
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  مملكة البحرین

  وزارة التربیة والتعلیم

  مدرسة أحمد العمران الثانویة للبنین

  قسم اللغة العربیة

  

  

  

  إعداد األستاذين

  حممود حممد عثمان   –حممد جماهد على سليمان 
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  محمود محمد عثمان –محمد مجاھد علي سلیمان / األستاذین  إعداد –١٠٢عرب نصوص 

  البن الرومي  -ریـــاض الربیـــــع  

  .وصفي : نمط النص 

  .یة في الوصف قصیدة شعر:  جنس النص

  : غرض الوصف 

الوصف في العصر العباسي لیصف مظاھر الحضارة ومن أبرع  وتطور ھو نقل المشاعر واألحداث من خالل مرآة الذات
  .ابن الرومي و المتنبي  –البحتري  –أبي تمام  –أبي نواس : شعرائھ 

  منظر الریاض المعجب) ٧-١(النص 

 رادـــــــــــــالء الفتاة في األبخیــــ* وریاض تخایل األرض فیھا   -١

  لبقــــــــــــات بحوكـــــھ وغواد* ي تناسجتھ ســـــوار  ـــذات وش - ٢

  ــھـــــادثم العــــــھاد بعد العــ  * شكرت نعمة الولي على الوسمي - ٣

  عا في البالدــطیــــــب النشر شائ* فھي تثني على السماء ثنـــاء   - ٤

  مسرى األرواح في األجســـاد *أن مسراه في األر واحیم كــمن نس - ٥

  ماتحدیـــــھ ألــــــــــسن العواد*   اح فــأدت   ــــحملت شكرھا الری- ٦

  ب األوالدـــــــریحــــــــھا ریح طی*  منظر معجب تحیــــــة أنف    - ٧

   تحلیل المقطع األول

  : المستوى اإلیقاعي

 .تمیز بسرعة إیقاعھ وھذا یناسب جو الفرحة والبھجة واإلعجاب بالطبیعة القصیدة من بحر الخفیف وی -

 ) الریاض(نبات: ناصر الطبیعة من انتشار مفردات الطبیعة یؤكد وحدة الموضوع واستیفاء جمیع ع:  المستوى المعجمي

  )نسیم مسراه في األرواح( :،نسیم علیل)ریح طیب األوالد  - طیب النشر(  :، وریح طیبة)العھاد –الوسمي  –الولي (  :ماء

  :المستوى التركیبي  

خرجت عن سردیتھا لتؤدي وظیفة الوصف مما یجعل أثرھا یتعدى الماضي إلى : األفعال الماضیة ) أ( 
   )أدت –حملت –شكرت  –تناسجتھ ( زمن الكالم وھو یحیل الوصف إلى وصف ذاتي 

 

  )تؤدیھ –تثني  –تخایل ( عل الطبیعة تتباھى بثوب جمالھا تضفي حیویة على الوصف مما یج:  األفعال المضارعة) ب(

تعادلتا وأتى خبر بعض الجمل االسمیة جملة فعلیة لتضفي حیویة وحركة على ھذا الثبات : الجمل االسمیة والفعلیة) ج(
  )فھي تثني ( الذي تفیده الجمل االسمیة والذي یناسب الوصف مثل 

 .كأن مسراه  –تناسجتھ سوار : مثل ) جملةنعوت (، .شائعا –طیب النشر  -لبقات :مثل ) ةمفرد(نعوت مباشرة :النعوت)د(

  .منظر معجب:تثني ثناء،والخبر الواصف مثل  –تخایل خیالء : مثل المفعول المطلق :  ونعوت غیر مباشرة

  

أنثى یتغزل فیھا  غاب ضمیر المتكلم رغم وجدانیة الشاعر وظھر ضمیر المؤنث العائد على الطبیعة فھي: الضمائر)ھـ(
  .لیھرب من واقعھ المؤلم
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  : المستوى البالغي 

یشبھ الریاض بفتاة مزدھیة متباھیة  ... )وریاض تخایل األرض فیھا( الشاعر یرى الطبیعة من خالل روحھ ومشاعره مثل
بیھ رائحة الورود تش) ریحھا ریح طیب األوالد(....،  بحركة الروح في الجسد نسیمیشبھ ال...) من نسیم كأن مسراه(، 

  . والطبیعة إنسان ذواق یجید الحیاكة بمھارة ، والریاض لھا لسان یفیض بعبارات الشكر،بعطر أوالد طیبي الرائحة 

  المسمع المطرب)١١: ٨(النص 

 لك عن كل طارف وتـــــــالد*  مسمع مطرب إذا شئت ملھ   - ٨

  الشـــوادي كالبواكي وكالقیان*  تتداعى بھا حمائم شــــــتى    - ٩

  تتغنى القران منھن في األیـــــــك وتبكي الفراد شجو الفراد -١٠

  وأخي معشق عمید الفــــــؤاد*  حركت شجو كل فاقد إلف   -١١

   تحلیل المقطع الثاني

  : المستوى المعجمي

 –الشوادي  –البواكي : من خالل وجدانھ ومفرداتھ  الشاعر حقل مكمل لحقل الطبیعة وھو حقل أصوات الطبیعة التي یراھا

  عمید الفؤاد –معشق  –شجو  –تبكي  –تتغنى 

 : المستوى التركیبي

سیطرة الجمل الفعلیة مما یرفع نسبة الحركة والحیویة وأسند معظمھا إلى الحمائم مما یؤكد أنھا عنصر :  الجمل الفعلیة) أ(
  .حركت –تبكي  –تتغنى  –تتداعى : محرك لصمت الطبیعة مثل 

برز ضمیر المخاطب الذي یرجع إما على اإلنسان عموما أو إلى الشاعر نفسھ عن طریق المناجاة التي :  مائرالض) ب(
  )لك –شئت (  :عرف بھا ابن الرومي مثل

  : المستوى البالغي

  .ھناك حمائم تتغنى الوصال وأخرى تبكي الفراق والطبیعة منشد ، وكل ذلك تشخیص للطبیعة 

 : إعادة بناء النص

في موضوع واحد وبنیتھ متماسكة وھو وصف الطبیعة وأثرھا على النفس وقد اعتمد على الوصف الخارجي القائم النص 
على عالقات سببیة تبدأ بوصف مسرح الطبیعة في صورة ریاض جمیلة ومطر خفیف تزھو بھ األرض ونسیم فواح ثم 

  .الشاعر ن أثر ذلك على نفسالذاتي في بیا منظر عام ومسمع مطرب وھناك الوصف الداخلي أو الوصف

األسلوب –النعوت بنوعیھا  -استعمال الخیال –كي راإلطار الزماني والمكاني والح:وصفي ومؤشراتھ ھي :  نمط النص
  .الجمل االسمیة –األفعال المضارعة -الخبري

 :  اإلبداع واالتباع

  :  من مظاھر التجدید

  .سم لوحة متكاملة تسحر العیون وتطرب اآلذان وتزكي األنوف الصور الخیالیة المبتكرة التي تر –وحدة الموضوع 

  :  رؤیة الشاعر للعالم

الشاعر یرى العالم جمیال فیھ ما یستحق التغني وھناءة العیش وفیھ ما یبعث على السعادة ویصفي الروح فقد وجد الشاعر 
  .في الطبیعة مالذا لروحھ
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  عمر بن أبي ربیعة –وھل یخفى القمر 

  ردي وصفي س :نمط النص

  .قصیدة شعریة في الغزل: الجنس األدبي

وأخالقھا كما یعبر فیھ  من أغراض الشعر الغنائي موضوعھ الحب ویعتمد على ذكر المرأة ووصف محاسنھا :شعر الغزل
ینسب إلى جمیل بثینة یغلب علیھ  عذري: وھو نوعان الشاعر عن معاناتھ مع الحبیبة من وصل وحرمان ولقاء وھجران

نسبة إلى قائل ھذا النص ویغلب علیھ وصف محاسن  وغزل عمريعاد عن وصف الجسد ویتغنى بالقیم الخلقیة، االبت
  .المرأة

أي  :وھو ال یحتاج إلى جواب فالجواب متضمن في السؤال بمعنى ال" ھل"عنوان النص استفھام یبدأ بكلمة  :عتبات النص
  .غرضھ النفي

  :بنیة النص

  )مقدمة طللیة(وقوف الشاعر بالمنزل الخالي : العنوان                    ٣:١األبیات من : المقطع األول

  .مغامرة محب: العنوان                ١٦:٤األبیات من  :المقطع الثاني

  : وھي قصة سردیة

  .اجتماع الفتیات: العنوان                    ٩:٤األبیات من : وضع البدایة

  .وصول عمر واقتراب اللقاء: العنوان             ١٣: ١٠األبیات من : سیاق التحول

  .لقاء األحبة: العنوان              ١٦: ١٤األبیات من : وضع الختام

  

  

  ٣: ١المقطع األول من : تحلیل النص

  :المستوى اإلیقاعي

  .مل، وھو بحر یناسب الغزل الرقیقالقصیدة من بحر الّر

  :المستوى المعجمي

  )أسأل المنزل –واقفا  –أزرت  –دارسات ( ومفرداتھ معجم األطالل

  .حیث اجتمع في المكان حیاة وموت) تنسج -عالھن الشجر  -ھل فیھ خبر  –أزرت   –دارسات ( ومعجم الحیاة والموت

  .تدل على تعلق الشاعر بالماضي وشوقھ إلى الحیاة التي ارتبطت بھذا المكان: وظیفة معجم األطالل

  :المستوى التركیبي

والخبر فیھا جملة فعلیة، والثانیة استفھامیة تظل ) ریاح الصیف قد أزرت(فعلیة ما عدا اثنتین إحداھما مثبتة ھي : الجمل -
  .تبین حال الشاعر بین أمرین محقق ومرجو) ھل فیھ خبر؟(بال جواب وھي 

الضمیر (ُقدم المفعول بھ ) عالھن الشجر(ُقدم المفعول بھ على الفاعل، ) ھیج القلب مغان وصیر: (التقدیم والتأخیر -
  .وذلك لضرورة شعریة) ریاح الصیف(وكان یقتضي أن یعطفھا على ) والمطر(ر لفظة ، وأّخ)ھن

  :المستوى البالغي

  .یشبھ الریاح بفنان ینسج لوحة جمیلة) تنسج الترب(

  .یشبھ الشاعر الطلل بإنسان یسأل) أسأل المنزل(

  .طباق یوضح المعنى )تنسج xوأزرت ) (عالھن xدارسات ( التضاد -

ما عدا جملة إنشائیة ) قد عالھن الشجر –ھیج القلب : (جمل ھذا المقطع خبریة مثل: الجمل الخبریة واإلنشائیة -
  .غرضھا التمني والشوق وھذا االستفھام یمھد لتطور األحداث) ھل فیھ خبر؟(استفھامیة 

  :تأطیر القصة

حیث كلھا ) أسأل –واقفا  –ظلت  –القلب ( :وفي) ھل یخفى القمر؟(وان ھو عمر محور القصیدة ویبدو في العن: الراویة
  .تعود على المغامر عمر

  .الصیف: الزمان

  .المنزل الخالي: المكان

  ١٦: ٤المقطع الثاني األبیات من 

  :البنیة الحدثیة: أوال

رئیسة دون تفصیالت حیث ومتماسكة في سرد خطي قصصي متسلسل متتابع زمنیا مع االعتماد على األحداث ال ةمترابط
  )لقاء األحبة(ثم وضع الختام ) ظھور عمر(ثم سیاق التحول ) اجتماع النسوة(یبدأ بوضع البدایة 
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  :البنیة الفاعلیة: ثانیا

  :الشخصیات -١

، وھو الذي یجعل الماضي واحد الشاعر الفتى القرشي النرجسي البطل والراویة في آن: الشخصیة الرئیسة األولى
  .حذر یخشى العیون و، وھحاضرا

  .وھي خائفة أال یأتي عمر) للتي قالت ألتراب لھا(الحبیبة العاشقة : الشخصیة الرئیسة الثانیة

  .ھن أتراب حبیبة عمر ویظھرن في وصفھن بالقطف دون رسم لمالمح الوجوه: الشخصیات الثانویة

ما الشخصیات الثانویة فھي من ضروریات عمر والحبیبة ھما قطبا المغامرة، وأ: نظام العالقات بین الشخصیات -٢
  .حركیة القص

  :البنیة الزمانیة والمكانیة: ثالثا

وھذا یحیي مشاعر المحبین، واألفعال الماضیة للسرد ولكنھا حاضرة في ) زھر –نبت نیر  –مؤنق (جو ربیعي : الزمان
  .الذاكرة، والزمان المرجعي للقصة ھو العصر األموي

  .ة وھذا یجعل الملتقى أكثر شاعریةخلوة بدماث سھل: المكان

  

  )اجتماع الفتیات(وضع البدایة 

  : السرد: أوال

 –تمشین  –قالت : (حیث تدل على زمن قد مضى ولكن الشاعر یحییھا في الحاضر ومنھا سیطرة األفعال الماضیة للسرد

  )فیھن أنس وخفر –قطف  – أتراب(تؤكد أن المغامرة كانت في فترة المراھقة  والصفات الواردة) زینھا –تغشاه 

  :الوصف: ثانیا

فیھن أنس وخفر  –قطف : ( وصاف بال أشكال وال ألوان مثلاقتصر الوصف على األوصاف الحركیة والنفسیة فجاءت األ
  .ن فیھا أشكاال وألواناوبھذا یخلق للمتلقي أن یكّو) تغشاه الزھر –نیر النبت  –جو مؤنق  –الشوق في مقلتھا  –

  :رالحوا: ثالثا

وھو حوار ) منیتنا لو أتانا في سر عمر: قلن(فالقائلة ھي الحبیبة ثم جاء قول أترابھا ) قالت ألتراب لھا(محاورة لطیفة 
  .، وأخیرا قول الحبیبیأخذ حیزا مھما، فبعد فعل القول األول جاء وصف الجو والشوق، وبعده فعل القول الثاني لألتراب

  :خصائص اللغة: رابعا

 –عرفن  –نسر  –نبدي  –خلونا  -أتراب –قالت : (ومفرداتھ) حقل االجتماع(راكیب سھلة وھناك حقل معجمي األلفاظ والت

ووظیفتھ بیان أن العین ) یبدیھ النظر –حباب الشوق  –مقلتھا : (وغرضھ كشف سر الحبیبة، وأما حقل الشوق فمفرداتھ) لو
  .مرآة النفس یقرأ فیھا الحب وغیره

  ١٣: ١٠من  سیاق التحول األبیات

  :السرد: أوال

وعمر ھو الحدث األھم في مقدمھ ومالحقة العیون لھ، وصورة الفارس صورة ینقلھا الشاعر من  السرد خطي متسارع
 –تیمتھا  –قالت :(ثم تأتي األفعال الماضیة لتكون حاضرة كذلك مثل) یعدو بي األغر –یذكرنني (الماضي إلى الحاضر 

  .یةوھي تسھل والدة الحكا) ساقھ

  :الوصف: ثانیا

 ذا شعر منسدل فھو حصان عربي أصیل) األغر(وإنما یعتمد على مشھد حركي یصف حصانھ  الوصف بال لون وال شكل

وھذا الوصف الحركي لھ وظیفة إیحائیة ترتبط ) الصغرى –الوسطى  –الكبرى :(وأما وصف الفتیات فھن بال مالمح مثل
  .بالشاعر وطریقة رؤیتھ لألحداث

  :الحوار: ثالثا

ة فیھ لحوار حركة قولیة للسرد وبث الحیویحوار الفتیات ھدفھ معرفة تأثیر وصول عمر على الحبیبة وأترابھا وقد أدى ا -
  .مع اإلیقاع السریع

انتشار الحوار في المقطع یبرز منھج السرد القصصي المغتني بالحوار، واستخدام عالمات الترقیم في موضعھا یدل   -
  .ضروري في الحوار على أن اإلصغاء

  :البنیة الزمانیة والمكانیة: رابعا

  .الزمان والمكان في سیاق التحول ھو نفسھ كما كان في وضع البدایة حیث العصر األموي الذي ساد فیھ الترف واللھو

  :خصائص اللغة: خامسا

  .سھولة اللغة ورشاقة األلفاظ والتراكیب -١
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  وھذا یوضح شوق الحبیبة وإعجابھا بعمر) ھل یخفى القمر؟ –ھذا عمر  –عم ن –أتعرفنني : (جمل حواریة قصیرة مثل -٢

  .الجمل الفعلیة تناسب حركیة الحدث وتستدعیھ من الذاكرة -٣

فیھما مسند وھو الفعل ومسند إلیھ نون النسوة وعنصر متمم یاء ) أبصرنني –یذكرنني (ربط جملتین ی) بینما(التركیب  -٤
  .بط بین عمر والمرأةالمتكلم یعود على عمر ویر

  .تركیب إضافي یوحي بقرب اللقاء) دون قید المیل( -٥

على وزن فعلى ومذكرھا أكبر وأوسط وأصغر، كما ) صغرى -وسطى  –كبرى (یتجلى حضور األنثى في الصفات  -٦
  .تجلى في تاء التأنیث الساكنة ونون النسوة وھاء الغائبة

  

  ١٦ :١٤األبیات ) لقاء األحبة: (وضع الختام

  :السرد: أوال

  .جاء السرد خطیا لیختم الحكایة في سھولة ویسر -١

 –تمنینا  –نضر  –مرمر  –اسبطر  –ألقى  –أتانا : (سیطرة األفعال الماضیة مالئم لوضع البدایة وسیاق التحول مثل -٢

  .وھذا الماضي یستحضره الشاعر لیحیا من جدید حیث اللقاء یتم في ظلمة اللیل) ُغیِّب

  :الوصف: ثانیا

،وجاءت رائحة المسك تشم من عمر –صورة لقاء األحبة في جنح الظالم : اتسمت الصورة بالحسیة معتمدة على الخیال -١
  .لتوحي بالنضارة والحیویة) مرمر الماء علیھ فنضر –ألقى بركھ جمل اللیل (الصور 

كنایة عن ) ُغّیب األبرام عنا(السواد،  الوصف إیحائي حیث یحل اللیل وال یذكر لونا لھ وإنما ندرك أنھ شدید -٢
  .ھذا وقد اكتفى الشاعر بحركیة الصورة واإلیقاع الشعري،االرتیاح

  :الحوار: ثالثا

 التحول في اكتمال مع حركیة الوصففھي رابط لفظي ربط وضع الختام بسیاق ) فأتانا(بدأ وضع الختام بفاء تعقیبیة 

  .والمكان والزمان وھنا تتحاور المشاعر في صمت فالمتلقي یدرك أن السعادة تظلل الشخصیات

  :البنیة الزمانیة والمكانیة: رابعا

  .لیل یغطي لقاء األحبة وھو قد مضى إال أن الشاعر یستعیده استعذابا لھ: الزمان

  .لكن اللیل قد أخفاه فاشتعل قندیل الحب) دماث سھلة(ھو نفس المكان : المكان

  :خصائص اللغة: خامسا

  .ءمعجم االرتیاح وتصور مشھد اللقاوھي تمثل ) الماء –المسك  –اللیل  –أتانا (مات تلخص وضع الختام أربع كل -١

  )الكدر –األبرام  –ُغّیب (یعلن ارتیاح األحبة ویدور في نطاقھ ألفاظ ھي  )أتانا(الفعل  -٢

  )فنضر(في یةوفاء االستئناف والسبب) ضاب المسكور( واو الحال: اللغة رشیقة سھلة مع استخدام الروابط اللفظیة مثل -٣

  .اإلیقاع ینتھي بحرف روي واحد ھو الراء وبحر واحد في تفعیالتھ -٤

، والضمیر المستتر "نا"ضمیر المتكلم ) أتانا(الضمائر جاءت مكثفة لتبرز عالقات ائتالفیة بین الشخصیات في مثل  -٥
  .تعود على عمر الراویة) علیھ –أثوابھ (والھاء في  تعود على الفتیات،" نا) "تمنینا(في ھذا الفعل ھو لعمر، 

  .األسلوب خبري تقریري ویثبت اللقاء ویدل على التوحد بین عمر والمحبوبة -٦

  .النص نمطھ سردي خطي في قالب شعري -٢    .موضوع النص مغامرة عاطفیة -١  :إعادة بناء النص

  .المغتني بالوصفالحوار مھم في النص إلضفاء حركیة في النص السردي  -٣

  .في جعل عمر نفسھ قمرا والقمر ال یظھر إال لیال) األنا(تبرز  -٤

  جاءت القصیدة العربیة على ید عمر بن أبي ربیعة في مجال الغزل فنا قائما بذاتھ بعد تعدد موضوعاتھا :تطور شعر الغزل

  :نوع القصیدة

  .ف والحوار في ترابط وتسلسل وسالسة في اإلیقاعوحدة الموضوع حیث صورة مغامرة بأسلوب جمع بین السرد والوص

  :األسالیب التعبیریة والمعاني الغزلیة

  .حباب الشوق –قطف  –أتراب : األلفاظ تخدم المعاني الوصفیة من أسماء وصفات –تنوع األسالیب اإلنشائیة والخبریة  -

  .اني لم تكن مباشرة والوصف لم یكن مادیاالمع –األفعال الماضیة ال تدل على الماضي الصرف بل تدل على الحاضر  -
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  أحمد محمد آل  خلیفة –على الرمال 

  :تمھید

یستطیع الشعر أن یعبر عما یخالج ذات الشاعر المحب؛ ألن الشعر من الشعور الذي یجعل الشاعر یعبر عما ال یستطیع  -
صورا خاصة بھ وأن یضمن عباراتھ معان  أن یعبر عنھ غیره، فالشاعر لھ لغتھ الخاصة التي یستطیع من خاللھا أن یبدع

  .جدیدة

تتحرك مشاعرنا عند قراءة قصائد الغزل؛ ألن شعر الغزل یتسم بالذاتیة التي تجعل الشاعر یعبر عن األنا  واآلخر  -
فعندما یتحدث الشاعر العاشق عن نفسھ فكأنھ یتحدث بلسان كل إنسان آخر یھوى ویحب وكأن صورة المحبوبة في 

  .غدو كصورة الحبیبة التي یحلم بھا القارئالقصیدة ت

  .قصیدة شعریة في الغزل: الجنس األدبي                             .         وصفي :نمط النص

  :عنوان النص

أھي رمال شاطئ أم رمال صحراء؟ : على الرمال شبھ جملة تحدث نوعا من التشویق لمعرفة ما یجري على الرمال -
  .من الغموض اإلیحائي ولذا فاإلطار المكاني للقاء على الرمال فالعنوان فیھ شيء

العنوان یوحي بشاطئ رملي تستریح فوقھ إحدى الجمیالت تحت أشعة الشمس ویوحي بأطفال یبنون قصورا من و -
  .الرمال أو أنھ یوحي بالشاعر وحیدا على الشاطئ

مدخل الذي یلج من خاللھ القارئ إلى النص وھو الكلمة وھذه اإلیحاءات ھي جزء ال یتجزأ عن النص؛ فالعنوان ھو ال -
  .المفتاحیة

  :فھم النص

  .ال عالقة بین الشاعر والمرأة الحسناء فھو ال یعرفھا من قبل ولكنھ أحس بجاذبیة نحوھا -١

حیث تحدث عن نظرتھا وعن شفتھا الملمومة وجمالھا المسحور الذي ) َخلقي(في األبیات وصف خارجي للحبیبة  -٢
  .ستھبط الوحيی

  : تحدید بنیة النص

  .إعجاب الشاعر بجمال الحسناء: العنوان                 ٥: ١األبیان من  :المقطع األول

  .مشھد اللقاء: العنوان            ١١: ٦األبیات من : المقطع الثاني

  .الدعاء للحسناء: العنوان            )١٢(البیت األخیر : المقطع الثالث

  

  ٥: ١المقطع األول من : لنصتحلیل ا
  :المستوى اإلیقاعي

وإیقاع ھذا ) الخیال –الظالل  –الدالل : (، وھناك بساطة في النظم وانسیابیة في الكلمات مثلالقصیدة من بحر السریع
  .البحر یناسب خفقات قلب الشاعر وخطى المحبوبة وحركة الموج

  

  :المستوى المعجمي

ولھ وظیفة تعبیریة وتأثیریة فالشاعر یعبر عن رؤیتھ ) جمالك  –جمال  –حسناء ( :ومفرداتھ حقل الحسن والجمال -١
  .كما یراھا وكما یمنحھا من معان) تأثیرا(الخاصة للحسناء فتتجسد للمتلقي 

العین یغرد على : (وأما المفردات التي تدور في فلكھما فھي) شفة –العین (الوصف المادي الممزوج بالخیال في  -٢
  )والشفة فوقھا ألف سؤال وابتھال –جمال سحرھا ال

  .وظیفة ھذه المفردات تعبیریة وتأثیریة -٣
  

  :المستوى التركیبي

الداللة على إعجاب الشاعر : أسلوب إنشائي استفھامي وظیفتھ) من أین یا حسناء؟(بدأ الشاعر قصیدتھ بجملة استفھامیة  -١
  .الشدید بالحسناء

  .رابط لفظي یربط النتیجة بالسبب أو یربط جواب الشرط بفعلھھي ) فصفقت(في ) الفاء(وظیفة  -٢

إفادة  ووظیفة ھذا التقدیمفي البیت الخامس؛ ألن المبتدأ نكرة والخبر شبھ جملة، ) ألف(على المبتدأ ) فوق(تقدم الخبر  -٣
  .الحصر والقصر

والثانیة ) ُلمَّ(ل وجذر الصیغة األولى اسم فاع) صارخ(اسم مفعول، ) ملمومة(الصیغتان المشتقتان في البیت الخامس  -٤
  ".فاعل"والثانیة : مفعولة"ووزن األولى ) صرخ(
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، وصارخ اسم فاعل یدل على )الفم(ألن ملمومة كنایة عن صغر الثغر : واستعمل الشاعر ھاتین اللفظتین دون سواھما -
  .التجدد واالستمرار وكأنھ سؤال یطرح نفسھ لكل من یرى ھذه الشفة الملمومة

  :المستوى البالغي

وأما الوظیفة  ھي سرعة إیصال المرسلة، :وظیفة بالغیة) ھذا الدالل(و ) النظرة الولھى(قبل ) من أین؟(لحذف  -١
  .فتبدو في تتابع االستفھام المقدر وبذلك تلتقي مع الوظیفة الشعریة :اإلبالغیة

األضواء : اإلنسان، والمستعار لھ: والمستعار منھ التصفیق،: المستعار: استعار الشاعر التصفیق لألضواء والظالل -٢
والظالل، والوظیفة الداللیة لھذه االستعارة في تلك الصورة التخیلیة التي تجعل لألضواء والظالل أیادي تصفق كاإلنسان 

  .وھذا دلیل على الفرح

عبرة عن صغر الثغر وجمالھ، وقد تدل على جمال الشفاه التي تثیر أسئلة م) ألف سؤال صارخ وابتھال(داللة الصورة  -٣
  .وفق الشاعر حین ترك للمتلقي أن یكمل بقیة الصورة بخیالھ

  ١١: ٦المقطع الثاني األبیات من 
  :المستوى المعجمي

) الزوال –الصیف : (، والمفردات التي توحي بالزمان)التالل –الربا  –رمال  –شاطئ : (المفردات التي تحدد المكان -١

  .من مؤشرات السرد ولھما وظیفیة مرجعیة تضع الوصف في اإلطار المناسب أن ذلك :الزمان والمكانوالوظیفة تحدید 

الحقل المعجمي لھذه المفردات ھو حقل الجمال الشعري ووظیفتھ الداللیة ) لیال –أعراس  –عذارى الخیال  –الرؤى ( -٢
  .ترتبط بالوظیفة الشعریة الجمالیة؛ ألن كال منھما یدل على التخیل

  :المستوى التركیبي

 –) الیاء(غردي  –) الیاء(طوفي  –عذارى  –حسناء : (المفردات والضمائر التي تدل على خطاب المرأة التي یحب -١

  ).التاء(طفت 

تسبح . (تھزج: المسند -االرب: المسند إلیھ) تھزج االرب(یوشح، : المسند –الكون : المسند إلیھ) الكون یوشح األطیاف( -٢
  .تسبح: والمسند -األكوان: المسند إلیھ )األكوان

والوظیفة الداللیة لھذا االلتفات وظیفة أسلوبیة تنشط الكالم وتلون األسلوب من محادثة النساء إلى الحدیث عن الكون  -
  .واألكوان، أي انتقال من المخاطبة إلى الغیبة اوالرب

وتذكر الشاعر نفسھ أخیرا؛ ألنھ كان . المسافة بینھماربط الشاعر بین المحبوبة وبینھ لیدل على قرب ) مررت بي( -٣
  .ھائما في جمال المرأة فكأنھ قد صار جزءا من ھذا العالم واستفاق أخیرا

فخلت أني صرت في (ھي واو الحال وتتصدر جملة الحال، ووظیفة الفاء في ) والموج بین الرؤى( :وظیفة الواو في -٤
  .قیب وربط النتیجة بالسببھي رابط لفظي للعطف وتفید التع) عالم

توازیھا في الحركات والسكنات ) مستفعلن(على وزن مستفعٌل وھذا وزن صرفي وأما إیقاعیا فھي ) مستضحك( -٥
 –مستبشر (ف وھنا تتداخل الوظیفة الصرفیة واإلیقاعیة، وأما الصیغ األخرى التي یمكن أن تكون لھا نفس الداللة ووالحر

  )مستأنس

  :المستوى البالغي

بإنسان یغني طربا ووظیفتھا تبین حركة األلوان واألزھار وزقزقة  ایشبھ الرب) تھزج االرب(من الصور الفنیة  -١
  .العصافیر، وبالتالي تمنح الجملة الشعریة تمیزا

  .وظیفتھ البالغیة إحداث جرس صوتي مطرب) تحیي –الوحي (الجناس الناقص بین  -٢

  .لموج بإنسان یضحك ووظیفتھا الجمالیة التعبیر عن سعادة الشاعریشبھ الشاعر ا) الموج المستضحك( -٣
  

  )١٢(البیت : المقطع الثالث
  :المستوى البالغي

باركي، ووظف الشاعر ھذه  –اھتف  –قف : یا لیل، واألمر في –یا دھر : النداء: حضر األسلوب اإلنشائي بكثافة في -
  .ه بما رأىللتعبیر عن شدة انفعالھ وتأثر األسالیب اإلنشائیة

  :التقویم

العین : لىالوجداني وركز في الوصف المادي ع والوصف) الَخلقي(وفق الشاعر حین جمع بین الوصف المادي  -١
  .والثغر، وطاف بین العین والثغر وجدانیا فكان لھ تعبیر عن أحاسیسھ ومشاعره

  :مظاھر التجدید في القصیدة - ٢

حداثة المشاھد فالمرأة على الرمال ولیست  -  .رشاقة اللفظ ومالءمتھ للمعنى - . القدرة على تصویر المشاھد واألحاسیس -
  .میل نحو الغروب في مكان مكشوفعن العیون وھناك مشھد الشمس وھي تفي خدر بعیدة 
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  فن النادرة

  للجاحظ  -   قصة أھل البصرة من المسجدیین

  :تبویب النص

  نادرة :جنس النص                        سردي حجاجي  :نمط النص                 

   :تعریف النادرة 

  .اإلثارة التي تأتي بغیر المتوقع:  والسمة األساسیة الممیزة لھاحدث قلیل الوقوع یثیر الدھشة 

  :جوانب اتفاق النادرة مع القصة

  .الراوي حاضر في النادرة ینوب عن الكاتب في القصة -

 .ك بناء على الرغبةالشخصیة في النادرة وفي القصة تتحر -

 "زمان ومكان " البنیة األساسیة فیھما  -

ففي القصة تعتمد على سیاق سببي منطقي ؛ وأما في النادرة فتعتمد على  العقدة والحل:وتختلف النادرة عن القصة في
  .إثارة الدھشة ، واإلضحاك:  المفارقة التي تؤدي وظیفتین ھما

  :  عنوان النص

والمسجدیون ھم مجموعة من  في صدره ثم قصر األمر على المسجدیین في جزئھ األخیر،شمل أھل البصرة جمیعا 
  .الذین اتخذوا من المسجد حلقة لھم یتدارسون فیھا البخل دون خجل  البخالء

  : البنیة الحدثیة

وھي  النادرة تأتي یقدم أبطال النادرة جملة واحدة حیث یجمعھم انتماء واحد ،ثم والتمھید، یقوم النص على تمھید ونادرة 
والسارد والمسرود لھ یكون في اجتماع في الزمن الحاضر، وأما  قصة شیخ الماء العذب ، وھي عملیة سرد في الحاضر: 

  .المسرود فھو مستحضر من الزمن الماضي لھدف تعلیمي وھو االقتصاد والتوفیر
  

  : تحدید بنیة النص

  )التمھید ( اإلطاریة القصة:  المقطع األول

  العذب شیخ الماء:  قطع الثانيالم

  :ھي وتعتمد البنیة السردیة للنادرة على ثالثة أطوار

  )علینا من أجلھ...ماء بئرنا ( ملوحة ماء البئر وبعد النھر، من :  وضع البدایة  -١

  )ویذھب باطال...فصرنا بعد ذلك (الحاجة إلى الماء العذب ، من :  سیاق التحول  -٢

  )النفس والمال...ح ليتثم انف(حة النفسیة بعد العثور على حل ، من الرا:  وضع الختام  -٣

  

  القصة اإلطاریة: المقطع األول

  .سیاق تحول وال وضع ختام وضع بدایة وال ھي سلسلة من األحداث مرتبة دون تأزم ولیس لھا حل وال

  :مستوى الحكایة

  :البنیة الفاعلیة: أوال 

.           وھو تثمیر المال ولیس ھناك أیة خصوصیات تخص شخصیة دون األخرىشخصیة التمھید جماعة لھا ھدف مشترك  

   :البنیة الزمانیة : نیا ثا

مدة الوصف للمسجدیین قصیرة جدا وھي المدة التي یستغرقھا الوصف على لسان السارد وداللة الزمن تظھر في الفعل 
  )اجتمع ناس( الماضي 

  :المكانیة البنیة:ثالثا 

جد ھو الفضاء الوحید زمان القصة منحصر في مكان واحد ھو المسجد ولذلك صار مقیدا للزمان والقصة معا وكون المس 
  .لملتقى ھذه الجماعة الثقافي فذلك یعني أن مذھبھم االقتصادي حقل معرفي
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  :  مستوى الخطاب

  : السرد: أوال 

 :السرد السائد ھو السرد النمطي حیث زمان الشخصیة الجمعیة زمان یسیر على وتیرة واحدة تتمثل في :  التشكیل الزماني

  .یتكرر، ولكنھ حین یتكرر یأخذ لنفسھ مشكلة جدیدة) اللقاء(لتدارس ، فالحدث نفسھ اللقاء والتذاكر والتطارح وا

حیث أضاف كلمة ) قال أصحابنا من المسجدیین(  إلى جماعة قال عنھا أسند الجاحظ السرد :عالقة الراوي بمرویھ
 .ذه الجماعةلیوضح أن الكاتب ینتمي إلى ھذه الجماعة أو ھو من محبي ھالفاعلین ) نا ( أصحاب إلى 

  : الوصف : ثانیا 

وھذا أمر ) اجتمع ناس(  :حیث لم یترك الوصف للسرد سوى إشارة واحدة في قولھ جاء الوصف بقوة في الحكایة اإلطاریة
  .طبیعي في نص یقدم صورة عن المسجدیین لنفھم سلوك شیخ الماء العذب

  :لغة النص وأسالیبھ : ثالثا 

 –االقتصاد ( وألفاظھ  تدبر شؤون المعاشوقد استجلبت حقال معجمیا ھو حقل  )دیین مذھب المسج( العبارة المفتاحیة 

وتتعدى كلمة االقتصاد إلى النفقة لتحدد توجھ ھذا التدبر، وإذا تعدى التثمیر للمال فإنھ یحدد أبعاد  )المال –التثمیر  -النفقة
لتفید المشاركة وكلھا تعدت لمفعول بھ  وزن تفاعلى جاءت عل )تدارسوا  –تذاكروا  -تطارحوه( المذھب ، واألفعال  اھذ

  .واحد وھو مذھب ھؤالء البخالء

  

   البنیة الحدثیة للقصة: المقطع الثاني 

  ملوحة ماء البئر وبعد النھر:  وضع البدایة

  مستوى الحكایة 

  :البنیة الفاعلیة: أوال 

أن ماء : وقد وصف حالھ في مشكلة تتلخص في ،واحدة ھي شخصیة شیخ الماء العذب یعتمد وضع البدایة على شخصیة 
  .سیحرك رغبة عنده البئر مالح أجاج وأن النھر منھ بعید وفي ذلك إشارة إلى ھمِّ

  :البنیة المكانیة : ثانیا 

ویتضح من خاللھما أن دائرة األحداث ھي منزل شیخ ) النھر منا بعید ( ، ) ماء بئرنا (لى المكان في قولھ إھناك إشارتان 
  .اء العذب ، وقد تحددت المسافة بالماء مما یؤكد تمركز االقتصاد حول الماءالم

  مستوى الخطاب 

  :السرد : أوال 

  یوجد حدث واحد وال أثر للزمان فیھ إنما نحن أمام عملیة تسلیم وتسلم بین راویین  غاب السرد تماما فال 

  ).صاحب التجربة ھوفقال شیخ منھم ، إلى راو آخر  :الراوي الجمعي من خالل قولھ( 

  : ثانیا الوصف 

وقدم لنا ھذا الوصف . وفي تكلف العذب علینا مؤونة: إلى قولھ ...ماء بئرنا : الوصف ھو أساس وضع البدایة منذ قولھ 
  .مشكلة شیخ الماء العذب على أنھا مشكلة إنسانیة رغم مرضیتھا وبذلك كان الوصف تمھیدا لسیاق التحول

  

  إلى الماء العذب الحاجة : سیاق التحول

  :مستوى الحكایة 

  : استعراض الشخصیات وتصنیفھا -١ :البنیة الفاعلیة : أوال 

تنفرد بصفات خاصة عن الشخصیة الجمعیة مع  تبقى شخصیة شیخ الماء العذب الذي خاض تجربة اقتصادیة شخصیة ال 
  .غنى تجربتھ

 : البرنامج السردي: نظام العالقات بین الشخصیات - ٢

وھذه الرغبة ) باطال(المحركة لشخصیة شیخ الماء العذب ھي منع ضیاع ماء االغتسال ھدرا الذي أسماه الشیخ  الرغبة
فالبخیل یرى نفسھ مركز . لیست من فراغ وإنما تعتمد على میزان قیمي وھو االقتصاد في النفقة وقاعدة الجمع والمنع 
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تجد من یقف حائال دونھا وھو نفسھ المستفید منھا وھو  یقھا كما التجد من یتبناھا ویساعد على تحق الكون ولذلك رغبتھ ال
  .مركز الرغبة والدافع إلیھا

  الشیخ             العامل المساعد غائب     

  المرسل إلیھ الموضوع                 الذات                  المرسل          

  ذات الشیخ    ء         الحرص على    المعرقل غائب          ھدر الما  

  التوفیر   

  :غابت الھویة الجسدیة لشیخ الماء العذب وظھرت ھویتان ھما  :ھویة الشخصیات 

  : ھویة نفسیة -أ

فال یمكن إلنسان سوي أن یصف ماء االغتسال ) فكان الماء العذب الصافي یذھب باطال( وتظھر في مؤشرات من كالمھ 
  .ضیاعھبأنھ مازال عذبا صافیا ویتأسف ل

  :ھویة أخالقیة ثقافیة  -ب

 فھو یضن بالماء على من یحتاج إلیھ فكیف بمن ال) فصرنا بعد ذلك نسقیھ العذب صرفا ( تظھر في قولھ عن الحمار  

 .یحتاج إلیھ 

  :  البنیة الزمانیة: ثانیا 

  .أسابیع الذي یستغرق أیاما أو الحكایة سردت في المسجد وفي مدة قصیرة تختلف عن المدة التي استغرقھا الحدث الواقعي 

  : البنیة المكانیة: ثالثا

  .الذي تتمركز حولھ األحداث منزل شیخ الماء العذب المكان ھو:  استعراض األمكنة وتصنیفھا -١

وھو إیجاد حل لضیاع الماء  لى المكان وھذا یدل على تمكن الھم من تفكیر صاحبناإلیست ھناك إشارة : وظائف المكان -٢
وھذا التقاطب ھو ) والنھر منا بعید (والبعد ) ماء بئره مالح أجاج (قائم على ثنائیة القرب  تقاطب مكانيویوجد  .باطال

  .الذي أنتج أزمة الشیخ فلو كان الماء قریبا النتفى ھم الشیخ 

  :مستوى الخطاب

   :                           التشكیل الزماني: أوال

  : الترتیب -

فالزمان یسیر بشكل خطي فلیس ھناك ) فصرنا ... ، وانتقض ...، فاعتل ...كنا نمزج (ي في قولھ حضر الفعل الماض
  .استرجاع ؛ وذلك ألن المسافة بین الحدث األول واألخیر قصیرة  استباق وال

  : التواتر -

 یحدث مرة واحدة  عذب الالماء الفضیاع )ي یذھب باطال فكان ذلك الماء العذب الصاف( : السرد السائد سرد نمطي في قولھ

  .بل یتكرر عند كل اغتسال 

  : الدیمومة -

تفید ) فاعتل وانتقض علینا من أجلھ فصرنا بعد ذلك نسقیھ العذب صرفا ( : في قولھ )الواو ( حرف العطف یفید  
خ بین المزج بدون ترا یفید مھلة قلیلة) الفاء( وحرف العطــف حمار وانتقاضھ ، في الزمن بین اعتالل ال المشاركة

  .قایتھ العذب صرفا متصال بسابقھواالعتالل ، ومن ھنا جاء س

  : عالقة الراوي بمرویھ والصوت السردي والرؤیة السردیة- ٢

مدرســـــــة (السارد ھو البطل وھو شیخ الماء العذب وقدمھ لنا الراوي الجمعي الذي ینتمي إلى مدرسة اقتصادیة واحدة 
  .ة الجاحظ الساخرة في نقده لسلوك ھذه الجماعة وجاءت رؤی )الجمع والمنع 

  

  :الموقف المسرحي والمفارقة: ثانیا

یرضي اهللا تعالى ویحاسب علیھ ویدفعنا ذلك إلى اإلشفاق على ھذا  ینظر الشیخ إلى ماء االغتسال على أنھ یذھب باطال ال
الھ بحفظ ماء االغتسال وحین یفعل ذلك یبدو یشغل ب الرجل أو الضحك علیھ والمفارقة تكمن في أن أحدا من األسویاء ال

  .غریبا عن سلوك الجماعة
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  : الوصف: ثالثا 

  شیخ الماء العذب ینتمي إلى سلم قیمي خارج دائرة األسویاء حیث وصف اغتسالھ والنعجة بالماء العذب  

ھدره بالباطل ؛ وذلك فوصف الماء من جھة بالعذب الصافي ثم وصف )  یذھب باطال الماء العذب الصافيفكان ذلك ( 
  .إشارة دینیة تقرن ھذا العمل بالذنب 

  :  الحوار: رابعا

قدم التمھید حوارا ثقافیا جمعیا مادتھ االقتصاد في النفقة والتثمیر للمال وھذا ما جعل أحد شیخ ھذه الجماعة یقدم تجربتھ 
  .بھدف إیجاد حلول عملیة لمشكلة تخص البخالء

  : حول وأسالیبھخصائص لغة سیاق الت: خامسا 

 –العذب  –النھر  –أجاج –مالح  –بئرنا  -ماء( ھي الكلمة المفتاحیة وقد استقطبت حقال معجمیا ألفاظھ ) الماء (كلمة  -١

  .وتدل على ما تسببھ ملوحة ماء البئر من أذى وجاءت كلمات العذب مسیطرة)الصافي –نسقیھ 

وھذا یدل على ) ، الماء الضار الماء المفید( وثنائیة أخرى بین )مالح ، الماء الالماء العذب( ن بی ھناك ثنائیة ضدیة -٢
 .تمزق الشیخ وخوفھ من التبذیر

جعلھ یستخدم كلمة لھا بعد دیني في الحقل االقتصادي فالباطل ضیاع الماء العذب حیث )  باطال( ثم اعتباره الماء یذھب -٣
 .افي مبالغة في تقدیر خطورة الھدر، ووصف العذب بالصاقتصادیااتخذ لھ معنى الھدر فصار 

ثم تأتي المشابھة بینھ وبین النعجة وبینھ وبین الحمار مزیال الحدود بینھ وبینھما وھو في سبیل توفیر الماء العذب حط  -٤
 .من قیمة نفسھ 

  الراحة النفسیة بعد العثور على حل: وضع الختام  

  مستوى الحكایة 

  : البنیة الفاعلیة: أوال 

  .شخصیة شیخ الماء العذب تبدو ھنا مرتاحة إلى ما وصلت إلیھ  :الشخصیات وتصنیفھا  استعراض -١

 كاملھذا الشیخ أنھ أحد المسجدیین الذي یمتلك قدرة على االجتھاد واستنباط األح الھویة الثقافیة :ھویة الشخصیة  -٢

 .انعاھم اقتصادي ، وھم أن یكون جامعا م:  وھو محكوم بأمرینویستخدم الجدل العقلي 

  :   البنیة المكانیة ووظیفتھا:ثانیا 

مة استثمر الجاحظ المكان استثمارا فنیا یدل على عبقریتھ حیث وظفت الكلمات في أماكنھا فال یمكن أن نستبدل كل -١
  .بأخرى

حین حفر الشیخ الحفرة بذل جھدا یدل على الحرص فكانت الصخرة المنقورة عالمة على حرص مرضي فال یحتمل  -٢
عمدت إلى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحیة منھ حفرة ( تضیع أي كمیة من الماء مھما صغرت ویظھر في قولھ أن 

 ).وصھرجتھا وملستھا حتى صارت كأنھا صخرة منقورة وصوبت إلیھا المسیل

  مستوى الخطاب 

  : السرد: أوال 

  :الترتیب : التشكیل الزماني  - ١

حتى ...وصھرجتھا ...فجعلت ...فعمدت ... ثم انفتح ...ذلك الماء العذب فكان (: انساب الزمان انسیابا خطیا حیث قال
بین الحدث األول  فاستخدم حرف العطف الفاء والواو بما یدل على قصر المسافة) وصوبت إلیھا المسیل ...صارت 

والحدث الثاني ) ھدر ماء االغتسال ( یدل على التراخي بین الحدث األول  ال) ثم(  وحرف العطف والحدث األخیر ، 
  . یعبر عن زمن نفسي یبدو لصاحبھ طویال وإن قصربل ) انفتاح باب الحل (

  :  التواتر

فنحن اآلن إذا اغتسلنا صار ( كان السرد المؤلف النمطي سردا وظیفیا یعبر عن الھم المرضي الذي یعیشھ الشیخ فھو یقول 
یث یعبر عن الھم االقتصادي وھذه الفائدة تتكرر وھذا ربح الماء صافیا لم یخالطھ شيء وھذا الحدث یتكرر في الواقع ح

  . وفیر 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



12 

  محمود محمد عثمان –محمد مجاھد علي سلیمان / األستاذین  إعداد –١٠٢عرب نصوص 

  :  الدیمومة

الحفر ( وھذه التفاصیل في ) لم یخالطھ شيء ...فعمدت إلى ذلك المتوضأ ( ھذا المشھد عامر بالتفاصیل الوظیفیة من قولھ 
  .نقصان  وھي أمور محكومة بھم الشیخ في االحتفاظ بالماء دون) التملیس  –الصھرجة  –

زمن النادرة زمان وظیفي مرتبط بالھم االقتصادي فكان ھناك اقتصاد في الماء واقتصاد في الكالم وقد برع الجاحظ في 
  .ذلك 

  : عالقة الراوي بمرویھ  - ٢

  .في وضع الختام ینھي الراوي الفرد شیخ ا لماء العذب كالمھ لیتسلم عملیة  السرد الراوي الجمعي األساسي  

  : صفالو: ثانیا 

عن الھم االقتصادي لھذه تضیع قطرة ماء وھذا تعبیر  ظھر الوصف في تشبیھ الحفرة بالصخرة المنقورة حتى ال 
  .الشخصیة 

  : لغة المقطع وأسالیبھ : ثالثا 

،  قیمة لھ ولم یذكر المشار إلیھ لیدل على أنھ ال) ھذه(األول إلى اسم اإلشارة ) أسقطنا ( و ) ربحنا ( تعدى الفعالن  -
.                                                         وفي إسقاط المؤونة عن النفس راحة وطمأنینة ) مؤونة ( الفعل الثاني إلى  وتعدى

قتصاد في وھذا یدل على رؤیة ھؤالء الناس إلى اال)باطال ( لتأخذ بعدا اقتصادیا مثلھا مثل كلمة  )اإلصالح ( تأتي كلمة  -
  .النفقة 

 

  : التقویم 

  

  : البعد الفني أو الجمالي

  

   -:من السمات الفنیة ألسلوب الجاحظ 

تسیغھ اإلبل وتموت  یقربھ الحمار وال مالح أجاج ال –كما قد علمتم  –ماء بئرنا : كما في قولھ  دقة التصویر الحسي -
  )علیھ النخل 

  )نا ھذه منذ أیام وأسقطنا مؤونة عن النفـس والمال فربح(  :ویظھر في قولھ دقة التصویر النفسي -

قضایا الكبرى كمعرفة اهللا تعمل العقل في ال من فئة تافھة العقل تبحث عن قطرة ماء وال استعمال أسلوب السخریة -
  .تعالى

  

   -: أفكار النص

  -:قام النص على 

ر العباسي ولھم نظیر في عالمنا المعاصر فبدال نقد واضح لسلوك المسجدیین وطریقة تفكیرھم التي شاعت خالل العص -١
  . من االھتمام بالحقائق المصیریة یتعلقون بتوافھ األمور

سنة نھت عنھ ، وھو  توظیف األحكام الشرعیة في دفاعھ عن سقي الحمار بماء الجنابة ألنھ ال یعلم أن كتابا حرمھ وال - ٣
  .والضحكحالة مرضیة تثیر السخریة  نوع من الحجاج الذي یكشف عن

  

  

  

ِ 
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  لبدیع الزمان الھمذاني   -   المقامة البغذاذیة

  :تبویب النص

  سردي وصفي حجاجي                       :   نمط  النص 

                           مقامة:  جنس النص  

  :تعریف المقامة

زدھ ر ف ي بدای ة الق رن الخ امس م ن       ھي خطاب سردي ساخر وجاد في آن واحد نشأ في منتصف القرن الراب ع الھج ري وا  
، ثم تحولت إلى ما  وھي تطلق على المجلس....العصر العباسي وھي نوع من القصص یسودھا السرد والوصف والحوار 

  ).أبو الفتح اإلسكندري( ھو  بطلو) عیسى بن ھشام ( ھو  راوٍٍٍٍٍ یحكى في الجلسات من قصص ، وفي مقامات بدیع الزمان

  :  أسباب ظھورھا

  .أسباب اجتماعیة تتعلق بتعقیدات مجتمعیة ، وأسباب ثقافیة تتعلق باللغة واألدب -

  : أبطال المقامات

ھم فئة من البائسین ممن رزقوا بمواھب بشریة واستخدموا الحیلة للتكسب وسخطوا على المجتمع فكانوا بحیلھم یكش فون   -
  .عیوبھ 

  : موضوع النص

  .وخلو ذات الید من النقود ) التمر ( وع والحرمان واشتھاء األزاد مشكلة عیسى بن ھشام تبدو في الج  -

  .ویحل عیسى بن ھشام مشكالتھ عن طریق التحایل وخداع البسطاء من أجل التكسب  -

  .حول رغبتھ في التمر وفقره مما جعلھ یحتال على السوادي للحصول على ما یشتھیھ  ویدور موضوع النص -

  :  البنیة الحدثیة

  .التقاء عیسى بن ھشام بالسوادي:  وعنوانھ)     بالعقد إزاره ... ( من بدایة النص إلى:   وضع البدایة: األول المقطع 

  )یأتیك بشربة ماء.... ( إلى) ظفرنا واهللا بصید :فقلت ( من :  سیاق التحول: المقطع الثاني 

  .ألوان التحایل لإلیقاع بالسوادي:  وعنوانھ

  .اإلیقاع بالسوادي:  وعنوانھ) آخر النص ... ( إلى) ثم خرجت وجلست ( من : ختاموضع ال: المقطع الثالث 

  

  وضع البدایة: المقطع األول 
  : مستوى الحكایة

  :ترسیمة تبین الرغبة التي شكلت أساس السرد وكشفت عن سلوك عیسى بن ھشام  

  

  ذكاء عیسى: العامل المساعد                           

  رسل                 الذات                          الموضوع                  المرسل إلیھالعامل الم

  الجوع والفقر               عیسى بن ھشام            الحصول على األزاد           ذات عیسى بن ھشام 

  غائب   : العامل المعرقل                          

  

  

  

  

البنیة : أوال 
  اعلیةالف

الشخصیات 
  وتصنیفھا

ھم     ا  عیس     ى ب     ن ھش     ام والس     وادي
  الشخصیتان الرئیسیتان

  شخصیات ثانویة:  أصحاب المحال

  

العالق        ات ب        ین  
  الشخصیات

  

شكل أساس السرد رغبة عیسى بن ھشام 
  في الحصول على األزاد 

ولم یكن المال عائق ا ف ي تحقی ق ھ ذه     
الرغب     ة ل     دھاء عیس     ى وس     ذاجة   

لوازع ال دیني عن د   السوادي وانعدام ا
  عیسى بن ھشام

ھوی  ة الشخص  یتین  
  عیسى بن ھشام: 

  و السوادي 

: ھوی  ة اجتماعی  ة :عیس  ى ب  ن ھش  ام   -١

غی  اب  : ھوی  ة أخالقی  ة   –فقی  ر متس  ول  
محاول ة الكس ب   : ھویة ثقافیة  –الضمیر 

  بأي وسیلة مشروعة أو غیر مشروعة

: ھوی    ة اجتماعی    ة  :  الس    وادي -٢

ھوی  ة  – ینتم  ي إل  ى طبق  ة الفالح  ین  
س   ذاجتھ ف   ي التعام   ل م   ع    : ثقافی   ة 
  اآلخر

البنیة : ثانیا 
  المكانیة

، ویتس م  ) الك رخ  ( وأما المسرح الحقیقي فھو أحد أحیاء بغ داد وھ و   ) بغداد ( مسرح األحداث الكبیر 
  .وصف المكان بالواقعیة بھدف إقناع المتلقي بصحة األحداث 
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 : مستوى الخطاب 

 

  

   السرد -١

التش            كیل 
  لزمانيا

التمھی د   ودور الس رد ) فإذا أنا بس وادي  .. حدثنا عیسى بن ھشام حتى : یبدأ السرد من قولھ 
لس  یاق التح  ول م  ن خ  الل اإلش  ارة إل  ى ك  ون ھ  ذا الس  وادي یمك  ن أن یك  ون الس  بیل لتحقی  ق  

  .رغبة عیسى بن ھشام 

عالق                ة 
ال             راوي 
بمروی             ھ 
والرؤی           ة  

  السردیة

یص  ف  )المؤل  ف ( ص  وت ال  راوي الخ  ارجي   -١ف  ي ھ  ذا المقط  ع ص  وتان س  ردیان ھم  ا    
أب   و الف   تح ( وھ   و ینط   ق بلس   ان البط   ل ص   وت عیس   ى ب   ن ھش   ام -٢. األم   ور كم   ا ھ   ي 

یع رف س وى تحقی ق المص لحة والمكس ب       وھو ینتمي إلى سلم قیمي منحدر ال) اإلسكندري
ماعی ة  دون االھتمام بالبعد األخالقي ؛ ولھذا اتصف القرن الرابع الھج ري ب التحوالت االجت  

  .القیمیة وھذا النص تعبیر عن ھذه التحوالت

  لفریسة في صورة ھذه ا والسواديیبحث عن فریسة  صیادفي صورة  عیسى بن ھشامقدم الوصف    الوصف-٢

  ).الصید ( 

  

  سیاق التحول : المقطع الثاني 

  :مستوى الحكایة  

  

  

  

  

البنی                  ة  -١
  الفاعلیة

تص                     نیف 
  الشخصیات

  .الّشواء والّسقاء: اق التحول ھي الشخصیات الجدیدة في سی

نظ   ام العالق   ات  
  بینھا

الرغبة المشتركة بین عیسى بن ھشام والس وادي ھ ي الحص ول عل ى طع ام       -
لذیذ ، وكان ال دافع إلیھ ا عن د عیس ى ب ن ھش ام الج وع والفق ر وعن د الس وادي           

  .الجوع والطمع

  .غابت المعوقات بسبب ذكاء عیسى بن ھشام وسذاجة السوادي  -

ھوی                            ة 
  الشخصیات

  .تتمیز بالسذاجة والبساطة :  ھویة السوادي -١

  .تتمیز بالمكر والدھاء وغیاب الوازع الدیني:  ھویة عیسى بن ھشام -٢

توظی                      ف 
  الشخصیتین

بس  بب براع  ة وحنك  ة عیس  ى ب  ن ھش  ام وش  دة غب  اء الس  وادي اتجھ  ت األم  ور  
  .لصالح األول

  

البنی                  ة  -٢
   الزمانیة

ة من  ذ أن انتھ  ز عیس  ى ب  ن ھش  ام مح  ال األزاد إل  ى أن اعتل  ق الش  واء ب  إزار       تب  دأ م  دة الحكای    -
  السوادي 

  .                المدة التي استغرقتھا الحكایة مدة بسیطة تكفي اللتھام وجبة طعام  -

  

  

البنی                    ة -٣
  المكانیة

تت وافر  وھو في السوق والسوق في مركز األحداث حیث  دكان الشواءھو ) أتیاه (المكان الذي  -
  .فیھ جمیع السلع التي یحتاج إلیھا 

  .إسھامھ في زیادة اشتھاء اللحم: ھو المكان الجزئي في دكان الشواء وأھمیتھ  والتنور -

والمكان شریك في صنع أحداث الحكایة ؛ ألنھ عنصر فاعل في إنتاج الح دث ف ي س یاق الق ص      -
  .الخطي 

  

  :مستوى الخطاب 

  

 :السرد -١

  

التش          كیل 
  الزماني

  

یتع دى بض عة س اعات ؛ وذل ك لض یق الم دة الت ي تم ت فیھ ا           كان ترتیب األحداث ترتیبا خطیا ال  الترتیب 
  .األحداث 

  

  

  الدیمومة

  .انقطع سیر األحداث في أكثر من موضع ؛ لیسوغ االنتقال للوصف  -

) تت ابع  الم( وقدم الھمذاني أحداث ما قبل ال ذھاب إل ى دك ان الش واء جامع ا ب ین النس ق الخط ي          -

  .والنسق االسترجاعي بھدف التذكر
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  الوصف-٢

إب راز  : ووظیفتھ ا   -وكالطحن دقا -كالكحل سحقا: زبدة التنور -١:  صفات ألوان الطعامیتركز الوصف في 
أج رى ف ي الحل وق    :  الل وزینج  -٢. على مقدرة الھمذاني ومعرفتھ بدقائق الطعام : جودة الطعام؛ وھذا دلیل 

:  الم اء  -٣. إلب راز ج ودة الل وزینج    : ووظیف ة ذل ك    –ی ومي النش ر    –لیل ي العم ر    –ق أمضى في الع رو  –

 النموذجیة لماء یحتاجھ ال رجالن   إبراز الجودة: ووظیفتھ  –یفثأ اللقم الحارة  –یقمع الصارة –یشعشع بالثلج 

  . وھذا یبرز مقدرة الكاتب 

شھیتھ لم ا فیھ ا م ن تفاص یل تغ ري الج ائع       وقد ساھمت ھذه األوصاف في إسالة لعاب السوادي وفتح * 
  .المحروم

  . وھذا الوصف یعكس طبیعة الترف والرقي الحضاري في نمط العیش خالل القرن الرابع الھجري *     

وقد  ن ھشام كان صدیقا لوالد السوادي وقدم الحوار إیحاء بأن عیسى ب –) مناجاة (  الحوار ثنائي وداخلي -  الحوار -٣
  .لة التي سألھا عیسى بن ھشام للسوادي في اإلیقاع بھ خدمت األسئ

  

  

  

  

  

           لغ            ة  -٤

  ع ــــــالمقط

  

  

  

  

  

  

  وأسالیبھ

  

  

  المعجم -١

الف خ ال ذي نص بھ عیس ى ب ن ھش ام للس وادي ، وی دل         : الحقل المعجمي لكلمة صید یدل عل ى   -
  .ل على الطعام مجاناعلى البساطة والغباء عند أولئك الذین یقودھم الطمع والفقر للحصو

إیھ ام الس وادي ب أن عیس ى ب ن ھش ام       : ووظیفة التعبیرات التي تدل عل ى العالق ات األس ریة     -
  .على عالقة معھ ومع والده ؛ إمعانا في حبك الفخ 

تشیع البعد ع ن المدنی ة بم ا یعن ي أن اإلیق اع ب الریفي       : وأما التعبیرات التي تدل على الریف  -
  .أمر سھل 

  

  كیب التر-٢

مرتین؛ وذلك لی دل عل ى اھتم ام عیس ى ب ن ھش ام       ) لیأكل أبو زید ھنیئا: ( تكررت ھذه جملة -
  .بالسوادي؛ إمعانا في حبك الحیلة 

 –تتس ایل جوذابات ھ مرق ا     –یتق اطر ش واؤه عرق ا    : وقد وردت تراكیب تحرك شھیتھما مث ل   -

ھاء الجائع،كم ا ت دل عل ى أنھم ا     باش ت : ماء الس ماق، وتتعل ق ھ ذه التراكی ب      –الحلواء  -الشواء
  .متلھفان للطعام

  

  

السجع          -٣
  .یشعر أن ھناك ارتباكا في السجع  حیث جعل القارئ ال السجع برع الھمذاني في -

في سیر السجع حیث الحمار واإلزار من ل وازم الریف ي   ) صید ( وقد تحكمت الكلمة المفتاح  -
فل وال  ) وق ع  / طم ع  ( جعلھ ا ص یدا س ھال ، وك ذلك      ماوھي مؤشرات على عقلیة بسیطة وھذا 

  .طمعھ ما وقع  فیما ھو فیھ 

  

  

  التصویر٤

م  ن الس  وادي فریس  ة یتس  اوى فیھ  ا م  ع الطی  ور وبھ  ذا أفقدت  ھ قیمت  ھ       ) ص  ید ( جعل  ت كلم  ة  -
  .اإلنسانیة وقد أشاعت مناخا أخالقیا یدل على اختالل القیم األخالقیة 

ش  دید اش  تھاء اللح  م  )الس  وادي ( ش  ر اجتماعی  ا عل  ى أن الم  دعو   تؤ)اس  تفزتھ حم  ة الق  رم  (  -
  .والمدعو ) عیسى بن ھشام ( الفقر والحرمان للداعي : والطعام ، وسببھا 

تشیر إلى حالة نفسیة حیث تعبر عن إقبالھما على الطعام الشھي ال ذي ك ان   ) جّرد وجّردت(  -
  . للسیف یكون إال بسبب الفقر والحرمان ؛ وذلك ألن التجرید ال

ت أمین  : ال ذي یراف ق الطع ام الدس م ؛ بھ دف      ) العط ش  ( الص ارة  : إل ى ) یقم ع  ( عدى الفع ل   -
  .الھناءة ألبي زید ، وھذا یرتبط بالمناخ العام الذي افتعل الرغبة في تأمین السعادة ألبي زید

  

  وضع الختام: المقطع الثالث 

  :مستوى الحكایة 

البنی                 ة  -١
  الفاعلیة 

  .بن ھشام حصر المواجھة بین السوادي والشواء  غیاب عیسى*

عن شخص یة تعم ل لتحقی ق مص لحتھا بغ ض النظ ر ع ن        ) السوقي ( وقد عبرت شخصیة البائع * 
  . مالبسات القصة

البنی                 ة  -٢
  الزمانیة 

  .اتصفت بالكثافة ؛ ألنھا جسدت مغزى القصة  –الفترة الزمانیة لھذا المقطع قصیرة جدا 

البنی                 ة  -٣
  یة المكان

وفر المكان لعیسى بن ھشام أن یرى السوادي دون أن یراه ، وترتب على ذلك أن یدفع السوادي  -
  .ثمن الطعام 

  .وقد كان المكان عنصرا مكونا للحدث وصانع لھ  -
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 :مستوى الخطاب  

  :السرد -١

  

التش                     كیل 
  الزماني

  .واقعة  سارت األحداث في ترتیب خطي ؛ ألنھا أحداث بسیطة ولكنھا ذات داللة*

أنا أبو عبید ، وھویقول : كم قلت لذاك القرید: (استرجع السوادي دعوة الراوي إلى الغداء قائال* 
ولم یكن االسترجاع واضحا ألن السوادي توھم أن ھ ق د أك ل الطع ام ض یفا ، وش دة       ) أنت أبو زید 

  .م تكن متوقعة وقع الموقف وذھولھ كان سببا في ذلك ، ومن ھنا فوجئ بردة فعل الشواء التي ل

  

  الوصف  -٢

أكلت ھ ض یفا ، فلكم ھ لكم ة وثن ى      : فق ال أب و زی د     -فاعتلق الشواء بإزاره ب -أ: برز الوصف في 
  .فجعل السوادي یبكي ویحل عقده بأسنانھ -زن یا أخا القحة عشرین د –علیھ بلطمة  ج 

ة إنس انیة أو أخالقی ة   فیھ داللة على طغی ان المكس ب الم ادي عل ى أي قیم      :  ووظیفة ھذا الوصف
  .في ذلك العصر كما یدل على أنواع الزي السائدة آنذاك

  

  

  الحوار -٣

أكلت ھ   -أی ن ثم ن م ا أكل ت ؟     : ق ال  :   ومواض عھ ھ ي  جاء الحوار ثنائیا بین الش واء والس وادي   * 
أن ا أب و عبی د    : ك م قل ت ل ذاك القری د      –زن ی ا أخ ا القح ة عش رین      -ھاك ومتى دعوناك ؟ –ضیفا 

  .ھو یقول أنت أبو زید و

ساھم الحوار في الكشف عن شخصیة السوادي حیث أضاف سمة غباء جدیدة لدیھ ، كما أب رز  * 
  .على أنھ ینظر إلى المال باعتباره قیمة عظمى) السوقي ( الحوار شخصیة الشواء 

عتم د  وھاتان الشخصیتان تمثالن نمطا من الثقافة االجتماعی ة الت ي س ادت ھ ذا العص ر والت ي ت      * 
  .على الطمع والجشع بعیدا عن أي وازع خلقي 

    

  : إعادة بناء النص

النص یتمیز بمتانة الحبكة القصصیة وفق سلسلة من األحداث المترابطة ، وھذه المقامة فن قصصي تسرد فیھا األحداث *  
  :لبنیة السردیة على النحو التالي بالرجوع إلى الوراء باستخدام صیغة الماضي ، فتكون صیغة التتابع الزمني ھي المنظمة ل

  . المكان والزمان والشخصیات والغرض الذي خرج من أجلھ الراوي: قدم وضع البدایة  -١

  .جاءت ھذه المعلومات التي وردت في وضع البدایة ممھدة لسیاق التحول -٢

الحیل ة علی ھ بمك ره ودھائ ھ وھ ذا      قدم حوارات بین الصیاد وفریستھ إلى أن نصب لھ شباكھ وانطلت : في سیاق التحول  -٣
  .یمھد لكشف لغز المغامرة

  .جاء لیحمل مغزى القصة في أدیب یتكسب باللغة لإلیقاع بالسذج : وضع الختام  -٤

  .ربط األحداث بعضھا ببعض ؛ لتسیر وفق تتابع خطي : وقد عملت أدوات الربط على تماسك بنیة النص من خالل  -٥

   

  :  التقویم 

وھي نوع أدبي یعتمد على السجع والبدیع ولھا إطار مكاني وزماني وشخصیات كالقصة وتتط ور األح داث   النص مقامة  •
  .مع وقفات للوصف ، ویسیر الزمان فیھا بطریقة خطیة دون استباق أو استرجاع 

 .حضار الماء وعند لقاء الراوي بالسوادي  دون تركیز ویظھر عند خروج عیسى إلوب التشویق ضعیف •

الوص ف ت داخل م ع الس رد ف ي بع ض الوقف ات ح ین         : الس رد والوص ف والح وار حی ث نج د أن      :  أنم اط الكتاب ة   تداخلت •
 .وصف أنواع األطعمة ، وجاء الحوار ثنائیا وباطنیا 

وض  حت المقام  ة ثقاف  ة الق  رن الراب  ع الھج  ري الق  ائم عل  ى االنحط  اط الثق  افي ، وأخالقی  ات تعتم  د عل  ى المك  ر واالحتی  ال   •
 .تماعیة تقوم على المصلحة واالبتزاز لتسییر مصالح البطل وعالقات اج

  

  مناقشة عامة 

  

  .حدد شخصیات وضع البدایة وصنفھا بناء على دورھا فیھ  ١س

  .أنجز ترسیمة خاصة بموضوع الرغبة التي شكلت أساس السرد ، وكشفت عن سلوك عیسى بن ھشام  ٢س

وم ا عالق ة ھ ذا    )  عیس ى ب ن ھش ام   ( إلى أي سلم قیمي ینتمي الثاني حددھما ، مبینا. صوتان سردیان في وضع البدایة ٣س
  ) قرن الھمذاني ( السلم بالقرن الرابع الھجري 

  أخالقیة ، واجتماعیة ، وثقافیة  تخص القرن الرابع الھجري ؟: ما مدى نجاح المقامة في تقدیم أبعاد  ٤س
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  لقصیرةالقصة ا

  "تحت سماء المدینة"  

  لمحمد عبد الملك                                              
  سردي وصفي حواري :  نمط النص

  قصة قصیرة: جنس النص

تتناول قطاعا أو فترة أو موقفا من حیاة الشخصیة مركزة في نقطة بارزة من حیاة الشخصیة وفي تحلی ل  :  القصة القصیرة
  .اإلصالح أو الوعظ نفسیتھا بھدف

تتس م بالواقعی ة لمش اكلة     –فیھ ا ب التكثیف وب دون تفاص یل      الح دث یتمی ز   –قص ر الس رد   : وتتمیز القصة القصیرة بم ا یل ي  
  . والنزوع نحو التفاصیل –بتمادي السرد :  تتصف الروایةالواقع، بینما 

  : عنوان النص

اسم المكان ال ذي أعط ى   ) المدینة ( ظرف مكان ،) تحت (، اط بھاوما أح السماء تظلل كل األمكنة ،" تحت سماء المدینة "
  .السماء خصوصیة ، فلكل مكان سماؤه ولكل سماء خصوصیتھا ، وھذا یلفت انتباھنا إلى أمر یتعلق بالمدینة ویشوقنا إلیھ 

  

  : تحدید موضوع النص

تخراج اللؤلؤ إلى أن غ در البح ر ب ھ    تدور القصة حول شخصیة جبران الذي كان یعمل في البحر صیادا أو غطاسا الس -١
 .وتحولت الحیاة إلى المدینة حیث العمران واإلنشاءات

 .في إحدى الشركات ) عامل حفر( والعمل الذي بحث عنھ جبران بعد أن خانھ البحر ھو  -٢

 .یعرف سوى البحر ولم یعتد أي عمل سواه  وخاف أھل الحارة على جبران ألنھ ال -٣

أھل البحرین حیث تحول الكثیر منھم إلى أعمال أخ رى دون إحب اط أو ی أس بس بب غ در      وھذا النص یعبر عن صالبة  -٤
 .البحر

  

  :  البنیة الحدثیة

القصة تدور حول حدث أساسي واحد ھو غدر البحر وتحول جبران إلى المدینة وانتقالھ من الصید إل ى عام ل حف ر وھن اك     
ر وھذه األحداث تتسلسل معھا وبصورة خطی ة أح داث نفس یة    عدم تصدیقھ خیانة البح: أحداث تمت داخل نفس جبران مثل 

  -:تمثل ثالثة أطوار حدثیة ھيالتعاطف الجمعي ألھل الحارة مع جبران وھي  :مثل

  

  ..... جبران والبحر :  وعنوانھ                      ) والدنیا تدور( أول النص إلى : من  وضع البدایة:  المقطع األول

  .صداقة بین جبران والبحر ولكن الدنیا تدوروتظھر فیھ عالقة   

جب ران والمدین ة وغ در    :  وعنوان ھ ) فق دت ریعانھ ا   (إل ى  ) ل م یص دق جب ران    ( م ن قول ھ   :  سیاق التحول:  المقطع الثاني
  .ویتبین فیھ أن جبران ضحیة غدر البحر............البحر

وفی ھ  ...... جبران الجدی د  :  وعنوانھ        )آخر النص( إلى ) مع سقوط الظالم ( من قولھ :  وضع الختام:  المقطع الثالث
  .ینتصر جبران لیقف من جدید على قدمیھ لمواجھة الحیاة 

  

  جبران والبحر :  وضع البدایة: المقطع األول 

  : مستوى الحكایة

  :وجدا ترسیمة تبین الرغبة لدى جبران والدافع إلیھا والمستفید منھا والعامل المساعد والمناوئ إن 

                            

  المساعد قوة جبران وقربھ من الشاطئ                              

  المرسل                    الـــــــذات                                الموضـــــــوع                   المرسل إلیھ 

  غائب                       الرزق                         ذات جبرانحاجة جبران للحیاة       العامل المعرقل 

البنی                 ة : أوال 
  الفاعلیة

اس            تعراض  -١
الشخص                  یات 

  وتصنیفھا 

  .شخصیة رئیسیة مركزیة یدور القص حولھا:  شخصیة جبران -١

ھم شخص یة جمعی ة وظیفی ة تھ دف إل ى إب راز شخص یة جب ران الص امدة أم ام البح ر            :  الناس-٢
  )ابتلعت شقوق المدینة الكثیر من الرجال( و ) الناس كل الناس : ( راتــــــــھاومؤش
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نظ  ام العالق  ات   -٢
  بین الشخصیات

الرغبة في الحصول على الرزق ھي التي أنتجت العالق ة القوی ة ب ین جب ران والبح ر، وترت ب        -
ت ان وص ارت ك ل    عالقة العشق بین جب ران والبح ر وق د امتزج ت الرغب    : علیھا رغبة ثانیة ھي 

واحدة مساعدة لألخرى، وكان س كن جب ران ق رب الش اطئ وقوت ھ س ببا وع امال مس اعدا، وق د          
  . غاب العامل المناوئ

  

ھوی                        ة  -٣
  الشخصیات

أعط اه البح ر ق وة    ( ق وة جس دیة وق وة نفس یة ، وھ ذا یتض ح ف ي        : جمع جبران ق وتین ھم ا   -١
  )قط عین على الشاطئ تجده ھناكحین تس : (ویؤكد ذلك قولھ )میزتھ في الحــــــارة 

جب  ران شخص  یة متماس  كة ف  ي ش  جاعتھ وحب  ھ للبح  ر ق  ادرة عل  ى دف  ع الثمـ  ـن م  ن عم  ره      -٢
حت ى ارتف ع ف ي أذھ ان أبن اء حارت ھ إل ى ح د األس طورة وخاص ة بع د            )أعطى البحر ك ل عم ره   (

  .أولئك الرجال الذین ابتلعتھم المدینة 

  

  

  

البنی        ة : ثانی        ا 
  الزمانیة 

یتقدم في الزمان بل یراوح مكان ھ ویظھ ر ف ي فعل ین مت رادفین       أن السرد ال-١: رتان ھناك ظاھ
وھما یشیران إلى نفس الحدث وھ و تقاع د الكثی ر م ن  الرج ال      )امتصتھم( و) ابتلعتھم : ( ھما 

  .عن العمل في البحر واتجاھھم إلى المدینة

رحل  ة جدی  دة وتظھ  ر األفع  ال   أن الكات  ب یق  دم س  یرة جب  ران متج  اھال البدای  ة واقف  ا عن  د م     -٢
الماضیة التي ھي من مؤشرات السرد أننا لس نا أم ام س رد حقیق ي ، حت ى ك أن الزم ان ف ي ھ ذا          

وجد نفس ھ ب ین   ( في )وجد:( المقطع لحظة واحدة انصبت في الزمن الماضي ومن ھذه األفعال 
  )حدث شيء كان  ما( في ) حدث( والفعل ...) لیلة 

  

البنی        ة : ثالث        ا 
  یةالمكان

حضورا مكثفا في المقطع األول وھو یمثل المكان المحبب لجبران ، ویتقاطب ) البحر ( حضر  -
لم ی دخل جب ران مبن ى    : ( في قولھ )مبنى: ( یرغب فیھما جبران وھما  معھ موضعان آخران ال

  )ونادرا ما توغل في المدینة ( المدینة في قولـــــــــھ ( و ) قط

  

  :  مستوى الخطاب

  

 :أوال

  السرد 

  

  

١-
التش   كیل 
  :الزماني

  

١-
  الترتیب

  

  

٢ -  

  التواتر

تش  كل أس  اس الس  رد وھ  ي متزامن  ة تعتم  د عل  ى    ) ظ  ل  –ارت  دوا  –تن  اثروا ( األفع  ال الماض  یة 
نج د حرك ة ف ي ال زمن ، ووق وف ال زمن عن د ھ ذه          المفارقة بین جبران وبقیة الرجال ؛ ول ذلك ال 

  .النقطة إشارة إلى مركزیة ھذه النقطة

  

كرر الراوي خبر استقالة وھجر كثیر من الرجال العمل في البحر واتجاھھم : السرد التكراري - ١
  .إلى المدینة ولذا فھو سر خوف جبران 

قدم النص سیرة جبران مجملة متوقفا عند الثوابت والنمطیة ) : النمطي ( السرد المؤلف  - ٢
) ر عند أول فجردة ما ینطلق في البحعا( ، ) لم یدخل جبران مبنى قط: ( التي تحكم حیاتھ مثل 

  )ظل على ھذا المنوال سنوات وسنوات(

٣- 
  الدیمومة

تن  اثروا ف  ي المب  اني الكثی  رة  : (ح  ین غ  در البح  ر برج  ال قب  ل جب  ران ق  ال    : الس  رد المجم  ل  -١
  .یتم في لحظة واحدة بل یمتد منذ أن أتخذ جبران حرفة الصید  وھذا التناثر ال...)وارتدوا مالبس

أعط ى البح ر ك ل عم ره وأعط اه      : ( المقطع األول خال من الس رد ع دا ق ول ال راوي     : الوقفة  -٢
  .ینقل حدثا بل یصف عالقة جبران بالبحر وبقیة تراكیب المقطع وصفیة  فھذا ال)البحر قوة 

عالقة -٢
ال     راوي 
  بمرویھ

وش  جاعة ، وق  د تح  ول  ال راوي مجموع  ة م  ن نظ راء جب  ران ف  ي عالق  تھم ب البحر وإن ل  م یكون  وا مثل  ھ ق وة    
  .جبران عندھم إلى ما یشبھ األسطورة والراوي على درایة بجبران كأنھ یتحدث عن نفسھ 

: ثانی       ا 

  الوصف

اعتمد المقطع على الوصف عدا حدیث الراوي عن مصیر الرجال الذین غدر بھم البحر فظھر ھذا الح دیث   -
  .حدث واحد والتي تعبر عن ) ارتدى –تناثر  –امتص  –ابتلع : ( في 

فقد تحولت من )تسقط  –قالوا  –میزتھ  –توغل –أعطى : ( واألفعال الماضیة التي تؤشر على السرد مثل  -
  )ھذا المنوال –عادة –نادرا  –قط  (السرد إلى الوصف واالستمرار بسبب ھذه المفردات 

ثالث            ا 
  الحوار:

  .ا حدث لجبران بسبب غدر البحر لھ یكشف الوصف عن حوار باطني یؤدیھ الراوي تعبیرا عن موقفھ مم
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: رابع     ا 

لغ              ة 
المقط     ع 
  وأسالیبھ

السردي والوصفي مع ا ، ف الكثیر م ن األفع ال الماض یة الت ي تؤش ر عل ى الس رد خلع ت            :انیتداخل النمط -١
  .تصف حال جبران ) ظل  –توغل  –أعطى  –لم یدخل :( سردیتھا ولبست ثوب الوصف فاألفعال 

نراه یقف –یعود في المساء  –ینطلق عند أول : ( لمضارعة التي تؤشر على الوصف مثل وأما األفعال ا -٢
) یل وي وجھ ھ أو یط وي الش راع     –یسحب الحبال  –تجده ...حین تسقط عین  –ویتوغل في سواد اللیل ..... 

  .رسم حركة األحداث ، ووصف حال جبران المستقرة : فقد أدت ھذه األفعال وظیفة ھي 

) فحین تسقط عین فوق الشاطئ تجده ھن اك : (    )المشھد المرئي: ( الصور دورا وصفیا مثل وقد أدت  -٣

  .في إشارة إلى العشق بین الطرفین 

فھ  ذا المش  ھد یق  دم  ..) ابتلع  ت ش  قوق المدین  ة الكثی  ر م  ن الرج  ال   : (والمقارن  ة ب  ین جب  ران واآلخ  رین   -٤
  : ومن الصور األخرى عن اآلخرین ..... ونشاطاآلخرین في صورة تافھة بینما تبرز جبران في حیویة 

فھي تصف العادات بثیاب قابلة للتبدیل عند اآلخرین بینما تؤكد تأصل ع ادات  )ارتدوا عادات غیر عاداتھم ( 
  .البحر عند  جبران

  

  : سیاق التحول : المقطع الثاني 

   جبران والمدینة وغدر البحر

  

  : مستوى الحكایة

  :لتي تولدت عند جبران والتي صارت عوضا عن الرغبة السابقة ترسیمة تحدد الرغبة ا 

  

  المساعد قوتھ                            

  المرســـــل              الــــــــذات                  الموضـــوع                 المرسل إلیھ 

  ذات جبران              المناوئ قوتھ أیضا         عمل شریف     الحاجة إلى العیش    

  

  

البنی                      ة : أوال 
  : الفاعلیة

اس                 تعراض  -١
الشخص                        یات 

  وتصنیفھا

  

وق د  ) الن اس ك ل الن اس    ( شخص یة أبن اء ح ارة جب ران     : الشخصیة الجمعیة التي برزت ھ ي  
  .بدت أنھا تعیش ھما مشتركا مع جبران وتملك سلما قیمیا مشتركا

  

نظ     ام العالق     ات  -٢
  بین الشخصیات

رغبة بدیلة في نفس جبران بعد غدر البح ر وھ ي رغبت ھ أن یك ون فراش ا ، وھ ي        ظھرت -١
  .مھنة متوافرة ولكنھا نقیضة لألولى ولذا فھي لن ترضي جبران 

وكان الدافع إلى ھذه المھنة حاجتھ إلى الرزق وجبران نفسھ المس تفید منھ ا وكان ت قوت ھ     -٢
ل م  : ( ق ت العام ل المن اوئ ؛ ألن ھ     عامال مساعدا ف ي تحقی ق ھ ذه الرغب ة وھ ي ف ي نف س الو       

  )یجلس في مقعد قط في حیاتھ

  .النتیجة إذن أنھ لن یقبل أن یعمل فراشا بل سیبحث عن عمل یتناسب مع شخصیتھ  -٣

: في ھ ذا المقط ع توّج ھ نح و المدین ة ول ذا تمرك زت األفع ال الماض یة ف ي ھ ذا الس یاق حی ث                البنیة الزمانیة : ثانیا

حی ث أس  ند األول إل  ى البح  ر والث اني إل  ى العم  ر ، وح  ین   )تب  دل / غ  در : (  ت رادف الفعـــ  ـالن 
  .یتبدل العمر یكون البعد والطالق للبحر

  

  البنیة المكانیة : ثالثا 

ول م یس تمر التقاط ب    ) المدین ة  (س ت م رات ، ومثلھ ا ف ي الع دد كلم ة       ) بح ر  ( وردت كلمة  -
؛ ألن البح ر یمث ل الغی اب وح ین ی ذكر یك ون       المكاني بین البحر والمدین ة عل ى ق دم المس اواة     

 –م اء البح ر الم الح     –دف ة الس فینة   : ( على سبیل التذكر ویظھر ذلك في ثالث إش ارات ھ ي   

وأما المدینة فھي تمثل الحضور فكان لھا السیادة في مفرداتھ ا حی ث ص ارت    ) صدر السفینة 
  . بل ھو الحدث نفسھ شریكة للشخصیة في إنتاج الحدث ، فالمكان لیس مفسرا للحدث 
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 : مستوى الخطاب

  

  

  السرد:أوال 

  

  

التش    كیل  -١
  الزماني

  

  الترتیب

تعتمد القص ة عل ى ح دث واح د وھ و اتج اه جب ران نح و المدین ة وق د اس ترجع ال راوي زم ان              
) البحر مقاتل وھو مقاتل وقد تآلفا ونشأت بینھما تل ك الص داقة   : ( جبران الماضي حیث قال 

  ع یعبر عن مأساة جبران وخصوصا أن ھذا االسترجاع جاء بعد غدر البحر وھذا االسترجا

وكم  ا ج  اء االس  ترجاع فق  د ظھ  ر اس  تباق غ  امض فی  ھ م  ن التش  اؤم ؛ ألن      ) والبح  ر غ  در  ( 
  . حصول جبران على عمل مشرف أمر مستحیل بالنسبة ألھل الحارة 

إح دى عش رة م رة ؛ ألن ھ یمث ل نقط ة       ) غ در البح ر   ( جاء السرد تكراریا حی ث تك رر ح دث     -  التواتر 
مفص  لیة ف  ي حی  اة جب  ران یكش  ف ع  ن س  لم قیم  ي وم  أزق ف  ي وج  دان جب  ران یتعل  ق ب  القیم     

  .النفسیة واألخالقیة واالجتماعیة 

  

  

  الدیمومة 

) وج د نفس ھ ب ین لیل ة وض حاھا یبتع د ع ن البح ر         ( عب ر ال راوي أن جب ران    :السرد المجم ل  

ورن  ت ب  الفترة الت  ي قض  اھا م  ع البح  ر ، ولكنھ  ا تش  یر إل  ى   وھ  ذه مس  افة قص  یرة زمنی  ا إذا ق 
  .تضاعف اإلحساس بالعجز عند جبران الذي قد یمتد لسنوات ومن ھنا جاء السرد مجمال

  ولكن ھناك وقفة طویلة متعلقة بھذا الحدث وھي) غدر البحر ( الحدث المركزي : الوقفة 

وق  د ظھ  رت فیھ  ا مأس  اة ..... )المجھول  ةم  اذا علی  ھ أن یفع  ل ف  ي المدین  ة ، ھ  ذه المس  احة  (  
جب  ران، وھ  ذه الوقف  ة ت  دل عل  ى أن القص  ة تحلیلی  ة اختص  رت األح  داث ف  ي زم  ن واح  د وھ  و  

  .التحول إلى المدینة 

  

عالق         ة  -٢
ال               راوي 

  بمرویھ

الراوي في المقطع الثاني في بدایت ھ راو مف رد ، م ؤمن بالقض اء والق در ، وب أن قاع دة الس ببیة ھ ي           -١
إدراك الراوي للع الم أق رب إل ى الذاتی ة      -٢) تصدق تحدث في الحیاة  الكثیر من األمور التي ال (األساس 

) وبینھ وبین البحر مسافة من الیابس ة  : ( من الموضوعیة ألنھ حدد موقفا سلبیا من الیابسة كأنھا عدو 

ح دد أن عالق ة جب ران    ت) لفظ ھ البح ر كم ا تلف ظ الش واطئ الزب د وتتقی ؤه       : (في قول ھ  )یتقیؤه ( كلمة  -٣
في نھایة المقطع الثاني یظھر الراوي الجمع ي المتمث ل    -٤. بالبحر صارت كعالقة الطعام الضار بالجسد 

وھذا یدل على أنن ا ف ي مجتم ع تس كنھ روح     ) كنا في الحارة في انتظاره: ( في قولھ ) أھل الحارة: ( في 
س یعمل  : ( قوم ب ھ جب ران ف ي المدین ة ق ائال      جمعیة ، وھذا الراوي الجمع ي یتح دث ع ن العم ل ال ذي س ی      

  .فھو عمل مزدرى لمن اعتاد على الحریة في عملھ مع البحر) فراشا في وزارة یتلقى أمرا وراء آخر 

  

  الوصف:ثانیا

ف  ي المدین  ة ھ  ذه المس  احة المجھول  ة م  ن البی  وت  ( ج  اء الوص  ف ع  ن المدین  ة م  وجزا ف  ي ھ  ذا المقط  ع  
ن الكاتب لو توسع في وصف المدینة المجھولة لجبران لقدم أجوبة مبكرة وذلك أل) والمقاھي والمطاعم 

  . یناسب حبكة القصة  عن مصیر جبران وھذا ال

  

  الحوار:ثالثا 

؟ .كی ف وق د لفظ ھ البح ر كم ا تلف ظ       : جاء الحوار باطنیا على لسان الراوي في ص ورة ثالث ة أس ئلة ھ ي     

؟وھ  ذه ...م  اذا علی  ھ أن یفع  ل ف  ي المدین  ة     ؟ و..وھ  ل یعط  ي الش  مس قف  اه وھ  ي تش  رق م  ن الش  رق        

تحتاج إلى إجابة؛ ألنھا تعبر عن قلق الراوي تجاه قضیة إنسانیة عام ة تتمث ل ف ي م أزق      االستفھامات ال
  ...اإلنسان حین تضعف قوتھ فیصیر غیر قادر على العمل

  

  

  

لغ    ة : رابع    ا
المقط               ع 

  وأسالیبھ

لمقطع وھذا یؤكد الحضور الفاعل للبحر، وھذا إض افة  ثالث عشرة مرة في ھذا ا) بحر( ترددت كلمة  -١
ول ت   –غ در  –یعطی ھ قف اه    –ینحس ر   –یرح ل   –یخ ون  : ( إلى األفعال السلبیة المس ندة إل ى البح ر مث ل     

  .وكلھا تؤكد جفاء البحر في عالقتھ مع جبران ) لفظھ البحر  –أجفل  –أیامھ 

تدل على الق وة والنش اط واإلب اء ، ف إن     ..بحار : مة فإن كانت كل) فراش ، بحار( التقاطب بین كلمتي  -٢
تدل على الضعف والفتور، وھذا تعبیر ی دل عل ى التح ول ف ي حی اة جب ران م ن بح ار إل ى          .. فراش: كلمة 

  .فراش

 –انحس ر   –مقف ر  –سلخ  –تبدل –غدر : وھناك معجم التحول السلبي في حیاة جبران ومفرداتھ ھي  -٣

وھذه .....األوامر –لبس البدلة الكاكیة –أضحى  –أحالھا  –نسقط –وع خن –یغشى  –یضمحل –الشاحب 
  .األلفاظ تشیع مناخ تحكم القدر في مصیر جبران حتى سلخھ من البحر وأسقطھ في المدینة 

تقیمان مشابھة بین جبران والبحر حیث )جبران ھو البحر ، والبحر ھو جبران ( الجملتان الخبریتان  -٤
  .اآلخر یتالشى كل منھما في

 ش  قوق المدین  ة الكثی  ر م  ن الرج  ال    ابتلع  ت: (وأخی  را المقارن  ة ب  ین جب  ران واآلخ  رین حی  ث یق  ول     -٥

ھذه المقارنة تصف اآلخرین بالتفاھة ، بینما تب رز ق وة   ) وامتصتھم واحدا بعد اآلخر كما اإلسفنجة الماء
  .جبران وحیویتھ
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  جبران الجدید/ وضع الختام : المقطع الثالث 
  

  : الحكایة مستوى

  

البنی  ة : أوال 
  الفاعلیة

جاء اختیار جبران لمورد رزقھ بعیدا عما توقعھ أھل حارتھ فھو لن یعمل فراشا ؛ ألن مھنتھ الجدی دة  
وھذا م ا س بب فرح ة أھل ھ وجع ل ھ امتھم مرفوع ة ، وھن ا ظھ رت الشخص یة الجمعی ة            ) عامل حفر( 

  .التي أحست بطعم االنتصار 

البنی  ة : ثانی  ا
  ةالزمانی

عن دما رأى أھ ل الح ارة جب ران یحم ل      )م ع س قوط الظ الم   : ( بدایة الزمان في وضع الخت ام ف ي قول ھ    
بطاقة عملھ ، ویستمر الزمان لیومین بعدھا یقدمان تجربة جبران الجدیدة ویشكل ھ ذا الزم ان فض اء    

  .وضع الختام

البنی ة  : ثالثا 
  المكانیة

و المدین  ة ، وھ  ذا یعن  ي تماس  ك شخص  یة أبن  اء  مك  ان وض  ع الخت  ام ھ  و ح  ارة جب  ران ول  یس البح  ر أ  
   .الحارة

  

  : مستوى الخطاب

  

  السرد:أوال

  

  

  

التش    كیل  -١
  الزماني

  

  

  الترتیب

طغ  ى الس  رد عل  ى ھ  ذا المقط  ع ؛ ألن الوص  ف ق  د اس  تنفد ك  ل أغراض  ھ ف  ي المقطع  ین       -١
  .السابقین

الث  ة ھ  ي ج  اءت األفع  ال الماض  یة والت  ي تؤش  ر عل  ى الس  رد الخط  ي وف  ق مس  تویات ث    -٢
  :المستوى األول :

جاءت ھ ذه األفع ال   ) سمعنا –صفق –رأینا  –عدونا  –شاھدنا  –سمعنا : ( في ھذه األفعال 
في صورة خطیة حی ث س بق الس ماع المش اھدة ، وس بقت المش اھدة الع دو ، وھك ذا وكلھ ا          

 – دارت بن  ا –غمرن  ا  –قرأن  ا ( ف  ي ھ  ذه األفع  ال : المس  توى الث  اني . وقع  ت خ  ارج ال  ذات 

وھي تعبر عن السعادة البن الحارة كما تدل على التعاطف الجمع ي م ع   )انتصرنا –أحسسنا 
وھم ا ی دالن عل ى ق وة     ) وقف لیتلق ى   –تلقى : ( في فعلین ھما : المستوى الثالث . جبران 

  .السلم القیمي لدى أھل الحارة

  

  الدیمومة 

ص ورة واقعی ة للشخص یات ف ي     المشھد ھنا عامر بالحوار والسرد في لقط ة مش ھدیة تنق ل    
فرأین ا  ...ع دونا  ...وش اھدنا  ...س معنا  ...وم ع س قوط الظ الم    : ( الحدیث ع ن ع ودة جب ران    

  )انتصرنا ...وأحسسنا ...قرأنا  و...اقرأوا یا أوالد ...تقبض البطاقة مثل صقر ...

عالق         ة  -٢
ال               راوي 

  بمرویھ

ھ ذا دلی ل عل ى أھمی ة م وقفھم ، فغلی ان الح دث        تولى السرد أھل الحارة مثلم ا آل المك ان إل ى الح ارة و    
  .اقتضى من جمیع شخصیات القصة الخروج إلى العلن ومباشرة القول والفعل 

جاء الوصف وظیفی ا ألن ھ عب ر ع ن ع زة ال نفس ل دى جب ران وك ان تنفیس ا ع ن الحس رة ج ّراء خیان ة                 الوصف:ثانیا
  )لعمر ثالث وخمسون ا...عامل حفر ...جبران خلیفة مطر ( البحر وظھر ذلك في 

  

: ثالث                  ا 

  الحوار

س معنا  : ( أتى الحوار في وض ع الخت ام ثنائی ا ویظھ ر عن د انتظ ار أھ ل الح ارة ع ودة جب ران ق ائلین             -
  ...)وقرأنا أكثر من صوت قرأنا ... اقرأوا یا أوالد : صوتھ المليء برائحة البحر یقول 

قص ة تس تحق الق راءة ، وم ع قص ر الح وار فق د         ھذا وقد تكامل الحوار مع السرد والوصف لیقدم لنا -
  .أدى وظیفة عبرت عن عقلیة أھل الحارة

  

لغ     ة :رابع     ا
المقط               ع 

  وأسالیبھ

 –رأین ا   –ش اھدنا   –س معنا  : یوجد حضور واضح لألفعال المرتبطة باإلحساس واإلدراك مثـــــــــ ـل   -

یستجد وخطورة ما یترقبونھ كما  وھذا الحضور یدل على قوة ترقب أھل الحارة لما)أحسسنا  –غمرنا 
  .یدل على قوة العالقة بینھم وبین جبران 

جاء التصویر في ھذا المقطع لیؤدي وظیفة وذلك عندما رأى أھل الحارة ید جبران وھي تقبض على  -
وف ي ھ ذه الص ورة    ) رأینا أطراف یده الكبیرة تق بض البطاق ة مث ل ص قر ص اد حمام ة       : ( بطاقة العمل 

  .قرأوا القوة والعزة اللتین تسربتا من البطاقة إلى أطراف أصابعھ یتبین أنھم 
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  :  إعادة بناء النص

  

یحكي قصة صیاد ألف البحر وصادقھ فجاء وض ع البدای ة لیعرفن ا بعالق ة جب ران      : النص نسیج متماسك  -١
ھ م البح ر وھ ذا    مع البحر التي عرفھا أھل حارتھ كما أوضح وضع البدای ة أن ھن اك ص یادین آخ رین ق د لفظ     

یؤدي بنا إلى غدر البحر بجبران ثم إلى سیاق تحول ی ؤدي ف ي س ھولة إل ى وض ع الخت ام ال ذي ینھ ي خ وف          
  .أھل الحارة على جبران أن یعمل فراشا

:  انتھى المقطع األول بإشارة ممھدة للمقط ع الث اني وھ ي   ساھمت أدوات الربط في تأدیة وظیفتھا حیث  -٢

وھذا التعبی ر یش یر إل ى ح ال س تتبدل ، ث م ینتھ ي المقط ع         ) والدنیا تدور ... برتابتھا تمضي  ولكن الحیاة ال( 
وھ ذا یش یر إل ى م ا س یدور ف ي       ) البحر ق د غ در ، والب ر یمت د ف ي مس احة ل م یعرفھ ا م ن قب ل           : الثاني بقولھ 

وھ ذا  )ة س قط  إذا ل بس البدل ة الكاكی    : ( المقطع الثالث م ن ترق ب أھ ال الح ارة لمص یر جب ران ح ین یقول ون         
  .الترقب یتضح في المقطع األخیر 

  

  : التقویم

  

مستقل عن الكاتب وینوب عنھ في السرد كما ینوب عن أھل الحارة وعن جبران ول ذا فھ و   القصة  راوي -١
  .راو نموذجي جاءت عقلیتھ متناسقة مع حیاة البحارة وتفكیرھم 

  .اضحة في ھذه القصة شخصیة نموذجیة لھا رغبتھا الو الشخصیة -٢

زم  ان فن  ي ج  اء معب  را ع  ن الزم  ان ال  واقعي ، كم  ا ج  اء المك  ان مش  اركا للشخص  یة ف  ي أفعالھ  ا     لزم  انا -٣
  .وأحداثھا 

جاء على حس اب الس رد لی ؤدي وظیف ة ھ ي س بر أغ وار ال نفس البش ریة كم ا س اھم الح وار ف ي               الوصف -٤
  .وصول الوصف إلى غایتھ 

كثاف ة  وفیھ ا  ) حیث جاء عب ارة ع ن خط وة واح دة تج اه المدین ة        ( كثافة الزمانالقصة عمل إبداعي فیھا  -٥
  .الذي بدا في تماسكھا  كثافة الشخصیة، وفیھا )البحر ، المدینة ( الذي اعتمد على التقاطب بین  المكان

أن شخص یتھا ج اءت ج اھزة ولیس ت نامی ة وس بب ذل ك تس لیط الض وء عل ى            المأخذ الوحید على القصة -٦
  معاناة الشخصیة 

رؤیة حدیثة ترتقي بصیاد بس یط لیعب ر ع ن ھ م إنس اني یالم س ال نفس البش ریة ول ئن           رؤیة الكاتب للعالم -٧
كان ھم لقمة العیش ھما أساسیا فإن جبران قد عبر عن معنى وجوده ورفض ھ ألوام ر ف ي مھن ة ف راش وم ن       

  .ھنا فسیعمل في مھنة عامل حفر

   : القصة ومن سمات ھذه القصة تنتمي إلى المدرسة الواقعیة في األدب -٨

  .القصة یمكن حدوثھا في الواقع  -أ

  .تتمیز بالصبغة المحلیة وتمیل إلى العالمیة في التعبیر عن صراع اإلنسان مع الزمن وتقلباتھ -ب

  .تركز القصة على شخصیة نمطیة تعد نموذجا لشخصیات بشریة أخرى  -ج

  .لھا أھداف إنسانیة إذ تسعى لإلصالح  –د 

  ة اللغة وبساطتھا سھول -ھـ

  .من مبادئھا العدالة والحریة والمساواة  –و  

  

 

 مع تمنياتنا لكم بدوام النجاح والتفوق
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