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 :السوسي حسن بالشاعربطاقة التعريف 
  

  أعماله  حياته من مراحل
  . م1924 سنة ليبيا جنوب بالكفرة ولد -
   لليبيا ا-يطالي ا(حت'ل فترة في مصر إلى أسرته به ھاجرت -
  . م1944 سنة ا4زھرية ا4ھلية الشھادة على حصل -
  . مختلفة مناطق في التدريس في عمل ثم ، 1944 سنة أواخر في ليبيا إلى عاد -
  . تربوية دورات لحضور وتونس كلبنان العربية البلدان بعض بين تنقل -
 والجزائر وتونس طرابلس من كل في العرب وا4دباء المغاربة ا4دباء مھرجانات في شارك -

  . وبغداد والقاھرة
  م2007 نبرنو 21 ا4ربعاء يوم توفي -

                          التائه الركب -
    الصيف ليالي –
                                    نماذج –
    المواسم –
                                     نوافذ –
    الفراشة –
                 والعصفور الزھرة –
    الجسور –
  ليبية ألحان –

 
  :ستكشافهم$حظة النص وا

  :العنوان
 العطاء صفة على الثانية وتدل الوطني، المجال إلى منھما ا4ولى تنتمي كلمتين، من يتكون إضافي مركب

  .والسخاء
  
  

  ا�نسانية الوطنية القيم: الثانية الوحدة
 الكرام وطن: القرائية النصوص

 الكرامالكرامالكرامالكرام    وطنوطنوطنوطن

  الفينان ا�غرب ربوع هذي  خاطري يأ� الفذ ا�مال هذا
  بالفرسان إ/ه با�نتم+  ا*رى شماخ العمالق األطلس

  ا/قظان ?<ارس م;صد    عزة ا�ناكب مزهو واألرز
  واألزمان اIاريخ ومواكب  وحديثها قديمها اCهور شهد

Jحبة أقاصيص فح�  والعرفان ا�جد حRيا وروى  واQوى ا
  األلوان ا*هبية برماY  فتنة ينضح ا�مراح والشاطئ

  والفتيان الفتيات كتهلل  متهلال موجه قصير واZحر
  وQان متيم b فيصيد  شباكه العيون ` يل_ وا<سن

  الربان وحنكة اeجوم صيد  طارق اZداية ` تعلم وهنا
  حسان خطا من خفق وهناك    يوسف مآثر من بقايا وهنا
  والسلطان ا<سن بتاج تزp  تربعت ا�حيط m الرباط وهنا

  حسان ب+ ?<سناء وتتيه  اs teتلب اZيضاء واCرة
  واإليمان العلم نور بشعاع  اwC ` تهدي فاس منائر وهنا

 والشجعان فيك اZطولة س{  وبور|ت الكرام، وطن يا حييت

1988مجلة الثقافة العربية . حسن السوسي



  
  
  

  :ا(بيات بداية
 اسمية جم' تكون أسماء وكلھا) … البحر – الشاطئ – ا4طلس – ھذا( با4سماء تبتدئ القصيدة أبيات معظم

 إلى يدفعنا وصفيا النص كون، الوصف في المتمثل النص غرض مع بالتالي وتنسجم الوصف في تفيد وخبر مبتدأ من
  القصيدة؟ في الرئيسي الموصوف ھو ما: التالي السؤال طرح

  :للقصيدة الخلفية الصورة
 السابق، السؤال عن تجيبنا الشكل بھذا وھي ،المغرب علم أع'ھا وفي المغرب خريطة تمثل صورة ھي
  .المغرب: ھو ھنا لرئيسيا فالموصوف

  :النص فھم
  :اللغوي ا5يضاح

  .أع'ه: الشيء ذروة المرتفع، المكان أو القمة وھي ذروة: مفردھا: الذرى -
  .الجميل الحسن،: الفينان -
  .الطويل الزمن على ويطلق دھر، مفرده: الدھور -

  :المحورية الفكرة
  .التاريخية ومآثره الخ'بة وطبيعته المغرب جمالية الشاعر وصف

  :النص تحليل
  :الفرعية والموصوفات الرئيسي الموصوف

  

  
  

  :الد�لية الحقول  
  التاريخي الحقل  الحضاري الحقل  البيئي الحقل

  …البطولة سير – حسان – يوسف – طارق  العلم نور – شعاع – منائر  ا4رز – الشاطئ – البحر – المغرب ربوع – ا4طلس
  

  :الفنية الخصائص
  .والفتيان الفتيات كتھلل – اليقظان كالحارس مترصد: التشبيه �
  .شباكه العيون في يلقي الحسن – موجه يرقص البحر – خاطري يأسر: ا(ستعارة �


