قصيدة منازل أھلي
الشاعر حبيب الزيودي
أوال  :نص القصيدة
اﳌﻘﻄﻊ اﻷول :
رﺟﻌﲏ ﳌﻨﺎزل أﻫﻠﻲ
ﻛﻠﻤﺎ دﻧﺪن اﻟﻌﻮد ّ
ورﺟﻊ ﺳﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
ّ

ﲢﻮُم ﻣﺜﻞ اﳊﺴﺎﺳﲔ ﺣﻮﱄ
ّ
ِ
اﳌﻀﺎﻓﺔ..
أﰊ ﰲ
واﻟﻘﻬﻮةُ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻊ ﻃﻠﻌﺔ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﺎﺑﻘﺔٌ ِ
ﺑﺎﶈﺒﺔ
وﺻﻮت أﰊ اﻟﺮﺣﺐ ﳝﻸ ﻗﻠﱯ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔً
وﻫﻮ ﻳﻀﺮع ﷲ ﺣﲔ ﻳﺼﻠّﻲ
اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﱐ :
رﺟﻌﲏ ﳌﻨﺎزل أﻫﻠﻲ
ﻛﻠﻤﺎ دﻧﺪن اﻟﻌﻮد ّ
اﻟﺴﻴﺎج
ّ
ورد اﳌﻤﺮ اﻟﻌﺘﻴﻖ إﱃ ﺑﻴﺘﻨﺎ و ْ
اﻟﻨﻌﺎج
وراﺋﺤﺔ اﳋﺒﺰ ﻣﺒﺘﻠﺔ ﲝﻠﻴﺐ ْ
وﻧﺎﻓﺬة ﻫﻲ ﻛﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

وﻧﻔﺮح ،ﺣﲔ ﻳﻜﻮن أﰊ ﻋﻨﺪ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪار
ﻣﻨﺸﻐﻼً ﻋﻦ ﺷﻘﺎوﺗﻨﺎ،
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وﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﳉﺎر ﰲ ٍ
ﻏﺒﻄﺔ وﻳﻬﻠّﻲ
ﻫﻜﺬا ﻳﺎ أﰊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻼﺷﻰ
اﻟﺼﻮر
وﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﻓﺮح اﻟﻌﻤﺮ إﻻ ْ
اﳌﻤﺮ اﻟﻌﺘﻴﻖ ﳛﻦ ﻟﻮﻗﻊ ﺧﻄﺎك
ّ
اﳌﻤﺮ
وﻗﺪ ّ
ﺟﻒ ﺑﻌﺪك ﻋﺸﺐ ّ

وﻧﺎﻓﺬة ﻛﻠﻤﺎ ﺟﺌﺖ أﺳﺄﳍﺎ ﻋﻨﻚ

أﻟﻔﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﲡﻴﺐ
وﲡﻬﺶ ﻗﺒﻠﻲ
اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻛﻠﻤﺎ دﻧﺪن اﻟﻌﻮد رﺟﻌﲏ ﳌﻨﺎز أﻫﻠﻲ
ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ٍ
رﻗﻮد
ﻛﻠﻤﺎ دﻧﺪن اﻟﻌﻮد أﻳﻘﻆ ِ 
وذرذرﻫﺎ ﰲ ﺿﻤﲑي
وﻋﺎد أﰊ وﻫﻮ ﻳﻔﺮش ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ ﻫﻴﺒﺔً
وإﺧﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻮ ِ
اﻟﻴﻪ ﺳﺮب ﺻﻘﻮِر
وﺟﻮﻩٌ إذا ﻋﺘّﻢ اﻟﻌﻤﺮ ﻃﻠّﻮا
ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺔ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺪور
ﻣﻨﺎزﳍﻢ
ِ
ﻣﺸﺮﻋﺔٌ ﻟﻠﻨﺪى واﻟﻀﻴﻮف
ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺢ اﻟﻜﻼم ّ
ﺧﻠﻴﻠﻲ إﱐ
وﻗﻮﻓﺎً ﺎ ﻳﺎ
ّ
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ﺗﻮ ﺟﺪﺎ ﻓﺄﻃﻴﻼ اﻟﻮﻗﻮف
وﻗﺪ ﻋﻤﺮوا ﺑﺎﶈﺒﺔ ﺟﺪراﺎ
اﻟﺴﻘﻮف
وأﺿﺎءوا ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺎت وﻋﻠّﻮا
ْ
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ثانيا  :المفردات
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ

اﻟﻜﻠﻤﺔ
دﻧﺪن
اﻟﻌﻮد

ﻏﲎ ﺑﺼﻮت ﺧﺎﻓﺖ
ّ

آﻟﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

ﺳﺮﺑﺎ

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮاﻳﺎت ﺗﻐﺪو و ﲡﻲء

اﳊﺴﺎﺳﲔ

ﲨﻊ ﺣﺴﻮن  ،ﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ ﲨﻴﻞ اﳌﻨﻈﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت
ﺣﺎم  ،ﺣﻠﻖ ﰲ اﳍﻮاء .

اﻟﻘﻬﻮة اﻟﺒﻜﺮ

اﻟﻘﻬﻮة اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ.

ﻋﺎﺑﻘﺔ

ﳑﺘﻠﺌﺔ

اﻟﺮﺣﺐ

اﻟﻮاﺳﻊ

ﻳﻀﺮع

ﻳﺘﻮﺳﻞ  ،ﳜﺸﻊ

ﺗﻼﺷﻰ

زال و اﺧﺘﻔﻰ

ﲢﻮم

ﻏﺒﻄﺔ

أَن ﻳﺘﻤﲎ اﳌﺮءُ ِﻣﺜْ َﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻐﺒﻮط ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ
ﻳﺘﻤﲎ زوا َﳍﺎ ﻋﻨﻪ
أَن 

ﲡﻬﺶ

ﺗﺒﻜﻲ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل

ﺗﻮﺟﺪ

أﺣﺐ

ﺗﻌﺎﻟﻴﻠﻬﻢ

ﻣﻔﺮدﻫﺎ  :ﺗﻌﻠﻴﻠﺔ و ﻫﻲ اﻟﺴﻬﺮ

رﻗﻮد

اﻟﻨﻮم اﻟﻜﺜﲑ و ﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻮت .

ذرذرﻫﺎ

ﻧﺜﺮ

ﻣﺸﺮﻋﺔ

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
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التعريف بالشاعر
ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺰﻳﻮدي )  2012 – 1963م ( ﺷﺎﻋﺮ أردﱐ ﻣﻌﺎﺻﺮ  ،ﻋﺮف ﺑﻘﺼﺎﺋﺪﻩ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﻐﺰﻟﻴﺔ و
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﱵ ﳛﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﻀﺎرب أﻫﻠﻪ ﰲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ  ،و ﻳﺘﺼﻒ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  ،و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ،
و ﻳﺼﺪر ﻋﻦ وﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻮاﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،و ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  :ﻃﻮاف اﳌﻐﲏ  ،و ﻧﺎي اﻟﺮاﻋﻲ  ،و
اﻟﺸﻴﺦ ﳛﻠﻢ ﺑﺎﳌﻄﺮ  ،و ﻣﻨﺎزل أﻫﻠﻲ  ،اﻟﱵ أﺧﺬت ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ .

جوالنص
ﻳﺘﺤﺪث ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻦ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ  ،و ﺣﻨﻴﻨﻪ إﱃ دﻳﺎر أﻫﻠﻪ  ،و ﻳﻌﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺎﻗﻪ ﺑﺎﻷرض و
اﳌﻜﺎن  ،ﻓﻴﺴﺘﻌﻴﺪ اﳌﺎﺿﻲ  ،و ﻳﻌﻮد ﻓﻴﻬﺎ إﱃ أﻳﺎم اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و اﻟﺼﺒﺎ  ،و ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم و
اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت  ،و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ أﻳﺎم واﻟﺪﻩ  ،ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث و ﻗﻴﻢ اﻵﺑﺎء و اﻷﺟﺪاد و ﻣﺒﺎدﺋﻬﻢ  ،و
اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ  ،ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺸﻴﻊ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﻨﺺ .

تحليل قصيدة منازل أھلي
اﳌﻘﻄﻊ اﻷول :
ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ذﻛﺮﻳﺎﺗﻪ  ،و ﺣﻨﻴﻨﻪ إﱃ اﻟﺪﻳﺎر  ،ﻓﻴﺴﺘﻌﻴﺪ اﳌﺎﺿﻲ و ﻳﻌﻮد إﱃ أﻳﺎم اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ و اﻟﺼﺒﺎ  ،و
ﻳﱪز دور اﻷب ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ و ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ اﳉﻤﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﻔﺘﻘﺪة،
ﺣﻴﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وراﺣﺔ اﻟﺒﺎل ،وﻫﺬا اﻟﱪوز ﻳﺘﺠﻠّﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻄﻮر اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻘﺼﻴﺪة .
ﻓﺼﻮرة اﻷب ﰲ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻳﻘ ّﺪم ﻗﻬﻮﺗﻪ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﲟﺤﺒّﺔ ،وﺻﻮرﺗﻪ ﻳﻀﺮع إﱃ اﷲ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ
ﺗﺘﻮﻫﺠﺎن ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻠّﻤﺎ اﺳﺘﻤﻊ ﻟﺪﻧﺪﻧﺔ اﻟﻌﻮد ،ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻓﻴﻤﻸ ﻗﻠﺐ اﻻﺑﻦ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ،أﺑﺮز ﺻﻮرﺗﲔ ّ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ .وﺗﺸ ّﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ﻣﻔﺘﻘﺪة أﳘﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ؛
وود ،ﻓﻴﺸﺒّﻬﻬﺎ ﺑﺴﺮب ﻣﻦ
ﲝﺐ ّ
أﻫﻢ اﳌﺆﺛّﺮات اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴّﺘﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘ ّﺪﻣﻬﺎ ّ
ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ّ
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ﲢﻮم ﺣﻮﻟﻪ ،وﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﻨﺸﻮة واﻟﺮاﺣﺔ إذ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﱵ ﺗﻌﺠﺒﻪ
اﳊﺴﺎﺳﲔ اﻟﱵ ّ
وﺗﺆﺛّﺮ ﻓﻴﻪ .
اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﱐ :
اﻟﻌﻮد َر ّﺟﻌﲏ ﳌﻨﺎزل
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺻﻮراً أﺧﺮى ﻣﻔﺘﻘﺪة  ،و ﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) :ﻛﻠّﻤﺎ دﻧﺪن ُ
اﳌﻤﺮ اﻟﻌﺘﻴﻖ إﱃ ﺑﻴﺘﻨﺎ واﻟﺴﻴﺎج (  ،ﻳﱪز اﻷب ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ أﻰ ﺻﻮرﻩ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﺎدة؛ ﻓﻬﻮ
أﻫﻠﻲ ّ
ورد ّ
ﰲ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻳﺘﻬﻴّﺄ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀﻴﻮف ،أو ﻳﺼﻠّﻲ ﺿﺎرﻋﺎً إﱃ اﷲ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻓﻴﻤﻸ اﻟﺒﻴﺖ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وأﻣﺎﻧﺎً ،أو ﻋﻨﺪ
ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺎﳉﺎر ﻣﺴﺮوراً ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ .وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸب –وﻓﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪار ّ
اﻟﺒﺪوﻳﺔ -ﺷﻘﺎوة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻃﻔﻼً ،وﲨﺎل ﻏﻔﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﳊﻴﺎة وﺗﻌﻘﻴﺪاﺎ .وﻫﻮ ﻳﺆّﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﲨﺎل ﺻﻮرة اﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻳﺒﻖ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻼﺷﻰ وﱂ َ
اﳌﻔﺘﻘﺪة ،وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﲞﺴﺎرﺎ اﻟﻔﺎدﺣﺔ  ،و ﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ  ) :ﻫﻜﺬا ﻳﺎ أﰊ ّ
ﻓﺮح اﻟﻌﻤﺮ إﻻ اﻟﺼﻮر ( .
اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
اﳌﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻮة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴّﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪوي  ،و ﺑﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ
ﻳﺆّﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻷب اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ ّ
ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻠﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل رﻗﻮد ،
ﺑﻘﻮﻟﻪ  ) :ﻛﻠّﻤﺎ دﻧﺪن ُ
اﻟﻌﻮد َر ّﺟﻌﲏ ﳌﻨﺎزل أﻫﻠﻲ  ،ﻛﻠّﻤﺎ دﻧﺪن اﻟﻌﻮد أﻳﻘﻆ ّ
وذرذرﻫﺎ ﰲ ﺿﻤﲑي ( .
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﻮد اﳌﺆﺛّﺮة ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﳌﻔﺘﻘﺪة ،إﱃ »ﺗﻌﺎﻟﻴﻞ« اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳊﺒﻠﻰ ﺑﺎﻟﺪﻫﺸﺔ واﻟﻘﺼﺺ
ﻣﺘﻮﺣﺪة ﻗﻮﻳﺔ .وﻳُﻈﻬﺮ ﻗﻮة ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﰲ
اﳊﻤﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﱯ ،وإﱃ ﺑﺮوز اﻷب ﻣﻬﻴﺒﺎً ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ّ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻧّﻪ ﻳﻌ ّﺪﻫﺎ ﺳﺎﻃﻌﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ اﳌﻌﺘﻢ .ﰒّ ﻳﺆّﻛﺪ ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ،واﳊﻨﲔ
وﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺔ واﳊﺐ واﻟﺼﻔﺎء  ،و ﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ
إﻟﻴﻬﺎ ،ﻛﺄّﳕﺎ ﻳﻬﺮب إﱃ ﲨﺎﻟﻴﺎﺎ اﻷﻟﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻮاء اﳊﺎﺿﺮ ّ
ﺗﻮﺟ ْﺪ ُﺎ ﻓﺄﻃﻴﻼ
ﻣﺸﺮﻋﺔ ﻟﻠﻨﺪى واﻟﻀﻴﻮف  ،وﻗﻮﻓﺎً ﺎ ﻳﺎ
ﺧﻠﻴﻠﻲ ّ
إﱐ ّ ،
ﺑﻘﻮﻟﻪ  ) :ﻣﻨﺎزﳍﻢ  ،ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺢ اﻟﻜﻼم ّ
ّ
اﻟﻮﻗﻮف  ،وﻗﺪ ﻋﻤﺮوا ﺑﺎﶈﺒﺔ ﺟﺪراﺎ  ،وأﺿﺎءوا ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺎت وﻋﻠّﻮا اﻟﺴﻘﻮف (
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الخصائص الفنية في القصيدة
 -1راوح ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺰﻳﻮدي ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﻣﻨﺎزل أﻫﻠﻲ" ﺑﲔ ﳕﻄﻲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي  ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ﻳﻨﻘﻞ
اﳌﻤﺮ  ،واﻟﻨﺎﻓﺬة .
ﳑﺮ اﻟﺒﻴﺖ  ،وﻋﺸﺐ ّ
إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻔﻘﺪ اﻷب إﱃ ﻣﻔﺮدات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﶈﻴﻄﺔّ :
 -2اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻟﻔﺎﻇﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ  ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ .
 -3ﻳﻮازن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﻪ ﰲ ﺣﻴﺎة واﻟﺪﻩ و ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ .
 -4ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﱰاث اﻷﺻﻴﻞ  ،و اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎزل
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االستماع
طفولتي
تذكرون من طفولتكم أيّھا الناس النّاس ،دربا ً ضيّقة مكتنفة بالضباب ،وانا أذكر طفولتي فسحة من الزمن
واسعة كالزمن عميقة الزمن ،ما زلت حتى اليوم ألعب من جنباتھا مع أترابي منذ عشرين عاماً ،وأمرّغ
وحھي بترابھا ،وأتمدد على اعشابھا ،واختبىء في معابرھا ومنعطفاتھا.
أنا أرى طفولتي اآلن في ھذه الليلة الباردة تحاول أن تنتزع القلم من يدي؛ لتجلسني بجانب ا ّمي قرب
الموقد الدافىء ،رأسي على كتف أ ّمي ،أصغي بقلبي وعيني إلى حكايات كانون الباردة.
باألمس في العيد حملت نفسي إلى حيث درجت طفولتي إلى قريتي ،ھاربا ً من كالليب المدينة التي تش ّد بي
إلى قلبھا الطائش ،وما أن وطئت قدماي تلك األرض حتى رأيت طفولتي تقفز أمامي على الدروب والمعابر،
ُ
تلتفت إل ّي ،وفي عينيھا وشفتيھا عتاب،
وصوتھا يتعالى في قلبي .وعندما تركت قريتي ألعود كانت طفولتي
ُ
وكنت ُ◌
كأنھا تقول :إلى أين يا مسكين؟ ھنا درجت روحك ،ھنا صفا قلبك على ھذه الدروب ،ھنا ينام شوقك،
صامتا ً كالرّخام.

أسئلة النص:
 .1ل َم وصف الكاتب الطفولة بدروب ضيّقة مكتنفة بالضباب في رأيك؟
ألن كثيراً من طفولة اإلنسان يكتنفھا النسيان وعدم بروز مالمحھا بوضوح.
 .2صف مالمح طفولة الكاتب؟
طفولته فسحة من ال ّزمن واسعة كال ّزمن عميقة ال ّزمن.
 .3ما ذكريات طفولة الكاتب مع أ ّمه التي ذكرھا في النصّ ؟
كان يجلس بجانب أ ّمه قرب الموقد الدافئ ،رأسه على كتفھا ،ويصغي بقلبه وعينيه إلى
حكايات كانون الباردة.
 .4ماذا قصد الكاتب بقوله" :ھاربًا من كالليب المدينة التي تش ّد بي إلى قلبھا الطائش"؟
ھاربا ً من قيود المدينة التي غالبا ً ما تكون الحياة مصطنعة ومزيفة والجري وراء بريقھا البعيد
عن الصدق والنقاء والعفوية الذي تعرفه القرية.
 .5ل َم عاتبت القرية ابنھا حين ھ ّم بالعودة إلى المدينة؟
ألن روحه درجت في القرية وصفا قلبه على دروبھا باإلضافة إلى شوقه إليھا وتعلقه بھا.
8

 .6عبّر الكاتب عن موقفه من عتاب القرية له بصورة فنيّة .اذكرھا موضحًا المقصود بھا.
كنت صامتًا كالرخام ،لتأثير المدينة بمدنيتھا على قلبه فقسا فآثر الصمت؛ ألن الرخام ناعم
الملمس لكنه فاقد اإلحساس.

التحدث:
ﻳﱰك ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻌﻠﻢ.
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القراءة
المعجم والداللة
 .1أضف إلى معجمك اللغوي:
الحساسين :جمع حسّون ،وھو طائ ٌر جميل المنظر حسن الصوت.
عابقة :ممتلئة.
تالشى :زال واختفى.
ألفيتھا :وجدتھا.
ت عا ٍل.
تجھش :تبكي بصو ٍ
ذرذر :نثر.
توجّد :أحبّ .

 -2عد إلى المعجم المتوافر لديك ،واستخرج منه معاني المفردات اآلتية:
دندن :غنّى بصوت خافت.
العتيق :القديم.
يضرع :يتوسل ،يخضع.
مشرّعة :ممدودة ،مفتوحة.
 .3فرّق في المعنى بين كل كلمتين تحتھما خط في ما يأتي:
الكالم ُم َش ﱠر َعةٌ للنﱠدى والضﱡ يوف.
ح
ِ
أ -عن َد س ْف ِ
الكرم والجود.
تشكل النﱠدى في الصباح الباكر على أوراق الشجر.
قطرات الماء التي تتكون في الصباح.
ار ُم ْن َش ِغ ًال ْ
ُ
عن َشقا َوتِنا.
ب -ونفرحُ ،حينَ
يكون أبي عن َد ب ّواب ِة ال ّد ِ
المشاكسة.
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اللھ ّم ابعد عنّا شقاوة العيش.
قسوة.

ُ .4عد إلى أحد المعاجم وتبيّ ِن الفرق في المعنى بين ك ّل زوجين مما يأتي:
)سرب ،قطيع() ،غبطة ،حسد(.
سرب :الفريق من الطير.
قطيع :الطائفة من الغنم والنعم وغيره.
غبطة :تمني ما عند اآلخرين دون زوال النعمة عنھم.
حسد :تمني تح ّول النعم إليه أوسلبھا عن صاحبھا.

 .5ما الما ّدة ال ﱡلغويّة لك ّل من الكلمات اآلتية:
الذكريات :ذكر.
رائحة :روح.
مبتلّة :بلل /بلّ.
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ال َف ْھ ُم َوال َّت ْحليل ُ
 .1اقرأ المقطع األول من القصيدة ثم أجب ع ّما يأتي:
أ -إالم ّ
يحن الشاعر؟
ّ
يحن إلى منازل أھله ذلك المكان األليف والشخصيّة األصيلة واسترجاع اإلحساس بقيمة الحياة
السابقة وربط الحاضر بالماضي.
ب -بيّن الذكريات التي استرجعھا الشاعر.
تذكر الحساسين التي تحوم حوله ،ووالده الذي كان في المضافة والقھوة البكر التي تعد مع بزوغ
الفجر والرائحة العبقة وصوت والده الذي كان يشعره باالطمئنان حين يصلّي.
ج -ما الذي يعيده إلى تلك الذكريات؟
دندنة العود.
د -ب َم وصف الشاعر تلك الذكريات؟
وصف الذكريات بالحساسين ،فقد وضع المجرد )الذكريات( إزاء المادي )الحساسين( فيحوله إلى
محسوس ،فتتخلص الذكريات من جفافھا وطبيعتھا السلبيّة وتكتسب شيئًا من قوة الحياة الحاضرة
كما تتجسد في الحساسين وأجنحتھا التي تخفق أمام بصر الشاعر.
ھـ -ما داللة ھذا الوصف؟
شدة تعلقه بالماضي وافتقاده له.
 .2في ضوء قراءتك المقطع الثاني ،أجب ع ّما يأتي:
أ -متى يشعر الشاعر بالفرح؟
حين يكون والده عند بوابة الدار يرجب بالجار منشغالً به عن شقاوة األطفال.
ب -استخدم الشاعر ألفاظًا تدل على المحيط الذي يعيش فيه .اذكرھا.
الممر الضيّق ،والسياج ورائحة الخبز المبت ّل بحليب النعاج وبوابة الدار.
ج -بيّن داللة اتكاء الشاعر على ذكر ھذه األلفاظ.
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تدل على انتماء الشاعر إلى األشياء والتفاصيل اليوميّة ،واإلعالء من شأن التقاليد الريفيّة ضد
تقاليد المدينة الحديثة وما تنطوي من قيم أخرى تقطع مع الماضي وتقلل روح التواصل مع
التراث ،وأنه جزء من المكان أو الفضاء المعيش والذاكرة الجمعيّة.
د -أشار الشاعر إلى عادة عربيّة أصيلة ،بيّنھا.
حب الجار وإكرامه والبعد عن اإلساءة إليه.
ھـ  -وازن بين حال الشاعر في حياة والده وحاله بعد وفاته.
كان الشاعر في حياة والده تغمره السعادة وبعد وفاته لم يعد من الفرح إال الصور والذكريات
المقترنة بالممر الضيّق الذي ّ
يحن إلى وقع خطوات والده والتزام النافذة للصمت.
 .3بعد قراءتك المقطع األخير أجب ع ّما يأتي:
أ -ما الذي يتذكره الشاعر ھنا؟
التعاليل وأعمامه الملتفين حول والده ويسارعون في نجدة المكروب والبيت المفتوح للضيوف،
وجدارانه التي تعمرھا المحبة.
ب -بيّن أثر ھذه الذكريات في نفسه.
ّ
فيحن إليھا.
أيقظت الشوق والحنين إلى تلك اللحظات التي يفتقدھا اآلن
ج -ب ّم وصف الشاعر أعمامه؟
وصفھم بسرب صقور.
د -ل َم طلب الشاعر إلى صاحبيه أن يطيال الوقوف عند ھذه المنازل؟
سيرًا على عادة الجاھليين القدماء ليبثھم ألمه وحزنه وافتقاده لتلك الحياة البسيطة في ظل طغيان
المدنية.
ھـ -ماذا قصد الشاعر بقوله "وأضاؤوا مداخلھا العاليات وعلوا السقوف"؟
اتصافھم بالرفعة والمكانة العالية.

 .4بيّن المقصود بكل من العبارات اآلتية:
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أ -القھوة البكر.
القھوة التي تصنع ألول مرة في الصباح الباكر.
ب -صوت األب الرحب يمأل قلبي طمأنينة.
تعلقه بوالده وشعوره باالطمئنان بوجده واآلن الشاعر ھذا األمر.
ج -ونافذة ھي كل الطفولة.
الشوق لذكريات الطفولة البريئة الماضية.
د -ولم يبق من فرح العمر إال الصور.
سيطرة الحزن عليه ،ولم يبق من األيام الماضية وفرحھا إال الذكريات المحصورة في الصور.
ھـ -وجوه إذا عتّم العمر طلّوا.
على عتمة العمر مثل البدور.
تقديم المساعدة وإغاثة المكروب في األوقات العصيبة كالبدور التي تبدو في أحلك الساعات.

 .5يبدو تأثر الشاعر في قصيدته بالتراث األصيل ،اذكر أمثلة على ذلك.
القھوة العربيّة األصيلة ،البيوت القديمة التي يحيط بھا السياج وإكرام الضيف ومساعدة الجار،
التعاون وتماسك األسرة وترابطھا ،وشيوع األسرة الممتدة ،التعاليل التراثية.

 .6استخدم الشاعر بعض األلفاظ العامية نحو )يھلّي ،تعاليل ،طلّوا(:
أ -ما داللة ذلك؟
التصاق الشاعر بالواقع وارتباطه الشديد ،وداللة على بساطة الحياة الريفيّة آنذاك بعيداً عن
تعقيدات المدينة ،ولتكون قادرة على أن تبعث في قارئھا وسامعھا إحساسًا بأن الشاعر يتّبع منھجًا
مغايرًا ينظر فيه إلى الماضي بعين الحاضر.
ب -اذكر الكلمات العربيّة الفصيحة التي يمكن أن تؤدي المعنى نفسه.
ير ّحب ،ليالي السمر ،ظھروا.
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 .7استخلص من القصيدة الصفات التي أسبغھا الشاعر على والده.
محبة اآلخرين والبشاشة وإكرام الضيف والجار والمكانة العالية ،صوته يبعث الطمأنينة في
البيت ،الھيبة والوقار.
 .8صف مالمح منازل أھل الشاعر :الماديّة والمعنويّة كما تبدو في القصيدة.
مالمح المنازل الماديّة :البيت بسيط ذو سقوف عالية وأمامه ممر ضيّق عتيق وبوابة واسعة
تتخلله زاوية لتربية الماشية.
مالمح المنازل المعنويّة :يسودھا المحبة والطمأنينة ،وذكر ﷲ ،والضيافة ،ومساعدة
المكروب ،وإكرام الضيف ومساعدة الجار ،والسھر والتعاليل التي تتخللھا األغاني التراثيّة،
تسودھا الھيبة والترابط األسريّ.
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ال َّت َذ ُّو ُق األَ َد ِب ُّي
 .1أكثر الشعراء المحدثون من التكرار في أشعارھم:
ت مثالين من النص على ذلك.
أ -ھا ِ
كلما دندن العود رجّعني إلى منازل أھلي.
عتّم العمر /عتمة العمر.
ب -ما الغرض من ھذا التكرار؟
تأكيد تعلّق الشاعر وحنينه الشديد لبيئته الريفيّة البسيطة والعادات العربية األصيلة وقيم اآلباء
واألجداد التي أصبحت شبه غير موجودة في ظل حياة المدينة المعاصرة.
 .2وضّح الصورة الفنيّة في كل مما يأتي:
أ -ورجّع سربًا من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي.
ص ّور الذكريات بسرب يحوم حوله مثل الحساسين.
ب -الممر العتيق ﱡ
يحن لوقع خطاك.
ص ّور الممر العتيق بإنسان ّ
يحن لوقع خطوات والده.
ج -ألفيتھا ال تجيب وتجھش قبلي.
ص ّور النافذة بإنسان حزين عاجز عن اإلجابة ويجھش بالبكاء.
د -وعاد أبي وھو يفرش قريتنا ھيبة.
ُفرش.
ص ّور الھيبة بشيء ي َ
ھـ -وقد عمروا بالمحبة جدرانھا.
ص ّور الجدران باإلنسان الذي تغمره المحبّة.
 .3استخدم الشاعر في القصيدة صوراً حركية وصوتية .اذكر أمثلة عليھا ،ووضحھا.
صور حركية :تحوم ،طلّوا ،وقوف ،ذرذر ،أضاؤوا ،يفرش ،تالشى.
صور صوتيّة :دندن ،صوت أبي ،يرحب ،يھلي ،التعاليل ،ال تجيب ،تجھش.
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ت من النص ما يدل على العواطف اآلتية:
 .4ھا ِ
أ -الشوق والحنينْ :ال َم َمرﱡ ال َعتي ُ
ق يَ ِح ﱡن لِ َو ْق ِع ُخطاكَ ،ت َو ﱠج ْدتُھا فأَطيال الوقوف.
ح ال ُع ْم ِر ّإال الصﱡ َور ،ونافِ َذةٌ ُكلّما ِج ْئ ُ
ت أَسْأَلُھا َع ْنكَ
ب -الحزن :ولَ ْم يَ ْب َ
ق ِم ْن فَ َر ِ
ألفَيتُھا ال تُجيبُ وتَجْ َھشُ قَبْلي،
ط ْل َع ِة الفَجْ ِر عابِقَةٌ ْ
بالجار في ِغ ْب َ
ج -األلفة والمحبة :والقَ ْھ َوةُ ْالبِ ْك ُر م َع َ
ط ٍة
بال َم َحبّة ،وي َُر ﱢحبُ
ِ
ويُھَلّي ،وق ْد َع َمروا بال َم َحبﱠ ِة ُج ْدرانَھا.
 .5علّل كثرة استخدام الشاعر ضمير المتكلم.
الرتباطه بذكريات الشاعر وماضيه الذي ّ
يحن إليه ،وحديثه عن تجربته التي م ّر بھا في الماضي.

 .6تأثر الشاعر بأسلوب الشعراء القدماء في المقطع األخير:
أ -حدد العبارة الدالة على ذلك.
وقوفًا بھا يا خليلي.
ب -بيّن الغرض من ذلك.
مشاركة له في حزنه وألمه وافتقاده للماضي بعبقه األصيل.

 .7عد إلى المقطع األخير ،واستخرج منه ً
مثاال على الطباق.
أيقظ /رقود.
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قضايا لغوية
التدريب األول:
عد إلى القصيدة واستخرج منه ثالثة ظروف زمان ،وثالثة ظروف مكان ،وأعربھا.
ظروف الزمان:
مع :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وھو مضاف.
حين :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وھو مضاف.
بعد :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وھو مضاف.
ظروف المكان:
بعدك :ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وھو مضاف.
حولي :ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وھو مضاف.
عند بوابة :ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وھو مضاف.

التدريب الثاني:
عد إلى القصيدة واستخرج منھا أمثلة على جمع التكسير ،مميّ ًزا بين جمعي القلة والكثرة.
جمع قلة :إخوة.
جمع الكثرة :حساسين ،منازل ،صور ،خطاك ،صقور ،بدور ،ضيوف ،سقوف ،وجوه ،مداخل ،جدران.
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الكتابة
تترك لتقدير المعلم
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