
ي الحديث:   االدب العرب 

 

ي الحديث ون  -ولما كان العرص العرب   من تلك القطيعة  -أي القرنان التاسع عشر والعشر
ً
ال يتضمن شيئا

ورة بهذا الوضع األوربية المركبة،   بالرصر
ً
ي فيه متأثرا ولما كانت التبعية هي سمته الكلية، ولما كان األدب العرب 

ي الحضاري اإلجمالي التابع: سواء من حيث تاريخية إنتاجه أو من حيث أنماطه الفنية، ولدالالته 
التاريخر

 بروح هذا العرص. فإن معنر ال
ً
ات الفكرية والنفسية، وأساليب إنشائه خطاب محمال حداثة هنا ال يشير إل تعبير

ي الواقع المعاش، بل هي تشير إل تزامنات فنية عارضة 
ات نهضوية جذرية متواصلة فر  -فنية مؤصلة عىل تغير

لواقع يضطرب ويتماوج فيه خليط من مورثات مراحل الحضارة العربية إبان ازدهارها، لكنه  -إذا صح التعبير 

ط آخر من تناثرات ما يصل من علوم الغرب وفلسفاته وفكره وأدبه.. خليط مأخوذ بصورة انتقائية، وخلي

فيصطدم الخليطان ويتقاطعان عند حدين من رغبات العرب المتناقضة: رغبات تمسكهم بموروثهم، ورغبات 

 .
ً
 لحاقهم بالغرب المهيمن عموما

ي المعارص. وهي إشكالية يجب إن هذ ي األدب العرب 
ك آثارها بقوة فر ه اإلشكالية قد تركت وال تزال تير

 بالحسبان عندما يوصف هذا األدب وزمنه 
ً
 عن انعدام القطيعة  -. إذ بها (بالحداثة)أخذها دائما

ً
ا بوصفها تعبير

ي الذكر 
ي هذه المادة. ترتبط مختلف المصط -وعن التبعية السابقنر

 لحات ذات الصلة بما هو معالج فر

ي زمن وبمراعاة هذه اإلشكالية يمكن القول: إن ثمة يقظة عربية عامة ق
ي مرص ف 

د ابتدأت، نشطة، ف 

ي األمة تتيقظ بفعل 
ي بالد الشام. وأخذت القوى الكامنة ف 

 ف 
ً
 نسبيا

ً
 رسيعا

ً
حكم محمد علي باشا، فلقيت تجاوبا

ي سبق ذكرها. فتسارع إنشاء المدارس الوطنية، وتواىل صدور المجالت والصحف 
مختلف البواعث الت 

العلمية واألدبية األجنبية إىل اللغة العربية، ونشر كثير من كتب وتأسيس المطابع، وتزايدت ترجمات الكتب 

اث، وتألفت الجمعيات والنوادي األدبية، وأنشئت المكتبات العامة والمسارح ومجامع اللغة العربية.. كما  الي 

تزايد إنشاء الجامعات ومعاهد البحث ومؤسساته المختلفة إضافة إىل المراكز الثقافية وسائر مؤسسات 

ي يخلو اليوم من وزارة ) . وال يكاد قطر عرب  ي
ي( من إذاعات ومحطات بث تلفزيوب  وسائل االتصال الجماهير

ي المعارص وتعميم إيصاله  ي العرب  ي ارتقاء اإلنتاج األدب 
ة ف  ة أو غير مبارسر للثقافة.. وكل ذلك يساعد بصورة مبارسر

ي بقية أنحاء العالم. إىل جماهير المثقفير  والمتعلمير  بمختلف السبل والوسائل المعت
 مدة ف 

 



ي العرص الحديثبواعث النهضة األدبي
 :ة ف 

 :البعثات العلمية

ي المدارس 
ية ف  ي المقدمة. وقد بدأت فاعليته بعد انتشار الثقافتير  الفرنسية واإلنغلير 

ي هذا الباعث ف 
يأب 

ي الشام ومرص وتخرج فيها المعلمون الذين بعث بعضهم إىل فرنسا إلتمام تحصيلهم 
ي أنشئت ف 

والمعاهد الت 

ي مختلف العلوم. وكانت أوىل
 من  1826البعثات عام  ف 

ً
ي عهد محمد علي باشا، إذ اختير أربعة وأربعون طالبا

ف 

م(. وقد عمل هؤالء المبعوثون بعد 1873-1801طلبة األزهر، رأسهم رجل النهضة الكبير رفاعة الطهطاوي )

جمة والتعليم. ثم توالت البعثات فيما بعد، فشملت ي الي 
ي ميداب 

ي نطاق اختصاصه، ف 
  عودتهم، وكل ف 

ً
عددا

 .من البلدان األمريكية واألوربية

 

جمة  :الي 

جمة  ي النهضة األدبية. وقد بدأت حركة الي 
ية إىل العربية أثر كبير ف  جمة الكتب الفرنسية واإلنغلير  كان لي 

ي التدريس. 
ي احتاجوا إليها ف 

ي بالد الشام عل يد بعض رجال البعثات الدينية، إذ ترجم هؤالء بعض الكتب الت 
ف 

جمة بعض الكتب لكن ح جمة لم تقو وتتنوع إال بعد عودة رجال البعثة المرصية األوىل الذين بدؤوا بي  ركة الي 

ي تنشيط هذه الحركة إىل الطهطاوي الذي أنشأ )مدرسة األلسن( عام 
 .1835العلمية. ويعود الفضل األكي  ف 

وقد عنيت هذه المدرسة بتعليم اللغات األجنبية المختلفة، وترجم خريجوها مئات الكتب والقصص 

ي تلك الحركة، والسيما بعد أن هاجر بعضهم إىل مرص، مثل: والمشحيات. وشارك السوري
ون واللبنانيون بقوة ف 

ي رسالة وكتاب. ثم 
 من ألف 

ً
جمة نحوا نجيب الحداد، وبشارة شديد، وطانيوس عبده، حت  بلغ عدد الكتب المي 

جمات أهم روائع األ  جمة بازدياد مطرد وما زال يتسع حت  اليوم إذ تشمل المي  ي اتسع نطاق الي 
دب العالمي ف 

 .سائر اللغات األجنبية الحية

 

 :الطباعة

ي إيطاليا عام 
م، وطبع فيها بعض الكتب الدينية كسفر 1514أنشئت أول مطبعة بحروف عربية ف 

ي البندقية
 .الزبور، ثم طبع القرآن ف 



ي حلب سنة 
ي البالد العربية فأول مطبعة أنشئت فيها كانت ف 

م، ثم تلتها مطبعة الشوير 1706أما ف 

وت سنة 1734بلبنان سنة  ي بير
 .م1751م ثم أنشئت مطبعة ف 

م أحرص  معه مطبعة مزودة بحروف عربية والتينية، 1798ولما قام نابليون بحملته عل مرص سنة 

لصحف الخاصة بالحملة. وبعد انتهاء الغزو جعل محمد علي تلك المطبعة وقد استخدمها لطبع المنشورات وا

ي أسسها عام 
ي عرفت فيما بعد باسم مطبعة بوالق، وطبعت فيها الكتب 1821نواة للمطبعة األهلية الت 

م والت 

 . الدراسية والكتب المؤلفة

جمة. وبعد أربعير  سنة بدئ بإنشاء مطابع أهلية كان  
أقدمها مطبعة )وادي النيل( ومطبعة والمي 

 .)جمعية المعارف(

وت )المطبعة األمريكية( عام  ي بير
( عام 1834كذلك تأسست ف  ، ثم تلتها )مطبعة اآلباء اليسوعيير 

ي اآلستانة عام 1848
ي أنشأها أحمد فارس شدياق ف 

ة 1861، ثم مطبعة )الجوائب( الت  ت كتب كثير . وقد نشر

ي هذه المطابع، وبينها ع
دد من المعاجم العربية القديمة وطائفة من كتب األدب ودواوين الشعر القديم إىل ف 

 .جانب أمهات كتب التاري    خ

 حت  لم يخل بلد 
ً
ها آليا ين وتطور نوعها وأصبح أكير وقد تزايد عدد المطابع منذ مطلع القرن العشر

ي من مطبعة رافقت تكاثر عدد الصحف والمجالت  .عرب 

 

اث  :حركة إحياء الي 

اق أو استغراب، أن  كان من أثر االتصال بالغرب، وابتداء االستقاء من ثقافته، وما رافق ذلك من استشر

ه. وقد أنشا علي مبارك جمعية لنشر المخطوطات العربية 
ي ونشر اث العرب 

ورة إحياء الي  تنبهت العقول إىل رص 

  .القديمة برئاسة الطهطاوي

ي عام 
اث، وكان من أعضائها أحمد تيمور وحسن  1898وف  تألفت جمعية أخرى للعناية بنشر كتب الي 

اث  وه من كتب الي  ي ما نشر
قون ف  اث مما سبقها إليه المستشر عاصم وعلي بهجت. وقد أفادت حركة إحياء الي 

، إذ عرف عن هؤالء  ي ي تحقيق المخطوطات، ومراجعة أصولها، وموازنة بعضها ببعضها العرب 
منهجهم العلمي ف 

ي طبعات أنيقة مزودة بالتعليقات المفيدة والفهارس الدقيقة.واليزال نشاط 
وه ف  اآلخر، كما إنهم أخرجوا ما نشر



اث معرفة صحيحة  ورة معرفة الي  ي تصاعد مستمر بفضل ازدياد الوعي برص 
اث ف  وشاملة، وتمثل حركة إحياء الي 

 
ً
 مفيدا

ً
 موضوعيا

ً
 .خير ما فيه تمثال

 

 :الصحافة

ي ظهور الصحافة. ومن المتفق عليه أن الصحافة 
كان إلنشاء المطابع، وانتشار الطباعة أثر واضح ف 

، فقد  ي النصف األول من القرن التاسع عشر
ها من البالد العربية، وكان ذلك ف  ي مرص قبل غير

العربية ظهرت ف 

م جريدة )التنبيه( وأصدرت البعثة العلمية الفرنسية سلسلة تاريخية قام بتحريرها 1800ون عام أنشأ نابلي

م هي )جرنال الخديوي( بالعربية 1822إسماعيل الخشاب. فلما جاء محمد علي أصدر أول صحيفة عربية سنة 

كية ثم أصدر جريدة الوقائع المرصية سنة  كية 1828والي  ثم اقترصت عل اللغة العربية. م، باللغتير  العربية والي 

وقد تداول رئاسة تحريرها بعض كبار األدباء منهم الطهطاوي وحسن العطار والشدياق ومحمد عبده وعبد 

 الكريم سلمان. 

ي الجزائر عام 
ي أصدرها الفرنسيون ف 

( الت  ي الشهر، وكان 1847وتلتها )المبشر
م وكانت تصدر مرتير  ف 

 عل يد اإلرساليير  
ً
ي سورية، أوال

ي مرص وظهرت ف 
 وعباراتها ضعيفة. ثم توقفت الصحافة ف 

ً
ا حجمها كبير

ة دينية عام  ي السنة، ثم مر 1851األمريكيير  إذ أصدروا نشر
ة كل أربعة أشهر، ثم احتجبت م كانت تخرج مرة ف 

ي إسطنبول )مرآة األحوال( وهي أول جريدة عربية سياسية 1855عام 
ي هذه السنة أنشأ رزق هللا حسون ف 

م، وف 

ي اآلستانة لجورج شلهوب عام 
، وأنشئت بعدها جريدة )السلطنة( ف 

ً
خاصة، لكنها لم تستمر بعد السنة إال قليال

ي بير 1857
م. 1909م لخليل خوري، وظلت تصدر بعد وفاته حت  عام 1858وت عام م، ثم )حديقة األخبار( ف 

ي اصطنبول عام 
م واستمرت حت  عام 1860وقد ازدهرت الصحافة العربية بظهور )الجوائب( للشدياق ف 

ي عام 1884
( وهي جريدة رسمية،ثم أنشأ المعلم بطرس  1861م. وف  ي تونس صحيفة )الرائد التونسي

صدرت ف 

ي )نفير س
ي عام 1871ورية(، وابنه سليم )الجنة( ثم )الجنينة( عام البستاب 

م أنشأ عبد هللا أبو 1866م. وف 

ي بغداد أنشئت )الّزوراء( عام 
ي القاهرة الصحيفة السياسية )وادي النيل(. وف 

م، ثم ظهرت عام 1868السعود ف 

1870 . (عل أيدي اآلباء اليسوعيير  وت صحيفة )البشير ي بير
 م ف 

: إنشاء المدارس والجامعات، والجمعيات األدبية، والمجامع اللغوية، اعث النهضة أيضاومن بو 

 ..والمكتبات، وتأسيس المشح والبدء بالتمثيل



 :مدرسة اإلحياء

ّ القديم، فنجد  ي اث العرب 
ي إحياء واستلهام الي 

ي هذه المدرسة هو طابع المحافظة ف 
وطابع شعر ف 

، ولكن شعراءها يتجهون نهج الشعراء المش ّ ّ واألموّي واألندلسي ي العصور السابقة كالعرص العباسي
ارقة ف 

ي شخصياتهم، وكان لظهور هذه المدرسة العديد من 
ي وتنف 

لغ 
ُ
ي ت

بطريقتهم الخاصة وليست المعارضة الت 

 : ، وهي األسباب والدوافع

ورة إحياء الثقافة العربّية وحضارتها  •  .شعور األدباء والشعراء إىل رص 

ي ساعدت عل إحياء الدواوين الشعرّية العربّية القديمةظهور ج  •
 .معية المعارف الت 

ي وااللتفاف إىل أمجاد العرب القديمة ومحاولة ا  •
لكفاح والنضال الذي عّمق فكرة الرجوع إىل الماض 

 .إعادة إحيائها

اث الق  • ي نشر الثقافة والي 
ي كان لها الدور األكي  ف 

 .ديمتأسيس دار الكتب المرصّية الت 

 

 :خصائص مدرسة اإلحياء

هامعارضة الشعراء القدم  • ي تناول األغراض الشعر التقليدّية كالهجاء، والمدح، والرثاء وغير
 .اء ف 

ي خدمة الحياة بكل أطيافها االجتماعّية،   •
تعبير الشعر عن روح العرص وذلك لوعي الشعراء ف 

  .والفكرّية

ّ من حيث بالغة األسلوب، وجودة الصياغة، واختيار األلفاظ المناسبة  • ي
 .العناية بالجانب البياب 

ام بموسيقا القصيدة القديمة والمحافظة عل أوزان الخليل المعروفة. التمسك بعمود الشعر   • االلي  

ُ عليها الشعراء القدماء ي كان يسير
ي التقاليد الفنّية الت 

، والذي يعت  ّ ي  .العرب 

اث القديم، ومن ناحية تقسيم   • ارتباط مدرسة اإلحياء بالكالسيكة من ناحية المحافظة عل الي 

 .المشحّية إىل الملهاة ومأساة

 



 :أعالم هذه المدرسة

ي 
ي الزهاوي، ومعروف عبدالغت 

، وحافظ إبراهيم، وجميل صدف  ي
محمود سامي البارودي، وأحمد شوف 

، وشكيب أرسالن، وآخرون ي
 .الرصاف 

 

 :محمود سامي البارودي

ي شعره اشارات ليست قليلة إىل نسبه 
كسية وف  ي القاهرة، وهو ينحدر من أصول رسر

ولد البارودي ف 

ه من ساللة أرسة عريقة كان بعض رجال
ّ
ي أبيات محددة أن

ي زمن الكريم، وحسبه الرفيع، زاعما ف 
 لمرص ف 

ً
ها حكاما

 .سابق

 ، ي أنشأها محمد علي
ي الكتاب أول األمر ثم التحق بالمدرسة الحربية الت 

. وتعلم ف 
ً
ا ي والده صغير

وقد توف 

ي محمد علي باشا الذي كان يوىلي الجيش كبير 1854وتخرج منها ضابطا عام 
م، وبعد تخرجه بأقل من سنة توف 

 من الجيش. فوجد البارودي نفسه عنايته، واعتل عرش مرص ابنه الخديوي 
ً
ا  كبير

ً
عباس الذي رسح قسما

 عن العمل، فما كان منه إال أن انكب عل كتب األدب ودواوين الشعر يعبُّ من بحرها الفّياض، وينهل 
ً
عاطال

ي وزارة الخارجية بضع سنوات. ثم عاد إىل مرص 
ي ال تنضب. ثم غادر إىل االستانة، وعمل ف 

من ينابيعها الت 

ي رتبته  بطلب
ي ف 

ي الجيش، وظل يرتف 
ي وزارة الخارجية، ثم ف 

 ف 
ً
من الخديوي إسماعيل. وعمل أول األمر موظفا

 للحربية. 
ً
 إىل أن غدا ناظرا للجهادية ثم وزيرا

ي مرص، وانضم إىل ج
ماعة الثوار عل القرص الخديوي بزعامة والبارودي كان قريبا من قادة الرأي ف 

( ي لفت قبيل احتالل مرص من قبل االنجلير  )1881أحمد عراب 
ُ
ي أ
 للوزراء الت 

ً
م(، ذلك 1882م(. وقد عيرّ  رئيسا

. ونف  االنجلير  بعد استيالئهم عل مرص زعماء الثورة ومنهم البارودي إىل  ي  لثورة عراب 
ً
االحتالل الذي وضع حدا

ي منفاه حت  سنة )جزيرة رسنديب. وظ
 .م(1899ل ف 

ي المنف  )
ي قضاها ف 

ي سنوات الطويلة الت 
ي ومرارة 1899-1882وف 

ة عن النف  م( نظم قصائد كثير

اب وعن الشوق والحنير  إىل مرص وعن األخوة الذين غدروا به أو خدعوه أو تخلو عنه ولم يبادروا إىل 
االغي 

  .فدائه



ي أجزاء عدة يضم
 ف 
ً
 ضخما

ً
ي منفاه مختارات من الشعر  6000نحو  وقد ترك ديوانا

بيت. ووضع ف 

ي ) ه ما يزال يحاول  4العرب 
ّ
ية بعنوان )قيد األوابد( وهذا العنوان يفصح عن إن  من الخواطر النير

ً
أجزاء( وكتابا

اب من النموذج القديم. فهو يذكرنا ببيت شعر ألمرئ القيس  :االقي 

ي وكناتها  
 وابد هيكلبمنجرد قيد األ وقد أغتدي والطير ف 

ي المديح 
وشعر البارودي متنوع الموضوعات، متعدد األغراض، عل طريقة الشعراء القدماء. فله ف 

ي الوصف والحكمة وعارضة القدماء، ومن 
ي الحماسة والحرب وله ف 

ي الفخر وف 
ي الهجاء وف 

ي الغزل وف 
كثير وف 

ي هذا الغرض ال يفتأ األغراض ا
ته ف  .. وهو عل خي  ي

ي وشعر الغربة والنف 
ي تصدى لها، الشعر الوطت 

لجديدة الت 

ي قصيدة له مشهورة يحن إىل مرص يقول
   :يقلد القدماء، ويعي  عن نفسه بمفرداتهم.. فف 

   
ٌ
ي بها حقه الوجد هو البير  حت  ال سالٌم وال رد

 يقض 
ٌ
 وال نظرة

 .عنه بمرص ونسوه مع أنه مقيم عل العهد ال يتخل عن ودهوفيها يشير إىل من تخلوا 

ي قصيدة له يذكر 
ي المنف  من أرق ما قال ونظم، إال أن مظهر التقليد يغلب عليه، فف 

وعل الرغم من أن شعره ف 

  :حنينه وشوقه إىل مرص وأيامه الماضية فيها، يقول

ي وإن أخطأت أ لبيك يا داع االشواق من داع     سمعت قلت 
َ
 سماعي أ

ي نفس القصيدة
   :وقوله ف 

ْهِنَية    
َ
ي ُبل

نُت منها ف 
ُ
ي واتباعي   مناِزٌل ك

 بير  غلماب 
ً
 ممتعا

ي الشعر القديمتكاد تكون حوشية غر  -ومعناها رغد العيش -وكلمة بلهينة
 ..يبة، قلقة نابية حت  ف 

ي قصيدة أخرى قالها وهو بشنديب يبدأها بأبيات يبكي فيها من شدة الحنير  إىل مرص. وهو يتخيل 
وف 

د عليه قائال    :عل طرائق القدماء شخصا يلومه لشدة بكائه فير

لُب   فيا أخا العذل ال تعجل بالئمة  
َ
 له الغ

ٌ
َّ فالحُب سلطان  علي

ي منها ظلما وجورا. ويصف ما يلقاه وال نظ
ي نف 

ن أن أحدا يلومه يلومه عل بكائه وشوقه لمرص الت 

     :اإلنسان من حوادث الدهر، ونكباته، بقوله



   
ُ
ه
ُ
ق
ُ
 بأْسُهم  ما لها ريٌش وال َعِقُب   لكنه غرٌض للدهِر َيرش

اس يفيدنا بأن فهو يشبه ما تأتيه به األيام من حوادث جسام برشق السهام، ومن باب التح رز واإلحي 

ي اعتقادنا أن لجوء الشاعر إىل التشبيه بالسهم 
هذه السهام ليست سهاما حقيقية، إذ ال ريش لها وال أعقاب. وف 

 .إنما هودليل قاطع وبرهان ساطع عل إذعانه لتأثير الشعر القديم لفظا ومعت  

ي ذلك
ي شعره، يقول ف 

 :اما تناوله لموضوع الوطنيات ف 

هُ  رء لم يدفع يد الجور إن سَطت إذا الم  
ُ
 عليه فال يأسف إذا ضاع َمجد

ي نفس الغرض أيضا
    :يقول ف 

ا  
ً
ا  أنا إن ِعشت لست أعدم قوت  وإذا مت لست أعدم قي 

ي همة الملوك ونفسي   
ت   نفس ُحر ترى المذلة كفرا  ِهمَّ

   وقوله: 

 
ً
ي الدهر خامًل

ُه؟ عالَم يعيش المرء ف 
ُّ
ي الدنيا بيوم َيعد

 أيفرح ف 

هُ ب  َعفاٌء عل الدنيا إذا المرء لم يعش  
ُّ
 شد

َ
 يحمي الحقيقة

ً
  ها بطًل

ي بجديد إال قليال، فما الذي 
ي المتقدمير  وال يستطيع أن يأب 

ي البارودي أنه يكرر معاب 
ا نقول ف 

ّ
إن كن

لة ورفعه إىل هذه المرتبة؟  أضف  عل البارودي هذه المكانة وأحله هذه المي  

ي عرص كاد الشعر فيه يذهب إىل غير رجعة، وقد ظن
الناس أن عهد الشعراء الكبار قد  ظهر البارودي ف 

ي القول والنظم أن 
وىل، فجاء البارودي واثبت بما اعطي من ملكات، وما وهب من ذكاء والقدرة عل اتقان ف 

ب فيها من القديم وأن يدوي صوته مثلما دوى االسالف مؤكدا ان باالمكان إحياء الشعر  يقدم قصائد يقي 

ي أبياته الفاظهم وصورهم وتشبيهاتهم.  الننا  وابتعاثه من رقاده، لذا نرى اقتحام
ي المتقدمير  وتظهر ف 

دنياه معاب 

ي القديم..    كما نعلم أن البارودي كان صاحب ثقافة عربية اسالمية أصيلة حافظا للشعر العرب 



ي  ي الشعر العرب 
.. فقد جعل للوطنيات بابا ف  ي رأي الباحثير 

والبارودي فوق هذا وذاك شاعر مجدد ف 

ي بابا آخر وطريقا ممهدا يسلكه من بعده الشعراء مثلما يسلكه الناثرون. 
قرعه الالحقون. وجعل من غربة النف 

ي وأعاد إىل 
ي تهذيب األسلوب الشعري والعناية باألوزان والقواف 

 .القصيدة إهابها الذي فقدته منذ قرونوأسهم ف 

ي وصف شوقه لمرص
ي شعره، يقول ف 

ي والصور المبتكرة ف 
 :فنحن ال نعدم بير  الحير  واآلخر بعض المعاب 

 
ً
را ي رسر

فرب 
َ
َهُب   إذا تنفسُت فاضْت ز

ّ
َحة الل

ْ
  كما استنار ور اء القد

. مصداق هذا  ي
ي شطره الثاب 

ي شطر من البيت ومجددا ف 
ي قوله وقد يكون مقلدا ف 

 :ف 

ما الحت مخايلها 
ّ
ي طرب  مناِزُل كل

ي هاجت 
ي صفحة الفكر مت 

 ف 

ي استخدم عبارة صفحة الفكر وهي استعمال حديث 
ي الثاب 

ِمن وآثار وف 
َ
ي صدر البيت وكأنه شاعر د

ف 

 للداللة عل )العقل والنفس(.. 

ة ظالال من  ي شعره يرسم، بصورة غير مبارسر
ء الذي ال مندوحة من إثباته هو أن البارودي ف  ي

ا السر وأخير

لشعر يكشف دون ريب ما اتسم به من عزة مالمح شخصيته، وصورته من حيث هو إنسان، فمن يقرأ هذا ا

ي 
 :نفس يلخصها بقوله اآلب 

ُت عيوفا ال أرى البن ُحّرة 
ْ
ِلق
ُ
ُب   خ

َ
ي لها حير  َيغض

ض 
ْ
ّ يدا اغ   علي

وهو شعر يفصح عما اتصف به صاحبه من طباع عسكرية وفروسية الفتة للنظر. فعالوة عل انه يبدو 

ي قصائده شجاعا بطال يبدو أيضا محبا للشجعا
ي ف  ي هذا يتشبه بأب 

ن، شغوفا بالمقاتلير  والفرسان. ويكاد ف 

  ..طيب

ة بزهوه وفخره بحسبه الرفيع ونسبه الباذخ وهذا كله  ي مواضع كثير
وشعره عالوة عل ذلك يوحي ف 

ي رأيه
ي وحافظ ألنه شاعر )مطبوع( ف 

 ..شجع العقاد عل القول أن شعر البارودي مختلف عن شعر شوف 

 

 

 



 :من مظاهر التجديد عند البارود

ي الموضوعات  -
 .التجديد ف 

ي و الركاكةاالبتعاد عن الزخر   -
  .ف اللفط 

  .سالمة اللغة ووضوحها وقوة وجزالة االسلوب  -

ي الشعر  -
 .التعبير عن التجارب الشعرية الصادقة و انعكاس مالمح العرص ف 

  

 :و من مظاهر التقليد

  .المحافظة عل طبيعة الصور البيانية التقليدية  -

، االموي(  - ، العباسي  )الجاهلي
ي المعت  و المبت 

  .محكاة القدام ف 

ام وحدة الوزن   -  .القافيةو الي  

 .االهتمام بمقدمات القصيدة والطللية منها بالذات  -

ي القديم  -  .الرجوع اىل المعجم العرب 

 

 :مدرسة الديوان

إىل شعر يخطو نحو التطور وجاءت هذه المدرسة ردة فعل لمدرسة اإلحياء، فقد أصبحت الحاجة 

ي هذا العرص، ومدرسة الديوان مدرسة نقدّية أدبّية نشأت بفعل عالقات خاصة قامت بير  روادها، 
والحداثة ف 

ّ من ناحية  وتأليفهم لكتاب الديوان والذي منه جاءت تسمية هذه المدرسة، وتأثر أعالمها بالمذهب الرومانسي

ي موضوعات الشعر، والتعبير ع
 .ن اإلنسانّيةالتجديد ف 

 

 



 :خصائص مدرسة الديوان

   فهي تمزج بير ، ّ ي
ي القصيدة، وعدم اقتصارها عل الجانب العاطف 

كير  عل الجانب الفكرّي ف 
الي 

 .العاطفة والتفكير 

  ّاالهتمام بالشعر القصضي الشدي. 

 ي المنا
 .سباتعدم االهتمام بشعر المناسبات وذلك ألن وظيفة الشعر أسم من أن ُيقال فقط ف 

 تصوير الطبيعة، والتعبير عن أحزان النفس اإلنسانّية. 

   فظهر الشعر المرسل ، ي
 .التحرر من القافية الواحدة، وتنوي    ع القواف 

 ي القصيدة
 .الوحدة العضوّية ف 

 استعمال لغة مالئمة للعرص الذي يعيش فيه الشاعر. 

 

 :أعالم مدرسة الديوان

كريعباس محمود العقاد، وإبراه
ُ
، وعبد الرحمن ش ّ ي

 .يم عبد القادر المازب 

 

 :عبدالرحمن شكري

ين االول  ي تشر
ي والثانوي 1886ولد عبدالرحمن شكري ف 

ي مدينة بورسعيد وتلف  تعليمه االبتداب 
م ف 

ي فأقبل عل قراءة الشعر  ه من أبناء المدينة لكنه وجد نفسه لدى والده مكتبة حافلة بدواوين الشعر العرب  كغير

ي فقرأ شعر  ةتذوقه ي هذه المدرسة اتيح له االطالع عل األدب العرب 
. وف  واستظهاره. والتحق بمدرسة المعلمير 

ون وشيلي وجون كيتس ووليم  ي، واطلع عل أشعار لبير
ي تمام والبحي  ي عالء المعري وأب  ي وابن الرومي وأب  المتنت 

ي سنة 
ة وقض  فيها سنوات عدة حت  عام م غادر بورسعيد إىل لندن للدراس1909وردزوورث وكولردج، وف 

ي خاصة1913 ي عامة واالنجلير  اد من المعرفة باألدب الغرب 
 .م عاد بعدها إىل مرص وقد اسي  



ي المدة من عام 
ي عدد من المدن قبل 1938م وحت  عام 1913عمل ف 

ي وزارة المعارف. وتنقل ف 
ي التعليم ف 

م ف 

ي سنة 
ي سنة 1952أن يعود إىل بور سعيد. وف 

ي فيها إىل 1955م أصيب بالشلل وف 
م نقل إىل االسكندرية، وبف 

ي شهر كانون األول 
ي ف 
 .ن أنشأوا مدرسة الديوانم. ويعد أحد االأدباء الثالثة الذي1958أن توف 

 

 :عبدالرحمن شكري

ي أن يكون 
وقد استهل شكري الجزء الثالث من ديوانه بمقدمة تحدث فيها عن رؤيته الخاصة لما ينبغ 

ي لغة الشعر، فيقول: "فالشعر مهما 
ي تقديره ف 

ي هذه المقدمة يغاىلي عبدالرحمن شكري ف 
عليه الشعر. وف 

 أن يكون ذا عاطفة. 
ّ
ي تدل عل التوجع اختلف أبوابه ال بد

ي بشعر العواطف رصف الكلمات الميتة الت 
وال أعت 

وذرف الدموع، فإن شعر العواطف يحتاج إىل ذهن خصب، وذكاء، وخيال واسع" وقد شبه قلب الشاعر 

ي عصور الشعر 
ي أن يكون نابعا من القلب وهذا ما كان ف 

ي رأيه ينبغ 
ا آالتها العواطف، لذا فالشعر ف  بأوركسي 

ي األ وىل. وعندما غلب عل الشعراء المغاالة الكاذبة، واللعب باأللفاظ، تالشت العواطف من شعرهم العرب 

  .وطغت عليه األلفاظ المرصوفة رصفا بال شعور أو احساس

ي ذلك يقول
 :وف 

    
ٌ
غَمة

َ
  من حنير  المزامر  إنما الشعر ن

    
ُ
ه  أمر  نحسُّ

 لشاعر  كلُّ
ٌ
ُرصات

ُ
 ف

ي الحياةِ    
ما الشعُر ف 

ّ
 ِمنظار ناظرِ ك إن

 الشعر نغمة موسيقية يشبهها بالحنير  الذي يرافق صوت الناي أو ما يشبهه
ُ
، وهو نتاج كل فهو يُعد

ي تعد فرصة للشاعر لُيعي  عنها. لذا فهو يركز 
أمر نُحس به ونشعر إزاءه بنوع من العواطف الحياتية الدفاقة الت 

ي للعواطف
 الشعر تدفق تلقاب 

َّ
ا شديدا عل هذا المفهوم وهو أن  :تركير 

باته النف إن القلوب خوافقٌ   ِ الُمزاِمِر )خفق: اضطرب وتحّرك زادت رص 
  عال(من حنير 

 صادح   
ٌ
( والشعُر نغمة

ً
اِء َعاِليا

َ
 ِبالِغن

ُ
د
َّ
د َ
 َيي َ
ٌ
 والشعر من آالتها )َصْوت

ِفِع(  أشجانها أوتارها 
َ
ُمْرت

ْ
ْوِت ال  الصَّ

ُ
 ذات

ُ
ْيَحة ، رنة: الصَّ مُّ

َ
، الغ ، الَهمُّ

ُ
تها )الُحْزن

ّ
 والشعُر من رنا



   
ٌ
ء َمْبَعث ي

 للنفِس من رقداتها  ولكل سر

ي   
ي يقظاتها  والشعُر كاإللهام يأب 

 النفس ف 

ه أي أن القلب موسيف  آالته العواطف، وأن الشاعر ما  ي نير
ي نظمه ما أشار له ونّبه عليه ف 

فهو يؤكد ف 

ي صاحبه 
ي شعره عن محركات نفسية وشعورية فإنه أقرب إىل التصنع والتكلف فها هو اإللهام يأب 

لم يصدر ف 

ي منام
ي قصيدة أخرى يؤكد تأكيدا شديدا أن الشعر كالحلم الذي يراه ف 

ه من غير أن يقصد إىل ذلك قصدا. فهو ف 

 :ما هو إال نتاج اإلحساس والشعور

 الشعر نغمة موسيقية يشبهها بالحنير  الذي يرافق صوت الناي أو ما يشبهه، وهو نتاج كل 
ُ
فهو يُعد

ي تعد فرصة للشاعر لُيعي  عنها. لذا فهو يركز 
أمر نُحس به ونشعر إزاءه بنوع من العواطف الحياتية الدفاقة الت 

 الشعر تدف
َّ
ا شديدا عل هذا المفهوم وهو أن ي للعواطفتركير 

 :ق تلقاب 

باته النفعال( إن القلوب خوافقٌ   ِ الُمزاِمِر )خفق: اضطرب وتحّرك زادت رص 
  من حنير 

 صادح   
ٌ
( والشعُر نغمة

ً
اِء َعاِليا

َ
 ِبالِغن

ُ
د
َّ
د َ
 َيي َ
ٌ
 والشعر من آالتها )َصْوت

ْيَح   أشجانها أوتارها  ، رنة: الصَّ مُّ
َ
، الغ ، الَهمُّ

ُ
تها )الُحْزن

ّ
ِفِع(والشعُر من رنا

َ
ُمْرت

ْ
ْوِت ال  الصَّ

ُ
 ذات

ُ
 ة

  
ٌ
ء َمْبَعث ي

 للنفِس من رقداتها ولكل سر

ي  
ي يقظاتها والشعُر كاإللهام يأب 

 النفس ف 

ه أي أن القلب موسيف  آالته العواطف، وأن الشاعر ما  ي نير
ي نظمه ما أشار له ونّبه عليه ف 

فهو يؤكد ف 

ي شعره عن محركات نفسية وشعورية فإنه أقرب إ
ي صاحبه لم يصدر ف 

ىل التصنع والتكلف فها هو اإللهام يأب 

ي قصيدة أخرى يؤكد تأكيدا شديدا أن الشعر 
ي منامه من غير أن يقصد إىل ذلك قصدا. فهو ف 

كالحلم الذي يراه ف 

 :ما هو إال نتاج اإلحساس والشعور

 القلُب هاَج وجيبه  
ّ
ُ   ما الشعُر إال َ مثير  أن يثير

ّ
عُر إال

ِّ
  وما الش

، وجيب: صوت خفقان القلب باضطراب ورجفة)   ف 
ْ
ْت ِبُعن

َ
ك َحرَّ

َ
َطَرَبْت، ت

ْ
 (هاج: ِاض



وانطالقا من فكرة الخيال الجامح القوي استخلص الرومانسيون فكرة جديدة عن القصيدة وهي أنها 

ي أن تكون وحدة متالحمة األجزاء متماسكة المقاطع تنمو الفكرة فيها نموا عضويا وأن الخيا
ل الخالق ينبغ 

ي تتألف منها القصيدة، وتجعل منها عمال ذا وحدة 
ي دمج العنارص واألركان الت 

الذي يجمع ويصهر ويذيب ف 

 .عضوية

ي رأيه أن القصيدة ليست أجزاء مجموعة وإنما هي كائن حي 
ي وحدة القصيدة فف 

وأبدى شكري رأيه ف 

  .ينمو ويكي  مثل ما ينمو أي كائن

ي المعروف بإسم فهذه قصيدة من قصائده تأثر 
، وهي بعنوان )زهر (Soonet) فيها بالشكل الغناب 

ية (.. }سونيته باإلنجلير  ي
ة، مشتقة من الكلمة (Sonnet :الهوى ونبت الفياف  ( أو األغنية القصير

ي العصور الوسط وكتب فيها ((sonettاإليطالية
ي أوروبا ف 

ي الذي انتشر ف 
، فهي أحد أهم أشكال الشعر الغناب 

. اهتمت السونيته بمعالجة كبار ا ي
ا بأوزان وقواف معروفة وتركيب منطف 

ً
لشعراء. وتتألف من أربعة عشر بيت

 {الحب العفيف : بعض الموضوعات مثل

ي 
ْبِت الفياف 

َ
: صحار   بير  زهر الهوى ون ي

ي )الفياف 
 واسعة ال ماء فيها(وزهور  من النجوم رواب 

ِسِه( جاء نجوى بمن أعز وأهوى 
ْ
ف
َ
 ن
َ
َمْرُء ِمْن َحِديث  ِإىل

ْ
 ال
ُ
ُهه  من مالئك الرحمِن )نجوى: َما ُيَوجِّ

ٌ
 ملك

ي 
ا بير  من أحب وبيت 

ً
 بيدينا يداه معقودتاِن )معقود: مربوط( واقف

ي   حبيت 
ي وبير 

 بيت 
ى

بَ    ثم خل
َ
ت
ْ
اب غير مريِب )مريب: ُمش

بنا اقي   ِفيِه(فاقي 
ٌ
وك

ُ
ك
ْ
 ِفيِه، َمش

ٌ
 ه

ا 
ً
يب: شبعه(  وعقدنا من العناق نطاق له، وّبخه، تشر

َ
يِب )اللوم: عذ هينا باللوِم والتشر

ُ
 ما د

ة نفس  
ى
ل
ُ
ي   وروينا بالدمِع غ

 كيف ُيروى الجوى بدْمع  الفياف 

 ِمْن ُحْزن  ) 
ُ
ه
ُ
ِق َوَما ُيوِرث

ْ
 العطش وحرارته، الجوى: الِعش

ُ
ة
َّ
 (غلة: شد

ي ه
نا بلقاء ضمه مع الحبيب فف  ذه القصيدة عي  الشاعر عن تجرية مّر بها أو تخيل أنه مر بها، فأخي 

ي حديقة أو بستان. وقد أمده الخيال بصورة رسول )مالك( جمع بينهما، فيتخيل الشاعر المالك الذي يأخذ 
ف 

اب كل منه ي تاركا لهما حرية االقي 
ما من الآلخرمن دون أن يعكر بيدي الحبيبير  ثم يجعلهما يتصافحان، ويختف 

ي فضاء يمتل  باالزهار والورود.. فلو حاولنا أن ني  ع بيتا من مكانه لوجدنا أنه 
صفوهما أحد، يحدث هذا كله ف 



ك فجوة تحول بيننا وبير  تقبل الفكرة أو الموضوع الذي عرض عرضا متسلسال 
ي بناء النص، ويي 

يخلق ثغرة ف 

  .يؤدي إىل غاية واحدة

 

 :مدرسة المهجر

ي المهجر وجاءت 
ّ الذي استقر بعضه ف  ي هذه المدرسة نتيجة لهجرة عدد كبير من الشباب العرب 

ون ما  ان، وكانوا ينشر ان خليل جي  ي الواليات المتحدة األمريكّية وأسسوا الرابطة القلمية برئاسة جي 
الشماىلي ف 

ازيل فقد  ّ الذي استقر الي  ي ي مجلة السائح، أّما المهجر الجنوب 
أسسوا الُعصبة األندلسّية  َينظمون من شعر ف 

 .برئاسة ميشيل معلوف، وكانت مجلة الُعصبة هي نافذتهم عل العالم

 

 :خصائص مدرسة المهجر

  ي أبعدتهم
الدفاع عن الوطن والحنير  إليه، فقد كانت قصائد هؤالء الشعراء الذين اكتووا بنار الغربة الت 

 .عن أوطانهم مليئة بالشوق والعواطف الجّياشة

 اج عة اإلنسانّية، ورغبة الخير المطلق  االمي    
بالطبيعة ومحاورتها وبث شكواهم وقلقهم وخوفهم لها. الي 

 .للجميع

  ي النفس همس الُمحب
ي وكأنها تهمس ف 

، مما يجعل المعاب  ي التعبير
االعتماد عل الخطاب المبارسر ف 

 .لمحبوبته

 ي وتجسيدها
ي التعبير عن تشخيص المعاب 

 .العناية بالصور الفنية ف 

 ي القصيدة، وذلك باإلفادة من الموشحات األندلسّيةت
ي ف 
 .نوع القواف 

 

 :أعالم مدرسة المهجر

ان، نسيب عريضة، نرص سمعان، رشيد سليم الخوري ان خليل جي  ، جي  ي
عيمة، إيلّيا أبو ماض 

ُ
 .ميخائيل ن

 



ان ان خليل جي   :جي 

ي بأمه،  ، والتعليق األوديت 
ي الغت 

ي حياته هما الفقر أو الرغبة ف 
 من عقدتير  ف 

ان، الذي عاب  ي شهر ولد جي 
ف 

ي من العام 
وت، ثم رحل إىل باريس  1882كانون الثاب  ي مدرسة الحكمة ببير

ي( من أعمال لبنان، وتعلم ف  ي )بشر
ف 

ي مجاىلي الكتابة 
ي بوسطن ليعمل ف 

. ومنها شد الرحال إىل الواليات المتحدة االمريكية، فأقام ف 
ً
فأقام فيها شهرا

ي عام 
ي الرسم من 1911ا حت  عام م عاد إىل باريس وأقام فيه1908والرسم. وف 

م وحصل خاللها عل دبلوم ف 

 .معهد الفنون الجميلة

ة، فهو مثال عل الثورة والتمرد،  ان شخصية مثير ان ذلك ألن شخصية جي  وتعددت المؤلفات حول جي 

ة المحدودة العدد، و  ي ال تعرف الحدود، فبالرغم من إمكانياته البسيط وأرسته الفقير
نشأته ومثال الععبقرية الت 

ي الغرب 
ي عرصه ف 

البائسة، وتعليمه الذي لم يبلغ فيه شأوا بعيدا استطاع أن يكون من أشهر الكتاب العرب ف 

ا، وبيع منه حسب إحصائيات  ية طبع كثير ( الذي وضعه باالنجلير  ي عامة، والعالم األمريكي خاصة. وكتابه )النت 

 .قديمة نحو مليون نسخة

ان الشعرية وال ية. تتابعت مؤلفات جي  ، ورمل وزبد، والتائه، والمجنون، وكلها باالنجلير  ي ية فأصدر: النت 
نير

كما أصدر عددا من القصص منها: االجنحة المتكشة، وعرائس المروج، وأسس مع ميخائيل نعيمة وإليا أبو 

ي رفعت لواء الحملة عل القديم، والتحرر من قيود األساليب، واألوزان، وا
ي الرابطة القلمية الت 

ي ماض 
لقواف 

 .الموحدة

ي نيسان من سنة 
ي مهاجرا ف 

ي ثرى وطنه  1931توف 
ي إحدى مستشفيات نيويورك، ونقل جثمانه ليوارى ف 

ف 

 لبنان. 

ي المستخلصة 
ة، والمعاب  اكيب اليسير ان ال يجد فيه إال اللفظ السلس، والي  عندما يقف القارئ إزاء شعر جي 

ي قصيدة له ب
عنوان )ماذا تقول الساقية( نجده من ألفاظ وتراكيب ال غرابة فيها، وال صنعة، وال تكلف. فف 

ي ضفة أحد األودية صباحا فإذا به عل غير المألوف والعادة يسمع الساقية 
ي سائرا ف 

يتخيل أحد األشخاص يمض 

 :تتكلم

ي الوادي  
 ف 
ُ
د جاَء الّصباح  رِست

َ
 َوق

 ُوُجود   
 رِسَّ
ً
 ال َيُزول  ُمعِلنا



  
ٌ
ِبسطة فسيحة األرجاء( َبير َ الِبطاح )البطاح: َسْهل،  ِإذا ساِقَية

ْ
 أرض ُمن

نادي  
ُ
ت ّ َوت

َ
غ
َ
ت
َ
قول  ت

َ
  َوت

 ِبالَهناء 
ُ
ُب(  ما الَحياة

َ
 َوَمرام )نزوع: كفَّ عنه وانته، مرام: الَمْطل

ٌ
ُزوع

ُ
ما الَعيُش ن

َّ
 ِإن

 اليأس، سقام: مرض( ما الَممات ِبالِغناء 
َّ
نوٌط َوسقام )قنوط: يِئس أشد

ُ
 ق
ُ
ما الَموت

َّ
 ِإن

المما الَحكيُم  
َ
حَت الكالم  ِبالك

َ
 َبل ِبِشٍّ َينَطوي ت

فالساقية هنا تتغت  وتنادي، وتعلن أن الحياة ليست سوى طموحات، وآمال، يرومها اإلنسان وأن 

ي الوقوع فريسة اليأس واالحباط. وهكذا نجد الشاعر يجعل من كالم 
ي توقف الحياة وإنما هو ف 

الموت ليس ف 

ي الحياة والوجود والعدم
ي ف 
با من التأمل الفلسف   .الساقية رص 

الروح الشعرية جديدة كل الجدة، وهي من الرومانسية الحقة النها تعبير عن دخيلة الشاعر  هذه

واعماقه وخفايا نفسه وليست شعر مناسبة تخاطب الجمهور لُيلهب أيديه بالتصفيق. ومفردات الشاعر 

ح، والقصيدة متالحمة األجزاء.   بسيطة جدا وال نعير بلفظة تحتاج إىل رسر

 

 مدرسة أبولو: 

ي شادي ظهرت هذه المدرسة الشعرّية عل يد الشاعر  ي عام أحمد زكي أب 
ي مدينة  1932وكان ذلك ف 

ف 

القاهرة، لينبثق عن هذه المدرسة الشعرية مجلة سميت باسمها، وأصبحت مني  شعرائها ليتم من خاللها نشر 

األفكار الخاصة بهذه المدرسة إضافة إىل نصوص للشعراء الذي ينتمون إليها، ومن الناحية الزمنية فقد أتت 

ي والعقاد وشكري بما يقارب عشر هذه المدرسة الشعرية بع
ي تم تأسيسها من قبل المازب 

د مدرسة الديوان الت 

سنوات، أما بالنسبة السم المدرسة الشعرية فهو مأخوذ من الحضارة اليونانية، وقد عارَض هذه االسم مجموعة 

ي أدت إىل ظهور هذه المدرسةمن الشعراء الذين عايشوا تأسيسها، وهناك العديد من 
الشعرية  األسباب الت 

ي 
 :ومن أهم هذه األسباب ما يأب 

. التأث -  ي من خالل وجود حالة من الرصاع بير  المجددين العالقنيير  والمحافظير  ير بالشعر الغرب 

 اطالعهم عل المنجزات األدبية الغربية. 



ي بالد  -
ي عايشها الشعراء ف 

المهجر، فمشاعر الحنير  ألرض الوطن  وجود حالة خاصة من الشعور الت 

ا لظهور هذه 
ً
ي والتمازج مع الطبيعة يطفو عل السطح ممّهد

ابه رغم البعد عنه جعل الشعر الوجداب  ي بي 
والتغت 

 المدرسة. 

ا.   - ر الشعراء الذي ينتمون إىل هذه المدرسة بشعر جماعة الديوان الذي سبقوا مدرسة أبولو زمنيًّ
ُّ
 تأث

 

 اعالم مدرسة أبولو: 

 .. ي ي القاسم الشاب  ، وعلي محمود طه، وأب  ي  إبراهيم ناح 

 

 : ي  إبراهيم ناح 

ي غالبا ما يد الحب، والمرأة، وعالقة العاشق بالمعشوق، والشعور ور حول موضوع وشعر إبراهيم ناح 

ي غيبة الحبيب
اب ف  إال أن تناول  -وإن كانت غير جديدة -ضوعات: وهي مو باأللم واإلحساس بالغربة أو االغي 

الشاعر أن يصهر  وموضوعها الحب، نالحظ كيف استطاعالغريب  الشاعر لها هو الجديد. فهذه قصيدة بعنوان

ي موضوع آخر هو الغزل: 
 موضوع الغربة ف 

  
ُ
َ الُبعِد كيف تبتعد        يا قاسي

ُ
ي غريُب الفؤاد ُمنفرد

 إب 

  
ً
ي اليوُم فيك قلُت غدا

       إن خانت 
ُ
د
َ
ي ومن لقاك غ

 وأين مت ّ

 لناظرها
ٌ
ة وَّ
ُ
 ه
ً
 غدا

َّ
 الظنون ترتعد )هوة: حفرة بعيدة القعر، ترتعد: ارتجفتكاد فيها        إن

َها
ُ
َساِئل

ُ
ي عمِقها أ

ِطلُّ ف 
ُ
        أ

ُ
ه األبد

َ
 خيال

 أفيك أخف َ

 ويد      لُجرِح ما الذي صنَعتيا المس ا
ٌ
 به شفاٌه رحيمة

ً وأعجُبه  فيه(      ملُء ضلوعي لط 
َ
خان

ُ
: لهُب النار الخالص ال د د )لط  ي بهذا اللهيِب أبي 

 أب 

 كان مجلُسنا
ُ
ب به(      يا تاركي حيث ه بالِغناء وطرَّ

َ
ع صوت

َ
 )الغرد:  رف

ُ
ِرد
َ
َ الغ ي  قلت 

َ
اك
َّ
 وحيث غن



ي جموعهم
ظر إليه  أرنو إىل الناس ف 

َّ
 أم َسِعدوا )أرنو: أدام الن

ُ
(أشقتُهُم الحادثات ي سكون َطْرف 

 ف 

ُم بها احتشدوا
ُ
قوا أم ه رُض المنخِفضة( تفرَّ

َ
ي الوهاِد أم َصَعدوا )غور: عميق، وهدة: األ

روا ف   وغوَّ

ي غ
ي إب 

ت 
َ
ي زحامهم أحد  ريٌب تعال يا َسك

 فليس ىلي ف 

ي القصيدة أن الشاعر سلك موضوع الغربة والوحشة واالنفراد عن الناس 
واالحساس وأول ما ننتبه إليه ف 

كه غريبا  ي موضوع الحب. فخاطب حبيبا يصفه بقسوة القلب متسائال كيف يجفوه ويي 
بالعزلة والوحدة ف 

ي 
قب لقاءه، فكلما مض  يوم توقع أن يتم اللقاء ف  ي الديار مستوحدا ال رفيق له وال أنيس. وهو يي 

مستوحشا ف 

، فيتخيل المستقبل وقد تحول إىل  ي
ي داخلها هواجسه الغد لكن هذا الغد ال يأب 

حفرة عميقة بال قرار ترتعد ف 

 وظنونه ومخاوفه من أال يحدث اللقاء، حت  لكان ذلك اللقاء وذلك الحب، قد اختفيا إىل األبد. 

ي 
ي ثم نراه ف 

ابا اكي  عندما يشير إىل الجزء الثاب 
اب من الحب اقي  ب بموضوع االغي  من القصيدة يقي 

ي وقد غد
ا بعيدا عن المالمسة وإىل الشفاه وإىل اليد. وكل ذلك مما يعمق اإلحساس بأن هذا الحب حقيف 

ي جوانبه حرائق العشق ولظاه، وهذه الحرائق من العجب العجاب أنه 
الشاعر كل البعد فراح يتذكره لتشتعل ف 

د بهذا اللهيب  يتي 

ً وأعجُبه   د  ملُء ضلوعي لط  ي بهذا اللهيِب أبي 
 أب 

اد، لكأنه يتلذذ بعذابه الذي يسببه له الف  فقد اجتمع اق واالبي  راق ويتسببه له الذكرى، النقيضان اإلحي 

ي قوله: 
. وهو إذ يخاطب الحبيب ف  ي الشعر الرومانسي

اج اللذة باأللم مظهر شديد الحضور ف   وامي  

 كان مجلُسنا  
ُ
   يا تاركي حيث

ُ
ِرد
َ
َ الغ ي  قلت 

َ
اك
َّ
 وحيث غن

نالحظ الفارق بير  الحب الرومانسي والحب التقليدي. فقد كانت غاية الشاعر التقليدي أن يصف 

المحبوبة وجمالها وأن يصف عشقه لها وشوقه الخ.. لكن الشاعر هنا يصف قلبه بالطائر المغرد فرحا وتأثرا.. 

ة المعشوق. ولكن القصيدة تنتهي بما انته ون ي حرص 
فسه باإلنسان الذي يكاد ال يحس باآلخرين ووجودهم ف 

ي غياب الحبيب: 
اب ف   به الجزء األول منها. وهو اإلحساس  بالوحدة واالغي 

ي   
ت 
َ
ي غريٌب تعال يا َسك

ي زحامهم أحد  إب 
 فليس ىلي ف 



ي شعر الغزل العذري. 
ي لم نعرف لها مثيال حت  ف  ي األدب العرب 

وهذه النظرة لشعر الحب نظرة جديدة ف 

ي حيات
ي تعرض له ف 

ي مقدمتها مشكلة فالشاعر يجعل من موضوع الحب طريقا للخالص من مشكالته الت 
ه وف 

اب واإلحساس بالوحدة وعدم التفاعل مع اآلخرين إما ألنهم ال يتقبلونه أو ألنه ال يحس بأدب  درجة من  االغي 

ي الطباع والتطلعات. 
 االنسجام معهم الختالفه عنهم ف 


