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سميح القاسم: الشاعر الفلسطيني  قال  

                                                                          /1 

معاشي                                                    رّبما زّيف تاريخي جبان ، وخرافي مؤله ) ما شئت (رّبما أفقد   

رّبما تحرم أطفالي يوم العيد َبْدله        رّبما أعرض للبيع ثيابي وفراشي                                       

كّناس شوارع                                 رّبما تخدع أصحابي بوجه مستعار ّربما أعمل حجارا و عّتاال ... و  

 رّبما أبحث في روث المواشي عن حبوب                                     رّبما ترفع من حولي جدارا وجدار

 رّبما أخُمد عريانا وجائع                                                        رّبما تصلب أيامي على رؤيا مذله

 يا عّدو الشمس... لكن لن أساوم                                               يا عدو الشمس، لكن لن أساوم

و إلى آخر نبض في عروقي سأقاوم                        و إلى آخر نبض في عروقي ... سأقاوم                 

/4                                                                                 /2 

 ربما تسلبني آخر شبر من ترابي                                            يا عدو الشمس 

تلويح بشائر زينات و ( في الميناء )رّبما تطعم للّسجن شبابي                                                       

 رّبما تسطو على ميراث جّدي                                                و زغاريد و بهجه

و هتافات وضجه                  من أثاث... وأوان... و خواب                                

 رّبما تحرق أشعاري و كتبي                                                  و األناشيد الحماسية وهج في الحناجر

 رّبما تطعم لحمي للكالب                                                     و على األفق شراع

ابوس رعب                                         يتحدى الّريح و اللجَّ ... و يجتاز المخاطررّبما تبقي على قريتنا ك  

 يا عدو الّشمس..لكن ..لن أساوم                                            إّنها عودة يوليسيز

بحر الضياعوإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم                                        من   

عودة الّشمس، وإنساني المهاجر                                                                                  

 3/                                                                             و لعينيها و عينيه ... يمينا ... لن أساوم

لي شعله                                                    و إلى آخر نبض في عروقي رّبما تطفئ في لي  

 رّبما أُحرم من أمي قبله                                                      سأقاوم

 رّبما يشتم شعبي و أبي طفل وطفله                                         سأقاوم

 رّبما تغنم من ناطور أحزاني غفله       
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 البناء الفكري:

ب في النص ؟ و ما هي الرسالة املراد تبليغها ؟.1
َ
ـ من املخاط  

ـ يعكس النص واقعا اجتماعيا صعبا، وضحه مستشهدا من النص بما يعزز إجابتك.2  

ـ مما يعرف به العدو محاولته طمس التاريخ، والظهور بمظهر البريء املعتدى عليه. وضح ومثل .3  

.واجه الشاعر أساليب القمع و االضطهاد املسلطة على شعبه بنبرة التحدي. وضح ذلك من النصـ 4  

في النص نزعة بارزة، وضحها مبينا عالقتها بااللتزام.ـ 5  

أسلوبك الخاص.ب – 1 –ـ انثر املقطع  رقم 6  

 البناء اللغوي:

ـ ما الدالالت األساسية التي تحملها الرموز اآلتية: الشمس، أبي، أمي ؟.1  

ـ في العبارات اآلتية صور بيانية ، اشرحها وبّين نوعها :2  

 ـ األناشيد الحماسية وهج في الحناجر.

 ـ ربما تطعم للسجن شبابي .

 ـ و على األفق شراع .

ـ أعرب ما تحته خط في النص، و بين محل ما بين قوسين من االعراب.3  

 4ـ في النص مظاهر لالتساق، اذكر اثنين منها مع التمثيل
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 البناء الفكري:

ب وإصراره على الفلسطيني ، ليبلغه بصمود هذا الشعـ يوجه سميح القاسم خطابه في هذا النص ، إلى الصهاينة متحدثا باسم الشعب 1

 المقاومة مهما كان الثمن .

لى عرض ثيابه ـ يعكس النص واقعا اجتماعيا صعبا يمر به الشعب الفلسطيني، الذي قد يجد نفسه دون لقمة العيش، مما يدفعه          إ2

 و فراشه، أو البحث في روث الدواب عن حبوب يأكلها، يقول:

أفقد ـ ما شئت ـ معاشي رّبما   

 رّبما أعرض للبيع ثيابي و فراشي 

رخص لهم إبادة ـ من الجرائم التي قد يقترفها اليهود ، محاولته تزييف التاريخ و اإلدعاء بأن هللا منح بني إسرائيل أرض فلسطين، و3

ل :بوجه الضعيف المعتدى عليه ، يقو سكانها حتى تخلو منهم ، كما قد يهتدي إلى مخادعة األصدقاء من شعوب العالم بالظهور  

 رّبما زّيف تاريخي جّبان و خرافي مؤله

قد يمنعوه من ـ روح التحدي مسيطرة على كامل النص ، فيمكن أن يحرم اليهود الشعب الفلسطيني من النور الذي يهتدي به الّناس ، و4

ن المقاومة ، ن يرغموه على األعمال الشاقة ، إال أن هذا ال يمنعه ملقمة العيش ، و أن يدفعوا به إلى أن يعرض ثيابه و فراشه للبيع ، وأ

 و مناصبة العداء لليهود في غير توان ، كما ال يدفعه إلى المساومة في حقوقه ، أو يثبطه    في أن يستمر في المقاومة .

زام المساهمة قة ترابط وثيق، فمن شروط االلتـ النزعة البارزة في النص هي النزعة الوطنية التحررية، و عالقتها بااللتزام هي عال5

 يفي تحرير البالد من قبضة المحتل، و تسخير األدب لهذه الغاية.                                              و من مظاهر االلتزام ف

عيه إلى تغيير الصريح للمحتل، سالنص: تبني الشاعر قضية وطنه، الوقوف إلى جانب شعبه للتعبير عن آالمه و آماله، رفض الشاعر 

 الواقع السياسي لبالده و تكريس شعره وسيلة لذلك.

ـ نثر المقطع: على التلميذ أن يراعي ما يلي:6  

 ـ مضمون المقطع / سالمة اللغة / األسلوب.

 البناء اللغوي:

ا منها استعمل الشاعر عدة ألفاظ استعماال رمزيـ إنَّ من أهم ما يميز هذا النص ـ شأنه شأن بقية أشعار التفعيلة ـ هو الرمز ، فقد 1

ول و )الشمس( للداللة على الحرية و االستقالل ، و )أمي ( المراد بها أرض الوطن ، و )أبي ( للداللة على األجداد و التراث و األص

 الجذور الضاربة في أعماق التاريخ .

ـ من الصور البيانية الموجودة في النص، قول الشاعر:2  

ناشيد الحماسية وهج في الحناجر: تشبيه بليغ.ـ األ  

 ـ ربما تطعم للسجن شبابي: استعارة مكنية.

 ـ في األفق شراع: مجاز مرسل، عالقته الجزئية.

من مظاهر االتساق في النص: حروف العطف ، اإلحالة بالضمير.ـ 3  

ـ اإلعراب:4  

 ما شئت: جملة اعتراضية ال محل لها من االعراب.

به جملة جار و مجرور في محل رفع خبر مقدم.في الميناء: ش  
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