
 سنـة اولـى ثانـوي ج م ع ت -تحضیر نص المواقف الوجدانیة  
 : أكتشف معطیات النص

  و اللقاء، لكن ھذا من ءزمن الصفاإن الشاعر یمني نفسھ بالرجوع إلى زمن الماضي  :
 :زمن ال یعود إلى الوراءالمستحیالت، فال

 :قولھ (أ مصر ترید ؟) استفھام غرضھ التحسر :
  إن بثینة بدورھا تكن لجمیل حبا شدیدا، ویظھر ذلك من خالل القصیدة بأنھا :

 :من قبل أھلھا قربت نضوھا لسبب رحیل جمیل إلى مصر بعد مطاردتھ
 خفاءھا و علیھإ و لقد عبر الشاعر عن وجده لمحبوبتھ بدموعھ التي ال یستطیع :

 :فإننا نجده صادقا في تعبیره ھذا
  و ال قولھا لوال العیون ھو:حقیقة عاطفة الشاعر  إن البیت الذي یعبر عن :

 :جدود التي ترى أتیتك فاعذرني فدتك
  إن الشاعر قد كرر اسم بثینة في قصیدتھ كثیرا، حیث كان السمھا أثر في :

  وجدانھ و قلبھ الذي كان یدق ألجلھا تأكیدا منھ على حبھا لھا و لھا فقط دون
 :سواھا

 
 : أناقش معطیات النص

 المضمون العام للنص الغزل العذري العفیف الطاھر من جمیل إلى بثینة و یعرف :
 : من الغزل بخصائص أھمھا عھذا النو

  :ذلك یظھر في قولھو  و ھي الطھارة و البعد عن سوء األخالق، : العفة ::
 جـدود و ال قولھا لوال العیون التي ترى أتیتـك فاعذرني فدتـك

  و ھو أن یختص الشاعر بحب امرأة واحدة ال یغیرھا و ذلك یظھر : االختصاص ::
 : في قولھ

 أال لیت ریعان الصفاء یعود و دھر تولى یا بثیـن یعـود
  دائما و إلى األبد و ذلك و ھي أن یكون حب الشاعر لمحبوبتھ : الدیمومة ::

  : یظھر فیقولھ
 إذا قلت ما بي قاتلي یا بثینة قاتلي من الحب قالـت : ثابـت و یزیـد

العاقلة و المحبة لھ فھي و إن الوجھ الذي یصوره الشاعر لنا لبثینة ھو وجھ الفتاة الطاھرة و النبیلة :

 :تقاسمھ الحب أیضا



 5تین، في المرة األولى نجدھا في البیت و قد استعمل الشاعر لفظة (شھید) مر :
  إن دمعھ شھید على بالحجة:و تدعیم قولھ  حیث وظفھا للداللة على الشھادة
  و كل من :10نجدھا في البیت  ةالمرة الثانیحبھا أي دلیل قاطع علیھ، و في 

  التضحیة بالروح و النفس و النفیس من مات من أجل حب امرأة فھو شھید الحب أي
 :أجل الخلیلة

  من خالل ھذا النص شخصیة عاطفیة محبة و ھائمة في تبدو شخصیة جمیل بن معمر :
 إال من خالل قصائده ألنھ ال یستطیع اللقاء و عالم آخر و ردي ال یستطیع دخولھ
  أھلھا لھ و بعدھا عنھ، كما تبدو شخصیة العیش مع بثینة لسببین : معارضة

  بالشاعر و أن الشاعر حساس للغایة و ثینةالشاعر أكثر تعلقا ببثینة، من ب
 حیاتھ حسرة و بكاء و ولعا و حزنا عاطفي و غیر واقعي و الدلیل على ذلك إنھاء

  صفحة الماضي و واصلت حیاتھا على فراق محبوبتھ، و أما بثینة نجدھا قد طوت
 

 : أحدد بناء النص
 نجـد جمیل ي حیثالنمط الذي نستطیع إدارج النص ضمنھ ھو السردي الوصفي الحجاج

  قد سرد لنا قصة حبـھ مع بثینـة، و یظھر ذلك في قولھ : أال لیت ریعان
  الصفاء جدید و دھر تولى یا بثین یعود، كما نجده قد وصف لنا مشاعره اتجاھھا

  أكثر من مرة، و یظھر ذلك في قولھ : یموت الھوى مني إذا ما لقیتھا و یحیا
  اعتمد على الحجة و الدلیل لیبرھن و یقنع إذا فارقتھا فیعود، كما نجده قد

  السامع بصدق شعوره، و یظھر ذلك في قولھ : و دمعي بما أخفي الغداة شھید، و
 :كل قتیل بینھن شھید
 : في تركیب فقرات النص االنسجامأتفحص االتساق و 

  نجد في القصیدة كلھا ضمیر كل من المخاطب والمخاطب طاغیا فیھا بل موجود في
  یعود على بثینة و ھما یت منھا، و األول یعود على جمیل و الثانيكل ب

  االفتتاح و ھي متالزمان من البدایة إلى النھایة و ھذا یدل أن بثینة ھي
  الخطاب و الختام، ھي الكل في الكل من قلب جمیل، و ھذا ما حقق انسجاما في
 :محكم حدارتباطا محكما في تركیب فقرات النص، كما أحاطھا بجو نفسي وا

 
 : أجمل القول في تقدیر النص

  جمیل بن معمر مخلص، وفي، صبور في الحب، عاش الحرمان، و ذاق مرارة الھجر بعد أن ذاق طعم



  الھوى، و ھو ضحیة مجتمع بدوي رفض تزویجھ من أحب لیس سوى أنھ تغزل بھا، ھي
 :عادة رسخت في القبائل العربیة منذ العصر الجاھلي

  یتوقف الشعراء عن النظم فیھ رغم مجيء اإلسالم، و الغزل لمو یبین النص أن 
 :السبب یعود إلى البیئة و حیاة اللھو و العبث حتى في منطقة الحجاز
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