أوال:عتبة القراءة
إضاءات معرفية – 1
.الشعر  :كال م مزوو و مقى +
.أنزاعه :الشعر العمزدي و الشعر الحر ثم قصيدة النثر +
الشعر العمزدي يعتمد نظا م الشطرين ،الشطر األول يسم الصدر و الشطر الثاني يسم العجز،و وحدة الزو و القافية +
.و الروي
مالحظة مؤشرات النص – 2
:أ – صاحب النص
.اسمه الكامل:أمجد الطرابلسي +
 .تاريخ و مكا والدته:ولد بدمشق عا م + 9191
.صىته العلمية :شاعر وباحث ومحقق وأستاذ جامعي سزري +
من مؤلىاته :النقد واللغة في رسالة الغىرا – نقد الشعر عند العرب حت القر الخامس للهجرة – نقد الشعر عند العرب +
نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب – شعر الحماسة والعروبة في بالد الشا م – كا – حت القر الخامس للهجرة
…شاعرا
وفاته :تزفي عا م + 1009
ب – مجال النص :المجال الحضاري
.
.ج – نزعية النص:قصيدة عمزدية تنتظم في شكل أبيات شعرية تعتمد نظا م الشطرين
.د – عدد أبيات القصيدة 1 :أبيات شعرية
.ه – روي القصيدة :حرف الال م
و – العنزا  :أطالل
.تركيبيا  :مىرد يتكز من كلمة واحدة،و قد جاءت في صيغة الجمع للكلمة طلل
..دالليا :يقصد بها بقايا الديار و آثارها
:و -البيت األول و البيت األخير
.البيت األول  :يخاطب الشاعر األطالل الصامدة منذ ومن بعيد
 .البيت األخير:يعبر الشاعر عن عظمة األطالل التي فاقت عظمة الملزك و األبطال
بناء فرضية القراءة – 3

.بعد قراءة أولية للنص الشعري نىترض أ مزضزعه يتناول األطالل و صمزدها في وجه الزما
:ثانيا  :القراءة التزجيهية
.قراءة النص
:شرح مستغلقاته
النكبات  :ج.نكبة  :مصيبة عظيمة –
تىن  :تزول –
هزادج  :ج.هزدج:مركب النساء-
سجال :حزار و جدال –
تعتز :تخضع –
األحقاب :األوما –
تربها :مثيلها –
اإلجالل :التعظيم –
األقيال و األمالك :الملزك –
.صمزد األطالل في وجه الزما و تقلباته و نكباته،شاهدة عل الحضارة اإلنسانية و ملهمة للشعراء :الىكرة العامة
.مالحظة :التأكد من صحة الىرضية بناء عل فهم النص
ثالثا :القراءة التحليلية
المستزى الدالي
:معجم الحقلين الدالليين :األطالل – الزمن الماضي
الزمن الماضي
األجيال – الزما – صرفه – تىن
القرو – الماضي البعيد – العصزر –
األحقاب – التاريخ

األطالل
أطالل – البنيا – رسز م – حطا م –
أعتاب

المستزى الداللي
:مضامين القصيدة
.مخاطبة الشاعر لألطالل و االفتخار بصمزدها في وجه الزما و تقلباته و نكباته )+ (1-3
.تشبيه الشاعر األطالل بالمرأة الجميلة و الىاتنة )+(4 – 7

.عظمة األطالل يشهد بها الملزك و األبطال )+ ( 8-9
:أساليب القصيدة
األساليب

األمثلة
أطالل – يا أطالل – يا فتنة
النداء
الماضي

الداللة
يخاطب الشاعر األطالل في صزرة
.المحبزب للتعبير عن عظمتها
يخاطب الشاعر األطالل في صيغة األمر
 تبختري – تيهي – تخايلي األمر.بأفعال تخص المرأة الجميلة الىاتنة
ما البنيا يا أطالل؟
يستىسر الشاعر عن صيرورة التاريخ و
االستىها م
.آثارها عل األطالل
ما تىعل النكبات و األهزال؟
:الخصائص الىنية
الخاصية الىنية

األمثلة
شبه الشاعر األطالل بالمرأة الجميلة الىاتنة (
التشبيه
)..فتنة -تخايلي – تبختري
استعار الشاعر أفعاال خاصة باإلنسا و نسبها
االستعارة
لغير فاعلها الحقيقي (تبختري – تيهي –
)… تخايلي -تتكلم – يحدث
مليكة – األمالك
الجناس االشتقاقي
فنيت – تىن
األقيال = األمالك
الترادف
تبختري= تخايلي
التضاد
قديم ≠ جديد
المستزى التداولي
:أ – إيقاع القصيدة
تكررت بعض الحروف في القصيدة مثل الال م – التاء – الميم …مما أضى عليها إيقاعا مزسيقيا ممتعا تستشعره عند
.اإلنشاد أو االستماع
ب – مقصدية القصيدة :يسع الشاعر في قصيدته إل إبراو مدى صمزد اآلثار التاريخية القديمة عبر األحقاب و قدرتها
 .عل تاريخ الحضارة اإلنسانية
رابعا :القراءة التركيبية
إ اآلثار التاريخية تظل صامدة في وجه الزما و تقلباته و كل ضروب النكبات و األهزال،ألنها تستمر شامخة شاهدة عل
.الحضارة اإلنسانية،كما أنها تلهم الشعراء و تكز مزضزعا لقصائدهم
األستاذ عبد الىتاح الرقاص

