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الوحدة الثامنة

الظلم مإذن بخراب
العمران
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
الوحدة الثامنة :الظلم مإذن بخراب العمران
إضاءة:
ابن خلدون :
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمً  ،ولد فً تونس سنة ( ٕٖ 2هـ )ٌ ،نحدر من
أصل أندلسً إشبٌلً  ،تلقى العلم على عدد كبٌر من العلماء األندلسٌٌن الذٌن هاجروا إلى تونس
أعماله :
قٌل فٌه … " :مفخرة من مفاخر التخوم المؽربٌة  ،شرح البردة شرحا بدٌعا دل على ؼزارة
حفظه ولخص كثٌرا من كتب ابن رشد والرازي وألؾ كتابا فً الحساب" .
تعرٌؾ بالنص :
النص الذي بٌن أٌدٌنا هو الفصل الثالث واألربعون من مقدمته المشهوره التً كتبها فً
خلوته وقد تناول فً هذا الفصل أثر الظلم وعواقبه على المجتمع .
تعرٌؾ بمقدمة ابن خلدون :
هً مقدمة كتابه الذي سماه " دٌوان المبتدأ والخبر  ،فً أٌام العرب والعجم والبربر  ،ومن
عاصرهم من ذوي السلطان األكبر" .
 السمات الفنٌة للنص:
ندرة الصور الفنٌة ....تسلسل األفكار سهولة األلفاظ ..الدقة فً التعبٌر ..وضوح المعانً
توظٌؾ الحكاٌة..االعتماد على قانون السبب والنتٌجة ..المراوحة بٌن اإلنشاء والخبر
شرح الفقرة األولى:
اعلم أن العدوان على الناس فً أموالهم ذاهب بآمالهم فً تحصٌلها واكتسابها ،لما ٌرونه
حٌنبذ من أن ؼاٌتها ومصٌرها انتهابها من أٌدٌهم وإذا ذهبت آمالهم فً اكتسابها وتحصٌلها
انقبضت أٌدٌهم عن السعً فً ذلك .وعلى قدر االعتداء ونسبته ٌكون انقباض الرعاٌا عن
السعً فً االكتساب ،فإذا كان االعتداء كثٌراً عاما ً فً جمٌع أبواب المعاش كان القعود عن
الكسب كذلك لذهابه باألمال جملة بدخوله من جمٌع أبوابها .وإن كان االعتداء ٌسٌراً كان
االنقباض عن الكسب على نسبته.
 معانً الكلمات :العدوان( :جذرها  :عدو) الظلم واالعتداء  ،ذاهب بـ  :منهً ومزٌل ،
ؼاٌتها :نهاٌتها  ،انتهابها :أخذها بالقوة من ؼٌر حق  ،انقبضت :توقفت وأمسكت ،
َق ْدر :حجم  ،أبواب المعاش  :مجاالت الكسب فً الحٌاة  ،جملة  :كامل ومجموع ،
ٌسٌرا :قلٌبل .
 الفكرة الربٌسة فً النص  :أثر الظلم والعدوان على الناس فً أموالهم .
ٌقوم النص على طرح األثر السلبً للظلم على الناس والمجتمع وٌناقش ذلك بمقدمات تفضً
إلى النتابج فحٌن ٌقع الظلم على الناس فً األموال فإن ذلك ٌنعكس سلبا على فً تحصٌل الناس
لهذه األموال ألنهم ٌعلمون أن نتٌجة تعبهم لن تكون لهم بل لؽٌرهم األمر الذي ٌإدي إلى
انصرافهم عن العمل والكسب وهو ٌطرح فً هذه الفقرة عبلقة طردٌة بٌن نسبة الظلم وقعود
الناس عن الكسب فكلما زاد األول زاد الثانً
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 الصور الفنٌة:
 العدوان …ذاهب بؤموالهم فً تحصٌلها  :شبه الظلم بإنسان ٌؤخذ بآخرٌن إلى الهبلك . انقبضت أٌدٌهم عن السعً  :شبه الناس فً حال توقفهم عن الكسب باألٌدي التً تنقبضوتمسك عن العمل .
 االعتداء كثٌر عام فً جمٌع أبواب المعاش  :شبه مجاالت الكسب فً الحٌاة بالعمارة ذاتاألبواب المتعددة التً تؽلق فً وجه داخلها إذا وقع االعتداء
الفقرة الثانٌة
والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو باألعمال وسعً الناس فً المصالح والمكاسب
ذاهبٌن وجابٌن .فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أٌدٌهم عن المكاسب كسدت أسواق
العمران ،وانتقضت األحوال وابذعر الناس فً األفاق من ؼٌر تلك اإلٌالة فً طلب الرزق
فٌما خرج عن نطاقها ،فخؾ ساكن القطر ،وخلت دٌاره ،وخربت أمصارة ،واختل باختالله
حال الدولة والسلطان ،لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة.
 معانً الكلمات :العمران  :عند ابن خلدون ٌمثل مقومات علم االجتماع من زراعة
وتجارة وعبلقات اجتماعٌة…  ،وفوره :الكثرة واالتساع  ،نفاق أسواقه  :رواجها ،
انتقضت  :تبدلت وفسدت  ،ابذعر  :تفرق (جذرها  :بذعر)  ،اإلٌالة :القطعة من
وال ،-القطر :مجموعة من المدن والقرى تتخذ اسما ما  ،أمصار:
األرض ٌحكمها ٍ
البقعة الكبٌرة من األرض ،اختل :اضطرب .
 الفكرة الربٌسة  :أهمٌة األعمال وسعً الناس فً البناء والعمران وأثر انقباض الناس
عنه .
ٌ تحدث ابن خلدون فً هذه الفقرة عن رواج األسواق واتساع العمران  ،وٌربطه بعمل
الناس مقارنا بٌن حالٌن  :األول ٌتمثل فً سعً الناس فً أعمالهم ومصالحهم
ومكاسبهم ،فٌتبع ذلك وفرة فً العمران ونفاق األسواق  ،ثم ٌعرض الحال اآلخر
المناقض للحال األول حٌث تنقبض أٌدي الناس عن السعً والكسب ،فٌتبع ذلك كساد
األسواق والعمران وفساد أحوال الناس وتفرقهم فً الببلد المختلفة سعٌا منهم لبناء
مكاسب جدٌدة لهم  ،األمر الذي ٌإدي إلى قلة الساكنٌن فً الدٌار واختبلل الدٌار
وخرابها  ،وهو ما ٌإدي إلى اختبلل حال الدولة لٌصل إلى النتٌجة العامة بصورة
منطقٌة  ،وهً أن الدولة صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ( المواطن واألعمال
والعمران) .
 الصور الفنٌة:
 والعمران ووفوره :شبه العمران بالبضاعة المتوافرة .تفسد بفساد مادتها :شبه العمران بمادة تفسد .الفقرة الثالثة:

9

د  .عمر عقلح الذعجح 406;707870

د  .ياسين تني ياسين 406;9468;0

وانظر فً ذلك ما حكاه المسعودي فً أخبار الفرس عن الموبذان  -صاحب الدٌن عندهم-
أٌام بهرام بن بهرام ،وما عرض به للملك فً إنكار ما كان علٌه من الظلم والؽفلة عن عابدته
على الدولة ،بضرب المثال فً ذلك على لسان البوم حٌن سمع الملك أصواتها وسؤله عن فهم
كالمها ،فقال له :أن بوما ً ذكراً ٌروم نكاح بوم أنثى ،وإنها شرطت علٌه عشرٌن قرٌة من
الخراب فً أٌام بهرام بن بهرام فقبل شرطها ،وقال لها :إن دامت أٌام الملك أقطعتك ألؾ
قرٌة ،وهذا أسهل مرام .فتنبه الملك من ؼفلته وخال بالموبذان وسؤله عن مراده ،فقال له:
أٌها الملك إن الملك ال ٌتم عزه إال بالشرٌعة ،والقٌام هلل بطاعته ،والتصرؾ تحت أمره ونهٌه،
وال قوام للشرٌعة إال بالملك ،وال عز للملك إال بالرجال ،وال قوام للرجال إال بالمال ،وال سبٌل
إلى المال إال بالعمارة ،وال سبٌل للعمارة إال بالعدل .والعدل المٌزان المنصوب بٌن الخلٌقة،
نصبة الرب وجعل له قٌماً ،وهو الملك وأنت أٌها الملك عمدت إلً الضٌاع فانتزعتها من
أربابها وعمارها ،وهم أرباب الخراج ومن تإخذ منهم األموال ،وأقطعتها الحاشٌة والخدم
وأهل البطالة ،فتركوا العمارة ،والنظر فً العواقب وما ٌصلح الضٌاع ،وسومحوا فً الخراج
لقربهم من الملك .ووقع الحٌؾ على من بقً من أرباب الخراج وعمار الضٌاع ،فانجلوا عن
ضٌاعهم وخلوا دٌارهم ،وآووا إلى ما تعذر من الضٌاع فسكنوها ،فقلت العمارة ،وخربت
الضٌاع وقلت األموال وهلكت الجنود والرعٌة ،وطمع فً ملك فارس من جاورهم من الملوك
لعلمهم بانقطاع القواد التً ال تستقٌم دعابم الملك إال بها.
 معانً الكلمات:المسعودي :مإرخ عربً صاحب كتاب :مروج الذهب  ،الموبذان :رجل
الدٌن عند الفرس  ،عرّض به:القصد دون التصرٌح بالمراد  ،بهرام  :أحد ملوك
الفرس ،الؽفلة :اإلهمال  ،عابدته :نتٌجته وفابدته ٌ ،رومٌ :طلب وٌقصد  ،أقطعتك:
ملكتك من عطابً  ،عمدت :قصدت  ،الضٌاع :األرض المنتجة  ،أرباب :أصحاب ،
الحٌؾ :الظلم  ،الخراج :ؼلة األرض والضرٌبة المفروضة علٌها  ،دعابم :أسس
البطالة :التعطل من العمل .
ومقومات ِ ،
 الفكرة الربٌسة  :تتمثل فً ضرب المثل من التارٌخ القدٌم على العدوان والظلم من
الواقع الفارسً على لسان الحٌوان (البوم) .
ٌضرب ابن خلدون مثبل على الظلم بحكاٌة المسعودي عن الموبذان التً عرض بها لبهرام
ملك الفرس ،حٌث وقع الظلم والعدوان  ،فنبه الموبذان بهرام عن ذلك بطرٌقة التلمٌح دون
التصرٌح ؛ لٌتٌقظ من ؼفلته عن خاصته وحاشٌته  ،وسرعان ما تنبه الملك لذلك فخبل
بالموبذان وسؤله عن مراده فؤجابه فً هذه المرة بصورة مباشرة كان فٌها نعم المشٌر الناصح
للملك  ،دون مواربة وتملق محددا دعابم الملك وواجب الملك وأهمٌة العدل وعاقبة الظلم وذلك
كاآلتً :
** دعابم الملك - :الشرٌعة  -طاعة هللا  -التصرؾ تحت أوامر هللا ونواهٌه  -الملك عماد
الشرٌعة ٌطبقها وٌحكم بها  -عز الملك بالرجال  -قوام الرجال المال  -سبٌل المال بالعمارة -
سبٌل العمارة العدل
 ** واجب الملك :الملك قٌم للعدل فً األرض
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 ** أهمٌة العدل :هو المٌزان المنصوب بٌن الخلٌقة نصبه الرب ،فبل ٌتم عماد الملك
وعمارته إال بالعدل؛ ألنه ٌمثل األساس األول الذي ٌبنى علٌه بقٌة األسس  ،فإذا ما
نقض هذا األساس انتقل النقض إلى األسس األخرى .
 ** عاقبة الظلم :إذا وقع الظلم على الرعٌة فإنهمٌ - :نجلون عن ضٌاعهم ٌ -خلون
دٌارهم ٌ -ؤوون إلى ما تعذر من ضٌاع فٌسكنونها  -تقل العمارة  -تخرب الضٌاع -
تقل األموال  -تهلك الجنود والرعٌة – ٌطمع فً الملك من ٌجاوره .
 مآخذ على الملك  - :انتزاع الضٌاع من أربابها  -إقطاع الضٌاع للحاشٌة ممن هم
تاركون للعمل  -مسامحتهم فً خراج األرض لقربهم من الملك  -وفً هذه الحال
وقع الظلم الذي له عواقب وخٌمة .
 البوم  :رمز الخراب والهبلك والتشاإم قصة البوم  :رمز لواقع الملك الذي بدأ فٌه الظلم** ٌستشؾ من القصة أن التؽاضً عن الظلم ولو كان نزرا ٌسٌرا إال أن ذلك ٌإدي إلى تفاقمه
وانعكاسه على جمٌع شرابح المجتمع األمر الذي ٌإدي إلى هبلكه ودماره
 الصور الفنٌة:
 "الملك ال ٌتم عزه إال بالشرٌعة" :شبه الملك بالبناء الذي ٌقٌم مادته دعابم تتمثلبالشرٌعة .
 " ال سبٌل للعمارة إال بالعدل "  :شبه العدل بالطرٌق الذي ٌإدي إلى العمارة . " العدل المٌزان المنصوب بٌن الخلٌقة "  :شبه العدل بالمٌزان الذي ٌعادل بكفتٌهالمواد .
 " ووقع الحٌؾ : "....شبه الحٌؾ (الظلم) بشًء مادي ٌسقط وٌقع . " -لعلمه بانقطاع المواد  "...شبه المواد بحبل متصل ببعضه إذا وقع الظلم قطعه .

الفقرة الرابعة:
فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر فً ملكه ،وانتزعت الضٌاع من أٌدي الخاصة وردت على
أربابها ،وحملوا على رسومهم السالفة ،وأخذوا فً العمارة وقوي من ضعؾ منهم ،فعمرت
األرض وأخصبت البالد وكثرت الثؽور ،وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه ،فحسنت أٌامه
وانتظم ملكه .فتفهم من هذه الحكاٌة أن الظلم مخرب للعمران ،وإن عابدة الخراب فً العمران
على الدولة بالفساد.
 الفكرة الربٌسة استجابة الملك لنصٌحة الموبذان وإرجاعه الحقوق إلى أصحابها.
 تتحدث عما حصل مع بهرام الذي سمع لنصٌحة الموبذان فصصح الظلم وأرجع الحقوق
بؤخذها ممن اؼتصبها بسلطان الملك لٌعٌدها إلى أصحابها فكان لذلك نتابج حسنة تمثلت
فً - :عمارة األرض  -إخصاب الببلد  -كثرة الثؽور – مباشرة الملك ألمور الملك
بنفسه فانعكس ذلك على استقرار ملكه
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 معانً الكلمات - :أقبل على النظر فً ملكه :راح ٌراقب ملكه بنفسه  ،انتزعت :أخذت،
ردت :أعٌدت  ،حملوا على :أجبروا  ،أخصبت الببلد :صارت ذات خصب  ،الثؽور:
الحدود مع الدول المجاورة  ،أنتظم  :استقام وحسن .
 ** المؽزى من الحكاٌة :أن ٌفهم صاحب القرار أن الظلم مخرب للعمران فٌعود ذلك
على الدولة بالخراب والفساد .
 الصور الفنٌة: " وانتزعت الضٌاع من أٌدي الخاصة  : "....شبه الضٌاع بالبضاعة ترد إلى أصحابها. " وحملوا على رسومهم السالفة"  :شبه الرسوم بالشًء المحمول . " الظلم مخرب للعمران "  :شبه الظلم باإلنسان المخرب . " انتظم ملكه"  :شبه تناسق الحكم وانسجامه بانتظام العقد .الفقرة الخامسة:
وال تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من ٌد مالكه من ؼٌر عوض وال سبب كما هو
المشهور ،بل الظلم أعم من ذلك .وكل من أخذ ملك أحد أو ؼصبه فً عمله أو طالبه بؽٌر حق
أو فرض علٌه حقا ً لم ٌفرضه الشرع فقد ظلمه .فجباة األموال بؽٌر حقها ظلمة ،والمعتدون
علٌها ظلمة ،والمنتهبون لها ظلمة ،والمانعون لحقوق الناس ظلمة ،ووبال ذلك كله عابد على
الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها إلذهابه األمال من أهله .واعلم أن هذه هً الحكمة
المقصودة للشارع فً تحرٌم الظلم ،وهو ما ٌنشؤ عنه من فساد العمران وخرابه ،وذلك مإذن
بانقطاع النوع البشري ،وهً الحكمة العامة المراعٌة للشرع فً جمٌع مقاصده الضرورٌة
الخمسة ،من حفظ الدٌن والنفس والعقل والنسل والمال .فلما كان الظلم كما رأٌت مإذنا ً
بانقطاع النوع لما أدى إلٌه من تخرٌب العمران ،كانت حكمة الحظر فٌه موجودة ،فكان
تحرٌمه مهماً .وأدلته من القرآن والسنة كثٌرة أكثر من أن ٌؤخذها قانون الضبط والحصر.
 معانً المفردات  :عوض  :بدل  ،ؼصبه :قهره وظلمه  ،جباة :الجامعٌن المال ،
المنتهبون  :السالبون  ،وبال :الثقل والشدة قال تعالى { :فذاقت وبال أمرها وأخذناه أخذا
وبٌبل } وفً السٌاق شر األمر ومضرته  ،مادتها :أساسها وعناصرها  ،مإذن :مبٌح
ومعلم  ،الحظر :المنع .
الفكرة الربٌسة فً الفقرة هً الحدٌث عن تعدد أنواع الظلم ومضرة هذا الظلم على الدولة إلى
جانب ربط الحكم الشرعً بالتحرٌم للظلم بمقاصد الشرٌعة الخمس .
** أنواع الظلم - :أخذ المال أو الملك من ٌد صاحبه من ؼٌر عوض  -الؽصب فً العمل -
المطالبة بؽٌر حق  -أن ٌفرض علٌه حقا لم ٌفرضه الشرع .
** أمثلة على (مظاهر) الظلم  - :جباة األموال بؽٌر حقها  -المعتدون علٌها  -المنهبون لها -
المانعون لحقوق الناس .
** الحكمة من تحرٌم الظلم :حرم الظلم ألنه عابد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها
إلذهابه اآلمال من أهله وذلك مإذن بانقطاع النوع البشري وهً الحكمة العامة المراعٌة للشرع
(فً هذا ربط تحرٌم الظلم بمقاصد الشرٌعة) .
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** مقاصد الشرٌعة (المقاصد الخمس) :حفظ  -ٔ :الدٌن ٕ -النفس ٖ -العقل ٗ -النسل
٘ -المال .
 الصور الفنٌة: "  ..العمران الذي هو مادتها "  :شبه الدولة بالبناء الذي ٌتكون من مواد هً العمران . المعانً الصرفٌة :المعتدون  :المانعون  :المنتهبون  :اسم فاعل  ،المشهور :المقصود:
موجودة:اسم مفعول  ،ظلم  :أخذ  :عمل :حق :خراب:فساد:الضبط :حفظ :الحصر:
مصادر ثبلثٌة  ،تحرٌم  :تخرٌب  :مصادر رباعٌة  ،انقطاع:مصدر خماسً .
الفقرة السادسة:
ولو كان كل واحد قادراً على الظلم لوضع بإزابه من العقوبات الزاجرة ما وضع بإزاء ؼٌره
من المفسدات للنوع ،التً ٌقدر كل أحد على اقترافها من الزنا والقتل والسكر .إال أن الظلم ال
ٌقدر علٌه إال من ٌقدر علٌه ،ألنه إنما ٌقع من أهل القدرة والسلطان ،فبولػ فً ذمه وتكرٌر
الوعٌد فٌه ،عسى أن ٌكون الوازع للقادر علٌه فً نفسه.
 معانً المفردات  :الزاجرة :المانعة  ،الوازع :المانع  ،اقترافها :اكتسابها وفعلها،
الوعٌد :التهدٌد  ،ال ٌقدر علٌه إال من ٌقدر علٌه :ال ٌرتكبه إال من امتلك القوة والسلطان
 الفكرة الربٌسة اختصاص أصحاب النفوذ بالظلم .
تتحدث الفقرة عن عدم استطاعة الجمٌع على الظلم ألن الظالم ٌحتاج إلى قوة تعٌن ظلمه
وهً ؼٌر مملوكة للجمٌع ولهذا السبب -فً نظر ابن خلدون – لم ٌضع له الشارع العقوبة
الزاجرة  ،وذلك لسببٌن :
ٔ -أن الظلم خاص ولٌس عام بمعنى أن الجرابم العامة التً ٌستطٌع كل فرد اقترافها كان لكل
منها عقوبتها أما الظلم فإنه خاص ٌنحصر بنوع واحد من الناس هم أصحاب السلطان
ٕ -أن الظالم ٌملك القوة لذا لن ٌقدر علٌه إال من هو أقوى منه فؤٌن ذلك منه؟
** عقوبة الظلم تركها هللا لنفسه ألنه القوي الحكٌم الذي ٌخضع له كل جبار عنٌد لذا كان للظلم
وعٌد ولم ٌكن له عقوبة
 ** بولػ فً ذم الظلم وتكرٌر الوعٌد فٌه ألن الظالم ال ٌستطٌع أن ٌتؽلب علٌه أحد
لتجبره لذا ترك المانع للظلم عامل نفسً من داخل ضمٌر اإلنسان وهو الوازع
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االستٌعاب والتحلٌل
سٔ -عد إلى المعجم واستخرج معانً المفردات اآلتبة:
وال ٌ ،رومٌ :طلب  ،الحٌؾ :الظلم ،
ابذعر :تفرق  ،اإلٌالة :القطعة من األرض ٌحكمها ٍ
وبال :الشدة والقوة وشر األمر ومضرته
سٕ -وضح الفرق بٌن معانً الكلمات التالٌة:
المُلك :العز والسلطان
ال َملك :مفرد مبلبك  /مبلبكة وهً من مخلوقات هللا تعالى خلقها من نور
الملِك( :الحاكم) سٌد الدولة وصاحب األمر والحكم فٌها
سٖ -ذكر ابن خلدون فً النص نتابج العدوان على الناس وضح هذه النتابج وما الذي ٌترتب
علٌها ؟
 االنقباض عن السعً واالكتساب :أي القعود عن العمل بداعً الظلم القعود عن الكسب  :أي عدم التنافس فً جمع المكاسب التً تنعكس إٌجابا فً بناء الدولةوعمارتها
 ذهابه باآلمال جملة :أي ٌعتري الناس الٌؤس ألنهم ٌشعرون أن ما سٌجمعونه ال سبٌل لهم فًالمحافظة على امتبلكه بسبب من ٌنتهبه منهم
ٌترتب على هذه النتابج خراب الدولة وفساد العمارة التً هً مادتها وأساسها
سٗ -ناقش رأي ابن خلدون فً أسباب انتشار العمران:
ٌرى ابن خلدون أن انتشار العمران ٌرجع إلى عمل الناس وسعٌهم فً المكاسب وهذا رأي
متقدم على زمانه من حٌث إن هذه النظرة مستمرة حتى عصرنا الحاضر فإثبات الوجود ألي
حضارة ٌتم من خبلل ما تركت من عمارة والتً ال تبنى إال وسط أجواء مواتٌة فمتى ثار الظلم
فً هذه الحضارة أوقد ناره وأحرق كل ما أنتجته والشواهد التارٌخٌة ماثلة أمامنا بمعالمها أو
بؤخبارها المبثوثة فً الكتب والتً تشٌر إلى ما ٌتوافق مع هذا المنطق الذي ٌتحدث عنه ابن
خلدون
س٘ -ضرب لنا ابن خلدون مثاال على لسان البوم فً النص:
أ -لم اختار الكاتب البوم دون سابر الطٌور فً تلمك الحكاٌة ؟
ألن البوم ٌمثل عند العرب نذٌر شإم وخراب إلى جانب اعتماد الكاتب على أسلوب التقبٌح إذ
تمثل البوم الصورة والصوت القبٌحان فذلك ٌنعكس على المتلقً الذي تشمبز نفسه من هذه
الصورة
ب -ما المهر الذي طلبته أنثى البوم ؟
عشرٌن قرٌة من الخراب
ج -ماذا ٌسمى العرب أنثى البوم ؟
البوم اسم جنس جمعً المفرد منه (بومة) والبوم والبومة تذكران للمذكر والمإنث وتلقب البومة
(أم سلمان)
د -ما المؽزى من تلك الحكاٌة ؟
تقبٌح صورة الظلم ألنه ٌإدي إلى خراب العمران وفساد الدولة وزوال الملك
س -ٙذكر الكاتب ست دعامات ٌمكن أن تقوي الملك وترسخه .
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أ -عد إلى النص ورتب هذه الدعامات بالتسلسل حسب المخطط التالً:
الشريعح

الرجاه

الملل

الماه

العمارج

العذه

ب -أضؾ صندوقا سابعا تقترح فٌه دعامة مكملة :
المراقثح

س -7لخص بلؽتك جملة النتابج المترتبة على رفع الظلم عن الرعٌة .
 ٌشٌع العدل– كثرة الثؽور
 إخصاب الببلد إعمار األرضس -8أشار النص إلى وجود أنواع عدة من الظلم  ،وأن مفهوم الظلم واسع عام :
أ -عدد أنواع الظلم المذكورة فً النص .
 الؽصب فً العمل أخذ المال أو الملك من ٌد صاحبه من ؼٌر عوض أن ٌفرض علٌه حقا لم ٌفرضه الشرع المطالبة بؽٌر حقب -كٌؾ فسر الكاتب تحرٌم هللا – سبحانه وتعالى  -الظلم ؟
ألن الظلم ٌإدي إلى فساد العمران وخرابه ومن ثم انقطاع الجنس البشري وهو ما ٌتعارض مع
المقصود العام للشرع .
س -9أ -لخص الفقرة األخٌرة من النص بجملة واحدة .
الظلم الذي ٌخرب العمران ال ٌقدر علٌه إال صاحب القوة والسلطان .
ب -اشرح قول ابن خلدون  " :إن الظلم ال ٌقدر علٌه إال من ٌقدر علٌه"
إن الشخص الظالم ٌكون دابما صاحب قوة وسلطان لذا فإنه ٌملك المقومات األساسٌة للظلم
جٌ -رى ابن خلدون أن الظلم ال ٌضاؾ إلى قابمة المحرمات (كالزنا والقتل والسكر) علل ذلك
ألن هذه المحرمات ٌستطٌع اقترافها أي شخص دون مقومات معٌنة  ،بٌنما الظلم فهو ال ٌقترفه
إال من كان ذا قوة وسلطان  ،وهً ما ال ٌملكها الؽالبٌة العظمى ؛ لذا فإن الظلم خاص وتلك
الجرابم عامة من حٌث الشخص الذي ٌقوم باقترافها .
سٓٔ – استخرج من النص ما ٌتناسب مع العبارات التالٌة :
أ " -فرض هللا – تعالى – األمر بالمعروؾ مصلحة للعوام " ( علً بن أبً طالب) .
النصابح فً النص تتوافق مع هذه العبارة ومن أمثلة ذلك " :أٌها الملك إن الملك ال ٌتم عزه إال
بالشرٌعة"...
ب " -ال ٌستطاع السلطان إال بالوزراء وال تنفع الوزراء إال بالمودة والنصٌحة وال تنفع
المودة إال مع الرأي" (ابن المقفع)
" إن الملك ال ٌتم عزه إال بالشرٌعة ،والقٌام هلل بطاعته ،والتصرؾ تحت أمره ونهٌه ،وال قوام
للشرٌعة إال بالملك ،وال عز للملك إال بالرجال ،وال قوام للرجال إال بالمال ،وال سبٌل إلى المال
إال بالعمارة ،وال سبٌل للعمارة إال بالعدل"
ج" -ال ٌوجد فً داخل اإلنسان عاطفة أنقى من تلك العاطفة الخفٌة التً تستفٌق على حٌن
ؼفلة فً القلب وتمأل خالٌاه باألنؽام السحرٌة" ( أبو حٌان التوحٌدي )
"عسى أن ٌكون الوازع للقادر علٌه فً نفسه"
سٔٔ -تنبه الملك من ؼفلته بعدما سمع الحكاٌة من الموبذان .
أ -ما الذي كان ٌمثله الموبذان حٌنذاك ؟
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صاحب الدٌن
ب -استخرج من النص ما ٌدل على تؽٌر سٌاسة الملك بعد سماع قصة الموبذان .
" أقبل الملك بعد سماع القصة على النظر فً ملكه وانتزعت "...
ج  -وازن بٌن حال الملك قبل الصحوة والتنبه من الؽفلة وحاله بعد ذلك .
قبل الصحوة  :كان ٌسمح بانتزاع الضٌاع من أربابها وإعطابها ألهل البطالة الذٌن تركوا
العمارة وسومحوا فً الخراج ألنهم من خاصة الملك فوقع الظلم األمر الذي أدى إلى انجبلء
عمار األرض عن ضٌاعهم ودٌارهم فسكنوا ؼٌرها
بعد الصحوة  :أقبل الملك على النظر فً ملكه فانتزعت الضٌاع من أٌدي الخاصة وردت على
أربابها وحملوا على رسومهم السابقة فؤخذت العمارة باالنتشار األمر الذي أدى إلى انتظام الملك
سٕٔ -ما الذي تستنتجه من العبارات التالٌه:
أ" -إن دامت أٌام الملك أقطعتك ألؾ قرٌة وهذا أسهل مرام "
تدل على وقوع الظلم فً حكم الملك وأن هذا الظلم فً استمراره سٌفاقم الخراب الذي بدأ
صؽٌرا األمر الذي ٌإدي إلى تهدٌد ملك الملك ومن ثم زواله
ب " -إن عابدة الظلم على الدولة بالفساد "
أي أن النتٌجة الحتمٌة للظلم هً خراب العمران ومادته مما ٌنعكس سلبا على الدولة فتزول
نتٌجة لذلك
ج" -عسى أن ٌكون الوازع للقادر علٌه فً نفسه "
أن اإلنسان الذي ٌمتلك القوة والسلطان ال ٌرتدع عن استخدامها االستخدام السٌا إال من خبلل
دافع ذاتً ٌتذكر فٌه قدرة هللا – تعالى – علٌه
التذوق والتفكٌر
سٔ -من الخصابص الفنٌة ألسلوب ابن خلدون كما بدا فً هذا النص ندرة الصور الفنٌة
أ -علل ندرة الصور الفنٌة عند ابن خلدون عامة .
ألن ابن خلدون ٌحاكم فً نصه العقل بالحجج والبراهٌن التً تدعم رأٌه فكان هذا النص أقرب
إلى النص العلمً الذي ٌتسم بذلك من النص األدبً الذي ٌعتمد العاطفة والخٌال.
ب -هل أثر ذلك فً قوة النص فً رأٌك ؟
لم ٌإثر ذلك فً قوة النص بل جاء النص متماسكا قوٌا ألنه نص علمً ولٌس نص أدبً.
ج -استخرج صورتٌن فنٌتٌن من النص ووضحهما .
ٔ" -االعتداء كثٌراً عاما ً فً جمٌع أبواب المعاش"  :شبه مجاالت الكسب فً الحٌاة بالعمارة
ذات األبواب المتعددة التً تؽلق فً وجه داخلها إذا وقع االعتداء.
ٕ " -العدل المٌزان المنصوب بٌن الخلٌقة "  :شبه العدل بالمٌزان الذي ٌعادل بكفتٌه المواد.
سٕ -مال ابن خلدون إلى استخدام أسالٌب اإلنشاء الطلبً استخرج من النص مثاال على كل
أسلوب حسب الجدول التالً:
النهً
االستفهام
النداء
األمر
ال تحسبن
-------------- -أٌها الملك
اعلم
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سٖ -النفس البشرٌة بطبعها ال تمٌل إلى النص المباشر بل تحبذ أن تقدم العظة لها فً قالب
جذاب وفً النص لبست العظة ثوب الحكاٌة :
أ -ما رأٌك فً هذا األسلوب؟
هذا األسلوب ٌتوافق مع ما جبلت علٌه النفس البشرٌة مهما عظمت أو صؽرت من حبها للحكاٌة
وبحثها عنها وهذا ما استخدمه القرآن الكرٌم وال ٌخفى أثر القرآن على كل المفكرٌن العرب
القدماء والمحدثٌن على أسالٌبهم.
ب -أٌهما تفضل النصح المباشر أم تقدٌم النصٌحة فً قالب جذاب؟
بكل تؤكٌد أفضل النصٌحة التً تؤخذ قالبا بعٌدا عن النصح المباشر لما لذلك من دور فً
التخفٌؾ عن النفس والتروٌح عنها ذلك أن النفس البشرٌة مطبوعة على التملص من المباشرة.
ج -هبك أردت أن تنصح صدٌقك بالصدق واألمانة استخدم األسلوبٌن لنصحه .
 األسلوب المباشر: ؼٌر المباشر:سٗ -جاء فً النص " :وهً الحكمة العامة المراعٌة للشرع فً جمٌع مقاصده الضرورٌة
الخمسة من حفظ الدٌن والنفس والعقل والنسل والمال" .
أ -ما عالقة الظلم بالحفاظ على النوع البشري ؟
الظلم مإذن بانقطاع النوع البشري لما ٌإدي إلٌه من تخرٌب العمران.
ب -ما الحكمة المقصودة من العبارة السابقة ؟
تحرٌم الظلم الذي ٌعمل على حفظ النوع البشري فً المحصلة النهابٌة.
ج -فسر كٌؾ ٌإدي خراب العمران إلى إذهاب اآلمال من أهله.
عندما ٌقع الظلم وٌعم  ،فإنه ٌإدي إلى خراب العمران التً تؤتً بطبٌعة الحال من خبلل مجهود
الناس وأعمالهم  ،وحٌن ٌشعرون أن تلك المجهودات واألعمال مصٌر ناتجها لؽٌرهم دون وجه
حق ٌنتهً أملهم فً تقدٌم تلك المجهودات  ،فٌتركون تلك األعمال وٌتوقؾ إعمار المجتمع
وٌفسد ؛ألنهم ٌدركون أن مصٌر هذا اإلعمار زابل وهالك بسبب الظلم .
س٘ -أنعم النظر فً البٌتٌن اآلتٌٌن ثم أجب عما ٌلٌهما من أسبلة:
ـر أٌَّـا ٌم َتجـورُ َو َتعـ ِد ُل
ِـً ال َنفـسُ مـا َحـمَّـل َتهـا َتتـ َ َحـ َّم ُل
ه َ
َولِلـ َّده ِ
َولكِنَّ عاراً أَن ٌَزو َل ال َت َج ُّم ُل
عار أَن زالَت َعن الحُرِّ نِع َم ٌة
َوال َ
(علً بن الجهم )
أ -ما الذي ٌساعد النفس على تحمل الظلم كما ٌرى الشاعر؟
الصبر والتجمل وتعوٌد النفس على ذلك.
ب -هل تشاطر الشاعر الرأي بالفكرة المتضمنة بالبٌتٌن؟
اتفق مع الشاعر فً رأٌه من حٌث حثه على الصبر والتجمل على مصابب األٌام ونواببها  ،وال
ٌعنً ذلك أن ٌنسحب الكبلم على الظلم فبل ٌرضى بالظلم إال من كان ذلٌبل  ،وأذ ّكر أن األبٌات
تتحدث عن الصبر على نوابب الدهر  ،بٌنما النص ٌتحدث عن الظلم الواقع من بشر على بشر.
س َبنَّ َّ
هللاَ َؼاف ًِال َع َّما ٌَ ْع َمل ُ َّ
الظالِ ُمونَ إِ َّن َما
{و َال َت ْح َ
س -ٙقال هللا – تعالى – فً محكم كتابه َ :
ٌُ َإ ِّخ ُر ُه ْم لِ ٌَ ْو ٍم َت ْ
ار}
ص ُ
ص فٌِ ِه ْاألَ ْب َ
ش َخ ُ
أ -اختر من النص موضعا ٌتوافق مع معنى اآلٌة السابقة .
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" والعدل المٌزان المنصوب بٌن الخلٌقة نصبه الرب وجعل له قٌما وهو الملك ".
ب -كٌؾ فسر ابن خلدون تؤجٌل عقوبة الظلم إلى اآلخرة ؟
ألن الظلم ال ٌقدر علٌه إال من ٌقدر علٌه فبولػ فً ذمه وتكرٌر الوعٌد فٌه عسى أن ٌكون
الوازع للقادر علٌه فً نفسه .
ج -هات دلٌلٌن من القرآن الكرٌم على تحرٌم الظلم.
ص ًرا َو َمنْ ٌَ ْظلِ ْم ِم ْن ُك ْم
ص ْر ًفا َو َال َن ْ
 الفرقان (َ { : )ٔ1ف َقدْ َك َّذ ُبو ُك ْم ِب َما َتقُولُونَ َف َما َت ْس َتطِ ٌ ُعونَ ٌَرا}
ُن ِذ ْق ُه َع َذا ًبا َكبِ ً
{و َك َذلِ َك أَ ْخ ُذ َر ِّب َك إِ َذا أَ َخ َذ ا ْلقُ َرى َوه ًَِ َظالِ َم ٌة إِنَّ أَ ْخ َذهُ أَلٌِ ٌم َ
شدٌِدٌ}
 هود (ٕٓٔ) َ :س -7ذكر ابن خلدون عددا من األسباب وما ٌترتب علٌها من نتابج ضع مقابل كل سبب
النتٌجة التً افترضها ابن خلدون ثم اكتب حكمك على على هذا االفتراض
الحكم
النتابج
الرمز األسباب
كثرة االعتداء على أبواب انجبلء الناس عن الضٌاع وترك الدٌار
أ
وانقباض أٌدٌهم عن السعً والقعود عن
المعاش
الكسب
كساد األسواق وانتقاض األموال واذبعرار
قعود الناس عن المعاش
ب-
الناس فً اآلفاق(تفرقهم)
انتزاع الضٌاع من أربابها ترك العمارة وخراب الضٌاع
ج-
إقبال الملك على مباشرة تحسن أٌام الملك وانتظام ملكه
د-
أموره بنفسه
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قضاٌا لؽوٌة
سٔ -عد إلى الفقرة قبل األخٌرة من النص واستخرج مثاال على كل من :
أ -اسم فاعل لفعل ثبلثً  :مالك  ،المانعون  ،عابد.
ب -مصدرا صرٌحا لفعل ثبلثً  :فساد  ،الظلم  ،خراب  ،أخذ
ج -اسم مفعول لفعل ثبلثً :المشهور  ،المقصودة .
د -اسم تفضٌل  :أعم  ،أكثر .
سٕ -أعرب ما تحته خط فً الجمل التالٌة إعرابا تاما :
أ -وال تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من ٌد صاحبه.
ال  :حرؾ نهً وجزم مبنً على السكون ال محل له من اإلعراب.
تحسبن :فعل مضارع مبنً على الفتح التصاله بنون التوكٌد الثقٌلة ؛ والفاعل ضمٌر مستتر
تقدٌره أنت ؛ ونون التوكٌد حرؾ توكٌد مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب .
ب -وطمع فً ملك فارس من جاورهم من الملوك .
من :اسم موصول مبنً على السكون فً محل رفع فاعل .
سٖ -بٌن نوع البلم التً تحتها خط فٌما ٌؤتً :
أ -ووبال ذلك كله عابد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها إلذهابه اآلمال من أهله.
حرؾ جر ٌفٌد التعلٌل .
ُون}
رُك إِ َّن ُه ْم لَفًِ َس ْك َرت ِِه ْم ٌَعْ َمه َ
ب -قال تعالى{ :لَ َعمْ َ
الم االبتداء  /الم القسم .
ٌِق"
ج -قال تعالى َ " :و ْل ٌَ َّط َّوفُوا ِب ْال َب ٌْ ِ
ت ْال َعت ِ
الم األمر .
سٗ -اكتب الجمل التالٌة بصٌؽة المثنى مرة وبصٌؽة الجمع مرة أخرى( محذوؾ ) :
" فتنبه الملك من ؼفلته وخبل بالموبذان وسؤله هن مراده" .
المثنى :فتنبه الملكان من ؼفلتهما  ،وخلَ َوا بالموبذان  ،وسؤاله عن مراده .
الجمع :فتنبه الملوك من ؼفلتهم  ،وخلَ ْوا بالموبذان  ،وسؤلوه عن مراده .
س٘ -لما رسمت الهمزة بالصورة التً جاءت علٌها فٌما ٌؤتً:
مإذن  :ألنها متوسطة ساكنة مسٌوقة بحركة الضم (الضمة أقوى من السكون )
جابٌن :ألنها متوسطة مكسورة .
االعتداء :رسمت منفردة على السطر ألنها جاءت متطرفة مسبوقة بحرؾ مد ساكن.
عابدته :ألنها متوسطة مكسورة بعد حرؾ مد ساكن (الكسرة أقوى من السكون) .
تإخذ :ألنها متوسطة ساكنة مسبوقة بحركة الضم (الضمة أقوى من السكون) .
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الىحذج التاسعح

الشرطح المجتمعيح
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الوحدة التاسعة  :الشرطة المجتمعٌة
الفقرة األولى
ٌقوم طود أردننا الشامخ على مجموعة من الرواسً الثابتة التً تحفظ أمنه  ،وتذب عنه وقع
اإلساءة وما ٌضمره له عدو أو جاهل من سوء ،وتنقسم هذه الرواسً إلى بلورتٌن عنقودٌتٌن
تكفالن ثبات دعامات هذا الوطن واستقراره وأمانه؛ العنقود العسكري وما ٌتفرع عنه من
أجهزة وأجنحة برٌة وجوٌة وبحرٌة وؼٌر ذلك  ،وعنقود أمنً بما ٌنضوي تحت هذا المسمى
من أجهزة استخباراتٌة وأمن داخلً وعالقات عامة وشرطة مجتمعٌة  ،واألخٌر منها جهاز
جدٌد تابع لجهاز األمن العام ومرتبط به مباشرة  ،وٌوحدهما الهدؾ والفلسفة العامة  ،وقد
أسهمت الظروؾ والمتؽٌرات االجتماعٌة والعالمٌة والسكانٌة فً والدة هذا الجهاز األمنً
"الشرطة المجتمعٌة" واستحداثه لٌكون الردٌؾ والمإازر ألجهزة العدالة االجتماعٌة بعامة ،
وأجهزة الشرطة بخاصة ،على أساس المشاركة بٌن مإسسات المجتمع الرسمٌة وؼٌر
الرسمٌة  ،انطالقا من مقولة القابد األعلى جاللة الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن ( :إن كل
مواطن خفٌر)  .وعلٌه فقد استحدث جهاز الشرطة المجتمعٌة وباشر أول أقسامه عمله فعلٌا
فً مدٌنة "أبو نصٌر" السكنٌة فً األول من آذار عام  ، ٕٓٓٙعلى نٌة تكاثر هذه الخالٌا
األمنٌة فً مختلؾ مناطق المملكة الحقا وبالتدرٌج.










معانً المفردات :طود :الجبل العظٌم  ،الشامخ :المرتفع والمرتفع وفً السٌاق الرافع
أنفه عزة وكبرٌاء  ،تذب :تفع عنه ،الرواسً( :راسً) الثابت الراسخ ،وقع اإلساءة :
أثرها وشدتها ٌ ،ضمرٌ :خفً  ،خفٌر :مجٌر ومانع  ،ؼفٌر :الكثٌر  ،بلورتٌن :البلورة
نوع من الزجاج األبٌض الشفاؾ ٌ ،نضويٌ :ضم وٌحتوي  ،دعامة :السند  ،الرٌؾ:
التابع  ،المإازر :المعٌن  ،باشر :بدأ  ،التدرٌج :االنتقال من مرحلة إلى أخرى على
التوالً .
الفكرة الربٌسة  :التقسٌم التنظٌمً لألجهزة األمنٌة ووالدة جهاز الشرطة المجتمعٌة.
** تتحدث الفقرة عن الهٌكل التنظٌمً لؤلجهزة األمنٌة  ،فهً تتكون من جهازٌن
عنقودٌٌن ٌتفرعان إلى أجهزة أخرى الجهاز  :األول هو الجهاز العسكري ،وٌتكون من
األجنحة البرٌة والبحرٌة والجوٌة؛ والجهاز األمنً وٌتكون من األجنحة االستخباراتٌة
واألمن الداخلً والعبلقات العامة والشرطة المجتمعٌة .
** مهمة العنقودٌن العسكري واألمنً هً حفظ أمن األردن واستقراره ،وٌكفبلن ثبات
دعاماته وتذب عنه وقع اإلساءة من عدو أو جاهل.
** جهاز الشرطة المجتمعٌة ٌرتبط بصورة مباشرة بجهاز األمن العام وٌتبع له وٌوحد
بٌنهما الهدؾ والفلسفة العامة .
** أسهمت الظروؾ والمتؽٌرات االجتماعٌة والعالمٌة والسكانٌة فً والدة هذا الجهاز .
** واجب هذا الجهاز هو أن ٌكون ردٌفا ومإازرا ألجهزة العدالة االجتماعٌة بعامة
وأجهزة الشرطة بخاصة  ،على أساس المشاركة بٌن مإسسات الدولة الرسمٌة وؼٌر
الرسمٌة (الشرطة المجتمعٌة جهاز ؼٌر رسمً) .

;7

د  .عمر عقلح الذعجح 406;707870

د  .ياسين تني ياسين 406;9468;0

 ** استحدث هذا الجهاز انطبلقا من مقولة جبللة الملك عبد هللا الثانً " إن كل مواطن
خفٌر" .
 ** أول أقسام هذا الجهاز كان فً مدٌنة أبو نصٌر السكنٌة وباشر أول مهامه فعلٌا فً
األول من آذار عام  ٕٓٓٙم .
 ** عملٌة االنطبلق األولى هً اإلرهاص األول لعملٌة تكاثر خبلٌا هذا الجهاز .
 " ** إن كل مواطن خفٌر"  :تعنً هذه المقولة أن كل مواطن فً األردن ٌقع على
كاهله واجب الحفاظ على أمن األردن واستقراره من أي عدوان داخلً أو خارجً .
 الصور الفنٌة: " ٌقوم طود أردننا الشامخ على مجموعة من الرواسً الثابتة التً تحفظ أمنه " :شبهاألردن بالجبل الشامخ كما صور المبادئ التً ٌقوم علٌها باألعمدة واألسس التً تسند
البنٌان
 " وتنقسم هذه الرواسً العظام إلى بلورتٌن عنقودٌتٌن"  :شبه الرواسً بالبلورةالزجاجٌة الشفافة وشبه تنظٌمها الهرمً بعناقٌد العنب والنخل
 تكفالن ثبات دعامات هذا الوطن واستقراره وأمانه "  :شبه الوطن بالبناء الذي ٌقويدعاماته وأعمدته بلورتٌن تمثبلن األجهزة األمنٌة والعسكرٌة
 " أسهمت الظروؾ والمتؽٌرات االجتماعٌة والعالمٌة والسكانٌة فً والدة هذا الجهازاألمنً (الشرطة المجتمعٌة )"  :شبه الظروؾ والمتؽٌرات بالقابلة التً تستقبل مولودا
ما هو الشرطة المجتمعٌة
 " على نٌة تكاثر هذه الخالٌا األمنٌة فً مختلؾ مناطق المملكة"  :شبه تفرع أجهزةالشرطة المجتمعٌة بانقسامات الخبلٌا الحٌة واختزالها
 ** عبد هللا الثانً ابن الحسٌن  :ثبتت همزة الوصل فً كلمة ابن ألنه فصل بٌن العلمٌة
فاصل (الثانً).
الفقرة الثانٌة
إن هذا الجهاز ٌقوم على انفتاح الشرطة على المجتمع المحلً  ،بؽٌة المبادرة فً التحرك نحو
األحداث المتوقعة ومعالجتها ،ال انتظار وقوعها والتصرؾ حسب مبدأ ردة الفعل  ،واستنادا
إلى ذلك فالشرطة المجتمعٌة خطة شرطٌة طوٌلة المدى  ،تمثل أسلوبا جدٌدا فً العمل
الشرطً  ،مستندة إلى فلسفة التعامل مع احتٌاجات المجتمع المحلً ومشكالته بمشاركة
المواطنٌن والمقٌمٌن لمواجهة المشكالت  ،وتفعٌل القدرة على مواجهة الجرٌمة ومكافحتها
والوقاٌة منها  ،عبر التنسٌق مع مختلؾ األجهزة المسإولة  ،وتعد هذه الشراكة منظومة
عمل متالبمة مع قٌم المجتمع وعاداته وتقالٌده ،ومناسبة للوقوؾ فً وجه التحدٌات
والتهدٌدات األمنٌة وارتفاع معدالت الجرٌمة المعاصرة كاإلرهاب واإلجرام المنظم وجرابم
المعلوماتٌة  ،فضال عن أن هذه الشراكة بٌن الشرطة المجتمعٌة وأفراد المجتمع توفر
المتطوعٌن للقٌام بالمهام البسٌطة  ،مما ٌساهم فً تفرغ األجهزة األمنٌة للمهام الربٌسة ،
وهً منسجمة مع مفهوم األمن الشامل؛ أي أن ٌكون لكل فرد فً المجتمع دور فً تحقٌق
األمن واالستقرار الذي هو العمود الفقري للدولة  ،إلى جانب إسهامها فً تقدٌم صورة
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مشرقة عن رجل الشرطة فً أذهان المواطنٌن  ،وبناء روابط االحترام والثقة بٌن المواطن
والسلطة  ،األمر الذي ٌمكنها من العمل على تجوٌد الخدمات األمنٌة المقدمة للمواطنٌن .
معانً المفردات :بؽٌة :قصد وؼاٌة  ،المسارعة  ،مكافحتها  :مواجهتها  ،منظومة :العمل
المنظم وفق أهداؾ ثابتة  ،قٌم(:قوم) ثوابته ومكاسبه  ،العادات :الدٌدن  ،التقالٌد :الطقوس
المتبعة  ،األمن الشامل :أن ٌكون لكل فرد فً المجتمع دور فً تحقٌق األمن واالستقرار ،
إسهامها :أخذ دور فً عمل ما  ،روابط  :عبلقات وثٌقة  ،تجوٌد :تحسٌن .
الفكرة الربٌسة فً الفقرة هً أهداؾ وفلسفة الشرطة المجتمعٌة ومهمتها .
** الشرطة المجتمعٌة هً :خطة شرطٌة طوبلة المدى  ،تمثل أسلوبا جدٌدا فً العمل الشرطً،
مستندة إلى فلسفة التعامل مع احتٌاجات المجتمع المحلً ومشكبلته بمشاركة المواطنٌن
والمقٌمٌن لمواجهة المشكبلت ،وتفعٌل القدرة على مواجهة الجرٌمة ومكافحتها والوقاٌة منها ،
عبر التنسٌق مع مختلؾ األجهزة المسإولة .
** تهدؾ فلسفة الشرطة المجتمعٌة إلى :
 االنفتاح على المجتمع المحلً  -المبادرة فً التحرك نحو األحداث المتوقعة ال انتظار وقوعها مشاركة المواطنٌن والمقٌمٌن لمواجهة المشكبلت  -توفٌر المتطوعٌن للقٌام ببلمهم البسٌطة الوقوؾ فً وجه التحدٌات والتهدٌدات األمنٌة وارتفاع معدالت الجرٌمة المعاصرة تقدٌم صورة مشرقة لعمل رجل الشرطة فً أذهان المجتمع .** الشرطة المجتمعٌة تمثل أسلوبا جدٌدا فً العمل الشرطً ؛ ألنها تستند إلى فلسفة التعامل مع
المجتمع المحلً ومشكبلته بمشاركة المواطنٌن والمقٌمٌن ،وتفعل القدرة على مواجهة الجرٌمة
ومكافحتها والوقاٌة منها عبر التنسٌق مع مختلؾ األجهزة  ،وتتبلءم مع قٌم المجتمع وتقالٌده
وعاداته .
** الجرابم المعاصرة هً - :اإلرهاب  -اإلجرام المنظم  -جرابم المعلوماتٌة
** تكمن أهمٌة الشراكة بٌن الشرطة المجتمعٌة وأجهزة األمن والمجتمع فً كونها تعد
منظومة عمل متبلبمة مع قٌم المجتمع وعاداته وتقالٌده ،ومناسبة للوقوؾ فً وجه التحدٌات
والتهدٌدات األمنٌة وارتفاع معدالت الجرٌمة المعاصرة كاإلرهاب واإلجرام المنظم وجرابم
المعلوماتٌة  ،فضبل عن أن هذه الشراكة بٌن الشرطة المجتمعٌة وأفراد المجتمع توفر
المتطوعٌن للقٌام بالمهام البسٌطة  ،مما ٌساهم فً تفرغ األجهزة األمنٌة للمهام الربٌسة .
 الصور الفنٌة: " وتفعٌل القدرة على مواجهة الجرٌمة ومكافحتها والوقاٌة منها "  :شبه الجرٌمة بالوباءالذي ٌجب مقاومته .
 " ومناسبة للوقوؾ فً وجه التحدٌات"  :شبه التحدٌات بإنسان له وجه مرعب ٌعتدي علىالؽٌر ٌتوجب مقاومته .
 " تحقٌق األمن واالستقرار الذي هو العمود الفقري للدولة" :شبه األمن واالستقرار بالعمودالفقري فً اإلنسان الذي هو عماده فً القٌام والحركة والقوة .
 " وبناء روابط االحترام والثقة بٌن المواطن والسلطة"  :شبه تكوٌن روابط االحترام والثقةبٌن المواطن والسلطة بعملٌة البناء التً تقوي الصبلت وتعمقها وتصل فٌما بٌنها .
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**معانً حروؾ الجر :على انفتاح:على المجتمع:على مواجهة :االستعبلء المجازي ،فً
التحرك:فً العمل :فً وجه:فً المجتمع:فً تحقٌق فً أذهان::الظرفٌة  ،إلى ذلك:إلى
فلسفة:انتهاء الؽاٌة .
الفقرة الثالثة
تقوم فلسفة الشرطة المجتمعٌة على مبدأ االلتزام بمساعدة أفراد المجتمع واالستماع إلٌهم ،
والعمل بقدرة فاعلة على حل مشكالتهم  ،مقابل التزام أفراد المجتمع بمساعدة رجال الشرطة
لتعرؾ المشاكل وتقدٌم المعلومات الالزمة المساعدة فً حلها  ،وٌتبع ذلك
والتعاون معهم
ّ
جملة من المبادئ منها ؛ الثقة بٌن طرفً معادلة الشرطة المجتمعٌة عبر االهتمام بالمجتمع
وأفراده واحتٌاجاته على اختالؾ شرابح المجتمع وتنوعها  ،ثم مبدأ المرونة فً تصمٌم
البرامج والخطط  ،واستقاللٌة القرار فً التعامل مع المواطن  ،وحرٌة التعبٌر ،...واالنتقال
بالعمل الشرطً من موقع رد الفعل على الحدث إلى موقع األخذ بزمام المبادرة واستباق
الحدث  ،واعتماد حل المشكالت ضمن مفهوم الشرطة المجتمعٌة .
 معانً المفردات :فاعلة  :نشطة  ،جملة :مجموعة  ،الثقة :اإلبتمان والطمؤنٌنة  ،المرونة :اللٌنفً صبلبة  ،زمام المبادرة :السبق فً اتخاذ اإلجراء .
 الشرح :الفكرة الربٌسة فً النص هً الحدٌث عن مبادئ الشرطة المجتمعٌة .
** تقوم فلسفة الشرطة المجتمعٌة على:
 االلتزام بمساعدة أفراد المجتمع واالستماع إلٌهم والعمل بقدرة فاعلة على حل مشكبلتهمالتزام أفراد المجتمع بمساعدة رجال الشرطة والتعاون معهم لتعرّ ؾ المشاكل وتقدٌم المعلوماتالبلزمة المساعدة فً حلها
** مبادئ الشرطة المجتمعٌة:
 مبدأ الثقة بٌن طرفً المعادلة (المجتمع والسلطة) عبر االهتمام بالمجتمع وأفراده واحتٌاجاتهعلى اختبلؾ شرابحه.
 مبدأ المرونة فً تصمٌم البرامج والخطط. مبدأ استقبللٌة القرار فً التعامل مع المواطن. مبدأ حرٌة التعبٌر. مبدأ االنتقال من موقع رد الفعل إلى األخذ بزمام المبادرة واستباق الحدث. مبدأ اعتماد حل المشكبلت ضمن مفهوم الشرطة المجتمعٌة . الصور الفنٌة: " تقوم فلسفة الشرطة المجتمعٌة على مبدأ االلتزام بمساعدة أفراد المجتمع " :شبه فلسفةالشرطة المجتمعٌة ببناء ٌقوم وٌنهض على جملة من المبادئ.
 " على اختالؾ شرابح المجتمع"  :شبه الطبقات االجتماعٌة بالشرابح .71
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الفقرة الرابعة
وفً آلٌة عملها القابمة على الوقاٌة والتصدي للجرٌمة والسٌطرة علٌها  ،تعتمد على تعٌٌن
عناصر شرطٌة لمدة زمنٌة طوٌلة فً الموقع ذاته ؛ لتعزٌز أواصر األلفة بٌنهم وبٌن أفراد
المجتمعً فٌها  ،وتحرص على عقد
المنطقة  ،وتمكٌنهم من معاٌشة مشاكلها وطبٌعة السلوك
ّ
االجتماعات الدورٌة مع أفراد المجتمع ومإسساته ضمن برنامج مدروس للتواصل عبر
النشاطات والندوات المختلفة  ،وتنفٌذ البرامج الثقافٌة فً المدارس والجامعات واألندٌة
الرٌاضٌة  ،وتتضمن آلٌة عملها حزمة من اإلجراءات الوقابٌة ؛ كالعمل على متابعة إنارة
الشوارع واإلحٌاء السكنٌة لتقلٌل فرص ارتكاب الجرٌمة  ،وتقوم بعمل دورٌات مراقبة
لألحٌاء السكنٌة وتقوٌة قنوات التواصل مع المواطنٌن وحثهم على اإلبالغ عن كل ما ٌرون
أنه ٌشكل إخالال باألمن أو قد ٌثٌر شبهة فً ارتكاب جرٌمة  ،وتلتفت فً آلٌة عملها إلى
التركٌز على تربٌة األحداث وتؤهٌلهم للحد من االنحراؾ فً سلوكهم  ،إلى جانب عدد من
اإلجراءات التحصٌنٌة العالجٌة مثل تسٌٌر دورٌات راجلة فً الشوارع واألحٌاء السكنٌة
واالهتمام بنوعٌة األقفال وجودتها للمصالح التجارٌة والمنازل وسالمة األسوار  ،وال ٌفوتها
إٌالء الرعاٌة واالهتمام الالحق بمن ٌدخلون المإسسات والمراكز اإلصالحٌة  ،بإكسابهم
مهارات حرفٌة خالل إقامتهم فٌها ،ومتابعتهم بعد مؽادرتها  ،وتوفٌر البٌبة المناسبة لمصدر
رزق شرٌؾ ٌعتاشون منه  ،مما ٌقلل من نسب البطالة والفراغ اللذٌن ٌشكالن دافعا من دوافع
الجرٌمة .
 معانً المفردات :آلٌة العمل :طرٌقته  ،حزمة:مجموعة  ،راجلة :تسٌر على األرجل ،أواصر :روابط وعبلقات األلفة والمحبة  ،إٌبلء :االهتمام والمتابعة  ،األحداث :من هم دون -
السن القانونٌة وسن الرشد  ،معاٌشة :التؤقلم معها  ،الدورٌة:المنتظمة  ،حثهم  :استعجالهم .
 الشرح :الفكرة الربٌسة فً النص هً الحدٌث عن آلٌة عمل الشرطة المجتمعٌة وخططها.
** تقوم آلٌة عمل الشرطة المجتمعٌة على  :الوقاٌة والتصدي للجرٌمة والسٌطرة علٌها .
** لتحقٌق تلك اآللٌة تعتمد الشرطة المجتمعٌة مجموعة من اإلجراءات تتلخص فً  :تعٌٌن
عناصر شرطٌة لمدة زمنٌة طوٌلة فً الموقع ذاته ؛ لتعزٌز أواصر األلفة بٌنهم وبٌن أفراد
المنطقة  ،وتمكٌنهم من معاٌشة مشاكلها وطبٌعة السلوك المجتمعًّ فٌها  ،وتحرص على عقد
االجتماعات الدورٌة مع أفراد المجتمع ومإسساته ضمن برنامج مدروس للتواصل عبر
النشاطات والندوات المختلفة  ،وتنفٌذ البرامج الثقافٌة فً المدارس والجامعات واألندٌة
الرٌاضٌة .
** تتخذ الشرطة المجتمعٌة مجموعة من اإلجراءات الوقابٌة منها:
 التركٌز على تربٌة األحداث وتؤهٌلهم للحد من االنحراؾ فً سلوكهم . -تقوم بعمل دورٌات مراقبة لؤلحٌاء السكنٌة.
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 تقوٌة قنوات التواصل مع المواطنٌن وحثهم على اإلببلغ عن كل ما ٌرون أنه ٌشكل إخبلالباألمن أو قد ٌثٌر شبهة فً ارتكاب جرٌمة .
 متابعة إنارة الشوارع واإلحٌاء السكنٌة لتقلٌل فرص ارتكاب الجرٌمة .** تتخذ الشرطة المجتمعٌة مجموعة من اإلجراءات التحصٌنٌة ضد الجرٌمة تتمثل فً :
 تسٌٌر دورٌات راجلة فً الشوارع واألحٌاء السكنٌة. االهتمام بنوعٌة األقفال وجودتها للمصالح التجارٌة والمنازل وسبلمة األسوار . إٌبلء الرعاٌة واالهتمام البلحق بمن ٌدخلون المإسسات والمراكز اإلصبلحٌة  ،بإكسابهممهارات حرفٌة خبلل إقامتهم فٌها ومتابعتهم بعد مؽادرتها .
 توفٌر البٌبة المناسبة لمصدر رزق شرٌؾ ٌعتاشون منه  ،مما ٌقلل من نسب البطالة والفراغاللذٌن ٌشكبلن دافعا من دوافع الجرٌمة .
** تعد البطالة والفراغ من أهم األسباب التً تإدي إلى الوقوع فً الجرٌمة
 الصور الفنٌة: " والتصدي للجرٌمة والسٌطرة علٌها"  :شبه الجرٌمة بحٌوان هابج ٌجب التصدي له وكبحجماحه للسٌطرة علٌه .
 " وتقوٌة قنوات التواصل مع المواطنٌن"  :شبه آلٌة االتصال بٌن الشرطة المجتمعٌةوالمواطنٌن بالقنوات.
 " واإلجراءات التحصٌنٌة العالجٌة"  :شبه اإلجراءات التً ٌتبعها رجال الشرطة المجتمعٌةبالعبلج التحصٌنً ضد مرض وبابً ٌمثل الجرٌمة  ،أو شبهها بالحصون .
الفقرة الخامسة
هذه الخطة على تنوع مفرداتها ؛ اإلجرابٌة والوقابٌة والعالجٌة التحصٌنٌة  ،تسهم فً تحقٌق
أهداؾ الشرطة المجتمعٌة من خفض معدالت الجرٌمة وتقلٌل أثرها فً النفوس  ،وتجسد
التقارب بٌن رجال الشرطة والمجتمع  ،وٌزداد بها مستوى الوعً االجتماعً والثقافة األمنٌة
لتحصٌن المجتمع من مخاطر الجهل الذي ٌإدي إلى الجرٌمة  ،ومن شؤنها أن تطور مستوى
األداء الوظٌفً والمهنً لرجل الشرطة بإكسابه مهارات تشاركٌة خاصة مع المجتمع ،
كاالعتماد على النفس فً اإلجراءات المتخذة نتٌجة الممارسة المستمرة فً المرور المنفرد
فً المنطقة والتقاء أفرادها  ،ومهارة التفاوض فً حل المنازعات  ،وتكسبه سمة االستقالل
والعمل المٌدانً والتحرر من العمل المكتبً الورقً واالستعاضة عن ذلك بالتوجٌه واإلرشاد
من آن آلخر من المسإولٌن أو من تبادل الخبرات كما تكسبه القدرة على ابتكار األسالٌب التً
من شؤنها تحفٌز العالقة مع الجمهور وبناء الحس األمنً ومشاعر االنتماء .
 معانً المفردات :تسهم :تساعد  ،تجسد :تمثل وتظهر  ،سمة :عبلمة ومٌزة ،
االستعاضة  :البدل  ،تحفٌز  :تنشٌط  ،ابتكار :ابداع واختراع  ،الحس األمنً :الشعور
بضرورة األمن .
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 الشرح:

الفكرة الربٌسة فً النص هً الحدٌث عن نتاجات خطة الشرطة المجتمعٌة وأهدافها
 ** تتكون مفردات (أقسام)الخطة التً تتبعها الشرطة المجتمعٌة من :أ.لخطة
اإلجرابٌة ٕ .والوقابٌة ٖ .والعبلجٌة التحصٌنٌة .
 ** أهداؾ الشرطة المجتمعٌة هً:
 التقارب بٌن رجال وتقلٌل أثرها فً النفوس خفض معدالت الجرٌمةالشرطة والمجتمع  -زٌادة مستوى الوعً االجتماعً والثقافة األمنٌة ؛ لتحصٌن المجتمع من
مخاطر الجهل الذي ٌإدي إلى الجرٌمة  -تطوٌر مستوى األداء الوظٌفً والمهنً لرجل
الشرطة بإكسابه مهارات تشاركٌة خاصة مع المجتمع .
 ** المهارات التشاركٌة هً:
 االعتماد على النفس وتؤتً من خبلل الممارسة المستمرة فً المرور المنفرد فً المنطقةوالتقاء أفرادها.
 مهارة التفاوض فً حل المنازعات . االستقبلل والعمل المٌدانً والتحرر من العمل المكتبً الورقً  ،وٌتم ذلك من خبلل التوجٌهواإلرشاد من قبل المسإولٌن أو من تبادل الخبرات .
** تؤتً أهمٌة المهارات التشاركٌة من خبلل إكساب رجل الشرطة القدرة على ابتكار األسالٌب
التً من شؤنها تحفٌز العبلقة مع الجمهور وبناء الحس األمنً ومشاعر االنتماء.
 الصور الفنٌة:
 "وتجسد التقارب ":شبه عملٌة التقارب بالجسد. " وٌزداد بها مستوى الوعً"  :شبه الوعً بالشًء المادي الذي له مستوى ٌزداد . " لتحصٌن المجتمع"  :شبه المجتمع بالبناء الذي ٌحصن ضد عدو ما . " وتكسبه سمة االستقالل" :شبه االستقبلل بالعبلمة التً ٌكسبها اإلنسان وترافقه. " والتحرر من العمل الورقً" :شبه العمل المكتبً بالقٌد الذي ٌتوجب على رجل الشرطةالتحرر منه.
 " وبناء الحس األمنً ومشاعر االنتماء" :شبه الحس األمنً ومشاعر االنتماء بالعمارة التًتبنى .

الفقرة السادسة
وخالصة القول إن الشرطة المجتمعٌة فً اهتمامها بعدد من المحاور المهمة كاألسرة وشإون
الجوار والتعاضد المجتمعً ،إنما تحقق ما جاءت به الشرٌعة اإلسالمٌة وحثت علٌه من
تنظٌمات وتشرٌعات بٌن األزواج واألبناء والجٌران واألفراد والدولة  ،حتى ارتقى بعضها إلى
درجة العبادة كاألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر واإلحسان للجار ومحاربة الشر والبعد عن
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الخدٌعة  ،والعمل على إرساء الخٌر فً المجتمع  ،وهو جل ما ٌطمح إلٌه العمل األمنً
اإلٌجابً  ،فعمل اإلنسان الداعً إلى الخٌر ال ٌقؾ عند حد الوقاٌة من الجرٌمة أو التصدي لها
ومكافحة التصرفات السلبٌة  ،بل ٌتعداها ممتدا إلى بناء اإلنسان الخٌر والمجتمع السلٌم ،
الذي ٌصبح فٌه الفرد رقٌبا على نفسه وتصرفاته الذاتٌة من خالل قانونه الخلقً الداخلً،
وٌؽدوا قادرا على حماٌة نفسه باتخاذ إجراءات الحٌطة والحذر للوقاٌة من الجرٌمة بالوعً
والثقافة وارتقاء الفكر والنفس.
 معانً المفردات :شإون الجوار :عبلقة الجٌران  ،إرساء  :تثبٌت  ،التعاضد  :التعاونوالتكاتؾ  ،حثت :حضت  ،جل:معظم  ،ارتقى :سما  ،رقٌب :محاسب .
 الشرح:الفكرة الربٌسة فً النص هً مشروعٌة الشرطة المجتمعٌة وتوافقها مع مبادئ الشرٌعة
اإلسالمٌة.
** المحاور التً تهتم بها الشرطة المجتمعٌة هً - :األسرة  - ،شإون الجوار  - ،التعاضد
المجتمعً .
** ترتبط الشرطة المجتمعٌة مع الشرٌعة اإلسالمٌة من خبلل المحاور النً تهتم بها وهً
محاور مشتركة فحٌن تهتم بتلك المحاور فإنها تحقق ما جاءت به الشرٌعة .
** األمور المشتركة بٌن الشرطة المجتمعٌة والشرٌعة اإلسالمٌة تتمثل فً :
 التشرٌعات والتنظٌمات بٌن األزواج واألبناء والجٌران واألفراد والدولة . األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر . اإلحسان إلى الجار ومحاربة الشر والبعد عن الخدٌعة . إرساء الخٌر فً المجتمع .هذه األمور هً جل ما ٌطمح إلٌه العمل األمنً اإلٌجابً.
** عمل اإلنسان الداعً إلى الخٌر ٌتمثل فً:
 الوقاٌة من الجرٌمة والتصدي لها . مكافحة التصرفات السلبٌة . بناء اإلنسان الخٌر والمجتمع السلٌم.** ٌؤخذ مفهوم اإلنسان الخٌر والمجتمع السلٌم حٌن ٌصبح فٌه الفرد رقٌبا على نفسه وتصرفاته
الذاتٌة  ،من خبلل قانونه الخاص  ،وهو القانون الخلقً الداخلً فٌصبح قادرا على حماٌة نفسه
باتخاذ إجراءات الحٌطة والحذر .
** ٌصبح اإلنسان قادرا على حماٌة نفسه من خبلل اتخاذه إجراءات الحٌطة والحذر؛ للوقاٌة من
الجرٌمة بالوعً والثقافة وارتقاء الفكر والنفس (وسابل الوقاٌة من الجرٌمة) .
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 الصور الفنٌة:
 " تحقق ما جاءت به الشرٌهة اإلسالمٌة وحثت علٌه " :شبه الشرٌعة اإلسبلمٌة إنسانا ٌؤمروٌحث .
 "محاربة الشر "  :شبه الشر عدوا ٌحارب . " والعمل على إرساء الخٌر "  :شبه الخٌر بالمرساة التً تستقر فً مكانها . " وهو جل ما ٌطمح إلٌه العمل األمنً اإلٌجابً "  :شبه العمل األمنً أنسانا له طموح . " بناء اإلنسان الخٌر والمجتمع " :شبه اإلنسان والمجتمع بمشارٌع للبناء . " الوقاٌة من الجرٌمة "  :شبه الجرٌمة بالمرض الذي ٌجب الوقاٌة منه .االستٌعاب والتحلٌل
سٔ -ما المقصود باأللفاظ التً تحت كل منها خط فً ضوء عالقتها بسابر األلفاظ فً الجمل:
أ -تذب عنه وقع اإلساءة  :تدفع وتبعد.
ب -وٌتبع ذلك جملة من المبادئ  :مجموعة.
ج -تحرص على التواصل مع أفراد المجتمع ضمن برنامج مدروس  :العبلقات مع أفراد
المجتمع.
د -القدرة على ابتكار األسالٌب التً من شؤنها تحفٌز العبلقة مع الجمهور  :تنشٌط وتشجٌع.
سٕ -عالم تدل تسمٌة الجهاز الشرطً الجدٌد بــ ( الشرطة المجتمعٌة )؟
على الدور الموكول إلى المجتمع نفسه فً الحفاظ على أمنه واستقراره ؛ألنه مختص بتحسٌن
العبلقات المجتمعٌة  ،كما ٌقوم على التواصل مع مع أفراد المجتمع  ،وٌدل على مدى االرتباط
والتعاون بٌن الشرطة وأفراد المجتمع  ،واألهم أنه نابع من المجتمع نفسه .
سٖ -ماذا تستنتج من قول جاللة الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن " إن كل مواطن ؼفٌر ؟
أي أن الدور األمنً ال ٌقتصر فقط على أفراد الشرطة بل ٌتعداه إلى تجمل أفراد المجتمع بعامة
مسإولٌة الحفاظ على المجتمع وأمنه واستقراره .
سٗ -حدد ثالثة أهداؾ للشرطة المجتمعٌة وثالثة من الوسابل المتبعة فً تحقٌقها .
 األهداؾ : مساعدة أفراد المجتمع  -االستماع إلٌهم  -تعرؾ مشاكلهم  -تقدٌم المعلومات لحلهاوااللتزام بذلك .
 الوسابل: بناء الثقة بٌن أفراد المجتمع والشرطة المجتمعٌة . إتباع مبدأ المرونة فً تصمٌم البرامج والخطط . اعتماد البلمركزٌة وحرٌة التعبٌر. االنتقال بالعمل الشرطً من مبدأ رد الفعل إلى المبادرة واستباق الحدث .س٘ -وضح كٌؾ اكتسبت الشرطة المجتمعٌة تمٌزها عن سابر أجهزة األمن فً الدولة ؟
من خبلل آلٌة عملها التً تقوم على التصدي للجرٌمة واتقاء وقوعها قبل حدوثها باتباع جملة
من اإلجراءات الوقابٌة والعبلجٌة التحصٌنٌة ومتابعة من ٌدخلون المإسسات اإلصبلحٌة بعد
مؽادرتها  ،إلى جانب رفع مستوى الوعً والثقافة .
س -ٙصنؾ الجمل اآلتٌة حسب مدلوالتها ومضامٌنها إلى حقابق وآراء :
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أ -تنهج الشرطة المجتمعٌة عددا من الوسابل اإلجرابٌة والوقابٌة والعبلجٌة والتحصٌنٌة.
( حقٌقة )
ب -لكل فرد من أفراد المجتمع قانونه الداخلً ( .حقٌقة )
ج -المبادرة أفضل من انتظار وقوع الحدث والتصرؾ حسب رد الفعل ( .رأي ) .
د -امتبلك مهارة التفاوض هً الحل لمشكبلت المجتمع جمٌعها  (.رأي ) .
س -7وضح أوجه الشبه واالختالؾ بٌن أجهزة أمن الدولة وجهاز الشرطة المجتمعٌة .
 أوجه الشبه  :وحدة الفلسفة والهدؾ أوجه االختالؾ: :** الشرطة المجتمعٌة :
 تستبق الحدث وال تعتمد على مبدأ رد الفعل بل تعتد المبادرة. عبلقتها مع أفراد المجتمع مباشرة . تتعامل مع الحدث واألفراد من خبلل البلمركزٌة . تتابع األفراد فً المراكز اإلصبلحٌة وبعد مؽادرتهم إٌاها . تهتم باألسر وشإون الجوار والتعاضد االجتماعً . تقوم بدورٌات مراقبة لؤلحٌاء السكنٌة والمحبلت التجارٌة وتتؤكد من جودة األقفال وسبلمةاألسوار .
** أجهزة أمن الدولة:
 مسإولٌتها خاصة أكثر فٌما ٌخص الدولة والقضاٌا العامة فٌها . عبلقتها مع أفراد المجتمع أقل من الشرطة المجتمعٌة . تعمل بحسب مبدأ رد الفعل . لٌس من مهامها متابعة األفراد الذٌن ٌؽادرون المراكز اإلصبلحٌة .س -8اشرح العالقة بٌن مضمون العبارة اآلتٌة وعمل الشرطة المجتمعٌة  " :عمل اإلنسان
الداعً إلى الخٌر ال ٌقؾ عند حد الوقاٌة من الجرٌمة أو التصدي لها بل ٌتعداها إلى بناء
اإلنسان الخٌر والمجتمع السلٌم " .
ٌقوم عمل الشرطة المجتمعٌة على محاربة الجرٌمة واألسباب التً تإدي إلٌها ،ولٌس انتظار
وقوعها  ،وهً تتطابق مع عمل اإلنسان الخٌر الذي ٌعمل على التصدي للجرٌمة وأسبابها،
وٌسعى إلى بناء المجتمع السلٌم من خبلل تربٌة الجٌل وتحصٌنه ضد الجرٌمة .
س -9أنعم النظر فً مضامٌن أبٌات الشعر اآلتٌة واستخرج من النص جمال تقابلها فً
المعنى:
ج -قال الطاهر الحداد :
البال
فً عزة َو َرخاء هانا
ال عٌش لً أَب َتؽً إن لم ٌعش وطنً
ِ
" لكل فرد فً المجتمع دور فً تحقٌق األمن واالستقرار الذي هو العمود الفقري للدولة " .
ب -قال عبد الصمد بن المعذل:
لقد هاج الفراغ علٌك شؽالً
وأسباب البالء من الفراغ
"البطالة والفراغ ٌشكبلن دافعا من دوافع الجرٌمة ".
ج -قال التهامً:
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َ ُ
هلل د ُُّر النابِبا ِ
حرار
ت َفإِ َّنها
ِ َّ ِ
ِبام َوصٌقل األَ ِ
صدأ الل ِ
"فعمل اإلنسان الداعً إلى الخٌر ال ٌقؾ عند حد الوقاٌة من الجرٌمة أو التصدي لها بل ٌتعداها
إلى بناء اإلنسان الخٌر والمجتمع السلٌم" .
وتحٌل أحرار الرجال عبٌدا
د -إن الجهالة ظلمة تؽشى الحمى
" تزٌد الشرطة المجتمعٌة الوعً االجتماعً والثقافة األمنٌة لتحصٌن المجتمع من مخاطر
الجهل الذي ٌقود إلى الجرٌمة" .
سٓٔ -وضح ما ٌحمله مفهوم (جرابم المعلوماتٌة ) مع ذكر أمثلة مناسبة تسوقها من الحٌاة
الواقعٌة .
 الجرابم المعلوماتٌة :هً أي عمل ؼٌر مشروع ٌرتكب على نحو متعمد من خبلل وسابلتقنٌة المعلومات
 أمثلة : النصب واالحتٌال والتؽرٌر بالمشترٌن عبر الشبكة العالمٌة . سرقة البرامج اإللكترونٌة. سرقة المعلومات من البرٌد اإللكترونً وؼٌره.التذوق والتفكٌر
سٔ -تضمنت هذه المقالة ذات التوجه االجتماعً عددا ؼٌر قلٌل من الصور البٌانٌة:
أ -وضح الصور الفنٌة فً الجمل التالٌة:
ٌٔ -قوم طود أردننا الشامخ على مجموعة من الرواسً الثابتة التً تحفظ أمنه .
شبه األردن بالجبل العظٌم الذي ٌستند إلى عدد من الدعامات الراسٌة التً تدعمه وترمز إلى
األجهزة العسكرٌة واألمنٌة.
ٕ -تنقسم هذه الرواسً العظام إلى بلورتٌن عنقودٌتٌن تكفالن ثبات دعامات الوطن.
شبه الرواسً التً ترمز إلى األجهزة العسكرٌة واألمنٌة ببلورتٌن عنقودٌتٌن تتفرعان إلى
أجهزة أخرى .
ٖ -تلتفت فً آلٌة عملها إلى التركٌز على تربٌة األحداث وتؤهٌلهم للحد من االنحراؾ .
شبه عمل الشرطة المجتمعٌة فً انتظامه بآلة عاملة
سٕ -ما هً النتابج التً ٌمكنك أن تتنبؤ بها فً ظل وجود تعاون فعلً بٌن أفراد المجتمع
ومإسساته والشرطة المجتمعٌة؟
 انخفاض معدل الجرٌمة  -تكافل األسر والمجتمع ازدٌاد استقرار المجتمع وأمانهوتقوٌة روابطه.
 تزداد قوة الدولة من خبلل تعاون أفراد الشعب على رد األضرار  -زٌادة الوعً والثقافة ارتقاء الفكر.سٖ -هات وسٌلة ٌمكن لها أن تزٌد من فاعلٌة العالقة بٌن الشرطة المجتمعٌة وأفراد
المجتمع ومإسساته ؼٌر ما ورد فً النص.
اإلعبلن عن النتابج التً تحققت فً ظل تعاون الشرطة المجتمعٌة وأفراد المجتمع وتعزٌز
األفراد المتطوعٌن فً نطاق الشرطة المجتمعٌة وتكرٌمهم.
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سٗ -علل ما ٌؤتً:
أ -الربط بٌن ما ورد فً النص وما جاءت به الشرٌعة .
لبٌان رفعة الهدؾ الذي تنشد إلٌه الشرطة المجتمعٌة ورفعته إلى جانب إظهار صفة مشروعٌته
وأنه لٌس بعٌد أو ؼرٌب عن قٌم المجتمع وعاداته وتشرٌعاته.
ب -المبادرة فً التحرك قد تكون أفضل من التصرؾ حسب مبدأ رد الفعل .
ألن رد الفعل ٌعنً اإلنسٌاق واإلتباع لفعل لٌس لئلنسان فٌه ؼٌر هامش الدفاع بحسب ما
ٌقتضٌه الحدث واالستجابة لظروؾ لم ٌخطط لها اإلنسان ؛ أما المبادرة فتترك للمدافع هامشا
كبٌرا للدفاع وصنع بٌبة مناسبة ٌتحكم بها رجل الشرطة من حٌث أنها ال تتحكم به ،فتعطً بذلك
كل األفضلٌة لصاحبة على مبدأ درهم وقاٌة خٌر من قنطار عبلج.
ج -وجوب إكساب رجل الشرطة المجتمعٌة مهارة التفاوض فً حل المنازعات .
ألن عمل رجل الشرطة المجتمعٌة ٌتم فً المٌدان بعٌدا عن العمل الورقً المكتبً الذي ٌنتظم
وفق آلٌات وقوانٌن واضحة  ،وهو لذلك ٌحتاج إلى التعامل مع شرابح وطبقات اجتماعٌة
مختلفة لها ثقافتها وقوانٌنها الخاصة  ،فمهارة التفاوض ٌجعله ٌقترب أكثر من تلك الطبقات التً
ٌعتمد تعامله معها على مبدأ اإلقناع ولٌس سلطة القانون .
د -تعمل الشرطة المجتمعٌة على إكساب من ٌدخلون المإسسات والمراكز اإلصالحٌة مهارة
حرفٌة .
ألن إكسابهم تلك المهارات تقضً على نوع من الفراغ والجهل  ،وتضمن بذلك لهم سبل العٌش
الكرٌم ،فتقطع علٌهم انتهاج سبل االنحراؾ التً قد ٌستسهلونها لكسب عٌشهم والحصول على
مصادر تضمن قوتهم  ،وبهذا ٌتم القضاء على دوافع االنحراؾ والجرٌمة والتخفٌؾ من
معدالتها .
س٘ -بعد تعرفك فلسفة الشرطة المجتمعٌة حاول أن تتنبؤ بستقبل كل من :
أ -المنطقة التً ٌحسن أفرادها التعامل مع أفراد الشرطة المجتمعٌة .
تنعم باألمن واالستقرار وتنخفض الجرٌمة وسٌطرة التوجهات السلبٌة كما تكسب المواطن
الجرأة والمسإولٌة فً القام بدوره األمنً .
ب -عالقات الجٌران وعالقات األسرة الواحدة :
ٌسود تلك العبلقات األلفة والمحبة والتفاهم والطمؤنٌنة .
س -ٙدرست فً صفوؾ سابقة أنواع الفنون األدبٌة ومنها المقالة األدبٌة والمقالة العلمٌة
فً ضوء معرفتك الفرق بٌن النوعٌن أجب عن األسبلة التالٌة:
أ -ما نوع مقالة الشرطة المجتمعٌة ؟
مقالة أدبٌة اجتماعٌة .
ب -استخلص السمات األسلوبٌة للنص.
ٔ -التنظٌم والتدرج فً عرض األفكار .
ٕ -استخدام المصطلحات واللؽة من بٌبة الشرطة والمجتمع .
ٖ -استخدام الصور البٌانٌة الدالة لترسٌخ عملٌة الفهم .
ٗ -ربط مضمون النص بالشرٌعة اإلسبلمٌة
٘ -استخدام األسلوب الخبري فً التعامل مع األفكار.
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 -ٙؼلبة الجمل االسمٌة على الجو العام للنص لداللته على الثبات وهو ما ٌناسب هذا النوع من
النصوص .
 -2طول الفقرات والجمل فً النص
ج -عٌن ثالثة مواضع فً النص تمثل شاهدا على السمات التً استخلصتها.
(عد إلى النص )
س -7هل تتفق مع ما جاء فً النص من أن البطالة والفراغ ٌشكالن دافعا من دوافع
الجرٌمة؟ اشرح إجابتك وادعمها بؤدلة من الحٌاة إن أمكن.
اتفق مع النص فً ذلك ألن الفراغ ٌعطً الوقت للتفكٌر السلبً الهدام الذي ٌإدي بصاحبه إلى
الوقوع فً الجرٌمة على اختبلفها لتعببة ذلك الفراغ كما أن البطالة تعنً الحاجة للعٌش الكرٌم
والتً قد تدفع صاحبها إلى توفٌر الجانب االقتصادي من خبلل سبل ؼٌر مشروعة وإن لم ٌكن
ذلك عذرا لمن ٌقوم بذلك ومن األدلة ( عد إلى النص ) .
س -8اقترح حلوال تمثل قناعتك فً بناء الحس األمنً ومشاعر االنتماء من ؼٌر ما ورد فً
النص .
 اعتماد أسلوب التعزٌز لكل من ٌقدم عمبل ٌستحق الشكر والتقدٌر . تربٌة النشء على الفضٌلة والكرامة والعزة وحب الوطن . توفٌر فرص العمل للقضاء على البطالة. -توفٌر األندٌة والخدمات والمرافق األخرى للقضاء على أوقات الفراغ.

قضاٌا لؽوٌة
سٔ -عد إلى النص واستخرج ثالثا من عالمات الترقٌم المختلفة مفسرا سبب استخدامها فً
المواضع التً جاءت فٌها .
 النقطة ( : ).استخدمت فً نهاٌة الفقرات. الفاصلة المنقوطة(؛)  :قبل التفصٌل والتعداد. النقط( : )...للداللة على استمرار الكبلم وعدم انقطاعه ،والداللة على الحذؾ .سٕ -وضح الفرق فً الداللة اللؽوٌة بٌن كلمتٌن متقابلتٌن فٌما ٌؤتً( محذوؾ ) :
 ؼفٌر :كثٌر العددأ -خفٌر :حارس ومراقب وحامً
 جُ ّل  :معظم وأكثربَ -جلَّ :ارتفع وسما
ج  -االستماع  :اإلصؽاء والتركٌز له .
 السماع :الحس فً األذن أو نقل الخبر عن طرٌق المشافهة أو كل ما التذت به األذن منصوت كالؽناء.
سٖ -اضبط الحرفٌن األول والثانً فً كل كلمة مما ٌؤتً:
 ال ُّ ح ِْرفٌةِعامات
طً
د َش َر ّ
سٗ -صػ اسم الفاعل واسم المفعول مما ٌؤتً:
مول  ،المولً )  ،اسم المفعول  ( :مولَّى له ) .
 إٌبلء  :اسم الفاعل (ٍ
مرتق  ،المرتقً )  ،اسم المفعول  ( :مرتقى علٌه ).
 ارتقاء  :اسم الفاعل (:ٍ
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س٘ -أعرب المفردات التً تحت كل منها خط فً الجمل التالٌة ( محذوؾ ):
 واستنادا إلى ذلك فالشرطة المجتمعٌة خطة طوٌلة المدى .الواو  :حرؾ استبناؾ ال محل له من اإلعراب .
استنادا :مفعول المطلق منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (مصدر نابب عن
فعله منصوب) .
ب -باشر أول أقسامه عمله فعلٌا فً مدٌنة (أبو نصٌر) السكنٌة.
فعلٌا :حال منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (نابب عن المفعول المطلق
منصوب . )....
ج -وال ٌفوتها إٌالء الرعاٌة واالهتمام بمن ٌدخلون المإسسات العقابٌة بإكسابهم مهارات
حرفٌة .
مهارات  :مفعول به منصوب للمصدر (إكساب ) العامل عمل فعله وعبلمة نصبه الكسرة
عوضا عن الفتحة ألنه جمع مإنث سالم
س -ٙبٌن نوع الحروؾ وفابدتها فٌما تحته خط فً الجمل اآلتٌة.:
أ -تسهم فً تحقٌق أهداؾ الشرطة المجتمعٌة من خفض معدالت الجرٌمة
 من  :حرؾ جر ٌفٌد بٌان النوع فً  :حرؾ جر ٌفٌد الظرفٌة المكانٌة المجازٌةبٌ -زداد مستوى الوعً االجتماعً والثقافة األمنٌة لتحصٌن المجتمع من مخاطر الجهل
 من:حرؾ جر ٌفٌد بٌان النوع الواو  :حرؾ عطؾ ٌفٌد الجمع والمشاركةج -االنتقال بالعمل الشرطً من موقع ردة الفعل إلى موقع األخذ بزمام المبادرة.
 إلى حرؾ جر ٌفٌد انتهاء الؽاٌة المكانٌة من  :حرؾ جر ٌفٌد ابتداء الؽاٌة المكانٌةس -7أجب عما ٌؤتً
أ -سم نوع الجمع فٌما ٌؤتً وهات مفرده :
 أواصر  :جمع تكسٌر (صٌؽة منتهى الجموع )  ،آصرة . تشرٌعات  :جمع مإنث سالم  ،تشرٌع . مقٌمٌن  :جمع مذكر سالم  ،مقٌم .ب -صنؾ الجموع اآلتٌة حسب القلة والكثرة :
 جمع قلة  :أجهزة  ،أهداؾ  ،أذهان . جمع كثرة :حلول  ،خبلٌا .ج -أكتب الوزن الصرفً للجموع التالٌة :
 رواسً  :فواعل  - ،مشكبلت  :مفعبلت  - ،شرابح  :فعابل  - ،منازل :مفاعل ، إجراءات  :إفعاالت .س -8مٌز المصدر الصناعً من االسم المنسوب فً المفردات التً تحتها خط :
أ -الشرطة المجتمعٌة استراتٌجٌة شرطٌة طوٌلة المدى .
 - ،استراتٌجٌة :مصدر صناعً
 المجتمعٌة  ،شرطٌة  :اسم منسوبب -الشراكة مع المجتمع مناسبة للوقوؾ فً وجه التهدٌدات األمنٌة والتحدٌات وجرابم
المعلوماتٌة .
 المعلوماتٌة :مصدر صناعً .،
 األمنٌة  :اسم منسوبس -9حدد الجملة التً تتضمن أحد األخطاء الشابعة وصوبه معلال السبب:
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أ -تعمل الشرطة المجتمعٌة وأفراد المجتمع سوٌة (.معا) .
ب -الشرطة المجتمعٌة وأفراد المجتمع ٌعمالن معا .
الجملة (أ) جملة خاطبة فً استخدامها كلمة (سوٌة) التً تدل على التسوٌة والمماثلة فً عمل ما
والصواب أن تستخدم كلمة (معا ) ألنها تدل اجتماع طرفٌن فً عمل ما  ،وهو مقصود الجملة.
سٓٔ -استعن بالمعجم لتعرؾ معانً المفردات اآلتٌة مع عناٌتك بضبط حروؾ الجذر لكل
منهما ( محذوؾ ):
البطالة ) :جذرها ( َب َطل) وتعنً التعطل عن العمل وللمقاتل تعنً الشجاعة وترك
 ( ال َبطالة و ِالعدو معطبل .
 البُطولة :جذرها ُ(بطل ) وتعنً الشجاعة .
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الىحذج العاشرج

غرية علً الخليج
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الوحدة العاشرة :ؼرٌب على الخلٌج
الشاعر  :بدر شاكر الس ٌّاب
إضــــاءة
 والدة السٌاب ووفاته :ولد فً جٌكور قرب البصرة فً العراق عام ( ٔ1ٕٙم ) .وتوفً عامٗٔ1ٙم .
 ثقافته  :أ) أنهى تعلٌمه المدرسً فً جٌكور .ب) ذهب إلى بؽداد والتحق بدار المعلمٌن العالٌة  ،فدرس األدب اإلنجلٌزي  ،واطلع على
الثقافة األجنبٌة فؤؼنى تجربته الشعرٌة وثقافته األدبٌة .
 مكانته ٌ :عده بعض النقاد الرابد الحقٌقً للشعر الحدٌث مع الشاعرة نازك المبلبكة . مٌزة شعره:ٔ -االتكاء على األسطورة .
ٕ -عمق الصورة الشعرٌة .
ٖ -صدق االنتماء للوطن ( العراق ) واألمة العربٌة .
 آثاره  :ترك مجموعات شعرٌة منها :ج -أساطٌر
ب  -أزهار ذابلة
أ -أنشودة المطر ومنها القصٌدة
و  -وشناشٌل ابنة الجلبً .
هـ  -إقبال
د  -المعبد الؽرٌق
 القصٌدة (ؼرٌب على الخلٌج )هً من عٌون قصابد السٌاب  ،كتبها عندما كان ٌرقد مرٌضا ً فً أحد مستشفٌات الكوٌت  ،وكان
وقتها ٌمرّ بضابقة شدٌدة الوطؤة  ،إذ كان ٌعانً الفقر والضٌاع فضبلً عما ٌعانٌه الوطن العربً
آنذاك .
 مضامٌن القصٌدة :تشتمل القصٌدة على :ب  -على الروح الوطنٌة العالٌة .
أ -على كثٌر من صور المعاناة .
ترتٌب األفكار الربٌسٌة للقصٌدة :
ٔ .الخلٌج المزدحم بالبحارة والتجار والصٌادٌن  ،وجلوس الؽرٌب على الشاطا .
ٕ .استحضار الوطن وتذكر أٌامه وأٌام الطفولة .
ٖ .تصوٌر حبه للمرأة والمزج بٌنها وبٌن الوطن .
ٗ .العمل والمعاناة لتوفٌر المال من أجل العودة .
٘ .الفشل فً العودة واالنتظار والدموع .

المقطع األول :
ُ
تلهث بال َهجٌر ِة ،
الرٌ ُح
ثام  ،على األصٌل
ُ
كالج ِ
وعلى القلوع تظل ُّ ُّتطوى أو
ُتن َّ
ش ُر للرحٌل
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الخلٌج بهنَّ مكتدحون
زحم
َ
بحار
جوابو
َّ
ِ
ؾ نصؾ عاري
من كل حا ٍ
الرمال  ،على الخلٌج
وعلى
ِ
سرح
جلس
الؽرٌب َّ ٌُ ،
ُ
صر ال ُمح ٌَّر فً الخلٌج
ال َب َ
َو ٌَ ُه ُّد أعمد َة الضٌاءِ بما
نشٌج
صع ُد من
ٌُ ِّ
ِ
" أعلى من ال ُع ّبا ِ
ب ٌهد ُر
جٌج
رؼو ُه ومن ّ
ُ
الض ِ
ٌ
فجر فً قرارة نفسً
صوت َت َّ
الثكلى  :عراق ،
كالمدِّ ٌصع ُد  ،كالسحاب ِة ،
كالدّ موع إلى العٌون
الرٌ ُح تصر ُ
خ بً  :عراق ،
ُ
عراق،
عول ُ بً :
والمو ُ
ج ٌُ ِ
ُ
عراق  ،لٌس سوى
عراق !
البحر أوسع ما ٌكون
ُ
َ
وأنتََ أبع ُد ما تكون
لبحر دو َن َك ٌا عراق
وا ُ
 معانً المفردات:تلهث:تخرج لسانها من شدة العطش ،الهجٌرة :منتصؾ النهار عند اشتدادالحر  ،الجُثام :الكابوس ،األصٌل :وقت ما قبل الؽروب  ،القلوع  :األشرعة (مفردها :قِلع)،
مكتدحون :ساعون للكسب وكادون فً العمل َ ،زحم:مؤل وضاق ٌُ ،صعِّدٌ :رفع وٌعلً ،
النشٌج :شدة الكبار  ،عُباب :موج ٌ ،هدر ٌ:صوِّ ت رؼوهَ :ز َبدَه  ،الثكلى :المرأة التً فقدت ابنها
ٌعول ٌ :صٌح وٌبكً  ،قرارة  :القاع  ،أسفل
الم ّد  :م ّد البحر ،امتدد ماإه ( خبلؾ الجزر ) ِ ،
الشًء .
 عنوان المقطع  :الؽرٌب ٌجلس على الخلٌج .** شرح الجزء األول من المقطع األول :
ُ
تلهث بال َهجٌر ِة ،
الرٌ ُح
ثام  ،على األصٌل
ُ
كالج ِ
وعلى القلوع تظل ُّ ُّتطوى أو
ُتن َّ
ش ُر للرحٌل
الخلٌج بهنَّ مكتدحون
زحم
َ
بحار
جوابو
َّ
ِ
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ؾ نصؾ عاري
من كل حا ٍ
ٌبدأ الشاعر المقطع بوصؾ بعض مظاهر الطبٌعة ؛فٌبدأ بالرٌح التً تكون فً حالة الؽرٌب
رٌح العذاب فهً تلهث عند شدة الحر كؤنها الكابوس على العشًّ أو آخر النهار  ،وهً ( الرٌح)
كابوس على األشرعة التً ُت َ
نزل أو ترفع من أجل االنطبلق والرحٌل  .وقد امتؤل الخلٌج برجال
كادحون ٌعملون سعٌا ً للكسب وٌطوفون البحار فهم بحارة فقراء حفاة نصؾ عراة .
فحٌن ٌبدأ الشاعر بوصؾ الرٌح ولهاثها (التً تحمل الهم والخراب) عند الهجٌرة وٌصورها
كالكابوس فهو إنما ٌدلل على المعاناة التً ٌعانٌها فً ؼربته فهذه ألفاظ تحمل األلم
والصعاب،استخدمها لئلٌحاء بمعاناته قبل وصفها .
ثم ٌنتقل الشاعر لوصؾ صورة أخرى تدل على المعاناة  ،حٌن ٌنطلق من معاناته الفردٌة
لوصؾ الهم الجماعً فً رسم صورة البحارة جّ وابً البحار فهم حفاة عراة  ،وهذه الصورة
للعراقً المهاجر نفسه والؽرٌب عن بلده ،بدلٌل أنه انتقل لوصؾ الؽرٌب وهو ٌرمز به لنفسه
ولشدة األلم والحزن جعل النشٌج ٌهد أعمدة الضٌاء  ،وهنا قمة الٌؤس من العودة للوطن ( ،من
هنا ق ّدم الشاعر المفعول به الخلٌج على الفاعل (مكتدحون) ألهمٌة الخلٌج الممتد الذي ٌشكل
عنصراً مهما ً ألنه الفاصل الذي ٌفصله عن الوطن .
وٌبلحظ على هذه األسطر أن الشاعر قد استخدم الكثٌر من األلفاظ التً تدل على ألوان المعاناة
إذ استخدم مثبل ألفاظا ":الرٌح  ،الهجٌرة  ،الجثام  ،الرحٌل  ،مكتدحون  ،حاؾ  ،نصؾ عار)
وهً كلها ألفاظ تعكس نفسٌة الؽرٌب المعذب الذي ٌمثل الشاعر وٌجلس على رمال الخلٌج كما
سٌظهر فً األسطر التالٌة .
 الصور الفنٌة: الرٌح تلهث :شبه الرٌح بالكلب الذي ٌمد لسانه لشدة العطش  ،وهذا كناٌة عن جفاؾ الرٌحالتً ال تحمل بٌن جنباتها الخٌر .
 كالجثام  :صور الرٌح التً ال ٌتفاءل الشاعر بوجودها بالكابوس الذي ٌضٌق به الصدر. من كل حاؾ نصؾ عاري  :نقل واقعً لصورة البحارة الذٌن ٌعرؾ عنهم أنهم ٌعرون نصؾأجسادهم العلوٌة وٌمشون حفاة وهً داللة على التعب والمعاناة التً تقتحم البحارة والؽرباء .
 المعانً الصرفٌة:
اسم فاعل :مكتدحون  ،حاؾ  ،عاري

 -جوابو :صٌؽة مبالؽة  -الرحٌل  ،الجثام مصادر.

 شرح الجزء الثانً من المقطع األول:سرح
جلس
الؽرٌب َّ ٌُ ،
ُ
صر ال ُمح ٌَّر فً الخلٌج
ال َب َ
َو ٌَ ُه ُّد أعمد َة الضٌاءِ بما
نشٌج
صع ُد من
ٌُ ِّ
ِ
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" أعلى من ال ُع ّبا ِ
ب ٌهد ُر
جٌج
رؼو ُه ومن ّ
ُ
الض ِ
ٌ
فجر فً قرارة نفسً
صوت َت َّ
الثكلى  :عراق ،
كالمدِّ ٌصع ُد  ،كالسحاب ِة ،
كالدّ موع إلى العٌون
ٌنتقل الشاعر لوصؾ الؽرٌب الذي ٌمثل الشاعر ذاته وٌسقط علٌه مشاعره  ،فعلى شاطا
الخلٌج ٌجلس المهاجر الؽرٌب باكٌا مادا بصره متنقبل به لٌستطلع ما وراء األفق وكله حٌرة
إزاء هذا الخلٌج الذي ٌحجزه عن طرٌق العودة حتى ؼدا كل ما حوله ٌنبا بالفشل .
وها هو بكاإه ٌعلو وٌرتفع حتى كؤنه ٌمحو برٌق األمل (ٌهد أعمدة الضٌاء) من خبلل تلك
الؽشاوة التً تؽطً بصره خلؾ الدموع المترقرقة فتتكسر خلفها أشعة الضٌاء التً تحدث عند
إؼماضة العٌنٌن قلٌبل  ،هذا البكاء أعلى من أمواج البحر التً ٌهدر زبدها وأعلى من الضجٌج
وكما امتزجت عٌون الؽرٌب وقلبه بالحٌرة كذلك امتزج بكاإه إن بكاء الؽرٌب مزٌج من
الحزن(الدموع  ،نفسً الثكلى) واأللم(صوت تفجر) والشوق الذي ٌشده إلى العراق(عراق) ،
فالصوت ٌنفجر مع بكابه منادٌا ً وطنه العراق  ،صوت النداء على العراق ٌرتفع كالسحابة
الممطرة بدموع الشاعر التً تترقرق فً العٌون .
 الصور الفنٌة: ٌسرح البصر :شبه البصر بالماشٌة التً ٌنقلها اإلنسان للرعً ،وهو هنا رعً معنوي ٌسعىبه الشاعر إلى إشباع رؼبته وحنٌنه وشوقه إلى العراق .
نشٌج  :شبه أشعة الضٌاء واألمل باألعمدة التً تتداعى
صع ُد من
 َو ٌَ ُه ُّد أعمد َة الضٌاءِ بما ٌُ ِِّ
كناٌة عن الحزن والٌؤس .
 صوت تفجر :شبه وقع الصوت المنطلق بكلمة العراق بدوي االنفجار. نفسً الثكلى :شبه نفسه فً شدة حزنها بامرأة فقدت ؼال علٌها . كالمدِّ ٌصع ُد  ،كالسحاب ِة  ،كالدّ موع إلى العٌون :شبه الصوت أثره فً نفسه كالمد ومرةبالسحابة وأخرى بالدموع كناٌة عن شدة ذلك األثر ووقعه على نفسه .
 شرح الجزء الثالث من المقطع األول:الرٌ ُح تصر ُ
خ بً  :عراق ،
ُ
عراق،
عول ُ بً :
والمو ُ
ج ٌُ ِ
ُ
عراق  ،لٌس سوى
عراق !
البحر أوسع ما ٌكون
ُ
َ
وأنتََ أبع ُد ما تكون
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والبحر دو َن َك ٌا عراق
ُ
ٌتوحد الشاعر مع عناصر الطبٌعة التً تثٌر بدورها مكامن الشوق فً قلبه فحتى هذه الرٌح
التً تلهث تشاركه مشاعره فتحزن لحزنه وتصرخ معه منادٌة (ٌا عراق)  ،والموج كذلك ٌكرر
نداءه ٌا عراق ٌ ،ا عراق  ،وال شًء ٌشفٌه وٌخفؾ عنه ألمه إال العراق ،فعلى الرؼم من
الزحمة التً تخنق الخلٌج بؤصواتها نجد أن الشاعر ال ٌسمع سوى صوت واحد هو صوت
"عراق" .
وهذا الصوت المنبعث من الموج والرٌح قد ٌكون صوت المإنب الذي ٌإنب الشاعر على
هجره للعراق فتصبح الرٌح والموج الذٌن ٌرمز بهما للعناء والعذاب هما الجبلد الذي ٌجعل
الشاعر منهما معاقبا لنفسه ألنه ترك العراق.
فهذا الؽرٌب ال ٌرى فً األفق إال العراق  ،فالنفس تصرخ (عراق)  ،والرٌح والموج
(عناصر الطبٌعة) تصرخ معه عراق  ،ونجد تكرار كلمة (عراق) ست مرات فً كامل المقطع
وتعلٌل ذلك التكرار أنه ٌدل على مدى سٌطرة فكرة االؼتراب والشوق للوطن على الشاعر وما
ٌترتب على ذلك من شعور بالؽربة ممزوجة بؤحاسٌس الحنٌن والوجد واأللم والتمنً  ،فالرٌح
والموج ال ٌصٌحان وإنما نفسه التً تصٌح من خبللهما فهو بسقط مشاعر نفسه على عناصر
الطبٌعة والتً بدورها تستجٌب له وتحزن وتشتاق معه.
كما نبلحظ أن كلمة (عراق) تكررت دون (أل) التعرٌؾ فلم ٌقل العراق وتعلٌل ذلك أن
العراق ٌعٌش مع الشاعر فً نفسه وكٌانه أٌنما حل فهو جزء منه لذا ال ٌحتاج أدوات للتعرٌؾ
ألنه حقٌقة فً نفسه وقٌمته متؽلؽلة فٌها .
إال أن التحدي األكبر للشاعر والصراع األوحش ذلك البحر الذي ٌفصل بٌنه وبٌن العراق
فالبحر أوسع ما ٌكون ألن الوطن بعٌد عنه سعة هذا البحر  ،وهو أبعد ما ٌكون عن العراق ،
ألن البحر الواسع ٌفصل بٌنه وبٌن وطنه فٌسٌطر على أشجانه هاجس الٌؤس من العودة إلى
الوطن وهذا البعد بٌنه وبٌن الوطن هو بعد ٌشعله قلة المال كما سٌظهر الحقا.
 الصور الفنٌة: الرٌح تصرخ :..شبه الرٌح بصوتها بإنسان ٌصرخ بالشاعر . -الموج ٌعول:..شبه صوت الموج بإنسان ٌبكً وٌظهر من خبلل بكابه صوت ٌنادي العراق.

 العواطؾ :تنوعت العواطؾ فً المقطع بتنوع األفكار :
أ -عاطفة الشعور بالؽربة واأللم فً األسطر األولى الثمانٌة .
ب -عاطفة الشوق والحنٌن إلى الوطن فً األسطر التالٌة .
ج -عاطفة الٌؤس من العودة إلى العراق فً السطرٌن األخٌرٌن .
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المقطع الثانً :
 -عنوان المقطع  :عودة للذكرٌات

ُ
مررت بالمقهى
باألمس حٌن
ُ
عراق. . .
 ،سمع ُت َك ٌا
َ
وكنت دور َة أسطوانة
هً دورةُ األفالكِ من ُع ُمري
كور لً زما َنه
ُ ،ت ِّ
فً لحظتٌن من الزمان ،
وإن تكن فقدت مكانه
هً وج ُه أ ُ ّمً فً الظالم
وصو ُتها ٌ ،تزلَّقان مع
الرإى حتى أنام ،
أخاؾ منه إذا
وهً النخٌل
ُ
ادله َّم مع الؽروب
َّ
باألشباح
فاكتظ
ُ
تخطؾ ُكل َّ
ِ
ٌإوب
طفل ال
ُ
ٍ
من الدروب ،
وهً المفلَّ ُ
ُ
العجوز وما
ٌة
توشوش عن حزام
ُ
وكٌؾ ُ
ش َّق القب ُر عنه أمام
(عفراء) الجمٌلة
فاحتازها  ..إال جدٌلة .

 معنً المفردات :األفبلك  :مدارات النجوم  ،ادله ّم  :اسو ّد وأظلم ٌ ،تزلقان ٌ :عجزان عنالثبات  ،الرإي  :األحبلم (رإٌا)  ،اكتظ  :ازدحم  ،تخطؾ  :تستلب بسرعة ٌ ،إوب ٌ :رجع ،
الدروب  :الطرق  ،المفلٌّة :الباحثة عن القمل(كلمة من التراث الشعبً)  ،وشوش  :تكلم بكبلم
منخفض ؼٌر مسموع َ /حزاَم  :عروة بن حزام الشاعر العذري عاشق عفراء  ،احتاز  :أخذ
وجمع .
 شرح الجزء األول من المقطع الثانً:ُ
مررت بالمقهى
باألمس حٌن
ُ
عراق. . .
 ،سمع ُت َك ٌا
َ
وكنت دور َة أسطوانة
هً دورةُ األفالكِ من ُع ُمري
كور لً زما َنه
ُ ،ت ِّ
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فً لحظتٌن من الزمان ،
وإن تكن فقدت مكانه
ٌنتقل الشاعر من ٌومه الذي ٌجلس فٌه على رمال الخلٌج إلى األمس الذي ٌشبهه  ،حٌث
ٌتذكر الوطن وكؤنه ٌقول إنه فً كل ٌوم تعتاده هواجس الذكرٌات  ،فٌومه وأمسه وحتى ؼده
تجتمع علٌه ذكرٌات الحنٌن إلى الوطن  ،فٌجلده شوقه وتعلقه بالوطن  ،فحٌن كانت الرٌح
واألمواج والبحارة هً شرارات الذكرٌات تجد فً أن شرارة هذه الذكرٌات فً األمس قد كانت
أسطوانة الؽناء التً تشدو فٌما ٌبدو بالؽناء الوطنً عن العراق .
ٌتحدث الشاعر عن األمس فً المقهى حٌث اجتماع الؽرباء مثله وكانت أسطوانة الؽناء
التً أعادته للماضً  ،حتى صارت دورة الزمان فً عمره ،فاختصرته فً لحظتٌن حٌن
تداعت ذكرٌات الوطن التً عاشها فً عراقه فً مرحلة ما من عمره  ،فؤصبح ٌطالع تلك
الذكرٌات فً مخٌلته وكؤن عمره أصبح مكوراً فً لحظات قلٌلة من الزمن ٌدور وٌدور لٌعود
من جدٌد  ،ودابما تلك البداٌة هً العراق الذي صار مركز كٌنونة الشاعرٌ ،دور حوله عمره
كما تدور األفبلك فً مداراتها لتعود من جدٌد إلى مركزها  ،فإن كان األمر الواقع هو بعد
الشاعر المكانً عن وطنه فإنه فً الحقٌقة ٌعٌش بداخله  ،فهو ممتزج به وإن فقد مكانه .
(الحظ أسلوب التجرٌد الذي ٌستخدمه الشاعر فٌخاطب نفسه كما ٌخاطب اآلخر ،ففً ذلك
مواساة لنفسه وإثبات تعلقه فً الوطن  ،وفً الوقت نفسه هً كناٌة عن الضٌاع والؽربة التً
ٌعانٌها الشاعر خارج وطنه  ،فتشً بعملٌة الصراع بٌن واقع الشاعر الؽرٌب وطموح الشاعر
المشتاق للوطن) .
 الصور الفنٌة: وكنت دورة أسطوانة :شبه العراق (ذكرٌات الشاعر فً العراق) بؤسطوانة تدور علىمحورها لتعود وتكرر محتوٌاتها كما هً حال الشاعر الذي تتكرر ذكرٌاته فً كل ٌوم .
 هً دورة األفالك من عمري :شبه دورة األسطوانة حول محورها بدورة الكواكب واألفبلكحول مركزها  ،وهذه كناٌة عن أن ذكرٌاتها ودورتها فً خاطره إنما هً أٌام عمره التً ؼدت
تدور لتعود إلى بداٌتها .
 تكور لً زمانه فً لجظتٌن  :شبه تجمع ذكرٌاته ودورانها فً خاطره بالكرة التً تدوروتتكور فً فضابها .
 لحظتٌن من الزمان  :داللة على اختصار عمره بذكرٌاته الممتدة بلحظات قلٌلة من الزمن. شرح الجزء الثانً من المقطع الثانً:هً وج ُه أ ُ ّمً فً الظالم
وصو ُتها ٌ ،تزلَّقان مع
الرإى حتى أنام ،
أخاؾ منه إذا
وهً النخٌل
ُ
ادله َّم مع الؽروب
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َّ
باألشباح
فاكتظ
ُ
تخطؾ ُكل َّ
ِ
ٌإوب
طفل ال
ُ
ٍ
من الدروب ،
وهً المفلَّ ُ
ُ
العجوز وما
ٌة
توشوش عن حزام
ُ
وكٌؾ ُ
ش َّق القب ُر عنه أمام
(عفراء) الجمٌلة
فاحتازها  ..إال جدٌلة .
تتداعى ذكرٌات الشاعر من خبلل صور الطفولة التً ٌسترجعها من الماضً بفعل تلك
األسطوانة التً تدور فً المقهى  ،إذ ؼدت حتى األشٌاء المتناهٌة فً الصؽر محركا للذكرى
وناقلة لها بالنسبة للشاعر  ،فتدور األسطوانة لتدور معها الذكرٌات التً تتخذ صورا متعددة
تؤخذ بٌد ذكرٌات الشاعر دابما إلى الوطن ومن ٌسكن الوطن .
تؤخذ هذه الصور التً تدور فً مخٌلة الشاعر مع دورة األسطوانة هذه المرة صورة أم
الشاعر وصوتها الذي ٌتراءى له من خبلل ؼشاوة النوم وستر الظبلم  ،وكؤنه ٌنزلق له انزالقا
فلم ٌكن بصورة طبٌعٌة  ،فهذا الجو الذي ٌشتاق إلٌه الشاعر ،هو جو الطمؤنٌنة واالستقرار
واألمن والبراءة  ،فصوت األم ووجهها هو ذاك الجو  ،وألنه ٌشعر باألمن واالستقرار فإنه ٌنام
مطمبنا .
ثم ٌنتقل الشاعر إلى دورة أسطوانة أخرى هً هذه المرة من الموروث الشعبً وبراءة
األطفال  ،وهً صورة الخوؾ البريء للطفل الذي ٌلعب فً الشارع  ،فإذا ما اسود النهار بفعل
اللٌل حتى ٌبدأ ذلك التفكٌر المخٌؾ الخرافً عن الطفل الذي تخطفه األشباح المختببة بٌن ؼابات
النخٌل  ،فٌؤخذه ذلك الخوؾ إلى البٌت عابدا إلى بر األمان فً حضن أمه .
وفً دورة األسطوانة األخرى  ،تؤخذ هذه المرة صورة التراث العربً اإلسبلمً المختلط
بالحس القدٌم من خبلل المفلٌة العجوز التً تحكً القصص عن حزام وعفراء  ،وهً صورة
العشق ؼٌر المكتمل حٌن شق القبر عنه من جدٌد  ،وعادت له الحٌاة أمام عفراء فؤخذها  ،لكن
هذا األخذ بقً ناقصا ؛ ألنه بقً منها جدٌلة .
فالشاعر فً تلك الصور الثبلثة من صور ذكرٌاته ٌقارن فً الحقٌقة بٌن كٌنونتٌن له :
كٌنونة الطفولة ؛ وكٌنونة الؽربة  ،فنومه القلق فً الطفولة أطفؤه (القلق) حنان األم لكنه فً
الؽربة  ،أنى له بؤم تطفا قلق الؽربة  ،وكذلك عودته إلى البٌت كانت سهلة فً الطفولة باعثها
الخوؾ األسطوري من األشباح  ،لكن فً الؽربة هو خابؾ  ،لكنه لن ٌعود إلى البٌت (الوطن)؛
ألن ثمة موانع تقؾ حاببل بٌنه وبٌن العودة  ،وفً صورة حزام وعفراء صورة أخرى أسقطها
الشاعر على حال الؽرٌب عن الوطن ،فكما أن حزام لم ٌظفر بمحبوبته  ،فكذلك الشاعر لم
ٌستطع الظفر بالعودة إلى الوطن .
لقد جعل الشاعر األم والمفلٌة العجوز رمزاً للوطن  ،كما اجتزأ ملمح من مبلمح الوطن
هو النخل ( رمز الخصب والخٌر) الذي ٌذكره بالطفولة حٌن كان ٌخاؾ منه إذا اسو ّد وأظلم مع
الؽروب  ،وامتؤل باألشباح التً تخطؾ األطفال من الطرق (صورة لؤلوهام ) وهً صورة
تعلقه بكل ما ٌتعلق بالوطن من أصؽر ملمح إلى أكبره .
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ٌظهر فً المقطع ؼربة الشاعر المطلقة  ،وقد صورها بالذكرٌات عن الوطن  ،والشاعر
ٌدور فً فلك واحد هو فلك الؽربة فكؤن االسطوانة تدور وتدور حتى تعود إلى محور واحد هو
(الؽرٌب الذي ٌجلس على ضفة الخلٌج) فالؽربة هً محور االسطوانة ا.لمستقلة عن بعضها ،
تداع لذكرٌات الطفولة والحنٌن إلى الماضً .
فبل ربط بٌنها إال أنها ٍ
 الصورة الفنٌة : هً وجه أمً فً الظالم وصوتها :شبه دورة األسطوانة بوجه األم وصوتها وهً تمثلصورة الذكرٌات .
 ٌتزلقان مع الرإى :شبه صوت األم وصوتها بالمتزلج على على سطح منزلق (الظبلم) . هً النخٌل  : ....شبه دورة األسطوانة بالنخٌل الذي تسكنه األشباح فٌخاؾ الطفل منها فٌعودإلى البٌت وهً صورة الذكرٌات للسٌاب الطفل .
 وهً المفلٌة العجوز  :..شبه دورة األسطوانة بصورة المفلٌة العجوز التً تحدث األطفال عنقصة حزام وعفراء .
 العاطفة :تبرز عاطفة الشوق والحنٌن إلى الوطن وإلى أٌام الطفولة.
المقطع الثالث :
 عنوان المقطع:الربط بٌن المحبوبة والوطنَ
ُ
أحببت فٌكِ
عراق روحً أو
حب ْبتكِ أن ِ
ت فٌه ؛
ح روحً
ٌا أنتما  ،مصبا ُ
أنتما  ،وأتى المساء
َ
شعا فً
واللٌل
أطبق  ،فل ُت َّ
دُجاه فال أتٌه
لو جب ِ
إلً
ت فً البلد الؽرٌب ّ
ما َك ُمل َ اللقاء !
ُ
الملتقى بكِ
والعراق على
ٌدي  ..هو اللقاء !
َّ
ٌ
شوق
ٌخض دمً إلٌه  ،كؤنَّ
ُّ
كل َّ دمً اشتهاء
دم
جوع إلٌه ..
ٌ
كجوع كل َّ ِ
ِ
الؽرٌق إلى الهواء
ِ
ٌ
اشرأب من
شوق الجنٌن إذا
َّ
الظالم إلى الوالدة !
ب كٌؾ ٌمكن أن
ألع َج ُ
إ ّنً ْ
ٌخونَ الخابنون !
أٌخونُ إنسانٌ بالدَه ؟
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إن خان معنى أن ٌكونَ ،
فكٌؾ ٌمكنُ أن ٌكون ؟
الشمس أَجمل ُ فً بالدي من
ُ
سواها  ،والظالم ْ
حتى الظال ُم  ،هناك  ،أجمل ُ ؛
فهو ٌحتضنُ العراق
 معانً المفردات :حببتك  :أحببتك  ،أطبق ّ :
ؼطى  ،تشعّ  :تنشر الضوء  ،الدجى :
سواد اللٌل وظلمته (دَ َج َو) ،أتٌه  :أضٌع ٌ ،خضُّ ٌ :حرك بشدة  ،اشرأب  :مد عنقه
لٌنظر  ،اشتهاء:الرؼبة.
 شرح الجزء األول من المقطع الثالث :
َ
ُ
أحببت فٌكِ
عراق روحً أو
حب ْبتكِ أن ِ
ت فٌه ؛
ح روحً
ٌا أنتما  ،مصبا ُ
أنتما  ،وأتى المساء
َ
شعا فً
واللٌل
أطبق  ،فل ُت َّ
دُجاه فال أتٌه
لو جب ِ
إلً
ت فً البلد الؽرٌب ّ
ما َك ُمل َ اللقاء !
ُ
الملتقى بكِ
والعراق على
ٌدي  ..هو اللقاء !
َّ
ٌستخدم الشاعر هنا الربط بٌن الوطن والمحبوبة اللذٌن ٌرمز بؤحدهما عن اآلخر  ،وقد
ظهر فً مقطع سابق الربط بٌن الوطن واألم  ،وهنا تظهر ثبلثٌة السٌاب المشهورة فً الربط
بٌن الوطن واألم والحبٌبة  ،فالحبٌبة صورة أخرى لوطن السٌاب كما األم  ،وقد استخدم السٌاب
صٌؽة المثنى ( أنتما )  ،ثم وحد بٌن هذٌن االثنٌن بصٌؽة المفرد (مصباح)  ،مع ما تشٌر إلٌه
كلمة مصباح من اإلنارة فً الظبلم  ،ومع أن الشاعر فً الظبلم فعبل (فً الؽربة) نراه ٌدعو
الوطن والحبٌبة لتنٌر طرٌقه المظلم حتى ال ٌضٌع فً تلك الظلمة والؽربة.
ونرى أن الشاعر ٌستخدم ثبلثة شخوص (العراق  ،الروح  ،الحبٌبة )  ،وٌربط بٌن هذه
الثبلثٌة بالحب والتعلق بعضها ببعض  ،فحبه لذاته ال ٌكون إال فً العراق ؛ ألنه ٌجد فٌها القٌمة
والعزة والكبرٌاء الذي انتفى عنه فً الؽربة  ،ثم إن المكان (العراق ) هو ما ٌربط بٌن روح
الشاعر والحبٌبة فالشاعر ٌخاطب الحبٌبة فٌقول  :أحببت فٌك العراق عراق روحً  ،كما
ت أٌتها المحبوبة الؽالٌة فٌه  ،فؤنتما الضٌاء لروحً إذا أتى المساء  ،وإذا انتشر
أحببتك أن ِ
الظبلم  ،فلتكونا لً الشعاع والمنارة التً تهدي روحً فً الؽربة ( الظبلم) فبل أضٌع فنرى أن
كبل من المحبوبة والشاعر(روح الشاعر) والعراق (الوطن) ٌتداخل مكانٌا فً اآلخر حتى
امتزجا الواحد فً اآلخر وتوحدا ببعضهما البعض .
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ثم إن السٌاب ٌرى أن الحب فً الوطن هو الحب الناجح  ،فلو جاءت حبٌبة قلبه إلٌه فً
ببلد الؽربة ال ٌكتمل اللقاء بها (تذكر قصة عفراء فً المقطع السابق "فاحتازها إال جدٌلة") وال
ٌكتمل الحب  ،فاللقاء الحقٌقً هو لقاء الشاعر بالمحبوبة فً الوطن فً العراق  ،فالشاعر ٌعانً
نوعٌن من الؽربة وٌصارع للتخلص منهما  ،فالشاعر ؼرٌب فً المكان ؛ ألنه بعٌد عن العراق،
وكذلك فإن الشاعر ؼرٌب فً الوجدان ؛ ألن الحب ال ٌكتمل إال فً الوطن .
 الصور الفنٌة: مصباح روحً أنتما :شبه الحبٌبة والوطن بالمصباح المنٌر فً ظلمة ؼربته .** معانً حروؾ الجر  :فٌك  :فٌه  :فً دجاه:الظرفٌة  ،بك :اإللصاق  ،على ٌدي :االستعبلء.

 شرح الجزء الثانً من المقطع الثالث:
ٌ
شوق
ٌخض دمً إلٌه  ،كؤنَّ
ُّ
كل َّ دمً اشتهاء
دم
جوع إلٌه ..
ٌ
كجوع كل َّ ِ
ِ
الؽرٌق إلى الهواء
ِ
ٌ
اشرأب من
شوق الجنٌن إذا
َّ
الظالم إلى الوالدة !
إن الشاعر فً ؼربته المكانٌة عن العراق ٌصارع شوقه المفعم ؛ لذا ٌبدأ فً هذه األسطر
بوصؾ هذا الشوق الذي تمكن منه بل تمكن حتى من أصؽر جزء فٌه  ،فصار الشاعر كل
الشاعر كتلة من الشوق الذي أخذ ٌثور على الشاعر الؽرٌب ٌ ،حرك دمه وٌخضه  ،وفً ذلك
داللة عن عدم االستقرار فً ؼربته .
وٌقدم الشاعر هذا الشوق فً أسطره الشعرٌة بدفق من الصور التً تدور بحس من نبرة
الحزن المختلط مع اشتٌاقه  ،فهو ٌحس أن حدٌثه المجرد عن الشوق ال ٌكفً لٌلج القارئ إلى
كوامن مشاعره الداخلٌة  ،فٌلجؤ إلى التصوٌر مرة بعد أخرى لمشبه واحد هو حالة الشاعر من
الشوق .
وهذا الشوق ٌخض دم الشاعر وٌحركه ؛ ألن كل قطرة فً دم الشاعر تشتهً العودة إلى
العراق  ،وكؤن هذا الشوق قد أخذ دور القلب ولكن تعداه بالقوة ،كما أن هذا الشوق قد صار
جوعا مادٌا معنوٌا فً آن  ،بل صار جوع حاجة  ،كحاجة ذلك الؽرٌق الذي ٌصارع الموت إلى
الهواء  ،فالشاعر ٌعانً االختناق فً تلك الؽربة كما هً حال الؽرٌق  ،فالعراق بالنسبة للشاعر
صار ضرورة للبقاء كضرورة الطعام والهواء لبقاء اإلنسان  ،وفً ذلك كناٌة عن عمق حاجة
الشاعر إلى العودة إلى العراق  ،فكما أن اإلنسان ٌحتاج إلى الطعام والهواء الستمرار بقابه
كذلك الشاعر ٌحتاج إلى العراق وٌفتقر إلٌه لٌستمر فً وجوده .
وفً صورة ثالثة ٌقدم السٌاب هذا الشوق بصورة طفل ٌخرج من رحم أمه لٌعانق نور
الوجود  ،فصار شوقه للعراق كشوق الجنٌن إلى الخروج من الظبلم إلى الضٌاء عندما ٌمد عنقه
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ناظراً إلى الضٌاء بعد الوالدة  ،وهذا ربط من السٌاب بٌن ظلمة الؽربة وظلمة الجنٌن فً بطن
أمه  ،فكؤن الشاعر فً تلك الؽربة ال ٌعد من األحٌاء إال إذا ولد من جدٌد  ،وهذه الوالدة تتم
عندما ٌعود إلى العراق فٌبعث إلى الحٌاة من جدٌد  ،ونلمح من خبلل هذه الصورة ربطا بٌن
األم التً تن جب طفلها وبٌن الوطن الذي ٌنجب السٌاب من جدٌد بعد والدته األولى ،وهو الربط
ذاته فً ثنابٌة السٌاب بٌن األم والوطن  ،وهو عودة على المقطع السابق  ،كٌؾ ال والشاعر
ٌخبرنا أنه ٌعود دابما إلى مركزه حٌن أصبح دورة كدورة األفبلك  ،وهو ما ٌشً بؤمل العودة
إلى العراق وهو عنوان الصراع بٌن أمل الشاعر فً العودة وٌؤسه منه.
 الصور الفنٌة:
 شوق ٌخض دمً :شبه الشوق بإنسان ٌخض دم الشاعر وٌحركها . كؤن كل دمً اشتهاء :تصوٌر لحالة الشاعر فً شوقه حتى صارت هذه األجزاء فً دمالشاعر كاإلنسان الراؼب بقوة  ،وربما رؼبة جنسٌة عبلمة على االمتزاج .
 جوع إلٌه  :شبه شوقه إلى العراق بالجوع . كجوع دم الؽرٌق إلى الهواء  :شبه شوقه إلى العراق وافتقاره له بحالة الؽرٌق عندما ٌحتاجإلى الهواء .
ٌ
اشرأب من الظالم إلى الوالدة  :شبه شوق الشاعر إلى العودة للعراق بعملٌة
شوق الجنٌن إذا
َّ
والدة الجنٌن وانتقاله من ظلمة الرحم إلى نور الوجود .
** معانً حروؾ الجر :إلٌه :إلى الوالدة  :انتهاء الؽاٌة المكانٌة  ،من الظبلم :ابتداء الؽاٌة
المكانٌة .
 شرح الجزء الثالث من المقطع الثالثب كٌؾ ٌمكن أن
ألع َج ُ
إ ّنً ْ
ٌخونَ الخابنون !
أٌخونُ إنسانٌ بالدَه ؟
إن خان معنى أن ٌكونَ ،
فكٌؾ ٌمكنُ أن ٌكون ؟
الشمس أَجمل ُ فً بالدي من
ُ
سواها  ،والظالم ْ
حتى الظال ُم  ،هناك  ،أجمل ُ ؛
فهو ٌحتضنُ العراق
بعد أن ٌقدم الشاعر لنا صورة شوقه وعبلقته مع العراق الذي ٌرى أنه لٌس مجرد وطن،
بل هو الكٌنونة والوجود  ،و(معنى أن ٌكون) لئلنسان  ،فبل معنى لوجوده دون الوطن ٌ ،نتقل
بصورة الدهشة والتعجب المطلق والكبٌر ( ،وداللة ذلك تكرار هذا التعجب بؤكثر من مرة
وأكثر من صورة )  ،التعجب من ذلك الخابن الذي ٌخون وطنه رمز وجوده ومعناه  ،فإن خان
الوطن فمعنى ذلك خٌانة نفسه ووجودها  ،فهل من الممكن أن ٌحدث ذلك  ،إنً أتعجب كٌؾ
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ٌستطٌع الخابن أن ٌخون ببلده ! فهل ٌستطٌع اإلنسان أن ٌخون ببلده  ،فإذا خانها فإنه ٌفقد سر
وجوده .
ثم ٌقدم عبلقته مع الوطن من خبلل عبلقته مع عناصره  ،ومع أن هذه العناصر (الشمس،
الظبلم ) هً عٌنها فً جمٌع الببلد  ،إال أن الشاعر ٌحس بجمالٌة أخرى لها ؛ إلن الشاعر ال
ٌتعامل مع الشمس والظبلم إال من خبلل عبلقته وذكرٌاته من خبللهما ،فهً أجمل عندما
ٌعاٌشها فً العراق من ؼٌرها  ،فقٌمة هذه األشٌاء المشتركة بٌن جمٌع الببلد تؤخذ شكلها من
قٌمة الوطن بذكرٌاته  ،فشمس العراق أجمل من ؼٌرها وإن كانت واحدة  ،وكذلك الظبلم أجمل
ألنه ٌحتضن العراق .
وفً كلمة الظبلم حتى الظبلم صورة إٌحابٌة تؤخذ بنا إلى تصور معنى كلمة الظبلم
المجرد ومعناها الرمزي  ،فإن الظبلم (اللٌل) جمٌل بمعناه الحقٌقً حٌن ٌحتضن وٌلؾ العراق،
وكذلك بمعناه الرمزي (الظلم)  ،فهو له جمالٌة ما  ،وتلك الجمالٌة لٌست فً الظلم ذاته  ،ولكن
ألن الشاعر موجود فً العراق حٌث ٌعنً ذلك أنه معنى وجوده .
 الصور الفنٌة: ٌحتضن العراق :شبه العراق والظبلم بشخصان ٌحتضنان بعضهما البعض .** االستفهام فً عبارة  " :أن ٌخون إنسان ببلده " ٌفٌد التعجب واالستنكار .
** االستفهام فً عبارة  " :فكٌؾ ٌمكن أن ٌكون " ٌفٌد التعجب واالستحالة.
 العاطفة  :عاطفة الحب(مزٌج من حب الوطن والمحبوبة) األسطر (ٔ) و(٘) و(ٕٔ)و(ٖٔ).
 عاطفة الشوق والحنٌن إلى العراق  .األسطر ( )ٙو ( )2و (. )8 عاطفة الكراهٌة للخابنٌن  .األسطر ( )1و(ٓٔ) و(ٔٔ) .المقطع الرابع :
عنوان المقطع  :حالة الشاعر فً الؽربة
واحسرتاه  ،متى أنا ْم
فؤحس أنَّ على الوساد ِة
ُّ
ّ
الصٌفً طالً فٌه
لٌل َك
ِّ
من ِ
عطر َك ٌا عراق ؟
ُ
بٌن القرى المته ٌِّبا ِ
طاي
ت ُخ َ
والمدن الؽرٌبة
ِ
َ
ؼ َّن ٌْ ُ
ت تر َبتك الحبٌبة ،
ُ
ب
زلت
ما
تر َ
ُ
أضرب ُ ،م ِ
َ
أشعث  ،فً
القدمٌن
الدروب
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تحت ال ُّ
موس األجنب ٌَّة ،
ش
ِ
َ
األطمار  ،أبس ُط
متخافق
ِ
بالسإال ٌداً ندٌّة
َ
صفراء من ذلًّ وح َّمى  :ذل َّ
شحا ٍذ ؼرٌ ِ
ب
ّ
بٌن العٌون األجنبٌة ،
وانتهار
احتقار ،
بٌن
ٍ
ٍ
وازورار ْ ..أو َ
"خط ٌَّة"
ٍ
َ
والموت أهون من "خط ٌَّة"
اق تعص ُره
من ذلك اإلشف ِ
العٌونُ األجنبٌة
قطرا ِ
ماء  ..معدنٌة !
ت ٍ
فلتنطفىء ٌ ،ا أن ِ
ت ٌ،ا
ُ
قطرت ٌ ،ا دُم ٌ ،ا  ..نقو ُد
ٌارٌ ُح ٌ ،ا إبراً تخٌط لًَ
الشراع  ،متى أعو ُد
َ
إلى العراق ؟ متى أعود ؟
َ
لمعة
ٌا
األمواج ر َّنحهنَّ
ِ
مجداؾ ٌرو ُد
ٌ
الخلٌج  ،وٌا كواك َب ُه
بً
َ
َ
الكبٌر َة ٌ ،ا نقو ُد !
 معانً المفردات  :متخافق :متحرك ومضطرب  ،األطمار  :الثٌاب البالٌة من الصوؾ ،شحّ اذ  :متسول  ،انتهار :زجر  ،ازورار  :المٌل بالوجه تكبراً  ،الخطٌّة  :كلمة تقال للشخص
إشفاقا على حاله  ،المتهٌبات  :الخابفات أضرب  :أسٌر ،ر ّنح  :أمال ٌ ،رود  :االختبلؾ فً
الموج بٌن الذهاب والمجًءَّ .
الطل  :الندى  ،مُترب  :ملتصق بالتراب  ،أشعث  :ملبد الشعر
مؽبرة .
ًّ
شرح الجزء األول من المقطع الرابع
واحسرتاه  ،متى أنا ْم
فؤحس أنَّ على الوساد ِة
ُّ
الصٌفً ّ
طالً فٌه
لٌل َك
ِّ
من ِ
عطر َك ٌا عراق ؟
ُ
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ٌندب الشاعر نفسه بحسرة تحرق وجدانه وتوجع قلبه متساببل تساإل المتمنً للنوم  ،نوم
الراحة واالستقرار والطمؤنٌنة  ،نوم حالم ٌتمتع به ؛ ألنه ٌرى نفسه فٌه بٌن أحضان العراق،
فٌحس ذلك الندى المبلل لوسادته فً لٌالٌه الصٌفٌة التً ٌرى فٌها النسٌم الذي ٌثقل جفنٌه فٌؽط
فً نوم عمٌق ٌشتم فٌه رابحة العراق وذكرٌاته .
إن الشاعر وقد أثقله الشوق قد صار مإرقا ال ٌستطٌع النوم  ،فؽدا ٌطلبه لٌس لٌنسى شوقه
ولكن لٌقترب منه أكثر فً أحبلمه  ،وهً نفسها صورة العاشق العذري القدٌمة الذي كان ٌطلب
طٌؾ محبوبته فً اللٌل إذا ما نام .
 الصور الفنٌة:عطرك ٌا عراق :شبه العراق باإلنسان الذي له عطر ٌنماز به .
 ** واحسرتاه ٌ :سمى األسلوب أسلوب الندبة  ،وهو نوع من أنواع النداء  ،وهو نداء موجهللمتفجّ ع علٌه أو المتوجع منه .
**من معانً حروؾ الجر  :على الوسادة :االستعبلء  ،فٌه  :الظرفٌة  ،من لٌلك :التبعٌض.
 شرح الجزء الثانً من المقطع الرابعبٌن القرى المته ٌِّبا ِ
طاي
ت ُخ َ
والمدن الؽرٌبة
ِ
ؼ َّن ٌْ ُ
ت تر َبت َك الحبٌبة ،
ُ
ب
زلت
ما
تر َ
ُ
أضرب ُ ،م ِ
َ
أشعث  ،فً
القدمٌن
الدروب
تحت ال ُّ
موس األجنب ٌَّة ،
ش
ِ
َ
األطمار  ،أبس ُط
متخافق
ِ
بالسإال ٌداً ندٌّة
َ
صفراء من ذلًّ وح َّمى  :ذل َّ
شحا ٍذ ؼرٌ ِ
ب
ّ
بٌن العٌون األجنبٌة ،
وانتهار
احتقار ،
بٌن
ٍ
ٍ
وازورار ْ ..أو َ
"خط ٌَّة"
ٍ
والموت أهون من َ
"خط ٌَّة"
اإلشفاق تعص ُره
من ذلك
ِ
العٌونُ األجنبٌة
قطرا ِ
ماء  ..معدنٌة !
ت ٍ
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إن الشاعر فً شوقه إلى العراق وفً أمله للعودة ال ٌقؾ مكتوؾ األٌدي  ،أمام التمنً بل
ٌجد كل الجد ساعٌا لطلب الرزق فً جمٌع األماكن بٌن القرى والمدن لهدؾ واحد هو الؽناء
لتراب الوطن  ،ذلك الؽناء الذي ٌعنً العودة للعراق واصفا حاله وحال كل ؼرٌب ٌطلب
الرزق ،جامعا بٌن الهم الذاتً والهم اإلنسانً  ،هم كل ؼرٌب فً ببلد ؼرٌبة ،حٌث ٌحس أن
كل ما فٌها ؼرٌب حتى وإن كان مشتركا فً كل العوالم  ،حتى وإن كانت الشمس فهً ؼرٌبة
فً ببلد الؽربة  ،بل إنها شموس متعددة لها أجواء مختلفة باختبلؾ القابعٌن تحتها فهً (شموس
أجنبٌة) .
إن حال الشاعر الؽرٌب ٌرسم السٌاب لوحتها بنوعٌن من الوصؾ  ،الوصؾ الخارجً :
فالشاعر ٌسعى جادا خطاه تجمع المدن والقرى متلبد الشعر أشعث ٌلبس الثٌاب البالٌة تلتصق
قدماه بالتراب وكل ذلك ٌمثل حال الؽرٌب الذي اجتمع علٌه هم الؽربة والمرض والفقر؛
والوصؾ الداخلً الذي ٌلج من خبلله إلى نفس الؽرٌب ودواخله ٌ ،عانً من النظرة الدون التً
تراه ذلٌبل شحاذا  ،فتتكبر علٌه وتنهره أو تشفق علٌه .
وفً هذه المقطوعة ٌقدم نظرات أهل الببلد المضٌفة إلى الشاعر الؽرٌب وإلى كل ؼرٌب،
فتختلؾ بٌن االحتقار أوالتكبر أو الزجر والنهر أو اإلشفاق ( خطٌة)  ،وهذه النظرة األخٌرة هً
التً ٌراها أثقل من الموت على نفسه ؛ ألن هذا اإلشفاق فً حقٌقته إشفاق مزور مخادع فً
نظرة ؼٌر إنسانٌة ألنها من عٌون ؼرٌبة أجنبٌة  ،تسفح هذا اإلشفاق من عٌونها رحٌما لٌنا
تعصره كالماء لكنه قاس كالمعدن على نفس الشاعر  ،لذا ٌصؾ هذه المٌاه بؤنها مٌاه معدنٌة
فٌعلن فً ؼضب أن الموت أهون على نفسه من هذا اإلشفاق .
إن الشاعر فً هذه األسطر ٌقدم مجموعة من اإلٌحاءات منها :
 القرى المتهٌبات :داللة على نظرة أهل القرى المستوحشة من كل ؼرٌب ٌقدم إلٌها فتخافهوتتقٌه .
 المدن الؽرٌبة  :داللة على تقطع أوصال الرحم فً المدن ،فبل أحد ٌعرؾ اآلخر فً المدٌنة(إن المدٌنة فً نظر السٌاب تحمل طابعا سلبٌا فً معظم قصابده ألنه ٌحس فٌها بؽربة على
ؼربته فٌها فهو ؼرٌب عن وطنه وإلى جانب هذه الؽربة ؼرٌب بالمدٌنة التً ال ٌعرؾ أهلها
بعضهم البعض) .
 مترب القدمٌن  :داللة الفقر وفداحة المظهر وداللة الضٌاع . الشموس األجنبٌة  :جعلها شموسا ؛ ألنه ٌراها ؼرٌبة فً كل منطقة ٌحل بها فبل ٌؤلفها  ،فهًال تمثل ذكرٌاته كشمس العراق وهً أجنبٌة ؛ ألنها تشرق فً مكان ؼٌر العراق  ،فالشاعر
ٌرى أن شمس العراق مختلفة عنها فً أي مكان آخر (رمز للؽربة) .
 ٌدا ندٌة ..صفراء  :فً هذا الوصؾ نوع من المفارقة  ،فالٌد الصفراء هً الٌد الجافة وهًؼٌر الٌد الندٌة ،لكن السٌاب استخدم هذا الوصؾ لٌدلل على نظرتٌن مختلفتٌن  :نظرة الشاعر
لنفسه  ،وهً نظرة اإلكبار واإلعزاز ،فٌرى ٌده كرٌمة ال تتسول ؛ ونظرة أخرى هً نظرة
أهل الببلد الؽرٌبة التً ترى هذه الٌد ٌدا ذلٌلة ألنها ٌد شحاذ ؼرٌب .
ثم إن هذه الٌد ٌد السٌاب على الرؼم من لونها المصفر الجاؾ فً الواقع بفعل المرض
والحمى إال أنها فً الحقٌقة ٌدا كرٌمة ندٌة (داللة الكرم فً األصل والعزة ) .
 -العٌون األجنبٌة :عٌون أهل الببلد الؽرٌبة التً تنظر إلى الشاعر بالنظرة الدون .
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 "خطٌة"  :هً كلمة اإلشفاق على حالة الشاعر وهً منطوقة على لسان أهل تلك الببلد لذاوضعت بٌن عبلمتً تنصٌص .
 قطرات ماء ...معدنٌة :كناٌة عن اإلشفاق على حالة الشاعر وهو إشفاق ؼٌر إنسانً وفً هذهالجملة الشعرٌة تورٌة جمٌلة إذ وارى الشاعر خلؾ قوله " .
 شحاذ  ،ؼرٌب  :نكر الشاعر الكلمتٌن لٌدال على عموم الؽرباء عن أوطانهم . الصور الفنٌة: القرى المتهٌبات :شبه القرى بإنسان ٌخاؾ وٌتقً كل إنسان ٌدخلها . ٌدا ندٌة :صور ٌده بؤنها ندٌة لكرامتها . من ذلك االشفاق تعصره العٌون األجنبٌة ...قطرات ماء...معدنٌة :شبه اإلشفاق بالماء الذيتعصره العٌون بحس ؼٌر إنسانً .

 شرح الجزء الثالث من المقطع الرابعفلتنطفىء ٌ ،ا أن ِ
ت ٌ،ا
ُ
قطرت ٌ ،ا دُم ٌ ،ا  ..نقو ُد
ٌارٌ ُح ٌ ،ا إبراً تخٌط لًَ
الشراع  ،متى أعو ُد
َ
إلى العراق ؟ متى أعود ؟
َ
لمعة
ٌا
األمواج ر َّنحهنَّ
ِ
مجداؾ ٌرو ُد
ٌ
الخلٌج  ،وٌا كواك َب ُه
بً
َ
َ
الكبٌر َة ٌ ،ا نقو ُد !
ٌعلن الشاعر عن ؼضبه من تلك النظرة  ،نظرة اإلشفاق ،وٌدعو على العٌون التً تحمل
تلك النظرات أن تنطفا  ،فٌنسحب ذلك الؽضب لٌولد ؼضبا آخر ممزوجا بقلة الصبر؛ ألنه قد
وصل إلى مرحلة قاتلة من شوقه للعودة إلى الوطن  ،فٌستعجله منادٌا كل العناصر التً وظفها
فً قصٌدته مستنجدا بها علها تنجده وتحمله إلى طرٌق العودة إلى الوطن .
إن الشاعر ٌنادي كل على كل ما ٌظن أنه ٌنقذه من ؼربته من قرٌب أو بعٌد  ،فٌنادي
محبوبته ( ٌا أنت)  ،وٌنادي قطرات عرقه المتصبب من بحثه عن رزقه (ٌا قطرات)  ،وٌنادي
على دمه الذي ٌشتاق إلى العراق (ٌا دم  ،كؤن كل دمً اشتهاء)  ،وٌنادي على النقود التً هً
أساس بلواه (ٌا نقود)  ،وحتى على اإلبر التً تخٌط له الشراع الذي ٌحمله إلى العراق (ٌا إبرا)،
وحتى على المجداؾ الذي ٌحرك مٌاه الخلٌج (رنحهن مجداؾ) فً طرٌق عودته المتخٌلة حٌن
ٌنظر إلى كواكب السماء ونجومها (ٌا كواكب)  ،وكل ذلك داللة على عمق تمنٌه للعودة إلى
العراق وانفتاحه على باب األمل فً العودة  ،لكنه ٌعود كما فً كل مرة إلى واقعه الذي ٌدور
فٌه متصارعا معه لٌنادي (ٌا نقود)  ،التً تمثل مفتاح الحل وفً الوقت ذاته أصل عذابه فهً
الحل والمشكلة .
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 الصور الفنٌة: فلتنطفا  :شبه نظرات الشفقة بالنار التً تحرقه فٌؤمرها أن تنطفا . ٌا لمعة األمواج رنحهن :شبه األمواج باإلنسان السكران المترنح والمتماٌل بفعل سكره.** النداء فً المقطع ٌفٌد التمنً  ،و االستفهام (متى أعود ) ٌفٌد االستبطاء.
 العاطفة :ٔ -عاطفة التحسر.
ٕ -عاطفة الشعور بالؽربة واالمتهان.
ٖ -عاطفة الحنٌن والشوق إلى العراق .

(فً األسطر ٔ. )٘ -
( فً األسطر ٙــ ٘ٔ) .
( فً األسطر ٔٙــ ٕٓ).

 المقطع الخامس :عنوان المقطع :أمنٌات العودة للوطن
لٌت السفابنَ ال ُتقاضً
فار
راكبٌها عن سِ ِ
َ
لٌت أنَّ األرض كاألفق
ْأو
العرٌض  ،بال بحار !
ِ
ُ
أحسب ٌانقو ُد ،
زلت
ما
ُ
أعدُّكنَّ وأستزٌد ،
ُ
ِص ٌ ،ا نقو ُد ،
ما
زلت  ،أُنق ُ
بكنَّ من ُمدَ ِد اؼترابً
ُ
ما
زلت أُوقد بالتماعتكنَّ
نافذتً وبابً
الضفة األخرى هناك
فً
ِّ
فحدثٌنً ٌانقو ُد
متى أعو ُد ؟ متى أعو ُد ؟
ؾ  ،قبل موتً
ٌؤز ُ
أَََ ُتراه ِ
ذلك الٌو ُم السعٌ ُد
ُ
الصباح ،
سؤفٌق فً ذاك
ِ
وفً السماء من السحا ِ
ب
سما ِ
ت َب ْر ٌد
ِس ٌر وفً ال َن َ
ك َ
بعطور آ ِ
ب
ُمش َب ٌع
ِ
ُ
َوأُزٌح بالثإباء ُبقٌا من
نعاسً كالحجا ِ
ب
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شؾ ع ّما ال
من الحرٌر ُّ ٌَ ،
ٌبٌنُ وما ٌبٌنْ :
ُ
نسٌت وكدت ال أنسى ،
عما
وش ٌّك فً ٌقٌن .
و ٌُضً ُء لً وأنا أم ُّد ٌدي
أللبس من ثٌابً .
َ
ُ
أبحث عنه فً
ما ُكنت
َع َتمات نفسً من جواب
عاب
لِ َم ٌ ُمأل الفرح
الخفً شِ َ
ُّ
نفسً كالضبا ِ
ب؟
علً
الٌو َم َواندفق السرو ُر
َّ
ٌفجؤُنً أَعو ُد !
 معانً المفردات :تقاضً  :تؤخذ األجر  ،سفار َ :س َفر  ،األفق  :الفضاء ُ ،مدَد  :جمع ُم ّدةوهً الزمن كثر أو قل  /أوقد  :أشعل  ،التماع  :برٌق أو لمعان َ ،
ٌؤزؾ ٌ :قترب وٌحٌن ،
ك َِسرٌ :قِطع  ،مُش َبع  :ممتلا  ،الثإباء  :التثاإب (النعاس) ٌ ،شؾّ ٌ :كشؾ ما وراءه ،
شعاب:طرق :مفردها  :شِ عْ ب وهو ما انفرج بٌن جبلٌن  ،الضباب  :سحابة تؽشًّ األرض
كالدخان ٌ ،فجؤ ٌ :باؼت دون مٌعاد  ،اندفق  :سال بؽزارة.
 شرح الجزء األول من المقطع الخامسلٌت السفابنَ ال ُتقاضً
فار
راكبٌها عن سِ ِ
َ
لٌت أنَّ األرض كاألفق
ْأو
العرٌض  ،بال بحار !
ِ
ُ
أحسب ٌانقو ُد ،
زلت
ما
ُ
أعدُّكنَّ وأستزٌد ،
ُ
ِص ٌ ،ا نقو ُد ،
ما
زلت  ،أُنق ُ
بكنَّ من ُمدَ ِد اؼترابً
ُ
ما
زلت أُوقد بالتماعتكنَّ
نافذتً وبابً
الضفة األخرى هناك
فً
ِّ
فحدثٌنً ٌانقو ُد
متى أعو ُد ؟ متى أعو ُد ؟
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إن الشاعر بٌن ألم الؽربة وعقبة النقود التً تقؾ حاببل بٌنه وبٌن الوطن ٌتمنى لو أن
السفن ال تؤخذ أجراً من الركاب على سفرهم  ،أو لٌت األرض ال ٌوجد فٌها بحار ممتدة
كالفضاء ببل حواجز  ،فٌعود للوطن راكبا على ظهر السفٌنة أو ماشٌا على قدمٌه .
لكن التمنً ٌعنً االستحالة ؛ لذا ٌُظهر عجزه مبٌنا ً السبب فً عدم قدرته على العودة لعدم
توفر النقود  ،فٌلجؤ لجمعها حاسبا لها وعادا ٌحاول زٌادتها  ،فهً التً ستنقص من فترة ؼربته
إذا توافرت ٌ ،ضًء ببرٌقها األمل بالعودة إلى طرٌق الوطن ومن ثم إلى بٌته ،فٌنٌر نافذته
وبابه على الضفة األخرى من الشاطا ٌعٌش بٌن خٌاله المجنح فً فضاء الوطن وواقعه الذي
تثقله عقبة النقود فٌخاطبها متساببل أمامها حاثا لها على الحدٌث ودابما هذا الحدٌث عن العودة
للوطن ملحا فً سإاله "متى أعود  ،متى أعود؟ " ؛ للهفته وتمنٌه للعودة إلى الوطن واستبطابه
تلك العودة .
 الصور الفنٌة: لٌت السفابن ال تقاضً :..شبه السفابن بالبحار الذي ٌؤخذ من الركاب إٌجارا بدل السفر . لٌت أن األرض كاألفق العرٌض بال بحارٌ :تمنى الشاعر أن تشبه األرض األفق فتكون ببلبحار.
 فحدثٌنً ٌا نقود ٌ :شبه النقود باإلنسان الذي ٌطلب مخاطبته وحدٌثه.**االستفهام فً "متى أعود؟" ٌفٌد التمنً
 المصادر والمشتقات :راكبٌها :اسم فاعل . شرح الجزء الثانً من المقطع الخامسؾ  ،قبل موتً ذلك
ٌؤز ُ
أَ ُتراه ِ
الٌو ُم السعٌ ُد
ُ
الصباح ،
سؤفٌق فً ذاك
ِ
وفً السماء من السحا ِ
ب
سما ِ
ت َب ْر ٌد
ِس ٌر وفً ال َن َ
ك َ
بعطور آ ِ
ب
ُمش َب ٌع
ِ
َوأُزٌح بال ُثإباء ُبقٌا من
نعاسً كالحجا ِ
ب
شؾ ع ّما ال
من الحرٌر ُّ ٌَ ،
ٌبٌنُ وما ٌبٌنْ :
ُ
نسٌت وكدت ال أنسى ،
عما
وش ٌّك فً ٌقٌن .
و ٌُضً ُء لً وأنا أم ُّد ٌدي
أللبس من ثٌابً .
َ
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ُ
أبحث عنه فً
ما ُكنت
َع َتمات نفسً من جواب
عاب
لِ َم ٌ ُمأل الفرح
الخفً شِ َ
ُّ
نفسً كالضبا ِ
ب؟
علً
الٌو َم َواندفق السرو ُر
َّ
ٌفجؤُنً أَعو ُد !
ٌطرح الشاعر فً هذه األسطر تساإال عن موعد العودة إلى الوطن  ،والشاعر ٌعٌش فً
هذه التساإالت بٌن حالٌن نقٌضٌن  :حال األمل فً العودة إلى الوطن ؛ وحال الٌؤس منها ؛ لذا
نراه ٌسؤل عن الٌوم السعٌد ٌ ،وم العودة إلى الوطن ،وٌحمل هذا التساإل خوؾ الشاعر من أن
ال ٌحٌن هذا الٌوم قبل أن ٌموت .
لكن أمله ٌحمله إلى الخٌال فٌنسج لوحة ٌرى فٌها أنه قد عاد إلى الوطن فٌفٌق فً ذلك
الصباح  ،صباح العودة والسماء فٌها قطع من السحاب  ،والنسمات فٌها برودة ملٌبة بعطور
الصٌؾ فً شهر آب  ،فٌمحو بالتثاإب بقٌة النعاس كؤنه ٌزٌل حجابا حرٌرٌّا فٌظهر ما وراءه
مما ٌظهر وما ال ٌظهر  ،محاوال أن ٌستعٌد ذكرٌاته القدٌمة من النسٌان أو عدم النسٌان  ،فٌقطع
ذلك الٌوم حٌرته بٌن الشك والٌقٌن  ،شك العودة وٌقٌنها الذي ٌزٌل آثار الؽربة عن نفسه بتفاإله
باقتراب ٌوم العودة إلى الوطن الٌوم الذي تتكشؾ فٌه حٌرة الشاعر ،فٌعرؾ شكه من ٌقٌنه،
فٌمد ٌده لٌلبس ثٌابه استعدادا للعودة إلى الوطن  ،كاشفا له عن اإلجابات التً كان ٌبحث عنها
فً نفسه المتشابمة المظلمة  ،لكن الشاعر ٌعود للتساإل من جدٌد عن هذا الفرح الذي ٌمؤل نفسه
متعجبا منه  ،وفً ذلك عودة للواقع الحزٌن للشاعر ،وتبلشً ذلك الحلم  ،حلم العودة للوطن،
الحلم الذي تدفق فٌه السرور على نفسه المتعبة المظلمة فً ؼربته فؤضاءها بؤمل العودة .
الصور الفنٌة :
 وأزٌح بالثوباء بقٌا ً من نعاسً كالحجاب :...شبه حالة النوم التً ٌقطعها بالتثاإب بالحجابمن الحرٌر الذي ٌشؾ عما وراءه .
 عتمات نفسً  :شبه نفسه باللٌل المظلم داللة على الٌؤس والحٌرة . لم ٌمأل الفرح الخفً شعاب نفسً كالضباب :شبه نفسه باألرض كثٌرة الطرق واألودٌةٌملإها الفرح الذي شبهه بانتشار الضباب .
 واندفق السرور  :شبه السرور بالماء الذي ٌندفق .** االستفهام (متى أعود = التمنً)  (،االستفهام لم ٌمأل =..التعجب)
شك ٌ /قٌن  :طباق
** ال ٌبٌن ٌ /بٌن  :طباق سلب ،
أستزٌد  /أنقص  :طباق
ٌضًء  /عتمات  :طباق ،
ٌكثر الطباق فً هذا المقطع ألن الشاعر ٌعٌش فً تناقضات بٌن العودة والالعودة للوطن
وبٌن التفاإل والتشاإم وبٌن األمل والٌؤس .....
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 العاطفة  :عاطفة الفرح والسرور واألمل . المقطع السادس : -عنوان المقطع :الٌؤس من العودة إلى الوطن

واحسرتاه فلن أعودَ إلى
العراق !
وهل ٌعو ُد
من كان ُت ْع ِو ُز ُه النقو ُد ؟
وكٌؾ ُت َ
دَّخ ُر النقو ُد
َ
َ
َ
وأنت
جوع ؟
وأنت تؤكل إذ ت ُ
تنفق ما ٌجو ُد
به الكِرا ُم  ،على الطعام ؟
العراق
ل َتبكٌِنَّ على
ِ
الدموع
فما لدٌك سوى
ِ
انتظار َك دون جدوى
وسوى
ِ
 ،للرٌاح وللقلوع !
 معانً المفردات :تعوزه  :تنقصه ُ ،ت ّد َخر ُ :ت َو ّفر ٌ ،جود ٌ :عطً وٌتكرم  ،دون جدوى  :دونمنفعة أو دون نتٌجة .
شرح المقطع السادس :
إن الشاعر فً هذا المقطع ٌظهر علٌه التشاإم المطلق  ،إذ ٌستخدم ( لن) التً هً للتؤبٌد،
فٌتحسر على ذلك بمرارة ودموع الستحالة عودته  ،ودابما تقؾ النقود عقبة أمامه  ،لذا ٌقدم دفقا
من الجمل الشعرٌة التً تحمل تساإالته عن تلك النقود وعن حالة العوز الشدٌد .
إن الشاعر ٌنهار فً هذا المقطع أمام حقٌقة عدم عودته إلى العراق ،فحٌن تكشؾ له
استحالة العودة إلى العراق دون انزٌاح عقبة النقود التً ٌعجز عن توفٌرها حٌن ٌنفقها على
ضرورة األكل والطعام فٌبكً على العراق على استحالة عودته وعجزه عنها ،فٌصل إلى حتمٌة
البلعودة  ،فٌعلن أن من كان عاجزا ال ٌملك سوى الدموع التً ٌندب بها نفسه وسوى االنتظار
على أمل العودة علها تؤتً.
ونجد أن الشاعر قد لجؤ فً هذا المقطع إلى األسلوب التقرٌري المباشر الذي خبل من
الصور الفنٌة والرموز واإلٌحاءات حٌن وصل إلى ٌقٌن هو عدم العودة إلى العراق  ،لكنه لم
ٌقطع األمل فٌها (سوى انتظارك)  ،على الرؼم من أنه ٌعلم أن االنتظار أٌضا لٌس بذي جدوى.
ونرى أن الشاعر قد عاد إلى دورته األولى  ،الدورة التً كلما خرج منها عاد إلٌها  ،فحٌن
استخدم الشاعر فً بداٌة قصٌدته كلمتً (الرٌح  ،القلوع)  ،نجده ٌختم بكلمتً (الرٌاح ،
القلوع) ،إال أن هذٌن االستخدامٌن ٌختلفان فً داللتهما كل االختبلؾ  ،ففً بداٌة القصٌدة
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استخدم كلمة الرٌح  -التً تدل على الدمار والعذاب والهم واأللم  -إلى جانب كلمة القلوع  -التً
تحمل األلم والمعاناة للبحارة والمؽتربٌن  -لكنه فً ختام قصٌدته نجده قد استخدم كلمة الرٌاح
بدال من الرٌح  -داللة األمل والتفاإل  -؛ ألن الرٌاح تحمل فً طٌاتها الخٌر والحٌاة  ،فهً التً
تحرك السفن فً تنقلها وال تحطم األشرعة ؛ لذا ربطها بالقلوع (األشرعة  ،السفن)  ،فكان
انتظاره انتظار اآلمل حتى فً ذروة لحظات الٌؤس .
 .الخصابص الفنٌة للقصٌدة :
ٔ -وحدة التفعٌلة  ،فالقصٌدة تقوم على تفعٌلة الكامل ( متفاعلن ) وصورها .
ٕ -التنوٌع فً القوافً ( األصٌل  /للرحٌل  /بحار  /عاري .. ) ...
ٖ -الوحدة العضوٌة والموضوعٌة ( فالقصٌدة موضوعها واحد هو االؼتراب عن الوطن ) .
ٗ -اس تخدام الرمز مثل ( :الحبٌبة  /األم  :رمز للوطن  ،الصباح :رمز لؤلمل والعودة الرٌاح
والقلوع . ) ...
٘ -كثرة الصور الشعرٌة والمحسنات البدٌعٌة خاصة الطباق .
 -ٙالحدٌث عن هموم الوطن واألمة .
 -2صدق العاطفة .
 -8المراوحة بٌن أسالٌب اإلنشاء والخبر (األمر  ،النداء  ،األمر  ،االستفهام) .
 -1اعتماد التراث كحكاٌة حزام وعفراء والتخٌل الموهم كحكاٌة النخل واألشباح .
ٓٔ -قوة العبارة وجزالة اللفظ .
االستٌعاب والتحلٌل
سٔ-أ -عد إلى المعجم واستخرج معانً المفردات اآلتٌة:
 الهجٌرة :نصؾ النهار عند اشتداد الحر . مكتدحون :الكدح والمكتدح الكاسب بمشقة. الثإباء :التثاإب . الجثام :الكابوس.ب -ما الكلمة التً تحمل معنى" :مد عنقه وارتفع لٌنظر" ؟
 اشرأبّ .سٕ -مثل بمقاطع من القصٌدة على كل من الحاالت اآلتٌة:
أ -الٌؤس :
لتبكٌن على العراق فما لدٌك سوى الدموع
وسوى انتظارك دون جدوى للرٌاح وللقلوع
ب -الؽضب:
الموت أهون من خطٌة
من ذلك اإلشفاق تعصره العٌون األجنبٌة
قطرات ماء ..معدنٌة
فلتنطفا ...
ج -الحسرة:
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د -الضٌاع:
ما زلت أضرب  ،مترب القدمٌن أشعث فً
الدروب
تحت الشموس األجنبٌة
متخافق األطمار أبسط بالسإال ٌدا ندٌة
سٖ -اقرأ المقطع التالً ثم أجب عما ٌلٌه:
سرح
جلس
الؽرٌب َّ ٌُ ،
ُ
صر ال ُمح ٌَّر فً الخلٌج
ال َب َ
َو ٌَ ُه ُّد أعمد َة الضٌاءِ بما
نشٌج
صع ُد من
ٌُ ِّ
ِ
" أعلى من ال ُع ّبا ِ
ٌهدر
ب
ُ
جٌج
رؼوهُ ومن ّ
ُ
الض ِ
ٌ
فجر فً قرارة نفسً
صوت َت َّ
الثكلى  :عراق ،
كالمدِّ ٌصع ُد  ،كالسحاب ِة ،
كالدّ موع إلى العٌون
الرٌ ُح تصر ُ
خ بً  :عراق ،
ُ
عراق،
عول ُ بً :
والمو ُ
ج ٌُ ِ
ُ
عراق  ،لٌس سوى
عراق !
البحر أوسع ما ٌكون
ُ
َ
وأنتََ أبع ُد ما تكون
لبحر دو َن َك ٌا عراق
وا ُ
أ -من الؽرٌب المقصود فً المقطع؟
الشاعر بدر شاكر السٌاب.
ب -فً قول الشاعر " أعلى من ال ُع ّبا ِ
ب ٌهد ُرٌ "..قصد:
○ -النشٌج
3
ٕ -الؽرٌب
ٔ -الصوت الذي تفجر فً نفسه
ج -ما الصوت الذي تفجر فً نفس الشاعر ؟
صوت الحنٌن إلى الوطن "العراق".
د -بم شبه الشاعر الصوت الذي تفجر فً نفسه ؟
ٖ -الدموع .
ٕ -السحابة
ٔ -مد البحر
هـ  -كٌؾ تفسر تكرار كلمة العراق فً المقطع ؟
ٌدل هذا التكرار على مدى سٌطرة فكرة االؼتراب على الشاعر ،وما ٌترتب على ذلك من
شعور بالؽربة ٌرافقها أحاسٌس مختلطة بالحنٌن والوجد واأللم والتمنً .
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سٗ -رسم الشاعر لنفسه فً الؽربة لوحة دقٌقة ومعبرة والمتؤمل فً هذه اللوحة ٌلمس مدى
ثقل الؽربة على نفسه وروجه:
أ -تتبع تلك اللوحة فً القصٌدة ووضحها بؤسلوبك .
إن حال الشاعر الؽرٌب ٌرسم السٌاب لوحتها بنوعٌن من الوصؾ .
 الوصؾ الخارجً  :فالشاعر ٌسعى جادا خطاه تجمع المدن والقرى متلبد الشعر أشعثٌلبس الثٌاب البالٌة تلتصق قدماه بالتراب وكل ذلك ٌمثل حال الؽرٌب الذي اجتمع علٌه
هم الؽربة والمرض والفقر .
 والوصؾ الداخلً :الذي ٌلج من خبلله إلى نفس الؽرٌب ودواخله ٌعانً من النظرةالدون التً تراه ذلٌبل شحاذا ،فتتكبر علٌه وتنهره أو تشفق علٌه  ،وفً هذه المقطوعة
ٌقدم نظرات أهل الببلد المضٌفة إلى الشاعر الؽرٌب وإلى كل ؼرٌب  ،فتختلؾ بٌن
االحتقار أو التكبر أو الزجر والنهر أو اإلشفاق( خطٌة) .
ب -استخرج من القصٌدة األلفاظ الدالة على هم الؽربة
تكثر هذهاأللفاظ فً القصٌدة منها:
 بٌن العٌون األجنبٌة  -قطرات ماء ...معدنٌة الشموس األجنبٌة  -ذل شحاذ ؼرٌب نفسً الثكلى عتمات نفسً متى أعود مدد اؼتربًس٘ -فً المقطع الثانً عاد الشاعر إلى ذاكرته مستجمعا صورا من ذاكرته فً العراق
عد إلى المقطع ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة:
أ -ما الذكرٌات التً استعادها الشاعر فً هذا المقطع ؟
 وجه أمه التً كانت إلى جانبه بصوتها وصورتها فً ظبلم اللٌل مستٌقظة حتى ٌنام . ذلك الطفل (الشاعر) الذي ٌلعب فً الدروب حتى إذا جاء الظبلم عاد خابفا من األشباحالمختببة بٌن ؼابات النخل .
 المفلٌة العجوز التً تحكً قصصا من التراث العربً عن حزام وعفراء .ب -لم لجؤ الشاعر إلى هذه الذكرٌات ؟
بسبب تداعً هذه الذكرٌات مع صوت األسطوانة التً تؽنً فً المقهى  ،وألن الشاعر أراد أن
ٌهرب من واقعه المر فً الؽربة إلى ذكرٌات الطفولة السعٌدة فً الوطن العراق .
ج -ما الطرٌقة التً كانت األم تنوم فٌها طفلها ؟
تجلس بجانبه تحدثه حتى ٌنام لٌشعر باألمان والطمؤنٌنة .
س -ٙانتقل الشاعر من حدٌث الذكرٌات إلى مخاطبة حبٌبته فً المقطع الثالث عد إلى المقطع
ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة:
أ -كٌؾ عبر الشاعر عن توحد العراق وحبٌبته فً نفسه؟
بؤن جعل أحدهما عنوان اآلخر واكتمال الحب ال ٌكون إال بوجودهما معا داخل بعضهما البعض
ثم وحد بٌنهما بؤن جعل كلٌهما مصباحا واحدا ٌنٌر له طرٌقه فً الظبلم ظبلم الؽربة .
ب -أٌن ٌرٌد الشاعر أن ٌلتقً حبٌبته ؟
فً العراق الوطن الذي ٌسعى للعودة إلٌه .
جٌ -رى الشاعر أن لقاءه حبٌبته خارج العراق ناقص  ....ما العبارةالدالة على ذلك ؟
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لو جبت فً البلد الؽرٌب إلً ما كمل اللقاء .
د -رسم الشاعر مالمح الشوق والحنٌن الذي ٌستبد به للعراق بصورة فنٌة معبرة وضحها .
 شوق ٌخض دمً :شبه الشوق بإنسان ٌخض دم الشاعر وٌحركها . كؤن كل دمً اشتهاء :تصوٌر لحالة الشاعر فً شوقه حتى صارت هذا األجزاء فً دمالشاعر كاإلنسان الراؼب بقوة وربما رؼبة جنسٌة عبلمة على االمتزاج .
 جوع إلٌه  :شبه شوقه إلى العراق بالجوع . كجوع دم الؽرٌق إلى الهواء  :شبه شوقه إلى العراق وافتقاره له بحالة الؽرٌق عندما ٌحتاجإلى الهواء .
ٌ
اشرأب من الظالم إلى الوالدة  :شبه شوق الشاعر إلى العودة للعراق بعملٌة
شوق الجنٌن إذا
َّ
والدة الجنٌن وانتقاله من ظلمة الرحم إلى نور الوجود .
هـ  -ما الذي ٌتعجب منه الشاعر ؟
من ذلك اإلنسان الذي ٌستطٌع أن ٌخون وطنه على الرؼم من أنه ٌعنً هوٌته وكٌانه ووجوده .
و -لم ٌرى الشاعر الشمً فً العراق أجمل من ؼٌرها ؟
ألنه تشرق على العراق فتحتضن وطنه وتضًء مكامن الجمال فٌه فهً ترتبط بذكرٌات الشاعر
وحٌاته فً وطنه .
س -7فً المقطع الرابع بدأ الشاعر بالتحسر ثم وصؾ صورة معبرة تصؾ حاله فً الؽربة
اقرأ المقطع قراءة متؤنٌة  ،ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة :
أ -ما الذي ٌجعل الشاعر ٌتحسر ؟
شوقه إلى العراق الذي ٌإرقه فبل ٌستطٌع النوم .
ب -اشرح الصورة التً رسمها الشاعر لنفسه فً الؽربة
ٌرسم لنفسه فً الؽربة صورة ؼاٌة فً الكآبة واأللم  ،فهو ٌطلب رزقه فً المدن والقرى التً
تخافه وال تحترمه كؤنه المتسول  ،فثٌابه بالٌة  ،وجسده قد استبد به المرض والجوع  ،وشعره
أشعث متلبد بٌن عٌون تنظره بنظرة دون فتنهره وتتكبر علٌه  ،وربما تشفق علٌه فٌشعر
بمرارتها وبذلها التً ال ٌساوٌها الموت إلٌبلمها لنفسه .
ج -هل ٌعبر الشاعر عن نفسه فً هذا المقطع؟ أم أنه ٌعبر عن أي ؼرٌب ؟
إن الشاعر ٌعبر فً هذا المقطع عن نفسه الؽرٌبة فً المقام األول  ،وهو ٌنسحب على كل
ؼرٌب عن وطنه بدلٌل تنكٌره لكلمتً "شحاذ  ،ؼرٌب" .
د -ما الذي ٌراه الشاعر أصعب من الموت ؟
نظرة اإلشفاق من العٌون الؽرٌبة .
س -8اقرأ قول الشاعر من "فلتنطفا ٌا أنت  "...إلى " أتراه ٌؤزؾ قبل موتً ذلك الٌوم
السعٌد " ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة :
أ -انتقل الشاعر من األمر والتحدي إلى التمنً  ،وضح ذلك .
إن الشاعر حٌن أحس بذل نظرة اإلشفاق ؼضب بشدة ؛ ألن نفسه الكرٌمة ال تحتمل تلك النظرة
من تلك العٌون الؽرٌبة  ،ثم لجؤ إلى التمنً  ،تمنً العودة للوطن ؛ ألنه متعلق بالعراق وبالعودة
إلٌه علَّه ٌتخلص من تلك النظرات التً تنقص من كرامته .
ب -ما الذي كان الشاعر ٌتمناه فً هذه السطور ؟
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تمنى لو أن السفابن ال تتقاضى األجر بدل رجلة العودة أو أن األرض تكون خلوا من البحارالتً
تقؾ مانعا قوٌا فً وجه عودته إلى الوطن .
س -9فً قول الشاعر من  ":سؤفٌق فً ذاك الصباح  "....إلى قوله " :ما كنت أبحث عنه
فً عتمات نفسً من جواب" ٌرسم صورة ملٌبة بالفرح والسرور .عد إلى المقطع واقرأه
قراءة متؤنٌة ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة:
أ -ما الصباح الذي ٌشر إلٌه الشاعر؟
الصباح الذي ٌستعد الشاعر فٌه للعودة إلى العراق .
ب -لم امتأل المقطع بالفرح ؟
ألنه استعان بذكرٌاته ومخٌلته فرأى نفسه وقد استعد للرحٌل واالستعداد للعودة إلى العراق .
ج -هل تحقق ما ٌتحدث عنه الشاعر أم أنه ٌرنو إلٌه مستعٌنا بذاكرته؟
لم ٌتحقق أمله فً العودة وإنما استعان بذاكرته وأحبلمه .
سٓٔ -اقرأ المقطع األخٌر من القصٌدة ثم أجب عن األسبلة اآلتٌة
أ -هل كان الشاعر متفابال فً هذا المقطع؟
لم ٌكن الشاعر متفاببل فٌه بل على العكس كان فً ذروة التشاإم والٌؤس .
ب -ما الذي ٌمنع الشاعر من العودة إلى وطنه ؟
النقود التً ٌصعب على الشاعر توفٌرها ألنه ٌنفقها على الطعام .
ج -وضح المقصود بقول الشاعر:
وأنت تؤكل إذ تجوع ؟ وأنت تنفق ما ٌجود
به الكرام على الطعام ؟
لتبكٌن على العراق
ٌعبر الشاعر عن استحالة توفٌر النقود التً تعنً العودة إلى العراق ؛ ألن الشاعر من البشر
ٌؤكل حٌن ٌجوع لٌستمر فً البقاء  ،وهذا الطعام ٌحتاج إلى النقود فٌنفقها فٌبكً على العراق
الذي كلما اقتربت عودة الشاعر إلٌه بدأ من جدٌد .
سٔٔ -أ -حدد التفعٌلة الربٌسة فً القصٌدة.
تبنى القصٌدة على تفعٌلة بحر الكامل (ٮ ٮ  -ٮ . ) -
ب -عدد أبرز خصابص الشعر الحر ممثال علٌها من القصٌدة .
ٔ -وحدة التفعٌلة  ،فالقصٌدة تقوم على تفعٌلة الكامل (متفاعلن ) وصورها .
ٕ -التنوٌع فً القوافً ( األصٌل  /للرحٌل  /بحار  /عاري . ) ...
ٖ -الوحدة العضوٌة والموضوعٌة ( فالقصٌدة موضوعها واحد هو االؼتراب عن الوطن ) .
ٗ -استخدام الرمز مثل ( :الحبٌبة  /األم  :رمز للوطن  ،الصباح :رمز لؤلمل والعودة ) ...
٘ -كثرة الصور الشعرٌة والمحسنات البدٌعٌة خاصة الطباق (شك ٌ/قٌن).
 -ٙالحدٌث عن هموم الوطن واألمة .
 -2صدق العاطفة .
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التذوق والتفكٌر
سٔ -وضح الصور الشعرٌة فً كل من العبارات اآلتٌة:
ٔ -ما زلت أنقص ٌا نقود بكن من مدد اؼترابً .
شبه النقود باألداة التً بها ٌنقص من مقدار شًء ما .
ٕ -وأزٌح بالثإباء بقٌا من نعاسً كالحجاب .
شبه حالة النوم التً ٌقطعها بالتثاإب بالحجاب من الحرٌر الذي ٌشؾ عما وراءه .
ٖ -لم ٌمأل الفرح الخفً شعاب نفسً كالضباب .
لم ٌمؤل الفرح الخفً شعاب نفسً كالضباب :شبه نفسه باألرض كثٌرة الطرق واألودٌة ٌملإها
الفرح الذي شبهه بانتشار الضباب .
ٗ -متخافق األطمار أبسط بالسإال ٌدا ندٌة .
صور ٌده بؤنها ندٌة رطبة لكرامتها .
ت -عد إلى النص واستخرج ثالث صور شعرٌة أخرى أعجبتك مفسرا إعجابك بها .
( سإال شخصً  :لذا عد إلى النص ) .
سٕ -سٌطر على القصٌدة الشعور بالؽربة حتى لخص الشاعر مضمونها فً عنوان( :ؼرٌب
على الخلٌج) .
أ -فسر الشعور المرٌر بالؽربة عند الشاعر بالرؼم من وجوده على بعد خطوات من وطنه
العراق كما ورد فً جو النص .
 النتفاء مقومات العودة والحٌاة العزٌزة فً الؽربة فقد كان فقٌرا مرٌضا . نظرات االحتقار واالنتهار واإلشفاق التً ٌنظرونه بها.ب -ما الذي ٌمكن أن ٌضٌفه السٌاب للنص فً رأٌك لو كان شاهد عٌان على مجرٌات األحداث
فً وقتنا الحاضر ؟
حسرة وألم جدٌدان إلى جانب آالمه وحسراته لما حل بالعراق من وٌبلت وحروب .
سٌٖ -عد العنوان فً األدب الحدٌث مدخال ضرورٌا لفهم النص وقد ٌضعه الشاعر قبل كتابة
النص أو بعدها وفً األرجح بعدها فً ضوء ذلك :
أ -هل ترى عنوان القصٌدة مناسبا ؟
عنوان القصٌدة مناسب للقصٌدة ؛ ألنه ٌتوافق مع مضمون النص بطرٌقة مباشرة  ،كما ٌوفر
عنصر التشوٌق للقارئ الذي ال بد وأنه ٌرٌد أن ٌعرؾ هذا الؽرٌب وقصته .
ب -اقترح عنوانا بدٌال
 ألم الؽربة  /ذل الؽربة  /العراق أمً ....ج -اختر مقطعا أعجبك وضع له عنوانا
 ( شخصً )سٗ -بٌن المعنى الذي إلٌه أسلوب االستفهام فٌما ٌؤتً :
التعجب
أ -كٌؾ ٌمكن أن ٌخون الخابنون ؟
االستبطاء  /التمنً
ب -متى أعود؟
التمنً
ج -أتراه ٌؤزؾ قبل موتً ذلك الٌوم السعٌد؟
النفً واالستحالة
د -وهل ٌعود من كان ٌعوزه النقود ؟
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س٘ -استخدم الشاعر بعض المحسنات البدٌعٌة فً القصٌدة كالطباق مثل قوله" :تطوى
وتنشر"  ،استخرج مواضع أخرى للطباق فً القصٌدة
 الشمس  /الظبلم  -استزٌد  /أنقص  -تؤكل  /تجوع  -شك ٌ /قٌن  -صباح  /مساءس -ٙاستخدم الشاعر بعض الكلمات استخداما رمزٌا عد إلى القصٌدة واستخرج منها ثالث
كلمات أخذت المنحى الرمزي وفسرها.
 الشموس األجنبٌة :رمز الؽربة . األم  :رمز االستقرار والطمؤنٌنة  /رمز الوطن. الحبٌبة  :رمز الوطن والتعلق به . المصباح :رمز الهداٌة . النقود :رمز العودة والرفاهٌة.س -7اقرأ المقطعٌن اآلتٌٌن ثم أجب عن األسبلة التً تلٌها :
أ -قال بدر شاكر السٌاب:
هً دورة األفبلك من عمري تكور لً زمانه
هً وجه أمً فً الظبلم
وهً المفلٌة العجوز وما توشوش عن (حزام)
ب -وقال محمود دروٌش:
أحن إلى خبز أمً
وقهوة أمً ولمسة أمً
وتكبر فً الطفولة ٌوما على صدر أمً
وأعشق عمري ألنً إذا مت أخجل من دمع أمً
ٔ -لماذا تؤخذ األم مكانة متمٌزة عند الشعراء ؟
ألن األم تمثل األمن واالستقرار اللذٌن ٌسعى أؼلب الشعراء للبحث عنهما فٌجدهما عند األم،
فعندما ٌذكرها ٌبث بها مشاعر الدؾء والحنان فً نفس الشاعر والنفس البشرٌة بعامة .
ٕ -هل اتفق الشاعران فٌما تمثله األم؟
ٌتفق الشاعران فٌما تمثله األم من قٌمة ورمز .
ٖ -لم ٌعشق محمود دروٌش عمره؟
ألنه ٌخجل من دمع أمه إذا بكت حتى على موته .
س -8لعل ما ٌمٌز الشعر الحر اعتماده اللؽة الموحٌة المكثفة ولعلك الحظت مثل هذا فً
(قصٌدة ؼرٌب على الخلٌج)
فً ضوء ذلك بٌن ما توحً به كل عبارة مما بؤتً :
أ -من كل حاؾ نصؾ عاري :توحً التعب والكد ،وهو إسقاط ما فً نفسه من أحاسٌس التعب
والهم على هإالء البحارة الذٌن ٌمثلون الؽرباء .
ب -ما زلت أحسب ٌا نقود  :توحً باستمرارٌة عنابه وكده فً جمع المال وتوفٌره للعودة إلى
الوطن .
ج -فما لدٌك سوى الدموعٌ :ؤس الشاعر وثقله على نفسه ألنه تحطم أمله ولم ٌستطع العودة إلى
العراق .
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د -الشموس األجنبٌة :جعلها شموسا ألنه ٌراها ؼرٌبة فً كل منطقة ٌحل بها فبل ٌؤلفها  ،فهً
ال تمثل ذكرٌاته كشمس العراق  ،وهً أجنبٌة ؛ ألنها تشرق فً مكان ؼٌر العراق فالشاعر
ٌرى أن شمس العراق مختلفة عنها فً أي مكان آخر ،فهً تمثل رمز الؽربة وشعوره بها .
قضاٌا لؽوٌة
سٔ -ما مفرد الجموع اآلتٌة:
 مدد :مدة . قلوع  :قِلع السفابن :سفٌنةسٕ -ما المعنى البالؼً الذي خرج إلٌه االستفهام فً العبارات اآلتٌة؟
التعجب
أ -لم ٌمأل الفرح الخفً شعاب نفسً كالضباب ؟
النفً
ب -وهل ٌعود من كان تعوزه النقود؟
االستبطاء والتمنً
ج -متى أعود إلى العراق متى أعود ؟
سٖ -اضبط الجملتٌن اآلتٌتٌن ضبطا نحوٌا حسب سٌاقها الواردة فٌه:
ذل شحا ٍذ ؼرٌ ِ
ب
أ -صفرا َء من ذل ٍّ وح َّمى ِ
ت فً البل ِد الؽرٌ ِ
بْ -لو جب ِ
إلً ما كمل َ اللقا ُء
ب َّ
سٗ -ارسم جدوال حسب النموذج وامأله بما ٌتناسب من المشتقات المتعلقة باألفعال اآلتٌة:
اسم المفعول
اسم الفاعل
المصدر
الفعل
ُم َحب
ِب
ب
أحببت
ُمح ّ
ُح ّ
حتضن
ُمحتضِ ن
ٌحتضن احتضان
ُم َ
معصور
عاصِ ر
صر
تعصره
َع ْ
مإوب إلٌه
آٌب
ْأوب
ٌإوب
س٘ -أعرب ما تحته خط فً الجمل التالٌة:
أ -فؤحس أن على الوسادة طال فٌه عطرك ٌا عراق .
طال :اسم ( أنَّ ) منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
ب -أبسط بالسإال ٌدا ندٌة  ،صفراء من ذل وحمى .
صفراء :نعت (ٌدا) منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (ممنوع من الصرؾ) .
ج -والبحر دونك ٌا عراق.
دونك:ظرؾ مكان منصوب وعبلمة نصبه الفتحة وهو مضاؾ ؛ والكاؾ ضمٌر متصل مبنً
فً محل جر مضاؾ إلٌه ؛ وشبه الجملة الظرفٌة فً محل رفع خبر المبتدأ (البحر) .
د -الشمس أجمل فً بالدي من سواها.
أجمل :خبر المبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
س( -ٙواحسرتاه فلن أعود إلى العراق ) سم األسلوب المستخدم فً العبارة ( محذوؾ ) :
أسلوب نداء الندبة .
س -7استخرج اسم الناسخ وخبره فً العبارات اآلتٌة واذكر نوع الخبر ؟
أ -ما زلت أحسب ٌا نقود
ُ
التاء(ت) :اسم مازال  ،أحسب  :خبر مازال  ،نوع الخبر :جملة فعلٌة .
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ب -ما كنت أبحث عنه فً عتمات نفسً من جواب
ُ
التاء(ت):اسم كان  ،أبحث :خبر كنت  ،نوع الخبر  :جملة فعلٌة .
ج -من كان تعوزه النقود .
الضمٌر المستتر (هو) :اسم كان  ،تعوزه  :خبر كان  ،نوع الخبر جملة فعلٌة
ٓٔ – أ – رؼدان علم منت ٍه بؤلؾ ونون زابدتٌن – سحبان  :علم منت ٍه بؤلؾ ونون زابدتٌن .
ب – النافٌة فً جملة ( ما لهم ؼٌره من موبل ثانً ) .
المصدرٌة ال ٌوجد
الموصولة فً جملة ( لن ٌبلػ العرب ما ٌرجون من رؼد ) .
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الوحدة
الحادٌة عشرة
لمحات من التراث الشعبً الفلسطٌنً
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الوحدة الحادٌة عشرة
لمحات من التراث الشعبً الفلسطٌنً
الفقرة األولى وشرحها
ال ٌنفصل التراث الشعبً فً فلسطٌن بحال عن التراث الشعبً فً األردن؛لما بٌن
األردن وفلسطٌن من تآخ ٍ وتواصل  ،ووشابج تنبثق من قاعدة حضارٌة مشتركة صنعها
األجداد عبر أحقاب متتطاولة من الزمان  ،وفً الوقت نفسهِ ،فإن التراث الشعبً فً هذٌن
القطرٌن ال ٌنفصل عن التراث الشعبً فً األقطار العربٌة األخرى ؛ ألن ثمة قواس َم مشترك ٍة
من اللؽة والتارٌخ والحضارة والمعتقدات تعمق الجذور الواحدة لهذه األمة وتؽنً التنوع
الحضاري لها وإن ظل هذا التنوع فً إطار الوحدة.فلكل قطر عربً خصوصٌات ٌنطبع بها
تراثه ففً األردن خصوصٌة ٌنماز بها فن أبناء الكرك وتراثهم عن الفن الذي ٌعرؾ به أهل
الفحٌص وتراثهم  ،وإن ظل تراث المدٌنتٌن جزءا ًمن وحدة النسٌج الكلً لتراث األردنٌٌن
جمٌعا ً.
الفكرة العامة:
ارتباط التراث الشعبً الفلسطٌنً بالتراث األردنً وارتباطهما معا بالتراث العربً.
 وتحدثت الفقرة عن عوامل الوحدة العربٌة والقواسم المشتركة؛ وهً :اللؽة والتارٌخ
والحضارة والمعتقدات .
 س  :ما األمور التً تعمق الجذور الواحدة لهذه األمة وتؽنً التنوع الحضاري لها؟
هً :اللؽة والتارٌخ والحضارة والمعتقدات
الصورة الفنٌة فً عبارة" وإن ظل تراث المدٌنتٌن جزءا ًمن وحدة النسٌج الكلً لتراث
األردنٌٌن جمٌعا " صور التراث األردنً نسٌجا وصورتراث مدن األردن خٌوطا.
 معانً الكلمات والتراكٌب:
 التراث( :جذرها ورث )مجموعة العادات والتقالٌد الشعبٌة والسلوكات األجتماعٌة
والمنجزات الحضارٌة والقٌم الموروثة لدى شعب ما.
 وشابج( :جذرها وشج) مفردها وشٌجة وتعنً روابط وعبلقات متداخلة.
 تنبثق( :جذرها بثق) تصدر وتنطلق
 أحقاب :جمع قلة مفردها ح ْقب وتعنً زمنا طوٌبل ٌزٌد على ثمانٌن عاما.
 متطاولة :جذرها طول وتعنً ممتدة.
 ثمة :هناك (ظرؾ مبنً على الفتح فً محل نصب).
 قواسم مشتركة :عناصر مشتركة.
ُ تؽنً :تثري.
ٌ نمازٌ :ختلؾ وٌمتاز وجذرها ماز.
 الجذور :األصول
 التنوع :التعدد
 خصوصٌات  :سمات ممٌزة وعبارة" لكل قطر عربً خصوصٌات" تعنً :لكل قطر ما
ٌمٌزه.
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المعانً الصرفٌة
 وشابج  ،قواسم صٌؽة منتهى الجموع .
 األجداد ،أحقاب ،األقطار ،أبناء :جمع قلة .
 الجذور :جمع كثرة .
 المعتقدات،خصوصٌات :جمع مإنث سالم .
 األردنٌٌن :جمع مذكر سالم .
 والمعتقدات ،مشتركة :اسم مفعول .
 متتطاولة :اسم فاعل .
 التنوع ،تآخ  ٍ،وتواصل مصادر ألفعال خماسٌة .
 سبب حذؾ الٌاء من كلمة تآخً هو أنها اسم منقوص فً حالة جر ---تحذؾ ٌاء
المنقوص فً حالتً الرفع والجر وتثبت فً حالة النصب—وتثبت إذا عرؾ أو
اضٌؾ بؽض النظر عن إعرابه.
 الشعبً ،حضارٌة ،العربٌة ،عربً ،الكلً ،األردنٌٌن :أسماء المنسوبة .
 خصوصٌة  :مصدر صناعً .
الفقرة الثانٌة وشرحها
ٌ
متشعبة تشمل الؽناء والرقص والموسٌقى ،وأنماطا من األلعاب
ومجاالت التراث الشعبً
والصناعات التقلٌدٌة وفنونا ً من الشعر العامً  ،وضروبا ً من الخرافات والحكاٌات
واألساطٌر والعادات والتقالٌد فً األفراح واألتراح ،وصنوفا من الطب الشعبً وأدواته فضبل
عن الحلً واأللبسة واألزٌاء الشعبٌة.
وللشعب الفلسطٌنً ـ كما لكل الشعوب والجماعات المستقرة ـ تراثه الثقافً  ،ومخزونه الفكري
ومعتقداته الخاصة وتقالٌده المتراكمة عبر األجٌال وقد توارثها الخلؾ عن السلؾ مشافهة
مضٌفا الٌها او منقصا منها او معدال ً فٌها تبعا ً لهواه ومستجدات عصره .
الفكرة العامة مجاالت التراث الشعبً الفلسطٌنً
الصورة الفنٌة فً عبارة" ومخزونه الفكري ومعتقداته الخاصة وتقالٌده المتراكمة عبر
األجٌال وقد توارثها الخلؾ عن السلؾ  ":صور التراث الفكري شٌبا ثمٌنا مخزونا وصور
التقالٌد شٌبا مادٌا متراكما ٌتوارثه األبناء عن اآلباء" .
س :كٌؾ ٌتم توارث التقالٌد؟
مشافهة .
س:اذكر مجاالت التراث الشعبً الفلسطٌنً .
الؽناء والرقص والموسٌقى ،وأنماطا من األلعاب والصناعات التقلٌدٌة وفنونا ً من الشعر
العامً  ،وضروبا ً من الخرافات والحكاٌات واألساطٌر والعادات والتقالٌد فً األفراح
واألتراح،وصنوفا من الطب الشعبً وأدواته فضبل عن الحلً واأللبسة واألزٌاء الشعبٌة.
معانً الكلمات
 متشعبة :متنوعة جذرها شعب
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 أنماطا :أنواعا وأشكاال مختلفة مفردها نمط
 ضروبا :أنواعا وأشكاال مختلفة مفردها ضرب
 المتراكمة :المتجمعة بعضها فوق بعضها  - -جذرها ركم
 الخلؾ  :الجٌل السابق - - -السلؾ  :الجٌل البلحق
 اللون البدٌعً بٌن كلمتً السلؾ و الخلؾ هو الطباق
 األمثال :أقوال موجزة قصٌرة بلٌؽة تختزن مواقؾ معٌنة تقال قً مناسبة ٌقصد بها
تشبٌه حال حاضرة بحال من قٌل ألجلها سابقا
 الخرافات :جمع خرافة وتعنً أحادٌث كاذبة ال تمت للواقع بصلة ---جذرها خرؾ
 أساطٌر  :األباطٌل؛ وهً إما تفسٌرات ؼٌر واقعٌة لمعطٌات الطبٌعة أو تخٌبلت بوجود
قوى تعبد أو طقوس احتفالٌة مبنٌة على اعتقادات باطلة.
 الطب الشعبً :طرق العبلج المتوارثة المكتسبة بالخبرة والتجربة وؼٌر المستندة إلى
أسس علمٌة.
 األتراح :مفردها ترح وتعنً األحزان
 اللون البدٌعً\ الببلؼً بٌن كلمتً األفراح واألتراح هو الطباق .
ـــــــــــــــــــــ
 جمع القلة :األلعاب األفراح واألتراح واأللبسة واألزٌاء األجٌال وأنماطا .
 جمع الكثرة  :فنونا الشعوب وضروبا صنوفا الحلً
 صٌؽة منتهى الجموع  :األساطٌر ،التقالٌد .
 فضال ،تبعا ،مشافهة :مصدر نابب عن فعله منصوب .
الفقرة الثالثة وشرحها
وٌتمٌز التراث الشعبً فً فلسطٌن بؤهمٌة مزدوجة ؛ فهو ٌضطلع بدور مهم فً توجٌه
الشعب  ،وفً تصوٌر أنماط حٌاته وسلوكه  ،وهو إلى جانب ذلك ٌعكس الكثٌر من حٌاة هذا
الشعب وأفكاره وأمنٌاته  .وتوقه إلى االنعتاق من قٌود التحكم والتسلط األجنبٌٌن ؛ ولهذا ٌولً
علماء االجتماع واألنثربولوجٌا التراث الشعبً عناٌتهم ألنه ٌتٌح للدارسٌن فرصا ً نادرة ال
تتٌحها لهم كتب التارٌخ لتعرؾ طبٌعة الحٌاة الشعبٌة لما ٌقدمه التراث من صور أصٌلة صادقة
ال تختبا وراء الحواجز واألقنعة .
الفكرة العامة :أهمٌة التراث الشعبً الفلسطٌنً.
الصور الفنٌة:
 "ٌقدمه التراث من صور أصٌلة صادقة ال تختبا وراء الحواجز واألقنعة" .صور التراث بما فٌه من صور إنسانا صادقا ال ٌختبىء.
 "توقه إلى االنعتاق من قٌود التحكم والتسلط األجنبٌٌن" .صور التحكم والتسلط األجنبٌٌن قٌدا ٌقٌد به الشعب الفلسطٌنً
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س :لم ٌولً علماء االجتماع واألنثربولوجٌا التراث الشعبً عناٌتهم؟
ألنه ٌتٌح للدارسٌن فرصا ً نادرة ال تتٌحها لهم كتب التارٌخ لتعرؾ طبٌعة الحٌاة الشعبٌة ،
لما ٌقدمه التراث من صور أصٌلة صادقة ال تختبا وراء الحواجز واألقنعة .
معانً الكلمات
 تتٌحها :تعطٌها\ تمنحها.
 واألنثربولوجٌا :علم اإلنسان.
 أصٌلة  :عرٌقة.
ٌ ضطلعٌ :إدي (ٌنهض بـ) .
 مزدوجة :ذات جانبٌن .
ٌ ولًٌ :عطً ٌ /هتم بـ .
ٌ تٌحٌ :سمح .
 توقه :شوقه .
 عناٌتهم :اهتمامهم .
 االنعتاق :التحرر .
*************
 جموع قلة  :أنماط وأفكاره واألقنعة .
 جمع مإنث سالم  :أمنٌاته .
 جموع كثرة  :قٌود فرصا ً كتب الحواجز علماء .
 جمع مذكر سالم  :لـ(لدارسٌن) .
الفقرة الرابعة وشرحها
وأبرز ألوان التراث التً ٌولٌها الدارسون اهتماما خاصا هو األؼنٌة الشعبٌة الفلسطٌنٌة
وما ٌرافقها من رقصات ودبكات وألحان واألزٌاء الشعبٌة ال سٌما ما كان منها للنساء .
وتعكس األؼنٌة الشعبٌة الفلسطٌنٌة التً تشترك األجٌال فً إبداع كلماتها  ،وصٌاؼة إٌقاعاتها
صورا ً دقٌقة حٌة ألشكال الحٌاة وهمومها وهً تعبر من بعض الوجوه عن اندؼام الوجدان
وأحبلم الناس برابحة األرض وعبق التراث الفلسطٌنً المضمخ بالعرق والهم والدم  ،كما تظهر
قوة اعتزاز الفلسطٌنً بقٌمه ِ وتقالٌده وتضحٌات أبنابه وتستشرؾ أحبلم المستقبل وأمانً الناس
فً العٌش بحرٌة وكرامة وعزة .
وتؤخذ األؼنٌة فً فلسطٌن لونها الخاص من طبٌعة المنطقة التً تظهر فٌها  ،فللجبل أؼنٌة
وللسهل أؼنٌة وللساحل ووالوادي والبوادي والسفح أهازٌجها ومواوٌلها وتبع ذلك أن صار
لموسم قطؾ الزٌتون أهازٌج خاصة تختلؾ عن أؼانً الحرث والبذار والحصاد  ،وإٌقاعات
مواوٌل جنً محاصٌل الحمضٌات والكروم  .وبرزت األؼنٌة الفلسطٌنٌة فً مناسبات األفراح
من خطبة وزواج وختان وشهدت لٌالً السمر واألعراس رقصات الشابات ودبكات الشبان وهم
ٌؽنون على أنؽام اآلالت الموسٌقٌة الشعبٌة كالمجوز والٌرؼول والشبابة.
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أما فً المراعً الجبلٌة والبوادي فقد نقل الحداء الشفاؾ معاناة الرعاة كما صور صبواتهم
واحبلمهم لفتٌات الحً وراعٌات قطعان الماعز والضؤن .
 الفكرة العامة :أشكال األؼنٌة الشعبٌة الفلسطٌنٌة .












معانً الكلمات:
اندؼام :اندماج واتحاد .
الوجدان :الضمٌر والوعً .
عبق :رابحة طٌبة.
المضمخ :المجبول .
تستشرؾ :تنظر من مكان مرتفع والمقصود هنا النظر إلى المستقبل .
جنً :قطؾ .
وختان :الطهور أو قطع قلفة الصبً .
السمر :السهر مع األهل واألحبة .
الحداء :ؼناء الرعاء واألصل ؼناء تساق به اإلبل .
السفح :المنطقة المنبسطة فً عرض الجبل .
الشفاؾ :الناعم الرقٌق .
صبواتهم  :جمع صبوة وتعنً العشق .
 صٌػ منتهى الجموع :مواوٌل ،محاصٌل ،المراعً  ،البوادي  ،أهازٌجها،
مواوٌلها  ،لٌالً ،البوادي  ،أمانً  ،تقالٌده .
 جموع الكثرة :قطعان  ،الرعاة  ،الكروم .
 جموع القلة :ألحان  ،األزٌاء  ،ألوان ،األفراح  ،األعراس ،أبنابه  ،أحبلم .

الفقرة الخامسة وشرحها
إن تلك األؼانً واألهازٌج البرٌبة تضع بٌن أٌدي الباحثٌن وثابق اجتماعٌة على قدر
كبٌر من األهمٌة وتصور عادات الناس وتقالٌدهم فً هذه المناسبات مع ما ٌتخللها من أعراؾ
كالحدٌث عن أدبٌات الخِطبة  ،وعقد القران ولٌلة الزفاؾ واالحتفاء بالمدعوٌن والعروسٌن،
إضافة لما لهذه األؼانً من دور تروٌحً فهً ـ على براءتها ـ تظل للنفوس والجسوم المكدودة
بشقاء الحٌاة ومتاعب العمل فرصة للراحة والمتعة فً حٌن تحمل الكثٌر من األزجال والمواوٌل
الفلسطٌنٌة هموم المؽتربٌن وتعبر عن أشواقهم إلى أوطانهم كما تصور فرحة الؽاببٌن وهم
ٌعودون إلى قراهم ومدنهم وفرح أهالٌهم بهم وهم ٌستقبلونهم  .ولما كانت فلسطٌن مهبط األنبٌاء
كثرت فٌها المناسبات الدٌنٌة وقد اعتاد الفلسطٌنٌون أن ٌقوموا بزٌارة أضرحة بعض األولٌاء
ومقامات بعض الصالحٌن وذلك فً مواسم معٌنة عرؾ منها على نطاق الشعب الفلسطٌنً
بعامة موسم النبً موسى وموسم النبً صالح علٌهما السبلم  ،وكان ٌتخلل هذه المواسم أذكار
وأدعٌة ومآكل واحتفاالت ما تزال لها خصوصٌة وحضور فً ذاكرة الناس .
الفكرة العامة :أهمٌة األؼنٌة الشعبٌة الفلسطٌنٌة.
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معانً الكلمات:
 أضرحة :قبور.
 مقامات :جمع مقام وهو مبنى وهو .
 ذوٌهم :أصحاب وتعنً هنا أهلهم.
 واألهازٌج :جمع أهزوجة وتعنً األؼنٌة .
 أعراؾ  :جمع عرؾ  ،وهً ما تعارؾ علٌه الناس من عادات وتقالٌد وأحكام فً
المعامبلت.
 أدبٌات الخِطبة  :السلوكات المتعارؾ علٌها فً هذه المناسبة.
 الخِطبة  :بكسر الخاء تعنً طلب المرأة للزواج من أهلها .
ُ
الخطبة :بضم الخاء تعنً ما ٌلقى على الناس فً مناسبة .

 وعقد القران  :عقد الزواج .
 االحتفاء:الترحٌب بحرارة وإظهار االهتمام .
 المكدودة :المتعبة .
 األزجال :لون من األؼانً الشعبٌة  /فن ؼنابً شعبً .
 على براءتها :على عفوٌتها.
 صٌػ منتهى الجموع  :األؼانً ،األهازٌج  ،تقالٌدهم  ،متاعب  ،المواوٌل  ،أهالٌهم
المواسم  ،مآكل  ،األؼانً  ،وثابق .
 جموع المذكر السالم :الباحثٌن ،الؽاببٌن  ،الفلسطٌنٌون  ،المؽتربٌن ،الصالحٌن،
المدعوٌن .
 ** ملحق بجمع المذكر السالم  :ذوٌهم .
 جموع القلة  :أعراؾ  ،أضرحة  ،أذكار ،أدعٌة  ،األزجال  ،أشواقهم  ،أوطانهم .
 جموع المإنث السالم  :أدبٌات  ،المناسبات  ،مقامات  ،المناسبات  ،احتفاالت  ،عادات.
 جموع الكثرة  :هموم  ،نفوس  ،الجسوم  ،قراهم ،مدنهم  ،األنبٌاء ،األولٌاء .
س :ما أهمٌة األؼنٌة الشعبٌة الفلسطٌنٌة؟
الفقرة السادسة وشرحها
أما األزٌاء الشعبٌة الفلسطٌنٌة فهً عبلمات بارزة دالة على هوٌة هذا الشعب حٌثما حل
أفراده وارتحلوا ولها أٌضا أهمٌة كبرى فً نقل تراث السلؾ إلى الخلؾ األمر البلفت للنظر أن
لكل منطقة فً فلسطٌن زٌا ً نسوٌا ً خاصا ً ٌنماز أحدها عن اآلخر فً الذوق الخاص بتحلٌته
بخٌوط الحرٌر وبؤصناؾ الحلً والجواهر التً تعلو الرإوس او تزٌن بها الصدور .
وهو على الجملة زي ٌتمٌز باالحتشام والجمال وٌلمس المرء من خبلل خطوطه وأشكاله
وألوانه تجانسا ً وتناسقا ً ٌنمان عن ذوق فرٌد فً تطرٌزه وتفصٌله .
ك ما ٌزخر التراث الشعبً فً فلسطٌن باألمثال العامٌة  ،وهً على قصرها تختزن مواقؾ
معٌنة  ،وخبرات خاصة  .ومن خصابصها سهولة حفظها فً الذاكرة وسهولة تلقٌها  ،وهً
تتحدث بعفوٌة مطلقة عن سعادة الناس وشقابهم  ،وعن فقرهم وبإسهم  ،وعن قوتهم وضعفهم
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حٌن تعلً من شؤن القوة واألقوٌاء  .وتسخر من تخاذل المتخاذلٌن كما تكشؾ األمثال الشعبٌة
الفلسطٌنٌة عن مدى صلة الحاضر الفلسطٌنً بالماضً الحضاري ألمة العرب وعبلقة
الفلسطٌنٌن بؤخوانهم فً األقطار العربٌة األخرى من هذا التطابق او التشابه بٌن األمثال
الفلسطٌنٌة واألمثال الفصٌحة والعامٌة فً تلك األقطار.
 الفكرة العامة :أهمٌة األزٌاء الشعبٌة الفلسطٌنٌة .













معانً الكلمات:
هوٌة  :مجموعة القٌم والسلوكات والعادات الممٌزة لمجتمع ما .
صلة  :اتصال ( وزنها  :علة ؛ وجذرها  :وصل ) .
األزٌاء ( :جمع قلة ؛ مفردها :زيّ ؛ جذرها  :زوي )  :المبلبس .
حل :أقام .
بتحلٌته :بتجمٌله .
ٌلمسٌ :حس بـ .
أصناؾ :أنواع .
وبإسهم :تعاستهم وفقرهم .
تجانسا  :االنسجام واالنتظام على نسق واحد .
وتناسقا ً :تجانسا .
المتخاذلٌن :ضعٌفو الهمة .
بعفوٌة :ببراءة .
بارزة  :ظاهرة واضحة .

 المعانً الصرفٌة اسم تفضٌل :كبرى .
 اسم فاعل  :البلفت  ،بارزة  ،دالة  ،المتخاذلٌن .
 مصدر لفعل رباعً  :تطرٌزه  ،تفصٌله ( ،تحلٌة) بتحلٌته .
 صفة مشبهة  :فرٌد ،الفصٌحة .
 صٌؽة مبالؽة  :ش َّفاؾ .
 مصدر لفعل خماسً  :احتشام ،تخاذل  ،التطابق  ،التشابه( ،تلقً) تلقٌها .
 مصدر لفعل ثالثً  :نقل ،سهولة ،حفظها .
 مصدر صناعً  :عفوٌة (بعفوٌة) .
الفقرة السادسة وشرحها
وقد أدرك أبناء هذه األمة من دور فً تجسٌد روح التآخً بٌن أبناء فلسطٌن فً الداخل
والخارج  ،وما لهذا التراث كذلك من صلة فً تعمٌق العبلقة بٌن األرض واألنسان  ،فنشطوا
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فً تدوٌنه خشٌة ضٌاعه واندثاره بسبب ما تعرضت له فلسطٌن من نكبات وكوارث باعدت بٌن
أبناء القرٌة الواحدة  .أضؾ إلى ذلك التخوؾ من انقراض جٌل األجداد واآلباء الذٌن ٌحفظون
ذلك التراث وٌروونه .
وإذا علمنا أن المحتل األسرابٌلً ٌسعى إلى محو الذاكرة الشعبٌة الفلسطٌنٌة  ،واختطاؾ تراثها
الممٌز  ،حٌن انتحل الكثٌر من هذا اإلرث لنفسه زورا ً فً محاولة لطمس الموهبة الشعبٌة
الفلسطٌنٌة الخبلقة إذا علمنا هذا ؼدا أمر تدوٌن هذا التراث ركٌزة من ركابز الوطنٌة التً ٌقوم
علٌها وجود هذا الشعب وهوٌته العربٌة واإلسبلمٌة  ،وأمانة فً أعناق العرب جمٌعا علٌهم
صونه من االستبلب والتشوٌه .
الفكرة العامة :أهمٌة المحافظة على التراث الفلسطٌنً .
معانً الكلمات:
 الموهبة :القدرة العظٌمة .
 انتحل :نسب زورا لنفسه .
 محو :إزالة .
 اإلرث :الموروث .
 لطمس :محو .
 تدوٌن :كتابة .
 ركٌزة  :أساس هام
 وأمانة فً أعناق العرب جمٌعا .
 صونه  :المحافظة علٌه .
 والتشوٌه :التحرٌؾ وتؽٌٌر الحقٌقة.

حل األسبلة من دلٌل المعلم
االستٌعاب والتحلٌل
ٔ -التراث  :هـو مجموعة العادات والتقالٌد والسلوكات االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة ،
وجملة القٌم لشعب ما  ،إضافة على مجمل المنجزات الحضارٌة والمعنوٌة والمادٌة التً وصلت
وراثة عمن سلفه من االجٌال .
ٕ  -الطب الشعبً  :هو الممارسات الطبٌة والعبلج المتوارث من جٌل إلى جٌل  ،وقد
خبروه بالتجربة والمحاولة دون أسس علمٌة أو استناد إلى مختبرات علمٌة .
ٖ -الحُداء  :هو نوعٌة الؽناء الفردي الذي ٌقوم به الرعاة أثناء تادٌة مهمة الرعً لٌإنسوا به
وحدة أنفسهم  ،وؼالبا ً ماٌكون بلحن ؼنابً فٌه لمسة حزٌنة  ،نظرا للوحدة والتعب والبعد النسبً
عن الدٌار .
ٗ -األمثال الشعبٌة  :هً أقوال قصٌرة موجزة تحتزن مواقؾ معٌنة وخبرات خاصة  ،وهً
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سهلة الحفظ والتلقٌن  ،وتستخدم فً مواقؾ مشابه  ،وهً تحمل انعكاسا واضحا لشقاء الناس
وسعادتهم وضعفهم وفقرهم وبإسهم .
تآخ وتواصل ووشابج تنبثق من قاعدة حضارٌة مشتركة صنعها
ٕ -أ  -لما بٌن الشعبٌن من ٍ
األجداد عبر أحقاب متطاولة من الزمان .
ب -لوجود قواسم مشتركة من اللؽة والتارٌخ والحضارة والمعتقدات التً تعمق الجذور
الواحدة لهذه األمة وتؽنً التنوع الحضاري لها .
ٖ -أ ٌ -توارثها الجٌل عن سلفه مشافها .
ب -المناسبة حال العصر الذي ٌعٌشه كل جٌل  ،ولما لكل عصر من خصوصٌة واحتٌاجات
وطبٌعة الحٌاة تدفع باألفراد لئلنقاص أو الزٌادة أو التعدٌل .
ج -أي حسب ما ٌرٌد وٌرؼب وٌتناسب مع حٌاته ومستجدات عصره .
د -لمستجدات العصر أثرها المباشر فً حٌاة األفراد والجماعات  ،ولوجود اآلالت طبٌعة
أدابٌة تختلؾ عما ٌبذله اإلنسان من جهد فردي أو جماعً فً أداء عمل معٌن  ،مثل :حراثة
األرض ،ووجود أي من هذه التؽٌرات  ،سٌستجلب بالضرورة تعدٌل مسٌرة التراث باإلنقاص
أو الزٌادة حسب ما ٌتناسب وحٌاة أفراد الشعب وطبٌعتها .
ٗ  -أ  -ألنها تعكس صورة دقٌقة حٌة ألشكال الحٌاة وهمومها وتعبر عن مدى اندؼام وجدان
النس الجماعً وأحبلمهم برابحة األرض  ،وتظهر قوة اعتزاز الفلسطٌنً بقٌمه وتقالٌده
وتضحٌات أبنابه  ،وتستشرؾ أحبلم المستقبل وأمانً الناس بالعٌش بحرٌة وكرامة وعزة .
ب  -ألنها تصور عادات الناس وتقالٌدهم فً مناسبات عدٌدة  ،مثل  :الزواج  ،وأدبٌات
الخطبة ،وعقد القران  ،واالحتفاء بالمدعوٌن والعروسٌن .
ج لما له من دور مهم فً تجسٌد روح التآخً بٌن أبناء فلسطٌن فً الداخل والخارج ،
وتعمٌق عبلقة اإلنسان باألرض  ،وألن هذا التراث عرضة للضٌاع بموت جٌل األباء واألجداد
الذٌن ٌحفظون وٌروونه  ،وألن المحتل اإلسرابٌلً ٌنتحل هذا اإلرث لنفسه زورا وٌحاول طمس
الموهبة الشعبٌة الفلسطٌنٌة الخبلقة  ،وٌسعى لمحو الذاكرة الفلسطٌنٌة .
٘  -أ  -هً عبلمة بارزة دالة على هوٌة الشعب  ،ولها أهمٌة خاصة كبرى فً نقل تراث
السلؾ الى الخلؾ وتعكس الذوق العام لكل منطقة من المناطق الفلسطٌنٌة .
ب -بماٌمٌزه عن الشعوب األخرى وٌعرؾ به ،وٌحمل عبلمته الدالة التً تثبت وجود كٌانه
وحضارته .
ج  -تتمٌز كل منطقة بطبٌعة خاصة اجتماعٌة وجؽرافٌة وربمل اقتصادٌة أٌضا  ،وهذا ٌفرض
نوعٌة معٌنة من األزٌاء ،فما ٌناسب الجبل قد الٌناسب السهول أو البوادي  ،إضافة لما تفرضه
طبٌعة العمل وحجمه من التكٌؾ فً تصمٌم وتفصٌل وتطرٌز األزٌاء.
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د – ٌمتاز باالحتشام والجمال والتناسق والتجانس والذوق الرفٌع.
 -ٙأ – تحمل هموم المؽتربٌن  ،وتعبر عن أشواقهم ألوطانهم وفرحة الؽاببٌن بعودتهم الى
قراهم ومدنهم  ،وفرح أهلٌهم بهم وهم ٌستقبلونهم.
ب -موسم النبً موسى  ،وموسم النبً صالح  ،ومقامات الصالحٌن وأضرحتهم.
ج – ذكرى اإلسراء والمعراج الشرٌفٌن  ،وذكرى المولد النبوي الشرٌؾ  ،واالحتفاء بلٌلة
القدر ،واالحتفاء بلٌلة المنتصؾ من شعبان .
 -2أ – عبلقة انسجام ؛ ذلك أن مضمون فقرات النص كان ٌشكل لمحة موجزة عن بعض
مجاالت التراث الشعبً الفلسطٌنً ،ولم ٌتعمق فٌها فذلك من شؤنه أن ٌستهلك مجلدات فً
الوصؾ والدراسة والتفصٌل ،وكان من المناسب أن ٌكون العنوان (لمحات من التراث الشعبً
الفلسطٌنً).
ب – عبلقة وطٌدة؛ ألن المواسم الدٌنٌة وما ٌجري فٌها من احتفاالت ،وكٌفٌة تؤدٌتها والعادت
المتبعة فٌها تشكل جزءا ومجاال مهما ً من التراث الشعبً.
ج – المحتل اإلسرابٌلً كان السبب المباشر فً التفكٌر فً تدوٌن التراث والبدء به ،فهو سبب
تفرق الشعب الفلسطٌنً وشتاته ،وابتعاد أهل القرٌة الواحدة والمدٌنة الواحدة عن بعضهم
البعض ،فضبل عما ٌقوم به من عملٌات االنتحال والتزوٌر ومحاوالت طمس الهوٌة والذاكرة
الفلطسٌنٌة الخبلقة.
د – ٌعتنً علماء االجتماع عناٌة خاصة باألؼنٌة الشعبٌة ألسباب كثٌرة ،وٌفضلون دراسة
التراث عبر دراستهم األؼنٌة الشعبٌة للمناصق المختلفة والمناسبات المختلفة( .راجع السإال
الرابع الفرع ( أ ) مما سبق فً الوحدة).
 – 8الخشٌة من انقراض جٌل األباء واألجداد ممن ٌحفظون التراث وٌروونه ،وسعً المحتل
لطمس الموهبة الفلسطٌنٌة الخبلقة عبر عملٌات التزوٌر واالنتحال.
ب – قصرها ،واختزانها مواقؾ معٌنة تتكر فً الحٌاة.
ج – الرؼبة فً اقتبلع الشعب الفلسطٌنً من جذوره لٌسهل تعاٌشه واندماجه فً أي بقعه من
األرض ،وبالتالً تضعؾ عبلقة هذا الشعب بؤرضه وببقٌة أفراده من الفلسطٌنٌن ،وحرصا ً من
االحتبلل على عدم وجود تراث شعبً ٌعكس حضارة الشعب الفلسطٌنً.
التذوق والتفكٌر
ٔ  -شبًه تراث المدٌنة الواحدة بخٌط اللحمة أو السًدة فً القماش ،وٌشكل مجموع تراث المدن
األردنٌة وحدة نسٌج متكاملة ومتجانسة ومترابطة.
ب – شبًه القواسم المشتركة لؤلمة العربٌة بالكابن الحً الذي ٌستطٌع ان ٌساعد الجذور فً
التعمق ،وشبًه الوحدة العربٌة بالشجرة التً تضرب جذورها وتتعمق فً األرض.
ج  -شبًه محاوالت االحتبلل بالممحاة التً ٌمكن أن تمسح كتابة وتخفً أثرها ،وشبًه الذاكرة
الفلسطٌنٌة بشًء مكتوب ٌمكن محوه وإزالته.
ٕ -أ – ( ٌمكن للطالب اختٌار عنوان ٌتناسب مع المضمون أو الهدؾ أو المحور الربٌس
للنص ،وٌترك تقدٌر ذلك للمعلم ).
ب – ألن فلسطٌن جزء من األرض العربٌة ،والكرامة لهذا الشعب هً من كرامة األمة
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العربٌة ،ووجود المقدسات ٌخص كل المسلمٌن واألمة العربٌة ،والدفاع بشتى السبل والوسابل
عن أي جزء من دٌار المسلمٌن مسإولٌة العرب جمٌعاً.
ج – نعم ،فهو األساس الذي ٌجع أفراد الشعب وٌوحد توجهاتهم ،وٌصنع رإاهم المستقبلٌة،
وهو ما ٌشكل حضارتهم المتراكمة عبر األجٌال وٌعكس مدى التطور فٌها.
ٖ – أ – إن أؼنٌة السهل – على سبٌل المثال ال الحصر – تعكس ما ٌتوجب عمله أو الوجهه
التشجٌعٌة فً العمل فً مواسم الحصاد والقطاؾ والبذار وؼٌر ذلك ،مما الٌوجد فً المناطق
الجبلٌة أو البوادي مثبلً ،وذلك ٌستوجب نوعا ً خاصا ً من األؼانً المناسبة لمثل هذا النوع من
المناسبات كاألهازٌج التشجٌعٌة ،أما البادٌة مثبلً ،فعملٌة الرعً للماشٌة التستلزم عمبلً جماعٌا ً
بل فردٌا ً وهذا ٌفرض نوعا ً خاصا ً من الؽناء الفردي كالحداء.
ب – ألنه ؼناء فردي ٌناسب الحال الذي ٌكون فٌه الرعاة ،وله لحن ٌمٌل للرنة الحزٌنة.
ٗ – نعم ،فهم بحاجة لتربٌة القوة وعدم الضعؾ ،وهم أحوج ما ٌكونون لذلك فً ظل ظروؾ
االحتبلل اإلسرابٌلً والمعاناة الدابمة بسببه ،وهم ٌضمنون بهذا استمرارٌة العٌش والكرامة
انتظاراً لزوال االحتبلل وعودة المٌاه لمجارٌها عبر إٌمانهم وقوة الروح المعنوٌة فٌهم.
٘ – أ – إضافة إلى تدوٌنه ٌحسن بنا تعرٌؾ أبنابنا بالتراث فً مجاالته كافة ،والتعامل به ما
أمكن خشٌة اندثاره ،والحفاظ على القٌم والعادات اإلٌجابٌة رؼم البعد والشتات.
ب – عندما ٌجهد الجاهل فً التفكٌر فإن آخر ما ٌتوصل الٌه رأي ٌصله العاقل منذ بدء عملٌة
تفكٌره ودون إجهاد ،وهذا ما ارتآه العقبلء عندما نادوا بالبدء فً عملٌة تدوٌن التراث.
 – ٙالمٌرمٌة ،والبابونج ،والنعناع ،والشٌح ،والرشاد،والجرجٌر ،وؼٌر ذلك الكثٌر.
ّ
وتجذرها ،مما ٌجعل مسإولٌة الحفاظ على
 – 2أ  -تتفق الفقرتان فً مسؤلة الوحدة العربٌة
األرض والتراث مسإولٌة عربٌة عامة.
ب – ( ٌقبل من الطالب أٌة إجابة ٌقدمها،شرط احتوابها على الفكرة الربٌسٌة فً ذكر المإاخاة،
والتواصل ووجود الوشابج .وٌترك تقوٌم ذلك للمعلم ).
ج – ٔ .ضعؾ عبلقات أفراد الشعب الواحد ضعفا ً متزاٌداً ،ضٌاع الكثٌر من مجاالت وجوانب
التراث ،تمادي المحتل االسرابٌلً أكثر على قٌم هذا الشعب ،وتوسعه فً عملٌات التهوٌد...،
(ٌقبل من الطالب كل إجابة تعد صحٌحة وتمت للمطلوب بصلة ).
ٕ  .فقدان الهوٌة الفلسطٌنٌة ،ضٌاع التراث ،إمكانٌة إثبات التارٌخ لبعض مجاالت التراث على
أنها جزء من تراث الشعب االسرابٌلً ....
 – 8أ – نعم ،ألن التراثب طبٌعته عملٌة تراكمٌة ،وفٌها عملٌات تعدٌل وإنقاص وزٌادة
ٌفرضها االستقرار للشعب لٌكون له مع الزمن عادات خاصة فً كل مجال من مجاالت التراث
متعلقة ومترابطة مع الطبٌعة الجؽرافٌة لمنطقة االستقرار ،وما ٌتبع ذلك سلوكات خاصة بهذه
الجؽرافٌة.
ب – ٔ .المعتقدات الخاصة متضمّنة فً المخزون الفكري ،ألن مجموع المعتقدات تشكل
مجمل المخزون الفكري لئلنسان أو لشعب ما.
ٕ ٌ .ؤتً التعدٌل بمعنى الزٌادة واإلنقاص ،فهما ٌشكبلن فً النهاٌة عملٌة التعدٌل ،فالثانٌة
متضمَّنة فً األولى.
ج – العمولمة واالنفجار المعرفً ،التقنٌة التً ؼزت كل مجال من مجاالت حٌاتنا ،االتصاالت
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ول امواصبلت وما جرى فٌها من تطور مذهل ،شبكات المعلومات العالمٌة ...
 – 1أ – هو تعرٌؾ ٌعد كافٌا ً  ،ولكن علماء االجتماع والمتخصصٌن فً هذا المجال قد
ٌضٌفون علٌه تفصٌبلت اكثر.
ب – تعنً الجملة األولى  :التصرفات واألعمال التً ٌتعارؾ الناس علٌها وٌقومون فٌها فً
مناسبات معٌنة ،ولها ترتٌب معرو ؾ وشكل متفق علٌه فً الؽالب ،أما الجملة الثانٌة  :فٌقصد
بها مجموعة القناعات والمعتقدات التً ٌإمن بها الناس وتكون مؤخوذة من الدٌن والعادات
والتقالٌد المنتمٌة إلى هذا الدٌن وتتناسب مع ما جاء فٌه ،إضافة الى ما ٌتراكم من المنجزات
الشعبٌة التً تشكل حضارة الشعب فً مجملها ،مثل االنتصارات ،والتعاضد فً الكوارث،
وؼٌر ذلك من نوعٌة القٌم المعنوٌة والمادٌة.
قضاٌا لؽوٌة
ٔ – اإلجابة على التوالً ِ :ح ْقبة – حُ ْقب – مزٌّة – مٌزة – وشٌجة – أهْ زوجة – صبْوة.
( محذوؾ )
ٕ – اإلجابة على التوالً هً  :ثمّة – قواسم – التنوّ ع – الشعبًّ – فً االردن – مشتركة –
نفسه.
أخوة وأخاو ًة.
ٖ – أ – الفعل الماضً منه هو تآخى  ،ومجرده هو آ َخا ونقول آخا فبلن ًّ
متآخ  ،واسم المفعول هو متآخىً (فٌه).
ب – اسم الفاعل منه
ٍ
ٗ – أ – اإلجابة على التوالً  :اسم ذات – معنى – ذات – معنى – ذات – معنى – معنى –
ذات (.محذوؾ ) .
ب – اإلجابة على التوالً  :قلّة – كثرة – قلّة – قلّة – كثرة – قلّة  -قلّة – قلّة.
٘ –( محذوؾ ) أ – الخطؤ فً كسر النون األولى فً كلمة ( ٌنمان ) والصواب ضمّها
( ٌُنمان ).
ب – الخطؤ فً الكلمات ( األؼنٌة ،الشعبٌ َة ،أبنابه ) والصواب ضم كلمة األؼنٌة أل ّنها فاعل،
وضم كلمة الشعبٌة ال ّنها نعت تابع ،وكتابة الهمزة على نبرة فً كلمة ( أبنابه ) إل ّنها مكسورة.
ج – الخطؤ فً كلمة ( َمه َبط ) والصواب كسر الباء أل ّنها من مضارع مكسور العٌن ( َمه ِْبط ).
 – ٙأ – أمّا حرؾ شرط تفصٌلً – فً  :حرؾ جر ٌفٌد الظرفٌه – الواو  :حرؾ عطؾ ٌفٌد
الجمع والمشاركة – الفاء واقعة فً جواب الشرط للربط – قد  :حرؾ توكٌد ٌفٌد التحقٌق .
ب – البلم  :حرؾ جر ٌفٌد االختصاص – على  :حرؾ جر ٌفٌد المصاحبة .
ج – من  :حرؾ جر ٌفٌد بٌان النوع .
 – 2أ – موصولة.
ب – موصولة.
ج – كافة.
د – ظرفٌة زمانٌة
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إضــــــاءة
حٌاة عرار  :ولد مصطفى وهبً التل عام ( ٔ811م ) فً مدٌنة إربد ،وتلقى تعلٌمه
فٌها ،ثم واصله فً دمشق  ،عمل معلما وحاكما إدارٌا ً لثبلث من نواحً شرقًّ األردن  ،ثم
انتقل بعد ذلك إلى العمل فً سلك القضاء وسلك المحاماة حتى توفً فً عام ( ٔ1ٗ1م ) ،
ودفن فً تل إربد حسب وصٌته.
موضوعات شعر عرار  :ؼلبت على أشعاره النزعة اإلنسانٌة والصبؽة الوطنٌة  ،فقد خلد
مدن األردن وقراه فً شعره  ،وكان هذا الشعر منبرا ٌعبر فٌه عن آمال أبناء وطنه وآالمهم ،
ونجده مناصرا للفقراء حامبل على المستؽلٌن  ،وقد بقٌت أشعار مصطفى وهبً التل  -الملقب
بعرار  -مبعثرة لم تجمع إال بعد وفاته فً دٌوان عنوانه ( عشٌات وادي الٌابس ) .
مناسبة القصٌدة  :أما قصٌدة ( أموا عمٌد قرٌش ) فقد ألقاها فً االحتفال الذي أقامته
بلدٌة عمان آنذاك بمناسبة زٌارة الزعٌم السوري عبد الرحمن الشهبندر ٌرحب فٌها بالزعٌم
الضٌؾ وزٌارته لبلردن .
ومن آثاره المطبوعة  :دٌوان عشٌات وادي الٌابس ،أوراق عرار السٌاسٌة  ،األبمة من
قرٌش ،وعدد من المقاالت وعدد من القصص المترجمة.
أبٌات القصٌدة وتحلٌلها
أعاد ماكان من عز وسلطان
ٌٔ -وم لرؼدان من أٌام عدنان
 معانً الكلمات:ٌ وم :المقصود به ٌو مجًء الوفد السوري إلى عمان.
 رؼدان :قصر رؼدان.
 عدنان :جد العرب
 عز :مجد
 سلطان  :قوة ومجد
 معنى البٌت :إن هذا الٌوم الذي التقى فٌه الوفد السوري بالملك عبدهللا بن الحسٌن
أعاد للعرب أمجادهم فهو كؤٌام أمجادهم السالفة فهو ٌوم عظٌم.
 الصورة الفنٌة  :فً " أعاد ماكان من عز وسلطان" صور الشاعر الٌوم إنسانا
عظٌما أعاد للعرب أمجادهم .
ٕ -تزاحمت فٌه أبطال ؼطارفة





من األعارب من شٌب وشبان

معانً الكلمات:
تزاحمت :ازدحمت وتدافعت فً مكان ضاق بالحضور .
ؼطارفة ( والمفرد  :ؼطرٌؾ ؛ والجذر :ؼطرؾ )  :سادة كرام.
األعارب :العرب .
الشٌب  :الكبار فً السن .
 الصورة الفنٌة  :صور أعضاء الوفد والحضور فً قصر رؼدان أبطاال كراما
شرفاء .
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 معنى البٌتٌ :صؾ الشاعر احتشاد أعضاء الوفد الكرام الشرفاء شٌبا وشبانا.
ٌٖ -إمهم مدره ٌ كالدر منطقه






ٌنسٌك ما قٌل عن قس وسحبان

معانً الكلمات:
ٌإمهمٌ :تقدمهم .
مدره ٌ ( جذرها  :دره )  :سٌد شرٌؾ خطٌب .
منطقه  :كبلمه .
قس  :أحد خطباء العرب البلؽاء وهو قس بن ساعدة اإلٌادي .
سحبان :أحد خطباء العرب البلؽاء وهو سحبان بن وابل الباهلً .
 الصورة الفنٌة :شبه كبلم الفارس(المدره) بالدر فً جماله وروعته وسحره .
 معنى البٌت :تقدم الوفد خطٌب بلٌػ ٌفوق ببلؼة بلؽاء العرب وخطبابهم وٌنسٌنا
إٌاهم .
ٗ -وبٌنهم من سراة القوم أنجبهم






ما شبت من أدب جم وعرفان

معانً الكلمات:
َسراة :مفردها سريّ وهو السٌد الشرٌؾ وٌجمع على أسرٌاء و َسراة .
أنجبهم ( اسم تفضٌل )  :أذكاهم وأكثرهم فطنة جمعه ُنجباء وأنجاب و ُنجُب .
جم  :كثٌر وافر .
عرفان  :المدرك العارؾ أو العرٌؾ .
 الصورة الفنٌة :صور أعضاء الوفد أدباء عارفٌن بؤمور السٌاسة والحٌاة .
 معنى البٌت :كان أعضاء الوفد السوري من علٌة قومهم وأكثرهم فطنة ودراٌة
بؤمور الحٌاة .
ٌ٘ -دعون للوحدة الؽراء ال وجل ٌ







فٌهــم وال من فٌه لونـــان

معانً الكلمات:
ٌدعونٌ :نادون .
للوحدة :االتحاد .
الؽراء ( الجذر  :ؼرر ؛ والمفرد  :أؼرّ ؛ والجمع ُ :ؼر )  :الواضحة .
والوجل بفتح الواو الخوؾ .
و ِجل  :خابؾ َ
" من فٌه لونان"  :أي من ٌظهر موقفا وٌخفً آخر .
 الصورة الفنٌة :صور أعضاء الوفد أناس صادقٌن واضحٌن ٌتصفون بالشجاعة
ولٌس فٌهم من ٌظهر أمر وٌخفً آخر .
 معنى البٌت :جاء الوفد السوري ٌدعون للوحدة العربٌة بٌن عمان ودمشق بدعوة
صرٌحة واضحة صادقة.
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 -ٙموفقون إلى الخٌرات ٌعصمهم







حزم تفجر من عقل وإٌمان

معانً الكلمات:
موفقون( اسم مفعول ) :مسٌرون بتوفٌق هللا .
الخٌرات :الخٌر والنفع .
ٌعصمهم ٌ :حمٌهم من الخطؤ والزلل.
حزم :إرادة قوٌة .
الصورة الفنٌة :صور الوفد رجاال ذوي إرادة قوٌة موفقٌن معصومٌن ال ٌخطبون .
معنى البٌت ٌ :صؾ الشاعر الوفد السوري بؤنهم دعاة خٌر ،وأن ما لدٌهم من حزم
وعقل وإٌمان ٌحمٌهم من الزلل والخطؤ.
موفقون اسم مفعول لفعل ؼٌر ثبلثً— إٌمان مصدر لفعل ؼٌر

 المعانً الصرفٌةثبلثً
إعراب بعض الكلمات :
موفقون  :خبر مرفوع لمبتدأ محذوؾ تقدٌره هم .
حزم :فاعل مرفوع .
الجملة الفعلٌة ( تفجر)  :فً محل رفع نعت .

و طالما سادت األوطان أوطانً

 -7جاءت دمشق إلى عمان زابرة

 معانً الكلمات  :األوطان  :األقطار العربٌة  /أوطانً  :األردن  /سادة :من السٌادة
صارت سٌدة لؽٌرها.
 معنى البٌت  :جاء وفد دمشق الى آل هاشم فً عمان لٌباٌعوا الملك عبد هللا بٌعة الوالء
والسٌادة على العرب  ،فالهاشمٌون كانو دابما سادة العرب ؛ ألنهم ورثوا الزعامة كابرا
عن كابر.
 الصورة الفنٌة  :صور دمشق و عمان إنسانٌٌن ٌزور أحدهما اآلخر ٌ،تدارسان األمور
المشتركه بٌنهما ( .زابرة  :حال منصوب) .
-8

ذخر المٌامٌن من علٌاء عدنان

إن الحمٌة ما زالت كعهدكم

 معانً الكلمات  :الحمٌة  :األنفه و العزة  ،علٌاء عدنان :من مجد جد العرب عدنان ،
ذخر :ما ادخر  ،والجمع أذخار :خبؤه لوقت الحاجه الٌه وابقاه ،والمقصود مدخرٌن
للخٌر  ،المٌامٌن :جمع مٌمون  ،وهو المبارك ذو الٌمن والبركه  ،علٌاء :شرؾ  ،وكل
شًء مرتفع .
 معنى البٌت  :إن األنفة العربٌة ما زالت فٌكم أٌها الوفد كما عهدناها عبر التارٌخ
العربً  ،فهً ذخر العرب من أمجاد جدهم عدنان  ،ذلك الذي عرؾ بالشرؾ الرفٌع.
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 الصورة الفنٌة  :صور الحمٌة العربٌة منذ علٌاء عدنان شًء ٌ َّدخر وٌخبؤ للمٌامٌن .
 العاطفه فً البٌتٌن :
ٔ -اإلعجاب بالملك عبد هللا بن الحسٌن و عهده المٌمون .
ٕ -اإلعجاب بالحمٌة العربٌة و قوتها عبر الدهور .
 -9و الهاشمٌون ادرى الناس قاطبة







بؤن زمزم و االردن صنوان

معانً الكلمات  :أدرى الناس :أكثر الناس معرفة و دراٌة  ،قاطبة  :جمٌعا ٌ ،قال جاء
القوم قاطبة  :جمٌعا بعضهم مختلط ببعض ( ،وتعرب قاطبة حال منصوب نوع الحال
مفردة)  ،زمزم  :ماء زمزم فً مكه  ،والمقصود ببلد الحجاز ،وهو ببر مشهور بمكة
بجوار الكعبةٌُ ،تبرك بها و ٌُشرب ماإها  ،وٌقصد بها الشاعر هنا ببلد الحجاز التً قدم
منها الملك عبد هللا بن الحسٌن  ،فوالده الشرٌؾ الحسٌن بن علً كان شرٌؾ مكه
وزعٌمها  ،األردن :نهر األردن  ،والمقصود أنه موحد ببلد الشام  ،صنوان  :مثنى
صنو ،مفرده ( صنو )  ،وهً بمعنى مثٌبلن  ،فؤصلهما واحد  ،األردنٌ :قصد به نهر
األردن .
معنى البٌت  :األشراؾ الهاشمٌون أكثر الناس علما و دراٌة  ،وأعلم الناس ٌقٌنا أن
ببلد الحجاز واألردن أصلهما واحد فبل ٌنفصبلن  ،فً إشارة واضحة إلى إٌمانهم
بالوحدة بٌن األقطار العربٌة وعدم اعترافهم بالتفرقه .
الصورة الفنٌة  :صور ماء زمزم فً الحجاز و ماء نهر االردن فً الشام نهرٌن
اندفعا من نبع واحد .
إعراب  :أدرى  :خبر مرفوع و عبلمة رفعه الضمة مقدرة على األلؾ .
ٓٔ -إذا تفرقت األسماء واختلفت









فالقصد ٌجمع إخوانا بإخوان

معانً الكلمات  :تفرقت االسماء :تباعدت و تبددت  ،اختلفت  :تؽاٌرت و لم تتفق ،
القصد :الهدؾ أو الؽاٌة  ،إخوانا ( األولى )  :المقصود وفد دمشق أو الشعب السوري ،
إخوان ( الثانٌة )  :المقصود بها آل البٌت فً عمان او الشعب األردنً .
معنى البٌت  :إذا تباعدت أسماء السادة العرب أو تؽاٌرت  ،فإن الهدؾ الواحد عندهم
ٌجمع إخوانا بإخوان أردنٌٌن .
الصورة الفنٌة  :صور الشاعر الهدؾ النبٌل إنسانا ٌجمع إخوانه و ٌوحدهم.
العاطفة فً البٌتٌن  -ٔ :حب الوحده العربٌة  -ٕ .الفخر بالهاشمٌٌن .
علل  :الشاعر ٌخبر الوفد بؤن وحدة الهدؾ هً التً جمعت األهداؾ والمشاعر  ،أما
الداللة المعنوٌة التً تحملها كلمة ( القصد ) فهً توحٌد األهداؾ و المشاعر .
إعراب  :القصد  :مبتدأ مرفوع ٌ ،جمع  :جملة ٌجمع فً محل رفع خبر المبتدأ
( القصد ) .الفاء فً ( فالقصد ) :واقعة فً جواب الشرط  .ومعناه  :ربط جواب
الشرط.
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أموا عمٌد قرٌش فً أرومته

و مالهم ؼٌره من موبل ثانً

معانً الكلمات  :أمو :توجهو قاصدٌن  ،عمٌد قرٌش  :سٌدهم الذي ٌعتمد علٌه فً
األمور ،زعٌمهم ،والجمع  :عمداء والقصد الملك عبد هللا بن الحسٌن  ،قرٌش  :القبٌلة
العربٌة القوٌة التً ٌنتمً إلٌها الهاشمٌون  ،أرومته  :األرومة  :أصل الشجره  ،شرؾ
النسب الهاشمً وٌقصد به مقر إقامته قصر رؼدان فً عمان  ،موبل  :مرجع أو ملجؤ.
معنى البٌت  :توجه الوفد الدمشقً إلى سٌد قرٌش الملك عبد هللا األول فً قصر رؼدان
فً عمان  ،وهم ٌعلمون أنهم أنه ال موبل آخر لهم فهو مصدر العزة الذي ٌرجعون إلٌه.
الصورة الفنٌة  :صور الملك عبد هللا الملجؤ للعب آنذاك .
و ٌرمً الشاعر بقوله فً الشطر الثانً إلى أن المإسس عبد هللا بن الحسٌن هو عمٌد
العرب الذي تعقد به اآلمال فً الوحدة العربٌة والذي ال ملجؤ لهم سواه .
علل  :لٌس للعرب موبل ثان ؼٌر عمٌد قرٌش ؛ ألن الملك عبد هللا المإسس هو بقٌة
الهاشمٌٌن آنذاك ،وهو المبلذ اآلمن والسابق إلى الدعوة إلى الوحده دون ملل او كسل .
 إعراب  :قرٌش  :مضاؾ الٌه مجرور .و السابق الفذ ال َكل ٌّ وال وانً
ٕٔ -هو البقٌة فٌهم والمالذ لهم
معانً الكلمات  :هو  :الملك عبد هللا األول  ،البقٌة  :ما بقً من الشًء  ،المبلذ لهم:
ملجؤ ،محتمى لهم  ،السابق  :سابق ؼٌره فً الفضابل  ،الفذ  :المتفرد فً مكانته وكفاٌته
والجمع أفذاذ وفذوذ َ ،كل  :ضعٌؾ اإلرادة والهمة  ،تعب من تحمل المسإولٌة  ،وا ِنً:
مبطًء ،فاتر .
معنى البٌت  :الملك عبد هللا بن الحسٌن هو مدٌر األمر فٌهم والمبلذ لهم عند الضٌق
وهو السابق إلى الخٌر والفضابل والمتفرد فً كفاٌته ؼٌر ضعٌؾ أو فاتر .
الصورة الفنٌة  :صور الملك عبد هللا مبلذا للوفد حٌن تضٌق بهم السبل  ،وصوره سابقا
للخٌرات متفردا بها ال فٌه ضعؾ وال فتور.
إعراب  :البقٌة  :خبر المبتدأ مرفوع و الضمة .
إال إذا اؼترفوا من بحر رؼدان
ٖٔ -لن ٌبلػ العرب ما ٌرجون من رؼد
الع َرب  ،اؼترفوا  :أخذوا ؼرفة من
معانً الكلمات  :الرؼد :طٌب العٌش  ،ال ُعرْ بَ :
الماء  ،بحر رؼدان ٌ :قصد به قصر رؼدان .
معنى البٌت  :لن ٌحقق العرب سعادتهم إال إذا أخذوا من فضابل وحكمة الملك عبد هللا
الذي ٌقٌم فً قصر رؼدان .
الصورة الفنٌة  :صور فضابل الملك عبد هللا بن الحسٌن بحراً و العرب ٌؽترفون منه
فبل ٌنقص .
من معانً حروؾ الجر :من رؼد من تفٌد  :حرؾ جر لبٌان النوع .من بحر :من حرؾ
جر ٌفٌد التبعٌض .
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علم و فضل و آراء مسددة

وهمة تجعل القاصً هو الدانً

 معانً الكلمات  :الفضل :المعروؾ واإلحسان  ،فضل الشًء  :اتصؾ بالفضٌله وهً
الدرجة الرفٌعه فً حسن الخلق  ،مسددة  :صاببة  ،القاصً :البعٌد  ،الدانً  :القرٌب
للجماعة .
 معنى البٌت  :من ٌإم الهاشمٌٌن فً رؼدان ٌجد العلم والفضٌلة واآلراء الصاببة
والهمة العالٌة ،تجعل البعٌد عنهم ٌقترب منهم .
 إعراب  :جملة ( تجعل ) فً محل رفع نعت لـ  ( :همة )
٘ٔ -حكمة تقؾ األحداث حابرة






إزاءها وهً فً ذل و إذعان

معانً الكلمات  :الحكمة  :العلم والتفقه والعدل  ،األحداث :جمع حدث  ،وهو ناببة
الدهر والمصٌبة  ،الوقابع  ،إزاءها  :نحوها  ،إذعان  :خضوع بالذل واالنقٌاد  ،حابرة:
مضطربة ومترددة  ،وتعرب حال منصوب ،و نوع الحال مفردة .
معنى البٌت  :عن حكمة الملك عبد هللا تجعل األحداث حابرة فً فهمها  ،خاضعة ذلٌلة
لحسن سٌاسته .
الصورة الفنٌة  :صور األحداث أناسا ٌقفون حابرٌن ذلٌلٌن مذعنٌن لحكمة الملك.
العاطفة فً األبٌات  -ٔ :االعتزاز بالملك عبد هللا المإسس ٕ -اإلعجاب بصافته
ٖ -األمل بتحقٌق الوحدة .
 -ٔٙإن السٌاسة فً رفق بال صخب

ؼٌر السٌاسة فً مٌن و بهتان

 معانً الكلمات  :السٌاسة :رعاٌة وتدبٌر شإون الناس وقٌادتهم  ،رفق :لٌن الجانب ،
الصخب  :ارتفاع األصوات واختبلطها  ،مٌن  :كذب والجمع مٌون  ،بهتان  :القذؾ
بالباطل  ،التهام الكاذب .
 المعنى  :إن السٌاسة تكون فً لٌن وهدوء وال تكون فً كذب وقذؾ اآلخرٌن بالباطل.
 س  :وضح مفهوم السٌاسة عند الهاشمٌٌن ؟ تكون فً لٌن و هدوء و ال تكون فً
كذب و قذؾ و نفاق و بهتان .
-ٔ7

و كاذب الفعل لم ٌفلح وإن صدقت

منه األالعٌب حٌنا بعد أحٌان

 معانً الكلمات  :كاذب الفعل  :من فعله ٌكذب قوله  ،لم ٌفلح  :لم ٌفز  ،األالعٌب :
جمع ألعوبة  ،والمقصود أكاذٌبه ومكره  ،أحٌان ( مفردها حٌن )  :وقت من الدهر مبهم
طال أو قصر و الجمع أحٌان وأحاٌٌن .
 معنى البٌت  :إن َمن أفعاله تكذب أقواله من أهل السٌاسة لم ٌفز فً النهاٌة  ،وإن
صدقت زمنا بعد أزمان .
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 العاطفة فً البٌتٌن  -ٔ :حب الساسة الهاشمٌة الهادبة الحكٌمة ٕ -كراهٌة المنافقٌن
وأعمالهم .
 فكرة عامة  :وصؾ الشاعر فً البٌتٌن (  ) ٔ2 ، ٔٙطبٌعة سٌاسة ناجحة بؤنها هادبة
متزنة صادقة تخلو من الكذب والبهتان ؛ ألن السٌاسة القابمة على كذب قوال وعمبل
وسٌاسة خاببة وإن كانت تبدو صادقة بعض األحٌان.
 إعراب  :وكاذب  :الواو استبنافٌة  ،كاذب تعرب مبتدأ مرفوع و عبلمة رفعه .
-ٔ8















فمرحبا بزعٌم لم ٌرم أبدا

ؼٌر الحقٌقة فً سر وإعالن

معانً الكلمات  :مرحبا  :المرحب  :السعة  ،زعٌم :قابد  ،المقصود عبد الرحمن الشهبندر ربٌس الوفد
السوري  ،لم ٌرم  :لم ٌطلب  ،إعبلن  :عبلنٌة  ،السر  :ما ٌخفٌه اإلنسان وٌكتمه  ،الحقٌقه  :المقصود
أن الهاشمٌٌن سادة العرب  ،وال موبل لهم ؼٌر ه ِّم تحقٌق الوحدة العربٌة .
معنى البٌت ٌ :رحب الشاعر باسم القصر والشعب األردنً بزعٌم الوفد السوري عبد الرحمن الشهبندر
الذي لم ٌقصد ؼٌر الحقٌقه  ،وهً والإه للملك ومباٌعته لتحقٌق الوحدة.
س  :هل اسخدام الشاعر لكلمة أبدا فً البٌت صحٌح؟ استخدام الشاعر لكلمة أبدا ؼٌر صحٌح  ،ألن
أبدا تستخدم مع الفعل المستخدم المنفً .
إعراب  :لم ٌرم أبدا  :الجملة فً محل جر نعت لـ ( زعٌم ) .
س  :ما الحقٌقه التً لم ٌرم ؼٌرها الزعٌم الدم ّ
شقً ؟ هً الوالء للهاشمٌٌن.
صفات الملك المإسس فً األبٌات من (ٗٔ )ٔ8-هً  -ٔ :أنه صاحب علم ومعروؾ ٕ -رجل سدٌد
الرأي ٖ -ذو همة عالٌة ٗ -ذو حكمة بالؽة ٘ -ذو سٌاسة هادبة صادقة  - ٙهو من أهل الحقٌقه
ومحبٌها .
قدر سما شرفا ما فوق كٌوان
 -ٔ9وحوله نخبة ملء العٌون لهم
معانً الكلمات  :نخبة  :الصفوة المختارون  ،ملء العٌن ٌ :ملإون العٌن  ،إذا نظرت العٌون إلٌهم ال
تتطلع إلى ؼٌرهم  ،قدر  :مكانة ومنزلة  ،سما ( جذره  :سمو )  :عبل وارتفع  ،شرؾ الرجل  :علو
منزلته فهو شرٌؾ  ،كٌوان  :نجم عال فً السماء .
معنى البٌت  :وٌحٌط بزعٌم الوفد نخبة من األسٌاد إذا نظرت العٌن إلٌهم قرّ ت لما لهم من قدر سما شرفا
فوق علو نجم كٌوان فً السماء .
الصورة الفنٌة  :صوّ ر قدرهم طابرا سما فوق نجم كٌوان .
العاطفه فً البٌتٌن  -ٔ :الفرح بقدوم الوفد السوري ٕ -تقدٌر منزلة زعٌم الوفد وأعضابه ( نخبة م ْلء
العٌون) كناٌة عن صفه علو المنزله و القدر .
إعراب  :قدر  :مبتدأ مإخر مرفوع  ،خبره شبه الجمله لهم  ،شرفا تمٌٌز منصوب .
بكم وز ٌَّن تٌجا ًنا بتٌجان

ٕٓ -فحقق هللا آماآل معلقة

 معانً الكلمات  :الفعل ح َّقق ٌفٌد معنى الدعاء  .تٌجان  :جمع تاج  ،والمقصود تٌجان الوفد الدمشقً
والهاشمٌٌن فً عمان  ،معلقة  :مبنٌة علٌكم ٌتمسك اآلخرون بها  ،بكم ٌ :عود على نخبة الواردة فً
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البٌت (  ) ٔ1التً تدل على الوفد السوري تٌجان ( الثانٌة )  :المقصود بتٌجان هنا ما ٌوضع على
رإوس الملو ك من الذهب والجواهر  ،ز ٌَّن  :ج َّمل .
معنى البٌت ٌ :دعو الشاعر أن ٌحقق هللا آماآل كبرى  -وهً الوحدة  -بهذا الوفد  ،وأن تتزٌن تٌجانهم
بتٌجان الهاشمٌٌن .
الصورة الفنٌة  :صور اآلمال أشٌاء قٌمة  ،كما شبَّه الهاشمٌٌن والوفد بالتٌجان  ،فهم والتٌجان ٌزٌن
أحدهما االخر فٌزدادون زٌنة وجماال  ،و فً هذا إشارة إلى التقاء زعماء البلدٌن من أجل الوحدة
العربٌة وتحقٌق أهداؾ الشعبٌن
قصد الشاعر فً قوله آماآل معلقة  :اآلمال التً ٌتمناها الشاعر فً تحقٌق الوحدة العربٌة وٌبنٌها على
زٌارة الزعٌم السوري لعمان
المعنى الذي تفٌده الزٌاده فً قوله  :زٌَّن  :تفٌد المبالؽه .
من معانً حروؾ الجر  :بكم  :الباء حرؾ جر ٌفٌد اإللصاق المجازي  ،بتٌجان  :الباء حرؾ جر
ٌفٌد االستعانة .
ٕٔ -حتى نرى ال ُعرب من أبناء مملكة








توحدت تحت ظل السابق البانً
َّ

معانً الكلمات  :من أبناء المملكة ٌُ :قصد بهم األردنٌون والسورٌون فً مملكة واحدة
تحت ظل القٌادة الهاشمٌة  ،ظل السابق البانً :عبد هللا األول ابن الحسٌن  ،المقصود
أن العرب ٌتوحدون تحت رعاٌته .
الصورة الفنٌة  :صور المملكة العربٌة موحدة  ،كما شبه العرش الهاشمً بشجرة
عظٌمه ظلها ٌؽطً المملكة .
العاطفه فً البٌتٌن  :الرجاء واألمل بتحقٌق اآلمال .
من معانً الزٌادات  :المعنى الذي تفٌده الزٌادة فً قوله  :توحدت  :القٌام مقام الفعل
المجرد .
من معانً حروؾ الجر  :حتى تفٌد  :حرؾ الجر ٌفٌد انتهاء الؽاٌة الزمانٌة  ،من أبناء :
ِمنْ حرؾ جر ٌفٌد بٌان الجنس.
إعراب  :مملكة  :مضاؾ إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة  ،الوحده العربٌه بالقٌاده
الهاشمٌه المتمثله بالملك عبدهللا المإسس.

 س  :ما هً سمات القصٌدة الفنٌة ؟
ٔ -استخدام األلفاظ والتراكٌب المبلبمة لموضوع القصٌدة
ٕ -بنٌت القصٌدة على الجمل الخبرّ ٌة .
ٖ -قدم الشاعر األحكام وب ٌَّن مسوِّ ؼاتها .
ٗ  -الصور الشعرٌه تقلٌدٌة معروفة  ،مثل ٌ :إمهم مدره كالدر  ،منطقه ،زمزم و
األردن صنوان  ،نخبى ملء العٌون  ،لهم قدر سما شرفا .
٘ -استخدام الصور الفنٌة المعبرة .
 -ٙورود بعض المحسنات البدٌعٌة  ،كالطباق  ،مثل  :شٌب وشبان ،القاصً والدانً،
سر وإعبلن  ،والجناس  ،مثل  :إخوانا بإخوان  ،تٌجان بتٌجٌان .
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 -2تؤثر الشاعر بالتراث  ،مثل  :عدنان  ،،و سحبان  ،وقس.
 -8التركٌز على صفات الممدوحٌن الخلقٌة والمعنوٌة .
 -1بروز العاطفة الج ٌَّاشة الصادقة  ،والتؤثر بالتراث.

االستٌعاب والتحلٌل
سٔ  :من خالل المعجم  ،بٌن معانً المفرادات اآلتٌة ومادتها .
ب ) ومعناها جمٌعهم ،
ٌن ) ومعناها الكذب  ،قاطبة  :من الجذر ( َق َط َ
ال َمٌْن  :من الجذر ( َم َ
مدره  :من الجذر ( دَ َر َه )  ،ومعناها  :السٌد الشرٌؾ زعٌم قومه وخطٌبهم  ،أرومة  :من الجذر
( أَ َر َم)  ،ومعناها أصل الشًء .
سٕ  :كٌؾ علل الشاعر مقدم الوفد الزابر كما تفهمه من البٌت العاشر ؟
كان هدؾ هذه الزٌارة الدعوه الى الوحدة .
سٖ ٌ :قول مصطفى وهبً التل :
فالقصد ٌجمع إخوانا بإخوان
إذا تفرقت األسماء واختلفت
وما لهم ؼٌره من موبل ثانً
أ ُّموا عمٌد قرٌش فً أرومته
أ  .اشرح الداللة المعنوٌة التً تحملها كلمة ( قصد ) فً البٌت األول .
تحمل معنى الهدؾ المحوري والربٌس .
ب .إال َم ٌرمً الشاعر من قوله  ( :ما لهم ؼٌره من موبل ثانً ) ؟
ٌقصد القول انّ الملك الهاشمً هو ملجإهم الوحٌد واألخٌر.
سٗ  :اقرأ األبٌات من ( ٗٔ –  ) ٔ8ثم أجبً عما ٌؤتً :
أ  .استخلص صفات الملك عبد هللا األول .
تقرب كل بعٌد  ،حكٌم فً قراراتهٌ ،سوس
صاحب علم وفضل ورأي سدٌدٌ ،متلك همّة عالٌة َ
الناس فً رفق بؽٌر ضعؾ ،صادق ال ٌمتهن الكذب وال ٌعرؾ األالعٌب .
ب.وصؾ الشاعر طبٌعة السٌاسة الناجحة  .عٌن المواضع الدالة على ذلك  ،ثم أعد صٌاؼتها
بؤسلوبك .
ي صٌاؼة لما مرَّ فً البٌتٌن ٌشتمل الفكرة
البٌت األول والثانً والثالث مما جاء فً السإال ( أ َ
الربٌسة فٌهما ٌعد صحٌحاً ،وٌترك التقوٌم ذلك للمعلم ) .
س٘  :أنعم النظر فً السإالٌن األخٌرٌن من القصٌدة  ،ثم أجب عن السإالٌن اآلتٌٌن :
أ  .اشرح قصد الشاعر فً قوله  ( :آماال معلقة ) بما ٌتفق وداللة السٌاق .
ٌقصد آماالً لم تتحقق بعد ،وٌحلم بها كل عربً مخلص ( الوحدة )
ب .وضح المشاعر التً تنعكس من أمنٌة الشاعر فً البٌت األخٌر من القصٌدة .
مشاعر االنتماء والوطنٌة ،والرجاء لتحقٌق ما ٌصبو إلٌه العرب من الوحدة.
س : ٙبناء على فهمك النص  ،أجب عن األسبلة اآلتٌة :
أ  .عد إلى النص واختر منه عبارة تصلح أن تكون عنوانا بدٌال .
ٌمكن أن ٌختار الطالب أيّ عبارة دالة لتكون عنوانا ً وٌترك تقدٌر ذلك للمعلم  ،علما ً أ َن القصٌدة
جاءت فً بعض المصادر بعنوان ( إ َن زمزم واألردن صنوان ) .
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ب .قم بإعداد مخطط هٌكلً ٌبٌن الفكار الربٌسة والفرعٌة التً تناولها الشاعر  ،مراعٌا
األولوٌة فً إدراجها .
ٔ .الترحٌب بقدوم الزابر.
أ  .مدح الضٌؾ والوفد المرافق له .
ب  .توضٌح هدؾ الزٌارة.
ٕ .الفخر باألردن وعاصمته باعتباره سٌد األوطان .
أ  .بٌان مكانة األردن فً مساواة الشاعر له بزمزم .
ب .اإلقرار بؤنّ الحم ٌَة األردنٌة ال تتبدل وباقٌة كما هً .
ٖ .بٌان وحدة الهدؾ العربً ( الوحدة ).
ٗ .بٌان صفات ومٌزات الملك عبد َّ
األول رحمه هللا.
هللا َ
أ .وصؾ سٌاسة الملك األردنً وحنكته.
بؤن المبلذ الوحٌد لهم هو ملك األردن .
ب .إقرارالعرب جمٌعهم َ
٘ .إعادة الترحٌب بالضٌؾ.
السر والعلن.
أ .وصؾ حاله فً السعً وراء الحقٌقة فً
َ
ب .الدعاء بتحقٌق اآلمال المعلَقة والمتمثلة فً تحقٌق الوحدة .
س : 7استخدم الشاعر فً البٌت السادس كلمتً ( موفقون ) و ( ٌعصمهم ) :
أ .هل تلمح فً استخدامه لهما أثرا دٌنٌا ؟
ٌظهر بعض التؤثر فً بعض األلفاظ ،فالعصمة لؤلنبٌاء من هللا ,وقد وهب هللا عز وجل
هإالء االبطال األعارٌب العقل واإلٌمان والحزم وهو نوع من العصمة ،ووفقهم الى
الخٌرات حٌث ان التوفٌق ال ٌكون اال للمسعى الخٌر النباع من االخبلص واالٌمان ٌرى
ب .الشاعر أن ضٌوفه موفقون للخٌرات  ،حدد مواضع من القصٌدة نستنتج منها هذه
الرإٌة .
التذوق والتفكٌر
سٔ  :أ  .وضح الصور الفنٌة فً األبٌات اآلتٌة :
وطالما سادت األوطانَ أوطانً
 جاءت دمشق إلى عمان زابرةشبّه دمشق وعمان بفتاتٌن تتزاوران  ،وإنهما قادرتان على القٌام بفعل الزٌارة  ،وشبّه وطنه
األردن بالس ٌَد الذي ٌمتلك مإهبلت القٌادة وصفاتها .
فالقصد ٌجمع إخوانا بإخوان
 إذا تفرقت األسماء واختلفت
 شبه القصد والهدؾ بإنسان قادر على القٌام بعملٌة جمع شمل األخوان .
إال إذا اؼترفوا من بحر رؼدان
 لن ٌبلػ العرب ما ٌرجون من رؼد
 شبّه الحكمة والحنكة الهاشمٌة المتمثلة فً الملك عبدهللا األول المقٌم فً رؼدان ،بالبحر
الذي ٌمكن لآلخرٌن االؼتراؾ منه إذا أراد بلوغ الرؼد واستقرار العٌش .
إزاءها وهً فً ذل وإذعان
 وحكمة تقؾ األحداث حابرة
 شبّه األحداث باألنسان الذي ٌقؾ حابرا مرتبكا وذلٌبل منصاعا وهو ٌشاهد الحكمة
الهاشمٌة وكٌفٌة معالجتها األمور .
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ب  .اختر بٌتا شعرٌا ٌعجبك من القصٌدة  ،ثم أعد صٌاؼته لتقدمه فً صورة فنٌة تبٌنها
بؤسلوبك الخاص .
( ٌترك تقدٌر إٌجابة الطالب للمعلم ) .
سٕ  :اهتم عرار بوصؾ الممدوح بصفات وفضابل ُخلُقٌة ومعنوٌة  ،علل ذلك .
ألنَّ الهدؾ الذي ٌر ّكز علٌه الشاعر هدفا ً معنوٌا ً ٌنبً عن انتماء ووطنٌة متمٌزة  ،وقد أراد
إبراز ذلك فٌه  ،إضافة إلى أن عرار لم ٌكن متكسبا ً فً هذه القصٌدة ٌقوم بالوصؾ على
عادة الشعراء  ،من الكرم والعطاء  ،فجاء الوصؾ ُ
للخلُق والقٌم التً ٌعتنقها الممدوح
وتظهر فٌه .
سٖ  :من السمات األسلوبٌة فً القصٌدة  :التؤثر بالتراث ،واستخدام أدوات التوكٌد ،
هات مواضع دالة على هاتٌن السمتٌن من النص .
 التؤثربالتراث  :تظهر فً البٌت الثالث فً قوله :
س وسحبان ( وهم من المعروفٌن فً التراث بالببلؼة والفصاحة ).
ٌنسٌك ما قٌل عن قُ ٍ
 استخدام أدوات التوكٌد  :تظهر فً البٌت الثامن والسادس عشر بستخدامه اداة التوكٌد
( إنّ )  ،واستخدام ضمٌر الشؤن (هو) فً البٌت الثانً عشر .
سٗ  :قال محمد بن عبد هللا البؽدادي :
أم ترى فضلهمو فً خلقهم
إنــــما الـفضل بحـلـم راجـح
وقال عرار :
عــلم و فضل و آراء مسددة
وحــكمة تقؾ الحداث حابرة
إن السٌاسة فً رفق بال صخب
وكاذب الفعل لم ٌفلح وإن صدقت

هل سوى لحم وعظم وعصب
وبـــــــــؤخـــالق كرام وأدب
وهـمة تجعل القاصً هو الدانً
إزاءها وهً فً ذل وإذعان
ؼٌر السٌاسة فً مٌن وبهتان
منه األالعٌب حٌنا بعد أحٌان

أ  .وازن بٌن قولً البؽدادي وعرار فً ما ٌعده كل منهم مصدرا للفضل وعلو الشؤن .
ٌتفق كبلهما على أن الفضل لٌس فً َ
الخلق بل فً ال ِح ْلم ورجاحة العقل  ،وامتبلك
الج ِّم  ،وٌزٌد عرار فً أن الفضل ناتج أٌضا ً عن الرفق فً حزم  ،وفً
األخبلق واألدب َ
السٌاسة الحكٌمة وعدم التبلعب بالناس .
ب  .أي الشاعرٌن تراه مجٌدا أكثر فً التعبٌر عما أراد ؟ فسر إجابتك .
( ٌستمع المعلم إلجابة الطالب المبررة وٌق ٌَم سبلمتها وتمامها وحسن التعلٌل فٌها ) .
س٘  :إال َم ٌرمً الشاعر بكل من :
بؤن زمزم واألردن صنوان
أ .الهاشمٌون أدرى الناس قاطبة
أراد بذلك الترابط القسً الوثً بٌن مكة واألردن  ،إذ إن كلٌهما بلد له قدسٌة دٌنٌة واحترام.
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ب  .وطالما سادت األوطانَ أوطانً .
ٌرمً إلى تمٌز موقع األردن بٌن الدول العربٌة وفً نفوس الناس وسٌادته بٌن الدول .
ج .توحدت تحت ظل السابق البانً .
أراد الملك عبد هللا األول رحمه هللا وهو السابق للخٌرات والداعً إلى الوحدة ول َم شتات
العرب .
س : ٙفسر ما ٌؤتً وفق فهمك النص :
أ .زٌارة عبد الرحمن الشهبندر ووفده األردن .
كانت الزٌارة سعٌا ً لتحقٌق الوحدة العربٌة وتقوٌة العبلقات األردنٌة السورٌة  ،وإٌمانا ً
بؤن القوة تؤتً من التكاتؾ والتعاضد .
ب  .وصؾ الشاعر سراة القوم من الزوار بالنجباء وأصحاب العقول واإلٌمان .
ألن لهم منطقا ً قوٌا ً بلٌؽا ً عند الحدٌث  ،وهم أذكٌاء ألنهم رأوا هدؾ الوحدة وسعوا بالزٌارة
إلى تحقٌقه  ،وهو ما ٌثبت رجحان عقولهم وإٌمانهم .
ج  .عدم بلوغ العرب ما ٌرجونه من ؼٌر اؼترافهم من بحر رؼدان .
ألهمٌة دور األردن وموقعه االستراتٌجً بٌن الدول العربٌة  ،وللدور المهم الذي ٌإدٌه
الهاشمٌون  ،وال ؼنى للعرب عنه .
قسم الشاعر بٌن الضٌؾ والمضٌؾ :
سَّ : 7
أ .هل ترى ما ٌبرر ذلك فً ضوء معرفتك األحداث السٌاسٌة فً الوطن العربً فً بداٌة
القرن العشرٌن ؟
إنّ سعً الزعٌمٌن للوحدة فً عقود تم ٌَزت بالسٌطرة االستعمارٌة من اإلنجلٌز
والفرنسٌٌن ثم ظهور محاوالت التحرر  ،والخٌانة البرٌطانٌة للعرب وما ترتب علٌها ،
جعلت الشاعر ٌعجب بالضٌؾ والمضٌؾ الذٌن ٌسعٌان لهدؾ واحد وهو الوحدة وتقوٌة
العبلقات العربٌة .
ب .ما البعد الذي أثار حماسة الشاعر فً هذه الزٌارة ودفعه إلى نظم القصٌدة ؟
رإٌته ألحبلمه بالوحدة وإمكانٌة تجسٌدها على أرض الواقع بالزٌارة التً قام بها
الزعٌم السوري لؤلردن  ،فقد عرؾ عن الشاعر وطنٌته وانتمابه وحم ٌَته للعرب .
سٌ : 8صؾ عرار السٌاسة  ،فٌقول :
ؼٌر السٌاسة فً مٌن وبهتان
إن السٌاسة فً رفق بال صخب
أ .كٌؾ ٌرى السٌاسة فً البٌت ؟
ٌرى الرفق فً السٌاسة أجدى وأنفع  ،وهو ما ٌتمتع به الهاشمٌون  ،وهً سٌاسة ال
تتصؾ بالكذب والتلفٌق والمداهنة  ،فالرفق واللٌن ال ٌعنٌان الكذب والبهتان .
ب  .ما رأٌك فً من ٌقول  :إن السٌاسة فً رفق هً شكل من أشكال الضعؾ ؟
السٌاسة فً رفق مع الحزم عند الحاجة إلٌه ال ٌمكن ان تكون ضعٌفة  ،أما إذا كانت
تتصؾ بالرفق حتى فً المواقؾ التً ٌجب الحزم والقوة فٌها فهً ضعٌفة ؛ ألنها ستإدي
إلى الفوضى وضٌاع الحقوق .
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ج .ما المقصود بالسٌاسة الصاخبة ؟ وهل تراها مرادفة فً المعنى لسٌاسة المٌن
والبهتان ؟
السٌاسة الصاخبة هً التً تعتمد التروٌج والعلنٌة فً كذب ومواربة  ،وٌهمها ذٌوع
الص ٌت حتى لو لم تكن مسٌرتها حسنة السٌرة  ،وهو ما ٌمكن أن ٌحمل معانً الكذب
والتزوٌر والمداهنة وعدم الصدق فً بعض جوانبها ( ٌمكن أن ٌقدم الطالب رأٌا ً أخر ؼٌر
ما ورد وٌترك النظر فٌه للمعلم لٌقومه وٌقدر منطقٌته وصحته ) .
إال إذا اؼترفوا من بحر رؼدان
س : 9لن ٌبلػ العرب ما ٌرجون من رؼد
 وضح نوع الرؼد الذي ٌقصده الشاعر فً البٌت .
األستقرار السٌاسً واألجتماعً واألقتصادي  ،والكرامة الشخصٌة للفرد وكرامة الوطن .

قضاٌا لؽوٌة
سٔ  :حدد عناصر الجملة االسمٌة فً األبٌات اآلتٌة  ،مبٌنا نوع الخبر فٌها :
أعاد ما كان من ٍّ
عز وسلطان
أٌ .وم لرؼدان من أٌام عدنان
ٌوم  :مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعه تنوٌن الضم الظاهر على آخره  ،الجملة الفعلٌة ( أعاد)
فً محل رفع خبر للمبتدأ ( ٌوم ) ؛ نوع الخبر  :جملة .
ما شبت من أدب ج ٍّم وعرفان
ب .وبٌنهم من سراة القوم أنجبهم
أنجبهم  :مبتدأ مإخر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  ، ،وبٌنهم  :شبه
الجملة الظرفٌة ( بٌنهم ) فً محل رفع خبر مقدم  ،نوع الخبر  :شبه جملة .
ذخر المٌامٌن من علٌاء عدنان
ج  .إن الحم ٌَّة ما زالت كعهدكم
الحمٌة  :اسم إنَّ منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،ما زالت كعهدكم :
الجملة االسمٌة فً محل رفع خبر إنَّ  ( ،نوع الخبر  :جملة اسمٌة ) ٌ ،ذ ْخ َر  :خبر ما
زالت منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره  ،نوع الخبر  :مفرد
قدر سما شرفا ما فوق كٌوان
د .وحوله نخبة ملء العٌون لهم
نخبة  :مبتدأ مإخر مرفوع وعبلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  ،حوله  :خبر مقدم
شبه جملة ظرفٌة  ،نوع الخبر  :شبه جملة  -قدرٌ  :مبتدأ مإخر مرفوع وعبلمة رفعه
تنوٌن الضم الظاهر على ىخره  ،لهم  :خبر مقدم شبه جملة من الجار والمجرور  ،نوع
الخبر  :شبه جملة جار ومجرور .
سٕ  .هات المادة اللؽوٌة ( الجذر ) لكل مما ٌؤتً :
 م َوأَ َل  :جذرها  :وأل  ،بمعنى رجع .
 بهتان  :جذرها َ :ب َه َ
ت  ،وهً بمعنى األخذ بالباطل .
 مٌامٌن  :جذرها َ ٌَ :م َن  ،وهً بمعنى مباركٌن .
سٖ  :بٌن نوع الحرؾ  ( ....محذوؾ ) .
أ – الفاء واقعه فً جواب الشرط .
ب – من حرؾ جر ٌفٌد بٌان النوع  ،والثانٌة حرؾ جر ٌفٌد التبعٌض .
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ج – الباء األولى  :حرؾ جر ٌفٌد األلتصاق  ،الباء الثانٌة  :حرؾ جر ٌفٌد األستعانة
د – حرؾ جر ٌفٌد انتهاء الؽاٌة الزمنٌة  ،من حرؾ جر ٌفٌد بٌان الجنس .
سٗ  :اختصت بعض الظروؾ باستخدامات خاصة  ،مثل  ( :ق ُّط  ،أبدا ) .
أ  .هل ٌعد استخدام الشاعر لها فً البٌت الثامن عشر صحٌحا ؟
استخدمها الشاعر استخداما ً خاطبا ً  ،فهً ظروؾ مختصة  ،فكلمة ( أبداً ) مختصة
أكذب أبداً  ،ولم أره قط .
بالمستقبل  ،واختصت ( قط ) بالماضً  ،فنقول  :لن
َ
ب .اكتب جملتٌن تستخدم فٌهما ( قط ) و( أبدا ) استخداما سلٌما .
للطالب أن ٌكتب ما ٌوافق ما اختص به كل ظرؾ منها فاصلة فٌقوم المعلم بتقوٌم ما ٌكتبه
الطالب .
س٘  :عٌن الحال فً البٌتٌن االتٌٌن :
بؤن زمزم زاألردن صنوان
أ  .والهاشمٌون أدرى الناس قاطبة
 قاطبة :حال مفردة .
إزاءها وهً فً ذل وإذعان
ب  .وحكمة تقؾ األحداث حابرة
حابرة  :حال مفردة ؛ وهً فً ذل وإذعان  :حال جملة اسمٌة .
س : ٙبٌن الموقع اإلعرابً  ( ....محذوؾ )
أ  .جملة فعلٌة فً محل رفع خبر المبتدأ القصد .
ب  .جملة فعلٌة فً محل رفع نعت للهمة .
ج .جملة فعلٌة فً محل جر نعت
س : 7أ .ما المعنى الصرفً لكل من المفردات اآلتٌة :
 مبلذ  :اسم مكان ْ - .
حزم  :مصدر صرٌح  – .معلَّقة  :اسم مؽعول .
 زابرة  :اسم فاعل  – .الدانً  :اسم فاعل  - .و ِجل  :صفة مشبها .
 أنجبهم  :اسم تفضٌل – .إعبلن  :مصدر صرٌح .
ب  .اكتب الوزن الصرفً لكل من المفردات اآلنٌة :
– ٌرجون ٌ :فعون .
 ؼطارفة  :فعالِلة  – .مٌامٌن  :مفاعٌل .
س : 8استخدم الشاعر  ( .....محذوؾ ) .
فً البٌت الحادي عشر جاءت  .بمعنى سواه  ،وفً البٌت السادس عشر بمعنى لٌس – وفً
البٌت الثامن عشر  .بمعنى إال .
س :9أعرب  ( ....محذوؾ )
أ – مصدر نابب فعله منصوب وعبلمة نصبه تنوٌن الفتح .
ثان مرفوع وعبلمة رفعه
ب – هو  :ضمٌر شؤن مبنً فً محل رفع المبتدأ – البقٌة  :مبتدأ ٍ
الضمة – فٌهم  :حرؾ جر وضمٌر متصل فً محل جر بحرؾ الجر  ،وشبه الجملة من الجار
والمجرور فً محل رفع خبر المبتدأ الثانً  ،والجملة االسمٌه من ( البقٌة فٌهم ) فً محل رفع
خبر المبتدأ األول
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ج – القاصً  :مفعول به منصوب وعبلمة نصبه الفتحه – هو  :ضمٌر فصل ال محل له من
اإلعراب – الدانً  :مفعول به ثانً للفعل ٌجعل منصوب وعبلمة نصبه الفتحة.
سٓٔ  :استخرج من النص :
أ .علمٌن ممنوعٌن من الصرؾ مع بٌان السبب .
عمان  :اسم مدٌنة مإنث ٌ ،نتهً بؤلؾ ونون زابدٌتن .
عدنان  :اسم علم ٌ ،نتهً بؤلؾ ونون زابدتٌن .
ب ( .ما ) النافٌة  ،و( ما ) الموصولة .
ما النافٌة  :وما لهم ؼٌره .
ما الموصولة ٌ :نسٌك ما قٌل .
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الوحدة الثالثة عشرة

المقامة الحرز ٌّة
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الوحدة الثالثة عشرة :المقامة الحرز ٌّة
إضــــاءة
 تعرٌؾ ببدٌع الزمان الهمذانً (كاتب المقامات)هو أبو الفضل أحمد بن الحسٌن ،من أدباء القرن الرابع الهجري ،تن ّقل من بلده همذان إلى عدد
من البلدان ،منها نٌسابور التً جرت فٌها المناظرة الشهٌرة بٌنه وبٌن أبً بكر الخوارزمً أدٌب
نٌسابور .وبعد المناظرة طار ذ ِْكرُ الهمذانً فً اآلفاق وارتفع مقداره عند الرإساء.
 ما سبب شهرة الهمذانً ؟ فوزه بالمناظرة التً جرت بٌنه وبٌن الخوارزمً أدٌب
نٌسابور  ،إذ طار ذ ِْك ُر الهمذانً بعده فً اآلفاق وارتفع مقداره عند الرإساء.
 لماذا لقب الهمذانً بـ ( بدٌع الزمان ) ؟ لُقب أحمد بن الحسٌن ب (بدٌع الزمان) إعجابا ًبؤدبه .
 أهم آثار بدٌع الزمان :ج) دٌوان شعر.
ب) دٌوان رسابل.
أ) المقامات.
تعرٌؾ بالمقامة
المقامة فً اللؽة :الجماعة من الناس  ،المجلس
المقامة فً اإلصطالح :هً فن نثري ظهر فً العصر العباسً ،م ّتخذاً الشكل السردي ،وتدور
معظم أحداثها حول ال ُكدٌة.
 ما الهدؾ من كتابة المقالة ؟ النقد االجتماعً والفكري . االستعراض البٌانً. ما السمة الفنٌة التً ٌتبعها كاتب المقامة لبلوغ هدفه وهو االستعراض البٌانً ؟األسلوب المتؤنق.
أ)
ب) تؽلب علٌه فنون البدٌع كالسجع والمقابلة والجناس والطباق.
ج) كثٌراً ما ٌختم الكاتب مقامته بؤبٌات من الشعر ٌُعبِّر فٌها عن فلسفته فً الحٌاة.
 تطور فن المقامة:ً
بداٌة لفٌض زاخر من
تطور فن المقامات على ٌد بدٌع الزمان ،إذ تعد المقامات الهمذانٌّة
َّ
الفن المقامًّ  ،وقد اندفع الك ّتاب بعده ٌحاولون إثبات قدراتهم فً هذا المجال.
 أشهر األدباء الذٌن كتبوا المقامات فً القدٌم :ج) السٌوطً.
ب) الزمخشري.
أ) الحرٌري.
 -فً العصر الحدٌث  :الٌازجً .

د) الهمذانً

 راوي مقامات الهمذانً وبطلها :راوٌها عٌسى بن هشام  ،وبطلها أبو الفتح اإلسكندري ( نسبة إلى اإلسكندرٌة)
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 الخصابـص الفنٌة والسمات األسلوبٌة :ٔ -استخدام المحسنات البدٌعٌة مثل ( السجع  /الجناس  /الطباق ).
ٕ -كثرة الصور الفنٌة .
ٖ .المزاوجة بٌن النثر والشعر .
ٗ -حسن الوصؾ .
٘ -استخدام األفعال بؽزارة.
 -ٙقوة اللؽة وخصابص التعبٌر.
 -2األسلوب القصصً .
 -8التؤنق فً اختٌار األلفاظ.
 -1اإلٌجاز.
ٓٔ -التضمٌن  ،ومثاله  " :رضٌت من الؽنٌمة باإلٌاب "  ،جملة مؤخوذة ( متضمنة ) من قول
امرئ القٌس :
ُ
رضـٌـت مـن الؽـنٌمـة بـاإلٌـاب
طـوفـت فـً اآلفـاق حـتـى
وقــد ّ
ٔٔ -التؤثر بالقرآن (جن علٌنا اللٌل )  .فتؤثر فً قوله تعالى  (( :فلما جنَّ علٌه اللٌل رأى
كوكبا))  ،من سورة األنعام .
ٕٔ -استخدام أسلوب السخرٌة والفكاهة والطرافة فً نقد المجتمع .
 أوجه الشبه بٌن المقامة والقصة القصٌرة :ٔ -المكان والزمان  :المكان  :مٌناء البحر فً قزوٌن .
الزمان  :عصر الكاتب العصر العباسً الثانً .
ٕ -الشخوص  :عٌسى بن هشام  ،االسكندري  ،ركاب السفٌنة .
ٖ -الحوار  :حوار خارجً بٌن اإلسكندري وركاب السفٌنة .
ٗ -األحداث  :بدأت األحداث بهطول األمطار ...ثم تدرجت بتسلسل منطقً إلى النهاٌة .
٘ -الحبكة  :بدأت عندما قالوا لبلسكندري ( ما الذي أمّنك من العطب )  ،قدم الهمذانً مقامته
من خبلل المفارقة إذ كان هناك خوؾ شدٌد من الهبلك بٌنما كان هناك شخص هادئ مطمبن هو
اإلسكندرانً الذي احتال على ركاب السفٌنة بحٌلته وصبره .
 -ٙالعقدة :خوؾ الركاب من الؽرق .
 -2الحل  :شراء الركاب للحرز .
 -8الخاتمة  :أبٌات شعرٌة تبٌن فضل الصبر  (.وإن كانت الخاتمتان ؼٌر متطابقتٌن ) .
 -1المؽزى :تبٌان فضل الصبر الذي ٌنجً صاحبه وٌكسبه الؽنٌمة .
الشرح والتحلٌل :
المقطع األول
ٌت مِنَ َ
ٌسى ْبنُ ِه َ
اب األَ ْب َوابَِ ،و َرضِ ُ
ش ٍام َقالَ :لَ َّما َبلَ َؽ ِ
الؽنٌِ َم ِة ِباإلِ ٌَابِ،
ت ِب ًَ ال ُؽ ْر َب ُة َب َ
َحدَّ َث َنا عِ َ
ولَ ،و َق َعدْ ُ
اس َت َخ ْر ُ
ت
اؾ بِراكِبِهِْ ،
س ٌ
سفُ ِن َع َّ
اب بِ َؽاربِهَِ ،ومِنَ ال ُّ
من َال َب ْح ِر َو َّث ٌ
ت هللاَ فًِ القُفُ ِ
َودُو َن ُه ِ
ار
مِنَ الفُ ْلكِ  ،بِ َم َثا َب ِة ال ُه ْلكِ َ ،ولَ َّما َملَ ْك َنا ال َب ْح ُر َو َجنَّ َعلَ ٌْ َنا الَّ ْلٌل ُ َؼشِ ٌَ ْت َنا َ
سحا َب ٌة َت ُم ُّد مِنَ األَ ْم َط ِ
1:

د  .عمر عقلح الذعجح 406;707870

د  .ياسين تني ياسين 406;9468;0

ِح َباالًَ ،و َت ْحدُو مِنَ َ
ار أَ ْف َواجاًَ ،و َبقٌِنا فًِ ٌَ ِد
ٌح ُت ْرسِ ل ُ األَ ْموا َج أَ ْز َواجاًَ ،واألَ ْم َط َ
الؽ ٌْ ِم ِج َباالً ،بِ ِر ٍ
الر َجاءِ
عِص َم ًة َؼ ٌْ َر َّ
اء َوال ْ
ٌِنَ ،ب ٌْنَ ال َب ْح َر ٌْ ِن ،الَ َن ْملِ ُك ُعدَّ ًة َؼ ٌْ َر الدُّعَاءِ َ ،وال حٌِلَ ًة إِالَّ ال ُب َك َ
الح ِ
 معانً المفردات :باب األبواب  :أحد ثؽور بحر الخرز  ،سمًّ كذلك ألنه كان ٌحٌط به سوركثٌر األبواب الحدٌدٌة  ،الؽنٌمة :المؽنم والفوز  ،اإلٌاب  :الرجوع والعودة  ،ورضٌت من
الؽنٌمة باإلٌاب:مثل ٌضرب لخٌبة الرجاء وضٌاع األمل ّ ،
وثب أي
وثاب  :صٌؽة مبالؽة من
َ
ارتفع ،الؽارب  :الكاهل أو ما بٌن سنام الجمل وعنقه (جمعه ؼوارب ) والمقصود به فً المقامة
ُ
صلٌت االستخارة  ،الفُلك
أعلى الموج  ،عسّاؾ  :سابر فً ؼٌر المسلك المطلوب  ،استخرت :
:السفن ،القفول :الرجوع  ،المثابة  :المكان  ،الهلَك  :الهبلك  ،ملكنا البحر  :سٌطر علٌنا فبل
نستطٌع الفكاك والتخلص منه  ،جنّ  :ستر وأخفى (ٌجُنّ بضم الجٌم ) مصدره جنون  ،ؼشٌتنا :
الحٌْن
:تسوق ،الؽٌم  :السحاب ، .أزواجا ً  :مثنى مثنى ،أفواجاً :جماعات وزمر َ ،
ؼطتنا تحوذ َ
(بفتح الحاء) :الهبلك والموت ُ ،ع ّدة:ما ٌُعد لحوادث الدهر من مال وسبلح .
الشــرح :
 الفكرة الربٌسة فً النص :وصؾ حال عٌسى بن هشام وركاب السفٌنة فً البحر .
 معنى النص ٌ :بدأ كاتب المقامة بسردها على لسان الراوي عٌسى بن هشام ،حٌث ٌقول:عندماوصلت بً الؽربة والرحٌل أحد ثؽور بحر الخرز الذي ٌحٌط به سور كثٌر األبواب ،رضٌت
من الفوز بالرجوع وخٌبة األمل وضٌاع الرجاء ،وكان ٌفصلنا عن اإلٌاب بحر مُتبلطم األمواج
ومرتفعها ،كما ٌفصلنا عن اإلٌاب سفنٌ تسٌر فً الطرٌق ؼٌر المطلوب بسبب األمواج
وتبلطمها  ،استخرت هللا فً الرجوع والعودة وجلست فً السفٌنة فً مكان ال ٌنجو الجالس فٌه
من الهبلك ،وعندما سٌطر علٌنا البحر وصرنا ال نستطٌع التخلص والفكاك منه ،وخٌّم علٌنا
ٌ
سحابة تهطل مطراً ال ٌنقطع فكؤنه الحبال المتصلة ؼٌر منقطعة،
اللٌل فسترنا وأخفانا ،وؼطتنا
ً
متتابعة موجة بعد أخرى،
وكانت السحابة ملٌبة بالمطر كؤنها الجبال ،وهبت رٌح جعلت األمواج
ً
وسٌلة
والمطر ؼزٌر كؤنه جماعات ،وبقٌنا فً ٌد الموت ،بٌن البحر واألمطار ،ال نملك
أعددناها ؼٌر الدعاء ،وال حٌلة إال البكاء ،وال واقٌا ً لنا ؼٌر الرجاء والتمنً .
 األحوال السابدة فً تلك اللٌلة: حال عٌسى بن هشام  :لم ٌرد من الؽربة ؼٌر العودة سالما من ؼربته فدعا ربه أن
ٌعود سالما .
 حال المٌناء :كان أمام المٌناء أمواج ال ٌرى منها إال أعبلها .
 حال السفن :ال تستقر فً مساراتها الصحٌحة من قوة دفع الموج لها .
 حال الطبٌعة  :البحر عبل موجه والسحاب صار عظٌما كؤنه الجبال وأمطرت السماء
بؽزارة شدٌدة  ،والرٌح عاصفة وقد اشتد اللٌل سوادا .
 حال ركاب السفٌنة  :تملكهم الخوؾ وصاروا فً عرض البحر ٌواجهون األخطار
وأهوال البحر  ،فتوجهوا إلى هللا بالدعاء والرجاء والبكاء .
 الصور الفنٌة والكناٌات :;1
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 " ولما بلؽت بً الؽربة باب األبواب "  :صور الؽربة مركبا ٌنقله إلى باب األبواب . "ودونه البحر وثاب بؽاربه "  :شبه البحر واألمواج برجل ضخم ٌقفز وهً كناٌة عن ارتفاعالموج .
 "ومن السفن عساؾ براكبه "  :صور السفن بإنسان ضال ٌؤخذ الركاب معه فً ضبلله . " ولما ملكنا البحر"  :شبه البحر إنسانا ٌملك وٌسٌطر . "ؼشٌتنا سحابة تمد من األمطار حباال "  :شبه األمطار بالحبال المتصلة كناٌة عن ؼزارتها. "رضٌت من الؽنٌمة باإلٌاب "  :كناٌة عن خٌبة الرجاء وضٌاع األمل . "تحوذ من الؽٌم جباالً "  :شبه الؽٌوم بالجبال الشامخة والرٌاح بإنسان ٌسوقها . "برٌح ترسل األمواج أزواجا واألمطار أفواجا "  :شبه الرٌاح بإنسان ٌبعث الموج أزواجوالمطر جماعات .
 "وبقٌنا فً ٌد الحٌن"  :صور الحٌن بإنسان له ٌد تمسك وتحبس . " ال نملك ُعدة ؼٌر الدعاء : "..شبه الدعاء بالعُدة من مال وسبلح التً ٌعدها اإلنسانلمواجهة مصابب الدهر .
 "البحرٌن"  :المطر والبحر الحقٌقً . المحسنات البدٌعٌة :
ٔ -السجع فً ( :األبواب  /اإلٌاب) ( ،ؼاربه  /راكبه) ( ،جباالً  /حباالً) .
ٕ -الجناس فً ( :جباالً وحباالً) جناس ناقص ( ،أزواجا ً وأفواجاً) جناس ناقص ( ،الفلك /
الهلك)  ،جناس ناقص .
 إعراب الجمل  :لما بلؽت  : .....جملة مقول القول فً محل نصب مفعول به ؛ جملة :
تمد من :..فً محل رفع نعت لـ (سحابة )  ،جملة  :ترسل األمواج :فً محل جر نعت
لـ ( رٌاح ) جملة  :ال نملك  : ..فً محل نصب حال ؛ جملة  :وبقٌنا فً ٌد الحٌن :
استبنافٌة ال محل لها من اإلعراب .
المقطع الثانً :
َو َط َو ٌْ َناهَا لَ ٌْ ً
ضل ُّ َج ْف ُن ُهَ ،وال َت ْب َتل ُّ َع ٌْ ُن ُه،
ص َب ْح َنا َن َتبا َكى َو َن َتشا َكىَ ،وفٌِ َنا َر ُجل ٌ ال ٌَ ْخ َ
لة َنابِ ِؽ ٌَّ ًةَ ،وأَ ْ
الصدْ ِر ُم ْن َ
ش ِر ُح ُهَ ،نشِ ٌ ُط ال َق ْل ِ
الع َجبَِ ،وقُ ْل َنا لَ ُهَ :ما الَّذِي أَ َّم َن َك مِنَ
ب َف ِر ُخ ُهَ ،ف َع ِج ْب َنا وهللاِ ُكل َّ َ
َرخ ًُِّ َّ
ت أَنْ أَ ْم َن َح ُكالًّ ِم ْن ُك ْم ح ِْرزاً لَ َف ْع ُ
صا ِح ُب ُهَ ،ولَ ْو شِ ْب ُ
ؼِب إِلَ ٌْ ِه،
لتَ ،ف ُكل ُّ َر َ
الع َطبِ؟ َف َقالَ :ح ِْر ٌز ال ٌَ ْؽ َر ُق َ
َ
َوأَلَ َّح فًِ ال َم ْسؤَلَ ِة َعل ٌْهَِ ،ف َقالَ :لَنْ أَ ْف َعل َ َذلِ َك َح َّتى ٌُ ْعطِ ٌَنًِ ُكل ُّ َوا ِح ٍد ِم ْن ُك ْم دٌِناراً اآلنَ َ ،و ٌَ ِع َدنًِ
سى ْبنُ ِه َ
بَ ،وآ َب ْت ٌَ ُدهُ إِلَى َج ٌْ ِبهِ،
بَ ،و َو َعدْ َناهُ َما َخ َط َ
ش ٍامَ :ف َن َقدْ َناهُ َما َطلَ َ
دٌِناراً إِذا سِ لِ َم .قاَل َ عِ ٌ َ
َ
ُ
َ
ؾ ُكل َّ َوا ِح ٍد ِم َّنا بِ َواحِدَ ٍة ِم ْن َها
صدْ ُرها ِر َقاعاًَ ،و َح َذ َ
ض ِّمنَ َ
اجَ ،قدْ ُ
اج ،فِ ٌْ َها ُح َّقة َع ٍ
َفؤ ْخ َر َج قُ ْط َعة ِد ٌْ َب ٍ
َ
قطعة
فؤخرج
قال عٌسى بن هشام  :فنقدناه ما طلب .ووعدْ ناه ما خطب .وآبت ٌ ُدهُ إلى ج ٌْب ِه
َ
ؾ كل َّ واح ٍد م ّنا بواحد ٍة منها.
دٌباج ،فٌها ح ّقة
ض ّمنَ
وح َذ َ
صدرها ِرقاعاًَ .
ُ
عاج .قد ُ
ٍ
 معانً المفردات  :طوٌناها  :أمضٌناها وقضٌناها  ،لٌلة نابؽٌة :نسبة إلى النابؽة الذبٌانً الشاعر
الجاهلً الذي أكثر من وصؾ اللٌل بالطول والشناعة  ،نتباكى ونتشاكى :نبكً ونشكو سوء
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األحوالٌ ،خض ُّل ٌَ :بْت ّل (وفً النص ال ٌخضل جفنه  :أي ال ٌبكً)  ،رخًّ الصدر :واسعه ،
العطب :التلؾ والهبلك  ،حرز :كل ما ٌُزعم أنه ٌحمً حامله من الخطر أو ٌبلؽه ؼاٌته
(كالتمٌمة)  ،أمنح  :أعطً  ،رؼب إلٌه :طلب منه  ،ألحّ :كرّ ر الطلب  ،المسؤلة  :السإال
والطلب  ،نقدناه :أعطٌناه  ،خطب  :طلب  ،آبت :رجعت  ،دٌباج  :نوع من القمـاش ُ ،ح ّقة:
ضمَّن :حوى  ،رقاع :جمع رقعة وهً ما ٌكتب فٌه من
وعاء صؽٌر ،عاج :من عظام الفٌل ُ ،
ورق أو ؼٌره ،حذؾ  :رمى .
 الشــرح والتحلٌل :
وأمضٌنا تلك اللٌلة القاسٌة الشنٌعة  ،كلٌالً النابؽة التً كان ٌصفها فً شعره ٌ ،بكً كل
منا على حاله وٌشكو صروؾ الدهر خوفا ً من الؽرق والموت  ،وكان م ّنا رجل ال ٌبكً وال
ٌبت ّل جفنه وال تسٌل دموعه على عٌنٌه  ،واسع الصدر مطمبن الخاطر مرتاح النفس  ،نشٌط
القلب لم تظهر علٌه عبلمات التؤثر والخوؾ بل ٌبدو علٌه السرور  ،فؤصابنا العجب منه  ،كٌؾ
إن
ال ٌظهر علٌه ما ٌظهر علٌنا  ،وقلنا له  :ما الذي ٌجعلك مطمبنا ً من الهبلك والتلؾ فؤجاب َ :
معه ما ٌحمٌه من البحر وأمواجه وهو حِرز (( شًء كالتمابم أو الحجاب))  ،ال ٌجعله ٌؽرق ،
ولو أردت أن أعطً كبلً منكم حرزاً منه ألعطٌته  ،فطلب كل واحد منا أن ٌعطٌه حرزاً وألحوا
فً الطلب علٌه  ،لكنه قال :لن أعطٌكم ذلك ح ّتى ٌُعطٌنً كل واحد منكم دٌناراً اآلن وٌتعهّد أن
ٌعطٌنً دٌناراً إذا نجا وسلم ،قال عٌسى بن هشام (الراوي) :فؤعطٌناه ما طلبه من دنانٌر
ووعدناه أن نعطٌه دٌناراً بعد النجاة ،فم ّد ٌده إلى جٌبه وأخرج قطعة قماش فٌها وعاء من العاج
وفً الوعاء أوراق مكتوب علٌها ،فرمى لكل واحد منا ِر ً
قعة من هذه األوراق .
أحوال الشخصٌات فً النص:
 ولم ٌترقرق الدمع فً أبو الفتح اإلسكندري  -:لم ٌخضل له جفن
عٌنٌه
 استخدم الحٌلة لجمع المال مطمبن القلب هادئ الجوارح ركاب السفٌنة:
 سؤلوه عن السبب الذي حماه من حماه وجعله هادئ مطمبن وحٌن أجابهم عن الحرز طلبوا منهواحدا فمنعهم إٌاه إال إذا أعطوه دٌنارا حاال وآخر عند النجاة
** استخدم الرجل (أبو الفتح االسكندري ) الحٌلة (الحرز) انتهز بها خوؾ الركاب واستؽل ذلك
لجمع المال
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 شخصٌات السفٌنة  :تبدو ساذجة بسٌطة سهلة االنقٌاد والتصدٌق .
 شخصٌة أبو الفتح االسكندري :تبدو شخصٌة االسكندري شخصٌة ذكٌة قادرة على
انتهاز الفرص واستؽبلل ظروؾ اآلخرٌن لكسب المال ٌ ،برز تؤثٌرها باآلخرٌن
وتستطٌع إخفاء مشاعرها خلؾ الصبر .
 الصورة الفنٌة والكناٌات :
 لٌلة نابؽٌة  :كناٌة عن قسوة تلك اللٌلة فشبه لٌلتهم بلٌالً النابؽة القاسٌة . ال ٌخضل جفنه وال تبتل عٌنه :كناٌة عن عدم البكاء .رخً الصدر منشرحه :كناٌة عن الطمؤنٌنة ومشاعر االرتٌاح وهدوء الجوارح .
ّ
 آبت ٌده  :شبه الٌد بإنسان ٌعود إلى منزله . نشٌط القلب فرحه :شبه القلب بإنسان نشٌط فرحان . وعدناه ما خطب  :شبه طلب اإلسكندري بالخطبة. فً النص أفعال تؤخذ مفعولٌن فتنبه لها وهً  :أمنح ٌ ،عطٌنً ٌ ،عدنً  ،نقدناه ،
وعدماه  ،اقتضى ،ضمن .
 من معانً حروؾ الجر  :من العطب  :بٌان النوع  ،منكم  :بٌان الجنس  ،إلٌه  :إلى جٌبه ،
انتهاء الؽاٌة  ،علٌه  :االستعبلء  ،فٌها :الظرفٌة  ،قد ضمن  :التحقٌق  ،إلى :بمعنى البلم  ،لو :
حرؾ امتناع المتناع  ،لفعلت :البلم حرؾ جواب .
 أنواع ما فً النص  :ما الذي ؟  :استفهامٌة تعرب مبتدأ  ،وؼٌرها اسم موصول تعرب م.به
 المحسانات البدٌعٌة:
السجع فً ( :جفنه وعٌنه) (منشرحه و فرحه ) (إلٌه وعلٌه) (العجب والعطب).
الجناس فً( :نتباكى ونتشاكى) جناس ناقص  ( ،العجب والعطب ) ناقص .
المقطع الثالث:
س َلم ِ
لً
اس ما َو َعدُو ُهَ ،ف َن َقدُو ُهَ ،وا ْن َت َهى األَ ْم ُر إِ َّ
ضى ال َّن َ
السفٌِ َن ُةَ ،وأَ َح َّل ْت َنا ال َمدٌِ َن َةََ  ،ا ْف َت َ
ت َّ
َفل َّما َ
ت :لَ َك َذلِ َك َب ْع َد أَنْ ُت ْعلِ َمنًِ سِ َّر َحالِ َكَ ،قالَ :أَ َنا مِنْ ِبال ِد اإلِ ْس َك ْندَ ِر ٌَّةَِ ،فقُ ْل ُ
َف َقالَ :دَ ُعوهَُ ،فقُ ْل ُ
ت:
الص ْب ُر َو َخ َذلَ َنا؟ َفؤ َ ْن َ
شؤ َ ٌَقُولُ:
ص َر َك َ
ؾ َن َ
َك ٌْ َ
ٌــ َك لَ ْـوالَ
ت مـَألَ ُ
ُ
ِـٌس تِ ْب َرا
الـص ْب ُر َما ُكنْ
ت الـك َ
َّ
َو ْ
صــدْ را
ضا
َق ِبـمـا ٌَ ْؽشـاهُ َ
لَـــنْ ٌَنـال َ ال َم ْجدَ مـنْ َ
َع َة َمــا أ ُ ْعــطِ ُ
ـرا
الــســا
ُثــ َّم َمـــا أَ ْع َق َبنِــً
ض َّ
ٌت َ
َّ
شــ َتــــــ ُّد أَ ْزراً
ــرا
ــس َ
َو ِبـــ ِه أ ُ ْجـبـــ ُ ُر كـَ ْ
َبــلْ ِبـــــ ِه أَ ْ
ـنً ال ٌَ ْو َم فً َ
ت ُع ْذراً
َقــــى لَـ َمــا ُكلِّ ْف ُ
الؽ ْر
َولـَ َو أَ ِّن َ
 معانً افردات  :أحلتنا  :أوصلتنا وجعلتنا نح ّل فً المدٌنة  ،اقتضى  :طالب ،دعوه:
اتركوه  ،خذلنا  :لم ٌنصرنا ،أنشؤ  :بدأ و َش َرع  ،تبر :الذهب ٌ ،ؽشاه ٌ :نزل به وٌؽطٌه
ْك  :كلمة
والمقصود الخوؾ  ،أعقبنً  :أورثنً  ،أزراً  :قوّ ة  ،أجبر:أصلح َ ،وٌ َ
للتعجب.
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 الشـــــــرح والتحلٌل :
 الفكرة الربٌسة  :نجاة السفٌنة من الؽرق  ،وإتمام االحتٌال .
عندما سلمت السفٌنة من الؽرق  ،وأدخلتهم فً المدٌنة  ،طلب الرجل من الركاب  ،ما
وعدوه به (وهو الدٌنار) فؤعطوه حاالَ  ،ولما وصل الدور عند عٌسى بن هشام رفض أن ٌعطٌه
الدٌنار إال بعد أن ٌخبره عن سر حاله (اإلسكندري)  ،فؤجابه أنه من اإلسكندرٌة من مدن
العراق ( بطل الهمذانً ) ،فسؤله ابن هشام كٌؾ نصرك الصبر ولم ٌنصرنا فشرع االسكندري
ٌُنشد أبٌاتا ً من الشعر ،مضمونها :
لوال الصبر الذي أظهرته ما استطعت أن أمؤل كٌسً من المال والذهب  ،فإن من ٌضٌق بما
ٌصٌبه ال ٌنال المجد  ،وإن ما أخذته لم ٌكن سببا ً فً إٌصال الضرّ إلً ولم ٌورثنً شٌبا ً من
المساٌرة ،بل كان سببا ً فً اشتداد ساعدي وإصبلح حالً  ،ولو أننً ؼرقت معكم لما كان هناك
خطر علً ؛ وذلك ألنه ال ٌوجد من ٌسؤلنً عن فابدة الحرز الذي أعطٌتكم إٌاه فؤتكلؾ االعتذار
وإبداء المبررات.
 شرح األبٌات:
 البٌت األول :أتعجب من سإالك عن الصبر فلواله ما مؤلت كٌسً ذهبا . البٌت الثانً :لن ٌنال المجد من كان صدره ضٌقا فبل ٌصبر على كرب أو محنة. البٌت الثالث  :إن ما حصلت علٌه من مال وذهب لم ٌجلب لً الضر . البٌت الرابع  :بالمال والذهب أزداد قوة وأصلح به حالً . البٌت الخامس  :لو كنت الٌوم من الهالكٌن والؽارقٌن فً البحر لما طلب منً تقدٌم عذر عنمكري وخداعً .
 نعرؾ أن البطل هو أبو الفتح االسكندري من خالل قوله (أنا بالد االسكندرٌة)
 الصور الفنٌة:
 نصرك الصبر وخذلنا  :صور الصبر إنسانا ً قوٌا ً  ،ساعدَ االسكندريَّ على التحمل فجعله ٌبدومنتصراً ،وتخلّى عنهم وقت الشدة فؤنهكتهم المصٌبة.
 ضاق صدرا  :شبه صدره بالمكان الضٌق الذي ال ٌتسع لشًء كناٌة عن عدم الصبر . وبه أجبر كسرا :شبه الصبر بالطبٌب الذي ٌداوي الكسر كناٌة عن نوال الؽنٌمة بعد المصٌبة. إعراب  :وٌك :وي :اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب  ،والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره
أنا ،والكاؾ ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به .
 األفعال التالٌة تؤخذ مفعولٌن فتنبه  :اقتضى  ،تعلمنً  ،كلفت  ،أعطٌت .
 من المعانً الصرفٌة  :أحلتنا :الدخول فً المكان .
 من أنواع ( ما ) :
 نافٌة  :ما كنت  :ما أعقبنً . ما الموصولة  :ما وعدوه  ،ما أعطٌت  ،بما ، لما  :حرؾ جواب +ما النافٌة من معانً حروؾ العطؾ  :بل:حرؾ عطؾ ٌفٌد اإلضراب
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 من معانً حروؾ الجر  :به :بما  :االستعانة ؛ فً الؽرقى  :الظرفٌة  ،إلى :
انتهاء الؽاٌة  ،من ببلد  :ابتداء الؽاٌة .
 المحسنات البدٌعٌة:
 السجع فً( :دٌباج ،عاج)  ( ،السفٌنة ،المدٌنة ) َ ( ،و َعدوه  ،دعوه ) . -الطباق ( :نصرك  /خذلنا ) .

 االستٌعاب والتحلٌلسٔ اختر المعنى الصحٌح لما تحته خط فٌما ٌؤتً :
ٔ -بمثابة الهلك تعنً:
ج -بموضع قرٌب من
ب -بموقؾ ٌشبه الهبلك
أ◇ -بموضع ٌؤوي إلٌه الهالك
الهبلك
ٕ -وبقٌنا فً ٌد الحٌن  ،بٌن البحرٌن:
ب
ج – بحر الؽٌوم
◇ – بحر السماء وبحر األرض
أ – بحر الشمال وبحر الخزر
وبحر المطر
ٖ -لما بلؽت بً الؽربة باب األبواب :
ج
◇ – ثؽر تصعب فٌه
ب – ثؽر تكثر فً سوره األبواب
أ -ثؽر ال ٌلٌه إال البحار
ظروؾ المعٌشة
ٗ -ومن السفن عساؾ براكبه:
أ – السفن الصؽٌرة التً ال ٌؤمن فٌها الراكب على حٌاته ب
◇ – السفن التً تسٌر على ؼٌر
طرٌق ج -السفن السرٌعة
سٕ تعد شخصٌة اإلسكندري فً هذه المقامة :
ج – ثانوٌة ثابتة
ب – ربٌسٌة نامٌة
أ◇  -ربٌسٌة ثابتة
سٖ وضح معنى ما ٌؤتً من الكلمات مستعٌنا بالمعجم:
 العدة  :ما ٌستعان به على قهر العدو - ،ؼارب :أعلى الموج
 تحوذ :تسوقسٗ -اضبط حركة الجٌم فً كلمة (جنّ ) فً األبٌات اآلتٌة موضحا معنى كل منها فً سٌاقها :
 قال إبراهٌم الطباطبابً :ولكن جنونً فً الؽرام فنون
لكل امرئ فنٌّ إذا ُجنَّ عقله
المعنى  :زوال العقل .
 قال ابن الجٌاب الؽرناطً :سو ُد
الح
ب إذا َجنَّ الظال
ُرهبان مِحرا ٍ
النهار أ ُ
ُ
ُم َوهُم إذا َ
المعنى  :اشتد سواده وؼطى الضٌاء .
 قال أبو الطٌب الشرقً :وال ملٌ ٌك وال ِجنٌّ وال َب َ
َ
ش ُر
وحاز ما لم ٌَ ُحزهُ فً الورى َملَ ٌك
جنس من مخلوقات هللا تعالى  ،وهً مخلوقات خفٌة ال ترى  ،خلقها من نار .
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س٘  .أ .فسر تسمٌة المقامة بالمقامة الحرزٌة .
نسبة إلى الحرز الذي قامت علٌه حٌلة البطل .
ب .وضح معنى الحرز لؽة واصطالحا .
 لؽة :ما تحفظ فٌه األشٌاء من صندوق وؼٌره فٌمنع أخذه أو سرقته . اصطالحا :كل ما ٌزعم أنه ٌحمً حامله من الخطر أو ٌبلؽه ؼاٌته أو ٌحفظ علٌه صحته وقدنهى اإلسبلم عنه .
س .ٙأ .لماذا قرر عٌسى بن هشام العودة إلى دٌاره؟ .
ألنه لم ٌكن موفقا فً سفره ولم ٌؽنم منه شًء .
ب -فسر سبب خوفه من الرحٌل مع أنه راؼب فٌه .
بسبب خطورة البحر .
ج -استخرج من النص مثال ٌضرب لمن خاب سعٌه ورضً من الؽنم بالسالمة .
ورضٌت من الؽنٌمة باإلٌاب .
س -7أ -كٌؾ احتال اإلسكندري على ركاب السفٌنة ؟
من خبلل ادعابه أنه ٌحمل حرزا ٌحمٌه من الؽرق وأن بإمكانه أن ٌمنح كل شخص على السفٌنة
حرزا مثله .
ب -ما ؼرضه من االحتٌال ؟
الحصول على المال .
س -8عٌن موضعا فً المقامة ٌشٌر إلى :
أ -سلوك إسبلمً  :االستخارة (استخرت هللا فً القفول ).
ب -أثر جاهلً فً سلوك المجتمع العباسً  :استخدام الحرز للحماٌة من الموت .
س -9اذكر ثالثة فوابد للصبر كما بٌنها اإلسكندري فً أبٌاته .
ٌٕ -بلػ المجد ٌٖ -شد أزر الصابر وٌقوٌه
ٌٔ -مؤل الكٌس ذهبا
سٓٔ -عٌن فً المقامة ما ٌؤتً:
 الشخوص  :عٌسى بن حهشام  ،اإلسكندري  ،ركاب السفٌنة . الزمان  :العصر العباسً فً القران الرابع الهجري منه . المكان  :مٌناء على بحر الخرز وظهر السفٌنة فً عرض البحر (معظم األحداث كانت علىظهر السفٌنة) .
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سٔ وصؾ عٌسى بن هشام لٌلته بالنابؽٌة قاصدا لٌلة النابؽة فً أحد بٌتٌه اآلتٌٌن:
ٌل أُقاسٌ ِه بَطًءِ ال َكوا ِك ِ
 كِلٌنً لِ َه ٍّم ٌا أ ُ َمٌ َم َة ناصِ ِب
ب
َولَ ٍ
أو قوله:
 َف ِب ُّس ُّم ناقِ ُع
ضبٌلَ ٌة
نٌابها ال ُ
مِنَ ُ
ساو َرتنً َ
ت َكؤ َ ّنً َ
قش فً أَ ِ
الر ِ
أ -أي بٌتً النابؽة ٌحمل وصفا أشد قسوة للٌل ؟
كبل البٌتٌن ٌحمل وصفا قاسٌا للٌل  ،فاألول لٌل إنسان منتظر ،والثانً لٌل إنسان ملدوغ
لكننً أرى أن اللٌل الثانً أشد قسوة؛ ألنه شبه اللٌل الذي قضاه بالهموم بلٌل إنسان لدؼته
األفعى فصارت الهموم فً قلبه كؤنها سم األفعى فً جسده السلٌم .
ب -وصؾ الهمذانً لٌلته نثرا ووصؾ النابؽة لٌلته شعرا أٌهما أبلػ وصفا ؟ ولماذا؟
وصؾ النابؽة هو األبلػ ؛ ألنه وظؾ الفنون الببلؼٌة كاالستعارة والتشبٌه فً حٌن أن الهمذانً
عمد إلى الوصؾ المباشر .
سٕ ٌظهر اإلسكندري براعة فً وصؾ الحٌلة فً سبٌل كسب العٌش :
أ -عبر عن رأٌك فً هذا النمط من كسب العٌش
أرى أن كسب اإلسكندري للعٌش كان قابما على الخدعة والحٌلة  ،ولٌس على الكد الذي
ٌعطً ونتٌجة له ٌؤخذ مقابلها أجرا ٌعتاش منه  ،لذا أجد أن كسب اإلسكندري ؼٌر مشروع .
ب -هل تجد فً مجتمعنا الٌوم من ٌلجؤ إلى هذا النمط ؟ وضح إجابتك .
نعم  ،كؤولبك المتسولٌن الذٌن ٌلجإون إلى الحٌلة الستعطاؾ الناس وأخذ أموالهم  ،والمحتاون
الذٌن ٌؤخذون ما فً جٌوب الناس .
ج -ما الوسابل التً تقترحها لمواجهة المحتالٌن فً مجتمعنا؟
 .................. تشدٌد الرقابة التثقٌؾ والتوعٌة تقوٌة الوازع الدٌنًسٖ -تظهر المقامات وجود طبقة اجتماعٌة فً العصر العباسً تتخذ البراعة فً تنمٌق الكالم
سبٌال للكسب  ،عبر عن رأٌك فً هذه الظاهرة .
ظاهرة سلبٌة ٌجب االحتٌاط منها ومحاربتها  ،فبل ٌجب أن ٌنخدع اإلنسان بالظاهر وٌترك
الجوهر .
سٗ أ .ما أسباب وقوع ركاب السفٌنة فً شرك اإلسكندري فً رأٌك ؟
بساطة التفكٌر والجهل فً أمور القضاء والقدر ،ذلك أن أمر الحٌاة والموت والضر والنفع
بٌد هللا سبحانه .
ب .كٌؾ أمن اإلسكندري انتقام ركاب السفٌنة إذا لم تنجح حٌلته؟
ألنه فً كبل االحتمالٌن (نجاة الركاب أو موتهم ) ٌكون كاسبا  ،فإذا ما نجا ركاب السفٌنة
صدقوه ففاز بالؽنٌمة  ،أما إذا مات أو ماتوا فإنهم لن ٌطالبوه بما وعدهم به من السبلمة .
س٘ وضح الصورة الفنٌة فً قوله :
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أ -تحوذ من الؽٌوم جباال :شبه الؽٌوم بالجبال وشبه الرٌح بإنسان ٌسوقها.
ب -بقٌنا فً ٌد الحٌن :شبه الحٌن بإنسان له ٌد .
ج -آبت ٌده إلى جٌبه :شبه الٌد إنسان ٌعود إلى بٌته.
د -البحر وثاب بؽاربه :شبه البحر بكابن ضخم ٌقفز على السفن الجارٌة .
هـ -كٌؾ نصرك الصبر وخذلنا :صور الصبر إنسانا ً قوٌا ً  ،ساع َد االسكندريَّ على التحمل
فجعله ٌبدو منتصراً ،وتخلّى عنهم وقت الشدة فؤنهكتهم المصٌبة.
س -ٙأ -لخص أحداث المقامة فً ستة أسطر:
( جهد شخصً من الطالب )
ب -انثر األبٌات فً خاتمة المقامة مبٌنا فلسفة بطل المقامة فٌها:
تجمل اإلسكندري بالصبر الذي أعطاه المال والمجد  ،واحتال به على ركاب السفٌنة فؤخذ
من أموالهم  ،وقامت فلسفته فً ذلك على استؽبلل ركاب السفٌنة بؤحد احتمالٌن  ،فً كلٌهما
ٌكون فابزا  ،فإذا ما نجا ركاب السفٌنة صدقوه ففاز بالؽنٌمة ؛ أما إذا مات أو ماتوا فإنهم لن
ٌطالبوه بما وعدهم به من السبلمة .
س 7أ .بٌن الحبكة فً المقامة الحرزٌة .
بدأت عندما قالوا لبلسكندري ( ما الذي أمّنك من العطب ؟ )  ،وتقوم الحبكة على تقدٌم
الهمذانً مقامته من خبلل المفارقة  ،إذ كان هناك خوؾ شدٌد من الهبلك بٌنماهناك شخص
هادئ مطمبن هو اإلسكندرانً الذي احتال على ركاب السفٌنة بحٌلته وصبره .
ب -اختر عنوانا آخر للمقامة
 المحتال الذكً .......... - الصبر مفتاح الفوزس 8انقد شخصٌة كل من البطل والراوي كما كشفت عنهما المقامة .
البطل :ذكً واسع الحٌلة ٌتصؾ بالصبر حتى فً أضنك األوقات  ،قادر على االنتفاع فً
أصعب الظروؾ ٌ ،تصؾ بالحكمة والوعظ كما ظهر فً األبٌات .
الرواي :رجل طموح مؽامر ذو إرادة  ،مؽامر فً كسب العٌش لكنه عاثر الحظ  ،بدا فً النهاٌة
ذكٌا لم تنطلً علٌه حٌلة اإلسكندري حٌن صمم على معرفة سر حاله .
س -9صنؾ السلوكات االجتماعٌة فً المقامة إلى سلوكات إٌجابٌة وأخرى سلبٌة .
سلوك سلبً
سلوك إٌجابً
 استخدام الحرز االستخارة االحتٌال فً سبٌل كسب العٌش تحمل المشاق فً سبٌل كسب العٌش التباكً والتشاكً وقت الشدابد الصبر على الشدابد الجهل الوفاء بالوعد من قبل ركاب السفٌنة الصدق فً النصٌحةسٓٔ تتمٌز المقامة بؽزارة استخدام األفعال  ،بٌن األثر الفنً لذلك .
ٌدل استخدام الفعل على الحركة والحدث األمر الذي ٌبعث على تشوٌق القارئ .
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سٔٔ السجع سمة بارزة فً المقامة ال تكاد تخلو منه عبارة :
أ .وضح معنى السجع
هو كبلم مقفى الكلمة األخٌرة من كل عبارة دون وزن وٌؽلب إتٌانه فً النثر .
ب .إلى أي فن من فنون البالؼة ٌنتمً السجع ؟
علم البدٌع .
ج -هل ٌعد استخدام الكاتب السجع فً مقامته دلٌال على براعته اللؽوٌة ؟ وضح إجابتك.
ٌدل على ذلك  ،ألن السجع ٌدل على سعة القاموس اللفظً عند الهمذانً .
د -ما تؤثٌر السجع فً وضوح المعنى فً المقامة ؟
جاء السجع فً المقامة طبٌعٌا عفو الخاطر  ،فلم ٌنتقص من المعنى بل زاده وضوحا وقربه إلى
األذهان من خبلل جرسه الموسٌقً .
سٕٔ -ما الذي حقق عنصر التشوٌق فً المقامة ؟
جمال الوصؾ وؼزارة األحداث والصور الفنٌة إلى جانب الحبكة الفنٌة .
سٖٔ -سلك الكاتب طرٌق الفكاهة والطرافة فً نقد المجتمع:
أ .وضح رأٌك فً هذا األسلوب .
ٌمتاز هذا األسلوب بقدرة أكبر على التؤثٌر فً المنقودٌن من خبلل نقل الكاتب للنقد بؤسلوب
مرح ٌساعد السامع على تقبل النقد وإعادة النظر فً سلوكاته .
ب .أكتب بلؽتك نقدا إلحدى الظواهر السلبٌة فً مجتمعنا فً أربعة أسطر .
( جهد شخصً من الطالب ) .
سٗٔ -ذكاء اإلنسان سالح ذو حدٌن  ،هل كان ذكاء اإلسكندري فً هذه المقامة نافعا أم
ضارا ؟ وعلى من عاد نفعه أو ضره ؟ وضح إجابتك .
كان ذكاإه نافعا وضارا فً الوقت ذاته  ،فقد عاد نفعه على نفسه كما عاد ضره على من احتال
علٌهم .

قضاٌا لؽوٌة
سٔ اقرأ النص األتً ثم أجب عن السإال الذي ٌلٌه  ( :محذوؾ )
َ
سلَم ِ
لً
اس ما َو َعدُوهَُ ،ف َن َقدُوهَُ ،وا ْن َت َهى األ ْم ُر إِ َّ
ضى ال َّن َ
السفٌِ َن ُةَ ،وأَ َحلَّ ْت َنا ال َمدٌِ َن َةََ  ،ا ْف َت َ
ت َّ
" َفل َّما َ
ت :لَ َك َذلِ َك َب ْع َد أَنْ ُت ْعلِ َمنًِ سِ َّر َحالِ َكَ ،قالَ :أَ َنا مِنْ ِبال ِد اإلِ ْس َك ْندَ ِر ٌَّةَِ ،فقُ ْل ُ
َف َقالَ :دَ ُعوهَُ ،فقُ ْل ُ
ت:
الص ْب ُر َو َخ َذلَ َنا؟"
ص َر َك َ
ؾ َن َ
َك ٌْ َ
** رتب جمل النص السابق كما هو مبٌن فً الجدول التالً:
جمل إنشابٌة
جمل خبرٌة
 -فلما سلمت السفٌنة وأحلتنا المدٌنة اقتضى الناس ما  -دعوه
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وعدوه
 وانتهى األمر إلً فقال فقلت  :لك ذلك بعد أن تعلمنً سر حالك قال أنا من ببلد اإلسكندرٌةسٕ -وضح اللون البدٌعً فً كل عبارة مما ٌؤتً:
أ -وقعدت من الفلك بمثابة الهلك
ب -وأصبحنا نتباكى ونتشاكى
ج -برٌح ترسل األمواج أزواجا واألمطار أفواجا

 -كٌؾ نصرك الصبر وخذلنا

جناس ناقص
جناس ناقص
سجع  +جناس ناقص

سٖ -استخرج من المقامة ما ٌؤتً ( :محذوؾ )
أ -حاال مفرده  :أزواجا  ،أفواجا .
ب -مصدرا لفعل ثالثً :قفول .
ج -اسم مرة :ال ٌوجد.
د -صٌؽة مبالؽة :وثاب  ،عساؾ .
سٗ -أعرب الجملة التالٌة إعرابا تاما" :فعجبنا وهللا كل العجب"
 الفاء :حرؾ استبناؾ ال محل له من اإلعراب . عجبنا :عجب :فعل ماض مبنً على السكون التصاله بضمٌر الفاعل (نا) . نا :ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل رفع فاعل . الواو :واو القسم حرؾ جر مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب . هللا  :لفظ الجبللة  :اسم مجرور وعبلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. (شبه الجملة القسم (وهللا) معترضة ال محل لها من اإلعراب. كل  :نابب عن المفعول المطلق منصوب وعبلمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،وهو مضاؾ .
 العجب :مضاؾ إلٌه مجرور وعبلمة جره الكسرة .(الجملة كاملة جملة استبنافٌة ال محل لها من اإلعراب )
س٘ -زٌادة المبنى ٌإدي إلى زٌادة المعنى  ،بٌن ما المعنى المستفاد بالزٌادة فً األفعال التً
تحتها خط فٌما ٌؤتً :
نتباكى :التظاهر  ،نتشاكى :المشاركة
أ -وأصبحنا نتباكى ونتشاكى
ٌخضل  :التكثٌر
ب -وفٌنا رجل ال ٌخضل جفنه
اقتضى  :الطلب
ج -اقتضى الناس ما وعدوه
أمنك :التعدٌة
د -ما الذي أمنك من العطب؟
أحلتنا  :التعدٌة  ،الدخول فً المكان
هـ  -أحلتنا المدٌنة
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س -ٙوضح سبب كتابة الهمزة على صورتها فً المفردات التً تحتها خط فً ما ٌؤتً :
( محذوؾ )
أ -ولم ٌشجعوا لرفع الرإوس .
ألنها جاءت متوسطة مضمومة وما قبلها مضموم
ب -فلم ٌجا بعد وقته
ألنها وقعت متطرفة وما قبلها مكسور
س 7أ صنؾ الكلمات اآلتٌة حسب نوع الهمزة المتطرفة كما هو مبٌن فً الجدول :
قراء  ،أنبٌاء  ،بناء  ،عظماء  ،أنباء  ،رجاء
صحراء  ،عذراء  ،سماء  ،صفراء ّ ،
الكلمات الممنوعة من الصرؾ الكلمات التً فً العمودٌن فً األسفل كلمات مصروفة
همزة منقلبة عن واو أو ٌاء
همزة أصلٌة
همزة زابدة
صحراء
سماء
عذراء
قراء
ّ
بناء
صفراء
أنباء
رجاء
أنبٌاء
عظماء
ب -أعد ترتٌب الكلمات السابقة إلى ممنوع من الصرؾ ومصروؾ .
( راجع الجدول فً األعلى ) .

740

د  .عمر عقلح الذعجح 406;707870

د  .ياسين تني ياسين 406;9468;0

الىحذج الراتعح عشرج

العروض
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أوال :البحور:
ٔ -المنسرح
ٌتكون هذا البحر من ثالث تفعٌالت فً كل شطر تتكرر على النحو األتً:
الصدر
التفعٌلة ٔ
الربٌسة مستفعلن
--ٮ-

ٕ
ُ
عوالت
َم ْف
---ٮ

َم ْفع ُ
ُبلت
الصور مستعلن
الفرعٌة  -ٮ ٮ  - -ٮ -ٮ
ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ-ٮ-

العجز
ٔ
مستفعلن
--ٮ-

ٖ
مستفعلن
-ٮ-مستعلن
ٮٮ-ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ-ٮ-

مستعلن
 ٮ ٮ-ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ  -ٮ-

ٕ
ُ
عوالت
َم ْف
---ٮ

ٖ
مستفعلن
--ٮ-

َم ْفع ُ
ُبلت مستعلن
ٮ-ٮ- -ٮٮ-
ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ-ٮ-

البحر المقتضبٌ :تكون من تفعٌلتٌن فً كل شطر على النحو األتً:
الصدر
ٔ
َم ْفع ُ
ُبلت
-ٮ-ٮ

العجز
ٕ
ٔ
َم ْفع ُ
مستعلن
ُبلت
ٮٮ--ٮ-ٮ

ٕ
مستعلن
-ٮٮ-

البحر المجتثٌ :تكون من تفعٌلتٌن فً كل شطر على النحو األتً:
الصدر
التفعٌلة ٔ
الربٌسة مستفعلن
-ٮ-الصور مستعلن
الفرعٌة  -ٮ ٮ -
ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ-ٮ-

العجز
ٔ
مستفعلن
-ٮ-مستعلن
ٮٮ-ُم َت ْف ِعلُنْ
ٮ-ٮ-

ٕ
فاعبلتن
ٮ--َفعِبلتن
ٮٮ--
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قطع األبٌات األتٌة واذكر تفعٌالتها وبحرها:
وأولُها
حسر ًة ما أكا ُد أح ِملُها
آ ِخ ُرها مزعِ ٌج ّ
ٌا ْ
\ \  -ٮ ٮ  - \ -ٮ  -ٮ \  -ٮ ٮ-
  -ٮ  -\-ٮ -ٮ \ -ٮ ٮ -مستعلن مفعالت مستعلن
مستفعلن مفعالت مستعلن
البحر المنسرح
علٌلة بالشآم مفردةٌ
بات بؤٌدي العدا معلّلها
\\  -ٮ ٮ  -\ -ٮ -ٮ \ -ٮ ٮ-
ٮ  -ٮ  -\-ٮ -ٮ \ -ٮ ٮ -
مستعلن مفعالت مستعلن
متفعلن مفعالت مستعلن
البحر المنسرح
تطفِ ُبها والهموم تشعلها
تمسِ ُك أحشاءها على ُح َر ٍق
 ٮ ٮ  - \\\-ٮ ٮ  -\ -ٮ -ٮ \ -ٮ ٮ-مستعلن مفعالت مستعلن
مستعلن مفعالت مستعلن
البحر المنسرح
ٌس َتخ ُّفه ّ
ب
ِب
الط َر ُ
ْ
حا ِمل ُ الهوى َتع ُ
 ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ - ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ -مفعالت مستعلن
مفعالت مستعلن
البحر المقتضب
ُّ
ِب
ٌحق ل ُه
إن بكى
لٌس ما به لَع ُ
 ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ - ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ -مفعالت مستعلن
مفعالت مستعلن
البحر المقتضب
ِب
تضحكٌن ال ِه ٌَ ًة
والمحب ٌن ًتح ُ
ُّ
 ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ - ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ -مفعالت مستعلن
مفعالت مستعلن
البحر المقتضب
س َقمً
تعجبٌن من َ
 ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ -مفعالت مستعلن

ب
الع َج ُ
هً َ
صحتً َ
ّ
 ٮ -ٮ \  -ٮ ٮ -مفعالت مستعلن
البحر المقتضب

ْ
ّ
األعنة
مقطعات
والخٌل تجري سراعا
ٮ  -ٮ - \ -ٮ - -
  -ٮ -\ -ٮ - -بحر المجتث
متفعلن فاعالتن
مستفعلن فاعالتن
بٌن القنا واألس ّن ْه
أس َهل ُ عندي
الموت ْ
بحر المجتث
مستفعلن فاعالتن
مستفعلن فعالتن
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من أن ٌكون ل ِْنذ ٍل
مستفعلن فعالتن
طاب الهوى ل َِعمٌد ْه
  -ٮ\ -ٮ ٮ - -مستفعلن فعالتن
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فضل ٌ وم ّن ْه
علً ْ
َّ
متفعلن فاعالتن
لوال اعتراض صدود ْه
  -ٮ \ -ٮ ٮ - -مستفعلن فعالتن
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