
 سلة ليمون

 

 عتبة القراءة

 مالحظة مؤشرات النص

  صاحب النص: أحمد عبد المعطي حجازي، شاعر وناقد مصري ولد

من مؤلفاته: من أبرز دواوينه الشرررررعريي: مديني  ,1935بمصرررررر عا  

 – 1965لم يبق إال االعتراف  – 1959أوراس  – 1959بال قلررب 

دار  – 1978كرراانررال ممللرري الليرر   – 1972مرثيرري العمر الجميرر  

 ، بينما من أبرز مؤلفاته: 1989أشررررررجار ا  ررررررمن   -1983العودة 

ناجي  –محمد وهؤالء   –يث الثالثاء حد –خلي  مطران  –إبراهيم 

 أحفاد شوقي –عروبي مصر  –مدن اآلخرين  –الشعر رفيقي 

 مجال النص: المجال السلاني 

 .نوعيي النص: قصيدة شعريي 

  طريقي نظمه: اعتمد نظا  األشرررررررطر المتفاوتي الطول وتنوي القافيي

 والروي.

  :بيتا شعريا. 15عدد أبيال القصيدة 

   والتاء وكلها  اكني.روي القصيدة: أحرف النون والراء والال 

  الصرررررررورة: تعبر عن معاناة ولد يحم   رررررررلي ليمون عل   هر  وهو

 يتجول بها في شواري المديني، وال أحد من المارة يهتم ألمر .

  العنوان تركيبيا: يتلون من ا رررررررمين يؤلفان مركبا إارررررررافيا، األول

مضاف ) لي( والثاني مضاف إليه )ليمون(.و يملن أن يصير مركبا 

 هي (. –بتقدير المبتدأ المحذوف ) هذ  ا ميا 

  العنوان دالليا: يعبر عن وعاء صرررنن من القصرررب وهو مملوء بفاكهي

 الليمون، مما يوحي بأن الشاعر  يتحدث عن عمليي بين الليمون.

 .الشطر األول: تردد فيه عنوان القصيدة باعتبار  المواوي الرايسي 
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 ريال التي عاشررررها الشررررطر األخير: يشررررير إل  لحظي ا ررررترجاي الذك

الشررررررراعر في القريي قب  إقامته بالمديني حاليا. وبين الليمون والقريي 

 عالقي انسجا ، بحيث أن هذ  الفاكهي من إنتاج الفالح في القريي.

 بناء فرضية القراءة

انطالقا من المؤشررررررررال السرررررررابقي والقراءة األوليي للقصررررررريدة نفتر  أن 

ن الليمون، وفقد األخير لطراوته موارررررروي القصرررررريدة يتناول واقن حال باا

 وقيمته بالمديني.

 القراءة التوجيهية

 شرح المصطلحات

 المسنون: القوي 

 منداة: مبللي بالندى 

 الط : مطر خفيف 

  غبش ا صباح:  لمي آخر اللي 

 الفكرة العامة

 وصف أحوال الليمون في القريي وفي المديني، وتصوير معاناة بااعه.

 القراءة التحليلية

 المستوى الدالي

  ابحي في  –منداة بالط   –معجم أحوال الليمون في القريي: خضراء 

 عروس الطير –أمواج الظ  

  ال أحد يشرم  يا ليمون  –معجم أحوال الليمون في المديني: مسرلين– 

 –تح  شررررعاي الشررررمف المسررررنون  –الشررررمف تجفف طل  يا ليمون 

 عشرو بقرش.

  أقدا  ال تتوقف  –مزدحمال  –معجم حق  المديني: شرررواري مقتنقال

  يارال تمشي بحريق البنزين –
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 المستوى الداللي

 مضامين القصيدة

 .وصف أحوال الليمون في القريي 

 .وصف أحوال الليمون في المديني 

 .معاناة الولد األ مر باان الليمون في المديني 

 أساليب القصيدة

 األمثلي األ اليب

 يا ليمون  النداء

 ‼أوا    الندبي والتوجن

 ال أحد يشم  يا ليمون  النهي

 اال تفها 
 من روعها ؟ 

 أي يد جاع  قطفتها هذا الفجر ؟ 

 الخصائص الفنية

القررراصررررررريررري 

 الفنيي
 األمثلي

 كان  في غفوتها عروس الفجر التشبيه

 التلرار

 تلرار الالزمتين الشعريتين: 

  تح  شعاي الشمف المسنون… لي ليمون 

  الواحد عشرونبالقرش … عشرون بقرش 

 تلرار أ لوب النداء )يا ليمون(

 الظ  –الط   الجناس
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 أي يد جاع ؟: كنايي عل  الفقر والحاجي اللنايي

  يارال تمشي – ابحي في أمواج الظ   –غادرل القريي  التشقيص

ترررررررنرررررررويرررررررن 

 الضماار

 يهيمن عل  القصيدة اميري: 

  الغررااررب والغرراابرري ويعود عل  الليمون و رررررررلرري ليمون

 والولد األ مر ) الباان(

  تذكرل  –المتللم ويعود عل  الشررررراعر ) وقع  عيني

 القريي(

 تيمة المدينة بالقصيدة

يدته،  و ف الشررررررراعر أحمد عبد المعطي حجازي تيمي المديني في قصررررررر

معيني، والمديني باعتبارها فضاء جديدا اكتشفه بعد أن غادر القريي لظروف 

من المفاهيم الجديدة التي ا ررررررتعملها األدباء وخاصرررررري الشررررررعراء منهم في 

كتاباتهم، وغالبا ما كان  ترتبط لديهم بالغربي والضرررياي، وهذا ما تضرررمنته 

 قصيدتنا.

 المستوى التداولي

 إيقاع القصيدة

 مما  عند قراءة القصريدة، تجد في نهايي ج  األشرطر صروتا )حرفا(  راكنا،

يضفي عل  القصيدة إيقاعا مو يقيا خفيفا ال يتطلب نفسا طويال في القراءة 

ناة والغربي  بالمعا بانحباس النفف نتيجي ا حسررررررراس  من جهي ن ويوحي 

 والضياي..

 مقصدية القصيدة

يسرررررع  الشررررراعر في قصررررريدته إل  لف  انتبا  المتلقي إل  معاناته النفسررررريي 

 ليه األمر في القريي.والماديي بالمديني، عل  علف ما كان ع

 القراءة التركيبية

https://motamadris.ma/


قد  الشررراعر صرررورا شرررعريي بدالالل عميقي ومتناقضررري تعلف بدقي أحوال 

الليمون في القريي وفي المديني، وأحوال الباان األ رررررررمر الذي يلابد معاناة 

التجول وثق   رررلي الليمون عل   هر  في شرررواري المديني من غير جدوى. 

ها واقن حال المديني أبعادا نفسررررريي قا ررررريي بفع  وهذ  الصرررررور القاتمي يزيد

 الغربي والحنين إل  ذكريال القريي الجميلي.
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