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                                        ن ( 14أوال: النصوص ) 

  النص

 حركات التجديد في الشعــر العــربي الحديث

الشعر العربي الحديث َمــدين لمحمود سامي البارودي رائد شعراء النهضة الحديثة بدَْيــن كبير؛ فقد         

عظيمة، فأعاد إليه حـلته العربية حتى شاكل المتنبي في جزالة نهض بالشعر في أغراضه المختلفة نهضة 

اللفظ ومتانة النسج وقوة األسلوب، وروعة الديباجة، ولم يتخلف عن متقدمي الشعراء في شيء، على أنه 

بها الحضارة الجديدة، وما وصف من مخترعات  تميّزتربما زاد عليهم بما جال به في فنون المعاني، التي 

معاني الشعراء السابقين  فيتوليداته البارودي ومعانيه بين  لعلم الحديث. وقد دارت أخيلةكشف عنها ا

 وأخيلتهم، وبين ما أثارته أحاسيسه العربية الخاصة.

وقد َوِرث البارودي في مصر شاعران كبيران هما: أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعــر النيـل حافـظ         

 م من الشعــراء، ممن تابعــوا خـــى البارودي، وجالــوا في حلبته، وجددوا في إبراهيم، وبجـوارهـما أعـال

ـقـُـوا ِصلَـته بالعصر والحضارة ونهضة العلو م والفنون.   الشعر، ووثَـّ

كان و ،في الشعر ثم ظهرت تيارات المجددين في الشعر العربي الحديث؛ فـظـهـر التيار الرومانسي       

تجديد فيه خليل مـران، الذي دعا إلى الحرية الفنية التي تحتر م شخصية الشاعر راية ال حملأول من 

ل شيء في الوجود صغيرا ك جعلَ و ،وحدة القصيدة واستقالل الفن عــن الصنعة واألناقة الزخرفية، ودعمَ 

تجديد الموضوعات اإلنسانية. وعززت دعوتَـه في ال بعناية الشاعر، وطرقَ  اخليق اشعري اموضوعأو كبيرا 

 ومدرسة شعراء المهجر. مدارُس ثالٌث هي: مدرسة شعراء الديوان ومدرسة شعراء أبوللو

دعاة الشعر الحر. وقد تزعم هذه الحركة نازك المالئكة وبدر شاكر السياب في العراق، بعد ذلك ظهر        

للقصيدة العربية  وصالح عبد الصبور في مصر، ممن زعموا أن اإلطار الموروث عبد الرحمان الشرقاويو

 ر. ـــال يستـيع استيعاب صور الواقع الحقيقي لحياة العصر، وما يتركه هذا الواقع من أثر في نفس الشاع

هذا هو مجمل حركات التجديد في الشعر العربي الحديث منذ البارودي حتى اليو م، وال شك أن الشعر        

 لحضارة والفكر واإلنسان.قادر على السير بخـوات كبيرة وجديدة في متابعة ا

. اإلسكندرية. الـباعة والنشرمحمد عبد المنعم خفاجي. حركات التجديد في الشعر العربي الحديث. الناشر: دار الوفاء لدنيا 

 وما بعدها )بتصرف(. 11ص 

https://moutamadris.ma/
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 اكتب موضوعا إنشائيا متكامال تحلل فيه المقالة اآلتية مسترشدا بما يأتي:           

 كتابة تقديم حول نشأة المقالة وتـورها في األدب العربي الحديث. -

 ألولى واألخيرة.الفقرتين او وضع فرضية للقراءة انـالقا من العنوان -

 تحديد أفكار النص. -

 التحليل: -

 .إبراز القضية األدبية التي تـرحها المقالة 

  الموظفة في عرض القضية. يةالحجاجاألساليب بيان 

  للغة النص وأساليبه.الخصائص المميزة 

 تركيب نتائج التحليل وتمحيص فرضية القراءة. -

 .إثبات انتماء النص لـفــن المقالة -

 

  ن( 6)ؤلفات ـدراسة المثانيا: 

 ما يأتي: على لسان سعيد مهران " ص والكالبلال"في الفصل الرابع عشر من رواية  ورد

وأنا أفهم اليو م  التي ضحيت بها ...ف علوان ( ) إشارة لرؤوجاء وقت الحساب... أنا روحك  ..."      

مأساتي الحقيقية أنني رغم تأييد الماليين أجدني ملـقى و كثيرا مما أَْغـلَـق عــليَّ فهـُمــه من كلماتك القديمة،

ولكنها ستكون ، عـنه عد م معقوليته تزيل رصاصةٌ  في وحدة مظلمة بال نصير، ضياع غير معقول، ولن

 ."اء واألموات، وال يفقدون آخر أمللى أي حال، كي يـمئن األحياحتجاجا داميا ع

 . () بتصرف.98ص  –الفصل الرابع عشر  - 2007الطبعة الثانية  –دار الشروق  - نجيب محفوظ: اللص والكالب     

 

 فيه ما يأتي:تتناول ، واكتب موضوعا روايةَ الانـلق من هذا المقـع، ومن دراستك 

 ق المؤلف؛وضع المقـع ضمن سيا  -

 ؛ هذه العالقةتحوالت ربـت سعيد مهران برؤوف علوان و طبيعة العالقة التي -

 ن.في نفسية سعيد مهرا خيانة رؤوفأثر  -

https://moutamadris.ma/

