الخواطر Questions and Answers of Third Semester BA/BSc Text Book-

الوطن لمعروف الرصافي
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 Q. 6/2أكتب مقالة عن "الوطن " ؟
الوطن شعر عربي جميل للشاعر القدير العراقي معروف الرصافي .موضوع هذا الش عرهو
التشجيع على حب الوطن واألوطان جميعا وعلى األخوة بين أفراد الدول في العالم.
يقول الشاعر عن أهمية ترك األضغان والتخاذل بين أهالي البلدان المختلف ة .اذا ت رك البل دان
هذه األخالق من بينهم فيكون العزللجميع .ولذا يجب عليهم التناصر والمس اعدة في أم ورهم.
ال فائدة في العداوة بين األديان  .لما أن العداوة والبغضاء بينها شيئ غ ير محب وب .ال يض ر
احدا من البلدان اذا تناص روا وتع اونوا من بينهم .فليكن دينهم دين التع اون فتك ون هي تتق دم
إلى األمام وتأمن بها البالد واألراضي.
الدول في العالم كلها واحدة كدولة واح دة ثم ال حاج ة وال فائ دة في تع دد األدي ان .وك ذالك ان
كان في وطن أدي ان مختلف ة فال ض ر في إختالف األدي ان ألنهم يتفق ون في س لك واح د وه و
الوطن الوحيد.
يقول الشاعر عن أهمية األخوة واإلتحاد بين أهل البالد .ويقدم هو حال للمشكالت بين ال دول.
يقول إن ثالثة أم ور اذا ك انت متفق ة للجمي ع فال يك ون لهم م انع من األخ وة والتس امح بينهم.
وهي اللغة والوطن واإليم ان باهلل .وق د ق ال ب ه الق رآن واإلنجي ل  .وق د ان زل ه ذان الكتاب ان
لسعادة اإلنسان ال لشقاوته.
وعلى الدعاة إلى الدين مس ؤولية اتح اد الن اس فال ينبغي لهم ال دعوة إلى التفري ق بين الن اس
بإسم الدين  .ألن التفرقة في الدين بهتان ال يغفر .ولماذا يشقى الناس في أمور الدين حيث أن
الدين من أمر السعادة  .وان أدى الدين إلى الشقاوة فاألولى تركه واتباعه نقصان.
ثم يقول الشاعر إن التشاجر بين األدي ان ه و من ص نيع الج اهلين وهم يعمل ون حس ب جهلهم
وليس لعملهم أدل ة من الكت اب والق انون .يش جعهم الش يطان لس وء عملهم  .ويختم الش اعر
برس الة خاص ة وهي أن أوطانن ا في األص ل أمه ات لن ا  .وهي ال تي تعطين ا أس باب الحي اة
والرفاهة طول العم ر  .ونحن نش ب في كنفه ا وكفالته ا .وهي تلط ف بن ا وتحن و علين ا .ول ذا
واجب على كل مواطن أن يحسن إلى وطنه كما يحسن األبناء على األمهات.
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قصة زواج أبي وداعة
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കൊടുക്കുന്നു. വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ.

 .Vأكتب هذه القصة في فقرة ال تزيد على عشر سطور؟
كان أبي وداعة تلميذا لس عيد بن المس يب في مس جد النب وي بالمدين ة .وك ان لس عيد بنت
ذات جمال ودين  .وقد ماتت زوجة أبي وداعة يوما وانقطع مج الس العلم ل ه .ولم ا ع اد
إلى مجلس الشيخ قص له قصة وفاتها .فاستشار الشيخ في الزواج الثاني ولكنه ق ال بأن ه
شاب نشأ يتيم ا ويعيش فق يرا وليس عن ده إال دراهم مع دودة م اال .فع بر الش يخ بإرادت ه
زواج بنته ل ه .فعجب أبي وداع ة من كالم ه .وعق د ال زواج من وقت نفس ه .ورج ع إلى
البيت  .وكان صائما وجلس للفطور فسمع قرعا على بابه  .فكان هو ش يخه ابن المس يب
فدهش ابو وداعة في أن ش يخه ق د يق وم ام ام باب ه ولم ي ره من ذ اربعين س نة يخ رج من
المسجد إال إلى البيت .فبَين الشيخ سبب مجيئه حيث أنه أتى بإبنته المتزوجة لتكون آنس ة
لزوجه أبي وداعة المنفرد في البيت  .فنادى أبو وداعة جيرانه وأم ه وجمع وا في بيت ه .
وتحيروا من زواجه بإبنة بن المسيب الذي رفض زواج ابنت ه ه ذه من ابن الخليف ة ولي د
بن الملك .وبعد أيام رجع أبو وداعة إلى الشيخ وأخبر بحالة بزوجته .وبع د رجوع ه من
المجلس وجد أبو وداعة ماال كثيرا من الشيخ إلبنته وزوجه ليعيشا رغدا.
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صناع السعادة
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 . VIIلخص  " :صناع السعادة " في فقرة
هذا الدرس "صناع السعادة" مقالة جيدة منعش ة  .كتبه ا د .إب راهيم الفقي الك اتب
الش هير من كن دا  .يق ول الك اتب فيه ا عن أس باب الس عادة والتعاس ة في الحي اة .ي روي
الكاتب قصة صينية حسنة  .وه و أن رجال خ رج يطلب الف رق بين الس عادة والتعاس ة .
فوصل إلى حكيم وأتى به الحكيم إلى قصر كبير فيه أناس ضعفاء بينهم أطعمة طيب ة في
مائدات وال يقدرون عليهم األكل منها غير أن معهم ملعق ة طويل ة  .ثم أتى ب ه في قص ر
آخر  .والمنظر فيه شبيه بما رأى في القصر األول غير أنهم مس رورون أقوي اء الب دن .
واألول ك ان منظ را للتعاس ة والث اني منظ را للس عادة ولكن الرج ل لم يفهم الف رق بين
السعادة والتاعسة وأخبر به الحكيم  .فق ال الحكيم في أذن ه س را ب أن األوِلّين هم التعس اء
ألنهم ال يفكرون اآلخرين وال يعمل ون في س رورهم وأم ا المنظ ر الث اني مث ال للس عادة
ألنهم تركوا األنانية من قلوبهم واجتهدوا لجعل اآلخرين فرحين .ولذا ص اروا مبتهجين
في حي اتهم .وأخ يرا يق ول الك اتب عن م يزات الس عداء فق ال :وهم من لم ين ل ك ل م ا
يري دون ب ل تع املوا بحكم ة وفن .وخرج وا من ذاتهم الض يق إلى العط اء الواس ع وإلى
مس اعدة اآلخ رين من األقرب اء واألوالد والج يران وغ يرهم .والعم ل لآلخ يرين يجلب
مرضاة اهلل ويحسن العيش ويخرجنا من الظلمات إلى النور .
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لم تشتكي
എല്ലാചോദ്യോത്തരങ്ങളും വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം 2, 3, 5 ഒഴികെ. അതിവിടെ
കൊടുക്കുന്നു. വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ.

. IIأكتب فقرة عن هذه القصيدة باستخدام النقاط المخطوط أدناها:
"لم تشتكي" شعر جميل مشوق للشاعر العظيم العربي إيليا أبي ماضي .يخاطب فيه الش اعر
كل انسان يتشاؤم ويندم على ما فاته من العز والمال والعيش الرغد  .يقول الن ادم بأن ه يح زن
بسبب الفقر وع دم وج ود اس باب الحي اة .ولكن الش اعر يق ول إن ه ال حاج ة إلى الندام ة ألن ه
اإلنسان في األصل ليس بمعدم لما أن األرض الواسعة والسماء مع النج وم والش مس المن يرة
والكواكب النّيرة والماء الجاري في البحار والج داول والن ور المخ رج من الش مس إلى أقم ة
الجيال وسهولها كلها من ملكه وله قدرة على السيطرة عليه ا .فعلى اإلنس ان أن ينتهزه ا كم ا
يشاء .وبه يمكن له جلب الرزق والمس كنة وغيرهم ا حس ب حاجت ه .ثم يش جع الش اعرعلى
كون اإلنسان متفائال دائما ال متشائما حيث أن األشياء كلها يبتسم على اإلنسان وعليه ان ي رد
ابتسامة الطبيعة بابتسامة أخرى وأق وى من األولى .ربم ا يك ون س بب الندام ة والح زن ل دى
اإلنسان فوته من العز والمكانة والجاه وغيرها ولكن هذه الندامة ال تفي ده ش يئا وك ذلك البك اء
على ما فات وليكن متفائال لحياة سعيدة.
 IIIاشرح األبيات
 )1فكــأّنه الفّنان يعــرض عـــابثا … آياته ّقدام مــن يتعلّم
معنى المفردات:
فنان :هنا الرسام  ،عابثا  :بال حاجة قدام  :أمام
معنى البيت  :نور الشمس مثل الفنان يرسم صورة ثم يمحيها أمام من يريد تعلم الرسامة منه.
شرح البيت :هذا البيت مأخوذ من شعر "لم تشتكي" إليليا أبو ماض ي .يق ول الش اعر في ه إن
الطبيعة خالبة حين يشرق الشمس  .فتكون بها عالم ات متنوع ة متلون ة كص ورة تخ رج من
قلم الفن ان يرس م في أش اكال متنوع ة حين ا ثم يمحيه ا حين ا آخ ر أم ام المتعلمين أمام ه .ش به

الشاعر النور بالفنان وانعكاس ه على األرض والجب ال واألودي ة بالص ور ال تي رس مها عبث ا
حيث يزيل في وقت ويظهر في وقت آخر.
 )2أو كنت تشفق من حلول مصيبة … هيهات يمنع أن ّ
تحل تج ّهم
معنى المفردات:
تشفق  :تخاف  ،حلول  :نزول  ،تجهم  :عبوس
معنى البيت  :هل أنت عابس الوجه بسبب ن زول مص يبة علي ك ولكن القل ق به ا ال تمن ع من
نزولها.
شرح البيت :هذا ال بيت م أخوذ من ش عر "لم تش تكي" إليلي ا أب و ماض ي يس ئل في ه الش اعر
اإلنسان الكئيب في الحياة لما نزل به المصيبة هل سبب غمك هو نزول المص يبة علي ك؟ كال
إنها فكرة ال أصل معها حيث أن المصائب ال تنزل وال ترفع إال بمشيئة اهلل .والندامة عليها ال
تفيد فائدة وال يمنعه من شيئ .
ّ )3
هشت لك ّ
تتبسم
تبسمت فعالم ال ّ
الدنيا فما لك واجما ؟ … و ّ
معنى المفردات:
هش :ابتسم  ،واجم  :حزين  ،فعالم  :ف+على +ما
معنى البيت  :الحياة مبتهجة لك و انت حزين فيها وتبتسم الحياة لك ولكنك ال تبشر عليها.
شرح البيت :هذا البيت مأخوذ من شعر "لم تشتكي" إليليا أبو ماضي .يق ول الش اعر في ه عن
أحوال اإلنسان المتفائل الذي يتفائ ل في الحي اة ويص ير محزون ا ح ال ك ون الحي اة تبش ر ب ه
وتبتسم بوجهه  .كل انسان ال يلتفت إلى حيات ه ب ل الحي اة تلتفت إلي ه وتبتس م ب ه .والحي اة في
األصل من مكونات السرور والبهجة لإلنسان بل يعرض هو عنها وال يهتم في جعله ا داعي
السرور .

Cont. in next page,

 Vالحياة في نظر أبي ماضي سانحة من سTوانح الوجTود … بين هTذا التصTريح في ضTوء
"لم تشتكي"؟

"لم تشتكي" شعر جميل مشوق للشاعر العظيم العربي إيليا أبي ماض ي .يخ اطب في ه
الشاعر كل انسان يتشاؤم ويندم على ما فاته من الع ز والم ال والعيش الرغ د  .الطبيع ة كله ا
داعية السرور والهناء لكائن اإلنسان .واذا امعى النظر إلى ما حول الكون وعجائبه وجماالته
س يفهم م ا فيه ا من الس ر في جعل ه مستبش را ض احكا في العيش .ولكن اإلنس ان ال يفك ر في
استخدام خلفيته واإلستفادة منها .بل يكون دائما قلقا وحزينا ويندم على ما فاته من نعمة وعلى
ما نزل به من مصيبة .المصائب هي ليست للندامة بل للفكر على من أسفله من الذين لم ي أتهم
ش يئ من أس باب ال رزق والس رور  .الك ون كل ه من األرض والس ماء وم ا فيه ا من النج وم
والبحار والشمس والنور كلها مسخر لإلنسان  .وعليه الفكر في انتهازها كما يش اء وفي جلب
الفائدة منها.
الخ وف من المص ائب والن دم عليه ا من أم ور ال ينتج ش يئا ايجابي ا في الحي اة .ولكن
اإلنس ان ين دم عليه ا واحيان ا يختم الحي اة على م ا ن زل ب ه من الم رض ونقص من األم وال
واألرزاق .الشيخوخة والشببة ليس من عالمات ضعف الزمان بل هي ما نتج به من شيخوخة
القلب  .فعليه أن يس تجاد من ش بابة قلب ه  .واإلبتس ام بوج ه س رور دائم نح و الحي اة .والحي اة
السعيدة والشقية خلقهما اإلنسان نفسه وال يعلم ما فيها من السعادة المستجادة.
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مكبث
شخصية ليدي مكبث
ليدي مكبث شخصية فذة في مسرحية مكبث ال تي كتبه ا ولي ام شكس فير .ت دور القص ة
جميعها حول حياتها .وهي التي شجعت زوجها على قتل الملك والقائ د وغيرهم ا .وهي تحب
المل ك لزوجه ا مكبث .وتش تاق أن تعيش ملك ة في القص ر .ول ذا ج رت ك ل مك ر على تنفي ذ
طموعها  .وكان مكبث ال يجرئ على األعمال المكروه ة على خالف المل ك .ولكنه ا جعتلت ه
مقدما للقت ل .ابت دأ جمي ع المكائ د من فكره ا .وأخ يرا بع د الحص ول على ع رش المل ك ك اد
الزوجان يندمان على فعلهم ا .وق د اش تد الن دم على لي دي مكبث ح تى أص ابتها داء الس رنمة
فك انت من طبيعته ا المش ي في الن وم والنط ق بم ا خفي في قلبه ا من األس رار ال تي لم يعلم
حقيقتها أحد من الناس.
شخصية الطبيب
في مسرحية مكبث له دور مهم في إظهار األسرار في القصر التي تتعلق بقت ل المل ك
وأعوانه .وهو الذي علم األمور المخفية في القصر بعد الوصيفة .ولم يس تطع ل ه معرف ة كن ه
مرض ليدي مكبث  .لما لم يكن له خبرة سابقة بمثل ه ذا الم رض  .وفي رأي ه الس رنمة خل ل
عظيم في اإلنس ان .وه و والوص يفة يتفق ان في كش ف الم رض ومعالج ة لي دي مكبث .وه و
شخص ال يصبر على أمور بشيعة بل يمزق قلبه اذا رأى شيئا نح و ذل ك  .وه و عاق ل يكفي ه
اإلشارة في احساس األمور وتمكن له من استنبط الس ر ال ذي ك رهت الوص يفة إظهاره ا من
كالم  .ويعلم من حواره أنه يحتاج إلى كتابة االشياء لتيسير اإلطالع عليها بعد مضي اوقات.
المسرحية في األدب العربي
المس رحية فن دخي ل في األدب الع ربي .وق د دخ ل ه ذا الفن الى العربي ة عن طري ق
هجرة األدباء من لبنان وغيرها إلى برازي ل واألميريك ا الش ماليهة والفرنس ا وغيره ا .ويع د
مارون النقاش رائد المسرحية العربية  .ومسرحية البخيل أول ما دون ه النق اش في ه ذا الفن.
كان أول اعمال العربية في هذا الصدد ترجمات األعمال األجنبي ة .وفي العربي ة مس رحيات
واقعية وخيالية واجتماعية والرمانطيقية وغيره ا .و في العص ر ال راهن ال يص در في الع الم
مسرحية .وكذلك الواقع في الوسائط العربية  .وقد صار هذا الفن اكبر عام ل في ترقي ة اللغ ة
واألدب عند العرب .وكان لديهم عدم القبولية نحوها ألسباب دينية وسياية وغيرها.
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ال للحزن
مذكرة عن الشعر " ال للحزن "
هذا الشعر ال للحزن كتبه أشرف أبو اليزيد وهو ناقد وروائي وصحفي أيضا .
ولد اليزيد بمصر  .تعلم األدب اإلنجليز وعمل مترجما وسكرتيرا تحريريا في مجلة
المصرية "أدب وفن " وغيرها التي تصدر من خارج مصر  .حصل اليزيد على جائزات
مثل جائزة مانهاي الكبرى عام 2014م وجائزة الصحافة العربية عام  . 2015اصدر
خمس مجموعات شعرية  .وله اعمال أخرى في الرواية والدراسات والسير .وأدب الرحل ة.
وقد ترجم عدة كتب إلى العربية .وكذا الف كتبا في اللغات غير العربية .وله سبعة
كتب في ادب األطفال.
هذا الشعر الحر يتكلم عن أسباب الحزن لدى اإلنسان  .اإلنسان ال يحزن كثيرا
ألس باب هام ة ب ل لتافه ة مث ل الس هوليات والنعم والف وز وغيره ا .يمث ل الش اعر هن ا ثالث
صبيان في صورة الحوار .والصبي األول يسأل صديقه الحزين عن حزنه فيقول عنه بأنما
يؤلمه هو فشله في المباراة مع صديقه اآلخر .ثم يصور محاورة الطفل الثاني مع صديقه
في الح زن ويجيب ب أن أخته ا تهزمه ا كث يرا من األوق ات في لعب الش طرنج  .وثالث ا
يتكلم عن مح اورة الث الث حيث يح زن ص ديقه بع دم تفوق ه على ج اره في تنفي ذ األم ور
وتحقيقها.
ثم يصل الشاعر إلى نتيجة ويتكلم على ألسن الثالثة فقال إن سر الحزن معروف
بينهم مع أنه حقير  .وهو أن بعضهم فضل من بعض وأضاف أن السبيل في إزالة الحزن
هو رسم كل منهم في قلوبهم الفضل الذي حققه صديقه ونسيان لون الحزن منها.

عالم شعر الحر
شعر الحر شعر حرر من القافية والشكل العادي .وله اسماء مثل الشعر المرسل والنظم
المنطلق وشعر التفعيلة .ويتكون هو من شطر واحد ويكون له تفعلية واحدة يلتزم
بها الشاعر طول ابياته وال يستخدم سواها .وهو ايضا شعر يلتزم بقواعد عروضية  .وب دأ
الشعر الحر في اللغة العربية في الثالثينيات من القرن العشرين  .وكانت نازك المالئك
هي الرائ دة للش عر الح ر الع ربي .وش عرها الكول يرا يع د أول م ا ق رض في ه ذا الفن.
واإلهتم ام في الش عر الح ر للمع اني والخي ال ال للش كل والق وافي .يس تعمل الش عراء
الرمزية في شعرهم الحر ولكن القارئ ال يمكن له أن يستنبطها إال صعبا .
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