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زبؿاراتمعّ٤ماظؽملزملّ٦صماِّدبؿملةم
ؼبماظضملزملّٕمايّٓؼث م
م
م
م
أم.مد/مربؼملّٓمزبؿارمعبضملةمعربوك م
أدؿاذماِّدبمواظؽملعملّٓم م
واظضملؼملؿملّٓماِّدؾّ٠مظغملػملؿملةماظّٓراداتماإلدالعؿملةمواظضملّٕبؿملةمظػملؾؽملني م
جاعضملةماِّزػّٕمباظعملاػّٕة م
م
م
م
م
م
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م م

بلّ٣مآماظّٕغبّ٤ماظّٕحؿمل ّ٣م
م
ععملّٓعذملذملذملة م
م
ايؼملّٓمٓمربماظضملاٌني ،مواظزملالة مواظلالممسػملّ٧مخامتمأغؾؿملائ ّ٥موردػملّ٥مدؿملّٓغام
ربؼملّٓ،موسػملّ٧مآظّ٥موصقؾّ٥موعّ٤متؾّٝمػّٓاهمإظبمؼّ٦مماظّٓؼ.ّ٤م م
وبضملّٓم،م م
صؾملّٔه مشبؾة مزبؿارة مع ّ٤ماظؽملزملّ٦ص ماِّدبؿملة ،ماخرتتؾملا مظؾضمل ّٚمأسالم ماظرملضملّٕاءم
واظغملؿاب مؼب ماظضملزملّٕ مايّٓؼث ،موضّٓعت مظغمل ّ٢مغ ّٙمعؽملؾملا ممبا مؼؾملؿملئ مظإلضؾال مسػملؿمل،ّ٥م
وضبؼملّ٢مسػملّ٧متّٔوض،ّ٥موضّٓمحاوظتمأنمأطّ٦نمبضملؿملّٓـبامطّ٢ماظؾضملّٓمسّ٤مايرملّ٦مواظؿضملعملؿملّٓ،م
وأن مأجؽملبماظّٓرادة معامالمؼؿزملّ٢مبّٕوحماظؽمل ;ّٙمراجؿملـبا مأنمأجؿّٔبمبّٔظّ١ماظعملارئم
إظبمتّٔوق مأدبؾمل ّ٣مذضملّٕـباموغـّٕـبام،موأنمأدؾمل ّ٣مؼب مصعملّ٢ماظّٔوقماِّدب ّ٨مظّٓىمذّٓاةم
اِّدبمورالبّ٥مم .م
وإغّ٨مِّرج ّ٦مأن مأطّ٦ن مضّٓموصعملتمصؿملؼملامضزملّٓت،موأنمتغملّ٦نمػّٔهماحملاوظةم
جادة ،مو مأن متغملّ٦ن مبّٓاؼة مٌّٖؼّٓ مع ّ٤مدرادة ماظؽملزملّ٦ص ماِّدبؿملة موهػملؿملػملؾملا ،موإبّٕازمممممممممم
عامؼبمتّٕاثؽملاماِّدبّ٨مومظطملؿؽملاماظضملّٕبؿملةمعّ٤مدقّٕموأدّٕارمبؿملاغؿملةموعباظؿملة.م م
مممممممممموآمعّ٤موراءماظعملزملّٓ،موػّ٦محلؾؽملاموغضملّ٣ماظّ٦طؿمل .ّ٢م
م
م
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م م

اظػملطملةماظضملّٕبؿملةمياص ّٜم
م
اظرملذملذملاسذملذملذملّٕ:م م
ػّ٦مابّ٤ماظؽملؿملّ٢موذاسّٕهمربؼملّٓ محاص ّٜمابّ٤ماٌؾملؽملّٓسمإبّٕاػؿمل ّ٣مصؾملؼمل ،ّ٨مأحّٓم
اٌؾملؽملّٓدنيماٌرملّٕصنيمسػملّ٧مضؽملارّٕمدؼّٕوط .م
وطان مواظّٓه معزملّٕؼـبا مصؼملؿملؼملـبا ،مأعا مأع ّ٥مصؾمل ّ٨ماظلؿملّٓة /مػاٍ مبؽملت مأغبّٓم
اظؾّ٦رصة مظ ،ّ٨مع ّ٤مأدّٕة متّٕطؿملة مسّٕؼعملة مرباصصملة ،مطاغت متلغمل ّ٤مح ّ٨ماٌطملّٕبػملنيم
باظعملاػّٕة،موتؾبضملّٕفمبأدّٕةم₍₍اظزملّٕوان₎₎؛ ِّنمجّٓمحاصّٜمِّعّ٥مطانمؼضملؼملّ٢مأعنيماظزملّٕةم
ؼبمايج،مصػملعملبمباظزملّٕوان;مأي:ماظعملؿملِّّ٣مسػملّ٧ماظزملّٕة(.)1م م
وضّٓموظّٓمحاصّٜمإبّٕاػؿملّ٣مؼبمدظملؿملؽملة مذػؾؿملة مطاغتمرادؿملة مسػملّ٧مذارئماظؽملؿملّ٢م
أعام معّٓؼؽملة مدؼّٕوط ،محؿملثمطانمواظّٓهمععملؿملؼملـبامبؾملّٔهماظلظملؿملؽملة ،موطانمذظّ١مإرػاصـبام
ظشملؿملظملًا،موإمياءمرّٕؼظملًا،مإذمذاءماظعملّٓرمأالمؼّ٦ظّٓمذاسّٕماظؽملؿملّ٢مإالمسػملّ٧مصظملقةماظؽملؿمل .ّ٢م
وٕ متّ٦جّٓ مياص ّٜمذؾملادة معؿملالد مؼضملؿؼملّٓ مسػملؿملؾملا مؼضملؿؼملّٓ مؼب ماظؿأرؼّْ مٌّ٦ظّٓه،م
شري مأن ماظّٕواة مؼّٔطّٕون مأغ ّ٥مسؽملّٓعا متعملّٓم مظػملؿضملؿملني مؼب مدار ماظغملؿب مضُِّّٓر مدؽمل ّ٥مؼبم
اظؿملّ٦م ماظّٕاب ّٝمع ّ٤مذؾملّٕ مصرباؼّٕ مدؽملة مإحّٓى مسرملّٕة موتلضملؼملائة موأظ ّٟمعّ٤مممممممممممممممممم

(ٔ) الصرة :ىي المال الذي كانت الحكومة المصرية تبعث بو إلى األقطار الحجازية في موسم الحج ،معونة

لساكني األراضي المقدسة ،بعضو ىبة ،وبعضو من ريع األعيان المصرية الموقوفة عمى الحرمين الشريفين.

انظر :مقدمة ديوان حافع /لدمحم إسماعيل كاني :ص.ٜٔ
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م م

اٌؿملالدمم-مبؿلّٝموثالثنيمدؽملةم،موبؽملاءمسػملؿملّ٥ماسؿربمبضملّٚماظغملؿابمتارؼّْمعؿملالدهموػّ٦م
اظؿملّ٦مماظّٕابّٝمعّ٤مذؾملّٕمصرباؼّٕمدؽملةماثؽملؿنيمودؾضملنيمؤامنائةموأظّٟمعّ٤ماٌؿملالدم .م
وٕمؼضملّ٘محاصّٜمؼبمطؽملّٟمواظّٓهمدّ٦ىمأرب ّٝمدؽملّ٦ات ،معاتمبضملّٓػامواظّٓه م،م
صضملادت مب ّ٥مأع ّ٥مع ّ٤مدؼّٕوط مإظب ماظعملاػّٕة ،مصغملظملػمل ّ٥مخاظ ّ٥ماٌؾملؽملّٓس مربؼملّٓ مغؿملازيم
اظّٔيمطانمؼضملؼملّ٢معؾملؽملّٓدـبامبؿؽملصملؿملّ٣ماظعملاػّٕة.م م
وبػملّٞمحاصّٜماظلّ٤ماظّٔيمتؤػػملّ٥ممظّٓخّ٦لمآٌّردة،مصأيعملّ٥مخاظّ٥مبآٌّردةم
اًريؼة محبّ٨ماظعملػملضملة مباظعملاػّٕة ،مثّ٣ماظؿقّ٠مبآٌّردةماظعملّٕبؿملة ماالبؿّٓائؿملة ،مومهّ٦لم
بضملّٓػا مإظب معّٓردة ماٌؾؿّٓؼان ،مث ّ٣مآٌّردة مآًّؼّ٦ؼة ،موػؼملا مع ّ٤مآٌّارسم
اظـاغّ٦ؼة .م
وذاء ماظعملّٓر مأن مؼؽملؿعمل ّ٢مخاظ ّ٥مإظب مرؽملشملا مصاغؿعمل ّ٢معضمل ّ٥محاص ،ّٜموػؽملاك مأيعملّ٥م
خاظّ٥ممبّٓردةمرؽملشملاماظـاغّ٦ؼةمالدؿغملؼملالمدرادؿ،ّ٥مظغملؽملّ٥ماغزملّٕفمسّ٤ماظّٓرادةمبؾملّٔهم
آٌّردة مإظب محػملعملات ماظّٓرس مباىاع ّٝماِّغبّٓي مبشملؽملشملا ،مِّن معا مطان مؼؿػملعملاهم
مبّٓردة مرؽملشملا مطان مال مؼؿظمل ّ٠موعؿملّ٦ظ ّ٥ماظشملؾضملؿملة ،موضّٓ مأظظمل ّ٧معا مؼالئؼملؾملا مؼب محػملعملاتم
اىاعّٝماِّغبّٓي.م م
وأخّٔمحاصّٜمؼعملّٕضماظرملضملّٕموؼؽملصملؼملّ٥مسػملّ٧مسبّ٦مأثارمإسفابمطـريمعّ٤مذؿملّ٦خم
اِّدباء ،موذواض ّ٨ماِّدب مؼب معّٓؼؽملة مرؽملشملا ،مشري مأن مخاظ ّ٥مٕ مؼؿعملؾ ّ٢معؽمل ّ٥ماغزملّٕاصّ٥م
سّ٤ماظّٓرادةماظيتموجؾملّ٥مإظؿملؾملا،مصّٖادمؼب متأغؿملؾّ٥موتعملّٕؼضمل ،ّ٥مممامجضملّ٢محاصصملًامؼؾملؿاج،م
وؼضملّٖممسػملّ٧مضشملؿملضملؿ،ّ٥مومؼؿّ٦جّ٥مإظؿملّ٥مبعملّ٦ظّ٥م:م م
ثعملػملتمسػملؿملّ١معؤغيت

م

مإغذملذملذملذملّ٨مأراػامواػؿمل ّ٥م

صاصّٕحمصإغّ٨مذاػب

م

معؿذملذملّ٦جّ٥مؼبمداػؿمل ّ٥م
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
وطانمالبّٓمياصّٜمعّ٤مودؿملػملّ٥مؼؿغمللب مبؾملا،موؼؿعملّ٦ت معؽملؾملا ،مصاظؿقّ٠ممبغملاتبم

بضملّٚماحملاعني،مواذؿطملّ٢مرباعؿملـبا مسؽملّٓمبضملسملؾمل ،ّ٣مشريمأنمصؽملاسة ماحملاعاة مٕ متضملّٓم
سػملّ٧محاصّٜممبامطانمؼؿؼملؽملاهمعّ٤مطلب ،مصؾملفّٕػا ،مضائال -مسؽملّٓمتّٕط ّ٥معغملؿبمربؼملّٓم
اظرملؿملؼملّ٨مب:-ّ١م م
جِّٕابؾبمحؽبصملخملّ٨ؽبمضَّٓمأَصّٕؽبشؿؾبّ٥ؾبمرَؼملؽبضملـبا م

مبِؾذملذملابِمأُدؿاذِغاماظرملؿملؼملّ٨موؽبالمسؽبفؽبؾذملذملا م

صَضملادؽبمظّ٨موؽبػّ٦ؽبمعؽبؼملػملّ٦ءفبمصَعملُػملتؾبمظَّ٥ؾب :م

معِؼملقبا؟مصَعملالؽب:معِّ٤ؽبمايَلّٕاتِمواحؽبّٕؽببا م

ث ّ٣ماظؿق ّ٠محاص ّٜمبآٌّردة مايّٕبؿملة ،مودبّٕج مصؿملؾملا مدؽملة م1891م ،موسؼملّ٢م
ضابشملًا مؼب ماىؿملّ٘،مثّ٣مغعمل ّ٢مإظب ماظرملّٕرة ماظيتمطاغتمتلؿؼملّٓمضؾارًا معّ٤ماىؿملّ٘م
آغّٔاك ،مث ّ٣مأسؿملّٓ مإظب ماىؿملّ٘ ،موداصّٕ مإظب ماظلّ٦دان مؼب مايؼملػملة ماِّخرية ماظيتم
طاغتمبعملؿملادهماظػملّ٦ردم₍₍طؿرملؽملّٕ₎₎ موخّٓم محاصّٜمباظلّ٦دانمعامؼعملّٕبمعّ٤مساعني ،موؼبم
دؽملة م1899م مضاعت مثّ٦رة مؼب ماظلّ٦دان ماتؾمل ّ٣مصؿملؾملا مٔاغؿملة مسرملّٕ مضابشملًا ،موطان معّ٤م
بؿملؽملؾملّ٣محاصّٜمإبّٕاػؿمل،ّ٣مصقّ٦طؼملّ٦اموأحؿملػملّ٦ا مإظب ماالدؿؿملّٓاع،مثّ٣مسادمحاصّٜمظؿملضملؼملّ٢م
عالزعـبامبإدارة ماظؿضملؿملؿملؽملات ،مثّ٣مأحؿملّ٢مإظب ماالدؿؿملّٓاع معّٕة مأخّٕى ،مصاظؿؼملّٗمإحاظؿّ٥م
إظبماٌضملاشمدؽملةم1903م ،صأجؿملبمإظبمرػملؾ.ّ٥م م
وطان محاص ّٜم -مؼب مأثؽملاء مإضاعؿ ّ٥مباظلّ٦دان -مؼّٕاد ّ٢ماظرملؿملّْ مربؼملّٓ مسؾّٓهم
ذضملّٕـبا موغـّٕـبا ،مصػملؼملا ماسؿّٖل ماظضملؼمل ّ٢مبايغملّ٦عة ،ماظؿق ّ٠مبّٓروس ماإلعام موذباظل،ّ٥م
وتضملّٕف مع ّ٤مرّٕؼعمل ّ٥مسػمل ّ٧ماظشملؾعملة ماٌؼملؿازة مع ّ٤مأبؽملاء ماظرملضملب مع ّ٤مأعـال :معزملشملظملّ٧م
طاع،ّ٢مودضملّٓمزشػملّ٦ل،موضادّ٣مأعني،موربؼملّ٦دمدػملؿملؼملان،مومشريػ .ّ٣م
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مختارات من النصوص األدبية

م م

وطانمالحؿغملاكمحاصّٜمبلائّٕمرؾعملاتماظرملضملب،موتعملػملؾّ٥مبنيمصؽاتّ٥ماٌكؿػملظملةمأثّٕم
واضّّمؼبمذضملّٕهماظّٔيمسربمسّ٤مآعالمأعؿّ٥موآالعؾملا،مؼعملّ٦لمسؽملّ٥مأغبّٓمأعني:موعؿملّٖةم
حاصّٜماظغملربىمأغّ٥متؾػملّ٦رتمؼبمذضملّٕهمآعالمأعؿّ٥مأوال،موآعالماظرملضملبماظضملّٕبّ٨مثاغؿملـبا،م
طاغت ماِّعة مترملغمل ّ٦مع ّ٤مصّ٦ض ّ٧ماِّخالق ،موزػمل ّ٣ماالحؿالل ،موتسملؿملؿمل ّ٠ماظرملّٕقم
واظطملّٕب ،موطان محاص ّٜممبا مظ ّ٥مع ّ٤محّٗ معّٕػ ،ّٟموسارظملة مجؿملاذة ،موغظملّٗ مذاسّٕة،م
صبؼمل ّٝمط ّ٢مذظ ّ١مؼب مغظملل ّ٥مث ّ٣مطبّٕج ّ٥مذضملّٕـبا مضّ٦ؼـبا معػملؿؾملؾـبا ،مؼظملضمل ّ٢مؼب ماظؽملظملّ٦سممممممممممممم
عا مال متظملضملػمل ّ٥ماًشملب مواٌعملاالت ،مصغملان محاص ّٜم-حعملًا -مذاسّٕ ماظّ٦رؽملؿملة ،موذاسّٕم
اظرملضملب،مذاسّٕماظلؿملادةمواالجؿؼملاع،موٕمصبارهمؼبمذظّ١مأحّٓمعّ٤مذضملّٕاءمسزملّٕهم(.)1م م
وأخريـبا مادؿعملّٕ ماٌعملام محباص ،ّٜمصضملؿملؽمل ّ٥مإٌّحّ٦م /مأغبّٓ محرملؼملت مباذا موزؼّٕم
اٌضملارفم-مرئؿمللـبامظػملعمللّ٣ماِّدب ّ٨مبّٓارماظغملؿبماٌزملّٕؼة،موضّٓمزّ٢محاصّٜمؼبمسؼملػملّ٥م
بّٓارماظغملؿبمحؿّ٧مأحؿملّ٢مظػملؼملضملاشمدؽملةم1932م،مشريمأنمػّٔهماظّ٦زؿملظملةموإنمطاغتم
ضّٓ مطظملؿ ّ٥ماياجة ،موأخّٕجؿ ّ٥مع ّ٤مدائّٕة ماظؾؤس -مصإغؾملا مضّٓ مطؾػملت مذضملّٕه مباظعملؿملّ٦دم
واِّشالل ،موأدت مإظب مغسملّ٦بٍ مؼب معضملؿملؽمل ّ٥ماظرملضملّٕي ،مإذ مطان محاص ّٜمحّٕؼزملـبا مسػملّ٧م
بعملائّ٥مؼبمسؼملػمل،ّ٥مصؾملّ٦مالمؼعملّ٦لمذضملّٕـبامؼطملسملبمأحّٓـبامعّ٤مذويماظلػملشملان،مخرملؿملةمأنم
ؼّٖحّٖحّ٦همسّ٤معؽملزملب،مأومؼؽملاظّ٦همبأذى،مصغملانمأطـّٕمذضملّٕهمؼبمػّٔهماظظملرتةمػّ٦مذضملّٕم
اظّٕثاءموذضملّٕماٌؽملادؾات،موعامضاظّ٥مصؿملؾملامعّ٤ماظرملضملّٕماظلؿملادّ٨مصؾملّ٦مػادئمظني،مأومؼبم
زّٕوفمهؼملؿمل،ّ٥موظضملّ٢مأؼاممبؤدّ٥ماِّوظبمرؽبومبسؿّ٥موأصّٖسؿّ٥محؿّ٧مضاعتمذؾقـبامدائؼملـبام
أعام مسؿملؽملؿمل ّ٥متؽملّٔره مباظّ٦ؼ ّ٢مواظـؾّ٦ر موسصملائ ّ٣ماِّعّ٦ر ،مإن مػ ّ٦مأصؿملب مؼب معؽملزملؾّ٥ممممممممممممممم

(ٔ) انظر  :مقدمة ديوان حافع ألحمد أمين ص . ٚٚ
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مختارات من النصوص األدبية
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أومعّٗمؼبمعّٕتؾ،ّ٥مممامجضملػملّ٥محّٕؼزملـبامسػملؿملّ٥مضؽملؿملؽملـبامب،ّ٥مؼعملّ٦لمد/مرّ٥محلني:م"طانم
بؤسمحاصّٜمؼبمغظمللّ٥مذّٕرًامالتزملالمذضملّٕه،مومنّ٦مبػملّ٦ش،ّ٥مطانمحاصّٜمربؿاجـبامإظبم
أن مؼصمل ّ٢مبائلـبا ،مظريى مبؤس ماظرملضملب مع ّ٤محّ٦ظ ،ّ٥موظؿملقل ،ّ٥موظؿملزملّ٦ره موظغمل ّ٤محاصصملًام
شين مبضملّٓمصعملّٕ،موارؼملأنمبضملّٓماضشملّٕاب،مصؾملّٓأتمغظملل،ّ٥مثّ٣ماذؿّٓمبؾملاماهلّٓوء ،مصسملاقم
بايؿملاة،موضاضتمبّ٥مايؿملاة .م
وظؿملتمحاصصملًاموضّٓمصعملّٓماظؾؤس -ماظّٔيمطان مدؾؿملػملّ٥مإظبماجملّٓم– مٕ مؼظملعملّٓم
ايّٕؼة ،مصعملّٓ مطان مؼلؿشملؿمل ّٝمع ّٝمايّٕؼة مأن مصبّٓ مظ ّ٥مؼب ماظعملّ٦ل معّٔػؾـبا ،موظغملّ٤م
اٌّ٦زظملني مؼب معزملّٕ مسؾؿملّٓ معؾملؼملا متغمل ّ٤مايغملّ٦عات ماظعملائؼملة ،مصبب مأن مؼعملّٓروام
ِّرجػملؾملّ٣معّ٦ضضملـبامضؾّ٢ماًشمل،ّ٦موأالمؼعملّ٦ظّ٦امإالممبعملّٓار .م
والمتغملادمايّٕؼةمتّٕدمإظبمحاصّٜمبإحاظؿّ٥مإظبماٌضملاشمحؿّ٧مؼؿؽملظملّٗ،موإذام
ػ ّ٦مضّٓ ماتزمل ّ٢مباظرملضملب مع ّ٤مجّٓؼّٓ ،موإذا مػ ّ٦مؼؿأػب مظؿملؿظملفّٕ ،موظريد ّ٢مزصّٕاتم
اظرملضملبمغارـبامعسملشملّٕعة متػملؿؾملّ٣معامحّ٦هلا ،موظغملؽملّ٥مذؿملّْمضّٓمتعملّٓعتمبّ٥ماظل،ّ٤موذػؾتم
بعملّ٦اهماظّٕاحةمؼبمدارماظغملؿب"م()1ممم.م م
وظضملّ٢مأثّٕماًّ٦فماظّٔيمالزعّ٥مؼبمأثؽملاءموزؿملظملؿّ٥مزّ٢مساظعملًامبؽملظمللّ٥مبضملّٓمإحاظؿّ٥م
ظػملؼملضملاش،مإذمطانمضّٓمأظّٟمحبماِّع ّ٤مواسؿاده،مممامجضملػملّ٥مؼؽملصملّ٣مبضملّٚماظعملزملائّٓمم
ثّ٣مالمؼعملّ٦ىمسػملّ٧مغرملّٕػام،مخرملؿملةماظلفّ٤ماظّٔيمٕمؼغملّ٤مظؿملؿقؼملػملّ٥معّٝمتعملّٓممدؽمل.)2(ّ٥م م

(ٔ) حافع وشوقي لمدكتور /طو حسين ص ٔ. ٕٔٛ ،ٔٛ
(ٕ) انظر :مقدمة ديوانو ألحمد أمين ص .ٜٙ
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مختارات من النصوص األدبية

م م

وطانمحاصّٜمؼؾبػملّ٣مباظػملطملةماظظملّٕغلؿملة،مصؼملغملؽملّ٥مذظّ١معّ٤ماالرالعمسػملّ٧مذّ٨ءمعّ٤م
آدابؾملا ،موضّٓ متّٕج ّ٣م₍₍اظؾؤداء₎₎ مظظملؿملغملؿّ٦ر مػّ٦جّٕ م ،موتّٕج ّ٣مبضمل ّٚمضشمل ّٝم₍₍ىان مجاكم
رود،₎₎ّ٦مواذرتكمعّٝمخػملؿملّ٢معشملّٕانمؼبمتّٕعبةمطؿابم₍₍عّ٦جّٖماالضؿزملاد₎₎موطانمؼعملّٕأم
بضملّٚمعامؼرتجّ٣معّ٤ماِّدبماإلنػملؿملّٖي،مظغملؽمل-ّ٥سػملّ٧مطّ٢محال-مٕمؼؽملّ٢محصملًامواصّٕـبام
عّ٤ماِّدبماظطملّٕب،ّ٨موٕمؼغمل ّ٤مأثّٕمذظّ١مطؾريـبامؼبمذضملّٕه،مصعملّٓمجاءمذضملّٕهم -ممؼبم
عبػملؿ-ّ٥مغؿاجماِّدبماظضملّٕب،ّ٨مواظـعملاصةماظضملّٕبؿملة،مواظؿفاربماظرملكزملؿملةم(.)1مم م
وطاغتموصاةمحاصّٜمؼبماظلاسةماًاعلةمعّ٤مصؾاحمؼّ٦مماًؼملؿملّٗماياديم
واظضملرملّٕؼّ٤معّ٤مذؾملّٕمؼّ٦ظؿملّ٦مدؽملةم1932مم( .)2م

(ٔ) المرجع السابق ص ٕ. ٛ

(ٕ) انظر :شاعر النيل حافع إبراىيم /لعبد المنعم شميس صٗ( ،سمسمة كتابك ،عدد . )ٜٔٗ
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م م

اظؽملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّٙم
م
رؽبجؽبضملؿبتؾبمظؽملظمللذملذملذملذملّ٨مصاتمبؾملؽبؼملؿبتؾبمحؽبزملؽباتّ٨م
م

م

موغادؼذملذملذملتؾبمضَذملذملذملّ٦ؿبعّ٨مصاحؿبؿؽبلؽبؾؿبتؾبمحؽبؿملؽباتّ٨

رؽبعؽبّ٦ؿبغّ٨مبضملؾبعملّْ٣لبمصذملذملذملذملذملذملّ٨ماظرملمبؾؽبابِموظؿملؿينم
م

م

م
م
م

م

م

()2

()3

م

م م

موؽبعؽبذملذملذملامضِعملْتؾبمسؽبذملذملذملذملذملذملذملّ٤ؿبمآيلبمبِّ٥موؽبسِصملِاتِ

()4

ضؿملّ٠ؾبماظؿملّ٦مؽبمسؽبّ٤ؿبموؽبصؿبِّٟمآَظةٍم
صغملؿملّٟؽبمأَ ِ
م

م

()1

م م

مركبجؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاالًموؽبأَطْظملذملذملذملذملذملؽباءـبموؽبأَدؿبتؾبمبؽبؽملؽبذملذملاتّ٨

َاؼةًم
صملاًموش ؽب
وؽبدِضملؿبتؾبمطِؿؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملابؽبمآمظَظملْذمل َ
م

م

م

م م

مسؽبعملُؼملؿبتؾبمصػملذملذملذملّ٣مأَجؿبذملذملذملذملذملّٖؽبعؿبمظعملَّ٦ؿبلكبمسؾبّٓؽباتّ٨

وظَّٓؿبتؾبموٌّامظذملذملذملذملذملّ٣مأَجِذملذملذملذملذملذملّٓؿبمظضملؽبّٕؽبائلّ٨م
م

م

م م

م

م م

موتؽمللؿملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٠كبمأَدؿبؼملؽبذملذملذملذملذملذملاءٍمٌُكؿبؿؽبذملذملذملذملّٕؽبسؽباتِ م

م

(ٔ) رجعت لنفسي :فكرت وتأممت .الحصاة :العقل والرأي ،واتيمت حصاتي :أسأت الظن برأيي وعقمي.

احتسبت حياتي :عددتيا عند هللا فيما ُيدخر .
(ٕ) العقم:عدم اإلنجابَّ ،
وكنى بو ىنا عن ضيق المغة وجمودىا .عقمت :لم أنجب ،والمراد :انتييت واندثرت
قبل تمقي ىذه الطعنات.

الند والنظير.
(ٖ) العرائس :جمع عروس ،والمراد بيا ىنا :األلفاظ
َّ
المجموة الحسنة .األكفاء :جمع كفء وىو ِّ
ظا :أي :ببلغة.
(ٗ) وسعت كتاب هللا :اتسعت لو ،فأصبحت بكتاب هللا – تعالى -لغة معجزة خالدة .لف ً
يعا وأخبلًقا.
غاية :تشر ً

م م
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مختارات من النصوص األدبية

م م

أغاماظؾقّٕؾبمؼبمأحرملا ِئِّ٥ماظّٓرنبمطَاعِذملذملذملّ٤فبم
م

م

ؿبمدأَظُّ٦اماظطملؽبّ٦مباصؽبمسؽبّ٤ؿبمصؽبّٓؽبصَاتّ٨
مصَؾملؽب ّ٢ؽب

صؿملاموؽبؼؿبقؽبغملُّ٣ؿبمأَبؿبػملَّ٧موؽبتؽبؾؿبػملَّ٧معؽبقؽبادِذملذملينم
م

م

م
م
م
م

م

م م

موؽبطَذملذملذملذملّ٣ؿبمسؽبّٖمبمأَضْذملذملذملذملذملذملذملذملّ٦ؽبامفبمبضملِذملذملذملذملذملذملذملِّّٖمظُطملؽباتِ
م

م

م م

ؿبمتأْتؾبّ٦نؽبمباظغملَػملِؼملؽباتِ م
مصَؿملؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملامظَؿملؿبؿؽبغملُذملذمل ّ٣ؽب

أَؼؾبشملّْٕكببؾبغملُّ٣ؿبمعِّ٤ؿبمجؽباغِبِماظطملؽبّٕؿببِمغؽباسِبفبم
م

م م

()3

أَتؽبّ٦امأَػؿبػملَؾملؾبّ٣ؿبمباٌُضملؿبفذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٖؽباتِمتؽبظملَؽملنبؽبؽملاًم
م

م

()2

م

مأَخؽبذملذملذملذملذملذملذملافؾبمسؽبػملَؿملؿبغملُّ٣ؿبمأنؿبمتؽبقِنيؽبموؽبصَات ّ٨م

أَرؽبىمظّٕكبجؽبالكبماظطملؽبّٕؿببِمسِذملذملذملذملذملذملذملّٖهباموؽبعِؽملؿبذملذملذملضملؽبةًم
م

()1

م

م م

موؽبعِؽملؿبغملُذملذملذملذملذملذملذملذملّ٣موؽبإكبنؿبمسؽبّٖمبماظّٓمبوؽباءؾبمأُدؽباتّ٨

صالمتؽبغملِػملُّ٦غّ٨مظػملّٖمبعؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملانكبمصإغمبذملذملؽملذملذملّ٨م
م

م

م م

م م

مؼؾبؽملؽبذملذملذملذملادِيمبّ٦ؽبأْدِيمؼبمرؽببؿملّٝكبمحؽبؿملؽباتّ٨

()4

م

م
م

(ٔ) الغواص :السباح الذي يغوص في الماء ،والمراد :العالم الخبير بالمغة ،الصدفات :الآللئ النفيسة ،جمع
صدفة (بفتح الصاد والدال) .وىي غشاء المؤلؤ .والمراد بالصدفات ىنا :أسرار المغة وسحر جماليا.

وويحا لو ،وويحو .األُساة :جمع
ويح لو،
(ٕ) ويحكم :كممة ترحم ،وتوجع ،وقيل :ىي بمعنى ويل ،ويقالٌ :
ً
آس ،وىو الطبيب أو المعالج.
(ٖ) المنعة :العز والقوة .

ِ
المصوت بما ىو ُمستكره .ربيع الحياة :أيام
(ٗ) أيطربكم :أيعجبكم فتسمعوا لقولو وتستجيبوا لو .الناعب:
ّ
الشباب والقوة.
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

ؿبعاًمسؽبػملِؼملؿبؿذملذملؾبّ٣ؾبم
وؽبظَّ٦ؿبمتؽبّٖؿبجؾبذملذملذملذملذملّٕؾبونؽبماظشملَّؿملؿبذملذملذملذملذملّٕؽبمؼؽب ّ٦ؽب
م

م

ممبؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملامتؽبقؿبؿؽبّ٥ؾبمعِّ٤ؿبمسؽبـؿبّٕؽبةٍموؽبذؽبؿؽبذملذملذملذملاتِ

ُؼملاًم
دؽبعملَّ٧مآُمصذملذملذملّ٨مبؽبشملّْ٤كبماىَّٖكبؼّٕؽبةِمأَسؿبصمل ؽب
م

م

م

م

()1

م م

مؼؽبضملِّٖنبمسؽبػملَؿملؿبذملذملذملذملذملذملؾملؽبامأَنؿبمتؽبػملِؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٤ؽبمضَؽملؽبذملذملذملاتّ٨

حؽبظملِصملّْ٤ؽبموؽبدؽبادِيمصذملذملذملذملّ٨ماظؾػملَّ٧موؽبحؽبظملِصملْؿؾبّ٥ؾبم
م

م

م م

م

()2

م م

مظَؾملؾبّ٤مبمبعملَػملْبٍمدؽبائِّ٣كبمايَلؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕؽباتِ

م

()3

وؽبصَاخؽبّٕؿبتؾبمأَػؿبّ٢ؽبماظطملؽبّٕؿببِ،موؽباظرملمبّٕؿبقؾبمعؾبشملّْٕكبقفبم م م
م

م

محؽبؿملؽباءـبمبؿذملذملذملذملذملذملذملذملذملػملَّ١ماَِّسؿبصملُّ٣كبماظؽملمبكِّٕؽباتِ

()4

أَرؽبىمطُّ٢مبمؼؽبذملذملذملذملّ٦ؿبملبمباىَذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕؽبائِِّٓمعؽبّٖؿبظَ َعملاًم
م

م

م

م

م م

معِّ٤ؽبماظعملَؾؿبذملذملذملذملّٕكبمؼؾبّٓؿبغؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملينمبطملؽبؿملؿبّٕكبمأَغؽباةِ

()5

م

م
م
(ٔ) زجر الطير :ىو أن ترمي الطائر بحصاة أو تصيح بو ،فإن والك في طيرانو ميامنو تفاءلت بو ،وان
والك مياسره تشاءمت بو ،وقد نيى اإلسبلم عن ذلك ،والمراد :أنيم لو استنبأوا الغيب لعمموا ما يجره عمييم

ىجر المغة العربية ومحاربتيا من تفرق وانحبلل .العثرة :الزلة والسقوط.

ظم من دفن بالجزيرة من العرب األولين .القناة :الرمح ،ولينيا كناية عن ضعفيا ،والمراد:
أع ُ
أع ُ
ظ ًماْ :
(ٕ) ْ
ضعف المغة واضطرابيا.
(ٖ) البمى :المراد بو الزمن القديم الذي مضى وانتيى.
(ٗ) النخرات :البالية المتفتتة .

التأني واإلبطاء ،وعدم
(٘) َمزلًقا:
موضعا لمسقوط والزلل ،يقال :زلقت قدمو إذا زلت ولم تثبت .األناةِّ :
ً
التَّروي.
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م م

ؽبفةًم
وؽبأَدؿبؼملؽبّٝؾبمظػملغملُؿقبابِمؼبمعِزملؿبذملذملذملذملذملذملّٕؽبمض مب
م

م

م َصأَسؿبػملَذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٣ؾبمأنمبماظزملمبائِقِنيؽبمغؾبضملؽبذملذملذملذملذملذملاتّ٨

أَؼؽبؾملؿبفؾبّٕؾبغّ٨مضَّ٦ؿبعّ٨م-مسؽبظملَامآُمسؽبؽملؿبؾملؾبّ٣ؾب-م
م

م

م
م

م

م
م
م

م م
م

م

م م

م م

مبؽبلؽبشملْتؾبمرؽبجؽبائّ٨مبؽبضملؿبّٓؽبمبؽبلؿبِّٛمذؽبغملَاتّ٨

()4

م

م م

موؽبتؾبؽملؿبؾتؾبمؼبمتِػملَّْ١ماظذملذملذملّٕنبعؾبّ٦سكبمرؾبصَاتّ٨

وؽبإكبعمبامعؽبؼملؽباتفبمالمضِؿملؽباعؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملةَمبؽبضملؿبّٓؽبهؾبم م
م

م

معؾبرملؽبغملَّ َػملةَماَِّظْذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٦ؽبانكبمعؾبكؿبؿؽبػملِظملَاتِ م

صإعمبامحؽبؿملؽباةٌمتؽبؾؿبضملؽبثؾبماٌَؿملؿبتؽبمؼبماظؾػملَّ٧م
م

()2

مظُضملؽبابؾبماَِّصَاسِّ٨مؼبمعؽبلِؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٢كبمصُّٕؽباتِ

إكبظَّ٧معؽبضملؿبرملؽبّٕكبماظغملُؿقبابِموؽباىَؼملؿبّٝؾبمحؽباصِّ٢فبم
م

()1

()3

ْضملةًم
صَفؽباءؽبتؿبمطَـؽبّ٦ؿببٍمضؽبذملذملذملّ٣مبمدؽبؾؿبضملِنيؽبمرؾبض ؽب

م

م م

مإكبظَّ٧مظُطملؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملةٍمظذملذملذملذملذملذملذملذملّ٣متؽبؿمبزملِذملذملذملّ٢ؿبمبّٕؾبوؽباةِ

ُّ٦ثةُماإلصّْٕؽبغؿبجكبمصِؿملؾملؽبامطَؼملؽبامدؽبّٕؽبىم
دؽبّٕؽبتؿبمظ ؽب
م

م

م م

()5

م

م م

معؽبؼملؽبذملذملاتفبمظَضملؽبؼملؿبّٕكبيمظَّ٣ؿبمؼؾبعملَذملذملذملذملذملّٗؿبممبؽبؼملؽباتِ م

النعاة :جمع نا ٍع ،وىو المخبر بالموت .
(ٔ) ُ
(ٕ) لم تتصل برواة :لم يأخذىا الخمف عن السمف بطريق الرواية التي تحفظيا من التغيير ،والمراد أنيا ال
تتصل باألصالة العربية العريقة.

الحبسة في المسان .لعاب األفاعي :سميا .الفرات :الماء العذب .
(ٖ) الموثة (بالضم)ْ :
(ٗ) شكاتي :شكوتي واستغاثتي .

(٘) تبعث الميت :ت حييو .الرموس :جمع رمس ،وىو القبر .الرفات :الحطام والفتات من كل ما تكسر واندق،
واندق ،وما يبقى من عظام الجسد بعد الموت.
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بنيمؼّٓيماظؽمل :ّٙم
(أ)ماإلدالممواظػملطملة:م م
طان مظؽملّٖول ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مباظػملطملة ماظضملّٕبؿملة مأثّٕ مسصملؿمل ّ٣مؼب متّ٦رؿملّٓ مدسائؼملؾملا،م
وتّ٦دؿمل ّٝمغشملاضؾملا ،مواعؿّٓاد مدػملشملاغؾملا ،مصعملّٓ مصارت م-بظملسمل ّ٢مغّٖول ماظعملّٕآن مبؾملا -مظطملةم
ذات مدؼ ّ٤ممساوي ،مب ّ٢مظطملة مأسصمل ّ٣ماِّدؼان موأبعملاػا مإظب مضؿملام ماظلاسة ،موأخّٔم
اٌلػملؼملّ٦ن مؼؽملصملّٕون مإظؿملؾملا مسػمل ّ٧مأغؾملا مجّٖء مال مؼؿفّٖأ مع ّ٤مدؼؽملؾمل ،ّ٣مؼعملّ٦ل مسؼملّٕ مبّ٤م
اًشملاب م :م₍₍تضملػملؼملّ٦ا ماظضملّٕبؿملة مصإغؾملا مع ّ٤مدؼؽملغمل ،₎₎ّ٣موؼعملّ٦ل ماب ّ٤متؿملؼملؿملة :مإن ماظػملطملةم
اظضملّٕبؿملة مع ّ٤ماظّٓؼ ،ّ٤موعضملّٕصؿؾملا مصّٕض مواجب ،مصإن مصؾمل ّ٣ماظغملؿاب مواظلؽملة مصّٕض موالم
ؼؾبظملؾملّ٣مإالمباظػملطملةماظضملّٕبؿملة;موعامالمؼؿّ٣ماظّ٦اجبمإالمبّ٥مصؾملّ٦مواجب .م
وضّٓمسػملّ٢مؼّ٦ػانمصّ١مًػملّ٦دماظضملّٕبؿملةمبعملّ٦ظ:ّ٥مإنمظطملةماظعملّٕآنمضّٓمصارت مؼبم
ذضملّ٦رمطّ٢معلػملّ٣م–أؼهبامطاغتمظطملؿّ٥ماِّصػملؿملة-مجّٖءـبامالمؼؽملظملزملّ٢مسّ٤محعملؿملعملةماإلدالم.م م
وؼعملّ٦ل مؼّ٦ػان مص ّ١م  :مصؾظملسمل ّ٢ماظعملّٕآن مبػملطملت ماظضملّٕبؿملة مع ّ٤ماالتلاع معّٓىممممممممممممممم
المتغملادمتضملّٕصّ٥مظطملةمأخّٕىمعّ٤مظطملاتماظّٓغؿملا،مواٌلػملؼملّ٦نمعبؿملضملـبامعؤعؽملّ٦نمبأنماظضملّٕبؿملةم
وحّٓػامػّ٨ماظػمللانماظّٔيمأُحِّ٢مهلّ٣مأنمؼلؿضملؼملػملّ٦همؼبمصػملّ٦اتؾمل،ّ٣موبؾملّٔاماطؿلؾتم
اظضملّٕبؿملةمعّ٤مزعانمرّ٦ؼّ٢معغملاغةمرصؿملضملةمصاضتمعبؿملّٝمظطملاتماظّٓغؿملاماِّخّٕى .م
وبػمل ّٞمحب ماٌلػملؼملني مظػملضملّٕبؿملة م– مظطملة مدؼؽملؾمل -ّ٣معؾػملطملـبا مؼؾبضملرب مسؽمل ّ٥ماظؾريوغّ٨م
اًّ٦ارزع ّ٨مبعملّ٦ظ:ّ٥مدؼؽملؽملامواظػملطملةماظضملّٕبؿملةمتّ٦أعان،موآمِّنمأُػؽبفؽبّ٧مباظضملّٕبؿملةمأحبم
إظّ٨مب معّ٤مأنمأعّٓح مباظظملاردؿملة،موظّٔامٕمنّٓمأعةمعّ٤ماِّعّ٣محظملصملت مص ّ٧مصّٓورػام
عّ٤ماظػملطملةمععملّٓارمعامحظملصملّ٥ماٌلػملؼملّ٦نمعّ٤مطؿابمربؾملّ٣مودؽملةمغؾؿملؾملّ٣م.م م
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م م

م(ب)مجّ٦ماظؽمل:ّٙم م
تضملّٕضت ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة مظػملقّٕوب مورضملؽملات معؿضملّٓدة مع ّ٤مأسّٓائؾملا متارةً ،موعّ٤م
بضملّٚمأبؽملائؾملامأُخّٕى،موإنماظشملضملؽملاتماظيتمتّ٦جّ٥مإظؿملؾملامعّ٤مبضملّٚمأبؽملائؾملامِّذّٓنبموأسؿّ٧م
ع ّ٤مرضملؽملات مأسّٓائؾملا .موضّٓ متؾؽملمب ّ٧مرباربة ماظضملّٕبؿملة مأغاس مصؿؽملّ٦ا مبربؼ ّ٠مايسملارةم
اظطملّٕبؿملةموزخارصؾملا ماٌادؼة،مصأخّٔوامؼّٕددونمعّٝمأربابمػّٔهمايسملارةماظعملّ٦لمبأنم
اظؿرملؾثمباظظملزملقّ٧مؼضملّ٦قمعلريةماظؿعملّٓممواظّٕض،ّ٨موؼؾبضملّٓمواحّٓـبامعّ٤مأضّ٦ىماِّدؾابم
اظيتمأدمبتمإظبمدبػمل ّٟمأعؿؽملاموتأخّٕمعغملاغؿؾملامبنيماِّع،ّ٣معؿؽملادنيمأومعؿفاػػملني مأنم
حسملارتؽملا ماظضملّٕبؿملة ماإلدالعؿملة مضادت ماظضملإ موأضاءت مربّ٦س ّ٥مضّٕوغـبا مرّ٦ؼػملة ،موأنم
أبؽملاءػامضادرونمسػملّ٧معّ٦اصػملةماٌلريةمظّ٦مأنمآمػؿملمبأمهلّ٣معّ٤مأعّٕػّ٣مرذّٓـبا .م
وضّٓ مرأى محاص ّٜماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة متؿضملّٕض مظؽملغملؾات معؿضملّٓدة ،مصعملّٓ مصُّٕضت ماظػملطملةم
اإلنػملؿملّٖؼةمسػملّ٧ماظؿضملػملؿملّ٣مؼبمعزملّٕ،موحػملتمربّ٢ماظػملطملةماظضملّٕبؿملةمؼبمضاساتماظّٓرس،م
صعملّٓ مرأى م₍₍اظػملّ٦رد مطّٕوعّٕ₎₎ أن ماظرملضملب ماٌزملّٕي مال مميغمل ّ٤مأن مؼعملؾ ّ٢ماالدؿضملؼملارم
اإلنػملؿملّٖي مإال مإذا مأضؾ ّ٢مسػمل ّ٧ماظـعملاصة ماإلنػملؿملّٖؼة مواغزملّٕف مس ّ٤مػّ٦ؼؿ ّ٥ماظضملّٕبؿملةم
اإلدالعؿملة ،موظغملؽمل ّ٥مأخظمل ّ٠مؼب مرب ّ٦مػّ٦ؼة ماٌزملّٕؼني ماظـعملاصؿملة مواظػملطملّ٦ؼة ،مصعملّٓ مغصملّٕم
اٌزملّٕؼّ٦ن مإظب ماظػملطملة ماإلنػملؿملّٖؼة مسػمل ّ٧مأغؾملا مظطملة ماظطملاصب ماحملؿ ،ّ٢مواغزملّٕصّ٦امسّ٤م
عّٓارد .ّ٥م
وؼبمػّٔهماٌّ٦جةماٌلؼملّ٦عةمٕمترتكماظظملزملقّ٧مودؿملػملةمظػملؿضملؾريمخارجمضاساتم
اظّٓرس مظؿؽملؾمل ّٚموتؽملؼمل ،ّ٦موتزمل ّ٢ماٌزملّٕؼني مباٌاض ّ٨ماظضملّٕب ّ٨ماٌرملّٕق مواظرتاثم
اإلدالع ّ٨ماجملؿملّٓ ،مووؼملضملؾمل ّ٣موإخّ٦اغؾمل ّ٣ماظضملّٕب مؼب مطؿػملة مضّ٦ؼة معؿؼملادغملة موإمنام
زؾملّٕتمدسّ٦اتمخؾؿملـةمعّ٤مخرباءماالدؿضملؼملارموأتؾاسؾمل،ّ٣م موأخّٔتمػّٔهماظّٓسّ٦اتم
()15
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م

تؾملاج ّ٣ماظظملزملق ،ّ٧موتؽبؽملؿبلِب ماٌزملّٕؼني مإظب ماظضملفّٖ مواظؿكػمل ّٟمبلؾؾؾملا ،موضّٓ مأظعملّ٧م
اٌؾرملّٕماإلنػملؿملّٖيم₍₍وظؿملّ٣موظغملّ٦طّٗ₎₎ ممرباضّٕةمهتمسؽملّ٦انم₍₍ظِّ٣ؽب مٕمتّ٦جّٓمضّ٦ةم
االخرتاعمظّٓىماٌزملّٕؼني؟₎₎ مزسّ٣مصؿملؾملامأن ماظّٔيمساقماٌزملّٕؼنيمسّ٤ماالخرتاعم
ػ ّ٦مادؿكّٓام ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة ماظظملزملق ّ٧مؼب ماظعملّٕاءة مواظغملؿابة م ،مودسا مإظب ماظؿأظؿملّٟم
باظضملاعؿملة .م
وػغملّٔا م متؿابضملت ماظّٓسّ٦ات ماهلّٓاعة مصؾضملسملؾملا مؼّٓس ّ٦مإظب ماظػملؾملفة ماظضملاعؿملة،مم
وبضملسملؾملامؼّٓسّ٦مإظبماظغملؿابةمبايّٕوفماظالتؿملؽملؿملة،موبضملسملؾملامؼّٓسّ٦مإظبمعامؼؾبلؼملّ٧مباظػملطملةم
اظّ٦دؿملشملة،موبضملسملؾملامؼّٓسّ٦مإظبمعامؼؾبلؼملّ٧مباِّدػملّ٦بماظػملؾؽملاغّ٨ماظؿّ٦رات،ّ٨موبضملسملؾملامؼّٓسّ٦م
إظبمتّٕكمسؼملّ٦دماظرملضملّٕ ،موػ ّ٧م– مؼبمعبػملؿؾملا -متؾملّٓفمإظبمضّٕبماإلدالممؼبمظطملؿ،ّ٥م
ممامأثارمحظملؿملصملةماظطملؿملّ٦رؼّ٤مسػملّ٧مدؼؽملؾملّ٣موظطملؿؾملّ٣م-مظطملةماظعملّٕآنماظغملّٕؼ-ّ٣مصؾملؾّ٦امظػملّٓصاعم
سؽملؾملا،مواظّٔودمسّ٤محؿملاضؾملا،موؼبمأثؽملاءمػّٔهماٌضملاركماظشملاحؽملةمبّٕزمحاصّٜمإبّٕاػؿمل،ّ٣م
واغربىمظػملّٓصاعمسّ٤مظطملؿّ٥مؼبمػّٔهماظعملزملؿملّٓةم(.)1ممممم م
م
م
م
(ٔ) راجع في ىذه القضية :االتجاىات الوطنية في األدب المعاصر لمدكتور دمحم دمحم حسين ج ٕ صٖٔٗ-

 ،ٖٙٛط مكتبة اآلداب سنة ٖ٘ٔٚىـٜٔ٘ٙ -م ،ومن قضايا المسان العربي لؤلستاذ الدكتور /السيد رزق
الطويل جٕ ص ٗ ،ٕٕ٘ -ٔٛط دار اليدى لمطباعة سنة ٕٔٗٔىـٜٜٔٔ -م ،واالتجاه اإلسبلمي في
ديوان حافع :دراسة موضوعية وفنية لمدكتور رفعت التيامي عبد البر ،ص ٖٗ ،ٖ٘ -

ٔٔٗٔىـ– ٜٜٔٔم.

م م
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هػملؿملّ٢ماِّبؿملاتم:م م
عّ٤م( )6-1م
جّٕدمحاصّٜمإبّٕاػؿملّ٣معّ٤ماظػملطملةمإغلاغـبامؼؿقّٓثمسّ٤مغظملل،ّ٥موؼّٓاصّٝمسّ٤مطؿملاغ،ّ٥م
وؼّٔودمسّ٤مغباه،مصؿملعملّ٦لمسػملّ٧مظلانماظػملطملة:مإغينمسؾبّٓتمإظبمغظملل،ّ٨موصغملّٕتمصؿملؼملام
آل مإظؿمل ّ٥مأعّٕي ،مصأدأت ماظصمل ّ٤ممبعملّٓرت ّ٨مسػمل ّ٧ماظؿفّٓد موعلاؼّٕة مرطب مايسملارةم
واظّٕض،ّ٨موغادؼتماظؽملارعملنيمب ّ٨مورجّ٦تؾملّ٣مأن مؼؽملزملّٕوغّ٨مصػملّ٣مأجّٓمعؽملؾملّ٣ممسؿملضملـبامأوم
ذبؿملؾـبا،مصادخّٕتمحؿملاتّ٨مواحؿلؾؿؾملامسؽملّٓمآ .م
ظعملّٓ ماتؾملؼملّ٦غ ّ٨مباظسملؿمل ّ٠مواىؼملّ٦د ،مصّٔطّٕوا مأغ ّ٨مسعملؿمل ّ٣مال مأظّٓ مسػمل ّ٧مأغينم
عازظتمؼبمرؼضملانمذؾاب،ّ٨موظؿملؿينمسعملؼملتم–طؼملامضاظّ٦ا-مصػملّ٣مأجّٖعمظعملّ٦هل،ّ٣مأومآدّ٧م
ظؿػملّ١ماظشملضملؽملاتماظيتمتالحعملين .م
أغام–ؼبماظّ٦اض-ّٝمظطملةمعضملشملاءةمعؿفّٓدة،مؼصملؾملّٕمطّ٢مؼّ٦ممدقّٕمعّ٤مأدقاري،م
ودّٕ مع ّ٤مأدّٕاري ،مضبؿاج مإظب مرجال مضبظملصملّ٦غ ،ّ٥موؼضملّٕصّ٦ن مضّٓره ،مودّٕ معباظ،ّ٥م
وروسةمبؿملاغ،ّ٥مشريمأغّ٨مٕمأجّٓمأطظملاءمِّظظملازّ٨مايػملّ٦ةماجملػملُّ٦مبة،موتضملؾرياتّ٨ماظّٕائضملةم
اظّٕائعملة ،مصاغشملظملأ مبّٕؼ ّ٠مدقّٕي ،مواخؿظملت مأدّٕاري ماىؼملاظؿملة محني مسفّٖوا مسّ٤م
إدراطؾملامأومإبّٕازػا .م
والمأدلقبمسػملّ٧مضّٓرتّ٨ماظؾؿملاغؿملةمأوماىؼملاظؿملةمعّ٤مأغِّّ٨مودضملتمطؿابمآمظظملصملًام
وشاؼة ،مصعملّٓ مجاء ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ّ٣مؼب مأدػملّ٦ب معضملفّٖ ،مضبؼمل ّ٢مبني مرؿملات ّ٥مأػّٓاصًام
داعؿملة ،موأخالضًا مصاضػملة ،موترملّٕؼضملـبا مربغملؼملـبا ،مأو مض :ّ٢مجاء مؼب ممن ّٛمؼؾملف ّ٣مسػملؿملّ١م
ايل ّ٤معؽمل ّ٥مدصضملة مواحّٓة مصال متّٓري مأجاءك مع ّ٤مجؾملة مظظملصمل ّ٥مأم مع ّ٤مجؾملة معضملؽملاه،ممممممممم
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صالمؼغملادماظػملظملّٜمؼزملّ٢مإظبماِّمساعمحؿّ٧متغملّ٦نماٌضملاغّ٨مضّٓموصػملتمإظبماظعملػملّ٦ب،م
وػّٔاممػّ٦ماظؽملمبؼملّٛماظضملاظّ٨مسػملّ٧محّٓمضّ٦لماإلعاممسؾّٓماظعملاػّٕماىّٕجاغ)1(ّ٨مم م
وإذامطؽملتمضّٓمودضملتمطؿابمآمظظملصملًاموشاؼةمصغملؿملّٟمأضؿملّ٠ماظؿملّ٦ممسّ٤موصّٟم
بضملّٚماآلالت،موتؽمللؿملّ٠مأمساءمبضملّٚماٌكرتساتماظيتمػّ٨معّ٤مصؽملّٝماٌكػملّ٦ضني،م
وظ ّ٦مأغؾمل ّ٣محبـّ٦ا مأو مغعملؾّ٦ا مظّ٦جّٓوا مآالف ماظغملػملؼملات ماظضملّٔبة مايػملّ٦ة ،مواظؿضملؾرياتم
اىؼملؿملػملةماظّٕائضملة،ماظيتمتؤديمعامأرادواموصّ٠معامأرادوا،مصأغامحبّٕمعػملّ٨ء مباظزملّٓفم
واظػملؤظؤ مشري مأن مػّٔه ماظّ٩ظئ مواظؿملّ٦اضؿملت مؼضملّ٦زػا مشّ٦اص معاػّٕ ،موهؿاج مإظب مؼّٓم
صؽملاعمتؽملعملبمسؽملؾملا،مودبّٕجؾملا،موهلّ٤مادؿكّٓاعؾملا .م
عّ٤م(-7م)15مم م
تلؿطملؿملث ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة مبعملّ٦عؾملا موتلرتح ّ٣ماظؽملارعملني مبؾملا ،موتلؿّٓر مسشملظملؾمل،ّ٣م
صإغؾمل ّ٣مضّٓ مضزملّٕوا مؼب محعملؾملا ،مصأخّٔت متّٔوي مبؿملؽملؾمل ّ٣مذؿملؽـبا مصرملؿملؽـبا ،محؿ ّ٧مذػؾتم
ربادؽملؾملا،مواغشملظملأمبّٕؼّ٠مدقّٕػا،مصؾملّ٨متلؿطملؿملثمبؾمل،ّ٣موتشملػملبمإظؿملؾملّ٣مأالمؼغملػملّ٦امأعّٕػام
ظػملّٖعان ،مصؿف ّٟمعؽملابضملؾملا ،مووؼملّٓ مضّٕائّّ مأصقابؾملا ،موهؿؾّٗ مأظلؽملؿؾمل ،ّ٣مصؿملسملؿملّٝم
بسملؿملاسؾملا متّٕاثؾمل ّ٣ماجملؿملّٓ ،موتؽملّٓثّٕ محسملارتؾمل ّ٣ماظضملّٕؼعملة ،مظؿعملّ٦م مسػمل ّ٧مأغعملاضؾملا مظطملةم
اظطملّٕبؿملنيموحسملارتؾملّ٣ماٌادؼة .م
وؼب معّ٦ازغة مؼلرية مبني ماظرملّٕق مواظطملّٕب ،موعّ٦ض ّٟمط ّ٢معؽملؾملؼملا مواه مظطملؿّ٥م م
 مؼّٔطّٕ محاص ّٜمأن ماظطملّٕبؿملني مدادوا موسّٖوا مِّغؾمل ّ٣مطاغّ٦ا مدّٓغة مظػملطملؿؾمل ،ّ٣محاصصملّ٦ام(ٔ) انظر :دالئل اإلعجاز لئلمام عبد القاىر الجرجاني :ص ، ٜٛ -ٛٛتحقيق محمود دمحم شاكر،
ط /مطبعة المدني ،نشر مكتبة الخانجي بالقاىرة سنة ٗٓٗٔىـٜٔٛٗ -م.
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م م

سػملؿملؾملا،موسغملظملّ٦امسػملّ٧مدرادؿؾملا،موسؼملػملّ٦امسػملّ٧مإسالءمذأغؾملا،مممامضادػ ّ٣مإظبماظؽملؾملسملةم
وايسملارة مواظّٕض ّ٨مؼب مذبال ماٌكرتسات مواٌلؿقّٓثات ،مؼب محني مضزملمبّٕ مأػّ٢م
اظرملّٕق مؼب مح ّ٠مظطملؿؾمل ،ّ٣مصضملفّٖوا مس ّ٤معّ٦اطؾة ماظؽملؾملسملة مايسملارؼة مبػملطملؿؾمل ّ٣ماظضملّٕبؿملةم
اظظملزملق،ّ٧موظؿملؿؾملّ٣مادؿشملاسّ٦امذباراةمػّٔهماظؽملؾملسملة،مصادؿؽملؾشملّ٦امواذؿعملّ٦امعّ٤مطؽملّ٦زم
اظػملطملةماظضملّٕبؿملةمعامؼؿالءمموػّٔهماظؽملؾملسملةمعّ٤ماِّظظملازمواظؿضملؾرياتماظضملّٕبؿملةماظّٕائضملة .م
وؼبمأدػملّ٦بمادؿظملؾملاممإغغملاريمؼعملّ٦لمحاص ّٜمسػملّ٧مظلانماظػملطملة:مالمدبّٓسغملّ٣م
تػملّ١ماظّٓسّ٦اتماٌضمللّ٦ظةماظيتمترتددمسػملّ٧مأظلؽملةمأسّٓائ،ّ٨متؽملاديمبؾملفّٕيموسّٖظّ٨م
س ّ٤مايؿملاة مواِّحؿملاء ،موتّٕؼّٓ موؽبأْدي مؼب مرؼضملان ماظرملؾاب ،موظ ّ٦مادؿؽملؾأمت ماظطملؿملب مأوم
زجّٕمتماظشملريمظضملػملؼملؿّ٣معامصبّٕهمسػملؿملغملّ٣موؽبأْديمعّ٤مسـّٕةموذؿات،مصالمذّ١مأنمضؿملاعم
اظػملطملةماظضملّٕبؿملةمدؿملؤديم–محؿؼملـبام-مإظبمتظملّٕقماِّعةموصضملّ٦بةماظؿظملاػّ٣مبنيمأبؽملائؾملا،مطؼملام
أغّ٥مضبّ٦لمبؿملؽملؾملّ٣موبنيمصؾملّ٣مطؿابمربؾملّ٣مودؽملةمغؾؿملؾملّ٣م.م م
وؼّٓسّ٦محاصّٜمسػملّ٧مظلانماظػملطملةمهلؤالءماظضملّٕبماِّوائّ٢ماظّٔؼّ٤محظملصملّ٦اماظػملطملةم
اظضملّٕبؿملة،مإذمطانمؼضملّٖمسػملؿملؾملّ٣مأنمتسملؿملّٝمظطملؿؾملّ٣مأومتػملنيمضؽملاتؾملا،موسبّ٤مغضملػملّ٣مأنمطؿابـبام
وصّ٢مسؼملّٕمبّ٤ماًشملابمعّ٤مأبّ٨معّ٦دّ٧ماِّذضملّٕيموصؿملّ٥مي،ّ٤مصطملسملبمسؼملّٕموأعّٕمم
أبامعّ٦دّ٧مأنمؼسملّٕبمطاتؾّ٥مدّ٦رًا،موأنمؼؤخّٕمسشملاءه .م
ظعملّٓ مأدى مػؤالء ماِّوائ ّ٢مح ّ٠مظطملؿؾمل ّ٣مؼب ماظضملزملّ٦ر ماظيت معسملت ،موظغمل ّ٤معّ٤م
أتّ٦ا مبضملّٓػ ّ٣مضّٓمضزملّٕوامؼبمحعملؾملا،موٕمضبظملصملّ٦امودادػا ،مصػملّ٣مؼؾّ٠مهل ّ٣موٕمؼغملّ٤م
عؽملؾملّ٣مدّ٦ىمايلّٕةموإِّمسػملّ٧معامصارمإظؿملّ٥محاهلا،موػّٔامدالحماظضملاجّٖماظسملضملؿمل .ّٟم
وحبؼملاتؾملا ماِّوائ ّ٢متظملاخّٕ ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة ماظطملّٕب مواظرملّٕق ،موتؽملقين مإجالالم
وتعملّٓؼّٕـبامأعاممسصملاعؾملّ٣ماظؾاظؿملة،مورصاتؾملّ٣مآٌّصّ٦غةمؼبمجّٖؼّٕةماظضملّٕب .م
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عّ٤م(-16م :)23م
وال مؼظملّ٦ت محاصصملًا مأن مؼّٔطّٕ مسػمل ّ٧مظلان ماظػملطملة معا مأصاب مظطملة ماظزملق ّٟمعّ٤م

ضضملّٟمورطاطة،موعامح ّ٢مبؾضملسملؾملامعّ٤مأخشملاءمصادحة ،مطؼملامأنمبضمل ّٚمػّٔهماظزملقّٟم
طزملقؿملظملة م₍₍اىّٕؼّٓة₎₎ ماظيت مطان مؼّٕأس مهّٕؼّٕػا مظشملظمل ّ٨ماظلؿملّٓ موجّٕؼّٓةم
₍₍اٌعملؿشمل ₎₎ّٟماظيت مطاغت متزملّٓر مؼب مظؾؽملان م– مضّٓ متؾؽملت ماظّٓسّ٦ة مظػملضملاعؿملة ،موطانم
ظػملؼملعملؿشمل ّٟمباع مرّ٦ؼ ّ٢مؼب مػّٔا ماجملال ،مصعملّٓ مطاغت مترتدد مؼب مبريوت متػملّ١م
اِّصغملار ماظيت مدسا مإظؿملؾملا ماٌلؿرملّٕق ماٌِّاغ ّ٨م₍₍دؾؿملؿا₎₎ ماظّٔي مأظ ّٟمطؿابـبا ممساهم
₍₍ضّ٦اسّٓماظػملطملةماظضملاعؿملةمؼبمعزملّٕ₎₎مرباوالمتعملضملؿملّٓمأومتأصؿملّ٢ماظػملطملةماظضملاعؿملة;مظؿقّ٢مربّ٢م
اظضملّٕبؿملةماظظملزملقّ٧مؼبماظؿكاربمواظّٓرس .م
وع ّٝمذظ ّ١مال متلؼمل ّٝماظػملطملة مظػملغملؿاب مدّ٦ى مضفة مجّ٦صاء متّ٦دسؾملا مؼب مأدّ٧م
وحلّٕة ،مصؿضملػمل ّ٣مأغؾمل ّ٣مإمنا مؼّ٦دسّ٦غؾملا مإظب معـّ٦اػا ماِّخري ،مإذ مال مصبّٓي مؼب معـّ٢م
ػّٔه ماٌّ٦اض ّٟماظزملّٕاخ موال ماظضملّ٦ؼ ،ّ٢مإمنا مؼغملّ٦ن ماِّعّٕ مؼب محاجة مإظب محػملّ٦لم
حامسة،موخشملّ٦اتمسػملؼملؿملةمدّٕؼضملةموعػملؼملّ٦دة.م م
ث ّ٣متضملاتب ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة مأبؽملاءػا ماظّٔؼ ّ٤مػفّٕوػا مإظب مظطملة مٕ متؿزمل ّ٢مبّٕواةمممممممممم
وال مؼّٕبشملؾملا مراب ّٛمحبسملارتؾمل ّ٣مأو متّٕاثؾمل ّ٣ماظضملّٕؼ ،ّ٠موضّٓ مدّٕت مصؿملؾملا مظّ٦ثة ماإلصّٕغجم
ورراغةماظضملفّ٣مطؼملامدّٕىمظضملابماِّصاسّ٨مؼبمعلؿملّ٢ماٌاءماظضملّٔبمصأصلّٓهموظّ٦ث .ّ٥م
وظعملّٓ مأصؾقت ماظػملطملة م–غؿؿملفة مٌا متلّٕب مإظؿملؾملا مع ّ٤مظطملات ماظضملف -ّ٣معؾملػملؾملػملة،م
ضضملؿملظملة ماظؽمللج ،مطـّ٦ب مض ّ٣مدؾضملني مرضضملة مزبؿػملظملة ماِّذغملال مواِّظّ٦ان ممما مذػبم
بّٕوغعملّ٥موعباظ،ّ٥موبّٓدمحلؽملّ٥موبؾملاءه .م
()21
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م م

وأخريـبامتؽملاذّٓ ماظػملطملةمأضشملابماظظملغملّٕموأربابماظؾؿملانمأنمؼؾملؾّ٦امظؽملفّٓتؾملا موؼضملؼملػملّ٦ام
سػمل ّ٧مإحؿملائؾملا موبضملـؾملا مع ّ٤معّٕضّٓػا ،مصإن محؿملاة ماِّعة مؼب مإحؿملائؾملا ،موسّٖ ماظعملّ٦مم
وذبّٓػّ٣مؼبمسّٖػاموذبّٓػا،موإالمضاستماظػملطملةموطاغتماظؽملؾملاؼةماٌؤٌةمإٌّؼّٕةم
اظيتمالمتعملّ٦ممبضملّٓػامظػملطملةموالمظألعةمضائؼملة .م
وظّ٤متسملؿملّٝم–إنمذاءمآ -مظطملةمذّٕصؾملامآ مباظعملّٕآنماظغملّٕؼ،ّ٣موربّٛموجّ٦دػام

بّ٦جّ٦ده ،موبعملاءػا مبؾعملائ ،ّ٥موػ ّ٦ماظعملائ :ّ٢م﴿إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ
()1
سأَلُو َن﴾()2م م
ك َو َس ْو َ
ك َولَِق ْوِم َ
لَ َحافِظُو َن﴾ موؼعملّ٦لم-دؾقاغ:-ّ٥م﴿ َوإِنَّهُ لَ ِذ ْك ٌر لَ َ
ف تُ ْ
غصملّٕاتمصؽملؿملةموعباظؿملة:مممممممممممممممم م

م(أ)

غظمللؿملةمحاصّٜموأثّٕػامؼبماظعملزملؿملّٓة:م

غظمللؿملةمحاصّٜمحّٖؼؽملةمعؾبظملَفمبضملؽبة،مأحاطمبؾملاماظرملعملاءمعّ٤مطّ٢مجاغب،مصعملّٓماغؿابم
حاصصملا مطـري مع ّ٤ماظرملّٓائّٓ معؽملّٔ محّٓاثؿ ،ّ٥مصعملّٓ معات مواظّٓه موػ ّ٦مؼب ماظّٕابضملة معّ٤م
سؼملّٕه،موٕمؼرتكمظّ٥معّ٤ماٌالمعامؼّ٦صّٕمظّ٥محؿملاةمطّٕميةمأومعؿّ٦دشملة،مصؽملرملأمبائلـبامؼبم
بؿملتمخاظ،ّ٥موٕمؼؽملفّّمؼبماحملاعاة،موأصؿملبمؼبمعؽملزملؾّ٥مصأحؿملّ٢مإظبماالدؿؿملّٓاع،م
طؼملا مرع ّ٧ماظّٖعان مأعؿ ّ٥مباٌلؿضملؼملّٕ ماظطملاذ ،ّ٣مورع ّ٧ماظضملإ ماإلدالع ّ٨مطػمل ّ٥مباظطملّٕبم
ميؿّٙمدع ،ّ٥موؼلّ٦عّ٥مدّ٦ءماظضملّٔاب.موطانمياصّٜمإظب مػّٔامغظملّٗمذاسّٕة،موحّٗم
عّٕػ،ّٟمصأثّٕمطّ٢مػّٔامؼبمغظمللّ٥مأثّٕـبامبػملؿملطملـبا;مصأخّٔمؼغملـّٕمعّ٤مذغملّ٦ىماظّٖعانموذغملّ٦ىم
اظؽملاس.م م

(ٔ) سورة الحجر  :اآلية .ٜ

(ٕ) سورة الزخرف  :اآلية ٗٗ.
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م

صشملؾؿملضملة محاص ّٜمزباظظملة ممتام ماٌكاظظملة مٌصملؾملّٕه ماًارج ،ّ٨مطان معصملؾملّٕهم
اًارجّ٨مضقّ٦طًامعّٕحـبا،مالمؼّٕاهماظّٕائّ٨محؿّ٧مؼسملقّ١معّ٤مضقغمل،ّ٥موالمؼغملّ٦نمؼبم
ذبػملّٗمحؿّ٧مميألهمدّٕورـباموعّٕحـبا،موظغملؽملّ٥مؼبمأسؼملاقمغظمللّ٥محّٖؼ،ّ٤مطاظرملؼملضملةمتسملّ٨ءم
وػ ّ٨مهرتق ،مأو مطاٌؼملـ ّ٢مصبؿملّٓ ممتـؿمل ّ٢ماظسملق ّ١موػ ّ٦مؼب مغظملل ّ٥مؼّٔوب مأًٌام
وحلّٕة .م
وال مذ ّ١مأن مػّٔا ماظشملؾ ّٝمايّٖؼ ّ٤مؼؾضملث مسّ٦ار ّٟمحّٖؼؽملة ،موضبؼمل ّ٢مسػملّ٧م
اإلجادة مصؿملؾملا ،مصعملّٓ متّ٦اص ّ٠مرؾضمل ّ٥موذغملّ٦ى ماظّٖعان ،مواظّٕثاء ،مواظؾغملاء مسػمل ّ٧ماِّعةم
اٌلؿضملؾّٓة،موسبّ٦مذظ)1(.ّ١م م
وضّٓماعؿّٖج مذعملاءمحاصّٜمبرملعملاءمأعؿ ،ّ٥مورأى معّ٤مأثّٕماالحؿاللمؼبمخّٕوجّ٥م
ع ّ٤موزؿملظملؿ ّ٥معا موضّّ مظ ّ٥مأثّٕه مؼب مأعؿ ،ّ٥مصؾمل ّ٦مرّٕؼّٓ م₍₍طؿرملؽملّٕ₎₎ مع ّ٤ماىؿملّ٘ ،موأعؿّ٥م
رّٕؼّٓة ماإلنػملؿملّٖ مع ّ٤محعملّ٦ضؾملا ماظّ٦رؽملؿملة موحعملائعملؾملا ماإلغلاغؿملة( )2موظطملؿ ّ٥معشملاردة معّ٤م
اٌلؿضملؼملّٕ ماظطملاذ ّ٣ماظّٔي مؼّٕؼّٓ ماظعملسملاء مسػملؿملؾملا ،مصؼملقاوظة ماظؽملؿمل ّ٢مع ّ٤ماظػملطملة م-ؼب مغصملّٕم
حاص -ّٜمواحّٓة معّ٤مػّٔهماٌؤاعّٕاتماظيتمطان مؼّٓؼّٕػاماالدؿضملؼملارمظػملعملسملاءمسػملّ٧م
اِّعة ماظضملّٕبؿملة مطػملؾملا ،موػ ّ٨ممتـ ّ٢محػملعملة مؼب مدػمللػملة ماٌصملإ ماظيت مطاغت ماِّعةم
تؿضملّٕضمهلا،موٕمؼؽملجمحاصّٜمعّ٤مآثارػا.م م

(ٔ) انظر  :مقدمة ديوانو ألحمد أمين ص .ٜٛ

(ٕ) انظر  :دراسات في الشعر العربي المعاصر لمدكتور /شوقي ضيف ،ص ٓٔ ،ط  /دار المعارف بمصر
سنة  ٜٔٛٛالطبعة الثامنة.
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م م

صقاص ّٜمسؽملّٓعا مؼؽملضمل ّ٨ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة مصإمنا مؼؽملضمل ّ٨مغظملل ،ّ٥موؼؽملضمل ّ٨مأعؿ ،ّ٥مصاِّدّ٧م
ؼؾضملث ماِّد ،ّ٧مواظرملفا مؼؾضملث ماظرملفا مسػمل ّ٧محّٓ مضّ٦ل معؿؼمل ّ٣مب ّ٤مغّ٦ؼّٕة م-ؼب مرثاءم
أخؿملّ٥معاظ:ّ١م م
ممممممممممممؼعملّ٦ظّ٦نمتؾغملّ٨مطّ٢مضربلبمرأؼؿذملذملذملذملذملذمل ّ٥م

مظعملربلبمثّ٦ىمبنيماظػملّّ٦ىمصامظّٓطاط ّ١م

صعملػملتؾبمظّ٥مإنماظرملفامؼؾضملثؾبماظرملفا مم

مدسّ٦غذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٧مصؾملّٔامطػملُّّ٥مضربمعاظ ِّ١م

م(ب) عّٓردةمحاصّٜماظظملؽملؿملةموأثّٕػامؼبمػّٔهماظعملزملؿملّٓة:
ؼؽملؿؼملّ٨محاصّٜمإبّٕاػؿملّ٣مإظبمعّٓردةماحملاصصملنيمأومعّٓردةماإلحؿملاءمواظؾضملثم
اظيتمؼؾبضملّٓمربؼملّ٦د مداعّ٨ماظؾاروديمرائّٓػاموأدؿاذػا ،مشريمأنمػّٔهمآٌّردةمضّٓم
أخّٔتماواػنيمعؿؼملاؼّٖؼّ٤مػؼملام( :)1م
 -1اظغملالدؿملغملؿملةماالتؾاسؿملةماظعملّٓمية:م م
وضّٓ مسغمل ّٟمذضملّٕاؤػا مسػمل ّ٧مدرادة ماظرتاث ماِّدب ّ٨مواظؽملعملّٓي ماظعملّٓؼ ّ٣مؼبم
أزػ ّ٧مسزملّ٦ر ماظرملضملّٕ ماظضملّٕب ،ّ٨مصعملػملّٓوا :مبرملارـبا ،موأبا مغّ٦اس ،موأبا ممتام ،مواظؾقرتي،م
واب ّ٤ماظّٕوع ،ّ٨مواٌؿؽمليب ،موأبا ماظضملالء ،موشريػ ّ٣مع ّ٤مصقّ٦ل ماظرملضملّٕاء ،موذظ ّ١مؼبم
اِّشّٕاض،مواٌّ٦ضّ٦سات،مواِّداظؿملب،مواظزملّ٦ر،مواًؿملاالت.م م
وعّ٤مذضملّٕائؾملا:ماظلاسات،ّ٨مواظؾارودي،موسػملّ٨ماىارم،موإمساسؿملّ٢مصربي .م
 -2اظغملالدؿملغملؿملةماىّٓؼّٓة:م م
وػّ٨ماظيتمحاصصملتمسػملّ٧ماظّ٦زنمواظعملاصؿملة ،مواِّظظملاز مواِّداظؿملب ،مواظّٓؼؾاجةم
اظرملضملّٕؼة،مسػملّ٧ماظؽملقّ٦ماظعملّٓؼ،ّ٣مظغملؽملؾملامجّٓدتمؼبماٌّ٦ضّ٦ساتمواِّشّٕاض،مصعملّٓمتأثّٕم
(ٔ) انظر :من األدب الحديث في ضوء المذاىب األدبية والنقدية لؤلستاذ الدكتور /عمي عمي صبح ص
ٗٓٔ. ٔٓ٘ -
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م

م م

ذضملّٕاؤػامبضملزملّٕػّ٣موبؿملؽؿؾمل;ّ٣مصضملاىّ٦امعرملغملالتمسزملّٕػ،ّ٣موعامؼؿزملّ٢مبضملاٌؾملّ٣ماظضملّٕبّ٨م
واإلدالع ،ّ٨معضملربؼ ّ٤مس ّ٤مروح مسزملّٕػ :ّ٣مدؿملادؿملهبا ،مواجؿؼملاسؿملهبا ،موثعملاصؿملهبا ،موصغملّٕؼهبا،م
وخػملعملؿملهبا.م م
وعّ٤مذضملّٕائؾملا:مذّ٦ض،ّ٨موحاص،ّٜموأغبّٓمربّٕم.م م
وحذملذملذملنيمغؽملصملذملذملذملّٕمؼبمضزملذمل ذملؿملّٓةمماظػملطملذمل ذملذملةماظضملّٕبؿملذملذملذملةميذمل ذملذملاصّٜمنذملذملذملّٓمآثذملذمل ذملذملارمعّٓردذمل ذملذملؿّ٥مممممممممممممممممم
ماظغملالدؿملغملؿملةماىّٓؼّٓة-مواضقةمشاؼة ماظّ٦ضّ٦ح،مصاحملاصصملةمواضذملقةم مؼبماظضملؽملاؼذملمةمباِّدػملّ٦بموبالشؿذملّ٥م،موروسذملمةماظرتطؿملذملبم،موجذملاللماظزملذملؿملاشمةماظرملذملضملّٕؼةمموبؾملائؾملذملام،مواغؿعملذملاءم
اظػملظملذملذملّٜمواخؿؿملذملذملاره،موخاصذملذملةمأنمحاصصملً ذملامأضذملذملّٕبمعذملذملامؼغملذملذملّ٦نمإظبمأغزملذملذملارماظػملظملذملذملّٜماظذملذملّٔؼّ٤م
ؼضملؽملّ٦نمبأظظملازؾملّ٣موأداظؿملؾؾملّ٣مأطـّٕمعّ٤مسؽملاؼؿؾملّ٣مباٌضملاغّ٨مواِّصغملار)1(.م م
واٌضملاغّ٨مؼب ماظعملزملؿملّٓة مواضقة مضّ٦ؼة ،متؿلابّ٠مإظب ماظّٔػّ٤معّ٤مشريمطّٓدمل مأوم
رّ٦لمتأع،ّ٢مذظّ١مظّ٦ضّ٦حماظظملغملّٕةمسؽملّٓماظرملاسّٕ،موضّٓمادؿؼملّٓمعضملاغؿملّ٥معّ٤محعملّ٢ماظرملضملّٕم
اظعملّٓؼّ٣مصاتؾملاممايزملاة،مووأدماظؾؽملات،مودّ٣ماِّصاسّ٨مؼبمعلؿملّ٢ماظظملّٕات،موشريمذظّ١م
عّ٤ماٌضملاغّ٨مؼلريمسػملّ٧ماظؽملؾملجماظعملّٓؼ)2(.ّ٣م م
وتصملؾملّٕ ماحملاصصملة م-أؼسملا -مؼب ماظؿّٖام موحّٓة ماظّ٦زن مواظعملاصؿملة ،مطؼملا مأنم
اظعملزملؿملّٓة مضاعت مسػمل ّ٧موحّٓة ماظؾؿملت ،محبؿملث مؼغملّ٦ن ماظؾؿملت موحّٓه مأو مع ّٝمبسملضملةم
أبؿملات معلؿعملالً مسّ٤مدائّٕماِّبؿملات ،مصؿملؼملغملّ٤مظّ١مأنمتعملّٓمموتؤخّٕمعّ٤مشريمأنمطبؿّ٢م

(ٔ) انظر :مقدمة ديوان حافع ألحمد أمين ص ٓ ،ٜواالتجاه اإلسبلمي في شعر حافع لمدكتور /رفعت
التيامي عبد البر ص .ٗٚ ،ٗٙ

(ٕ) من األدب الحديث في ضوء المذاىب األدبية والنقدية لؤلستاذ الدكتور /عمي عمي صبح ص ٔٔٔ.
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مختارات من النصوص األدبية

م م

غصملامماظعملزملؿملّٓة ،مسػملّ٧مأغؾملامالمدبػملّ٦معّٝمذظّ١معّ٤موحّٓة ماٌّ٦ضّ٦عمأو موحّٓة ماىّ٦م
اظؽملظملل.ّ٨م م
أعا ماظؿفّٓؼّٓمصؿملصملؾملّٕمؼبماخؿؿملارمعّ٦ضّ٦عماظعملزملؿملّٓة ماٌلؿؼملّٓمعّ٤ماِّحّٓاثم
اظضملزملّٕؼة ماظيتمتضملّٕضتمهلاماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة ،موضّٓمغلفتم مخؿملّ٦رؾملامؼبمسزملّٕماظرملاسّٕ،م
وهتممسضملّ٥موبزملّٕه.م م
طؼملا مؼصملؾملّٕ ماظؿفّٓؼّٓ مؼب موحّٓة ماٌّ٦ضّ٦ع ،موضّٓ مدبػمل ّٙماظرملضملّٕ مع ّ٤ماظؽملؼملّٛم
اظؿعملػملؿملّٓيمعّ٤ماالدؿؾملاللمباظطملّٖل مأو مبغملاءماظشملػمل ،ّ٢مصعملّٓمػفّ٣محاصّٜمسػملّ٧معّ٦ضّ٦سّ٥م
عغملاصقة،موتؽملاوظّ٥معزملاصقةمعّ٤مشريمأنمؼعملّٓممظّ٥مبطملّٖلمأومبغملاءمرػمل .ّ٢م
م(ج) اظزملّ٦رماِّدبؿملة:م
ظضملّ٢مأػ ّ٣معامؼبمػّٔهماظعملزملؿملّٓة مػّ٦مسؽملزملّٕماظؿرملكؿملّٙماظّٔيمأسشمل ّ٧ماظعملزملؿملّٓةم
جّٓة موحؿملّ٦ؼة موابؿغملارـبا ،مصعملّٓ مجّٕد ماظرملاسّٕ مع ّ٤ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة مإغلاغـبا مؼؿقّٓث مسّ٤م
غظملل ،ّ٥موؼؽملضملّ٨محصمل ،ّ٥موؼلؿؽملفّٓمبعملّ٦ع ،ّ٥موؼّٕجّ٦ػّ٣متارة ،موؼؾـؾمل ّ٣مذغملّ٦اهمأخّٕى.مصعملّٓم
رجضملتماظػملطملةمتؾقثمسّ٤مأدؾابمضضملظملؾملا،مصاتؾملؼملتمسعملػملؾملا،موغادتمضّ٦عؾملا،مواحؿلؾتم
أجّٕػا مسؽملّٓ مآ ،موضّٓ موظّٓت مسّٕائّٗ ،مورػملؾت مهل ّ٣مأطظملاء مصػمل ّ٣موّٓ ،مصعملاعتم
بّ٦أدػ)1(ّ٣طؼملامأغؾملا متّٕىمطّ٢مؼّ٦ممباىّٕائّٓمعّٖظعملًا ،موتلؼملّٝمضفة ماظغملؿاب ،موتضملاتبم
ضّ٦عؾملا،موتؾلّٛمرجاءػامبضملّٓمبلّٛمذغملّ٦اػا .مإظب مشريمذظّ١مممامؼرملضملّٕكمأغّ١مأعامم
إغلانمساضّ٢مؼلؼملّٝموؼّٕى،موؼظملغملّٕ،موؼضملاتب،مصعملّٓمادؿشملاعمحاصّٜم-بعملّٓرتّ٥ماظؾؿملاغؿملة-م

(ٔ) انظر :من األدب الحديث في ضوء المذاىب األدبية والنقدية لؤلستاذ الدكتور /عمي عمي صبح ص

.ٜٔٓ
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أن مصبلّٓ ماِّعّٕ ماٌضملؽملّ٦يمؼب مصّ٦رة محلؿملة ،موأن مصبضمل ّ٢مهلا محؿملاة ،موؼػملؾلؾملا مثّ٦بم
اِّحؿملاء،موؼسملظملّ٨مسػملؿملؾملامصظملاتؾمل.ّ٣م م
وضّٓمحػملّ٠ماظرملاسّٕمخبؿملاظ ّ٥معّٝماظعملّٓعاءمؼبمخؿملاهل ،ّ٣موادؿؼملّٓمصّ٦ره ماىّٖئؿملةم
ع ّ٤ماًؿملال ماظضملّٕب ّ٨ماظعملّٓؼ ّ٣مواِّصؿمل ّ٢موالسؿؼملاده مسػمل ّ٧مسؽملزملّٕ ماظؿرملكؿمل ّٙمطـّٕتم
االدؿضملارات موتؿابضملت ،مصؽملفّٓػا مؼب مضّ٦ظ :ّ٥مرجضملت مظؽملظملل ،ّ٨ماتؾملؼملت محزملات،ّ٨م
غادؼت مضّ٦ع ،ّ٨ماحؿلؾت محؿملات ،ّ٨مرعّ٦غ ّ٨مبضملعمل ،ّ٣مسعملؼملت ،مٕ مأجّٖع ،موظّٓت ،مٕم
أجّٓ مظضملّٕائل ،ّ٨موأدت مبؽملات ،ّ٨مؼب مأحرملائ ّ٥ماظّٓر ،مؼؽملادي مبّ٦أدي ،مربؿمل ّٝمحؿملات،ّ٨م
تػملني مضؽملات ،ّ٨محظملصمل ّ٤مودادي ،مأرى مط ّ٢مؼّ٦م مباىّٕائّٓ معّٖظعملًا ،مأمس ّٝمظػملغملؿاب،م
بلشملت مرجائ ّ٨م ...موضّٓ مأدؾملؼملت مػّٔه ماالدؿضملارات مؼب مإبّٕاز مسؽملزملّٕ ماظؿرملكؿملّٙم
وأضظملتمسػملؿملّ٥محّٕطةموحؿملّ٦ؼة .م
طؼملا مادؿضملان ماظرملاسّٕ مباظؿرملؾؿمل ،ّ٥مصرملؾ ّ٥ماظػملطملة ماظضملّٕبؿملة مؼب مثّٕائؾملا مباظؾقّٕ ماظّٖاخّٕم
باظّٓرمواظؿملاضّ٦ت،موذؾ ّ٥معا مخاظشملؾملامعّ٤مظطملاتماظضملف ّ٣مبػملضملابماِّصاس ّ٨موضّٓمدّٕى مؼبم
علؿمل ّ٢مصّٕات ،موذؾ ّ٥محال ماظػملطملة مبضملّٓ مأن مذابؾملا معا مذابؾملا مع ّ٤مظطملات ماظضملف ّ٣موظّ٦ثةم
اإلصّٕغجمبـّ٦بمعؾملػملؾملّ٢مممّٖقمضّ٣مدؾضملنيمرضضملةمزبؿػملظملةماِّذغملالمواِّظّ٦ان.م م
وطؽملّ٧مبعملّ٦ظ:ّ٥م"رعّ٦غّ٨مبضملعمل"ّ٣مسّ٤مضؿملّ٠ماظػملطملةموعبّ٦دػا.م م
وػّٔهماظعملزملؿملّٓة م-ؼبمعبػملؿؾملا -متضملّٓمواحّٓة معّ٤مدررمحاصّٜموشّٕر مضزملائّٓه،م
ؼعملّ٦لمد /مذّ٦ضّ٨مضؿمل:ّٟموغّٖسة محاصّٜماظّ٦رؽملؿملة مؼعملرتنمبؾملامؼبمذضملّٕهمغّٖسؿان:مسّٕبؿملةم
وإدالعؿملة ،موتؾّٓوماِّوظب مؼبمطـريمعّ٤مضزملائّٓه ،موخاصة مضزملؿملّٓتّ٥ماظيتمتغملػملّ٣مصؿملؾملام
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مختارات من النصوص األدبية

م م

بػمللانماظػملطملةماظضملّٕبؿملة،موضّٓمغرملّٕػامؼبمأولماظعملّٕن()1محنيمطاغتمتؾملبمساصظملةماظضملاعؿملةم
ضّٓماظضملّٕبؿملة،موػّ٨معّ٤مشّٕرمضزملائّٓه.م م
وأعاماظؽملّٖسةماإلدالعؿملةمصؿؾّٓومؼبمضزملؿملّٓتّ٥ماظضملؼملّٕؼةماظيتمضزملّٕػامسػملّ٧مسؼملّٕمبّ٤م
اًشملابموأسؼملاظ،ّ٥مطؼملامتؾّٓومؼبمذضملّٕمطـريمظّ٥مغصملؼملّ٥مؼبماًالصةماظضملـؼملاغؿملة;مإذمطانم
اٌلػملؼملّ٦ن مؼؿفؾملّ٦ن مإظؿملؾملا مؼب مأول ماظعملّٕن مطؼملا مؼؿفؾملّ٦ن مإظب معغملة ،مصؾملّٔه مضػملبم
اإلدالمماًاص،ّ٠موتػملّ١مدؽملّٓهماظّٔيمؼّٔودمسؽملّ٥مباظلالح

()2

م

م

(ٔ) نشرت ىذه القصيدة سنة ٖٜٓٔم .

(ٕ) األدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور /شوقي ضيف ص  ، ٜٔٓط  /دار المعارف بمصر سنة

ٜٜٔٚم ،الطبعة السابعة.
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شّٕبةموحؽملنيمإظبماظّ٦ر ّ٤م
ِّعريماظرملضملّٕاءمأغبّٓمذّ٦ض ّ٨م

اظرملاسّٕ(:)1م م
ػّ٦مأعريماظرملضملّٕاءمأغبّٓمذّ٦ضّ٨مبّ٤مسػملّ٨مبّ٤مأغبّٓمذّ٦ض،ّ٨موظّٓمباظعملاػّٕةمؼبم
اظلادس مسرملّٕ مع ّ٤مذؾملّٕ مأطؿّ٦بّٕ مدؽملة 1870م ،مشري مأغ ّ٥مسؽملّٓعا متعملّٓم مظالظؿقاقم
مبّٓردةمايعملّ٦قمرصّٚمظزملطملّٕمدؽملقبّ٥مصأعّٕمآًّؼّ٦مبغملؿابةمذؾملادةمعؿملالدمظّ٥مبؿارؼّْمدؽملةم
1868م;موعّ٤مػؽملاموضّٝماالخؿالفمؼبمتارؼّْمعّ٦ظّٓه.م م
وظّٓمذّ٦ضّ٨مِّبموأممتؽملقّٓرمإظؿملؾملؼملامسؽملاصّٕمزبؿػملظملة،مصعملّٓمطانمأبّ٦همصبّٕيمصؿملّ٥م
اظّٓم ماظضملّٕب ّ٨مواظغملّٕدي مواظرملّٕطل ،ّ٨موطاغت مأع ّ٥مصبّٕي مصؿملؾملا ماظّٓم ماظرتطّ٨م
واظؿملّ٦غاغ .ّ٨موطانمأول معّ٤مغّٖلممبزملّٕمع ّ٤مأجّٓادهمػّ٦مجّٓهمِّبؿمل ّ٥مأغبّٓمذّ٦ض،ّ٨م
غّٖل مبؾملا مؼب مسؾملّٓ مربؼملّٓ مسػمل ّ٨مباذا ،مصسملؼمل ّ٥مإظب محاذؿملؿ ،ّ٥موتّ٦اظت ماِّؼام موػّ٦م
ؼرتض ّ٧مؼبماٌؽملاصبمحؿّ٧مأصؾّّ مأعؿملؽملا مظػملفؼملاركماٌزملّٕؼة مؼبمسؾملّٓمدضملؿملّٓمباذا،م
وتّ٦ؼبموػّ٦مؼبمػّٔهماظّ٦زؿملظملةمسّ٤مثّٕوةموادضملةمساشمصّ٧مزػملؾملاموظّٓهمسػملّ٨موحظملؿملّٓهم
أغبّٓمذّ٦ض.ّ٨م م

(ٔ) راجع في ترجمة شوقي وأخباره :شوقي شاعر العصر الحديث لمدكتور /شوقي ضيف ،شوقي شاعر
العربية األكبر إلسعاف النشاشيبي ،حافع وشوقي لمدكتور /طو حسين ص ٖ ٔٙوما بعدىا ،شعراء مصر

وبيئاتيم في الجيل الماضي لمعقاد ص ،ٜٔٗاتجاىات األدب العربي في السنين المائة األخيرة لمحمود تيمور

ص ٖ ،ٛواألدب المعاصر في مصر لمدكتور /شوقي ضيف ص ٓٔٔ .
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م م

أعامجّٓمذّ٦ضّ٨مِّع ّ٥مصؾملّ٦مأغبّٓمحػملؿملّ٣ماظؽملفّٓة م-غلؾة مإظب مضّٕؼة مباِّغاضّ٦لم
تلؼملّ٧منّٓة -موضّٓمغّٖلمعزملّٕمؼبمسؾملّٓمإبّٕاػؿمل ّ٣مباذا ،موأسفب مبّ٥مإبّٕاػؿمل ّ٣مصعملّٕبّ٥م
عؽمل،ّ٥موزوجّ٥معضملؿّ٦ضة مؼّ٦غاغؿملة متلؼمل ّ٧م₍₍متّٕاز₎₎ مطاغتمضّٓمأدّٕتمؼب محّٕبم₍₍اٌّ٦رة₎₎م
وػ ّ٨مبؽملت مسرملّٕ مدؽملني ،موغرملأت مؼب مضزملّٕ مآًّؼ ّ٦موبني موصؿملظملات .ّ٥موز ّ٢مأغبّٓم
حػملؿمل ّ٣مؼؿعملػملّٓ مإٌّاتب ماظلاعؿملة مؼب ماظّٓوظة محؿ ّ٧مصار موطؿملال مًاصة مإمساسؿمل،ّ٢م
وتّ٦صّ٧موػّ٦مؼبمػّٔهماظّ٦زؿملظملة،مصؽملعملّ٢مإمساسؿملّ٢مراتؾّ٥مإظبمأرعػملؿ.ّ٥م م
إذن مصعملّٓ مغرملأ مذّ٦ض ّ٨مؼب مأدّٕة مأردؿعملّٕارؿملة معرتصة ،مواظؿق ّ٠مباظغملؿقباب معّ٤م
دؽملؿ ّ٥ماظّٕابضملة ،مث ّ٣ماغؿعمل ّ٢مإظب مآٌّارس ماالبؿّٓائؿملة مصاظـاغّ٦ؼة ،موسؽملّٓعا مأمت متضملػملؿملؼملّ٥م
اظـاغّ٦ي مأيعمل ّ٥مواظّٓه ممبّٓردة مايعملّ٦ق مظؿملّٓرس مبؾملا ماظعملاغّ٦ن ،موأغرملئ مبؾملا مضلّ٣م
ظػملرتعبة مصاظؿقّ٠مبّ٥مذّ٦ض،ّ٨مودبّٕجمصؿملّ٥مدؽملةم1887م ،مصضملؿملؽملّ٥مآًّؼ ّ٦مؼبماظعملزملّٕ،م
ثّ٣مأردػملّ٥مإظبمصّٕغلامظؿملغملؼملّ٢مدرادةمايعملّ٦قمبؾملا .م
وساد مذّ٦ض ّ٨مع ّ٤مدرادؿ ّ٥مبضملّٓ مرحػملة مادؿؼملّٕت مأرب ّٝمدؽملّ٦ات ،مصضملني مرئؿمللـبام
ظػملعملل ّ٣ماإلصّٕن ّ٨مباظعملزملّٕ ،مودّٕسان معا مأصؾّّ مذاسّٕ مآًّؼ ّ٦مسؾاس ،موأصؾقت مظّ٥م
حصملّ٦ة موعغملاغة مطؾرية مسؽملّٓه ،مصفضمل ّ٢مظ ّ٥متّٓبري مطـري مع ّ٤ماِّعّ٦ر موتزملّٕؼظملؾملا ،مصزملارم
بّٔظّ١مععملزملّٓمرالبماظّٕتبمواىاهمواظلػملشملان.م م
وضّٓمدار مذّ٦ضّ٨مؼب مػّٔهماظظملرتة مؼبمصػملّ١مإمساسؿمل ،ّ٢موسػملّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مأغّ٥م
طانمعرملّٓودـبامحبغملّ٣موزؿملظملؿّ٥مإظب ماظعملزملّٕموصاحؾّ٥مصإغّ٥مضّٓمحاولمأنمؼظملّٕغمظؽملظمللّ٥م
وصؽمل ،ّ٥مصؽملصمل ّ٣مذضملّٕـبا مطـريـبا مسػمل ّ٧مظلان مايؿملّ٦ان ،موعّٓ مذضملّٕه مإظب مؼؽملابؿمل ّٝماإلدالم;م
صادؿعملّ٧معؽمل ّ٥مضزملائّٓمرائضملة مؼبمعّٓؼّّماظّٕدّ٦لم ،مطؼملامطانمؼلؿعملّ٧م–أحؿملاغـبا -معّ٤م
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م

ؼؽملابؿمل ّٝماظضملّٕوبة ،ممبا مؼؽملؾئ مأغ ّ٥مطان مؼّٕؼّٓ ماالغشملالق مع ّ٤مضؿملّ٦د ماظعملزملّٕ موصاحؾ،ّ٥م
واظؿقػملؿملّ٠مؼبمآصاقمأودّٝموأرحب.م م
وٌامضاعتمايّٕبماظضملاٌؿملة ماِّوظب مأضزملّ٨مآًّؼ ّ٦مسؾاسمسّ٤محغملّ٣معزملّٕم
ظؿأؼؿملّٓه متّٕطؿملامضّٓماإلنػملؿملّٖ ،موغظملّ٨م مذاسّٕهمأغبّٓمذّ٦ضّ٨مإظب مإدؾاغؿملا ،مصعملسمل ّ٧مؼبم
عؽملظملاه مأرب ّٝمدؽملّ٦ات ،مث ّ٣مساد مإظب معزملّٕ ،مصاتزمل ّ٢مباظرملضملب موصار مظلان ماظضملّٕوبةم
واإلدالم.م م
وؼب مدؽملة م1927م مبّ٦ؼ ّٝمذّ٦ض ّ٨مأعريـبا مظػملرملضملّٕاء مؼب معؾملّٕجان مذضملّٕي مسصملؿمل،ّ٣م
حسملّٕه مطّ٦طؾة مع ّ٤مذضملّٕاء معزملّٕ مواظؾالد ماظضملّٕبؿملة معؽملؾمل :ّ٣محاص ّٜمإبّٕاػؿمل ،ّ٣مخػملؿملّ٢م
عشملّٕان ،مذؾػملّ٨معالط ،مربؼملّٓمطّٕدمسػمل ،ّ٨مإدضملاف ماظؽملرملاذؿمليب ،موؼبمػّٔهماٌؽملادؾةم
ؼعملّ٦لمحاص:ّٜم م
أَعؿملذملذملّٕؽبماظعملَّ٦اؼبمضَّٓمأَتؽبؿملتؾبمعؾبؾاؼِضملـبا

م م

وؽبػؽبّٔيموؾبصّ٦دؾبماظرملؽبّٕقكبمضَّٓمباؼؽبضملؽبتمعؽبضمل ّ٨م
صَطملؽبِّّ٤مرؾببّ٦عؽبماظؽملؿملّ٢كبموؽباِسشملِّٟمبِؽملؽبصملّٕؽبةٍ م م
سؽبػملّ٧مداطِينماظؽملؽبؾملّٕؽبؼّ٤كبموؽباِصّٓؽبحموؽبأَبِّٓعكب م
بنيمحاصّٜموذّ٦ض:ّ٨م م
ميغمل ّ٤مأن مغعملّ٦ل :مإن محؿملاة مذّ٦ض ّ٨مطاغت مسػمل ّ٧ماظؽملعملؿمل ّٚمع ّ٤محؿملاة محاص،ّٜم
صإذا مطان محاص ّٜمضّٓ مذاق مإٔ ماظؾؤس موعّٕارة مايّٕعان ،مصإن مأغبّٓ مذّ٦ض ّ٨مضّٓم
تعملػملَّبمعؽملّٔمغضملّ٦عةمأزاصّٕهمؼبمذؿّ٧مضّٕوبماظؽملضملؿملّ٣مواىاهمواظلػملشملان.م م
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م م

وضّٓ ماخؿػمل ّٟماظؽملاس مؼب ماظرملاسّٕؼ ّ٤مأؼؾملؼملا مأذضملّٕ مع ّ٤مصاحؾّ٥؟ مصظملّٕؼ ّ٠مؼظملسملّ٢م
حاصصملًا ،موؼؤثّٕه مسؼمل ّ٤مدّ٦اه ،موصّٕؼ ّ٠مؼظملسمل ّ٢م₍₍ذّ٦ضؿملهبا₎₎ طؼملضملفّٖة مذضملّٕؼة مع ّٝمحؾّ٥م
ياصّٜموإسفابّ٥مب،ّ٥موضػملؿملّ٢معّ٤ماظؽملاسمعّ٤مؼعملّٟمبؿملؽملؾملؼملامعّ٦ضظملًامودشملًا،موطاغتمػّٔهم
حالماظؽملاسمؼبمسؾملّٓػؼملا،مالمؼبمعزملّٕموحّٓػا،مبّ٢مؼبمعرملارقماِّرضموعطملاربؾملا)1(.م م
وضّٓ متضملّٕض ماظّٓطؿّ٦ر /مر ّ٥محلني مهلّٔا ماِّعّٕ مؼب مطؿاب ّ٥م₍₍حاص ّٜموذّ٦ض₎₎ّ٨م
صعملال :م"وص ّ٢مذّ٦ض ّ٨مؼب مذؿملكّ٦خؿ ّ٥مإظب معا موص ّ٢مإظؿمل ّ٥محاص ّٜمؼب محؿملات ،ّ٥مِّنم
₍₍ذّ٦ضؿملهبا₎₎ مدغملت محؿملؽملؼملا مطان محاص ّٜمؼؽملشمل ،ّ٠موغشمل ّ٠محؿملؽملؼملا ماضشملّٕ محاص ّٜمإظبم
اظزملؼملت ،مؼامظلّ٦ءماي ،ّٜمظؿملتم₍₍حاصصملًا₎₎ مٕ مؼّ٦زّٟمض،ّٛموظؿملت م₍₍ذّ٦ضؿملهبا₎₎ مٕمؼغملّ٤م
ذاسّٕ ماِّعري مض .ّٛموظغمل ّ٤مػ ّ٢متؽملظمل ّٝمذؿملؽـبا مظؿملت؟ مظعملّٓ مأدغملت محاص ّٜمثؾبػملث مسؼملّٕه،م
ودف ّ٤مذّ٦ض ّ٨مرب ّٝمضّٕن ،موخلّٕت معزملّٕ مواِّدب مبلضملادة مػّٔؼ ّ٤ماظرملاسّٕؼّ٤م
اظضملصملؿملؼملنيمذؿملؽـبامطـريـبا.م م
وطالماظرملاسّٕؼّ٤مضّٓ مرص ّٝمٌزملّٕمذبّٓـبامبضملؿملّٓـبامؼبماظلؼملاء،موطال ماظرملاسّٕؼّ٤مضّٓم
شّٔىمضػملبماظرملّٕقماظضملّٕبّ٨مغزملّٟمضّٕن،مأومعامؼعملّٕبمعّ٤مغزملّٟمضّٕنمبأحلّ٤ماظطملّٔاء،م
وطال ماظرملاسّٕؼ ّ٤مضّٓ مأحؿملا ماظرملضملّٕ ماظضملّٕب ،ّ٨موردمب مإظؿمل ّ٥مغرملار ّ٥موغسملّٕت ّ٥مورواءه ،موطالم
اظرملاسّٕؼّ٤مضّٓ معؾملّٓ مأحل ّ٤ممتؾملؿملّٓمظػملؽملؾملسملةماظرملضملّٕؼة ماٌعملؾػملة ماظيتمالبّٓمعّ٤مأن متعملؾ،ّ٢م
ػؼملامأذضملّٕمأػ ّ٢ماظرملّٕقماظضملّٕبّ٨معؽملّٔمعاتماٌؿؽمليبموأب ّ٦ماظضملالءمعّ٤مشريمذ ،ّ١مػؼملام
خؿام مػّٔه مايؿملاة ماِّدبؿملة ماظشملّ٦ؼػملة ماظؾاػّٕة ماظيت مبّٓأت مؼب منّٓ مواغؿؾملت مؼبم
اظعملاػّٕة ،موساذت مػبلة مسرملّٕ مضّٕغـبا مأو مأطـّٕ ،مواظيت مدؿؽملؼمل ّ٦موتؿشملّ٦ر موتلؿعملؾ ّ٢مظّ٦غـبام

(ٔ) انظر مقدمة ديوان حافع لدمحم إسماعيل كاني :ص.ٜٗ
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م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مختارات من النصوص األدبية
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

جّٓؼّٓـبا معّ٤مأظّ٦ان ماظظمل،ّ٤موضّٕبـبا مجّٓؼّٓـبا معّ٤مضّٕوبماٌُـّ٢ماظضملػملؿملامؼبماظرملضملّٕ،مػؼملام
أذضملّٕماظضملّٕبمؼبمسزملّٕػؼملا.موظغملّ٤مأؼؾملؼملامأذضملّٕمعّ٤مصاحؾّ٥؟م م
أصرتيمأنمظؿملّٗمعّ٤مػّٔامايغملّ٣مبّٓ؟مأصرتيمأنمتظملسملؿملّ٢مأحّٓماظّٕجػملنيمسػملّ٧م
صاحؾ ّ٥مؼطملين مأو مؼظملؿملّٓ؟ مغضمل ّ٣مظؿملّٗ مع ّ٤مػّٔا مايغمل ّ٣مبّٓ; مِّغ ّ٥متعملّٕؼّٕ ماي ّ٠ماظّ٦اض،ّٝم
وؼبمػّٔامايغملّ٣مغظملّٝمسؼملؿمل;ّ٣مِّغّ٥موضّٝمظألذؿملاءمؼبمغزملابؾملا،موِّغّ٥مؼؾنيمظػملؼملؾؿّٓئنيم
ؼبماظرملضملّٕمعّ٤ماظرملؾانمأؼّ٤مؼغملّ٦نماٌـّ٢ماِّسػملّ٧؟م م
أعا مأغا مصال مأدؿشملؿمل ّٝمأن مأضّ٦ل مإن مأحّٓ ماظرملاسّٕؼ ّ٤مخري مع ّ٤مصاحؾ ّ٥مسػملّ٧م
اإلرالق ،موظغمل ّ٤مذّ٦ضؿملهبا مٕ مؼؾػمل ّٞمعا مبػمل ّٞمحاص ّٜمع ّ٤ماظّٕثاء موٕ مضبل ّ٤معا مأحلّ٤م
حاص ّٜمع ّ٤متزملّ٦ؼّٕ مغظملّٗ ماظرملضملب موآالع ّ٥موآعاظ ،ّ٥موٕ مؼؿعمل ّ٤معا مأتعمل ّ٤محاص ّٜمعّ٤م
إحلاسمإِّ،موتزملّ٦ؼّٕمػّٔاماإلحلاسموذغملّ٦ىماظّٖعان.م م
ٕمؼؾػملّٞمذّ٦ضّ٨معّ٤مػّٔامعامبػملّٞمحاص،ّٜموػّ٦مبضملّٓمػّٔامأخزملب معّ٤محاصّٜم
رؾؿملضملة ،موأشينمعؽمل ّ٥معادة ،موأغظملّٔ معؽملّ٥مبزملرية ،موأدؾّ٠معؽملّ٥مإظب ماٌضملاغ،ّ٨موأبّٕعمعؽملّ٥م
ؼبمتعملػملؿملّٓماظرملضملّٕاءماٌؿعملّٓعني،مِّنمحاصصملًامطانمؼعملػملّٓمؼبماِّظظملازمواظزملّ٦ر،موطانم
ذّ٦ضّ٨مؼعملػملّٓمصؿملؾملا موؼبماٌضملاغّ٨مأؼسملـبا،موظرملّ٦ضّ٨مصؽملّ٦نمٕ مضبلؽملؾملامحاصّٜموعامطانم
ؼلؿشملؿملّٝمأنمضبلؽملؾملا .م
ذّ٦ضّ٨مذاسّٕماظطملؽملاءمشريمعؾبّٓاص،ّٝموذّ٦ضّ٨مذاسّٕماظّ٦صّٟمشريمعؾبّٓاص،ّٝموذّ٦ضّ٨م
عؾبؽملرملئماظرملضملّٕماظؿؼملـؿملػملّ٨مؼبماظػملطملةماظضملّٕبؿملة .م

()32
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م م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مختارات من النصوص األدبية

م م

ؼػملؿعملّ٨ماظّٕجالنمؼبمطـري،موؼظملرتضانمؼبمطـري،موظغملؽملؾملؼملامسػملّ٧مطّ٢محالمأسصملّ٣م
احملّٓثنيمحصملًامؼبمإضاعةمذبّٓغامايّٓؼث)1(".ممم م
وطاغت موصاة مذّ٦ض ّ٨محّ٦اظ ّ٨ماظلاسة ماظـاغؿملة مع ّ٤مظؿملػملة م 14مأطؿّ٦بّٕ مدؽملةم
1932م)2(.مم م
م

(ٔ) حافع وشوقي لطو حسين ص ٓ ٜٕٔ -ٜٔبتصرف.

(ٕ) انظر :شوقي شاعر العصر الحديث لمدكتور /شوقي ضيف ص ٖ٘ .
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مختارات من النصوص األدبية
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

اظؽملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل ّٙم
م
اِخؿِالفؾبماظؽملؽبؾملاركبموؽباظػملَؿملذملذملذملذملّ٢كبمؼؾبؽمللّ٨م م
م

م

ماُذطُّٕامظِّ٨ؽبماظزملِذملذملذملذملذملؾاموؽبأَؼقبامؽبمأُغلّ٨

()1

وؽبصِظملامظّ٨معؾبالوؽبةًمعِذملذملذملذملذملذملّ٤مذؽبؾذملذملذملابٍ م
م

م

م
م

م

م

م

م م

ػملّٗ
مدِؽبؽملةًمحؾبذملذملذملذملذملػملذملذملذملذملذملذملذملّ٦ؽبةًموؽبظَّٔمبةُمخؽبذملذملذمل كب

م

م م

مأَومأَدامجؾبّٕحؽبّ٥ؾبماظّٖؽبعانؽبماٌُؤؽبدقبّ٨

طُػملَّؼملامعؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕمبتِماظػملَؿملاظّ٨مسؽب َػملؿمل ِّ٥م
م

()2

()3

ؾبمسؽملؾملا م
وؽبدؽبالمعِزملّٕؽبمػؽبّ٢مدؽبالماظعملَػملب ؽب

م

م م

مصؾبِّّ٦رؽبتمعِّ٤متؽبزملؽبذملذملذملذملذملذملّ٦نبراتٍموؽبعؽبِّّٗ

سؽبزملؽبظملَتمطَاظزملِؾاماظػملَضملذملذملذملّ٦بِموؽبعؽبّٕمبت م
م

م م

()4

م

م م

مرؽبقمب،موؽباظضملؽبؾملّٓؾبمؼبماظػملَؿملاظّ٨متؾبعملَلقبّ٨

()5

م

(ٔ) اختبلف النيار والميل :تعاقبيما ،ومجيء أحدىما إثر اآلخر ،الصبا (بكسر الصاد) :عيد
الصغروالحداثة .أنسي :سعادتي.

(ٕ) المبلوة (مثمثة الميم) :المدة من الدىر ،يقال :أقام عنده مموة ومبلوة من الدىر إذا أقام عنده مدة منو،
تصورات :تخيبلت ،المس :الجنون ،والمراد :نشاط الشباب وادفاعو.

(ٖ) الصبا (بفتح الصاد) :ريح تيب من مشرق الشمس إذا استوى النيار والميل ،ومقابمتيا :الدبور .المعوب:
الرشيقة الحركة .السنة :النعاس وىو ما يسبق النوم من فتور ،الخمس :األخذ في نيزة ومخاتمة.

(ٗ) سبل (األولى) :فعل أمر بمعنى اسأال ،و(الثانية) :فعل ماضي من السمو ،يقال :سبله وسبل عنو إذا نسيو
وطابت نفسو بعد فراقو .أسا.جرحو :عالجو .المؤسي :المعالج.

(٘) رق :الن وضعف ،والمراد زاد حنينو وشوقو إلى وطنو.

()34

م م

م م
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مختارات من النصوص األدبية

م م

عؾبلؿؽبشملذملذملذملذملذملذملارفبمإكبذاماظؾؽبّ٦اخِذملذملذملذملذملذملذملذملّٕؾبمرؽبغمبت م
م

م

ّٕس
مأَومبلؽبماظ َػملؿملّ٢كبمأَومسؽبذملذملذملذملذملّ٦ؽبتمبؽبضملّٓؽبمجؽبذملذمل كب

راػِبفبمؼبماظسملؾبػملّ٦عكب،مظِػمللنبظملّ٤كبمصَشملّْ٤ؾبم
م

م

م
م
م

م م
م

م م

معامظَّ٥ؾبمعذملذملّ٦ظَضملـبامبِؼملؽبذملذملؽملّٝلبموؽبحؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؾّٗكب

م

()3

م م

ؽملّٗ
محؾبمحؽبذملذملذملاللفبمظِػملشملَؿملذملذملذملّٕكبمعِّ٤مطُِّّ٢مجِ كب

ّ٠مبِاَِّػّ٢كبمإكبال م
طُّ٢نبمدارلبمأَحؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل نب
م

()1

ؽبعملّٗ
مطُػملَّؼملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملامثؾبذملذملذملذملّٕنؽبمذاسؽبؾملؾبّ٤مبمبِؽمل كب

أَحؽبذملذملذملذملّٕامفبمسؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملػملّ٧مبؽبالبِ ِػملِّ٥ماظّٓؽبو م
م

م

()2

ِمبكؿملّ٢فبم م
ؼامبؽبؽملةَماظؿملؽبِّّ٣معذملذملذملذملذملذملذملامأَبذملذملذملذملذملّ٦ك ؽب
م

م

م م

م

()4

م م
م

مؼبمخؽبؾؿملثٍمعِّ٤ؽبمأٌَّاػِبِمركبجّٗكب

()5

غؽبظمللّ٨معِّٕجؽبّ٢فبموؽبضَػمليبمذِذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕاعفب م م
م

م

مبِؾملكبؼملامؼبماظّٓؾبعّ٦عكبمدرييموؽبأَردّ٨

()6

م

(ٔ) مستطار :مذعور خائ ف ،وىي صفة لمقمب ،كأنو سيطير من صدره .رنت :صاحت أو صوتت ،وآذنت
بالرحيل .عوت :العواء صوت الذئب ،وشبو صوت السفينة بو الشتراكيما في إثارة الذعر والفزع .الجرس:

الصوت ،وقيل :الصوت الخفي.

(ٕ) لمسفن فطن :مدرك لحركاتيا .ثرن :تحركن .شاعين  :شايعين وودعين .النقس :صوت الناقوس ،والمراد
شدة الخفقان.

مغرما.
مولعا:
(ٖ) اليم :البحر ،وكنى بابنة اليم عن السفينةً .
ً
(ٗ) الدوح :جمع دوحة ،وىي الشجرة العظيمة.

(٘) خبيث المذاىب :فاسدىا ،ويقصد بيا مذىب المستعمرين .الرجز :الخبيث ،والدنس ،والقبيح.

( )ٙالمرجل :القدر من النحاس أو الطين المطبوخ ،وفي عمم الميكانيكا :الجياز الذي تتم بو عممية توليد
البخار من الماء أو من غيره .الشراع :شراع السفينة ،وىو قمعيا ،وجمعو أشرعة وشرع.
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مختارات من النصوص األدبية
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
وؽباِجضملؽبػملّ٨موؽبجؾملؽبذملذملذملِّ١ماظظملَؽملارؽبموؽبعؽبفّٕام م م
م

م

ؽبغملّٗ
ممكِمؼؽبّٓؽبماظـؽبطملذملذملذملذملّٕكبمبؽبنيؽبمرؽبعّ٢لبموؽبع كب

()1

وؽبرَينمظَذملذملذملذملذملذملّ٦مذؾبطملِػملتؾبمبِاًُػملِّٓم ؽبسؽملّ٥ؾبم م
م

م

م
م

م م

ؽبؼملّٗ
َؼملأٌمظِػمللذملذملؽبّ٦ادِمعِذملذملذملّ٤مسؽبنيكبمذ كب
مز ؽب

()2

ذؽبؾملكبّٓؽبماظػملَّ٥ؾبمظَّ٣مؼؽبطملِذملذملذملبمسؽبّ٤مجؾبظملّ٦غّ٨م م
م

م م

مغازؽبسؽبؿؽملذملذملذملّ٨مإكبَظؿملِّ٥مؼبماًُػملِّٓمغؽبظملل ّ٨م

وؽبػؽبظملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملامبِاظظملُؤادِمؼبمدؽبػمللؽبؾؿملّ٢لب م
م

م

م

م م

مذؽبكزملذملذملذملذملؾبّ٥ؾبمداسؽبةًموؽبظَّ٣مؼؽبكّ٢ؾبمحِلقب ّ٨م

(ٔ) الفنار :شبو برج مرتفع إلرشاد السفن في البحار والمحيطات إلى طريق السير وتجنب مواطن الخطر،

(وىو المنار ُم َحرَّفا) ،والشاعر يقصد بالفنار –ىنا -منار اإلسكندرية .الرمل :منطقة عمى شاطئ اإلسكندرية
بالشرق ،والمكس :منطقة أخرى عمى الشاطئ جية الغرب ،وبينيما الميناء الذي يستقبل السفن.

(ٕ) السمسبيل :الماء العذب .الظمأ :العطش ،والمراد بو -ىنا -الشوق .السواد :القرى المحيطة بالمدينة،
والمراد ىنا ضواحي عين شمس وىي منطقة معروفة بالقاىرة جية الشرق.

()36
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م م
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مختارات من النصوص األدبية

م م

جّ٦ماظؽمل :ّٙم
طانمذّ٦ضّ٨م-طؼملامذطّٕغا-مذاسّٕماظعملزملّٕمأومذاسّٕمآًّؼ،ّ٦مصػملؼملامضاعتمايّٕبم
اظضملاٌؿملة ماِّوظب مدؽملة م1914م ،موطان مآًّؼ ّ٦مسؾاس مشائؾـبا مس ّ٤معزملّٕ مؼب متّٕطؿملا م-م
أسػملؽملت مإنػملرتا مغباؼؿؾملا مسػمل ّ٧معزملّٕ ،موسّٖظت مآًّؼ ّ٦مسؾاس مٌلاغّٓت ّ٥متّٕطؿملا مضّٓم
اإلنػملؿملّٖموحػملظملائؾمل،ّ٣موأضاعتمعغملاغّ٥ماظلػملشملانمحلنيمطاع،ّ٢موأخّٔتمهّ٦لمبنيم
حاذؿملةمسؾاسموبنيماظعملزملّٕ،موخاصةمذويماظّٖظظملةموايصملّ٦ةماِّوظبمعؽملؾمل.ّ٣م م
ومبا مأن م₍₍ذّ٦ضؿملهبا₎₎ مطان مذاسّٕ مآًّؼ ّ٦موأحّٓ ماٌعملّٕبني مإظؿمل ّ٥مصعملّٓ مأوجّٗم
اإلنػملؿملّٖ مخؿملظملة مع ّ٤متأثري مذضملّٕه مؼب مغظملّ٦س ماٌزملّٕؼني،صأعّٕوا مبؽملظملؿمل ّ٥مع ّ٤ماظؾالد،م
صاخؿارماِّغّٓظّٗمععملاعـبامظ.ّ٥م م
وٕمؼضملّٓمذّ٦ضّ٨مؼبمعؽملظملاهمضبؿملّ٧متػملّ١مايؿملاةماظّٕتؿملؾةماظيت مطاغتمتؾّٓأمعّ٤م
طّٕعةمابّ٤مػاغئمإظبماظعملزملّٕ،مثّ٣مؼضملّ٦دمأدراجؾملامعّ٤ماظعملزملّٕمإظبمطّٕعةمابّ٤مػاغئ،م
صؾملّٔه ماظّٓورة مع ّ٤محؿملات ّ٥مضّٓ مدخػملت مؼب مسإ ماظصملالل مإظب مشري مرجضملة ،موخػملظملؿؾملام
دورة مجّٓؼّٓة ،ماغؿعمل ّ٢مصؿملؾملا ماظرملاسّٕ مإظب مسإ ماظؽملّ٦ر محؿملث مال متّٕػعمل ّ٥مضؿملّ٦د ماظعملزملّٕم
وأشالظّ٥موالمأصاسؿملّ٥مومسّ٦ع.ّ٥م م
وعّٝمأنمربة ماظرملضملّٕمطاغتمصّٕحةمػؽملؿملؽةمبؾملّٔهماظّٓورةماىّٓؼّٓة مصإنم₍₍ذّ٦ضؿملهبا₎₎م
ٕ مؼلؿعملؾػملؾملا مباظظملّٕح ،مب ّ٢مادؿعملؾػملؾملا مبايّٖن موإِّ مظظملّٕاق ماظّ٦ر ،ّ٤موضػملة ماٌال،م
وتضملّٔره مأحؿملاغـبا مبلؾب مايّٕب ،موٕ مؼغمل ّ٤مذّ٦ض ّ٨مضؾ ّ٢مذظ ّ١مؼضملّٕف مايّٖن ،مصعملّٓم
طاغتمحؿملات ّ٥موّٕيمسػملّ٧موتريةمواحّٓةمعّ٤ماظػملؾملّ٦موإٌّح ،مصػملؼملامحؿملّ٢مبؿملؽمل ّ٥موبنيم
سرمل ّ٥مأحّٗ مبطملري مضػملؿمل ّ٢مع ّ٤مإِّ ،مب ّ٢مأخّٔ مإِّ مؼزملؾملّٕ مغظملل ،ّ٥موط ّ٣مطان مذضملّٕغام
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م

اٌزملّٕيمايّٓؼثمربؿاجـبا مإظبمأنمؼزملؾملّٕمإِّمغظملّٗمذّ٦ض،ّ٨محؿّ٧متزملؾّّمشؽملؿملة،م
وحؿّ٧مؼعملرتبمذّ٦ضّ٨معّ٤معبؾملّ٦رمورؽمل،ّ٥موعامؼغملؿّٜمبّ٥مصّٓرهمعّ٤مػؼملّ٦مموآالم.مم م
صػملؿملقّٖن مذّ٦ض ،ّ٨مظؿملقّٖن مع ّ٤مشّٕبؿ ،ّ٥موظؿملقّٖن مٌسملاؼعملة ماإلنػملؿملّٖ مظ ّ٥مصؿملؼملام
ؼّٕدّ٢مإظؿملّ٥معّ٤مأعّ٦اظ ،ّ٥موظؿملقّٖنمسػملّ٨مسؿملرمل ّ٥مؼبمطّٕعة مابّ٤مػاغئ ،موظؿملقّٖن مسػملّ٧م
وزؿملظملؿ ّ٥مؼب ماظعملزملّٕ ،موظؿملقّٖن مسػمل ّ٧معا مأصاب مأعريه مسؾاس ،مظؿملقّٖن مهلّٔا ماظؽملظملّ٨م
واظؿرملّٕؼّٓ ،مصظمل ّ٨مط ّ٢مذظ ّ١مأحالم مجّٓؼّٓة مدؿؿقعمل ّ٠مظرملضملّٕغا ماٌزملّٕي مايّٓؼث،م
صعملّٓتممتت مظرملّ٦ض ّ٧مآغّٔاكمغظمللّ٥ماظرملاسّٕة ،مومت مظ ّ٥مصّ٦تّ٥مسؽملّٓعامأحّٗ مايؿملاة معّ٤م
رّٕصؿملؾملا:ماظػملّٔةموإِّ،مواظؽملضملؿملّ٣موايّٕعان.م م
وز ّ٢مذّ٦ض ّ٨محؾؿملّٗ م₍₍صػملظملّٓرؼّٕا₎₎( )1محؿ ّ٧مأسػملؽملت ماهلّٓغة مدؽملة م1918م،م
صأصؾّّ مع ّ٤محعمل ّ٥مأن مؼؿفّ٦ل مؼب مإدؾاغؿملا مطؼملا مؼرملاء مصؿؽملعمل ّ٢مبني معّٓغؾملا ماظغملؾرية،م
ورأى مذبّٓماظضملّٕبماظّٓاثّٕ مؼبمضّٕرؾة ،موإذؾؿملػملؿملة ،موشّٕغارة; مصأخّٔ مؼؾغملؿملؾمل ّ٣موؼؾغملّ٨م
غظملل.)2(ّ٥موضّٓمادؿؾملػملؾملا مبؾملّٔاماٌشملػملّٝماظّٔيمؼضملربمصؿملّ٥مسّ٤مأداه موحؽملؿملؽمل ّ٥مإظب مورؽمل،ّ٥م
وػّ٦معاماخرتغاهمظػملّٓرادةمواظؿقػملؿمل.ّ٢مم م
م
م
م
م
(ٔ) فمفدريار  :ضاحية جميمة من ضواحي برشمونة ،كان شوقي قد أقام بيا في منفاه.
(ٕ) انظر :شوقي شاعر العصر الحديث لمدكتور /شوقي ضيف ص  ٕٙوما بعدىا.
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م م

هػملؿملّ٢ماِّبؿملات:م م
عّ٤م( )7-1م
ادؿؾمل ّ٢مذّ٦ض ّ٨مضزملؿملّٓت ّ٥محبغملؼملة معظملادػا مأن معّٕور ماِّؼام مواظلؽملني ماٌؿؼملـّ٢م
ؼب متضملاضب ماظػملؿمل ّ٢مواظؽملؾملار مؼؽملل ّ٨ماإلغلان معا مؼؿعملادم مسؾملّٓه ،مشري مأغ ّ٥مال مؼّٕؼّٓ مأنم
ؼؽملل ،ّ٧مظّٔا مصؾملّ٦مؼشملػملب معّ٤مصاحؾؿمل ّ٥م-جّٕؼـبا مسػملّ٧مسادة ماظعملّٓعاء -مأن مؼضملؿملّٓا مسػملؿملّ٥م
ذطّٕؼاتماظزملؾا ،موأؼام ماظلضملادة مواِّغّٗ ماظيتمساذؾملامؼبمربّ٦عمعزملّٕ،موأن مؼزملظملا مظّ٥م
أؼام ماظرملؾاب ماٌؼملػملّ٦ءة مباظشملؼملّ٦ح مواظؽملرملاط ،موإٌّح مواالغشملالق متػمل ّ١مإٌّحػملةم
اظيتمعسملتموطأغؾملاماظؽمللؿملّ٣ماظػملشملؿملّٟماظّٕضؿمل،ّ٠مأومطأغؾملامإشظملاءةمعّٕتمدّٕؼضملةمرأىمصؿملؾملام
صاحؾؾملامعّ٤ماِّحالم معامرأى ،موظغملؽملّ٥مدّٕسانمعامأصاق مإظب مواضضملّ٥مإٌّ مأو مطأغؾملا مظّٔةم
زبؿػمللةمخارظملةمٕمؼشملّ٢مػؽملاءمصاحؾؾملامبؾملا.مم م
وؼب مأدػملّ٦ب مادؿظملؾملام مشّٕض ّ٥ماظؽملظمل ّ٨مؼشملػملب مذّ٦ض ّ٨مإظب مصاحؾؿمل ّ٥مأن مؼلأالم
عزملّٕ :مػّ٢مدالماظعملػملبمسؽملؾملامأو مغلؿملؾملا ،موػّ٢مادؿشملاعمتعملادمماظّٖعّ٤مواخؿالفماظػملؿملّ٢م
واظؽملؾملارمأنمؼؽمللّ٨ماظرملاسّٕمورؽملّ٥؟م م
إن مبضملّٓ ماظرملعملة موتشملاول ماظّٖع ّ٤مال مؼّٖؼّٓ ماظرملاسّٕ مإال متضملػملعملًا مبّ٦رؽمل ،ّ٥موػؿملاعـبا مبّ٥ممممممممممم
والمؼّٖؼّٓمضػملؾّ٥مإال مرضةموضضملظملًا ،مصعملػملؾّ٥مؼغملاد مؼشملريمعّ٤مبنيمجؽملؾؿمل ّ٥مسؽملّٓعامؼلؼملّٝمصّ٦تم
اظلظمل ّ٤مإؼّٔاغـبا مبؿقّٕطؾملا موصّ٦ال مأو مإضالسـبا ،مصعملّٓ متظملّٕغ مضػملؾ ّ٥مٌّٕاضؾة مػّٔه ماظلظمل،ّ٤م
ؼلؿفؿملب ميّٕطؿؾملا ،موال مؼؿكػمل ّ٧مس ّ٤معؿابضملؿؾملا ،محؿ ّ٧مصار محاذضًا مخؾريـبا مبأصّ٦اتؾملام
وهّٕطاتؾملا ،مؼّٕضبمذظّ١ماظؿملّ٦مماظّٔيمهؼملػمل ّ٥مصؿملّ٥مإظبمورؽمل ،ّ٥مصغملػملؼملامهّٕطتمدظملؿملؽملةم
عؿفؾملة مإظب مورؽمل ّ٥مذاؼضملؾملامبعملػملبمطبظملّ٠موؼسملشملّٕبمطأغ ّ٥مغاضّ٦سمؼّٓقمؼبمربّٕابم
صّٓره،معـػملؼملامؼّٓقماىّٕسمسؽملّٓمضؿملامماظؾاخّٕةمإؼّٔاغـبامبإضالسؾملا .م
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م

عّ٤م(-8م )12م
وؼبمػّٔهماِّبؿملاتمطبارب ماظلظملؿملؽملة ،موؼلؿّٓرمسشملظملؾملاموطّٕعؾملا ،مادؿقؿملاءمعّ٤م
طّٕم ماظؾقّٕ ،موؼؿضملفب مع ّ٤مخب ّ٢ماظؾقّٕ مسػملؿمل ّ٥ممبؽملضمل ّ٥مع ّ٤ماظلظملّٕ ،موسّٓم مغبػمل ّ٥مإظبم
بالدهماظيتمؼؾملظملّ٦مضػملؾّ٥مإظؿملؾملا،مثّ٣مؼؽملؿعملّ٢معّ٤مايّٓؼثمسّ٤مضلّ٦ةماظؾقّٕمسػملؿمل،ّ٥موحؾلّ٥م
إؼمباه ،مإظب مايّٓؼثمسّ٤مضلّ٦ة ماالدؿضملؼملارماظّٔيمحّٕعّ٥معّ٤مورؽمل ،ّ٥موأباح ّ٥مظػملطملّٕباءم
اٌلؿضملؼملّٕؼ ّ٤مع ّ٤مط ّ٢مظّ٦ن موجؽملّٗ ،مصؿمللؿظملؾمل ّ٣م-علؿؽملغملّٕـبا -مطؿمل ّٟمهّٕمبم ماِّورانم
سػملّ٧مأبؽملائؾملا،موتؾاحمظطملريػّ٣مؼؽملؾملؾّ٦نمخرياتؾملا،موؼؽملؿؾملغملّ٦نمحّٕعاتؾملا،مطؼملامؼؾاحماظّٓوحم
واظرملفّٕمظػملشملريمعّ٤مطّ٢مغّ٦ع،موضبّٕممسػملّ٧مبالبػملّ٥ماظيتمتضملؿملّ٘مصؿمل.ّ٥م م
وؼب محغملؼملة مدّٓؼّٓة مؼعملّٕر مذّ٦ض ّ٨مأن مط ّ٢مأػ ّ٢مأح ّ٠مبّٓارػ ،ّ٣موط ّ٢مضّ٦مم
أح ّ٠مبّ٦رؽملؾمل ّ٣مإال مؼب ماظظملادّٓ ماًؾؿملث مع ّ٤معّٔاػب ماٌلؿضملؼملّٕؼ ّ٤ماٌلؿؾّٓؼ،ّ٤م
اظّٔؼّ٤مميؿزملّ٦نمدعاءماظرملضملّ٦بموضبّٕعّ٦غؾملامعّ٤مخرياتمبالدػا.م م
ثّ٣مؼضملّ٦دمصؿمللؿضملشملّٟماظلظملؿملؽملة ،موؼؿّ٦دّ٢مإظؿملؾملامأنمتؽملعملػمل ّ٥مإظب مبػملّٓه،موؼؿعملّٓممهلام
بغمل ّ٢معا مميغمل ّ٤مأن متؿشملػملؾ ّ٥ماظّٕحػملة مصؿملفضمل ّ٢مع ّ٤مأغظملاد ّ٥مايارة موضّ٦دـبا مو مجؾملازـبام
ربّٕطًامظػمللظملؿملؽملة ،موعّ٤مضػملؾّ٥ماًاصّ٠مباظرملّ٦قمذّٕاسـبا مهلا ،موعّ٤مدعّ٦س ّ٥ماظطملّٖؼّٕة محبّٕـبام
وعاءـب متلؾّّمصؿملّ٥ماظلظملؿملؽملة محؿّ٧متزملّ٢مبّ٥مإظب مورؽمل ،ّ٥موإغّ٥مظريجّ٦ػامأنمتؿفّ٥مبّ٥مإظبم
عؿملؽملاءماإلدغملؽملّٓرؼةمحؿملثماٌؽملارماٌرملؾملّ٦ر،موأنمتؽملّٖلمبّ٥مسػملّ٧مذارئماظـطملّٕمبنيمحّ٨م
اظّٕعّ٢مذّٕضًاموحّ٨ماٌغملّٗمشّٕبـبا،محؿملثمطانماظرملاسّٕمؼعملسملّ٨مذؾملّ٦رماظزملؿملّٟمؼبمػّٔام
اٌغملانمعؿؽملّٖػـبا،معؿؼملؿضملـبامجبّ٦هماظّٕائّٝموعؽملازّٕهماًالبة.م م
م
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م م

عّ٤م(12م)15-م م
ؼبمػّٔهماِّبؿملات مؼّٔطّٕماظرملاسّٕمأنمحؾّ٥مظّ٦رؽملّ٥مصّ٦قمأيمحب،موأن متعملػملؾّ٥م
ؼبمآٌّنماإلدؾاغؿملة م-عؾملؼملامطانمعباهلاموروسؿؾملا -مالمميغملّ٤مأن مؼرملطملػملّ٥مسّ٤مورؽملّ٥م
أو مؼؾبؽمللؿمل ّ٥مإؼمباه ،مصػمل ّ٦مأغ ّ٥محؾبّٕم مع ّ٤مورؽمل ّ٥مأو مأبضملّٓ مسؽمل ،ّ٥موساش مؼب مجؽملة ماًػملّٓ م-
الذؿاضتمغظمللّ٥مإظب مورؽمل،ّ٥موظؽملازسؿّ٥مؼبمجؽملؿ ،ّ٥موالمذّ١مأن مؼبمذظّ١معؾاظطملة ،موإنم
طانماظرملاسّٕمضّٓمخظملّٟمعّ٤محّٓتؾملامبادؿكّٓامم₍₍ظ.₎₎ّ٦م م
وإغ ّ٥مظؿملرملضملّٕ مبصملؼملأ موحؽملني مإظب معزملّٕ ،موإظب مأن مؼّٕى مأحؿملاءػا موضّ٦احؿملؾملام
وخاصّ٥محّ٨م₍₍مسنيممشّٗ₎₎ماظّٔيمتّٕبّٛماظرملاسّٕمبّ٥مذطّٕؼاتمعبؿملػملة.م م
وؼرملؾملّٓمآمأن مصّ٦رة مورؽمل ّ٥مٕمتظملارض ،ّ٥موٕمتطملبمسّ٤مسؿملؽمل ّ٥ميصملة ،مطؼملامأنم
عرملاسّٕهماٌؿّٓصعملةمٕ متؾملّٓأ معّ٤مايؽملنيمإظبمورؽمل،ّ٥مصزملّ٦رة ماظّ٦رّ٤مؼبمضػملؾّ٥موأعامم
سؿملؽملؿملّ٥مؼّٕاػامبؾزملّٕهموبزملريت.ّ٥م م
اظؿزملّ٦ؼّٕماظؾؿملاغ:ّ٨م م
اسؿؼملّٓمذّ٦ضّ٨مؼبمػّٔاماظؽملّٙمسػملّ٧ماظؿزملّ٦ؼّٕماظؾؿملاغ،ّ٨معّ٤ماظؿرملؾؿملّ٥مواالدؿضملارةم
واظغملؽملاؼة،مصؽملفّٓ ماظؿرملؾؿملّ٥مؼبمضّ٦ظ :ّ٥مساصظملة مطاظزملؾا ،معّٕتمدؽملة محػملّ٦ة موظّٔة مخػملّٗ،م
غظمللّ٨معّٕج،ّ٢مضػمليبمذّٕاعم...م م
صعملّٓ مذؾ ّ٥معّٕحػمل ّ٥ماظرملؾابمؼب مدّٕسة ماغعملسملائؾملا مباظّٕؼّّ ماظّٕضؿملعملة ماظضملابّٕة ،موذؾّ٥م
ضِزملّٕػا موعباهلا مباظ ِلؽملة مايػملّ٦ة مواظػملّٔة ماًارظملة .موذؾ ّ٥مأغظملاد ّ٥مايارة مبّ٦ضّ٦دم
اظلظملؿملؽملة ،موضػملؾ ّ٥ماًاص ّ٠مبرملّٕاسؾملا ،ممما مؼّ٦ح ّ٨مبرملّٓة مذّ٦ض ّ٥مإظب مورؽمل ّ٥موادؿضملّٓادهم
ظػملؿسملقؿملةمبأسّٖمعامميػملّ١مؼبمدؾؿملّ٢ماظّ٦صّ٦لمإظؿمل.ّ٥مم م
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م م

أعا ماظؿزملّ٦ؼّٕ ماالدؿضملاري مصؽملفّٓه مؼب مضّ٦ظ :ّ٥مسزملظملت ،مدال معزملّٕ ،مدال ماظعملػملب،م
أدامجّٕحّ٥ماظّٖعان ،معّٕتماظػملؿملاظ،ّ٨ماظػملؿملاظّ٨متعملل ،ّ٨ماظؾّ٦اخّٕمسّ٦ت ،مذاسؾمل ،ّ٤مدرييم
ؼبماظّٓعّ٦عموأرد،ّ٧ماجضملػملّ٨موجؾمل،ّ١مٕمؼطملبمذكزملّ٥م...م م
وضّٓ مأدت مػّٔه ماالدؿضملارات مدورػا مؼب مخّٓعة ماٌضملؽمل ّ٧مباظؿرملكؿمل،ّٙمممممممممممممممممم
أوماظؿفلؿمل،ّ٣مأوماظؿّ٦ضؿملّّ،مصػملّ٦مغصملّٕغامؼبمضّ٦ظّ٥م :م
عؾبلؿؽبشملارفبمإكبذاماظؾؽبذملّ٦اخِذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕؾبمرؽبغقبذملذملذملؽبت م

ؽبّٕس م
مأَومبلؽبماظ َػملؿملّ٢كبمأَومسؽبّ٦ؽبتمبؽبضملّٓؽبمج كب

راػِبفبمؼبماظسملؾبػملّ٦عكب،مظِػمللؾبظملّ٤كبمصَشملّْ٤ؾبم

ؽبعملّٗ م
مطُػملَّؼملذملذملذملذملذملامثؾبذملذملّٕنؽبمذذملذملذملذملذملاسؽبؾملؾبّ٤مبمبِؽمل كب

نّٓمأن مطػملؼملة م₍₍علؿشملار₎₎ متزملّ٦رماظعملػملبمرائّٕـبا معّٔسّ٦رـبا ،موتّ٦حّ٨ممبامؼزملؿملبم
ػّٔاماظعملػملبمعّ٤ماظظملّٖعمواالضشملّٕابمسؽملّٓعامؼلؼملّٝمصّ٦تماظؾّ٦اخّٕمإؼّٔاغـبامبّ٦صّ٦هلامأوم
إضالسؾملا ،مواالدؿضملارة ماٌغملؽملؿملة مؼب مطػملؼملة م₍₍سّ٦ت₎₎ متزملّ٦ر ماظؾّ٦اخّٕ مذئابـبا متضملّ٦ي ،مممام
ؼّ٦حّ٨مبرملّٓةماظّٕسبمواظظملّٖعمعّ٤مصظملريمػّٔهماظؾّ٦اخّٕماظيتمتّٕحّ٢مدونمأنمهؼملػملّ٥م
عضملؾملا مإظب معزملّٕ .مأعا مضّ٦ظ :ّ٥م₍₍راػب₎₎ مصؿملفضمل ّ٢مع ّ٤مضػملب ماظرملاسّٕ مإغلاغـبا مراػؾـبا مؼبم
ربّٕاب ،ّ٥ممما مؼّ٦ح ّ٨مبضملّٖظؿ ّ٥مواغعملشملاس ّ٥مس ّ٤ماظؽملاس ،موؼأت ّ٨مضّ٦ظ :ّ٥م₍₍ظػمللظمل ّ٤مصشمل₎₎ّ٤م
صؿملفضملّ٢معّ٤مضػملؾّ٥مإغلاغـبا مذطؿملـبا معّٓرطًاميّٕطة ماظلظمل ،ّ٤مصإذامهّٕطت مذؿملمبضملؾملاموودسؾملا،م
وطأغ ّ٥مإغلان مؼّ٦دع مذؿملؽـبا مسّٖؼّٖـبا مسػملؿمل ّ٥مؼب محلّٕة موأد ّ٧موخظملعملان مواضشملّٕاب مؼرملؾّ٥م
دضاتماظؽملاضّ٦س.م م
واًؿملال مؼب ماظؾؿملؿني مممؿّٓ معرتاب ،ّٛمصعملػملؾ ّ٥معلؿشملار ،مراػب مؼب ماظسملػملّ٦ع،م
عّٓركميّٕطةماظلظمل،ّ٤معّ٦دعمهلامخبظملعملانمؼرملؾّ٥مدضاتماظؽملاضّ٦س،مممامأدؾملّ٣مؼبمردّ٣م
صّ٦رةمواضقةميالماظرملاسّٕ،مآداهمؼبمشّٕبؿّ٥مومذّٓةمذّ٦ضّ٥مإظبمورؽمل.ّ٥م م
()42
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م م

وأعاماظغملؽملاؼةمصؽملفّٓػامؼبمضّ٦ظ:ّ٥م₍₍مؼامبؽملّ٥ماظؿمل₎₎ّ٣مطؽملاؼةمسّ٤ماظلظملؿملؽملة،موؼبمضّ٦ظ:ّ٥م
₍₍أبّ٦ك₎₎،مطؽملاؼةمسّ٤ماظؾقّٕ.م م
واظزملّ٦ر مسؽملّٓ مذّ٦ض ّ٨مبضملسملؾملا معلؿؼملّٓ مع ّ٤ماظرتاث ،مطاظؿرملؾؿمل ّ٥مباظزملؾا ،موسّ٦اءم
اظّٔئب ،مبالب ّ٢ماظّٓوح .موبضملسملؾملا معؾؿغملّٕ مطعملّ٦ظ :ّ٥مغظملل ّ٨معّٕج ،ّ٢موضػمليب مذّٕاع ،مؼبم
اظّٓعّ٦ع،مدرييموأرد.ّ٨ممم م
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م

م م

بنيمذّ٦ضّ٨مواظؾقرتي( :)1م
ؼعملّ٦ل مذّ٦ض ّ٨مؼب مطػملؼملة مضّٓم مبؾملا مهلّٔه ماظعملزملؿملّٓة :موطان ماظؾقرتي م-رغبّ٥م
آ -مرصؿملعمل ّ٨مؼب مػّٔا ماظرتحال ،مومسريي مؼب ماظّٕحال ،مواِّحّ٦ال متزملػملّّ مسػملّ٧م
اظّٕجال،مطّ٢مرجّ٢ميال.مصإغّ٥مأبػملّٞمعّ٤محػمل ّ٧ماِّثّٕ،موحؿملامايفّٕ،موغرملّٕماًرب،م
وحرملّٕ ماظضملِرب ،موعؽب ّ٤مضام مؼب معأمت مسػمل ّ٧ماظّٓول ماظغملرب،مواٌػملّ٦ك ماظؾؾملاظؿمل ّ٢ماظطملّٕر ،م...م
وتغملظمل ّ٢مظغمللّٕى مبإؼّ٦اغ ّ٥محؿ ّ٧مزال مس ّ٤ماِّرض مدؼّ٦اغ ،ّ٥مودؿملؽملؿملؿ ّ٥ماٌرملؾملّ٦رة مؼبم
وصظمل ّ٥مظؿمللت مدوغ ّ٥موػ ّ٦مهت مطلّٕى مؼب مرص ّ٥مورصظمل ّ٥موػ ّ٨متّٕؼ ّ١محل ّ٤مضؿملامم
اظرملضملّٕمسػملّ٧ماآلثار،موطؿملّٟمتؿفّٓدماظّٓؼارمؼبمبؿملّ٦تّ٥مبضملّٓماالغّٓثار،مصلؿملؽملؿملةماظؾقرتيم
ضّٓمبعملّ٧مبؾملامطلّٕىمؼبمدؼّ٦اغّ٥مأضضملافمعامبعملّ٧مذكزملّ٥مؼبمإؼّ٦اغ،ّ٥موػّٔهماظلؿملؽملؿملةم
ػّ٧ماظيتمؼعملّ٦لمؼبمعشملػملضملؾملا:م م
صؾبؽملتؾبمغؽبظمللّ٨مسؽبؼملقبامؼؾبّٓؽبغِّّٗؾبمغؽبظملل ّ٨م

موؽبتؽبّٕؽبصَّضملتؾبمسؽبّ٤مجؽبّٓامطُِّّ٢مجِؾّٗكب

()2

م

صغملؽملتمطػملؼملاموضظملتمحبفّٕ،مأو مأرظملتمبأثّٕ،ممتـػملتمبأبؿملاتؾملاموادرتحتمعّ٤م
عّ٦اثّ٢ماظضملربمإظبمآؼاتؾملا،موأغرملّٓتمصؿملؼملامبؿملينموبنيمغظملل:ّ٨ممممم م
وؽبسؽبَّٜماظؾؾبقؿؾبّٕكبيمبمإؼّ٦انؾبمطِلّٕى

م

موؽبذؽبظملَؿينماظعملُزملّ٦رؾبمعِّ٤مسؽبؾِّٓمذؽبؼملّٗكب م

(ٔ) البحتري :ىو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي ،لقب بالبحتري نسبة إلى عشيرتو بحتر ،ولد سنة ٕٗٓىـ،
مطبوعا ،حمو
شاعر
ًا
فصيحا ،وكان
وقيل سنة ٕٓٙىـ بمنبج إلى الشمال الشرقي من حمب ،ونشأ بيا عربيًّا
ً
ً
متكسبا ،كثير المديح لمخمفاء ووزرائيم ،ووالتيم وقوادىم ،وكانت وفاتو سنة
األلفاظ ،سيل التراكيب ،وكان
ً

ٕٛٙىـ .م

(ٕ) جدا :عطاء .جبس :لئيم .

م م
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م م

ث ّ٣مجضملػملت مأروض ماظعملّ٦ل مسػمل ّ٧مػّٔا ماظّٕوي ،موأساى ّ٥مسػمل ّ٧مػّٔا ماظّ٦زن ،محؿّ٧م
غصملؼملتمػّٔهماظعملاصؿملةماٌؾملػملؾملػملة،موأمتؼملتمػّٔهماظغملػملؼملةماظّٕؼسملة(،)1موأغامأسّٕضؾملامسػملّ٧م
اظعملّٕاء مراجؿملـبا مأن مؼالحصملّ٦ػا مبضملني ماظّٕضا ،موؼلقؾّ٦ا مسػمل ّ٧مسؿملّ٦بؾملا مذؼ ّ٢ماإلشسملاء،م
وػّٔهمػّ٨م:ممممممممممم م
اِخؿِالفؾبماظؽملؽبؾملاركبموؽباظ َػملؿملّ٢كبمؼؾبؽمللّ٨م
م

م

م

م م

ماُذطُّٕامظِّ٨ؽبماظزملِؾاموؽبأَؼقبامؽبمأُغل)2(ّ٨مم م

م
وؼّٕىمبضملّٚماظغملؿابمأنماٌضملارضة( )3مغّ٦عمعّ٤ماظؿعملػملؿملّٓمالمتصملؾملّٕمصؿملّ٥مذكزملؿملةم
اظرملاسّٕ مووارب ّ٥ماظّٔاتؿملة ،مشري مأن مػّٔا مال مؼؽملشملؾ ّ٠مسػمل ّ٧مذّ٦ض ،ّ٨مِّغ ّ٥مال مؼظملينم
ذكزملؿملؿّ٥مؼبماحملاطاة،مإمنامؼؿكّٔػامودؿملػملةمظػملؼملؽملاصلةمواإلجادة،مواظؿظملّ٦قمأحؿملاغـبا.ممممم م
ظعملّٓمتأثّٕمذّ٦ضّ٨مبعملزملؿملّٓةماظؾقرتي ،مصؽملعملّ٢مسؽملؾملا،واحؿّٔىمسػملّ٧معـّ٢مأبؿملاتؾملا،م
وضّٓمأسػملّ٤مػّ٦مسّ٤مذظّ١مؼبمتعملّٓميّ٥مهلا،مظغملؽملّ٥ماغظملّٕدمعّٝمذظّ١مبرملكزملؿملؿ ،ّ٥موحؽملؿملؽملّ٥م
صؿملؾملامإظبمورؽمل ،ّ٥موأؼسملـبا مؼب مادرتداالتّ٥مصؿملؾملاموحّٓؼـّ٥مسّ٤مآثارمبالده،مإذمؼعملّ٦لمؼبم
اِّػّٕامموأبّ٨ماهلّ٦ل:ممممممممممممممممممممممممممممممممم م
وؽب َطأَنمبماَِّػّٕامؽبمعؿملّٖانؾبمصِّٕسؽبّ٦م

م

م

منؽبمبِؿملؽبذملذملذملّ٦ملبمسؽبػملّ٧ماىَؾذملذملذملذملذملذملابِّٕكبمغؽبقّٗكب م
(ٔ) الريضة  :الصعبة ،يقال قصيدة ريضة أي :لم تحكم ،وقصيدة ريضة القوافي :أي صعبة لم تقتضب
قوافييا الشعراء .

(ٕ) الشوقيات  :ج ٕ  ،صٗٗ. ٗ٘ ،

(ٖ) المعارضة  :ىي اتفاق الشاعرين في الوزن والقافية والغرض الشعري ،وشوقي يعارض بيذه السينية
سينية البحتري في إيوان كسرى.
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

أَومضَؽملارؿملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕؾبهؾبمتأظَّّ٠ؽبمصؿملؾملذملذملذملذملذملذملذملذملذملام م
م

ممممممممممممأَظّٟؾبمجابٍموؽبأَظّٟؾبمصذملذملذملذملذملذملذملذملاحِبِمعؽبغملّٗكب

ؽبوسةٌمؼبماظسملؾبقّ٧معؽبالسِبؾبمجِّ٤دمل م
ر ؽب
م

م

وؽبرؽبػؿملذملذملذملذملذملذملّ٤ؾبماظّٕكبعالكبمأَصشملَذملذملّٗؾبمإكبال
م

م

تؽبؿؽبفذملذملذملذملذملذملذملؽبػملّّ٧محؽبعملؿملعملذملذملؽبةُماظؽملاسكبمصؿملِّ٥
م

م

م م

م

()1

م م

محنيؽبمؼؽبطملرملّ٧ماظّٓؾبجّ٧محِؼملاػاموؽبؼؾبطمللّ٨
م

م

م م

ُشملّٗ
مأَغمبّ٥ؾبمصؾبؽملذملذملذملذملذملذملذملذملّٝؾبمجِؽملقبذملذملذملذملذملذملذملذملؽبةٍمشَذملذملذملريؾبمص كب
م

م

()2

()3

م

م

م

م م

مدؽبؾؾبّٝؾبماًَذملذملذملذملذملذملذملذملذملػملّ٠كبمؼبمأَدارؼّٕكبمإكبغل ّ٨م

وضّٓمهّ٦ظتمضزملؿملّٓةمذّ٦ض ّ٨مإظبمعػملقؼملة مؼؿقّٓثمصؿملؾملامسّ٤ماظّٓولمتّٓول،م
واظلضملّ٦دمتؿقّ٦لمسبّ٦دـبا،مثّ٣مؼظملؿملّٚمؼبمايّٓؼثمسّ٤ماِّغّٓظّٗماظضملّٕبؿملةم،موضّٕرؾة،م
ودرةمتاجؾملامسؾّٓماظّٕغبّ٤ماظؽملاصّٕ ،موجؿملّ٦ذ،ّ٥موخشملؿملؾ:ّ٥معؽملّٔرمبّ٤مدضملؿملّٓ،موعامأذادم
اظضملّٕبمػؽملاكمعّ٤مسػملّ٣موسؼملائّٕم ،مثّ٣مخّٕجمإظبموصّٟمضزملّٕمايؼملّٕاءمبطملّٕغارةموصظملًام
ػ ّ٦مآؼة مؼب ماظّٕوسة مواىؼملال ،مصعملّٓ مادؿشملاع مأن مصبضمل ّ٢مصّ٦رة ماظعملزملّٕ معاثػملة مأعامم
أبزملارغا،موأنمصبلؼملؾملامحلؿملهباموعضملؽملّ٦ؼهبامؼبمصّ٦رتؾملاموؼبمتارطبؾملامولؿملؼملـبامضّ٦ؼـباموبارزـبا،م
وٕمؼػملؾثمخؿملاظّ٥م–سػملّ٧مسادت -ّ٥مأنمؼؿأظ،ّ٠مصإذامػّ٦مؼظملاجؽؽملامبؿزملّ٦ؼّٕهمظػملعملزملّٕمطأغّ٥م
راؼةماىؿملّ٘ماظضملّٕبّ٨ماٌؾملّٖوم،مخػملظملؾملامباِّعّٗماظعملّٕؼبمبنيمأدّٕاهموضؿاله.مصؿملعملّ٦ل :م
(ٔ) الجابى :جامع الخراج ،المكس :دراىم كانت تؤخذ من بائعي السمع في األسواق الجاىمية ،والمراد بيا
الضرائب.

(ٕ) يغسي :يظمم.

(ٖ) رىين الرمال :المراد بو أبو اليول.

م م
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مختارات من النصوص األدبية

م م

آخؽبّٕؽبماظضملؽبؾملِّٓمبِاىَّٖؼّٕؽبةِمطاغؽبت
م

م

ؾبمراؼةُمجؽبؿملذملذملذملذملذملّ٘لب
صَؿؽبّٕاػامتؽبعملّ٦ل ؽب
م

م

م

م م

مبؽبضملّٓؽبمسؽبذملذملذملّٕكٍمعِّ٤ؽبماظّٖؽبعانكبموؽبضؽبّٕسكب م
م

م م

مبادؽبمبِاَِّعّٗكبمبؽبنيؽبمأَدّٕلبموؽبحؽبِّّٗ()1م م

وأخريـبامميغملّ٤ماظعملّ٦ل:مإنم"عضملارضات مذّ٦ضّ٨مٕموّ٤مسػملؿملّ٥موٕمتّٕعّ٥مبضملؿملّٓـبـبام
س ّ٤مإحّٕاز مضزملب ماظلؾ ،ّ٠مب ّ٢مسػمل ّ٧ماظضملغملّٗ مطان مؼّٔػب مصضملّٓـبا مصؿملؾملا( ،)2موضػملؼملام
أد )3(ّٟمأومأطّٓى( ،)4موػّ٨مؼبماظّ٦اضّٝمظؿمللتمأطـّٕمعّ٤مغعملّٛمارتغملازمتّٓظؽملا مسػملّ٧مأنم
اظرملاسّٕمسينمسؽملاؼةمذّٓؼّٓة مبّٓرسماظرملضملّٕموسؿملّ٦غّ٥ماظيتمدؾعملؿ،ّ٥موػّ٦مدرسماغؿؾملّ٧مبّ٥م
إظب مصؾمل ّ٣مأدّٕار ماظزملؽملضملة موعضملّٕصة مأصّ٦هلا معضملّٕصة مجضملػملت ماظؽملزملّٕ محػملؿملظمل ّ٥مؼب مأطـّٕم
عؾارؼاتّ٥مإنمٕمؼغملّ٤مصؿملؾملامعبؿملضملـبا".م()5مممم م
عّٓردةمذّ٦ضّ٨ماظرملضملّٕؼةموأثّٕػامؼبماظؽمل:ّٙم م
ؼؽملؿؼمل ّ٨مذّ٦ض ّ٨مإظب معّٓردة ماحملاصصملني م(عّٓردة ماإلحؿملاء مواظؾضملث) موسػملّ٧م
وج ّ٥ماظؿقّٓؼّٓ مإظب ماالواه ماظـاغ ّ٨مهلّٔه مآٌّردة ،موػ ّ٦ماظغملالدؿملغملؿملة ماىّٓؼّٓة،م
وذضملارػا م-طؼملا معّٕ -ماظؿفّٓؼّٓ مؼب مإرار ماحملاصصملة مسػمل ّ٧ماظعملّٓؼ ّ٣مع ّ٤ماظؿؼمللّ١م

(ٔ) باد  :فني وىمك ،الحس :القتل واالستئصال.
(ٕ) يذىب صعدا :يرتفع.

(ٖ) أسف :طمب الدنيء من األمور .
(ٗ) أكدى :أجدب.

(٘) انظر شوقي شاعر العصر الحديث لشوقي ضيف ص ٕ ،ٙوراجع ص.ٙٔ :٘ٚ
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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مختارات من النصوص األدبية
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م م

بّ٦جّ٦دماظّ٦زنمواظعملاصؿملة،موجّٖاظةماِّظظملاز،مواظؿأثّٕمباًؿملالماظعملّٓؼّ٣معّٝماظؿفّٓؼّٓمؼبم
بضملّٚماِّشّٕاض.م م
صؽملفّٓمعّ٤مآثارماحملاصصملةماظؿّٖامموحّٓةماظّ٦زنمواظعملاصؿملة ،موتضملّٓدماِّصغملارمؼبم
اظعملزملؿملّٓة ،مصعملّٓ مهّٓث مصؿملؾملا مس ّ٤محؽملؿملؽمل ّ٥مإظب مورؽمل ّ٥مؼب ماىّٖء ماظّٔي مدردؽملاه ،مثّ٣م
هّٓث مس ّ٤مآثار مبالده ماِّػّٕام موأب ّ٨ماهلّ٦ل ،مث ّ٣مأصاض مؼب مايّٓؼث مسّ٤م
اِّغّٓظّٗ موأؼام ماظضملّٕب مبؾملا ،مث ّ٣معا مصار مإظؿمل ّ٥محاهل ،ّ٣معضملؿؼملّٓـبا مؼب مذظ ّ١مطػمل ّ٥مسػملّ٧م
وحّٓةماظرملضملّ٦رمواىّ٦ماظؽملظملل.ّ٨م م
وغػملؼملّٗ ماظؿأثّٕ مباظعملّٓعاء مؼب مجّٖاظة ماِّظظملاز مورصاغة ماِّدػملّ٦ب ،موغّٕاه مؼبم
عشملػملّٝمضزملؿملّٓت ّ٥مصبّٕىماظؽمللّ٠ماظضملّٕبّ٨ماظعملّٓؼّ٣مؼبمضّ٦ظ :ّ٥ماذطّٕا مظّ٨ماظزملؾا،موصظملامظّ٨م
عالوة مع ّ٤مذؾاب ،مودال معزملّٕ ،مصعملّٓ مطان مع ّ٤مسادتؾمل ّ٣مأن مطبارؾّ٦ا مغلاءػ ّ٣مؼبم
ابؿّٓاءات مضزملائّٓػ ّ٣مإذا محسملّٕوا ،موطبارؾّ٦ا مخػملؿملػملؿملؾمل ّ٣مإذا مداصّٕوا )1(.مسػمل ّ٧محّٓم
ضّ٦لماعّٕئماظعملؿملّٗ:ممممم م
خؽبػملؿملػملَّ٨مبمعؾبّٕقبامبّ٨مسؽبػملّ٧مأُمِّمجؾبؽملّٓؽببِ م

مظؽملعملَِّّٚمحاجاتِماظظملُؤادِماٌُضملؽبّٔمببِ م

وضّ٦ظ :ّ٥م
ؼؽبامصؽباحِيبمضظملاماظؽملّ٦اسذملجمدؽباسؽبةممم مممممممغؾغملّ٨ماظّٓؼارمطَؼملؽبامبؽبغملَّ٧مابؿبّ٤مغبام

()2

(ٔ) انظر شرح ديوان أبي محجن الثقفي ألبي ىبلل العسكري ص ٕ٘ .
(ٕ) النواعج من اإلبل :البيض الكريمة.
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مختارات من النصوص األدبية

م م

أعا ماظؿفّٓؼّٓ مصؿملصملؾملّٕ مؼب ماىاغب ماظّ٦رين مع ّ٤ماظعملزملؿملّٓة ،مطؼملا مؼصملؾملّٕ مؼبم
حّٓؼثماظرملاسّٕمسّ٤مآثارمبالده،موؼبمبضملّٚماظزملّ٦رماظيتمابؿغملّٕػاماظرملاسّٕمأومحاولم
أنمؼسملظملّ٨مسػملؿملؾملامعلقةمجّٓؼّٓة.م م
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م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مختارات من النصوص األدبية
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عّ٤موحّ٨ماظعملػمل ّ٣م
ظػملّٕاصضملّ٨م(-1880م1937م) م
اظغملاتب( :)1م
ػ ّ٦مأدؼب ماظضملّٕبؿملة ماظغملؾري معزملشملظمل ّ٧مصادق ماظّٕاصضمل ،ّ٨موظّٓ م مؼب مضّٕؼة مبؾملؿؿملّ٣م

مبقاصصملةماظعملػملؿملّ٦بؿملةمؼبمأولمؼؽملاؼّٕمدؽملةم1880م.م م
وأصػملّ٥معّ٤معّٓؼؽملةمرّٕابػملّٗماظػملؾؽملاغؿملة،موطانمأولمعّ٤موصّٓمإظبمعزملّٕمعّ٤مأدّٕةم
اظّٕاصضملّ٨مػ ّ٦ماظرملؿملّْمربؼملّٓماظشملاػّٕماظّٕاصضمل،ّ٨موضّٓمغّٖلمبؾملامدؽملةم1827ممبأعّٕمعّ٤م
اظلػملشملان ماظضملـؼملاغ ،ّ٨مظؿملؿّ٦ظب مضسملاء مأٌّػب مايؽملظمل ،ّ٨موطاغت معزملّٕ مآغّٔاك موالؼةم
سـؼملاغؿملة .مث ّ٣مجاء مإظب معزملّٕ مبضملّٓ ماظرملؿملّْ مربؼملّٓ ماظشملاػّٕ ماظّٕاصضمل ّ٨مسّٓد مطؾري معّ٤م
إخّ٦تّ٥موأبؽملاءمسؼمل،ّ٥موبػملّٞمسّٓدمأصّٕادمأدّٕةماظّٕاصضملّ٨مؼبمعزملّٕمحنيموصاةمعزملشملظملّ٧م
صادقماظّٕاصضملّ٨مدؽملةم1937ممعامؼّٖؼّٓمسػملّ٧مدؿؼملائةم .م
وطانماظضملؼملّ٢ماظّٕئؿملّٗمظّٕجالمأدّٕةماظّٕاصضملّ٨مػّ٦ماظعملسملاءماظرملّٕسّ٨محؿّ٧موصّ٢م
اِّعّٕ مإظب مايّٓ ماظّٔي ماجؿؼمل ّٝمصؿمل ّ٥مع ّ٤مآل ماظّٕاصضمل ّ٨مأربضملّ٦ن مضاضؿملـبا مؼب مزبؿػملّٟم
احملاط ّ٣ماظرملّٕسؿملة ماٌزملّٕؼة مؼب مآن مواحّٓ ،موضّٓ متؽملؾ ّ٥م₍₍اظػملّ٦رد مطّٕوعّٕ₎₎ مإظب مػّٔهم
كاتبا عر ًبيا
(ٔ) راجع في ترجمة الرافعي وأخباره :حياة الرافعي لدمحم سعيد العريان ،مصطفى صادق الرافعي ً
إسبلميا لمدكتور /مصطفى الشكعة ،الرافعي ومي لعبد السبلم ىاشم حافع ،دراسات في األدب
ومفكر
ًا
ً
المعاصر لؤلستاذ الدكتور /دمحم عبد المنعم خفاجة ص ،ٔ٘ٛوتاريخ األدب العربي في العصر الحاضر

ألستاذنا الدكتور /إبراىيم عمي أبو الخشب ص  ،ٕٜٜواألدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور /شوقي

ضيف صٕٕٗ ،ومقدمة رجاء النقاش لكتاب₍₍من وحي القمم₎₎.لمرافعي ص ،ٚط الييئة المصرية العامة

لمكتاب سنة ٜ٘٘ٔم (سمسمة روائع األدب العربي -األعمال الفكرية).
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م م

اٌالحصملةمصأثؾؿؾملامؼبمبضملّٚمتعملارؼّٕهمإظبموزؼّٕماًارجؿملةماإلنػملؿملّٖي،مِّغؾملامطاغتم
زاػّٕةمالصؿةمظػملؽملصملّٕ،موهؿاجمإظبمتظملغملريموتأع.ّ٢م م
وضّٓمسنيمأحّٓمأصّٕادمػّٔهماِّدّٕةم–وػّ٦ماظرملؿملّْمسؾّٓماظعملادرماظّٕاصضمل -ّ٨معظملؿؿملـبام
بضملّٓموصاةماظرملؿملّْمربؼملّٓمسؾّٓه،مشريمأنماظعملّٓرمٕمميؾملػملّ٥مرّ٦ؼال.موطانمواظّٓماظّٕاصضملّ٨م
–اظرملؿملّْ مسؾّٓ ماظّٕازق ماظّٕاصضمل -ّ٨مضّٓ متّ٦ظب معؽملزملب ماظعملسملاء ماظرملّٕس ّ٨مؼب مطـري معّ٤م
اِّضاظؿملّ٣ماٌزملّٕؼة،موطانمآخّٕمسؼملّ٢مظّ٥مػّ٦مرئادةمربغملؼملةمرؽملشملاماظرملّٕسؿملة.م م
صاىّ٦ماظّٔيمغرملأمصؿملّ٥ماظّٕاصضملّ٨مطانمجّ٦ـبامإدالعؿملـبامسّٕبؿملـبا،موضّٓمسينمبّ٥مأبّ٦ه،م
صقظملصمل ّ٥ماظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ،ّ٣موظعملؽمل ّ٥متضملاظؿمل ّ٣مدؼؽملؽملا مايؽملؿمل ،ّٟمث ّ٣مأيعمل ّ٥مؼب مد ّ٤ماظـاغؿملةم
سرملّٕةممبّٓردةمدعؽملؾملّ٦رماالبؿّٓائؿملة،محؿملثمطانمؼؿّ٦ظبماظعملسملاءماظرملّٕسّ٨مبؾملا،مثّ٣مغؾبعملّ٢م
إظبماٌؽملزملّ٦رةمصاغؿعملّ٢معضملّ٥موظّٓهمعزملشملظملّ٧م،مصأمتمدرادؿّ٥ماالبؿّٓائؿملةمػؽملاكموػّ٦مؼبم
اظلابضملة مسرملّٕة مع ّ٤مسؼملّٕه ،مظغمل ّ٤ممبفّٕد مصّٕاش ّ٥مع ّ٤مػّٔه ماظّٓرادة مأصابؿ ّ٥مغبّ٧مممممممممم
ؼعملال :مإغؾملا مغب ّ٧ماظؿؿملظملّ٦د -مصأضضملّٓت ّ٥مسّٓة مذؾملّ٦ر مؼب مدّٕؼّٕه ،مث ّ٣مذظمل ّ٨معؽملؾملا ،مإالمأغؾملامخػملظملتمورائؾملامحؾلةمؼبمصّ٦ت،ّ٥مووضّٕـبامؼبمأذغؾ،ّ٥موٕمؼظملّٓمعضملّ٥ماظضملالجمذؿملؽـبامبّ٢م
ضّٓمأخّٔممسضملّ٥مؼسملضملّٟمحؿّ٧ماغؿؾملّ٧مبّ٥مإظبماظزملؼملّ٣ماًاظّٙموػّ٦مصّ٧ماظـالثنيمعّ٤م
سؼملّٕه،موٕمضبزملّ٢معّ٤مدرادؿّ٥مؼبمتضملػملؿملؼمل ّ٥ماظؽملصملاعّ٨مسػملّ٧مذّ٨ءمأطـّٕمعّ٤ماظرملؾملادةم
االبؿّٓائؿملة.م م
وعضملؽمل ّ٧مذظّ١مأنماظّٕاصضملّ٨معـّ٢ماظضملعملادمؼبمتضملػملؿملؼمل،ّ٥مصغملالػؼملامٕمضبزملّ٢مسػملّ٧م
ذؾملادة مأخّٕى مشري مذؾملادة ماالبؿّٓائؿملة.طّٔظ ّ١مطان ماظّٕاصضمل ّ٨معـ ّ٢مر ّ٥محلنيم
صاحب مساػة مدائؼملة ،مػ ّ٨مصعملّٓان ماظؾزملّٕ مسؽملّٓ مر ّ٥محلني ،موصعملّٓان ماظلؼمل ّٝمسؽملّٓم
اظّٕاصضمل .ّ٨موع ّٝمذظ ّ١مطان ماظّٕاصضمل ّ٨معـ ّ٢مزعؿملػملؿمل ّ٥ماظضملعملاد مور ّ٥محلني مع ّ٤مأصقابم
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م

اإلرادةمايازعةماظعملّ٦ؼة،مصػملّ٣مؼضملؾأمباظضملعملؾاتماظيتموضضملؿؾملامايؿملاةمؼبمرّٕؼعمل،ّ٥م مإمنام
اذؿّٓمسّٖع،ّ٥موأخّٔمغظمللّ٥مباىّٓمواالجؿؾملاد،موسػملّ٣مغظملل ّ٥مبؽملظملل،ّ٥محؿّ٧مادؿشملاعمأنم
ؼغملؿلبمثعملاصةمرصؿملضملةموضضملؿّ٥مؼبماظزملّٟماِّولمعّ٤مأدباءمسزملّٕهموعظملغملّٕؼ.)1(ّ٥م م
وؼب مإبّٕؼ ّ٢مدؽملة م1899م مسني ماظّٕاصضمل ّ٨مطاتؾـبا ممبقغملؼملة مرػملكا ماظرملّٕسؿملة ،مثّ٣م
غعملّ٢معؽملؾملامإظبمربغملؼملةمإؼؿايمماظؾارود،مثّ٣مإظبمربغملؼملةمرؽملشملاماظرملّٕسؿملة،مصاِّػػملؿملة،م
وزّ٢مؼبمػّٔهماظّ٦زؿملظملةمإظبمأنمواصؿّ٥معؽملؿملؿّ٥مدؽملةم1937م .م
وسػملّ٧مأنمسؼملّ٢ماظّٕاصضملّ٨مٕمؼرملطملػملّ٥مسّ٤ماظّٓرسمواٌشملاظضملة،مصعملّٓمسغملّٟمسػملّ٧م
اظغملؿبمؼؽملؾملّ٢معؽملؾملاموؼظملؿملّٓمعضملؿؼملّٓـبامسػملّ٧مذطائّ٥موعّ٦ػؾؿ،ّ٥موطانماػؿؼملاعّ٥مؼبماظؾّٓاؼةم
عؽملزملّٕصًامإظبماظرملضملّٕموحّٓه ،مصأصّٓرماىّٖءماِّولمعّ٤مدؼّ٦اغ )2(ّ٥مدؽملةم1902م،موضّٓم
ضّٕزّ٥ماظؾاروديموأذادمبّ٥مطؼملامغّ٦همبّ٥ماٌؽملظملػملّ٦ر،ّ٨موؼبماظضملامماظؿاظّ٨مغرملّٕماىّٖءم
اظـاغ ّ٨مع ّ٤مدؼّ٦اغ ،ّ٥مصعملّٕز ّ٥ماظؾارودي مأؼسملـبا ،مث ّ٣مغرملّٕ ماىّٖء ماظـاظث مدؽملة م1912مم
وضّٓ مغاب محاص ّٜمس ّ٤ماظؾارودي مؼب متعملّٕؼصمل ،ّ٥موإظب مجاغب مػّٔا ماظّٓؼّ٦ان مغرملّٕم
اظّٕاصضملّ٨مدؼّ٦اغـبامآخّٕمبضملؽملّ٦انم₍₍اظؽملصملّٕات₎₎ مدؽملةم1908م،مطؼملامغرملّٕمضزملائّٓمعؿظملّٕضةمؼبم
ذبػمليتم₍₍صؿاةماظرملّٕق₎₎مو₍₍أبّ٦ظ.₎₎ّ٦م م
وضّٓ محاز مذضملّٕ ماظّٕاصضمل ّ٨مإسفاب معضملاصّٕؼ ّ٥م ،مإذ مضّٕز ّ٥ماظؾارودي ،موحاص،ّٜم
واظغملازؼمل،ّ٨مواٌؽملظملػملّ٦ر،ّ٨مطؼملا مرحبمب ّ٥مزسؼملاء ماظظملغملّٕمواظّ٦رؽملؿملةمؼبمعزملّٕ،مصعملالم

(ٔ) مقدمة رجاء النقاش لكتاب ₍₍من وحي القمم₎₎.لمرافعي صٔٔ ،ط الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة

ٜ٘٘ٔم .

(ٕ) نسب الرافعي ىذا الديوان إلى نفسو ،فسماه ₍₍ديوان الرافعي₎₎ .
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م م

سؽمل ّ٥ماظرملؿملّْ مربؼملّٓ مسؾّٓه م–اِّدؿاذ ماظّٕوح ّ٨مظػملّٕاصضمل -ّ٨مؼب مرداظة مبضملث مبؾملا مإظؿمل:ّ٥م
₍₍أدألمآمأنمصبضملّ٢مظػملقّ٠معّ٤مظلاغّ١مدؿملظملًامميقّ٠مبّ٥ماظؾار،ّ٢موأنمؼعملؿملؼملّ١مؼبم
اِّواخّٕمععملاممحلانمؼبماِّوائ₎₎ّ٢م .م
وضال معزملشملظملّ٧مطاعّ٢مبضملّٓمأنمضّٕأمذضملّٕماظّٕاصضمل:ّ٨م₍₍دؿملأتّ٨مؼّ٦ممإذامذطّٕمصؿملّ٥م
اظّٕاصضملّ٨مضالماظؽملاسم:مػّ٦مايغملؼملةماظضملاظؿملةمعزملّ٦شةمؼبمأعبّ٢مضاظبمعّ٤ماظؾؿملانم₎₎.ممم م
ثّ٣ماوّ٥ماظّٕاصضملّ٨مبضملّٓمذظّ١مإظبماظغملؿابةماظؽملـّٕؼة ،موطاغتماىاعضملةماٌزملّٕؼةم
ضّٓمرصّٓتمجائّٖةمظغملؿابمؼبم₍₍أدبؿملاتماظػملطملةماظضملّٕبؿملة₎₎ مصضملغملّٟمسػملّ٧مدرادةماِّدبم
اظضملّٕب ،ّ٨موٕ مؼػملؾث مأن مغرملّٕ ماىّٖء ماِّول مع ّ٤مطؿاب ّ٥م₍₍تارؼّْ مآداب ماظضملّٕب₎₎ مدؽملةم
1911م،موؼبماظضملامماظؿاظّ٨مأصّٓرماىّٖءماظـاغّ٨معؽمل،ّ٥موضزملّٕهمسػملّ٧م₍₍ مإسفازماظعملّٕآنم
واظؾالشةماظؽملؾّ٦ؼة م₎₎ مثّ٣مرؾضملّ٥مبضملّٓمذظّ١معلؿعملالمبؾملّٔاماالد،ّ٣موضّٓمغالمػّٔاماىّٖءمممممممممم
أو مػّٔا ماظغملؿاب محصملًا مواصّٕـبا مع ّ٤ماإلسفاب مواظؿعملّٓؼّٕ ،مصعملّٓ مأذاد مب ّ٥مدضملّٓ مزشػملّ٦لم
إذادة مباظطملة موأحّٗ ماٌػمل ّ١مصؤاد مبّٕوسة مػّٔا ماظضملؼمل ّ٢موجالظ ّ٥م; مصأعّٕ مبشملؾضمل ّ٥مسػملّ٧م
غظملعملؿ،ّ٥موالمؼعملّٟماِّعّٕمبإسفابماًاصةمواظضملاعةمباظغملؿابمسؽملّٓمحّٓ،محؿّ٧مإنمصقظملؿملهبام
طؾريـبا م-شري معلػمل -ّ٣مػ ّ٦ماظّٓطؿّ٦ر مؼضملعملّ٦ب مصّٕوف معؽملرملئ م₍₍اٌعملؿشمل ّٟم₎₎ مؼعملّ٦ل مؼبم
تعملّٕؼصمل:ّ٥م₍₍ مصببمسػملّ٧مطّ٢معلػملّ٣مسؽملّٓهمغلكةمعّ٤ماظعملّٕآنمأنمتغملّ٦نمسؽملّٓهمغلكةم
عّ٤مػّٔاماظغملؿابم₎₎م.م م
وؼرتاءىماظّٕاصضملّ٨معّ٤مػّٔاماظؿارؼّْمعاظغملًامِّزعةماظػملطملةمواظؾؿملان،موطانمأولمعامم
جاذتمبّ٥مغظمللّ٥معّ٤ماظؽملـّٕماظظملينمطؿابّ٥م₍₍محّٓؼثماظعملؼملّٕم₎₎ماظّٔيمغرملّٕهمدؽملةم1912م،م
وؼب مدؽملة م1917م مصّٓر مظ ّ٥مطؿاب م₍₍ ماٌلاطني م₎₎ مؼضملارض مب ّ٥مطؿاب م₍₍ ماظؾؤداء م₎₎م
ظظملغملؿّ٦ر مػّ٦ج ،ّ٦ماظّٔي متّٕعب ّ٥محاص ّٜمإبّٕاػؿمل ّ٣مإظب ماظضملّٕبؿملة ،مث ّ٣متّ٦اظت مطؿاباتم
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م

اظّٕاصضمل ّ٨ماظؽملـّٕؼة ماظّٕائضملة ،مصغملؿب م₍₍ مردائ ّ٢ماِّحّٖان م₎₎ ،م₍₍ ماظلقاب ماِّغبّٕ م₎₎،م
₍₍أوراقماظّ٦ردم₎₎.مم م
وؼبمدؽملةم1926ممغرملّٕماظّٕاصضملّ٨مطؿابّ٥ماظّٕائّٝم₍₍هتمراؼةماظعملّٕآن م₎₎،مؼّٕدمبّ٥م
سػملّ٧مطؿابم₍₍ ماظرملضملّٕماىاػػمل ّ٨م₎₎ مظشملّ٥محلني،موضّٓمصّ٦بماظّٕاصضملّ٨مدؾملاعّ٥مإظبمطّ٢م
عامؼبمػّٔاماظغملؿابمعّ٤مأخشملاء.م م
وعؽملّٔ ماحؿّٓعت ماٌضملّٕطة مبني ماظعملّٓؼ ّ٣مواىّٓؼّٓ مدؽملة م1923م مواظّٕاصضملّ٨م
ضبؼمل ّ٢مظّ٦اء ماحملاصصملني ،معّٓاصضملـبا مبعملّ٦ة مس ّ٤معؾبـؾبػمل ّ٥ماظضملّٕبؿملة ماإلدالعؿملة ،موضّٓ متضملّٕضم
ظّٓساةماظؿفّٓؼّٓمؼبماظرملضملّٕمممـػملنيمؼبمسؾاسماظضملعملاد،موأخّٔمؼّٕعؿملؾملّ٣مبأضّٔعمصّ٦رم
اهلفاءمؼبمطؿابّ٥م₍₍مسػملّ٧ماظلظملّ٦دم₎₎،موزّ٢مبعملؿملةمحؿملاتّ٥مثابؿـبامظػملؼملفّٓدؼّ٤معّ٤ماظرملضملّٕاءم
واظغملؿابمعبؿملضملـبا،مغعملّٓـبامعّٕـبا،مطؼملامزّ٢معؤعؽملـبامباٌرياثماظضملّٕبّ٨مؼبمظطملؿّ٥موآدب،ّ٥معؤعؽملـبام
بأن مغؾملسملة ماظضملّٕب مال متعملّ٦م مإال مسػمل ّ٧مأداس مورؿملّٓ مع ّ٤ماظّٓؼ ّ٤موسّٕبؿملؿ ّ٥ماظظملزملقّ٧م
اظلػملؿملؼملةم()1م .م
ثّ٣مؼأتّ٨ماٌؿملّٓانماِّخريماظّٔيموػملتمصؿملّ٥مسؾعملّٕؼةماظّٕاصضملّ٨مووصّ٢مصؿملّ٥مإظبم
عغملاغؿّ٥ماظضملاظؿملةمؼبماِّدبماظضملّٕب،ّ٨موػّ٦مذبالماٌعملال،ماظّٔيمأخػملّٙمظّ٥ماظّٕاصضملّ٨م
ؼبمماىّٖءماِّخريمعّ٤محؿملاتّ٥موأبّٓعمصؿملّ٥مإبّٓاسـبامسفؿملؾـبا،موػّٔهماٌعملاالتمػّ٨ماظيتم
عبضملؾملاماظّٕاصضملّ٨مؼبمطؿابّ٥م₍₍موحّ٨ماظعملػملّ٣م₎₎)2(.ممممم م

(ٔ) األدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور /شوقي ضيف ،ص ٕٗٗ.
(ٕ) مقدمة رجاء النقاش لكتاب ₍₍من وحي القمم₎₎ .ص.ٔٚ
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م م

وػّ٦مؼبمػّٔهماٌعملاالتمؼلؿػملؾملّ٣م-دائؼملـبام– معؾبـؾبػملّ٥ماإلدالعؿملةمعلؿسملؿملؽـبامبؾملامؼبم
طّ٢معامؼغملؿب،مطؼملامؼلؿػملؾملّ٣معؾبـؾبػملّ٥ماظضملّٕبؿملةماظّٕصؿملضملة;محبؿملثمميغملّ٤مأنمغػملعملؾّ٥م₍₍ مطاتبم
اإلدالممواظضملّٕوبةم₎₎)1(.مم م
"ظعملّٓمطانماظّٕاصضملّ٨محبّ٠م-وطؼملامضؿمل -ّ٢مطػملؼملة،مإدالعؿملةمجاعضملةمتؿػملكّٙمؼبم
اظّٓسّ٦ةمإظبماإلدالمموصسملائػمل،ّ٥موعازالمأدبّ٥مصظملقةمغاصضملةمعّ٤مصظملقاتماإلدالم،م
وحفة مباػّٕة مع ّ٤محفج ماظرملّٕق مواظضملّٕوبة مؼب مسزملّٕ مصعملري مع ّ٤ماِّضالم ماجملاػّٓةم
وظؿملّٗمص ّ٧ماِّدبمايّٓؼثمعـؿملّ٢مِّدبّ٥ماإلدالعّ٨ماظّٕصؿمل،ّٝماظّٔيمغبّ٢مصؿملّ٥مظّ٦اءم
اظّٓصاعمسّ٤ماإلدالممواظرملّٕقمبضملاعة،موسّ٤مورؽملّ٥معزملّٕمخباصةموطانمأسصملّ٣معامؼغملّ٦نم
ضّ٦ةمواغشملالقمحفةموتأثريـبامحنيمطانمؼغملؿبمسّ٤ماإلدالممذارحـبامأومعّٓاصضملـبا)2(".مم م
وطاغت ماىؼملاػري متؿاب ّٝمأدب ّ٥معؿابضملة ماظصمل ّ٢مظزملاحؾ ،ّ٥موطان مأدب ّ٥مصّٓىم
سؼملؿملعملًامظضملزملّٕه،موصّ٦رةمرائضملةمجملؿؼملضملّ٥موبؿملؽؿ .ّ٥م
وطاغتموصاةماظّٕاصضملّ٨مؼبمؼّ٦مم14معاؼّ٦مدؽملةم1937مممبّٓؼؽملةمرؽملشملامسّ٤مدؾضملةم
وػبلني مساعـبا ،مطاغت مطػملؾملا مأظّ٦اغـبا معؿضملّٓدة مع ّ٤ماظغملظملاح ماٌؿّ٦اص ّ٢مؼب مايؿملاةم
واِّدبمواظّ٦رؽملؿملة.مممممممممم م
م

(ٔ) األدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور /شوقي ضيف ،ص .ٕٗٚ

(ٕ) دراسات في األدب العربي المعاصر لؤلستاذ الدكتور /دمحم عبد المنعم خفاجي صٕ. ٔٙ
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م م

اظؽملّٙماٌكؿار م
صػمللظملةماٌؾملّٕ
جػملّٗ ماظرملؿملّْ( )1مؼب محػملعملؿ ّ٥مؼب معلفّٓ مردّ٦ل مآ م مظػملقّٓؼث مواظؿأوؼ،ّ٢م
صلألمرجّ٢معّ٤مسّٕض( )2ماجملػملّٗ،مصعملال:مؼامأبامربؼملّٓ،مإنمرجػملًامؼالحؿملين( )3مؼبم
صّٓاق مابؽملؿ ،ّ٥موؼغملػملظملين معا مال مأرؿمل .ّ٠مصؼملا مأطـّٕ معا مبػمل ّٞمإظؿمل ّ٥مصّٓاق مأزواج مردّ٦لممممممممممممممممم
آمموصّٓاقمبؽملاتّ٥؟م م
ضالماظرملؿملّْ:مروؼؽملامأنمسؼملّٕمطانمؼؽملؾملّ٧مسّ٤ماٌطملاالةمؼبماظزملّٓاق،موؼعملّ٦ل:م
"عا متّٖوج مردّ٦ل مآ م موال مزومبج مبؽملات ّ٥مبأطـّٕ مع ّ٤مأربضملؼملائة مدرػ ،"ّ٣موظ ّ٦مطاغتم
اٌطملاالة( )4ممبؾملّ٦رماظؽمللاءمعغملّٕعةمظلؾّ٠مإظؿملؾملامردّ٦لمآ م .موروؼؽملامسؽملّ٥م مأغّ٥مضال:م
"خريماظؽمللاءمأحلؽملؾملّ٤موجّ٦ػـبا،موأرخزملؾملّ٤معؾملّ٦رـبا" .م
صزملاح ماظلائ :ّ٢مؼّٕغب ّ١مآ مؼا مأبا مربؼملّٓ ،مطؿمل ّٟمؼأت ّ٧مأن متغملّ٦ن مإٌّأةم
ايلؽملاء مرخؿملزملة ماٌؾملّٕ ،موحلؽملؾملا مػ ّ٦مؼطملػملؿملؾملا مسػمل ّ٧ماظؽملاس; متغملـّٕ مرشؾؿؾمل ّ٣مصؿملؾملا;م
صؿملؿؽملاصلّ٦نمسػملؿملؾملا؟ م
ضالماظرملؿملّْ:ماغصملّٕمطؿملّٟمضػملت؟ مأػّ٣مؼلاوعّ٦نمؼبمبؾملؿملؼملةمالمتضملعمل،ّ٢موظؿملّٗمهلام
عّ٤مأعّٕػامذّ٨ءمإالمأغؾملامبسملاسةمعّ٤معشملاعّٝمصاحؾؾملامؼطملػملؿملؾملامسػملّ٧معشملاعّٝماظؽملاس؟م
إمنامأرادمردّ٦لمآممأنمخريماظؽمللاءمعّ٤مطاغتمسػملّ٧معبالموجؾملؾملا،مؼبمأخالقم
(ٔ) المقصود بالشيخ -ىنا :-أبو دمحم سعيد بن المسيب ،إمام.التابعين وفقيو أىل المدينة.
(ٕ) عرض المجمس :جانبو .

(ٖ) يبلحيني :ينازعني ويخاصمني.

(ٗ) المغاالة في الميور :المبالغة فييا .

م م

()56

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مختارات من النصوص األدبية

م م

طفؼملالموجؾملؾملا،موطانمسعملػملؾملامعباظًامثاظــبا;مصؾملّٔهمإنمأصابتماظّٕجّ٢ماظغملّٟء،مؼلّٕتم
سػملؿمل ،ّ٥مث ّ٣مؼلّٕت ،مث ّ٣مؼلّٕت; مإذ متضملؿرب مغظمللؾملا مإغلاغـبا مؼّٕؼّٓ مإغلاغـبا ،مال معؿاسـبا مؼشملػملبم
ذارؼـبا .موػّٔهمالمؼغملّ٦نمرخّٙماظعملؿملؼملةمؼبمعؾملّٕػا،مإالمدظؿملػملًامسػملّ٧مارتظملاعماظعملؿملؼملةمؼبم
سعملػملؾملامودؼؽملؾملا;مأعامايؼملعملاءمصفؼملاهلامؼأبّ٧مإالمعسملاسظملةماظـؼملّ٤ميلؽملؾملا،مأي:ميؼملعملؾملا،م
وػّ٨مبؾملّٔاماٌضملؽملّ٧معّ٤مذّٕارماظؽمللاء،موظؿمللتمعّ٤مخؿملارػ .ّ٤م
وظعملّٓ متّٖوج مردّ٦ل مآ م مبضمل ّٚمغلائ ّ٥مسػمل ّ٧مسرملّٕة مدراػ ّ٣موأثاث مبؿملت،م
وطانماِّثاث:مرحّ٧مؼّٓ( )1م،موجّٕةمعاء( )2م،موودادةمعّ٤مأدممحرملّ٦ػامظؿمل.ّٟموأوؿبظَّ٣م
سػملّ٧مبضمل ّٚمغلائّ٥ممبؾبّٓمبؼّ٤معّ٤مذضملري،موسػملّ٧مأخّٕىممبّٓؼّ٤معّ٤ممتّٕمومبّٓؼّ٤معّ٤م
دؽبّ٦كبؼ،)3(ّ٠موعامطانمبّ٥مماظظملعملّٕ،مظغملؽملّ٥مؼرملِّّٕعمبلؽملؿّ٥مظؿملضملػملّ٣ماظؽملاسمعّ٤مسؼملػملّ٥مأنمإٌّأةم
ظػملّٕجّ٢مغظملّٗمظؽملظملّٗ،مالمعؿاعمظرملارؼ.ّ٥م م
واٌؿاعمؼعملّ٦مبمممبامبؾبّٔلمصؿملّ٥مإنمشاظؿملـباموإنمرخؿملزملـبا،موظغملّ٤ماظّٕجّ٢مؼعملّ٦مبممسؽملّٓم
إٌّأةممبامؼغملّ٦نمعؽمل;ّ٥مصؼملؾملّٕػاماظزملقؿملّّمظؿملّٗماظّٔيمتأخّٔهمضؾّ٢مأنمتؾبقؼملّ٢مإظبم
داره،موظغملؽملّ٥ماظّٔيموّٓهمعؽملّ٥مبضملّٓمأنمهؼملّ٢مإظبمداره;معؾملّٕػامعضملاعػملؿؾملا،متأخّٔمعؽملّ٥م
ػملّ٧مغظملّٗمرجػملؾملامعامداعتمؼبمعضملاذّٕت.ّ٥مأعام
ؾب
ؼّ٦عـبامصؿملّ٦عـبا،مصالمتّٖالمبّٔظّ١مسّٕودـبامس
ذظّ١ماظزملّٓاقمعّ٤ماظّٔػبمواظظملسملة،مصؾملّ٦مصّٓاقماظضملّٕوسماظّٓاخػملةمسػملّ٧ماىلّ٣مالم

(ٔ) الرحى :األداة التي يطحن بو .
(ٕ) الجرة :إناء من الخزف .

(ٖ) السويق :طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير .
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م

سػملّ٧ماظؽملظملّٗ;مأصالمتّٕاه( )1م مطاىلّ٣مؼؾملػملّ١موؼؾػملّ٧؟ مأصالمتّٕىمػّٔهماظطملاظؿملةم-إن مٕم
وّٓماظؽملظملّٗمؼبمرؽبجؾبػملؾملا-مضّٓمتغملّ٦نمسّٕوسماظؿملّ٦مموعشملػملعملةماظطملّٓ؟! م
وعا ماظزملّٓاق مؼب مضػملؿملػمل ّ٥موطـريه ،مإال مطاإلمياء مإظب ماظّٕجّ٦ظة موضّٓرتؾملا ،مصؾملّ٦م
إمياء،موظغملّ٤ماظّٕجّ٢مضؾ.ّ٢مإنمطّ٢ماعّٕئمؼلؿشملؿملّٝمأنمضبؼملّ٢مدؿملظملًا،مواظلؿملّٟمإمياءم
إظبماظعملّ٦ة،مشريمأغّ٥مظؿملّٗمطّ٢مذويماظلؿملّ٦فمدّ٦اء،موضّٓمضبؼملّ٢ماىؾانمؼب مؼّٓهم
دؿملظملًا،موميػملّ١مؼبمدارهمعائةمدؿمل،ّٟمصؾملّ٦مإمياء،موظغملّ٤ماظؾشملّ٢مضؾ،ّ٢موظغملّ٤ماظؾشملّ٢م
ضؾ .ّ٢م
عائة مدؿمل ّٟمميؾملّٕ مبؾملا ماىؾان مضّ٦ت ّ٥ماًائؾة ،مال متطملين مضّ٦ت ّ٥مذؿملؽـبا ،موظغملؽملؾملام
طاظؿّٓظؿملّٗمسػملّ٧معّ٤مطانمجؾاغـبامعـػمل.ّ٥موؼّ٦ذّ١مأنمؼغملّ٦نماٌؾملّٕماظطملاظّ٨مطاظؿّٓظؿملّٗم
سػمل ّ٧ماظؽملاس موسػمل ّ٧مإٌّأة ،مط ّ٨مال متضملػمل ّ٣موال مؼضملػمل ّ٣ماظؽملاس مأغ ّ٥مٔ ّ٤مخؿملؾؿؾملا; مصػملّ٦م
سعملػملت مإٌّأة مظؾاػت ماظؽمللاء مبؿمللّٕ معؾملّٕػا ،مصإغؾملا مبّٔظ ّ١متغملّ٦ن مضّٓ متّٕطت مسعملػملؾملام
ؼضملؼملّ٢مسؼملػمل،ّ٥موطظملت()2ممغباضؿؾملامأنمتظمللّٓمسػملؿمل .ّ٥م
صزملاحمرجّ٢مؼبماجملػملّٗ:مأؼؾملاماظرملؿملّْ،مأؼبمػّٔامعّ٤مدظؿملّ٢مأومأثّٕ؟ م

ضال ماظرملؿملّْ م :مغضمل ّ٣م; مأعا مع ّ٤مطؿاب مآ مصعملّٓ مضال مآ متضملاظب :م﴿ ُه َو الَّ ِذي
َخلَ َق ُكم ِمن نَ ْف ٍ ِ ٍ
ل ِم ْن َها َزْو َج َها .)3(﴾...مصؾملّ٨مزوجؾبّ٥محنيموّٓهمػّ٦مالم
ْ ْ
س َواح َدة َو َج َع َ
حنيموّٓمعاظ;ّ٥موػ ّ٨مزوجّ٥محنيمتؿؼملّ٥مالمحنيمتؽملعملزمل،ّ٥موحنيمتالئؼملّ٥مالمحنيم

(ٔ) الضمير في قولو :أفبل تراه يعود عمى الصداق .
(ٕ) كفت :منعت .

(ٖ) سورة األعراف  :جزء من اآلية . ٜٔٛ
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م م

دبؿػملّٟمسػملؿمل;ّ٥مصؼملزملػملقةمإٌّأةمزوجةمعامصبضملػملؾملامعّ٤مزوجؾملا،مصؿملغملّ٦غانمعضملـبامطاظؽملظملّٗم
اظّ٦احّٓة،مسػملّ٧معامتّٕىمظػملضملسملّ٦معّ٤مجلؼمل;ّ٥مؼّٕؼّٓمعّ٤مجلؼملّ٥مايؿملاةمالمشريػا .م
وأعا مع ّ٤مطالم مردّ٦ل مآ م مصعملّٓ مروؼؽملا :م"إذا مأتاط ّ٣مع ّ٤متّٕضّ٦ن مدؼؽملّ٥م
وأعاغؿ ّ٥مصّٖوجّ٦ه م; مإال متظملضملػملّ٦ا متغمل ّ٤مصؿؽملة مؼب ماِّرض موصلاد مطؾري" .مصعملّٓ ماذرتطم
اظّٓؼ،ّ٤مسػملّ٧مأنمؼغملّ٦نمعّٕضؿملهبا،مالمأيماظّٓؼّ٤مطان;مثّ٣ماذرتطماِّعاغة،موػّ٨معصملؾملّٕم
اظّٓؼ ّ٤مطػمل ّ٥مجبؼملؿمل ّٝمحلؽملات ،ّ٥موأؼلّٕػا مأن مؼغملّ٦ن ماظّٕج ّ٢مظػملؼملّٕأة مأعؿملؽملـبا ،موسػملّ٧م
حعملّ٦ضؾملامأعؿملؽملـبا،موؼبمعضملاعػملؿؾملامأعؿملؽملـبا;مصالمؼؾكلؾملا( )1م،موالمؼؾبضملؿبؽملؿؾملا( )2م،موالمؼلّ٨ءمإظؿملؾملا;م
ِّن مط ّ٢مذظ ّ١مثؽبػملْ ّ٣مؼب مأعاغؿ )3(ّ٥م; مصإن مردت مإٌّأة معؽب ّ٤مػّٔه محاظ ّ٥موصظملؿ ّ٥معّ٤م
اٌؾملّٕ -متعملّٓممإظؿملؾملامباٌؾملّٕمعّ٤مظؿمللتمػّٔهمحاظ ّ٥موصظملؿ،ّ٥مصّ٦ضضملتماظظملؿؽملة،موصلّٓتم
إٌّأةمباظّٕج،ّ٢موصلّٓمػّ٦مبؾملا،موصلّٓماظؽمللّ٢مبؾملؼملامعبؿملضملـبا،موأػؼملّ٢معّ٤مالمميػمل،ّ١م
وتضملؽمللت( )4م معّ٤مالموّٓ،موؼّٕجّٝماٌؾملّٕم-اظّٔيمػّ٦مدؾبماظّٖواج -مدؾؾـبامؼبمعؽملضمل،ّ٥م
وؼؿعملاربماظؽمللاءمواظّٕجالمسػملّ٧مرشّ٣ماٌؾملّٕمواظّٓؼّ٤مواِّعاغة;مصؿملعملّٝمعضملؽملّ٧ماظّٖواج،م
وؼؾعملّ٧ماٌضملشملّ٢معؽملّ٥مػّ٦ماظػملظملّٜمواظرملّٕع.

هل علمت المرأة أنها ال تدخل بيت رجلها إال لتجاهد فيه جهادها،
وتبلو فيه بالءها؟ وهل يقوم مال الدنيا بحقها فيما تعمل

وعامواػّٓ،موػّ٨مأمم

(ٔ) يبخسيا :يظمميا أو ال يوفييا حقيا.
(ٕ) يعنتيا :يشق عمييا.

(ٖ) ثمم في أمانتو :طعن ونقص فييا.

(ٗ) تعنست  :لم تتزوج  ،يقال  :عنست البنت البكر إذا طال مكثيا فى بيت أىميا بعد إداركيا ،ولم تتزوج،
فيى عانس  ،والجمع عنس وعوانس  .انظر :المعجم الوسيط  :مادة " عنس " .
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ايؿملاةموعؽملرملؽؿؾملاموحاصصملؿؾملا؟مصأؼّ٤مؼغملّ٦نمعّ٦ضّٝماٌالموعغملانماظؿظملّٕضةمؼبمطـريهم
وضػملؿملػمل،ّ٥مواٌالمطػملّ٥مدونمحعملؾملا؟ موظّ٤مؼؿظملاوتماظؽملاسمباٌالم -مدبؿػملّٟمدرجاتؾملّ٣م
ب،ّ٥موتغملّ٦نمعّٕاتؾؾملّ٣مسػملّ٧مععملّٓاره،متغملـّٕمبّ٥معّٕةموتعملّ٢معّٕة -مإالمإذامصلّٓماظّٖعان،م
وبشملػملتمضسملؿملةماظضملعمل،ّ٢موتضملشملّ٢معّ٦جبماظرملّٕع،موأصؾقتماظلفاؼامتؿقّ٦ل،مميػملغملؾملام
عّ٤مميػملّ١ماٌال،موطبلّٕػامعّ٤مطبلّٕه;مصؿملغملّ٦نماظّٓؼّ٤مسػملّ٧ماظؽملظملّ٦سمطاظّٓخؿملّ٢م
اٌّٖاحّ٣مٌّ٦ضضمل،ّ٥مواٌؿّٓظّ٨مؼبمشريمحعمل;ّ٥موبؾملّٔامؼّٕجّٝمبارّ٢ماظطملؽملّ٧مدِؼؽملـبامؼؿضملاعّ٢م
اظؽملاسمعضمل،ّ٥مودؼّ٤ماظظملعملريمبؾملّٕجـبا( )1م مالمؼّٕوجمسؽملّٓمأحّٓ;موظؿملّٗمػّٔامعّ٤مدؼؽملؽملا،مدؼّ٤م
اظؽملظملّٗمواًػمل،ّ٠موإنمأظّٟمبضملريمؼعملؽملّ٦ػا م( )2م ماظّٕجّ٢مخاظزملةمسػملؿمل،ّ٥مثابؿةمظ،ّ٥مالمتّٖؼّٓم
ؼبمعؽملّٖظةمدؼؽملّ٥مضّٓرمأمنػملةموالمعامدوغؾملا.م م
وػالكماظؽملاسمإمنامؼعملسملّ٧ممبقاوظؿؾملّ٣مأنمؼغملّ٦غّ٦امأغادـبامبضملؿملّ٦بؾملّ٣موذغّ٦بؾمل;ّ٣م
صؾملّٔامػّ٦ماإلغلانمآٌّبّٕمسّ٤مآموسّ٤مغظمللّ٥موسّ٤مجؽملل;ّ٥موالمؼغملّ٦نمأبّ٦همأبـبامؼبم
سشملظمل،ّ٥موالمأعّ٥مأعهبامؼبمربؾؿؾملا،موالمابؽملّ٥مابؽملـبامؼبمبّٕه،موالمزوجؿّ٥مزوجةمؼبموصائؾملا م;مم
ؼغملّ٦غّ٦نمظّ٥معؾملاظ،ّ١مطؼملامروؼؽملامسّ٤مردّ٦لمآ م:م"ؼأتّ٨مسػملّ٧ماظؽملاسمزعانمؼغملّ٦نم
ػالكماظّٕجّ٢مسػملّ٧مؼّٓمزوجؿّ٥موأبّ٦ؼّ٥مووظّٓه;مؼضملريوغّ٥مباظظملعملّٕ،موؼغملػملظملّ٦غّ٥معامالمؼشملؿمل;ّ٠م
صؿملّٓخّ٢مآٌّاخّ٢ماظيتمؼّٔػبمصؿملؾملامدؼؽملّ٥مصؿملؾملػمل ."ّ١م
وصاح ماٌؤذن ،مصعملشمل ّٝماظرملؿملّْ مذبػملل ّ٥موضام مإظب ماظزملالة ،مث ّ٣مخّٕج مإظبم
داره،مصؿػملعملؿّ٥مابؽملؿّ٥موسػملّ٧موجؾملؾملامعـّ٢مغّ٦ره،مضاظت:مؼامأبتمطؽملتمأتػملّ٦ماظلاسةمضّ٦ظّ٥م
بيرجا :باطبل .
(ٔ) ً
(ٕ) يقنوىا :يكتسبيا ويممكيا .
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م م

تضملاظب:م﴿ َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
سنَةً َوفِي ْاْل ِخ َرِة حسنة ﴾()1ممصؼملامحلؽملةماظّٓغؿملا؟مضال:مؼام
الدنْيَا َح َ

بؽملؿملة،مػّ٨ماظيتمتزملػملّّمأنمتّٔطّٕمعّٝمحلؽملةماآلخّٕة،موعامأراػامظػملّٕجّ٢مإالماظّٖوجةم

اظزملاية،موالمظػملؼملّٕأةم...مورُّٕقماظؾاب،مصّٔػبماظرملؿملّْمؼظملؿّّ،مصإذاماظشملارقمسؾّٓمآم
اب ّ٤مأب ّ٨موداسة م-وطان مصباظل ّ٥موؼأخّٔ مسؽمل ّ٥موؼػملّٖم محػملعملؿ ،ّ٥موظغملؽمل ّ٥مصعملّٓه مأؼاعـبا-م
صّٓخّ٢مصفػملّٗ.مضالماظرملؿملّْ:مأؼّ٤مطؽملت؟م.مضال:متؾبّ٦صؿملتؿبمأػػملّ٨مصاذؿطملػملتؾبمبؾملا .م
ضال ماظرملؿملّْ :مػال مأخربتؽملا مصرملؾملّٓغاػا م؟ مث ّ٣مأخّٔ مؼظملؿمل ّٚمؼب ماظغملالم مس ّ٤ماظّٓغؿملام
واآلخّٕة; موذضملّٕ ماب ّ٤مأب ّ٨موداسة مأن ماظعملرب معا مؼّٖال مؼب مضػملؾ ّ٥محؿ ّ٧مؼب مذبػملّٗم
اظرملؿملّْ،مصأرادمأنمؼعملّ٦م،مصعملالمدضملؿملّٓ :مػّ٢مادؿقّٓثتماعّٕأةمشريػا؟مضال:مؼّٕغبّ١م
آ،مأؼّ٤مسبّ٤معّ٤ماظّٓغؿملاماظؿملّ٦م،موعّ٤مؼّٖوجينموعامأعػملّ١مإالمدرػؼملنيمأومثالثة؟م م
ضالماظرملؿملّْ:مأغا .م
أغا،مأغا،مأغام...م دوىماىّ٦مبؾملّٔهماظغملػملؼملةمؼبمأذنمراظبماظضملػملّ٣ماظظملعملري،مصقلبمطأنم
اٌالئغملةمتؽملرملّٓمغرملؿملّٓـبامؼبمتلؾؿملّّمآمؼؽبشملِّ٤قب()2مميؽمل:ّ٥مأغا،مأغا،مأغام ...م
وخّٕجت ماظغملػملؼملة مع ّ٤مص ّ٣ماظرملؿملّْ موع ّ٤ماظلؼملاء مهلّٔا ماٌلغملني مؼب موضتم
واحّٓ ،موطأغؾملا مطػملؼملة مزوجؿ ّ٥مإحّٓى مايّ٦ر ماظضملني .مصػملؼملا مأصاق مع ّ٤مشرملؿملة( )3م مأذغ،ّ٥م
ضال:موتظملضملّ٢؟م.مضالمدضملؿملّٓ:مغضمل،ّ٣موصلّٕمغضملّ٣مبأحلّ٤متظمللريػاموأبػملطمل;ّ٥مصعملال:مضّ٣مصادعم
ظّ٨مغظملّٕـبامعّ٤ماِّغزملار،مصػملؼملامجاءوامغبّٓمآموصػملّ٧مسػملّ٧ماظؽمليبم ،موزوجّ٥مسػملّ٧م

(ٔ) سورة البقرة  :جزء من اآلية ٕٔٓ.

وطنينا أي :صوت ورن ،ويقال خطبة أو قصيدة أو مقالة ليا
طنا
ً
(ٕ) يطن :يرن ويجمجل ،يقال :طن يطن ً
طنين أي :ليا صدى وذكر وجمجمة في المحافل وغيرىا.
(ٖ) الغشية :الغطاء ،كأن عمى أذنيو غطاء فبل يكاد يسمع.
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م

م م

ثالثة مدراػ .ّ٣م مثالثة مدراػ ّ٣معؾملّٕ ماظّٖوجة ماظيت مأرد ّ٢مطبشملؾؾملا ماًػملؿملظملة ماظضملصملؿمل)1(ّ٣مم
ظّ٦ظّ٨مسؾملّٓهمبـعملػملؾملامذػؾـبامظّ٦مذاءت.مم م
م
اظؿضملػملؿملّ٠مسػملّ٧ماظؽمل:ّٙمممممم م
ممؼؿؽملاول ماظّٕاصضمل ّ٨مؼب مػّٔا ماٌعملال مضسملؿملة ماٌؾملّٕ مأو ماظزملّٓاق ،موػ ّ٨مضسملؿملةم
دؼؽملؿملة ماجؿؼملاسؿملة مهصمل ّ٧م مباػؿؼملام ماجملؿؼمل ّٝمطػمل ّ٥مذؾابـبا موذؿملّ٦خـبا ،مورجاال موغلاءـب،م
وتؤثّٕم-إظبمحّٓمطؾري-مؼبمأعؽملّ٥موادؿعملّٕاره.م م
وسػملّ٧ماظّٕشّ٣معّ٤مأنماظرملّٕؼضملةماإلدالعؿملةمٕمتسملّٝم-سػملّ٧ماِّرجّّ( -)2م محّٓـبام
ِّضّ٢ماٌؾملّٕموالمِّطـّٕهم-صإغؾملامضّٓمدستمإظبماظؿؿمللريمؼبمأعّٕماظّٖواج،مصضملّ٤مسائرملةم
رضّ٨مآمسؽملؾملامأنماظؽملؾ ّ٧م م:م" مإنمأسصملّ٣ماظؽملغملاحمبّٕطةمأؼلّٕهمعؤغة( 3م)" ،موضال:م
"مي ّ٤مإٌّأة :مخظملة معؾملّٕػا ،موؼلّٕ مغغملاحؾملا ،محل ّ٤مخػملعملؾملا ،موذؤعؾملا :مشالء معؾملّٕػا،م
وسلّٕ مغغملاحؾملا م ،مودّ٦ء مخػملعملؾملا" ،موذظ ّ١مٌا مؼرتتب مسػمل ّ٧ماٌطملاالة مؼب ماٌؾملّ٦ر معّ٤م

(ٔ) كان الخميفة األموي عبد الممك بن مروان قد أرسل يخطب ابنة سعيد لولده وولي عيده الوليد
ابن عبد الممك ،فأبى سعيد يزوجيا إياه ،وزوجيا لطالب العمم الفقير عبد هللا بن أبي وداعة .

شيئا لو قيمة ،بقطع النظر عن القمة والكثرة،
(ٕ) جميور الفقياء عمى أن المير ال يشترط فيو إال أن يكون ً
فيجوز أن يكون
تعميما لكتاب هللا ،وما شابو ذلك إذا تراضى عميو
قدحا من تمر ،أو
خاتما من حديد ،أو ً
ً
ً
قدر األحناف أقل المير بعشرة دراىمَّ ،
المتعاقدان .وقد َّ
وقدره المالكية بثبلثة دراىم ،غير أن ىذا التقدير

يستند إلى دليل يعول عميو وال حجة يعتد بيا .انظر فقو السنة لمشيخ سيد سابق :جٕ ،ص ٖ٘ٔ.ٖٔٙ ،

(ٖ) المؤنة :النفقة ،وأيسره مؤنة أيسره صداًقا ونفقة.
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م م

إحفام ماظرملؾاب م مأو مسّٓم مضّٓرتؾمل ّ٣مسػمل ّ٧ماظّٖواج ،مصؿسملؿمل ّٝمبّٔظ ّ١مععملاصّٓ ماظرملّٕؼضملةم
اظّٕاعؿملةمإظبماظضملظملافموحظملّٜماظؽملل .ّ٢م
وضّٓ مرأى ماظّٕاصضمل ّ٨مأن مطـريـبا مع ّ٤ماظؽملاس مضّٓ محادوا مس ّ٤مجادة ماظزملّ٦اب،م
وتضملػملعملّ٦امبضملاداتماىاػػملؿملةمعّ٤ماٌطملاالةمؼبماٌؾملّ٦رمواإلصقاشمصؿملؾملا،مواظؿؾاػّ٨مبؾملا،م
وطأنمإٌّأةمدػملضملةمؼلاوممسػملؿملؾملا،موؼؿفّٕمبؾملا،مممامأدىمإظبمطـّٕةماظرملغملّ٦ى ،موساغّ٧م
اظؽملاسمعّ٤مأزعةماظّٖواجماظيتمأضّٕتمباجملؿؼملّٝمطػملّ٥مرجاالموغلاء،موغؿجمسؽملؾملامطـريم
عّ٤ماظرملّٕورمواٌظملادّٓ ،موطلّٓتمدّ٦قماظّٖواج،موأصؾّّماياللمأصضملبمعؽملاالمعّ٤م
ايّٕام)1(.م م
وضّٓ مأطّٓ ماظّٕاصضمل ّ٨مؼب مأطـّٕ مع ّ٤معّ٦ض ّٝمع ّ٤مععملاظ ّ٥م-أن مضؿملؼملة ماإلغلان مالم
تعملاس مبـّٕائ ّ٥موطـّٕة معاظ ،ّ٥مإمنا متعملاس م-أول معا متعملاس -مبّٓؼؽمل ّ٥موخػملعمل ،ّ٥موحلّ٤م
عضملاعػملؿ ،ّ٥موأن ماالخؿؿملار مؼب ماظّٖواج مؼؽملؾطمل ّ٨مأن مؼغملّ٦ن مسػمل ّ٧مأداس ماظّٓؼ "ّ٤مإذام
جاءط ّ٣مع ّ٤متّٕضّ٦ن مدؼؽمل ّ٥موأعاغؿ )2(ّ٥مصّٖوجّ٦ه; مإال متظملضملػملّ٦ا متغمل ّ٤مصؿؽملة مؼب ماِّرضم
وصلادمطؾريم"مم م
صاظّٕج ّ٢مؼؽملؾطملّ٨مأن مؼعملّ٦مبممسؽملّٓمإٌّأةم -مطؼملامجاءمصّ٧مععملالماظّٕاصضملّ٧م -ممبام
ؼغملّ٦نمعؽمل;ّ٥مصؼملؾملّٕػاماظزملقؿملّّ مظؿملّٗ مػّٔا ماظّٔيمتأخّٔهمضؾّ٢مأنمتؾبقؼملّ٢مإظبمداره،م
وظغملؽملّ٥ماظّٔيموّٓهمعؽملّ٥مبضملّٓمأنمهؼملّ٢مإظبمداره;مصؼملؾملّٕػامعضملاعػملؿؾملا،متأخّٔمعؽملّ٥مؼّ٦عـبام
ػملّ٧مغظملّٗمرجػملؾملامعامداعتمؼبمعضملاذّٕت.ّ٥مم م
ؾب
صؿملّ٦عـبا،مصالمتّٖالمبّٔظّ١مسّٕودـبامس
ؼغملرملّٟماٌعملالمسّ٤مذكزملؿملةماظّٕاصضملّ٨موخزملائّٙمطؿابؿّ٥مسػملّ٧ماظؽملقّ٦ماآلت :ّ٨م
(ٔ) فقو السنة لمشيخ /سيد سابق :جٕ :ص . ٖٜٔ :ٖٔٛ

(ٕ) وفي رواية أخرى" :إذا جاءكم من ترضون دينو وخمقو  "...الحديث .

()63

م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مختارات من النصوص األدبية
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

(مأ) تصملؾملّٕ مع ّ٤مخالل ماٌعملال مذكزملؿملة ماظّٕاصضمل ّ٨ماإلدالعؿملة معؿؼملـػملة مؼب ماخؿؿملارم
اٌّ٦ضّ٦ع ،مورّٕؼعملة معضملاىؿ ،ّ٥موطـّٕة ماالدؿرملؾملاد مباظعملّٕآن ماظغملّٕؼ ،ّ٣مواظلؽملة ماظؽملؾّ٦ؼةم
ضّ٦ال موسؼملال ،مواٌأثّ٦ر مس ّ٤مصقابة مردّ٦ل مآ م مع ّٝمضّ٦ة ماالدؿّٓالل ،موحلّ٤م
االدؿؽملؾاط ،موظؿملّٗ مذظ ّ١ممبلؿطملّٕب مع ّ٤مرج ّ٢مطاظّٕاصضمل ّ٨مغرملأ مؼب مأدّٕة مهلا معّ٤م
اظـعملاصة ماإلدالعؿملة مواظعملسملاء ماظرملّٕس ّ٨مغزملؿملب مواصّٕ ،موتّٕب ّ٧مؼب محفّٕ مواظّٓ مأصؽملّ٧م
حؿملاتّ٥مطػملؾملامؼبمػّٔاماظّٓربمعّ٤ماظعملسملاء،مصأذّٕبّ٥مروحماإلدالمموتضملاظؿملؼمل.ّ٥م
وحؿّ٧مؼضملشملّ٨ماظّٕاصضملّ٨مععملاظّ٥مظّ٦غـبامعّ٤ماظعملّ٦ةمواِّصاظةمأجّٕاهمسػملّ٧مظلانمإعامم
اظؿابضملني موصعملؿمل ّ٥مأػ ّ٢مآٌّؼؽملة مدضملؿملّٓ مب ّ٤ماٌلؿملب ،موأخّٕج ّ٥مزبّٕج ماظعملزملة ،موٕم
ؼغملؿّٟممبامداضّ٥معّ٤مأدظةموبّٕاػنيمسػملّ٧متأطؿملّٓموجؾملؿ،ّ٥مبّ٢ماغؿعملّ٢معّ٤محؿملّٖماظؽملصملّٕؼةم
إظب محؿملّٖ ماظؿشملؾؿمل ،ّ٠مصؼملـ ّ٢مظ ّ٥ممبا مطان مع ّ٤مدضملؿملّٓ مب ّ٤ماٌلؿملب ماظّٔي ماسباز مإظبم
جاغبماظّٓؼ;ّ٤مصّٖوجمابؽملؿ ّ٥مراظبماظضملػملّ٣م-اظظملعملريمعاالماظطملينمغظمللـبا -م مسؾّٓمآمبّ٤مم
أب ّ٧موداسة ،موأب ّ٧مأن مؼّٖوجؾملا موظ ّ٨مسؾملّٓ ماٌلػملؼملني مواب ّ٤مخػملؿملظملؿؾمل ،ّ٣ماظّ٦ظؿملّٓ مسؾّٓم
اٌػمل ّ١مب ّ٤معّٕوان ،مضائال مٌ ّ٤مجاءه مخارؾـبا مظػملّ٦ظؿملّٓ :معا مرشؾت مس ّ٤مصاحؾ ّ١مإالم
ِّغّ٨معلؽّ٦لمسّ٤مابؽمليت،موضّٓمسػملؼملتمأغتمأنمآمؼلأظينمسؽملؾملامؼبمؼّ٦ممظضملّ٢مأعريم
اٌؤعؽملني مواب ّ٤مأعري ماٌؤعؽملني ،موأظظملاصؾملؼملا مال مؼغملّ٦غّ٦ن مصؿمل ّ٥مإال موراء مسؾؿملّٓػام
وأوباذؾملا مودسارػا موصفارػا ،مطبّٕجّ٦ن مع ّ٤محلاب ماظظملفّٕة مإظب محلاب ماظعملؿػملة،م
وع ّ٤محلاب مػؤالء مإظب محلاب مأػ ّ٢ماظؾطمل ،ّ٨مإظب محلاب ماظؿظملّٕؼ ّٛمؼب محعملّ٦قم
اٌلػملؼملني.موطبّٟمؼّ٦عؽّٔمسؾؿملّٓػاموأوباذؾملامودسارػاموصفارػامؼبمزحاممايرملّٕ،م
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م م

وميرمل ّ٨مأعري ماٌؤعؽملني مواب ّ٤مأعري ماٌؤعؽملني موع ّ٤ماتزمل ّ٢مبؾمل ،ّ٣موسػملؿملؾمل ّ٣مأعـالم
اىؾالمعّ٤مأثعملالماظّٔغّ٦بموحعملّ٦قماظضملؾاد.م م
ب)
( م

وتصملؾملّٕ مؼب مػّٔا ماٌعملال مخزملائ ّٙماظّٕاصضمل ّ٨مع ّ٤ماظطملّ٦ص موراءم

اٌضملاغ،ّ٧مواظؿضملؼملّ٠مصؿملؾملاموادؿعملزملائؾملامحؿّ٧مظؿملكؿمل ّ٢مإظؿملؽملامأغّ٥مٕمؼرتكمصغملّٕةمأومعضملؽملّ٧م
ؼؿزملّ٢ممبّ٦ضّ٦سّ٥مإالمتؽملاوظّ٥مأومإٔمب.ّ٥م
طؼملا مغّٕاه مؼؿؼملؿملّٖ مبرملّٓة ماظؿأع ّ٢مواٌالحصملة مواظؿّ٦ظؿملّٓ مؼب مصغملّٕت ،ّ٥موبلالعةم
اٌؽملشمل،ّ٠موجّ٦دةماظؿعمللؿمل،ّ٣مواغؿعملاءماِّظظملاز،موطـّٕةماظؿأغّ٠مؼبماظزملؽملضملة .م
"واظّٔيمالمذّ١مصؿملّ٥مأغّ٥مطانمؼغملؿبمؼبمحّٔرمذّٓؼّٓ،مصؾملّ٦مالمؼغملؿبمطّ٢معام
ؼظملّٓ مسػمل ّ٧مذػؽمل ،ّ٥مب ّ٢معازال مؼؽملؿكب موطبؿار ،مؼؽملؿكب ماٌضملاغ ،ّ٨موطبؿار ماِّظظملاز،م
ربؿارًامؼبمذظّ١مأذّٓماالحؿؿملاط،موطأغّ٥مٕمؼغملّ٤مؼّٕؼّٓمأنمؼغملّ٦نمأدؼؾـبامصقلب،م
بّ٢مطانمؼّٕؼّٓمأنمؼغملّ٦نمأدؼؾـبامممؿازـبا مبظملغملّٕهماظضملؼملؿملّ٠موسؾارتّ٥ماظّٓضؿملعملة،موعّ٤مثّ٣مآثّٕم
ؼب مأدب ّ٥موععملاالت ّ٥ماىؾملّٓ ماظضملؽملؿمل ّٟمواظضملؽملاء ماظرملاق ،محؿ ّ٧مؼزملؾّّ محعملًا مع ّ٤مراضةم
اٌضملاغّ٨موصاشةماظغملالم"م

()1

م

(ٔ) األدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور /شوقي ضيف ،ص ٕٔ٘.
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م

صؾملّٕسماٌّ٦ضّ٦سات م
اٌذملذملذملذملذملذملذملّ٦ضذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّ٦عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

اظزملظملقة م

اظػملطملةماظضملّٕبؿملةمياصّٜممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
شّٕبةموحؽملنيمإظبماظّ٦رّ٤مِّعريماظرملضملّٕاءمأغبّٓمذّ٦ضّ٨مممممممممممممممممم م
عّ٤موحّ٨ماظعملػملّ٣مظػملّٕاصضملّ٨مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
م

م
م
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