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الشعبة أو المسلك
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النص

في أحضان الطــبـيـعــــة
ُ .1زرتـُـهــا أ ْ
شــ ُكــو إلَــيْــهــا لَــوْ عَـــ ِتــي

ِم ْ
ــن جُحــو ٍد َنالَــنِــي فـِـي َز َمــ ِنـــــي

بس ْ
ُـحـبـُهـَا
 .2فَـا ْكــ َفـ َه َّ
ـر ْت فــي ا ْكــتــئــا ٍ
 .3وتَـــ َجــلَّـت َبــعْـــدَهـــا فـــي بــسْــمــة ٍ

ــــن
صــاحـت َ
ثـُـ َّم َ
ـه ِ
صـيْـحـة الـمــمـت َ ِ
تَــبْــ َع ُ
ــث الــ ِ ْ
ـــن
ــب الــ َف ِ
ســحــر ِللُ ِ
ــط ِ

ـــزأ َ ْت بـالـجــهــل َحــتَّــى ْ
أخـ َجــلَ ْ
ــت
َ .4ه ِ
َـأنــي ُم ْ
ــذنـِـــبٌ فــي عـُــــرْ فـِــهـــا
 .5وك ِ

نَ ْ
ـــــــن
ــظــرتــي ِللـعــا ِلـم الــمُـمْ ــتَــ َح
ِ
ـــن ت ُ ْ
ـــي َم ْ
ــلهـ ُمـنـي
ــي أ ُ ِمـيَ ،و ْه َ
فَـ ْه َ

َ .6موْ ئِـــ ِلي فـــي ِظـــلــهـــا أوْ نـــورهــا

ــن فـي ع ْ
ــي َم ْ
َـطـ ِفهـا تُـ ْنـ ِعـ ُ
شـنــي
َو ْه َ

 .7أنـشـد َْت حـَـوْ لـي أنـاشـيــدَ الهــوى
ُــر َي ْ
ــحــكــي مــا رأى
 .8والنسيـ ُم الح ُّ

وأغــا نـــي ْ
ُرفــقَــ ٍة تَــعْــــِرفُـــنـــــــــي
ِم ْ
ــن
ـــــن
ٍ
غـــرام ومــعـــانـِـي الـ ِفـــتَــــ ِ

.9والـفَ
ـراش الالعــبُ الالهــي يـَـلـي
ُ

تـــحــتَ أ ْ
ْ
ــــن
ـبـاغ الـــ َغـــرور ال َحـ َ
س ِ
ص ِ

ْـره
.10واألصيــ ُل السَّـمْ ـ ُح يَـــرْ وي ِ
شـع َ

ــــــــن
ــط
ِمــ ْل َء ْأل
ــــو ْحــي ِ الـــفَ ِ
ـــوان ِل َ
ٍ
ِ

*********

*********
.11أ َخـْـ َجــلَـتْـني هـكــذا ِمــ ْن َحــ ْ
ســ َرتـي

بـَـ ْيــنَمــا فــي الــ َكــوْ ن َمــا يـ ُ ْ
سـ ِعــدنــــي

.وأرتـْـنــي حــيـنــمــا أ ُ ْف َهـــــ ُمـــهـــــا
َ 12

أنَّـــنــي أ َ ْنـــ َعــــ ُم ِإ ْذ ت َــــ ْفــــ َهــــمـ ُـــنــــــي

.13فَ ْ
اغــت َــدى َ
طـ ْبـعــي حـنـيـنا دائــمـــا
ب ُمـــ ْعــــلَــــــ ٍن
.14فـأ ُنــاجـــيــهــا ِبــ ُحـ ٍ

ِلـــ َمــجــالــيــهــا الــتــي ت ُــ ْفــ ِر ُحــنــــــي

شـعـْري ،و َحـ ْ
سمْ عُها
ُ .15مــ ْنـ ِ
شــدا ِ
سبي َ

َوت ُــــنـــاجـــيـــنـــي ِبــــ ِبـــــ ٍر ُمـــ ْعـــ َلـــ ِن
َفــ ْهـــ َو ِمــ ْنــهــا و َلـــدَ ْيــهــا يَــ ْغـــتَــنــي

أحمد زكي أبو شادي – األعمال الشعرية الكاملة – دار العودة ،بيروت – طبعة -2005ص  86وما بعدها ( بتصرف ).
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التعريف بالشاعــر :أحمد زكي أبو شادي ( )1955-1892شاعر وطبيب مصري مؤسس مدرسة أبوللو
الشعرية التي كانت من أبرز مدارس التيار الرومانسي في األدب العربي الحديث .هاجر إلى الواليات المتحدة
حيث أقام بها حتى وفاته.
شروح لغوية :لوعتي :حرقتي – الممتهن :المهان – تجلت :ظهرت – موئلي :ملجئي  /مالذي  -يلي:
يقترب  -الغرور :الجذاب  .مجاليها :فضاءاتها.

اكتب مــوضوعـــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتي:
 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي. صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من العنوان والبيت األول. -إبراز مضمون كل وحدة من وحدات النص.

 تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية: المعجم (الحقل الدال على حالة الشاعر ،والحقل الدال على حالة الطبيعة،
والعالقة بين الحقـلـيـن).

 اإليقاع (الخارجي والداخلي).
 الصور الشعرية ووظيفتها.
 اللغة واألسلوب.

 تركيب نتائج التحليل ،والتحقق من فرضية القراءة.ـــــ بيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه.
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