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  تمهيد
  

بر نكبة فلسطين  قضية العرب والمسلمين األساسية، وقد جسد الشعر العربي عظمة النكبة وقوة تعت

  . الصمود والتحدي بصدق و إليك صورة من هذا الصمود للشاعر سميح بالقاسم
  

  النص
  

  .نكبة فلسطين في الشعر: المحور 
  .ربما َأفِقد ما ِشئتَ معاِشي -1

 . و فراشيربما َأعِرض للبيع ثيابي -2

 ...و كنَّاس شواِرع... و عتَاال...ربما َأعمُل حجارا -3

4- بوباِشي، عن حِث المووا َأبحثُ في رمبر. 

5- دا َأخْممانا... ربريع...و جاِئع. 

 .لن ُأساوم... لَِكن... يا عدو الشَمِس -6

 ...سُأقَاوم... و إلى آخر نبٍض في عروقِي -7

8- مباِبيرا تسلبني آخر ِشبٍر من تر. 

 .ربما تطعم للسجِن شَباِبي -9

 ...ربما تسطو على ميراِث جدي -10

 ...و خواِب...و َأواٍن ...من أثاٍث -11

12- ِمي للِكالَبلَح ا تُطِْعممبر. 

 ...ربما تَبقَى على قريتنَا كبوس رعِب  -13

 ... ُأساوم لن... لَِكن ... يا عدو الشمس  -14

 ...سُأقاوم ... وإلى آِخِر نَبٍض في عروقي  -15

 .ربما تَحرم َأطْفَالي يوم العيِد بدلة -16

17- ارتَعسابي بوجه مَأصح عا تخدمرب. 

18- من  حولي جدارا و جدار ا ترفَعمبر. 

 ! ..ربما تَصلُب َأياِمي على رؤياَ مذلَّة -19

 ...لن ُأساوم ... ن لَِك... يا عدو الشمس  -20

 ...سُأقاوم ... و إلى آِخِر نَبٍض في عروقي  -21

 ... يا عدو الشمس  -22

 ...سُأقاوم  -23

 ...سُأقاوم  -24

  



 

 

  أنمي رصيدي اللغوي
  

  .عامل في الحجارة: حجار 

  .جمعه عتالون، حمال: عتال 

  .أموت: أخمد 

  .تنزع مني قهرا: تسلبني 

  .تنهب: تسطو 
  

  قهأضع النص في سيا
  

   من صاحب النص؟-1س

   ما مناسبة نمطه؟-2س

م بمدينة الزرقاء، 1939سميح القاسم، وهو شاعر فلسطيني معاصر ولد عام :  صاحب النص -1ج

تلقى معارفه باألرض المحتلة، فنضجت موهبته الشعرية في سن مبكّرة فسخرها لنصرة قضية وطنه، 

  .م، و بقي وفيا لرسالته، و كفاح شعبهاعتقلته سلطات االحتالل عدة مرات، ولم يستسل

 استوحى الشاعر موضوعه من ظروفه الخاصة، وظروف شعبه السيئة، التي دفعته إلى نظم هذه -2ج

 وهي مقتطعة من قصيدة طويلة صور فيها بسالة الشعب الفلسطيني، و تحدياته 1967األبيات سنة 

  .للقهر و الطغيان الذي يمارسه الصهاينة في حقه

  .بر نظم هذه األبيات استجابة لحالة نفسية داخلية للشاعرو يعت

  

  أكتشف معطيات النص

  

   ما الفكرة العامة التي تدور حولها األبيات؟-1س

  . اشرحها بإيجاز-2س

  : الفكرة العامة التي يدور حولها النّص هي -1ج

  .التنويه بصمود الشعب الفلسطيني، و تضحياته الباسلة

 تضحيات الشعـب الفلسطينـي، وتحـديـة للطغيـان واإلرهاب الذي  يصور سميح القاسم-2ج

مطالبتهم بحقه المشروع، ومقاومتهم قائال لهم على لسان الشعب  يمارسه الصهاينة، من اجل إسكاته عن

حقي في العيش الكريم في وطني، وبإمكانكم  الفلسطيني بإمكانكم أيها الصهاينة أن تحرموني من

تجعلوني أبحث عن لقمة العـيـش في روث  ابي و فراشي، وبإمكانكم أنتدفعوني إلى بيع ثي



 

 

البهـائـم، و بإمكانكم أن تجعلونـي أمارس أوضع المهن و أصعبها، أو أموت عريانًا جائعا، ولكنّني 

  .وسأقاوم مشروعكم إلى آخر رمق في حياتي      لن أستسلم ألرادتكم، 

ن أرضي، أو ترميني في غياب السجن، و بإمكانك أن تأخذ  أن تسلب آخر شبر مووبإمكانك أيها العد

مني ميراث أجدادي، وتحرق  أشعار كتبي حتى ال أفضحـك، وبإمكانك أن تُطِْعم ِكالَبك بلحِمي، 

وبإمكانـك أن تمـارس الرعب على قريتنـا، ولكن أساوم على قضيتي وسأقوم إلى آخر نقطة من 

  .دمي

حرم َأطْفَالي من الفرح بلباس يوم العيد، وأن تخدع بأساليبك الماكرة إخوتي وبإمكانك أيها الطاغية أن تَ

من شعوب العالم، بإخفاء حقيقتـك، وتزييـف التـاريخ والواقع، عندما تصور نفسك الضحية، 

والمعتَدى عليه مجرما يريد اقتالعك أو ذئبا يبتغي افتراسك بإمكانك أن تحاصرنا باألسالك الشائكة 

  .ـوار العاليـة، وتهيننا، و لكن لن نساوم على حقوقنا و سنقاوم إلى آخر نبض في عروقناواألس

يا عدو الحرية، لن تَقْعدنِي جرائمك عن النّضال، و لن أستسلم للذَّل و الهوان مهما كان الثمن، و سأقاوم 

  ...أطماعك سأقوم
  

  أناقش معطيات النّّص
  

  لنص؟ إلى أي نوع من الشعر ينتمي ا-1س

  . أهو قديم أم جديد؟ علل-2س

   بما تتميز األبيات من حيث موضوعها؟-3س

   كيف جاءت األبيات من حيث الوضوح؟-4س

   ما نوع عاطفة الشاعر؟ و ما الذي يدل على صدقها؟-5س

 ينتمي النص إلى األدب الثوري التحرري، وفيه يصور الشاعر األساليب اإلجرامية التي يمارسها -1ج

الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني إلرغامه على الرضوخ واالستسالم، وفي المقابل فإن االستعمار 

سميح القاسم يتغنى بشجاعة شعبه وصموده في وجه االستبداد، و مقاومته للغزاة المحتلين إلى أن يتحقق 

  .النصر المبين
 ظهـوره بظـروف  الشعر الثوري التحرري ليس جديدا في األدب العربي المعاصر، و قد ارتبط-2ج

البالد العربية، وما عرفته في فتراتها الدامسـة من استبـداد واستعمار أدى بالغيورين على وطنهم، 

  .وأمتهم إلى محاربة الفساد واالحتالل بالسالح والكلمة الصادقة الموِعية للجماهير الثائرة على المحتل

ديد من حيث شكل القصيدة حيث اعتمد على تكرار ويالحظ الدارس للقصيدة ارتباط الشاعر بالتيار الج

  .التفعيلة دون التقيد بعدد ثابت منها، مثل ماهر عليه الحال في الشعر العمودي



 

 

 تتميز األبيات بوحدة موضوعها، وتكامل صورتها، حتى أنه يصعب عليك أن تقسمها إلى أفكار -3ج

 ألبيات تفتقر إلى الوحدة العضوية نللموضوع فإأساسية، بالرغم من انسجام المعاني مع السياق العام 

لقصيدة متالحمة في بناء متكامل يضطرب معناه بحذف بيت، أو تقديمه عن مكانه، االتي تجعل أبيات 

أو تأخيره فبإمكانك أن تستغني عن بيت أو تقدمه أو تؤخّره دون أن يختل المعنى فإذا حذفت البت 

 تعلّق علىيحدث أي اضطراب يذكر في بناء القصيدة ولعّل ذلك عائد الثالث، أو الرابع، أو الخامس، لم 

  .أبيات النص كلها بفكرة التحدي و التصدي و المقاومة

 أبيات القصيدة تتميز بطابعها الوجداني، و وضوحها، و بعدها عن الغموض و الغرابة فبإمكان -4ج

  . القارئ البسيط أن يفهمها بيسر في سياقها العام

  .وهي تعبر بصدق عما يعتلج في نفس الشاعر من أحاسيس، متناسقة مع انفعاله الشعوري

 عاطفة الشاعر عاطفة غضب وكراهية للصهاينة، وفخر واعتزاز بصمود شعبه و مقاومته -5ج

 المحتّل، و ال شك أن الشاعر صادق فيما يقول كيف ال يكون صادقا و قد رأى وطنه مرتعا يللصهيون

  .جرمينللغرباء الم
  

  أناقش معطيات النص من جانبه الفني
  

  .علل.  يتميز أسلوب النص بسهولة ألفاظه، و عباراته و وضوحها-1س

   أسلوب النص ذو صبغة خبرية لماذا؟-2س

   بما استعان الشاعر على توضيح مشاعره و أحاسيسه نحو ما يعانيه ؟-3س

   إلى أي شكل شعري ينتمي النص؟-4س

   تكررت في األبيات، و لماذا؟ ما اللفظة التي-5س

 أسلوب النص يتميز بحسن تأليف عباراتـه، و وضوحهـا لسهولـة ألفاظه، و قرب لغته من لغة -1ج

الحيات اليومية، فبإمكانك أن تفهم مفرداتها دون عناء، أو عودة إلى القاموس، و بإمكانك أن تكشف 

  .ي وردت فيه بال مشقةالطاقات التعبيرية لتراكيب النّص في إطار السياق الذ

... افقد، شئتَ، معاِشي، ثيابي، فراشي، حجارا: أنظر إلى األلفاظ الواردة في أسطر القصيدة مثل 

، ولكنّها موحية بالمعنى قادرة على اإلثارة، فكلمة حجار، عتّال، كتجدها ألفاظًا مألوفة، ليست غريبة عن

" شمس"وحي باالستبداد و العدوان و الظلم وكلمة ت" تسلب"كناس، توحي بالمهانة و المشقّة، و كلمة 

وظفها الشاعر ليرمز بها إلى الحرية و االستغالل، و لم تعد تعبر عن داللتها الحقيقة و الرمز ظاهرة 

يوحي بالمعنى دون أن يذكره وإن تتبعت أسطر القصيدة وجدت عباراتها  من ظواهر الشعر الحديث

  . مدلولهابتاج إلى جهد كبير الستيعاميسورة الفهم، ليست معقدة و ال تح



 

 

 آثار الشاعر في األبيات المعروضة عليك األسلوب الخبري، لتالؤمه مع طبيعة موقفه في نقل -2ج

مأساة الشعب الفلسطيني، والتنويه بصموده، ومقاومته، وفي ذلك حثّ على مواصلة الكفاح، وعدم 

  .االستسالم إلرادة المغتصبين

ى توضيح مشاعره، وأحاسيسه ببعض الصور البيانية مثل التشبيه الوارد بعد  استعان الشاعر عل-3ج

حيث شبه المحتّل بعدو الشمس، و الشمس رمز  "يا عدو الشمس"كل فقرة من فقرات النص في قوله 

  .الحرية، وهذه الصورة تعكس مدى انفعال الشاعر بوضعه

حين " تطعم لسجن شبابي"رة المكنية في عبارة االستعا: وفي البيت التاسع نجد صورتين بيانيتين هما 

شبه السجن وهو أمر مادي جامد في صورة متحركة، وهو الحيوان المفترس، فحذف المشبه به و رمز 

  ...إليه بإحدى صفاته تطعم

ومن ناحية ثانية، فإن العبارة السابقة نفسها كناية عن المدة الطويلة التي يقضيها الشاب في سجن 

  . فائدتها أنها جاءت بالمعنى ودليلهالصهاينة، و

الشعر ( ينتمي النص إلى الشكل الشعري الجديد، وقد َأطلقتْ عليه الشاعرة العراقية نازك المالئكة -4ج

  )...شعر التفعيلة(و) الشعر الحديث(و سماه آخرون ) الحر

  .والتسمية األخيرة أدقّ التسميات، وأقربها إلى الصواب

ري الجديد لم يخرج عن قوانين الشعر العربي كلها، والتزم بوحدة التفعيلة، وهي الن هذا القالب الشع

أصل من أصول الشعر العمودي، ولكن لم يلتزم بنظام البيت أو بعدد ثابت من التفعيالت في السطر 

  .الواحد، و يتقيد بالقافية كما هو الحال في نظام القصيدة العمودية

تكررت في بداية األبيات كلها تقريبا، ولعّل " ربما"دة نرى لفظة  لما نتمعن في أبيات القصي-5ج

 خارجي الغرض من هذا التكرار، هو إعطاء المعنى صفة االستثارة والتوكيد، وإحداث إيقاع موسيقي

  .يشبه القافية في الشعر العمودي

  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

   بم تتميز هذه القصيدة عن القصائد التي درستها؟-1س

   ما القيم التي يمكن أن تستخلصها من النّص؟-2س

  

  

  

  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

 تتميز هذه القصيدة عن القصائد التي درستها باختالف إيقاعها، عما هو مألوف، إذ لم يتقيد -1ج

الشاعر بالشكل الخارجي التقليدي الذي يفرض نظام البيت بشطريه المتساويين في عدد التفعيالت، 

وهي من بحر الرمل وبني عليها قصيدته، ولم يلتزم " فاعالتن"د نظام التفعيلة حين أخد تفعيلة واعتما

بعدد ثابت من التفعيالت في كل سطر، ففي السطر األول نجد ثالث تفعيالت، وفي الثاني أربع وفي 

إلى ذلك فإن وهكذا حسب الدقة الشعورية، وامتداد المعنى أو قصره و ... السطر األخير تفعيلة واحدة 

هذا النص يكاد يخلوا من القافية، وهي عنصر موسيقي خارجي هام إالّ ما نراه في بعض األبيات 

القليلة، كالقافية التي تلمحها في البيت األول و الثاني، وقد وردت غير متكلفة، معبرة عن حالة الشاعر 

و إنهاء كل مقطع " ربما"لمة الشعورية، وفي المقابل نرى موسيقى خارجية أخرى ناجمة عن تكرار ك

  .من مقاطع القصيدة، الزمة

والشعر الحر بعامة ال يعتمد على اإليقاع الموسيقي الخارجي المفروض، وال الزخرفة اللفظية، ولكنه 

  .يهتم بصدق التجربة الشعرية، وقوتها، والتعبير بمعني الكلمات و خصائصها الصوتية الموسيقية

  :النص القيم اآلتية  يمكننا أن نستخلص من -2ج

قيمة تاريخية، و تتمثّل في تجسيد الشاعر لوحشية االحتالل الصهيوني وأساليبه اإلجرامية التي   - أ

  .يستعملها لتركيع الشعب الفلسطيني الضامر المكافح

 قيمة إنسانية تتمثَُّل في شجاعة الشعب الفلسطيني وتضحياته بكل عزيز من أجل نيل السيادة   - ب

 ريةالوطنية، والح

 التي جعلتنا نتفاعل مع الشاعر، ونُكن الحقد و الكراهية ة قيمة أدبية، تتمثل في اللوحة الفنية الرائع-ج

  .لممارسة االحتالل

  


