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 -1وَأَوَدُّ أَنْ أَحْـــــــيَـــــــا بـِـــفِــكْــــــرَةِ
شــــــاعِــــــرٍ

ق عَـنْ َأحْالمِــي
َفأَرَى الوُجـــــودَ يَضـــيــ ُ

 -2إلَّا إِذا قَطَّعْــتُ أَسْبابــي مَـــ َع

الــــــــــــــــــــــــد نْـــيَا وَعِــــشْتُ
ُّ
ِلــوَحْـــــدَتِــي وَظَــالمِــــــــــــــي
ن الوَرَى
 -3في الغَابِ ،فِي الجَبَ ِل البَعيـ ِد عَـ ِ

طبي َع ُة وَالجَمَا ُل السَّـامِــــي
الـــ َّ

حــــيــْــــثُ
َ

ش فِي غَابِــــــي حَياةً ،كُلُّــــــهَــــــــا
َ -4فأَعــيـــــ ُ
ِللْــــــفَـــــنِّ ،لِألَحْـــــــــالمِِ ،للْ ِإلْـــــهــــــــــــامِ
 -5لَكِــــنَّــنــي الَ أَسْـتَـــــطــيــــعُ ،فَــــــــإِنّ

لِــــــي

ُأمّــــاً ،يَـــــصُــــ ُّد حَـــنَــانُهَــــا

أَ ْوهَــــــامِــــي

 -6وَصِـــغَــــــارَ إِخْـــــوانٍ يَـــرَوْنَ سَالمَهُــ ْم

فِـــــــي الكـــائِـــناتِ مُــعَلَّقاً بِسَـالمِــــــــي
ت لِضُعْــــفِــهِ ْم
ب الْحَـانِي ،فَكُنْ ُ
َ -7فقَدُوا ا َأل َ

كَــهْــفـــــاً

ُــــــد غَـــــواِئـــلَ األَيَّــــــــامِ
ُّ
َيـــــص

َ -8فأَنَا المُكَبَّ ُل فــــــي سَــــالسِـــــــ َل حَيََّـــــــ ٍة
ن رَأْفِــــــي بِـــهَــا أَحْـالمِــــي
ضَحَّــــ ْيتُ مِ ْ
ن ا ْلمَدينَـــةَ مُـــــكْــــرَهــ ًا
 -9وَأَنَا الَّـذِي سَـكَـــــ َ

َومَشَـــى ِإلَـــــى الْآتِــــي بِــــــــــقَلْــبٍ دامِ
 -11يُصْغِــي ِإلَــى الدُّنْـيَا السَّخيفَـةِ راغِـــم ًا

وَيَــعــــيشُ
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س بِاألَ ْوهَــــــامِ
ِمـــثْــــ َل النَّـــا ِ
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ض قَــــفْــــــــرَةٍ
 - 11وَأَنَـا الَّــــذِي يَــحْيَـــــا بِــأَرْ ٍ

َمــدْحُــــــــوََّةٍ

للــــــــــــــــشَّـــــــــــــــــكِّ واآلالَمِ
علَـى َأهْوالِــــ َهــــــا
ت بِـــيَ الدُّنْـيَـــا َ
-12هَجَــــمـَ ْ

ق الطَّامـــي
ب العمي ِ
وخِـــضَمِّـهَـا الرّحْــــ ِ

ت نَفْـــســــي عَــــلَى شُطْــآنِـــــــــه
َطمَـ ْ
 -13فتَح َّ
ت فِـــــــي جَــــــوَِّه آالمِــــــــــــي
جــــ ْ
وَ َتأَجَّـــــ َ
أبو القاسم الشابي – ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله .قدم له وشرحه مجيد طراد
دار الكتاب العربي .بيروت  .الطبعة الثانية  1991ص 171 :وما بعدها ( بتصرف)

أوال :درس النصوص (  41ن )

الشاعــر :أبو القاسم الشابي 9191 ( :ـ  ) 9191شاعر تونتسي ،من شعراء جماع أبوللو ذات التوجه
الرومانتسي .من أعماله :ديوان "أغاني الحياة" وكتاب "الخيال الشعري عند العرب".
شروح لغوية :الورى :الناس  -يصد  :يرد – غــوائل :مهالك  -قفرة :خالي  -مدحوة :مشرع  -خضمها:كثرة
همومها وشدتها -الطامي :العالي.

اكتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتي:
-

-

وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي.
وضع فرضية لقراءة النص انطالقا من األبيات األول والثالث واألخير.
تحديد وحدات النص وإبراز مضمون كل وحدة.
تحليل النص من خالل التركيز على المكونات اآلتية:
 المعجم (األلفاظ والعبارات الدالة على حقل الذات ،واأللفاظ والعبارات الدالة على حقل
الواقع ،والعالقة بين الحـقــلين).
 الصور الشعـــرية ووظيفتها في سياق النص؛
 اإليقاع ( الخارجي والداخلي )؛
 اللغة واألسلوب.
تركيب نتائج التحليل.
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 -إثبات انتماء النص إلى التيار األدبي الذي يمثله.

الصفحة

3 RS 21
3

2

ثانيا :دراسة المؤلفات ( 6ن)

ورد على لسان سعيد مهران في الفصل العاشر من رواية " اللص والكالب ":

" ...أما نبوية فقد هزت القلب حتى اقتلعته من جذوره ،ولو أن الخيانة الكامنة
ظهرت في صفحة الوجه كما تظهر آثار الحميات الخبيثة لما تجلى جمال في غــير
موضعه والعـفـيـَـت قـلوب كثيرة من عـبث المكائد".
نجيب محفوظ :اللص والكالب،دار الشروق ،القاهرة ،الطبعة الثانية  .7002ص .27
انطلق من هذا المقطع ومن قراءتك المؤلف ،واكتب موضوعا متكامال تتناول فيه ما يأتي:
 وضع المقطع ضمن سياق المؤلف؛
 طبيعة العالقة التي ربطت سعــيــد مهـران بنبوية قبل السجن وبعده؛
 دور الخيانة والغــدر في تغيير مجرى حياة سعـيد مهـران.

