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  (نقطة 44)درس النصوص : أوال
 القصيدة الجديدة                                   

 
إنه يتجه إلى أن يصبح ذا بناء . في تحول وتطور خالقين ال مثيل لهما في تاريخه الشعر العربي ذأخ                

مقابل و. داخلية خفية تسيطر عليه وتوجههإن هندسة . تركيبي، يتيح له أن يحتضن الحياة كلها والواقع كله
وهي نماذج أصبحت تاريخية، تشرئبُّ القصيدة  ،االنفعال ــ الفكرة، والقصيدة ـــ الكلمة، والقصيدة ـالقصيدة 

 . القصيدة هنا حركة ومعنى تتوحد فيهما األشياء والنفس، الواقع والرؤيا. الجديدة، القصيدة ـ الرؤيا
 

 :األسس التي تستند إليها حركة الشعر الجديد في النقاط اآلتيةويمكن تفصيل         
إذا أردنا أن نقارن بين القصيدة العربية القديمة والقصيدة الجديدة، نجد أن األولى إذ  :ـ الناحية الفنيةـ     

يدة التقليدية والقص. تلتمس جماليتها في جمالية البيت المفرد، فإن القصيدة الجديدة وحدة متماسكة، حية، متنوعة
والتقليدية لغة ذوق عام وقواعد نحوية وبيانية، والجديدة لغة . صناعة ومعان، بينما الجديدة تجربة متميزة

والقصيدة التقليدية قائمة على الوزن السهل، المفروض من . ة الرؤيا من أهم عناصرهاِجد  ة واد  ر  إن الف  . شخصية
إيقاع نابع من الداخل، لذلك فهو ابتكار، يتطلب استخدامه براعة وموهبة خارج، بينما تقوم القصيدة الجديدة على ال

وهناك شكل واحد في القصائد التقليدية كلها، بينما لكل قصيدة جديدة شكلها . أكثر مما يتطلب استخدام الوزن
يتنوع ما أضف إلى ذلك أن من جوهر الشعر في المفهوم الجديد، أن  ا،، يتطلب إدراكه وعيا شعريا كبيرالخاص

 .شاءت التجربة والموهبة أن يتنوع
 

ن هذا يعني أن لغته متميزة إذا كان الشعور الجديد يعبر عن نفسه تعبيرا جديدا، فإ: الناحية اللغوية ــ    
ال مسألة نحو  ؛سألة انفعال وحساسية وتوتر ورؤياويتضح ذلك إذا عرفنا أن مسألة التعبير الشعري م .وخاصة
بل  ؛ها، وهو نظام ال يتحكم فيه النحومال اللغة في الشعر الجديد إلى نظام المفردات وعالقاتويعود ج. وقواعد

هكذا يؤمن الشاعر العربي الجديد أن على اللغة . ومن هنا كانت لغة الشعر الجديد لغة إيحاءات. االنفعال أو التجربة
ذلك يفرغ الكلمة من شحنتها الموروثة  وهو في. أن تساير تجربته بكل ما فيها من التناقض والغنى والتوتر

 .التقليدية، ويملؤها بشحنة جديدة، تخرجها من إطارها العادي وداللتها الشائعة
 

فقد . ليس في تاريخ النقد العربي ما يشير إلى النظر إلى الشعر بوصفه خلقا أو رؤيا: ناحية الخلق الشعري ــ    
، على العكس، شعورا وصناعة عة الشعر الذي هو رؤيا وخلق، أال  يقبل أي عالم مغلق نهائي وأال  إن من طبي. ُعد 

 . نهاية له ينحصر فيه، بل يفجره ويتخطاه، فالشعر هو هذا البحث الذي ال

وهكذا لم يعد الشعر من وجهة النظر الجديدة، مجرد شعور أو إحساس، أو مجرد صناعة، بل أصبح خلقا       
إنه خرق للعادة؛ أي تغيير . ذاته في استباقه العالم الراهن، وتوقع العالم المقبل ورؤيا، وأصبح الشعر هو اإلنسان

من هنا طموح الشعر العربي الجديد إلى أن يصير قوة خالقة  .تغيير النظر إلى العالم: لنظام األشياء ونظام عالقاتها
ر الفعل الذي نبدع به وجودنا إنه يصي. تكشف برؤاها عن الجزء الغامض في حياتنا ومصيرنا، وتضيئه وتغنيه

 . ونعيد إبداعه باستمرار

،    بيروت ـ زمن الشعر، دار الساقي،( علي أحمد سعيد)دونيس أ  

. (بتصرف) وما بعدها 060: ص ،2102الطبعة السابعة   
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اكتب موضوعا إنشائيا وفق تصميم منهجي متكامل ومنسجم، تحلل فيه هذا النص النظري،    

 :ك المعرفية واللغوية والمنهجية، ومسترشدا بما يأتيمستثمرا مكتسبات

 تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، ووضع فرضية لقراءته.  

 وعرض أهم العناصر المكونة لها ،تحديد القضية التي يطرحها النص. 

 كما وردت في النصلقصيدة القديمة والقصيدة الجديدةامميزات كل من  رصد ،. 

 تمدة في بناء النص، وإبراز األساليب الموظفة في عرض القضية التي يطرحهابيان الطريقة المع . 

  إن من طبيعة الشعر الذي هو رؤيا "صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، ومناقشة قول الكاتب

  .مع إبداء الرأي الشخصي ،"وخلق، أال  يقبل أي عالم مغلق نهائي وأال  ينحصر فيه، بل يفجره ويتخطاه

                  

 (  نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 : ما يأتي" اللص والكالب"ورد في رواية 

ولم يكن فيما مضى إال . جرةعظيم جدا كهذه الحُ . ورؤوف اليوم رجل عظيم فيما يبدو "... 

ترى . ولكنها كانت صوتا مدويا للحرية. نزوية بشارع محمد عليررا بمجلة النذير، مجلة مُ ح  مُ 

نت اليوم يا رؤوف؟ هل تغير؟ هل تغير مثلك يا نبوية؟ هل ينكرني مثلك يا سناء؟ ولكن كيف أ

  22ص ".  .ُبعدا ألفكار السوء

ــ سعيد، ليس اليوم كاألمس، كنت  لصا وكنت صديقا لي في ذات الوقت ألسباب أنت تعرفها، "...   

                                                                          33ص ". !فحسب ولكن اليوم غير األمس، إذا عدت إلى اللصوصية فلن تكون إال لصا

 . 6002لقاهرة، مصر، الطبع  األولى ، دار الشروق، ا"اللص والكالب"نجةب محفوظ،                                     

 

 :تنجز فيه ما يأتي متكامال موضوعا، ومن قراءتك الرواية؛ واكتب المقطعينانطلق من هذين  

 .ـ وضع المؤلف في سياقه العام        

 .ـ تحديد موقع المقطعين ضمن المسار العام ألحداث الرواية         

في نمو ودورها  ،رؤوف علوان في القيم الفكرية واألخالقية لدىـ رصد مظاهر التحول          

 . أحداث الرواية وتطورها

 .   لمعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةتركيب اـ          
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ا الدليل، ألن وظيفته تنحصر في ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذ           

المصحح صالحية رصد مدى قدرة  تقديم اإلطار العام لألجوبة الممكنة في معالجة النص؛ من أجل ذلك، تبقى لألستاذ

والتعبيرعنها بأسلوب سليم رفية والمنهجية واللغوية، لفهم النص وتحليله، المترشح على استثمار مكتسباته المع

    .ورقة التحريرحرص على حسن تنظيم مع ال ،خال من األخطاء

 (ن 41)درس النصوص : أوال

 

 سلم   

 التنقيط 
    ....................................................................ووضع فرضية لقراءته ،تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي -

 :يندظر من المدرشح أن يش ر إلى ما يأتي 

وإتسهام يل ، االنفداح على الثقافة األجنب ة ع العربي مندصف القرن العشرين ـالدحوالت الثقاف ة والفكرية الدي طبعت المجدمـ   

تجريب أشكال تعب رية وعلى تجاوز أشكال الشعر القديم ومضام نه في إخصاب المناخ الثقافي العام وإقبال األج ال الجديدة  ذلك

 ...جديدة 

م والصورة ـ اضطالع رواد تحديث الشعر العربي بإرتساء تجارب تقوم على تقديم بدائل تعب رية جديدة على مسدوى المعج  

  ...لعالمل واإليقاع والرؤية 

ل من ائوأمن ويعدبر أدون س . ولت الدعريف بخصائص شعر الرؤياحا ـ ظهورالعديد من الدراتسات النقدية والدنظ رية الدي  

  ...مفهوم شعر الرؤيا في النقد العربي وارتسخ

لوضع فرضية مناسبة لقراءة  ...(النص صاحبأو ونهايده أبداية النص أو وان العن)االنطالق من مؤشرات نص ة دالة ـ    

   ....................................................................................................................................................النص

 ن 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 ن 5.1

............................................................تحديد القضية التي يطرحها النص وعرض أهم العناصر المكونة لها -  
 : التي يطرحها النص قضيةال   

  .القصيدة الجديدة وإبراز أسسهاهوية تحديد                                          
 :القضيةلهذه  العناصر المكونةأهم    

  جديدة يتوحد فيها الواقع والرؤياقصيدة  إلىتحول الشعر العربي  وتطوره من قصيدة قديمة.  

  ة والقصيدة الجديدة من الناحية الفنيةالمقارنة بين القصيدة القديم . 

 إبراز سمات اللغة والتعبير الشعري في الشعر العربي الجديد . 

 اختالف طبيعة شعر الرؤيا عن المفهوم القديم للشعر. 

 عن المبهم في الحياة والمصير الكشفوطموحه إلى  ،تحديد هوية الشعر الجديد باعتباره خلقا ورؤيا. 

 ن 2

 ......................................................، كما وردت في النصلقصيدة القديمة والقصيدة الجديدةل من  امميزات ك رصد ـ

 : في ما يأتي القص دة القديمة والقص دة الجديدةتدحدد  مم زات يل من            

 القص دة الجديدة القص دة القديمة

 .االنفعال /رة، القص دة الفك/، القص دة الكلمة/ـ القص دة    

ناعة ومعان ـ لغة ذوق عام ص ـ جمال ة الب ت المفرد ـ   

ـ الوزن السهل ( لغة عادية)وب ان ة  نحوية وقواعد

 ... المفروض من خارج ـ شكل واحد ـ شعور وصناعة

، ح ة، مدنوعة ـ تجربة   الرؤيا ـ وحدة مدماتسكة /ـ القص دة  

  .(لغة إيحاءات)ددة الرؤيا جدفردة مـ لغة شخص ة مدمدم زة 

ـ إيقاع نابع من الداخل ـ لكل قص دة شكل خاص ـ خلق  

 ...ورؤيا

 

 ن 2
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 .بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص، وإبراز األساليب الموظفة في عرض القضية التي يطرحها -

 ............................................................................................................................. :الطريقة المعتمدة ـ  

( أخذ الشعر العربي في الدحول)الكاتب اعدمد في بناء النص بن ة حجاج ة اتسدنباط ة تددرج من العام  اإلشارة إلى أن            

 (. امض في ح اتنا ومص رنايص ر الشعر العربي قوة خالقة تكشف برؤاها عن الجزء الغ)إلى الخاص 

 :يأتيفي ما ويمكن حصر مظاهر هذه البن ة         

  تطرق ف ها إلى تحول الشعر العربي نحو قص دة جديدةمقدمة. 

 وناح ة الخلق   ة الفن ة واللغويةرصد ف ه األتسس الدي تسدند إل ها حرية الشعر الجديد من الناح عرض

 .الشعري

  جديد وطموحهحدد ف ها هوية الشعر الخاتمة  . 

 ....... .......................................................................................................................:ـ األساليب الموظفة  

رنة ـ لدعريف ـ المقاـ ا مكثفة عريةتقريرية تدخللها تعاب ر ش لغة: )أتسال ب لغوية وحجاج ة لعرض القض ةـ وظف          

واالتساق .. .دوات العطفالوصل بأ: االتساق الدري بي)االتساق يما وظف وتسائل ...(  واالتسدنداجالشرح والدفس ر ـ البرهنة 

 ...مما أتسهم في تقوية مظاهر اتساق النص...( الدكرار: المعجميواالتساق ... عبر الضمائر وأتسماء اإلشارة الداللي،

 

 ن 2

 

 

 

 

 

 ن 2

إن من طبيعة الشعر الذي هو رؤيا وخلق، أالّ يقبل أي "صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، ومناقشة قول الكاتب ـ 
 ...........................................، مع إبداء الرأي الشخصي"مغلق نهائي وأالّ ينحصر فيه، بل يفجره ويتخطاه عالم
 : على ما يأتي درة المترشحقيراعى في تقويم هذا المطلب     

 .وتمحبص الفرض ة ـ ص اغة خالصة تري ب ة لندائج الدحل ل       

من المندظر أن تنصب المناقشة حول انفداح شعر الرؤيا على عوالم  وآفاق جديدة،  تدجاوز حدود : ـ مناقشة قول الكاتب       

 ...لمسدقبلاتسدشراف خلقها في أفق امكان وتع د تشك ل نظام األش اء والزمان وال

 .ـ إبداء الرأي الشخصي       

 ن 1

                                                              

                                       (ن 6)درس المؤلفات : ثانيا        

 :تيةينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآل          

 سلم

 التنقيط

 .................................................................................................................ـ وضع المؤلف في سياقه العام
 ...باقتضاب، إلى موقع رواية اللص والكالب ضمن التجربة الروائية لنجيب محفوظ اإلشارة  ـ 

 ن  1

  ...............................................................................تحديد موقع المقطعين ضمن المسارالعام ألحداث الروايةـ 

اإلشارة إلى أن المقطع ن مأخوذان من الفصل الثالث، ح ث توجه تسع د مهران بعد خروجه من السجن إلى لقاء أتسداذه      

وف علوان، وهو واثق من أنه لن يدنكر له يما فعلت نبوية وابنده الصغ رة تسناء، والدمس منه مساعدته على القديم وصديقه رؤ

 ... لم يعد يسمح له بالدعامل مع لص خارج لدوه من السجن، غ ر أن تغ ر المريز االجدماعي لرؤوف علوان إيجاد عمل

 

                      ............. . في نمو أحداث الرواية وتطورهاودورها علوان  وفقيم الفكرية واألخالقية لدى رؤـ رصد مظاهر التحول في ال

 :إلى مرحلد ن اثند ن رصد مظاهر التحوليمكن أن يش ر المدرشح في 

هم تسأ، فهو الذي هرانسع د مة لالمثل األعلى بالنسب لوانمثل ف ها رؤوف ع( قبل دخول تسع د مهران السجن) مرحلة أولىـ    

عن الثورية ألفكار با وشحنه، دصبوتسوغ له السرقة باعدبارها اتسدردادا مشروعا لحق مغ، ي تشك ل وع ه بالظلم االجدماعيف

 ...   والدضح ة والنضالوجسد له نموذجا لق م الصدق والنزاهة والوفاء ، العدالة االجدماع ة

  ع االجدماعي للرجل ن تحوال جذريا، فرؤوف علوانعرف ف ها الوض( بعد خروج تسع د مهران من السجن) مرحلة ثانيةـ    

 مهران، هدماماته صارت تافهة في نظر تسع د، يما أن امهمرئ س تحرير جريدة يب رة وأصبح له مريز اجدماعي  أصبح

     ...الغدر والخ انة دئ الفكرية الدي يان يؤمن بها  ومجسدا نموذجا لق م  االندهازية ومدنكرا بذلك للمبا

ال يخدلف عن بق ة الخونة ويحقد  هذا األخ رجعله يقدنع بأن ما  تسع د مهران برؤوف علوانالدحول انعكس على عالقة  هذا   

، ، للدخلص منهالدحريض عل ه وتأل ب الرأي العام ضدهحدا برؤوف علوان إلى الذي  األمر رغب في تسرقده وتصف ده،عل ه وي

 ...مما أتسهم في نمو أحداث الرواية وتطورها

 ن 1

 

 

 ن 3

 

 

    ........................................................................تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةـ 

 ....قيمة الرواية وأهميتها األدبية والفنية في التحليل إلبراز المعطيات المتوصل إليها  تركيب
 ن 1
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