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  تمهيد
  

  َألَْهَمتْ ثورة التحرير الجزائرية كثيرا من شعراء المشرق  
 في أشعارهم وكتابتهم ومن بين الشعراء الذين اكبوا مراحلها وسجلوا بطوالتها وانتصاراتهفوا        

سّجلوا حضورهم القوي في مسايرة أحداث الثورة سليمان العيسى، الشاعر السوري، وإليك جزء من 
  .قصيدته التي يتغنى فيها ببطوالت الشعب الجزائري و جهاده من أجل استرجاع السيادة الوطنية

 

  النّص
 

   َرْوعةُ الُجرِح فَوقَ ما يحمُل اللّفْ       ظُ ،  َو يقوى  عليه  إعصاُر شَاعْر-1
   َما َعساِني َأقٌوُل ؟ و الشَاعُر الرشّ      اشُ، و المْدفَُع  الخَطيُب  الَهــادْر-2
ـَْل       فََح َجِبيِني ُهناَك، و الثْأُر-3     دائـــْر َما َعساني أقوُل؟ و النّاُر لَْم  ت
   َوَدِويُّ الرَّشَاِش لَْم َيخْتَِرقْ َســـْم      ِعي، َو َيْسكُْب، في َجنَاحِيّي الْمشاعْر-4
   لَْم َأذُقْ نشَْوةَ الكَميِن يـــــَدوِّي      فاذَا السَّفُْح للُّصوِص مقَاِبـــــْر-5
  َأضمَّها، يا جـــزائْر ألْفَ ُعذِْر، يا ساحة المجِد يــا أْر      ِضي الّتي لَْم -6
   بَيدْيِك الَمِصيُر، فاقْتَِلعي اللّــــي      َل َو صوغيِه دافقَ النّور، باهـــْر-7
   يا قالَع الطّغاِة ،قَْد نفََض الٍعمــْـ      الَقُ َعْن َجفِْنِه ُعصوَر الضََّبـــاِب-8
  َراَء َألِْف حجــــاِب ُأّمةٌ ظَنَّها الغُزاة اْضَمَحلّـــــتْ      و تالشَتْ و-9

   من َأَحاَل الْجَباَل َزْأَر َبــــَراِك      يَن وُجدراَن معقٍل غَـــــالَِّب-10
   إنّها ُأّمِتي ، تَشدُّ َجنَاَحـــــْي      َها، فَوْجُه التاريِخ فَْجُر إنقـــالِب-11
   داِمِس الظَّلَْمــــاِء َعظَُمتْ َصْيَحةُ الِفَداِء،َوَعــّزتْ       َأْن تُواَرى في-12
  ِهَي في غَْضبِة المالَيين تَْهـــِوي      فَوقَ َجالَِّدَها سيـــــاطَ ازدراَِء-13
   َوِهَم المْجِرموَن َأْن ُيطِْفئـوا الشّ       ْمَس بإْرهاِب غَْيمٍة ســـــوداِء-14
  َمـِة الّزْهـــراِء تَتَحّد اهم الّسجينةُ بالّصمــــْـ      ِت َرهيًبا، و الَبْس-15

  سليمان العيسى
  
  
  
  
  



 

 

  ُأنَمِّي رصيدي اللّغوي
  
  .ماذا بإمكاني أقول: ما َعساني أقول  -
 .َيسيُل، َيُصبُّ: َيْسكُُب -

 .َجانبي: جنِاِحي  -

 تالشت،انَْحلَتْ: اضَمحلّتْ  -

 .َملَْجأ كثير الغَلََبِة: َمْعِقل غَالّب  -

 .تُخِْفي: تواري  -

 .غَلَطَ َوَسها: َوِهَم  -

  

  أكتشفُ  معطيات النّص
  
   ما المشاعر التي أبداها الشاعر في الفقرة األولى من القصيدة؟-1س
   ما السبب الذي دفع الشاعر إلى إظهار عجزه عن وصف حقيقة الثورة؟-2س
  . اعتذر الشاعر للجزائر في البيت السادس، اشرح قصده من ذلك- 3س
   ما الخطاب الذي وجهه الشاعر للمستعمر ؟- 4س
  . يعظم الشاعر كفاح الشعب الجزائري، و يشيد ببطوالته، اشرح ذلك- 5س

  

 يمجد الشاعر كفاح الشعب الجزائري، و يقرر أنه كفاح مرير، يعجز الشعراء عن وصفه مهما                -1ج*
  .أوتوا من قوة التعبير و فيِض اَألحاسيس

      نة َولَم يشاهد َهـْوَل الحـْربِ       يبّرر عجزه ببعده عن وقائع الثورة، فهو لم يعايش المعارك الطّاح           -2ج
  .و نتائجها على الميدان

  . يعتذر للجزائر كونه لم يستطع أن يشارك في الثورة ٍبنَفِْسِه و ماله-3ج
 يخاطب الشاعر المستعمر و يحذره من عزم الشعب الجزائري على افتكاك النّصر، ألنه شـعب                -4ج
  .حّي
قول إّن صيحةَ الفداء المتعالية في أرض الجزائر ال بّد           يعظم الشاعر جهاد الشعب الجزائري و ي       -5ج

وال تختفي ألنها غضبة الماليين، وهي بمثابة سياط تهوي فـوق            أْن تَْرتَفَع مدويةً تعزُّ َو الَ تَذلُّ، تظهر       
  . ظهور الظالمين

  



 

 

  أناقش معطيات النّّص
  
   ما موضوع النّص؟ وما القضية التي يعالجها؟-1

  .ّسياسي المرتبط بتحرير الشعوب العربية من االستعمارالنّص من الشعر ال
وهو نمط جديد يهدف إلى تخليد مآثر الشعوب الثائرة من أجل استرجاع كرامتها، باستعمال قوة السالح                

  .َبَدَل َحْرِب الكلمة
  :و قد تناول الشاعر في هذه القصيدة، تمجيد الشعب الجزائري و تعظيم كفاحه في أفكار ثالث هي 

  . انتفاضة الجزائر-
  . يقظةُ أّمٍة-
  . تمجيد الثورة الجزائرية وفي مجملها َأفكار مطروقة وردت وفق تسلسل منطقي-

  .والظاهر فيها أّن الشاعر لم يكتف بتصوير هذا الكفاح و تمجيده، وإنّما تعدى دلك إبانة أثره في نفسه
نـشوة  (تحتاج إلى بعض التأمل كعبـارة  ولقد جال سليمان العيسى بخياله، فجاءت بعض معانيه مبهمة     

، ويقصد بذلك أنه لم يعايش عملية نصب الكمائن للعدو، ولم يستمتع بتلك اللحظات المثيرة التي                )الكمين
َأْي الزَّمن الذي يحـدث فيـه التغّيـر         ) فَْجُر االنقالب (يتحقق فيها االنتصار على العدو، وكذلك عبارة        

  .الجذري
نص ما ورد في البيت السابع عشر، أن األمة العربية على عاتقها دوًما األعباء              ولعّل الجديد في معنى ال    

الجسام، فهي باألمس حملت رسالة اإلسالم واليوم تحمُل، ممثلة في الشعب الجزائري، رسـالة قيـادة                
  .الشعوب إلى حياة العزة والكرامة

  .عتزاز و االزدراء الشاعر في النص، بين، اإلعجاب، واألسف، والحب، واالف تنوعت عواط-
  . ُعْد إلى أبيات القصيدة و مثّل لهذه العواطف بما يناسبها من تعابير-

روعة، ( تبدو ألفاظ النص مألوفة قريبة من لغة الناس، تأمل األلفاظ اآلتية تجدها من الشائع المستعمل                
لفـاظ اسـتعملت    بعض األ ...) الجرح،يحمل، اللفظ، يقوى، ما عساني أقول؟ الرشاش، المدفع، لم أذق         

لم يعـايش   ) النار لم تلفح جبيني     (أي الثورة و الحرب على العدو       ) روعة الجرح (استعماال رمزيا مثل    
اسـتفاقة الـشعب    ) نفظ العمالق عن جفنـه    ( سبق شرحه   ..) لم أذق نشوة الكمين     ( الثورة عن كثب    
  ..الجزائري وعزمه

  .ن آثارهاتتبع بقية الصور في القصيدة واشرح معانيها وبيِّ* 
   ما غرض األمر في البيت السابع؟-
  . الغرض منه التنكيل بالعدو وقطع دابره إلى األبد-
   ما أسلوب البيت الثاني عشر؟ و ما الغرض األدبي منه؟-
  .وغرضه األدبي االفتخار و االعتذار) َعظَُمتْ (  أسلوب البيت، التعجب -



 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
  .ة اآلتية و بين نوع كل منهاتأمل الصورة البياني *
  . الِمْدفَُع الخَِطيُب الَهاِدُر-
  . اقْتَِلِعي اللّيَل-
  . قد نفََض العمالَق عن َجفْنِه عصور الضباب-
  . لن يطفئوا الشّمَس-
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  
رجل فّواه، وفي الكـالم حـذف       هي استعارة مكنية، حيث شبه المدفعَ ب      : المدفع الخطيب الَهاِدُر     -1

المشبه به ورمز له بخاصية من خصائصه هي الخطيب، الهادر، ألن المدفع ال يخطب بل يقذف                
الحمم النارية وفي ذلك تجسيد للمعنى وجالء لحقيقة الواقع الثوري، الذي عوض فيـه الخطيـب                

  .الكلمة بالمدفع القاذف لنار
ّبه االستعارة بالّليل الحاتم على الشعب الجزائري منـذ         استعارة تصريحية، حيث ش   : اقتلعي الّليل    -2

األمد الطويل، وفي الكالم حذف المشبه وصّرح بالمشبه به، على اعتبـار أنـه ال فـرق بـين                   
 .االستعمار والّليل ومن هنا تتجلى قوة االستعارة التصريحية في التجسيد و االيجاز

م كناية عـن عـزم الـشعب الجزائـري        قد نفض العمالقُ عن جفنه عصور الضباب، هذا الكال         -3
 .واستفاقته بعد هذه المدة الطويلة من الظلم والقهر

لن ُيطفئوا الشمَس استعارة تصريحية أخرى، تظهر قوة الحق وبزوغه كالشمس الساطعة، وفـي               -4
الكالم حذف المشبه وهو الحق أو الثورة وصرح بالمشبه به وهي الشمس، ولهذا التصوير جالٍء               

 .ر في النفس و إيجاز للكالمللمعنى وتأثي

  


