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المحاضرة األولى والثانية:

االحياء الشعري في المشرق 2+1

تمهيد:
إن التطور الذي حدث يف األدب العريب أواخر القرن اؼباضي مل يكن ؾبرد حركة تطوير
كاليت كان يشهدىا األدب منذ القرن العاشر ،فجرمانوس فرحات واأللوسي يف العراق حاول
كالنبا التجديد يف القرن الثامن عشر ،لكن األدب اغبديث مل يظهر إال بعد أن أشبرت حركتان
ىامتان نبا :احياء الًتاث القدمي ،والًتصبة عن اآلداب الغربية.
وقد بدأ أنصار احياء القدمي نشاطهم منذ فجر القرن التاسع عشر ،ليقاوموا تدىور األدب
واكبطاط أساليبو ،فنشروا النماذج األدبية القديبة وقلدوىا بانشاء أديب جديد ،من ىؤالء ابراىيم
اليازجي  1871من الشام ،علي مبارك  1893من مصر ،محمود شكري األلوسي 1923
من العراق.
أما يف اجملال النثري فنجد القصة ،مثال قصة" البؤساء" لفيكتور ىيجو اليت ترصبها حافظ
ابراىيم لكن الرواية كانت أوسع وأمشل منها ،من كتاهبا ":نجيب محفوظ ،فتحي غانم "..
كما قبد يف النثر أيضا رواد االصالح االجتماعي أمثال"

جمال الدين األفغاني ،الشيخ

محمد عبده ،عبد الرحمان الكواكبي".
مراحل األدب العرب الحديث:
ان ّكب الشعراء على الشعر العريب يستوحون منو األساليب النقية اػبالية من الصناعة
والتكلف ،ويعد " محمود سامي البارودي " من أىم الرواد الذين أعادوا إىل الشعر األصيل
نبضو اغبقيقي ويعترب رائد مدرسة االحياء والبعث ،وباعث النهضة األدبية يف العصر اغبديث
ولد سنة  1838بالقاىرة من أسرة جركسية األصل ،شغل عدة مناصب حىت صار وزيرا
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للحربيةًّ ،ب نفيو حىت سنة  1900تويف بعد ذلك أي سنة  ، 1904ومن أبرز آثاره األدبية
( ديوان البارودي ،وـبتارات البارودي).
مدرسة االحياء والبعث( بين االحياء والتقليد ) :يقصد هبا اؼبدرسة اليت عادت ؽبا الروح
واغبياة بعد أن فارقتها ،فبعثت إىل الدنيا من جديد بقلب نابض وحس واع ،ىذا ما حدث
فعال بالنسبة للشعر العريب فقد عاش الشعر حالة من اعبمود وذلك منذ وقوع بغداد سنة
 ،1258ودمشق سنة  1260يف أيدي الغزاة أمثال ( ىوالكو) الذي قضى على اػبالفة
العباسية ،وحرق اؼبكتبات وىدم دور العلم ،لكن ُىزم سنة  ،1960وطبعا بعد ىذه األحداث
ضعفت اغبياة الثقافية واألدبية ،وخاصة الشعر ،وزاد الضعف الثقايف إىل أن وصل إىل منتهاه
إبان حكم األتراك العثمانيُت(  ،)1798-1516لكن انتصر الشعر أخَتا وارتفع صوت

الشعراء وعلى رأسهم البارودي يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،رصينا قويا

يف

عباراتو وألفاظو ،متينا يف أساليبو ،شريفا يف معانيو ،واستطاع أن يرفع ببنائو الشعري ليحاكي
طبقة من شعراء العرب ،كما عرب عن نفسو منذ كان صغَتا ،ويتبعو يف ىذا اؼبسار الشاعر البناين

ابراىيم اليازجي الذي امتاز شعره باعبزالة ومتانة النسيج وظبو العبارة ،وكان مشدودا إىل
اؼبوضوعات التقليدية القديبة يف حُت قبده قليل االلتفات إىل نفسو ،كما قبد

معروف

الرصافي اؼبهتم بقضايا السياسة واالجتماع يضاف ؽبم الشاعر أحمد شوقي ،حافظ ابراىيم
وغَتىم فبن تبعوا ىذا اؼبنهج ،ويعد" معروف الرصايف وأضبد شوقي" من أبرز الشعراء اللذان سارا
على درب البارودي مؤسس اؼبدرسة االحيائية.
ومن خصائص مدرسة االحياء والبعث ما يلي:
 ؾباراة القدماء يف تقاليد القصيدة بانتقاؽبا من غرض إىل آخر. قيام القصيدة على وحدة البيت. العناية باألسلوب وبالغتو وروعة الًتكيب.متابعة القدماء يف موضوعاهتم :اؼبدح -الرثاء -الغزل -الفخر.2

وطبعا كل ىذه اؼبراحل ظهرت يف النص الذي يعترب كائن لغوي وبمل يف طياتو عناصر
صوتية وصرفية وتركيبية وداللية تنتظم صبيعا يف بنية ؿبكومة بقواعد الًتكيب ،وىذا ما أكده

األزىري حُت قال ":النص أصلو منتهى األشياء ،ومبلغ أقصاىا ومنو قيل :نصصت الرجل إذا
استقصيت مسألتو عن الشيء حُت تستخرج كل ما عنده".1

تناول العرب النص من القدمي إىل اغبديث وان اختلف اؼبنهج اؼبتبع ،فالتعريف غائب لكن
فبارستو حاضرة
فالنص األديب ينشأ حسيا مثل نشوء أي نص لغوي بارتكازه على عنصري االختيار والتأليف و

يضيف عبد اهلل محمد الغذامي يف ىذا السياق ":أن النص األديب ىو بنية لغوية مفتوحة البداية
ومعلقة النهاية ألن حدوثو نفسي ال شعوري وليس حركة عقالنية".2
أما يف اؼبعٌت األجنيب( )texteيقصد بو ؾبموع الكلمات اؼبضبوطة بتصرف لغوي ،وأي

نص وبمل يف طياتو جانبُت :جانب موضوعي يشَت إىل اللغة ،وىو اؼبشًتك الذي هبعل عملية
الفهم فبكنة وجانب ذاٌب يشَت إىل فكر اؼبؤلف ويتجلى يف استخدامو للغة  3ىذا ما وجدناه يف
لغة البارودي ،واخًتنا قصيدة " سرنديب" اليت تعترب من أروع ما قيل يف العصر اغبديث:
ىل من ٍ ِ
ب أو راقق ِي
الح ِّب
طبيب لداء ُ

ي ْشفي علييً أخا ح ْز ٍن وايق ِ
قراق
ُ
َ

أبقى الهوى ِم ْن ُم ْه َجتي َرَم ًقا
قَدْ كان َ

حتى جرى البَق ْي ُن ،فاستولى على الباقي
َّ

ُح ْز ُن بَراني ،وأشوا ٌق َر َع ْ َكبِدي

يا ويْ نفسي ِمن ح ْزنٍ وأشق ٍ
قواق
ْ ُ
َ َ

...............................................................
أبي ُ في ٍ
النفس راضيقةٌ
غربة ال
ُ

بها وال الملتقى ينبغي كثق ققما
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ابن منظور ،لسان العري ،ج  ،13مكتبة دار المعارؾ ،القاهرة  (1979مادة نص) ص ( .)98-972
عبد هللا محمد الؽذامً ،الخطٌئة والتكفٌر ،النادي األدبً جدة  ،1985ص .893
-نصر حامد ابو زٌد ،اشكالٌات القراءة وآلٌات التأوٌل ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء المؽرب ،ط  ،2001 ،6ص .21

3

في رفي ٌي تُ َّ
س ُر النقفس طَقل َْعتُوُ

فيكتتب
وال صديي ي ققرى ما بي
ُ

4

عاش البارودي حياة صعبة خاصة يف سجنو الذي دام عدة سنوات ،وعرب عن تلك
اؼبعاناة يف قصائده اؼبنوعة فمثال يف ىذه القصيدة اليت كتبها عندما سجنو االنكليز يف جزيرة
سرنديب باحمليط اؽبندي وابعدوه عن مصر وكان سجنو يف قلعة عالية داخل ىذه اعبزيرة وحيدا
فعرب عنها بكل ما ربملو الكلمة ويكتبو القلم من شوق للوطن
فتذكر أىلو وبالده الغالية ّ

اغببيب ،فالغربة اليت عاشها البارودي افقدتو وطنو وصديقو ،ولكن عاشها بنفس اهبابية صامدة.

ارتقى البارودي بالكلمة والعبارة من الضعف واالبتذال إىل صحة الًتكيب وقوتو والعناية
باألسلوب وصبالو والتعبَت عن األحاسيس الذاتية ،كما كتب كثَتا يف حب مصر ورثاء زوجتو
ووالده وابنو ،و أبدع يف السياسة ،ىكذا كان البارودي رائد ىذه اؼبدرسة اليت سيطرت على
الذوق العريب قرابة قرن من الزمان ،ومن أنصارىا "

عائشة التيمورية ،أحمد شوقي ،حافظ

ابراىيم."...
أحمد شوقي:
يعد من أبرز شعراء االذباه التقليدي خاصة من حيث صياغتو للعبارة الشعرية واحساسو
اؼبرىف بايقاع األلفاظ وابداعو الصور الفنية اعبميلة ،رائد الشعر التمثيلي ،ألَّف ست مسرحيات
منها :مصرع كيلوباترة -ؾبنون ليلى ،ومسرحية نثرية" أمَتة األندلس".
أضبد شوقي بن علي بن أضبد شوقي ،ولد سنة  1868بالقاىرة ،حيث كانت مصر إبان
تلك الفًتة يف حكم اظباعيل تسعى إىل يقظة شاملة  ،5غَت أن كثَت من األقاويل اليت تقول بأنو
ولد سنة  1868أمثال قول "ؿبمد صربي" ،6كاتب وشاعر مصري لقب بأمَت الشعراء عاش
وترىب يف قصر وسبتع حبفاوة اؼبلوك يعد من أشهر شعراء العربية يف العصور اغبديثة ،اكبدر من أسرة
اختلطت دماؤىا بأصول أربعة :كردية -يونانية -تركية -والعربية ،واتسمت أعمالو األدبية يف
4

محمود سامً البارودي ،الدٌوان ،دار العودة بٌروت ،ص ( )420-4195
وادي طه ،شعر شوقً الؽنائً والمسرحً ،دار المعارؾ ،ط  ،1985 3ص .076
ٌ-نظر صبري محمد ،الشوقٌات المجهولة ،ج  1دار المسٌرة ،1979 ،ص .05
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اسبانيا باغبزن واألسى والغناء اغبزين ،ومع أن ىذه البيئة اعبديدة كانت تربة خصبة للشعر ،لكن
شوقي مل يستقبلها بالفرح ،بل استقبلها باغبزن واألمل بسبب بعده عن وطنو.7
ومن القصائد اليت نظمها أثناء نفيو ،قصيدة عارض فيها" سينية البحًتي" وىي تفيض باؼبشاعر
اغبزن واألسى بسبب بعده عن الوطن يقول فيها:
نازعتني إليو بالخلد نفقسي

وطني لو شغل بالخل ققد عنو
وسي مصر ىل سي القلب عنها

8

أو آسا جرحو الزمان المؤسي

ولقد أشهر شعر شوقي سيفا يف وجو اؼبستعمر االقبليزي لبالده ،على الرغم من كونو

يف

اؼبنفى ،وعند عودتو مل هبف مداد قلمو الثائر ،ومل تنقطع أخبار بالده عنو ،فكانت الرسائل
متبادلة بينو وبُت أصدقائو

يف مصر ،السيما حافظ ابراىيم ،واظباعيل صربي.

أصيب شوقي بتصلب يف شرايينو بعد اسرافو يف شربو للكحول اليت أولع هبا" إن شرايينو أصيبت
بالتصلب ،واضطر سنة  1932إىل مالزمة الفراش مدة أربعة أشهر بسبب مرض مفاجئ ،أوىن
عزيبتو وأضعف قواه".9
تويف أضبد شوقي سنة  ،1932وقد أوصى قبل فباتو أن يكتب على قربه بيتان من نظمو
مأخوذان من قصيدة( هنج الربدة) انقاذا لوصيتو ،قائال:
يا أحمد الخير لي جاه بتسميققتي
إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل

وكيف ال يتسامى بالرسول سمي
10

في اهلل يجعلني في خير معتصقم

7

ٌنظر عطوي فوزي ،أحمد شوقً أمٌر الشعراء ،دراسة ونصوص ،دار صعب للنشر ،ط  3بٌروت  ،1978ص .278
الموسوعة الشوقٌة ،الشوقٌات ،ج  1ص .27-269
 الحر عبد المجٌد ،األعالم من األدباء والشعراء ،أحمد شوقً أمٌر الشعر ونؽم اللحن والؽناء ،دار الكتب العلمٌة ،ط  ،1992 1ص .7610
-أحمد شوقً ،الموسوعة الشوقٌة ،جمعه ورتبه ابراهٌم األبٌاري ،دار الكتب العربً ،ط  ،1998 2ص .79-74
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11

مات أمَت الشعراء ،لكن فنو وأدبو باقيان ،كان " شكيب أرسين "

قد رثاه برائعة من روائعو

حُت قال:
ىيهات يوجد في البرية منهقم
يبكي بك االسيم خير جنوده
كتب يف الشعر والنثر ومن ديوانو

كفؤ ليرثيو بمثل لغات ق ققو
أبدا ويرثي الشرق رب حماتققو
الشوقيات اليت اشتملت على اؼبديح والرثاء واغبكايات

والسياسة واالصالح ..وقد كان الشاعر يبلك نصيبا كبَتا من الثقافتُت العربية والغربية  ،كما بلغ
انتاجو الشعري ما يتجاوز ثالث وعشرون ألف وطبسة مائة بيت ،وعرفت حياة شوقي ثالثة
عهود العهد العثماين فالعهد الربيطاين ٍب استقالل مصر ومن قصائده يف ديوان الشوقيات قصيدة
يا قلب:
قلب،
ويحك والمودةُ ذمقّةٌ
َ
يا ُ

ِ
بعهد عبق ققد اهلل؟
َّع
ماذا صنق ْ

جاذبتني جنبي عشيةَ نَعق ِ
قيو

وخفق َ خفقةَ موجق ققع ّأواه

ولو َّ
أن قلبا ذاب إثر حبَيقبو
ْ

الضعيف الواىقي
كن
ُ
َلهوى بك الر ُ

ِ
آمر
فعليك من حسن
المروءة ٌ
َ
الطوير في التراب منازال
نزل
ُ

وعليك من حسن التَجلق قّ ِد ناه
المكارم نحوىا بشفق ققاه
تهوي
ُ

12

أما الفنون النثرية ،فقد تعددت ألواهنا :منها الرواية ،اغبكمة والسَتة ،اؼبسرحية واغبوار فالسَتة
الذاتية كتبها يف مقدمة ديوانو يف طبعتو األوىل عام

1989م ،إذ زبللت الكثَت من تفاصيل

حياتو ،أما الرواية فأشهرىا رواية" عذراء اؽبند" سنة  ،1897يف حُت قبد اؼبسرحية الوحيدة اليت

11

أرسالن شكٌب ،شوقً أو صداقة أربعٌن سنة ،مطبعة عٌسى البابً الحلبً مصر  ،1936ص .98-9512
 -أحمد شوقً ،دٌوان أمٌر الشعراء ،الشوقٌات ،مكتبة اآلداب ،ص .258

6

كتبها " أمَتة األندلس " إثر نفيو إىل اسبانيا ،كما كتب أيضا يف أدب الرحلة والنقد ،اؼبقالة
والرسائل واغبكم اليت قبدىا بكثرة

يف كتابو" أسواق الذىب".

أما حافظ ابراىيم أحد قادة مدرسة االحياء ولد بأسيوط مصر عام  1871فقد أباه
طفال ،فكفلو خالو التحق بالشرطة واشتهر بشعره حىت صار من أشهر أعالم الشعر ولقب
بشاعر النيل ،تويف سنة  1932أملّ باللغة الفرنسية وترجم البؤساء لفكتور ىيجو ،خلّف ديوانا
شعريا حافال باألغراض القديبة واؼبوضوعات اغبديثة ومن ديوانو قصيدة حياكم اهلل:

حيا ُكمُ اهلل أحيوا ِ
واألدبا
العل ق َقم َ
ُ ْ
َّ
صبي ىائِق ق ق ق ٌقم
ىذا ّ

الع َربقا
العلم يَن ُ
إ ْن تَق ْن ُ
ش ْر في ُكم َ
شروا َ
تح َ الظَّ ِ
يام حائق ق ققر
يم ُى َ

وال حياة لكم إال ِ
بجام َع ق ق ٍقة
َ
ْ
جال وتَبني كل ِ
شاى َق ق ٍقة
الر َ
تَق ْبني ّ

تكو ُن أ ُّما لطُق ِ
قيب العُي وأبَقا
من المعالي وتب ْْني ِ
الع ق َّقز َْ والغَلبقا
َ
َ
أصق ِقغ ُر َّ
الد َىبا
َ
فإني ْ
ضعوا الن َ
ُّضار ّ

لكم
لوب أساسا ال ُ
َ
ضعوا ال ُق َ
أقول ْ

13

بالرغم من كل ما قدمو الشعراء من تقليد وانتهاج ؼبا ىو قدمي إال أهنم استحدثوا أغراضا شعرية
جديدة مل تكن معروفة من قبل يف الشعر العريب كالشعر االجتماعي والشعر الوطٍت ...وكان
شعرىم ىادفا ؿبكما ساعيا إىل هنضة واحياء شعري جديد.
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 -حافظ ابراهٌم ،الدٌوان ،جمعه وصححه أحمد الزٌن -أحمد أمٌن -ابراهٌم األبٌاري ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،ص .45
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المحاضرة الثالثة :اإلحياء الشعري في المغرب العربي
عانت اؼبغرب من أوضاع استعمارية قاىرة وكان األمير عبد القادر الجزائري *14واحدا من
أىم األبطال يف ىذه الفًتة ،كما كان لو دور ريادي يف سعيو الستلهام روح القصيدة العربية
القديبة من خالل تناولو لبعض من أغراضها.
يعد األمَت عبد القادر رائد الشعر االحيائي يف اؼبغرب نظرا السهاماتو يف ىذا االذباه فكان
مقلدا نوعا ما للقصيدة القديبة أمثال قصائد زىير بن سلمى يف معاين الشوق واغبنُت كما
عرف األمَت بثقافتو الواسعة من تكوين ديٍت وآخر أديب ولغوي ،و عرف أيضا بتحملو ألعباء
اؼبسؤولية ومصاعبها.15
تناول األمَت أغراض متنوعة من القصيدة العربية القديبة أوؽبا الفخر قائال:
لنا في كل م ْكر ٍ
قال
مة مجق ق ُ
َّ َ
ِ
كل ى ق ٍ
قول
ركبنا للمكارم َّ

ِ
قال
السماك لنا رج ق ُ
وم ْن فوق ّ
قال
وخضنا أبْحرا ولها ِزجق ق ُ
ُ

عج قزا
الغير ْ
توانى ُ
إذ ع ْنها َ

فنحن الراحلو َن لها ٍ
قال
الع َج ق ُ
ُْ

16

فالشاعر يف ىذه األبيات افتخر بقومو والتنويو خبصاؽبم الرجولة ،الكرم . ..وىو القائل
يف نفس الغرض:
ِ ِ
قوارس
وبي تُتقى َ
يوم الطعان ف ق ُ

أمثال ِ
ِ
أشبال
تخالينَق ُه ْم في
الحرب َ
17

كصبري وإجمالي
ُ
صبرا َ
أقول لها َ

تح ْم ُحما
اح َ
إذا ما اشتك ْ َخ ْيلي الجر َ
14

 األمٌر عبد القادر الجزائري هو :عبد القادر بن محًٌ الدٌن الحسنً من موالٌد  1807بؽرٌس والٌة معسكر ،سٌاسً وجندي ،شاعرفٌلسوؾ ،عالم ،اشتهر بمناهضته لالحتالل الفرنسً للجزائر -نفً إلى دمشق – كتب مذكرته فً السجن سنة  1849عن مسٌرته الذاتٌة.
وتوفً فٌها سنة 1883
15
عباس بن ٌحً ،مسارات الشعر العربً الحدٌث والمعاصر ،ص .4416
األمٌر عبد القادر الجزائري ،الدٌوان ،منشورات ثالة ،ط  3األبٌار الجزائر  ،2007ص .4617
 -األمٌر عبد القادر ،الدٌوان ،ص .49

8

فشعر األمَت الفخري انبٌت على نقطتُت أساسيتُت  -1 :18الفخر الفطري الطبيعي النابع من
نسبو الشريف الذي يرجع إىل آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،فهو من عائلة كريبة
اؼبنبت أصلها شريف يقول مفتخرا بذلك:
رسول اهلل َخيقْق ُقر الورى طُرا
أبونا ُ

فمن في الورى يبقغي يطاولنا قدرا

وحسبي بهذا الفخر من ُكل منصق ٍ
قب

19

وعن رتبة تسمو وبيضاء أو صفرا

-2الفخر االرادي اؼبكتسب ولو عالقة بأفعالو ومواقفو البطولية.20
ومن األغراض التقليدية األخرى يف شعر األمَت غرض الغزل كقولو:
يجود الدىر بع ق َد فراقنا
ىل ُ
أال ْ

والدىر يجري إلى الضقد؟
فيجمعنا
َ

وأشكوك ما نقل من ٍ
تعب وما
َ

تحملو ضعفي وعالجو ُجه ققدي
ّ

ين-بأن ققو
لكي تعلميّ -أم البنّ َ

ِ 21

فُراقَ ِ
ك نار واقترابك مق َقن الخلد

فعالقة الشاعر باؼبرأة ىي اليت أثارت فيو غرض الغزل فنجد يف ىذه القصيدة األمل والشكوى
وقلة اغبيلة
كما قبد أيضا التصوف الذي يظهر يف تكوينو الديٍت وما تعلمو من قرآن كرمي وأحكام الشرع
اغبنيف وقال معربا:
خلوت بهقم
أود طول الليالي أن
ُ
ّ

قداح
وقد أديرت ُ
أباريي وأقق ُ

يروعني الصب ُ إ ّْن الح طيئعوُ

قاح
يا ليتو لم يكن ضوء واصب ُ

22

18

عبد الرزاق بن سبع ،األمٌر عبد القادر وأدبه ،مؤسسة جائزة عبد العزٌز الٌابطٌن لالبداع الشعري ،2000 ،ص .7119
 المصدر السابق ،ص .4520
المرجع السابق ،ص .7421
-المصدر نفسه ،ص .61

9

فطبعا كان ألسرتو الدور الكبَت يف نشأتو ؿبافظا ،زاىدا يف الدنيا ،وازبذ من الشعر أداة للتعبَت
عن أحاسيسو ،خاصة يف فًتة اؼبنفى ،فكان الشاعر الفيلسوف كما لقبو العلماء.
وفاتو:
مل يتوقف أمَتنا األديب الشاعر الفقيو عن مواصلة نشاطو التعليمي واالجتماعي الثقايف
والديٍت ،إال عندما وافتو اؼبنية سنة 1883م ،وىو حدث تارىبي عظيم يف حياة الثقافة اعبزائرية،
إذ يبكن اعتبار رحيلو نكسة كارثية حلت باألدب اعبزائري اغبديث. 23ىذا ما أكده زكريا صيام
حُت قال " :إن معامل شعر األمَت البنيوية ،ذباوزت حدود عصره إىل ما سبقو بقرون عديدة،
واشرأبت إىل مشارف العصر اغبديث ،ويعترب ما أقبزه األمَت يف عصر الركاكة الشعرية لشيء
عظيم ،فال يبكن ذباوزه ،أو إغفالو وال استصغاره أمام ما قام بو نظراؤه من اؼبقلدين أمثال
البارودي حافظ ابراىيم واظباعيل صربي وغَتىم".24
ويف رأي العديد من العلماء أن الكثَت من شعر األمَت ال يزال ؾبهوال ،فيحتمل أن يكون كثَته يف
خزائن الشام ،وقليلو متفرق بُت اعبزائر وفرنسا ،وتركيا.
إذن تأثر األمَت عبد القادر بلغة القدامى وأساليبهم الشعرية متناوال أغراضهم ،منتهجا
هنجهم يف التعبَت عن الشجاعة ،الكرم ،الوطن ،البطولة ،فكان الشاعر القائد يف القصيدة
حيث أشار إىل بداية الشعر العريب من خالل ما تناولو من أغراض متفرقة ،وهبذا تستحق ؿباولة
األمَت كل التنويو يف ؾبال الكتابة الشعرية يف اؼبغرب العريب ،حىت قرن احياء الشعر

يف

اؼبغرب باألمَت عبد القادر اعًتافا دبكانتو.

22

 المصدر نفسه،ص .11623
ٌنظر برونو اتٌٌن ،عبد القادر الجزائري ،تر المهندس مٌشل خوري ،دار عطٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط  2الجزائر  ،2001ص.21
24
ٌ -نظر المرجع السابق.78 ،

10

المحاضرة الرابعة
التجديد الشعقري في المشرق1

(علي محمود طو ،ابراىيم ناجي أنموذجا)
يرتبط التجديد الشعري من حيث انتماؤه اؼبكاين اؼبشرقي بظهور القصيدة الرومانسية
بأبعادىا االنسانية وخصائصها الفنية وموضوعاهتا اؼبتناولة مثل األمل واغبزن ،اعتمادا على اػبيال،
وتتسم دبضموهنا العاطفي وقدرهتا على التصوير واىتمامها دبظاىر الطبيعة.25
من التكتالت األدبية اليت انتهجت يف أشعارىا هنجا ذبديديا نذكر تكتلُت كان ؽبما دور
الفت يف مسار الشعر العريب اغبديث ،أوالنبا صباعة الديوان ( عباس محمود العقاد ،ابراىيم
عبد القادر المازني ،عبد الرحمان شكري ) ،قامت ىذه اعبماعة على أيدي ثالثة من الرواد
قادوا حركة التجديد يف الشعر العريب اغبديث ،متأثرين بالنزعة الرومانسية عند" خليل مطران "،
وقام العقاد بنشر آراء ذبديدية منها:رفض اذباه اؼبدرسة االتباعية ،والتعبَت عن ذبربة شعورية
ذاتية ،فكان الشعر بالنسبة ؽبم مناجاة الروح واػبيال ،وتعبَت عن خواطر انسانية واعتمدوا على
البعد الوجداين للشعر وتقديس العاطفة ،وآمن ىؤالء بالوحدة العضوية للقصيدة ووحدة اؼبوضوع
وسالسة األسلوب.26
أما التكتل الثاين( صباعة أبولو ) وىو تكتل أديب ترأسو " أحمد زكي أبو شادي" ،وجاءت ىذه
اعبماعة ؼبنافسة اؼبدرسة اعبديدة اليت مثلها مطران دبدرسة أكثر ذبديدا وأقوى ربررا وأشد تأثرا
بالرومانسية اغبديثة ،وكان ألضبد أبو شادي الدور الكبَت يف مسَتة الشعر العريب اغبديث دبا بذلو
و رواده من جهود ألجل النهوض باألدب العريب ،ومن العوامل اليت ىيأت لظهورىا:
 اػبروج من القدمي إىل اعبديد.25

 ناصر بركة ،محاضرات النص األدبً الحدٌث ،جامعة محمد بوضٌاؾ ،المسٌلة ،ص .2126
ٌ -نظر نسٌب نشاوي ،المدارس األدبٌة فً الشعر العربً المعاصر ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة بالجزائر ،1984 ،ص .158
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 التأثر بآداب اؼبهجر خاصة انتاج" جربان خليل جربان". -التأثر بشعر الرومانسيُت االقبليز ،ومن أىم روادىا نذكر:

علي محمود طو ،أحمد

رامي و ابراىيم ناجي صاحب قصيدة األطيل 27اليت يقول فيها:28
رحم اهلل اله ق َقوى
يا فؤادي َ
اسقني واشرب علققى أطيلو

صرحا من ِ
خيال فه ققوى
كان ً
وار ِوعني طالماَ الدم ققع روى

تتحدث القصيدة عن معاناة شاعر فارق وعاش فراق ؿببوبتو ،وجسد ذلك بروح متأؼبة
فقصائد ابراىيم ناجي  *29أمبوذج سبثيلي للنزعة التجديدية اليت تبناىا شعراء مدرسة أبولو
وتعبَتىم بالصورة وعبوءىم إىل الطبيعة ،لذلك اذبهت معظم األبيات اذباىا وجدانيا يسيطر
عليها األنا.
أما وقفاهتم االستهاللية فلم تعد زبضع للزمان واؼبكان مع التنويع يف القوايف واللجوء إىل األوزان
اػبفيفة اؼبناسبة للتلحُت واالنشاد ،كما استقوا مضامُت أشعارىم من مظاىر اغبياة فأصبحت
اللغة اوبائية ال قاموسية.30
وما يبيز القصيدة الرومانسية تعمقها يف تتبع مظاىر الكون وخباصة القضايا الوجودية(اؼبوت
اغبياة) النوازع النفسية( الشقاء ،السعادة) وىو ما يفسر ميل شعراء ىذا االذباه إىل توظيف
األسطورة.
يقول ابراىيم ناجي يف قصيدتو" على البحر" :31
27

 *قصٌدة األطالل للشاعر ابراهٌم ناجً قد أنشدت " الراحلة أم كلثوم" البعض من أبٌاتها مضاؾ إلٌها أبٌات أخرى اختارتها من قصٌدةالوداع لنفس الشاعر ،وحملت األؼنٌة اسم األطالل وكانت من ألحان الموسٌقار" رٌاض السنباطً" سنة .1965
28
ابراهٌم ناجً ،الدٌوان ،دار العودة دط بٌروت  ،1980ص .132
29
*ابراهٌم ناجً من موالٌد  1898القاهرة ،شاعر وطبٌب ساعده والده فً التحصٌل على النجاح فً عالم الشعر واألدب ،ترجم بعضاألشعار عن اللؽة الفرنسٌة واللؽة االنجلٌزٌة ،انضم إلى مدرسة أبولو سنة  ،1932التً افرزت نخبة من الشعراء المصرٌٌن والعرب
استطاعوا تحرٌر القصٌدة العربٌة الحدٌثة من األؼالل الكالسٌكٌة واالٌقاعات المتوارثة ،.وافته المنٌة سنة .1953
30
ٌنظر محفوظ كحوال ،المذاهب األدبٌة ،مكتب نومٌدٌا للطباعة والنشر ،قسنطٌنة ،الجزائر ،2007 ،ص .7231
-ابراهٌم ناجً ،المصدر السابق ،ص .112
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ىل أن سامعة أني ققني

يا غايةَ القل ق ِ
قب الحزي ِن

قفي
يا قِبلة الحب الخ ق َّ

وكعبة األمق ق ِقل الدفي ِن

ِ
ذكرتك باكق ققيا
إني

واألفي ُمغيّق ققر الجبي ِن
رب شبو دامعة العي ققون

وىي تغق
والشمس تبدو ْ

ىي الصورة اليت ارتسمت يف ذىن الشاعر وكثَت من شعراء اؼبذىب التجديدي تعبَتا عن
حالتهم النفسية بقوة لغتهم واحساسهم اؼبرىف ،اغبزين.
أما الشاعر محمود طو

32

*فيعترب ىو اآلخر من أعالم مدرسة أبولو اليت أرست أسس

الرومانسية يف الشعر العريب يقول أحمد حسن الزيات يف ىذا السياق ":كان شابا منضور
الطلعة مسجور العاطفة مسحور اؼبخيلة ،اليبصر غَت اعبمال ،وال ينشد غَت اغبب و الوبسب
الوجود إال قصيدة من الغزل السماوي ينشدىا الدىر ويرقص عليها الفلك".33
يقول محمود علي طو يف قصيدتو فلسطين:
ِ
الظالمو َن المق ققدى
جاوَز
أَخيَ ،
أَنَق ْتقرُك ُهم يقغْ ِ
صبو َن العُروبَق ق قةَ
ُ َْ
السي ق ِ
ص ِ
قوف
ليل ُّ
ْ
وليسوا بِغَْي ِر َ
فَج ِّبر ْد حسامك من ِغم ق ق ِدهِ
ْ
َ ُ َ
ِ
بي األَبِ ق ق ُّقي
الع َر ُّ
أخي ،أيُّها َ

هاد ،وح َّي ِ
ِ
الف ققدا
فَ َح َّي الج ُ َ َ
والس ْؤ ُددا؟
َم ْج َد األُبُق َّقوةِ ُّ
ِ
صققدى
ص ْوتاً لَنا أو َ
يُجيبون َ
فليس لوُ ،بَق ْع ُد ،أ ْن يُقغْ َم ققدا
أرى اليَق ْوَم َم ْو ِع َدنا ال الغَققدا

32

علً محمود طه المهنس(  )1949-1902شاعر مصري ،من أعالم الشعر العربً ،درس الهندسة ،وتفرغ للمطالعة والشعر واالبداع.من أهم أعماله مٌالد الشاعر -الوحً الخالد ،وله من الرثائٌات :سٌد دروٌش -حافظ ابراهٌم -أحمد شوقً  ،صدرت عنه عدة دراسات :منها
كتاب"أنور المعداوي" علً محمود طه الشاعر واالنسان" وطبع دٌوانه كامال فً بٌروت.
33
-عبد اللطٌؾ الوراري  ،القدس العربً ،نونب.2005 ،
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فالشاعر ؿبمود طو يعرب يف ىذه القصيدة عن وطن العروبة ،واستنهاض األمة وحثها على اعبهاد
من أجل نصرة البلد األم(فلسطُت) ،وىذه األبيات ربمل عدة قيم صبالية منها حب الوطن،
التضحية ،االيبان واالرباد ،وعليو نستطيع القول أن صباعة الديوان وصباعة ابولوا اىتموا باؼبذىب
التجديدي ومضمونو االنساين الدال على بناء حركة أدبية متطورة ورؤى ذبديدية لشكل القصيدة
ومضامينها.

المحاضرة الخامسة :التجديد الشعري في المشرق2
14

(محمد مهدي الجواىري وعبد الرحمان الشرقاوي أنموذجا)
-1محمد مهدي الجواىري:
ؿبمد مهدي اعبواىري ىو ؿبمد بن عبد اغبسُت مهدي اعبواىري شاعر عراقي يعترب من
بُت أىم شعراء العرب يف العصر اغبديث ،نظم الشعر يف سن مبكرة ،من مواليد

1899

بالعراق ،لقب بشاعر العرب األكرب ،ولقب أيضا بشاعر اعبمهورية ،تويف سنة  1997بسوريا
عن عمر يناىز 98عام ،من أىم مؤلفاتو :حلبة األدب ،بُت العاطفة والشعور ،ديوان
اعبواىري،بريد الغربة ،ذكرياٌب(ثالثة أجزاء).
لقد استحق اعبواىري جبدارة ذلك اللقب الذي نسب لو يف وقت مبكر يف حياتو الشعرية رغم
أن الساحة العربية كانت مليئة بالشعراء الكبار يف عصره ،وىذا ما أكده كثَت من النقاد أمثال

الشاعر العراقي " فال الحجية الكييني " يف كتابو" اؼبوجز يف الشعر العريب"" شعراء

معاصرون"( إن اعبواىري ؽبو متنيب العصر اغبديث )...وقيل( مل يأت بعد اؼبتنيب شاعر
كاعبواىري) ؽبذا طبع شعر اعبواىري بالقيم الشعرية االنسانية اليت ال تزول ،أما التجديد
يف شعره فجاء مكلال بكل قيود الفن الرفيع من وزن وقافية ولغة وأسلوب وموسيقى وصبال وأداء.
وىو القائل يف قصيدة العدل:
لعمرك َّ
دل لفق ٌ
الع َ
ظ أدا ُؤهُ
إن َ
ُ
أراده
عقل نشيق ق ٌ
ي َ
تخيَّقلَو ٌ
مناقضا
المغلوب أم ًقرا
َّ
ً
يفس ُرهُ
ُ

متعس ُر
بسي ٌ
كنهو َّ
ي ولكققن ُ
دليي ٍ
لقوم في الحيققاة تعثَروا
ِ
ويفس ققر
غالب َّ
لما يرتأيو ٌ

34

قبرك":
ويقول يف غرض الرثاء قصيدة بعنوان" ناجي ُ َ
ذم ِة ِ
اهلل ما أل َق ققى وما أج ُد
في َّ
34

َأى ِذهِ ص ْخققرةٌ ْأم ِ
ىذه كبِ ُد
َ

-محمد مهدي الجواهري ،الدٌوان ،مكتبة لسان العرب ،بؽداد ،1973 ،ص .21
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الح ْز ُن َم ْن أحبابوُ بَقعُقدوا
قد يقتُ ُل ُ

بمن أحبابُوُ فُِقدوا
عنو فكيقف ْ

تَّجري على ِر ْسلِها ال ُذنيا ويتبَقعُها

35

ِ
ومعت َقد
رأي
بتعليل َمجراىا ُ
ٌ

ىذه القصيدة نظمها اعبواىري وىو يف طريقو إىل اؼبؤسبر الطيب العريب ،مندوبا عن العراق
وقد وصلو خرب وفاة عقيلتو اؼبفاجئ" أم الفرات" ،عن عارض مؤمل دام يومُت فقط ،فتخلى عن
اؼبؤسبر ورجع إىل بغداد وكان ذلك يوم 193936
ويقال أنو كان جريئا يف تصوير عالقتو باؼبرأة ،ومل يتورع عن وصف جسدىا يف أكثر من
موضع من قصائده اؼبذكورة أكثر من نزار القباين الذي أثار ضجة كربى عند القراء وعند
الدارسُت جبرأتو وصراحتو يف ديوانو األول" قالت يل السمراء" سنة .1944
ويف اػبمسينيات من القرن اؼباضي بلغت القصيدة اعبواىرية قمة فنها الشعري والقت من
الذيوع والتأثَت يف العراق وخارجو ،من خالل ما ُوجد يف شعر اعبواىري من استمرار لًتاث
الشعر العريب والتجديد فيو ،وابتكار عبهة مواكبتو اغبركة الوطنية العربية والتعبَت عنها فمعظم
قصائده جاءت معربة وصيغت يف مواقف صنعت القصيدة ،وحركت مشاعر القارئ وىذا ما
اتفق عليو كثَت من النقاد.
-2عبد الرحمان الشرقاوي:

عبد الرضبان الشرقاوي من مواليد  1920يف اؼبنوفية ،درس اغبقوق ،عمل ؿباميا لكنو
قرر أن يكون كاتبا ،وفعال أصبح شاعرا وأديبا ،وصحفيا ،ومؤلفا مسرحيا ومفكرا اسالميا ،أحد
أكرب رواد حركة التجديد الشعري العربية يف هناية األربعينيات ،وىو أحد كبار رواد االذباه الواقعي
االجتماعي النقدي يف االبداع األديب العريب اغبديث ،وأول من كتب اؼبسرحية الشعرية العربية
مستخدما الشعر اغبديث ( شعر التفعيلة) الذي كان أحد رواده.37
من أعمالو روايتو األوىل" األرض " عام  ،1954وتعد ىذه الرواية أول ذبسيد واقعي

يف االبداع األديب العريب اغبديث ،وأيضا اؼبسرحية الشعرية بعنوان" مأساة جميلة" سنة ،1962

35

 -محمد مهدي الجواهري ،الدٌوان ،ص .49

36

 سعدي ٌوسؾ ،محمد مهدي الجواهري ،دار المدى ،ط  ،2001 ،1ص  35نقال عن الدٌوان.37
ٌ -نظرعبد الرحمان الشرقاوي ،األرض ،مكتبة األسرة ،مصر  ،1998ص .129
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وكتب يف الًتاجم االسالمية كتابو " محمد رسول الحرية " يف نفس السنة  ،إىل أن وافتو اؼبنية
سنة .1987
يعترب الشاعر الشرقاوي من رواد اؼبدرسة الواقعية ( مدرسة الشعر اعبديد) ومن روادىا:
صالح عبد الصبور ،أضبد عبد اؼبعطي حجازي.)...
ومن ميمحها:
-االنسان جوىر التجربة.

اعبنوح إىل األسطورة ،الرمز ،الًتاث الشعيب.الوحدة العضوية اؼبكتملة.38وىذا مقطع من اؼبسرحية الشعرية" مأساة جميلة":
ِ
طوالت بونابرت...
درس التاريخ يَق ْهذي َعن بُ
" َوُم ُ
ِ
ِ
الممل...
بالدرس
ووراءنا ْيه َزأْ َن
َوالطَّ ُ
البات َ
أمامنا َ
تقول...
ته ّزني ،كأنّما ي ُدىا ُ
وامت َد َ
كيف امنيةُ لَ ُ
ىزيل...
وبِ َعينها ٌ
ومم ٌ
بدم ..أ ِ
عرت فو َق ميبسي ٍ
َج ْل دمها ِ
النبيل...
َو َش ُ
ِ
الكتب...
يسيل على
ُ
دمها..أجل َد ُمها ُ
فلم تجب ماتَ على َدرجي !!
وسألتُها ...ماذا َدىاك؟ ْ

38

سوسن باقري ،عبد الرحمان الشرقاوي ،منبر حر للثقافة والفكر واألدب ،دٌوان العرب ،رسالة ماجستٌر ،اشراؾ سٌد ابراهٌم ارمن،جامعة آزاد.
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39

َجل !"
أ ْ

ظاىرة السرد تتضح أحيانا يف كل أجزاء اغبوار دبسرحيات الشرقاوي فمثال :يف ىذه
اؼبسرحية يبدو السرد واضحا يف مونولوج طويل متخذا اللغة العادية البسيطة ،ويقال أن سرد
الشرقاوي سرد نثري يفتقد إىل مقومات اغبوار اؼبسرحي اعبيد.40

المحاضرة السادسة :التجديد الشعري في المغرب العربي
39

عبد الرحمان الشرقاوي ،مأساة الجمٌلة ،دار المعارؾ ،مصر  ،1962ص( .)117-11440
 -ثرٌا العسٌلً ،أدب عبد الرحمان الشرقاوي ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب مصر .1995
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استطاعت القصيدة الرومانسية أن تتعدى بتأثَتاهتا الفنية حدودىا اليت ظهرت فيها ،وكان
الشعر األول ظهورا يف اؼبغرب العريب بوصفو مظهرا من مظاىر التجديد وخرجت القصيدة بدورىا
من الشكل التقليدي اؼبتوارث ،بعودهتا إىل الذات واتباعها يف ذلك العواطف اليت كانت نابضة
باغبياة والرؤى.
ومن الشعراء الذين مثّلوا ىذا التجديد نذكر الشاعر أبو القاسم الشابي  *41الشاعر الفذ

واألديب البارع واؼببدع الفنان الذي دانبو اؼبوت يف سن مبكرة ،فقد كان النابغة يف تاريخ
األدب العريب اغبديث وكان عضوا يف صباعة أبولو ،ويف الوقت نفسو مل ينسى الوطن األم (

تونس) ورغبتو يف ربريرىا ،وىو القائل يف قصيدة( يا ابن أمي):42
خلق طليقا كطيف النسيق ققم

وحرا كنور الض ققحى في سماه

تغرد كالطير أني اندفعق ق ق

وتشدو بما شاء وحق ققي االلو

وتمرح بين ورود الص ق ققباح

وتنعم بالنور أنّى تق ق ققراه

وتمشي كما شت بين الم ققروج

وتقطف ورد ال ق قربا في رباه

كذا صاغك اهلل يا ابن الوجققود

وألقك في الكون ىذي الحققياة

فمالك ترضى بذل القيق ققود

وتحني لمن كبلوك الجق ققباه؟

ىذا اؼبضمون الشعري بأبعاده الثورية قائم على الدعوة إىل االنعتاق بأسلوب استفهامي تقريعي
تكرر يف مواضع متعددة وفيو أيضا حث على االنطالق كبو عوامل اغبرية وما فيها من مظاىر
43

االحساس بالطبيعة ؾبسدة يف قاموسها اؼبتنوع من ( النسيم ،الضحى ،الصباح الطَت)...

لقد واكب الشعر يف اؼبغرب العريب واقعا استعماريا متأزما استدعى ردة فعل من قبل
الشعراء الذين اىتموا بالثورة ،فكان ذلك سببا يف ظهور الشعر الوطٍت السياسي ومن أمثلة ذلك

قصيدة" ارادة الحياة" ألبي القاسم الشابي:44
41

*ابو القاسم الشابً لملقب بشاعر الخضراء ،ولد سنة  1909بتونس  ،شاعر وكاتب ،شؽل عدة مناصب ،نشأ فً كنؾ عائلة صالحةعرؾ بالشاعر الرومانسً ،لكن الموت أخذه مبكرا وكان ذلك سنة .1934
42
أبو القاسم الشابً ،الدٌوان ،دار الكتب العلمٌة ،ط  4بٌروت لبنان  ،2005ص .15943
ٌ -نظر ناصر بركة ،محاضرات النص األدبً الحدٌث ،جامعة مسٌلة الجزائر ،ص .25
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إذا الشعب يوما أراد الح ققياة
وال بد لليل أن ينج ق ققلي

في بد أن يستجيب القققدر
وال بد للقيد أن ينكس ققر

ومن لم يعانقو ش ققوق الحياة

جوىا واندثق ققر
تبخر في ّ

يف ىذه اؼبقاطع وبرص الشايب على التحرر من اؼبستعمر بالنضال واعبهاد والكفاح والتطلع إىل
غد أفضل يعيش فيو الشعب مستقال بكل ما ربملو الكلمة من معاين ،ويرى الناقد"

ايليا

الحاوي" حول قصيدة "ارادة اغبياة " للشايب" أن مضموهنا ينطوي على موضوع واحد متطور
منذ البداية حىت النهاية ،عرب ىالة من اؼبشاعر العميقة البصَتة ،وخالصتو أن أبناء اغبرية ال يعد
موهتا ،بل إهنا تقبل عليهم وتعتقهم ،وتعيد إليهم كرامتهم كما يعيد الربيع اغبياة للبذور ومهما
تب ّدلت ظلمة اؽبوان والعبودية ،فإن حنُت الشعب إىل اغبرية وصموده ؽبا ىبرجانو إىل رحاهبا

ونعيمها".45

ويقول أيضا يف قصيدتو" في سكون الليل":46
أيّها الليل الكتق ق ققيب
من وراء ال ق ق ققهول
في خيياك ت ق ق قراءت

الغريب
أيها الليق ق ققل
ْ
من نقاب الظلم ق ققات
لي أح ق ق ققزان الحياة

تبدو مالمح التجديد يف ىذه القصيدة من خالل االعتماد على مظاىر الطبيعة( الليل) ىذا
بالنسبة للمضمون الذي يوحي بالسكون ،كما نالحظ التنويع يف الشكل فمثال استخدامو ألكثر
من روي ،وىذا ما أحدث ايقاعا نغميا رائعا ،والشاعر كما ىو معروف مولع بتنوع القافية
وحروفها ،وخاصة حرف الروي الذي تبٌت عليو القصيدة العمودية ،ولقد اىتم الشاعر باؼبوسيقى
44

 المصدر السابق ،ص .7045
اٌلٌا الحاوي ،فً النقد واألدب ،ج  4دار الكتاب اللبنانً ،ط  4بٌروت  ،1979ص .22246
-المصدر السابق ،ص .25
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الداخلية( اغبروف و احملسنات) واؼبوسيقى اػبارجية ( الروي) يف آن واحد ،ومن مظاىر التجديد
أيضا عند الشاعر ازباذ مظاىر الطبيعة وسيلة ىامة من وسائل التعبَت الفٍت اعبميل ،شأنو يف
ذلك شأن شعراء اؼبهجر الذين تأثر هبم كثَتا.
وصفوة القول أن الشاعر الشايب استطاع بشعره أن ىبلد اظبو يف تاريخ األدب العريب ،رغم مرضو
اؼبزمن إال أنو شق طريقو كبو اجملد ،فكانت لو ذبربة شعرية رائعة استطاع هبا أن يًتك لنا مؤلفات
عديدة تدرس من بعده ،وخَت مثاؽبا القصائد اػبالدة.
ومن التجديد الشعري يف اؼبغرب العريب أيضا قبد بعض احملاوالت النقدية اليت مثّلتها
ؾبموعة من الصحف واجملالت وكان من أنبها :اؼبنتقد -الشهاب -البصائر( صبعية العلماء
اؼبسلميُت) وأبرز كتاهبا :ؿبمد البشَت االبراىيمي ،أضبد رضا حوحو  ،47ويف ظل ىذا اعبو القاًب
صدرت بعض احملاوالت اجملددة والرافضة للتقاليد اؼبوروثة منها ؿباولة "

رمضان حمود ""*48

وأضبد رضا حوحو" اللذان كانت ؽبما آراء ذبديدية ؼبفهوم النقد واألدب.
وكانت الدعوة اعبريئة والصروبة إىل االتصال بالغرب من طرف الناقد الثائر" رمضان ضبود"
الذي جهر بدعوتو أن ىذا االتصال سيكون السبيل الوحيد لتحرير األدب من قيود اؼباضي وقد
وصفو عبد اغبميد ابن باديس يف ؾبلة الشهاب بالشاعر النابغة واألديب الفىت واؼبصلح الوطٍت،
و أعلن الناقد رمضان ثورة على القدمي وتبٌت دعوة ذبديدية يف الشعر العريب تقوم على التحرر
من الوزن والقافية ،ومثار الدىشة واالعجاب أن يتصدى رمضان ضبود ألمَت الشعراء" أضبد
شوقي".
ومل يهتم "رمضان ضبود" يف نقده برسالة الشعر ومضامينو وحدىا ،وإمبا اىتم بشكل القصيدة
ومل يفرق بُت الشكل واؼبضمون ،كما دعى إىل االىتمام بقضية الصدق الفٍت ،ويبكن اعتباره
رائدا يف ميدان النقد األديب بالنسبة لألدب اعبزائري اغبديث ،ال سيما يف ؾبال نقد الشعر فقد
47

محمد مصاٌؾ ،النقد األدبً الحدٌث فً المؽرب العربً ،المؤسسة الوطنٌة للكتاب ،ط  2الجزائر  ،ص .0548
* رمضان حمود بن سلٌمان بن قاسم المزابً الجزائري ،ولد  1906وادي مٌزاب ؼرداٌة ،حفظ القرآن الكرٌم وتعلم بعضا من تفاسٌرهصحب إلى مدٌنة ؼلٌزان عندما بلػ سن السادسة من عمره تعلم اللؽة الفرنسٌة والعلوم بالمدرسة الرسمٌة ثم التحق بتونس ضمن البعثة
العلمٌة للمٌزابٌٌن وتلقى تعلٌمه فً المدرسة الخلدونٌة والجامع األعظم ،كان مساهما بمقاالته الثرٌة خصوصا فً مجال النقد األدبً ،كما
نشر مؤلفٌن" بذور الحٌاة" فٌه بعض مقاالته وخواطره فً األدب والسٌاسة و االجتماع والثقافة " ،والفتى" وهً ترجمة شخصٌة لألدٌب
بأسلوب قصصً ،كان أمله كبٌر فً النهوض بوطنه ،إال أن المرض أصابه فً سن مبكرة( مرض السل) وفارق الحٌاة سنة  1929بؽرداٌة
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عاجل قضايا جوىرية منها رسالة الشعر ودوره يف اغبياة ،وأوضح ما يف اؼبضامُت التقليدية من
قصور ،كما عاجل بعض القضايا اؼبعنوية منها العاطفة ودورىا يف الشعر وقضية الصدق الفٍت
واللغة الشعرية ،وكيف هبب أن تكون  ،49ومن أشهر قصائده قصيدة" أيها العرب والخطوب
جسام":
أيها العرب والخق ققطوب جسام

دون ىذا العناء مق ققوت زؤام

أيها العرب والحق ققوادث جاءت

ممطرات كأنهن غمق ق ققام

إن يكن للحياة فيكق ققم طموح

فمتى النطي والس ققكوت حرام

ناولوني يدا بها أتسق ق ققامى
إ ّن نفسي إلى المكارم تصق ققبو

إن قلبي بالعق ق ققي مستهام
ولها في سما البيق ق ققان ىيام

ويقول أيضا يف قصيدة" ال تلمني في حبها وىواىا":50
ال تلمني في حب ق ققها وىواىا
ىي عيني ومهق ققجتي وضمير
إن عمري ضق ققحية ألراىا
فهنائي م ق ققوكل برضاىا
إن قلبي في عشققها ال يبققالي

لس أختار ما حيي ق سواىا
إن روحق ققي ما إليو فداىا
كوك ققبا ساطعا ببرج عيىا
وشقائ ق ققي مسلم بشقاىا
طوي األرض أم يخر سمق ققاىا

إن أروع ما كتب رمضان ضبود من قصائد ومقاالت نقدية إمبا كتبها وىو يستلهم األم الثانية
اليت مثلت بالطبيعة ،وىذا ما وجدناه يف جل قصائده ،فاالسهام بالنسبة لو كان فعليا ظهر يف
49
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مسار تطور النص الشعري هبويتو اللغوية وانتمائو اؼبغاريب ،وتناولو للموضوعات اؼبرتبطة بتاريخ
العرب.

المحاضرة السابعة :التجديد الشعري المهجري

توطتة:

مل يقتصر التجديد الشعري على االنتماء القطري بشكلو اؼبعروف جغرافيا،بل امتد إىل خارج
اؼبنطقة العربية من خالل ما اضطلع بو شعراء اؼبهجر بعيدا عن األىل واػبالن والذين أسسوا
23

تكتالت أدبية تسهيال ألعماؽبم ،ويرجع قيام ىذه اؼبدرسة بتكتليها( الرابطة القلمية والعصبة
األندلسية) إىل ىجرة أفواج من أبناء البالد العربية وخباصة سوريا ولبنان إىل العامل اعبديد يف
أواخر القرن التاسع عشر ،وقد ّفرالبعض من ىذه األفواج ىروبا لظروفهم القاىرة والبعض اآلخر
من أجل االسًتزاق  51فقد وراء تلك اؽبجرة عوامل متعددة منها السياسية اؼبتعلقة بواقع الوطن
العريب أنذاك ومنها االجتماعية متصلة بالفقر والشقاء لذا جاء االقبال على اؽبجرة لالغتناء
وربسُت األوضاع اؼبعيشية ،وعامل آخر تارىبي قدمي مقًتن حبب السعي يف األرض طلبا
للعمل وفبارسة التجارة.52
مظاىر التجديد الشعري عند شعراء المهجر  :عايش الشعراء اؼبهجريون بعيدا عن أوطاهنم

واقعا ـبتلفا حاولوا التأقلم فيو ،بكل ما ربملو اؽبجرة من معاين ووجدوا فيها نوع من االسًتزاق،
فكانت البديل ؽبم ،لكتشاف ثقافة األوطان اعبديدة اؼبهاجر إليها ،ومن ذلك نظرهتم للفن
واغبياة والشعر ،ويبكن حصر تلك النظرات فيما يأٌب:
-الشعر عندىم اؽبام ضمنوه معاين الشوق واغبنُت وطلب اغبرية واؼبيل إىل اؼبوضوعات الذاتية،

ما جعل ألفاظهم الشعرية موحية ،ومن ذلك قول " فوزي المعلوف " *53يف قصيدتو" حنين

المهاجر":54

واطول أشْققواقي إلى الوادي
ُ

قباي ومه َد مييدي
ملهى ص ق َ
َ

َوادي الَهوى والحسققن والشعر
وعسى يكون بحض ق ِ
قنو ِ
قبري
َ

فالشاعر يعرب عن غربتو وشوقو مستحضرا صباه يف الطبيعة اػبالبة ،مصدر االؽبام والذوق
آمال يف أن تكون تلك الطبيعة مثواه األخَت ،كما نالحظ تنويع القافية وتغيَت االيقاع الذي عرب
بو الشاعر عن حالتو النفسية ،ما أعطى اؼبقطع رونق حسي صبيل.
شغف الشعراء بالقصيدة الرومانسية لذلك حاولوا التجديد يف شكل القصيدة التقليدية دبا
يالئم اؼبضمون الرومانسي للنص الشعري لذلك اىتموا بالرمز ؼبا لو من قيمة فنية وموضوعية

فهناك من الشعراء من استخدم الرمز اللغوي كاستعمال الليل تعبَتا عن العبودية أو الفجر
51

 عٌسى الناعور ،أدب المهجر ،مكتبة الدراسات األدبٌة ،ط  3دت ،ص .1752
 محمد أحمد ربٌع ،فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث ،دار الفكر ط  ،2عمان األردن ،2006 ،ص .5053
*  -فوزي المعلوؾ من موالٌد  1899بلبنان ٌعد من األدباء العرب البارزٌن ،ارتبط ارتباطا عمٌقا بتراثه الشرقً ،أتقن اللؽة العربٌة
والبرتؽالٌة واالسبانٌة ،وٌعرؾ عنه بأنه شاعر التشاؤم واأللم ،كان ٌنتمً إلى عائلة مولعة بالشعر ،أعطى الكثٌر له عدة مؤلفات من
أشهرها بساط الرٌح ،توفً سنة . 1930
54
-فوزي المعلوؾ ،الدٌوان ،مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة ،مصر القاهرة ،2012 ،ص .13
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للداللة على اغبرية ،أو موضوعيا مثلما ىو اغبال يف قصائد" ايليا أبي ماضي"* 55االرمزية ومنها

قصيدة" اغبجر الصغَت" اليت يقول فيها:56
أغبر أناَ و حقق ق ققير
حجر ُ

قاء
ال جماالً ،ال حكمةً ،ال مض ق ً

ففغادر ىذا الوجود وأمضققي
ُ

ٍ
البقاء
بسيم إنّي كرىق ق ق ُ
َ

وىوى من مكانو ،وىق َقو يش ُكو
َ

والسماء
والدجى
والشهب
األرض
َ
َ
َ
َ

فت َ الفجرُ جفنوُ فإذا الط ققو

شى المدينةَ البيض ق ققاء
فان يغ َ

فرمزية اغبجر ال ترتبط دبكوناتو اؼبادية بقدر ما ترتبط بوظيفتو مع غَته من األحجار األخرى اليت
إن حافظت على سباسكها فسيصمد السد يف وجو السيول اعبارفة والرياح العاتية ،وإذا حدث
العكس كان مآل السد االهنيار فيأٌب على األخضر واليابس لتضيع معو أحالم اؼبدينة البيضاء.57
صار مضمون القصيدة عند الشعراء اؼبهجريُت مستوحى من الطبيعة ،مشبعا بالنزعة الوجدانية
وااللتفات إىل العواطف االنسانية مع ؿباولة ذبديد يف عناصر الشكل ،بكسر رتابة القافية
اؼبوحدة واؼبوسيقى الصاخبة واختيار األلفاظ اؽبامسة من لغة اغبياة اليومية.58
فها ىو ايليا أبو ماضي يف قصيدة" الفقير" يصف لنا أحاسيسو ،ؾبسدا عاطفتو االنسانية اليت
تتالشى فيها اغبدود بُت أفراد اجملتمع البشري ،يقول فيها:59

بين َِْ
نفس َ
أقام الح ق ق ققز ُن ُْ َ
الليل ليق ِ
ىوى
يرعى َ
قس بو َ
نجوم ِ َ
َ
ِ
وإنما
في قلبو ُ
نار (الخل ق ققيل) َ

نار غيَر ذات ض ققياء
والحز ُن ُ
بهن الرائق ققي
ويخالوُ كلفاً َ
ِ
أدمع( الخن ققساء)
في وجنتيو َ

55

 *اٌلٌا أبو ماضً شاعر صحفً ناشر ولد فً لبنان سنة  ،1890من أهم شعراء المهجر فً أوائل القرن العشرٌن ،تربى فً عائلةبسٌطة ،كبر انسانٌا كما ٌقاللذلك نجد ؼلبة االتجاه االنسانً على سائر أشعاره ،والسٌما الشعر الذي نظمه فً ظل الرابطة القلمٌة ،له من
الدواوٌن الكثٌرة منها :تذكار الماضً ،الجداول ،الخمائل أ الدٌوان توفً سنة  1957بنٌوٌورك.
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 اٌلٌا أبو ماضً ،الدٌوان ،دار العودة دط بٌروت لبنان ،دت ص .12157
 ٌنظر ناصر بركة ،مرجع سابق ،ص .3458
محمد مصطفى هدارة ،دراسات فً األدب العربً الحدٌث ،دار العلوم العربٌة ،ط  1بٌروت  1990ص.3059
-المصدر السابق ،ص .105
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وؽبذا يشبو بعض الدارسُت ىجرة الشعر العريب إىل األمريكيتُت الشمالية واعبنوبية هبجرة الشعر
إىل بالد األندلس يف أوائل القرن الثاين فكالنبا عاش يف بيئة جديدة.60
إذن سبيز األدب العريب اؼبهجري( شعره ونثره) بنغمة مهجرية استخدموىا الشعراء
يف التعريف بذواهتم يف عالقتهم بأرض الغربة ،فسعو للتعبَت عن حنينهم وشوقهم لبلد األم لذا
تلونت أشعارىم بألوان ذبديدية.
أما القصيدة اؼبهجرية من حيث الشكل فانبنت على ؿباوالت للتجديد يف القوايف وأحرف
الروي ،إذ تغَتت كثَت من ايقاعات األبيات كما نالحظ خروجا عن نظام القصيدة العربية
القائمة على نظام الشطرين باعتمادىم نظام األسطر الشعرية ،وىذا راجع إىل تأثرىم بالكتابات
الشعرية اؼبهجرية.

المحاضرة الثامنة والتاسعة :المقالة
اؼبقالة يف تعريف من تعاريفها اؼبتصل دبضموهنا فكرة واعية قبل كل شيء وموضوع معُت
وبتوي قضية يراد حبثها ،قضية ُذبمع عناصرىا وترتّب ،حبيث تؤدي إىل نتيجة معينة وغاية
مرسومة من أول األمر.61
ارتبط ظهور اؼبقالة دبعناىا اغبديث بظهور الصحافة ألهنا سبثل موضوعها األساسي وىي قطعة
نثرية متوسطة الطول تكتب بأسلوب يتميز بالسهولة واالستطراد وتعاجل موضوعا من
60

محمد عبد المنعم خفاجً ،حركات التجدٌد فً الشعر الحدٌث ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ط  2001 1ص .17461
 -سٌد قطب ،النقد األدبً أصوله مناهجه ،دار الشرق ط  8القاهرة  ،2003ص .106

26

اؼبوضوعات ،ويرى بعض الدارسُت أن العرب مل يعرفوا فن اؼبقال قبل العصر اغبديث
نثرىم ،وأن ما عرفو العرب يف تراثهم األديب القدمي ىو الرسالة.62

يف

تطورىا في العصر الحديث :مرت اؼبقالة بأطوار متعاقبة يبكن تلخيصها فيما يأٌب:
الطور األول  :يبثلو كتّاب الصحف الرظبية ويبتد حىت الثورة العرابية ،ومن أشهر كتابو :رفاعة

الطهطاوي يف ( الوقائع اؼبصرية) وؿبمد أنسي يف ( روضة األخبار) وعبد اهلل أبو السعود
يف ( وادي النيل) ،وقد ظهرت اؼبقالة على أيديهم بصورة يغلب عليها عنصر الصنعة اللفظية
والزخارف اؼبتكلفة ،وكانت مواضيعها سياسية بالدرجة األوىل إضافة إىل اؼبوضوعات االجتماعية
63
والتعليمية.
الطور الثاني :ظهر يف ىذا الطور اؼبقال االصالحي بتأثَت من دعوة صبال الدين األفغاين وبروحو
الثورية ونشاطو االصالحي ،و قبد ؿبمد عبده ،ومن الكتاب أيضا أديب اسحاق عبد الرضبان
الكواكيب ،عبد اهلل الندمي ،وقد ربررت ىذه اؼبدرسة من قيود السجع إىل حد بعيد ،ومن أىم
الصحف اليت كتبوا فيها (األىرام) اؼبصرية.64

الطور الثالث :سبيز بظهور الصحف اغبديثة اليت سبثل طالئع التجديد يف اؼبدرسة الصحفية إبان

االحتالل االقبليزي حيث أخذت زباطب الناس يف شؤوهنم الوطنية ومن روادىا :مصطفى
كامل ،الشاعر خليل مطران.

الطور الرابع  :ويبدأ بقيام اغبرب العاؼبية األوىل وما تالىا من أحداث عرفها العامل العريب وقد

(
صدرت صحف عديدة تركت أثرىا يف اغبياة األدبية بعامة ويف اؼبقالة خباصة ،فظهرت
جريدة السفور  )1915واالستقالل  ،1921والسياسة  1922اليت أسسها ؿبمد حسُت
ىيكل ،واألسبوع البراىيم اؼبازين  ،1925وسبيزت أسلوبيا بًتكيزىا ودقتها ،ولذا يذىب
يف األدب العريب اغبديث بالصحافة ،فنشأت يف
الدارسون إىل القول بارتباط تاريخ اؼبقالة
أحضاهنا واستمدت منها اغبياة منذ ظهورىا وخدمت أغراضها اؼبختلفة.65

أنواع المقالة وأساليبها :تعددت اجملاالت الثقافية واألدبية نتيجة التقدم الثقايف والوعي الصحفي
والتطور األديب الذي كان من مظاىره تعدد ألوان اؼبقاالت فكان منها اؼبقالة األدبية اليت تدرس
62

 ٌنظر حامد حفنً داود ،تارٌخ األدب الحدٌث ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر ،ص .15863
 ٌنظر ناصر بركة ،مرجع سابق ،ص .3764
 ٌنظرحامد حفنً ،مرجع سابق ،ص .15965
 -مجموعة من المؤلفٌن ،مالمح النثر الحدٌث وفنونه ،ص .42

27

شخصية أو ظاىرة أو اذباىا يف األدب ،وكان منها اؼبقالة النقدية اليت ربدد قيمة من قيم النقد
أو مبادئو ،كما كان منها اؼبقالة الفلسفية ،واؼبقالة التارىبية 66واؼبقالة االجتماعية.
وقد بلغ من ازدىار اؼبقالة يف تلك الفًتة أن كثَتا من الكتب يف حقل األدب والثقافة إمبا نشرت
أوال يف الصحف على ىيئة مقاالت ٍب صبعت بعد ذلك يف شكل كتب مثل ( حديث األربعاء)
طو حسُت ساعات بُت الكتب" العقاد" ،و" يف أوقات الفراغ" حملمد حسُت ىيكل.67
وكان للمعارك األدبية أثرىا يف ىذا اللون من اؼبقال كما حدث بُت مصطفى صادق الرافعي
يف
وسالمى موسى ،وكان جمللة الثقافة ألضبد أمُت وؾبلة الرسالة ألضبد حسن الزيات دور
انتشار اؼبقالة األدبية وظهور أقالم جديدة من الكتاب.68
ومن أنواع اؼبقال اليت ظهرت يف فًتة اغبروب اؼبقال االصالحي للكواكيب( )1903-1855
الذي ورد يف االستبداد وآثاره ،والذي يقول فيو ":ما أشبو اؼبستبد يف نسبتو إىل رعيتو بالوصي
اػبائن القوي يتصرف يف أموال األيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين ،فكما أنو
ليس من صاحل الوصي أن يبلغ األيتام رشدىم كذلك ليس من غرض اؼبستبد أن تتنور الرعية
بالعلم ،وال ىبفى على اؼبستبد مهما كان غبيا ،أن ال استعباد وال اعتساف إال ما دامت الرعية
ضبقاء زببط يف ظالم جهل وتيو عماء فلو كان اؼبستبد طَتا لكان خفاشا يصطاد ىوام العوام يف
ظالم اعبهل ،ولو كان وحشا لكان ابن آوى يتلقف دواجن اغبواضر يف غشاء الليل".69
يظهر من خالل اؼبقطع النصي ظبات فنية خاصة بكتابة اؼبقال ومنها على اػبصوص ارتباطها
البنائي بصياغتها االنشائية وطوؽبا اؼبعتدل نوع كتابتها النثرية واؼبامها بالظاىرة اؼبطروقة ،على أن
موضوعها ىو ما يتحدد بو نوعا ،حامال يف طياتو تصورات الكاتب الفكرية والنواحي اليت سبسو
عن قرب.70

66

ٌنظر ناصر بركة ،مرجع سابق.38 ،67
 مجموعة من المؤلفٌن ،مالمح النثر الحدٌث وفنونه ،ص .5368
حامد حفنً ،مرجع سابق ،ص .15969
عبد الرحمان الكواكبً ،طبائع االستبداد ،دار النفائس ،ط  3بٌروت لبنان  ،2006ص .6570
ٌ -نظر محمد ٌوسؾ نجم ،فن المقالة ،دار الثقافة ط  4بٌروت لبنان  ،1966ص .94
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مر اؼبقال بظروف خاصة واكبت ما عرفو الوطن العريب من تطورات جذرية يف
بناء على ما سبقّ ،
هناية القرن العشرين فكان استثمار اؼبقال بانواعو يف التعبَت عن شىت القضايا ؿباولُت التغيَت

وواالصالح فكانت اؼبواضيع متعددة من مقاالت اصالحية وأدبية ونقدية ،وكل نوع كتب
بأسلوبو اػباص معربا عن القضية اؼبتعلقة بو.

المحاضرة العاشرة :القصة
توطتة:
شبة ما يؤشر إىل وجود أثر لفن القص يف األدب العريب ،وىذا األثر قسمان أوالنبا مًتجم
دخيل مثل حكايات ألف ليلة وليلة وعجائبية سحرىا الشرقي وياؽبا الفسيح وقصص

(

كليلة ودمنة ) على لسان اغبيوان ،واؼبنقول نصا عن اللغة الفهلوية دومبا إغفال ألصوؽبا اؽبندية،
واليت كان ؽبا تأثَتىا يف األدب العريب.
وثانيهما قصص عريب أصيل كاؼبقامات مثال ومعناىا" اجمللس"ٍ ،ب اطلقت على ما وبكى
ي جلسة من اعبلسات على شكل قصة ،يرويها راو عن شخصية تؤدي دور البطولة ،قد يكون

29

فيها ناقدا اجتماعيا أو سياسيا أو فقيها أو بليغا ،متخذا من التسول وسيلة لتحقيق مآربو ،ومن

أمثلتها مقامات" الحريري وبديع الزمان الهمذاني".71
و إىل جانب ىذا النوع قبد كذلك( رسالة الغفران)

ألبي العيء المعري اليت انبنت على

ؿباورات مع أىل اعبنة من جهة وأىل النار من جهة أخرى حاملة مسائل ـبتلفة كالعقاب
والثواب والغفران إضافة إىل اؼبسائل األدبية واللغوية.
أما قصة( حي بن يقظان) البن طفيل ،فتأسست على التفسَت واالقناع برؤى فلسفية وطابع
وجودي بقالب قصصي ،بأسلوب منطقي ذبريدي ،لبيان أنبية العقل ودوره يف الوصول إىل
حقيقة الوجود واؼبوجودات ،انطالقا من عنصر الطبيعة دبا ىو كتاب مفتوح الكتشاف
اغبقيقة.72
و يف عصر النهضة ،وبتأثَت من عوامل متعددة تارىبية وجغرافية ،خطا القصص خطوات
واضحة ،واذبو اذباىات ـبتلفة متدرجا بُت طرفُت متقابلُت إحدانبا ؿبافظ واآلخر ذبديدي.

االتجاىات العامة للقصة العربية:
تأثر األدب العريب يف البداية باألجناس القصصية اؼباثورة يف األدب العريب القدمي وخباصة

جنس اؼبقامة مثل( حديث عيسى بن ىشام) لمحمد المويلحي ،واليت يبكن عدىا قصة هتدف
بطابعها االجتماعي إىل كشف طائفة من عيوب اجملتمع وسلوكات أفراده بطريقة هتذيبية.73

ويتضح من أول وىلة ،عند البحث عن عالقة ماكتبو اؼبويلحي باؼبقامة ،أن اسم القصة الذي
جعلو اؼبؤلف عنوانا ؽبذا العمل وىو عيسى بن ىشام ىو نفس االسم الذي ازبذه بديع الزمان
اؽبمذاين لرواية مقاماتو وكذا اشًتاك العملُت يف استخدام السجع يف لغة السرد وآلية الوصف من
71
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جهة وعدم استمرار الشخصيات واختفاء كثَت منها بانتهاء الفصل الذي يتحدث عنها من جهة
أخرى مع جنوح إىل األسلوب اؼبرسل اؼببتعد عن الزخارف اللفظية يف بعض من أجزاء
الكتاب.74
وبالرغم من اشًتاكهما يف العناصر مثل احملاكاة والتقليد ،إال أن ىناك مواطن اختالف بُت
أو
العملُت ،وذلك بتطور اؼبفهوم زمنيا ،ومن تلك اؼبواطن أن اؼبقامة تتناول موقفا بسيطا
حدث ،يًتأسو البطل الذي يدور حولو اغبوار ،أما عمل اؼبويلحي فقصة طويلة متطورة ربركها
شخصيات متنوعة غرضها التشويق والعقدة ،لكنها ربمل بعض العيوب الفنية مثل عدم الًتابط
بُت بعض الفصول.
ويف الطور الثاني تطور الفن القصصي مع هناية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين باذباه
القصة كبو اآلداب األخرى ،باالعتماد على تعريب موضوعات القصص الغربية دبا يتماشى
وأذواق القراء ،ومن أمثلتو ما قام بو مصطفى لطفي اؼبنفلوطي يف أعمالو القصصية حينما عمد
إىل تعريب قصص بذاهتا شيء من احملاكاة ؼبضامينها بأسلوب بياين خاص أساسو تعميق
االحساس بالقيم األخالقية بطريقة فنية نأت بنصوصو عن ظبات الكتابة اؼبتأنقة باستعمال
السجع واظهار الرباعة اللفظية واعبرس اؼبوسيقي واالفراط يف الًتادف واالسهاب يف عرض
األفكار وجالئها ،75وطبعا قدم اؼبنفلوطي مباذج قصصية مشوقة ،كاليت عرضها يف كتابيو

(

النظرات و العربات).
مست
تستمد الكتابة القصصية حضورىا الفٍت من طبيعة مساراهتا التطورية بأبعادىا اليت ّ

أشكاؽبا ومضامينها على مدار عقود من الزمن ،قاطعة أطوارا تغَتت معها أساليبها من التقليد

اللفظي اؼبسجوع إىل التجديد الوظيفي اؼبطبوع ،مسايرة ؼبا عرفو ىذا الفن يف اآلداب الغربية من
انتشار وتطور ،فكانت البدايات دبحاوالت إلحياء اؼبقامة العربية بطريقة سردىا وصيغ عرضها

74

مجموعة من المؤلفٌن ،مالمح النثر الحدٌث وفنونه ،ص .3575
 -المرجع السابق ،ص .59

31

ونوعية أبطاؽبا ،وولت ؿباوالت أخرى وجهها صوب القصص الغريب نقال وترصبة وكان ؽبذه
اؼبعطيات أثرىا يف سلوك النص القصصي مسلكا خاصا دبقوماتو الفنية وتقنياتو السردية.76

المحاضرة الحادية عشر :الرواية
الرواية التاريخية :اقًتن ظهور الرواية التارىبية دبا كتبو" جورجي زيدان" الذي اذبو

يف

كتاباتو صوب التاريخ العريب واغبضارة االسالمية متخذا منو مادة ؼبضامُت أعمالو الروائية والعمل
على اعادة صياغتو بطريقة فنية تُسهل قراءتو من لدن القراء واؼبثقفُت ،مقدما عددا من الروايات
التارىبية اليت تضم يف ثنايا البناء القصصي جانبا من التاريخ االسالمي مثل( فتاة غسان) لعرض
األحداث التارىبية اليت صاحبت الغزوات االسالمية األوىل و( أرمانوسة اؼبصرية) بيانا ؼبا صاحب
فتح العرب ؼبصر من أحداث و ( عذراء قريش) و( غادة كربالء) تأرىبا للصراع السياسي يف

76

 -ناصر بركة ،ص .48
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العصر األموي ،ولو أيضا أعمال أخرى أرخت بطريقة فنية ألحداث كثَتة متصلة باألحداث اليت
و( شجرة الدر) و(فتح األندلس).77
واكبت التاريخ االسالمي من مثل( فتاة القَتوان)
ويبدو جرجي زيدان يف كتاباتو وكيفية تعاملها مع التاريخ دبا ىو مادة أساسية لرواياتو التارىبية
متأثرا ببعض الكتاب الغربيُت اؼبعروفُت هبذا النوع من الكتابة مثل اسكندر دوماس األب الذي
كتب سلسلة من الروايات عن التاريخ الفرنسي ،و( والًت سكوت) الكاتب االقبليزي الذي يعد
رائدا من رواد ىذا النوع من الروايات.78
لقد جعل زيدان الفن القصصي يف خدمة التاريخ مستعرضا اؼبواقف والصراعات على
السلطان ،وؽبذا قامت رواياتو على عنصرين أساسيُت ،األول عنصر تارىبي يعتمد على
األشخاص واغبوادث والثاين عنصر خيايل ينتهي بانتهاء األحداث التارىبية يف منت الرواية.
لقد اعتمد زيدان يف عرض أحداث رواياتو أسلوبا يسرح يف خيالو ما شاء ،مع أن اػبيال
اؼبسموح بو ىهنا ،يف اعتقاد البعض ،ينبغي أال يتصل بالشخصيات الرئيسية أو باألحداث
الكربى ،وكل ما هبريو اؼبؤلف من أقوال على لسان أحد أبطال عملو بال سند تارىبي وبسب
عليو يف هناية اؼبطاف.79
ظهور الرواية الفنية  :تطمح أسئلة الرواية يف انفتاح فضائها النصي إىل اهباد نوع من التواصل

بُت اؼبظاىر األساسية لالبداع وبُت الفكر االنساين دبا وبملو من ذبليات تعددية تستهدف
االنسان يف اؼبقام األول ،كما تطمح أيضا إىل اهباد نوع من التالحم بُت الواقع واػبيال الذي
يكون لو فعل السحر أحيانا داخل الذات الكاتبة واؼبتلقية على السواء ،حبيث يُنتج يف آخر
األمر مردودا ابداعيا خاصا يستثمر اإلرث اغبكائي على كافة مستوياتو الفنية واالجتماعية
والنفسية يف االجابة عن األسئلة اليت تطرحها الرواية.80

اىتم كثَت من األدباء بفن الرواية نذكر على سبيل اؼبثال :محمد حسين ىيكل يف روايتو

زينب ،و" طو حسين" يف" األيام" ،وبدأ حسُت ىيكل كتابة روايتو حينما كان طالبا

77
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يف

باريس يدرس االقتصاد السياسي سنة  ،1910وأكملها سنة  1911ونشرىا سنة ،1914
وتعد أول رواية فنية وذلك لواقعيتها وسَتىا على القواعد الفنية للرواية إىل حد كبَت.81
ومضموهنا يصور الريف اؼبصري يف عاداتو وتقاليده وطبيعتو ،فهي مرآة عاكسة لقسوة التقاليد
وتفريقها بُت حامد وزينب وأخَتا بُت زينب وابراىيم واليت تتلخص في عدم االعًتاف حبق اؼبرء

يف اختيار قرينو وتدور األحداث تفصيال ؽبذا اؼبعطى يف الصعيد دبا وبملو من صبال طبيعي أخاذ
على ما يف الرواية من مآس متالحقة فكأننا أمام صورتُت متباينتُت صورة طبيعيةخالبة وصورة
لعالقات فاشلة مل يكتب ؽبا النجاح ،ويف اغبالتُت ترتسم يف الرواية صور اعبمال اؼبستوحاة من
اغبنُت إىل الوطن والتعلق بأرضو ،يقول ىيكل يف وقفة من وقفاتو الوصفية ":إذا ساقك اغبظ أيام
الصيف ،وخرجت يف ليل غاب بدره ،وتألقت قبومو فخففت من سواد الليل ،وإن مل تقدر على
تبديد ظلمتو ،أو كنت أسعد حظا وازبذك القمر رفيقا فأدعبت بُت اؼبسطوحات الزراعية الكبَتة
مل يكن لك بعد نقطة معينة إال أن تسَت يف طريق ال تعرف سببا لسَتك فيو ،وتندفع ؾبذوبا بقوة
ال قبل لك على مقاومتها ،ويسبق رأسك قدمك ويسوقك موقفك".82
إذ تضم الرواية يف طياهتا استشعارا لسحر الطبيعة يف الريف اؼبصري وعماره من البسطاء رجاال
ونساء وأطفاال ،وىذا االستحضار ؼبظاىر اغبياة ىناك وسيلة من وسائل التنويو ؼبا كان من
وجود نصي فاستحال ابداعا من نوع آخر يبعده اؼبتخيل ومظهره اللغوي الذي وظف فيو ىيكل
لغة عامية يف اغبوار الدائر بُت الشخصيات رغبة يف ربقيق بعدىا الواقعي وانطاق األشخاص
بلغة تالئمهم وربدد أبعادىم خصوصا وأن أكثرىم من الفالحُت".83
وسبثلت احملاوالت األوىل يف الرواية الفنية يف:
تعبَت الرواية عن احساس الروائي ،والنقص يف التعبَت عن قضايا الواقع.
ولقد كان ؽبؤالء الرواد دورىم يف سبهيد الطريق عبيل ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية ليصبحوا أكثر
احساسا بالواقع وكان ىذا االحساس عاطفيا ورومانسيا يف بدايتو ،فمهد بذلك لظهور الرواية
التارىبية من جديد وطبعا كان ىناك اختالفا جوىريا بُت الرواية التارىبية كما صورىا زيدان
والرواية الفنية.
81
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وتنقسم ىذه الرواية التارىبية إىل قسمُت القسم األول :يستلهم التاريخ الفرعوين ومثلها " نجيب
محفوظ" " وعادل كامل" يف بواكَت انتاجهما مثل( كفاح طيبة) ( ملك من شعاع) أما القسم
الثاين فيستلهم التاريخ العريب واالسالمي ويبثلو" أحمد باكثير " ،وباؼبقابل كان ارتباط الكتاب

بالواقع ؿباولة منهم لفهمو ومن بُت ىؤالء نذكر الروائي" قبيب ؿبفوظ" الذي سعى لتقدمي صورة
من ىذا الواقع بكل تفاصيلو.84
إذن أصبحت الرواية الفن الشعيب األعظم غبضارتنا ،وىي النتاج الثقايف للطبقة الوسطى كشكل

أديب ،و ىذا ما أكده ىيجل يف قولو ":إن على الروائي أن وبول اؼبادة اؼبعادية للفن إىل فن".85

المحاضرة الثانية عشر :المسرح
ظهر االىتمام بالفن اؼبسرحي يف األدب العريب تأليفا وسبثيال مع هناية اغبرب العاؼبية األوىل
والعمل على ارسال البعثات للتعرف على ىذا الفن والسعي لنقلو عن طريق الًتصبة ويبكن
التنويو دبا بذلو بعض الكتاب من جهد قصد االسهام يف تأسيس اؼبسرح العريب ومن ىؤالء:

يعقوب صنوع ،سليم النقاش مارون النقاش الذي اطلع على ما يف الثقافة األوروبية من مادة
مسرحية ،وؿباولة صياغتها صياغة عربية لتالئم اؼبزاج العريب والًتكيبة االجتماعية العربية ،فحُت
عكف على قراءة كتابات موليَت بأبعادىا األدبية والثقافية والفنية أدرك دور ىذا األديب يف
تكوين اغبياة االجتماعية الفرنسية تكوينا فنيا ،إىل جانب ذلك تبُت طبيعة الفرق بُت الًتكيبُت
االجتماعيُت العريب والغريب انطالقا من مبوذجو الفرنسي.86
84
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وعليو مل تكن عملية التأسيس دبنأى عما تقتضيو دواعي التطور ومرحلة التغيَت فكان من

الطبيعي أن تظهر يف أوائل النصف الثاين من القرن العشرين بوادر التأليف اؼبسرحي عند " توفيي

الحكيم" ،دبا توفر لو من اطالع على الثقافة الغربية واتقانو اللغة الفرنسية ،87فهو كاتب يبتزج

انتاجو خبطُت قد يتميز أحدنبا عن اآلخر يف انتاجو وقد ىبتلطان( )...وىذا اػبطان نبا :التأثرية
واالبداع لذلك ليس من السهل ربديد معامل االنطالق لتوفيق اغبكيم األديب بكتاب واحد ،بل
ال بد من تقييم كافة انتاجو بالبحث والدراسة بصورة كاملة.88
الكتابة المسرحية عند توفيي الحكيم  :يبكن أن يربر اىتمام دارسي األدب بالتأليف اؼبسرحي
الكمي طباعة ونشرا وتوزيعا من جهة أخرى ،ىذا ما يربر
بنوعية النتاج وطبيعتو من جهة وسبظهره ّ
شغف اؼبشتغلُت على نصوص توفيق اغبكيم اؼبسرحية ،ؼبا ؽبا من أبعاد صبالية.

(

وحاول البعض تصنيف أعمالو يف ؾبالت أوؽبا اؼبسرح الذىٍت ويندرج ربتو من اؼبسرحيات
شهرزاد سليح اؼبان اغبكيم ،ايزيس ،رحلة إىل الغد) وثانيها مسرح اجملتمع الذي يضم عددا من
اؼبسرحيات الطويلة والقصَتة من مثل( اػبروج من اعبنة ،األيدي الناعمة) أما اجملال الثالث
فخاص بتجاربو يف األساليب اؼبسرحية اؼبستحدثة يف مسرح الالمعقول ،ومنو ( يا طالع الشجرة،
رحلة قطار).89
وقد عرف اغبكيم أكثر دبسرحو الذىٍت ،ويقصد بو انتماء األعمال اؼبسرحية اؼبستوحاة من
األساطَت االغريقية مثل( أوديب) ومن القصص الديٍت مثل ( اىل الكهف) ومن ألف ليلة وليلة
مثل شهرزاد وغَتىا من اؼبسرحيات األخرى اليت تتأسس فنيا على عناصر ثالثة ىي ( اغبوار
والصراع واغبركة) واشًتاكها مع القصة يف اغبادثة والشخصية والفكرة.90
يقول " توفيي الحكيم " عن بدايات التأليف اؼبسرحي عنده ":كانت أول سبثيلية يف اغبجم
الكامل ىي اليت أظبيتها( الضيف الثقيل) أظن أهنا كتبت يف أواخر عام  1919لست أذكر
على وجو التحقيق كل ما أذكر عنها ،وقد فقدت منذ وقت طويل ،ىو أهنا كانت ترمز إىل اقامة
87
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 بشٌر الهاشمً ،دراسات فً األدب الحدٌث ،الدارع للكتاب ،ط  2تونس  1979ص .5689
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ذلك الضيف الثقيل يف بالدنا بدون دعوة منا وبدون رغبة منو يف االنصراف عنا ،ومل يكن
بالطبع من اؼبمكن اظهار ىذه اؼبسرحية على مسرح يف ذلك الوقت ،والرقابة على اؼبطبوعات مل
تكن لتعمى عن مرامي مثل ىذا اؼبوضوع يف وقت مل يكن للناس حديث وال هتامس إال عن
االحتالل الثقيل ومىت تنزاح غمتو ،على أن السؤال الواجب ىنا ىو  :ؼباذا بدأت أول ما بدأت
باؼبسرحية".91
يتأسس اغبضور الفٍت للكتابة اؼبسرحية يف األدب العريب على عنصر اؼبثاقفة دبعناىا االهبايب
ودوره يف تطوير النص اؼبسرحي والسعي للخروج بو من ؾبال الكتابة إىل ؾبال العرض.

المحاضرة الثالثة عشر :أدب الرحلة
تعريف أدب الرحلة  :ترتبط الرحلة يف األذىان حبب التنقل واالرربال حبثا عن اؼبغامرة وىذا
يستند يف حقيقتو ،على اطار مكاين يبثل البعد الرئيس يف انتاج مادة ذات طبيعة جغرافية
وانسانية انعكست بصورة أو بأخرى على رؤية كاتبها وتتميز بواقعيتها ضمن ؿبدداهتا اؼبكانية
والزمانية  ،92فالرحلة هبذا اؼبعٌت سلوك انساين حضاري ينعكس أثره على الفرد واعبماعة ،فما
عاينتو الذات طيلة مسار رحلتها ّيعد من حيث أبعاده االهبابية اثراءً للتجربة اغبياتية يتغَت معها
سلوك الشخص وتصرفاتو وطرائق تفكَته ،وقد هبد ىذا األثر طريقة إىل منت النص األديب
مستفيدا من قدرة الرحالة اللغوية على نقل تلك التجربة من الواقع إىل جسد الكتابة ،وما
تقتضيو من تكثيف واختصار ألحداث وانتقاءً ألخرى.93
91
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وؼبا كانت الرحلة متأسسة على اغبركة واالنتقال ،فإننا وفقا ؽبذا التوصيف أكثر ارتباطا دبعٌت
ّ
السفر دبا ىو يف داللتو ومراميو مدرسة حياة" حافلة بالدروس والعرب وربتشد بالعلم واؼبعرفة
وتشحذ العقل والوجدان ،وتزيد يف الفهم واالدراك وتصقل الشخصية بفضل قساوة التجربة
وحرارة اؼبواقف ورىبة اؼبغامرة وطلعة اعبديد يف كل شأن ،ومواجهة اؼبفاجآت وربمل مشاق الغربة
والسفر واالطالع على الطبائع اؼبختلفة واالعتياد على الغريب والتمرس على معاملتو".94
وىناك من يرى ؿباولةً لتأصيل ىذا النوع من أفعال االنتقال أن للرحلة حضورا مضمونيا يف
منت القصائد أو اؼبقامات ،سردا لألخبار وؾبالس السمر ٍب استقلت ببنيتها النصية اغبكائية.95
إذن فبا سبق قولو يتبُت لنا أن غرض الرحلة ىو السعي الخًتاق حاجز اؼبسافات الطبيعية انتقاال
بالذات من جو إىل آخر.
لقد تغَتت األحوال فصار بامكان الرحالة ،حبثا عن ربقيق رغباتو تلك ،االستعانة بوسائل النقل
للحصول على ذلك الكم اؽبائل من اؼبعلومات بوساطة فعل الرحلة مشفوعة حبب االستطالع
وشغف االستكشاف ربمال ؼبشاق السفر وصعوبة الًتحال عالوة على ربملهم آلالم الغربة
والتعرف على عادات وتقاليد قوم أخرى.96
ؽبذا ،تتعالق الرحلة دبا ىي فعل تصويري وتقريري باالثنوغرافيا ،وىي كلمة معربة تعٍت الدراسة
الوصفية ألسلوب اغبياة وؾبموعة التقاليد والعادات والقيم واألدوات والفنون واؼبأثورات الشعبية
لدى صباعة معينة أو ؾبتمع معُت خالل فًتة زمنية ؿبددة  ،97غَت أن أدب الرحالت يصور
أساسا خربة اتصال الرحالة بثقافة أخرى أو عدة ثقافات.
أغراض الرحلة ودوافعها  :تتباين دوافع الرحلة من شخص إىل آخر حبسب ما سبليو ظروف

القيام هبا ومن ىذه الدوافع:98

دافع ديني :ومن أمثلتو اغبج إىل البقاع اؼبقدسة.
94
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دافع علمي أو تعلمي  :لالستزادة من العلم يف منطقة أخرى من العامل ذاع صيتها يف ؾباالت
العلوم كالفقو والطب.

دافع سياسي  :مثل الوفود والسفارات اليت يبعث هبا اؼبلوك واغبكام إىل ملوك وحكام الدول

األخرى لتبادل الرأي.

دافع سياحي وثقافي :وغرضو البحث عن اؼبغامرة مثل الكهوف والعجائب.
دافع اقتصادي :للتجارة وتبادل السلع.

وطبعا لنجاح الرحلة هبب ربقق شرط التواصل يف البيئة اؼبرربل إليها ،خاصة اللغة اليت تكشف
عن اجملهول وتسهل اغبوار.

نماذج عن الرحيت العربية:
عند اغبديث عن الرحلة وحضورىا يف كتابات الرحالة العرب ،فإنو يبكننا اغبديث ىهنا عن
طائفة من األعمال وما سبثلو من بداية لنشأة ىذا النوع من الكتابة اليت يطغى على مضامينها
البعد التارىبي ومع ذلك فهي سجل ّثر ؼبا عرفتو تلك الفًتات اؼبمتدة من القرن الثالث اؽبجري
يف
206ه)
إىل العصر اغبديث ،ومن تلك النماذج ما دونو ىشام الكليب(ت
(
كتابيو(األقاليم وأنساب البلدان) ومن بعده األصمعي ( ت 216ه) بتأليفو كتابا ظباه
األنواء) ٍب اعباحظ( ت 255ه) يف كتاب ( األمصار وعجائب البلدان).99
وفبّا كتب أيضا يف القرن السادس اؽبجري كتاب( ربفة األلباب ولببة االعجاب) أليب حامد
الغرناطي األندلسي ،و "معجم البلدان" لياقوت اغبموي( ت 626ه).100
ومن خالل النماذج السابقة يظهر لنا أنبية الرحلة وضرورهتا ،فكاتب الرحلة ينطلق
تشكيل نصو اللغوي من معطيات هتيئ للقارئ أن هبول يف كيان النص ومعايشة أحداثو.

99

 المرجع السابق ،ص .21100
 -المرجع السابق ،ص .75
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يف

ومن مباذج الرحلة مع مطلع عصر النهضة رحلة ؿبمد عمر التونسي إىل بالد العرب والسودان
ودوهنا يف كتابو( تشحيذ األذىان) وتاله رفاعة الطهطاوي برحلتو( زبليص االبريز يف تلخيص
باريس).101
ويف اعبزائر رحلة ابن ضبادوش( عبد الرزاق بن ؿبمد) اؼبعروفة باسم( رحلة ابن ضبادوش اعبزائري)
اؼبسماة( لسان اؼبقال يف النبإ عن النسب واغبسب واغبال) ورحلة الشيخ الورثيالين( اغبسُت بن
ؿبمد السعيد) صاحب الرحلة الورثيالنية ،يقول حُت دخولو مكة اؼبكرمة يف موسم اغبج":
فدخلناىا يف زضبة عظيمة كادت النفوس أن تزىق ،غَت أن سرورىا بالوصول إليها خفف بعض
األمل بل قد زال التعب والنصب كأن النفوس يف وليمة عظيمة ال يعلمها وما فيها من الفرح إال
من منحو اهلل بل األرواح قد ذبلى عليها رهبا فخرت صعقة مغشية عليها ،فغيبها عن األكوان
كلها دبشاىدة مكوهنا ،ومن صبلة من غابت عنو ىذا الغيب فلم تكًتث هبا أصاهبا من اؽبم
ىب نسيم جوار اغببيب عليها أيقظها وأشهدىا رسوم مكان الوصال ودالئل
واؼبشقة ،فلما ّ

اغبضرة وسواطع االنتقال".102

ويظهر من خالل اؼبقطع النصي أثر البعد الديٍت الغالب على اؽبدف من الرحلة حيث القصد
والنية شرطان ضروريان من شروط قبول العمل ،لذا سبتزج قدسية اؼبكان( مكة) حبركة الدخول
والتعبد طلبا للمغفرة والرضبة مع اضفاء مسحة صوفية على لغة التعبَت عن اؼبشاعر واألحاسيس
اليت تنتاب اؼبرء بوقوفو يف مقام العبودية هلل تعاىل.103
وجد الرحالة يف الرحلة ؾباال خصبا للتعبَت وتنمية االدراك ،بالتواصل والتعرف على عادات
وسلوكات اجملتمع ،لذلك كان من السهل على اؼبرربل أن يبتلك ثقافة واسعة تساعده يف سرد
األحداث اليت عايشها.
101

 ٌنظر حسٌن محمد فهٌم ،مرجع سابق ،ص .184102
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المحاضرة رقم 14

الرسائل األدبية

مفهوم الرسالة :الرسالة يف مفهومها الفٍت قطعة نثرية واحدة تتجزأ يف ثالثة أقسام ـبتلفة وىي
البداية أو الصدر واؼبنت ٍب النهاية أو اػبتام ولكل عنصر من ىذه العناصر طابعو اػباص
ففي البداية غالبا ما ىباطب الكاتب فيو أرسلت إليو الرسالة ،ويف اؼبنت يتناول الكاتب اؼبوضوع
الذي الذي أنشئت من أجلو الرسالة ،ويف النهاية يدعو الكاتب بالسالم ؼبن كتب إليو
الرسالة.104
لذا يبثل الرسالة صناعة ؽبا أسلوب كتابتها اػباص وطابعها التداويل ببعده التواصلي ،ويطلق لفظ
الرسالة بعامة على ما ينشئو الكاتب يف تنميق فٍت صبيل يف غرض من األغراض ويوجهو إىل
شخص آخر ويشمل ذلك اعبواب واػبطاب  ،105ومن خالل ىذا التعريف يتبُت لنا أن لفظ
الرسالة يعٍت ما يكتبو الكاتب ويبعث بو إىل غَته.
104

 فائز عبد النبً القٌسً ،أدب الرسائل فً األندلس( فً القرن الخامس الهجري) دار البشٌر ط  1عمان األردن  1989ص .85105
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وللرسالة أركان أساسية تبٌت عليها واليت البد من توفرىا ،وتتمثل فيما يأٌب:106
 اؼبرسل بوصفو طرفا منشئا ؼبادة اػبطاب اؼبوجو حيث يظهر عنصر القصدية ماثاليف شخص اؼبرسل.
 خصوصية اؼبضمون( احملتوى) دبا وبملو من مضامُت متنوعة ،ويبكن ربديد نوعُت منالرسائل اؼبكتوبة:
*الرسائل الديوانية :اليت تعٌت بالشؤون االدارية.
*الرسائل االخوانية :وىي اليت تصور مشاعر الناس يف الرجاء واؼبديح والتهاين والتعزية

و

الدعاء  ...وتتسم بقدرهتا التأثَتية وعزفها على أوتار العاطفة الستمالة اؼبرسل إليو ولفت
انتباىو ،ومن بُت النماذج اؼبختارة اؼبتضمنة ؽبذا البعد التأثَتي قول " مي زيادة " موجهة رسالة
إىل قريبها" جوزيف زيادة" شارحة ظروفها الصعبة ومأساهتا يف هناية اؼبطاف ":منذ مدة طويلة مل
أعد أكتب وكلما حاولت ذلك شعرت بشيء غريب ىبمد حركة يدي ويشل الفكر لدي ،إين
أتعذب أشد العذاب يا جوزيف وال أدري السبب فأنا أكثر من مريضة إين مل أتأمل أبدا يف حياٌب
كما أتأمل اليوم ،ومل أقرأ يف كتاب أ ّن يف طاقة بشر أن يتحمل ما أربمل ،إن ىناك أمرا يبزق
أحشائي ويبيتٍت يف كل يوم بل يف كل دقيقة".107

تتميز مي زيادة(  )1941-1886بأسلوهبا اػباص يف اختيار األلفاظ ذات اعبرس اؼبؤثر
والعبارات األنيقة والوضوح ،مع عناية بالصقل والتهذيب واحتفاء بالعبارات وحرص على تنسيق
اعبمل يف وحدات مًتادفة متساوية.108
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خصائص الرسالة الفنية  :109تستمد الرسالة أنبيتها من خصائصها ووظائفها ومن حضورىا
الفٍت ،وىذا ما يدل على انتمائها األجناسي اػباص ،دبا ؽبا من مكونات شكلية تقوم على
العناصر اؼبكونة لنص الرسالة ومنها :االستهالل والغرض واػباسبة.
االستهيل :لو وظيفة ربفيزية ؼبتلقي الرسالة ،وقد جرت العادة أن تكون البداية بالتحية
أو بالبسملة وقد تستعمل عبارة( أما بعد) سبهيدا للتفصيل يف العرض ٍب وبدد كاتب الرسالة
وجهتها ببيان اسم اؼبرسل واؼبرسل إليو ،وىناك من يفضل عبارات التودد واالستعطاف

يف

البداية.
انتقال الكاتب من مقدمة الرسالة إىل غرضها بواسطة أدوات لغوية دالة على أسلوبو ،سواء ما
تعلق بالرسالة االخوانية أو بالرسالة الديوانية.
وعليو تتحدد خصائص الرسالة حبسب نوعها فإذا كانت فنية بسماهتا الشكلية واألسلوبية
والداللية والوظيفية فإن االىتمام سينصب على ىذه اؼبعطيات اػباصة ،وإذا كانت فاقدة لتلك
الشروط فتستحيل ؾبرد أداة للتواصل أو اإلخبار.110
وعند اغبديث عن الرسالة فال يفوتنا التنويو بتفضيل البعض من الكتاب اػبروج من النمط النثري
ؽبذا الفن ،فاستخدموا الشعر للتعبَت عن عواطفهم ،مثلما فعل العقاد حُت كتب رسالة شعرية
إىل مي زيادة وكانت حينها بروما ،يقول ـباطبا إياىا:111
أن ِ في روما وفي مصق ق ُقر أنا
بيننا جيزة نور ساطق ق ققع

بعدت شقتنا لوال النجق ققاء
ونور في الخف ققاء
فوقَ رأسينا ٌ

109

 ٌنظر ناصر بركة ،مرجع سابق ،ص .71110
 ناصر بركة ،مرجع سابق ،ص .72111
 -خالد ؼازي ،مً زٌادة ،مرجع سابق ،ص .119
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أرقبُ الليل إذا الليل سجق قَا

فلنَا منو على ِ
البعد لق ق ققاء

وعليو يبكن القول أنو هبب على صاحب الرسالة أن يستخدم األلفاظ اؼبقنعة والعبارات
اؼبوحية واألسلوب اؼبؤثر ،قصد التأثَت يف قارئها ،وأيضا لتحقيق الغرض منها.

44

