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   محمد مھدي الجواھري                      "راعــــــيال"                الثانویةمدرسة أحمد العمران 

  محمود محمد عثمان /   إعداد األستاذ            قسم اللغة العربیة                                                                    

                                                         )           ٢٢٢(مساق عرب 

  :تبویب النّص

 . قصیدة واقعّیة:الجنس األدبّي.         *وصفّي یغتني بالسرد:النمط الكتابّي *

عنوان مناسب لنص موضوعھ وصف راعي األغن ام، وم ع ذل ك فكلم ة الراع ي             " الراعي:" النصّ عتبات*
 .و الملك وھو األب وھو كّل من یسھر على أمن ورعایة من یقع تحت رعایتھتتسع ألبعاد عدیدة فالراعي ھ

fl بنیة النّص: 

  .وصف الراعي ونشاطھ : وعنوانھ                  ١٢ :١األبیات من  :المقطــع األول *

  . إعجاب الشاعر بالراعي واإلشادة بخصالھ :  وعنوانھ             ٢٢ : ١٣األبیات من  : المقطع الثاني *

 .الراعي أھل لألمانة : وعنوانھ                    ٢٤ – ٢٣البیتان  :المقطع الثالث *

fl شرح المقاطع وتحلیلھا:  

fl المقطع األول 

v من مظاھر اإلیقاع في النّص:المستوى اإلیقاعّي :  

  . المجزوءالكامل النص على بحر -١

  . أحدث تلویًنا إیقاعیا الذي"استقال"و" لّف" بین بالتصریع استھّل الشاعر المقطع -٢

ّسد س رعة التق اط الم شھد؛    ج   وھو ال الم المفتوح ة ح رف مجھ ور یناس ب اإلیق اع ال سریع ال ذي ی                 الروي -٣
  .فالشاعر ال یصف الرعیان في المروج الخضر، بل یصفھم على عجل وھو یعبر أمامھم بالسیارة

  

v المستوى التركیبّي: 

)  مھ ال –عج ال  (و )  س ھال –ج بال  (و)  یح ط –یرم ي   (: مثللضدّیةالثنائّیات ا یبدأ المقطع بمجموعة من    -١

  .لیقّدم لنا صورة راٍع قادر على مواجھة أّي طارئ

یق ّدم لن ا راعًی ا    ...) ی ومي  – یقاس م  – یحّط – استقّل –لّف  ( المستتر الخاّص بالراعي في    ضمیر الفاعلّیة  -٢
  .فاعال متحّكًما باألمور المتعّلقة بإدارة شؤون غنمھ

، وذلك عندما تعّلق األم ر بمفاض لة ب ین ح ق     التبعیةتحّولت تلك الفاعلّیة القوّیة في صورتھا السابقة إلى       -٣
  .األغنام في الشرب وحّقھ، وحین تعّرضھا للصعوبات وتعّرضھ، وھذا یدّل على أنھ قائد ناجح

  .أغنامھإیقاعّیة مترابطة بین سلوك الراعي و" یرتمي فتھب"و " یومي فتفھم" في قولھ -٤

  .إشارة إلى أن ھذا الفعل قد تحّول إلى طبع عند فاعلھ"  یحوط–یقفو " عدم تعدیة الفعلین -٥

  . جاءت لترسم لنا نشاط ھذا الراعي وھّمھ الكبیر٩،١٠في البیتین )  ارتّد–أوفى  (الثنائّیة الضدّیة -٦

الح  ّد الكفای  ة فق  ط وھ  ي كفای  ة ف  ي البی  ت العاش  ر خ  رج ع  ن داللت  ھ الوض  عّیة لی  دّل عل  ى  " أغن  ى" الفع  ل -٧
  .فما یكفي بقّیة الروح قلیل جدا" یصون ذًما:"األدنى، ویؤّكد ذلك قولھ

 البیت ان التاس  ع والعاش  ر یق ّدمان م  شھًدا حركی  ا یق  وم عل ى التق  ّدم واالرت  داد، التق ّدم الع  امر بالثق  ة بال  ذات      -٨
  .اعي إنساًنا متحّمال للشدائد وشظف العیشالرتداد القائم على الشح وھذا یظھر لنا الراوبالحیاة، و

، وأعط ى  "ی ذود "ھویة ال سالح عن دما ع ّدى إلی ھ الفع ل      " الناي" في البیت الحادي عشر أعطى الشاعر     -٩
  . ھویة العدو" الممل في الصحراءوالنسق الونى"كال من 

  .مما یكسبھا قداسة" بھا یھشُّ" علیھ السالم من خالل قولھ ى عصا الراعي تذّكرنا بعصا نبي اهللا موس-١٠

 

v المستوى البالغّي: 

ذا ی دّل عل ى   ھ   خمسة وعشرون فعال في مقابل سبعة أفعال ماض یة و   للمضارعفي المقطع حضور كبیر      -١
  .الطابع الوصفّي للمقطع

  . الذي یشیر إلى الجّد والنشاط واالنطالق في العمل"لّف":  قام البیت األول على فعلین ھما-٢

   - ١ -                                   .منفصل عن الكون على رحابتھال  الراعيیشیر إلى عالم الذي "استقّل"و
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ی ضفي عل ى الم شھد حركّی ة تؤّك د فك رة انع زال الراع ي وانح ساره داخ ل           )  مھ ال –عج ال   ( ب ین    الطباق -٣
  .حدود قطیعھ وھذا یعني أنھ مخلص لعملھ إخالًصا أسطوریا

لیخرج القطیع من دائرة غی ر العاق ل ویدخل ھ إل ى     "ركًبا"في البیت الثاني متعٍد إلى كلمة " یسحب" الفعل   -٤ 
  .دائرة العاقل

  .ة من ِقبل الركب نحو راعیھیرسم مشھد الطواعیة التي بلغت حّد اآللّی..."یرمي فیتبع" البیت الثالث -٥

 الراع  ي تج  اه رعیت  ھ، فھ  و كقائ  د یھ  تم   یوحی  ان بمناق  ب خلقّی  ة عالی  ة یتمت  ع بھ  ا البیت  ان الراب  ع والخ  امس-٦
  . فیصبح موضع ثقة منھم؛بمرؤوسیھ كما یھتم بنفسھ

  . یوضح لغة مشتركة بین الراعي ورعیتھ كنتیجة طبیعّیة للعالقة بینھما..."یومي فتفھم" البیت السادس -٧

ام ھ بإحاط ة األس د     إلحاطت ھ بأغن ت شبیھ  لع ین الراع ي بع ین الن سر، وف ي الث امن       تشبیھ في البیت السابع  -٨
  . بأشبالھ، وھذان التشبیھان یخلعان ھویتي النسر واألسد على الراعي إذا تعّلق األمر بأمن قطیعھ

  

fl لثانيالمقطع ا 

v المستوى التركیبّي: 

 ما -ما أدّق" في البیت الثاني وثالث صیغ تعجب، في البیت األول"  أعلى–أعّز  "صیغتا تفضیل وردت -١

  . ال تدانیھا مملكة أخرى إلى أّي نّد لیجعل مملكة الراعي متفّردة في تعالیھاعدیة أفعالھادون ت"  ما أجّل-أرّق

في البیت السادس قّدمت مفاجأة للقارئ؛ حیث جعلت القارئ یشّك أن الشاعر یتحّدث عن " ریانُع" كلمة -٢
  .لنفوسي الثیاب، وھذا مناسب لراٍع فقیر فیفاجأ القارئ بأن العري ھو عري من عقد اْرُع

اللتین تجتمعان حول جذر داللي واحد لیؤّكد خالص نفسّیة الراعي "  ِغّل–حقد " استعمل الشاعر كلمتي -٣
  .من ھذه اآلفة الخطیرة

نك رة ف ي البی ت التاس ع؛ لتق یم مواجھ ة ب ین م ا ھ و ق ائم           " غ د "معرف ة مقاب ل كلم ة    " الی وم " جاءت كلم ة     -٤
  .معروف وبین ما ھو منتظر مجھول

ف ي البی ت التاس  ع أظھ رت ُبْع ًدا جدی ًدا إلن سانّیة الراع ي ال ذي ی  ؤمن         "  ب ؤس –جم ال   "ئّی ة ال ضدّیة  الثنا -٥
  .  وال یجعل البؤس یعّكر صفو جمال یومھ–سبحانھ  –بالقدر ویترك أمر غده هللا 

 

v ّيبالغالمستوى ال: 

 والراعي یقرأ ،جّرة تھدي والم،حمیمة بین الراعي والكواكب واألنواء؛ فالقمر یروي    قّدم المقطع عالقة   -١

  . فیعرف حقیقة الموسم؛األنواء

  .صورة تبرز ھویة الراعي اإلنسانّیة" عریان من عقد النفوس "-٢

  .كنایتان تقّدمان الراعي  متمتًعا بالصحة النفسّیة" جھلت مترفة الحیاة"و " حقًدا وِغال... لم ترَع  "-٣

  

fl    الثالثالمقطع 

v المستوى التركیبّي: 

 ان ح ول ج ذر دالل يّ   ت وھما مجتمع" أھال–كفًوا "بیت األول نسب الشاعر إلى الراعي كلمتین ھما     في ال  -١

  . لیؤّكد ما یتمتع بھ الراعي من نشاط وُبْعد عن الكسل؛واحد

  . بھ الناسد قّدم الشاعر الراعي إنساًنا قنوًعا برزقھ القلیل في مقابل اآلخر الذي یجعل من طمعھ قیًدا یقّی-٢

 

v ّيبالغى الالمستو: 

قّدمت ھذه ال صورة الراع ي إن ساًنا مختلًف ا ع ن اإلن سان الظل وم        " تلك األمانة أدعت أثقالھا كفًوا وأھال   "-١
  .الجھول بل ھو كفؤ وأھل لحفظ األمانة

 .  قّدم المقطع الراعي إنساًنا كبیًرا مع تواضع قدره بین الناس-٢

fl تقویم 

 ؛ فالُبْعد الواقعّي موجود في النص من خالل تناول حقیقة لرومنسّیةالنص مثال جید على التقاء الواقعّیة با* 
 قامت ھذه الواقعّیة على حّس نق دّي إلن سان الع صر وس لوكیات الن اس بق صد تق ویم        ، وقدموجودة في الواقع 

 - ٢ -                                                                  .نّیة من خالل ھذا النموذج الصالحالحیاة اإلنسا
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                محمد المویلحي"العزلة في العلم واألدب"               مدرسة أحمد العمران الثانویة

  محمود محمد عثمان/   إعداد األستاذ    قسم اللغة العربیة                                                                    
  )  ٢٢٢(مساق عرب 

                                                                   

fl تبویب النّص:    

  روایة :الجنس األدبّي*               یغتني بالوصفسردّي  :النمط الكتابّي *

 

fl  أق والھم أو أفك ارھم   كّشف من خ الل أعم ال شخ صّیاتھا أو    ھي قصة نثرّیة طویلة ذات حبكة تت :تعریف الروایة
 .س البشرّیة ونقد األوضاع االجتماعّیة بتحلیل النفوُتعنى عادًة

   :أنواعھا

، وقد ُعرفت منذ أقدم العصور، ولم تظھر ب شكلھا  ...البولیسّیة / العلمّیة  / الفلسفّیة  / االجتماعّیة  / الروایة التاریخّیة   
  .الفنّي الحدیث إال في القرن الثامن عشر، ویعدُّ القرن التاسع عشر عصر الروایة األوروبّیة الذھبّي

  فتعود نشأتھا إلى التأثر المباشر بالروای ة الغربّی ة ف ي منت صف الق رن التاس ع ع شر الم یالديّ        الروایة العربّیة أّما  * 

وال یعني ھذا التأثر أن التراث العربيّ لم یعرف شكال روائیا خاصا بھ، بل كان ح افال بإرھاص ات قص صّیة تمثل ت       
  .، وقصص العذریین، والقصص الدینّي والفلسفّي، والمقاماتفي حكایات السُّمَّار، والسیر الشعبّیة

وترجع أول محاولة لنقل الروای ة الغربّی ة إل ى ع الم الروای ة العربّی ة إل ى رفاع ة الطھط اوي ف ي ترجمت ھ لروای ة               * 
  ". مغامرات تلیماك: "عنوانھا

 لمحم د  ١٩١٤ع ام  " زین ب "ای ة  وتظل الروایة العربّیة أق رب م ا یك ون إل ى التعری ب واالقتب اس حت ى ظھ ور رو         * 
  .لروایة العربّیة الفنّیةالحقیقّیة لبدایة الحسین ھیكل التي یتفق النقاد على أنھا 

 :عنوان النّص ‹

وھ و  ) ف ي العل م  (وھ و مبت دأ، وم سند    ) العزل ة ( من نواة إسنادّیة اسمّیة، م سند إلی ھ   حیث البنیةیتكون العنوان من    * 
 .  فھو یعّبر عن االنقطاع إلى مذاكرة العلماء واألدباءحیث المعنى، أّما من )دبالعلم واأل(الخبر، ومركب بالعطف 

 :بنیة النص ‹

 .حوار ثقافّي مع الباشا: وعنوانھ " بین ندم ولوم" إلى نصمن بدایة ال: وصغ البدایـة: المقطـع األول 

  " مذكورةوأسماء العلوم"إلى " إن أعظم ما آسف علیھ"من : سیاق التحّول :ع الثانيـالمقط

  .عزوف عن الثقافة: وعنوانھ                  

  .المنتجات الغربّیة بدیل للثقافة والكتاب: وعنوانھ.  نصبقیة ال: وضع الختام: المقطع الثالث

  

 وضع البدایة: المقطع األول ‹
v مستوى الحكایة:   

Û البنیة الفاعلّیة: أوال : 

 "وشخصّیة الباشا"،ة من مقامات بدیع الزمان الھمذانّيدَّتَم المس"عیسى بن ھشام": ھماشخصّیتا وضع البدایة -١

ة من التاریخ الماضي، وھي شخصیة متخیَّلة خرج ت م ن القب ر عن دما ذھ ب عی سى ب ن ھ شام إل ى المقب رة                    دَّالمستَم
  اس تعان بھم ا الكات ب للك شف    رمزّیت ان  رئی سّیتان  وھم ا شخ صّیتان   .، ونشأت بینھما عالقة صداقة وتعاون  لالتعاظ

   .عن واقع المجتمع المصرّي الذي كان سائًدا أیام المویلحي من أجل إصالحھ

 وھ و   یالحظ أن عیسى بن ھ شام ف ي ھ ذه الروای ة ل م یق م ب نفس ال دور ال ذي ك ان یق وم ب ھ ف ي مقام ات الھم ذانيّ                -٢

  .بل صار شخصّیة مثلھا مثل شخصّیة الباشا، یقومان مًعا بدور الراوي" الراوي"

  .الباشا إلى عالم الماضي جعلھ راغًبا في معرفة أحوال العصر الحدیث الذي وجد فیھ نفسھ فجأة إن انتماء -٣

، فالباش ا ش غوف بمعرف ة الثقاف ة الم ستجدَّة، وص احبھ عی سى        الھوّی ة الثقافّی ة   ھ ي    الھوّیة الب ارزة للشخ صّیتین     -٤
  .یمتلك تلك الثقافة ویقدر على إرشاد اآلخرین إلیھا

 

Û الزمانّیةالبنیة : نًیاثا 

حدد عیسى بن ھشام اإلطار الزمنّي للمقطع األول، وھو لم یشر إلى بدایة الح دث وإنم ا أش ار إل ى نھایت ھ عن دما             *  
، ونھایة ھذه الرحلة المعرفّیة منطلق لمعرفة البدایة خصوّصا أن )إلى أن قال الباشا لي ذات یوم بین ندم ولوم: (قال

  ).وھكذا مضیت مع الباشا زمًنا لیس بقصیر: (دة أیًضا بقولھالمدة التي استغرقتھا الرحلة محدَّ

  - ١ - 
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Û البنیة المكانّیة: ثالًثا 

ن، وھ ذا م ا یدخل ھ ف ي ب اب العم ل الم سرحّي ال ذي ی صبح فی ھ            یالنص عبارة عن حوار بین الشخصّیتین الرئیسّیت      * 
 منھ، وإن تضمن اإلشارة إل ى المكتب ات   وظیفة المكان وظیفة ھامشّیة؛ فكالم عیسى ال یحتاج إلى مكان محدَّد ُیطلق      

  .ودور العلم

  

v مستوى الخطاب: 

وفاعل ھ عی سى ب ن ھ شام، والث اني      " ق ضیت "فقط یشكالن قوام السرد كلھ، األول فعالن ماضیان  في ھذا المقطع  -١
  .وفاعلھ الباشا" قال"

ل الكات ب إل ى ح ّد بعی د ف ي      ث  م، وھ و ی )ق ضیت م ع الباش ا   ( الراوي عیسى بن ھشام في ھذا المقطع راٍو م شارك      -٢
  .، ویقوم عنھ بكشف الواقع ونقده؛ تمھیًدا إلصالحھثقافتھ ومواقفھ وتطلعاتھ

المتعدي إلى أنفاس " أستخرج"فالفعل ) القعأستخرج لھ أنفاس األ( مثل الالفت في المقطع قیامھ على التصویر -٣
  .األعالق، أعطاھا ُبْعًدا كمیا جعل منھا كنًزا كبیًرا

  . لھا دالالت فنّیة موحیة بجمال األدب)  حدائق الكتب–اقتطف زھر األدب العاطر (لمفردات  ا-٤

  

 سیاق التحول: المقطع الثاني ‹
v مستوى الحكایة  

Û ّیةفاعلالبنیة ال: أوًال 

ن ف ي ھ ذا المقط ع،    ان الرئی سّیت امازالت الشخصّیتان الرئیسّیتان اللتان حضرتا ف ي المقط ع األول ھم ا الشخ صّیت      -١
 ومثل حّك ام  یھ،حّكام الزمن الماضي ورجال الثقافة والفكر ف:  مثل شخصّیات خلفّیة ا أّطلت في المقطع مجموعة      كم

  .الزمن الحالي ورجال الثقافة واألدب فیھ
  

 الباشا في ھذا المقطع یرغب في تحقیق أمر ما وھو المداومة على المطالعة من خالل االجتماع بالناس، وعیسى -٢
رغبة بما یناسب الواقع الراھن فلم َتُعد مثل ھذه المجالس موجودة فقد طوتھا األیام، وكان من الطبیعّي یصوِّب تلك ال

أن یسأل الباشا عن سبب ھ ذه الظ اھرة الغریب ة، خ صوًصا وھ و ی سمع ع ن كث رة الم دارس انت شار العل وم والفن ون                
یسى بن ھ شام ح ین ی شیر إل ى أن الن اس      وسھولة الحصول على الكتب ووفرة المطابع، ویأتي الجواب على لسان ع     

  .غفلوا الكتب واالنتفاع بھا وانشغلوا باألمور التافھةأ
  

 فق  د ف ي المقط  ع األول، أّم ا شخ  صّیة الباش ا     كم ا ھ  ي ھوّیتھ ا الثقافّی  ة  حافظ ت شخ  صّیة عی سى ب  ن ھ شام عل  ى    -٣
، فھو یرید التفرغ لجني فوائد العلم فیأخذ ما عند اآلخرین م ن ثقاف ة دون   ھوّیة إنسانّیة ھوّیتھا الثقافّیةأضافت إلى   

  .أن یحرمھم من ثقافتھ

 

Û انّیةزمالبنیة ال: ثانًیا 

 قد انقضى وھ و زم ن   "الماضي"فالزمن األولماضیھ وحاضره، :  خاصان بالباشا  زمانانیتقابل في ھذا المقطع     * 
 یمثل فرصة لھ لیعّوض م ا  "الحاضر"والزمن الثاني لثقافة ومجالسھا، مرذول بالنسبة إلیھ؛ ألنھ لم یلتفت فیھ إلى ا 

ل ة إل ى مج الس    ز للخروج من ھ ذه الع والثاني للعزلة والتفرغ للكتب والمطالعة،   األول: فاتھ، لذلك قسمھ إلى زمنین    
ویلحي إل ى ن اس    وفي ھذا دعوة من محمد الم  .، ولیأخذ عنھم ما یحفظونھ لیتذاكر معھم ما طالعھ في عزلتھ ؛العلماء

  .عصره لیعتبروا بالباشا خصوًصا أنھ لن یكون لھم عمر ثاٍن كالباشا یعوضون فیھ ما أضاعوه في عمرھم األول

 

v مستوى الخطاب: 

Û السرد: أوًال 

  .تین تتخذ بدایة جدیدة مع كالم كل شخصّیة من الشخصّیتین الرئیسّیحركتھ متقطعة السرد في ھذا المقطع بدت -١
  

ح دث العل م   " ف اء العط ف  "فق د رتب ت   ) علمت مقدار ھذه النعمةــفالحمد هللا الذي أرشدني إلى الھدى : (ا قال الباش -٢
  .اإلرشاد على حدث بمقدار نعمة اهللا

  

ت سّبب بفع ل آخ ر أكث ر س لبّیة وھ و       )  أي ف ي الكت ب  ، بینن ا ع دد ال راغبین فیھ ا      ق لَّ : (في قول ھ  " قلَّ" الفعل السلبّي    -٣
  ). سوقھادتفكس: (في قولھ" كسدت"

  

 أسعده الحظ فإن(:  آخر وھو واقع المتعلمین حین استعمل الشرط في قولھأشار عیسى بن ھشام إلى ُبْعد إحباطّي -٤
  ).نفض یده من تلك العلوم... تأبط صك الشھادة ... ونجح عند االمتحان

 - ٢ -  
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 إیج ابيّ  األول) لك ن (بح رف االس تدراك    من أھم ما یلفت االنتباه في السرد الخطّي المتقّط ع م شھدان مترابط ان           -٥

) وس ھل عل ى الن اس اقتناؤھ ا    ... وكث رت المط ابع   ... ترّق ت الفن ون   ... شاعت العلوم (یقوم على سلسلة من األفعال   

 الت ي ت شیع   األفعال السلبّیةالتي أعقبھا سلسلة من " لكن"وھو مشھد یشیع في النفس تفاؤال بازدھار ثقافّي كبیر لوال     
  )ورغب عنھا من كان یقتنیھا...  وأغفلھا من ینتفع بھا ...وبارت تجارتھا ... كسدت سوقھا ( النفس الحسرة في

Û الوصف: ثانًیا 

كث رة الم دارس، وانت شار العل وم والفن ون، وتع دد       ( ف ي ال ذي ظن ھ الباش ا    لواق ع االزدھ ار الثق افيّ    جاء الوص ف     -١
وق  د بن  ى الباش  ا عل  ى ھ  ذا  ) ط  الق األفك  ار م  ن القی  ودالط  البین، وس  ھولة الح  صول عل  ى الكت  ب ووف  رة المط  ابع وإ 

ال ب دع الی وم أن یك ون ف ي ی د ك ل م صرّي كت اب         : ( فق ال وصًفا آخر یشكل نتیجة منطقّیة لھ ذه اإلمكان ات   الوصف  
  )یطالعھ أو یكون كل واحد منھم قد أصبح في العلوم والفنون ألیف محاضره وحلیف مذاكره

ولك ن ق لَّ بینن ا ع دد     : ( فق ال  م ا ق در الباش ا وج وده م ن ازدھ ار ثق افيّ       ضل نق  ثم ج اء وص ف عی سى ب ن ھ شام          -٢
 ورغ ب عنھ  ا م ن ك  ان   ...فك  سدت س وقھا، وب  ارت تجارتھ ا، وأغفلھ ا م  ن ینتف ع بھ  ا    والمط  العین لھ ا   ال راغبین فیھ ا  

  )یقتنیھا

 .ة ما قّدره والدفاع عن وجھة نظره استثمره كل من المتحاَورین في خدم:وظیفة الوصف

Û الحوار: ثالًثا 

ما أرى م ن ب أس ف ي أن    : ( واضحة في سیاق التحول في الجملة الخبرّیة التي ساقھا الباشا قائالاإلیعازّیة برزت   -١
  .كأن الباشا یطلب من عیسى ترك العزلة) لالجتماع بالناس في مجالس األدب... نترك ھذه العزلة حیًنا 

ل م یع د   " األندی ة "و" المجامع"و" المجالس" یسعى إلیھ من  ھذا الطلب استدعى من عیسى أن یوضح للباشا أن ما    -٢
في مثل ھذه المجالس فقد طوتھ ا األی ام ول م یب َق     ..  أیھا األمیر ال تطمعنّ : (موجوًدا وذلك عبر النھي الوارد في قولھ      

  )الیوم من یأنس إلیھا وینافس فیھا

ق لَّ  (  بأن العلوم فعال قد شاعت ولك ن ن یقّر فكان على عیسى أ)ذلك؟ن كیف یكو( ثم سأل الباشا عیسى بن ھشام    -٣
 تتطل ع إل ى م ا یج ب أن     األول ى منطقّی ة  : وقد استثمر ھذا الحوار في جدل بین آلیت ین مختلفت ین   ). بیننا عدد الراغبین  

 . تصف ما ھو كائن بالفعلوالثانیة واقعّیةیكون، 

Û الحجاج: رابًعا 

  فالباش ا ال ذي یمث ل ال زمن الماض ي     لمدعوم ة ظاھری ا،  كانت روح الحجاج حاضرة بق وة رغ م غی اب األطروح ة ا      *

  وعیسى الذي یمثل الزمن الحاضر حدث بینھما منطق جدلّي حول وجود االزدھار الثقافّي واقًعا متحقًقا أم ال؟ 

  

  وضع الختام: المقطع الثالث ‹
من ح وار بین ھ   وضع الختام عبارة عن صوت واحد ھو صوت عیسى بن ھشام الذي عرض فیھ خالصة لما دار      * 

  .وبین الباشا، بین الحاضر وبین الماضي للوصول إلى رؤیة مستقبلّیة

لون المنتج ات  ة كبراء وأم راء ھ ذا الع صر ال ذین یف ضّ     وصوت عیسى قائم على الوصف لیبرز من خاللھ وضعیّ     * 
عمیم یظلم الحقیقة الغربّیة من عصّي مضیئة أو ساعات فاخرة على كل العلوم التي تضيء العقول، ولما رأى أن الت      

ال تت وھمّن أنن ي أج زم ل ك بخل و ھ ذا ال زمن م ن مج الس للعل م           : (استدرك بكالم إیعازّي متوجًھا بھ إل ى الباش ا ق ائال    
 ).كان كالمي إال على الوجھ األعّمومحافل لألدب، وما 

 إعادة بناء النص ‹
ض  ع خت  ام؛ لتب  رز اإلش  كالّیة   م  ن وض  ع بدای  ة، وس  یاق تح  ول، وو  البنی  ة ال  سردیة تكامل  ت ف  ي ال  نص عناص  ر  * 

، والع زوف عنھ ا ف ي     ب الرغم م ن ن درة الكت ب    المطروحة في النص وھي اإلقب ال عل ى المطالع ة ف ي ع صر الباش ا           
  . رغم كثرة الكتب ووفرة المطابع واالستعاضة عنھا بالمقتنیات الغربّیةعصر عیسى بن ھشام

 ف إن الم وقفین یلتقی ان ف ي نق د المجتم ع والرغب ة ف ي         ولئن كان موقف الباشا متبایًن ا م ع موق ف عی سى ب ن ھ شام،           * 
  .إصالحھ

 تقویم ‹
ف ي ال نص؛ لتب رز الق ضیة الت ي أراد      ) ال سرد والوص ف والح وار والحج اج واإلیع از     ( األنم اط الكتابّی ة    تضافرت* 

  .الكاتب معالجتھا

 ی رى أن واجب ھ األدب ّي غی ر     انتماء ھذا العمل إلى االتج اه ال واقعّي یعك س منھجّی ة األدب ف ي ھ ذه المرحل ة ال ذي         * 
  .منفصل عن واجبھ اإلصالحّي

- ٣ - 
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  نازك المالئكة                            "ھاربــونال"                الثانویةمدرسة أحمد العمران 
  محمود محمد عثمان /إعداد األستاذ              قسم اللغة العربیة                                                                     

                                                       )             ٢٢٢(مساق عرب 
 )جدیدة  واقعیّة (شعر حدیث  :الجنس األدبيّ  .         *السردتخللھ وصفّي ی :النمط الكتابيّ  *
  .وھو یالئم مضمون القصیدة .في القارئ الخوف و السأم وھو یثیر ،من اختیار الشاعرة :النصّ  نوانع*
  .تھا ومن واقعھا المأزومالشاعرة تھرب من ذا -
  

  .التصالح مع الذات والواقع نوع رحلة الشاعرة ھي رحلة نفسیّة، الغایة منھا - :موضوع النص *
  .السؤال والسخریة: البحر، الریاح، األفق، اللیل، الدیاجیر موقفان: لعناصر الطبیعة -
  .الھروب من الذات والغربة عنھا :ھو موضوع القصیدة -
 

  ّبنیة النص: 
   .حیرة واغتراب :وعنوانھ           "یخدعنا المنحنى: "من أول القصیدة إلى: المقطــع األول *
 .تساؤل الطبیعة حول المصیر اإلنساني :وعنوانھ  "من ظلنا .." :إلى..." وفیم أتینا "من  :المقطع الثاني *
   .الحقیقة المرة: وعنوانھ                       .ما بقي من القصیدة :المقطع الثالث *

 المقطع األول 
  ّمن مظاھر اإلیقاع في المقطع :المستوى اإلیقاعي: 
ع الروي  -١   .التعبیر عن حركة الرحیل: قیمتھ )ن ،د (تنوُّ
 .التعبیر عن النفس الطویل في الھروب: قیمتھ) وھدة(في كل كلمات المقطع ما عدا كلمة  المدودتواتر  -٢
 يّ معجمالمستوى ال:  
  ) المنحنى –وھاد  –وھدة  –سحیق ( :معجم االنحدار مفردات -١

  .یوحي بأن رحلة الشاعرة بال ھدف واضح فھي في اتجاه السقوط: قیمتھ
  .عن عبثیة ھذا السعي المعبرة ؛وھدةتعبر عن اتساع السعي اإلنساني وھي مرتبطة بكلمة  سحیقكلمة  -٢
ن  ؛ ألن)وھاد(والجمع ) وھدة(جمعت الشاعرة بین المفرد  -٣ ال م ع انتق ى الجم رد إل ن المف في االنتقال م

  .السیئ إلى األسوأ نحو مزید من التردي والسقوط
  .توحي بالضیاع والتیھ وفقدان األمل) سراب(كلمة  -٤
  ّالمستوى التركیبي: 
ع جملة إنشائیة نوعھا استفھام لإلنكار) إالم نجوب سحیق البالد؟( -١ ور الواق ، تلیھا ثالث جمل خبریة تص
  .ي ال مھرب منھالذ
نادھفید تقریر حقائق عامة، ت )یخدع –تناول  –یعیث (األفعال المضارعة  -٢ میر ل اوإس ا(ض ین ) ن المتكلم

  .أن السقوط مرتبط باإلنسان عموًمایعبر عن 
  ّالمستوى البالغي: 
  .ھویة الوھدة، وھي توحي بالسقوط) البالد(كلمة ) السحیق(أكسبت صفة  -١
  .بالمجھول والعبثیة والوھم والسقوط توحي. یخدعنا المنحنى/ تناولنا وھدة / لسراب یعیث ا: االستعارات-٢

  

 لثانيالمقطع ا 
 من مظاھر اإلیقاع في المقطع :يّ یقاعالمستوى اإل: 
ع األرویة،  -١   .تشیر إلى طول النفس في السعي العبثي: قیمتھتنوُّ
 .تختلف طوال وقصًرا حسب انفعال الشاعرطول األسطر وقصرھا حیث یعبِّر كل سطر عن دفقة شعوریة  -٢
 يّ معجمالمستوى ال:  
  .عبر عن الثباتت يوھ )الطریق –األفق  –اللیالي  –الریاح  –البحر : (الطبیعة :ثنائیة مفردات - ١

  .عبِّر عن الھروب واالغترابت يوھ) یأس –تدق  –قلوب  –ھربنا  –نفّر  –المالل : (والنفس
-١-  



  )الوجود السحیق –الطریق  –األفق  –البحر : (انالمك :ثنائیة فرداتم - ٢
َّم –أمسنا –الظالم –اللیل  –مصیر -  اللیالي: (والزمان    .وحي بالمتاھة والمصیر المجھولت وھو )حتا

   )نجوب –سیرنا  –لنبحث  –تدركنا  –نفّر  –أتینا : (الحركة :ثنائیة مفردات - ٣
آلي  - فیم؟ –من أي شيء ھربنا  - أین نسیر –أین نسافر  –ا صمت أوجھن –ال ردَّ  –اللیالي الطوال (:والتیھ

َّام نھرب –یأسنا  - أین نسافر؟  –مصیر   .وھي حركة غیر محدَّدة الھدف ال جدوى منھا )لماذا نجوب؟ حت
  ّالمستوى التركیبي: 
  .طغى ضمیر المتكلم الجمع؛ الرتباطھ باإلنسان والوضع البشري بعامة -١
 .ھام لتشیر إلى التیھ والضیاعتواترت أسالیب االستف -٢
 يّ بالغالمستوى ال: 
  .أعطت البحر ھویة إنسانیة) یسائلنا البحر( -: االستعارات -١
  .أعطت اللیل قدرة على الكالم) نسمع اللیل( -
  .أعطت الریاح وسیلة تستعملھا لمالحقتنا) عربات الریاح(اإلضافة  -
ًا متسًعا كالھاویة أعطت االستعارة للوجود) الوجود السحیق(النعت  -   .بُْعًدا مادیّ

  

   الثالثالمقطع 
  ّمن مظاھر اإلیقاع في المقطع :المستوى اإلیقاعي: 
ع الصعوبات -١ ع األرویة تالَءم مع الدفق الشعوري وتنوُّ   .تنوُّ
َّفَس یعبِّر عن الضیاع الطویل -٢   .تواتر المدود المرتفع بطول الن
  .لشعوري بین االنقباض واالنبساططول األسطر وقصرھا ارتبط بالتوتر ا -٣
 .تشیع مناًخا من الحركة العبثیة :أثر كل ھذه الظواھر* 
 يّ معجمالمستوى ال: 
  ) المسالك –الطریق  –السبیل  –الشجر  –القمر : (معجم الطبیعة - ١

  .یوحي بعدم االنسجام بین اإلنسان والطبیعة: قیمتھ
  ) صدى –المستحیل  –یسدُّ السبیل  –الدیاجیر : (معجم الضیاع - ٢

 .یشیع مناخ التیھ والضیاع والعبثیة: قیمتھ
  ّالمستوى التركیبي: 
  .على المقطع لیناسب الوصف وتصویر مشاھد المصیر اإلنساني المجھول الفعل المضارعھیمن  -١
  .یعبِّر عن الوضع اإلنساني البشري العام) یغضبنا –مصیرنا : (في )نا(ضمیر الجمع تواتر  -٢
  ) أننا لم نزل غرباء –أننا جبناء  –أننا بشر  –أننا الباحثون : (في) أنَّ (وردت  -٣

  .التأكید على الضیاع: وقیمتھا
ـ  -٤ تدراك ب نْ (االس ن ) لك یاع، ولك ن الض ل م ة تقل ذكر حقیق اعرة ب تدرك الش ع أن تس ي یتوق ل المتلق جع

  .االستدراك عبَّر عن إمعان في الھرب من الذات وعمق الخیبة
 

 يّ بالغال المستوى:  
أعطت ھویة ساخرة للطبیعة تكشف ) صدى ھامًسا –یسخر منا األصیل  –ھزء القمر ( :من االستعارات -١

  .عن عدم مصالحة اإلنسان مع ذاتھ
ًااأللفاظ التي اتخذت بُْعًدا -٢ ّ  .وھي تعبِّر عن ضعف اإلنسان وضیاعھ) الدجى –األصیل  –الدیاجیر : (رمزی
 تقویم 
  .على محور غربة اإلنسان عن ذاتھ، وعدم قدرتھ على المصالحة معھابُنیت القصیدة  -١
  .بعض اإلشارات إلى شعر الشابي وأبي ماضي -: من مظاھر التقلید في القصیدة -٢
د القوافي  –اإلیقاع :ومن مظاھر التجدید    .الرؤیة المرتبطة بالوجود –تعدُّ

  .الوحدة الفنیة –وضوع وحدة الم -: الخصائص الفنیة لبناء القصیدة الجدیدة -٣
-٢-  



  )الھاربون(أنشطة 
  

  )أ ( المقطع األول 
  

  حّدد موضوع القصیدة األساسّي؟: س
  ...: ...........................................................................................................................ج

  )ب ( المقطع األول 
ًا ما یوحي بھأْحِص م: س   .فردات معجم االنحدار، مبیِّن
  ...: ...........................................................................................................................ج

.........................................................................................................................  
  )ج ( المقطع األول 

  .، ثّم بیِّن إیحاءھا)  یخدعنا المنحنى: ( اشرح الصورة التالیة: س
  ...: ...........................................................................................................................ج

........................................................................................................................  
  

  )أ ( المقطع الثاني 
  

ًا أثره في المعنى. من أبرز سمات الواقعیة الجدیدة تعدُّد األرویة: س ح ذلك مبیِّن    .وضِّ
  ................................................................................................: ..............................ج

..................................................................................................................................  
  )ب ( المقطع الثاني 

  

مَ : س ِ ّم الجمع على أسطر المقطع؟ ب ِّل طغیان ضمیر المتكل   تعل
  ...: ...........................................................................................................................ج

  
  )ج ( المقطع الثاني 

  

  )یسائلنا البحر( : اشرح الصورة اآلتیة: س
  ....................................................................................................................: ..........ج
  

  )أ ( المقطع الثالث 
  

  كیف نفسِّر ظاھرة تواتر المدود في المقطع من الناحیة اإلیقاعیّة؟: س
   ..............................................................................:.................................................ج

  

  )ب ( المقطع الثالث 
  .اذكر مفردات معجم الضیاع، ثّم بیِّن قیمتھا: س
  ....................: ..........................................................................................................ج

    ..............................................................................................................................  
  

  )ج ( المقطع الثالث 
  .استخرجھا، وبیِّن قیمتھا. حفل ھذا المقطع بألفاظ رمزیة: س
  .......................................................................................................: .......................ج

    ..............................................................................................................................  
 -٣ - 



 توفیق الحكیم               "بلقیس وكتاب سلیمان"               مدرسة أحمد العمران الثانویة

  محمود محمد عثمان/   إعداد األستاذ    قسم اللغة العربیة                                                                    
                                   )                             ٢٢٢(مساق عرب 

fl تبویب النّص:    

  ةمسرحّی :الجنس األدبّي*       حوارّي      :النمط الكتابّي *
 

ونستطیع الق ول إن الم سرحیة ق صة ال ُتق ّدم للمتلق ي      . ھي فّن حوارّي طویل یرتكز على قصة       :مسرحیةتعریف ال 
   .من خالل السرد والوصف، بل ُتقّدم من خالل الحوار

 :عنوان النّص ‹

  : على ثالثة عناصر- حیث التركیب -من " بلقیس وكتاب سلیمان"  یقوم العنوان -

  .الكتاب:  الُمرَسَلة-٣.              بلقیس ملكة سبأ:  الُمرَسل إلیھ-٢.          سلیمان علیھ السالم:  الُمرِسل-١

  .ا المسرحیة یكشف عن القضّیة المحورّیة التي تتناولھحیث الداللة ومن -

fl تحدید بنیة النص: 

   .االجتماع لمدارسة فحوى رسالة سلیمان  :ةوصغ البدایــ: المقطــع األول

 "أن تقطعوا برأي" إلى نصمن بدایة ال                   

  .التشاور الختیار الرأي األنسب للرد على رسالة سلیمان: سیاق التحّول :المقطع الثاني

  "تبًعا لمقتضى الحال"إلى " إني لم أزل‘: ئیس الجیشر"من                   

  .  نصبقیة ال . بلقیس تختار الحّل السلمّي: وضع الختام: المقطع الثالث

 وضع البدایة: المقطع األول ‹
v التوطئة بدیل الراوي 

 یقدم ھ ل ھ   م للقارئ ما یمكن أن یشاھده المتلق ي ف ي الم سرح وال ذي ال     تقّد سبق الحوار المسرحّي توطئة ضرورّیة    -
" قاعة الع رش ف ي ق صر الملك ة ف ي س بأ      "للحوار وھو  اإلطار المكانّيالحوار من خالل القراءة، فھذه التوطئة تقدم       

 ورؤس اء  وزراؤھ ا  عل ى عرش ھا، یح فُّ بھ ا     بلق یس " التي ستتولى ذل ك الح وار وھ م     إحصاء للشخصّیات كما تقدم   

  ".جیشھا

 بل ھي في لقاء عمل وفي وض ع  ،على عرشھا لیست في جلسة ترفیھّیة كما شكل ھذا المشھد عالمة دالة، فبلقیس     -
الخ  اص برؤس  اء  "والع  سكرّي " الخ  اص ب  الوزراء"اس  تنفار منب  ئ بم  شكلة تحت  اج إل  ى م  شاورة ال  رأیین ال  سیاسّي    

 ."الجیش

Û عالقات الشخصّیات: أوال: 

 ب ل ألنھ ا م ن ی دیر الح وار ویت ولى       تحتل الدور الرئیسّي في ھذا المشھد، ل یس ألنھ ا الملك ة،        " بلقیس" شخصّیة   -١
  .توجیھھ للرد على كتاب سلیمان

 مركزّی ة واح دة ھ ي الوص ول إل ى رأي      رغب ة ھت بھ بلقیس إلى رجاالت بالطھا حول  یتمركز الكالم الذي توجّ    -٢

 ا الدافع إل ى ھ ذه الرغب ة ھ و م سؤولیتھا ع ن ش عبھا وأم ن مملكتھ          والعامل المرِسلصائب للرد على كتاب سلیمان،  
 ھ و  والعام ل المن اوئ   على ھذه الرغبة ھو ال شورى،  والعامل المساعد ھو شعب مملكة سبأ،   والعامل المرَسل إلیھ  

  .نفاد الوقت

لق د أف سحت لك م ف ي الوق ت      : "عن دما تق ول  مقتنعة بنظام الشورى ملكة :  تتمثل في كونھا  ھوّیة شخصّیة بلقیس   -٣
ت من یدھا فتكون عاقبة ذلك وخیمة على  ال تترك األمور تتفّلحازمةكة وكونھا مل" لتفكروا ملیا في أمر ذلك الكتاب

 ".آن األوان فیما أرى أن تقطعوا برأي: "شعبھا عندما تقول

Û البنیة الزمانّیة: نًیاثا 

إشارة إل ى ع دة   " الوقتلقد أفسحت لكم في : " حضر الزمان في وضع البدایة حضوًرا واضًحا، وفي قول بلقیس   -١
أن ذل ك الوق ت ھ و وق ت     : ثانیھ ا . ؛ لی صلوا إل ى رأي حك یم    أن وقًت ا واس ًعا ق د ُأعط ي لرج ال ال بالط       : أولھ ا : أمور

  .ة تؤذن بعمل جدیدأننا أمام لحظة زمانّی: ثالثھا. وظیفّي لم یكن لالستراحة أو النوم

ھ ي  )  آن–انق ضت   –أف سحت  ( األفعال الماضیة الثالثة التي قام علیھ ا وض ع البدای ة والت ي قالتھ ا بلق یس وھ ي              -٢
 .منَجز في لحظة، والثاني ممتداألول : أفعال معبرة عن نوعین من الزمان

 - ١- 
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 سیاق التحول: المقطع الثاني ‹
v مستوى الحكایة  

Û ّیةفاعلالبنیة ال: أوًال 

رئ یس الج یش وال وزیر    :  ھم ا شخ صّیتان أساس ّیتان   في ھذا المشھد، معھ ا  الشخصّیة الرئیسّیة ھي  بلقیس تبقى   -
 . الذي كانت قد أوفدتھ إلى سلیمان بالھدایاالرسول ھي شخصّیة والشخصّیة الثانوّیة، األول

Û انّیةزمالبنیة ال: ثانًیا 

: ، ویب دأ بقولھ ا  یساوي المدة الزمنّیة التي یستغرقھا ح وار الملك ة ورج االت بالطھ ا     اإلطار الزمانّي لھذا المشھد   -

 .وینتھي بخروج الجمیع من قاعة العرش" وقتلقد أفسحت لكم في ال"

v مستوى الخطاب: 

Û الوصف ووظائفھ: أوًال 

ف ي   ورغبتھ ا  –حقیق ة رأي الع سكریین   (وص فت  حی ث  : األول الملكة:  قام بالوصف في ھذا المشھد ثالثة أطراف  -
والثاني رئیس )جیشھ انتصار  وما سیحل ببالدھا في حال– وإبراز قوة سلیمان وغناه –قدم الوزراء برأي سیاسّي ت

نحن أول و ب أس ش دید أیتھ ا الملك ة، ولن ا ج یش        : (الذي كان یھدف إلى إقناع الملكة بالحل العسكرّي في قولھ   الجیش
: الذي جاء وصفھ ھشا ال یجرؤ على إبداء رأي ویكتفي بتقریر ص واب رأي الملك ة ف ي قول ھ    والثالث الوزیر  ) قوي

  .)ال بفضل بلقیس وقلبھا وشعورھاإالد سبأ ما بلغت ھذا الشأو وإن ب... إن لك نفًسا تضيء الظلمات(

واحدة من رئیس الجیش، وأخ رى م ن   : مدعومتان أطروحتان بامتیاز تواجھت فیھ    وصف حجاجيّ  وھذا الوصف    -
  . لتركزھا على الحكمة والعقل ال ألنھا أطروحة الملكة ؛الملكة، ویرجع فوز أطروحة الملكة

ھذا المشھد على الجمل االسمّیة، وھذا الح ضور الق وي للجم ل االس مّیة ی دل عل ى غی اب           یالحظ قیام الوصف في      -
  .؛ لیفسح المجال أمام حوار أكثر قوة وغًنىالسرد

Û درامّیة والحوار ووظائفھال: ثانًیا 

  كان الحوار حواًرا بالوصف بشكل أساسّي، فال یوج د ف ي ھ ذا الح وار الطوی ل إال س تة أس ئلة ت ستدعي إجاب ة م ن           -

ھذا رأي رجال الجیش دائًم ا، فم ا رأیك م أن تم      :"ورد بلقیس علیھ  " لماذا نذعن لسلیمان؟  : "اآلخر كقول رئیس الجیش   
وھذا االختالف ف ي ال رأي ب ین الملك ة ورئ یس الج یش اس تدعى اإلتی ان بالوص ف لیثب ت ك ل منھم ا                 " أیھا الوزراء؟ 

  .صحة رأیھ

 .على كتاب سلیمان حین قّدم كل طرف من الطرفین حجتھقھ النھائي فیما یخّص الرد م ثم دخل الحوار ع-

  وضع الختام: المقطع الثالث  ‹
v مستوى الحكایة 

Û ّیةفاعلالبنیة ال: أوًال 

 ة تمرك زت ف ي شخ صّیة بلق یس وح دھا     ، ولكن الفاعلّی   شخصّیات وضع الختام ھم أنفسھم شخصّیات سیاق التحول  -

 .التي وصلت إلى اتخاذ القرار بعد تشاور مثمر

Û انّیةزمالبنیة ال: نًیاثا 

 الذي قررت فیھ االستجابة لطلب یساوي المدة الزمنّیة التي یستغرقھا كالم بلقیس اإلطار الزمانّي لوضع الختام  -
 .سلیمان

v مستوى الخطاب: 

م ا م ن ب أس مطلًق ا م ن أن      : " ظل اقتناع بلقیس بالحل السلمّي راسًخا طیلة الحوار، ولذلك قال ت ف ي وض ع الخت ام             -
 بذلك الج دل ح ول   ًةھَیْن ُمفقد حسمت الموقف بصفتھا صاحبة القرار  " ي دعوتھ الكریمة، وأن أقبل زیارتھ شاكرة      نلّب

  .ّيأطروحة من رئیس الجیش تدعو إلى القتال، وأخرى من الملكة تدعو إلى الحل السلم: أطروحتین

 إعادة بناء النص ‹
ب النقاش حول أطروحتین واحدة من رئیس الجیش والثانی ة م ن    كان المقطع األول مثاًرا للمقطع الثاني وانفتاح با       -

 .؛ لذلك كان النص شدید التماسك"الحل السلمي"الملكة، وجاء وضع الختام بتغلیب أطروحة الملكة 

 تقویم ‹
الواقعّی ة حاض رة بق  وة ف ي الم سرحّیة، فب  رغم أن الم سرحّیة مرتك  زة عل ى الت اریخ ال  دینّي إال أن رمزّی ة س  لیمان          -

  .لة لإلنسان في كل زمان ومكان، وھذا ما أعاد التاریخ المنقضي إلى دائرة الحاضریس تجعل المسرحّیة ممثِّوبلق

 - ٢ -  
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                نجیب محفوظ"دواُء المتقدِّم في السنِّ"               مدرسة أحمد العمران الثانویة

  محمود محمد عثمان/   إعداد األستاذ    قسم اللغة العربیة                                                                    
  )  ٢٢٢(مساق عرب 

                                                                  

fl تبویب النّص:    

   روایة:الجنس األدبّي          *      والحوار سردّي یغتني بالوصف:النمط الكتابّي *

 

fl  ھي عمل سردّي كبیر تنقل إلینا عّینة من حیاة األفراد أو الجماعات أو البلدان م ن خ الل      :تعریف الروایة
 .تعید إنتاج العالم بطریقة فنّیة تخدم ھدف األدیب من كتابة عملھرؤیة الكاتب التي 

 :عنوان النّص ‹

یكشف عن القل ق  " دواء المتقدِّم في السّن"لنجیب محفوظ، وعنوان النص " الشحاذ"النص مأخوذ من روایة     
 .م عمره، وانشغال تفكیره بثنائّیة الحیاة والموتالذي یساور البطل تجاه تقّد

 :بنیة النص ‹

  "  ؟الطمأنینةولَم تمتلئ األبقار "من بدایة النص إلى : وصغ البدایـة: مقطـع األولال 

 .في قاعة االنتظار: وعنوانھ                     

   " في السنمُتتقّد"إلى "ولفت سمعھ"من: سیاق التحّول :المقطع الثاني

  .تشخیص المرض وتحدید العالج: وعنوانھ                   

  .البحث عن معنى الحیاة: وعنوانھ.  بقیة النص: وضع الختام: ثالثالمقطع ال
  

 وضع البدایة: المقطع األول ‹
v مستوى الحكایة:   

Û البنیة الفاعلّیة: أوال : 

ویشّكل ي ینتظر دوره في غرفة االنتظار  الذشخصّیة المریض في وضع البدایة ھي الشخصّیة الحاضرة -١
  .شیًئا إال أنھا شخصّیة طبیب ال نعرف عنھا الطبیب شخصّیة خلفّیة

 الرغب ة ف  ي ال شفاء ب  دلیل انتظ ار ع شرة أی  ام للوص ول إل  ى      و موض وع الرغب ة ال  ذي یح رك الم  ریض ھ     -٢
  .الموعد

 المرَسل إلی ھ          ذات الم ریض الم ستفید م ن المعالج ة         العام ل        المرِسل         المرض                العامل -٣
  .           العامل المناوئ غیر محدد بدقةلطبیبالمساعد         ا

  

  . إال أنھ طبیب ناجحھوّیة الطبیب ال یقّدم لنا وضع البدایة من :ھوّیة الشخصّیات -٤

  :  منھا فقد بدت أكثر وضوًحا من خالل عّدة إیماءات وردت في وضع البدایةھوّیة المریضأّما 

  .مھتّم بالفّن التي تدل على أنھ "رى؟لمن ھذه اللوحة الكبیرة یا ُت: "سؤالھ -١

أن  ھ ل  یس مج  رد مھ  تّم ب  الفّن ت  دل عل  ى  "إلطارھ  ا زین  ة رخی  صة القیم  ة وال وزن إال إنھ  ا ص  ورة: "قول  ھ -٢
  . خبیر بفن الرسمنھ أًما سطحیا، بل تدل على اھتما

اه الم ریض  لفت ت انتب   " فوق المنضدة في وسط الحج رة جرائ د ومج الت مبعث رة    "إشارة الراوي إلى  أن      -٣
  .اھتمام ذلك المریض بالسیاسةتدل على 

اھتم ام  إشارة إلى " صورة المرأة المتھمة بسرقة األطفال التي تدلت من صفحات المجالت"اإلشارة إلى   -٤
  .قضائّي عند ھذا المریض تشیر بوضوح إلى عملھ

  .تعني أن قلًقا ما یساوره" لَم تمتلئ األبقار بالطمأنینة؟ ": سؤالھ-٥

 

Û البنیة الزمانّیة: اثانًی 

، وھو محدَّد البدایة مع روف النھای ة، وھ و وق ت ق صیر ال      زمن انتظار موعد الكشف زمن ھذا المقطع ھو  -
  .في تأمل اللوحة الكبیرةثمر  قد استھدخل السأم إلى النفس، خصوًصا أنُی
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Û البنیة المكانّیة: ثالًثا 

  . ھي غرفة انتظار في عیادة طبیب-

 

v ابمستوى الخط: 

   . كان حضور الراوي حیادیا في ھذا المقطع، توّلى تقدیم المشھد بشكل موضوعّي، تارًكا الشخصّیة تتكّلم-١

 تضاءل السرد ف ي ھ ذا المقط ع؛ لیف سح المج ال للوص ف، ف المقطع وص فّي ب شكل ع ام، حی ث اس تغرق وص ف                       -٢
  .اللوحة أكثر من أربعة أسطر واستغرق تقویمھا سطرین

  . ھي الكشف عن ھوّیة المریض الفنّیة التي مّكنتھ من تقویم ھذه اللوحة:لوصفووظیفة ھذا ا 

  .  لعدم وجود طرف ثان یحاورحواًرا ذاتیا كان الحوار في المقطع -٣

 أنھ كان تعبیًرا عن مناخ شعورّي تعیشھ الشخصّیة، كما ك ان تعبی ًرا ع ن وض عّیة ثقافّی ة لھ ذه الشخ صّیة               :ووظیفتھ
  . أیًضا

  

 سیاق التحول:  الثانيالمقطع ‹
v مستوى الحكایة  

Û البنیة الفاعلّیة: أوًال 

والثانی ة  ، "عم ر "الم ریض  شخصّیة األولى رئیسّیة ھي :  فقطثالث شخصّیاتیاق التحول على   یقوم  س   -١
  .التمرجي كان حضورھا عابًرا جدا ھي شخصّیة ، والثالثة ھامشّیةالطیب شخصّیةأساسّیة ھي 

  

  .بة كما ھو في المقطع السابق وھو الرغبة في الشفاء ما زال موضوع الرغ-٢

  

بدأنا نعرف عنھ أموًرا أكثر وضوًحا فقد تع دى  " المرض" العامل المرِسل الذي عرفناه في وضع البدایة          -٣
" م ن األع راض المرض ّیة المألوف ة    "أع راض مرض ھ بأنھ ا لی ست     " عم ر "من الجسد إل ى ال نفس، ووص ف     

یشیر إلى خوفھ من ذلك المرض، والدافع إلى زیارة عیادة الطبی ب ل یس دافًع ا ج سدیا فح سب، ب ل ھ و داف ع                  
  . نفسّي أیًضا

  

.  تفوقھ المھنّي حتى بات طبیب األمراض ال صعبة  األولى: ظھر جانبان من جوانب ھوّیتھ     :ھوّیة الطبیب  -٤

قام  ة متوس  طة نحیل  ة، وج  ھ غ  امق " جان  ب ج  سدّي اس  تفاض ال  راوي ف  ي تقدیم  ھ وھ  و أن  ھ ص  احب  والث  اني
  ".السمرة، عینان براقتان، شعر قصیر مفلفل

  

، كم  ا أن  ھ ھوّیت  ھ  إل  ى العی  ادة لیع  الج ھ  ذا القل  ق ا جعل  ھ یح  ضر، یع  اني قلًق   أن  ھ مح  اٍم ف  ذ:ھوّی  ة الم  ریض -٥
  " سمین الجسم، وجھھ أسمر مستطیل ممتلئ، وشعر غزیر أسود، وأنف طویل حاد"الجسدّیة تتمّثل في أنھ 

 

Û البنیة الزمانّیة: ثانًیا 

وظیف ّي م ستثمر م ن شخ صّیتي المقط ع       یشكل زمن سیاق التحول امت داًدا ل زمن وض ع البدای ة، وھ و زم ن         -
الطبیب والمریض، وھو یمتد لفترة تكفي لمعاینة الطی ب للم ریض تتخللھ ا دردش ة عارض ة ب ین        : رئیسیتینال

  .زمیلي دراسة

  

Û البنیة المكانّیة: ثالًثا 

 اإلش  ارات إل  ى المك  ان قلیل  ة تق  ّدم لن  ا مكون  ات عی  ادة الطبی  ب، ف  إلى جان  ب غرف  ة االنتظ  ار، توج  د حج  رة    -
، "المختف ي تح ت أطن ان م ن الكت ب واألوراق واألدوات المكتبّی ة النفی سة       مكتب ھ   "استقبال الطبیب التي ت ضّم      

، فمعنى أن یك ون لمحادث ة الم ریض حج رة وللك شف حج رة         وظیفّيوإلى جانبھا حجرة الكشف، وھذا مكان       
 على مكت ب الطبی ب  " تبّیة النفیسةاألدوات المك"أخرى ھذا یعني أننا في عیادة مترفة، ومما یعزز ھذا وجود      

واط  الع الطبی  ب عل ى نتیج  ة تحلیلھ  ا مباش رة بع  د أن ف  رغ م  ن   " عّین  ة م  ن الب ول "ن اإلش  ارة إل  ى أخ ذ  كم ا أ 
  .ا ما ملحق بھذا العیادة المترفة یعني أن مختبًرالكشف
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v مستوى الخطاب: 

Û السرد: أوًال 

ج عن دائ رة  الحدث األساسّي في ھذا المقطع حدث كالمّي بشكل عام، إلى جانب بعض األفعال التي تخر  -١
 أخ ذت عین ة م ن    – م ضى ب ھ إل ى حج رة الك شف      – مسح عمر على شعره    –تقھقر إلى مكتبھ     ( :الكالم مثل 

 اس  تعملت – نق  رت األص  ابع – ف  تح ب  شّد الجفن  ین عینی  ھ  – رق  د عل  ى ال  سریر  – خل  ع عم  ر مالب  سھ  –بول  ھ 
ّی ة وھ ي كلھ ا مرتبط ة بح دث واح د       كلھا أفعال غیر كالم......)  أّطلع الطبیب على نتیجة التحلیل     –السماعة  

  .ھو عملیة الكشف على المریض، وقد وردت ھذه األفعال مرتبة وفق تسلسلھا الواقعي

  .یشكل إشارة إلى ما یقوم بھ أي طبیب مدّقق یتوّلى الكشف على مریض لھ خصوصّیة: ووظیفة ھذا السرد

  

لوقف ة الوص  فّیة باس تحیاء ف  ي المقط  ع    غاب ت تقنّیت  ا التلخ یص والقف  زة ب سبب طبیع  ة الم شھد، وح  ضرت ا    -٢
نتباھنا إلى أنھ لیس مكتًبا عادیا بل ل ھ خ صوصّیة، وی شیر    عندما استوقفنا الراوي عند مكتب الطبیب؛ لیلفت ا 

إل ى تتب ع ھ ذا الطبی ب     " مكتبھ المختفي تحت أطن ان م ن الكت ب واألوراق واألدوات المكتبّی ة النفی سة         : " قولھ
إل ى  " األدوات المكتبّی ة النفی سة  "الطّب، مما یعني أنھ طبی ب یخ دم مھنت ھ، و ت شیر      لكل ما ھو جدید في كتب       

  .نجاح الطبیب مما یعود علیھ بالغنى

 عالقة الراوي بمروّیھ •

 الراوي خارجّي مستقل عن شخصّیات الروایة، وھ و راٍو حی ادّي موض وعّي یق ّدم لن ا الم شھد كم ا ل و كن ا                   -
  .نشاھده

  

Û الوصف: ثانًیا 

المستقّل عن الحوار في ھذا المقطع والذي قام بھ الراوي نادر ال یتعّدى الوصف الجسدّي للطبیب  الوصف -
 .والمحامي

Û وُبْعده الوصفّيالحوار: ثالًثا  

 السلسلة  الحوارّیة التي دارت بین الطبیب والمحامي تكشف عن وظیفة واحدة للحوار وھي السیر بالمشھد -
  .نحو نھایتھ

 الك  شف ع  ن أبع  اد ھ  وّیتي ال  ذي اقت  ضتھ المعاین  ة الطبّی  ة س  یاًقا وص  فیا، كان  ت وظیفت  ھ  ك  ان س  یاق الح  وار -
   . واالجتماعّیةالشخصّیتین الثقافّیة والجسدّیة والنفسّیة والمھنّیة

 . تقدیم صورة الموصوف إلى المتلقي:وظیفة الحوار

 

  وضع الختام: المقطع الثالث ‹
ح وارّي ب ین الطبی ب ومری ضھ المح امي، وھ و وض ع خت ام طبیع ّي             یشكل ھذا المقطع استمراًرا للم شھد ال       -

لسیاق التحول، وما زال ھذا الحوار قائًما عل ى م ادة وص فّیة تتب ارى م ن خاللھ ا الشخ صّیتان إلثب ات وجھ ة               
الكب ر م رض، ول ن ت شعر ب ھ م ا دم ت تدفع ھ         : "ا، فالطبیب یشّخص حالة المح امي وف ق قاع دة تق ول           منظرھ

  .حامي بصفتھ مریًضا یصف مداواة الطبیب بأنھا نوع من الفلسفة، والم"بحسن السلوك

 

 تقویم ‹

 یالح  ظ أن الح  وار ب  ین الطبی  ب والمح  امي الم  ریض ل  م یب  َق مح  صوًرا داخ  ل الحال  ة المرض  ّیة موض  وع     -
المعالجة، بل تجاوزھا إلى نقاش یتعّل ق بالحی اة، وھ ذه ھ ي الواقعّی ة الجدی دة الت ي ال تتط رق إل ى الموض وع                    

  .لج فحسب بل بكیفّیة معالجتھالمعا
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                إلیاس قنصل"ردِّي عليَّ عواطفي وسالمي"         مدرسة أحمد العمران الثانویة

  محمود محمد عثمان/   إعداد األستاذ    قسم اللغة العربیة                                                                    
                                      )                              ٢٢٢(مساق عرب 

   :تبویب النّص

  . قصیدة واقعّیة وجدانّیة:الجنس األدبّي*    .وصفّي یغتني بالسرد :النمط الكتابّي *                                       

  :عتبات النّص ‹

ب  ھ ال  شاعر إل  ى ب  الده  یتوّج  ھ " ردِّي"فع  ل أم  ر: مك  ّون م  ن" ردِّي عل  يَّ ع  واطفي وس  المي"عن  وان ال  نص 
  للتخ صیص  التمني، وقد ُأضیف فعل األمر ھذا إلى یاء المخاطبة العائدة عل ى ال بالد أی ًضا   وغرضھ البالغيّ 

 إذ یب رز  ؛، وھ و عن وان معبِّ ر بق وة ع ن م ضمون الق صیدة           "ع واطفي وس المي   " وفیھ مركب عطف ّي ب الواو     
   .اًبا دام ثالثین عاًما اغتر وطنھ الذي اغترب عنھاهعواطف الشاعر الجّیاشة تج

 

 : بنیة النص ‹
  .تمٍن ورجاء:        وعنوانھ ٢ ، ١ األبیات : المقطع األول

  .فقر دافع إلى اغتراب:    وعنوانھ١٠:٣األبیات من : المقطع الثاني

  .رسالة إلى الوطن: وعنوانھ١٥:١١األبیات من : المقطع الثالث

  

 المقطع األول ‹
v المستوى اإلیقاعّي:  
  باتف  اق الح  رف األخی  ر ب  ین ال  صدر والعج  ز ف  ي البی  ت األول الت  صریع ھ  ي ة الالفت  ة ف  ي المقط  عالظ  اھر* 

  . یعطي البیت نغًما موسیقیا جمیال یطرب األذنذاوھ)  مقامي–سالمي (

 

v المستوى المعجمّي : 
  :قطع حقالن معجمّیان تقاسم الم-١

  ) موارد اإللھام– مضاءه – أجھدُت قلبي – سالمي –عواطفي (ومفرداتھ :  نفسّي:األول 
  )  مقامي– شھرتي –غناي (ومفرداتھ :  ماّدّي:والثاني

  . نفس الشاعرفيأثر لوعة الفراق والبعد عن الوطن  إبراز ذلك وداللةنفسّي، ویالحظ تفوق الحقل ال* 

ح ان   أبرز المقطع تفاھة ما صار إلیھ الشاعر من غنى مقابل حنینھ إلى مسقط رأسھ، وھ ذا ی دل عل ى رج      -٢
  .كفة الحّب الجارف للوطن مقارنة بالغنى والشھرة

 

v المستوى البالغّي: 
وك ذلك تع دي فع ل    ) العواط ف وال سالم  ( ة مادّی ة عل ى   تعدیة مجازّیة أسبغ ھوّی     " رّدي" تعّدى فعل األمر     -١

  .ة مادّیة أیًضا على ھذه األشیاءأسبغ ھوّی مما) الغنى والشھرة والمقام(إلى " خذي"األمر 

عر إلى وطنھ واستعداده للتضحیة وبذل كل م ا ح ّصل م ن غن ى     ا یدل على شدة حنین الش     :ا السیاقیة وظیفتھ
  .وشھرة ومكانة ثمًنا زھیًدا للعودة إلى وطنھ

ة ب شرّیة عل ى   ة فنّی  إلى قلب ال شاعر ھوّی   )  حجبت– اغتصبت   –أجھدت  ( أسبغت تعدیة األفعال الماضیة      -٢
   .ھذا القلب

 .غتراب القوي على قلب الشاعر إذ أتعبھ وسلبھ العزم وحجب عنھ مصدر اإللھام توحي بأثر اال:ظیفتھاو

 الثانيالمقطع  ‹
v المستوى اإلیقاعّي: 
ل وم ال شاعر لنف سھ ب سبب ترك ھ       وی دل عل ى   في المقطع یولِّد مناًخا نفسیا م ن الح زن واألس ى        " اأن"تكرار  * 

  .وطنھ
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v  المستوى المعجمّي : 
ودارت حولھ ا أغل ب أفك ار المقط ع وق د       ،كلمة المفتاح ف ي المقط ع؛ إذ تك ررت م رتین    ال" فقر" تعدُّ كلمة  -١

  .؛ لتقّدم السبب المباشر الذي حدا بالشاعر إلى ترك الوطن باحًثا عن الغنى وجاه المالجاءت
  

 – الب  ؤس – عب  سة ب  ائس – ُمحّی ا الفق  ر  – الك  دح – الفّح  ام –ان  اللّب  -بی  ت فق ر  ("معج  م الفق  ر" مف ردات  -٢
 إل  ى ق  سوة  بق  وة  لی  شیر؛وھ  و معج  م واس  ع االنت  شار )  م  ضام– مح  روم – الحف  ا – الخ  صاصة –الخ  شونة 

  .ھا الشاعر جّراء ھذا الفقرعاناالمعاناة التي 

 س لبّي ت سبَّب ف ي حرمان ھ م ن وطن ھ        غن ىً  ھ و  بح ث عن ھ ال شاعر   ي ال یوجد معجم للغنى؛ ألن الغن ى ال ذ      -٣

  .وأنساه نفسھ

  : واضحتانتانثنائی في المقطع -٤

 البؤس – عبسة بائس – ُمحّیا الفقر – الكدح – الفّحام –ان  اللبّ -بیت فقر (وعناصرھا  ) الفقر والغنى  (األولى
  ) جاه المال–الغنى /  مضام – محروم – الحفا – الخصاصة – الخشونة –

  ) اإلعجام –ة ساح/  أرض الشام – مھد األنبیاء –ربیت ببیت (ا  وعناصرھ)الوطن والغربة (والثانیة

  

یسھم في تأكید مواقف الشاعر الذي كان ی سعى  )  مرامي جاه المال كّل–ي ِبوقد خلت الغنى أرَ    (الترادف -٥
  .جاھًدا لتحصیل الثراء والغنى لمجابھة قسوة الفقر التي كان یعانیھا في الوطن

 

v المستوى التركیبّي: 
أسلوب قصر فیھ تأكی د عل ى   )  اللّبان والفّحامسوىیھ  یكن فلم" (لم"المسبوق بالنفي  "  بسوى" االستثناء   -١

  .مھنة اللّبان والفّحامكانتماء الشاعر إلى وسط فقیر یمتھن أھلھ مھًنا بسیطة متواضعة 
  

تبرز ل وم ال شاعر ال شدید وتأنیب ھ لنف سھ ف ي محاول ة من ھ لمحاكم ة ذات ھ            !) ما كان أغباني   (صیغة التعجب  -٢
  .ترك وطنھ بسبب الفقر جاعال كل مآربھ طلب المالواتھامھا بالغباء الذي جعلھ ی

  

 ت شیر إل ى   وظیفة داللّی ة لھ ...) الحفاوالخصاصة وأنا للخشونة   : (في قولھ " الواو" تكرار حرف العطف     -٣
تعّدد مظاھر الفقر والحاجة والحرمان التي أغرقت الشاعر، األمر الذي دفعھ لمحاولة تغییر وضعھ وتحسین 

  .حالھ بالھجرة عن الوطن جادا في طلب المال
  

؛ لیؤّك د  ) ف ّضل ال رحمن أرض ال شام   م ا  – في زوایاھا سوى اإلعج ام  ما(مرتین في  " ما" تكّرر النفي بـ     -٤
  . لكونھ مھد النبوة، وأفضل بقاع األرض؛شرق على الغرب في نظر الشاعرعلى تفوق ال

  

  .حرف شرط یفید امتناع  الجواب المتناع الشرط" لو...) " كان في الغبراء مثل جمالھالو (-٥

  .التأكید على أفضلّیة أرض الشام وامتناع أن یدانیھا أي بلد من بالد الدنیا في الجمال: وظیفتھ السیاقّیة 

  

  . الوصف والتقریرووظیفتھاغلبت الجمل الخبرّیة على أبیات المقطع،  -٦
  

  . انحسرت الواقعّیة عن ھذا المقطع؛ لتركیز الشاعر فیھ على وصف عواطفھ ومشاعره تجاه وطنھ-٧

 

v المستوى البالغّي: 
حزن التي تظھر تشبیھان للشاعر بمسحة ال) أنا في فؤاد البؤس أّنة دام/ أنا في ُمحّیا الفقر عبسة بائس (-١

  .على وجھ البائس الفقیر في األول، وبألم المتألم الجریح في الثاني، وھما یوحیان بانحیاز الشاعر للفقراء
  

استعارة مكنیة تصور سراب الغني كائًنا ب شریا ی سعى ال شاعر خلف ھ        ) لمع السراب فرحت أسعى خلفھ     ( -٢
  ."یذبح "ام عمر الشاعر كائًنا حیا ینحراستعارة مكنیة تصور أعو) نحرت عند بریقھ أعوامي(و

  .توحیان بانسیاق الشاعر بال وعي وراء سراب الغنى، وإضاعة عمره في طلبھ: أثرھما
  

ما كان أغباني وق د  / أنا للخشونة والخصاصة والحفا / ربیت ببیت فقر   ( البارزة في المقطع     الكنایات من   -٣
إذ جع ل نف سھ واح ًدا م نھم انغم س        إل ى ال وطن وإل ى الفق راء؛    وھي تجّسد انحیاز ال شاعر ) خلت الغنى َأَربي  

  .مثلھم في نفس معاناة الفقر والبؤس والكدح

- ٢ - 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 الثالثالمقطع  ‹
v المستوى المعجمّي: 

 – ق ضى لیالی ھ   – عاد من أرض ال دراھم  –غریبك (ومفرداتھ " آالم االغتراب " حقل    یھیمن على المقطع   -١
  ) عانى من األیام –جاء بأن یعود  الر– تعج بشوقھ -بین ضلوعھ نار

  .دل على قسوة الغربة ومعاناة الشاعر وألمھ النفسّي وشوقھ وحنینھ المتجدد إلى وطنھی :داللتھ

  

  ) غیر حرام–ُمَحرَّم (و) البكا–التجلد (و)  سعادة–بكائھ ( في المقطع الطباق من -٢

 .سبب الحنین للوطن یؤكد على الصراع الدائر في ذات الشاعر ب:وظیفتھ السیاقّیة

v المستوى التركیبّي: 
 ل وال : ( ف ي قول ھ  واس م ال شرط  فی ھ تخ صیص وتحدی د،    ...) غریب ك ی ا ب الدي     ھ ذا :( ف ي قول ھ    اسم اإلشارة  -١

  .یبرز أھمیة ما تحّلى بھ الشاعر المغترب من األمل والرجاء في قدرتھ على احتمال أیام الغربة...) الرجاء

  

التأكید على الفرحة الشدیدة : وظیفتھ ،نفي مشفوع باالستثناء)  سعادة وغرام شعورإال دمعھ ما: ( في قولھ-٢
  .بسبب العودة إلى الوطن

 .تفید النفي" غیر"تفید االستدراك و " أمَّا"للتوكید، و"إّن: " في البیت األخیرأدوات الربط من -٣

v المستوى البالغّي: 
 .بأن ھ ش عور س عادة   وطن ھ  ل عودت ھ  ال شاعر عن د    للدمع ال ذي س ال م ن      ھیتشب) ما دمعھ إال شعور سعادة     (-١

  . إظھار الحّب والشدید للوطن السیاقّیةوظیفتھ

  

  . تشبھ إظھار التجلد عند البكاء بالذنب المحّرماستعارة مكنیة) إن التجلُّد في البكاء ُمَحرٌَّم (-٢
  

 ةكنای  ) ار تع جُّ ب شوقھ  ب ین ض لوعھ ن    (كنایة عن ب الد الغرب ة و    ) أرض الدراھم ( في المقطع    الكنایاتمن   -٣
  .كنایة عن الفرح الشدید بالعودة) ما دمعھ إال شعور سعادة وغرام(عن الشوق والحنین إلى الوطن و

 

 تقویمال ‹
 ف ي ال نص وق د ك ان لھم ا أكب ر األث ر ف ي إنت اج دالل ة ال نص؛             انھم ا ال سائد    الوصفّي وال سرديّ   النمطان   -١

ھ ل ھ م ن ش وق    ر المغترب عن وطنھ إزاء ھذا الوطن، وم ا یكنُّ    فالنمط الوصفّي ینقل لنا بجالء مشاعر الشاع      
وحنین ورغبة جارفة في العودة إلیھ، والنمط السردّي یحكي قصة ھذا المغترب ویلقي الضوء عل ى ال دوافع          

  . التي أجبرتھ على ترك وطنھ والسعي من أجل تحصیل الغنى المادّي

  

  : النصمن أبرز الخصائص الفنّیة لتیار الواقعّیة في -٢

  .الخالدة التعبیر عن حیرة إنسان القرن العشرین بین الرغبة في الكسب المادي والتمسك بالقیم -أ

فق ط ب ل جمع ت إل ي جان ب ذل ك مواق ف اإلن سان م ن الك ون            ة ل م تقت صر عل ي العاطف ة    التجرب ة ال شعریّ   -ب
  .الوطن التاریخ و قضایاو

   .ر والعواطف والصور والموسیقى في بناء ھندسّية تتعاون فیھا األفكاموضوعّی القصیدة وحدة  -ج

 

  :من مواطن الجّدة في النص -٣

 یبدأ من نقطھ بعینھا ثم یأخذ بالنمو الع ضويّ   متكاملفالقصیدة بناء شعورّي ؛ة مكتملةوحدة عضوّی النص -أ

 .حتى یكتمل

 . جوھر التجربةألنھ ؛ةة والسیاسّیّیة واالجتماعة وقضایاه النفسّیبمعاناتھ وحیاتھ الیومّیواإلنسان االھتمام ب-ب

  :ومن مواطن التقلید

  .الصور الجزئیة من تشبیھ واستعارة وكنایة االھتمام ب-أ

  . المحافظة على وحدة الوزن والقافیة-ب

- ٣ -  
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 محمود تیمور                          "شرطي المـرور"               مدرسة أحمد العمران الثانویة
  محمود محمد عثمان/إعداد األستاذ                                    قسم اللغة العربیة                                         
  ّقّصة قصیرة :الجنس األدبيّ *      .والحواروصف مغتٍن بال سرديّ :النمط الكتابيّ  *   :تبویب النص.  
  ّّون من " شرطي المرور" :عنوان النص ب مك ار الكات ھ مضافعنوان من اختی ذا التركیب ومضاف إلی ، وھ

  .اإلضافي أفاد إبراز إحدى وظائف رجال الشرطة، وھي وظیفة تنظیم السیر في المدن
 ویحقق أمنیتھ اإلرادة والعزموب شرطي مرورإلى أن یصبح ل ولد مشلوتطلع یدور حول  -: موضوع النص. 

 .حمودة الُمقَعد: وعنوانھ            ."في حوار أنیس"من بدایة القّصة إلى : وصغ البدایـة: المقطـع األول
  .األمنیة تتحقق: وعنوانھ       "  ھو حمودة الكسیح"إلى " سألتھ یوًما"من : سیاق التحّول:المقطع الثاني

  .تحت إمرة حمودة: وعنوانھ                                             .بقیة النص: وضع الختام: لمقطع الثالثا
 وضع البدایة: المقطع األول 

 البنیة الفاعلیّة: أوال  :مستوى الحكایة 
  .بواب العمارة -" الكاتب"الراوي   -الصبي المشلول حمودة : ھي شخصیّات وضع البدایة -١
  . إلیھ رجع؛ ألن أحداث وضع البدایة تدور علیھ، ومعظم الضمائر ت"حمودة"ھي شخصیّة  الشخصیّة الرئیسیّة -٢
ارة(شخصیة في نفس حمودة، و تقوم بدور سارد األحداث الذي یكشف ما یدور) الراوي(شخصیة  -٣ ّواب العم ) ب

  .تقوم بدور متعھّد الصبي المشلول بالتربیة والرعایة
ھ . مشلول الساقین، ُمقَعد عن السیر: الجسدیّة" حمودة"ة مقومات ھویّ  -٤ ة : النفسیّةوھویّت ة وحیویّ اء وألمعیّ ھ ذك ل

 .الفقر والیتم وافتقاد الوالدین والعائلة: االجتماعیّةوھویّتھ . ویتحّدث في لطف ودرایة وفھم
 ًاثا   . البائسة المتكررة برتابةأیام حمودة حداث القصة ھو ألاإلطار الزمانّي  -  البنیة الزمانیّة: نی
  ً   .دّكة بجوار باب أحد العمائرحداث المقطع ھو ألاإلطار المكاني  -  البنیة المكانیّة: اثالث
 السرد: أوالً  :مستوى الخطاب 
عفي وضع البدایة تتابعت فیھ األحداث وفق ترتیبھا  خطيّ السرد  -١ ي الواق ل ف ُصیب بشلل: "مث ھ "و" أ ال یعرف ل

  ". أضحى قادًرا على مطالعة الصحف"و"لم یضن علیھ بتعلیمھ"و" بعطف بواب العمارة حظي"و" والدین
  .، وھذا یعطي مصداقیّة في األحداثیشارك في األحداثالسارد في المقطع ھو راٍو داخلي  -٢

 ًا   ."حمودة"انصب الوصف في وضع البدایة على الصبّي  - :الوصف: ثانی
اء / إلى جانبھ عكازتان نخرتان / مھملة من متاع  كأنھ كومة( :قولھ مواقع الوصفمن و  اره / في شبھ غفوة بلھ نھ

  ....)یجاذبك الحدیث في فطنة ودرایة وفھم/ تتوھجان في ذكاء وألمعیّة / ن یتطلع إلیك بعینین صافیتی/ الكالح 
  .ارسم صورة واضحة لمالمح الشخصیّة الرئیسیّة للكشف عن أبعادھ: ھي األساسیّة  وظیفة الوصف

 ا ً  لغة المقطع وأسالیبھ: ثالث
ة السلبیّةوردت في المقطع مجموعة من الصفات ذات  -١ ل الدالل ة: (مث اء  – كومة مھمل وة بلھ  –شلل  –شبھ غف

  .، وسوء حالھاإبراز معاناة الشخصیّة الرئیسیّة: ووظیفتھا   ) نھاره الكالح  –أقعده عن السیر 
   .الذي یقّدم واقع الشخصیة الرئیسیّة النمط الوصفيّ  لتناسب ؛حفل المقطع بالجمل الخبریّة -٢

 سیاق التحول: ثانيالمقطع ال 
 فاعلیةالبنیة ال: أوالً   :مستوى الحكایة 
ّاتال -١ ّةال شخصی ذي  والراوي  /" شخصیة رئیسیّة" حمودة: ھي فردی بحمودة   أھزاستوشرطي المرور والغالم ال
ّة الو / "ثانویة"   .ون في الطریقالمارُّ : ھي جمعیةالشخصی

  .یر واقعیّة؛ إذ أن ظروف إعاقتھ ال تسمح بتحقیق ھذه الرغبةغ ةمرور رغبرغبة حمودة في أن یكون شرطي  -٢

ھ  ؛ة عنیفةبھ قویّ  أتجاه الفتى الذي استھز" حمودة"كانت ردة فعل  -٣ ى قدمی ارة أوقفتھ عل ة جب ھ وثب حیث وثب علی
  .ثم ألقى بجسمھ كلھ على الغالم

  ".حمودة"ھو  إلیھ والمرَسل، الشللفي المقطع ھو  المرِسل العامل -٤

ّص من إعاقتھ عن  إلى "حمودة"نھا ھي التي دفعت ؛ ألمساعدةل شخصیّة شخصیّة الفتى المستھزئ تمث -٥ أن یتخل
  .طریق القیام ببعض التدریبات والتحامل على نفسھ ومحاولة المشي بدون عكازتیھ حتى نجح في نھایة المطاف

  . والثبات واإلیمان العمیق بالھدف المصابرة والمجالدة: وھي"حمودة" ھویّةت في ھذا المقطع أبعاد جدیدة من بد -٦

ات  :لحمودة الھویّة العقلیّةمقومات  -٧ ھ النفسیّةالذكاء وقوة المالحظة، ومقوم دان : ھویت إشراقة الوجھ وعدم فق
  - ١ -                                                                                                                .األمل والمصابرة ومجاھدة النفس



 البنیة الزمانیّة: انیًّ ثا 
ّة أبرز  -١  –اللحظات  –تواصلت األیام  –األوقات  –طوال الیوم  –سألتھ یوًما (في سیاق التحول اإلشارات الزمانی

  )قابل أیامھ –عة سا –مرت األیام بعد األیام 
 .حادثة استھزاء الصبي برغبة حمودة وانتھى بمقاربة المشيدأ من في سیاق التحول امتداد زمنّي ب -٢
  ً  ) معھده –باب العمارة  –رأس الطریق ( :ةاإلشارات المكانیّ من أبرز  -  البنیة المكانیّة: اثالث
 السرد: أوالً   :مستوى الخطاب 
ال دون إبطاء) (سألتھ یوًما ما أمنیتك في الحیاة؟( :مواضعھومن  خطيّ السرد في المقطع  -١ ) استرسل حمودة) (ق
  )تواصلت األیام) (طرأ على حمودة تحول) ( تدخل الجمع) (وثب حمودة) (ارتفعت صیحة سخریة) (اجتمع حولنا(

  ) انثنى یتحدث إليَّ فیما ینوي أن یعمل في قابل أیامھ(: في قولھ االستباق حضر -٢
  .ألن األنظار مشدودة نحو المستقبل ال نحو الماضي االسترجاع غابكما 

  .قفزة سببھا التسارع باألحداث للوصول إلى النتیجة" ومرت بعد األیام أیام: "في قول الكاتب -٣
  .أكثر من ذكر التفاصیل والجزئیات الدقیقة في سردهالكاتب التلخیص عن المقطع؛ ألن  غاب -٤
 . ة في القصةشخصیّة أساسیّ  وظیفة -٢.        السارد وظیفة -١ :أدى الراوي وظیفتین -٥
  ًا ھ  –إشراقة تضيء وجھھ ( :مواضع الوصف في المقطع* : وصفال: ثانی ا  –ولمعة تطل من عینی  –مھتاًج

  ) شامخ الھّمة  –معتدل القامة  –اشتدت نبرات صوتھ   - فاتسعت حدقتا عینھ –ینتفض من حماس 
  .أسھم الوصف إسھاًما فّعاال في إبراز سیاق التحول:ھتوظیف*     .حمودة وشرطي المرور:موضوع الوصف*
 ا ً  الحوار: ثالث
رطي  / قال دون إبطاء /ما أمنیتك في الحیاة یا حمودة؟ : سألتھ یوًما : "قولھ من مواطن الحوار*  وما یروقك في ش

  ...)أجاب في تأكید / كیف حالك یا سید حمودة؟: لھقلت  –:... اشتدت نبرات صوتھ وھو یقول /؟ !المرور یا حمودة
 .كشف عن مالمح الشخصیّةال: وظیفة ھذا الحوار

 لغة المقطع وأسالیبھ: رابًعا 
ُ " شرطي المرور" -١ ذا الشرطي وعن طبیعة  دُّ َعت ھ عن ھ ع كل ة في سیاق التحول؛ حیث دار المقط كلمة محوریّ

  .الحیاة الیومیّة لكل سكان المدینة عملھ وعن صفاتھ ومھاراتھ ودوره األساسّي في
رورمفردات  -٢ رطي الم ده  –" إحدى عشرة مرة"شرطي مرور (: حقل ش ي قبضة ی ا ف دنیا كلھ ھ الحاكم  –ال إن

  ...)كأنھ منارة تبعث بأضوائھا –شامخ الھمة  –معتدل القامة  –إنھ اآلمر الناھي  –المطلق 
  .بھ" حمودة"لمثالیّة ویبرز إعجاب الفتى یرسم لنا مالمح شخصیّة شرطي المرور ا: ةتوظیف

  .التأكید: ووظیفتھا) ما یرسمھ من تعالیم –ما یلقیھ من أوامر / أرقبھ –النظر إلیھ  / لمعة -إشراقة( :اتالمترادف -٣
 –نصر  /جھامة  –بشاشتھ  /یسكن  –المتحرك  /یتحرك  –الساكن  /الناھي  –اآلمر / یسرة  –یمنة (: اتالمتضادو

  . توضیح المعنى: ووظیفتھا )ھزیمة
  .التي تنقل الواقع بموضوعیة وتصور الشخصیات واألمكنة طبیعة المقطع الوصفیّةبسبب ؛ غلبت الجمل الخبریّة-٤

 وضع الختام: المقطع الثالث 
 ّة : أوال :مستوى الحكایة  البنیة الفاعلی
  .شخصیة ثانویة" لقارئا"، وھما شخصیّتان رئیسیّتان" وحمودة –الراوي " :المقطع تاشخصیّ  -١
  .الحدثفي ِعداد الشخصیّات؛ لیشركھ معھ في  قارئأقحم الراوي ال -٢
ي  یدعوھي أنھ یتمني أن في المقطع رغبة راودت الكاتب  -٣ ارع القامة ف ا ف ً ابّ وس معھ لیشاھد ش القارئ إلى الجل

ّة رسمیّة والكل تحت إمرتھ وخاضع لمشیئتھ ھو شرطي المرور   ."حمودة"حل

 ًانثا  ".حمودة"مع  الكاتب وضع الختام ھو بعد مرور سنوات من حدیثلاإلطار الزمانّي  * البنیة الزمانیّة: ی
 ا ً   .الدائرة المكانیّة لھذا المقطع ھو في مشرب على رأس الطریق كان یجلس فیھ الكاتب*  البنیة المكانیّة: ثالث
 السرد: أوالً  :مستوى الخطاب 
رد -١ اب الس يغ ع ف ّل م المقط النوح ارئ إلع ھ للق اب الموجَّ ھ الخط ة  حل ا أمنی ت فیھ ي تحقق ة والت ام القص خت
  .، وقد لجأ الكاتب في وضع الختام إلى قفزة حیث ترك السرد واتجھ إلى مخاطبة القارئ بشكل مباشر"حمودة"
ھ"حمودة"كرر الكاتب مشھًدا كان قد ورد على لسان  -٢ ي سیاق التحول وھو قول أمره الن:"ف ي ب ى وھو یلق ذ عل اف

ان  "المأل أمامھ، فإذا الساكن یتحرك في انطالق، وإذا المتحرك یسكن في ھدوء ي ك وكان ھذا المشھد ھو األمنیة الت
  -٢-                                                                   .والتي قد تحققت في نھایة القصة" حمودة"یحلم بھا 



  )شرطي المرور(أنشطة 
  

  )أ ( طع األول المق
  

  .عیِّن التركیب النحوي الذي صیغ بھ العنوان، وبیِّن عالقة المفردة الثانیة باألولى  :س
  ...: ...........................................................................................................................ج

  ) ب( المقطع األول 
  قّومات شخصیة حمودة الجسدیّة والنفسیّة واالجتماعیّة؟ما م: س
  ...: ...........................................................................................................................ج

..................................................................................................................................  
  ) ج( المقطع األول 

  .حدِّدھا، وبیِّن وظیفتھا في وضع البدایة. وردت في المقطع كلمات ذات داللة سلبیّة: س
  ...............................: ...............................................................................................ج

..................................................................................................................................  
  

  )أ (  ثانيالمقطع ال
  

  .اذكر أبرز اإلشارات الزمانیّة الموجودة في سیاق التحول: س
  ...................................................................................................................: ...........ج
  

  ) ب(  ثانيالمقطع ال
ًا موضوع ھذا الوصف: س   .أشر إلى موضعین من مواضع الوصف في سیاق التحول، مبیِّن
  .....................................................................................: .........................................ج

...................................................................................................................................  
  

  ) ج(  ثانيالمقطع ال
  .جم شرطي المرور، وبیِّن وظیفتھاذكر مفردات مع: س
  ...: ...........................................................................................................................ج

..................................................................................................................................  
  

  )أ (  ثالثالمقطع ال
  

  فما ھي؟. في وضع الختام رغبة راودت نفس الكاتب: س
  ...: ...........................................................................................................................ج
  

  ) ب(  ثالثالمقطع ال
ِّفھاحدِّد : س   .شخصیات المقطع، وصن
  ...: ...........................................................................................................................ج

      
  

  ) ج(  ثالثالمقطع ال
  ما الدائرة المكانیة التي احتضنت أحداث ھذا المقطع؟ :س
  .....................................................................................................................: .........ج

  
-٣ -  


