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 النص   

 :7391سنة " الوحدة المغربية "جريدة مخاطبا الشباب بمناسبة صدور محمد بن إبراهيم  قال الشاعر     

ـَـــيِّ فــيها اإلخـــالَص واإلقــــــــــداما          َحــيِّ فيها إلـــى     ح
ـَاَم الَمسيــِر  اـــــــــــــَأم

ـُـنـِشُد  واجـِب الَحــقِّ   ـروِض الـــــــــــ        ميِر ِبالضَّ ُأْغـرودُة َيِه ي
ـْـغـام  ـاــــــــــــــاألن

ى  وجــــناُح الـُمـنى   ــوٍب        ـــعــــــــصوُته في ُش ِبْعللشَّ ـَيِه
 ىـــــسـامــَتَيِلـَمـْن 

للــتُّــرجماِن  ِقصِّـْد  ــــــ          ـللشَّعب ُتـْرجماٌن وقــوُل الــــــــ ِهَي
ـِــزام كـاَن  اــــــــــــــــل

                                    * *  * * 

  ا          ـــــــــــــــنْفـــَرَع ـْوة َلــــــــــــغـربيــدٌة َمْحَو
 ـاــــــــــــــامـكَّــــــوالـُح اَدــــا األسيـنَّــُكهـا َل

 ِزــْوَف   ــــ         ــــــــالـ رُّــــــــــــــــهي ِس مغربيٌة وحدٌة
 اــــــامــــــئالـِو َمئـافالـِو ،ـِدـْصالـَقِب

 ـَهــــ   ـــ         ــــــــــــــــــاللَّ ِهرضي ِبُت اَمــالوئ الوئاَم
 االمــــواإلسـ ي اإليـمــاَنــــــــرضوُت

 ــَوْحَن            ٍدــْرـــــــــــــــــــــَف ـــلُِّك ـــْنِم الوئاَم الوئاَم
 اــــــــــــــواَمَد هـــو الضميُرْزَي ،ٍدْرَف

* *  *  * 
َِّح             اٍءــــــــــــَجَر ـطَّـَححـى َمأْض ـا شبابًاَي ـوا ُقـــــــق

ـُـنَِّم  ــاــــــــالمــْحاأَل ُمـــــــا فـيـك
             ْمـــــــــــــــــعـاُكَد ـزيُزلــَعا ــُنَطالـَو ــُهإنَّ
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 ـاـامــــــَيــكــونــوا ِنوال َت ،ـوهـــــــــُعـَمـاْسَف   
 ـيـاٍنـَبِب             اٍتــــــــــــــناطق حائـفـًاـــا َصـروَهـُشواْن

 ــاــــــــــــــــــــاَمــــــــــوَّلَّـتــوا الــِكْسوَأ
ـــذي الَّ ـَدــــــ ــــ            ــــــالمجـ ،اَنِبِرْغَم ــَدْجَم عيديَنَتْسُم

 ــاـــــــــاَمَقْراأَل ُهـــــدَُّع ـــاَقَف
اللـــُه  ـــبَّـــَتَث            ـٍقــــــريــفي َط ـــــاَلإلــى الُع ابًاَبيا َش

 ـــاــــــــــــــداَمْقـُم اأَلــــــــُكــْنِم
                       

 ديوان شاعر الحمراء ضبط وتنسيق وتعليق أحمد شوقي بنبين –محمد بن إبراهيم                       

 .(بتصرف ) وما بعدها  233ص  2222الطبعة األولى  –الدار البيضاء  –مطبعة النجاح الجديدة                               

وكلية  بمراكش  من مواليد مدينة مراكش، درس بكلية ابن يوسفشاعر مغربي  (7814 -7981) محمد بن إبراهيم : صاحب النص
إلى جانب شعراء آخرين مثل   المغاربة في العصر الحديثيعتبر من أبرز شعراء التقليد  .المتينة ُعرف بثقافته الشعرية، بفاس      القرويين 

 .ساهم في إغناء الشعر المغربي الحديث بتجربة شعرية فريدة  ...ت وعالل الفاسيبثا وعبد الكريم بن    محمد الحلوي
 .الذي ينكر الجميل: املوَّالَّ، "الوحدة المغربية"يقصد بها جريدة : صحيفة. ج .صحائف، التالحم االتحاد و: الوئام: شروح لغوّية

 

 :مسترشدا بما يأتي  تحلل فيه النص تحليال أدبيا اكتب موضوعا إنشائيا متكامال 

 .ألدبياالتاريخي و وضع النص في سياقه -

 .البيتين األول والتاسعانطالقا من  وضع فرضية لقراءة النص -

 .تحديد وحدات النص وإبراز مضمون كل وحدة -

 : تحليل النص انطالقا مما يأتي -

  مم  استنهاض ه  حقل و  "مغربيةالوحدة ال"اإلشادة بجريدة األلفاظ والعبارات الدالة على حقل ) معجم النص

 . ، مع إبراز داللة هذا المعجم في سياق النص(الشباب 

 الصور الشعرية ووظيفتها. 

 اإليقاع الخارجي والداخلي.  

 األسلوب. 

  .تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة -

 .إثبات مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه  -

 


