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تاجات:
الن
ّ
ُ
قادرين
ُيتوقّــع مــن ال ّطلبــة فــي نهايـ ِة العــا ِم ،بعــد دراسـ ِة هــذا الكتــاب والتّفاع ِل مـ َـع ال�أنشــط ِة ،أ� ْن يكونــوا
َ
للشــعر المعاصــرّ ،
ـي ّ
علــى إ�تقـ ِ
ـن
ـي مـ ْ
الشــعر الفلســطيني الحديــث ،والتّشــبيه التّمثيلـ ّ
ـان الاتّجــاه القومـ ّ
خـ ِ
ـلال مــا ي أ�تــي:
ِ
الحديث.
القومي للشّ عر
1-1تع ُّرف الاتّجا ِه
ِّ
الفلسطيني الحديث.
2-2تت ّبع تط ّو ِر الشّ ع ِر
ّ
دب الحديـ ِ
ـاذج مــن ال� أ ِ
ـث تحليــلا ً عا ّمـاً (ال�أفــكار ،و�أبــرز ال�أســاليب ،وتوضيــح الظّاهــرة �أو الاتّجــاه
3-3تحليــل نمـ َ
ـص).
الــذي يمثلــه النّـ ّ
ِ
مدارسها واتّجاهاتِها وموضوعاتِها.
ص النّصوص ال�أدب ّي ِة وف َق
4-4استنتاج خصائ ِ
5-5حفظ ست ِة �أ ٍ
بيات من ك ّل قصيد ٍة عموديّة ،وعشر ِة �أسط ٍر من ك ّل قصيدة تفعيلة.
التمثيلي و�أركانه.
6-6تع ّرف التشبي ِه
ّ
والتمثيلي.
7-7الموازنة بين �أنوا ِع التّشبيه :المفرد
ّ
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الدَّرس ال�أ َّول

القومي
الاتِّجاه
ُّ

ترتبــط القوم َّيــة بمجموعــة الشُّ ــعوب الَّتــي يجمعهــا رابــط مشــترك مــن اللُّغــة ،والجغرافيــا ،والتّاريــخ ،والمصيــر،
وهــذه العناصــر تنطبــق علــى ال� أ َّمــة العرب َّيــة.
وقــد بــرزت المشــاعر القوم َّيــة عنــد الشُّ ــعراء المحدثيــن فــي الفتــرة ال�أخيــرة مــن عهــد الدَّولــة العثمان َّيــة ،بعــد
الســلطان عبــد الحميــد الثّانــي ونَ ْف ِيــه؛ فقــد نشــطت الحــركات القوم َّيــة ال ُّترك َّيــة ،وارتكــب بعــض ولاة ال�أتــراك
عــزل ُّ
ـب الشُّ ــعراء �إلــى دعــوة العــرب �إلــى الثَّــورة علــى ال�أتــراك.
الجرائــم بحـ ِّق العــرب ،كمــا فعــل جمــال باشــا فــي ســوريّة ،فهـ َّ
توس ـ َع مفهــوم الشِّ ــعر القومـ ّـي بعــد حصــول ال ـدُّول العرب َّيــة علــى الاســتقلال ،وتع ـدَّدت موضوعاتــه؛
وقــد َّ
لتشــمل جميــع القضايــا المرتبطــة بواقــع ال� أ َّمــة العرب َّيــة ومســتقبلها.

مفهوم ّ
القومي:
الشعر
ّ

ويمجــد تاريخهــم ،ولغتهــم ،و�أبطالهــم،
هــو الشِّ ــعر الَّــذي يتنــاول القضايــا العرب َّيــة المشــتركة ،ويتغنّــى بالعــربِّ ،
ويدعوهــم �إلــى الثَّــورة ،والوحــدة ،والبحــث عــن الحر َّيــة.

أ�برز شعرائه:

مــن �أبــرز شــعراء هــذا الاتِّجــاه� :أحمــد شــوقي ،وخليــل حــاوي ،وعمــر �أبــو ريشــة ،ومحمــد مهــدي الجواهــر ّي،
السـ ّياب ،و�إبراهيــم طوقــان ،وســميح القاســم ،وغيرهم.
وبــدر شــاكر َّ

خصائصه الموضوع َّية:

1-1استنهاض الشُّ عوب العرب َّية للثَّورة على المحتلّين ،وفضح جرائم المحت ّل.
2-2ال�إ شادة ب�أبطال العروبة ،وشخص ّياتها ال ِّنضال َّية ،ورموزها.
3-3ال َّتعبير عن المشاعر والهموم القوم َّية ،والدَّعوة �إلى وحدة العرب وتماسكهم.
 4 -تصوير التحام العرب بالقضايا المصير َّية ،وعلى ر�أسها القض َّية الفلسطين َّية.

التَّقويم:
القومي.
1-1نع ِّرف الشِّ عر
َّ
القومي.
2-2نس ّمي ثلاثة شعراء عرب ،اش ُتهروا بنظم الشِّ عر
ِّ
القومي.
نوضح ال ُّظروف الَّتي ساعدَت على ظهور الشِّ عر
ِّ 3-3
ّ
القومي.
4-4نذكر خصائص الشِّ عر
ِّ
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الدَّرس الثّاني

ما لم َت ُق ْل ُه زرقاء اليمامة

مح َّمد عبد الباري /ال ّسودان

ـيء ُيط ـ ُّل ال� آ َن ِمـ ْـن هــذي ال ـ ُّذرا
 -1شَ ـ ٌ

�أ
ـــي �أرى
ُ
حتـــاج َدمـــ َع ال�أن ِبيـــا ِء لِ َك ْ

ـص للعــ ـ ّر ِ
اف وال َّت�أويـــ ـ ُل لـــــ ــي
 -2ال َّنـ ـ ُّ

َي َتشاكَس ـ ِ
ـان ُهن ــا َك ق ــا َل ،و َف َّس ــرا

ال ُّذرا :مفردها ذروة ،وهي
المكان المرتفع.
ال َّت�أويل :ال َّتفسير.
يتشاكسان :يختلفان.
فانوس :مشكاة من ال ُّزجاج
تُستخدم في ال�إ ضاءة.
ال ُّنبوءة :توقُّع الحدث قبل
وقوعه.

ـوس ال ُّنب ــوء ِة قـ ــا َل ل ــي
 -3لا ِس ـ َّر ،فان ـ ُ

مــاذا ســيجري حيـ َـن طالـ َع مــا َجرى

 -4ف ــي الموســ ِم ال�آت ــي سي�أكُـــــ ُل �آد ٌم

ذنبـــــــــ ُه لـــن ُي ْغفَـــرا
ت ّف َ
اح َت ْيــــــنِ َو ُ

ـيخ قبــل �أوانِــــها
ض َسـ َ
ـوف تشـ ُ
 -5ال� أ ْر ُ

ـوف يك ــو ُن فين ــا �أن ُه ــرا
ـوت س ـ َ
الم ـ ُ

وءتـ ــي
 -9نادي ـ ُ
ـت ي ــا َي ْع ُق ـ ُ
ـوب تِل ــكَ ن ُُب َ

الح ْبل ــى ُهن ــا لـ ــن تُ ْم ِط ــرا
الغيمـ ـ ُة ُ

الح ْبلى :المليئة بالماء.
ُ

 -10ق ــا َل ات َِّخــ ْذ ه ــذا ال َّظ ــلا َم َخري َطــ ًة

الســرى
عن َد َّ
الص ِ
باح ســيح َم ُد القَو ُم ُّ

فالبئـــر يـــو ٌم ِ
واحــــــــــ ٌد
ـــس
ُ
 -11لا َتب َت ِئ ْ

ـاح عل ــى ال ُق ــرى
وغ ــداً تُؤ ِّم ـ ُـر َك ال ِّري ـ ُ

 -12اخْ ل ـ ْع َس ــوا َد َك ف ــي المدين ـ ِة نِس ــو ٌة

ـــن �أيد َي ُهـــ َّن عنـــكَ َت َص ُّبـــرا
َق َّط ْع َ
مــن حكمـ ِة الوجـ ِـع ال ُمصابِـ ِر ُسـ َّكرا

الســـرى :مصـــــدر َســـــرى،
ُّ
الســـ ـ ْير لي ــلا ً.
ـو
ـ
وهـ
َّ
لا تبتئس :لا تحزن.
القُرى :البلاد.

جيء َســـ ْب ٌع ُمـــ َّر ٌة فل َتخزِنـــوا
 -13ســـ َت ُ
نفاس ـ ُكم
 -14س ــب ٌع ِعج ـ ٌ
ـاف ُ
فاضبط ــوا �أ َ

ِم ـ ْـن بع ِده ــا التّاري ـ ُـخ َي ِ
رج ـ ُع �أخْ َض ــرا

ص وطالمـــا
� -15أشـــت ُّم رائِ َحـــ َة القَميـــ ِ

ـص علــى ال ُعيــون و َبشَّ ــرا
ه َطـ َل القَميـ ُ

هط َل :نزل بغزارة.

ص:
في ظلال النَّ ِّ
ّ
الشاعر:
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ـوداني ،مــن دواوينــه الشِّ ــعر َّية ديــوان مرث َّيــة النّــار ال�أولــى ،الَّــذي
مح َّمــد عبــد البــاري شــاعر سـ ٌّ
ص.
�أ ِخـ َذ منــه هــذا ال َّن ّ

المناسبة:
شــهدت بعــض البلــدان العرب َّيــة فــي �أواخــر العــام (2010م) حــركات احتجاج َّيــة ســلم َّية؛ بســبب غيــاب الح ِّر َّيــة،
وال ُّركــود الاقتصــاد ّي ،وانتشــار الفســاد .وقــد بــد�أت هــذه الثَّــورات الاحتجاج َّيــة فــي تونُــس ،ث ـ َّم امت ـدَّت �إلــى مصـ َـر
وليبيــا واليمــن وســوريّة ،و�أ ْط ِل ـ َق عليهــا ثــورات ال َّربيــع العربـ ِّـي.
وجــاءت هــذه القصيــدة فــي بدايــات هــذه الثَّــورات ،حيــث بــدا الشّ ــاعر غيــر متفائــل بحالــة الفــرح الَّتــي
الضباب َّيــة الَّتــي طغــت فيهــا المصالــح
ســيطرت علــى الشُّ ــعوب العرب َّيــة؛ وذلــك لمــا لمحــه مــن غيــاب للوعــي ،والحالــة َّ
الخاصــة علــى مســتقبل البــلاد ،ومــا رافــق ذلــك مــن تدَخُّ ــلات خارج َّيــة.
َّ
ص:
حول النَّ ِّ

ـص ال َّنزعــة القوم َّيــة فــي ال�أدب العربـ ِّـي المعاصــر ،وفيــه يتنــاول الشّ ــاعر قض َّيــة قوم َّيــة تقــع فــي
يمثِّــل هــذا ال َّنـ ُّ
دائــرة اهتمــام العــرب جميعهــم.
وزرقـاء اليمامـة امـر�أة ُضـر َِب بهـا المثـل فـي ال ُّرؤيـة عـن ُبعـد؛ فقـد ذكـرت بعـض ال ِّروايـات �أنَّهـا كانـت تـرى
ـعراء المعاصـرون بوصفهـا تعبيـراً
ال ّراكـب �أو الفـارس عـن مسـيرة ثلاثـة �أيّـام ،فتن ِّبـه قو َمهـا �إلـى الخطـر ،وقـد وظَّفهـا الشُّ ُ
�أسـطوريّاً عـن اكتشـاف الخطـر قبـل وقوعـه.
ـص علـى هـذا المـوروث ،ويو ِّظـف زرقـاء اليمامـة بوصفها معـادلا ً موضوع ّيـاً (رمز ًا)
وي َّتكـئ الشّ ـاعر فـي هـذا ال َّن ِّ
ُلبعـد ال ُّرؤيـة ،واستكشـاف الخطـر قبـل وقوعـه ،وذلـك بهـدف البـوح بنبوءاتـه حـول مسـتقبل الثَّـورات العرب َّيـة.
المناقشة والتَّحليل:
الصحيحة فيما ي�أتي:
1-1نختار ال�إ جابة َّ
عشر؟
�أ -ما العاطفة المسيطرة على الشّ اعر في البيت
الخامس َ
َ
 -١الي�أس.

 -2الحزن.

 -3ال َّتفاؤل.

فجع.
 -4ال َّت ُّ

ب� -إلا َم ترمز �أسطورة (زرقاء اليمامة)؟
			
 -١الانبعاث.

 -2العذاب المستم ّر.

			
 -3الخصب.

 -4استشراف المستقبل.

ج� -إلا َم يرم ُز اللَّون ال�أسو ُد في البيت الثّاني عشر؟
 -1ال َّتشاؤم.

 -2الاحتلال.

 -3الثَّورة.

 -4اللَّيل.
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عشر؟
د -ما المقصود َّ
بالسبع العجاف في البيت ال ّراب َع َ
 -١سبع سنوات ماطرة.

 -2سبع سنوات مؤلمة.

السعادة.
 -3سبع سنوات من َّ

 -4سبع بقرات.

 -2استخدم الشّ اعر كلمة (شيء) بصيغة ال َّنكرة لل َّتعبير عن الثَّورات العرب َّية ،نعلِّل ذلك.
 -٣نب ّي ُن دلالة ك ٍّل م ّما ي�أتي:

حتاج َدم َع ال�أن ِبيا ِء لِ َك ْي �أرى.
�أ� -أ ُ
فانوس ال ُّنبوء ِة قـا َل لي
ب -لا ِس َّر،
ُ

تشيخ قبل �أوانِــها.
ض َس َ
وف ُ
ج -ال� أ ْر ُ

ص:
 -٤وظَّف الشّ اعر ال َّت َّ
ّيني في ال َّن ِّ
ناص الد َّ
�أ-نحدِّد مواطنه.

ب -نب ِّين دلالاته.
نوضح جمال ال َّتصوير في العبارات ال�آتية:
ِّ -٥
�أ -الغيمة الحبلى هنا لن تمطرا.
ب -هطل القميص على العيون وبشَّ را.
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حين طال َع ما َجرى
ماذا سيجري َ

الدَّرس الثّالث

ِّ
الفلسطيني الحديث
الشعر
ُّ

أ� َّولاً  -مراحل ِّ
الفلسطيني الحديث:
الشعر
ّ

ِّ -1
البريطاني (1948 -1917م):
الفلسطيني زمن الاحتلال
الشعر
ُّ
ّ
احتلَّت بريطانيا فلسطين عام (1917م) ،بعد هزيمة العثمان ّيين في الحرب العالم َّية ال�أولى ،وفي العام نفسه
ولي بالانتداب على فلسطين عام (1922م) .وشهدت
�أصدرت وعد بلفور لليهود ،ث َّم حصلت على تفويض َد ّ
ٍ
ثورات ع َّد ًة ض َّد الاحتلال ال�إ نجليز ِّي ،كان من بينها :ثورة البراق عام (1929م)،
فلسطين في �أثناء فترة الانتداب
الفلسطيني جميع هذه ال�أحداث
وثورة الشَّ يخ ع ِّز الدّين الق ّسام ،والثَّورة الكبرى عام (1936م) ،وقد ص َّور الشِّ عر
ّ
وما رافقها من جرائم ،و�أبرز شعراء هذه المرحلة� :إبراهيم طوقان ،وعبد الرحيم محمود.
 -2شعر النَّكبة (1967 -1948م):
ـطيني ،فقــد انســحبت بريطانيــا مــن فلســطين بعــد �أن ه َّيـ�أت ال ُّظــروف
شـ َّكلت ال َّنكبــة هـ َّزة ُم َد ِّمــرة للشَّ ــعب الفلسـ ِّ
ـطيني مــن
لليهــود؛ لكــي يســتولوا علــى جــزء كبيــر منهــا عــام (1948م) ،وقــد �أ ّدى ذلــك �إلــى تشــريد الشَّ ــعب الفلسـ ِّ
�أرضــه ،فعــاش حيــاة البــؤس فــي المخ َّيمــات والمنافــي ،وقــد واكــب الشِّ ــعر هــذه ال�أحــداث ،فص َّورهــا تصويــراً �أمينـاً،
و�أبــرز شــعراء هــذه المرحلــة :معيــن بسيســو ،وفــدوى طوقــان ،و�أبــو ســلمى ،وتوفيــق زيــاد ،ويوســف الخطيــب.
ِّ -3
الفلسطيني بعد هزيمة حزيران عام (1967م):
الشعر
ُّ
العربي سلسلة من
منذ احتلال اليهود ما تب ّقى من فلسطين عام (1967م) ،شهدت فلسطين والوطن
ُّ
هيوني حروباً متك ِّررة على لبنان،
ال�أحداث ،الَّتي انبرى شعراء فلسطين �إلى تصويرها؛ فقد ش َّن الاحتلال ُّ
الص ّ
وتفجرت انتفاضة الحجارة عام (1987م) ،ث َّم اندلعت انتفاضة ال�أقصى عام
مستهدفاً المخ َّيمات الفلسطين َّيةَّ ،
(2000م) ،الَّتي رافقها عدوان شرس على المدن والمخ َّيمات ،وما تلاه من حروب مد ِّمرة ش َّنها الاحتلال على
قطاع غ َّزة ،و�أبرز شعراء هذه المرحلة :محمود درويش ،وسميح القاسم ،ومحمود القيسي� ...،إلخ.
ثاني ًا – موضوعات ِّ
الفلسطيني:
الشعر
ّ
راح ضح َّيتهــا
 -١تصويــر الثَّــورات ،ومــن ذلــك مــا قالــه راشــد حســين واصف ـاً مجــزرة صندلــة عــام (1957م) الَّتــي َ
خمسـ َة عشـ َـر تلميــذاً بانفجــار جس ـ ٍم مشــبوه ،فــي �أثنــاء عودتهــم مــن مدرســتهم فــي قريــة المقيبلــة:
ـرج ابــنِ عامـ َـر هل لديكَ ســناب ُل
َمـ َ

الحـ ِ
ـروب قنابِ ُل
�أم فيــكَ مـ ْـن َزر ِع ُ

ـت ِم ْن
�أم حينمــا عـ َّز ال َّنبـ ُ
ـات صن ْعـ َ

لحـــ ِم ال ُّطفولـــ ِة َغلَّـــ ًة تتمايـــ ُل
ْ
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ّ -3
بــث روح ال�أمــل بحتم َّيــة العــودة وزوال الاحتــلال ،ومــن ذلــك مــا قالــه توفيــق زيّــاد مع ِّبــراً عــن الكفــاح
الفلســطيني ،وال�إ صــرار علــى حــ ِّق العــودة:
ّ
ش ال َع ْيـن
درب عو َدتِك ْم ،برمـ ِ
�أح ّبائي ،برم ِ
ش َ
ش العينِ �أ ُفر ُ
رح َكم ،و�أل ُّم شو َك الد ِ
َّرب ،بالجفن ْينِ وال َّكف ْين
و�أ ُ
حض ُن ُج َ
السجون ومعاناة ال�أسرى.
 -4تصوير التَّش ُّرد ،وواقع ُّ
 -5التغنّي بال�أرض.
ثالث ًا – خصائص ِّ
الفلسطيني:
الشعر
ّ
1-1تغليب اللُّغة ِ
وبخاصة في المراحل ال�أولى.
الخطاب َّية المناسبة لل َّتحريض على مواجهة المحت ّل،
َّ
2-2توظيف ال ُّرموز التّاريخ َّية وال�أسطور َّية؛ لتصوير الواقع.
3-3ظهور شعر المقاومة :وهو شعر يدعو �إلى ال ِكفاح؛ من �أجل ال َّتخلُّص من الاحتلال واستعادة الحقوق.
السجناء.
4-4شيوع أ�دب ُّ
ُتب حول ِّ
السجن ومعاناة ُّ
السجون :وهو ال�أدب الَّذي ك َ
الخاصــة بــه �إلــى عالــم القصيــدة ،مثــل :الميجنــا ،والمـ ّوال.
ـعبي ،ودخــول المفــردات
َّ
5-5توظيــف المــوروث الشَّ ـ ِّ
خاصــة بـ�أدوات ال ِّنضــال مثــل :المقــلاع ،والحجــر.
كمــا دخلــت مفــردات َّ
6-6وصف حالة ال َّتش ُّرد ،وضياع الوطن ،ورثاء الشُّ هداء.
 7 -ال َّتم ّسك بح ّق العودة.

التَّقويم:
الفلسطيني.
نوضح المراحل الَّتي م َّر بها الشِّ عر
ِّ 1-1
ُّ
الفلسطيني.
2-2نب ِّين خصائص الشِّ عر
ّ

3-3نذكر �أربعة موضوعات تناولها الشُّ عراء الفلسطين ّيون.
وبخاصة في مراحله ال�أولى.
الفلسطيني،
4-4نعلِّل استخدام اللُّغة الخطاب َّية في الشِّ عر
ّ
ِّ
السجون.
 5-5نع ِّرف :شعر المقاومة� ،أدب ُّ
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6-6نس ّمي س َّتة شعراء فلسطين ّيين.

الدَّرس ال ّرابع

التَّش ُّرد في ِّ
الفلسطيني
الشعر
ِّ

					

أ� َب ُد الصَّ ّبار

محمود درويش /فلسطين

 �إلى �أين ت�أخ ُذني يا �أبي؟يح يا ولدي
 �إلى جه ِة ال ِّر ِ****
ِ
حيث
و ُهما
السهلِ ُ ،
يخرجان ِم َن َّ
�أقا َم جنو ُد (بونا َب ْر َت) ت ّلا ً
لرص ِد ال ِّظ ِ
لال على سو ِر عكّا القدي ْم
تخف
يقو ُل �أ ٌب لابنه :لا ْ
تخف من �أزي ِز ال َّرصاصِِ ،
التص ْق بال ُّت ِ
راب لتنجو
لا ْ
سننجو ونعلو على جبلٍ في الشَّ ما ْل
ِ
حين يعو ُد الجنو ُد �إلى �أه ِله ْم في البعي ْد
ونرج ُع َ
البيت ِم ْن بع ِدنا يا �أبي؟
 ومن يسك ُن َ سيبقى على حالِ ِه مث َلما كا َن يا َولَديعضاء ُه ،واط َم�أ َّن
س ِم َ
فتاح ُه مث َلما َّ
َّ
س �أ َ
يتحس ُ
تحس َ
عبران ِسياجاً ِم َن الشَّ ِ
وقا َل ل ُه و ُهما َي ِ
وك:
يا بني َتذكَّ ْرُ :هنا َص َل َب ال�إ نجلي ُز
�أبا َك على شَ ِ
وك َص ّبار ٍة لَ ْي َلتين،
كب ُر يا بني،
ولم يعترفْ �أبداً .سوف َت ُ
و َتروي لِ َم ْن َيرِثو َن بناد َق ُهم
سير َة ال َّد ِم فوقَ الحديد
تركت الحصا َن وحيداً؟
 لماذا َالبيت يا َولدي،
ؤنس َ
 لكي ُي َغاب ُسكّانُها
فالبيوت
ُ
ُ
تموت �إذا َ
تفتح ال� أ َب ِديّ ُة �أبوا َبها ِم ْن بعي ٍد لِس ّيار ِة اللَّ ْيل
ُ
ٍ
خائف،
ذئاب البراري على قم ٍر
تعوي ُ

س ّيارة :مفردها سائر ،وهو الماشي.
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ويقو ُل �أ ٌب لاب ِن ِه :ك ُْن َقويّاً ك ََج ِّد َك
السن ِد ِ
يان ال�أخير ْة
واص َع ْد َمعي تلَّ َة ِّ
يا بني ،تذكَّر :هنا وق َع ال�إ نكشار ُّي
ِ
الحرب ،فاص ُم ْد معي لنعود
عن بغل ِة
 متى يا �أبي؟ غداً .ر َّبما بع َد يومينِ يا بنييح خل َف ُهما
وكان غ ٌد
طائش ُ
يمض ُغ ال ّر َ
ٌ
في ليالي الشِّ تا ِء ال َّطويل ْة
وكا َن جنو ُد ( َيهوش َع بنِ نونَ) َيبنو َن
قلع َت ُهم من ِحجار ِة بي ِت ِهما
ِ
يلهثان على ِ
ذات يو ٍم
وهما
درب (قانا)ُ :هنا َم َّر س ِّيدُنا َ
يا بني َتذكَّ ْر َغداً .و َت َذكَّ ْر ِقلاعاً َصليب َّي ًة
ش نَ ْيسا َن
َقض َم ْتها َحشائِ ُ
الجنود
بع َد رحي ِل ُ

ال�إ نكشــار ُّي :الجنــد ُّي مــن نُخبــة ال ُمشــاة فــي
العثمانــي.
الجيــش
ِّ
طائش :غد ضائع لا هدف له.
غ ٌد
ٌ
يهوشــع بــن نــونُ :يقــال �إنَّــه نبــي مــن بنــي
�إســرائيل ،تسـلَّم قيــادة اليهــو ِد بعـ َد موســى -عليــه
ـدس
َّ
الســلام -وخــرج بهــم مــن التّيــه ،ودخـ َل القـ َ
أ
مــن الكنعان ّييــن.
خذهــا
�
و
هــا،
وحاصر
َ
َ
قانا :قرية في الجليل.
السلام-
بي عيسى -عليه ّ
س ّيدنا :هو ال َّن ّ

ص:
في ظلال النَّ ِّ
ّ
الشاعر:

عالميُ ،ول َد في قرية َالب ْر َوة عام (1941م) ،و ُتوفِّ َي عا َم
فلسطيني
محمود درويش شاعر
ّ
ّ
(2008م) ،وهو من �أبرز شعراء المقاومة ،ومن دواوينه� :أعراس ،ولماذا تركت الحصان وحيداً؟

المناسبة:
	�أصدر درويش ديوانه (لماذا تركت الحصان وحيداً؟) عام (1995م) ،وفي هذه الدّيوان الَّذي �أخ َذت القصيدة
يسجل درويش سيرته الذات َّية ،ويتذكَّر ذلك اليوم البعيد الَّذي تش َّرد فيه مع �أسرته بعد الاحتلال عام (1948م).
منهِّ ،
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ص:
حول النَّ ِّ
يظهــر فــي
صــي فــي تصويــ ِر ضيــا ِع فلســطين ،وتشــ ُّرد �أهلهــا؛ حيــث
ســلوب َ
ُ
يو ِّظــف الشّ ــاعر ال� أ َ
القص َّ
المشــه ِد رجـ ٌل واب ُنــه هارب ْيــن مــن الحـ ِ
ـرب؛ بحثـاً عــن ملجـ�أ فــي الشَّ ــمال (لبنــان) ،ريثمــا تنتهــي الحــرب المشــتعلة.
وفــي �أثنــاء ســيرهما ليــلا ً يجــري حــوا ٌر بيــن الولــد (محمــود) ووالــده.

ولا يغيــب عــن الوالـ ِد تذكيـ ُـر ابنــه بتاريــخ هــذه ال�أرض ،ومطامــع الغربــاء فيهــا؛ وفــي هــذه ال�أثنــاء تتكـ َّرر لفظــة
(تذكَّــر) مــن الوالــد لابنــه؛ بهــدف الحفــاظ علــى ذاكــرة ال�أجيــال ح َّيـ ًة ،وحمايتهــا مــن ال َّطمــس والاندثــار� ،إضافـ ًة
ـث ال�أمــل فــي ال�أجيــال القادمــة.
�إلــى بـ ِّ
الســلام -فــي نهايــة القصيــدة ،ومــروره بقانــا الجليــل؛ لل َّت�أكيــد علــى
ويو ِّظــف الشّ ــاعر رمــز المســيح -عليــه َّ
قدســ َّية هــذه ال�أرض.
المناقشة والتَّحليل:
ص الشِّ عر ُّي؟
1-1ما الفكر ُة العا ّم ُة الَّتي يتناولُها ال َّن ُّ

اعر مكان ْين سلكهما ال� أ ُب واب ُنه في �أثناء بحثهما عن ملج�أ ،نذكرهما.
ذكر الشّ ُ
َ 2-2
3-3ما دلال ُة ما تحته ٌّ
خط فيما ي�أتي:
ِ
الحرب.
�أ -هنا وق َع ال�إ نكشار ُّي عن بغل ِة

ب -وكا َن جنو ُد (يهوش َع بنِ نونَ) َيبنو َن قلع َت ُهم من ِحجار ِة بي ِت ِهما.
يح خل َف ُهما في ليالي الشِّ تا ِء ال َّطويل ْة؟
ج -وكان غ ٌد
طائش ُ
يمض ُغ ال ّر َ
ٌ

بعض ال� أ ِ
حداث التّاريخ َّية الَّتي م َّرت بها فلسطين:
4-4سر َد ال� أ ُب لابنه َ
�أ -نذكر هذه ال�أحداث		.

هدف ال�أب من سر ِدها؟
ب -ما
ُ

ِ
العواطف ال�آتية برزت واضح ًة في القصيدة:
� 5-5أ ُّي
حسر على ضيا ِع الوطن.
�أ -ال َّت ُّ

ب -الي�أس من العودة �إلى الوطن.
ج -ال�أمل بالعودة ،ودحر الاحتلال؟
ِ
نوضح ذلك.
اعر اللَّي َل في القصيدة؛ لتصوير حالة
6-6
الخوف الَّتي انتابت ال ِّطفل في �أثناء هروبه م َع �أبيهِّ ،
استحضر الشّ ُ
َ

ص عبارة (التص ْق بال ُّتراب لتنجو) ،فما الَّذي قصده الشّ اعر بذلك؟
7-7ورد في ال َّن ِّ
ِ
العربي:
للحصان رمزيّ ٌة في التّاريخ
8-8
ِّ
ص الشِّ عر ِّي؟
�أ -ما الوظيفة الَّتي �أو ِك َلت له في ال َّن ِّ

ب -لماذا وصف الشّ اعر الحصان ب�أنَّه �أصبح وحيداً على ِ
لسان ال ِّطفلِ؟

السرد والحوار ،نمثِّل على ك ٍّل منهما.
 9-9وظَّف الشّ اعر ال�أسلوب
القصصي القائم على َّ
ّ

مهمة بيتية
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الدَّرس الخامس

نقر�أ ونت أ� َّمل:

مثيلي
التَّشبي ُه التَّ ُّ

 -1قال تعالى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ﴾
الفر ْز َدق:
 -2قال َ
ض في الشَّ ِ
		
باب ك�أنَّ ُه
والشَّ ْي ُب َي ْن َه ُ

(الجمعة)5 :

يصيح بِجانِ َب ْي ِه نَها ُر
ل ْي ٌل
ُ

الح َس ِ
الح َطب».
نات ،كما ت�أكُ ُل النّا ُر َ
الح َس َد ي�أكُ ُل َ
والح َسد؛ ف إ� َّن َ
 -3قال رسو ُل الله ( )�« :إيّاكُ ْم َ

(سنن �أبي داود)

َّ
الشرح والتَّوضيح:
الســابقة نجدهــا قــد اشــتملت علــى تشــبيه ،ولكــ َّن هــذا التّشــبيه مختلــف عــن
عندمــا نت�أ َّمــل ال�أمثلــة ّ
ال َّتشــبيه المفــرد؛ ففــي المفــرد ُيشـ َّبه شــيء واحــد بشــيء �آخــر� ،أ ّمــا فــي هــذا ال َّتشــبيه ،فيظهــر عـدَّة �أشــياء ُتركِّــب فــي
مجموعهــا صــورة كُلِّ ّيــة ،تُشــبه فــي مجموعهــا صــورة �أخــرى لمجموعــة �أشــياء مجتمعــة.
ففــي المثــال ال�أ َّول :شـ َّبهت ال�آيــة صــورة الَّذيــن ُح ِّملــوا ال َّتـ ْورا َة ولـ ْم يفهموهــا ويعملــوا بمقتضاهــا ،بـــصورة
الصورت ْيــن (صــورة مــن يتعــب فــي ح ْمــلِ
الحمــار الَّــذي يحمــل الكتــب النّافعــة دون �أ ْن َيفيــد منهــا ،ووجــه الشَّ ــبه بيــن ّ
النّا ِفـ ِـع دون فائــدة).
و ُي َسـ ّمى مثـ ُل هــذا ال َّتشــبيه تمثيل ّيـاً؛ ل� أ َّن المشـ َّبه صــورة ،والمشـ َّبه بــه كذلــك؛ فــكان وجــه الشَّ ــبه صــور ًة
ُم ْن َت َز َعــة مــن �أشــياء متعـدِّدة.
وفــي المثــال الثّانــي :ش ـ َّبه الشّ ــاعر صــورة بيــاض الشَّ ـ ْيب وهــو يمحــو ســواد الشَّ ـ ْعر ال�أســود تدريج َّي ـاً،
بـــصورة ال َّنهــار وهــو يمحــو ســواد اللَّ ْيــل حتّــى ُيزي َلــه كلَّــه ،ووجــه الشَّ ــبه (صــورة شــيء �أبيــض يمحــو شــيئاً �أســو َد؛
ليح ـ َّل مكانَــه).
ُ
الح َســنات ،بـــصورة النّــار
الح َســد وهــو يـ�أك ُل َ
أ� ّمــا فــي المثــال الثّالــث :فقــد شـ َّبه ال َّرســول ( ) صــورة َ
الح َطــب ،ووجــه الشَّ ــبه (صــورة شــي ٍء يقضــي علــى شــيء �آخـ َـر تدريج ّيـاً).
الَّتــي تـ�أك ُل َ

نستنتج:
َّمثيلي :هو تشبيه صور ٍة بصورة ،ويكون وجه الشَّ به فيه وصفاً من َتزعاً من متعدِّد.
التَّشبي ُه الت ّ
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التَّدريبات:

الصحيحة فيما ي�أتي:
 ١نختار ال�إ جابة َّ
�أ -ماذا ُي َس ّمى ال َّتشبيه الَّذي يكون فيه وجه الشَّ به منت َزعاً من متعدِّد؟
َصلاً.
ُ -1مرسلا ً ُمف ّ

 -3ضمن ّياً.

 -2تمثيل ّياً.

ُ -4مرسلا ً ُمجملاً.

ب -ما المش َّبه وال ُمش َّبه به في قول �أبي هلال العسكر ّي:
بـــاح؟
ــريــب
َك ِم ْثلِ اللَّ ْيلِ َي ْتلو ُه َّ
الص ُ
ـــر ٌج َق ٌ
لِ ُكـ ِّل ُم ِل َّمـــ ٍة َف َ
ُ 1-1مل َّمة ُمش َّبه ،واللَّيل ُمش َّبه به.
الصباح ُمش َّبه به.
 ُ 2مل َّمة ُمش َّبه ،واللَّيل يتبعه َُّ 3-3مل َّمة يتبعها الفرج ُمش َّبه ،واللَّيل ُمش َّبه به.

الصباح ُمش َّبه به.
 4 -صورة ال ُمل َّمة يتبعها الفرج ُمش َّبه ،وصورة اللَّيل يتبعه َّ

ج� -أ ُّي تشبيه من ال�آتية يع ُّد تمثيل ّياً؟

			
1-1قال تعالى في وصف ال ّسفينة﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾
تقف �أ َّمهاتنا �أشجا َر ٍ
ٍ
شامخات �أما َم المحت ِّل الغاصب.
زيتون ونخيل،
ُ 2-2
3-3قال المتن ّبي يصف جيش سيف الدَّولة:
		
ش َح ْو َلكَ جانِ َب ْي ِه
َي ُه ُّز َ
الج ْي ُ

قاب
كَما نَف ََض ْت َج َ
ناح ْيها ال ُع ُ

		
وللمستعمرين و�إن �ألانوا
َ

قــلـوب كـالــحجـــار ِة لا َتــر ُّق
ٌ

4-4قال �أحمد شوقي:

٢
مثيلي فيما ي�أتي:
ِّ
نوضح ال َّتشبيه ال َّت َّ

(هود)42 :

�أ -قال تعالى﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾

(البقرة)261:

الج َســد؛ �إذا ْاشــتكى
وتراح ِم ِهـ ْم و َتعا ُط ِف ِهـ ْم َم َثـ ُل َ
ب -قــال رســول اللــه ( )« :م َثـ ُل ال ُمؤمنيـ َـن فــي توا ِّدهــم ُ
(رواه مســلم)
والح ّمــى»
بالسـ َـه ِر ُ
ـائر َ
الج َسـ ِد َّ
م ْنـ ُه عضـ ٌو ،تداعــى لَـ ُه سـ ُ
الصورتين ال�آتيتين ُمشَ َّبهاً:
 ٣نمثِّل على تشبيه
تمثيلي في عبارتين من �إنشائنا ،جاعلين ّ
ٍّ
بين َم ْن لا َي ْعرِفو َن َم ْن ِزلَ َت ُه.
�أ -ال َّرج ُل العالِ ُم َ
الخبيثة.
ب -الكلم ُة ال َّط ِّيب ُة لا تُ ْث ِم ُر في ال ُّنفو ِ
س َ

مهمة بيتية
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أوراق العمل
السؤال ال�أول :أ� -نختار ال�إ جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:

			

 -١ما ال�أسلوب الذي استخدمه الشاعر محمود درويش في قصيدته " أ�بد الصبار" في تصوير ضياع
فلسطين؟
د -التاريخي.
ج -الملحمي.
ب -الغنائي.
�أ -القصصي.
 -٢ل ِم و ّظف الشاعر محمود درويش رمز السيد المسيح في نهاية قصيدته؟
ب -للدلالة على مكانة سيدنا عيسى عليه السلام.
�أ -للت�أكيد على ظلم المحتل.
د -للدلالة التاريخية لل�أرض.
ج -للت�أكيد على قدسية ال�أرض.
 -٣أ� ُّي ل�آتية ليست من موضوعات الشعر الفلسطيني؟
ج -التغني بال�أرض.
ب -تصوير الثورات.
�أ -تصوير الطبيعة.

د -تصوير التشرد.

 -٤ما ال�أدب الذي كتب حول السجن ومعاناة السجناء؟
ج� -أدب الحروب.
ب� -أدب الثورة.
�أ� -أدب المقاومة.
َ -٥م ْن صاحب ديوان " أ�عراس"؟
�أ -نازك الملائكة.

السياب.
ب -بدر شاكر ّ

د� -أدب السجون.

ج -محمود درويش

د -نزار قباني.

 -٦أ� ّي من ال�آتية ُيع ّد تشبيها تمثيليا؟
�أ -يه ّز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب
ب -والمرء كالظّل ولا ب ّد �أن يزول ذاك الظّل بعد امتداد
ج -لا تنكري عطل الكريم من الغنى
د -وللمستعمرين و�إن �ألانوا

فالسيل حرب للمكان العالي

قلوب كالحجارة لا ترق

 -٧ماذا يس ّمى التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منتزع ًا من متعدّد؟
ج -ضمنياً
ب -تمثيل ّياً
�أ -مرسلا ً مفصلا
ب -1 -نوضّ ح المراحل التي م ّر بها الشعر الفلسطيني.
 -2نس ّمي أ�ربعة من شعراء فلسطين.

14

د -مرسلا ً مجملاً.

الشعري من قصيدة " أ�بد الصبار" للشاعر محمود درويش ،ونجيب عن ال�أسئلة:
النص
ّ
السؤال الثاني :نقر أ� ّ
تركت الحصان وحيداً؟
 -لماذا َ

البيت يا ولدي،
يؤنس َ
 لكي َتموت �إذا غاب ُسكّانها
فالبيوت
ُ

تفتح ال�أبديّة �أبوابها من بعي ٍد لس ّيارة اللّيل
ٍ
خائف
تعوي ذئاب البراري على قمر
ويقول �أ ٌب لابنه :ك ُْن قويّاَ كج ّد َك
واصعد معي تلّة ال ّسنديان ال�أخيرة
ني ،تذكّرُ :هنا وقع الانكشار ُّي
يا ُب ّ
عن بغلة الحرب ،فاصمد معي لنعود
 -1ما دلالة عنوان الدّيوان الذي �أخذت منه هذه القصيدة؟
 -2لماذا وصف الشاعر الحصان ب�أن ّه �أصبح وحيداً على لسان الطّفل؟
ب -تكرار لفظة (تذكّر)
 -3نعلّل� :أ -استحضار الشّ اعر اللّيل في القصيدة.
الفلسطيني الواردة في هذه القصيدة.
الفلسطيني الحديث .اذكر ثلاثا من خصائص الشّ عر
 -4تمثّل هذه القصيدة الشّ عر
ّ
ّ
السؤال الثالث:
أ� -نقر أ� الجمل ال�آتية ث ّم أ�جب حسب المطلوب أ�مام ك ّل جملة:
(ك ّون تشبيهاً تمثيل ّياً من الطّرفين)
 -1و ْع ُد الكريم ث ّم عطاؤه ،البرق يعقبه المطر.
 -2الكلمة الطيبة لا تثمر في النفوس الخبيثة.
ب -نوضّ ح أ�ركان التّشبيه واذكر نوعه فيما ي أ�تي:
الحمداني:
 -١يقول أ�بو فراس
ّ

			

			

والماء يفصل بين َر ْو
دت
َك ِبساط َو ْش ٍي ج ّر ْ

(اجعل العبارة مشبها في تشبيه تمثيلي)

م

ض ال ّزهر في الشّ طّين فصلا
ِ
�أيدي القُيون عليه نصلا
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(اختبار نهاية الوحدة)
السؤال ال�أول :نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:
 )١إ�لام ترمز أ�سطورة تموز؟
ب -الخصب
�أ -العذاب ال�أبد ّي
 )2من صاحب ديوان "مرث ّية النار ال�أولى"؟
السياب
�أ -بدر شاكر ّ

ج -الرحلة الطويلة الشّ اقّة
ج -محمد عبد الباري

ب -نزار قباني

د -تجدّد الحياة والبعث
د -محمود درويش

 )3ما مرادف(:النبوءة) في قول الشاعر (فانوس النبوءة قال لي)؟
�أ -التفسير

ج -مشكاة من الزجاج

ب -الضّ بابية

القصصي ضياع فلسطين؟
 )4ما القصيدة التي ص ّورت ب أ�سلوبها
ّ
ب� -أبد الص ّبار

المسبي
�أ -جفرا الوطن
ّ
 )5أ� ٌّي من الشعراء ال�آتية أ�سماؤهم من شعراء مدرسة ال�إ حياء؟
�أ -محمود درويش

ب� -إيليا �أبو ماضي

ج -غريب غلى الخليج

د -زرقاء اليمامة

ج� -أحمد عبد المعطي حجازي

د -حافظ �إبراهيم

توسع مفهوم الشعر القومي؟
 )٦متى ّ

أ� -في فترة الاحتلال البريطاني والفرنسي وال�إ يطالي
ج -في فترة الاحتلال الصهيوني لفلسطين

ب -في أ�واخر العهد العثماني.
د -بعد حصول الدول العربية على الاستقلال.

دمشقي"؟
 )7ماذا تمثّل قصيدة "من مف ّكرة عاشق
ّ

الوطني
ج -الاتجاه
ب -ظاهرة التش ّرد
أ� -ظاهرة الاغتراب
ّ
 )8ماذا يسمى التّشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منزع ًا من متعدّد؟
ب -تمثيل ّياً.

ج -ضمنياً.

�أ -مرسلا مفصلا.
 -10 )9أ� ّي ال�أبيات ال�آتية تشتمل على تشبيه تمثيلي؟
َاب.
ش َحو َلكَ َجانِ َب ْي ِه		
َك َما نَف ََض ْت َج َن َ
�أَ -ي ُه ُّز َ
اح ْي َها ال ُعق ُ
الج ْي ُ
اظرين وكالنجو ِم عوا ِر
		
باح جميل ٌة
الحقائِ َق َّ
كالص ِ
ب� -إ َّن َ
للنّ َ
ومشيت مث َل الطّف ِل خلف َدليلتي
ج-
ُ
د -ك ََر ٌم َتب َّي َن في ِ
		
كلامكَ ماثِلا ً
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د -توقّع الحدث قبل وقوعه

وورائي التّاريخ كو َم رما ِد
َ
و َيبي ُن ِع ْت ُق الخيل من �أصواتها

القومي
د -الاتجاه
ّ
د -مرسلا مجملا ً

 )10ما نوع أ�داة التشبيه في قول الشاعر؟
ِسنة تمشّ ى في مفاصل ن ّعسِ؟
فك�أ ّن ل ّذة صوته ودبيبها
ج -فعل
ب -اسم
�أ -حرف

د -اسم فعل

السؤال الثاني:
أ� -نقر أ� ال�أسطر الشعرية ال�آتية من قصيدة ( أ� َب ُد الصَّ َّبار) ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:

يمض ُغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة
يا ُب َن َّي ،تذكر :هنا وقع ال�إ نكشار ُّي  ....وكان غ ٌد
طائش ُ
ٌ
عن بغلة الحرب ،فاصمد معي لنعود  ...يا ُب َن ّي تذكر غداً .وتذكر قلاعاً صليبي ًة

حشائش نيسا َن بعد رحيل الجنود
ني  ...قضمتها
ُ
متى يا �أبي؟ غداً .ر َّبما بعد يومين يا ُب ّ

طائش؟
 -١ما مرادف :غ ٌد
ٌ
 -٢ما الهدف من سرد ال�أب لابنه بعض ال�أحداث التاريخية التي م ّرت بها فلسطين؟
"يمض ُغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة"؟
 -٣ما دلالة قول الشاعر:
ُ
 -٤التّاريخ كفي ٌل ب�إزالة رموز الق ّوة كلِّها .وضّ ح العبارة في ضوء ما ورد في النص؟
 -٥نستخرج عبارة دالة على عجز العرب من تحقيق النصر؟
 -٦ما ال�أسلوب الذي وظ ّفه الشاعر في قصيدته؟
 -٧ما اسم الديوان الذي �أخذت منه القصيدة؟
ب -نكتب ثلاثة أ�بيات قصيدة "ما لم تقله زرقاء اليمامة".
ج -نعل ّل:

وبخاصة في مراحله ال�أولى
الفلسطيني
 -١نستخدام اللّغة الخطاب ّية في الشّ عر
ّ
ّ

الصبار).
 -٢ترك الحصان وحيدا في قصيدة (�أبد ّ

القومي.
د -نوضّ ح الظروف التي ساعدت على ظهور الشعر
ّ

هـ -ما المراحل التي م ّر بها الشعر الفلسطيني؟

السؤال الثّالث :نوضّ ح أ�ركان التّشبيه ،ونذكر نوعه فيما ي أ�تي:
ض ال ّزهر في الشّ طّين فصلا
 -1والماء يفصل بين َر ْو م
ِ
دت
َك ِبساط َو ْش ٍي ج ّر ْ
 -2يه ّز الجيش حولك جانبيه

�أيدي القُيون عليه نصلا
نفضت جناحيها العقاب
كما
ْ
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