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ّ
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ّ
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ّ

ّالّتاسع الّصف

عليمّيةموضوع الوحدة 
ّ
اتّية. الت

ّ
ا من الوحدة املوجودة في كتاب "أبعاد الّنّص" الّسيرة الذ

ً
ّ .()انطالق

4ّ الدروس للوحدة التعليمّية عدد

ّ.اة(نغنّّاملقصيدة الالتقرير الّصحفّي ّونبذة من سيرة الشاعر محمود درويش ) -ثراءإ موضوع الّدرس

ّويتمّتع بها أن يعتّز الطالب بلنغته  ةاألهداف العامّ 

 ّّءامللتزم في األدب والنغنا أن يتعّرف على الفّن

  ر
ّ
ّغيرهفي أن يتقّبل غيره؛ ويفك

 ّّّى الحوار والب نفسه علأن يعّزز ثقته بنفسه، ويدر الم"." ّنقد، و 
ّ
ّأن يكون شمعة في الظ

 روابط خاّصة بالّدرس ومحوسبة رقمّية موادّ 

 هنااضنغط  :رابط للفيلم.              http://www.youtube.com/watch?v=fOsmLZLuDC0ّ

  هنارابط لألغنية : اضنغط.              http://www.youtube.com/watch?v=D51lDZgi03wّ

 .ّاملتمّدن وارالح موقع                       رابط للمقال: اضنغط هنا

  

http://www.youtube.com/watch?v=fOsmLZLuDC0
http://www.youtube.com/watch?v=D51lDZgi03w
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197371
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=197371
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 الّدرس مراحل خاّصة أهداف ةاليّ الفعّ  تفصيل الّزمنّية املّدة التدريس طريقة دةمساع   وسائل

وح
ّ
ّجمع وظائف السيرة الذاتيّّّدقائق. 5ّةالوجاهيّّّالل

 
، لبت منهمة التي ط

ّوالربط مع الدرس الجديد.

 االفتتاحّيةّالربط مع الدرس السابق. .1

، حاسوب، مسالط

نترنت إشاشة، 

ّورقة العمل.ّولوح، 

ّمشاهدة. .1

ّة.وجاهيّّ .2

ّد. 6. 1

ّد. 3. 2

ّد. 3. 3

ّد.6. 4

ّد. 11. 5

ن سيرة ممشاهدة مقطع صنغير من األخبار،  .1

ّحياة محمود درويش.

2 .ّ
ّ
ذي محادثة ونقاش عن نوع النّص املسموع ال

الذي  -سمعوه خالل املقطع )الّتقرير الّصحفي

ّدرويش( ن سيرة حياة محمودعن معلومات تضّمّ

اة من قصائد محمود . استماع إلى قصيدة منغن3ّّ

ّدرويش.

ّ. تعبئة الفراغ في القصيدة. )كلمات ناقصة(4

ّورقة العمل. . حّل5ّ

ّ. تنمية مهارة فهم املسموع.1

. التعّرف على نوع نصوص أخرى 2

الذي من خالله  كالتقرير الصحفّيّ

ّ
 
كشف معلومات من سيرة حياة ت

ّكمحمود درويش. شخصّيات

 ؛تفكير العليا: التحليل. تنمية مهارات ال3

ّالّتقييم. ؛االستنتاج

. أن يفهم الطالب أبعاد النّص 4

ّ...املختلفة: الصريح ، الخفّيّ

 لّب الّدرس

وح، بطاقة 
ّ
الل

ّ"املردود".

ّ عملالورقة  حّلّ .1ّدقيقة. 12ّوجاهّية. .1
ّ
 .ممع املعل

ة: قراءة مقال في الدراسة وظيفة بيتيّّ .2

يدة، حيث على الطالب األسلوبّية للقص

ث عنها ة يتحّدّة اجتماعيّّأن يختار قضيّّ

 املقال ويناقشها في فقرة من تعبيره.

ّتعبئة مردود الطالب عن سير الدرس. .3

للقصيدة  ةبفحص فهم الطل .1

 وأبعادها.

 لدىتنمية مهارة النقد والتعبير  .2

 الطالب.

3. ّ
 
، م كلمات ومصطلحات جديدةتعل

ّثّمة... ؛قوت ؛غمام ؛: حّيزنحو

 تلخيص
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1.  
ِّ
انية امأل الفراغ بالكلمات الناقصة:اة مرِّ استمع إلى القصيدة املغن

ِّ
ة الث  تين، وفي املرِّ

ّسميح شقير - غناء ،رابط لألغنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه الشاعر في قصيدته؟إلى  .2  من يتوجِّ

                         

                   . 

  

ِعدُّ فطورك، 
ُ
ر بغيركوأنَت ت

 
 فِك

َسّ
ْ
ن
َ
 الحمام                      ال ت

ر بغيرك،                       وأنَت تخوُضّ
 
 فِك

 ال تنس َمْن يطلبون السالم

ّ  املاوأنَت تسد 
َ
ر بغيركء، د فاتورة

 
 فِك

                      .                       َمْن يرَضُعوّن

ّ
َ
ر بغيرك، بيتَك،                       عوُد إلىوأنَت ت

 
 فِك

 شعب الخيامّْ ال تنَسّ

ر بغيركالكواكَب،                      وأنت تنام و
 
 فِك

 َمْن لم يجد 
َ
ة  للمنام                     ثم 

ر نفسك باالستعارات، ّو ر بغيركأنت تحر 
 
 فِك

 في الكالم                     َمْن فقدوا 

ّ
 
ّوأنت تفك

 
 ر بنفسكر باآلخرين البعيدين، فِك

ْل: ليتني 
ُ
 في الظالم                     ق

http://www.youtube.com/watch?v=D51lDZgi03w
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اعر ال ن  م  في  .3
ِّ

 يطلب الش
ِّ
 فكير؟ت

                         

                         

                    

                   . 
 

الية: .4
ِّ
ا لكلِّ كلمة من الكلمات الت

ً
 استخرج من القصيدة مرادف

  .            :طعام    .            مكان:

:  .            هناك:    .            تعدُّ

 

ة من القصيدة: .5  الفكرة املركزيِّ

 مساعدة الفقراء واملحتاجين. .ّأ

 التفكير بالغير، والشعور معه. .ّب

 البحث عن بيت للمشردين. .ّت
 

     .             " في البيت األخير؟يمن يعود الضمير في كلمة "ليتنإلى  .6
 

7.  
ِّ

ًحا الهدف من ض  و  اعر أسلوب التكرار في أكثر من م  يستخدم الش  على ذلك موضِّ
ً

ن مثاًل ع. بيِّ

 استخدامه!

                         

                    

                   . 

 

ح!استخدم الشاعر الفعل ا -برأيك-ملاذا  .8  ملضارع في قصيدته؟ وضِّ

                    

                   . 

 

عر الحديث. هات  دليلين على ذلك! .9
ِّ

صِّ الذي استمعت إليه هو من الش
ِّ
 الن

                    

                   . 
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 مِّ ه  م   .11
ِّ
 (عمل بيتيِّ عبير:)ة في الت

ن" حول قصيدة " الي من موقع "الحوار املتمد  ر بغيركاقرأ املقال الت 
 
ة يطرحها ة اجتماعيّ "، واختر قضيّ فِك

ّك!كتابتاملقال، وناقشها في فقرة من 

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                   . 

 عمًلا ممتعاا كم  أمتّن 



ة في القصيدة املغنّ فعّ  ر بغيرك"     - اةالي 
ِّ
مة:          ،ويشمحمود در للشاعر   "فك 

 
وشرلى  كتابة وإعداد املعل ّ جر 

 
 وليمخ

 

4 

 اليِّ بطاقة مردود حول فعِّ 
ِّ
 ر بغيرك"ة "فك 

ّ.عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة

ني، وأعتز  بك وبتقي ذاتك من مشاعر وأفكار في يمك، أرجو منك أن تكتب ما يختلج ألن  رأيك يهم 

ر بغيرك":صّ ح ّلحّو
 
ّة التعبير "فك

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                    

                         

                   . 
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 املقال:

ر بغيرك"قصيدة محمود درويش 
ِّ
 ة بقلم سمير الجنديدراسة أسلوبيِّ  - "فك 

  سمير الجندي

ّ   32:38 - 20/  23/  3002 - 3782العدد: -نالحوار املتمد 

ّدب املحور: اأّل   والفن 

     

عِّ 
ُ
ر بغيركدُّ فطورك، وأنت ت

 
  ] ال تنس قوت الحمام[ فِك

ر بغيركوأنت تخوض حروبك، 
 
  ن يطلبون السالم [] ال تنس َمّ فِك

ّ ر بغيركد فاتورة املاء، وأنت تسد 
 
  ] من يرضعون الغمام [ فِك

ر بغيركبيتك،  وأنت تعود إلى البيت،
 
 شعب الخيام [ ] ال تنَسّ فِك

ّ
ُ
ر بغيركحص ي الكواكب، وأنت تنام وت

 
 للمنام [ فِك

ً
زا ة من لم يجد حي   ] ثمَّ

ر بغيركر نفسك باالستعارات، وأنت تحرّ 
 
 هم بالكالم [] من فقدوا حق ّ فِك

ّ
 
ّوأنت تفك

 
 ر بنفسك ] قل: ليتني شمعة في الظالم [ر باآلخرين البعيدين، فِك

 

ّيخ
ً
ّ: أنت أيّ اطب الشاعر فئة من الناس قائال ويعمل، والذي يسير في هذه الحياة ال يقف  ها اإلنسان الذي يكد 

أنت لست  :ته املطلقة، يقول له الشاعرة، وفرديّ ه الوحيد نفسه ومصلحته الذاتيّ ، هم ّطموحه عند حد ّ

عليك التفكير  .رة عليكمقتص الحياة ليست .هناك من يحتاج لالهتمام والعناية .ا في هذا الكوّنوحيًدّ

ضمير املخاطب  االهتمام، وقد استخدم الشاعر هناباآلخرين، بالناس الضعفاء الذين هم بحاجة للرعاية ّو
ّ ،ص أفراد تلك الفئة)أنت( للمفرد القريب، وهو بذلك يخصّ  ّ وبأن 

ً
ّإناس الفئة األولى، أي أبين  اهناك فروق  ن 

إذ ال  ؛آلخر، وهذا بالطبع شأن املجتمع تلك الفئة من شخصدرجة الطمع والجشع تختلف بين عناصر 

ّأة بنفس الدرجة، كما القيم االجتماعيّ في يتساوى الناس  ّ" الشاعر يستخدم الفعل املضارع ن  عدُّ
ُ
على  الدال ّ "ت

 ال يخاطب اإلنسان كإنسان هالمي ّ ه وطرح ما يريد منها للقارئ، فهّوة والثبات للتعبير عن فكرتاالستمراريّ 

ّ
 
ّما يخاطب فئة معيّ عائم، وإن

 
ّفها األنانيّ نة من الناس التي تغل ة الذات، كما اختار وجبة الطعام الهام ّ ة وحب 

ّإنسان وهي وجبة اإلفطار،  لكل ّ
ُ
ّ ة لكل ّعتبر وجبة رئيسيّ التي ت

َ
الذي ينطلق منه إلى فضاء  هُّفرد، لتكون منطلق

ّ على نفس القارئ، واستخدم الحمام، ذلك  ل ّالجميل، الذي استخدم فيه لغة ساحرة خفيفة الظ النص 

نة بين الطائر املسالم الذي يرمز من خالله إلى طرف املعادلة اآلخر، وهو اإلنسان الضعيف، لتكتمل املوازَّ

أنتم لستم وحدكم على  :فين ليقول للفئة األولىثنا عنها وفئة املستضعَّفئتين من الناس، تلك الفئة التي تحد ّ

روا وال تستأثروا خيرات الدنيا ألنفسكم وتنسوا املستضعفين في األرض بغير فال تتجبّ  مساحات هذا الكون،
 ى الُفتات. إذ يقول:حتّ 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%E3%ED%D1+%C7%E1%CC%E4%CF%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2873
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=149
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عِّ
ُ
ر بغيركدُّ فطورك، وأنت ت

 
 قوت الحمام[ ] ال تنَسّ فِك

ّ
ً
ّإلها  يعود الشاعر ملخاطبة تلك الفئة قائال له ّوونها وصراعاتكم على اكتساب ما تطالحياة التي تعيش ن 

ّإ .مستأثرين بها ألنفسكمأياديكم من خيرات الدنيا،  ن في هذه الحياة يحتاجون إلى مصادر يآخّر اهناك أناًسّ ن 
ة هم يستخدمون وسائل سلميّ نّ إبل  ،هم ال يشاركون في صراعاتكم للحصول على معيشتهمرزق لهم ولكنّ 

ّويتفاعلون مع الحي ،للوصول إلى غاياتهم، فال يعتدون وال يتطاولوّن
َ
الشاعر  ويستمرّ  .ةحيّ يَّرّْاة بوداعة وأ

ر بغيرك"باستخدام فعل األمر )
 
ه نشر العدالة واملساواة بين فهو هنا بمثابة الحكيم والواعظ الذي يهم ّ ،("فِك

ّ ّ الناس، رغم أن 
ً
ّ ،اا اجتماعيّ ا وال مصلًحّالشاعر ليس واعظ

 
ّ إال

 
ّه يتقم ّأن

ً
 :ص ذلك الدور قائال

ر بوأنت تخوض حروبك، 
 
 ال تنس من يطلبون السالم[] غيركفِك

أليس املاء هو  .يقارن اإلسراف بمن يسرف في املاءويعبر الشاعر عن استيائه واستنكاره من املسرفين، وهنا 
يستطيع تطويع الفكرة ومزجها بالعبارة واللفظة  ا من شاعر عبقري ّة جد ّأغلى ما في األرض؟! وهي إشارة ذكيّ 

ة في مقارنة املسرفين في الحياة بمن ال يجدون قطرة ماء تشفي ق الفكرة األساسيّ املناسبة، ولم يخرج عن سيا

ّ
 
هم ش يء ألنّ  ئة في اإلسراف بكل ّودوا عن عادتهم السيّ عُّروا ويَّظمأهم، فها هو يخاطب الفئة املسرفة، بأن يفك

سب بشكل ال وهذا التعبير يتنا "؛يرضعوّن" ليسوا وحدهم على هذه األرض، فهو يستخدم الفعل املضارع
ّجدال فيه مع الفكرة األساسيّ  الطفل الرضيع يحاول الحصول على قطرات الحليب  ة التي يريدها الشاعر ألن 

، املتغطرس عن حقوق ا، فالناس فيهم املسرف، الجاهل، األناني ّقطرة قطرة، وهذا بعكس اإلسراف تماًمّ

ّ حاجات الكثيرين من بني البشر، فهو يقول في  يكفي لسد ّ ما يرميه من طعام أو شراب أو غيره اآلخرين، ألن 

 ذلك:

ر بغيركوأنت تسدد فاتورة املاء، 
 
 []من يرضعون الغمام فِك

  ا عندما يقول:أم ّ

ر بغيركوأنت تعود إلى البيت، بيتك، 
 
 ال تنس شعب الخيام[] فِك

ّ لة األولى هي كلمات الشاعر هنا، يعبر عن حزنه وغضبه الدفين بين كلمات ليست بريئة كما يبدو للوه فإن 
مات، طال مكوثهم في تلك املخيّ  نيذين، الرة عن سخط الشاعر من تجاهل حقوق الالجئين الفلسطينيّ معبّ 

نس ى مع مرور الزمان، ّووكادت قضيّ 
ُ
ة مع وقفة جادّ إلى لذلك فالشاعر يخاطب أصحاب القرار، ويدعوهم تهم ت

ّ ة قبل كل ّالقيّ هم على القيام بواجباتهم األخقضية الالجئين، ويحثّ 
ُّ
ر أولئك الناس ش يء، فهو يأمرهم بتذك

ر بغيركوأنت تعود إلى البيت، بيتك، "باستمرار )
 
ة، فهي ات القضايا البحثيّ تهم من أولويّ (، وأن تكون قضيّ "فِك

 ة.ش يء ليعيشوا في تلك الخيام البائسة، املنسيّ  تعني ماليين الناس الذين فقدوا كل ّ

ّ
 
 ّنوهدم البيوت، بحيث ال مكان يسكنّون، الذين ال مأوى لهم نتيجة الحروب والدمار يدر املشرّ وها هو يتذك

ّف
 
ّرهم وأيه، فهو يطالبنا هنا أن نتذك

 
ّ ال

 
ّر األمان ألطفالنا وأن ننس ى أطفال َمّنركن على توف

ُ
رموا دوا وُحّرّ ن ش

ّإلى االسكن، هم أيضا بحاجة 
 
ّزًّحيّ  لطمأنينة والسالم، وال يريدون إال

ً
ى قدر قاماتهم ليسكنوا فيه ا علا بسيط

 ما يستطيعون فيه رؤية الكواكب... يقول شاعرنا في ذلك:ربّ 



ة في القصيدة املغنّ فعّ  ر بغيرك"     - اةالي 
ِّ
مة:          ،ويشمحمود در للشاعر   "فك 
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ّ
ُ
ر بغيركحص ي الكواكب، وأنت تنام وت

 
زًّ فِك ة من لم يجد حي  ّللمنام [ ا] ثمَّ

،  :أسباب التعبير عن النفس واألفكار ليقول لهم فر لديهم كل ّاوينتقل بنا الشاعر بسالسة إلى الذين تتّو
ً
مهال

ما تكون هناك من ال يمكنهم الكالم ولم يعد بمقدورهم التعبير عن النفس مثلكم، وذلك ألسباب عديدة ربّ 
ّ االعتقال السياس يّ 

َ
ّ م ّوك

ُ
ملاذا ال تكون  ،ها القادر على التعبيرأنت أيّ  .بيننادوا ولم يعودوا قِّاألفواه، أو الذين ف

ّ
 
ّممث

ً
ها الشاعر أو الكاتب، ومن خالل ، من خالل قلمك أيّ عنهم، تشرح قضاياهم، وتنقل همومهم، وآالمهم ال

هما اختلفت أدواته أن يستخدم فنان َمّ ن يقول لكل ّأيريد الشاعر  .و من خالل لحن من األلحانأان، ريشة فنّ 
ّه في خدمة اإلنسانيّ فنّ  ُّيَعد  ا بل فنّ  د ّعَّة فهو ال يُّة إنسانيّ ذا لم يخدم قضيّ إ ة واملجتمع، فالفن 

ً
جة ا ال حاعبث

 يقول شاعرنا: - لنا به

ر بغيركر نفسك باالستعارات، وأنت تحِرّ 
 
 هم بالكالم [ن فقدوا حق ّ] َمّ فِك

ّ ين الذين يقفون هم وضمائرهم مع كل ّة الناس العاديّ يخاطب عام ّكما 
 
ون، حدث أو قضية، يحزنون، يتأمل

ّهم يذّرألنّ  ؛وّنا سلبيّ ا غير الحزن واأللم، هم أيضًّدون أن يفعلوا شيئًّ
 

عن وجناتهم  فون الدمع وقبل أن يجف
ّ: ، فاملثل يقوّلون إلى أبعد حد ّهم سلبيّ بون، ولكنّ ينسون ملاذا يبكون، هم أناس طيّ 

ً
من أن تلعن الظالم،  "بدال

ّ ّّو .شمعة" ئّْأض ِ
 
ال  !كفى :وارتقى بها، ليقول لهؤالء القوم ا خدم فكرتهًدّا جيّ ف الشاعر هذا املثل توظيًفّقد وظ

 حين قال: -، بل اعملوا لخدمة ما تؤمنون به وال تقفوا مكتوفي األيدي ينتكونوا سلبيّ 

ّ
 
ر بنفسك ] قل: ليتني شمعة في الظالم [وأنت تفك ِ

 
 ر باآلخرين البعيدين، فك

ّ ر" وجملة "وأنت" ة كلمةاألبيات، وخاصّ  ر بعض األلفاظ في كل ّالشاعر قد كرّ  نالحظ أن 
 
فقد  ؛(بغيرك "فِك

ر بغيرك"ر جملة ات، أي في جميع أبيات القصيدة، وكرّ ع مرّ ر الكلمة )وأنت( سبكرّ 
 
ّ "فِك أي في  ،اتمرّ  ست 

ّأا الكلمة فبرغم جميع أبيات القصيدة ما عدا البيت األخير، أم ّ
 
ّ رها في كل ّه كرّ ن

 
ّ بيت إال دالالتها تختلف  أن 

ما استخدمها لهادئ واملسرف والذي يعيش براحة واطمئنان، ك فقد استخدمها لألناني ّ ؛من بيت إلى آخر
ّالبال، واملبدع والفنّ 

 
ف الكلمة لتخدم الفكرة وتتالءم مع املعنى ان كما استخدمها لإلنسان البسيط، فقد وظ

 براعة واقتدار. بكل ّ

ر بغيركا تكرار )أم ّ
 
ة التي أراد الشاعر ا للقصيدة، وهي محور الفكرة العام ّ( فقد استخدم الجملة عنوانًّفِك

فهي جملة فعلية، من فعل وفاعل ومفعول به، والفعل هو فعل األمر، الذي يجعل من إرسالها للمتلقي، 

ا ال عيب فيه وال فساد، فكان تكرار الشاعر واعظا ومصلحا اجتماعيا، يتمنى أن يكون املجتمع نقيا طاهرًّ

ّآذا ْتّناقوس يقرع به آذان الذين ُصمَّّ ا بمثابةبيت من أبيات القصيدة تقريبًّ الجملة في كل ّ  نهم عن الحق 

ّ
 
 اته بمثابة الصرخة التي توقظ ضمائرهم الغائبة.والواجب امللقى عليهم، فجاءت دق

 املصادر واملراجع

 املصادر

ّ.3002س للكتب والنشر، ، بيروت: رياض الريّ 2درويش محمود، كزهر اللوز أو أبعد، ط -1
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