
 

 

  .دراسة نص أدبي: النشاط 
 .شعر المنفى عند شعراء المشرق أو المغرب: الموضوع 

  
  

  
  : األهداف التعليمة 

  .تحديد نمط النص و استخراج خصائصه * 
  .تحديد المقاطع السردية في النص الحواري * 
  .تعيين المقاطع التفسيرية في النص الحجاجي * 
  . االحجاجي تبيان المقاطع الوصفية في النص السردي*
  .تلخيص المقاطع الوصفية في النص السردي أو الحجاجي * 
  .تلخيص نص سردي أو حواري أو وصفي أو حجاجي * 
  .جدولة النصوص حسب نمطها مع الحرص على إثبات األدوات اللغوية الرافدة لنمطها *
  . و الروابط الجملية التي تمكن من تحديد نمط النص تإبراز المؤشرا*
  . على وسائل التأثير في نمط النص الوقوف* 
  

  : تمهيد 
       عرف العالم العربي نهضة شاملة مع نهاية القرن التاسع عشر و نتج عن ذلك بروز األفكار 

، وكان رجال العلم والثقافة أول من ن الغربيينالتحررية التي أدت إلى قيام الثورات في وجه المستعمري
نواع المتابعات القضائية المفضية إلى سجن كثيرين من رواد هذه حمل لواء الثورة فتعرضوا لشتى أ

الثورات و إبعاد بعضهم خارج أوطانهم و من الشعراء الذين نفاهم االستعمار محمود سامي البارودي، 
و هو في منفاه نظم قصائد شعرية غاية ) 1904- 1838(أحد رواد الشعر العربي  في العصر الحديث 

 للوطن و تذكر األحبة من األهل و الخالّن، و القصيدة اآلتية واحدة من قصائده في في الّرقة و الحنيـن
  .المنفى 
  : النص 

  تقوى على ردِّ الحبيب الغـــادي     ال لَْوعتي تدُع الفؤاَد و ال َيدي 
  كانتْ خالصةَ عدَِّتي َوَعتـــادي     يا َدهُر فيَم فََجْعتني بَحلــيبٍة

ـَى أْوالدي    اَي لُبعدها إن كُنْتَ لْم ترَحْم ضنَ   أفال رحمتَ من األسـ
  أفَْرْدتَُهنَّ فلْم َينْمنَ تَوجُّـــًعا           قَْرَحى العيوِن َرواجــفَ األكْباد



 

 

  َيْبِكيَن مْن َولَِه فـــَراقَ َحِفّيٍة          كانتْ لهّن كثيرة اإلســـــعاِد
    و قلوبهّن من الُهموِم صـــَواِدي فَخدوُدُهنَّ من الّدموِع نَــِديَّةٌ         

  أَسِليلةَ القََمريِن أّيُ فَجيـــعٍة          َحلَتْ لفَقِْدِك بيَن هذَا النّــــادي
  أْعِزْز َعليَّ بأْن أراِك َرِهيــنةً         في جوِف أغَْبَر قَاتم األســـداد

  نِْك لكنْتُ َأوََّل فَـــاديلو كان هذا الّدهر َيقِْبُل ِفــْدَيةً         بالنَّفِس َع
  َجْزُع الفَتَى ِسَمةُ الوفاِء َو َصْبُره          غَْدٌر َيُدُل ِبِه َعلَى األحــــقاِد
ـَاِد   ومَن الَبِليَِّة َأْن ُيَساَم أخُو األَسـى        َرِعي التََجلِّد َوهَو غَْيُر َجمـــ

    َأَسفًا لُبعِدَك َأويلين مــــــهاديَهْيَهاتَ َبْعَدَك َأْن تَقَرَّ جوانـحي       
  َولهي علْيِك ُمصاحٌب لمسـيرتي        و الدَّْمُع فيِك مالِزٌم لوســــاِدي
  فإذَا انتَهْيتُ فَأنِت أوُل ذِِكْـَرتي          َوإذَا أَوْيتُ فـــأنِْت آِخـُر زادي

  محمود سامي البارودي  
  
  
  

  :أنمي رصيدي اللغوي 
   صوادي، جمع صادية وهي الشديدة العطش-3المرض والتعب :  الّضنَى -2وجة الز: الحليلة  -1
  :أكتشف معطيات النص *
  . ما سبب لوعة الشاعر و حزنه؟ حّدد العبارة التي تدل على ذلك -1س
 يصور الشاعر عظمة المصيبة التي حلّت به و على أوالده، استخرج من األبيات المفردات الدالة -2س

  .حزن و هول الفاجعةعلى األلم و ال
   من المتضرر األكبر من هذه الفاجعة ؟-3س
  . بما امتدح الفقيدة في البيت السابع؟ حّدد العبارة الدالة على المدح-4س
  . البيت الثامن يصور فيه الشاعر إشفاقه على زوجته الفقيدة، أوجز معناه في عبارة-5س
  . التحقيق أم مستحيلة َعلِّْل إجابتك بدليل منطقي البيت التاسع يعبر عن أمنية الشاعر، أهي ممكنة-6س
 األبيات الثالثة األخيرة تظهر فرط الشاعر في البكاء و التحسر على زوجته الفقيدة اشرح ذلك -7س
  .في فقرة مفيدة ) في ثالث جمل مفيدة(
  ت؟ يرثي الشاعر زوجته في هذه القصيدة إلى أّي مدى بلغت عواطفه؟          و بما امتزج-8س

  :أناقش معطيات النص 
 سبب لوعة الشاعر و حزنه يعود إلى وصول خبر وفاة زوجته و هو في المنفى فاللوعة صارت -1ج

لوعتان لوعة الفراق بسبب المنفى و طول غربته القصرية و فجيعة الموت الذي خطف منه زوجته كل 



 

 

العبارة التي تترجم هذا يمثلها البيت األول و و / ذلك أحدث شرخا كبير في نفسه وحزنًا عميقَا ال يّمحى
  .الثاني 

الّضنى، األَسى، توجعا، قَْرحى، :  المفردات الدالة على األلم و الحزن و هول الفاجعة هي -2ج
  .رواجفَ، يبكين، َولٍَه، فراق، الدُّموع، الُهموم

م التي كانت السند القوي في  المتضّرر األكبر من هذه الفاجعة، هم أوالد الشاعر ألنهم فقدوا أمه-3ج
فتأمل مفرداتها ) 6.5.4.3(و هذا الجواب تمثله األبيات ... غيابه و منفاه، و هم اآلن يفتقدونهما، يتألمون

  .و تحقق بنفسك من هول الفاجعة التي ألمت بالشاعر
 عّز شرفها إذ شبه أصالة نسبها و) َأسليلةَ القمرين( امتدح الفقيدة بأصالة نسبها و عّز شرفها -4ج
و يقصد بها الشمس و القمر على سبيل االستعادة التصريحية حذف المشبه و صرح بالمشبه " بالقمرين"
  .به
  . المعنى الذي يتضمنه البيت الثامن يعّز على الشاعر أن يرى زوجته في ظلمات الّلحد-5ج
 اهللا في مصيبة الموت، و  األمنية التي عبر عنها الشاعر غير ممكنة التحقيق ألّن ال مرّد لقضاء-6ج

  .الشاعر يعلم هذا لكنّه أراد بذلك إظهار تعلقه بزوجته و بدل كل ما في وسعه من أجلها
 أفرط الشاعر في البكاء و التحسر على زوجته التي وصلُه نعيها و هو في المنفى، بقول الشاعر -7ج

  .في األبيات الثالثة األخيرة 
 بال بعد وفاته، حزني عليك سيبقي ما حَحَيْيتُ و أّن يقر لهيهات لن يطيب لي العيش و لن يست"

دموعي ستبقى جارية تبلّل و سادتي باستمرار، و عند وصول أجلي فأنت آخر من أتذكر، و إذا رجعت 
  "من منفاي فلن تكون لي سواك

  عواطف الشاعر في هذه القصيدة متأججة كالبركان الثائر تطبعها مشاعر الحزن و األسى على-8ج
ذهاب زوجته من غير رجعة من جهة، و شدة اإلحباط النفسي كونه في المنفى و ال يستطيع فعل أي 

  .شيء
  

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
   اشرح ذلك؟– يعّبر الشاعر في البيت األول في القصيدة عن حالة اليأس الشّديدة التي ألمت به -1س
  كانت خالصة عدَّتـي و عتادي؟" اني  ما المعنى المستفاد من قول الشاعر في البيت الث-2س
  أهذا تعبير حقيقي أم مجازي؟" ؟...إن كنت لم ترحم صناي" من المخاطب في قول الشاعر -3س
   حدد الطباق الموجود في البيت الخامس، و ما تأثيره في المعنى؟-4س
  . سّم األسلوب الذي عبر به الكاتب في البيت السادس و بّين أداته والغرض منه-5س
فعل " يعز«فعل األمر بكلمة " َأْعِزْز"  استبدل ما ورد في قول الشاعر في البيت السابع كلمة-6س

  المضارع، و قارن بينهما أيهما أقوى في التعبير؟   



 

 

  
  
  
  
  
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
ه و قّوة الصدمة التي أصابت قلبه فاشتّد وهن" حالة اليأس الشديدة التي ألمت بالشاعر تتمثل في -1ج

  .ضعفت حيلته أمام القدر المحتوم 
يعبر فيها عن فقد آخر شيء في " كانت خالصة عّدتي و عتادي" المعنى المستفاد من قول الشاعر -2ج

  .حياته و هي زوجته التي كان يرجو أن يراها إْن قّدر له أن يعود من منفاه 
وارد في البيت الثاني من هو الّدهر ال"  المخاطب في قول الشاعر، إن كنت ال ترحم ضناي-4ج

القصيدة، وهو تعبير مجازي ألّن الدهر شيء معنوي غير محسوس فصّيره إنسانا قاسيا ال يرحم ألّن 
الرحمة هنا من طبيعة البشر على سبيل التقدير ألّن الرحمة في األصل هللا عّز وجل و هو أرحم 

  .الراحمين على سبيل االستعارة المكتبية
األولى بمعنى طرية مبلّلة " صوادي" " نَِدَية "في البيت الخامس يتمثل في كلمتي  الطباق الموجود -4ج

بفعل الّدموع و للثانية جافّة صدئة بفعل قسوة الهموم على القلوب، و هو طباق يبرز التناقض في 
  .التعبير عن المعنى الواحد بالشيء و ضّده 

 التي تدل على -الهمزة-أداتُه " سليلة القمرينأ" األسلوب المستعمل في البيت السادس، هو النداء -5س
قرب المنادَى من قلب الشاعر و روحه والغرض التنبيه على مكان زوجته و شرف نسبها، كمكانة 

  .الشمس و القمر في هذا الوجود على سبيل المدح
لى صيغـة األمر ع" أعَزْز"و ال يتغير المعنى، لكن كلمة " يعّز"بكلمة " َأَعِزْز" يمكن استبدال كلمة -6س

أقوى تأثيرا في الكـالم لما تحمله من معنى التعجب من الحال و المآل الذي ألت إليه زوجته في ظلمت 
  .قبرها

  


