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( ومطح14)درس اٌىظُص : أَال    

 
  ":مرعح اٌعذاب"      َقىه اىشبعس أحَد شمٍ أبىشبدٌ فٍ قظُدة 

  
        تــــــّددُخ آٌاذً َوثـْــَز دمـــــــُعً            َرضٍــــــُد وار فــؤادَي اٌمفجــــــُع
       َطـــــدفُد عه لٍك اٌىسٍم ٌٍُعــرً            َعه اٌزٌاع ذشثثد تزجـــــــــــُعً
       َعه اٌمــثاٌج فً اٌطثٍعح وـــــــــٍٍّا            حٍه اٌطثٍعـــــح رََعرً َخشـــــُعً

   َاشرمـــــــُد ذعـــــــذٌثً وأن ذثُرـــًٍِ            ٌـــــــذا اٌعـــــــذاب ٌٍَشماء وــزَعً  
       خٍِـً طدََدِن ٌسرطٍــــــــــً فئوــــما             أحٍا حٍـــــــاج ُمىـــــفَـّز مفــــــــــزَع
ًُ اٌحزمـــــــــان إال شعٍـــــح             ُذذوً ٌـــــٍٍة اٌشاعــــــز اٌمطثـــُع        لد َمّضــ

ٌَُــــــــُع           فٍـــــذَب فً اٌشعز اٌحزٌه فــــؤاُدي            ٌَضـــُع تٍه ذحـَـــــُزقِِِ َ
      فــٍعٍش تاٌُجـــــد األٌـــــٍم وـــأوــما            ٌــــــــذا اٌــــــعىاُء ًٌ دَاء اٌجـــــُع
       أطثحـــــُد أسرزضً اٌعذاَب وـــأوىً            أخـــــشى َطاٌِه تعد طُي ٌجــــُعً

  !      أفىـَـى ٌســـامزوً اٌشـــــماء ٌَم أجد            غٍز اٌشـــــــماء مجفـفــــا ٌدمــــُعً 
                       

                            
 .  (بخظسف) 30 ـ اىقبهسة ـ ٍظس، ص 1933 شمٍ أبى شبدٌ، دَىاُ اىشعيت ـ ٍطبعت اىخعبوُ ـ اىطبعت األوىً، حَد أ                     

 
 

 . َْخشس وَخحسك: ٌضُعٍعخبد عيً  أُ َُْنس اِخسوُ جَُيه  ـ  : مىفَّـزاّظسف عْه   ـ : طدف عِ اىشٍء: طدفدـ :       شزَح ٌغٌُح

 

         اورة مُضُعا إوشائٍا مرىامال، ذحًٍ فًٍ ٌذا اٌىض، مسرثمزا مىرسثاذه اٌمعزفٍح  
: َاٌمىٍجٍح َاٌٍغٌُح، َمسرزشدا تما ٌأذً

 

حأطُس اىْض ضَِ سُبقه اىثقبفٍ واألدبٍ؛ ـ         

          ـ حنثُف اىَعبٍّ اىىازدة فٍ اىْض؛

         ـ ححدَد اىحقو اىدالىٍ اىَهَُِ فٍ اىْض واىَعجٌ اىَسحبط به، وئبساش عالقت ذىل بحبىت اىشبعس  

            اىْفسُت؛

          ـ زطد خظبئض اىْض اىفُْت وححدَد وظبئفهب ، ببىخسمُص عيً اىبُْت اإلَقبعُت واىظىز اىشعسَت؛

 .         ـ حسمُب خالطت حسخثَس فُهب ّخبئج اىخحيُو، وحبُِ ٍدي حَثُو اىْض ىخجسبت سإاه اىراث
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 ( ومط 6 )درس اٌمؤٌفاخ :   ثاوٍا   
 

: ٍب َأحٍ" اٌٍض َاٌىالب"      وزد فٍ زواَت
 

هو ىل أطفبه؟ هو حظىزث َىٍب أُ . ٍِ أّج َب شعببُ؟ أّب ال أعسفل وأّج ال حعسفٍْ  " ... 
هو حظىزث أُ حـُقخو بال سبب؟ أُ حـُـقخو ألُ ّبىَت سيَُبُ  . َقخيل ئّسبُ ال حعسفه وال َعسفل

حصوجج ٍِ عيُش سدزة؟ وأُ حقخو خطأ وال َُقخو عيُش أو ّبىَت أو زؤوف طىابب؟ وأّب اىقبحو ال 
أزدث أُ أحو جبّبب ٍِ اىيغص فنشفج عِ . أفهٌ شُئب وال اىشُخ عيٍ اىجُْدٌ ّفسه َسخطُع أُ َفهٌ

 ..."ىغص أغَض
                                        
 .65:ـ ص2006وجٍة محفُظ، اٌٍض َاٌىالب، دار اٌشزَق، اٌماٌزج، مظز، اٌطثعح األٌَى،                                          

  
 

 :اوطٍك مه ٌذا اٌممطع، َمه لزاءذه اٌزَاٌح؛ ثم أوجز ما ٌأذً    

           

         ـ زبط اىَقطع ببىسُبق اىعبً ألحداد اىسواَت؛

 .        ـ ئبساش اىبعد اىْفسٍ ىسعُد ٍهساُ


