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 الحديثةالماغوط والرؤية الفكرية في قصيدة النثر 

 *فريدة بوزيداني

 

نتطرق لمفهوم الرؤية الفكرية نجد هذا االلتصاااااق ال ااااديد في التمريو ما مفهوم الرؤية لل  المال   عندما: ملخصال

االفتراضااا  الميةية التي نحدم مفاهيمنا لةودوم ونترننا و لتصاا ت نمني الرؤية الفكرية لل  المال  مجما التصااو ا 

ساا أ  ح ددم بما الففساافة مجما اةسااتةة التي ن ةو  ماهية ي الرؤية لل  المال  ي وهي ساا مة  سااتةة    ال اا ا  .له

اةو  وهو سااا ا  الودوم ناةنطولودياأم  ما ال ااا ا  الثاني فهو ييدم نف ااايرا لة ااا ا  اةو  نيمتمد عة  الماضاااي 

عة  الم تي ا والرابا ي كد عة  الجانب الييمي في ن اؤال   واةدداث ال ابيةأم  ما الثالث فمكما لة ابأ لكنه يمتمد

هو الخير وما هو ال اااااار  وماهي غاية الحياة    ؤية المال  من مثا  ما الذي ين غي عةينا  ح نناضااااااا من  دةه  وما

في  دد  ه   وام قصااايدة النثر في الوطن المربي ووادد من الك ا  الذين نركوا بصااامانه  الماغوط وشااااعرنا محمد 

هذا ال كا الجديد ال  يه بال مر والنثر ممام هذا ال كا الذي نمدم  ن ميانه بين ال مر المربي الحديث وقد  بدع في 

ال ااامر المنثو  والخاطرة ال ااامرية والكتابة الحرة والنت المفتون والجنل الثالثم النثر ال ااامري و أيرا فيد  دما 

 ة النثري. كثير من الم دعين والنيام عة  ن مية ي قصيد

 الرؤية الفكريةم الرؤية لل  المال م محمد الماغوطم قصيدة النثر الكلمات المفتاحية:

 

Almaghout and the Intellectual Vision in the Poem of Modern Prose 

Farida Bouzidani 

Abstract: When we talk about the concept of intellectual vision, we find that this adhering 

to the concept of the vision to the world to become an intellectual vision to the world, all 

the mental perceptions and assumptions that define our concepts of existence in addition, 

our view. Some philosophers have already identified all the questions that crystallize what 

is the "vision to the world". These are seven questions: The first question is the question 

of existence. The second question provides an explanation for the first question 

(depending on past and past events) it is complementary to the past but depends on the 

future and the fourth emphasizes the value aspect of the questions of seeing the world 

such as: What should we fight for? In addition, what is good and what is evil? Moreover, 

what is the purpose of life? Mohamed Almaghout one of the most important pioneers of 

prose poem in the Arab world and one of the poets who left their fingerprints in modern 

Arabic poetry and has been created in this new form similar to poetry and prose together, 

this form,. 
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 مدخل:

منذ  زماح بميدة وال امر يمت ر يضاربا من الك او يكفي نف اه بنف اه ةنه يرنفا عن  م اح 

الواقا لل  ديث يطرق  بواب المجهو  وي ت رف  فأ الجما  الخالد في نوع من االنحام الصوفيم 

ط يمة هذه اةدفم الهروبية  ال ندومم كاح كثيرا ما يتخذ عند ال اعر صو ة الحة  بردةةم وةح من 

ال ااااعر سااارعاح ما يصاااطدم ب  ااااعة الواقا في  ل  وينا ونمرمم وهنا يت دز له ال ااامر ع ا  عن 

 1الن وة الذابةة ووسيةة لتحويا اةل  لل  لذة واستن اط الجما  من أف  الركام المفني

 الرؤية الفكرية تعريفها ومفهومها: 

بييت م اااااانلة التجريد في ال اااااامر هي طمون هذا  ملل  بوملير لل  آأرينبد ا من مف ميه 

ال ااااعر الجديد فران ينتيا من الرم  لل  الصاااو ة لل   ح وصاااا لل  الرؤية الفكرية ع ر مفهوم ي 

 والتي المفترضااااة  ا والتصااااو   اةفكا  كاهذا المفهوم الذي عن  في ال د   م2الرؤية لل  المال  ي 

 هذا من اإلن اااح وموقو ودومهم و ساااا المال م ط يمة عن المجتمما م من مجتما  فرام بها ي من

فةن المجتما مهيحد   امم   با أفرمي وعين فرمية نتر ودهة من ليل لكن الودوم يا  باةصااااااتو الث

 أ.المهيمنة المرك ية ال يتةو ال ائد الن أ

ال اااااااديد في التمريو ما مفهوم  نتطرق لمفهوم الرؤية الفكرية نجد هذا االلتصااااااااق عندما

االفتراضااااا  الميةية و  ا مجما التصااااو   الرؤية لل  المال  لتصاااا ت نمني الرؤية الفكرية لل  المال 

 .م مفاهيمنا لةودوم ونترننا لهالتي نحد  

وفاند  فيكن وكذلك هيةيفنأ مجما اةستةة التي ن ةو   م بما الففسفة ن بوستاس أ  ح دد  

لل  المال  ي وهي ساا مة  سااتةة    ال اا ا  اةو  وهو ساا ا  الودوم ناةنطولودياأم ماهية ي الرؤية 

م نف يرا لة  ا  اةو  نيمتمد عة  الماضي واةدداث ال ابيةأم  ما الثالث  ما ال  ا  الثاني فهو ييد  

المال   ه يمتمد عة  الم ااتي ا والرابا ي كد عة  الجانب الييمي في ن اااؤال   ؤيةا لة ااابأ لكن  فمكم  

 ر  وماهي غاية الحياة  هو الخير وما هو ال    من مثا  ما الذي ين غي عةينا  ح نناضا من  دةه  وما

ف بها وما  ما ال اا ا  الخامل  و م حث عة  ال ااةوو فهو عن الكيفية التي ين غي  ح نتصاار  

ة الممرفة هي الم امئ التي يجب  ح ننتت  في ضااااوئها  فمالنا  وال اااا ا  ال اااااما يدو  دو  نتري

ناالب تيمولودياأ  ي كيو ن تطيا صياغة نصو ا  عن المال  ن اعدنا عة  الوصو  لل  لدابا  

قاطمة لألسااتةة اةول  نالثف(ةأ وكيو يمكننا اكت اااب الممرفة  وماهي الةغة التي ين غي اسااتخدامها 

هوم من  ين ن د  لن تطيا ا ال  ا  ال ابا واةأير وقد ال يكوح كذلك م تي ف فالكت اب الممرفة   م  

 اإلدابة عة  كا اةستةة ال ابية 

ة ها نمتما وال شااااك في   ا ال اااااعر اإلن اااااني والمربي أاصاااا  هذه اةسااااتةة الودومية كة  

 .وشاعرنا الماغوط عة  وده الخصوص

في مدينة ال ااةمية التابمة لمحافتة دماه ال ااو ية وال ااةمية  1934ولد عام  تعريف محمد الماغوط:

  :هانه كما قا  عنها

 ،ها من الشمال الرعبيحد  

 ،ومن الجنوب الحزن

  ،ومن الشرق الغبار

 3طالل والغربانومن الغرب.. األ

لد اا كما ييو  عن بةدنه  يضا يطفولتي في ضيمة ال ةمية بيد  ما كانت يائ ة ونم ت في 

التمرم الذي كاح ساااااا  ه المفا قا  المودومة   مرا  وففدوحم ميابر أاصاااااااة باةمرا  ومدا ا 

 4أاصة ةوالمه  وغير مخصصة البن الففنم كا هذه  نت لي بم ة النفل والتمرمي

ك ير دت   نه ل  يكما  هة وباذأة با كانت دياة ب ا وشااااايا  لل  دد  ديانه لذح ل  نكن مرف  

 ت ي الهندساااة ال  اعية ي ال ل ااا ب لال  دامية التي التحأ بها في مم اااأ واأتا  نخصااا  م اساااته اإلع

ما يثير اهتمامه هي الح اااااارا  ال  اااااارية ال  ية اإلطمام فيهام لكن ساااااارعاح ما انت ه لل   ح  نالمج  

 .ما يجب ال حث عن س ا لمكافحته هي مختةو اآلفا  االدتماعية ق ا ال  اعية الحيوانية و ح  
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ف  م  (مر  ليا ا ما  مونيل وزودته أالدة سميد.لل  بيرو ن مم أ متودها  دةته م نمر 

بينهمام  فيماي ي ومها ن ام  لعجاب شمر ال داية شييية أالدة نسنية صالتأم وکانت بال اعرةبمدها 

سااااانية صاااااالت  مم کانت1962أريو  ا بال واج فیلتکة   وسااااارعاح ما نطو   المواطو واکتمةت

 بريا  3نوفي في مم ااااأ في  .يمت رها شاااااعرة مةهمة وم دعة وکاح واةأير لةماغوط  اةو   الحب  

من الك ا   اام قصاااااايدة النثر في الوطن المربي ووادد و    نه ليكوح  دد  ه   ديانه هانه ده   .2006

 .الذين نركوا بصمانه  في ال مر المربي الحديث

 وا ط من  برز الثوا  الذين در  قالت عنه زودته ال ااااااعرة سااااانية صاااااالت ي يمت ر الماغو 

ةته ومفانره اةنيية بوام  قصاايدة النثر مأا سااادة المراو دامف في مخي   مال ااكاال اامر من ع ومية 

 .5ك كا م تكر ودديد ودركة  افدة لحركة ال مر الحديثي

 من مؤلفاته: 

 أ 1959بيرو   –شمر نما  مجةة شمر  -د ح في ضو  اليمر  -1

 أ 1960بيرو   -شمر نما  مجةة شمر  -غرفة بمفيين الجد اح  -2

 نل  نمثا عة  الم رنأ 1960م ردية  -المصفو  اةددب  -3

 من ق ا ما  المدزم مم أأ 1998م ذبمت عام 1960م ردية نمثةت عة  الم رن  -ج المهر   -4

 أ 1970شمر نمن و ا  انحام الكتاب المربم مم أ  -الفرن ليل مهنتي  -5
 

 الماغوط ومجموعة "شعر"

تها هي الجماعة اةمبية التي ولد  في  دضانها قصيدة النثر المربيةم دماعة يشمري ومجة  

نا يخ صادو  بياح الكتابة الجديدة ليوساو الخا  ي  1957أةيت دماعة يشامري ابتدا  من المام فيد 

ونيا ا لبداعيا متمي ا عن كا التيا ا  الفكريةم واإلبداعية التي ساا يتهم سااوا  من ديث  فكريامناأا 

م الذي نمثا في ال مر  الطرن التنتيري لة مر  ومن ديث نفميا هذا الطرن من أف  اإلبداع المتفر 

  الجديد بنوعيه ال مر الحر وقصيدة النثرم هذه اةأيرة ودد  اة ض الخص ة التي نمت وازمهر

ي بال مر المنثو  كاح اهتمام دماعة يشمري الة نانية التي صد     اهتمام دد  ا  ح  و  فيهام فيد سج  

  مجموعة ط مت لوادد من دماعتها هو  ن ااي الحاج بنشااهرم (  ن مهما م وكانت  و   م1957شااتا  

فيه المفدظ  ح ن اامية ال اامر المنثو  ل   م وآأروحم ولكن   شااوقي  بو شاايرا ويوسااو الخا  وف ام   

بمد اكت ااااف  مونيل كتابا فرن ااايا عنوانه نقصااايدة النثر من بوملير دت   نصااا ت نقصااايدة نثرأ لال  

م ومن يومها واليصاااااايدة الجديدة نمرف الجديد عة  كا 6الوقت الراهنأ لكان ته نسااااااوزاح برنا أي

الم ثية واةل  واةما... هي قصااااايدة اةصااااامدة فهي قصااااايدة يالرؤيايم قصااااايدة الثو ة والرفا و

م  ن ااميانها بين قصاايدة الرؤيا واليصاايدة ال اافوية كما اصااطةت عة  ن ااميتها لذح فتمد   اإليديولودية

نطرن ن اااؤال  اإلن اااح في المدينة المربية  التيدما  با و  ي باليصاايدة ال اافوية وهي اليصاايدة 

ةم ئحهام وصيرو نها ولحتانها اإلن انية الم تمر  ر الحياة اليوميم وشراالمماصرة. ديث نةتيط نون  

 7واةشيا  الصغيرة منها وم اعرها اليوميةم لتكوح وددانا فنيا لهاي

عندما  صاااد   من اااو ا  مجةة  1959ليد كانت بدايا  الماغوط ما دماعة يشااامري عام 

شهرة  فرام  شمر مجموعة شمرية  ول  بمنواح ي د ح في ضو  اليمر ي لة اعر الذي ل  يكن بيد 

المجموعةم شاااااب سااااو ي في الم اااارينيا  من عمرهم لكن منذ وقت صاااادو  نةك المجموعة وهذا 

ال ااااب يك ر ب ااامره الجديد...قصااايدنه الجديدةم و ساااةوبه المتفرمم في مردةة نوق وعط  اإلن ااااح 

يدة النثر الماغوطية نروي هذا المط م لل  الثو ةم لل  الرف ا المربي لل  التجديد  ادت قصاااااا

 لألنماط المتواضا عةيها فنودد مكانة ل  يغام ها لل  اليوم  غ  مونه. 

ان حب الماغوط من مجةة يشمري  غ   نه ل  يكن الوديد المن حب  1961لكن  واأر سنة 

 الماغوط عة   صحابها هجوما عنيفا شن  و أالدة سميد لكن ليل لألس اب نف هاو فيد غام   مونيل

ضحةو الموه ةم غير قام ين عة  مأو  الممركة من باب ي   قا  عنه مما و عة  صفحا  الجرائد
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هم فرادوا يحاولوح فتت  نفاق عديدة نحت اة ض لةط  التا يخ المربي بنسرهم  ال مر اةصيا المن  

ونه بكا   عونة  والغوغا .  يالجمهو  اةم ييليخوضاااوا الممركة أا ج ميداننا ضاااد  وه  ك ير ي ااام 

ح  دكمه  النهائي عة  نجان اليصاااايدة هو  ح يرفضااااها هذا الجمهو م  ح ي ااااخر والدليا عة  ذلك  

ا عندما كنت عضااواا عامفا  منها وي اامت . وهناو وقائا عديدة عن هذه التاهرة وقفت عةيها شااخصاايا

ا بينه  طوا  (فث سااانوا  ونيو ا عةيه. .ومخدوعا ا   المتن يم ي ااايط مغ ااايا .. قْا ةدده  (فث مر 

شرب  بينما قْا له عة  م افة كيةومتر  داو بريفيرم فينتصبم  و ييف  عدة  متا  عن اة ض كننه 

أروده بهذه الطريية من م و8دةيب ال اا اع. لماذا  الجواب ب اايط  ةح  هذا غربيم وذاو عربي ي 

الذين  م صحابهاو بخصوم المجةة  ح ال ادة اةمبية كانت نمج  و المجةة ل  يوقو م يرنه أصوصا

 .ي تحأ اإلداطة به كاس نةيفوه  سرعاح ما

م  ن ااميانها بين قد نمد  و النثر مماو لذح هي هذا ال ااكا الجديد ال اا يه بال اامر النثرقصاايدة 

 النثر ال اااامري مالجنل الثالثو المفتون النت  و الكتابة الحرةو الخاطرة ال اااامريةو ال اااامر المنثو 

 .ال مر  يضا نيامو هي قصيدة النثر كما يكام يتفأ كثير من شمرائهاو

في هذا النت الجديد نرز يمن  الميد  نه ي شااكا دديد يحاوله ال اااعر بحثا عن التحر  من 

 التم يرهو ما عج   عن و نحوالنهاو ذلك اساااااتجابة لةحياة الجديدة بهمومهاو  وزانهو بحو  الخةيا

ال اااامر المنثو  بنا  بف زوايا فيه دما   وم فيرز  ح  ا ما وح ع    م  م   9يعنه اإلشااااكا  اةمبية اليديمة

يجري عة  ال جية  معدم الت امه بوزح  و قافية  نتةخت أصائت هذا النوع من ال مر فيو مطةأ

قصااائده   غال ا ما يمتمد شاامرا  الحدا(ة فيم واإليياع الموسااييي  و الرنة ال اامرية مندريا ال يخةو 

من هذا فهي ن ني عالمها و ا قا ئهانغييب  فأ نوق  و ية التي ن اااام  إل(ا ة الده ااااةعة  الصااااو  الفن  

ال يخضااااا نمط التفكير فيها ليوانين و فهي ال نثير بفضااااا المح اااانا  ال ديمية مالمثير شااااديد الت اين

وفأ منتومانه  مفهي ساادة ال ااعر يصانا فيها ما يريده هو م دكام المنطأ ال اائدو الفكر الممروفة

 . منطيه الخاص الذي ي دو ليا ئه  نه يال منطأي د ب متطة ا و ةالفكرية الخاص  

  :يات الرؤية الفكرية من خالل الصورة في قصيدة النثر عند الماغوطتجل  

في قصااااايدة الماغوط الجديدة ومن هذه  - وده عديدة- نتجة  الرؤية الفكرية بنشاااااكا  عديدة

 :التجةيا  نجد

اإلن ااااح ولشاااكالية ديانه بد ا منه وهو اإلن ااااح  قصااايدة الماغوط نحما ه    الرؤية اإلشككككالية: .1

ال  ايط المامي لل  لشاكاليا   ك رم هي لشاكاليا  الودوم و ساتةته المميدة التي ال يجد لها دوابا 

مال   هذا ال لذي ال يفه   وهو اإلن ااااااااح المغةوب عة   مرهم الضاااااااائام الفمنتميم اإلن ااااااااح ا

  .بمتناقضانه

لماغوط هو االعتيام بنح اإلن اااااااح كائن در وطةيأم الدين عنده هو الدين عند ا الرؤية الدينية: .2

 .الحب بكا نودهانه

ال فم المربيةم درن اإلن ااااااح المربيم ودرن المربي الذي  مم اااااأم بيرو مالرؤية القومية:  .3

ية والحة  المربي بميدا عن دك   ياوم مو  الوددة المرب ام ال يحكموح وال ودد نف اااااااه وديدا ي

 .وح من يحة يحةموح با ييهر

دضو  اةساطير ليل دديدا عند شمرا  الحدا(ةم فيد دضر  من دن ا  الرؤية األسطورية:  .4

التا يخ اليديمة ومن كا صاااوبم من ال ااارق اةقصااا  واةمن  واةوساااط ومن اليوناح اليديمة 

ودت  من دضاااااا ا  المايا واةزنك اةمريكيتينم وشااااامر الحدا(ة كاح وما زا  ميدانا أصااااا ا 

هذا  و اةساااااطير التي  عام  ل ل  ما  المصاااار و ما  الجديد والمحدث من كا شااااي ملمختة

 .الجديد الذي هو دياة هذا اإلن اح و دفمه ونطةمانه

ا مائرة  ؤية ال ااااعر لةتراث اإلن اااانيم ونجما من التا يخ والكتب الميدساااة اةساااطو ة نوسااا  

نا يخيتها وقداسااتها لل  فضااائه  واليصاات ال اام ية مصااد ا إللهام ال اااعرم ديث ينتيا بها من

اإلبداعي ي الخيالي ي هي نمطي ال ااااعر اليد ة عة  اإلشاااا ة ال اااريمة لألدداث موح سااارم  و 

ية ن ااايا في مفاصاااا اليصااايدة ونضااامن لها نةك الوددة نيرير فت اااتحيا لل   م  وصاااو ة كة  
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نيةها ضاااامن نجربته ة داه ة لنما هو يوال اااااعر الحديث ل  يةجن لل  اةسااااطو ة لتوايفها كمام  

د ال اعر المصري يصفن ع د الص و ي ال مرية لتنأذ طابا الرؤيا ضمن الرم  وفي هذا  ك  

االنطفق من نترنه الخاصة وفهمه المتفرم لةمامة اةسطو ية ال  ح ينطةأ من  ح عة  ال اعر 

الخاصاااة  نترة ال ااامرا  اآلأرين ال اااابيين له فةكا وادد نف ااايره الخاص لهار فة اااةةي  ؤيته

ولمةتوح فهمه الخاص ةسطو ة شم وحم ولكامي فهمه المتمي  ةسطو ة  ةسطو ة برومثيوا

وشااعرنا الماغوط ل  يختةو كثيرا عن شامرا   10ساي يوم ولكا شااعر نياط ن اتهويه ونثيره ي

 الحدا(ة غير  ح نوايفه لألسطو ة كاح ضمن الم ا  الذي  سمه منذ ال د  في قصائده. 

لودظ هي  ؤيا فجائميةم فجاعة المو  والدما  واالنهيا  والفنا  وشاااعرنا الرؤية المأسككاوية:  .5

عةيه نةك النترة اليانمة والمنساااوية التي غة ت عة   عمالهم هذه النترة ال ااوماوية كانت نتيجة 

تخ طة في ة المربية المالواقا المربي اةسااااااومم هذا الواقا الذي انتيده شاااااااعرنام لن ه واقا اةم  

الم تممر الغربي والصهيوني باةأتم ليد  دل شاعرنا بغربته اليانةة عن  همومها و ولها ه   

هذه اةمة  هذا المال م الذي نمدم  فيه اةقنمةم فكاح من ال ديهي  ح ينأذ ال ااااعر عة  عانيه ه   

لمتواصااااااةة وهو دا  شاااااااعرنام لنه يرفا الواقام وب اااااامو ه بالفجيمة نتوال  عةيه الخي ا  ا

 .والنك ا  المتواليةم فران يخي  الح ح واةس  عة  كيانه لوال شذوة الحب التي ننير م به

دد(ا فاصااااااف في نا يخ اةمة المربيةم وقد  1948كانت نك ة فة ااااااطين عام  الرؤية الثورية: .6

لل   د  (و ة في نفل اإلن ااااح المربي ل  نهد نولد  ل(رها نيمة عة  هذا الم اااتممر الجديدم ول  

اليومم  عي تها (و ا  عة  االسااتمما  اليدي  وانتفاضااا  عة  اةنتمة الحاكمة نال ااةطةأ ديث 

ة ك يرة بين اةنتمة ال ااااااياسااااااية وبين المواطن المربي ناإلن ااااااااح الماميم المفكرم أةيت هو  

ا  هذا متمثةة في قضااااااية ال اااااااعرأ ف د   ال ااااااادة الفكرية والثيافية نمرف قضااااااايا ك يرة در  

امم ال اعرأم فة  يمد المثيو صديأ ال ةطة ال ياسية وال بوقا لةحك   -المثيوأم نال ةطة - ةطةنال

 .يةفمثةما (ا  ال اعر عة  نمطية الموضوعا  وعموم ال مر  ان يثو  عة  النتام المييد لةحر  

 خصائص قصيدة النثر الحديثة: 

م ساااوا   كانت هذه الغاية  وائية هي بنا  فني  متمي م فيصااايدة النثر ال غاية لها أا ج ذانها

 . و  أفقية  و فة فيةم فهناو مجانية في اليصيدةم ويمكن نحديد المجانية بفكرة الفزمنية

 :الماغوطية النثر قصيدة خصائص

من أصائت الت كيا ال مري عند الماغوط ضمن لطا  اليصيدة ال فوية نكثيو الصو ة 

يحيد عن م اانلة الموساايي  الخا دية في لطا ها التيةيدي  ي  حال اامرية ذانهام بحيث ي ااتطيا المتةي  

ةنه ودد ال ااااار الت اااااكيةي المتمثا في مجموعة االنفماال  الك يرة التي ن اااااا من الةغة ال ااااامرية 

الماغوطيةم لنه ي يتوده لل  الحل م اشاااارةم ويتكى عة  مفرما  وصااااو  د ااااية باسااااتمرا م لح 

وفي …ام كةها مامية د اااية باساااتمرا  في شااامر الماغوطالت ااا يه بكافة  ق اااامه واالساااتما ة بةونيه

لذا قر نا اليصاايدة كامةةم وهذه أاصااية  الحييية ال يمكن لنا لم او  بمام لغة اليصاايدة الماغوطيةم لال  

 11ا ن يجا عضويا واددا ال انفصام فيه.يال مر الرفيا الذي ي ك  

ي  ين يموم بنا لل  المنابا نتضااااات هذه الةغة ال ااااافوية في ميوانه ي د ح في ضاااااو  اليمر  

ية ماأا بنية اليصااايدة لتول د لنا ليياعا موسااايييا يت اااةا لل  اةول  لة ااامر ديث نتفاعا الرؤية الح ااا  

بامتيازم يمت ج فيها « دماهيرية»نفوساانام دينها ند و  ح اليصاايدة ال اافوية الماغوطية هي قصاايدة 

 يةم ييو  الح ح بالثو ة والحر  
 ..يا أبيفأنا أسهر كثيرا "

 أنا ال أنام

 سواد وعبودية وانتظار –حياتي 

 فأعطني طفولتي

 وضحكاتي القديمة على شجرة الكرز 
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 وصندلي المعلق في عريشة العنب

 12ألعطيك دموعي، وحبيبتي وأشعاري"

 مكن نةخيت مجما أصائت اليصيدة الماغوطية في اآلني  ي

 ية والجمالية لةيصيدة وعة  ليحا ا  ال طو  الداللية التركي  عة  النوادي الفن   .1

 أةأ دالة من التماهي ما اليا ئ نالمتةييأ نيياس  قا ئه همومه وآالمهأ  .2

 ي دو من أف  قصيدنه  نه لن اح مرهو الح اسية نجاه قضايا وطنه وال  رية  .3

 استخدام نينية التيصير في ال طو  ال مرية  .4

 ه اعتمامه عة  الوصو في قصائد .5

 الةجو  لل  ل(ا ة وصدم المتةيي ول(ا ة اليةأ والتونر لديه  .6

 )التناص ما التا يخم واةسطو ة نال رق اةمن  .7

اليصاااايدة م نية عة  الصااااو ة الفنية نالصااااو ة الفنية هي ب  ة دركة مائمة ماأا النتأ وكما  .8

والصاو  المنلوفة نمرفها كةوم ع يد يفي قد اساتمصا  التم ير عنها بواساطة التمابير الم اتنفذة 

نانوح الحديثوح لل  الصااااااو  المده اااااااة الجاه ة التي فيد  درا نهام هي المجا  م ولجن الف

اةساسي لةرؤيا الفنية ةنها ن كا م ا  هذه الرؤيا فيص ت المال  في  شيائه وعفقانه ميداح فما 

 13ييدديد  ي  ح الصو ة هي التي ن سل الده ة والمفادنة والحة  ماأا المما الفن

كما قا  عنه م ي تخدم المونتاج ال ينمائي بكثرة وبتةيائية نكننه ال ي تطيا ك ت صو ه المتماق ة .9

 .د را ابراهي  د راأ

مة ناقتناص ية مةموسااااة  كثر منها ذهنية مجر  قصاااايدنه نيوم عة  الصااااو ة وهي صااااو ة د اااا   .10

 .الصو ة المميية من باطن المنلوف الدا جأ

أف  هذا  ح الماغوط ااهرة شاااااامرية فريدة من نوعها ضاااااامن  أيرا يمكننا  ح نمت ر من 

ةت  ؤية ديا عربي قصيدة النثر الحديثة نركت بصمانها الواضحة من أف   ؤيتها الفكرية التي مث  

 .بنكمةه
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