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               (نقطة 11)درس النصوص : أوال 

 ":مجد الشرق"يقول الشاعر عالل الفاسي في قصيدة        

 

ِلَمْن َطلٌل في الشـــــــــرق أصبح 
 خــــــــــــــاليا

به أثــٌر للمجــد مــــا زال  
بـــاقــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــيا

عهـــــدًا تِحــــّن  ُيذّكـــرنا
نفـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــوُسنا

أحمــَر  إليه، فُنجـري الدمــَع 
قانـــــــــــــــــــــــــ

 ــــيا

ُيذّكـــــــرنا عـــهَد 
الّسيـــــــادة 

والُعــــــــــــــــــــــ
 ـــــال

وَعصــرًا به ُكّنا الملــوَك  
ــــــــــــوالــــــــــــالَم

 ــــــــيا

َعَلـــْونا به فــــوق السُّـــهى عن 
 جـــــــــــــــدارٍة

وُفـْقـــنا به حتى النجــــوَم  
الَعوالــــــــــــــــــــــــ

 ــــــيا

نا ِزمـــام الُحـــكم شـــرقًا َمَلـــْك
وَمـــغربــــــــــــــــــ

 ًا

كان  ِبَعــدٍل َمَحا الظـْلَم الذي 
 فاشــــــــــــــــــــــــيا
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وإْن ُأمَّــــٌة تاهْت علــــينا 
وفـاخــــــــــــــــــــ

 ــــــَرت

أَبـنَّا لها ما كــان في الفخـر  
َثــــــــــــــــــــــــــ

 ـاِويا

ْســـد ــــنا لهــا جيشــًا من اأُلَبَعْث
 عامـــــــــــــــــرًا

ـــــأَس الَمِنـية ُيَنــاِولها كـــ 
صاِفـــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــيا

ولكـــــْن َعَرْتــــنا بعـــد ذلك 
َنــْومــــــــــــــــــــ

 ــــــــــٌة

َنسيــــَنا بــها ـ أوَّاٍه ـ تلك  
المبـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــاِديا

ولــــْم تَزِل األيــــــاُم 
تفَعـــــــُل 

ْعَلــــــــــــــــــــــِف
 ـــــها

إلى أْن غــدا مجُد العـــروبة  
بالــــــــــــــــــــــــــ

 ـــيا

وِصــــْرنا كمـــــا شــــاء 
الّزمــــاُن 

 أِذّلـــــــــــــــــــــًة

وِصرنا من العـْلم الصحيح  
َعــــــــــــــــــــــــــ

 واريا

ـرًا، ُكّلـــما َحـــــى اهلل دهـــــَل
 قـــيل لم يُعـــــــــــــد

إلى الَغـــْدر، أبَدى الَعـْوَد للَغدر  
 َثانــــــــــــــــــــيا

مَحــــــا آيـَة المْجـِد الــتي 
كـــــان 

 ُنـــــــــــــــوُرها

ُينيُر ســــبيَل الّرْشد إذ كـــان  
داِجـــــــــــــــــــــــــ

 ـيا

عــــــلى مْجــــــد َفـــآٍه 
العـــروبة 

 إّننــــــــــــــــــــــي

عليه سأْقضي العْمـر ما عشُت  
 باِكـــــــــــــــــيا
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 وما بعدها ـ بتصرف ـ  81، الصفح  1991 ،2ط القنيطرة ـ  ، تحقيق عبد العلي الودغيري، البوكيلي للطباع  والنشر والتوزيع ـ  1ج ديوان عالل الفاتسي،   

      

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال محكم التصميم، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية          

 :واللغوية والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 .ـ وضع النص في إطاره الثقافي واألدبي    

 .ـ تكثيف المعاني الواردة في النص    

 . ـ تحديد الحقول الداللي  المهيمن  في النص والمعجم المرتبط بها، وإبراز العالق  القائم  بينها    

 .ـ رصد الخصائص الفني  للنص وتحديد وظائفها    

 .ـ صياغ  خالص  تتستثمر فيها نتائج التحليل لبيان مدى تمثيل النص لتجرب  إحياء النموذج    

 (طقن 60)درس المؤلفات : ثانيا

 :ما يأتي ألحمد المعداوي المجاطي" ظاهرة الشعر الحديث"ورد في مؤلف                       

الواقع هو أن الشاعر الحديث، حين شرع في تطوير األساس الموسيقي للشعر الحديث،  ..."     

 لم يكن يفكر في نسف األصول الموسيقية الموروثة التي استقرت واستقر البحث فيها على ما

يشبه القيود الذهبية، إال بالمقدار الذي يتيح له أن ُيحّرك عواطفه وأحاسيسه وفكره، دون أن 

 ."...منضبط عن إيقاع مواجده وأفكارهيعيقه ثقل تلك القيود، أو أن يصرفه إيقاع رنينها ال

 ،2002عداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث ـ الطبع  الثاني   أحمد الم                                                                            

 .231 ـ 230 :توزيع المدارس، الدار البيضاء، صشرك  النشر وال                                                                                
 

 :وضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتيانطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب م   

 ربط القول  بتسياقها داخل المؤلَّف. 

   للشعر الحديث ت اإلطار الموتسيقيميزعالم التجديد التي مإبراز أهم.  

 بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراتس  ظاهرة الشعر الحديث . 

 

 

 

 

 


