
 

 1

 ة ـعـالـطـم
 

 صـنـيم الـصمـت
 

 كيف يتجدد الشعر العربي 

 أفهم النص

 أصحح منجزاتي

 تقييم الوحدة
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

 كيف يتجدد الشعر العربي
 

كنت أحدثكم عن هذه األزمة التي تورط فيها الشعر بعد أن توفي الشعراء 

وربما كان حديث هذه األزمة من . الذين جددوه وردوا له روعته القديمة 

. األحاديث التي ال تعجب كثيرا من الناس، ولكنها حقيقة واقعة ليس فيها شك

شوقي : ون الشعر العربي الذي يقال منذ توفي أولئك الشعراء والذين يقرؤ

وحافظ و صبري وخليل مطران ومن إليهم، يالحظون أنهم إنما يقرؤون 

شعرا هو امتداد لشعر أولئك الشعراء، يختلف قوة وضعفا ويختلف جودة 

ورداءة، ولكنه ال يضيف إلى ما قاله هؤالء الشعراء شيئا ، وربما حاول 

يحدثوا شيئا جديدا ، ولكنهم يقـفون دائما قبل أن يبلغوا ما أصحابه أن 

وقد حاول بعض الشعراء أن يغيروا المذاهب الفنية في الشعر . يريدون

إما ألن أذواقهم نفسها لم تتغير كما ينبغي، . ولكنهم لم يصلوا إلى ما أرادوا 

 مهما .وإما ألن أذواق الذين يقرؤون ويسمعون الشعر نفسه لم تتغير أيضا 

يكن من شيء فإننا نبحث بعد وفاة أولئك الشعراء عما نستطيع أن نقول إنه 

 . أضاف شيئا جديدا إلى شعرهم فال نجد 

  وليس معنى هذا أننا ال نجد في شعرنا المعاصر شيئا جيدا نقرؤه فتطمئن له 

أذواقنا ، وإنما معناه أننا نقرأ هذا الشعر كما كنا نقرأ شعر الذين سبقوا من 

هؤالء الشعراء الذين تحدثت عنهم فيما مضى ، فال نحس شيئا جديدا ، وإن 

 . ارتاحت أذواقنا إلى بعضه ارتياحا ما 

 مصدر هذا كله فيما أظن هو أن الشعر ليس كغيره من الفنون والعلوم التي 

 فنحن قد تقدمنا في العلوم ما . تتأثر بالعقل أكثر مما تتأثر بالذوق والشعور 
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 ، ونحن نستطيع أن نقرأ العلوم الحديثة وأن نجيدها وأن يتفوق في ذلك شك

فيها المتفوقون ، وال يكون بينهم وبين غيرهم من العلماء األجانب فرق في 

هذا التفوق ، ولكننا عندما نصل إلى الناحية الفنية الخالصة في الشعر يختلف 

بين الذوق صلة ذلك أن الشعر يحتاج ألن يكون بينه و. األمر اختالفا شديدا 

أي صلة ، وهذه الصلة إذا وجدت بين الشعر وبين الذوق كان لها األثر 

الخطير في جودة الشعر نفسه وفي ارتفاعه أو انحطاطه ، وذوقنا في الكثير 

األغلب لم يتغير ، وإنما ظل متأثرا بحياتنا القديمة ألن الحضارة الحديثة لم 

وجعلتنا ننتفع بآثارها المادية واستقرت في بالدنا .. تتأصل في نفسه هو

انتفاعا خطيرا وجعلنا كذلك ننتفع بآثارها في الحياة العقلية الخالصة كما ينتفع 

بها غيرنا من أصحاب هذه الحضارة ، ولكنها لم تصل إلى أعماق نفوسنا ، 

ولم تستقر في ضمائرنا ، وما زال شعرنا نابيا عنها إلى حد ما ، وما زلنا 

 الحياة العربية القديمة، وبالحياة التي ألفناها قبل أن تتعمق متأثرين بأساليب

ما زال شعرنا، وزنا، على العهد القديم لم يكد يتغير إال . الحضارة الحديثة 

قليال ، إذ لم تتأصل الحضارة في النفوس ولم تصبح جزءا منها ، ولم تستقر 

اج إليها، وينبو في الضمائر، فاإلنسان قلق ينظر إلى هذه الحضارة نظر المحت

عن هذه الحضارة نبو من ال يراها جزءا من نفسه وال متصلة اتصاال عميقا 

والشعر يحتاج قبل كل شيء إلى استقرار النفس واطمئنان الضمير، . بضميره

. ونفوسنا لم تستقر بعد على شيء في هذا الخالف بين القديم والجديد 

ما أنها أخذت تجفو الحضارة وضمائرنا لم تـتأصل فيها الحضارة الحديثة ك

 . القديمة وتنبو عنها 

وما دمنا في هذه الحال من القلق بين الجديد والقديم ، وما دامت الحضارة 

الجديدة التي نعيش فيها لم تتأصل في نفوسنا فسيظل الشعر مضطربا ألن 
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الشعور نفسه مضطرب ، وسنظل على هذه الحال نجود في الناحية العقلية 

. يكون التجويد ، ونضطرب في الحياة الفنية اضطرابا شديدا كأحسن ما 

والذي أالحظه هو أن هذا االضطراب ليس مقصورا على الشعر وحده، 

ولكنه يتناول غيره من الفنون التي تحتاج إلى الشعور ، وتحتاج إلى مشاركة 

نحن في الفنون الجميلة على اختالفها ما زلنا ... العقل والقلب والضمير

ن وما زلنا مقلدين، نضطرب بين تقليد الفن العربي القديم وتقليد الفن محدثي

األوربي الحديث، ولم نستقر بعد على فن عربي حديث متصل بنفوسنا 

 . وشعورنا وضمائرنا 

الفنون الجميلة والشعر والموسيقى، وفي كل ما :   نحن في هذه األمور كلها 

نفوس ما زلنا مضطربين لم يتعلق بالشعور والعواطف ونزعات القلوب وال

وإلى أن يتاح لنا هذا االستقرار ، إلى أن نكون ... نستقر بعد على شيء 

لنفوسنا مزاجا طبيعيا مستقال من الحضارة، فيه القديم الذي يالئم طباعنا وفيه 

الجديد الذي يالئم هذه الطباع ويتصل بها ويتأصل فيها ، نحن إلى أن نصل 

نحاول أن نقلد .. نا مذبذبا بين القديم وبين الجديد إلى هذه الحال سيظل شعر

القدماء فنحسن التقليد ونحاول أن نقلد المحدثين من األوربيين فال نكاد نبلغ 

وفي بالدنا اآلن شعراء يقولون شعرا فيه رصانة الفن . من هذا التـقليد شيئا 

وراءه شيئا، وفيه رشاقة األسلوب وصفاؤه ولكننا إذا تعمقنا هذا الشعر لم نجد 

وربما تعلق بعض . إنما هو شعر يقال كالشعر الذي كان يقال من قبل 

 شعرائنا بوصف الطبيعة كما يحاول ذلك الشعراء المحدثون في أوربا، ولكننا 

نحس دائما عندما نقرأ وصفهم للطبيعة أنهم يصفون شيئا لم يصل بعد إلى 

حقا ، وإنما يصفونه ألنه وهم ال يصفونه ألنهم تأثروا به .. أعماق نفوسهم 

ينبغي أن يوصف ، وينبغي أن يوجد الشعر مادام قد وصف ووجد في الشعر 
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الجديد األوربي، وينبغي أن يكون لنا في الشعر القديم شيء يشبه من بعيد 

 . ذلك الشعر األوربي 

  نحن إذًا في حاجة إلى أن تستقر الحضارة في نفوسنا ونحن إذن في حاجة 

الحضارة جزءا منا، ولكي يتم ذلك لنا البد لنا أوال من أن إلى أن تصبح 

نحس أن هذه الحضارة ليست شيئا غريبا يجلب لنا من الخارج وإنما هي 

شيء مستقر عندنا نصدر فيه عن طبائعنا وعن نفوسنا وأمزجتنا وأذواقنا 

 .ليتيح لنا أن يكون لنا الشعر الجديد بأدق معاني هذه الكلمة وأعمقها وأوسعها

لست أدري متى يتاح لنا بلوغ هذه المنزلة ومتى نصل إلى هذه الدرجة من 

 . تأصل الحضارة بحيث يستطيع الشعر الجديد أن يعبر عن نفوس جديدة 

  مهما يكن من شيء فليس من سبيل إلى أن يتجدد شعرنا بالمعنى الصحيح 

نا هذه إال إذا تجددت نفوسنا ، وإال إذا تجددت قلوبنا وضمائرنا ووجدت ل

... الشخصية الجديدة التي نحاول أن نوجدها والتي لم نصل بعد إلى تحقيقها

والى أن يتاح لنا هذا كله سنظل مضطربين وسنقرأ شعرا ظاهره الجدة ومن 

وراء هذا الظاهر قدم وعتق وتقليد، وسيظل شعرنا كما هو اآلن ال هو بالقديم 

ن هذا الكالم ربما آذى بعض وأنا أعلم أ. الصريح وال هو بالجديد الصريح 

شعرائنا المعاصرين، ولكن لو أراد هؤالء الشعراء أن يجنبوا أنفسهم مثل هذا 

 . النقد ألخذوا في أسباب التجديد كما ينبغي أن يؤخذ فيه 

  وأقل ما يمكن أن نالحظه على شعرائنا عامة في هذه األيام هو أنهم ال 

ؤون وال يتصلون باآلداب األجنبية يحسنون القراءة وال يحسنون تعمق ما يقر

ـ شرقية كانت أو غربية ـ اتصال المتقن لها المتعمق ألسرارها وأذواقها 

وهم من أجل ذلك يحاولون شيئا قلّما يحسنونه ، يحاولون أن يجددوا وهم .. 

هم أكثرهم ال يقرأ، والذين .. ال يحسنون التجديد ألنهم لم يأخذوا بأسبابه 
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وما أظن .. ن قراءة سريعة خاطفة وال ينظمون قراءتهميقرؤون منهم يقرؤو

أننا نستطيع أن نجد بين شعرائنا المعاصرين من تعمق قراءة الشعراء 

األوربيين واألمريكيين على اختالفهم أو تعمق قراءة فريق منهم قراءة متقنة 

 . بحيث يستطيع أن يؤدي لنا عن هذا الشاعر الصور التي جاءت في شعره 

ه األشياء ال سبيل إلى أن نجدها عند شعرائنا المعاصرين ، وهم من   كل هذ

أجل هذا ال يزالون كما كان الشعراء الذين سبقوهم يتعلقون بالجديد دون أن 

يتعمقوه ، ويتعلقون بالقديم فيحسنون التعلق به ألنه يالئم األذواق والنفوس 

 هم غربيون، وإنما وهم كذلك ال هم شرقيون بالمعنى الدقيق، وال... والطبائع

هم إلى الشرقية أقرب منهم ـ كل القرب ـ إلى الغربية، .. هم شيء بين ذلك

 . وهم من أجل هذا ما زالوا في أول الطريق 

.  ومع ذلك فما ينبغي أن نستيئس وال ينبغي أن نقصر في التفكير في الغد 

ل على القراءة وسبيلنا إنما هو ما ذكرته من األخذ بأسباب هذا التجديد واإلقبا

والدرس وتعمق ما نقرأ وما ندرس عسى أن يجدد ذلك نفوس شعرائنا 

 .  فيجددوا شعرهم ويصبح لألدب العربي لون جديد حقا 

 

  .لطه حسين) تقليد وتجديـد ( من كتاب 
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 :أفهم النص 
 

 : األسئلة 

 ما الذي يشغل بال الكاتب ؟     ـ1   

 شعر بعد ذهاب رواده ؟    ـ  ما الذي أزعج الكاتب في ال2   

    ـ  هل حاول الشعراء التجديد فيما تركه رواد النهضة الحديثة ؟ 3   

    ـ  إالم يرد الكاتب قلة التجديد في هذا الفن ؟ 4   

    ـ  أيعني كالمه أن الشعر صار رديئا ؟ 5   

    ـ  في أي ميدان تقدم المجتمع العربي وجدد حياته ؟ 6   

 ا لم يتجدد الشعر مع تجديد الحياة ؟    ـ  لماذ7   

    ـ  ولماذا لم يتغير ذوق الشعراء مع تغير الحياة المادية ؟ 8   

    ـ  بأي حياة ارتبطت قلوب الشعراء ؟ 9   

  ـ  لماذا لم يتأثروا بموجة الحضارة الحديثة ؟  10   

 ري ؟ ـ  ما العامل األساسي في إبداع شعر يتالءم مع التطور الحضا11   

  ـ  إالم تطمئن نفوس الشعراء ؟ 12   

  ـ  ما نتيـجة هذه االزدواجية العاطفية والنفسية ؟13   

  ـ  أهي وضعية الشعراء وحدهم أم هي حالة عامة في المجتمع ؟ 14   

  ـ  أهذه وضعية الشعر وحده أم هي حالة الفنون األخرى كذلك ؟ 15   

 ن االنطالق والتحرر ؟  ـ  لماذا عجزت الفنون عموما ع16   

  ـ  ما المطلوب من الشعراء الستيعاب الفكر العالمي الجديد ؟  17   

  ـ  ما هو السبيل إلى تجديد الشعر العربي واالبتكار فيه ؟ 18   
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 : األسئلة 

 ما نوع النص ؟       ـ1   

    ـ  ما هو موضوعه ؟ 2   

 عربي ؟     ـ  ما الذي الحظه الكاتب على الشعر ال3   

    ـ  بم يرتبط الشعر في حركيته وتطوره ؟4   

    ـ  ماذا يطلب من الشعراء العرب ؟ 5   

    ـ  وهل تج ددت الحياة المادية ؟ 6   

    ـ  ما الجديد فيها ؟ 7   

    ـ  بأية فترة ارتبط وجدان الشعراء العرب ؟ 8   

    ـ  أهي وضعية الشعراء وحدهم ؟ 9   

  ـ  وما سبب ذلك ؟10   

  ـ  ما تأثير ذلك على الذوق ؟ 11   

  ـ  وهل هذا ايجابي لنا ؟ 12   

  ـ  أيمكن أن نعيش بفكر الماضي في هذا العصر ؟ 13   

  ـ  لماذا ؟ 14   

  ـ  ما المطلوب من المجتمع ليعيش عصره ؟ 15   

 ي ؟ ـ  ما هو المثل الذي نقتدي به في تاريخنا اإلسالم16   

  ـ  ما هي الوسيلة التي تساعد هذا الجيل على إدراك الحضارة ؟    17   

  ـ  ما قيمة ذلك في حياتنا الفكرية ؟18   

 ؟  )وتنبو عنها(.. إلى ..) وضمائرنا لم تتأصل(  ـ  ما معنى قوله من19   
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 :أصحح منجزاتي 
 

  : اإلجابة

 .  ـ  النص مقال أدبي نقدي 1   

 . سباب جمود الشعر العربي، وقدم طريقة تجديده  ـ  تناول أ2   

 ـ  أن الشعر عرف قفزة نوعية وتجديدا على يد الرواد مثل شوقي 3   

وخليل مطران ، ولكنه بعدهما بقي جامدا ، فالتجديد لم يتواصل، ولم يتعد 

 . مستوى أولئك الشعراء ، الذين قادوا النهضة الحديثة 

 . ن ، فهو صورة لذوق الشاعر وذوق المتلقي ـ  يرتبط بالذوق والوجدا4   

 ـ  يطلب منهم أن يجددوا شعرهم ، ويسايروا عصرهم، فالبد أن 5   

يحرروا قلوبهم من قيود الماضي ليتحرر وجدانهم ، ويتطور ذوقهم مع تجدد 

 . الحياة العصرية 

باستيراد المنتجات الحديثة من الدول المتطورة، كما استطاع .  ـ  نعم 6   

 . العقل العربي أن يندمج في الفكر المنتج لها اندماجا كليا 

وما له .  ـ  ما له عالقة بالعقل ، كالعلوم والتكنولوجيا والرياضيات 7   

 . عالقة بالحياة اليومية ، كالمنتجات الصناعية 

 ـ  أما وجدان الشعراء فقد ارتبط بالنظام القديم ، بالفترة الزمنية البعيدة 8   

 . رنا ، العصور اإلسالمية القديمة عن عص

 . بل هي حالة الفنون الجميلة وحالة الشعر معا .  ـ  ال 9   

 ـ  السبب أنهم ألفوا ذلك النوع من اإلنتاج ، وأن الحضارة الحديثة لم 10   

فالروح العصرية لم . تتأصل في نفوس المبدعين ، ولم تتمكن من ذوقهم
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الت تحن إلى الحياة العربية القديمة ، في تصل بعد إلى نفوسهم ، التي ماز

 . وقت تريد أن تكون عصرية 

 ـ  وهذا االرتباط بالماضي أثر تأثيرا شديدا على الذوق؛ ذوق المبدع 11   

 . وذوق المتلقي لهذا اإلبداع 

 ـ  وهذا االرتباط بالماضي يجمد حركتنا ، ويجعلنا نتأرجح بين 12   

كما يؤثر سلبا على حركتنا . تطور العصري الحضارتين ، وال نساهم في ال

فال نحن نحيا حياة . اإلبداعية ، والنفسية ، ويسيطر علينا القلق واالضطراب 

 . الماضي ، وال نحن نندمج في الحياة العصرية ، ونتأقلم مع الفكر الحديث 

 ـ  ال يمكن أن نعيش بفكر الماضي معززين في هذا العصر، سنعيش 13   

 . را يجعلنا ضائعين وسط هذا التطور التكنولوجي العمالق اغترابا خطي

 ـ  ألن الحياة العصرية تختلف اختالفا جذريا عن الحياة القديمة، 14   

فالعقل . بسبب التطور العلمي الحديث ، الذي وقع خالل المئة سنة الماضية 

ت البشري قفز قفزة نوعية عمالقة بتطور العلم والتكنولوجيا ، ومعه تغير

فالحياة . الموازين، وتغيرت نوعية الحياة ، وتغيرت معاني القوة والضعف 

قبل هذا التطور النوعي متشابهة خالل قرون عديدة، أما بعده فقد دخلنا في 

 . عالم آخر تغيرت فيه القيم ، وتغيرت المعارف ، وتضخمت المعلومات 

، واستيعاب أسبابها، ووجدانيا في الحياة العصرية عقليا  ـ هو االندماج15   

فالبد من فتح قلوبنا لهذه الحضارة، وإال سنعيش . وتقبل روحها وفلسفتها 

هذا هو الحل لنشارك في تطورها ونكون . على هامشها أجانب مغتربين

فاعلين  مبدعين ، نساهم فيها بإنتاجنا، وتكون ملكا لنا، ونكون جزءا مهما 

 م فيها ، ونخضعها لمبادئنا وبذلك نسير داخلها ، ونتحك. في تطورها 

 . وقيمنا 
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 ـ  المثل هو استيعاب أجدادنا لحضارة الفرس وحضارة اليونان، 16   

وباستيعاب الفكر اإلسالمي . وغيرهما من الحضارات التي سبقت اإلسالم 

لتلك الحضارات، وفهم ما توصلت إليه ، استطاع العقل العربي اإلسالمي أن 

وات إلى األمام ، ويبدع بعد ذلك ما أبدعه من العلم يسير بالفكر اإلنساني خط

فالحضارة . واألدب والفلسفة، وما عرفته الحضارة اإلسالمية من تجديد 

اإلنسانية كل متكامل ، البد من استيعاب ما هو موجود لتحسينه وتطويره 

 . وإضافة شيء جديد إليه 

ية ، للفكر الحديث،  ـ هي الدراسة العميقة ، والمطالعة المتقنة الواع17   

وإتقان اللغات األجنبية المرتبطة به، للتحكم في الفكر المعاصر واالندماج في 

الروح الجديدة وفهمها، وامتالك أسباب تطور الحياة العصرية، وبذلك نمتلك 

 .ونبدع بروح جديدة . وسائل تغيير أوضاعنا، وأذواقنا وتفكيرنا 

داع الحقيقي لفكرنا،وجعله حيا نشيطا  ـ  قيمة ذلك هو تقديم أسس اإلب18   

وتكون أفكارنا عصرية مؤثرة في الحياة العصرية، . مرتاحا لهذا التطور 

ويكون فكرنا قائدا ال تابعا مسيرا ، ومستهلكا دون وعي . حياتنا وحياة غيرنا 

وهكذا نبدع بذوق جديد ، ووجدان جديد ، ما يالئم مبادئنا . لما ينتجه غيرنا

 . حضارية وقيمنا ال

 ـ  معنى كالمه أننا نتأرجح بين القديم والجديد، بين حضارة الماضي 19   

فالحضارة الحديثة لم تتمكن من نفوسنا ، والحضارة . والحضارة المعاصرة 

القديمة جفوناها ألنها غير قادرة على مواجهة العصر، وبقينا دون سالح سليم 

 .  إلى كل إبداع وتجديد  الضمير الذي يؤدي نوفقدنا اطمئنا. متين 
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 :تقييم الوحدة 
 

 المشؤومة ألطرق موضوعا أدبيا رنّت في أذني م كلما جلست في هذه األيا"

أهذا وقت أدب لتهتم باألدب ؟ أوال ترى أن : وكلها تقول .. أصوات عديدة

 ؟ لو كنت جائعا لما أكلت تختبط بدمائها وتغتسل بدموعهاالبشرية ال تزال 

إن شئت فحدثنا عما نمأل به .  أو عريانا لما اكتسيت بالورق.شعرا منثورا

ليس بالخبز : وأقول..وان شئت فاكشف لناعن أسرار السياسة.أجوافنا الفارغة

قد قرأت عن كرمويل وغالدستون غيرأني قرأت عن .وحده يحيا اإلنسان

رجل يدعى شكسبير وآخر يدعى ملتن، فغاب عن بالي ما قاله وما فعله 

ورأيت حدود .  أما ما فاه به األخيران فبعضه ال يزال عالقا بذهني.األوالن

ثم تندثر وتبيد وال يبقى منها إال ثمار . الممالك تنتقل من هذا النهر إلى ذاك

. وسيأتي يوم يضحك فيه أحفادنا منا ويسخرون بسياستنا.. أفكارها الخالدة 

ا وأرواحنا، كما ال ولكنهم لن يسخروا بما ابتدعته أفكارنا وفاضت به قلوبن

لقد دالت الدول . نسخر نحن بأبي العالء وال بابن الفارض وال بابن المقفع

.          " أما دولة أبي العالء فال تزال اليوم أعز منها باألمس.العربية بأسرها

 بتصرف ـ ـ  220 ،218صلميخائيل نعيمة ، "الغربال"من كتاب 

 : األسئلة 

 لبيانية الموظفة في التعبير المسطّر ؟ وما قيمتها ؟ ـ  ما هي الصورة ا1  

 .  ـ  أستخرج صيغ األفعال الجوفاء من النص، وأبين أصل عينها 2  

في المضارع المرفوع ، ثم المضارع المجزوم ) فاض (  ـ  أصرف 3  

 .، مع الضمائر ؛ أنا ، أنتَ، أنِت ، هم ، هن ، أنتم ، أنتن ) لم ( بـ 

 . ة عن أهمية الصحافة، وأوظف الكناية والفعل األجوف  ـ أكتب فقر4  
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 :أصحح منجزاتي

 : اإلجابة 

كناية عن كثرة القتل ) تختبط بدمائها ( ، في الجملتين كناية  ـ  1   ج 

كناية عن كثرة األحزان وأسبابه ؛أحزان ) تغتسل بدموعها(وقوله . والحروب

 يسببها االضطهاد والحروب يسببها الفقر، وأحزان يسببها الطغاة ، وأحزان

وهي تصور بوضوح فظاعة الواقع الذي يعيش فيه اإلنسان، . الفتّاكة

ومعنى التعبير أن هناك . والمآسي التي يتخبط فيها، وتجعل حياته شقاء دائما

كأن األدب . قضايا أهم من األدب، على األديب أن يتحدث فيها ويعالجها 

 .ثانوي في هذه الحالة 

 :   ـ  استخراج األفعال 2 ج   

 أصل العين  مضارعه الفعل الثالثي الصيغة المستعملة

    واو   يقـول   قـال   تـقول

    واو   يـزول   زال   تـزال

    واو   يجـوع   جـاع   جائـعا

    ياء   يـشـاء   شـاء   شئـت

    ياء   يغـيب   غـاب   فغـاب

   واو    يفـوه   فـاه   فـاه

    ياء   يـبـيد   بـاد   تبـيد

    ياء   يفـيض   فـاض   فاضت

    واو   يـدول   دال   دالـت
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 :  التصريف  ـ 3ج 

  أنـتن  أنـتم   هـن   هـم  أنـِت  أنتَ   أنـا

 تفضن تفيضون يفضن يفيضون تفيضين تفيض أفيض

 لم تفضن يضوالم تف لم يفضن لم يفيضوا لم تفيضي لم تفض لم أفض

 

   :كتابة الفقرة    ـ4ج 
     لقد أدت الصحافة دورا عظيما في التوعية والنهوض بالثقافة في  الوطن 

وساهمت مساهمة فعالة في إسقاط رؤوس الطغاة ، وتحطيم قيود . العربي

كما قامت بمهمة فاضلة، وهي .االستعمار، وإنارة الفكر العربي وحياة الشعوب

رجال السياسة وأصحاب الفكر الحر، وهـؤالء جادوا علينا بأحسن إبراز األدباء و

وبإبداعهم صرنا .ما أنتجته قرائحهم من أفكار نيرة، وأشعار رفيعة ، ومقاالت ثمينة

وكل ثائر ومصلح، .نعيش عصرنا بعيون مبصرة، وقلوب متفتحة، وعقول واعية

سط وهي التي نشرت اللغة الفصحى و. للصحافة عليه فضل التوعية

فقبلها كان اإلبداع األدبي والفكري في قبضة . الجماهير،ورفعت راية األدب

الخاصة، والكتابة ال تطرق ما يميل إليه الشعب، إذ كانت تطوف في عالم بعيد عن 

فبالصحافة عرف الناس التجديد الفكري والثـقافي، واطّلعوا على الفنون . الجماهير

ولها يدينون بفهمهم للسياسة ، وبطرح . ة األدبية المعاصرة ، كالمقالة والقص

وهي مازالت تؤدي دور الرقيب الشعبي، تراعي مصالح المواطن، . همومهم 

 . وتـفضح الفساد السياسي واالقـتصادي، وتوعي الشعب ، وتبصره بمصالحه 
 
 
 

 
 
 


