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 عن األسئلة الّتالية:بإمعان ثّم أجب  الّنّص إقرأ 

 

  لكم لبنانكم ولي لبناني.

 ه.ولي لبناني وجمال   ،ه  عضالت  كم وم  لكم لبنان  
  ولي لبناني بما فيه من األحالم واألماني. ،زعما فيه من األغراض والمنا لكم لبنانكم بكلّ 

  المطلق. د  ولي لبناني وأنا ال أقنع بغير المجرّ  ،لكم لبنانكم فاقنعوا به

  ماء.زرقاق السّ اتعالى بهيبة وجالل نحو ت   لول  ا لبناني فت  أمّ  ،امها األيّ ة تحاول حل  قدة سياسيّ لبنانكم ع  

   واقي.ات األجراس وأغاني السّ نّ ج في جنباتها ر ة تتموّ هادئة سحريّ  ا لبناني فأودية  أمّ  ،ياليللّ ة تتقاذفها ادوليّ  مشكلة  لبنانكم 

ة بين األبديّ  شاعر   هول جلوس  البحر والسّ  بينل رهيب وديع جالس با لبناني فجأمّ  ،د لهاادع   ذات رؤوس ال لبنانكم حكومة  
   ة.واألبديّ 

ة نيّ ظر إلى وجه هذه المدالنّ  وح عندما أمل  ه بالرّ ل  د أدخ  ب  ع  م  ا لبناني ف  أمّ  ،دين وقائد جيش شطرنج بين رئيس   عات  لبنانكم مربّ 
  واليب.ائرة على الدّ السّ 

كئ على ساعده في ظالل األرز وهو منصرف ا لبناني فرجل فرد متّ أمّ  ،يقبضها ورجل   (1)ي المكوس  لبنانكم رجالن: رجل يؤدّ 
  مس .الشّ  ونور   هللاشيء سوى  عن كلّ 

 .في أذن الفضاء سها األرض  ة تهم  بعيدة وعاطفة مشتعلة وكلمة علويّ  ا لبناني ففكرة  أمّ  ،لبنانكم مرافىء وبريد وتجارة
  .لجالثّ  هر  لها ط  العواصف ويجلّ  ة  ا لبناني فمجالس حول المواقد في ليال تغمرها هيب  أمّ  ،لبنانكم وفود ولجان

  احات.في السّ  (2)خور ويركضون مع الجداول ويقذفون األكرقون الّص يتسلّ  ة  ي  ب  لبناني فص  ا أمّ  ،لبنانكم طوائف وأحزاب

ا لبناني فحقيقة بسيطة أمّ ، عصنّ قليد والتّ ورياء يختبئ في رداء من التّ  ،كاء المستعارنقاب من الذّ  لبنانكم كذب يحتجب وراء  
  ها المنبسطة.مالمح  ها الهادىء و عارية إذا نظرت في حوض ماء ما رأت غير وجه  

  لكم لبنانكم ولي لبناني

  ولي لبناني وأبناؤه.، لكم لبنانكم وأبناؤه

  ؟لبنانكم ترى أبناء   ومن هم يا

  هم.أال فانظروا هنيهة ألريكم حقيقت  

  .(ينولدت أرواحهم في مستشفيات الغربيّ )ذين هم الّ 

  .(3)أريحيّ  ر  ل دو مثّ هم في حضن طامع ي  ذين استيقظت عقول  هم الّ 

  .تسكنه الغيالن ف  ه  ا ميناؤها فك  د وأمّ ردّ ها فالتّ ان  ا ربّ أمّ  ،شراع ة والاألمواج وهي بدون دفّ  تي تصارع  فينة الّ هم تلك السّ 
  ؟ا للغيالنأوروبا كهف  عاصمة في  ليست كل  أ و  

  اإلفرنج. م  الخرسان أما عفاء  والّض  ،بعضهم لدى بعض اء الفصحاء البلغاء ولكن  هم األشدّ 

  يين.أمام الغربّ  جعّيون الرّ  والمنقادون  ،منابرهم هم وفوق  سون ولكن في صحف  هم األحرار المصلحون المتحمّ 

برح يختبئ في  ية مااغ  هم القديم الطّ وعدو   ،اغية القديمنا الطّ صنا من عدوّ فادع قائلين: لقد تملّ ون كالّض ذين يضجّ هم الّ 
  أجسادهم.

 :سبوع األّولاأل
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ع ورقصهم إلى قر   ل تزميرهم إلى نواح  ى إذا ما التقوا موكب العرس تحوّ حتّ  ،رين راقصينالجنازة مزمّ   ن أمام  ذين يسيرو هم الّ 
  األثواب. قّ دور وشّ الّص 

بل في ارتفاعه أم العذوبة في مائه أم العطر في العزم في صخور لبنان أم النّ  ل  فهل بينهم من يمثّ   ،هؤالء هم أبناء لبنانكم
أ أن هل بينهم من يتجرّ  ت؟ه عندما ولدا وجدت  ممّ  قليال   أفضل   تركت وطني أ أن يقول: إذا ما متّ ينهم من يتجرّ هل ب ؟هوائه

  ؟أو دمعة بين أجفانه أو ابتسامة على ثغره (م في عروق لبنانمن الدّ  طرة  لقد كانت حياتي ق  )يقول: 

  !في عيني م في عيونكم وما أصغرهمهفما أكبر   م، أبناء لبنانك هؤالء هم

  لبناني: ألريكم أبناء   وانظروا ولكن قفوا قليال  

 إلى حدائق وبساتين..  (4)لون الوعرذين يحوّ حون الّ هم الفالّ 
  وصوفها رداء. ها غذاء  إلى واد فتنمو وتتكاثر وتعطيكم لحوم   ذين يقودون قطعانهم من واد  الّ  عاة  هم الرّ 

  ا.دون الخمر دبس  ا ويعقالعنب خمر   يعصرون ذين هم الكّرامون الّ 

  الحرير. واتي يغزلن  اللّ  هات  وت واألمّ ون أنصاب التّ ذين يربّ هم اآلباء الّ 

  األغمار. واتي يجمعن  وجات اللّ رع والزّ ذين يحصدون الزّ جال الّ هم الرّ 

  واقيس.ارون والحائكون وصانعو األجراس والنّ اؤون والفخّ هم البنّ 

  جل.ى والزّ ذين ينشدون العتابا والمعن  وهم شعراء الفطرة الّ  ،ن أرواحهم في كؤوس جديدةذين يسكبو عراء الّ هم الشّ 

 همعزم في سواعدهم ويعودون إليه وخيرات األرض في أكفّ في قلوبهم و  حماسة  وليس لهم سوى ذين يغادرون لبنان هم الّ 
  على رؤوسهم.وأكاليل الغار 

  إليهم أينما وجدوا. وا ويجتذبون القلوب  لّ بون على محيطهم أينما حذين يتغلّ هم الّ 

 ياح والملح  تي ال تطفئها الرّ الّ  رج  هؤالء هم الس   ،لبنان هؤالء هم أبناء   .ويموتون في قصور العلم ،في األكواخ يولدون ذين وهم الّ 
  ثابتة نحو الحقيقة والجمال والكمال. ائرون بأقدام  هؤالء هم السّ ، هورذي ال تفسده الدّ الّ 

هل  ؟فيق والبالدةوالتلّ ى عو ماذا تتركون للغد سوى الدّ  ،أخبروني ؟وماذا عسى أن يبقى من لبنانكم وأبناء لبنانكم بعد مئة سنة
  ؟(5)ة والتدليسن  الزمن يحفظ في ذاكرته مظاهر الخداع والمداه   تحسبون أنّ 

  لكم لبنانكم ولي لبناني.

 اقتناعي وفي ،بلبناني وأبنائه أما أنا فمقتنع   ،بالفقاقيع الفارغة وبهم إن استطعتم االقتناع   لكم لبنانكم وأبناء لبنانكم فاقتنعوا به
  وسكينة وطمأنينة. عذوبة

__________ 
 رائب.مفردها الم كس: الّض  :المكوس   (1)
 ابات.: الكرات، الطّ  مفردها األ ك ر ة :األكر (2)

ل ق، الّ   األريحيّ  (3)  نشيط إلى المعروف.: الواسع الخ 

 

 عبة.: األرض الّص   الو ع ر (4)

  : الخداع  دليس التّ  (5)

( ولد في بشّري. في الحادية عشرة من عمره، انتقل مع أّمه وإخوته ألى أميركا حيث سكنوا في أحد أحياء بوسطن. درس 1931-1883)بران خليل جبران ج
امنة عشرة من عمره، هاجر من جديد إلى أميركا ليفجع بموت  أخته سلطانة وأخيه الثّ ّية ثّم عاد إلى لبنان ليدرس العربّية في مدرسة الحكمة. في نكليزّ غة اإلاللّ 

سم.عاد لمتابعة دراسة الرّ لى باريس إعجبت به وأرسلته، على نفقتها، تي أ سكل الّ لى ماري هاسم والكتابة. تعّرف إالرّ لى إبطرس وأّمه في سنة واحدة. انصرف 
 بشّري. –سركيس  رتوفّي في نيويورك، ونقل جثمانة الى لبنان ليدفن في دير ما ّية المختلفة.لى أعماله الفنّ ليسكن في نيويورك ولينصرف امن باريس 

 ف"...، "عرائس المروج"، و"العواصمن أشهر مؤلفاته العربّية: "دمعة وابتسامة"، "األجنحة المتكّسرة"، "األرواح المتمّردة"
 "يسوع ابن اإلنسان".يزّية: "النّبي" ولمن أشهر مؤّلفاته اإلنك
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  :االسئلة
 عّين المتكّلم والمخاطب في الّنّص ثّم حّدد موضوع الكالم. .1

 أوضح ذلك من خالل الّنّص. ؟هل كان لهجرة جبران من لبنان دور  في فهم حقيقة وطنه .2

 لبنان "جبران" هو لبنان رومنطيقّي. كيف يتبّين ذلك؟ .3

 ؟الجتماعيّ ما مدى عالقة هذا الّنّص بمحور اإلصالح ا .4

 إلى دراسة الّلفظة، الّصورة واإليقاع. اهل تبدو في هذا الّنّص الّنزعة الّشعرّية عند جبران؟ أوضح ذلك مستند   .5

 كيف تقّوم عاطفة جبران في حّب وطنه؟ .6

 هم اّلذين يولدون في األكواخ ويموتون في قصور العلم". "أبناء لبناني .7

 في طفولته، في هذه العبارة؟ هل تبرز بعض مالمح حياة جبران، وال سّيما

 أعرب ما أشير إليه بخّط إعراب كلمات وما وضع بين قوسين إعراب جمل. .8
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 عن األسئلة الّتالية:إقرأ الّنّص بإمعان ثّم أجب 
 لي صخرة

 

 ،أغصان   ه  ـت  ذي استسم  يا ذا الّ  ،ن أين  م  
 ؟ان  ـالبو  و  ر  الس   فداك   ،أنت   من أين  

 ،(اـبن ر  ـم  ال ت  )أهلي  من غير   كنت  إن 
 ؟يران  ج   الجار   بن  اب ال فما ضاق   أو  

 اـهت  ب  ن  م   سمراء   .ل  ـس  ت  ال  ؟أنا ن  ـم  و 
 آن  ـطو ش   س  م  لتقى ما ألتقت ش  في م  

 اـهن  م أسك  ـجبالن   ت  ـق  لّ  ع   ،صخرة   لي
 !ان  ـبنل   تلك   :ت  قال   ب  ت  بها الك   ت  طار  

 ،هوى   ي  ـه  ف   د  ج  الم   موم  ه   ـاهت  ع  ز  و  ت  
 قبان  ه ع  ـى فيـربن ت  ـقابيالع   ر  ك  و  

 مـهلعبت   الموت  غدو ي   ،لون غ  ي  و   ،أهلي

 )دوان  ح ع  ف  الس   ع صوب  ـل  ط  ت  )إذا 

 ،مـــهكفايت   شذا أرز  و  ة  ـفنمن ح  

 (طان  و  أ   األرض   ل  ق  ت  )هم إن زنود  

 تـئ  ن  ه  )ا ـمإال حيث   هللا   ة  ـهل جن  

 هتان  ب   بعد   اع  ـسإتّ   ل  ـك   (؟اك  ـعين

 ىب  عند ر   أو فوق   ا على شاطئ  ـنه  

 !ي سان  ن   ر  ـالفك :قلت   ،ر  ـك  ح الف  فت  ت  
د ت وما ه ر ق ـت    دنيا الى ن قطة  ش 

م ا، أال  إن        ! د  لطـان  ـرّ  س  ل ق  الح   خ 

 ه  ــؤمنون ب  ا الم  نّ قى أل  ب  ن  ا و ـكنّ 

 !دان  ـي  ل م  ا ـ بطاأل   عـس  ي  ل  ف   د  ـبعو 
 
 
 
 
 

 :األسبوع الّثاني
 

http://www.elnashrafan.com/news/?tag=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 :األسئلة
ل إليه، موضوع المرسلة في الّنّص. .1 ل، المرس   عّين المرس 

 ماذا يقصد الّشاعر بلفظة "أهلي"؟ .2

 مناسب ا للقصيدة؟ما هو المقصود بعبارة: "لي صخرة"؟ وهل تجد العنوان  .3

 لبنان بنظر الّشاعر هو "لبنانات" متعّددة موّزعة في العالم. ما هو المقصود؟ وكيف عّبر عن ذلك؟ .4

ا في هذهفي الّشعر الوطنيّ  .5  القصيدة؟   ، تكاد الحقيقة الّتاريخّية تالمس األسطورة. هل تجد ذلك واضح 

 إشرح معّلال  إجابتك.

 ّية. أوضح ذلك وبّين قيمة هذه األساليب.ب الفنّ نّوع الّشاعر في استخدام األسالي .6

 ّية ذات أثر متبادل. أوضح ذلك.بي ن "سعيد عقل" و"األخوين رحباني" و"فيروز" عالقة فنّ  .7

 هل تبرز لك مالمح شخصّية الّشاعر من خالل هذه القصيدة؟ عّلل إجابتك. .8

 هل استطاعت هذه القصيدة أن تعّبر بلسانك عن حّبك لوطنك؟ كيف؟ .9

 .ما أشير إليه بخط  إعراب كلمات وما وضع بين قوسي ن إعراب جمل بأعر  .10
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 سعيد تقي الدين

 ان وهاجر الى الفيليبين. تابع دروسه العليا في الجامعة األميركّية، ترك لبن(، نشأ في أسرة تعنى باألدب والعمل الوطنيّ 1961-1904لبنان ) –هو من بعقلين 
 جارة، دون ان تخبو في نفسه شعلة األدب.ناعة والتّ حيث عمل في الّص  1926سنة 

 مواطن خفير".  ة "كلّ ة صحف وأنشأ جمعيّ حيث نشط في العمل الحزبّي والوطنّي، وحّرر في عدّ  1947عاد الى لبنان سنة 
 .في كولومبيا اخر. توفيّ والسّ  أصدر عّدة مؤلفات مسرحّية. وع ر ف  بأسلوبه المرّ 

 
 

 عن األسئلة الّتالية:إقرأ الّنّص بإمعان ثّم أجب 
 

 يا ُعَمر
 

ا حبيب ا إضرة أدير نظري بين هذه الوجوه النّ    لّي: هو وجه الفتى ع مر.فيؤلمني أن ال أرى وجه 
ا: ع  عمر، فتى ل إنّ   ع سان، ور ، وّقاد الخاطر، جريء القلب، فصيح اللّ ليتّي الجسدتم تعرف هذه المدرسة له شبيه 

المذة لى الحياة تواكبه قلوب عائلته، ورفاقه التّ ة، وهو قافز إالجوائز المدرسيّ  عمر فاز بكلّ  يعبد هللا ويمشي على وصاياه. إنّ 
 وأساتذته وكلّ  عارفيه.

ب ريق ا في عينيّ  هبينكم اليوم ألنّ  عمر هو ولدي، وهو ليس  ، رك  ، فلم يمّن هللا علّي بغالم ذ  بقي حلم ا في خاطري، و 
 حلمت بتسميته عمر.

ذي ما الّ ؟ لعّل أجدر بي أن أقول أوال  ذي كنت أوّد أن يسمعهيلة بينكم، فما الّ ا لي وكان هذه اللّ ابن   د  ل  عمر و   لو أنّ  
 أريد أن ال يسمعه؟

 ى جميال  لكالم مبهم فخم.ي ا، كّل ما يترك في نفوس سامعيه صد  طاب ا داو أوّد لعمر أن ال يسمع خ 
ي، وبخمسة . قليل من المديح، وشيء من اإلشادة بالماضصفيقصفيق في الحفالت يفوز بالتّ توّخى التّ إّن من ي 

  اجحة." الخطب النّ قروش عواطف. هذه "روشتة
دها ها الحياة من دماء العيش ودموعه. كالم ا صقله غبار الحياة، وفيه بريق  وحرارة ولّ ه أن يسمع نصائح صاغ ت  أريد 

 يبة بأفراح االنتصارات.احتكاك  آالم الخ
 فيا عمر  ويا رفقاء  عمر؛ 
ها االختبار. لن تكون فخمة وال جزلة ولكنّ نالية ستنقصها البالغة  ولن يكلماتي التّ   ها مخلصة. كم مّرة  في سني قص 

ا، و  يري ما حرمتنيه... ر لغبتهل وال أعاتب، بل ضارع ا: "ربي يسّ جريحتين، أ لى هللا عينين  رفعت إالغربة قعدت فاشال  منهك 
 ريق فال يتيهونها."لفتياننا م ن  يرسم لهم خارطة الطّ  ربّ  أرسل  

 )...( فيا عمر ويا رفقاءه؛ 

 :األسبوع الّثالث
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معظم األحيان، طريق  موحشة، جاح في الوقت من بديل... طريق النّ  أّنه ليس عن انصيحتي األولى هي أن تقتنعو  
ا من غير المشروعة... بدون ريب إّن س   "ومّياتالقاد"ب ويلة، فال تحاولوا اختصار ها بدرو صعبة، ط ق  الكميونات هو أقل  ربح  و 

مٌّ من القلق الرّ خاليا نف فيتغلغل هريب ييش. ولكن من يقترف منكم التّ تهريب الحش ه، س   ا.ترياق   دوا له بعد  لم يج وحيّ س 
: ر ق وكذب وارتشى وداجىفأّما من س   با؛الى وجوه رفاق الّص نوات الكثيرة رحت  أتطّلع بعد عودتي من غربة السّ  

ل أحداقه وعلى جانبي فمه خش ذي ّم الّ فاع عن السّ على أنيابها إذ هي تحاول الدّ  قتها نفسه، شبه سّم األفعى، يطفوونة بصفحو 
هه ذي تنفثه. وأّما من طهرت نفسه وعاش في أمن وسالم مع خالقه وضميره وجيرانه، فلقد طغت على وجّم الّ بجسدها بالسّ 

 راحة.قة والّص موجة من الهدوء والثّ 
 عن ط ر ق ه  غير المشروعة. عادة من فاز بالمالإّنه فاز بالسّ  مككذب من قال ل 
في معظم األحيان يركضون هنا وهناك، يحاولون  القادومّيات، فإذا هم اذين سلكو عاشرت األغنياء واألقوياء الّ  

روب ذين لم يخافوا الدّ الّ  ذي رأيتموه هنا في هذه البلدة على وجوه الكثيرينوحّي الّ ابتياع ما ال ي شرى بمال... ذلك الهدوء الرّ 
رة.  الوع 

انية التي أريد أن يحذقها عمر هي االقتصاد: االقتصاد في بدء الحياة. لقد سمعتم وال ريب أّن أصعب  األمثولة الثّ  
 .ل مليون ليرةراء هو الحصول على أوّ مراحل الثّ 

ن، إّنما بعد  أن تحصلوا على المليون األّول.. فرص  كثيرة في الحياة فاتتني ألّنه لم تكن لي ا ما تشاؤو سرفوا وبّذرو أ 
كم النّ ة ريال. لتكن لكم جرأة مجابهة النّ فس على توفير ألف أو خمسمائبط النّ ة ضالحكمة وال قوّ  اس  اس بكّف مقبوضة. ليسمّ 

ثياب عتيقة، وكرافاتات لم تصل من باريس ..  لتكن لكم الجرأة أن تظه روا بزم.لبخل في معظم األحيان هو تقريظ  البخالء. أ
 ضيوفكم وال تتخموهم. اجاعة أن ت شبعو هار، ولتكن  لكم الشّ في فجر هذا النّ 

تضحكون بعدئذ مّمن كان يضحك منكم. أقول كونوا بخالء وال تكونوا لكم كونوا بخالء في بدء العمر، فقول أ 
 بل هو لؤم.البخل في موقف النّ  لكنّ و في اإلنفاق أمر محمود،  وّيةر والرّ قتيلؤماء. التّ 

 )...( أّيها الفتيان. 
عادة في هذه الحياة، أن تهبوها غير  المنتظر منكم وفوق المفروض عليكم... وأريد لكم ان جاح والسّ من شروط النّ  

سنة من حياتي وما أنا  33والر ل من عار. لقد سعيت وراء  الدّ تطلبوا القّوة، والمال، فاطلبوهما. ليس في الجهاد في سبيل الما
ذي نقلني اليكم. هذه ذي سّير االتوموبيل الّ تي فزتم بها كّلفت أهلكم ماال... لوال المال  لما اشتريت البنزين الّ قافة الّ بخجول. الثّ 

لوا الحصول على المال بالمال... حاو  الّ عليه إ ذي يشفي المريض، ال ي حصلواء الّ تي منها أقرأ اشتريت بمال. الدّ الورقة الّ 
 المشروعة. بكّل وسائطه

هو قّوة كما تعلمون. من يجيد  وت االنتخابيّ وت الجميل هو قّوة. الّص بالقّوة الوحيدة. الّص  ليس المال  قّوة، ولكّنه 
 ذية فهو قوّي.. من ي حذق صنع األحارات فهو قويّ يّ تصليح السّ 
ر، أن تمّنى لعمر، ولرفاق عمي أنّ لى الدرجة القصوى. وإواستغاللها إة، بتشغيل مواهبكم قوّ نصيحتي هي امتالك ال 

ميدان القتال في الحياة يرتعبون من  مي ارى الخوف قد ملك على شبابنا قلوب هم. هحمّية الفتّوة... إنّ  يكونوا فتيان ا تكهرب هم
مار، فال الغ د من عمر ومنكم ان تتنافسوا فتيان ا تمألهم روح  . أري  IPCلى دفء وظيفة في التابالين أو ال فيجنحون إ

وح، ي الرّ وعن الفاقة أّنها تقوّ  الجوع أّنه يجوهر الجسد، يخافون الفشل، وال الجوع، وال الفاقة. لكّل مصيبة عزاء، وعزاؤكم عن
 جاح.ه طريق النّ أنّ  وعن الفشل
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أّن كال  منكم هو  إليكم. وأعلم عّرفحّدث والتّ ة التّ عن غيابه بلذّ  عمر ليس بينكم ولكّني تعّزيت أنّ  )...( يعّز عليّ  
 لبنان ينتظر منكم رجاال  أحرار ا شجعان ا مغامرين، تخافون هللا وتتعاونون مع جيرانكم ومواطنيكم. نّ للبنان عمر، وأ

 
 

 :األسئلة
 "عمر" اّلذي يتوّجه إليه الكاتب في هذا الّنّص؟ من هو .1

 ن يصف "سعيد تقّي الّدين"؟في وصفه لعمر من كا .2

 ؟ذة المتخّرجيني يتوّجه بها الكاتب إلى الّتالمما هي الّنصائح اّلت .3

 يدعو الكاتب إلى االقتصاد. هل مّيز بدّقة بين االقتصاد والبخل؟ أوضح الفرق بينهما. .4

 ؟هل الجهاد في سبيل المال عار؟ ولماذا .5

 ليه الكاتب؟كيف يبدو المجتمع من خالل هذا الّنّص؟ وكيف يطمح إ .6

 ا من خالل الّنّص.ه؟ حاول إيضاحالخطابيّ  ما هي خصائص الفنّ  .7

ألقى الكاتب هذا الخطاب بعد غياب ثالث وعشرين سنة عن وطنه. هل للهجرة الّطويلة أثر في بساطة األسلوب  .8
 وسهولته؟ أوضح ذلك.

 ي األدب؟بالّسخرية. ما هي الّسخرية؟ وما هو دورها ف ع رف أسلوب "سعيد تقّي الّدين" .9

 لقد اعمتد الكاتب طريقة مباشرة وصريحة في اإلصالح. هل أنت معها؟ عّلل موقفك. .10
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 عن األسئلة الّتالية:إقرأ الّنّص بإمعان ثّم أجب 
 

الّناسكة 
 ةــابيالرّ  على هذه ،حبيبي

 هــك يرقى بي  ـخيال   أ حس  
 ب  ـحا ت  ـعلى م إالّ  أغلق  ف

 هـوأهدابي  ي ــقلب روح ك  
 ب  ـا تحـأتيت  أحّبك في م

 وي ضفي على وحيك العافيه
 من أصغر يك   عر  دّفق الشّ  فما

 هـاحيي هذه النّ ـف ع  ـتجم  
 ،نى والخليجح  ن  أراه على الم  

 هـة الجاريـالغاب وفي هذه
 والي،وفي ما يقوت عروق  الدّ 

 هـرم  للخابيـوما ي ضمر  الك
 ن، ـارعيل  الزّ ـأراه  على أم

  هـل  والماشيـفي موسم  الحق
، ـنديلب  والسّ وفي ك ب ر  الدّ   ان 

ع  ـيحنو عل  هـاقية  السّ ـى د 
 ب  ـا تحـأتيت  أحّبك  في م

د  دون ال  هـورى بابيـوأ وص 
 فما عالمي غير  معنى الجمال  

 هـه  وتهوانيــواك  فيــأه

 يــورة  يقظتـبروحك مغم
 هــونشوى بسحرك  أحالمي

 ي،ــك ال ينتهـوحلمي بحبّ 
 ه؟ـوهل تنتهي الغفلة الواعي

 ودة  ــك معقـ  مصادر  وحي
ؤاها وأجفانيــبقلب  هـي ر 

 ير راو  ففي كّل مطوى من الطّ 
 هــطف  راويـوفي كّل منع

عرك  من األرض أنشق  أعراف  ش 
 هـــدى صافيــّـ رّيانة  كالن

 ال  ــأ حس  لها في صميمي غلي
 ه ـــج أعراقيـيخب  على وه

 ق  ــوأسمع صوت ا كهمس  عمي
 لتسمــع  أعماقيــه صغيأف

 ما ال تـراه  العيــون   وأبصر
 فأطويـه كاهلل فــي ذاتيــه

 هـــابيذه الرّ ـعلى ه !حبيبي
 هــإيمانيــ بّ ــب للحرّ ـأق

 وبـــالقل دنيا جر الحب  إذا ه  
ط    ؟هــالباقي م  ــفما تنفع الح 

         
 شبكةالياس أبو           

 
 
 
 
 

 :األسبوع الرابع
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 :األسئلة

 ؟ إشرح.اسكة" في هذه القصيدة؟ وما هو مفهومك لهذا الحبّ لمن تتعّبد "النّ  .1

 من حيث المضمون، في حديث المرأة إلى حبيبها؟هل من جديد،  .2

وللّشعر ثّم بّين عالقة كّل منها باآلخر، وبموضوع  ستخرج من الّنّص الحقول المعجمّية للّطبيعة، للحّب،إألف:  .3
 .الّنّص 

 باء: الحظ عنوان الّنّص هل له حقل معجمّي منتشر فيه؟ عّلل هذا العنوان.

 القصيدة. هتحّدث عن الّنزعة الّرومنسّية البارزة في هذ .4

 يبدو الّشاعر وحبيبته هاربي ن من المجتمع إلى الّطبيعة. كيف ظهر ذلك في القصيدة؟ إشرح. .5

مختلفتين. بّين سبب استخدامه في كّل مّرة وأوضح داللة كّل من  تكّرر أسلوب الّنداء مّرتين، متبوع ا بعالمتي  وقف .6
 تي  الوقف.معال

 تطغى على الّنّص األفعال المضارعة: ما داللتها الّزمنّية؟ ولم استخدمت بهذه الّداللة؟ .7

 ّية األسلوبّية.أين الّتجديد في هذه القصيدة من حيث الفنّ  .8

 إجابتك.أّي انطباع تركت في نفسك هذه القصيدة؟ عّلل  .9


