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  تقديم
  

عّينة، فتعجبك وتطربك، أو تؤلمك، وتهّز مشاعرك وتحّرك وجدانك، وتجعلك تقرأ قصائد شعرّية م
  تنفعل مع الشاعر فتفرح لفرحه، وتحزن لحزنه وتستقبح ما استقبحه أو كرهه، فما سرُّ ذلك التأثير؟

  

  النّص
  

دراك يختلف الشعراء في إحساسهم بالكون أو بأنفسهم و ما حولهم اختالفا مبعثه العمق   والجّدة في اإل
والنفوذ إلى بواطنهم، أو بواطن ما يصورونه فهم ليسوا جميعا سواًء في اإلحساس، بل منهم ما هو 
سطحّي اإلحساس، ال يكاد يلمُس ما يصفه إالّ لمسا خفيفا، وهو لذلك ال يؤثّر فيك إالّ تأثيرا من الظاهر 

ع في هذا القسم مجموعةً من إن صّح هذا التعبير، فشعره فاتر ال حرارة فيه، ومن الممكن أن نودِّ
النظامين الذين ال ينفعلون أي انفعال قبل األشياء، وإنما هم يسجلونها في شعرهم، كأن شعرهم صحفٌ 

  .حسابّية ألعداد و أرقام
وفي الشعراء من يتعّمق ما يدركه وَيُحسُّه من ذات نفسه، أو ما يبصره أو يشاهده في الكون من حوله 

 و خفايا داخله، فنقرأ شعره و نُحسُّ كأننا في حلم سحرّي، ونشعر بشيء من تعّمقا يصل إلى باطنه
التسرية عن أنفسنا و الراحة والمتعة الحقيقّية، ألّن الشاعر ُينَفِّس عّما في داخلنا بما يجري على لسانه 

ضطراب وقلق من أبياته، أو قْل مشاعره وإحساساته، فنحن عنده نستقبل أنفسنا وعالمنا بكلِّ ما فيه من ا
وكمال ونقص، إذ العالم ليس كماال خالصا وال نقصا خالصا، بل هو مزيج منهما، مزيج ينتظر الشاعر 
الذي َيُحسُُّه إحساسا حاّدا  و َيْعِرُضه، وبين هذين الفريقين من أصحاب اإلحساس السطّحي و اإلحساس 

نه بمقدار ما يكون في الشاعر من الحاّد يقع كثير من الشعراء في مدارج وسطى، وليس من شكٍّ في أ
وقرائه، وهل ضعف الشعر العربّي  ماّدة اإلحساس تكون موهبته في الشعر كما يكون تأثيره في سامعيه

   في أواخر عصوره الوسطى إال لضعف هذه الماّدة عند شعرائه، فأصبحوا يردِّدون كالما قلّما فهموه 
ك دون أّي تعديل وبذلك أصبح شعرهم أشبه ما يكون أو أحسوه وقد أخذوا ينقلونه من هنا إلى هنا

بضرب من التطبيق على الشّعر الموروث، فالشّاعر يؤلف القصيدة على نموذج قصيدة سابقة وال 
وال يفكر أّي تفكير في حقِّ نفسه عليه ومن هنا كان  يضيف إالّ ألوانا باهتة من البالغة المحفوظة،

  .ه بركةً راكدة طفحت باألعشاب الّضارة شعرهم غثًّا، و كان يشبه أكبر الشب
َوَبْوٌن بعيٌد بين هؤالء المتشاعرين، وبين شاعر كابن الرومي، نُحسُّ بأعصابه وهي تهتّز وتَْرُجفُ في 
شعره، ومن ثّم ال نبالغ إدا قلنا إنّه لم يحسَّ نفسه فقط، بل أحّس كّل ما حوله من دقائق الحياة، و كان 

اة النّاس السياّسية واالجتماعّية في أعماقه، و اندفع في التعبير عن هذا المتنبي يحس حياته وحي
    اإلحساس إلى أقصى حّد، حتّى أصبح فيه مضرب األمثال و كان أبو نواس يحّب الحياةَ و مالذها، 



 

 

    و مثّل ذلك تمثيالً رائعا في وصفه وحّبه للخمر التي اتّخذها وسيلة لتصوير بهجته و فرحته بدنياه، 
و كان أبو العالء حبيس بصره يحسُّ في دقة ما يجري في الحياة حوله من خير وشّر، وسعادة وشقاء، 

  " .اللزوميات"و بلغ منه هذا اإلحساس أن نظم فيه ديوانا ضخما هو ديوان 
و هذا معناه أن كال من هؤالء الشعراء المبدعين كان يحيا حياة فنّية صحيحة، حياةً ملؤها اإلحساس 

  . وبما ينبض المجتمع و الكون من حولهمةالحادُّ بأنفسهم، و اختالجاتهم الباطني
  . بتصرف141،142 ص- دراسات في الشعر العربي المعاصر-شوقي ضيف/ د

  

  أنمي رصيدي اللغوي
  

  .الضعيف: الفاتر 
  إزالة الهّم و الغّم: التسريه 

  .الفاسد، الردىء، الهزيل: الغث 
  البعد، النأي: البون 

  

  أكتشف معطيات النّص
  

  ماذا تفهم من عنوان النص؟ -
 ما مبعث اختالف الشعراء في إحساسهم ؟ -

 بم يؤثر الشعراء الكبار في قرائهم؟ -

 من الشعراء الذين ذكرهم الكاتب في نّصه؟ و لماذا؟ -

  ما اإلطار الذي يندرج فيه النص؟ -
  : اشرح األلفاظ اآلتية حسب معناها في النّّص  -
   المتشاعرين– راكدة - نموذج- الموروث- مدارج–ينفّس  -
 استخرج من النص محسِّنا معنويا و بّين تأثيره في الجملة  -

  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  إلى كم نوع قّسم الكاتب الشعراء؟. 1س
  لنّّص الموهبة الشعرّية؟بماذا ربط ا. 2س
  ماذا أصاب الشعر في العصور الوسطى؟ و لماذا؟. 3س

  



 

 

  أجوبة  التصحيح الذاتي
  

  :قسم الكاتب الشعراء إلى ثالثة أنواع . 1ج
النوع األول سطحّي اإلحساس، و يعرف بفتور عاطفته، وضحالة أفكاره، وعدم قدرته على التأثير في 

ب إلى النظم منه إلى الشعر، والنوع الثاني من الشعراء يتعّمق في سامعيه، وشعر هؤالء الشعراء أقر
، ومادته ويحّس بها إحساسا حاّدا، فتتضح في نفسه التجربة الشعرية، ولما يعرضها علينا هموضوعات

  ...نتأثر بها ألنها تجربة إنسانية أصيلة تعبر عما في نفوسنا من حّب، واضطراب، و صراع  و تناقض
إلحساس السطحي، و اإلحساس الحادي ُيصنّف النوع الثالث من الشعراء و هم عـادة              و بين أصحاب ا   

  .من ذوي المواهب المتوسطة
ربط النّص الموهبة الشعرية، باإلحساس الحاّد، فبقدر ما يكون إحساس الشاعر بموضوعه عميقا . 2ج

     يشاركه في مواقفه تكون تجربته الشعرية ناضجة، وتكون موهبته قوية و بها يؤثّر في قارئه حيث
  .و عواطفه

  . و يحسُّ بإحساسه ألنه،إحساس إنساني أصيل
أصيب الشعر العربي في العصور الوسطى بالتدهور و الضعف و يعود ذلك إلى ضعف إحساس               . 3ج

 يرددون ما قاله أسالفهم، و ينقلونه دون أن يحّسوا به إحـساسا حقيقيـا               االشعراء بمادة شعرهم، فراحو   
  . م سطحّيا غثًّا ال روح فيه و ال إحساس باستثناء بعض الشعراء فجاء شعره

  
  
  
  
  
  
  


