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 الكالسيكية في الشعر العربي الحديث الكالسيكية
 

  عُر إحساٌس ُد حافًة وجداكّقة وحلظاٍت صعورّية كابعة من افّذاِت اإلكساكّقة  داخعي  افشِّ جيسِّ

ر وافتؼدم( ظذ مرِّ افعصوِر ذم اشتؿرارّية تدؾُّق افزمن. قه )افتطوُّ  افّشاظرة، وهو خاِضٌع دِا كسؿِّ

  م ذم خمتؾِف ظصوِره افشعرّية مـُذ افعِص  وفعّل صعَركا افعريب خاِضٌع دػفومي افتطّور وافتؼدُّ

اجلاهع مرورًا بعصي صدِر اإلشالم وإموي، ومن ثم افعصين افعّباد وإكدفيس، وافعصين 

 ادؿؾوـي وافعثامين، اكتفاًء بافشعِر احلديث )افعص احلديث(.

  التؼّدم ــ ٓ يؽون مسبوقًا  منَ عذ الـّؼقض  " يعـي ذم مػفومه إديب: أّن افتطّورَ ويّتِضُح فديـا

ر بصػٍة عاّمة ـ اكتؼاٌل من ادختؾف إىل ادؤتؾف ـ بتخطقط وٓ مستفدفًا لغاية ولؽـّهُ  ، وٓ يتضّؿُن التطوُّ

ٓت التي خيضع هلا الؽائن أو ادجتؿع سواٌء  يف ذاتِه فؽرة التؼدم أو الّتؼفؼر، وإّكام ُيعزر عِن التحوُّ

  ". ئؿةأكاكت مالئؿة أم غر مال

 م ر،  "ؾفو:  أّما افتؼدُّ اٍه ُمعّّي دون حؽٍم عذ ققؿِة هذا السَّ ِر إىل األماِم يف اِّتر بوجٍه عام ــ جمّرد السَّ

م مسبوٌق لؽـّه ـ بوجٍه خاّص ـ اكتؼاٌل تدرجيي من احلسن إىل األحسن م احلضاري، والتؼدُّ ، كالتؼدُّ

 ." بتخطقط

  م راٍت أّدت إػ حتّوٍٓت بِغضِّ افـظر ظِن افتؼدُّ ُ فـا أّن افشعَر افعريب احلديث ؿد خضَع فتطوُّ ؾقتبغن

افذي حيصُل ؾقفا، ؾؽان افشعر احلديُث ـالشقؽّقًا وِمن ثّم بدأت تظفُر ظؾقه مالمح افروماكسّقة 

ُل دماوزًا افشعرّية وافّرمزّية وافواؿعّقة وافرسيافّقة، حّتى وصَل إػ صعِر ا حلداثة افعربّقة، افتي ُتشؽِّ
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واكؼطاظًا ظاّم شبؼفا، ؾتؿّثؾت بافشعِر احلّر )افتػعقؾة( وؿصقدة افـثر، ظذ افّرؽم من أّن تؾك ادراحل 

 ؿد محؾت بذرَة احلداثة وـاكت إرهاصًا هلا.

 

مصطلحالكالسيكية,)الكالسيكي()االتِّباعّيةالتقليدّية(: .أ
وـالشقؽّقة تصبنان ذم  ، وـالشقؽي(Classical)إنن مصطؾح افؽالشقؽّقة مصطؾٌح ؽريّب  -

ادعـى كػسه. ؾافؽالشقؽي مصطؾٌح خاّص بـؿٍط أديبٍّ ؿديم ُيَعدُّ ذا أمهقنٍة رؽم حدوثه ؿبَل 

 :ـذفك هوافعص احلارض. 

هُ  .1  .أدٌب ؿديم متؿشٍّ مع كؿوذٍج من آشتعامل إديّب أو افّؾغوّي افنذي أؿرن

ومان افؼديؿةمتعؾٌِّق  .2  .بآداِب اإلؽريق وافرُّ

 صػٌة فألدِب ادؿتاز وفو مل يؽْن ؿدياًم. .3

ِصػٌة تطَؾُق ظذ أدٍب يتؿّقُز بـ: )آتِّزان، افوحدة افػـّقة، تـاشب إجزاء، آظتدال،  .4

 افبساضة(.  

  ًاهًا أدبّقًا )افتؼؾقدّية أِو  ومصطؾُح افؽالشقؽّقة ٓ حَيقُد ظن ذفك، وهي تعـي بِصػتفا مذهبا أو ادمِّ

ومان باظّقة(، ؾفي ادبادئ أو إشافقب ادؾتزمة ذم آداِب ؿدماء اإلؽريق وافرُّ  أو ؾـوهنام. آتِّ

  ،وهي ادعاير افتؼؾقدّية )افبساضة، آظتدال، تـاشب إجزاء( ادعَسف هبا ذم ـلِّ مؽاٍن وزمان

 افتؼافقد إدبّقة )اإلؽريؼّقة وافروماكّقة(.وهي ذم إدِب إوريب حماوفٌة إل
ِ
 حقاء

النظرّيةاألدبّيةالكالسيكّيةيفالغربوتطّوراتهاومبادئهاوأعالمها: .ب
  ـان ُيؼَصُد بافؽالشقؽي )افؽاتب افؽالشقؽي( ـاصطالٍح مضادٍّ فؾؽاتِب افشعبي : أي افؽاتِب

ػة،  وأّول من اشتعؿَل فػظ افؽالشقؽّقة افؽاتب إرشتؼراضي افذي يؽتب من أجِل افصػوة ادثؼن

 افالتقـي )أوفوس جقؾوس( ذم افؼرِن افثاين ادقالدي ذم ـتابِه )فقايل إيثاـا(.
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  َد داِرشو اإلكساكّقات ذم ظِص افـفضة أّن إظامل إدبّقة افتي يـطبق ظؾقفا مػفوم ـّ وأ

ا ذات ؿدرٍة ظذ آرتػاع إػ مستوى افؽالشقؽّقة هي إظامل افقوكاكقة وافالتقـّقة افؼديؿة ـوهن

ؾقع. ثافسا  اإلكساين افرن

  ظذ إدب افذي جّسَد افـُؿُثل اإلكساكّقة )احلّق، واخلر، واجلامل(،  افؽالشقؽّقةَر مػفوُم تطون

 وهي ُمُثـٌل ثابتة ٓ تتغّر. وبذفك اكػصَل مػفومفا إصع ظن افؽالشقؽّقة احلديثة.

 :الـفضة دخؾِت الؽالسقؽّقة تّقاراٍت جديدة، ومن رّوادهامع حؾوِل عرِص 

 )بوـاتشقو(. ذم إيطافقا .1

ذم  إذ تبـنت إرشتؼراضّقة وموفقر ذم ادرسِح افؽومقدي(، ؿّؾدوا افرومان –)راشغ  ذم ؾركسا .2

اه كػسه.  افؼرن افسابع ظؼ آدمِّ

: ـان وفقم صؽسبر رائد افؽالشقؽّقة، إذ مجَع ذم إبداظه إديب افّرؾقع افتّقارات ذم إكؽؾسا .3

وكّظم ؿواظد افؽالشقؽّقة وضّور إدبّقة وافـظرّيات افـؼدّية وافتحؾقالت افسقؽوفوجّقة ـؾنفا، 

 مػفومفا.

افشخصّقة : صؿؾِت افؽالشقؽّقة إدَب افذي يبؾِوُر ـلن ما هو ظظقٌم وبـّاء ذم ذم إشباكقا .4

 افؼومّقة، مثل )دون ـقشوت فسرؾاكتس( افذي بّؼَ بافروماكسّقة.

  وؿد ـان افؼرُن افثامن ظؼ ؿرَن افؽالشقؽّقة ادتحذفؼة، ادتصـّعة، ومن رّواِدها ذم إكؽؾسا )جون

 دريدن( صاظر افبالط ذم ؿص ادؾك تشارفز افثاين.

 ؽّقة ذم إدب ؿوافب معّدة مسبؼًا وكؿوذج إدباء هو ـتاب )ؾّن وذم ؾركسا ـاكِت افؽالشق

 افشعر( فـ هوراس.

  ذم افؼرِن افتاشع ظؼ )هنايته ومطؾع افؼرن افعؼين( ـاكت تعـي افؽالشقؽّقة احلديثة إرشاَء

(، ؾإديب ٓ ُيبدع افتؼافقد إدبّقة، وهذا ما ـان يؼوفه افـّاؿد ادعارص اإلكؽؾقزي )ت. س. إفقوات
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ذم أهّنا تتؿّثُل  بل يعتؿُد افـامذَج وإشافقب افسابؼة، وأصاَر إػ أصافِة افعؿِل إديب اجلديد من ؾراغ

  ذم اإلضاؾة وفقس ؾؼط ذم افتؼؾقد. 

 )أسسها(:مساتها: .ت

 ؽؿن افـظرّية افتي ؿامت ظؾقفا افؽالشقؽّقة كظرية ادحاـاة وهي افتي كادى هبا أرشطو، وهـا ت

باع وتؼؾقد افؼدماء.  صعرية افـّص افؽالشقؽي بادحاـاة أي اتِّ

 ويؿؽن إمجال ِشامهتا بــ:

باِع ؿواظَد صارمة ذم افؽتابة وافتلفقف، وحماـاِة افساث ٓهتامم بالشؽل التعبريا .1 : وذفك باتِّ

 قاذة هومروس.افؼديم مثل إف

ؿقؿة افـص افؽالشقؽي  من ؾادـطق افعؼع يرؾع: إّن افعؼل ظامد إدب افؽالشقؽي، العؼالكّقة .2

افتي تمدِّي إػ افشطِح ذم اخلقال، ـام أّن إدَب يؼوُم  اخلقال اجلامح وافعاضػة ادؾتفبة ظنِ قد به حيو

 ظذ افتػؽِر وافذوِق افسؾقؿغ.

ـام أّن : ذم فغتِفم من حقُث إفػاظ وافساـقب، وذم موضوظاهتم، وذم أشافقبفم، تؼؾقد الؼدماء .3

 فغتفم تؽون بعقدًة ظن احلقاة، وهي واضحة ذم معـاها وفػظفا، وبعقدٌة ظن افشاّذ وافؼبقح.

ح افػؽرة الصـعة الػـّقة .4 : هيتمُّ افؽالشقؽقون بافصورة افتؼؾقدّية، ظذ أن تؽون تزيقـّقة توضِّ

 ادرادة.

افػـِّي، وادعاجلة ادـطؼّقة افتي : تتؿّقُز افؼصقدُة افؽالشقؽّقة بافصدق مشاكؾة احلقاة والصدق الػـّي .5

 يتوّؾر ؾقفا افعرض افسؾقم، وافتلزيم ادرحع.

، ؾقؽوُن إدُب واظظًا معؾِّ الـزعة األخالقّقة .6 اًم أو : آهتامُم بإدِب ورشافتِه افتي ُترَشل إػ متؾقٍّ

 هاجقًا وكاؿدًا فؾؿجتؿع. 
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يتأّدتإىلنشوءالشعرالعربياحلديثالكالسيكي:اإلرهاصاتال .أ
  ،)مّر افشعُر افعريب ذم مرحؾٍة شبؼِت افؽالشقؽّقة وجاءت بعد افعِص افذهبي )افعص افعباد

وهي مرحؾُة مجود وضعف واكحدار افشعر مـذ افؼرن افّرابع اهلجرّي، وٓ يؿؽن ؽّض افـظِر ظن 

 تاله.طفوِر صعراء ِظظام ذم ذفك افؼرن وما 

 وكجؿؾفا بأيت، وهي بام مّر بِه افشعر افعريب ذم  وـان افشعر ذم هذه ادرحؾة يّتِسُم بعّدة شامت

 افعصين افالحؼغ ادؿؾوـي وافعثامين:

افضعف افذي راؾؼه كتقجة افضعف افسقاد ـ آؿتصادي وآجتامظي وافػؽري بسبب  .1

 حُمّددة، شاظدت ذم تؽرار صوِره ومعاكقه.اكحصاِر افشعِر افعريب ذم ؿوافب وموضوظات 

زخارف افبديعّقة، وهتاؾت افصقاؽة ومقؾفا إػ ضعف افػؽرة وضحافتفا، وآهتامم ادطؾق باف .2

إشؾوب افعامّي، واإلؽراق ذم افصوؾّقة )ادديح افـبوي(، وجعُؾوه جمآً فعرِض ؾـوهنم افبديعّقة مـذ 

 ."م1296 -هـ 696 "بردة افبوصري 

ف إصؽال افشعرية افشعبّقة افتي طفرت ذم إكدفس ـادوصح وافزَجل...إفخ. .3  تؾؼُّ

تّم تؼؾقد إؿدمغ ذم معاكقفم، ذم افعص افعثامين حقُث شاءِت إحوال ذم افبالد افعربّقة،  .4

ي وتػّشى اجلفل وافػساد، وؽؾبت افؾغة افسـّقة ظذ افؾغة افعربّقة، ؾـشلت أكواع صعرّية مثل إحاج

 وافتوريات وافتشطر...

احلملةالفرنسّيةعلىمصر)بدايةالنهضةالعربيةاحلديثة(: .ب
  ذم أواخر افؼرن افتاشع ظؼ وأوائل افؼرن م، ومل تظفِر افـفضُة 1798وـاكِت احلؿؾُة ذم ّٓ إ

كتشار ظذ مص، وزيادة اهتامم افعرب بافثؼاؾة وإدب افؼديم، وا بوكابرت افعؼين إثر محؾة كابؾقون
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افطباظة وافصحاؾة واددارس واجلامعات، وآضِّالع ظذ أداب ذم افغرب، ومتثنَل آتِّصال بافغرب 

 بعد تؾك احلؿؾة ذم:

 إؿبال ظؾامء افغرب ظذ كؼ ذخائر افساث افعريب. .1

 اكطالق أبـاء افؼق إػ أوربا فؾـفل من ثؼاؾتفا. .2

  وآكجذاب إػ موضوظاٍت كابضة باحلقاة من مثل: وتراوح صعُر صعراء ذفك اجلقل بغ افتؼؾقد

 م(.1874م من مص، وؾركسقس ادراش ذم افشام 1881)حمؿود صػوت افساظايت 

العواملاليتأّدتإىلظهورالشعرالعربياحلديث: .ت
بدأ اإلحساُس بافـػور من إدب افتؼؾقدي ذم ظص آكحسار من ؿبل افشعراء مـُذ أواخر افؼرن  .1

 ادقالدي، وـان ذفك إيذاكًا باؾتتاح ظٍص جديد تزول ؾقه افؼقم إدبّقة فؾعصور افتاشع ظؼ

 افؼقم افعربّقُة إصقؾة وافعربقة ادستحدثة.افوشطى، وتزدهُر 

بدأ افػؽر إوريب بافتغؾغل بافػؽر افؼؿي افعريب مـذ احلؿؾة افػركسّقة، واكػتاح مص ظذ أوربا  .2

 افتبشرّية ذم فبـان وُكظم افتعؾقم احلديثة. وبالد افشام، وكظام افبعثات

م تعبرًا ظن وجوب ردِّ افشعر إػ ضبقعة 1881ومن ذفك ؿول افشاظر افشامي رزق اهلل حسون 

 مفّؿة ؾقؽون ؽذاًء فؾـػوس:

ــــعراءَ  ُِ ــــى أَرى  ــــعِري مَت ِِ        لقــــَت 
  

ــــرِق   يْومـــًا بِػْضـــؾِفم أْغـَقـــاء الـشَّ
   

َم  ــــــاُلواوِرُثــــــوا َمــــــن تَؼــــــدَّ  فـَ
  

 ََشَّ إرٍث مذّلـــــــــــًة وِـــــــــــؼاء
   

ـــــوِس غـــــذاء ـــــعُر لؾـػ ـــــام الشر  إكَّ
  

ـــــــ وه ه ُ ـــــــرَّ ـــــــُدوُه فص  َذاءأفَس
   

ـــــُه فَ  ـــــعر أهؾ ـــــُع الشر ـــــاً فَ امتِ يتب        اك
  

ًة وإبـــــــاء  َوابتـــــــذآً أو ِعـــــــزَّ
   

عر، ؾؼد ـان فظفوِر ؾؽرة افؼومّقة  .3 َل بنحداِث ثورة افتجديد ذم افشِّ ر افسقاد ظجن إنن افتطوُّ

م. ـبرٌ  وافشعور بآكتامء إػ افوضن دورٌ  ر وافتؼدُّ  ذم إحداث افتطوُّ
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ودان، وامتداد احلرـة افؼومقة افعربّقة ذم مواجف ة وأيضًا بعد افثورة افعرابّقة ذم مص وادفدي ذم افسُّ

 ثامين ذم افشام.احلؽم افع

رأى صعراء هذه ادرحؾة افتجديَد ـامـًا ذم آرتداِد إػ افقـابقع إوػ فؾشعر افعريب )ظص  .4

افعباد(، ؾؼِد اضنؾعوا ظذ دواوين افشعراء افعظام، وظارضوا صعرهم ذم إشؾوب  –آزدهار 

افػـِّي وصقغفم وصورهم ورؾعة فغتفم، ؾؽان هدؾفم  إظالء من صلن افؾغة وؿقؿتفا احلضارّية 

 واإلكساكّقة.

حركةإحياءالرتاثالعربي: .ث
  ومن ثّم اكطؾؼت هذه احلرـُة تشقُع "م1914 "رائد هذِه احلرـة حمؿود شامي افبارودي ،

باظّقة افتجديَد  كامذجه افّرؾقعة،  ـالشقؽّقة يتّم هبا اشتقحاء افساث افعريب افؼديم وحماـاةذم حرـٍة اتِّ

 ضؿن ؿافب افؼصقدة افعربقة ذم إضاِرها افعام.

 عراء افتؼؾقديغ ؾاتنسم افشعر اإل  بام يع:حقائي فدى افشُّ

افؼصقدة وإشؾوب  ُث ادعاين وافصور وإخقؾة وهنجوحماـاة كامذِجه من حقاشتقحاء افساث  .1

عر )إبحر اخلؾقؾّقة وافؼواذم وافّروي(.  وموشقؼا افشِّ

 افُبعد ظِن افؾِغ وافضعِف ذم صقاؽِة افسـقِب وافؾغة. .2

 إيؼاع ظايل افـنزة يصؾُح فإلكشاِد ذم ادحاؾِل افعاّمة. .3

 دماِرهبم افّذاتّقة، وٓ ظِن افؼضايا افسقاشّقة وآجتامظّقة ذم ظِصهم.ٓ يـػصؾون بوجداهِنم ظن  .4

  وؿبَل احلديِث بشؽٍل مػّصٍل ظن رائِد هذه احلرـة حمؿود شامي افبارودي، ٓ بّد من افوؿوِف

من حقُث  :ومالحظة افػروق افشخصّقة ادوجودة ذم ضبقعِة ـلٍّ مـفم ،فدى بعِض صعراء افؽالشقؽّقة

 فثؼاؾة وافتعبر ظِن افـػِس وظن افؼضايا ادعارصة فعِصهم، وشقؽوُن وؿوؾـا رسيعًا. افـشلِة وا
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 :من مثلِ 

م، توَجد فديه جزافٌة ومتاكٌة ذم كسِج افعبارة، وفؽـه مشدوٌد 1916: صاظٌر فبـاين إبراهقم القازجي .1

فا هنُج  افؼصقدة افعربّقة، ويؼلُّ  إػ ادوضوظاِت افتؼؾقدّية افؼديؿة، وإػ إؽراض افثابتة افتي يضؿُّ

 ظـده آفتػات إػ كػِسه وافتعبر ظن دماربِه اخلاّصة.

م، هيتمُّ بافتعبِر ظن ظواضِػه ويتحّؾل من افشعر افتؼؾقدي 1923صاظٌر مصيي  :إسامعقل صزي .2

 ؿدر اإلمؽان.

صاظٌر ظراؿيي اشتفوْتُه افعؾوُم احلديثة، وكزَع ذم صعِره مـزظًا ظؼؾّقًا بعقدًا  :مجقل صدقي الّزهاوي .3

ظـده توضقٌح ومجال افؾػِظ  ،ظِن افعواضِف وإحاشقس افذاتّقة، وضَغت ظذ ِصعِره افروُح افتؼريرّية

   فؾػؽرة.

 :)ومن مثاِل ؿوفه ذم مطّوفتِه )ثورة ذم اجلحقم 

ـــــــ         اكظـــــــْر إىل الؽواكِ
  

 ْحَن يف الغَقاِهـــــ َيْســـــبَ 
   

ــــو ِه ــــٍ  يف ِ ــــن ذاِه  ِم
  

اِه  ــــــذَّ ــــــٍذ بال  وِٓح
   

ـــــــااإىل الّطو ـــــــع الوّ   ل
  

ـــــوار  ـــــر والغ  ء الّزه
   

       إىل اجلـــــــــامِل  خـــــــــذاً 
  

ـــــائ  ـــــعاِس الّس  إىل الشُّ
   

ـــاج ـــل س ـــال والؾق ـــد َخ        ق
  

ــاح  ــن العصــوِل الّص  ِم
   

 صّوَر احلقاةو: صاظٌر ظراؿي، اهتّم ذم صعِره بؼضايا افسقاشة وآجتامع، معرول الرصايف .4

من افـاحقة افػـّقة تػتؼُر فروظِة افصور اإلبداظّقة، ومتتؾئ بافصوِر  .ةة بِعاضػة إكساكقّ افواؿعقّ آجتامظّقة 

 ٍة ؿصصّقة.افتؼؾقدّية، وآهتامِم بافبديع، وحاول افّرصاذم صقاؽَة ؿصائِده آجتامظّقة ذم صور

، وهو من أبرِز صعراء آدماه افتؼؾقدي من حقُث صقاؽة :أمحد ِوقي .5 افعبارة  صاظٌر مصيي

افػـّقة افدؿقؼة ذم  افصور ه ادرهف بنيؼاع إفػاظ وتـاؽؿفا، ومن حقث إبداظهوإحساشافشعرّية 
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افشعِر افعريب احلديث، إِذ اشتوحى  أّما مرسحّقاته ؾؼد ـاكت جديدًة ذمإضاِر افساِث افعريب إصقل، 

 معظَؿفا من تاريِخ افعرِب أو ادصيغ، وفؽـّفا اؾتؼرت إػ بعِض ؿواظد افبـاء ادرسحي.

اهه تؼؾقديًا بامتقاز، ؾؼد وصَف دماربُه افّذاتّقة أيضًا،  :أمحد الّصايف الـجػي .6 من افعراق، ـان ادمِّ

، وُمسسشٌل ذم أؾؽاره، وٓ روكق إبداظي ذم صوِره واهتّم بافؼضايا اإلكساكّقة، وأشؾوبه مباذ

 واكػعآتِه.

ومتّقز باكػعافِه افّصادق وظاضػتِه ادؾتفبة، م، 1911صاظٌر ظراؿي، ُوفَِد  :ُُمّؿد مفدي اجلواهري .7

 وصوِره ادحتشدة وموشقؼا افشعر افّصاخبة.

 م، ظزيز 1945حمّرم م، أمحد 1949: ظع اجلارم من مص: ومن بعِض ِعراِء مرحؾة اإلحقاء

 م.1973أباطة 

 م.1921: ظبد اهلل افطّقب ادجذوب ومَن افسودان

 : بدوي اجلبل وُظؿر أبو ريشة. وؽرهم افؽثر.ومن شورية

 ومتّقزت هذه ادرحؾة )الشعر( بام ييل: 

اشتؿرارها مـُذ هناية افؼرن افتاشع ظؼ، ظذ افّرؽم من وجود مدارس صعرّية ؾنهّنا طّؾت  .1

 مسقطرة.

حاؾظت ظذ افبحور افشعرية ووحدِة افبقت، وادعجم افشعري افؼديم، واحتذاء ظؿودية  .2

 افؼصقدة افؼديؿة.

 تعّددِت ادوضوظات ذم افؼصقدة افواحدة. .3

 بعض صعرائفا ماَل إػ افتجديد.  .4

 

 
 

 انتهت احملاضرة
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 أحمد شوقي محمود سامي البارودي

 معروف الّرصافي الشعر بين البارودي وشوقي
 

ؿوِّ بِه، وُهم:  افشعِر افعريب ورؾِعِه وافسُّ
ِ
 شـؼُف ظـد صعراء ـان هلم دوٌر يف إحقاء

 م:4091محمود سامي البارودي  – أّواًل

  َقت  افساِث افعريب، أو ـام ُشؿِّ
ِ
فعّل افبارودي صاظُر افؽالشقؽقِة افعربّقة، وصاحُب حرـِة إحقاء

 افشعِر بل ـان صدى فعِِصِه، إِذ 
ِ
)حرـة افبعث(، وـان رائَدها بحّق، إذ مل يؼتِِص دوُرُه ظذ إحقاء

وهذِه افتجربُة احلقاتّقة جؾِفا، وُكِػَي بسببفا شبعة ظؼ ظامًا، اصسَك بافثورة افُعرابّقة وكاضَل من أ

َل وآكػعاَل افوجداين افّصادق، وُبعدًا ظِن ادحاـاِة أفقة فؾـامذِج افعظقؿة افتي  أتاحت فه افتلمُّ

 اشتوظَبفا وكجَح يف افـسِج ظذ مـواهِلا.

 :يؼول افبارودي يف ِِمـِة مـػاه

غغغغغغغافتتتُ ُرغياّستتتي ٌغأبِيتتتيُفغُغُؽٍبتتتٍ غٓغ
غ 

َ تتتُ غ ـَ غادَىَ تتتشغِعتتت غصتتتيَ ىِ غ َٓ غِِبتتتَلغو
غ  

غافتتتُّْ َرغضََ ُىتتت ُغتؾتتتفغيؾيتتتٌ غَ تتت غُُسُّ
غ 

غؾي َى ِتتتُ غ ِِ ىغعتتتَلغ ٍَ غوٓغصتتتٌ ٌ غَ تتت
غ  

غزعُِتت غعتت وِعتت غظئَلِتتِ غعتتَلغٓؿيتتيُفغ
غ 

غُعُّغ ُهغظئتتتتُ غأِّني ٍُ غيتتتتيُفغب أتتتتٍ غأعتتتت
غ  

غغغغغغغيضغظتتتّعغبِتتتاتملغأؿتتتسْزغِزف تتتً غ  تتت
غ 

غأصتتتُيُفغؾيتتِ غؾتتاياغافا تتُ غوا تتٍُ غ
غ  

غغغغغغغؾهتت غِفؾتتَلظ غظتت غف ُتت غوظتت غوضُِتت 
غ 

غيْنتتتتٌ غُأفاُنغبِتتتت غطَتتتتًاغوأؽتتتتسُ غ
غ  

غأثٍ تتيفغاتتًٌاغؾَتتأغأظَتتتبغبِتتاغشتتََتيْفغ
غ 

غأ تتٌيغا تتاافِنغعُيتت غؾهتتاغع ىَ تتُ غ
غ  

غنْ  تتًَلغو تت غظَلفيتت ٌغغٓغُُي تتُ غافتتت ُ غ
غ 

غالَلعتتت غافُّشتتتُ غ ٍِ غبتتتخلـ ٌُ غوٓغُ شتتتي
غ  
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  ٍإبقاُت ذاُت إحساٍس ظال .  وشؿوٍّ يف افتعبِر افّذايت، وفؽّن اإلضاَر افعام هلا تؼؾقديٌّ

  ٍّيف ظِِص افبارودي تؼّدمِت افعؾوُم وافػـوُن، وطفرِت افصحاؾُة، ؾؽاَكِت افدظوُة إػ أدٍب إكساين

 وافدظوة إػ تعؾقِم ادرأة أيضًا.، ظام يتخّطى احلدودَ 

  دون شّن افعؼين، يف ضريؼٍة وتؽُؿن صاظرّيُة افبارودي يف ممارشتِه افؼراءة وكظِؿه افشعر، وهو

 حذا هبا حذَو اجلاهؾقغ وَمن تالُهم يف إفػاِظ وإشافقب.

 ( ـان ممتؾئًا ؾـّقًا 2:11 – 2993متّقَز صعرُه ؾؽاَن ظذ ؿسؿغ: يف أياِم ادِحـِة وآؽساب )م

ي( يف أشؾوهبم مابن افرو –افبحسي  –ؾحوِل افؼركغ افثافث وافرابع )أبو متام  رصقـًا، حاـى صعرَ 

 وصقاؽتِفم.

 م(.2:15 – 2:11يف آخِر ظفِده ؾؼد َخَػَت صعُره وَؾُسَ )أّما 

 

 :ُر ذفك يف أّكُه  ٓ بدَّ فـا من ِذـِر ظوامل صاظرّية افبارودي أّوًٓ، وكؽرِّ

  ـثرًا مـه.ؿرأ افشعَر، وحِػَظ 

 .ـان كاؿدًا يعرف جقِّد افشعر من رديئِه 

 .يؿتاُز صعُرُه بافؼّوة وجزافة افؾػظ، وؾخامة افـظم، ومتاكة افؼاؾقة، وصػاء افعبارة 

 أفػاُطه ؿّوية، تسّؾُع ظن أفػاِظ افبداوِة ووحشقَّتِفا. 

 افّرؾقعة.ذَج أشافقبه ظربّقة ؿوّية، متقـة، رصقـة افسبك، حاـى ؾقفا افـام 

 عراء افسابؼغ وأخقؾتفم، وبَغ ما أثارْتُه بغ توفقداتِه افعجقبة يف معاين افشُّ  تهدارت أخقؾ

 أحاشقسه ادِصّية اخلاّصة وهي بغ موّفدة وخمسظة.

  عراء افُؼدامى، من ؾخٍر ووصٍف وؽزٍل ومدح وهجاء أؽراضه: شاَر افبارودي يف ضريؼة افشُّ

 ة.ورثاء، وفه صعٌر يف افسقاش
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  :غافتَليوفي"ويؼول ظـه خؾقل مطران ٍَ  اغبئمَىِِ غصَُلظٌ غٓغُ  َلُ غب ٌ ٍأغأوغحٌ ثغععغغإّنغص 

 ."ابى َلٍيغؿَي غوإح َلٍ غؾّيَلض

 ـاِماًل ظن صعِر افبارودي، ويف رأيه تعود  ؾصالً يف ـتابِِه )افثابت وادتحّول(  وؿد أؾرَد أدوكقس

  تسؿقة افبارودي صاظر افـفضة إػ أشباب، ويؿؽن إمجاهلا بأيت:

ي )ظُِص آكحطاط(. .أ  تؼويؿه بافؼقاس إػ ما ُشؿِّ

افتخؾُّص مَن آشتعامِر افعثامين افثؼايف ) –تؼويؿه بافؼقاس إػ حرـِة افـفوض افسقاد  .ب

 افغرب.وآكػتاِح ظذ ثؼاؾة 

 ائّقًا.قحػ آرتباط بافؼديِم ارتباضًا إتؼويؿه بافؼقاس إ .ت

اه افعثامين. .ث وِح افعربّقة مؼابل آِّتِّ  تؼويؿه بافؼقاس إػ افرُّ

 :ورّد أدوكقس ذفك إػ اظتباراٍت أوجزها يف أيت 

بافّذاِت من جفة آظتبار افؼومي يف ادـاِخ افعثاميّن، وجود صعر ظريب ؿديم شبقل إػ آظتداِد  .2

 اث وتػّوؿه من جفٍة ثاكقة، وهو ُيضاهي أدَب افغرِب.واشتؿرار افس

 اظتبار افػصاحِة ـخاصّقة ظربّقة، واشتعادهتا بشؽؾِفا افؽالشقؽي. .3

 ادحاـاة، ؾفو ُيَعدُّ كؿوذجًا ؿوّيًا حياـي خصائَص افشعِر افعريب افؼديم. .4

يف رأِت افـظرُة افتؼؾقدّية أّن صعَر افبارودي باظٌث فؾؼديم، وظودٌة إػ افثؼِة  اإلحقاء وافبعث: .5

  افؾغة افعربقة، وفُه دوٌر يف افتوظقة افوضـّقة.

 م(:4091 – 4181أحمد شوقي ) –ثانيًا 

  ُوفِد يف افؼاهرة وكشل ؾقفا، ختّرَج مَن احلؼوِق وذهب إػ ؾركسا، توّػ رئاشَة اإلؾركجي يف ادعقة

َم فواَءه خلديوّية، بعد احلرب افؽزى ُكِػي إػ برصؾوكة وظاد إػ مَِص بعدها، ُبويَع بنمارة افشعِر وُشؾِّ ا

م، وؿاَل حاؾظ إبراهقم ؿصقدته ادشفورة افتي ؿاهلا يف حصوِل صوؿيٍّ ظذ فؼِب أمِر 2:38يف 

عراء:  افشُّ
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غغغغغغغأعتتتُرغاف تتتااُغؿتتتٌغأ ْيتتتيُفغُعتَل  تتتَلًغ
غ 

غؼِقغؿتٌغبَل  تيفغعِ ت تو خِليغوؾتافغافت
غ  

 وتوّّف بعدها.

 :ـان صوؿيٌّ صبورًا يؽرُه ادآد، ؿال وهو مـػيٌّ ظن وضـِه 

غظُتتت  ٌِ غغغغغغغوضُِتتت وغفتتتاغُصتتتلَيُفغبَلُلَتتت
غ 

غن تتتت ٌِ غِسغتنتتتتَلزظْىُِ غإفيتتتت غُغاُلَتتتت
غ  

 

عراء ادعاِِصين فؾحرـة افؽالشقؽّقة ومَن افذين ؾفؿوا افٌفي غاألّول .2 : فعّل صوؿي من أبرز افشُّ

افساَث بوصِػه ارتباضًا بروِح إّمة، ؾؽان صوُته صوَت صعٍب وظٍِص ورشافة شامقة، من ؿصائده 

 –قذ آكؼالب افعثامين...(، ومن مرسحّقاتِه )جمـون ف –ظذ شػِح إهرام  –ذـرى ادوفد  –)اهلؿزية 

 مِصع ـؾقوباترا(.

احلآت افروحّقة افتعبرّية(، وـاكت فديِه افؼدرة ظذ ِّتاوِز اداّدة افتارخيّقة إػ ما هو أؽـى، أي )

ومثاُل ذفك: يف ؿصقدة )ذـرى ادوفد( كرى ؾقفا روح افساِث، ومتثَُّل صوؿي حلضارة أّمة حّقة، 

 ، يؼول )افشوؿقات(: (فـحن)ا ويـصفر صوته بادجؿوع

غ نيَلغؾتتتتتت ِّني ٌُّ غبَلفتتتتتت غغغغغغغؾَمتتتتتت غ لتتتتتتسُّ
غ 

غفتِ تتتتتيُفغِِبتتتتتَلغؾببَيتتتتتيُفغاف ييَلبتتتتتَل
غ  

غجَُْيتتتتتيُفغبٍوِّستتتتتهَلغويفًاغوصتتتتتاـَلًغ
غ 

غغب بِشتتتتهَلغصتتتتهًٌاغوصتتتتَلبَلغَوُيؿتتتتيُفغ
غ  

ََتتتتأغأَيغؽتتتتَرغُح تتتتِأغا ِغُح تتتتاًغ غؾ
غ 

غوملْغأَيغفوَنغبتتتتتتتتتتَلِ غا ِغبَلبتتتتتتتتتتَل
غ  

غغِعتتتتت َغوٓغظّظْمتتتتتيُفغ ّٓ غغغغغغغاألصتتتتتيَلِاغإ
غ 

تَلبتتتتتَل َُّ غصتتتتتُيَعغاف َتتتتتِأغواألفَ غاف
غ  

ٍ غ غوْجتتتتتتتَ غُحتتتتتتت ّٓ ْعتتتتتتتيُفغإ  ٍ غغغغغغغوٓغـ
غ 

غؿاَعتتتتتُ غادِتتتتتََُ غافٍؽَلبتتتتتَل ٌُ َيتتتتت غُ  
غ  

ر ؿصقدته بدؾعة روحّقة تعبرّية.  وهـا حياؾُظ صوؿي ظذ اإلضاِر افؼديِم، وفؽـّه ُيصدِّ
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ظـِص ادوشقؼا واإليؼاع افشعري، ؾفو ِره أبرِز مصادر اإلبداِع طفورًا يف صع: من افٌفي غاف َلِّن .3

 ادوشقؼا / افـََّػس(، )اإلكسان / احلقاة(.جيؿُع بغ )اإليؼاع / اددفول(، )

ومثال ذفك ؿوفه يف ؿصقدته )أثر افبال ظذ افباِل(، إذ كجُد ؾقفا ضاؿًة إحيائّقة موشقؼّقة، وصَف ؾقفا 

 مشفدًا راؿصًا بؼِِص ظابدين:

غـبَشتتتتتتتتهَلغاَ َتتتتتتتتتُ غ غغغغغغغَحتتتتتتتتا 
غ 

تتتتتتتتتٌ غي تتتتتتتتتُ غ غؾِهتتتتتتتتت غؾ  
غ  

غُفَييٍغ ٍُ غأوغفواِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
غ 

غَفَتتتتتتتتتتتُ غغَعتتتتتتتتتتَلٌِ غِِبتتتتتتتتتتَل
غ  

غأوغَؾتتتتتتتتُأغا تيتتتتتتتتِ غَجتتتتتتتتَفغ
غ 

تتتتتتتتتَُُ غ غَظتتتتتتتتت غُلَلنِتتتتتتتتتِ غافش 
غ  

غغغغغغغأوغصتتتتتتتتتتتتتت يُ غَوْجُىِتتتتتتتتتتتتتت ِغ
غ 

غبِتتتتتتتتتِ غَفِ تتتتتتتتتُ غ َِ غحتتتتتتتتتَغغ
غ  

 يف افؼصقدة ِّتسقٌد فؾحرـِة ورصاؿتِفا، ؾافؾغُة تؽشُف ظن إيؼاع افؾقؾة افّراؿصة.

 :ؿوفه يف ؿصقدته )مرؿص( كرى وزكًا ِمدثاً ومن 

غغغغغغغعتتتتتتتتتتتتتتَلَلغواحىَئتتتتتتتتتتتتتتْ غ
غ 

غواف ظتتتتتتتتتتتتتتشغافلَ تتتتتتتتتتتتتتْ غ
غ  

ي ٍِ غفيتتتتتتتتتتتتتتتيَفغ تتتتتتتتتتتتتتتَلِج
غ 

غَؼُحغافّ تتتتتتتتتتتتتتَتْ غت تتتتتتتتتتتتتت
غ  

غَظَىُتتتتتتتتتتتتتتتتتت غيّستتتتتتتتتتتتتتتتتَل
غ 

غفيَىتتتتتتتتتتتتتتتتتُ غَظَىتتتتتتتتتتتتتتتتتْ غ
غ  

، ومن ذفك ؿوفه حغ وؾاة افٌفي غاف َلفث .4 : ظاضػته هادئة مرـزة، خاضعٌة فسؾطان افعؼل وافػنِّ

 شعد زؽؾول:

غغغغغغغافّشتتتمَرغوعتتتَلفااغب تتتَُل َلصتتتّيُ ااغ
غ 

غؼُقغظَيهتتتَلغؾت َل تتتَلتوانَُُتتتشغافتتت
غ  

ََتتتتتيْفغ ـتتتتتِ غدّتتتتتَلغأَؾ ٍّ غفيَىُِتتتتت غُغاف
غ 

غ اَصتتتتٌعوغّ تتتتيفوغؾُتتتتَلفىوغؾ َُل تتتتَل
غ  

ر فه مغرَب افشؿِس  فديه ؿدرٌة ظذ ضبِط افعاضػة وآكػعال، ؾقوصع كبيُّ اهلل اشتعان بافّربِّ أن يمخِّ

 .صوؿّقًا ـان يف موؿف ُيوَصعؾاشتجاَب فُه ربُّه، ؾؾقَت 

 : اخلروج إػ اإلضاِر اإلكساين افعام، ذي افؼقِم اإلكساكّقة ادجّردة افتي حتؿُل احلؽؿَة.افٌفي غافٍابع .5
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 مثال: من أبقاتِه افتي تسُر مرسى إمثال:

غغغغغغغوعتتتتتَلغنيتتتتتُ غادأَلفِتتتتت غبتتتتتَلفّىمُي 
غ 

نيَلغؽفبتتتتتَل ٌُّ غوف تتتتت غُ  َختتتتتخُلغافتتتتت
غ  

غؿتتتاٍمغعُتتتَلٌلغغََصغظتتتذتوعتتتَلغاشىْ تتت
غ 

َلبتتتتتَل ـَ غإياغاإلؿتتتتتٌاُمغـتتتتتَلنغ تتتتتأغي
غ  

 الشعر بين البارودي وشوقي:

  عوا يف اضَّؾع افشعراُء بعد افبارودي ظذ أداِب افغربّقة، واكتؼَل افشعُر من ضوٍر إػ ضور، ؾتوشَّ

وافتؿثقّع، افػـوِن إدبّقة )إجـاس(، ؾـَظُؿوا افشعَر افؼصيّص، أؽراِض افشعِر، وأدخؾوا إفقه بعَض 

وكظؿوه يف افسقاشِة وآجتامع وافػؾسػة، ووصِف مشاهِد احلضارة، وتلكَُّؼوا يف افؼصقدة، وحرُصوا 

 ظذ وحدهِتا، وواءُموا بَغ افشعوِر وافشعِر.

 .ِّتديُد افبارودي ـان بعودتِه إػ افشعِر افعريب افبعقد ذي افؼرحيِة افّرؾقعة 

  افشعِر افعريب بافشعر إجـبي، ـام ُيػَفُم من افتجديد، وفؽـّفام ِّتديُد حاؾظ وصوؿي ـان بتطعقِم

 بؼقا مؼؾَِّدين افؼديم.

 .)ُيغايل صوِؿي يف اشتعامفِه افؾغة افعربّقة )افبعث من وشائل افتجديد 

 .افؼّصة افشعرّية 

 :معروف الّرصافي –ثالثًا 

  ُمدرشتغ:إػ افؽالشقؽّقة يف ظِِص افشاظِر معروف افرصايف اكؼسؿِت اددرشة  

 : وؿِد احتذى ؾقفا افشعراُء حذَو افؼصقدة افؼديؿة ؾؼّؾدوها.ادحاؾِظة

دة ظؾقه وؾقه، وكظُؿوا افؼّصة افشعرّية وافّتارخيّقة،  صعراؤها يف أؽراِض افشعِر وزاُدوا : كّوعَ ادجدِّ

 وافّرواية افتؿثقؾّقة، وحاؾظوا ظذ إشافقب افؼديؿة.

  م.2:19افعراق وـاكت بداية افـفضِة يف 
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  َّر بشعراء افسك، أّما صاظُركا افرصايف، ؾتلّثَر بحرـِة افتجديد يف اددرشة افؽالشقؽّقة اجلديدة، وتلث

اد وافسؿِّي افعثامين، وباحلرـاِت افتحررّية افتي ؿامت  ر افعثامكّقة افتي ؿاَدها حزُب آحتِّ وبحرـة افتحرُّ

 افعؾِم وادعرؾة.يف افعامل افعريب، وبأراء اجلديدة يف 

  َب  ؾفو: (صاظُر افعراق إـز)حصَل افّرصايف ظذ مـزفٍة وصلٍن ـبرين، إذ ُفؼِّ

 صاظر افعراِق يف افصدارِة من صعراء جقؾِه. .2

 ُيَعدُّ من حامع فواء افتجديد يف افشعِر. .3

رّية وافثورّية وبآرائه يف افعدافة، وحترير ادرأة، وظداوتِه فالشتعامر.يتؿّقُز بلؾؽاِره  .4  افتحرُّ

رين افعرب، ؾفو صاحُب مدرشٍة ممتازٍة بطابعفا، وفُه  صديٌق فعدٍد ـبٍر من افشعراء .5 وادػؽِّ

رة.  تالمقذه يف افعاملِ افعريب وهم من ذوي افطؾقعِة ادتحرِّ

 ّدد، ـام حيؿل أفواكًا من افواؿعّقة.يؿثِّل صعُره افتقار افؽالشقؽي ادج .6

 

 ك ظذ افّرؽم من افصقاؽة افشعرّية يف صعِره تّتِسم بافتؼؾقد، وتشؿُل إشؾوَب وإخقؾة، ـذف

ثورتِه ظذ ؿقود افشعر ؾنّكه افتزَم هبا، وشبُؽه جيري جمرى افشعر افؼديم، أي )اشتعامفه فؾؼافب 

 افؼديم(.

 :وفذفك ؾنّن افصورة افشعرّية مّرت فديِه بؿرحؾتغ

: ضّوَر افتؼؾقَد، ؾؽاكت صوُره صعرّية ؿديؿة حيتذي ؾقفا صوَر افشعراء افؼدامى، ومثاٌل ظن األوػ

 أشؾوبِه افؼديم افّسفل أشؾوب افبحسي )يف ؿصقدته ذـرى فبـان( ؿوفه:

زسغكتتتتيرغـ أتتتتٍِ غافُّشتتتتاان ٍَ غغغغغغغبتتتت
غ 

غ ي تتتتَلاغُةئَتتتت غؽاتتتتاَنغافتتتتتَلِنغ
غ  
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: مرحؾة افتجديد يف افصورِة افشعرّية، ويؿتاُز أشؾوُبه بآشتؼالل افػـّي وافسفوفة وافوضوح اف َلني 

م، يؼول يف ؿصقدة 2:34أشؾوبِه ادصؼول بعد رجوظه إػ بغداد يف افعام وؿّؾِة اإلؽراب، ومثاٌل ظن 

 )إػ أبـاء افوضن(:

غُغحيَل ِتتتتتتتَنغشتتتتتتتَرغَنَلبِتتتتتتت  غغغغغغغِِسْ
غ 

غافزعتتتتتتتتتتتتَلنغوٓغُ َلبِتتتتتتتتتتتت غَومُلِغ
غ  

َْتتتتتتتتتتتتيَفغبمتتتتتتتتتتتتاضِ ٍغ ََ غغغغغغغوإَياغَح
غ 

َّتتتتتتتَنغُغِ  تتتتتتتَلبِ  غؾَلج تتتتتتْ غيف
غ  

 

 :تسُر ؿصقدُة افّرصايف ظذ افـّؿِط ادوروث يف افبـاء افػـّي ؾفي 

o  ظؿودّيٌة حتوي وزكًا وؿاؾقة، وروُح افؼصقدة افؼديؿة هتقؿُن ظؾقفا، وصعُره أـثره كظؿه من

 افبحور افطويؾة.

o  افقتقم يف  –بغداد  –افتزَم افّرصايف يف ؿصقدته افوحدة ادوضوظّقة، مثل ؿصائد )أّم افقتقم

 افعقد(. 

o  ختتؾف معاين ؿصقدته باختالِف حقاتِه بغ مرحؾتي افتؼؾقد وإصافة يف صعِره، ومن مثال

 ذفك ؿوفه يف ِماـاة معاين وأفػاظ افشعراء افؼدماء:

غغغغغغغاأليضغفَ َتتتِ غؿتتتتايـتتتّ غوجتتتِ غ
غ 

تتٌويِغ تتِاغافتتاعَاغظتتذغ َتتَنغافاُّ غخ ي
غ  

 وهو من ؿوِل ادعري:

غأف تتتتأَغ تتتتِاغافتتتتاعَاغعتتتتَلغأطتتتت ُّ غغغغغغغخ ي
غ 

غعتتتتت غ تتتتتخلِهغاألج تتتتتَلفِغ ّٓ غاأليِضغإ
غ  

عراء افذين يرجحون ادعـى ظذ افؾػِظ.   ؾفو من افشُّ

 

 كجُد يف صعِره موضوظاٍت ؿديؿة وموضوظاٍت جديدة.

 :وكبدأ أّوًٓ مَن ادحتوى افؼديم ويشؿل
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 افوصف: مثل تصوير ادشاهد وإبـقة واحلآِت افـػسّقة. .2

ويشؿل وصَف افسجِن، وأحوال افقتامى وافتعؾقَم يف بغداد، ودظوته إػ افشعر آجتامظي،  .3

 اؾتتاِح اددارس وحترير ادرأة.

 افشعر افتارخيي وافسقاد. .4

 صعُر افغزل فديه ؿؾقٌل، وأّما ؿصقدُة )إػ مجقع افغواين( ؾفي ظادية. .5

 فديه صعٌر ـثٌر يف افطبقعِة ويّتِسم بإصافِة وافشاظرّية. .6

 ؾة وهي وفقدة ادـاشبة، وفه ؾخٌر بـػِسه وصعره وأدبِه، وفه رثاء.مدائُحه ؿؾق .7

 خَؾَق افرصايف أدبًا ثورّيًا ومحاشّقًا وضـّقًا يف افعراق. .8

 :أّما ادحتوى اجلديُد ؾؽان

مثاًل جّدَد يف موضوظاِت ؿصائده )ؿصقدة إيؼاظ افرؿود(، إذ هتّؽَم ؾقفا بافسؾطاِن ظبد احلؿقد  .2

 .وـاكت خطرَة ادحتوى

وضَع ؿاظدَة آفتزاِم احلديث يف إدب، وجعَل مَن إدِب رشافًة كبقؾًة شامقة، وحّتَم ظذ  .3

 إديِب أن يَضَع كػسه يف خدمة ادجتؿع، يؼول:

غؾَتتتيَرغَ ٌَ ُسغاف اتتتي ٌْ غغغغغغغإياغأَنتتتَلغؿّاتتت
غ 

غبتتتتِ غؽتتتتَرغ تيتتتتَلِنغا  ي تتتت غَع اتتتتٌغ
غ  

م  .4  وافعدافة آجتامظّقة واحلرّية وادساواة.وؿَف بجاكِب افشعِب، وبجاكِب افتؼدُّ

َز ِّتديدُ  .5 ـّ  يف: هوتر

 .افؼصة افشعرّية 

 .افشعر افػؾسػي وافعؾؿي 

 .د ظذ افظؾم  صعِر افثورِة وافتؿرُّ

 .افدظوة إػ حتريِر ادرأة 
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مثال ظن افؼصة افشعرية: )افػؼر وافسؼام(، ؾافرصايف أحدَث افؼّصة يف افشعِر، وفؽـّفا مل تِصل إػ 

 ادؾحؿِة. وتؾك افؼّصة بطؾفا ظامٌل اشؿه بشر، وأخته ؾاضؿة يؿوتان من اجلوع.

 

  يف ديواكِه باٌب ـامٌل من افشعِر أضؾَق ظؾقه افّرصايف اشَم افػؾسػّقات، وؿصائده )خواضر صاظر– 

بغ افروح واجلسد(، وتتسُم  –حقاة افورى  –حؼقؼتي افسؾبقة  –فو  –ما وراء افؼز  –وجه ابن آدم 

ُز ضابع افػؾسػة يف  ـّ هذِه افؼصائد بــ: )افـظرات افعؿقؼة، واحلؽم افعافقة، وافروح افواظقة(، ويس

َل افطبقعَة وتلّثَر بليب اف ُن صعَره إمثال افؽالم ظذ افـػِس وما وراء احلقاة، ـام تلمَّ عالء ادعّري، ُيضؿِّ

 واحلؽم وافتؾؿقح إػ ؿضايا افػؾسػة واحِلجِج ادـطؼّقة.

  ضّؿن افرصايف بعَض صعِره إصارات إػ افعؾوِم آجتامظّقة وافعِصّية وآخساظات احلديثة

إرض( وهو باب افؽوكقات،  –كحن ظذ مـطاد  –هناية افال وظؾم افػؾك، مثل ؿصائده )ِّتاه

 وشقطَر ظذ صعره افػؽر.

 ذفك يؿؽــا افؼول: إّن ضريؼة افرصايف افػـّقة يف تـاوِل موضوظاته تتِسم بــ:بو 

ادايض فديه ثابت وزائل: افثابت هو افؾغة وإدب، وحاؾَظ ظذ ؿواظد ادوروث افشعري افعريب  .أ

دة بوصِػفا وثقؼًة من حقث تآفف إجزاء وترابطفا يف . وادوروث هـا افؼصقاجلامفّقة وظؿودّية افشعر

 كسٍق تػعقع موّحد وؿاؾقة ُموّحدة.

ُر  .ب ادوؿف يف ـقػّقة مواجفة افعامل: موؿف يتلّمُل ظؼؾقًا، وحُيؾُِّل، ويؼوُم، ويستبِص، ويعتز، ثّم يؼرِّ

 و تعؾقاًم.حؽؿًة أ

عر فديه طاهرًة اجتامظّقًة أـثَر من ـوكِه طا .ت  هرًة ؾـّقة.يبدو افشِّ

يستعؿُل افّرصايف افؾغة بوصػفا أداًة يـؼُل هبا ؾؽرة ؾتصبح افؾغة ؿائؿة بذاهِتا وافػؽرة ؿائؿة  .ث

 بذاهتا، وكواُة افتعبر ظـده افػؽرُة ٓ افصورة.
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 :موؿف افرصايف من افشعر

 رؾَض أشافقَب إؿدمغ اكسجامًا مع افدظوِة إػ افعؾِم وادعاِصة. .2

 افواؿعّقة )افصدق افػـّي(.تبقاُن احلؼقؼة  .3

 افوضوح وظدم افتعؼقد ويتضّؿُن ابتؽارًا. .4

 مطابؼة افؾػظ ادعـى من دوِن حشو، )موضوع حديث / ظبارة حديثة(. .5

غغغغغغؾأَلَبَ تتتت بتتتتَلد ُشغغضَلبْ تتتتيُفغف ظتتتت 
غ 

غخَتتّاًاغعتتَ غا شتتِاغ َتتااًاغعتتَ غاف تتز
غ  

 قؾه(.ادـثور من دون تػض)يستحسن افشعر أن يؽوَن افشعُر ؿريبًا مَن افـثِر  .6

 ؿّدَم مثآً ظذ دراشِة )افعالؿة بغ افساث وادعاِصة(. .7

 يممُن بتػؽقِك ادجتؿِع ومن ثم افـفوض. .8

 ٓ يـظُر إػ افؼاضرِة بعِغ ادايض بل ـلحداث ظؾؿّقة مػاجئة .9

 

 

 

 
 

 

 معًا.. نرتقي إلى أعلى درجات التفوق والنجاح

 انتهت احملاضرة
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 الىظرٌّة األدبٍّة الروماوسٍّة فً الغرب وأعالمها مصطلح الروماوسٍّة

 الرُّوماوسٍّة فً الشعر العربً الحدٌث: المضمىن الشعري الروماوسًالعىاصر الرئٍسة فً 

 سٍر الروماوسٍة فً الشعر العربً الحدٌث ظروف وشأتها
 

 الشُّعراء الروماوسٍىن العرب
ِسمات الروماوسٍة العربٍة على المستىٌٍه الفكري 

 والفىً
 

  أدبّقة ذم افشعِر افعريب احلديث صعرّيتفا َبعَد أن أرَشِت افؽالشقؽّقُة دظاِئَؿفا بوصػفا كظرّيًة

 افؼديم. افعريب ادحاـاة، وادحاؾظة ظذ افساث افشعرّي 

  طفرت إػ افوجوِد افروماكسّقُة بوصػفا أيضًا حرـًة وكظرّيًة أدبّقة، وبرزْت مالحمُفا ذم افشعِر

ؿواظد افؽالشقؽّقة افّصاِرمة،  افعريب احلديث ذم ادّدِة بغ احلربغ افعادّقَتغ، ؾؽاكت ردَّ ؾعٍل ظذ

ُم باشتؿرار، حّتى كرى تلثرات  راِت افعرِص احلديث ويتؼدَّ وهبذا ؾنّن افشعَر ـان ُيواـُب تطوُّ

 افروماكسّقة تتجّذ ؾقام طفَر بعدها من رمزّية وِِسيافّقة.

افثؼاؾَة افعربّقة مـُذ أوائِل افؼرِن  Romanticismَفـاّم دخَل ادصطؾُح إديبُّ )افروماكسّقة(  -

ف ادصطؾُح بـ  افعؼين ـان إصؽافّقًا ٓختالِف افظروِف افؾغوّية وافّثؼاؾة افعربّقة ظن ِشواها، ؾُعرِّ

 ـتّقة(، وُترِجم إػ ـؾؿتي )اإلبداظّقة وآبتداظّقة(.)افروماكسّقة وافرومـطقؼّقة وافرومـتقؽّقة وافروم

عرّية ُممّفػة من  Romanceؾؽؾؿُة روماكس  - قاؽِة افشِّ إشباكّقُة إصِل، تدلُّ ظذ كوٍع مَن افصِّ

 جمؿوظة أبقات ثامكّقة ادؼاضع... وهي ؽُر مؼّػاة.
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فؼرن افسابع ظؼ بؿعـى ؿّصٍة روماكس( ذم اويرِجُع أصُل ـؾؿة روماكسّقة إػ افؽؾؿة افػركسّقة ) -

 أو رواية شواٌء أـاكت حؼقؼّقة أم خقافّقة، أّما ذم إدِب اإلكجؾقزي ؾدخؾت بؿػفوِمفا اخلقايل.

 شاهد افطبقعة افوحشّقة.مُثّم ُأضؾِؼت ذم إدِب إداين ـؾؿة )روماكتش( ظذ  -

لِّ ما يتعّؾُق  - ـُ بافـزظِة إدبّقة افتي برزت ذم أواخر افؼرن وبذفَك ؽَدِت افروماكسّقة ِصػًة ُتطَؾُق ظذ 

، وـاكت ُتِزُز اخلقاَل اإلبداظّي وافتعبَر افّذايّت وافَوَفَع بافطبقعِة موضوظًا 81حّتى مـتصف افؼرن  81

 فألدِب ومعقارًا جلودتِه.

ـاظّقة اجلارؾة ذم أواخر افؼرن افتاشع ظؼ وأوائل افؼرن افعؼين، وـان افتغقُر  - حدثِت افثورُة افصِّ

 طاهرًا ذم آهتامِم بافطبؼاِت افشعبّقة، وحماوفِة إبرازها ذم افعؿِل واحلقاة.

مثافّقة، ؾؼد طفرْت ذم ؾركسا فدى )جان جاك روشو( طفوُر ؾؾسػاٍت جديدة، وأؾؽار روماكسّقة  -

ذم افتػؽر، إذ ـان يطؿئنُّ فؾطبقعِة، ؾفي ي ُيَعدُّ رائدًا فؾروماكسّقة بال مـازع بلشؾوبه افـُؿّتِسق ذاف

 ادؽاُن افذي خيؾو مَن افظؾِم وافؼواكغ اجلائرة وافتػاُوِت افّطبؼي.

افؼواظِد افؽالشقؽّقة ذم ادرسِح افشعري، وبؾغْت  طفرت ذم إكؽؾسا فدى صؽسبر افذي ثاَر ظذ -

ذم أصعاِر )توماس ؽراي و وفقم بؾقك(، وبؾغت أوَجفا ذم أصعار  81كضوجفا ذم افؼرن 

و )ـقتس( و)بايرون( و)صاموئقل ـوفردج صاحب كظرّية اخلقال  )ووردزورث( و)تشقع(

 افشعري(.

 ؽاَب تلثُر افروماكسّقة إداكّقة. -

 – 8271وماكسّقة من كظرّية افتعبِر، افتي تعود إػ افػقؾسوف إداين ظامكوئقل ـاكط )اكطؾؼِت افر -

ّٓ تعبرًا ظِن افصورة اخلافصة فؾعامل، وتراُه إدراـًا صعورّيًا، ومتؾُّؽًا 8181 م(، وترى أّن افػنَّ فقس إ

   ظاضػّقًا، وإبداظًا ٓ مـطؼّقًا ٓ ظؼالكّقًا.
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يّتِسُم افشعُر افروماكيس بخصائَص ذم ادضؿوِن وافشؽِل مقَّزْتُه من افشعِر افؽالشقؽي، ـام وردت  -

 افغربقغ ظذ افـحِو أيت:ذم اإلكتاِج إديب فدى رّوادها 

 .افوصف افعاصق جلامِل ادـاطر افطبقعّقة 

 .افعودة إػ ظصور افػروشّقة 

  بادايض ادجقد فؾوضن.افّتغـِّي 

 .احسام ـقان اإلكسان ذم حدِّ ذاتِه 

 .إضالق ؿوى افعؼِل افباضن بشطحاتِه ـؾِّفا 

 .ابتعدِت افروماكسّقة ظِن افـزظة إخالؿّقة 

  .(. وافػردّية تعـي احلرية )افذات / أكا افذاتقةمن أهمِّ ظـارصها وخصائصفا افّذاتّقة وافػردّية

 وافتػؽر.ة افتعبر ذم ضريؼ

 .تػضقل افعاضػة ظذ ادـطق، وادثايل ظذ افواؿعي 

  ارتقاد إماـن افغريبة افتي تثُر ذم اإلكسان أؽرَب اإلحساشاِت ـادؼابر واخلرائب ذم ضوء

 افؼؿر.

  تّتِسم بافغـائّقة افتي هي أهمُّ ظـرٍص روماكيس، وافغـائّقة ))كزظٌة ذم افشعِر بصػٍة ظاّمة، تدؾُع

ػ افتعبِر ظن اكػعآتِه بطريؼٍة أّخاذة تستؿقُل افـُّػوس.. وهي موشقؼا افشعر افتي افشاظَر إ

ورة افشعرّية افتي مُتثَُّل ذم اخلقاِل((. د ذم إدب، وافصُّ  تسدَّ

 .افروماكسّقُة ظِن احلؾم وافغؿوض وتستعؿُل افّرمَز افشعري ُ  ُتعزِّ

 رات واهلؾوشات وافـَّزوات، وافـػور مَن افواؿع، واهلروب إػ  افـُؿغآة ذم اخلقاِل وافّتصوُّ

 ظوامِلَ متخقؾة ـعاملِ اجلنِّ واخلراؾات وظرائس افشعِر.
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 وجلَِت افروماكسّقُة إػ داخل صعركا احلديث، ؾؽاكت ُمتلثِّرًة بافروماكسّقة افغربّقة. -

 أ . ظروف وشأتها:

تشاهبت طروُف كشلهتا مع أوربا، إذ برزت ظوامل شقاشّقة واجتامظّقة وؾؽرّية ذم افعامل افعريب ما  -

 م( ؽّرت من افؼقم وافـظرة إػ افوجود.8191 – 8181بغ احلربغ افعادقتغ )

عراُء ظذ شقادِة ادـطِق وافعؼِل ذم افػنِّ افؾَذين ـاكت تدظو إفقفام افؽالشقؽّقة اف - تي أظاؿت ثاَر افشُّ

 حرية افػرِد. أّما افروماكسّقة ؾاّّتَذِت افعاضػَة أشاَس افتجربة افػـّقة.

 حاوفِت افروماكسّقة حتطقَم افشؽل افتؼؾقدي فؾؼصقدة. -

 اّضؾَع افشعراُء افعرُب ظذ افروماكسّقة إوربّقة. -

ؾقد إػ م دوٌر ضؾقعي ذم تغقر مساِر افشعر افعريب احلديث من افتؼ8111ـان خلؾقل مطران  -

 اإلبداع افروماكيس.

ٍّة فً الشعر العربً الحدٌث، )الىقاط(:  ب . سٍر الروماوس

، يؿؽن إمجاهُلا بافـؼاط َتَتبُُّع شِر احلرـِة افروماكسّقة ذم افشعِر احلديث يدلُّ ظذ ظّدة اشتـتاجات -

 افعريب ادعارص ذم شورية(:أتقة ـام أورَدها جالل ؾاروق افؼيف ذم ـتابِه )افروماكتقؽّقة ذم افشعر 

  ،بل كجُد مالمح ؛ وجاءت رّدًا ظذ افؽالشقؽّقة.مل تؽن مدرشًة واضحَة ادعامل 

 .أبرز ما حّؼؼْته افروماكسّقة افعربّقة افتجديَد ذم ادضؿون، افتعبر ظن افشعور 

  افؼؾِق افـػيس(.وموضوظات افروماكسّقة تـّوظت ؾؽاكت حول )احلبِّ وافطبقعة 

  افؽالشقؽّقُة مفقؿـًة إػ جاكب افروماكسّقة افتي شقطرت ظؾقفا افغـائّقة.بؼَقِت 

 .مل يساؾق افشعُر افروماكيس بحرـٍة كؼدّية شوى كؼد مجاظة افديوان 

 .ٓت آجتامظّقة وافّثؼاؾّقة ذم ادجتؿعات افعربّقة  افتلثُّر بافتحوُّ
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  ادرصيغ ممثِّؾغ رئقسّقغ فؾشعر افعريب 
ِ
افروماكتقؽي، ثم افؾبـاكقغ وباؿي افشعراء بؼاء افشعراء

 افعرب. 

 

 جـ . الشُّعراء الروماوسٍىن العرب:

 

o  ه بشعِره فؾتعبِر احليِّ ظن وجداكه ودماربه بداية افروماكسّقة ـاكت مع خؾقل مطران، إِذ ادّمَ

 افّذاتقة.

o   :متّثل مطران بادثافقة افروماكسقة ـأيت 

 افتعبر احلزين. .أ

 افثورة ظذ ادجتؿع. .ب

 افؾجوء إػ افطبقعِة وتـاوهلا تـاوًٓ جديدًا، أي جعل ظـارصها حّقة )ؿصقدة ادساء افروماكسّقة(. .ت

ًا ظن رؽبته افؼوّية ذم آكطالق ـافّطائر:مثال  : ؿول خؾقل مطران ذم إحدى ؿصائده ُمعزِّ

ااااااا ُغنِّااااااا ُِ  ُ ُ   اااااا         َيااااااا لطَّ
  

 بِاااااااااال َنثاااااااااٍ  وٓ َن ِااااااااا  ِ 
   

اااااْ ٍو    اااااٍ  وَ اااااب   ٍَ  َماااااب ِش بِ
  

اااااا ِوَر ُ ناااااا ِ  ُغااااااّ     ٍَ  َك
   

َُ بٍااااااُ و بِااااااال َب ااااااانٍ   َ أناااااا
  

 وَمااااااا بٍاااااااُد ُ ُ اااااا  ُ  ااااااُ  
   

       ونحاااااااُب بااااااااغ  ِ  وُ  ااااااااي
  

 ن جااااُن بااااْب ب ااااِ  َمااااا ُن يااااُ  
   

       يااااااا    اااااا  لِبااااااْ  َك ا  ااااااَ  
  

 ُغبااااااالل اااااا  ولمااااااَ    اااااا  
   

 مااااب  اااااكيل ُغ اااا   ش    اااا 
  

  و سااااااااح  ُلاااااااا   ش  ااااااااال
   

o  َمطراُن جمؿوظًة من افؼصص افدرامي )افؼصة افشعرّية(، مثل )ؾتاة اجلبل إشود(. ؿّدم 

o .أهّم مظاهر افتجديد فدى مطران افوحدة افعضوّية ذم افؼصقدة، واشتؽثَر من ادؼّطعات 

o  .)اؿسكت كزظة مطران افروماكسّقُة بافؽالشقؽّقة )إشؾوب 
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م، ظبد افرمحن صؽري 8119ظبد افؼادر ادازين  م، إبراهقم8191وتضمُّ )ظّباس حمؿود افعّؼاد  -

 م.8191

 دظت مجاظُة افديوان إػ ظّدة كؼاٍط دمديدّية ذم افشعر: -

اِه افوجداين، وتصوير  .8  اخلطرات افـػسّقة.دظت إػ آدمِّ

ل افعؿقق ذم احلقاة. .7  دظت إػ افطبقعة من خالِل ظاضػة افشاظر وافتلمُّ

ِر من أِِس افؼاؾقِة افواحدة  .9 دظت إػ افوحدة افعضوّية فؾؼصقدة ؾتؽون ظؿاًل ؾـّقًا تاّمًا، وافتحرُّ

 وإفػاظ وافصور افتؼؾقدّية.

وا ـتاباهتم افـؼدّية من افـاؿد اإلكؽؾقزي ا .1 وهازفت  Coleridgeفروماكيس ـوفردج اشتؿدُّ

Hazlit  . 

ّية، وظجزوا ظِن افتغقر من ظوة إػ افطبقعة، وافتجربة افشعرحّؼؼوا بعَض ما دظوا إفقه مثل افد .9

اث روا ؿؾقاًل مَن افؼاؾقة.ظـارِص افشؽل ؾؼد طؾُّوا ُمتعؾِّؼغ بافسُّ  ، وحترَّ

يـشُده افروماكيس ذم ظاملٍ ؽر مـظور )افطبقعة، يؽُثر ذم صعرهم افسعُي وراء ادثِل إظذ افذي  .9

 افوجدان، افـػس(.

 مثل ؿول ظّباس حمؿود افعّؼاد خيؾُع ظذ افؾقل وافبحِر مشاظره افّذاتّقة ؾقؼول:

       وباااَ ى ُغبحاااَ  ملسااايُل ُ ااااَد  ااا ًُ 
  

 وكاااااأّن ُغّسااااابَد لبااااابُ  بحااااا ِ 
   

 ُمتااااّ  ُظ ااابٌُت مُلااا ُط باااااغنِّ ِ  لّنااا  
  

ه   اااااااَ   ااااااا ِ  مل َيُ ااااااا   مااااااا َّ
   

 وكهااااُ ُغ اااالم  اااٌ  ماااب ُغ ااا  
  

َُ ٓ باااا ى وكااااَ  ُ اااا     إذُ ُك اااا
   

       هاُه ااااا ُل  ِااااُ  ُغ  اااااَن   ااااجاي 
  

اااُ  ِ ااا  ياولبكااا  ن ااا ٍِ  ِِس وُلن
   

 معظم ظـارص افشؽِل تؼؾقدّية. .2
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 :مالمح ُغت    ب   مجاب  ُغ ي ُن

وافصقاؽة ادزخرؾة، وظّرَف ادازين افشعَر بلّكه ))خاضٌِر افتخؾُّص من صعر ادـاشبات إػ حدٍّ ما،  .8

 ٓ يزاُل جيقش بافصدِر حّتى جيَد خمرجًا وُيصقَب متـػسًا((.

ر افشعر من افتزاِم افؼاؾقة افواحدة مع افتخػُّف من رصامة افوزن افؼديم. .7  حترُّ

ظذ صعراء افديوان وأبوفو، ؾغؾبت ظؾقفم كزظُة افؼؾِق وإكِغ  طفور مالمح افروماكسّقة .9

م بؿحـفا.  وافشؽوى من احلقاة وافتزُّ

  افتػاظل مع افطبقعة تػاظاًل حّقًا )رمز احلافة افشعورّية( ؿصقدة ادساء دطران. .1

 

وافسقاشّقة وآؿتصادّية أّدت إػ هجرة بسبِب إحداِث افتي جَرت ظذ إصعدة آجتامظّقة  -

 إػ ادفجر، وـان ذفَك ذم فبـان ٓتِّصافِه باإلرشافّقات افتبشرّية.
ِ
عراء  ظدٍد مَن افشُّ

 :دظوة ادفجريغ ذم افشعر

طفرت فدهيم افـّزظُة افوجداكّقُة واشتبطان افـّػس، وآفتػات إػ افعواضِف اإلكساكّقة، ودمديد  .8

رُس رتابِة افؼاؾقة افواحدة، وادوشقؼا افّصاخبُة ذم صعر ادفجريغ إمريؽقغ من ظـارص افشؽل، وـ

 أبـاء افّشام )جزان خؾقل ُجزان(

ه ذم افطبقعِة:  يؼول جزان ذم )أؽـقة افؾقِل( مـدجمًا بؽقاكه وحسِّ

اااك ن ثااا ِ   اااكَب ُغ  اااُ  و          ُغسَّ
  

 ختَتبِاااااااااااااا  ُ  ااااااااااااااالمُ 
   

 ب ااااا نٌ و ااااا   ُغبااااا ُ  غ بااااا ِ  
  

 ب صاااااااااااااااُ  ُ ياااااااااااااااام
   

  ت اااااِش يااااا ُب ااااَ  ُ  ااااِ  ناااانو ُ 
  

ااااااااااااااااِ   ٍّ  ك ماااااااااااااااَ  ُغ 
   

       ٓ ختااااااِ  ياااااا  تااااااِ   ااااااغ ّج م
  

 بكاااااااااااااااتُ  ُ  باااااااااااااااا 
   

       ٓ ختاااااااِ    اااااا وُ  ُلااااااب   
  

 كهِ هااااااااااااااا ُ سااااااااااااااح  
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 هج اااُ  اااك ى وكااااَ ُت ختَت ااا 
  

 باااااااااب ب ااااااااا ِن ُ ااااااااا   
   

 يااااا وُ  وم  اااااُ  ُلاااااب  إْن ماااااّ  
  

 وُهَلااااااااااااااا ى ُيث  ااااااااااااااا 
   

        هااا  ماااث  باِ اااٌ  ك اااَ  يبااا ُ  
  

 باغااااااااااااااااي ُي ااااااااااااااا   ِ 
   

كشدان ادثل  –افثورة ظذ ادجتؿع  –طواهر ظاّمة مشسـة فدهيم: )آهتامم بافتجاِرب افّذاتّقة  .7

 اهلروب مَن افعامل افصـاظي إػ افطبقعة(. –متجقد ادوت  –إظذ 

 يّتسُم بـ ))افصدق، اخلر، اجلامل، احلرية، افعدل((.حاوفوا خؾَق ظاملٍ  .9

 
ِ
مثل ؿصقدة ادواـب جلزان )افعودة إػ افغاب رمز افعامل ادثايل(، ؾقفا تتجّذ افروماكسّقة ذم ضوء

 حواٍر ؾؾسػي، يؼول:

       غااااااا َغ   ُغ ابااااااااُِت ُ اااااااننٌ 
  

 ٓ وٓ   هاااااااااااااا ُهل ااااااااااااا م
   

 وإذُ هاااااااااااااايّل نساااااااااااااا  ٌ 
  

 ُغّساااااااا  ممل َ ِاااااااا  مَ ااااااااُ  
   

 ّٓ  غااااااا َغ  ااااااانُن ُغااااااا  ِغ إ
  

 ظاااااااااّ  وْهاااااااااٍ  ٓ يااااااااا وم
   

       وغ اااااااا ُم ُغاااااااا  ِغ بباااااااا و 
  

 مااااااااب ث اياهااااااااا ُغ َّجاااااااا م
   

       لبنِ اااااااا  ُغ ّاااااااااَي وغااااااااب  
  

  اغ  ااااااااا ي حاااااااا  ُ َِحااااااااب
   

 ولناااااااااُي ُغ ااااااااااي يب ااااااااا 
  

 بْ ااااااااَ  لن ي  اااااااا  ُغااااااااّنمب 
   

ُل احلرّية ادطؾؼَة وافّصػاَء  ؾافغاُب هـا ضبقعة مثافّقة، كؼّقة من احلزِن واهلؿوم وافسؿوم وإوهام، ُتشؽِّ

وافـاُي ؿد يؿثُِّل احلقاَة بؽؾّقتِفا، ذم رؤيِة ُجزان كظرٌة صوؾّقة، وافغاُب ؾقفا يتعاكُق اهلروَب مَن ادثايل، 

 افصـاظي إػ افغاب ادثايل.

 كسّقة فدى ُصعراء ادفجر ذم جزئّقاهتا.ّتتؾُِف افروما .1

 اإلحياء ذم افتعبِر افػـّي )مَن احليسِّ إػ اخلقال(، وافغـائّقة افّصاؾقة. .9

 افـّزظة افػؾسػّقة. .9
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ؾوزي  –مقخائقل كعقؿة(، افعصبة إكدفسقة )كدرة حّداد  –أظالم ادفجر: افرابطة افؼؾؿّقة )جزان  -

 معؾوف(.

 

 

اهات متؿّقزة. -  أـثر من ـوِِنا مدرشة ؾـّقة ذات ادمِّ
ِ
 ُتَعدُّ رابطًة فؾشعراء

 تزود صعراؤها بافثؼاؾِة افغربقة وافساث افعريب، ـام اختؾػت ضبقعتفم افشعرّية. -

د افـزظات، ؽؾبت ظؾقه افـزظُة  - يرأُشفا أمحد زـي أبو صادي افذي ـان ؽزيَر اإلكتاِج، ومتعدِّ

 ديواكه افشػق افباـي(.، افتلمُّالت افـػسّقة وافعؼؾّقة مثل افوجداكّقة )افعواضف

 ذم مرص )إبراهقم كاجي وحمؿود ضه(. -

ق افػؽري  - ل افصوذم، وافتعؿُّ دظت إػ افػطرة وافعاضػِة افصادؿة، وآكسجاِم بادوشقؼا، وافتلمُّ

  وافـػيس وافػؾسػي.

 من صعراء افروماكسّقة ذم افبالد افعربّقة: .9

 افذي اشتعؿَل افرمَز وؾقه ؿّوة اإلحياء، مثال )ؿصقدة افـرس(.ظؿر أبو ريشة  -

 ذم فبـان بشارة اخلوري وإفقاس أبو صبؽة. -

، وافعذاب افروماكيس ذم ضقاِع اهلوى )ؽـى فؾحب( : يتؿّقز بشارة اخلوري بافعاضػِة ادؾتفبةمثال

 وافشباب:

اااباُ  وُ ماااُ  ُ  ٍااا  ُ  ٍِّ        وُهَلااا ى وُغ
  

ُْ مج ُ هاااااااا   ضااااااا  يااااااا ّيااَب
   

 ُُ  كااااأِ   مل يُكااااْب ش َغااااٌ   أ  غاااا
  

 ُثااااا ِّ  ّن ُتهاااااا بااااا  َ اااااَ تّ ا
   

 افػركسقغ مثل )أؾاظي افػردوس(. -
ِ
عراء  إفقاس أبو صبؽة اشتعؿَل افّرمَز وتلّثَر بافشُّ

 أبو افؼاشم افشايّب من توكس، صاظر إمل وافعذاب وادوت. -
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ٍّة على المستىٌٍه الفكري والفىًِّ:د . ِسمات الروماوسٍة   العرب

 

 .شقطرة افّذاتّقة ظذ إظامِل افشعرّية، وآحتػاء بافـػِس اإلكساكّقة 

 .متجقد إمل، واحلّب حبٌّ معـوي ضاهر مثايل 

  اخلاّلقاخلقال افطبقعة مثاٌل ومصدُر. 

 .تبايُن افعواضف افذاتّقة بغ ؾرٍح وشوداوّية 

  .آهتامم بافوجدان اإلكساين 

 

 .صورهم خاّلؿة مبدظة، إحيائّقة 

  افؾػظي.فغة افروماكسقغ ملفوؾة، ظػوّية، بعقدة ظِن افتلكُّق 

  ِّاؽة واكسجامفا بادوشقؼا افّداخؾّقة.قرّؿة افص 

 .ل، وافتجربة اإلكساكّقة  مَن افرؤيِة إػ افرؤيا وافؽشف وافتلمُّ

 

 

 

 
 

 

 معًا.. نرتقي إلى أعلى درجات التفوق والنجاح

 انتهت احملاضرة
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 الحديث الرومانسيالصورة الشعرية في الشعر العربي  الصورة الشعرّية في الشعر العربي الحديث الكالسيكي

   ـَ إُشِس افػّعافِة يف صـاظِة افشعِر ظـد افعرِب افؼدامك، قإنَّ افص رَة افبقاكّقة يف افبالؽِة افعربّقة م

اِث افشعري افـؼدي تتؿثَُّؾ يف خصقصّقتغ: قرُة افػـّقة يف افس   ؾافص 

، وتشخقُصفا ظَز احلدِس : احلسّقة .1
ِ
ري يف تشؽقِؾف اخلقايل وشقؾٌة فالتِّصاِل ؾقفا متث ُؾ إصقاء افتصق 

ُدمها ظالؿُة افتخققِؾ. ل، حتدِّ  بَغ ادبِدع وادتؾؼِّ

، ويعقُد صقاؽتفا بام  :املجازّية .2 د هذه افصقر اددرـة باحلسِّ هل أشؾقٌب إحيائلٌّ ؽر مبارش حيدِّ

 يـبغل أن تؽقَن ظؾقف افصقرُة افتخققؾّقة.  

 .)مٌة ظذ إثارة افػؽِر  افشعقُر هق جماُل افشعِر، أي إّن )إثارَة اإلحساِس مؼدَّ

 ـَ افطبقعِة وافقجقد م ـ حقفِف، وهلا بذفؽ أّما افصقرة افتل شقـؼُؾفا افشاظُر يف صعِره ؾؿصدُرها م

 صبغٌة إكساكّقة ظاّمة، أي يستؿد  مـ خارِج كطاق ذاتِف.

فؼد ُظـل افؽالشقؽققن بدراشِة ادعرؾِة يف مجؾتِفا، وؾقفا تعّرضقا فؾصقرِة وظالؿتفا بافقء،  -

 وبافػؽِر مـ جفٍة ثاكقة.

، وهبذا خؾطقا بغ افقظل ادتعؾِّؼ بافصقرة، وافقظل بافقء، وهل  فالصورةُُ - فدهيؿ يشٌء ماديٌّ

ماّدّية ٕهنا كتاُج تلثِر إصقاء اخلارجّقة ظذ حقاشـا. ؾآكطباظات بؿثابِة ظالمات ُتثُر يف افـػِس 
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ـِ إؾؽار ٕهّنا مادّية، وظامل إؾؽار  ظـدهؿ متؿقٌِّز ـّؾ افتؿققز بعَض ادشاظر، وادشاظُر ؾرصٌة فتؽقي

 مـ ظامل اداّدة.

ـِ افػؽرِة، يتؿقَُّز يف جقهِره اخلقال - ُ ظ : هق ادعرؾُة )يف أدكك درجاِِتا( ظـ ضريِؼ افصقِر افتل تعزِّ

ـِ اإلدراِك. وظاملُ اخلقاِل فدى افؽالشقؽّقغ هق ظاملُ ادعاِرف افّزائػة افـاؿصة. أّما ظاملُ اإلدراِك ؾفق  ظ

ُد افشعقر، ترؿِّل يف صـِع افصقرِة واشتخالص افػؽرة. ؾعاملُ اخلقاِل آيل. حافُة  وافصقرُة اخلقافّقة ُتقفِّ

 وٓبّد هلا مـ أْن تسؿق ظـ مستقى احلقاس، وتعتؿُد ؿّقَة اإلدراِك إليضاِح افػؽرة.

ذه افطريؼة ويف هذِه افػؾسػة افعؼؾّقة يتضاد  ظاملُ اخلقال وافصقر مع ظامل احلؼقؼة وافعؼؾ، وهب -

 تـحِكُ ؿقؿُة افؾغة يف دٓفتفا ظذ إؾؽار ٓ ظذ افصقرة.

: جيُب أن يظؾَّ اخلقاُل حتَت وصايِة افعؼِؾ ّٕن اخلقاَل ؽريزٌة ظؿقاء ومشسـة بغ اإلكساِن إذاًُ -

 واحلققان. )ديؽارت وؽره(.

افتؼؾقدّية كؿطغ مـ تؼريِر ادعـك: )افـؿط احلريف اإلصاري(، و)افـؿط افصقري تستعؿُؾ افؼصقدُة  -

 افبالؽل(، وظالؿة افثاين بإّول هل ظالؿُة افتابِع بادتبقع.

ؾافشاظُر افؽالشقؽل )افتؼؾقدي( يعرُض افػؽرَة يف اخلطقة إوػ، ثَؿ ُيؾبسفا صقرًا مستؼّؾًة ظـفا  -

 يف اخلطقة افثاكقة.

ُض ادعـك يف كػِسف كثرًا، ثؿ يبـل وهذا معـا - ه: هق ما ُيسّؿك )افعؿؾقة اإلبداظّقة( إذ ـان افشاظُر ُيؿخِّ

ظؾقف افعؿؾ بلن ُيؾبِسف أفػاطًا أخرى، ويضَع فف افؼقايف ادقاؾؼة، وافقزَن افالئؼ، وافصقَر ادـاشبة، 

ـَ افعؿؾّقة اإلبداظّقة ا  فثـائّقة.ويظّؾ حيذف ويضقػ، ُيسؼط ويزيد حّتك يػرَغ م

 هذه افثـائّقة تتضّؿـ ثالَث حؼائؼ: -

 .حتؿؾ افؼصقدة أؾؽارًا ظّدة أو ؾؽرة واحدة يريد أن يقصَؾفا افشاظر 

 .يستعؿؾ افشاظر افصقَر بشؽٍؾ زائد ؽر مستؿرٍّ تبعًا فقطائػ بعقـِفا 
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 .)ـَ إؾؽار وافصقر رؽؿ اكػصاهلا )افعؿؾ إديب  تشؽؾ جمؿقظة م

 تؼقُم افصقرة افشعرّية يف افؼصقدة افعربّقة افؽالشقؽّقة بقطقػتغ أشاشّقتغ: -

 :الوظيفة األوىل .1
ـطؼل افذي ـاَن حيؽُؿ افشعر ترتبُط هذه افقطقػُة بقطقػِة افشاظر آجتامظّقة، وترتبُط بافػؽِر اد -

 اإلؿـاع بف. ف، وترتبُط بحاجِة اإلكسان إػ تسقيغ افػعؾ أوبؼقؿ

 وؿد حػؾ افشعر افعريب اإلحقائل بؿثؾ هذه افصقر:

 : يؼقل افبارودي:مثال

َُُُُُُُوثِؼييييتُنؽيييييثِنُاحليييي يِ  ُفيييينك ث
 ُ

َُشييييَػياَيُ،يييييٌؤ ُوالػييييماُ ُِو ييييا ُُ
  ُ

 صقرة مقضحة ومدّظؿة                            ؾؽرة تؼريبّقة                                                            

ُد ما يع: افزيادة افصقرّية أّوًٓ واإليضاح وافؼح ثاكقًا. - ـّ  وهـا يتل

 :الوظيفة الثانية .2
 ، وذفؽ فعّدة أمقٍر ؾقفا:ُظّدْت هذِه افقطقػة أهّؿ مـ إوػ وأـثر اشتعامًٓ  -

 .كظرية ادحاـاة وافصـعة وظالؿتفام بافشؽؾّقة وافتصؿقؿ واإلضار افصؾب 

  إشؾقب مـ أّكف حؾقة ومؼدرة فغقّية وإكشائّقة.مػفقم 

  ؼ.إكقكظرية اجلامل احلسّقة ادقضقظّقة وصؾتفا بادعـك افؼيػ وافؾػظ 

ترتبُط افصقرُة افشعرّية افؽؾّقة بافرشؿ، واإلحلاح ظذ ظـكي ادؽان وافزوز، واظتامدها ظذ  -

 افؾقن )افتدبقج(. ضبعًا هذا يف افشعر افعريب افؼديؿ.

مقن صقَرهؿ افػـّقة فذاِتا يف  - وحتت تلثِر هذه ادقروثات وادػاهقؿ، ـان افشعراُء اإلحقائّققن يؼدِّ

 كطاق افسعل وراء افتـؿقِؼ وافتزويؼ.
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ـَ ؿصائدومثالُذلك جتُد حتتفا بضعة أبقات تدخؾ يف  : مطافع افؼصائد ومتفقداِتا، ؾـرى أحقاكًا ظـاوي

 وراء افطبقعة واحلؽؿة. مقضقع افعـقان، بقـام تذهب جّؾفا

 وؿد ظّد افعسؽري يف ـتابف افصـاظتغ احلؽؿة رضبًا مـ هباء افؽالم. -

 : ؿقل ظع اجلارم يصُػ شػقـَة ادؾؽ وهل تتفادى ؾقق ادقاه:مثال

يييػُ ُنيييِدَُكيييثُيبيييُ وُاملـييي  ُُُُُُُيبيييُ وُالس 
 ُ

ُلؾقيييييياريِاُاحلييييييِاِنُ ُ ؾَثريِييييييد
  ُ

ُ ُ سيييِؤُ ُاميييِ  ٍُأوُكاحلقييياِةُُّييي سم
 ُ

ُأْفـَيييييْاُشيييييؽاَيُيدُفـيييييوَنُإ ييييياريِد
  ُ

ـَ افشؽقى.  ُهـا حؽؿٌة ومثؾ. متثقؾ إظطاء إمؾ يف شػقـة ادؾِؽ فؾقائس باحلقاة افعائدة جلسٍؿ مقٍت م

 وتؽقن يف افصقرة ادػردة، وافصقرة يف افـسؼ.

         الصورة المفردة: .1

 خاصّقتان:وهلا 

بنكتاجفا وهل احلسّقة افتل تؽقُن حماـاة حرؾّقة أحقاكًا،  : وهلا مالمُح تتِصُػ وتتعّؾُؼ الشؽؾّقةأ . 

 ظرضقة. افقاؿع. وهل يف افؽالشقؽّقة حرؾقةوأحقاكًا ُأخرى تـضقي حتت كظرّية اخلؾؼ افػـل مـ ظامل 

 : وصػ افبحر فدى صقؿل:مثال

ُُُُُُُّجٍةُ ـيييَ ُُأ،ييي ىيّجٌةُ ـيييَ ُُلييييُلييي
 ُ

1ُفقفيييياُالبقيييي ا ُُُكفضيييياٍسَُماَ ييييا
  ُ

افشاظُر يتحّدُث ظـ مقضقع ماّدي، وُيمثِر أن يتؽّؾؿ ظـ جتربتف مـ خالِل افصقر احلسّقة افتل ٓ 

يربطفا بـػِسف بؼدِر ما يربطفا باكطباظاتِف احلسّقة أكقة فألصقاء اخلارجّقة ادعؽقشة ظذ افذهـ، مـ 

 دون أن ُيغرِّ ؾقفا.

ُ اجلامفّقة افشؽؾّقة افتل تـتؿل إػ ؾؾسػة مجافّقة واضحة شاّرة فؾؼؾب، ُُمتعة ومبفجة  الثاينواملؾؿُح

 وجؾّقة، وٓ تعرف كظرّية افؼبِح اجلاميل.
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 : ؿقل افشاظر حمؿد مفدي اجلقاهري حغ ؿال يف شامّراء:مثال

َُُُُُُُنؾيييٌ ُُّسييياوىُاحُلسيييُلُفقيييِدُفَؾقُؾيييد
 ُ

ُكلصييييييقؾِدَكـفيييييياِرِهُو ييييييحاُ هُ
  ُ

ُ جبِيييتُنِ يييِوُصيييخوِره ُو بالِيييد
 ُ

ُ جبِيييييتُنؿـح راُِّيييييدُو يييييفولِد
  ُ

ُُُُُُُنجثلِيييييدُوالبييييي ُرُيؿؾيييييمُهُ يييييـا
 ُ

َ  ُو ييي ولد 2ُنجاللِيييدُر يييلُالييي م
  ُ

 وجتّؾت فدهيؿ مؼقفُة اجلامل يف إكثك أيضًا )اجلامل اداّدي(. -

 افعرضّقة أي آتِّؽاء ظذ افشؽِؾ مـ دون اجلقهر. واملؾؿُحُالثالُ ُ -

ـِ افتعبر ظـفا، ومـ ِشامِِتا )افتؼريرّية أي افؼح، الوصػّقةب .  : وصػ افتجربِة وآبتعاد ظ

ٓ حتؿؾ  ُمعّؿؿة ٓ تغقص يف إظامق، وـذفؽ وادبارشة وؾقفا تؽقن افصقرة حرؾّقة تسجقؾّقة

 خصقصّقة معقـة(.

 النسق:الصورة في  .2

 :وهلا ثالث خصائصافداخؾ(، ذفؽ ارتباضفا يف افسقاق )اخلارج بومعـك  -

 د ادقضقظات وظذ اليػؽمك : وهذا يعقُد ظذ افثـائّقة )افػؽرة / تدظؿفا افصقرة(، وظذ تعد 

افعاّمة  اكعدام افقحدة بلصؽاهِلا ادختؾػة. مثؾ زيادة افتزيغ وافتقضقح، آكػصال ظـ افصقر افثقؿة

 فؾؼصقدة إن ُوِجدت.

 اكتشار افصقر وظدم حصقل ظالؿة متداخؾة بقـفا ـل تمدِّي إحساشًا ـؾّقًا.

 ؿ افصقِر وتؽراُرها، مثاًل تؽرار افتشبقف، أو افسمال، أو أحرف آشتػفام، أو ؽر الرتاكؤ ـُ : ترا

 ذفؽ.

 مثؾ صقرة أيب اهلقل فدى صقؿل ؾؿّرًة يّتسؿ باجلزوت:اليـاقض : 

مييييياَلُ ييييي ُ اكِبقيييييككيييييي ُُُُُُُلّنُال ِّ
 ُ

ُبَشُيونيييييَ ُيييييي يَكُذكيييييوُسُالييييي
  ُ
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ُكلّكيييييَكُفقفييييياُليييييواُ ُالػضيييييا 
 ُ

ُأوَُ ييييييَ ناُنُالؼييييي ر ييييي ُا رِ ُ
  ُ

ُُُُُُُكلّكيييييَكُصييييياِيُىُرميييييٍ ُيييييي ى
 ُ

َُ،باَييييياُالغقييييوِسُ،ييييالِلُالّسييييط 
  ُ

 ومّرًة يّتِسؿ بافضعِػ وافشؾؾ بسبب جريان افدهر:

أ   ِ يييييباُهتييييي ُُُُُُُ  ييييي ًاُنييييي يِكُالص 
 ُ

ُحَُفـؼيييييَ ُ قـقيييييَكُفيييييقَثُكَؼييييي 
  ُ

مييييا  ِ ُحتييييّ ْبُأنيييياُا ييييوِلُ يييي اُال
 ُ

ُُنُحتيييييّ َبُفقيييييدُيّيييييي ُاحلَجييييي 
  ُ

ك ؾفق أؿؾ  حرـًة مـ احلجر ومجقده.  احلجُر حتّرَك وُأـَِؾ وتآـؾ وأبق اهلقل مل يتحرَّ

مصادر افصقرة افشعرّية افؽالشقؽّقة تؽاُد تؽقن كػسفا، وآختالف يؽؿـ فقَس يف افـقِع بِؾ  -

ـَ افؼديؿ  ـُ رّد أوجِف افتشابف إػ ادقروث افثؼايف، ؾؼد ـان افشعراُء يؼبسقن م افدرجة. ويؿؽ

ون مـف.   ويستؿد 

 ومـ أصؽاهلا: -

 افصقرة افتشبقفّقة:الشؽ ُالبالغت : 

 ؿقل افبارودي يف وصػ بعض مظاهر افطبقعة:مثال 

ُُُُُُُفيييالرتُسُمسيييٌكُوا ييي اوُلُفّضيييةٌُ
 ُ

ُوالؼْطييييييُ ُ ّرُوالبفييييييا ُكضييييييار
  ُ

 وافتشبقف فدهيؿ اثـقـل، أي مقضقظان يشسـان يف صػة واحدة وافشاظر يدرُك إدراـًا ذهـّقًا مبارشًا.

 الـوعُالـػيس : 

 افصقرإذا تتبعـا افشعَر افعريب افؽالشقؽل وجدكا  -
ِ
ة أـثر مـ افشعراَء يعتؿدون حاّشة افبِك يف بـاء

 اظتامِدهؿ ظذ بؼّقة احلقاس، وذفؽ فف أشباب ومظاهر.
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ـَ أّما إشباُب  اُه اجلاميل افكف ادقضقظل، واداّدي ـان يؿـُح افشؽَؾ أمهّقًة أـثر م : ؾؿـفا آجتِّ

كظرّية ادعرؾة هل آكطباُع احلّّس، ومـفا ادحتقى، ومـفا أيضًا أّن افؼاظدَة افتل ؿامت ظؾقفا 

 حماوٓت تؼريب افشعر مـ افرشؿ، واإلحلاح ظذ افعـك ادؽاين ؾقف. )تؼديؿ افـظر ظذ افػؽر(.

 :أّما ادظاهُر ؾعديدة وأمّهفا

 ـاكِت افذاُت تِؼُػ مـ مقضقظفا مقِؿػًا خارجّقًا يقَصُػ بافُبعِد وادبارشة. .1

 صقاَء أماَم أظقـفؿ ٓ داخؾفا.ـان افشعراُء يروَن إ .2

ـان افشعراُء يتـاوفقن ادقضقظات يف كطاِق صقِرهؿ ُمعتؿديـ ظذ ارتباضِفا بادؽان أـثر مـ  .3

 اظتامدهؿ ظذ ارتباضفا بافزمان.

 أبصار افشعراء كحَق رؤيِة ادقضقظاِت يف ذاِِتا، وفقس يف ظالؿاِِتا. .4

 ُد افصقرَة، وهل افدٓفُة اد َؾ افـػّس هق افذي ُيقفِّ  حسقشة ظذ افػؽرة.إّن افتلم 

َف افػالشػُة يف افؼرِن افثامـ ظؼ إػ آظتداد بافصقِر افتل تؽشػ ظـ خقاضِر افشاظر  - اجتِّ

اه افروماكّس أن يـفَض ويستؼرَّ  ومشاظِره ؛ ٕهّنا مظفُر اجلامل يف افتصقيِر افػـّل، وبذفؽ ِتّقل فالجتِّ

 افؽالشقؽّقة.ظذ أكؼاِض 

يرى أّن افػـّاَن خافؼ ٓ حُياـل افطبقعة، وفؽـّف حياـل ما جيري  " ي رو"ـان افػقؾسقف افػركّس  -

ؾ افطبقعَة. ـ  جيؿِّ  يف دخقؾِة كػِسف، وما خيؾُؼف ٓ وجقَد فف يف افطبقعِة، وافػ

 ظؿؾ افػـان يتقّؿػ ظذ اخلقال وافشعقر. -

 ادحاـاة داخؾّقة فؾعقاضػ وادشاظر. -
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، ا - وأخص  خصائِص افشعر مقشقؼاُه وصقُره، وٓ يتقّؾر هلا افؽامُل فشعر افغـائل هق افشعُر احلؼ 

ّٓ إذا صدرت ظـ ذاِت افشاظر، وافشعر افغـائل ٓ يعتؿُد ظذ احلدِث وافػعؾ، وفؽـ ظذ اخلقاِل  إ

 وافصقرِة.

ُد ؾافشاظُر ظـده خافؼ آخر يعتؿُد يف  "   ر"أّما افـاِؿد إداين  - خؾِؼف ظذ افصقِر، أي ٓ ُيؼؾِّ

 افطبقعة.

ؾرى أّن افشعر بام حيقي مـ صقر هق إصُؾ  "ف ي ريكُشؾقغ "أّما افـاِؿُد افروماكّس إداين  -

 احلل اخلافد فؾغة. )جتسقؿ ؿقى افطبقعة وتؼديسفا(.

 افروماكسقغ يف "كاكط"أّما  -
ِ
ُروا يف آراء بقاِن ؿقؿِة اخلقال،  افػقؾسقف إداين ؾفق أظظُؿ َمـ أثَّ

 ثالث مستقيات:  هواخلقال ظـد

ـَ ادرئّقات، ثّؿ اخلقال اجلاميل ؽر ادؼّقد  اخلقال ادقّفد، ثّؿ يليت اخلقال ادـتج يف خؾِؼ صقٍر مستؿّدة م

 بافؼقاكغ ّٕكف ؽُر مرتبٍط بعامل افتجربة احلسّقة.

ـِ اخلقال يف اظتامِده ظذ افتجارب افذاتّقة، وذفؽ  - افصقرة افشعرّية يف كظر افـؼِد احلديث تعبرًا ظ

ما ظّزَ ظـف ))آشتغراق افروماكّس يف افصقر اخلقافّقة ـام اكتفت إفقف افؼصقدة افعربّقة افروماكسّقة، 

اراٍت اكػعافّقة ختتزُن يف داِخؾفا وهذا ما جعَؾ افشاظَر افعريب يستعؿُؾ مػردات صقرتِف افشعرّية ـنص

دة تعؽُس ظاملَ افشاظر   افداخع بؽؾِّ ما ؾقف مـ ؿقى ذهـّقة أو صعقرّية((.جتارَب ومقاؿَػ متعدِّ

وبذفؽ تـاوفِت افـزظُة افروماكسّقة يف افشعر افعريب احلديث مقضقَع إخقؾِة وافصقر افتل  -

ـِ ادشاظِر  ـة افتجارَب افـػسّقة، ظز ؿـقاِت افكاع افداخع افذي ظّدِتا أمهّقة ظظؿك فؾتعبِر ظ ادتضؿِّ

 تعاين مـف افذاُت ادبدظة.
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، أّما افروماكسّقة ؾؼد كؼؾِت اخلقال مـ  - تعامَؾ افبالؽق قن افُؼدامك مع اخلقاِل يف إضاِر اإلدراِك احلّسِّ

 ِجُؿ مشاظَر هذه افّذات.ظادف اخلارجل إػ افذات ادبدظة مـ حقُث ـقكف يس

ة ظـ أؾؽاِر  - ظرَؾِت اددرشُة افروماكسّقة يف إدب افعريب احلديث بروَز افـزظِة افذاتّقة ادعزِّ

راِت افعامل افـػّس فؾشاظر.  وتصق 

 اشتعؿؾِت افصقرَة افشعرّية مـ حقُث ادستقى افذهـل وما ُيسبُِّبف مـ تداٍع كػّس. -

.) ُد ضبقعَتفا ثالثُة مالمح وهل )اإلشؼاط وآمتداد وافـؿق   حُتدِّ

ؾفق مـُح اخلارج ِصػَة افداخؾ، وؿقاُمف افقجدان وشبقؾف افقحقد إػ افزوز هق : أّما اإلشؼاط -

 افصقرة، إذ أصبَح افشعُر ُفغَة اجلاذبّقة أو افتػاظؾ بغ احلقاس وممثرات افطبقعة.

ض  - افطبقعَة ظـ داخؾف افـػّس ويرى ؾقفا رــًا هاِدئًا يشػل جراَح افروح، وهـا أصبَح افشاظر يعقِّ

 متتِزج افسقداوّية باحلزن وافعاضػة افقجداكّقة افباـقة.

ؾؿثاًل يـدمُج مطران بافطبقعة اكدماجًا شاّمه بعُض افّدارشغ باحلؾقل افشعري، يف ؿصقدة ادساء  -

 مثاًل:

ـِتُتكْسييييُاُيييييومتُزاريِييييالًُ ُُُُُُُوَكييييلك 
 ُ

َُف أيييييُاُ ُامليييي تِةُكقييييَ ُمسيييياريت
  ُ

ـَ افقجداِن افتصقيري. -  أصبحِت افطبقعُة رضبًا م

ا - بلكػسفؿ،  بعض مظاهر اإلشؼاط: افعام ؾقف ضبقعُة افـفار ادؼق، وضبقعُة افؾقِؾ افبفقؿ، ؾؼركقمُهَ

وضبقعة افػجر بداية تـػس احلقاة، وضبقعة افغروب هناية احلقاة، وذفؽ ـؾ ف مرتبٌط بافذاِت افشاظرة 

 ـؼقِل افشايّب:

ُ
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ُـِتُأكشو َةُالػجِ ُالّضحوبُْـُِّغَُ

اُالصّ اْح!ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُأُّيم

ُفَؾؼ ُ ّ َ ـتُصوُ ُالّظالم

ُُك َهُاحلقاةتُيًثُ ّؾؿـألَُ

ُأصيي اَ ُالـّواْحُ  إّنُقؾبِتُم  

ـذفَؽ كجُد افربقَع يرمُز إػ اكبثاِق احلقاة، وافصقػ يدل  ظذ اهلدوء افثؼقؾ، واخلريػ يؼسن  -

 باجلػاف، وافشتاَء يرتبُط بافعقاصِػ وافغققم افدــاء، ـؼقل أمحد زـل أيب صادي:     

َُُُُُُُمييياُنييياُلُ ييي اُالصيييقِ ُُّيييي ُأُ ـيييَ ه
 ُ

ُقؾيييُاُالعوا يييِ ُنييي ُُّـييياُمُ ـق يييا
  ُ

افؾقؾ وـؾ  ذفؽ مرتبٌط باحلافِة افـػسّقة، أي إشؼاضات احلافة افـػسّقة، إذ كرى أحقاكًا تعارضًا مثؾ: 

 يرمز فؾسؽقن واهلدوء وافراحة، وـذفؽ افشتاء يرمز فؾخر وادطر وؽر ذفؽ.

اتِّؽاِئفا ظذ خصائص ادقضقع افداخؾّقة، ّٕن : ؾفق مقزة فؾصقرة افروماكسّقة يف وأّما آمتداد -

ّؿة واحلساشّقة وافؾققكة، وافثاين  آمتداَد أصاَب افذوَق وافشؽؾ، واجّتف إول كحق افشػاؾّقة وافرِّ

 تعّدى دٓفتف وارتبط بافظؾِّ وادقؾ وؽر ذفؽ، مثؾ صقرة إحالم وادـاجاة.

ت مـ افطبقعِة احلّقة، ضبقعة افزراظة  :أّما افـؿقّ  - ل، ومصادر افصقرة اصُتؼَّ ل وافتبد  ؾلصؾف افتحق 

وإزهار، فـجَد معطقات اخلصب وافتػت ح وافـضارة وافؼطػ وافسؼل وافسؼقط وافذبقل واجلدب 

واجلػاف، وصقر مـ اداء وصػاتف ـافغقض واجلدب واجلػاف وافػقض.. وهل جمؿقظة مـ طقاهر 

.افتحق   ر وافتغر   ل وافتطق 

  أمحد زـل أيب صادي: مثؾ ؿقل

َُُُُُُُلييييييّثُُّالقْقـَييييياُُّػيييييي َحُ،يييييا ِ ي
 ُ

ُوافيييرّتُقؾيييٌىُنيييالغ اِمُوقييي ُ يييؽ 
  ُ

ُريقِؼفييييايفيػّيحيييياُكيييي ُُُُُُُػيسُنؽيييي ِّ
 ُ

ُوكيييلّكثُ يييتُمـيييكملُزكبؼيييةُاملطييي 
  ُ

 تداخؾ يف افصقرة يف أبعادها. 
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 اخلاص إػ افعام ظؽس افؽالشقؽّقة. افصقرة افروماكسقُة حتؽل جتربًة، مـ -

: ترتبط هذه افقطقػُة بطبقعِة افتعبِر، ويستعؿؾفا افشاظر افروماكّس فقمثِّر هبا، يبقح فـػِسف اليلثِ .1

ـِ اخلطابّقة.  أّوًٓ، ويبث  ؽره صؽقاه ثاكقًا، وابتعد ظ

ُؾ ظادف اخلاّص: مـ مثؾ ؿقل إبراهقؿ كاجل:  وبافصقرة يشؽِّ

ُُُُُُُويَِيييييُ ُالؽييييوُنُ يييي ُ،ييييا ِِ ي
 ُ

ُكلّكييييييييُدُ ُُمؼَؾييييييييِةُالّسييييييييا  ُِ
  ُ

َُُُُُُُ ييييَ ُمييييَلُال م ييييِىُنييييالُت،يييي 
 ُ

ا،ييييي ُِ ِّ ُ يييييّىُا نييييي ُال ُيعيييييىم
  ُ

واإلشؼاط مـ افذات وإحداث افتلثر، تراجعت كظرية اجلامل افْكف فتتؼّدَم كظريُة  افقظل بافعامل -

 افؼبقح اجلؿقؾ.

 مثؾ ؿقل إبراهقؿ ظبد افؼادر ادازين:

ُ وٌ ُفاُِّييييٌكُ ُُُُُُُفيييينَذاُمؽيييياُنُالظيييي ِّ
 ُ

ُييييياُلؾَحقيييياِةُمييييَلُا ذىُاملُيحييييّيؤ
  ُ

 ؾؽالمُها مرتبط بافظقاهر إشاشّقة فـظرّية افتعبر.: يؼابُؾ اإلحياُء ادبارشَة يف افؽالشقؽّقة، اإلحيا  .2

 مثؾ ؿقل أمحد زـل أيب صادي ظـ ظققن ادـصقرة:

ُُُُُُُُُّـيييييييياِ تُ ّؾفيييييييياُاحلييييييييايِنُ
 ُ

ُوكيييييييييورًاُيييييييييياريِ ًاُفقفيييييييييا
  ُ

ُوا كييييييييوا ُُُُُُُوكييييييييؤُ ُالظيييييييي ِّ
 ُ

ُِرُأييييييييييييييالٌمُُأكاِ قفيييييييييييييا
  ُ

، يف افعققنِ  - ـُ ـّ اإلحياَء هُيقؿ طالٌل وأكقار وفؽـّفا حائرٌة، مؾقئٌة بإحالم،  افشاظر يعرض ادـظر  فؽ

 ؾعققن ادـصقرة ؾقفا ضاؿة تقِحل بدٓٓت وطالل دٓفّقة.

 

 
 

 معًا.. نرتقي إلى أعلى درجات التفوق والنجاح

 انتهت احملاضرة
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 نشأة الحداثة: مصطلح الحداثة

 . نشأة الحداثة العربّية 2 . نشأة الحداثة في الغرب 1

 التفعيلة -والدة الشعر الحّر  إرهاصات الحداثة العربّية
 

 مصطلُح احلداثة: -أواًل
  ُثَر ؾقفا اجلَدُل، وتداخؾْت ؾقفا إيديقفقجقات،  إّن ُمصَطَؾَح ـَ ُؾ ؿضقًَّة إصؽافّقة، إذ  احلداثِة ُيشؽِّ

 وما يزاُل آختالُف ذم حتديد مصطؾِح احلداثِة ؿاِئاًم.

 ـُ آشتـاُد إفقفا بقصِػفا ـَ افـؼاِط يؿؽ   :تقصقػًا فؾحداثة وبذفَؽ يؿؽِـُـا أن كضَع ظددًا م

ـَ افػعِؾ  .1 )حدَث(، كؼقِض )َؿُدَم( ذم ادعـك، وـؾؿة )حداثة( هل مصدُر افػعِؾ، أّما احلداثة م

ـَ افػعِؾ )حدَث( ػُة ادشّبفة ادشتّؼة م  ، واحلديُث هق ادتَِّصُػ باحلداثِة.ـؾؿُة )حديث( ؾفل افصِّ

 :احلداثة هلا ظّدُة معانٍ  .2

 .معـك ظام: دخقل افػرِد أِو ادجتؿع فؾعِك احلديث 

 ٌت تتَِّسُؿ هبا افػـقُن وتؼتُك ظذ ما طفَر ذم افؼرِن افعؼيـ.معـك خاّص: ِشام 

دتان مـ ـؾؿة )حديث(، ومها مساِدؾتان أحقاكًا، وتتـاؿضاِن مع  .3 إّن احلداثَة واحلداثقّية ُمقفَّ

ـَ ادبِدظغ مـفؿ  ظدٍد م
ِ
َدتا ادعاين وافدٓٓت حسب آراء  افؼَدِم وافؽالشقؽّقة وافتؼؾقدّية، ومُها متعدِّ

 م(.1867 – 1821م(، و )بقدفر 1851 – 1799)بؾزاك 

 وادحَدثغ، ظـدما  .4
ِ
اِع بَغ افؼدماء ُف ُيشُر ُتراثّقًا إػ افكِّ احلداثُة مصطَؾٌح بافُِغ افعراؿِة واجلّدة، ٕكَّ

ـَ افبدظة، وهق ُيشُر إػ ِِصاٍع جديٍد وُمعاِِص بغ ؿدماَء وحمَدثغ اِت حقَل افتغُر  ـاَن ادحدُث ؿري
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اجلذرّية افتل وؿَعت ـ وٓ زافْت تؼُع ـ ذم افؼصقدِة افعربّقة ادعاِصة مـُذ أظؼاِب احلرِب افعادّقة 

 افثاكقة.

ٌة ومغامرٌة ذم افشؽِؾ ٓ تـتفل. .5  احلداثُة دمربٌة ُمستؿرَّ

ْد ذم .6 ؾؽرٍة  احلداثُة بحٌث دائٌب إلجياِد معـك احلقاة، مقضقُظفا ادشاظُر افغامضُة افتل مل تتجسَّ

ؾُض وافتؿُزُق وادلشاة، ورؾُض إصؽال إدبّقة ادتعاَرف ظؾقفا، ورؾُض افقاؿِع  دة، رايُتفا افرَّ حمدَّ

بِة واهلؾقشة وؿقِؿف افسائدة، ورؾُض افتسؾُسِؾ وافقضقح، وؿد تؾجل إػ افغؿقِض واإلدهاِش وافغرا

 وهق )افشعُر احلُر( ـ وؿصقدُة افـثر.، وتتجذَّ ذم ؿصقدِة افتػعقؾة ـ افؾغة وإحالم، ؾفل تػّجر

، واخلرِق، وآكتفاك،  .7
ِ
إذًا إّن دٓفَة مرـزّيِة ادصطؾِح: )حديث / حداثة( ُتشُر إػ آبتداء

 وظـِػ اخلروج ظذ ما هق ُمتعارٌف ظؾقف.

ـِ احلداثة .8  :يؼقل جابر ظصػقر ظ

َد ُمغايرٍة يف بعِض العـارص " الشؽؾّقة، أِو ادضؿوكّقة، بل هي ُمغايرٌة شامؾة احلداثُة يف الشعِر لقَسْت جمرَّ

ُُتاِوُز بعضّقة العـارِص عذ كؾقَِّة العالقات التي حتتوهيا، فتصبُح إحداثًا شاماًل، يـطوي عذ )رؤيا 

دة  العامل( جذرّية، يصوُغفا ادرشوُع ادحدث حاًل دِلزٍق تارخييٍّ ُمعّّي، يـرسُب يف مستوياٍت ُمتعدِّ

 ."متبايـة

حلظة التوتُّر أي التـاقض والتصادم بّي الُبـى الّسائدِة يف "وذم رأي )أدوكقس( افتل وصػفا:  .9

 ."ادجتؿع

 :وأخرًا فؾحداثِة معـقان .11

 وُيؼَصُد بف افعُك افذي كعقُش ؾقف. معـى زمـي 

 ِـّ وحمتقاه إذا تقؾَّرت ذم  معـى فـِّي امِت واخلصائص ذم صؽِؾ افػ ظؿٍؾ وُيؼَصد بِف جمؿقظُة افسِّ

 ؾـّل ُظّد حديثًا.
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 نشأة احلداثة: -ثانيًا
 

  ـَ افتؼُدِم ـَ اإلؿطاِع إػ افزجقازّية ؾافرأشامفّقة وآصساـّقة، وم جاءِت احلداثُة كتقجَة افتحُقِل م

ـاظل إػ افتؼُدِم افتؼـّل.  افصِّ

  ظِك افـفضِة وحرـاِت اإلصالح افديـّل وافثقرِة اخُتؾَِػ ذم حتديِد بداِيتفا، ؾإّما أّّنا بدأت مـُذ

. ِـّ ـِ افػ يـ ظ  افصـاظّقة، واكػصاِل افدِّ

ا بدأت مـُذ ظفِد افثقرة افصـاظّقة افثاكقة واكطالِق أّول ؿؿٍر صـاظل، وافثقرِة افروشّقة  وإّما أّنَّ

 م.1917

 فشعِر افػركيس، و)بقدفر( أّوُل بدأت بقادُر احلداثِة مع ّنايِة افروماكسّقة، وبداياِت افرمزّية ذم ا

، وهل ثقرٌة ظذ كظرّية ادحاـاة ِـّ ـِ اشتعؿَؾ مصطؾَح احلداثِة، وترتبُط ظـده بإبدي وافػ ، وَدَظَؿ َم

 أرـاَّنا )رامبق(.

  ،يافّقة وافتل هل )آفّقٌة كػسّقة ؾقفا رؾُض ادـطِؼ ادلفقف، ورؾُض آهتامِم اجلاميل طفَرِت افِّسِّ

 آهتامِم إخالؿل، وإمالُء افػؽِر مـ دوِن رؿابٍة ظؼؾّقة.ورؾُض 

 

 أ . ظهورها:
  بسبب ظقامؾطفرِت احلداثُة: 

 .حتُقل ادجتؿع إوريب 

 .ـَ ادرـِز افعؾؿل ثاكقًا وأمهّقتف  ؿرب افقضـ افعريب م

 .افّتفاُؾت ظذ مـجزات احلداثة 

ـّ احلداثُة ذم افقضـ افعريب  جاءت ُمستفؾؽة. وفؽ

 .ـّ افؼرِن افعؼيـ ٌـّ مديـل، وِصػة ٓزمت ؾ  واحلداثُة فقست مدرشًة أو مذهبًا أدبّقًا، هل ؾ
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  :احلداثَة لقست مذهبًا أدبّقًا، هي حركُة إبداٍع ُُتاِِش احلقاَة يف "وؿد ذهَب يقشػ اخلال إػ أّن

ها الّدائم، وهي لقست زّيًا أو شؽاًل خارجّقًا، هي ك ِ لت كظرُُتا إىل األشقاِء تاُج تغرُّ عؼؾقٍَّة حديثة تبدَّ

ًٓ جذرّياً   ."تبدُّ

  ،ـَ افـؿطّقِة وهل ذم رأي أدوكقس: رؤيا جديدة، رؤيا تساؤٍل واحتجاج، وهل افتغاير: اخلروج م

 وهل مـاخ ظادل. 

 ب . اختالط احلداثِة العربّية مبفهوَمي املعاصرة والتحديد:
 :ادعارصة .1

  احلداثِة بؿػفقِم ادعاِصة، ؾافعُك فغًة مرحؾة زمـّقة مـسقبة إػ حؽِؿ رجٍؾ أو دوفة خيتؾُط مػفقُم

. ـَ  )افعك اجلاهع(، وتعـل ادعاِصُة افتزام

وهل أحُد ذوِط احلداثِة، وفؽـَّفا ٓ تتطابُؼ واحلداثة، وٓشقَّام إذا ـاَن ادعاُِص افؼصد مـُف اددفقل 

 حداثل.افتؼـِل، حقـفا كؼقل: ادعاِص 

  ،وأّن صعَركا ذهَب ظُز افديـ إشامظقؾ إػ أّن ادعاِصَة هل آرتباُط بلحداِث افعِك وؿضاياه

ُ ظـ ظِككا بؽؾِّ أبعاِده احلضارّية.  ظكيٌّ ّٕكُف ُيعزِّ

 .)وادعاِصة خمتؾػٌة زماكّقًا ومؽاكّقًا )احلداثة افػركسّقة / احلداثة افعربّقة 

 :وهبذا تعـل ادعاِصُة 

الصدَق يف تعبِر الشاعر عن عرِصه وزماكِه وذوِقِه، واستػادته من ُمعطقاِت الواقع، ولذلَك تؽون "

ا ٓ تؼترُص عذ زمٍن دوَن آخر، يف حّي تؼترُص احلداثُة عذ زمٍن معّّي.  ادعارصُة أشؿَل مَن احلداثِة ألَّنَّ

 ."ه حداثقاً فالشعُر احلديث معارٌص بالرضورِة، ولؽن لقس الشعُر ادعارص كؾُّ 

 :التجديد .2

  َد افقَء  التجديُد خيتؾُط أيضًا مػفقُم احلداثِة بؿػفقِم افتجديد، ؾــ ))إصالٌح وحتسغ، وجدَّ

ُم إضاؾًة إبداظّقة،    وفؽـّف يـطؾُؼ مـ صقرٍة ملفقؾة، ؾفق إصالحل((.جعَؾُف جديدًا، وهق ُيؼدِّ
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 وافتجديُد جزئّل، مثاًل:

 .ٌد ذم ظِكه  افّرصاذم جمدِّ

 .ٌد ذم ظِكه  مطران جمدِّ

 .يافّقة، وامتدادات افروماكسّقة  افّرمزّية، افِّسِّ

  ـْ معروؾًا، وهق كؼقُض  احلداثةُ أّما ؾفل حرـٌة دمديدّية صامؾة، وافـُؿحدُث فغًة هق ما ملْ يؽ

 افؼديؿ، وؿد يؽقُن افتجديد ذم بعِض صقِره متفقدًا فؾحداثة، وفؽـّف فقَس احلداثَة كػَسفا.

  ـّ احلداثَة ظادّقٌة، وافتجديد فُف مالمح وافتجديد هق أحُد ذوِط احلداثة، ؾفق مرتبٌط بافبقئِة، وفؽ

 ؿديؿة، مثؾ )ادرأة ذم افـصِّ افؽالد، واحلّب ذم افـصِّ افروماكيس(. 

 جـ . احلداثة واألصالة والرتاث:
 واصطالحًا هلا معـقان:هل آرتباُط بإصؾ،  األصالة 

 إؾؽار وافعقاضػ افصادرة ظـ صاحبفام. افصدُق ذم 

 .أو افشخص ظذ ؽِره بصػاٍت جديدة صادرة ظـف 
ِ
 واجلّدة أو آبتداع وهق امتقاُز افقء

 ؾإصافُة ذم اإلكساِن إبداُظُف، وذم افّرأي جقَدُتف، وذم إشؾقب ابتؽاُرُه، وذم افـسِب ظراؿُتف.

 تّتِجُف كحق ادايض بؾ ادستؼبؾ.وإصافة ظـَد أدوكقس: مغايرة فؾؼديؿ، ٓ 

  ؾفق ادؽتقُب وادحػقُظ ذم افؽالِم وافطبقعة، ذم افعادات وافتؼافقِد، ذم افتاريِخ الرتاُث أّما :

، وهق ما تراـَؿ خالَل إزمـِة مـ تؼافقَد وظاداٍت  وافؾسان، ذم اجلسِد وافُروح، وهق مصطؾٌح إصؽايلٌّ

 ودمارَب وخزاٍت وؾـقن وظؾقم....

 افعالؿُة بَغ إصافِة وافساث جدفّقة تصاُظدّية، ؾروُح افساِث تتجّذ ؾقام وراء إفػاظ وافصقر، و

 وما يبُثُف افـُص مـ تؾؿقحاٍت وتـاّص.

  وافساث ذم افغرب تػاظؾّقة.أّما افعالؿة بغ احلداثِة 

 .ـِ افساث   واحلداثة ٓ تـؼطُع ظ
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 إرهاصات احلداثة العربية: -ثالجًا
 .يؿؽـُـا إمجال اإلرهاصات مـُذ بدايِة احلؿؾة افػركسّقة ظذ مك 

  بعَد ذفَؽ طفرت إػ افقجقِد افروماكسّقُة ومحؾْت بذرَة احلداثِة ظـَد ظدٍد مـ صعرائفا وافتل دمّؾت

ُل َمـ ـتَبُف )أمغ افرحياين( ُمتلثِّر ًا بافشاظِر ذم افثقرِة ظذ افقزِن وافؼاؾقة، وـتابِة افشعِر ادـثقر، وأوَّ

 ومجاظة أبقفق. جزانإمريؽل )وافت ويتامن(، وـذفؽ صاظرّية 

  افؼصقدة ووحدِِتا، واإلبداِع 
ِ
ودمؾَّت ذم افثقرِة ظذ إؽراِض افشعرّية افؼديؿة، وافدظقِة إػ بـاء

ـَ افسطريـ إػ افتػعقؾة. ـَ افغـائل إػ افؼصيص، وم  ذم ضرائؼ تعبر جديدة واخلروج م

 ؾؼاُت احلداثِة وخصائصفا ؾتتجّذ ذم افشعرأّما ُمـط: 

 متُثؾ افشاظر فروِح ظِكه. .1

 تػُفؿ افعالؿة مع افساث. .2

 آكػتاح ظذ افـظرّيات اجلامفّقة وافػـّقة. .3

 رؾض افتجريد وافتؼرير وادباذة اخلطابّقة. .4

 افـزظة افدرامّقة ودخقل تؼـّقات افِّسد، وخؾؼ افشخصّقات افدرامّقة. .5

 مز وافؾغة ادقحقة وافرؤيا، وحؾقِل صعر افتجربة )افذايت( حمؾَّ ادقضقظل.افتجربة وافرّ  .6

دة مثؾ  .7 خؾؼ ؿراكات جديدة ذم افؾغِة حسَب افسقاِق اجلديد، ؾتقحل افؽؾؿُة بدٍٓٓت ُمتعدِّ

 )ّنر افرماد( خلؾقؾ حاوي.

 مفّؿة افشاظر احلديث ادغامرة ذم آـتشاف بغ معاين افؽؾامت. .8

ؼل ذم اخلروِج مـ دائرة افبقِت افؽالشقؽل افؼائؿ ظذ صطريـ، وإتاحِة افتحديث ادقشق .9

َ ظـ دمربتِف افشعقرّية وافشعرّية.  احلرّية فؾشاظِر فُقعزِّ

  افرمز وإشطقرة. .11

 ادقضقظات: )احلّب، ادرأة، ادديـة،....(.
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 التفعيلة: –والدة الشعر احلّر  -رابعًا
  ويـسُب افـّؼاُد وٓدَتُف إػ صاظريـ ومها )كازك ادالئؽة ذم  م،1947ُوفَِد افشعُر احلُر ذم ظام

ؿصقدِتا افؽقفرا(، )وبدر صاـر افسّقاب ذم ؿصقدتف هؾ ـان حّبًا(، وـالمُها ِّصَح بافتلُثر بافشعر 

 اإلكؽؾقزي.

 إوػ ذم افشعرّية م(، وهذِه افقٓدة صّؽَؾت ادرحؾةَ 1954ثّؿ طفرت ؿصقدة )شقق افؼرية فؾبقايت 

 افعراق، وـاَن افشعراُء رّواد هلذا افـقع افشعري.

 .رًا بإرض اخلراب إلفققت  بعد ذفؽ كؼ أدوكقس ؿصقدَتف )افػراغ( ُمتلثِّ

  ؾعذ افشؽِؾ أيت:وإذا أردكا أن كتتّبَع تارخيّقًا صعَر احلداثة افعربّقة  

  ذم شقرية ـان افتعُؾؼ صديدًا بافشعِر افؽالشقؽل، وازدهاِر افروماكسّقة، ذم مـاخ شقاد

 مشحقن، ؾؽان ظائؼًا أماَم افتجديد، ؾقام ظدا اداؽقط وصقؿل بغدادي افذيـ اتَّبعقا أدوكقس.

ـَ افتطقر افتعبري.  أّما كزار ؿباين ؾؼد صّؽَؾ مرحؾًة ُمفّؿة م

 دوى ضقؿان، ويقشػ اخلطقب.ذم إردن وؾؾسطغ طفرت ؾ 

 .جزا إبراهقؿ جزا )افـثر افشعري( ذم فبـان 

  ،ذم مك وافسقدان: برَز صالح ظبد افصبقر، وأمحد ظبد ادعطل حجازي، وحمؿد افػقتقري

 وؿد اشتطاظقا ؾرَض أكػسفؿ ظذ شاحِة افشعر احلداثل.وحمل افديـ ؾارس، 

 وي.شعقد ظؼؾ، وجمؾة صعر، ويقشػ اخلال، وخؾقؾ حا 

 مثال عن االستعنال السياقي احلداثي:
ػ افؾغِة ومتتُد إػ بـاء افؼصقدة مـ حقُث هل ـؾٌّ متؽامؾ، تبدأ مـ تقطق"إّن )افتشؽقؾ( ـؾؿة  -

وافتشؽقُؾ وحدُه هق افػارق بغ ُمػرداِت افؾغِة وتراـقبفا ذم ادحادثة افققمّقة وما هل ظؾقِف ذم 

افؼصقدة، حقُث تغدو ظـكًا ؾاظاًل ذم شقاق، وـائـات حّقة ذم كسٍؼ تتبادل وإّياه احلققّية وافتقُثب 

 ة. واخلصقصقّ 
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دة  ومثاٌل ظـ ذفؽ ؿصقدة )احلزن( فـ )صالح ظبد افصبقر(، إذ حُيِدُث  ذم مطؾِعفا صدمًة فغقّية ُمتعؿَّ

ذم ذائؼة افؼارئ ادديـل افذي مل يعتْد كقَع فغٍة وتراـقب صادمة متقفدة ظضقيًا ذم شقاِق تشؽقؾ فغة 

 افؼصقدة.

ُم صقرًة فغقّيًة حلقاٍة مديـّقٍة ذم - تػاهتِفا، ؾقفا أحزاٌن ختُص إكساكًا ؿؾؼًا وجقديًا  وُهـا مشفٌد ُيؼدِّ

ـُ ؾبامتقاز، يظُؾ هاربًا مـفا ذم وحدتِف، ُمسسِجعًا روماكسّقًة ريػّقًة مػؼقدة، ويع ق افؼصقدَة احلزُن وُُيقؿ

 ظؾقفا، ؾقؼقل ذم ادشفِد افثاين:

 وأتى ادساء يف ُغرفتي دلَف ادساء

 حزٌن رضيرٌ وحزٌن ُيوَلُد يف ادساِء ألّكه 

 حزٌن صويٌل كالّطريِق مَن اجلحقِم إىل اجلحقم

 حزٌن صؿوٌت 

 والصؿُت ٓ يعـي الرضاَء بلّن أمـقًة ُتوت

 وبلّن أيامًا ُتوت

 وبلّن ِمرفؼـا وهنٌ 

 وبلّن رحيًا من عَػنٍ 

 1ومجقع ما فقفا مؼقت مّس احلقاَة فلصبَحْت،

افتشبقفات، ؾاحلزُن رضيٌر، وهق حزٌن ُمرتبٌط تتجّسُد هـا خصقصّقة احلزِن ادديـل مـ خالِل  -

 بافعاداِت وافتؼافقد.

ُد خصقصّقة  - َـّ احلزَن ذم شقاِق افـصِّ فقس ملفقؾًا، بؾ صادٌم جُيسِّ افؾغُة ملفقؾٌة واحلزُن ـذفؽ، وفؽ

 افشاظِر ذم رؽبٍة ذم إصالِح افعامل، ـافشاظر افروماكيس اإلكؽؾقزي )تشقؾع(.

 
                                                           

 انتهت احملاضرة



 

 05          506 089 0992 جوال -ذخم كهيح اآلداب تجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح مكتثح نسان انعرب  ن

 cebookaF: brarywww.facebook.com/Lesan.ALarab.Li   صفحح انمكتثح عهى

  

   
 

 .ثانًٍا: تطوُّر اإلطار التَّشكٍلً للقصٍدة الحدٌثة معنى التَّشكٍل الموسٍقً للشِّعر.

 : التقفٍة ((القافٍة -)) الجملة الّشعرٌّة الّسطر الّشعري  األساس الجمالً لفكرة التَّشكٍل الجدٌدة لموسٍقا القصٍدة.
 

 معنى التَّشكيل املوسيقي للشِّعر: :أواًل
ٌـّ زماينٌّ ومؽايّن, ؾفق  ـّ افؽؾؿة هق ؾ ٌـّ مؽاينٌّ زماينٌّ مؾ ِـّ ادقشقؼك, وؾ شؿ  ثُؾ ؾ مثُؾ ؾـقن افرَّ

ِـّ افؽؾؿة وتؾَؽ افػـقن.  وافتَّصقير وافـَّحت. وفؽـ جيب افتَّؿققز بَغ ؾ

ا افؾُّغةُ  ُن مـ جمؿقظِة أصقاٍت مؼطَّعٍة إػ مؼاضَع َحرـّقة وشؽقكقَّة: / أداٌة زماكقٌَّة َّٕنَّ  .5/5تتؽقَّ

شؿ, ؾفق ت ا افرَّ  شؽقٌؾ فألفقان يف ادؽان.أمَّ

َـّ افؾغَة زماكّقٌة ومؽاكّقة, ف  كحق ذفؽ:ؽ

ـْ     ـ  ْس ـُمستـَؼع:  مُ   َؿعْ          َت

  /5       /5       /5 

ُن ُبـقٌة صقتقَّة. وبذفَؽ تؽقُن افّؾغُة يف هذا ادستقى   َؾِؿـ جمؿقِع ثالِث حرـاٍت تـتفل بساـِـ تتؽقَّ

عري.مؽاكّقة تشؽقاًل صقتّقًا فُف دٓفةٌ  قاق افشِّ َّٓ يف افسِّ  . وافؾُّغُة ـؾامت, وفقَس هلا معـًك إ

عريِّ ضابَعُف ادؿقَّز  . وهبذا تؽقُن خصقصقَُّة افتَّشؽقؾ هل افتل جتعُؾ فؾتَّعبِر افشِّ

اّل ظذ افؾَّقن  غر افدَّ مز افصَّ اظُر يستطقُع اشتثارَة إحساِس افؼارئ مـ خالل افرَّ ))أزَرق((, وُهـا ؾافشَّ

قاق  دة وَدَخؾـا إػ صقرتِف احلسقَّة ادبارشة يف افسِّ َّٓ إذا خَرجـا مـ صقرتِف ادجرَّ ٓ تـػعُؾ إُذن بِف إ

رؿاء(.  )اجلقع أزرق(, )ادرأُة افزَّ
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ام شَّ اظر افؽؾؿة, وهل ماّدتُف اخلاّم, مثؾ افرَّ يشة( وافؾَّقن, )) :أدواُتفُ  ,أداُة افشَّ وُُها مقاُدُه  افػرصاة )افرِّ

فقَّة  .((إوَّ

 تطوُّر اإلطار التَّشكيلي للقصيدة احلديثة: :ثانيًا
عرُ  حقح  افؼديؿ وصعُر افـَّفضة )افتَّؼؾقدي( تقاؾَؼ افشِّ يف افبقت  هاوظَددِ  فؾتَّػعقؾةظذ افقزن افصَّ

عري, ؾؿثاًل ٓ ُيقَجُد ؾرٌق بغَ   :افشِّ

عري.بِـئـ         كـقرٌ   ٌر, وحقـام يتَساَوى افقزكان معًا, ؾال ُمشؽؾَة يف افبقت افشِّ

/5/5             /5/5 

عُر احلديث )افتَّػعقؾة( افَتَػَت إػ خاصّقة )افَقؿع(, وهذا ا افشِّ هلاُم َوؿٌع معـَاُه أنَّ ـؾَؿَتل )كقر, وبئر( أمَّ

ة., وما تشعُّ مـ خاصٌّ بؽؾِّ واحدٍة مـفام  دٍٓٓت معرؾقَّة وجمازيَّ

وأصبَحت افبحقُر اخلؾقؾقَّة بحقرًا كاِجَزًة وَؿقافَب جاهزًة, وظذ افّرؽِؿ مـ ذفَؽ ؾؼد كجُد حماوٍٓت 

عِر افعريبِّ احلديث فتطقيِر اإلضار افتَّشؽقع فؾؼصقدة افعربقَّة اجلديدة, وفؽـَّفا ملْ ُتِضْػ هَلا  ـثرًة يف افشِّ

ادبؾ أضاَؾت ٓزمًة جتشؽقاًل جديدًا,   ))َفاِظََلُتن((                   :   ديدة, ومـ ذفَؽ ؿقُل افعؼَّ

 ((5/5//5))/   أو توَّلَّ                التَّثـِّيَيؿِِض العاُم يا ُحْؾَو   ادَ كَ  

ْبـَ ـا اقمَ  َّٓ بالتَّؿـِّ ـا مــَسَ َّٓ        ي        ـك إ  ((5/5//5))/    لقَس إ

ـُ هـا يف تؼسقِؿ افَبقِت إػ وحداٍت   .ثالث أو أرَبع, وهذا ٓ ُيَعدُّ إضارًا حديثاً  ؾافتَّجديُد َيؽُؿ

وح افعربقَّة افؼديؿة بنضاِرَها ادقشقؼّل  عر افؽالشقؽل وؿد طؾَّت افرُّ وماكيس مفقؿـًة ظذ افشِّ  .وافرُّ

 اجلديدة ملوسيقا القصيدة: األساس اجلمالي لفكرة التَّشكيل :ثالثًا
 أْن تؼقَم مقشقؼا افؼصقدة اجلديدة ظذ ؾَرض:, وُيػَسض أشاس مجايل ُمغاِير فؾؼديؿ -

فتعؽُس هذِه احلالة ٓ يف , ))أنَّ الؼصقدة ُبـقٌة إيؼاظقَّة خاّصة, ترتبُط بحالٍة صعورّية معقَّـٍة لشاظٍر بذاتهِ 

ا  اِظر,  ادفوصةصورِِتَ ؼةٍ التي كاكت ظؾقفا من َقبُل يف كػِس الشَّ تـسقؼًا خاّصًا  بل يف صورٍة جديدٍة ُمـسَّ

 ُيساظَد أَخرين ظذ آلتؼاِء هبا وتـسقِق مشاظِرهم وفؼًا لـََسِؼَفا((. , من صلكِه أنْ هبا
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ق, وحسقَّ ؾػل حدوِد اإلضار ادقشقؼل فؾؼصقدة ؿد تؽقُن افـَّظرُة مثافّقًة مجافّقة - , وهذا يف ًة يف افتذوُّ

ا يف ؿصقدة احلداثة ؾتتَداَخُؾ ؾقفا افػؾسػُة اجلامفّقةافؼصقدة افؼديؿة ـُ  , أمَّ  بؼقؿة افقاؿع افتل تمِم

ِـّ واحلقاة. افـَّػساين  يف افػ

َؼ بظؾقفام,  افؼاؾقَة معًا, بؾ أدخَؾ تعديالً وِصعُر احلداثة فـْؿ ُيؾِغ افقزَن و - اِظرُ ِفاَم ـفؽل ُُيؼِّ  افشَّ

 وأظصابِف. شاظِرهِ ميف كػِسِف وَذبَذباِت  احلَداثلُّ ما خيتؾُِج 

ؽعِّ احلَداثّل اجلديد, ؾفق إظطاُء صقرٍة إيؼاظقٍَّة فؾحافِة افّشعقرّية - ـَ اإلضاِر افشَّ ا اهلدُف م , وبام أمَّ

 ُبـقةً  افؼصقدةَ  , ؾؽقَػ جيَعُؾقنَ راءٌة أماَم افّشعفقَست إيؼاظقًَّة, بَرَزْت صعقبٌة ؾـقَّ  أنَّ افؾُّغَة افعربقَّة

افقحدِة  , ؾؽاَن احلؾُّ افقحقُد هق حتطقؿُ , مـ دوِن أْن ُيؾغقا افقزَن وافؼاؾقةودٓفةٍ  أَثرٍ إيؼاظّقًة ذاَت 

ُك كػسّقًا ومقشقؼّقًا وؾَؼ مدَى احلرـة . وؿد كتَج مـ ذفَؽ ادقشقؼقَِّة فؾَبقت اِظَر ـاَن يتحرَّ ؛ أنَّ افشَّ

 .متقُج هبا كػُسفُ افتل 

ةً هـا أنَّ افؽالَم حاَز خاصّقًة  واجلديدُ  , وهل ذفَؽ اإليؼاع افـَّاصئ مـ َتَساوق مقشقؼقًَّة جقهريَّ

ؽـَات ة  احلرـات وافسَّ اظر.مَع احلافة افّشعقريَّ  فدى افشَّ

 :واإليؼاع

اِظُر وؾَؼ ما مُتؾِقفِ  ُف بِف افشَّ مقشقؼلٍّ  وؾَؼ تشؽقؾٍ  تػعقالٍت  وضعِ  , ويـحاُز إػافّدؾؼُة افّشعقرّية يترصَّ

اخع يتـاشُب مَع اإليؼاع اظر افدَّ َدُُها . وُهـا كحصُؾ ظذ وطقػَتغ ففُ فؾشَّ ام, وُُها ـام حدَّ د ظزَّ  :حمؿَّ

ة .1  .افّدؾؼة افّشعقريَّ

رة .2 قاقمع  الً ظِ جتعُؾ افقزَن ُمتػا إضػاُء حرـٍة ُمؽرَّ عري ؾُقبعدُه ظـ ادَؾؾ يف إكتاِج  ظـارص افسِّ افشِّ

 افّدٓٓت.

ؿُ مـفا أخػَق  ُؾ إضارًا  : ؾؼد كتقهَّ ف  ُج يـت جديداً  تشؽقؾّقاً أنَّ هـاَك بعض ادحاوٓت ُتشؽِّ مـ ترصُّ

اِظر يف  د افػقتقري", مثؾ ؿقل ـتابتفِ  ضريؼةافشَّ  :"حمؿَّ
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 ًا َهواكـَوْه  ٓ لـْم يُؽنْ 

 وايـًا هَ ـَوْه  ولـْم يُؽنْ 

 الَّذي حسبته روُحكإنَّ 

 ُخَطاي فـي رــتبعثد ـق

ة هذه ـتابةَ َأَظْدَكا ؾنذا  ؽؾ أيت: افّسطقر افّشعريَّ  ؾَسقَف يؽقُن افّتشؽقؾ ظذ افشَّ

ــــــــواك ــــــــًا َه ــــــــْن َوْه                                                           ٓ ملْ َيُؽ
. 

                                                          ومَلْ َيُؽــــــــْن َوْهــــــــًا َهــــــــواي 
. 

ـــــــبته ر ـــــــذي حس ـــــــِك وإنَّ الَّ                                                           ُح
. 

ـــــــــَر يف ُخطـــــــــاي  ـــــــــد تبعث                                                           ق
. 

 افّسطقر افّشعرّية معـاَها ادقشقؼل, وهل إضاٌر ؿديؿ. بعض أؾؼَدْت  افتؼطقع آظتباضل إنَّ ظؿؾقَّةَ 

عري  ا افّسطر افشِّ  ,فالكتفاء )إنَّ افذي حسبتف روحؽ( ٓ ُيعطِل افـفايَة ادعـقّية وٓ ادقشقؼّقةوأمَّ

ـْ َؾْع( ـْ ُمْسَتْػِعُؾ ًة ؿديؿَة اإلضار: )ُمْسَتْػِعُؾ  .وهبذا ِحقـام أَظْدَكا افتَّشؽقَؾ َوَجْدَكاها أبقاتًا صعريَّ

َئت إػ  "خؾقؾ حاوي": مثُؾ جتديد ومـفا كَجَح  يف اجلؿؾة افّشعرّية افتل ُتَؼال يف َكَػٍس واحٍد, وإْن ُجزِّ

خؾقؾ "تالف ظدِد افتػعقالت, يؼقل ثالثِة أشُطٍر أو أربعة أو مخسة, وحتَّك فق اكَتَفت يف ؿاؾقة, ٓخ

 : "حاوي

ؿت َتِؿَر الصَّ ((     هْقَفاَت َلْن ََيْ ـْ ـْ ُمْتَػِعُؾ ـْ ُمْسَتِعُؾ   ))ُمْسَتْػِعُؾ

 وُيعَطى ثَؿرات                          

 ظَز الّصحو والّسؽون       جزرًا ِتزُج 

ؿت             وُربَّام اكشقَّ ضؿُر الصَّ

 صؿٍس بَل َضوءظن 

رٍة َيغزُُلا اجلـون   وُُحَّى أكُجٍم ُُمؿَّ

ُن مـ ثامين واجلؿؾُة , وإخرة تـتفل باجلـقن. ؾإشُطر افثالثة إوػ تـتفل بافّسؽقن إوػ تتؽقَّ

((, وافثاكقة مـ تسِع تػعقالت قالتعتػ ـْ َجز ))ُمْسَتْػِعُؾ , , وخيتؾُػ اددُّ افصقيّت فؾُجؿؾَتغمـ بحر افرَّ



 

 05         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح مكتثح نسان انعرب  ن 

 cebookaF: n.ALarab.Librarywww.facebook.com/Lesa  صفحح انمكتثح عهى

َجز. وفق حاَوفـا ـتابَة هاَتغ اجُلؿؾَتغ يف شطَريـ, َفـَؿـا اشَتَطعـا  وهبذا ؿد ٓ ُتقِحل اجلُؿؾتان ببحِر افرَّ

َجز. إخراج  بقَتغ مـ بحِر افرَّ

 القافية )تقفية(: –اجلملة الّشعرّية  –الّسطر الّشعري  : رابعًا
الّسطرالّشعري: .أ

فألصقات  افّسطر افّشعري يف افؼصقدة احلََداثّقة, شقاء أضاَل أم َؿرُصَ ما زاَل خاضعًا فؾتـسقِؼ اجلزئّل 

ا ظدُد هذه ادتؿثِّؾ يف افتػعقؾة واحلَرـات, افتػعقالت يف ـؾِّ شطٍر ؾغُر حمدود, وؽُر خاضٍع فـظاٍم , أمَّ

 .ُمعغَّ 

َدها أحٌد شقى افشاظر كػسف, وذفَؽ وؾؼًا فـقِع افّدؾعات  ـُ أْن ُيدِّ
ا َّنايُة افّسطر افّشعري, ؾال ُيؿؽِ أمَّ

جات  ادقشقؼّقة افتل مَتُقُج هبا كػُسُف يف حافتِف افّشعقرّية ادعّقـة. وافتؿقُّ

 طُر افّشعريُّ ظذ افّتػعقؾة.حاؾَظ افّس  -

ا افتػعقؾة:  -  افذي يؼقُم بتؽرارِه افِشعر. ؾفل أشاس افـّظام افّصقيتّ أمَّ

هق شبُب  ـ إصقات يـضؿُّ بعُضفا إػ بعٍض يف كَسٍؼ بَعقـِف. واختالُف افـََّسؼوتتلفَّػ مـ ظدٍد م  

صـا ـؾَّ تػعقالِت افَعُروض َفـَؿـا خَرَجِت إصقاُت إشاشّقُة  اختالِف افّتػعقالت. ؾَؾق تػحَّ

ُػ مـفا صقٌت 5ؾقفا ظـ صقَتغ ُُها: احلرـة اُدػَردة )/(, واحلرـة َيؾِقفا شاـِـ )/ عؿؾةاُدست (, ويتلفَّ

ػٌة مـ هذه إصقات (. وـؾُّ تػعقؾة 5//( و)/5)//  مع اختالِف ترتقبفا.ممفَّ

ـَ  ا ذاََتا ُبـقٌة مقشقؼّقة وبذفَؽ أمؽ  .أْن يؼقَم شطٌر صعريٌّ ظذ تػعقؾٍة واحدة َّٕنَّ

عريِّ  - طِر افشِّ ـُ فؾسَّ  أْن يؼقَم ظذ أـثر مـ تػعقؾة حّتك يصَؾ إػ تسِع تػعقالت. ويؿؽ

عريِّ  - طِر افشِّ  افقاحد, ؾؽقَػ يؽقُن ذفؽ؟؟حصَؾت هـاك ُمشؽؾة: وهل تـقيع افتػعقؾة يف افسَّ

 :مثال ظـ تـقيع افتػعقالت يف افّسطر افّشعري -

ظَة افتَّػعقالت (اصقؾ ابـة اجلَؾبلـ)ص بدر صاـِر افسقَّاب يف ديقاكفِ  حاوَل  يف  أْن يستغؾَّ افبحقر ادتـقِّ

 إضاِر افؼصقدِة اجلديد:
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َؾ ؿصقدَتُف ) لذيَّ ,  3َؾاِظالُتـ,  3(: ))جقؽقر أمِّ ـْ ن مـ  3ُمْسَتْػِعُؾ طَر يتؽقَّ َؾاِظالُتـ((, أي إنَّ افسَّ

, َؾاِظالُتـ( ـْ  , يؼقل:وهق مؼبقل افبحر اخلػقػ )َؾاِظالُتـ, ُمْسَتْػِعُؾ

ي وإْن أِجئفا َكسقح .1  اً تؾَك أمِّ

ابا .2  ٓثاًِم أزهاَرها واداَء فقفا والسر

 وكافِضًا, بُؿؼؾتيَّ أظشاَصفا والغاَبا: .3

َن الّسطوحاتؾَك أضقاُر  .4 رقاء والغزاء َيعُزْ  الَغِدير الزَّ

5.  ْ  َن يف ُبَويا اجلـاَح ,, كَزهٍر يػتُح إفوافاأو ُيـَّشِّ

َؼاء .6 حى كاَن الؾِّ  هاُهـا ظـَد الضر

ؿُس ظذ ِصَػاِهَفا تؽُس وكاك .7   إضقافاِت الشَّ

اظُر ظـ  ـُ ؾقِف افشَّ
ُل ُيعؾِ طُر إوَّ فتـقيِع افتػعقالت, وهق ُيؿثُِّؾ شطرًا مـ افبحر افّصقرِة إشاشّقة ؾافسَّ

, َؾاِظالُتـ( ـْ  .اخلػقػ )َؾاِظالُتـ, ُمْسَتْػِعُؾ

 وهبذا شقؽقُن افتـقيُع بَغ َؾاِظالُتـ وُمستػِعؾـ.

 .ُف: ؾاِظالُتـ  افّسطر افثاين ـؾُّ

 .افثافث: مستػعؾـ 

 .افرابع: ؾاِظالُتـ 

 وتبدأ مـ جديد:اـتؿَؾت  تؽقُن افّدورُة ادقشقؼّقةُ  وبذفؽ -

ـَ افبحر اخلػقػ. -  اخلامس: بقٌت ـامؾ م

 افسادس: ؾاِظالُتـ. -

 افسابع: ُمستػِعُؾـ, وهؽذا.. -

ممؽـ. وإذا خرجت )مستػعؾـ( إػ )ُمتػعؾـ( َيصعُب  إذن, آكتؼاُل مـ )ؾاِظالُتـ( إػ )ُمستػعؾـ(

 اكسقاُب )ؾاِظالُتـ(.
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 .خيرج مـ وزٍن إػ وزٍن أحقاكاً ذا تؿَّ افتَّـقيُع يف افّسطر افّشعري. أي هبو -

فا: ـُ آشتخالُص مـ افتَّـقيع ادقشقؼل داخَؾ افّسطر افقاِحد إػ بعض افـتائج, ومـ أُهِّ  ويؿؽ

o  ٍَّس ظذ تػعقؾةٍ أن ـُ  آكتؼاَل مـ شطٍر ممشَّ س ظذ تػعقؾٍة أخرى, ٓ يؿؽ إػ شطٍر آَخر ممشَّ

ُؼفُ  َّٓ يف احلآت أتقة: حتؼُّ  وؿبقُفُف إ

طُر اجلديُد بدايًة دؼطٍع جديٍد يف افؼصقدة. أن يؽقنَ  .1  افسَّ

َ ظـ اكتؼاٍل يف  .2  .افّشعقرّي  دقؿِػ اأْن ُيعزِّ

ل, وافتػعقؾة يف افّسطر  ظالؿُة تداُخؾٍ  تؽقَن ُهـاكَ  أنْ  .3 بَغ افّتػعقؾة اُدستعؿَؾة يف افّسطر إوَّ

 افتايل فُف.

اجُلملُةالّشعرّية: .ب
ةَ إنَّ اجلؿؾَة  - ـَ افّسطر وإْن طؾَّت حُمتػظًة بخصائصِف ـؾِّفا, ؾاجُلؿؾُة  افّشعريَّ ُبـقٌة مقشقؼقٌَّة أـُز م

 .أو أـثر , وؿد متتدُّ أحقاكًا إػ مخسِة أشطرٍ أـثَر مـ شطر تشغُؾ 

 , ؾَتُطقُل, ؾال يؽػل ذفَؽ شطٌر صعريٌّ يف افـََّػِس يف بعِض إحقان شبُبفا امتداُد افّدؾؼِة افّشعقرّية -

ـُ  واحد, ؾتؿتدُّ افّتػعقؾُة ظذ أـثِر مـ شطٍر حّتك تِصَؾ إػ تسِع تػعقالت. وفقَس هلا ؿاظدة, وُيؿؽ

 أْن تتخؾََّؾ اجلُؿؾَة وؿػاٌت.

 :مثال ظـ اجلؿؾة افّشعرّية

 , يؼول: يف قصقدة )أحبِّقـي( لبدر صاكر السقَّاب

ا كاَن اكتَِظارًا يل ظذ صطٍّ هيوُم   فوَقُه الؼؿروكلر صباهِبَ

اُه الطَُّر رشَّ   ا ادطرُ فَ كعاَش  وتـعُس يف ُِحَ

 ,بإصداِء, كاِظَسةً  فـبَّفَفا فطاَرت متأُل أفاق

 فا, وختػُق يف خوافقفامُ قوادِ  تمجر الـّوَر ُمرَتِعشًا 

قػير يف جقؽورَ طَلُل الؾقلِ   ؟, أيَن أصقُؾـا الصَّ
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 .افّسطر إول ؿائٌؿ بذاتِف مقشقؼّقاً  -

ُػ  - ُن مـ مخس ظؼة تػعقؾةمجؾًة واحدًة متَّصؾة إشُطر إربعة تمفِّ ػـا ظـَد ـؾؿة  , تتؽقَّ إذا تقؿَّ

 آشتطاظة, ومـ ثامين ظؼة تػعقؾة إذا امتَددكا إػ َّناية افسطر. وفقس يف افسطر إخر )افؾَّقؾ(

َّٓ آمتداد إػ   .َّناية افسطر إخرإ

ًة معـقّياً ظذ افّرؽؿ مـ أنَّ )أيـ  ا مـ افـاحقة افّشعقرّية أصقؾـا افّصقػّل يف جقؽقر؟( ُمستؼؾَّ امتداٌد  ؾنَّنَّ

ـُ  ـُ أْن كؼرأ إشطر  .ؾصؾفُ فؾجؿؾة افرئقسة ٓ يؿؽ ـُ افتقؿُّػ ظـدَ شطرًا شطراً وٓ يؿؽ  . وٓ يؿؽ

ا صعقرّيًا امتدّ   افؽالم ؾقفا. افـؼطة َّٕنَّ

 .صقتّقة متتدُّ إػ مجؾة صعرّيةإذًا, جاَءت وؿػات, وفؽـ َّنايات 

القافية)الّتقفية(:جـ.
يـ إشامظقؾ هلا, ؾفل: -  وحسب تعريػ ظّز افدِّ

كلِّ  , وإكَّام هي كؾؿٌة ما ِمْن َب ,ِ التي تـتفي هنايًة واحدة كؾؿٌة ٓ ُيبَحُث ظـفا يف قائؿٍة من الؽؾامت"

قاَقان )ادعـوّي وادوشقؼّي(  ا هي الؽؾؿُة الوحقدة لؾّسطر الّشعريّ كؾامِت الؾرغة, َيسَتدِظقَفا السِّ , ٕهنَّ

طِر هنايًة ترتاُح الـَّػُس لؾوقوِف ظـَدها  ."التي تصـُع لذلَك السَّ

دةـثرةوُلا أصؽاٌل   :, ومـ إمثؾة ظؾقفا, ومتعدِّ

طرّية - ؾِّ شطٍر صعرّي  : وتـفُض التَّؼػقة السَّ ـُ دٍة يف  ؿد تتعاَؿُب َتعاُؿبًا ٓ  ظذ أشاِس تؽراِر ؿاؾقٍة مقحَّ

 , وهل أبسُط أكقاِع افتَّؼػقة, مثاًل كراها ظـَد )أمؾ دكؼؾ(اكؼطاَع ؾقف, وؿد تـؼطُع بَغ احلِغ وأَخر

 يف ؿصقدتِف )افَعقـان اخلرضاَوان(:

 الَعقـان اخلرضاَوان

 روحتان م

ان يف أروقةِ  قف احلرَّ   الصَّ

 ُمسافِرَتانُأغـقَتان 
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 أبحَرَتا يف كاَياِت الّرظقان

 بَعبِر حـان

 ور إَّل مُدِن إحزانبعزاء من آُلِة الـّ 

 ( ويسبُؼفا )حرُف ادّد ادػتقح(.افؼاؾقة )افـقن

تباُظُد افتَّؼػقات بػعِؾ ُضقِل اجلَُؿؾ افّشعرّية ِؿقاشًا إػ افّسطقر يؼؾُِّؾ مـ  :تؼػقُة اجلؿؾة الّشعرّية -

 , ومـ أمثؾتَِفا يف ؿصقدة )اجلّثة( دحّؿد افػقتقري:رَتابتَِفا

 ( أشطر3اجلؿؾُة إوػ )                          َمْن صاِحُا اجلّثِة ُمؾؼاة

 ( أشطر6اجلؿؾة افثاكقة )                                ظذ قارظِة الّطريق؟

 )افـِّعال( معطقؾة ظذ )افعققن واهلجر( افعائد إػ )تدوُشفا(.          تُدوُشفا العقوُن واَُلِجُر والـَِّعال

 َمْن يعِرُفُه؟

 إِّنِّ أكاُد أظِرُفهُ 

                           لؽـُّه لقَس هو اخلائن

 فاخلائُن حيّ 

 والّطريُق 

 الّتؼػقة هـا ُبـقة أشاشّقة                               اصتعالمازاَل يف 

 

 

 

 
 

 أعلى درجات التفوق والنجاحمعًا.. نرتقي إلى 

 انتهت احملاضرة

ـُ  )اصتعال( ُمرتبطة بـ )افطريؼ( وهل افّدٓفُة ادرـزّية بَغ )اخلائ

 .هق افغائُب ادطؾقب, و)اجلّثة( احلارض ؽر ادطؾقبحّل( و
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 الصورة الشعرية احلداثية يف القصيدة العربية احلديثة العربية احلديثةاللغة يف القصيدة 
 

 :اللغة يف القصيدة العربية احلديثة -أواًل
 .ها ذم تـاُشِق ألواِِنا اعرّيِة ذم الؾغِة، مثُل الؾوحِة الّتشؽقؾّقة التي يؽؿُن رسُّ  يؽؿُن رسُّ الشَّ

 وهي وشقؾٌة إىل ادعـى الـبقِل، وتؽوُن كاكْت ذات اشتعامٍل إصارّي ُمعجؿّي  الؾغُة يف الؽالسقؽّقة ،

ومتّقز بني كؾامِت الؾغِة، فؿـفا جقُِّد آشتعامل ومـفا ُيعاُب ، دٓلُتفا حمّددة شؾػًا ذم ادعجِم الشعرّي 

ة، وعالقُتفا بالؽؾؿِة إخرى عالقة وص خارجّقة تشبقفّقة برصّية ذم ة ػقّ اشتعامُله، ولؾؽؾؿِة مزّيٌة لغويَّ

 الؽالشقؽّقة.

 وماكسّقة أي الؽؾؿة، وتسُؿو بؿؼداِر  ؛ ففَي رمٌز ولقَسْت عالمة، وهي غايٌة ذم ذاِِتا أّما الؾغُة يف الرُّ

وماكسّقة مَن الؽؾامِت أّي موقف، بل قدرُِتا  َما ُتعزِّ عِن الذاِت التي صدَرْت عـفا، ومل تؼِف الرُّ

الؽؾامِت ذم السقاق، ولؾؽؾؿة ذم الروماكسّقة مزّية كػسّقة، وعالقُتفا بالؽؾؿِة  تؽؿُن ذم اشتعاملِ 

 إخرى عالقٌة إحساشّقة داخؾّقة، وبذلَك ُتصبُح الؽؾؿُة جمآً لؾتجديِد الذايّت واإلبداِع الـُؿرّكب.

 .وا بجاملقِة الؼبح الػـِّي  جاَء الّرمزيُّون واهتؿُّ

 فاعؾقة لغوّيٌة تتطؾَُّب قراءًة جديدة، ومن ذلَك جيُب  : ففياحلداثي أّما الؾغُة يف الـصِّ الشعري

الت فقام بقـَفام ذم لغِة احلداثة الشعرّية كام ورَدا ذم  التوقُُّف عـَد مػفومي آكزياِح وآكتشاِر والصِّ

 كتاِب )قراءات ذم الشعر العريّب ادعاس( لــ د. خؾقل ادوشى:

 

 الؾغِة الـثرّية لتؽوَن وهو ))خرٌق لؾؼواعِد وخروٌج عِن ادللوِف، أو هو احتقاٌل مَن الـُؿبِدِع عذ -

تعبرًا غر عاِدي عن عاملٍ عادي، أو هو الؾغُة التي ُيبِدُعفا الّشاعر لقؼوَل صقئًا ٓ يؿؽــا قوله بشؽٍل 

 آخر((.
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فالشعُر هيدُم الؾغَة لقعقَد بـاَءها وفَق عاملٍ حمتؿِل الوقوع، وذهَب )جان كوهن( الـاقد الػركز إىل  -

 شادٌّ ورضوري ذم الـصِّ الشعري.أّن آكزياَح هو ذٌط أ

َل الـصُّ إىل عَبٍث لغويٍّ وفوىض ذم الرشالِة الشعرّية،  - ّٓ حتوَّ وآكزياُح لقَس هدفًا ذم الشعِر، وإ

، وبذلَك شُتػَفُم ّٕن الشاعَر كّؾام عؿَد إىل تعؿقِق آكزياح ازداَد آكػصاُل عِن العاملِ اخلارجّي 

  تؾػًا. الرشالُة الشعرّية ففاًم خُم 

 فـرى اخلطَف والتعبَر عِن اإلحساِس واإلخػاَء واإلحياَء بدَل التسؾسل والوضوِح.

 

ؾُة بقـفام ترابطّقة.  - ))الـصُّ يتػّجُر إىل ما لُه ِصؾٌة بآكزياِح، فآكزياُح شبٌب وآكتشاُر كتقجة، والصِّ

.))  هو أبعُد مَن ادعاين الثابتة، وهو حركٌة مطؾؼٌة مَن ادعاين الالِنائّقة، تتحّرُك ُمـترشًة من فوِق الـصِّ

 إذا كاكت الؾغُة صاعرّية. صِّ الذي يؽوُن واِشعاً ويـجُم عن مػفوِم آكتشار فضاُء الـ -

 ُد الدٓٓت  وهبذا يؽوُن لديـا كصٌّ مػتوح كتقجة دػفومي آكزياح وآكتشار، وبذلك تتعدَّ

 ادوحقة ذم الـصِّ الشعري.

 الصورة الشعرّية احلداثّية يف القصيدة العربية احلديثة: -ثانيًا
 

لؼد ُعـِي الباحثون بػؾسػِة الصورِة احلديثة، ومـفم )د. عز الدين إشامعقل( الذي كتَب فصاًل  -

 كاماًل عن فؾسػِة الصورِة وتشؽقؾِفا ذم الشعِر احلديث ذم كتابِه )الشعر العريب ادعاس(.

ادؽايّن ذم الؼصقدة احلديثِة هو متامًا كالتشؽقِل الزمايّن، وهذا معـاُه وقد قّرر أّن التشؽقَل  -

ُه ذم تشؽقِل الطبقعِة  ))إخضاع الطبقعة حلركِة الـػِس وحاجتِفا، وعـدئٍذ يلخُذ الشاعُر احلّق كؾَّ

 والتالعِب بؿػرداِِتا وبصوِرها الـاجزة كقػام صاء((.

 :وأن شـؼُف عـد عدٍد مَن الـؼاط -

  ،تؼوُم فؾسػُة الصورة ذم ِصعِر احلداثِة عذ حؼقؼة )التؽامِل الػـِّي( التصحقح بني الػـّان والطبقعة

بؿعاكؼته لألصقاء والزوز من خالهلا. ولؽن ٓ فعاملُ إفؽار )غُر واقعّي( حُياِوُل أن ُيصبَح واقعّقًا 

يعـي ذلك كؼُل الػؽرِة إىل واقع، بل تظلُّ الػؽرُة  ذم ذاِِتا هـاك بال واقعقتِفا، وإْن تراَءت لـا واقعّقًة 

 من خالِل ما تعاكُق ِمن أصقاء واقعة.
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الصورَة الػـّقة تركقبٌة  لواقِع، ٕنّ ومن ُهـا: ))كاكِت الصورُة دائاًم غَر واقعّقة وإْن كاكْت ُمـتزعًة مَن ا

وجداكّقة تـتؿي ذم جوهِرها إىل عاملِ الوجدان أكثر من اكتامِئفا إىل عامَل الواقع. ومن ثّم يبدو لـا ذم كثٍر 

ِمَن إحقاِن أّن الشاعَر أِو الػـّان يعبُث ذم صوِره بالطبقعة وبإصقاء الواقعة )تشويه(، فإذا احلؼقؼُة 

أماَمـا وقد تبدو ُمزّيػة، غر أّن احلؼقؼة أّكُه ٓ تشويه هـاك وٓ تزيقف، ّٕكُه لقَس مَن  تبدو كاقصة

 ، أو أن يؽوَن الّذايت تؽرارًا لؾؿوضوعّي((.الرضوري أن يؽوَن عاملُ الوجدان ُمطابِؼًا لعامل الوقاِئع

 تؾتِؼي فؾسػُة الصورِة مَع التػسِر الشعرّي لؾؿؽان: 

ُه من عقـاٍت ماثؾة ذم ادؽان، وكلكَّهُ إنَّ الّشاعَر يشؽِّ  - كسؼًا خاّصًا  يصـعُ  ُل صورة، ويستؿدُّ عـاِسَ

 من قبل. لهُ  لؾؿؽاِن مل َيُؽن

فإذا كاكْت حؼقؼُة ادؽاِن كػسّقة ولقَسْت واقعّقة كاَن تشؽقُل الصورِة من حقُث هي كسٌق لؾػؽرِة  -

 ادؽاِن الـػسّقة.ولقَس لؾطبقعِة ُمتَِّػؼًا متامًا مع حؼقؼِة 

 وُهـا مُتثُِّل الصورُة ادؽاَن الـػّز ولقَس ادؽاَن ادؼقَس أي ادػردات العقـّقة. -

  ذم قصقدِة )أكا وادديـة( لؾشاعر أمحد عبد ادعطي حجازي، يؼول: ومثاُل ذلَك 

 هذا أَكا 

 َوهذِه مديـَتِي

 عـَد اكتصاِف الؾقلِ 

 رحابة ادقدان، واجلدران تّل 

 ّم ختػى وراَء تل  تبنُي ث

روب يِح داَرْت، ثّم حّطْت، ثّم ضاَعْت يف الدُّ  ُوريَؼة يف الرِّ

 ظلٌّ يذوب

 يؿتدُّ ظّل 

ذم صّتى  الصورُة ذم ادؼطِع الشعرّي صورُة اجلدران التي تؼُف كالتالِل. وهي رمٌز يسّدُد صداهُ  -

موز إخرى )الوريؼة، الظّل...(.  جواكِب الـصِّ بتػاعؾِه مَع الرُّ

 الشعورّي ذم الؼصقدِة كؾِّفا حقُث جعَل مـفا صورًة كػسّقة واحدة. وقد أحَدَثْت كوعًا مَن الّتامُشِك 

 واحد.ِضُح لـا ضبقعُة الّرمِز الثُّـائّقة التي دمؿُع بنَي احلؼقؼّي وغر احلؼقؼي ذم وقٍت تّ فت -
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روب ات ٓ متثُِّل أّي قـ، وهي عوامُل إثارة، وهذِه العقات واقعة ذم ادديـةقـعق فاجلدراُن والدُّ

ّٓ إذا مجَع هِبا الشاعُر.  تركقبة عؼؾّقة ذات دٓلة خاّصة، إ

هذِه العقـات وأّلػت بقـفا، وكؼؾتفا من واقِعفا ادرئّي إىل  بنيَ  والصورُة الـػسّقة هي التي مجَعْت 

 الوجوِد الػؽرّي.

 ورِة احلديثة التػريُق بنَي التػؽِر احلّّسّ والرؤيِة البنّية لؾمء . فالشاعُر الؼديم كاَن يـبِغي يف الصُّ

 وكْؼَل ادشفِد 
ِ
 حريَق )عؿورية(، يؼول: كؼاًل أمقـًا، مثل قول أيب متام واصػاً جيقُد حُماكاَة إصقاء

       ضووووٌء ِموووَن الـاووواِر والّكؾووو ِء عاكِػوووةٌ 
  

 وظؾؿووٌة موون دخوواٍن يف ضووحى  ووح 
   

(، وهَي مَن هذِه الصورُة دمؿُع عقِّـاِت احلريق، وكلٌّ ذم مؽاكِه )الضوء، والـار، والظؾامء، والدخان

 الـاحقِة التشؽقؾّقة متاثُِل الواقَع متاُثَل ُمطابؼٍة.

 الصورُة احلداثّقة ُتعاكُِق احلؼقؼَة اجلوهرّية. أّما

 قول الّشاعر عبد ادعطي حجازي من قصقدة )حؾم لقؾة فارغة(، يؼول: ومثاُل ذلَك 

 وبعَد صؿٍت ملْ َيطل

 الطائُر إخرُض طار

 الغصُن مازال بسحِرِه يؿقل

 كلّكُه ما غادَر الغصَن وٓ اختَػى

 كلّن كجؿًة خػقػًة تدور

 ُأحسُّ رحؾَة العصركلكاـي 

 وهو يسُر يف رشاينِي الزهر

 كلكاـي ُ جرٌة ِمَن الّشجر

 مّرت ِِبا إمطار

 فساَر يف أع ِقفا حؾُم الّثؿر

 واكحؾاِت إرسار

  بعَد طػولٍة طويؾٍة، بعَد اكتكار
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وضار، أّما  الّشاعر، أفََض ذم صؿتِه برشالتهِ  هو رشوُل حمبوبةِ  الّطائُر ذم الؼصقدِة ضائٌر أخرُض 

مضؿوُِنا فال كعِرُفه، ولؽْن رٌء َما ذم الطبقعِة حدَث: )الغصُن دّبت فقِه حركُة اكتشاء، وحتّركِت 

. فا الـّْػُس، إِّنا حركٌة خػّقة َمبعُثفا خػيٌّ  احلقاُة ذم إعامق( وهي حركٌة حسّقة ٓ تراَها العنُي، إّكام حتسُّ

ذم ذاينِي الزهِر كرحؾِة احلقاِة  الِل رحؾِة العصِر وهو يسرُ صّوَر احلركَة؟ صّورها من خولؽن كقَف 

فا ذم إهيام.  ذم اجلامد، والّدِم ذم اجلسِم. وهي حركٌة ٓ تراَها العنُي، وإّكام كحسُّ

 وهذِه الرحؾُة تبعُث عذ التػتُِّح، وهي حركٌة داخؾّقة غر مرئّقة. -

اعُر كػَسُه صجرًة مّرت هبا إمطار، فتحّركت ذم وهذا التػؽُر يتؿثَُّل ذم صورٍة أحسَّ فقفا الش -

صؿقِؿفا الرغبُة ذم العطاء. وهبذا فإّن الطائَر إخرَض محَل رشالَة البعِث إىل الّشاعر، فادشفُد 

ِه، ّٕكه قبَل كلِّ رء حُيّسُه ذم اخلارجّي ُهـا ٓ يـػصُل أماَم الّشاعر عن مشفٍد داخيّل  يدِركُه بحسِّ

هـاَك ذم احلؼقؼة صجرة، وٓ مطر، ففو َمشفٌد خُمتَؾٌق، فتخضع الطبقعة لؾتشؽقل احلزِّ  كػسه، فؾقَس 

 لدى الّشاعر لػؽرته ولقَست صورة لذاِِتا.

  ّذم اكتخاِب ُمػرداِت الصورِة وتشؽقؾِفا،  تّتِصُف الصورُة احلديثُة بكاهريت التؽثقِف الزمايّن وادؽاين

س متباعدة ذم ادؽاِن وذم الزماِن غايَة التباُعد، لؽـّفا رُسعاَن ما فػي الصورِة الشعرّية تتجؿُع عـا

 تلتؾُِف ذم إضاٍر صعورّي واحد.

 وهـا حسب التحؾقِل الـػز الشاعُر يصـُع عؿؾه الػـِّي ذم حالِة )حؾم(.

 ممتٍِع مع  من: يؼوُل الشاعُر حمؿد عػقػي مطر مثال
ٍ
قصقدة )قبض الريح(، بعد أن حتّدَث عن لؼاء

 الصؿِت واهلواجس:وؾقِل ذلك يؼوُل وقد عاَد ذم وحدته ل حبقبتِه، ثّم تواعدا، وبعد

 قد أطعْؿُت روَح الؾقِل أحزايِن  ...وَيا لقاليَ 

ؿِت كاساٌت مَن إفؽارِ   وهاَجْت يف عروِق الصا

 أوهامًا ضبابّقةْ   ادوٌف يص ُّ الؾقَل  ويف عقـيا 

 راكًا ِمَن أهاْت ْد أ باٍح، وغُ  ودّواماِت 

 خرافّقة: تعوُم عذ حوافِقفا تصاويرٌ 

 فاتلكؾُ  حّتى الشؿَس  أفاٍع تلكُل إضواءَ 

 اخلطى يؾَفْث  مسؿومُ  الّزهرِ  عبرُ 
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 هابعثرَ  الريِح  هطوُل  وغاباٌت 

احل  ودوٌد حيػُر السا

  ويواِري فقه إكساكني مسحورين

وُم عذ حوافقفا إفاعي التي تلكل إضواَء وعبر الزهر ادسؿوم عفالّدوامات والغدران التي ت -

ود حيػُر السواحَل لقواِري إكساكني، كلُّ هذِه صور جزئّقة  اخلطى، والغابات التي بعثرها الريح، والدُّ

ٌر ترّشَبْت ذم ٓ صعور ٓ تشؽل تشؽقاًل عؼؾّقًا واعقًا، وهي لقست تشؽقاًل اعتباضّقًا، بل هي صو

 الّشاعر مجَع بقـفا اخلوُف مَن ادوت.

، وهذه (وُهـا كسُق ادؽان ٓ يؼبُؾه مـطُق ادؽان: )إفاعي تعوُم عذ حواذِم الّدوامات أو الغدران -

ُثـا ذم الؾقل. وهذا كسٌق ذم الزماِن ٓ يؼبؾُه مـط ق إفاعي كاكت تلكل الشؿس، ذم حني أّن الّشاعَر حُيدِّ

 الزمان. فالتَؼْت إصقاُء ادتباعدة ذم ادؽان الطبقعي والّزمان الطبقعي ذم هذه الصورِة الشعرّية، ذم

 ذم كػس الشاعر. هذا احلؾم ادروع ِّٕنا تتجاورُ 

ُل الشاعُر الزماَن وادؽاَن تشؽقاًل كػسّقًا خاّصًا يّتػُق مع حالتِه  - فػي هذِه الصورِة الشعرّية ُيشؽِّ

 الشعورّية ادسقطرة، فقؼوُم بعؿؾقة تؽثقٍف لؾزماِن وادؽان.

 

 

 
 

 معًا.. نرتقي إلى أعلى درجات التفوق والنجاح

 انتهت احملاضرة
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 املدينة باختالِف رؤى الشعراءأوجه  صدمة املدينة
 

،ر احلضاري  مقضقُع ادديـة مـ ادقضقعاِت البارزة يف صعر احلداثة العربّقة، ففل دلقُؾ التطقُّ

ؾت صدمًة حضارّيًة لؾشاعِر  وعاََلٌ متؽامٌؾ مـ حقُث اكتصار اداّدة التؽـقلقجّقة ولذلؽ صؽَّ

 .احلديث

 وبني ادديـة ٓ يعـل مؼتًا لؾحضارة ووشائؾفا، وإّكام هق 
ِ
يف الشعِر احلديِث كان الصداُم بنَي الشعراء

دعق إلقف أشباب، وهذا تَ ُة ُتشعُر بالـػقِر مـفا بقـفؿ وبني البقئة اجلديدة، فادديـتعبٌر عـ عدِم إلػة 

 :مـفا

  ،واإلحساس باحلرة واخلقف إزاء وشائؾ الضجقج الؽثر وآزدحام، واشتحداث الرسعة

الـؼؾ، كذلؽ اإلحساس بالػارِق بنَي ضبؼتني ))فؼرة وغـّقة((، ممّا أّدى إىل فؼدان فضائِؾ الريػ 

 وأخالقّقاتف وعاداتف التل شؾبتفا احلقاة احلديثة يف ادديـة.

  َّصعراؤها بالطبقعِة  الروماكسّقة كاكت شببًا ثؼافقًا تسّبب يف  الـػقر مـ ادديـة، فؼد اهتؿ

 كالبحرات وإهنار والغابات والبحار والؾقؾ، وفّضؾقا العزلَة واهلدوء.

  ،عبد الصبقر، حجازي، ُدْكُؼؾ(( فؼد قدمقا مـ أّما صعراء احلداثة ))السّقاب، حاوي، أدوكقس

فقفا ُمبتغاهؿ، الريػ إىل اددن بثؼافتفؿ الروماكسّقة ادثالقة، فاصطدمقا بقاقِع ادديـة، فؾؿ جيدوا 

وخقَّبِت ادديـة آماهلؿ، فقصػقها وبالغقا يف إبراِز عققهبا، كام وصػقا الريَػ وجّسؿقا فضائؾف، فإذا 

 كاكت صقرتف مثالّقًة، وصقرة ادديـة غر واقعّقة، كام أنَّ رؤاهؿ اختؾػت باختالِف جتارهبؿ.
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  ،وهبذا كاكِت العالقُة بنَي الشاعِر وادديـة مقّزعًة بني التقاصِؾ والتجاذب أو آغساب والتـافر

؛ ققِؿ ادديـة وققؿ الريػ أي بني الذاِت وادجؿقع. وهذه الصدمة وحصَؾ هـا رصاٌع بني الؼقِؿ 

ازهيا حـنٌي عؿقؼ إىل صػاء إوىل التل يعؽسفا الشاعُر مّتصؾًة بػؼداِن الـؼاء ادعـقي يف ادديـة، يق

 الريػ وُبعده عـ الرذائؾ.

دة جدلّقة، ففل ذاُت وجٍف قاٍس وأحقاكًا تبدو صقرهتا كالشقؽّقة كام يف صعِر كزار  لؾؿديـة أوجٌف متعدِّ

لة بني ادايض قباين، إذ كاكت عالقتف بادديـة يسقُدها التقاصؾ والتجاذب، وهل ذاُت صقٍر م تحقِّ

ها كاجٌؿ عـ وضعفا الؼقمل والسقاد، وهق بعقٌد عـ مشؽالت ادديـة.  واحلارض، وتغرُّ

مضؿقكًا وصؽاًل يف هذا ادقضقع عـ جتربِة كزار قباين، فؼد  أمحد عبد ادعطل حجازيوختتؾُػ جتربُة 

ّٓ مقهبتف الشعرّية، ولذلؽ ا وعاَش فقفا صطدَم بقاقعفا قِدم حجازي إىل الؼاهرة وهق ٓ يؿؾؽ إ

مرّشدًا غريبًا، وكاكت عالقتف هبا عالقة تـافٍر وتضاد، ولؾؿديـة يف صعرِه وجٌف قاٍس ماّدي، وهل عاَلٌ 

فسقح ذات جدراٍن مرتػعة وأبـقٍة صاهؼة ووشائؾ آلّقة كثرة، وفقفا أعداٌد مـ الـاس، وهؿ يف شػر، 

حيسُّ بالضقاِع يف  فػل قصقدتف ))الطريؼ إىل السّقدة((ش، وحيتاُج ادرُء فقفا إىل ماٍل وافٍر كل يعق

ضريِؼ ادديـة، وهق جائٌع بال كؼقد، ضائٌع جيرُّ شاقف ادجفدة مـ صارٍع إىل صارع يف ))مديـة بال 

ّٓ بؿـ يؿؾُؽ الـؼقد: ب إ  قؾب(( ٓ ترحِّ

 لو كاَن يف جقبي كؼود"

 ٓ .... لن أعود

 ٓ ...  لن أعود ثاكقًا بال كؼود

 يا قاهره!...

 أكا هـا ٓ يشء، كادوتى، كرؤيا عابرة!

 أجرُّ ساقي ادجفدة

 "لؾسّقدة!
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الؼْفُر حتّقلت دٓلتف مـ قفِر إعداء إىل قفِر اإلكسان ادحتاج، يتجّسد يف هذا ادؼطع الشعرّي 

 التاليش، والشعقر بالعدم، ففق مقٌت، رؤاُه حمّطؿٌة يف وحشة ادديـة وضقاعف فقفا.

دة، القحشة، فؼد الؼقؿ إخالقّقة، ففذا القجف الذي يصّقره الشاعر هق وجُف القحدة، العزلة، القح

 ولؽـّفا لقسِت العزلة الروماكسقة، بْؾ إّن عزلَة ادديـة شؾبِت الػضائؾ وإصحاب.

 :يؼقل حجازي

 صرقُت كوادي األصحاب مل أعثْر عذ صاحْب!"

 وعدُت... يدحرجـي امتداد صريق

 مؼػٍر شاحبصريٍق 

 تؼوم عذ يديه قصور

 وكان احلائُط العؿالق يسحؼـي،

 وخيـؼـي

 ويف عقـي سماٌل صاف يستجدي

 خقال صديق

 تراب صديق

 "ويرصخ إّكـي وحدي

اشتطاعِت ادديـُة مـ خالل الزحام والرسعة والالمبآة أن تضَع اإلكساَن يف شباٍق مع الزمـ، َفػؼَد 

 ادجتؿع. صؾتُف بأخريـ، وتػّؽؽت أوارص

 :يؼقل حجازيادديـة رمُز الضقاِع والتَّشّتت، فتلخذ صقرهتا السؾبقة دائاًم، 



 

 57         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح مكتثح نسان انعرب  ن 

 cebookaF: www.facebook.com/Lesan.ALarab.Library  صفحح انمكتثح عهى

 احلارُس الغبي ٓ يعي حؽايتي"

 لؼد صردت القوم

 من غرفتي 

 ورصت ضائعًا بدون اسم

 هذا أكا 

 "وهذه مديـتي

 وهذا إقرار بقجف ادديـة الؼاد.

حاماًل معف ضؿقحاتف وأحالمف ورؤاه، فإذا ادديـة عذ غر والسّقاب قدم أيضًا مـ الريػ إىل ادديـة 

ما تقّقعف مـفا، وعالقتف كاكت عالقة تـافر وتباعد كقهنا هزمت ضؿقحاتف وأبادت أحالمف، وحّقلتف 

 إىل غريٍب مـبقٍذ يائس فؽان غضبف كبرًا مـفا.

ُم السّقاب وجفًا لؾؿديـة اغسابّقاً  ، ففق مغسٌب يف غربٍة واغساب، إذ حّقلت ادديـُة الروَح إىل يؼدِّ

فؼد أحالت ادديـة يف صعِره اإلكساَن إىل حّػار قبقر، والػتاة إىل مقمس، وحتّقلت ادديـة إىل ماّدة، 

 وحٍش أعؿك يػسس كّؾ مـ يؼسُب مـفا، فال حركة اكبعاث جديدة يف ققلِف:

 هقفات.... أيـبثُق الـور"

 تظؾم يف الوادي؟ ودمائي

 واحلؼل، متى يؾد الؼؿحا

 والورَد، وجرحَي مغػورُ 

 وعظامي كاضحٌة مؾحا؟

 العدم العدم، ىٓ يشء سو

 "وادوت هو ادوُت الباقي

 متقز ادديـة ٓ يـبعث، إذ أحالِت ادديـة دمف إىل مؾٍح وجعؾت مقتف عدمقًا.
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ادديـة حتارُص اإلكسان مـ كؾِّ جفٍة، ويعطل السّقاُب وجفًا حضاريًا لؾؿديـة ولؽـُّف شؾبل، فالدروب 

الؽثرة تصبُح جبآً تؾتػُّ حقلف، فتؾغل عاَل إحقاء )أي احلقاة( وتصبُغ جتربَة الشاعر بصبغِة 

ًٓ عذ ذلؽ،   :حنَي يؼقلالعدمّقة وادقت ويليت الرماُد دا

 ويل دروب ادديـة:وتؾتفُّ ح"

 حبآً من الطنِي يؿضغَن قؾبي

 ويعطنَي، عن مجرٍة فقه، صقـه،

 حبآً من الـاِر جيؾْدَن عري احلؼول احلزيـة

 وحيرْقَن جقؽور يف قاع روحي

 "ويزرعَن فقفا رماَد الضغقـة 

 :يؼقلولقس يعطل السّقاب بغداد ققؿًة معـقيًة بؾ هل رمٌز لؾتاليش وآكتفاء..، 

 وكحن يف بغداد؟ من صنِي "

 يعجـه اخلّزاف متثآً،

 دكقا كلحالِم ادجاكني

فا ادرتّج أشالًء وأوصآ  "وكحن ألواٌن عذ جلِّ

أفضؾ مـ حاِل ادديـة ادطؾؼة، ففل تشّؽؾ عادًا رماديًا، عادًا ملشاويًا، يؼطع  بحالٍ  تبغداُد لقس

اإلكسان، يؼطُع أوصاَل روِحف التل تركفا الشاعر يف جقؽقٍر وهل مصـقعٌة مـ ضنِي احلقاة، وادديـة 

د اإلكسان مـ روحِ  ف، ويبؼقِف جسدًا تعجـ الطني متثآً ٓ حقاَة فقف وٓ روح. إذًا ادديـة هلا وجٌف جيرِّ

 بال حقاة. يسبب فراغًا روحّقًا.

م  أّما خؾقؾ حاوي ُر عالقتف بادديـة التل تـؿُّ عـ تضاد وتـافر، وإذ ادديـة بروت تؼدِّ فقصقِّ

 :يؼقلاإلغراءات ادختؾػة لترسق أمقال الػؼراء البسطاء، 
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 إّن يف بروت دكقا غر دكقا"

 الؽدح وادوت الرتقْب 

 حاكًة مسحورةً إّن فقفا 

 حػرًا، رسيرًا من صقوْب 

 لؾحقارى

 يف متاهات الصحارى

 يف الدهالقز الؾعقـة

 "ومواخر ادديـة....

 بروت هـا مديـٌة لؾزيِػ آجتامعل، فؽؾُّ ما فقفا مصـقع حتك الؼقؿ.

))صاعٌر شقري(( فتؽؿـ يف صقرٍة ختّؾؼت مـ خالل  الشاعر حسان اجلقديأّما صقرهُتا لدى 

اشتعامل الؾغة يف تشؽقٍؾ جديد ضؿـ السقاق الشعري، لتؽقن صقرة ادديـة حامؾًة ُقبَحني معـقي 

 :يؼقل يف قصقدة ))خريػ ادديـة((وماّدي، 

 ادديـة يف اخلريف "

 "جرادٌة سوداء تػرز لوهنا

ؾ ادديـة يف الؼصقدة عاَل اكتصارِ  اداّدة، وهل ٓ تـتؿل إىل عاَل الزاءة بؾ هل عاَل اخلرائب  تشؽِّ

عًا عـ  وإضالل، ولذلؽ تلخُذ صقرهتا يف )جرادٍة شقداء تػرُز لقهنا(، فاجلرادة السقداء تعطقـا تققُّ

الؾقن الذي شتػرُزه وهق الؾقن إشقد، الذي يرمُز إىل الؾقِؾ وادآتؿ والظؾؿ، وهق لقن الالوعل 

ن هبا ادديـة التل تلخذ صؽَؾ اجلرادة السقداء دا ويؽّقن هذ ا الؾقن لدى الشاعر حركًة صعرّيًة يؾقِّ

 عذ الؾقن إخرض ))الـبات((؛ فال تػِرُز شقى اخلراب والدمار. وهؽذا هل ادديـة 
ِ
حتؿؾف الؼضاء
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ر شقداوّية القاقع تػرز يف معارصهتا ما يستفؾُؽ احلالة البرشية الؼائؿة عذ القجدان والعاضػة يف إضا

 اددجـ لصالح البرشية يف إكتاجف التؽـقلقجل ؛ وبذلؽ تؽقن ادديـة:

 إفراز الؾقن إشقد(. ←قضاء عذ احلقاة  ←عؼؿ  )اجلرادة:

 كػاق (.   ←عاَلٌ اكتفازيٌّ     ←بال ققؿ   ←)ادديـة: عؼٌؿ 

مؼصقدة باشؿفا بقجففا احلضاري الذي يف هذه الـامذج الشعرّية بَدِت ادديـة إن كاكت مطؾؼة أم 

يّتسُؿ بالعػقكة والـػقر، وإعطاء ضابع اهلؿِّ والتاليش، واكعدام احلقاة عـد الشاعر الؼادم مـ الريػ. 

فؼد متّزق وجقده بني ريٍػ روماكيس وفضائؾ أخالقّقة وبني جمتؿٍع مدين ُيؼاس برسعِة الزمـ، فؽؾُّ 

 
ِ
 الؼقؿ. ما فقف رسيٌع ممّا أّدى إىل إلغاء

 

 
 

 

 معًا.. نرتقي إلى أعلى درجات التفوق والنجاح

 انتهت احملاضرة



 

 27          506 089 0992 جوال -ذخم كهيح اآلداب تجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح مكتثح نسان انعرب  ن   

 cebookaF: www.facebook.com/Lesan.ALarab.Library   صفحح انمكتثح عهى

  

   
 

 

 

 التناص
 

 الغائب )احلضور / الغياب(النّص 
التناّص ومكونات القصيدة 

 العربية احلديثة واملعاصرة:

أنواع التناّص يف القصيدة 

 العربية احلديثة واملعاصرة:

 

 التناّص األسطوري:. 1

 

 . التناص األدبي2

 . التناص الصويف5 . التناص الديين4 . التناص التارخيي3
 

كؼدية اكبعثت من أحضاِن افؾساكقات وافبـقوية، ودخؾت افشعر،  افّتـاصُّ بوصػِه مصطؾحًا، كظرية -

وافتـاّص ذم مػفومه يتؼاضُع مع كظرّية احلضور وافغقاب، ؾتؽون افؼصقدة احلديثة معتؿدة ظذ 

 .مؽّوكات تدخل ذم تؽوين ظالؿاهتا افدٓفقة

 افتـاّص، وهي ترى أّن افتـاّص:ُتعدُّ افـاؿدة )جوفقا ـريستقػا( أّوَل من اشتعؿَل مصطؾح 

ّن افـصَّ ذو ضبقعٍة إكتاجّقة حيقُل اددفول افشعري إػ ٌب وحتويٌل فـصوٍص ُأخرى((؛ أي إ))تّؼ 

ؿراءة خطاباٍت ظديدة داخل افؼول افشعري، ؾنّكُه جماٌل  ن ِمنؿؽ  مدفوٍٓت خطابقة متغايرة، بشؽٍل يُ 

فتؼاضِع ظّدة صػرات دمُد كػسفا ذم ظالؿٍة متبادفة، وادبدأ افعام افذي يوحي به افتـاّص هو إصارُة 

 افـصوِص إػ كصوٍص ُأخرى.

o تؽوين ويل((، يتمُّ حافت –غ مها: ))آشتدظاء قوآفقُة افتـاّص تتحّدُد من خالِل مػفومغ أشاش

افـّص من خالِل كصوٍص أدبّقة يتمُّ إدماجفا وؾَق رشوٍط بـقوّية خاضعة فؾـص  اجلديد. أي هو 

 ظؿؾقٌة حتويؾّقة، افتـاّص َصْفٌر وإذابة.

 من دوِن تـاّص: اً ٓ تـاصَّ من دوِن كصٍّ ؽائب، وٓ كصَّ ؽائب
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 امتصاٌص وحتويل = ظؿؾقة افتـاّص   هو  ـلُّ كصٍّ = كصٌّ حارض  

 = افـصوص افغائبة. فؽثٍر من كصوص أخرى

افتـاّص إذًا هو كظرية كؼدّية تطبقؼّقة ذم افشعر، يؽؿن جاكبه اإلبداظي ذم اإلؾادة وإظادة اإلكتاج 

كاته متـّوظة ؾفي إبداظقًا ذم كسٍق مـسجٍم مع افـّص اجلدي د، يدخل ذم خاكة اإلبداع، وافشعر مؽو 

تراثقة وحضارّية وصعرّية وديـقة وأشطورّية، ؾؿثاًل افشعر افعريب احلديث وادعارص مل يؼطْع صؾتُه 

بافساث افعريب افؼديم، ؾادايض حارٌض ؾقام بعدُه بلصؽاٍل خمتؾػة، وافعالؿة بغ احلداثة وافساث 

 جدفّقة مفّؿة.وادعارصة ظالؿة 

 إظادة اإلكتاج. –اإلحياء  –افؾصق  –ادحاـاة  –ادرجعقة  –تتـّوُع أصؽال افتـاّص: افتؾؿقح 

 كجحوا ذم آشتؾفام احلضاري وإّما أخػؼوا أحقاكًا ُأخرى.وافشعراء ذم صعرهم إّما 

 

ل األشطورة مـبع كًا رئقسًا ذم افؼصقدة افعربقة احلديثة وادعارصة، إذ متّثُل ضػوفة تشؽ  ًا ومصدرًا ومؽو 

افعؼل افبؼي، وتؼوم بتػسِر افظواهر افطبقعّقة ـافرظد وادطر وافطوؾان واخلصب وادوت، برؤى 

 خقافّقة توارثتفا األجقال ـحؼائق ظؾؿّقة، وؾقفا ؿصص اخلؾق، وافعادات وافؼائع وادغامرات

 واخلوارق وادعجزات، ؾاختؾَط افواؿع باخلقال.

o  ُد فـا وطقػة آشتؾفام وافتـاّص ذم افسقاق افشعري،  اشتعامُُلاأّما افداخع افبـائي، ؾفو افذي حيد 

ؾافشاظُر يستؾفؿفا ويعز  بؾسان صخصّقاهتا ظن دمربٍة معارصة، جيعل افشاظر مـفا رمزًا صعرّيًا 

يّتؽِئ ظؾقه فؾتعبر تعبرًا ؽر مبارش ظن إحساشاته، وحياـي افشاظر افػعل األشطوري ٓ  تراثقاً 

 ماضقه آظتؼادي، وفذفك تغدو األشطورة معارصة.
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o  َثَر افشعراء من اشتعامِل األشطورة وٓشّقام أشطورة آكبعاث )أدوكقس / متوز( و )ظشتار إُلة ـْ وأ

ت دٓٓهتا ذم افوجدان افبؼي، إذ اشتطاظت أن تتخّؾَص اخلصب(، ؾفي من األشاضر افتي تعّؿؼ

من آشِم افذي يؼقدها، حتى ؽَدت معـًى صائعًا فؾخؾود، ؾعشتار تؾؿؾم متّوز وحتّققه، وترتبط 

األشطورة أيضًا بشؼائِق افـعامن، تؼول: إّن صؼائَق افـعامن توّهٌج ضبقعي مجقل دا ختّثَر من دم أدوكقس 

ية افشاظر افروماين أوؾقد ذم معرِض حديثه ظن أشطورة ار افزي، ؾػي حؽظـدما جرحه اخلـزي

، حتى ؽذ أدوكقس أّن )ظشتار / ؾقـوس /أؾروديت( صّبت ظذ دِم أدوكقس ظطرًا، مل يؽد يؿّسهُ 

افّدم، وتصاظدت ؾقه ؾّؼاظاٌت صاؾقة ـافػّؼاظات افشّػاؾة ؾوق ادقاه ادصػّرة ذم األماـن ادوحؾة، ومل 

يض شاظة حتى اكبثؼت من بغ افدماء زهرٌة بؾون افدم، صبقفٌة بزهرة افرمان افتي ختػي تؽد مت

 بذرورها حتت حلائفا، ؽر أّن ادتعة ؿصرة اددى، ألّن افزهرة رؿقؼة واهقة وظؿرها ؿصر.

o  جزءًا من هذه األشطورة بطريؼٍة ضّدّية تبعًا فؾسقاِق افشعري، بعد أن  بدر صاـر افسّقابوّطف

   ترّسب إفقه افشكُّ ذم ؿدرة متّوز ظذ افـفوض، وكػض ـػن ادوت ظن كػِسه، يؼول:

 كاب اخلـزير يشقُّ يدي"

 ودمي يتدّفق، يـساب:

 مل يغد شؼائق أو قؿحا  

 لؽن مؾحا  

 عشتار...

 عروقي أعـابلو أهنض، لو أحقا، لو أّن 

 عشتار...

...  تـثال عيلَّ

 فقؿوت بعقـّي إلق

  "أكا والعتؿة
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، ويبدو افشاظر حزيـًا خيّقم ظؾقه افقلس من افوصػغ آجتامظي تبدو هـا ؾؽرة آكبعاث بعقدة

واحلضاري ومن ادرض، وحيسُّ بـاب افظؾم يـػذ إػ ـبده، بعد أْن ظادت حقاته مؾحًا ٓ كبت ؾقفا، 

 ؾجدب.ورمزًا ف

أّما ظشتار واهبة احلقاة وافـور، ؾصارت ظاجزًة أيضًا مثؾه، ٓ تستطقع أن تػعل صقئًا، بل أصبحت 

افظؾؿة تـثال ؾقفا. وهـا كجُد أمل افشاظر ؿؾقاًل، ٓ يؿؽـُه رشم افطريق، ؾتّؿوٌز ظاجٌز ظن آكبعاث، 

 ظذ افرؽم من إيامن افشاظر بآكبعاث وافـفوض ذم ؽر ؿصقدة.

o  رموزه بطريؼته اخلاّصة وؾق ما متؾقه ظؾقه وهبذا ؾنّن افشاظر أثـاء ظؿؾقة اإلبداع وافؽتابة يضُع

دمربته ورؤيته، ؾافشاظر )افسقاب( دخل ذم ظؿؾقة تـاصٍّ ظؽيس مع افـّص األشطوري، ؾؾم يلخذ 

ُلا متامًا. افرمز بدٓفته األشطورية، وإكام راح يبـي إػ جاكب تؾك افدٓفة دٓفة أخرى خمافػة 

ّٓ ُيػفم بافعودة إػ شقاؿاته  وهذا فقس تؼؾقدًا بل إظادة إكتاج، وهذا يعـي أّن افرمز افشعري يـبغي أ

 افؼديؿة، بل بافرجوع إػ معـاه وإحياءاته افتي ابتـاها افشعر ذم افؽالم.

 

اشتعؿل افشعراء ادعارصون وجوَه افشعراء افؼدامى أؿـعًة فؾحديث من خالُلا ظن دمارهبم 

 ادعارصة، وأحقاكًا حصل افتـاّص ذم اشتؾفام صعرهم ومزاياه ادعـوية وافػـّقة:

 ذم ؿصقدته )ظذ باب توما(: مظفر احلجيـؼوِل افشاظر 

 وبعد ثالثني عاما  "

 أكؼاض كفٍل. وقػُت عذ الباب

 أفّؽك بعض الرموز ٕقرأ أسطرا  

 "بلسػار عؿري...
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ذم حلظٍة صعرية وصعورية كرى وؿػة زهر بن أيب ُشؾؿى حارضة هـا )وؿػُت هبا من بعد ظؼين 

حّجًة(، وافطؾل أيضًا ذم اشتؾفاٍم رصيح فؾعبارة افشعرية واشتؾفام ادعـى باختالف وجفة افوؿوف 

 فدى افشاظَرين.

o  ؿطري بن افػجاءة  –َضرؾة بن افعبد  –وبرَز اشتؾفام وجوه افشعراء من مثل )ظروة بن افورد– 

 ديستويػقسؽي( وؽرهم. –ادعري... من افعرب، وذم افغرب أيضًا فورـا  –ادتـبي  –أيب كواس 

o ه كرى مثاًل صورًة صـػفا افشاظر حمؿد افػقتوري فؾشاظر ظـسة افعبيس افػارس افشجاع، ويمشطر

 ذم افـص، يؼول:

 كحن العرب"

 عـرتة العبيس فوق الػرس

 يرصخ يف الشؿس فقعؾو آصػرار وجففا

 وترجف اجلبال رهبة  

 الّسُحب ُد وجتؿ  

 ّٕكه قفؼه  أو غضب

 ّٕكه الـار التي

 ."تػرُح لذرات الرماد واحلطب

أشطورية، إذ حّوفه إػ يبدو ظـسة ذم صورة افبطل افشجاع افؼوي افذي حتّول افشاظر به إػ صخصّقٍة 

داخل افبعد األشطوري  إفٍه أو كصف إفه يتحّؽم بؿظاهر افطبقعة، وفؽي حياؾَظ ظذ افبعد افتارخيي

دمؿد( وهي أؾعاٌل مرتبطٌة بافػعل اإلكساين أـثر من  –ترجف  –يعؾو  –جلل إػ مجؾِة األؾعال )يرصخ 

 ارتباضفا بافػعل اإلُلي.
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يشؿُل هذا افتـاّص األحداث افتارخيّقة، وافؾحظات افتارخيّقة شواٌء أـاكت شؾبقة أم إجيابقة، ـذفك 

ظبد افرمحن افداخل(،  –صجرة افّدّر  –احلجاج  –افشخصقات افتارخيقة ادعروؾة من مثل: )اخلـساء 

خيي افذي اشتطاَع أن يػتَح بالدًا ؾػي ؿصقدة )افصؼر( ألدوكقس كؼع ظذ موازكة بغ افرجل افتار

 جديدة، وافشاظر افػـان ادعارص افؼادر ظذ خؾِق ظوامل جديدة أو أشطورة أظامٍق ؾريدة.

o  وـان فؾحظة افتارخيقة افسؾبقة حضوٌر ـبر ذم افشعر افعريب احلديث، إذ ـاكت أـثر ضواظقًة بغ

مّرت هبا يدي افشاظر ادعارص فؾتعبر ظن دمربة معارصة متشاهبة، ومن تؾك افؾحظات حلظات 

 األمة افعربقة ذم مراحل افضعف وآكحالل، ـخروج افعرب من األكدفس، أو تسؾقم آخر اخلؾػاء

افعباشقغ مػاتقح مديـة بغداد فؾؿغول، وافشاظر حمؿد ظؿران اّتؽل ذم تشؽقل ؿصقدة )بغداد( ظذ 

 افؾحظة األخرة، ؾلضاء فـا احلقاة افتي ظاصتفا بغداد ذم آخر ظرص بـي افعباس بسؾبّقاهتا، يؼول:

 لقس يل غر صوٍت يـادي"

 احذروا غارة  قريبة

 يزحف الروم فقفا

 من أماٍم ومن وراء

 يزحف الػرس والترتْ 

 لقس يل غر صوٍت يـادي

رْ   يا أهيا ادوتى بال ُحػ 

رْ   يا أهّيا إحقاء يف ُحػ 

 بغداد يف خطر

 بغداد يف...

 بغداد....
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 بغد.....

   "بغــ....

افؾحظة األخرة، ووّطػفا توطقػًا معارصًا ـؾقًا، ؾادغول ظذ األبواب، وأشباب  جّسد افشاظر

 افسؼوط هـا وهـاك واحدة، وافظروف متشاهبة، وفذفك ُيـفي ؿصقدته هبذا افتحذير.

 

o صّؽل افتـاّص افديـي جمآً واشعًا ذم دمربة افشعر ادعارص، حقث ظؿَد ظدٌد ـبٌر من افشعراء إػ 

اشتعادة افـصوص، وافرموز افديـقة ذم شقاؿاهتم افشعرية ادتـّوظة، من أجل خدمة أؽراٍض ؾـّقة 

وافعفد اجلديد  –ودٓفقة تزيد افـّص افشعري ظؿؼًا ومجافّقة، ؾؽاكت افعودة إػ ))افعفد افؼديم 

 وافؼرآن افؽريم((. –)اإلكجقل( 

o  ًفاهتا افؾغوية اجلديدة،  إذ وجدت افؼصقدة افعربقة ادعارصة معقـًا رمزيا ثّرًا، اشتغّؾته وؾق توجُّ

بنمؽاكه أن يصبح ماّدًة ضق عًة تمتى أـؾفا افدٓيل ذم افزمن  وأدرك افشاظر من خالل ذفك افراؾد

 ادعارص، ومن ذفك ؿول أمل دكؼل ذم ؿصقدته ))ٓ وؿت فؾبؽاء((:

 والتني والزيتون"

 )أية الؼرآكقة الؽريؿة، قال تعاىل:      وصور سـني وهذا البؾد ادحزون           

 ـني، وهذاقلؼد رأيت يومفا: سػائن  اإلفركج              ))والتنِي والزيتوِن، وصوِر س

 (3-1سورة التني )البؾد إمني((.          تغوص حتت ادوت                              

 "ومؾك اإلفركج يغوص حتت الرسج

فؾتؽثقف افدٓيل فؾؿؽان من خالل ما يؿّقزه ضبقعقًا: افتغ وافزيتون، وما َيِسُم رصاَع افتـاّص جاء 

هذا ادؽان تارخيقًا مع األظداء، وهذا افتؽثقف افدٓيل ُيستؼى من األبعاد افرمزّية افتي يرمي إفقه 

بشؽٍل ظؽيسٍّ متامًا،  افشاظر أمل دكؼل. إذ يعقُد إكتاَج افـّص افؼرآين مع حتويٍر بسقط خيصُّ ؿؾب ادعـى

 ؾافبؾُد األمغ يصبُح افبؾَد ادحزون.
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ف راؾدًا ثّرًا من افرواؾد افتي أخصبت دمربة احلداثة ذم افشعر افعريب احلديث وادعارص،  صّؽل افتصوُّ

َر ب ادضؿون وبعُض افشعراء شؾؽوا مسؾؽًا ؾـّقًا وؾؽريًا مفاّمً ذم كصوص افصوؾقة، ؾؼسٌم مـفم تلثَّ

ؾعؿل ظذ امتصاصه وإظادة صقاؽته وؾَق اخلصوصّقة اإلبداظّقة، ومـفم ظؿَل ظذ فغتِه افصوذم، 

افػـّقة افعافقة افتي تِسُم فغة افصوؾّقة، ؾاـتػى بـفج شؾوـفم افؾغوي مبؼقًا ظذ ادساؾة افػاصؾة بغ 

فعامل احليّسّ من أجل افتامهي، مضؿوكه ومضامقـفم، ذفك أّن افتوَق افصوذم إػ حتؼقق آكعتاق من ا

 يؼول افشاظر ؽسان حـا ذم ؿصقدة )فوم(:

 فلكِت ادؽاْن.."

 ال إىل الروحاستح

 يف جوهر العشق

 "تػـى الصػات

افتداخل افـّّص حاصٌل ذم ادضؿون افصوذم، ؾافعشق هـا حاٌل صوؾّقة، إذ يتؽّشف اخلطاب افشعري 

صعريتغ، متتؾؽان كاصقة افدٓفة افعشؼقة افصوؾقة، وتؽون اجلاميل ذم وحدٍة تظفر من خالل مجؾتغ 

افذي يستحقل  اجلؿؾة األوػ ظبورًا فألخرى. ؾحَغ يؽون ادخاضب أكثوّيًا )أكِت( ذم ادؽان احليّس 

اد وافتامهي  بؿجّرد افوؿوع ذم حافٍة وجدية أي روحقة، ومن ذفك امتؾؽت اجلؿؾة افثاكقة معـى آحت 

ر افعشق تػـى افصػات(، وافصػات حسّقة ومعـوّية، وافعشُق يصبُح حلظًة وافذوبان )ذم جوه

اد واُلقام، وهو ذم مشفٍد أؿرب إػ افسؽر ذم احلب  من حقث افسّؾع  صوؾّقة جيتاحه افتامهي وآحت 

 –وافؾؼاء  –واألمل  –ظن ادعـى احليّس وافدخول ذم ادجّرد افصوذم فقلخَذ افعشق دٓفة )افؾذة 

 وافعدم(. –وافوجود  –وادحبوب )اإلفه(  –اق وافػر
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افساث افشعبي ؽـيٌّ جدًا من مثل افطؼوس واحلؽايات وأبطاُلا افشخصّقات افشعبّقة من مثل  -

 وصفرزاد، وصفريار، وافسـدباد، وظع بابا، وافشاضر حسن وؽرهم.أصحاب ادؼامات، 

كرى افتداخل افبـائي ذم بـقة افؼصقدة باشتؾفامفا افشخصّقات وحتوير افشاظر ؾقفا، ؾؿثؾفا ذم  -

ؿصقدة )بحر احلداد( فــ))صالح ظبد افصبور((، ؾننَّ افسـدباد وافبحر ثقؿتان صعريتان متالزمتان؛ 

فؾغـى، وبحر ظبد افصبور بحر احلداد، وافعدم، وافظؾؿة مات ؾقه افّرخ،  بحر افسـدباد مصدرٌ 

 وتؼّطعت شبقل افـجاة واخلالص.

 أّما ذم ديواكه )افـاس ذم بالدي( يؼسن افسـدباد باإلكتاج افشعري يؼول: -

 صـعُت مركبا  من الدخان وادداد والورق"

 رّباهنا أمفر من قاد  سػقـا  يف خضم

 ا  يف جوففا عن لملمةجبُت الؾقايل باحث

 من ادّحار بضعة  وعْدُت يف اجلراب 

 وكومة من احلىص، وقبضة من اجلّّمر

 "وما وجدُت )الؾملمة(

يوجد مزٌج واضٌح، وتداخٌل كّصٌّ بارٌز بَغ ظـارِص افرحؾِة ظـد ـلٍّ من افشاظر وافسـدباد، ؾافشاظر مرـبه 

ــوز ادعرؾة، وفديه رؽبة جاحمة ذم امتالك يـبوع افؼول من افدخان وادداد وافورق، وهو هـا ٓهٌث وراء 

 وكاصقة افعطاء افشعري، ـام ـان افسـدباد ٓهثًا وراء افؽـوز وافغـى، وفديه رؽبة ذم اـتـاه ادجفول.

ح بافسـدباد بل اـتػى بافتؾؿقح. -  افشاظر هـا مل يرص 

ل تؽثقػًا دٓفقًا هبذا ؾنّن افشعر افعريب احلديث وادعارص معٌء بادؽّوكات ا - حلضارية افتي ـاكت تشؽ 

 . احلداثقةاد افتجربة افشعرية أبعوتضػي اكسجامًا مجافقًا مع 

 
 ...انتهت احملاضرة
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 النزعة الدرامية
 

 مثال شعري
 احلوار الداخلي )املنولوج(

ُِّْا ًٕرُف ما افدراما؛ ؾَٓل تًْل ذم بساضٍة وإجياز افكاَع ذم أيِّ صٍُؾ مـ  - أصُافِف. وافتٍُُر ـ

َّٕام يٖخُذ داِئاًم ذم آظتباِر أّن ـؾَّ  اٍه واحد، وإ ـَ افتٍُِر افذي ٓ يسُر ذم ادمِّ افدراملُّ هق ذفَؽ افِقُن ِم

، وأّن افتْاؿواِت وإن ـإت شِبًٔة ذم ذاِِتا ؾّ٘ن  ـٌ ل وراَءُه باض ٍِ ُِٓا ؾُرة، وأّن ـؾَّ طاهٍر يستخ ؾُرٍة تَاب

ُُِؼ افقَء ادقجب.تبادَل احلرـِة   ؾٔام بْٔٓا خي

ا ذم افقؿِت ٍِٕسِف تًْل  - ؛ احلرـة ِمـ مقؿٍػ إػ مقؿػ،  احلركةؾ٘ذا ـإِت افدراما تًْل افكاَع ؾَّ٘نَّ

 ِمـ ظاضٍٍة أو صًقر إػ ظاضٍٍة أو صًقٍر متَابِغ، ِمـ ؾُرٍة إػ وجٍف آخَر فٍُِرِة.

ّٔةِ  - ْا افٔقم ًِ ٍّٔة مـ وؿاِئ ل حجّٓا، ؾُؾُّ واؿًٍة جزئ ُٗ ٌّٔة مٓام َض ، بؾ ـؾُّ ٕيرٍة وـؾُّ ـٍِّة، هَل بٌْٔة درام

ت. ٍِ ِّٔة ؾٔٓا أم مل ِٕت ْتْا إػ هذه اخلاص ٍَ  وشقاٌء افت

ُف  - ّٕ إػ حدٍّ بًٔد، ؾٍل إضاِر افتٍُِر افدرامّل ُيدِرُك  تػؽٌر موضوطي  وِمـ أبرِز ِشامِت افتٍُِر افدراملِّ أ

ـِ افًاملِ ادقضقظّل بًاّمة. اإلٕساُن أّن ذاَتُف ٓ تَُػ   وحَدها مًزوفًة ظـ بَِٔة افّذواِت إُخرى وظ

َّٔتل  - ّٔة ِِلذا احلركِة وادوضوطّية وإػ جإِب خاص ٌّٔة أشاش ِّٔزاِن افتٍَُر افدرامل هْاَك خاص افِتِغ ُُت

ُّٔة  اء ومـ خالِل إصٔاء، أي . وِمـ َثؿَّ ـاَن افتٍُُر افنًريُّ تٍُرًا بإصٔالتجسيدافتٍُِر هَل خاص

اًم ٓ تٍُرًا دمريديًا.  تٍُرًا جمسَّ

ُّٔة فُؾِّ ؿهٔدٍة ِلا هذا افىابُع افدرامّل. - اُع وتْاؿواُت احلٔاِة هل افًْاُس إشاش  ؾاإلٕساُن وافكِّ

عريُّ ذو الطابِع الدرامي - ؛ اِِتاإّنام هو بـاٌء طذ مستويني، مستوى الػّن ومستوى احلياة ذ العؿُل الشِّ

ًا   ظِِّف افنًريِّ بْاًء ؾِّْٔ
ِ
ـُ ٓ ٕستبُك ذم افَهٔدِة ذاِت افىابِع افدرامل بَّدرِة افّناظِر ظذ بْاء ؾْح
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 احلٔاِة 
ِ
ُّٔة فًِِّف ـ مدى ؿدرتِف ظذ ادنارـِة ذم بْاء ـُ ـذفؽ ـ وهذه هل افَُّٔة ادقضقظ ًُٕاي ؾحسب، بؾ 

 وتنُِِٔٓا.

 مثال شعري:

َٕقدُّ أَن أن  - ـَ افنًر اجلديِد بافتحِِٔؾ فُل ٕتّّثَؾ بهقرٍة و ٕتْاوَل بًَض مَىقظاٍت  وؿهائَد م

ِّٔة افتل  ُؼ افىابع افدراملُّ ذم هذا افنًِر، واؿٍَغ ذم ذفَؽ ظَْد ـؾِّ افًْاِس افدرام ََّ ٍّٔة ـَٔػ يتح ظِّ

.تتّّثُؾ ذم هذا افنًر. شقاء ما ُتّثَؾ مْٓا ذم اإلضاِر افٍِّْل أو ذم ادوّق عِّ ُُ  ِن اف

 :يف مطؾِع قصيدِة ))أسر الؼراصـة(( لؾشاطِر بدر شاكر السّياب نؼرأ

 أجـحٌة يف َدوحٍة ختػق

 أجـحٌة أربعٌة ختػق

 وأنت ٓ حّب وَٓدار

 يسؾِّؿك ادرشق

 إىل مغيٍب ماَتِت الـارُ 

رُب دّوار  يف ضؾِّه... والدَّ

 أبواُبه صامتة ُتغؾق

ُؾ افْس - ْا ٕتٖمَّ ٍْ ـُ وؿ ـَ افَهٔدِة برزْت أماَمْا افىبًُٔة احلقارّية وإذا ٕح ُرّي ِلذِه ادَىقظِة م ٍِ َٔج اف

ّٔة بهقرٍة ُتقحل ظذ  ْا افىبًُٔة اخلارج ًُ
ِة ذم جُمِِّٓا. ؾُّْذ افبداية ُتىافِ ّٔة افتل تتحّرُك خالَل افكُّ افّداخِ

ّٔتغ.  أؿؾِّ تَدير بدٓفتغ أشاش

ؾٓل أّن هْاَك إفٍِغ  أّما الدٓلُة األوىلِة افتل ختٍُؼ ذم افّدوحة. ؾٓل صقرُة إجْح أّما الصورُة ذاُِتا -

ـَ افىِر يتْاؽٔاِن وختٍُؼ أجْحَتٓام مـ افسًادِة. أملْ يَِؾ افناظُر إَّّنا أجْحٌة أربًة؟؟.  ِم
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ـِ اإلفٍِغ مىّئّْاِن ذم وـِرمها افذي ابتْٔاُه ظذ ؽهقِن افدوحة؛ ؾٍل  وأّما الّدٓلُة الثانية ؾٓل أّن هذي

ام ووضْٓام مجًًٔا، يًقداِن إفِٔف بًَد رحالت افسًل مـ أجِؾ احلٔاة ضقال افٔقم،  ُٓ مُها وبُٔت افدوحِة مَرُّ

ًادة.   ؾٔجداِن ؾٔف افىَّْٖٕٔة وافسَّ

ـِ إّوِل وافثاين مـ هذه ادَىقظِة.هذِه هل افهقرُة افىبًٔٔة افتل ُتىافًِ  ْا ذم افسىري

طِر الثالث - ُمنتٌَة  الصورة األوىلوجدٕا ؾِٔف صقرًة ُأخرى مَابِة فِهقرة إوػ.  فإذا انتؼْؾـا إىل السَّ

ًّٔا ؾال ُيُُْر ؿٔاَمٓا،  ٓا افبُك إدراـًا ظٔإ ـُ فناظِر(، ؾْابًٌِة مـ )ذاِت ا أّما الصورُة الثانيةِمـ افىبًِٔة، يدر

وهل صديدُة ادساِس بذاتِف، وٓ تًتُّد ذم تُقيِْٓا ظذ أيِّ ُظٍْك ضبًّٔل. ؾافتَابُؾ بَغ افهقرتغ إذن 

مـ حُٔث تُقيْٓام واضح. وـذفؽ ُهْاك تَابؾ بْٔٓام مـ حُٔث افدٓفة؛ ؾٍل افقؿِت افذي حتُل ؾٔف 

ـِ احلبِّ وآشتَراِر إذا بافّذاِت تستنًُر ذم ٓا ََٕٔض ذفؽ  افىبًُٔة ظ ِّ  .)وأنَت ٓ حبَّ وٓ دار(صّٔ

ٔف  هذِه األسطُر الثالثة - ِّّ ـُ أن ِٕخَهٓا مـ حُٔث ترـبٔٓا بىريٍَة دمريدّيٍة ؾٔام ٕس ))احلركة(( إذن يُّ

ّٔة ماثٌِة ذم و ))احلركَة ادؼابؾة(( ّٔة ماثٌِة ذم افىبًِٔة، وهْاَك حرـٌة ُأخرى داخِ . ؾْٓاك حرـٌة خارج

 ر.ٍِٕس افّناظ

ّٔة  - ّٔة أثاَرت ذم ٍِٕس افّناظِر  افهقرَة افنًقرّية افذات ّٔة إػ رؤيٍة بكّية حََٔ ؿد ترجُع افهقرة اخلارج

ْا  ـَ احلافِغ يدفُّ ّٔة خمتًٍِة وإن ـإت ممَُْة افقؿقع. وذم أيٍّ ِم ادَابِة. وؿد تُقُن هذه افهقرُة افًٔإ

 اضٍح ذم ))افتٍُر(( افنًرّي.افتََّاُبُؾ ذم افهقرتِغ ظذ َمٍْٓج دراملٍّ و

ـاَن ذم وشِع افناظر ـ إذا ـاَن ـؾُّ ؽرِضف هق جُمّرُد افتًبِر ظـ مناظِره اخلاّصة ـ أن يَقَل مباذة )بال  -

ًّٔا وتَريريًا  ـٍ أظٔش(، أو ـان ذم وشًِف أن يُتٍَل بافسىِر افثافِث، وفُُّْف ظْدئٍذ ييؾُّ ؽْائ حبٍّ وٓ وض

ٌَِّؿ بف ذم افنًِر افٌْائل افذي مًًا. وٓ ظَٔب ذم ا ّٔة أمٌر مٍسٌض وُمس ـِ ادناظِر افذات ِّٔة ؛ ؾافتًبُر ظ فٌْائ

ـّ افَقَل واِضٌح بَغ تٖثِر ؿقِل افناظر  ـُ إؽٍاُفف، وفُ تْتّل إفٔف افَهٔدة، بؾ هق ظٌْك أشادٌّ ٓ ُيُّ

ُ ؾِٔف ظـ صًقِره، إذا هق  اـتٍك هبذِه افًبارِة، وبَغ تٖثِر هذه افًبارة )وإَٔت ٓ حبَّ وٓ دار( افذي ُيًزِّ
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َؼ مـ  ّّ ِّٔة ؿد ظ ِّٔة وافّذات ذم افسٔاِق افدرامّل افذي ورَدْت ؾِٔف. ؾال صّؽ أّن افتَاُبَؾ بَغ افهقرتِغ افىبًٔ

ـِ افذي أراَد افناظُر أن ُيًزِّ ظْف. ـِ افقض  دٓفِة افنًقر بؤاِع احلبِّ وافُبًِد ظ

ٓ ُيٌُِؼ ٍَٕسُف ظذ مناظِره ؾال يستبُك إٓ بام يدوُر ؾٔٓا، وفُّْف يتجاوُز هذه افًِّٔة  إّن افناظَر ُهْا -

ّٓ خيتَِط هذا بام يهًُْف افناظر أحٔإًا حَغ ُيوٍل  ّٔة. وأرجق أ افتل ُُتثُِّؾ ذاَتف ذم إضاِر أبًاد أخرى خارج

ّٕف  ّٕف هق شًٔد؛ مناظرُه ظذ افىبًِٔة، ؾٔجًؾ احلامَم مثاًل هيتُػ بنجل ٕ ّٕؿ ضربًا ٕ هق حزيـ، أو يس

ّٔة ظذ ما فُف مـ تٖثٍر بافغ، خيتُِػ ـّؾ آختالِف ظـ  ّٔة ذم ظْاَس ضبًٔ ؾٓذا افتجسُٔؿ فِّناظِر افّذات

 :شوقي يؼوُل مثاًل يف نونّيتِهمِْٓج افتٍُِر افنًريِّ افدراملِّ افذي ٕحـ بهدِده. 

 ـاااا      َياااا ناااالََِّ الطَّؾاااَِّ أشااا اٌه طواِدي
  

 َنشاااَجى لوادياااَك أن ناساااى لواِديـاااا
   

 مااااذا تؼااانُّ طؾيـاااا داااَر أّن يااادًا 
  

ااْت جـاَحااَك جاَلااْت يف حواِشاايـا  قصَّ
   

ّٔاُب أن  وتستّرُّ هذه افٌُّْة افتل جيُّع ؾٔٓا افّناظُر بَغ مٖشاتِف ومٖشاِة افىائر ادٓٔض. وفق صاَء افس

َ ظـ وحدتِف وظـ ضٔاِع حبِّف  ختاَر ضائرًا واحدًا ؽريبًا )ٓ يًزِّ َٓ وُبًِده ظـ وضِْف بٍِْس ادِْٓج 

إفٍغ(، وجًُِف ُمهابُا ذم رجِِٔف أو جْاحِٔف ؾال يَقى ظذ احلرـِة )ـام ـاَن افناظُر ٍٕسف، رمحف اهلل(. 

ا؛ ؾَد وظْدئٍذ يُقُن ؿد جّسَؿ مناظَرُه إشٔإة )احلزيْة( مـ خالِل هذا افىائر. وفُّْف مل َيهْع هذ

ظّزَ ظـ ـؾِّ تَِؽ ادناظر دوَن أن يٍرضٓا ظذ افىبًٔة. بؾ ـاَن تًبُرُه ظْٓا أوؿَع وأدّل ظذ ظَّٓا ذم 

 ٍٕسف وصدؿٓا مـ خالِل ادخافٍِة بْٔٓا وبغ افىبًِٔة.

ّْٕا مٓام ز - دٕا افِقَن أّما داذا ٓ يُقُن هذا ادُْٓج ذم افٌافِب أوؿَع ذم افٍْس وأدلَّ ؾرجُع إػ حََِٔة أ

إشقد شقادًا ؾِـ ٕزيده طٓقرًا وتٖثرًا؛ ؾبدل أن يُقَن افناظر وحده هق احلزيـ يُقن هْاَك اثْغ 

يّتٍَان ذم احلزن مها افناظُر ٍُٕسف وافىائر. وفُْْا بّجرد أن ٕوَع إبَٔض بجإب إشقد، أي بّجّرِد 

ّٔاب؛ ؾَد ـإِت أن ٕرى افقجَف وافقجَف ادَابؾ، ؾْٕ٘ا ٕزداُد إحساشًا ب ف افس ًَ افقجِٓغ مًًا. وهذا ما صْ

افهقرُة إوػ مِٔئًة بُؾِّ ما هق شٌِٔب ذم افهقرِة افثإٔة. احلبُّ اداثؾ بغ اإلفٍغ، وافّسًادُة ادرؾرؾُة 

ّٔة،  ٌّٔة ماثٌِة ذم افىبًِٔة، أي ذم افهقرِة اخلارج ِّٓا ظْاُس إجياب ُـّ هبام، ـ وهل ذم ظِٔٓام، وادقضـ ادىّئ
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ّٔة. ويزيد مـ ظِّؼ دٓفِة هذا  افقؿِت ٍِٕسف مٍَقدٌة بافْسبة فِذات، أي تٍتَُر إفٔٓا افهقرة افداخِ

ٓام، وافناظُر  ٓام إضاٌر واحد؛ ؾاإلفٍاِن افسًٔدان باحلبِّ ذم ظنِّ ُّّ افتخافػ أّن افهقرتِغ ادتخافٍتِغ يو

احدة، وٓ يُّـ ظْدئٍذ افْيُر إػ بًِض هذه افذي اؾتََد احلّب وافقضـ، هؿ مجًًٔا ظْاُس فقحٍة و

 افًْاس مٍْهاًل ظـ بَٔة افًْاس.

هْاَك تالزٌم زمْل )تزامـ( بَغ هذه افًْاِس ادتخافٍِة، يٍرُض بافرضورِة ؿٔاَم ظالؿاٍت بغ هذه  -

افهقرتاِن  افًْاس، ؾ٘ذا ببًِوٓا يًُُْس ظذ بًض ؾٔزيُد تًبرّيتف ٕهاظة وظًَّا. وفق مل دمتّْع هاتانِ 

ـِ اإلفٍغ وحدمها، أو ظـ ٍٕسِف  ّٔتان ذم إضاٍر واحد ِلبَىْت ؿقُِتام افتًبرّية. ؾِق حتّدَث افناظُر ظ اجلزئ

وحدها، فُإت ظبارتف ظْدئٍذ جمّرَد تَريٍر دًْك ظادي. فُّْف بجًّف ـ ظذ افْحق افذي بْْٔا ـ بَغ 

ّٔتف افهقرتِغ افًاديتغ ذم ذاتٔتٓام داخَؾ إضاٍر و احد، اشتىاَع أن يستُنَػ صٔئًا جديدًا فف خهقص

 ومـ ثّؿ فف ضراؾتُف.

ـَ  - ٓام م ّٕف يثُر ظذ أؿؾِّ تَدير هذا افتساؤَل: هذا افتَابؾ ذم ادقؿِػ اجلزئل افهٌر بَغ اإلفٍغ ذم ظنِّ إ

َٓ يدلُّ ظذ تَابٍؾ أظّؿ بَغ ظقاملِ افقجدان وظامل افىبًٔ ة، بَغ )افذات( افدوحِة وبَغ افناظِر أ

ـْ ترـٔبُة ادنٓد درامًٔة ذم  ـْ مثُؾ هذا افتساؤِل فٔثقَر ذم ٍٕقِشْا فق مل تُ و)ادقضقع(؟؟ ، ومل يُ

 أشاِشٓا.

ويْبٌل أن ْٕتبِف هْا إػ أّن افناظَر ٓ يًُّد ظّدًا ْٕن يُقَن صًُره ذا ٕزظٍة درامٔة أو إػ أن جيًَؾ  -

ُد ذم مثؾِ  ّْ ًَ ّٔة، ؾاف ّٕام تُقُن فِنًِر وفِتًبر  ظبارَتف درام هذه احلال خٌِٔؼ أن يَتَؾ افنًَر وافتًبَر مًًا، وإ

ّٔة، وّٕن مْىَِؼ افناظِر  هذه اخلاصٔة افدرامٔة  ّٕن افداؾَع إّول إػ افُتابِة حيُّؾ ذم ثْاياُه بذورًا درام

بًا ترـٔبًا درامًٔا، بؾ فً ـّ ِّْل ٓ أبًُد ذم افَقِل إذا ذهبُت إػ أّن افٌَِة افٍّْز بًاّمة ـ إذا جاَز افتًبُر ـ ُمر

ٌر درامل. َر افناظِر فٌِِة ـام هل مستَّرٌة ذم ذهْف، تهقُّ  ذاَِتا، أو ـ بتًبٍر أدّق ـ تهقُّ

ّٔاب اشتىًْا أن ٕستُنَػ ـذفؽ ـَٔػ تُقُن فٌة افناظِر  - ْْٔا َٕرأ بََٔة مَىقظِة افس ـُ مو وإذا ٕح

ًّٔة، ؾواًل ظـ  ًّٔا، فَْرأ ؿقَفف:ذاِتا درام  ـقن ادنٓد درام
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 يسؾؿَك ادرشُق 

 إىل مغيٍب ماتِت الـاُر 

 يف ضؾِّه...     

ُتْا مُْذ افبداية هذه ادَابُِة بغ ادؼِق وادٌٔب. وفق ـإِت ادسٖفُة جمّرَد تَابٍؾ ذم إفٍاظ،  ٍِ ؾَد تِ

ًّٔا أظْل فق ـان جمّرُد تَابِؾ إفٍاظ هق ما يهُْع افتًبَر  افدرامّل، فُاَن صًُر افزخارف افٍِئِة درام

ـْ بُٔت افنًِر ُيّتَدُح ّٕن افناظَر اشتىاَع أن جيَّع ؾِٔف بَغ أـِز ظدٍد مـ  مـ افىراِز إّول. أمل يُ

ّٔة. ذفَؽ  ـّ حنَد ادتَابالِت ذم افًبارِة افنًرّية ٓ يهُْع مْٓا بافرضورِة ظبارًة درام ادتَابالت؟؟ وفُ

ّٔة ـ تَابُؾ أبًاٍد أّن  ّٕام هق ـ بهٍة أشاش ّٔة فَٔس جمّرَد تَابؾ أفٍاظ وإ افتَابَؾ ذم افًبارِة افنًرّية افدرام

ّٔة.  ٍٕس

ؾإفٍاُظ ذاُت افتٖثِر افدرامّل هل جمّرُد ثٌراٍت أو مْاؾذ يىؾُّ مْٓا اإلٕساُن ظذ أجزاء مـ ظامل  -

 احلََِٔة مـ ذفَؽ افًامل، إَّّنا ـ بًبارٍة مقجزة ـ افناظر افٍّْز، إَّّنا ادَابُؾ افهٌُر فتَِؽ ا
ِ
ٕجزاء

ّٔة ذاُت رصٍٔد ٍّٕز ووجقدي.  متَابالٌت فٍي

ِّّْا هبذه احلََِٔة ـاَن مـ اخلىٖ أن يتهّقَر بًُض افنًراء أَّّنؿ باشتخداِمٓؿ إفٍاَظ  - ـُ ش ؾ٘ذا ٕح

ّٕام يُتبقن صًرًا تتق اؾُر ؾٔف اخلهائص افدرامٔة؛ ّٕن ادؼَق ادتَابِة ذم دٓفتٓا ادباذة ادرصقدة أ

ـِ بحُؿ تُقيْْا افٌِقّي، دوَن  وادٌٔب )أو افٌرب( متَابالن فٍئان يستدِظل أحُدمها أخر ذم افذه

ّٔاب ِلاتِغ  ـِ إمُر ـذفَؽ ذم حافِة اشتخداِم افس أْن يُقَن ِلام ذم ٍٕقِشْا رصٌٔد صًقرّي خاّص. ومل يُ

ـِ  ًّٔا افٍِيتِغ؛ ؾِْؿ تُ ّٕام برَز هذان افٍِياِن ذم ظبارتِف ّٕن ِلام ظْدُه ُبًدًا ٍٕس ادسٖفُة جُمّرَد تداٍع ذهّْل، وإ

 خاّصًا.

تِبت ذم افبكة ذم ظام  - ـُ م يّتهُؾ ادَىُع إّول مْٓا افذي َُٕػ ظَْده أن، 3691ؾافَهٔدُة ذاُِتا وإن 

ِّة، ومـ ثّؿ ـاَن بًّإاِة افناظِر مـ إتَافِف بَغ افؼِق، حُٔث وضُْ  ف وأهِف، إػ افٌرِب افتامشًا فنٍاء افً

افؼُق وافٌرُب ضرذم هذِه ادًإاة، هذه افتجربة. ؾافؼُق وافٌرُب وجٓاِن فِحٔاِة متَابالن، ظاَصٓام 
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ْد وجقُدمها جُمّرَد تَابٍؾ فٍيلٍّ ذم ذهْف، بؾ صاَر وجقُدها ًُ ًّٔة، ومل ي جزءًا  افناظُر وظإامُها ُمًإاًة حََٔ

ًّٔا ذم ٍِٕسف. ًّٔا ح  حََٔ

ظذ أّن مًرؾَتْا بحٔاِة افناظِر ٍِٕسف هل افتل شاظدْتْا ظذ ُتثُِّؾ افبًِد احلََّٔل ٓشتخداِمف هذيـ  -

ْا  ّٕ ـْ ظذ مًرؾٍة بحٔاِة افّناظر؟؟، فق أ ّٔتُف فق مل ُٕ افٍِيِغ ادتَابِِغ ذم ظبارتِف، ؾٓؾ يٍَُد افتًبُر درام

ُد فْا أّن  ؿرإٔا افًبارةَ  ِـّ ّٔة افدرامٔة ؾٔٓا دوَن حاجٍة إػ تَِؽ ادًرؾة، ممّا يٗ ّّْٔا اخلاص ِّٓا مرة ُأخرى فتب ـ

ف إػ  ُّ ِِّ ًّٔة. ؾَد ؿاَل افناظُر أّن ادِؼَق ُيس ـُ ذم افتًبِر ذاتِف وفَٔست ؿًّٔة خارج ُّ ّٔة تُ افََّٔة افّدرام

ِِِّف((. وظِْٔا  أنَ  ِّف(( مـ  مٌٍٔب ))ماتِت افْاُر ذم ط أن ٕتدّبَر أوًٓ ما ذم ظبارتف ))ماتت افْار ذم ط

ِِّٓا. ّٔة ، ثّؿ ٕتّّثَؾ بًَد ذفؽ درامٔة افًبارة ـ  خهائَص درام

ًّٔة، أوًٓ ذم افْاِر افتل ))ُتقت((، مـ حُٔث أّن افْاَر ))حرـٌة(( وادقَت  ُر درام ؾّقُت افْاِر ذم افيؾِّ  يتٍجَّ

 ))حرـة ادقت((  بدوِرها ـ وٓبّد ))شُقن((، ثّؿ ذم ادقِت اف
ِ
، باِم يدلُّ ظذ إتٓاء ذي ))يَُع(( ذم افيؾِّ

ُج  إػ  ـِ اشتخداِم هذا افتًبِر هْا ـ إػ ))شُقن(( افيّؾ. وهُذا تستحُٔؾ احلرارُة ويستحٔؾ افتٖجُّ م

 مهقٍد وبرود.

ِِّف((، وٕحـ مل ٕستخِرْج                         هذا هق ادًْك افدرامّل افذي تدلُّ ظِِٔف ظبارُة ))ماتِت افْاُر ذم ط

َؿ ب٘ثَاِل افًبارة ـ ـام يدظل  َٓ ّت ُٕ مْٓا هْا ـ وٓ جيقُز فْا أن ٕدظَل هذا ـ أؿل ُبًٍد ٍٕزٍّ ِلا حّتك ٓ 

ّٕام ُٕتٍل هبذِه افدٓفِة فِتّثُِّؾ افتٖثِر افدرامل افذي تًُُسف ظذ اجلز ّذج ـ بام فَٔس ؾٔٓا، وإ ء افرئٔز افسُّ

ـَ افًبارِة، أظْل افتَابَؾ بغ ادؼق وادٌٔب.  م

ًّٔا ؿائاًم ذم ٍٕس افناظر، وأّن افناظَر مل يستخدم هذا  ؾ٘ذا ـاَن ادؼُق ـ ـام ذهبْا ـ يّثُِّؾ ـٔإًا وجدإ

ّٓ فِدٓفِة ظذ هذا افُٔاِن افقجداين، ؾَُٔػ يتٍُؼ هذا وهق مل يَؾ فْا ـًِّة واحدة تُ  نُر إػ افٍَِظ إ

 ))وؿِع(( هذا ادؼِق ذم وجدإِف؟؟.

َؼ ذم ادنِٓد إول مـ ادَىقظة، ؾَد رأيْا أّن  - ََّ َر ادَْٓج افدراملَّ افذي حت ـّ ُهْا يْبٌل أن ًٕقَد ؾْتذ

ـِ اإلفٍغ،  ُف أصبع احلديَث ظ ّٕ حديَث افناظِر ظـ ٍِٕسف ذم افسىِر افثافِث ـاَن تَريرّيًا مباذًا، ذم حِغ أ
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ؾ٘ذا بْا ٕدرُك رأيْا ـٔػ إًَُس أحُد افقجِٓغ ظذ أخر )وهق ما ُيّثُِّؾ حرـَة افتٍُِر افدرامّل(،  ـام

ّٔة ّٔة ـاَن شِبًا ذم افهقرِة افذات  .أّن ـّؾ ما هق مقجب ذم افهقرِة افىبًٔ

ّٔة ذم افًبارِة إخرِة ؛ ؾافناظُر مل يَْؾ  - ّٔة افدرام ُؼ اخلاص ََّ ـِ ادؼق،  وبٍِْس هذا ادْٓج تتح صٔئًا ؿطُّ ظ

ـِ ادٌرِب )ظذ إؿؾ مـ مْيقِره افنًرّي اخلاّص(...  ظ
ٍ
 وفُّْف ؿاَل ـّؾ رء

ؾ٘ذا ـإْت دمربُة ادٌرِب ذم ٍِٕس افناظِر ؿد وّفَدْت مًاين اِلّقد وادقت وافيالم، ؾّ٘ن دمربَة ادؼِق 

ج.  ظْدئٍذ تُقُن هل احلرـَة واحلٔاة وافتقهُّ

 ِْ ـِ ))افقجِف رٌء مل يَ ُف افناظُر حًَا ؿقًٓ سحيًا، وما ـاَن ْٕن يَقَفُف بًَد أن ؿاَل ـؾَّ ما ذم ٍِٕسف ظ

ّٔة هل ذم افقؿِت ٍِٕسف دمٌِٔة فِقجف أخر. َِغ ذم افسـٔبِة افدرام  ادَابؾ((. ودمُِٔة أحِد افقجٓغ ادتَاب

 ال ياَض ادؼرتَن بِه نصاطًة. إّنَك تزيُد الّسواَد قتامًة من دِر شكٍّ إذا أنَت ِزْدَت 

 

 

 

  ِـّ افروائل ّٔة ُمستًارة بال صّؽ مـ مٔداِن افٍ وظبارُة ))احلقار افداخع(( هل ذاُِتا ظبارٌة اصىالح

 ـذفؽ، وبخاّصة مـ مٔداِن إدِب ادرسحل.

 ـ ببساضة ـ صقتاِن فنخهغ خمتٍِِغ ينسـاِن مًًا ذم منٍٓد واحد، تتبّغُ مـ خالِل  ؾاحلقاُر افًادي

 حديثِٓام أبًاُد ادقؿِػ.

 يُقُن افهقتاِن فنخٍص واحد، أحدمها هق صقُتف اخلارجّل افًام، أي صقتف  وذم احلقاُر افداخع

يسًُّف أحٌد ؽره وفُّْف يبزُغ  افذي يتقّجف بف إػ أخريـ، وأخر صقُتف افداخع اخلاّص افذي ٓ

ظذ افسىح مـ آٍن ٔخر. وهذا افهقُت افداخع إذ يزُز فْا ـؾَّ اِلقاجِس واخلقاضر وإؾُار 
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ّٕام ُيؤُػ ُبًدًا جديدًا مـ جٓة، ويًُغ ظذ احلرـِة  ادَابِة فِـام يدوُر ذم طاهِر افنًقر أو افتٍُر إ

 افذهْٔة مـ جٓة ُأخرى.

 جلديُد ؾٔتّثَُّؾ ذم فٍتِْا إػ صقٍت آخَر مَابؾ، ؿد يُقُن افٌرُض مُْف إؽراؤٕا بام يَقُل هذا أّما افبًُد ا

ُؼ افٌايُة  ََّ افهقُت، وؿد يُقُن افًُُس، أي تًُّٔؼ صًقِرٕا بافٍُرِة افياهرِة وإؿْاُظْا هبا. وهبذا تتح

ّٔة مـ افتًبِر بٍِْس افىَّريَِة افتل شَبَؼ ذحٓا ذم افٍَرةِ   افسابَِة. افدرام

  ّٔة ٍٕسٓا، أي ذم افقصقل إػ حافِة آؿتْاِع ظـ ضريِؼ ّٔة ؾتتّثَُّؾ ذم افًِِّٔة افدرام وأّما احلرـُة افذهْ

ّٕف فَٔس هْاَك صًقر مقّحد  ))ادرور(( مـ أحِد وجقه احلََٔة افنًقرّية إػ وجف آخر. ؾافقاؿُع أ

ِت ْسف يًسي اإلٕسان ؾال جيُد ذم ٍِٕسِف ؽره، ّٕن  َّ ِّ افتجربَة )وافناظر مـ أهِؾ افتجربة( ظ

َر أو  ُِّ اإلٕساَن أّن ـؾَّ صًقٍر مَسن ذم افٍْس بنًقر مَابؾ. ومـ ثّؿ يستًيص ظذ اإلٕسان أن يٍ

 خمتٍِة. وحَغ يّيض 
ٍ
اٍه واحد إذا هق أخَِص فِتجربِة وما يتجاوُب ؾٔٓا مـ أصداء ينًر ذم ادمِّ

اٍه  َُٕبُِؾ ظِٔف بحامشٍة وإن ـّْا ـذفؽ ٓ ٕرؾوف. افتٍُُر افنًريُّ ذم ادمِّ واحد ٕجُد إٍٔسَْا إزاَء صًٍر ٓ 

َر أّن ؿدرًا ٓ بَٖس بِف مـ صًرائْا اجلُدد إٍٔسٓؿ ٓ َيًقَن هذه احلََٔة،  وهبذِه ادْاشبِة أحبُّ أن أؿرِّ

ِْْا ظْٓا ؿِْا ٓ ٕجُد ؾٔٓا صٔئًا. وا ـُ ُشئ َّْٕا َٕرأ ؿهائَدهؿ ثّؿ إذا ٕح بب ذم هذا راجٌع إػ أَّّنؿ ٓ وأ فسَّ

ون ظْٓا، ؾ٘ذا هؿ يتحّرـقَن  َقَن ذم دماِرهبؿ، أظْل ٓ يروَن إبًاَد ادختٍِة فِتجربِة افتل ُيًزِّ ّّ يتً

ـُ أْن ُيَاَل بال مًإاٍة صًرّية، وإن  ّٓ ما ؿَٔؾ مـ ؿبؾ، أو ما يُّ اٍه واحد، ؾال يَقفقَن ظْدئٍذ إ ذم ادمِّ

 صًرّي. ِصَٔغ ذم ؿاَفٍب 

  ِد افسىقُح ادِساُء ؾٔف ًُ ّْٕا ذم ظٍك ملْ ت إَّّنؿ ـ بًبارٍة مقجزة ـ خيٍَقَن ذم إثارتِْا، َّّٕنؿ يَْسقَن أ

ْا،  ٍُ تستثُرٕا فُثرِة ما اشتثارْتْا مـ ؿبؾ. مل تًِد إٕقاُر وحدها ُتبٓرٕا، ومل يًِد افيالُم وحَده خئ

 فبٓر ويُقُن اخلقف.وفُـ حَغ جيتُّع افْقُر وافيالُم يُقُن ا
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  ـَ افٍَرِة افثإِٔة ذم ؿهٔدِة  إّول م
ِ
))حؾم ليؾة فاِردة(( لؾشاطِر أمحد ط د وفَِْػ أَن ظَْد اجلزء

َ ظْف ؿًّٔة  ادعطي حجازي ًزَّ ُّ فْتّّثَؾ صقرًة مـ صقِر احلقاِر افداخع افذي ُيُِسُب ادقؿَػ افـ

ّٔة تْجُح ذم إثارتِْا.   :يؼولدرام

 صالُر الغراِم زاَرِن باألْمِس 

 جـاُحه أخرض

 أليَس حّؼًا ما أقوُل؟

 جـاُحُه أخرض

 وبالـَّدى جـاُحه م ؾول

 أليَس حّؼًا ما أقوُل؟؟

 ُهـا وَقف

، وداَر وانَعَطف  داَر طذ مـازِل احليِّ

 تاَبْعُتُه، كاَن فؤادي يرجِتف

 حّتى وقف

  ًا ذم هذِه ادَىقظِة يتساَءُل افّناظُر مّرتغ مـ خالِل َّ حديثِف ظـ زيارِة ضائِر افٌراِم بَقفِف: ))أفَٔس ح

ما أؿقل؟؟((. وـاَن ذم وشِع افّناظِر أن يّيض ذم تهقيِر ضائِر افٌراِم وزيارتِف فف دوَن أن يتساَءَل 

 مّرتِغ هذا افتساؤل.

  ،ٔاِق رٌء ـِ مـ ادَىقظِة َدا حدَث ذم افسِّ ـِ افسىري ّْٕا حذْؾْا أَن هذي وٓشتَاَم افُالُم. وفق أ

ِْْا ادَىقظَة إػ حافِة  َّْٕا ذم هذه احلافِة ُٕقُن ؿد َٕ ـّ هذا ما يبدو فْا فِقهِِة إوػ، ٕ وفُ

اٍه واحٍد، صَٖن ـثٍر  ْا ذم ادمِّ ـُ ًا، وفُُّْف شٔحرِّ َّ ))افتسىِٔح(( و))آشتقاء((. وشٔستَُٔؿ افُالُم ح

ـّ افناظَر اد ـَ افنًِر افذي َٕرأ. وفُ َُِص فُؾِّ صقٍت اشتَّع إفٔف، وإن م ْٖ أن خي خَِص فتجربتِف مل َين

ف ؽره. ًُ  يُـ هذا افهقُت صقَتف افداخّع افذي ٓ يسّ
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  َِف هق ٍٕسف ِِّؾ بافْدى(( ؿد جً إّن حديَث افناظِر هْا ظـ ))زيارِة افّىائِر ذي اجلْاِح إخرض ادب

ؤيِة افساذجةِ  افتل ؿد تثُر ـذفَؽ ضحَؽ أخريـ أو  يوحُؽ ذم داخِف، يوحُؽ مـ هذه افرُّ

دمًِٓؿ ظذ إؿؾِّ يتٓاوٕقن ذم أمِره ويستَبِقن ـالَمف بٍتقر. وـّٖن صقتًا مـ داخِِف إىَِؼ يَقُل 

ـّ افناظَر ٍَٕسُف شًّف صارخًا  ُف ٕحـ وفُ ًْ ؤى إَٔت ـذفؽ؟؟((. صقٌت مل ٕسّ ُػ افرُّ فف: ))أَو تزيِّ

ُف بّٖن افرؤيَة افساذجة ذم ُأذِٕٔف، ومل يُـ ذم وشًف أ ًَ َت ظُْف، بؾ ـاَن ظِِٔف أن حُياوَره حّتك ُيَْ ُُ ن يس

ٌّٔة وفٔسْت مزّيٍة.      حََٔ

ّٕف بذفَؽ ُيسِجُؿ افهقَت افداخّع ادًسَض ؿائاًل:  ًا ما أؿقل؟، وـٖ َّ ومـ ثّؿ شًّْاُه يَقُل: أفَٔس ح

ُيزخرُف مـ أفقان. وظْدئٍذ ٕجُد افناظَر  ))مل يُـ جْاُحف أخرض((، أي أّن افناظَر ؽّرُ صادق ذم

َد صدَق افرؤيِة بتُراِره فٍْس اجلِّة: ))جْاحف أخرض((. ِـّ  يًقُد فٔٗ

  ُف ّٕ َر ظْدما جيِسُئ افناظُر ظذ إضاؾِة مزيٍد مـ افهٍاِت جلْاِح افىائِر. وـٖ وما يِبُث ادقؿُػ أن يتُرَّ

ـْ جْاُحف أخرض ؾحسب، بؾ ـاَن مبِاًل بافْدى، ظْدئٍذ يْىُِؼ افهقُت  يريُد أن يَقَل: ))مل يُ

اخعُّ مرًة ُأخرى ُمًِسضًا ظذ هذا افّتامدي ذم تٖـِٔد افرؤيِة إوػ ب٘ضاؾِة ظْك جديد )افْدى  افدَّ

ُر شٗاَفف آشتُْاِرّي:  ُِِّؾ جْاَح افىائِر(، وُيسِجُؿ افّناظُر هذا آظساَض افداخعَّ حَغ يُرِّ افذي يب

ًا ما أؿقُل؟؟((.))أفَٔس  َّ  ح

  .ف مع ٍِٕسف مـ حقار ًَ َد فْا جدّيَة افتجربة وصدَؿٓا بام اصىْ ِـّ وظذ هذا افْحِق اشتىاَع افناظُر أن يٗ

 ّٓ ّٓ ضرؾًا واحدًا مـ ضرذم احلقار، يتّّثؾ ذم افهقِت اخلارجلِّ فِناظِر ٍِٕسف، إ ّْٕا مل ٕسّع إ ومع أ

ّْٕا ـّْا بحُٔث ٕستْبُط ذم ُيرْسٍ ما ف. أ ًْ  يَقفُف افهقُت أخر، افهقُت افذي مل ٕسّ

  اِه ادَابؾ، ؾ٘ذا يِف يستثُر افهقَت ًّٔا ذم آدمِّ ًّٔا وٍٕس ـْا ذهْ إّن صقَت افناظِر ؿِد اشتىاَع أن حيرِّ

ثْا ظـ زيارِة افّىائِر ذي اجلْاِح  َر ذم ٍٕقِشْا، افذي ـاَن ؿد بدأ يتحّرُك ظْدما أخَذ حُيدِّ َّ افداخّع ادو

 افذي ـان ؿد بدَأ يدوُر بخِِدٕا، وـاَن رائًًا مْف 
ِ
إخرِض فُف. فَد داَر بخِِده هق ـذفؽ ٍُٕس افقء

ية وخٍاء ظجٔبغ، وذفَؽ حَغ  ِدٕا وافذي داَر ذم خِِده، ذم رسِّ َِ ّٕف وّحَد بَغ هذا افذي داَر ذم َخ أ
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ًا ما أؿقُل؟، وهق بهٔاؽتِف فِسٗاِل ظذ هذا  َّ ِف تساءَل: أفَٔس ح ٍِ ْٖ أن جيَرحْا بُن افْحِق مل ين

افكيِح ظاّم ـاَن ؿد أخَذ ُيساورٕا مـ صؽٍّ إزاَء حديثِف إّول، وفق صاَء ذفَؽ فتساءَل ذم ساحٍة: 

ْا  َّ ًا ما أؿقُل؟( وفُّْف صاَغ افسٗاَل ظذ افْحق افذي صاَؽف بف دوَن أن ُيَِح َّ ّٕف فَٔس ح )أتَقفقَن إ

ؿد أؿحّْا ؾِٔف رسّيًة وخٍاء، ومـ َثّؿ مل يبُد افسٗاُل مقّجًٓا مـ أحٍد  ساحًة ذم ادقؿِػ افذي ـانَ 

 شقى افناظِر ٍِٕسف، شقى صقتِف افداخع.

  ـْ فتيَٓر فِق اـتٍك افناظُر هذا احلقاُر افداخعُّ ؿد أضاَف فِّقؿِػ اُدراِد افتًبُر ظْف أبًادًا مل تُ

ـَ افقاؿً اٍه واحد، واـتٍك م ـّ دمسَٔؿ ادقؿِػ وتهقيَر ادناظِر باحلرـِة ذم ادمِّ ِة باإلخباِر ظْٓا، وفُ

ّٕؽ ٓ تَرأ  َِف مـ ؽِر صؽٍّ أـثَر تٖثرًا وإؿْاظًا. إ ادتواِربة إزاَءه خالل ذفَؽ احلقاِر افّداخع ؿد جً

 هذه إشىَر حتك دمَد ٍَٕسَؽ ؿد تًاضٍَت مع افناظِر وأحبْبَت آشتامَع إفِٔف.

 ِّٔٔة افتل دمًُِف مندودًا إػ ـثٍر مـ ؿهائِد افنًِر وذم وشِع افَارئ ا َن أن يتّٖمَؾ ذم افًقامِؾ اخلٍ

 اجلديد، متًاضًٍا مًُف؛ ؾسقَف جيُد أشِقَب احلقار افداخع مـ أهؿِّ افًقامؾ.

  أّما أشِقُب احلقاِر ؾَٔقُم أشاشًا ظذ طٓقِر أصقات )أو صقتغ ظذ أؿؾِّ تَدير( ٕصخاص

ذم افنًِر افَديِؿ طٓقُر مثِؾ هذا افْقِع مـ احلقاِر افذي يرويِف افناظُر ذم ؿهٔدتِف  خمتٍِِغ. ومٖفقٌف 

ؾٔحُل بف ما داَر بَْٔف وبَغ حمبقبتِف )ذم إؽِِب إظّؿ(. هُذا طَٓر هذا إشِقُب مْذ ظٓد امرِئ 

ََِّتِف.  افَٔس ذم افًِك اجلاهع ـام يّتِوح مـ مً

 اَن ))يروي(( احلقاَر، وذفؽ بىريَِة: ))ؾَافْت..، ؾَُِت ِلا..((، وهق أؿقُل إّن افناظَر افَديَؿ ـ

َهيِص. ََ ـِ افتجسِٔؿ افدرامّل بَّداِر ما يَسُب مـ افرسِد اف ّٕف يبتًُد ظ  حَغ يروي احلقاَر ؾ٘

  ِّٔة افتًبرّيِة، أظْل اشتخداَم أشِقِب احلقاِر ذم وحَغ افتٍَت افناظُر ادًاُس إػ هذه اإلمُإ

ـِ ُتامًا ظـ أشِقب اف ِف فِحقار، أي مل يستٌ ْ ّٔة، مل يْتَْؾ ؾجًٖة إػ افنُِؾ افدرامّل افكَّ َهٔدِة افٌْائ

ْت ضريَُة حُايِة  ٍَ ، صَٖن افناظِر افَديؿ. وصٔئًا ؾنٔئًا اخت
ِ
ُِئ ظِٔف ـؾَّ آتُِّاء رواية احلقار، وإن مل يّت

ْت ظباراُت احلقاِر حّتك صاَر ادق ََ .افَقِل، وتالح ّٕف جزٌء مـ منٍٓد مرسحلٍّ  ؿُػ ـٖ
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  َّٔة افتل َدَظِت افناظَر إػ اشتخداِم هذا إشِقِب وتىقيِره ذم وٕقدُّ أَن أن ٕستقِضَح افرضورَة افٍْ

افَهٔدة. وافقاؿُع أّن صٌَػ افناظِر بافتٍُِر وافْيِر افدرامل، ثّؿ رؽبَتُف ذم اإلخالِص فِتجربة، 

ٓا، رّبام ِّ ـإت أهؿَّ افًقامِؾ افتل دؾًِت افناظَر ادًاَس إػ اشتخداِم هذا  وحرَصُف ظذ دمسٔ

ّٓ ثّرًة فِتٍاظِؾ بَْٔف وبَغ افًاملِ اخلارجل. وذم هذا افًاملِ  إشِقب. ؾَد ثبَت فف أّن افتجربَة فٔسْت إ

خقِص أن تْىَؼ وتً َ ظـ اخلارجّل صخقٌص أخرى ِلا ذواُِتا اخلاّصة. وما داَم مـ صِٖن هذِه افنُّ زِّ

ـِ اشتخالص  ٕتٔجة ـ أّي  ـَ ادُّ ّٕف م ُٔتِْح ِلا افناظُر ؾرصَة افُالِم وافتًبِر. وضبًٔلٌّ أ ِْ ذواِِتا َؾ

ّٕف ذم وشِع افناظر أن يهَؾ بْا إػ هذه  خقِص ادختٍِغ مـ حقار، وأ ٕتٔجة ـ فِـام ؿد يدورُ ٌ بَغ افنُّ

ـّ ادنَٓد ٍّٕسف، افذي تت ِع افنخقِص ادنسـَغ ؾٔف، افْتٔجِة مباذًة، فُ ْقُع ؾٔف إصقاُت تًًٔا فتْقُّ

 يُقُن أدلَّ وأـثَر حٔقّيًة وتٖثرًا، حّتك ظْدما ٓ تتُنُػ فْا دٓفُتف ذم وضقح.

ؾّـ خالِل افتجاذِب وافتالؿل وافتْاؾر بَغ إصقاِت ادتحاورة، تّتِوُح فْا أبًاُد ادقؿِػ، وتْىبُع ذم 

 ا هق رسُّ افتٖثِر ادتزايد ِلذا إشِقب حغ ُيستخَدم ذم افَهٔدِة.ٍٕقِشْا صقرُتف. وهذ

  ّٕام يستٌؾُّ افناظُر أشِقَب احلقاِر ذم ِِلا إػ آخِرها حقارًا، وإ وضبًٔلٌّ أّن افَهٔدَة فـ تُقَن مـ أوَّ

ّٔة أّن إٓتَاَل ؾٔٓا مـ صقتِف افتَريرّي   مْٓا، ُيدرُك هق بحاّشتِف افدرام
ٍ
 أو أجزاء

ٍ
إػ أصقاِت  جزء

ُر فَِهٔدِة ذم جمِِّٓا حٔقّيًة أـثر.   ّٕف يقؾِّ  ادنِٓد إٔسب، وأ
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:اجلواهري يقول
1
 

ُُُُُيؼُُ ُُُُُُُ:ونوُل ُُُُُخَ ُلْق ُُُُُخُ ك ٌُُُُُُُلُعؾقـ
 ُ

ُُُ ُُُخغُُْهنُُُخٌعُعُُُبُ لغُُُ ِ ُُي ُمُ لعقوك
  ُ

ُُُُُخُكَُإو ُُُُُقُْكَّ ُُُُُو س ُُُُُخَقُ لؼؾ ُـخُعـ
 ُ

ُُُُُخُ َ ُُ هبُُُُُ ألكَّ ُوكخُىُهخدئُُُُُ لُُُُُ  
  ُ

ُُُُونُُِإنُّو ُُُُقاُكُ لؽ ُُُُُل ُُُُِم ُةٍُنُعْح
 ُ

ُرشً ُآخ وكُُُُُخُو دُهبُُُُُخُمعُُُُُُيُُُُُ
  ُ

ُُُُُُفخدً ُدعْ ُ ًُُُُُُخُُ  َُُُُُُنُعقوك ُُُُُُُفؾق
 ُ

ُُُُُُخُ ُُُُُُخُُ-بلّك ُُُُُُُ وَكخُ-َكَعخدتِـَ ُع ق
  ُ

 

َُُُُُُُمثُُُُُخِعُ لّسُُُُُ يمُمُعُُُُُن ُُُُُلْلـَخكُُ
 ُ

ُُٓتسُُُُُللوَكخ َُُُُُ ِتُ وُُُُُم  ُِ ُفَعُُُُُْنُ
  ُ

ُُُُُُُخم ُمع ُُُُُُُمنَّ ُُُُُُُخعف َُُُُُُُُُُُُُُؾُؽمُو لبَخ
 ُ

ُُمسَُُُُُُُ ووَكخُهوقؾبُُُُُُُِيُو ف تُُُُُُُ
  ُ

َُُُُُُ َعىُُ م َُُُُُيُو لُؿ ًُُُُُُخُه ُُُُُُُُُُُُخلِؽنِيُُؿ
 ُ

ُُُُُخ َُُُُُُؿنُيلُكؾوَك ُلِ َّ ُُُُُ ُُُُُخٌعُُ ِع َُم 
  ُ

ُُُُُُُو ُ َُُُُُُُ  ُكظُُُُُُُـ ُفمُُخؾُِؼ ُُُُُُُلؾغ
 ُ

ُُُُُُُخُ ُُُُُُُخوإكَّ ُُُُُُُخُألْنُيْغؾِبوَك ُُخؾِْؼـَ
  ُ

ُوَعْصٌُُُُُ َُتـُُُُخَهَاُفقُُُُِهُ  ُُُُ دُُ
 ُ

ُُُُوَكخ ُُُُُ ُ لـَّخِه  ُُُُِهَُلُؿ ٌُُُُهُب ُعجْق
  ُ

ُُُُُُعوَ ُ ًثُتسُُُُُُ ثُ ُ ل   ُِهُُُُُُسَّ َٓ  ُ
 ُ

ُُُُُخ َثُ لثَّخئُِ وَك ُُُُُسَّ ُُُُُ ِعُ ُ ِو ُُُُُ ُُي ُفؼ
  ُ

ُُُُقمُ ُُُُعخِعُ لَؽؾ ُُُُنُُل َُُُُُبسًخُِم َُق َٓ  ُُُُُُُ
 ُ

ُُخُ ُُُ ِتَُي ُُُ ُعُُبُ ل َّ ُُوَعُ ُُقـخ"ُتعق ُُ"ُط
  ُ

ُُُُُ  ِتُ ُُُُُوُ ُ لع َُُُُُنُكُب ُ ي ُُُُُقَيَّ َُُُُُُُخؾ
 ُ

ُُُُُُخ ُُُُُُِهُ لـَّخبِغوَك َُُُُُُنَُكووُِْؽِؿ ُو ْي
  ُ

ُ لُُُُُ  ِهُبون َُ ُ ك َ ُ لُُُُُ يَُخؾَُُُُُّ
 ُ

َُكفُُُُُ  ُ لُُُُُ يَُتَُُُُُ َ ُ لَو ِعُ وَكُُُُُخ
  ُ

َُ غَُُُُُُُ ُ َِالُُُُُُُخِمِ ُُٓتْعِ فُُُُُُُون
 ُ

ُوغَُُُُُُ ُ َوَقخكُُُُُُِِلَُُٓتْعُبُُُُُُُ وَكخ
  ُ
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َُُُُلُ لُُُُُُؿْعَ ؾون ؾَّ َِ ًُُُُخُوَقُُُُْ ُ َُُُُُُُعفِْقػ
 ُ

ُُُُوَكخ َُُُُ ُ ل َّ كُ  ُُُُْ َُ ْبَع ًُُُُخُوق ػ ِْ ُوَ 
  ُ

َُُُُُُُولْسُُُُُـَخُوقُُُُُْ ُ ْعجَسْتـَُُُُُخُ  َقُُُُُخثُ
ُ

ُُُُخ ُُُُخُعخِ سْيـَ ُُُُوِ ُكَُكقؾِف ُُُُِنُ ِ ُع
   

****** 

ُُُى َُُُآُُ ْكَس ُُُ  ِ ُُوإْنُ ْك ُُُوَاُ لػ ُِ
 ُ

ُُُُخ ِ يـَ ُُُُْقَمُ ل َّ ُُُُبِيُ  ؾ ُُُُخ َِ ُُتص َُمـ
  ُ

ُهُُُُخِديُ لـّؿُُُُ  ُُ َُكسُُُُْقً ُُي طُُُُِ
 ُ

َ ُ لَُُُُُوَعَتُ ل ِعُبوكُُُُُخَكُُُُُ َّ ُُُُُُِ ُ
  ُ

 ُُُُُ ُُُُُُ ُ أل ِ ُُيعق ُُُُُوأل ُُُُُخكُِنَُ  ُُُُُُُو 
 ُ

ِسيـَُُُكَُُُ ُ َِ َُلُُُخَقُلُُُجّقًخُ ُخ  ُُُه 
  ُ

ُُُُُُُوُكُُُُُوعً َُكَسُُُُُخُُ ُُُُُُ فخِ ُ أل ُُُُُ 
 ُ

ُُُُُخًُٓ ُخكُُُُُُيعقُُُُُُ ُ ل َّصُُُُُخِ ُُ ـوََجَ
  ُ

ُُُخا م ُُُْ ُعُخُُُْقَ ُ ل   َُُُ بُ لب ُُُخُ ع ُإِك ُم
 ُ

ُُُُُ ُ ُِعْؼُُُُُ ً ُ ُ ِؿقـُُُُُخََتقََّؾفُُُُُخُ لالَّ
  ُ

ُُُُُبُ كُْ َُُُُُ ٌ ُع ُُُُُْنَُ  ٍُُُُُاَُعْفَ َف ُُُػ
 ُ

ُ ُُُُُحه  َُُُنُ ل ُُُُُؿْغَ ُموَكخُِم ُُُخُ ل ُُُخَ ُهِب َُه
  ُ

ُُُُُخا ُُُُُىُُوعُُُُُوُعُ ِ ب  ُِّ ُُُُُقيَّ
َُُُُُُُخؾِ

 ُ

َُُُُُُُبخَبَةُ ُو َ ـِقـَُُُُُُُخ ُهتُُُُُُُقُبُ لصَّ
  ُ

ُُُُنَيُُعُُُُوِ ُ ل ُُُُؾوع ُُُُُُُوِ ُُمْ ُُُُغٌةُب
 ُ

ُُُُخ ُُُُوَتُُدوك َُُُُلُ لػ ُُُُخِوُاُ نُِتَع ُُُت
 ُ

ُُُُُُُؿـى ُُُُُ ْيُنُ ل ُُُُُةٌُُف َِ ُُُُُخَُعو ُ هّن
 ُ

ُُُُخِع وكخ ُُُُخُ ل َّ ُُُُقُلُهِب ُُُُ وٌ ُيع ُم
  ُ

ُُُُون َُُُُلُ لغص ُمق َُُُُ ىُ نَّ ُُُُخٌتَُت ُِعف
 ُ

وِ ُهإكَُ ُُخ ُمُُخُ لصُُبُعُ عَُُلُكُ لُُ َّ ُوك
  ُ

ُُُُخُاُ ُُُُوُ  ق ُُُُع ُوه َُُُُنُ ل   ُِم ُُُُُُُوإنَّ
 ُ

ُُُُُُُخ ُُُُُُُُمُ ِخلِؽوك ُ ًُُُُُُُخُو هنَّ ُُع ول
  ُ

َُُُُُُُبخ ُُُُُُُخَعُ لص  ُإّنُ كك ُُُُُُُقيَّ ُُُُُُُخؾ
 ُ

ُُُُخُ ُُُُـخُم ُُُُنُعقِ  ُُُُق ُبُم ُُُُقـخُُي ُكِس
  ُ

ُُُُو ُعفُُُُخقِيُففُُُُ  ُ ل ُُُُقخق َُهؾؿ 
 ُ

َُلـُُُُُُخُإْنُُطويـُُُُُُخ ُُُُُُُقـرُشُ ع 
  ُ

ُ لـَّجُُُُخث َُ ُُُُخُ لبُُُُ ُعُكقُُُُ ُ ْيُُُُنُ ُي 
 ُ

ُُُُُنَُ ُُُُُـَخُو ي َُُُُُنُ قَ ـَْص ُُُُُخُو ي ُُعِمقـَ
  ُ

 ُُُُ بِق ُ  ُُُُ حخَاُرُُُُػخُقُ ل َّ َُ ُُُُ ُُُُُُُوكق
 ُ

ُُُُُخ ُُُُُخَُبؼقـَ ُبـَخُم ِِ ُُُُُخ ًُُُُُخُُتص ُُُهوم
  ُ

ُُُُ ا ُُُُخئِيُُتَُُُُنُ لظ  ُ خ ِػ َُ ُُُُُُُوكقُُُُ
 ُ

ُُُُُخَُ مُُُُُخنَُ ُِرُُُُُبخَيُمَُُُُُ ُ ل ِعبقـ
  ُ
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ُُُُخد ُُُُخُ لِوه ُُُُ ُعُِّق ُإك ُ لب َُ ُُُُ ُوكق
 ُ

ُلاِلؾع ُُُُُُُُِِهُ َجعوكُُُُُُُُخ  ُ ََُتُُُُُُُُِ
  ُ

ُُُُعكسُُُُُ ُ ُُُُعخعُؾ ُُُُو ِ ُ ل   ُىُُخاُل
 ُ

َُكلكَُُُُُُُّخُإ ُغخيٍُُُُُُُةُ ُُُُُُُخئ وكخ
  ُ

   ُُُُ ُُُُ ُ ُعؼقَُُُُهُ لص  ُ لسَّ َُ ُُُُُُُوكقُُُُ
 ُ

ُُُُُخ ُُُُُ َّ  ُ ُمُُُُُخًقُوطِقـ ُ ل َُ ُُُُُ ُوكق
  ُ

ُُُُُُُُخ ُُُُُُُُوَل ِيُإهنَّ ُُُُُُُُُ و ُطػ ُُُُُُُ عق
 ُ

ُُُُُخ ُُُُُُيُو لقؼقـ ُُُُُُ ُ لـَّس هَُُُُُةُلِ ُُتعق
  ُ

******* 

ُُُُُُُـخ َُُُُُُُهُ لسَّ ُدبق َِ ٍُُُُُُُلُ ع  ُُُُُُُولْق
 ُ

ُُْتقُُُُخُ مُُُُخٍنَُبؾقـُُُُخ َُ ُبُُُُِِهُكقُُُُ
  ُ

ًُُُُُخُ َُكّم ّٓ ُُُُُُلُإ َُُُُُهُ لؾق ُُُُُْ ُكه ُوق
 ُ

ُُُُُُـػَاُ  خع ُُُُُُوكخ َدُ ل َُُُُُُ ُعدَّ َُك
  ُ

ُُُُُوُ ُُوآكن ُُُُُبِعُر ُُُُُس عُبخلص ُ و
 ُ

ُُُُُخ ُُُُُـغَمُ لعخ فوك ُُُُُقََّبُ ل ُُُُُ ُه َُك
  ُ

ُُُو ُُُخنُرُُُ  ٌهُه ُُُيُ لَبَق ُُُع ُ  ه ُُُُُُُ ل 
 ُ

ُُُُ ُ ُمُُُُخُ خُُُُ َ ُ ُُُُِّ عوَكخُيؽ   ُ
  ُ

ُُُُُُُوكُُُُْمُهُُُُخَ ُكُلُُُُ وِ ُ ألعجؿُُُُيُّ
 ُ

ُخُُُُو طَ ُ عجُُُُسِ ُ لُُُُُُُؿػِصحقـخ
  ُ

ُعُُُُُبُكسُُُُُ ِ ُ لصُُُُُبخه ُُيُُُُُه 
 ُ

ُإك ُمُُُُخُ  ُُُُ فخَنُهِبُُُُخُ لّ  قُُُُ وكخ
  ُ

ُُُُُُقم ُُُُُُخِثُ لـّس ُُُُُُقّيُعوهُ  ق ُخؾ
 ُ

ُُُخ ُُُخُِققـ ُُُبخُم ُُُخُتُ لص ُُُوُٓ ك   ُفؾ
  ُ

****** 

 ُُُُُ ُُُُُِهُ لّ بق َرُفق َِ ُُُُُو َُت ُُُُُخ ُُُُُُُوَي
 ُ

ُُُُُُؿج ؾقـخ ُُُُىُ ل ُُُُْنُوعودً ُلُِ ب ُوِقَّ
  ُ

ُمت ُُُُيُعُُُبُ لُُُ وِ ُعوُهُ  لُُُه
 ُ

َُفُُُُُ َاُومْؾـَُُُُُخُلُُُُُهُ ُُُُُخ  يـخ
  ُ

ُُُُُُِ  ئُلُُُُُُِّ ُعؾقفُُُُُخُ  ُُُُُ ا
 ُ

ُُُُُُخ ُقصُُُُُُخئَ ُ عجُُُُُُسِ ُ لـَّخ ؿقـ
  ُ

فخ ُُُُُػَّ ُُُُُوىُل ُُُُُ َاُ و ُُُُُلّنُ  ُُُُُُُك
 ُ

ُعقوكُُُخفػخ ُُُْنُدموعًُُُخُوَ ُُُخَلْنُ
  ُ

******** 

ُُُُُُُو ُُُُُخققٍةُبُُُُُخَ ُقؾُُُُُُهُ لُُُُُ   ى
 ُ

ُُُُخ ُُُُ ىُو ألكقـ ُُُُخُ لصَّ ُُُُُ ُعؾقف ُُيعق
  ُ
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   ُُُُ ُُُُوعُ لغ ُُُُ ْيَنُدم َُُُُ ْ ُو   َُ
 ُ

ُفُُُُُ َُعُُُُُُ َ ُ لُُُُُِوْعُدُلؾّ ُُُُُخعبقـخ
  ُ

 ُُُُ بق ُُُُخهخُ ل َّ ُُُُخٌ ُكس ُُُُخُِعي ُعؾقف
 ُ

ُُُُُخُهِبُُُُُخُ ِبُُُُُِ عوَكخ َُمالُُُُُخعَ َُيعَق
  ُ

ُُُُُُ َاُ   ُ ُُُُُُوَاُألنَّ ُ  ؼ ُُُُُُه  ِ ُُُُُُُ
 ُ

ُُُُُُخ ًُُُُُُخُفـوك َُُُُُُ ُفقفُُُُُُخُفـوك ُِتؿَّ
  ُ

ُُُُخه ُُُُو ِ ُ لبال ُُُُخكـّيَُفَج ُُُُخُ  َُُُُُُُفَق
 ُ

ُُُُُ وكخ ُُُُُخُ  خل ُُُُُمُ ُي  ًُُُُُخُلُؽ َُهـقئ
  ُ

ُُُّهُ ُُُخويُ ِف يُعُخ   ُُُ ُُُ ُ ل ُُُقُ ُف ُكع
 ُ

وُهُكلَّؾفُُُُُُخُ لالَّخمعوكُُُُُُخ ُوُٓ لُُُُُُ  
  ُ

ُِوُُُُُُُ يُ ُُُُُُُِ و  ُ  أل ُخؾُُُُُُُقيَّ
 ُ

ُ ِخلؽوكُُُُُخُُخهبُُُُُُُإك ُمُُُُُخُ  ُُُُُ ب َُّ
  ُ

ُُُُُُُ لػؼُُُُ ولقَُُُُنُ لػُُُُ  َقُلُؽُُُُوِ ُ
 ُ

ُُُُُخ ُُُُُخُ َِ فوَك ُُُُُخَ ُهِب ُقصُُُُُوٌعُ ك
  ُ

ُُُخن م ُُُوُ ُ لسَّ ُُُ   َعْ ُخال ُُُخُ   ُُُُُُُإك ُم
 ُ

ُُُُُُُخ َُُُُُُُ ُ  خ وَك ُ ُُُُُُُ عؾُمُ ُي   ُ
  ُ

ُُُُُعود ُ وبُُُُُوَلُبؼُُُُُ ِعُ لص  ُفُُُُُمنَّ
 ُ

ُُُخ ًُُُخُوإْنُِلُُُئَنُدوك ُفُُُمنُِلُُُئَنُفوق
  ُ

ُُُُق  ُُُُُ ُ لبس ُُُُقالِةُُيػق ُُُُنُكُ لبس َُم
 ُ

ُُُُُخ ُُُُُِ يَُكُووُ   ُُُُُِ ُ لؼخكعوك ُويػ
  ُ

******* 

ُهُُُُلُ َتُُُُىُكومًُُُُخُكُ لعُُُُ  ِتُ َٓ  ُُُُُُُ
 ُ

ُُُُُُُخِه وكخ ُُُُُُُمُ  ُُُُُُُخُأل ؾِِف ُبلّك
  ُ

ُُُُُُُخِعُ َُُُُُُُاُ لبح ُُُُُُُخُإّنُُه بََّ ـ
ِِ  ُ

 ُ

ُُُُُخ ُُُُُوُتعَؾؿوك ُُُُُِةُل ُ ألِّب ُ ُُُُُْ ُ ف
  ُ

ُ رُُُْقُخو َُولُُُُْوُٓه ُُُِس ِ ُ لؼؾُُُُو 
 ُ

ُُُُ وكخ  ِ ُفؾُُُُقَاُمَُُُُنُ لعُُُُ ِاُ ْنُُتو
  ُ

ُُُُُخثُِ َُُُُُ ُ  ق ُُُُُمُكؿ ُُُُُخُوعْدُت ُُُُُُُإك ُم
 ُ

ُِوْعُد ُفخكُك وكُُُُُُُُُخوع َتُلؽُُُُُُُُُمُ
  ُ

ُُُُُخككُ و وإنَُٓهُ ُُُُُمَُف ُُُُُْبٌعُلؽ ُُُُُُُُر
 ُ

ُُُُُىُخخ ُُُُُِلُ لعَؿ ُُُُُخُبِؾق ُُُُُخبالُُبلّك ُوك
  ُ

ُو ّنُُع ُُُُُُخِٓ ُهُُُُُُ  ُ ِحُُُُُُق 
 ُ

ُ ْعو هُُُُُخُ لُُُُُُُؿصؾِحوكخ ُْ ُكؼُُُُُخئ
  ُ

ُُُُود ُُُُخُ  ؿ ُُُُىُعؾقف ُُُُُلُ ْخـَ ُهقخكِ
 ُ

ُُُخ ُُُنَُيؽوك ُُُ و ُل ُُُ يُوَ  ُ ل َ ُُُْ ُفغ
  ُ

 

 .. ت احملاضرةـانته
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  ل )ؿارئ افـّص(، وٓبّد مـ ُؾ رشافًة بَغ اُدرِشؾ )مـتج افـّص(، وادتؾؼِّ إّن افـّص افشعري ُيشؽِّ

 أن حيؿَؾ افـصُّ دٓفتغ: 

قفا مبارشًا، وؿرياألوىل ـَ افػفؿ.: شطحّقة ويؽقن تؾؼِّ  بًا م

، وحيتاُج : الثانية ظؿقؼة وتؽقن ؽر ُمبارشة، وهـا تتعّدد أحقاكًا دٓٓت افـّص، ؾققحل وُيشر ويدلُّ

ـَ ادعرؾِة فؾؿساظدة يف افدخقل إػ ظامل افـّص  إػ ؿراءٍة متلكِّقة وواظقة وامتالك حدوٍد ٓ بلس هبا م

 افشعري واشتؼراء مؽـقكاتِف.

  ـِ افـثِر، ؾفذا ؿائٌؿ ظذ افؾغِة وافقزِن وإشؾقب وافصقرة افشعرية افتل وباِم أّن افشعَر خيتؾُػ ظ

، وما يؿّقز إػ ظقامل ـثرة يف وجداكّقات افذات اإلكساكّقة افشاظرة هبا بؾ إّكام يسؿق خيافطفا اخلقال،

 افشعَر بذفؽ هق افشعرّية.

 يف حتؾقِؾ افـص افشعري )افـجقى( ٓبّد فـا 
ِ
ـَ افقؿقِف  وؿبَؾ افبدء  مصطؾحغ مفّؿغ: ظـدم

ل يف مقضقظاتِف األول: مصطلح الشعرّية ـَ افشعِر كػسف، ومػفقم افشعر متبدِّ : ))ؿقاظد تستـبط م

 وحجِؿف وصؽؾِف وأجـاِشف ظـد إمؿ بتغرُّ افظروف وادعطقات ادختؾػة((.

باٌع وتؼؾقٌد فؾشعرِ   افققكاين. ؾؿثاًل افشعرّية ظـد أرشطق )حماـاة( أي هل اتِّ

: ؾفق مصطؾُح افؽالشقؽّقة ـقن افـّص افشعري )افـجقى( يـتؿل إفقفا: ))هل أما املصطلُح الثاين

باع ادعاير افتؼؾقدّية  افبساضة "ادبادئ أو إشافقب ادؾتزمة يف آداِب اإلؽريؼ وافرومان أو ؾـقهنام واتِّ

ما ورَد يف معجؿ ومؽان((. هذا  ادعسف هبا يف ـؾِّ زمانٍ  "تـاشب إجزاء –آظتدال  –

 ادصطؾحات إدبّقة.
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  د مرحؾَة افشعِر باع، وهق جيسِّ وافـصُّ افشعري افؽالشقؽل تؽؿـ صعرّيتف يف ادحاـاة وآتِّ

باظًا فتؼافقِد افؼصقدة افعربّقة افؼديؿة يف فغتفا  افؽالشقؽل يف أضقاِر افشعر افعريب احلديث، ؾـجُد اتِّ

 زاهنا أو وزهنا، وأصبح افشعر افعريب افؽالشقؽل يتؿّقُز بــ: وأشؾقهبا وصقرها وأو

 افساث وحماـاة كامذجف مـ حقث ادعاين وافصقر وإخقؾة وهنج افؼصقدة  .1
ِ
اشتقحاء

 وإشؾقب وادقشقؼا.

ـِ افؾِغ وافضعػ .2  يف صقاؽة افسـقب وافؾغة. افُبعد ظ

 إيؼاع ظايل افـزة يصؾح فإلكشاد يف ادحاؾؾ افعامة. .3

  اه افؽالشقؽل يف افشعر افعريب احلديث حماـاة افـامذج افشعرّية وبذفؽ اشتطاَع صعراء آِّتِّ

 افعربّقة افؼديؿة بام يؿتؾؽقكف مـ ؿرحيٍة صعرّية ُتعع يف رؾعة افشعر.

 ويزدحؿ ؾـّقًا بآكػعاِل افشعري افصادق، وافعاضػة ادؾتفبة واجلّقاصة يّتِسُؿ صعر اجلقاهري ،

بافصقِر وادقشقؼا افصاخبة افتل ُتراؾِؼ آكػعال افشعري، ظذ افرؽؿ مـ أّكف يتعّسُػ يف صػِّ افعبارة 

مـ حقُث افبـاء افشعري ؾقضاهل كامذَج افػحقِل  اافشعرّية يف أفػاطِفا وتراـقبِفا يف بعِض إحقان، أمّ 

 .مـ افشعراء افعباشقغ، وفف صعٌر يف ادـاشبات

  )ـِ افـّص افشعري )افـجقى شتؽقن فـا وؿػة ظـَد افشعر افعريب ومـ خالِل اشتِؽـاِه مت

  ئقسغ:ؿرائّقة تتقّزُع ظذ حمقريـ ر افؽالشقؽل احلديث، وشـدرشف وؾَؼ خّطة

 إؾؼل، وتـؼسُؿ ؾقف افدراشة إػ ثالثة مستقيات )اإليؼاظل، وادعجؿل، وافسـقبل(.: األّول
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: ادحقر افعؿقدي، وتـؼسؿ ؾقف افدراشة إػ مخسة ظـقاكات، وؾؼ ؿراءتف وهل: )ادستقى والثاين

وافدٓفة(، ، مؼقفة افـّص، افشؽؾ افطباظل، افزمـ وافدٓفة، افػضاء "افبـقة افعؿقؼة"افدٓيل فؾـص 

 وهبذا كؽقُن ؿد شعقـا يف حلظٍة دراشقة أـاديؿّقة مـ تػؽقؽ افـّص وإظادة افسـقب.

 

  ُػ اظتامد افشاظر فف، بف ؾتصبح هقؽاًل إيؼاظّقًا افـََّػس افشعريُّ يف افـّص متقّثٌب يف حرـٍة إيؼاظّقة ُتغؾِّ

، فؽل ُتالئؿ ادقشقؼا افصاخبة ادقضقَع افذي يتحّدث ظـف افشاظر باكػعاٍل تػعقالت افبحر ادتؼارب

صعريٍّ يـؿُّ ظـ إحساِشف بافعامل اخلارجل، وادقضقع واضٌح ومبارٌش إذ كرى اكػعاَل افشاظر يصبُّ 

فا هـا بافعراق، ظذ مؼاركٍة بغ رشٍق خامد و ٍر، وبّغ ضبقعة افبقئة افؼؿقة افعربّقة  وخيصُّ ؽرٍب متطقِّ

ـِ افؼصقدة دٌٓٓت واضحة مـ خالهلا ضؾٌب مـ افشاظِر وحضٌّ ظذ هنضة مستقيات افعك  ويف مت

 اوفة افقظل وصحذ اهلؿؿ.آجتامظّقة(، وحم –افتؽـقفقجّقة  –مجقعفا )افعؾؿّقة 

  ُن افبقئة اإليؼاظّقة ُمتسارظة، ؾجاءت ُمتساوؿًة، وهذا ادقضقُع ـاٍف فتؽقَن افتػعقالُت افتل تؽقِّ

رة يف افبقت افقاحد ُم  بغيمدِّي إػ افتؼارب  )وافتساوق يف افتػعقالت ادتؽرِّ افدٓٓت، وهق يؼدِّ

رًا كػسّقاً  ُؾ افبـقَة افسطحّقة فؾـصِّ وُُتػل يف إيؼاظقَّتِفا تقتُّ ُ ذفؽ أحقاكًا ـثرًة(. دٓفة رتقبة، وُتشؽِّ  وتبغِّ

  وتزُز افؼقؿُة افتعبرّية فؾصقِت، ؾتتؿثَُّؾ أحقاكًا مـ خالل افتؽرار، وافتؽراُر إيؼاٌع حُيقُؾ إػ

ِد أوجفف، وأحقاكًا  اشتؿرارّية افدؾؼِة افشعقرّية، وُيقحل أحقاكًا باـتامِل ادشفِد افشعري فؾشاظر وتعدُّ

ـُ يتؿّتُع افتؽرار بخاصّقة مج افّقة حغ يرؾد افؼصقدَة بصقٍر صعرّية جديدة. وهق أشؾقٌب ؿد يتضّؿ

ويصبح حشقًا ؾؼط، ويسفؿ  بادؾؾ افؼصقدة إمؽاكقات تعبرّية ترؾد ادعـك، وأحقاكًا يؿؽـ أن ُيصقَب 

يسدَّد صداه يف افـصِّ افشعري ويتجاوب مع ظـارص اإليؼاع إخرى،  افتؽرار يف )خؾِؼ كصٍّ إيؼاظلٍّ 

اًل بذفؽ إحدى رضورات افتالحؿ افعضقي يف افـّص.. مما يضػل حافًة مـ افتشؽقِؾ اإليؼاظل مشؽِّ 

ع(.  ادّتِسؿ باحلققّية وافتـقُّ
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  وتليت بـقُة افتؽرار يف افـصِّ افشعري متامثؾة صقتقًا ومتؼاربة بقشاضة تعادل افساـقب افـْحقّية

 وترتقبفا، ومـ ذفؽ:

  هناٌر ظذ افغرب يغق( –)فقؾ ظؾقـا أكاَخ 

 أؽر ادطامع ٓ تعرؾقن( 

 وؽر اهلقاـؾ ٓ تعبدون(

 :افتؽرار احلاصؾ يف إبقات 

 وـقػ اشتحاَل صػاء افّربقع

 وـقػ اختػائل حتت افظالل

 وـقػ إذا افبدر حّقا افقهاد

 وـقَػ افسالم ظؼقب افصدام

 وـقػ افتامرج ماء وضقـا

 )خؾقّع(.

  ُّمتتابعة ظذ افتقـقد، وظذ تقاُثِب اإليؼاع ممّا يمدِّي إػ مقشقؼا صاخبةوهذه افساـقُب تدل 

امِت افشعرّية، صحقٌح أّن افتؽرار يف افـصِّ  ـَ افسِّ ُُتافطفا خاصّقة افسديد افشعري، وهق م

 افؽالشقؽل أحقاكًا ُيعدُّ حشقًا ـام كجُد يف هذا افـصِّ مـ تتابع اإلصارات، فؽـ افتؽرار يف ذاتِف هـا

ؾؼِة افشعقرّية، ؾفل تؽشػ رؤيَة افشاظر  ُؼ آكسجاَم يف افدَّ حيؿُؾ دٓٓت وهذه افدٓٓت حتؼِّ

وكظرتف ِّتاَه افعامل افعريب وٓشّقام أّن هذه افرؤية تـطقي ظذ افصدق وافشػاؾّقة يف ظرِض ادقضقع 

 افشعري.

  ُرة وهل بذفؽ ُترَشؿ ـام ُرِشؿت يف تؼافقد افؼصقدة افعربقة افؼديؿة،  أّما القافية ؾفل متؽرِّ

باٌع وحماؾظة وحرٌص ظذ تبـِّل اإلضاِر  وـذفؽ حرف افروي )افـقن ادشبعة( وهل هـا أيضًا ؾقفا اتِّ

 افشعرّي افعريب افؼديؿ.
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حرف افـقن افتل ُيقحل هبا  وافـقن يف افـصِّ افشعري ُتشَبُع بطريؼٍة تـؿُّ ظـ محؾ مشاظر إمل

ـَ )احلروف افشعقرّية مفؿقٌس رخٌق، وهق أصؾُح فؾتعبر ب آكبثاق واخلروج، ؾحرف افـقن هق م

ّؿة وبآكبثاق ويدلُّ ظذ آهتزاز، وآضطراب  ظـ مشاظِر إملِ واخلشقع، ويقحل بإكاؿة وافرِّ

 وتؽرار احلرـة(.

 اجلامظة، وهق ُيؿثِّؾ حافَة اكتامء افشاظر إػ افعامل افعريب، كحـ( وهق ضؿرـ وافـقن هـا هل كقن )اف

ؾٌّ واحد(، ويـؼؾ احلافة  ـُ ؾفذا افضؿر )يؽشػ ظـ حؼقؼة ديـامّقة فقست جمّرد أكقاٍت مستؼّؾة فؽـّفا 

افشعقرّية افتل خيتزهنا افشاظر بغ جـباِت ذاتف، باظثًا ظذ إمِؾ واإلرشاِق تارًة، وهائجًا وصارخًا 

ارًة أخرى، وهق هـا افذوبان يف )افـحـ( افتل ُتشر إػ صعقٍر بآهنزام ادبّطـ باحلضِّ ظذ افـفضة ت

م.  وافتؼدُّ

 

  ،وافقصقل إػ اددفقٓت افشعرّية ، ُيسِفؿ ادعجُؿ افػـّل فؾـص افشعري يف اشتـطاِق افّدالِّ

 وحدة أشاشّقة يف بـقة اخلطاب افشعري. وإفػاظ يف افـصِّ ظالمات، وافعالمة افؾغقّية

  ُؾ وُيؼصُد بادستقى ادعجؿل: ))جمؿقظُة افشػرات واإلصارات وافعالمات افؾغقّية افتل ُتشؽِّ

ـَ افدٓٓت  ـُ هذه إفػاظ ادعجؿّقة بؿجؿقظة م بـقَة كصٍّ ما تشؽقاًل جديدًا مـ خالل شقاٍق يشح

ُؾ احلؼقَل افدٓفّقة افتل ُتعدُّ افبـك افصغرى افسقاؿّقة افتل يتػّرُد هبا افـصُّ افشعري ، وهل افتل ُتشؽِّ

 فبـقة افـصِّ افؽزى((.

 :يتلّفػ هذا افـص مـ مخسة وشتغ بقتًا، تتقّزع أفػاطف ـأيت 

o  معرؾة. 212كؽرة، و 56اشاًم، ومـفا  268إشامء 

o  ؾعؾ أمر. 5ؾعاًل مضارظًا، و 47ؾعاًل ماضقًا، و  66ؾعاًل، مـفا  114وإؾعال 
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  ـُ ظذ وهذا يعـل هقؿـَة إشامء ظذ إؾعال، وادعرؾة ظذ افـؽرة، وإؾعال اداضقة ُُتقؿ

د بؽالمف ظذ افؼِق افعريب أّكف يتؿّتُع بخقادضارظة  ِـّ ـَ اوظذ أؾعال إمر، وذفؽ فُقم صٍّ متقِّزه م

 افغرِب افصـاظل.

 ؾـراُه يف افؼصقدِة يتقّزُع ظذ  ومـ خالِل ادستقى ادعجؿل يؿؽــا أن كغقَص يف ، ظؿِؼ افـصِّ

 ظّدة حماور: 

 غ أصبحا د: كرى رشؿًا وؽربًا، وبقـفام ؾروٌق تتجّسُد يف ادعـك وادبـك، أي بغ ظاادحقر إّول

 متـاؿضغ:

ؾف احلؼؾ افدٓيل: )هناٌر، افغرب، معامؾؽؿ، ظٌك(.  افغرب: ويشؽِّ

افّدجك، رمحة، ظققكًا شفادًا، زؾرة، اجلامد، ضقر شقـاء، صعاع  افؼق: )فقٌؾ، أكاَخ، ظـاء افؼقب،

 افؽؾقؿ، افعراق، افـابغقن، ادطامع(.

 ؾـحصؾ ظذ ثـائّقة )افغرب / افؼق(، وفؽـ يدلُّ ادستقى ادعجؿل فؾؼق ظذ اهلقؿـِة افؽامـة

إدراك افعك ؾال وراَء افؽؾامت هقؿـة افؼق ظذ افغرب مـ خالل إرادة افشاظر يف كؼ افقظل و

ظَؿ افذي يتػّرُع إػ حماوفة ؿتؾ اهلؿؿ  د بؽؾؿة  )يؼقفقن( افزَّ ِـّ يؿؽـ أن كعقَش يف مجقد، وهق هـا يم

أٓ  –وافبؼاء يف ظِك اجلامد، وإػ حماوفة افشاظر بتدارك ذفؽ افزظؿ ظـ ضريؼ صحذ اهِلؿؿ )أٓ هّزًة 

رات، وخيصُّ افعراق بافذـر. ؾـ )أٓ( آؾتتاحّقة َؿَبسًا( ؾافؼُق أرض ومفُد دياكاٍت شاموّية وحضا

م وظدِم افثباِت وافتغقر.  ُتػقُد افتـبقَف وافتحضقَض ظذ افتؼدُّ

 ؿسؿغ:  ظذ: وهق حمقُر وصِػ ضبقعِة افّؼِق افعريب وؾقف تتقّزُع افؽؾامُت افّدافة ادحقر افثاين

ل يف بـقة افطبقعة وآشتػفام اإلكؽاري احلاصؾ مـ تؽرير )ـقػ(،  ل أوضاع وحتقُّ وهق يدلُّ ظذ تبدُّ

 هذا افؼق.

 –وظقر اجلبال  –افرمال  –افبدر  –اجلّق  –افـؿر  –مـاطر  –أّما احلؼؾ افدٓيل فؾطبقعة ؾفق )افػرات 

ضغ( تدخؾـا  –ماء  –افشعاع  –افربقع  –افبدر  –افضقاء  –افروض  –افصبح  –افغصقن  –مروج 
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ؾاق، وإظادة افذـريات ـؾامُت هذا احلؼِؾ  افدٓيل يف جقٍّ يعجُّ بؿشاظر احلـغ إػ افتصايب مع افرِّ

 هـا ادحاؾظة ظذ تؼؾقد  اجلؿقؾة يف طؾِّ مشفٍد يّتِسؿ باحلققّية واحلرـة مع وصٍػ مجقٍؾ فؾطبقعة، وكرى

باِظف افقصػ ات ؾؼ واتِّ  –ِد احتقى )كسقـا يف افؼصقدة افعربّقة افؼديؿة، وأّما احلؼؾ افدٓيل فؾؿتغرِّ

 افصدام(، وهـا ظالؿات اشتبدافّقة بغ افؼبؾ وافبعد. –اختػائل  –مهقم  –اشتحاَل 

ـٌ ٓ يؿؽـ  ـُ افبداية وافػطرة، زم وٓ يؿؽــا أن كـسك افطػقفة افتل يطؾبفا افشاظر، ؾافطػقفُة زم

ؾؿؼصده يؽؿـ يف إظادة تؽقيـ اإلمساك بف، ؾفق ُمـتٍف ٓ ظقدة إفقف، أّما افعقدة افتل ُيريدها افشاظر 

 يف )افقؼغ(. غادتؿثِّؾ وظؼؾِفِ  ؾؽِر اإلكسان

 ده ادؼطُع افثافث وهق حمقٌر وصػل، وؿد كرى مقضقظًا يؼتحُؿ افـّص : ادحقر افثافث جُيسِّ

أو  –مقضقع صقاؽة افشعر، واحلافة افشعرّية، ويداخؾُف وظٌل وإدراٌك دِا يػعؾُف افغريب  افشعري

إظجؿل مع اختالف بسقط يف افدٓفة ظذ ؽر افعريب، ؾام يػعؾف ؿد ُيغقِّب ماضقـا وحارَضكا 

 –افـعؿ  –اهلزار  –آذان  –افـػس  –فقؾ  –وأؾعافـا، وهـا تليت احلؽؿة: ويؿّثؾف احلؼؾ افدٓيل: )أمان 

 دوكا(.اؿافر –اشتفان  –هيبُّ  –اخلقاضر  –إظجؿل  –ظقن اددّ  –افشعر  –صداح 

 ويدلُّ معجُؿف ظذ اشتؽامٍل فؾؿشفد افشعري افطبقعل يف وصٍػ بديٍع ُمـّؿؼ ادحقر افرابع :

 يف صـع افصقرة افشعرّية. تشقبف ادسحة اجلامفّقة

 ِّتتؿع ؾقف ظـارص افطبقعة، وفؽـّفا تتجاكس يف حزٍن وطالٍم أرخامُها افشاظُر ادحقر اخلامس :

يـ بافطبقعة، وكرى احلؼَؾ افدٓيل )افريح  جك أظاَد إكغ فؾساؿقة، وأفٍّ فؾامفؽغ ادستبدِّ ظؾقفا، ؾافدُّ

/ ، )ُيػقد دون( –)ؾقق  –)اهلبقط افصعقد(  –/ افروح( )افؽقخ / افؼصقر( )خطقب افزمان( 

 يػدي( ؾفذه افؽؾامت تشؿؾ ـالمًا ظذ هقئة احلؽؿة، ومػادها خطقب افزمان تعع وُتػض.
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 ـُ ُتؾُّص ؿام بف افشاظر، ؾال بّد مـ افتغقر، ودائاًم ادحقر افسادس : وؾقف تؽراٌر فؾؿقضقع وحس

 ُهّؿ( وؾقف حثٌّ ظذ افـفضة.ـ صقغة اخلطاب تتجُف كحق أخر )اف

  افدٓفّقة تتجاكُس ظذ افّرؽؿ مـ أهّنا مـػصؾة مّتصؾة، وتطغك ظذ هذه افؼصقدِة وهذه ادحاوُر

ـِ افغؿقض وافؼبح اجلاميل، وهذا  ادػرداُت ادلفقؾة بصَقٍغ ترـقبّقة ملفقؾة، ومجقؾة ادعـك، بعقدة ظ

 كجدُه يف معجؿ افؼصقدة افعربّقة افؼديؿة.

 

 يؼاظّقة وافُبـقِة افؾغقّية أن افـّص افشعريَّ حيؿُؾ ظاضػَة صاظره افصادؿة ٓحظـا مـ خالِل افبـقِة اإل

ادشقبة بإمل وإمؾ، بافػرح واحلزن، بآكػعال بام جيري حقفف، وكرى افذاَت افشاظَر مـِصفرًة يف 

 كحـ(، وكؿقذجفا افعام هق حمقطف، ؾـراها مقجقدًة يف اخلارج تـػعؾ بافقاؿع وما حيدث ؾقف،ـ )اف

ؾقبؼك ادؽان أشَر ادؽاِن اخلارجل، وافزماُن يبؼك أيضًا خارجّقًا، وافػؽرُة ظائؿة تدوُر يف طؾِّ ُحُؾٍؿ 

ذايتٍّ حتّقل إػ ُحُؾؿ خيّص اإلكساَن افعريب، ؾـرى افداخؾ يـصفر يف اخلارج وُيصبحاِن ظادًا واحدًا يف 

 طؾِّ إكساكّقة افشاظر يف إضارها افعام.

  ادستقى افسـقبل إػ ؿسؿغ )إول افسـقب  افبـاَء افـيّص فؾـصِّ افشعري وؾؼَؿ وُيؿؽــا أن كؼَس

 افـحقي وشـؼػ ظـده رسيعًا، وافثاين افسـقب افبالؽل.

ـِ افتعؼقِد وآكزياح : افسـقب افـْحقي، كرى افساـقَب افـحقّية يف صقاؽتِفااألّول ات، بعقدًة ظ

قفا ؿؾقؾة افتؼديِؿ  واجلؿؾة تدوُر يف إضاِر اجلؿؾِة افعربّقة افؼديؿة، ِّتري ظذ جمراها، بسقطة يف تؾؼِّ

 وافتلخر، وافـعقت وافصػات مـ مثؾ )وهق ـثٌر يف افـّص(: 

وظٌك تـاهَض ؾقف  –ؾؾقَت ظققكًا شفادًا دَرت  –كسقـا ظـاء افؼؾقب  –)يؼقفقن: فقٌؾ ظؾقـا أكاَخ 

 ُتقج افصبابة...(. –شالٌم ظذ أكػٍس  –أٓ هّزًة  –د اجلام
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ـَ افصقِر الثاين : افسـقب افبالؽل، يّتِصُػ افـصُّ بافصقِر افشعرّية، حقث كرى ؾقف حشدًا ـبرًا م

 ادتـاؽؿة يف افسقاق افشعري.

  ؿؾ افشعري أو ترـقبف، )افعؿؾّقة افع صقاؽةُ  –إّن افصقرَة افشعرّية مـ وجفة افـظر افتؼؾقدّية

ض ادعـك يف كػِسف كثرًا، ثؿ يبـل ظؾقف افعؿؾ بلن ُيؾبَسف أفػاطًا افشاظر ُيؿخّ اإلبداظّقة(، ؾؼد ـان 

أخرى، ويضع فف افؼقايف ادقاؾؼة، وافقزن افالئؼ وافصقرة ادـاشبة، ويظّؾ حيذف ويضقػ، يسِؼط 

 ويزيد حتك َيػُرغ مـ افعؿؾّقة.

  وهذا يعـل أّن افشاظَر افؽالشقؽل يـفُج يف ؿصقدتِف هنجًا يتجّسد ببـاء ظؿؾِف ظذ ؾؽرة، ثؿ يبدأ

مفا  ل، وهق يتؿثَُّؾ ظؿقَد افشعر افؼديؿبتزيغ تؾؽ افػؽرة فُقؼدِّ ـْ يسؿُح  يف إضاٍر ؾـلٍّ فؾؿتؾؼِّ إذ مل يؽ

ـَ إؾؽ ما رأيـاُه يف ، وهذا ار أو ادقضقظاتبؼقاِم ؾؽرٍة يف افؼصقدة، وإّكام ـان يتطّؾُب شؾسؾًة م

دة وإؾؽار وادقضقظات.  افـصِّ افشعري )افـجقى( مـ خالِل ادحاور ادتعدِّ

 وافصقرة افشعرّية هـا : 

 ؿر تبعًا فقطائػ.تيستعؿُؾ افشاظُر افصقَر بشؽٍؾ زائد وؽر مس -

ـَ إؾؽاِر وافصقر رؽؿ اكػصاهلا )افعؿؾ ـؽؾ(. - ؾ جمؿقظة م  ُتشؽِّ

 افؼصقدة ظّدة أؾؽاٍر أرادها افشاظر أن تصَؾ ظـ ضريِؼ افصقرة افػـّقة. وحتؿؾ -

  :تلدية افػؽرة.2. افتـؿقؼ افؾػظل.    1ؾـرى فؾصقرة افشعرّية وطقػتغ . 

  وكراها يف إضاِر افظالِل افـػسّقة احلسّقة، ؾؾؿ يشطْح هبا اخلقال ومل تتعّؼد وتـزاح، بؾ ـاكت تؼؾقدّية

 يف معـاها، وفؽـّفا مـّؿؼة مجافّقة حسّقة. ملفقؾة واضحة ٓ ؽؿقَض 

 :وكبدأ بـ

o :فؾصقرة افشعرّية يف افـّص افشعري وطقػة اجتامظّقة حتاـل افػؽر وادـطؼ 
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 )ؾنّن    معامؾؽؿ     وافبخار 

                                                         )وجف افشبف افتساوي بقـفام 

 وزؾرتف ؾؽرة      ؿؾبل      

 صورة توضيحّية تدعيمّية.                                     

o  افصقرة افشعرّية ادـّؿؼة، وهـا كؾحُظ ادحاـاة وافصـعة وظالؿتفام بافشؽِؾ واإلضار أي آهتامم

ُ فـا أّن مػفقَم إشؾقِب حؾقٌة ومؼدرة فغقّية وإكشائّقة.  بافتزيغ، ويبغِّ

o  إكقؼ: افؾػظ حسّقة مقضقظّقة، وصؾتفا تؽقُن بادعـك افؼيػ وإّن كظرّية اجلامِل 

 (ثؿقـا ظؼداً  افطرُف /  ُتّقؾفا   افّرمال خقط افبدر)إذا ما اظتذ 

 فػظ حيس ومعـك رشيػ وفػظ أكقؼ = مجال صقاؽة افصقرة.

o .اشتطراٌد يف وصِػ ادشاهد افطبقعّقة ٓ هدَف هلا ِشقى تدظقِؿ افػؽرة 

o هنضة / مخقل(  –افؼق وافغرب  –قؽل حقـام يتحّدث ظـ مقضقع ِّتريدي ))افشاظر افؽالش(

معامؾ افبخار( ُيمثِر أحقاكًا أن يتؽّؾؿ ظذ ِّتربتف مـ خالل افصقر  –أو ماّدي )ضبقعة افػرات  –

احلسّقة افتل ٓ يربطفا بـػِسف بؼدِر ما يربطفا باكطباظاتف احلسّقة أكقة فألصقاء اخلارجّقة ادعؽقشة ظذ 

َل أو يشطح اخلقال مـ افصقِر ادطبقظة يف ذهـ ف فؾؿشفد ذهـف((، ؾافشاظُر ٓ حياول أن يغّرَ أو ُيبدِّ

 -افققم زمـ –افساؿقة جريان  –طالم   -ادشاهد افطبقعّقة )افؾقؾ  –اخلارجل مثؾ )مشفد افػرات 

 حدائؼ حّط ظؾقفا اجلامل..(. –ضحؽة افربقع  –افتامرج يف اداء وافطغ  –افربقع صػاء  –افبدر ضقاء 

o ؼبح اجلاميل(، ٕهّنا تؼقُم ظذ ادظفر تتِسُؿ ـام ؿؾـا افصقرُة افؽالشقؽّقة بابتعاِدها ظـ جمذ افؼبقح)اف

اخلارجل. وآصساط يف اجلؿقؾ افؽالشقؽل أن يؽقن ممتعًا ومبفجًا وواضحًا ورائؼًا وجؾّقًا، حيؿؾ 

 ادعـك افّرصغ: 
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 –وظقر اجلبال ُُتقج افصبابة  –مجاٌل يعقد افتصايب  –افـسقؿ ُيالضػ  –)مـاطر ُتصبل احلؾقَؿ افرزيـ 

 –تضاحؽ افربقع  –صداٌح افشعر  –آذاٌن صقت اهلزار  –قاـؾ أخـك ظؾقفا اجلؿقد ه –فقٌؾ أكاَخ 

 رياٌض ـساها افربقع(. –كؿر احلقاة  –جالل اهلقى 

o  ل. وتبؼك يف إضار كرى افصقَر افشعرّية تعزِّ ظـ افثبات يف رؤية ادشفد وادطؾؼ أـثر مـ افتحقُّ

وشاــ  –وـقػ اختػائل  –تؼريرّية مبارشة )أٓ هّزًة احلسّقة وافـطاق اإلكساين افعام، وهل حتؿّقة 

(. ومجقعفا ملفقؾة وجاهزة.  جقٍّ

وروح اإلفف اجلؾقؾة  –وصػاء افربقع وتضاحؽف  –وضقاء افبدر  –ؾؿـ مـّا ٓ يعرف )مالضػة افـسقؿ 

 دمقع افغرام(. –

o قكا(، ؾفذا افتشبقف ؾقف كرى بعض افصقر مثؾ: )كسقاًم ُيالضُػ هادي افـؿر ـام حّرَك افقرَق افالظب

مجافّقة واضحة ؾؼد صّبَف مالضػة افـسقِؿ وحتريؽف فقجف ماء افػرات كؿر احلقاة( بتحريؽ افالظبغ 

، وفؽـّف مجايل.  فقرق افؾعب يف طؾِّ مشفٍد حيسٍّ

 

َؾ بـقة افـصِّ افؽزى، أو افػضاء افذي ُيغؾِّػ بـقة  إّن مستقياِت ادحقر إؾؼل تتؼاضع وتتداخؾ فُتشؽِّ

افـّص افعؿقؼة، وفؽل ٓ كبؼك ظذ افسطح ٓبّد مـ افقفقِج إػ افداخِؾ افشعري، وافذي يّتصُػ يف 

 ؼاركة افؼق بافغرب(.افـصِّ افؽالشقؽل بافقضقح وتعاؿب افدٓفة )ؾؽرة م

 ؾـبدأ مـ ظـقاِن افؼصقدة:

  إّن افؼصقدة افعربّقة افؼديؿة مل تؽـ حتؿُؾ اشاًم صعرّيًا ِشقى أهّنا ُتسّؿك مـ خالل حرِف افروي

اهلؿزية(، وكجُدها يف افشعِر افؽالشقؽل )تائّقة افبارودي(، وتتامثؾ يف  –افذي تـتفل بف مثؾ )افبائقة 

 ادقضقظات.
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  د وافعـقان يف افؼصقدة هق ادػتاح إهؿُّ بغ مػاتقِح اخلطاب افشعري، وهق ادحقُر افذي حُيدِّ

هقّية افـص، وتدور حقفف افدٓٓت وتتعافؼ بف، وهق بؿؽاكة افرأس مـ اجلسد، وافعـقان يف أيِّ 

 ة.كصٍّ صعري ٓ يليت اظتباضّقًا، وافعالؿة بغ افـّص وظـقاكف ظالؿة دٓفّقة متداخؾة ومتجاكس

  ُف آشَؿ وحتّدده وإّن ظـقاَن افـصِّ افشعري )افـجقى( حمّدٌد بـ )أل( افتعريػ، وادعرؾُة تعرِّ

ُصف، وافتحديد كلخذه مـ افسقاق افشعري.   وُتصِّ

بغ اثـغ( وُيؼال )كجَق كجقًا أي شاررتف(، وهل اشؿ ومصدر  –و )افـجقى( فغًة  مـ افـجق )افرسُّ

فف ادرء )كجا(، و )افـجقى( إرسار احل ديث، افؼقم ادتـاجقن، وكجقى افـػِس: )حديثفا(، أي ما يقجِّ

 مـ حديٍث إػ كػِسف.

ـَ ادعـك افؾغقي أن كؼقَل )افـجقى ترُصد ما يؼال بغ افشاظر  ويؿؽــا مـ خالِل شقاق افؼصقدة وم

ُه، وما يبقح بف مـ مؽـقكاٍت ذاتّقة صاظرة، ـان فدهيا اكػعال بافقاؿع اخلارجل،  وذاتِف أي ما ُيرِسُّ

ظـ وجف افدٓفِة افشعرّية وادؼاركة بغ رشٍق حيؿؾ  ُيرسُّ ؾاشتؿّدت ادقضقع وأصبح ظاّمًا، فذفَؽ ؾنّكف 

ظـ ؿداشَة اإليامن ؾػقف )ضقر شقـا( وهق إصارة فغقّية وداّفة ظذ ؿدشّقة افؼق، وفؽـف ما زال ؿارصًا 

وبغ ؽرٍب ضامٍح متطّقٍر  عامل افصـاظلافعؿريـ يف احلضارة وافقؿقف بقجِف افطامعغ وادستإدراك 

 يـفُض يف مستقيات احلقاة مجقعفا.

ؾـرى افـجقى ـاكت متؿّثؾة يف ما ؿبَؾ ضقِل اهلؿِّ وادصائب، أي يف افّتصايب وافتحابب وافسالم، ومـ 

 ثّؿ افشعقر بافػؼدان، ؾؽاكت افـجقى ثائرة مؾتفبة مـػعؾة. 

 :املحاور الداللّية

  ؾ ثـائّقات ، وهل تشؽِّ تتشّؽُؾ افؼصقدة مـ شّتة مؼاضع، وـّؾ مؼطٍع حيقي ظددًا مـ افّدوالِّ

دٓفّقة ُمتامثؾة ومتشاـؾة، وأحقاكًا حتؿؾ تضاّدًا صعرّيًا، وافتضادُّ هق حرـٌة تمدِّي إػ افتؼابؾ أوًٓ، 

ويؽرس رتابَة افـصِّ ومجقده، ، ويغـل افسقاَق بافتقتُّر واإلثارة، ويؿزج ادتـاؿضات يف ـقاٍن واحد

، ـقن افزمـ افذي ظاَش ؾقف اجلقاهري يؿثُِّؾ مرحؾة وُيؼقُؿ ظالؿًة جدفّقة بغ افـصِّ وافؼارئ
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م، وهـاك تـاؿضات كراها تؽشػ ظـ ظققب افقاؿع، وظاّم  رصاظات بغ رشٍق خامد وؽرٍب متؼدِّ

 ـان ماضقًا ظريؼًا ذا ذـرى وحـغ وحارٍض مممل.

ـَ افثـائّقات:وكرى حشدًا   م

 )افؼق / افغرب( وادػفقم افبسقط هلام واضح.

)فقٌؾ / هناٌر( ؾفذه افثـائّقة هلا دُٓٓتا، ؾافؾقُؾ دٓفة ظذ افؼِق، وهق حيؿُؾ دٓٓت افظؾؿة واهلقؿـة 

د افشاظر ذفؽ بــ )ظـاء  ِـّ جك  –وضؿس معامل افقجقد وافصؿت وافسؽقن، ويم  –شفاد  –افدُّ

آكػتاح( وهـا اكػتاح  –افؽشػ  –افضقء  –هادئقن(، أّما افـفاُر ؾدٓفُتف معروؾة )افـقر  –راؿدون 

ر أضاؾف افشاظر وأفصؼف بافغرب. م وتطقُّ  متؼدِّ

 كحـ )افعرب(، وبغ اهلُؿ )افغرب(،ـ وهبذا افـصِّ يف بمرتف افدٓفّقة ُتادى بغ )إكا( ضؿر اف

ومها معـقان  ( تتحّصؾ فديـا ثـائّقة )افـفقض / اجلؿقد(،جيؿد –افـاهضقن( )اجلامد  –)تـاهَض 

)اهلبقط / افصعقد(، وهذه  )افـَّقؾ / افعجز(،، متعاـسان، )حّؾَؼ / زحػًا(، )احلقاة / ادقت(

د ادعـك. ِـّ  افثـائّقات تدظؿ وتم

  / افصدام(، )فقؾ تتقّزُع أيضًا افثـائّقات ادتضاّدة يف ادؼاضع افشعرّية: )صػاء / مهقم(، )افسالم

(، "شاؿقة"/ صبح(، أّما افتشاـؾ ؾفق حاصٌؾ يف معـك ثـائّقات: )افريح / افروح(، )دمع / ظذب 

 )مهس / زؾر(، )افبحر / افرئة(، )ؾقق / دون(.

  مـ تؾَؽ افثـائقات كرى أّن افشاظر اؾتتَح حماوره بافؼِق وافغرِب، وأهنك كّصُف هبام، وؿد هقؿـت

هناية ـؾِّ مؼطع، وكرى )أكا( افشاظَر مـدؽؿًة بـ)أكا افـ كحـ(، وكرى أيضًا افشعقر  احلؽؿُة افشعرّية يف

 افعام هق ادفقؿـ، ؾال اكػصال وٓ اتِّصال.

  ومؼاركة بغ ادايض  صعرّيةأّما أؾعال إمر ؾؽاكت تدلُّ ظذ افطؾِب وافتحضقِض مرؾؼة برؤيِة

 واحلارض.



 

 001         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -انجامعيح  هخذماخمكتثح نسان انعرب  ن 

 cebookaF: www.facebook.com/Lesan.ALarab.Library  صفحح انمكتثح عهى

 اضحة، ؾفق رشافٌة ذاُت خطاٍب صعري يتقّجف بف افشاظر ومـف كستـتج مؼقفة افـصِّ افتل باتت و

م  اجلقاهري إػ ؿارٍئ متعّدد، ؾقفا كجقى وصعقر إكساين ظام بغ رشٍق حيتاُج إػ هنضٍة وؽرٍب متؼدِّ

  ت روحف مـ افصـاظات.ـَ تعػّ 

 

  ،فذفؽ كرى تػاوتًا يف ظدِد أبقات ادؼاضِع افشعرّية، افدؾؼُة افشعقرّية حارضة ومتقثِّبة ومتسارظة

 (.7( وافسادس )11( واخلامس )4( وافرابع )7( وافثافث )21( وافثاين )16ؾادؼطُع إّول )

كاحقتل  مـ ، ؾـرى ؾقفا اتِّصآً واكػصآً وتقزيعفا يف ؿافب إضار افؼصقدة افؼديؿة )ظؿقدّيًا(

ع ُيسؾُِّؿ افػؽرة فاِلِحؼف، وٓحُؼف يبدأ بؿقضقٍع جديد وؾؽرة ادقضقع وافصقرة افػـّقة، وـؾ مؼط

 أخرى، ؾؽاكت ادؼاضع زاخرًة بافقصػ وافتؼريرّية وادبارشة، وُيـفل ـّؾ مؼطٍع بحؽؿٍة. 

 

 ظذ  ، وـرَسَ رتابَتُفام ؾعُؾ إمِر، ادضارع وادايض يف إصاراٍت زمـّقة تدلُّ زمـاِن يف افـصِّ تصاَرظا

افرسد، ادايض ذـرى ، حـغ، مجقؾ، وادضارع مهقم وصدام وؿصائد، وؾعؾ إمر ضؾبل إكشائل 

 مبارش يف إرادة افتغقر وآشتؼاف.

 ملْ كَر صقتًا فؾشاظِر ـام ؿؾـا صقتف مـدؽؿ بصقِت افـ )كحـ(.

 

  ُؾ ؾضاءه افذي إّن افـّص افؽالشقؽل حُياؾُظ ظذ تؼافقِد افؼصقدة افعربّقة افؼديؿة، وهل ُتشؽِّ

يدور ؾقف مـ خالِل افتجّع افقاضح ٕشافقب افشعراء افعّباشقغ وَمـ ـان ؿبؾفؿ، افػؽرة جديدة 

، وُيطافعـا افـصُّ افشعري بنصاراٍت أو رمقٍز ديـّقة مثاًل: )ضقر شقـا( جبؾ  ـّ افؼافب ـالشقؽلٌّ وفؽ

 افسالم(، ـذفؽ كرى إصارات افشعر افعريب افؼديؿ افسـقبّقة افطقر، وصعاع افؽؾقؿ )مقشك ظؾقف

 افبطاح(. –أٓ هؾ  –وفقٌؾ  –شالٌم ظذ أكػٍس(  –)خؾقّع 

  .ادحاؾظة ظذ كظاِم افشطريـ  
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 :يف اخلتام

  ،يف إظادٍة رسيعة فسـقب افؼصقدة، ؾؼِد اكتفْجـا مـفجًا أـاديؿقًا فؾقصقِل إػ افُبمِر افشعرّية

وـشْػـا ظـفا، وؿراءة أي كّص صعري ٓ تؼُػ ظـد حدوٍد معّقـة، وإن ـان افـصُّ واضحًا يف دٓٓتف، 

َد ما يع:  ِـّ  وٓبّد مـ أن كم

د ادقضقظات وافصقرة اجلؿقؾة. إّن افؼصقدَة افؽالشقؽّقة تّتسؿ باحلققّية .1  وتعدُّ

ـِ افتعؼقد، وجيري ظذ ؿافب افشعِر افؼديؿ. .2  واضحة بعقدة ظ

د فـا أّن افشاظَر اجلقاهري يؿؾؽ حّسًا وضـّقًا ؿقمقًا، وصعقرًا معـقّيًا،  .3 ِـّ حتؾقُؾ افؼصقدة ُيم

 واكدؽامًا ذاتّقًا بافقاؿع واخلارج.

ح ؾقفا، وادايض واحلارض مؼاركة رؾقعٍة، ؾال جماَل فؾؼب ارتػَع افشاظر بعؿؾِف افشعري إػ مرتبةٍ  .4

 بقـفام.

 أمهّقة دراشِة افعـقان يف افؼصقدة افؽالشقؽّقة. .5

 

 

 معًا.. نرتقي إلى أعلى درجات التفوق والنجاح
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ااااااااالكئيب ااااااااا كئي   ااااااااا  كأّيه
ك

كك اااااااالكئيب اااااااا كئي   اااااااا   كأّيه
ك

ك كماااااااااااااا ك  ئ كئ اااااااااااااا   
ك

كك كِماااا كنباااالكلاماااال كئي باااا   
ك

ك كيفكنال ااااااااااااال ك ااااااااااااا ئ   
ك

كئ  ااااااااااااال ك كيلكأحااااااااااااا ئ  
ك

كهااااااالكألااااااالكأ لااااااا ك  ي  اااااااا
ك

كح اااااااا   كك كاااااااااٍكحطيهاااااااال  
ك

ااااااااٍكئ اااااااا   ب  كساااااااالحَل كحلبه
ك

ااااااااااااَ ل كئي حلاااااااااااا   كك ك أض 
ك

ك    اااااااال كهلحلعاااااااال كعل اااااااا  
ك

كك كأحاااااااااااال كِ  ااااااااااال   كِ   
ك

اااااااال كصاااااااالميل نك  اااااااا  ك له
ك

كك كِ كئ ساااااااااانك ئ لي ااااااااال  
ك

ك ئ  ااااااااااااال كحااااااااااااال    كيف
ك

كإحاااااااا كهل ئ ااااااالكئ ل  ااااااا  كك
ك

كسااااااااالحيل كيفك ئحااااااااا كئياااااااااا
ك

كااااااا ط نكئيااااااام  كئيائم اااااا ك
ك

ااااااا   ك ااااااال كس  ااااااا   كم  كضااااااا ه
ك

كي ااااا ك َااااا كئ ااااا  نك ااااا   كك
ك

كإلااااااا كألااااااا ك ااااااا ك   ااااااا 
ك

نك حاااااااا   كك كماااااااا كيااااااااط  
ك

كئياااااا اكنباااااالكئي  اااااا  كماااااال
ك

كئ طااااا   كك كمااااالكئيااااا اكنبااااال 
ك

ه  كماااااالكئياااااا اك  ي اااااا كئياااااااه
ك

ك ُي   ااااااااااااااا كئي ااااااااااااااااك
ك

كماااااااااالكئياااااااااا اك طياااااااااا 
ك

ااااااااا ك ك اااااااا  كئ  اااااااال كئ     
ك

كمااااااالكئيااااااا اكنب اااااااٍك ااااااال
ك

كأ كساااااااال  كك كي ااااااا   كأ  ااااااا  
ك

كمااااااالكئيااااااا اكنب اااااااٍك ااااااال
ك

ااااااا  نكأ ك اااااااال   ك كي ااااااا   كأل 
ك
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كهاااااا كساااااا يا كماااااا كئي طاااااا  ك
ك

اااااالمل نكحعاااااا  ئ كئ باااااا   كك ك سه
ك

كأل اااااااااا   كئياااااااااااك لي اااااااااال ك
ك

نك ااااوكساااا  كئي حلاااا   ك كااااا  ه
ك

كأ كسااااااااااااا يا كمااااااااااااا ك  ئ 
ك

كئ  ااااااااانكحليهاااااااال ئ ك َ ااااااااا كك
ك

ااااااااال ك لي اااااااااا  ك كئ  ه ك َااااااااا   
ك

ك  ااااااااااااال  ِ كئ   اااااااااااااا  ك
ك

كهااااااااا كسااااااااا ا كئي طااااااااا 
ك

ك ااااالكي ااااا   كإدئكحلااااال كئي ااااااك
ك

ك ك حلَلحاااااااااااااااااااااااااال كإدئك  ه
ك

كئ ساااااااااااا    ك كئيبه اااااااااااا  
ك

هل  كأّياااااااالكئيامباااااااا كئيااااااااا 
ك

كك ك  ااااااااااااط  ك ك   اااااااااااال  
ك

كأّياااااااااااااااالكئ  اااااااااااااااا   
ك

كك كئيااااااه كئي   ااااا   ك ااااالكيااااال   
ك

ااااااااالكأل ااااااااا   كئيااااااااااه  كإّنه
ك

نك ل  ااااااااااااا ك كلااااااااااااا ئ  
ك

كه هااااااااالك لي ااااااااا كيَساااااااااعا
ك

كل اااااااا كهل  ااااااااٍكئي ااااااااال ك
ك

كح ااااااا ك ام اااااااا ك سااااااا    ك
ك

كلاااااااااااال  ئ ك كهلئهاااااااااااا ئ  
ك

كمااااااااالك ااااااااا كأهلئهااااااااار كإ ه
ك

كئي ااااااااااااااالِ كئي ئ اااااااااااااا  كك
ك

ااااااااااااااا  ك كيااااااااااااااال  ئ كأ   س 
ك

كئ  ااااااال ك ااااااا    كئيسااااااال   ككح 
ك

ك  اااااااااوكئيااااااااا   كئيااااااااا ا
ك

ااااااا  ك كئن ااااااا ك  لاااااااائ كئي  
ك

كناااااااا   ك  َاااااااا كيفكساااااااايلي
ك

ك  ااااااااوكئيااااااااال لكئيسااااااااال ك
ك

 

, 4لبـان, ط –الؼصقدة من ديوان أيب الؼاسم الشايب )أغاين احلقاة(, دار الؽتب العؾؿقة, بريوت 

 .52-52م, ص5002
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س, عاش يف الـصف األول من الؼرن العرشين, عارص االحتالل األوريب شاعٌر من توك -

لتوكس الذي أرسى )اجلفل والظؾم(. محل بذرة التؿّرد عىل اجلؿود يف املجتؿع فؽان قصده 

 التصحقح, كذلك متّرد عىل كالسقؽقة األدب والػؽر.

املاّديات وصوالً إىل مل يتـؽر لؾؼديم, بل دعا إىل التعؿّق يف معاجلة الظواهر إىل ما وراء  -

 املدلوالت املعـوية.

 م يف بؾدة الشابة.9101ُولد عام  -

 كان مثؼػًا, مطؾعًا عىل اآلداب العربقة والؽتب املرتمجة. -

 فتؼد والده. -

 سـة. 55أصابه مرض تضخم الؼؾب يف سـة فؼده والده وعؿره  -

 م.9194اشتّد عؾقه املرض وُتوّّف يف  -

 الػطرة(. –الغاب  –ن )العامل اخلقايل تلثر بلفؽار الرومـسقني وبجربا
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افروماكيس ُتعقُد  إّن افـّص افشعريَّ افذي بغ أيديـا كصٌّ ثريٌّ بدٓٓتِه، ؾافؾغُة ذم افـصِّ افشعري -

 ، مـه ثم كستخرُج مؽـوكاتِه  َب فِـؼسِ إكتاَجفا ضؿن ؿراءٍة تلويؾّقة من خالهلا كغوُص إػ أظامِق افـصِّ

 افشعرّية.

ّن إوصعرّية افـصِّ افروماكيس ُُتقِّزُه من ؽِره من افـصوص افؽالشقؽّقة، أو حّتى ممّا جاَء بعدها، إذ  -

دًا ظذ افؼواظِد افرتقبِة افؽالشقؽّقة اجلامدة، وتطؿُح إػ حريّ  صعرّية افروماكسّقة ة افتعبِر ظن حتؿُل ُترُّ

أّن مصطؾَح افّذات، وتـتؼُل بـا من ظاملِ احلسِّ إػ ظاملِ اخلقال وافرؤيا وافؽشف. ومن هـا كرى 

ًٓ جذرّيًا ذم احلرـِة افروماكسّقة، ؾادّمَه افشعُر إػ خماضبِة افؼؾب، وفغُته فغُة افعاضػة  افشعرّيِة حتّوَل حتوُّ

 حماـاة.وافوجدان وصاَر تعبرًا بعد أن ـاَن 

ثاَر ظذ ادذهِب افؽالشقؽي أّما مصطؾُح افروماكسّقة ))ؾفو مذهٌب أديبٌّ دمديدي ذم مجقع افػـون،  -

ادتشبِّث بإدِب اإلؽريؼي وؿواظده، وهي تدؾُع اإلكسان كحَو افطبقعِة وإيثاِر احلّس وافعاضػة، 

ُؾفام ظذ افعؼِل وادـطق، وؿد َأْوَفت افذات افػردّية مزيد ًا من آهتامِم، وذهبت إػ أّن افشعَر وتػضِّ

من إهلاٌم، وافشاظُر ظبؼريُّ اخلقاِل وإحالم واحلّب، واهتّم افروماكسقون بافشعِر افغـائي أـثَر 

 اهتاممفم بافشعِر ادوضوظي((.
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 المحور األفقي: -أّواًل

املستوىاإليقاعي: .أ
َي  - يعتؿُد افشاظر افشايّب بحَر افّرمل هقؽاًل ُيغؾُِّف به كّصُه افشعري )ذم شؽون افؾقل(، وافّرمل ُشؿِّ

  ووزُكه:فرسظة افـطق به أي ادق افرسيع، 

 )ؾاظالتن  ؾاظالتن  ؾاظالتن(.

فدى افّشايب، افتػعقالت افـُؿتساِوؿة ذم افـصِّ بدِٓٓت أفػاطفا تليت ُمتجاكسة مع افتجربِة افشعرّية  -

ي رحؾته إػ هذا افعامل دمربة حسب تعبر كاِزك ادالئؽة، وافتجربة ))ؾعافقة إرادّية يؼوُم  ؾافّشايب ُيسؿِّ

هبا اإلكساُن واظقًا، وهي هبذا ختتؾُف اختالؾًا جوهرّيًا ظِن ادوِت افذي هو اشتسالٌم شافب ٓ مػّر مـه 

ؽون((.  فعوامل آكحالِل وافسُّ

رة ذم معـاها  وكرى ذم هذا - ؼه افؽؾامت ادتؽرِّ افـصِّ ادؾؿَح افروماكيس ذم اإليؼاِع افّداخع افذي حُتؼِّ

 ومبـاها.

 ـتؽراِر افساـقِب افـحوّية اإلكشائّقة بحرِف آشتػفام:

 ؽـاه ظاملٍ ؽر ظاده، باحثًا ذم جمفول.ت)ما افذي( ذم حماوفٍة مَن افشاظِر اش

 افـجوم ومها ـؾؿتان ُمتواؾؼتان من حقُث افػضاء ادؽاين وافزماين. –افغقوم  افذي خؾف ما

ا افؾقل(، )يا فقل(.  وتؽرار )هل(، )أُّيُّ

هذا افتؽراُر يوحي بحافٍة ُمتواصجة ذم افبحِث افوجودي ذم طلِّ )زمٍن فقع(، وهذا افتؽراُر متواصل 

 ظة ـشٍف واخساٍق إػ ظاملٍ خخر. ؾنّن تؽرارَ ذم حافِة افشاظِر ادتوّحدة بافؾقل، وافـ )أكا( ادتابعة ذم حل

ٍل ذايت ؾؾسػي إػ ما وراء افوجود. تؾَك   افّدوال هو شماٌل مؼوع فؾدخول ذم تلمُّ
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ؾاإليؼاُع افداخع ُيـبِّئـا ظن فغٍة ـشػّقة وفقست رسدّية، مما جعَل افتؽراَر خيرُج من دائرِة افّرتابِة. بل 

د ذم ظامل افؾقِل هو معـى يرؾُد دمربَة افشاظر ) معـى ادوت واحلزن واحلقاة أؾؾة وآؽساب، وافتوحُّ

 (. "افسبات ادوت –افسؽون "افؽئقِب، حّتى يصَل إػ افـفاية 

ظًا بلحرؾِه افتي حتؿُل دٓٓت ُمؽّثػة تػقد  - وكرى أيضًا دمديدًا ذم رويِّ افـصِّ افشعري، ؾـراه متـوِّ

بافّروي فقـدؾَع إػ حرِف رويٍّ خخر. وأحرف افروي ذم افـصِّ هي  معـى افؼصقدة، إِذ اكتؼَل افشاظر

 ، وفؽلِّ حرٍف دٓفته، وذفك حسب افدؾؼِة افشعورّية.ق( –د  –ه  –م  –ة  –ت  –)ب 

ٌد بافؾقل، وافـ )أكا( ادتوحدة تبثُّ ادواجَع واهلؿوم وُتعطقـا ـشػًا حلارٍض  - كؽتشُف أّن افشاظَر متوحِّ

ظة إػ ـشٍف ذم افرؤيِة.ـئقٍب، ؾــتؼُل   بدٓٓت افروي ادتـوِّ

د، وؿد تؽّرَر مخَس الباء - : ودٓفتُه آمتالء وآتِّساع وافعؾو وآكبثاق وافظفور وافبعثرة وافتبدُّ

اكتحاب(، وهذِه افدٓٓت تصبُّ ذم دٓفة واحدة  –ؽضاب  –افـّحقب  –افؽئقب  –مّرات )افغريب 

هـا داظؿة رئقسة فؾشاظر ادؿتؾِئ باحلزن إليصال إحساشه افرهقف ذم  احلزن(، ؾافتؽرارُ  –)افؽآبة 

 ظاملِ افؾقل.

َر ذم  :التاء - ّؿة وافضعف / وافشّدة وافؼساوة(، وؿد تؽرَّ ودٓفته توِحي بافتـاؿض أي بَغ )افرِّ

 قاة(.افـصِّ مّرتغ، وـؾامته توحي بافتـاؿض: )افظؾامت / كارضات(، )افؾقل / افػجر(، )ادوت / احل

)اهلاويه، افدامقه،  ُيوحي بؿشاظر إكساكّقة من حزٍن وأشى ويلس وضقاع، وتؽّرر أربَع مّرات :اهلاء -

 افوامجه، افسامهه(، وكالحُظ هـا ُتاُثَل هذه افؽؾامت بادعـى افدٓيل حلرف اهلاء، وهو )افؽآبة(.

يوحي باجلؿع وآشتخراج، فؽْن إذا جاَء أخرًا ؾػقه آكسداد وآكغالق، وهذا ما يوحي  :امليم -

ؽامم( ؾؿعاكقه  –طالم  –شالم  –كجوم  –رحقم  –وجوم  –هبقم  –به ذم افـصِّ افشعري: )حطقم 

 ُمتـاؿضة توِحي بآكػتاح ـذفك بآكغالق.

 (.ؽامم –طالم  –ؽامم(       )هبقم  –رحقم  –)شالم 
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: يوحي بافظالم وأفوان افسواد، وافسؽوِن وافصؿِت، واكعداِم احلرـة وافػعافّقة وحتؼقِق الدال -

 اإلمؽان. )افغد / إربد / اخلؾود / افوجود / ظـقد / مريد / إشود(.

 ودٓفته اجلػاف وافؽرس، وتؽّرر مّرة واحدة ذم افـصِّ ودٓفته تطابق ذفك )ٓ تطاق(. : القاف -

 أّن افؼصقدَة افروماكسّقة جّددت ذم إيؼاظفا افداخع واخلارجي معًا.وبذفك كرى 

املستوىاملعجمي: .ب
ّٓ إذا ؿؿـا باشتخالِص معجؿه افشعري، وادعجُم افشعري  - بقـّا أّن دٓفَة افـصِّ افشعري ٓ تبُغ إ

 فؾـّص ُيثُر ؾقـا إحساشًا مدهشًا بافؽشِف وافرؤية ذم ظاملِ افؾقل.

 من واحٍد وثالثغ بقتًا، وتتوّزُع أفػاطه ظذ افشؽل أيت:يتلّفُف افـصُّ  -

معرؾة وافباؿي كؽرة(، وهي ُُتقؿُن ظذ إؾعاِل، وإشامء ُتػقد افثبات، وإؾعال تػقد  76اشاًم،  49)

 احلرـَة، واحلرـة هـا فقست خكقة بل اشتؼاؾّقة، يشوهبا افتػؽُر بافوجود وافعدم وافؼؾق.

 :حماور دٓفّقة ذات دوال )ذم حؼول دٓفّقة( ظذويتوّزع افـصُّ  -

o وافػجِر، وفؽن املحور األول 
ِ
: تشخقص افؾقل، إصُل ذم افؾقل أن يؽوَن زمـًا، يؼُع بَغ ادساء

ا افؾقُل، خالياك، هاجعًا، صامتًا، تصغي، يا  د، )أُّيُّ هـا كراُه إكساكًا أي جمآً رمزّيًا من جمايل افتوحُّ

 فقل(.

o  افؽآبة وحمور ادوت أيضًا: ؾافؾقُل ـئقٌب يبتعُث افؽآبَة، وهو حافٌة مالزمة من  :الثايناملحور

حآِت ظشِق افؾقل، تؼسُن افؽآبة بؿعاين افػـاء وادوت افتي يـطوي ظؾقفام افؾقل، بافؼدِر افذي يؼسُن 

ن، وجوم، بؿعاين اإلبداع وافشعر ذم افسقاق افروماكيس، )حطقم، ـئقب، ؽريب، طؾامت، أحزا

 أشى، اكتحاب، يلس(، وادوت )حيجب، طؾامت، هاوية، افسبات(.

o افؾقل  –كحقب  –كواح  –حمزون  –افشجون  –افدموع  –)افشجو  :حمور الرومانسية والطبيعة– 

وافطبقعُة افروماكسّقة كراها ظَز افؾقِل وهو افعاملُ افداخع فؾشاظر، ظاملُ  افـجوم(. –افغقوم  –افػجر 

 اإلحساِس افباضـي واكغالق افذات ظذ كػسفا.



 

 121         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح مكتثح نسان انعرب  ن 

 cebookaF: www.facebook.com/Lesan.ALarab.Library  صفحح انمكتثح عهى

o وهو هـا من آكغالِق إػ آكػتاِح ذم جمال افرؤيا )ما افذي خؾف افغقوم، ما افذي  :حمور السؤال

افغد، ما افذي خؾػك، أويٌل أم شالم، أكوٌر، أم خؾف افـجوم، ما افذي يؽتؿه افدهر، ما افذي خيػقه 

 طالم، هل شقبدو افػجُر بّسامًا، أم مثؾك جبارًا يـذر بافّؼ(. وهو هـا شمال افعاِرف.

o ادوت  –افشاظر افقائس  –افشاظر افؽئقب  –افؼؾب ادحزون  –)افشجون  :حمور اإلجابة

 افـفاية(. –ؼطاع حتؼق اإلمؽان اك –وداع احلقاة  –افسبات وافسؽون  –)افساب، افؼز( 

وتصبُّ هذه ادعاجُم افػـّقة ـؾُّفا ذم حموٍر ظامٍّ متداخل ذم معاكقه ؽر ادتـاؿضة بِل ادتشاـؾة  -

د   ذم ظاملِ افؾقل ؾتدخل افـ )أكا( ذم ظزفٍة تتامهى معفا.وادتامثؾة ذم صؽؾفا، وهو افتوحُّ

زمٌن صعوري، ــ فقِل امرئ افؼقس، وفؽـّه ظـد افشايب حلظة كرى ذم افؾقِل فقاًل ؾردّيًا ذاتّقًا، وهو  -

ف ورؤيا تشوهبا افعدمّقة، وهو ما يؿقِّز افـّص افروماكيس ذم ؾضاء احلزن وادوت، ؾقغقب افعامل  تؽشُّ

 افؾقل افذايت، فذفك كرى ـّل ـؾؿٍة هلا دٓفتفا احلؼقؼّقة ظذ افعامل 
ِ
اخلارجي ويبؼى افشاظر ذم ؾضاء

 ـابِض باحلقاة ؾتلخُذ معـاها داخل افسقاق حقث ُيثبط معـاها وتـحو إػ افعدمّقة وافـفاية.اخلارجي اف

املستوىالرتكييب: .ت
 يـؼسم ادستوى افسـقبي فؾؼصقدة إػ ؿسؿغ:

 التركيب النحوي: .1

َ أّن افشاظَر افروماكيس اشتعؿَل تراـقَب كحوّية ملفوؾة، ؿريبة افػفم، وظؿقؼة  ـا جدًا هـا أن كبغِّ وُّيؿُّ

ادعـى، ومدفوُٓتا تساـم فتمدِّي وطقػًة صعرّية، ؾؿثاًل ترـقب افـداء يتؽّرر أـثر من مّرة دٓفًة ظذ 

 يا فقل( كداء روماكيس حزين. –أُّيا افؼؾب  – افذايت افؽئقب ادتوّحد معه افشاظر: )أُّّيا افؾقلافزمِن 

ػات متالحؼة، دٓفًة ظذ افرؤية افذاتّقة فؾقل افداخع.  كرى افصِّ

 التركيب البالغي:  .2

يل اشتبدايل، تتحّرُك ؾقه افصوُر متـاؽؿة ذم وطائػفا افؽؾّقة، ؾـرى افظؾامت تتـاؽُم مع  - هو حتوُّ

 افطوِل واحلزن وافوجوم وافسؽون وافصؿت ذم زمن افؾقل.أحزان احلقاة، وصػُة اجلّبار تتـاؽم مع 
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كرى اكزياحاٍت بالؽّقة من خالل ظالؿة اإلشـاد، ؾافصورُة افتشخقصّقة هي افغافبُة ظذ افـصِّ  -

، وافػجُر فه  افشعري، وهي إضػاُء افصػات اإلكساكّقة ظذ إصقاء، ؾافؾقُل خماضب يشعر وحيسُّ

 جـاحان.

متواؾؼة، و )افشجو وافرحقم( متآفػة، وافؾقل وافظؾامت متجاكسة، وهي  كرى صورة افدمِع وافدم -

 صػات ملفوؾة.

 ، وكرى أكشودَة افدهِر متوصػة ذم ادوت.وكرى صورَة افؾقل ـجباٍرحطقم -

وصحقح أّن افشاظَر مل ُيسـد افؾقل فقؼول )فقع( ـي كعؾَم أّن افذات تدخل وٓ خترج، وفؽّن  -

 –صؼفا بافؾقل هي دفقل ذفك، حقـام يؼول: )أركو ؾلفػقك ـجباٍر حطقم افّدوال هي افصػاُت افتي أف

 هاجعًا(. –جّؾك احلزن  –شاــًا 

 خؾف افـجوم(. –بعض افصور ملفوؾة )ضاؾت إحالم  -

 المحور العمودي: -ثانيًا

 

 :سنقف عند العنوان أّولا 

افعـوان )ذم شؽون افؾقل(، وهو صبه مجؾة، ؾحرف اجلر )ذم( يػقُد افثبات وافدخول، و)افسؽون(  -

يعـي افصؿت مضاؾًا إػ افؾقل، ٓ اكزياَح ذم افعـوان بل هو ظـواٌن روماكيس ملفوف، ـون افؾقل 

 من موضوظاِت افروماكسّقة ادحببة فدى صعراء افروماكسّقة، ومن شقاق افـصِّ  اً رئقس اً موضوظ

الً افشعري كرى افسؽوَن  وظزفة، وافؾقل ؿريُن افعزفِة، وافشاظُر ؾقفا ؽريٌب مؽتئب، ذم طلِّ اهنقاِر  تلمُّ

 احلقاة واكتصاِر ادوت.

افسؽون يعـي اهلرَب من ظاملِ افـفار إػ ظامل افؾقل ذم حلظاٍت ـشػّقة، كحو تلمُّالت مثافقة، تتضّؿن  -

ِع افشاظرأشئؾة يعجُز ظـفا افـفار، وفؽّن شواَد ا ّٕكُه  فؾقل أجاب، ؾؽاكِت افـفاية متواؾؼة مع أؾِق توؿُّ

 ، ؾبات زمـُه زمـًا فقؾّقاًل بامتقاز.هُمتوّحٌد ُمتامٍه مع فقؾ
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 :أّما املحاور الدللّية للقصيدة

تتشّؽُل افؼصقدُة من واحٍد وثالثغ بقتًا، وكرى ؾقفا تداخاًل ذم دواهلا، إذ تتاػ وكرى ؾقفا افوحدَة  -

افعضوّية، إذ تتجّذ ذم اكبثاِق افػؽرِة واشتؽامهلا ذم أـثر من بقت، ؾؽقَف إذا ـاكِت افؼصقدُة تدوُر 

 ـّؾفا ذم فقٍل ـئقٍب رهقب.

ومن هـا يتوّزُع افـصُّ افشعري ظذ ظدٍد مَن افثـائّقات افتي ظذ افرؽِم من أهّنا تشر إػ افتـاؿض  -

 دٓٓته(.تـتؿي إػ ادعـى كػسه )ادوت و ؾنهّنا

ؾـرى ثـائّقًة وجودّية ضرؾاها )ادوت / احلقاة( ومها ضّدان ُمتؼابالن، ذم إّول هناية، وذم افثاين  -

ّٓ إذا ـان ادوُت هناية، وفؽّن احلقاَة هـا فقست ظذ افـؼقض مـه بل إهّنا مؾقئة بداية ، وفن كشعَر باحلقاِة إ

 بإحزان.

ه ثـائّقة )افؾقل / افػجر(: وهي ثـائقّ  - ٌة تؼابُل ثـائّقَة )ادوت / احلقاة(، ؾاحلقاُة أحزان، وافػجُر ؽٌد يؾػُّ

 ادجفول افذي ؿد ُيـذر بافؼِّ وإهوال.

وأيضًا كرى صورة )افغقم / احلقاة( ذم صورة ؽٍد مراوؽة وخمادظة، وتتحّصل فديـا ثـائقة )أكا  -

د وُتاٍه.  افشاظر / افؾقل( ذم حافة توحُّ

دمربة( ظؽست ذم أحزاهنا  –ـائّقة تتحّصل فديـا افبمرة افرئقسة فؾـص: )احلقاة ومن خالِل هذه افث -

شامت شؾبّقة ذم رؤية افوجود، فذفك ـاكِت افذات مـػصؾة ظِن افعامل ادعء بافضّجة واحلقاة، وافرؤيا 

 ؾقه ُمـغؾؼة.

أّما افؾقُل ؾفو ادوُت، وافشاظُر ٓ يريُد افسؽقـَة واهلروب ؾؼط ذم ظامل افـفار أو احلقاة، بل يستثُر  -

ؾّقة تصل إفقفا  افذاُت ادـغؾؼة ظذ كػسفا وادتوحدة بعادفا وـلهّنا تؾغي فدى افؼارئ تساؤٓت تلمُّ
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، وافؼز جاهز بعد يلٍس وحزٍن ذم ظاملَ افـفار وأؾق احلقاة، ؾافتػاؤل معدوم، وافسمال ذم ادجفود

 احلقاة فقؼُعَد ؾقه ذم ُشبات وظذ افدكقا افسالم.

 افشاظر حاوَل افوفوَج إػ ظواملَ ُأخرى ؽر ظادـا هذا. -

 

ي ؾقفا إحساٌس صديٌد، واكػعاٌل جّراء ادوت وادرض  - رشافة روماكسّقة موّجفٌة مَن افشاظِر إػ ادتؾؼِّ

 واحلزن.وإمل 

 

ٌر بافؽالشقؽّقة ؾجرى جمراها، - ِف افروي، وكرى أّن مالمَح مع تغقٍر ذم حر افـصُّ افروماكيس متلثِّ

افتغقِر افروماكسّقة افعربّقة تتجّذ بثورُِتا ظذ افؼوافِب افؼديؿة، وفؽن بؼقت افؽالشقؽّقة مفقؿـة، 

افتبجقل. مما يعـي إؾساَح ادجال افشعري فؾعاضػِة اإلكساكّقة  إػ حدِّ  واجلديُد هو آهتامُم باإلحساس

 افذاتّقة.

 

إّن جزان خؾقل جزان أّول من وضَع مػفومًا جديدًا فؾقل ذم افشعر افعريب احلديث، إِذ اكطوى  -

 ظذ رمٍز إبداظيٍّ أشاد تلشست دٓٓته ذم ؿصائد افروماكسّقة افعربّقة.

اجلديُد يؼسُن بحساشّقة متوّحدة، تـطوي ظذ افعزفة وإمل، وحمقطفا افظالم،  وـان ادػفوم -

 وتـسحب افذات من حقاة افواؿع إػ حقاة احلؾم وادثال.

د ـآبته ـام يعشُق كرجَس صورته، وهو ُبعٌد يصُل بغ  - وافؾقل ؿريُن افعزفِة افتي يعشُق ؾقفا ادتوحِّ

ة افعربّقة ٓشّقام افشايب، ؾفو مثُل جزان يؼسُن ظـده افؾقل جزان وأؿراكِه من صعراء افروماكسقّ 

ِد حغ تـػصل أكا افشاظر ظن أخرين ذم حلظات افؽشف وافرؤيا.  بؾحظاِت افتوحُّ
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أكا جافٌس ذم شؽون افؾقل، أشتعرُض رشوَم احلقاة....، ها أكا أكظُر إػ ؽقاباِت "يؼول جزان:  -

 . "مض افرهقبادايض، وأحدُّ بظؾامِت إبد افغا

 وإشئؾة. -ؾف كؼاب افظؾامت يتؼاضع مع ؿول افّشايب ذم وراء اهلول من خ

 وجوُمه ـوجوِم فقل امرئ افؼقس:

 "وليٍل كموِج البحر أرَخى ُسدوَلهُ "

 .افؾقُل َمؾؿٌح رئقٌس من مالمِح افروماكسّقة افعربّقة 

 .طفور افذات وافغـائّقة افػردّية ذم افـص افشعري افروماكيس 

 .افشؽل افبـائي اخلارجي ُُتقؿُن ظؾقه افؽالشقؽّقة 

  حرف افروي.افتغقر افروماكيس ذم 

 

 

 
 

 

 معًا.. نرتقي إلى أعلى درجات التفوق والنجاح

 انتهت احملاضرة
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 :السّقاب يؼول

 ُصّباُك وفقؼة ِِف الؼرَيهْ 

 كشوان ُيطِلُّ ظذ الّساحهْ 

 )كجؾقَل تـَتظُِر ادشقهْ 

 ويسوَع( ويـرُش ألواحهْ 

ُح بالّشؿس  إيؽاُر ُيؿسِّ

 ريشاِت الـرِّس ويـطؾُق،

 تؾّؼػه األفُق  إيؽارُ 

 ورماُه إىل الؾَُّجِج الّرمسِ 

ُس ِف الغبِش الّصاحي  تتـػَّ

 األظنُي ظـَدِك ُمـتظره

 تسّقُب زهرة ُتّػاح

 وبويُب كشقْد 

 والّريح تعقْد 

َعِف   أكغاَم اداِء ظذ السَّ

******* 
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 ووفقؼة تـظُر ِف أشٍف 

 ِمن قاِع الؼِز وتـتظُر:

 شقؿرُّ فقفؿُسه الـّفرُ 

 يتاموُج كاجلرسِ طاًّل 

 ِف ضْحوِة ظْقٍد،

 وهيّف كحّباِت الـََّػِس،

 والّريح تعقْد 

َعِف.  والشؿس تؽركر ِف السَّ

 ُصّباٌك يضحُك ِف األلِق؟

 أم باٌب يػتُح ِف الّسور

 فتػرُّ بلجـحِة العبِق 

 روٌح تتؾّفُف لؾـوِر؟

 َيا صخرَة معراِج الؼؾِب 

 َيا )صوَر( األُلػِة واحلبِّ 

بِّ يا دربًا   يصعُد لؾرَّ

 لوٓك َلـاَم ضحؽت لألكساِم الؼريْه،

يح ظبر  ِف الرِّ

 هُيدهدكا وُيغـِّقـَا ِمن ضوِق الـّفرِ 

 )ظولقس مَع األمواِج َيسر



 

 621         506 089 0992 جوال - ذخم كهيح اآلدابتجانة م - جنوب انمهعة -حماج  -هخذماخ انجامعيح مكتثح نسان انعرب  ن 

 cebookaF: www.facebook.com/Lesan.ALarab.Library  صفحح انمكتثح عهى

يح تذّكره بجزائر مـسّقه:  والرِّ

قـا "  ( "صبـا َيا ريح فخؾِّ

 العامل يػتُح ُصبّاَكه

باِك األزرق،  ِمن ذاَك الشُّ

 هيتوّحد، جيعل أصواكَ 

 أزهارًا ِف ِدظٍة تعبق

 ُصّباٌك مثؾك ِف لبـان،

 ُصّباٌك مثؾك ِف اهلـد ،

 وفتاٌة حتؾم ِف القابان،

 َكـ وفقؼة حتؾُم ِف الّؾحد

 بالزق األخرض والّرظد

 ُصّباُك وفقؼة ِِف الؼرَيهْ 

 كشوان ُيطِلُّ ظذ الّساحهْ 

 حتؾم بادشقهْ  )كجؾقل

 ويسوَع(

 وُُيِرُق ألواحهْ 

 

 

 

 .. احملاضرةت ـانته
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 قثم انقراءج: .1
  ٌّتِف، ؾفَق كصٌّ ثري إنَّ ؿراءَة افـصِّ افشعرّي احلداثّل حتتاُج إػ ثؼاؾٍة واشعٍة فتحديِد صعريَّ

ِد افؼراءاِت واختالِف افتلويالت، وهق أيضًا كصٌّ مػتقٌح، حيقي دٓفتغ:  بدٓٓتِِف، وهق ؿابٌؾ فتعدُّ

 : كؼدّيغ هق ـأِي وادؼصقُد هبََم بقصِػفَم ُمصطؾحغِ )دٓفة رصحية، ودٓفة ضؿـّقة(، 

ـَ افؼراءِة إوػ، وهل  : ))وهل افدٓفة افتل تتجّذ يف طاهِر افـصِّ أواًل: الداللة الصريحة م

 ُُمّددة، أو هَل ادعـك آصطالحل، وافطريُؼ إفقفا شافؽة، وهل ادعؾـة وادؽتقبُة مبارشًة((.

ـَ افؼراءِة إوػ: ))وهَل افدٓفُة افتل ٓ ثانيًا: الداللة الضمنّية ، وإّكَم حتتاُج إػ ؿراءٍة تتجّذ م

ّٓ يف افـصقص افشعرّية افغثاكقة ُمتلكِّقة فؾؽشِػ ظـفا يف ضبؼاِت افـصِّ اخلػّقة، وٓ ت ـّقة، ؽقُن إ

وافطريُؼ إفقفا ؽُر شافؽة، هل ادعـك اخلػّل وافـُؿضَؿُر وادسؽقُت ظـف وادغقب، وفذفَؽ ؾنّن 

ل / افؼارئ( اإلبحاَر كحَق ادجفقل((.افدٓفَة افضؿـقّ  ـَ )ادتؾؼِّ  ة تتطّؾُب م

  وصعرّيُة افـصِّ احلداثل تؽؿـ أحقاكًا يف افغؿقِض وذفَؽ ّٕن افشاظَر ))ُيدِرُك إصقاَء إدراـًا

ـَ إفػاظ وصقِر افتعبر َما يؼُح بِف هذا  أبعد مدى مما كصـع، وهق فذفَؽ ٓ جيُد يف ُفغتِـا افـاجزة م

ٍة واتؼان. وهق ُهـا يذهُب إػ آخساِع، اخساِع إفػاِظ واخساِع صقر افتعبر، ا إلدراَك يف دؿَّ

 وآخساُع هق خقال، ومـطُؼ اخلقال ؽر مـطِؼ افقاؿع(( ؾقلي ادجاز.

  ،وافقمضاِت اخلاضػة ذات افتؽثقِػ وتتجّذ أيضًا صعرّيُة افـصِّ احلداثل يف افرمِز واإلحياء 

 ُمدودة.َؿ ؽِر ـافدٓيل، ويف تـاؽِؿ افصقِر افذهـّقة مع احلسّقة افتل تـؼُؾـا إػ ظقافِ 

  ،ُد افدٓٓت، و ))ؽر ُمّدد وهق وذفَؽ ٕنَّ احلداثَة يف افشعِر بقصِػفا مصطؾحًا كؼدّيًا، هق ُمتعدِّ

ـِ افعػقّية وافطبقعة، وهل  ، واحلداثة صـاظة بعقدة ظ ِـّ مع افؾعِب اخلاِرق مرتبٌط بإبدي وافػ

، يتقّحُد ؾقفا اجلؿقُؾ وافؼبقُح، وافقاؿُع وادثال...((. ِـّ  فؾجَمل، وهل تغقُر صقرِة افعامل بافػ
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ِ
وافـصُّ افذي شـؼُػ ظـدُه وكدرشُف هق كصٌّ حداثلٌّ فؾشاظر )بدر صاـر افسّقاب( أحُد صعراء

م، وٓدُتُف يف ؿرية )جقؽقر(، 6911ُتقَّفَّ يف ، وم6991احلداثِة افبارزيـ، ُوفَِد يف افبرصة )افعراق( يف 

 أيب اخلصقب يف ُماؾظة افبرصة، ظرَف ؾقفا افسّقاُب افطبقعَة 
ِ
وهل ؿريٌة صغرة تابعة فؼضاء

 افروماكسّقة، ؾقفا أراٍض مزروظٌة بافـخقؾ، وؾقفا أهناٌر صغرٌة تلخُذ مقاهفا مـ صطِّ افعرب.

  ومن هذِه امليِّزاتمّقَزْت ؿصقدَتف افشعرّية، وؿد رّشَخ يف صعِره مقِّزاٍت حداثّقًة:  

 افتؿقزيغ .6
ِ
عراء  هق أحُد افشُّ

ِ
عراء ـَ افشُّ ، وهل تسؿقٌة أضؾَؼفا )جزا إبراهقؿ جزا( ظذ جمؿقظٍة م

آكبعاِث،  مػفقمِ  افتل ترمز إػافذيـ حيػُؾ ظؿُؾفؿ باإلصارات إػ أشاضر )متقز وأدوكقس وؾقـقؼ(، 

 –خؾقؾ حاوي  –يقشػ اخلال  –أدوكقس  –اكبعاِث اإلكسان وادجتؿع واحلضارة، وهؿ: ))افسّقاب 

 جزا إبراهقؿ جزا...((.

اإلصاراُت إشطقرّية ادتعؾِّؼة بإرض فدى افسّقاب ترمُز إػ كضاِل اإلكسان ظَز افتاريِخ إػ  .9

 حقاٍة جديدة.

اِه كحَق ادقثقفقجقا.تلّثَر افسّقاب بـ )إفققت افؼ .3  ؾؼ(، وافؼؾؼ دؾَعُف إػ آِّتِّ

ـِ افسّقاُب ُمـؼطِعًا ظـ مـابِع اداِِض، بؾ إّن متثَُّؾ اداِض واحلارض يف صعٍر جّسَد أصافَة  .1 مل يؽ

 افشاظر وؿدرتف افتحديثّقة واكدماج دٓفتفا افتارخيّقة.

ؼف افسّقاب ظذ صعقِد افتحقيؾ افبـاين  .5 متثََّؾ يف وحدِة افؼصقدِة واشتؼالِِلا، احلداثل أهؿُّ إكجاٍز حؼَّ

 ومتاُشؽِفا افّداخّع.

 افصقرُة يف صعِره خؾٌؼ دٓيل. .1

ـِ افؼضايا احلضارّية  .7 ))ـان افسّقاب يف اجلاكب إـز مـ صعِره ُمؾتِزمًا، ؾجاَء صعُره تعبرًا ظ

ُد(، واإلكساكّقة ُمـطؾِؼًا مـ ؿضاياه افػردّية اخلاّصة، ؾاحّتَد يف  ، واحليسُّ وادجرَّ صعِره )اخلاصُّ وافعامُّ

ُد مؽـقكاِت افالوظل اإلكسايّن افعام، وهل افـَمذُج إصؾّقة افتل اّّتَذِت  ؾقّفَد افّرمَز افذي جُيسِّ

 إشطقرَة وشقؾًة فؾتعبِر((.
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 وادقت فديِف ؿضّقة: )ؾردّية، وؿقمّقة، وحضارّية، وإكساكّقة(. .8

  ُؾ ؿصقدًة صعرّية حداثّقة َثِرّية بؿضؿقهِنا وهذا افـصُّ افسّقايب أي وظـقاكف )صّباك وؾقؼة( ُيشؽِّ

 افشعرّي، تتؼاضُع مع افرمِز وادقثقفقجقا ومع ؿؾِؼ وروماكسّقة افسّقاب ورؤيتِف فعامل ما بعد ادقت.

 في قراءج اننّص: .2

عُر احلرُّ  - ْتُف كازك ادالئؽة افشعر احلّر، وافشِّ هذِه افؼصقدُة حداثّقة تـتؿل إػ صعِر افتػعقؾة أو ـَم َشؿَّ

ُد هنايتَ َم افسطِر افقاحديتبُع كظا فا ، ؾال يؽقُن فديـا صطراِن صعرياِن، بؾ أشطر صعرّية تـتفل حقـَم حتدِّ

افدؾؼة افشعقرّية واإلحساس ادتقازيغ، وبذفؽ تؽقُن افؼصقدُة احلديثة ))يف تشؽقِؾ هقؽؾفا  هنايةُ 

ل. ومـ وضع افثبات يف وضِع حققاِِتا وظـارصها بغ افعام ـ ُمعتؿدًة ـ ظذ افتـاُشب   افّثبات وافتحقُّ

 وافتحقل، وبافعؽس، تـشُل حرـُة افؼصقدة((.

وتمدِّي افؾغُة دوَرها ُمتـاِؽؿًة مَع اإليؼاِع، وبذفَؽ ))يتحّدُد صؽُؾ افؼصقدِة مـ خالِل افعالؿِة  -

ـِة افـّػِس افؼائؿة بَغ افؾغِة بقصِػفا ـؾَمت أو مؼاضع يف افؼصقدة مـ جفة، وبغ ما ُيقاِزهيا مـ حر

 داخَؾ ـقاِن ادبِدع((.

وهذا َما ُيسّؿك اإليؼاع، ّٕن اإليؼاَع يف افؼصقدِة احلديثِة هق افذي يستقِظُب ويؿتصُّ متامًا 

افتداخالِت ويتػاظؾ معفا ـل يؽقَن ؾضاؤُه يف افؼصقدِة ظَز ؿدرتِف ظذ تشؽقِؾ خطٍّ ظؿقدي يبدُأ 

 فقتؼاضَع يف كؼطٍة مرـزّية هل جذُر افػاظؾّقة اإليؼاظّقة. مـ مطؾِع افؼصقدِة حّتك هنايتفا

 احلرـل فؾؼصقدِة، وافتل  -
ِ
 افػضاء

ِ
وحرـُة افؼصقدِة اإليؼاظّقة متتاُز برسظٍة ُمعّقـة، تتالحُؿ مع أجزاء

ـاَن إضاُرها بحَر ادتدارك )ؾاظؾـ ؾاظؾـ ؾاظؾـ ؾاظؾـ(، وبـقُة هذا افبحِر اإليؼاظّقة ُمتسارظة، 

ؾف ُد أّن )افؼصقدَة احلديثة ـ تّتِسُؿ ـ تشؽِّ ِـّ ا فغُة ؿصقدة )صباك وؾقؼة( ادتقازية دٓفّقًا معفا، وهذا ما ُيم
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ِد ظـارصها ادؽّقكة وخصقبة  بازدياِد معّدِٓت حرـاِتا افداخؾقة بازدياِد معدٓت تـامقفا، وتعدُّ

.)) ِع ذفؽ ـؾِّف ظذ حؼقِل دٓٓت افـصِّ  ِّتارهبا وتـقظفا وتقزُّ

 يف افسطِر افشعرّي تؼُػ وؾَؼ وؿػِة افدؾؼة افشعقرّية، وؿِد اشتعؿَؾفا افشاظر التفعيلَةوكرى أّن  -

ـُ وافؼطُع(، أي مل تلِت ـامؾًة. واشتؿراُر تتافقفا هبذِه اجلقازات ُيمدِّي إػ رسظِة  وؿد أصاهَبا )اخلب

ـ ـُ يف حؼقؼتِف هق زيادُة كسبة ادتحرِّ  ات. احلرـة اإليؼاظّقة، ؾاخلب

ومـػتحًة.  وهذا يتػاظُؾ متامًا مع ادستقياِت افدٓفّقة فرمقِز افؼصقدِة وفؽؾَمِِتا افتل حتؿُؾ ضاؿاٍت ثرّيةً 

ـَ احلقاِة إػ  ـَ آكػتاِح وآكغالِق يف افؼصقدِة وادقت واحلقاة يتدّخالِن إلزاحِة احلرـِة م ؾؽؾٌّ م

ُمتساوؿًة بَغ ظؾقٍّ وشؼقط، )صؿٍس / رمس(، بَغ  ادقت، وِمـ ادقِت إػ احلقاة، ؾجاَءِت احلرـةُ 

 حقاٍة ومقت )ظامل شػع(.

وهـا يتجّذ اإليؼاُع ظضقّيًا ُمرتبطًا بافتجربِة افشعقرّية، مـ مثِؾ تؽراِر افبمِر افدٓفّقة )افشباك(، 

   )افـداء(.

 د إصؽاِل، ؾـؼُع ظذ  :وإيؼاُع افتؽراِر يف افـصِّ ُمتعدِّ

وُيعدُّ مـ أهؿِّ أكقاِع افتؽراِر ؾـّقًة، فـَِم حيتاُجُف مـ ؿدراٍت صعرّية تستؾزُم بـاًء  : -

 ِمـ افتعؼقِد 
ٍ
ِر إيؼاظّقِة افؼصقدِة، وتعؿقِؼ ضاؿاِِتاصؽؾّقًا ظذ يشء شقؼّقة، مـ مثِؾ ادق ُيػِِض إػ تطقُّ

ّباك( مخس مّرات، وهذا حُيقُؾ إػ اكػتاِح افعاملِ، احلقاة، احلرـة بَغ ظاملٍ ُمتـاٍه يف تؽراِر ـؾؿة )افش

   افصغر )افؼرية(، وُمتـاٍه يف افؽز )افعامل(.

 واكػتاٍح خارجّل. ذايّ  وهذِه اِلرمّقة ُتمدِّي إػ اكػتاٍح داخعٍّ 

عرّية ))صّباك وؾقؼة يف افؼريف / كشقاُن ُيطؾُّ ظذ :  - َرْت ؾقِف اجلؿؾُة افشِّ وتؽرَّ

افّساحف / )ـجؾقؾ تـتظُر ادشقف ويسقع( ويـؼ أفقاحف(( يف بدايِة افؼصقدة وُيـفل هبا وفؽـ مع 

 رِف ؾعِؾ افـِؼ إػ احلرِق. ح
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ـَ افبقِت افشعرّي، ؾـراها  أّما القافية : ؾفَل يف افؼصقدِة احلديثِة أصبَحْت تدلُّ ظذ افؽؾؿِة إخرِة م

َؼْت ظَز  ِد احّتَدت مع حرِف افروي، وهل يف هذِه افؼصقدِة حتؼَّ بِة افتل مـفا ما يلي ))دجرَّ ـّ افتؼػقة ادر

تابِة اد ٍؾ ـبٍر فؾقظل، ومـف ما جيلُء ظذ مستقى ـبر ـرِس افرَّ ـَ افؼاؾقِة ادقّحدِة مـ دون تدخُّ تقافدِة م

ُؼ  ـَ افتعؼقِد افذي يـؿُّ ظـ وظٍل ترـقبلٍّ واِضٍح حتؼِّ ِد ـرِس مجقِد م بِف افؼصقدُة مفؿًة صعرّيًة أـز مـ جمرَّ

ُؼ أـثُر مزايا  دة ورتابتِفا، وهبذا تتحؼَّ  افؼاؾقِة أمهّقة مـ بؼّقة افؼصقدة((.افؼاؾقة ادقحَّ

 افساــة، ما يدلُّ ظذ إحياِئفا باحلزنِ  -
ِ
وإشك وإملِ، ثّؿ تلي افتؼػقة  ؾإشطُر إوػ تـتفل باِلاء

ُؿفَم )يـطؾؼ  –افسطرّية )افشؿس   واحلاء وافدال  –افّرمس( ويػرِّ
ِ
إؾؼ(، وتتـّقُع افتؼػقُة بغ اِلاء

 وافراء وافسغ.

ِع تـػتُح اجلؿُؾ افشعرّيُة وتزز ظـارُص ادؽان وافزمان ادتباظدة ُمتـاطرًة دٓفّقًا وؾؼ  وهبذا - افتـقُّ

 تـاطٍر زمـلٍّ ُيؼابِؾُف يف افطبقعِة تقؿُُّػ احلرـِة وابتداؤها.

اًل ِمـ )افؼريف  ـُ امل أفقاحف( تتـاشُب مع ضبقعِة افعامل احلرـّل، وضبقعِة افع –ادشقف  –افساحف  –ؾنّن 

ـِ  مها ثـائّقة )افشؿس وافّرمس( ـل تعطل دٓفًة بَغ افعؾقِّ وافسؼقط، وُهـا يتجّذ ترؾدافسػع افؾَذْي

ـَ احلقاِة إػ ادقِت، مع أّن رحؾَة آكطالِق هـا مل تعْد تعطل دٓفَة افتحّرِر ّٕن إؾَؼ رمٌز إػ  آكتؼاُل م

 شؼقط ومقت.

 يف إظادٍة وترجقع كشقد بقيب يف دٓفتف افغـائّقة احلزيـة تقِحل باحلزن وإّن افريَح افتل ُتعقُد أكغاَم 
ِ
اداء

 افعؿقؼ.

 أّما وؾقؼة ؾتبؼك يف حافِة اكتظاٍر وترؿٍُّب.

ويتقاؾُؼ ـؾٌّ مـ )اجلرِس وافـػِس( ؾفَم حيقياِن صقتًا ُمتـاؿضًا مع أخر، ؾإوُل ؿقيٌّ وافثاين  -

 افدٓفُة. وُتعطل تؼػقُة )إفِؼ وافعبِؼ( دٓفة احلقاِة.ضعقٌػ، ؾقتـاؿض ادعـك وتتَمثؾ 

 وآتِّساِع وافعؾقِّ  –احلب  –وتؼػقُة افباء يف معاين ـؾَمتِف )افؼؾب  -
ِ
افرّب( يف دٓفتِف ظذ آمتالء

 مادّيًا ومعـقيًا، وآكبثاق وافظفقر.
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( ـؾَمٌت  تسؿق يف معـاها وتعؾق يف دٓفتفا افشاظرّية ـقؾقؼة افتل أصاهَبا  ؾـ )افؼؾُب واحلبُّ وافربُّ

 ادقُت ؾخرجت إػ ؿؾٍب ووهبت حبًا وصعدت إػ اهلل يف افسؿقات.

 ويف حرـة )إزرِق وتعبؼ( و )صباـف وأصقاـف( حرـة متاثؾّقة يف ؿابؾقة آكػتاح. -

باُظد يف ادؽاِن وافتؼارب يف ادعـك افدٓيّل أّما تؼػقُة افـقِن يف )فبـان وافقابان( يف دٓفٍة ظذ افت -

افشاظرّي يف ؿصقدٍة تؼقُل حؼقؼَة اخلقاِل، تقحل أيضًا بآكػتاِح مـ ادتـاهل يف افصغر وادتـاهل يف 

 افؽز.

 ادعـك ادراِد. -
ِ
 وهبذا تؽقُن افؼصقدُة ؿِد اـتؿَؾْت مـ ظّدِة كقاٍح إيؼاظّقة إلظطاء

  إّن ادستقى ادعجؿلَّ جيعؾـا كؼبُض ظذ دٓٓت افـصِّ مـ خالِل رصِد صبؽِة افعالؿاِت

ادتداخؾة بَغ احلؼقِل ادعجؿّقة افدٓفّقة فؾـصِّ افشعرّي، ويف هذِه افؼصقدِة دٓفتان رصحية وضؿـّقة، 

ومثرة يف وظل  إصاراٌت واضحٌة، ومعـاها ودُِٓٓتا ؽامضةٌ  وّتػك يف تشؽقٍؾ رمزي، ؾقفاتبُغ 

ل، ومـ خالِل ادعجؿ افػـِّل كستـطُؼ افداّل، ؾقتخّؾُؼ فديـا ؾضاُء افدِٓٓت ادقحقة وافرمقز   ادتؾؼِّ

بة وافبمِر ادر فا ة حتقي مدفقٍٓت صعرّية يف شقاؿفغقيّ  ـزّية مـ خالِل أفػاٍظ هل ظالماٌت ادتشعِّ

.  افـّّصّ

 ُػ مـ تسعٍة وأربعَغ شطرًا صعرّيًا مقّزظًا وافؼصقدُة إذا أحصقـا ـؾَمِِتا ؾفل تتل دؾؼاٍت ظذ فَّ

ظر وهق ظاملٌ ؽامٌض ُمبفٌؿ صعقرية تـتفل إػ ؿقاٍف ُُمّددة وُمقحقة يف دٓفتفا إػ ظاملٍ اخسؿُف افشا

ـّ اخلقاَل افشاظرّي  مؾػقٌف  افذي حيقي ؾؽرًة متّخَضْت مـ ِّتربِة افشاظِر  بافعدِم هق ظامل ادقت. وفؽ

مـ ذفَؽ افعاملِ ضاّجًا باحلقاة، أي تشؽقؾ ظـارِصه مـ ظـارِص احلقاة، ؾلماَط افؾِّثاَم ظـ شؽقكف  جيعُؾ 

 ّٓ بعَد اكخراِط افشاظِر يف ِّتربِة ادرِض واؿساِب ادقت مـف، وصؿتِف، وما هذِه افعـارُص وهذا اخلقاُل إ

 وهـا ظال إحساُشف بافعامل وبؽؾِّ ما حقَفف.
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  ثالثة أؾعاٍل ماضقة، ومخسٌة ؾعاًل(، مـفا  38اشًَم(، وإؾعال ) 695ـاكت )ؾـرى أّن إشَمَء

ـُ ظذ اداِض  ـّ ادضارظة ُِتقؿ ـُ ظذ إؾعال. وفؽ ؾُتعطل وثالثقن ؾعاًل ُمضارظًا. وإشَمُء ُِتقؿ

   افـّص اكػتاحًا دٓفّقًا فالشتؼاف وافتتابِع ادـطؼل يف تسؾسِؾ احلدث افشعري: 

ح  –يـُؼ  –تـتظر  –))يطؾُّ   –هيػُّ  –يتَموج  –ؾقفؿسف  –شقؿرُّ  –تعقد  –تسّؿب  –تتـػس  –يؿسِّ

ر  –ُيغـِّل  –هيدهد  –تتؾفػ  –تػرُّ  –يػتح  –يضحؽ  –تؽرـر  ِـّ  حتؾؿ((. –جيعؾ  –يػتح  –تذ

، وهذا ضبقعل ؾػل هذا يف افـصِّ ؾاظؾًة يف حافِة افسؾِب يف افعامل افسػعؾـرى ؽالئَؼ افؾغِة ادعجؿّقة 

 :وهبذا ينفتُح النصُّ عىل عّدة حماورافعاملِ ـّؾ يشء فقس ظاديًا. 

ُد ادؽاناحملور األول ، افذي يّتخُذ مجافّقتف يف افؼصقدة ـقكف مؽاكًا خقافّقًا صعرّيًا ٓ يؿتُّ بصؾٍة إػ : جُيسِّ

ّٓ يف تسؿقاِت ظـارِصه اداثؾة ـعّقـات يف افطبقعِة و ظامل(،  –شاحة  –افذي يتؽّقن مـ )ؿرية افقاؿع إ

إػ افقابان( يف تػاوٍت ماّدي ومعـقي، وهبذا يـؼسُؿ  –اِلـد  –افؾحد(، )فبـان  –افؼز  –افرمس )

يـ مادّيًا ومتَمثَِؾِغ معـقيًا:  مؽاكغ يف ظادغ خمتؾػغ متضادَّ

 افؾحد(. –افرمس  –افعامل افسػع )ادغؾؼ(: )افؼز  -

 افعامل(. –افساحة  –)افؼرية  )ادػتقح(:افعامل احلّل  -

فتف وآكػتاُح يف افعـارص )اداء ، ضران إيؽار ، كؼ إفقاح ، إظادة إكغام ، افشؿس تؽرـر( دٓ

ـِ ظذ افؼصقدِة.  مسؾقبة بػعؾ ادقِت ادفقؿ

 : ادقت، ادقت اداّدي، وادقت ادعـقي.احملور الثاني

تتؾّفُػ فؾـقِر، صباٌك يف : احلقاة، مـ خالل افعامل يػتح صباـف، صباٌك يضحؽ، روٌح احملور الثالث

، وفقَس يف ظاملِ إمقات.
ِ
 فبـان واِلـد، وؾتاٌة حتؾؿ يف افقابان. واحلؾؿ هـا يؽقن يف ظاملِ إحقاء

 : وؾقؼة، أكثك، حؾؿ ضائع، حرسة، أمل، ؿز.احملور الرابع
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فا افشاظر بـػسف ُح افؼصقدة ظذ أشطقرِتا افتل يصـعدة وهـا تـػت: أشطرة افؼصقاحملور اخلامس

 ُمستعقـًا برواؾد تراثّقة ِّتّؾت يف )كشقان، ويسقع، وإيؽار، ووؾقؼة، وظقفقس(.

ُؾ فقجقس  ُد بمرَة افـصِّ افشعرّية، وُيشؽِّ وهذه ادحاوُر اخلؿسُة تـضقي حتَت ُمقٍر رئقس جُيسِّ

 افؼصقدة وهق ُمقر ادقت.

ـُ أن  ـَ ظذ ظادفا ادعء باحلرـِة واحلقاة، ؾسؾَبفا ما يؿؽ يف دراشتِـا ِلذِه افؼصقدة كرى اكؽسارًا هقؿ

يػتَح ظـارصها مـ حتؼقؼ اإلمؽان، وهذا آكؽسار هق اكؽساُر افذاِت وإحباُط افـػِس، وُيؼابؾُف ؿّقُة 

ُػ إػ افـق ؽ باحلقاِة وافتؾفُّ ُ ظـ مشفٍد متؽامٍؾ افتؿسُّ دة داّفة ظذ ِر. وهذا ُيعزِّ صعري ؾقف ظـارص ُمتعدِّ

ّؿ جّسَده بصقرٍة حسّقة بؾغٍة ـاَن آكزياُح ؾقفا هق ظاملٍ مقجقد، وؿد أوجَده افسّقاب يف صقرٍة ذهـّقة ث

 افعامُؾ إهؿ يف إكتاِج ادستقى افبالؽل.

ة اختاَرها افسّقاُب مـ افصقُر افشعرّية يف افؼصقدِة ُمتجاكسُة افعـارِص، ؾفل يف أشاِشفا ظـارُص خارجقّ 

َعػ  –وافؼز  –وافـفر  –وافريح  –وافشباك  –افعاملِ افطبقعّل، وتتجذَّ يف ))افشؿس   –وافسَّ

 وافعامل((. –وافؼرية  -وافـقر

واشتعاَن افسّقاُب فتشؽقِؾ صقرتِف افشعرّية أيضًا ببعِض افرمقِز افتل وّطَػفا تقطقػًا بـائّقًا فتلديِة ادعـك 

 ادراد.

َؾ افطبقعَة تشؽقاًل خاّصًا،  - افطبقعُة أّوًٓ خضعت حلرـِة افـػِس وحاجتفا، ؾـرى أّن افشاظَر صؽَّ

ؾػؽرُة ادقِت وآحتضاِر ومـ ثّؿ افدخقل إػ ظاملٍ جمفقل )ظامل ما بعد ادقت(، هل ما يعسي ؾؽر 

 افشاظر، وهـا ٓ يبحُث بؾ حُياوُل تشؽقَؾ ادؽاِن اخلاصِّ بإمقات.
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َـّ ))افصقرَة ـ هـا ـ  وفذفَؽ يساءى فـا ذفَؽ ادؽان واؿعقًا تتجذَّ ؾقِف ظـارُص احلرـِة وافـشاط. وفؽ

أـثر مـ اكتَمِئفا إػ ظامل افقاؿِع. ومـ ثّؿ يبدو فـا ترـقبٌة وجداكّقة تـتؿل يف جقهِرها إػ ظاملِ افقجداِن 

 فطبقعِة((.يف ـثٍر مـ إحقاِن أّن افشاظَر يعبُث يف صقِره با

ه افعـارَص وخيرُجفا مـ دٓفتِفا احلققّية إػ دٓفتِفا افعدمّقة يف طؾِّ ادقِت، ؾتبدو حؼقؼُة  وهـا ُيشقِّ

ـّ ))افصقرَة فقست مزّيػة(( ّٕكف ))فقَس مـ افرضوري أن يؽقَن ظاملُ افقجداِن  افصقرِة مزّيػة. فؽ

 ُمطابِؼًا فعامل افقاؿِع((. وفذفؽ جاَءت حؼقؼُة ادؽاِن كػسّقة وفقَست واؿعّقة.

عػ، وافـف ر، وافريح، وافظّؾ افذي يتَموج ؾتشؽقُؾ افصقرِة مـ خالِل افشؿِس وهل تؽرـر افسَّ

دٌة ومسؾقبة ـقن ادقت  ـاجلرس، وافشباك افذي يضحؽ يف إفؼ، هق دٓفٌة ظذ احلقاِة وفؽـَّفا جمرَّ

ـَ ظؾقفا.  هق افذي هقؿ

وصحقح أّن ظـارَص افصقرِة افشعرّية ُمتباظدة يف ادؽان وافزمان، وفؽـَّفا تلتؾُِػ يف إضاٍر صعقريٍّ  -

،  واحد، وهذا يعقدُ  إػ حتؾقٍؾ كػيس فؾؿؽاِن، ؾافشباك وافؼرية وافساحة متجاكسة يف ادؽاِن احللِّ

ػع  وافؼز وافرمُس وافؾحد متجاكسة يف ظامل إمقاِت ؾادؽاكاِن إذًا ُمتباِظداِن، وفؽـ كسؼ ادؽاِن افسُّ

 ، وهق ظاملُ افظالم.افعـارص )ظـارص ادؽان احلّل( هذه ٓ يؼبُؾ 

ػع( زمـ افـفاية وآكؼطاع ظـ حتقِؼ اإلمؽان ووؾقؼة مقتة ٓ وـذفؽ كسُؼ افزم اِن )يف ادؽان افسُّ

 يؼبؾ زمـ افصباِح وافضحقة وافشؿس.

ـُ أماَم صقرٍة يف حؾؿ افقؼظة افشاظرّية ذات اخلقال ادبدع، فـالحَظ أنَّ تشؽقَؾ صقري ادؽان  إذًا كح

اين ِّتربًة ؾردّية ِّتربَتل ادرض وآحتضار افتل وافزمان خضَع إػ تشؽقِؾ افـػس افشاظرة افتل ُتع

 تقاجف ادقت، ؾؽاكِت افصقرُة احلّقة يف مقاجفِة ادقت يف افؼصقدة.

دة -  :يف افؼصقدِة صقرٌة رمزّية ُمتعدِّ

 ما. -افّرمز يف مػفقِمف هق:   
ٍ
 ـؾُّ رمٍز يؼقُم مؼاَم يشء

 ـؾُّ رمٍز فف إصارة ثـائّقة أو ُمزدوجة. -
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 حيؿُؾ ظـرصي افقاؿع وادتخّقؾ.ـؾُّ رمٍز  -

 ـؾُّ رمٍز يؿؾُؽ ضاؿًة إحيائّقة. -

و)افشباُك( يف افؼصقدِة رمٌز ُيقصػ باحلسّقة افتل تـطؾُؼ إػ افتجريِد، ومـ ثّؿ يـتفل افتجريُد إػ  -

 ادطَؾِؼ. وهـا افّرمُز أصبَح ؾـّقًا ّٕكف يف شقاِق افؼصقدة اخلقايل.

فالصعقر افػرديَّغ ظـَد ؾرويد، وإػ افشعقر وافالصعقر اجلؿعقَّغ ظـد وُيَردُّ افرمُز إػ افشعقِر وا -

 يقكغ، أي افذاـرة اجلؿعّقة حتؿؾ تراـًَم يف افصقِر.

وافشباُك يف ظالئؼ افؼصقدِة معـاُه مبارش وواضح يف دٓفتِف ظذ آكػتاح، وفؽـُّف يصبُح رمزًا  -

ُع إمؽاكّقاِِتا افتعبرّية يف ))اكبـاَء افصقرِة افػـّقة ظذ افصعرّيًا، ؾننَّ  رمِز ُيضقُػ إفقفا ضاؿًة إحيائّقة، ؾققشِّ

ُد شرورِتاشتقعاِب طقاهر وحآت وِّتارب اجتَمظّقة وكػسّقة ور ِـّ ا اجلَمفّقة((، وحّقة جديدة، ما ُيم

 يف افؼصقدة.ؾافشباُك هق بمرُة اإلحياء اجلَميل ّٕن آكطالؿَة كحَق افـقِر مـُف، وهق افذي شققاجف ادقت 

افشّباُك يف افؾغِة ظاّمل، ومعـاه كاؾذة، وافـاؾذُة هل افتل تػتُح افبقَت ادغَؾؼ، واصطالحًا يعـل  -

آكػتاَح ظذ افعاملِ، وافشباُك يف افؼصقدِة كاؾذُة افشاظِر واكطالُؿف إػ ظامل فقَس ظافـَؿـا بؾ ظافـَؿف هَق، 

ؿىص فذي ؿصَدُه افشاظُر اكػتاٌح إػ أافؼصقدِة، ؾآكػتاُح اظامل احلقاة يف مقاجفِة ادقِت، وهق ُمقُر 

، ؾفق يضحُؽ يف إفؼ، وهذه افصقرُة افتشخقصّقُة جزٌء مـ ادشفِد احلرـلِّ افُؽعِّ يف وصِػ  حدٍّ

حرـة افشؿِس وهل تؽرـر يف افّسَعػ، فـرى أّن افذي يضحُؽ فقَس افشباُك بؾ روٌح تؼُػ بِف، روٌح 

ػٌة فؾحقا ُدها حرـُة افػراِر متؾفِّ  فرائحِة افعبِؼ، وهذه صقرٌة تتؿتَُّع بجَمفقتِفا يف افؼصقدة. ِة، ِّتسِّ

ُد ظَز صباٍك أزرٍق، وكحـ ٓ كدري إذا ـاَن ؾعاًل أزرق أم  واكػتاُح افشباِك إػ أؿىص حدٍّ أيضًا يتجسَّ

فػضاء وافسَمء وافػضاء ٓ، أو هق مقجقٌد أم ٓ، وفؽـ يساءى فـا افؾقُن إزرُق مـسِجًَم مع ا

 آكػتاحل، ؾؿـُف يؿؽـ فؾعامل أن يصـَع مـ أصقاـِف أزهارًا تعبُؼ بافعطِر، يتلفػ مـ حبٍّ ملفقف.

ويؿؽـ أن يؽقَن يف فبـان واِلـد وافقابان، يف أماــ ُمتباظدة يف ادؽان، ُمتؼاربة يف زمـ احلؾؿ، ووؾقؼة 

 ًة ؾقفا كقٌر مسؾقب.يف اكؽسار احلؾؿ حتؾؿ بزٍق أخرض ُيضػل حقا
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افرمزّية أيضًا ظذ رمٍز ديـل وهق )يسقع(، ويسقع )افسقد ادسقح ظؾقف وتـبـل افصقرُة افشعرّية  -

ـّ  افسالم( رمٌز فؾخالص )ادخؾِّص(، ؾافؼريُة تـتظُر خُمؾِّصفا ـَم تـتظُر وؾقؼة طاًل يتَموج، وفؽ

ظر ؾػل افبداية يـؼ كشقان أفقاَحف ويف اخلالَص ٓ يؽقُن يف افؼصقدِة بؾ هق ُمبٌط مـ ؿبؾ افشا

ّٓ إذا ـان يريُد ؾعؾ احلرِق يف ؾقـقؼ، وفؽـ هذا فقَس  اخلتاِم حيرؿفا يف دٓفٍة ظذ اكتصاِر ادقِت، إ

اِه ادقِت ـقكُف خيؾُِّص  ُع إػ اخلالص وافػرار إّما باِّتِّ واِردًا يف افؼصقدِة أبدًا. ؾافشاظُر مريٌض ويتطؾَّ

اِه افـقِر وفؽـ ٓ خالَص فف.افشاظَر مـ آ  ِٓمف، وإّما باِّتِّ

ُد واؿَع ِّتربتِف افػردّية رمزًا أشطقرّيًا )إيؽار( وجاَء  - ويستعؿُؾ افسّقاب يف تؽقيـ صقرٍة ِّتسِّ

ـُ ددال، وهرَب آثـاِن مـاشتعَمُفف اشتعَمًٓ بـائّقًا يف افؼصقدِة، ّٕن إيؽار يف أشطقرتف ه  ق ))اب

ّٓ يؼِسَب بقشاضِة ادتاهِة  أجـحٍة صـعفا ددال وأفصَؼفا بافشؿع إػ أـتاؾِِفَم، وؿد أوىص ددال ابـَف أ

ـَ افشؿِس، ؾذاَب افشؿُع  َـّ إيؽار خافَػ كصقحَة وافِده وارتػَع ـثرًا ؾاؿسَب م ـثرًا مـ افشؿِس، فؽ

 واكػصَؾ جـاحاُه وشؼَط يف افبحِر افذي ُيعَرف مـذ ذفَؽ احلِغ باشِؿف((.

وتؽؿـ دٓفُة افرمِز إشطقري يف ظرِض افتجربِة بغ افطراِن وافسؼقط )ادقت، وافسّقاب بغ  -

ادرض وادقت(، وهق ُهـا ِّتربتف تتؼاضع، وِّتربة إيؽار افذي يطر ويتؿّرد ثّؿ يسؼطف إؾؼ إػ 

مس إػ بحٍر يؿقُت ؾقف.  افؾجج افرَّ

ُد افسّقاِب ظ ُد إيؽار ظذ ددال هق مترُّ  ذ ادقِت يف رؾٍض واحتجاج.مترُّ

وتلخُذ افشؿُس دٓفتغ: ؾفَل مصدُر افسؼقِط وافّدمار بافـسبِة فألب، وهل مصدُر آكعتاق 

 وآرتػاع بافـسبة إليؽار.

وُيطافِعـا افـصُّ برمٍز صعريٍّ أشطقريٍّ هق )ظقفقس(، وظقفقس هق أوديسققس يف أشطقرة  -

ـ ظقفقس يف رحؾة ظقدتِف إػ ممؾؽتِف إيثاـا بعد حرب إوديسة ِلقمروس افققكاين، تتحّدُث ظ

ضروادة، وهـاك تـتظرُه زوجف بقـقؾقب، وُيقاِجُف خماضَر وأهقآً جسقؿة، وُيغاِمُر مـ أجؾ افقصقِل 
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يف ويدخؾ ظقامِلَ  خمتؾػة مثؾ افعامل افسػع، ورحؾتف تؽقُن يف بحٍر جلج، وتلي صقرتف يف افؼصقدة 

ت وافضقاع، وترؾد افصقرة ظبارة )صبـَا يا ريح ؾخؾِّقـا( يف تلـقِد ُُماوِٓت افعقدِة، دٓفتفا ظذ افتشتُّ 

ـّ ادرَض يبؼك، ويػرُض ادقُت كػَسف ظذ حقاِة افّشاظر.  وفؽ

مـ تؾؽ ادستقيات كـطؾُؼ إػ حلظِة آكبثاِق افدٓفّقة افتل ُيسمجفا افعـقاُن أّوًٓ، ومـ ثّؿ تتػّرُع إػ 

 دها افثـائّقات افّدافة، ؾقتشّعُب اددفقل يف افؼصقدِة.ُماوَر دٓفّقٍة حُتدِّ 

ادعارِص،  افعـقان هق ))بؿثابِة إظالٍن دٓيل دحتقى افؼصقدة، وهق مصطؾٌح مـ مصطؾحاِت افـؼدِ  -

، وهق آخُر ما ُيؽَتُب يف  ، ومػتاٌح مـ أهؿِّ مػاتقحف، وهق بؿؽاكة هقية افـصِّ وظتبٌة مـ ظتباِت افـصِّ

ِف، وفذفَؽ هق ظؿٌؾ ظؼع خافص، خيتاُره  ُػ فـصِّ ، وفذفَؽ هق ؿراءُة صخصّقة يؼقُم هِبا ادمفِّ افـصِّ

أو كقاًة مـ كقاتِف ـ ـَم يف افـصِّ  مـ بمِر افـصِّ  مرةً ادمفِّػ بعد تػؽٍر يف ُمتقاه ومضؿقكِف، وؿد يؽقُن ب

فا  ((.ـ وفؾعـقاِن وطائػ خمتؾػة، أمهُّ  افقطقػُة اإلصارّية، ؾفق ُيشُر إػ مضؿقِن افـصِّ

، ومدفقُفف واِضٌح فغقيًا وٓ فبَس ؾقِف، ؾفق صباُك بقت  - وظـقاُن افؼصقدِة )صباك وؾقؼة( خزيٌّ

إػ ظؿِؼ افـصِّ ـَم رأيـا كجُد افشّباَك أخَذ مدفقًٓ بـققّيًا تؽقيـّقًا يف ؿصقدٍة وؾقؼة، وفؽـ إذا دخْؾـا 

 اشتؼك افشاظُر كؿقذَجفا مـ ظؿِؼ احلقاة.

باِك مفّؿًة إصارّية مل تـتِف يف هذه افؼصقدِة وإّكَم متتدُّ إػ ؿصقدتِغ أخريغ،  - وهق إذًا ُيمدِّي رمُز افشُّ

، وهق ُصّباٌك أضاَؾف افشاظُر إػ وؾقؼة، وهل ـاكت ))ؿريبُة افسّقاب، صبقة بمرُة افـصِّ وكقاُة افؼصقدةِ 

ِـّ افزواج ظـدما ـان بدر حيؾؿ هبا أحالَم ادراهؼة، )وؿد ـاكت ظالؿتف هبا يف افؽتَمِن(  مجقؾة يف ش

شُر وماتت وهل يف صباهِبا((. وهذا ما ّترُج افؼصقدُة يف طاهِرها إػ مقٍت يف حقاٍة صاّبة، وفؽـ تُ 

دُٓٓت افـصِّ وتقِحل إػ ـقِن ادقت هق افعـرُص افرئقس يف حقاِة افسّقاب ووؾقؼة كؿقذج يف دٓفتِف 
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ظذ شؾِب احلقاة، وؿد أحاَل ادقُت افشاظَر إػ ضّػِة ادرِض وهذا يـؿُّ ظـ ِّتربٍة صعرّية واحدة. ؾبؼَل 

باُك مـبعًا فؾحؾِؿ وآكػتاِح واحلقاة، ّٕن وؾقؼة  مقتة يف ِصباها. افشُّ

ُؾ افؼصقدُة مـ مؼطعِغ صعريغ تتج - ّذ ؾقفَم ُثـائّقتان: )ادقت ، احلقاة(، )ادغؾؼ، ادػتقح(،  تتشؽَّ

وجدُل ادغؾِؼ وادػتقح يلي جمازّيًا ))بقشاضة افؾغة افشعرّية تتدؾَُّؼ مقجاُت اجلّدة ؾقَق شطح 

ـغؾُؼ، يف حِغ أهّنا قِح وادغَؾؼ، ؾؿـ خالِل ادعـك تذاُِتا حتؿُؾ يف داخؾِفا جدَل ادػتافقجقد، وافؾغة 

 ـ خالل افتعبر افشعري تـػتح((.م

 ، عِّ إػ أؿىص حدٍّ ـُ ُؾ اكػتاحًا فؾؿؽاِن ادغؾِؼ ثّؿ يتحّقُل جمازّيًا إػ اكػتاٍح  باُك يف افعاملِ احللِّ يشؽِّ ؾافشُّ

 وُيصبُح مؽاُن ادقِت ُمعاِدًٓ دؽاِن احلقاة واحلرـة ويتبادِٓن وطائَػ إصارّية دٓفّقة.

وُيمدِّي افتخققُؾ دوَرُه يف إثباط حرـِة احلقاِة وإكتاِج ظاملِ ادقِت افعاملِ ادـغؾؼ افذي حُياوُل افشاظُر ؾتَحُف 

اكتظاِر وؾقؼة وُحؾؿفا بافزِق إخرض، واكتظارها فشبٍح أو طؾٍّ هيؿسُف افـفر ؾقؽقُن ادخؾِّص ـل ظَز 

باُك اف ضاِحؽ إػ باٍب يػتح يف افسقِر، وافباب بحسب تعبر تػرَّ روحفا وتصعد. وهـا يتحّقُل افشُّ

مػتقح افرئقسة، أصؾ ؽاشتقن باصالر ))ـقٌن ـامٌؾ فؾـصػ مػتقح، افقاؿع إّكف أحُد صقِر افـصػ 

حؾؿ افقؼظة بافذات جيؿع افرؽبات وافغقايات: اإلؽراء يػتُح إظَمَق افؼصقى فؾقجقد وافرؽبة يف 

 إؽراَء وٓ ؽقاية يف افؼصقدة بؾ كقٌر يف افبحِث وراَء افباِب.ؿفر افقجقد ادتؽتؿ((. وفؽـ ٓ 

 قِز افتل اشتخرجـاها ويؿؽــا وضعفا يف شقاٍق واحد: مويؿؽِـُـا تشؽقُؾ ثـائّقات دٓفّقة مـ افر -

 اخلالص -ُمقر احلقاة            ُمقر ادقتوؾقؼة / كشقان                                                                         

 إمؾ     ؿريف / ظامل                                                                                   افضقاع                         

 احلزن                         جؾقؾ / يسقع                                                                             إشػ    

 احلزن                              آكتظارإيؽار /افشؿس                                                                           

 افسؿب                             ادقت                                                                            أصقاك / أزهار
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 افسؼقط                             افعؾق                                                                            افؼز / افقابان

 ادغؾؼ                              ادػتقح                                                                ظقفقس / افريح         

افـصُّ احلداثل كصٌّ صعري يؼقُل رشافًة حتؿُؾ ِّتربًة، وافتجربُة ؾعٌؾ وإرادة تّتِصُؾ بنكساٍن ما، ويتػّرُد 

ـُ افتجربَة افشعقرّية افتل ُتصبُح مؾؽـا يف ضقء افتعبر افشعري ـقن هذه  هبا، وّٕن افػـّاَن ُيعاِي

ُؾ ظامَؾ إثارٍة داخع، ُيمدِّي إػ  افتجربة تصُر إكساكّقة ل، وُتشؽِّ ظاّمة متسُّ افداخَؾ اإلكساين فؾؿتؾؼِّ

صغؾْت ـؾَّ إكساٍن ظذ وجِف هذه إرض، وهل ؿضّقُة ادقت، ورشافة افـصِّ اكػعاٍل صعري بؼضّقٍة 

 .رـة وإصاظتفا، واخساِق ظادف افغامض ادجفقلتساوُح بَغ شقطرة ادقِت ومقاجفتف باحل

 ترتقِب إشطر افشعرّية ووؿػتفا ٓ يؿؽــا أن كجَد اكػصآً صعرّيًا بغ أجزاء افـصِّ ادتالمحة يف

حسب افدؾؼِة افشعقرّية ؾتلخُذ مساحًة بقضاء وُيصبُح افشؽُؾ افطباظل حداثّقًا يف ـتابتف. وهذا كجده 

 
ِ
 يف بدايتِفا وهنايتفا، ؾـرى: افؼصقدة يف افتسؾسؾ ادـطؼل ٕجزاء

د   افظّؾ افعابر. –ظقفقس ادغامر  –يسقع ادخؾِّص  –كشقان ادحب  –إيؽار ادتؿرِّ

 وجيؿعفؿ معاكاة مـ ادرِض ثّؿ ادقت.

دِة مقضقُع ادقِت، ومقضقُع ادقِت ؽامٌض ومبَفٌؿ، واحلديُث ظـف ٓ بّد أن يعسيِف خُيقُِّؿ ظذ افؼصق

ه افتجريدّية واخلقاُل وبعُض احلؼائِؼ افديـّقة  افػؾسػّقة ظـف ـقكف مقضقظًا مقتاؾقزيؼّقًا مغقبًا. حتدُّ

فصبغَة افتلمؾّقة يف هذا افعاملِ، وافشؿقفّقُة افؾتاِن ُتبعداكِِف ظـ افقاؿِع، ـَم تّتخُذ مـف افرؤيا افشعرّيُة ا

ُ ظـ مضؿقكِف )ؾـاء، زوال، اكدثار، ضؾؾ، هناية(. ِد افؽؾَمت افتل ُتعزِّ  ادبـّقة ظذ مػفقٍم واحٍد ُمتعدِّ

ـُ ٕحٍد أن يِصَػفا وٓ أن يشعَر هبا، ))ؾافشعقر بادقت كػسف، ٓ يؿؽـ  ويف حؼقؼتِف ِّتربة ٓ يؿؽ

يصػف مـ إحقاء، ؾفؿ يصػقَكُف وصػًا احتَمفّقًا ٓ وصػًا واؿعّقًا ّٕن  وصُػف ظذ احلؼقؼة، وفؽـ َمـ
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افشعقَر بف مستحقٌؾ((. وادقُت يف حدوثِف ُيسبُِّب ؿؾؼًا مقتاؾقزيؼّقًا وُيصبُح هاِجسًا أشاشّقًا يف مقدان 

ُؾ سان افشاظر أِم اشتقحَشُف. فذفَؽ كرى ادقت يف حرـة احلداافشعر، شقاٌء َأأفَِػُف اإلك ثة افشعرّية ُيشؽِّ

 
ِ
))مستقى مـ مستقيات افؼصقدة، وهق مقضقٌع متداخٌؾ بؿقضقظاِِتا،وظـرص مـ ظـارِص افبـاء

افػـِّل، وهق ُيؿثُِّؾ افػـاَء يف مقاجفِة ظـارص افبؼاء أو احلقاة((. ـَم كجُد يف افـصِّ افسّقايب ؾافشؿُس 

 تظار وإشَػ.واداء وافـفر وافّسعػ تقاِجف افؼَز وافؾحَد وآك

ـّ احلؾَؿ ضائٌع  وهـا يف افؼصقدة صّؽؾ مقتًا ظدمقًا ـؾّقًا فقس ؾقف اكبعاٌث بؾ ُماوفة آكػتاِح، وفؽ

، ووؾقؼة رمٌز فعاملٍ حلٍّ مل يؽتِؿؾ، وادقُت رحؾٌة إػ ادجفقِل ووصػف ظادف ؽر  ـٌ وادقَت مفقِؿ

 فؽالشقؽّقة ـارثة.يف حداثة ادقضقع ظـ ـقكِف يف اادعؼقل، وهذا يصبُّ 

ويّتِصُؾ مقضقُع ادقِت بإشاضِر افققكاكّقة افؼديؿة، ؾافعامل افسػع هق اجلحقؿ يف أشاضِرهؿ،  -

ـِ اجلسِد، وهذا ادثقى إخر افذي ِتبُط إفقِف  واجلحقؿ يف اظتؼادهؿ ))مؼّر إرواِح بعد اكػصاِِلا ظ

 إرشار، أو مرَتع ثقاب إبرار((.افـػقُس افبؼّية بعد ادقت هق مستـؼُع ظذاِب 

ويف تؾَؽ افديار افـائقة، حقُث ٓ تؼُق افشؿُس فبعِدها ظـ تؾَؽ إصؼاع يـبت يف احلؼقِل )) -

رضٌب مـ افزكبِؼ افبحري ادـتؼ يف ادؼابر، وكقٌع مـ احلقِر وافصػصاِف ادغّز افؾقن افضارب إػ 

 افسقاد((.

، يـحدُر إفقفا ادائتقن مـ جفاٍت خمتؾػٍة، مـ مغاِوَر ٓ ُيسز ؽقُرها واجلحقُؿ يف إرِض )يف بطـِفا( -

مـ  ؿغارة رأس ترشـ يف اجلـقب افؼؿلأو أهنار جمارهيا ّتسُق إرَض ظذ مساؾاٍت صاشعة. ـ

 صبف اجلزيرة افققكاكّقة. ويف اجلحقؿ هنر أخرون.

ـِ وجقِد افعا - ، ومـفؿ افسّقاب مل افسػع فدى افشعراءومثُؾ هذه إشاضر ـاَن ِلا صلٌن يف تؽقي

افذي اشتعؿَؾ إشطقرَة مثؾ افعامل افسػع وأشطقري إيؽار وظقفقس، واشتعَمِلا يف افؼصقدِة جاَء 

 خارجّقًا وبـائّقًا.

َح مػفقَم إشطقرة أّوًٓ  -  :وؿبَؾ ذفَؽ يؿؽــا أن كقضِّ
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o افظقاهَر افطبقعّقة، ومتتِزُج بؿغامرات ؾؼِد اّتػَؼ افباحثقَن يف أهّنا متثُِّؾ ضػقفَة افعؼِؾ ا ُ فبؼّي، وُتػرسِّ

 أبطاِلا وأمؽـتفا وأزمـتفا وآِلتفا.

o  وتؽقن يف افقجدان اجلَمظل ٓ ـََم يف احلؼقؼة افتارخيّقة، واشتطاَع ))بعُض إدباء خؾَؼ أشاضر

 افشعر وإشطقرة.معارصة تتـاشُب مع ِّتربتفؿ افشعرّية، ؾعادوا إػ ذواِِتؿ((، وثّؿة صؾٌة بغ 

 وؿد جعَؾ افسقاُب مـ وؾقؼة أشطقرتف اخلاّصة بف، افتل ُوشؿ هبا، يف ثالثّقة ُمتالحؼة.

وؾقف إصارٌة إػ صخص ظقفقس افذي وؿد جاَء اشتعَمُفف فألشطقرِة ـَم ؿؾـا اشتعَمًٓ خارجّقًا أّوًٓ،  -

بقفل واحد، مل خَيؾؼ جّقًا إحيائّقًا ـاَن رمَز ادغامرِة وافضقاع، ؾتحّرـت صقرُتف يف مستقى معـقي تش

 ُمتؽاِماًل.

، ؾجاء وجقده يؼح حافة افضقاع  - وفق أشؼْطـا وجقَد ظقفقس َفـََم بدا خؾٌؾ يف إكتاِج دٓفة افـصِّ

 وافذـريات وادؿؾؽة افضائعة وادغامرة يف افبحر  يف حافٍة ُتشبُف افسّقاب يف ضقاِظف.

فق اشتؾفاُم حاِل إشطقرِة وحتقيؾفا إػ صعر، وتقطقػ افشاظر أّما آشتعَمُل افداخع افبـائل، ؾ -

افرمَز إشطقري فؾتعبِر ظـ ِّتربة معارصة، تؼرأ افؼصقدة ؾنذا هل أشطقرة تتخذ ِلا مضؿقكًا 

 جديدًا يػرضف شقاق افؼصقدة، ويتؼّؿُص ؾقف افشاظُر صخصقتفا.

ـِ افسّقاُب ُمتؽؾًَِّم، بؾ راويًا، وذاُتف مـدؽؿة - يف إيؽار وكشقان، إيؽار مل كعرف َمـ هق، وكشقان  مل يؽ

زفـا يف اخلارج، وحقـَم كعرف إيؽار كجُد أّن حاَل افسّقاِب وحاَل كؿقذٌج واؿعل، وهـا كرى أّكـا ما

 إيؽار واحدة، وٓشّقَم أّن ادتؽؾِّؿ افراوي وافـُؿحَؽك ظـف هق افسّقاُب كػُسف.

 

 
 

 أعلى درجات التفوق والنجاحمعًا.. نرتقي إلى 

 انتهت احملاضرة
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