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كرم ألّناس  "وطن باّتساع ألمدى" أ 
 سرديّ : الكتابي  النمط. 

 ّربخ: الكتابي  اجلنس** 

 ّمعاصر: النصي  كاتب  .أديبّمصري 

ّأجناسّعد ةّيجمعّجنس:ّالخبر:ّ[معلومة إضافيّة**ّ]
ّوحوادثّقصصّعبرّالناسّلتثقيفّويهدفّأدبية،

 .ممي زّأدبيّ ّقالبّفيّتاريخي ة

 
 

 

 مع الخليفة العّباس يّ  ّي قّصة إبراهيم األمو 

 البنية الحدثيّة:ّ 

o ّاإلطارّعلىّاألقوالّالّاألفعال ،ّارتكزتّالقصة
دّ نة.ّممه دةوكانتّمجر  ةّالمضم   لللقص 

o ّ ّتبدأ ّاإلطار ّالنصّ القص ة ّبداية ّمن وتنتهيّ،
ّبي ّمر  ّما ّأغرب ّالحادثة ّ"فهذه ّقوله: ،ّعند

جلّهوّأكرمّمنّرأيته،ّ وسمعتّعنهّوهذاّالر 
 ."بعدكّياّأميرّالمؤمنين

  :هناكّثالثّشخصي اتالبنية الفاعليّة 

ّسليمان (1) ّبن ّرئيسةّّإبراهيم )شخصي ة
ّأمويّ ّصفته:ّ+ّأساسي ة( هاربّّرجل

 وساطة.الأعطيّاألمانّب

ّالسف احّ (2) ّأبوالعباس ّالعب اسي الخليفة
ّلهّعطّ ت+ّصفته:ّلمّّ)شخصي ةّرئيسة(

ّكريمّ ّأنه ّسوى ّعنه ّواضحة إشارة
 قبلّالوساطةّ .ّنحيّوعفوّ 

ّالخليفةّ)شخصي ةّثانوي ة( (3)  خواص 

 البنية الزمانيّة: 

o ّ ّفي ّالقص ة ّتول يّوقعت ّبداية ّمع الماضي،
ّالمالحقةّالعب اسيين ّعمليات ّكانت ّوحينذاك ،

 تتم ّبحقّبقاياّبنيّأمي ة،ّومنهمّإبراهيم.

o ّ ّتوجد ّنقلت ّيوم" ّ"وذات ة ّعام  الزمنّعبارة
، ّخطي  ّغير ّسرد ّّإلى ّحدث ّمن ّبرعاعفو

ّخبًرا ّلهّّليكون ّيستمع ّأن ّاستدعى غريبًا
لّ،الخليفة ّويسج  ّصفةّالته ّعلى ّكشاهد اريخ

 الحلمّوالكرمّوكظمّالغيظ.

 ّإالّأنّ :ّالّتوجدّإشارةّواضحةالبنية المكانيّة،ّ
 .قصرّالخليفةّالعب اسيالمكانّحتًماّهوّ

 ّعلىّوصفّالشخصي ات،ّلوصفا ّيرتكز ّلم :
ّ ّمجالسّالخلفاءبل حيثّتوجدّّوصفّطبيعة

ّوإعطاءّ ّببعضّالناس، ّالخواص  ّتشف ع عملي ة
ّمجالسّ ّووجود ّاالنتقام، ّوعمليات األمان،

 .ببيوتّالكبراءّالس مر

 عد ة:ّبروابطّالنصّ ّ:ّاستعاناللغة 

o ّ ّظرف ّبنيّالزمان ّإلى ّالخالفة ّأفضت ا "لم 
ّ.العب اس"

o ّ ّتواليّحرف ّعلى ّللد اللة ّالفاء العطف
ّ.األحداثّالسريعّ"فشفعّله،ّفأعطاهّاألمان"

o ّ ّالزمني  ّالفاصل ّعلى ّللد اللة ّ"ثم " ّبـ العطف
 .ليسهرّمعهبينّالعفوّعنهّوبينّتقريبهّللخليفةّ

 

 
 

 الكوفّي الذي آواهقّصة إبراهيم مع 
  :البنية الحدثيّة 

 ّ ّاألفعال ّنهايةّّواألقوالتضافرت ّإلى لتوصل
ةّبتأكيدّقيمةّالكرمّوحفظّالعهود  .القص 

 ّّالظهر ّحتى ّالفجر ّمن ّيوميًّا جل ّالر  ركوب
لالنقطةّخارجّالمنزلّشكلّ ّذلكّ،ّوصع دتحو 

 األحداثّلتصلّإلىّنهايتها.

 :ّكاآلتي  يمكنّتقطيعّالنص 

 إيواء الريجل إلبراهيم األمويي وإكرامه إايهوضع البداية: 
 وال يرجع له إال قبيل الظهر كنت خمتفًيا يف احلرية..فقال:  

 سياق التحويل: األمويي يكشف للريجل أنه قاتل أبيه
 يف يوم كذا من أجل كذا وكذا فقلت له يوًما: أراك

 وضع اخلتام: ترك الريجل لألموي رغبة يف عدم نقص عهد اإلجارة
 وانصرفت عنهفأبيت أخذها،  فلّما مسع الّرجل كالمي هذا..

 القصية اإلطار

املضمينةالقصية   



 

 علىّنوعين:ّشخصي اتالّتصن ف: البنية الفاعليّة 

+ّصفته:ّّشخصي ةّرئيسة(إبراهيمّبنّسليمانّ)ّا (1)
ّهاربّ ّمالذًا.ّخائفوقاتل ّالكوفي  ّببيت ّووجد ،

ّاإلحسانّ ّيجازي ّأنه ّالنص  ّنهاية ّمن ّيبدو كما
ّاعترف ّلذا ّكانباإلحسان ّكما ّنفسّإذّّ، ّعزة ذا

ّوكان ّالكوفي، ّأموال ّمخاطبةّّرفض ّفي لبقًا
جلّهوّ ّالر  ّ"وهذا ّله: ّقال ّحينما ّالعباسي  الخليفة
ّأميرّ ّيا ّبعدك ّعنه ّوسمعت ّرأيته ّمن أكرم

 .المؤمنين"

+ّصفته:ّحسنّّشخصي ةّرئيسة()ّالكوفيّ ّالرجلّ (2)
ّ ّبأنّوفيالضيافة، ّقطعه ّالذي يجيرّّبالعهد

ّأمين ّأن ه ّيبدو ّكما ّّإبراهيم، ّإذ ّوالده ّينسّلدم لم
ّو ّله، ّالحقيقةّلماالثاأر ّله ّغيطهّّتبي نت كظم

 كشفّعنّإيمانهّبعدالةّالس ماء.،ّبماّيوأعصابه

ّالمقتول (3) ّثانوي ة(ّاألب ّصفته:ّ)شخصي ة ذهبّّ+
 ضحي ةّبطشّالسلطانّآنذاكّبالّأي ةّتفاصيل.

 المكانيّة البنية: 

o ّ ّالحيرةّوالكوفةّالحيرةدارتّاألحداثّفي ّففي ،
ّهربّمنهاّإلىّاّاختفى ،ّثم  لكوفةّسليمانّاألموي 

ّ ّالكوفي  ّوكان ّيالحقه. ّمن ّهناك ّأن  ّاعتقد بعدما
ّبحثًاّعنّقاتلّوالده.ّالحيرةيترد دّعلىّ

o ّإشار ّ)هناك ّمكاني تان 1ّتان ّبالحيرة( ّمنزل
ّيجعلّاألمويّيراقبّ مشرفّعلىّالصحراءّبما

الُمضيفّحيثّلقيّفيهّّالكوفيّ بيتّّ(2الداخلينّ)
ّ ّوالاألموي ّبأنهّاالحتضان ّوُوصفّالمكان كرم،

ّاالهتمامّ ة ّقم  ّوذلك ّحرمه" ّحجرة ّتلي "حجرة
جلّوالحرصّبسال ّالمستجيرّبالر  عليهّكيّالّمة

 يقبضّعليه،ّحيثّأسكنهّبمكانّأمين.

 عقيبّانتهاءّالدولةّّالقص ةّحدثتّ:الزمانيّة البنية
ّّاألموية ّانتقامي ة ّمالحقات ّحدثت بعضّلحيث
 .األمويين

 ّخطيًّاّجاءّ:الّسرد(ّ ّمتسلسلة ّ،(ومتتابعةأحداثه
اويّليوصل ّّالر  ّمنطقي ّبّتهفكربشكل الوفاءّأن 

ّاالنتقام،ّ ّمشاعر ّعلى ّضغط ّإلى ّيحتاج بالعهد
جولةّالحقيقي ةّوالكرم.وهناّتتجل ىّ  الر 

 فقدّّومرك ًزا،ّوظيفيًّاّالوصفّجاءّ:الوصف
ّجسديًّا ّالكوفي  جل ّالر  ّلطيفّّوصف )وسيم،

ّ ّثم ة(، ّنظيفّالبز  ّعلمالهيئة، ّبعدما ّوصفّحاله
ّسيطرّعلىّأعصابه.ّغضبّلكنهّحيثّالحقيقة

 الحوار:ّ 

o  ّّالخارجي ّاألمويّّالحوار ّإبراهيم ّبين ّثنائيًّا كان
،ّوقدّكشفّتمت عّالكوفيّبصفاتّ جلّالكوفي  والر 
ّ المروءةّوالحلمّوحفظّالعهد،ّمقابلّخجلّاألموي 

ّ ّلالعترافّأمام ّاضطره ا ّم  ّوهو ، موقفّالكوفي 
ّبأن هّقاتلّأبيه.

o ّّونفسهّحيثّّالداخليّ الحوار تضايقّبينّاألموي 
ّسفرّو ّسبب ّعلم ّحينما ّمأزق ّفي ّوقع ّأن ه تيقن

ّللحيرةّيوميًّاّللبحثّعنّقاتلّأبيه.  الكوفي 

 اللغة : 

o ّالمعاجم ّحضر ّالخوف: ليعكسّّمعجم
ّ ّاألموي  ّاضطراب ّالمالحقة: )مختفيًا،ّمن

ّمتنك ًرا ّمسرًعا، ّفخرجت ّخيفة، .ّ(فأوجست،
ّ ّحضر ّالضيقكما ّلّمعجم ّاضطرابيعكس

ّبينّأنّيقتلّقاتلّأبيه أوّيلتزمّبالعهدّّ،الكوفي 
تّعيناه،ّفك رّطويالً،ّ معهّ)تغي رّلونه،ّاحمر 

 أرغبّأنّتبعدّعن ي(.

o  ّتم ّّ:الفاءحرف ّعطف ّحرف ّأكثر كان
ّ"استخدامه ّكنت..ّ: ّفبينما ّمختفيًا.. كنت

ّفنظرت..ّ ّفبقيت.. ّفخرجت.. أبصرت..
ّ ّفأدخلني.. ّلي.. ّفقال ّوهذاّفأقمت"فدخلت.. ،

ّأنّ  ّإلى ّبسرعةّيشير ّمتوالية ّبماّاألحداث
بهدفّالعظة،ّللخليفةّيالئمّموقفّسردّالخبرّ

ّالقلقّ ّتسارعّاألحداثّكاشفّعنّحالة ولعل 
ّرغبةّ واالضطرابّالتيّسادتّقص ةّاألموي 

 .فيّالنجاةّمنّالقتل

o ّكانّموظ فًاّفيّالحوارّبينّاألمواالستفهام:ّ ي 
ّ ّما ّوهو ، ّحيثّسألالحقيقةكشفّوالكوفي  ،ّ

ّسأل ّوبالمقابل ّمشكلته، ّعن ّاألموي  جل ّالر 
ّعنّسرّرحالتهّللحيرةّوسألهّ ّالكوفي  األموي 

 عنّاسمّأبيهّوقاتله.

ّ
ّ

دّالمخلوق ّإعدادّاألستاذ/ّمحم 
ّمدرسةّمدينةّعيسىّالثانويةّللبنين
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