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وطن النّجوم..

ما أمجل هذا الوطن! وطن النجوم هو وموطن الفراشات والعصافري املرفرفة على أغصانه ،تفوح منن هواهنه
راهحة أريج صنوبره القنمي بعرنر متنات ال ننني .وطنن اباناا املسم نة بقررلنا ل نراهه ،تنر الننوم ناهرنا هننا
يف ملمي الوادي احلاضن يف ملناده رنرا ملناًرا ال الاحنر .هنو وطنن الانارو وأر ه ال نامخ النذي شنلمي ودد
األناينا ..وطننن ،ننميدون أننم م ننا مه بعلن احل نناحل ،ويف احلقيقنة ،م ننا مه هننا م نا ة القلننوحل ا انة لننه،
وال نيت د تعننر هلننا ننميودا .تعرفننه أفتننمي أبناهننه ال نذين ان ننلاوا عنننه وعننن العننيه فيننه مكننرهني وهننارهني هننذه
الغربة الق نرية النيت أبعنميم عننه ،ملمجتنني ال وطنن م نت هنابحل ،يعنودون الينه بللفنة ،فيغرنره بعطفنه،
ويضرل ال ضنه الميافئ.
 ...وطن األدبا .وال نعرا .والكمناحل الكانار ،املكموبنة أؤنا ه يف نواميل اللغنات واملوسنوعات العاملينة..
وطن صغري حبجره ،هاري بقيرمه وأمهيمه .منوبج عاملا للعيه امل رت  ،يث خيمصر يف شعاه مجيع الطواهن
واألديان ال راوية ،تو مي أبنا.ه احليا  ،ويفرق بينل املوت أو ال ياسة...
 ...هننو وا ننة فكري نة يف صننحرا .الفكننر العننر املعاصننر ...يننث ننمي الوافننمي يف مكمااتننه الغني نة حب نرا مننن
املعار والعلوم...
وأما بعمي :فس تذحبوا لانان مر أخر ب كاهينك القميمية ابمييمي  ،ود تميمروا هذا الوطن بأيمييك  ،هنذا
الننوطن ال نذي ه نناه اا مجنناد مننا بعننميه مننن مجنناا ،د ت يل نوا وًننوده الض نروري واهلننام يف هننذا ال نرق احلنناهر
املعننذحل ،ود تقضنوا عليننه وعلننى اإلن ننان فيننه ،واعلرنوا أننه «الننوطن احليننا » بالن نناة الينننا ،ود بننمييل لنننا عنننه
وطنا.
أسئلة التحليل 63( :عالمة)

عاصم ستيتيه (نقالً عن اإلنترنت)

1ن عر النص من خسا اشيمه ،وابهر ما تعنيه عسمة الو ( )...اليت تكررت يف النص)3(.
2ن على مابا تميا هل من الصور األدبية اآلتية)3(:
ن وطن النجوم هو وموطن الفراشات والعصافري املرفرفة على أغصانه.
ن تر النوم ناهرا هنا يف ملمي الوادي.
ن وطن ابااا املسم ة بقررلا ل راهه.
3ن ن أشننار الكات ن يف املقطننع األوا ال م ننكلة يعنناي منلننا لانننان .مننا هننا هننذه امل ننكلة ابهننر س ننة مننن
أسااهبا ()4

4ن هل تفضل أن يكون لك بمييل من وطنك وملابا ()4
 5ن مننابا يعننك أن تكننون أؤننا .الكمنناحل واألدبننا .وال ننعرا .اللانننانيني مكموبننة يف نواميل اللغننات واملوسننوعات
العاملية ()2
6ن يف املقطع الثاي طااق ومقابلة .ميدمها ،وابهر وظيفة هل منلرا)4(.
7ن ما النوع األد هلذا النص ابهر ا نني من امل شرات الميالة عليه)3(.
 7ن ن ً ننا .يف املقط ننع األوا عا ننار  :د تع ننر هل ننا ننميودا .وً ننا .يف املقط ننع األخ ننري عا ننار  :د ت ننذحبوا لان ننان
بأيمييك )2(.
ن ما الفرق بني (د) يف ابرلة األول ،و(د) يف ابرلة الثانية.
8ن ر أواخر هلرات ابرل اآلتية باحلرهات املناساة)3(.
هننو وطننن األدبننا .وال نعرا .والكم ناحل الكاننار ،املكموبننة أؤننا ه يف نواميل اللغننات واملوسننوعات العاملي نة...
منوبج عاملا للعيه امل رت  ،يث خيمصر يف شنعاه مجينع الطواهن واألدينان ال نراوية ،تو نمي أبننا.ه احلينا ،
ويفرق بينل املوت أو ال ياسة..
11ن أعرحل يف النص ما مه خط(.ما ن بمييل ن تذحبوا))3(.
11ن يقوا ال اعر)5(:
سواد العين يا وطني فداك

وقلبي ال يود سوى عالك

اهم الايت ال عري همابة عروضية ،مع رمو ه وتفعيسته وحبره ورويه و افيمه وصميره وعج ه.
***
الكتابي 42(:عالمة)
في التعبير
ّ

انه يوم ادسمقسا ..ها ها أعسم النصر ترفر فوق ربوع ما عرفت يوما غري ال روخ واإلبا....
اهم ن موضننوعا وًننميانيفا تعننح فيننه عننن اننك لوطنننك يف يننوم ادسننمقسا ،وعننن م نناعر يف هننذا اليننوم
العظي ...

