
 

 

  .دراسة نص أدبي: النشاط 
  .النزعة اإلنسانية في شعر المهجرين: الموضوع 

  
  

  : األهداف التعلمية 
  

  .تحديد نمط النّص واستخراج خصائصه * 
  .الوقوف على وسائل التأثير في نمط النّص*
  

  : تمهيد 
مـال، و في   دعوة إلى الخيـر و الحق و الج      " إيليـا أبـي ماضـي  "       رسالة الشعر عند الشاعر     

رأيه أّن الشاعر عليه أن يستفيد من الصراع الدائم بين الخيـر و الشر ليصل من خالل ذلك إلى تحقيق          
حاجة اإلنسان إلى أخيه اإلنسان، عظم شأنه أو صغر، و الحفـاظ علـى سـالمة                : مبدأين هامين هما    

ة بين أبناء آدم وحواء و نـصه        البشرية من النزعات الهدامة الداعية إلى التفريق و العنصرية و العداو          
  .هذا يندرج ضمن هذه النزعة اإلنسانية

  
  : النص 

  حقيٌر فصاَل تيًها َوَعْرَبــْد    نَسَي الطّين ساعةً أنّه طـــيٌن ./ 1
         وحوى الماَل كيُسُه فــتمّرْد  وكسا الخزُّ ِجسمه فتباهــــى./2
  نا فحمةٌ و ال أنْتَ فَرقـْد       ما أ  يا أخي ال تِمْل بوجهَك عنِّــي./ 3
  ـبْس و اللّؤلَو الّذي تتقلّــْد...........أنت لم تصنَع الحريَر الذي تلْـ./ 4
  ولقَلِْبي كَما لقلبَك أحــــال          ٌم حساٌن فإنّه غير َجلَْمــــْد./ 5
       و أمانيك كلّها من َعسَجـــْد  َأَأما ِنـيَّ كلُّها من تــــراب ./ 6
ـَـْد؟./7    ال فهذى و تلَك تأتي وتمضــي        وكذويها ، وأيُّ شيء يؤّب
  أنْت مثلي من الثَّرى وإليـــِه         فلماذا يا صاحبي التيُه و الّصْد؟./ 8
  ألك القْصُر دونَه الحرُس الشّـا          كي ومن َحْوِلِه الجداُر  المشّيْد؟./ 9

  واقًا           فوقَه، والّضباب أْن يتلّبـــْدفاْمنع اللّيَل أن يحمــّدَ ِر/ 10
  أيُّها الطيُن لستَ أنقَى و أْسمى         من تراٍب تدوُس أو تَتََوسَّــْد./ 11

  إيليا أبو ماضي



 

 

  :أنمي رصيدي اللغوي 
  .جال تكبُّرا : صال  * 

  .نجم قريب من القطب الشمالي يهتدى به : فرقد 
  .أو جلمود ، صخر : جلمد * 
  .ذهب : ْسجد ع* 
  .الحرُس التام السالح و االستعداد : الحرس الشاكي *
  .هنا ستار الظالم : رواقا *

  :أكتشف معطيات النّص 
  لمن يوجه الشاعر الكالم في البيتين األول و الثاني ؟./ 1س
  .  البشرصينسب الشاعر إلى الطين صفات هي من خصائ./ 2س

          فماذا يستفاد من ذلك؟
  . معاتبا أخاه لماذا 10 إلى 3طب الشاعر في األبيات من يخا./ 3س

  .حدد  المعاني الدالة على العتاب ، والتي تدل على الغفلة و عدم الشعور باآلخرين 
ما الدعوى التي يرسلها الشاعر من خالل هذه األبيات إلى فئة من أفراد المجتمع؟ ومن هي هذه ./ 4س

  الفئة ؟ وبم تتصف ؟ 
  لتنبيه الذي وجهه الشاعر للطين في البيت األخير ؟ ما فحوى ا./ 5س
  . هل تجد في القصيدة ما يرمز إلى اإلنسان ؟ حدد اللفظ الدال على ذلك./ 6س

          و ما العالقة بينه وبين اإلنسان ؟ علل ذلك؟
  ) .حوى المال كيسه(و) كسا الخز جسمه(ما المعنى الذي أفاده التقابل في البيت الثاني ./ 7س
  ) .ال تمل بوجهك عني(ماذا يفيد النهي في البيت الثالث ./ 8س
  ما الوصف الذي وظفه الشاعر إلظهار تساوي طبيعة الناس و عدم اختالف جناسهم ؟./ 9س
تعلـل تساوى الناس الفطـري اضبـط األلفـاظ و العبارات الدالة ) 11 إلى 5(األبيات من ./ 10س

  على ذلك ؟
  :أناقش معطيات النص 

 إلى اإلنسان و  ذلك باستعمال الرمز بدل التصريح – األوليين نيوجه الشاعر الكالم في البيتي/ .1ج
في البيت األول ترمز إلى اإلنسان الذي هو أصال مخلوق من طين، و هي " الطين"لفظ اإلنسان، فكلمة 

"  صلصال كالفخارخلق اإلنسان من: قرينـة نقليه دلت عليها األديان السماوية، و في القرآن الكريم 
 ألفاظ هي من لمن سورة الرحم، و في السياق ما يدل على أن الطين يعني به اإلنسان باستعما

و هي " حوى المال كيسه فتمرد" " كسا الخز جسمه فتباهي" " طين حقير، صال تيها، عربد "خصائصه 
  .كما ترى ألفاظ ومعاني تدل على خصائص اإلنسان دون غيره 



 

 

أن يفسر تفسرا يدل على حقيقته إنما يدل على " الطين"ت هي قرائن لغوية تمنع الرمز تلك الصفا./ 2ج
و الطين ال يمكن أن ) حوى المال كيسه) (كسا الخز جسمه: (المعنى المجازي، و من هذه الصفات 

" يتصف بهذه الخصائص بل هي من طبيعة اإلنسان، و السؤال المطروح لماذا أتى  الشاعر بالرمز 
 و لم يذكر اإلنسان باسمه؟ الجواب فيه قوة التشخيص لما يحمله الرمز من معاني أخرى فيها "الطين

  .تجسيد لحقيقة الشيء الخفي فيبرزه 
  
" يا أخي"يتجلى أسلوب العتاب بدءا من البيت الثالث إلى البيت العاشر و من ذلك أسلوب النداء ./ 3ج

م و العتاب عن صدود الناس عن بعضها البعض بسبب و هما يفيدان اللو" ال تمل بوجهك عني " النهي 
أنت ال تصنع الحرير الذي تلبسه، و ال اللؤلؤ الذي تتقلده، فلم هذا : غناهم فيعلل الشاعر ذلك بقوله 

التفاخر و التباهي ؟ فأحاسيس البشر واحدة و ال بد أن يشعر اإلنسان بأخيه اإلنسان، فال يمكن أن نفرق 
  .واحدة و ليست هناك أمان من تراب و أخرى من ذهب بين أماني الناس فهي 

  
يدعو الشاعر البشر إلى اإلحساس ببعضهم البعض و ال يجعلون من فروقهم المادية مجاال للتمايز ./ 4ج

و التفاخر، و هو يوجه كالمه بالخصوص إلى الفئة الغنية من أفـراد المجتمع لتكون عونا للفئة 
تلك الحواجز بينها و بين عامة الناس حتى يسـود المجتمع التعاون و المحتاجـة الفقيرة و أن تلغـي 

  .التضـامـن و نبذ الفـرقـة و االختالف
  
ينبه الشاعر اإلنسان الفخور بما له و لباسه المترفع عن بقية أفراد جنسه الفقراء المحتجين، انه ال ./ 5ج

هو إال تراب تدوسه يوما إقدام من يدب على يختلف عنهم في شيء و ال يتصف بالنقاء و السمو ما 
  .األرض من بشر و غيرهم، عند ما يصبح دفينا راقدا في التراب 

يدل على التصريح بلفظ اإلنسان وذلك " طين"يرمز الشاعر في هذه القصيدة باستعمال كلمة ./ 6ج
 أوجزها في لفظ قوة التشخيص، فبدل أن يسرد صفات اإلنسان الدنيئة واحدة واحدة: ألغراض منها 

الطين الدال عليها، فالطين ال يساوي شيئا إال إذا أحسن استعماله في صناعة األواني و األدوات التي 
تفيد اإلنسـان في حيـاته، و اإلنسان هو األخر ال يكون ذا قيمة إال إذا ظهرت منه سلوكات و أفعال 

  .طيبة تخدم المصلحة االجتماعية 
  
ن الرياء التي تصيب اإلنسان عن امتالك المال والجاه فإذا لبس تباهي بلباسه ذلك التقابل يعبر ع./ 7ج

  .و إذا كسب ماال تمرد و خرج عن الحدود



 

 

و هاتان الصفتان دنيئتان يفقد اإلنسان من جرائهما كرامته و تواضعه فبدل أن يكون عونا في مجتمعه 
و الشاعر . كثير من األزمات االجتماعيةيصبح جبارا مفسدا، فالتكبر و الترفع على اآلخرين تسبب في 

  .يدعو إلى التخلي عن هذه األخالق التي ال تخدم الفرد و ال المجتمع 
  
اللوم و العتاب، فهو بلوم المتباهي بلباسه " ال تمل بوجهك عني"  في البيت الثالث –يفيد النهي ./ 8ج

و . خرين الذي ال يملكون ماال و ال جاهاالمفاخر بماله المتمرد على القيم اإلنسانية بأن يسمع صوت اآل
لكنهم بشر مثله على خلقة واحدة، فليس هناك شخص من فحم وآخر نجم، فلم هذا التمايز؟ و هو بهذا 
يرمز إلى اإلنسان األسود الذي عانى أنواع الظلم و الرق قديما و ال يزال يعاني التمييز من أخيه 

  .اإلنسان األبيض حاليا
  
  فلماذا التيه و الّصْد؟* أنت مثلي من الثرى و إليه : قول الشاعر./ 9ج

 يتساءل الشعر عن صدود اإلنسان و تكبره عن اآلخرين و هو يعلم انه مخلوق مثلهم من تراب، 
 يستنكر سلوك هذا اإلنسان المتباهي المتعالي الذي يضع الحواجز بينه و أيفاالستفهام هنا استنكاري، 

  .بين اآلخرين
  
  :  الدالة على تساوي الناس في الفطرة و النوع البشري هيت و العبارااأللفاظ/ 10ج
  ) بقلبي كما بقلبك أحالم(األحالم المشتركة * 
  ..) و أماينك.. أأماني (–األماني المشتركة * 
  ..) أنت مثلي من الثّرى (–وحدة النوع البشري * 
  

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  : قال الشاعر ./ 1

  كذوبها و أيُّ شــيء يؤيَّد؟  أي و تمضـي ال فهذى و تلك ت
         فلماذا يا صاحبي التيه و الّصْد؟   أنت مثلي من الثرى و إليــه 
  كي ومن حوله الجدار المشيَُّد    ألَك القَْصُر دونه الحرس الشـا

  .أوجز معاني األبيات مبينا غرض االستفهام فيها 
  ة ؟ و ما غرض األمر فيه ؟ما عالقة البيت العاشر باألبيات السابق./ 2
  .حدد أفكار القصيدة األساسية، و أعط عنوانا مناسبا لها ./ 3
  
  



 

 

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
  :الجواب األول 

يرفض الشاعر تصرف الناس بتكّبرهم واستعالئهم بسبب ما امتلكوه من مال وجاه فيحسبون أنفسهم 
ائل ال يدوم، فقال، ال، فهذه و تلك تأتي أعلى درجة وأرقى مكانة و ينسون أن ما عندهم شيء ز

  و أّي شيء يؤبد؟... وتمضي 
أنت مثلي من الثرى و إليه، فلماذا يا صاحبي : ثم يذكر هذا اإلنسان المغرور بالدنيا و متاعها، فيقول

 في شيء، أنت من تراب ويأتي يوم طال أم قصر يالتيه و الصد؟ أي أنت مخلوق مثلي ال تتميز عل
إليه، فلماذا تتكبر وتترفع على اآلخرين فإنك ال تخلد في الدنيا، و ال يمنعك قصرك المشيد فأنت راجع 

.... ألك القصر دونـه الحرس الشاكي ( فيقول .. الَعتيد، من المصير المحتـوم الذي ينتظر كل إنسان
  ...)و من حوله الجدار المشيد

 أي أن تصرفات اإلنسان مرفوضة و غير هذه المعاني أوردها الشاعر في سياق استفهام استنكاري،
مقبولة لما فيها من مّضرة بعالقات البشر فيما بينهم و أن قيام الحياة االجتماعية التي شّرعتها األديان 

 و القوانين الوضعية ترفض ذلك، فالشاعر إذا ال يستفْهم لمعرفة اإلجابة عن تلك السلوكات و ةالسماوي
نكار و بذلك يكون المعنى أكثر تشخيصـا لطبيعـة البشر من ذلك إنما يريد بذلك الرفض و االست

النـوع و بتالي يكتشف تصرفاتهم ويجلبهم لتكون معلومة أمام الناس، و الهدف من ذلك إصالح 
  .المجتمع عن طريق كشف عيوبه أوال ثم اإلتيان بالبديل الذي يخدم مصلحة الناس

  
  

و أن " الموت"نسان و إظهار العاقبة المشتركة بين الناس  بعد أن استنكر تصرفات اإل:الجواب الثاني 
هذا المميز في الدنيا بماله وجاهه، ال يستطيع أْن يتخلص من مصيره طَلََب منه على سبيل إظهار عجزه 

  ".فوقه والّضَباب أْن يتَلَّبْد: فاْمنَْع اللّيَل أْن َيُمدَّ رواقا "في فعل أي شيء يقين من ذلك المصير فقال 
األمر هنا ليس على حقيقته، و إنما لغرض التعجيز، و الهدف إظهار ضعف اإلنسان، فلماذا ف -

 ...التكبر و التباهي إذا

  :الجواب الثالث 
  : أفكار القصيدة األساسية هي 

البيتان األوالن يعبران عن فكرة، غفلة اإلنسان عن حقيقة أمره كإنسان تجعل تصرُّفاته منافية  -
  ."لطِبعه

 . تعبر عن عتاب الشاعر و لومه لإلنسان بسبب صفاته غير اإلنسانية 6 إلى 3ن األبيات م -

 تعبر عن رفض الشّاعر و يتكبر عْن بني جنسِه و يتحداه أن تغير طبيعته 11 إلى 7األبيات من  -
  .أْو يغّير قدرِه و عاقبتِه

  


