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الّنتاجاُت: 
ُيتوقـّـع مــن الّطلبــة فــي نهايــِة العــاِم، بعــد دراســِة هــذا الكتــاب والتّفاعِل مــَع ال�أنشــطِة، اأْن يكونــوا قادريَن 

علــى اإتقــاِن ال�تّجــاه القومــّي للّشــعر المعاصــر، الّشــعر الفلســطيني الحديــث، والتّشــبيه التّمثيلــّي مــْن 

خــلاِل مــا ياأتــي:

تعرُّف الاتّجاِه القوميِّ للّشعر الحديِث.- ١

تتّبع تطّوِر الّشعِر الفلسطينّي الحديث.- ٢

أفــكار، واأبــرز الاأســاليب، وتوضيــح الظّاهــرة اأو الاتّجــاه - 3 تحليــل نمــاذَج مــن الاأدِب الحديــِث تحليــلاً عاّمــاً )الا
الــذي يمثلــه النـّـّص(.

أدبّيِة وفَق مدارِسها واتّجاهاتِها وموضوعاتِها.- ٤ استنتاج خصائِص النّصوص الا

حفظ ستِة اأبياٍت من كّل قصيدٍة عموديّة، وعشرِة اأسطٍر من كّل قصيدة تفعيلة.- 5

تعّرف التشبيِه التمثيلّي واأركانه.- 6

الموازنة بين اأنواِع التّشبيه: المفرد والتمثيلّي.- 7

اتّجاهات الّشعر المعاصر )الاتّجاه القومّي(.     3- ١

ما لم تقله زرقاء اليمامة/ محّمد عبد الباري.     ٤- ٢

الّشعر الفلسطينّي الحديث.       7- 3

التّشّرد في الّشعر الفلسطينّي )اأبُد الّصّبار/ محمود درويش(.    9 - ٤

5 -١٢ التّشبيه التّمثيلّي.       

احملتويات
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رس ال�أوَّل الدَّ

ال�تِّجاه القوميُّ
ــعوب الَّتــي يجمعهــا رابــط مشــترك مــن اللُّغــة، والجغرافيــا، والتّاريــخ، والمصيــر،  ترتبــط القوميَّــة بمجموعــة الشُّ  

ــة العربيَّــة. أمَّ وهــذه العناصــر تنطبــق علــى الا

ولــة العثمانيَّــة، بعــد  ــعراء المحدثيــن فــي الفتــرة الاأخيــرة مــن عهــد الدَّ   وقــد بــرزت المشــاعر القوميَّــة عنــد الشُّ
أتــراك  ــة، وارتكــب بعــض ولاة الا ــة التُّركيَّ ــه؛ فقــد نشــطت الحــركات القوميَّ ــلطان عبــد الحميــد الثّانــي ونَْفِي عــزل السُّ
أتــراك. ــعراء اإلــى دعــوة العــرب اإلــى الثَّــورة علــى الا الجرائــم بحــقِّ العــرب، كمــا فعــل جمــال باشــا فــي ســوريّة، فهــبَّ الشُّ

ــه؛  ــدَّدت موضوعات ــى الاســتقلال، وتع ــة عل ــدُّول العربيَّ ــد حصــول ال ــّي بع ــعر القوم ــوم الشِّ ــَع مفه ــد توسَّ وق  
ومســتقبلها. العربيَّــة  ــة  أمَّ الا بواقــع  المرتبطــة  القضايــا  جميــع  لتشــمل 

 مفهوم الّشعر القومّي: 

ــد تاريخهــم، ولغتهــم، واأبطالهــم،  ــعر الَّــذي يتنــاول القضايــا العربيَّــة المشــتركة، ويتغنـّـى بالعــرب، ويمجِّ هــو الشِّ
ويدعوهــم اإلــى الثَّــورة، والوحــدة، والبحــث عــن الحريَّــة. 

 اأبرز شعرائه: 
مــن اأبــرز شــعراء هــذا الاتِّجــاه: اأحمــد شــوقي، وخليــل حــاوي، وعمــر اأبــو ريشــة، ومحمــد مهــدي الجواهــرّي، 

ــّياب، واإبراهيــم طوقــان، وســميح القاســم، وغيرهم. وبــدر شــاكر السَّ

 خصائصه الموضوعيَّة: 
عوب العربيَّة للثَّورة على المحتلّين، وفضح جرائم المحتّل.- ١ استنهاض الشُّ

شادة باأبطال العروبة، وشخصّياتها النِّضاليَّة، ورموزها.- ٢ الاإ

التَّعبير عن المشاعر والهموم القوميَّة، والدَّعوة اإلى وحدة العرب وتماسكهم.- 3

 تصوير التحام العرب بالقضايا المصيريَّة، وعلى راأسها القضيَّة الفلسطينيَّة.٤- 

التَّقويم: 

١ -. عر القوميَّ نعرِّف الشِّ

٢ -. عر القوميِّ نسّمي ثلاثة شعراء عرب، اشُتهروا بنظم الشِّ

عر القومّي.- 3 ح الظُّروف الَّتي ساعَدت على ظهور الشِّ نوضِّ

٤ - . عر القوميِّ نذكر خصائص الشِّ
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ما لم َتُقْلُه زرقاء اليمامة
د عبد الباري/ الّسودان                                                                                      محمَّ

أنِبيـــاِء لَِكـــْي اأرى اأحتـــاُج َدمـــَع الا را     آَن ِمـــْن هـــذي الـــذُّ َشـــيٌء ُيطـــلُّ الا  -١

ــرا ـ ــاَل، وَفسَّ ــاَك قـ ــاِن ُهنـ ـــي َيَتشاَكسـ ـــُل لـــــ ـــّراِف والتَّاأويـــ ـــصُّ للعــ النَّـ -٢

مـــاذا ســـيجري حيـــَن طالـــَع مـــا َجرى ـــي ـــاَل ل ـــوءِة قـ ـــوُس النُّب ـــرَّ، فان لا ِس -3

ُيْغَفـــرا لـــن  َوذنُبـــــــــُه  تّفاَحَتْيــــــِن  آتـــي سياأكُــــــُل اآدٌم  فـــي الموســـِم الا  -٤

المـــوُت ســـوَف يكـــوُن فينـــا اأنُهـــرا أْرُض َســـوَف تشـــيُخ قبـــل اأوانِـــــها الا -5

ــرا ــن تُْمِطـ ــا لــ ــى ُهنـ ــُة الُحْبلـ الغيمـ ـــي ـــَك نُُبوَءتـ ـــوُب تِل ـــا َيْعُق ـــُت ي نادي -9

ـــرى باِح ســـيحَمُد الَقوُم السُّ عنَد الصَّ قـــاَل اتَِّخـــْذ هـــذا الظَّـــلاَم َخريَطـــًة -١٠

ـــرى ـــى الُق ـــاُح عل ي ـــُرَك الرِّ ـــداً تُؤمِّ وغ لا َتبَتِئـــْس فالبئـــُر يـــوٌم واِحــــــــــٌد -١١

َتَصبُّـــرا عنـــَك  اأيدَيُهـــنَّ  َقطَّْعـــَن  ـــوٌة ـــِة نِس ـــي المدين ـــواَدَك ف ـــْع َس اْخل  -١٢

مـــن حكمـــِة الوجـــِع الُمصابــِـِر ُســـكَّرا فلَتخِزنـــوا ٌة  ُمـــرَّ َســـْبٌع  ســـَتجيُء  -١3

ـــرا ـــُع اأْخَض ـــُخ َيرِج ـــْن بعِدهـــا التّاري ِم ـــُكم ســـبٌع ِعجـــاٌف فاضُبطـــوا اأنفاَس -١٤

ـــرا هَطـــَل الَقميـــُص علـــى الُعيـــون وَبشَّ اأشـــتمُّ رائَِحـــَة الَقميـــِص وطالمـــا -١5

 : في ظلال النَّصِّ

الّشاعر: 

أولــى، الَّــذي  ــعريَّة ديــوان مرثيَّــة النـّـار الا ، مــن دواوينــه الشِّ ــد عبــد البــاري شــاعر ســودانيٌّ   محمَّ

اأِخــَذ منــه هــذا النَّّص.

رس الثّاني الدَّ

را: مفردها ذروة، وهي  الذُّ
المكان المرتفع.

التَّاأويل: التَّفسير.

يتشاكسان: يختلفان.

فانوس: مشكاة من الزُّجاج 
ضاءة. تُستخدم في الاإ

النُّبوءة: توقُّع الحدث قبل 
وقوعه.

الُحْبلى: المليئة بالماء.

َســـــرى،  مصـــــدر  ـــرى:  السُّ
ــلاً. ــْير ليـ ـــ ــو السَّ وهــ

لا تبتئس: لا تحزن.

الُقرى: البلاد.

هطَل: نزل بغزارة.
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المناسبة: 

ــة،  يَّ ــة ســلميَّة؛ بســبب غيــاب الحرِّ ــة فــي اأواخــر العــام )٢٠١٠م( حــركات احتجاجيَّ    شــهدت بعــض البلــدان العربيَّ

ــة فــي تونُــس، ثــمَّ امتــدَّت اإلــى مصــَر  ــورات الاحتجاجيَّ والرُّكــود الاقتصــادّي، وانتشــار الفســاد. وقــد بــداأت هــذه الثَّ

 . بيــع العربــيِّ ــَق عليهــا ثــورات الرَّ وليبيــا واليمــن وســوريّة، واأْطِل

ــي  ــرح الَّت ــة الف ــل بحال ــر متفائ ــاعر غي ــدا الّش ــث ب ــورات، حي ــذه الثَّ ــات ه ــي بداي ــدة ف ــذه القصي وجــاءت ه   

بابيَّــة الَّتــي طغــت فيهــا المصالــح  ــعوب العربيَّــة؛ وذلــك لمــا لمحــه مــن غيــاب للوعــي، والحالــة الضَّ ســيطرت علــى الشُّ

ــلات خارجيَّــة. ــة علــى مســتقبل البــلاد، ومــا رافــق ذلــك مــن تَدخُّ الخاصَّ

 : حول النَّصِّ

ــة تقــع فــي  ــة قوميَّ ــة فــي الاأدب العربــيِّ المعاصــر، وفيــه يتنــاول الّشــاعر قضيَّ ــصُّ النَّزعــة القوميَّ ــل هــذا النَّ يمثِّ  

جميعهــم. العــرب  اهتمــام  دائــرة 

وايـات اأنَّهـا كانـت تـرى  وزرقـاء اليمامـة امـراأة ُضـِرَب بهـا المثـل فـي الرُّؤيـة عـن ُبعـد؛ فقـد ذكـرت بعـض الرِّ    

ـعراُء المعاصـرون بوصفهـا تعبيـراً  الّراكـب اأو الفـارس عـن مسـيرة ثلاثـة اأيّـام، فتنبِّـه قوَمهـا اإلـى الخطـر، وقـد وظَّفهـا الشُّ

اأسـطوريّاً عـن اكتشـاف الخطـر قبـل وقوعـه. 

ويتَّكـئ الّشـاعر فـي هـذا النَّـصِّ علـى هـذا المـوروث، ويوظِّـف زرقـاء اليمامـة بوصفها معـادلاً موضوعّيـاً )رمزاً(   

العربيَّـة. ورات  الثَـّ مسـتقبل  حـول  بنبوءاتـه  البـوح  بهـدف  وذلـك  وقوعـه،  قبـل  الخطـر  واستكشـاف  الرُّؤيـة،  لُبعـد 

 المناقشة والتَّحليل: 

حيحة فيما ياأتي:- ١ جابة الصَّ نختار الاإ

اأ- ما العاطفة المسيطرة على الّشاعر في البيت الخامَس عشَر؟

ع. ٢- الحزن.    3- التَّفاؤل.      ٤- التَّفجُّ  ١- الياأس.   

ب- اإلاَم ترمز اأسطورة )زرقاء اليمامة(؟

١- الانبعاث.      ٢- العذاب المستمّر.

3- الخصب.      ٤- استشراف المستقبل. 

ج- اإلاَم يرمُز اللَّون الاأسوُد في البيت الثّاني عشر؟

١- التَّشاؤم.      ٢- الاحتلال.        3- الثَّورة.           ٤- اللَّيل.
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بع العجاف في البيت الّرابَع عشَر؟ د- ما المقصود بالسَّ

١- سبع سنوات ماطرة.                 ٢- سبع سنوات مؤلمة.   

عادة.        ٤- سبع بقرات. 3- سبع سنوات من السَّ

٢- استخدم الّشاعر كلمة )شيء( بصيغة النَّكرة للتَّعبير عن الثَّورات العربيَّة، نعلِّل ذلك.

3- نبّيُن دلالة كلٍّ مّما ياأتي:

أنِبياِء لَِكْي اأرى. اأ- اأحتاُج َدمَع الا

ب- لا ِسرَّ، فانوُس النُّبوءِة قـاَل لي    ماذا سيجري حيَن طالَع ما َجرى

أْرُض َسوَف تشيُخ قبل اأوانِــها. ج- الا

: ٤- وظَّف الّشاعر التَّناصَّ الّدينيَّ في النَّصِّ

د مواطنه.   اأ-نحدِّ

ب- نبيِّن دلالاته.

آتية: ح جمال التَّصوير في العبارات الا 5- نوضِّ

اأ- الغيمة الحبلى هنا لن تمطرا.

را. ب- هطل القميص على العيون وبشَّ
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رس الثّالث الدَّ

عر الفلسطينيُّ الحديث الشِّ
عر الفلسطينّي الحديث:         اأوَّل�ً - مراحل الشِّ

عر الفلسطينيُّ زمن ال�حتلال البريطانّي )1917- 1948م(:  1- الشِّ

      احتلَّت بريطانيا فلسطين عام )١9١7م(، بعد هزيمة العثمانّيين في الحرب العالميَّة الاأولى، وفي العام نفسه 
بالانتداب على فلسطين عام )١9٢٢م(. وشهدت  َدولّي  تفويض  ثمَّ حصلت على  لليهود،  بلفور  اأصدرت وعد 
، كان من بينها: ثورة البراق عام )١9٢9م(،  نجليزيِّ ًة ضدَّ الاحتلال الاإ فلسطين في اأثناء فترة الانتداب ثوراٍت عدَّ
عر الفلسطينّي جميع هذه الاأحداث  ر الشِّ يخ عزِّ الّدين القّسام، والثَّورة الكبرى عام )١936م(، وقد صوَّ وثورة الشَّ

وما رافقها من جرائم، واأبرز شعراء هذه المرحلة: اإبراهيم طوقان، وعبد الرحيم محمود.

2- شعر النَّكبة )1948- 1967م(:

، فقــد انســحبت بريطانيــا مــن فلســطين بعــد اأن هيَّــاأت الظُّــروف  ــعب الفلســطينيِّ ــرة للشَّ ة ُمَدمِّ      شــكَّلت النَّكبــة هــزَّ
ــعب الفلســطينيِّ مــن  لليهــود؛ لكــي يســتولوا علــى جــزء كبيــر منهــا عــام )١9٤8م(، وقــد اأّدى ذلــك اإلــى تشــريد الشَّ
رهــا تصويــراً اأمينــاً،  ــعر هــذه الاأحــداث، فصوَّ اأرضــه، فعــاش حيــاة البــؤس فــي المخيَّمــات والمنافــي، وقــد واكــب الشِّ

واأبــرز شــعراء هــذه المرحلــة: معيــن بسيســو، وفــدوى طوقــان، واأبــو ســلمى، وتوفيــق زيــاد، ويوســف الخطيــب.

عر الفلسطينيُّ بعد هزيمة حزيران عام )1967م(: 3- الشِّ

من  سلسلة  العربيُّ  والوطن  فلسطين  شهدت  )١967م(،  عام  فلسطين  من  تبّقى  ما  اليهود  احتلال  منذ    
لبنان،  على  متكرِّرة  حروباً  هيونّي  الصُّ الاحتلال  شنَّ  فقد  تصويرها؛  اإلى  فلسطين  شعراء  انبرى  الَّتي  الاأحداث، 
عام   الاأقصى  انتفاضة  اندلعت  ثمَّ  عام )١987م(،  الحجارة  انتفاضة  رت  وتفجَّ الفلسطينيَّة،  المخيَّمات  مستهدفاً 
رة شنَّها الاحتلال على  )٢٠٠٠م(، الَّتي رافقها عدوان شرس على المدن والمخيَّمات، وما تلاه من حروب مدمِّ

قطاع غزَّة، واأبرز شعراء هذه المرحلة: محمود درويش، وسميح القاسم، ومحمود القيسي،... اإلخ. 

عر الفلسطينّي:        ثانيًا – موضوعات الشِّ

ــورات، ومــن ذلــك مــا قالــه راشــد حســين واصفــاً مجــزرة صندلــة عــام )١957م( الَّتــي راَح ضحيَّتهــا  1- تصويــر الثَّ
خمســَة عشــَر تلميــذاً بانفجــار جســٍم مشــبوه، فــي اأثنــاء عودتهــم مــن مدرســتهم فــي قريــة المقيبلــة:

َمـــرَج ابـــِن عامـــَر هل لديَك ســـنابُل  اأم فيـــَك مـــْن َزرِع الُحـــروِب قنابُِل

تتمايـــُل ــًة  َغلَـّ الطُّفولـــِة  لْحـــِم  اأم حينمـــا عـــزَّ النَّبـــاُت صنْعـــَت ِمْن 
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ــاح  ــن الكف ــراً ع ــاد معبِّ ــق زيّ ــه توفي ــا قال ــك م ــن ذل ــلال، وم ــودة وزوال ال�حت ــة الع ــل بحتميَّ ــّث روح ال�أم 3- ب
ــودة: ــقِّ الع ــى ح صــرار عل الفلســطينّي، والاإ

اأحّبائي، برمِش العيِن اأفُرُش درَب عوَدتِكْم، برمـِش الَعْيـن

رِب، بالجفنْيِن والكَّفْين واأحُضُن ُجرَحَكم، واألمُّ شوَك الدَّ

جون ومعاناة ال�أسرى. 4- تصوير التَّشرُّد، وواقع السُّ

5- التغنّي بال�أرض.

عر الفلسطينّي:      ثالثًا – خصائص الشِّ

ة في المراحل الاأولى.- ١ تغليب اللُّغة الِخطابيَّة المناسبة للتَّحريض على مواجهة المحتّل، وبخاصَّ

توظيف الرُّموز التّاريخيَّة والاأسطوريَّة؛ لتصوير الواقع.- ٢

ظهور شعر المقاومة: وهو شعر يدعو اإلى الِكفاح؛ من اأجل التَّخلُّص من الاحتلال واستعادة الحقوق.- 3

جناء.- ٤ جن ومعاناة السُّ جون: وهو الاأدب الَّذي كُتَب حول السِّ شيوع اأدب السُّ

ــة بــه اإلــى عالــم القصيــدة، مثــل: الميجنــا، والمــّوال. - 5 ، ودخــول المفــردات الخاصَّ ــعبيِّ توظيــف المــوروث الشَّ

ــة بــاأدوات النِّضــال مثــل: المقــلاع، والحجــر. كمــا دخلــت مفــردات خاصَّ

هداء.- 6 وصف حالة التَّشرُّد، وضياع الوطن، ورثاء الشُّ

 التَّمّسك بحّق العودة. 7- 

التَّقويم: 

١ -. عر الفلسطينيُّ ح المراحل الَّتي مرَّ بها الشِّ نوضِّ

عر الفلسطينّي.- ٢ نبيِّن خصائص الشِّ

عراء الفلسطينّيون.- 3 نذكر اأربعة موضوعات تناولها الشُّ

، وبخاّصة في مراحله الاأولى.- ٤ عر الفلسطينيِّ نعلِّل استخدام اللُّغة الخطابيَّة في الشِّ

جون.- 5  نعرِّف: شعر المقاومة، اأدب السُّ

نسّمي ستَّة شعراء فلسطينّيين.- 6
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سّيارة: مفردها سائر، وهو الماشي.

رس الّرابع   الدَّ

عر الفلسطينيِّ  التَّشرُّد في الشِّ
ّبار اأَبُد الصَّ

             محمود درويش/ فلسطين

 - اإلى اأين تاأخُذني يا اأبي؟

يِح يا ولدي  - اإلى جهِة الرِّ

 ****  

هِل، حيُث  وُهما يخرجاِن ِمَن السَّ

اأقاَم جنوُد )بوناَبْرَت( تّلاً

 لرصِد الظِّلاِل على سوِر عكّا القديْم 

 يقوُل اأٌب لابنه: لا تخْف 

لا تخْف من اأزيِز الرَّصاِص، التِصْق بالتُّراِب لتنجو

ماْل سننجو ونعلو على جبٍل في الشَّ

ونرِجُع حيَن يعوُد الجنوُد اإلى اأهِلهْم في البعيْد

 - ومن يسكُن البيَت ِمْن بعِدنا يا اأبي؟

- سيبقى على حالِِه مثَلما كاَن يا َولَدي

ُس اأعضاَءُه، واطَماأنَّ َس ِمفتاَحُه مثَلما يتحسَّ تحسَّ

وِك:  وقاَل لُه وُهما َيعبراِن ِسياجاً ِمَن الشَّ

نجليُز  يا بني َتذكَّْر: ُهنا َصَلَب الاإ
 اأباَك على َشوِك َصّبارٍة لَْيَلتين،

 ولم يعترْف اأبداً. سوف َتكُبُر يا بني،

 وَتروي لَِمْن َيِرثوَن بنادَقُهم

ِم فوَق الحديد سيرَة الدَّ

 - لماذا تركَت الحصاَن وحيداً؟

 - لكي ُيؤنَس البيَت يا َولدي،

فالبيوُت تموُت اإذا غاَب ُسكّانُها

أَبِديُّة اأبواَبها ِمْن بعيٍد لِسّيارِة اللَّْيل تفتُح الا

تعوي ذئاُب البراري على قمٍر خائٍف،                                         
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: الجنــديُّ مــن نُخبــة الُمشــاة فــي  نكشــاريُّ الاإ
. الجيــش العثمانــيِّ

غٌد طائٌش: غد ضائع لا هدف له.

بنــي  مــن  نبــي  ـه  اإنَـّ ُيقــال  نــون:  بــن  يهوشــع 
اإســرائيل، تســلَّم قيــادة اليهــوِد بعــَد موســى -عليــه 
ــلام- وخــرج بهــم مــن التّيــه، ودخــَل القــدَس  السَّ

وحاصَرهــا، واأخذهــا مــَن الكنعانّييــن.

قانا: قرية في الجليل.

سّيدنا: هو النَّبّي عيسى -عليه الّسلام-

َك ويقوُل اأٌب لابِنِه: كُْن َقويّاً َكَجدِّ

نِدياِن الاأخيرْة  واصَعْد َمعي تلََّة السِّ

نكشاريُّ  يا بني، تذكَّر: هنا وقَع الاإ

عن بغلِة الحرِب، فاصُمْد معي لنعود

 - متى يا اأبي؟

- غداً. ربَّما بعَد يوميِن يا بني

وكان غٌد طائٌش يمُضُغ الّريَح خلَفُهما

تاِء الطَّويلْة   في ليالي الشِّ

 وكاَن جنوُد )َيهوشَع بِن نوَن( َيبنوَن

قلعَتُهم من ِحجارِة بيِتِهما

وهما يلهثاِن على درِب )قانا(: ُهنا َمرَّ سيُِّدنا ذاَت يوٍم 

  يا بني َتذكَّْر َغداً. وَتَذكَّْر ِقلاعاً َصليبيًَّة

َقضَمْتها َحشائُِش نَْيساَن

 بعَد رحيِل الُجنود

 : في ظلال النَّصِّ

الّشاعر: 

محمود درويش شاعر فلسطينّي عالمّي، ُولَد في قرية الَبْرَوة عام )١9٤١م(، وتُوفَِّي عاَم   

)٢٠٠8م(، وهو من اأبرز شعراء المقاومة، ومن دواوينه: اأعراس، ولماذا تركت الحصان وحيداً؟  

المناسبة: 

اأصدر درويش ديوانه )لماذا تركت الحصان وحيداً؟( عام )١995م(، وفي هذه الّديوان الَّذي اأخَذت القصيدة   

ل درويش سيرته الذاتيَّة، ويتذكَّر ذلك اليوم البعيد الَّذي تشرَّد فيه مع اأسرته بعد الاحتلال عام )١9٤8م(.  منه، يسجِّ

 : حول النَّصِّ

    يوظِّــف الّشــاعر الاأســلوَب القَصصــيَّ فــي تصويــِر ضيــاِع فلســطين، وتشــرُّد اأهلهــا؛ حيــث يظهــُر فــي 

ــمال )لبنــان(، ريثمــا تنتهــي الحــرب المشــتعلة.  المشــهِد رجــٌل وابُنــه هاربْيــن مــن الحــرِب؛ بحثــاً عــن ملجــاأ فــي الشَّ

ــده. ــد )محمــود( ووال ــن الول ــلاً يجــري حــواٌر بي ــاء ســيرهما لي ــي اأثن وف
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أثنــاء تتكــرَّر لفظــة  ولا يغيــب عــن الوالــِد تذكيــُر ابنــه بتاريــخ هــذه الاأرض، ومطامــع الغربــاء فيهــا؛ وفــي هــذه الا  

ــًة، وحمايتهــا مــن الطَّمــس والاندثــار، اإضافــًة  )تذكَّــر( مــن الوالــد لابنــه؛ بهــدف الحفــاظ علــى ذاكــرة الاأجيــال حيَّ

أمــل فــي الاأجيــال القادمــة. اإلــى بــثِّ الا

ــى  ــد عل ــل؛ للتَّاأكي ــا الجلي ــدة، ومــروره بقان ــة القصي ــلام- فــي نهاي ــه السَّ ــاعر رمــز المســيح -علي ــف الّش ويوظِّ  

الاأرض. هــذه  قدســيَّة 

 المناقشة والتَّحليل: 

؟- ١ عريُّ ما الفكرُة العاّمُة الَّتي يتناولُها النَّصُّ الشِّ

ذكَر الّشاعُر مكانْين سلكهما الاأُب وابُنه في اأثناء بحثهما عن ملجاأ، نذكرهما.- ٢

ما دلالُة ما تحته خطٌّ فيما ياأتي:- 3

نكشاريُّ عن بغلِة الحرِب. اأ- هنا وقَع الاإ

ب- وكاَن جنوُد )يهوشَع بِن نوَن( َيبنوَن قلعَتُهم من ِحجارِة بيِتِهما.

تاِء الطَّويلْة؟ ج- وكان غٌد طائٌش يمُضُغ الّريَح خلَفُهما في ليالي الشِّ

سرَد الاأُب لابنه بعَض الاأحداِث التّاريخيَّة الَّتي مرَّت بها فلسطين:- ٤

ب- ما هدُف الاأب من سرِدها؟ اأ- نذكر هذه الاأحداث.  

آتية برزت واضحًة في القصيدة:- 5  اأيُّ العواطِف الا

ر على ضياِع الوطن. اأ- التَّحسُّ

ب- الياأس من العودة اإلى الوطن.

ج- الاأمل بالعودة، ودحر الاحتلال؟

ح ذلك.- 6 استحضَر الّشاعُر اللَّيَل في القصيدة؛ لتصوير حالة الخوِف الَّتي انتابت الطِّفل في اأثناء هروبه مَع اأبيه، نوضِّ

ورد في النَّصِّ عبارة )التصْق بالتُّراب لتنجو(، فما الَّذي قصده الّشاعر بذلك؟- 7

8 -:  للحصاِن رمزيٌّة في التّاريخ العربيِّ

؟ عريِّ اأ- ما الوظيفة الَّتي اأوِكَلت له في النَّصِّ الشِّ

ب- لماذا وصف الّشاعر الحصان باأنَّه اأصبح وحيداً على لساِن الطِّفِل؟

مهمة بيتية- 9 رد والحوار، نمثِّل على كلٍّ منهما.      وظَّف الّشاعر الاأسلوب القصصّي القائم على السَّ
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رس الخامس الدَّ

التَّشبيُه التَّمثيليُّ 
نقراأ ونتاأمَّل:

١- قال تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک گ     گ  گ﴾            )الجمعة: 5(

٢- قال الفَرْزَدق:

لْيٌل يصيُح بِجانَِبْيِه نَهاُر باِب كاأنَُّه   ْيُب َيْنَهُض في الشَّ والشَّ

(: »اإيّاكُْم والَحَسد؛ فاإنَّ الَحَسَد ياأكُُل الَحَسناِت، كما تاأكُُل النّاُر الَحَطب«.    )سنن اأبي داود(  3- قال رسوُل الله )

رح والتَّوضيح: الشَّ

أمثلــة الّســابقة نجدهــا قــد اشــتملت علــى تشــبيه، ولكــنَّ هــذا التّشــبيه مختلــف عــن  ــل الا عندمــا نتاأمَّ

ة اأشــياء تُركِّــب فــي  التَّشــبيه المفــرد؛ ففــي المفــرد ُيشــبَّه شــيء واحــد بشــيء اآخــر، اأّمــا فــي هــذا التَّشــبيه، فيظهــر عــدَّ

ــة. ــي مجموعهــا صــورة اأخــرى لمجموعــة اأشــياء مجتمع ــة، تُشــبه ف مجموعهــا صــورة كُلِّّي

لــوا التَّــْوراَة ولــْم يفهموهــا ويعملــوا بمقتضاهــا، بـــصورة  آيــة صــورة الَّذيــن ُحمِّ ففــي المثــال ال�أوَّل: شــبَّهت الا

ــبه بيــن الّصورتْيــن )صــورة مــن يتعــب فــي حْمــِل  الحمــار الَّــذي يحمــل الكتــب النّافعــة دون اأْن َيفيــد منهــا، ووجــه الشَّ

النّاِفــِع دون فائــدة(. 

ــبه صــورًة  أنَّ المشــبَّه صــورة، والمشــبَّه بــه كذلــك؛ فــكان وجــه الشَّ وُيَســّمى مثــُل هــذا التَّشــبيه تمثيلّيــاً؛ لا

دة.   ُمْنَتَزَعــة مــن اأشــياء متعــدِّ

ــاً،  ــْعر الاأســود تدريجيَّ ــْيب وهــو يمحــو ســواد الشَّ ــاض الشَّ ــال الثّانــي: شــبَّه الّشــاعر صــورة بي وفــي المث

ــبه )صــورة شــيء اأبيــض يمحــو شــيئاً اأســوَد؛  ــه، ووجــه الشَّ ــه كلَّ ــى ُيزيَل ــل حتّ بـــصورة النَّهــار وهــو يمحــو ســواد اللَّْي

ــه(.   ليُحــلَّ مكانَ

( صــورة الَحَســد وهــو يــاأكُل الَحَســنات، بـــصورة النـّـار  اأّمــا فــي المثــال الثّالــث: فقــد شــبَّه الرَّســول )

ــبه )صــورة شــيٍء يقضــي علــى شــيء اآخــَر تدريجّيــاً(.   الَّتــي تــاأكُل الَحَطــب، ووجــه الشَّ

نستنتج:

د. به فيه وصفاً منَتزعاً من متعدِّ التَّشبيُه التَّمثيلّي: هو تشبيه صورٍة بصورة، ويكون وجه الشَّ
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التَّدريبات: 
حيحة فيما ياأتي: جابة الصَّ 1 نختار الاإ

د؟ به منتَزعاً من متعدِّ     اأ- ماذا ُيَسّمى التَّشبيه الَّذي يكون فيه وجه الشَّ

١- ُمرسلاً ُمَفّصلاً.         ٢- تمثيلّياً.       3- ضمنّياً.            ٤- ُمرسلاً ُمجملاً.

   ب- ما المشبَّه والُمشبَّه به في قول اأبي هلال العسكرّي:

بـــاُح؟ َكِمْثِل اللَّْيِل َيْتلوُه الصَّ ـــٍة َفـــَرٌج َقــريــٌب             لُِكـلِّ ُمِلمَّ

ة ُمشبَّه، واللَّيل ُمشبَّه به.- ١ ُملمَّ

باح ُمشبَّه به. ٢-  ة ُمشبَّه، واللَّيل يتبعه الصَّ  ُملمَّ

ة يتبعها الفرج ُمشبَّه، واللَّيل ُمشبَّه به. - 3 ُملمَّ

باح ُمشبَّه به.٤-  ة يتبعها الفرج ُمشبَّه، وصورة اللَّيل يتبعه الصَّ  صورة الُملمَّ

آتية يعدُّ تمثيلّياً؟     ج- اأيُّ تشبيه من الا

قال تعالى في وصف الّسفينة: ﴿ ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾      )هود: ٤٢(- ١

هاتنا اأشجاَر زيتوٍن ونخيل، شامخاٍت اأماَم المحتلِّ الغاصب.- ٢ تقُف اأمَّ

ولة:- 3 قال المتنّبي يصف جيش سيف الدَّ

َكما نََفَضْت َجناَحْيها الُعقاُب َيُهزُّ الَجْيُش َحْولََك جانَِبْيِه  

قال اأحمد شوقي:- ٤

قــلـوٌب كـالــحجـــارِة لا َتــرقُّ وللمستعمريَن واإن األانوا       

ح التَّشبيه التَّمثيليَّ فيما ياأتي: 2 نوضِّ

اأ- 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:٢6١(
هــم وتراُحِمِهــْم وَتعاُطِفِهــْم َمَثــُل الَجَســد؛ اإذا اْشــتكى  (: »مَثــُل الُمؤمنيــَن فــي توادِّ ب- قــال رســول اللــه )
ــَهِر والُحّمــى«                                                       )رواه مســلم( ــُه ســائُر الَجَســِد بالسَّ مْنــُه عضــٌو، تداعــى لَ

مهمة بيتية آتيتين ُمَشبَّهاً:         3 نمثِّل على تشبيه تمثيليٍّ في عبارتين من اإنشائنا، جاعلين الّصورتين الا

 اأ- الرَّجُل العالُِم بيَن َمْن لا َيْعِرفوَن َمْنِزلََتُه.

ب- الكلمُة الطَّيِّبُة لا تُْثِمُر في النُّفوِس الَخبيثة.
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جابة الصحيحة فيما ياأتي:                             السؤال ال�أول: اأ- نختار ال�إ

1- ما ال�أسلوب الذي استخدمه الشاعر محمود درويش في قصيدته "اأبد الصبار" في تصوير ضياع 
فلسطين؟ 

  اأ- القصصي.               ب- الغنائي.                 ج- الملحمي.               د- التاريخي. 

2- لِم وّظف الشاعر محمود درويش رمز السيد المسيح في نهاية قصيدته؟

   اأ- للتاأكيد على ظلم المحتل.                           ب- للدلالة على مكانة سيدنا عيسى عليه السلام.           

    ج- للتاأكيد على قدسية الاأرض.                        د- للدلالة التاريخية للاأرض.

3- اأيُّ ل�آتية ليست من موضوعات الشعر الفلسطيني؟

 اأ - تصوير الطبيعة.      ب- تصوير الثورات.    ج- التغني بالاأرض.      د- تصوير التشرد.

 4- ما ال�أدب الذي كتب حول السجن ومعاناة السجناء؟

      اأ - اأدب المقاومة.               ب- اأدب الثورة.       ج- اأدب الحروب.        د- اأدب السجون.

5- َمْن صاحب ديوان "اأعراس"؟

 اأ - نازك الملائكة.                   ب- بدر شاكر الّسياب.    ج- محمود درويش      د- نزار قباني.

6- اأّي من ال�آتية ُيعّد تشبيها تمثيليا؟

       اأ - يهّز الجيش حولك جانبيه     كما نفضت جناحيها العقاب   

      ب- والمرء كالظّل ولا بّد اأن     يزول ذاك الظّل بعد امتداد     

      ج- لا تنكري عطل الكريم من الغنى     فالسيل حرب للمكان العالي

       د- وللمستعمرين واإن األانوا    قلوب كالحجارة لا ترق 

7- ماذا يسّمى التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منتزعًا من متعّدد؟

      اأ- مرسلاً مفصلا           ب- تمثيلّياً             ج- ضمنياً                د- مرسلاً مجملاً.

ب- 1- نوّضح المراحل التي مّر بها الشعر الفلسطيني.

       2- نسّمي اأربعة من شعراء فلسطين.

أوراق العمل
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السؤال الثاني: نقراأ النّص الشعرّي من قصيدة "اأبد الصبار" للشاعر محمود درويش، ونجيب عن ال�أسئلة:

- لماذا تركَت الحصان وحيداً؟

- لكي يؤنَس البيَت يا ولدي،

فالبيوت تموُت اإذا غاب ُسكّانها

أبديّة اأبوابها من بعيٍد لسّيارة اللّيل تفتح الا

تعوي ذئاب البراري على قمر خائٍف

ويقول اأٌب لابنه: كُْن قويّاَ كجّدَك

واصعد معي تلّة الّسنديان الاأخيرة

يا ُبنّي، تذكّر: ُهنا وقع الانكشاريُّ

عن بغلة الحرب، فاصمد معي لنعود

١- ما دلالة عنوان الّديوان الذي اأخذت منه هذه القصيدة؟                                                                   

٢- لماذا وصف الشاعر الحصان باأنّه اأصبح وحيداً على لسان الطّفل؟

3- نعلّل:  اأ- استحضار الّشاعر اللّيل في القصيدة.          ب- تكرار لفظة )تذكّر( 

٤- تمثّل هذه القصيدة الّشعر الفلسطينّي الحديث. اذكر ثلاثا من خصائص الّشعر الفلسطينّي الواردة في هذه القصيدة.

السؤال الثالث:

 اأ- نقراأ الجمل ال�آتية ثّم اأجب حسب المطلوب اأمام كّل جملة:

   ١- وْعُد الكريم ثّم عطاؤه، البرق يعقبه المطر.                    )كّون تشبيهاً تمثيلّياً من الطّرفين(

   ٢- الكلمة الطيبة لا تثمر في النفوس الخبيثة.                  )اجعل العبارة مشبها في تشبيه تمثيلي(

ب- نوّضح اأركان التّشبيه واذكر نوعه فيما ياأتي:                                                                   

   ١- يقول اأبو فراس الحمدانّي:

والماء يفصل بين َرْو     م     ِض الّزهر في الّشطّين فصلا    

َكِبساط َوْشٍي جّردْت           اأيدي الُقيون عليه نصلا      
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)اختبار نهاية الوحدة(

جابة الصحيحة فيما ياأتي:     السؤال ال�أول: نختار رمز ال�إ

1( اإل�م ترمز اأسطورة تموز؟

أبدّي         ب- الخصب            ج- الرحلة الطويلة الّشاقّة          د- تجّدد الحياة والبعث         اأ- العذاب الا

2( من صاحب ديوان "مرثّية النار ال�أولى"؟

     اأ- بدر شاكر الّسياب       ب- نزار قباني          ج- محمد عبد الباري              د- محمود درويش 

3( ما مرادف:)النبوءة( في قول الشاعر )فانوس النبوءة قال لي(؟

    اأ- التفسير                  ب- الّضبابية            ج- مشكاة من الزجاج             د- توقّع الحدث قبل وقوعه        

4( ما القصيدة التي صوّرت باأسلوبها القصصّي ضياع فلسطين؟

    اأ- جفرا الوطن المسبّي     ب- اأبد الصّبار          ج- غريب غلى الخليج             د- زرقاء اليمامة 

حياء؟ 5( اأيٌّ من الشعراء ال�آتية اأسماؤهم من شعراء مدرسة ال�إ

    اأ- محمود درويش        ب- اإيليا اأبو ماضي       ج- اأحمد عبد المعطي حجازي     د- حافظ اإبراهيم  

6( متى توّسع مفهوم الشعر القومي؟ 

يطالي             ب- في اأواخر العهد العثماني.   اأ- في فترة ال�حتلال البريطاني والفرنسي وال�إ

 ج- في فترة ال�حتلال الصهيوني لفلسطين                     د- بعد حصول الدول العربية على ال�ستقلال.      

7( ماذا تمثّل قصيدة "من مفّكرة عاشق دمشقّي"؟

   اأ- ظاهرة الاغتراب         ب- ظاهرة التشّرد          ج- الاتجاه الوطنّي             د- الاتجاه القومّي 

8( ماذا يسمى التّشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منزعًا من متعّدد؟

  اأ- مرسلا مفصلا.              ب- تمثيلّياً.                ج- ضمنياً.                      د- مرسلا مجملاً

9( 10- اأّي ال�أبيات ال�آتية تشتمل على تشبيه تمثيلي؟ 

َكَما نََفَضْت َجَناَحْيَها الُعَقاُب.     اأ- َيُهزُّ الَجْيُش َحولََك َجانَِبْيِه  

للنّاظريَن وكالنجوِم عواِر  باِح جميلٌة   ب- اإنَّ الَحقائَِق كالصَّ

وورائَي التّاريخ كوَم رماِد  ج- ومشيُت مثَل الطّفِل خلف َدليلتي 

وَيبيُن ِعْتُق الخيل من اأصواتها د- َكَرٌم َتبيََّن في كلاِمَك ماثِلاً  
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١٠( ما نوع اأداة التشبيه في قول الشاعر؟

     فكاأّن لّذة صوته ودبيبها          ِسنة تمّشى في مفاصل نّعِس؟
      اأ- حرف                 ب- اسم                    ج- فعل                       د- اسم فعل

السؤال الثاني:

بَّار(، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:                    اأ- نقراأ ال�أسطر الشعرية ال�آتية من قصيدة )اأَبُد الصَّ

نكشاريُّ .... وكان غٌد طائٌش يمُضُغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة ، تذكر: هنا وقع الاإ يا ُبَنيَّ

عن بغلة الحرب، فاصمد معي لنعود ... يا ُبَنّي تذكر غداً. وتذكر قلاعاً صليبيًة 

متى يا اأبي؟ غداً. ربَّما بعد يومين يا ُبنّي ... قضمتها حشائُش نيساَن بعد رحيل الجنود

  ١- ما مرادف: غٌد طائٌش؟                                                                                         

  ٢- ما الهدف من سرد الاأب لابنه بعض الاأحداث التاريخية التي مّرت بها فلسطين؟                    

  3- ما دلالة قول الشاعر: "يمُضُغ الريح خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة"؟                          

زالة رموز القّوة كلِّها. وّضح العبارة في ضوء ما ورد في النص؟    ٤- التّاريخ كفيٌل باإ

  5- نستخرج عبارة دالة على عجز العرب من تحقيق النصر؟                                                

  6- ما الاأسلوب الذي وظّفه الشاعر في قصيدته؟                                                             

  7- ما اسم الديوان الذي اأخذت منه القصيدة؟                                                                   

ب- نكتب ثلاثة اأبيات قصيدة "ما لم تقله زرقاء اليمامة".

ج- نعلّل:

        ١- نستخدام اللّغة الخطابّية في الّشعر الفلسطينّي وبخاّصة في مراحله الاأولى

٢- ترك الحصان وحيدا في قصيدة )اأبد الّصبار(.                                               

د- نوّضح الظروف التي ساعدت على ظهور الشعر القومّي.

هـ- ما المراحل التي مّر بها الشعر الفلسطيني؟                                      

السؤال الثّالث: نوّضح اأركان التّشبيه، ونذكر نوعه فيما ياأتي:                                                                             

          ١-  والماء يفصل بين َرْو     م    ِض الّزهر في الّشطّين فصلا

                َكِبساط َوْشٍي جّردْت           اأيدي الُقيون عليه نصلا 

          ٢- يهّز الجيش حولك جانبيه      كما نفضْت جناحيها العقاب


