل ، العربي الرتاث يف  القصرية القّصة لظهور املبكرة البداية على

 . كاتبيها خميالت فيه وُأعمل وبطوالتهم أيامهم من اسُتقيت تارخيية قصص للعرب كان كما ، عوف بنت أمساء

 : أتيي ما عللـ 3

 . ةالقص رعناص أبرز من احلدث رعنص يعدأـ 

 القارئ . انتباه ويستقطب ، التعدد ال بالوحدة يتصف ألنه

 . واإلمتاع  ويقالتش ادرمص من ةالقّص يف الّشخوص ــ  ب

 ألّن هناك مْياًل طبيعًيا عند كّل إنسان إىل التحليل الّنفسي ، ودراسة الشخصّية . 

 . األردن يف ةللقّص احلقيقية البداية اإليراني الدين يفس حملمود "  الشوط أول " يةالقصص اجملموعة تعدــ   جـ
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 يف املتصل وإنتاجه وثقافته شخصيته طريق عن وأسهم ، املتتالية العقود طوال وتطويرها جتربته متابعة من متكن

 .األدبية الفنون بني القصرية القصة مكانة تأكيد

 . األردن يف ريةالقص ةالقّص ازدهار عوامل أهم بنيـ 4

 على ساعد كبري إسهام(   م1946) عام مملكة إىل إمارة من لألردن السياسّية البنية لتغري كان:  الّسياسي العامل ــأ

 ممن كان ـ اهلل رمحه ـ األول اهلل عبد امللك أن سيما وال ، األدبية احلياة مناحي وباقي القصرية القّصة تطور

 . التطّور وذاك النهضة هذه قواعد إرساء يف شاركوا

 وتعدد  الثقافة وسائل وانتشار ، املختلفة مبراحله وكمًّا نوًعا التعليم يف بالتوسع متّثل:  الثقايف العاملــ  ب

 النشر . حلركة  والداعمة بها  املعنية املؤسسات

 . إحداهما يلكتفض ببس بني ؟ ريةالقص ةالقّص يف املفتوحة النهايات أم املغلقة النهايات لتفّض أيهماـ أ ـ 5

 والّطالب .ُيرتك للمعّلم 

 ؟ " واخلريف القهوة " ةالقصري ةالقّص إليها انتهت اليت النهاية يف أيكر ماـ   ب

 ٌيرتك للمعّلم والّطالب .

 رة .رابـًعا : الـّسـيـ
 *عّرف الّسرية ؟

 غري قصصّية ولكنها القصصّية ؛ الروح فيها ُتعتمد وافرتاق ، متّيز ذات إنسانية شخصية حياة يتناول  أدبي نثري فن

 ُيخّل ال الذي اخليال من قدر فيها يكون أن وميكن ، يةالشخص لصاحب احلقيقي بالتاريخ مرتبطة فهي حّرة؛

 .  بالتاريخ

 اجملتمع اياقض عن يتحدث فقد ، ةاخلاّص ريةالّس احبص حياة على حديثه الكاتب ريقص أْن ريةالّس كتابة تعين وال

 . به أثرويت فيه ؤثري  اجملتمع من فرًدا  السرية احبص لكون ، بها السرية احبص وعالقة
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 : يرةالّسنوعا  -1
 يعد الذاتية لسريته ميثاًقا الكاتب يقدم ما وغالًبا  -منها جزء أو - حياته عن الكاتب فيها حيكي : الذاتية ريةالّســ  أ

 وتفسر  آراءهو فلسفته فوتكش اجملتمع من مواقفه حتوّض ريةفالّس. فعًلا هعاش عّما احلقيقة يقول أن القارئ فيه

 .حياته من ما مرحلة يف ارتكبها اليت باألخّطاء يعرتف وقد ، جتاهاتها

 يف نيحس طه مثل الغائب مريض استخدموا الُكّتاب بعض أّن إال ، املتكلم مريبض غالًبا الذاتية السرية وتكتب

 " األيام" كتابه

 بيئتها يف يةالشخص عن يتحدث  احلالة هذه يف وهو ، ما يةشخص عن فؤّلامل فيها يكتب : الغريية ريةالّس ــ ب

 األحداث نقل يف واحلياد وعيةواملوض  الدقة توخي مع ، اهدةاملش أو والذاكرة النقل على معتمًدا وزمانها،

 وخرباته احبهاص يةشخص يف أثرها فوكش ، وتعليًما أًةونش مولًدا:  بها أحاطت اليت الظروف وحتليل ، والوقائع

 أن لواألص. سريتها يسرد اليت يةالشخص عن يكتبه ما يف يعتمدها اليت ادرهمص بتنوع ملزم كاتبها أن كما. آرائهو

 أو فكرية أو ثقافية أو سياسية إجنازات حقق أو ، اجملتمع يف مكانة له هتمامباال جدير شخص حياة يتناول

 . العقاد عبقريات مثل ؛ اديةاقتص أو اجتماعية

 عن يتحدث أن أي ؛ الزمين بالتسلسل  السرية احبص حياة الكاتب يتتّبع أن السرية كتابة يف ائعالّش واملنهج

 احبص حياة من ينتقي الزمين لالتسلس على حيافظ إذ والكاتب. باملوت خيتمها حتى ، بالتوالي حياته مراحل

 التسلسل غري من له يرتجم وقد. ؤثرةم ورةوبص ، علمي منهجي أسلوبب للقّراء هاويعرض ، دالة مواقف ريةالّس

 للعريان . " الرافعي حياة" كتاب مثل. الزمين

 :يرة في األدب العربي الّسمراحل ظهور ــ 1

 : مبرحلتني  ريةالّس كتابة مرت

 امهش ابن هّذبها اليت " اسحاق ابن سرية"  ومنها ، التارخيي اجلانب على ركزت وقد : التارخيية املرحلة ــ أ

 . للواقدي"   املغازي"   وكتاب ، الرسول سرية عن فيها وحتدث ، امهش ابن بسرية تعرف ارتوص ارياألنص
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 " عتباراال" كتاب:  أشهرهاو اهلجري اخلامس القرن يف ظهرت ، أدبي طابع ذات وهي : األدبية املرحلة ــ ب

 . ليبيةالّص احلروب زمن وجمتمعه وفروسيته حياته عن فيه حتدث الذي ، منقذ بن ألسامة

 على الساق" كتابه يف دوّنها اليت الشِّدياق فارض أمحد ريةس ظهرت ذاتية ريةس أّولف احلديث األدب يف أما

 األدب يف واشعة شهرة الكتاب حاز وقد ، رعش التاسع القرن فمنتص يف املطبوع " الفارياق هو ما يف الساق

 الرتادف وراء ياقنسواال تطراداتسواال ، خريةالس وروح ، العبارة وقوة ، اللغة المةس من به  ماّتس ملا العربي

 . ) حفظ ( . نوعاملص واحلوار باأللفاظ والتالعب ، اللغوي

 منه جعلت العوامل من جمموعة فيه توافرت الذي حسني لطه " األيام"  كتاب ظهر ياملاض القرن مطلع ويف

 . ) حفظ ( : أهمها ، رفيعة ذاتية ريةس

 ويرالتص على والقدرة واآلراء، األفكار طرح يف والعذوبة والسالسة ، اجلميلة الشاعرية واللغة ، يالقصص لوباألس 

 يف عةواس شهرة له تزال وال ، الالذعة خريةوالّس النقد وروح ، الواقع كشف يف أةواجلر ، راحةوالّص ، والتلوين

 . العربي العامل

" و العقاد، وعبقريات ، عريانلل"  الرافعي حياة"  احلديثة ريةالّس يف األدبي الطابع ذات تاحملاوال أبني ومن 

" و ، عباس إلحسان"  الراعي غربة" و ، طوقان لفدوى " عبةص رحلة جبلّية رحلة" و ، ُنعيمه مليخائيل " جربان

 ) حفظ ( . .الّسمرة حملمود " املدى إيقاع" و ، الناعوري لعيسى "األسود ريطالش

 والغريّية ( : الذاتيّة)  ريةالّس بةاكت روطش ــ3

 : منها ناجحة ريةس تكون حتى كاتبها ويف  ريةالّس يف شروط توافر من بد ال

 : ريةالّس يفــ  أ

 .األشخاص  من به لةص هلم من حياة عن احلديث يف التوسع دون  السرية احبص الّشخص حياة على الرتكيز .1

 عهاوض عن ريةالّس حترف أن ميكن اليت الزائدة العاطفة عن بتعادواال ، احبهاص يةشخص تناول يف وعيةاملوض.2

 . الطبيعي
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 .نطاقها عن ةالّسري خيرج اخليال طغيان ألن ؛ فيه إغراق غري من اخليال توظيف .3

 . خرباته وغنى سّنه يف والتقدم يتناسب مبا يةالشخص سلوك يف والتطور النمو مراعاة .4

 . القارئ انتباه جذب على القادر ائقالّش املعّبر األسلوب استخدام .5

 . ريةالّس احبص يةشخص فوص يف ويطّول ويسهب الكاتب يستطرد أن ميكن .6

  : كاتبها يفــ  ب

 تتطلب القدرة وهذه ، ريةالّس يف التسجيل تستحق اليت املعلومات اختيار على القدرة الكاتب لدى يكون أن. 1

 . واملوازنة  املقارنة على وقدرة ، مالحظة ودقة رفيًعا أدبيًّا ذوًقا

 ،العرض طريقة يف والقاّص اعركالّش فّنان أديب فهو. وعيةواملوض والدقة دقوالّص  احلقيقة الكاتب يتوّخى أن .2

 . معلومات من لديه توافر وما الواقع على معتمًدا بارعة ورةبص يرمسها بل ، خياله من اتّيالشخص خيلق ال ولكنه

 .               السرية احبص ربعص حييط ما على ّطالعاال وكثرة الثقافة بسعة يتمتع أن .3

 : " األيام " كتابه من حسني لطه  الذاتية ريةللّس منوذج

 حنيًفا كان ،..األزهر يف العلم دروس إىل ليختلف القاهرة إىل ُأرسل حني عمره من رةعش الثالثة يف عرفته"       

 اليت وطاقيته القذرة عباءته يف اقتحاًما العني تقتحمه ، الغنى إىل منه الفقر إىل أقرب الّزّي مهمل اللون شاحب

 ما كثرة من خمتلفة ألوانًا اختذ وقد عباءته أثناء يبني الذي القميص هذا ويف ، قامت سواد إىل هابياض استحال

 ، تراه حني له تبتسم ولكنها ، كله هذا يف العني تقتحمه. املرقعتني الباليتني نعليه ويف الطعام، من عليه سقط

 ختتلف ،ال األزهر إىل قائده مع رًعامس الثغر، ممبتس اجلبني، حواض مكفوف، روبص رّثة حال من عليه هو ما على

 العني تقتحمه. املكفوفني وجوه عادة تغشى اليت الظلمة هذه وجهه على تظهر وال ، مشيته يف يرتّددوال  ، خطاه

 كالمه يلتهم  الشيخ إىل كله غًيامص ،الدرس  حلقة يف تراه حني ، الرفق من شيء يف وتلحظه ، له متبتس ولكنها

 رئّبونيش أو حوله من بيانالّص يلهو حني على هلٍو، إىل ميًلا مظهًرا وال ، متربًما وال أمًلامت ال ذلك مع ًمامبتس ، التهاًما

. فرق من وبينه بينك ما تقّدرين إذن عرفته كما تعرفينه لو أحب وكم الطَّور، هذا يف ابنيت يا عرفته. اللهو إىل

 .فًواوص نعيًما كلها احلياة ترين عمرِك من عةالتاس يف أنِتو هذا لِك ىأّن ولكن



 0797020016     انه                  مهند عف إعداد املعّلم                  الرّيان يف القضايا األدبّية                 

66 

 

 حظه منه أخذوي باحالص يف حظه منه أخذي ، واحًدا لوًنا إال أكلي ال والسنة هروالش واألسبوع اليوم ينفق عرفته      

 هذا من ابنيت يا أخذت ولو. كوىبالش  خليقة حاله أن يف مفكًرا وال متجلًدا وال متربًما وال اكًياش ،ال املساء يف

 تدعو أن نتظرتوال ، املعدني املاء من قدًحا إليك ولقدمت ، أمُّك فقتألش واحد يوم يف قليًلا حظًّا اللون

 واألشهر والشهر بوعاألس ينفق وكان... األزهر خبز على إال يعيش ال هروالش األسبوع ينفق أبوِك كان لقد.  الطبيب

 ط".  تعرفيه أال لِك وخري ، األسود العسل تعرفني ال أنِتو ، األسود العسل يف إال اخلبز هذا يغمس ال

 . معاناة من حتمل مبا طفولته عن السابق النّص يف حسني طه يتحدثـ   باستعراض الّنموذج الّسابق :

 الذين الناس عن حديثه ويف ، حياته سرية تسجيل يف واقعيًّا وكانـ    . كبرٍي حدٍّ إىل رحًياص كان أنه ونلحظـ 

 يف جتماعيةاال احلالة وبيان ونقدهم ، وسلوكهم الناس عالقات فكش فقد ، أيديهم على درس أو، معهم تعامل

 مراحل فيص فهو ، وبيئته اناإلنس بني  راعالّص ورـ وص  . ناقًدا األزهر جامع يف حياته فووص ، الوقت ذلك

 .املرير واقعه على ارلالنتص مثال خري أنها على معتمًدا ، بها ويتدرج حياته

 . ةــلــئــسألا

 جزء أو - حياته عن الكاتب فيها هي فن نثري حيكي  ؟ احلديث العربي األدب يف الّذاتية الّسرية مفهوم ماـ 1

 توّضح فالّسرية. فعًلا عاشه عّما احلقيقة يقول أن القارئ فيه يعد الذاتية لسريته ميثاًقا الكاتب يقدم ما وغالًبا  -منها

 من ما مرحلة يف ارتكبها اليت باألخّطاء يعرتف وقد ، اجتاهاته وتفسر  وآراءه فلسفته وتكشف اجملتمع من مواقفه

 . حياته

 : أتيي مما  الغريية من الذاتية ريةالّس مّيزـ 2

 الرافعي حياة ـ هـ        املدى إيقاع ـ د        عبةص رحلة جبلية رحلة  ـ جـ        الراعي غربة ـ ب       جربانـ  أ

 سرية غريّية سرية ذاتّية

 جربان       الراعي غربة

 الرافعي حياة   املدى إيقاع،  صعبة رحلة جبلية رحلة
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 واسعة هرةش " الفارياق هو ما يف الساق على الساق"  كتابه يف دّونها اليت دياقالّش فارس أمحد سرية نالت ـ مَل3

 ؟ العربي األدب يف

 ، اللغوي الرتادف وراء واالنسياق واالستطرادات ، السخرية وروح ، العبارة وقوة ، اللغة سالمة من به  اّتسم ملا

 . املصنوع واحلوار باأللفاظ والتالعب

 ؟ رفيعة ذاتية ريةس نيحس لطه " األيام"  كتاب جعلت اليت العوامل بنيـ أـ 4

األسلوب القصصي ، اللغة الّشاعرّية اجلميلة ، والسالسة والعذوبة يف طرح األفكار واآلراء ، والقدرة على التصوير 

 والّتلوين ، والّصراحة ، واجلرأة يف كشف الواقع ، وروح الّنقد والّسخرية اّلالذعة .

 ؟ السرية كتابة لشروط فهمك وءض يف " األيام"  نيحس طه ريةس من املختار النّص تقّيم كيف ــ  ب

 ُيرتك للّطالب واملعّلم .

 ؟ ريةالّس بكتابة األدباء يغري الذي ماــ 5

أّن الّسرية تتناول حياة شخص جدير باالهتمام ، له مكانة يف اجملتمع ، أو حّقق إجنازات سياسّية أو ثقافّية أو 

 فكرّية أو اجتماعّية أو اقتصادّية .

 : أتيي ما علل ــ 6

 . ةاخلاّص الفرد حياة على الذاتية السرية كتابة رتقتص الأ ــ 

اجملتمع ، فال بّد من ذكر أفراد اجملتمع احمليطني به ، والنواحي  يف مكانة ألّن الّسرية تتناول شخصّية هلا

 واالقتصادّية يف عصره ليظهر متّيزه .االجتماعّية والفكرّية والّسياسّية 

 . وعيةواملوض الدقة ريةالّس كاتب شروط من ــ  ب

 والّصدق  احلقيقة الكاتب ألّن عدم الدّقة يف كتابة الّسرية ُيخرجها عن منطقها وموضوعّيتها فالكاتب  يتوّخى

 بل ، خياله من الشخصّيات خيلق ال ولكنه العرض، طريقة يف والقاّص كالّشاعر فّنان أديب فهو. واملوضوعية والدقة

 معلومات . من لديه توافر وما الواقع على معتمًدا بارعة بصورة يرمسها
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 . أدبي عمل أّنها مع ، ريةالّس كتابة يف وحده اخليال على عتماداال عدم ــ جـ 

واالجتماعّي واالقتصادّي ، وقد يؤّدي ألّن الكاتب يتناول شخصّية حقيقّية معروفة يف تارخيها وواقعها الّسياسّي 

 اإلغراق يف اخليال إىل خروج الّسرية عن نطاقها .

 ؟ ريةالّس احبص ربعص حييط ما على العّطاال وكثرة  الثقافة بسعة ريةالّس كاتب يتمتع أن جيب مل ، أيكر يفـ 7

 ُيرتك للمعّلم والّطالب .

 ا : الـــّروايــــة :خـامـًسـ
 ؟*عّرف الّرواية 

 . طويلة متسلسلة قّصة شكل على وأحداٍث شخّصياٍت وصف يف السرد يعتمد نثري ، أدبي هي فن

 : أهمها ؛ متداخلة رعناص جمموعة الرواية يف وجتتمع

 .ردوالّس واحلوار واملكان والزمان واألحداث ياتالّشخص

 .هرةوش اًراانتش األدبية الفنون أكثر من اآلن وهي

 ؟*مباذا تّتصف الّرواية 

 سردها . اليبأس وتنوع ويقبالتش الرواية فتتص

 هوعرض األحداث ردس من الروائي عامله فيبين ، اإلبداع حرية الكاتب متنح فهي الروائية للكتابات قانون ال إذ

 أفكارهو  والثقافية اإلبداعية ميوله دجتّس ةخاّص بطريقة  بةاملناس اللغة وانتقائه ،واألشخاص  واملكان للزمان

 . ميثله الذي اجملتمع يةوخصوص
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 : عناصر الرواية ـ2

 فيه واألزمنة واألماكن اتّيالشخص وتعدد ، أحداثه ابكوتش بطوله السردية الفنون من غريه عن الرواية فن خيتلف

 . بك مرت اليت ريةالقص ةالقّص وبني بينها رتكةمش رعناص هناك أّن إال،

  : غريها من الرواية بها تتمايز اليت رالعناص ومن

 إىل الواقعية ورتهاص من واملواقف األحداث وينقل ، الرواية رعناص كل حيتوي الذي اللغوي الوعاء وهو : ردالّس

  الزمين التتابع على تقوم  التقليدّية الروائية ردالّس فلغة ، بالعني يراها أنهوك يتخيلها  القارئ جتعل لغوية ورةص

 املتلقي القارئ جيعل إنهف خمتلفة مواقع على احلادثة أو هدملشا تقطيع أسلوب أماو ، بالنتائج املقدمات وربط

 . الشخوص  ائرومص األحداث ملتابعة ويقوالتش التوتر من حالة يعيش

  : هي ، الرواية أحداث لسرد ثالث طرق هناك*

  روايته لشخوص حيدث ما ويروي األحداث خارج ؤلفامل يقف فيها ، يوًعاش الطرق أكثر تعد : رةاملباش الطريقة ــأ

 ؤلفامل ويبدو ، الرواية بطل يكون ما غالًبا وهو ، املتكلم لسان على األحداث ُتروى : الذاتي ردالّس طريقة ــ ب

 . البطل هو أنهوك

 مرتابطة رواية لبناء أدوات منها ويتخذ ، واليوميات واملذكرات اخلطابات على ؤلفامل يعتمد : الوثائق طريقة ــ جـ

 . األجزاء

 املةش عامة وظيفة  الّسردية الطرق وهلذه ، أخرى ويرتك الطرق هذه من طريقة إىل الّروائي الكاتب أيلج وقد

 احلبكة النهاية يف كللتش الرواية يف الفنية التعبريية األساليب وتتداخل.  الّروائي البناء توازن حتقيق يف تتمثل

 . للرواية يالقصص البناء لّكتش اليت الفنية
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  الرواية في األردّنــ  3
 وهي ام،الّش وبالد والعراق رمص ماسّي وال العربية األقطار بعض يف ظهورها أعقاب يف األردن يف الرواية أتنش

 كبري حّد إىل أثروتت ؤثرات،م من الرواية هذه له عختض ملا عختض  احلديثة العربية الرواية مسرية من جزء

 . خالله من هويتها وتكتسب ، السائدة جتاهاتواال والتيارات الثقايف، مبحيطها

 الُكّتاب كان إذ،  فنية ورةبص الروائي البناء مع تتعامل أن ياملاض القرن بدايات يف األردنية الرواية تستطع مل

 . الروائي الفين بالبناء اهتمام دون تقليدي إطار يف األدبي اإلنشاء يف البالغية قدراتهم يظهرون

 الناعوري، لعيسى " معداته حيرق مارس" و ، عباس احلليم لعبد " فلسطني من فتاة" :  مثل روائية تحماوال ظهرت

 . علمش ملريم " النكبة فتاة"و

 : أّنهاب ومتتاز ، له الوحيدة الرواية وهي  م1968 عام " اليوم منذ أنَت " سبول تيسري رواية ظهرت ثم*

 النفسي التحليل إىل للّشخوص راملباش فالوص جتاوزت فقد ؛ موًناومض فنًّا  املتناسقة األردنية للرواية أمنوذجـ 

 . الداخلي احلوار معتمدة ، الداخلي

 . األردن يف احلديثة الروايةأسيس ت يف مهمة مرحلة على عالمة الرواية هذه النقاد وعّدـ 

 . وهدفها ولغتها لوبهاأس و بنائها يف جديدة رواية فهيـ 

  : أمرينب رواية " أنت منذ اليوم " لتيسري سبول امتازت إذـ 

 .راملعاص وجودنا أزمات من أزمة ويرتص : األول

 ياءواألش الظواهر بني  ةاخلفّي العالقات فكش يف يتمثل السردية البنية عيدص على جديًدا يفتض أنها : الثاني

 . ألوفةم أو متنافرة أو متباعدة املعيش والواقع الظاهر يف تبدو قد اليت

 ؟ األردنية الّرواية يف واسعة هرةش حققواهم الذين  من*

 . م1970 عام"   حك" الّض روايته درأص الذي ، هلسا غالب. 1
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 " . امليت البحر يف أحياء"  الّرزاز ؤنس. م3             " . بلحارث إىل الطريق"   ناجي مجال. 2

 " . فقط اثنني جمرد"   اهلل رنص إبراهيم. 5                             " . الزمان وجه"   العدوان طاهر. 4

 " . هبندر" الش  غرايبة م.هاش7                           " . الفهود جرة" ش خريس مسيحة. 6

 . وغريهم " . النار أفاعي"  برجس جالل. 9                       " .  حقيقي حلم"   الرمياوي حممود. 8

 . ةـــلــئــسألا

 . واملكان  والزمان الشخوص  حيث من والرواية  ريةالقص ةالقّص بني وازنـ 1

 الّرواية القّصة القصرية 

 غالًبا ما تقوم القّصة القصرية على شخصّية واحدة الّشخوص

 .البطل 

 يغُلب عليها تعّدد الشخصيات الرئيسة أو 

 النامية فيها ) األبطال ( ، وكذلك تعّدد 

 الشخصيات الثانوّية .

 تعّدد األزمنة واألماكن فيها . .الّزمان واملكان واحد حمّدد  الّزمان وامكان

 

 : أتيي ما عللـ 3

 . األساليب عوتنّو ويقبالتش الرواية فصتّتأـ 

ألّن تنويع أساليب الّسرد الروائية من التتابع الزمين وربط املقّدمات بالنتائج ، وأسلوب تقطيع املشهد أو احلادثة 

على مواقع خمتلفة ، جيعل القارئ املتلّقي يعيش حالة من التوّتر والتشويق ملتابعة األحداث ومصائر الّشخوص ، 

  ىل صورة لغوّية جتعل القارئ يتخيلها وكأّنه يراها بالعني .إوينقل األحداث واملواقف من صورتها الواقعّية 

ألّن اخلطاب الروائي جتاوز املفاهيم التقليدّية حول الرواية        . والتعقيد العمق إىل احلداثية الرواية ميلـ  ب

اخليالي والواقعي يف عصورها الكالسيكية والرومانسّية والواقعّية ؛ وتداخلت أساليبها مع تداخالت العامل 

 والتارخيي ؛ ما جعلها ـ سواء يف حبكتها أو شخوصها ـ أكثر تعقيًدا وأعمق تركيًبا .
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 . الرواية رعناص أبرز من ردالّس رعنص يعد ـ جـ

ألّنه الوعاء اللغوي الذي حيتوي كل عناصر الّرواية ، وينقل األحداث واملواقف من صورتها الواقعّية إىل صورة 

 القارئ يتخيلها وكأّنه يراها بالعني .لغوّية جتعل 

 . اإلبداع ذروة  الرواية بفن  حمفوظ جنيب بلغـ  د

 م .1988كان لروايته شهرة عاملّية ، فقد حصل على جائزة نوبل العاملّية يف األدب عام 

 ؟ الرواية يف الّسردية الطرق وظائف ماـ 4

توازن البناء الروائي ، وتتداخل األساليب الّتعبريّية الفنّية يف للطرق الّسردية وظيفة عاّمة شاملة تتمّثل يف حتقيق 

 الرواية لتشّكل يف النهاية احلبكة الفنّية اليت تشّكل البناء القصصي للرواية .

 . إجابتك عّلل ؟ احلديث العربي األدب يف للرواية احلديث يالفّن باملفهوم  الرائدة الرواية ماـ 6

هي 1912النقدّية على أّن رواية " زينب " اليت كتبها حممد حسني هيكل ونشرها سنة هناك إمجاع يف األوساط 

 أول رواية عربّية ناضجة باملفهوم الفّني احلديث للرواية يف األدب العربي احلديث .

  ؟ ملاذا ، األردن يف احلديثة الرواية أسيست يف مهمة مرحلة بداية "  اليوم منذ أنَت"  سبول تيسري رواية تعّد ـ 7

 التحليل إىل للّشخوص املباشر الوصف جتاوزت فقد ؛ ومضموًنا فنًّا  املتناسقة األردنية للرواية أمنوذجألّنها 

 الرواية تأسيس يف مهمة مرحلة على عالمة الرواية هذه النقاد وعّد. الداخلي احلوار معتمدة ، الداخلي النفسي

"  اليوم منذ أنت"  رواية امتازت إذ.  وهدفها ولغتها أسلوبها و بنائها يف جديدة رواية فهي. األردن يف احلديثة

 :  بأمرين سبول لتيسري

 يف يتمثل السردية البنية صعيد على جديًدا تضيف أنها:  الثانيو .املعاصر وجودنا أزمات من أزمة تصوير:  األول

 أو متنافرة أو متباعدة املعيش والواقع الظاهر يف تبدو قد اليت واألشياء الظواهر بني  اخلفّية العالقات كشف

 . مألوفة
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 ؟ هرةوش اًراانتش األدبية الفنون أكثر من الرواية اعتبار لةدال ماـ 8

سهولة قراءتها وفهمها وال سّيما إذا كانت باللغة احملكّية البعيدة عن التعقيد اللغوي ، وسهولة الوصول إليها ، وبروز 

 وتصوير عناصرها بالكلمات املوحية ، فهي رسم صورة بصرّية بالكلمات .عنصر التشويق فيها ، 

 سادًسا : المسرحّية : 
 *عّرف املسرحّية ؟

 طريق عن قضيتها تعرض أو قصتها وتروي حتيا شخوص تنجزها متناقضني ، بني الّصراع فكرة على يقوم أدبي فن

 . القصة  عن ختتلف بهذا وهي احلوار،

 املسرحّية عن القّصة ؟*مباذا ختتلف 

 ومؤثرات مناظر متثيلها ويصاحب املسرحي للتمثيل قابلة حوارية قّصة ، واملسرحية كاتُبها أحداَثها يروي فالقّصة

  . خمتلفة

 يف املسرحية جانبني ، ما هما ؟ يراعى*

 . املسرحي النّص تأليف. 1

 . حيًّا جتسيًما املشاهدين أمام املسرحية جيسم الذي التمثيل. 2

 حمتفظة تظل ذلك مع ولكنها ، املسرح على ممثلة نشاهدها أن دون كتاب يف مطبوعة املسرحية نقرأ وقد

 .اخلاّصة  مبقوماتها

 نتباهاال تشتيت دون ، النهاية حتى البداية منذ حوله تتمحور واحد رئيس وعموض على املسرحية وتقوم 

 الدرامي البناء عفيض ذلك ألن ؛ والتعليق فالوص يف تغرق أال ينبغي كما ، زائدة يالتتفص أو ثانوية وعاتمبوض

 ) حفظ ( ..بالنّص  لتهص املشاهد أو القارئ ويفقد
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 : ،هما اإلغريق أيام من للمسرحية نوعان اعش : رحيةاملس نوعاــ 1

 قيمة ؤكدت عادة وهي ، بفاجعة أحداثها تنتهي اليت ( الرتاجيديا)  اليونانية للكلمة ترمجة وهي : اةملأسأ. ا

 ، الناس عامة تتناول بحتأص ثم ، العظماء حياة ويرتص على ورةمقص فيها أليفالت بدايات وكانت كربى، إنسانية

 . ياغةالّص يف اللغة المةوس ، املواقف يف ختياراال عوبةوص العواطف، وحّدة ، باجلدية وتتميز

 : امللهاة .ب

 رعنص ويعد ،احمللّي الطابع عليها ويغلب ، الواقعية اليومية املشكالت تتناول وعاتهاوموض ،(  الكوميديا)  وهي

 . سعيدة تكون غالًبا ونهايتها.  فيها رئيًسا ًراعنص الفكاهة

 .منهما مزيج فاحلياة ، بامللهاة اةاملأس فيه ختتلط قد إذ ، راملعاص رحاملس يف قائًما يمالتقس هذا يعد ومل

 : رحيةالمسعناصر ــ 3
 : اآلتية رالعناص مسرحي عمل كل يف تتوافر أن بد ال

 يظهر حبيث  احلياة اياقض من يةقض يتناول الذي احلدث على ةالقّص مثل املسرحية تعتمد : رحياملس احلدث ــأ

 . هاشخوص بني احلوار خالل من احلدث هذا

 :  نوعان وهي ، خوصالّش ــ ب

 البطل، اسم عليها يطلق أكثر أو يةشخص تربز بينهم ومن ، األحداث معظم حوهلا تدور : حمورية رئيسة شخوص .1

 . متطورة نامية تكون أن وجيب ، النهاية حتى البداية منذ األحداث بها وتعلق ، احملورية يةالشخص وهي

 إىل املسرحية تدفع حبيث األبطال به يقوم الذي الرئيس للدور مكملة حمددة أدوار هلا : ثانوية شخوص .2

 .باستمرار النمو

 أما، أبعادها نتعرف حتى والباطين الظاهري جانبيها من يةللشخص ورةص لنا ميرس أن ينبغي ةالقص يف والكاتب

 الكاتب مهارة وتقاس وكالمها، حركتها طريق عن عليها نتعرف وحنن أمامنا تظهر يةالشخص إنف املسرحية يف
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 لنا قدم إذا اأّم. لوكهاس فيها يربز هلا تجماال إنتاجو ، أمامنا هشخوص حتريك يف جناحه مبدى املسرحي

 .فيها عمق ال"  مسطحة ية" شخص  يةالشخص من جيعل عيب فهذا ، نامية غري  ثابتة ورةص يف الشخوص

 موقف من فتتطور ، املسرحية أو ةالقص بتمام تكوينها يتم اليت يةالشخص هي : املتطورة النامية ةّي*الشخص

 .منها جانب عن فيكش جديد فّرتص موقف كل يف هلا ويظهر ملوقف،

 يف واملتغريات ؤثراتامل كانت مهما تتبدل وال تتغري وال تتطور ال اليت ةّيالشخص هي : حةّطاملس ةّي*الشخص

 . بسهولة القارئ ويتذكرها ، ةالقّص

 رضبع وذلك خالهلا،من  إبرازه إىل الكاتب يهدف وما ، املسرحية تعاجله الذي موناملض وهي : الفكرة ــ جـ

 . لةفاض وُمثٍل أخالقية قيم يخترس على اعديس ما ، والتقاليد والعادات احلياة من ورص

 حداث،األ فهم على يساعد وحتديدهما ، املسرحية أحداث فيه جتري الذي اإلطار هما : واملكان الزمان ــ د

 .الشخوص  سلوك على املسيطر جتماعيواال النفسي اجلو رّووتص

 برباعة يالئم أن الكاتب وعلى منتهاها، لتبلغ األحداث لهبفض وتتنامى  املسرحية نسيج منه لّكيتش : احلوار ــ هـ

 رّوويص ، جماهلا حيدد أنه كما ،الشخوص  طبيعة عن معرًبا حيًّا جيعله حبيث ،والشخوص  احلوار أسلوب بني

 لفهم وعناية حرص إىل حتاجتال مكتوبة وقرئت  التمثيل عن لتفص لو املسرحي احلوار لغة إن. يةالنفس مالحمها

 فهم على يعني ذلك كل ، ياقالّس إدراكو ،الشخوص اهدةومش ، احلوادث وتتابع ارةواإلش فاحلركة منها، وداملقص

 . املسرح خشبة على رحيةاملس متثل حني الكالم من وداملقص

 الإيص على وقادرة ، يةالشخص ملستوى مناسبة ( احلوارية اجلمل)  تكون أن من بد فال جيًدا احلوار يكون وحتى

 . واألفكار األشخاص وطبائع  راعالّص عن ومعّبًرا ، وحارًّا متدفًقا احلوار يكون أنو ، عنها تعرب اليت الفكرة

 ورتهوص. املسرحية عقدة لّكويش ني،متناقض طرفني بني يقوم ، املسرحية يف األساس رالعنص هو : الصراعــ  و

 أتيي ثم ، الذروة يبلغ حتى ، تّدويش ينمو ثم بسيًطا، طبيعيًّا أويبد ر،والّش اخلري بني راعص املسرحيات يف ائعةالّش

 . املسرحية نهاية يف احلل



 0797020016     انه                  مهند عف إعداد املعّلم                  الرّيان يف القضايا األدبّية                 

76 

 

 : رحية في األردنالمس ــ4
 جتماعيةواال والدينية التارخيية املسرحيات بعض طريق عن رينالعش القرن مطلع يف األردن يف املسرح ُعرف

 يف اهلواة بعض بها قام اليت احمللي ليفالتأ يف تاحملاوال بعض عن ًلافض ، املرتمجة املسرحيات من وعدد

 وذلك ، اخلريية واجلمعيات والكنائس  واملدارس األندية يف تقدم املسرحية األعمال هذه وكانت ، األردن

،  العربي وطننا له تعرض الذي والثقايف الفكري للغزو يالتصّد روح إشاعةو والقومية الوطنية املشاعر عن للتعبري

 . تعليمية تربوية ألغراض توظيفها إىل افةاض

 :  احمللية األردنية املسرحية األعمال أهم ومن

 . قعوار لفخري "  افريالعص دولة"  و ، هواري لبشري"   أزق" املو ، الزيودي حملمود " بوعون" املض

 الوهم كوكب" و يف،س لوليد " عكاظ وقس من وحكاية حكاية لف" أو ، الشيخ جلربيل " الطول ظريف تغريبة"  و

 ."  الفراية لعاطف "

 . ةــلــئــسألا

 : أتيي مما بكل وداملقص حـ وّض1

 ويعد احمللّي، الطابع عليها ويغلب ، الواقعية اليومية املشكالت تتناول وموضوعاتها ،(  الكوميديا)  : وهي امللهاة

 . سعيدة تكون غالًبا ونهايتها.  فيها رئيًسا عنصًرا الفكاهة عنصر

 إنسانية قيمة تؤكد عادة وهي ، بفاجعة أحداثها تنتهي اليت(  الرتاجيديا)  اليونانية للكلمة ترمجة : وهي  أساةامل 

 وتتميز ، الناس عامة تتناول أصبحت ثم ، العظماء حياة تصوير على مقصورة فيها التأليف بدايات وكانت كربى،

 .الّصياغة يف اللغة وسالمة ، املواقف يف االختيار وصعوبة العواطف، وحّدة ، باجلدية
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 يطلق أكثر أو شخصية تربز بينهم ومن ، األحداث معظم حوهلا : هي الّشخصّية اليت تدور احملورية يةالشخص 

 نامية تكون أن وجيب ، النهاية حتى البداية منذ األحداث بها وتعلق ، احملورية الشخصية وهي البطل، اسم عليها

 . متطورة

 : أتيي ما عللـ 2

ألّنه العنصر األساس يف املسرحّية ، يقوم بني طرفني متناقضني ،  . املسرحية يف األهم رالعنص راعالّص يعّدأ ــ 

 ويشّكل عقدة املسرحّية . وصورته الّشائعة يف املسرحّيات صراع بني اخلري والّشر .

 .الشخوص  حتريك يف جناحه مبدى املسرحي الكاتب مهارة تقاس ــ  ب

 " شخصّية مسّطحة " ال عمق فيها  ألّنه إذا قّدم الّشخوص يف صورة ثابتة غري نامية ، فهذا عيب جيعل من الشخصّية

 .الشخوص  وطبيعة احلوار بني يالئم املسرحي الكاتب ــ جـ

 الّشخوص ، كما أّنه حيّدد جماهلا ، ويصّور مالحمها النفسّية .حّتى جيعله حيًّا معّبًرا عن طبيعة 

 : للمسرحية احلسّي املظهر هو احلوارـ 4

 . املسرحّي باحلوار وداملقص حوّضأـ 

 يتشّكل منه نسيج املسرحّية وتتنامى بفضله األحداث لتبلغ منتهاها .

 ؟ احلوار جودة شروط ما ــ  ب

 يكون وأن ، عنها تعرب اليت الفكرة إيصال على وقادرة ، الشخصية ملستوى مناسبة(  احلوارية اجلمل)  تكون أن

 . واألفكار األشخاص وطبائع  الّصراع عن ومعّبًرا ، وحارًّا متدفًقا احلوار

 . رحّياملس احلوار فهم على اعدتس اليت األمور من ثالثة اذكر ــ جـ

 الّشخوص ، وإدراك الّسياق .احلركة واإلشارة وتتابع األحداث ، ومشاهدة 
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 .والّشخوص  ، احلوار:  حيث من واملسرحية الرواية بني وازنـ 5

 املسرحّية الرواية 

 يظهر فيها احلوار  ، ولكن تعتمد بالدرجة األوىل على  احلوار

 وطرائقه املختلفة . الّسرد

 .تقوم املسرحّية بكاملها على احلوار 

 الكاتب يرسم لنا صورة للشخصّية من جانبيها الظاهري  املسرحّية

 والباطين حّتى نتعّرف أبعادها .

 الشخصّية تظهر أمامنا وحنن نتعّرف عليها

 من خالل حركتها وكالمها .

 

 الفصل الثاني –المؤلفات الواردة في القضايا األدبّية 
 املؤَلف الكاتب املؤَلف الكاتب املؤَلف الكاتب 

 رحلة جبلية رحلة  فدوى طوقان مصرع كليوباترا أمحد شوقي

 صعبة

 عبد احلليم 

 عّباس

 فتاة من فلسطني

 مارس حيرق  الناعوري عيسى غربة الراعي إحسان عّباس جمنون ليلى شوقي أمحد

 معدته

 فتاة النكبة مريم مشعل الشريط األسود عيسى الناعوري عنرتة شوقي أمحد

 أنت منذ اليوم تيسري سبول إيقاع املدى حممود الّسمرة اإللياذة اإلسالمية أمحد حمرم

 الديوان يف األدب العّقاد واملازني

 والنقد 

 الضحك غالب هلسا حّي بن يقظان ابن طفيل

 حديث عيسى بن  حممد املويلحي انتصار احلياة شيلي

 هشام

 الطريق إىل مجال ناجي

 بلحارث

 حممد حسني  حديث املائدة هازلت

 هيكل

 أحياء يف البحر مؤنس الرّزاز زينب

 املّيت

 يوميات نائب يف  توفيق احلكيم ضوء الفجر عبد الرمحن شكري

 األرياف

 وجه الزمان طاهر العدوان

 جمّرد اثنني  إبراهيم نصر اهلل سارة العّقاد هدية الكروان العّقاد

 فقط

 شجرة الفهود مسيحة خريس دعاء الكروان طه حسني عابر سبيل العّقاد
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 الشهبندر هاشم غرايبة أوالد حارتنا جنيب حمفوظ ديوان املازني املازني

 معروف  إىل اجملهول شكري الرمحن عبد

 األرناؤوط

 حلم حقيقي حممود الرمياوي سّيد قريش 

 أفاعي النار جالل برجس يا أخي نسيب عريضة كلمات العواطف  شكري الرمحن عبد

 البخيل موليري التينة احلمقاء ماضيإيليا أبو  آه من الرتاب العّقاد

 الضيف الثقيل توفيق احلكيم النهر املتجّمد ميخائيل نعيمة الشفق الباكي أمحد زكي أبو شادي

 املرأة اجلديدة احلكيم توفيق ابتهاالت نعيمة ميخائيل وراء الغمام إبراهيم ناجي

 أهل الكهف احلكيم توفيق حتية الّنهضة فؤاد اخلطيب املالح التائهة علي حممود طه

 األيدي الناعمة احلكيم توفيق سّيد الشهداء حيدر حممود أغاني احلياة أبو القاسم الّشابي

 حممود حسن 

 إمساعيل

 

 تائهون

 نهر اجلنون احلكيم توفيق إىل جزيرة العرب فؤاد اخلطيب

 حترسك عني  إلياس فرحات الغريب إبراهيم ناجي

 الرمحن عناية

 ميالد بطل احلكيم توفيق

 بدر شاكر من أغاني الّرعاة الّشابي القاسم أبو

 السّياب 

 حممود  أزهار ذابلة

 الزيودي

 املضبوعون

  أبو زكي أمحد

 شادي

 شاكر بدر املناجاة

 السّياب 

 املأزق بشري هواري هل كان حبًّا

 العصافريدولة  فخري قعوار أغنية لألرض حيدر حممود املواكب جربان خليل جربان

 تغريبة ظريف جربيل الشيخ الّنهر العاشق  نازك املالئكة اجلداول إيليا أبو ماضي

 الطول

 شاكر بدر همس اجلنون نعيمة ميخائيل

 السّياب 

 ألف حكاية  وليد سيف أنشودة املطر

 وحكاية من

 عكاظ سوق 

 كوكب الوهم عاطف الفراية  على ماء مدين حبيب الزيودي األرواح احلائرة عريضة نسيب

 الكوكب األرضي فدوى طوقان لكل زهرة عبري خوري رشيد

 حممد مهدي مقالة أفكار والزمن حسني مجعة

 اجلواهري

 ثورة العرلق

 سّجل أنا عربي حممود درويش صيد اخلاطر ابن اجلوزي

 عاشق من  درويش حممود كليلة ودمنة ترمجة ابن املقّفع
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 فلسطني

 جملة القلم  عيسى الّناعوري يف القطار حممد تيمور

 اجلديد

 حممد صبحي أبو 

 غنيمة

 الكولريا املالئكة نازك أغاني الليل

 حممود سيف 

 الدين اإليراني

 املغازي الواقدي أول الشوط

 االعتبار أسامة بن منقذ القهوة واخلريف عقلة حداد

 أمحد فارس األيام طه حسني

 الشدياق 

 الساق على الساق

 جربان ميخائيل نعيمة عبقريات العّقاد العقاد

 حياة الرافعي حممد سعيد العريان

 سرية ابن اسحق هّذبها ابن هشام

 

 

 انتهت المادة بحمد اهلل
 

 

 

 

 

 


