
القصيدة التي نفهمها من 

القراءة األولى هي قصيدة 

متوّسطة المستوى في 

 أحسن األحوال



 مفاتيح لفهم وتذّوق الّشعر الكالسيكيّ 

 الّشاعر

 -أبو نواس -عنترة: تتعلّق بالّنصّ جوانب من حياته 
 المتنبي 

 االضطهاد –النرجسّية  -األنانية -الحسد: نفسّيته

 (               السموأل، عمرو بن كلثوم* )األطالل  : تفّرده
 امرؤ القيس, عنترة)البكاء*        

 

 العجز -البكاء -الحبّ : * خصوصّيات العصر

        ----إّن العيون*                           

 --قفا نبك  *                           

     -----أفاطم مهال*                           

 الماء عندك مبذوٌل لشاربه *   

 وليس يرويك إالّ مدمعي الباكي                         
 



 المضمون

  ماذا أراد الشاعر أْن يقول؟* 

    

 إلى أي مدى وّفق في تعبيره؟* 

 دائرة التعامل* 

 مقارنة* 

 استنتاج* 

 ما يصلح لعصرنا* 

 .......أطاعنالمتنبي        : الضمائر* 
 ......بم التعلّل                             

 (الكميت)خفضت لهم مني الجناح مودة : التناصّ * 

 كيف عّبر عن ذلك؟* 



 اللّغة

 اللّغة اإليحائّية

اختيار الكلمة 
 المناسبة

المعنى الدقيق 
للكلمة وفق 

 السياق

 -أبو تمام
 المتنّبي

 ......درجات

 تفاعل         -صيغة الفعل
 فاعل                

 (سورة هود)إنسان≠بشر

 (حسان بن ثابت)عبد 
  -ولد≠شقيق-أّم –اب  -ابن

 أخ -والد -والدة

 ما نراك إال بشًرا مثلنا

 ونادى نوح ابنه

 قال رّبي إّن ابني من أهلي

 قال يا نوح إّنه ليس من أهلك
 (هود)إّنه عمل غير صالح 



 :األساليب الفنية
 البالغة

 بديع -

 بيان -
 معان   -

 المْوسقة
 قافية -وزن-

 ال تعذليه -إيوان كسرى، أضحى التنائي: تجانس حرفيّ -

وتماسكُت حيث )إيوان كسرى : ائتالف اللفظ مع المعنى-

 (زعزعني

 22)ال تعذليه فإّن العذل يولعه  قد قلت حًقا ولكن ليس يسمعه-

 (مرة
  -ودع -ذرع -عزم  –أزعج  –لوعة  -عنف -ولع-وجع-عذل-

ع  –روع  –جوع  –صاع  –ضياع  -قطيعة صعق  –نعق  –َقرَّ

ر  –تعب  –رعشة  –رعد  –صعب  – ب  –صعَّ عضل  –عصَّ

 ضعف -

 



 
 
 

 :التقويم الفني    
 :قد يوف ق الشاعر فيما يقول وقد ال يوف ق  

 وجدي بها كوجدك في الماء: فقلت –عمر بن أبي ربيعة... 

 سخاب -ارجحّنت -                          

 فسلوها ماذا أحّل اغتصابي -                          
 

وكأّن اإليوان  :البحتري.... 

 ....فيهم يغتلي                
 

الصخر والخشب  :أبو تمام 

 ....وقعةيا يوم                
 

رنينلها عليه  :الخنساء.... 
 

وما قتل األحرار كالعفو عنهم: المتنّبي... 
 

 

 



 

يبكي ويضحك ال حزًنا وال فرحا  :بشارة الخوري 

 كعاشق  خّط سطًرا في الهوى ومحا                                 

 حّسان:  

 عدمنا

 خيولنا                                 انتحال  ≠ جيادنا 

 تلطمن     حدث يوم فتح مّكة   – متمّطرات

 رؤيا ابداعّيةأبو سفيان                                        

 لماذا  : قبل الفتح

 اعتمرنا وكان الفتح                       

 في اختيار دينه( عبد)حرّية اإلنسان 

 واقعّية

 عبد

 سادتها اإلماء
 لنا



 عنترة

 فعل الزمن: بعد توّهم ...  هل غادر•

 واسلمي: عمي صباحا –تكرار : يا دار عبلة•

 الحاضر+ الماضي                  

 إن-إذا•

 يا ابنة مالك•

 ...هو البحر: المتنّبي                                 

 وكم من جبال:             مقارنة: العفو عند المقدرة 

 األخطل                                  

 الفرزدق                                 

 عظامّية≠ عصامّية•

 ....  التفّوق           ليس الكريم•

 

 ...السادّية          تركته جزر•

 ...ولقد شفى                   

 صورة ملحمّية•

 مثّقف•

 يداي≠ جادت له كفي•

 (لو كان يدري)، (مسّخر لما يريد راكبه)-الحصان•

 الجوهر ≠ التصريع               العرض...                 ذلٌل ركابي•

 اللئيم≠ مقارنة مع السموأل          األطالل                 الكريم•

 الضمائر  /الضمير                                

 

        



  مفاتيح لفهم وتذو ق الش عر الحديث
 وظيفة الّشاعر 

 صدق
  تعرية
 المنشود
 تحريض

استيعاب ثقافّي 
 العصر

 رؤية≠ رؤيا

 نبيّ 

 اجتماع

 أساطير
 علم نفس
 تربية

 تاريخ



 القصيدة احلديثة
 أساليب فنّية كالسيكّية                         

 جمالّيات                        •
 عناصر درامّية                            

صورة شعرّية        أحداث                   * 

أسلوب قصصّي     حوار                                   * 

 وحدة عضوّية       مونولوج * 

 تكرار* 

 دعاء دراميّ *  

 مفارقات * 

إلخ                                                             ....أسطورة* 

 ....                                               لو كان لي : الغموض * 

 هناك خلف غابة من النجوم                                                                        

 وخلف أستار الغيوم والظالم                                                                      

 .ترّبع اإلله    



الغاية 
 
 
مفاعيلنفعولن، : دوائر الشعر                       أوزان    ،  
 ّمستفعلن، فعلن، فاعالتن                       الّتناص 
              فاعلمتفاعلنأساليب تعبيرّية جديدة ، 

 جملة شعرّية*                                        
 قصيدة النثر*                                        
 مذاهب أدبّية*                                        

 تاريخ                  
 ضرورة       ديوان •

 حياة الّشاعر                  
  

 متاع     إ 

 صدام                      

 تغيير 



 كرارالتّ 
1 . ّيا دار عبلة: لالثاني غير األو 

2 . ّتقهقروا تقهقروا... تقهقروا تقهقروا : والثاني خاصّ  ل عامّ األو 

3 . ّل تقهقروا تقهقرواالتصميم على ضرورة تنفيذ األو 

4 . ْها اإللهيا أيّ : ن ن متناقضيْ التعبير عن إحساسي 

5 . لو كان لي أن ... الباب ما قرعته : موضوع إلى االنتقال من موضوع

... 

6 . (تكرار حرف أو كلمة)أسلوب موسقة 

7 . ام بين مج التّ الدّ : ما سيأتي يتبع الرمز والمرموزأّن اإلشارة إلى    

 وكيدن وردا في التّ عنصريْ      

 كالناس  – في البدء –كانت الخيل                                 

 في البدء كانت الخيل كالناس                                 

 



8 .كرار انفعاليّ ت   

 :  ن  تعبير عن الحسرة  واللوعة المتفاقمتيْ     
 

 (الخيول)اركضي أو قفي اآلن                              

 اركضي أو قفي                             

 زمن يتقاطع                             
 

 اركضي أو قفي                                  

 درب يقودك من مستحيل إلى مستحيل  كلّ                              
 

 اركضي أو قفي                       

 اءنفي طريق الف                            

 

9 .التوكيد والتعظيم 



                    
 فأعويوأرى الموت    تتعاوىكالب : إيحائّية*                    

 

 الغربة  تجهنمهاالغربة حين  بئس:بالّشاعرخاصة *                   
                                               

  خمرةوأنت يا حبيبي أسقيتني  -كانت السماء بحرة*                   
 مدّورة  كاسةفي                      

 

 قراءة معّبرة  -:خاصة بالقصيدة*                    
 

 المشاركة والنفور)لو أّننا كنا نجمتين جارتْين : التثنية*                    
 (من التوّحد                       

 

 الظلمة البلهاء -الكأس الحلوة: القيمة األسلوبية للّصفة*                    
  .الناعمالليل  -الوحش الضرير                       

 للفهم رّكز على الصفة                         
 

 أهداب  -سيقان الندم+جذور الفرح: مجّرد+محسوس*                    
 :  الذكرى                        

 رّكز على المحسوس                                                

 اللّغة



 :حكاية قدمية
                الفئران تهرب من السفينةإحساس بالخطر     -الفّنانون والفئران 

                                                     التعليم        الفنانون يواصلون الموقف 

                                       النبي                                         غرق    نجاة 

                   مصلح       الفيلسوف   الّنصح -متألّم 

 

                                       بالكلمة   االنفعال والوجدان  -الشاعر 

               

     العالم بدون شرّ = الكلمة الطاهرة الصادقة = هللا    -ب 
 

                                               اللّهم إليك أشكو ضعف قّوتي  : يأس محمد صلعم 

                                                        وهواني على الناس 

                                              ا حتى :المسيح عليه السالم  الموتنفسي حزينة جّدً

                                               ليس هناك فّنان يستطيع أن يحتمَل الواقع: نيتشه 

 الّشاعر-أ

 أفسد العالم : اإلنسان -د



                         * يحمل مسؤولية اإلصالح= متألّم: 

                       وهل يأبق اإلنسان من ملك ربه 

                                       (المعري)ويخرج من أرض له وسماء 

                                  انتحار -حّر في اختياره   كفر -عباد 

                       *حياة-عبد                                  إيمان 

 فرض عليه الوجود -عبيد                                   

 إمبودقليس -انتحار ماديّ *                                                      

 (تعليم -حبّ )انتحار الفاشلين*                                                      

 :  انتحار أدبّي وأخالقيّ *                                                        

 التخلّي عن المواجهة انتحار    = حّر  –( عباد)عبد *                        

 (أبو نواس)واالّتصاف بالالمباالة                                                      

                                                      

 مواجهة : تحّمل المسؤولّية:  تحدّ                                                
    (إبراهيم)إلصالحه الواقع                                                       

 اإلنسان الحقّ 

 إبراهيم



 الديوان

  -بداية الوجود: ت   القراربداية الستينا -أحالم الفارس القديم

 أغنية -الحضيض األسفل                                           

 أغنية -أغنية للّيل-للشتاء                                             

 أغنية إلى هللا -للقاهرة                                             

 

 الضياع: أغنيات تائهة                                             

 الخالص :الخروج                                              

    

 معذرة يا صحبتي فالضوء خافت شحيح: البداية   

 لكم شعلتهاوالشمعة الوحيدة التي وجدتها بجيب معطفي أ    

 لهيبها دموعمعروفة  -قديمة لكّنها    

 قلبي حزين , يا صحبتي معذرة   

 الفرح ؟  الكالممن أين آتي بـ   



 كان له أصحاب   

 وعاهدوه فى مساء حزنه

 أال يسلّموه للجنود

 أو ينكروه عندما

 يطلبه السلطان

 فواحد أسلمه لقاء حفنة من النقود

 ثّم انتحر

 وآخر أنكره ثالثة قبل انبالج الفجر

 وبعد أْن مات اطمأّنت شفتاه

زا مفاخًرا بأّنه رآه  ثم مشى ُمَكرِّ
دا كا ُمَعمِّ  وباسمه صار ُمَبار 

 واآلن يا أصحاب

 أسألكم سؤال حائر

 أّيهما أحّبه؟

 من خسر الروح فأرخص الحياة

 أم من بنى له معابًدا،

 وشاد باسمه منائر

 قامت على حياة

 نجت ألّنها تنّكرت 

 واآلن يا أصحاب

 أّيهما أحّبه؟

 أّيهما أحّب نفسه؟

 أّيهما أحّبنا؟
 

 حكاية قديمة



حكاية 
 قديمة

 

 حكاية*االزدواجّية في معاني األلفاظ        -أ

 قديمة*  حكاية قديمةعمق الداللة االيحائّية   -ب

 أصحاب*  حكاية حديثة                              

 السلطان*                                          

سلّموه للجنود    *شيطان                  -يهودا         

 تملّكينكروه        *أحّب نفسه            -الحّب    بطرس

 عطاءاالنتحار       *طهارة وتضحية       : المسيح         

 مسيحّي التطهر الحّب       *الهزيمة                         -الدمار

 صوفيّ                                                           

 االستفهامات*                                         
 فجوات القارئ*                                                 

 تعبير عن الّذات اإلنسانّية  : األسطورة    قديمة

 حديثة               

 النقلة الزمنّية

 قصيدة القناع    



حكاية قديمة 
 حديثة

 أدباء ؟ الطبقة المسحوقة؟: أصحاب
 

يهودا                   = انتحار ماديّ            

 بطرس= الكلمة     انتحار أخالقيّ 

 صدام مع األنظمة   سجن=مواجهة            

 تعتيم(                         المسيح)          

 قتل                                             

 

 يتكلّم ويموت= المسيح= الشاعر

 حالة خوف وتوّجس:  أّيهما أحّبنا؟

 ال أحد أحّب المسيح               

 ال أحد أحّبنا               

 

 

 .لم يصّرح باسمهما
 لماذا ؟



مفارقة : حكاية حديثة
 مفجعة ؟

القارئ القديم أو المسيحّي 

 الذي يعرف الحكاية

 يهودا خائن

 بطرس رسول

القارئ الحديث الذي 

 يجهل الحكاية

يهودا من أحّب 

 صديقه النتحاره ندما

 يهودا خائن

 المسيح أحّبنا

 أين هو مّما قال ؟ اّتهام: صالح عبد الصبور

رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب 

 مكاسب مادّية + 

 نشر كتب تافهة+ تطبيع ثقافّي 



•   

       1مرحلة     •

 بناء المجد                                       

 دور الخيول في: مة مقدّ 

 تحديد العدالة                                      

 

 2مرحلة •

 ة موجودةالقوّ ال تشارك في قتال        واال تغير                              

 ها غيرلكنّ ت دورها السابق          ال ترهب حتى األطفال                     فقد     

 ةمستغلّ ة                            للطقوس الملكيّ                                    

 

 

 

 

 

 

 



 تماثيل من صخر :                        3مرحلة •

 أراجيح خشب

 جحلوى                       تدرّ                              

 طين 

 وشم 

 

 

 :   4مرحلة •

 ال تركب                                          

 ال تجلد                               حاضر :                     اإلنسان = الخيل 

 ة             ال تلجم                          اإلنسان العربيّ حريّ                        

 م أحد بغذائها                 وماضيهال يتحكّ                                          

 أرجلها ل  ك  ش  ال ت                                            

 ال توضع سنابك بحوافرها                                           

 

 

 



 : 5مرحلة •

 

   

 زمن يتقاطع : االنحدار نحو الهاوية 

 

 الشمس تنحدر                                                       

 األمس ينحدر                                   تراجع مستمرّ                            

 ة تنحدرالطرق الجبليّ                                                        

 تتالشى   –مة الشهب متفحّ                                                        

 الخوف                                                                                

 الذكريات تختفي                                                        

 عدم القدرة على                                                                                 

 المواجهة                                                                                                              



 :   6مرحلة •

 ة           عبثالخيول           الحضارة العربيّ                   

 

 درب يقود من مستحيل إلى مستحيل  كلّ                     

 بساط من الريح                                                                      

 قت التواصل بين الناسحقّ                                  

 الخيول                                             سار على متنها الناس                

 للناس                                                                         

 راكب                                                      

 قت الفرقة حقّ                                 

 راجل                                                       
 

 أشباه فرسان= أشباح خيول = الفرسان = الخيول 

 ة مقابل المال تعلوها امرأة أجنبيّ =                                        

 ل إلى الغرب يتحوّ التاريخ : نهاية جنائزية                              

 

 


