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أَال :درص انىصُص _(  41وقطت )

َمىي أتى اٌماطُ اٌشاتٍ فٍ لصُدج " انجىت انضائعت " :

وـــُْ ِــــٓ عهىد عـــذتح فٍ عدوج اٌىادٌ إٌضُ ْز
وـــأت أرقّ ِـــٓ اٌشهىر ،وِـــٓ أغارَد اٌطُىر
لضـــــُتــُها وِعٍ اٌحثُثح ال رلُــــة وال ٔذَــــز
أَاَ ٌـــــُ ٔعزف ِٓ اٌدُٔــا طىي ِــــزح اٌظزور
ٔشـــــدو ؤزلص  -واٌثالتً ٌٍ -حُاج وٌٍحــــثـىر
ال ٔظـــــــأَ اٌٍــهى اٌجًُّ ،وٌُض َدروـــٕا اٌفتىر
وتّز أَـــــاَُ اٌحــــُاج تــــــٕا ،وأطــزاب اٌطــُىر
تُضــــــاء العثـــحِ ،غـــــزدج ِجٕــــحح تــــــٕىر
وتزفزف األفــــزاح فــــــىق رؤوطٕـــا أٔـًَّ ٔظُز
* * * *
آٍٖ! تىاري فــــجـزٌ اٌمدطٍُ فٍ ٌُـــً اٌدهــــــىر
وفـــــٕـًَ ،وّا َفًٕ إٌـشُد اٌحٍى فٍ صّت األثُز
أوّاٖ ،لد ضـــــاعت عٍٍ طعادج ُ اٌمٍة اٌغـــــــزَز
وتمُـــــتُ فٍ وادٌ اٌشِاْ اٌجهُ أدأبُ فٍ اٌّظُزْ
وأدوص أشــــــىان اٌحُاج تمٍثٍ اٌداٍِ اٌىظــــــُز
أبُ انقاطم انشابً :أغاوً انحٍاة -مىشُراث دار انكخب انشزقٍت – حُوض  -4511انصفحت َ 411ما بعدٌا ( بخصزف)

اكخب مُضُعا إوشائٍا مخكامال ،محكم انخصمٍم ،ححهم فًٍ ٌذا انىض ،مظخثمزا مكخظباحك انمعزفٍت
َانمىٍجٍت َانهغٌُتَ ،مظخزشدا بما ٌؤحً:
 تأطيز الٌص ضوي سياقه الثقافي واألدبي؛ تلخيص هضاهيي الٌص؛ تحذيذ الحقىل الذاللية الوهيوٌة في الٌص والوعجن الوزتبط بها ،وإبزاس العالقات القائوة بيٌها؛ رصذ خصائص الٌص الفٌية ،بالتزكيش علً الصىر الشعزية ،هع بياى وظائفها؛ صياغة خالصة تزكيبية تستثوز فيها ًتائج التحليل ،وتبزس هذي إسهام تجزبة سؤال الذات فيتطىيز الشعز العزبي الحذيث.

االِتحاْ اٌىطٍٕ اٌّىحد ٌٍثىاٌىرَا -اٌدورج االطخدراكٍت  – 0202انمُضُع ِ -ادج :انهغت انعزبٍت َآدابٍا -
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ثاوٍا :درص انمؤنفاث ( 6وقط )

ورد فٍ وتاب " ظاٌزة انشعز انحدٌث" ِا َأتٍ:
" ال أحد ٌىكز أثز األعمال األدبٍت انغزبٍت ،انخً حفٍض حشوا ٌُشك أن ٌىقهب إنى ٌؤص مه َاقع
انحضارة األَربٍت ،عهى انشاعز انحدٌث؛ غٍز أوىا وزفض أن حكُن حهك األعمال ًٌ انمصادر انُحٍدة
نىغمت انكآبت َانضٍاع َانخمشق ،انخً اطخفاضج فً انشعز انحدٌث"...
أحّد اٌّعداوٌ اٌّجاطٍ :ظاهزج اٌشعز اٌحدَث ،شزوح إٌشز واٌتىسَع اٌّدارص،
اٌدار اٌثُضاء ،اٌطثعح  2002 - 2اٌصفحح 56

ف إٌمدٌ؛ ثُ أٔجش ِا َأتٍ:
أطٍك ِٓ هذٖ اٌمىٌح وِٓ لزاءته اٌّإٌــَّ َ
ـ ربط انقُنت بظٍاقٍا داخم انمؤنف؛
ـ جزد مصادر حجزبت انغزبت َانضٍاع فً انشعز انعزبً انحدٌث؛
ـ بٍان انمىٍج انذي اعخمدي انكاحب فً دراطت ظاٌزة انشعز انعزبً انحدٌث.

