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املقدمة

ِحيِم ِبْسِم اهلِل الّرْحَمِن الرَّ

األدب هــو وعــاء جتــارب الّشــعوب َوِحَكِمَهــا وأمثالهــا وثقافتهــا، وهــو مــرآة أفكارهــا ومــا تؤمــن 
بــه مــن ِقيــم وُمثــل وعــادات وتقاليــد، وهــو -إلــى جانــب ذلــك- منجــم لغاتهــا، واألســاس اّلــذي 
تبنــي عليــه حضارتهــا، ومــن أجــل ذلــك ال جتــد أمــة مــن األمم إاّل معتنيــة بأدبهــا، دراســة لــه، 

وساعية يف تطويره، ومورثة إياه لألجيال الالحقة.
وُيَعــدُّ األدب العربــي مــن أغنــى اآلداب اإلنســانية؛ لكثــرة مــا أُنتــج فيــه مــن نصــوص تنتمــي 
ــع بــه هــذه النصــوص مــن أســاليب متنوعــة رائعــة  ــا تتمّت ــة، ومِلَ إلــى مختلــف األجنــاس األدبّي
قويــة محكمــة، أساســها اللغــة الثريــة اجلميلــة، ومضمونهــا املعانــي الطريفــة املبتكــرة، واحِلَكــم 
الســامية البالغــة، واألمثــال الشــاملة الســائرة، والتأمــالت الفلســفية الثاقبــة، واملعاجلــات الواعيــة 
ــج  ــز املناه ــن مرك ــة م ــة املكلف ــت اللجن ــد قام ــود. وق ــا الوج ــاة وقضاي ــكالت احلي ــف مش ملختل

التعليمية والبحوث التربوية بتيسير هذا الكتاب وتهذيبه، وتصحيح ما به من أخطاء. 
واهلل تعالى نسأل أْن يجعل فيه الّنفع ألبنائنا الُطالب
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 القسم األّول
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األدب: مفهومه ووظيفته

مفهومه: 
ــة شــعرًا  ــاس األدبي ــى مختلــف األجن ــة إل األدب هــو تلــك املجموعــة مــن النصــوص املنتمي
ــو  ــا، وه ــا وتقييمه ــذه النصــوص وحتليله ــى بدراســة ه ــذي ُيْعَن ــب ال ــا يشــمل اجلان ــرًا، كم ونث

قسمان: 
1 - األدب اإلنشائي: 

ويشمل الشعر والنثر بفروعهما املتعددة. 
2 - األدب الوصفي: 

وهــو الــذي يقــوم بوصــف النصــوص الشــعرية والنثريــة ودراســتها وحتليلهــا، ويطلــق الدارســون 
على هذا القسم مصطلح النقد، وتعلقه بوظيفة األدب واجتاهاته ونظرياته. 

واألدب؛ فــنٌّ أداتــه ومادتــه اللغــة وهــي أداة التفكيــر والعاطفــة والوجــدان، فــإذا اســتخدمها 
ــذي  ــنِّ ال ــن الف ــب م ــك اجلان ــو ذل ــول: إن األدب ه ــا أن نق ــك ميكنن ــا، وبذل ــما به األدب س
يســتخدم فيــه األديــب اللغــة وســيلة إلــى اإلبــداع، وهكــذا ميكننــا أن نعــّرف األدب بأنــه: ذلــك 

اجلانب من الفّن الذي يستخدم فيه األديب اللغة وسيلة إلى اإلبداع.
ــّن  ــم وف ــن عل ــر احلضــارة، م ــه مبظاه ــث عالقت ــن حي ــى األدب م ــر إل ــي أيضــًا أْن ُينظ وينبغ
وســلوك، كــي ميكــن تعريفــه التعريــف األمثــل، وهــو مــن هــذه الناحيــة يبــدو األقــرب إلــى الفــّن 
ــوس  ــر يف النف ــاًل يؤّث ــرًا جمي ــى أْن ُيحــدث أث ــب إل ــه األدي ــح في ــًا يطم ــه إبداع ــث كون ــن حي م
ويخلــب األلبــاب، وهــو يســتخدم اللغــة لتحقيــق غرضــه ذلــك كمــا يســتخدم النّحــات احلجــر، 
ويســتخدم الرســام األلــوان، ويســتخدم املوســيقّي األصــوات، ويســتخدم اخلطــاط احلــروف 

املكتوبة.
وظيفته:

األدب يحقق التواصل ال بني األفراد فحسب، وإمنا بني األجيال والشعوب أيضًا.. 1
ــًا يف . 2 ــة، متخطي ــى املســتويات كاّف ــا إل ــم، وأداة لتبليغهم ــاء للفكــر والعل ــدُّ األدب وع ُيَع

ــه مــا إْن  ذلــك حــدود املــكان والزمــان، فمــن حيــث تخطيــه حــدود املــكان يالحــظ أن
تظهر فكرة أو اكتشاف علمي إلى الوجود إال وقد تناوله األدب حتى ينتشر ويعّم 
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ــا مــن حيــث تخطيــه حــدود الزمــان فــإنَّ كثيــرًا ممــا تفتقــت عنــه . 1 مختلــف البــالد، وأمَّ
أذهــان أســالفنا مــن أفــكار مــا كان لهــا أْن تصــل إلينــا لــوال األدب، وهــو إلــى جانــب 

ذلك قد حفظ لنا اجلانب األكبر من تاريخ اإلنسان وحضارته.
يســهم األدب يف إثــراء الّلغــة التــي هــي األدب التــي يعمــل فيهــا األديــب فيشــكل منهــا . 2

ما شاء له خياله من صور وأخيلة وتراكيب.
ُيعبِّــرُ األدب عــن جتــارب احليــاة، وعــادة مــا حتمــل تلــك التجــارب يف طياتهــا دعــوة إلــى . 3

املثل والقيم واألخالق السامية التي يؤمن بها املجتمع اإلنساني ويطبقها.
يصــّور األدب عواطــف األديــب ومشــاعره وانفعاالتــه وآمالــه وأحالمــه وطموحاتــه، وهــو . 4

ــى يجــد  أمــر مشــترك بــني البشــر، فمــا يــكاد األديــب يبــدع نصــًا يف جنــس أدبــي مــا حتَّ
طوائــف مــن البشــر تتلقــاه فتنفعــل معــه وتشــاركه يف أحاسيســه فيــه، ممــا ُيحــدث لــدى 

املتلقي شعورًا بالراحة.
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األسئلة 

زاوج العمود )أ( مبا سيناسبه من العمود )ب(:. 1
)ب()أ(

وظيفة اجتماعيةاألدب اإلنشائي
وظيفة شخصيةاألدب الوصفي

مثل الشعر والنثرُيسهم األدب يف ثراء اللغة
وصف النصوص وحتليلهاُيصّور األدب عواطف الكاتب

وظيفة لغويةُيلقي األدب ظالله على املشكل االجتماعي

ــص مــا وجــدَت فيــه مــن معــاٍن . 2  ابحــْث يف معجمــك اللغــوي عــن كلمــة )أدب(، وخلِّ
حول هذه الكلمة.

األدب فــّن مــن الفنــون يســتخدم فيــه الكاتــب اللغــة وســيلة إلــى اإلبــداع. ناقــش هــذا . 3
التعريف، موضحًا ذلك بنموذج ألديب. 

كيف ترى إسهام األدب يف معاجلة املشكالت االجتماعية؟. 4
ــت . 5 ــف حقق ــني كي ــل يف األدب، وب ــزة نوب ــت جائ ــة، نال ــة عربي ــخصية أدبي ــْر ش  اذك

التواصل بني الشعوب. 
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العصور األدبّية

األدب كغيــره مــن الفنــون املختلفــة األخــرى ليــس حكــًرا علــى أمــة دون أمــة، وال هــو مختص 
بعصــر دون عصــر، وال ببيئــة دون بيئــة، بــل هــو نتــاج إنســاني عــام تشــترك يف إبداعــه الشــعوب 

كافة، يف مختلف العصور واألزمنة.
م فيــه الّدراســات الّتاريخّيــة التــي تراقــب ســيره وتعنــي بتطــوره،  وال بــد لــكل أدب مــن أْن ُتَقــدَّ
وتقتضــي هــذه الدراســات عــادة أْن ينظــر الــدارس يف املراحــل املختلفــة التــي ميــر بهــا، خاصــة إذا 
كان هــذا األدب يشــغل فتــرة طويلــة متتــد إلــى مئــات الســنني كمــا هــو شــأن األدب العربــي الــذي 

يشغل قرابة خمسة عشر قرنًا من الزمان.
 وإليك املراحل التي مر بها األدب العربي عبر العصور: 

عصر ما قبل اإلسالم:. 1
وهــو العصــر الــذي ســبق ظهــور اإلســالم، ومــن هــذا العصــر ورثنــا روائــع األدب الــذي ســيظل 
ــى  ــاد تصــل إل ــد الطــوال اجلي ــن القصائ ــة م ــي هــي مجموع ــات الت ــان، كاملعلق ــاء الزم ــًا بق باقي
الســبع أو تتجاوزهــا، واملختــارات الشــعرية باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن اخلطــب واحلكــم واألمثال 

والوصايا، ومتيزت لغة هذا األدب بالقوة والصفاء واجلزالة.
العصر اإلسالمي:. 2

ــادة-        ــون -يف الع ــمه الباحث ــالم، ويقسِّ ــل اإلس ــا قب ــر م ــد عص ــاء بع ــذي ج ــر ال ــو العص وه
إلى فترات ثالث هي:

فتــرة النبــوة: ومتتــد قرابــة ثالثــة وعشــرين عاًمــا )13ق هـــ-11 هـــ(. وُتَعــدُّ هــذه الفتــرة أســمى أ. 
الفتــرات يف تاريــخ العــرب واإلســالم، وقــد ظهــرت يف تلــك الفتــرة أنــواع مــن األدب لــم تكــن 
معروفــة قبــل ذلــك عنــد العــرب انعكــس فيهــا تأثــر املجتمــع العربــي بالقيــم اجلديــدة، فظهــر 
الشــعر الــذي يدافــع عــن اإلســالم يف شــخص نبيــه -�- حيــث ظهــرت القصائــد التــي 
تشــيد بأخالقــه وســيرته �-، وقصائــد احلماســة التــي تدعــو إلــى نصــرة الديــن اجلديــد، 

وُخطب الوعظ التي تدعو املسلمني إلى االلتزام باألخالق احلميدة.
فترة اخلالفة: )11هـ- 40هـ( )عصر صدر اإلسالم(ب. 

استمرت هذه الفترة قرابة الثالثني عامًا، َمرَّ املجتمع فيها بأحداث جسام منها: حروب 
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الــّردة، والفتوحــات، وقالقــل داخليــة، وقــد أثــرت هــذه األحــداث يف احليــاة األدبيــة فظهــرت 
أنــواع جديــدة مــن األدب متمثلــة يف الشــعر السياســي وشــعر الفتوحــات، إلــى جانــب األنــواع 

األخرى التي كانت معروفة قبل تلك الفترة.
الفترة األموية )41 هـ - 132 هـ(ج. 

امتــازت هــذه الفتــرة مــن هــذا العصــر بكثــرة الفتوحــات، وكثــرة املنازعــات القبليــة واملذهبيــة 
واملعارضــات السياســية، وشــهدت نوعــًا مــن النمــو االقتصــادي، والتوســع العمرانــي يف فتــرات 
منهــا، ومــن الناحيــة العلميــة والثقافيــة بــدأ االتصــال بــاألمم األخــرى مــا أّدى إلــى الترجمــة مــن 

اللغات األخرى، كما ُوِضَعْت يف هذا العصر األسس األولى لقواعد اللغة.
وقــد حتقــق ثــراء األدب يف تطــور شــكل القصيــدة وموضوعاتهــا، وظهــور الكتابــة املتمثلــة يف 
الرســائل الديوانيــة التــي كان احلــكام يرســلونها إلــى عّمالهــم يف مختلــف األمصــار، ومنــو حركــة 

النقد الذي جتاوز املالحظات العابرة إلى املوازنات والتأمالت والتحليالت املكتوبة.
العصر العباسي )132 هـ - 656 هـ(:. 3

امتــد هــذا العصــر خمســة قــرون كاملــة كانــت مــن أخصــب العصــور اإلنســانية ثقافــة وحضارة 
ونتاجًا أدبيًا وعلميًا؛ ونظرًا لطول هذه الفترة قسمها بعض الباحثني إلى عصرين: 

الفتــرة العباســية األولــى )العصــر العباســي األول( )132-248 هـــ( وهــي تلــك الفتــرة التــي أ. 
اتســمت بالوحــدة السياســية حتــت حكــم خليفــة امتــدت ســيطرته مــن حــدود الصــني شــرقًا 

إلى أقاصي املغرب غربًا، باستثناء األندلس التي انفصلت عن احلكم العباسي.
ــول ب.  ــذه أط ــالت(: وه ــر الدوي ــي، عص ــي الثان ــر العباس ــة )العص ــية الثاني ــرة العباس  الفت

ــن ســنة 248 هـــ  ــدأ م ــة، تب ــرون كامل ــة ق ــدت أربع ــًا، إذ امت ــي جميع عصــور األدب العرب
وتنتهــي ســنة 656 هـــ، وكانــت مفعمــة بشــتى ضــروب اخلالفــات والنزاعــات واألحــداث 
السياســية التــي أحدثــت هــّزات خطيــرة يف العالــم اإلســالمي آنــذاك، مــن غــزوات صليبيــة 

ومغولية إلى اضطرابات داخلية. 
ــى فيمــا ظهــر مــن تيــارات فكريــة  ويالحــظ أن األدب شــهد يف هــذا العصــر تطــورًا كبيــرًا جتلَّ
ــى يف ظهــور  وفلســفية أغنــت األدب وزودتــه باملوضوعــات اجلديــدة واألفــكار العميقــة، كمــا جتلَّ
كثيــر مــن األجنــاس األدبيــة التــي لــم تكــن معروفة مــن قبــل، مثل:املقامــات والقّص الفلســفي، 
والشــعر الفلســفي، والشــعر التعليمــي، والرســائل اإلخوانيــة، مــع ميــل بعــض األســاليب نحــو 

اإلغراق يف السجع واحملسنات البديعية.
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األدب األندلسي:. 4
دراســة األدب األندلســي تســتغرق معظــم العصــور القدميــة؛ إذ متتــد مــا يربــو علــى الثمانيــة 
قــرون، أي: منــذ أن دخــل العــرب األندلــس إلــى ســقوط غرناطــة ســنة 897هـــ- 1492م.، وهي 
بذلــك تقابــل شــطرًا مــن اآلداب األمويــة، والعباســية، واململوكيــة وشــطرًا مــن األدب العثمانــي، 
وســبب دراســتها منفصلــة يكمــن فيمــا ظهــر فيهــا مــن مالمــح حضاريــة جعلتهــا بقعــة متميــزة 
مــن بقيــة البقــع اإلســالمية، وأدبهــا ينطــق باللغــة العربيــة الصافيــة، ويحمــل اخلصائــص نفســها 
التــي يحملهــا األدب العربــي يف املشــرق، وتتنــاول املوضوعــات واألغــراض التــي تناولهــا 

املشرقيون، إذ إن معظم األدباء كانوا متتلمذين على يد أدباء مشارقة أو نازحني من املشرق. 
وقــد أســهم األندلســّيون بإضافــات كثيــرة إلــى األدب تشــهد مبــدى إبداعهــم وأصالتهــم، ومــن 

ذلك: 
حات وهي من أبرز هذه اإلضافات التي قّدموها يف مجال األجناس الّشعرية. 1 - املوشَّ

ــع  ــل، وقصــة »الّتواب ــن طفي ــن يقظــان« الب ــل يف قصــة »حــي ب 2 - القــّص الفلســفّي املتمّث
والّزوابع« التي ابتدعها »ابن شهيد« يف مجال القّص النقدّي.

3 - الّشعر الذي ُطبع بطابع خاّص وقد متّثل يف: 
أ - مزج األغراض مبشاهد الّطبيعة مزًجا مّيزه عن األدب يف املشرق.

ــة  ــّص البيئ ــي تخ ــة الت ــا ذات العالق ــل بالقضاي ــا يتص ــراب وم ــني واالغت ــْعِر احلن ب - ِش
األندلسية.

وقــد مــّر هــذا األدب كمــا هــو شــأن األدب العربــي عامــة مبراحــل مــن التطــور والّرقــي 
واالنحطــاط، وشــهد مــا شــهده األدب يف املشــرق مــن تّيــارات أّثــرت فيــه ســلبًا وإيجابــًا، ودفعــت 
ــه  ــى إّن ــًا إلــى اجلمــود والّتقليــد حّت ــه أحيان ــًا إلــى اإلبــداع والّتجديــد، كمــا دفعــت ب ــه أحيان ب

ليالحظ مدى الّتناظر بني هذا األدب ومثيله يف املشرق.
العصر اململوكي والعثماني:. 5

الفترة اململوكية )العصر اململوكي: 656هـ- 923هـ(:أ. 
اقتصــرت ســيطرة املماليــك يف فتــرة مــن الفتــرات علــى مصــر والشــام، فّكونــوا بذلــك دويلــة 
ــو أثرهــم الواضــح يف  ــا ميّيزهــم ه ــذاك، لكــّن م ــم آن ــك العال ــي تقاســمت ذل ــالت الت مــن الّدوي
ــم يف التفافهــم  ــة حولهــم، ث ــة واحلضاري ــني، ويف التفــاف احلركــة الفكرّي مقاومــة الغــزاة الّصليبّي

حول ما بقي من أثر للعباسيني يف بغداد.
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الفترة العثمانية )923- 1213هـ(:أ. 
ــن  ــه م ــا اّتســم ب ــوره مب ــه وتده ــرة بضعف ــذه الفت ــي يف ه ــى األدب العرب حكــم الّدارســون عل
ضحالــة يف املوضوعــات واألفــكار، ومــن اصطنــاع للغــة بديعّيــة ركيكــة، ولكــن مــع ذلــك يلحــظ 
ــاء اســتطاعوا أن يجــاروا األدب العباســّي مبــا أبدعــوه مــن أدب أصيــل ومــن  أّن كثيــرًا مــن األدب
ــة وأدب  ــة، كأدب الّرحل ــاس األدبّي ــض األجن ــور بع ــت يف تط ــه متثل ــرة إلي ــات كثي ــدمي إضاف تق
الســيرة الذاتيــة، كمــا متثلــت يف ظهــور بعــض األجنــاس األدبيــة التــي لــم تكــن معروفــة مــن قبــل 
مثــل األدب التمثيلــي املتمثــل يف )خيــال الظــل(، وقــد خطــا الّشــعر نفســه خطــوات ملحوظــة يف 
املجــال اّلــذي يصــور شــعر املعــارك التــي خاضهــا املســلمون ضــد الصليبّيــني واملغــول، وكذلــك يف 
شــعر املديــح النبــوي الــذي ظهــر فيــه مــا ُيعــرف بـــ: »البديعّيــات«، ويف شــعر احلكمــة واملوعظــة 

الذي أنشئت يف إطاره القصائد املطّولة.
األدب احلديث واملعاصر )1213هـ- إلى وقتنا احلاضر( . 6

ــرة البطــوالت  ــرة احلديثــة: وهــي فتــرة جيــل النهضــة والتــي متيــزت بأنهــا كانــت فت أ - الفت
ــاء  ــى إحي ــودة إل ــرة الع ــت فت ــا كان ــتعمرين، كم ــد املس ــال ض ــاء، والنض ــات، والعط والتضحي
املاضــي املجيــد، وبعــث آثــاره األدبيــة والعلمّيــة والدينيــة ومحاولــة النســج علــى منوالهــا، ومــن 
ناحيــة أخــرى كانــت فتــرة االتصــال بالغــرب يف حضارتــه عــن طريــق البعثــات والترجمــة، ثــّم 

م. محاولة تقليده واإلفادة مما َقدَّ
ب - الفتــرة املعاصــرة: وهــي الفتــرة التــي نشــهدها اآلن ونعايــش أدباءهــا ومــا يبدعونــه مــن 

نصوص يف شّتى األجناس األدبّية.
وقــد شــهد األدب العربــّي يف الفترتــني - احلديــث واملعاصــر- صراًعــا بــني القــدمي واحلديــث، 
ــة  ــاس أدبّي ــور أجن ــى ظه ــدة، أدى إل ــرة الواف ــة الكثي ــارات األدبي ــني الّتّي ــح ب ــب الّتالق ــى جان إل
جديــدة لــم تعرفهــا العصــور القدميــة، كاملســرح الشــعري والنثــري، وامللحمــة، والروايــة، والقصــة 

القصيرة، والشعر احلر واملرسل واملنثور.
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زاوج العمود )أ( مبا سيناسبه من العمود )ب(:. 1
)ب()أ(

)41 هـ- 132هـ(فترة ما قبل اإلسالم
)923هـ- 1213هـ(فترة صدر اإلسالم

)132هـ - 248هـ(الفترة األموية
)656هـ - 932هـ(الفترة العباسية األولى
)248هـ- 656هـ(الفترة العباسية الثانية

)11هـ - 41هـ( الفترة اململوكية
الفترة العثمانية

ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( أمام العبارة اخلاطئة: . 2
 .	)   (  يحمل األدب األندلسي اخلصائص نفسها التي يحملها األدب يف املشرق. 
 .	)   ( َق فيها ثراء األدب.   امتازت الفترة اأُلموية بأنها الفترة التي ُجمع فيها الشعر، وحتقَّ
 .	)   ( يقصد باألدب املعاصر: الفترة التي نشهدها اآلن.     
 .	)   ( متثل املعلقات منوذجًا متميزًا لشعر ما قبل اإلسالم.     

ــا . 3 ــني، م ــى فترت ــية إل ــة العباس ــر الدول ــة يف عص ــة األدبي ــاد الدراس ــض النق ــم بع يقس
أسباب ذلك، وهل لك رأي مخالف؟  

األسئلة 
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األجناس األدبّية

الّتعريف:
ــن  ــة م ــه مبجموع ــص تلحق ــن اخلصائ ــة م ــن مجموع ــل يتضم ــو كل عم ــي ه ــس األدب اجلن
األعمــال األدبيــة، فــإذا ُكِتــَب عمــل لــه إيقــاع وحــروف يتفــق يف االنتهــاء بهــا كّل جــزء منــه، 
وكانــت تلــك األجــزاء متناظــرة متناســبة، وكان ذلــك العمــل ُمَحلِّقــًا يف ســماء اخليــال ســّميناه 
ــعر، وإذا ُكِتــَب عمــل وكان خاليــًا مــن ذلــك اإليقــاع وُتَناقــش فيه  قصيــدة وأحلقنــاه مبــا يســّمى الشِّ

بعض القضايا بواقعية وتفصيل سمينا ذلك مقااًل، وأحلقناه مبا يسمى )النثر(.
ــا  ــوم به ــي تق ــلة الت ــداث املتسلس ــن األح ــة م ــن مجموع ــا م ــٌل وكان مكّوًن ــَب عم وإذا ُكِت
ــا يســمى  ــا مب ــك )قصــة( وأحلقناه ــة، ســمينا ذل ــل الشــخصيات الواقعي ــة متاث شــخصيات خيالي
)القــّص(، وإذا انتمــى ذلــك القــّص يف أســلوبه إلــى )الّشــعر( نطلــق عليــه )قّصــة شــعرّية(، وإذا 
انتمــى إلــى )النثــر( كان )قصــة نثرّيــة( وبذلــك تتشــّكل أســٌر ُنطلــق عليهــا مصطلــح )األجنــاس 
ــن  ــي: مجموعــة م ــة(، إذًا، فاجلنــس األدب ــون األدبّي ــة(، أو )الفن ــواع األدبّي ــة(، أو )األن األدبّي

اخلصائص األدبّية التي تكّون نظاًما تندرج حتته مجموعة من األعمال األدبّية.
وقــد تنبــه النقــاد والّدارســون العــرب القدمــاء إلــى تفــّرع األدب العربــي إلــى مجموعــة مــن 
ــرة،  ــة، واملُناظ ــة، والوصّي ــة، واملوعظ ــة، واخلطب ــة، واملقام ــدة، والقّص ــا: القصي ــاس منه األجن

واملُنافرة.
تطورها:

تنشــأ )األجنــاس األدبّيــة( وتنمــو وتتطــّور وتضمحــّل وتتحــّول إلــى أجنــاس أخــرى بحســب 
ــات  ــك املالحــم واملقام ــا كّل عصــر، فمــن ذل ــز به ــي يتمّي ــة الت ــة واالجتماعي ــات الّثقافي املعطي
التــي كانــت رائجــة يف فتــرة زمنيــة، ولــم يعــد لهــا كبيــر اهتمــام اآلن، يف حــني أن جنــس الّروايــة 
ــة  ــك القّص ــدمي، وكذل ــًا يف الق ــم يكــن معروف ــه ل ــذا العصــر، ولكّن ــام واســع يف ه حظــي باهتم

القصيرة اّلتي لم ُتعرف إاّل يف اآلداب احلديثة.
ومــن حيــث تطــّور هــذه األجنــاس فإننــا نالحــظ أن املســرحّية مــّرت بتطــّورات كبيــرة، إذ حتولــت 
مــن الّشــعر إلــى الّنثــر، وتخّلصــت مــن كثيــر مــن اخلصائــص والّشــروط اّلتــي كانــت تتميــز بهــا يف 
القــدمي، كمــا ُيلْحــظ أن القصيــدة قــد تطــورت تطــوًرا كبيــًرا منذ نشــأة الّشــعر وحتى عصرنــا احلاضر، 

من القصيدة البسيطة إلى القصيدة املركبة، ومن قصيدة البحر إلى قصيدة الّتفعيلة.
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زاوج العمود )أ( مبا سيناسبه من العمود )ب(:. 1

)ب()أ(
عر.القصة النثرية تنتمي يف أسلوبها إلى الشِّ

تنتمي يف أسلوبها إلى النثر.القصة الشعرية
مجموعــة مــن اخلصائــص تكــّون نظامــًا تنــدرج اجلنس األدبي

حتته مجموعة من األعمال األدبية
 الرواية والقصيدة واخلطبةمن األجناس األدبية

ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  )  (  أمام العبارة اخلاطئة: . 2
 .	)     ( األدب نتاج إنساني للشعوب كاّفة.      
 .	)     ( عري.   ليس من الضروري معرفة العصر األدبي للّنص النثري أو الشِّ
تتطور األجناس األدبية وتتحول إلى أجناس أخرى حسب املعطيات الثقافية واالجتماعية 	. 

)     ( التي يتميز بها كل عصر.      
املقامة جنس أدبي ُعرف يف اآلداب القدمية وال يزال موجودًا حتى اآلن.   )     (	. 

املقــال جنــس أدبــي ُيَناقــش قضيــة أدبيــة، ومــن ذلــك مــا ينشــر يف املجــالت. ابحــث . 3
عن مقال واقرأه، وَبنيِّ الفكرة الرئيسة فيه، واذكر أهم خصائصه. 

األسئلة 
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أّواًل- الشعر

الّشعر الغنائّي:. 1
ــا  ــا وآماله ــًا مشــاعرها وأحالمه ــه واصف ــى بذات ــه يتغّن ــاعر في ــك؛ ألّن الّش ــعر بذل َي الّش ــمِّ ُس
ــن  ــك م ــوغ ذل ــى بل ــا، متوصــاًل إل ــا ومفتخــرًا به ــًا عنه ــا تكــره، مدافع ــب وم ــا حُت ــا، وم وآالمه
خــالل املشــاهد الطبيعيــة التــي يصفهــا، أو مــن خــالل وصــف احلــروب التــي يخــوض غمارهــا، 

أو من خالل مدح األشخاص.
وقــد كان القدمــاء يترمّنــون بــه علــى ظهــور رواحلهــم ويف مراعيهــم ومزارعهــم ومعاركهــم، ويف 
ــى  ــه عل ــن أنفســهم أو االســتعانة ب ــه ع ــى الّترفي ــا يحتاجــون إل ــم عندم ــف شــؤون حياته مختل
ــم  ــث ل ــدمي وال يف احلدي ــعوب ال يف الق ــن الّش ــعب م ــد ش ــا، وال يوج ــاة ومتاعبه ــاغل احلي مش
ــف  ــًا، يف مختل ــة جميع ــاس األدبّي ــدم األجن ــدُّ أق ــه لَُيَع ــل إّن ــعر، ب ــن الّش ــوع م ــذا الن ــرف ه يع
ــراض  ــى أغ ــمه إل ــد قّس ــدمي، وق ــره يف الق ــرف غي ــم يع ــّي فل ــا األدب العرب ــة،  أم اآلداب العاملّي
ــاء، الفخــر، احلماســة، الهجــاء، الوصــف، علــى أّن منــه  رئيســة، وهــي: الغــزل، املــدح، الّرث

الّشعر الذي يتناول السياسة، والشعر الفلسفي، وشعر احلكمة، والشعر التعليمي.
والقصيدة الشعرية الغنائية نوعان:

القصيدة البسيطة: وهي التي تتناول موضوعًا واحدًا أو غرضًا واحدًا. ●
بــة: وهــي التــي تتنــاول مجموعــة مــن األغــراض، أو غرضــًا واحــدًا مــن جوانب  ● القصيــدة املركَّ

مختلفة، وتفتتح عادة بالغزل أو الوقوف على األطالل.
وبسبب التغييرات الكثيرة الشكلّية، ميكن أن نصنف القصائد احلديثة إلى نوعني:	 

 القصيدة احملافظة: وهي التي تنظم بحسب البحور القدمية املعروفة. ●
القصيدة احلديثة: وهي التي تنظم  حسب التفعيالت. ●

الّشعر امللحمّي:
امللحمــة هــي قصيــدة طويلــة يبلــغ عــدد أبياتهــا اآلالف، تتغّنــى بأمجــاد األّمــة وتصــف بعــض 
األحــداث التاريخيــة اجلســام التــي مــّرت بهــا، يف أســلوب قصــّي مشــّوق، ويف ثــوب أســطورّي 
ــًا اآلن، وقــد كان األغريــق  ــْد مطروق ــم َيُع يجنــح إلــى اخليــال، وامللحمــة جنــس شــعرّي قــدمي ل

والُفرس أول من عرفه من القدماء، أّما األدب العربي فلم يعرف هذا النوع من الشعر يف 
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ــد  ــت زاخــرة بالقصائ ــرا، وكان ــت نث ــي صيغ ــة الت ــة القدمي ــك القصــص البطولي ــه إاّل تل قدمي
واألناشــيد التــي يرددهــا األبطــال مثــل: )ســيرة عنتــرة( و)ســيرة الزيــر ســالم(، و)تغريبــة بنــي 

هالل(.
وقــد حــاول بعــض األدبــاء احملدثــني إدخــال هــذا اجلنــس الشــعري إلــى األدب العربــي احلديث 
عــن طريــق ترجمــة بعــض املالحــم األجنبية مثــل: »اإلليــاذة«، التــي ترجمها ســليمان البســتاني 
ــي  ــخ العرب ــى التاري ــادًا عل ــدة اعتم ــم جدي ــداع مالح ــق ابت ــن طري ــة، أو ع ــى العربّي ــعرًا إل ش

اإلسالمي القدمي، مثل: ملحمة )محمد الّنبّي العربّي( التي كتبها الّشاعر أحمد محّرم.
الّشعر القصصي:. 1

هــو قّصــة ُتصــاغ شــعرًا، علــى أّنــه لــم يكــن ذا شــأن يف اآلداب العامليــة كّلهــا، ومــا ُوِجــَد منــه 
ــال،  ــص األبط ــروي قص ــي ت ــعرية الت ــات الّش ــل: احلكاي ــًا مث ــة كان مكتوب ــات األوروبّي يف الّلغ

ومثل: قصص الّرعاة الّشعرية يف األدب اليوناني القدمي.
وميكــن أن منثــل لهــذا اجلنــس مــن الشــعر يف األدب العربــي القــدمي بقصــص احليــوان املنظومــة 
شــعرًا مثــل: قصــة »كليلــة ودمنــة« التــي ترجمهــا إلــى العربيــة ابــن املقفــع ونقلهــا إلــى الشــعر 
ــى ســنة 200هـــ. كمــا ميكــن أن منثــل لــه يف األدب احلديــث  الشــاعر العباســّي »اّلالحقــّي« املَُتوفَّ

مبا نظمه أحمد شوقي من حكايات حيوانّية ضمّنها ديوانه الّشهير )الّشوقيات(.
الشعر املسرحّي:. 2

ــني  ــه احلــوار ب ــى خشــبة املســرح، ويجــري في ــّي يقــدم عل هــو جنــس شــعرّي قصصــي متثيل
الشــخصّيات شــعرًا، ومــن أهــم عناصــره: الشــخصيات، واألحــداث، واحلــوار، وُيَعــدُّ مــن أرقــى 
ــى  ــًا عل ــلَّ محافظ ــه ظ ــم قدم ــث، ورغ ــدمي واحلدي ــة يف الق ــعرية يف اآلداب العاملّي ــاس الش األجن
ــى وقــت متأخــر جــّدا مــن النهضــة العامليــة احلديثــة، وقــد ُعــرف يف بعــض اآلداب  ــه إل مكانت
ــة  ــه يف اآلداب الغربي ــهر كّتاب ــن أش ــي، وكان م ــي والرومان ــني اإلغريق ــة، كاألدب ــة القدمي العاملي
ــَب مجموعــة مــن املســرحيات الشــعرية لــم تــزل  الشــاعر اإلجنليــزي الكبيــر شكســبير الــذي َكَت
ُتقــرأ ومتّثــل حّتــى اليــوم، ومــا لــم يعرفــه األدب العربــّي يف القــدمي فقــد عرفــه حديثــًا علــى أيــدي 

بعض الشعراء، مثل: أحمد شوقي، وعزيز أباظة، وصالح عبدالصّبور، ومحمد الفيتوري.
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 ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العباراة اخلاطئة:. 1
 .	)   ( الشعر الغنائي يتغنَّى فيه الشاعر باآلخرين.    
 .	)   ( كان قدماء العرب يترمنون بالشعر امللحمي على ظهور رواحلهم. 
 .	)   ( الشعر امللحمي قصيدة قصيرة ذات أبيات محدودة.   
 .	)   ( احلوار بني الشخصيات يف الشعر املسرحي من جنس النثر.  

ــع . 2 ــوار م ــرحي. يف ح ــي، واملس ــي، والقصص ــي، وامللحم ــعر: الغنائ ــاس الش ــن أجن م
ْ خصائص كلٍّ منها.  زمالئك َبنيِّ

ِبَ تتميز القصيدة الغنائية املركبة من القصيدة الغنائية البسيطة؟. 3

األسئلة 
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ثر ثانيًا- النَّ

النثــر أكثــر تطــورًا مــن الشــعر ملجموعــة عوامــل منهــا: شــدة التصاقــه باحليــاة اليومّيــة كثيــرة 
التغّير والتطّور، وقّلة خضوعه للقيود األدبية التي يخضع لها الشعر عادًة.

وتنشــأ أجنــاس النثــر يف اآلداب املختلفــة تبعــًا للحاجــة احلضاريــة إليهــا، فقــد ظهــرت الّرســالة 
الديوانيــة يف العصــر األمــوّي نظــرًا حلاجــة احلــكام والــوالة ملخاطبــة عمالهــم، فيمــا يّتصــل بشــؤون 
الّدولــة، ونشــأت املقامــات يف العصــر العباســي للشــعور باحلاجــة إلــى معاجلــة مشــكالت احليــاة 
ــى  ــث للحاجــة إل ــة يف العصــر احلدي ــت املقال ــاد، وُعرف ــة واحلي ــة تتســم باملوضوعي معاجلــة قصي

مخاطبة اجلمهور من خالل الصحافة، وفيما يلي دراسة للنثر قدميه وحديثه.
النثر الفني القدمي. 1

النثــر الفنــي القــدمي هــو مــا كان مقتصــرًا علــى األدب العربــي يف عصــوره القدميــة، بــدءًا مــن 
فتــرة مــا قبــل اإلســالم وإلــى نهايــة العصــر العثمانــي، ومنــه: اخلطابــة، والوصايــا، واملنافــرات، 

واحلكم واألمثال، واملناظرات، والقصص، واحلكايات، واملقامات، والرسائل. 
اخلطابة: 	. 

اخلطابــة جنــس نثــري يتوجــه فيــه شــخص يتميــز بالبالغــة والفصاحــة والقــدرة علــى التعبيــر 
إلــى مخاطبــة اجلمهــور مباشــرة، وهدفــه: التأثيــر يف مســتمعيه يف قضيــة اجتماعيــة أو دينيــة أو 
ــة  ــة(، وللخطب ــس )ُخْطَب ــذا اجلن ــى ه ــي إل ــي املنتم ــل األدب ــّمى العم ــا، ويس ــية يطرحه سياس

واخلطيب خصائص منها:
ــرة  • ــل القصي ــهلة، واجلم ــة الس ــردات القريب ــاس املف ــى أس ــم عل ــم القائ ــوي احملك ــاء اللغ البن

املترابطــة الواضحــة، فاألســلوب القــوي البــارع املؤثــر هــو الذي ترتبــط فيــه النتائــج باملقّدمات، 
ويقوم فيه اإلقناع الفني بدوره إلى جانب اإلقناع العقلي.

طالقــة لســان اخلطيــب، وجهوريــة صوتــه، وقــوة شــخصيته، ووضــوح ُحَجِجــه، وقدرتــه علــى  •
التأثير.

وتتألــف اخلطبــة مــن مقدمــة ووســط وخامتــة حيــث يلجــأ اخلطيــب يف املقدمــة إلــى محاولــة 
اســتمالة مســتمعيه وتشــوقيهم بعــرض القضيــة عرضــًا موجــزًا أو اإلشــارة إليهــا، ثــّم يعرضهــا يف 
لــة مدّعمــة بالبراهــني واحلجــج العقليــة املتمثلــة يف االســتدالل باملســلَّمات، واحلجــج  الوســط مفصَّ

ص  النقلية املتمثلة يف  إيراد اآليات القرآنية، واألحاديث النبوّية واحِلَكم واألمثال، ثم يلخِّ
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ــد،  ــملة واحلم ــدأ بالبس ــالمية أن تب ــب اإلس ــاد يف اخلط ــة، واملعت ــه يف اخلامت ــل إلي ــا توص م
والصالة على النبّي�، وتختم بالدعاء.

وقــد ُعرفــت اخلطابــة يف مختلــف العصــور األدبيــة العربيــة القدميــة، فقــد كانــت اخلطــب قبــل 
اإلســالم تلقــى يف األســواق العامــة واملنتديــات، مثــل: خطبــة قــس بــن ســاعدة اإليــادي التــي 
ألقاهــا يف ســوق عــكاظ ُقبيــل البعثــة، وعندمــا ظهــر اإلســالم أَولـَـى اخلطابــة عنايــة خاصــة حتــى 
غــدت جــزءًا مهمــا يف كثيــر مــن العبــادات، كاجلمعــة، واألعيــاد، واحلــج، وأصبحــت يف صــدر 
اإلســالم ويف العصــور التاليــة لــه تقليــدًا يؤديــه القــادة أمــام اجلنــود، واحلــكام والــوالة أمــام رعيتهــم 

عند توليهم األمر، كما كانت أداة العلماء واألئمة يف نصحهم ووعظهم.
الوصايا:	. 

ــي  ــا املســائل الت ــى املخاطــب وموضوعه ــم إل ــه املتكّل ــه ب ــة هــي خطــاب مباشــر يتوّج الوصّي
تتعلــق باألســرة، كالــّزواج وامليــراث والّصلــح، وإذا كانــت اخلطبــة ُتفتتــح بنــداء اجلمــوع مثــل: 
)أّيهــا الّنــاس(، أو )أّيهــا املؤمنــون(، فــإّن الوصّيــة عــادة مــا كانــت ُتفَتَتح بنــداء الّشــخص الواحد، 

( أو )أي ُبنية(، )أو ما شابه ذلك.  مثل: )يا ُبنّي( أو )أي ُبنيَّ
املنافرات: 	. 

املنافــرة خصومــة أدبّيــة قولّيــة يحتكــم فيهــا اثنــان مــن فصحــاء العــرب إلــى أحــد احلكمــاء، 
ــجاعة،  ــرم، والش ــد، والك ــاه، واملج ــوة، واجل ــاب، والق ــاب، واألحس ــا باألنس ــران فيه ويتفاخ
والســؤدد، ومــن خصائصهــا أن تكــون مســجوعة قصيــرة اجلمــل -يف األعــم األغلــب- وُيكثــر فيهــا 
اســتخدام ضميــر املتكّلــم للمفــرد أو للجمــع، وقــد اقتصــر شــيوع هــذا اجلنــس األدبــي علــى عصــر 
مــا قبــل اإلســالم، ومــن أشــهر مناذجــه منافــرة هاشــم بــن عبــد منــاف، وأمّيــة بــن عبــد شــمس، 

ومنافرة علقمة وعامر بن طفيل أمام الفزاري. 
احِلَكم واألمثال: 	. 

األغلــب هــو أن ال تنشــأ احلكــم واألمثــال إاّل يف إطــار جنــس أدبــّي آخــر، وهــي لذلــك قــد 
تكــون يف شــكل بيــت مــن الّشــعر، أو يف مقولــة نثرّيــة، وقــد تــرد يف حكايــة، أو يف قصيــدة، أو 
ــة صاحبهــا يف  ــة موجــزة مكّثفــة تلّخــص جترب ــة، واحلكمــة أو املثــل مقول يف خطبــة، أو يف وصّي

احلياة.
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وإذا كان املثــل ُيلقــى يف موقــف خــاص ويكــون مّتصــال بــه اّتصــااًل وثيقــًا يف معانيــه ومفرداتــه، 
ــم معنــاه فيكــون صاحلــًا للتعبيــر عــن املواقــف املشــابهة، فاحلكمــة تكــون عاّمــة شــاملة يف  ثــّم ُيَعمَّ

معناها ويف مفرداتها.
ــم  ــًا خاســرًا ل ــن يرجــع خائب (، وهــو ُيضــرب مل ــنْيِ ــي ُحَن ــَع ِبُخّف ــال قولهــم: )َرَج ومــن األمث
يظفــر مبــا كان يريــد، وأصلــه أنَّ ُحنينــًا هــذا احتــال علــى أعرابــّي بــأن ألقــى لــه خّفيــه واختفــى، 
فعثــر األعرابــي علــى أحدهمــا وجعــل يبحــث عــن اآلخــر حّتــى ابتعــد عــن راحلتــه فاســتولى 
(، فعّيــره النــاس بذلــك، ثــّم صــار ُيعّيــر  عليهــا ُحنــني وكان نصيبــه هــو أْن: )َرَجــَع ِبُخّفــي ُحَنــنْيِ
ــا، ومــن احِلَكــم قــول  بــه كّل مــن يفعــل فعــل ذلــك الرجــل، فانظــر كيــف صــار ذلــك املثــل عاّمً
ــن الّطمــع  ــول يحــّذر م ــو ق ــٌد«، وه ــُع ِرقٌّ ُمَوبَّ َم ــه-: »الطَّ ــب -رضــي اهلل عن ــي طال ــن أب ــّي ب عل

بصورة عاّمة دون أن يرتبط مبوقف ُمحّدد.
املناظرات: 	. 

املناظــرة حــوار بــني شــخصني أو أكثــر يف قضيــة مــا فيتناظــران، أي: يتبــادالن احلجــج يف تأييــد 
كلٍّ رأيــه، ودحــض الــرأي اآلخــر، واملناظــرة األدبيــة هــي تلــك القضايــا املطروحــة ممّــا يهتــم بــه 
األدب، كقضّيــة اللفــظ واملعنــى، أو قضيــة املفاضلــة بــني صناعــة احلســاب وصناعــة اإلنشــاء، أو 

كاملناظرات التي جتري بني املتخاصمني يف ميداني السياسة والفكر.
وقــد شــاع هــذا اجلنــس األدبــي يف العصــر العباســّي العتمــاده علــى العقــل واملنطــق اللذيــن 
ــاع  ــه )اإلمت ــدي يف كتاب ــان الّتوحي ــه أبوحّي ــوع األول من ــد اشــتهر يف الن ــا ســمة العصــر، وق كان
ــى ســنة  واملؤانســة(، كمــا اشــتهر يف النــوع الّثانــي عــدّد مــن األدبــاء، منهــم: ابــن الــوردّي املَُتوفَّ

749هـ يف مناظرته )بني الّسيف والقلم(.
الِقصص واحلكايات:	. 

مــا ُيلحــظ علــى األجنــاس األدبّيــة هــو أّن هنــاك نوعــًا منهــا يبــدو محاولــة لتقليــد مــا يحــدث 
ــع نفســه،  ــد هــو الواق ــل للمشــاهد أّن هــذا الّتقلي ــه لُيخّي ــى إّن ــه حّت ــع ومحاكات ــى أرض الواق عل
ــه الّشــخصّيات  ــا تقــوم ب ــام مب ــه يوّظــف الّشــخصيات يف القي ــد أّن ومــن أهــم ســمات هــذا الّتقلي
ــة تتطــّور وفــق مجموعــة مــن األحــداث املتسلســلة  ــاة، فهــي شــخصّيات فاعل ــة يف احلي احلقيقّي
التــي تبــدأ هّينــة بســيطة ثــّم تتطــّور وتتعّقــد حّتــى تبلــغ الــّذروة يف تعّقدهــا، ثــّم تبــدأ يف الّســير 

نحو احلّل تدريجّيا حّتى تبلغه يف الّنهاية.
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ــابه إال  ــه الّتش ــن أوج ــا م ــع بينه ــة ال يجم ــكال مختلف ــي يف أش ــس األدب ــذا اجلن ــر ه ويظه
ــة  م يف شــكل جمــل وعبــارات متعاقبــة، قــد تكــون مطّول ــدَّ األحــداث والّشــخصّيات، وهــي ُتَق
تعــرض حيــاة كاملــة، أو قصيــرة موجــزة تصــف مشــهدًا مــن مشــاهد احليــاة، وقــد تكــون دقيقــة 
ــو: القصــص  ــوع ه ــذا الن ــق، وه ــال احملّل ــاق اخلي ــى آف ــد تتجــاوزه إل ــع، وق ــل الواق ــة يف نق وأمين
الســردي اّلــذي قــد يكــون قّصــة تاريخّيــة أو روايــة أو قّصــة قصيــرة أو أســطورة أو حكايــة حيوانّيــة، 
َم العمــل الفنــي يف شــكل حــوار فهــو مــا نطلــق عليــه مصطلــح )املســرحية(، ولــم يعــرف  وإذا ُقــدِّ
األدب العربــّي القــدمي املســرح الشــعري، وال املســرح النثــري إاّل مــا ُعــرف يف األدب اململوكــّي مــن 

القصص الّتمثيلّي الهزلّي املسّمى بـ: )خيال الّظل(.
ويتمثــل القــّص الســردي يف ســير األنبيــاء واألبطــال وقصــص الُعّشــاق، ثــّم األســاطير اّلتــي 
ــص  ــرة، والقص ــيرة عنت ــالم، وس ــر س ــيرة الّزي ــة، وس ــيرة الهاللي ــعبية، كالّس ــير الّش ــا الّس متّثله
الفلســفّي املتمثــل يف القصــص اّلتــي قّدمتهــا جماعــة )إخــوان الّصفــا(، ومــن بينهــا رســالة قضّيــة 
ــفة  ــا الفالس ــي صاغه ــان اّلت ــن يقظ ــّي ب ــة ح ــّن، وقص ــة اجل ــام محكم ــوان أم ــان واحلي اإلنس
صياغــات متعــددة أشــهرها القّصــة التــي ألفهــا ابــن طفيــل األندلســّي، وال ينبغــي أن تغيــب عــن 

األذهان )رسالة الغفران( اّلتي وضعها الّشاعر الفيلسوف أبو العالء املعّري.
احلكاية: 	. 

ــا  ــة( وم ــة وليل ــف ليل ــا، )أل ــي ومنه ــة يف األدب العرب ــة معروف ــة واحليواني ــة اخلرافي واحلكاي
ــابهها،  ــا ش ــة( وم ــة ودمن ــة يف )كليل ــة املتمثل ــات احليواني ــاق، واحلكاي ــمار العّش ــابهها، وأس ش
ويعــّد العصــر العّباســّي أحفــل العصــور القدميــة بهــذا اجلنــس األدبــي، وإن كانــت العصور الّســابقة 
لــه لــم تخــل مــن وجــود القصــة واحلكايــة غيــر أّن أكثرها لــم يصلنــا، وجميــع األجنــاس القصصية 
اّلتــي أشــرنا إليهــا كانــت معروفــة يف اآلداب اإلنســانية جميعهــا، إذ لــم يكــن هنــاك أدب خــاٍل 

من سير األبطال أو احلكايات اخلرافّية أو حكايات احليوان أو القصص الفلسفي.
املقامات: 	. 

وهــي جنــس قصصــي تخّيلــّي يتمّثــل يف صنــع شــخصّيات وأحــداث مــن صميــم اخليــال كــي 
ــع  ــو الواق ــذي ه ــخ اّل ــي بالّتاري ــع، وال ه ــي تتجــاوز الواق ــال هــي باألســطورة اّلت ــع، ف ــل الواق متاث
نفســه، وقــد عرفهــا العــرب يف العصــر العباســي علــى يــد بديــع الزمــان الهمذانــي الــذي أتــاح لــه 
خيالــه الواســع أن يبتكــر شــخصّية البطــل األديــب أبــي الفتــح اإلســكندرّي، وشــخصّية روايتــه 

عيسى بن هشام، وأْن يكتب حولهما مجموعة من املقامات، ولكّنها لم تصلنا كاملة وال 
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مرّتبــة، وجــاء بعــده احلريــرّي؛ فوضــع مقاماتــه الّشــهيرة حــول شــخصّية أديــب، هــو: أبوزيــد 
الّسروجي وشخصية راٍو يقوم برواية مغامراته وأدبه هو: احلارث بن همام.

وقــد وصلتنــا هــذه املقامــات كاملــة ناضجــة، لهــا بدايــة تتمّثــل يف التقــاء الّراويــة بالبطــل ألّول 
ــة  ــة صنعــاء باليمــن، كمــا أن لهــا نهاي ــى مدين ــة«، نســبة إل ــى »الّصنعاني ــّرة يف املقامــة األول م

تتمّثل يف افتراقهما بعد توبة البطل يف املقامة اخلمسني )البصرّية(.
وقــد أغــرم األقدمــون بالكتابــة يف هــذا اجلنــس األدبــّي حّتــى كانــت بدايــات الّنهضــة يف هــذا 
ــع  ــة بـــ )مجم ــهيرة واملعروف ــه الش ــّي مقامات ــف اليازج ــي ناصي ــب الّلبنان ــع الكات ــر، فوض العص
البحريــن(، ثــم َكــفَّ األدبــاء عــن الكتابــة يف املقامــات عندمــا ظهــرت الّروايــة فأْغِرُمــوا بهــا، وقــد 
ــدن  ــني امل ــا ب ــه وتنقلهم ــب وراويت ــل األدي ــرات البط ــاخر، ومغام ــجوع الّس ــلوب املس ــلَّ األس َظ

واألحياء وهذه من أهّم اخلصائص اّلتي تؤّسس عليها بنية املقامات.
الّرسائل:	. 

ــب أو  ــخص قري ــى ش ــب إل ــه األدي ــرة، يوّجه ــة مؤث ــة نثرّي ــة أدبّي ــاب يف صياغ ــالة خط الّرس
صديــق، متنــاواًل شــأنًا مــن الشــؤون اّلتــي تهــّم املُرِســل واملُرَســل إليــه، وقــد شــاعت الرســائل يف 
العصــر العباســي، وكان أّول ظهورهــا يف أواخــر العصــر اأُلمــوي علــى يــدي عبداحلميــد الكاتــب 

الذي ُتويفِّ سنة 132هـ.، وقد عرفت عدة من الرسائل منها: 
الرســائل اإلخوانّيــة وهــي الّرســائل التــي يوجّههــا األدبــاء إلــى األصدقــاء أو اإلخــوان، يبّثونهم 
فيهــا أشــواقهم أو يعاتبونهــم علــى مــا بــدر منهــم، أو ينصحــون لهــم ويحّثونهــم علــى القيــام بأمــر 

يحّبونه.
ــار  ــدن واألمص ــم يف املُ ــى عّماله ــوالة إل ــكام وال ــا احل ــي يوجّهه ــي اّلت ــة وه ــائل الّديوانّي الرس

ملخاطبتهم يف شأن من شؤون الّدولة.
الّرســائل األدبّيــة وهــي التــي يوجّههــا األدبــاء إلــى عاّمــة الّنــاس يف موضــوع مــن املوضوعــات 

االجتماعية أو األدبية.
ــذي  ــة، وبالعصــر ال ــن ناحي ــا م ــص تّتصــل بوظيفته ــذه الرســائل خصائ ــن ه ــوع م ــكل ن ول

ظهرت فيه من ناحية أخرى.
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أدب الّرحالت:	. 
ــداث  ــى األح ــه عل ــص لقيام ــاس القص ــى أجن ــي إل ــري ينتم ــي نث ــس أدب ــة جن أدب الّرحل
ــردّي  ــص الّس ــى القص ــه إل ــن، وانتمائ ــى الزم ــاده عل ــن، واعتم ــخصيات واألماك ــف الش ووص
ــة  ــا الّرحال ــجّل فيه ــة يس ــة متعاقب ــارات مترابط ــل وعب ــون يف جم ــداث، ويك ــة األح ــبب قل بس

مشاهداته يف األماكن التي زارها يف أسلوب أدبي يعتمد على اإلثارة والتشويق.
وُتَعــدُّ الّرحلــة جنســًا أدبّيــا عاملّيــا مرموقــًا معروفــًا يف اآلداب اإلنســانّية جميعهــا قدميــًا وحديثًا، 
ــن  ــم م ــى العال ــرف إل ــة اإلنســان يف التع ــة أساســها رغب ــة جغرافي ــة علمّي ــدأ بداي ــه ابت ــم أّن رغ
حولــه، وإيصــال معارفــه تلــك إلــى بنــي وطنــه عــن طريــق تســجيل مــا ميــّر بــه مــن مشــاهدات يف 
ــل  ــا قب ــذ عصــر م ــرب من ــد الع ــة عن ــت الّرحل ــد عرف ــّي فق ــا يف األدب العرب ــه، أّم ــاء رحالت أثن
اإلســالم إذ كانــوا يترّحلــون للتأمــل واملعرفــة ولقضــاء مختلــف أغراضهــم املعيشــّية، ويف العصــر 
العباســي شــاع هــذا اجلنــس األدبــي وُعــِرف كثيــر مــن الّرحالــة اّلذيــن دوّنــوا رحالتهــم، مثــل: 
اليعقوبــّي، واملســعودّي، واملقدســّي، واإلدريســّي، وابــن جبيــر، وياقــوت احلمــوّي، وابــن بطوطــة 

اّلذي كانت رحلته أطول رحلة عرفها األدب العربّي القدمي.
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ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العبارة اخلاطئة:. 1
 .	)    ( اخلطابة: جنس شعري يتوجه فيه الشخص باخلطابة إلى اجلمهور مباشرة. 
 .	)    ( الوصية: خطاب مباشر إلى املخاَطب أو املخاطبني يتعلق عادة باألسرة. 
 .	)    ( املنافرة: خصومة أدبية قولية.       
 .	)    ( املناظرة حوار بني شخصني أو أكثر، يؤيد كلٌّ رأيه باحلجج.   

زاوج بني العمود )أ( مبا يناسبه من العمود )ب(.. 2

)ب()أ(

شــاعت املناظــرات يف العصــر 
العباسي

ــر  ــة العص ــى نهاي ــالم إل ــل اإلس ــا قب ــذ م ــر من ــو النث ه
العثماني

ــمة لم يعرف املسرح الشعري ــا س ــن كان ــق اللذي ــل واملنط ــى العق ــا عل العتماده
العصر

ــد الرسائل الديوانية ــد عبداحلمي ــى ي ــوي عل ــر األم ــر العص ــرت أواخ ظه
الكاتب

يف األدب العربي قدميًاالنثر الفني القدمي

مــن النثــر الفنــي القــدمي )املثــل(، الــذي ميثــل موقفــًا خاصــًا ثــم يصيــر صاحلــًا للتعبيــر . 3
ــع  ــا م ــش مضمونه ــة وناق ــال العربي ــض األمث ــن بع ــث ع ــابهة. ابح ــف املش ــن املواق ع

زمالئك.
مــن أدبــاء الرحــالت ابــن بطوطــة. اكتــب طرفــًا مــن ســيرته، مبينــًا مــا قدمــه لإلنســانية . 4

بطوافه ومذكراته.
القّصــة جنــس أدبــي، أحداثهــا متسلســلة، تبــدأ بســيطة، ثــم تتطــور وتتعقــد حتــى تبلــغ . 5

ــح هــذه اخلطــوات  الــذروة، ثــم تســير نحــو احلــّل تدريجيــًا. مــع زمالئــك حــاول أْن توضِّ
من خالل قصة قصيرة.

األسئلة 
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الّنثر الفنّي احلديث. 2
خطــت أجنــاس النثــر خطــوات كبيــرة، مواكبــة للّتطــّور احلضــارّي الــذي حــدث يف جوانــب 
احليــاة كافــة، انطالقــا مــن أّن النثــر خاّصــًة يعــّد تعبيــرًا مباشــرًا عــن تلــك اجلوانــب، وهكــذا 
ــرة،  ــة، والقصــة القصي ــة، والســيرة الذاتي ــة، واملســرحية النثري ــة األدبي ظهــرت اخلاطــرة، واملقال

والرواية.
اخلاطرة: 	. 

تســجيل أدبــي للمشــاعر، فهــي مــا يخطــر ببالــك مــن أفــكار ومــا جتيــش بــه العواطــف، يف 
أســلوب أدبــّي متمّيــز، وعبــارات رشــيقة قصيــرة، واخلاطــرة أبســط األجنــاس األدبّيــة، وأســهلها 
تنــاواًل ولهــذا ُيكثــر الّنــشء مــن كتابتهــا، وقــد شــاع هــذا اجلنــس النثــري يف العصــر احلديــث مــع 
ظهــور الّصحافــة، وشــعور الهــواة مــن األدبــاء باحلاجــة إلــى الّتعبيــر عــن مشــاعرهم وإلــى املشــاركة 

يف احلركة الصحافّية.
املقالة:	. 

ــة مــع ظهــور الّصحافــة، وهــي نتــاج تطــّور جنــس الّرســالة األدبيــة، فكالهمــا  ظهــرت املقال
ُيْعَنــى بتنــاول مشــكالت احليــاة االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية اليومّيــة، وهــذا اجلنــس النثري 
احلديــث يبــدو أكثــر واقعيــة، وأحفــل مبواكبــة احليــاة مــن الرســالة األدبيــة، علــى أنَّ كاتبــه ال 
يعبــأ بالّســجع واحملّســنات اللفظيــة، مــع متّيــز املقالــة بطــول اجلمــل وتعّقدهــا يف الغالــب، وللمقالــة 

عناصر تتمّثل يف طرح املشكلة، ثم اقتراح ما يتيّسر من احللول.
القّصة القصيرة:	. 

لهــذا اجلنــس النثــري عناصــر وممّيــزات منحتــه هــذا االســم وجعلتــه أقصــر أجنــاس القصــص، 
منها:

معاجلــة املوقــف الواحــد البســيط، فــال حتتمــل القّصــة القصيــرة موقفــًا معقــدًا، وال موضوعــًا  •
واسعًا شاماًل، وإمّنا حسبها أن تعالج أزمة بسيطة متّر بها الشخصية أو الشخصيات.

قّلــة عــدد الشــخصيات، فــال يــكاد يتجــاوز عــدد شــخصّيات القّصــة الواحــدة الشــخصّيتني أو  •
الّثالث، وقد ُيكتفى بشخصية واحدة.

وحــدة الّزمــان واملــكان واحلــدث، وهــذه الّســمة غيــر ملزمــة، وإن كانــت ممـّـا يحــرص الكاتــب  •
عليه يف أغلب األحيان، فقد يلجأ بعض الكّتاب إلى االنتقال احملدود بشخصيات 
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قصصهم من زمان إلى آخر، ومن مكان إلى آخر. •
الّرواية:	. 

تعالــج الروايــة مجموعــة مــن املواقــف املتعــددة املعّقــدة، مــن خــالل طــرح ســردّي حليــاة كاملــة 
ــع  ــيرة املجتم ــرح س ــك الّط ــالل ذل ــن خ ــى م ــد تتجّل ــة، وق ــخصيات االجتماعّي ــدى الش إلح

بكامله، ومن أجل ذلك يتبني القارئ فيها مجموعة من العناصر منها:
املواقــف املتعــّددة املعّقــدة املتشــابكة التــي تؤلــف يف نهايــة األمــر موقفــًا واحــدًا يلّخــص . 1

املشكلة اّلتي تعاجلها الّرواية.
تعــّدد األحــداث وتسلســلها وســيرها مــن البدايــة إلــى العقــدة، ثــم إلــى احلــّل وتآلفهــا . 2

فيما يسّمى باحلبكة. 
كثــرة الّشــخصيات وتنوعهــا، فمــن الشــخصيات اخليــرة إلــى الشــخصّيات الشــريرة، ومن . 3

ــذه  ــور ه ــع تط ــة، م ــخصيات الثانوي ــى الش ــة إل ــذ أدوار البطول ــي تأخ ــخصيات الت الش
الشخصيات من ظهور واختفاء كما يف احلياة.

املسرحية النثرية: 	. 
ــاب  ــاق الُكتَّ ــد أن ض ــث إاّل بع ــر احلدي ــري يف العص ــي النث ــس القّص ــذا اجلن ــرف ه ــم ُيع ل
بتكّلــف الشــعر يف املســرح فــأرادوا التخلــص منــه، وهكــذا كانــت املســرحية النثريــة تطورًا أســلوبيا 

للمسرحية الشعرية.
السيرة الذاتية والغيرية: 	. 

ــان:  ــي نوع ــال مشــافهة وه ــه األجي ــْرَوى وتتناقل ــذي ُي ــك املســلك ال ــي ذل ــة ه ــيرة بعاّم الّس
ذاتية، وغيرية.

الذاتيــة: هــي تلــك التــي تقــّص فيهــا الشــخصية صاحبــة الســيرة نفســها حصيلــة جتاربها . 1
ــى  ــل ويتوّخ ــى بالتفاصي ــك ُيْعَن ــردّي متماس ــلوب س ــك يف أس ــة ذل ــا، عارض يف حياته
ــى  ــه إل ــا يف ذاكرت ــظ به ــي يحتف ــات الت ــًا املعلوم ــوح، مقدم ــة والوض راح ــدق والصَّ الّص

القارئ فيما يشبه االعتراف، ومنوذجه: طه حسني يف األيام.
ــخصيات . 2 ــن الش ــخصية م ــيرة ش ــة س ــاء برواي ــن األدب ــب م ــا أدي ــوم فيه ــة: يق الغيري

االجتماعيــة املرموقــة، فيقــّص جانبــًا مــن حيــاة تلــك الشــخصية مــع التركيــز علــى أهــم 
األحداث التي مرت بها يف أسلوب سردّي متماسك، ويف موضوعّية وواقعّية.
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وقــد كانــت الســيرة مــن اهتمــام اآلداب اإلنســانّية كافــة واألدب العربــي خاصــة إذ عرفــت يف 
قدميــه متمثلــة يف ســير األنبيــاء واألبطــال، مثــل ســيرة الّنبــّي -�- ثــم متمثلــة فيمــا قّدمــه 
بعــض العلمــاء واألدبــاء مــن ســرد لســيرهم اخلاّصــة، مثــل: ســيرة ابــن ســينا، وســيرة الغزالــي، 

م إلى اليوم. وسيرة ابن خلدون كما عرفها األدب احلديث فيما نشهده مما ُيَقدَّ
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د: 1- االختيار من متعدِّ
اخلاطرة: ●

شعر ملحمي	. 
نثر	. 

شعر قصصي	. 
شعر تعليمي	. 

الّرواية: ●
تعالج موقفًا واحدًا	. 
ب- تعالج مجموعة من املواقف	. 

جنس شعري	. 
القصيــرة يف عــدد 	.  القصــة  مــن  أقــل 

شخصياتها
السيرة الذاتية: ●

تعرض يف أسلوب سردي متماسك يعنى بالتفاصيل ويتوخى الصدق.	. 
يقوم فيها األديب برواية سيرة شخصية يف الشخصيات االجتماعية.	. 
أسلوبها شعري.            	. 
ال تعّد مصدرًا لألدب. 	. 

»السيرة الذاتية يف األدب قيمة«. يف حوار ثقايف مع زمالئك ناقش ذلك. . 1
ما السبيل إلى حتديد العمل األدبي، أهو قصة، أم قصة قصيرة، أم رواية؟. 2
شــاعت كتابــة الروايــة يف األدب الليبــي. ابحــث مبســاعدة معلمــك عــن روايــات لكّتــاب . 3

ليبيني. 

األسئلة 
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املذاهب األدبّية

ــات  ــن اجتاه ــاة- ع ــب احلي ــة جوان ــل بقّي ــف - مث ــه يكش ــا يكتبون ــاء وم ــّده األدب ــا يع إنَّ م
مختلفــة فهــذا يرســل نفســه علــى ســجّيتها، وذاك يتفــّن يف إبــراز قدرتــه علــى اإلبــداع، فيبــذل 
جهــده يف تصويــر مشــاعره والّتعبيــر عّمــا يحــّس بــه ومــا يعانيــه، وهــذا يصطنــع األســلوب اجلــاّد، 

وآخر مييل إلى الفكاهة والّسخرية. 
ومــن الطبيعــي إذ يالحــظ الّنّقــاد والّدارســون هــذه االختالفات أْن يدرســوا األدب مــن خاللها، 
وأْن يصّنفــوه بحســبها فيمــا درجــوا علــى تســميته )املذاهــب األدبيــة(، التــي تذكرنــا باملذاهــب 
ــب  ــب املذاه ــارات األمم، وأغل ــا حض ــي عرفته ــة الت ــة والديني ــة واالجتماعي ــفية والسياس الفلس
ــاة  ــن احلي ــو اب ــى أنَّ األدب ه ــاء عل ــا بن ــرة فيه ــرة باملذاهــب املذكــورة، أو مؤث ــدو متأث ــة تب األدبّي

ونتاج احلضارة، وتفاعله معهما يبدو ضرورًيّا ومحتمًا.
وقــد ُعرفــت املذاهــب األدبيــة يف القــدمي كمــا ُعرفــت يف احلديــث، وإن اختلفــت هــذه املعرفــة 
ــي  ــا يف األدب العرب ــا وحديثه ــب يف قدميه ــذه املذاه ــنتعرض له ــك س ــل ذل ــن أج ــا، وم وطرقه

خاصة.
املذاهب األدبية القدمية )مذهبا الطبع والصنعة(. 1

ُيلحــظ أنَّ أكثــر مــا ركــز عليــه الّنقــاد العــرب القدمــاء عند دراســتهم األدب شــعرًا هو األســلوب 
والصياغــة اللغويــة، ومــن أجــل ذلــك الحظــوا أنَّ هنــاك مــن الشــعراء والكتــاب مــن يرســل نفســه 
علــى ســجيتها فــال يتكلــف وال يتصنــع وال يجهــد نفســه يف صياغــة عملــه األدبــي، فنســبوه إلــى 
)مذهــب الطبــع(، كمــا الحظــوا أنَّ منهــم مــن يعنــى بأســلوبه ويتفــن يف إبــراز مقدرتــه اللغويــة 
ويهتــم باحملســنات البديعيــة فنســبوه إلــى )مذهــب الصنعــة(، وصنفوا الشــعراء بحســب األغراض 
التــي اشــتهروا بهــا: شــعراء الغــزل الُعــْذري ومنهــم: جميــل بــن َمْعَمــر، وشــعراء الغــزل الصريــح 
ومنهــم: عمــر بــن أبــى ربيعــة، وشــعراء السياســة مثــل: الكميــت األســدي، وشــعراء خمريــات 

مثل: أبي نواس، وشعراء الزهد مثل: أبي العتاهية، وشعراء التصّوف مثل: ابن الفارض.
املذاهب األدبّية احلديثة )الكالسيكية- الرومانتيكّية ...إلخ(. 2

ُعرفت يف األدب احلديث مذاهب أدبية كثيرة منها: 
الكالســيكية  وَتْعِنــي الســير علــى أســاليب القدمــاء وطرقهــم يف الكتابــة مبراعــاة القيــود التــي  ●

التزموها.
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الرومانتيكية وتعني النزوع إلى الطبيعة والتغني بها وإيثار املشاعر الفردية. ●
الواقعية وهي تصوير مباشر للواقع واهتمام باملشكالت االجتماعّية لإلنسان. ●
الرمزيــة التــي تــرى أنَّ أمثــل طريقــة لإلبــداع األدبــي تتجلــى يف اإليحــاء والرمــز عــن طريــق  ●

الصور املجازية.
 البرناســية التــي يؤمــن أنصارهــا باملبــدأ القائــل بـــ: »الفــن للفــن« وأنَّ هــدف األدب هــو تصوير  ●

اجلمال والتغني به يف مناذج أدبية جميلة رائعة.
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 ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( أمام العبارة اخلاطئة:. 1
 .	)   ( - مذهب الطبع: الكتابة على أساليب القدماء مبراعاة القيود التي التزموها.  
 .	)   ( - املذهب األدبي: تصنيف األدب من حيث اجّتاهه.     
 .	)   ( - مذهب الصنعة: النزوع إلى الطبيعة والتغني بها، وإثارة املشاعر الفردية.  
 .	)   ( - الرومانسية: االيحاء هو الطريق لإلبداع األدبي     
 .	)   ( - الكالسيكية: الفن للفن.        
 .	)   ( - الواقعية: االعتناء باألسلوب واالهتمام باحملسنات اللغوية.    
 .	)   ( - الرمزية: تصوير للواقع.        
 .	)   ( - البرناسية: الكتابة من دون تكّلف.       

االختيار من متعّدد:. 2
من شعراء الغزل الصريح: ●

اإلجابتان صحيحتان                	.  عمر بن أبي ربيعة	. أبو العتاهية	. 
من شعراء الغزل العذري: ●

جميل بن معمر	. الكميت	. ابن الفارض	. 
من شعراء الزهد: ●

أبو العتاهية	. ابن الفارض	. عمر بن أبي ربيعة	. 
من املذاهب األدبية احلديثة: ●

الكالسيكية	. مذهب الصنعة	. مذهب الطبع	. 
مبساعدة معلمك ابحْث عن أسماء شعراء ليبيني معروفني، واذكر بعض دواوينهم.. 3

األسئلة 
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النقد: مفهومه، ودوره

ــا دراســة األدب ضمــن مناهــج ومعــارف، وكل األمم  ــم مــن خالله ــي تت ــد هــو األداة اّلت الّنق
تعــرف الّنقــد مــادام األدب هــو بعــض نتاجهــا، وقــد عــرف النقــد منــذ فتــرة مبكــرة مــن تاريــخ 
ــك اآلراء  ــت يف تل ــة جتل ــاذجة فطري ــات س ــة ذات بداي ــك املعرف ــت تل ــي، وإن كان األدب العرب
واالنطباعــات التــي يفصــح عنهــا األديــب احملتــرف عندمــا يســمع بيتــا أو قصيــدة فيســتجيدها، أو 
يســتهجنها يف مفرداتهــا، أو يف معانيهــا، أو يف صورهــا، ثــم يطلــب مــن الشــاعر تصويــب مــا يــراه 
مــن خطــأ، غيــر أنــه لــم يعــرف مصطلــح النقــد إال يف بدايــات عصــر الّتدويــن، وذلــك عندمــا بــدأ 
ــظ  ــى احلف ــدون عل ــودوا يعتم ــم يع ــة، ول ــم األدبي ــم وإبداعاته ــون تراثه ــلمون يكتب ــرب املس الع
ــة  ــة وانتشــار الكتاب ــاة الثقافي ــًا، ومــن الطبيعــي أْن يرتبــط تطــور النقــد بتطــور احلي كشــأنهم قدمي

وشيوع التدوين.
تعريف الّنقد: 

اشــتق مصطلــح )النقــد( مــن نقــد العملــة، وهــو الضــرب عليهــا، بغيــة معرفــة صحيحهــا مــن 
زائفهــا، ويعــّرف الدارســون النقــد بأنــه: »فــن تقــومي األعمــال الفنيــة واألدبيــة وحتليلهــا حتليــاًل 
ــى  ــرًا عل ــس حك ــد لي ــدرك أن النق ــف ن ــذا التعري ــة ه ــن بداي ــى أســاس علمــي«، وم ــًا عل قائم
األدب وإمنــا يشــاركه فيــه الفــن أيضــًا، وهــو الــذي يعــد األدب فرعــًا مــن فروعــه، كمــا نــدرك بعــد 
هــذا أن النقــد هــو عمليــة حتليــل، والتحليــل يعنــي تفكيــك العمــل ومعرفــة عناصــره املكونــة لــه، 
ومــن البدهــي أْن يقــوم ذلــك التحليــل علــى أســاس علمــي، إذ تراعــى فيــه األســس واملبــادئ 
التــي تراعــى يف أي بحــث علمــي إال أنَّ الــذوق يبــدو شــرطًا مهمــا يف عمليــة حتليــل العمــل الفنــي 

واألدبي حيث إنَّ الفن جمال، واجلمال يدرك بالذوق.
الّنقد القدمي، والّنقد احلديث:

النقــد تبــع لــألدب، وبحســب تنــوع األدب وتعــدد اجتاهاتــه يكــون النقــد، ومــن هنــا يتبــني لنــا 
ــج مــن  ــا ينت ــم م ــب وتعليمــه وتقيي ــه األدي ــى أســاس مــن توجي أن النقــد القــدمي كان قائمــًا عل
أعمــال أدبيــة، فقــد كان الشــاعر -مثــاًل- يحاســب علــى مــا قــد يرتكبــه مــن أخطــاء لغويــة أو 
ذوقيــة أو تاريخيــة، وكان يلجــأ إلــى تنقيــح عملــه ومراجعتــه خوًفــا مــن الّنقــاد وســطوتهم، وُكُتــب 
النقــد القدميــة مليئــة بالتعليمــات والتوجيهــات التــي حتــاول أْن ترســم طريقــًا لألديــب ال يحيــد 

عنها.
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ويختلــف الّنقــد احلديــث عــن ذلــك يف كونــه أكثــر ميــاًل إلــى املناهــج العلميــة التــي تتنــاول 
عمــل األديــب بالوصــف والتحليــل، هادفــة إلــى كشــف أســراره وإلــى الوقــوف علــى مــا يتضمنــه 

من قيم ومبادئ، وإلى مناقشة ما يعاجله من موضوعات وما يقدمه من أفكار.

ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )( أمام العبارة اخلاطئة:. 1
 .	)     ( النقد القدمي كان أكثر مياًل إلى املناهج العلمية.    
 .	)     (  ارتبط تطور النقد بتطور احلياة الثقافية وانتشار الكتابة وشيوع التدوين. 
 .	)     (  النقد احلديث كان قائمًا على أساس من توجيه األديب وتعليمه  
 .	)     ( النقد هو عملية حتليل وتفكيك للعمل األدبي ومعرفة عناصره.  

ْ الفرق َبنْي النقد القدمي والنقد احلديث.. 2 َبنيِّ

األسئلة 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



37

البالغة: مفهومها، ووظيفتها

إن كل مــا يتعلــق بــاألدب إمنــا يرتكــز علــى ركيــزة أساســية البــد منهــا، وهــي التــي جتعلــه ذا 
تأثيــر يف النفــوس، وجتعــل القــارئ يشــعر بــأن هــذا العمــل الــذي يطلــع عليــه إمنــا هــو إبــداع، وأّنــه 

ينتمي إلى الفن، ولعل السر يف ذلك كله يكمن يف البالغة.
تعريف البالغة:

حــاول األدبــاء تعريــف البالغــة يف بدايــة األمــر، أْي: قبــل أن تخضــع للعلــم والبحــث، وقــد 
ــا  ــدى اهتمــام العــرب بالبالغــة وســعيهم يف معرفته ــى م ــدل عل ــرة ت ــات كثي ــا تعريف وردت فيه
وكشــف أســرارها بغيــة كشــف أســرار اإلعجــاز القرآنــي؛ للوقــوف علــى ســر بالغــة اآلثــار األدبيــة 
التــي ورثوهــا عــن أســالفهم، إلــى جانــب رغبتهــم يف تعليــم النــشء مــن أبنائهــم أســس البالغــة 
حتــى تنفتــح أمامهــم ســبل اإلبــداع الــذي هــو غايــة الرقــي اإلنســاني، ثــم إنهــم مــا زالــوا يعيدون 
ْظــم، أي  النظــر فيهــا بعــد أن اكتملــت لديهــم أدوات البحــث حتــى بــدا لهــم أنهــا تتمثــل يف النَّ
ــل يف  ــه جماعــة مــن العلمــاء، كمــا أدركــوا أنَّ البالغــة تتمث ــال ب ــا ق ــو م ــكالم، وه صياغــة ال
ــة التــي  ــم يف احملســنات البديعي ــه، ث ــر عــن فكرت ــة التــي يصوغهــا األديــب للتعبي الصــور البياني
تكمــن يف رصــف املفــردات بطريقــة جماليــة خاصــة داخــل النــص، وكان آخــر مــا توصلــوا إليــه 
ــح ملقتضــى حــال املخاطبــني، ومراعــاة  ــكالم الفصي ــة ال ــا »مطابق ــوا البالغــة بأنه ف ــو أنهــم َعرَّ ه
ــه إليهــم كالم  ــة ُوجِّ ــدر عــاٍل مــن الثقاف ــى ق ــون عل ــإن كان املخاطب ــه« ف ــال في ــذي يق املوقــف ال
ــه إليهــم كالم يناســب حالهــم، والــكالم الــذي  يناســبهم وإْن كانــوا متوســطي الثقافــة واملعرفــة ُوجِّ

يقال يف الفخر غير الكالم الذي يقال يف موقف الهجاء وهكذا.
الفصاحة وعالقتها بالبالغة:

الفصاحــة مــن الشــروط التــي ينبغــي توفرهــا يف الّنــص ويف األديــب لتتــم لديــه آلــة البالغــة، 
وقــد َعــرَّف البالغيــون الفصاحــة بأنهــا: )الوضــوح والظهــور وعــدم الغمــوض(، وبينــوا أنَّ الفصاحة 

ميكن أْن توصف بها الكلمة، والكالم، واملتكلم.
ــا البالغــة  والبالغــة ال تتــم وال تتحقــق يف العمــل األدبــي إال إذا حتققــت فيهــا الفصاحــة، أمَّ
فليســت شــرطًا يف الفصاحــة؛ لكــون البالغــة أعــّم وأشــمل، ثــم لكونهــا املرتبــة الكالميــة التــي 
يهــدف كل متكلــم إلــى بلوغهــا، والتــي ميكنــه عــن طريقهــا أْن يؤثــر يف املخاطــب الــذي يتوجــه 

إليه بكالمه، وبهذا ندرك أن البالغة تقتصر على الكالم واملتكلم وال توصف بها الكلمة، 
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وهــو مــا قــرره الســابقون واّلالحقــون مــن علمــاء البالغــة إلدراكهــم أنَّ الكلمــة عندمــا تكــون 
خــارج نطــاق التركيــب إمنــا هــي مــادة خــام، ولبنــة خــارج البنــاء، فــال يحكــم عليهــا بجمــال وال 

بقبح.

اهتم العرب بالبالغة، وسعوا إلى معرفتها وكشف أسرارها. فما الّسر يف ذلك؟. 1
أكمل:. 2

الفصاحة تعني ................... والظهور وعدم .............
البالغة هي .................... 

ْح. . 3 هل البالغة شرط يف الفصاحة؟ َوضَّ

األسئلة 
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األسلــوب

ِجــُه علــوم البالغــة إلــى دراســته، وإلــى توجيــه األديــب واملتعلــم إلــى  األســلوب هــو أهــم مــا َتتَّ
معرفتــه، والوقــوف علــى أنواعــه ومــا يتميــز بــه مــن خصائــص، ثــم معرفــة مــا ميكــن أن يتعــاوره 

من عيوب، وما يتحلى به من صفات اجلمال، والكمال، واإلبداع.
مفهوم األسلوب، وعناصره:

ــاس يف  ــع الن ــياء وم ــع األش ــان م ــا اإلنس ــل به ــي يتعام ــة الت ــو الطريق ــة ه ــلوب يف اللغ األس
ــع  ــل م ــس، ويف التعام ــرب وامللب ــأكل واملش ــلوبه يف امل ــا أس ــد من ــكّل واح ــة، فل ــه اليومي حيات
اآلخريــن، ثــم يف التفكيــر واحلديــث والكتابــة، ولذلــك قــال بعــض العلمــاء: »إن األســلوب هــو 
الرجــل نفســه«، وال تــكاد حقيقــة األســلوب يف األدب تختلــف عنهــا يف االســتعمال الســابق، إذ 
يبــدو أنَّ لــكل كاتــب صبغتــه التــي يصطبــغ بهــا عملــه األدبــي، ولــكل كاتــب مفرداتــه اخلاصــة 
ــردات ضمــن  ــك املف ــه اخلاصــة لتل ــب صياغت ــكل كات ــا أنَّ ل ــن اســتعمالها، كم ــر م ــي يكث الت
ــة  ــه »طريق ــف األســلوب بأّن ــا ميكــن تعري ــن هن ــة، وم ــد اللغ ــا قواع ــي تســمح به ــب الت التراكي

اإلنسان يف التعبير عن نفسه كتابة ومشافهة«، ويكون ذلك تبعًا لعناصر ثالثة هي:
شخصية الكاتب: وتتضمن املوقف النفسي والثقافة واملعتقد والبيئة.. 1
 اللغــة التــي يســتخدمها: وهــي املفــردات والتراكيــب التــي مييــل الكاتــب إليهــا، فلــكل . 2

كاتــب معجمــه اخلــاص ولغتــه اخلاصــة، مهمــا بــدا أنــه يشــترك مــع اآلخريــن يف طريقــة 
تعامله مع اللغة.

ــة . 3 ــوع، وطبيع ــب للموض ــاول الكات ــة تن ــك طريق ــمل ذل ــه: ويش ــذي يتناول ــوع ال املوض
املوضــوع نفســه مــن حيــث التنــاول اجلــاد أو الســاخر، ثــم مــن حيــث اتصــال املوضــوع 

بهذا اجلانب من احلياة أو ذاك.  
ــي  ــوع االجتماع ــر املوض ــي غي ــوع التاريخ ــي، واملوض ــوع العلم ــر املوض ــي غي ــوع األدب فاملوض

وهكذا.
وقــد الحــظ الباحثــون -وفــق هــذه العناصــر- أنَّ أســاليب األدبــاء تختلــف بحســب العصــور 
والبيئــات، وبحســب الثقافــات واللغــات واللهجــات، فمــا مــن عصــر وال بيئــة يظهــر فيهــا هــذا 
العمــل األدبــي أو ذاك، ومــا مــن ثقافــة وال لغــة وال لهجــة إاّل ويبــدو أن األديــب قــد خضــع فيهــا 

للمؤثرات املختلفة التي تفرضها طبيعة تعامله معها، وكذلك يختلف من جنس أدبي إلى 
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آخــر، ثــم بحســب املوضوعــات واملضامــني التــي تناولهــا وطبيعتهــا األدبيــة أو العلميــة أو مــا 
شابه ذلك، كما يختلف بحسب التراكيب اللغوية التي ُيعنى بها علماء النحو والبالغة.

أنواع األساليب:
يصّنــف الدارســون األســلوب مــن حيــث شــكله األدبــي، وتنــوع تراكيبــه، فمــن حيث شــكله 
ــعر والنثــر، وهمــا أظهــر األســاليب وأوضحهــا؛ لقيــام االختالف  يقســمونه إلــى قســمني همــا: الشِّ
فيمــا بينهمــا علــى أســاس اختــالف املوســيقا واإليقــاع، حيــث يبــدو اإليقــاع منتظمــًا واضحــًا يف 
ــا وغيــر منتظــم يف النثــر، ومــن أجــل ذلــك ســّمي الشــعر نظمــًا النتظامــه  الشــعر، ومتنوعــًا وخفّيً
يف نســق واحــد هــو نســق الَعــُروض، وســّمي النثــر نثــرًا؛ ألّنــه غيــر منتظــم يف ذلــك النســق فكأّنه 
عقــد قــد انتثــرت حّباتــه، ويصنــف أســلوب النثــر مــن حيــث مضمونــه وطبيعــة مــا يتناولــه مــن 

موضوعات إلى ثالثة أقسام، هي: 
األدبي، والعلمي املتأدب، والعلمي: 

األسلوب األدبي.          . 1
األسلوب العلمي املتأدب. . 2
األسلوب العلمي. . 3

وجنمل الفروق بني هذه األساليب الثالثة فيما يأتي:
يركــز األســلوب األدبــي علــى إبــراز ذات األديــب، وعلــى موقفــه مــن املوضــوع املطــروح، . 1

ــا األســلوبان العلمــي املتــأدب والعلمــي فيســتبعدان هــذا اجلانــب متامــًا، مــع االعتمــاد  أمَّ
على جانب املوضوعية.

مييــل األســلوب األدبــي إلــى التعبيــر عــن العاطفــة، وإلــى تصويــر مــا تختلــج بــه النفــس . 2
ــة  ــق العلمي ــن احلقائ ــران ع ــران فيعب ــلوبان اآلخ ــا األس ــيس، أمَّ ــاعر وأحاس ــن مش م

املجردة.
يتميــز األســلوب األدبــي بتكثيــف الصــور البيانية املاثلــة يف التشــبيه، واملجــاز، والكناية، . 3

ويقتصــد األســلوب العلمــي املتــأدب يف اســتعمالها، أّمــا األســلوب العلمــي فيســتبعدها 
متاما إالَّ ما يختص من أنواع التشبيه بالكشف عن احلقيقة املجردة.

يتصــف األســلوبان األدبــي والعلمــي املتــأدب بجمــال الصياغــة ورشــاقة اجلمــل . 4
والعبارات، ويظل األسلوب العلمي يف ذلك رهينة املوضوع الذي يتناوله.
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ال يســتخدم األســلوب األدبــي شــيئًا مــن املصطلحــات، أّمــا األســلوب العلمــي املتــأدب . 1
فيحــاول التخلــص مــن املصطلحــات وال يســتخدمها إال عنــد الضــرورة، ويظــل األســلوب 

العلمي هو مجال املصطلحات ومسرحها.
وينبغــي أْن نــدرك أّن القدمــاء مــن النقــاد كانــوا يصنفــون أســاليب النثــر عامــة يف نوعــني همــا 

)أسلوب السجع وأسلوب الترسل(:
أســلوب الســجع: هــو األســلوب النثــري الــذي تتســاوى فيــه جملتــان أو أكثــر يف املقاطــع . 1

وتتفقان يف أحرف الفواصل، كما ميتاز بكثرة احملسّنات البديعية. 
أســلوب الترســل: وهــو األســلوب الــذي يخلــو مــن كل ذلــك إذ يسترســل فيــه الكاتــب . 2

ــا جــاء  ــة إالَّ م ــاء باحملســنات البديعي ــاء بالفواصــل واألســجاع، ودون االعتن دون االعتن
منها عفو اخلاطر ودون قصد.

ويقســم علمــاء البالغــة األســاليب مــن حيــث تنــوع تراكيبهــا داخــل النــص الواحــد إلــى: 
أسلوب خبري، وأسلوب إنشائي. 

األســلوب اخلبــري: وهــو الــذي يصــاغ لإلخبــار عــن أمــر مــا قــد حــدث يف املاضــي أو . 1
يحــدث يف احلاضــر أو ســيحدث يف املســتقبل، ويعــرف البالغيــون اجلملــة اخلبريــة بأنهــا: 
»قــول يحتمــل الصــدق أو الكــذب لذاتــه«، أي أنَّ مضمونهــا ميكــن نفيــه أو تصديقــه، 
ــام فــالن« جــاز لــك أن  ــام فــالن يف املاضــي فقــال: »ق ــر شــخص مــا عــن قي ــإذا أخب ف
تشــكك يف حــدوث هــذا اخلبــر ولذلــك قيــدوا التعريــف بقولهــم »لذاتــه« مــن دون النظــر 

إلى قائله. 
األســلوب اإلنشــائي: وهــو الــذي يصــاغ للداللــة علــى طلــب القيــام بفعــل مــن األفعــال . 2

يف الزمــن املســتقبل، أو يصــاغ لالســتفهام عــن حقيقــة حــدوث أمــر مــا يف املاضــي أو 
احلاضر أو إمكان حدوثه يف املستقبل.

ــواع أهمهــا:  ــة، وهــي أن ــك يتحقــق يف نوعــني مــن اجلمــل وهمــا اجلمــل الطلبي ــع ذل وجمي
ــي:  ــة وه ــر الطلبي ــل غي ــي، واجلم ــداء، والتمن ــتفهام، والن ــي، واالس ــاء، والنه ــر، والدع األم

الترجي، والتعجب، واملدح، والذم، والقسم، واإلشفاق.
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ضع عالمة )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )×( أمام العبارة اخلاطئة:. 1
 .	)    ( ميتاز األسلوب العلمي بتكثيف الصور البيانية.     
 .	)    ( يستخدم األسلوب األدبي الكثير من املصطلحات.    
 .	)    ( مييل األسلوب العلمي إلى التعبير عن العاطفة.    
 .	)    ( أسلوب الترسل هو الذي يصاغ للداللة على طلب القيام بفعل.  
 .	)    ( األسلوب يف اللغة هو الطريقة التي يتعامل بها اإلنسان مع األشياء.  

ما الفرق بني األسلوب اخلبري، واألسلوب اإلنشائي؟. 2

األسئلة 
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القيم اجلمالية لألسلوب

القيــم جمــع قيمــة، والقيمــة كل مبــدأ جميــل أو خيــر نؤمــن ونهتــدي بــه يف شــؤوننا احلياتية، 
والقيــم اجلماليــة لألســلوب هــي تلــك الســمات والشــروط التــي جتعــل منــه أثــرًا بليغــًا محبًبــا إلــى 
النفــس، ومــن البدهــي أنَّ هــذه القيــم هــي ممــا تهتــم بــه علــوم البالغــة، وما يهمنــا هما األســلوبان 

األدبي والعلمي املتآدب أّما األسلوب العلمي فعالقته باألدب محدودة. 
من القيم اجلمالية لألسلوب: 

الترابط ووحدة املوضوع:. 1
ونعنــي بذلــك أن يكــون الّنــّص متالحًمــا مترابــط اجلمــل والعبــارات، حتــى أَنــك ال حتــذف 
ــا  ــاك شــيئًا م ــأن هن ــارئ ب ــه ثغــرة، وأشــعرت الق ــت في ــة إال أحدث ــارة أو جمل ــه كلمــة أو عب من
ينقصــه، فــإذا كان األســلوب مفــكًكا أو كان يتنــاول عــددًا مــن املوضوعــات يف وقــت واحــد ُعــدَّ 

عيبًا من عيوبه.
التطور والنمو:. 2

وهــو أن يتنــاول الكاتــب املوضــوع الــذي هــو بصــدده فيبتدئــه مــن أوله، ثــم يســعى يف توضيحه 
وإظهــاره شــيئًا فشــيئًا حتــى يبــدو واضحــًا مكتمــاًل فينتهــي العمــل األدبــي بانتهائــه، ويكــون 
العمــل بذلــك قــد اكتســب أهــم شــرطني مــن شــروط اكتمالــه وهمــا النمــو والتطــور اللــذان يكــون 

افتقاده إياهما مدعاة لتشوشه واضطرابه وافتقاده أهم مقومات جماله. 
الدقة والوضوح وعدم الغموض:. 3

ــد  ــه للقواع ــع عبارات ــة، وأن تخض ــا الصحيح ــات يف مواضعه ــب الكلم ــتخدم الكات ــأن يس ب
اللغوية، وأن يبتعد عن األلفاظ الغريبة.

اإليحاء والعمق وعدم السطحية واالبتذال:. 4
وأهــم مــا يحقــق ذلــك هــو تكثيــف العبــارة، والســعي إلــى أْن تــورد املعانــي الكثيــرة يف األلفــاظ 
القليلــة، ويكــون ذلــك يف اختيــار األلفــاظ القويــة املوحيــة، ويف الصــور البيانيــة اجلديــدة الطريفــة 

املبتكرة، واالبتعاد عن األلفاظ والتعبيرات السوقية املبتذلة.
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احليوية والنشاط: . 1
أْن تكــون التراكيــب املســتعملة قويــة حيــة مبتكــرة، وأْن يكــون الســياق مشــوقًا يثير التســاؤالت 
ويدعــو إلــى البحــث والتفكيــر، كمــا ينبغــي -يف هــذا الصــدد- أْن تكــون العواطــف جياشــة تثيــر 
املتلقــي وتدفعــه إلــى االنفعــال وإلــى مواكبــة العمــل الفنــي، وأْن تكــون الصياغــة بعيــدة عــن كّل 

ما يحدث امللل والضجر من حشو وتكرار وإطالة.
املوسيقا الداخلية واخلارجية:. 2

أْن تكــون املعانــي واأللفــاظ منســجمة متناغمــة، وأن تكــون اجلمــل متقابلــة متالحمة، فيشــعر 
ــاس  ــن أجن ــا م ــة وغيره ــة والّرواي ــة واملقال ــدة، أو يف اخلطب ــيقي يف القصي ــى املوس ــي بالغن املتلق

النثر.
واملوســيقا الداخليــة هــي االنســجام يف املعنــى، والتــالؤم بــني األلفــاظ واملعانــي، أمــا املوســيقا 

اخلارجية فهي السجع واجلناس وغير ذلك مما هو ظاهر يف اللفظ.
ة والطرافة: . 3 اجِلدَّ

ة وطرافــة،  واملقصــود بهمــا أْن يكــون املوضــوع املتنــاول جديــدًا، أو متنــاواًل بطريــق فيهــا ِجــدَّ
وأن تكون التراكيب والصور جديدة مبتكرة. 
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كيف يتحّقق جمال األسلوب؟. 1
كيف تتحّقق احليوية والنشاط يف األسلوب؟. 2
ما الفرق بني املوسيقا الداخلية واملوسيقا اخلارجية؟. 3
ِمْن أهم القيم اجلمالية لألسلوب: )الترابط ووحدة املوضوع(، ناقش ذلك؟ . 4
ما الذي يهتم به األدب من األساليب؟ وملاذا؟ . 5

األسئلة 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



46

الّتعبير واإلنشاء

مــا أكثــر مــا يتســاءل الطــالب عندمــا يطلــب منهــم املعلــم أْن يكتبــوا يف موضــوع إنشــائي، عــن 
الطريقــة التــي يكتبــون بهــا، مــن أيــن يبــدؤون؟ وكيــف يرتبــون أفكارهــم؟ ومــا نــوع املعلومــات 

التي يستعينون بها؟ وكيف تكون خامتة املوضوع؟
ــدرك أنَّ مــا يدرســه مــن  ــه إذا كان علــى الطالــب أن ي ــة عــن ذلــك بالقــول إّن وتكــون اإلجاب
األدب والنصــوص والبالغــة والنقــد والنحــو والصــرف إمّنــا هــو تدريــب لــه علــى تفكيــك النــّص 
وفهمــه واســتيعابه، فــإن عليــه أن يــدرك أيضــًا أنَّ تكليفــه بكتابــة املوضوعــات اإلنشــائية إمنــا هــو 
تدريــب لــه علــى طريقــة تركيــب النصــوص، أي: صياغتهــا، فعمليــة تعليــم اللغــة واألدب إمنــا 
تقــوم علــى هذيــن املبدأيــن األساســيني: )التفكيــك والتركيــب(، وكل مــا يدرســه الطالــب يف 
اجلانــب األول مــن هــذه العمليــة التعليميــة، وهــو الــذي يقــوم علــى املبــدأ األول مبــدأ التفكيــك 
عليــه أْن يفيــد منــه يف اجلانــب الثانــي الــذي يقــوم علــى مبــدأ التركيــب، فــال ميكــن ألي إنســان 
-مهمــا كانــت إمكاناتــه ومهاراتــه- أْن يتمكــن مــن الكتابــة مــا لــم يكــن كثيــر القــراءة، واســع 
االطــالع علــى اآلثــار األدبيــة يف اللغــة التــي يريــد الكتابــة بهــا، كمــا أّنــه لــن يتمكــن مــن إجــادة 
أيــة لغــة مــا لــم يكــن علــى صلــة مســتمرة بــكل مــا يبــدع فيهــا مــن نصــوص أدبيــة، إلــى جانــب 
وقوفــه علــى قواعدهــا وأســرارها البالغيــة، ومــن اخلطــوات التــي ينبغــي أْن تراعــى عند االســتعداد 

للكتابة ما يأتي:
اســتيعاب املوضــوع الــذي يــود الكاتــب الكتابــة فيــه واســتحضاره يف الذهــن، حيــث إنَّ . 1

مــن أهــم مــا يبــدو عقبــة يف عمليــة الكتابــة -حتــى عنــد كبــار الُكَتــاب- هــو التشــوش 
يف املوضوع وعدم التمكن منه.

تبويــب املوضــوع وتقســيمه إلــى عناصــر؛ كــي يســتطيع املبــدع أْن يصــوغ أفــكاره ويرتبهــا . 2
ــط والتكــرار، واألفضــل هــو أْن يضــع  بنجــاح، وســيرى أنَّ هــذه الطريقــة ســتجنبه اخلل
ــطًا، وأن  ــة ووس ــة وخامت ــي بداي ــس أدب ــكل جن ــي أنَّ ل ــى أن يراع ــًا، عل ــًا مبدئي مخطط
البدايــة هــي مــا تطــرح فيهــا الفكــرة العامــة للموضــوع، كمــا أن الصلــب هــو مــا تعالــج 
فيــه التفاصيــل وتقــدم فيــه االســتدالالت، أمــا اخلامتــة فهــي مخصصــة يف العــادة لذكــر 

النتائج والتوصل إلى احللول.
ــة . 3 ــا تكــون البداي ــادة م ــه، وع ــه موضوع ــدأ ب ــا يب ــب فيم ــى أْن يفكــر الكات احلــرص عل

بالفكرة العامة الشاملة التي ينطلق منها إلى اخلوض يف التفاصيل، وينبغي أن 
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يتنبه إلى أهمية أن تكون البداية قوية مثيرة لالنتباه. . 1
التفكيــر املســتمر يف كيفيــة صياغــة اجلمــل والعبــارات املتينــة الصائبــة، ذلــك ألنَّ اجلمل . 2

والعبــارات هــي أســاس العمــل األدبــي وهــي لبناتــه التــي يبنــى منهــا، ومــن املهــم جــدًا 
أْن يشــمل ذلــك التفكيــر يف مــدى الترابــط بــني اجلزئيــات، ولتحقيــق ذلــك ينبغــي علــى 
الكاتــب أن يــدرك أن عليــه معرفــة الوظيفــة التــي تؤديهــا كل أداة مــن أدوات الربــط، ومــن 
أهمهــا: حــروف العطــف، وحــروف اجلر، وأدوات الشــرط، واألســماء املوصولــة، وحروف 

النصب، وأدوات اجلزم، والنواسخ.
مراعــاة تقســيم العمــل إلــى فقــرات، فــكّل فقــرة مســتقلة إمّنــا هــي عمــل صغيــر داخــل . 3

العمــل الكبيــر، إْذ تعبــر عــن فكــرة واحــدة مــن األفــكار التــي يطرحهــا الكاتــب والتــي 
تشكل يف النهاية الفكرة الكبرى الواحدة للعمل الواحد املتكامل.

ترتيــب الفقــرات يفضــي إلــى وضــوح الفكــرة العامــة، فعلــى الكاتــب أن يعــرف هنــا أنــه . 4
مــن املهــم -لتحقيــق العمــل املتكامــل- مراعــاة أن تــؤدي كل فقــرة إلــى الفقــرة التاليــة 

لها مع جتنب احلشو واالستطراد.
املراجعــة والتنقيــح مــن أســباب تكامــل العمــل األدبــي، ويعنــي ذلــك أن يراجــع الكاتب . 5

مــا َكَتــَب، ويكــون دائمــًا علــى اســتعداد أْن يغيــر ويبــدل متــى مــا الحــظ وجــود خطــأ أو 
ضعــف يف بعــض جزئيــات عملــه، ورمبــا اقتضــى األمــر أْن يعيــد كتابــة العمــل كامــاًل 
ــاب الكبــار يفعلــون ذلــك دون  مرتــني أو مــرات، وينبغــي التنبيــه هنــا إلــى أنَّ معظــم الُكتَّ
ــه عظمتــه وخطورتــه وقيمتــه  أن يجــدوا فيــه حرجــًا؛ ألنهــم يدركــون أن اإلبــداع أمــر ل
ــل  ــن أج ــا كان- م ــد -مهم ــذل اجله ــارة يف ب ــه ال خس ــانية، وأنَّ ــة واإلنس االجتماعي

إجناحه.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



48

ــى . 1 ــه عل ــا يعين ــدة مب ــوص اجلي ــن النص ــزود م ــى الت ــب عل ــرص الكات ــم أْن يح ــن امله م
ــذي  ــا ال ــى قراءتهــا؟ وم ــل إل ــة التــي متي ــه،  فمــا األعمــال األدبي ــا يطمــح إلي ــق م حتقي

أفدته منها يف كتابة موضوعات اإلنشاء؟
هناك خطوات ينبغي أن تراعى عند االستعداد للكتابة، اذكرها.. 2
اكتب يف موضوع ترغبه، مستعينًا باخلطوات التي ينبغي أن تراعيها يف الكتابة. . 3
ــار . 4 ــك يف اختي ــتعن مبعلم ــرة، واس ــك احل ــا يف قراءت ــير عليه ــة تس ــع خط ــاول أن تض ح

األعمال اجليدة من األدب القدمي واحلديث. 

األسئلة 
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 القسم الّثاني
الّدراسة التطبيقية
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 القصيدة الغنائية املرّكبة

حبٌّ وحرٌب- لألعشى

ابتكــر اجلاهليــون وعلــى رأســهم امــرؤ القيــس املــزج الرائع بــني الّتغــّزل أو الوقوف علــى األطالل 
ــاة، مــن فخــر ومــدح ووصــف للصحــراء احمليطــة  ــاه احلي ــة جُت ــني أغراضهــم ومواقفهــم املختلف وب
ــني  ــة، أو ب ــل العربي ــني القبائ ــا ب ــا فيم ــدور رحاه ــي ت ــة الت ــارك الطاحن ــف املع ــى وص ــم، إل به

العربي وبني أعدائه من الفرس والروم آنذلك.
وهــذه القصيــدة مــن ديــوان األعشــى )ميمــون بــن قيــس( متّثــل هــذا النــوع مــن  القصائــد، 
وهــي تصــّور انتصــار العــرب علــى الفــرس يف موقعــة )ذي قــار( الشــهيرة، علــى أّن الّشــاعر يصــور 
ــَرة صاحبتــه التــي قــال فيهــا معظــم شــعره، معرجــًا علــى ذكــر  يف مطلعهــا موقــف توديعــه لُِهَريْ

وصايا َجِدهم الثالث، ويخصص املقطع األخير لوصف انتصارهم الكبير على الفرس.  
 صاحب الّنّص:

ــني، وأحــد  ــار الشــعراء اجلاهلي ــن كب ــس( م ــن قي ــي األعشــى )ميمــون ب ــو الشــاعر اجلاهل ه
ــاًل لضعــف يف بصــره  ــي قيــس، وكان ال يبصــر لي ــه بن ــد باليمامــة يف قوم شــعراء املعّلقــات، ُول

فلّقب باألعشى، وُكّنَي بأبي بصير على عادة العرب يف التفاؤل.
 شــرع يطــوف يف بــالد العــرب منــذ قويــت شــاعريته وشــب عــن الطــوق، ومــدح يف رحالتــه 
ــي  ــى النب ــود عل ــأراد الوف ــه ف ــات حيات ــر اإلســالم يف أُخري ــد ســمع بأم ــاذرة والغساســنة، وق املن
� فصدتــه قريــش وكان ذلــك يف الســنة الســابعة للهجــرة، ولــه ديــوان مطبــوع مشــتمل علــى 

معظم فنون الشعر، كالغزل، واملدح، والوصف، واحلماسة، والهجاء، واخلمرّيات.
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الّنّص :
َلــْو َأنَّ َصْحبــَك إْذ َناَديَتُهــْم َوَقُفــوا 1َكاَنــْت َوَصــاٌة َوَحاَجــاٌت َلَنــا َكَفــُف  

ُعَنــا  ُتَودِّ َقاَمــْت  إِذ  ُهَريْــَرَة  ــَرُف 2َعَلــى  ــا َش ــاٍر ُدوَنَه ــْن إط ــى ِم ــْد َأَت وَق

ــًة َلــْو َأنََّهــا َوَقَفــْت       ــَذف 3َأْحِبــْب بَِهــا ُخلَّ ــُة الَق يَّ ــَب النِّ ــُل احَلِبي ــْد ُتِزي َوَق

َلَنــا        َقــاَل  َكاَن  أبانــا  اأَلَعــزَّ  4إِّن  َتِلــُف  إِنَِّنــي  بَِثــاَلٍث  ُأوِصيُكــُم 

َلــُه   إِنَّ  يْــِف  بِالضَّ ُأوِصيُكــْم  يْــُف  َوَأْعَتــرُفالضَّ َفُأعِطيــِه  َعَلــيَّ  ــا  حّقً

َلــُه    إِنَّ  بِاجَلــاِر  ُأوِصيُكــْم  ْهــِر يثّنيــه فينَصــرف 5َواجَلــاُر  َيْوَمــا ِمــْن الدَّ

َمْكُرَمــٌة     الَقتْــَل  إِنَّ  الَقــْوَم  الُعــُرُف6َوَقاتُِلــوا  املَْعِصــِم  بَِكــفِّ  ى  َتَلــوَّ إَِذا 

ــْم   َحُه ــِو َصبَّ ــَداَة احِلنْ ــَرى َغ ــُد ِكْس ــُب ُتْزِجــي امْلَــْوَت َفانَْصَرُفــوا7َوُجنْ ــا َكَتائِ ِمنَّ

َغَطاِرَفــٌة      ُملْــٍك  َوَبُنــو  8َجَحاِجــُح  َطــُف  النُّ آَذانَِهــا  ِف  َعاِجــِم  اأْلَ ِمــَن 

َأيِْدَيُهــْم      النُّّشــاِب  إِلــى  َأَماُلــوا  ِملَْنــا بِِبيــٍض َفَظــلَّ الَْهــاُم ُيْقَتَطــُف 9إَِذا 

َتْطَحُنُهــم     َتنَْفــكُّ  َفَمــا  َبْكــٍر  َينَْتِصــُفَوَخيْــُل  الَْيــْوُم  َوَكاَد  َتَولَّــْوا  ــى  َحتَّ

َشــاَرَكَنا      َكاَن  َمَعــدٍّ  ُكلَّ  َأنَّ  ــَرُفَلــْو  ــُم الشَّ ــا َأْخَطاُه ــاٍر َم ــْوِم ِذي َق ِف َي

َيْقُدُمُهــْم    يْــَل  اللَّ َكَأنَّ  َأَتْوَنــا  ـا  ــْم َســَدُف 10مَلَـّ ْرِض َيْغَشــاَها بِِه ــَق اأْلَ ُمَطبِّ

َمَداِمُعَهــا ُكْحــاًل  َخلَْفَنــا  11وُظْعُنَنــا  َتِــُف  َتــَرى  ـا  ِمَـّ ُوُجــٌف  َأْكَباُدَهــا 

12َحَواِســُر َعــْن َخــُدوٍد َعاَيَنــْت ِعَبــرًا     ُكُســُف  ُغبْــَرٌة  َوَعاَلَهــا  َواَلَحَهــا 

ــا  ــِر َأْخَرَجَه ــٍة ِف الَْبْح ــْن ُكلِّ َمْرَجاَن ــَدُفِم الصَّ ِطيَنهــا  ووقاهــا  غّواُصهــا 
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غوي  : املعجم اللُّ
الكفــف مــن العيــش: الــكايف منــه، أي: الــذي يســّد الرمــق، والُوَصــاة هنــا هــي طلــب . 1

العون، أي :أّن َصْحَبنا لو أعانونا واستجابوا لوصاتنا وندائنا لكفانا ذلك منهم.
إطار: هنا مكان، والشرف هو املكان املرتفع. . 2
الّنّيــة القــذف: الّرحلــة البعيــدة، واخُللَّــة هــي احلبيبــة، أي مــا أحّبهــا لــو أنهــا تراجعــت . 3

عن فراقنا فالرحلة البعيدة قد تنسيك احلبيب.
األعــّز: هــو القــوي املنيــع اجلانــب الــذي ال يســتطيع أحــد االعتــداء عليــه، والتلــف هــو . 4

الهالك.
اجلاّر: هنا من يستجير بالقبيلة أو الرجل يطلب احلماية والنصرة.. 5
الُعــُرف: الفــرس التــي يركبهــا، واملعصــم هــو الراكــب املمســك بعــرف داّبتــه، ويف ذلــك . 6

كناية عن احلرب والقتال.
احِلنْو: مكان، وهو منحنى الوادي، وتزجي: تسوق.. 7
اجَلَحاِجح: هم السادة، والغطارفة هم األبطال الشجعان األقوياء، والّنطُف: األقراط.. 8
اب: السهام، والبيض: هي السيوف، والَهام: الرؤوس.. 9 النُّشَّ

دف: من الغبار وكل ما يحجب الضياء.. 10 السَّ
الّظعن: هّن النساء الراحالت يف الهوادج، وجَتُِف: ترتعد من اخلوف.. 11
ــوال، . 12 ــرًا: شــاهدت األه ــت ِعب ــن، وعاين ــن خــدود، أي: كاشــفات وجوهه ــر ع حواِس

وُكُسف: حزينة خائفة.
املعنى اإلجمالي:

ــال  ــي ق ــرة( الت ــه )هري ــه وبــني صاحبت ــر موقــف الفــراق بين ــه بتصوي ــح األعشــى قصيدت يفتت
فيهــا كثيــرًا مــن قصائــده، ويبــدو هــذا االفتتــاح قصيــرًا إذ لــم يخصــص لــه ســوى ثالثــة أبيــات 
خاليــة مــن الصــور املجازيــة، ولكنــه مــع ذلــك يبــدو كافًيــا لتصويــر ذلــك املوقــف، خاصــة وقــد 
حــرص فيــه األعشــى علــى أن يجمــع بــني وقوفــني، أحدهمــا يتحســر علــى عــدم حدوثــه وهــو 
وقــوف الّصحــب ومؤازرتهــم وتعزيتهــم فيمــا أصابــه، والثانــي يتحســر علــى حدوثــه، وهــو وقوفــه 
منفــردًا يــوّدع صاحبتــه، ويشــاهدها وهــي ظاعنــة تســير بهــا الّرواحــل، وحتــول بينــه وبينهــا اجلبــال 

واملسافات، ثم ينتقل انتقااًل سريعًا وغير ممّهد إلى موضوع آخر يبدو بعيدًا عن املوضوع 
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الســابق، وإْن كان هنــاك مــا يربــط بــني املقطعــني، وذلــك هــو ذكــر )الُوَصــاة( يف بدايــة املقطــع 
األول ،ُثــمَّ تخصيــص املقطــع الثانــي لســرد الوصايــا الثــالث جلدهــم األكبــر عندما حضــره املوت، 
تلــك الوصايــا التــي تدلــك علــى مــدى حــرص العربــي علــى احملافظــة علــى قيمــه ومــا يعتنقــه 

من مبادئ، وعمله على أْن يوّرثها أبناءه وأحفاده من بعده.
ــا يف إكــرام الضيــف، وُنصــرة املســتجير، ومقاتلــة العــدو، وهــي  وقــد تلّخصــت تلــك الوصاي
ُتــرَدف إثــر ذلــك مبــا يفســر احلــرص عليهــا ويجعــل مــن كل منهــا قيمــة ومبــدأ، فإكــرام الضيــف 
ــزة  ــه الع ــدّو في ــال الع ــا العــرب، وقت ــادة اعتادته ــه، وُنصــرة اجلــار ع ــاون في حــقٌّ ال ينبغــي الته
والكرامــة، وهــو إذ يسترســل يف املقطــع األخيــر يف تصويــر املعركــة التــي خاضهــا مــع قومــه ضــد 

الفرس فإمنا يشير إلى تنفيذ وصية جده.
ويحــرص األعشــى عنــد تصويــر املعركــة مــع العــدّو علــى التذكيــر بأنــه لــم يخضهــا هــو وقومــه 

ظلمًا وعدوانًا، بل دفعًا للظلم وردًا للغزو الذي يشرع يف تصويره بهذا البيت:
َيْقُدُمُهــْم   الّليْــَل  َكأّن  أَتْوَنــا،  ـا  َســَدُفمَلَـّ بِهــْم  َيْغشــاها  األرِض  ــَق  ُمَطبِّ

ــنَّ  ــزو َفُه ــن الغ ــي فاجأه ت ــوادج، الالَّ ــاء يف اله ــة للّنس ــورة الرائع ــذه الص ــمَّ به ــن َث ــه م ليردف
خائفــات مرتعــدات، وقــد عالهــن الغبــار فبــدون حزينــات رغــم جمالهــن ومــا يتمتعــن بــه مــن 

رونق وصفاء يذكرك بالّدّرة املصونة.
ــُف  َوُظْعُنَنــا خلفنــا كحــاًل َمَداِمُعَها   ــَرى َتِ ــا َت ــٌف ِمَّ ــا ُوُج َأكباُده

اخلصائص الفنّية:
َيلْحــظ القــارئ أّن الشــاعر قّســم قصيدتــه املرّكبــة هــذه إلــى مقاطــع متتاليــة، يبــدو لــك ألول 
وهلــة أنهــا تتنــاول عــدة موضوعــات ال جتمــع بينهــا رابطــة، لكــن ســرعان مــا يتبــني لــك اخليــط 
اخلفــي الــذي يجمــع بينهــا، كمــا تالحــظ متاســك القصيــدة وقــوة اللفــظ وجزالتــه، وطرافــة املعنى 
ــدر، وإذا وردت  ــة إال فيمــا ن ــة املتتابعــة، رغــم عــدم اعتمــاد الصــور املجازي ــة القوي والصــور احلي
ــْم(،  ــِديُّ َيحُصُده ــه: )الِهنْ ــة يف قول ــتعارة املاثل ــك االس ــن ذل ــة، فم ــة واضح ــور قريب ــي ص فه
ــم هــذه الصــورة التشــبيهية  ــْوَت(، ث ــُب ُتْزجــي املَ ــه: )َكتائ ــاُم ُيْقَتَطــُف(، وقول ــّل الَه ــه: )َظ وقول

املاثلة يف قوله: 
ــا   ــٍة  ف الَبحــِر أْخَرَجه ــن ُكّل َمْرجاَن ــَدُفِم الصَّ ِطيَنَهــا  َوَوَقاَهــا  َغّواُصَهــا 
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تنتمــي هــذه القصيــدة إلــى نــوع القصائــد املرّكبــة، فكيــف ذلــك؟ وفيــم تختلــف عــن . 1
القصائد البسيطة؟

كيف قّدم الشاعر لقصيدته؟ وكيف تفهم ارتباط هذه املقدمة ببقية القصيدة؟. 2
ما الذي تدّلك عليه وصايا اجلّد الثالث يف القصيدة؟. 3
حّلل هذه الصورة، وبني قيمتها البالغية ووظيفتها داخل القصيدة:. 4

 ملّا أَتْوَنا َكأّن الّليَْل َيْقُدُمُهْم    ُمَطبَِّق األرِض َيغشاها بِهْم َسَدُف
اإلنشاء:

اكتب يف أحد املوضوعني:  ●
يف	.  حقُّ الضَّ
حقُّ اجلاّر.	. 

األسئلة 
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 القصيدة املرّكبة في العصر اأُلموي

ة مَّ أطالٌل وذكريات - لذي الرُّ

ســارت القصيــدة املرّكبــة يف العصــور التاليــة علــى النهــج الــذي اختطــه لهــا امــرؤ القيــس، مــن 
ــن  ــى موضــوع، أو م ــن موضــوع إل ــص م ــن تخّل ــزل، وم ــى األطــالل أو الغ ــوف عل ــداء بالوق ابت
ــي  ــن املقاطــع الت ــًا مــن مجموعــة م ــا جســمًا متآلف ــى نحــو يجعــل منه ــى غــرض عل غــرض إل
ّمــة أحــد أكبــر شــعراء  ُيفضــي بعضهــا إلــى بعــض، وهــذه إحــدى القصائــد التــي دّبجهــا ذو الرُّ

الغزل يف العصر األموي، يقف فيها على األطالل، ويستعرض ذكرياته مع صاحبته )َميَّة(.
صاحب الّنّص:

ــة  ــن قبيل ــة م ــن عقب ــالن ب ــو غي ــدوي، وه ــة الع مَّ ــذري، ذو الرُّ ــزل الع شــاعر الصحــراء والغ
بدويــة ألفــت الصحــراء والتنقــل والترحــال. ُولــد ســنة 77هـــ، ونشــأ يف الباديــة ُمغرمــا بالصحراء، 
وّصافــًا لهــا يف شــعره، وكان مــع ذلــك كثيــر التــرّدد إلــى الكوفــة والبصــرة فتعّلــم بهمــا مــا يتعلمــه 

أهل احلضر من القراءة والكتابة وبعض العلوم املعروفة يف عصره.
ــال فيهــا معظــم شــعره، فلمــا يئــس  ــه فأحبهــا، وق ــة( يف بعــض أســفاره وتنقالت التقــى )َميَّ
منهــا مــال  إلــى امــرأة أخــرى يقــال لهــا )خرقــاء(، فأنشــأ فيهــا بعــض قصائــده، وقــد ُتــويف يف 

األربعني من عمره عام 117هـ.
الّنّص  :

َعَليُْكَمــا  َســالٌم  َمــيٍّ  ئــي َمضــْنَ َرواِجــُعأََمنِْزَلَتــْي  َهــِل األْزُمــُن الالَّ
ْســِليَم أَْو َيْكِشــُف الَْعَمــى 1َوَهــْل َيْرِجــُع التَّ الَباَلِقــُع  ُســوُم  والرُّ اأَلثــاِف  ثــالُث 
لَِصاِحِبــي َفُقلْــُت  َيْومــًا  ْمُتَهــا  اخلواِضــُعَتَوهَّ بــاُء  الظِّ إالَّ  بهــا  وَليْــَس 
َكأَنََّهــا ياِصــي  الصَّ ُســْحُم  ٌة  2َوَمْوِشــيَّ الَبَراِقــُع  َعَليَهــا  ُحــوٌّ  لــٌة  مجلَّ
ِدَياِرَهــا  ِف  َنْظــَرًة  َننُْظــْر  الِعيــَس  3ِقــِف  َناِفــُع  َباَبــِة  الصَّ َداِء  ِمــْن  َذاَك  َفَهــْل 
َمنْــِزاًل ــَة  مِليَّ َتْغَشــى  أمــا  ــُع 4فقــاَل:  ــْل أنــت َرابِ ــَت :َه ــَن اأْلَرِْض إاِلَّ ُقلْ ِم
ــٌة َتِيَّ َمــِيّ  أَْطــاَلِل  إَِلــى  امْلََداِمــُعوَقــلَّ  ُتــرشَّ  أَْن  أَْو  بَِهــا  ــى  يَّ ُتَ
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بِــِه َحــْت  َبرَّ الَّــِذي  الَْقلْــُب  أَيَُّهــا  5أاََل  واِســُع  الشَّ َوالِْعــَراُن  َمــيٍّ  َمَنــاِزُل 
ــٌة َحنَّ ِمنْــَك  َلَهــا  أَْطــاَلٍل  ُكِلّ  َكَمــا َحــنَّ َمْقــُروُن الَْوِظيَفــْنِ َنــاِزُع 6أَِف 
َصانِــُعَواَل ُبــْرَء ِمــْن َمــيٍّ َوَقــْد ِحيــَل ُدوَنَهــا َهاَتــَن  َبــْنَ  ِفيَمــا  أَنْــَت  َفَمــا 
َفَكاِظــٌم ُبــوِر  الصَّ أَْجــَر  ِميــِر َفَجــاِزُعأَُمْســَتْوِجٌب  َعَلــى الَْوْجــِد أَْم ُمبْــِدي الضَّ

املعجم اللغوي :
ــوم . 1 ــا الرُّس ــدور، أّم ــا الق ــع عليه ــار وتوض ــا الن ــا بينه ــد فيم ــي توق ــارة الت ــايف: احلج األث

البالقع: فهي بقايا الديار التي اندثرت وضاعت معاملها ولم يبق فيها شيء.
ــل . 2 ــود، وأصي ــحم: األس ــرون واألس ــود الق ــي: س ــحم الَصياص ــة، ُس ــّية: منقوش َموِش

الّصياصي احلصون واملعاقل، واحُلّوة: حمرة يف سواد، والبراقع هي املالبس. 
بابُة: شدة الَوْجد.. 3 الِعيس: اإلبل الرواحل، الصَّ
َتْغَشى املنزل: تأتي إليه وتزوره، راِبع: مقيم يف الربيع.. 4
َبرَّحت به: زادته أملًا وحسرًة، والِعَران: البعُد والشواسع: أيضًا البعيدُة. . 5
: اشــتاق، ومقــرون الوظيفــني: البعيــر الــذي ُعِقَلــْت َيــداُه، والنــازع :املشــتاق إلــى . 6 َحــنَّ

أهله ووطنه.
املعنى اإلجمالي:

يفتتــح الشــاعر قصيدتــه بالوقــوف علــى أطــالل ديــار صاحبتــه مّيــة التــي غادرتهــا منــذ زمــن 
بعيــد، ويحّييهــا ســائاًل إياهــا، وهــو يف ذروة انفعاالتــه وأشــواقه متوهًمــا أنهــا تعقــل، عــن إمــكان 
ــة: هــْل األزمــُن الاّلئــي مضــنَي رواجــُع؟، مخاطبــًا  رجــوع األيــام اجلميلــة التــي قضاهــا مــع مّي
إياهــا بضميــر املثنــى، إذ يبــدو أنــه يتوجــه فيهــا إلــى بقعتــني كانتــا محــل لقــاءات احلبيبــني،  ثــم 

يستفيق يف البيت الثاني متنبها إلى احلقيقة املرة فيعود ليسأل نفسه مستنكرًا:
سوُم البالقُع. َثاِف والرُّ ْسِليَم َأْو َيْكِشُف الَْعَمى    َثالُث اأْلَ َوَهْل َيْرجُع التَّ

ومــا عنــاه هنــا ســوى توهمــه رجــوع تلــك األيــام التــي مضــت، ذلــك العمــى الــذي تنّبــه بعــده 
فاكتشــف أّن هــذه األطــالل مــا هــي إال بقايــا أثــايف ورســوم اندثــرت، وأنهــا لــن جتيــب عــن ســؤال 

ولن ُتعيد ماضيًا.
ثم يتوّجه إثر ذلك إلينا محدثًا عن حكاية تلك الوقفة، عندما طلب من صاحبه أْن 
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يوقــف راحلتيهمــا لينظــر يف تلــك الديــار؛ لعلهــا تطفــئ ظمــًأ، أو تشــفي غليــاًل، ولــم يكــن 
ــرًا  بهــا إذ ذاك ســوى الغــزالن وبقــر الوحــش التــي يشــبهها بالنســوة املتلفعــات يف براقعهــن، تأث

ببيٍت المرئ القيس يف معلقته:
َفَعَنّ َلنا ِسْرٌب َكَأَنّ نَِعاَجُه     َعَذاَرى َدَواٍر ِف ُمالٍء ُمَذيَّل.

واّلتــي يــدّل وجودهــا يف املــكان علــى أنــه مــكان خــال ال إنســيَّ فيــه، وهــو ينقــل يف أمانــة رد 
صاحبــه الــذي كان يلومــه علــى هــذا اإلصــرار منــه علــى الوقــوف بالديــار اخلاليــة التــي لــن يفيــد 
الوقــوف عليهــا شــيئا، ولكنــه ُيدافــع عــن موقفــه بــأن ذلــك إمنــا هــو أدنــى درجــات الوفــاء لتلــك 

األماكن التي آوت حبيبته يومًا، وهو ما يصوره يف هذا البيت:
ٌة     ُتَيَّى َأْو بَِها َأْن ُتِرشَّ امْلََداِمُع وَقلَّ إلى أطالِل َميِّ تيَّ

وينتقــل يف املقطــع الثانــي نقلــة أخــرى إذ يتوجــه إلــى قلبــه باللــوم والعتــاب علــى هــذا احلنــني 
الدائــم إلــى األطــالل والــذي ال يرجتــى منــه نفــع وال شــفاء، مقدمــًا إليــه ذلــك اللــوم يف تســاؤل 
مياثــل ذلــك التســاؤل الــذي قدمــه إليــه مــن قبــُل صاحبــه، ليربــط بــني التســاؤلني علــى نحــو 
يجعــل األمــر كلــه موجهــًا إلــى القلــب؛ احلــب والشــوق والتذكــر واحلنــني إلــى االطــالل، ذلــك 
احلنــني الــذي مياثــل حنــني البعيــر املقيــد )مقــرون الوظيفــني( يف أنــه ال أمــل مــن ورائــه، وهــو مــن 
أجــل ذلــك يخيــره يف نبــرة إميانيــة واضحــة فيهــا تأثــر والتــزام بتعاليــم الديــن احلنيــف، بــني أْن 

يصبر فينال الثواب على ذلك، أو أْن يجزع فيكون له اخلسران جزاًء. 
اخلصائص الفنية:

ُيلحــظ مــن خــالل هــذا الّنــّص الغنائــي أّن االســتفتاح بالغــزل، أو بالوقــوف علــى األطــالل هــو  
أّول مــا مييــز القصيــدة املرّكبــة اّلتــي تتأّلــف مــن مجموعــة مــن املقاطــع، وكّل مقطــع يصــور فكــرة 
ــف  ــاملة واملوق ــرة الش ــّون الفك ــع ولتتك ــة املقاط ــع بقي ــك م ــد ذل ــف بع ــتقاًل، ليتآل ــًا مس أو موقف
الواحــد مــع التنبيــه هنــا إلــى أن هــذه املقاطــع قــد تنتمــي إلــى مجموعــة مــن األغــراض، كمــا 
تبــني لــك عنــد دراســتك لقصيــدة األعشــى، وقــد تنتمــي إلــى غــرض واحــدة تتناولــه القصيــدة 
مــن جوانــب مختلفــة كمــا يف هــذا الّنــّص الــذي تنــاول غــرض الغــزل مــن جانــب الوقــوف علــى 

األطالل، ثم من جانب استعراض الذكريات.
ــّص إلــى األدب القــدمي فيالحــظ فيــه قــوة الســبك، وسالســة  ــا مــن حيــث انتمــاء هــذا الّن  أّم
العبــارة، وجزالــة األلفــاظ وفخامتهــا، واالعتناء بالتشــبيهات، ووضــوح املعاني وقوتها، وذلــك من أهم 

ما يتميز به أدب الصحراء الذي ميثله ذو الرُّمة خير متثيل، وهو امللقب بــ: )شاعر الصحراء(.
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ما الذي يجعلك حتكم بانتماء هذه القصيدة إلى نوع القصيدة املرّكبة؟ . 1
تتنــاول هــذه القصيــدة غرضــًا واحــدًا وهــو الغــزل، ولكنهــا تتناولــه مــن جوانــب مختلفة. . 2

كيف ذلك؟
حّلل التشبيهات يف البيتني التاليني مركزًا على إبراز ما فيها من قيم جمالية:. 3

لٌة ُحوٌّ َعليها البراِقُع ياِصي َكَأنََّها       ُمَجلَّ ٌة ُسْحُم الصَّ َوَمْوِشيَّ
ٌة     َكَما َحنَّ َمْقُروُن الَْوِظيَفْنِ َناِزُع َأِف ُكِلّ َأْطاَلٍل َلَها ِمنَْك َحنَّ

علق على معاني العبارات اآلتية:. 4
هْل األزمُن الالئي مضنَي رواجُع.  •
واِسُع. • َمَناِزُل َميٍّ َوالِْعَراُن الشَّ
ِميِر َفَجازُع. • َعَلى الَْوْجِد أَْم ُمبِْدي الضَّ

اإلنشاء:
ــذا . 1 ــْب يف ه ــاًل. اكت ــًا جمي ــرت ماضي ــن فتذك ــذ زم ــكنك من ــن كان س ــت يف موط وقف

املعنى، ثم اختر عنوانًا يتفق مع نوع الذكريات التي استحضرتها.
ــاوز . 2 ــا ال يتج ــه فيم ــم صف ــك، ث ــي أعجبت ــة الت ــاهد الطبيعي ــن املش ــهدًا م ــر مش اخت

الصفحتني. 

األسئلة 
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القصيدة الغنائية البسيطة في العصر العباسي

ان - للُمَتَنبِّي ِشْعُب َبوَّ

ــدًا أو  ــًا واح ــاول موضوع ــيطة تتن ــدة البس ــعر أّن القصي ــاس الش ــتك ألجن ــد دراس ــت عن عرف
غرضــًا واحــدًا، وتكــون تلــك القصيــدة وليــدة حلظتهــا يف العــادة وغيــر مخطــط لهــا، وكثيــرًا مــا 

يرجتلها الشعراء ارجتااًل، معبرين من خاللها عن موقف نفسي واحد بسيط مركز.
ويبــدو هــذا النــوع مــن الشــعر يف  نشــأته ســابقًا للنــوع املرّكــب؛ ألّن البســاطة تســبق التعقيــد 
ــا  ــه إلين ــا نقل ــك بحســب م ــي أّوال، وذل ــد وجــد يف األدب العرب ــه ق ــم ألن ــادة، ث ــب ع والتركي
الــرواة، ثــم ألنــه ظــل األكثــر اســتعمااًل يف العصــور التاليــة حتــى إنــه ميكــن القــول إنَّ  القصيــدة 
املرّكبــة بحســب مقاييســها القدميــة قــد اختفــت، أو أوشــكت أْن تختفــي يف عصرنــا احلديــث، 
ومــن أجــل ذلــك تخّيرنــا هــذه القصيــدة البســيطة مــن العصــر العباســي، أوســط العصــور األدبيــة 
العربيــة، وهــي ألبــي الطيــب املتنبــي الشــاعر الكبيــر، يصــور فيهــا )ِشــعب  بــّوان( بفــارس وهــو 

معروف بكثرة مياهه وأشجاره.
صاحب الّنّص:

هــو أبــو الّطيــب املتنبــي، ُولــد بالكوفــة ســنة 303هـــ مــن أســرة رقيقــة احلــال، وانتقــل إلــى 
الشــام يف صبــاه واشــتغل بــاألدب، ولقــي هنــاك كثيــرًا مــن العلمــاء وأخــذ عنهــم، وكان بذلــك 

مثقفًا بارعًا يف مختلف مجاالت الفكر والعلم، مدركًا للغة وأسرارها.
ــروم،  ــع ال ــور الشــمالية م ــى الثغ ــه عل ــي، وشــهد معــه حروب ــة احلمدان اّتصــل بســيف الدول
ومدحــه بقصائــد ُتعــد مــن أروع مــا قيــل مــن الشــعر، ُتــويف مقتــواًل يف ســنة 354 هـــ،  عندمــا 
تعّرضــت لــه عصابــة، وهــو يف طريــق عودتــه مــن فــارس إلــى العــراق، فآثــر املواجهــة علــى الفــرار، 
ولــم يكــن معــه غيــر ابنــه وخادمــه، فقتلــوا جميعــًا، وقــد تــرك ديوانــًا حافــاًل مبختلــف أغــراض 

الشعر.
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الّنّص :
املََغانــي ف  ِطيبــًا  ــْعِب  الشِّ الّزَمــاِنَمَغانِــي  ِمــَن  بيــِع  الرَّ مِبَنِْزَلــِة 
ِفيَهــا الَعَربــيَّ  الَفتــى  ــاِن 1َوَلِكــنَّ  ــِد َوالّلَس ــِه َوالَي ــُب الَوْج َغِري
ِفيَهــا َســاَر  َلــْو  ــٍة  ِجنَّ بَتْرُجَمــاِنَمالِعــُب  َلَســاَر  ُســَليَْماٌن 
َحّتــى َواخَليــَل  ُفْرَســاَنَنا  ــَراِن2َطَبــْت  ــْن مــن احِل ــيُت َوإْن َكُرَم َخِش
ِفيَهــا  األْغَصــاُن  َتنُْفــُض  اجُلَمــاِن3َغَدْوَنــا  ِمثْــَل  أْعراِفَهــا  علــى 
ــمَس َعنِّــي  ــيَفِســْرُت َوَقــْد َحَجــَن الشَّ ــا َكَفانِ ــاِء مِبَ َي ــَن الضِّ ــَن م َوِجئْ
ثَِيابــي  ف  ِمنَْهــا  ــْرُق  الشَّ 4َوألَْقــى  الَبَنــاِن  ِمــَن  َتِفــرُّ  َدَنانِيــرًا 
ِمنْــُه إَليْــَك  ُتشــيُر  َثَمــٌر  أَواِنلَهــا  بِــال  َوَقْفــَن  بأْشــِرَبٍة 

َحَصاَهــا  بَهــا  َيِصــلُّ  َصليــَل احللــِي  ِف َأيـْـِدي الَغَوانِي 5َوأمــَواٌه 
فيَهــا الــُوْرُق  احَلَمــاُم  ــى  َغنَّ 6إَِذا  الِقيــاِن  أَغانــيُّ  أَجاَبتْــُه 
ِحَصانــي  َبــّواٍن  بِشــْعِب  َأَعــْن َهــذا ُيَســاُر إلــى الِطَعــاِنَيُقــوُل 

غوي : املعجم اللُّ
ــه؛ يســتخدم الرمــح وســالحهم . 1 ــد ألنَّ ــب الي ــقر، وغري ــب الوجــه لســمرته وهــم ُش غري

القسى، وغريب اللسان؛ ألّنه عربي وهم أعاجم.
َطَبْت: دعت واستمالت، واحِلَران :عدم االنقياد.. 2
اجُلَمان: اللؤلؤ.. 3
مس املشرقة.. 4 يريد بالشرق: الشَّ
: ُتَصوِّت.. 5 َتِصلُّ
حمامة َورْقاء: يف لونها بياض إلى سواد، والِقيان: جمع َقيَْنة وهي املغنية.. 6

املعنى اإلجمالي:
ــر أن  ــام العــام لطيبهــا وجمالهــا، غي ــّواٍن بــني األماكــن، كالربيــع بــني أي إن أماكــن ِشــعب َب
ــح(،  ــالحه الرم ــض، )س ــوم بي ــني ق ــمر ب ــو أس ــا، فه ــًا فيه ــه غريب ــعر بنفس ــي يش ــى العرب الفت

وسالحهم )القسي(، ويتكلم العربية وهم أعاجم.

َ
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ــا  ــار فيه ــو س ــكانها، فل ــات س ــا لغ ــدد فيه ــال، تتع ــرة اجلم ــة باه ــذة غريب ــي ف ــذه املغان ه
)ســليمان( -�-العالــم بلغــات الطيــر الحتــاج إلــى ترجمــان يترجــم لــه هــذه اللغــات املتباينــة، 
وقــد ســحرت هــذه األماكــن الفرســان كمــا ســحرت اخليــل حتــى خفــت علــى خيلنــا أن نقــف ؛ 
لشــّدة حبهــا لتلــك األماكــن فأبــْت مغادرتهــا، وأصــّرت علــى البقــاء فيهــا فــال تنقــاد لنــا وقــد 
أخــذت األغصــان تنثــر علــى أعــراف اخليــل حبــات نــدى كأنهــا اللؤلــؤ، وحجبــت هــذه األغصــان 
عنــي ضــوء الشــمس الســاطع، وســمحت بضــوء ال أطلــب أكثــر منــه ومــن خــالل أوراقهــا تناثرت 
علــى ثيابــي دوائــر مــن ضــوء الشــمس كأنهــا دنانيــر صفــراء غيــر أن اليــد ال تســتطيع القبــض 

عليها.
ويف هــذه املغانــي  أشــجار ذات ثمــار رقَّ قشــرها رّقــة بالغــة، حتــى لتظــن مــا فيهــا مــن العصيــر 
شــرابًا بــال آنيــة أمــا أمواههــا )وهــي امليــاه( فتنســاب بــني احلصــى تصــل كمــا يصــل احللــّي يف 
ــى  ــإذا غن ــا، ف ــان يف رحابه ــي القي ــا تغن ــا، كم ــى أغصانه ــي عل ــام يغن ــي، واحلم ــدي الغوان أي
احلمــام أجابتــه أغانــي القيــان يقــول حصانــي: وقــد أعجــب بشــعب بــّوان: أَِمــَن العقــل أْن أتــرك 

هذا املكان اجلميل إلى ميدان القتال؟
اخلصائص الفنية:

لهــذه القطعــة الوصفيــة طرافتهــا، فاملتنبــي معــروف بقصائــده الكبــرى يف الرؤســاء واألمــراء ويف 
حــروب ســيف الدولــة مــع الــروم، ومعــروف بحكمــه الكثيــرة الــورود يف شــعره، ولــم يعهــد فيــه 
غــرام بالطبيعــة أو حفــل بتصويــر جمالهــا، ويف هــذه القصيــدة حــاول املتنبــي أْن يصــف ناحيــة 
ــا  ــه له ــد جــاء وصف ــا، وق ــي بجماله ــه الفن ــر حّس ــا، وتأث ــن الطبيعــة شــاهدها، واســتمتع به م
ــعب بــني املغانــي  وصــف املشــاهد املصــور، ال وصــف املتــذوق املســحور باجلمــال، فمغانــي الشِّ
ــذي  ــدى ال ــّن، والن ــا أشــبه مبالعــب اجِل ــرة لغاته ــان، وهــي بكث ــع مــن فصــول الزم ــا الربي كأنه
تنفضــه األغصــان علــى أعــراف اخليــل شــبيه باجُلمــان، وقطع الضــوء املتســاقطة شــبيهة بالدنانير، 
وثمــار األشــجار أشــبه بالشــراب مــن غيــر آنيــة، وصليــل حصــى األمــواه شــبيه بصليــل احللــّي يف 
يــد الغوانــي، وهكــذا يصبــح  وصــف الطبيعــة يف يــد املتنبــي مجموعــة صــور تقــوم علــى أســلوب 

التشبيه.
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ــذا . 1 ــا يف ه ــه له ــاء وصف ــف ج ــة، فكي ــًا بالطبيع ــه كان مغرم ــي أن ــن املتنب ــد م ــم يعه ل
القصيد؟

صف املكان الذي زاره املتنبي كما تصورته من خالل أبياته.. 2
عّلق على  معنى البيتني التاليني:. 3

َطَبْت ُفْرَساُنَنا َواخَليُل حتَّى       َخِشيُت َوإْن َكُرمَن من احِلَراِن
َيُقوُل بِشْعِب َبّواٍن ِحَصاني       أعْن َهذا ُيَسـاُر إلى الِطَعاِن

األسئلة 
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القصيدة املوّشحة في األدب األندلسي

زهٌد وتوبٌة - ابن زمرك األندلسي

ــحات جنــس شــعري غنائــي ظهــر يف األندلــس أواخــر القــرن الهجــري الثالــث، علــى أنــه  املوشَّ
محاولــة للتجديــد يف إطــار الشــعر العربــي، متأثــرًا بالبيئــة األندلســية التــي ظهــر فيهــا، ومســتفيدًا 

من اإلرهاصات التجديدية يف الشعر العربي التي سبقته يف املشرق.
وكان مــن أهــم مــا تضمنــه مــن خصائــص ومالمــح هــو أنــه اســتحدث أوزانــًا جديــدة لــم تكــن 
معروفــة يف الشــعر العربــي القــدمي، إلــى جانــب اســتعماله األوزان القدميــة أحيانــًا، كمــا نــّوع يف 
القــوايف يف إطــار املوشــحة الواحــدة، واّلتــي تتكــّون مــن أجــزاء ومقاطــع متمثلــة يف املطلــع واألقفــال 

واألبيات واخلرجة.
وقــد وظــف الشــعراء العــرب يف األندلــس املوشــحة يف كافــة األغــراض التــي تتناولهــا القصيــدة 
التقليديــة، كالغــزل، والوصــف، واملــدح، والرثــاء، والهجــاء، والزهــد والتوبــة، لكنهــم حرصــوا 
فيهــا علــى تنــاول املعانــي واملوضوعــات القريبــة الســهلة التــي تصلــح للغنــاء، وابتعــدوا بهــا عــن 

املعاني واملوضوعات الفلسفية العميقة التي يتناولها الشعر التقليدي.
ــحة البــن زمــرك األندلســي يلــوم فيهــا نفســه علــى تفريطهــا، معلنــًا توبتــه   وبــني أيدينــا موشَّ

وندمه على ما قّدم يف زمن شبابه وطيشه.
صاحب الّنّص:

هــو أبوعبــداهلل، محمــد بــن يوســف بــن زمــرك. ُولـِـَد ســنة 733هـــ، ونشــأ يف غرناطــة يف كنف 
أســرته الفقيــرة، وعــاش فتــرة االضطرابــات السياســية واحلــروب مــع األســبان، ولكنــه حــرص 
ــراض  ــف أغ ــب يف مختل ــد كت ــة، وق ــة مرموق ــك مكان ــال بذل ــم واألدب، ون ــزود بالعل ــى الت عل
ــه ســنة  ــت وفات ــه، وكان ــن التوشــيح واشــتهر ب ــرع يف ف ــا ب ــني، كم الشــعر وخاصــة شــعر احلن

796هـ.
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الّنّص :
املطلع:

َهاْب          َلْم َتْقَدِح اأَلْشَواُق ِذْكَرى َحِبيْب            َلْو َتْرِجُع اأَلَياُم َبَعَد الذَّ
هُر بُِصَبِح املَِشيـــــــْب َبــــاْب          ُيوِقُظُه الدَّ            وُكلُّ َمْن َناَم بَِليِل الشَّ

البيت: 
هُر َعَليَْك املََجــــاْل َق الدَّ              َيا َراِكَب الَعْجِز َأاَل َنْهَضــــٌة          َقْد َضيَّ
ــــــــاَلْل ِء الظِّ َبا َرْوَضـــــٌة         َتَناُم ِفيَها َتَْت َفْ                   ال َتِْسَنْ َأنَّ الصِّ
ـَا َكاخَلَيـــــــاْل ـٌَة         واملَْرُء َما َبيَْنُهمـــ َدى َيْقـظــــ                      َفاْلَعيُْش َنْوٌم َوالرَّ

القفل: 
ا َقِريــــــــْب َحـــاْب          واملُلَْتَقى بِاهللِ َعمَّ                       والُعْمُر َقْد َمرَّ َكمرِّ السَّ
َـّراْب          حَتِْسُبُه َماًء وال َتْســــــــــَتِريْب                     َوأنَْت َمْخُدوٌع ِبَلْمِع الســ

البيت: 
ـََوى            إاَِل ِظاَلٌل ُتوِهَم الَغافــــــــاَِل                   َواهللِ َما الَكوُن مِبَا َقْد حــــ
ـََوى             ُتبِصُرُه ُمنَْتِقاًل َزائِـــــــــــاَل لِّ إَذا َما اْستــــ                  وَ َعاَدُة الظِّ

            إِّنا إَِلى اهللِ َعِبيُد الَهــــــــَوى              َلْم َنْعِرِف احَلقَّ واَل الـــَباِطاَل

القفل: 
َا الَفْوُز لَِعبٍْد ُمِنـــــــيْب  1                        َفُكلُّ َمْن َيْرُجو ِسَوى اهللِ َخاْب          َوإِنَّ
ِقيْب ِهيـــَد الرَّ ْجَعى بِِصْدِق املََتاْب         وَيْرُقُب اهلَل الشَّ                       َيْسَتْقِبُل الرُّ

البيت: 
يُْب َيُقصُّ اأَلَثــــْر 2 با وانَقَضـــــى         وَأقَْبَل الشَّ                       يا َحْسَرَتا َمرَّ الصِّ
ـَا          َوما َبِقي ِف اخُلبِْر َغيُْر اخَلــَبْر 3 ضــــ ْحُل َقْد ُقوِّ                       َواَخْجَلَتا َوالرَّ
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َفـــــْر اَد لُِطوِل السَّ ِخُر الزَّ                      َوَليَْتِني َلْو ُكنُْت ِفيَما َمَضـــى       َأدَّ
القفل: 

ْشِد َأَطاَل املَِغيْب 4 َقْد َحاَن ِمْن َرْكِب الّتَصابِي إِياْب     َوَرائُِد الرُّ
  يا َأْكَمَه الَقلِْب بَِغِن احِلَجــاْب      َكْم َذا ُأَناِديَك َفاَل َتْسَتِجيْب 5

البيت: 
اُد لَِداِر الَْكـــِرميْ        َوامْلُْصَطَفى الَْهاِدي َشِفيٌع ُمَطاْع؟                      َهْل ُيْحَمُل الزَّ

ـَاْع ُه َزاِدي ونِْعَم املَتــــــــ                      َفَجاُهُه ُذْخُر الَفِقيِر الَْعـــــــِدميْ        َوُحبُّ
ـَاْع 6 ِحـــيْم        َفَجاُرُه امْلَْكُفوُل َما إِْن ُيضـــ ُؤوَف الرَّ اُه الرَّ      واهلُل َسمَّ

القفل: 
اِس َيْوَم احِلَساْب       وَملَْجُأ اخَللِْق لَِرفِْع الكــــروْب َعَسى َشِفيُع النَّ

ُنوْب 7                     َيلَْحُقِني ِمنُْه َقُبوٌل ُمَجــــــاْب       َيْشَفُع لِي ف ُموبَِقاِت الذُّ
البيت: 

لُْق َرْهُن الَْعَدْم       َوالَْكْوُن َلْم َيْفِتْق ِكَماَم الُْوُجوْد َيا ُمْصَطَفى َواخْلَ
                    َمِزيٌَّة ُأْعِطيَتـــَها ِف الِْقـــــَدْم         بَِها َعَلى ُكلِّ َنِبيٍّ َتُســـــــوْد
ــــــُعوْد 8 ِة َوْعَد السُّ َز لأُِلمَّ ـَْم        َأْنَ                     َمْولُِدَك امْلَــرُقوُب مَلَّا َنـــــ

اخلرجة: 
ـُلوْب واْب:       َشْهَر َربِيٍع :َيا َربِيَع القـــ                    َناَديُْت َلْو َيْسَمُح لِي بِاجْلَ

                   َأْطَلْعَت لِلَْهْدِي بَِغيِْر اْحِتَجاْب        َشْمَسًا َوَلِكْن َما َلَها ِمْن ُغُروْب
املعجم الّلغوي :

املنيب: التائب الراجع.. 1
يقّص األثر: يتتبعه .. 2
اخلبر: املرأى واحملّيا وكل ما تستشف من خالله خبرًا.. 3
ــد الرشــد: . 4 ــة الصغــار، ورائ التَّصابــي: الّطيــش والّتهــور، وكل مــا هــو مــن فعــل الصبي

العقل. 
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َغنْي احلجاب: كّل ما يغطي القلب ويحول بينه وبني التعقل واإلدراك.. 1
ما إْن ُيَضاع: ال يضيع.. 2
املوبقات: املهلكات.. 3
جَنَم: َظَهَر. . 4

املعنى اإلجمالي:
تتكــّون القصيــدة مــن مجموعــة مــن املقاطــع املتعاقبــة التــي تصــور موقــف الشــاعر مــن قضيــة 
مــا مــن قضايــا احليــاة، وقــد وقــف شــاعرنا يف هــذه املوشــحة أمــام قضيــة التوبــة والّزهــد يف هــذه 
ــبة  ــي-�- مناس ــالد النب ــرى مي ــن ذك ــذًا م ــرة، متخ ــاة اآلخ ــزود للحي ــة، والت ــاة الزائل احلي
لذلــك، متنــاواًل إياهــا مــن زوايــا مختلفــة، وإن كانــت الفكــرة العامــة تــدور حــول ذلــك الشــيب 
الــذي ُينــذر بدنــو األجــل، وينبــئ بضيــاع العمــر، والتحســر علــى زمــن الشــباب الــذي هــو زمــن 

العبث والتفريط، والنظر إلى احلياة الدنيا على أنها نومة تعقبها يقظة املوت.
وهكــذا يجمــل املقطــع األول الــذي يســمى املطلــع مــا يريــد الوّشــاح أْن يفصلــه فيمــا بعــد، 
وذلــك يف شــكل حكمــة أفادهــا مــن جتربتــه اخلاصــة، ومفــاد تلــك احلكمــة هــو أن األيــام املاضيــة 
ال تعــود، وأن عــدم عودتهــا هــو مــا ُيلهــب حــر األشــواق، ويدفــع إلــى اســترجاع ذكريــات األيــام 
اخلاليــة، وأنَّ مــن ينــام ويغفــل يف زمــن الشــباب البــد مــن أن يصحــو ويســتيقظ عندمــا يفاجئــه 
ــباب  ــون الش ــن ك ــاح م ــا الوّش ــع أفاده ــن املطل ــي م ــت الثان ــتعارة يف البي ــيب، واالس ــن الش زم
متميــزًا بســواد الشــعر فهــو ليــل، أّمــا زمــن املشــيب فالشــعر يكــون فيــه أبيــض، ولذلــك يبــدو 

صبحًا.
 ثــم يســتأنف تفصيــل هــذه القضيــة يف املقطــع الــذي يليــه واملكــون مــن ثالثــة أبيــات، والــذي 
يســمى البيــت، وهــو يتكــرر عــادة مــع التنــوع يف القافيــة، أي: إنــه ُيبنــى علــى قافيــة جديــدة يف 

كل مرة يتكرر فيها، على أنه يقدم لنا صورة جديدة ملوضوع التوبة يف كل مرة.
ــا  ــوض، وأن ال حتســب الصب ــى النه ــا عل ــادي نفســه العاجــزة ويحثه ــت األول ين ــي البي  فف
ــباب  ــام يف الش ــن ن ــى أنَّ م ــا عل ــا، وينبهه ــترخي يف ظله ــا وتس ــام فيه ــاض تن ــن الري ــة م روض
سيســتيقظ يف املشــيب،  ويف البيــت الثانــي تأكيــد بالقســم علــى أنَّ الكــون مبــا فيــه إمنــا هــو وهــم 
مــن األوهــام، وظــل ســرعان مــا ينتقــل ويختفــي، ثــم يؤكــد أن البشــر  جميعــًا قــد اســتعبدهم 
ــا،  ــن الصب ــى انقضــاء زم ــَر عل ــث حَتَسَّ ــت الثال ــن الباطــل، ويف البي ــزوا احلــق م ــم ميي ــوى فل اله

وحزن على إقبال الشيب، مع متني  الشاعر أن يكون قد اّدخر العمل الصالح، وهو يظهر 
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هــذا التمنــي يف شــكل اســتعارة إذ يجعــل  مــن املــوت ســفرًا طويــاًل، ومــن العمــل الصالــح 
ــن أْن يكــون  ــي�، ويرجــوه يف مناجــاة املؤم ــل بالنب ــع للتوّس ــت الراب ــم يخّصــص البي زادًا، ث
الشــفيع لــه يــوم القيامــة، ُمذكــرًا إيــاه يف البيــت اخلامــس مبــا فضــل بــه مــن االصطفــاء قبــل أن 

ُيخلق اخللق.
 ويلــي البيــت )الُقْفــل( ليتمــم هــذه الصــور، وهــو يشــابه املطلــع يف كونــه أقــل مــن البيــت مــن 
ــة واحــدة )وروي  ــه بقافي ــزم في ــه يلت ــم إن ــني، ث ــن بيت ــا م ــات، إذ يتكــون هن ــث عــدد األبي حي
واحــد( مهمــا تكــرر،  ويكــون بذلــك موافقــًا للمطلــع، ثــم موافقــًا للخرجــة التــي نالحــظ هنــا أنهــا 
جتعــل مــن ذكــر مناســبة كتابــة املوّشــحة خامتــة لهــا، وتلــك املناســبة هــي ذكــرى مولــده � 

كما تبني آنفًا،  وهي التي حتلُّ يف شهر ربيع األول من كلِّ عام.
اخلصائص الفنية:

أّول مــا يتبــني يف هــذه املوشــحة هــو هــذه النغمــة الهادئــة الهامســة التــي بــدت مناســبة ملوضوع 
الزهــد والتوبــة، علــى أّن املفــردات واللغــة عامــة تتســم برقــة ورشــاقة جتعــالن مــن املوّشــحة صاحلة 

للغناء، وإذا كان ذلك الغناء يبدو حزينًا باكيًا يف غير صراخ وال ُنواح.
ــوزن الهــادئ الرصــني قــد أعــان علــى أداء هــذه النغمــة، وكذلــك القــوايف  وال شــك يف أنَّ ال
املتنوعــة التــي ســيطرت عليهــا البــاء الســاكنة التــي أعقبــت حــرف املــّد املتــراوح بــني اليــاء والــواو 
يف املطلــع واألقفــال واخلرجــة، وكذلــك الــالم والعــني والــدال والــراء الســواكن الالتــي  كــنَّ قــوايَف 

لألبيات، وقد كان حريًا بالسكون أن يكون دلياًل على ذلك احلزن الهادئ.
ــل يف كل  ــًا يوشــك أن يجع ــة تكثيف ــف الصــور البياني ــذه املوشــحة تكثي ــر يف ه ــت النظ وَيلْف

بيت صورة بيانية أو أكثر، ويكفي أن نستدل على ذلك بهذه األبيات:
ــِل الشــباْب ــاَم بلي ــْن ن املشــيْبتشــبيه: وكلُّ َم بصبــح  الدهــُر  يوقُظــُه 
ــٌة َدى َيْقَظ ــرَّ ــوٌم وال ــُش ن كاخَليــاْلتشــبيه: فالعي َبيَْنهمــا  مــا  واملَــْرُء 
َقريــْبتشــبيه: والعمــُر قــد َمــرَّ كمرِّ الســحاْب ــا  َعمَّ بــاهللِ  واملُلَتَقــى 
تســتريْباســتعارة: وأنَت مخــدوٌع بلمع الســراْب وال  مــاًء  َتِْســُبُه 
الوجــوْداســتعارة: يا ُمصَطفــى واخَللُْق رَْهــُن الَعَدْم ِكمــاَم  َيْفِتــُق  لــم  والكــوُن 
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اذكْر أجزاء املوّشحة. . 1
ِفيَم تبدو لك النغمة الهادئة الهامسة يف املوشحة؟ وعالم تدلك؟. 2
تبدو هذه املوشحة مليئة بالصور البيانية، هاِت ما أمكنك منها.. 3
عّلق على معاني العبارات التالية: . 4
لَْم َتْقَدِح األياُم ذكرى حبيْب. •
َيا َراِكَب الَعْجِز أاَل َنْهَضٌة. •
َجاُرُه امْلَْكُفوُل ما إْن ُيضاْع. •

اإلنشاء:
اكتب موضوعًا من إنشائك تبني فيه أهمية االستقامة وثمراتها. •

األسئلة 
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 املقامات في األدب القدمي

بديع الّزمان الهمذانّي ومقاماته الّساخرة

تقدمي: 
املقامــات اّلتــي اخترعهــا بديــع الّزمــان الهمذانــّي كانــت تــدور حــول أديــب متشــّرد يــروى عنــه 
إبداعاتــه ومغامراتــه، وقــد نحــى املنحــى الّســاخر فيمــا تطرحــه مــن قضايــا كان األدب اّلــذي ميّثله 
البطــل األديــب محورهــا، إذ يواجــه ذلــك البطــل املجتمــع البشــرّي فيمــا ميارســه مــن ســلوكّيات 
ال ُتعجبــه، ثــّم يســخر منهــا مبــا يقّدمــه مــن أدب، أو مبــا يلجــأ إليــه مــن حيــل وأالعيــب تبــدو 

غايًة يف اخلديعة واملكر.
ــدرك مــدى  ــك، لت ــني يدي ــا ب ــة، نضعه ــف( الهمذانّي ــات أو )املواق وهــذه هــي إحــدى املقام
قيمــة هــذا اجلنــس األدبّي؛ولتقــف علــى مــدى طرافــة احليــل الّســاخرة اّلتــي يقّدمها هــذا األديب 

الّساخر.
صاحب النص: 

هــو بديــع الّزمــان أبــو الفضــل، أحمــد بــن احلســني الهمذانــّي، نســبة إلــى موطنــه ومســقط 
رأســه همــذان، اّلتــي ولــد بهــا ســنة 348هــــــ، وهــو مــن أســرة عربّيــة ذات علــم وفضــل ومكانــة 
ــة مرموقــة، وقــد نشــأ وتعلــم علــى علمائهــا، ولكــن مــا لبثــت احلــال أن ضاقــت بــه،  اجتماعّي
فغادرهــا مطّوفــًا يف البــالد يســعى مــن أجــل رزقــه، إلــى أن وافتــه املنّيــة يف بهــرات ســنة 398هـــ، 

وكان من أشهر ما ُعِرف به إبداعه للمقامات. 
الّنّص: 

ُة:  امْلََقاَمُة اأَلْرميِنيَّ
ــٍة أَْهَدتَْنــا الَْفــاَلُة إِلَــى أَْطَفالَِهــا2،  ــاَرٍة أَرِْميِنيَّ َثَنــا ِعيَســى بْــُن ِهَشــاٍم َقــاَل: مَلَّــا َقَفلَْنــا1 ِمــْن جِتَ َحدَّ
ــا،  ــوا َرَكاِئَبَن ــا، َوأََراُح ــَتنَْظُفوا َحَقاِئَبَن ــى اْس ــة َحتَّ ــَأرِْض َنَعاَم ــوا ِب ــا، َوأََناُخ ــْم يِف أَْذيالَِه ــا ِبِه َوَعَثْرَن
ــى  3 أَْحَزاًبــا، َوُرِبَطــْت ُخُيولَُنــا اْغِتَصاًبــا، َحتَّ َوَبِقيَنــا َبَيــاَض الَْيــْوِم يِف أَيـْـِدي الَْقــْوِم، َقــْد َنَظَمَنــا الِْقــدُّ
ــمَّ  ــا4، وَهُل ــا َصْدَرَه ــاَلِة َوأَخْذَن ــَز الَْف ــْوا َعُج ــمَّ انَْتَح ــُه، ُث ــُم أَْطَناَب ْج ــدَّ النَّ ــُه، َوَم ــُل أْذَناَب أَرَْدَف اللَّيْ
ــَراِب  ــْن ِق ــِح ِم بْ ــيُْف الصُّ ــَي َس ــَمِة، َوانُْتِض ْش ــاِب احْلِ ــْن ِنَق ــِر ِم ــُن الَْفْج ــَع ُحْس ــى َطَل ا، َحتَّ ــّرً َج

َهاِر إاِلَّ َعَلى اأَلْشَعاِر َواألبَْشاِر5. لَْمِة، َفَما َطَلَعْت َشْمُس النَّ الظُّ

ٍ
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ــا انَْتَظــَم  ــى َحَللْنــا امْلََراَغــَة َوُكلٌّ ِمنَّ َوَمــا ِزلَْنــا ِباأَلْهــَواِل َنــْدَرأُ ُحْجَبهــا، َوِبالَْفَلــَواِت َنْقَطــُع جَنَْبََهــا، َحتَّ
ــى أََبــا الَْفتْــِح  إِلَــى َرِفيــٍق، َوأَخــَذ يِف َطِريــٍق، َوانَْضــمَّ إِلَــيَّ َشــابٌّ َيْعُلــوُه َصَغــاٌر6، َوَتْعُلــوُه أَْطَمــاٌر، ُيَكنَّ
، َوِســْرَنا يِف َطَلــِب أَِبــي َجاِبــٍر7، َفَوَجْدَنــاُه َيْطُلــُع ِمــْن َذاِت لََظــى، ُتْســَجُر ِبالَْغَضــا، َفَعَمــَد  اإِلْســَكنَْدِريَّ
ــوِر، َفإنِّــي َمْقــُروٌر9،  نُّ ــاِز: أَِعْرِنــي َرأَْس التَّ اإِلْســَكنَْدِريُّ إِلـَـى َرُجــٍل فاْســَتَماَحُه َكــفَّ ِملـْـٍح8، َوَقــاَل لِلَْخبَّ
ــْن  ــوِر ِم نُّ ــَح يِف التَّ ــُر امْلِلْ ــِه10، َوَينُْش ــْم ِباْخِتاَللِ ــِه، َوُيْخِبُرُه ــْوَم ِبَحالِ ُث الَْق ــَل ُيَحــدِّ ــَرَع َســَناَمُه َجَع ــا َف َومَلَّ
ــْد  ــَك، َفَق ــْع أَْذَيالَ ــَك، اْجَم ــا لَ ــَك اَل أََب ــاُز: َمالَ بَّ ــاَل اخْلَ ــِه، َفَق ــْم أَنَّ أًذى ِبِثَياِب ــِه، ُيوِهُمُه ــِت أََذَيالِ حَتْ
ــا،  ــا، َوَيَتَأبَُّطَه ــَكنَْدَريُّ َيلُْقُطَه ــَل اإِلْس ــا، َوَجَع ــاِن َفَرَماَه ْغَف ــى الرُّ ــاَم إِلَ ــا، َوَق ــَز َعَليَْن بْ ــْدَت اخْلُ أَفَْس

َفَأْعَجَبتِْني ِحيَلُتُه ِفيَما َفَعَل، َفَقاَل: اْصِبْر َحتَّى أَْحَتاَل لأُِلْدِم، َفاَل ِحيَلَة َمَع الُْعْدِم11.
ــاِن،  ــِن اأَلثَْم ــَألَُه َع ــاِن، َفَس ــَن اأَللَْب ــَواٌن ِم ْ ــا أَل ــًة ِفيَه ــَي َنِظيَف ــَف أََواِن ــْد َصفَّ ــٍل َق ــى َرُج ــاَر إِلَ َوَص
َعــُه، ُثــمَّ َقــاَل:  ْوِق، َفَقــاَل: افَْعــْل. َفــَأَداَر يِف اآلِنَيــِة إْصَبَعــُه، َكَأنَّــُه َيْطُلــُب َشــيْئًا َضيَّ َواْســَتأَْذَنُه يِف الــذَّ
ــاٌم. َقــاَل: َنَعــْم، َفَعَمــَد  َحــَك اهلُل أَنْــَت َحجَّ َجاَمــِة، َفَقــاَل: َقبَّ ــَك َرْغَبــٌة يِف احْلِ َمِعــي َثَمُنــُه، َوَهــْل لَ

: َها، َفَقاَل اإِلْسَكنَْدِريُّ َها، َوإِلَى اآلِنَيِة َيُصبُّ أَلْعَراِضِه َيُسبُّ
ــيَْطاِن12. َفَقــاَل: ُخْذَهــا اَل ُبــوِرَك لـَـَك ِفيَهــا، َفَأَخْذَناَهــا َوأََويَْنــا إِلـَـى َخلـْـَوٍة َوأََكلَْناَها  آِثْرِنــي َعَلــى الشَّ

ِبَدفَْعٍة13.

ــِه َفَجاَءَنــا  َماَعــِة َفًتــى إِلَــى َمنِْزلِ ــى أََتيَْنــا َقْرَيــًة اْســَتْطَعْمَنا أَْهَلَهــا، َفَباَدَرَنــا ِمــْن َبــنْيِ اجْلَ َوِســْرَنا َحتَّ
ــى اْســَتْوَفيَْناَها، َوَســَألَْناُهُم  ــاَها َحتَّ ــى َبَلــَغ َرأَْســَها، َفَجَعلَْنا َنَتَحسَّ ِبَصْحَفــٍة َقــْد َســدَّ اللَّــَنُ أَنَْفاَســَها، َحتَّ
َمــِن،  ــَز إالَّ ِبالثَّ بْ ــوَن اخْلُ ، َومَتَْنُع ــَنِ ــوُدوَن ِباللَّ ــْم جَتُ : َمالَُك ــاَل اإلْســَكنَْدِريُّ َمــِن، َفَق ــْوا إاِلَّ ِبالثَّ ــَز َفَأَب بْ اخْلُ
ــى  ــِه َعَل ُق ِب ــدَّ ــُن َنَتَص ــأَْرٌة، َفَنْح ــِه َف ــْت ِفي ــْد َوَقَع ــاَرٍة14، َق ــَنُ يِف َغَض ــَذا اللَّ ــاَلُم: َكاَن َه ــاَل الُْغ َفَق
: َواَحَرَبــاُه  ِبــيُّ ــَرَها، َفَقــاَل الصَّ ْحَفــَة فَكسَّ : لََنــااهلل، َوأََخــَذ الصَّ اَرِة15. َفَقــاَل اإِلْســَكنَْدِريُّ ــيَّ السَّ
ــا أََكلَْنــاُه، َوُقلـْـُت: َهــَذا  لـْـَدُة، َوانَْقَلَبــْت َعَليَْنــا امْلِْعــَدُة، َوَنَفْضَنــا َمــا ُكنَّ ــا اجْلِ ْت ِمنَّ َواَمْحُروَبــاُه، َفاقَْشــَعرَّ

َجَزاُء َما ِباأَلْمِس َفَعلَْناُه.

َوأَنَْشَأ أََبو الَْفتِْح اإِلْسَكنَْدِريُّ َيُقوُل:
ــــــــْي اَيا َنْفُس اَل َتَتَغثِّ ْهُم اَل َيَتَغـثَّ َفالشَّ
ْهَر َيَأُكُل اَمْن َيْصَحِب الدَّ ِفيِه َسِميًنا َوَغــثَّ
ـَِديًدا َوالَْبْس آلَخَر َرثَّاَفالَْبْس لَِدِهٍر جــــ

َ
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املعجم اّللغوي:  
قفلنا: رجعنا.. 1
اع الّطرق يف الّصحراء. . 2 أطفال الفالة هم ُقطَّ
: املصنوع من اجللد.. 3 الِقدُّ
يف هذا الّتعبير كنايٌة عن أّن كاّلً من الفريقني ذهب يف طريق.. 4
األشــعار: جمــع شــعر، واألبشــار جمــع بشــرة، أي طلعــت الّشــمس عليهــم وهــم ُعــراة؛ . 5

ُرق جّردوهم من مالبسهم.  اَع الطُّ ألّن ُقطَّ
الّصغار: هنا عالمات الفقر.. 6
)أبو جابر( كنية اخلبز عند العرب.. 7
طلب منه مقدارًا من امللح ميأل الكّف.. 8
ُمَصاب بالبرد.. 9

ُيخِبرهم بأَنه مختّل اجلسم والعقل، ال يتحّكم يف نفسه.. 10
الُْعْدم: الفقر واحلاجة.. 11
أْي: هبني الّلن وال ُتِرقه.. 12
أْي: أكلناها بسرعة ولم ُنبق على شيٍء منها.. 13
أي: يف قصعٍة واسعة.. 14
يقصد بالّسّيارة هنا: قواِفَل املسافرين اّلتي متّر بالقرية.. 15

اخلّصائص الفنّية:
أّول مــا ميكــن أْن تالحظــه علــى هــذه املقامــة، ومــا ميّيزهــا مــن بقّيــة القصــص اّلتــي درســتها 
ــدت،  ــع، فب ــَة الواق ــها ُحلَّ ــه، وألبس ــن خيال ــا م ــا وصاغه ــام بوضعه ــا ق ــا مؤّلًف ــو أّن له ــا، ه هن
ــة تنتمــي إلــى جنــس القــّص  ــا ينتمــي إلــى الّتاريــخ، فهــي تخييلّي ــة وإْن لــم تكــن ممّ كالّتاريخّي

الّتخييلّي.
ويتبــنّي مــن ســياقها أّن الكاتــب يعالــج فيهــا ظاهــرة الّتحايــل واخلــداع، وأخــذ أمــوال الّنــاس 
ــو الفتــح اإلســكندرّي( وراويتــه )عيســى بــن هشــام(، يف  بالباطــل؛ إذ يصــّور تعــّرض بطلــه )أب
قافلــة كانــا فيهــا، إلــى ســلب كّل مــا لديهــم، حّتــى مالبســهم وتركهــم عــراًة يف الّصحــراء، ثــّم 

يصّور كيف جلأ هذان بعد ذلك إلى احليلة من أجل احلصول على بعض الّطعام يف أّول 
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قريــة وصــال إليهــا، ثــّم كيــف نــاال جزاءهمــا بشــربهما لبًنــا تصــّدق بــه عليهمــا صبــّي وكان 
ذلك الّلن قد وقعت فيه فأرة.

تتجّلــى روح الفكاهــة والّســخرية يف املشــاهد الّضاحكــة اّلتــي يحــرص الهمذانــّي علــى 
تســجيلها، وأّولهــا صــورة أهــل القافلــة وهــم ُعــراة يف الّصحــراء، ثــّم احتيال اإلســكندرّي بجلوســه 
نــور واّدعائــه اإلصابــة بالبــرد، وإيهامــه اخلّبــاز أّنــه قــد لــّوث اخلبــز مبــا ألقــى عليــه مــن  علــى التَّ
فضالتــه، ثــّم احتيالــه علــى الّلّبــان بغمســه إصبعــه يف اآلنيــة، وإيهامــه أّنــه حّجــام لكــي يعافــه 
ــان فيتخّلــص مــن لبنــه ويكــون مــن نصيبــه هــو، وآخــر تلــك املشــاهد شــرب اإلســكندرّي  الّلّب

وراويته الّلن اّلذي وقعت فيه الفأرة، لكي يكون ذلك اجلزاء اّلذي هو من جنس العمل.
ال شــّك يف أّن أســلوب الّســجع اّلــذي تظهــر فيــه هــذه املقامــة، واّلذي يبــدو من أهــّم خصائص 
املقامــات، قــد أضفــى علــى هــذه الّصــور الّســاخرة الّطريفــة طرافــًة أخــرى جتّلــت يف خّفــة اجُلَمــل 
وقصرهــا، ثــّم يف رشــاقة الفواصــل واّتفاقهــا؛ ليبــدو هــذا األســلوب بذلــك هــو األكثــَر توافًقــا مــع 

املوضوعات الّطريفة الّساخرة.
كمــا تتجّلــى هــذه الّســخرّية يف رســم الشــخصّيات االجتماعّيــة الّســاذجة اّلتــي تنطلــي عليهــا 
احليلــة ويســهل خداعهــا، مثــل: شــخصّية اخلّبــاز، وشــخصّية الّلّبــان، ثــّم يف تشــكيل األحــداث 

اخلفيفة املتسارعة اّلتي ُيفضي كّل حدث منها إلى احلدث الّتالي ببساطة ودون تعقيد.
وهــي مــع ذلــك لــم تتخــلَّ عــن اصطنــاع الّلغــة الّرصينــة اجلــاّدة، مبفرداتهــا اجلزلــة الفخمــة، 
ومعانيهــا الّدقيقــة العميقــة، املتأّثــرة مبعانــي القــرآن الكــرمي ومفرداتــه؛ وذلــك يف مثــل: »َوِســْرَنا 

ــى: ــه تعال ــن قول ــوذ م ــو مأخ ــا«، وه ــَتْطَعْمَنا أَْهَلَه ــًة اْس ــا َقْرَي ــى أََتيَْن َحتَّ
)الكهــف: 77(، ثــّم مــع تفــّنٍ يف أســاليب البديــع؛ 
وذلــك مثــل الّطبــاق يف قولــه: »ُثــمَّ انَْتَحــْوا َعُجــَز الَفــاَلِة َوأََخْذَنــا َصْدَرَهــا«، ومــع حتذلــق يف صــوغ 
ــَمِة، َوانُْتِضــَي  ْش ــاِب احْلِ ــْن ِنَق ــِر ِم ــُن الَْفْج ــَع ُحْس ــى َطَل ــه: » حتَّ ــة يف مثــل قول االســتعارة البادي

لَْمِة«. بِْح ِمْن ِقَراِب الظُّ َسيُْف الصُّ
عــات والقصائــد الّشــعرّية تقليــدًا حافظــت عليــه املقامــات يف  ُثــّم يبــدو تضمــني األبيــات واملُقطَّ

رحلتها الّطويلة، وميّثله األبيات الّثالثة اّلتي ُختمت بها املقامة.  
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ما أهّم العناصر اّلتي تؤّسس عليها بنية املقامات؟ . 1
ما موضوع هذه املقامة؟ وكيف متّت معاجلته؟ . 2
أين جتد العناصر الفكاهّية الّساخرة يف هذه املقامة؟ وعالم تدّلك؟ . 3
حــاول أْن تتبــنّي مالمــح الّشــخصيات يف هــذه املقامــة، ثــّم اكتــب نبــذًة مختصــرة عــن . 4

كّل شخصّية.
ــُز بينــه وبــني أجنــاس القــّص . 5 مــا الّتخييــل اّلــذي تنتمــي إليــه هــذه املقامــة؟ وكيــف مُتَيِّ

اّلتي ظهرت فيها القصص واحلكايات اّلتي درستها من قبل؟ 
اإلنشاء: 

اجلزاء من جنس العمل.« اكتب موضوعًا إنشائًيا يكون هذا املثل عنوانه.  •
ِصْف موقفًا طريفًا مّر بك، ثّم اختر له عنوانًا مناسبًا. •

األسئلة 
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من الّشعر احلديث

كلمات- نازك املالئكة

ممــا ُيحفــظ لــألدب احلديــث هــو أنــه ســار خطــوات إلــى األمــام متطــورًا تطــورًا كبيــرًا، نتيجــة 
ــى  ــات جتــاوزت األغــراض إل ــك إضاف ــدم بذل ــة، فق ــة احلديث ــة العاملي ــارات الثقافي ــه بالتي اتصال
تصويــر موقــف اإلنســان يف صراعــه املســتمر يف هــذه احليــاة، ذلــك التصويــر الــذي يبلــغ بالشــعر 
ــًا مرحلــة التصويــر الدرامــي )املســرحي( ملختلــف املشــاعر واالنفعــاالت التــي ميــرُّ  الغنائــي أحيان

بها الشاعر.
وبني أيدينا قصيدة للشاعرة املعاصرة نازك املالئكة متثل هذا االجتاه.

صاحبة الّنّص:
هــي الّشــاعرة العربيــة املعاصــرة املجــّددة نــازك املالئكــة )1923م-2007م(، ولــدت يف بغــداد، 
ــة يف  ــم أســهمت يف احلركــة األدبي ــة، ث ــة اجلامعي ــى أمتــت املرحل وتلقــت تعليمهــا مبدارســه حت
بالدهــا مبــا قدمتــه مــن دراســات نقديــة تناولــت الشــعر عامــة، وشــعر التفعيلــة خاّصــة، إضافــة 

إلى دواوينها الشعرية التي حرصت على التجديد فيها.
الّنّص :

َشــَكوُت إَِلــى الّريــِح َوْحــدَة َقلِْبــي َوُطــوَل انِْفَراِدي
َصــاِد1 احْلَ َلَيالِــي  بأِريــِج  ــرًة  ُمَعطَّ َفَجــاَءْت 
َوَألَْقــْت َعِبيــَر الَْبَنْفَســِج والْــَوْرِد َفــْوَق ُســَهاِدي
ــاِد2 ــَكاَن الِْوَس ــِل َم ــّدي الَْكِلي ــَذاَها خِلَ ْت َش ــدَّ َوَم
لِــَواِد ُيَغنِّــي  َغِديــٍر  بَِنْجــَوى  َحِنيِنــي  ْت  َوَردَّ
الِْوَهــاِد َوَلــْوُن  الَْعِبيــُر  َكاَن  ْجِلــِك  أِلَ َوَقاَلــْت: 
ِميْل َوِمــْن َأْجــِل َقلِْبــِك وحــَدِك ِجئـْـُت الُْوُجــوَد اجْلَ

َفِفيَم الَْعِويْل؟
ِويــْل الطَّ امْلََســاُء  َجــاَء  ُثــمَّ  َوَصّدقُتُهــْم 
3 ِقيــْل  الثَّ ــاَلِم  الظَّ ُعَبــاَب  ــُكوُن  السُّ َوَســاَد 
يــاْح؟ الرِّ َحِديــُث  َأَحــقٌّ  َليِْلــي:  َفَســاَءلُْت 
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4 الَقَســَماْت  َســاِخَر  َجــى  الدُّ َفــَرّد 
قِْتها؟ إِنََّها َكِلَماْت! َأَصدَّ

ــْر ــاِت الَبَش ــى ُأْغِنَي ــِري إَِل ــِر ُعْم ــُت ِف َفْج َوَأْصَغيْ
َوَشــاَرْكُتُهْم َرقَْصُهــْم ِف ُشــُحوِب َلَيالِــي الَقَمــْر
بِامْلُنَْتَظــْر ــَعاَدِة،  بِالسَّ ِمثَْلُهــُم  يْــُت  َوَغنَّ
5 ُأَخــْر  ِســِنَن  ِف  بُِيوُتوبَِيــا  َســَيأْتِي،  بَِشــْيٍء 
َهــْر والزَّ ــَدى  النَّ بَِلــْوِن  َحَيــاًة  َأَنّ  وآَمنْــُت 
6 َجــْر  الضَّ بِِعــبِء  امْلُثَْقــاَلِت  أيَّاَمَنــا  ستمَســُح 
َخالِــُدوْن َنــا  إَِنّ َأَغاِريِدِهــْم:  ِف  َلَنــا  َوَقاُلــوا 

ُخُلوَد الُْقُروْن
ِديــُق الصَّ امْلََســاُء  َجــاَء  ُثــمَّ  قُْتُهــْم  َوَصدَّ
َوِضيــْق ُجُمــوٍد  ِف  َساَلِســَلُه  َيُجــرُّ 

َق بِي َصائِحًا: َيا َفَتاةْ َفَحدَّ
قِْتِهْم؟ إِنََّها َكِلَماْت! َأَصَدّ

غوي : املعجم اللُّ
اِئحة الطيبة الزكية.. 1 األريج: الرَّ
ذا: العطر، والكليل: املُتَْعب الضعيف.. 2 الَشّ
ُعباب املاء: مجموعه وكثرته.. 3
جى: الظالم احلالك.. 4 الدُّ
اليوتوبيا: لفظة أجنبية معربة تعني )احلياة املثالية(. . 5
العبء: الثقل - الضجر: امللل. . 6

املعنى اإلجمالي:
إذا وردت )كلمــات( يف صيغــة النكــرة، وبلهجــة ســاخرة حــادة غاضبــة كمــا ينطقهــا ممثــل على 
ــة،  ــودًا كاذب ــا وع ــل يف طياته ــاء حتم ــة جوف ــات خاوي ــا كلم ــي أنه ــك يعن خشــبة املســرح، فذل

وعلى هذا املعنى اختارتها نازك املالئكة عنوانًا لهذه القصيدة، التي تصور فيها بحدة 
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وانفعال كذب األماني والوعود.
 ويبــدو مــن النظــرة األولــى أّن القصيــدة مقســمة إلــى مقاطــع، كل مقطــع لــه نبــرة خاصــة بــه 
تتفــق مــع املضمــون، وكل مقطــع مكــون مــن ثالثــة أجــزاء، فاجلــزء األّول ســرد وتصويــر لألمانــي 
ــُروْن(، )َوَيْرَضــى  ــوَد الُق والوعــود، أمــا اجلــزء الثانــي فهــو مــن تفعيلتــني: )َفِفيــَم الَْعويــْل(، )ُخُل
اأَللـَـم(، وهــو يشــبه أْن يكــون إشــارة صارمــة تعلــن عــن إيقــاف اجلــزء األول، وأمــا اجلــزء الثالــث 
فهــو ميثــل الــرد علــى اجلــزء األول، بــل هــو يشــبه احلــوار املســرحي القصيــر الــذي يتــم مــن خاللــه 

حسم مسألة األماني والوعود.
ومع االسترسال يف قراءة املقطع األول يتبني أن الشاعرة تشكو الوحدة واالنفراد:

َشَكْوُت إِلى الّريِح َوحدَة قلبي وُطوَل انفرادي
ــعراء  ــدى الش ــائع ل ــو ش ــا ه ــو م ــى نح ــا عل ــا وأحزانه ــه همومه ــًا تبّث ــح جني ــن الّري ــذة م مّتخ
احملدثــني يف جلوئهــم إلــى بعــض مظاهــر الطبيعــة، ويبــدو مــن وصفهــا تلــك الّريــح بأنهــا، »معطــرة 
ــي  ــة األمان ــح الربيــع، التــي تبــدو وفــق هــذا الوصــف رمــزًا ملــدى زخرف ــج احلصــاد« أنهــا ري أري
والوعــود الكاذبــة، وتصاحــب ذلــك  االســتعارات اجلميلــة التــي جتعــل مــن الريــح شــخصًا عاقاًل، 

ا رؤوما، تهدهد الشاعرة وحتنو عليها ومتنيها مبختلف األماني: وأُّمً
وقالْت: ألجلِك كان العبيُر ولوُن الوهـــــــــــاد 

ومن أجِل قلبِك وحَدِك جئت الوجوَد اجلميْل
وكأنهــا متســح دموعهــا التــي تكشــف عــن مــدى حزنهــا بســبب الواقــع األليــم الــذي تعيشــه، 

حتى إنها تخاطبها مستفهمة يف حنان ورقة: »ففيم العويل؟«
فــإذا كان اجلــزء األخيــر مــن املقطــع بــدت الشــاعرة فرحــة جذلــة مبــا قالتــه الريــح معلنــة عــن 
تلــك الفرحــة يف هــذه اجلملــة القصيــرة » وصّدقتهــم« مســتخدمة ضميــر اجلمــع يف حديثهــا عــن 

الّريح هنا لتوحي بأّنها داخلة يف عداد متكلمني كثيرين.
ثــم يأتــي املســاء الطويــل الــذي يبــدو أنــه مســاء الشــتاء بظالمــه الثقيــل وكأنــه ُعبــاب البحــر، 
ــة  ــح يف صيغ ــا الري ــا تصديقه ــا ُمنكــرًا عليه ــاح؟« ويجيبه ــث الّري ــقٌّ حدي فتســأله الشــاعرة » أََح
ــا  ــا أنه ــني له ــات«؛ ليب ــا كلم ــاخرًا: »إنه ــف س ــم يضي ــا ؟ ث قِْتَه ــكاري: »أََصَدّ ــتفهام اإلن االس

كلمات جوفاء ال معنى لها.
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وتعــود الشــاعرة يف املقطــع الثانــي ســنني إلــى الــوراء، بــل إلــى عهــد الطفولــة املبكــرة الــذي 
ــة  ــر »احململ ــات البش ــى أغني ــي إل ــت تصغ ــا كان ــف أنه ــور كي ــا، لتص ــر عمره ــه فج ــه بأن وصفت
ــد  ــي القمــر«، وق ــم يف شــحوب ليال ــت  تشــاركهم »رقصه ــف كان ــم كي ــة، ث ــات اجلميل باألمني
وردت كلمــة » شــحوب« هنــا لإليحــاء مبــا حتــس بــه الشــاعرة مــن أســى جتــاه الواقــع، علــى أّن 
ــر،  ــل »باملنتظ ــرح باحلاضــر، ب ــم أنفســهم ال يعيشــون الف ــا ه ــم هن ــن تتحــدث عنه البشــر الذي
بشــيء ســيأتي«، ومــا الفــرح مبــا ســيأتي ســوى أمنيــات تــراود النفــس قــد تصــدق وقــد تكــذب، 
لكــن مــع ذلــك يبــدو أن شــعور هــؤالء بنشــوة الرقــص والغنــاء قــد قادهــم إلــى التمــادي يف هــذه 
ــاد  ــذي أخرجهــم عــن طورهــم، فســاورهم االعتق ــرح باملســتقبل ال ــى الف ــم إل ــي، ومــن ث األمان
بأنهــم خالــدون »خلــود القــرون«، ويــكاد هــذا املقطــع الصغيــر أن يضــع بــني يــدي املتلقــي كــذب 

هذه األماني وزيفها.
ــاء  ــه »املس ــاه بأن ــا إي ــن وصفه ــك م ــاء األول، وذل ــر املس ــدو غي ــذي يب ــاء ال ــي املس ــم يأت ث
الصديــق« وتســأله عــن حقيقــة هــذه األمنيــات:» أَُهــَو َحــقٌّ هتــاف البشــر؟« فيجيبهــا يف غضــب 

قِْتِهْم ؟ إنها كلمات«.  توحي به هذه العبارة »فحّدق بي صائحًا: يا فتاة، أََصدَّ
اخلصائص الفنّية:

القصيــدة بنــاء متماســك مــن االســتعارات املتآلفــة التــي تشــكل موقــف الشــاعرة مــن الّزمــان 
والوعــود الكاذبــة، وهــي متثــل إلــى جانــب ذلــك ظاهــرة مــن ظواهــر التجديــد املتمثــل يف اإلغــراق 
ــي يف تاريخــه  ــه شــعرنا العرب ــم يألف ــذي ل ــاء املوســيقي ال ــم يف البن ــف االســتعارات، ث يف توظي
ــد يف  ــا تعتم ــى أنه ــة إل ــحات، إضاف ــاء املوش ــا  ببن ــو م ــى نح ــا عل ــت تذكرن ــل، وإن كان الطوي
صوغهــا علــى احلــوار واحلركــة، فهــي علــى  ذلــك متــت إلــى الفــن املســرحي ببعــض الصــالت 
رغــم انتمائهــا إلــى الشــعر الغنائــي ثــم هــي أخيــرًا تتنــاول موضوعــًا قدميــا قــدم اإلنســان نفســه 

وهو موضوع األماني والوعود بجدة وطرافة.
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ما املوضوع الذي عاجلته نازك املالئكة؟ وكيف عاجلته؟. 1
حتدْث عن مظاهر التجديد يف تلك القصيدة.. 2
اختــارت الشــاعرة الليــل تبثــه شــكواها، وتســأله عــن حقيقــة الكلمــات التــي تســمعها، . 3

فما سبب اختيارها ذاك؟
ْح ذلك. . 4 تبدو هذه القصيدة متأثرة بالفن املسرحي رغم كونها غنائية، َوضَّ

اإلنشاء:
اكتْب عن أُمنية لديك تسعى إلى حتقيقها. •

األسئلة 
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القصيدة الغنائية احلديثة

رسالة إلى طفلتي - علي الفزاني

تطــور الشــعر يف األدب العربــي احلديــث وظهــر مــا يعــرف بقصيــدة التفعيلــة تأثــرًا بالتيــارات 
الغربيــة الوافــدة، وكان الشــكل العروضــي أبــرز ســمات ذلــك التأثــر، إذ لــم تعــد القصيــدة تبــدو 
ــير يف  ــي تس ــات الت ــة باألبي ــاويًا، واملعروف ــًا متس ــة تقطيع ــزاء املقطع ــكل ذي األج ــك الش يف ذل
ــل  ــع أبياتهــا، ب ــة واحــدة تتفــق فيهــا جمي ــى قافي ــق وزن معــني ُيعــرف بالبحــر وعل ــا وف إيقاعه
اعتمــدت التفعيلــة وحــدة لهــا بــدل البحــر، ولــم تلتــزم بطــول واحــد لألبيــات، فبــدت األبيــات 
فيهــا غيــر متســاوية، كمــا بــدت القــوايف متنوعــة إذ ينتقــل الشــاعر مــن روّي إلــى روي قبــل أن 

يعود إلى الّروّي األول1.
وقــد أحــدث هــذا النــوع مــن الشــعر تطويــرًا يف املوضوعــات أيضــًا، حيــث ابتعــد عــن األغراض 
ــا ذات البعــد اإلنســاني واالجتماعــي، يف أســلوب ُمغــرق يف  ــاول القضاي ــة وأخــذ يف تن التقليدي

التصوير والرمز واإليحاء واستعمال االستعارات التجسيمية2. 
املعجم اللغوي:

ــدة التــي . 1 ــات القصي ــع أبي ــه جمي ــذي تتفــق في ــر يف البيــت ال ــروّي هــو احلــرف األخي ال
تسير على النمط القدمي.

هي االستعارة املكنية التي تبدو فيها املعاني شخوصًا مجسمة.. 2
صاحب الّنّص:

هــو الّشــاعر علــي عبدالســالم الفزانــي، ولــد بقريــة مــن قــرى مدينــة صرمــان غربــي طرابلــس 
عــام 1935، وحفــظ القــرآن الكــرمي يف الثانيــة عشــرة مــن عمــره، وتلقــى بعــض علــوم الفقــه علــى 
يــدي والــده، ثــم انتقــل إلــى بنغــازي 1947، وتقّلــب يف الوظائــف املختلفــة، ثــم واصــل تعليمــه 
يف املعهــد الدينــي فــدرس بــه أصــول اللغــة، فــكان ذلــك دافعــًا لــه لدراســة الشــعر الــذي بــرع فيــه 

صغيرًا، ثم عمل على تطويره مقتفيًا أثر كبار املجددين من الشعراء العرب.
وقــد أصــدر عــددًا مــن الدواويــن منــذ عــام 1967، وكان أهمهــا: )رحلــة الضيــاع(، و)أســفار 
ــة(، و)مواســم الفقــدان(، وكانــت  ــوق املئذن ــد مهاجــرة(، و)املــوت ف احلــزن املضيئــة(، و)قصائ

وفاته يف أواخر سنة 2000.
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الّنّص :
 ِرَساَلٌة إَِلى ِطْفلِتي

ُموُع ِمْن َمَحاِجِر الَْغِريب 1 َصِغيَرتِي ...َتَساَقُط الدُّ
ُروب ُبوِع َوالدُّ ِنِن لِلرُّ َوَيْخِفُق الُْفَؤاُد بِاحْلَ

َهاُد َجْفِنَي َوِف امْلََساِء َيَْضُغ السُّ
َيُشدُّ َيْقَظِتي إَِلى ُذَرى اأْلََسى

ُروْر َماِل َوالسُّ َياِة ِف َمَعالِِم اجْلَ ُأِحسُّ ُرْغَم َبْهَجِة احْلَ
ُأِحسُّ َوْحَشَة امْلََساِء َوالِْبَعاد

َفاُه  . . . آه َوَتْهِتُف الشِّ

َوَيْصُرُخ الُْفَؤاد . . .آه
اُه َلْو َأِطيْر ُأوَّ

َعَلى َجَناِح َغيَْمٍة َصِغيَرة
َحْر َعَلى بَِساِط َمْوَجٍة ِمْن َنْسَمِة السَّ

َناْن اَلِم َواحْلَ َة السَّ لَِكي َأَرى َعيَْنيِْك َتُْضَناِن ِرقَّ
ُبوْر 2 روُر َواحْلُ لَِكي َأَراُهَما َوِفيِهَما السُّ

َداُء لِي ) )َأبِي َمَتى َيُعوْد؟( )َوِفيِهَما النِّ
َغَدًا َصِغيَرتِي َأُعوْد ..َغَدًا َأُعْود.

غوي : املعجم اللُّ
احمَلَاجر: الِعظام التي حُتيُط بالعني.. 1
احُلُبـــــــور: الفرح والّسعادة.. 2
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املعنى اإلجمالي:
ــوان موثقــة بأنهــا قــد كتبــْت يف  ــا مغاليــق هــذه القصيــدة هــو ورودهــا يف الدي ــا يفتــح أمامن مِمّ
القاهــرة ســنة1965، ثــم ذكــر النيــل فيهــا »واحلقــول واجلمــال والســحر«، مناظــر طبيعيــة خالبــة 
ــه هــذه  ــج لهــا قصيدت ــه التــي يدّب ــى ابنت ــه إل ــه وحنين ــم تتمكــن مــن أن ُتنســي الشــاعر غربت ل

،ويبعث بها إليها.
 فموضــوع القصيــدة هــو احلنــني إلــى الوطــن واألهــل، متمثــاًل يف احلنــني إلــى تلــك الطفلــة 
الصغيــرة التــي خلفهــا هنــاك يف ديــار الوطــن، والتــي حتــّن هــي إليــه أيضــًا فيتخيلهــا  متســائلة: 
»أبــي متــى يعــود؟« ثــم يجيــب هــو عــن ذلــك التســاؤل يف أمــل واضــح يغمــره القلــق املتمثــل يف 

هذا التكرار:
َغدًا َصِغيرتِي أُعود .. َغدًا أُعود

ــر  ــة القامتــة والرائعــة يف آن واحــد؛ لتصوي ويبــدو ذلــك أيضــا مــن خــالل هــذه الصــور احلزين
ذلك احلنني الذي يبدو يف أّول القصيدة خطابًا مباشرًا موجهًا إلى تلك الطفلة البعيدة:

صغيرتي... َتَساَقُط الدموع من َمَحاِجِر الغريب
ُروب. ُبوِع والدُّ ويخِفُق الفؤاد باحلنن للرُّ

ومــا تلــك الربــوع والــدروب التــي يصــرح بهــا هنــا ســوى ربــوع الوطــن ودروبــه، الــذي يتمنــى 
هــذا الشــاعر العــودة القريبــة إليــه، وهــو مــا نفهمــه أيضــًا مــن ثنايــا هــذه الصــورة الرقيقــة التــي 

ينتزعها من رقة تلك الطبيعة التي يعيش يف أحضانها:

                                                  ُأّواُه لو أطيْر
على جناِح غيمٍة صغيرةْ

َحْر على بساط موجه من َنَسَمِة السَّ
َة السالم واحلناْن لكي أرى عينيك تضنان ِرقَّ

ُرور واحلبوْر. لكي أراهما وفيهما السُّ
ــحر، والســرور، واحلبــور هــي بعــض مكونــات  تلــك الطبيعــة  فالغيمــة الصغيــرة، وَنَســَمة السَّ

التي يريد لها أن تكون- مبا تظهر فيه من رقة وجمال- أداة تفاؤل وعنوان أمل يرى من 
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ــع  ــر مقاط ــداوره عب ــه وي ــح علي ــل يل ــك األم ــد كان ذل ــه، وق ــى وطن ــه إل ــرب عودت ــه ق خالل
القصيدة، حتى َتَأتَّى أْن يكون هو اخلامتة السعيدة لذلك العذاب الطويل.

اخلصائص الفنية:
تعالــج هــذه القصيــدة احلديثــة قضيــة شــاعر يعانــي االغتــراب يف عالــم ال يعتــرف بــه وال بفنــه 
وإبداعــه، وال مبــا يحملــه مــن مبــادئ، ولكنهــا تقــدم تلــك املعاجلــة مــن خــالل موضــوع واضــح 

بسيط هو احلنني إلى الوطن، وهي طريقة يف املعاجلة درج عليها رّواد القصيدة احلديثة.
وهــي تعــرض ذلــك كلــه يف شــكل موســيقي لــم يكــن معهــودًا يف الشــعر القــدمي، إذ تتخــذ 
مــن تفعيلــة الّرجــز »مســتفعلن« إيقاعــًا مســتمرًا لهــا ووحــدة تعتمــد عليهــا، دون أن تلتــزم بطــول 
ــاء«  ــدال« واله ــراء« و»ال ــاء« و »ال ــرف: »الب ــا األح ــاوب فيه ــة فتتن ــا القافي ــات، أم ــني لألبي مع

بطريقة غير منتظمة.
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كيف تختلف القصيدة احلديثة عن القصيدة التقليدية؟ . 1
احلنــني إلــى الوطــن هــو موضــوع هــذه القصيــدة، ولكــن يبــدو أيضــًا أنهــا تعالــج قضيــة . 2

ْح ذلك.  أخرى من خالل هذا املوضوع، َوضِّ
عّلق على معاني العبارات اآلتيـــــــــــــة:. 3

يضغ السهاُد َجْفِنَي الكئيب. 
ُأِحسُّ َوْحَشَة  املساِء والبعاد. 

غدًا صغيرتي أعود.. غدًا أعود.
ناقــش مــع زمالئــك حتــت إشــراف معلمــك قضيــة هجــرة العقــول العربيــة إلــى الــدول . 4

الغربية .
اإلنشاء: 

1 - اكتْب رسالة شعرية أو نثرية لصديق لك افترقت عنه منذ زمن.
2 - األمل هو أروع مايعيش عليه اإلنسان .اكتب يف هذا املعنى .

األسئلة 
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الّشعر املسرحي

أحزان إفريقيا - حملمد الفيتوري

ــث، نتيجــة  ــي احلدي ــا إاّل يف األدب العرب ــم يعرف ــة واملســرح الشــعري خاصــة ل املســرح عام
التأثــر بالتيــارات الغربيــة الوافــدة، هــذا علــى أن املســرح الشــعري ظلــت معرفتــه محــدودة والكتابة 
فيــه مقتصــرة يف األغلــب علــى اســتلهام التاريــخ واألســطورة، وذلــك مثــل مــا هــو مالحــظ عنــد 
ــب يف  ــذي كت ــوري ال ــد الفيت ــاعرنا محم ــم ش ــور، ث ــالح عبدالصب ــة، وص ــز أباظ ــوقي، وعزي ش
إطــاره مســرحيتني، وهــذه املســرحية التــي بــني أيدينــا هــي إحداهمــا، وتســتعرض فتــرة مــن تاريخ 
اجلهــاد العربــي الليبــي يف مقاومــة االحتــالل اإليطالــي، مــن خــالل شــخصية بطــل مــن أبطالــه، 
ــني شــعر  ــزج ب ــى أســاس امل ــوم عل ــار، ويف أســلوب شــعري يق ــر املخت ــل الشــهيد عم ــو البط وه

البيت وشعر التفعيلة.
صاحب الّنّص:

محمــد الفيتــوري شــاعر معاصــر، هاجــرت أســرته إلــى الســودان فُولــد وتربــى وتلّقــى تعليمــه 
األول هنــاك، ثــم انتقــل إلــى مصــر ليتــم تعليمــه يف اإلســكندرية، ثــم عــاد إلــى موطنــه ليبيــا 
ــا«،  ــا إفريقي ــي ي ــا«، و«اذكرين ــي إفريقي ــه: »أغان ــم دواوين ــن أه ــي، وم ــه األدب ــل نتاج وواص
ــا«،  ــزان إفريقي ــرحياته »أح ــن مس ــول«، وم ــش متج ــة لدروي ــا«، و»معزوف ــن إفريقي ــق م و»عاش
وتتألــف مــن ثالثــة فصــول، ومــن تســعة مشــاهد يتصاعــد عددهــا مــع تصاعــد الفصــول علــى 

التوالي.
ملخص املسرحية: 

يتكّون الفصل األول من  مشهدين يصوران معاناة الشعب الّليبي يف املعتقالت وخارجها.
ويتكــّون الفصــل الثانــي مــن ثالثــة مشــاهد، فيصــّور األّول بعــض أبطــال املســرحية »أُمُّ ســلمى 
وابنتهــا ســلمى« وهمــا يتجــوالن يف البيــوت التــي حّولهــا جنود املســتعمر إلــى خرائب، وتشــاهدان 
الضحايــا التــي ُشــنقت مــن الرجــال والنســاء األبريــاء الُعــّزل، ويصــّور الثانــي عمــر املختــار وبعض 
رفاقــه وهــم يســتعدون خلــوض إحــدى املعــارك، ويصــور الثالــث غرازيانــي وهــو يتــداول مــع بعــض 

ضباطه وجنوده كيفية القضاء على املجاهدين.
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ــه  ــا لقي ــب بعــض م ــا الكات ــن خالله ــة مشــاهد يصــور م ــن أربع ــث م ويتكــّون الفصــل الّثال
الشــعب مــن ويــالت يف املعتقــالت، لينتقــل إثــر ذلــك إلــى تصويــر مــا لقيــه املختــار، ثــم يأتــي 

املشهد األخير ليصّور إصرار الشعب -بعد مقتل أحد قادته- على مواصلة اجلهاد.
والزمــان الــذي جتــري فيــه أحــداث املســرحية هــو الفتــرة الواقعــة فيما بــني عــام 1925 و1931م، 

وأّما املكان فهو منطقة اجلبل األخضر التي شهدت معارك جهادّية عظيمة.
منوذج من مسرحّية أحزان إفريقيا

ــار، يف أحــد كهــوف اجلبــل األخضــر عــدد مــن املجاهديــن باخلــارج  ــادة عمــر املخت )مقــر قي
يراقبــون حركــة العــدو، عمــر يقــف ببــاب الكهــف، شــيخ وقــور جتــاوز الســتني، وجهــه أميــل إلــى 
الســمرة الداكنــة، ذو حليــة بيضــاء مســتديرة، أُمُّ ســلمى يف مواجهــة عمــر، وقــد أعطــت ظهرهــا 
ــر  ــد واآلخ ــا راش ــان، أحدهم ــدان مقنع ــًا، قائ ــخصيتها متام ــح ش ــث ال تتض ــاهدين بحي للمش

املنصور، يتحدثان، كلٌّ منهم سالُحُه يف ُمتناول يده.(
َكِثيٌر ُهْم... أّم َسلَْمى:  

َوَقبُْلُهْم َكِثير ُعَمُر املختار: 
َد ِريُحُهْم َوَغَدوا ِرَمااَل َتَبدَّ    

َفاَل حُتِْزنَْك َكثَْرُتُهْم    
ِبِإْشَفاٍق َوأَْخَشى أّم َسلَْمى:  

َعَليِْك الَْغْدَر، اَل أَْخَشى الِْقَتااَل    
ْصُم َصاٍح لْ( ِبَرِبَك اَل َتنْم َفاخْلَ )ِبَتَوسُّ    

مَيُدُّ إِلَيَْك َياُعَمُر احِلَبااَل    
َولَْو أََسُروَك أَْو َقَتُلوَك، ويِْحي    

إذًا َقَتُلوا اإِلَراَدَة َوالنَِّضااَل    
َرَعاِك اهلُل، َهْل َتْدِريَن َماَذا عمر املختار: 

َوَراَء اأْلُُفق...؟     
آَفاٌق َتَوالَى أّم َسلَْمى:  
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ْوَراُت، لَيَْسْت َكَذلَِك ُتولَُد الثَّ عمر املختار: 
نَْيا ِرَجااَل مَتُوْت، َومَتأَْلُ الدُّ    

ُب لِلُْخُروج( َسَأْمِضي )َتَتَأهَّ أّم َسلَْمى:  
اء يِف أََماِن اهلل، اَل َحَرج َواَل َضرَّ عمر املختار: 

)تخرج دون أن تلتفت، عمر يعود إلى مكانه بجانب الْقواد الثالثة(
لِلَْقاِئد َراِشد أََتْعِرُف َمْن َتُكوْن؟ عمر املختار: 
ْحَراء نَعْم، َوَتْعِرُف َخْطَوَها الصَّ َراِشد:  

ُخ امْلَنُْصور َوَيْعِرُفَها اأْلَ    
أَْذُكُرَها، َفَذاَت َمَساْء املنصور:  

ْعَداْء َوأَنَْت مِبِْصَر ِحيَنِئٍذ َوَراَء َمْوِقِع اأْلَ    
ْغَراْء نْيَ َواإْلِ ْذاَلَن ِبالَْكفَّ ا َنْدَفُع اخْلِ َوُكنَّ    

ْعَياْء وِع َواإْلِ ْرِب اجْلُ َوُنوِشُك أَْن َنُقوَل َكَفى حِلَ    
َرٍة َمْخُبوَءٍة ِبَدَهاْء َوإِْذ ِبُوَريَْقٍة ُمَصغَّ    

نَْباْء جَتِيُء ِبَها إِلَيَْنا ِمْن لَُدنَْك َكِرميََة اأْلَ    
ِغيَرُة َباَب ُكلِّ َرَجاْء لََقْد َكاَنْت ِرَسالَُتَك الصَّ    

بَْناْء ْت ِبَأرَْبَعٍة ِمَن اأْلَ َواَل َتنَْسْوا َفَقْد َضحَّ عمر املختار: 
اِوَيِة الَبيَْضاْء ْغُبوِب َوالزَّ َقَضْوا يِف امْلَْرِج َواجْلَ    

مِلَاَذا لَْم يِجىْء لِْلن؟ املنصور:  
َمْن؟ َراِشد:  

اَلم. َعبُْدالسَّ املنصور:  
)َيَتَطلَُّع يِف َساَعِتِه( اآْلَن َسْوَف َيِجيْء.. َراِشد:  

وَداِني( آٍه، ُهَو َذا! اَلم السُّ )َيْدُخُل َعبُْدالَسّ    
اَلم ِميْع وَعَليَْك َياُعَمُر السَّ اَلُم َعَلى اجْلَ السَّ عبدالسالم: 
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اَلم َعَليَْك َياَعبْدالسَّ عمر املختار: 
ِبَحْمِد اهلل َقاِفَلُة الْعَتاِد أََتْت عبدالسالم: 

ّلوْم َوَكاَن ُخُروُجَها يِف ِرْحَلِة السَّ    
و ِبَها ُمَخاَطَرًة، َفَقْد َعِلَم الَْعدُّ    

ُتَرى َهْل أَنَّ َجاُسوَسًا ُهَناْك َيُحوْم عمر املختار: 
أَْم َكاَنْت ُمَصاَدَفة؟    

َويِف اأْلْبَياِر، َهْل َكاَنْت ُمَصاَدَفة؟ َراِشد:  
ِريق َعَليَْك َيْوَم َرَجْعَت َياُعَمر؟ أََما َقَطُعوا الطَّ    

أَلَْم جَتِِد الَْعُدوَّ ُهَناْك َينَْتِظْر؟    
أََما َكاَنْت أََياِديِهْم َتُطوُل إِلَيَْك لَْواَل أَنَُّه الَْقَدرْ؟    

َواَر أَْو ُمْرَتّد ُب الثُّ ُهَنالَِك َخاِئٌن َيَتَعقَّ املنصور:  
َماُن ِبه َسَتلَْحُقُه ِخَياَنُتُه َوإِْن َطاَل الزَّ عمر املختار: 

َوَماَذا َبْعد؟    
َفاَجَأَنا الَْعُدوُّ ِبَناِرِه حتىَّ لََقْد ِكْدَنا عبدالسالم: 

ْرَنا ا َتَذَكّ ولِكنَّ    
َثَرى لِيِبَيا َفَعاَوْدَنا    

دنا دَنا َعَزاِئَمَنا َوَشدَّ َوَجدَّ    
بَْنا َوأَبَْعْدَنا َعَليِْهُم، ُثْم َقرَّ    

إِلَى أَْن َماَت آِخُرُهْم، َفَغاَدرَْناهْ    
َجى َتنَْعاهْ َوِغْرَباُن الدُّ    

)َيِقُف َعَلى َباِب الَْكْهِف ُمَتَطلِّعًا( َراِشد:  
َماُء َدِت السَّ َتَلبَّ    

لَِنْسَتِعْد عمر املختار: 
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أََجْل املنصور:  
لََديَْنا َكْم ِمَن الُفْرَساِن عبدالسالم : 

خمُس مئٍة َوأَلُْف ُمَجاِهْد عمر املختار: 
وَنا؟ َوَعدُّ عبدالسالم : 

َحْشٌد ِباَل َعَدْد، ِخاَلَف َمَداِفِع امْلَيَْداْن عمر املختار: 
اَرة؟ َوَكْم َطَيّ عبدالسالم: 

ِق امْلََدد ِمَئَتاِن َغيَْر َتَدفُّ عمر املختار: 
َحاٍت َضْخَمٍة وِتْسُع ُمَصفَّ    

َواآْلْن؟ َراِشد:  
ِة امْلَيَْداْن طَّ َقلُْب اخْلُ عمر املختار: 

ِديث إِلَى َراِشد:  ُيَوِجُه احْلَ
ْسَفَل امْلُلَْتف ِبالَْواِدي ِريَق اأْلَ ِخُذ الطَّ َسَتتَّ    

وْد  َباِل السُّ )لِلَْمنُْصور( َوَتْكُمُن أَنَْت َما َبنْيَ اجْلِ    
َحَتى إِْذ َهَجْمُت أََنا َعَلى أَْسَواِر َدرَْنة، أَْطِلُقوا النِّيَراْن    

ْجَداِت أَْخَطُر َما ُنَواِجُهه َواَل َتِقُفوا َفِإنَّ َتَدُفق النَّ    
َوَسْوَف َيُكوُن أَرُْض املُلَْتَقى اجَلَباَلْن    

فباْسِم اهلل    
باْسِم اهلل اجلميع:  

ْخَواْن ا أَيَُّها اإْلِ هيَّ عمر املختار: 
)يختطفــون بنادقهــم ويخرجــون، عمــر يف املقدمــة، حــني يســود الظــالم ُتْســَمُع أصــوات املعركة 

تتالشى تدريجيا(. 
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اخلصائص الفنية:
 َتلَْحــُظ أن املســرحية تصــور جهــاد الشــعب  الليبــي ضــد املســتعمرين، بتصويرهــا اللحظــات  
األخيــرة جلهــاد أحــد رمــوزه  )عمــر املختــار(، فهــي مــن نــوع املســرح الــذي يســتلهم التاريــخ يف 
صــوغ أحداثــه، دون االلتــزام الكامــل باألحــداث والشــخصيات التاريخيــة، إذ يحــدث أن يضيــف 
الكاتــب شــخصيات مــن صميــم خيالــه، وذلــك، مثــل شــخصية العجــوز العميــاء )أُمُّ ســلمى(، 
الــذي يذكرنــا حضورهــا بالشــاعرة العربيــة  القدميــة »اخلنســاء« التــي استشــهد بنوهــا األربعــة يف 
معركــة القادســية، كمــا استشــهد بنــو هــذه العجــوز يف جهادهــم ضــد املســتعمر اإليطالــي، كمــا 
ــرح  ــبة املس ــى خش ــا عل ــدر ظهوره ــي ين ــل اّلت ــخصّية البط ــى ش ــز عل ــب ال يرّك ــظ أّن الكات تلح
لتفســح بذلــك املجــال إلبــراز جهــاد الّشــعب نفســه، إذ يعمــد لتصويــر بعــض شــرائحه اّلتــي متّثــل 
شــخصّية العجــوز اّلتــي تصــّر مــع ابنتهــا )ســلمى( رغــم كبــر ســّنها وعاهتهــا علــى املشــاركة يف 
حركــة اجلهــاد مبــا حتملــه مــن زاد ورســائل للمجاهديــن، ثــّم شــخصّية الّشــاب الّثائــر )زهيــر( اّلذي 
يصمــد للّتعذيــب بعــد أن قبضــوا عليــه، ويواصــل اجلهــاد حّتــى يشــهد مقتــل بطلــه وقائــده، ثــّم 
الشــخصّيات األخــرى املجاهــدة )راشــد، واملنصــور، وعبــد الّســالم(، اّلتــي متّثــل أعــوان البطــل 

وامللتّفني حوله، والّشيخ اإلمام واملصّلون امللتّفون حوله.
وتأتــي يف اجلانــب املقابــل شــخصّية اجلنــرال اإليطالــي املتعجــرف )غرازيانــي( وجنــوده  
وأعوانــه، وال تغيــب الّشــخصّيات الوطنّيــة الّســلبّية اّلتــي ترمــز للخيانــة بإعانتهــا املســتعمر علــى 
حتقيــق أطماعــه، واّلتــي متّثلهــا يف املســرحّية شــخصّية الّرجــل احلليــق، الّداعيــة إلــى االســتكانة 

والّذل، واخلنوع، واالستسالم والّتخاذل.
ومــن حيــث البنيــة فاملالحــظ هــو غيــاب احلبكــة القصصيــة اّلتــي تتمّثــل يف توالــي األحــداث 
ــور  ــدو فصــول هــذه املســرحّية ومشــاهدها مجموعــة مــن الّص ــة، لتب ــوغ الّنهاي ــى بل ــا حّت وتطّوره
ــذه  ــّوة يف ه ــن الق ــن مكام ــك م ــدو ذل ــا، ويب ــردها وحكايته ــن س ــة ميك ــة، ال قّص ــة املتآلف احلّي
ــه هــذه  ــج مــن تنــوع، تصلــح ل ــا يســتدعيه املوضــوع املعال املســرحّية، ال نقطــة ضعــف فيهــا، مل

الّطريقة.
واملســرحّية بعــد ذلــك لوحــة شــعرّية تنتمــي إلــى أجنــاس الّشــعر اّلتــي فّصلنــا احلديــث عنهــا 
يف القســم الّنظــري مــن هــذا الكتــاب، علــى أّن الكاتــب يحــرص فيهــا -فيمــا يبــدو مــن هــذا 
املشــهد املعــروض هنــا- علــى املزاوجــة بــني الّطريقــة القدميــة والّطريقــة احلديثــة يف الّنظــم، أي: 

جتمع بني شعر البحر وشعر الّتفعيله، إذ نلحظ احلوار اّلذي يدور بني عمر املختار وأّم 
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سلمى منظومًا على بحر الوافر: 
ْصُم َصـــــــاٍح         َيُدُّ إَِليَْك َيا ُعَمُر احِلَبااَل بَِربَِّك اَل َتَنْم َفاخْلَ

َوَلْو َأَسُروَك َأْو َقَتُلوَك، َويِْحي        إِْذًا َقَتُلوا اإْلَِراَدَة َوالنَِّضـــــااَل.
فالوزن اّلذي يظهر يف هذين البيتني هو:   

مفاعلنت مفاعلنت فعولن…مفاعلنت مفاعلنت فعولن. 
لكــّن احلــوار يتحــّول إثــر ذلــك إلــى شــعر التفعيلــة اّلتي هــي تفعيلــة الوافــر نفســها )مفاعلنت(، 

كما يف املقطع اآلتـــــــــــــــي: 
َفَجأَنا الَْعُدوُّ بَِناِرِه َحتَّى َلَقْد ِكْدَنا

ْرَنا ا َتَذكَّ َوَلِكنَّ
َثَرى لِيِبَيا َفَعاَودَنا
ْدَنا َعَزائَِمَنا  َوَجدَّ

ْدَنا َوَشدَّ
بَْنا َوَأبَْعْدَنا َعَليِْهْم، ُثمَّ َقرَّ

إَِلى َأْن َماَت آِخُرُهْم َفَغاَدْرَناُه
َجى َتنَْعاُه.  َوِغْرَباُن الدُّ

واملالحــظ أّن البيــت لــم ُيلتــزم فيــه بعــدد  محــّدد مــن الّتفعيــالت، فقــد يتكــّون البيــت مــن 
أربــع تفعيــالت كمــا هــو البيــت األّول، وقــد يتكــّون مــن تفعيلتــني كمــا هــو يف الّثانــي، والّثالــث، 

والّرابع، وقد يتكّون من تفعيلة واحدة كما هو يف  اخلامس.
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إلى أّي جنس من األجناس األدبّية تنتمي هذه املسرحّية؟ . 1
ما املوضوع اّلذي عاجلته؟ وكيف متّت معاجلته. 2
ما حقيقة األدوار اّلتي تؤّديها كّل من الّشخصّيات اآلتية. 3

)ُعَمر-أُمُّ سلمى-املنصور-عبد الّسالم(؟ 
اإلنشاء:

عمر املختار هو أحد أهم رموز البطولة يف نضالنا ضّد املستعمرين.
اكتب حتت هذا العنوان .

األسئلة 
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الّنثر

احِلَكم واألمثال في األدب القدمي

قــد تبــني فيمــا ســبق مــن القســم األّول يف هــذا الكتــاب أن احلكــم واألمثــال هــي مقــوالت 
موجــزة مكثفــة تلّخــص جتربــة صاحبهــا يف احليــاة، ثــم تظــل األجيــال تتناقلهــا جيــاًل بعــد جيل، 
إميانــًا بصــدق مضمونهــا، ومتثــاًل مبــا يف املواقــف املشــابهة للموقــف الــذي قيلت فيــه عندما أُنشــئت 
أّول مــرة، وقــد كان العــرب يف قدميهــم وحديثهــم مــن األمم التــي ُعرفــت ببالغــة أمثالهــا وحكمهــا 
كمــا ُعرفــت باعتنائهــا بهــا وبجمعهــا ودراســتها، ثــم بكثــرة االستشــهاد بهــا يف خطبهــا ورســائلها 

وأشعارها ويف قصصها وأساطيرها.
وبــني أيدينــا اآلن مجموعــة مــن احلكــم واألمثــال، اقتبســناها مــن كتــاب )َمْجَمــع اأَلْمَثــال( 

للميداني.
وامليدانــي هــو: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم امليدانــي، أبوالفضــل النيســابوري، 
وامليــدان: محلــة مــن محــال نيســابور كان يســكنها فنســب إليهــا، وهــو أديــب فاضــل، عالــم، 
نحــوي، لغــوي. تــويف يف رمضــان ســنة ثمانــي عشــرة وخمــس مئــة )518هـــ( ليلــة القــدر، ولــه 
مــن املؤلفــات كتــاب )مجمــع األمثــال(، وكتــاب )الســامي يف األســامي(، وكتــاب )األمنــوذج يف 

النحو(، وكتاب )الهادي للشادي(. 
احلكم واألمثال: 

تقــدمي: احلكمــة يف األصــل مأخــوذة مــن أحكمــت األمــر؛ أي وثقتــه وقويتــه، أمــا املثــل فهــو 
مأخوذ من املماثلة، وهي املطابقة بني األمرين، أو الشيئني يف بعض األوجه.

- أَْوَلى األمور بالنجاح املواظبُة واإلحلاُح.
تقال للحّث على املداومة، فإّن فيها النجاح والظفر باملراد.

ُة اللسان ال تقاُل.  - َزلَّ
ــورد  ــا ي ــر م ــا أكث ــد، فم ــا ال يفي ــدث فيم ــرة التح ــان وكث ــوات اللس ــن هف ــر م ــال للتحذي ُتق

اللسان صاحبه موارد الهلكة.
- كلُّ بؤٍس ونعيم زائل. 

ُيَتَمثَّل بها للتحذير من الركون إلى النِّعم واالغترار بها، وللتهوين من املصائب اّلتي 
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قد حتل باملرء، فإنه ال خير وال شّر يدوم يف هذه احلياة.
- الصناعُة يف الكفِّ أماٌن من الفقر. 

 يف هــذه احلكمــة حــثٌّ للنــشء علــى تعلــم الصناعــات التــي تفيدهــم يف مســتقبل حياتهــم، 
فمن تعّلم حرفة نال بها رزقه، وكفته شرَّ احلاجة، وآمنته من الفقر.

ك الِقْدر يتحّرك. - َحرِّ
ــام عــن رزقــه، أو  ــه ينبغــي علــى العاقــل أْن ال ين ُيْضــَرُب يف احلــّث علــى الســفر، وذلــك أن

على الضيم الذي يلحقه، وينتظر أْن يسعى له القدر يف ذلك دون أْن يسعى هو.
أَبلُغ من ُقّس.

هــو قــّس بــن ســاعدة اإليــادي، كان مــن حكمــاء العــرب، وأعقــل مــن ُســمع بــه منهــم، وهــو 
أّول  مــن كتــب »مــن فــالن إلــى فــالن«، وأول مــن قــال »أمــا بعــد« وأول مــن قــال »البينــة علــى 

من ادعى واليمني على من أنكر«.
- أنفقُت مالي وَحجَّ اجلمل.

 قالَه رجل فسد عليه حجه، وهو ُيْضَرُب للمرء، ينفق على األمر فيستفيد منه غيره.
- ُخْد بيدي الَيوم آخُذ برْجِلَك َغدًا.أي: انفعني بقليٍل أنفعك بكثير.

- ما ُكلُّ بارقٍة جتود مبائها.
يضــرب للرجــل يكــون ذا مــال، أو علــم، أو نحــو ذلــك، مــن وجــوه اخليــر، ثــم ال يســتفيد 

منه من حوله، والبارقة هي السحابة اّلتي يكون فيها البرق والّرعد.
ُر أخرى. ُم ِرْجاًل ويؤخِّ - ُيَقدِّ

ُيْضَرُب ملن يترّدد يف أمره.
اخلصائص الفنّية:

ُنالحــظ ِقْصــَر هــذه األقــوال وتكثيفهــا، وداللتهــا علــى املعانــي الكثيــرة العميقــة، وهــذا مــن 
ــة  ــوالت املنتمي ــل باملق ــى ســهولة التمث ــي أدت إل ــة وســماتهما، الت ــل واحلكم ــم شــروط املث أه
إليهمــا وتداولهــا بــني النــاس، كمــا ُنالحــظ أنهــا تظهــر يف أشــكال متنوعــة، إذ تختلــف يف طريقــة 
ــى أّن  ــه، عل ــت في ــذي قيل ــف ال ــن املوق ــا ع ــة تعبيره ــف يف طريق ــا تختل ــرة، كم ــا للفك عرضه

املالحظ أيضًا يف هذه احلكم واألمثال هو انتماؤها إلى العصر الذي قيلت فيه، وتأثرها 
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بالثقافة التي هي وليدتها، وال أدّل على ذلك من تردد األسماء التاريخية القدمية. 
تبــنّي فيمــا تقــّدم أن احلكــم واألمثــال توشــك أاّل تكــون أجناســًا أدبيــة مســتقلة نالحــظ هنــا 
انتمــاء بعضهــا -وهــو األغلــب- إلــى النثــر، كمــا نالحــظ انتمــاء بعضهــا إلــى الشــعر؛ ممــا بــدا 
أنــه شــطر مــن بيــت مــن الشــعر، وذلــك مثلمــا هــو األمــر يف هــذه احلكمــة: »كلُّ ُبــْؤٍس وَنعيــٍم 

َزاِئٌل«، ثّم يف هذا املثل: »ما كلُّ َباِرَقٍة جَتُوُد مباِئَها«.
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ما اّلذي يجمع بني املثل واحلكمة؟ وما اّلذي ميّيز بينهما؟    . 1
بعــض احلكــم واألمثــال ينتمــي إلــى جنــس الّشــعر، وبعضهــا إلــى جنــس الّنثــر، فكيف . 2

متّيز بني الّنوعني؟
مبساعدة معلمك أجمع بعض احلكم العربية واألمثال وبني أصلها ومضاربها. . 3

اإلنشاء:
ابحــْث عــن صاحــب الّنــص: أحمــد بــن محمــد امليدانــي )ت 518هــــ(، واكتــْب موضوعــًا 

عن كتابه »مجمع األمثال«.

األسئلة 
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اخلطابـــــــــة

ــا مــن اعتنــاء األمم؛ لكونــه مــن أجنــح أدوات  يعــد هــذا اجلنــس مــن أكثــر األجنــاس النثريــة حّظً
التواصــل فيمــا بــني أفرادهــا وطوائفهــا وشــرائحها املختلفــة، ثــم لكونــه مــن أهــم وســائل اإلقنــاع 

واستثارة احلماسة، إذا تعلق األمر بالدفاع عن األمة وبناء حضارتها وأمجادها.
كمــا ُيَعــدُّ مــن أكثرهــا تأّثــرًا بالبيئــة والعصــر، إذ تختلــف املوضوعــات اّلتــي يتناولهــا مــن عصــر 
ــك املوضوعــات  ــه لتل ــق تناول ــف أســاليبه وطرائ ــة، كمــا تختل ــى بيئ ــة إل ــى عصــر، ومــن بيئ إل

للسبب نفسه.
خطبة عمر بن عبدالعزيز

الّنّص:
خطب عمر بن عبدالعزيز عند توليه اخلالفة فقال:

ــت مــن  ــي، وال مشــورة كان ــة من ــر رغب ــر مــن غي ــد ابتليــت بهــذا األم ــي ق ــاس، إِّن ــا الّن أيُّه
املسلمني، وإّني قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعتي فاختاروا ألنفسكم...

أيهــا الّنــاس أُوِصيكــم بتقــوى اهلل، فــإن تقــوى اهلل خلــف مــن كل شــيء، وليــس مــن تقــوى 
اهلل عــز وجــل َخَلــف، واعملــوا آلخرتكــم، فــإن مــن عمــل آلخرتــه كفــاه اهلل تعالــى أمــر دنيــاه، 
وأصلحــوا ســرائركم ُيصلــح اهلل الكــرمي عالنيتكــم، وأكثــروا مــن ذكــر املــوت، وأحســنوا االســتعداد 

قبل أْن ينزل بكم هادُم اّللذات1. 
ــة لــم تختلــف يف ربهــا عــّز وجــّل، وال يف نبّيهــا صلَّــى اهلل عليــه وســلم، وال يف  وإنَّ هــذه اأُلمَّ
كتابهــا، وإمنــا اختلفــوا يف الدينــار والدرهــم، وإّنــي واهلل ال أعطــي أحــدًا باطــاًل، وال أمنــع أحــدًا 

حقًا، وإّني لست بخازن، ولكني أضع حيث أُِمْرُت2.
أيهــا الّنــاس، إنــه كان قبلــي أنــاس جتتــّرون3 مودتهــم بــأن تدفعــوا بذلــك ظلمهــم عنكــم، أاَل 
اَل طاعــة ملخلــوق يف معصيــة اخلالــق، فمــن أطــاع اهلل وجبــت طاعتــه، ومــن عصــى اهلل فــال طاعــة 
لــه، أطيعونــي مــا أطعــت اهلل فيكــم، فــإذا عصيــت اهلل فــال طاعــة لــي عليكــم، أقــول قولــي هــذا 

وأستغفُر اهلل العظيم لي ولكم«.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



97

املعجم اللغوي:
هادم الّلذات: املوت. . 1
أي أني أنفق األموال فيما أََمَر به اهلل تعالى.. 2
جتتّرون: تكثرون التملُّق لهم وتظهرون لهم املوّدة.. 3
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خطبة عبدالله الّندمي

الّنّص:
ــى  ــون إل ــدم الرك ــل، وع ــم والعم ــى العل ــم عل ــه يحثه ــي أمت ــدمي يف بن ــداهلل الن ــب عب خط
ــي الّشــرق، أيــن أحالمكــم العظيمــة وذكاؤكــم البديــع؟ كفاكــم مــن  ــا َبِن األجنبــي، فقــال:  ي
العــار فقــُد الثِّقــة فيكــم، وعــدم الركــون إليكــم يف أعمــال وطنكــم، كفاكــم مــا رميتــم بــه علــى 

ألسنة اجلرائد اإلفرجنية وبعض الوطنية من ُبعدكم عن مدارك العلوم والصناعة واإلدارة.
كفاكــم أّن أشــغالكم وأمتعتكــم وأثاثكــم يقدمهــا إليكــم الغربــي، ويســتنزف بهــا ثــروة بالدكــم 

وأنتم ال تشعرون.
ــم  ــي وأنت ــم األجنب ــة إال بتعالي ــة والرَياضي ــوم الصناعي ــى العل ــون إل ــم ال تتوصل ــم أنَّك كفاك

غافلون.
ــرمت ال  ــم وص ــّدرت أفكارك ــم، وتك ــدت أخالقك ــى فس ــات حت ــم اخلراف ــم اتَّبعت ــم أنَّك كفاك

تصلحون إلدارة أموركم.
كفاكــم أنَّكــم ِصــْرمت يف البيــوت املتهدمــة، واحلــارات القــذرة، وال يســكن القصــور، ويتمتــع 

بنزَهة البساتني إال َمْن َعُظَم مبا لديكم وأنتم نائمون، تتأملون من الفقر وأنتم له جالبون. 
اخلصائص الفنية: 

اخلطبتــان موجهتــان إلــى اجلماعــة، أو إلــى الشــعب، أو إلــى األمــة، يف أمــر يتصــل بشــؤونها 
ــداء  ــغ الن ــن صي ــة م ــة بصيغ ــا مبتدئ ــك جنده ــة، ولذل ــية، أو االجتماعي ــة، أو السياس الديني
ــي الّشــرق، كمــا تتفــق يف أنهــا تهــدف إلــى اإلقنــاع عــن طريــق  اجلماعــي: أيهــا النــاس، ياَبِن
ــم  ــك، ث ــة أو تل ــذه اجلماع ــم ه ــا يه ــى م ــز عل ــم بالتركي ــتنهاض الهم ــف، واس ــتثارة العواط اس
باعتمــاد األســاليب البالغيــة التــي تعــني علــى ذلــك، كالتأكيــد عــن طريــق األدوات املعروفــة، أو 
ــة  ــر يف قلــوب املســتمعني عــادة، مــن نصــوص ديني ــا يؤث عــن طريــق التكــرار، وكاالســتدالل مب
وأقــوال مأثــورة، لكنهــا تختلــف يف أســلوبها )أو يف طريقــة صياغتهــا ملــا تطرحــه مــن أفــكار، ومــا 

تتناوله من موضوعات(؛ الختالف العصور التي ظهرت فيها واملوضوعات التي تتناولها.
ــاز،  ــى اإليج ــة عل ــة املبني ــليقة والفصاح ــر الس ــن عص ــى م ــة األول ــرب اخلطب ــذا إذ تقت وهك
ــن  ــة م ــدم مجموع ــا تق ــى أنه ــز، عل ــى التركي ــل إل ــارة، ومتي ــف العب ــا تتســم بتكثي ــث جنده حي

املواعظ املتصلة بالتقوى والصالح، ثم بالعالقة فيما بني احلاكم والرعية، تلك العالقة 
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التــي يؤكــد عمــر أّن أساســها طاعــة اهلل وتقــواه، وأن تذكــر املــوت هــو مــن أســس هــذه الطاعــة 
وهذه التقوى.

ــا اخلطبــة الثانيــة فهــي تختلــف عــن األولــى يف ميلهــا إلــى اإلطنــاب والتكــرار، والشــرح  وأمَّ
والتفصيــل، إذ تقتضــي املســألة ذلــك، وهــي تلــك املســألة احلضاريــة التــي تتعلــق بتخلــف أبنــاء 
الشــرق وتعلقهــم بالغــرب، والتــي يلــح »ابــن النــدمي« علــى أبنــاء الشــرق يف أْن يعيــدوا فيهــا النظر، 
ــذارة وكســل وخمــول،  ــر وق ــن فق ــف؛ م ــك التخل ــر ذل ــى مظاه ــم إل ــى لفــت انتباهه ــزًا عل مرك
واعتمــاد علــى مــا ينتجــه الغــرب، ويبــدو ذلــك اإلحلــاح يف اســتفتاح اخلطبــة بهــذا االســتفهام 
التحريضــي: »أيــن أحالمكــم العظيمــة وذكاؤكــم البديــع؟« ثــم يف هــذه الفقــرات التــي يســتفتح 

كّل واحدة منها بكلمة: »كفاكم«، ذلك إلى جانب أنَّ اخلطبتني تعتمدان أسلوب الترّسل.
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ا من اعتناء األمم؟. 1 ملاذا ُيَعدُّ جنس اخلطابة من أكثر األجناس الّنثرية حّظً
ما وسائل اإلقناع اّلتي اعتمدتها اخلطبتان؟. 2
يبــدو الّتكــرار أحيانــًا مــن وســائل اإلقنــاع اّلتي يلجــأ إليها اخلطيب الســتمالة الّســامعني، . 3

فأين جتد ذلك يف اخلطبتني.
ـُـوَن . 4 عّلــق علــى معانــي العبــارات اآلتيــة: )ولَيـْـَس ِمــْن َتْقــَوى اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ َخَلــٌف(، )َتَتَأملَّ

ِمَن الَْفْقِر وأَنُْتْم لَُه َجالُِبون(.
اإلنشاء:

ا تخاطــب فيــه زمــالءك، حتثهــم علــى االبتعــاد عــن التقليــد األعمــى  اكتــب موضوعــًا إنشــائّيً
للغرب.

ابحث عن خطيب الثورة العرابية )عبداهلل بن الندمي(، واكتب طرفًا من سيرته. 

األسئلة 
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الوصّية في األدب القدمي

ُأمٌّ توصي ابنها
الوصيــة جنــس أدبــي قــدمي، اهتــم بــه القدمــاء لكونــه إحــدى الســبل التــي يتخذونهــا حلمــل 
ــا  ــل، وم ــن ُمث ــه م ــون ب ــا يؤمن ــى م ــم عل ــن بعده ــي م ــي تأت ــال الت ــم واألجي ــم وأحفاده أبنائه

يعتقدونه من مبادئ، وما يحملونه من أفكار.
ولئــن كان هــذا اجلنــس األدبــي قــد اضمحــل وتالشــى يف هــذا العصــر فــإن قبســات منــه لــم 
ــُر النــشء بالقيــم التــي كان يؤمــن بهــا أجدادهــم، وتدعوهــم إلــى الســير عليهــا؛  تــزل باقيــة ُتَذكِّ

لكونها أحد املشاعل التي تنير لهم طريق املستقبل.
وهــذه وصيــة مــن أُّم البنهــا وقــد أراد الســفر حتثــه فيهــا علــى حســن اخللــق والتمســك بالديــن 

وكرم املعاملة.
الّنّص:

، اجلــْس أمنحــَك وصيتــي، وبــاهلل توفيقــك، فــإنَّ الوصّيــَة أجــدى عليــك1 مــن كثيــر  أْي ُبَنــيَّ
عقلك.

ــاك والتعــرض  ــزرع الضغينــة2، وتفــرق بــني احملبــني، وإي ــاك والنَّميمــة، فإنهــا ت ، إي ــيَّ أَْي ُبَن
ــهام، وقلمــا اعتــورت  للعيــوب َفُتتَّخــَذ غرضــًا3، وخليــٌق4 أْن ال يثبــت الغــرض علــى كثــرة السِّ
ــهام غرضــا إال َكلََّمتْــُه5، حتــى َيِهــَي6 مــا اشــتد مــن قوتــه، وإيــاك واجلــود بدينــك والبخــل  السِّ

مبالك.
وإذا هــززت7 فاْهــُززْ كرميــا َيِلــْن لهزتــك، وال تهــزز اللئيــم فإنــه صخــرة ال ينفجــر ماؤهــا، وَمثِّــْل 
لنفســك8 مثــال مــا استحســنت مــن غيــرك فاعمــل بــه، ومــا اســتقبحت مــن غيــرك فاجتنبــه، 

فإن املرء ال يرى عيب نفسه. 
وَمــْن َكانــْت مودتــه بشــره9، وخالــف ذلــك منــه فعلــه، كان صديقــه منــه علــى مثــل الريــح 
يف تصرفهــا10 والغــدر أقبــح مــا تعامــل بــه النــاس بينهــم، ومــن جمــع احِللـْـم والســخاء فقــد أجــاد 

احُللَّة ريطتَها وِسْربالَها11.
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املعجم اللغوي:
أجدى عليك: أنفع لك.. 1
الضغينة: احلقد والكراهية.. 2
الغرض: الهدف.. 3
خليٌق: جدير.. 4
كلََّمتُْه: جرحته.. 5
َيِهي: يضعف.. 6
هــززُت املــَرء: طلبــت منــه مــااًل أو معونــة، اســتعارة مكنيــة أصلهــا تشــبيه املــرء الــذي . 7

تطلب منه حاجتك بالشجرة التي تهزها طلبًا لثمارها.
َمثِّْل لنفسك الشيء، أو األمر: اجعله نصب عينيك، وتذكره دائمًا.. 8
ومــن كانــت مودتــه بشــره: َمــْن تــودد للنــاس بابتســامة وطالقــة وجهــه فقــط مــن دون أن . 9

يكون الوّد منه عماًل حقيقيًا كان كالّريح يف تصرفها.
أي: من لم يجد صديقًا يصادقه، وإذا صادق أمرًا سرعان ما يتركه.. 10
ــربال هــو . 11 ــة اللبــاس، والّريطــة جــزء منــه، وهــي الــرِّداء الــذي يلتــف بــه املــرء، والسِّ احُللَّ

ــم والســخاء يشــبهان اللبــاس املتكامــل املتكــون مــن  الثــوب الطويــل، واملعنــى: إنَّ احِللْ
ربال، ومن اتصف بهما معا كان َكَمْن أحسن اللباس. يْطة والسِّ الرَّ

املعنى اإلجمالي:
ــذي  ــة مرتبطــة لــدى العــرب بوقــوع الفــراق مهمــا كان شــكله، ذلــك الفــراق اّل تبــدو الوصّي
يدعــو العربــّي والعربّيــة إلــى أن يوصيــا أبناءهمــا مبــا يضمــن لهــم الّســيرة احلســنة وحســن اخللــق 
بــني الّنــاس، ومبــا يجعــل منهــم جيــاًل صاحلــًا قــادرًا علــى الّتمّســك باملبــادئ والقيــم اّلتــي ألفوها، 
ولعــل يف ارتبــاط الوصّيــة بالفــراق مــا يوحــي أيضــًا بحــرص املوصــي علــى ذلــك الّتواصــل املعنــوّي 
ــق يف الّســير علــى املنهــج الواحــد ويف العيــش  رغــم االفتــراق اجلســدّي، ذلــك الّتواصــل املتحّق
ــل والقيــم الواحــدة اّلتــي يؤمــن بهــا اآلبــاء، ويحرصــون علــى أن يرثهــا عنهــم األبنــاء  علــى املُُث

ويشاركونهم يف حتّملها.
ــه  ــاب عن ــا غ ــا إذا م ــعف ابنه ــا ُيس ــا م ــرى يف وصّيته ــة ت ــة احلكيم ــذه األعرابّي ــى أّن ه َعَل

َة أَْجَدى  العقل، وعجز عن الّتفكير وأعيته احليلة، وهو ما يدّل عليه قولها: »َفِإنَّ الَْوِصيَّ
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َعَليْــَك ِمــْن َكِثيــِر َعْقِلــَك«، كمــا تــدّل عليــه أســاليب الّتحذيــر هــذه اّلتــي حرصــت علــى أن 
ِغيَنة،  ِميَمــَة، فِإنَّهــا َتــْزَرُع الضَّ تصــّدر بهــا بعــض عبــارات الفقــرة األولــى مــن وصّيتهــا: »إِيَّــاَك والنَّ
ــوَد ِبِديِنــَك«. مــع  ــاَك واجْلُ َخــُذ َغرًضــا« »وإيَّ َض لِلُْعُيــوِب َفُتتَّ َعــرُّ ــاَك والتَّ ــنَي« »ِوإيَّ ــنْيَ احمُلِبِّ وُتَفــرُِّق َب
ــر مــن  ــه، إاّل الّتحذي ــة علــى عــدم األخــذ ب ــر علــى ذكــر العواقــب املترّتب ــر كّل حتذي حرصهــا إث
اجلــود بالّديــن والبخــل باملــال، فــإّن عواقــب عــدم األخــذ بهمــا تبــدو أكبــر مــن أن ُتذكــر، وال 
ــي  ــرات اّلت ــك الّتحذي ــرك بتل ــي تذّك ــرات اّلت ــة يف هــذه الّتحذي ــة بادي شــّك يف أّن صــورة األموم

ترعى بها األّم وليدها الّصغير خوفًا عليه من ارتكاب ما يضّره. 
ــا يقابلهــا:  ــًة بالّنهــي عّم ــة مردف ــح إيجابّي ــة فقــد بــدت علــى شــكل نصائ ــا الفقــرة الّثاني أّم
»وإَِذا َهــَززَْت َفاْهــُزرْ َكِرميــًا... َواَل َتْهــُزِز اللَِّئيــَم...«، ثــّم: »َمثِّــْل لَِنْفِســَك ِمَثــاَل مــا اْسَتْحَســنَْت 

ِمْن َغيِْرَك َفاْعَمْل ِبِه، وَما اْسَتْقَبْحَت ِمْن َغيِْرَك َفاْجَتِنبُْه«.
وأّمــا الفقــرة الّثالثــة فقــد جعلــت منهــا حكمــًا شــرطّية صــّدرت عباراتهــا بــأداة الّشــرط »َمــْن« 

اّلتي متنحها صفة العمومّية، وجتعل منها نصائح غير مباشرة.
وهكــذا جمعــت هــذه األّم يف وصّيتهــا البنهــا بــني الّتحذيــر القــوّي املباشــر، والّنصائــح اخلفيفة 

املترّفقة، ثّم احِلَكم العاّمة؛ رغبًة يف الّتنويع ودفعًا للملل.
ذلــك مــع مــا تبــرز فيــه هــذه الوصايــا القّيمــة مــن الصــور البيانّيــة البديعــة املتمّثلــة يف الّتشــبيه 
ــه َصْخــَرٌة اَل  ِفَهــا«، وقولهــا: »إِنَّ ــِل الرِّيــِح يِف َتصرُّ ــُه َعَلــى ِمثْ ــُه ِمنْ البــادي يف قولهــا: »َكاَن َصِديُق
ــُزرْ  ــا: »اه ــَة«، ويف قوله ِغيَن ــْزَرُع الضَّ ــا َت ــا: »َفِإنََّه ــة يف قوله ــّم االســتعارة البادي ــا«، ُث ــُر َماُؤَه َينَْفِج

َخاء َفَقْد أََجاَد احُللَّة َريَْطَتها وِسْربالها«. َكِرمًيا«، وقولها: »َمْن َجَمَع احِللَْم والسَّ
اخلصائص الفنّية:

ُيلَْحــُظ انتمــاء أســلوب هــذه الوصّيــة إلــى أســلوب الّترّســل؛ خللــّوه مــن اّتفــاق نهايــات اجلمــل 
والعبــارات، ثــّم خللــّوه مــن احملّســنات البديعّيــة األخــرى؛ وذلــك النتمائــه إلــى بدايــات العصــر 

العّباسّي اّلذي لم يشع فيه أسلوب الّسجع كما شاع يف العصر العّباسّي الّثاني.
ــة،  ــدم اإلطال ــارة، وع ــف العب ــًا- تكثي ــة دائم ــأن الوصّي ــو ش ــا ه ــا - كم ــظ فيه ــا يالح كم
ــّكك  ــع تف ــة، م ــذوذ والغراب ــن الّش ــة م ــة اخلالي ــر الواضح ــة، والّتعابي ــة القوّي ــردات اجلزل واملف
ــى مــكارم  ــا حتــّث عل ــا رابطــة ســوى أّنه ــط بينه ــًة ال ترتب ــا موضوعــات مختلف ــارات وتناوله العب
األخــالق، غيــر أّن الّطريقــة اّلتــي ُعِرضــت بهــا، وهــي اّلتــي أوضحناهــا عنــد تقســيمنا الوصّيــة 

إلى فقرات منحها شيئًا من االنسجام والتآلف.
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ما اّلذي أوصت به األعرابّية ابنها، وعالم يدّل؟. 1
كيف قّسمت املرأة وصّيتها؟ وعلى أي شيء يدّلك هذا الّتقسيم؟. 2
ِتــه/ َمثِّْل لَِنْفِســَك/ . 3 ــى َيِهــَي مــا اْشــَتدَّ ِمــْن ُقوَّ َخــُذ َغَرضــًا/ َحتَّ اشــرح العبــارات اآلتيــة: ُتتَّ

لََّة َريَْطَتَها َوِسْرَبالََها. أََجاَد احْلُ
اإلنشاء:

اكتب موضوعًا يكون عنوانه قول الّشاعر: 
َا اأُلَمُ اأَلْخاَلُق ما َبِقَيْت      َفإِْن ُهُمو َذَهَبْت أخاَلُقُهُم َذَهُبوا َوإِنَّ

األسئلة 
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القصة القصيرة في األدب احلديث

املعاش- عبدالعزيز جنم
ُمنـْـُذ أن َعــَرف األدب العربــّي القّصــة القصيــرَة يف العصــر احلديــث أُغــِرم بها اأُلدباء، فانتشــرت 
انتشــارًا واســعًا مــن خــالل الّصحــف واملجــاّلت، ُثــّم يف الُكُتــب اّلتــي تضــّم منهــا املجموعــات 
حتــت عنــوان يتخّيــره الكاتــب ويكــون يف العــادة معّبــرًا عــن الفكــرة، أو الهــدف اّلــذي َتّتفــق فيــه 
ــًا بالبيئــة،  ــة التصاق قصــص املجموعــة الواحــدة، علــى أّنهــا غــدت مــن أشــّد األجنــاس األدبّي
وأكثرهــا معاجلــًة للمشــكالت االجتماعّيــة واإلنســانّية والفلســفّية، وأقربهــا إلــى نفــوس اخلاّصــة 

والعاّمة؛ ملا تّتصف به من خّفة وبساطة، وواقعّية، وسهولة انتشار.
وهــذه إحــدى القصــص اّلتــي تنتمــي إلــى هــذا اجلنــس األدبــّي، وهــي للقــاّص عبدالعزيــز 
جنــم، تخّيرناهــا مــن مجلــة الثقافــة العربّيــة إحــدى املجــاّلت؛ لقصرهــا اّلــذي يتناســب مــع منهج 

هذا الكتاب، ولطرافتها، ثّم ألّنها ُتعالج مشكلة لصيقًة باحلياة االجتماعّية اليومّية.
الّنّص:

ــى  ــس إل ــة، يجل ــيحة الوديع ــة الفس ــذه احلديق ــري يف ه ــي دون غي ــاذا يختارن ــت أدري مل لس
جواري، يحكي حكايات آلته، تلك الساعة الثمينة التي اشتراها منذ فترة قريبة.

لــم يحــدد لــي تاريــخ الشــراء، لكنــه أخبرنــي بإحالتــه علــى املعــاش منــذ شــهور قليلــة، وأنــه 
يحضــر هنــا بعــد خروجــه مــن املستشــفى لتنشــيط عضــالت فخذيــه علــى إثــر ســقوطه مــن فــوق 
ــًا كان  ــا، دوم ــني ســنة ال يخطئه ــي عاشــرها ألربع ــك الت ــة، تل درجــات ســّلم املصلحــة احملطم
ينجــح يف اجتيازهــا حتــى لــو كان منهمــكا يف حديــث مــع عامــل، إال يــوم اســتالمه أوراق املعــاش 

ومكافأته.
علــى أنِّــي ال أدرك ســّر فشــلي يف محاوالتــه معــي، حتــى حرمــت نفســي مــن شــمس اخلريف 
الدافئــة وغيــرت ميعــادي. ينجــح يف اللحــاق بــي، يدهشــني إصــراره علــى جملتــه التــي تقــدم 

بها إليَّ أّوَل مرة حتى أقبله شريكًا لي على األريكة الرخامية، يقول:
ــّل، وألنــي ال أجــد هاتــني  - إنــي أمتــدح ذكاءك يف اختيــار هــذا املوقــع الهــادئ، وأمتــدح الظِّ
ــار  ــة الوق ــْن َهال ــا، وِم ــدث به ــي يتح ــة الت ــن النغم ــاًل م ــا خج ــيرًا، رمب ــب تفس ــني ال أطل امليزت

الهائمة حول َسْحنته.
- ثم تساءلُت:
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- لعلها املصادفة!؟
ــه  ارت ــار نظَّ ــع إط ــد يرف ــن بعي ــت م ــت، رأي ــه املباغ ــودت اقتحام ــي، تع ــه يتربصن ــت أن أيقن
املدعمــة بالشــريط الالصــق الطبــي، يلتقمنــي بعينيــه املجردتــني، قــال لــي إنــه َوِرث عــن أبيــه 
ــارق  ــه الف ــن إفهام ــا ع ــُز أن ــه، وأعج ــر علي ــول النظ ــة ط ــه لنعم ــُض يف وصف ــر، ويفي ــد النظ ُبع

بينُهَما.
ــى  ــذع، حت ــي اجل ــة، منحن قب ــي الرَّ ــدة، منثن ــوات وئي ــا يف خط ــني موقعين ــافة ب ــع املس يقط

يرتطمني من فرط انهماكه يف العبث بأزرار ساعته الفخمة.
ــه.  ــث عن ــد احلدي ــا يري ــب إال عّم ــو ال يجي ــم أعــد أســأله يف شــيء، فه ــره، ل ــْرُت يف أم ِح
تعــودت أن يبــدأ معــي بالســؤال عــن موقــع َعْقَرَبــي ســاعتي، أجيــب بالســاعة والدقيقــة والثانيــة، 
ــد ورثتهــا عــن جــّدي، هــاج يف وجهــي  ــة وق ــر دقيق ــا غي ــراض بأنه ــت االعت ــرة واحــدة حاول م

. ولعن ُكلَّ الشباِب يِفَّ
ــف  ــع، وكي ــي الالم ــا الذهب ــل إطاره ــا، أتأم ــا ملّيً ــر فيه ــا، أحتسســها وأنظ فانقضضــُت عليه
تصبــح بوصلــة حتــدد القبلــة، وميقاتــه يــدق جرســها يف مواقيــت الصــالة، تكشــف عــن ذاكــرة 
ــا  ــا يجعله ــو م ــة، وه ــن الثاني ــا تســجل األجــزاء م ــو أنه ــي ه ــا بهرن ــر م ــف، وأكث ــام الهوات ألرق
صاحلــة ملســابقات العــدو، كمــا ميكنهــا حتديــد اليــوم والشــهر والســنة، وإن كان الوقــت نهــارًا أو 

لياًل، كان شيخنا يستخدمها وهو حتت سطح احمليط.
انقضــت شــهور وأنــا داخــل غابــة همــوم الشــيخ مــع ســاعته القّيمــة، حتــى فاجأنــي يف عصرية 

يوم شتوي جديد باالختفاء.
اخلصائص الفنّية:

دون أن نتطّلــع إلــى عنــوان هــذه القّصــة نــدرك أّنهــا تعالــج مشــكلًة تتعّلــق بحيــاة ذلك اإلنســان 
اّلــذي يبلــغ ســّن الّتقاعــد فيحــال علــى املعــاش، وينتابــه الشــعور بأّنــه أُزيــح إلــى هامــش احليــاة 
ــا مهمــاًل يعــّد بالّســاعات والدقائــق والّثوانــي مــا بقــى يف عمــره مــن  اجلــاّدة املثمــرة، وأصبــح كّمً
أّيــاٍم، ومــن هنــا كان اقتنــاؤه لهــذه الّســاعة اّلتــي أفلــح الكاتــب يف جعلهــا رمــزًا يلّخــص كّل مــا 

ميكن أن يقوله يف وصف هذا الّشيخ العجوز.
وتبــدو لنــا صــورة املَْقَعــِد الّرخامــّي رمــزًا آخــر ملــا يشــكّله ثقــل االنتظــار علــى نفــس لــم َتُعــْد 
ــِة الَْفِســيَحِة الَْوِديَعــِة«  ِديَق ــِذِه احْلَ تصنــع شــيئًا غيــر أن تنتظــر، ذلــك خاّصــة وهــو يتمركــز يف »َه

اّلتي بدت مسرحًا وحيدًا ألحداث القّصة.
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وليتبــنّي لــك مــدى قصــر القّصــة القصيــرة، ومــدى بســاطة تركيبهــا الحــظ عــدد الّشــخصّيات 
يف هــذه القّصــة؛ لتجــد أّنــه ال يتجــاوز الّشــخصّيتني؛ شــخصّية الّشــيخ العجــوز املتقاعــد، 
ــه  ــه ال يتعــّدى كون ــّم الحــظ املــكان فيهــا لتجــد أّن ــّراوي اّلتــي ميّثلهــا الكاتــب، ُث وشــخصّية ال

تلك الّساحة )أو ذلك املقعد الّرخامّي( يف تلك احلديقة.
وُيلحــظ احلــوار القصيــر املختــزل اّلــذي يــدور قســم منــه حــول الّســاعة، وُيعــرض الكاتــب عــن 
ــي  ــَواِري، َيْحِك ــى ِج ــُس إلَ ــة: »َيْجِل ــارة املقتضب ــذه اإلش ــزه إاِّل يف ه ــيء من ــى ش ــا عل أن ُيطلَعَن
ــْي  ــِع َعْقَرَب ــْن َمْوِق ــَؤاِل َع ــي ِبالسُّ ــَدأَ َمِع ْدُت أَْن َيبْ ــوَّ ــارة: »َتَع ــذه اإلش ــِه«، أو يف ه ــات آلَِت ِحَكاَي
ــني، إذ  ــى يف عبارت ــا القســم اآلخــر فيتجل ــة«، وأّم اِنَي ــِة والثَّ ِقيَق ــاَعِة والدَّ ــُب ِبالسَّ ــاَعِتي، أُِجي َس
ا، األمــر اّلــذي ُيشــعرك بخلــّو  تنطــق كّل مــن الّشــخصيتني بواحــدٍة منهمــا، ثــّم ال تلقــى عليهــا رّدً
ذلــك الّلقــاء كّلــه بــني الّشــخصّيتني مــن أي معنــى أو أي هــدف ســوى تزجيــة الوقــت واالنتظــار 

اّلذي ُيفضي إلى العدم املاثل يف اختفاء الشّيخ يف نهاية القّصة.
ــا ينتمــي إلــى أجنــاس  وإذا شــئت املوازنــة بــني هــذه القّصــة احلديثــة ومــا عرضنــاه عليــك ممّ
القصــص القدميــة فعليــك أن تالحــظ مــدى دّقــة الوصــف واالعتنــاء بالّتفاصيــل املتعّلقــة 

بالشخصيات وباملكان، وهو أمر يبدو غائبًا عن األجناس القصصية القدمية.
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ــْح ذلــك مــن خــالل . 1 مــن أهــّم مــا تتميــز بــه القّصــة القصيــرة هــو البســاطة والقصــر. َوضَّ
هذه القّصة.

ــس . 2 ــذي يجل ــد اّل ــدو املقع ــف يب ــد؟ وكي ــخص املتقاع ــد الّش ــاعة يف ي ــدو الّس ــف تب كي
عليه؟ وكيف أفلح الكاتب يف توظيف هاتني األداتني؟

يبدو االعتناء بالّتفاصيل من أهّم ممّيزات القّصة احلديثة. َوضْح ذلك.. 3
ــراِء، لَكّنــه أَْخَبَرِنــي . 4 ْد لِــي تاريــَخ الشِّ بــنّي مــا تدّلــك عليــه العبــارات التاليــة: »لَــْم ُيَحــدِّ

ــو َكان  ــى ل ــُح يف اْجِتَياِزهــا َحّت ــا كاَن َينَْج ــة/ َدْوًم ــُذ ُشــُهوٍر َقِليَل ــاِش ُمنْ ــى املََع ــه َعَل ِبإحالَت
ُمنَْهِمًكا يف حديِث َعاِمل.

اإلنشاء:
ــا َمــرَّ بــك أو ســمعت عنــه، واختــر اجلنــس األدبــي اّلــذي تكتــب يف  ِصــْف موقفــًا اجتماعّيً

إطاره، قّصة قصيرة أو مقالة، أو رسالة.
 

األسئلة 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



109
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



110
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



111
]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ




