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أٚال  :درص إٌظٛص ( ٔ 41مطح )

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ  ....ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ

ٗقْل الشاعش " إٗل٘ا أبْ هاضٖ " فٖ قظ٘ذة بعٌْاى " غزاِ١ح " :
عٕ١ــانِ  ٚاٌسّذزُ اٌذ ٞف١ـــــّٙا
ة  ٚعٍـّـّرُــــٗ
عٍــّـــّرِٕـ ٟاٌذــ ّ
إْ غثدِ عٓ ع ٚ ٟٕ١جّٓ اٌدجٝ
 ٚأطزُق اٌزٚضح عٕد اٌضـذٝ
 ٚأٔشُك اٌـــٛردج فـ ٟوّّـــــــٙا
وــُ ٔائُ فَٚ ٟوـْـزٖ ٘ـــــــــأئ
أطثخ ِثـــٍ ٟذائــٙا دائـــــــزا
 ٚراح ٠شـــى ٚ ٌٟ ٛأشىـٌ ٛــٗ
 ٚوٛوة أســّعرُـٗ سفـــــــزذٟ
سجزخِ در ٝإٌ َٛعٓ ِمٍرـــٟ

طـ ّ١زذـأ ٟشاعــــزا سادـــــــزا
تدرَ اٌدج ٚ ٝاٌغظٓ  ٚاٌطائـــزا
ه اٌمــــّز اٌــشا٘ـــزا
سأٌدُ عٕـــ ِ
و١ـْـ َّا أٔاج ٟاٌثـــٍثًَ اٌشاعــــــزا
ألْ ف١ـــٙا أرَجـــًا عـــــــاطـــــزا
ٔثّــٙرِــٗ ِـــٓ ٚوـــــزٖ تاوـــــزا
ٌّّـــا رآٔ ٟفــ ٟاٌــزت ٝدـــائــزا
تطش اٌ ٚ ٜٛٙاٌٙجز  ٚاٌٙاجـزا
فثـــاخ ِثــــٍ ٟسا٘ـــ١ا سا٘ـــزا
ٌ ٚــُ أتـــاي اٌالئــــُ اٌـــشاجــزا

إ١ٍ٠ا أتِ ٛاض : ٟدٛ٠اْ اٌجداٚي ـ دار اٌعٍُ ٌٍّال ،ٓ١٠ت١زٚخ ،اٌطثعح  9ـ  4991ص ص 109ـ .140

اورة ِٛضٛعا إٔشائ١ا ِرىاِال ،ذذًٍ ف٘ ٗ١ذا إٌض ِ ،سرثّزا ِىرسثاذه اٌّعزف١ح  ٚإٌّٙج١ح  ٚاٌٍغ٠ٛح
ِ ٚسرزشدا تّا ٠أذ: ٟ

ـ تأط٘ش الٌض ضوي س٘اقَ الثـقافٖ ّ األدبٖ ؛
ـ تلخ٘ض هضاه٘ي الٌض؛
ـ تحذٗذ الحقْل الذالل٘ت الوِ٘وٌت فٖ الٌض ّ الوعجن الوشتبط بِا  ّ ،إبشاص العال قت القائوت بٌِ٘ا ؛
ـ سطذ خظائض الٌض الفٌ٘ت (الظْس الشعشٗت ـ اإلٗقاع ـ األسال٘ب)؛
ـ ط٘اغت خالطت تشك٘ب٘ت تستثوش فِ٘ا ًتائج التحل٘ل  ّ ،تبشص هذٓ إسِام تجشبت سؤال الزاث فٖ
تطْٗش الشعش العشبٖ الحذٗث .

-

1022

NS02

اٌظفذح

2

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ  ....ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ
ثأ١ا  :درص اٌّؤٌفاخ ( ٔ 6مط )
ٚرد ف ٟاٌفظً اٌزاتع ِٓ وراب "ظا٘زج اٌشعز اٌذد٠ث" ِا ٠أذ: ٟ
"  ...إى جـِـ ّذة التجشبت ( تجشبت حشكت الشعش الحذٗث ) ّ ق٘وتِا ،تتْقفاى علٔ جـذة ّسائل التعب٘ش
عٌِاّ ،علٔ ها تضخش بَ تلك الْسائل هي داللت فٌ٘ت ،هظذسُا التْافق ب٘ي التجشبت ًفسِا ّ ب٘ي ّسائل
التعب٘شّ .هعٌٔ رلك ،فٖ آخش األهش ،أى التجشبت الجذٗذة ال تعتوذ فٖ التعب٘ش عٌِا علٔ جوال٘اث
القظ٘ذة العشب٘ت القذٗوت ،ألًِا تجشبت تْحذ ب٘ي الزاتٖ ّ الوْضْعٖ "...
أحوذ الوعذإّ الوجاطٖ  :ظاُشة الشعش الحذٗث،ششكت الٌشش ّالتْصٗع ـ الوذاسط ـ
الطبعت الثاً٘ت  ،7002 ،ص ( 691بتظشف).

ف  ،ثن أًجض ها ٗأتٖ :
اًطلق هي ُزٍ القْلت  ّ ،هي دساستك الوؤلّـ َ
ـ رتط اٌمٌٛح تس١الٙا داخً اٌّؤٌف ؛
ـ إتزاس اٌعاللح ت ٓ١جدج ذجزتح دزوح اٌشعز اٌذد٠ث  ٚجدج ٚسائً اٌرعث١ز عٓ ٘ذٖ اٌرجزتح ؛
ـ ت١اْ إٌّٙج اٌذ ٞاعرّدٖ اٌىاذة ف ٟدراسح اٌشعز اٌعزت ٟاٌذد٠ث .
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