
 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
 
 

 من خالل ھذا الموضوع مساعدة اخواني في فھم مادة اللغة العربیة اود
وفي ھذا الصدد اتمنى ان اكون عند حسن .في شقي المؤلفات والنصوص

وبان ال تفقدوا األمل فكل شيء ممكن فما علیكم سوى طلب .الجمیع ظن
وكذى بعض . المرحلة الحاسمة مساعدتكم في اجتیاز ھذه اهللا تعالى في

 في النفس ولن یكون اال الخیر إنشاء اهللا التركیز والثقة
 
 

  على بركة اهللا
 
 
 لنبدأ

 
 النصوص-----

 
 أسباب ظھوره وممیزاتھ-الشعر اإلحیائي **------1

 

الركود واالكفاف الذي شھده الشعر العربي في عصر النھضة كان  بعد--
  روثالعودة الى المو من الضروري

 
والسیر على )الشعر العباسي +الشعر الجاھلي( الشعري العربي القدیم

 منوالھ في نظم وقول الشعر
 من خالل مایلي

 

 غالبا حسیة ومادیة ملموسة ذات وظیفة جمالیة-الصور الشعریة*
 
 

 نظم الشعر على شكل نظام الشطرین المتناظرین من صدر وعجز*
 

لمزيد من دروس و التمارين و االمتحانات ... موقع قلمي

www.9alami.Com


 
 القافیة والروي الموحد*

 
 

 بحر من بدایة القصیدة الى نھایتھاوحدة ال*
 
 

 اللغة غایة ال وسیلة الیصال الخطاب*
 
 

غیاب الوحدة العضویة اي یمكن فصل اجزاء القصیدة او االستغناء عن *
 بعضھا
 
 

  بحر١٦-االعتماد على البحور الخلیلة في نظم الشعر*
 
 

  ...اي بقایا البنایات التي تذكر بایام الحبیب-البكاء على االطالل*
 
 

 التصریع والمقدمات الغزلیة والخمریة*
 
 

  الصعبة التي تحتاج-اللغة الثراتیة–استعمال لغة البالغة العربیة القدیمة *
  للشرح
 
 
 

 
  الشعر الرومانسي ویسمى كذلك بالذاتي **-----2

 
 اسباب ظھوره وومیزاتھ

  

لمزيد من دروس و التمارين و االمتحانات ... موقع قلمي
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مى اھمال الشعر االحیائي لذات الشاعر واالعتماد على التقلید االع*
 اذى الى ظھور الشعر الرومانسي...للقدماء في طرق نظمھم للشعر

 
 

الشعر  للذات الفردیة وجعل الوجدان مصدر الشعر اعادة االعتبار *
  وجدان
 

/  الغابة-ومن واقع الناس والتوجھ الى الغاب الھروب من الجماعة*
 على علیھا باعتبارھا مصدر النقاء والصفاء  واستنجادھا والبكاء-الطبیعة

 عكس مجتمع الناس
 
 

یشبھ الى حد كبیر الشعر االحیائي في طریقة بناء القصیدة فقد نجد  *
االنتھاء بنفس الحرف –والقافیة الموحدة في الشعر الذاتي كذلك  الروي

قصائد اخرى ال نجد الروي الموحد والقافیة الموحدین بل   وفي-والقافیة
 تعددھما

 
 

 بسیطة على عكس القصائد االحیائیةلغة القصائد الذاتیة سھلة و *
 
 

 تمني الموت للخالص من الواقع ومن الناس *
 
 

  بحر١٦ -االعتماد على البحور الخلیلة في نظم الشعر*
 
 

 اللغة وسیلة ال غایة الیصال الخطاب*
 
 

وحدة عضویة بحیث ال یمكن فصل اجزاء القصیدة الرومانسیة على *
  ھا تفقد القصیدة معناھافبمجرد فصل. عكس القصائد االحیائیة

 



 
 الصور الشعریة مرتبطة بالذات*

 
 

 رفض التقلید النھ نفي للشاعریة ومخالفة للصدق والواقع *
 
 
 

 
الشعر الحر ویسمى كذلك بشعر تكسیر البنیة وتجدید الرؤیا  ** ---3

   ومن ممیزاتھ واسباب ظھوره-والحدیث والجدید 
 

 ما یلي
 

 تكسیر البنیة وتجدید الرؤیااوال الفرق البسیط بین شعر 
 

 النقط التي تجمعھما
 

من طرق نظم الشعر عند االحیائیین والذاتیین حیث جاؤوا  التخلص*
 اي التخلص من - شعر التفعیلة -والتدویر المتناظرة بطریقة االبیات

 عكس البحور -بحور٦-والعجز كما اعتمدوا على البحور الصافیة الصدر
  بحر١٦-ھا الشعراء الذاتیین واالحیائییناعتمد علی الخلیلیة التي

 
 

 تعدد البحور والقوافي في القصیدة الواحدة*
 
 

اال انھا لغة انزیاحیة . االعتماد على لغة سھلة قریبة من الكالم الیومي*
  - لغة فیھا الغاز–حیث صعوبة فھم مقصدیة الشاعر 

 
 نقطة االختالف بین شعر تكسیر البنیة وتجدید الرؤیا



 
 

على الحركتین  كرد فعل وتجدید الرؤیا جاؤو معا تكسیر البنیة شعر*
اال .الیھا االحیائیة والذاتیة في طریقة كتابة القصائد والمواضیع المتطرق

 خاصة مع.ان تجدید الرؤیا اضاف عنصر الخیال واالسطورة والرمز
ادونیس الذي اعتبر نفسھ خلفا البیھ الذي ثم حرقھ حیث ان رماد ابیھ ھو 

 انبعاتھ لیصبح حیا ویواصل الطریق مصدر
 
 

 اضافة ھموم الجماعة للذات*
 
 

 تطرقوا لمواضیع -تكسیرالبنیة وتجدید الرؤیا-التجربتین كما ان ھاتین*
بالجماعة وھموم االمة خاصة بعد نكبة  حساسة مرتبطة

 -عامل سیاسي-١٩٦٧والنكسة١٩٤٨فلسطین
 
 

 عامل ثقافي-واالحتكاك بالثقافة الغربیة
 
 

 دي الموت وعدم االستسالم لھا عكس الذاتیینتح*
 
 
  

 
 
 

  المسرح وباقي الفنون+ القصة  **-------4
 

 ممیزاتھا واسباب ظھورھا
  



الروایة (كان وراء ظھور المسرح والقصة وباقي الفنون االخرى لقد*
 اسباب عدة اھمھا االحتكاك بالثقافة الغربیة وظھور الطبقة (والمقالة

ع حیث اتخدت ھذه الفنون كعنصر للتعبیر عن نفسھا المتوسطة في المجتم
 سیاسیة بظھور احزاب جدیدة متنافسة فیما بینھا اسباب+ 

 
 

  معالجة الظواھر االجتماعیة
 

 فیما یخص التحلیل فالقصة تتشابھ الى حد كبیر مع المسرحیة*
 
 

-مسرح-قصة(المقالة قد تصادفھا في الشعربمختلف انواعھ وفي الفنون*
  الشعرالحدیث-شعراحیائي-شعرذاتي

 
 

  لھذا وجب علیك وضع تقدیم مرتبط بكل تجربة
 
 

وجب علیك وضع  الشعر الذاتي مثال النص المقالي یتحدث عن
 … وھكذا.....تمھیده

 
 
  

 
 
 

  المنھج البنیوي+ المنھج االجتماعي  **---------5
 

 المنھج االجتماعي
 



لیھا ومحاولة اعطاء الظواھر االجتماعیة من خالل التطرق ا معالجة*
مجمل النصوص في المنھج االجتماعي تتطرق لھذا  حیث ان.حلول لھا

  عكس المنھج البنیوي الموضوع بربطھا بالمجتمع على
 

 المنھج البنیوي
 

فالبنیوي ینغلق على .ھذا المنھج بشكل كبیر عن المنھج االجتماعي یختلف
لیة للنص وما حیث یقوم بدراسة اللغة الداخ-غیر النص ال شیئ-النص

  وال ینفتح على المجتمع.....صور یتمیز بھ من
 
 
 

  المؤلفات ----------------------
 

  ظاھرة الشعر العربي الحدیث **-------1
 

احمد المعدواي المجاطي في ھذا الكتاب الھم المراحل التي قطعھا  یتطرق
الشعر -الشعر الوجداني-الشعر االحیائي(العربي منذ عصر النھضة الشعر

 الحر
 
 

 وفي ھذا الصدد یمكن تقسیم الكتاب الى اربع فصول اساسیة
 

 الفصل االول **
 

 >/SPAN<التطور التدریجي في الشعر العربي الحدیث
 

الشعر -خالل ھذا الفصل تطرق المجاطي الى مرحلتین اساسیتین من
لكن مع التركیز على الشعر الذاتي الذي ذكر فیھ -الذاتي الشعر-االحیائي

كمدرسة ابولو والدیوان بمصروالرابطة القلمیة .مدارسھ لمعدواي اھما
   وبما تمیزت بھ كل واحدة).االندلس ا و.م.و(بالمھجر



 
  ** الفصل الثاني **
 

 تجربة الغربة والضیاع
 

 
 
 

-النكسة-نكبة فلسطین(التي عرفھا المجتمع العربي فالنكبات واالزمات
ت باالنسان العربي وخاصة اذ)االستعمار-مصر الھجوم الثالثي على

 الحكام والمجتمع وفي نفسھ الشاعر في التیھ وفقدان الثقة في
 
 

 ونتج عن ذلك ظھور مایلي
 
 

 المدینة العربیة اصالتھا ورونقھا وطغت علیھا فقدتالغربة في المدینة
 المادیات واصبح كل انسان یجري وراء مصالحھ الخاصة

 
 

 ا قیمة كما كانت في السابقالكلمة لم تعد لھ الغربة في الكلمة
 
 

بالوحدانیة وعدم الطمانینة وبالنفي من  االحساسالغربة في الكون
. فالزمان ال طبیعة لھ.غیره بذلك ویعتبر الشاعر اكثر احساسا من.ارضھ

فالشاعر .كما ھو عند الناس  لیس ھو اللیل والنھار والساعات والدقائق
من الواقع  خالص صعبفي غریب ینتظر مصیره الفاجع ولعل الموت 

 لكنھا افضل
 
 

بسبب االنحالل االخالقي والرغبة . لم تعد لھا قیمة المراةالغربة في الحب
 ....في المادیات



 
 

  االستسالم للواقع وتمني الموت للخالص (===
 

  ** الفصل الثالث **
 

 تجربة الحیاة والموت
 

االسالمیة تامیم قناة السویس وحصول مجموعة من الدول العربیة و بعد
تغیرت نظرة الشاعر الى المجتمع فبدا باستشراف ... االستقالل على

بتحدي الموت من خالل اعتبار نفسھ عدوا لھا لذى وجب  و.المستقبل 
 توظیف مجموعة من الرموز لتصویر..الوسائل مواجھتھا بشتى

 ...السندباد-العنقاء-الفنیق(الواقع
 
 

 -  تحدي الموت–رى اعتبار الموت طریق للحیاة االخ (====
 

  الفصل الرابع **
 

 الشكل الجدید
 

اضافة االسطورة والرمز واللغة االنزیاحیة وتغیر المفاھیم والنظرة  تمت
تنوع المضامین الشعریة في المجتمعات العربیة بسبب +والمجتمع للشعر

 وطبیعة البیئة التي نشا فیھا الشاعر اختالف المستعمر
 

اء لیتمم ما جاء بھ الكتاب المدرسي عن ان ھذا الكتاب ج—مالحظة 
 الشعر الحدیث-الذاتیة-االحیائیة(التجارب الشعریة الثالث

 
 

  اللص والكالب **------2



 
 

 ملخص الروایة
 
 
 

 
سعید مھران بعد خروجھ من السجن الذي " والكالب اللص" تصور روایة

لیش كانت غدرا، كان وراءھا المعلم ع قضى فیھ سنوات عدة، أربع منھا
ودبرا لھ مكیدة للتخلص من  سدرة وزوجتھ نبویة اللذین تآمرا علیھ

سناء في كنف أمھا  وجوده العابث وتھدیداتھ الطائشة، فأصبحت بنتھ
قضبان  بینما غّیب سعید مھران بین. ورعایة علیش منذ عامھا األول

 السجون یندب حظھ التعیس وأیامھ النكداء بسبب مبادئھ الثوریة الزائفة
  :ي لقنھا إیاھا معلمھ رؤوف علوانالت
. الحریة، ولكن الجو غبار خانق وحر الیطاق مرة أخرى یتنفس نسمة "

وحذاءه المطاط، وسواھما لم یجد في  وفي انتظاره وجد بدلتھ الزرقاء
باب السجن األصم یبتعد منطویا  ھا ھي الدنیا تعود، وھا ھو. انتظاره أحدا

بالشمس، وھذه السیارات  قات المثقلةھذه الطر. على األسرار الیائسة
والشفة تفتر عن  المجنونة، والعابرون والجالسون، والبیوت والدكاكین،

منھا أربعة  وھو واحد، خسر الكثیر، حتى األعوام الغالیة خسر... ابتسامة
وأن  آن للغضب أن ینفجر. غدرا، وسیقف عما قریب أمام الجمیع متحدیا

 ى الموت، وللخیانة أن تكفر عن سحنتھایحرق، وللخونة أن ییأسوا حت
نبویة وعلیش، كیف انقلب االسمان اسما واجدا؟ أنتما تعمالن . الشائعة

  "الیوم ألف حساب لھذا
االستھالل الروائي الحدثي بؤرة الروایة وتمفصلھا  یشكل ھذه المقطع

األحداث التي وقعت والتي ستقع داخل الروایة،  األساسي ؛ ألنھ یلخص كل
الجوھریة التي تتمثل في االنتقام من  توجز حبكة الروایة وعقدتھاكما 

المعلم علیش وزوجتھ نبویة  :الخونة والثأر من الذین غدروا بھ وھم
  .ورؤوف علوان
الروائي إلى تمطیط ھذا االستھالل وتوسیعھ وتبئیره  وبعد ذلك، یلتجئ

ایة سلبیة مسار المتن الحكائي، لتكون النھ سردا وتحبیكا وتشویقا عبر
وفشلھ في إنجاز مھمتھ وأداء  تنتھي باستسالم سعید مھران وموتھ



ومن ثم، تصبح شخصیة  .البرامج السردیة التي أنیط بترجمتھا وتنفیذھا
في االنتقام  سعید مھران شخصیة إشكالیة غیر منجزة بسبب فشلھا الذریع
ھمات والتو من أعدائھ الخونة؛ بسبب السقوط في شرك األخطاء والظنون
  . العابثة التي جعلت الحیاة في منظورھا بدون جدوى وال معنى

الروائي ینبني على حبكة حدثیة مسبقة، فإن المتن أو  وإذا كان االستھالل
بید أن ھذا الفعل كان مجانیا . لالنتقام والثأر المركز الوسطي ھو تنفیذ

.  البشعیناألبریاء من البوابین وضحایا المستغلین وعشوائیا الیصیب إال
ركزت على فعل المطاردة وسحق المجرم تحت  أما نھایة الروایة، فقد

اختباء سعید مھران إلى  ضربات وطلقات الرصاص التي حولت مكان
  .مقبرة مصیریة لھ

، ألن المتن الروائي  Action طابعا سینمائیا حركیا وبھذا، تتخذ الروایة
ائي واإلخراج الفیلمي القابل للتشخیص السینم كتب بطریقة السیناریو

ھذا الفیلم سینمائیا منذ سنوات مضت في  وفعال، فقد تم إخراج. الدرامي
بصریة وحركیة تستطیع جذب  مصر؛ نظرا لتوفر الروایة على لقطات

  .المتفرج
سعید مھران من زنزانتھ العدائیة المغلقة، لم یجد  وعلى أي، فبعد خروج

 انتظاره خارج السجن، وھذا یشیر وأصدقائھ في أحدا من عائلتھ وأقربائھ
بید أن . ومنبوذا بسبب سلوكیاتھ المنفرة إلى كونھ مكروھا من الجمیع

یالتھم كان یعتبر فعال بطولیا عند ڤو ماكان یسرقھ من منازل األغنیاء
والصراع الطبقي بین األغنیاء  رؤف علوان، إنھ نتاج التفاوت االجتماعي

السرقة الطبقیة إال بعد موت   إلى ھذهولم یلتجئ سعید مھران. والفقراء
سالكا مؤمنا حامدا هللا، واألم  أسرتھ الفقیرة ، أبیھ البواب الذي مات مریدا
الفراش في البیت المنھوك  التي عبث بھا الفقر والنكد حتى ماتت طریحة

بدون عنایة  من شدة الفاقة و فوق سریر المستشفى الذي بقیت فیھ
  .ورعایة صحیة إنسانیة

مھران في ھذه الظروف الصعبة إال بالجمع بین  م یبق أمام سعیدول
لیستكمل حیاتھ بسرقة طالب العلم وممتلكات  دراستھ واالشتغال بوابا،

یشجعھ على ذلك؛ ألن مصر الثورة  وكان أستاذه رؤوف علوان. األغنیاء
الذین حولوا الشعب المصري إلى  كانت تتصارع جدلیا مع األسیاد األغنیاء

السرقات التي كان  وقد أشاد رؤوف علوان بھذه.  ومستضعفینعبید
  .اإلقطاعیة الغنیة یعتبرھا فعال بطولیا و إنجازا ثوریا للقضاء على الطبقة

بعد خروجھ من فضائھ العدواني المنغلق أن  وھكذا، قرر سعید مھران
نبویة، واتجھ حیال منزلھما بمیدان  ینتقم أوال من المعلم علیش وزوجتھ



الذین یحرسونھ من كل سوء،  لعة الذي وجده محفوفا بالمخبرینالق
لیأخذ ثأره على غرار  وینتظرون الیوم الذي ستفتح أبواب السجن لسعید

  .أھل الصعید في جنوب مصر
سعید مع علیش حول استرجاع البنت والزوجة  ولما فشلت مفاوضات

اتھ الموصوفة تصرفاتھ الدنیئة وسرق اللتین أنكرتا وجود سعید واستنكرتا
االستعداد للمھمة والتأھب لالنتقام  وتھدیداتھ الماكرة، قرر سعید مھران

بیاضة والمخبر باالبتعاد عن ھذه  من المعلم علیش، بعد أن نصحھ المعلم
  . السكة التي التحمد عواقبھا
رؤوف علوان الذي أصبح صاحب جریدة  وغیر سعید وجھتھ، فقصد

تدافع عن سیاسة الحكومة " الزھرة " بـــثوریة مشھورة في البلد تسمى
ورجالھا المعروفین في المجتمع  الجدیدة، وصار بفضلھا من أغنیاء البلد
  .والمقربین من رجال السلطة المحترمین

علوان سعید مھران في منزلھ الفاخر في شكل  وعندما استضاف رؤوف
أعطاه بعض األثاث والتحف الغنیة، نادمھ و یال واسعة األرجاء ، كثیرةڤ

وطلب سعید من رؤوف . وكرامة النقود لیستكمل حیاتھ من جدید بشرف
وأمره بأن یبحث  أن یشغلھ محررا في جریدتھ، لكن رؤوف رفض ذلك،

  .عن شغل آخر یتناسب مع وضعھ االجتماعي
المدینة تائھا في طرقاتھا وشوارعھا، فكر في خطة  وعندما خرج إلى

ف علوان الذي خان مبادئ الثورة وقیم رؤو االنتقام والتخلص أوال من
وصار خادعا للشعب وماكرا كبیرا یزیف  االشتراكیة والعدالة االجتماعیة،

ومكث فیھ سنوات عدة، أربع  الحقائق التي من أجلھا دخل سعید السجن
  .منھا كانت بسبب الغدر والكید الخادع

 سعید مھران في سرقة ممتلكات مسكن رؤوف وعندما فشلت محاولة
العاتي؛ ألنھ كان یعلم أن سعید سیأتي  علوان الذي كان ینتظره بمسدسھ

وأشیاء ثمینة، فاسترد منھ رؤوف  لالنتقام منھ وسرقة مایملكھ من أموال
  .في السجن مرة أخرى جنیھاتھ ، وحذره أن یعید الكرة وإال سیزج بھ

علوان،اتجھ سعید صوب رباط الشیخ علي  وبعد أن عفا عنھ رؤوف
وكان علي الجنیدي نقیب  . دي لالستراحة الروحیة والنفسیةالجنی

قضى بدوره حیاتھ في  السالكین العارفین صدیقا وفیا ألبیھ الصالح، الذي
من الحضرة  الجذب الصوفي والسفر النوراني والتعراج الروحاني مقتربا

  .الربانیة والسعادة القدسیة اللدنیة
ح، أحس براحة داخلیة تغمره الجنیدي المفتو وبوصول سعید إلى فضاء

على الرغم مما كان یحس بھ من ظمإ  داخل ھذا الفضاء العرفاني الصادق،



یعانیھ من شدة الحقد والحنق  وجوع ینخران جسمھ المتھالك، وماكان
  .على علیش ونبویة ورؤوف

صداقة حمیمیة مع المعلم طرزان صاحب مقھى كان  وكانت لسعید مھران
السجن، وعرفھ سعید بآخر األخبار، وطلب   بھ فيیتعود علیھ قبل الزج

األوغاد والخونة والكالب المسعورة  منھ أن یساعده بمسدس لینتقم من
  .التي تنھش اللحوم البشریة النیئة

عشیقتھ نور حسناء الحانات والمالھي واألماكن  ویعد ذلك، سیعرف سعید
اعتھ الرجولیة، الماضي معجبة بفتوة سعید وشج الخالیة ، والتي كانت في

  .نبویة لكن سعید كان مغرما بخائنتھ
أیاما مع نور في شقتھا المھترئة من شدة الفقر بین  ویقضي سعید مھران

ومن ھذه الشقة . لذات الجسد العاطش االنتظار الیائس واقتناص
الطائشة على علوان  المتواضعة، كان ینطلق سعید لیصوب رصاصاتھ

تخطئھم  بید أن ھذه الرصاصات كانتوزوجتھ نبویة ورؤوف علوان، 
ماجعلت  وھذا. جمیعا لتصیب األبریاء والبوابین وضحایا الغبن واالستغالل

 الصحف تكتب عن ھذه الجرائم العابثة في حق األبریاء والضعفاء
  .والفقراء ، والتي لحسن الحظ كان ینجو منھا الماكرون والخونة

النتقام، فغدا سعید مھران إلى محاوالت الثأر وا وفي األخیر، لم تجد كل
بجسده المتعب من شدة الضنى والتعب  فضاء الشیخ الجنیدي لیستلقي

المقبرة بعد أن أحس بمطاردة  ومن ھناك، سیھرب سعید إلى. العابثین
یجد حال سوى االستسالم  المخبرین والكالب لھ في كل مكان وناحیة، فلم

المقبرة الصامتة لتضع  ضانلألوغاد والكالب الذین أردوه طریحا بین أح
  :نھایة لحیاتھ العابثة

  :وفي جنون صرخ "
  !یاكالب -
  .وواصل إطالق النار في جمیع الجھات -

وإذا بالرصاص یسكت . ینطفئ بغتة فیسود الظالم وإذا بالضوء الصارخ
وتغلغل الصمت في الدنیا . النار بال إرادة وكف عن إطالق. فیسود الصمت

ولكن .... وتساءل عن. الغرابة المذھلة عالم حال منوحلت بال. جمیعا
وظن . السواء وبال أدنى أمل سرعان ماتالشى التساؤل وموضوعھ على

وتكاثف الظالم فلم یعد .انتصر وأنھ البد قد. أنھم تراجعوا وذابوا في اللیل
وغاص في األعماق بال . یرى الشيء یرید أن. یرى شیئا وال أشباح القبور

وجاھد بكل قوة  .یعرف لنفسھ وضعا وال موضوعا وال غایةولم . نھایة
 لیظفر عبثا بذكرى. لیسیطر على شيء ما، لیبذل مقاومة أخیرة



 بال... وأخیرا لم یجد بدا من االستسالم فاستسلم بال مباالة. مستعصیة
  "...مباالة

بنھایة تنم عن العبث واالستھتار والالمباالة  وھكذا، تنتھي الروایة
ألن الحیاة التستحق أن تعاش بین ھؤالء  الم بدون إرادة واعیة ؛واالستس

 الكالب اللعینة الغادرة


