قررت وزارة الرتبية والتعليم تدريس
هذ ا ا لكتا ب و طبعه عىل نفقـتها

العـريب
األدب
ُ
َ
لل�صف الثالث الثانوي
الدرا�سي الأول
الف�صل
ُّ

تعديل
الأ�ستاذ � /إبراهيم بن ح�سن الدريعي

الأ�ستاذ � /أحمد بن �سليمان امل�شعلي

الأ�ستاذ  /حمود بن عبد اهلل ال�سالمة

طبعة 1428هـ ـ 1429هـ
٢٠٠7م ـ ٢٠٠8م

ح وزارة الرتبية والتعليم 1425 ،

وزارة التربية والتعليم 1416 ،هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
السعودية ،وزارة التربية والتعليم
األدب العربي  :للصف الثالث الثانوي ــ الفصل األول  .ــ ط . 3ــ الرياض.
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مهمة وفائدة كبرية فلنحافظ عليه
لهذا الكتاب قيمة ّ
ولنجعل نظافته ت�شهد على ح�سن �سلوكنا معه...
�إذا مل نحتفظ بهذا الكتاب فـي مكتبتنا اخلا�صة فـي �آخر
العــام لال�ستفادة فلنجعل مكتبة مدر�ستنا حتتفظ به...

حقوق الطبع والنرش حمفوظة
لوزارة الرتبية والتعليم

باململكة العربية السعودية

موقع الوزارة

www.moe.gov.sa

موقع الإدارة العامة للمناهج

www.moe.gov.sa/curriculum/index.htm

الربيد الإلكرتوين للإدارة العامة للمناهج
curriculum@moe.gov.sa

ِّ
مقــدمــة

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وصحبه أمجعني  .أ ّما بعد :

فهذا كتاب األدب العريب نصوصه وتارخيه للصف الثالث الثانوي ،نقدمه يف طبعته

اجلديدة بعد أن قمنا بتنقيحه وتعديله بام يتامشى مع أسلوب الكتاب املدريس ،حتى ال

ونثرا ،وبالتايل يستطيعون أن يتذوقوا
شعرا ً
جيد الطالب مشقة يف فهم النصوص األدبية ً

أدب أمتهم العربية .وقد ّ
ركزنا يف تناولنا هلذا الكتاب عىل حتليل ودراسة النصوص
الشعرية والنثرية ،وقمنا باختيار نصوص حتقق الغرض من الدراسة األدبية ،وق َّللنا
قدر املستطاع من املقدمات التارخيية التي ال نرى يف إثباهتا كبري فائدة .

خصصنا هذا الكتاب لدراسة األدب العريب احلديث ،بعد أن درست أهيا
هذا وقد َّ

الطالب وأيتها الطالبة يف الص ّفني األول والثاين األدب اجلاهيل وأدب عرص صدر
اإلسالم وأدب العرص األموي وأدب العرص العبايس وأدب الدول املتتابعة ،لتكتمل
بذلك حلقة دراسة األدب العريب يف شتى العصور ،ولع ّلنا بعملنا هذا قد أسهمنا ولو

بالقليل يف خدمة لغتنا العربية اخلالدة ،لغة القرآن التي رشف اهلل العرب بأن تكون
لغتهم ليفهموا كتاب اهلل ويتدبروا آياته .

خالصا لوجهـه الكريم ،واهلل اهلــادي إىل ســواء
واهلل نسـأل أن جيعل عملنا هذا
ً

السبيل ،،،

املعدلون

الواجبات املنزلية التي كلف بها الطالب والطالبة
تاريخ
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مو�ضوع الواجب

رقم
ال�صفحة

�إح�ضار الواجب
اليوم
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الدرجة

مالحظـــات

توزيع املقرر على �أ�سابيع الف�صل الدرا�سي
� ً
أوال  :ق�سم العلوم ال�شرعية والعربية ومدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي
الأ�ســـبوع
األول
الثـــانـــي
والثــالــث
والــرابـــع
اخلـــامـس
والســـادس
السـابــع
الثـامــن

التـاســع

العـاشــر

املو�ضـــــــــوع
ـ األدب يف العرص احلديث  :عوامل هنضة األدب يف العرص احلديث .
ـ اللغة العربية وقدرهتا عىل الوفاء بمتطلبات العرص .

ـ الشعر العريب احلديث  :الشعر قبل عرص النهضة ـ فنون الشعر العريب .
مع حفظ أربعة أبيات ملعروف الرصايف يف الشعر الوطني ،وحفظ أربعة أبيات لشوقي
يف الشعر االجتامعي.

ـ االجتاهات األدبية يف الشعر العريب احلديث مع حفظ مخسة أبيات حلافظ إبراهيم
عىل لسان اللغة العربية يف مدرسة اإلحياء ،وحفظ ثالثة أبيات لعبد الرمحن شكري
يف مدرسة الديوان ،وحفظ أربعة أبيات أليب القاسم الشايب يف مدرسة «أبولو» ،وحفظ
بيتي رشيد أيوب يف احلنني إىل الوطن يف مدرسة املهجر .
ـ رسنديب للبارودي  .مع حفظ سبعة األبيات األوىل .

ـ عمر املختار ألمحد شوقي  .مع حفظ تسعة األبيات األوىل .
ـ عرس املجد لعمر أيب ريشة  .مع حفظ مجيع النص .

النثر العريب احلديث  :تطور فن النثر ــ فنون النثر .
 2ـ اخلطابة .مع حفظ خطبة عبد اهلل النديم يف احلث عىل جماهدة
 1ـ املقالة .
اإلنجليز من أول النص إىل قوله  « :إن كنتم مؤمنني » .

احلــادي عشـر

 ٣ـ القصة .

الثـالث عشـر

خطبة احلرب للمنفلوطي  .مع حفظ مخسة أسطر من قوله  « :إنكم تعتمدون » إىل قوله « سميع الدعاء ».

الثـانـي عشـر

الـرابـع عشـر

اخلـامـس عشـر

 ٤ـ املرسحية.

اإلسالم دين القوة للزيات.

وحي العيد ملحمد بشري اإلبراهيمي  .مع حفظ سبعة أسطر من قوله  « :وأفكر يف قومي
املسلمني» إىل قوله  « :ليجني اآلخرون » .



ً
ثانيا � :أق�سام العلوم الإدارية والطبيعية والتقنية

األول والثاين

الثالث والرابع
اخلامــس
السادس والسابع
الثامن والتاسع

ـ فنون الشعر العريب احلديث ـ الشعر الغنائي ـ الشعر التمثييل ـ الشعر
امللحمي  .مع حفظ ثالثة األبيات األخرية من شعر احلامسة والوطنية لرفيق
املهدي ،وحفظ ثالثة أبيات للبارودي يف الشعر الوجداين .
ـ االجتاهات األدبية يف الشعر احلديث .مع حفظ مخسة أبيات حلافظ إبراهيم
عىل لسان اللغة العربية  .وأربعة أبيات إلبراهيم ناجي يف مدرسة أبولو .
ـ مدرسة املهجر  .مع حفظ بيتي رشيد أيوب يف احلنني إىل الوطن .
ـ رسنديب للبارودي  .مع حفظ ستة األبيات األخرية .
ـ تطور فن النثر ـ املقالة ـ اخلطابة .

العـــــاشــر
واحلادي عرش

ـ القصــة .

الثاين عرش والثالث عرش

ـ املرسحية .

الرابع عشـــر
واخلامس عرش

ـ اإلسالم دين القوة ألمحد حسن الزيات .
مع حفظ النص من أوله إىل قوله  « :وقوة يف العبارة» .



الأدب فـي الع�صر احلديث
متهــــيد :
تطرأ على حياة األمم والشعوب تغيرات تنقلها من حال إلى حال ،فإذا كان هذا التغير من سيئ إلى
حسن ،ومن ضعف إلى قوة ُس ِّمي ذلك نهضة ،وعكسه االنحطاط .والنهضة األدبية هي ارتقاء فنون
ال ومضمو ًنا .
األدب أو بعضها شك ً

لمسمى واحد وهو العصر الذي يبدأ بدخول حملة الجنرال
وعصر النهضة والعصر الحديث اسمان
ًّ
مستمرا إلى أيامنا الحاضرة .
الفرنسي «نابليون بونابرت » إلى مصر سنة  1213هـ 1798 /م ،وال يزال
ًّ

وقد جعل أكثر المؤرخين تلك السنة بداية للعصر الحديث؛ ألن الحملة الفرنسية أدت إلى يقظة
الماسة إلى األخذ بأساليب حضارية مالئمة
األذهان في المشرق العربي ،وإحساسها بالحاجة
ّ
لحاجات العصر ومتطلباته.



عوامل نه�ضة الأدب فـي الع�صر احلديث
ونثرا ـ قد بلغ في نهاية القرن الثاني عشر الهجري أدنى مستوى له منذ
شعرا ً
كان األدب العربي ـ ً
وصلت إلينا نصوصه من بداية العصر الجاهلي وخالل العصور األدبية األخرى .

وقد ظهرت منذ نهاية القرن الثاني عشر الهجري وحتى اليوم عوامل عدة ساعدت على تطوره،
ِ
ـي مستواه و َتـ َأل ُّ ِ
وتعد ِد أساليبه .و َتـ َبا ُي ِ
ـق فنَّانيه.
ُّ
ـن قوالبه ،حتى بلغ ما بلغ من ُرق ِّ
ويمكن أن نحصر أهم تلك العوامل فيما يلي :
 1ــ احلركات الدينية املعا�صرة :
نشأت منذ منتصف القرن الثاين عرش اهلجري حركات بعث وإحياء دينية قوية ،شاعت يف العامل
شوهت تعاليمه ،وكان
اإلسالمي ،واستهدفت إحياء اإلسالم الصحيح ،وختليصه من الشوائب التي ّ
ّ
عىل رأس تلك احلركات اإلصالحية ،دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب التي نشأت يف نجد من شبه
السنُوس ّية يف شاميل إفريقيا
اجلزيرة العربية منذ النصف الثاين من القرن الثاين عرش  .كذلك كانت الدعوة َّ
يف النصف األول من القرن الثالث عرش ،والدعوة املهدية يف السودان .
ويف النصف الثاين من القرن الثالث عرش اهلجري ويف ظل هذه الدعوات تبنّى بعض العلامء الدعوة
إىل الوحدة اإلسالمية ،وتعليم املسلمنيِّ ،
وبث احلامسة فيهم لطرد املستعر األورويب الذي كان قد اجتاح
كثريا من دول اإلسالم .
يف عهده ً
وقد أثرت تلك الدعوات يف املجتمع اإلسالمي ،وأسهمت يف تطور الفكر اإلسالمي احلديث ،كام
ظهر تأثريها يف األدب العريب؛ حيث كان للثقافة األصلية ألصحاب تلك الدعوات أثر كبري يف األدب
من خالل االهتامم باملعنى ،وترك تلك األساليب الركيكة املثقلة بأنواع البديع .كام ظهر أثر تلك الدعوات
اإلصالحية يف األدب العريب من خالل اجتاه األدباء إىل املوضوعات التي ختدم اإلسالم ،وتقف أمام
الدعوات العرصية كام ستعرف عند احلديث عن أدب الدعوة اإلسالمية.



 2ــ االت�صال بالغرب :
كان اتصال املرشق العريب بالغرب يف صور َشـ َّتى وعىل مراحل متتابعة .ويمكن حرص ذلك فيام يأيت :
�أ ــ التعـــليم :
المنَ ِّص ِرين( )1في
كان الشام أول منطقة عربية تتصل بالغرب عن طريق التعليم ،فقد نزلها عدد من ُ
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين ،ففتحوا المدارس والمعاهد لتكون وسيلتهم في أداء
رسالتهم التنصيرية ،وقد أقامت البعثات التنصيرية في لبنان جامعتين  :األولى الجامعة األمريكية سنة
1283هـ 1866 /م  ،واألخرى الجامعة اليسوعية سنة 1292هـ 1875 /م .

وقد كان من آثار حملة « نابليون بونابرت » على مصر والشام ذهاب بعض العلماء المصريين إلى
فرنسا مع خروج « نابليون» من مصر بعد فشل حملته عليها ،وقد عاد بعضهم بعد ذلك وتولوا التدريس
في المدارس التي أنشأها محمد علي ومن بعده كي تكون نواه لتخريج ما يحتاجه الجيش من ُض َّباط
ومهندسين وأطباء .وكان بعض هؤالء الخريجين ُيبتعثون إلى أوروبا في بعثات تخصصية فيعودون
وقد حملوا ثقافة الغرب وعلومه .
ولم تكن مصر ولبنان وحدهما الدولتين اللتين أقامتا المؤسسات التعليمية على الطراز األوروبي،
فقد كانت هناك محاوالت إلنشاء تلك المدارس في تونس وليبيا والجزائر والمغرب ،ولكن تأثيرها
الثقافي كان محدو ًدا بالنسبة إلى تأثير تلك التي كانت في الشام ومصر .
وأخيرا انتشرت المدارس والجامعات في أرجاء الوطن العربي مما ساعد على تكوين شخصية
ً
نظرا لكثرة المتعلمين ،وإيجاد جيل مثقف يعرف واجبه وحقوقه
الفكر العربي ،وزيادة اإلنتاج األدبي ً
ويعتز بنفسه ووطنه .

( )1يطلق عىل املنصرِّ ين عند بعض الكتاب ( املبشرِّ ون) وهم ليسوا كذلك؛ ألهنم يدعون إىل النرصانية حقيقة فهم منرصون .
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ب ــ الرتجمــة :
وقد صاحبت احلرك َة التعليمي َة؛ ألهنا جزء منها وال تنفصل عنها .وكان لبعض متعلمي الشام السبق
يف معرفة اللغات األوروبية خاصة منذ القرن الثاين عرش .كام كان للبعثات التي أرسلها حممد عيل تأثري يف
ازدهار الرتمجة بعد عودة املبتعثني وعودة العلامء املصاحبني حلملة «نابليون» يف خروجه ،ولكنه مل يكتف
بذلك بل أنشأ مدرسة «األَ ْل ُسن» لتخريج املرتمجني الذين حيتاجهم النظام التعليمي اجلديد لنقل الكتب
األجنبية يف ِ
خمتلف فروع املعرفة إىل العربية.
وقد استطاع هذا النظام التعليمي أن ينقل ثقافة الغرب وعلومه ،وأن ُت ْس ِهم حركة الرتمجة يف ذلك.

وأثر ذلك يف تطور األدب سواء يف الشكل حني ظهرت القصة واملقالة بأنواعهام ،واملرسحية بنوعيها
الشعري والنثري ،والشعر امللحمي ،أو يف املضمون حيث تأثر الشعر باجتاهات فنية غربية ،ونظريات
نقدية واكبت احلركة األدبية .
جـ ــ الطباعة وال�صحافة :

عرفت بعض البالد العربية الطباعة منذ القرن الثاين عرش ،فقد أحرض «نابليون» مطبعتية العربية والفرنسية
إىل مرص ،كام أنشأت بعض البعثات التنصريية يف لبنان مطابع ،ولكنها اهتمت بطبع الكتب الدينية اخلاصة
هبا  .وال نعدو احلقيقة إذا قلنا  :إن مطبعة «بوالق» التي أنشأها حممد عيل يف مرص سنة 1237هـ 1821 /م،
و«املطبعة األمريكية» التي ُن ِقلت من مالطة إىل بريوت  ،واملطبعة التي أقامها اليسوعيون يف بريوت سنة
1265هـ 1848/م هي التي كان هلا األثر األكرب يف نرش الثقافة احلديثة املؤلفة واملرتمجة ،غري أن مطبعة
«بوالق» قد امتازت عنها مجي ًعا بنرش عيون الرتاث العريب واإلسالمي .وقد أسهمت املطابع يف األخذ بيد
األدباء واملؤلفني من خالل نرش إنتاجهم األديب وأفكارهم وطروحاهتم املختلفة .

وكان مـن آثـار تأسيس المطابع أن ظهرت الصحف والمجالت اليومية والدورية منذ وقت
مبكـر ،فقد صدرت صحيفة « الوقائع المصرية» سنة 1238هـ 1822/م ،و«الجريدة العسكرية »
سنة 1249هـ1833 /م ،ولم تكن «الوقائع» مجرد جريدة حكومية ،ولكنها كانت صحيفة إصالح
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وتهذيب وثقافة ،حيث ُعنِيت بالمقاالت األدبية واالجتماعية والعلمية  ..أما الشام فقد بدأت الصحف
التقدم»
بصحيفة « حديقة األخبار» سنة 1275هـ 185٨ /م  ،وتتابع ظهورها بعد ذلك مثل صحيفة « ُّ
و«لسان الحال» ،وفي العراق ظهرت صحيفة « الزوراء» وغيرها .

ومل تكن الصحف مرآة للحياة السياسية واالجتامعية لعرصها فقط ،بل كانت مرآة للحياة األدبية
باجتاهاهتا ورصاعاهتا النقدية ،وطري ًقا لشهرة األديب ،فقد ُنشرِ ت معظم كتب األدباء كمقاالت يف تلك
الصحف ،مثل «حديث األربعاء» لطه حسني ،وقد اتخَّ ذ العقاد واملازين وغريمها الصحيفة واملجلة وسيلة
لنرش آرائهام يف األدب والفن واحلياة ،واستطاعت جمالت مثل « املقتطف» و«اهلالل » و«الرسالة» أن تكون
ِ
ومعر ًضا للفنون األدبية والدراسات النقدية َط َوال نصف قرن من الزمان.
مدرسة تعليمية وتثقيفية
 3ــ اال�ســت�شـــراق :
تعني حركة االسترشاق دراسة شؤون الدول الرشقية التي يستعمرها الغربيون ،وهي شؤون تتصل بالدين
واللغة واألدب والتاريخ واالجتامع واالقتصاد ألهداف تنصريية ومصالح سياسية واقتصادية ،وأصبح يف
أغلبه وسيلة من وسائل االستعامر ،و ُي ْست َثنى من ذلك نفر قليل مِمَّن يبحث عن املعرفة والفائدة العلمية .

وقد أ َّدت هذه احلركة إىل إنشاء مجعيات علمية ومعاهد ُتوضع فيها الدراسات اخلاصة بكل تلك
ٍّ
ولكل منها جملة ُت ْعنى باألبحاث
الشؤون ،ومن أمهها « اجلمعية اآلسيوية» يف لندن ونظريهتا يف باريس،
الرشقية من نرش تأليف وترمجة وحتقيق ،ومن أشهر أولئك املسترشقني « جويدي » صـاحب فهارس
« األغاين» ،و«بروكلامن» صاحب كتاب « تاريخ األدب العريب» وكتاب « تاريخ الشعوب اإلسالمية».
اهتمت حركة االسترشاق بتكوين املكتبات التي حتوي نفائس الكتب الرشقية وخمطوطاهتا ،ومن
كذلك َّ
أشهرها مكتبات لندن وباريس وبرلني وأكسفورد وأدنربه وغريها .وقد أسهمت كل تلك اجلهود يف
هنضة األدب العريب يف العرص احلديث .
ولكن بقي أن نقول َّ :
إن اال ِّتصال بالغرب وحركة االسترشاق مل ينتج عنهام هذه اآلثار اإلجيابية التي
ـج عنهام كثري من اآلثار السلبية من األفكار والتقاليد الغربية التي أحدثت
جاءت َع َر ًضا فقط ،وإنام َنـ َت َ
ال يف املجتمع العريب ،ومن انسالخ كثري من املسلمني عن دينهم وتقليدهم للغرب والرشق ،ومن
خل ً
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غلبة العامية عىل ألسنة املثقفني وأقالمهم ،وانتشار اإلنتاج األديب الغ ّ
َث ،إىل غري ذلك مما جاءت به املدن َّية
الغربية إىل املجتمع العريب ،وكان سب ًبا يف دفع كثري من الغيورين واملخلصني كالرافعي واملنفلوطي إىل
الوقوف يف وجه تلك اهلجمة االستعامرية التي هتدف إىل هدم القيم واملبادئ اإلسالمية .
 4ــ �إحيــاء الـتـــراث :
عندما أنشئت مطبعة «بوالق» كان يرشف عليها جمموعة من علامء األزهر ،وكان من بينهم ُنخْ بة
ممتازة من العلامء استطاعت أن ختتار جمموعة من خمطوطات الرتاث العريب واإلسالمي وخاصة ال ُّلغوي
واألديب وقامت بنرشها ،مثل  « :لسان العرب» البن منظور ،و«األغاين» لألصفهاين ،ودواوين احلامسة،
ودواوين شعراء العرص الذهبي لألدب العريب .

تكونت مجعـيات أهـلية لنشــر الرتاث مثل
ويف هناية القرن الثالث عرش وأوائل القرن الرابع عرش ّ
«مجعية املعارف» سنة 1285هـ 1868 /م فنرشت كتاب « البيان والتبيني» للجاحظ ،و«تاج العروس»
للزبيدي ،و«مقامات بديع الزمان»وغريها ،وقامت دار الكتب املرصية بطبع ونرش عيون الرتاث مثل «
ُص ْبح األعشى» لل َق ْل َق َشنْ ِدي ،و«اخلصائص» البن ِجنِّي وغريمها ،كام ظهرت هيئات ومطابع شاركت يف
هذا العمل اجلليل .
تعود عليه يف الكتب األدبية املتأخرة ،الزاخرة
وقد أسهم هذا العمل يف نقل الذوق األديب العام مما َّ
سائدا يف العصور الذهبية لألدب .كام كان اجتاه
باألساليب الضعيفة إىل ذوق هو أقرب إىل ما كان
ً
معتمدا عىل هذا الرتاث ،وأصبح أبرز االجتاهات األدبية وأقرهبا إىل أذواق
مدرسـة « اإلحياء» الفني
ً
انتشارا .
القراء وأكثرها
ً
 5ــ املكتبـــات العــامة :
أدى ازدياد عدد الكتب المطبوعة ،وكثرة ال ُق َّراء والمقبلين على التعليم إلى االهتمام بإنشاء دور الكتب؛
لِ ُتجمع فيها اآلثار المطبوعة في الشرق والغرب ليسهل االطالع عليها ،ولتكون مكا ًنا لتجميع المخطوطات
تغص بها خزائن الكتب في العصور اإلسالمية السابقة .
التي تفرقت في المساجد والبيوت ،وكانت ُّ
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ومن أشهر دور الكتب « دار الكتب المصرية » التي أنشئت عام 1287هـ 1870 /م ،والمكتبة
األزهـريـة في القاهـرة ،والمكتبة الظاهرية في دمشق ،ومكتبة الزيتونـة في تونس  ،ومكتبتا الحرمين
في مكة المكرمة والمدينة المنورة ،ومكتبات الجامعات في العالم العربي ،والخزائن الخاصة
كالخزانـة التيمورية .
القراء
والشك أن توافر هذه األعداد الضخمة من الكتب في تلك المكتبات العامة قد دفع َّ
والتزود من مناهلها ،وما تحويه من كنوز التراث العربي واإلسالمي،
والدارسين إلى اإلقبال عليها
ُّ
فأوجد ذلك نهضة فكرية وأدبية عظيمة في عصرنا الحديث .
 6ــ املجامع العلمية واللغوية:
كانت وسيلة من وسائل التنظيم بني احلضارة العربية واحلضارة الغربية ،وجماالً ُتوضع فيه هذه الثقافة
الحديثة موضع النظر والمناقشة ،وتتيح الفرصة أمام أهل الرأي ألن َي ْل َت ُّفوا حول غايات واحدة في
المجال الفكري والعلمي واألدبي من خالل عقد المؤتمرات ،وإقامة المهرجانات األدبية .

َّ
الم ْج َمع العلمي» الذي أسسه «نابليون» وجعل من
ولعل أول صورة لهذه الجمعيات تتمثل في « َ
أهدافه َن ْشر علوم أوروبا وفنونها في مصر  .ثم تأسست في عهد محمد علي «الجمعية المصرية» بهدف
إنشاء مكتبة تضم أكبر عدد من الكتب  ،ثم تأسس « مجلس المعارف المصري» ،حتى أنشىء « مجمع
اللغة العربية » في مصر سنة 1351هـ1932/م ،ثم « المجمع العلمي » في دمشق« ،فالمجمع العلمي»
فـي بغـداد .

وقد أثمرث بعض هذه الجمعيات في تكوين اتجاهات أدبية جديدة مثل جماعة «أبو ُّلو » ،التي
ِ
بعض المجالس العليا للفنون
ضمت تحت لوائها المذهب الرومانسي .كما شاركت هذه
الجمعيات ُ
َّ
واآلداب في تشجيع األدباء على تجويد إنتاجهم ،بتخصيص المكافآت والجوائز التقديرية لهم ،وطبع
مؤلفاتهم ،مثل مؤسسة الملك فيصل الخيرية في الرياض ،التي تمنح سنو ًّيا جائزة الملك فيصل
العالمية في خدمة اإلسالم  ،والدراسات اإلسالمية ،واألدب العربي ،والطب ،والعلوم .
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وقد ارتبطت بتلك الجمعيات والمجامع حركة رائدة وهي حركة « التعريب( ،» )1التي ازدهرت
ِ
مختلف فروع الع ْل ِم والمعرفة واألدب ،حيث َفطِن علماء
بعد نشاط الترجمة و َن ْقل ثقافة الغرب في
اللغة العربية إلى حاجة لغتهم آلالف الكلمات والمصطلحات لتقابل ما يجدونه في لغة الغربيين من
مصطلحات العلوم والمخترعات كي يتمكنوا من تعريبها.
يعرب،
ولذا فقد حاول بعض العلماء في مصر تكوين مجمع لغوي يضع كلمات جديدة ،أو ِّ
أويشتق من الكلمات القديمة لتساير اللغة ركب الحضارة السريع .وإلى جانب جهود المجامع
ُّ
المتخصصين.
اللغـويـة في القاهـرة ودمشق وبغـداد فإن هناك جهود ًا فردية قام بها بعض العلماء
ِّ
ٌّ
كـل في مجال علمـه .
وج ْعلها وافية بمطالب
وقد قامت تلك الجهود بدور كبير في المحافظة على سالمة اللغة العربيةَ ،
العلوم والفنون ،وإمدادها بكثير من الكلمات العصرية .

( )1الفرق بني التعريب والرتمجة أن التعريب ييل الرتمجة وهو إحداث كلامت جديدة تقابل الكلامت األجنبية التي ليس هلا مقابل يف العربية،
أما الرتمجة فهي نقل الثقافة األجنبية إىل العربية .
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اللغة العربية وقدرتها على الوفاء مبتطلبات الع�صر
ِ
تفوقها في
أثبتت اللغة العربية ط َوال العهود اإلسالمية المتتالية أنها لغة العلم واألدب م ًعا ،وأثبتت ُّ
كثيرا من علماء
َم َجا َلي القدرة على التعبير واستيعابها لكل جديد من العلوم والفنون ،وقد دفع ذلك ً
أوروبا إلى تع ُّلمها منذ القرن الثالث الهجري حين هاجروا إلى األندلس ليتتلمذوا على علماء المسلمين
ِ
مختلف فروع المعرفة .
فيها في

وحين خمل شأن العرب والمسلمين منذ القرن الثالث عشر الهجري وبدأت هجمة االستعمار الغربي
اس ِك
على الشرق اإلسالمي مع بداية القرن الثامن عشر الميالدي أراد المستعمرون هدم كل عوامل َت َم ُ
ِ
المستعمر في هدم
وو ْحدة اللغة ،وقد أخفق
هذا الشرق ُّ
وتقدمه ،وكان أهم عاملين هما َ :و ْحدة الدين َ
ِ
ومختلف الوسائل التي اتبعها في ذلك .
وحدة الدين عند المسلمين بالرغم من كل محاوالته المتتابعة ،

أما عن محاوالته هدم وحدة اللغة العربية فقد ظهرت في الدعوة إلى الكتابة باللهجات العامية للبالد
العربية ،وقد بدأت هذه الدعوة في أواخر سنة 1299هـ 1881/م ،حيت اقترحت مجلة « المقتطف»
كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم العامة .
وفي عام 1320هـ 1902/م  ،أ َّلف أحـد القضـاة اإلنجليز في مصر وهو القاضي « ولمور» كتـا ًبا
سـماه « لغة القاهرة» وضع فيه قواعد لها  ،واقترح ا ِّتخاذها لغة للعلم واألدب ،وتن َّبه الناس للكتاب
عندما أشادت به مجلة «المقتطف» ،فحملت عليه الصحف ،مشيرة إلى موضع الخطر من هذه الدعوة
التي ال َت ْق ِصد إال محاربة اإلسالم في لغته.
وثارت المسألة مرة أخرى حين دعا إنجليزي آخر وهو « وليم ولكوكس» سنة 1345هـ1926 /م،
سماه «اللغة المصرية» وقد أ َّيده
إلى هجر اللغة العربية من خالل ترجمته أجزاء من اإلنجيل إلى ما َّ
سالمة موسى فثارت ثائرة الناس من جديد  ،وعادوا لمهاجمة الفكرة والتنديد بما وراءها من الدوافع
نفرا من دعاة التجديد ،من اتخذ القومية والشعبية
الدينية والسياسية ،ولكن الدعوة استطاعت أن تجتذب ً
ستارا لدعوتهم .
ً
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تقـدم عضو من أعضــاء مجمع اللغـة العربيـة في مصر وهو عبد العـزيز فهمي سـنة
والغـريب أن َّ
المجمع باقتراحه الماكر مدة
1362هـ1943 /م ،باقتراح كتابة العربية بالحروف الالتينية  ،وقد شغل
َ
ثالث سنوات حتي ظهر ُبطالنه .

التوسط بين الفصحى والعامية،
سكنت تلك الدعوت زمنًا ظهر من الكتاب من يدعو إلى
وبعد أن
ْ
ُّ
ومن يدعو إلى َف ْتح باب التطور في اللغة واالعتراف بحق الكاتب في تغييرها كيفما شاء ،ومنهم من يدعو
إلى إسقاط أبواب بعينها من النحو ،أو تعديل بعض قواعده إلى غير ذلك من المحاوالت المغرضة .
ِ
هدما إلحدى
وواضح من كل هذه اآلراء أن مروجيها فئتان  :فئة ُم ْس َتعمرة تجد في هدم اللغة العربية ً
تماسك الشعب العربي وتمسكه بدينه .وفئة ُم ْس َتغ ِْربة سارت في َركْب المستعمر
الدعائم المهمة في ُ
ِ
للمستعمر .
لمصلحة دينية غير إسالمية ،أو مصلحة سياسية تم ُّل ًقا

وقد أبطل المدافعون عن العربية كل مزاعم خصومها ،ومن ذلك ما جاء في مجلة «الهالل» من
أن المسلمين ال يستغنون عن الفصحى لفهم القرآن والحديث وسائر كتب الدينَّ ،
وأن العربية ليست
غريبة على أفهام العامة إال إذا ُأ ِريد التعقيد واستخدام األلفاظ الغريبة ،وأن الذاهبين إلى أن يتخذ كل
بلد عربي لهجته العامية هم القائلون بانخالل العالم العربي وتش ُّتت َش ْمل الناطقين بالعربية ..
كبيرا ،بل إن بعض
ولسنا في حاجة بعد ذلك إلى أن نقول :إن هذه الدعوة الهدامة قد أخفقت إخفا ًقا ً
تمسكًا بالفصحى ،مستنكرين من شباب الجيل الجديد
من حملوا لواءها قد عدلوا عنها وأصبحوا أشد ُّ
َض ْع َفهم فيها و ُب ْعدهم عنها .

مناق�شــة :
 1ـ ماذا تعرف عن الدعوات اإلصالحية يف العرص احلديث ؟ وما أثرها يف أدب هذا العرص ؟
 2ـ ما أثر ٍّ
كل من الرتمجة والطباعة والصحافة يف هنضة األدب احلديث ؟
وم ْن أشهر املسترشقني ؟
 3ـ ماذا تعني حركة االسترشاق؟ َ

 4ـ كيف أسهمت حركة االسترشاق يف هنضة األدب العريب احلديث ؟
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 5ـ تحدث عن اآلثار السلبية التي نتجت عن حركة االستشراق ،واتصال العرب بالغرب .
تطور األدب الحديث ؟
 6ـ ما الدور الذي لعبته حركة إحياء التراث في ّ

 7ـ كيف أسهمت المكتبات العامة في النهضة الفكرية واألدبية في العصر الحديث ؟

 8ـ َم ْن من األدباء العرب وقف ضد الهجمة االستعمارية على المجتمع العربي المسلم ؟ وما هدف
تلك الهجمة؟
 9ـ ماذا تعرف عن  :مطبعة بوالق ،جمعية المعارف ،مدرسة األلسن ،جريدة الوقائع ؟
 10ـ ما الفرق بين التعريب والترجمة ؟

يتم بها ؟ وما أثرها على اللغة العربية ؟
 11ـ ما الداعي إلى نشوء حركة التعريب؟ وما الطرق التي ُّ

المعربة ،واذكر مايقابلها في اللغة العربية .
عشرا من الكلمات األجنبية
َّ
 12ـ هات ً
بالـز ْه ِ
ـو عندما يدرج بعض الكلمات األجنبية في حديثـه .اذكر رأيك في
 13ـ يتفاخر البعض ويشعر َّ
هذا الصنيع.

 14ـ ما أبرز المحاوالت التي كانت تهدف إلى القضاء على اللغة العربية؟ ومن هم مروجو تلك اآلراء؟
ومـا أبـرز الردود عليهم ؟
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تط ُّور الأدب فـي الع�صر احلديث
� ً
أوال  :ال�شعـر العـربـي احلـديــث
(�أ) ال�شعر قبل ع�صر النه�ضة :
 1ـ كان الشعر جيري يف العامل العريب بصفة عامة خالل النصف األول من القرن الثالث عرش اهلجري
عىل الصورة السيئة التي كان جيري عليها خالل العرص العثامين ،سواء يف صياغته أو يف موضوعاته.
فأساليبه متك َّلفة مثقلة بأغالل البديع ،وأما أفكاره ومعانيه فمبتذلة تافهة .ومل يمنع هذا الطابع العام
يعدون أفضل يف فنِّهم من ف ِّن العرص عامة ،ولكنه كان مايزال يف مستوى ال
للشعر من ظهور شعراء ُّ
يقارن بام كان عليه الشعر يف عصور ازدهاره املعروفة.
ومن بني هؤالء الشعراء الشيخ حسن العطــار( مرصي 1251هـ1835 /م) والشــيخ حسن قويدر
( مرصي 1264هـ1847 /م) وشهاب الدين األلويس ( عراقي 1272هـ 1854 /م ) وغريهم .
يقول الشيخ ناصيف اليازجي ( وهو شاعر لبناين ) يف وصف الروض :
ِ
سحرا َف��رد هزارها مـتـرنـما ()١
الـر َي ِ
اض ُم َس ِّل ًما
يم َع َلى ِّ
َم َّـر النَّس ُ
َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ِّ َ
َ ًَ
أحنَى إ َلي ِ
الز ْه ُـر َم ْف ِ
ـر َق َر ْأ ِس ِه
��و َم َل َك ال�� َك�َل�اَ َم َت َك َّل َما
ـه َّ
ْ
ْ
أ َد ًب��ا َو َل ْ
ِ ِ ِ
َي��ا َح�� َّب َ
��ذا َم��ا ُء ال َغ ِديـر َ
وش ْم ُس ُه
ب ِد ْر َه َما
ـارا َفـ ُيـ ْقـ َل ُ
ُتـ ْعطـيـه ديـنَ ً
جداَ ،ض ْحل اخليال ،قريب يف أسلوبه من الكالم املعتاد.
وهذا شعر كله قريب املعاين ًّ

ويقول شهاب الدين األلويس يف احلكمة :
ـاك بِ َف ْض ِل ِ
�م َ
�ه
الس َ
وإ َذا ال َفـ َت�ى َبـ َل�غَ ِّ
َـريـه ٍ
ورمـ�وه َعن حـس ٍ
�د بِك ِّ
ـة
ُـ�ل ك ِ َ
ََ َ ُْ ْ َ َ

		
( )1اهلزار  :اسم طائر صغري حسن الصوت وهو العندليب .

�د ِ
�دا ُه
اد النُّ ُج�و ِم ِع َ
�ت كَأ ْع َ
كَا َن ْ
ِ
ِ
لا ُه
ـصـ�ون ُعــ َ
�م الَ ُيـنْـق ُ
َلكـنَّ ُ
ـه ْ
()٢
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( )٢السامك  :العلو والرفعة .

 2ـ وحين َي ِه ُّل النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري نجد طائفة من الشعراء قد بدأت تتفتح
شخصيتهم الفنية من خلف ُح ُجب المحسنات البديع ّية وهواية األلغاز والتقاط الزخارف ،ومن هؤالء
محمود صفوت الساعاتي ( مصري 1298هـ 1880 /م)  .وقد تتلمذ على يد الشيخ حسن قويدر .
يقول في رثاء أستاذه وهو في أول عهده بنظم الشعر :
ِ
إ ْذ َعنْ َ
ب
�ه ُ
�م ُتغْن�ي والَ ُش ُ
�ك الَ أ ْن ُج ٌ
ِ ِ
ِ
�ب
َ�و ُن َينْ َقل ُ
المن َّي�ة كَا َد الك ْ
َس ْ
�ه ُم َ

ب َقاطِ َب ًة
�م َس َف ْض ٍل َف َد ْت َك ُّ
�ه ُ
الش ْ
َيا َش ْ

أصا َب َ
�و ٌس والَ َو َت ٌ�ر
�ك لاَ َق ْ
َل َّم�ا َ
م�ا ِحي َل� ُة العب ِ
�د ُار َج ِ
ار َي� ٌة
�د واأل ْق َ
َْ
َ

�ب
ال ُع ْم ُ�ر ُي َ
�ام ُتنْ َت َه ُ
وه ُ
�ب واأل َّي ُ
ثم نجد جمموعة ثالثة من األدباء قد قويت شخصيتهم بعض اليشء ،وحاولوا أن جيددوا وأن يلونوا
أدهبم بام يظهر نفسيتهم ،وقد نجحوا يف ذلك أحيا ًنا ،ولكنهم مل يستطيعوا أن يقاوموا سيطرة األدب
املوروث عليهم ،وال إغراء املحسنات والزخارف ،فجاء أدهبم من نمط املجموعة السابقة ،ومن هؤالء
الشاعر عبد اهلل فكري (1307هـ 1889 /م) فنراه أحيا ًنا عىل سجيته فال يتقيد هبذه الزخرفة اللفظية
فتتضح شخصيته وتتجىل فكرته ،ثم نراه أحيا ًنا أخرى خيضع هلذا األسلوب ُّ
فيقل مستوى شعره وتصبح
حتول إىل رماد :
نارا موقدة يف فحم ّ
منمقات مزخرفات ،ضعيفة القيمة الفنية .يقول واص ًفا ً
قصائده َّ
كَأ َّنما ال َفحم ما بين الرم ِ
ـــاد َو َق ْد
ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ِ
ِ
ٌ ِ
ور جوانِ ُبها
أرض م َن الم ْســـك كا ُف ٌ

أ ْذ ْ ِ
الريح َو ْهنًا َساطِ َع ال َّل َه ِ
ب
كت بِه ِّ
ِ
ِ
الذهب
بحر من
ُ
يموج من فوقها ٌ

(ب) فنون ال�شعر العربي احلديث :
استطاع الشعر العريب احلديث منذ هناية القرن الثالث عرش اهلجري حتى اليوم أن يكون صـورة
مقترصا عىل نوع واحد
لعرصه  ،ومرآة ألصحابه فنًّا وموضو ًعا .وقد كان الشعر العريب يف عصوره األوىل
ً
وهو الشعر الغنائي ،ثم ظهر يف العرص العبايس الشعر التعليمي ،ويف العرص احلديث ظهر نوعان جديدان
ومها الشعر التمثيىل ،و الشعر امللحمي .وسوف نتناول باحلديث مجيع هذه األنواع مغفلني النوع الثاين؛
خللوه من العاطفة واخليال ،وألن الغاية التعليمية فيه خترجه من دائرة األدب .
النعدام املتعة الفنية فيه ِّ
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� ً
أوال  :ال�شــعر الغنــائي :
وهو الذي يتناول األغراض العاطفية من مدح وفخر وغزل ....ويمكن أن نحصر أهم الموضوعات
التي عالجها الشعر الغنائي فيما يأتي :
 1ــ ال�شــعر الديني :
وهو أبرز الموضوعات ،وسبب ذلك ظهور حركة المد الغربي والغزو الفكري ،الذي يهدف إلى
إضعاف عقيدة اإلسالم ،وتشويه تعاليمه ،وزرع الشك في نفوس أصحابه ،وبث روح النزاع والفرقة
والتش ُّتت ،ونشر االنحالل الخلقي؛ مما كان له أكبر األثر في دفع الشعراء إلى الموضوعات الدينية
لصد أباطيلهم ودحض افتراءاتهم .
ِّ

وقد اتسع مجال الشعر الديني في العصر الحديث ،فشمل الدفاع عن اإلسالم ،وبيان محاسنه،
والفخر بأمجاه السالفة ،ومدح رسوله الكريم ،كما شمل الحديث عن المناسبات الدينية كرمضان
أيضا ـ محاربة الفساد والرذيلة ،والدعوة إلى األخالق الفاضلة .
والحج واألعياد ،وشمل ـ ً

وعندما حاول الغرب إبعاد المسلمين عن دينهم  ،وترسيخ مفهوم القومية أو الوطنية في نفوسهم
إنكارا لوجودهما ولكن ألن اإلسالم يجمع كل هذه المفاهيم في
قام الشعراء برفض هذه الفكرة  ،ال
ً
تعاليمه الشمولية .يقول الشاعر السوري عمر بهاء الدين األميري :
��ه��ا َر ِح ٌم
��رو َب�� ُة ُقلنَا إ َّن َ
َق��ا ُل��وا ال�� ُع ُ
أم��ا ال��ع ِ
المنِ ُير َلنَا
��ي��د ُة
وال��ه ْ
��ق َ
َ
َ
��د ُي ُ
َّ
ِ
��د َت َ
احتِ َها
��ر َع�� ٌة َق ْ
��آخ ْ
��ت في َس َم َ
َوش ْ

ات َو ِو ْج َد ُ
ان
���وطِ��� ٌن َو ُم
وء ٌ
َو َم ْ
������ر َ
ُ
ِ
���إس�َل�اَ ٌم َو ُق ْر ُ
آن
َد ْر َب
َ
ال��ح�� َي��اة َف ْ
��اس وأ ْل َو ُ
��ه��ا ال�� َف ُّ
ان
َو َع ْ
أج��نَ ٌ
��ذ ْ
���د ُل َ

ولن نطيل الحديث في هذا الموضـوع؛ ألنـك ستجد معلومـات وافـية عند الحـديث عـن أدب
الدعـوة اإلسالميـة .
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 2ــ ال�شــعر الوطـني :
كان للظروف السياسية التي عانى منها العالم العربي في العصر الحديث ـ وما يزال يعاني منها حتى
اآلن ـ أثر ضخم في بروز هذا الموضوع في الشعر العربي ،فاالستعمار األجنبي ُي ْث ِقل كاهل الوطن
ِ
ُ
الصهيوني حرك َة االستعمار منذ بدايتها
االستيطان
مختلف ألوان الهوان ،وقد صاحب
العربي ويذيقه
ُّ
أخيرا في أن يستأثر بفلسطين وأرضها المقدسة الحبيبة لقلب ِّ
كل مسلم  .وكان الشعر رفيق
حتى نجح ً
المقاومة العربية لكل ألوان االستعمار كما كان لسان هذه المقاومة بل كان صورة من صورها ،وال نجد
شاعرا من شعراء العالم العربي لم يشغله هذا الموضوع ولم يكن نفثة من نفثات قلبه ووجدانه .يقول
ً
ِ
الهمة في األمة العربية اإلسالمية ضد المستعمرين :
الرصافي شاعر العراق
مستثيرا َّ
ً
معروف ُّ
إن ِ
��و ُم َّ
الو َطنَا
الع َدا َق ْ
��د َه��اجمَ ُ��وا َ
َيا َق ْ
ِ
��د ِّو اهللِ ك َّ
ُ��ل َف ًتى
��روا لِ�� َع ُ
واس�� َت��نْ��ف ُ
ْ
اإلسـلاَ ِم َقاطِ َب ًة
واس َتنْ ِه ُضوا ِم ْن َبنِي
ْ
ْ
واس َت ْقتِ ُلوا يف َسبِ ِ
َّ
ال��ذ ْو ِد َع ْن َو َط ٍن
يل

���اف وا ُمل ُد َنا
َم�� ْن َي ْس ُك ُن ال َب ْد َو
واألر َي َ
ْ
ِ ِ
��ي��م َ
والسنَـنَا
��ون ِدي��� َن اهللِ
ُّ
بِ���ه ُت��ق ُ

َد ِم ك ِّ
ُ���ل ُح ٍّر

��ت َو َد ْي������ ٌن ُم ْس َت َح ُّق
َي ٌ
���د َس�� َل�� َف ْ

الص َو ِار َم واحمْ ُ
فا ْن ُضوا َ
ِممن ن َأى يف أ َق يِ
��اص ْأر ِضك ُْم َو َد َن��ا
َّ ْ

كنا ()1
وا األه َل والس َ

ْ

َّ َ

()2

كفاح العرب
وهذا أمحد شوقي يساند السوريني يف كفاحهم ضد املستعمر األجنبي بقصائد خ َّلدت
َ
مجي ًعا وليس كفاح السوريني فحسب .يقول يف إحدى قصائده :
ولِ
���ـ�ل�أو َط ِ
���ان فيِ
ْ ْ
َ

��س�� َق��وا و َي ْس ُقوا
إ َذا
ْ
�����ر ُار مل ْ ُي ْ
األح َ
��م َو ِع ْت ٌق
َوفيِ األسرْ َ ى فِ ً
��ـ��دى َل ُ
��ه ُ

بالمــــنَا َيا
ــــر ُب َ
ومـ ْن ُي ْســـــ َقى و َي ْش َ
َ
َف ِ
��ف��ي ال�� َق�� ْت�َل�ىَ لأِ ْج���� َي ٍ
����ال َح َيا ٌة

وهـذا الشاعـر الليبي رفيق المهدي ال يجد لألعياد َّ
لـذة وال بهجـة وفلسطين بين أنياب إسرائيل
وأعوانـهـا :
( )1انضوا الصوارم  :أخرجوا السيوف من أغامدها 		.
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( )2نأى  :بعد .

ِ ٍ
الح ْز ِن ْ
أخ َل ُق
ور بِعيد ؟ َن ْح ُن بِ ُ
��ر ٌ
ُس ُ
��ج َد ًم���ا ْأو أ ْد ُم��� ًع���ا َت َت َر ْق َر ُق
��م ُّ
َي ُ
الم َت َف ِّر ُق
��م��ا َق ْ
��م�� ُل�� ُه ُ
���د َج��نَ��ا ُه َش ْ
ِبِ َ
ِ
ِ
الم َز َّو ُق
��ح��ا ِمنْ ُه
ال��خ َ
َب َ
��د ُ
��دا َواض ً
اع ُ
���ش َّ ِ
َ
��ب ُم ّل َّف ُق
��ر
لِ ُ
ائ��ي��ل َش�� ْع ٌ
إس َ
���ذاذ ْ

أب��ع َ ِ
ال��ش ِ
��ي��د ِة ِعنْ َد َنا
�ين
َّ
��ه َ
��س��طِ َ
َ ْ
��د ف�� َل ْ
��از َال ُج ْر ُح َها
ني فيِ األ ْع�َم�اَ ِق َم َ
فِ َل ْسطِ ُ

()1

ال��ش ُ
��ر ُق َش ْم ُل ُه
َم َتى َي ْش ُع ُر
َّ
��رق ا ُمل�� َف َّ
َــر ِ
ــد َما
ب َب ْع َ
َو َحـ َّتى َم َتـى ُيغْـ َت ُّـر بِالغ ْ
ــولهَ َا
فِ َل ْسطِ ُ
ـاس َح ْ
اج َ
ني َل ْوالَ الغ َْر ُب َم َ
وقد كان موضوعا الحرية والوحدة أبرز القضايا التي تناولها الشعر الوطني ،وما عداهما ينضوي
تحتهما .يقول الشاعر اليمني عبد الله البردوني يخاطب بريطانيا :
��ر ِ
��ر ْت في َد ِم ال ُع ْر ِ
ب َم ْر َق َد ُه
ب ال ُب ُطوالَ ُت
ِق ِفي َف َق ْد َش َّ
َو َز ْم َ
��ق َف ْج ُر ال�� ُع ْ
��ج َ
و َضمـهم في ِ ِ
ِ
ات
الح ِّـر ُم ْعـ َت َـر ٌك
َو َو َّح َ
وآه ُ
اح ٌ
���ات َ
���ر َ
���د ْت ُ
الج َهاد ُ
���م ج َ
���ه ْ
َ َّ ُ ْ
ِ
ِ
��ه��ا ف��ي ُر َب���ى ال�� َّت ِ
ات
���ج���ا ٌد ُمخَ َّل َد ٌة
��ار ِ
ي��خ َرا َي ُ
كَ��أ َّن َ
���رو َب���ة ْأم َ
ول��� ْل��� ُع ُ

واتخذ الشعراء رثاء زعماء المسلمين والوطن العربي وسيلة للتعبير عن عواطفهم الوطنية ،وإلها ًبا
للنفوس لمقاومة المستعمرين ،كما سنرى في قصيدة أحمد شوقي التي يرثي بها عمر المختار .
3ــال�شـعراالجتماعي:
كثيرا من قضايا المجتمع العربي ،وقد كان وضع المرأة االجتماعي
عالج الشعر في العصر الحديث ً
من أبرز تلك القضايا وأكثرها إثارة للجدل ،وذلك لسعة الخالف بين النظرة اإلسالمية والنظرة الغربية
لهذا الوضع .فهذا شوقي يبين مكانة المرأة وحقوقها في اإلسالم فيقول :
ِ
ُ
ُح��� ُق َ
َ
ات
���ص
����������ول اهللِ َل ْم
��������ذا َر ُس
َه
���وق ا ُمل ْؤ ِمنَ ْ
ُي���نْ���ق ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ات
����ائ����ه
����س
َ��������ان شرَ ِ ي َع ًة
����م ك
ا ُمل َت َف ِّق َه ْ
ل����ن َ
ال����ع���� ْل ُ
َ
ات
وال����ش
َس���� َة
والس َيا
����ار َة
ُّ
����ؤون األُ ْخ َر َي ْ
ُر ْض������ َن ال���� ِّت َ
ِّ
����ج َ
��ق َع���ن م���ك ِ
َ���ان ا ُمل ْس ِلماَ ْت
����ل����ا ِم َتنْـ
اإلس
�����ار ُة
�����ض
وح
َ
ـ��ـ��طِ ُ
َ
َ
ْ َ
ْ
َ
( )1أخلق  :أجدر .
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مد يد العون إلى كل
المظهر
وكان الفقر هو
االجتماعي الذي شغل معظم الشعراء ،ودعوا إلى ِّ
ِّ
َ
صوروا حـال الفقير كي يثيروا نحوه الشفقة والعطف ،وأبرزوا أثر هذه اآلفة
من يعاني من آالمه ،فقد َّ
االجتماعية على تقدم األمة العربية ،ثم ب َّينوا حق الفقير في مال الغني ،وواجب األمة اإلسالمية تجاه
الفقراء والمحتاجين .
وحضا على
توضيحا
وقد ارتبطت مشكلة الفقر بمشكلة الغالء ،وتناول الشعراء هذه المشكلة
ًّ
ً
محاربتها .قال حافظ إبراهيم :
ِ
ِ
ون َض َ
الم ْص ِل ُح َ
ُ
اما
��اق بِنَا ال َع ْيـ
أ ُّي َ
���م تحُ ��س��نُ��وا َع َل ْيه الق َي َ
��ه��ا ُ
ــش و َل ْ
احل َ ِ
��ات م��س��ح ِ
َع َّ ِ
ِ
ال��س�� ْل�� َع�� ُة َّ
اما
ال��ذلِ��ي�� َل�� ُة َح َّتى
َب َ َ ْ ُ
���ذاء َخ ْط ًبا ج َس َ
����زت ِّ
ُق ِ
��وت فِ��ي ي ِ
��وت حتى ن��وى ال َف ِقري الصياما ()1
��د ال��نَّ ِ
��اس كَا ْل َيا
وغ َ
َ���دا ال�� ُق ُ
َ َّ َ َ
َ
ُ ِّ َ َ
الع ِ
��ي��ف فِ��ي ِ
و َي��خَ ُ
��م��ا َح َر َاما
يد َب ْد ًرا
ال��ر ِغ َ
��وم َل ْ
و َي�� ُظ�� ُّن ال�� ُّل ُ
��ح ً
��ح َ
��ال َّ

أحس الشعراء أن مشكلة الجهل هي إحدى معضالت العالم العربي؛ لذلك اتخذت الدعوة إلى
وقد َّ
مظهرا اجتماع ًّيا أبرزه الشعراء في قصائدهم .يقول الشاعر المغربي أحمد سكيرج من
العالم والتعليم
ً
قصيدة عنوانها «بني وطني » :
َوالَ َت ْق ُع ُدوا ِم�� ْن َب ْع ِد َن ْي ِل
الج ْه ُل الكَثِ ُير
بِ َها َينْ َج ِلي
َ
��ع
َو َم��ا
��ر َت ٌ
َ
الج ْهل إلاَّ َم ْ

ال بِالمنَ ِ
ِ
اك ِ
أه َ
ب
��ل ال ُع َ
��م��وا ْ
َ
ألاَ َزاح ُ
ِ
ـــو ِار ًدا
ِر ُدوا مــ ْن َينَـابِيــ ِع ال ُعـــ ُلو ِم َم َ
ٍ
الو َرى
الج ْه ُل في َ
أص ُل ُه َ
َفك ُُّل َب�لاء ْ

الم َراتِ ِ
ب
َ
الم َعاطِ ِ
ب
َ
لِ ْل َم َع ِاي ِ
ب

وقد الحظ المصلحون االجتماعيون ومعهم بعض الشعراء انحراف الشباب اإلسالمي عن الخُ لق
اإلسالمي القويم ،وتقليدهم للغربيين في سلوكهم وفي معتقداتهم اإللحادية .فيقول أحمد محرم في
ُدعاة المذاهب الهدامة :
ِ
ال��ش�� َب ِ
الم ْل ِحدي ْن
��ر
َّ
ال����ذي َش َّي َبنَا
َذ َه
َوأ َت���ى َع ْ
َ
��اب ُ
��ص ُ
�����ب ال��� َع�ْص�رْ ُ
��ف�� ْظ��نَ��ا َع��ه َ ِ
وح ِ
الحافِظِي ْن
���رو َن���ا ْ
���د َن���ا َر َّبنَا
أن َع��� َب ْ
��د ُه ف��ي َ
ْ
َ
َع��� َّي ُ
( )1الياقوت  :حجر كريم صلب شفاف ختتلف ألوانه .
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َل���نَ���ا

َر ْج ِع َّي ًة

��وه��ا
َج�� َع�� ُل َ
��د ِ
ِم��ن ِح ِ
ي��ث
ْ
��ه��ا ِم��� ْن
أ َّن َ
ِ
��اب
��ح��و ُه َي َ
��اش�� َب َ
أص��ل ُ
ْ

ُس��� َّب��� ًة
ال��س ِ
��وء َم��ا
ُّ
ُت���ره ِ
���ات
َّ َ

وه�����ا
وأ َع
ُّ
�����د َ
ِ
�ين إ َذا َم���ا َس َج ُدوا
��ص�� ِّل َ
��م َ
ل�� ْل ُ
ْ
��س َ
األخ���ل��ا ََق فيِ شرِ ْ َعتِ ِه ْم
��خ
َن َ
��ل ِم���ن م��ص ِ
��ه ْ
��ح ؟
��ل ٍ
��س َ
ْ ُ ْ
���ر َف َ
األم ُ
��د ْ
َف َ

لِ ْلم ِ
ؤمنِي ْن
ُ
لِلص ِ
ائمي ْن
َّ
الج ِام ِدي ْن
َ
الم ْس ِل ِمي ْن
ُ

 4ــ ال�شـعر الوجداين:
الحب والشوق إلى الحبيب ،وما يجري
الشعر الذي يع ِّبر عن عواطف
يقصد الن َّقاد بهذا االصطالح
ّ
َ
بين المحبين من هجر ِ
ووصـال ،وتـذكُّر لأليام الحلوة والمرة م ًعا حين يبعد العهد بالمحبين.

وقد سار الشعراء المحدثون وشعراء مدرسة اإلحياء خاصة على نهج القدماء في تقديم قصائدهم
بمقطوعت غزلية ،وبالنسيب والوقوف على األطالل لتذكر األحبة وأيامهم الماضية ،بل بالغ بعضهم في
احتذاء القديم بأسلوبه وصوره كما فعل شاعر الجزيرة محمد بن عثيمين في قصيدته التي مطلعها :
اح النَّ ِ
ِ
()1
���ت َع�َل�ىَ َد ٍار َلمِ��� َّي��� َة َغ َّي َر ْت
َو َق��� ْف ُ
ف
الر َي ِ
واس ُ
ـها ُه ُ
ـم َ
��وج ِّ
َم َعال َ
َف��أس��ب�� َل ِ
��ت ال��ع��ي��نَ ِ
ِ ()2
��ان َد ْم�� ًع��ا كَأ َّن ُه
ُج َم ٌ
ف
َ ْ
ْ َ
ان َو َه��ى ِم�� ْن ِس ْل ِك ِه ُم َت َراد ُ
ُأسائ ُلها َع��ن َف���ر ِ
ِ
َ ِ ()3
ال��د َي ِ
��ج ِ
ط َم��ا بـِي َوإ َّننِي
ف
��ار
ْ
َ َ
��ار ل َعار ُ
ِّ
ْ
أح َ
بِ ُع ْج َمة ْ

ترسم ُخ َطا القدماء في هذا االتجاه التقليدي حين يبدأ قصيدته « َن ْهج ال ُب ْر َدة»
وال يجد شوقي عي ًبا في ُّ
بهذه الوقفة الغزلية حين يقول :
ِ ()٤
ِري��م َع�َل�ىَ ال�� َق��ا ِع بين ال��ب ِ
الح ُـرم
أح َّل َس ْف َك َد ِمي فِي ْ
��ان وال َع َل ِم
األش ُه ِر ُ
َ
َْ َ َ
ٌ
ِ
ِ
يب رمـي()٥
لما َر َن��ا َح َّد َثـ ْتـنِي النَّـ ْف ُس َقـائ َلـ ًة
او ْي َ
َي َ
المص ِ ُ
الس ْه ِم ُ
ـح ق ْلبِ َك بِ َّ
َّ
النواسف  :التي تنسف الرتاب وتذروه .
( )1هوج  :الرياح الشديدة.
َو َهى  :سقط  .مرتادف  :متتابع .
( )2مجان  :خرز من اللؤلؤ.
عجمة  :العجز عن النطق.
( )3فرط  :شدة ما به من الشوق .
( )٤القاع  :أرض مستوية تنخفض عماّ حييط هبا من اجلبال واآلكام .
( )٥رنا  :نظر .
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غري أن هذا التقليد مل يمنع شعراء مدرسة اإلحياء من أن خيصصوا قصائد ومقطوعات يف موضوع
احلب فيبلغوا األوج يف ِر َّقة العواطف وصدق األحاسيس وأرس املشاعر واأللباب .يقول البارودي :
���د َع�� َل��ي ِ
��ر َع���نْ��� ُه َف َشكَا
����و َّل����ى
��ه َف َبكَى
���ب
ال���و ْج ُ
َّ
َو َت َ
ْ
َ
غَ��� َل َ
ال��ص�� ْب ُ
��ش ِ
��ت َم ْه ِلكَا
ِع�� َّل�� َة
��ف��ي بِ َها
َّ
����ر ًة َي ْ
���و ِق َف��كَ��ا َن ْ
ال���ش ْ
���م���نَّ���ى َن���� ْظ َ
َو َت َ
ِ
ال��ح��كْ��م ِ
ِ
��ه��بِ َ
���ر ٍة َم���ا َق َار َب ْت
��ة َح�� َّت��ى ا ْن َه َتكَا
��ط
َي��ا َل َ
َم ْ
��ه��ا م��� ْن َن��� ْظ َ
َ
رف به كما ُع ِرف الشاعر األموي جميل بن َم ْع َمر ،وخاصة
وقد يغلب الشعر العاطفي على شعر شاعر ف ُي ْع ُ

طاهرا ال يخدش الحياء ،وال
وحسا دقيقا مثل الشاعر إسماعيل صبرى ،وكان غزله نق ًّيا ً
حين ُيمنح ذو ًقا رفي ًعا ًّ
يصور فِ ْعل الحب في النفس والعقل دون إثارة أو تصوير لمغامرات مذمومة .
يصف جسد المرأة ،ولكن ِّ
الحب في أدبنا العربي الحديث،
وربما كان الشعراء الرومانسيون ( )١أكثر من ع َّبروا عن مشاعرهم تِ َجاه
ِّ
وسوف نورد لك أمثلة حين نتحدث عن فنهم  ،وذلك حين نعرض االتجاهات الفنية في األدب العربي
الحب بِظِالل اليأس والحزن،
الحديث ،غير أننا نضيف في حديثنا عن الشعر الوجداني أن هؤالء قد َظ َّللوا
َّ
والتأوه ،وزرعوا أشواكه بالحسرات والدموع  ،وبلغ من أمر بعض شعرائه أن
وعزفوا موسيقاه باأل َّنات
ُّ
انسحبوا من مجتماعتهم نفس ًّيا فعاشوا في غربة بين أهليهم وأصدقائهم ،غربة روح وغربة نفس.
ثانيًا  :ال�شــعر التمثيلي :
الشعر التمثيلي (المسرحي) هو قصائد تصاغ على ألسنة شخصيات ناطقة لتمثيلها على المسرح.
واليونانيون هم أول من عرفه من بين األمم  .وقد ظل الشعر التمثيلي مجهوالً في أدبنا العربي الحديث
حتى ظهر أحمد شوقي فأدخله فيه ،بل إنه لم يقرب هذا المجال الجديد إال في السنوات األخيرة من
تصور العواطف الوطنية َ « :م ْصرع
حياته فأ َّل َ
شعرا ،وهي ثالث ِّ
ف َ
سبع مسرحيات ،ست منها نظمها ً
تصوران العواطف الوطنية  « :مجنون ليلى ،وعنترة» ،أما
كليوباترا ،وقمبيز ،وعلي بك الكبير» ،واثنتان ِّ
نثرا .
السادسة فهي ملهاة مصرية بعنوان «
ّ
الست ُه َد َى»  ،والمسرحية السابعة « أميرة األندلس» كتبها ً

( )١الرومانسية بصفة عامة مذهب أديب أهم خصائصة اإلفراط يف االهتامم بالذات ،وغلبة العاطفة ،واإلغراق يف اخليال  ،واهلروب من
الواقع واإلفراط يف التشاؤم.
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جديدا ال من حيث إنه أدخل هذا الفن ألول مرة
فتحا
ً
وكان اقتحام شوقي لهذا الف ّن وتأليفه فيه ً
في العربية فحسب ،بل أيض ًا ألنه يقاوم ت ّيار العامية الذي طغى على المسرح و ُفتن به الشباب ،فجاهد
العامي ،واستطاع أن يصرف الشباب عنه إلى حد كبيرُّ .
وتدل تمثيلياته على أنه
شوقي ضد هذا التيار
ِّ
ُعنِي بقراءة هذا الفن الغربي ومشاهدته على مسارح فرنسا.
و َت ِق ُّل المحاوالت في الشعر التمثيلي بعد شوقي حتى يتاح لها شاعر آخر هو عزيز أباظة ،وقد بدأ
ات حائرة»  ،ثم اتجه إلى التمثيل
حياته
شاعرا غنائ ًّيا مثل شوقي ،إ ْذ أخرج في رثاء زوجته ديوا ًنا سماه «أ َّن ٌ
ً
إماما له ،وبذلك كان امتدا ًدا لعمله التمثيلي  ،يتتبع ُخطاه ويجري على آثاره .وإذا كان
وا َّتخذ من شوقي ً
مآسي وطني ًة وأخرى عربية ،فكذلك صنع عزيز أباظة .حيث ألف من النمط الوطني
شوقي قد أ َّلف
َ
الد ِّر» ،ومن النمط العربي « َق ْيس و ُل ْبنَى» و«الع َّباسة» و«النَّاصر» و«غروب األندلس» و«قافلة
«شجرة ُّ
استمد بعض مسرحياته من الحكايات الشعبية مثل مسرحية « َش ْه َر َيار» وقد عالج فيها
النور» .كذلك
َّ
حكاية هذا الملك الفارسي مع شهرزاد ،ولم يهمل عزيز أباظة موضوعات الواقع فكتب مسرحيته
الست ُه َدى».
«أوراق الخريف» من واقع عصره كما فعل شوقي في ملهاته«
ّ
و«تاج َم َحل» ،كما كتب عبد الرحمن
وكتب عمر أبو ريشة مسرحيات منها«محكمة الشعراء»
ُ
الشرقاوي( )1مسرحيات منها « مأساة جميلة » ويعني بها جمـيلة بوحريد البطـلة الجزائرية  ،ومسـرحية
«الفتى مهران».
نموذجا من مسرحية شوقي « مجنون ليلي» التي ُت َع ُّد أول المآسي العربية تألي ًفا ،اعتــمد
وإليك
ً
المحب في كتب األدب
الم َل َّوح الشــاعر
ّ
في إقامة بنـائها على األخـــبار التي وردت عن قيــس بن ُ
القديم وكتاب « األغاني» ألبي الفرج األصفهاني خاصة .

وتفتقر هذه المسرحية قبل ِّ
الد َرامي،
كل مسرحيات شوقي إلى حبكة البناء المسرحي و ُع ْمق الصراع ِّ
والقدرة في رسم الشخصية المسرحية وتطورها مع األحداث .كما غلبت النزعة الغنائية عليها ،وامتألت
بالمواقف واألحداث الجزئية التي ال أهمية لها في بنائها ،وا َّتسمت الحركة المسرحية فيها بالبطء بل
التوقف في بعض األحيان ،ولكن يكفي شوقي أنه كان رائد المسرح الشعري وواضع لبناته األولى :
( )1الرشقاوي  :كاتب وشاعر وقاص مرصي معارص .
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قيس َ :لـ ْيـلاَ َيَ ،لـ ْيـ َلــــــى ال َقـــــــ ْل ِ
ب
ــــــــــــسَ ،مـــــــــــــالِي
َل ْيـلى َ :ق ْي
ُ
ـد ِ
اك َلـ ْيـ َلى ُم ْه َجــــــتِي َو َمــــالِي
قيس:فِ َ
ِ ِ
ـي النَّـوى َت َعالِـي
ت َعالـِي ْاشكـي ل َ
( تصافحـه بشوق)
يب الق ْل ِ
ب أ ْن َت بِ َجانِـبِي
أح ٌّق َحبِ َ
ليلى َ :
اب المه ِ
ض َع ِام ٍ
ـد ِم ْن ْأر ٍ
ـر
َأ َب ْع َد ُت َـر ِ َ ْ
ــل ِ
ـك َليـــ َلى ،ما لِ ِ
قيس  :حنَـا َنـي ِ
خ ٍّ
وخـ ِّل ِه
ْ
ْ
َ
َ
َفك ُّ
ُـل بِـال ٍَد َق َّـر َب ْت ِمنْ ِك َمنْ ِزلِي
الد ْمـ ِع ُب ِّلـلاَ
ليلي َ :ف َمالِـي َأرى َخ َّد ْي َ
ـك بِ َّ
ـاد ٍ
ـد ُاؤ ِك َلي َلى الـروح ِمن َشـر ح ِ
ث
قيس :فِ َ
ُّ ُ ْ ِّ َ
ْ
ِ
ـس؟ َحـ َّب َ
ـذا
ليلى َ :ت َـراني إ ًذا َم ْه ُـزولـ ًة َقـ ْي ُ
ِ
ِ
ِ
ْـر ؟
ـيم ِن الفك ُ
ْـر َلـ ْيـ َلى ،ف َ
قيـسُ :ه َو الفك ُ
ِ
الـــــــذي َت َجنَّــــــى
ليلى  :فِـــي
ـــــيت َك َفــــانِي
قيس َ :ك َفــــــانِي َما َل ِق
ُ
أن السـهم ياقـَيـس و ِ
ـد
اح ٌ
ليـلى  :أأ ْد َرك َ
ْت َّ َّ ْ َ َ ْ ُ َ
وح
ِك
َ
���س َم ْذ ُب ٌ
��ل�ا َن����ا َق��� ْي ُ
َط ِ
بِ ِسك ٍ
ِّين
���ع���ي���نَ���ان
ُ ِ
���م��� ْن َل ْم
���د ُز ِّو ْج
َل��� َق ْ
������ت م َّ
���ر َع���� ْن ِسنِّي
وم����� ْن َي���كْ��� ُب ُ
َ

( )1املهجة  :الروح ،والسقام ،املرض .

����اء َحالي
��ي
األر ُض َو َس َ
ْ
َد َار ْت بِ َ
ِم���ن ال��س�� َق��ا ِم ِ
ِ ()1
���زال
وم���� َن
ال���ه َ
ُ
َ
ِّ
���ق���ي ِذرا َع����ي ِ
َأ ْل ِ
����ك َع�� َل��ى َخ َي ِ
ال
ْ
َ
أح�� ْل��م س��رى أم َن��ح��ن منْـ َتـبِـه ِ
ان
َ
ْ ُ ُ
ْ
ُ ٌ َ َ
��ق ٍ
ض َث ِ
��ي��ف َن��ح��ن م ْغ َت ِرب ِ
����أر ِ
ان
ْ ُ ُ َ
بِ ْ
ِم��ن األر َض إالَّ حي ُث يجـ َت ِمـع ِ
ـان
َ
َ ْ
َْ
َ
ْ
َ��ان أ ْن���ت فِ ِ
ُ����ل م��ك ٍ
��ي��ه َمكَانِي
َوك ُّ َ
ِ
��اك َتب َت ِدر ِ
ان
����ر ٍح َع�� ْي��نَ َ ْ َ
أم���� ْن َف َ
ِ
والذوب ِ
ان
ال��س�� ْق�� ِم
��ه��ذا
َّ َ َ
َر َم����اك بِ َ
ُّ
ُه َـزالِي َو َم ْن ك َ
اله َـز َال ك ََســــانِي
َان ُ

وأ َّن����ا ِك�� َل��ي��نَ��ا لِ�� ْل��ه��وى َه َد َف ِ
ان
َ َ
ْ
َقتِ
يــــــــــــــــــــــــــل ِ
ُ
األب واألُ ِّم
والو ْه ِم
ِم������ ْن ال������ َع������ا َد ِة
َ
َي���كُ��� ْن َذ ْو ِق�������ي َوال َط ْع ِمي
ُ���ر َع���� ْن ِع ْل ِمي
وم����� ْن َي ْ
���ص���غ ُ
َ
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ِ
ِ
الم�������� َن
ي������ب
َ������ر
غ
ٌ
����������رو ُت���������� َه
َوالَ َث
ْ

ِ
َوالَ
���������د ال َع ِّم
َو َل
ِم������ ْن
ِ
الج ِّم
�������ال أبِ������ي
َع���� َل����ى َم
َ

الح ِّي
َ
ُت ْربِي

ثـالـ ًثـا :ال�شــعـر امللحـمـي:
الشعر الملحمي هو قصائد طويلة تحكي قصص أبطاال عملوا أعماالً بطولية خارقة للعادةُ ،يمزج
فيها الواقع بالخيال واألساطير .واليونانيون هم أول من عرف المالحم ،وأشهر مالحمهم « اإللياذة»
و«األوديسة» لـ «هوميروس».
أما في األدب العربي فال توجد الملحمة بمفهومها العالمي المعتمد على الخرافة واألسطورة  ،غير
أن هناك أعماالً يمكن تصنيفها ضمن الشـعر الملحمي  ،ويأتي على رأس تلك األعـمال « اإلليــاذة
اإلســالمية» أو «ديوان مجد اإلسالم» ألحمد محرم الذي حاول أن يوجد الملحمة في الشعر العربي
الحديث على مثال غيره من آداب األمم األوروبية والشرقية .
وقد اختار موضوع ملحمته من التاريخ اإلسالمي وعصر الصدر األول منه خاصة ،فآثر غزوات
يقسم ملحمته إلى فصول ويقدم لكل فصل بمقدمة
النبي ـ ﷺ ـ في سبيل تثبيت دعائم الدعوة .وهو ِّ
نثريـة يشرح فيها موضوعـه.

وقد بدأ ملحمته بمدح النبي ـ ﷺ ـ بما جاء به من الرسالة السمحة التي كشــفت بنورها ظلمة
وعمت بخيرها ونفعها الناس ،فيقول :
المجهولَّ ،
ْ��م ِ
َ
ورا
��اس ِحك َْم ًة
ورا
��ل�أ
اِ ْم
ُّ
��م ُ
��ر ال��نَّ َ
��ام َ
والد ُه َ
َواغ ُ
��د ُن َ
��ح َّ
األر َض َي ُ
ْ
ِ
ورا
ب
ف
َيك ِْش ُ
��ج�� َب�� ْت َ
���را َت َج َّلى
الح ْج َ
ُ
��ك ال��غُ�� ُي ُ
َح َ
الس ُت َ
ُك َّل َها َو ُّ
��وب س ًّ

تنزلت
وبعد أن يذكر كيف محا الـضاللة بتكسير األصنام ،وكيف نشر الدعوة بالكتاب المبين الذي َّ
يفصل الحديث في أمر ذلك الجهاد ،فيقول :
عليه آياته ،وشرع السيف لحماية اإلسالم والمسلمينِّ ،
ـــــــمي لِ
ِ
ِ
ِ
ب َر ُس ُ
ــورا
ــه َي ْح
ــول ال َّلـ
اله َ
َ
ـــدى َو َه َّ
ـــاء ديـ ُن ُ
المنْ ُش َ
ــــــــو َاء ُه َ
َج َ
ويخص محرم هجرة النبي ـ ﷺ ـ بالفصل الثاني من ملحمته ويبدؤه بقولـه :
ُّ
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ِ
ِ
ِ
ـــــر َب ُت ْقـــــبِ ُل
ــار َي ْث
أ ْقبِ ْل َفتــــ ْل َك د َي ُ

ويصف استقبال أهل المدينة له بالبشر والغناء :
ِ
ـــــــوا ُت َها
ــــــــز َها َن َش
ــــار َت ُه
لد َي
َيا َل ِّ
ُّ
َ

��م��ا ف��ي ك ِّ
ُ���ل َم��غْ��نً��ى َر ْو َض ٌة
َف��كَ��أ َّن َ

ــيك ِمـــن ْأشـــــو ِاقها ما َتح ِ
َيك ِْف َ
ـــم ُل
َ َ َ ْ
ْ
ِ
َأ ِه����ي األ َن ِ
��س ُ
��ان ُت َر َّت ُل
��اش ُ
��ي��د ال��ح َ
َ
���م���ا فِ���ي ك ِّ
ُ���ل َد ٍار ُب ْل ُب ُل
َوكَ���أ َّن َ

وينتقل من االستقبال إىل أوضاع املهاجرين واألنصار وما فعله النبي ـ ﷺ ـ من املؤاخاة بينهم،
واقتسامهم الدور واملتاع فيام بينهم :
الج ِ
ِّ
ار
َي ْح ِمي
��ار َو َي ْ��ر َع��ى ُح ْر َم َة َ
ال��ذ َم َ
��س ُيعطِ ِيه ْ
إن أ ْع�� َط��ى بِ ِم ْق َد ِار
َو َل�� ْي َ

ِ
ِ
ك ٌّ
الم ْس ِل ِمي َن َأخٌ
���راة ُ
ُ��ل َل�� ُه م�� ْن َس َ
ي�� ُط ُ ِ
��س َي ْمنَ ُع ُه
��ح ٍّ
��ق َل�� ْي َ
��وف م��نْ�� ُه بِ َ
َ

وهكذا يمضي محرم في تصوير السيرة النبوية .وتبلغ الملحمة عدة آالف من األبيات ،فهي ديوان
كامل  ،وربما كان هذا االسم أي «ديوان مجد اإلسالم » أقرب إلى طبيعتها الفنية من وصفها بالملحمة،
أو تشبيهها بإلياذة « هوميروس» .فالشاعر هنا لم يلجأ لخياله لخلق أحداث جديدة أو إضافة أجواء
على األحداث المعروفة ،إنما هو لجأ إلى التاريخ فنظم وقائع السيرة في عدة فصول ينتقل فيها بين
بحور الشعر وقوافيه كلما انتقل من موضوع إلى آخر .ويبقى لمحرم هذا الجهد الكبير في تخليد السيرة
شعرا ،غير أنه لم يبلغ به مرتبة العمل الملحمي .
النبوية ً

وقد شارك في هذا االتجاه جماعة من شعراء العربية ،مثل أحمد شوقي في ُم َط َّولته « كبار الحوادث
وزتِـه « دول العرب وعظـــماء اإلسالم» حول
مـر القرون ،و ُأ ْر ُج َ
في وادي النيل» حول تاريخ مصر على ِّ
تاريخ العرب إلى أيام الفاطميين .وعمر أبو ريشــة في « المالحم البطوليـــة في التاريخ اإلســالمي»
وهي اثنا عشر ألف بيت ،ولو اكتملت لكانت أعظم ملحمة في العربية  .والشاعر اللبناني بولس سالمة
في «ملحمة عيد الرياض»  ،والسعودي خالد الفرج في ملحمة « أحسن القصص»  ،وكالهما حول
سيرة الملك عبد العزيز ـ رحمـه الله ـ .
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مناق�شـة :
ف حالة الشعر خالل النصف األول من القرن الثالث عشر الهجري ؟
 1ـ ِص ْ
وم ْن أبرز شعرائه ؟
 2ـ ما حال الشعر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري ؟ َ
 3ـ قال عمر بهاء الدين األميري :

��ه��ا َر ِح ٌم
��رو َب�� ُة ُق�� ْل��نَ��ا إ َّن َ
َق��ا ُل��وا ال�� ُع ُ
أم��ا ال��ع ِ
المنِ ُير َلنَا
��ي��د ُة
وال��ه ْ
��ق َ
َ
َ
��د ُي ُ
َّ

ات َو ِو ْج َد ُ
ان
���وطِ��� ٌن َو ُم
وء ٌ
َو َم ْ
������ر َ
ُ
ِ
���إس�ل�ا ٌَم َو ُق ْر ُ
آن
َد ْر َب
َ
ال��ح�� َي��اة َف ْ

موجزا بقائل البيتين .
أ ـ ُع ْد إلى أحد المراجع واكتب تعري ًفا
ً
ب ـ من أي فنون الشعر العربي هذان البيتان ؟ وما الموضوعات التي عالجها هذا الفن؟
جـ ـ ما الفكرة التي يتحدث عنها الشاعر ؟
وضحها .ثم أعرب كلمة «درب» في نفس البيت .
د ـ في البيت الثاني صورة جميلة ِّ .

 4ـ من أهم الموضوعات الجديدة التي برزت في الشعر العربي منذ نهاية القرن الثالث عشر ( شعر
الحماسة الوطنية) فما الذي ساعد على ظهور هذا اللون من الشعر ؟ ومن أشهر الشعراء العرب
َ
الذين تطرقوا إليه ؟
 5ـ يقول أحمد شوقي :

ِ
ُ
َ
ال����ل����ه َل ْم
���������ول
�������ذا َر ُس
َه
ِ
َ
َش ِري َع ًة
َ�������ان
����م ك
َال����ع���� ْل ُ
أ ـ من أي أغراض الشعر هذه األبيات ؟

ِ
ُح��� ُق َ
ات
���وق
��ص
الم ْؤ ِمنَ ْ
ُي��نْ��ق ْ
ُ
ِ
ِ ِ
ات
���ائ���ه
���س
الم َت َف ِّق َه ْ
ُ
ل���ن َ

ب ـ ملاذا كان هذا الشعر جديد ًا ؟

جـ ـ هل هناك موضوعات أخرى تطرق لها غير هذا الشاعر في هذا الفن الجديد ؟ وضح ذلك .
 6ـ الشعر الوجداني من الموضوعات الجديدة القديمة في الشعر العربي ،فماذا ي ِ
قص ُد النقاد بهذا
َ
وم ْن ِم َن الشعراء المحدثين سلك هذا النهج واشتهر بـه ؟
االصطالح؟ َ
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 7ـ هل سار الشعراء المحدثون على نهج القصيدة القديمة؟ وأي مدرسة ِم ْن مدارس األدب
الحديث سارت على هذا النهج ؟
 8ـ كان الشعراء الرومانسيون أكثر من ع َّبروا عن مشاعرهم تجاه الحب في أدبنا الحديث .فكيف
كان تعبيرهم ؟
 9ـ تحدث ـ بإيجاز ـ عن الشعر التمثيلي ،مب ِّيـنًا أبرز أعالمـه وأهم إنتاجهم فيـه .

ـد «ديـوان مجـد اإلسالم» ألحمد محرم أهم المحاوالت إليجاد الملحمة في الشعر
 10ـ ُي َع ُّ
يعـد هذا االسم أقرب إلى طبيعة الديوان الفنية
العربـي .فما موضوعه؟ وكيف ر َّتبـه؟ ولماذا ُّ
من تسميته بـ « اإلليـاذة اإلسالميـة » ؟
 11ـ من تعرف من الشعراء العرب الذين شاركوا في هذا االتجاه ؟ وما أهم إنتاجهم فيه ؟
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جـ ــ االجتاهات الأدبية فـي ال�شعر العربي احلديث
ظهرت مع النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري بواكير النهضة الفنية في الشعر العربي
وتحددت
تنوعت اتجاهات الشعر
َّ
الحديث ،واستمرت متد ِّفق ًة خالل ما قطعناه من القرن الرابع عشر ،إذ َّ
مذاهبه  ،ويمكن َر ْصد عدة اتجاهات أو مدارس فنية أطلق عليها النقاد والدارسون تسميات خاصة
مثل :مدرسة اإلحياء ،ومدرسة الديوان ،والمدرسة الرومانسية (أو مدرسة أبو ُّلو وشعراء المهجر)  .ثم
دائرا حولها إلى اآلن .
وجدت بعد ذلك مدرسة الشعر الجديد والزال الصراع ً

وليس معنى هذا الترتيب أن هذه االتجاهات ال تتداخل زمن ًّيا بل هي متداخلة ومتصارعة في كثير
من األحيان ،فقد ظهرت مدرسة الديوان ومدرسة اإلحياء في َأ ْو ِج ازدهارها ،و َت َل ْت ُهما مدرسة «أبو ُّلو»
أيضا ،وما زال شعراء االتجاهات الثالثة حتى اليوم ينظمون شعرهم بعد أن ظهرت
وعاص َر ْت ُهما ً
َ
ِ
تجار َبها وتحاول أن تثبت وجو َدها.
المدرسة الحديثة تزاول
ونأتي إلى الحديث عن أهم هذه االتجاهات بإيجاز .
 1ــ مدر�سة الإحيــاء :
رأينا شعرنا العربي في النصف األول من القرن الثالث عشر الهجري ال يكاد يخرج عن اإلطار العثماني،
وحين نمضي في النصف الثاني من هذا القرن يأخذ هذا اإلطار في التغ ُّير والتح ُّطم من بعض جوانبه .

ُ
بواعث مختلفة ،ذكرناها بالتفصيل فيما سبق ،غير أن أهمها هو أن المطابع،
التطور
وقد ه َّيأت لهذا
ُّ
أخذت توالي نشر كتب التراث العربي القديم وخاصة التراث األدبي الذي يعود إلى القرون الخمسة
نماذج لم يألفوها إذ تخالف في جملتها
األولى لإلسالم وما قبلها من الجاهلية ،فا َّطلع األدباء على
َ
يصور حياة أصحابه
النماذج التي يعرفونها في عصرهم،
شعرا طبيع ًّيا ِّ
وأحسوا أن ذلك الشعر العربي كان ً
ُّ
تصويرا دقي ًقا ،فالشاعر مثل امرئ القيس في العصر الجاهلي ،أو جرير في العصر األموي ،أو المتنبي في
ً
ِ
ِ
يصورون بيئاتهم وشخصياتهم ،كما أن شعرهم يخلو من تلك األثقال
العصر العباسي وغيرهم شعراء ِّ
الحر عن عصره ونفسه .
البديعية التي تفسد المعنى في أغلب األمر ،وتقف حائ ً
ال بين الشاعر والتعبير ِّ
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يمورية،
ولذا فقد أخذت تظهر تباشير هذا التحول عند علي الليثي ،وعبد الله فكري  ،وعائشة ال َّت ُ
والمخمسات ،إ ّنما الذي تخ َّلص من هذا كله شاعر آخر هو
تماما من البديع َّيات
َّ
غير أنهم لم يتخلصوا ً
محمود سامي البارودي ،الذي ُي َع ُّد رائد حركة اإلحياء ،وقد أطلق النقاد هذا التعبير « حركة اإلحياء
أح َي ْوا
أو مدرسة اإلحياء» على البارودي وتالميذه ومن سار في اتجاههم حتى الوقت الحاضر؛ ألنهم ْ
القصيدة القديمة وأعادوها إلى ما كانت عليه فن ًّيا في عصرها الذهبي ،فهم بذلك قد بعثوها من جديد،
أيضا اصطالح ( مدرسة ال َب ْعث ).
ومن هنا أطلقوا عليها ً
لقد استطاع البارودي رائد مدرسة اإلحياء بل رائد الشعر الحديث أن ينقذ الشعر العربي من عثرة
األساليب الركيكة ومرحلة التدهور التي سبق الحديث عنها ،فر َّد إليه الحياة والروح ،حياة نفسه وروح
ألم به وبها
عصره وقومه في الفترة التي عاش فيها ،إذ جعله متن َّف ًسا حقيق ًّيا لعواطفه ومشاعر أمته ،وما َّ
من أحداث وخطوب .
ولقد ُألهم البارودي النهج الصحيح لبعث الشعر العربي وتجديده بما أحدث من هذا التشا ُبك
بين حاضره وماضية  ،إذ حافظ فيه على أوضاعه ومقوماته الموروثة محافظة َس َم ْت به عن االبتذال
واإلسفاف والصنعة البديعية ،وأضفت عليه الجزالة والرصانة حينًا ،والعذوبة والسالسة حينًا آخر .نراه
يصف إحدى معاركه الحربية في ِ
«الق ْرم» ضد الجيوش الروسية فإذا بنا نشعر بروح الشعر القديم  ،شعر
المتنبي في َس ْي ِف َّياتِ ِه أو شعر أبي فراس في حماسته :
ِ
اوح()1
َ
ـــــوى َو َت َقا َذ َف ْت
َل َع ْم ِري َل َق ْد َط
ــــال النَّ
وم َط ِ ُ
َم َهــــام ُه ُ
َ
الم ْل َتـــــ َقى َ
دو َن ُ
َو َتر َه ُب َها ِ
ارح()2
أص َب ْح ُت فِي ْأر ٍ
ُ
ـــــار بِ َها ال َق َطا
ض َي َح
الجنَّ
ــــان ْ
ــــو ِ ُ
وه َي َس َ
َو ْ
ْ
ُ
ال��دي ِ
ب ِ
ازح()3
��ي��د ُة أ ْق�� َط ِ
��ام��ي�� ِم ْلو َع َدا
��ع َ
ُســـ َل ْي ُك بِ َها َشـــ ْأ ًوا َق َضى َو ْه َو َر ِ ُ
��ار َّ َ
َ
ِ
الد َجى
يح بِ َها
��د ُاء فِي غ ََس ِق ُّ
األص َ
ْ
َتص ُ

ِ
ائح
ــو ُ
اح ال َّثـــكَا َلى ه َّي َجـــ ْت َها النَّ َ
ص َي َ

()4

( )1النوى  :البعد .تقاذفت  :تباعدت  .مهـامه  :صـحارى  .مطاوح  :مهالك .
( )2القطا  :طري يشبه احلامم ،يرضب به املثل يف االهتداء يقال عنه ُّ :
أدل من قطاة ،وحريته فيها كناية عن شدة خماوفها وأهنا ُم ِضلة مهلكة.
ريا مطل ًقا .
اجلنان  :مجع جان ،سوارح  :سائرة س ً
شأوا  :شوط ًا  .رازح  :من الرزوح وهو التعب .
( )3الدياميم  :الفلوات .سليك  :عداء جاهيل ً .
( )4األصداء :مجع صدى وهو ارتداد األصوات  .غسق  :ظالم  .الثكاىل  :النساء الفاقدات أوالدهن .
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��م ِ
َ��م��ا ِم ِج َبا ُل َها
��ور ال��غ َ
��س ُّ
����ر َّد ْت بِ َ
َت َ
ات مع ِ
ِ
َفأ ْنجـــــــادها لِ ْلك ِ
اق ُل
َاس
َُ
ــــــر َ َ
َ
َ
ِ
الم ْر ُء فِ َيها َخ ِليـــــ َل ُه
ـــسى َ
َم َهال ُك َينْ َ

ار الســ ُي ِ
ـــائح
ول ال َب َط
اج
ْ
ُ
َو َم َ
ــــت بِ َت ّي ِ ُّ
ِ
ِ ِ
ارح()2
وأغ َْو ُار َها ل ْل َعاســـالَت َم َس ِ ُ
()1

ال َم ْن ُينَافِ ُح
ـــو ِم ال ُعــــ َ
َوينْ ُد ُر َع ْن َس ْ

()3

وقد أعجب الشباب الناشىء في ذاك الوقت بشعر البارودي وبشعر القدماء الذين كان البارودي
محرم .
يحتذي نماذجهم ،وكان على رأس أولئك الشباب أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد َّ

لقد كان معظم أولئك الشباب مثقفين بثقافات أجنبية .فكان شوقي على ا ّتصال وثيق بالثقافة الفرنسية.
غير أن تأثير األدب العربي القديم كان له الغلبة على ف ِّن شوقي ،فقد عكف على النماذج العباسية الحية
الر ِضي وأبي فراس الحمداني وغيرهم .وكان إعجابه
عن أبي نواس والبحتري وأبي تمام والشريف َّ
شديدا بالبحتري والمتنبي خاصة ،فألهمه ذلك أسلو ًبا يقوم على االحتذاء للقوالب العباسية ،وال يجد
ً
حرجا في أن يعارض أصحابها ،بل يعلن ذلك إعالن ًا كما فعل البارودي  ،فتلك عالمة اإلجادة الفنية،
ً
وهي إجادة تقوم على إحياء النماذج القديمة وبعثها مع تعبير الشاعر عن نفسه وعصره .

وكان حافظ إبراهيم مثل البارودي ال ي ّتجه إلى األدب الغربي ،بل كان اتجاهه إلى األدب القديم،
ال مع روح عصره وأمته.
ومع ذلك لم يتأخر عن عصره وروحه  ،بل ربما كان أكثر تفا ُع ً
اضطر ْته ظروف قاسية أن يكون أقل ثقافة من زميليه ،ومع ذلك فال ُب َّد من أن ُن ِج َّل عصاميته إذ
وقد
َّ
شاعرا بطبعه ال بثقافته ،واستطاع أن َي ْثبت للمنافسة مع أحمد شوقي وغيره ،كما استطاع أن يلمس
كان
ً
مشاعر الجماهير خاصة الفقيرة منها بشعره ألنه يصور حالهم وآمالهم .
ولقد كان حافظ إبراهيم من األدباء الذين وقفوا بالمرصاد ألولئك الذين حاربوا اإلسالم في لغته،
فنظم قصيدته الشهيرة التي يقول فيها متحد ًثا بلسان اللغة العربية :
َع ُقم ُت َف َلم أج َ ِ
���ونيِ بِ ُع ْق ٍم فيِ
الش َب ِ
��و ِل ِع َداتِي
اب َو َل ْي َتنِي
َّ
��ز ْع ل�� َق ْ
ْ ْ
َر َم ْ
ْ
���د ُت َو َل��م��ا َل��م ِ
���اء َو َأ ْد ُت َبنَاتِي
��د لِ َع َر ِائسي
أج ْ
َو َل ْ
ِر َج����االً وأكْ��� َف ً
ْ
َّ

الس ُّمور  :رداء من الفراء شبه به قطع السحاب  .البطائح  :مجع بطحاء وهي املسيل الواسع للامء .
( )1تردت  :لبست َّ .
( )2األنجاد  :املرتفعات  .الكارسات  :الطيور اجلارحة  .األغوار  :املنخفضات  .العاسالت  :الذئاب .مسارح  :مالعب .
( )3سوم العال  :طلب العال  .ينافح  :يدافع .
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��ه و ِع َظ ِ
ِ
ات
َو َم��ا ِض�� ْق ُ
��ت َع�� ْن آي بِ َ
��ي��ق أس��م ٍ
��اء لِمخْ َتر َع ِ
و َت��نْ ِ
��س ِ
ات
َ
ُ َ
ْ َ
ــــد َفاتِي
اص َع ْن َص َ
َــو َ
ـاء ُلوا الغ َّ
َف َه ْل َس َ

ِ
و ِس��ع ُ ِ
الله َل ْف ًظا َوغَا َي ًة
��اب
��ت ك�� َت َ
َ ْ
��ف ٍ
أض ُيق اليوم َعن وص ِ
ف ِ
آلة
َف َك ْي َ
َْ َ ْ َ ْ
الــدر ك ِ
أ َنـا الـبـحر فِي أح َش ِ
َـام ٌن
ـائه
ْ
ُّ ُّ
َ ُْ

ومن الشعراء الذين ساروا على هذا النهج في بقية الوطن العربي الشاعر محمد بن عثيمين في
الرصافي في العراق ،وعمر أبو ريشة في سوريا ،وخليل مطران
المملكة العربية السعودية ،ومعروف ُّ
في لبنان ثم في مصر .

وأخيرا لقد حافظ شعراء مدرسة اإلحياء على صورة القصيدة العربية ولكنهم َي ّسروا أساليبهم حتي
ً
تفهمها العامة ،ولم يعودوا ُيغ ِْربون فيها كما كان ُيغ ِْر ُب أبو تمام وأبو العالء؛ ألنهم يريدون أن تفهم
َ
اهتماما من الناس ،وأذاعته الصحف تحقي ًقا
الطبقات الوسطى والدنيا ما يقولون ،لهذا لقي الشعراء
ً
لرغبة القراء ،واستطاعت بذلك حركة اإلحياء أن تبعث نهضة جديدة في الشعر العربي الحديث منها
االتجاهات الفنية األخرى التي َت َل ْت َها .
ويمكن تخليص السمات األساسية لمدرسة اإلحياء فيما يلي :
 1ـ محاكاة الشعر العربي القديم في أوج عزته ،والنهوض به في حالته المتر ِّدية التي كان عليها قبل
عصر النهضة.
 2ـ قوة األسلوب والعناية به عناية فائقة باالبتعاد عن األخطاء اللغوية أو الركاكة األسلوبية .
 3ـ استخدام القصيدة بمظهرها المعروف ،ذات الوزن والقافية الم ُّتحدين ،وكثير ًا ما ابتدؤوا قصائدهم
بالمقدمة الغزلية كعادة الشعراء القدامى ،كما أنهم لم يهتموا ـ غالب ًا ـ بوحدة الموضوع .
 4ـ تناول الموضوعات القديمة دون تغيير ُيذكر ،إالَّ ما تقتضيه طبيعة العصر وظروفه ،وربط الشعر
بالمجتمع عن طريق معالجته لمشكالته ،وتصويره آلالمه وآماله .
 2ــ مدر�ســـة الديوان :
ال نكاد نبدأ النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري حتى يظهر جيل جديد مثقف ثقافة عميقة
باآلداب األوروبية واإلنجليزية خاصة .وقد َه َد ْت ُه ثقافته إلى أن شعراء مدرسة اإلحياء ال يبسطون
شعرهم على حياتهم النفسية وحياة الكون من حولهم ،بل ينظمون في الموضوعات التقليدية من مدح
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اس َت ْثنَوا الشاعر خليل مطران فلم يقف
ووصف وغزل على النمط التقليدي للشعر العربي القديم ،وقد ْ
شعراء هذا الجيل له أو لشعره بالمرصاد (. )1

كان يختلف فهم هذا الجيل للشعر عن فهم شعراء مدرسة اإلحياء  ،فهو من جهة يريد أن يكون
تعبيرا عن النفس ال بمعناها الفردي الخاص بل بمعناها اإلنساني العام وما تضطرب به من خير
الشعر ً
وشر وألم َّ
تعبيرا عن الطبيعة وحقائقها وأسرارها المبثوثة
ولذة ،ومن جهة أخرى يريد أن يكون الشعر ً
ٍّ
فيها ،فليس الشعر أناشيد وطنية وال قومية ،وال هو تسجيل لحوادث األمة وما يجري فيها على أرقام
السنين ،وإنما هو قبل كل شيء تصوير لعواطف إنسانية تزدحم بها النفس الشاعرة وتندفع على لسان
يصور صلته بالناس والكون من حوله .
الشاعر لحنًا خالد ًا ِّ
ـو ِحيه و َي ْس َت ْل ِهمه وي َّتصل
ولم يكن تأ ُثر هذا الجيل باألدب اإلنجليزي تأ ُّثر تقليد ومحاكاة ،بل كان َي ْس َت ْ
بأصحابه اتصاالً
مستمرا عن طريق القراءة لشعرائه ،واالنتفاع بآراء النقاد اإلنجليز مثل « هازلت » .
ًّ

رواد هذا الجيل فهم عبد الرحمن ُشكري  ،وإبراهيم عبد القادر المازني  ،وع َّباس محمود
أما َّ
العقاد .وكان أول من نشر محاوالته هو عبد الرحمن شكري ،حين أخرج سنة 1327هـ ــ 1909م
أول دواوينه (ضوء الفجر)  ،وهو ي َّتبع فيه هذا االتجاه الجديد ،إذ تعالج قصائده معاني إنسانية عامة تنبع
من قلب صادق اإلحساس بمشاعره وبما توحي به الطبيعة من حوله ،فهو شعر ذاتي كامل الذاتية ،ليس
شعرا لمجتمع أو شعر مديح ،وإنما حديث َن ْفس ُت َت ْرجم عن دخائلها وأحاسيسها وآالمها وأحالمها،
ً
كما تترجم عن الكون وطالسمه وألغازه ،وما يحمل بين جوانحه من حقائق وأسرار .وهذه النزعة
الذاتية تقترن بتشاؤم حاد ،فالحياة تستغرقها اآلالم ،والبشرية تتقاذفها متاعب ِ
الع َدا َد لها وال حصر ،
ّ
والسواد .
وهو يصور ذلك في حزن عميق ،مغلف بالكآبة َّ
يقول شكري في ديوانه الخامس من قصيده له عنوانها « إلى الريح » :
ئ��ي��ر فِ ِ
كَما ي��روع َزئـير ال َفاتِ ِ
َي ِ
الض ِ
يك ُي ْف ِ
أي َز ٍ
ـز ُعـنِي
اري
ـك َّ
ي��ح ُّ
��ار ُ
َ َ ُ ُ
ُ
���اري���ح أي أنِ
َفه ْل ب ِل ِ
ٍ
الص ْح ِ
��ي��ن َح��� َّن َس ِام ُع ُه
والجار
ـب
يت بِ َف ْق ِد
َي ِ ُ ُّ
َ
َّ
َ ُ
ـق م ِ
ِ
َي ِ
يب ِ
غر ِ
ِم ْث َـل الغ َِر ِ
األه ِ
والدار
��ل
يب
ـش ًة
وح َ
َّ
ْ
ار ُ
يح َمالـك َب ْي َن الخَ ْل ِ ُ

متيز عنهم بتأثره الكبري باآلداب الغربية واملذهب الرومانيس الفرنيس خاصة ،ولكون القصيدة عنده ذات موضوع واحد ووحدة
( )1ألنه ّ
عضو ّية  .وهو ما يدعو إليه أصحاب مدرسة الديوان.
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وكان شعراء هذه المدرسة يستخدمون لغة بسيطة وتراكيب لغوية غير مع َّقدة  ،فليس عندهم ما ُي َس َّمى
صياغة شعرية وما يسمى غير شعرية ،بل ك ُُّل األلفاظ صالح ألن يكون مادة للشاعر ينشد منها ألحانه.
يسمى صياغة
وقد انطلق شكري في إثر هذه الدعوة ينظم شعره وتجربته الجديدة ،فليس هناك ما
َّ
شعرية ثابتةّ ،
وإن ما صنعه البارودي وأصحاب مدرسة اإلحياء من المحافظة على مادة الشعر القديم
ليس هو الخير  ،بل الخير أالَّ تستأثر بنا هذه المادة وما يرتبط بها من صيغ الشعر العربي المحفوظة،
وأن نتيح لشعرنا مادة أوسع هي مادة اللغة ك ّلها ،وإذا كان شكري لم َي ُق ْل ذلك صراحة فقد قاله زميله
يجدد في قوافيه ،ويستخدم الشعر المزدوج(،)1
العقاد ،فشكري مشغول بتجربته الفنية الجديدة ،فهو ِّ
الم ْر َسل » ،وفيه يتقيد
وحاول أن يستخدم نو ًعا
ً
جديدا من الشعر ُي َس َّمى عند الغربيين باسم « الشعر ُ
الشاعر بالوزن ولكنه ال يتقيد بالقوافي  ،فلكل بيت قافية خاصة .
وحين أخرج المازني ديوانه األول قدم له العقاد فصدر عن طريقتهم الجديدة ،ولم َي ْر َت ِ
ض الجديد

الذي كان ير ِّدده شوقي وحافظ من تصوير للحياة العامة ،وقال إنهما ال يمتازان بشيء عن القدماء،
وإنهما غير صادقين فيما يع ِّبران عنه .

سمـ َياه « :الديوان»
وقد هاجم المازني شعر حافظ مهاجمة شديدة ،ثم نشر العقاد والمازني مـ ًعا كتا ًبـا َّ
في نقد مدرسة اإلحياء .ويصور العقاد في هذا الكتاب رأيه ورأي مدرسته في الشعر ،فالشاعر ينبغي أن
يتغلغل في أعماق األشياء حتى يذيع بواطنها وأسرارها ،وهو لن يصل إلى ذلك إال إذا كانت له نفس
قوية اإلحساس بالكون ومشاهده .

وال يرتضى العقاد من شوقي عنايته بالتشبيه على طريقة القدماء ،فليست صناعة التشبيه من حيث هي
مهمة في الشعر ،إنما المهم توليد المعاني والصور الذهنية وما يالبسها من خواطر تتيقظ في النفس.
ال ً
نافذا حتى
وهو يشير بذلك إلى طريقة مدرسته في بسط األفكار وتحليلها ،والتأمل في األشياء تأم ً
نعلم أي شيء في النفس ال أي شيء في البصر أو في الشكل واللون ،وإذا كان البد من التشبيه فال بأس،
ولكن ال لينقل الشاعر الحس الخارجي ،وإنما لينقل الحس الداخلي وما يصحبه من عاطفة وشعور.
وهذه النظرات تعد شي ًئا ق ِّي ًما في تاريخ تطور الشعر الحديث؛ ألنها تصور مذه ًبا جديد ًا في عمل الشعر
ونقده ،وتوضح مدى الخالف بين االتجاهين الفنيين.
( )1هو احتاد القافية يف شطري البيت واختالفها من بيت إىل آخر .
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ال لهذا االتجاه ،نجد شعر العقاد يتخذ الطريق نفسه حين يقول :
وكما رأينا شكري ممث ً
ان الَ َنج�م الس�م ِ
ض فِ�ي الغَم ِ
ِ
األر ِ
اء َوالَ
ان َح ْي َ�ر ُ
َح ْي َ�ر ُ
�اء َت ْه ِدينِ�ي
ْ ُ َّ َ
َّ
�م ْ
َم َعال ُ
�ان الَ طِي�ب الر َق ِ
ِ ِ
�م ِ
�ان َي ْق َظ ُ
َي ْق َظ ُ
�دا
ار ُي ْل ِهينِ�ي
�اد ُي َ
ُ ُّ
الس َّ
�م ُر ُّ
نين�ي َوالَ َس َ
َص ُ
َص ُ
�ج ُ
َ�و ِار ُ
�اع ُت ْب ِلينِ�ي
ان ُت ْب ِكينِ�ي
ث
ْ
األو َج ُ
�ان الَ ْ
�ان غ َّ
غ َّ
واألش َ
َوالَ الك َ
ِش�عر دم ِ
اه�ا ج ْف�ن مح ُ�ز ِ
َع ِ
الش� ْع ِر ِم� ْن ِع َو ٍ
ون
ض
وع�ي َو َم�ا بِ ِّ
�ن ُّ
الد ُم�و ِع َن َف َ
َ ُ َ ْ
ٌْ ُُ
�ان المس ِ
ِ
الد ْني�ا لِم ْغ َتبِ ٍ
ِ
�اك ِ
أج َف َ
ين
�ط
الم َدام� ِع ْ
�وء َم�ا أ ْب َق�ت ُّ َ
َ َ
َع َل�ى َ
ُ
اس َ
َي ُ
ــــز ٍن فِ�ي م ْد ُف ِ
�ت َج َوانِ ُح ُه ْم
ــون
اح ْ
ـرح ُت بِ ُح ْ
الح ْز َن َف ْار َت َ
�م أ ْط َل ُقوا ُ
اس� َت ْ
ُه ْ
َّ َ
َو َما ْ

ونستطيع أن ُنج ِمل السم ِ
ات األساسي َة لمدرسة الديوان فيما يلي :
ْ
َّ َ

 1ـ اال ِّطالع على الشعر العربي القديم وال س َّيما العباسي دون محاكاته .
 2ـ االستفادة من األدب الغربي وبخاصة األدب اإلنجليزي .

الشعري في الموضوعات وفي الشكل والمضمون ،وذلك كدعوتهم إلى
 3ـ الدعوة إلى التجديد ِّ
الم ْر َسل ».
« الشعر ُ
الشعر الوجداني الذي َت ْطغَى فيه شخص ّية الشاعر وعواطفه  ،و َي ُب ُّث من خالله
الجنُوح إلى ِّ
4ـ ُ
أحزانه وآالمه  ،ويع ِّبر عن النفس بمعناها اإلنساني العام .
 5ـ االستعانة بمدرسة التحليل النَّـ ْف ِسي التي تقول بأن اإلبداع األدبي قدرة نفسية ،وتجربة شعورية
صادقـة  ،وليس قدرة بالغية .
 3ــ مدر�سة �أَبُو ُّلـــــو :
وال نكاد نبدأ في العقد السادس من القرن الرابع عشر الهجري حتى يكثر الشعراء ويظهر تأثير األدب
أس َم ْت نفسها « جماعة أبو ُّلو»  ،أسسها الشـاعر المصري أحمد زكي أبو شادي سنة
الغربي في جماعة ْ
1351هـ ـ 1932م  ،وكان من أشهر أعضائها إبراهيم ناجي  ،وعلى محمود طه ،وأصدرت في نفس
السمو بالشعر العربي .
السنة مجلة تحمل اسمها ،وكان هدفها
َّ
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وقد نشأت مدرسة « أبو ُّلو » والمعركة بين القديم والحديد حامية الوطيس ،القديم الذي تمثله
مدرسة اإلحياء ،والجديد الذي تمثله مدرسة الديوان ،فشملت هذين االتجاهين المتنازعين  ،فكما
تأثرت بالكالسيكية من اإلحياء ،تأثرت بالرومانسية من الديوان  ،ولذا انضوى تحت لوائها من هؤالء
وهؤالء .وظهر في شعرائها أنهم متأثرون في شعرهم بالمذهب الرومانسي  .وكان أمامهم أيض ًا نموذج
لشعر عربي آخر هو شعر شعراء المهجر في أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية  ،مثل إيل َّيا أبوماضي،
ِ
اسـ َتلهموا المذهب الرومانسـي الغربي في شـعرهم،
و َنسيب عريضة ،وميخائيل نعـيمة ،وهم شــعراء ْ
الشا ِّبي في تونس،
وقد تأ َّثر باتجاه هذه الجماعة مجموعة من شعراء العالم العربي مثل  :أبي القاسم َّ
والتيجاني بشير في السودان ،وحسن القرشي في دواوينه األولى في المملكة العربية السعودية ،وإلياس
أبي شبكة في لبنان ،وتميزت لغة هؤالء الشعراء بتصويرهم ألهم موضوعين من موضوعات شعرهم :
أيضا بموسيقية رقيقة .
الحب ،والطبيعة  ،بسهولتها وبساطتها ،كما امتازت ً
يقول إبراهيم ناجي :

ـب بِ َجـنْـبِى ك َّ
ـيح
��ر َ
َالذبِ ْ
ف ال َق ْل ُ
َر ْف َ
ِ
الج ِ
يـح
ـع
ـيب َّ
ـر ْ
والماضي َ
الد ْم ُ
َفـ ُي ِج ُ
َ
ِ
��م َن�� ْط ِ
��و الغ َِر ْام
��م ُع ْ
��د َن��ا ؟ َأو َل ْ
ل َ

ئد
أه���تِ ُ
��ب ا َّت ْ
َوأ َن����ا ْ
���ف َ :ي���ا َق�� ْل ُ
ِ
���م َن ُع ْد
���م ُع ْ
��د َن��ا ؟ َل�� ْي َ
��ت أ َّن���ا َل ْ
ل َ
و َف���رغْ���نَ���ا ِم����ن ح��نِ
ٍ
��ي��ن وأ َل ْم
ْ َ
َ َ
ِ
���را ٍغ كَال َع َد ْم
وا ْن�� َت َ
��ه�� ْي��نَ��ا ل��� َف َ

أ ْق����� َب َ
����ح ُي َغنِّي
�����ل
ال����ص���� ْب ُ
ُّ
���م فِ����ي ظِ ْلـ
َو
ال����ر َب����ا َت ْ
���ح��� ُل ُ
ُّ
�����ص ْأو َرا
�����ر ِق
َو
ُ
َّ
ال����ص���� َب����ا ُت ْ
����ور فِ����ي تِ ْلـ
َو َت َ
�����ه�����ا َدى ال����نُّ ُ

النَّ ِ
اع َس ْه

ور ِض���ي���نَ���ا بِ���س���ك ٍ
ُ���ون َو َسال َْم
ُ
ََ
ويقول أبو القاسم الشابي :

لِ���� ْل����ح����ي ِ
����اة
َ َ

ِ
ِ
���ون
ُ���ص
ـ���ـ���ل ال���غ ُ
ِ
������ور
ال������ز ُه
َق
ُّ
َ
ـ���ـ���ك

وأبرز ما دعا إليه أصحاب مدرسة «أبو ُّلو» ما يلي :
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ال���ف���ج���اج

ائس ْه
الم َ
َ
ال َيابِ َس ْه
الد ِام َس ْه
َّ

 1ـ الثورة على التقليد ،والدعوة إلى األصالة ( )1والفطرة الشعرية والعاطفة الصادقة .
سواء في اللفظ أو المعني أو الخيال .
 2ـ البساطة في التعبير
ٌ

 3ـ الرجوع إلى النفس والذات باالتجاه إلى الشعر الغنائي الوجداني .

 4ـ العناية بالوحدة العضوية للقصيدة ،وباالنسجام الموسيقي واإليقاعي فيها .
 5ـ التغني بالطبيعة الجمالية وبالريف الساحر .
ْجر :
المه َ
 4ــ مدر�سة �شــعراء َ
الشك في أن الشعر العربي في المهجر يمثل امتدا ًدا لالتجاه الرومانسي في الشعر الحديث ،وكان
أس ٌر عربية هاجرت من سوريا ولبنان خاصة إلى
يتبادل مع رومانس ِّيي الشرق التأثير والتأ ُّثر  .والمهجريون َ
شمال أمريكا وجنوبيها ( )2على هيئة أفواج متتالية منذ ال َعقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ،وكانت
الهجرة ألسباب عدة  :منها اقتصادية بسبب الفقر والرغبة في البحث عن الرزق في أراض جديدة ،ومنها
مصو ًرا ذلك :
سياسية بسبب ضغط األنظمة السياسية لتلك البالد على محكوميها .ويقول إيل ّيا أبو ماضي ِّ
ر ِك��ب��وا إ َل��ى ال��ع�� ْل��ي ِ
��ان الَ َت��ع ِ
ُ��ل َس ِف ِ
��اء ك َّ
ُل�� ْب��نَ ُ
��ذل َب��نِ َ
ين
��ي��ك إ َذا ُه ُم
َ َ
َ ُ
ْ
ِ
ُخ ِلـ ُقوا لِصــي ِد ال ُّلـؤ ُلـــؤ المكْــنُ ِ
َ
ــم
��ج
ون
��روك َم َ
�لا َل�� ًةَ ،لكنَّ ُ
��ه ُ
��م َي ْ
َ ْ
ـه ْ
َل ْ
َ
الد ِ
الَ َي�� ْق��نَ�� ُع َ
���ورا َح َّل ُقوا
ون
��ون ِم�� َن ال�� ُع َ
��م��ا َو َل ْ
�لا بِ ُّ
��د َت ُ
���س ً
��م ُن ُ
��ه ْ
َل َّ
ف َمحابِ ٌس ِم�� ْن طِ ِ
ون َو ْ
الس ُج َ
إن َت ُك ْن
ين
َذ َه�� ًب��اَ ،ف َك ْي َ
َوالنَّ ْس ُر الَ َي ْر َضى ُّ
ِ
ِ
والش ِ
���و لِ��� ْل��� َب ِ
اه ِ
ين
���از ِّي
َو
ــف َف ْو َق َها
َّ
زح ُ
ال���ج ُّ
َ
ــرات َت َ
األر ُض ل ْل َح َش َ
َو ْ
وكانت الثقافة الغربية التي أصبحت المنهل الذي يردونه هي المؤثر األول في شعرهم ،ورغم ذلك
فهم لم ُي ْه ِملوا تراثهم من الشعر القديم بل كانوا على اتصال دائم به ،وتأثر مستمر بِ ِق َي ِم ِه ولغته .فهذا إلياس

( )1األصالة  :ظهور شخصية الشاعر واضحة يف شعره .
إيليا أبو مايض ،ويف أمريكا اجلنوبية « بالعصبة األندلسية»
( )2متثَّل الوجود العريب يف أمريكا الشاملية « بالرابطة ال َق َل ِم َّية » التي من أبرز أدبائها ّ
التي من أبرز أدبائها الشاعر القروي رشيد سليم اخلوري .وكانت الثانية أكثر حمافظة عىل اللغة من األوىل.
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يتحسر على أبناء العرب المهاجرين الذين ال يحسنون لغة آبائهم العرب فيقول :
فرحات الشاعر المهجري َّ
َل���م َت ِ
��ص�� ْل��نَ��ا بِ�� َب��نِ��ي��نَ��ا ال ُّظ َر َفاء
ْ
ِ
ِ
ال َب َّبغَــاء
��ـ��ان
��س
َر َّد ُد ُوه
بِ��ل َ

َو َص��� َل��� ْت���نَ���ا بِ َ
���ذوي���نَ���ا ُل َغ ٌة
ِ
ْ
ـهم
يـحــا َبـ ْيـنَ ُ
��والً َفص ً
إن نـَ ُق ْـل َق ْ

وقد برزت عدة موضوعات تميز بها شعر المهجر عن غيره  ،وهي موضوعات م َّتصلة بحياتهم

مصورا حنينه إلى وطنه لبنان :
الجديدة مثل  :الحنين إلى الوطن ،يقول رشيد أ ُيوب
ً

��ل�� َّل ِ
َف ِ
��ه َه��اتِ َ
َفإ ِّن َي َقدْ َض َّي ْع ُت ِفي ُت ْربِ َها ال َقـ ْلـ َبـا
وع َها
��ي��ك
ال��ر َب��ا َو ُر ُب ُ
ُّ
اك ال َّن ِ
َل ُيـ ْن ِ
اك ال�� َّن ِ
ـشـنِـي َذ َ
��ذا َذ َ
��ب َ
ـع ُ
ـيـم إ َذا َه َّـبـا
��ي��م َفإ َّن ُه
ـس ُ
��س ُ
َو َي���ا َح َّ
وكان الصراع في سبيل العيش موضو ًعا نبغ فيه شعراء المهجر ،وفقد هاجروا إلى تلك البالد البعيدة
ال كي ينالوا أرزاقهم ،وكان
فقراء ُم ْد ِقعين  ،وكان عليهم أن
يتحملوا شظف الحياة ،وأن يكافحوا طوي ً
َّ
معرضا نفسه
الواحد منهم يحمل على ظهره لف ًة من الثياب يطوف بها على البيوت في الجبل والسهل،
ً
لكل ألوان الخطر  .يقول مسعود سماحة :
كَ��م َطوي ُت ِ
��و َق َظ ْه ِري َيكَا ُد َيـ ْق ِص ُم َظ ْه ِ
ـري
القـ َف َار َم ْش ًيا َو ِح ْم ِلـي
َف ْ
َْ
ْ
ٍ
اب غَ�� ْي��ر م َب ٍ
��ص ٍ
��ل َو َح ِّر
ال
��ر ْع ُ
���ر َف ْ
����و َ
��ت األ ْب َ
بِ��� َك�ل�اَلْ ،أو ُق ِّ
َ ُ
َ��م َق َ
ك ْ
��ت الغَاب ِ
��روق َش ْمسي َو َب ْد ِري
اج
ـات َوال َّل ْي ُل َد ٍ
��ج ُ
َو َو ِم ُ
َ
َ��م َو َل ْ
��ي��ض ال�� ُب ُ
ك ْ
ِ
ِ
���د ُت ص��خْ ��ر ًة و ِذر ِ
ـو َق َص ْد ِري
اعي
���و َّس ْ
َت ْح َت ر ْأسي َوخنْ َجـري َف ْ
َ
َ��م َت َ
َ َ َ
ك ْ
وكانت الطبيعة الجميلة في تلك البالد البعيدة عن األوطان موضو ًعا َشغَل شعراء المهجر به أنفسهم.
فهذه المناظر جديدة عليهم ،وإحساسهم بها جديد هو اآلخر .فهذا الشاعر محبوب الشرتوني في رحلة
بالقطار من مدينة أمريكية إلى أخرى يرى جمال الربيع في الروابي ،ولكنه يتذكر عمر أزهار الربيع
القصير فيقول :
إِ ِ
��و ُم ْش ِ
ف ِم�� ْن َح َيائ ْه
ال��ربِ��ي��ع َوأ ْب َهى
ـر ٌ
ي���ه َم��ا َأ ْل��� َط َ
���ر ُه َو ُه َ
َز ْه َ
���ف َّ
��اب ال�� َف�� َت��ى َأنِ
ــف َن ْف ِســي َعلىَ َق ِ
كَ��ثِ�� َي ِ
ـل ِ
يـل َب َقـــائـ ْه
���ي���ق َولِ ِك ْن
َل ْه َ
ٌ
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تأثرا بثقافة
اهتم به شعراء المهجرً ،
وكانت التأمالت الفكرية والوقفات أمام الحياة والناس موضو ًعا َّ
وتفكيرا في أحوالهم وظروفهم في تلك البالد البعيدة عن أوطانهم ،وقد شاعت في شعرهم
الغرب،
ً
تلك التأمالت حتى اشتهروا بها ،يقول إيل ّيا أبو ماضي :
��ت س ِ
��اك��ن�� ًا فِ��ي ال ُّت َر ِ
اب
��م��ا كُ��نْ ُ َ
أ ْي��نَ َ
ِ
ـص ِ
الرغ ِ
َاب
ال َع ْب َد
َ
المنَى أس َير َّ
ُ
��م فِ��ي ثِ َيابِي
��اس كُ�� ُّل ُ
َف����إ َذا ال��نَّ ُ
��ه ْ

�ر وح ِ
ِ
�دي
الح َي�ا ُة ف�ي ال َق ْف ِ ْ
َع َّل َم ْتن�ي َ
�ت فِ�ي َق َف ِ
الص ْل�ـ
َو َس�أ ْب َقى َم�ا ُد ْم ُ
�ص َّ
�ت أ ِّني فِ�ي ال َق ْف ِ
�ت َو ْح ِدي
أص َب ْح ُ
ِخ ْل ُ
�ر ْ

وربما كانت نغمة الشكوى هي موسيقا كل تلك المشاعر واألفكار التي عاشها الشاعر المهجري،
صدى ألوجاعه وآالمه  .يقول إلياس فرحات :
لذلك كانت نفثاتها ً
ِ
ي ِ
ـه َّلـ ٌة
اح
����و ِار ٍم َو ِر َم ِ
يد ُع ْ
اع ُ
���د َت َوأ ْد ُم��ع��ي ُمنْ َ
َ
��ب َب�� ْي�� َن َص َ
َوال�� َق�� ْل ُ
َـدا
اح
���ت َب َ
��ل�ا ِم ْص َب ِ
ـد غ َ
ـاء َفـ َق ْ
َوكَ����أ َّن���� ُه َب��� ْي ٌ
َو َّ
الـر َج ُ
الص ْد ُر َف َار َقـ ُه َّ
اخ ِلـي م َتـغ ِ
ـشـي األْسـى فِي د ِ
يم ِ
َب�� ْي�� َن ال�� ُع��ر ِ
ال
اح
وق ك َِم ْب َض ِع
َـلغـ ً
الج َّر ِ
َ
َ
ُ
َ
َْ
ُ
وقد برزت عند شعراء المهجر بعض الخصائص ومنها :

 1ـ الواقعية في التعبير عن الحياة ،والتجاوب مع الحضارة بش َّتى جوانبها .

التحرر وعدم التق ُّيد فيما يتعلق باللغة والصياغة ،وصاحب ذلك انطالق في الفكر .
2ـ
ُّ

كالموش َحات ،أو التجديد في أوزان الشعر ،ونظم ما
 3ـ النَّـ ْظم على األوزان الخفيفة والجديدة
َّ
ُع ِ
ـرف ( بالشعر المنثور) .
 4ـ كثرة نظم الشعر في موضوعات بعينها ،كالحنين إلى الوطن ،والشكوى من الغربة ،والشعر
الوطني ،والتأمل الفكري ،ووصف الطبيعة ومناجاتها .
 5ـ االهتمام بالرمز ( )1وهم في هذا متأثرون بالفلسفة الغربية ومذاهبها األدبية .

( )1الرمز  :اإلشارة باملحسوس إىل فكرة معينة يف ذهن األديب ،ألهداف كثرية منها إثارة الشعور ،وحتريك الذهن ،والتشويق إىل اهلدف
املنشود  ،والرغبة يف عدم اإلفصاح عن الفكرة .
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مناق�شــة :
 1ـ ماذا تعرف عن المدارس الحديثة في الشعر العربي ؟ ومن رواد هذه المدارس ؟ وهل كل مدرسة
مستقلة عن األخرى ؟ وضح ذلك .
 2ـ لماذا ُس ِّميت مدرسة اإلحياء بهذا االسم؟ وما االسم اآلخر الذي ُأطلق عليها ؟
 3ـ كيف أعاد البارودي إلى الشعر العربي أصالته وجزالته ؟
ال ؟
يكون لنفسه أسلو ًبا أصي ً
 4ـ كيف استطاع شوقي أن ِّ

 5ـ وازن بين حافظ  ،والبارودي في األسلوب الشعري وفي االتجاه .

تفرق
 6ـ ما المنهج الذي سلكه أصحاب مدرسة اإلحياء للحفاظ على صورة القصيدة العربية ؟ وكيف ِّ
بينهم ،وبين بعض الشعراءالعباسيين كأبي تمام ،وأبي العالء؟ وما سبب مسلكهم هذا ؟
 7ـ قال حافظ إبراهيم :
الشـ َب ِ
َر َم ْونِي بِ ُعـ ْق ٍم فِي َّ
ـاب
��م َأ ِج��دْ
َو َل���دْ ُت َو َل َّ
��م��ا َل ْ

َو َل ْيـتَـنِـي
لِ َع َر ِ
ائـسي

ـقم ُت َفـ َل َ
ــو ِل ِعـدَ اتِــي
َع ُ ْ
ـم أ ْجزَ ْع لِ َق ْ
ْ
ِر َج��ـ��ا ً
ال َو ْأك�� َف��ا ًء َو َأ ْد ُت َبنَــاتِــي

أ ـ ما الظروف التي دعت حافظ ًا لنظم هذه القصيدة ؟

ب ـ على لسان َم ْن ساق الشاعر حديثه ؟ وما المقصود بقوله « لعرائسي» ؟

ال على قدرة الفصحى على الوفاء بمتطلبات العصر .وضح ذلك .
قدم الشاعر في قصيدته دلي ً
جـ ـ َّ

د ـ شبه الشاعر اللغة العربية بالبحر  .ب ِّين هذا التشبيه .

هـ ـ ما معنى ( أ ْك َفاء) في البيت الثاني ؟ وما الفرق بين( أ ْك َفاء) و ( ِ
أك َّفاء) ؟ استعن بمعجمك.

 8ـ ماذا تعرف عن الشعر المرسل ؟

 9ـ ما النقد الذي وجهه العقاد لمدرسة اإلحياء وما موقف العقاد من التشبيه عند شوقي؟ ولم استثنى
خليل مطران من هذا النقد ؟
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وأي المذاهب الفنيـة تأثروا
 10ـ ماذا تعرف عن جماعة « أبو ُّلو » ؟ َم ْن أسسها ؟ ومن أشهر أعضائها؟ ّ
بها ؟ وما موقفهم من شعراء المهجر ؟
 11ـ َم ْن تأثر بجماعة « أبو ُّلو» من شعراء العالم العربي؟ وبِ َم تميزت لغة هؤالء ؟
 12ـ هل كان الشعر العربي في المهجر امتداد ًا لالتجاه الرومانسي في الشعر الحديث ؟ وضح ذلك .
 13ـ اذكر أسباب هجرة بعض الشعراء العرب إلى المهجر .

 14ـ بين أبرز الموضوعات التي تميز بها شعر المهجر .وما المؤثرات اللغوية التي أثرت في شعرهم ؟
 15ـ قال الشاعر :

أه���تِ ُ
��ب ا َّتئدْ
وأ َن����ا ْ
���ف َ :ي���ا َق�� ْل ُ
���م َن ُعدْ
��ي َ
لِ َ
��ت أ َّن���ا َل ْ
���م ُع��دْ َن��ا ؟ َل ْ

�ب بِ َجـ ْنـبِ�ي َك َّ
ي�ح
ــ�ر َف ال َقـ ْل ُ
الذبـ ِ ْ
ر ْف َ
الم ِ
ي�ح
اض�ي َ
فـ ُي ِج ُ
ي�ب الدَّ ْم ُ
�ع َو َ
الجـ ِر ْ

أ ـ ما معنى  :رفرف  ،اتئد ؟

ب ـ إلى أي المدارس األدبية ينتمي هذا الشعر ؟

جـ ـ ما أبرز ما دعا إليه أصحاب هذه المدرسة ؟
د ـ ما الغرض من االستفهام في البيت الثاني ؟
هـ ـ وضح الصورة البيانية في البيت األول .
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د  .مناذج من ال�شعر العربي احلديث
نــديـب ٭
1ــ َ�س َر ْ ِ ْ
منفـيا :
قال محمود سامي البارودي في ( سرنديب )
ًّ

ِ
��اب ال َعلاَ ِئق
���ز ْع ُ
َن َ
��ه��ا َع��نَّ��ي ث�� َي َ
���ت بِ َ
لِ�� َق ِ
ِ
الم َض ِاي ِق
��اء
ال��م��نَ��ا َي��ا وا ْق��ت َ
��ح��ا ِم َ
َ
���دي بِ��ال��خُ �� ُط ِ
��وب ال َّط َو ِار ِق
��م�� َن َح ِّ
و َث�� َّل ْ

ِ
ُـر َبـ ًة
 1ـ َك َفى بِ ُمـ َقامي فِي َس
ـــــر ْند َ
يب غ ْ
َ
 2ـ ومن رام َنـي َـل ِ
ـــــــز َف ْلـ َي ْصــ َطـبِ ْـر َع َلى
الع
ِّ
َ َ َْ َ ْ
ـإن َتـك ِ
 3ـ َف ْ
ـــربِـي
ُن األ َّي
ـــــام َر َّنـ ْقــــ َن َم ْ
ـش َ
ُ

��د َع�� ٌة َع��� ْن َط َر ِائقي
��و َل�� ْت��نِ��ي ُخ ْ
َوالَ َح َّ
رضي أص ِ
ـــدائي وي ِ
ِ
ــاد ِقي
ب أ ْع َ
َ
ُ
َو ُيغْـض ُ
���دو مم ِ
ِ
ِ
اذ ِق
��ر َح��ة ُب�� ْع��دي َع��� ْن َع ُ ِّ ُ َ
كَ�� َف ْ
��ي��د ُة ح ِ
ِ
ِم�� َن ال��ن ِ
اذ ِق
َّ��اس،
ُّ
وال��د ْن�� َي��ا َم��ك َ َ
ِ
الم َف ِ
ار ِق
����م َي ْ
����د ِر أ ِّن���ي ُد َّر ٌة ف��ي َ
َو َل ْ
��ت بِ�� َل��غ ِ
َف َّ
المنَاطِ ِق
���إن ال�� ُع َ
��س ْ
ْ��و َ
�لا َل�� ْي َ
وي���ر َض���ى بِ��م��ا ي��ر َض��ى بِ ِ
ُ���ل َم ِ
���ه ك ُّ
ائق
َ َ ْ
ََ ْ
���د ِ
���و ك ٌّ
ور ال َع َواتِ ِق
َ��ل فِ��ي ُخ ُ
َق َ
��ض��ى َو ُه َ

ـما غَـ َّي َـر ْتـنِـي ِم ْحــنَ ٌة َعــ ْن َخ ِلـي َقـــتِي
 4ـ َف َ

ِ ِ
ٍ
ــرنِي
 5ـ َو َلكـنَّــنـي َبــاق َعــــ َلى َما َي ُس ُّ
ِيـب مص ِ
ِ
ـــاد ٍق
 6ـ َف َح ْسر ُة ُب ْعـدي َع ْن َحبـ ٍ ُ َ
ـذي والنَّجــــا ُة غَنِ
 7ـ َفـتِ ْل َك بِه ِ
ـــيـــــمـ ٌة
َ
َ
َ
ِ
ـــــل ِه
ـه
ـها
َّ
الـــز ِاري َعـــ َل َّى بِ َج ْ
 8ـ َأال أ ُّي َ
 9ـ َتعـز ع ِن الع ْلـي ِ
ـــــــؤ ِم وا ْعـــ َت ِ
ـز ْل
ـاء بِال ُّل
ْ
َ َّ َ َ َ
ـــم َنـ ْف ُســ ُه
 10ـ َف َما َأنا ِم َّم ْن َت ْقـــــ َب ُـل َّ
الضـ ْي َ
ِ
ـــض بِما فِ
ـــد ُه
يــــه َم ْج ُ
الم ْـر ُء َل ْم َين َْه ْ َ
 11ـ إ َذا َ

٭ رسنديب  :هي جزيرة سيالن أو سريالنكا .
( )2رام  :ابتغى  .املنايا  :مجع منية وهي املوت  .املضايق  :الصعوبات والشدائد.
( )3رنّق  :كدّ ر َ .ث َّلم  :كرس  .اخلطوب  :مجع خطب وهو األمر العظيم.
( )6مماذق  :غري خملص  .كاذب ومنافق.
( )8الزاري  :الالئم والعائب .املفارق :مجع َم ْف ِرق وهو وسط الرأس الذي ُيفرق فيه الشعر.
( )9لغو  :اللغو الكالم الذي ال فائدة منه .املناطق  :مجع ِ
منطق وهو الكالم.
( )10الضيم  :الظلم  .مائق  :أمحق غبي.
(َ )11ك ّل  :عبء ،والعواتق  :مجع عاتق وهي اجلارية التي مل تتزوج  ،أو البكر.
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ٍ
الم ٍ
ــرئ ْ
َـر ْت
 12ـ َو ُّ
إن َتـنَـك َ
أي َحــ َيـاة ْ
ـاج ٍ
ـات ِ
الع ِّـز إالَّ لِم ِ
ـما َق َ
ـد
ـذ َف ُ
َ
 13ـ َف َ
��اس إ َّنـنِـي ُث ْر ُت َخالِـ ًعا
 14ـ َيـ ُقول ُأ َن ٌ
 15ـ َو َل ِكنَّـنِي َنا َد ْي ُت بِال َع ْد ِل َطالِـب ًا
ٍ
َـر ُت ُمنْـكَـر ًا
 16ـ َأم ْر ُت بِ َم ْعـروف َوأنك ْ

المـنَاطِ ِ
ـق
الح ُال َل ْم َي ْع ِق ْ
َل ُه َ
ـور َ
ـد ُسـ ُي َ
ُ���ل غ ِ
��ز ُم�� ُه ك َّ
َاس ِق
���م َج�� َّل��ى َع ْ
إذا َه َّ
ـات َلم َتـ ُكن ِمـن َخـلاَ ِ
ِ
ِ
ئـقـي
ْ
ْ
َوت ْل َك ص َف ٌ ْ
ِ
الحـ َق ِ
ائـق
واس َتـنْ َه ْض ُت ْ
أه َـل َ
ِر َضا اللـه ْ
���اب الخَ ِ
ِ
َوذلِ َ
الئق
ْ��م فِ��ي ِر َق
���ك ُح��ك ٌ

التعـريف بال�شــاعر :
ولد البارودي في مصر سنة 1255هـ 1839 /م في أسرة من أصل شركسي٭ ذات جاه وثروة ،وقد
فقد والده وهو في س ِّن السابعة ،فكفلته أمه وقامت على تربيته خير قيام ،حيث أحضرت له المعلمين
وتذوقه
كي يؤدبوه ويل ِّقنوه القرآن الكريم وشيئ ًا من الفقه والتاريخ والحساب ..وكانت قراءة الشعر
ُّ
هواية البارودي المح َّببة .
التحق البارودي بالمدرسة الحربية سنة 1267هـ 1850 /م ليتخرج فيها ضابط ًا على شاكلة أبيه،
ولكن ظروف الجيش المصري بعد عهد محمد على لم تكن تسمح له بأن يحقق له أمجا ًدا وبطوالت،
يعوضه عما قصر في تحقيقه .وقد اشترك البارودي
فأكب على شعر الحماسة العربي فوجد فيه ما ِّ
َّ
في حروب البلقان ،كما اشترك في مع قائده عرابي باشا ضد طبقة الضباط األتراك وضد االستعمار
اإلنجليزي الذي َّ
وزيرا للحربية ثم رئيس ًا للوزراء ،وقد قبض عليه
احتل مصر ،وكان البارودي قد أصبح ً
«س َر ْن ِديب» فقضى فيها سبعة عشر عام ًا حتى ُع ِفي عنه  ،فقضى في وطنه أربع
اإلنجليز و َن َف ْوه إلى جزيرة َ
سنوات ووافاه أجله سنة 1322هـ 1904 /م بعد أن شغل الناس ببطوالته وشعره .

وقد ه َّيأ الله للبارودي أحد علماء اللغة واألدب في عصره وهو الشــيخ حسين المرصفي صاحب
كتاب « الوسيلة األدبية » حيث كان موجه ًا له ،مشج ًعا لموهبته ،مراج ًعا لقصائده ،داالًّ له على عيون الشعر.

( )12سيور  :مجع سري  .املناطق  :مجع منطقة وهي ما ُيشدُّ يف اخلارصة .
هم  :عزم  .جليّ ّ :
وضح  .غاسق  :مظلم .
( )13ماجد  :من املجد وهو الرشفَّ ،
( )15أهل احلقائق  :يريد محاة البالد من أصحاب احلق يف وطنهم .
(٭ ) الرشاكسة  :شعب يسكن بني اجلبل األسود وجبال القوقاز ،ترك النرصانية واعتنق اإلسالم يف القرن احلادي عرش اهلجري .
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وطموحا واس ًعا،
وقد تعددت العوامل الموثرة في شعره ،حيث أورثه عنصره الشركسي حدة في المزاج
ً
ال إلى حياة الحرب والفروسية ،وهذا العنصر الوراثي يقابله عنصر عربي مكتسب من قراءاته في الشعر
ومي ً
وأخيرا اإلنجليزية ،غير أن أكبر تأثير كان للثقافة العربية .
القديم ،ثم قراءاته في اآلداب التركية والفارسية
ً
الـتـحـلـيــــــل :
يصف البارودي في هذه القصيدة شعوره في المنفى بتلك الجزيرة النائية (سرنديب)  ،وقد قضى
فيها سنوات بدأ يضعف بصره ويزحف عليه الهرم .ويستعيد في تلك األبيات ذكرياته في الوطن مصر،
متعز ًيا حينًا بأن مشاركته في تلك الحركة الوطنية إنما كانت
وكيف كــان دوره في حركة أحمد عرابيِّ ،
ِ
المناضل .
أبدا ذلك الفارس
للض ْي ِم و َت َط ُّل ًعا إلى المجد ،وهو ً
رفضا منه َّ
ً

وتالحظ أن في األبيات جملة من المعاني التي كانت تجيش في صدره ،وتكاد تدور حول شعوره
بالغربة التي قطعت بينه وبين أحبابه ِ
وخالَّنِه ،وباعدت بينه وبين وطنه الحبيب وبينه وبين أسرته ،إضافة
بث في قصيدته من ِ
إلى ما َّ
ال في شعره ،ومحاولة منه
الحكَم المؤثرة ،والفخر الذي ُي َع ُّد موضو ًعا أصي ً
ٍ
راض عن ذلك العمل
عزي عن تلك الغربة يقول  :إنه لم يقبل إال ما أماله عليه الواجب والشرف ،وإنه
لل َّت ِّ
أبي ال يخشى األحداث مهما عظمت ،وال يخنع وال يذل ،وإنه صامد ال تغير األحداث منه ،وال
ألنه رجل ُّ
يسمع لبعض من الموه وعابوه بالخروج على الخديوي ،فإن هؤالء ال يريدونه مداف ًعا عن حق بالده .
الز ِاري َن أو الالئمين بذلك الفخر الواضح في هذه القصيدة من أولها إلى آخرها.
وحمل على أولئك َّ

أبي شجاع ،مارس الحرب والقتال ،وتولى وزارة
والفخر موضوع أصيل في شعر البارودي؛ فهو فارس ٌّ
الحم َداني .
وحق له أن يفخر كغيره من الشعراء الفرسان عنترة وأبي فراس
الحربية َّ ،
ْ
وفخرة بجملة الخصائص والطباع التي يتحلى بها كل ف ًتى أبي وفارس قوي ،فخر بالصبر والقدرة
الصعاب ،ومواجهة الموت في شجاعة ،وعدم تغ ُّير طِ َباعه على كثرة ما يلقى من الشدائد
تحمل ِّ
على ُّ
وقوة وطأة األيام ،وباإلخالص ألصدقائه والوفاء لهم ،وإباء الضيم ،والبعد عن الرياء والم َلق ،فهما من
أخالق الضعفاء ،ويقول بما قال به المتنبي وغيره من الشعراء قبله  :إن المجد ال يأتي لقاعد متخاذل،
إنما يلقى المجد من يقتحم الشدائد والصعاب.
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ويختم أبياته بقوله  :إنه مع هذا كله إنما فعل ما أمر به خالقه الكريم ،مناد ًيا بالعدل ،طال ًبا رضا الله
بتحقيق ما أمر به من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الـنـقــــــــد :
لقد ع َّبر الشاعر عن أفكاره في قصيدته بأسلوبه المعروف في الشعر ،الذي ينهج فيه نهج قدامى
الشعراء ويحاول أن ي َّتخذ طريقهم في صياغة األلفاظ والمعاني ،بل إنه َليعمد إلى استخدام كثير من
ال عن ميله إلى علو نبرة األلفاظ ،بحيث يبدو فيها
األلفاظ الغريبة غير المستخدمة إال عند الخاصة ،فض ً
ذلك النشيد أو الروح الخطابية في طنينها.
وقد اكتسبت قصيدته بتلك األلفاظ الطنَّانة وخاصة في القافية التي يسبقها مد باأللف ،اكتسبت
موسيقا حماسية تناسب موضوعه ومعانيه.
ال :
ولنبدأ بمطلع القصيدة الذي
يذكـرنا بمطالع المتنبي في قولـه مث ً
ِّ
المنَــــا َيا ْ
ـك َد ًاء ْ
كَـ َفى بِ َ
أن َي ُك َّن َأمـانِـ َيـا
َو َح ْس
ـو َت َشـافِـ ًيا
ُ
الم ْ
ــــب َ
أن َت َـرى َ

فهو مطلع يدل على اإلباء والرفض ،وكأنه يرفض أن يفعل فيه المنفى والغربة شي ًئا ويأبى أن يأخذ
من عزيمته ،ويضعف من صموده  ،ويلين من عريكته .
ونتوقف عند قوله  « :نزعت بها عنِّي ثياب العالئق» فنرى أنه يريد أن يقول  :إنه قطع كل ما بينه وبين
تعبيرا  ،ثم جعل
الناس في وطنه ،فلجأ إلى هذه االستعارة واستخدام الفعل نزع لخلع الثياب وهو أقوى ً
العالئق ثيا ًبا ُتخْ َلع ،وهو تعبير فيه َق ْدر من القوة َم ْر ِج ُعها الضيق والضجر .

َّـر َن،
ونقف عند قوله  « :فإن تكن األيام ر َّنـ ْق َن َم ْش َـربي» فنالحظ غرابة اللفظ في « َر َّنـ ْقن» بمعنى عك ْ
واالستعارة التي وردت في موضعها للتعبير عما أراد من معنى ،وهي استعارة قديمة لهذا المعنى،
الماء صفو ًا ألنهم يردونه أول الناس ،واألذلة يردونه
فاألعزة َي ِر ُدون
أصلها من تعكير الماء في الورود،
َّ
َ
آخرا .
وقد تعكر من كثرة ورود الناس عليه ألنهم يردونه ً
ال إلى ضرب المثل ِّ
وبث الحكمة في ثنايا قولـه :
ونقف عند بيته السابع فنرى مي ً

« النجاة من الناس غنيمة» و « الدنيا مكيد ُة حاذق».
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ِ
ِ
ور
وص َو ُره الخيالية مثل  « :أني ُد َّر ُة في
ُ
المفــارق» و « ك ٌَّل في خدور العــواتق » و «لم َي ْعق ْد ُســ ُي َ
ِ
ِ
عزمه كل غاسـق» ،صور قوية معبرة عن معانيها ،وأغلبها صور تقليدية من التراث
المناطق» و«ج َّلى ُ
نثرا .والَ نقول إنها مأخوذة بتمامها من ذلك التراث ،بل إنها تعتمد عليه في تركيبها
البياني شعر ًا أو ً
وإيحاءاتها .

مناق�شة :
 1ـ ما الذي جعل البارودي ينكب على قراءة الشعر العربي وبخاصة شعر الحماسة؟ وما أثر ذلك في شعره ؟
 2ـ كان للشيخ حسين المرصفي تأثير كبير في شعر البارودي  ،وضح هذا القول .
 3ـ ما العوامل المؤثرة في شعر البارودي ؟

 4ـ ما التحول الذي أحدثه البارودي في الشعر العربي ؟ وعالم قام مذهبه الفني ؟

 5ـ ما األفكار التي تناولها البارودي في قصيدته « سرنديب » ؟ وما اللون العاطفي البارز فيها ؟

 6ـ « في سرنديب »  :ألتحديد منفاه فائدة ؟ أم هو من قبيل الزيادة التي يمكن االستغناء عنها ؟ وضح .
 7ـ «نزعت بها عني ثياب العالئق» .وضح هذه الصورة  ،وبين رأيك فيها .

 8ـ يقول شوقي  « :ومانيل المطالب بالتمني» أين تجد هذا المعنى في قصيدة البارودي ؟
حدده ،ثم ابحث عما ُّ
يدل على أن البارودي يطرق في شعره باب الحكمة.
ِّ

 9ـ يقول البارودي  :إنه صامد ال تغير األحداث منه .حدد األبيات الدالة على هذة الفكرة.
 10ـ ما التهمة التي ُر ِمي بها البارودي ؟ وبِ َم ر َّد على من اتهمه بها ؟

 11ـ نستطيع من خالل هذه األبيات أن نتعرف على مالمح شخصية الشاعر .ما أبرز تلك المالمح ؟
 12ـ ما األسلوب الذي عبر به البارودي عن معانيه ؟

مستمد من ال ُّتراث ،ولكنها ال تبدو متكلفة مستكرهة .بم تفسر
 13ـ الصور الخيالية عند البارودي أكثرها
ٌ
ذلك ؟ هات أمثلة توضح ما تقول.
ـشبِـ ُه البارودي أحد الشعراء العباسيين .فمن هو ؟ وبم أشبهه ؟
 14ـ ُي ْ
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 2ــ عمر املختار ٭

قال أحمد شوقي يرثي عمر المختار :
ِ ِ
َــــزوا ر َفـا َت َ ِ
ــو َاء
الر َم
ــــال ل َ
ـك في ِّ
 1ـ َرك ُ ُ
َـــــارا ِم ْن َد ٍم
او ْي َح ُه ْم َن َص ُبـــــوا َمن
 2ـ َي َ
ً
 3ـ ما َضـــر َلو جعــ ُلوا العلاَ َقـ َة فِــي غ ٍ
َـد
َ
َّ ْ َ َ
َ
ــدى و َض ِ
ِ
ـح َّيـ ٌة
الم َ َ
 4ـ ُج ْـر ٌح َيص ُ
يح َع َلى َ
ال
ــــر ُد بِال َف َ
الســ ْي ُ
الم َج َّ
ـف ُ
 5ـ َيا أ ُّي َهــــا َّ
ُـل مهـن ٍ
ِ
َّـد
ـح َارى ِغ ْم ُ
ـــد ك ِّ ُ َ
الص َ
 6ـ ت ْل َك َّ
اب ُأمـي ٍ
ِ
ـة
 7ـ َو ُق ُب
ــــور َم ْو َتى مــــ ْن َشـــ َب ِ َ َّ
ُ
ِ
ِ ِ
ـــــق ٌل
ـــم َم ْع
الج ْ
 8ـ َل ْوالَ َذ بِ َ
ــو َزاء من ُْه ُ
ــــم َال ُس ُهو َلـ ُه َو ِج َبـــــا َل ُه
 9ـ َفـ َت ُحوا َّ
الش َ
ُــها
ـــاو َل ُر ْكن َ
ــار َت ُه ْم َف َط َ
 10ـ َو َبن َْوا َح َض َ
الم ِ
 11ـ ُخ ِّي ْـر َت َف ْ
بـي َت َع َلى ال َّط َوى
اخ َت ْـر َت َ
إن ال ُب ُطو َلـ َة ْ
 12ـ َّ
ـما
أن َت ُم
َ
ـــوت َع َلى ال َّظ َ

ِ
��س�� َت��ن ِ
��اح َم َس َاء
��ض
ْ��ه ُ
ال����وادي َص�� َب َ
َ
َي ْ
��ي��ل ال��غ ِ
ي ِ
��وح��ي إلىَ ِج ِ
َ��د ال َبغ َْض َاء
ُ
ال��ش�� ُع ِ
������و َّد ًة َو َ
إخ َاء
��وب َم
ُّ
َب��ْي�نْ َ
َ
احل ْم َر َاء
����ر َّي���� َة
���س
���م ُ
َ
احل ِّ
ُ
َت��� َت��� َل َّ
الـزم ِ
ان َم َض َاء
السـ ُي َ
َّ َ
ْـسو ُّ
َيـك ُ
ـوف َعلىَ َ
���د ِّو َبال ََء
��س�� َن فيِ ال��� َع ُ
أ ْب��َل�ىَ َف ْ
��أح َ
لهِِ
أح َي َاء
��ر ُح��وا ْ
وك ُ
���م َي�� ْب َ
���م َل ْ
ُ���ه���و ْ
َد َخ��� ُل���وا َع�َل�ىَ أ ْب ِ
اجل ْو َز َاء
��راج َ
��ه��ا َ

��روا اخلَضرْ َ َاء
و َت َ
��م ُ
��اس�� َت�� ْع َ
��وغَّ�� ُل��وا َف ْ
���ق ال َف ْي َح َاء
دار
ال���س َ
�ل�ا ِم َو ِج��� َّل َ
َّ
َ
���م َت��� ْب ِ
���م َث َر َاء
���ن َج ً
���اه���ا أو َت��� ُل َّ
َل ْ
��س ال�� ُب�� ُط��و َل�� ُة ْ
��ب ا َمل َاء
أن َت�� ُع ِّ
َل�� ْي َ

٭ عمر املختار  :هو الزعيم الليبي الشهري الذي ظل حيارب اإليطـاليني يف إقليم برقـة بليبيـا حتى قبض اإليطاليـون عليه وأعدموه شـن ًقا
يف  3مجادي األوىل 1350هـ ـ 1931م ،فكان لعملهم هذا رنة أسى ،وثورة غضب يف كل األقطار اإلسالمية .
( )1ركز الرمح  :غرزه يف األرض .الرفات  :احلطام  .وهو هنا بقية اجلثة .
( )2املنار  :العلم أو هو اليشء البارز .
				
( )4املدى  :الغاية .
( )5الفال  :مجع فالة وهى الصحراء الواسعة .
( )8اجلوزاء  :برج يف وسط السامء  .معقل  :هارب يبحث عن ملجأ.
( )10دار السالم  :يعني بغداد  .جلق  :اسم من أسامء دمشق .
( )11الطوى  :اجلوع  .تلم  :جتمع .
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��ت َع�� َل�� ْي��ك أر ِ
��ل�ا َونِ َس َاء
اج
ً
��ج ْ
َض َّ
َ
الَ ي��م ِ
��ص ِ
��ل��ك َ
��اب َع َز َاء
���ع ا ُمل َ
ُ��ون َم َ
َ ْ
���د ال��خَ �� ْي ِ
َي�� ْب��ك َ
��ل َوال َف ْل َح َاء
ُ��ون َز ْي َ

ـد األس ِ
 13ـ أ ْف ِ
ـد َها
ـود و َل ْح ُ
ـريقـ َيا َم ْه ُ
ُ
اختِـال ِ
ِ
َف ِد َي ِ
ـم َ
ـون َع َلى ْ
ـار ِه ْم
الم ْسل ُ
 14ـ َو ُ
 15ـ والج ِ
ـاهـلـ َّيـ ُة ِم ْن َو َر ِاء ُقـ ُب ِ
ور ِه ْم
َ َ

الـتـعـريـف بال�شــــاعر :
أتم تعليمه
ولد أحمد شوقي في القاهرة سنة 1286هـ 1869 /م ،ونشأ في أسرة غنية ُم ْت َرفة ،ولما َّ
الثانوي ألحقه أبوه بمدرسة الحقوق ليدرس القانون ،وكان قد ألحق بها قسم للترجمة فانخرط فيه،
وحين تخرج في هذا القسم ُع َّين موظ ًفا بالقصــر الخديوي ،ثم ُأرسل في بعثة إلى فرنسا لدراسة القانون،
وته ّيأت له الفرصة ليذرع فرنسا طوالً
منغمسا في الثقـافات المختلفة األدبيـة
وعرضا  ،ويسافر إلى لندن
ً
ً
والمسـرحية .
كبيرا في قصر الخديوي ،حيث أمضى عشرين عام ًا في هذه الوظيفة،
وحين عاد شوقي إلى مصر موظ ًفا ً
وبذا أصبح شاعر القصر وشاعر األحداث السياسية والمناسبات الوطنية .وحين أعلنت الحرب العالمية
األولى ُن ِفي شوقي إلى أسبانيا مدة أربع سنوات ،ألنه وقف ضد اإلنجليز ،فكانت فرصة ألن َي ْس َت ْلهم أمجاد
تحرر من وظيفته وخلص لفنه وألمته ثم للوطن العربي الكبير .
المسلمين األندلسية .وحين رجع َّ

واستمر يعزف أحلى النغمات حتى ل َّبى نداء
وقد احتل شوقي مكانة مرموقة بين شعراء العالم العربي،
َّ
ربه سنة 1351هـ 1932 /م .

حذق شوقي الفرنسية وتأثر بها ،وتل َّقن التركية في بيته ولك َّن أثرها في شعره لم يكن واضح ًا ،إال أن أثر
العربية كان له األثر األكبر من خالل كتاب الشيخ حسين المرصفي « الوسيلة األدبية» ،ومن خالل االطالع
على دواوين الشعر العباسي وتم ُّثلها واحتذاء قوالبها .وكان الشعر الديني  ،والوطني ،والتاريخي ،وشعر
المناسبات أهم أغراضه الشعرية :حيث ترك فيها ديوانه الكبير «الشـوقيات» وأرجوزة « دول العرب
وعظماء اإلسالم» عن تاريخ العرب إلى أيام الفاطميين ،وله مسرحيات سبق ذكرها ،كما أ َّلف في النثر
بعض القصص بعنوان «ورقة اآلسي» ومسرحية بعنوان «أميرة األندلس» .
( )15زيد اخليل  :أحد فرسان اجلاهلية املشهورين وأحد شعرائها املمتازين وقد أسلم وأسامه الرسول ﷺ زيد اخلري ،والفلحاء لقب لعنرتة بن شداد .
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الـتـحـلـيـــــــــل :
يتحدى الشاعر اإليطاليين حين يقول  :إن ُر َفات عمر المختار الذي ُدفِن في صحراء وطنه ما هو إال
َّ
ونهارا .فإن
ال
لواء الثورة ِض َّدهم مرفو ًعا شامخً ا يستنهض الهمم كي تستمر في مقاومة االستعمار لي ً
ً
َشنْقهم لعمر المختار إشعال لنيران البغضاء والكراهية في قلوب المسلمين جمي ًعا ضد االستعمار،
الم ْص َلت على رقاب المستعمرين  ،وهو سيف أقوام
ِّ
ويمجد الشاعر الزعيم الشهيد  ،فقد كان السيف ُ
لهم المجد القديم والحضارة الزاهرة ،ولهم الفتوحات المنتصرة في الشرق والغرب على السواء،
وتلك حواضرهم في بغداد ودمشق وغيرهما تشهد على ذلك .

ُّ
ضر الشعوب لو عاشت
يستغل
ويتساءل  :لماذا
ٌ
شعب شع ًبا آخر ؟ ولماذا تستعمر أم ٌة أم ًة أخرى ؟ ما ّ
ص خيرات األمم المغلوبة .
جمي ًعا في سالم ومحبة وإخاء ! ولكنه منطق االستعمار الذي يريد أن َي ْم َت َّ
محد ًثا البطل الشهيد  :إنك اخترت المجد والكرامة والحرية ألمتك ولم ترغب لنفسك
ثم يقول الشاعر ِّ
الراحة والدعة والثراء؛ ألن البطل الحقيقي هو الذي يستشهد في سبيل الله دون أن يخضع إلغراءات
الحيـاة الناعمـة ،والثراء والجـاه ،وهو ما يعرضه المستعمر على الزعماء كي يتوقفوا عن مقاومته .

إن عمر المختار بطل األفارقة وبطل المسلمين جميع ًا ،فكلهم يبكي فيه البطولة والشجاعة واإليثار،
واحدا يشبه أبطال المسلمين األوائل .
ألنهم يبكون
ً
الـنـقــــــــــــــد :
نالحظ أن الشاعر في رثائه للبطل الشهيد يعتمد على عنصرين  :تصوير كفاح الشهيد ضد االستعمار
وأن مقتله دافع الستمرار المقاومة ،فلن ُتغْمد سيوف الصحراء في أغمادها ،وستبقى راية عمر المختار
دائما ،وأن شهادة مثل شهادته مطلب لكل األبطال األفارقة والمسلمين  .أما العنصر اآلخر
مرفوعة ً
فيقوم على المقارنة بين بطولة المسلمين األوائل وما َبنَ ْوه من مجد وحضارة ،وبين حاضر المسلمين
اليوم وما يبذلونه في مقاومة االستعمار كي يسترجعوا مجدهم القديم ،وحضارتهم الغابرة .
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يحسه أمام شهادة هذا البطل وعما أصاب
وقد نجح الشاعر في رسم الصور المتالحقة المع َّبرة عما ُّ
المسلمين من ألم وأسى ُ ،فرفات الشهيد علم الثورة ضد االستعمار ،والجروح تنادي بالحرية التي
ضريبتها الشهادة وبذل الدماء ،وصحارى العرب جمي ًعا هي أغماد سيوفهم التي ُت ْم َتشق في كل لحظة؛
ألن المقاومة تنبع من كل مكان  ،وإن البطولة هي البذل والعطاء وليس اآلخذ واألثرة .

والشك في أن شوقي استطاع أن َي َم َّس أحاسيس ِّ
كل عربي وكل مسلم ،حين ا ّتخذ استشهاد عمر
رمزا لعودة اليقظة العربية واإلسالمية في العصر الحديث .وعاطفة
المختار على أيدي المستعمرين ً
الشاعر مزيج من اإلعجاب بذلك البطل الشهيد ،والفخر بأمجاد األمة اإلسالمية السابقة ،والحب
لهذه األمة التي تريد التخلص من قيود االستعمار  ،والكره لذلك المستعمر الذي يريد استالب
خيرات البالد .وهي عاطفة صادقة في كل أحوالها ،تتسم بالعمق والحرارة؛ ألن الشاعر ُعرف بحبه
وإخالصه ألمته .

مناق�شــة :
 1ـ نزع أحمد شوقي في شعره عن مصادر متعددة التقت آثارها وامتزجت فكونت ثقافته .ما أهم تلك
المصادر؟ ( أجب من خالل حياة الشاعر ) .
 2ـ ما أبرز الموضوعات الشعرية التي تناولها أحمد شوقي ؟

 3ـ كان لشوقي فضل السبق في تأسيس أحد أنواع الشعر في األدب العربي  .فما هو ؟ وما أبرز جهوده فيه ؟
 4ـ بم صور الشاعر عمر المختار في البيتين األول والثاني ؟

 5ـ في البيت الثالث استفهام .حدد أداته ،وبين الغرض منه .

 6ـ اعتمد شوقي في رثائه لعمر المختتار على عنصرين  ،فما هما ؟

 7ـ لم وصف شوقي في البيت الرابع الحرية بـ ( الحمراء) ؟ وما سر الجمال في تعبيره بالفعل ( تتلمس) ؟
 8ـ ماذا يقصد الشاعر بـ ( الجوزاء) ؟ وبم توحي هذه الكلمة ؟
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 9ـ يشير الشاعر إلى أن المسلمين فتحوا األندلس وعمروها بالحضارة حتى نافست مثيالتها بالمشرق.
فأين تجد ذلك في القصيدة ؟
 10ـ وضح جمال الصورة في البيت السادس ،مبينًا رأيك فيه .

 11ـ اشرح البيتين الحادي عشر والثاني عشر بأسلوب يوضح المعنى في األول  .ويج ِّلي الصورة في
الثـاني .
 12ـ عمر المختار فخر للمسلمين واألفارقة  .كيف يكون ذلك ؟

 13ـ تحدث عن عاطفة الشاعر في هذه األبيات ،ومدى عمقها وحرارتها .
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 3ــ عُ ْ
ـر�س املجـــد
قال عمر أبو ريشة بمناسبة جالء الفرنسيين عن سوريا :
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ذيول  :جميع ذيل وهو ما ُيجر من الثوب.

( )1التيه  :الكبر .مغانينا  :المغاني األماكن الطيبة النزهة.
( )2الحفنة  :ملء الكف.
الحقبة  :المدة التي ال وقت لها .األرب  :الحاجة والغاية 			.
( )3درج  :مشى.
( )5عارضيه  :جانبي وجهه .
( )6األكمام  :األوراق الخضراء التي تغلف براعم الزهر .
شم  .عبق  :رائحته الطيبة .
( )7انتشى َّ :
أبي ملك .أرحب  :أوسع .
( )9أصيد ٌّ :
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الـتـعـريـف بال�شــــاعر :
ولد عمر أبو ريشة في « َمنْبج» إحدى مدن سوريا سنة 1328هـ 1910/م  .من أسرة كان لها في
عهد العثمانيين شأن  .انتقل عمر إلى حلب فتعلم في مدارسها ،ثم أكمل دراسته الثانوية في الجامعة
األمريكية في بيروت ،وأرسله والده إلى إنجلترا ليدرس صناعة النسيج ،ولكن الشعر كان أغلب في
نفسه من هذه الدراسة .
وبعد عودة أبو ريشة إلى حلب اشترك في الحركة الوطنية في سوريا أيام االحتالل الفرنسي ،كما
ثار على بعض األوضاع السياسية في وطنه بعد االستقالل ،وآمن بوحدة الوطن العربي  .وقد تو َّلى
سفيرا في عدة دول مثل  :أسبانيا والبرازيل والهند ،وأفادت
عدة مناصب سياسية في بالده وخارجها
ً
شاعريته من رحالته الكثيرة .
وقد قضى أبو ريشة بقية حياتة في المملكة العربية السعودية إلى أن توفي ـ رحمه الله ـ في الرياض
سنة 1410هـ1990 /م .
نظم أبو ريشة الشعر في س ٍّن م َبكِّرة ،وعكف على دراسة األدب ،وكان معج ًبا بشعر البحتري وأبي
تمام وشوقي وغيرهم من شعراء العربية ذوي المواهب األصيلة المتمسكين بنمط القصيدة القديمة.
وحين سافر إلى إنجلترا ُشغف بقراءة الشعر الغربي وبخاصة شعر شكسبير وشيل وغيرهما .وتتميز
القصيدة في شعر أبو ريشة بأنها بناء متكامل ،كما تتميز بالصور الرمزية الموحية  ،وكان شعر الحماسة
والوطنية وشعر الدعوة اإلسالمية أبرز موضوعات شعره.
وأخيرا فإن عمر أبو ريشة ُي َع ُّد آخر الشعرء العمالقة الذين خدموا بشعرهم قضايا أمتهم ،وكان غزير
ً
اإلنتاج  ،حيث خ َّلف تسعة دواوين أحدها باإلنجليزية ،وملحمة بعنوان « المالحم البطولية في التاريخ
اإلسالمي » في اثني عشر ألف بيت  ،وتسع مسرحيات منها  « :اإلمام علي » « ،ذي قار » « ،الطوفان» .
الـتـحـلـيـــــــــل :
ذاكرا معركة « ميسلون» التي اس ُت ْش ِهد فيها
أنشد عمر أبو ريشة هذه القصيدة في ذكرى جالء الفرنسيين ً
البطل العربي السوري يوسف العظمة دفا ًعا عن وطنه رغم تفوق األعداء الفرنسيين في العدة والعدد .
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ويسمى الشاعر قصيدته «عرس المجد» وكأن العروس هي المجد ُز َّفت إلى سـوريا في يوم الجـالء
يوم « ميسلون» الخالد ،يوم الفداء الذي يحمل معنى اإلباء والحرية ورفض الذل واالستعباد .ويرى
الشاعر أن المجد عروس تختال وتسحب ذيلها عج ًبا في مغاني بلده ،وأنه لن تبقى قبضة من ترابه لم
تتعطر بدماء الشهداء ،بعد أن أقام به جند البغي والعدوان ُم َّدة من الزمان دون أن يحقق غايته؛ ألن قوة
عدته وعتاده ،فالحق سبيقى مهما واجه من
الحق ص َّيرت الباطل إلى الذل والهوان ،بعد أن كان قو ًّيا في َّ
كيد األعداء وذل االستعمار.
يصور الشاعر أمجاد اإلسالم واألمة العربية منذ عصر النبوة ومواكب العز في لقطات متتابعة
ثم ِّ
واستمر يرسل ضياءه المتمثـل في
فيقول  :إن اإلسالم قد تفتحت أنواره على العالم من هذه األرض،
َّ
تعاليمه السمحة ،فاستبشرت به الدنيا مستفيدة من َه ْد ِيه ،ومفتخرة بالمروءات التي عرفتها في النبي
الكريم ـ ﷺ ـ الذي انطلق من صحراء العرب ينشر نور اإلسالم في آفاق األرض الواسعة بالفتوحات
وم ْلغية ظالم الذل وصروح البغي .
مرسخة قيم العدل واإليمان ُ ،
التي بلغت أقاصي الدنياِّ ،
أحالما ذهبت أدراج الرياح،
وأخير ًا يقول  :إن آمال االستعمار في االستيالء على سوريا قد أصبحت
ً
دون أن تتأثر مساعي السوريين الشريفة ومطالبهم النبيلة في تحرير أرضهم باالستعانة على طرد األجنبي
بأجنبي آخر .
الـنـقــــــــــد :
ّ
إن عمر أبو ريشة ال يلجأ في شعره ـ وفي هذه القصيدة بالذات ـ إلى األسلوب التقريري وال إلى
اللفظ المباشر الحقيقي ،بل يعمد إلى اإليحاء عن طريق التخييل أو الرمز  ،أو اللفظ المجازي.
عروسا
موحى بها  ،إذ يخيل المجد
وإذا ما وقفنا أمام البيت األول وجدنا تلك الصورة التي أرادها ً
ً
تختال وتسحب ذيلها عج ًبا في أماكن بلده الجميلة ،وكأنها قد لبست الشهب ذيوالً ،وال ُيتصور كيف
ال لعرس  ،لكنه يقصد اإليحاء بأن المجد الرفيع قد تسامى إلى السماء فكانت له
تكون الشهب ذي ً
الشهب ذيوالً .ويمضي في استخدام مثل تلك األلفاظ كقوله في البيت الثاني « :لم ُت َع َّط ْر بِ ِد َما ُح ٍّر أبي»،
فقد جعل دماء الشهداء الزكية دماء معطرة تعطر الرمال التي سالت عليها ،وهو يريد أن يوحي بجمال
خص
الشهادة في سبيل اللـه دون القتل أو الموت ،في معناهما الك َِريه إلى النفس .وفي البيت الرابع َّ

58

وحشا
جرد من الليالي ذلك الوصف وشخَّ صه
ً
ِك ْبر الليالي باالرتماء ذلي ً
ال ضعيف المخلب  ،وكأنه َّ
ضار ًيا عاد ضعي ًفا متهالكًا ،وفي البيت التالى عبر عن هوان الحق في عهد االستعمار بقوله  :إنه ُلطِم
خديه وفي ذلك تشخيص لمعنى الهوان؛ ألن الذي ُي ْلطم على خديه ُم َهان ضرورة .
جانبا َّ
الز ْهر فأكمام الزهر ُب ْر ُع ُمه
وعندما أراد أن يعبر عن أمجاد اإلسالم في البيت السادس استعان بلغة َّ
تصور كيف ُي ْدمى حافر
األخضر إيحاء بأن الهدى تف َّتحت أنواره على الدنيا  .وفي البيت العاشر ال ُي َّ
وإيهاما كالصورة التي افتتح بها قصيدته ،وهو إيحاء بالمعنى،
الم ْهر جبين الكوكب بالسير فوقه إال إيحاء
ً
ُ
ويقصد به ما بلغه النبي ـ ﷺ ـ بغزواته من تخليد لإلسالم وتثبيت للرسالة ورفع لشأنها .وهكذا يمضى
الشاعر بأسلوبه الذي امتاز به عن غيره من الشعراء.
وإذا نظرنا إلى األلفاظ وجدناها في غاية القوة والجزالة ،لتوحي بقوة الحق الذي انتصر على قوى
البغي والعدوان ،ونراه أحيا ًنا يتالعب باأللفاظ تالعب بعض الشعراء في عصور البديع كما في قوله :
« َغ ْي َهب الذل وذل الغيهب».
تمـاما ،كقـوله :
ويخون الشاعر ـ أحيا ًنا ـ اختيار اللفظ المناسب فيعبر بآخـر غيره ال يدل على المعنى
ً
«لطمت عارضية قبضة المغتصب» فاللطم ال يكون بالقبضة وإنما بالكف ،ولما كان لفظ الكف ال يناسب
تعبيرا فلجأ إليه .وكذلك استخدامه كلمة
وزن البيت استعاض عنه بالقبضة ،وربما أن لفظ القبضة أقوى ً
«المنْ َس ِكب» في البيت السابع وص ًفا للعبق؛ ألن العبق الرائحة ،والرائحة ال تنسكب؛ ألنها تنتشر مع
ُ
الهواء وال تنسكب كالسائل ،إال إذا أراد بالعبق العطر السائل ،وفي البيت الثاني عشر تعبير غير موفق،
الم َع َّفرة بالتراب ترتوي منه ،ولو قال ( :تكتحل) ربما
ألنه شبه الهدى اإلسالمي بالنور وجعل العيون ُ
وكثيرا ما يلجأ
كان أنسب للسياق والمعنى ،ولعله بادل في اإليحاء فأحال إلى الذوق ما ُي ْدرك بالبصر،
ً
«تراسل الحواس» (. )1
الرمزيون إلى هذا األسلوب وهو ما يسمى في النقد الحديث بـ
ُ
وإ ًذا فالشاعر عمر أبو ريشـة في هذه القصيدة وإن نهج في بنـائها نهج القدماء إال أنه خرج ـ كما
يقولون ـ عن عمود الشعر القديم ( )2بهذه الصورة والتعبيرات الجديدة والميل إلى الرمز واإليحاء أكثر
من السرد والتقرير .
سمى ً
أيضا « تبادل احلواس» وهو مصطلح يعني قيام األعضاء بعضها بوظيفة بعض ،فالعني تسمع وتلمس ،واألذن ترى وتشم  ...وهكذا .
( )1و ُي َّ
( )2عمود الشعر  :طريقته املوروثة عن العرب يف وزنه وقافيته وأسلوبه .
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مناق�شة :
 1ـ تأثر عمر أبو ريشة بمجموعة من شعراء األدب الغربي واألدب العربي .فمن أشهر أولئك الشعراء ؟
عموما في شعر أبو ريشة ؟
 2ـ ما أبرز ما تتميز به القصيدة
ً
 3ـ تنوعت الموضوعات الشعرية عند أبو ريشة  .فما أبرز تلك الموضوعات ؟
ولم سماها بهذا االسم ؟
 4ـ ما المناسبة التي دعت أبو ريشة إلى نظم قصيدته «عرس المجد» ؟ َ
 5ـ جعل الشاعر قصيدته في إطار صورة خيالية ُم َو َّسعة  .ماهي ؟ وما رأيك فيها ؟
 6ـ كيف عبر الشاعر عن جمال الشهادة في البيت الثاني ؟
 7ـ وضح الصورة الشعرية في البيتين الثالث والرابع .
 8ـ ُأ ِخذ على الشاعر بعض المآخذ في البيتين الخامس والسابع ،ماهي ؟ وما رأيك فيها ؟
مخرجا فيها ؟ وضح
 9ـ «يرتوي كل جفن بالثرى» .ما التعبير األنسب في هذه الجملة ؟ وهل تجد للشـاعر
ً
.
 10ـ أين يتج َّلى الربط بين الماضي والحاضر في هذا النص ؟
 11ـ أي األسلوبين استخدم الشاعر  :آلتقريري المباشر أم الرمزي اإليحائي ؟ وضح ذلك  ،واذكر من
النص ما يؤيده .
 12ـ يذكر بعض النقاد أن عمر أبو ريشة خرج في هذا النص عن عمود الشعر القديم  .فما األسباب التي
قدموها لتدعيم رأيهم ؟
َّ
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ثانيًا ــ النثـر العربي احلديث
�أ ــ تطور فن النثـر :
كان النثر في عصر الدول المتتابعة يميل إلى االهتمام بالصنعة اللفظية وخاصة السجع والجناس
واستمرت هذه حالة طوال العصر العثماني  ،بل ازداد ضع ًفا وركاكة و َد َخ َل ْته األلفاظ التركية
والتورية،
َّ
الم َتأ ِّدبين والعلماء .
حتى غلبت على الكتابة ،وظلت الفصحى لغة ُ
الم ْر َس َلة ،ويمثل
وما أن اقترب القرن الثاني عشر الهجري من نهايته حتى ظهر لون جديد من الكتابة ُ
حد كبير من قيود السجع
تحرر إلى ٍّ
المؤرخ عبد الرحمن َ
الج َب ْرتي هذا اللون في كتابته التاريخية  ،فقد َّ
ِّ
وتك ُّلف الجناس وضروب البديع .
مهدت كتابات الجبرتي لجيل جديد من الكتاب ا ْق َت َد ْوا به وتخ َّلصوا من قيود البديع تدريج ًّيا،
وقد َّ
الشدياق  ،حتى استطاع النثر أن يتخلص من تلك المحسنات
مثل :ناصيف اليازجي ،وأحمد فارس ِّ
البديعية عند معظم الكتاب والخطباء ،كما يظهر في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ،ومقاالت
محمد عبده ،وخطب مصطفى كامل  ،وكتابات شكيب أرسالن ومحمد حسين هيكل وعباس محمود
العقاد ،وطه حسين .وكان ذلك بتأثير عوامل النهضة في األدب العربي الحديث التي عرضنا لها من قبل،
غير أن الصحافة كانت أهم تلك العوامل ،حيث ُتخَ اطب الجماهير بلغة سهلة قريبة من أفهام العامة .
ب ــ فنـون النثـر :
عرف األدب العربي القديم بعض فنون النثر مثل الخطابة والرسائل بأنواعها والمقامات  .أما في
األدب العربي الحديث فقد ظهرت فنون أخرى ُم ْس َت ْح َدثة مثل المقالة ،والقصة بأنواعها ،والمسرحية،
إلى جانب ازدهار بعض الفنون النثرية القديمة مثل الخطابة .
موجزا ألهم هذه الفنون :
عرضا تاريخ ًّيا
ً
وإليك ً
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()1

 1ــ املقــــــالــة :

لم يعرف تاريخنا األدبي القديم المقال بالصورة التي نراها عليه في وقتنا الحاضر ،ولكن كان لدي
العرب ف ٌّن نثري قريب في خصائصة الفنية من المقال وكانوا يسمونه «الرسائل» ،وال نقصد بها الرسائل
الديوانية ،وال الرسائل الشخصية (اإلخوانية) ،ولكننا نقصد الرسائل التي كان ُيخَ ِّص ُصها ال ُك َّتاب
لموضوعات بعينها كرسالة الجاحظ في الحاسد والمحسود ،ورسالته في ِ
الق َيان ،ورسالة أبي حيان
التوحيدي في علم الكتابة وغيرها .
وكانت تلك الرسائل تتناول موضو ًعا من قضايا المجتمع ومشكالته على عهدهم ،أو مشاهدات
عامة ،أو نظرات في مذاهب ومعتقدات مختلفة ،وقد تكون الرسالة عدة صفحات  ،وقد تطول فتقرب
من أن تكون كتا ًبا .
أما المقال في أدبنا العربي الحديث فلم ينشأ بوصفه فـنًّا أدبـ ًّيا مستقالً ،بل ارتبط منذ نشأتـه بالصحافة
وتنوعت موضوعاته بحسب االتجاهات التي سادت الصحافة العربية .
َّ
واستمد منها وجودهَّ ،
كما اختلفت أساليبه تب ًعا لتطور أسلوب الكتابة في الصحف والمجالت منذ مطلع النهضة الحديثة حتى
ال بالسجع والمحسنات البديعية المتك َّلفة انطلق من هذه
الوقت الحاضر ،فبعد أن كان أسلوب المقال مثق ً
القيود والزخارف الشكلية  ،وجنح إلى البساطة في التعبير وعمق الفكرة ،ثم مال إلى التركيز والموضوعية،
وقد استحال اآلن إلى «خاطرة» ،وهي مقال صغير ال يتجاوز عمود ًا أو نصف عمود في الصحيفة أو المجلة،
ويتضمن فكرة طارئة يعرضها الكاتب في تركيز شديد ،وغالب ًا ما يكون ذلك تحت عنوان ثابت يسجل فيه
الكاتب خواطره كل يوم أو كل أسبوع .وقد ا َّتسع المقال في أدبنا العربي الحديث للموضوعات العامة،
والقضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألدبية والنقديةِّ ،
وكل فروع العلم والمعرفة .
بارزا من أسماء أولئك الك َّتاب ذاع صيته
اسما ً
ولقد اجتذبت المقالة معظم ك َّتابنا المعاصرين ،وأنت ال تجد ً
وانتشر أدبه إال وقد اكتسب ذلك الصيت وتلك الشهرة بطريق مقاالته التي تابع نشرها في الصحف مثل :
المنفلوطي ،والعقاد ،وشكيب أرسالن ،ومحمد حسين هيكل ،وأحمد الزيات  ،وطه حسين ،وغيرهم .
موضوعا بالبحث بحيث جيمع الكاتب عنارصه ويرتبها ويستدل عليها حتى تؤدي إىل نتيجة معينة ،وهي
فن أديب يتناول
ً
( )1املقالة هي ٌّ :
نوعان  :ذايت  ،وموضوعي  .وتتكون من ثالثة أجزاء  :مقدمة  ،وعرض  ،وخامتة.
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منـوذج للمقـالة :
نموذجا للمقالة للشيخ علي الطنطاوي الذي ُي َع ُّد أحد دعاة اإلسالم المصلحين ،وأحد أعالم
وإليك
ً
األدب العربي بما خ َّلفه من مؤلفات َن َّي َف ْت على الثالثين  ،وهاهو يمارس دوره االجتماعي فينشر مقالة
في إحدى الصحف بعنوان «الوظيفة والموظفون » ،يقول فيها :
ِ
ال بعينِه ،على ُج ْع ٍل بذاتِهُ ،
أن َ
الدولة والمو َّظف ،على ْ
يعمل
عقد بي َن
يعمل عم ً
«والوظيف ُة ـ ياس ِّيدي ـ ٌ
ٍ
مأجور من الناس في ٍ
عمل َّ
والخادم في البيتُّ ،
ُ
جل أو ّقل،
وكل
والعامل في المصنع،
الدكَّان،
األجير في ُّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
أوس ُفل  ،فإذا َ
أحبُ ،ح ًّرا في
وجو َد ُه
َّ
استحق األجر ،وانطلق ُح ًّرا في وقته يقضيه على ما ّ
أكمل عم َلـ ُه َّ
َعال َ
مالِ ِ
ـه ينف ُق ُه على ما شاءُ ،ح ًّرا في ِ
َ
المساق الذي اختار ...
رأي ِه ينحو بِ ِه النَّ ْح َو الذي أراد  ،ويسو ُق ُه

وفعلت
وص َّح ْح ُت َها،
وقرأت
مدر ٌس إذا أ َنا أ ْع َد ْد ُت درسي وألقي ُت ُه،
َ
ُ
ُ
وظائف تالميذي َ
وماذا علي وأنا ِّ
أن أفعلِ ،
َ
َّ
َ
ف وأكتب ،و ُأ َ
النوافلْ ،
يوجب علي النظام ْ
األخالق
نقذ
وز ْد ُت على الواجب
كل ما
أن ُأؤ ِّل َ
ُ
َ ِ
ِ
ِ
وم ْن ذا يحم ُل ُه
الجهاد اإلصالحي،
اهم في
وأحمل الق ْس َط الذي ُأطي ُق ُه من أثقال األُ َّمةَ .
وأس َ
والعادات َ ،
وتسير في طريقها إلى غايتِ َها إ َذا
تتقد ُم األُ َّم ُة
أح ِم ْل ُه أنا وأمثالي ِم َن المو َّظفي َن والمتع ِّلمين؟ وكيف َّ
إ َذا لم ْ
ُ
ُ
يحمل أثقا َل َها ؟
أبنائها َم ْن
تجد ِم ْن
لم ْ
َ
ِ
ِ
َ
الموظف ْ
يألم
يشعر
مبتورا ِم ْن جسم األمة ،فال
يكون
أن
توجب الوظيف ُة على
وه ْل
َ
ُ
بشعور َها ،وال ُ
ُ
ً
ٍ
ِ
ِ
شيء من عواطِ ِف َها  ،في حين َّ
الموظف أ َّن ُه
المفروض في
أن
يحس أ َّن ُه منها ،وال يشارك َُها في
َ
أللم َها ،وال ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالواجب العام ؟
شعورا
وأشد ِه ْم
وأوسع ِهم ا ِّطال ًعا ،
فكرا،
ِّ
ً
األمة ً
م ْن أرقي أبناء َّ
ِ
َ ِ ِ
ِ
ُ
خافت ،ويضحكُوا فرحي َن إ َذا
ليناموا آمني َن إ َذا ِه َي
يأخذ
وه ْل
ْ
َ
األمة ُ
الموظفون روات َب ُه ْم م ْن صندوق َّ
ِ
جاعت ؟
هي
مت ،
ْ
هي تأ َّل ْ
هي َشقيت ،ويأكلوا ُم ْسرفي َن إذا َ
وينعموا فارهي َن إ َذا َ
ُ
ِ
ُ ِ
شعب وموظفون ،ولك َّن فِ ِيه
وليس في البلد
ال ! يا س ِّيدي،
ال ! ك َّ
ك َّ
ٌ
األمة َ ،
األمة وإلى َّ
فالموظف م َن َّ
ٍ
ويصد ُر عن مبدأٍ واحد  ،ويسعى إلى غاية واحدة ....
بشعور واحد،
واحدا ،يش ُع ُر
شع ًبا
ُ
ً
فيه مسؤوالً أمام ِ
الموظف ِ
َ
العهد الذي َ
ولقد انقضى َ
مسؤولون
اليوم وك ُّلنَا
رئيس ِه،
كان
ذلك
ُ
ُ
ْ
وأصبحنَا َ
َ
األمة والتاريخ .
أمام َّ
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ِ
وبعدَ ،أ َف َليس مما يجب على ِ
ِ
وأرباب األقالمْ ،
الوظيفة والموظفين،
الناس حقيق َة
قادة الفكر،
يعر ُفوا َ
ُ
َ
أن ِّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
عليهمَ ،
ُ
ليهم معالج ُة هذه النواحي م ْن َ
وبسط
أخالقنَا،
األمة فيهم ؟ َأو َل ْي َس
األمة
َّ
ُ
يجب َع ْ
وأمل َّ
ْ
وحق َّ
وتحذير السالمي َن منها ،ومداوا ُة المصابي َن بها ؟» .
فيها ،
الكال ِم َ
ُ
 2ــ اخلطـــــابة :
عرفنا في دراساتنا الماضية أن أزهى عصرين للخطابة العربية هما عصر صدر اإلسالم والعصر
األموي ،إذ ازدهرت فيهما الخطابة الدينية والسياسية والمحفلية .
وسرعان ما ضعفت الخطابة تدريج ًّيا في العصر العباسي ثم في العصور التالية ،حتى جاء العصر
الحديث والخطابة السياسية م ِّيتة ،والخطابة الدينية محصورة في خطب الجمع واألعياد بذلك األسلوب
المكررة .
المزخرف البديعي الركيك ،والموضوعات التقليدية
َّ
وتنهض الخطابة في العصر الحديث لعدة عوامل .
تأججت بعد اجتياح االستعمار الغربي للعالم العربي ،و َن ْش َأة األحزاب السياسية،
أما السياسية فقد َّ
وتحررت من األسلوب المسجوع البديعي ،وتناولت موضوعات السياسة واالستعمار .
َّ
وأما الدينية فإن حركات اإلصالح الديني التي تحدثنا عنها كانت داف ًعا للخطباء أن ُيعيدوا إلى هذه
وتحرر أسلوبها ،ولم َت ُع ْد مناسباتها محددة في الجمع
فتنوعت موضوعاتها،
الخطابة عصر ازدهارهاَّ ،
َّ
واألعياد بل دخلت المحافل والجمعيات الدينية ،وتناولت شؤون السياسة واالقتصاد والمجتمع من
وجهة النظر الدينية .
وتناولت الخطابة االجتماعية المشكالت التي ظهرت في العصر الحديث نتيجة التطور السريع،
والتشرد ورعاية الطفولة ،وسوء األحوال
ونمو الوعي االجتماعي ،ومن هذه المشكالت الفقر والغالء،
ُّ
الصحية للشعوب ،ومشكالت المرأة والعمال .
وقد اشتهر في نهاية القرن الماضي وأوائل هذا القرن مجموعة من الخطباء في مصر والشام اتخذوا
األسلوب المرسل وتركوا األسلوب المسجوع ،وتنوعت موضوعاتهم بين الدعوة إلى االستقالل
والمناداة بالحرية  ،واإلصالح الديني واالجتماعي مثل الشيخ محمد عبده ومصطفى كامل وأديب
إسحاق وأمين الريحاني .
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منوذج للخطـابة :
ومن نماذج الخطابة في العصر الحديث ما جاء في خطبة لعبد الله النديم 1314هـ 1896 /م
وهو خطيب موهبته في لسانه ،فقد أوتي فصاحة وقوة حجة ،ومعرفة عميقة بنفسية الجماهير ،وتلك
مؤهالت الخطيب األساسية  .استمع إليه يحث الناس على مجاهدة اإلنكليز وحربهم بعد أن نزلوا
اإلسكندرية سنة 1300هـ1882 /م  ،وذلك بأسلوبه الساحر القصير الفقرات الذي يمزجه بآيات من
القرآن الكريم وأبيات الشعر فيزداد قوة ورون ًقا  ،يقول :
لح ٍ
وم
ال ِم ُه ِّـزي ِر َجـا َلـنَا
اإلسـ َ
ــز البِـــلاَ ِد َي ُ
ـها ِع ُّ
ــرب بِ َ
َ
« أ َيـا َنخْ َ
ـــد ُ
ـو َة ْ
ِ ِ
ِ
يابنِي ِمصر ،ه ِذ ِه أيام النِّ َزال ،ه ِذ ِه أيام النِّ َضال ،ه ِذ ِه أيام َّ ِ
ام َّ
الذ ِّب َع ِن
َ َ
الذ ْود َع ِن الح َياضَ ،هذه أ َّي ُ
َ َّ ُ
َ َّ ُ
ْ َ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش َجا َعةَ ،و ُمـ ُت َ
ون اإل ْق َدامِ،
اسةَ ،وغ ََو ِار َب (َ )1
ام َي ْم َتطي ف َيها َبـنُو م ْص َر َص َه َوات َ
الح َم َ
األ ْع َراضَ ،هذه أ َّي ٌ
ِ
ب ،ب ْل عدو اإلسالمِ َّ ،
ـة َع ُ ِ
لِمحارب ِ
ـد َها
ـها اللـ ُه َ ،و َر َّد كَـ ْي َ
الد ْو َلـة اإل ْن ِج ِليز َّيـة َخ َذ َل َ
ـد ِّو م ْص َرَ ،ب ِل ال َع َـر ِ َ
ُ َ ََ
ِّ ْ
ِ
ِ
فِي َن ْح ِ
ـو ٌم َنـ َق ُضوا
الم ْس َت ِميـتِين﴿
ـر َهاَ ،فـ َقات ُل ُ
﴾(َ )٢ق ْ
وه ْم قـ َت َال ُ
أه ِ
األيم َ
ـانَ ،و َه ُّموا بِ ْ
الحـكْـ ِم ﴿
إخ َـر ِ
اج ْ
ـل ُ
ال ُع ُهـو َدَ ،و َن َك ُثوا َ
﴾(.»)٣

 3ــ الـقـ�صـــة

()٤

ُّ
تدل كتب األمثال على أن العرب عرفوا ف َّن القصة منذ أقدم العصور .وكانت القصة في ّأول أمرها
أخبارا ُتروى ،وتمتزج فيها الحقيقة بالخيال ،والتاريخ باألسطورة .وزاد االهتمام بالقصص الشفوي
ً
في أيام بني أمية .
( )١غوارب  :مجع غارب وهو الكاهل ،أو ما بني السنام والعنق .
( )٢اآلية  123من سورة التوبة .
( )3اآلية  13من سورة التوبة .
( )4القصة هي جمموعة حوادث متخيلة يف حياة أناس متخيلني  ،ولكن اخليال فيها مستمد من احلياة الواقعية بأحداثها وأشخاصها  .وهي ثالث أنواع
 :أقصوصة  ،وقصة  ،ورواية  .وعنارص القصة هي  :عرض األحداث والشخصيات واحلبكة ( بناء القصة )  ،والزمان ،واملكان ،والفكرة .
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مت شروطها ،وكثر التدوين في العلوم الشرعية واللسانية تميزت
وحين ُضبِطت الرواية و ُأ ْح ِك ْ
األخبار عن التاريخ ،فحفلت كتب األدب باألخبار عن المشاهير وغير المشاهير .ولم يكن يقصد بهذا
ُ
ِ
ِ
ِ
النوع من األخبار إعالم القارئ بحقيقة تاريخية ،وإنما كانت ُت َساق في ثنايا الكتب لل َّت َفكُّه حينًا وللع َظة
حينًا آخر .واشتهر الجاحظ بأخباره ال َف ِ
ـكهه التي وردت في تضاعيف كتبه ورسائله ،وال ِس َّيما كتاب
(البخالء) وكتاب ( الحيوان)  .وتخصص بعض الك َّتاب في هذا اللون من األخبار األدبية ،في مقدمتهم
القاضي ال َّتنُوخي صاحب كتاب ( الفرج بعد الشدة) ،وهو ـ كما يدل عنوانه ـ مجموعة أخبار عن أناس
ابتلوا أشد البالء ثم أصابتهم رحمة من الله بدلت بؤسهم نعمة .
ِ
ألممت بشيء منه في
اله َم َذاني من األخبار األدبية ف َّن المقامة المعروف ،وقد
َّ
َ
بديع الزمان َ
واشتق ُ
رواجا عظيم ًا  ،وسار الكثيرون على خطا الهمذاني،
دروس األدب في العام الماضي .وراج هذا الفن
ً
وأشهرهم الحريري .فلما التفت األدباء في مطلع النهضة األدبية الحديثة إلى تراث العصور السالفة،
(م ْج َمع البحرين) وهو مجموعة مقامات
يتدارسونه ويحاكونه ،وضع اللبناني ناصيف اليازجي كتابه َ
صاغها على نمط مقامات الحريري ،فجعلها َم ْع ِر ًضا لذخيرة ُلغَوية ،و ُط َر ٍف أدبية ،وألوان من الزينة
البديع َّية ،مع َس ْبك ذلك ك َّله في حكاية عن حيلة طريفة يلجأ إليها بطل المقامات ـ وهو أديب صعلوك ـ
لكسب شيء من المال .
ثم ُق ِّي َض لهذا الفن كاتب آخر وهو محمد المويلحي  ،أخرجه من قالبه التقليدي  ،وخطا به خطوة
صور في
واسعة نحو فن الرواية بأصوله التي نعرفها اليوم  ،وذلك في كتابه (حديث عيسى بن هشام) إذ َّ
هذا الكتاب جوانب متعددة من التغير االجتماعي الذي َّ
حل بمصر حيت اقتحمتها المدنية الغربية .
وانقطعت المحاوالت الجا َّدة إلحياء فن المقامة وتطويره بعد (حديث عيسى بن هشام) ،كما َّ
ظل
موج ًها إلى جمهور غير قادر
كبار الكتاب يأنفون من مزاولة ذلك النوع الجديد من الكتابة الذي كان َّ
ال عن
على تذوق األعمال األدبية الجيدة ،فكانت القصص المؤلفة متهافتة البناء ركيكة األسلوب ،فض ً
تاما عن األصول الفنية للقصةَ ،
وخ ْلطِها بين شكل الرواية وشكل القصة القصيرة ،إلى أن
ُب ْعدها ً
بعدا ًّ
أصدر محمد حسين هيكل روايته األولى (زينب) 1330هـ1912 /م ولم ُي َص َّرح باسمه في طبعتها
األولى بل اكتفى بهذا الرمز (مصري فالح)  .وفي خالل العشر الرابعة من القرن الرابع عشر الهجري،
كان مصطفى لطفي المنفلوطي يواصل إصدار طائفة مختارة من الروايات الفرنسية ،التي كان ينقلها
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له بعض المترجمين ليصوغها بأسلوبه الممتع .و ُت َع ُّد (زينب) بداية للرواية الفنية في األدب العربي
ال بل نادر ًا  ،ولم َّ
يحتل مكان الصدارة في األدب العربي
الحديث .ولكن اإلنتاج الروائي الجاد ظل قلي ً
الحديث ،إال منذ العشر السادسة من القرن الرابع عشر الهجري ،عندما تو ّفر عليه عدد من الكتاب
المجيدين  ،ومنهم محمد فريد أبو حديد  ،وعلي أحمد باكثير في الرواية التاريخية ،ونجيب محفوظ،
ومحمد عبد الحليم عبد الله ،في الرواية االجتماعية المعاصرة  ،وأسهم في هذه النهضة عدد كبير من
الكتاب في ش َّتى أرجاء العالم العربي  ،ومنهم الروائي السعودي حامد الدمنهوري ،الذي ستجد حديث ًا
ال عنه في الفصل المخصص لألدب السعودي من هذا الكتاب .
مفص ً
ومع أن القصة القصـيرة بمفهـومها الحديث لم يتكامل لها الشــكل الفني إال بعد الروايـة ببضع
سنوات ـ و ُيعزى فضل الريادة في هذا الفن إلى كاتب مصري  ،وهو محمد تيمور وآخر لبناني وهو
تقدمها وشجعها اهتمام الصحف بهذا اللون من األدب ،ومن أشهر
ميخائيل نعيمة ـ إال أنها ثابرت على ُّ
أعالمها محمود تيمور ( ، )1وتوفيق يوسف عواد .
منوذج للـقـ�صـة :
نموذجا للقصة القصيرة (األُقصوصة) التي تتميز بقصرها ،وتركيزها  ،واقتصارها على
وإليك
ً
شخصية واحدة ،وحدث واحد يتنامى ويتطور حتى يصل إلى النقطة التي يكتمل بها الحديث ،وهو ما
سمى بلحظة التنوير .
ُي َّ
يقول حسن حسن سليمان في قصته « دموع الفرح» :
ٍ
نوم ِه مبكرا ٍ َ ،
استيقظ من ِ
ِ
بالقلق والتو ُّت ِر وال َّت َر ُّق ِ
َ
َ
ال
المشوب
األرق
فيها
ب للنو ِم سبي ً
ُ
يدع َ
بعد ليلة طويلةَ ،ل ْم ُ
ُ ًِّ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
َ
ومع َ
نام أسبو ًعا
كي
ذلك َّ
الس ًة َ ،
أحس بمرحٍ وخ َّفة ونشاط لم َي ْع َهد ُه م ْن َق ُبل ،كأ َّن ُه َ
يتسلل إلى َج ْفنَ ْيه إال ُمخَ َ
ٍ
ِ
ِ
الدور ِ
فوجد ِ
اها ُ
ان،
مازالت
عقار َب َها
ونظر إلى ساعتِ ِه،
كام ً
َ
ْ
تقترب م َن الثالثة ،بتثا ُق ٍل و ُبطء ،كأنما أ ْع َي َ
ُ
طول َّ َ َ
ال َ .
ِ
ِ
اوجا
القرية،
أجواء
الم َؤ ِّذ ِن في
وارتفع
منـها ،وبِ ُو ِّد َهـا لو تتـو َّقف.
ُ
رخيما ُم َت َم ً
َ
تدور على رغ ٍم َ
ً
صـوت ْ
فهي ُ
هادِ ،
والو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجبال ِ
ُ
صمت
يكس ُر
الوادعة ،ويتر َّد ُد صدا ُه بي َن
القرية
أحضان
يوقظ الحيـاة الغافي َة في
ُمن َْسا ًبا،
َ
( )1شقيق حممد تيمور السابق ذكره.
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لذيذا ،وحالو ًة زائد َة ،فو َثب ِمن َف ِ
فنزل على ِ
ِ
الليلَ ،
طعما ً
توضأ
وسالما،
قلبه َب ْرد ًا
راش ِهَّ ،
ْ
َّ
وأحس بهذا اليو ِم ً
ً
ونقاء أن ْ يح ِّق َق آما َل ُهْ ،
ُ
وأن ُي َك ِّل َل ُج ْه َد ُه بالنجاح .
صفاء
يكون
أكثر ما
بحَ ،
الص َ
وص َّلى ُّ
ً
ً
وراح يدعو الل َه  ،و َق َل ُبه ُ
ٍ
ِ
الشمس ،لِ
ثم عاد واس َت ْل َقى على ِ ِ
مع ِ
ِ
إليها،
سيارة
أول
طلوع
ب
تذهب َ
ُ
يذهب إلى المدينة َ
َ
َ
سريره  ،يتر َّق ُ
َّ َ ْ
وسهر ِهِ ْ ،
الحقيقية ،لِيجني َثمر ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يع
وصبر ِه
ات ُج ْه ِد ِه
مع فرحتِ ِه ال ُك ْبرى ،وسعادتِ ِه
فقد ُأذ َ
اليوم على موعد َ
َ
َ ََ
فهو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أمس َّ
الص ُحف.
اليوم في ُّ
أن َ
نتائج امتحانات السنة النهائية بالجامعة َس ُت ْع َل ُن َ
ٍ
بأفكار ِه لِ
ِ
ِ
ٍ
القريب َ
نفس ُه ،وعلى َغ ْي ِر َت َو ُّق ٍع أو
سنوات
قبل
الماضي
يسترجع
وعا َد
خمس َخ َل ْت ،حي َن َ
َ
َ
وجد َ
ِ
ِ
ٍ
أعد ِ
ال ٍ
تسم َح ل ُه َ
كانت
انتظار  ،بِ َ
ولم َي ُك ْن قد َّ
بذلك  ،فقد ْ
لمثل هذا الموقف ُع َّد َت ُهْ ،بل لم تك ْن أحوا ُل ُه ل َ
عملْ ،
رأس ِهِ ،
آنذاك كأ َّنه تل َّقى ضرب ًة على ُأم ِ
ٍ
أطارت صوا َب ُه،
بمطر َق ٍة
وأحس
بكثير من راتبِ ِه القليل .
أكبر
ْ
َ ُ
َّ
ِّ
نفقا ُت ُه َ
ٍ
َ
وأدرك أن ُه يواج ُه
يعرف له ِوجه ًة،
إعص ٍار ال
ُ
قرار ،وأس َل َم ْت ُه إلى َ
وأفقد ُت ُه و ْع َي ُه ،وأوقع ْت ُه في َد َّوامة َ
ليس لها ٌ
ِ
وحيدا ضعي ًفا َ
يستطيع
وأوالد ِه ،الذي َن لم يك ْن
تأمالتِ ِه صور ُة زوجتِ ِه
الحيا َة
ً
أعزل ،وكثير ًا ما ْ
ُ
كانت َت َت َر َاءى له في ُّ
تحت َ ِ
أن يصنَع شيئ ًا ِمن ِ
أجل ِه ْم ،فال ُ
وتهتز
بصر ُه،
فتميد
شديد،
يلبث أن ينتا َب ُه ُد َو ٌار
َ
ٌ
األرض َ
َّ
ُ
ْ
قد َم ْيـه ،ويزيغَ ُ
ِِ
ِ ِ
ثم ال ُ
تسبح في َض َباب .
تلبث أن َت َتالشى شي ًئا فشي ًئا ،فال ي ْب َقى َأم َام ُه إال صور ُة أسرته ُ
أمام ناظ َر ْيـهَّ ،
األشياء َ
ُ
سالح َل َد ْي ِه ِمن عل ٍم أو ٍ
َل ْم يك ْن ِ
يدري ما َذا ُ
أفكار ُه ومشروعا ُت ُه
وكانت
مال،
استطاعَ ،فال
يفعل ،ولو َد َرى ما
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
يستطيع أن َ
دائما بِ َصخْ َر ِة الواقعِ،فيزدا ُد َّ
يفعل شي ًئا أو
كل يو ٍم يقينًا بأ َّنه ال
ُ
تدور في ح ْل َقة ُم ْف َرغَة ،وتصطد ُم ً
ُ
ِ
أي شيء.
أ َّنه ال يكا ُد ُيحس ُن َّ
ِ
ِ
األفق بارق ُة ٍ
َ
وهي ْ
يواصل دراس َت ُه ،ولك ْن ِم ْن أي َن يبد ُأ،
أن
حت ل ُه في
َوالَ ْ
أملَ ،ل ْم يك ْن ل َ
غير َهاَ ،
يلوح له ُ
الرزق لع َّله يستطيع معاون َة ِ
ٍ
ِ
وكان َق ْد ترك ََها ُ
َ
والد ِه
وراء
العهد بينَ ُه وبي َن المدرسة،
و َق ْد َب ُع َد
ُ
ُ
ُ
منذ سنوات ،سع ًيا َ
ت الحيا ُة ِ
وت ،و َقس ِ
الصغار ،في ٍ
ِ
فيه على ٍ
كثير م َن الناس .
الشيخ ،وإخوتِ ِه
ِ
عز فيه ال ُق ُ
وقت َّ
َ
ٍ
ِ
ِ
وصار يق ِّلب ِ
َ
َ
هذه الفكر َة فِي ك ُِّل َي ْومٍ ،ال ُب َّد َل ُه م ْن ْ
واحد،
وخالل عا ٍم
الثانوية،
الشهادة
يحصل ع َلى
أن
ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
وأ َّنى َلـ ُه َ
يبحث م ْن جديد عن
قدم ْيه ،ل
إنجازا رائ ًعا يستطيع بِه
لكان
استطاع
ذلك ؟! َلو أ َّن ُه
َ
ً
َ
الوقوف ع َل ِى َ
َ
َع َم ٍلُ ،
فس َّه َل ل ُه ـ م ْن ُ
يحتسب ـ
حيث ال
يكفل َل ُه وألسرتِ ِه حيا ًة كريمة .وأرا َد اللـ ُه أن
ُ
يجعل ل ُه َمخْ َر ًجا َ
ِ
ِ
ِ
الثانوية العام ِة ،مع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولم يك ْن َ
السنوات
بعد
باألمر
هذا
الدراسة
طلبة
امتحان
أمر قبولِ ِه في
اليسير َ ،
َّ
َ
الخاصةْ ،
َّ
َ
ِ
ِ
بعد ْ
َ
أمسك
أن
وص ُ
قد ُرَ ،
ف ،وسعاد َت ُه ال ُت َّ
الطوال ،التي َف َص َل ْت َب ْينَ ُه وبي َن المدرسة ،ولك َّن َف ْر َح َته ْ
كانت الَ ُت َ
ِ
ِ
خيوط النجاة.
بأول
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برأي ِهْ ،بل نظروا ِ
ِ
وجوه ِ
َو َل َش َّد ما آلم ُه ألاَّ ِ
أهل ِه الذي َن َل ْم يث ُقوا ِ
إليه
يج َد لفرحتِ ِه وسعادتِ ِه َص ًدى ،ع َلى
َ
ِ
ٍ
فلم يحاولوا تشجي َع ُه ،وأشفقوا عليه م ْن َ
ِّ
تلك
والريبة ،وظنُّوا عم َل ُه محاول َة
نظر َة
غريق يائس ًةْ ،
الشك ِّ
ِ
ِ
معهم ُ
َ
َ
معهم إذا
يشربون ،يشبع
ويشرب مما
يأكلون،
يأكل ِم َّما
والبقاء
عنها،
فنصحو ُه
المغامرة،
ِّ
ُ
بالكف َ
ُ
ْ
ْ
معهم إذا جا ُعوا .
ويجوع
شب ُعوا ،
ُ
ْ
ِ
ِ
يعيش عال ًة ِ
وقو ٍةْ ،
هم ُت ُه ْ
أن َ
االختبار
أمام هذ َا
أن
َل َق ْد ْ
َ
وص َّم َم في عز ٍم َّ
عليه ْمَ ،
نفس ُه َ
يضع َ
أبت عليه َّ
وإما ألاَّ يكون .
ِّ
فإما أن يكون شي ًئا َّ
المصيريَّ ،
ٍ
ّ
بطيء الخُ َطاَّ ،
ويبد ُد
وكان ك ُُّل
شهور .
أيام ُه
ال
َو َم َضى
العام ثقي ً
شيء ِم ْن حولِ ِه ُي َثـ ِّب ُط عزيم َتـ ُهِّ ،
ٌ
كأن َ
َ
ُ
ِ ِ
حماس َتـه ،ح َّتى زوج ُتـه ،مع ِ
ِ
ِ
تصم ْد
ولم
وإعزاز َها إ َّيـا ُه،
إخالص َها َلـ ُه،
فرط
ْ
ُ
َ ُ
ُ
أمام الم ْحنَـةْ ،
ضعفت َ
نفسهِ،
ذلك في ِ
ِ
ِ
فحز َ
لالختبار،
ْ
زوج َها َّ
كثيرا ما َعـ َّي ْـر َن َها بِ َما َآل ُ
أمام جارات َها ،الالتي ً
وانهارت مقاوم ُت َها َ
ِ
ـها األعذار.
وراح َي ْل َتم ُس َل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يفزع ِ
َ
معاني
ويرشف م ْن عيون ِه ْم وأفواه ِه ْم
إليه ْم ،ويداع ُب ُه ْم ،
وكان أطفا ُل ُه
ُ
الصغار َس ْل َوا ُه في م ْحنَتهُ ،
َ
ُ

الحب واإلخالص.
ِّ
ِ
ِ
الناس ،وما تو َّق َع ُه هو لِنَ ْف ِس ِهَ ،ف َق ْد َ
أوائل
كان ِم ْن
جاء ْت ع َلى َغ ْي ِر ما تو َّق َع ُ
وجاء ْت نتيج ُة االمتحان َ ..
َ
يتوافدون ِ
ِ
َ
عليه مهنئي َن ومباركين .
باألمس
الناجحي َن ،وإ َذا الذي َن كا ُنوا يستهزئون من ُه
ِ
ٍ
أن يتِم نعم َته ِ
نفس ُه  ،بي َن
الجامعة،
دراسية إلى
فاختار ْت ُه الحكوم ُة في بِ ْع َث ٍة
عليه،
َ
ُ
ُ
ووجد َ
َ
ويريد الل ُه ْ ُ َّ
أن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يد َ
الجامعة في َج ٍّو لم يأ َل ْف ُه م ْن ُ
يوما ْ
خل الجامع َة
رحاب
اها ،في
َع ِش َّي ٍة ُ
وض َح َ
قبل  ،و َل ْم َي ُد ْر في َخ َلده ً
الجديد ،و َلم يكن دربه ِ
ِ
ِ
باالغتراب ِ ،سنًّا وثقاف ًة ،في َ
فيه خال ًيا من
الجو
هذا
ور
زائرا،
ْ َُُْ
ِّ
ْ
والزم ُه ُش ُع ٌ
َ
ولو ً
بشجاعتِ ِه و َعزيمتِ ِه وثقتِ ِه ِ
ِ
ِ
بنفس ِه  .وال ُ
َ
يذكر
يزال
استعان على
واألشواك ،ولكنَّ ُه
الصخور
السير فيه َ
ُ
ِ
ٍ
ِ
المحاضرات األُو َلى في ِ
ِ
األمريكيَ ،
دون أن َي ْف َق َه
أستاذ ِه
ساعات إلى
يستمع
اإلنجليزية ،حي َن كان
اللغة
ُ
ِّ
اإليمان ِ
كان ُ
حر ًفا مما ُ
ُ
زمالء ُة عمالق ًة ،ولكنَّ ُه َ
َ
واله َّم ُة
نفس ُه :أي َن
زماَ ،و َيرى
يقول،
يسأل َ
َ
نفس ُه َق ً
فكان َي َرى َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
عاب ؟
العامة،
الثانوية
امتحان
أنجح في
والعزيم ُة ؟ أ َل ْم
وأتغلب ع َلى ما في طريق َها م ْن ص َ
ْ
ْ
ٍ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
واستذكر،
وبحث
فس ِه َر وقر َأ
َ
َو َد َف َع ُه إيمان ُه بر ِّبه ،وثق ُت ُه بنفسه ،إلى بذل أ ْق َصى َما في ُو ْسعه من جهدَ ،
كانت شرودا ِمنْه ،صعب َة ِ
ِ
ٍ
الم ِ
راس َع َل ْي ِه،
تغلب على
صعاب ،ح َّتى
اعترض ُه ِم ْن
وذ َّل َل ما
اإلنجليزية التي ْ
َ
ً ُ
َ
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الناس ِ
ِ
ِ
ال
لت نظر ُة
النجاح إلى
األبواب ُدو َن ُه ،وأس َل َم ُه
ُمغل َق َة
إليه في القر َي ِة ،ح َّتى أص َبح مث ً
ٍ
نجاحَّ ،
وتبد ْ
ُ
يضربه اآلباء لأِ ِ ِ
ِ
ِ
والتحصيل والمثابرة.
الدرس
وه ْم على
بنائه ْم ،ل َي ُح ُّث ُ
ُُِ
ُ
ِ
ُ ِ
ٍ
بصبر كا َد ين َف ُد ْ
يمد
ينتظر
اليوم
وهو
َو َم َض ْت ِبه
أن َّ
دراس َت ُهَ ،
ُ
َ
أتم َ
السنوات س َراع ًا في الجامعة  ،ح َّتى َّ
عد ْ
فأجاد.
يد ُه ليقطِ َ
أن َ
ف الثمر َة َب َ
َ
روا ُه َ
الغر َس فأحس َنَ ،و َ
تعهد ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
واستقل
القرية
ساحة
وانطلق إلى
فار َت َدى مالبِ َس ُه
َ
َ
وأح َّس بأشعة الشمس تتس َّل ُل م ْن نافذة غرفتهْ ،
باعة الصح ِ
وشوق نحو ِ
وهناك اند َفع في ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
بنتائج
ف الذين َع َل ْت أصوا ُت ُه ْم
لهفة
المدينة،
سيارة إ َلى
أول
ِ
ُّ ُ
َ
أحد ِهم صحيف ًة ،راح َن َظره ي ْل َت ِهمها ،ح َّتى استقر ْت َعينَاه على ِ
الجامعة .التقط ِمن ِ
ِ
ِ
اسم ِه في
امتحانات
ْ ُ
َ ُُ َ َُ
ْ
َّ
ْ
روي في ِ
ِ
ِ
الفرح ُت َب ِّل ُل َو ْجنَ َت ْي ِه ،و ُت ِ
نفس ِه
ودموع
عينيه،
أمام
والحروف
طليعة الناجحي َن ،فقرأ ُه
ِ
ُ
ُ
ُ
تتراقص َ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
وحياة باسمة.
مشرق،
مستقبل
األمل في
 4ــ امل�سـرحية :

()١

بدأت بواكير الحركة المسرحية في العالم العربي ،حين أحضر الفرنسيون في أثناء حملة «بونابرت»
على مصر والشام فِ َر َق ُهم المسرحية للترفيه عن جنودهم ،ولم تتأثر الحياة األدبية العربية بهذه
المسرحيات؛ ألنها كانت ُت َم َّث ُل باللغة الفرنسية .وتأخر ظهور الف ِّن التمثيلى العربي إلى النصف الثاني
من القرن الثالث عشر الهجري حين َبنَى خديوي مصر إسماعيل باشا دار «األوبرا» في القاهرة ،وأخذت
الفرق األجنبية تعرض عليها مسرحياتِها التمثيلية .
أسس مارون َن َّقاش فِ ْرقة تمثيلية
وكان الفن التمثيلي قد قد بدأ ظهوره في لبنان قبل ذلك بأعوام حين َّ
وم َّثل معهم في بيته سنة 1264هـ 1847/م أول مسرحية له ( البخيل) ،ومات مارون
من ُ
اله َواة َ
صغيرا ،فحمل المشعل بعده ابن أخيه سليم ن َّقاش الذي ألف فرقة في بيروت ثم انتقل بها سنة
نقاش
ً
1293هـ1876/م إلى اإلسكندرية ليمثل مسرحياته في َجن َبات مقاهيها.
وكان قد نبغ في مصر في الوقت نفسه ممثل موهوب ُي َل َّقب (بأبي نظارة) واسمه يعقوب صنُّوع،
وكان قد عرف التمثيل في الغرب وأتقن اللغتين الفرنسية واإليطالية وم َّثل في بعض الفرق األوربية التي
( )١املرسحية هي  :قصة تعرض فكرة بواسطة األحداث والشخصيات والرصاع واحلوار واحلركة عىل خشبة املرسح وهي نوعان  :مأساة ،وملهاة .
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مسرحا للتمثيل العربي ،وقدم أولى مسرحياته سنة 1287هـ
كانت تعمل في مصر .ثم ع َّن له أن يؤسس
ً
فلقي استحسان ًا كبير ًا واستطاع خالل سنتين أن يؤلف ويقتبس عن الفرنسيين كثير ًا من الروايات يدور
أكثرها حول نقد الحياة االجتماعية واألخالقية .
تكونت فِ َرق عديدة في هذه الفترة ،كان معظم أصحابها من السوريين واللبنانيين الذين نزلوا
وقد َّ
وم َم َّصرة حتى تالئم ذوق الجمهور ،وتزيد نسبة
مصر ،وكانت هذه الفرق تمثل روايات فرنسية مترجمة ُ
التمصير و َت ِق ُّل وفق من يقوم بها .

كثيرا من التمصير
بدأت الكتابة للمسرح إ ًذا عن طريق التمصير ،بل كان التمصير في المسرحية أوسع ً
في القصة حتى َلتنقطع العالقة أحيا ًنا بين المسرحية في األصل والصورة التي ُم ِّصرت بها ،وكان أول
من بدأ بالتمصير بأسلوب فني سليم هو محمد عثمان جالل الذي نقل مسرحيات «موليير » الهزلية
شعرا .
بأسلوب الزجل؛ ألن تلك المسرحيات في أصلها الفرنسي منظومة ً
أما من بدأ التأليف للمسرح فثالثة  :فرح أنطون  ،وإبراهيم رمزي  ،ومحمد تيمور  ،وقد أ َّلف أولهم
صور فيها
في سنة 1322هـ1913/م (مسرحية مصر الجديدة ومصر القديمة) وهي مسرحية اجتماعية َّ
عيوب المجتمع اإلسالمي وما تسرب إليه من مساوئ الحضارة الغربية ومفاسدها .

أما إبراهيم رمزي فقد بدأ محاوالته في كتابة المسرحية عام 1310هـ1892/م  .وربما كانت
مسرحية (أبطال المنصورة) التي كتبها في سنة 1334هـ1912/م خير مسرحياته جميع ًا ،وهي مسرحية
تاريخية عرض فيها صورة حية من البطولة العربية اإلسالمية في أثناء الحروب الصليبية .

تخرجه
ونمضي فنلتقي بمحمد تيمور الذي توفي شا ًّبا في سنة 1340هـ 1921/م  ،وكان سافر بعد ُّ
من الحقوق إلى فرنسا فعكف على دراسة التمثيل وعاد يحاول النهوض به ،فكان يكتب فيه وينقد
ِ
و(العشرة
ويمثل .وما لبث أن ألف عدة مسرحيات منها مسرحية (العصفور في قفص) و(الهاوية)
ومصرها .
الطيبة) ،واألخيرة هي وحدها التي اقتبسها عن مسرحية فرنسية َّ
وتنشط الحركة المسرحية ،إذ تكثر الفرق المتخصصة والجمعيات التي تشجع على دراسة التمثيل
وتأليف المسرحيات  ،ويزيد اطالع األدباء على هذا الفن الجديد فترسخ أسس هذا الفن تألي ًفا وتمثيالً،
ويظهر رائد المسرح النثري الحديث توفيق الحكيم ويتبعه آخرون مثل علي أحمد باكثير .
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منوذج للم�سـرحية :
نموذجا للمسرحية وهو مسرحية « أصحاب الغار» لألستاذ علي أحمد باكثير( )١الذي يعد
وإليك
ً
الرواد األوائل لفن المسرحية العربية ،وربما كان هو الرائد ال َّتالي لألستاذ توفيق الحكيم في هذا
أحد ُّ
وتنوعت واتخذت ألوا ًنا ش ّتى متفاوت ًة بين
المضمار .وقد ّ
تعددت أعماله فتجاوزت أربعين مسرحيةّ ،
المسرح االجتماعي ،والمسرح التاريخي ،والمسرح السياسيّ .
ولعل ميزته الكبيرة التي ا ّتسم مسرحه
وتفرد بها بين نظرائه من الك ّتاب المسرحيين ـ مع محافظته على أصول الفن ورعايته الواعية لقواعده
توجيها عرب ًيا وإسالم ًّيا قو ًّيا ،بل تلك هي سمته وميزته في كل أعماله
وحدوده ـ هي توجيهه وتوظيفه
ً
الفنية واألدبية التي لم تقتصر على المسرح وحده .

ومسرحيته « أصحاب الغار» مأخوذة عن قصة الثالثة الذين َح َب َس ْت ُهم الصخرة في الغار ـ كما ورد في
بتوسلهم إلى
الحديث النبوي الشريف بروايات ( ،)٢فصاروا في مأزق صعب لم يجدوا منه
ً
مخرجا إالّ ُّ
الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم السالفة التي أ َت ْوها فيما مضى ،فانح َّلت ُع ْق َد ُتهم ،وأنفرجت أزمتهم.
الم ْ َ
ـنـظــر )
( َ

ٍ
ِ
والمطر َي ْه ِمي بغزارة).
بشدة،
والرعد
بالسحاب الداكن،
السماء مج َّلل ٌة
(واد ض ِّي ٌق بي َن جبلين،
ُ
يقصف َّ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
منه ْم َق ْد
الجبل
نحو
وهم
رجال
( ثالث ُة
ونحو السماء في َو َجل .اثنان ُ
َ
يتلفتون َ
يمشون في الواديْ ،
ٍ
ُ
طريقة للنجاة) .
يفكر في
سب َقا يعدوان،
متمه ً
والثالث يمشي ِّ
ال كأنه ُ
ْ
سيرنا السريع.
يوسف  :ما خط ُب َك يا هارون ؟ دعنَا
ُ
نواصل َ
متخلف عنَّا .
صاح َبنا م َّتى
ف قليالً) ولك َّن
ٌ
هـارون ( :و َق ْد تو َّق َ
َ
يوسف  :ال َ
الس ْير .
يتعم ُد
البطء في َّ
َ
شأن لنا به .إ َّن ُه َّ
ُ
أن َ
يكون لنَا ْ
ُ
نترك رفي َقـنَا يا يوسف ( .ينادي بأعلى صوتـه)  :مـ َّتى مـ َّتى .
هـارون  :ما

( )١ولد يف أندونيسيا عام 1329هـ 1910/م من أصل يمني ،وقد عاش جزء ًا من حياته يف اململكة ،وتويف يف القاهرة ،سنة 1389هـ1969 /م.
( )٢مسند أمحد 116/2و 142وفتح الباري رشح صحيح البخاري  356/5و .313/7

72

م َّتــــى ( :صو ُت ُه ِم ْن بعيد) هارون !
والحق بنَا .
أسرع
تصنع هناك ؟
هـارون  :ما َذا
ْ
ْ
ُ
ال .
انتظر قلي ً
م َّتــــى ْ :
ِ
ننتظر ح َّتى ِ
السيل ونح ُن في ِ
ُ
الوادي فنهلك ؟
بطن
يدر َكنَا
يوسـف  :ننتظر ! َأ ُ
ُ
هو ذا يعدو مسرع ًا إلينا .
انتظر ! ها َ
هـارون ْ :
نقف هنَا ِ
صاحبي ْ
ُ
الس ْير .
يلهث من الجرى) في َر ْأ ِيي يا
وهو
م َّتــــى :
أن َ
(يظهر َ
عن َّ
َّ
ُ
أن ِ
ُ
أتريد ْ
تهلكَنا يا رجل ؟
السيل إذا جاء ؟
يوسـف  :لكي يطو َينَا
ُ
أن تهل َكنَا ِ
السيل إذا َ
َ
ليس في ُو ْس ِعنَا ْ
تريد ْ
برأي َ
أقبل  ،ولك َّن
نسبق
أن َ
أنت الذي ُ
م َّتــــى ْ :بل َ
ـك السقيم َ .
وسعنا أن ِ
في ِ
نتق َيه .
وكيف نتقيـه ؟
يوسف :
َ
ذلك ِ
م َّتـــى  :نلجأ إلى َ
سفح الجبل .
الغار في ِ
يل ِم ْن َب ِعيد )
�سم ُع
ُ
هدير َّ
( ُي ْ َ
ال�س ْ ِ

قد َ
ُ
أقبل ! َ
هـارون َ :و ْي! ( )١اسم َعا ! َ
هديـره !
هذا
هذا
السيل ْ
ُ
م َّتـــى  :هـ َّيا بـنَا ِ .
أسـر َعا.
هذه الصخر ُة الم َتـ َق ْل ِ
يوسف  :لكن .لكن ِ
ـق َلـ ُة على َف ِم الغَار ...
ْ
ْ
ُ
ـها.
م َّتـــى  :ما َبـا ُل َ
يوسف  :أالَ َ ِ
فتنطبق علينَا فيه ؟
تقع
َ
تخش َيان أن َ
م َّتـــى ِ :
يومـنَا َ
ُ
هكذا ُ
هذه الصخر ُة ظ َّل ْت واقف ًة َ
هذا ؟
منذ دهور .أ َفال
تسقط إالَّ َ
يوسف َ :م ْن ِ
يدري ؟
ِ
ـدا) ُأوهْ .
ونستريح ِم ْن ُص ْحبِ َتك .
نموت جمي ًعا
إذن
(م ْحـ َت ًّ
َ
م َّتـــى ُ :
للش َجار .إلى ِ
الغار و ْل َي ْف َع ِ
ـل الل ُه ما يشاء.
وقت عند َنا ِّ
هـارون ُ :ر َو ْي َ
ـد ك َُما .الَ َ
(َ )١و ْي  :اسم فعل بمعنى ( أتعجب).
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�سر َ
الجـ َبـل )
فح َ
( ي�صعدونَ ُم ْ ِ
عين فـي َ�س ْ ِ
بعض ِ
(داخل ِ
يتسرب ِ
َ
الس ْيل)
اشتد
الغار
َـار ِة ،و َق ْد َّ
إليه ْم ُ
ُ
هديـر ّ
ُ
المغ َ
النور من َف ِم َ
ِ
ُ
ْ
الغار َل َج َر َفنَا َ
ندخل َ
السيل الهائل.
هذا
الرأي الحصـيف ؟ َل ْو َل ْم
صاحـب
م َّتـــى  :أرأيـت يا
َ
هذا َ
انطبقت ِ
هذه الصخر ُة علينا ...
يوسف  :إذا
ْ
ٍ
م َّتـــى ( :يـ َقه ِ
بصواب ِ
ِ
رأيـك .
أعترف
حينئذ
ساخرا)
ـقـ ُه
ُ
ُ ْ
ً
ِ
هـارون  :وي َلكُما ! أليس خيرا ِمن ِ
وندعوه ْ
المجادلة ْ
أن ُيحس َن عاقب َتنا ؟
نذكر الل َه سبحا َن ُه وتعا َلى
هذه
َ
ً ْ
َ
أن َ
َْ َ
�سم ُع َق ْ َ
ية ِف ِم ال َغار )
ناح ِ
رق َع ٌة ِم ْن ِ
( ُت ْ َ

هـارون َ :و ْي ! ما َ
هذا ؟
يوسـف ِ :
تتحـرك !
هذه الصخـر ُة
َّ
فـال ِ
م َّتـــى ُ :
اللـه والَ فـا ُلك .

انطبقت !
اهـي ذي
ْ
يوسـف َ :ه َ

يت�سرب ُ
في�سود الظالم )
النور
منه
الذي
فم
ُ
ُ
ين�سدُّ ُ
ُ
الغار ِ
( ْ َ
ِ
هـارون  :ال َح َ
ول والَ قو َة إالَّ بالله .

ٍ
ألم ْ
أن تقع ؟ د ّبـِر لنَا َ
وتوشك ْ
ُ
صاحب
مخرجا يا س ِّي ُد م َّتى ،يا
اآلن
ثابتـة
غيـر
َ
ً
أقل لك َُما إ َّنها ُ
يوسـف ْ :
ِ
الرأي الحصيف.
ِ
َ
لكان هالكُـنَا محق ًقا.
الوادي
ـو بقينَا في بطن
م َّتـــى َ :ل ْ
وهال ُكنَا َ
غير مح َّقق ؟!
يوسـف َ :
اآلن ُ
هذا ِمن ِ
ِ
م َّتـــى ُّ :
تشاؤمك .
سوء
كل َ ْ
يوسـف  :تشاؤمي هو ِ
َ
حرك الصخرة ؟
الذي
َ
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م َّتـــى َ :ن َع ْم .

هذا الذي أصابنَا إالَّ عقوبـ ًة لكُما من ِ
أخوي َك َفى ِم َر ًاء ومجادلة .ما أظ ُّن َ
الله ع َلى هذا
هـارون  :يا
َ َ
َّ
ِ
ـدد.
الجـدال وال َّل َ

هارون ْ
ُ
حق َ
هو الم ُلوم .
توج َه
لك يا
يوسـف  :الَ َّ
إلي َ .غ ْي ِري َ
أن ِّ
اللوم َّ
َ
هـارون ِ :
َ
َ
هناك يا م َّتى ؟
تصنع
يوسف دعنَا ِم ْن هذا اآلن .أي َن م َّتى ؟ ما َذا
عليك يا
بالله
ُ
ُ
ُ
يحاول ْ
يزحزح الصخرة !
أن
يوسـف  :إ َّن ُه
َ
تسخر منِّي يا يوسف .
م َّتـــى  :ال
ْ

تريد َ
ُف ؟
أن َتك ّ
هـارون  :يوسف ،أالَ ُ

يوسـف  :يا أخي أ َنا ال أسخر  ،ولكن ِ
ِ
هذه قطع ُة ٍ
يقدر ْ
يزحز َح َها والَ مئة رجل .
أن
ْ
جبل ال ُ
ُ
هـارون َ :
هالكون إالَّ ْ
َ
أن يتدرا َكنَا الل ُه بِ ُل ْط ِفه .اقترب منِّي
اجلس قري ًبا منِّي  .إ َّننَا ال محا َلة
تعال يا م َّتى،
ْ
أيضا يا يوسف ِ .
يدك .
هات َ
َ
أنت ً
هـاك ِ
َ
يـدي .
يوسـف :

إن الله لن ينظر إلينَا وبينَنَا ِ
ف في ِ
يد م َّتى) َت َصا َف َيا َّأوالً
هذه القطيعة.
هـارون :
يوس َ
(يضع َ
ُ
وتسام َحا؛ َف َّ َ ْ َ
َ
يد ُ
يوسـف ِ :
سام ْحنِي يا م َّتى .
ِ
يايوسف .
سامحني
وأنت
سام ْح ُتك َ ،
ُ
م َّتـــى َ :
يوسـف  :سامح ُتك يا ِ
أخي .

واآلن ِ
ِ
بعض علمائنا العارفي َن َّ
أن أحس َن ما يدعو
سمعت ِم ْن
إلـيَ .ل َق ْد
الحمد لله،
هـارون :
ُ
ُ
َ ْ
أصغـ َيا ّ
ٍ
ِ
أن يتوس َل ِ
ساعة َّ ِ
ِ
أصلح ٍ
يذكر ُّ
عمل
واحد ِمنَّا
كل
إليه
المرء ر َّب ُه في
ِبه
ِ
َ
بصالح أعماله .ف ْل ْ
الشدة ْ َّ
ُ
ـدع اللـه ِ
ِ
ِ
بـه .
َ
َعم َلـ ُه في حياتـه َف ْلـ َي ْ ُ
أنت يا هارون .
م َّتـــى  :ابـد ْأ َ

أصلحـنَا نح ُن الثالثـة .
أنت
يوسـف َ :أ َج ْـل َ
ُ
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ِ
ٍ
أعرف ِ
عمل
لـي ِم ْن
وما
لكثير
األص َل ُح ،وإ ِّني
هـارون  :الله
ُ
َ
يعلم أ ُّينَا ْ
ـم الخَ ـ َطا َيـاَ ،
الذنوب َج ُّ
ُ
وحد ُه ُ
ـد َّي الكبيرين.
صالح،
اللهم إالَّ ما كان ِم ْن بِ ِّـري بوالِ َ
َّ
ِ
ِ
ذلك َّ
فاذكر َ
أفضل األ ْع َمال .
الوالدين ِم ْن
فإن بِ َّـر
م َّتـــى :
ْ
ُ ِ
ِ
الكبيرين َّأوالً َ
الم ْر َعى ْ
هارون َ :
قبل زوجتِي
أبوي
أحلب فأسقي
أن
كان ِم ْن عـادتِي إذا
َّ
َ
رجعـت م َن َ
ٍ
ِ
تأخر ُت في المر َعى و َلم أ ُع ْد إلى ِ
وأوالدي َ
أهلي إالَّ ما
واحد في الدار.
أي
َ
وقبل ِّ
ْ
َْ
وذات يوم َّ ْ
فاس َت ْقبل ْتنِي زوجتِي في َق َلق.
َ
بعد ما ْأم َسى المساءْ ،
بيت هارون)
نق ُل
المنظر �إ َلى ِ
( َي ْ ِ
ُ
ً
( هارونُ
زوج ُت ُه َح َّنة )
اللبن و�أما َم ُه
�ص ْح َف ٌة ِم َن
واقفا َو ِب ِ
َ
يده َ
ِ
َ
هارون اليوم ؟
أخـر َك يا
الزوجـة  :ما َذا َّ

فأبعدت  .أي َن أبِـي و ُأ ِّمـي ؟
الشجر يا َحنَّـ ُة
بي
ُ
ُ
هـارون َ :نـأى َ
الزوجـة  :اِ ْنـ َت َظ َ
النوم فناما .
ال ح َّتى َغ َل َب ُه َما
راك طوي ً
ُ
ناما َ
قبل ْ
يتعش َيا .
أن َّ
هـارون َ :و ْي َح ُه َما َ
ِ
هات َ ِ
الزوجـة ِ :
َ
يتضاغون جو ًعا .
لألوالد فإ َّن ُه ْم
ألس ِقـ َي ُه
هذا الذي َح َل ْب َتـ ُه ْ
أحدا .
ال يا َحنَّة  .ل ْن
هـارون َ :ك َّ
أسقي ق َب َل ُه َما ً
َ
ِ
اس ِق َ
احلب لأِ َ َ
ثم
بويك حي َن يستيقظان.
ْ
هذا ألوالد َك َّ
الزوجـة ْ :
ِ
ِ
أبدا .
معه َما ً
هـارون  :كلاَّ ل ْن ُأخ َّـل بعادتي ُ
ِ
ِ
ألوالدك .
احلب
ثم
ْ
الزوجـة  :إ ًذا فأيق ُ
ظه َما َّ
زعجهما ِمن ِ
ينبغي ْ ِ
هـارون  :الَ ِ
نوم ِه َما الساعة .
أن ُأ َ ُ َ ْ
أنت صانع ؟
الزوجـة  :فما َذا َ

ِ
له َما اللبن .
هـارون  :سأبقى ُهنَا واق ًفا ح َّتى
يستيق َظا ِّ
فأقد َم ُ
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ماهذا ِ
الزوجـة َ :
الذي َت ْصنَع ؟ لِ َم ُت ْل ِص ُق الصحفة هكذا بب ْطنِك ؟
هـارون  :لِيب َقي اللبن دفي ًئا يا حـنَّة  .اذهبِي ِ
أنت إ َلى األوالد .
َ
ُ

أصنع َل ُه ْم ؟
الزوجـة  :ما َذا
ُ
ِ
()١
يناموا.
هـارون َ :ع ِّلل ِيه ْم ح َّتى ُ

ود �إلى ال َغار )
( َع ْ ُ

َ
استيقظ أبواك ؟
ومـ َتى
م َّتـــى َ :
ِ
ـما َ
برق الفجر ؟
هـارون  :حينَ َ
ِ
ِ
بصحفـة اللبن ؟
الليل واقف ًا
ـو َال
يوسـف :
َ
وبقيت َط َ
ِ
ِ
الثياب .
تحت
ـها إلى بطنِـي ِم ْن
هـارون َ :ن َع ْم .وأنا ُ
أض ُّم َ
والدي ِ
ٍ
ِ
ـه َ
م َّتـــى ُ :طو َبى َل َ
كهذا َق ّط .
ـك يا هارون ! ما سم ْعنَا بولد َب َّـر َ ْ
ِ
ابتغاء ِ
اللهم ْ
فعلت َ
ففـر ْج عنَّا
ذلك
تعلم أ ِّنـي
ال بالدعاء)
(يرفع
هـارون :
يديـه ُم ْبـ َت ِه ً
ُ
إن َ
ُ
وجهك ِّ
َ
كنت ُ
َّ
ما نحـ ُن فيه .
م َّتـــى ُ :ا ْنـ ُظ ْر يا هارون ،الصخر ُة ا َنـ َف َر َج ْت ؟
ِ
يوسـف َ :أ َج ْل َ ،
الوادي َق ْد ظهر
هذا
اللهم َ
لك الحمد .
هـارون :
َّ

الخروج َب ْعد .
نستطيع
م َّتـــى  :وي ! ولكننَّا ال
َ
ُ
هـارون  :دوركُما اآلنُ .ا ْذكُـرا َأرجى ٍ ِ
ـماه .
َ ْ َ
عمل َعم ْلـ ُت َ
َُْ َ
أنت يا يوسف .
م َّتـــى  :ابدأ َ
ُ
أفضل منِّي .
أنت
أنتَ .
يوسـف َ :ب ْل تبـد ُأ َ
أنت يا يوسف .
هـارون  :الَ بأس .ابدأ َ

( )١علليهم  :أشغليهم بام يسكت جوعهم.
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يوسـف  :ما َذا أقول ؟
ُـر ما ِ
ِ
فإن الل َه الَ
العمل َّ
يحقـر شي ًئا .
تعرفَ .والَ َت ْح ِق ْـر شي ًئا ِم َن
ُ
هـارون ُ :ا ْذك ْ
شيء ولكـنِّي أستحي ْ
ُـره.
يوسف  :في بالِـي
أن أذك َ
ٌ
الصالح ال ُي ْس َت َحى ِم ْن ِ
َ
هـارون َ :و ْي َح َك ! َّ
ذكره .
العمل
إن
َ
ٍ
قريبة لي .
يوسـف  :إ َّن ُه َي َم ُّس ِع ْر َض
هذا السر ِ
ِ
ِ
أل َحد .
هـارون ُ :ن َعاه ُد َك أالَّ ُن ْفش َي َ ِّ َّ
ِ
جال النِّساءَّ ،
الر ُ
وظل ح ُّب َها نام ًيا في َق ْلبِـي
كأش ِّد ما
يوسـف :
ـها َ
ْ
ُّ
ـم ُأح ُّب َ
يحب ِّ
لي ابنـ ُة َ َع ِّ
كانت َ
ِ
أن أغ ِ
فاس َت ْع َص َم ْت منِّي  ...إلى ْ
الشيطان ْ
ُ
أن أ َل َم َّمت بِ َها سنـ ٌة
لي
ْـر َي َ
َف َ
ـها بالمال ْ
ـو ْس َو َس َ
تطلب َع ْونِي .
فجاءت
ِم َن السني َن
ْ
ُ
و�سف )
( َي ْن َت ِق ُل
يت ُي ُ
المنظر �إ َلى َب ْ ِ
ُ

هذا ِ
ابن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الف ِ
الم َد َّل ِـه بِ ُح ِّبك .اِ ْج ِل ِسي َع َلى َ
راش الوثير.
عمك ُ
اليوم َرضيت َع ِن ِ ِّ
يوسـف َ :م ْر َح ًبا بالحبيبةَ ،ل َع َّلك َ
ِهــي ِ :
وعدتـَنِـي بـها .
الس ِّتيـ َن
هات يا
ُ
دينـارا التِي ْ
ً
يوسف ِّ
َ
هــو  :و َتج ِ
علـي بِ َو ْص ِلك ؟
وديـ َن
ُ
ُ َ
َّ
ِ
ــي  :إ َذا أر ْد َت.
ه َ
ئت ِزد ُت ِ
وإن ِش ِ
ِ
ِ
هــُو ُ :خ ِ
ـك َ
دينار ًاْ ،
فوق ذلك.
ـذي إ َذا ِض ْع َ
ْ
َ
ف  .ما َط َل ْبتُ .خذي مئ ًة وعشري َن ً
هذا ِ
ِ
عميَ ،
يكفي وزيادة .
ــي  :ال يا ب َن ِّ
ه َ
ِ
هــو ِ :
هاك يا ُمنْـ َيـ َة النَّـ ْفسُ ( .ينَ ِ
الد َنانير).
يسا ِم َن َّ
ُ َ
او ُلها ك ً
ِ
خيرا يا يوسف؟
ــي ُ :ج َ
زيت ً
ه َ
ــو َ :ل ِكنَّ ِك تبكين .ما َخ ْطـ ُب ِك؟
ُه َ
ِ
رب العا َلمين.
ــي  :إ ِّنـي
ُ
أخاف الل َه َّ
ه َ
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أنت في ِّ ِ
بنعمة اللهَ ،تخَ افِينَـه ِ
ِ
ِ
ـو ًفا) َيا َو ْي ِلـي ِم ْن ٍ
الر َخاء؟
كافر
ُ
ــو َ ( :ي ْـر َتع ُد َخ ْ
ُه َ
الش َّدة والَ أخا ُفـ ُه أ َنا في َّ
يدي ثوب َِ
والله ال تمس ِ
ِ
أبـدا.
ـك ً
َ
ُّ
ِ
ُ
يوسف ؟ ُخ ْ
ـذ ُه إ ًذا.
والمـال يا
ــي :
ُ
ه َ
ـد وهب ُت ِك إيـاه لِوج ِ
ـه الله.
ــو  :كَـ َّ
َ ْ
َّ
ال َق ْ َ َ ْ
ُه َ
( َع ْو ٌد �إلى ال َغار )

بالمال ِمن ِ
عندك ؟
م َّتـــى  :وا ْن َص َر َف ْت
ِ ْ
اللهم ْ
يوسف َ :ن َع ْم َّ ،
فعلت ذلك
تعلم أ َّننِي
إليها شو ًقا( .يدعو الل َه ُم ْب َتهالً)
وإن َق ْلبِي َل
ُ
إن َ
يذوب َ
ُ
كنت ُ
َّ
ابتغاء ِ
فافرج عنَّا ما نح ُن فيه.
وجه َك
ْ
َ

م َّتـــى  ( :هات ًفا ) الصخر ُة َتـ َت َـز ْح َزح !

اللهم َ
لك الحمد .
هارون :
َّ
ِ
اآلن ْ
أستطيع َ
أن َأرى السماء !
السماء !
ُ
م َّتـــى َ :هاه َي ذي َّ
الحمد لله .
يوسف :
ُ
الخروج ُم َت َع ِّذ ٌر َب ْعد .
اح ْس َر َتاه !
ُ
م َّتـــى  :لكن َو َ
هارون ِ :
أنت يا م َّتى اآلن .
هات َ

ٍ
ِ ِ
غير ٍ
أحب ْ
سـرا بينِي وبي َن ر ِّبـي .
عند الله.
واحد
عمل
مرجو َ
ُ
وكنت ُّ
ّ
أن أح َف َظ ُه ًّ
متـــى  :ما عنْدي ُ
يوسف ُ :ا ْذكُـره يا م َّتى و َتـوس ْل إ َلى ِ
الله ِبه .
ُْ
َ َّ
ِ
النهار
انقضى
كانت لي مزرع ٌة فيما َم َضى.
م َّتى :
فاستأجرت َ
ُ
ْ
فلما َ
ُ
ليعم ُلوا في أرضيَّ .
ذات يوم ُأ َج َر َاء َ
وأردت ْ
َ
أبى ْ
ُ
أزيد ُه
ال إ َّياه.
أن
اسم ُه
أجور ُه ْم ما َخال
أعطي ُت ُه ْم
أجر ُه مستق ًّ
أن َ
ً
ُ
يأخذ َ
سليمان َ
واحدا ُ
َ
ٍ
وبحثت عنْ ُه في ِّ
وم َضى ،فو َق َع في قلبِي ُ
منذ َ
فلم أع ُث ْر َل ُه
عظيم.
هم
ُ
َ
كل مكان ْ
ٌ
ذلك ٌّ
فأعرض عنِّي َ
على ٍ
ُ
أثر ،ف َب َدا لي ْ
فأتت
يبارك فيه حتى َن َما وتكا َث َر  .و
أج َر ُه هذا ،فإ َذا الله
جاءت جائح ٌة ْ
ْ
أن ُأ َث ِّمر َل ُه َ
ِ
يبق في ِ
يدي غير ِ
سليمان َ
َ
األخذ منه .
رضنِي على
هذا ،
مال
على مالِي ف َل ْم َ
ْ
فصارت زوجتِي ُت َح ُ
ُ
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زوج ُته )
يت م َّتى و�أما َم ُه
( َي ْن َت ِق ُل
َ
المنظر �إلى َب ْ ِ
ُ

ـامار  .إ َّنـ ُه ُ
مال َ
ذلك األجير .
ـو َ :ك َّ
ُه َ
ال يا َت َ
أنت ِ
ِ
الذي َث َّم ْـر َتـ ُه َو َن َّم ْيـ َته .
ـي َ :
ه َ

ِ
بارك الله له ِ
َ
أتت.
ـو  :لك َن
األصل َح ُّق ُه ُه َو ْ
فيما ْ
كنت َخ َل ْطـ ُت ُه بمالِي ْ
فيه،و َل ْو ُ
وقد َ ُ ُ
ُه َ
ألتت عليه الجائح ُة َ
العيد لتوسع بها ع َلى ِ
ـذبحها لنَا في ِ
ِ
ِ
ِ
العيـَال.
ِّ َ َ
ـي ُ :خ ْذ م ْن هذه األنعا ِم ولو َشا ًة واحد ًةَ ،ت ْ َ ُ َ
ه َ
ِ
ِ
ـها .
منها شي ًئا ح َّتى
ـو َ :ك َّ
يجىء صاح ُب ُ
أمس َ
ال والله ال ُّ
ُه َ
َ
ِ
ِ
ـد مات .
وم َتى
ـها ؟ َل َع َّلـ ُه َق ْ
يجىء َصاح ُب َ
ُ
ـي َ :
ه َ
ِ ِ
ِ
ـو ْ :
ـه ْم .
إن يك ْن َق ْد َ
يوما إلى ور َثتـه ف ُأ َس ِّل َم َها َل ُ
ُه َ
مات فلع ِّلي أهتدي ً
( َع ْو ٌد �إلى ال َغار )

بعد ذلك ؟
جاء صاح ُب َها يا م َّتى َ
يوسف َ :
وه ْل َ
ِ
ُ
خمس سنين.
سليمان بعد
جاء
م َّتــى َ :نـ َع ْم َ
سليمان  :م َّتى  ،م َّتى َأال ِ
تعـر ُفـنِي ؟

( ْ ُ
بيت م َّتى ِم ْن َج ِديد )

م َّتــى َ :م ْن ؟ سليمان ؟
ـك َلتذكر ِ
أج ْل أ َنا سليمان  .إ َّن َ
اسمي .
سليمان َ :
ُ
كنت يا ِ
بحثت عنك .
أخي ؟ َل َطا َل َما
ُ
م َّتــى  :أي َن َ
سليمان  :لِ َتس َت ِ
أج َـرنِي َمـر ًة ُأ ْخ َـرى َف َت ْظ ِل َمنِى ح ِّقي .
ْ
عنك في ِّ
بحثت َ
م َّتــى َ :ب ْـل لأِ ُ ْعطِـ َي َ
كل مكان .
ـك َحـ َّق َك  .والله لِ َق ْد
ُ
رز ِ
ِ ِ ِ
اع األُ ِ
الذي َت َر ْك ُت ُه لك ؟ اِ ْع َل ْم يا م َّتى َّ
اليوم ع ْن َ
الصاع .
أن الل َه َق ْد أغنانِي
ذلك َّ
سليمان  :ل ُتعط َينـي َص َ
َ
تـعـال انـ ُظـر َأ َتـرى ِ
َ
ورعاتها ؟
هذه
م َّتــى :
األنعام ُ
َ
ْ َ
سليمان  :أج ْل قد َأ ْثـري َت يا م َّتى بع ِ
ـدي .
َْ
َْ
َ

80

أنت ،قد َأ ْثمر ُتـها ِمن صا ِع األر ِز ِ
هذه َليس ْت لي يا سليمانِ .
ال ِ .
هذه ك ُّل َها َ
الذي َر َف ْض َته .
م َّتــى َ :ك َّ
لك َ
َ َ ْ
ْ
َْ
سليمان  :ما َذا تقول ؟
ِ
م َّتــى  :ظ َّل ْت أمانـ ًة ِ
اليوم ِ
عندي .فَخُ ْ
حفظ أما َنـتِـك .
وأر ْحنِـي ِم ْن
ـذ َها
َ
فقيرا فأحتمل ُسخْ ِ
تس َت ْه ِ
ـر َيـ َتـك.
اليوم ً
ـز ْئ بـي يا م َّتىَ ،ف َل ْس ُت َ
سليمان  :الَ ْ
ِ
والله الَ أستهزئ بِـك .
م َّتــى  :إ ِّنـي

أحــ ًّقا ؟
سليمان َ :

إن ِ
ِ ِ
هو َّ
ٌ
ملـك لك.
األنعام ك َّلها
هذه
إي والله الذي ال إلـ َه إالَّ َ
م َّتــى ْ :
َ
سأترك َ ِ
ِ
ُ
والله َأمـا َنـ َت َ
ـها يا م َّتــى.
ـك !
أعظم
سليمان  :ما
لـك ن ْص َف َ
َ
َ ِ
م َّتــى  :الَ َو َج َـز َ
ـها شي ًئا.
خيرا َ .ل ْن
آخـذ منْ َ
اك الل ُه ً
إليها يا م َّتــى.
ـما
تحتاج َ
ُ
سليمان ُ :ر َّب َ
الحمد ِ
كنت أحف ُظ َها َ
م َّتــى َ :و ْي َ
الخير عندي كثير.
لله،
لك َل ْو َل ْم ُيغْنِنِي الله عنها ؟
ُ
حك يا سليمان ! أ َت َرانِي ُ
ُ
عو ٌد �إلى ال َغار )
( َْ

اس َت َ
األنعام ُك َّل َها ؟
اق
َ
يوسـف َ :و ْ
َ ِ
ِ
شهرا ال تك ِّل ُمنِي م ْن ِ
ُ
وقلت
سليمان ،
علي
م َّتـــى َ :ن َع ْم ،
ُ
رفض ُت ما َ
أجل أ ِّني ْ
عرض َّ
وغاض َب ْتـني زوجتي ً
َل َها َّ
الرزاق .
هو
الواهب َّ
ُ
إن الل َه َ
هذا ِ
والله أعظم ِمن ِ
ِ
ف ،فا ْد ُع الل َه ِبه ْ
لك يا م َّتىَ .
هـارون ُ :طو َبى َ
أن ُي َف ِّرج عنَّا ما نح ُن فيه.
عملي
يوس َ
ُ ْ
وعمل ُ
ابتغاء ِ
اللهم ْ
فعلت َ
فافرج عنَّا َما نح ُن فيه .
وجه َك
ذلك
تعلم أ ِّني
بالدعاء )
م َّتـــى َ ( :ي ْب َت ِه ُل ُّ
ُ
إن َ
ْ
َ
كنت ُ
َّ
تدحرجت !
انظر ! الصخر ُة َت َتـ َقـ ْلـ َق ُـل ِم ْن مكانِـها ! يا ألله ! إ َّنها
ْ
يوسـف  ( :هاتـ ًفا ْ
ِ
ينفتح َف ُم ِ
الغار أوسع ِم َّما َ
أس َفل )
كان و ُي ْس َم ُع
(
ُ
ُ
تدحرج الصخرة إلى ْ
ُ ِ
ـونا !
هـارون :
ـو َنا ! َن َج ْ
الحمد للهَ ،ن ُج ْ
ٍ
الحمد لله.
بهجة و َف َرح) .
الثالثــة ( :يتعانقون في
ُ
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ختـــــام :
ولعلنا نالحظ من هذا النموذج مدي محافظة الكاتب على أصول المسرحية وفنيتها  ،تلك المحافظة
المتمثلة في حيوية الحوار وإيجازه وتركيزه ،وحيوية الحركة التي تجعلنا نتمثل الشخصيات في أزمتهم
وصراعاتهم وأفكارهم تعتمل بين جنوبهم وفي دخائل نفوسهم .

مناق�شة :
كانت حالة النثر قبل العصر الحديث ؟ وم ِن الذي مهد لِـرقـي ِ
وضح إجابتك .
ـه
 1ـ كيف ْ
وتطوره ؟ ِّ
َّ ُ ِّ
ُّ
َ
وضح ما تقول .
 2ـ هل كانت المقالة موجودة في األدب العربي القديم ؟ ِّ
 3ـ ما عالقة فن المقالة بالصحافة ؟ وكيف كان أسلوبها ؟
وم ْن أبرز كتابها ؟
 4ـ ما الموضوعات التي تناولتها المقالة في العصر الحديث ؟ َ
 5ـ ما العوامل التي أ ّدت إلى ازدهار الخطابة في العصر الحديث بنوعيها السياسي والديني ؟
الـذو ِد َع ِن ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
الح َياض »..
ـام َّ ْ
 6ـ يقول عبد الله النديم َ ( :يا َبنـي م ْص َر َ ،هذه أ َّي ُام النِّ َـزالَ ،هذه أ َّي ُام النِّ َضال َ ،هـذه أ َّي ُ
ما مناسبة هذه الخطبة ؟ وبِ َم يتميز أسلوبها ؟ وما المواهب التي ي َّتصف بها قائلها ؟
 7ـ تحدث عن تاريخ القصة في األدب العربي القديم إلى ما قبل العصر الحديث .
 8ـ اذكر ـ يإيجاز ـ أبرز الجهود التي قامت في مجال الفن القصصي في مطلع عصر النهضة .
 9ـ اكتب قصة خيالية أو واقعية تتوافر فيها عناصر القصة وتحتوي على التشويق واإلثارة .
 10ـ تحدث ـ يإيجاز ـ عن تاريخ الحركة المسرحية في العالم العربي .
 11ـ ما معنى ( ال َت ْمصير ) في الفن المسرحي ؟ وما أبرز جهودهم ؟
12ـ من أول من بدأ التأليف للمسرح؟ وما أبرز جهودهم؟
 13ـ ُي َع ُّد على أحمد باكثير أحد الرواد األوائل في فنين من فنون النثر .فما هما ؟ وما جهوده فيهما ؟
وبم اهتم في جميع أعماله الفنية ؟
الم ْس َر َحة هي إعداد قصة للتمثيل المسرحيُ .ع ْد إلى إحدى قصص التاريخ واكتبها على ِغرار
 14ـ َ
مرت بك .
المسرحية التي َّ
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مناذج من النثـر العربي احلديث
 1ــ ُخط َب ُة َ
احل ْرب
لمصطفى لطفي المنفلوطي

الــنـــــــــــ�ص :

ِ
ِ
ِ
ِ
وحما َة ال ُّث ِ
«يا َ
أبطال برق َة ،و ُل ُي َ
الموت،
مجال
ال في
صبرا قلي ً
غور ،و َذاد َة ( )١المعاق ِل ُ
وث طرا ُب ُل َسُ ،
والح ُصونً ،
آفاق الس ِ
تلمع في ِ
فاستنيروا ِ
ِ
هي نجم ُة النَّ ِ
يفتح الل ُه عليك ُْم .
بنور َها ،
ماء
واهتدوا ْ
ُ
بهد ِي َها حتى َ
صر ُ
َّ
فها َ
الصبرِ ،
َّ
أنفسك ُْم
إن الل َه و َع َدك ُْم
وعدك ُْم ُينْ ِج ْز لك ُْم َ
فأنج ُزوا َ
وعد ُه ،ال ُت َح ِّد ُثوا َ
النصر ،ووعد ُتموه َّ َ
َ
ف ال ي ِج ُد له ِ
وشر ٍ
ِ
رارَ ،فو ِ
ِ
ِ
ٍ
ون إالَّ ع ْن ِع ْر ٍ
رر ُتم الَ َت ِف ُّر َ
الله ْ
ودين يشكو
ذائ ًدا ،
ُ
َ
بالف ِ َ
ض ال َيج ُد َحام ًياَ َ ،
إن َف ْ
ِ
ِ
صارا َخذ ُلوه .
قوما َأ َضا ُعوه ،وأ ْن ً
إلى الله ً
وخياالت تلو ُذ بأك ِ
ٍ
ْناف ()٢
أشباحا َت َتراءى في ظِ ِ
ِ
إ َّنكم ال تحار ُب َ
األساطيل،
الل
أشد َاء ،بل
ون رجاالً َّ
ً
َ
ال ي ِج ُد َ ِ ِ ِ
ان .فاحم ُلوا عليها حمل ًة ِ
وار وا ْلج ْدر ِ
صادق ًة تطِ ُير بما َب ِق َي م ْن أ ْلبابِ ِ
هم َك َّفا
ـه ْم  ،ف َ َ
َ
ون لبنادق ْ
األس ِ َ ُ َ
ْ
ِ
ِ
والَ ألسياف ِه ْم ساعد ًا .
َ
الشرف  ،و َيط ُل َ
وت  ،وتط ُل َ
الموت ،ويط ُل َ
بون الحيا َة  ،وتط ُل َ
هم يط ُل َ
يمألون
بون غَنيم ًة
بون
بون
َ
بون ال ُق َ
َ
إ َّن ْ
تجز ُعوا ِمن لِ ِ
َبها فرا َغ ُب ُطونِ ِه ْم ،وتط ُل َ
فالموت ال
قائ ِه ْم ،
ات
ُ
ماو ُ
واألرض  ،فال َ
ُ
ْ
الس َ
عر ُض َها َّ
بون َجنَّ ًة ْ
ِ
ِ
ُ
المؤمنين .
أفواة
الم َذ ِاق في
يكون ُم َّر َ
ِ
ون على ِ
اللـه ،و َتثِ ُق َ
تعتمد َ
فما
إ َّن ُك ُْم
ون بعدلِ ِه ورحمتِ ِهَّ ،
ُ
غير َشاكِّي َن والَ ُمرتابي َنَ ،
إلى الموت َ
فتقد ُموا َ
الد ِ
ِ
إن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصادقينَّ ،
َ
ماء التي
هذ ِه ال َق
طرات من ِّ
كان اللـ ُه ليخْ ُذ َلك ُْم ويك َلك ُْم إلى أ ْن ُفسك ُْم وأن ُت ْم م َن ال َقو ِم َّ
ِ
أعدائك ُْم ف ُت ِ
ستستحيل غد ًا إلى ُش ُه ٍ
ُ
ته ِوي َ
حر ُق ُه ْم،
فوق رؤوس
ب نار َّي ٍة
َت ِس ُيل ِم ْن أجسامك ُْم
حمراء ْ
َ
صاع َد ًة إلى الس ِ
الد ِ
ِ
ات الم َت ِ
وإن هذه األ َّن ِ
صاع َد َة من ُص ِ
ليست إالَّ
ماء ْ
َّ
أن ُ
يأخ َذ لكم
عاء
دورك ُْم
أنفاس ُّ
ْ
َ
َّ
ُ
الد ِ
عاء .
عد ِّوك ُْم  ،والل ُه
سميع ُّ
بح ِّقك ُْم ،و َينْ ُص َركُم على ُ
ُ
َ
( )١ذادة  :مجع ذائد وهو املدافع .

( )٢األكناف  :مجع َكن َ
َف وهو السرت واجلانب والظل.
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ِ
ِ
ون نِ ِ
ُ ِ
أعداءك ُْم قت ُلوا أطفا َلك ُْم ،وب َق ُروا ب ُط َ
َّ
وه ْم إ َلى
سائك ُْم،
إن
فسا ُق ُ
وأخذوا بِل َحى ُشيوخك ُُم األجالَّءَ ،
َ
ِ
ِ
الموت َس ْو ًقا ،فماذا تنتظِ ُر َ
ون بأن ُف ِسكُم ؟!
حفائر
ِ
بخيلكُم ور ِ
عليهم ِ
حمل َتكُم ِ
لوه ْم ُ
حيث
جلك ُْم (، )١
ُ
عليه ْم  ،وج ْع ِج ُعوا (ِ )٢به ْم ،وا ْق ُت ُ
واصد ُقوا ْ
ْ َ
احم ُلوا ِ ْ
ٍ
وأز ِعجوهم ح ِّتى َعن َط ِ
ِ
ٍ
ٍ
وتحت ِّ
سبيل ،وفوق ِّ
بوه ْم ِّ
عام ِه ْم
أرض،
كل
بكل
َ
وه ْم ،وا ُط ُل ُ
ثق ْف ُت ُم ُ
ْ
كل سماءْ ُ ُ ْ ،
ِ
ِ
بيل تنْ ِغ ِ
الموت في َس ِ
يص ال َّظالمين !
أعذب
فما
َ
َ
َ
ومنام ِه ْمَ ،
وشرابِ ِه ْم ،وي ْق َظت ِه ْم َ
احفروا ألن ُف ِسكُم بأي ِديكُم ُقبـورا  ،فال َقـبر الـذي يح َفر بالس ِ
ِ
يف ال يك ُ
ُون ُح ْفر ًة ِم ْن ُح َف ِر النَّار ال
ْ ْ
ُ ْ ُ ِّ
ُْ
ً
ْ
ُ
ِ
ِ
لتين ،والَ ِ
المنز َل َة بين ِ
ت ْط ُلبوا ِ
الواس َط َة بين ال َّطر َف ِ
المنز ِ
ين ،وال ال ْع َ
بالحياة،
بالموت أشب ُه من ُه
هو
يش الذي َ
أبدا .
وإما
الموت ً
بل اط ُلبوا َّإما الحيا َة ً
ُ
أبدا َّ ،
ِ
دياركُم ِ ،
َ
ويملك َ
ويطؤون بحوافِ ِر
ُون عليك ُْم نِ َس َاءك ُْم وأوال َدك ُْم،
غدا َينْ َت ِه ُك
ً
ُ
أعداؤك ُْم ُح ْر َم َة ْأرضك ُْم ِو ِ ْ
مواق ِ
ِ
ف ُّ
وينظم َ
الذ ِّل
ون في ُثقوب آنافِك ُْم م َقاو َد يقودو َنك ُْم بِ َها إلى
ساجدك ُْم وم َعابِ َدك ُْم ،
ُخيولِ ِه ْم َم
َ
ُ
واله ِ
ِ
المصير ِ
المه ِ
وان كما ُت َقا ُد ُ
اإلبل المخْ ُشوم ُة ( )٣إلى معاطِنِ َها ( )٤فاف َتدوا أ ْن ُف َسك ُْم ِم ْن َ
ين بجو َل ٍة
هذا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
موته ،ومو ُتوا
تموتون
ثم
تجو ُلو َن َها في
الج َبان في حياته ،فاح َي ْوا حياة ُّ
َ
الشجا ِع في ْ
موت َ
ُ
سبيل اللهَّ ،
ِ
اش ٌ
تعيشوا َ ،ف َو الله َما َع َ
كريم .
لِ ُ
ذليل والَ َ
مات َ
ِ
ِ
ِِ
إن ِ
َ
َّ
المس َّد َد َة إلى
الفاغر َة
دافع
هذ ِه
َ
والم َ
أفواه َها إليك ُْم  ،والبنَاد َق َ
الرابِ َض َة َعلى شواطئك ُْم َ ،
األساطيل َّ
يعتر ُض سبي َلكُم في ِرح َلتِكُم ِمن ِ
ِ
حوركُم  ،اليمكن أن يتأ َّل َ ِ
ُص ِ
يع ِ
الد ِار إلى
هذه َّ
ْ ْ
ْ
سور من ٌ
دورك ُْم و ُن ِ ْ ُ
ْ
ف منْ َها ٌ
طر َيق الح ِ
فسيروا في َطريقكُم إلى ِ
ِ
إن م َلكُوا عليك ُْم ِ
َ
األعداء ْ
آخ َرتِك ُْم َّ ،
يملكون
ياة ال
فإن
تِ ْل َك َّ
َ
َ
ْ
الد ِارُ .
عليك ُْم ِ
طر َيق الموت » .
التعريف بالكاتب :
ولد مصطفى لطفي المنفلوطي في « منفلوط » بصعيد مصر سنة 1293هـ 187٦/م ونشأ في
( )٢اجلعجعة  :الصخب وضجيج احلرب واملعركة .
( )١أي بالفرسان واملشاة .
( )٣املخشومة  :املشقوقة املشفر (الفم )  ،ولعله يريد املخزومة املثقوبة األنف .
( )٤معاطنها  :مجع َم ْعطن وهو وطن اإلبل ،أو مربكها حول احلوض
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وجبِلت نفسه على الرحمة والعطف
بيت مشهور بالتقوى والعلم  ،وتع َّلم في األزهر وحفظ القرآن ُ ،
للتصدي لبعض المفاسد الوافدة مع حضارة الغرب ،وإلصالح بعض عيوب
وحب الخير ،فنذر قلمه
ِّ
المجتمع اإلسالمي في عصره .
بالعلو بما كان
سارت شهرة المنفلوطي في األزهر بذكاء القريحة وروعة األسلوب ،وابتدأت شهرته
ِّ
ينشره في جريدة « المؤ َّيد» من المقاالت األسبوعية .وقد تو َّلى أعماالً كتابية في وزارة المعارف ،حتي
النوابَّ ،
وظل فيها حتى تو َّفاه الله وهو في
إذا قام البرلمان ع َّينه سعد باشا في وظيفة كتابية في مجلس َّ
العقد الخامس من عمره سنة 1343هـ 1924/م .

وفيرا  .وقرأ من األدب المترجم
قدرا ً
أحب المنفلوطي األدب فقرأ من روائع األدب العربي القديم ً
قدرا واف ًيا ،وكانت تستهويه الموضوعات االجتماعية  ،وما يتصل بالفضائل اإلنسانية والعطف
كذلك ً
رواد الرومانسية لتلك النزعة
على الضعفاء والمظلومين ،ولذا ُس ِّمي « كاتب النفس اإلنسانية » و ُع َّد من َّ
اإلنسانية في نفسه.
ويعد أسلوب المنفلوطي في كتابته وبخاصة قصصه أسلو ًبا عذ ًبا ،بما يو ِّفر له من رقة األلفاظ ،وتوازن
ويتنشؤون
العبارات،
كثيرا من أدباء عصره ،فأقبلوا يتأ َّدبون بأدبهَّ ،
ِّ
وسمو الخيال ،وصدق العاطفة ،مما استهوى ً
بكتبه التي منها كتـاب «النَّ َظرات» وهو مجموعة مقاالته المنشورة في جريدة «المؤ َّيـد» و«ال َع َب َرات» وهو
ونثرا ،وقصص
شعرا ً
مجموعة من القصص القصيرة ،و«مختارات المنفلوطي» من األدب العربي القديم ً
أجنبية ُت ْرجمت له فصاغها بأسلوبه السلس وهي «ماجدولين» و «الشاعر» و« الفضيلة» .
الـتـحـلـيـل والـنـقـــد :
فنددوا بتلك الحرب غير المتكافئة بين
حركت حرب طرابلس ضمائر كتاب العرب وشعرائهم َّ
ّ
ِ
المدربة الكثيفة ،والليبيون
اإليطاليين والليبيين .اإليطاليون بما لهم من ُع َدد الحرب الحديثة والجيوش
َّ
بما في أيديهم من ُع َد ٍد بدائية و َع َد ٍد قليل  ،ومع ذلك فقد استبسلوا وكافحوا  ،وسقط منهم األبطال
عمر المختار وغيره من الزعماء .
شهداء مثل َ
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وشارك المنفلوطي بقلمه في تلك المعركة العربية اإلسالمية  ،وجعل عنوان مقاله «خطبة الحرب ».
تأهبِ ِهم للقتال .
وهي أشبه بالخطبة الحماسية ُت ْلقى بين يدي الجنود عند ُّ
ٍ
َ
أبطال
خطبة أو روح الخطبة هذا النداء  ،أو الخطاب في مطلعها « يا
وعالمات ما في المقال من
ِ
َ
الثغور  ....إلخ ».
طرابلس ،وحما َة
وليوث
برق َة،
َ

مستثيرا في النفوس معاني الحمية ،والنخوة كقوله َّ « :
إن الل َه و َعدك ُُم
ويتكرر الخطاب بعد ذلك
ً
َّ
ون على اللهِ
ِ
ِ
الص َبر  ،فأنجزوا وعدك ُْم ُ ،ينْج ْز لكم وعده » وكقوله  « :إ َّنك ُْم تعتم ُد َ
النص َر  ،ووعدتمو ُه َّ
َّ
ِ
ُ
غير شاكِّي َن وال مرتابي َن ،فما َ
َ
ليخذ َلك ُْم . »...
كان الل ُه
بعدلِ ِه ورحمتِ ِه َّ ،
وتثقون ْ
فتقدموا إلى الموت َ
الهمم ،وأن ِ
مستخدما كل ما
يحف َزهم إلى االستبسال بش َّتى طرق التعبير
ً
يحرك فيهم ِ َ
ويحاول أن ِّ
يمكنه من وسائل التأثير ،فمن إغراء بالشهادة في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ،إلى َت ْثبيت قلوبهم
بالتذكير بأن الله ينصر من ينصره  ،والتهوين من أمر العدو ،وما يحشد من أساطيل وجيوش العدد
حق يعتصمون بأمر الله ويطلبون الموت؛ ألنه سبيلهم إلى الجنة .
والسالح ،أما العرب فهم ُطالَّب ٍّ

اهي
وال يزال يبرق لهم ويرعد  ،فيضرب لهم األمثال ،ويضع أمامهم الصور البيانية المؤثرة كقوله « َه َ
ِ
ِ
ِ
إن ِ
النصر في ِ
فاستنيروا ِ
ِ
الدماء التي ُ
بنور َها » ،وقوله َّ « :
تسيل م ْن
القطرات م َن
هذ ِه
السماء،
آفاق
نجم ُة
ُ
وإن ِ
ٍ
ِ
ِ
غدا إلى ُش ُه ٍ
ِ
ُ
ـه ْمَّ ،
حمراء َت ْه ِوي َ
هذه
رؤوس أعدائك ُْم
فوق
نارية
ب
أجسامك ُْم
ستستحيل ً
فتحر ُق ُ
َ
ِ
ِ
األ َّن ِ
ِ
السماء» وكقوله  « :وينظمون في
الدعاء صاعد ًة إلى
اس
صدورك ُْم
ات المتصاعدة م ْن
ْ
ليست إالَّ أ ْن َف َ
ِ
ثقوب آنافِك ُْم ِ
ِ
مواقف ّ
الذل » ،أو ما يجري في َم ْجراها ،ويستخدم العبارات
إلى
مقاو َد يقودو َنـك ُْم َبها َ
ِ
القويـ َة ،واأللفاظ الطنَّانـة الر ّنـَانـة كقوله « :واحم ُلوا ِ
ور ِج ِلـك ُْم  ،واصد ُقوا َح ْم َلـ َتـك ُْم
عليه ْم بِخْ يلك ُْم َ
وج ِ
عجـ ُعوا بِ ِ
ِ
ـهم » .
عليه ْمَ ،
ويستيعين بآيات الكتاب وأخبار السلف ،وأبطال اإلسالم ممن ذادوا عن الحياض وأب َلوا خير البالء
﴾ (. )٢
﴾ ( ، )١وقوله ﴿
كقوله ﴿ :
( )١البقرة .191
( )٢آل عمران .133 :
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ِ
ال عن َم ْي ِل ِه إلى اإليقاع
ظي النَّ ْهج .فض ً
ويميل إلى استخدام المزاوجة بين ُ
الج َمل ،وهو أسلوب َجاح ُّ
في عباراته ،والمزاوجة بين القصير منها والطويل حسب مقتضى المعنى  .كما يميل إلى استخدام بعض
ِ
َ
الجبان في حياتِه،
موت
ثم
تموتون َ
ضروب البديع  :كالطباق ،والسجع ،والمقابلة أحيان ًا في قوله َّ « :
تعيشوا َ ،فو ِ
عاش ٌ
الله َما َ
مات كريم » .
فاح َي ْوا حيا َة الشجا ِع في َم ْوتِه ،ومو ُتوا لِ ُ
ذليل ،وال َ
َ
َ
َ
القوت ،
وتطلبون الموت ،ويطلبون
يطلبون الحيا َة،
إنهم
َ
ويكرر بعض األلفاظ إلرادة التأثير كقوله ْ « :
ِّ
َ
َ
َ
َ
السموات واألرض » .
رض َها
يمألون بها فراغ بطونِ ِه ْم،
ويطلبون غنيم ًة
وتطلبون الشرف،
ُ
وتطلبون جن ًة َع ُ

ويوفي
ليؤدي معانيه،
وهكذا فإن المنفلوطي قد استقصى كل ما أمكنه من طاقة لغوية وتعبيرية
َ
َ
موضوع مقاله ،ويبلغ غرضه الذي استهدفه .ويتضح من هذا المقال بعض سماته الكتابية عامة ،وخاصة
هذا التأ ُّنق اللفظي ،والحرص على جمال التعبير وقوة الصياغ ،وغلبة العاطفة على المنطق ،أو ميله إلى
اإلثارة العاطفية أكثر من اإلقناع العقلي .

ال منطق ًيا في بنائه من بداية إلى نهاية  ،من
وال نجد في هذا المقال رباط ًا عضو ًّيا
محكما ،وال تسلس ً
ً
مقدمة إلى نتيجةْ ،
إن هو إال عبارات ساقها متتابعة ،مستطر ًدا مع انفعاالته في إطار عام هو موضوع
المقال .وهذا البناء أقرب في طبيعته ـ كما قدمنا ــ إلى الخطبة منه إلى المقال .
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مناق�شـة :
أثر في أدبه .وضح هذا القول.
 1ـ كان لنشأة المنفلوطي الدينية ونفسه المجبولة على الرحمة والعطف ٌ
يتميز أسلوب المنفلوطي عامة ؟ وما أثره في أسلوب النثر في العصر الحديث ؟
 2ـ بِ َم َ
رواد « الرومانسية»
 3ـ أطلق بعض النُّـقاد على المنفلوطي اسم « كاتب النفس اإلنسانية » وجعلوه من ّ
ـوا هذا الحكم ؟
الم بـَنَ ْ
َف َع َ
السابق خطبة أم مقاالً ؟ ولماذا ؟ وهل تجد في بنائه منهجية وترابط ًا ؟
نص المنفلوطي
َ
 4ـ هل َت ُع ُّد َّ
وضح ما تقول .
 5ـ ُّ
يدل هذا النص على صفات صاحبه الشخصية  .ما أبرز هذه الصفات ؟
 6ـ من أين يستمد المنفلوطي أفكاره ومعانيه ؟
ال في مجال الموت »  .من أين استمد المنفلوطي هذه العبارة ؟ و َعالَم ُّ
يدل ذلك ؟
7ـ«
فصبرا قلي ً
ً
ِ
ِ
ُ
أفواه المؤمنين »  .هل للموت طعم ؟ ولماذا ال يكون مر المذاق
المذاق في
يكون ُم َّـر
الموت ال
8ـ«
ُ
في أفواه المؤمنين ؟ وضح .
 9ـ متى ال يخذل الله عباده و َي ِك ُلهم إلى أنفسهم ؟
 10ـ حاول المنفلوطي التأثير على مخاطبيه بضرب األمثال ورسم الصور البيانية المؤثرة .التقط من
النص شواهد على ذلك  ،ووضحها .
 11ـ استخدم المنفلوطي أسلوب التكرار والمزاوجة بين الجمل ،كما استخدم بعض ألوان البديع.
ارجع إلى النص فتب َّين ذلك ،ثم بين قيمته الفنية .
 12ـ ضع لهذا النص عنوان ًا آخر غير ما اختاره الكاتب .
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ُ
 2ــ الإ�سالمُ
القوة
دين َّ
ألحمد حسن الز َّيات

الـــنــــ�ص :

ِ
شك ؟ ِ
ذلك ّ
وه ْل في َ
محمد الص َّب ُار
القوة المتين ،ومب َّل ُغ ُه
هو الج َّب ُار ُذو
ٌ
« اإلسالم دي ُن القوةَ .
شار ُع ُه َ
لسان وأ ْعجز ،ولسا ُنه هو العربي ِ
القرآن ِ
ِ
ِ
أخرس َّ
تحدى َّ
ُ
كل
الذي
كل
هو
الذي َّ
َ
َ ُ
َ
ذو العزيمة األمين ،وكتاب ُه َ
ُّ
ِ ِ
ِ
ٍ
اب ِك ْسرى وقيصر ،وخلفاؤه ال ُع َمر ُّي َ
الخالد ُّي َ
ون
لسان وأبان .و ُق َّوا ُد ُه
ون ُه ُم الذي َن َ
أخض ُعوا لسيوف ِه ْم ِر َق َ
روشهم على ِ
ِ
قوى
نواصي
قوي النَّ ْفسَّ ،
قوي ال َبأسَّ ،
الشرق والغرب َ .ف َم ْن َل ْم يك ْن َّ
ُه ُم الذي َن َر َف ُعوا ُع َ ُ ْ
غير إسال ٍم  ،وعرب ًّيا ِم ْن ِ
مسلما ِم ْن ِ
قوي ال ُع َّدةَ ،
غير ُعروبة .
كان
اإلرادةَّ ،
ً
ِ
ِ
ِ
الروح.
اإلسالم قو ٌة في
الرأس وقو ٌة في اللسان ،وقو ٌة في اليد ،وقو ٌة في ُّ
ُ
َ ِ
ِ
ِ
وتوسيع
وتصحيح الشر ِع بالدليل،
بالح َّجة،
العقل
يفرض ع َلى
ُه َو قو ٌة في
الرأس؛ ألن ُه ُ
َ
َ
توحيد الله ُ

وتعميق اإليمان بالتفكُّر .
ص بالرأي،
َ
النَ ِّ
عجز ُته وأدا ُته .والبال َغ ُة قو ٌة في ِ
و ُهو قو ٌة في ال َّل ِ
سان؛ َّ
الفكرة ،وقو ٌة في ال َعاطفة،
هي ُم َ ُ
َ َ
ألن البال َغ َة َ
وقو ٌة في العبار َة .
سان ببيانِ ِ
وهو قو ٌة في اليد؛ َّ ِ
َ
العقل بِ ُسل َطانِه ،وال َّل َ
الخبير ـ َق ْد َع ِل َم َّ
ـه ال
أن
الحكيم
وهو
ألن ُموح َي ُه ـ َ
َ ُ َ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
صيرة ،فج َع َل ِم ْن َق َّو ِة ال َع َض ِل
الح ِّق شي ًئا إ َذا ما أ ْظ َل َم
ّ
ُيغنيان َع ِن َ
الحس ،وتحكَّمت النَّ ْفس ،و َعميت ال َب َ
ذائدا َعن ك َِلمتِه ،وداعيا إلى ح ِّقه  ،ومن ِّفذ ًا لحك ِْمه ،ومؤيد ًا َ ِ
ِ
سبيل
المسلمي َن الق َت َال في
لش ْرعهَ .
ِّ
ُ
ً
كتب َع َلى ُ
ً ْ َ
ِ
وفرض ِ
وأمره ْم ْ
اعتداء
أن ُيقاب ُلوا
وعدوه،
لعد ِّو ِه ْم
هم ودينِه،
هم إعدا َد ال ُع َّد ِة والخَ ْي ِل إرهاب ًا ُ
َ
ُ
ِّ
َ
علي ْ
دين ْ
ِ
ِ
ِ
الس َف ِه
يأمر َبها
اإلسالم هي َّ
والرحمة وال َعدل ،ال َق َّو ُة ّ
قو ُة الحكمة َّ
ُ
المعتدي َن بمثله .ولك َّن ال ُق َّو َة التي ُ
ِ
قو ٌة ُت ِ
هاج ُم ال َبغ َْي وال ُع ْد َو َ
وقو ٌة
ان في النَّاسَّ ،
قوة فيها ُق َّوتانَّ ،
قو ٌة مزدوج ٌة ،أو َّ
فهي َّ
وال َق ْسوة أو َ
الج ْور َ ،
تدافع األ َث َر َة( )١وال ُّط َ
غيان في النَّ ْفس .
ُ
( )١األثرة  :تفضيل اإلنسان نفسه عىل غريه
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ِ
ِ
واإلسالم َبـ ْع َد َ
واالرتياض
واالعتكاف
بالصيا ِم والقيـا ِم
الـر ِ
ـص َ
جوه َـر َها ِّ
مح ُ
وح؛ ألنه ُي ِّ
ذلك قو ٌة في ُّ
ُ

ـأمـُل».
وال َّت ّ

الـتـعـريــف بالكــاتــب :
ولد أحمد حسن الز َّيات في مصر سنة 1307هـ 1889 /م  ،وتل َّقى علومه باألزهر ثم انتقل إلى
الجامعة المصرية القديمة ،وبعد تخرجه عمل بالتدريس في بعض المدارس الفرنسية مما دفعه إلى تعلم
فتقدم إلى مدرسة الحقوق الفرنسية وحصل على إجازتها في باريس  ،وعاد إلى مصر ف ُع ِّيين
الفرنسيةَّ ،
رئيس ًا لقسم اللغة العربية بالجامعة األمريكية في القاهرة ،ثم خرج إلى العراق حيث عمل أستاذ ًا لألدب
ومنبرا لكثير من
العربي ،وبعد عودته عمل على إصدار مجلة « الرسالة» التي كانت منارة لألدب الرفيع،
ً
أدباء العروبة واإلسالم.
عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة ،و نال جائزة الدولة التقديرية ،وعلى
وقد انتخب الزيات
ًّ
إثرها أعاد « الرسالة» بعد توقفها ،ثم احتجب إلى تحرير مجلة «األزهر» حتى توفي في القاهرة بعد حياة
حافلة بالعلم واألدب سنة 1388هـ 1968 /م .
ولقد قيل  :إن الزيات من ُك َّتاب الترسل ،ولم يكن صاحب اتجاه معين بعينه كالعقاد والمازني وطه
حسين  ...وإنه ذهب في إثر المنفلوطي في االهتمام باللفظ الموفق ،والعبارة الموفقة ،مع االهتمام بالمعنى
وإشراقة الفكرة .وقد حاول الزيات الجمع والتقريب بين التراث واألصالة العربية واإلسالمية وبين الحضارة
الجديدة والثقافة المعاصرة ،وكان من أهم مؤلفات الزيات كتاب «وحي الرسالة» وهو مجموعة مقاالته التي
نشرها في مجلة «الرسالة» ،وكتاب «تاريخ األدب العربي» وهو من أول ما علت به شهرته ،لدقة عرضه،
وروعة أسلوبه ،ووفرة معلوماته بال إطالة ،وله أيض ًا «دفاع عن البالغة» و«في أصول األدب» .
الـتـحـلـيـل والـنـقـــد :
ُ
حديث الزيات في هذا المقال عن « اإلسالم دين القوة» ،ويتناول موضو َعه تناوالً تدريج ًّيا مبينًا
جوانب القوة ،وصورها المختلفة في اإلسالم .
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ال لطيف ًا بأن يقول  :إنه دين القوة؛ ألن شارعه الخالق سبحانه ذو القوة المتين،
ويجعل لحديثه مدخ ً

تحدى الناس إلى تقليده
ورسوله ﷺ القوي األمين  ،وكتابه القرآن  ،صاحب البيان القوي المعجز الذي َّ
والتحدي من اإلنسان أو الشيء في ذاته دليل القوة .
في قوة فعجزوا،
ِّ

واللسان العربي الذي أبان به لسان القوة؛ ألنه غلب على كل لسانَ ،ف َسا َد البال َد اإلسالمية مع أبنائه

متفوقة فيما حملت من حضارات قديمة فارسية ورومانية
ولم َي ُس ْدها غيره من اللغات ،وإن َب َد ْ
ت ِّ
ويونانية .

وقوي برجاله وقادته ِ
الع َظام الذين مكَّنوا له في األرض  ،بفضل الله ثم بجهادهم .

ويقول  :إن اإلسالم دي ُن القوة في ملكات اإلنسان جمي ًعا ،في العقل ،وفي الروح  ،وفي اللسان  ،وفي

اليد .ويقصد باليد القوة الما ّدية .
ويشرح لِ َم كان اإلسالم دي َن القوة في هذه الملكات جميع ًا ،فيتناولها واحد ًة واحد ًة ويفيض في القوة
المادية أكثر من غيرها؛ ألن ذلك مقصو ُده من المقال ،أو هو القصد الرئيسي في الحديث عن قوة اليد،
ليتم له ما أراد من أن
أي القوة المادية ،إنما جعل أنواع القوة األخرى مظهرة القوة المادية ،ومعاضدة لها؛ َّ

القوة هي غاية اإلسالم في كل جوانبه .

والزيات هنا منطقي في سياق مقاله ،وفي تسلسل معانيه ،وترابط عباراته ،ويختلف بهذا عن المنفلوطي

من قبله ،فأسلوبه كما أشرنا غلبت عليه المحافظة واالنفعال ،أما الزيات هنا فغلب عليه العقل والمنطق
ٍ
معان جزئية ،يتكلم عنها جمي ًعا ثم يربط بعد ذلك بينها
الرزين  ،إذ يعمد إلى تحليل موضوعه إلى عدة
في رباط ُم َّت ِسق .
أبعد عن روح الخطابة ،ولهذا ال نجد الخطاب والنداء والتعجب ،وال نجد النَّ ْب َرة العالية واإليقاع
وهو ُ
الح َّجة والدليل أما التقرير فيتأ ّتى في الجمل
السريع ،إنما نجد عنده شيئ ًا آخر هو هذا التقرير وسياق ُ
ِ
وتقر معناها .
المؤكدة المتتابعة  ،وترف ُد إحداها األخرى ُّ
ويبدأ بجملة خبرية ،وهي عند البالغيين ما يحتمل الصدق والكذب ،فيقول  :اإلسالم دين القوة ،ويد ِّلل
تماما ،ويسوق الحجج على هذا الصدق واحدة بعد األخرى .
على أنها ال تحتمل الكذب ،بل هي صادقة ً
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أيضا كأن يقول َ « :ف َم ْن
ويلجأ إلى َتكْرار األلفاظ لغرض التأكيد ،والتذكير بموضوع قوله وتقريره ّ
اإلسالم قو ٌة في الرأس  ،وقو ٌة
قوي العدة  »..ويقول «
قوي اإلرادةَّ ،
قوي النفسَّ ،
قوي البأس َّ ،
لم يك ْن َّ
ُ
ْ
في اللسان ،وقو ٌة في اليد ،وقو ٌة في الروح» .
وللزيات إيقاع خاص في كالمه ،يختلف عن إيقاع غيره من الك ّتاب ،ومعني اإليقاع حركة الحروف
وأصواتها ،وطولها ِ
الخاص في كتابه ،وهو من
وق َص ُرها في العبارة .ونعلم أن لكل كاتب أصيل إيقا َعه
َّ
الرجل » .
مميزات أسلوبه ،أو هو ن ْب ُضه في أسلوبه ،ولذلك قالوا  « :األسلوب هو َّ

نتعرف على إيقاع الزيات في هذا المقال بمالحظة تلك الجمل الطويلة التي يمتد
ويمكن أن َّ

فيها نفسه ،ثم يعقبها بالجمل أو العبارات القصيرة الموزونة تقري ًبا على وزن واحد ،كما في الفقرة
األولى .أو قد يبدأ بالجمل ِ
الق َصار المتتالية ،ثم يردفها بالجمل الطِ َوال يتبعها القصار كذلك  ،كما في
الفقرة الثانية .
أيضا .ولنأخذ مثاالً من ُج َم ِل ِه الطوال أوالً ،
وإذا ما تأملنا بناء الجملة عنده وجدنا ضر ًبا من التوافق ً
ِ
أخرس َّ
كل لسان » ...
العربي الذي
هو
َ
يقول  « :شار ُع ُه هو الج َّب ُار ذو القوة المتين « » ...ولسا ُنه َ
ُّ
َ ِ
ِ
ِ
اللسان؛
«وهو قو ٌة في
بالح َّجة»..
العقل
يفرض ع َلى
هو قو ٌة في الرأس؛ ألن ُه ُ
َ
توحيد الله ُ
ويقول َ « :
َّ
هي معجز ُته وأدا ُته » ...
ألن البال َغ َة َ
َ ِ
ِ
النص بالرأي،
وتصحيح الشر ِع بالدليل،
بالح َّجة،
القصار إذ يقول .. « :
ومن
وتوسيع ِّ
َ
َ
توحيد الله ُ
ِ
اإليمان بالفكر . » ...
وتعميق
َ
ِ
ِ
ً
لشرعه . » ...
مؤيدا
ومنفذا
ويقول  « :وداع ًيا إلى ح ِّقه،
لحكمه ً ،
تعمد اإلغراب في اللفظ ،بل يحافظ على
والزيات ال َي ْع َم ُد إلى اإلغراق في
ُ
التفاصح والتق ُّعر ،أو ُّ

سالمة عبارته العربية ،ولفظه الفصيح مع الوضوح دون غموض المعنى أو تعقيد البناء في العبارة .

92

مناق�شة :
 1ـ عمل الزيات على إصدار مجلة «الرسالة» .فما االتجاه الذي كانت تسلكه ؟ وما مكانتها ؟
 2ـ ما موقف الزيات من الثقافتين العربية واألجنبية ؟

 3ـ كيف تناول الزيات موضوعه « اإلسالم دين القوة» ؟ وما البداية التي بدأ بها ؟ وما رأيك فيها ؟
رقاب ِك ْسرى و َق ْيصر » ؟
 4ـ َع َّم كنَّى الكاتب في قوله  « :أخض ُعوا لسيوفِ ِه ْم
َ
 5ـ يقول الزيات  :إن اإلسالم دين القوة في ملكات اإلنسان جمي ًعا .فما تلك الملكات ؟ وأيها أفاض
فيها الحديث ؟ ولماذا ؟
 6ـ يلجأ الزيات إلى ال َّتكْرار ،والمراوحة بين الجمل الطويلة والجمل القصيرة  .هات شواهد على ذلك
النص ،ثم بين فائدته البالغية .
من ِّ

 7ـ هل يفتقد بناء هذا المقال إلى المنهجية والترابط ؟ وضح .

 8ـ ما الفرق بين أسلوب الزيات في هذا المقال وأسلوب المنفلوطي في مقاله السابق ؟ وأيهما أبلغ في
نظرك ؟ ولماذا ؟

 9ـ هل كان األسلوب اللغوي مناس ًبا للمقام ؟ وضح .

 10ـ « األسلوب هو الرجل » ما معنى هذا القول ؟ وهل ينطبق على أسلوب الزيات ؟ علل لما تقول .
اختر بعض العبارات التي أعجبتك ،وبين سبب إعجابك بها .
 11ـ ْ
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 3ــ وحـي الـعـــيـد
ملحمد البشري اإلبراهيمي

الـنــــــ�ص :

ِ
« و َق ِ
وه ْم َم َج ُال َس َر ِ
َ
وه ْم َمالِئو
العرب أوالً،
ومي ُه ُم
ائريُ ،
والمسلمون ثان ًياَ ،ف ُه ْم ُشغ ُْل َخ َواط ِريُ ،
ُ
َ
ِ
أرجاء ِ
ِ
تفكيري .
نفسي ،ومالكُو ِأز َّم ِة
ٍ
العرب ِ
ِ
ون في ِّ
صباح َل َها .و ُي ْف َتنُ َ
فأج ُد ُه ْم َي َتخَ َّب ُط َ
كل عا ٍم َم َّر ًة أو َم َّر َت ْين،
داجية ال
ون في
ُأ َفك ُِّر في َق ْو ِم َي
َ
تأخروا ُخ ُطو ٍ
وأراه ْم الَ َينْ ُق َ
َ
ات إلى َو َراء ،و َق ْد أنز ُلوا
يتوبون وال ُه ْم َي َّذكَّرون،
ُث َّم ال
ُ
ُ
قدما إلى أما ٍم إالَّ َّ ُ
لون ً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الح َر ِ
ائرَ ،ع َج َز ْت ْ
اله َّن  ،أو َت َت َح َّلى بِ ُحال َُه َّن.
امى ل ُع ُ
الو ْك َعاء ( )١م َن َ
األمة َ
أن َت َس َ
أ ْن ُف َس ُه ْم م َن األُ َم ِم َمنْ ِز َل َة َ
َف َح َص َر ْت َه َّم َها في إ َث َار ِة َغ ْي َـر ِة ُح َّر ٍة َع َلى ُح َّرة ،و َت ْسخَ ِير َن ْف ِس َها لِ َض َّر ٍة نِكَا َي ًة في َض َّرة .و ُأ َفك ُِّر في ِع َّل ِة َ
هذا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المبيد َل ُهمِ ،
ِ
فأج ُد َها آتي ًة ِم ْن ُك َب َر ِ
النازل بِ ِه ْم ،وفي َ
منه ْم
هذا ال َّت َف ُّر ِق
البالء
الم َع ِّوقي َن ُ
ائه ْم وملوك ِه ْم  ،وم َن ُ
ْ
الذي َن ُأ ْش ِر ُبوا في ُق ُلوبِ ِه ُم ُّ
الدن َيا َف َر ُضوا بِ َس ْف َسافِ َها،
واس َت َح ُّبوا الحيا َة ُّ
ئموا (َّ )٢
والم َهانةْ ،
الض ْي َم َ
الذ ّلَ ،ف َر ُ
ٍ
بدار غ ٍ
ِ
الهوان ِمنْ َها ِ
نفوس ِه ْم ٍ
َريبة َف َل ْم ُي ِق ْم َ ،
َ
ُ
وأصبحوا
إقامة َف َل ْم َي ِر ْم (، )٣
بدار
ونزل
الشرف ِم ْن
ونزل
ُ
ُ
ٍ
َ
ون َّ
يتوه ُم َ
أشباحا ِم ْن ِع ْز َرائيل .
إسرائيل
حركة ِم ْن
كل
َّ
ً
ال مع ٍ
َوأ َفكَّر في َق ْو ِمي المسلمي َن َف ِ
ِ
انُ ،ث َّم
أج ُد ُه ْم َق ْد َو ِر ُثوا ِم َن
ورا بِ َ
ال ُل َباب ،وأ ْل َفا ًظا بِ َ َ َ
الدين ُق ُش ً
َ
ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َعم ُدوا إلى ر ِ
وها
وح ِه ْ
وها بال َّت ْأويل ،وإلى ِه َدايته الخاصة َف َم َّو ُه َ
فأر َه ُق َ
فأز َه ُق َ
وها بال َّت ْعطيل ،وإلى َز َواج ِرهْ ،
ُ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
األموات
والش َيعَ ،ق ْد َن َص ُبوا ِم َن
وها
بالمذاهب وال ُّط ُر ِق والنِّ َحل ِّ
بال َّت ْض ِليل ،وإلى َو ْح َدته الجامعة َف َم َّز ُق َ
هي ِ
ألجلها  ،و َق ْد َنسوا ِ
ِ
ِ
ون بِ َها و َي ْق َتتِ ُل َ
اك َل َي ْف َتنُّ َ
بماضيه ْم ،و ُذ ِه ُلوا َع ْن
حاض َر ُه ْم ا ْفتِنا ًنا
ون َح ْو َل َها ،و َي َت َعا َد ْو َن
َ
ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وصدق الل ُه
والغيب لله،
غيب ،
ُ
أنفس ِه ْم اعتما ًدا على َّأول ِيه ْم ،و َل ْم َي ْحف ُلوا بمستقبل ِه ْم أل َّن ُه ـ َز َع ُموا ـ ٌ
ِ
ِ
ٍ
ُ
هو
غرس
كانت
وكذ ُبواَ ،ف َما
ٌ
ْ
محمد شجر َة اإلسال ِم ليأك َُل َ
أعمال محمد وأصحابِه إالَّ ل ْل ُم ْس َت ْق َبل ،وما َ
ِ
َ
األولون لِ َيجنِ َي اآلخرون .
زرع
وأصحا ُب ُه ث َم َار َها ،ولك ْن َ
( )١الوكعاء  :احلمقاء .

( )٢رئموا  :ألفوا .
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( )٣مل يرم  :مل يربح .

ٍ ِ
العذاب الشديدْ ،
َو ُه ْم ع َلى َ
وأخ َر َج ْت ُه ْم ِم ْن
ام ْت ُه ُم
َ
وس َ
ذلك إ ْذ َط َّو َق ْت ُه ْم أورو َّبا بأطواق م ْن حديدَ ،
حظيرة العبيد ،وو ِر َث ْت بالقو ِة وال َكي ِد والصو ِ
ِ
ُزم ِ
ِ
واح َت َجنَ ْت
أرض ُه ْم
األحرار إلى
رة
لة واأل ْي ِد َ
وديار ُه ْم ْ ،
َّ ْ
ْ
َّ
َ َ
َ
ْ
الحظ األوكس ( ، )١وج َزاؤهم ِ
ِ
فيه
فيها َ ،ح ُّظ ُه ْم ِمنْ َها
وخيرات أوطانِ ِه ْم،
أم َوا َل ُه ْم
ُّ ْ
باء َ
ُ
َ ُ ْ
فأصبحوا غ َُر َ
َ
الجزاء األ ْبخس».
ُ

التعريف بالكاتب :
ومرب لجيل من المتعلمين ،ورائد من رواد الصحافة
اإلبراهيمي زعيم جزائري  ،وداعية إسالمي ،
ٍّ
العربية في الجزائر .ولد في سطيف إحدى المدن الجزائرية عام 1306هـ 1889/م ،وتل َّقي تعليمه

األولي على يد علماء المسلمين في بلده ورحل إلى الحجاز وجاور زمنًا في المدينة المنورة ،حيث
َّ
درس علوم الدين والنحو والبالغة ،ونزل دمشق ومكث بها حتى عام 1338هـ 1920/م .

انضم إلى حركة المصلح الديني الشيخ عبدالحميد
وحين عاد إلى الجزائر بعد الحرب العالمية األولى
َّ
وأسس معه «جمعية العلماء» التي اهتمت بنشر التعليم العربي واإلسالمي بالجزائر .ثم
بن باديسَّ ،
خلف الشيخ ابن باديس في رئاسة الجمعية .وقد أصدر عام 1354هـ 1935/م جريدة «البصائر» التي
توقفت عن الصدور مع نشوب الحرب العالمية الثانية ،ثم عاودت الصدور بعد ذلك.

كان اإلبراهيمي شاعر ًا ،حيث نشر العديد من قصائده في مختلف الصحف ،ونظم ملحمة بلغت
بضعة آالف من األبيات في تاريخ العرب واإلسالم .وقد ُجمع شعره في ديوان ،كما جمعت منتخبات
من مقاالته ونشرت في كتاب بعنوان « عيون البصائر » .
غادر اإلبراهيمي بالده مرة أخرى عام 1371هـ 1952/م  ،وطاف بالمشرق العربي داع ّيا لحرية
الجزائرر واستقاللها  ،ولم يعد إليها إال بعد خروج المستعمر منها وانتصار الثورة الجزائرية ،وبقي فيها

حتى توفي رحمه الله عام 1384هـ 1965 /م .
( )١األوكس  :من الوكس وهو النقص ،ومثلها األبخس .
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الـتـحـلـيـل والـنـقــــد :
عاش البشير اإلبراهيمي في زمن خ َّيم فيه الظالم على العرب ،وابتعد كثير من المسلمين عن دينهم،
وأهملوا تعاليمه وهديه .
وهو هنا في هذا الجزء من المقال الذي نشره في جريدة « البصائر» بعنوان«وحي العيد» يستشعر تلك
فيخص العرب والمسلمين بحديثه؛ ألنهم هم الذين شغلوا خاطره،
المعاني ،وهو يعيش ساعات العيد،
ُّ
واستحوذوا على تفكيره .وقد بدأ أحاديثه عن العرب فشخَّ ص واقعهم وما هم فيه من التخ ُّلف وعدم
اللحاق بركب األمم األخرى في التطور والرقي والحضارةُّ ،
وكل ذلك بسبب بعض قادتهم الذين اعتادوا
الخنوع لألمم األخرى ،فلم تتوافر فيهم روح الجرأة واإلقدام ،ومن ثم فهم في ظالم ٍّ
وذل مقيم .
تمسكوا من الدين بالمظهر دون الجوهر ،غير آبهين بما جاء به
ثم َّ
يتوجه بحديثه إلى المسلمين الذين َّ
من الهدى الر َّباني الذي يك ُفل لهم خيري الدنيا واآلخرة .
وفرقوا وحدته
فهم الذين عمدوا إلى تعاليمه وهديه الخالص فغيروا فيهما َّ
وبدلوا على أهوائهمَّ ،
بالتفرق والتشرذم ،ثم هم الذين اعتمدوا على أمجاد أسالفهم فلم يضيفوا إليها أمجا ًدا أخرى،
الجامعة
ُّ
ال في حاضرهم الذي هم فيه ،وال في مستقبلهم الذي زعموا أنه غيب .
استبد بهم االستعمار
ويختم اإلبراهيم مقالته فيشير إلى أنه إضافة إلى ما صنعه المسلمون بأنفسهم فقد
َّ
األوروبي  ،وسلب خيراتهم وثرواتهم  ،فلم يعد لهم منها ـ بسبب عجزهم وتخاذلهم ـ إال النصيب القليل
.
واإلبراهيمي يتحدث هنا وعاطفة الحزن واألسى تعتصر فؤاده لما َّ
حل بالعرب والمسلمين من ويالت
ونكبات .ثم إن أسلوبه يتميز بأنه يجمع بين النثر المرسل والنثر المسجوع ،وإن كان السجع فيه بال تك ُّلف
ينسق في أسلوبه بين الجمل التي تتراوح بين الطول والقصر ،والِفقرات التي ُت ْب ِرز ُّ
كل
تعمل ،وهو ِّ
وال ُّ
فِ ْقرة منها فكر ًة متكاملة  .وأسلوبه بعد ذلك جزل رصين  ،وعباراته رشيقة فيها موسيقا عذبة ناشئة من
ونحس أنه متأثر بأسلوب ابن
السجع واالزدواج والجمل القصار ،من جرس اللفظ وإيقاع الكلمات،
ُّ
العميد في هذا الجانب .
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ِ
ـامى
تجد أمثلة ذلك كثيرة في النص كما في الفـقرة األولى ،وكما في قــوله  « :عجزت أن َت َس َ
عمدوا إلى ِ
ِ
زواجر ِه
فأزهقوها بالتعطيل ،وإلى
روح ِه
لِ ُعـــال َُه َّن ،أو تتح َّلى
بحاله َّن» ،وقولــه  « :ثم ُ
َ
ُ
الحظ األَوكس ،وجزاؤهم ِ
الجزاء األ ْبخَ س » ..
فيه
فأرهقوها بالتـأويل  »...وقـولـه « ح ُّظهم منها
َ
ُّ ْ
ُ
مجمل ًة األسلوب ،وموضحة المعنى  ،مثل قولـه «:يتخ َّبطون في
والصور البيانية َتـ ْب ُـر ُز لدى الكاتب ِّ
ِ
ِ
ٍ
الوكعاء من الحرائر  » ..وقولـه َ « :
نزل
األمة
أنفسه ْم من األمم منزلة
اح َلها» وقوله « أنز ُلوا
ُ
داجية ال َص َب َ
ٍ
غريبـة فلم ي ِ
ٍ
الشرف من ِ
الهوان منها ِ
نفوس ِه ْم ٍ
إقامـة فلم َي ِ
ـق ْمَ ،
ُ
ـر ْم » .
بدار
ونزل
بدار
ُ
ُ

ومن الصور أيضا قوله ُ :أشـربوا في قلوبهم ُّ
الذل ،أزهقوها بالتعطــيل  ،شـجرة اإلسـالم  ،حظيرة
العبيد  ...وغيرها.

مناق�شة :
 1ـ يلجأ بعض الكتاب في أساليبهم إلى تشخيص الواقع دون إيجاد العالج اعتماد ًا على فطنة القارئ.
فهل ترى اإلبراهيمي منهم؟ وما رأيك في هذا األسلوب ؟
وجه لهم هذا الحديث ؟
 2ـ ما مكانة العرب والمسلمين عند اإلبراهيمي ؟ ولماذا َّ
 3ـ أنزل العرب أنفسهم من األمم منزلة األمة الوكعاء بين الحرائر  .اشرح هذه الفكرة .
 4ـ يعيش العرب في ظالم دائمٍّ ،
وتفرق ،وتخ ُّلف عن ركب الحضارة .فما سبب ذلك في
وذل مقيمُّ ،
رأي الكاتب ؟
ٍ
يتوهمون َّ
أشباحا من ِع ْز َرائيل»  .شيء من التهكُّم
حركة من إسرائيل
كل
 5ـ في قوله « :أصبحوا َّ
ً
والسخرية  .بين ذلك .
 6ـ ما المآخذ التي أخذها الكاتب على المسلمين في هذا العصر ؟
قشورا بال لباب .فهل في الدين قشور ولباب ؟
 7ـ يقول اإلبراهيمي :إن المسلمين ورثوا من الدين
ً
إذن ما مراد الكاتب بهذه العبارة ؟
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ِِ
عمدوا إلى ِ
فأرهقوها بالتأويل» .
روح ِه فأزهقوها بالتعطيل ،وإلى
 8ـ يقول اإلبراهيمي  « :ثم ُ
زواجره ْ
عالم يعود الضمير في قوله  « :روحه وزواجره ؟ وما معنى هاتين العبارتين ؟
 9ـ زرع األولون لِ َي ْجنِي اآلخرون  .ناقش هذه العبارة في ضوء ما ورد في النص .
بأطواق من حديد ،وأخرج ْتهم من ُزم ِ
ٍ
وه ْم على َ
رة
طو َق ْت ُه ْم أورو َّبا
 10ـ جاء في النص ُ « :
ذلك إذ َّ
ْ
َ ُ ْ
ِ
ِ
حظيرة العبيد » .عالم يعود اسم اإلشارة «ذلك » ؟ وما معنى «زمرة»؟ وبماذا توحي
األحرار إلى
كلمة « حظيرة» ؟
أزمة ،داجية ،سامتهم  ،الصولة ؟ وماذا تعرب كلمة « غيب» في قوله :
 11ـ ما معنى الكلمات التالية َّ :
«ألنه ـ زعموا ـ غيب » ؟
 12ـ استخدم الكاتب كثير ًا من ألوان البديع كالسجع والجناس والطباق هات أمثلة لكل منها ،مبينًا
قيمتها الفنية.
 13ـ لجأ الكاتب إلى المراوحة بين الجمل الطوال والقصار  ،واستخدام االزدواج  .فما أثر ذلك في
أسلوب النص؟ هات مثاالً يوضح ما تقول .
جدا .اختر واحدة منها ووضحها ،ثم بين فائدة تلك الصور .
 14ـ في النص صور بيانية كثيرة ًّ
ال ؟ وضح ما تقول  ،ثم اذكر رأيك
 15ـ هل ترى الكاتب
متشائما من حال العرب والمسلمين أو متفائ ً
ً
أنت في تلك الحال .
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واحلمد هلل أو ً
ال وآخر ًا
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

