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 نقطة( 14أوال: درس النصوص )

 ":الدموعيقول الشاعر أبو القاسم الشابي في قصيدة "      

 يـْنقضـي العـيـُش بـين شـوق ويـأس  

 

ـــــوالُمـــنى ب    ـْوعـٍة وتـ   س   أــــْيـن  لـ 

 

فـــــــــســيسُ هــذه  اة ،  ونـ  ـيـ  ة الح   نَـّ

 

د  و  ْجـــس   ال تـ  حــيـق  في كـأس ر   الرَّ

 

ما أسألُ   الحــياة  عـــــــــن الحـــــــــــق   تـُكف الحـيـــــــــــــــــاةُ عـــن كــل   ه ــْمــس   ُكـلـ 

 

ـديــعـا ـْد في الحــياة لحـنا بـ   لْم أج 

 

بـيـني   ْستـ  ـوى سـكينة   نـفـــسـييـ   س 

 

ـــــــرارا ــمـُت الحـياة ، إال غ   فــسئـ 

 

 تـتــــــالشــى بـــه أنــاشـيدُ  يـأسي 

 

هاقــا  نـــــاولـتْـنـي الحـياةُ كـأسا د 

 

 بــاألمانـي، فـما تـناولــُت كـــأســي 

 

ـعاســة  تْـنـي مـن التَـّ ـيا شـدَّ تـْعـــسيوس ـقـ  عـــــــــــتُـها، فـ   !أْكــــــــــــــــــــــــوابــا ت جــرَّ

 

قــت زنـــــــــــــابُق نفــــــسي  إنَّ في روضـة  الحــياة  ألْشــــــــــــــــــــــــــواكــا بـها ُمـــــــــــز  

 

ن ي !ضــاع أمسي  أمـسي؟ وأيــن مــ 

 

ــأْسي  يـ   وقضى الدهــُر أن أعــيش  بـ 

 

 وقـــــضى الحـبُّ في سكــوٍن ُمـريـع

 

 ساعـــة  المـوت  بـْيـن ُسْخط وبُــؤس 

 

ـ ـن  األْمـــــــــــــس سوىللْم تُـخ  ُهــب   ْف لي  الحــياةُ م   وتُــــــــْرسـي لـْوعـــــــــــــٍة، تـ 

 

ـتهادى مـا بـْيــن  ـــــلبيتـ   غ ـصَّات قـ 

 

ــسُ   ــــــفبـ   سيكون وبـْيــن أوجـاع  نـ 

 

ْمــس   ر  ْمـٍس  و  ْمــٍت مـا بـْيـن ر  ـص  م  المــــــــــــــــوت، ينــــــــســاُب بـ   كخياٍل مــن عـالـ 

 

 بتـــهاذلك أوجـاع ُمْهجـــــــــــة، عت

 

 في جحيــم الحـــياة أطـياُف نــــحسي 

 
 ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله، تقديم وشرح مجيد طراد،

 وما بعدها. )بتصرف( 120، ص. 1994دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 

 شروح مساعدة: 

 القبر. :لرمس: الممتلئة الطافحة ـ االكأس الدهاق: يأسر ـ يستبي: الشيء القذر ـ الرجس: الصبر ـ التأسي ـ                    
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كتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية ا    

 واللغوية والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي:

 .تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته 

 .تلخيص مضامين النص 

 .تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها، وإبراز العالقة القائمة بينها 

 د الخصائص الفنية في النص )البنية اإليقاعية والصور الشعرية واألساليب( وتحديد وظائفها.رص 

 إليه.مدى تمثيل النص لالتجاه الذي ينتمي  تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل وتبين  

 

 نقط( 6ثانيا: درس المؤلفات )

 ورد في مؤلف ظاهرة الشعر الحديث، ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي:     

 

إن إدراك بدر شاكر السياب لجدلية الحياة والموت، بتحويل الموت إلى فداء، إدراك قديم قد "

المؤكد أنه عرف كيف تكون له عالقة بمزاجه، أو بالتركيب الغريب لعقله الباطن. لكن األمر 

يفيد من ذلك، في تعقبه لمعاني الحياة والموت، على مستوى الواقع الذاتي، والواقع 

                                               ".الحضاري...
 ، 2007، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة الثانية، أحمد المعداوي المجاطي                                                

 .168شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص.                                                               

 

انطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما 

 يأتي:

 

 ؤلف في سياقه العام.وضع الم 

 .إبراز أهم ما يميز تجربة الشاعر بدر شاكر السياب مع الموت والحياة 

  .بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الموضوع 

 .تركيب الخالصات المتوصل إليها في التحليل، وإبراز قيمة المؤلف النقدي 

 

 

./. 

 


