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  تمهيد و تعريف
  

يميل بعض الشعراء إلى جعل الطبيعة تشاركهم في أحاسيسهم وهمومهم، ومـنهم صـاحب األبيـات                
  الموالية، فمن هو ؟ 
لموالية خليل بن عبده مطران، وهو أديب مجّدد، ولد في مدينة بعلبك اللبنانية عام صاحب األبيات ا

، وتعلّم في ربوع وطنه فأتقن اللغة العربية والتركية والفرنسية، وتخّرج في اللغة العربية على يد 1972
دراسته،  إلكمال 1890أديب عصره الشيخ إبراهيم اليازجي وتأثر به، ثم أرسله أهله إلى فرنسا سنة 

وإبعاده عن أذى العثمانيين فشغف باآلداب الفرنسية وأكّب على دراستها، ومن باريس رحل إلى مصر 
المجلة ( م، فعمل صحفيا في جريدة األهرام، والمؤيد، ثم أنشأ مجلة مستقلة هي 1892فنزلها عام 
 المضاربات ومع ومارس األعمال التجارية ولم ينجح فيها، إذ خسر كل ما يملك في بعض) المصرية

م تاركا وراءه ديوان شعر في 1949ذلك بقي وفيا للكتابة والنظم والترجمة إلى أن وافاه أجله عام 
ومجموعة " هملت"و " تاجر البندقية"و" عطيل"أربعة أجزاء، ومجموعة من المسرحيات المترجمة منها 

  .كبيرة من األعمال المتفرقة
  

  ر المعاصرظاهرة الحزن و األلم في الشع : النص
  

  من َصبوتي فتضاعفت ُبَرَحاِئي  داٌء ألمَّ َحسْبتُ فيــــــه ِشفائي ./ 1
  في الظُّلِم مثُل تحكُِّم الضُّـعفاِء  ياللضَِّعيفْيِن استبدَّاِبي ومــــــا./ 2
  و غاللةٌ رتَّت مـــَن اَألدواِء  قلٌب أذابتُه الصَّبابةُ والَجـــــَوى./ 3
  في حالتي التّصويب و الصَُّعَداء  سيُم تنــــــهٍُّدوالرُّوح بينهما ن./ 4
  كََدري وُيضعفُُه نُضوُب ِدمائي  و العقُل كالمصَباح يغشى نـــورُه./5
ـُنَى./6   في غُرَبٍة قالوا تكوُن دواِئــي  إنِّى َأقَمتُ على التَّعلَِّة بالمـــ
   طيُب هــواء؟َأُيلطِّفُ النّيراَن  إن يشِْف هذَا الِجْسَم ِطيُب هوائــها./7
  هل مسكة في البعِد للحــوباء؟  أو يسمك الحوباء حسُن مقامـــها ./ 8
  ِفي ِعلٍَّة منفاَي الستشــــفاِء  َعبثٌ طوافي في البالد و ِعلّـــة./ 9

ـَرٌِّد./ 10   بكآبتي، ُمتفرٌِّد ِبَعنَـــــائي  ُمتفرٌِّد بصبابتي متفــــــ
  فُيجيُبني برياحه الهوَجــــاِء   شاٍك إلى البحر اضطراَب خواطري./11
  قلبا كهذي الصخرِة الّصمــاء  ثاٍو على صخٍر أصمَّ وليت لــي ./ 12
  ويفتُّها كالسُّقم في أعضــائي  ينتاُبها موٌج كموج مكارهــــي ./13
ـِقٌ./ 14   كمًدا كصدري ساعةَ اإلْمـَساء  و البحُر خَفَّاقُ الجواِنِب َضائـ

  



 

 

  أنمي رصيدي اللغوي
 
  .المرض ، السقم :  الداُء *

  .الحب الشديد: الّصبوة * 
  .شدة المرض: البرحاء *

  .المراد بهما قبله و جسده: الضعيفان * 
  .حرارة الشوق: الصبابة* 
  .شدة الحّب و ألَُمه: الجوى* 
  .الثوب الرقيق الذي يظهر ما تحته، والمعنى جسده الضعيف أنهكته األمراض: الغاللة* 
  .شهيقال: التصويب* 
  ).الزفير(تنفس ممدود في تحسر : الصعداء* 
  .يغطي ، يزيل: يغشى * 
  .الهموم و األحزان: الكدر * 
  .قلة ، جفاف: نضوب * 
  .ما يتعلل به اإلنسان: التعلّة * 
  .الروح: الحوباء * 
  .المرض: العلّة * 
  .وحيد في تعبي و حزني: متفرد بعنائي * 
  .ة القويةالرياح العاتي: الرياح الهوجاء *

  .المقيم ، الجالس: الثاوي * 
  .صخر صلب متين: صخر أصم * 
  .يأتيها، يرد إليها مّرة بعد مرة: ينتابها * 
  .الحزن و األلم: الكمد * 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أضع النص في سياقه
  
  ما سبب نظم الشاعر لقصيدة المساء؟./ 1س
صحابه بتبديل الجّو و الذهاب إلى      نظم الشاعر قصيدة المساء بعد أن أصابه داء، ونصحه بعض أ          ./ 1ج

، 1909مدينة اإلسكندرية لالستجمام واالستشفاء، وهناك عاوده المرض واأللم فأنشد قصيدة المساء عام          
  .وفيها يصور معاناته ويشكو همومه و آالمه إلى البحر فيجيبه برياحه الهوجاء، ألنه معذب مثله

  

  أكتشف معطيات النّص
  
  .نكرتين أساسيتيقّسم النّص إلى ف./ 1س
  .اشرحهما ./ 2س
  :الفكرتان األساسيتان هما ./ 1ج
  ) .9-1(التأوه من داء مستبدين ، األبيات ./ 1
  ).14-10(الشكوى إلى البحر ، واالمتزاج به األبيات ./ 2
  :شرح الفكرتين ./ 2ج

ى، ولكنّه لـم    بدأ الشاعر قصيدته بالتعبير عن داء ضربه، واعتقد أنه يشفيه من مرض الصبابة والجو             
  .يفعل، وأضاف إلى عذابه عذابا آخر، فازداد شقاؤه وعذابه

والمدهش أن ضعيفين استبدا به، وتسببا في عذابه، وهما قلبه المكتوي بنار الحّب وجسده المبتلَى 
  باألسقام، وكم يكون الظّلم مؤلما عندما يصدر من الضعفاء؟

      أن تنقطع أنفاسها، وعقٌل أْضَعفَ قََبَسُه نـُضوُب الـّدم          وتحت وطأة األلم لم يبق للشاعر إالّ روٌح تكاد        
  : واألحزان، و يسترسل الشاعر في تصوير حاله قائال 

لقد عللت نفسي بالشّفاء حين ذهبت إلى اإلسكندرية، ولكن ُأِصبتُ بخيبة أمل كبرى، ألن طيب المقـام                 
الحّب، ويرى أن طوافه في الـبالد       والهواء ال يستطيع في كل األحوال أن يشفي مرض الروح وعذاب            

  .عبثا وزاد في ألمه ألّن دواءه الحقيقي يكمن في لقاء حبيبته وليس التفرد والغربة لالستشفاء كان
وفي الفكرة الثانية يعبر الشاعر عّما يقاسيه في وحدته من كآبة وآالم حادة نغّصت عليه حياته، فيـشكو          

ولكن  البحر كان مضطربا مثله فأجابه برياحه الهوجاء، وتحت إلى البحر حالته عساه يجد العزاء لديه،       
تأثير المعاناة يتمنى الشاعر لو كان قلبه صخرة صماء عديمة اإلحساس ليرتاح من عذابه  ثم يدرك أن                  

حال من قلبه، فهي تتعرض لضربات األمواج العاتية فتفتتها، وإن طال األمد  حال الصخرة ليس بأحسن



 

 

ومن هذه المشاكلة يستنتج مطران أّن اضطراب البحر  َدُه و قلَبه أمواج المكاره واألحزان،كما تُفَتِّتُ َجسَ  
  .وخفقانه ما هو إالّ صدى لخفقان قلبه واضطراب صدره فهو يشاركه في همومه وأحزانه مشاركة تاّمة

  

  أكتشف بناء النص من جانب المعنى
  
  ما نوع النص؟./ 1س
  كيف جاءت أبيات القصيدة و معاينها ؟./ 2س
  ِبَم تتمّيز عاطفة الشاعر ؟./ 3س
ينتمي النص إلى الشعر الغنائي الوجداني، لما يحمله من شعور ذاتي صادق ومعاناة فردية، و به                ./ 1ج

  .ةمسحة رومانسي
  :متكاملتين هما جاءت أبيات القصيدة متناسقة المعنى مترابطة األجزاء، تتضّمن لوحتين فنيتين ./ 2ج
  ) .9-1(لوحة الضيق و األلم في األبيات ./ أ
فـي  ) 14-10(لوحة المشاركة الوجدانية، أو الحلول بين الشاعر وعناصر الطبيعة في األبيـات             ./ ب

اللوحة األولى عّبر الشاعر عن الداء الذي ألّم به واعتقد أنه سيزيح عنه عذاب الهوى، و لكنّه أضـاف                   
  .إليه عذابا آخر

في اللوحة الثانية قارن الشاعر بين ذاته التي تهاجمها أمواج المكاره واألحزان  والصخرة الـّصماء                و
  .التي تهاجمها أمواج البحر، و تلحق بها األذى

عاطفة الشاعر تتميز بقتامتها، ووجهها الشاحب، وهو متأثر في ذلك بالمذهب الرومنـسي فـي               ./ 3ج
  .عة، واالمتزاج بهاالتشاؤم والكآبة، والفرار إلى الطبي

  

  أكتشف معطيات النص من جانبه الفني
  
  كيف جاءت ألفاظ النص ؟ ./ 1س
  ما نوع أساليب النص؟./ 2س
  بماذا استعان الشاعر على توضيح أحاسيسه و أفكاره ؟ ./ 3س
  ما بحر القصيدة ؟ و ما تفعيالته ؟./ 4س
  كيف يبدو لك الشاعر من األبيات ؟./ 5س
نص مأنوسة ، اختارها الشاعر بعناية ليعبر عن ضيق خـاطره و كآبتـه، ومـن                جاءت ألفاظ ال  ./ 1ج

و مّما زاد في قتامة جـو       .. صبوة  برحاء، أذابته، كدر     داء،: األلفاظ الدالة على ألم الشاعر و حزنه        



 

 

متفرد بصبابتي ، متفرد بكآبتي متفرد بعنائي، فالـشاعر          : القصيدة الكئيب تكرار لفظة متفرد في قوله        
اجه العذاب منفردا، و ال يجد من يشكو إليه همومه، و يشاركه  آالمه سوى البحر المضطرب غيضا                  يو

  .وكمدا كصدره ساعة اإلمساء
معظم أساليب النص جاءت خبرية، تالئم طبيعة موقف الشاعر في نقل ما يعاينه من أشجان، ./ 2ج

  : وأحزان، ومن هذه األساليب قوله 
فتضاعفت برحائي، وغرضه البالغي التعبير عن خيبة األمل وكرر التعبير . .داء ألّم حسبت فيه شفائي 

  .االستشفاء.. عبث طوافي : عن خيبة أمله في البيت التاسع في قوله 
خواطري ولكـن   ... شاك إلى البحر    : نراه يعبر عن معاناته شاكيا إلى البحر اضطراب قلبه في قوله            

  .لهوجاءا البحر كان مضطربا مثله فأجابه برياحه
تـشبيه  : استعان الشاعر بجملة من أساليب البيان و البديع إلبراز أحاسيسه وتوضيح أفكاره منها     ./ 3ج

والعقـل  : والروح بينهما نسيم تنهد، و تشبيه العقـل بالمـصباح فـي             : الروح بنسيم التنهد في قوله      
ينتابهـا مـوج كمـوج      " : و تشبيه موج البحر بموج المكاره في قوله         " كالمصباح يغشى نوره كدري   

قلب إذابته الصبابة والجوى حيـث      : ، و من ألوان البيان األخرى االستعارة المكنية في قوله           "مكارهي
شبه الحب بالنيران المتأججة المذيبة للمعادن فما بالك بالقلب، واستعار الغاللة لجسده الضعيف الـذي               

رجم إحساس الشاعر و معاناتـه بمـشاركته        أصبح هيكله العظمي بارزا، واستعار ضائقا للبحر الذي ت        
  .الوجدانية

      " داء"ومن المحسنات المعنوية التي ساعدت على توضيح المعنى و تقريبه إلى الـذهن الطبـاق بـين                  
  ".استبدا"و " الضعيفين " و" شفاء"و 
  :بحر القصيدة الكامل، وهو من البحور البحر الصافية، و تفعيالته إذا كان تاّما هي ./ 4ج

  متفاِعلُْن متفاِعلُْن متفاِعلُْن  متفاِعلُْن متفاِعلُْن متفاِعلُْن        
يبدو الشاعر من األبيات محبَّا حبا الهبا، وهذا الحب جلب له التعاسة والشقاء، فلـم يجـد مـن                   ./ 5ج

لغة يشاركه وحدته وكآبته إال الطبيعة، التي شاركته في اضطراب خواطره، واالمتزاج بالطبيعة، والمبا            
في الكآبة والحزن من سمات المذهب الرومانسي، ويعتبر مطران من أوائل الـشعراء العـرب الـذين             

  .تأثروا بهذا المذهب، و ظهر في نتاجه الشعري
  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  ما الجديد في هذه القصيدة ؟ ./ 1س
  .ما األبيات التي تتجلى فيه الظاهرة الرومنسية بوضوح ./ 2س
  فرق بين وصف الطبيعة عند الشعراء التقليدين والشعراء الرومنسيين ؟ما ال./ 3س



 

 

  أجوبة  التصحيح الذاتي
  
الجديد في هذه القصيدة هو الوصف الوجداني العميق بحلول الشاعر في الطبيعة واالمتزاج بهـا               ./ 1ج

  .كلتشاركه في آالمه واضطراب  نفسه، وهذه سمة من سمات الشعراء الرومنسيين كما مّر مع
  
و فيها يبـث الـشاعر همومـه        ) 14 - 10(تتجلى الظاهرة الرومنسية بوضوح تام في األبيات        ./ 2ج

  .وأشجانه إلى الطبيعة فتتعاطف معه وتشاركه مشاركة وجدانية
  
 يتجلى في تركيز الفريق     نالفرق بين وصف الطبيعة عند الشعراء التقليديين والشعراء الرومانسيي        ./ 3ج

  .خارجي للطبيعة وإسناد صفات األحياء إليهااألول على الوصف ال
أما الفريق الثاني فيتعدى هذه الوضعية، ويمتزج بالطبيعة امتزاج األحياء فيراها تشعر كما يشعر فتشقى 

  ...وتسعد و تتألم
  


