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مصادر التعلّم وفهرس األعالم موجودة على القرص المدمج المرفق بالكتاب، باإلضافة إلى القصائد المسّجلة 
بصوت اإلعالميَّين 

هيام الحموي  جمال الجيش

تأليف

فئة من المختّصين

حقوُق الطباعة والتوزيع حمفوظة للمؤسسة العامة للطباعة
حقوق التأليف والنشر حمفوظة للمركز الوطين لتطوير املناهج الرتبوية

وزارة الرتبية - اجلمهوريّة العربيّة السوريّة

طبع أول مرة للعام الدراسي ٢٠1٧ - ٢٠1٨
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مقّدمة
تنمية  إىل  ويهدف  رة،  املطوَّ املعايري  وثيقة  وفق  املبنّي  وآدابها  العربيَّة  اللغة  كتاب  اء  األعزَّ بنا  لطلَّ م  نقدِّ

ميكن  مهارات  من  طيَّاتها  يف  تحمله  وما  والكتابة(،  والقراءة  والتحّدث  )االستامع  األربع  اللغويَّة  املهارات 

من  اللغة  مهارات  بني  التكامل  إىل  ذلك  يف  هادفني  املواّد،  من  غريها  ويف  العربيَّة  اللغة  مادَّة  يف  تفعيلها 

جهة، واالستفادة من تكاملها مع املوادِّ األخرى من جهة ثانية.

الولوج  قبل  القراءة  عىل  تحثّه  تحضرييّة  أنشطة  وضع  خلل  من  املتعلّم  دور  تفعيل  عىل  حَرصنا  وقد 

مبا  مكتٍف  غري  املطروح  املوضوع  عن  املعرفة  من  نوع  بناء  يف  مشاركاً  ليكون  الكتاب  يف  القرائيّة  املاّدة  إىل 

يسهم  مبا  املتعلّمني،  ميول  تناسب  املتنّوعة  التعليميّة  املرشوعات  من  جملة  وضعنا  كام  الكتاب.  يعرضه 

يف  مهّمة  جوانب  تنمية  إىل  ويسعى  العربيّة،  اللّغة  يف  اإلبداعيّة  الجوانب  لهم  ويكشف  دافعيّتهم  زيادة  يف 

شخصيّتهم عىل نحٍو فعيّل.

يقصد  التي  االستامع  مبهارة  بدءاً  جميعها،  اللّغة  مهارات  تفعيل  عىل  فقامئة  الكتاب  منهجيَّة  أّما 

ثّم  الفهم.  من  مختلفة  مستويات  تقيس  أنشطة  فيه  فعرضنا  إليه  املستمع  النّص  فهم  قياس  ورائها  من 

األداء  مهارات  قياس  إىل  تهدف  التي  الجهريّة  بالقراءة  افتتحناها  التي  القراءة  مهارات  عرض  إىل  انتقلنا 

يتوافر  ما  ذلك  يف  ني  متقصِّ النحوّي،  األسلوب  أو  االنفعال،  متثُّل  نحو:  متنّوعة  مناذج  فعرضنا  القرايّئ، 

يف  فوضعنا  املختلفة،  مبستوياته  القرايّئ  الفهم  مهارات  قياس  إىل  وانتقلنا  قرائيَّة،  ظواهر  من  النّص  يف 

يستطيع  النّص  جزئيّات  من  واضحة  بجزئيّة  املتعلّق  االستنتاجّي  الفهم  تقيس  أسئلة  الصامتة  القراءة 

املتعلّم  تدريب  عىل  وحرصاً  النّص.  مقاطع  من  مقطعٍ  كّل  يحمله  ما  فهمه  خلل  من  إليها  الوصول  الطالب 

عىل مهارات التحليل والنقد وفق خطوات مدروسة قّسمنا النّص مستويني:

النّص، . ١ لخدمة  تفعيلها  ميكن  التي  األنشطة  عنا  فنوَّ باملعجم  املتعلّقة  باملهارات  بدأناه  فكرّي:  مستوى 

وقد  فرعيّة،  وأخرى  ورئيسة  عامة  فكرة  من  للنّص  الرئيسة  امللمح  ترسم  تفصيليّة  أنشطة  عرضنا  ثّم 

وتصنيف  الفراغ  وملء  املفاهيم  خرائط  األساليب  تلك  ومن  مختلفة،  بأساليب  األنشطة  هذه  عرضت 

ضمنياً  سؤاالً  نّص  كّل  تضمني  مؤكّدين  النّص،  يف  األبرز  النقاط  تغطية  عىل  وعملنا  ذلك.  وغري  الفكر 

العريب  للمواطن  األصيلة  القيم  يعزِّز  قيميّاً  وسؤاالً  السطور  وراء  ما  قراءة  عىل  الطالب  قدرة  يقيس 

بسؤال  الفكري  املستوى  ختمنا  ثّم  والتسامح...(،  واالنتامء،  املواطنة  )قيم  دة  املتعدِّ بأنواعها  السوري 

يقيس الفهم الناقد.

املذهب . ٢ مثل:  من  أنشطة  فعرضنا  الرتاكيب،  بجانب  املتعلقة  املتنوعة  باألساليب  افتتحناه  فّنّي:  مستوى 

انتقلنا  ثم  ــه،  ــؤّشات وم الكتايب  والنمط  املعروضة  النصوص  يف  املذهب  هــذا  متثل  التي  والــســامت  األديب 

لهذه  املــبــاشة  األسئلة  مــن  الــخــروج  محاولني  ــاين(،  ــع امل البديع،  )الــبــيــان،  الثلثة  بعلومها  البلغة  إىل 

توظيف  عىل  وعملنا  االنفعايل  والجانب  املعنى  جانب  يخدم  مبا  الفكرّي  للمستوى  ــداً  راف لتكون  العلوم 

منه  االستفادة  ميكن  ومــا  الجانب  هــذا  بني  الــرتابــط  كشف  يف  يسهم  بشكل  املتنّوعة  واملشاعر  العاطفة 
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يف الجانبني املعنوّي والداليّل.

عرض  أو  مشكلة  حلِّ  نحو:  متنوعة  أشكاالً  أخذ  الذي  اإلبداعّي  املستوى  عرض  إىل  ذلك  بعد  وانتقلنا 

أو  الكاتب،  اختارها  التي  بالنهاية  جديدة  نهاية  استبدال  أو  النهاية  مفتوح  لنّص  نهاية  اقرتاح  أو  موقف 

فكره  مستوحياً  إبداعّي  مقال  كتابة  أو  حوار،  إىل  الرسد  تحويل  أو  الطالب،  بأسلوب  النّص  صوغ  إعادة 

ماّم ورد يف النّص وما إىل ذلك من مهارات تقيس مستويات الفهم اإلبداعي.

كتابة  أو  مقالة  كتابة  مثل  من  كتابياً  نشاطاً  درس  كّل  ّنا  فضمَّ خاّصة  أهّميّة  الكتايبَّ  التعبري  وأولينا 

موضوع أديّب يستعمل الطالب فيه الشواهد املناسبة استعامالً صحيحاً.

املتنّوعة  التعلّم  مصادر  إىل  الطالب  عودة  يتضّمن  تحضريياً  نشاطاً  الدروس  بعض  نهاية  يف  وعرضنا 

موسوعيّة  أكرث  ماّدة  من  ومتكينه  جميعها،  الدرس  مراحل  يف  وتفعيله  التايل،  للدرس  التحضري  أجل  من 

ماّم يعرضه الكتاب املدريّس.

محاولني  واإلملء  والرصف  النحو  تشمل  لغويّة  بأنشطة  بنائيّة  قاعدة  تتضّمن  ال  التي  الدروس  ورفدنا 

استثامر الظواهر األبرز يف النّص.

والبلغة  والرصف  النحو  يف  بنائيًّة  دروساً  لها  صنا  خصَّ فقد  بنائيّة  بقواعد  أردفت  التي  النصوص  أّما 

بعلومها الثلثة متّبعني الطريقة االستقرائيّة يف بنائها.

الكتاب  نصوص  من  نّص  كّل  يف  املهارة  هذه  إيراد  إىل  باإلضافة  االستامع،  يف  درسني  الكتاب  وضمَّ 

الوظيفّي.  التعبري  يف  درَسني  الكتاب  ضّم  كام  املتعلّم.  لدى  االستامعّي  الفهم  تنمية  عىل  مّنا  حرصاً 

التعبري  موضوع  معالجة  أثناء  يف  وذلك  الشفوّي،  التعبري  مهارة  مامرسة  من  متكِّنه  بفوائد  الطالب  دنا  وزوَّ

الكتايّب أّوالً، ثّم يف أثناء مناقشة املرشوعات التي وضعت يف الكتاب ثانياً.

وتضّمَن الكتاب ستَّ وحدات درسيّة، هي:

فتناولنا . ١ الثانوّي  األّول  الصّف  يف  بدأناها  التي  األدبيّة  العصور  سلسلة  فيها  استُكِملْت  األدبيّة:  العصور 

أبرز  عن  ملحة  إعطاء  بهدف  املتتابعة،  والدول  واألندليّس،  العبّايّس،  هي:  عصور  ثلثة  الصّف  هذا  يف 

األدب  بدراسة  الثانوي  الثالث  الصّف  يف  استكاملها  مراعاة  مع   _ العصور  تلك  يف  األدب  ملمح 

فّن  بدراسة  الوحدة  واختتمنا  املوّشح،  تناولنا  كام  واملدن،  األشخاص  رثاء  فّن  وتناولنا   _ الحديث 

الحكمة. 

املطروحة . ٢ املختلفة  األغــراض  بعض  ــدرس  وت األوىل،  الوحدة  تعزِّز  الوحدة  هــذه  جــاءت  شعريّة:  ــراض  أغ

فيها بهدف كشف أبرز ما جاء من ظواهر أدبيّة يف العصور املختلفة.

التي . ٣ التحّديات  ــرز  أب ــورة  ص يف  الطالب  وضــع  إىل  الــوحــدة  هــذه  يف  هدفنا  الــعــرص:  وتــحــّديــات  العربيّة 
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لنبنّي  للمطالعة،  ونّصاً  شعرينّي  نّصني  واخرتنا  املواجهة،  يف  اللغة  هــذه  أدوات  وأبــرزنــا  اللغة،  تواجهها 

أصالة اللغة وقدرتها عىل مواكبة تطورات العرص.

كام . ٤ أعــلمــه،  وأبـــرز  الــفــّن  هــذا  نشأة  عــىل  الطالب  نطلع  أن  الــوحــدة  هــذه  بناء  يف  حاولنا  القّصة:  ــّن  ف

ــة،  الــســوريّ الــقــّصــة  أعـــلم  مــن  الثــنــني  قّصتني  وعــرضــنــا  الــقــصــّي،  العمل  عــنــارص  تعريفه  عــىل  عملنا 

ناقشت األوىل قضيّة عودة الشعب الفلسطينّي، يف حني ناقشت الثانية قضيّة اجتامعيّة. 

عىل . ٥ يطّلع  أن  الــواجــب  من  كــان  الــعــريّب  األدب  ملمح  عىل  الطالب  اطّــلع  بعد  وقوميّة:  وطنيّة  قضايا 

ونرش  والتسامح  واالنتامء  باملواطنة  املرتبطة  القيم  بتعزيز  مّنا  وإمياناً  والقوميّة،  الوطنيّة  القضايا  أبــرز 

الثانوي،  الثالث  الصّف  حتّى  ممتّدة  سلسلة  الوحدة  بهذه  املرتبطة  املوضوعات  جعلنا  التنويرّي  الفكر 

فتناولنا يف هذا الصّف الشهادة والشهداء من منظوَرين )وطنّي وقومّي(.

االتّباعيّة . ٦ فيها  عرضنا  الــذي  الــثــانــوّي  األّول  الــصــّف  يف  بدأناها  التي  للسلسلة  استكامالً  ــة:  ــداعــيّ اإلب

الطالب  يتعّرف  أن  املفيد  من  ولعلّه  والــواقــعــّي،  ــّي  ــداع اإلب املذهبني  الصّف  هــذا  يف  الطالب  سيدرس 

ملمح كّل مذهب أديّب واملوضوعات املرتبطة به ونظرة أصحابه إىل العمل األديّب.

الجامعّي، . ٧ قبل  ما  التعليم  مرحلة  يف  الطالب  يدرسه  الــذي  األخــري  املذهَب  املذهُب  هــذا  يعّد  الواقعيّة: 

املطالعة  نــّص  فيها  مبا  الجديدة،  والواقعيّة  القدمية  الواقعيّة  من  نصوصاً  الــوحــدة  هــذه  تضّمنت  وقــد 

املذاهب  عــىل  تطبيقاٍت  تضّمن  فقد  الــثــانــوّي  الثالث  الــصــفُّ  ــا  أّم األدب.  مسؤوليّة  عــن  تــحــّدث  التي 

األدبيِّة جميِعها.

لتكتمل . ٨ بــالــدراســة،  الطالب  يتناوله  ــذي  ال الثالث  الــنــرثّي  األديّب  الجنس  املرسحيّة  تعّد  املرسحيّة:  فــّن 

تعّرف  قد  الطالب  يكون  وهكذا  بالرواية،  الثانوّي  الثالث  الصّف  يف  النرثيّة  ــة  األدبــيّ األجــنــاس  سلسلة 

أبرز األجناس األدبيّة من شعر ونرث.

فكرياً   بتحليله  والطالب  املدّرس  من  كلٌّ  يقوم  مطالعة  بدرس  الكتاب  وحدات  من  وحدة  كل  وانتهت 

من  يستفاد  وقد  متنّوعة،  لغويّة  ظواهر  من  فيه  وما  وفرعية،  رئيسة  فكر  من  فيه  ما  فيستقصيان  وفنياً 

هذه الدروس اختبارياً.

عملنا  حول  مبلحظاتهم  تزويدنا  الكرام  واألهل  األعّزاء  واألبناء  املدّرسني  الزملء  من  نرجو  وأخرياً 

هذا ليكونوا خري عون لنا يف إعداد منهاج تسهم سورية كلّها يف إنجازه و تطويره.

وهللا نسأل التوفيق

فون
ّ
املؤل
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محتويات الكتاب

الوحدة األوىل: العصور األدبّية

الصفحةالكاتباملعارف واملهاراتالعنوانالدرس

١٠قراءة متهيديّةالعصور األدبيّةاألّول

الثّاين
١٤املتنبّينّص شعرّيعربات شاعر

١٨قواعد اللغةمراجعة ملا سبق

الثّالث
٢٠ابن زهر الحفيدموّشحالظبي النفور

٢٦علم العروضالبحر املتقارب

الرّابع
٢٨ابن شهيدنّص شعرّيمأساة قرطبة

٣٣علم البالغةالكناية

الخامس
٣٦صفّي الّدين الحّلّنّص شعرّيحكم خالدة

٤٠قواعد اللغة)ال( النافية للجنس

٤٤ابن جبريمطالعةذكر مدينة حلبالسادس

الوحدة الثانية: أغراض شعريّة

٤٨قراءة متهيديّةأغراض شعريّةاألّول

الثّاين
٥٢أبو العالء املعّرينّص شعرّيالّشف الرّفيع

٥٦علم العروضبحر الرّمل

الثّالث
٥٨ابن زريق البغدادّينّص شعرّيال تعذليه

٦٢قواعد اللغةاملقصور واملنقوص واملمدود

٦٦ابن األبّارنّص شعرّيالطبيعة الفاتنةالرّابع

الخامس
٧٢الّشاّب الظّريفنّص شعرّيأرض األحبّة

٧٦قواعد اللغةعمل املصدر واملشتّقات

٨٣محمود مصطفىمطالعةالتّوقيعاتالّسادس

الوحدة الثالثة: العربّية وتحّديات العرص

٨٦محمود السيّدقراءة متهيديّةاللّغة العربيّة وتحّديات العرصاألّول

٩٠استامعمواقف لغويّةالثاين
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الثّالث

٩٢مصطفى صادق الرّافعّينّص شعرّياللّغة األم

٩٦قواعد اللغةأسلوب اإلغراء والتحذير

٩٩علم البالغةبعض األغراض البالغيّة لإلنشاء

١٠٤قُسطايك الحميّصنّص شعرّيدفاٌع عن العربيّةالرّابع

الخامس
١١٠مازن املباركمطالعةاللّغة العربيّة حصن األّمة

١١٣تعبري وظيفّيكتابة محرض اجتامع

الوحدة الرابعة: فّن القّصة

١١٦قراءة متهيديّةفّن القّصة القصريةاألّول

الثّاين
١٢٤صباح محيي الّديننّص قصيّصالعائد

١٣٤قواعد اللغةأسامء األفعال

الثّالث
١٣٨عبد الله عبدنّص قصيّصالَعَربة والرَُّجل

١٤٦علم البالغةاالقتباس والتضمني

الرّابع
١٥٠فاروق خورشيدمطالعةفن القّصة عند العرب

١٥٥قواعد اللغةتدريبات عىل ما سبق

الوحدة الخامسة: قضايا وطنّية وقومّية

١٥٨قراءة متهيديّةالشهادة والشهداءاألّول

الثّاين
١٦٢محّمد مهدي الجواهرّينّص شعرّيجمرة الشهداء

١٦٧قواعد اللغةأسلوب االختصاص

١٧٠عمر يحيىنّص شعرّيسعيد العاصالثّالث

١٧٦سميح القاسمنّص شعرّيمع الشهداءالرّابع

١٨٠فارس زرزورمطالعةغداً سنلتقيالخامس

الوحدة الّسادسة: اإلبداعّية

١٨٤قراءة متهيديّةاملذهب اإلبداعي )الرومانيس(األّول

١٩٠جربان خليل جرباناستامعمن رسائل جربان إىل مّيالثاين

١٩٢األخطل الصغرينّص شعرّيسلمى الكورانيّةالثّالث
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الرابع

١٩٦أبو القاسم الشاّبنّص شعرّيصلوات يف هيكل الحّب

٢٠٠قواعد اللغةالنسبة

٢٠٢علم العروضالبحر الخفيف

٢٠٤أحمد زيك أبو شادينّص شعرّييف حمى املوجالخامس

السادس
٢١٠مّي زيادةمطالعةهذه الحياة اإلنسانيّة

٢١٢التعبري الوظيفيإعداد بيان مطالعة

الوحدة السابعة: الواقعّية

٢١٨قراءة متهيديّةالواقعيّةاألّول

٢٢٤مصطفى بدوّينّص شعرّيالطريدالثّاين

٢٣٠وصفي القرنفلنّص شعرّيمع السلمالثّالث

٢٣٦معني بسيسونّص شعرّياملدينة املحارصةالرّابع

٢٤٠جالل فاروق الشيفمطالعةإّن األدب كان مسؤوالالخامس

الوحدة الثامنة: فّن املرسحّية

٢٤٤قراءة متهيديّةفّن املرسحيَّةاألّول

٢٤٨سعد الله ونّوسنّص مرسحّيحفلة سمر من أجل )٥( حزيرانالثاين

٢٥٤مصطفى صمودينّص مرسحّيبني الّصوت والّصمتالثالث

٢٦٠غسان غنيممطالعةاملرسح الغنايّئ عند العربالرابع

٢٦٥قواعد اللغةتدريبات عىل ما سبقت دراسته

٢٦٧مشوعات مقرتحة

٢٧٠خطّة توزيع الحصص عىل وحدات الكتاب



الوحدة األوىلالعصور األدبيّة

قراءة متهيديّة العصور األدبيّة  الدرس األّول 

نّص شعرّي عربات شاعر  الدرس الثّاين 

موّشح الظّبي الّنفور  الدرس الثّالث 

نّص شعرّي مأساة قرطبة  الدرس الرّابع 

نّص شعرّي حكٌم خالدة  الدرس الخامس 

مطالعة ذكر مدينة حلب  الدرس السادس 
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*العصور األدبّية
قراءة تمهيدّية

ّول
األ

س 
ّدر

ال

1

لالستزادة ينظر:  * 
 - جودت الركابي، األدب العربي من االنحدار إلى االزدهار، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق، 1982م.

 - جودت الركابي، في األدب األندلسي، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، 1966م.
- شوقي ضيف، العصر العباسي األول، الطبعة الثامنة، دار المعارف، القاهرة، مصر، د.ت.

العّباسّي - األندلسّي - الدول المتتابعة

1 .: ّ العرُص العباسي

يمتّد هذا العصر من سنة )132هـ( حتّى سقوط بغداد بأيدي التتار سنة )656هـ(، وقُّسم هذا العصر 
ثالث حقب، هي: )حقبة بغداد، وحقبة الدويالت، والحقبة السلجوقيّة(، وقد حافَظ الشعراءُ العبّاسيّون وال 
سيّما شعراءُ الحقبِة األولى على الشخصيِّة الموروثِة للشعِر، ومَضوا يدعمونَها دعماً الءَموا فيه بينها وبين 

داً يقوم على التواصِل الوثيِق. حياِتهم العقليِّة الخصبِة وأذواِقهم المتحّضرِة المرهفِة؛ فإذا هي تتجّددُ تجدُّ

التي  الكثيرةُ  الكتُب  له  ُرقيٍّ هيَّأْت  العصِر من  في هذا  العقليّةُ  الحياةُ  بلغَتُْه  ما  الّسبَب في ذلك  ولعلَّ 
إلى  غيَرهم  دفَعْت  التي  والمناظراُت  المحاوراُت  له  هيَّأْت  كما  واليوناِن،  والفرِس  الهنوِد  عن  تُرِجَمْت 
التفكيِر المتّصِل الذي ما يني صاحبُُه يحاوُر ويناظُر متناوالً كلَّ شيٍء حتّى يصُقَل عقلَه ويبلَُغ أقصى ما يريُد 
من العلم والمعرفِة، وما لم يعرفُْه ولم يعلْمُه يسأُل عنه العلماءَ ليصّوروهُ له ويزيلوا الُشبَهةَ فيه عن نفسه، 

اُر بُن بُرد: وفي ذلك يقوُل بشَّ

ـــؤال وإّنـــا ــوُل الـــسُّ ــاُء الــعــمــى طـ ــف ِش

ــا ــإّن ــاَك ف ــ ــَن ــ ــاَّ َع ــ ــاً ع ــائِـ ــْن سـ ــكُـ فـ

الجهِل عىل  كوِت  السُّ طوُل  العمى  دواُم 

بالعقِل لِتبحَث  ــٍل  عــْق ــا  أخ ُدِعـــْيـــَت 

ٍة من الذّوِق الحضريِّ  وقد استطاع الّشعراءُ العباسيّون أْن يبتكروا أسلوباً قامَ على عتاٍد من القديمِ وعُدَّ
حياِة  وبين  بينها  ويالئُم  والنحويِّة  التصريفيِّة  ماِتها  ومقوِّ اللّغِة  مادّة  على  يحافُظ  أسلوٌب  وهو  الجديِد، 
العباسيّين المتحّضرِة بحيث تُنَْفى عنه ألفاُظ العامِّة الُمبتَذلةُ كما تُنَْفى عنُه ألفاُظ البداوِة الحوشيّةُ، إضافةً إلى 
صانِة حيناً آخَر،  أنّهم أشاعوا في هذا األسلوِب األلفاَظ المنتخبةَ مع العذوبِة والرشاقِة حيناً والجزالِة والرَّ
ع الشعراءُ بين مَْن يُْؤثرون الجزالةَ والفخامةَ وقوَة البناِء مثل مسلمِ بِن الوليِد، ومن يؤثرون الليونةَ  وقد توزَّ

والسهولةَ مثل أبي العتاهيِة في شعرِه الّرسميِّ )شعر المديح(، أو شعرِه الّشخصّي )شعر الّزهد والوعظ(.

وقد تنّوعِت األغراُض في هذا العصِر، وأّوُل ما نقُف عنَده المديُح، إذ رّكَز الّشعراءُ في تصويِر القيمِ 
والمروءةُ والعّفةُ  والِحلُم والحزمُ  والكرمُ  الّسماحةُ  القيمِ:  ناطقةً، وِمن هذه  الُخلقيِّة فجعلوها صوراً حيّةً 

وشرُف النّفِس وعلوُّ الهمَِّة والّشجاعةُ والبأُس.
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قراءة متهيديّة العصور األدبيّة

وقد مضى الّشعراءُ في مديِح الخلفاِء والوالِة يُضيفون إلى هذه المثاليِّة مثاليّةَ الُحْكمِ وما ينبغي أن يقومَ 
عليه من األخذ بدستوِر الّشريعِة وتقوى اّلِ والعدالِة التي ال تصلُح حياةُ األمِّة من دوِنها. يُضاُف إلى ذلك 
روا األحداَث التي وقَعْت في عصوِر الُخلفاِء، وبذلك قامَت قصيدةُ المديِح في هذا العصر مقامَ  أنّهم صوَّ
حافِة الحديثِة، فهي تسّجُل األحداَث التي عاصَرها الّشاعُر واألعماَل الكبرى التي ينهُض بها الخلفاء  الصِّ

مّما يُعطيها قيمةً بعيدًة إذ تصبُح وثائَق تاريخيّةً.

يصّوروَن  فراحوا  والقادة،  والوزراء  الخلفاء  رثاءُ  والسيّما  واسعاً،  نشاطاً  الّرثاِء  في  الّشعراءُ  ونشَط 
في تّمام  أبي  مراثي  ذلك  يمثُّل  ما  خيِر  ومن  وفاِتهم،  في  والجيوِش  األمِّة  ومحنةَ  بطولتَهم  القادِة   في 

القائِد محّمِد بِن ُحَميِد الطوسّي في قولِه:

أسمعا كـــاَن  وإْن  ــاعــي  الــنَّ ــَك  ب أصـــمَّ 

دى ــرَّ ال ــَن  ِم جاُع  الشُّ ارتـــاَد  كلّا  فتًى 

رضيبًة ــى  الق ــيــَف  الــسَّ إاّل  ــَت  كــْن فــا 

بَلَْقعا بــعــَدَك  الــجــوِد  َمغَنى  وأصــبــَح 

عــا ــرْصَ ــاَد َم ــ ــأزِق ارت ــ ــداَة امل ــ ــّراً َغ ــف م

ــعــا ــّم انــثــَنــى فــتــَقــطّ ــ ــا ث ــه ــَع ــطّ ــق ف

كما َكثَُر في هذا العصِر موضوعا العتاِب واالعتذاِر، وقد اتّخذ لهما الّشعراءُ مَساِلَك دقيقةً تدّل أوضَح 
الّداللِة على َرهافِة الِحّس وِخصِب الذّهِن:

وكثيراً ما عُنَي الّشاعُر العباسيُّ بالغزِل وتصويِر عاطفِة الحبِّ اإلنسانيِّة، وِمن أمثلِة الغزِل العفيِف قوُل 
العبّاِس بِن األحنِف:

لَِغيِبها ــاِن  ــظ ــاِف ح ــي  ــن ــي َوَع َعْتِبُفــــؤادي  ــن  ــلِّ حــاٍل مــن رضـــاٍء وم عــىل ك

هِد التّصالِه بحياِة الْجماهيِر كما استحدَث العباسيّون الّشعَر التعليمّي  كما انتشَر في هذا العصِر شعُر الزُّ
الذي دفَع إليِه ُرقيُّ الحياِة العقليِّة في ذلك العصِر.

2 .: ّ العرُص الأندلسي

يمتدُّ العصُر األندلسيُّ من عام )92هـ( إلى عام )898هـ(، وقد عرفَْت فيه الحضارةُ األندلسيّةُ تطّوراٍت 
النّاصر  الرحمِن  عبِد  أيّامَ  األمويِّة  الخالفِة  القّوِة في عهِد  إلى ذروة  الحضارةُ  فقد وصلَْت هذه  مختلفةً، 
وولِده الحكم ولكنّها لم تصْل إلى ذُروِة نُضِجها الفكرّي. وفي عهد ملوك الطّوائف سطَعْت شمُس األدب 
واألدباء  المفّكرين  أعظم  من  طائفةً  تاريِخها  من  المضطربة  الحقبة  هذه  في  األندلُس  وعرفَِت  والفكر، 

والّشعراء أمثال: ابن حزم والمؤّرخ ابن حيّان القرطبّي والّشاعر ابن زيدون.

ام وابن  وتألّقْت في عهد المرابطين بعُض األسماء مثُل: الفيلسوف ابن باجه والفتح بن خاقان وابن بسَّ
قُْزمَان صاحب األزجال الّشهيرة.
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وفي عهد الموّحدين بلغَِت النّهضةُ الفكريّة ذروَة نضِجها، وظهَرْت طائفةٌ من أعالمِ العلمِ واألدِب مثُل: 
ابِن طَُفيٍل وابِن ُرشٍد... أمّا الحركةُ الفكريّةُ في عهد بني األحمر فتكاد تنحصُر في النّواحي األدبيّة، فقد 

ازدهَر األدُب والّشعُر وحَفلَْت غرناطة بجمهرٍة ِمن أكابِر األدباِء والّشعراِء.

وقد نظَم شعراءُ األندلِس الّشعَر في مُختلَِف األغراِض ولم يشذّوا بوجٍه عامٍّ عِن القواعِد واألساليِب التي 
اتّبعها المشارقةُ في أشعاِرهم.

وقد برَع األندلسيّون في رثاِء الممالِك الّزائلِة، فقد أشجاهُم أْن يَروا دياَرهم تسُقُط بلداً إثَر بلٍد، فبََكوها 
البقاء  أبو  بني عبّاٍد، وبكى  اللبّانِة دولةَ  ابُن  فراَق وطٍن أحبُّه وفُِتَن بجماِل طبيعِته، فبكى  يبكي  مَْن  بُكاءَ 

ندّي األندلَس بأسِرها في قصيدِته التي قال فيها: الرُّ

ــٌة ــّوع ــن َفـــجـــائِـــُع الـــّدهـــِر أنـــــواٌع ُم

ــٌر ال مــــَردَّ لَــُه ــ ــى الــجــزيــرَة أم ــ دَه

اٌت وأَْحـــــــزاُن  ولـــلـــّزمـــاِن َمــــــــرَسّ

ــْهـــاُن ــدَّ ثَـ ــهـ ــوى لَــــُه أُُحــــــٌد وانـ ــ ه

كما اهتّموا بشعِر الطبيعِة بسبب جماِل الطّبيعِة األندلسيِّة التي ُشغَفْت بها القلوُب وهامَْت بها النّفوُس 
فأخذ الّشعراءُ ينْظُمون َكِلَمهم دُرراً في وْصِف ِرياِضها ومباهِج ِجناِنها وَرأَوا فيها َجنّةَ الُخلِد كما قال ابُن 

َخفاجة:

كُــــــُم ــٍس لـــلـــِه درُّ ــ ــدل ــ يـــا أهـــــَل أن

ــُم ــاِركُـ ديـ يف  إاّل  الــُخــلْــِد  جــّنــُة  مــا 

مـــــاٌء وِظــــــلٌّ وأنــــهــــاٌر وأشـــجـــاُر

ــاُر ــت ولـــو تـــخـــّرُْت هـــذا كـــْنـــُت أخ

ويَحُسُن أْن نُشيَر في النّهايِة إلى أّن األندلسيّيَن كانوا في آدابهم مُقلّديَن للمشارقِة؛ ألنّهم كانوا يََرون 
فيهم المثَل األعلى ِلشعِرِهم وأدِبهم، ويجدونَُهم مَنبََع علوِمِهم وآداِبهم وفنوِنهم، وقد َسّموا بعَض شعرائهم 
اهتماِمهم  من  أكثَر  المشرقيِّة  بالتّراِجمِ  واهتّموا  المغرِب،  ببُحتريِّ  لُقَِّب  زيدون  فابُن  مشرقيٍّة،  بأسماٍء 
بالمغربيِّة، فكتاُب العقِد الفريِد البِن عبد ربه األندلسيِّ ال نجُد فيه إال إشاراٍت إلى المغاربِة، بينما حَفَل 

بالّشعر المشرقّي وترجمة شعرائه و أدباِئه ونّقاده.

عرُص الّدول المتتابعِة:. 3

يبدأُ هذا العصُر باستيالِء المغوِل على بغداد عام )656هـ( وينتهي بدخوِل نابليون مصر عام )1798م( 
ويُقَسُم هذا العصُر عهَدين: عهَد المماليك وعهَد العثمانيين.

ونستطيُع القوَل إّن هذا العصَر كان عصَر الموسوعاِت العلميِّة واألدبيِّة التي حِفظَْت لنا خُالصةَ كتُِبنا 
القديمِة التي ذهَب أكثُرها إتالفاً وإحراقاً بتأثيِر غاراِت التتاِر والمصائِب التي تتالَْت على األمِّة العربيِّة.

وفيما يتعلُق باألدِب فلم ترتفْع منزلةُ الّشاعِر واألديِب بصورٍة عامٍّة عن منزلِة كاتٍب من ُكتّاِب الّدواوين 
. أمّا في الّدوِر العثمانيِّ فلم يبَق للّشاعِر أيّةُ مكانٍة مرموقٍة، فعاَش الّشعراءُ مُعظُمُهم في  في العصِر المملوكيِّ

حالٍة مَن البُؤِس تستدعي الّشفقةَ وقد شكا كثيٌر منهم الفقَر وسوءَ الحاِل.
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قراءة متهيديّة

وقد كان الّشعُر في هذا العصِر تقليداً ال تجديَد فيه، نظَم فيه الّشعراءُ في جميع األغراِض التي عُِرفَْت في 
العصوِر الخاليِة، وهذا لم يمنْع من طُغياِن بعِض األغراِض على بعضها اآلخِر وإكثاِر النّظمِ فيها ومن هذه 

األغراِض الّشعُر الدينيُّ الذي ظهَر جليّاً في مدائِح الّرسوِل )ملسو هيلع هللا ىلص(.

وإنّما  القيِّمِة  بالموضوعاِت  يهتمُّوا في وصفهم  لم  العصِر ولكنّهم  أدباِء هذا  الوصُف في شعِر  وكثَُر 
ة: اقتصروا على الجزئيّات، واكتََفوا بوصِف آلٍة أو أداٍة كقول النّواجي القاهرّي يصُف ِمخدَّ

ــوِس ــف ــن ــل ــٌع ولـــــــــّذٌة ل ــ ــف ــ هــــي ن

ــاٍء ــكـ ــاتِـّ ــه ِبـ ــ ــِتـ ــ ــٍم أرْحـ ــ ــدي ــ ــْم ن ــ كـ

ــِس ــي ــل ــج ــل وحـــــيـــــاٌة وراحــــــــــٌة ل

ؤوِس ــعِ الـــــرُّ ــ ــد رف ــْعـــِت عــن وتـــواضـ

كذلك نظموا في شعرهم األلغاَز، ومالوا أيضاً إلى الّشعِر التعليمّي، فأخذوا ينظمون أنواع العلوم شعراً. 
نعِة اللّفظيّة؛ مّما  وقد أكثَر شعراءُ هذا العصر من المحّسناِت البديعيِّة َكثرًة أفسَدِت الّشعَر، وكبَّلتُْه بقيوِد الصَّ

جعلَُه أدباً حبيساً مُقيَّداً مُتكلَّفاً عموماً، وإْن كان هذا ال يعني خلوَّ العصِر من بعض الّشعراء النّابهين.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

ما دوُر الّشعراِء العباسيّين في الحفاِظ على الّشخصيِّة الموروثِة للّشعِر؟ وما أثُرهم فيها؟. 1
ِفيَم رّكَز الّشعراءُ عند مديِحهم األمراءَ والُخلفاء؟. 2
علّْل ما يأتي:. 3

بلوَغ الحياِة العقليِّة في العصِر العباسيِّ مكانةً مرموقةً.	. 
 .	. تنّوَع األغراض في العصِر العباسيِّ
فسادَ الّشعِر في عصِر الّدوِل المتتابعِة.	. 
تقليَد المغاربِة المشارقةَ في أسماِء الّشعراِء، واالهتمامَ بالتّأليِف والتّرجمِة لهم.	. 

وّضِح الّدوَر الذي قامت به قصيدة المديح في العصر العبّاسّي.. 4
عّرْف بأسلوِب العبّاسيين في الّشعِر.. 5
6 .. تحّدْث عن ِرثاِء الممالِك الزاّئلِة التي بَدْت جليَّةً في الّشعِر األندلسيِّ
ما مظاهُر ضعِف الّشعِر في عصِر الّدوِل المتتابعِة؟. 7
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شرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1986م، ج 3، ص 73.  *

مدخل إلى النّص:

ما يزال شعر العاطفة نبعاً فيّاضاً ال تتوقّف معانيه عن إثارة أنبل 
المشاعر في المتلّقي على بعد العهد، وها هو ذا ماِلئُ الدنيا وشاغُل 
الناس ينَضُح من معيِن شعره عبيراً من الغزل والحكمة في تضاعيف 
نصٍّ ُصنِّف في المديح، والنّص الذي بين أيدينا يشّكل صورًة من 

صوٍر مشرقٍة رسمها المتنبّي في ديوان العرب.
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نصٌّ شعرّي عربات شاعر

النّص:

ــأَرُق1 ــ يـ ــَي  ــثـ ومـ أَرٍق  ــىل  عـ ــُد وَعـــــــْرٌة تَـــَرقـــرُق أَرٌق  ــزيـ  وجـــــًوى يـ

أُرى2 ــا  ك ــكــوَن  ت أْن  الــّصــبــابــِة  ــُد  ــْه ــُق ُج ــِف ــخ ــٌب ي ــلـ ـــَدٌة وقـ  َعـــــٌن ُمـــســـهَّ

ــٌر3 ــائ ط ــَم  ــ ــرنَّ ــ ت أو  بـــــرٌق  الَح  ــا  ــُق مـ ــيِّ ش فــــــؤاٌد  ويل  انـــثـــنـــْيـــُت   إاّل 

تنطَفي4 ــا  م ــوى  ــه ال ــاِر  نـ ــْن  ِمـ ــِرُق جــّربْــُت  ــحـ ــّا تُـ ــ ــلُّ ع ــِكـ  نــــاُر الــغــى وتـ

ــُه5 ــُت ــَل الــِعــشــِق حــّتــى ُذْق ــُت أهـ ــذلْ يعَشُق وع ال  َمـــْن  ميـــوُت  كــيــَف   فعجْبُت 

ــَي أنَّــنــي6 ــبـ ــُت َذنْـ ــرْفـ ــوا وعـــذرتُـــُهـــْم وعـ ــُق ــِه مـــا ل ــي ــُت ف ــْي ــق ــل ــْم ف ــُهـ ــّرْتُـ  عـ

ــا نــحــُن أهــــُل مــنــازٍل7 ــن ــي ــُق أبَـــِنـــي أب ــِع ــن ــْنِ فــيــهــا يَ ــبـ ــداً ُغـــــراُب الـ ــ  أبـ

ــْن َمــعــٍر8 ــ ــا ِم ــا ومـ ــي ن ــدُّ ــىل ال قــوا نــبــي ع ــْم يــتــفــرَّ ــل ــا ف ــي ن ــدُّ ــُم ال ــُه ــْت ــَع ــَم  ج

ــٌة9 ــيَّ ــِه ــاُة ش ــيـ ــحـ ــَزُق واملــــــرُء يـــأُمـــُل والـ ــ ــبــيــبــُة أنْ ــُر والــشَّ ــ ــُب أْوَقـ ــي ــشَّ  وال

تي10 ولِمَّ ــاِب  ــب ــشَّ ال عــىل  ــْيــُت  بــكَ ــْد  ــق ــاِء وجـــهـــَي َرونَـــــُق ول ــ ــ ــوّدٌة ولِ ــ ــس ــ  ُم

ــِه11 ــراِقـ ــِه قـــْبـــَل يــــوِم ِفـ ــي ــل ــَذراً ع ــ ــ أَرَشُق ح جــفــنــَي  مبـــاِء  ــْدُت  ــِكـ لَـ ــى  ــّت  ح

األرقُ: فقُد النومِ
الجوى: الُحرقةُ من حزٍن أو ِعشٍق

العَبْرُة: الدمعةُ
الصبابُة: رقّةُ الشوِق

الشيّقُ: المشتاُق
الغضى: شجٌر من األثِْل، خشبُه وجمره يبقى 

زماناً طويالً ال ينطفئ
أوقرُ: من الوقار

الشبيبة: بمعنى الشباب
أنزقُ: أخفُّ وأطيش

الرونقُ: الحسُن والنضارة
الّلمُة من الشعر: ما جاوَز شحمة األذن

شرقَ بالماء: مثُل غّص بالطعام، وهي هنا 
بمعنى ضاق جفن الشاعر عنها

لكدت: الالم للتوكيد وحذف قد والتقدير 
لقد كدت

شح املفردات
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عربات شاعر

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
اختِر اإلجابةَ الصحيحةَ من كلٍّ مما يأتي:. 1

نظرةُ الشاعِر في النّص )ذاتيّة - موضوعيّة – ذاتيّة موضوعيّة(.	 
يجمُع الشاعُر في أبياته السابقة بين )الغزل والوعظ - الغزل والرثاء – الغزل والمديح(.	 

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءًة جهريًة معبّرًة مراعيًا التلوين الصوتي المناسب النفعال الشاعر.* 
القراءة الصامتة:	 

اذكْر أثرين من آثاِر العشِق في المحبِّ مّما ورد في النّص.. 1
هاِت من النّص السابق مثالين لمعاناة الشاعر همومَ الحّب وآالمَه.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعْن بالمعجم في تعّرِف الفرِق بين )ُجْهد – َجْهد(.. 1
 أكمل المخطّط التالي بما يناسبه من الفكر اآلتية : . 2

وقوع الشاعر في العشق – تصوير روعة العشق في الّصبا الذاهب – التحّسر على الشباب وأيّامه - 
لوم األحبّة على صدودهم.

الفكرة املستبعدة )٣(الفكرة الرئيسة )٢(الفكرة الرئيسة )١(الفكرة العاّمة 

وقَف الشاعُر من أهل العشِق موقفين متعارضين وّضْح كاّلً منهما.. 3
بدا الشاعُر في المقطع الثاني متعقِّالً حيناً ومُستسلماً حيناً آخر، وّضح ذلك.. 4
من فهمَك المقطَع الثاني وّضْح تعلَُّق اإلنساِن بالّدنيا ومتاعها.. 5
ِبَم تعلُّل لجوءَ الشاعِر إلى الحكمة في المقطع الثاني؟. 6
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نصٌّ شعرّي

تحّدَث الشاعُر في أبياته السابقة عّما قاسى من العشق تحّدْث عن آثاٍر أُخر للعشق في النفِس اإلنسانيِة.. 7
قال عليُّ بن الجهمِ :. 8

ــزأُ مـــّرًة ــ ــاق أهـ ــّش ــع ــال ــُت ب ــن باكياًقـــد ك أصــبــحــُت  بــالــعــّشــاق  أنـــا  وهـــا 

وازْن بين هذا البيِت والبيت الخامس من النّص من حيُث المضموُن.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
هاِت من المقطِع الثاني مثاالً للتقديم والتأخير وبيّْن أثَره في خدمة المعنى.. 1
أكثَر الشاعُر من استعمال الفعلَين الماضي والمضارع في المقطع الثاني. مثِّْل لكلٍّ منهما، ثّم بيّْن أثَر . 2

ذلك في خدمة المعنى.
في قول الشاعر: )نار الهوى( صورةٌ بيانيةٌ. حلّلها ثّم اذكر وظيفتين من وظائفها.. 3
استخرْج من البيِت األّوِل مُحّسناً بديعيّاً، ثّم سّمه.. 4
َن منها بيتاً شعرياً: . 5 ِِّب التراكيَب اآلتية لتكوِّ  رت

والنفوس نفائٌس – األحمُق – والمستِغرُّ بما لديه – والموُت آٍت  
هاِت من المقطِع األّوِل شعوراً عاطفيّاً، ومثِّْل ألداٍة استعملها الشاعر في تجليته.. 6
استخرْج من البيِت السابِع مصدَريْن من مصادر الموسيقا الداخليّة ومثّْل لكلٍّ منهما.. 7
قطِّع البيَت الثّاني من النّص تقطيعاً عروضياً، ثّم سمِّ بحَره.. 8

بداعي المستوى ا��

با، اقترحْ نهايًة أخرى.*  اختتمَ الشاعر قّصتَهُ بالبكاِء على أيّام الصِّ

� ��التعب�� الكتا

تحرير نّص:* 
ماِت قصائَد صنّفْت  أطلَّ المتنِبّي على دنيا العشِق والهوى في شعره إطالالٍت خاطفةً، ظهرْت في مقدِّ
قيقِة حين وقع في  اخلّي براعةَ فنّاٍن أتقَن تجسيَد أحاسيِسه الدَّ في المديِح، ولكنَّه برَع في تصويِر عالِمِه الدَّ
با الذّاهِب في المقطع األّول؛ إذ تناوَل آثاَر ذلك  ه على تصويِر روعِة الِعشِق في الصِّ الحّب، وقد بنى نصَّ
العشِق في المحبِّ من أرٍق وصبابٍة ونار تكوي شغاَف القلب، عشٍق دفَعَه إلى لوم المحبّيَن لوماً ما فِتئَ أن 

تراجَع عنه بعد أن ذاَق الحبَّ وَخِبَر دنياه.

َّامِه، فاستسلَم للمشاعِر الفيّاضة حيناً،  باِب وأي اعُر فيه حسَرتُه على الشَّ أمّا المقطُع الثّاني فقد أبدى الشَّ
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عربات شاعر

ولجأ إلى الحكمِة حيناً آخر، وما لجوءُه إليها إال طلٌب للتّخفيِف من وطأة األلمِ على نفٍس مرهفٍة أشقاها 
الحزُن وأتعبَها.

مَتها اعتماده التقديم والتأخيَر ليبرَز أهّميّةَ  اعر إليصال معانيِه بوسائَل فنّيَّة كان في مقدِّ وقد استعان الشَّ
المتقّدمِ، ويبعَث التشويَق في المتلّقي تجاه ما يتولُّد من معاٍن وإيحاءات في النّص، ربّما خرجْت عّما يعهده 

المتلّقي من معاٍن مألوفٍة أو متوقّعة.

كما بّث الحركة بالتّنويع في استعمال الفعلَين الماضي والمضارع. أمّا الفعُل المضارُع فقد احتوْت 
حرَكتَه ما يستقرُّ أبداً من فراٍق وبكاٍء وآماٍل ال تنقطع، وأمّا الفعُل الماضي فقد استعمله ليؤّكَد  بكاءَه على 

اكرة. باِب الّراحل بوصفِه حقيقةً راسخةً ال تُمحى من الذَّ الشَّ

واستعمل الّشاعُر الّصوَر البيانيَّةَ مستمّداً عناصَرها من الواقع المحسوس من جهة، مضفياً عليها ظالالً 
اإلقناَع  للنَّصِّ  لتضمَن  المعنى،  في توضيح  الصوُر دوراً  أدِّت  لذلك  الحزينِة من جهة أخرى،  نفِسِه  من 

َّة لنفٍس مترعٍة بالهوى واألسى. بصدِق المعاني التي استحالت يقيناً ال وهم فيها، وصدِق الحالِة الشعوري

َّما  وإن تزيينيّاً،  استعماالً  الصدِق  ذلك  ينطوي على  في نصٍّ  البديعيَّةَ  ناِت  المحسِّ اعُر  الشَّ يستعمِل  ولم 
اندرجْت ضمَن نسيِج النَّّص لتثيَر نشاطاً ذهنيّاً في المتلّقي يؤدّي إلى إيضاح المعنى والتفصيل فيه.

ومجمُل القول: تكامَل المستويان الفكريُّ والفنّيُّ في إبراز مقولِة النّص، وتآزرا في تقديمِ النّص لوحةً 
متكاملةً ال تنفصُم عراها.

قواعد اللغة - مراجعة لما سبق

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجبْ عِن األسئلة اآلتية:* 
قال المتنبّي:	 

ــُل مـــنـــازٍل(1 ــ ــا )نـــحـــُن أه ــن ــي ــي أب ــن ــُقأب ــِع ــْن ــِن فــيــهــا يَ ــَبـ ــداً ُغـــــراُب الـ ــ أبـ

ــَر2ٍ ــْع ــا ومـــا ِمـــْن َم ــي ن ــدُّ ــىل ال ــي ع ــب ــَرقــوانَ ــم يــتــفَّ ــلَ ــا ف ــي ن ــدُّ ــُم ال ــُه ــْت ــَع ــَم َج

ــٌة(3 ــيَّ ــه ــاُة َش ــيـ ــَحـ ــرُء يـــأُمـــُل )والـ ــ ــَزُقواملـ ــ ــبــيــبــُة أنْ ــُر والــشَّ ــ ــُب أوق ــي ــشَّ وال

تي4 ولـِمَّ ــبــاب  الــشَّ عــىل  بكيُت  ــُقولــقــد  ــ ــاِء وجـــهـــي رونَـ ــ ــ ٌة ومل ــَودَّ ــ ــسـ ــ ُمـ

ــِه5 ــراِقـ ــِه قــبــَل يــــوِم فـ ــي ــل أرَشُقَحــــــذراً ع َجــفــنــي  مِبــــاِء  ــْدُت  ــِكـ لـ ــى  ــتَّ ح
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نصٌّ شعرّي

الأسئلة:	 

النحو:. 1

استخرج مَن األبياِت الّسابَقِة أسلوَب نداٍء وبيّن نوعه، ثّم أعربُْه.. 1
 أّكد كاّلً من الجمل اآلتية بمؤّكد أو أكثر: . 2

نحُن أهل منازٍل – جمعتُهُم الّدنيا فلم يتفّرقوا – المرء يأمل.
أعرب ما تحته خّط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.. 3

الرّصف:. 2

ما الوزُن الصرفيُّ لكلٍّ مَن الكلماِت اآلتيَة: ) شهيّة - أَوقَُر -  رونق(؟. 1
 صنِّف األسماءَ الجامَدَة اآلتيةَ وفَق نوِعها: )ذات – معنى(: . 2

)غراب- البَين - وجهي – حذراً -  ِفراق – َجفني(
هاِت مصادَر األفعاِل اآلتيِة: )يتفّرق – بكيُت - أشَرُق(، ثمَّ صنِّْفها إلى سَماعيَّة وقياسيَّة.. 3
ِل اسماً مشتّقاً، واذكر نوَعُه، واشَرْح قاعدَة صوِغِه.. 4 هاِت من البيِت األوَّ
اشرِح العلَّةَ الّصرفيَّةَ في كلٍّ من الكلمتَين اآلتيتَين، ثمَّ سمِّ نوَعها: )نبكي – كدُت( . 5

مالء:. 3 الإ

استخرْج مَن النّّص ثالث حاالٍت إمالئيٍّة متنّوَعٍة، واشرح قاِعدتَها.. 1
 رتِّب الكلماِت اآلتيةَ َوفَق وروِدها في معجمٍ يأخُُذ بأوائِل الكلمات: . 2

)الّشباب – لّمتي – مسودّة – الدنيا(

ي ��النشاط التحض

تعدّ الموشحات فنًا أندلسيًا بامتياز، استعن بمصادر التعلم في تعرّف نشأة هذا الفن وأبرز أعالمه.* 
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*الّظبي النفور
موّشح

ث
ثّال

 ال
س

ّدر
ال

3

 ابن زهر الحفيد
)٥0٧ - ٥9٥هـ(

ــر  ْه
ُ

ف ز ــد امللــك �ب ف عب ــد �ب حمّم

ي 
ف

� ولــد  بكــر،  	بــو  	ي  �ي الإ

نوابــغ  مــن   
ّ

ويعــد إشــبيلية، 

ندلــس، 
أ
ي ال

ف
� 		

أ
الطــب وال

ف زهــر، ل  حلفيــد ا�ب وعــرف �ب

(، ورســالت  ي
مســي�ف ق احلف �ي ــ�ت )ال

وشــعر  العيــون(،  )طــب  ي 
ف

�

ي 
ف

� انفــر	  ــات 
ث

ومو� رقيــق، 

جــا	ة نظمهــا، مــن  إ �ب عــره 

ي مطلهعا: 
ــ�ت
ّ
تــه ال

ث
رهــا مو� 	�ث

 الـــُمشَتىك
َ

ي إليــك
ت

ــا� ــا السَّ  "	�يُّ

."
ِ

 مْل تسَمع
ْ

 وإن
َ

ك قد 	عو�ف

المطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحية عمر بن حسن، تحقيق: إبراهيم األبياري وآخرين، دار العلم للجميع للطباعة والنشر   *
والتوزيع، بيروت، 1955م، ص 204- 205.

مدخل إلى النّص:

فّن  في  كتَب  ما  أرقِّ  من  الحفيِد  ُزهْر  ابِن  موشحاُت  تُعّد 
الغزَل استأثَر  أّن  بيد  تنّوَعْت موضوعاتُها عنده،  الموّشحاِت، وقد 
الُمرهَِف  إحساسه  عن  وتعبيراً  لطبِعه  استجابةً  وكان  بمعظِمها، 

ومشاعِره الّصادقِة.
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ث
ثّال

 ال
س

ّدر
ال

3

موّشح الظّبي النفور

النّص:

…1…

َسَدلَْن ظاَم الّشعوْر... عىل أوجٍه كالبدوْر

سفْرَن فاَح الّصباْح

ماْح هزْزَن قدوَد الرِّ

ضِحكَْن ابتساَم األقاْح

َْن منُه الثغوْر كأنَّ الذي يف النحوْر... تخرَّ

َسلُوا ُمقلَتي ساحِري

عن الّسحِر والّساحِر

وعن نظٍر حائِر

دوْر يِريُش سهاَم الفتوْر... ويرمي خبايا الصُّ

…2…

لقْد ِهْمُت َويِحي بها

َِّل قلِبي لها وُذلل

أَما والهوى إنَّها

لَظبُي ِكناٍس نَفوْر... تَغاُر عليِه الخدوْر

ُحِرْمُت لذيَذ الكرى

سهْرُت وناَم الورى

تُرى ليَت ِشْعري ترى

أساعاُت ليي شهوْر... أم اللَّيُل حويل يدوْر؟

األقاح: نبات عشبّي َحْولّي مفردها أقحوانة.
 كناس: مكان في الّشجر ونحوه يأوي إليه

الظّبي ليستتر.  

الخدر: ستر يُمّد للمرأة في ناحية البيت.
الوَرى: الَخلق.

شح املفردات
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الظّبي النفور

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
هاِت عنواناً آخر للنّص؟. 1
استبعِد اإلجابةَ غيَر الّصحيحة فيها مّما بين القوَسين:. 2

بدا الشاعر في النص )هائماً بمحبوبته - مسحوراً بجمال محبوبته - واصفاً وصال محبوبته(.	 

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة مراعيًا التّلوين الّصوتي المناسب إلبراز كّل من شعوريّ اإلعجاب والحُزن.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة ونّفذِ المطلوب:* 
هاِت من المقطع األّول دليلَين على توظيِف الّشاعِر الطّبيعةَ في وصِف المحبوبِة.. 1
اذكْر ملمَحين من مالمِح معاناِة الّشاعِر برزا في المقطع الثاني.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعْن بالمعجم في تعّرف الفرِق بين معنى كلمة )ثغور( فيما يأتي:. 1

قال ابن زهر:	 

َْن منُه الثغوْر كأنَّ الذي يف النحوْر... تخرَّ

وقال جرير:	 

تُِضْع ــم  َفــلَ املُسلمَن  ــغــوَر  ثُ ــِدَحــَمــيــَت  ــداً وابـــَن قــائِ ــائ ــَت رأســـاً ق ومــا زلـ

ما الفكرةُ العامّةُ الّتي يقوم عليها النّص؟. 2
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موّشح

ِصْل كلَّ فكرٍة فرعيٍّة من القائمة )ب( بالفكرة الّرئيسة المناسبة من القائمة )أ(.. 3

بأ

جامُل املحبوبِة.
قواُم املحبوبة

ليُل الّشاعر الطّويل

معاناُة الّشاعِر من الوجد.
ابتساُم املحبوبة

هياُم الّشاعر باملحبوبة

اذكْر صفتَين من صفات المحبوبِة، ودلَّ على موطِن كلٍّ منهما.. 4
ما موقُف الَشاعر مَن الّزمن؟ وما الّسبُب في ذلك؟. 5
اقتصَر النصُّ على تصوير محاسِن المحبوبِة، أضْف صفاٍت معنويّةً تراها مناسبة.. 6
قال الّشاعر الحصرّي القيروانّي:. 7

ــبُّ مـــتـــى غــــــُدُه؟ ــ ــص ــ ــُل ال ــيـ ــالـ يـ

ــُه ــ ــأّرَق ــ ـــــــــــــــــــّاُر ف رقـــــــــــَد الـــسُّ

ــِة مــــوعــــُدُه؟ ــ ــاع ــ ــّس ــ أَِقـــــيـــــاُم ال

ــٌف لـــلـــبـــيـــــــِن يـــــــرّدده ــ ـــ ــ ـــ ــ أس

وازن بين بيتَي القيروانّي وما يماثلهما في المقطع الثّاني من حيث المعنى.	 

 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ن

غلَب على النّص النمط الوصفي مثّل لمؤّشَرين له برزا في النّص.. 1
استخرْج من المقطِع األّوِل أسلوباً خبريّاً، وآخَر إنشائيّاً، وبيِّن نوع كلٍّ منهما.. 2
حلِّل الّصورَة اآلتية )ابتسام األقاح(، ثّم سّمها ، واشرح وظيفتين من وظائفها.. 3
ناً معنوياً، وبيِّن قيمته الفنية.. 4 هاِت من المقطع الثّاني محسِّ
هاِت شعوراً عاطفيّاً تجلّى في المقطِع األّول، ومثّل ألداة من أدوات التعبير عنه.. 5
هاِت مصدَرين من مصادر الموسيقا الداخليّة في المقطع الثاني، ومثِّل لكلٍّ منهما.. 6
حّددْ من جزء الموّشح اآلتي كاّلً من: الُقفل، البيت، الغصن، الّسمط، وبيّن أثرها في موسيقاه مستعيناً . 7

بما تاله من معلومات، ومثاٍل لها:

سلوا ُمْقلََتي ساحري

عن الّسحر والّساحِر

وعن نظر حائِر

يِريُش سهام الفتور... ويرمي خبايا الصدور
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الظّبي النفور

تعّلم:	 

الموّشح

المطلع:
يتألف من جزأين 

على األقل. 

الدور:
هو مجموعة أجزاء 
تلي المطلع مباشرة، 

و تخالفه في 
القافية، ويسّمى كّل 

منهما "غصناً".

الُقْفُل:
يتألف من جزأين، 
يسّمى كلٌّ منهما 
)سمطاً( وتطاِبُق 

األقفاُل المطلع في 
قافيته.

البيت:
يتألّف من الدور 
والقفل الذي يليه.

مثال:	 

)املطلع(سدلَْن ظالَم الشعوْر... عىل أوجٍه كالبدوْر

سفرَْن فالَح الصباْح )غصن(

هزْزَن قدوَد الرِّماْح )غصن(

ضحْكَن ابتساَم األقاْح )غصن(

الدور

البيت

تخرّيْن منه الثغوركأن الذي يف النحوْر
)الُقفل(

سمطسمط

بداعي المستوى ا��

انثر النّص السّابق بما ال يتجاوز ستة أسطر.* 
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موّشح

تطبيقات لغويّـة

اقرأ األبيات اآلتية، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:* 
قال ابن زهر:	 

لقْد ِهْمُت ويحي بها

وُذلِّل قلبي لها

أما والهوى )إنَّها

لَظبُي ِكناٍس( نفور... تغار عليه الخدور

ُحِرمُت لذيذ الكرى

سهْرُت ونام الورى

ترى ليت شعري ترى

أساعاُت ليي شهور... أم الليل حويل )يدور(؟

هاِت من المقطع الّسابق أداة استفهام، وبيِّن نوعها.. 1
كيف يكون الجواب عن األسئلة التي تحتوي )أم(؟. 2
أعرْب ما تحته خطٌّ من المقطع الّسابق إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. 3
اشرِح العلَّة الّصرفيّة في )همت، الهوى(.. 4
علِّْل كتابة التاء على صورتها في )سهْرُت، ساعات(.. 5
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الظّبي النفور

علم العروض - البحر المتقارب

اقرأ ولحظ:. 1

تفعيالت البحر المتقارب:. 1
فعولنفعولنفعولنفعولنفعولنفعولنفعولنفعولن

٥/٥//٥/٥//٥/٥//٥/٥//٥/٥//٥/٥//٥/٥//٥/٥//

ضابطه:. 2
ــارب قـــال الــخــلــيــُل ــق ــت فعولنعـــن امل فعولن  فعولن  فعولن 

من أبرز جوازاته:. 3
الَحشو:	. 

فعوُلفعولن
٥///٥/٥//

الَعروض والَضرب:	. 
فََعْلفعولنفعوْلفعولن
٥//٥/٥//٥٥//٥/٥//

نماذج محَللة:. 2

قال خليل مردم:	 

ــكــم ســـاْم ــي ــاِر عــل ــ ــّديـ ــ ــراْمحـــــاَة الـ ــك ال ــوُس  ــف ــنُّ ال ــذلَّ  ــ ت أن  ــْت  ــ أب

كرامنفو سلتذل لنأبْت أنسالمعل كمديا ِرحام تَْد

٥٥//٥/٥//٥/٥//٥/٥//٥٥//٥/٥//٥///٥/٥//

فعوْلفعولنفعولنفعولنفعوْلفعولنفعوُلفعولن

قال أبو فراس الحمدانّي:	 

ــدوْد ـ ــصُّ ــاْلوُذْقـــنـــا مـــــرارَة كــــأِس الـ ــوصـ ــَن حــــــاوُة كـــــأِس الـ ــأيـ فـ

وصالة كأسلحالوفأينُصدودة كأسْصمراروذقنا

٥٥//٥/٥//٥///٥///٥٥//٥/٥//٥///٥/٥//

فعوْلفعولنفعوُلفعوُلفعولفعولنفعوُلفعولن
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موّشح

طّبق:. 3

اكتب البيتَين اآلتيَين كتابة عروضيّة، ثمّ اذكر الجوازات الواردة في كّل منهما:* 
قال إيليا أبو ماضي:	 

ــاء  ــوفـ ــم رجـــــــاَل الـ ــك ــي ــل ــاٌم ع ــ ــ ــاتس ــيـ ــوافـ ــىل الـ ــ ــاٍم ع ــ ــ وألـــــــُف س

قالت نازك المالئكة:	 

ــْد ــي ــع ــٌع كـــــــرساٍب ب ــ ــائ ــ ــاْءصــــــًدى ض ــس ــاذُب روحـــــي صـــبـــاَح م ــ ــج ــ ي
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*مأساة ُقرطبة
نصٌّ شعرّي

بع
لرا

س ا
ّدر

ال

4

 ابن ُشهيد
)٣٨٢ - ٤٢٦هـ(

عبــد  ف  �ب 	محــد  عامــر  	بــو 

يــد، 
�ثُ ف  �ب �ب ــور  امل�ث امللــك 

ي 
ف

ــد � ، ول ّ ــ�ي وز�ي وشــاعر 	ندل

رسة مرموقــة. ل عــد	 
أ
قرطبــة ل

واملؤلفــات،  التصانيــف  مــن 

التوابــع  رســالت  رهــا:  	�ث

ــوان شــعر 	خــذ  ــع، و	ي والزواب

النــّص.  هــذا  منــه 

ديوان ابن شهيد األندلسي: جمعه وحّققه: يعقوب زكي، راجعه: محمود علي مّكي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  * 
ص 109- 111.

مدخل إلى النّص:

أدِّت الفتنةُ التي اشتعلْت في قرطبةَ سنةَ )403 هـ( إلى سقوطها 
بيِد القشتاليّين بعد حصاٍر طويٍل، فقضى ِمن أهلها مَْن قضى، وتفّرَق 
والقصوَر  وَر  الدُّ خلَفهم  تاركين  شملُهم،  وتشتّت  منهم،  بقَي  مَْن 
خاِء واالستقراِر، فراح  والحدائَق الغنّاءَ، وقد ُسلبْت منهم أسباُب الرَّ
كانْت  ما  على  مُتأّسفاً  المنكوبِة،  المدينِة  أحوال  يصُف  ُشهيد  ابُن 

تتمتُّع به من عيٍش رغيد وحياٍة مترفٍة آمنٍة.
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بع
لرا

س ا
ّدر

ال

4

نصٌّ شعرّي مأساة قُرطبة

النّص:

ُمْخِبـــُر1 ــِة  ــبَّ األَِح ِمـن  الطُّلُوِل  يف  نَْســــــَتْخِرُمـا  حالِها  عـن  الَّــِذي  َفـَمن 

فإِنَُّه2 الــِفــراِق  ِســــوى  تَـســـأَلــنَّ  أَْغــــــــَوُرواال  أَم  ــُدوا  ـــ ــَج أَنْ عنهم  يُْنِبيَك 

ُقــوا3 َفَتَفــرَّ علَْيِهُم  ماُن  الـــزَّ األَكْثـــُرجــــاَر  وبــاَد  نـاِحيـــــٍة  كُـلِّ  فـي 

ِديـاِرِهم4 محلِّ  عىل  الــُخــطُــوُب  وتَـَغّيــــُرواَجـــَرِت  َفـَتَغيَّــَرْت  وعـلَْيِهــُم 

َمن5 بُكاُء  يقــلُّ  ُقـْرطُبـــٍة  ــــُرفـلِـمْثـــِل  مَتَفجِّ َدْمـُعهـــا  بـَعْيــٍن  يَـْبِي 

جـاِمٌع6 فيها  ــــمُل  والشَّ بها  ــَرَُعـْهــدي  أَْخ فيها  والَعْيـــــُش  أَْهلِها  ِمـن 

علَْيهُم7 تلوُح  َزْهـَرتِهـــا  الـَعْنبــــُروِريـــــــاُح  مـنها  يَـفَتــرُّ  بـَروائِــــحٍ 

ُحْسِنها8  َ تغرُّ أَِمــُنــوا  قــــد  ُرواوالـَقـــْوُم  وتـــــأَزَّ بـَجالِهــا  ُمــوا  َفـَتـَعمَّ

وُخُدوِرهـــا9 بُقُصــوِرها  ِطيَبُهْم  ُريـا  تََتَخــدَّ بـُقُصوِرها  وبُــــُدورها 

ربوَعهـــا10 ــْدُت  ــه َع داٍر  عــىل  ــي  ــِف تَـَتَبْختـــــُرأََس بـفنائِهــــــا  وظـبـاُؤها 

كَرامـــٍة11 ــلِّ  كُ َعْيـــُن  كـانَْت  تَنظُـــُرأَيَّـــــاَم  إِلَيْها  نـاِحَيــــٍة  كُـل  ِمـــن 

وصفائِهـــــا12 آالئِــهــا  عـىل  ـــــــُرنَـْفِســــي  تَـَتَحسَّ وَسـنائِها  وبَـهائِهـــا 

ُحلَائِهــــا13 ُعلَائِها  عــىل  تَـَتَفطَّـــُركَـِبـــِدي  ظُـَرفائِهــــا  أَُدبـائِـهـــــا 

الخدور: كّل ما واراك وسترك من بيت الطلول: آثار الديار.
ونحوه.

شح املفردات
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مأساة قُرطبة

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
بَم افتتَح الشاعُر نّصه؟. 1
هاِت ثالثةً مّما رثاهُ الشاعُر في النّص.. 2

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة، مراعيًا التلوين الصوتي المناسب إلبراز شعور الحزن.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة ونّفذِ المطلوب:* 
ما أثُر المصيبِة في أهل قرطبة، كما بدا في المقطع األول؟. 1
ر في كّل من المقطعين الثاني والثالث؟. 2 ما الذي دفَع الشاعَر إلى البكاء والتحسُّ

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعْن بالمعجم في تعّرِف معنى كلٍّ من الكلمتين اآلتيتين: )آالء - سناء(.. 1
( كما وردت في البيت الّسابع ومعناها في قول الّشاعر العبّاسّي مسلم . 2 بيّن الفرَق بين معنى كلمة )يَـفتَــرُّ

بن الوليد مادحاً:

مبَتِساً ــرِب  ــح ال افــــراِر  عــنــد  الــبــطــِليــفــرُّ  الـــفـــارِس  ــُه  ــ وج ــّر  ــغ ت إذا 

اختْر مّما يأتي الفكرة العامّة للنّص:. 3
روعةُ قصور قرطبة.	 
إحاطةُ قرطبة بالتّرف من كّل جانب.	 
حاُل قرطبة وأهِلها إثَر المصيبة.	 
ماضي قرطبةَ التّليُد وحاضُرها األليم.	 
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نصٌّ شعرّي

 امأل حقول الجدول التالي بالمطلوب مّما يأتي: . 4
)أسُف الّشاعِر على ضياع مجد قرطبة - بكاءُ الّشاعر على عهد قرطبة الجميِل - عّزة قرطبة - تشتُّت 

أهِل قرطبة وتفّرقهم(.

الفكرة املستبعدةالفكرة الرئيسة )٣(الفكرة الرئيسة )٢(الفكرة الرئيسة )١(

من فهمَك البيَت الخامَس، ما مكانةُ قرطبةَ في نفِس الّشاعر؟ وما األسلوُب الذي اتّبعه للتعبير عن هذه . 5
المكانة؟

ما حاُل أهِل قرطبة قبل الكارثة؟. 6
ما مظاهُر جماِل طبيعِة األندلس وحضارِتها كما بدت في المقطع الثالث؟. 7
كان البكاءُ على ما حّل بقرطبة وسيلةَ ابِن ُشهيد في مواجهة الخطب. اقترْح وسيلة أجدى في المواجهة؟. 8
استوِح من البيِت الثامِن سبَب سقوِط قرطبة.. 9
تأثَّر ابُن خفاجة بما حلَّ ببلنسية فقال:. 10

بأهلِها ــوُب  ــط ــخ ال ــِت  ــاذَف ــق ت ومتـــّخـــَضـــْت بــخــرابــهــا األقــــــداُرأرٌض 

وازْن بين البيت الّسابق والبيت الّرابع من نّص ابِن ُشهيد من حيث المعنى.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
أكثَر الّشاعُر من استعماِل الجمِل الحاليِّة في النّص، بيّْن أثر ذلك في خدمة المعنى.. 1
نّوَع الشاعُر في استعماِل الفعلين الماضي والمضارع، بيّْن أثَر ذلك في إبراز الحالة االنفعاليّة للّشاعر.. 2
استخرْج من النّص أسلوب إنشاء طلبّي، ثّم حّددْ صيغته والغرَض الّذي خرج إليه.. 3
ِّق فيما أراد؟ علّل إجابتك.. 4 أراد الّشاعُر أن يعبّر عن قيمة الجماِل المكنوِن من خالل صوره. هل ُوف
استخرْج من المقطع األّول محّسناً معنويّاً، وسّمه، وبيّن قيمتَه الفنّيّة.. 5
الّشعوران . 6 الّتي يطرحها. ما  الِفَكر  المشاعر وفق  تتنّوع فيها  انفعاليّة  الّشاعر في قصيدته حالةً  يعيُش 

اللّذان غلبا على النّص؟ مثّل لكّل منهما بأداة اعتمدها الّشاعر إلبرازه.
مثّْل لكّل من عناصر الموسيقا الّداخليّة اآلتية:. 7

تكراُر الصيغ االشتقاقيّة.	 
تكراُر حروف الهمس.	 

قطِّع البيَت األّوَل من النّص، وسّم بحره، وحددْ قافيته.. 8



32

مأساة قُرطبة

بداعي المستوى ا��

رتِّب التّراكيب اآلتية لتكوّن منها بيتًا شعريًّا يالئم النّص:* 
وبأَهِْلها - يـا َجـنَّةً - َعصَفْت بها - فتََدمَّرْت - ِريـُح النَّوى – وتََدمَُّروا.

تطبيقات لغويّـة

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:* 
قال الشاعر ابن ُشهيد:	 

ــر1ُ ــخ ُم ــة  ــّبـ الــطــلــوِل مـــن األحـ ــن حــالِــهــا نَــســتــخــرُمـــا يف  ــِن الــــذي عـ ــَمـ فـ

ــٌع(2 ــام ج فيها  و)الــشــْمــُل  بــهــا  ــدي  ــه ــُرع ــا والـــعـــيـــُش فــيــهــا أخـ ــه ــلِ ــن أه مـ

ــا3 ــه ــوَع رب َعـــهـــْدُت  داٍر  عـــىل  ــَرُأَســـفـــي  ــخ ــب ــت وظــــبــــاُؤهــــا بـــفـــنـــائِـــهـــا ت

الأسئلة:	 
استخرْج من األبيات السابقة )المبتدأ والخبر(، وبيّن نوع الخبر.. 9
علّْل تقّدم الخبر على المبتدأ في البيت األّول.. 10
أعرْب ما تحتُه خّط من األبيات إعراَب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.. 11
استخرْج من النّص المشتّقات واذكر أفعالها.. 12
علّْل كتابة الهمزة على صورتها في الكلمتين )ظباؤها بفنائها(.. 13
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نصٌّ شعرّي

علم البالغة - الكناية

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:* 

قالِت الخنساء في أخيها صخر:	 

ــُع الــعــاِد ــيـ ــاِد، رفـ ــجـ ــّنـ ــُل الـ ــويـ شــتــاطـ ــا  ــ م إذا  مــــــاِد،  الــــــرَّ كـــثـــرُ 

الأسئلة:	 
 وصفِت الخنساءُ أخاها صخراً بـ )طول حمائل الّسيف - ارتفاع الخيمة - كثرة الرماد أمام بيته(. 1

فما المعنى الذي أرادته من كّل صفٍة من هذي الّصفات؟
أَيمنُع المعنى الُمراد جواز إرادة المعنى األصلّي؟. 2
ماذا نسّمي الصورة التي يراد منها معنى بعيد مع جواز إرادة المعنى القريب؟. 3

كالمٌ أُريد به معنًى غير معناه الحقيقّي الذي ُوضع له، مع جواز إرادة ذلك المعنى األصلّي
إذ ال قرينة تمنع هذه اإلرادة.

الكناية

تطبيق:	 
استخرِج الكناية من كّل من البيتين اآلتيين:* 

قال المتنبّي مادحاً:	 

ــُم َحــريــٌر ــُهـ ــطُـ ــْسـ ــْم َوبُـ ــاُهـ ــّسـ ــَمـ ــُم تُــــراُبَفـ ــُهـ ــْم َوبُـــســـطُـ ــُهـ ــَحـ ــبَّـ َوَصـ

قال جرير مادحاً:	 

ــَب املــطــايــا ــ ــْن رِكـ ــ راحِألــســُتــْم خـــرَ َم ــوَن  ــ ــط ــ بُ ــَن  ــاملـ ــعـ الـ وأنــــــدى 
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…2…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:* 

قال أبو فراس الحمداني:	 

ــَف تُــْبــدلُــُه ــي ــايـــا نـــاعـــَم الـــّثـــوِب ك ــه لُ ــدِّ ــب ــــوُف مـــا ن ثــيــابُــنــا الــــصُّ

 	. وصفوا الرجل فقالوا: نديُّ الكفِّ
وصفوا المرأة فقالوا: بعيدةُ مهوى الِقرط.	 

الأسئلة:	 
ماذا أرادَ أبو فراس بكّل من )ناعَم الثّوِب( و)ثيابُنا الّصوُف(؟ أجنّبه ذلك التّصريح بما ال يحسن ذكره . 1

صراحةً؟
أَأُريَد من )ندّي الكّف( المعنى الحرفّي الّذي يدّل على رطوبتها؟ أم أريد ما يرافق مظهر النّدى من معنى . 2

العطاء؟ هل أمكن تأكيد المعنى المراد من خالل كلمة )ندّي(؟
ما الّصفةُ الّتي أريد التّعبير عنها في المثال الثّالث؟ هل خدم التّعبير جماليّة التّصوير؟. 3

من وظائف الكناية:
تُستعمل الكناية في لغة العرب لما فيها من التصوير الجميل، وتأكيد المعنى، وتجنّب الصراحة 

فيما ال يُراد التصريح به.

تطبيق:	 
استخرج الكناية في كّل ممّا يأتي، واذكر وظيفتها:* 

قال ابن دّراج القسطلِّّي:	 

ــاِسٍ ــ ِة ح ـــْيـــِه بــــَحــــرْسَ ــواِليــقــلِّــُب كـــفَّ ــ ــْرِة إِْعـ ــَعـ ــِه بـ ــْي ــَن ــْي ــا وع ــه ــْي ــلَ َع

وقال عمر بن أبي ربيعة:	 

ــا ُقـــلـــُت بَـــْهـــراً ــه ــبُّ ــِح اِبثُــــمَّ قـــالـــوا تُ ــَحـــى َوالـــــرُّ ــِم َوالـ ــج ــنَّ ــَدَد ال ــ َعـ
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التقويم النهائي

حّدد المعنى الحرفي، والمعنى الُمراد في كّل من البيتين اآلتيين:. 1

قال حّسان بن ثابت:	 

ــْم ــُه ــوِه كــرميــٌة أحــســابُ ــوجـ ــُض الـ ــي لب األوَّ الـــطّـــراِز  مــن  األنـــــوِف  ــمُّ  شـ

قال زياد األعجم:	 

والــّنــدى واملــــــروءة  ــة  ــاح ــّس ال ــِن الــحــرجِإنَّ  ــىل ابـ ــٍة رُضبَــــْت ع ــّب يف ق

حّدد الكناية، وبيّن وظيفتها في كّل من البيتين اآلتيين:. 2

قال زكي قنصل:	 

ــُه أعــاُم ــَوْت  ــط ان ــْدِس  ــق ال عــىل  ــوُللهفي  ــاِل الـــّنـــضـــاِل خــي ــب ــأش ــْت ب ــَبـ وكـ

وقال أحمد شوقي:	 

ــا ــه ــواتِ ــَه ــٍل حــمــى َص ــي ــو خ ــْن أخـ ــك ــاَءل ــج ــْي ــَه ال أَْعـــراِفـــهـــا  مـــن  وأداَر 
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 صفّي الدين الحيّل
)٦٧٧ - ٧٥0هـ(

ف  ف علي �ب ف رسا�ي �ب ف �ب عبــد العــز�ي

 ، ي
ــا�أ ــنب�ي الط ــامس الس ي الق 	�ب

ت  ي احلــ�ّ
ف

شــاعر عــره، ولــد �

ــتغل  ــا اش ــأ ف�ي ــراق( ونش )الع

إىل  حــل  �ي فــان  لتجــارة  �ب

مهــا. تقــّر	  الشــام ومــر وغ�ي

ي 
ف

ي �
ف

ــو� دهحــم وت
ف

ــوك � مــن املل

بغــدا	. ل 	يــوان شــعر مطبوع 

ــا: العاطــل  ة، م�ف ــ�ي ــٌب كث وكت

الزجــل  ي 
ف

� ورســالت   ، احلــاىلي

ول 	يــوان شــعر مطبــوع 	خــذ 

ــّص.  ــه هــذا الن من

ديوان صفّي الدين الحلّي: دار صادر، بيروت، د. ت، ص 69 - 71.  *

مدخل إلى النّص:

التي  الحكمة  ألواِن  من  الحلّي لوحةً  الدين  الشاعُر صفّي  رسم 
تمثّل خالصةَ تجربتِه في الحياة، فنثرها شذراٍت تزيّن مالمح الحياة 
التي ينبغي أن يحياها اإلنسان لتكون ذات معنى، وما الحكمة إال 
أن  أرادها  قيّمة  دروساً  فكانت  الحياة  من  اكتسبها  مفّكر  صنيعة 

تكون رسائل لألجيال.
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النّص:

الَخطَرا1 يَركَِب  لَم  َمن  املَجَد  مَيَتطي  ــَذراال  ــَح ال َم  ــدَّ ــ َق َمـــن  ــا  ــُع ال ــاُل  ــن يَ َوال 

ــَعــٍب2 تَ ِبـــا  ــواً  ــف َع ــا  ــُع ال أَراَد  ــن  ــ ــن إِدراِكــهــا َوطَــراَوَم ــى َولَـــم يَــقــِض ِم َق

ــُه3 ــُع ــنِّ ــٍل مُيَ ــح ــهــِد ِمـــْن نَ ــشَّ ــل راال بُـــدَّ لِ ــَرَ ال يَحمِل  لَم  َمــْن  الَنفَع  يَجَتني  ال 

ــٍة4 ــَم ــؤلِ ُم ــَد  ــع بَ إِاّل  ـــؤُل  الـــسُّ ــُغ  ــلَ ــب يُ َصـــَراال  لِـــَمـــن  إِاّل  املُـــنـــى  ــمَّ  ــت ت َوال 

ــَأ5ٍ ــاَت ِمــن ظَ ــو م ــَزُم الــنــاِس َمــن لَ ــ الَصَدراَوأَح ــعــِرَف  يَ َحّتى  ــِورَد  الـ ــقــَرُب  يَ ال 

ــَرْت6 ــظَ نَ إِذا  ــْن  َم َعــقــاً  الــنــاِس  ــَزُر  ــ ــِراَوأَغ ــعــَت ــرِ ُم ــَغ ــال ــاُه أَمــــراً َغـــدا ِب ــن ــي َع

ــَرَْت7 َعـ إِْن  ــِل  ج ــرِّ ال ــاُر  ــث ِع ــاُل  ــق يُ ــَراَفــَقــد  َعـ إِْن  أِي  الـــــرَّ ِعـــثـــاُر  يُـــقـــاُل  َوال 

ــُه8 لَ داَم  ِبـــــاآلراِء  ــيــَش  ــَع ال ــَر  ــ َدبَّ ــْن  ــِه الــَخــطــُب ُمــعــَتــِذراَمـ ــي ــاَء إِلَ ــفــواً َوجـ َص

ــهــوُن ِبــالــَرأِي مــا يَــجــري الــَقــضــاُء ِبــِه9 الَقَدرايَ يَْسَتذنُِب  ال  ــَرأَي  الـ ــأَ  أَخــطَ َمــن 

ــُه10 ــ راَمـــن فــاتَــُه الــِعــزُّ ِبـــاألَقـــاِم أَدَركَـ الـــَرَ أَعطاِفها  ــن  ِم ــَدُح  ــق يَ بالبيِض 

ــِه11 ــِن ــواِط َم يف  إِاّل  ــُم  ــل ــِح ال ــُن  ــحــُس يَ ــراال  ــكَ َش ــن  ــَم لِ إِاّل  الـــَوفـــا  ــُق  ــي ــل يَ َوال 

ــْت12 ــ َف رَشُ ــًى  ــت َف إِاّل  ــا  ــُع ال يَــنــاُل  ــراَوال  ــ ــُر مــا أََم ــَدهـ ــُه َفـــأَطـــاَع الـ ــالُـ ِخـ

يعمل الّضرر: يتحّمل الّصعاب.
دَرا: العودةُ ِمَن الماِء بعَد الّشرب. الصَّ

الِبيض: السيوف.

أعطاف: الِعطف من كل شيء: جانبه.
خالله: خصاله.

شح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
اذكْر ثالَث صفاٍت إيجابية وردت في النّص.. 1
 اختِر اإلجابةَ الصحيحة مّما بين القوسين: . 2

بدا الشاعُر في قصيدته: )معاتباً – ناصحاً – يائساً(.

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة معبّرة، مراعيًا أسلوبَي النفي والشرط في األبيات.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة، ثمّ نّفذِ المطلوب:* 
في ضوء فهمك المقطع الثاني. إالم يدعو الشاعُر اإلنساَن؟ وما األدلّة التي قّدمها إلثبات دعوته؟. 1
اذكر صفتين من الصفات التي يجب أن يتحلّى بهما طالب المجد من فهمك للمقطع الثالث.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعْن بالمعجم في تعّرف:. 1

الفرق بين: )ِعثار الِرجل( و)ِعثار الرأي(.	 
المعنى الّسياقي لكلمة )مُؤِلَمٍة( في البيت الرابع؟	 

اختِر اإلجابة الّصحيحة:. 2
 الفكرة العامّة للنّص: 	 

)التعامُل مع الدهر بحكمة، عوامُل بلوغ المجِد، ضبُط النفِس من صفات اإلنسان العاقل(.
 انسْب كّل فكرة من الِفكر اآلتية إلى البيت الذي يتضّمنها:. 3

الحاجاُت تُدَرُك بالتحّمل والتجلّد.	 
االستفادةُ من تجارب اآلخرين داللةُ وعي.	 
أعظُم األشياء تتحّقق بإعمال العقل.	 

من خالل فهمَك البيَت العاشَر، ما المقياس الذي حّدده الشاعر لقّوة اإلنسان؟. 4
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ما الفكرةُ التي أراد الشاعر أن يعبّر عنها ولم يصّرح بها في البيت الخامس؟. 5
ينطوي النّص على مجموعة من القيم التي يجب أن يعمل بها اإلنسان، استخرج خمس قيم ورتّبها . 6

تنازلياً وفق أهميّتها في رأيك.
قال الشاعر أبو تّمام:. 7

الكتِب ــن  م ــاًء  ــب أن ــدُق  ــ أص ــُف  ــي ــسَّ ــدِّ والــلــعــِبال ــج ــدُّ بـــَن ال ــح ه ال ــدِّ يف حـ

وازْن بين هذا البيت، والبيت العاشر من القصيدة من حيث المعنى.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
اعتمَد الشاعُر على أسلوب الشرط، فما الغاية من ذلك؟. 1
خال النّص من األسلوب اإلنشائي، علّل ذلك.. 2
هات من البيت األّول صورة بيانيّة، حلّلها، واذكر وظيفتين لها، مع التّوضيح.. 3
استخرْج من البيت الثالث محّسناً بديعيّاً، واذكر نوعه، ثّم بيّن قيمته الفنّيّة.. 4
ما الّشعور العاطفّي الذي تجلّى في القصيدة نحو أصحاب العقول الّراجحة؟. 5
تآلفْت حروُف الهمس والجهر في األبيات، مثّل لذلك بمثالين من القصيدة.. 6
قطِّع البيت الرابع عروضيّاً، وسّم بحره وحّدد قافيته.. 7

وّظفْ أربعًا من الحَِكم الواردة في النّص في إطار وصيّة توجّهها لزمالئك.* 
رتِّب التراكيب اآلتية لتكوّن منها بيتًا شعريًّا:* 

وِصْل وَصلِّ – ذا األضحى َوضحِّ بِه - لربِّ العرِش مُؤتَـِمرا - واسَعْد ِبعيِدَك.

التعبير األدبيّ:* 
مبيّنين  المحبوبَِة،  العشِق، وأبرزوا محاسَن  العصور، فصّوروا معاناتهم من  الغزِل عبر  بشعِر  اهتمَّ األدباءُ 

تعلّقهم الشديَد بها، مؤّكدين استمراَرهم بالحبِّ على الرغم مّما قاسوه.
ِّْد ما تذهُب إليه بالشواهد المناسبة، موظّفاً الشاهَد اآلتي: ناقِش الموضوَع السابق، وأي

قال ابن زيدون:	 

َمَحبَِّتكُم ِمــن  ــصــوحٍ  ــَن ِب ــتــي  ــوبَ تَ ــا  تابام ــاً  ــق ــاِش ع إِاّل  ــُه  ــلَـ الـ َب  َعـــــذَّ ال 
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قواعد اللغة - )ال( النافية للجنس 
العاملة عمل )إّن(

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:* 

ال مجدَّ مُخِفٌق.	 
َر بالٌغ غايته.	  ال مقصِّ

الأسئلة:	 
ماذا نفْت )ال( في كلٍّ من الجملتَين الّسابقتين؟. 1
أيدلُّ كلٌّ من )مجّد - مقّصر( على جنس؟. 2
من فهمك المثال األول، أيُحتََمُل وجودُ مجّد مخفق؟. 3
أدِخْل )إنَّ( على الجملِة اآلتيِة )المجدُّ فائٌز(، ثّم بيّن الّشبه بين عمل )إّن( وعمل )ال(.. 4
دلَّ على اسم )ال( وخبرها في المثالَين الّسابقين، وبيّن نوَع كلٍّ منهما وفق التّعريِف والتّنكير.. 5
هل فصل بين اسم )ال( وخبرها فاصٌل في كّل من المثالين الّسابقين؟. 6
هل ُسِبَقت )ال( بحرف جّر؟. 7

)ال( النافية للجنس: تدلُّ على نفي الجنس على سبيل النّص ال على سبيل االحتمال.
تعمل )ال( النافية للجنس عمل )إنَّ(* فتنصب االسم وترفع الخبر بشروط هي:

أن تفيد نفي الجنس على سبيل النّص ال على سبيل االحتمال.
أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

أالَّ يفصل بينها وبين اسمها فاصل.
. أالَّ تسبق بحرف جرٍّ

تفيد )ال( في توكيد النفي كما تفيد )إّن( في توكيد اإلثبات.  *
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تطبيق:	 
بيّن سبب إعمال )ال( أو إهمالها في البيتين اآلتيين:* 

قال الحلّّي:	 

تــَعــٍب  ــا  ب ــواً  ــف ع ــا  ــُع ال أراَد  ــن  ومـ

ــُه ــُع ــنِّ ــٍل مي ــح ــِد مـــن ن ــه ــشَّ ــل ل ال بـــدَّ 

ــرا ــن إدراكـــهـــا وط ــقــِض م ي ــى ومل  ق

ــّررا ال يحمِل  مل  ــْن  َم النَّفَع  يجتني  ال 

…2…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:* 

قال ابن دريد األزدي:	 

ــنــِصــُف يُ ال  َمـــن  ــِة  ــَب ــح ُص يف  َخـــرَ  ــُفال  ــط ــل ًة َويَ ــجــفــو َمـــــرَّ ــُر يَ ــ ــَده ــ َوال

ال رجَل خيٍر مذمومٌ.	 
اً ممدوٌح.	  ال فاعالً شرَّ

الأسئلة:	 
د اسَم )ال( في كلٍّ من األمثلة السابقة.. 1 حدِّ
هل جاءَ بعد كلمة )خير( في المثال األول مضاف إليه أو معمول لمشتق؟. 2
ما نوع اسم )ال( في كلٍّ من المثالين الثاني والثالث؟. 3
جاء اسم )ال( في المثال األّول مبنيّاً وفي المثالين الثاني والثالث معرباً. تبيّن السبب.. 4

أنواع اسم )ال( وأحكامه:
بالمضاف(، شبيٍه  وال  مضاٍف  )غير  مفرداً  كان  إذا  به  يُنصب  ما  على  مبنيّاً  )ال(  اسم   يأتي 

وال يجوز تنوينه.
ويأتي منصوباً إذا كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف.
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تطبيق:	 
حدِّد نوع اسم )ال( النافية للجنس فيما يأتي، ثم أعربه، وحدّد الخبر:* 

ال طالَب علمٍ مغروٌر، وال آمراً بمعروٍف خاسٌر، وال بخيَل محبوٌب.	 

)ال( النافية للجنس: تدلُّ على نفي الجنس على سبيل النّص ال على سبيل االحتمال.
تعمل )ال( النافية للجنس عمل )إّن( فتنصب االسم وترفع الخبر بشروط هي:

أن تفيد نفَي الجنس على سبيل النّص ال على سبيل االحتمال.
أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

أالَّ يفصل بينها وبين اسمها فاصٌل.
. أالَّ تُسبق بحرف جرٍّ

أنواع اسم )ال( وأحكامه: 
بالمضاف، شبيٍه  وال  مضاٍف  غير  مفرداً  كان  إذا  به  يُنصب  ما  على  مبنياً  )ال(  اسم   يأتي 

وال يجوز تنوينه.
ويأتي منصوباً إذا كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف.
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التقويم النهائّي

اقرأ ما يلي وامأل حقول الجدول بالمطلوب:. 1
قال سالمة بن جندل:	 

ــُه ــُب ــواِق ع مــجــٌد  الـــذي  ــاَب  ــب ــشَّ ال ــيــِبإنَّ  لــلــشِّ اِت  لــــــذَّ وال  نَـــلَـــذُّ  ــه  ــي ف

ح:	  قال قيس بن الملوَّ

ــعــا  ــتِّ ــِش ُم ــي ــع ــال ــِن ب ــَفـ ــزَّ فـــا إلـ ــُعتــع ــاب ــت اِد املـــنـــوِن ت ــْن لِـــــــــُورَّ ــكـ ولـ

ال صديٌق لي بل أصدقاء.	 
ال رجَل سوٍء بيننا.	 
سافرُت بال زاٍد.	 
ال مذموماً فعلُُه عندنا.	 

خربهانوعهاسمهاال النافية للجنسسبب اإلهاملال املهملة

ْن ثالث جمل مفيدة تستوفي فيها حاالت اسم )ال( النافية للجنس.. 2 كوِّ

اشرِح البيت اآلتي، ثمَّ أعربْه إعراب مفردات:. 3
قالت نازك المالئكة معبّرة عن حنينها للعالم المثالّي:	 

ــدًى  ــ ت ُسـ ت حـــيـــايت مــــــرَّ ــنوَمــــــــرَّ ــحــن ال ــاَر  ــ ــ ن يـــطـــفـــُئ  يشء  وال 
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كتاب رحلة ابن جبير، دار صادر، د.ت، ص 225.  *

 ابن جبري
)٥٣9 - ٦١٤هـ(

ــد  ف 	مح ــد �ب ف حمّم ــ�ي ــو احلس 	ب

ي 
ف

، ولــد � ندلــ�ي
أ
ف جبــ�ي ال �ب

بلنســية، ومســع العلــوم من 	بيه، 

ي 
ف

ــس � ندل
أ
ــاء ال ــن عمل واكن م

 
ً
ــا الفقــه واحلديــث، امك اكن 		يب

ر  ــ�ت . اش
ً
ــدا ي  حمب

ً
ــاعرا  وش

ً
ــا رع �ب

ف  بكتابــه املعــروف )رحــ�ت ا�ب

ــذي وضعــه بعــد 	ن  ( ال ــ�ي جب

ومنــه  ثــاث،  حــات  �ب قــام 

ــّص. ــذا الن 	خــذ ه

النّص:

قال ابُن جبيٍر في ذكر مدينة حلب:

...خُطّابُها من الملوك كثيٌر، ومحلُّها من التقديس أثيٌر، لها قلعةٌ 
شهيرةُ االمتناِع، بائنةُ االرتفاِع، معدومةُ الشبَِه والنظيِر في الِقالِع، 
تنّزهَْت حصانةً أْن تُرامَ أو تُستطاَع، قاعدةٌ كبيرةٌ، ومائدةٌ من األرض 
واستواِء،  اعتداِل  نسبِة  على  موضوعةٌ  األرجاِء،  منحوتةُ  مستديرةٌ، 
فُسبحاَن من أحكم تقديَرها وتدبيَرها، وأبدَع كيف شاءَ تصويَرها 
َِّث اسُمها فتحلّْت  وتدويَرها، عتيقةٌ في األزل، حديثةٌ وإْن لم تزْل، أُن

بزينِة الغوان، وتجلّت عروساً بعد سيِف دولِتها ابِن حمدان.

وإّن من شرِف هذه القلعِة أنّه يُذكُر أنّها كانَْت قديماً في الّزماِن 
الصالةُ  نبيّنا  وعلى  عليه  الخليُل،  إبراهيُم  إليها  يأوي  ربوًة  األّوِل 
والتسليُم، بغنيماٍت له فيحلبُها هنالك ويتصّدُق بلبِنها فلذلك ُسّميْت 
ويتبّركوَن  الناُس  يقصدهُ  له  كريٌم  مشهٌد  وبها  أعلم.  واّلُ  حلَب، 

بالصالِة فيه.
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وِمْن كماِل ِخالِلها المشتَرطِة في حصانِة القالِع أّن الماءَ بها نابٌع، وقد ُصنَع عليه ُجبّاِن، فهما ينبُعان 
ماءً فال تخاُف الظمأَ أبَد الّدهِر، والطعامُ يصبُر فيها الدهَر كلَّه، ويطيُف بهذين الجبّين المذكوريِن سوراِن 
حصيناِن من الجانِب الذي ينظُر للبلِد، ويعترُض دونَهما خندٌق ال يكادُ البصُر يبلُغ مدى عمِقِه والماءُ ينبُع 
فيه. وشأُن هذه القلعِة في الحصانِة والحسِن أعظُم من أْن ننتهي إلى وصفِه. وسوُرها األعلى كلُُّه أبراٌج 
مسكوٌن،  منها  برٍج  وكلُّ  طيقاناً.  كلُّها  تفتّحْت  قد  المشرفةُ،  والِقصاُب  المنيفةُ،  العاللي  فيها  منتظمةٌ، 

وداخلُها المساكُن السلطانيّةُ، والمنازُل الرفيعةُ الملوكيّةُ.

وأمّا البلُد فموضوعُه ضخٌم جّداً، حفيُل التركيِب، بديُع الحسِن، واسُع األسواِق كبيُرها، متّصلةُ االنتظامِ 
المدنيِّة،  الصناعاِت  تفرَغ من جميع  أْن  إلى  إلى ِسماط صنعٍة أخرى  َصنعٍة  مستطيلةٌ، تخرُج من ِسماِط 
وتستوقف  حسناً  األبصاَر  تقيُّد  منها  سوٍق  فكلُّ  وارفة.  ظالل  في  فسّكانُها  بالخشب،  مسّقف  وكلّها 

المستوفز تعّجباً.

بالجامع المكّرمِ، ال يتشّوُق الجالُس فيها مرأى  وأمّا قيساريّتُها فحديقةُ بستاٍن نظافةً وجماالً، مطيفةٌ 
سواها ولو كان من المرائي الرياضيّة.

وهذا الجامُع من أحسن الجوامِع وأجملها، قد أطاَف بصحنِه الواسِع بالط متّسع مفتّح كلّه أبواباً قصريّة 
الحسن إلى الصحِن، عددُها ينيُف على الخمسين باباً، فيستوقُف األبصاَر حسُن منظِرها، وفي صحنه بئران 
مَعينان. والبالط القبلّي ال مقصورة فيه فجاءَ ظاهَر االتّساِع رائَق االنشراِح. وقد استفرغْت الصنعةُ القرنصيّةُ 
َجهَدها في منبِره، فما أرى في بلٍد من البالد منبراً على شكلِه وغرابِة صنعِته، واتّصلِت الصنعةُ الخشبيّةُ منه 
إلى المحراب فتجلّلْت صفحاتُه كلُّها حسناً على تلك الصفة الغريبة. وارتفَع كالتاِج العظيم على المحراِب 
وعال حتّى اتّصَل بَسْمك السقِف، وقد قّوس أعالهُ وشّرَف بالُشَرف الخشبيّة القرنصيّة، وهو مرّصٌع كلّه 
بالعاِج واآلبنوس، واتّصاُل الترصيِع من المنبر إلى المحراِب مع ما يليهما من جدار القبلة دوَن أن يُتبيَّن 
بينهما انفصاٌل، فتجتلي العيون منه أبدع منظر يكون في الدنيا، وُحْسُن هذا الجامع المكّرم أكثُر من أْن 

يُوَصَف.

الحسِن روضة  في  فهما  وإتقان صنعة،  ُحسناً  الجامَع  تناسُب  مدرسةٌ  الغربّي  الجانب  من  به  ويتّصُل 
تجاوُر أخرى. وهذه المدرسةُ من أحفِل ما شاهدناه من المدارِس بناء وغرابة صنعة، ومن أظرف ما يُلحظ 

فيها أّن جداَرها القبليَّ مفتٌّح كلُّه بيوتاً وغرفاً ولها طيقاٌن يتّصُل بعُضها ببعض.

وقد امتّد بطول الجدار عريُش كرمٍ مثمٌر ِعنَباً، فحصَل لكّل طاٍق من تلك الطيقان قسطُها من ذلك 
العنَِب مُتدلّياً أمامَها، فيمدُّ الساكُن فيها يَده ويجتنيه متّكئاً دوَن ُكلَْفة وال مشّقة. وللبلدة سوى هذه المدرسة 

نحو أربِع مدارس أو خمس. ولها مارستان.

وأمُرها في االحتفال عظيٌم، فهي بلدةٌ تليُق بالخالفِة، وحسنُها كلّه داخٌل ال خارٌج لها إاّل نَُهير يجري 
من جوفيها إلى قبليّها ويشّق ربََضها المستديَر بها، فإّن لها ربَضاً كبيراً فيه من الخانات ما ال يُحصى عدده. 
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تتّصُل بطوله.  بعُض بساتين  الربَِض  ربَِضه. وبهذا  وسَط  بالبلد وقائمةٌ  متّصلةٌ  النهر األرحاء، وهي  وبهذا 
وكيفما كان األمُر فيه داخالً وخارجاً فهو من بالد الدنيا التي ال نظيَر لها، والوصُف فيه يطول.

األثير: المفّضل المكَرم.
القصاب: الغرف.

السماط: الصف وشيء يبسط ليوضع عليه 
الطعام وجانب الطريق.

المستوفز: المتهيِّئ.
السمْك: االرتفاع.

القرنصية: الناتئة )البارزة(.
القيسارية: سوق كبيرة تُباع فيها األثواب 

والزرابي.
الربَُض: كل ما تؤوي إليه وتستريح لديه.

الرحى: األداة التي يطحن بها )الطاحون(.

شح املفردات



الوحدة الثانيةأغراض شعريّة

قراءة متهيديّة أغراض شعريّة  الدرس األّول 

نّص شعرّي الرّشف الرّفيع  الدرس الثّاين 

نّص شعرّي ال تعُذليه  الدرس الثّالث 

نّص شعرّي الطّبيعة الفاتنة  الدرس الرّابع 

نّص شعرّي أرض األحبّة  الدرس الخامس 

مطالعة التّوقيعات  الدرس السادس 
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ارتقى الفكُر في العصر العبّاسّي إلى درجٍة عاليٍة ِلما شهَدهُ من تمازٍج بين الثقافات واألمم، حتّى عُّد 
هذا العصُر العصَر الذهبيَّ لألمّة العربيّة، وقد ظهر ذلك جليّاً في األدب العربّي، والسيّما الشعر، فقد تمثّل 

موضوعات تناسب طبيعةَ الحياة آنذاك.

وكان المديُح والرثاءُ ووصُف الطبيعة والحكمة من أبرِز األغراض الّشعريّة الّتي استمّرْت عند شعراء 
العصر العبّاسي ومعاصريهم من شعراء األندلس، ثّم شعراء الّدول المتتابعة، إضافةً إلى الشعر االجتماعّي 

الذي تناول قضايا اجتماعيّة متنّوعة.

الحكمـــــة:. 1

عُِرفَْت الحكمةُ في قصائِد شعراِء ما قبل اإلسالم، لكنّها كانْت منثورًة في ثنايا قصائِد المديح أو الهجاء 
أو الرثاء أو الغزل، فكان الّشاعر من خالل هذه الحكمة يعبّر عن موقفه مّما يجري حوله، أو يعكس فلسفته 
في الحياة، ونظرته إليها، وقد توّسعت كثيراً في العصر العباسي، إذ أثّرْت فيها حركة الترجمة الواسعة وما 
تسّرب عن طريقها إلى الفكر العربّي من منطق اليونان وحكمة الهند وفارس، فأفرد بعُض الّشعراء قصائَد 
أو مقطوعاٍت كاملةً للحكمة، جمعوا فيها كّل ما هو قيّم وثمين. ومن أشهر شعراء العصر في الحكمة أبو 

تمام والمتنبّي وأبو العالء المعّرّي الذي قال:

طاً تََوسُّ ــغِ  فــابْ الــِعــزَّ  تَْبغي  كْنَت  ــاِوُلفــإن  ــط ــَت فــعــنــَد الــّتــنــاهــي يَـــْقـــرُصُ املُ

وما هذه الحكمة إاّل وليدة خبرات وتجارب عاشها أولئك الشعراء فنقلوها إلينا بعد تأمّل وتفكير، ومن 
هذا القبيل قول أبي تّمام:

تَرها فــلــْم  ــرى  ــكُ ال ــراحــِة  ــال ب ــرُصَت  ــعــِببـ ــّت ال مــن  ــرٍس  جـ عــىل  إاّل  ــاُل  ــَنـ تُـ

المديح:. 2

ظّل الشاعُر في العصر العباسيِّ حريصاً على رسم الِخصال الرفيعِة والقيم الُمثلى في شخصية الممدوح، 
وكان المديح موجّهاً للطبقات العليا من الخلفاء والوزراء والوالة والقادة، ولم يكن يهتّم بالطبقات العامّة 

إال نادراً.

وكان للفتوحاِت اإلسالميِّة في العصر العباسي أثٌر كبيٌر في شعر المديح؛ فقد حَفلْت قصائُد المديح 
تُلهُب  بصفاٍت  يمدحونهم  الّشعراءُ  وكان  المظّفرة،  األمة  جيوش  يقودون  كانوا  الذين  األبطال  بصوِر 
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النفوَس وتثيُر فيها الحماسةَ والحميّةَ، وتشحُذ الهمَم، فأشادوا باستبسالهم ومضاِئهم على نحو ما نجد في 
مديح المتنبي سيَف الّدولة إذ يقول:

يقــــْد ومل  الــطِّــعــاِن  إىل  الجياَد  ــاَد  ق

غبــــاُره العيوَن  ســــرَ  جْحفٍل  يف 

ــــٌر ُمظفَّ البعيــــــَد  البلــــــَد  بها  يرمي 

واألوطـــــــاِن الـــــعـــــاداِت  إىل  إاّل 

بـــــــاآلذاِن يبِصــــــــْرَن  فكأنّـا 

داِن قريـــٌب  لــه  البعيـــــــِد  ــلُّ  ك

وقد كثُر هذا الغَرض عند األندلسيّين في الموشَّحات، ولعلَّ أشهر موشَّحة في هذا اإلطار تلك التي 
نظمها لسان الدين بن الخطيب في مدح األمير الغني بال صاحب غرناطة،، يقول فيها:

ــَفــى ــيُّ املـُـْصــطَ ــم ــى الــلّــِه َس ــَف ــطَ ــْص ُم

َوَف الـــعـــْهـــَد  ــَد  ــَقـ عـ ــا  مـ إذا  َمــــْن 

ــْد ــ ــلِّ أَح ــ ــْن كُـ ــ الـــَغـــنـــْي بـــالـــلّـــِه ع

ــْد ــَق ع ــَب  ــطْـ ــخـ الـ ــَح  ــَتـ فـ ــا  مـ وإذا 

وفي عصر الّدول المتتابعة انتشرت القصائد الكثيرة في مدح الرسول والتشّفع به، وكذلك القصائد 
الِطوال في االبتهال واالستغفار، ومن قصائد مدح الرسول)ملسو هيلع هللا ىلص( ما سّمي بالبديعيات، ويعّد صفي الدين 
الحلي )ت750هـ( أّوَل مَْن نظَمها وأّوَل مَْن أضاَف إلى كلِّ بيٍت لوناً من ألوان البديع، وذلك في بديعيّته 

التي استوحاها من قصيدة البوصيري )ت696هـ( المشهورة بالبُرأة ومطلعها:

سـَــــلٍم بــــذي  جــراٍن  تذكُّــِر  بـدِمأمــِْن  مقلٍة  مـِن  جـــرى  دمعـاً  مـزْجَت 

فاستهّل الحلّي قصيدته بقوله:

العلَِم جــرِة  عن  فسْل  سلْعاً  جْئَت  ــذي سـلَِمإْن  ب ــْرٍب  ُعـ الــســاَم عــىل  واقـــَر 

الرّثاء:. 3

اتّسَع شعُر الّرثاء في العصر العباسي، وكان الّرثاءُ فيه إمّا رثاءَ خليفٍة أوعظيم من الوالة والقادة، وإمّا ألحِد 
أقارب الشاعر ومن ذلك رثاءُ الّشريف الّرضّي أمُّه:

ــَل بــكــايئ ــي ــل ــغ ــو نــقــَع ال ــِك لـ ــي ــك أب

ــاً ــّزي ــع ــِل ت ــجــمــي ــر ال ــّص ــال وأعـــــوُذ ب

ــاُل بـــدايئ ــقـ ــوُل لـــو ذهــــَب املـ ــ ــ وأق

ــِل عـــزايئ ــي ــجــم لـــو كـــان بــالــّصــِر ال
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اِهبة من  أمّا األندلسيّون فقد قلَّدوا المشرقيّين في الّرثاِء، لكنّهم كانوا أكثَر رْوعةً في رثاء الممالك الذَّ
عراِء المشارقِة، فقد هالَهم أن يََروا دياَرهم تسقط واحدًة بعد أُْخرى في أيدي اإلسبان، فبَكْوها بكاءَ  الشُّ
ندي التي يْرِثي فيها األندلس  رب من الرثاء قصيدةُ أبي البقاء الرُّ الثَّكلى، ومن أشهر ما قيل في هذا الضَّ

كلّها، ومطلعها:

ــاُن ــَص ــْق نُ تَـــمَّ  ــا  َمـ إَِذا  ٍء  يَشْ لِـــكُـــلِّ 

ُدَوٌل ــا  ــَه ــْدتُ ــاَه َش ــَا  كَـ ــوُر  ــ األُُمـ ــَي  ِهـ

ــِش إِنْـــَســـاُن ــْي ــَع ــِب ال ــي ــِط ــرَّ ِب ــَغ َفـــا يُ

أَْزَمـــــاُن َســـاَءتْـــُه  َزَمــــٌن  ُه  َسَّ َمـــْن 

وصف الطبيعة:. 4

يعّد الوصُف من أقدمِ األغراض الّشعرية التي حَفلْت بها القصيدةُ العربيّةُ، وهو مرآةٌ لما تعكسه الطّبيعة 
في نفِس الّشاعر، ولما تُوِدعُه فيها من قوى الخلق واإلبداع، يتّجه فيه الّشاعُر إلى العالم من حوِله بما فيه 
من عناصَر حيٍّة وصامتٍة يستشّف منه أروَع الصوِر في أبهى الُحلل. وقد عُني الّشعراءُ العباسيون بوصف 
الطّبيعة المصنوعة، فوصفوا البرَك والجسور والقصور وغير ذلك من األبنيِة الجديدِة التي أبدعتها أيدي 

حضارِتهم، ومن ذلك وصُف البحترّي بركةَ المتوكل التي استهلّها بقوله:

رؤيُتها الحسناَء  ــَة  ــرك ال رأى  ــْن  ــاَم ي

معجلًة املــــاِء  وفــــوُد  فــيــهــا  تــنــصــبُّ 

مغانيها الحــــْت  إذا  ــاُت  ــ ــس ــ واآلن

مجريها حــبــِل  ــن  م ــًة  ــارج خ كالخيل 

كما أُعجَب الّشعراءُ العبّاسيّون بالطّبيعة الحيّـة، وعبّروا عن هذا اإلعجاب من خالل قصائدهم الكثيرة 
التي تناولتْها بالوصف، فوصفوا طيَرها وحيوانَها ونباتَها، كما في وصف العنب الّرازقّي عند ابن الّرومّي 

إذ يقوُل:

ــوِر ــصـ ــُخـ ــِف الـ ــطّـ ــخـ ــوِرورازقـــــــــيٍّ مـ ــ ــلّ ــ ــب ــ ــازُن ال ــ ــ ــخ ــ ــ ــُه م ــ ــ ــأنّ ــ ــ ك

ْت عناية األندلسيّين بفّن الوصف، وال سيّما وصف الطّبيعة وتفّوقوا فيه على شعراء المشرق،  وقد اشتدَّ
للوصف  وأفردوا  الشعراء،  قرائَح  ألهبْت  طبيعٍة ساحرٍة خاّلبة  من  ال  وهبهم  لما  الخالدة  بالروائع  فأتوا 

القصائد، وربطوا بين وصف الطبيعة وسائر الفنون الشعرية. يقول ابن خفاجة:

كُم يــــــــا أهــــــــَل أندلــــــــٍس لله درُّ

ديـاركــم يف  إاّل  الــخـــــلــِد  ــُة  ــّن ج ــا  م

وأنهــــــاُر ــاٌر  ــجـ وأشـ وظـــلٌّ  مـــاٌء 

ــذا كــنــُت أخــتــاُر ــ ــّرُت ه ــخـ ــو تـ ــ ول
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الّشعر الجتماعّي:. 5

هو الّشعُر الّذي يُعنى بالظّواهر االجتماعيّة، والسيّما ما فرضه الوضُع السيّىءُ الذي كان يعيش فيه الناُس، 
والشعراءُ منهم، من فقٍر وبؤٍس ومصادراٍت واستبداٍد وقطِع طرٍق وانتشاِر لصوصٍ، واستيالِء األعاجمِ على 
حكمِ األرِض العربيِّة، وفساٍد في الدوائر، وانتشاِر الّرشوة، وكان األدباءُ يتعاملون مع هذا اللوِن في الغالب 
بأسلوٍب هزلي ساخٍر؛ ألّن األسلوَب الُفكاهّي الساخَر كان يخّفف من حّدة الحالة النفسيّة واالجتماعيّة 
الُمزرية التي كان يمّر بها الشاعُر، ولم تكْن الغايةُ التسليةَ وإنّما تصويُر الواقع المأساوّي الّذي يعيشونه، 
وقد اتّخَذ هذا اللوُن في الغالب صورَة الشعِر الضاحِك أو الساخِر، وربّما اتّخذ صورَة الّشعِر الُمّر، ومن 
قبيل ذلك الّشكوى الّتي رفعها أبو العتاهية إلى الخليفة في العصر العبّاسّي، باسمِ الفقراِء احتجاجاً على 

الغالء:

اإلمــــــــــــا ــي  ــّن ع ــٌغ  ــل ــب ُم ــن  م

أســـــــــ ــاَر  ــ ــع ــ األس أرى  إّن 

ــْة ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ نــــصــــائــــحــــاً  َم 

ــّيــــة غــالــيــْة ـــــــــــــــعــاَر الــــّرعــ

وكانْت األغراض الّشعريّة في العصر العبّاسّي وما تالهُ من الّدول المتتابعة خير مثاٍل على ما شهدتُه 
التّركيبة المجتمعيّة آنذاك من تعقيٍد وتشابٍك في عالقاِتها، ومن تطّوٍر في فكرها، فتعّددت الموضوعات 

بتعّدِد جوانب الحياة، باإلضافِة إلى الموضوعاِت الجديدِة المالِئمِة لطبيعِة ذلك التّطّور.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

ما الميزاُت التي ميّزت شعر الحكمة في العصر العباسّي؟. 1
ْث عن خصائص المديح في العصر العباسّي.. 2 تحدَّ
ما المقصودُ بالقصائد البديعيّات؟ ومَْن أشهر أعالمها؟. 3
فيمن تجلّى شعر الّرثاء عند العبّاسيّين؟. 4
علّْل ما يأتي:. 5

يعّد عصُر الدولة العبّاسيّة العصر الذهبيَّ لألمّة العربيّة من الناحية الفكريّة.	. 
ق األندلسيّين على المشارقِة في رثاء الممالك الّزائلة.	.  تَفُوّ
اتّخاذَ بعض الشعراء األسلوَب الساخَر في عرض بعض القضايا االجتماعيّة.	. 
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ي
التنــو�ف

فيلســوف  الّســوري،  ل 
الــامثّ

وشــاعر و		يــب ولغــوّي، غــز�ي 

ــر، حــاذق  الفضــل شــائع الذك

وهــو  الشــعر  قــال  لنحــو،  �ب

ة ســنة، واكن  ف إحــدى عــرث ا�ب

مفــرط الــذاكء وذا مقــدرة فائقــة 

عنــه  ُعــِرف  احلفــظ،  عــل 

ــفه و		بــه وابتعــا	ه عــن 
ّ

تقش

	بــوا	 الــولة .

فل  اعــ�ت �ث  احليــاة،  ي 
ف

� انــدمج 

ل  ف مــ�ف ي 
ف

� واعتكــف  النــاس 

ب نفســه 
ّ
للتأّمــل والتأليــف ولق

ف حــ�تّ مــات  ف احملبســ�ي بـــ رهــ�ي

ل. ف ي مــ�ف
ف

�

سقط الّزند ألبي العالء المعّري، دار بيروت، دار صادر، بيروت 1957 م، ص 197 - 202.  *

مدخل إلى النّص:

الحياةُ معلٌّم ماهٌر تقّدم لإلنسان زاداً معرفياً يُكتسب بالمدارسة 
أبياته  اختزنت  الذي  ذلك  أدٍب  من  به  يُنتفع  ما  وخير  والتجارب 
حكمةً كانت عصارَة عقٍل وخالصةَ خبرة وهذا ما تبّدى في نّص 
يمثّل فلسفة حصيفة في الحياة صاغها المعّري مستعيناً بمعرفٍة ثّرة 

وتجربٍة غنيّة.
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النّص:

تُــصــادا1 أن  تـــكْـــُرُ  ــاَء  ــق ــن ــع ال عنـــــاداأرى  ــه  ل ــُق  ــطــي تُ َمـــْن  ــْد  ــانِ ــع ف

ولكن2 ــٍب  ــل ط عــــــــن  ــُت  ــْه ــَن ــْه نَ ــا  قيــــاداومـ ــعــطــي  تُ ال  األيـــــــاُم  هـــي 

ــَق واملــطــايــا3 ــ ــواِب ــ ــس ــ ــِم ال ــ ــلُ ــ ــادافـــا تَ حـ األغـــــــراِض  ــن  مـ ــرٌض  ــ غـ إذا 

ــارا4ً ــغ ُم بهــــا  تـَـُشـــــــــــّن  أْن  ــَك  ــلّ ــَع ِطـــرادال تَُجّشـــــَمها  أو  ــَح  ــِج ــْن ــُت ف

ــا5ً ــ رِضام تُـــطْـــَعـــْم  مل  الـــّنـــاُر  مـــا  ــاداإذا  ــ َرم ــهــا  ب مَتُــــرَّ  أْن  ــْك  ـــ ـــ ـــ ـــ ــأْوِش ف

مـــاٌل6 لـــدّي  ــوَم  ــج ــّن ال أّن  ــاداولــــو  ــق ــِت ــّفـــاَي أكْــرَهــــــــــــــا انْ نَــَفــْت كَـ

فـــــردا7ً ــَد  ــل ــُخ ال ــُت  ــْي ــِب ُح أّن  ــُت بــالــخــلـــــِد انــِفــــــــــــــراداولـــو  ــْب ــب ملــا أح

بـــأريض8 وال  عــــيَّ  َهـــطَـــلَـــْت  ــادافـــا  ــب ــُم ال ــِظ ــَت ــْن ســــــــحــائــُب لــيـــــس تَ

ـــــــــــا9 الــريّ يــطــأُ  الــــذي  الـــــرُف  ــادايَل  ــب ــع ــَر ال ــهـ ــل الــــذي بَـ ــض ــف ــع ال مـ

وحــدي10 األيــــــّــــــــــــــاِم  ــَب  ــوائ ن ــلُّ  ــ احــتــشـــــــــــاَداأُف كــتــائــبــهــا  جــمــعــْت  إذا 

ــروايب11 ــ الـ يَب  ــلُّ  ــحـ تُـ ــٌس  ـــ ـــ ـــ ــف ن ــاداويل  ــِوه ـــ ـــ ـــ ال يب  ــلَّ  ــحـ تُـ أن  ــأىب  ــ وتـ

ــــا12 كفَّ القمريــــن  لــتــقــِبــَض  ــدُّ  زادامَتـ ــجــَم  ــنَّ ال تَــُبــذَّ  كـــي  ــُل  ــِم ــْح َوت

نهنهت: كففُت.
المُغار: بمعنى اإلغارة.

تجّشمها: تكلّفها.
ال تعطي القيادَ: ال تنقاد ألحد.

الوهاد: المنخفض من األرض.
: أهزم. أفلُّ

القمران: الشمس والقمر.

شح املفردات
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مهارات ا�ستماع

اختر اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين:. 1
نظر الشاعر إلى موضوعه نظرة: )ذاتيّة - إنسانيّة- ذاتيّة إنسانيّة(.	 

غلب على النّص: )الفلسفة وإعالء شأن العقل – الفلسفة والجنوح إلى العاطفة – الفلسفة والجنوح . 2
إلى الخيال(

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة مراعيًا التّلوين الّصوتيّ المناسب لمواضع الوصل والفصل.* 

الوصل والفصل:
هو العلم بمواضع العطف واالستئناف، فـ)الوصل( يعني عطف جملة على أخرى بالواو فقط 
من دون سائر أحرف العطف األخرى، و)الفصل( ترك هذا العطف واالستئناف بين الجملتين.

القراءة الصامتة:	 
اختر اإلجابة الّصحيحة مّما بين القوسين:. 1

العالقة التي رآها الشاعر بين اإلنسان ومصاعب الحياة: )مواجهة– مهادنة- استسالم(	 
المنظور الّذي انطلق منه الّشاعر في المقطع الثّاني: )واقعّي- مثالّي- نفعّي(.	 

من فهمك المقطع الثالث، اذكر عامالً من عوامل نجاح الّشاعر في الحياة.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف: . 1

المعاني المختلفة لكلمة )تَنْتَِظُم(، واختر منها ما يناسب الّسياق.	 
مفرد )سحائب- نوائب(.	 
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 امأل حقول الجدول اآلتي بالمطلوب مّما يأتي: 	 
الدعوة إلى اإليثار وحب الخير - الدعوة إلى التعامل الواقعي مع الحياة- االفتخار بالنفس - 

فلسفة أبي العالء في الكون والحياة- معاندة األيّام.
الفكرة املستبعدةالفكرة الرّئيسة )٣(الفكرة الرّئيسة )٢(الفكرة الرّئيسة )١(الفكرة العاّمة

من فهمك البيتين األّول والثّاني. وّضح أسلوب الّشاعر في تعامله مع مصاعب الحياة؟. 2
وضع الشاعر عدداً من األسس لتحقيق األهداف. تتبّع هذه األسس في األبيات الثالث والرابع والخامس.. 3
ما الذي رفضه الشاعر في البيت السادس؟ ولماذا؟ . 4
النّاس، اذكرها، . 5 الطّيّبة بين  العالقات  إلى قيمة أخالقية تعّزز  البيتين السابع والثامن  المعّري في  أشار 

وهات قيماً أخرى من عندك.
حكمة الّشاعر وليدة تجربته في الحياة. وّضح ذلك من فهمك المقطع الثّالث. . 6
قال المعّري في بيت آخر من أبيات القصيدة الّتي ينتمي إليها النّّص الّسابق:. 7

لَـــْفـــٌظ ــِر  ــ ــدْه ــ ال ــاِن  ــ ــس ــ لِ يف  ــأن  ــ ــه أْغــــراضــــاً ِبـــعـــاداك ــن ــَن م ــّمـ ــَضـ تَـ

قال جبران خليل جبران: » والّذي أقوله اآلن بلسان واحد يقوله اآلتي بألسنة عديدة« 	 
وازن بين القولين الّسابقين من حيث المعنى.. 8

 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ن

استعمل الّشاعر النّمط البرهاني، فربط األسباب بالنّتائج. مثِّل لذلك.. 1
لجأ الّشاعر إلى ظاهرة التقديم والتأخير في المقطع الثالث مثِّل لها، وبيّن دورها في إثبات نظرة الشاعر . 2

لموضوعه.
 نّوع الشاعر في المقطع األّول بين الخبر واإلنشاء. وّضح أثر هذا التنويع في خدمة المعنى.. 3
استخرج من النّّص صورتين بيانيّتين، واشرحهما، واذكر وظيفةً لكّل منهما. . 4
استخدم الّشاعر الطّباق في البيت الحادي عشر. حّدده، وبيّن قيمته الفنّيّة.. 5
هذه . 6 وّضح  يطرحها.  الّتي  الفكر  وفق  المشاعر  فيها  تتنّوع  انفعاليّة  حالةً  قصيدته  في  الّشاعر  يعيش 

المشاعر وأدوات التّعبير عنها.
اذكر منبعاً من منابع الموسيقا الداخليّة برز في النّّص، ومثّل له موّضحاً أثره الموسيقّي.. 7
النّّص من البحر الوافر، وهو من األبحر الطّيّعة للغناء، قطّع البيت األّول من النّّص تقطيعاً صوتيّاً.. 8
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بداعي المستوى ا��

حّول المقطعين األّول والثّاني إلى رسالة شخصيّة توجّهها إلى شخص تنصحه؛ محافظاً على تسلسل . 1
الفكر. 

رتّب التّراكيب اآلتية لتكّون منها بيتاً شعريّاً يالئم القصيدة:. 2
ليفهمني رجـــاٌل- كما كّررَت- يكّررني- معنـًى مســتعادَا

� ��التعب�� الكتا

 تُكتَسَبُ الحكمُة من تجارِب الحياة. * 
اكتب مقااًل تبيّن فيه أثر التّجارب في صقل شخصيّة اإلنسان وقدرته على التعامل مع مصاعب الحياة.

تطبيقات لغويّـة

اقرأ األبيات اآلتية، ثمّ نّفذ األنشطة التي تليها:* 

ـــــــــــا1 الــريّ يــطــأُ  الــــذي  الـــــرُف  ــادايَل  ــب ــع ــَر ال ــهـ ــل الــــذي بَـ ــض ــف ــع ال مـ

ــروايب2 ــ الـ يَب  ــلُّ  ــحـ تُـ ــٌس  ـــ ـــ ـــ ــف ن ــاداويل  ــِوه ـــ ـــ ـــ ال يب  ــلَّ  ــحـ تُـ أن  ــأىب  ــ وتـ

ــــا3 كفَّ القمريــــن  لــتــقــِبــَض  ــدُّ  زادامَتـ ــجــَم  ــنَّ ال تَــُبــذَّ  كـــي  ــُل  ــِم ــْح َوت

 استخرج من األبيات: . 1
اسماً معرباً بعالمة إعراب فرعيّة - فعالً منصوباً بأن المضمرة - جملة ال محّل لها من اإلعراب – 

مصدراً مؤّوالً.
ثالث حاالت من اإلعالل، واشرح كالً منها.. 2
أعرب البيت األّول إعراب مفردات وجمل.. 3
رتّب األفعال واألسماء الواردة في البيت الثاني وفق  ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات.. 4

علم العروض - بحر الرمل
اقرأ ولحظ:. 1

تفعيالت بحر الرمل:. 1
فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

٥//٥/٥/٥//٥/٥/٥//٥/٥/٥//٥/٥/٥//٥/٥/٥//٥/٥/
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ضابطه:. 2
ــه الــثــقــاُت  ــروي ــر ت ــح ــل األب ــن فــاعــاتــنرمـ ــات ــاع ــن ف ــات ــاع ف

جوازاته:. 3
الَحشو:	. 

فِعالتنفاعالتن
٥/٥/٥//٥/٥///

الَعروض:	. 
فاعالنفاعالتنفاعلنفاعالتن
٥//٥/٥٥//٥/٥/٥//٥/٥//٥/٥/
فِعلنفاعالتن
٥/٥//٥/٥///

الضرب:	. 
فاعالنفِعالتنفِعلنفاعالتن
٥//٥٥///٥/٥///٥/٥//٥/٥/

نماذج محَللة:. 2

قال البحتري:	 

أَْحـــــَداثُـــــُه يِبْ  تَـــلْـــَعـــُب  ــْلَزَمـــــــٌن  ــِط ــَخ ــحِ ال ــّرم ــال ــاِْء ب ــَب ــكْ ــنَّ ــَب ال ــِع ل
حل خطلباءبررمـلعنب نكـدا ثهوعببي أحزمنن تل
٥//٥/٥//٥/٥///٥/٥/٥//٥///٥/٥///٥/٥/
فاعلنفاعالتنفِعالتنفاعلنفِعالتنفِعالتن

وقال أيضاً:	 
به تـــْحـــَفـــْل  ــا  ــ َف الــــُعــــْدَم  ــَى وكَـــلْـــاً يَـــْنـــَدِمـــْلوأرى  ــْفـ ُعـــْقـــَبـــًة تُـ

يندملىض وكل منعقبنت تففل بهيمفال تحوأرل عد
٥//٥/٥//٥/٥/٥//٥/٥/٥//٥///٥/٥///٥/٥/
فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعلنفِعالتنفِعالتن

طّبق:. 3

اكتبْ البيتين اآلتيين كتابة عروضية، ثم اذكر الجوازات الواردة فيهما:* 
ــْلولَــــَقــــْد يُــــكْــــِرُ ِمـــــْن إِْعـــــــــواِزِه ــ ــِف َرُج ــ ــْن أل ــ ــاُه ِم ــ ــْرض ــ َرُجـــــٌل تَ

يَـــْعـــَرْي نــشــاطــاً  الــــُجــــْوَد  ــْلوأرى  ــَس ســـــاَدَة األْقـــــــَواِم والـــُبـــْخـــَل كَ
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ث
ثال

 ال
س

ّدر
ال

3

 ابن زريق البغدادّي
)ت ٤٢0هـ(

يق  ف زر هــو 	بــو احلســن عــليّ �ب

 
ً
ــا ــْرخ اكن اكتب

َ
ي الك

ك�ف ــن ســا م

ويبــدو  الرســائل،  	يــوان  ي 
ف

�

ــْت، فذهــب إىل 
َّ
	ن حــال رق

بشــعره.   
ً
ــبا متكّسِ ندلــس 

أ
ال

يــق مــدح  ف زر  ا�ب
َّ

ويقــال: إن

ة  ف ــا�أ ب ، فأجــازه �ب
ً
 	ندلســّيا

ً
ا 	مــ�ي

ــان   إىل احلف
ً
، فعــا	 آســفا ضئيــ�ت

فل فيــه، ونظــم  الــذي اكن يــ�ف

ــورة.  امل�ث العينّيــة  قصيدتــه 

اكن   َ مــ�ي
أ
ال  

َ
ذاك  

َّ
إن وقيــل: 

يــق،  ف زر قــد 	را	 امتحــان ا�ب

م، فوجده  فطلبــه بعــد بضعــة 	�ي

 والقصيــدة عنــد 
ً
ــان ميتــا ي احلف

ف
�

ــه. ر	س

مدخل إلى النّص:

كانوا  الذين  الشباِب  بقصص  القديم  منذ  العربيُّ  األدُب  حَفَل 
للرزق أو العيش الكريم؛ لكّن الدياَر وأهلها  يهجرون الوطَن طلباً 
ينقطُع،  ال  الذي  والشوِق  الحّب  ومسكَن  الروِح  موطَن  يبقيان 
َّذين ارتحلوا في طلب الرزق، وماَت في  والشاعُر ابُن زريق أحُد ال

بالد الغربة إثَر خيبِة أمِله في تحقيق ما يبتغيه.

الموسوعة العربيّة، رئاسة الجمهوريّة العربيّة الّسوريّة، المجلّد العاشر، ص 356.  *

*
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نصٌّ شعرّي التعذليه

النّص:

ــُه1 ــُع ــولِ ــِه فــــإنَّ الـــعـــْذَل ي ــي ــُذل ــع يسمُعُهالت لــيــَس  ــكــْن  ول ــاً  حــّق ــِت  ــل ُق قــد 

له2 أنَّ  التشتيِت  ــِة  ــوع ل ــن  م ــوٍم مــا يُـــرّوعـــُهيكفيِه  ــ ــلَّ ي ــَوى كـ ــنَّـ ــَن الـ مـ

وُمـــرتَـــَحـــٍل3 َحـــــلٍّ  يف  هـــو  ُمــــّوكــــٌل بـــفـــضـــاِء الـــلـــِه يـــذرُعـــُهكـــأّنـــا 

ــُه4 ــَم ــشِّ ــَج تُ أْن  إاّل  املـــطـــاِمـــُع  ــُهتـــأىب  ُعـ ــودِّ ــم ِمـــّمـــْن يُـ لـــلـــرزِق كــــّداً وكـ

قــمــرا5ً يل  بـــغـــداَد  يف  ــَه  ــل ال ــودُع  ــتـ َمطلَعُهأسـ األزراِر  فــلــِك  ــن  م ــكــرخِ  ــال ب

ُعـــنـــي6 ــو يـــودِّ ــوّدي لـ ــ ــ ُعــــــُهوّدعــــُتــــُه وبـ أودِّ ال  وأنِّ  الـــحـــيـــاِة  صـــفـــُو 

ُضحًى7 الــرحــيــِل  يـــوَم  يب  تشّبَث  ــم  ٌت وأدمـــُعـــُهوك ــي ُمـــســـتـــِهـــاَّ ــ ــع ــ وأدُم

ُمنَخِرٌق8 ــَصــِر  ال ــوُب  ث ــَه  ــلَّ ال ــِذُب  ــ أَكْ ــُهال  ــ ــُع ــ ــْن أَرقِّ ــِكـ ــِه لَـ ــِتـ ــرَقـ ــُفـ ــّنـــي ِبـ َعـ

ِسياَسَتُه9 ــن  أُحــِس ــم  ــلَ َف ُملكاً  ــُت  ــ يُْخلَُعُهُرِزق ــَك  املُــل ــســوُس  يَ ال  ــن  َم كُــلُّ  َو 

َدَرَســـْت10 ــذي  الَّ الَعيِش  َمــنــِزَل  يا  ــْت ُمـــذ ِبــْنــُت أَربُـــُعـــُهِباللَِه  ــَفـ ــاُرُه َوَعـ ــ آثـ

ــنــا11 ــٌد ِفــيــَك لــّذتَ ــي ــع ــِل الـــَزمـــاُن ُم ــ ــُهَه ــُع ــرِج تُ ــُه  ــت ــَض أَم ــي  ــت الَّ ــايِل  ــي ــلَ ال أَم 

فرجا12ً ُمــعــِقــٌب  اصــطــبــاري  ــأّن  بـ ــاً  ــلْ ــُهِع ــُع أوَس ــرَت  ــكّ ف إْن  األمـــِر  ــُق  ــَي ــأَْض َف

بفرَقِتنا13 ــْت  ــَن أض الــتــي  ــيــايل  ــلَّ ال وتجمُعُهعــى  ــاً  ــوم ي سَتْجَمُعني  جسمي 

العذل: اللّوم.
يذرعه: يقيسه بالذراع.

ِبْنُت: ابتَعْدُت.
اأَلرْبُعْ: المنازل والديار.

شح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
استبعِد اإلجابةَ غير الصحيحة مّما بين القوسين في كّل مّما يأتي:. 1

بدا الشاعُر في النّص: )مشتَّتاً – يائساً – حاقداً(.	 
كان الشاعُر في النّص: )نادماً على الرحيل – مدفوعاً إلى الرحيل - مندفعاً إلى الرحيل(.	 

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة معبّرة، مراعيًا التلوين الصوتي المناسب إلبراز شعور الحزن.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة، ثمّ نّفذِ المطلوب:* 
هات أثرين من آثار الغربة مّما ورد في المقطعين األّول والثاني.. 1
تحّدث الشاعر عن لحظات وداع زوجه، اذكر موقفين يداّلن على ذلك من المقطع الثاني.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكرّي:	 
استعْن بالمعجم في تعّرف:. 1

نقيض )النّوى(.	. 
مرادف )منخرق(.	. 

كّوْن من النّص معجماً لغويّاً لـكلٍّ من: )الِفراق، المعاناة(.. 2
ابَقين.. 3 استنتِج الفكرة العامّة للنّص مستفيداً من المعجَمين السَّ
 صنِّف الفكر اآلتية، وفق الجدول التالي: . 4

)تصوير مشهد الوداع – حنين الشاعر للعودة – الرزق يتحّقق في الغربة – معاناة الشاعر من كثرة 
الترحال(.

الفكرة املستبعدةفكرة املقطع الثالثفكرة املقطع الثاينفكرة املقطع األول
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ما الذي نالُه الشاعُر من مطامعه في الّدنيا كما ورد في البيت الرابِع؟ وما تعليقك على ذلك؟. 5
وّضِح العالقة المتبادَلةَ بين الشاعر وزوجته كما تبّدت في البيتين السادس والسابع.. 6
استخرْج من النّص حكمة، وبيّن أثرها في حياة الناس.. 7
قال الطغرائي1:. 8

ــا ــه ــُب ــَس بـــاآلمـــاِل أرُق ــف ــن ــِل ال ــلِّـ ــِلأعـ األم ُفسحُة  ــوال  ل العيَش  أضــيــَق  مــا 

وازْن بين هذا البيت والبيت الثاني عشر من النّص من حيث المعنى.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
أدّى استعمال ضمير المفرد )المتكلّم والغائب( دوراً في إظهار معاناة متبادلة بين طرفين، وّضح ذلك.. 1
أكثَر الشاعُر من استعمال المؤّكدات في نّصه. ما أثُر ذلك في خدمة موضوعه؟. 2
استخرْج من البيت الثامن صورة بالغيّة، ثّم حلّلها، واذكر وظيفة من وظائفها.. 3
استعمَل الشاعُر الطباق. مثّل لذلك من النّص، ثّم اذكر وظيفته في خدمة المعنى وفق الجدول:. 4

وظيفتهالطباق

حّل – مرتحل
يوّضح الطباق معاناة الشاعر من خالل إبراز التناقض 

الحاد بني إقامة الشاعر مع من يحب وافرتاقه عنه.

برز في النّص شعوران عاطفيّان )الحزن، الحسرة(، مثّل لكلٍّ منهما.. 5
هاِت من المقطع الثاني مصدرين من مصادر الموسيقا الداخليّة، ومثّل لكّل منهما.. 6
قطِّع البيَت العاشَر من النّص تقطيعاً عروضيّاً، وسّم بحره.. 7

بداعي المستوى ا��

حوِّل المقطع الثاني من النّص إلى قّصة مراعيًا عناصر القّصة.* 

� ��التعب�� الكتا

عُد كّلها، مستندًا إلى أدلّة من واقعك *  اكتبْ موضوعًا تبيّن فيه أهميّة العلم والعمل في تحسين اإلنسانِ أوضاعَهُ على الصُّ
الحياتيّ.

الطغرائي: شاعر من العصر العبّاسي الثاني، و هو صاحب الميّة العجم.  .1
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قواعد اللغة - المقصور والمنقوص والممدود

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة اآلتية:* 

قال ابن زريق:	 

ــٍل ــَحـ ــرتَـ وُمـ ــلٍّ  ــ َحـ يف  ــَو  ــ ُهـ ــا  ــأّنـ كـ

ضحًى الــّرحــيــِل  يــوَم  يب  تَشبََّث  وكــْم 

بفرَقِتنا ــْت  ــَن أْض ــتــي  الّ ــيــايِل  ــلّ ال عــى 

ــُه ــذرُعـ ــٌل بــفــضــاِء الـــلّـــِه يـ ــ ــوكَّ ــ ُم

وأدُمـــعـــي ُمـــســـتـــِهـــّاٌت وأدُمـــُعـــُه

وتجمُعُه ــاً  ــوم ي ستجَمُعني  جسمي 

وقال ابن المقّرب:	 

ــوُد كَا ــُع ــو تَ ــاٍل لَ ــي ــن لَ ــاً لَــهــا ِم ــ ماضيهاَواه ــاَد  ــ ع لَـــيـــاٍل  َوأَيُّ  ــْت  كـــانَـ

الأسئلة:	 
بيّن نوع األسماء )فضاء - ضحًى - الليالي( وفق اإلعراب والبناء.. 1
الحْظ أّن االسَم )فضاء( انتهى بهمزة، وجاءَْت قبلها ألٌف. أزائدةٌ هذه األلف أم أصليّة؟. 2
نسّمي )فضاء( اسماً ممدوداً. اذكِر السبب.. 3
استخرْج من البيت الثّاني اسماً مختوماً بألف ليّنة.. 4
أممدودٌ االسُم المنتهي بألٍف ليّنٍة أم مقصور؟. 5
بَم انتهى االسُم )اللّياِلي( في البيت الثّالث؟ وما حركةُ ما قبل آخره؟. 6
ما الّذي طرأ على كلمة )ليالي( عندما جاءت نكرة منّونة في البيت الرابع؟. 7
ماذا أسّمي االسم الّذي تُحذف ياؤه في حالتي الّرفع والجّر عندما يكون نكرًة منّونة؟. 8

وبناء، . 1 وسماء،  قُّراء،  كـ:  زائدة؛  ألف  قبلها  همزة  آخره  معرب  اسم  كّل  الممدود:  االسم 
وصحراء.

االسم المقصور: كّل اسم معرب آخره ألف الزمة أو مزيدة؛ نحو: الهدى، عطشى.. 2
االسم المنقوص: كّل اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها؛ مثل: القاِضي، المحاِمي.. 3

تطبيق:	 
بيّنْ نوعَ كلٍّ من األسماء اآلتية معّلاًل: )النادي - فتى - كساء(.* 
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…2…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:* 

قال عروة بن حزام:	 

تََبيَّنا الــقــمــيــَص  ــي  عــّن تكِشفا  ــاِنمــتــى  ــي ــَت َف يـــا  ــراَء  ــفـ عـ مـــن   َّ ــرُّ ــ الـ يِبَ 

قال بّشار بن برد:	 

ُعَمٍر ــا  أَب َوسمي  ِمــن  الــنــاُس  َســبَّــَح  ــّراِءَقــد  ــ ــَت َعـــىل تَــســبــيــحِ َق ــعـ ــل َربَـ ــَه َف

قال خليل مطران:	 

ــلُّ ِمــْنــُهــَا ــَه ــْن ــاِن َســــــْوَداَواِن يَ ــَن ــْي املَُشْعَشعَِوَع ِحيِق  الرَّ كََمْسكُوِب  ِضــَيــاٌء 

سماوان من عّزٍة وتألّق نطاولهما ببناَءين من شموٍخ وإبداع.	 
قال الحطيئة:	 

ــدى أَنـ إِنَّ  َوأَدعـــــو  اِدعــــي  ــُت  ــل ــُق داِعـــيـــاِنَف يُــــنــــاِدَي  أَْن  ــوٍت  ــ ــَص ــ لِ

الأسئلة:	 
إالم ُردَِّت األلُف الثّالثة في كلمة )فتى( عند تثنيتها في المثال األّول؟. 1
أأصليّةٌ الهمزة في كلمة )قَّراِء( في المثال الثاني أم زائدة؟ هل يطرأ على همزتها تغيير عند التّثنية؟. 2
أأصليّةٌ الهمزة في كلمة )سوداء( أم زائدة؟ إالم قُِلبَْت عند التّثنية في المثال الثالث؟. 3
عمَّ انقلبَت الهمزة في كّل من )سماء( و)بناء( في المثال الرابع؟. 4
ما الّذي جاز في هذه الهمزة عند تحويل كّل من االسمين إلى المثنّى في المثال الرابع؟. 5
ما الّذي ُردّ إلى كلمة )داٍع( عند تثنيتها في المثال الخامس؟. 6

تثنية كّل من المقصور والمنقوص والممدود:
المقصور: تردّ ألفه إلى أصلها عند التّثنية إذا كانت ثالثة )فتى: فتيَان، عصا: عَصَوان(، وتُقلُب ألفه 

ياءً إذا كانت فوق الثّالثة )مصطفى: مصطفيَان(.
الممدود: تبقى همزته على حالها إذا كانت أصليّة )قُّراء - قّراءان(، وتُقلب واواً إذا كانت زائدة 
ياء)كساء:  أو  منقلبة عن واو  إذا كانت  األمران  فيها  للتّأنيث )صحراء - صحراوان(، ويجوز 

كساءان - كساوان(.
المنقوص: تَُردُّ ياُؤه إذا كانت محذوفة لرفٍع أو جّر* )هاٍد: هاديان(.

إذا كان االسم المنقوص معّرفاً بأل تُزاد عليه عالمة التثنية من دون أّي تغيير.  .*
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تطبيق:	 
أكمل الجدول بما يناسبه:* 

التّغيري الحاصل عند التّثنيةاملثّنى منهنوعهاالسم

ُهدى

العصا

كربى

ِخباء

حسناء

واٍد

…3…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:* 

قال رسول اهلل )ملسو هيلع هللا ىلص(: "خيرُ الخّطائين التوّابون"	 
قال الشاعر نديم محمد: والمجُد نحُن بُناتُُه األَعْلَْوَن الَزيٌد وَعمرو.	 
قال إبراهيم طوقان:	 

ــوِن ــي ــُع ــَك ال ــل ــرَ تِ ــ ــوُن َغ ــكَـ ــَد الـ ــ ــُجــفــوِنَرَقـ ال ــراِت  ــاِهـ الـــَســـاواِت سـ يف 

قال كثّير عّزة:	 

َسعَيُه املـَـجــِد  يف  اعوَن  السَّ يَبلُغِ  ــم  ــاِرِبَولَ ــ ــُه يف األَق ــم يُــفــِضــلُــوا إفــضــالَ َولَـ

الأسئلة:	 
الهمزة أصليّة في كلمة )خطّاء(. هل طرأ عليها تغيير عند جمعها جمع مذّكر سالماً في المثال األّول؟. 1
الحْظ أنَّ كلمة )األعلون( في المثال الثّاني تدّل على جمع مذكَّر سالمٍ، ردّها إلى المفرد، ثّم بيّن ما . 2

طرأ عليها من تغيير.
 إالمَ تحّولت الهمزة المنقلبة في كلمة )سماء( عند جمعها جمع مؤنّث سالماً في المثال الثالث؟ . 3

ما الوجُه اآلخر الّذي يجوز فيها؟
ماذا حدَث لالسمِ المنقوِص )الّساعي( عند جمعه جمع مذّكر سالماً في المثال الرابع؟. 4
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جمع كّل من المقصور والمنقوص والممدود	 
المقصور: تُحَذُف ألفه في جمع المذّكر الّسالم وتبقى الفتحةُ دليالً عليها، مثل )مصطفى: 	 

مصطَفون – مصطَفين(.
الممدود: تبقى الهمزة على حالها إذا كانت أصليّة )مُستاء - مستاؤون(، وتُقلب واواً 	 

إذا كانت زائدة للتّأنيث )كحالء - كحالوات(، ويجوز فيها األمران إذا كانت منقلبة 
عن واو أو ياء )سماء: سماءات - سموات(.

المنقوص: تُحذُف ياؤه )الّداعي: الّداعُون - الّداِعين(.	 

تطبيق:	 
اجمعْ كاّل من األسماء اآلتية: مُستدعَى - ضِياء - شوهاء - كساء - راٍج.* 

التقويم النهائي

أكمل الجدول بما يناسبه:. 1

التّغيري الحاصل عند التّثنية والجمعالجمعاملثّنى منهنوعهاالسم

مها

فُضىل

هناء

بيداء

نداء

والء

باٍن

اقرأ البيت اآلتي ثّم أجب:. 2
قال سليمان العيسى:	 

ــهــم يــشــلُّ الـــغـــاصـــبـــَن  جـــــاُء  ــاِنآٍت  ــ ــرك ــ ال ــَن  ــ مـ اآليت  ــن  ــ م ــٌر  ــ ــ ذع

استخرج اسمين منقوصين، ثّم ثنّهما، واشرح التغيير الذي أصابهما.	. 
ثنِّ االسَم )جالء(، مع التّعليل.	. 
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4

 ابن األبّار
)٦٥٨هـ(

 ّ القضــاعي ر  �بّ
أ
ال ف  �ب حمّمــد 

، مــن 	عــام الشــعراء  ّ البلنــ�ي

ف اكن هلــم شــأن  ف الــذ�ي ــ�ي النا�ب

 . ّ
ي ــر�ب 		 الع

أ
ــل ال ي حماف

ف
ــ�ي � كب

 
ً
 مليئــا

ً ا�ث  إنتاجــه الشــعرّي �ت
ّ

يعــد

والعواطــف  النبيــ�ت  ملشــاعر  �ب

ــل، 
ّ
التنق كثــ�ي  اكن  الصا	قــة. 

سياســّية  مناصــب  وتبــّو	 

ــك   ذل
ّ

ــدة، إل 	ن ــة عدي ّي وإ	ار

ــه  م ــام اه�ت  	م
ً
ــزا  حاج

ّ
ــل مل يش

ــه املنّوعــة،  ّ وفنون
ي 		 العــر�ب

أ
ل �ب

ــه.   معارف
ّ

ــث ــه وب وإفشــاء علوم

 ّ
ي 		 العر�ب

أ
ي ال

ف
فاتــه �

ّ
ــت مؤل

ّ
و	ل

عملــه  غــزارة  عــل  ه  غــ�ي ي 
ف

و�

رّوا	ه  مــن   
ً
رائــدا  

ف
�	 حــ�تّ 

و	علــوا  	راكنــه  شــّيدوا  ف  الــذ�ي

بنيانــه ومنــاره، ل العديــد مــن 

ت  ــا: "احلــ�ّ فــات، ُيذكــر م�ف
ّ
املؤل

مــراء، 
أ
ال شــعراء  ي 

ف
� اء  الســ�ي

ي شــعر 
ف

اء الســندس � و"خــرف

 ،" ف ندلــس" و"كتــا	 التــار�ي
أ
ال

ــذ  خ
ُ
ــوع 	 ــعر مطب ــوان ش ول 	ي

منــه هــذا النــّص.

ديوان ابن األبّار: قراءة وتعليق: عبد السالم الهّراس، المملكة المغربيّة، 1999م.  *

مدخل إلى النّص:

فَتَنَْت على  الشعراِء األولى من غيِر منازٍع،  مُلهمةَ  الطبيعةُ  تظلُّ 
مرِّ األيام الشعراءَ وبسطَْت أجنحتَها الخضراءَ على مخيِّلتهم فوفَّرْت 
الذين  المبدعين  األبَّار واحٌد من  َّةً إلبداعهم، وابن  ثري بذلك مادة 
أنهلتهم طبيعةُ األندلس سحَرها، وشحَذْت ذائقتَهم وهذّبْت نفوَسهم 
التي انعكَسْت على صفحِتها مظاهُر الطبيعة في أبهى ُحلَِلها، فراَح 
يرسُم صورًة بديعةً لقصِر أحِد األمراِء المغاربة المبنّي وسَط بستاٍن 

رائٍع في جماله وبهائه.

*الّطبيعُة الفاتنة
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النّص:

ــا1 ــان ــت ــس ــُب ال مبـــــــزارِه  الــحــيــا  ــازاَر  ــ ــوان ــ ــن أزهـــــــــارِه ألْ ــ وأثَـــــــــاَر م

ــِوِه يــخــتــاُل يف 2 ــْنـ ــصـ ــِه وبـ ــ ــاً ريّـــانـــاَفـــَغـــدا ب ــقـ ــونّـ ــاِر ُمـ ــضـ ــّنـ ـــِل الـ ـــل ُح

ــرُص خـــــّرداً 3 ــب ــت ــاً ف ــانـ ــنـ ــاوميـــيـــُس أفـ ــان ــي ــي الــــقــــُدوَد لـــطـــافـــًة ول ــن ــْث ت

َمـــفـــاِرٌق4 ــه  ــي ف األْدواُح  ــَدى تــيــجــانــاوكـــأّنـــا  ــ ــنَّ ــ ــا َقـــطْـــَر ال ــه ــاِس ــب ــل ب

يُــِطــْق5 فــلــْم  الـــثـــنـــاَء  راَم  ــا  ـ ــأنَّ ــاوكـ ــان ــح ــَدْت بــــِه أطــــيــــاُره أل ــ ــَشـ ــ َفـ

ــا 6 ــّرب ال يف  وْقــــٌد  عــْنــُه  ــَد  تـــولّـ ــاوْدٌق  ــان ــب ــْه ألزاهـــــــٍر طـــلـــَعـــْت بــهــا ُش

ــْت دميـــًة 7 ــلَّ ــه ــت ــَك األهـــاضـــيـــُب اس ــل والــِغــيــطــانــات ــوُر  ــنَّـ الـ ــاَب  ــض ــه ال فكسا 

ــحــاً 8 ــنــاِف يـــحـــانـــايــا حــبَّــذا َخـــِضـــُل الــَبــهــاِر ُم بـــأريـــِجـــِه الــــِخــــريَّ والـــرَّ

ــْن 9 ــاَل ِم ــ ُر األذيـ ــايــغــدو الــحــلــيــُم يُـــجـــرِّ ــ ــُل األردانـ ــِبـ ــْسـ ــاك ويُـ ــن ــَرٍب ه ــ ــ طَ

النُّهى 10 ــُه  ــُن ــحــاِس َم بَـــَهـــَرْت  مصنعاً  ــا  أركـــانـــاي ــا  ــ رس إْذ  ذوائِـــــــَب  ــا  ــس ف

ــِه مـــن فــّضــٍة 11 ــ ــاتِـ ــ ــاملّــــا بـــَنـــوا رُشفـ ــان ــي ــْق ــِه ِع ــاِبـ ــبـ ــَم ِقـ ــ ــ ــوا أَديـ ــل ــع ج

لُحسِنِه12 ــُر  ــدي ــسَّ وال ــُق  ــورن ــخ ال ــِدَر  ــ ــاس ــ ــوان ــ اإلي ــَي  ــ ــن ــ يُ أْن  ــه  ــ ل وأَن 

هُر المنثوُر األصفر. الخيريُّ: الزَّ
اِئحة. البَهار: َزهٌر طيُِّب الرَّ

الذوائب من كلِّ شيٍء: أعاله.
الحيا: الخصُب والمطُر والنبات ألنه يتسبب 

عن المطر.
النضار: الذهب والخالص من كل شيء.

ديمة: مطٌر يدوم في سكون ال برق فيه وال 
رعد.

يميس: يتمايل.

عِقيان: ذهب خالص.
أنى: حان.

الخورنق والسدير واإليوان: أسماء قصور.
نُو: النظير والِمثُْل. صنوه: الصِّ
وَدٍْق: المطُر شديده وضعيُفُه.

مصنعًا: قصراً مبنيّاً.
أديم: أديم األرض: ظاهرها.

ة الحّر، وهنا لجمال  سدِرَ: تحيّر بصُرهُ لشدَّ
القصر.

شح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
أبدَع الشاعُر في وصف الطبيعة اذكر اثنين من أوصافها في النّّص.. 1
 اختِر اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين: . 2

في وصِف الشاعِر الطبيعةَ )اكتفى بالوصف الحّسي، اكتفى بالوصف المعنوّي، مزج الوصفين الحّسّي 
والمعنوّي(.

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة معبّرة، مراعيًا التلوين الصوتي المناسب إلبراز شعور اإلعجاب.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة ونّفذ المطلوب:* 
ما الذي وصَفُه الشاعُر في نّصه.. 1
بَم استعاَن البستاُن على تقديم الثناء للمطر.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعْن بالمعجم في تعّرف ما يأتي:. 1

الفرق في المعنى بين )النَّور، النُّور(.	. 
المعاني المختلفة لكلمة )سدر( واختيار ما يناسب النّص.	. 

شّكْل من النّص معجماً لغويّاً لكّل من )الطبيعة الحيّة(، )القصر(.. 2
ابَقين.. 3 َّين السَّ اذكِر الفكرة العامّة التي بُني عليها النّص مستفيداً من المعجمين اللّغوي
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امأل حقول الجدول اآلتي بالمطلوب:. 4

فكرة فرعيّةفكرة فرعيّةالفكرة الرئيسة

أثُر املطر يف عنارص الطبيعة

أثُر املطر يف الطبيعة والناظر

تصويُر جامل القرص

ما أثُر المطِر في أشجار البستان؟. 5
تحّدَث الشاعُر عن تأثير الطبيعة في اإلنسان، وّضح ذلك من فهمك المقطع الثاني.. 6
اذكْر مظهرين من مظاهر ترِف القصِر كما ظهَرْت في المقطع الثالث.. 7
أوحى الشاعُر برقيِّ الحياِة في الحقبة األندلسية. وّضح ذلك من فهمك النّص.. 8
قال ابن حمديس الصقلّي في وصف قصٍر:. 9

ــُه ُحــســُن ــَل  ــوِبـ ُقـ بـــاإليـــواِن  انَّ  ــو  ــوراولـ ــذكـ ــاً عـــنـــَدُه َمـ ــئ ــي ــاَن ش ــ ــا كـ مـ

وازْن بين هذا البيِت والبيت الثاني عشر من أبيات النّص من حيث المضمون.	 
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 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ن

غلَب على النّص استعمال النمط الوصفّي، اذكر مؤّشرين من مؤّشراته برزا فيه.. 1
أكثَر الشاعُر من استعمال الفعل الماضي، مثّل له واذكر أثره في خدمة المعنى.. 2
استخرْج من المقطع الثاني خبراً ابتدائياً، ثّم اذكر فائدته.. 3
هاِت من البيت الثالث صورة بيانيّة، ثّم اذكر وظيفتين لها مع التوضيح.. 4
لجأ الشاعُر إلى المحّسنات البديعيّة، مثّل لها بمثال مناسب من البيت السادس.. 5
سمِّ الشعوَر الغالَب على النّص، واذكر أداتين ِمْن أدوات التعبير عنه مع األمثلة.. 6
قطِّع البيت األّول تقطيعاً عروضيّاً، ثّم سّم بحره.. 7
حّددْ من البيت الثاني القافية والروّي.. 8

بداعي المستوى ا��

صِفْ بلدتك في الربيع مستفيدًا من تأمّلك النّص السابق.* 

تطبيقات لغويّـة

اقرأ األبيات اآلتية، ثمّ أجب عن األسئلة التي تليها:* 
قال ابن األبّار:	 

ــاً 1 ــح ــاِف ــن ــبَّـــذا خــضــُل الـــبـــهـــاِر ُم ــا حـ ــايـ ــانـ ــحـ يـ ــرَّ ــريَّ والـ ــ ــِخـ ــ ــِه الـ ــ ــِج ــ ــأري ــ ب

ــاَل ِمــْن 2 ــ ــ ــدو الــحــلــيــُم يــجــّرر األذي ــغ طَــــــَرٍب هـــنـــاك ويُـــْســـِبـــُل األردانـــــاي

النُّهى(3 ــُه  َمــحــاِســُن )بَـــَهـــَرْت  مصنعاً  ــا  ــاي ــانـ أركـ رســــا  إْذ  ذوائِــــــــَب  فــســا 



71

نصٌّ شعرّي

الأسئلة:	 
استعمْل )نعَم( بدالً من فعل حبّذا في البيت األّول وغيّر ما يلزم.. 1
أعرْب ما تحته خّط في النّص إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. 2
ِزِن الكلمات اآلتية: )يغدو، األذيال، أريج(.. 3
علّْل كتابة األلف اللينة على صورتها في كّل من )النهى، رسا(.. 4

ي ��النشاط التحض

استعنْ بمصادر التعّلم في التحدّث عن أبرز سمات الحياة السياسية واالجتماعيّة في العصر المملوكي. تمهيدًا للدّرس * 
القادم.
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 الّشاّب الظّريف
)٦٦١ - ٦٨٨هـ(

ف عفيــف   �ب
ُ

ف حممــد ــُس الــد�ي مسث

، ولــد  ي
 التملســا�ف

َ
ن ف ســل�ي الــد�ي

ي بيــت عــٍم و			 
ف

ي القاهــرة �
ف

�

ي 
، فأبــوه العفيف التملســا�ف ف و	�ي

ــور. شــاعر متصــّوف م�ث

مس  �ب معارصيــه  ف  بــ�ي ر  اشــ�تُ

 
ّ

ــة ظــ�
ّ
ف يــف( حلف )الشــا	 الظر

ولطفــه وطرافــة شــعره و�ولتــه 

ف بلــدان  ــل بــ�ي
ّ
وعذوبتــه، تنق

ة مــع والــده الــذي اســتقّر  كثــ�ي

ي 
ف

� 
ً
ــذ ل مســكنا ف بدمشــق وا�تّ

ــل قاســيون. جب

يعــان  ر ي 
ف

� 	مشــق  ي 
ف

� ي 
ّ ف

تــو�

شــعٍر  	يــوان  ول  شــبابه. 

. مطبــوع

ديوان الشاب الظريف: المطبعة األدبيّة، بيروت، 1885م.  *

مدخل إلى النّص:

اتّسَع فنُّ المديح النبوّي في العصر المملوكّي، فشغلت المدائُح 
النّبويّة قْدراً كبيراً من دواوين الّشعراء ثّم استقلّْت بدواوين خاّصة 
بإظهار   - وسلّم  عليه  ال  صلى   - الّرسوَل  الّشعراء  ومدح  بها، 

صفاته الكريمة وشمائلِه الطيبِة ومكانته السامية وأفعاله الميمونة.

*أرُض األحّبة
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نصٌّ شعرّي أرُض األحبّة

النّص:

كُُثِب1 ــْن  َوِمـ َســْفــحٍ  ــْن  ِم ــِة  ــّب األَح ــَثــِبأَْرَض  ــْن كَ ــُر األَنْـــــواِء ِمـ ــِم ــَه ــْن ــاِك ُم ــق َس

الـْص2 نََفس  ِمْن  النائَن  أَْهلَِك  َعــَدْت  ــَتــئــِبــــــوال  ــِب ُمــكْ ــل ــق ــان ال ــُة عـ ــحــّي ــا ت ــب َص

ــُم3 ــيُّ جــاُرُه ــِم ــَرُب املَــْح ــع ــرِبَقـــْوٌم ُهـــُم ال ــَع ال أَْوُجـــــَه  إاّل  ــُه  ــلَّ ال ــى  َرعـ َفـــا 

ــُه4 ــذبَ أَكْ الّشْعِر  يف  ما  ــُن  ــَس أَْح كــان  ــِذِبإِْن  كَ ذي  َغــْرُ  فيهْم  ــرَي  ــْع ِش َفُحْسُن 

ــٌن5 َزم ــْل  َه الــَفــْيــَحــاِء  طَــْيــَبــَة  ساِكني  واألََرِبيــا  ــْؤِل  ــس ال لِــَنــْيــل  ــبَّ  ــِح املُ ــْدن  يُـ

مْن6 بأعظَِم  يُْدَعى  مْن  أَْعــظُــَم  يَِخِبَضَمْمِت  ــْم  ــلَ َف ــْدٍق  ِصـ ــو  أخ إليه  يَــْســَعــى 

َمْن7 َوأَْوَضـــَح  يَْهِدي  َمــْن  أَْفَصَح  ــْزِت  نََسِبَوُح إىل  يُــعــزى  ــْن  َم ــَح  ــ وأَْرَج ــِدي  ــْب يُ

ــِه8 ــت ــْربَ ــَو تُ ــْح ــراٌم نَ ــ ــاَق ِك ــي ــنِّ نُُجٍبتَــْحــُدو ال َوِمـــْن  نُــْجــٍب  ــْن  ِم األْرَض  َفتمألُ 

ــْوِرُدهــا9 َم طــاَب  ِهــَضــاٍب  نَْحَو  ــَذِبيَــْســَعــْوَن  ــَع ــقٌّ ِمـــَن ال ــَت ــْش ــا الـــَعـــْذُب ُم كــأنَّ

ــا10 ــردُّ وي ــ بـــبـــاعٍ ال يُـ ــاعٍ  ــ ــْرَ َسـ ــ الــَحــَســِبيَـــا َخـ ــِر  ــاه طَ ــاعٍ  ــط ُم َداعٍ  ــلَّ  ــ أََج

منزلًة11 ــُن  ــَم ح ــرَّ ال ــك  لَ ــرىض  ي ــاَن  كَـ ــا  ــِبَم تَ ــرُّ ال أرشَف  إاّل  الخلِق  َف  أَرْشَ ــا  يَ

َفَعى12 َواِفــــٌر  َذنـــٌب  ُذنُـــــويِبَ  ــْن  ِمـ الــلَّــَهــِبيِل  ــَن  ِمـ تُْنجيني  ِمــنــك  ــاعــٌة  ــَف َش

ــَا ُحــِجــَبــْت13 ــايل َفـ ــْهـــُت آمـ ــْيـــَك َوّجـ الُحُجِبإِلَـ يِف  ــْوَت  املَ إِنَّ  ــوِدَك  ُج ــاِب  بَ َعــْن 

ــُرَمــًة14 ــَك َمــكْ ــْن ــو ِم ــ تُِجِبَوَقـــْد َدَعـــْوتُـــَك أَْرُج َفلَْم  تـُـْدَعــى  أْن  َحــاَشــاَك  َحاشاك 

األنواء: المطر الشديد.
عدَت: جاوزت وتركت.

اأَلرَب: الحاجة.
تَحْدُو النِّياقَ: تسوق اإلبل.

نُجْب: النياق الكريمة.

نُجُب: كرام أصحاب حسب.
العََذب: المنع والكّف.

الباع: المسافة ما بين الكّفين عند مّد 
الذراعين يميناً وِشماالً، والمقصود بها: الّسعة 

في الكرم.

شح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
ما دوافُع الشاعِر إلى كتابة النّص؟. 1
 استبعِد اإلجابة غير الصحيحة مّما بين القوسين: . 2

نظرةُ الشاعِر إلى موضوعه: )ذاتيّة – موضوعيّة – مبالغ فيها - حياديّة(.

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة معبّرة مطوّعًا نبرة صوتك لِما يناسب مشاعر الّشوق والمحبّة واإلعجاب.* 

القصائد التي كتبت في الّرسول بعد وفاته تسّمى مديحاً ال رثاءً وأطلق عليها )المدائح النبوية(. 

القراءة الصامتة:	 
اقرأ النّص السابق قراءة صامتة، ثمّ نّفذ المطلوب:* 

األرُض تكتسب مكانتها من ساكنيها. وّضح ذلك مّما ورد في المقطعين األّول والثاني.. 1
بم علَّل الشاعُر سعيَُه إلى أرض الحجاز في المقطع الثالث؟. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعْن بالمعجم في تعّرف:. 1

الفرق في المعنى بين: )ُكثُب، َكثَب(.	. 
المعاني المختلفة لكلمة )عزا( واختر ما يناسب منها في النّص.	. 
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أتمم الفراغ فيما يأتي:. 2
الفكرة العامّة للنّص: مدح الرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص(.	 
فكرة المقطع األّول:........................................................	 
فكرة المقطع الثاني:........................................................	 
فكرة المقطع الثالث: طلب شفاعة الرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص(.	 

هاِت من النّص مؤشرين على حبِّ الشاعر العرب، واعتزازه بهم.. 3
استخرِج الصفاِت التي ذكرها الشاعر في المقطع الثاني، وصنّفها إلى )دينيّة، دنيويّة(.. 4
ال تُدَرُك الغاياُت إال بعد تجّشم الصعاب لبلوغها. أين تجد هذا المعنى في النّص؟ وما تعليقك عليه؟. 5
ما أبرُز ما تفّرد به الرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص( من مكرمات؟. 6
من . 7 مستفيداً  أسبابها  واستنبط  مالمحها،  تقّص  للشاعر،  نفسيّة  بمعاناٍة  إيحاءاٍت  على  النصُّ  ينطوي 

سمات العصر الذي قيل فيه النّص.
قال البوصيري في الرسول الكريم )ملسو هيلع هللا ىلص(:. 8

شفاعُته ــرجــى  تُ ــذي  الـ الحبيُب  ــن األهـــــواِل مــقــَتــَحــِمهــو  ــلِّ هـــوٍل م ــك ل

وازْن بين هذا البيت والبيت الحادي عشر من النّص من حيث المعنى.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
عاِء غيَر مّرٍة، حّددْ مواطنه، وأبرز دوره في المعنى.. 1 استعمَل الشاعُر أسلوَب الدُّ
في البيتين األخيرين حالتا تقديم وتأخير. استخرجهما، وبيّن أثر كّل منهما في خدمة الغرض الشعرّي.. 2

 من أغراض التقديم والتأخير: القصر، والتشويق إلى المتأخّر، والتفاؤل، والتشاؤم،
وبيان أهميّة المتقّدم، والتخصيص.

استخرج من البيت الثاني صورًة بيانيّةً، وحلّلها، ثّم اشرح وظيفة من وظائفها.. 3
أكثَر الشاعُر من المحسنات اللفظيّة، مثّل لها بثالثة أمثلة من النّص، واذكر نوع كّل منها.. 4
استخرْج من المقطع األّول شعوَرين عاطفيَّين، وحّددْ موطن كلٍّ منهما.. 5
هاِت من البيت األّول مصدرين من مصادر الموسيقا ومثّل لكل منهما.. 6
قطِّع البيَت األّوَل، ثمِّ سمِّ بحرهُ، واستخرْج جوازاته.. 7
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بداعي المستوى ا��

انثِر النّص بأسلوبك، مع تعديِل تسلسِل فكره من دون اإلخالل ببنية النّص.* 

� ��التعب�� الكتا

التعبير األدبيّ:* 
عكس الشعراءُ في أشعارهم صورَة الحياِة االجتماعيّة التي عاشوها؛ فصّوروا تقلّباِت الحياِة، وعبّروا عن 
مواقِفهم من معاندِة األيّامِ لهم، ودَعوا إلى التعامِل الواقعّي معها، واختاروا الغربةَ حاّلً للخالِص من قسوِتها.
ناقِش الِفكَر الّسابقةَ، وأيّْد ما تذهُب إليه بالّشواهِد المناسبِة مّما مّر بك في كتاِبك، موظّفاً الشاهد اآلتي:

 	: قال أبو البقاِء الّرنديُّ

دوٌل ــا  ــه شــاهــدتُ كــا  األمـــــوُر  ــَي  ــاُنهـ ــ أزم ــُه  ــ ــاَءتْ ــ س ــٌن  ــ زم ُه  سَّ ــْن  ــ َم

قواعد اللغة - عمل المصدر والمشتقات

…1…
عمل المصدر

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن السّؤال التّالي:* 
يِن الحلِّي:	  قال صفيُّ الدِّ

ولوالكــُم مــا حرَّكْتنــي العواِصــُفواهتــزَّ مــن َخفــِق النَّســيِم إذا سى

مي:	  وقال ابن الرُّ

ـــا ذا ـــَث وم ـــَك الحدي ـــل أرى صدَق باإلغضـــاِءب عليـــَك  لُبخـــٍل  َك 
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الأسئلة:	 
الحظ أنَّ )خفق ـ صدق( مصدران . ما فعُل كلٍّ منهما؟. 1
ما نوع أفعاِل كلِّ منهما وفق اللُّزومِ والتَّعدية؟. 2
اذكر فاعل كلِّ منهما.. 3
أكتفى المصدر )صدق( بفاعله المجرور، أم احتاج إلى مفعوٍل بِه؟ دلَّ على المفعول به؟. 4

ياً ولزوماً، فإن كان فعله الزماً اكتفى بفاعله المجرور باإلضافة، وإن  يعمل المصدر عمل فعله تعدِّ
ياً احتاج إلى مفعول به. كان متعدِّ

تطبيق:	 
دلَّ على المصادر، وبيِّن نوع فعل كلِّ منها وفق اللُّزوم والتَّعدية، ثمّ اذكر عمل كلِّ منها:* 

قال الشابُّ الظَّريف:	 

ــعِر أكذبــُه َفُحســِن شــعري فيهْم غــرُ ذي كَِذِبإن كان أحســُن مــا يف الشِّ

وقال الشاعر:	 

منهــم تَُعــدُّ  الِكــراَم  أَلوفــابعرتــَك  لغرُِهــُم  تَُريَــْن  فــا 

فاً بـــ )أل(، ويشترط لعمله أن يصحَّ حلول الفعل مسبوقاً بــــ  من حاالت عمل المصدر: يعمل المصدر عمل فعله إذا كان مضافاً، أو معرَّ  .1
)أَْن( أو )ما( محلَّه1.

تستعمل )ما( إذا أريد الحال مثل: أحّب طالبي كحّب األب أبناءَه؛ أي كما يحّب األب أبناءه. أما إذا أريد المضيُّ أو االستقبال   .2
استعملت )أَْن(.
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…2…
عمل المشتّقات

) أ (

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن السّؤال التّالي:* 
قال الّشابُّ الظّريف:	 

كُُثِب َوِمـــْن  َســْفــحٍ  ــْن  ِم ــِة  ــّب األَح أَْرَض 

الـْص نََفِس  ِمْن  النائَن  أَْهلَِك  َعَدْت  وال 

َمــْوِرُدهــا طــاَب  ِهــَضــاٍب  نَْحَو  يَْسَعْوَن 

ــا ــا َخــــْرَ َســــاعٍ بــبــاعٍ ال يُــــردُّ وي يَـ

ــَثــِب ــِمــُر األَنْـــــواِء ِمـــْن كَ ــَه ــْن ــاِك ُم ــق َس

ــَتــئــِب ــقــلــِب ُمــكْ ــُة عـــان ال ــا تــحــيَّ ــب َص

ــَذِب ــَع ــقٌّ ِمـــَن ال ــْشــَت ــا الــَعــْذُب ُم كــأنَّ

الــَحــَســِب ــِر  ــاه طَ ــاعٍ  ــط ُم َداعٍ  ــلَّ  ــ أََج

الأسئلة:	 
استخرِج المشتقات الواردة في األبيات السابقة، ثمَّ بيِّن نوعها.. 1

المشتقُّ اسم أُخذ من غيره، والمشتّقات: اسم الفاعل ومبالغته والّصفةُ المشبّهةُ به، واسم المفعول، 
واسم التّفضيل، واسما الّزمان والمكان، واسم اآللة.

تذكر

تطبيق:	 
استخرِج المشتقَّات الواردة في البيتين اآلتيين:* 

قال الّشاّب الظّريف:	 

مْن بأعظَِم  يُْدَعى  مْن  أَْعظَُم  َضَمْمِت 

َمْن َوأَْوَضــَح  يَْهِدي  َمْن  أَْفَصَح  ــْزِت  َوُح

يَِخِب ــْم  ــلَ َف ــْدٍق  ِصـ أخــو  إليه  يَْسَعى 

نََسِب إىل  يُعزى  ــْن  َم ــَح  ــ وأَْرَج ــِدي  ــْب يُ
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) ب(
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة اآلتية:* 

قال عدنان مردم بك:	 

ــيــاً  مــوفِّ الـــديـــار  دون  ــاً  خــاشــع ــْف  قـ

    - قال الّشابُّ الظّريف:

جاُرُهُم املَْحِميُّ  الَعَرُب  ْهُم  قْوٌم 

بسجود املــــدى  عـــىل  ــار  ــديـ الـ حـــقَّ 

ــرِب ــَع ال أَْوُجـــــَه  إاّل  ــُه  ــلَّ ال ــى  َرعـ ــا  ف

قال بّشار بن برد:	 

ــًة ــرميَ ــىل املَـــكـــروِه نـَـفــســاً كَ ــوٌل َع ــم ــداَح أَوَعـ كـــاَن  ــا  مِب يَــقــُعــد  ــم  لَ َهـــمَّ  إِذا 

قال المعّرّي:	 

ــُه ــانُـ زمـ األخـــــرَ  كــنــُت  وإن  األوائــــــُلوإّن  تــســتــطــعــه  مل  مبـــا  آلٍت 

الأسئلة:	 
؟. 1 ِّياً( في البيت األّول؟ أالزمٌ هو أم متعدٍّ ما الفعُل الذي ِصيَغ منه اسم الفاعل )موف
ِّياً(، اذكر محلّها من اإلعراب.. 2 أالحظ أن كلمة )حقاً( وقع عليها فعل الفاعل المتضّمن في )موف
استخرج من البيت الثاني اسم مفعول، واذكر فعله.. 3
ما إعراُب كلمة )جارهم( في قولنا: )ُحمي جاُرهم(؟. 4
ما نوع المشتق )َحموٌل( الوارد في البيت الثالث؟ وما إعراُب كلمة )نفساً(؟. 5
في البيت الرابع صفة مشبّهة باسم الفاعل، استخرجها وأعرب معمولها.. 6

المشتّقات العاملة: اسم الفاعل ومبالغته والّصفةُ المشبّهةُ به، واسم المفعول، وعملها كاآلتي:
يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبنّي للمعلوم؛ فإذا كان الزماً رفع فاعالً، وإذا كان متعّدياً رفع 

فاعالً ونصَب مفعوالً.
يعمُل اسُم المفعول عمل فعله المبنّي للمجهول؛ فيرفُع نائَب فاعٍل.

تعمُل مبالغة اسم الفاعِل عمَل فعلها المتعّدي؛ فترفُع فاعالً وتنصُب مفعوالً.
تعمُل الّصفةُ المشبّهة باسم الفاعل عمَل فعلها الالزم فترفُع فاعالً.
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تطبيق:	 
اقرأ األمثلة اآلتية ثمّ امأل الجدوَل بالمطلوب:* 

قال )ملسو هيلع هللا ىلص(: )الَخيُْل مَْعُقودٌ ِفي نََواِصيَها الَخيُْر ِإلَى يَْومِ الِقيَامَِة( البخاري )2852(.	 
قال حّسان بن ثاب ت:	 

أحـسابُُهـــــــــم كرميـٌة  الوجـوه  ِلبيـُض  األوَّ الطِّـــراز  مــن  األنــوِف  ُشـمُّ 

قال سليمان العيسى:	 

مرصُعهم الشمِس  ــروَر  غـ ــوَن  ــب ــّراك سحُرال يا  الـــدرَب  فُشقَّ  ــغــروِر،  ال تحَت 

إعراب معمولهمعمولهنوعهاالسم املشتّق

مثاٌل ُمعرَب:	 
قال أحمد شوقي:	 

قاطبًة الـــّضـــاَد  الــنــاطــقــَن  ــَح  ــص أف ــا  الَفِهِمي ــِق  ائ ــذَّ ال عنَد  هُد  الشَّ حديُثَك 

يا: حرف نداء.
أفصح: منادى مضاف منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة على آخره.

الناطقينَ: مضاف إليه مجرور، وعالمة جّره الياء ألنّه جمع مذّكر سالم، والنّون عوٌض عن التنوين في االسم 
المفرد.

الّضادَ: مفعول به السم الفاعل منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة على آخره.
قاطبًة: حال منصوبة، وعالمة نصبها الفتحة الظّاهرة على آخرها.
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ياً ولزوماً، فإن كان فعله الزماً اكتفى بفاعله المجرور باإلضافة، *  يعمل المصدر عمل فعله تعدِّ
ياً احتاج إلى مفعول به. وإن كان متعدِّ

االسم المشتقُّ ما أُخذ من غيره، والمشتّقات: اسم الفاعل ومبالغته والّصفةُ المشبّهةُ به، واسم * 
المفعول، واسم التّفضيل، واسما الّزمان والمكان، واسم اآللة.

المشتّقات العاملة: اسم الفاعل ومبالغته والّصفُة المشبّهُة به، واسم المفعول، وعملها كاآلتي:* 
اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبنّي للمعلوم؛ فإذا كان الزماً رفع فاعالً، وإذا كان متعّدياً رفع . 1

فاعالً ونصَب مفعوالً.
مبالغة اسم الفاعِل تعمُل عمَل فعلها المتعّدي؛ فترفُع فاعالً وتنصُب مفعوالً.. 2
الّصفةُ المشبّهة باسم الفاعل تعمُل عمَل فعلها الالزم فترفُع فاعالً.. 3
اسُم المفعول يعمُل عمل فعله المبنّي للمجهول؛ فيرفُع نائَب فاعٍل.. 4
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التقويم النهائي

اقرأ األمثلة اآلتية ثّم امأل الجدوَل بالمطلوب:. 1
قال حّسان بن ثابت:	 

ــِهــم ــيِّ ــِن ــَغ ــم ِب ــرَُه ــق ــِلَوالــخــالِــطــوَن َف ــرِم املُ الَضعيِف  ــىل  َع ــمــوَن  ــِع ــن َواملُ

قال ابن َحْزن:	 

ــا ــَه ــالَ ــا إلــيــهــا ِج ــاًس ــّب ــرب ل ــح ــا ال ــاأخـ ــَق ولَـــيـــَس ِبـــــواّلجِ الـــَخـــوالِـــِف أَْع

وقال المعّرّي:	 

ُه ــدَّ ــ ــٍة خ ــلَـ ــْبـ ــن ُقـ ــم صـــــائــٍن عـ ـــ ك

ــّرَى ِجـــيـــُدُه ــ ــ وحـــــــاِمـــٍل ثِـــــْقــَل ال

ــذا الـــُحـــْزُن ُمــســَتــجــديــاً ــاَءَك هـ ــــ جـ

ــّدِه ــ َخـ ــىل  ـــ ع األْرُض  ُســـــــلّـــطَـــِت 

ــِدِه ــق ــن ِع ــَف م ــع ــضَّ وكـــان يَــشــكــو ال

ــِدِه ــْجـ ــِر فــا تُـ ــّصـ ــي الـ أْجـــــــَرَك فـــ

إعراب معمولهمعمولهنوعهاالسم املشتّق

حّدد موضع الّشاهد مع التّوضيح في األبيات اآلتية:. 2
قال ابن زريق البغدادي:	 

فرجاً ُمــعــقــٌب  اصــطــبــاري  ــأّن  بـ أَوَســُعــُهعــلــاً  ــرَت  ــكّ ف إن  األمـــِر  فــأضــيــُق 

وقال أبو العتاهية:	 

زلَّـــٌة ــك  ل ــٍب  ــاح ــن ص ــَدْت م ــ ب ــا  م ــاالً لـــزلّـــِتـــِه عـــذراإذا  ــت ــح ــكــن أنـــت م ف

وقال النابغة الذبياني:	 

ــُه ــمُّ ــلُ تَ ال  ــاً  ــ ــٍق أخ ــْب ــَت ــْس ُبولــســَت مبُ املُــهــذَّ ــاِل  الـــرجـ أيُّ  َشــَعــٍث  ــىل  ع

اشرِح البيَت اآلتي، ثمَّ أعربه:. 3
قال محّمد البزم:	 

ــُه ــُر املـــمـــدوُح صــاحــُب ــف ــظّ ــا ال ــ الحمِلوإّنـ ُمهَجِة  يف  ال  اللَّيِث  َجبهِة  يف 

المهّذب: الخالص من العيوب.تَُلمُّه: تصلح من أمره        الشعث: الفساد   

شح املفردات
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مطالعة

األدب العربي وتاريخه في العصر العباسي: محمود مصطفى، الجزء الثاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،1937،  * 
ف. ص93-97. بتصرُّ

*التوقيعات

، وهو تلك الكلماُت الموجزةُ  للتوقيِع في اللغة معاٍن كثيرةٌ كلُّها يمتُّ بسبٍب إلى المعنى االصطالحيِّ
الكتِب  تُكتُب في أسفِل  أو رئيُس ديواٍن في غرض من األغراض، )وكانت  أو وزيٌر  التي يكتبُها خليفةٌ 
الواردِة من الواليات بإبداء الرأي فيما يجري عليها من ُحكمٍ، أو في تلك الظالماِت التي يقّدمها أصحابُها 

يطلبون فيها النََّصَفةَ من حيٍف وقَع عليهم(.

لقد رَوى التاريُخ كثيراً من التوقيعاِت للخلفاِء الراشدين وبني مرواَن، وبلَغ هذا الفنُّ شأواً بعيداً على 
يِد خلفاِء بني العبّاس ووزراِء دولِتهم. وقد تباَروا في إجادِتها وتعّمدوا إدماَجها، وبلوغ غايِة اإليجاِز فيها. 
وكانْت موِضَع عنايِة أهِل العصِر، فكانوا يترقّبون صدوَرها مّمن عُِرفوا بإجادتها، ويبذلون فيها من الدراهم 

إلى عشرين درهماً للتوقيع الواحد.

العصور  أهِل  استطاعِة  لعدم  األّوِل؛  العصِر  بعد  قلَّ شأنُها  المعبُِّر  اإليجاُز  التوقيِع هو  ولّما كان مالُك 
المتأخّرِة ذلك اإليجاَز، وإن كان قد سِلَم لبعضهم توقيعاٌت عُّدْت مع توقيعات السابقين، كما هو الشأُن 

في الصاحب بن عبّاد وقليٍل من أمثاله.

أمثلة التوقيعات

ومن التوقيعاِت البليغِة ما ُروَي ألبي العبَّاس السفَّاح، أنّه وقّع في كتاِب جماعٍة اشتَكوا إليه احتباَس 
متّخذ  كنُت  )وما  الناَس:  ظلَم  عامٍل  قّصة  في  ووقّع  النعمِة(،  في  شوِرَك  الشّدة  في  صبَر  )مَْن  أرزاِقهم: 

المضلّين عضداً(.

َّه وقَّع إلى عّمه عبِد ال بن علّي: )ال تجعل لأليّام فيَّ وِفيَك نصيباً من  وللمنصوِر توقيعاٌت بليغةٌ منها أن
حوادثها(، ووقّع لعامٍل ظلَم الناَس: )ال يناُل عهدي الظالمين(، ووقّع إلى عامله بمصَر وقد كتَب بنقصاِن 

النيِل: )طّهْر عسكَرَك مَن الَفساد، يعطَك النيُل القيادَ(.

أمَّا المأموُن فقد اشتُهَر بتوقيعاته، ومن ذلك أنّه وقّع في قّصة متظلّمٍ من عمرو بن مسعدة: )يا عمرو عّمْر 
نعمتََك بالعدِل فإّن الجور يهدمُها(، ووقَّع في كتاِب مُتظلّمٍ من أحمَد بن هشام: )اكفني أمَر هذا الرجل 

س
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وإاّل كفيتُه أمَرك(، قال عمرو بن مسعَدة: كتبُت إلى عامٍل كتاباً أطلْتُه، فأخذه المأمون من بين يدّي وكتب: 
)قد كثر شاكوك، وقّل شاكروك، فإمّا اعتَدلَْت، وإمّا اعتََزلْت(.

وكتَب أبو مسلم الخراسانّي إلى عامل بلخ: )ال تؤخّْر عمَل اليوم إلى غد(.

مُْستَْمِنٍح  قّصة  تُطِلُقه(، وفي  والتَّوبَةُ  أوثََقُه،  )العدُل  قّصة محبوس:  البرمكّي في  َّع يحيى بن خالد  ووق
رَع يِدرُّ لغيِرَك كما دَرّ لك(، ووقّع لمظلوم: )طْب نفساً فكفى بال للمظلومِ  كان قد وصله مراراً: )دِع الضَّ

ناصراً(.

َّْق(. َّْق تَُوف َّع الفضُل بُن سهٍل إلى صاحب الشرطة: )تََرف ووق

ََّع طاهُر بُن الحسيِن في قّصة مُستَْمِنٍح: )سننظُر أصدقَْت أم كنَت من الكاذبين(، ووقّع في بعض  ووق
الكتِب: )األعماُل بخواتيمها، والصنيعةُ باستدامِتها، وإلى الغايِة ما جرى الجيادُ فُحِمَد السابُق وذُمَّ الساقُط(.

وكتَب بعُضهم رقعةً وضَع فيها كثيراً من تعابير الصاحب بن عبَّاد، فوقّع فيها: )هذه بضاعتُنا ُردَّْت إلينا(، 
ووقّع في قّصة استحسنَها: )أفسحٌر هذا أم أنتم ال تُبِصرون(، وكتَب إليه بعُضهم أّن رجالً من أعدائه يدخُل 

داَرهُ في جملة الناِس، فوقّع إليه: )داُرنا هذه خان، يدخلُها مَْن وفى ومَْن خان(.

النَّصَفة: اإلنصاف، إعطاء الحّق بقدر 
االستحقاق.

الشأو: الّشأن والغاية.

العُضد: المعين والناصر.
الخان: نُُزل المسافرين.

شح املفردات



اللّغة العربيّة وتحديات 

العرص

الوحدة الثالثة

قراءة متهيديّة اللّغة العربيّة وتحديات العرص  الدرس األّول 

استامع مواقف لغويّة  الدرس الثّاين 

نّص شعرّي اللّغة األم  الدرس الثّالث 

نّص شعرّي دفاٌع عن العربيّة  الدرس الرّابع 

مطالعة اللّغة العربيّة حصن األّمة  الدرس الخامس 
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يات العصر اللغة العربّية وتحدِّ

النّص:

…1…
إليها  ينتسب  التي  األمِّة  وهُويّةُ  المرء  هُويّةُ  هي  األمُّ  العربيّةُ  اللّغةُ 
المستوى  على  َّةٌ  ودال وثقافته،  لكيانه  رمٌز  َّها  إن نفِسه،  الوقِت  في 
الهويِّة  عن  للذّوِد  الحصينةُ  القلعةُ  َّها  وإن أمّتُه،  بلغته  الذي  الحضاريِّ 
والوحدة القوميّة، ولمَّا كانت الثّقافةُ محوَر عمليِّة التّنمية في مجتمع 
المعرفة، فإنَّ اللّغةَ األمّ هي محوُر منظومة الثّقافة المتجذّرة واألصيلة 
بال مُنازع، ومن هنا كان تركيُز القطبيَِّة الواحدة على فرض لغِتها على 
أيُّ  فَقَد  ما  إذا  ألنّه  ؛  اللّغويَّ والتنّوَع  الثّقافيَّ  التنّوَع  مُعاِرضةً  العالم 
الثّقافيِّة  فإّن ذلك سيؤدّي إلى طمس ذاتيِّته  لغتِه األمّ  شعب استخدامَ 

وفقدانه هويّتَه المميَّزة.

وهي  أمَِّتنا،  لتراِث  مستودٌع   – الفصيحة  العربيّة   – األمُّ  ولغتُنا 
جسُرها للعبور من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى المستقبل، 
واألحفاد.  األبناء  إلى  واألجداد  اآلباء  تراث  ينقُل  الذي  الخيُط  فهي 
وهي اللّغةُ التي وحَّدْت بين العرب في مواضي الحقِب بطريق القرآن 
الكريم، فلوال القرآُن لبقي العرُب بدداً متفّرقين، وما تزال هذه اللّغةُ 
وآماالً،  آالماً  ونزوعاً،  فكراً  األمَِّة  أبناِء  بين  تجمُع  التي  الّرابطةَ  هي 

تاريخاً وحاضراً ومستقبالً.

…2…
الّلغة العربيّة األمّ وبعض التحدّيات التي تواجهها:

يمكن  التحّديات  وهذه  التحّديات،  من  جملةً  األمُّ  اللُّغة  تواجُه 
وتعليمها،  اللّغة  بتعلّم  تتعلّق  داخليّة  تحّديات  نوَعين:  إلى  تصنيُفها 
العربيَّة  في حّب  تؤثّر سلباً  التي  بالمخاطر  تتعلّق  وتحّديات خارجيّة 

والميل إلى ممارستها.

 الدكتور
 محمود أحمد الّسيّد

)١9٣9 م(
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ولعّل من أخطر ما تواجهه الّلغة األم داخليًا:
ضبابيّة األهداف في أذهان القائمين على تعليم اللّغة وتعلّمها.. 1
النّابضة . 2 الحياة  وبين  بينها  صلة  ال  المناهُج  تتضّمنُها  التي  النّصوص  من  فكثير  المناهج  محتوى  قصور 

الّزاخرة من جهة، وال صلة بينها وبين عقل المتعلّم وشعوره وعاطفته من جهة أخرى.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك جوانب تعود إلى طرائق تعليم الّلغة العربيّة، ويظهر ذلك في:

االبتعاد عن التدّرج في تقديم المهارات اللغويّة؛ إذ المحادثة ينبغي لها أن تسبق القراءة والكتابة، ويتّم . 1
تعليم القراءة والكتابة من الرصيد اللغوّي الذي تّم التدريب عليه في المحادثة.

غياب التّركيز على األنماط اللّغوية والبنى اللّغوية في المراحل المبكرة.. 2
عدم االنطالق من لغة المتعلّمين، وهذا يتنافى مع المبدأ التربوي في االنتقال من الّسهل إلى الّصعب.. 3
اإلخفاق في غرس الّشغف بالقراءة ومحبّتها في نفوس المتعلّمين.. 4
التعلّم، . 5 الذّاتي، واالعتماد على أنفسهم في مواصلة  التعلّم  المتعلّمين مهارات  اإلخفاق في اكتساب 

واإلحساس بالمتعة في الحصول على المعلومة.
قلَّة المناشط اللّغوية التي يمارسها المتعلّمون.. 6
اإلخفاق في تكوين وحدة اللّغة في أثناء تعليم المهارات اللّغوية.. 7
غلبة العاميّة على اللّغة المستخدمة في تعليم اللّغة وتعلّمها.. 8

…3…
من التحدّيات الخارجية:

البيئة الملوّثة لغويًا: إّن لغة البيئة التي يتفاعل معها ناشئتنا حالياً أبعد ما تكون عن الّسالمة والنّقاء، فها . 1
هي ذي العامّيّةُ والكلمات األجنبيَّةُ تسود في البيت والشارع، كما أنَّ العامّيّةَ تنتشر في المسلسالت 
التلفازيّة، وفي العروض المسرحيّة، وفي الالفتات واإلعالنات، وفي الساحات العامّة وعلى المحال 
التجاريّة، إضافة إلى الكلمات األجنبيّة، ونادراً ما يستمع الناشئ إلى اللّغة السليمة التي تُعدُّ تعزيزاً للّغة 

التي يكتسبها في أجواء المدرسة.
الجانب المظلم للعولمة: تحاول العولمة ابتعاث كّل القيم الّسلبيّة التي تفتّت بنية المجتمع، ووأد كّل القيم . 2

اإليجابيّة التي تعمل على تقّدم المجتمع وارتقائه، ولّما كانت اللّغة العربيّة الفصيحة توّحد بين أبناء 
األمّة الواحدة، وفي وحدة العرب قّوة لهم، كان ال بّد من أن تعمل على تفتيت هذا الّرابط، وذلك 
باعتماد العامّيّة ألنّها عامل تمزيق من جهة، ووصم العربيّة بالتخلّف وعدم مواكبة روح العصر، عصر 
العلم والتّقانة من جهة أخرى، واعتماد اللّغة اإلنكليزيّة لغة تعليم في المعاهد والجامعات وحتّى في 
مدارس التعليم األساسّي وفي موادّ العلوم اإلنسانيّة في بعض الّدول من جهة ثالثة، وخلخلة االنتماء 
للّغة واالعتزاز بها في المنتديات والمحافل الدوليّة وحتّى على أرض األمّة العربيّة، باإلضافة إلى ذلك 

القصور في إنتاج برامج بالعربيّة مخّصصة لألطفال على أن تكون بديالً للبرامج واألفالم األجنبيّة.
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المعلوماتيّة . 3 ميدان  في  العربيّة  اللّغة  تواجهها  التي  التحّديات  من  )اإلنترنت(:  والّشابكة  المعلوماتيّة 
واستخدامها على الّشابكة تعّدد مواصفات محارفها، إذ إّن اللّغة العربيّة تأتي في المرتبة الخامسة في 
العالم من حيث عدد المتكلّمين أو األصليّين والثّانويّين، ومع ذلك فقد اعتُِمَدْت مواصفات محارف 
هذه اللغات، وفُِرَضْت رسميّاً، ولم يتحّقق ذلك عربيّاً، وهذه الحاُل هي نفسُها في كّل المواصفات 

األخرى الستعمال اللّغة العربيّة في جميع التطبيقات المكتوبة والمحكيّة.  
…4…

من سبل مواجهة التحدّيات:
تعزيز االنتماء: إّن الحفاَظ على الهويّة والذاتيّة الثقافيّة لألمّة واجٌب مقّدس في عصر العولمة، ولغتُنا هي . 1

رمز كياننا وعنوان شخصيّتنا العربيّة وهويّتنا الثقافيّة، إاّل أّن ذلك ال ينفي أهّميّةَ االنفتاح على الثقافات 
األخرى في جّو من العقلنة؛ ألّن الحفاظ على الهويّة ال يعني الجمودَ، بل هو عمليّةٌ تتيح للمجتمع أن 
يتطّور ويتغيّر دون أن يفقد هويّتَه األصليّةَ، وأن يقبل التّغيير دون أن يغترب فيه، إنّه التّفاعُل بين األصالة 
يتّفق ومناَخنا  الثقافات األخرى بما  تراثنا والبناء اإليجابّي من  البنَّاء في  والمعاصرة، وبين اإليجابّي 
وأرضنا في جّو من النّديّة وفي منأى عن الّدونيّة واالنبهار واالستالب، مقتدين بأجدادنا إبّان األلق 
الحضاري ألمّتنا. إّن غرس االعتزاز بلغتنا العربيّة في نفوس الجيل تخليصاً له من عقدة التصاغر تجاه 
اللغات األجنبيّة وثقافتها وقيمها ال بّد من أخذه بالحسبان في نهضتنا، وهذا ال يعني أن نقتصر على 
اكتساب مهارات لغتنا فقط، وإنّما ال بّد من اكتساب اللغات األجنبيّة وإتقانها إلى جانب اللّغة األم، 

وهذا ما ورد في تراثنا من حّض على تعلّم اللغات األجنبيّة:
نفُعُه يكُرُ  ــرِء  املَـ ــغــاِت  لُ ــواُنبقدِر  أع ــدائــِد  الــشَّ عند  له  وتلك 

ُمساِرعاً اللُّغاِت  حفِظ  إىل  إنــســاُنفبادْر  بالحقيقِة  لــســاٍن  فــكــلُّ 

العربيّة . 2 باللّغة  المعلومات  عن  البحث  أدوات  تطوير  ذلك  يتطلّب  المعلوماتية:  في  العربية  اللغة  تنشيط 
ومحّركات البحث، ووضع ذخيرة المعرفة العربيّة إلكترونيّاً على الّشابكة، ودعم المصطلح العربّي، 
ودعم مشروعات التّحليل الّصرفّي واإلعرابّي والّداللّي، وتعريب البرمجيات العالميّة، وتأكيد استخدام 
اللّغة العربيّة في البرمجيّات الحكوميّة واإلداريّة، وإيجاد األدوات المناسبة لتطوير المحتوى وتشجيع 

البحوث المتخّصصة باللّغة العربيّة.
دعم مسيرة التّعريب: ال يتّم فكٌر من غير لغة ذاتيّة له، وال علٌم دون لغِة تعبيٍر ذاتيّة له، ويبقى الفكر العربّي . 3

ناقصاً وغريباً إذا لم يقرأ ويفّكر فيه بالعربيّة، ومن هنا كانت قضية التّعريب تنبع من مستويات متعّددة، 
فالتعريب:

من الجانب القومّي: ضرورة قوميّة؛ ألّن اللّغة مقّوم أساسّي من مقّومات الوحدة.	. 
من الجانب التّربوّي: ضرورة حياتيّة وعلميّة؛ ألّن المرء يفهم بلغته األمّ أكثر مّما يفهم بأّي لغة 	. 

أخرى.
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من زاوية األمن الثّقافي: ضرورة إليقاظ الوعي بالغزو الفكري والتبعيّة األجنبيّة المتزايدة.	. 
ثّم منحها 	.  من ناحية اإلبداع واالبتكار: ضرورة لالنتقال من استهالك األشياء إلى صنعها ومن 

االسم العربّي.
الحفاظ على صفاء الّلغة والعمل على سيرورتها وانتشارها: إّن سيرورة اللّغة العربيّة في جميع مناحي الحياة . 4

واجب دينّي وقومّي، والحؤول دون استخدام العامّيّات في البرامج الثقافيّة كافّة مطلب وطنّي وقومّي، 
وتيسير استخدام اللغة العربية في عمليّات التواصل اللغوّي أمراً على درجة كبيرة من األهمية.

االجتياح . 5 هو عصر  تحت ظالله  نحيا  الذي  العصر  كان  لّما  اإلنسانيّة:  العربيّة وقيمها  الثّقافة  نشر روائع 
فوا بتراثنا الغنّي الذي يمثّل ماضياً  المادّي وانحسار القيم المعنويّة، كان على المعنيّين في أمّتنا أن يعرِّ
حيّاً ألنّه إنسانّي في أغلب مواقفه وقيمه وهو موجّه إلى اإلنسانيّة جمعاء. ولّما كان ثّمة تعتيٌم على قيم 
حضارتنا فإنّنا مطالبون في عصر التقانة والمعلوماتيّة بنشر ثقافتنا بمختلف الوسائل والسبل، وتعريف 

اآلخرين بها، وإزالة الضباب والتعتيم عن قيمنا األصيلة.
سيرورة التفكير العلمي والعناية بالبحث العلمي: إّن التثقيف العلمّي عمليّة مهّمة في بناء الوطن العربّي بناء . 6

للتثقيف  األساسيّة  الّركيزة  أمّا  تنميِة مجتمعه، وتقّدمه وارتقائه.  في  وفّعاالً  إيجابيّاً  كي يكون  سليماً 
، وتزويده بمهارات التفكير النّاقد وبالمنهج  العلمّي فهي تربية الجيل الّصاعد وتعويده التفكيَر العلميَّ

العقالنّي الذي يسمح له بمعالجة شؤون حياته معالجة سليمة.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

اشرح أهميّة اللّغة العربيّة ودورها في بناء شخصية الفرد.. 1
ما الذي يدعو إلى دعم مسيرة التعريب من الناحية القوميّة والتربويّة والثّقافيّة؟. 2
ما الطرائق التي تقترحها لمواجهة التّلّوث اللّغوّي؟. 3
تعدُّ العولمةُ من أبرز التحّديات. ما الذي يمكُن القيامُ به لالستفادِة من إيجابيّاتها وتجنّب سلبيّاتها؟. 4
بل لمواجهة التحّديات. اقترْح سبالً أخرى تالئم التدفّق المعرفّي الذي يعيشه . 5 اقترَح الكاتُب بعض السُّ

العصر.
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مواقف لغوّية

ي ��النشاط التحض

استعن بمصادر التعّلم في إلقاء الضوء على مناظرات أدبيّة أخرى، تظهر من خاللها اهتمام األدباء في تقديم األدب في * 
أزهى صورة.

مهارات اللغة

استعن بالمعجم في تنفيذ ما يأتي:* 
تعّرف جذر كّل من الكلمات اآلتية: )حنوط _ أشجاه_ ساجمه(. 1
 تحديد الفرق في المعنى بين ما وضع تحته خّط فيما يأتي: . 2

كأنّه مستقيم في محال - كأنه مستقيم في اعوجاج.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

أجب عن األسئلة اآلتية:* 
 اذكر قضيّتين خالف فيهما ابن خالويه الشاعر المتنبّي. . 1
 ما القضية النحويّة التي عارض فيها ابن خالويه المتنبّي في القّصة الثانية؟. 2
 كان أبو الطيّب المتنبي يستجيب العتراضات ابن خالويه، بم تعلّل ذلك؟. 3
 ما الهدف الذي نحّققه من عرض هذه االختالفات األدبيّة؟. 4
 دلّل بمثالين يدالّن على أهّمية الشعر عند العرب مّما ورد في النّص.. 5
َح النَّصُّ أهّميةَ المعنى والمبنى عند الشاعر. تحّدث عن ذلك.. 6 وضَّ
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استامع مواقف لغويّة

أجب عن األسئلة اآلتية:* 
 أين كان مسرح االعتراضات األدبيّة الواردة في النّصين، وما تفسير ذلك؟. 1
 ما موقف كّل من الخليفة والحضور عندما هزم المتنبّي ابن خالويه في القّصة األولى؟. 2
 هات صفة من صفات كلٍّ من المتنبّي وابن خالويه.. 3
 إلى أّي حّد وصل الخالف بين المتنبّي وابن خالويه، وإالم يُردُّ ذلك؟. 4

مهارات التذّوق والنقد

سّم النمَط الكتابيَّ الذي اعتُِمد في عرض القضايا الخالفيَّة، واذكر سمتَين من سماِته.. 1
علّق على تمّكن النّص من:. 2

ائدة في بالط الخلفاء واألمراء.	  تقديمِ صورِة المناظراِت السَّ
أسباب المواقف العدائيّة التي ظهرت في كّل من النّصين.	 

 جاء في النّص )فإّن المسك بعض دم الغزال(، هات تعبيراً آخر يظهر قيمة الممدوح.. 3
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مصطفى صادق 
 الرافعي

)١٨٨١ - ١9٣٧م(

ي 
ف

ــة اللغــة والبيــان � ّ إمــام مــن 	�أ

عــره، و		يــب وشــاعر، و	حــد 

	بّيــة 
أ
ال املــدارس  	حصــا	 

 ، ّ
ي العــر�ب الوطــن  ي 

ف
� احلديثــة 

ــ�  ــاة، و	ص ــد والوف ــرّي املول م

واكن  ــام، 
ّ

الش طرابلــس  مــن 

والــده 	ّول 	ســاتذته، فأخــذ عنــه 

مبــا	ئ العلــوم الدينّيــة، وشــغف 

والبحــث، واكنــت  لتحصيــل  �ب

ــش  ي يعي
ــ�ت ــاه ال ــه هي 	ني مكتبت

ي 
ف

ــاّص � ــا، واكن ل 	ســلوبه احلف ف�ي

ــوان،  ة والعنف
ّ

ــد لش ف �ب ــ�يّ
ت
ــد � النق

حــد 
أ
ّ �ب

ي 	�ب
أ
ي 	ســلوبه ال

ف
� 

ومل يتــأ�ثّ

والشــعر   		
أ
ال شــيوخ  مــن 

ــد  ــل اكن 	ح ــارصمه، ب ف ع ــذ�ي ال

ل   . ف يــد�ي احملب عــره  شــعراء 

ف  ر�ي )�ت ــا:  م�ف ة،  كثــ�ي كتــب 

ــاز القــرآن   آ	ا	 العــر	( و)إعب

و)رســائل  الّنبوّيــة(  والباغــة 

الّســفو	(  و)عــل  حــزان( 
أ
ال

و)الّســحا	  القــم(  و)و�ي 

مطبــوع  	يــوان  ول  محــر(، 
أ
ال

	خــذ منــه هــذا النــّص.

ديوان الرافعي، نظم: مصطفى صادق الرافعي، شرحه محّمد كامل الرافعي، مطبعة الجامعة، اإلسكندريّة،1322هـ، ج2/ ص 14.  *

مدخل إلى النّص:

بالآللئ  مملوءٌ  وبحٌر  العصور،  عبر  عريٌق  تاريٌخ  لها  أصيلةٌ  لغةٌ 
ولكنّه بحاجٍة إلى غّواصٍ حاذق ورجاٍل يذودون عن حماها بعد ما 
تلّقته من خطوب. والّرافعّي من أبرز أعالمها تذّوقاً وبياناً يقّدم لنا ما 

تلقاهُ من عقوق وإهمال.

غُة األّم *اللُّ
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النّص:

ــُب1 ــِق ــَع ال نسلِها  مـــْن  لــهــا  يــكــيــُد  الــنَّــســـــُبأمٌّ  جــنــى  مــا  إال  نــقــيــصــَة  وال 

ــلِّ مــكــُرمــٍة2 ــم ســبــبــاً يف كـ ــُه سبـُبكـــانَـــْت ل ــا  ــِره ده ــن  م لِنكبِتها  ــْم  ــ وُه

نــاصــعــًة3 ــِر  ــّدهـ الـ طــــواَل  عليها  يــُبأىت  الــرِّ بها  تعلْق  مل  الَشمِس  كطلعِة 

جوانبها4 يف  ديــــاجٍ  ــْت  ــاَض ــف ــت اس ــمَّ  حُبثـ السُّ ــورِه  ن من  طَمسْت  قد  كالبدِر 

يعقُبُه5 الفجُر  فــقــالُــوا  اســتــضــاَءْت  ــمَّ  ــِذُبث ـــَ ــْن فــجــُرهــا ك ــك ــاَن ول ــك ــٌح ف ــْب ُص

ــهــا6 ــٍل تــداولَ ــم جــي ــَب ك ــواك ــك ــوا ال ــلُ ــــــــهــُبس الــشُّ ــذِه  ــ ه اٍت  نـــــرِّ ــزْل  ــ ت ومل 

لغٍة7 من  األرِض  يف  كم  النـَّـاَس  الحقــُبوسائِلُوا  ــا  ــِوه َزْه مــن  دْت  َجـــدَّ قــدميــٍة 

جامعٌة8 والــلُّــســُن  لها  الــــّزماُن  ــان  ينقلِــُبك ــُر  ــ واألمـ لَـــُه  غـــدْونـــا  فــقــد 

ــرَب يُــلــهــيــنــا بـــُزخـــُرِفـــِه9 ــغـ ــرُك الـ ــ وينتِحُبأنـ يَبكينا  الــّشــمــِس  ــرُق  ــ وَم

ــًة10 ــغ ــٍة تُـــنـــِس امــــــرأً ل ــغـ ــــــا لـ ــه تــنــســِكــُبوأميُّ ــي ــٌة ِمــــْن ف ــن ــع ــا ل ــه ــإنّ ف

ــاُن لنا11 ــزمـ ــى الـ ــق ــُع مــا أب ــضــيِّ َحَســُبفــهــل ن وال  مجٌد  ال  الــكــفَّ  ونـَـنــفــُض 

دياٍج: مفردها داٍج، الظلمة. العقب: الَخلَف.
شح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
اقترْح عنواناٍت أخر للنّّص السابق.. 1
 اختِر اإلجابة الصحيحة مّما يأتي: . 2

عالَج الشاعُر موضوَعه معالجةً )موضوعيّة – مثاليّة – حياديّة(.

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص السابق قراءة جهرّية سليمة، مراعيًا إظهار مشاعر اللوم على تقصير األبناء في خدمة لغتهم.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص السابق قراءة صامتة، ثمّ نّفذ المطلوب:* 
أّكد الشاعُر حيويّة اللغة وتجّددها. وّضح ذلك من المقطعين األّول والثاني.. 1
ما الخطُر الذي نبّه لُه الّشاعُر في المقطع الثالث؟. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف معنى كّل من: )ِحَقب – ُحْقب – َحَقب(.. 1
ما الفكرة العامّة للنّص؟. 2
استبعِد الفكرة التي ال تنتمي إلى الفكِر الرئيسِة اآلتية:. 3

التحذير من تسلّط العامّية على اللغة الفصيحة.	 
جمال اللغة العربيّة عبر العصور.	 
التحذير من ضياع اللغة العربيّة.	 
تجّدد اللغة العربيّة.	 

 تحّدث الشاعر عن ثالث حاالت مّرت بها اللغة العربيّة ارتبطت بمراحَل تاريخيٍّة معيّنٍة. . 4
وّضح هذه الحاالت مستحضراً المراحل التاريخيّة التي ارتبطت بها، مستعيناً بالجدول:
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املرحلة التاريخيّةالحالة

نصاعة اللغة العربيّة

من بداية العرص العبّايس الثاين حتّى بداية العرص الحديث

اللغة تقوى بأبنائها وتضعف بضعفهم. أثبْت ذلك مّما ورد في النّص.. 5
من فهمك المقطَع الثالَث وّضح الدور الذي تؤدّيه اللغة العربيّة في وحدة األمّة من جهة ومواجهة . 6

الغزو الثقافي من جهة ثانية.
يرتبط بهذا الجانب. اكتشف ذلك مّما . 7 اللّغات األخرى، ولكنّه وضع شرطاً  لم يرفض الشاعر تعلّم 

يوحي به البيت العاشر.
قال حافظ إبراهيم:. 8

َوَمــنــَعــًة ــّزاً  ــ ِع ــرِب  ــَغ ال لِــِرجــاِل  ــزِّ لُــغــاِتأَرى  ــِعـ َوكَـــــم َعــــزَّ أَقــــــواٌم ِبـ

وازن بين هذا البيت والبيت الثاني من النّص من حيث المعنى.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
ينتمي النّص إلى المذهب االتّباعي، اذكر سمتين من سماته، مع مثال لكّل منهما.. 1
استعمَل الشاعُر النمَط السردّي. مثّل لمؤّشرين له من المقطع األّول.. 2

من مؤّشرات النّمط الّسردّي:
الّتي تساعد على  الّربط  المثبتة والمنفيّة، وأدوات  الخبريّة  الماضية، والجمل  استعماُل األفعال 

تسلسل األحداث )مثل أحرف العطف(.

تذكر

استخرج من النّص خبراً ابتدائيّاً، وحّوله إلى خبر طلبّي مّرة، وإنكارّي مّرة أُخرى.. 3
في البيت السادس صورة بيانيّة، استخرجها، وحلّلها، ثّم اشرح اثنتين من وظائفها.. 4
هات من البيت الرابع محّسناً معنويّاً، وبيّن قيمته الفنيّة.. 5
استخرج شعوراً عاطفيّاً تجلّى في المقطِع الثاني، ومثّل ألداِة التعبير عنه.. 6
أدّى كّل من تكرار الكلمات والتقفية الداخليّة دوراً في الموسيقا الداخليّة للنّص. مثّل لكّل منهما.. 7
القصيدة من البحر البسيط، اختر أحد أبياتها وقطّعه عروضيّاً، واذكر قافيته ورويّه.. 8
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اللغة في خدمة *  تؤدّيها  لنهضة األمم ورقيّها وتقدّمها، هاتِ وظائف أخر  العربيّة أساسًا  باللغة  النهوَض  الشاعر  جعل 
المجتمع.

حرِّر نّص )اللغة األمّ( مستفيدًا ممّا ورد في قصيدة )عبرات شاعر( للمتنبّي.* 

قواعد اللغة - أسلوب اإلغراء والتحذير

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:* 

العربيّةَ؛ فإنّها عنواُن وحدِتكم.	 
اللّحَن في اللّغِة؛ فإنّه مقتُل الفرِد واألمّة.	 

الأسئلة:	 
عالمَ ينبّهنا المتكلُّم في المثال األّول؟ أهو أمٌر محمودٌ يغرينا المتكلُّم بأن نفعلُه؟. 1
جاءَْت كلمةُ )العربيّةَ( منصوبةً بفعٍل محذوف. ما تقدير الفعل الّذي يناسب معنى اإلغراء؟ وما إعراب . 2

كلمة )العربيّةَ( في هذه الحال؟
ما األمُر المذمومُ الّذي ينبّهنا عليه المتكلُّم في المثال الثّاني لتجنّبه؟ ما تقدير الفعل الّذي يناسب معنى . 3

التّحذير؟

اإلغراء: تنبيه المخاطب على أَمٍْر محمود ليفعله، وهو اصطالحاً: نصب االسم بفعل محذوف 
يفيد التّرغيب والتّشـويق واإلغراء، و يقّدر بما يناسب المقام كـ )الزم، اطلب، افعل(.

التحذير: تنبيه المخاطب على أَمٍْر مذموم ليتجنّبه، وهو اصطالحاً: نصب االسـم بفعل محـذوف 
يفيد التنبيه و التحذيـر و يقدر بما يناسب المقام كـ )احذر، باعد، تجنّب(. 

تطبيق:	 
أغِر باألمانةِ وحّذر من الخيانة في جملتين مفيدتين.* 
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…2…
اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التّالية:* 

 أَ. الكذَب فإنّه يذهب باملروءة. أ. الصدَق إذا حّدثت؛ فإنّه من متام الرّجولِة.

َب. الغدَر الغدَر؛ فإنّه ليس من شيم الّنبالِء.ب. الوفاَء الوفاَء إذا وعدت؛ فللوعد حرمتُه.

جـَ.. الكسَل والتّقاعَس؛ فهام يجلباِن الّندامَة.جـ.. العمَل واإلخالَص؛ فهام سبيُل الّنجاِح.

الأسئلة:	 
حّدد الُمغرى به والمحذّر منه في المثالين الواردين في السطر األّول من الجدول السابق. ما الّصورة . 1

الّتي جاءا عليها؟ )اإلفراد أم التّكراُر(
ما الّصورةُ الّتي جاء عليها الُمغرى به والمحذّر منه في المثالين الواردين في السطر الثاني من الجدول . 2

السابق؟ ما إعراب االسم المكّرر في كّل منهما؟
ما الّصورة الّتي جاء عليها الُمغرى به والمحذّر منه في المثالين الواردين في السطر الثالث من الجدول . 3

السابق؟
هل يجوز إظهار الفعل المحذوف في حالتي التّكرار والعطف؟. 4

صور اإلغراء و التحذير: هناك ثالث صور)1(:
أن يذكر المغرى به أو المحذر منه مفرداً.

أن يكّرر.
أن يعطف عليه.

ويحذف الفعل في حالتي التّكرار والعطف، ويجوز إظهاره في حالة اإلفراد.

َّا( مقترناً بكاف الخطاب كما في: )إياك والكسَل(: إياك: إيا ضمير منفصل مبني على السكون في  يأتي أسلوب التحذير بالضمير )إي  .1
م لفعل محذوف وجوباً تقديره )أحذُّر( والكاف للخطاب. والكسَل: الواو: حرف عطف - الكسَل مفعول  محل نصب مفعول به مقدَّ

به لفعل محذوف وجوباً تقديره: )احذْر(...
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تطبيق:	 
استعمْل أسلوَب اإلغراء بصورتين مختلفتين في التقّرب من أهل العلم.. 1
أعرْب ما تحته خّط من المفردات:. 2

الكتاَب؛ فإنّه نعَم الصديُق.	. 
الكذَب الكذَب؛ فإنه من فساِد األخالق.	. 
التعّقَل والتدبَّر؛ فإنهما من موازين الحكماء.	. 

التقويم النهائي

ْر من الجهل؛ مستوفياً في أمثلتك صوَر اإلغراء والتّحذير.. 1 أغِر بالعلم، وحذِّ
أعرْب ما تحته خّط من المفردات:. 2

الثباَت في المعركة.	 
الكفاَح الكفاَح.	 
الكذَب وقوَل الّزور؛ فإنّهما من عالمات المنافق.	 

والتحذير *  اإلغراء  أسلوبي  مستعماًل  علومها  من  باالستزادة  وتغريه  لغتَه،  الجيِل  إهماِل  من  فيها  تحّذرُ  فِْقرًَة  اكتب 
بصورهما المتنوّعة.
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 بعض األغراض البالغّية لإلنشاء
)األمر، االستفهام، النداء(

…1…

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجبْ عن األسئلة اآلتية:* 
قال بدوّي الجبل:	 

وحَدها الطفولِة  أجــِل  مــن  ربِّ  ــا  ــاوي وَمــْغــِربَ رشقــاً  السلِم  ــاِت  ــرك ب ــْض  أِفـ

قال عمر بن أبي ربيعة:	 

ــايب ــ ركـ يل  ــا  ــ بـ ــرِّ ــ قـ ــيَّ  ــيـ ــلـ خـ ــا  ــ يـ

الرســـ ــىل  ع ــام  ــس ال ــَي  ــنِّ م واقــــرأا 

ــن صــحــايب ــداً عـ ــ واســـــرا ذاكُـــــا غـ

الِحَصاِب بَجْنِب  ِمنًى  من  ــذي  ال ـــِم 

قال عنترة:	 

تكلَّمي ــواِء  ــَجـ ــالـ بـ ــَة  ــل ــب ع داَر  واسلَمييـــا  عبلَة  داَر  صــبــاحــاً  ــمــي  وِع

الأسئلة:	 
األمُر هو طلُب الفعل على وجه االستعالء واإللزام فهل ينطبُق ذلك على أفعاِل األمِر الواردة في المثالين . 1

األّول والثاني؟
ما رتبةُ كلٍّ من اآلمر والمأمور في المثالين األّول والثاني؟. 2
ماذا نسمِّي األمَر من األدنى إلى األعلى، واألمَر من المتساويين في الرتبة؟. 3
التمنّي هو طلُب أمٍر محبوٍب ال يُرَجى حصوله، الستحالته أو لبعد تحقُّقه، دُلَّ على فعل األمر الذي . 4

دلَّ على التمنِّي في بيت عنترَة.

األمر1: هو طلُب الفعِل على وجه االستعالء واإللزام ويخرج إلى أغراض أخر أشهرها:
الّدعاء: وهو طلُب األدنى من األعلى رتبة.

االلتماس: وهو طلُب النّد من النّد والّصديق من الّصديق.
التمنّي: وهو طلُب أمٍر محبوٍب ال يُرجى حصوله الستحالته أو لبعد تحّققه.

يأتي األمر في أربع صيغ هي: فعل األمر، والمضارع المقترن بالم األمر، واسم فعل األمر، والمصدر النائب عن فعل األمر.  .1
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تطبيق:	 
بيّن األغراَض البالغيّة التي خرج إليها األمر في األمثلة اآلتية: * 

قال المتنبّي مخاطباً سيَف الدولة:	 

مالٌك أنــَت  ما  الــّنــاَس  أعــِط  الجوِد  ــُلأخــا  ــائ ق أنـــا  مـــا  ــاَس  ــنـ الـ ــَنَّ  ــط ــع ت وال 

قال محمود سامي البارودي:	 

ــا ــَب كُــفَّ ــ ــدي ــ يـــا نـــدميـــيَّ مـــن سن

ــا يب ــ ــ ــان وم ــ ــي ــ ــلِّ ــ ــيَّ خ ــيـ ــلـ يــــا خـ

ــان ملــــا يب ــ ــي ــ ــلِّ ــ ــي وخ ــ ــام ــ عــــن م

الــشــبــاِب ــَد  ــهـ عـ إيلَّ  أعـــيـــدا  أو 

…2…

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:* 
قال متّمم بن نويرة:	 

ــَد فــقــدَي مــالــكــاً ــع واقــــُع؟ولــســُت أُبــــايل ب اآلن  هـــو  أم  نــــاٍء  أمـــــويَت 

قال حاتم الطائّي:	 

غُد أو  ــِس  أم أو  الــيــوُم  إاّل  الــدهــُر  ُدهل  ــا يـــــردَّ ــن ــن ــي ــاُن ب ــ ــّزمـ ــ كــــــذاَك الـ

قال أبو بكر التونسي:	 

ضاِحكاً كنَت  أن  بعد  ــبــي  أَتَ ــُل؟!َعجيباً  املــؤمَّ ــذا  َه الــدمــَع  ذاَك  َوتسكُب 

الأسئلة:	 
االستفهام هو طلُب العلم بشيء لم يكْن معلوماً من قبُل، فهل دلَّ االستفهامُ الوارد في األمثلة السابقة . 1

على ذلك؟
أهناك فرٌق بيَن بُعِد موت الشاعر واقترابه في المثال األّول؟. 2
هل يمكُن أن نضَع حرَف نفٍي بدَل حرف االستفهام في المثال الثاني؟. 3
ما الذي ينكره الشاعُر في المثال الثالث؟. 4
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االستفهام: هو طلُب العلم بشيء لم يكْن معلوماً من قبل وقد يخرج إلى أغراض أخر أشهرها:
التسوية، واإلنكار، والنفي*...

تطبيق:	 
بيِِّن األغراَض البالغية التي خرج إليها االستفهامُ في كلٍّ من البيتين اآلتيين:* 

قال الرافعي: 	 

ــِه ــُرف ــُزخ ــرَب يُــلــهــيــنــا ب ــغـ وينتحُبأنــــرُك الـ يَبكينا  الــّشــمــِس  ــرُق  ــ وَم

قال البحتري:	 

وانــجــاؤهــا ــرٌة  ــم غ إالَّ  الــدهــُر  ــل  ــا؟ه ــه ــراُج ــف وان ــٌة  ــق ــي ِض وإالَّ  ــاً  ــك وشــي

…3…

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التّالية:* 
قال طرفة بن العبد:	 

ٍة مبـــْعـــمـــِر ــِك الـــجـــوُّ فــبــيــي واصــفــرييــــا لـــــِك ِمـــــن ُقـــــــــرَّ ــ خـــا ل

قال قيس بن ذريح:	 

ــي ِمـــن الــهــوى ــ ــدي مـــاَّ أُالق ــب ــارُقفـــوا ك ــ ب تـــألَّـــَق  أو  إلــــٌف  ــنَّ  ــ ح إذا 

قالت الشاعرة:	 

ــجــْبــنــي ــم تُ ــل ــيَّ ف ــنـ ــا بُـ ــَك يـ ــ ــوتُ ــ ــادع ــيَّ ــل ــاً ع ــ ــأس ــ ْت دعــــــويت ي فـــــــــُردَّ

ومن أغراضه أيضاً: التعّجب والتقرير..  *
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الأسئلة:	 
النداءُ هو طلُب المتكلِّم إقباَل المخاطَب عليه بحرف من حروف النداء، فهل كان الشاعر ينادي في . 1

ب؟ البيت األّول أم يتعجَّ
أينادي الشاعُر كبَده في المثال الثاني أم يندبه؟. 2
ما الشعوُر الذي حملَه النداءُ في المثال الثالث؟. 3

النداء: هو طلب المتكلِّم إقبال المخاطَب عليه بحرف من حروف النداء، وقد يخرج النداء إلى 
ب، الندبة، التحّسر *... أغراض أخر، من أشهرها: التعجُّ

تطبيق:	 
بيِّن األغراض البالغيّة التي خرج إليها النّداء فيما يأتي:* 

قال المعّري:	 

ناقٌص الــفــضــَل  عــي  ــدَّ ي ــم  ك فاضُلفــواعــجــبــاً  الــنــقــَص  يظهُر  كــم  أســفــاً  ووا 

*   ومن أغراضه أيضًا: االستغاثة واإلغراء...
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التقويم النهائي
اقرأ ما يأتي وامأل حقول الجدول اآلتي بالمطلوب:* 

قال المهلهل:	 

ــِجــْبــنــي ــم تُ ــُب فــل ــي ــلَ ــك يــا كُ ــوتُـ ــاُر؟!دعـ ــف ــق ــُد ال ــل ــب ــف يُــجــيــبــُنــي ال ــي وك

وقال امرؤ القيس:	 

انــجــِل أال  ــُل  ــطــوي ال ــلــيــُل  ال ــا  ــه أيُّ بأمثِلأال  ــَك  ــن م ــاُح  ــبـ اإلصـ ــا  ومـ بــصــبــحٍ 

وقال المتنبّي:	 

ِبَفضلِكُم يحيُط  وال  ــاُم  ــك ال ــُد؟يفنى  ــَف ــن يَ ــى مبـــا ال  ــن ــْف ــُط مـــا ي ــي ــح أي

وقال أيضاً:	 

العا إدرايَك  بــْعــَد  ــايل  ــ أب كسباولــســُت  أم  ــُت  ــاول ــن ت ــا  م تـــراثـــاً  أكـــان 

وقال ابن الرومي:	 

ــايب ــب ــي ش ــنِّـ ــايب وأيـــــــَن مـ ــبـ ــا شـ ــ ي

ولَــْهــوي نعيمي  عــىل  نــفــي  ــَف  ــه ل

ــاب ــض ــق ــان ــُه ب ــالُـ ــبـ آَذنَــــْتــــِنــــي حـ

ضـــاِب ــَت أفــنــانِــِه الـــلِّـــداِن الـــرِّ ــح ت

غرضهالنداءغرضهاالستفهامغرضهاألمر
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طــوط.  حمف

مختارات من نظم قسطاكي الحمصي، المطبعة المارونيّة - حلب 1939م.  *

مدخل إلى النّص:

وجمعِت  والنّوائَب،  العصوَر  تحّدِت  فريدةٌ،  لغةٌ  العربيّةُ  لغتُنا 
الشعراء  بها  تغنّى  لذلك  ومكاناً؛  زماناً  ووّحدتْهم  بها  الناطقين 
الّذي عشقها فدعاها  واألدباء، ومنهم شاعُرنا قُسطاكي الحمصي 
ليلى مُلِهمةَ الشعراء، وبيَّن فضلَها على الحضارة العربيّة والعالميّة، 
صفائها  إلى  بها  والعودِة  لها  للكايدين  التّصّدي  إلى  يدعونا  وهو 
والمحافظة عليها نقيّةً خالصة من شوائب الُعجمة ودعوات العامّيّة.

بعُض  ظهَرْت  أن  بعد  )1920م(  عام  هذه  قصيدتَه  كتَب  وقد 
الّدعواِت التي طالبْت بجعل اللغة الفرنسيّة لغةً رسميّةً في المحاكم 

والّدوائر اللبنانيّة.

*دفاٌع عن العربّية
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النّص:

ــِد والــبــاِن1 نـ ــرَّ ــه يــا نــســاِت الـ ــلَّ ــال غــّســاِن!؟ب روِض  من  أم  جئنتَّ  نجِد  من 

ــن مــابــســهــا2 ــاً مـ ــحـ ــنَّ ريـ ــك ــي ــإّن ف ــ وأرداِنفـ ــاٍس  ــفـ ــأنـ بـ ــىل  ــي ل ــُب  ــي ــط ف

مباسَمها3 ــىل  ــي ل مـــن  لــثــْمــنُتّ  ــراِنوهـــل  ــ غـ أيُّ  ــوٌر  ــ ــي ــ غ ــا  ــه ــي ــل ع إّن 

مــنــابــُتــهــا4 مــنــســوٌب  الــــبــــداوِة  ــاِنإىل  ــدن ــع ك فـــخـــٌر  ــا  فـ ــَت  ــ ــْي ــ َن وإن 

اختلَفْت 5 ــا  م األزيــــاَء  يقبُل  ــهــا  ــوبُ ــاِنوث ــ ــراُر أزمـ ــ ــك ــ ولـــيـــس يُـــْخـــلِـــُقـــه تَ

محاسَنها6 ــْد  ــَح ــْج يَ مل  الــفــضــِل  ــرُة  ــزي ــاِنغ ــيـ ــبـ وتِـ بـــإيـــجـــاٍز  ــوٌل  ــ ــه ــ ج إالّ 

ــَدْت7 ــ ُوِج أيــنــا  ــَزى  ــع تُ الــفــصــاحــُة  كــَســْحــبــاِنلها  أو  ُقـــسٍّ  ــُل  ــث م ــا  ــوُده ــه ش

ــَدعِ مـــــرويٍّ إلنــســاِنلــلــّشــعــِر لــلــِعــلــِم لــيــىل لــلــفــصــاَحــِة قد8 ــ ــأب ــ جــــــاَءْت ِب

َخَفقْت9 كــم  ــرِ  ــدب ــت وال الــســيــاســِة  ــوق تــيــجــاِنويف   لــُحــســِنــهــا رايــــٌة مــن فـ

ــدٌم10 ق لــهــا  ــُرْ  ــع ت مل  ــاِت  ــاع ــن ــصِّ ال ــداِنويف  ــي م ــلَّ  كـ ــْت  ــخــطَّ ت ــروِب  ــحـ الـ ويف 

ــُه11 ل ــَل  ــي ــث م ــاِنمــجــاُزهــا واشـــتـــقـــاٌق ال  ــت ــْه ــلَّ بُ ــ ــِجـــزاٌت كُ ــْعـ ــا ُمـ ــه ــُت ــْح  ون

الرَّنْد: شجٌر طيُّب الرائحة.
أردان: مفردها ُردْن وهو الُكّم.

مباسمها: جمع مبسم وهو الثغر.
نَمَيَت: نسبَْت.

ُقسّ: قُسُّ بُن ساعدَة اإليادّي، حكيم وخطيب 
جاهلّي يُضرب به المثل في البالغة.

سحبانُ: المقصود به َسحبان وائل وهو 
خطيٌب أموّي يُضرُب به المثُل في الفصاحة 

والبالغة.

شح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
اختِر اإلجابة الصحيحة مّما بين القوسين في كّل مّما يأتي:

 يعالج النصُّ الّسابُق قضيّةً: 	. 
)ذاتيّة - وطنيّة – قوميّة – كّل ما سبق(.

 أراد الّشاعُر في النّص أن: 	. 
)يعبَّر عن حبّه اللغة – يدافَع عن اللغة - يذكَر محاسن اللغة - كّل ما سبق(.

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريّة معبّرة مطوّعًا نبرة صوتك لِما يناسب شعور اإلعجاب وأسلوبَي النّفي والتّوكيد.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص السابق قراءة صامتة، ثمّ نّفذ المطلوب:* 
ما أبرُز صفات اللّغة العربيّة كما تجلّت في المقطعين األّول والثاني؟. 1
ما مجاالُت الحياة الّتي شاركت فيها اللغة العربيّة؟. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
تعاون مع زمالئك على تكوين معجمٍ لغوّي لكل من )البداوة، و الُمعاَصرة(.. 1
 صنِّف الفكر اآلتية إلى عامّة ورئيسة: . 2

أصُل اللغة العربيّة وصفاتها – تعلّق الّشاعِر باللّغة العربيّة - تخطّي اللغِة العربيِّة الّصعوباِت – قدرةُ 
اللغة العربيّة على مواكبة العصر.

ما الذي حملتْه النّسمات؟ وما المقصودُ من ذلك؟. 3
ما المحاسن التي اتّصفْت بها اللغة العربيّة؟. 4
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في النّص إشارةٌ إلى:. 5
أصالِة اللغة العربيّة.	. 
مرونِة اللغة العربيّة.	. 
قدرِتها على مواكبة التطّور.	. 
هات مؤّشراً لكّل مّما سبق.	 

ُّهَمِت اللغة العربيّة؟ وما األدلّة التي فنَّد بها الشاعر رأي مَْن اتّهمها؟. 6 ِبَم ات
َّة لغٍة على الرغم من إتقانه غيرها، عالمَ يدّل ذلك؟. 7 يرفض الشاعر أن يستبدل بالعربيّة أي
قال الّشاعر أحمد شوقي مشيداً بالعربيّة:. 8

مــحــاســنــاً ــاِت  ــغ ــل ال مـــألَ  ــذي  ــ الّـ الـــّضـــاِدإّن  يف  ُه  وسَّ ــاَل  ــجـ الـ ــَل  ــع ج

وازن بين هذا البيت والبيت الّسادس من النّص من حيُث المضموُن.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ن
من سمات االتّباعيّة: محاكاة القدماء في جزالة ألفاظهم، واالهتمام بحسن صوغ العبارة والتركيب. . 1

مثّل لكلٍّ من الّسمتين الّسابقتين من النّص.
غلَب على النّص النّمُط البرهانّي، هاِت مؤّشرين لذلك.. 2

من مؤّشرات النمط البرهاني:
اعتماد الحجج والبراهين المنطقيّة الموضوعيّة، والبعد عن الخيال والصور اإليحائيّة، واالستناد 
إلى بعض األمثلة الواقعيّة والشواهد الملموسة لتأييد فكرة أو دحض أخرى، واستعمال أدوات 

الربط المنطقيّة المتعلّقة بالسبب والنتيجة.

تذكّر

قّدم الّشاعُر الّضمائَر العائدَة إلى اللّغة في غير موضٍع، بيّْن أثَر ذلك في خدمة المعنى.. 3
استخرج من البيت العاشر صورة بيانيّة، ثّم اشرحها، وبيّن إحدى وظائفها.. 4
ِصْل بين العبارة والّشعور العاطفّي المناسِب لها:. 5

إعجابإن منيَْت فال فخٌر كعدنان

استياءمن نجد جئنّت أم من روض غّسان

شوقغزيرة الفضل

حّبمل يَْجَحد محاسَنها إالّ جهوٌل

افتخار
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تسري في النّص موسيقا داخليّة تلتقطها األذن بسهولة، هات ثالثةً من مصادرها.. 6
قطّع عروضيّاً البيت األّول من النّص، ثّم سّم بحره.. 7

عدّدَ الّشاعر في النّص بعض عوامل قوّة الّلغة العربيّة، هات عوامَل أَُخر ورتّبها وْفق أهمّيتها من وجهة نظرك.* 

تطبيقات لغويّـة

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة اآلتية:* 
قال الشاعر قسطاكي الحمصي:	 

ــِه يــا نــســاِت الـــرنـــِد والــبــاِن ــلَّ ــال ب

مــنــابــُتــهــا ــوٌب  ــس ــن م ــداوِة  ــ ــب ــ ال إىل 

ــُه ل ــَل  ــي ــث م ــا واشـــتـــقـــاٌق ال  ــاُزه ــج م

اِن غسَّ روِض  مــن  أْم  جــئــنُتَّ  نجِد  ــْن  ِم

ــاِن( ــدن ــع ك ــٌر  ــخ ف ــا  )فـ نــْيــَت  وإْن 

ــاِن ــت ــه ــلَّ ب ــ ــا مـــعـــجـــزاٌت ك ــه ــُت ــح ون

الأسئلة:	 
دْ حرف القسم الذي ورد فيه، ثمَّ اذكر حروف قََسم أخرى.. 1 هاِت من النّص أسلوَب قََسم، وحدِّ
أعرْب ما تحته خطٌّ في النّص إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. 2
صنِّف الكلمات اآلتية وفق الجدول )فخر، البان، منسوب، الرند، اشتقاق، منابتها(.. 3

نوعهاالسم املشتقنوعهاالسم الجامد

ًة أخرى معلِّالً كتابة الهمزة في كلٍّ . 4 ًة، وإلى ألف االثنين مرَّ ( إلى واو الجماعة مرَّ أسند الفعل )جئتُنَّ
منهما.

هات من النّص اسماً ممنوعاً من الصرف، وبيّن سبب منعه.. 5
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َّةٌ امتازْت بها اللغةُ العربيّةُ من غيرها من الّلغات، وهو تركيُب كلمٍة من كلمتين أو . 6 النحُت ظاهرةٌ لغوي
أكثر نحو: )بسملة( من بسم ال الرحمن الرحيم.

ما نحت كلٍّ من )ال حول وال قّوة إال بال( و )الحمد ل(؟	 
ِِّب الكلمات اآلتية َوفْق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات: . 7  رت

)عدنان، البداوة، مجازها، بهتان(.

التعبير األدبي:* 
واعتّزوا  إيّاها،  أبنائها  إهماَل  الشعراءُ  فاستنكر  واتّهام،  هجوم  من  جّمة  تحّديات  العربيّة  اللغة  واجهِت 

بأصالتها وعراقتها، ثّم أبرزوا قدرتَها على مواكبة العصر، داعين إلى غرسها في عقول الناشئة وقلوبهم.
اآلتي:	  الشاهد  موظّفاً  المناسبة،  بالشواهد  إليه  تذهب  ما  وأيّد  السابق،  الموضوَع   ناقِش 

قال علي الجارم:

الــِفــصــاحِ لُهم الــُعــْرِب  لــغــَة  ــْذالُنوحــّبــبــوا  ــ ِق ِخـ ــرَّ ــلـ ــا لـ ــهـ ــْذالنَـ ــإنَّ ِخـ ــ ف
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 الدكتور مازن املبارك
)١9٣0م(

حــث لغــوّي  ّ و�ب
	ســتاذ جامــ�ي

ولــد   ، ف املعــارص�ي عــام 
أ
ال مــن 

ــا،  ي جامع�ت
ف

ــّر	 � ف ي 	مشــق و�ت
ف

�

ــة  ــوم اللغ ي عل
ف

ــوراه � ــل الدكت م �ي

القاهــرة،  بّيــة مــن جامعــة  العر

ــة،  بّي ــة العر ــع اللغ م ي حمب
ف

ــو � عض

ــو 
ف

ــا: )� �ف
ّ
ي 	ل

مــن الكتــب الــ�ت

 ّ
ي
تمــع اهلمــذا�ف وعي لغــوّي( و)حمب

 ّ
ي
ــا�ف ــه( و)الرّم ــال مقامات ــن خ م

حــه لكتــا	  ي ضــوء رسث
ف

النحــوّي �

ي 
الــ�ت الكتــب  ومــن  ســيبويه( 

علــل  ي 
ف

� يضــاح  )الإ ــا:  �ت
ّ
حق

و)املقتضــب   ) ي للزّجــا�ب النحــو 

ــن  ــ�ي م ــد	 كب (، ول ع ي
ّ ــ�ف ف ج ل�ب

مــع  ت حمب ــ�ّ ي حمب
ف

املقــالت املنشــورة �

ي 	مشــق، وهــذا 
ف

ــة � بّي اللغــة العر

النــّص مــن إحداهــا.

مجلّة مجمع اللّغة العربيّة بدمشق، المجلد )83(، الجزء )1(، كانون الثاني، 2008 م.  *

النّص:

…1…

كانِت العربيةُ -ومازالْت- تواجُه الكثيَر من الهجوم والطّعِن 
واإلهمال ومزاحمِة الضرائِر من عامّياٍت وأجنبياٍت، وليس ذلك 
اللغِة  حقيقةَ  يدركون  وألنّهم  أعداءٌ  ألنّهم  أعدائنا؛  من  بغريٍب 
ومدى أثِرها في تحصين األمِة وشدِّ أسِرها، وليس ذلك من عجٍز 
في الّلغة نفسها؛ فقد أثبتْت قدرتَها منذ وِسَعْت كتاَب ال واتسَعْت 
لعلوم الحضارة يومَ كان أهلُها يصنعون الحضارَة، وأمّا اإلهماُل 
حياة  في  منزلتَها  إدراكهم  عدم  فمن  أرى -  فيما  أهلها -  من 
األمِّة ومن تقصيِر المختّصين في نشر الوعي اللغويِّ السليمِ وإن 
أعدائنا وعلى  أكثِر مشكالِتنا على  اللوم في  نلقَي  أن  اعتدنا  كنّا 
ئين أنفَسنا من  االستعمار تارًة وعلى اللغة نفِسها تارًة أخرى مبرِّ

كّل وزٍر أو تقصير.

ُة حصُن األّمة *الّلغُة العربيَّ
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مطالعة اللّغُة العربيَُّة حصُن األّمة

لقد هوجَمِت العربيّةُ نظريّاً بالطّعِن فيها واتّهامها بالّصعوبِة في قواعدها وإمالئها، وبالفقر في المصطلح، 
وبالعجز عن مجاراة العصر، وهوجمْت عمليّاً بمحاولة تغليب العامّية في كثيٍر من األقطار العربيّة ومْلِء 
الّصحف والّشوارع بها، وبتغليِب األجنبيِّة ومزاحمِتها بها في التعليم العالي وفي مجال االقتصاد والسياحة، 
وبخلط األجنبية بالعربيّة تظّرفاً على ألسِن فتياننا وفتياتنا من دون إدراك منهم لبلوى ستعمُّ ولعواقب ستتلو 

حين يصبح ذلك كلُّه عادًة اجتماعيّةً مألوفةً...

…2…

واللغةُ ذاُت جوانَب متعّددٍة: فهي حادثةٌ طبيعيّة فيزيائيّة ألنّها أصواٌت، وهي حادثةٌ نفسيّة فكريّة ألنّها 
النّاس... بين  واإلفهام  الفهم  ألنّها وسيلةُ  اجتماعيّةٌ  الفكُر، وهي حادثةٌ  فيه  يظهُر  أو  يلبسه  الذي   الثّوُب 
وتختلُف مواقُف النّاس من اللغة باختالف نظراِتهم إليها وباختالف الجانب الذي وقفوا عنده منها؛ فمن 
رآها مجّردَ أصواٍت للتعبير أو أداة للتواصِل االجتماعّي رأى األصواَت أيّاً كانت – أي بأّي لغة كانت - 
صالحةً للقيام بعملها وأداء وظيفتها فال عليه أْن يستبدَل بلغته لغةً تقومُ مقامَها. وهكذا كانت مواقُف النّاس 
مختلفة باختالف نظراتهم، واختالِف مدى مَبْلَِغهم من العلم فيها وإدراِك حقيقتها، ولم تكِن المواقف 
المنحرفة كلّها عن سوء نيّة وقصد، لذلك كان على اللغويين والمختصين أن ينشروا الوعي اللغوّي السليم، 

ليستبين الناطقون بالعربيّة أهّميتَها وآثاَرها في حفِظ ثقافِتهم وبناء أمّتهم.

…3…

فيمألُ  اللغةَ  يعلُّم  مَن  بين  ما  ، وإنّه شتّاَن  العلميِّ المنهجيِّ  التفكيِر  بطابِع  الفكَر  تطبُع  العلميّةَ  اللغةَ  إّن 
نفوَس الطلبة والّشباِب بما في تراِث األمّة من قيمٍ، وينّمي في عقولهم التفكيَر العلميَّ فيجعُل من المدارس 
بعد  يهّمه  ال  االمتحان!  في  مطلوٌب  مقّرٌر  ألنّها  اللغةَ  يعلُّم  ومن  والنّساء،  للرجاِل  مصانَع  والجامعاِت 
أمّته. به على درِب  يسيُر  فكريّاً  أو سلوكاً  الحياة،  عاجزًة على لسانه وقلِمه في  اللغةُ   ذلك كيف تكوُن 
وحين يكوُن تعليُم اللغِة رسالةً تصبُح اللغةُ أداًة لوحدِة الشعور القومّي وتمكيِن االنتماِء إلى األمِّة وتراِثها 

وتارِيخها.
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…4…

ومَن المعلومِ أّن األمّةَ ليسْت أمّةً بماِلها ولكنّها أمّةٌ بهويّتها الثقافيِّة، وهويِّة اإلنساِن هي مجموُع الصفاِت 
الثابتِة التي تميّزه ِمْن غيره. ولكّل أمٍّة عريقٍة هويّةٌ ثقافيةٌ، واللغةُ هي باُب الثقافِة وعمادُها وأداةُ وحدِتها، 
وهي نسبُنا إلى قومنا بشراً وتاريخاً، وإلى أرِضنا وطناً وحدوداً. وحين أقوُل: إّن اللغةَ المشتركةَ تصهُر الفردَ 
، فإنّي أعني أنّها لطوِل استعماِلها ولشّدِة ألفِتها واعتياِدها ولطول  في المجموع أي تقّوي انتماءَه القوميَّ
ممارسِة المرِء للتعبيِر بها عن وجدانه ومواجده، وعن شعوره وعواطفه وعن عقيدته، وعن أدِب أمّته وتراِثها 
وعن حاجته في حواره مع نفسه ومع أهِله وأهِل وطنه ال تلبُث أْن تنأى عن الزمان وعن المكان لتصبَح 
شعوراً روحيّاً يمألُ اإلنساَن اعتزازاً بكّل ما تعبّر عنه لغته في حاضره وماضيه ومستقبله، وكأّن الفرد إذ ذاك 
يعيش مَن اللغة بروحٍ هي روحُه وروُح أمّته في آٍن واحٍد، وذلك هو المعنى الّذي نعبّر عنه بالّشعوِر أو 
االنتماِء القومّي الّذي تغرسُه اللغةُ في نفوس الناطقين بها، لذلك كانت المحافظةُ على اللغة محافظةً على 

الجنسيِّة القوميِّة والثقافيِّة لألمِّة.

ولذلك كلِّه نقول: إّن اللغةَ حصُن األمِّة، والّدفاُع عنها دفاٌع عن حصوِن األمِّة ودفاٌع عن حدود الوطِن.
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كتابة محضر اجتماع
التعبير الوظيفي

التهيئة الحافزة: 

في مدرستك لجنة للتمكين للّغة العربيّة وأنت أمين سرٍّ فيها، وقد ُكلّفَت كتابةَ محضٍر إلحدى جلساتها.
ما اإلجراءاُت التي ستقومُ بها لكتابة ذلك المحضر برأيك؟

تعرّف:. 1

اقرأ المحضر اآلتي، ثمّ نّفذ األنشطة التي تليه:* 

محضر اجتماع لجنة التمكين للّغة العربيّة في مدرسة:...............
رقم المحضر)2( – اسم اللجنة: لجنة التَّمكين للُّغة العربيّة 

في الساعة الثامنة صباحاً من يوم األحد في...../....../2016م
اجتمعت اللجنة اجتماعها الدورّي بناءً على الدعوة الُموجَّهة من رئيسها بتاريخ:...../...../2016

وذلك بحضور األساتذة والطالب......... وغياب كّل من:........../ بعذر أو من دون عذر/
وبعد تالوة محضر الجلسة السابقة وتوقيع األعضاء على صفحاته تال أمين السّر جدول األعمال

الذي يتضّمن النقاط اآلتية:
استخدام اللّغة العربيّة الفصيحة في مواقع التواصل االجتماعي.. 1
استخدام اللّغة العربيّة الفصيحة في دروس المواد األُخر.. 2
إقامة مسابقات أدبيّة للقّصة والشعر والمسرح في المدرسة.. 3

المسرحيّة  ليتضّمن تمثيل  الثالث  المقترح  المقتَرَحين األّول والثاني، وتعديل  بإقرار  اللجنة  وقد أوصت 
الفائزة على مسرح المدرسة.

اختتمت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

الحاضرون:

الرئيس أمين السر  
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أجب عن الأسئلة الآتية:	 
بماذا افتُِتَح المحضر؟. 1
مَِن المشاركوَن في االجتماع؟. 2
حّدِد الهدف من اجتماع اللجنة.. 3
ما التوصيات التي نوقشت فيه؟. 4
اختر مما يأتي سمات اللغة واألسلوب للمحضر.. 5

لغة المحضر إبالغيّة تقريريّة مباشرة.	 
لغة المحضر بعيدة عن الذاتيّة واالنفعاليّة.	 
استخدام التعابير المجازيّة.	 
االبتعاد عن المحسنات البديعيّة والصور البيانيّة.	 

يتضّمن ما جرى في جلسة  الرسمّي  الطابع  الديوانيّة ذات  الكتابة  المحضر: شكٌل من أشكال 
معيّنٍة مؤّرخٍة في زماٍن ومكاٍن محّددين وكل ما دار فيها من مناقشاٍت وآراء وخالصة القرارات 

والتوصيات.
عناصر المحضر:

اسم الهيئة المنظّمة لالجتماع.. 1
رقم المحضر وفق تسلسله العددي في سجلِّ الهيئة.. 2
مكان االجتماع وزمانه.. 3
أسماء أعضاء اللّجنة الحاضرين والمتغيّبين بعذٍر أو من دوِن عذر.. 4
 قراءة جدول أعمال الجلسة الّسابقة.. 5
الموضوعات التي يتضّمنها جدول أعمال الجلسة الحاليّة.. 6
المالحظات التي أبداها الحاضرون.. 7
القرارات.. 8
توقيع الحضور.. 9

تعلّم

طّبْق:. 2

اكتبْ في واحدٍ من الموضوعين اآلتيين: * 
في حيّك جمعيّةٌ للمحافظة على نظافة الحّي وأنت أمين سّرها. اكتب محضر اجتماٍع عن إحدى 	 

جلساتها مراعياً خطوات كتابة المحضر.
جلساتها 	  إحدى  عن  محضراً  اكتب  سّرها.  أمين  وأنت  المواهب  لرعاية  جمعيّةٌ  مدرستك  في 

مراعياً خطواِت كتابة المحضر.



الوحدة الرابعةفّن القّصة

قراءة متهيديّة فّن القّصة القصرية  الدرس األّول 

قّصة العائد  الدرس الثّاين 

قّصة الَعَربة والرَُّجل  الدرس الثّالث 

مطالعة فن القّصة عند العرب  الدرس الرّابع 
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فنُّ القّصِة القصيَرة
قراءة تمهيدّية

1

بوكاتشيو جيوفاني )1313 - 1375(: أديب إيطالّي، يعدُّ أّول كاتب نثري يستعمل اللغة المعاصرة، واشتهر برائعته )الديكاميرون(   .1
المؤلفة من مئة رواية. نظمت ببراعة فائقة لتعطي انطباعاً عن تصّور كلّي وشامل للمجتمع.

تشوسر جيفري )1343 - 1400(: شاعر إنجليزّي عاش في القرن )14(، وعرف بعمله المشهور "حكايات كانتربري" لقب بأبي   .2
الشعر اإلنجليزي، ويعد من أقدم الشعراء اإلنجليزيين المعروفين.

إدغار آالن بو، شاعر و كاتب أمريكي مشهور )1809 - 1849( اشتهر بكتابة القصص القصيرة ويمتزج في قصصه الغموض والشر   .3
والظالم. حياته بحد ذاتها كانت عبارة عن  بؤس متواصل ومات  مبكراً في سن األربعين، وتعّد قّصة )القّط األسود( من أشهر ما كتب 

في مجال الرعب.

جي دي موباسان )1850 - 1893(: كاتب وروائّي فرنسّي وأحد آباء القّصة القصيرة الحديثة. من ساللة أرستقراطية تدهورت إلى   .4
مباءة اإلفالس، من أشهر قصصه: "كرة الشحم"، "بيير وجان"، ومن أهّم قصصه القصيرة: " العقد"، "اآلنسة فيفي".

أنطون بافلوفيتش تشيخوف )1860 - 1904(: طبيب وكاتب مسرحّي ومؤلّف قصصّي روسّي كبير ينظر إليه على أنه من أفضل   .5
كتّاب القصص القصيرة على مدى التاريخ، ومن كبار األدباء الروس. كتب المئات من القصص القصيرة التي عُّد كثير منها إبداعات 

فنّية كالسيكيّة، وكان لمسرحياته تأثير عظيم في دراما القرن العشرين.

القصُّ حاجةٌ فطريةٌ في اإلنسان، وقديٌم منذ وعى اإلنساُن ذاتَه، وهو يعني سردَ حدٍث أو أحداٍث من 
الواقِع أو الخياِل، ويهدُف إلى التأثيِر في وعي المتلّقي. أمّا القّصةُ بوصفها أدباً فقد بدأْت بالظهوِر في 
نهايِة العصوِر الوسطى، ومنها آنذاك "حكايات الديكاميرون" للكاتِب اإليطاليِّ "جيوفاني بوكاتشيو"1، 
ِر الذي أحرزهُ فنُّ  و"حكايات كانتربري" للشاعِر اإلنكليزيِّ "تشوسر جفري"٢. وعلى الرغم من التطوُّ
القّصِة طواَل القروِن التي تلْت، فإّن مصطلَح "القّصة القصيرة"، حسَب قاموس "أوكسفورد" لم يتحّدد 
بوصفه مفهوماً أدبيّاً إال عام )1933م(، ومن رّوادِه مطلَع القرِن العشريِن: األمريكيُّ "إدغار آالن بو"٣، 

والفرنسيُّ "جي دي موباسان"٤، والروسيُّ "تشيخوف"٥.
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1

هربرت جورج ويلز )1866 - 1946(: أديب، مفّكر، صحفّي، عالم اجتماع ومؤّرخ إنجليزّي. يعدُّ من مؤسِّسي أدب الخيال   .1
العلمي، وقد اكتسب شهرته بفضل رواياته التي تنتمي لذاك الصنف األدبي. حوت رواياته انتقادات اجتماعية هادفة.

فرانك أوكونور )1903- 1966م(: كاتب أيرلندّي اكتسب شهرة بقصصه القصيرة عن الحياة في أيرلندا. اعتمدت معظمها على   .2
فترة طفولته. وأنتج أيضاً أعماالً في النقد. نشر ترجمة لمقاطع من الشعر األيرلندي، وكتب العديد من المسرحيّات.

تعريف القّصة:. 1

لم يُجمْع مؤّرخو األدِب ونّقادُهُ على تعريٍف واحٍد للقّصِة القصيرِة، أو على تعريٍف جامٍع مانع. وإذا 
، واقعاً أو خياالً، فإنَّ الكثيَر منهم أيضاً لم يتَّفْقوا على ضبِط  َّها فنٌّ نثريٌّ حكائيٌّ كاَن الكثيُر منهم رأى أن
الحدوِد التي تتحّرُك في مجاِلها، فعلى حين حّددَ عددٌ منهم النصَّ القصصيَّ بما ال يتجاوُز عْشرَة آالِف 

َّه النصُّ الذي يمِكُن قراءتُه في جلسٍة واحدٍة. كلمٍة، رأى آخرون أن

وعّرَف الكاتُب اإلنجليزيُّ "هـ. ج. ويلز"1 القّصةَ القصيرَة بأنّها حكايةٌ تجمُع بين الحقيقِة والخياِل، 
ٍة تتراوُح بين ربِع ساعٍة وثالثِة أرباِع الساعِة، واشترَط أن تكوَن على جانٍب مَن  ويمكُن قراءتُها في مدَّ
ةَ  القصَّ إنَّ  بقوِلِه:  أوكونور"٢  مُه "فرانك  قدَّ ما  القصيرِة هو  للقّصِة  تعريٍف  أبرَز  التشويِق واإلمتاِع. ولعلَّ 
القصيرَة هي فنُّ اللحظِة المهمَِّة، الذي يُعنى بالجماعِة المغمورِة من البشِر، أو البشِر المتناهيَن في الضآلِة 

الطبقيِّة.

عنارُص القّصة:. 2

على الرغمِ من وفرِة الدراساِت التي عُنيَْت بفنِّ القّصِة؛ فإنَّ ثّمةَ اختالفاً بينَها فيما يعني محّدداِت عناصِره 
التي غالباً ما تتداخُل مع مكّوناِته لدى كثيٍر من النّقاد، وفي كثيٍر مَن الدراساِت. ومن أهّم تلَك العناصِر:

الفكرُة: أو الرسالةُ التي يودُّ كاتُب القّصِة إبالَغ القارِئ بها، أو المغزى الذي يقصُد إليه. وثّمةَ قصٌص . 1
ال يمكُن وعُي الفكرِة أو المغزى فيها من القراءِة األولى، بل تتطلَُّب قراءاٍت، وما ِمن فكرٍة، أو رسالٍة، 
أو مغزى من دون موضوٍع، وهذا الموضوُع يمكُن أن يكوَن من تجارِب الكاتِب نفسِه، أو من ثقافِته، 
أو من تجارِب اآلخريَن، أو من التاريِخ، أو من الصحافِة، أو غير ذلك، ويمكن أن يكوَن مَن الخيال.

الحدث: القّصةُ حدٌث يُروى، ويرتبُط ارتباطاً وثيقاً بعنصٍر مرادٍف له هو الصراُع الذي يمكُن أن يكوَن . ٢
داخليّاً؛ يحدُث في أعماِق الشخصيَِّة، أو خارجيّاً يحدُث بين الشخصيَّاِت، أو كليهما معاً. وتمكُن 
روايةُ الحدِث، أو األحداِث، من البدايِة إلى النهايِة، أو من النهايِة إلى البدايِة، أو من المنتصِف، وقد 

ينهُض بمهمَِّة هذه الروايِة شخصيَّةٌ من داخِل القّصِة نفِسها، أو من خارِجها.
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الحبكة: وتُسّمى العقدة أيضاً، ويُقصُد بها فنُّ ترتيِب الحوادِث، وسرِدها، وتطويِرها. وغالباً ما تخضُع . ٣
، أو النفسّي. الحبكةُ إلى واحٍد من النظامَين: الزمنيِّ

نوَعين من . ٤ بين  قّصٍة  أيِّ  التمييُز في  أو شخصيَّاٍت. ويمكُن  قّصٍة من دون شخصيٍَّة  ِمن  ما  الشخصيّة: 
الشخصيَّاِت: شخصيٍَّة رئيسٍة أو أكثر، وشخصيَّاٍت ثانويٍّة، كما يمكُن التمييُز بين مظَهرين لها: شخصيّاٍت 
ِر األحداِث، وشخصيّات ثابتٍة تبقى على صفاِتها النفسيِّة من بدايِة األحداِث إلى  ُر مع تطوُّ ناميٍة تتطوَّ

نهايِتها.

الزمانُ والمكانُ: عنصران الزماِن في أيِّ قّصٍة، مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالعنصِر السابِق؛ أي الشخصيَّة التي . ٥
يفترُض وجودها زمناً يعيُّن حركتَها، كما يفترُض مكاناً تنتمي إليه. وليس بالضرورِة أن يكوَن الزمُن 

واقعيّاً، بل يمكُن أن يكون نفسيّاً.

يكوَن خارجيّاً؛ وهو حواُر . 6 أن  وإمّا  نفِسها،  مع  الشخصيَّة  داخليّاً، وهو حواُر  يكوَن  أن  إمّا  الحوار: 
الشخصيَّاِت بعضها مع بعٍض. وعلى الحواِر أن يتَّسَم بالرشاقِة، وأن يؤدّي دوراً، ومن ذلك: المساعدةُ 

على رسم الشخصيّاِت، والتعبيُر عن خصائِصها النفسيِّة، وإضاءةُ عناصِر القصِّ األخر.

ِه، وليس ثمَّة طريقةٌ . 7 األسلوب واللغة: يُعّرُف األسلوُب بأنّه الطريقةُ التي يستخدمُها الكاتُب في صياغِة نصِّ
ها األكثَر مالءمةً من غيِرها في هذا المجاِل، فلكلِّ قاصٍّ أسلوبُه الخاصُّ بِه، بل إنَّ لكلِّ  بعيِنها يمكُن عدُّ

ٍة إلى أخرى. واألسلوُب هو ما يميُز كاتَب قّصٍة من آخَر. قاصٍّ أسلوباً يختلُف من قصَّ
ِة، وتتطلُّب زاداً . 8 أمّا اللغةُ فهي مجموُع المفرداِت والتراكيِب التي يستخِدمُها الكاتُب في سرِد القصَّ

اللغةَ  . والقاصُّ المبدُع هو الذي يستخدمُ  ِرها الدالليِّ بالمعنى المعجميِّ لكلِّ مفردٍة، وبتطوُّ معرفيّاً 
استخداماً معبِّراً، فال تشغلُُه الزخرفةُ اللفظيَّةُ، كما ال تشغلُه االستعاراُت أو التشبيهاُت أو الكناياُت أو 

التوريات، أو سوى ذلك مّما ينطوي تحت عباءِة البالغِة.

ي سورية:. 3
فّن القّصة �ف

والسمِر  والخبِر  كالحديِث  نسٍب  عالقِة  بغيِر  القّصِة  بفنِّ  يتصُل  مّما  كثيٌر  العربيِّ  األدبيِّ  التراِث  في 
، كقصِص  ها ظواهَر قصصيَّةً، أو مالمَح أولى لهذا الفنِّ والخرافِة والمقامِة، وثمَّة نصوٌص حكائيَّةٌ يمكُن عدُّ
ألِف ليلٍة وليلة، وكليلة ودمنة. أمّا في العصِر الحديِث فقد عرَف العرُب فنَّ القّصِة القصيرِة، كما أرسته 
التقاليُد الوافدةُ من الغرِب، بطريِق الترجمِة أّوالً، فالتأليُف ثانياً، وكان للصحافِة في مطلِع القرِن العشرين 
، وفي التمكيِن لجيِل الرّواِد من نشِر نصوِصهم فيها من جهة، والتمكيِن  دوٌر مهمٌّ في التعريِف بهذا الفنِّ

لفنِّ القّصِة نفِسه من الذيوِع واالنتشاِر من جهة ثانيَة.
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وكان ثمَّةَ عوامُل مختلفةٌ وراء تطّوِر هذا الفنِّ وشيوِعِه في غيِر موقٍع من العالمِ، منها: انتشاُر التعليمِ، 
َحافةُ بِه في هذا  ، فضالً عن الدوِر الذي نهضْت الصَّ ِر االجتماعيِّ َِّة، والتطوُّ وانهيار القوى الطبقيَِّة التقليدي

المجال.

ترتدُّ نشأةُ القّصِة القصيرة في سوريةَ إلى نهايِة القرِن التاسَع عَشَر. أمّا أّوُل مجموعٍة قصصيٍَّة سوريٍّة فهي 
مجموعةُ علي خلقي التي صدرت عام )1931م( بعنوان: "ربيع وخريف"، ثمَّ ما لبَث النتاُج القصصيُّ 
السوريُّ أن تتابَع بعَدها راِسماً خطّاً بيانيّاً متصاِعداً بلَغ ذروتَه في العقِد األخيِر من القرِن العشرين. ومهما 
َّه يمكُن التمييُز بين خمِس مراحَل أساسيٍَّة  ِد فعالياِت تحقيِب تلك القّصِة وتجييل ُكتّاِبها، فإن يكْن من أمِر تعدُّ

في تاريِخها من دون أن يعنَي ذلك حدوداً قطعيَّةً بين مرحلٍة وأخرى:

الثالثينيَّات صلةُ  نتاَج  وَسَمت  التي  السماِت  أبرِز  من  نهاية األربعينيَّات(:  إلى  الثالثينيَّاتِ  بدايةِ  النشأة )من 
وقيمه وتقاليَده  الواقِع وعللَه االجتماعيَّةَ  بالواقِع المحلِّي، وصدوُره عنه، وتعريتُه أمراَض  الوثيقةُ  معظِمِه 
 . الفنّيِّ المستوى  ِن على  التكوُّ قيد  لكتابٍة قصصيٍّة  والتأسيُس  الوعِظ،  ثّم خفوُت صوِت  مِ،  للتقدُّ المعّوقةَ 
ومن أبرِز ُكتّاِبه: علي خلقي، وعبّاس الحامض، وعبد اهلل يوركي حالق، وخليل هنداوي، ومحّمد النّجار. 
ومراد  نحوي،  وأديب  الكيالي،  وسامي  ووداد سكاكيني،  الشايب،  فؤاد  األربعينيَّاِت:  كتَّاِب  أبرِز  ومن 
الِتِه. ومن أمثلِة  السباعي، وعبد السالم العجيلي الذين عُني األغلُب األعمُّ من نتاِجِهم بمثيراِت الواِقِع وتحوُّ
ذلَك مجموعةُ فؤاد الشايب الوحيدةُ: "تاريُخ جرح"، ومجموعتا وداد سكاكيني: "مرايا الناس"، و"بين 
النيِل والنخيل"، فمجموعتا أديب نحوي: "كأٌس ومصباح"، و"من دم القلب"، ثمَّ مجموعةُ عبد السالم 

احرة". العجيلي: "بنُت السَّ

غيِر  على  الُكبرى  الِت  التحوُّ مرحلةَ  سوريةَ  في  الخمسينيّاِت  سنواُت  تمثُّل  )الخمسينيّات(:  التأسيس 
ثالث عالماٍت  عبَر  للنظِر  الفتاً  تقّدماً  القّصِة  فنِّ  تقّدمُ  الثقافيِّ  المستوى  على  أهمِّها  من  كاَن  مستوى، 
ُر الفنّيُّ الذي حقَّقُه ُكتّاُب ذلك  معاً، هي: عددُ المجموعاِت القصصيَِّة الصادرِة في هذه المرحلة، والتطوُّ
َِّة، والماركسيَِّة، والقوميَِّة،  َِّة والفنّيِّة الوافدِة بأطياِفها المختلفِة: كالوجودي العقِد، واالستجابةُ للتيَّاراِت الفكري
َِّة، والواقعيَِّة االشتراكيَِّة. وقد قّدمْت سنواُت الخمسينيَّاِت عدداً مهّماً من األصواِت  والواقعيَِّة، والواقعيَِّة النقدي
َِّة، أمثال: عادل أبو شنب،  الجديدِة التي مثَّل كثيٌر منها -وما يزال- عالماٍت فارقةً في تجربِة القصِّ السوري
ونسيب االختيار، وألفة اإلدلبي، وجان ألكسان، ونصر الدين البحرة، وحليم بركات، وشوقي بغدادي، 
الكزبري، ومطاع  الداعوق، وصميم الشريف، وسلمى الحفار  وسعيد حورانيّة، وليان ديراني، وعدنان 

صفدي، وحسيب كيالي، واسكندر لوقا، ويوسف أحمد المحمود، وصباح محيي الدين.
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وعلى الرغمِ من تفاوِت المرجعيَّاِت الحكائيَِّة والوسائِل الفنّيَِّة بين تجارب أولئك، وباستثناءاٍت قليلٍة، 
فإنَّ معظَم نتاِج الخمسينيَّاِت عبَّر بدرجاٍت متفاوتٍة عن وعٍي عميٍق بمعنى اإلبداِع ووظائِفِه ودوِرِه في 
ِرِه. وليس أدلُّ على  إماطِة القناِع عمَّا يختفي تحت قشرِة الواقِع من مفارقاٍت كابحٍة لتقّدمِ المجتمِع وتطوُّ
مُه حسيب كيالي في مجموعِتِه: "مع الناس"، ونسيب االختيار في: "طيف الماضي"، وسلمى  ذلك ممَّا قدَّ
وشوقي  األرض"،  "أنين  في:  الشريف  وصميم  و"زوايا"،  "حرمان"،  مجموعتيها:  في  الكزبري  الحّفار 
بغدادي في: "حيّنا يبصق دماً"، وسعيد حورانيّة في مجموعِتِه األولى: "وفي الناس المسّرة"، والمجموعِة 

المشتركِة التي أصدرتْها رابطةُ الكتّاِب السوريّين: "درب إلى القمة".

َِّة، فإّن  التأصيل )الستينيَّات(: إذا كان عقُد الخمسينيّاِت يمثُِّل مرحلةَ التأسيِس للتجربِة القصصيِّة السوري
عقَد الستينيَّاِت يمثُّل مرحلةَ التأصيِل لتلَك التجربِة، أي لكتابٍة قصصيٍّة دالٍّة على نفِسها فحسُب من جهٍة، 
وال تعيُد إنتاَج ما سبقها من جهٍة ثانيٍة. ومن أبرِز األصواِت الجديدِة في ذلَك العقِد: صدقي إسماعيل، 
وياسين  دهني،  وصالح  خوري،  وكوليت  حيدر،  وحيدر  حّقي،  وبديع  السّمان،  وغادة  تامر،  وزكريا 

رفاعية، وفارس زرزور، ووليد إخالصي، وجورج سالم، ومظّفر سلطان، وعبد اهلل عبد.

إشارٍة  غيَر  وقّدمَ  متباينٍة،  فكريٍّة  ورؤًى  متعّددٍة  فنّيٍّة  اتجاهاٍت  بين  األصواِت  تلك  مُنَجُز  توّزع  وقد 
مميٍّز  تمثٍّل  القصِّ وعن  أشكاِل  في  تجديٍد واضٍح  وعبَّر عن   ، السوريِّ القصِّ  في  التجريِب  بداياِت  إلى 
لمختلِف تحّوالِت الفكِر والفّن اإلنسانيَّين. ويمكُن التمثيُل لذلك بمجموعتَي زكريا تامر: "صهيل الجواد 
"عيناك  السّمان:  غادة  ومجموعِة  "قصص"،  إخالصي:  وليد  ومجموعِة  الرماد"،  في  و"ربيع  األبيض"، 

قدري"، ومجموعِة جورج سالم: "فقراء الناس"، ومجموعة عبد اهلل عبد: "مات البنفسج".

مها عقُد السبعينيَّات: إبراهيم الخليل، ووليد  التجريب )السبعينيّات(: من أبرز األصواِت الجديدِة التي قدَّ
معماري، وحسن م يوسف، وعبد اهلل أبو هيف، وسميرة بريك، وزهير جبور، وخليل جاسم الحميدي، 
وناديا خوست، وعبد اإلله الرحيل، وزكريا شريقي، وحسن صقر، ومحمود عبد الواحد، ورياض عصمت، 

وقمر كيالني.

، فإنَّ من أبرِز  النتاِج القصصيِّ على المستوى الكّميِّ َّسم بِه ذلك العقُد وفرةُ  وإذا كان من أبرِز ما ات
التي  الجديدة"  بتعبيِر "الحساسية األدبيَّة  تمَّ االصطالُح عليِه  الفنّيِّ ظهوُر ما  المستوى  بِه على  َّسَم  ات ما 
بلغت القّصةُ القصيرةُ في سوريةَ معها مرحلةً عاليةً من التجريِب، ومن أمثلة ذلك مجموعةُ إبراهيم الخليل: 
"البحث عن سعدون الطيِّب"، ومجموعة خليل جاسم الحميدي: "السخط وشتاء الخوف"، ومجموعة 

حسن. م. يوسف: "العريف غضبان"، ومجموعة عبد اهلل أبو هيف: "موتى األحياء".
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التمثّل وإعادة اإلنتاج: )من بداية الثمانينيّات إلى نهاية التسعينيّات(. على الرغمِ من أنَّ عدداً من كتّاِب القّصِة 
القصيرِة الذين ظهروا في الثمانينيّات شّكَل إضافةً جديدًة إلى تجربِة القصِّ السوريِّة، فإّن معظَم نتاِج ذلك 
َر من قيوِد السبعينيَّاِت التي ظلّْت تمارُس نفوذاً واضحاً فيه على غيِر مستوى. وقد  العقِد لم يستطِع التحرُّ
ٍة، كان من أبرِزهم:  ٍَّة، لنحو مئِة قاصٍّ وقاصَّ صدر في الثمانينيَّاِت ما يزيُد على مئتَي مجموعٍة قصصيَّة سوري
المزعل، وسمير عامودي،  إبراهيم، وعلي  وأنيس  وإبراهيم صموئيل، وجميل حتمل،  المصري،  مروان 
أبو  محمد  التسعينيَّاِت:  عقُد  مَها  قدَّ التي  الجديدِة  األصواِت  أبرِز  ومن  صّقور.  ومالك  عبّود،  وجمال 
معتوق، ونبيل صالح، وأنيسة عبّود، وهزوان الوز، وغّسان كامل ونوس، ونجم الدين السّمان، وتاج الدين 

الموسى، ونجاح إبراهيم، ورباب هالل، وحسان المحّمد.

َّسَم بها مُنجُز الثمانينيَّاِت والتسعينيَّاِت: بالتَّجريِب، وباستلهامِ  ويمكُن إجماُل الخصائِص الفنّيَِّة التي ات
 . ، والعجائبيِّ ، وزحزحِة التطابِق بين الواقعيِّ والفنّيِّ ، وشعرنِة القصِّ الموروِث، وبتداخِل الكنائيِّ بالواقعيِّ
إلحاُح مبدعيِه معظِمهم على استبصاِر  الُمنَجَز  أبرَز ما وسَم ذلك  فلعلَّ  الموضوعاِت،  أمّا على مستوى 
مرجعيَّاِت الخراِب التي تفتُك بالواقِع وتنذُر بدمارِه. ويمكُن التمثيُل لذلك بمجموعِة إبراهيم صموئيل: 
تنزع  "حين  عبّود:  أنيسة  ومجموعِة  اهلل"،  لعبد  حدث  "ما  المصري:  مروان  ومجموعِة  "النحنحات"، 
الوّز: "عيون في  الموت"، ومجموعة هزوان  الحياة هامش  األقنعة"، ومجموعِة غّسان ونّوس: "هامش 

الخريف"، ومجموعة تاج الدين الموسى: "حارة شرقيّة حارة غربيّة"، وسوى ذلك.
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ا�ستيعاب والفهم والتحليل

عالم يرّكز تعريف القّصة عند كّل من )ويلز – فرانك أوكونور(؟. 1
 من تتبعك عناصر القّصة. امأل حقول الجدول بالمطلوب:. ٢

املقصود بالعنرصالعنرص

...............الفكرة

...............الحدث

فّن ترتيب الحوادث ورسدها وتطويرها...............

الطريقة التي يستخدمها الكاتب يف صياغة نصه...............

ما نوعا الّشخصيّة في القّصة؟ وما مظهراها؟. ٣
وّضح نوعي الحوار في القّصة، ثّم بيّن الوظيفة التي يؤدّيها.. ٤
ما أبرز عوامل تطور فّن القّصة وشيوعه؟. ٥
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مّر النتاج القصصّي السورّي بمراحل عّدة بلغ ذروته في العقد األخير من القرن العشرين، بيّن ذلك . 6
وفق الجدول اآلتي:

أبرز املجموعات القصصيّة فيهاأبرز القّصاصنيسامت النتاج القصيصزمنهااملرحلة

...............
من بداية الثاّلثينيّات 

إىل نهاية األربعينيّات
.............................................

............................................................التأسيس

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

مجموعتا زكريا تامر )صهيل 

الجواد األبيض وربيع يف الرماد( 
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 صباح محيي الّدين
)1925- 1962م(

لــب،  ي مهعــد "الالييــك" �ب
ف

ي حلــب، ودرس �
ف

� 
َ

ُولــد

ــادة  ــا �ش ل م�ف ســانطة" و�ف ّ انتقــل إىل مدرســة "�ت �ش

ــة  كّي ــة وال�ت ّي ف ل�ي ب
ف

� ــن الفرنســّية والإ ، أتق ــور�ي الباكل

ي "احلــوادث، 
ي حصيفــىت

ف
� 

ً
ســبانّية، ومعــل حمــررا والإ

ي 
ف

ّ ســافر إىل لبنــان ومعــل � ، �ش ف بــاء" احللبّيتــ�ي وال�ش

وت  وت" و"ب�ي غــ�ي حصيفــة لبنانّية، مــن مثل: "بــ�ي

ّ مــن  دب الفرنــ�ي
أ
ي ال

ف
جــازة � ل الإ ّ �ف واملســاء"، �ش

ّيــة 
ّ
ي اللك

ف
بــع دراســة احلقــوق � ّيــة اليســوعّية، و�ت

ّ
اللك

بون وحصــل عــى  ّ ســافر إىل الســور نف�ــا، �ش

ومعــل   ، ّ الفرنــ�ي دب 
أ
ال ي 

ف
� الدكتــوراه  ــادة  �ش

ّ ســافر  ، �ش ف ة عام�ي
ّ

ريــس مــد ي �ب
ف

 لليونســكو �
ً
ــا �ب م�ت

ــع  ب ، و�ت ّ
ي ي القــم العــر�ب

ف
� 

ً
ــا ــدن ومعــل مذيع إىل لن

ي 
ف

ــوراه � ــة للدكت ــّجل أطروح ، فس ــ�يّ ــه الع صي
ت

�

ّ انتقــل  ، �ش ّ ندلــ�ي
أ
ف زمــرك ال جامعــة لنــدن عــن ا�ب

ف  ، وأ�ش ّ
ي
ف

ــا� ــل الثق ي احلق
ف

ــل � ــت للعم إىل الكوي

ــا  وإخرا�ب النفــط"  "رســالت  ت  ــهّ حمب ــر�ي 
ت

� عــى 

ّول 
أ
ء العــرب ال د�ب

أ
ــر ال

ت
ي التحضــ�ي ملؤ�

ف
وأ�ــم �

ي 
ّ ف

 فيــه، وتــو�
ً
 مؤّسســا

ً
ي الكويــت، واكن عضــوا

ف
�

، اكنــت أمعــال  أ ي الكويــت إ�ش حــادث مفــا�ب
ف

�

ــة  ــة معيق عّي ــة اج�ت ــة ورؤي ــاز�ي واقعّي  لفانت
ً
سيســا

أ �ت

مــة مــن 
ّ

ي مرتبــة متقد
ف

وحســر مــن القــّص يضعــه �

فــّن الكتابــة احلاكئّيــة، مــن أمعــال:  ف رّواد  بــ�ي

قصصّيــة،  موعــات  وحمب الشــباب"،  "مّح  روايــة 

ان(،  ــ�ي ــت احلب ــا: )الســيمفونّية الناقصــة( و)بن م�ف

ــّص. ــا الن ي أخــذ م�ف
ــىت ــد( ال موعــة )العائ وحمب

مدخل إلى النّص:

عام  نكبِة  بعد  الفلسطينيُّ  الّشعُب  دَ  ُشرِّ
األلمِ  بين  تتشظّى  النفوُس  وبدأِت   ،)1948(
حيناً، والحنيِن إلى مهِد الطفولِة وإرِث األجداِد 
ثورَة  الماضي  ذكرياُت  فحّركْت  آخر،  حيناً 
ينشَد  كي  منهم  قليل  غيَر  ودفعْت  الغضِب، 
لتحّدي  واإلباِء  باإلصراِر  متسلِّحاً  العودِة  حلَم 
غاصٍب ال يمكُن طردُه من الدياِر إال بالمواجَهِة 
الِح، فراحِت األقالمُ تنُسُج ذلك الحلَم فنّاً  والسِّ
رة. قصصيّاً كان البلسَم للجراِح واآلماِل المتكسِّ
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وصلْنا يا أفندي.

ُب بإصبِعه إلى األفِق، وقال )هناك(. ونظَر سامي إلى األفِق فلم يَر شيئاً، ولو أرادَ النظَر إلى  وأشاَر المهِرّ
أبعَد من أمتاٍر قليلٍة لما تبيَّن شيئاً في هذا الليِل البهيمِ. ومدَّ المهّرُب يدهُ مفتوحةً تغني عِن الكالم، فناولَه 

سامي مئةَ ليرٍة لبنانيٍّة، وسمَع حفيَفها وهي تغيُب في جيِبِه، ومضت ثواٍن، ثّم قال المّهرُب:

- مع الّسالمة. تحاَش أن يراك اإلسرائيليّون.

ثّم ابتعَد عن سامي وذاَب في الظالم.

ولفَّ الليلُّ سامي بوشاِحِه، وغمَره سكوٌن عميٌق. وقال له شيطانُه: "ألم تكن مستريَح الباِل في دمشَق؟ 
ما الذي كلّفَك هذا الذي أنت مقدمٌ عليه؟ إذا أردَت رأيي – وهو رأُي العقِل – فارجْع من حيُث أتيَت 
قبل أن تندمَ. افرْض أّن دوريّةً إسرائيليّةً طلعْت عليَك. افرْض أنّها قتلتَك، فماذا ينفُع عنادُك آنذاك؟ لّما يُفِت 

األواُن.. عْد إلى دمشَق".

…٢…

َّهما قرناِن كامالِن، يا لَبُعِد ما يحسُّ بين حاِله حينذاك وحاِله  دمشُق!! يومان مّرا على جلسِتِه مع منيٍر كأن
اآلَن! ليالي أيّاَر في دمشَق جميلةٌ، مضمَّخةٌ بعطِر الزهوِر المتفتّحِة بالمالييِن في الغوطِة، تعقُد في سماِء 
مَر حينذاك!  اِح. وما أجمَل ليالي أيّاَر حين يلتقي رمضاُن بها! وما أحلى السَّ المدينِة سرادَق من العطِر الفَوّ
آالُف المجالِس تنعقُد في المقاهي، وتختلُط ضحكاُت الماِء في النراجيِل بضحِك الّضاحكين وحديِث 

ثين، في جلبٍة حيٍّة تنِبُض بالمرِح والسروِر. المتحدِّ

تندلُق على الرصيِف، يتحّدثوَن باهتمامٍ  شبّاٍن على مائدٍة تكادُ  وفي أحد هذه المقاهي، جلَس أربعةُ 
وحماٍس... وران على المجلِس صمٌت قصيٌر، سرعاَن ما قطَعُه أحُد الجالسين:

- هل قرأ أحدكم مقاَل "كمال" في جريدِة "فلسطين"؟

ودار الحديُث سريعاً، فانتقَل من كماٍل إلى أسعَد الذي استقَرّ في إنجلترا وأخذ الجنسيَّةَ البريطانيّةَ، وعن 
فؤاٍد الذي يعمُل مهندساً زراعيّاً في دير الزور، وعن كثيٍر من أهِل فلسطين فّرقتُهم الفاجعةُ بدداً في أنحاِء 
العالمِ. واشترَك في الحديِث كلُّ الحاضرين، إاّل واحداً ظلَّ صامتاً.. ساِهماً كأنَّه يرى بعينَيه رؤية خفيَت 

على اآلخريَن. وصاح بِه أحُدهم ماِزحاً:

- سامي! نصُف األلِف خمسمئٍة! أتراه رمضاَن أثقَل عليك؟ عُدَّ يومين ويأتي العيُد. لقد ذهَب الكثيُر 
وبقي القليُل.
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- ال واهلل يا منير. ليت كلَّ الّصعاِب مثُل صعوبِة رمضاَن. كنُت أفّكُر في علّي. إنُّه على حقٍّ فيما فعَل. 
إّن لألمواِت علينا حقاً، فهم صلتُنا باألرِض التي خلَّفناها وراءَنا. إنّهم جذوُرنا في التربِة التي أخرجنا منها. 

فاستضحَك منيٌر وقال:

ولكنَّ والدتَك - رحمها اهلل - توفّيت منُذ زمٍن طويل.	 
وهل للوقِت دخٌل فيما أقول؟	 

ّي: فأجابُه منيٌر بصوٍت جدِّ

فهمُت واهلل. فهمُت ما تعنيِه، ولكْن. أنت هنا في مرَكز حَسٍن، وقد فتَح اهلل عليك أبواَب الرزِق. 	 
ساً في دمشَق من أن تكوَن؟ اهللُ أعلُم ما تكون! والّشامُ وعّماُن  أليس مَن األفضل أن تكون مدرِّ

سواءٌ.
فقاَل سامي:

- لم أكْن أفّكُر في العودِة إلى عّماَن، فليس لي فيها أحٌد، وإنّما كنُت أفّكر بالعودة إلى صفد، إلى قبر 
والدتي، لعلّني أزوُره في هذا العيِد اآلتي. أذكُر، حين كنُت في صفد، أنّي كنُت أبدأُ العيَد بزيارِة قبِرها، 

أترى هل تركُه المستوطنون على حاِله؟ وبيتَنا؟ والبستاَن؟ 

ولْم يتمَّ سامي جملتَه وعاد ساِهماً يحلُم..

وقال منيٌر:

دْع عنَك هذه األفكاَر الصبيانيّة، فأين أنت من صفد والمستوطنون يعّجون فيها عّجاً؟ ولنفرْض 	 
أنَّك وصلَت صفد، فما بعد ذلك؟.. خْذ ُكْل من هذا اللوِز األخضِر.

إنّه يذكِّرني بلوِز صَفد. كم جنينا منُه ونحُن صغاٌر!	 
وهذه الجبنةُ بزعتٍر. ذْق منها ما أطيبَها! 	 
أال تذّكرَك بزعتر صفد؟ بزعتِر وادي الحمراء؟ أحسن زعتٍر في العالم كما كان يقول والدي.	 

ئُ طفالً عنيداً: قال منير بلهجِة من يهدِّ

الحقُّ معَك.. لوُز صفد.. وزعتُر صفد.. ال يعادِلُهما شيءٌ، ولكن أين نحن منهما؟	 
فأجاَب سامي بحنٍق:

ى في صفد إذا شئنا.	  نحن على سفِر ساعتَين بالسيّارِة.. نفطُر هنا ونتغدَّ
وهنا ضحَك منيُر وقال:

إذا ذهبَت إلى صفد فال تنَس أن تأتيني ببعِض الزعتِر فهو كما قلَت أحسُن زعتٍر في العالمِ.	 
فضحَك الجميع وشاركهم سامي ضحكتَهم، وعاد االنسجام إلى المجلس، ثمَّ حاَن موعُد السحوِر، 

فافترق األصحاب وهم يهنّئون بعضهم بعضاً بقرِب انتهاِء رمضان واقتراِب العيد.
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أحسَّ سامي بدبيٍب غيِر بعيٍد عنه، فأفاَق من ذكرياِتِه وما زالت ضحكاُت أصدقاِئه ترنُّ، ولمعْت في 
الظالمِ نقطتاِن من النّور، ما لبَث سامي أْن رأى أنُّهما عينا هّرٍة اقتربْت منُه، وأخذْت تتمّسُح ِبه. ومدَّ يدهُ 
بحركٍة آليٍّة إلى جيبه ليخرَج لفافةً فصادفْت ملمَس الثوِب الطويِل الخِشِن، وتذّكَر أنّه استبدَل بمالبِس 
َّه من البْدِو الرحَِّل. وندْت من فمه  األفنديِّ العباءَة والكوفيّة والعقال حتّى يظنُّ اإلسرائيليّون، إذا ما رأوه، أن

لعنةٌ خافتة، ثّم بدأ يمشي نحو األفق الذي أشاَر إليه المهّرُب حين قاَل: هناك.

وهناك كانت صفد، وصلَها بعد ساعاٍت من السيِر الحذِر آتياً من الشماِل، من الطريِق الذي يمُرّ بين 
جبِل األكراِد وجبِل كنعاَن، وانحدَر نحو المقبرِة ماّراً بعين العاِفيَِة، ووجد سامي المقبرَة في مكاِنها، وقد 
تهّدمْت جوانُب بعِض القبوِر، وطغى العشُب عليها. وسار على ضوِء ذكرياتِه إلى حيث ترقُُد والدتُه رقدتَها 
األخيرَة، فوجَد شاهدَة القبِر مائلةً نحو األرِض، واألزهاَر البريّةَ تمأل حوَضُه، فجلَس على األرِض، وبصورة 
ال شعوريٍّة ارتفَعت إلى شفتَيه كلماٌت كان خُيّل إليه أنّه نسيَها، كلماُت سورة الفاتحة وبعُض آياِت القرآن. 
ارتفَعْت إلى شفتَيه من أعماٍق سحيقة، وعِجَب كيف أنَّ كيانَه القديَم قد بعَث موَت أكثَر من عشِر سنين 

َث إلى ساكنَِته. أمام هذا القبِر الذي أتى إليِه من بعيٍد، معّرضاً نفَسُه للموِت، لينظَر إليِه، ويتحدَّ

: وأحسَّ بفيٍض هائٍل من االنفعاِل يطغى عليه، فأسنَد رأَسُه إلى الّشاهدِة، وأخذ يردّدُ بهدوٍء آليٍّ

أمّي، أمّي، أمّي.

وداخَل بردُ الحَجِر وجَهه، كأنَّ والدتَُه تمَسُح على خّده حين كان يعودُ الِهثاً يومَ العيِد بعد أن لعَب 
الساعاِت الطواَل مع األوالِد أمثاِلِه. ورأى نفَسُه من جديٍد وهو صغيٌر، وقد لبَس بدلةً جديدًة، ونزَل يركُض 
في شارِع الغزاويِّة مع أوالِد خاِله، ثّم يهبُط الليُل عليِه وعلى أوالِد خاِله، فيعودون إلى البيِت ركضاً، فتتلّقاهُ 

والدتُه والقلُق باٍد في عينَيها:

أين كنَت يا بنّي؟ لقد خفُت أن يكوَن أصابَك مكروهٌ.

ثمَّ تمسُح عرقَُه بيَديها، وما ألطَف لمَس يَديها على وجِهِه! وما أجمَل الحياَة في البيِت معها ومع واِلِده! 
البيت، ترى ماذا جرى لُه؟

وقطَع حبَل أحالمِ سامي زقزقةُ عصافيَر في أشجاِر المقبرِة، فاستفاَق لنفِسِه، ونظَر في ساَعِته، فوجَد 
َّه قضى أكثَر من ساعٍة إلى جانِب قبِر والدِته. وعاد إلى الحاضِر وصورةُ البيت في ذهِنِه، وبدا له أنّه من  أن

الواجِب عليِه - لنفِسِه ولوالدِته – أن يزوَر البيَت ليراهُ ولو مّرًة واحدًة.

ونهَض وقاَل بصوٍت خفيٍف تخنُقه العبراُت:

- وداعاً يا أمّي.. بل إلى الُملتقى.. سأعودُ.. سأعود.
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وتوجّه نحو حارِة األكراِد، وهو يتحاشى الشوارَع الُمنارَة، ويسيُر في األزقِّة التي يملُؤها الظاّلمُ، ويسيُر 
حولُه موكٌب حافٌل من الذكرياِت واألشباِح: ها هو صغيٌر يأخُذ الرمّاَن من بستاِن أبي أحمَد، وصوُت 
ِّْف لقلّك". ولكن كيَف يقُف ويُد أبي أحمَد ثقيلةٌ وعصاه أثقُل؟ وها هو في أّول  النّاطوِر يصيُح بِه: "وق
شبابه ال يكاد يفارق عيَن العافية طوَل نهاِره بسبب دعد التي كانت تأتي إلى العين. "عجيٌب، لم يخطر له 

أن يعشَق منذ خرَج من فلسطين كأّن نبع الحّب فيه قد نضب".

وتزاحمِت األشباُح تواكب خطواِته، وهو يتلّصُص السيَر نحو بيته القديم.

البيت والبستان لم يتغيّرا، بمقداِر ما أمكن لسامي أن يرى على ضوء النجوم، إال أّن المستوطنين ضربوا 
حولهما سياجاً من األسالِك الّشائكِة. وتسلّل من خالل الّسياج، ودخل إلى البستان، وجلس في مسكبٍة 
مزروعة خّساً - كأّن البستان مازال في عهد والِده - وأخذ ينظر إلى البيت، والليُل يلُّفه بوشاح مضّمٍخ 

بعبير الربيع، وسكوٍن ال يقطعه إاّل صريُر الجنادب، كأّن العالَم ما زال قبل سنة )1948(.

وتذّكر سامي تلك الساعاِت الطواَل التي كان يقضيها في البستان أيّام كان مراهقاً، وكانت آمالُه تمأل 
الدنيا وأحالمُه تقضُّ عليه مضجَعه فيخرج ليسبَح في عوالم الرؤية.

اآلن،  أعداُؤه  أنّه في أرض يسكنها  الحنون، ونسي  والدته  يد  َّها  باردة على وجِهه كأن وهبّت نسمةٌ 
األرض التي نهبوها، وغصَّ حلُقه باالنفعال المكبوت، وكاد يصيح من األلمِ والغضب واألسف والشوق.

غضبُه  أترى  صوته؟  كتَم  يستطع  فلم  غلبُه  انفعاٌل  أتُرى  البيت.  غرِف  إحدى  في  نوٌر  أُضيء  وفجأة 
وشى به؟ وعال لغٌط بالعبريّة، ثّم انفتح الباُب، وخرج رجل بيده بندقيّة "ستين"، واتّجه إلى البستان. ولبَد 
سامي بسرعٍة باألرض، ومّس خّده وشفتاه التراب المبتلَّ بندى الليل، فمألت أنفه ورئتيه رائحةُ التراب، 
وسرت في عروقه، وراح يقبّل األرَض بشغف، وأحّس بنبضه يدقُّ في عروقه، ويتردّدُ في األرض...وأخذ 
المستوطُن يتجّول في البستان بخطوات حذرٍة، ويلقي في الظالم نظراٍت ثاقبةً، ويده على زناد بندقيِّته، 
والنور اآلتي من البيت يلمع على الفوالذ لمعاناً رهيباً. وبدا لسامي الناظِر إليه من أسفَل ضخماً هائالً والنور 
يأتيه من خلفه كأنّه عمالٌق ال وجه له، وظالمٌ يحيط به ظالم، وفي يده البندقيّة يبرق فيها الموُت السريع. 
والتصق سامي باألرض حتّى كاد يدخُل في أحشائها.. وكاد يضحك. ما أحلى أن يُقتَل في بستان بيته بعد 
عشر سنوات من خروجه منه فيموَت ميتةَ اللّص المتسلّل، بعد أن كان في مقدوره أن يموَت ميتةَ األبطال 

هداِء وهو يدافع عن داره.. وعن وطنه! الشُّ

إلى  البستان  النور. وعاد  البيت وأطفأ  إلى  المستوطن بعدها  وانقضت دقائُق طويلةٌ طوَل األزل، عاد 
الظالم الوادع وعطِر الربيع وأشباِح السنيَن الخاليِة. وخشي سامي أن يستيقظ المستوطنون من جديد وأن 
يتابعوا التّفتيش في البستان، فيعثروا عليه، فنهض من موضعه بحذر، واجتاز السياج من جديد آمالً مغادرَة 
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صفد قبل أن يأتي الفجر، إاّل أنّه ذكر أمراً، فحّول خطواته نحو وادي الحمراء، وسار مسرعاً كأنّه على 
موعد مستعجل.

…٥…

وظّل أصحاب سامي في الّشام من دون خبر منه، واستبدَّ بهم القلُق وتساءلوا عّما حدث له.

وذات صباحٍ وردت إلى منير رسالةٌ وصّرة صغيرة من األردن، وفتح الّرسالة فإذا بها:

أخي منير:
من  النظر  مرمى  على  هنا  معّلمًا  أصبحَ  أن  قبلُت  لقد  الحدود.  على  الفلسطينيّين  ِجئينَ  الالَّ معسكِر  من  إليكَ  أكتبُ 

فلسطين.
لقد مررُت بتجربة ال أريد أن أعيدها في حياتي. لقد وجدت نفسي وجهًا لوجه مع مستوطن في بستان بيتي الذي وُلِدُت 
فيه، فانبطحت على األرض والرُّعب يركض في أوصالي. لقد كدُت أدخل األرض في بستان بيتي أمام هذا األفّاق الذي 
يحتل مسقط رأسي. لو أدركنا أنّنا سنقف ذات يوم هذا الموقف لفّضلنا الموت ألفَ مرّة على أن نتخّلى عن أرضنا. وأنا 

اآلن أريد أن أنسى شعورَ الذلّةِ واالحتقاِر الذي مألني في تلك اللحظةِ...
أنّنا  منطقيًّا. ورأيي  يكون سؤالك  قد  فلسطين وحدَك؟  أنت؟ هل ستستعيد  بقائِك حيث  فائدُة  ما  تقول: ولكن  قد 
خسرنا فلسطينَ بالمنطق، منطِق االنتظار. كان علينا أن نتمسّك باألرض، ولو فعلنا، لكنّا ما نزال في فلسطينَ إلى اآلن، 
ولو تحت ترابها، ولظلَّ ذلك المستوطنُ الذي يسكن بيتي في زاوية من زوايا رومانيا أو بولونيا أو روسيا أو.. ال تقل لي: 
ولكن هل تظنّ األمرَ سهاًل إلى هذا الحدّ، وأنّك عائدٌ إلى فلسطين قريبًا؟ إنّي أنتظر. لقد انتظر اإلسرائيليّونَ آالفَ السنين 

على غير حقّ. أمّا نحن فعن حقّ ننتظر.
لقد بحثُت األمر مطوّاًل وبهدوء. سأعّلم األوالد هنا أنّ خالَص فلسطين ال يتمُّ إاّل بأيدينا.. قد ال أرى عودتَنا إلى الوطن 
بعيني، إاّل أنّني سأموت راضيًا قريرَ العين والقلب، مؤمنًا بأنّي وفيت بوعدي الذي قطعتُه أمام قبر والدتي.. سأموت في 

أقرب نقطة من وطني السليب..... سامي
ملحوظة: تجدُ مع هذه الرسالة صرًّة صغيرة فيها ما كنت طلبته منّي في آخِر ليلة لنا في المقهى.

وفتح منير الصّرَة، فمأل خياشيَمه عبٌق ال يخطئُه من عاش وشّب في صفد، ودمعت عيناه إذ رأى أّن 
الصّرة تحتوي غصناً من الزعتر، لم يذبُل.
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مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ الرسالة الموجّهة من سامي إلى منير قراءة جهريّة، ملوّنًا صوتك بما يتناسب وأسلوب الخبر واإلنشاء.	 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ من النّص المقطعين األوّل والثّاني قراءة صامتة، ثمّ أجب عمّا يأتي:	 
هات مظهرين من مظاهر معاناة الفلسطينيين خارج وطنهم.. 1
ما الرغبة العارمة التي تتملّك الفلسطينيين كما بدت في المقطعين السابقين.. ٢

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تنفيذ النشاط اآلتي:. 1

اذكر المعاني المختلفة للفعل )لّف(.أ. 
ما مفرد )األزقّة، العبرات(؟ وما جمع )سياج، عمالق(؟ب. 

انتاب سامي صراع داخلّي على حدود فلسطين، وّضح ذلك.. ٢
ما الذكريات التي خلّفتها دمشق في نفس سامي؟ وما مسّوغات قراره بالعودة إلى صفد؟. ٣
قرار العودة إلى صفد جعل سامياً ومنيراً على طرفي نقيض. فّسر ذلك.. ٤
ما أّول مكان زاره سامي؟ وما الذكريات التي أثارها هذا المكان في نفسه؟. ٥
في المقطع الرابع بدا صاحب البيت غريباً مطارداً كما بدا المستوطن مّدعيّاً صاحب حّق مستقوياً . 6

بسالحه. وّضح ذلك معلاّلً خوف كّل منهما.
ما القرار المصيري الذي اتّخذه سامي كما بدا في الرسالة الُموجّهة إلى منير؟ وما الموقف الذي دفعه . 7

إلى ذلك؟
ورد في رسالة سامي )لقد انتظر اإلسرائيليّون آالف السنين على غير حقّ. أمّا نحن فعن حقّ ننتظر(، ما داللة هذا . 8

القول باالستناد إلى حقائق التاريخ؟
أدرك سامي حجم االعتداءات الصهيونيّة على فلسطين وأبنائها عندما زار القبر. وّضح ذلك وبيّن إالم . 9

رمز الكاتب باألمّ.
بَم تفّسر هيمنة ذكريات الماضي على سامي في أثناء وجوده في صفد؟. 10
تخلّلِت السردَ تفاصيُل األمكنة في فلسطين، ِبَم تفّسر معرفة الكاتب بها؟. 11
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 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ف

شّكل العنوان )العائد( العتبة	 األولى للنّّص، بيّن داللته على مضمون القصة مفّسراً ابتعاد الكاتب عن . 1
عنونة قصته بـ )عائد(؟

الصراع في القّصة يقود إلى الحدث ويوجّهه. تتبّع أحداث المقطعين األّول والثاني، ثّم امأل حقول . ٢
الجدول اآلتي بالمطلوب:

الحدث الذي قاد إليه الرصاعنوعهالرصاع

.....................داخيّلبني......

.....................................بني سامي ومنري

بيّن النسق الزمنّي الذي استخدمه الكاتب في سرد أحداث قّصته مستعيناً بالفائدة اآلتية:. ٣

أنواع النسق الزمني: 
النسق الزمنّي الصاعد: ترتيب الحوادث وفق: )بداية – وسط – نهاية(.	 
النسق الزمنّي الهابط )نهاية - وسط – بداية(.	 
النسق الزمنّي المتقطّع )توالي األحداث متقطّعة بتقطُّع أزمنتها عبر سيرها من الوسط 	 

)الحاضر( إلى البداية )الماضي( أو إلى النهاية )المستقبل(.

يستمّد الّسرد أبعاده الدراميّة من تباين الشخصيّات وتنّوع الطباع ووجهات النّظر.امأل حقول الجدول . ٤
مستفيداً من الفائدة المذيلة له:

طريقة تقدميهاصفاتها الداخليّةنوعهاالشخصيّة

سامي

منري

املهرّب

أبو أحمد الناطور

عتبات النّص: تشمل العنواَن واإلهداءَ والّصوَر وغيَر ذلك مّما يُحيُط بالنّص، يتوجّه بها المبدُع إلى المتلّقي لتكوَن له عوناً على تكويِن   	
انطباٍع أّولّي.
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طرائق تقديم الشخصيّة:
تقّدم نفسها بنفسها بصيغة ضمير المتكلّم أو المخاطب.	 
يقّدمها الراوي.	 
تقّدمها إحدى الشخصيّات ذات الصلة القريبة أو البعيدة منها.	 
تقّدمها أفعالها وحركاتها ومواقفها في سياق الحدث القصصّي.	 
تقّدم عبر تناوب الطرائق السابقة كلّها.	 

أولى الكاتب الحوار مساحة واسعة في سرده مجّسداً خصوصيّة الشخصيّة المحاورة. حّدد الحوار . ٥
الوارد في القّصة بنوعيه الخارجّي والداخلّي، ثّم بيّن الوظيفة الفنيّة التي أدّاها.

نوعا الحوار: 
خارجيٌّ: بين شخصيتين أو أكثر.

داخليٌّ )النجوى(: حوار الشخصيّة مع نفسها.

وظائف الحوار: 
مسرحة الّسرد وكسر الرتابة )من خالل 
إضفاء الحيوية على المواقف واالستجابة 

الطبيعية للضرورة المناقشة(.
الكشف عن أعماق الشخصيّة ودوافعها 

وتشخيص طباعها وبيئتها وسلوكها وإظهار 
مستواها الفكري والنفسي واالجتماعي.
التنبؤ بما سيحدث ودفع األحداث إلى 

األمام.
استحضار الحلقات المفقودة لإلعالم عن 

حوادث لم تقع أمامنا.
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أسهم الوصف في تقديم الشخصيّات ومنحها دالالت رمزيّة. وّضح ذلك من خالل تتبّعك لوصف . 6
شخصيّة المستوطن.

لَم اغتنت لغة الوصف بالصور البالغيّة كما ظهر في المقطع الثاني؟. 7
يتلّون السرد بمشاعر الراوي أو المروي عنه كاشفاً عن موقفه ورؤيته للشخصيّة الموصوفة. ما شعور . 8

الراوي تجاه كّل من )سامي – األمّ – المستوطن(؟

بداعي المستوى ا��

افترض أنّ المستوطن عثر على سامي في البستان، تخيّل أحداثًا دارت بينهما وارِوها لرفقائك.	 

� ��التعب�� الكتا

بدا منير مُحِبطاً لسامي في الحوار الذي دار بينهما. بّدل في الحوار على أن يصبح منير داعماً لسامي . 1
في تحقيق غايته.

لخّص القّصة السابقة بما ال يزيد على عشرة أسطر.. ٢
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قواعد اللغة - أسماء األفعال

…1…
اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة اآلتية:	 

قالت ألفة اإلدلبي: آٍه الموُت... !.. ما أفظََعُه... وَكم هو مخيٌف التَّفكيُر فيِه!	 
قال قيس بن الملّوح:	 

أَبَــــداً ــا  ــه ــبَّ ُح ــي  ــّن ــَب ــســلُ تَ ال  َربُّ  ــا  آميناي ــاَل:  ــ ق َعـــبـــداً  الـــلَـــُه  َويَـــرَحـــُم 

قال الّشاعر محمود سامي البارودي:	 

جوانحي ــرَّ  ــق ت أْن  بــعــَدَك  ــهــاَت  ــاديهــي ــه م يــلــَن  أو  لـــُبـــعـــِدَك  أســـفـــاً 

الأسئلة:	 
ما معنى كلمة )آه( في المثال األّول: )أتألّم( أم )أتحّسر(؟. 1
ما نوع الفعل الّذي حمل االسم )آه( معناه وفق داللته الزمنيّة؟. ٢
ما معنى كلمة )آمين( في المثال الثاني، اسٌم هي أم فعٌل؟. ٣
ما نوع الفعل الّذي حمل معناه وفق داللته الزمنيّة؟. ٤
ما االسُم الّذي حمل معنى الفعل )بُعد( في المثال الثالث؟ ماذا تسّميه؟. ٥

أسماء األفعال: أسماءٌ لها معاني األفعال، غير أنّها ال تقبل عالمات األفعال، وهي تكون بمعنى 
الفعل الماضي، أو بمعنى الفعل المضارع، أو بمعنى فعل األمر.

تطبيق:	 
في كّل من البيتين اآلتيين اسم فعل. استخرجه وبيّن معناه، وصنّفه وفق داللته الزمنيّة.	 

قال الزهاوّي:	 

ضعفي ــى  َع الــُهــمــوِم  ثقيالِت  أفِّحملُت  ــْل  ــ أَقـ ــا  ــ َوملّـ أَوٍه  ــْل  ــ أَقـ ــا  ــ َوملّـ

وقال الشريف المرتضى:	 

ــارٍش نُـــِصـــحـــوا ــ ــع ــ ــن م ــ ــاَن ب ــ ــّتـ ــ قـــِبـــلُـــواَشـ ومــــعــــارٍش  ــوا  ــلُـ ــَبـ ــقـ يـ مل 
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اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة اآلتية:	 
قال خليل مردم بك:	 

شبحٍ ســـوى  ــُه  مــن يـــذْر  مل  لَـــُه  ــاً  ــ مبغناِكواه ــاراً  ــت ــخ ُم ــّروَح  ــ الـ ــَف  ــلَّ خ ــد  ق

قال عمرو بن اإلطنابة:	 

ــأَْت وجـــاشـــْت ــ ــش ــ ــويل كـــلَّـــا ج ــ تسرتيحيوقـ أو  تُـــحـــَمـــدي  مـــكـــانَـــِك 

قال ابن المعتّز:	 

ــوِرٍد ــِر يف كُـــلِّ َمـ ــصَّ املـَـصــاِدِرَعــلَــيــَك ِبــُحــســِن ال ِبُحسِن  تَحظى  َك  األَمــِر  ــَن  ِم

قال إبراهيم عبد القادر المازنّي:	 

ــًة ــع ـــَك تـــاجـــُررويـــــَدَك ال تــجــعــْل هــــواَي ذري ــأنَـّ ــ ــه ك ــيـ ـ ــرجِّ ــيٍء تُـ ــ ــ ل

قال الّشاعر ربيع بن مقروم الّضبّي:	 

نـــازٍل أّوَل  فــكــْنــُت  ــَزاِل،  ــ نـ ــزِلفـــدَعـــوا:  ــ أنـ مل  إذا  ــُه  ــ ــُبـ ــ أركـ وعـــــــالَم 

الأسئلة:	 
أم . 1 االستعمال  هذا  غير  أْستُعملَت  )أتعّجب(.  بمعنى  ماٍض  فعل  اسم  األول  المثال  في  )واهاً(  كلمة 

ارتُجلت في أصل وضعها لهذا االستعمال فقط؟
ما معنى اسم الفعل )مكانَِك( في المثال الثّاني؟ عّم نُِقل هذا االسم، أَعن جارٍّ ومجرور أم عن ظرف؟. ٢
ما المعنى الّذي أفاده اسم الفعل )عليك( في المثال الثالث؟ وعّم نُِقل؟. ٣
اسم الفعل )رويدك( أصله )إرواد(. ما المعنى الّذي أفاده في المثال الّرابع؟ وعّم نُقل؟. ٤
من أّي فعٍل أتى اسم الفعل )نزاِل( في المثال الخامس؟ ما وزنه؟ أيمكن أن نقيس على هذا الوزن من . ٥

كّل األفعال الثاّلثيّة؟
أمُعربةً جاءت أسماء األفعال في األمثلة الّسابقة أم مبنيّة؟. 6



1٣6
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أسماء األفعال إمّا مرتجلة، ُوِضعت من أّول أمرها أسماء أفعال، مثل:" هيهات وأفٍّ وآمين". 
وإمّا منقولة، استُعملت في غير اسم الفعل، ثّم نُِقلت إليه، فنُِقلت عن جار ومجرور أو ظرف أو 
مصدر، أو حرف، مثل "مكانك - عليك - رويداً - هاءَ أو هاَك"، وإمّا قياسيّة معدولة على 

وزن "فَعاِل" من الفعل الثاّلثّي مثل )نزاِل(. وأسماء األفعال مبنيّةٌ، ال معربةٌ.

تطبيق:	 
بيّن معنى اسم الفعل ونوعه في كلٍّ ممّا يأتي:	 

قال ابن خاتمة األندلسي:	 

ْت تَــــردَّ َفـــَقـــْد  يـــاِض  الـــرِّ إىل  ــْرَِهـــلُـــمَّ  ــ ُخ األوراِق  ـــَن  ِمــ بــــأرديَــــٍة 

وقال ابن زيدون:	 

ــَعــضَحـــــــذاِر َحـــــــذاِر َفـــــــإِنَّ الـــكَـــريـــَم ــامــَت َف أَىب  ــاً  ــف ــْس َخ ِســيــَم  إِذا 

األفعال، وتكون 	  تقبل عالمات  أنّها ال  األفعال، غير  لها معاني  أسماءٌ  األفعال:  أسماء 
بمعنى الفعل الماضي، أو بمعنى الفعل المضارع، أو بمعنى فعل األمر.

أفعال، مثل: "هيهات وأفٍّ 	  أّول أمرها أسماء  إمّا مرتجلة، ُوِضعت من  أسماء األفعال 
جارٍّ  فنُِقلت عن  إليه،  نُِقلت  ثّم  الفعل،  اسم  غير  في  استُعملت  منقولة،  وإمّا  وآمين". 
ومجرور أو ظرف أو مصدر أو حرف. وإمّا قياسيّة معدولة على وزن "فَعاِل" من الفعل 

الثاّلثّي. وأسماء األفعال مبنيّةٌ، ال معربةٌ.
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التقويم النهائي

ضع كّل اسم من أسماء األفعال الواردة في األبيات اآلتية في مكانه من الجدول مستكمالً بياناته.. 1
قال الّشاعر القروّي:	 

بالطِّال ــغــريــَك  يُ ــحــبِّ  ال بــَن  ــِموشــّتــاَن  ــعــظــائ ــال وال ــُع ــال ــُر يُـــغـــري ب ــ وآخـ

قال الفرزدق يخاطب الذّئب:	 

إنّــنــي دونَــــَك  ادُن  ــُت  ــل ق ــا  دنـ ــّا  ــل ــاِنف ــرتك ــش ــم ـــ لَ زادي  يف  وإيّـــــــاك 

قال إبراهيم ناجي:	 

ــْت ــَع صــن مـــــاذا  عـــيـــِنـــك!  ــن  مـ ــاآِه  ــاه ــح ــرٍ ب ــجـ ــتـ ــسـ بـــغـــريـــٍب ُمـ

نوعهمعناهاسم الفعل املضارعنوعهمعناهاسم الفعل املايضنوعهمعناهاسم فعل األمر

أعرب ما تحته خّط.. ٢
قال الّشاعر شفيق جبري:	 

ــن ثـــأٍر تــبــّيــُتــُه ــاُم ع ــّشـ ــِت الـ ــام ــا ن معهوُدم الــثَّــأِْر  يف  نوُمها  مــا  هيهاَت 

قال الّشاعر إبراهيم طوقان:	 

ــْه ــي ــاس ــن يـــا ق ــن ــي ــع ــْهيـــا حـــلـــوَة ال ــاســي ن يل  أصــبــحــِت  ــا  مـ رسعـــــاَن 

دونَك الكتاَب.	 
اشرح البيت اآلتي، ثّم أعربه إعراب مفرداٍت وجمل:. ٣

قال الّشاعر:	 

ــُه ــَت فــاِعــلُ ــْصــِد فــيــا أنـ ــَق ــال ــُقعــلــيــَك ب ــلُ ــُخ ال دونــــُه  ــأيت  يـ ــَق  ــلُّ ــخ ــت ال إنَّ 
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العربة والرجل
نّص قصصّي

ث
ثال
 ال
س
ّدر
ال

٣

 عبد الله عبد
)1928- 1976م(

ي 
ف

� 
ً
ا أديــب ســورّي، نشــأ فقــ�ي

الالذقّيــة،  ي 
ف

� متواضــع  فل  مــ�ف

ــته  ــع دراس ب ّ �ت ــف نفســه، �ش
ّ
وثق

ــادة  ال�ش ل  �ف حــىتّ  احلــّرة 

ي 
ف

� بوقوفــه  ــم 
ّ
وات امعّيــة،  احلب

 ، ف واملهّمشــ�ي الفقــراء   
ّ

صــف

ــم 
ّ
مــا جعــل أمعــال اكمــهت تت

ــة، ومــن أمعــال:  نســانّية طاغي إ �ب

ــات البنفســج( و)الّنجــوم(،  )م

املســافر(. و)العصفــور 

مدخل إلى النّص:

تبّوأْت معاناةُ الطبقات البائسة في العصر الحديث مكانةً بارزة 
ويصفونها  مظاهَرها،  يستقصون  فراحوا  الكتّاب،  إبداعات  في 
محتفين بجزئيّاتها، ليس بكاءً على حال المسحوقين، بل احتجاجاً 
على واقع االستغالل وإظهاراً لتحّدي الكادحين ظروفَهم، وتأكيداً 
عن  بعيداً  رزقهم  وكسب  كْدِحهم  في  االستمرار  على  إصرارهم 

التذلّل والتضّرع.
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…1…

حينما مات فهيُم منذ شهرين لم يكن محمودُ قد هيّأ نفَسه ليحلَّ مكانَه. لقد استيقظِت األسُرة ذات 
صباحٍ فوجدت فهيماً ممّدداً بال حراٍك". لم يشُك مرضاً يوماً. "قال محمودُ لنفسِه، وقد انحطَّ بصُره على 
البقعِة التي يزحُف عليها ظلُّه المنكمش". لقد كان محمودُ يقودُ عربتَه في مرتفِع الطابيّاِت، وكانت مثقلةً 

بأثاث منزل.

لقد مات لمحمود أكثُر من حمار، ولكّن فهيماً شيءٌ آخُر؛ كان يعرف ما ينبغي له أن يفعَل في مختلِف 
الظُّروف، ولم يكِن اسُم فهيمٍ قد أُطِلَق عليه عبثاً، فهو يبطئُ عندما يتعيُّن عليه أن يبطئَ، ويسرُع حين تدعو 
الحاجةُ إلى ذلك، حتّى إنّه عادَ إلى البيِت مّرًة وحَدهُ. وكان محمودُ يتفنُّن في مناداِته. لقد أطلَق عليِه كلمةَ 

. " فهيم " أّوَل ما أطلَق عندما الحَظ أنّه حماٌر غيُر عاديٍّ

لقد طرق الباَب عليه في الصباح سالٌم وقال له:

- أريُد أن أنقَل أثاَث البيت.
فوافَق محمودٌ من حيُث المبدأ.

- وإلى أين؟ خيٌر إن شاء اهلل.
- إلى داري في المشروع.

- مبارٌك يا سالم.
- اتفقنا؟ أريد همَّتَك وهّمةَ فهيم. كيف حالُه؟

مّرة أخرى فهيم. لماذا يذّكرونه به؟

- بسالمِة رأسَك.. لقد مات منذ شهرين.
وفّكر سالٌم أن يعيَد النظَر في عمليِّة نقِل األثاث.

- ولكنَّه سيكوُن من الصعِب عليك نقلُها.
فردّ الحّماُل:

- ال شيءَ يصُعب على محمود.
َّفقنا إذاً. - الِعوُض بحياتك.. ات
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…٢…

"اتّفقنا". استرجعها محمودٌ لنفسِه بصوٍت مسموٍع مستأنساً، وتذّكر كيف شدَّ نفَسُه إلى العربِة عندما 
، ثّم طمأَن نفَسه:  يمَّم صوَب بيت سالمٍ في الصباِح ليبدأ نقَل أثاِث المنزل، كما تذكَّر أيضاً نقالِته الستَّ
"هذه آخُر دفعٍة على كّل حال.. وبعدها؟ وبعدها ماذا؟ إنّك ستمضي إلى البيت من دون شّك.. يكفيَك ما 

قمَت به اليوم. أنت متعب".

بداية مرتفِع  يزال في  إنّه ال  اآلَن.  فيه  يفّكر  أاّل  ينبغي  التعب شيء  فيه، لكّن  هو متعب، هذا ال ريَب 
الطابياِت. فليتشاغل إذاً بأّي شيء آخَر.

ٍد. كان ذهنه فارغاً تقريباً، لكنه لم يكن أملَس. كان في تلك اللحظة أشبه  وظلَّ لحظةً بال تفكير محدَّ
برجل يقف على مفترق طرٍق ذات مساء صائٍف في مدينة ليس فيها سلوى.

وتابع قدميه وهما تدوسان رسَمه وقد أخذ ينزلق منسِحباً إلى الوراء. فانزلق فكره بعينيه من بين ساقيه بال 
إرادٍة منه إلى الوراء أيضاً، حتّى طرِف الشارِع عبر أسفِل العربة، والحظ رجالً يجتاُز الطريق إلى الرصيف 

الثاني وامرأًة مائلةً تحمل دلواً خّمن أنّه مآلن.

وأمسك بطرف الشارع فتساءل "كم بقي عليَّ من الطريق؟" كان ال يجرُؤ على رفع بصره الستطالع 
دربِه.إّن شيئاً ما قد بدأ يخزُّ في ظهِره. وأمامه العشراُت من الشواهد عليه أن يجتازها قبل أن يصل إلى غايته. 

وطار بخياله إلى الدار الجديدة.

…٣…

هو أيضاً كانت له أحالمه. لقد فّكر غيَر مّرة أن يّدخَر بعض المال. فجمع مئةً وسبعاً وتسعين ليرة. ولكّن 
شيئاً ما كان يحول دوماً دون ازدياد هذا المبلغ. لقد رفض هذا الرقُم بِعناٍد أن يتحّرَك إلى األمام، حتّى جاء 
يومٌ استنفَدْت معظَمه عمليّةٌ جراحيّة، ولم تبِق إاّل على خمسين منه. بالرغم من شفاعة شهادة فقر الحال. 

ثّم قضى الحماُر األّول مع كّد ثالثة أشهر على ما فَضل منه.

لقد خطر له في ذلك الحين أن يفتح حانوتاً. مجّردُ مبلغ صغير لإليجار، ومثلُه للعمل، وبعد ذلك: "من 
دهنه أُقلّيه" 

ولكن ماذا كان يمكن أن يعمَل فيه؟! هذا أمٌر لم يقْف عنده طويالً. ولقد فّكر بحانوٍت للخضار، وكان 
التفكيُر بمثل هذا العمل له مسّوغاته بالنسبة إليه.. إنّه كثيراً ما يعاني من نفقاِت الخضار التي يحملُها إلى 
البيت. ولقد قال في نفسه ذاَت مّرٍة: "إنّني أبيع الطازَج منها، وأحمل البائَت إلى البيت". وال غرابةَ في 

ذلك؛ إذ كان محمود في الواقع أباً لسبعة أوالد، أربع إناث وثالثة ذكور.
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كما بحث يوماً قابليَّة افتتاح محّل بقالٍة. ولكن ُسرعان ما استبعدها، إذ تتطلُّب معرفةً بمسك الدفاتر 
للزبوِن وهذا ما ال ِقبَل له به.

لم ير على كّل حال أيٌّ من هذه المشاريع وجَه الشمِس، لقد ظلّْت في إضبارِة المحفوظاِت. ولكْن ما 
بالُه اآلن يعيد النظَر في الماضي، وينفُض الغبار عن تلك المشاريع؟

اليومَ ستكوُن في حوزِته مئتا ليرٍة. بما فيها الخمَس عشرَة ورقةً أجرة نقل أثاث المنزل.

ر محمود عندما مات حماُره األخيُر أن يّدخر، كعادته مبلغاً جيّداً من المال كي يشترَي حماراً،  لقد قرَّ
غير أّن بوادر مشكلة الحت في أفِق األسرة باألمس بسبب المبلغ لم تلبث أن انفجرت هذا الصباح، عندما 

زفَّ للعائلة نبأ صفقِة نقل األثاث.

أبيها للحمار  أبواب خطوبٍة، فّكرت أن امتالك  البنات في صّف األب. فقد كانت على  كانت أكبر 
سيدعم مركزها في ذلك المجال، حتّى إنّها تخيّلت أّن حماراً مشدوداً إلى عربة جديٌر بأن يوقع أثراً أطيب 
في نفوس الخاطبين. أمّا االبُن فقد أراد الحصوَل على المبلغ لتنفيذ مشروٍع رآه األب هوائيّاً، في حين 

كانت األمّ تريد اقتطاع جزء منه لشراء ستائَر.

ه أن يبذل جهداً  "مجنونةٌ". قال محمود وقد زاد انحناُؤه إلى األمام بفعل تصاعِد الطريق، مّما اضطرَّ
أكبر كي يحافظ على سرعته. "من يشتري ستائَر لبيٍت باإليجار مخلخِل النوافذ، وهناك ألُف شيء ألزمُ 
ه إلى هذه العربة إلى هذا الحبل الذي عقَر كِتفي وأدماه؟!.. آٍه لو كان  منه؟ وأُيّ شيء ألزمُ من حمار أشدُّ

فهيم معي اليوم".

…٤…

ت حاجتُه إلى حماره. كان فهيم أكثَر من حماٍر يساعُد محموداً على العمل. كان رفيقاً، وكم  واشتدَّ
باح له بمتاعبه العائليّة. كانا يفهمان بعضَهما. صحيٌح أّن محموداً قد اقتنى كثيراً من الحمير، ولكّن فهيماً 

انفرد بميزاٍت لم تتوفّر في اآلخرين. وكان هذا اإلحساس بالحاجة يتفاقم كلّما تصاعدِت الطريق.

كان الوخُز قد أخذ ينتقل من أسفِل الظهر زاحفاً إلى المناطِق العليا منه بعد أن تُرجَم إلى ألمٍ. وازداد 
إحساُسه باأللم بعد أن وصل إلى كتفيه. ما قيمةُ الحماِر اآلَن؟ إنّه يعادل وزنَه ذهباً. لقد تساءل عن ذلك 
في الوقت الذي أدرك فيه أّن عليه أن يدبّر نفَسُه. لقد تلّفت يمنةً ويسرة. كانت الساعةُ الثانيةَ عشرَة ظهراً 
تُه من بين  وكانت الطريُق خالية، أمّا الشمُس فقد وقفت بدورها في الصّف المعاكس له، وإنّها قد اختصَّ
البشر جميعاً بكلِّ ذلك الغضِب الذي تنفثُه في حزيراَن، في الثانيةَ عشرَة من منتصف النهار. لعلّه بدأ يتذمّر.

كاّل. ولكن ما الذي سقط من الحمِل في المؤخّرة فتحطَّم؟ وألقى نظرًة من بين ساقَيه عبر أسفِل العربِة. 
فلفت انتباهَه بادَئ ذي بدٍء انحداُر الطريق الحادِّ حتّى طرِفها األّوِل في القاعدة. ُسرعان ما أدرَك استحالةَ 

التوقّف.
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ذلك  بعد  وتابَع  هنيهةً،  المحطّمِة  األداِة  عند  فتمّهَل  مستطلعاً،  نحو عكسيٍّ  على  نظُره  انسحب  ثّم 
َّها من البلّوِر الجيّد". وظلّل جبينَه نوٌع من  انسحابَه حتّى استقَرّ في ذات نفِسه فقال: "تُرى كم ثمنُها؟ إن
الكدِر فقال: "ليحسْم قيمتَها إذا شاء، فقد وقع ما وقَع. وفّكر بعجٍب: "إنّنا نحسُب لكّل أمر حسابَه، ولكّن 
شيئاً أقوى منّا ال يني يمّد لنا لسانَه بين حيٍن وآخَر. إنّنا ال نستطيع أن نقَف في وجِه المكتوب". وقال أيضاً 
ر عينيه ليمنَع عنهما ملوحةَ العرق: "ربّما لو كان الحبُل أطوَل.. من يدري؟". وفّكر أّن أتفه األشياء  وهو يزِرّ

قد يسبُّب للمرء أذًى بالغاً فقّرر أن يكون أحسَن استعداداً في المستقبل.

إنّه لحسٌن بال ريب أن تفّكر على نحٍو أفضَل في المستقبل. ولكن ماذا بشأن اآلَن، وأنت على هذه 
الحاِل؟.. هو ذا شيءٌ آخُر يسقط.. إنّه المنبُّه هذه المّرة.

…٥…

وخُيَّل إليه لفترٍة أّن الزمن قد توقَّف، وأّن العالم قد خال إاّل منه مشدوداً إلى العربة المثَقلِة، والشمُس 
فوقه تصبُّ عليه جامَ غضِبها. وأّن تاريَخه بوصفه حّماالً بدأ العمل منذ الخامسةَ عشرَة، ماضيه، حاضره 
ومستقبله، مهّددٌ في تلك اللحظة. "هذه الدفعةُ ال ينقلها ثوٌر.. اعمل حسابَك يا محمود". ذلك آخُر شيء 
قاله سالم. وفّكَر: "ربّما أخطأُت في تقدير قّوتي وهذا ليس ذنبي على أيّة حال.. إّن المرء يجهل نفسه حّقاً.. 
هيّا يا محمود واخلص من هذه الورطة إذا كنت رجالً. ثّم قال بصوت مسموع: "إنّما أردُت أن أنتهي 
اِن. يا إلهي إّن ورائي ثمانيةَ  باكراً. كان ما يزال هناك متَّسٌع من الوقت للمرور على مخزن مصطفى الطحَّ

أفواه يأكلون رأَس الحيّة".

ة؛ غير أنّه في الواقع لم يُِضف شيئاً جديداً إلى قدرته السابقة سوى ضغٍط  وأفرغ محمود مزيداً من القوَّ
َّها  أن إذ ما لبث أن تراخت قبضتاه، فأدرك  عليه طويالً؛  المحافظةَ  العربة، لم يستطع  جزئيٍّ على ذراَعي 
أكثر من ذي قبل نتيجةً لشحنة الجهد التي بذلها مؤخَّراً، وقد انضاف إليها  النهايةُ، ورشَح جلُده عرقاً 

إحساٌس بالفشل لم يكن متوقّعاً، ونظر حواليه بال هدٍف محّدد شأَن إنسان موشٍك على الغرق.

تنقصها الحياة. لقد مّس  العالم عن يساره ظالالً  الباهر. وكان  بالدموع والضياء  كانت عيناه مليئتين 
بصُره فيما مّس البحَر والشريط الرمليَّ والبساتين. كان يجوز في تلك اللحظِة منطقةً ليس فيها بناء. وكم 
فشيئاً  بريَقها شيئاً  أّن األشياء بدأت تفقد  ! وأحّس  انشراحاً خاّصاً  الماضي  في  الفجوةُ  له هذه  حملت 

بالنسبة إليه: فالبحُر صفحة زجاجيَّةٌ غائرةُ اللون يفصلها عن الشاطئ حدٌّ رمليٌّ باهت.

واحتلَِّت  بالعجز،  بالخوف شعوراً  القديم  اإلحساُس  واستحال  رمليٍّة،  بغاللة  ملفوفةً  البساتين  كانت 
المركَز فكرةُ التوقّف، غذّاها على التوالي إحساٌس بالتظلّم والتوّحد والقهر والسّن والتفاهة والعقوق، وكّل 

ما يمكن أن يكون في صفِّه لو كانت الحاُل غيَر ما هي اآلن.
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ولكّن التوقَف أضحى مسألةً ينبغي له أن يعيَد فيها النظر. كان قد قطع مسافةً طويلة من الطريق الصاعدِة 
ُّفه إلى رجٍل يدعُم عجلتَي  حتّى أشرَف على نهايتها، وأمسى االنحداُر أكثَر حّدًة. كان يحتاج في حال توق
العربة من الخلف بحجَرين. "لو توفّر هذا الرجُل فمن ذا يضمن توازَن العربة وعدم انقالِبها على مؤخّرِتها 

في اللحظة الفاصلِة بين تثبيت الحجر وصدمِة التوقّف؟"

…6…

هكذا فّكر محمود وهو يرمش بعينيه الملتهبتَين المخضلّتين بالدموع، ولم يلبث أن واجه نفسه بهذه 
امرأةٌ، وال عابٌر يدعم عجلتك  الطريق؛ ال أوالدٌ، وال  يا محمود، وحدك في  الحقيقة. "ولكنّك وحدك 
بحجر.. يا هوه.. هل خلَِت الدنيا من البشر؟.. ماذا بك؟ هل أصبحت عاجزاً تماماً؟.. أنت تبكي؟..كاّل.. 
أنت تضحك؟ كاّل..أنت تبكي وتضحُك معاً؟ كاّل، لكنّي سأبكي حتماً عندما ال يكون هناك ما أعمله.. إّن 
المرءَ ال يفتقر إلى الحيلِة، فثّمةَ دوماً ما يمكن عملُه..... يبدو لي أنّه ال يزاُل في مقدوري أن أفعَل شيئاً ما.. 
هيّا يا محمود وامِش في خّط منحٍن، ولكنَّ الطريَق تطوُل. لكنّه يسهُل عليك صعودُها". وتالحقت أنفاُسه. 
وبات لهاثُه أكثَر تقطّعاً. كان يقترب شيئاً فشيئاً من الفحيِح، ولكنّه رغم ذلك تابع طريَقه، ألنّه كان يدرُك 

أنَّ الرجَل أكثُر قدرًة على احتماِل األلمِ مادام هو قائماً على قدميِه ومستمّراً في سيرِه إلى األمام.

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ المقطع األوّل قراءة جهريّة متمثاًّل الحوار بنبرات صوتك وقسمات وجهك.	 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ من النّص المقطع األوّل والثاني قراءة صامتة، ثمً أجب عمّا يأتي:	 
من أين استمّد الكاتب موضوعه )مرجعيّات سرده(؟. 1
اذكر سببين من أسباب معاناة محمود وعذابه.. ٢
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ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
بيّن مستعيناً بالمعجم معنى الفعل)انحّط( فيما يأتي:. 1

انحّط بصره على البقعة التي يزحف عليها.	 
انحّط قْدُر الرجل.	 

 شّكل من المقطعين الثالث والرابع معجماً لغويّاً لكّل من: . ٢
)معاناة الحّمال، أحالم البسطاء(، ثّم بين العالقة بينهما.

ما الفكرة العامّة التي بنيت عليها القّصة انطالقاً من المعجمين السابقين؟. ٣
ما المهّمة التي كلّف محمود نفسه القيام بها؟ وما الذي حمله على ذلك؟. ٤
ما الذي ميّز فهيماً من سواه برأي محمود كما ورد في المقطع الرابع؟. ٥
بَم فّكر محمود وهو يجّر العربة في بداية مرتفع الطابيات كما ورد في المقطع الثاني؟ وِلَم فّكر في . 6

ذلك؟
تحّدث عن أحالم محمود وأفراد أسرته، وعن مسّوغات كّل حلم من تلك األحالم.. 7
ما مظاهر معاناة محمود كما تجلّت في المقطع الرابع؟. 8
ما الذي خُيّل إلى محمود في المقطع الخامس؟ وما أثر ذلك فيما ألَف من مشاهد كانت تبعث البهجة . 9

في نفسه؟
عالمَ صّمم محمود بعد اشتداد معاناته كما ورد في المقطع السادس؟. 10
ورد في القّصة: "كان محمود يقود عربته في مرتفع الطابيات". إالمَ يرمز كّل من العربة والصعود إلى . 11

المرتفع برأيك؟
فكرة القّصة )المغزى العام( هي األساس الذي يقوم عليه البناء الفنّّي ألّي قّصة. ما المغزى العامّ الذي . 1٢

يودّ الكاتب إبالغه القارئ؟



1٤٥

يّص ّصّص

 	: ّ ي
المستوى الف�ف

من تقنيات السرد )الَعنْونة(. وّضح مدى ارتباط العنوان بموضوع القّصة مستفيداً من صيغة العطف . 1
بين )الرجل، العربة(.

حّدد المقطع الذي بلغ فيه الصراع ذروته، ثّم اذكر موطنه والحدث الذي قاد إليه.. ٢
 ادرس النسق الزمنّي الذي استخدمه الكاتب في سرد أحداث قّصته وفق اآلتي: . ٣

)نوع النسق - خطّة سيره - أمثلة من القّصة على مراحل سيره(.
إلى أّي نوع من أنواع الشخصيّات تنتمي شخصيّة محمود؟ وإالم رمز بها الكاتب؟. ٤
مّرة . ٥ الخارجّي  والحوار  مّرة،  الداخلّي  الحوار  عبر  محمود  أعماق شخصيّة  استبطان  الكاتب  تعّمد 

أخرى. وّضح تحّقق ذلك وادعم إجابتك باألمثلة المناسبة.
ورد )سرد المخاطب( في المقطع السادس. استعن بالفائدة اآلتية في تحديد الوظيفة الفنيّة التي أدّاها . 6

مع أمثلة مناسبة لذلك.

صيغ السرد:
سرد الغائب.	 
سرد المتكلّم.	 
سرد المخاطب.	 

من وظائف سرد المخاطب:
إشاعة التساؤل والتشكك أو االعتراف أو اللوم.	 
بّث نغمة ذات كثافة عاطفيّة توحي بمرارة كامنة وراءها.	 

أسهم وصف الطبيعة في اإليهام بواقعيّة األحداث تارة، وفي التفسير تارة أخرى. وّضح ذلك مّما ورد . 7
في المقطع الخامس.

تتنّوع اللغة وفق التكوينين االجتماعّي والثقافّي واالتجاهات الفكريّة للشخصيّات. أصدر حكماً مُعلَّال . 8
على مدى مناسبة اللغة للشخصيّات في القّصة.

تتشابك عالقات الزمان والمكان فتلقي بظاللها على الشخصيّات. ما مالمح كّل منهما في القّصة؟ . 9
وما تأثيرهما في محمود؟
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بداعي المستوى ا��

اعتاد محمود البوح لفهيم بمتاعبه األسريّة. تخيّل أّن فهيماً لم يمت وما زال يساعد محموداً في عمله. . 1
اكتب ما يمكن أن يبوح به محمود لفهيم حول همومه وعذابه.

اقترح نهاية أخرى للقّصة وغيّر ما يناسب النهاية المقترحة.. ٢

� ��التعب�� الكتا

اكتب مقالة تبيّن فيها المعاناة التي يكابدها الفقراء، مبرزًا ما يحلمون به لتغيير واقعهم مقترحًا ما تراه مناسبًا من حلول 	 
لمشكالتهم، متّبعًا مدخل عمليّات الكتابة.

علم البالغة - االقتباس والتضمين

…1…
االقتباس

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:	 
قال ابن النّبيه في مدح الفاضل:	 

قليال إالَّ  ــــدوِد  الــــصُّ لــيــَل  ــالقــمــُت  ــي ــرت ــم ت ــ ــَركـ ــ ــُت ذكـ ــ ــلـ ــ ثـــــمَّ رتّـ

قال ابن الرومي:	 

زرعِلــــقــــد أنــــــــزلْــــــــُت حــــاجــــايت ذي  غـــــــــرِ  بـــــــــــــواٍد 

قال بهاء الدين الرّواس:	 

ــاَس بـــُخـــلـــٍق َحـــَســـٍن ــ ــن ــ ــِق ال ــ ــالِ ــ ــِرخ ــوَق املــظــَه ــ ــاَر ف ــ ــت ــ ــِل األَس ــ ــِب ــ واْس
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الأسئلة:	 
مّم اقتبس كّل من الشاعرين بيته الشعري الوارد في المثالين األّول والثاني؟ اذكر اآليات التي استفاد . 1

منها كّل منهما.
أيكون االقتباس من القرآن الكريم فحسب؟ ادعم إجابتك مّما ورد في المثال الثّالث.. ٢

االقتباس هو تضمين النثر أو الشعر بعَض القرآن الكريم أو الحديث الشريف ال على أنّه منه.

تطبيق:	 
دّل على موضع االقتباس في البيتين اآلتيين:	 

قال الشاعر األحوص:	 

شافٌع قــال  َســـلْـــَوًة  عنها  ــُت  ــ ُرْم إذا 

والَحشا الَقلِب  ُمضَمِر  يف  لها  سَتْبقى 

: مــيــعــاُد الــســلــوِّ املـَـقــابــُر ــن الــُحــبِّ م

ــُر ائـ الـــرَّ ــْبـــَى  تُـ ــوَم  ــ ي ودٍّ  رَسيـــــرُة 
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ولم أزجر عن التضمين طيري أطـــالـع كــّل ديــواٍن أراه   يقول مجير الدين بن تميم مشيراً إلى فّن التضمين:   .1 
فشعري نصفه من شعر غيري أضّمن كّل بيٍت فيه معنى         

…٢…
التضمين

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:	 
قال أبو فراس الحمدانّي:	 

هــم جــدُّ ــدَّ  جـ إذا  ــي  ــوم ق ــُرين  ــذك ــي الــبــدُرس ــفــتــَقــُد  يُ ــظــلــاِء  ال الليلة  ويف 

قال السراج الوّراق:	 

ــوايش بــلــيــِل ذوائـــٍب  ــ ــن ال ــواَرْت م ــ تـ

ــا بــظــالمــه ــُرهـ ــا شـــعـ ــه ــي ــل فـــــدّل ع

ــحٍ تــحــتــه فــجــُر ــ ــٍن واضـ ــب لـــه مـــن ج

الــبــدُر(( يُفتقُد  الظَّلاِء  الليلِة  ))ويف 

الأسئلة:	 
أين تجد تشابهاً في قول الشاعرين؟. 1
بيّن سبب وضع الشطر الثاني في البيت الثاني من بيتي الوّراق بين قوسين.. ٢

التضمين: في االصطالح البالغّي أن يضّمن الشاعر كالم غيره في أبياته، مع التنبيه واإلشارة 
إلى ذلك1.

تطبيق:	 
دّل على موضع التضمين في كّل من البيتين اآلتيين:	 

قال حازم القرطاجنّي:	 

ُمــرَســِل أفــضــَل  زْرَت  إن  ــْل  ُق لعينيَك 

منزالً ــَش  ــْغ ت وال  ــزْل  ــان ف طيبٍة  ويف 

ومنزل حبيٍب  ــرى  ذكـ ــن  م نبك  قفا 

فحومِل ــوِل  خ ــدَّ ال ــَن  ب ــوى  ــلِّ ال بسْقِط 
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يّص ّصّص

التقويم النهائي

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة التّالية:	 

قال الصاحب بن عبّاد:	 

ــاً  ــاب ــح أقــــــوُل وقــــد رأيــــــُت لـــه س

ــهــطــٍل  ــت غـــواديـــهـــا ب ـ ــحَّ ــد سـ ــ وقـ

علينا ُمـــقـــِبـــلـــًة  ــران  ــجـ ــهـ الـ مـــن   

علينا وال  ــدوُد  ــ ـ ــصُّ ــ الـ حــوالــيــنــا 

قال الشاعر ضياء بن موسى الكاتب:	 

ـــوا  ــوا وعـــضُّ ــطـ ــلِـ أقــــــوُل ملـــعـــٍر َغـ

ــا ــاي ــن ــث هـــو ابـــــُن جـــال وطـــــــاّلُع ال

شـــيـــِد وأنـــكـــُروُه ــخِ الـــرَّ ــي ــشَّ عـــِن ال

ــَة تـــعـــرُفـــوُه ــعـــامـ ــى يـــضـــعِ الـ ــت م

قال الحريري في إحدى مقاماته:	 
»فلم يكن إال كلمٍح بالبصر أو هو أقرب، حتّى أنشد فأغرب، ونحو: أنا أنبئكم بتأويله، وأميز 	 

صحيح القول من عليله«.

قال محمود قوبادو:	 

ــنِّ ِبــــــِه قـــائِـــالً ــ ــظَّـ ــ ــُلُمـــحـــســـُن الـ ــي ــوك ــَم ال ــعـ ــُه ونـ ــ ــلّ ــ ــا ال ــن ــُب ــس َح

الأسئلة:	 
دّل على موطن االقتباس أو التضمين في كّل مّما سبق.. 1
حّدد مصدر االقتباس )القرآن أو الحديث النبوّي(.. ٢
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فقد  دةٌ،  متعدِّ كثيرةٌ  قصٌص  لهم  كانت  اإلسالم  قبل  ما  عصر  في  العرب  أنَّ  على  مجمعوَن  العلماءُ 
كانوا مشغوفين بالتاريخ والحكايات التي تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرسانهم وشعرائهم، و"كتاب 
األغاني" ألبي الفرج األصفهاني يكاد يكون ذخيرًة كاملة من القصص التي تناقلها الناس عن شعرائهم 

ومجالسهم وملوكهم.

وليس "كتاب األغاني" هو المرجَع الوحيَد في هذا المجال، بل إنَّ المكتبة العربيَّة غنيَّةٌ بأمثال "األمالي"، 
التراجم والطبقات بما ال يدع مجاالً  الفريد"، و"الشعر والشعراء"، وكتب  و"ُصبح األعشى"، و"الِعْقد 

للشكِّ في أنَّ التأليف العربيَّ تناول حياة اإلنسان في عصر ما قبل اإلسالم في مظاهرها كلّها.

غير أنَّ الدارسين الُمْحَدثين رفضوا أن يعّدوا ما في هذه الكتب من القصص فنّاً نثريّاً مميّزاً له أصوله، 
نْت في العصر العباسي الذي يبعد بعداً زمنياً كبيراً إلى حدٍّ  َّما دُوِّ واعتمدوا في هذا على أنَّ تلك الكتب إن

ما عن عصر ما قبل اإلسالم.

وال بّد أنَّ هناك أسباباً أَُخَر صرفت أولئك عن دراسة قصص ما قبل اإلسالم، ليس منها على أّي حال بُعُد 
وا به، فهم كما نعلم قد قبلوا شعر ما قبل اإلسالم من دون كبيِر عناء، بل هم قبلوا  عصر التدوين وإن احتجُّ
 ، اِن واألمثاَل، وعُنوا بدراسة هذه األلوان من اإلنتاج النثريِّ من نَثِر ما قبل اإلسالم الُخطََب وَسْجَع الُكهَّ
تها، وأحسب أنَّ المسألة  وراحوا يخرجون منها بأحكام من دون أن يضطربوا إال قليالً أمام الشكِّ في صحَّ
َّهم تخيَّلوا نقالً عن الدارسين القدماء صورًة بعينها لعصر ما قبل اإلسالم وأدبه، تخيَّلوا  غيُر هذا، أحسب أن
تلك الحياة بداوًة وفقراً ورحلة ال تنتهي في قلب الجزيرة وإلى أطرافها، وعناءً وخشونةً، وجهالً بكلِّ شيء 
ممَّا يعرفه العالم في قديمه وحديثه معاً، وتخيَّلوا أدب ذلك العصر طنطنة ألفاظ، وعبثاً فارغين، وراحوا 
يبدون مهاراتهم من صنوف الرياضة الذهنيَّة التي تجعل جلَّ اهتمامهم منصبّاً على وضع اللفظ إلى جوار 
روه لحياة الناس في عصر ما قبل اإلسالم وأدبه  ِّساٍق نغميٍّ معيَّن، وراحوا بعد هذا الذي تصوَّ أخيه في ات

َر. يبحثون عمَّا يرضي هذا التصوُّ

*فنُّ القّصِة عند العرب

ف. الرواية العربيّة، عصر التجميع - فاروق خورشيد.. دار الشروق ط3، بيروت 1983.بتصرُّ  	
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ولكنَّ القصص التي عُرفت في ذلك العصر فيها قصُص بطولٍة رائعةٌ، وحكاياُت حبٍّ إنسانيَّةٌ، وقصُص 
وفاٍء وغدر، وصراٌع في سبيل الخير وفي سبيل الشر جميعاً، وفيها عالقاٌت ال تنتهي بكلِّ أجناس األرض 
الذين عاشوا حول الجزيرة بطباعهم وعاداتهم، وبثقافتهم ومعرفتهم، فالقصص التي جاءتنا من عصر ما 
قبل اإلسالم ترسم صورة تكاد تكون مخالفة تماماً لتلك التي أراد الدارسون أن يرسموها، وتعطي خصباً 

ونماءً في حياة أبنائه.

…٢…

ولم يجد الدارسون القدماء والمحدثون في قصص ما قبل اإلسالم صورة ما تخيَّلوا من حياة الناس 
ة  آنذاك فأسقطوه، ولم يجدوا فيه ما يفيدهم في بحثهم عن الصنعة وغريب األلفاظ فاكتفوا بذكر الحجَّ

التي تقول إنّه ُحّرف في لفظه بل في معناه أيضاً، ثم أسقطوه.

لقد وضعوا في قلوبهم وأذهانهم أنَّ العرب في عصر ما قبل اإلسالم كانوا مشغوفين بالبيان وبالبالغة، 
َّه كان يخاطب أناساً  ودليلهم على هذا هو القرآن الكريم نفسه، فالقرآن – بوصفه معجزة بيانيَّة - ال بدَّ أن
صناعتهم وهوايتهم البيان والبالغة، ولتثبيت هذا المعنى لم يقبلوا من صور أدب ما قبل اإلسالم إال ما 
حِفَل بالصنعة البالغيَّة، وما وقف شاهداً على براعة العرب البيانيّة آنذاك... والواقع أنّنا ال نستطيع أن نسلّم 
َّما نحسب أنَّ هذا كان  أّن شعباً بأسره قد وقف حياته على اللهو باأللفاظ والتجويد في صور صياغتها، وإن
عمل طبقة معيَّنة من الناس، كانوا الُمتصّدين للحياة الفكريّة والقوليّة عند العرب، ونحسب أنَّ بالغة القرآن 
كانت تقصد إلى إفحام هؤالء وإلزامهم الحجة، فهي تقارعهم بسالحهم نفسِه، ثّم تنتصر عليهم بما ال 

يدع أمامهم مجاالً للشكِّ في صحة الوحي، وتعذّر صدور القرآن عن بشر مثلهم.

َّه أَدُب صنعٍة، ومرجُع لغٍة، ودليُل بالغٍة وصناعٍة، ولهذا  بهذه الروح فَِهَم دارسو أدب ما قبل اإلسالم أن
فقد أغفلوا ما ال ينفعهم في هذا كلِّه، وأعني القصص، إال أنَّ هذا كلَّه ال ينفي أنَّ العرب في عصر ما قبل 
اإلسالم كانوا يعرفون القصص، وأنَّ القصص كانت باباً كبيراً من أبواب أدبهم، وأّن فيها داللةً كبيرًة على 
الفّن، عرفوا قصص األنبياء وقصص الشعوب،  متعّددة من هذا  ألواناً  عقليّتهم وحياتهم، وهم قد عرفوا 

وقصص األمكنة وقصص الملوك واألبطال.
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ومن أشهر قصصهم أيّامُ العرب التي تدور حول الوقائع الحربيّة التي وقعت بين القبائل، مثل: يوم داحٍس 
والغبراء، ويوم النِّجار، ويوم الُكاَلب. أو تلك التي دارت رحاها بينهم وبين من حولهم من شعوب كيوم 

ذي قار.

نشأة  عن  فحكوا  والخلَق،  الحياَة  َّة  األسطوري بالبقايا  المطعَّم  بالتفسير  تتناول  قصصاً  العرب  وعرف 
العالم، وعن آدم ونسله، وعن نشأة اللغات وتعّددها، وعن التاريخ العربّي كما تخيّلوه حتّى اإلسالم مّما 

تجده في كثير من الكتب.

واألسطورةُ عند العرب مثُل األسطورة عند سائر شعوب األرض تنشأ مع نشأة التفكير عند اإلنسان، 
ر ما يعجُز عن فهمه من ظواهر الكون  ومع نشأة قدرته على اإلبانة والتعبير، فيحاول عن طريقها أن يفسِّ
ه ليصبح قادراً على التالؤم مع  حوله، كما يحاول بطريقها أن يعلّل تعليالً خياليّاً ما يعجز عن إدراك سرِّ
ها وال تُفَهُم أسبابُها ومكّوناتُها.. ومنطقي أن يعرف العرب األساطير بكّل  الظواهر الكونيّة التي ال يُدَرُك سرُّ
أنواعها، وأن يتداولوها ويتناقلوها جزءاً من تراثهم العربّي الذي يصاحب عبادتهم الدينيّة المألى بالرمز 
المثقل بالخيال الجامح البدائّي. ومن هنا فإّن الكثير من قصصهم أو ما نقلته كتب األخبار ممَّا تبقَّى من 
هذه القصص مزدحٌم بآثار هذه األساطير، مليء بإشارات إليها وإلى رموزها وإلى ما كانت تقوم به في 
مراحل التفكير العربّي األّول من دور مهّم تعبيراً فنّيّاً وتفسيراً وجدانيّاً تقّدم به اإلنسان العربّي؛ ليساعده 

على إعادة التوازن بينه وبين الكون وظواهره وأسراره.

وأخذ العرب القصص أيضاً عّمن جاورهم من أمم إمّا نقالً كامالً يذكرون فيه أصل القصة، وإمّا فيما 
يشبه ما نسّميه اليوم باالقتباس؛ إذ يغيّرون في القصة لتالئم ذوقهم وبيئتهم وحياتهم..

كذلك أخذوا من أساطير الشعوب التي خالطوها وعرفوا ثقافاِتها، وامتزجت هذه األساطير بأساطيرهم 
، أتاح لها أن تذوب في المفاهيم العربية وأن تلتحم مع األساطير العربيّة؛  في تفاعٍل حيويٍّ وتالحمٍ عضويٍّ
ليكون الناتج قصصاً ال يمثّل المفاهيم العربية وحدها، بل مفاهيم اإلنسانيّة وتراثها في مرحلة من مراحل 
تطّورها في هذه المنطقة التي أتاحت لها ظروف التجارة والرحلة أن تتعايش وتتعارف وتثري وجودها 

باألخذ والعطاء.
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وقد وصل غيُر قليل من هذا القصص إلى أيدي الدارسين المحدثين، ولكنّهم انصرفوا عنه معرضين؛ 
عن عمد، ويكفي أن أسوق هنا ما قّرره األستاذ أحمد أمين في كتابه "فجر اإلسالم" في حديثه عن أيّام 
العرب إذ يقول: "ترى هذه األيّام وأخبارها مجموعة في الِعْقد الفريد، وأمثال الَميْدانّي، وقد زاد الُقّصاص 
في بعضها وشّوهوا بعض حقائقها، كالذي تراه في أخبارهم التي َحَكوها في موت الزبّاء، إذا قارنت بين 
خين عن زنوبيا؛ فخبر الزبَّاء المرويُّ في الكتب العربية من هشام بن محّمد  ما قّصوه وما ذكره بعُض المؤرِّ
الكلبّي، رواية خياليَّة موضوعة ال تتَّفق والتاريخ، ولسنا ندري هل أفسدها العرب في عصر ما قبل اإلسالم، 

أو أفسدها رواة األدب في اإلسالم".

ح الروح التي نظر بها الدارسون الُمْحَدثون إلى  هذا الذي أسوقه هنا من كالم األستاذ أحمد أمين يوضِّ
َّها ال تتَّفق في شيء وحقائق  هذه اآلثار، ويتشابه ذلك ونظرةُ الدكتور شوقي ضيف الذي يقول عنها: "إن

التاريخ الروماني الصحيحة التي كتبت عن زنوبيا".

ة إال من ناحية صدقها التاريخّي، علماً أنّها أعطت داللة واضحة على  ولم يهتّم األستاذان بهذه القصَّ
ة مراعاة  َّه ليس مطلوباً من كاتبي القصَّ وجود التأليف القصصّي الذي يستمدُّ مادَّته من التاريخ، والواقع أن
التاريخ والنقل الحرفّي، وربما لو قامت دراسة على احترامِ نّص ابن محمد الكلبّي وغيره. وعدِّ أعمالهم 
لوناً من اإلنتاج الفنّّي القصصّي، ومحاولِة المقارنة بين ما قّصوه وبين ما تحكيه الوثائق التاريخيّة الستنباط 
عملهم الفنّّي وأسلوبهم القصصّي والزوايا التي وقفوا عندها؛ ألمكن أن تكون هذه الدراسة أساساً لتكوين 

فكرة عامٍّة عن الفّن القصصّي في عصر ما قبل اإلسالم.

أمّا النظرة إلى هذه األعمال وغيرها، بل أيضاً إلى غالبيّة ما جاءنا من قصص عصر ما قبل اإلسالم على 
اعتبار أنّه أفاد من أصحابه لحقائق التاريخ فهذا معناه إخراُج كلِّ هذه األعمال من األدب، وإسقاط اإلنتاج 
القصصّي العربّي بكّل ما فيه من ِقيَمٍ ودالالت. ودارس األدب ليس من مهمَّته في شيء بحث صدق القّصة 

التاريخّي، بقدر ما يدخل في مهّمته بحث أداتها الفنّيّة وشكلها التعبيرّي وقالبها الروائي.
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لقد ذهب كثيٌر من الدارسين إلى أنَّ هذه الرواياِت كاذبةٌ، ولم تُنقْل عن الرواِة في عصِر ما قبل اإلسالم؛ 
َّهم كانوا أيضاً يستعملونها في تدوين اآلثار األدبيَِّة. وليس معنى عدمِ  ألنّهم لم يكونوا يعرفوَن الكتابةَ، وأن
َّما قد يكون معناه أنَّ كتبَهم ضاعْت  َّهم يجهلون الكتابةَ وال يعرفونَها، وإن وصوِل النُّصوِص المكتوبة إلينا أن
في عصور متأخِّرة، أو أُهملت. إذ جاء اإلسالم وفي مّكةَ سبعةَ عشَر كاتباً وفي المدينِة أحَد عشَر.. ويقول 
الجاحظ في كتابه الحيوان: إنَّ العرَب كانوا يكتبون بعَض عهوِدهم السياسيَّة، وكانوا يسمُّون تلك العهودَ 
َّه رجع في تأليفه إلى ما يربو  المكتوبةَ "المهارق". وقد ذكر الَميْدانيُّ في مقّدمة كتابه "مَْجَمع األمثال" أن

على خمسين كتاباً.

َّذيَن  فالكتابة والتدوين إذن لم يكونا مجهولين عند العرب في عصر ما قبل اإلسالم، وليس صحيحاً أنَّ ال
َّما المعقوُل أنَّ أصحاَب  واةُ وما تناقَلُوه، وإن نوا أخباَرهم في العصر العبَّاسي اعتمدوا على ما حِفظَُه الرُّ دوَّ
نَت في العصر العباسي استعانوا بهذه الكتب إمّا مباشرًة، مثَل: )الميدانّي(، وإمّا  كتِب تاريِخ األدِب التي دُوِّ
إليها ويروون منها، مثل:  بالمراجِع ألدِب ما قبل اإلسالم يرجعوَن  َّذيَن احتفظُوا عنَدهُم  ال واِة  الرُّ بطريِق 

.) )هشام بِن محمٍَّد الكلبيِّ

ِن تراَث ما قبل اإلسالم من الذاكرة فقط، ولكنّه ال  واألقرُب إلى طبائع األشياء أّن العصر العباسيَّ لم يدوِّ
بدَّ أنّه اعتمد على أصول مكتوبة، وما دام الدليُل تحت أيدينا على معرفة العرب في عصر ما قبل اإلسالم 
نوا قصصهم كما دّونوا معلّقاتهم في ُصُحٍف وصلت بطريق التوارث  بالكتابة، فليس ما يمنع أن يكونوا دوَّ
إلى الرواة الذين نقلوها إلى العباسيّين فأخذوا منها، وهذا ال يمنع بحال أنّهم أضافوا أو زادوا، ولكنّه يؤّكد 
أّن رفض تراث ما قبل اإلسالم كلّه لمجّرد أنّه دّون في مصنّفات متأخّرة زمنيّاً وخطيّاً يحتاج إلى مراجعة، 
البيانيّة وحدها  باألشكال  المألى  والصور  الُكّهان  الُخطَِب وَسجِع  على  فقط  االعتماد  أنَّ  أيضاً  ويؤكد 

تعسٌف يفسد صورة أدب ما قبل اإلسالم كلّه.
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قواعد اللغة - تدريبات على ما سبقت دراسته

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة التالية:	 
قال الربيع بن ضبع الفزارّي:	 

ــا عــبــُس أضــحــى أخــوكــُم1 ــرِ جـــنـــاحِعــى حـــَرجٍ ي ــغـ ــٍر بـ ــ ــ ــى أم ــ وِبـــــــتُّ ع

ــُه 2 ــ ــَن وإنَـّ ــ ــرب ــ ــروَب األق ــ ــ ــذاِر ح ــ ــ ــاحِ(ح ــب ــلِّ ص ــُه كـ ــ ــاً وج ــالت ــت )لـــيـــأيت اف

له3 أخـــا  ال  مـــْن  إنَّ  ــاَك  ــ أخـ ــاَك  ــ ــالحِأخـ سـ بـــغـــرِ  ــا  ــج ــي ــه ال إىل  ــاعٍ  ــسـ كـ

جناُحُه4 فــاعــلــْم  املـــرِء  عــمِّ  ــَن  ابـ ــرِ جــنــاحِوإنَّ  ــغ ــبـــازي ب ــنــهــُض الـ ــْل ي ــ وه

ــرٌة٥ ــ وِعـ ــَن  ــبـ ــذاهـ الـ ِعـــظَـــٌة يف  ــا  ــن ــالحِل ص أمـــَر  ــاِب  ــبـ األلـ ذوي  ــُد(  ــي ــف )ت

ُه6 ــدَّ م الــصــعــُب  ــاوَل  حـ مــا  تعلُموا  رزاحِأملْ  وآل  ــي  ــاع ــس ال ــَح  ــبَّـ صـ ــا  ــ وم

مخلٌَّد7 ــٌك  ــلْ َم الــقــرنــِن  ذي  بــعــَد  ــالحِفــهــْل  ــوُم ف ــِن يـ ــك ــلْ َ املم بــعــَد ذي  ــْل  وهـ

ِه8 ــَد ُغـــــُدوِّ ــن ــرواحِتـــريـــُش لـــه األطـــيـــاُر ع ــ بـ ــا  ــه ل ــى  ــ أومـ إْن  وتــجــنــُح 

الأسئلة:	 
لً:	  أوَّ
هات من النّّص أسلوب إغراء، وأعربه.. 1
دْ نوعه.. ٢ استخرج من النّّص اسم فعل، واذكر معناه، وحدِّ
دْه، واذكر نوعه.. ٣ في البيت األّول منادى حدِّ
دْه، وبيِّن سبب حذف الياء.. ٤ في البيت الثالث اسم منقوص حدِّ
استخرج من البيت الثّالث )ال( النافية للجنس، وبيِّْن نوع اسمها.. ٥
دْ المؤكِّدات.. 6 هات من النّّص أسلوب توكيد، وحدِّ
م الخبر على المبتدأ في البيت الخامس.. 7 علِّْل تقدُّ
بيِّن الفرق بين )ذوي( في البيت الخامس، و)ذي( في البيت السابع، وأعربهما.. 8
دْ نوعها.. 9 هات من النّّص أداة استفهام، وحدِّ

أعرب ما تحته خطٌّ من النّّص إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.. 10
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ثانياً:	 
ِزن الكلمات اآلتية )الهيجا، ِعظَة، أومى(.. 1
، يأتي، ينهض، تريش(.. ٢ صنِِّف األفعال اآلتية َوفَْق الجدول )ِبتُّ

نوعهالفعل املعتّلنوعهالفعل الصحيح

صنِِّف األسماء اآلتية وفق الجدول )جناح، الذاهبين، الصعب، مُخلٌَّد(.. ٣

نوعهاالسم املشتقنوعهاالسم الجامد

انسب إلى كلمة )عبس(، وَضْعها في جملة مفيدة.. ٤
اشرِح العلَّة الصرفية في كّل من الكلمات اآلتية، وسمِّها: )ساٍع، البازي، عظة(.. ٥

ثالثاً:	 
علِّْل ما يلي:. 1

كتابةَ الهمزة على صورتها في )افتالتاً، ابن، أومى، يأتي(.	 
 	.) كتابةَ التاء على صورتها في )عبرة، بتُّ
كتابةَ األلف على صورتها في )أومى، على(.	 
زيادَة األلف في كلمة )تعلموا(.	 



قضايا وطنيّة 

وقوميّة
الوحدة الخامسة

قراءة متهيديّة الّشهادة والّشهداء  الدرس األّول 

نّص شعرّي لمرة الشهداء  الدرس الثّاين 

نّص شعرّي سعيد العاص  الدرس الثّالث 

نّص شعرّي مع الشهداء  الدرس الرّابع 

مطالعة غداً سنلتقي  الدرس الخامس 
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قراءة تمهيدّية

ول
األ

س 
ّدر

ال

1

…1…
الشهادةُ قيمةٌ مُثلى تفوُق القيَم جميعها، وهي بمعناها العامّ الوفاءُ بالمعروف، والشهيُد هو مَْن تمثّل 
افتداء لوطنه، وآثَر كرامة الوطن وحريته  أسمى قيم التضحية والفداء والعطاء، وهو مَْن بذل دمَُه رخيصاً 

على حياته.

قوله  في  تمثّلت  فقد  اآلخرة  في  يتبّوؤها  التي  المكانةُ  أمّا  واآلخرة.  الدنيا  في  عظيمةٌ  مكانةٌ  للشهيد 
ْضِهِ 

َ
ُ هللُا ِمن ف

ُ
ه

ا آ�تَ َ
فَ �بِ ِرِح�ي

َ
16٩ ف زقون  م �ي  بل أحياءٌ عند ر�ب

ً ي سبيل هللا أموا�ت
ف

ف قتلوا � فّ الذ�ي س�ب
ت

تعالى: ﴿ ول �
17٠ ﴾ )آل عمران(، وأمّا جزاؤه في   

َ
ون

ُ
َزن ْ َ ْ �ي

ُ
ْم َول ه ِ

ْ �ي
َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

ّ
ل

َ
ْم أ ِ ِ

�ف
ْ
ل

َ
ْن خ م ّمِ ِ  �بِ

ْ
وا

ُ
َحق

ْ
ْ َيل فَ لَ ِذ�ي

َّ
ل  �بِ

َ
ون ُ ِ ْب�ش

َ
َوَيْست

الدنيا فيتمثّل بالقداسة التي نالها الشهيد، فاكتسب المنزلة الرفيعة والمكانة السامية ببذله الروح رخيصة، 
وقد رسم الشاعر رشيد سليم الخوري تلك المكانةَ الساميةَ؛ إذ يقول:

ــهــدا الــشُّ ــى  ع تسليٌم  ــعِ  ــال ــط امل خـــرُ 

ــًة ــرم ــكْ فــلــتــنــحــِن الـــهـــاُم إجــــالالً وتَ

ــَدا أبـ ــم  ــهـ أرواِحـ ــى  ع الـــصـــالِة  أزىك 

ــاَت فــدى ــاِن مـ ــ لــكــلِّ حـــرٍّ عـــِن األوطـ

…٢…
الشهادة من منظور وطنّي:

كان يومُ السادس من أيّار من عام )1916م( بدايةَ نهج أخذ طريَقه الواسَع إلى أعماق كّل سورّي َعبَْر 
كوكبٍة من الثّوار الذين رفضوا الذّل وأبَوا إاّل أن يكونوا حَملةَ بيرق الشهادة في سبيل عّزة الوطن وكرامته، 
مقاومة  في  أكان  سواء  العيون  أمام  ينتصب  شعاراً  الشهادةُ  وأضحِت  وطنيّاً  عيداً  التاريُخ  ذاك  فأمسى 
المستعمرين أو في خوض حروب الدفاع عن األرض والكرامة. وقد َحرَص األدباءُ على التعبير عن موقفهم 

من شهداء ذلك اليوم األغّر، فوصفوا عطاءهم المنقطَع النظير، وفي ذلك يقول القروّي:

ملطَّخًة ــاين  ــج ال يـــُد  ــْم  ــَقــتــكُ عــلَّ َقـــْد 

أوســمــًة ــِق  ــ األُف ــصــدِر  ب علّقوكم  بــْل 

ــدا ــس ــواَد وامل ــ ــ ــُم األع ــك َســْت ب فــقــدَّ

حسدا صــدُرهــا  تــلــظّــى  الــريّــا  منها 
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األ
س 

ّدر
ال

1

ولم يكن شهداءُ السادس من أيّار إاّل بدايةً لقوافل الحريّة التي سارْت بعدها قوافُل كثيرة تكمل مسيرة 
العّزة وتنال اللقب المقّدس.

فما إن بدأت الحملةُ الفرنسيّةُ على سوريّة حتّى سطّر أبناؤها – بقيادة بطِلها يوسف العظمة - صفحاٍت 
من نور إلى أن تحّقق االستقالل، فهّب الشعراء يعبّرون عن فرحتهم بهذا العرس، وفي ذلك يقول بدر 

الدين الحامد:

جــَدٌث إنَّني  ــْت:  قــالَ األرُض  تنطُق  لو 

ــهــا ــا وزهــوتُ ــي ــّدن ــو ال ــوُم الــجــالِء ه يـ

أِفـــْق مــيــســلــوَن  روايب  يف  راقــــداً  ــا  ي

ــامــوا  ن ــحــمــى  ال ــاُد  ــ آسـ ــُن  ــام ــي امل يفَّ 

ــاُم ــ ــاٌج ولــلــبــاغــَن إرغـ ــهـ ــتـ ــا ابـ ــن ل

هــّضــاُم اِر  الــــدَّ يف  ومــا  فرنسا  ــْت  جــلَ

أمّا االعتداء األشّد وطأة في العصر الحديث فقد تمثّل بالعدوان الصهيونّي على األرض السوريّة، فما 
فتئ أبناؤها يضربون أروع أمثلة الفداء والتضحية؛ لتصبح الشهادة ثقافة، ويصبح الموُت أغنيَّةً يردّد صداها 

شهداءُ حرب تشرين التحريرية عام )1973م(، وقد عبّر عن ذلك الشاعر سليمان العيسى بقوله:

وانهمروا ــازوُه  ــاجــت ف ــرُق  الـ ــُم  ــاداه ن

أغنيًة فــاخــتــاُروُه  ــوُت  ــ امل نـــاداهـــُم 

ــُر ــب ــُه وال ــل ــالقــى ال ــَد الــّشــهــيــِد ت عــن

وتـــُر ــوٌد وال  ــ ع ــا  ــه مــسَّ مـــا  ــراَء  ــ خـ

ولم يقتصر أدُب الشهادة على الشعر فحسُب؛ بل كان للنثر دوٌر رئيٌس في إبراز قيمِ الشهادة، فقد راح 
األدباءُ يبثّون هذه القيَم من خالل القصص والمقاالت المتعلّقة بموضوع الشهادة، ومن هؤالء األدباء فارس 
َّة إلى يومنا الحاضر تقّدم العديد من أبنائها  زرزور وبديع حقي ووليد إخالصي وغيُرهم. وما تزاُل سوري

فداء ألرضها وكرامتها.

الشهادة من منظور قومّي:

انطلق األدباء السوريون كغيرهم من األدباء العرب، يدافعون عن قضاياهم الكبرى ويمّجدون شهداءها، 
في أّي بقعة من بقاع الوطن العربّي، فلم تكن أيّة قضية عربية إالّ قضيّة العرب كلّهم، فكم من مناضل سّجل 
التاريُخ صفحاٍت من نضاله في أكثر من قطر عربّي، فها هو ذا بطُل الجزائر الشيخ عبد القادر الجزائري 
يناضل في فلسطين وسوريّة ويلبّي نداء ربّه على األرض السوريّة، والبطُل السورّي جول جّمال الذي نال 
شرف الشهادة في مصر، والشاعُر الفلسطيني عبد الرحيم محمود يسطّر صفحات من النضال على األرض 

العراقيّة، ويعود ليستشهد على أرض وطنه فلسطين، فيمثّل قيم الشهادة قوالً وفعالً، وهو القائل:

ــي ــتـ ــى راَحـ ــ ــي ع ــ ــ ــُل روح ــمـ ــأحـ سـ

ــَق ــديـ ــاٌة تـــــرُّ الـــصـ ــ ــي ــ ــا ح ــ ــإّم ــ ف

دى ــرَّ ــ الـ َمـــهـــاوي  ــا يف  ــه ب وأُلـــقـــي 

ــُظ الـــعـــدا  ــيـ ــغـ وإّمـــــــا مــــــاٌت يَـ



160
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وقد تفاعل األدباء العرب مع قضايا التحّرر العربّي، فأسهموا في تخليد رموزها األبطال، ومن هؤالء 
الشاعر أحمد شوقي في رثائه البطَل الليبّي عمَر المختار الذي سطّر ملحمةً بطوليةً في وجه المستعمر 

اإليطالي، فكان شعلةً تنير درَب األجيال الحالمة بالخالص من نير المستعمر، يقول أحمد شوقي:

ــواَء لـ ــاِل  ــرمـ الـ ــَك يف  ــاتَـ ركـــــُزوا رفـ

ــن دٍم ــوا مــنــاراً م ــم نــصــُب ــُه ــَح ــا ويْ ي

ــســاَء يــســتــنــهــُض الـــــوادي صـــبـــاَح م

الــبــغــضــاَء  الـــغـــِد  ــِل  ــي ج إىل  يُـــوحـــي 

أمّا الشاعر اللبنانّي بشارة الخوري فقد برز شعوُره القوميُّ جليّاً فكان من أهمِّ مَْن كتب في القضية 
الفلسطينية وها هو ذا يمّجد ثورة الفلسطينيّين ويعاهد أرضها الطاهرة على الكفاح حتّى إدراك النصر، إذ 

يقول:

ـــَق املـــجـــُد لَـــُه ــاداً صـــفَّ ــ ــه ــ يـــا ج

ــِه بـ فـــلـــســـطـــُن  ــْت  ــ ــاَهـ ــ بـ رشٌف 

ــِد الــذي ــه ــع ــُت عــى ال ــ ــُن يــا أخ ــح ن

ــِه األُرجــــوانَــــا ــي ــل لـــبـــَس الـــغـــاُر ع

يُــــــداىن  ال  ــايل  ــعـ ــمـ ــلـ لـ وبـــــنـــــاٌء 

ــِد كــالنــا ــهـ ــَن املـ ــ ــد َرِضـــْعـــنـــاُه م قـ

وقد أدّى الشعراء الفلسطينيّون دوراً مهّماً في رفد الشعر العربّي بقصائَد خلّدت الشهداء، وأذكت نار 
الحماسة في النفوس، وحّرضت على المقاومة السترداد األرض. وفي مقّدمة أولئك سميح القاسم وكمال 

ناصر ومحمود درويش الذي قال:

شمُسنا أقوى من اللَّيل

وكلُّ الشهداء

ينبتوَن اليوم تّفاحاً، وأعالماً، وماء

ويجيئون..

يجيئون..

يجيئون..

وآه..
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وهكذا نجد أّن األدب العربّي واكب تضحياِت األبطال وخلّد بطوالتهم ومّجد دماءهم الزكيّة فأنتج 
لنا أدباً ثورياً متميّزاً بمضمونه وشكله الفنّي.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

عّرف المعنى العام للشهادة.. 1
ما أهّمية الشهادة وما جزاؤها في الدنيا واآلخرة؟. ٢
ِلَم اتخَذ السوريون يومَ السادس من أيّار عيداً للشهداء؟. ٣
تحّدث عن أهّمية مواكبة الشعراء ألعراس الشهادة في سورية.. ٤
ما موقف الشعراء السوريين تجاه القضايا الكبرى؟. ٥
هات مثالين لمناضلين عربيين تخطّيا حدود قطريهما للدفاع عن قضايا الوطن.. 6
تحّدث عن دور األديب الفلسطيني في معالجة قضايا وطنه.. 7

ي ��النشاط التحض

استعن بمصادِر التّعّلم في تعرّف مدارس أبناء الشهداء، وبيّن االهتمام الّذي يلقاه أبناء الّشهداء. تمهيدًا للدّرس القادم.	 
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نصٌّ شعرّي

ين
لثا

س ا
ّدر

ال

٢

محّمد مهدي 
 الجواهري

)1899- 1997م(

مــن  ر 
ّ

ــد
ت

النجــف و� ي 
ف

�  
َ

وِلــد

دب والعــم 
أ
ي ال

ف
يقــة � أ�ة عر

عــدد  عــى  درس  والشــعر، 

ــم  ع�ف وأخــذ  الشــيوخ،  مــن 

والبالغــة،  والــرف  النحــو 

مبكــرة  ســّن  ي 
ف

� الشــعر  نظــم 

نــ�ش  ببيئتــه وموهبتــه،   
ً
ا متــأ�ش

)حلبــة  مس  �ب ل  موعــة  حمب ل  أوَّ

دب( عــاش حياتــه يناضــل 
أ
ال

ي  ِ
ــىف

ُ
الســتبداد والســتعمار، ون

بســبب مواقفــه احملتدمــة ضــد 

ــاد 
ت

 ل�
ً
ــا ــَب رئيس ــم، انُتِخ الظ

 
ً
ونقيبــا  ، ف العراقيــ�ي ء  د�ب

أ
ال

يــدة  جر أصــدر   ، ف للصحفيــ�ي

ــام  ــرأي الع ــدة ال ي ــرات وجر الف

ــوان  ــد أخــر، ول دي وعــدة جرائ

مطبــوع ومنــه أخــذ هــذا الّنّص.

ديوان محّمد مهدي الجواهري، أشرف على طبعه عدنان درويش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1979م، ج1/ص134-117.  	

مدخل إلى النّص:

برعاية  وباكستان  تركيا  من  كّل  مع  بغداد  ِحلَْف  العراُق  دخل 
أمريكيّة، على الرغم من اعتراض سورية وبعض الدول العربيّة على 
الكرامة  حضِن  دمشَق  إلى  يلجأ  وجعله  الشاعر  أحزن  مّما  ذلك، 
العربيّة ومالذ كّل حّر متغنّياً بشهدائها األحرار، وفي حفل مَهيب 
البطل  استشهاد  ذكرى  بمناسبة  )1956م(  عام  دمشق  في  أقيم 
الشهيد عدنان المالكّي أنشد قصيدًة طويلةً اخترنا منها هذه األبيات.

*جمرة الشهداء
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نصع شعرّي لمرة الشهداء
ين

لثا
س ا

ّدر
ال

٢

النّص:

ورايئ1 الـــخـــنـــوعِ  غــاشــيــَة  ــداِءخــلَّــفــُت  ــه ــش ــُت أَْقـــِبـــُس جــمــرَة ال ــيـ وأتـ

ى2 ــرُّ ال ــِت  ــَن َع عــى  درٍب  يف  ــُت  ــ ـــــاِءودرْج ــُم وضَّ ــاُهـ ــطـ أَلِـــــــٍق بـــنـــوِر خـ

األىس3 ــُر  ــت ــع ي وأتـــيـــُت  ــا  ــه ــُت ــْف ــلَّ إزايئخ الـــكـــفـــاُح  ــُب  ــص ــت ــن وي ــي  ــب ــل ق

ــِن يــدلُّــنــي4 ــدي ــخ ــُت لــإلــِف ال ــل الـــفـــيـــحـــاِء؟قــد ق ــاملُ  ــ ــع ــ م ــوُن  ــ ــك ــ ت أىنَّ 

يل٥ ولُـــمَّ  الخضيِب  ــِر  ــنَّ ال عــى  يب  ــْف  ــراِءِق ــمـ ــُه نـــســـيـــَل قــــــــوادٍم حـ ــ ــْن ــ م

ريشتي6 ــِة  ــّي ــح ــضَّ ال ــظــُم  ع ــا..  ــ أن ــذا  ــوايئهـ ــ ــُح دمـــائِـــهـــا أضـ ــ ــف ــ أبـــــــداً ول

ــوُج يف7 ــ ــيَّ مي ــف ــخ ــَم ال ــغ ــن ــُم ال ــه ــل ــِد بـــثـــورٍة خــرســاِءأســت ــي ــه ــشَّ ُجـــــرحِ ال

ــرُّين8 ــج ت ــِد  ــي ــه ــش ال ــَد  ــ ي أّن  ــي وضـــــمـــــرَُه بـــــــِرداِءوأحـــــسُّ  ــنـ ـ ــفَّ ــلُـ ــَتـ لِـ

ــٌة٩ ــال رس وهـــبـــَت  دمــــاً  إنَّ  ــاُن  ــدنـ ــِم دعــاتِــهــا األمـــنـــاِءعـ ــي أنـــا مـــن صــم

ى1٠ الـــرَّ ــحِ يف  ــواف ــن ال بــالــحــمــِر  ــُت  ــن ــَج الـــواحـــِة الـــخـــراِءآم ــ ــاً، أريـ ــَسـ ــْبـ يَـ

ــٍة11 ــ ــَة رؤي ــ ــ ــُعـــمـــَي أيَّ ــاِت الـ ــديـ ــهـ دعـــاءاملـ أيَّ  الـــصـــمَّ  ــاِت  ــعـ ــمـ ــسـ واملـ

الهدى12 ــَوَر  ــ ُس ــدى  املـ عــى  ورســــــالــــــَة اآلبــــــــــاِء لـــأبـــنـــاِءواملـــنـــزالِت 

العَنَت: المشّقة الشديدة.
السّرى: الّسير بالليل.

الخدين: الصديق.
الخضيب: الملطّخ بالدماء.

قوادم: الريَش العشر الكبار في جناح الطائر 
أو إحدى أربع في مقّدم الجناح.

الّلفح: الحّر.
الحمر: الدماء.

النوافح: منتشرة الرائحة.
األريج: الريح الطيّبة.

رشح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:	 
اختر اإلجابة الصحيحة مّما يأتي:. 1

يندرج النّّص تحت الشعر: )القومّي، اإلنسانّي، الوطنّي(.	 
هاِت دليلين من النّّص على إباِء الشاعر الذّل.. ٢

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّّص قراءة جهريّة، متمثِّاًل شعور االعتزاز بالشهيد عدنان المالكي.	 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة ونّفذ المطلوب:	 
ما الذي مثّلته دمشق للشاعر في النّّص؟. 1
اذكر أثراً للشهيد في كّل من اإلنسان واألرض.. ٢

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف المعاني المختلفة لكلمة )نسيل( ثّم استنتج المعنى المناسب لها في السياق.. 1
كّون من النّّص معجماً لغوياً لكلمة )الشهادة(.. ٢
استخرج الفكرة العامة للنّّص مستعيناً بالمعجم اللغوّي السابق.. ٣
دُلَّ على موطن كلٍّ من الفكر اآلتية في النّّص:. ٤

قدومُ الشاعر إلى دمشق احتفاء بالشهيد.	 
الشهادة سبيٌل إلى كرامة اإلنسان والوطن.	 
رفُض الشاعر الذّل وقصده العّزة.	 

عّدِد األسباَب التي دَعِت الشاعَر إلى القدوم إلى أرِض المقاومة.. ٥
ما الذي استمّده الشاعُر من الشهيد؟. 6
برز إيمان الشاعر برسالة الشهيد، ما األدوار التي تؤدّيها هذه الرسالة في نظره؟. 7
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من فهمك النّصَّ وّضِح الرسالةَ التي تركها اآلباء لألبناء.. 8
قال سليمان العيسى في الشهيد:. 9

قصيدٌة؟ ــقــوُل  ت فــا  ــُق  ــري ــطَّ ال قصيدادُمـــَك  ــوَد  ــل ــخ ال ــَج  ــس ن ــذي  ــ ال ــَت  ــ أن

وازْن بين هذا البيِت والبيت السادس من النّّص من حيث المضمون.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف
حاكى الشاعُر القدماءَ في معانيهم وصورهم. مثِّل لكلٍّ منها من النّّص.. 1
استند الشاعر إلى النمط السردّي اذكر مؤّشرين من مؤّشراته وردا في النّص.. ٢
استعمل الشاعُر الفعلين الماضي والمضارع حّدد كاّلً منهما في المقطعين األّول والثاني ثّم اذكر دور . ٣

كّل منهما في خدمة المعنى.
أكثَر الشاعُر من استعمال أسماء الفاعلين في المقطع الثالث، بيّن أثر ذلك في خدمة المعنى؟. ٤
استخرج من البيت السابع صورة بيانيّة، وحلّلها، موضحاً اثنتين من وظائفها.. ٥
استخرج من النّّص طباقاً، واذكر نوعه، ثّم بيّن وظيفته الفنيّة.. 6
هات من المقطع األّول شعوراً عاطفياً، ومثّل ألداة استعملها الشاعر إلبرازه.. 7
ل.. 8 مثِّل الثنين من مصادر الموسيقا الداخلية وردا في البيت األوَّ
قطّع البيت األّول تقطيعاً عروضياً، وسّم بحره وقافيته.. 9

بداعي المستوى ا��

ختم الشاعر النّّص برسالة الشهيد، اقترح خاتمة أخرى للنّص.	 
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� ��التعب�� الكتا

تحرير نّص جمرة الشهداء الجواهري:	 
دخَل العراُق ِحلَف بغداد، فأغضب الشاعَر تخلّيه عن دوره العربي، ولجأ إلى دمشق يتغنّى بتضحيات 
أبنائها، ويمّجد أحد أبطالها في نّص يُعدُّ شاهداً على عصٍر قاوم فيه العرُب مشاريع االستعمار الرامية إلى 
إعادة الوطن العربّي إلى دائرة االستعباد واالستغالل؛ لذلك بنى الشاعر نّصه على موضوع رئيس يدور 
العّزة في المقطع  الذّل وقصُده  الرئيسة اآلتية: رفُض الشاعر  الفكر  حول الشهادة والشهداء ويقوم على 
األّول حيث غادر الشاعر وطنه المكبّل بحلف بغداد قاصداً بلد الكفاح. أمّا في المقطع الثاني فقد جاء 
بلده. وقد  الظلم والطغيان في  الثورة على  البطل ويستلهَم من بطوالته  ليحتفَي بشهيدها  الشاعُر دمشَق 

اختتم الشاعر نّصه بإيضاح رسالة الشهادة واستقصاء معانيها السامية ودورها في تحقيق كرامة اإلنسان.

وقد استند الشاعر في إيصال معانيه على محاكاة القدماء في معانيهم وصورهم ومتانة تراكيبهم وجزالة 
توفير مناخ مناسب  الخبرّي من  بما يحّققه األسلوب  الخبرّي واإلنشائّي  بين األسلوبين  ألفاظهم منّوعاً 
للّسرد؛ لذلك تراه يُكثُر من استعمال الفعل الماضي لتمكينه من سرد الحوادث وإقناع المتلّقي بأنّها قد 
أصبحت واقعاً الريب فيه، ويستفيد من طاقة الفعل المضارع ليمنح معانيه حيويّةً واستمراراً، وأكثر من 

اسم الفاعل في مقطعه األخير موظّفاً داللته على الفاعليّة في إبراز أثر الشهادة في حياتنا.

وقد أدّت الصور البيانية دوراً مهّماً في الشرح والتوضيح بهدف اإلقناع، وفي تحسين صورة الشهادة 
في ذهن المتلّقي واستمالته ودفعه إلى استلهام معاني البطولة والمواجهة من الشهيد البطل عدنان المالكّي 

من خالل إثارة مشاعر اإلجالل والتقدير في نفسه.

ومن المالحظ أّن الشاعر حشد لمعانيه غير وسيلة فنية، ففضالً عّما ورد سابقاً استعمل الطباق ليثير في 
ذهن المتلّقي التناقض بين واقعين واقع االستسالم للمخطّطات االستعماريّة وواقع المقاومة التي تمثّلها 
دمشق خير تمثيل ويجلّي مشاعر السخط والغضب على الذّل والخنوع واإلعجاب والزهّو بواقع الرفض 

والعّزة.

هكذا نرى وحدة المستويين الفكرّي والفنّي واتصالهما في تقديم مقولة النّص في أفضل حلّة.
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وقلّما يأتي اسم علم. مثال: بنا - تميماً - يُكشُف الضباُب.  .1

قواعد اللغة - أسلوب االختصاص

اقرأ ما يأتي، ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:	 
قال الرسول الكريم )صلّى اهلل عليه وسلّم(: نحن – األنبياءَ – ال نُْوَرُث.	 
قال الشاعر البحترّي:	 

الّنا أْعــــَرُب   - ــعــرٍب  ي ــاَء  ــن أب  - ــوداً.نحن  ــ ع ــّنـــاس  الـ ــر  ــ وأن ــاً  ــان ــس ل  س 

الأسئلة:	 
مَِن المقصودُ بالّضمائر: )نحن، نا( في األمثلة الّسابقة؟. 1
لماذا نصبت الكلمتين: )األنبياء، أبناء يعرب( في المثالين السابقين؟. ٢
ما نوع الكلمتين: )األنبياء، أبناء يعرب( من حيُث التّعريف والتنكيُر؟. ٣
ِمن أّي المعارف االسمان: )األنبياء، أبناء يعرب(؟. ٤
ما إعراب جملة: )أخصُّ األنبياءَ(؟. ٥

االختصاص: نصب االسم بفعٍل محذوٍف وجوباً تقديره: أخّص أو أعني.
ليبيَّن  مخاطَب  أو  متكلّمٍ  ضميِر  بعد  ويذكُر  مختّصاً،  اسماً  المنصوب:  االسم  هذا  ويسّمى 

المقصود منه. واالسم المختّص ال يأتي نكرًة ومن أنواعه1:
معّرف بأل.	 
مضاٌف إلى معرفة.	 

جملة االختصاص )الفعل المحذوف مع الفاعل المستتر واالسم المختّص( اعتراضيّة ال محّل 
لها من اإلعراب.
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مثال معرٌب:	 
نحن – األنبياءَ - ال نورُث

نحنُ: ضمير منفصل مبنيٌّ على الّضّم في محلِّ رفِع مبتدٍأ.
األنبياء: مفعوٌل به منصوٌب لفعٍل محذوٍف وجوباً تقديرهُ أخصُّ وعالمة نصبه الفتحةُ الظّاهرة.

ال: نافية ال عمل لها، نورث: فعل مضارٌع مبنّي للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الّضّمةُ الظّاهرة، ونائب 
الفاعل ضميٌر مستتر وجوباً تقديره نحن.

جملة )أخّص األنبياء(: اعتراضيّة ال محّل لها من اإلعراب.
جملة)ال نورث(: في محّل رفِع خبٍر.

التقويم النهائي

اقرأ ما يأتي، ثّم امأل الجدول بالمطلوب:. 1
قال الرسول الكريم: إنّنا - آَل محّمٍد - ال تحلُّ لنا الّصدقةُ.	 
قال حازم القرطاجنّي:	 

ــَذٍل َعـ إىل  نصغي  ال  ــحــبِّ  ال بني  ــا  آذانــــاإنّـ اِل  الـــــُعـــــذَّ إىل  ُنـــيـــُل  وال 

نوعهاالسم املختّصأسلوب االختصاص
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 اجعل الكلمات اآلتية منصوبةً على االختصاص في جمٍل مفيدة: . ٢
)المعلّمين - طالّب العلمِ - أبناء سوريةَ(

امأل الفراغ باسمٍ مختصٍّ مناسٍب، واضبطه بالّشكل:. ٣
إنّنا............. نعمُل بجّد.	 
نحُن............ حماةُ الوطن.	 
بنا............ تناُر العقوُل.	 

أعرب البيت اآلتي مفرداٍت وجمالً:. ٤
قال القَّروّي:	 

ــا ــن ــوُمأنـــا شـــاعـــٌر طــبــعــي الـــُهـــيـــاُم وإنّ ــل ــع ــاَء ُعــــــــْذرَة ُحـــبُّـــنـــا م ــ ــن ــ أب
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نصٌّ شعرّي

ث
ثال

س ل
ّدر

ال

٣

 ُعمر يحيى
)1902- 1979م(

ي �ــاة 
ف

شــاعر ســورّي، ولــد �

 ،
ً
مدّرســا ومعــل  ــا  ف�ي  

ّ
وتعــم

 
ُّ

ف إىل اهلنــد. ُيعــد نلكــ�ي أبعــده الإ

يتــم   ، القــد�ي للشــعر  راويــة 

ــة الســبك  ــزالت ومتان حلب شــعره �ب

ــرس، كثــ�ي املطالعــة  ــارة احلب و�ب

شــعر  ديــوان  ل  والقــراءة، 

مطبــوع أخــذ منــه هــذا الّنــّص.

ديوان عمر يحيى، الجزء الثاني، أشرف على طبعه بجزأيه: الدكتور عدنان درويش، وزارة الثقافة، 1988، ص 39 - 43.  	

مدخل إلى النّص:

بطٌل سوريٌّ من مدينة حماَة، أبى الظُّلَم واالحتالَل أليِّ بقعٍة من 
احِل وحماَة  ، فدافَع عن مناطَق سوريٍّة عديدة، كالسَّ الوطِن العربيِّ
وجبل العرب والغوطة والقلمون وغيرها... طالباً إحدى الُحسنَيَين 
)الشهادة أو النصر(، وتابع نضالَُه على أرِض فلسطيَن، فناَل شرَف 
هادِة على تلك األرِض في معركِة )الخضر(، فكتَب الشاعُر عمر  الشَّ
راً حياَة البطِل سعيد العاص الذي آمََن بأنَّ  يحيى هذه القصيدَة مصوِّ

قيمة الحياِة تنبع من اإليثاِر.

*سعيد العاص
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ثال
س ل

ّدر
ال

٣

النّص:

ــْن يــطــلــْب مــطــالــَبــُه1 ــ ــاهـــذا ســعــيــٌد وَم ــأََم ــسَّ وال واألرواَح  ــاَل  ــ امل فــلــيــبــذِل 

ــٌة2 ــاُق واجــف ــ ــيــِم واآلفـ ــَســامل يـــرَض بــالــضَّ ــنَّ ــاُر تــلــتــِهــُم األوطـــــاَن وال ــنَّـ والـ

أشــاوســٍة3 ــوٍم  ــ ق يف  املــجــِد  ذرا  ــحــا  والنِّعان ــَل  األهـ ينىس  املــجــِد  ــُب  وطــال

ــوَم هــبَّ وقد4 ي ــريــَن عنه  تِ ــوَم  ي والَحكَاســْل  الــَخــْصــَم  يـــذوُد  القطُن  هــبَّ 

ــون إىل٥ ــف ــدلِ ي أُبـــــاٍة  مــن  ــٍة  ــَب ــص ُع ــمــَايف  ــِق ــُر ال ــُم ــغ ُمـــنـــاُهـــُم واملــنــايــا ت

ضِحكوا6 أنــيــابــِه  عــن  ــوُت  املـ كـــّرَ  ــه، واســتــاتــوا يف الــوغــى ُقــُدَمــاإْن  ــْزءاً ب ُهـ

عبٌق7 لــهــا  َمــســاعــيــهــْم  ــن  ــغــوطــَت ال فَنَايف  ــم  ــُه ــْرَس َغ ــوا  ســقَّ الــنَّــبــِك  ُذرا  ويف 

َجـــَذٍل8 يف  وَح  ــرُّ ــ ال ــوا  ــاُع ب فلسطَن  ســَاويف  للشهيِد  إبــــاًء  رّفــــْت  اُر  والــــــدَّ

ــكــُم٩ ــُه ــادَة املـــجـــِد حـــيَّـــاكُـــْم إل ــ ــُظ األمــَايـــا شـ ــوق ــُع الــعــوادي يُ ــوق ــراً ف صـ

ــٍن وتـَـْســلــيــٍة1٠ ــا قــيــمــُة الــعــيــِش يف أمـ ــَام ــم ــّش وال ــاَر  ــثـ اإليـ ــِه  بـ ــا  ــن أضــْع إذا 

ــا11 ــه ــُف ــكــنَّ ــراٌت تَ ــ ــ ــوٌس أسـ ــفـ ــىس نـ ــا َقــســَاعـ ــوادِث ال تـــرىض مب ــحـ ــوُن الـ عـ

ــًة12 ــل حــاِم ــِث  ــي ــل ال ذاك  ِســـــرََة  ــرُ  ــس ــِعــظــَات ــجــرُّ الــفــخــَر وال ــاِة ت ــي ــح ِعـــزَّ ال

السأم: الموت.
واجفة: وجف القلب خفق واضطرب من 

الفزع.
نحا: مال وقصد.

 أشاوسة: َشِوَس الرجل: نظر بُمْؤِخِر عينه
تكبّراً أو تغيّظاً.

يوم تشرين: المراد منه يوم السادس من تشرين 
األول عام )1936م( أيّام الثورة الفلسطينيّة.

القطين: سّكان الدار.
جذل: فرح.

تكنُّفها: تحيط بها.
العوادي: عوادي الدهر: نوائبه ومصائبه 

وعوائقه.

رشح املفردات
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مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:	 
اختر اإلجابة الصحيحة مّما يأتي:

يندرج النّّص تحت غرض: )الوصف، الحكمة، الغزل، الرثاء(.	 
بدا الشهيد سعيد العاص في النّّص بطالً: )وطنيّاً – قوميّاً – عالميّاً(.	 

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّّص قراءًة جهريًّة معبِّرًة، مراعيًا التلوين الصوتيّ المناسب شعور االعتزاز بالشهيد البطل.	 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص السابق قراءة صامتة، ثمّ نّفذ المطلوب:	 
ما السبيل إلى بلوغ المجد كما ورد في المقطع األّول من النّّص؟. 1
ما مآثر األبطال الواردة في المقطع الثاني؟. ٢

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف:. 1

المعاني المختلفة لكلمة )دلف( واختر ما يناسبها في النّّص.أ. 
نقيض كّل من )جذل – إيثار(.ب. 

صنّف الفكر اآلتية إلى فكرة عامّة وفكر رئيسة:. ٢
السبيل إلى بلوغ المجد.	 
رثاء الشهيد سعيد العاص.	 
بطوالت الشهيد على المستويين الوطني والقومي.	 
الدعوة إلى التضحية والثبات.	 
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الفكر الرّئيسةالفكرة العاّمة

ما الذي طلبُه الشاعُر إلى قاصدي المجِد؟ وما الغايةُ من ذلك؟. ٣
ما موقف سعيد ورفاقه من الموت؟ وما السبيل التي سلكوها ليجّسدوا موقفهم أفعاالً ال أقواالً؟. ٤
ما الغاية من ذكر األماكن التي حارب فيها سعيد ورفاقه؟. ٥
ما األمنيّة التي تمنّاها الّشاعر في البيتين األخيرين من النّّص؟ وما الدافع إليها؟. 6
في النّّص قيٌم إنسانيّة خالدة، استخرجها.. 7
قال الشاعر سميح القاسم في الشهيد:. 8

ــِه ــفــِر رجـــُع نــدائِ ــخــوِر الــصُّ ــى الــصُّ ــِهوع ــُت بــآب ــوِت لـــسـ ــ ــامل ــ يـــا آبـــهـــاً ب

وازن بين هذا البيت والبيت السادس من النّّص من حيث المضمون.	 
 	: ّ ي

المستوى الف�ف
نّوع الشاعر بين الخبر واإلنشاء، مثّل لكّل منهما، وبيّن نوعه.. 1
البيتين السابع والثامن، دّل على ذلك، وبيّن دوره في خدمة . ٢ التقديم والتأخير في  استند الشاعر إلى 

المعنى.

من أساليب القصر: تقديم ما حقُّه التأخير.

استخرج من البيت الثّاني عشر استعارة تصريحيّة، حلّلها موّضحاً واحدة من وظائفها.. ٣
استخرج من المقطع األول شعوراً عاطفيّاً، ومثّل ألداٍة استعملها الشاعر للتعبير عنه.. ٤
مثّل من البيت الحادي عشر لمصدرين من مصادر الموسيقا الّداخليّة.. ٥
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قد يكون التكرار مصدراً من مصادر الموسيقا الداخليّة إذا كان ذا أثر جميل، منطلقه سهولة 
النطق على المرسل، و قبول وقع جرسه في أذن المتلّقي.

قطّع البيت األّول من النّّص، وسّم بحره، وجوازاته.. 6

بداعي المستوى ا��

الدّفاع عن الوطن عامل من عوامل رفعته. هاتِ عوامَل أَُخرَ تسهم في بنائه ومنعته.	 

� ��التعب�� الكتا

اكتب رسالة على لسان شهيد يوجّهها إلى المتقاعسين عن أداء الواجب الوطنيّ.	 

تطبيقات لغويّـة

اقرأ ما يأتي، ثمَّ أجب عن األسئلة اآلتية:	 
قال الشاعر عمر يحيى:	 

مطالَبُه يــطــلــْب  ــْن  ــ وَم ســعــيــٌد  هـــذا 

َجــَذٍل يف  الـــروَح  ــوا  ــاُع ب فلسطَن  ويف 

ــًة ــل حــاِم ــِث  ــي ــل ال ذاك  ــرَة  ــ س ــرُ  ــس ت

والــســأَمــا واألرواَح  ــاَل  ــ امل ــيــبــذِل  فــلْ

سا  للشهيِد  إبــــاًء  رفَّــــْت  والـــــداُر 

والِعظا الفخَر   ) ــرُّ ــج )ت الــحــيــاِة  ِعـــزَّ 
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يصع  ايّص

الأسئلة:	 
دْ نوعه، وأركانه، ثمَّ علِّْل اقتران جوابه بالفاء.. 1 استخرج من النّّص أسلوَب شرٍط، وحدِّ
دْ معموله.. ٢ هاِت من النّّص مشتقَّاً عِمَل عَمَل فعله، وحدِّ
هاِت صيَغ األمر الممكنة من الفعل: )يبذُل(.. ٣
أعرْب ما تحته خطٌّ إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. ٤
اشرِح العلَّة الصرفية في كلمة )إباء(، وسمِّها.. ٥
علِّْل كتابة التنوين على صورته في كلمتي )إباءً، حاملةً(.. 6
أين تجد كلمتي )المال، الدار( في معجم يأخذ بأوائل الكلمات.. 7
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نصٌّ شعرّي

بع
لرا

س ا
ّدر

ال

٤

 سميح القاسم
)1939- 2014م(

 ّ
ي
شاعر فلسطيىف

ن  ي الرامة والنارصة، وحسب
ف

درس �

قامــة  َ مــّرٍة امك ُوضــع رهــَن الإ غــ�ي

ــن  ــ�ي م ــّرض للكث ــة، وتع ي �ب احلب

قصائــده  بســبب  التضييــق 

ي 
مــوا( الــىت

ّ
ــا )تقد ية، وم�ف الشــعر

 ضــد الكيــان 
ً
يضــا ر

ت
ت �

ّ
ُعــد

ي أزمــة 
ف

، وتســّببت � ّ
ي
الهصيــو�ف

ّوهلــا 
ت

� بعــد  الكيــان  داخــل 

ــعري  ــان الش ــبه البي ــا يش إىل م

ف  ، وتنّوعــت أمعــال بــ�ي ّ
الســياسي

وامل�حيــات،  والنــ�ش  الشــعر 

ف  كــ�ش مــن ســبع�ي
أ
ووصلــت ل

ســبعة  ي 
ف

� وصــدرت   ،
ً
معــال

ٍ عديــدة 
لــدات عــن دور نــ�ش حمب

ــرة.  وت والقاه ــ�ي ــدس وب ي الق
ف

�

ٌ مــن قصائــده  َ عــدٌد كبــ�ي �بِ �تُ

إىل الكثــ�ي مــن اللغــات.

سميح القاسم: األعمال الكاملة )2(، دار سعاد الصباح، الكويت، 1993م، ص 344 - 355.  	

مدخل إلى النّص:

من  فلسطينياً  هداِء عيَدها عيداً  الشُّ دماءُ  أعلنْت  األرِض  يوم  في 
أعياد الصمود والفداء، وأعلن الفلسطينيّون مشاركتهم العيد، فوقفوا 
ممّجديَن الّشهيَد وقفةً أطلق صداها سميح القاسم في هذه األسطر.

*مع الشهداء
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نصع شعرّي مع الشهداء
بع

لرا
س ا

ّدر
ال

٤

النّص:

"كلَّ عاٍم وأنتُم بخر"
صاَحها دُمكُم وانْكفأْ

ساخناً نابضاً يف وحام الجذوْر
نيزُك الحبِّ والحقِد صاَح: انهضوا!

أجَّ يف اللَّيِل ناراً ونوْر
أشعَل الحبَّ والحقَد يف دِمنا
زلزَل الطَّْمَي يف غوِرنا وانكفأ

دمكُم – دُمنا
سال لكنَُّه ما انطفأْ

ال نسأُل!
أيَن؟

ال نجهُل!
نحُن ال نجهُل الفرَق يا إخويت

م ِواملعرفة بن معرفِة الدَّ
نحُن ال نسأُل الخارطْة
دمكم وحده الخارطْة
ليَس للنََّقِب أو للجليل

دُمكم شارٌة يف الطريق الطويل

آَن أن يُزَهَق الباطُل
آَن أن يَعلَم اللصُّ والقاتُل

أنّه لن يطوَل الحوار
عوِب وِمْخَرِز أعدائِها بَن كفِّ الشُّ

لن يطوَل الحوار
بعَد ليٍل قصرٍ يُِطلُّ النَّهار

تجمُع األرُض أشتاَت سيائِها
يَنِطُق األخرُس
يَنهُض املُقَعُد

مُس من كلِّ أوبائِها تَرأُ الشَّ
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ةا ال  داي

الطمْي: الطين يحمله السيل ويستقّر على 
األرض رطباً أو يابساً.

يزهق: يزول ويضمحلُّ.
سيماء: عالمة.

رشح املفردات

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:	 
استبعد اإلجابةَ غير الصحيحة مّما يأتي:

اعُر في نّصه: )ممّجداً الشهادة – مستثيراً الهمم – باكياً الضحايا – متوعّداً أعداءه(.	  كان الشَّ
يؤّكد النّص: )المقاومة – الحوار – النصر – الثقة بالشعب(.	 

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّص قراءة جهريَّة معبّرة، مراعيًا تمثّل االنفعاالت المناسبة بنبرة صوتك وإيماءات وجهك.	 
القراءة الصامتة:	 
هات من المقطعين األّول والثاني دليلَين على بقاء دماء الشهداء حيَّة.. 1
ربط الشاعر المقّدمات بالنتائج. وّضح ذلك من فهمك المقطعين الثاني والثالث.. ٢

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف:. 1

( واختر ما يناسب النّص منها.أ.  المعاني المختلفة لكلمة )أجَّ
نقيض )انكفأ( وفق ورودها في النّص.ب. 

استنتج الفكرة العامّة التي بُني عليها النّص.. ٢
انسب الفكر اآلتية إلى مقاطعها:. ٣

التفاؤل باالنتصار على المعتدين.	 
آثار دماء الشهداء.	 
السبيل الستعادة الحقوق.	 
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يصع  ايّص

ما آثار دماء الشهداء في األرض والشعب؟. ٤
إالم تُوِصُل معرفةُ الدم في رأي الشاعر؟ وِلَم؟. ٥
ما الذي أّكده الشاعر في المقطع الثالث؟ وما الذي نفاه؟. 6
ينطوي النّص على نظرة إيجابيّة لإلنسان. وّضح تلك النظرة وأثرها في مستقبل الشعوب.. 7
اذكر من النّص القيم اإليجابيّة التي يزخر بها. وبيّن، معلاّلً، أكثرها أهميّة في رأيك.. 8
قال أحمد شوقي:. 9

ــســا ــرن ف تـــعـــرُفـــُه  ار  ــوَّ ــ ــثـ ــ الـ ــقُّدُم  ــ ــــــــُه نـــــــوٌر وحـ ــُم أنَـّ ــ ــل ــ ــع ــ وت

وازن بين هذا البيت والمقطع الثاني من حيث المضمون.	 
 	: ّ ي

المستوى الف�ف
استعمل الشاعر أساليب النفي في المقطعين الثاني والثالث. استخرجها، ثّم بيّن داللة استعمالها.. 1
أكثر الشاعر من استعمال األفعال الماضية في المقطع األّول. مثّل لها، ثّم بيّن دورها في خدمة المعنى.. ٢
استخرج من المقطع الثاني صورة بيانيّة، ثّم اشرح وظيفتين من وظائفها.. ٣
هات من المقطع الثالث محّسناً بديعيّاً، وسّمه، وبيّن قيمته الفنيّة.. ٤
مثّل الثنين من المشاعر العاطفيّة في المقطع األّول، واذكر أداة استعملها الشاعر إلبراز كّل منهما.. ٥
مثّل لوحدة الروّي، ثّم لتنّوعه في النّص، ثّم بيّن أثر ذلك في موسيقا النّص.. 6
أصدر حكماً معلاّّلً على نجاح الشاعر أو إخفاقه في التأثير في المتلّقي بما استعمل من صور بيانيّة . 7

وألواٍن بديعيّة.

بداعي المستوى ا��

أضف إلى المقطع الثالث صورًا مشرقة تُكمل ما رآه الشاعر.	 

� ��التعب�� الكتا

شغلت الشهادة والشهداء حيّزاً من تفكير أدبائنا العرب، فمّجدوا شهداءنا األبرار، وبيّنوا أثر الشهيد في 	 
ي للمعتدين، متفائلين باالنتصار عليه. األرض واإلنسان، معلنين التحدِّ

ِّد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة موظِّفاً الشاهد اآلتي: ناقش الموضوع السابف، وإي
- قال بشارة الخوري:

ــم ــارك ــوا ن ــ ــّب ــ ــول وص ــهـ ــوا جــبــانــا انــــــروا الـ ــق ــل ــن ت ــل ــتــم ف ــفــا شــئ كــي
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مطالعة

س
ام

لخ
س ا

ّدر
ال

٥

*غدًا سنلتقي

فارس زرزور: أبانا الذي في األرض، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومّي، دمشق، 1983، ص 119 - 128.  	

 فارس زرزور
)1930 - 2004م(

 تعليمــه 
ي دمشــق وتلــىتّ

ف
ولــد �

ية  ّية العســكر
ّ
ي اللك

ف
ّرج � ف ــا و�ت ف�ي

احليــاة  إىل  ــّول 
ت

� �ش   ،
ً
ضابطــا

املدنّيــة عــام )1٩٥8م(.

ــة  ــة والرواي ــة القص عي ــو �ب عض

ــاد الكتــاب العــرب، مــن 
ت

ي ا�
ف

�

ة،  خــ�ي
أ
مؤلفاتــه )حــىت القطــرة ال

ية(.  ي ســور
ف

يــة � معــارك احلر

الّنّص:

جوادُ.. أين أنت يا جواد؟ ماذا أقوُل ألمَِّك؟ ال شكَّ أنّها تنتظُرَك 
أمام الباب، ولكْن ليس غريباً أبداً أن تعودَ أمَُّك بعد انتظاِرها الطويِل 
ديق، وال أشكُّ أبداً  ُّها الصَّ فتجَدَك نائماً في فراشك، إنَّك ساحٌر أي

ماء. في أنّك ال تزال حيّاً إن في األرِض أو في السَّ

مّرٍة  فكم  طويل،  غياٍب  بعد  مراراً  عُدَت  كما  يوماً  ستعود 
إلى  بَك:  فأهتُف  األفعى،  تنسلُّ  الصغيرِة كما  الخيمِة  انسللَْت من 
أين يا جواد؟ فتجيُب أنَت: "هُس" ثمَّ تغيُب وتغيُب، وتكافُح عيناَي 
ُر فيك، وأستيقُظ صباحاً  النُّوَر وأنا أنتظر إيابَك، ثّم أغفو وأنام أفكِّ
على قرِع البوق فأجُدك إلى جانبي مستغِرقاً في النَّومِ، وعلى فمِك 
ابتسامةٌ ساخرة، كم كنُت أتمنَّى أن تضَعني في جيبَك الكبيرِة أو 
في ِمْزَودَِتَك الفارغِة عندما ُكنَت تذهب. كنت ال أشتهي شيئاً كما 
أشتهي أن أعرَف أين كنَت، وال أزاُل أعتقُد أنَّ اكتشاَف رحلٍة من 

رحالِتَك هي بالنِّسبة لي مناورةٌ ناجحةٌ وفوٌز عظيم.

واآلن ما إْن أقرُع باَب بيتي حتَّى تفتَح أمَُّك الباَب المجاور، ثمَّ 
تصيُح عالياً من خالل فِمها الخاوي مَن األسنان: جواد.. جواد.. أين 
ولدي يا بَن جارِتنا؟ سوف تسألُني عنَك قبل أن تنظَر في وجهي، 
وقبل أن تتأكَّد أنّني ال أزال حيّاً، وسوف أقوُل لها واثقاً متأكِّداً غيَر 

كاذٍب:
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غداً سنلتقي
س

ام
لخ

س ا
ّدر

ال

٥

ألم يَُعْد؟	 
ال..	 
لقد سبقني...	 
متى... متى سبقك؟	 
منذ يومين...	 
يا إلهي، هل مات؟	 

وسوف أقول لها: فتّشي عنه في الداخل فلعلّه واقف أمام المرآة يتفّرس في شاربيه المائلين، وسأكون 
جادّاً غير هازل... وتجذبني أمّك إلى الداخل متشبّثة بتالبيبي راجية أن أحّدثها عنك، وبينما أكون منهمكاً 
في ذكر قّصتك أجدني منتظراً كّل لحظة أن تقرع الباب أو أسمع من الخلف ضحكة رشيقة فأجدَك أنَت 

نفسَك تستمُع إلى قّصٍة ملّفقة.

لقد ذهب ابنك يا أمّاه... ذهب في مهّمة، ولكنّه سيعود حتماً، ولعلّه اآلن في الخارج أو كان يتبعني من 
الخلف دون أن أراه، سأحّدثك كيف تّم ذلك..

كنّا نتربّص في خندقنا في الصّف األمامّي، وكان الصمت يجثم على صدورنا كالظالم الذي يلّفنا كأّن 
على رؤوسنا الطير، وإذا بولدك جواد يهتف فجأة ويهمس:

من هذا العظيُم الذي استطاع أن يقتطع ألسنتكم؟	 
فنظرنا إليه بعيون خابية، وابتلعنا ريقنا بصعوبة خيفة أن يكون حّقاً قد فعل ذلك، ونطق كّل منّا بحرف 
واحد متأّكداً أّن لسانه ما زال في فمه، ثّم أخذ يحّدثنا عن قّوة ساعديه وعن بعض مغامراته وجوالته، ولم 

يكن ليخطر لنا بباٍل أّن المالزم يقف فوق رؤوسنا بهامته القصير ووجهه النحيل.. قائالً:

إّن قنبلة يدويّة تودي بحياة خمسة جنود، وأنت أيّها الثرثار.. أال تريد أن تريح لسانك؟ تعال معي.. 	 
إّن لك مهّمة كبيرة.

وابتلعهما الظالم وهما يغوصان في طيّاته، ولكّن شبح جواد ظّل ظاهراً أمام أعيننا حتّى بعد أن 	 
غاب المالزم بعشرين خطوة. ال تضحكي يا أمّاه إّن لك ابناً معجزة من المعجزات.. ولست أدري 
كيف كان جواد ينجح في إغاراته الليليّة.. كنّا نضطر من أجله أن نزيد في عمق الخندق كي ال 

يظهر رأسه وهو يجلب لنا الذخيرة، فهو يحمل ذخيرة فصيل كامل دونما عناء،
وكان المالزم "أسعد" يحبّه كثيراً، ولكنّه كان يثيره جّداً عندما يقف على رأس الصّف فيحجب وراءه 
رتالً طويالً من الجنود، وكان المالزم قصيراً فال يستطيع أن يرادف الرتل إال إذا ابتعد خمسين خطوة 
إلى الخلف، وبذلك يضطّر أن يرفع صوته عالياً، وهكذا كان يسبّب له بعض المتاعب، وبعد لحظة طرق 

أسماعنا صوت المالزم يقول له:
 ألست أنت القائل: إّن رفشاً ومعوالً يساويان ساعداً من حديد؟ 	 



18٢

يدال صقًاقغ

ولست أعرف عنك يا جواد أكثر من ذلك، ولكن على ضوء تدمير "بلوكوس" العدو الذي كان 
يقف عقبة في طريق هجومنا أستطيع أن ألّفق ألمّك بقيّة القّصة.

كان أمامنا يا أمّاه... وعلى بُعد خمِسمئة من األمتار )بلوكوس من الحديد الخالص( ولم تستطع مدّرعاتنا 
وال مدفعيّتنا أن تخرق هذا الحصن، فقد كانت القنابل ترتّد عنه كاألحجار، فوجَدِت القيادة أّن خير وسيلة 
للقضاء عليه هي القيام بغارة بسيطة ينّفذها جنود أشّداء، واختير ابنك جواد ليرأس عنصر التنفيذ، فبدأ ابنك 
مع رجاله يزحفون سراعاً خالل ممّر ضيّق.. آٍه لقد نسيت أن أقول لك: إّن ابنك نسي معي حجاباً صغيراً 
كان يحمله خالل رحالته.. إليك هو.. وستتناوله أمّك يا جواد بيدها اليابسة وستودعه صدرها األعجف. 
وظّل ابنك يزحف مع زمرته حتّى وصل إلى باب الحصن حيث يقف جندّي عدوٌّ خفير، وسمع الخفير 

صوتاً يحّدثه بالعبرانيّة، وظنّه رفيقاً له قريباً منه فاطمأّن بعض الشيء وتقّدم نحو مصدر الصوت:

مَن هناك؟	 
)كلمة عبرانيّة ليس لها معنى(	 
كلمة السّر.	 
كلمة غير مفهومة.	 
إنّني ال أفهم عليك..	 
اقترب. يكفي. قف.. قف.. ماذا قلَت؟	 

ويفتح الخفير عينيه فال يرى شيئاً ويتراجع إلى الخلف إلطالق النار، ولكن فجأة يتوقّف قلبه عن الحركة 
ويتهّدل لسانه ويده معاً، وأيٍد قويّة جبارة تسنده إلى الجدار، وتصدر أصوات من داخل الحصن، ويجيبها 
صوت من الخارج، صوٌت غير مألوف بكالم غير مفهوم، ويخرج جندّي ليستطلع ثّم يعود فيجد الباب 
موصداً فيقرعه بشّدة ويخرج رفاقه ليفتحوا له الباب، ويفتّشون عن الخفير فيجدونه بال حراك ويعودون 
أبواب جهنّم،  نارّي وتُفتح بعدها  الصغير طلق  نافذة الحصن  الباب فيجدونه موصداً، ويومُض من  إلى 
وابنِك خالل ذلك في الداخل يستمتع بنزهة جميلة، ويدخل بعض زمالئه في الحصن ليجدوه يتعّرف 
بطريقة ساخرة السالح الجديد، ورجع المغيرون إلى وحداتهم بعد أن مّهدوا طريقاً للهجوم، ولكّن جواداً 
أبى إال أن يستقبلهم في حصنه العتيد، لقد ازداد ثقافة فوق قّوته؛ فقد تعّرف أسلحة جديدة، وسأرجع يا 
أمّاه قريباً، سأرجع إلى الميدان أللتقي بابنك مّرة ثانية، سألتقي به حتماً، إمّا في مكان ما على هذه األرض 
المقّدسة، وإمّا في مكان ما في السماء، وسنعود معاً متأبّطاً كّل منّا ساعَد اآلخِر، ونحن ننشد نشيد الظفر.

الخفير: الحارس.هسَّ فالنٌ الطفَل: زجره ليسكَت.
رشح املفردات
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*المذهب اإلبداعّي )الرومانسّي(

لالستزادة ينظر:  	 
 - أهم مظاهر الرومنطيقيّة في األدب العربي الحديث، فؤاد الفرفوري، الدار العربيّة، 1988م.

 - في النقد واألدب، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربيّة، بيروت، ط 1، 1972م.
 - مدخل إلى دراسة المدارس األدبيّة في الشعر العربي المعاصر، نسيب نشاوي.

- المذاهب األدبيّة لدى الغرب، عبد الرزاق األصفر، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 1999م.

تعريف الرومانسّية:. 1

التي كانت تعني في   )roman( في األصل إلى كلمة رومان )romantisme( الرومانسيّة تعود كلمة 
العصور الوسطى حكاية المغامرات شعراً ونثراً، وتشير إلى المشاهد الريفيّة بما فيها من الروعة والوحشة، 
ثّم اتسع معناها فصارت تطلق على المناظر الشعريّة والحوادث الخرافيّة والقصص األسطوريّة، ثم دلَّت 

ُّد العاطفة واالستسالم للمشاعر. على اإلنسان الحالم المنطوي على نفسه، ثم امتدَّ معناها إلى توق

العقل  الحّس والعاطفة على  الطبيعة وإيثار  إلى  العودة  يقوم على  والرومانسيّة اصطالحاً: هي مذهٌب 
المصطلح  أساليب جديدة. وقد دخل هذا  باستحداث  القدماء  أساليب  بالخروج على  والمنطق، ويمتاز 

ب بكلمة اإلبداعيّة أو االبتداعيّة. ثقافتنا العربيّة وعُرِّ

نشأة المذهب:. 2

ُولَدت اإلبداعيَّةُ في أوروبَّا في منتصِف القرِن الثامَن عشَر نتيجةَ تفاعِل مجموعٍة من الظُّروِف السياسيَّة 
َّة التي بلورتها وجعلتها مذهباً أدبياً له حضوره ومؤيّدوه، فقد قامت الثورة الفرنسيّة  واالجتماعيَّة والفكري
تطالب بالحّرية والعدالة والمساواة، وتطيح بالَملِكيّة الفرنسيّة، وتقيم حكماً جمهوريّاً، ثم تبعتها الدول 
األوروبّيّة األخرى وكان لظهور نابليون بونابرت وانتصاراته المدّوية في أوروبَّا أثٌر كبير في نفوس األدباء 
إلى  الّسياسيّة  التغيّرات  القادرة على صنع المستحيل وقد أدّت هذه  الفرديّة  لإلرادة  الذين رأَوا فيه رمزاً 
سقوط الطبقة األرستقراطيّة والنظام اإلقطاعي وظهور الطبقة الوسطى مما أفقد األدب االتباعي جمهوره 

ومهَّد لظهور اإلبداعيّة.
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وقد كان هذا العصر عصر التقدم العلمي والثورة الصناعية فبدأت اآللة تدخل مجاالت العمل وتطغى 
األدباء  فراح  اإلنسانية  الروابط  على  التي قضت  المادية  بالمظاهر  المجتمع  وتثقل  اإلنسان  على وجود 
المادي، ولم يكن  الطغيان  ليواجهوا ذلك  يعبِّرون فيه عن ذواتهم وعواطفهم بحريّة  إلى أدب  يتطلَّعون 
هذا موجوداً في االتّباعيّة التي تقوم على محاكاة القدماء وتتحّدث عن أنماط إنسانيَّة وتكون موجَّهة إلى 
الطبقات العليا ونستطيع القول: إّن اإلبداعيّة جاءت ردَّة فعل على مغاالة االتّباعيّة في تقليد القدماء ولذلك 

خالفتها في جملة منطلقاتها النظريّة.

ل من القرن العشرين، ومن العوامل التي مهَّدت  أمّا في الوطن العربي فقد ظهرت اإلبداعيّةُ في الربع األوَّ
لظهورها وتبنّيها من قبل المبدعين محاولةُ إجهاض النهضة العربيَّة ووقوع الدول العربيَّة ضحيَّةَ االحتالل 
للترجمة  وكان  والتشاؤم،  باليأس  النفوَس  صبغ  ما  حسين  والشريف  عُرابي  ثورتَي  وإخفاق  األوروبّي 
ومعرفة اللغات األجنبيّة دوٌر كبير في تعّرف اإلبداعيّة األوروبيّة وأبرز أعالمها والتأثّر بهم، وقد أدّى ذلك 

إلى تغيّر مفهوم األدب ومحاولة صبغه بصبغة إبداعية.

بداعّية:. 3 أعالم الإ

من أبرز الشخصيّات التي مهَّدت لظهور اإلبداعيّة واستقرارها في الغرب جان جاك روسو من خالل 
كتبه )إميل، وأحالم المتجول الوحيد، واالعترافات(. أمّا كتابات مدام دو ستايل وشاتوبريان فتعدُّ والدة 
وتطبيقاً  تنظيراً  الذين أغنوا اإلبداعيّة  الكبار  لإلبداعيّة األوروبيّة. وتعاقب بعد ذلك مجموعة من األدباء 
ومن هؤالء في فرنسا: ألفرد دي موسيه وله ديوان )الليالي( والمارتين الذي أصدر )التأماّلت، والتأماّلت 
الجديدة وموت سقراط، وجوسلين( وفيكتور هوغو الذي كتب مسرحية )كرومويل( بدأها بمقدمة طويلة 

يشرح فيها أصول المذهب اإلبداعي. وفي إنكلترا برز شيلي ووردزورث وكولريدج.

أمّا في األدب العربي فيعّد خليل مطران رائَد الشعر اإلبداعّي، وإن كان ديوانه يحتوي على كثير من 
القصائد االتّباعيّة فإّن أهّميته تكمن في أنه استطاع تقديَم مثال يُحتذى في الشعر اإلبداعي ولعّل قصيدته 

ر مطران في مقدمة ديوانه بسيادة هذا اللون من األدب. )المساء( خير مثال على ذلك، وقد بشَّ



186

انامو اااداصّغ ياليوةايّمق

ثم كان للشعراء اإلبداعيّين العرب تجمُّعات أدبيّة تضّمهم مثل:

الرابطة القلميّة: أسَِّست عام )1920م( وضّمت شعراء الَمهَجِر الشمالّي، وكان من أبرز أعضائها جبران 
خليل جبران، وميخائيل نعيمة الذي َعِمَل على تقويض دعائم االتّباعيّة في كتابِه )الغربال(، ونشر أشعاره 

التي تعبِّر عن مذهبه في األدب.
ََّفُه عباس محمود العّقاد وإبراهيم عبد  جماعة الديوان: وتعود هذه التسمية إلى كتاب )الديوان( الذي أل
القادر المازنّي، وعمال فيه على هدم االتّباعيّة وانتقاد أبرز أعالمها ومنهم أحمد شوقي والمنفلوطي. وكان 
د المذهب الذي دافعا عنه، ويمكن أن نعّد عبد الرحمن  لكلٍّ من العقاد والمازني إسهاماٌت شعرية تجسِّ

شكري واحداً من هذه الجماعة.
جماعة أبولو: أُّسست عام )1932م( وكانت تسعى إلى االرتقاء بالشعر، من أبرز أعضائها أحمد زكي 

أبو شادي وعلي محمود طه وإبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي الهمشري.
ويعدُّ أبو القاسم الشابي ممثَل اإلبداعيَِّة في تونس. أمَّا في سوريةَ فقد تبنّى هذا المذهَب عددٌ من الشعراء 
منهم: عمر أبو ريشة ونديم محّمد وعبد الباسط الصوفي وعبد السالم عيون السود، وفي لبنان: بشارة 

الخوري )األخطل الصغير( وإلياس أبو شبكة.

بداعّية العربّية:. 4 خصائص الإ

أثرها . 1 واقتفى  القدامى  النقَّاد  وضعها  التي  القواعد  أن  اإلبداعيون  رأى  القدماء:  قواعد  على  الخروج 
يعبِّر  ال  جافٍّ  أدب  إلى  األحيان  من  كثير  في  تؤدّي  وهي  العصر  لهذا  صالحةً  تعد  لم  االتباعيّون 
الطلليّة  المقدمة  عن  وتخلَّوا  الشعر  عمودَ  اإلبداعيّون  رفض  ولذلك  وعواطفه  األديب  ذات  عن 
األغراض  د  تعدُّ ورفضوا  وعصره  األديب  بذات  له  عالقة  ال  مصطنعاً  شيئاً  فيها  ورأوا  الغزليّة  أو 
التي  البيت  وحدة  هاجموا  كما  واحد.  بغرض  قصائدهم  معظم  في  واكتفوا  القصيدة  في  الشعريّة 
القصيدة  أبيات  ترتيب  تغيير  األحيان  من  كثيٍر  في  نستطيع  أننا  ورأوا  االتّباعيّة  القصيدة  عليها  تقوم 
أجزاؤها  تتالحم  بحيث  للقصيدة  العضوية  بالوحدة  نادوا  لذلك  المعنى  في  ذلك  يؤثّر  أن  دون  من 
ويعّد  القصيدة،  نهاية  في  إال  المعنى  يتكّشف  فال  األخير  البيت  إلى  بالتشويق  الشاعر  يحتفظ  وقد 
طائرة(. في  النسر،  مللتك،  )قالت  قصائده  ذلك  أمثلة  ومن  المجال  هذا  في  أستاذاً  ريشة  أبو   عمر 
ع في حرف الروي فاعتمد لكّل مقطع  أما أوزان الشعر فلم يخرج اإلبداعيّون عليها ولكّن بعضهم نوَّ

رويّاً مختلفاً.
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الذاتيّة: رأى اإلبداعيون أّن األدَب يجُب أن يعبِّر عن ذات األديب وعواطفه ومكنوناته؛ لذلك رفضوا . ٢
األغراض الشعرية التقليدية كالمديح والرثاء والهجاء، وهاجموا شعر المناسبات ونستطيع القول: إنَّ 

أشعار اإلبداعيين صورة صادقة عن نفوسهم، ومن ذلك قول عبد السالم عيون السود:

أنا يا صديقُة مرَهٌق حتَّى العياِء، فكيف أنِت؟

وحدي أمام املوِت ال أحد سوى قلقي وصمتي

االعتماد على العاطفة ال على العقل: يرى اإلبداعيون أّن العقل عاجز في كثير من األحيان عن تقديم حلول . ٣
للمشكالت الفلسفيّة الكبرى وأّن العاطفة أوسع مدى وأقدر على فهم كنِْه الحياة لذلك نرى العاطفة 
ظاهرة في أشعارهم؛ ألنهم يعبِّرون عن خلجات نفوسهم بل إّن الشاعر اإلبداعّي يتّخذ العاطفة منهج 

حياة، يظهر ذلك في قول أبي القاسم الشابي:

ــا ــوِر فــإنَّ ــع ــشُّ ــل ــوِر ول ــع ــشُّ ــال ــْش ب ــ ِع

وإنَّها العميِق  العطِف  عــى  ــَدْت  شــي

ــوِر ــعـ ــاك كــــوُن عـــواطـــٍف وُشـ ــيـ دنـ

ــْفــِكــرِ ــى الــّت ــو ِشـــيـــَدْت ع ــفُّ ل ــِج ــَت لَ

أنفسهم بجّو من . ٤ أّن األلَم مصدٌر مهمٌّ من مصادر اإلبداع لذا أحاطوا  تمجيد األلم: رأى اإلبداعيون 
الحزن والتشاؤم واصطبغت أشعارهم بطابع من السوداويّة فاهتمُّوا بالموضوعات التي تتصل بذلك 
في عنوانات قصائدهم، ومن ذلك قول  الليل وغروب الشمس والِفراق، ونلمح ذلك واضحاً  مثل 

إلياس أبي شبكة في قصيدته )ما بعد منتصف الليل(:

ــالِم وقــلــبــي ــ ــظَّ ــ ــن ال ــٌح مـ ــنـ ــرَّ ُجـ ــ َمـ

آِلهــــا تــــكــــاُد  مــــخــــدعٍ  يف  أنـــــا 

ــي ــب ــي ــب وح ــي  ــتـ ــآبـ كـ يف  ســــاهــــٌر 

َخـــَفـــقـــانِـــْه يف  ــرُّ  ــم ــت ــس ي يَــــــزْل  مل 

ــْه ــدرانِـ ُجـ مـــوُع مــن  الـــدُّ تــســيــُل  يت 

ــْه ـــانِـ ــج ــن أشـ ــ ــاُم ع ــ ــن ــ ــالٍم ي ــ ــس ــ ب
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اللجوء إلى الطبيعة: آثر اإلبداعيون االنطواء على أنفسهم واالبتعاد عن البشر وعالمهم؛ ألنه عالم الشرور . ٥
واآلثام وعادوا إلى الطبيعة التي رأوا فيها مصدراً للطُّهر والنقاء، فكثُرْت في أشعارهم مظاهر الطبيعة 

ووصف الريف والنفور من المدينة كقول إلياس قنصل في قصيدته )شاعر في مدينة(:

ِشاَسها واصــطــبــاري  بعزمي  َجبْهُت 

ــُه ــلَّـ ُغـ أكــــابــــُد  ــٍس  ــبـ حـ يف  ــأين  ــ كـ

ملَعبي كـــاَن  الـــذي  الــحــقــِل  إىل  أحـــنُّ 

ُمــرَغــا العمِر  ــرَة  زهـ فيها  وأنــفــقــُت 

ــاً وال كــنــُت ُمــْجــِرمــا ــ اق ــا كــنــُت رَسَّ وم

َمــوِســا للطُّهِر  ــان  ك ــداً  ــه َع ــاُق  ــت وأش

وتَُعدُّ قصيدة الغاب لجبران خليل جبران أنموذجاً فريداً في هذا المجال.

اإلبداعيين . 6 قصائد  تزخر  لذلك  اإلبداعي؛  الشعر  في  أساسيّة  ركيزة  الخيال  يعدُّ  الخيال:  إلى  الجنوح 
باألخيلة الغريبة المبتكرة، ومن ذلك قول إبراهيم ناجي:

ــراً ــاخـ سـ ى  ودوَّ ــُد  ــ ــرع ــ ال ــٌد َســـِكـــْرقــهــقــَه  ــيـ ــربـ عــــَد ِعـ فـــكـــأنَّ الــــرَّ

استعمال اللغة المأنوسة: تخلّى األدباء اإلبداعيّون عن اللغة الفخمة واأللفاظ الجزلة واستعملوا لغة واضحة . 7
قادرة على التعبير عن المشاعر والوصول إلى الناس كلِّهم كقول عبد الباسط الصوفي:

ــِب ــوك م يف  الـــريـــحِ  ــَع  ــ م ــري  ــأجـ سـ

السنَن ــَف  ــل خ األرُض  تــهــجــُع  هــنــا 

الـــذكـــريـــاِت ــِة  ــم ــل ظ يف  ــُت  ــ ــل ــ وأوغ

ــِق ــ ــرَه ــ ــامِل املُ ــ ــع ــ ــاِن مـــع ال ــ مـ ــزَّ ــ الـ

ــــُة األبــــــــِد املُـــغـــلَـــِق ــا قــــصَّ ــنـ هـ

أُخــــلَــــِق ومل  ــوين  ــ ــك ــ ت مل  ــأْن  ــ ــ كـ

لقد أّكَد المذهب اإلبداعّي أّن الجانب اإلنسانّي هو الجانب األهّم في اإلنسان عندما عبَّر عن انفعاالته 
وعواطفه، ولكن هذا ال يعني بحال من األحوال انتقاص المذهب االتباعّي؛ فلكلٍّ سماته وميزاته وظروفه 
التاريخيَّة التي أفرزته، وال يرتبط األدُب الجميُل بمذهب أو عصر أو مدرسة فكريّة؛ ألنَّ األدَب األصيَل هو 

الذي يصنُع المذاهَب ويضُع القواعَد.
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ّيايه ت ةدارق

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

ف اإلبداعيّة لغة واصطالحاً.. 1 عرِّ
ما األمور التي انتقدها اإلبداعيّون في المذهب االتباعّي؟. ٢
ما األسباب التي أسهمت في انتشار المذهب اإلبداعّي في كلٍّ من أوروبّا والوطن العربي؟. ٣
تحّدْث عن أثر الترجمة في ظهور المذهب اإلبداعي العربي.. ٤
عّدد أبرز أعالم اإلبداعيّة العربيّة.. ٥
ث عن دور جماعة الديوان في التمهيد للمذهب اإلبداعّي.. 6 تحدَّ
د خصائص اإلبداعيّة العربيّة واشرح واحدة منها.. 7 عدِّ
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استماع

من رسائل جبران إلى مّي

مهارات اللغة

فّسر الدالالت الضمنّية لأللفاظ والتراكيب اآلتية وفق سياقها:. 1
الروح المجنّحة - حبتهم الحياَة وأوقفتهم أمام العرش األبيض.	 

ميّز المعاني المتوافقة من المعاني المتعارضة فيما يأتي:. ٢
والعجيب أنّني شعرُت مّرات عديدة بوجود ذاتك األثيريّة.	 
حبّذا لو كان بإمكاني معرفة ذلك السّر الخفّي.	 
إّن في هذه الفقرة الجميلة حقيقة أّوليّة كنُت أعرفُها بالقياس العقلّي.	 

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

أجب عن األسئلة اآلتية:	 
ضع عنواناً مناسباً للنّص الُمستَمع إليه.. 1
ما الذي شغل الكاتب في ساعاته الطوال؟ وما الشعور العجيب الذي تملّكه؟. ٢
ماذا تضّمنت الرابطة التي تربط الكاتب بـ )مّي(؟. ٣
اذكر النتائج التي ارتآها الكاتب في نجاحه بإبالغ )مّي( رسالته أو إخفاقه فيها.. ٤
ما الذي طلبه الكاتب إلى )مّي( في نهاية رسالته؟. ٥
استنتج ما تضّمنته الرسالة من نقد لعالقات الناس فيما بينهم.. 6

أجب عن األسئلة اآلتية:	 
بَم خاطب الكاتب )مّي(؟. 1
اذكر مضمون ما قالته )مّي( للكاتب ذات يوم. . ٢
ما الحقيقة التي أدركها الكاتب عقليّاً ونفسيّاً؟. ٣

ين
لثا

س ا
ّدر

ال

٢
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من رسائل لربان إىل مّي
ين

لثا
س ا

ّدر
ال

٢

مهارات التذّوق والنقد

سّم األسلوَب الذي اتّبعه الكاتب في نّصه، ثّم اذكر ثالثاً من سماته.. 1
بَم تفّسر استعماَل الكاتب صيغةَ التفضيل بكثرة؟ . ٢
 حلّل الصورة اآلتية، ثّم اذكر وظيفة من وظائفها: . ٣

في هذا التفاهم أغنية عميقة هادئة.
استخرج من خاتمة الرسالة شعوراً عاطفيّاً، ثّم اذكر أداة من أدوات التعبير عنه مع مثال.. ٤
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نصٌّ شعرّي

ث
ثال

 ال
س

ّدر
ال

٣

 األخطل الصغري
)1885 - 1968م(

ــوري  ف عبــد هللا احلف ولــد بشــارة �ب

ــة  ي مدرس
ف

ــّرج � ف وت، و�ت ــ�ي ي ب
ف

�

ق  ــ�ب ــدة ال ي ــأ جر ــة، وأنش احلمك

ي أواســط احلرب 
ف

عــام 1٩٠8م، و�

وىل بــدأ يذّيــل شــعره 
أ
العاملّيــة ال

 ) الصغــ�ي خطــل 
أ
)ال بتوقيــع 

مــن   
ّ

ويعــد اللقــب،  ولزمــه 

ي العــر 
ف

ــان � ــر شــعراء لبن أ�ش

ــه الشــعراء  يع ــد �ب ــث، وق احلدي

مــارة الشــعر عــام 1٩61م. ل  إ �ب

ـ  والشــباب  اهلــوى  ن:  ديــوا�ف

، ومنــه  خطــل الصغــ�ي
أ
وشــعر ال

ــّص. ــذا الّن ــذ ه أخ

شعر األخطل الصغير بشارة الخوري، دار المعارف، لبنان، ص47-42.  	

مدخل إلى النّص:

ُحْسن  ذاَت  امرأًة  لنا  الجمال، ويصف  الّشاعر في سماء  يحلّق 
تها مع حبيبها، تلك القّصة التي تنتهي بسفر  أسطورّي، ويروي لنا قصَّ
الحبيب بحثاً عن الرزق. والشاعر هنا يجعل من سلمى الكورانيّة 
رمزاً للتمّسك بالوطن الجميل الذي يهجره أهله قسراً. وقد ألقيت 
هذه القصيدة في الحفلة التي أقامتها جمعيّة من كرائم السيدات في 

قضاء الكورة عام )1933م(.

*سلمى الكورانّية
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نصع شعرّي سلمى الكورانيّة
ث

ثال
 ال

س
ّدر

ال

٣

النّص:

َعيناَها َعــيــَنــيــِه  يف  الــنُّــوَر  ــِســُل  ــســلْ تُ ــَب الــلــيــُل ِمــْنــهــا ِعــنــَدمــا بـــرَزْت ــجَّ ــَع تَ 1

ــا اَهـ ــدَّ ــي وَفـ ــاِط ــشَّ ــا ال ــه ــمَّ ــاَرًة َض ــنـ َمـ ــَد املــــاِء قــاِئَــٌة ــْنـ ــي ِعـ ــ ــا َوه ــه ــنَّ ــظَ َف 2

ــنَّـــْت ِعــْنــَد َمــْرآَهــا ــا وُجـ ــهـ لَـــاَّ َرأَتْـ ــهــا جــاَرتِ أُْذِن  يف  ــمــٌة  ــْج نَ وَتْــَتــَمــْت  3

ــا؟ ــاَه ــق ــْراِء أَلْ ــَغـ ــى الـ ــْن تُــــراُه ع ــَم ف َشقيَقُتنا هــذي  إِْخـــَوتـــا  ــا  ي اُنْـــظُـــْرَن  4

ــا ــواَه ــْه يَ الـــِجـــنِّ  ــَك  ــي ــل َم إنَّ  ــَن  ــلْـ وُقـ َعــجــائِــُزنــا عنها  ثَـــْت  َحـــدَّ ــْن  َمـ أَتِـــلْـــَك  ٥

ــا ــاَه ــبَّ ــلَ ــُه َف ــ ــاَدتْ ــ فـــُمـــْذ أَراَدتْــــــــُه ن ــهــا ــْدُر ِقـــْدمـــاً كـــاَن خــاِدَم ــَبـ ــا الـ كــأَنَّ 6

ــواَهــا َشــكْ الــبــْدِر  بــــأُْذِن  وألــَقــْت  إالَّ  وأَْشــقــاهــا نفساً  ــوى  ــه ال ــاَب  ــ أَص ومــا  7

ــنــاهــا ويُــْراَهــا ــُر مُيْ ــْه ــطُّ فــالــُحــبُّ وال ــرَْت ــْت وال ع ــ ــا زاَغ ــْيــَمــى َف ــا ُســلَ ـ أَمَّ 8

تَيَّاَها ــْزِم  ــَع ال ــاِض  م الــبــاِن  ــَن  ِم ُغــْصــٍن  تَــَعــلَّــَقــْتــُه طَـــريـــراً كـــالـــِهـــالِل عى ٩

ــٌم وأَْمـــضـــاَهـــا ــلْـ ــا ِعـ ــه ــنَّ ــْزَمـــٍة َس بـــَعـ ُمْشتِمالً زِق  الــــرِّ بـــاَب  ــرُع  ــْق يَ وراَح  1٠

ــواَهــا ــْث َم لِّ  ــذُّ ــ ال يِف  ــْت  ــي َرِض ــٍس  ــُفـ وأَنْـ ــاً ــَع ــالِد َم ــبـ ــمــى والـ ــلْ ــَس ــؤاٌد لِ ــ ــى ُفـ ب 11

َهــجــْرنــاَهــا َرْغــــٍم  ــى  ع سلمى  ــاُر  ــ دي ـــ جوارِحِه  يف  ميي  واليأُس  ـــــ  وقــاَل  12

لِــلَــْيــالَهــا سلمى  ِمــن  ــفــَس  ــنَّ ال ــَل  ونَــقَّ ــُه لَ ــعــاُد  ــِب ال ــاَب  طـ إِذا  لِلحبيِب  ــْل  ُقـ 13

ــا أََضــْعــنــاهــا ــواهــا م ــِس ــوا ِب ــُق ــوثَ ــَت واْس ــَيــُتــهــا ِفــْت ــاَن  ــ ــ األوط ضــيَّــَع  إذا  ـــا  إِنَـّ 14

ــثــاَهــا أُنْ املَــْجــَد  ــا  ــَه ــْت ــَع أَْرَض الــتــي  أنَّ  ِبها جــاُل  ــرِّ ال ــاَق  ض إِْن  ِة  الــُبــُنــوَّ َحــْســُب  1٥

تسلسَل النور: انسكَب وانساَب.
الغبراء: األرض القاحلة.

طرير: الغالم الذي نبت شاربه.
تيّاها: متكبّراً.

رشح املفردات
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صًان الكلرايةّق

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:	 
اقترح عنواناً آخر للنّص.. 1
ما المغزى المراد من النّّص؟. ٢

مهارات القراءة
القراءة الجهريّة:	 

اقرأ النّّص قراءة جهرية معبّرة مبرزًا شعوري اإلعجاب والحزن.	 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة ونّفذ المطلوب:	 
ل.. 1 تقصَّ مواقف الطبيعة من سلمى كما بدت في المقطع األوَّ
ما سبب هجرة فؤاد، وما موقف سلمى من رحيله؟. ٢

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف:. 1

معاني كلمة )استوثقوا( وبيِّن المعنى المراد منها في البيت الرابع عشر.أ. 
مرادف )زاغت(، ونقيض )تيَّاه(؟ب. 

ِّب الفكر الرئيسة اآلتية وفق ورودها في النّّص )فراق الحبيبين، تشبُّث األبناء بوطنهم، وصف جمال . ٢ رت
سلمى وعفتها(.

اتّصفت سلمى بجمال أخّاذ، هات صفتين بارزتين له.. ٣
ما الحالة التي كان عليها فؤاد قبل سفره؟. ٤
ما مضمون الرسالة التي وجهتها سلمى لفؤاد؟. ٥
ما القيمة الوجدانيّة التي ينطوي عليها موقف سلمى؟. 6
قال الشاعر ابن ُزريق البغدادّي:. 7

ــُه ــَجـ وأزعـ إالَّ  ســفــٍر  مـــن  آَب  ــهمـــا  ــُع ــزِم ي بــالــعــزِم  ســفــٍر  إىل  رأٌي 

وازن بين هذا البيت والبيت العاشر من النّّص.	 
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يصع  ايّص

 	: ّ ي ّ
المستوى الف�ف

من سمات المذهب اإلبداعي التي برزت في النّّص )الجنوح إلى الخيال، واللجوء إلى الطبيعة( مثّل . 1
لكّل منهما من النّّص.

غلب األسلوب اإلنشائي على حديث النجمة. ما صلة ذلك بالموقف االنفعالي؟. ٢
في البيت الثالث صورة بيانيّة، حلّلها وسمِّ نوعها ثم اشرح اثنتين من وظائفها.. ٣
ناً بديعيَّاً، وسمِّه، وبيِّن أثره الفني في خدمة المعنى.. ٤ استخرج من النّّص محسِّ
هات مصدرين من مصادر الموسيقا الداخلية برزا في النّّص، ومثّل لكلٍّ منهما بمثال مناسب.. ٥
أكسَب حرُف الروّي القصيدة إيقاعاً جميالً بيِّن مدى مالءمته لحالة الشاعر النفسية في المقطع الثاني.. 6
قطِّع عجز البيت الثاني من النّّص، وسمِّ بحره.. 7

بداعي المستوى ا��

طرح النّّص ظاهرة هجران الشباب أوطانَهم، اقترح حلواًل لهذه الظاهرة.	 

� ��التعب�� الكتا

اكتب مقالة أدبية تعبِّر فيها عن الدوافع التي تدفع الشباب إلى هجرة الوطن مبرزًا ضرورة التمسك به.	 



196

نصٌّ شعرّي

بع
لرا

س ا
ّدر

ال

٤

 أبو القاسم الشاّب
)1906م- 1934م(

ي تونس، 
ف

يــة الشــاّبّية � ي قر
ف

ولــد �

 ، ي
يتــو�ف ملهعــد الز بيــة �ب وقــرأ العر

احلقــوق  مدرســة  ي 
ف

� ج  ــرَّ ف و�ت

 مــن أعالم 
ً
 واحــدا

ُّ
التونســّية.يعد

ي 
ف

ــو� ــد ت ــة، وق بّي ــة العر بداعّي الإ

يــال  )احلف مؤلفاتــه  مــن   .
ً
شــا�ب

العــرب(،  عنــد  الشــعري 

ــرات(، 
ّ
( و)مذك ي ر الشــا�ب و)آ�ش

و)ديــوان شــعر( أخــذ منــه هــذا 

الّنــّص.

ديوان الشابّي، شرحه أحمد حسن بسج، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط4، 2005م، ص60.  	

مدخل إلى النّص:

من  مذهوالً  يقف  العجائبيَّ  الجماَل  ذلك  الشاعر  يرى  عندما 
تلك المرأة التي حازت أنواَع الجمال كلَّها، ويقف حائراً في أمرها 
َّها تمتلك قدرة  فهو ال يعرف إن كانت مخلوقاً أرضيّاً أو سماوياً، إن
يقُف  لذلك  الطبيعة؛  في  الفرح  وبثِّ  النفوس  إحياء  على  َّة  سحري
د  الشاعر في محراب هذه المرأة، ويجعل من شعره صلوات تمجِّ

جمالها.

*صلوات في هيكل الحب
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نصع شعرّي صلوات يف هيكل الحب
بع

لرا
س ا

ّدر
ال

٤

النّص:

ــِة كَــاألَْحـــــــــ1 ــولَ ــُف ــطُّ ــال ــِت كَ ــ ــاحِ الــَجــديــِدَعـــْذبَـــٌة أَنْ ــب ــصَّ ــِن كــال ــْح ــلَّ ــالِم كــال ـــ ـ

الَقْمـــــ 2 كاللَّيلِة  حوِك  الضَّ اِء  ــِدكالسَّ ــي ــول ال كــابْــِتــســاِم  ِكــــالــــَوْرِد  راء 

ــا ِمـــــْن َوداَعـــــــــٍة وَجـــــاٍل3 ــهـ ــوِديـــا لَـ ــ ــ ــلُ ــ ــ ــــٍم أُْم ــاٍب ُمــــَنــــعَّ ــ ــبـ ــ وشـ

التَّْقـــــ4 ــْبــَعــُث  تَ ــاَرٍة  ــه طَ ِمــْن  لَها  الَعِنيِديــا  ــِقــيِّ  الــشَّ ُمــْهــَجــِة  يِف  ــــِديَس 

فينيـــــ٥ ــِت  أنـ هــل  تـــراك؟  يشٍء  ــِدأيُّ  ــِدي ــْن َج ِمـ تَـــهـــاَدْت بــَن الـــورى  ُس 

ـــ6 ــْع ــَرَح املَ ــ ــَف ــ ــبــاَب وال ــَد الــشَّ ــي ــِع ــُت ــَعــمــيــِدلِ ــِس ال ــي ــع ــتَّ ســــوَل لِــلــعــامِل ال

األر7 إىل  ــاَء  جـ ــْرَدوِس  ــ ــِف ــ ال ــالُك  ــ َم الــَعــِهــيــِدأْم  ـــالِم  الـــسَّ روَح  ــُيــْحــيــي  لِ ِض 

ــٌم جميٌل8 ــِت رسـ أنـ أنـــِت؟  ــا  م ــِت..  ــ ــذا الــوجــوِدأن ــنِّ هـ ــ ــْن َف ــ ــِرٌي ِم ــَقـ ــْبـ َعـ

ــٍق٩ ــْم ـــْن ُغــمــوٍض وُع ــِه ِم ــي ــا ف ــِك م ــي ٍس َمـــْعـــبـــوِدف وَجـــــــــاٍل ُمــــــَقــــــدَّ

نـــــ1٠ الدُّ يِف  تَْختاُل  بيعِ  الرَّ روُح  ــِت  ــوروِدأن ــ الـ ــاُت  ــعـ رائـ ــزُّ  ــَت ــْه ــَت َف ــــيا 

الِعطْـ11 ــَن  ِمـ َســكْــَرى  الــحــيــاُة  بالتَّْغريِدوتَــُهــبُّ  الــوجــوُد  َويَـــــْدِوي  ـــــِر 

ـــ12 ــي ــِش ــــــــــــَن ِبــَخــطْــٍو ُمـــَوقَّـــعٍ كــالــنَّــشــيــِدكُـــلَّـــا أَبْــــَرتْــــِك َعـــْيـــنـــاَي َتْ

رف13َّ و  لِـــلـــحـــيـــاِة  الـــقـــلـــُب  ــروِدخـــفـــَق  املَــْج ــِرَي  ــْم ُع حقِل  يِف  هـــــُر  الزَّ

بــالــُحــب14ِّ الكئيبُة  ــي  روحـ يْـــِدَوانْــَتــشــْت  ــِل الـــِغـــرِّ ــُبـ ــلْـ ــُبـ ــالـ ــْت كـ ــ ــنَّ ــ وغ

األملود: اللين الناعم.
فينيس: ربَّة الجمال عند اليونان.

تهادى: تمايل.

الورى: الَخلْق.
العهيد: القديم العهد.

المجرود: العاري.

رشح املفردات
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مهارات ا�ستماع

، نّفذِ المطلوب:	  بعد استماعك النصَّ
ما الكلمة المفتاحية في النّّص؟. 1
اذكر بعض صفات المرأة كما وردت في النّّص.. ٢

مهارات القراءة
القراءة الجهريّة:	 

اقرأ النّّص قراءة جهرية معبِّرة مراعيًا مواضع الفصل والوصل.	 

الفصل والوصل: معرفة مواضع وصل الكالم بعضه ببعض أو قطعه. والمعيار األساسي في 
ذلك تمام المعنى فال فصل حتّى يتّم المعنى.

القراءة الصامتة:	 
اقرأ النّص ثمّ نّفذ المطلوب:	 

هات من النّّص مؤشرين على قدرة المرأة على بعث التجّدد في الشاعر والحياة.. 1
استعان الشاعر بالطبيعة لرسم مالمح المرأة، اذكر بعض الصفات التي تشترك بها المرأة والطبيعة.. ٢

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في توضيح الفرق بين معنى كلمة )العميد( في البيت اآلتي ومعناها في البيت السادس . 1

في النّّص.
قال ابن األبّار:	 

ــا ــطــاي ــَخ ــن ال ــ ــداً َع ــ ــْم ــ ــَت َع ــْحـ ــَفـ ــن عــــــــاَدِة الــَعــمــيــِدَصـ ــ وتِــــلــــَك م

َّاً لـكلٍّ من )جمال المرأة( و)أثر الجمال(.. ٢ ن من النّّص معجماً لغوي كوِّ
ابَقين.. ٣ َّين السَّ استنتج الفكرة العامّة للنّّص مستفيداً من المعجَمين اللّغوي
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صّمم خريطة مفاهيمية تصنِّف فيها الفكر الرئيسة والفرعية اآلتية: )تمجيد جمال المرأة، تصوير نقاء . ٤
المرأة، إعادة المرأة السالم للعالم، فرح الشاعر برؤية الحبيبة، أثر المرأة في الطبيعة واإلنسان(.

تجلَّت صورة المرأة المثال في النّّص، تقصَّ مالمحها في النّّص.. ٥
ما الذي استمدته المرأة من الوجود؟. 6
ح العالقة بينهما كما جاء في النّّص.. 7 ربط الشاعر بين الجمال والفرح، وضِّ
وصف الشاعر الجمال الحّسّي والمعنوي، أيهما أهّم في رأيك، ولماذا؟. 8
قال الشاعر محمود حسن إسماعيل:. 9

ــريٌّ ــق ــب ــي ع ــم بُـــلْـــُبـــْلأنـــــِت لـــحـــٌن عـــى ف الـــلـــِه  ــِق  ــ ــدائ ــ ح يف  وأنـــــا 

وازن بين هذا البيت والبيت الثامن من النّّص من حيث المضمون.	 
 	: ّ ي ّ

المستوى الف�ف
تجلَّت خصائص المذهب اإلبداعّي في النّّص، اذكر اثنتين منها، ومثِّل لهما.. 1
ما الغرض البالغّي من تقديم الخبر على المبتدأ في البيت األّول؟. ٢
حفل النّّص بالجمل االسميّة، بيّن وظيفتها في خدمة المعنى.. ٣
له إلى استعارة مكنية.. ٤ هات من البيت الثالث عشر تشبيهاً، وحوِّ
استخرج من البيت السادس محّسناً بديعيّاً، واذكر نوعه.. ٥
استخرج من البيت العاشر شعورين عاطفيّين، ومثّل ألداة لكّل منهما.. 6
هات من النّّص مصدرين من مصادر الموسيقا الداخليّة، ومثّل لكلٍّ منهما.. 7
قطّع البيت الثالث، وسّم بحره، وحّدد قافيته.. 8

بداعي المستوى ا��

للحبّ أثر فعّال في تغيير النفوس، هات ما يؤيّد ذلك من النّّص.	 

� ��التعب�� الكتا

اكتب قصة تتحدث فيها عن رجل دفعه حبّه إلى النجاح في حياته مراعيًا شروط كتابة القصة.	 



٢00

حًلال ي مةكا اللو

قواعد اللغة - النسبة

…1…
اقرأ األمثلة اآلتية، ثمّ أجب:	 

أبو القاسم شاعٌر تونسيٌّ تغنّى بالمرأة فقال:	 

رســـٌم جميٌل أنـــِت  ــِت؟  ــ أن ــا  م ــذا الــوجــوِدأنـــِت  ــنِّ هـ ــ ــْن َف ــ ــِريٌّ ِم ــَقـ ــْبـ َعـ

الأسئلة:	 
الحظ إضافة ياء مشّددة إلى اسم البلد الذي ينتمي إليه الّشاعر. ماذا نسّمي هذه الياء؟. 1
جّرد كاّلً من )تونسّي وعبقرّي( من الياء المشّددة، ثّم سمِّ االسم المجّرد منها؟. ٢

الياء اسماً  تلحقه  ما  قبلها، ويسّمى  ما  ياء مشّددة في آخر االسم1 وكسر  إلحاُق  النّسبة: 
منسوباً، ويسّمى االسم المجّرد من الياء منسوباً إليه.

تطبيق:	 
اقرأ ما يأتي، ثمّ امأل الجدوَل بالمطلوب:	 

قال أبو القاسم الشابّي:	 

ــى ــاَغ ــن ــت ــٌة ت ــ ــِريَّـ ــ ــْحـ ــ وطــــيــــوٌر ِسـ

ــدي ــن ــٌة هـــي ع ــ ــِريَّ ــ ــْع ــ ــاٌة ِش ــ ــي ــ وح

ــوِة الـــتَّـــغـــريـــد ــ ــل ــ بـــأَنـــاشـــيـــَد ح

ُصـــــورٌة مــن َحـــيـــاِة أَْهــــل الــخــلــوِد

االسُم املنسوُباالسُم املنسوُب إليه

…٢…
اقرأ األمثلة اآلتية، ثمَّ أجب:	 

تنقسم آيات القرآن إلى مّكيّة ومدنيّة.	 
نتعلّم القراءة في مراحل التعليم االبتدائيّة.	 
صادفت رجالً ديريّاً في دمشَق؟	 

تكون النسبة لالسم المفرد، لذلك نعيد المثنّى والجمع إلى مفرده وننسب إليه، فالنّسبة إلى ُكتُب والعراقين: كتابّي وعراقّي.  .1
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الأسئلة:	 
ما طريقة النسبة إلى كلمتي: )مّكة( و)مدينة(؟. 1
ما المنسوب إليه في كلمة ابتدائيّة؟ بَم انتهى؟. ٢
نسبت كلمة )ديرّي( إلى )دير الّزور(، فما طريقة النسبة إليها؟. ٣

للنسبة طرائق تبعاً لنوع االسم، يُذكُر منها: 
االسم المختوم بتاء مربوطة: نحذف تاءَه عند النسبة.. 1
االسم على وزن فَعيلة )غير معتّل العين أو مضّعفها(1: نحذف منه الياء عند النسبة، ونفتح ما . ٢

قبلها كما نحذف التاء المربوطة، فيصبح الوزن على )فَعلّي(.
االسم الممدود: نبقي الهمزة على حالها عند النّسبة إذا كانت أصلية٢.. ٣
االسم المرّكب: ننسب إلى صدره )جزئه األّول(.. ٤

تطبيق:	 
استخرج من البيت اآلتي اسماً منسوباً، وأعربه:. 1

قال أبو الفضل الوليد:	 

ــاَم مــوطــنــاً ــشـ ــعــشــُق الـ ــريبٌّ ي ــ ــرخأنـــا ع ــك ــاُه الـــّرصـــافـــُة وال ــصــّب ــت ــد ت وقـ

انسب إلى الكلمات اآلتية: )جاد الحّق - قبيلة - إنشاء - مدرسة(.. ٢

اسماً  الياء  تلحقه  ما  قبلها، ويسّمى  ما  االسم وكسر  آخر  في  ياء مشّددة  إلحاُق  النّسبة:   -
منسوباً، ويسّمى االسم المجّرد من الياء منسوباً إليه.

- للنسبة طرائق تبعاً لنوع االسم، يُذكُر منها:
االسم المختوم بتاء مربوطة: نحذف تاءَه عند النسبة.. 1
االسم على وزن فَعيلة )غير معتّل العين أو مضّعفها(: نحذف منه الياء عند النسبة، ونفتح ما . ٢

قبلها كما نحذف التاء المربوطة، فيصبح الوزن على )فَعلّي(.
االسم الممدود: نبقي الهمزة على حالها عند النّسبة إذا كانت أصلية.. ٣
االسم المرّكب: ننسب إلى صدره )جزئه( األّول.. ٤

إذا كان االسُم على وزِن )فعيلة( وكان معتلَّ العيِن أو مضعفها ال تحذف الياء، فنقول في طويلة وجليلة: طويلّي وجليلّي.  .1

إذا لم تكن الهمزةُ أصليّة وكانت للتأنيث وجب قلبها، مثل: حمراوّي، وإذا كانت منقلبة عن واو أو ياء جاز قلبها أو تركها: كسائّي   .٢
وكساوّي.
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التقويم النهائي

اقرأ المثالين اآلتيين، ثّم امأل الجدوَل بالمطلوب:. 1
قال المتنبّي:	 

ــاُدُهعــــــــريبٌّ لـــــســـــانُـــــُه، فــلــســفــيٌّ ــ ــيـ ــ رأيُــــــــــُه، فــــارســــيَّــــٌة أعـ

قال نزار قبّاني:	 

ْحــتــُم َجــَســدي ــو رشَّ ــاُحأنــا الــّدمــشــقــيُّ ل ـ ــفَّ ــٌد وتـ ــي ــاق ــن ــُه ع ــْنـ ــاَل مـ ــ ــس ــ لَ

طريقة الّنسباالسم املنسوباالسم املنسوب إليه

 انسب إلى الكلمات اآلتية: . ٢
شجرة – سعد الّدين - إرجاء – بديهة.

علم العروض - البحر الخفيف

اقرأ ولحظ:. 1

تفعيالت البحر الخفيف:. 1
فاعالتنمستفعلنفاعالتنفاعالتنمستفعلنفاعالتن

5/5//5/5//5/5/5/5//5/5/5//5/5//5/5/5/5//5/

ضابطه:. ٢
الــَحــَركــاُت ــِه  ِب خــّفــْت  خفيفاً  فاعالتنيــا  ُمْسَتْفِعلُْن    فاِعالتُن   

من أبرز جوازاته:. ٣
التنفاعالتن متفعلنمستفعلنفعة
5/5//5/5/5///5//5/5/5//5//
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وفي الَضرب:

فْعالتنفعالتنفاعالتن
5/5//5/5/5///5/5/5/

نماذج محَللة:. 2

قال الشاعر أبو القاسم الشابي:	 

َجِمْيٌل ــٌم  َرْسـ ــِت  أَنْـ ــِت  أَنْـ َمــاْ  ــِت  ــَذاْ الـــُوُجـــْوِدأَنْـ ــ ــنِّ َه ــْن َفـ ــِريٌّ ِمـ ــَق ــْب َع

ذل ولو ديمن فن نهاعب قري ينمن لمي لنتأن ترسأن متا أن

5/5//5/5// 5//5/ 5//5 /5/ 5// 5 /5// 5/5 /5/ 5// 5/

فاعالتنمستفعلنفاعالتنفاعالتنمتفعلنفاعالتن

وقال أيضاً:	 

ــَاٍل ــ َج َو  َوَداَعـــــــٍة  ــْن  ــ ِم لَــَهــا  ــاْ  ــ ـــٍم أُْمـــــلُـــــْوِديَ َوَشـــــَبـــــاٍب ُمـــَنـــعَّ

أم لو ديمنع عمنوشبا بنولام لنودا عنتيا لهامن

5/5//5/5//5//5/5///5/5///5//5//5/5/5/

التنمتْفعلنفاعالتن التنفعة فْعالتنمتْفعلنفعة

طّبق:. 3

اكتب البيتين اآلتيين كتابة عروضية، ثم اذكر الجوازات الواردة في كل منهما:	 

ـــ ــاألح ــِة ك ــول ــف ــطّ ــال ــٌة أنــــِت ك عـــذبـ

ـــ ــي ــِش ــا أَبْــــَرتْــــِك َعـــْيـــنـــاَي َتْ كُـــلَـّ

الــجــديــِد ــاحِ  ــب ــّص ــال ك ــحــِن  ــلّ ــال ك الِم 

كالنَّشيِد ُمـــَوقَّـــعٍ  ِبــَخــطْــٍو  ــــــــــــَن 

ي ��النشاط التحض

بين 	  الموازنة  أبولو: )مؤسّسها - أعضاؤها - أهدافها -  فيها بجماعة  تُعرّف  التّعّلم واجمع مادّة  إلى مصادر  عُد 
عملين الثنين من أعضائها(، تمهيدًا للدّرس القادم.  
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 أحمد زيك أبو شادي
)1892 - 1955م(

 تعليمــه 
ــىتّ ي القاهــرة، وتل

ف
ــد � ول

ي 
ف

ــا، �ش درس الطــّب � ّول ف�ي
أ
ال

إىل  �ش هاجــر  لنــدن،  جامعــة 

الصحافــة  ي 
ف

فعمــل � نيويــورك 

ذاعــة، وهــو صاحــب فكــرة  والإ

ي 
الــىت )أبولــو(  عيــة  �ب إنشــاء 

لشــعر  �ب الرتقــاء  إىل  ســعت 

ي 
ف

ــدة � ــات عدي ، ل مؤلف ي ــر�ب الع

بيــة احليــوان وأمعــال  الطــّب و�ت

ــا: الشــفق  أدبيــة متنوعــة، م�ف

بيــع،  الر أطيــاف   ، كي البــا

الفجــر،  أنــداء   ، ف ورنــ�ي ف  أنــ�ي

ول  ُبــوع، 
ْ
الَين  ، الــراعي عــودة 

 ، ــا: أزدشــ�ي ثيليــة، م�ف
ت
قصــص �

ــه  ــن ديوان ء. وم ــز�بَّ ــان، ال إحس

الينبــوع أخــذ هــذا الّنــّص.

ديوان الينبوع: الطبعة الثانية، مؤّسسة هنداوي، مصر، 1934م، ص 44.  	

مدخل إلى النّص:

يقف الشاعر أمام أحد شواطئ )اإلسكندرية( الجئاً إلى الطبيعة 
النقيّة، معبّراً عن غربة روحيّة تجاه الواقع الذي يعيشه، واجداً رماَل 

الشاطئ طبيباً يداوي نفسه ويمسح أحزانه.

نصٌّ شعرّي

*في حمى الموج
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النّص:

ــْق أَيُّـــَهـــا املَــــــْوُج الـــطَّـــُروُب 1 ــ ــَدفَّ ــ ــُذوُبتَ ــ ــَى أَلَـــِمـــي يَـ ــ ــٌب َع ــلْـ ــِي َقـ ــ َف

َحــتَّــى2 ــاِق  فَّـ ــدَّ الـ األىََس  ــَن  ِمـ ــُذوُب  ــ ــوُبيَـ ــلُ ــُق ــا َشـــكَـــِت ال ــأَنَّ أََســـــاُه َمـ ــ كَـ

ــِرَك َفـــْهـــَو ِطــب3ٌّ ــ ــِري ــ ــْن َخ ــ ــي ِم ــنِّـ الــطَّــِبــيــُبأَِعـ الـــنَّـــاِس  يِف  ــاَب  ــ َخ َمـــا  إَِذا 

ــاُه4 ــ ــْن أَْرُجــــــو ِرَضـ ــ ــلُّ َم ــ ـــَر كُ ــُب؟تَـــَحـــجَّ ــي ــِب ــَح ــي أَيــــَن ال ــِت ــوَع ــلَ َفـــأَيْـــَن لِ

ــا املَـــــــْوُج املُــَغــنِّــي٥ ــ ــَه ــ ــِصــيــُبتَــــَدفَّــــْق أَيُّ ــْن ُروِحـــــَك الـــعـــايِل نَ ــ ــِي ِم ــ َف

ــا6ً ــِر َمـــْوتَـ ــْخ ــصَّ ــال ــٍة كَ ــَئ ــي ــِب ــُش ِب ــيـ َعــِجــيــُبأَِعـ ــاٌن  ــَن ــْح تَ ــِر  ــْخ ــصَّ ال يِف  ــْم  ــ وكَ

ــٌف7 َعــطْ ــِه  ــي ــِف َف الـــَجـــَاِد  إِىَل  ــُب والــَقــِريــُبأَنِـــْســـُت  ــاِحـ ــَصـ ــي املُـ ــِنـ َقـ ــزَّ وَمـ

ــْوج8ٍ َمـ َقــِريــَب  ــُب  ــِري ــَق ال يِل  ــَح  ــَبـ ــُبوأَْصـ ــِري ــَغ ــي ال ــِنـ ــاَدَقـ يُـــَداِعـــُبـــِنـــي وصـ

ــْفــِي٩ ــاُل َوَعـــْيـــُت نَ َمـ ــرِّ ــُبَويَـــا َهـــِذي الـ ــي ــِه ــا لَ ــ ــَه ــ ــٌة َولَ ــلَـ ــْعـ ــْفـــِي ُشـ ــَنـ َفـ

ــا1٠ً ــظَ ــْف ــُظ ِمــْنــِك لَ ــَف ــلْ ــاُر تُ ــنَّـ ــاُد الـ ــكَـ ــُبتَـ ــي ــِغ تَ َواَل  ــاُه  ــ ــَي ــ املِ وتُــطْــِفــُئــَهــا 

ــِك تَـــْحـــَنـــايِن أِلَْصـــــِي11 ــ ــي ــ ــُبأَِحــــــنُّ إِلَ ــي ــِه اٌب َم ــِك َجـــــــذَّ ــيـ وأَْصـــــــِي ِفـ

ــي12 ـ ــمِّ َوَهـ ــى  ــ ــَن ــ أَْف إِذاً  ــي  ــِن ــي ــلِّ ــَخ ــُبَف ــي ــِئ ــكَ وُح ال ُد الــــــرُّ ــدَّ ــ ــَب ــ ــِك يُ ــي ــِف َف

ــْوُج األََمـــــايِن13 ــ ــ ــَدِك يَــْنــُشــُد املَ ــ ــْن ــ ُب واألَِديـــــــُبوِع ــُئ املُــــَعــــذَّ ــِجـ ــَتـ ــلْـ ويَـ

مَهيب: رجل مهيب: يخافه النّاس.

رشح املفردات
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مهارات ا�ستماع

، نّفذِ المطلوب:	  بعد استماعك النصَّ
استبعد اإلجابة غير الصحيحة مّما بين القوسين:

نظرة الشاعر في قصيدته: )ذاتية، موضوعية، إنسانيّة(.أ. 
لجأ الشاعر في محنته إلى: )الّرمال، النّاس، الموج(.ب. 

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّّص قراءة جهرية معبرة مبرزًا شعورَي الحزن والحنين.	 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة، ثمّ نّفذ المطلوب:	 
ما األمور التي اشتكى منها الشاعر في المقطع األّول؟. 1
ماذا تمثّل رمال الوطن للشاعر كما تجلّى ذلك في المقطع الثاني؟. ٢

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم على تعّرف المعاني المختلفة لكلمة )طّب(.. 1
ن معجماً لغويّاً لكلٍّ من )الحزن( و)الحنين( من النّّص.. ٢ كوِّ
َّين الّسابقين.. ٣ استنتج الفكرة العامّة للنّّص مستفيداً من المعجمين اللغوي
امأل مّما بين القوسين حقول الجدول اآلتي:. ٤
)انفطار قلب الشاعر من األلم، الشكوى من الغربة والكآبة، مناجاة الشاعر رمال الشاطئ، إزالة الرمال . ٥

آلالم الشاعر(.

الفكرة الفرعيّةالفكرة الرئيسة
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اذكر سببين دفعا الشاعر للّجوء إلى الطبيعة ِلبّث شكواه.. 6
من فهمك البيت الخامس، ما الصفة المشتركة بين الشاعر والموج؟. 7
قال الشاعر بدر شاكر السياب:. 8

الَحجِر مــن  دنيا  يف  ــّروحِ  ــ ال غــربــَة  ــاِر والـــفـــوالِذ والــّضــجــِريــا  ــق والــثــلــجِ وال

وازن بين هذا البيت والبيت السادس من النّّص من حيث المضمون.	 

 	: ي ّ
المستوى الف�ف

مثِّل لخصيصتين للمذهب اإلبداعّي وردتا في النّّص.. 1
إالمَ خرج األمر في بعض األبيات؟ وما أثر ذلك في خدمة المعنى؟. ٢
ح ذلك مما ورد في البيت الثالث عشر.. ٣ أدَّى تقديم شبه الجملة دوراً بارزاً في المعنى، وضِّ
أسهمت الّصورة في إضفاء نفسيّة الّشاعر على الطبيعة. وّضح ذلك بصورة بالغيّة من البيت الخامس.. ٤
د موطنه، واذكر أداة من أدوات التعبير . ٥ من أبرز المشاعر العاطفيّة التي ظهرت في النّّص )الشوق( حدِّ

عنه.
استخرْج أربعةَ مصادَر للموسيقا الّداخليّة في النّص، ومثّل لكلٍّ منها.. 6
قطِِّع البيت الثالَث سماعيّاً، وسمِّ بحره.. 7
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ي اان انلف

بداعي المستوى ا��

عّلق على فكرة البيت السادس مدعّمًا ما تذهب إليه بالحجج المناسبة.	 
عبّر عن تعليقك على البيت السابق رسمًا تشكيليًّا.	 

� ��التعب�� الكتا

يُعدّ اإلخفاق في تالؤم اإلنسان والبيئة االجتماعية من أصعب ما يواجهه.	 
اكتب موضوعاً تتحّدث فيه عن الصعوبات التي يالقيها الشباب في التالؤم مع المحيط في بالد الغربة 

مقترحاً الحلول المناسبة لذلك.
التعبير األدبي:	 

وتغنّوا  المرأة  وفاء  فبيّنوا  نبيلة،  ومشاعَر  مواقَف  من  وجدانهم  يُكنُّه  عّما  الرومانسيّون  الشعراء  "عبّر 
بعّفتها، وأبرزوا أثرها في الطبيعة واإلنسان حين مّسهم الفرح، كما عبّروا عن الكآبة واأللم، ولكنهم أبدوا 

تبّرمهم من الحياة عندما أغرقهم الحزن بأمواجه".
اآلتي:	  الشاهد  موظّفاً  المناسبة،  بالشواهد  إليه  تذهب  ما  مؤيّداً  السابق  الموضوع   ناقش 

قال إلياس أبو شبكة:

ــيــايت ــذاِب َح ــَعـ ــالـ ــوُن ِبـ ــكَـ ــَم الـ ــعـ ــْهأَفـ ــانِـ ــفـ أَكـ إِىل  ــْت  ــ ــاَق ــ ت ــذا  ــهـ ــلِـ َفـ
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يصع  ايّص

تطبيقات لغويّـة

قال الشاعر أحمد زكي أبو شادي:

ــروُب ــطـ ــا املــــــوُج الـ ــهـ ــْق أيُّـ ــ ــدفَّ ــ ت

عطٌف فــفــيــِه  الـــجـــاِد  إىل  أَنِـــْســـُت 

ــاين ــ ــوُج األم ــ ــ ــُد امل ــش ــن ــَدِك ي ــ ــن ــ وع

ــٌب عـــى أملــــي )يــــــذوُب( ــلـ فـــي قـ

ــي املـــصـــاحـــُب والــقــريــُب ــنـ َقـ ــزَّ ومـ

ُب واألديــــــُب ــذَّ ــ ــعـ ــ ويـــلـــتـــِجـــُئ املُـ

د نوعه، ثمَّ أعربه.. 1 هات من النّّص منادى، وحدِّ
أعرب ما تحته خطٌّ من النّّص إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. ٢
استخرج المشتّقات من النّّص، واذكر أفعالها.. ٣
علِّْل كتابة الهمزة على صورتها في )أنست، يلتجئ(.. ٤



٢10

مطالعة

س
اد

س
 ال

س
ّدر

ال

6

 مي زيادة
)1886 - 1941م(

دة،  ز�ي إليــاس  بنــت  مــاري 

أديبــة،   :) )ميّ بـــ  املعروفــة 

مــن  والدهــا  بغــة،  �ف اكتبــة، 

أقــام  بلبنــان  كــ�وان  أهــل 

 ، ف بفلســط�ي النــارصة  ي 
ف

� مــدة 

ي 
ف

� ــت 
ّ

وتعل ــا،  ف�ي فولــدت 

البتدائّيــة،  مدار�ــا  إحــدى 

ــان، وبعدهــا  �ش عــادت إىل لبن

ــا،  ــع أبو�ي ــر م ــت إىل م انتقل

يــدة "احملروســة"،  ي جر
ف

وكتبــت �

ــهت "الزهــور"، وأحســنت  ي حمب
ف

و�

الفرنســّية  اللـــغـــــــــــات 

يطالّيــة،  والإ ّيــة  ف ل�ي ب
ف

� والإ

ملانّيــة.
أ
وال

حثــة  "�ب ــا:  كت�ب ــر  أ�ش مــن 

ــزر"   واحلب
ّ

ف املــد الباديــة" و"بــ�ي

 فتــاة"، و"الصحائف"، 
ف

و"ســوا�

ــا  كتا�ب مــن  مأخــوذ  والّنــّص 

كتــب  الــذي  حــم"  "أزاهــ�ي 

ــة. بّي �ب إىل العر لفرنســية �ش �ت �ب

مي زيادة: أزاهير حلم، ترجمة جميل جبر، دار بيروت، بيروت، 1952م.  	

الّنّص:

…1…

َّما حياة اإلنسان على األرض جهاد مستمرٌّ رغم كونها محَض  إن
َّنا نموت في ذاتنا كلَّ يوم. عبور، ورغم أن

وإذا كان النمّو ُسنّةً نافذة فينا فإّن حياتنا منظّمةٌ من جهة أخرى 
بحيث نُوِدُع أدغاَل الطريق نثراٍت من مرورنا خطوًة بعد خطوة.

ر، وشّر من  يخيّل لنا أننا نتخبّط في سبيلنا على غير رشد وال تبَصُّ
ذلك أننا عوضاً عن تبادل التعاون مع األنداد واألقران نكون لهم 

الخصوم قسراً والمنافسين.

…٢…
الريّان؟  الليل عن غصنها  بندى  مبلّلة  يا هذا فصَل وردة  أتبغي 
حذاِر.. فاألشواك تعترضك فتمّزُق منك اليد واألنامل. أتريد قطف 
بنفسجٍة تدلّلت بالتخّفي وراء العشب المخملّي! حذار فهناك األفعى 

تفّح وتلتّف على نفسها ثّم تنحّل مراوغة وتتهيّأ لتنقضَّ وتلدغ.

أتروم الظفر بزهرة تفتّحت على أريكة الغصن! حذار ثم حذار! 
أفما لمحت تلك العين المترّصدة وانتبهت لما في األمر من كمين؟

أتودُّ لثَم تلك الّزنبقِة البيضاء؟ هاهي ذي اليُد الكثيفة تهوي على 
كتفك فتشلُّ منك الحركة وتلقي بك في فخٍّ يترّصدك.

بين الناس كفاح وعراك ورغم ذلك فإن الحّي ال يحيا لنفسه، 
بل لغيره نتاُج جهاِده ومسعاه، وهل يتيّسر النصر للفرد الواحد في 
حين تتّحد عليه جميع القوى وتتألّب لقهره والفتك به؟ بَدهيٌّ أنّه 

*هذه الحياة اإلنسانّية
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بين هذه الموانع والحواجز ال يظفر بأكثر من وريقة عطرة تنثرها الريح عن زهرتها، وأنه من الثمرة التي 
يغرسها ويغذيها بالجهود واالحتمال والتضحية ال يجني غير التمنّي والتشوق واالنتظار.

لتستنفُد  وإنّك  واالنصراف؟  التفلّت  تتعّجل  تراها  أال  وهناء،  سعادة  لحظةُ  هذا،  يا  بك،  تمُّر  عندما 
مجهودك عبثاً في التشبّث بها والوقوف بها في رحبة الزمان؛ ألن أيّامك شبيهة بالليل الجارف، والموج 

منه يستحّث الموج السابق.

…٣…
النواتئ الوعرة، وينصّب في شالالت مضطربة  ماء السيل يتدفق على الجالميد القاسية ويتشعب بين 
وانحدارات مرتعشة. يحشر في غيطان كدرة ومستنقعات راكدة، فينزع إلى مزايلتها إال أنه يُخِفُق، ويلبث 
فيها وقتاً يحّدده القدر وطبيعة األشياء. ثّم يمضي في جريه قرب الشواطئ الباسمة، ويتغلغل في الحدائق 
الغنّاء فيرتاح إلى ظاللها، ويهيم في صمتها الشامل الذي ال تقطعه غير أنشودة الناعورة الساذجة. فيطلب 

التريث هناك فال يفلح؛ ألّن القدر قضى بغير ذلك وحكَم.

…٤…
ثم يسترسل السيُل في مجراه. وقد تلقي إليه يٌد متأنّية بزهرٍة زرقاءَ هي شارةُ الحّب، فال يتعّرف تلَك 

اليَد. أمّا هذه الزهرةُ النحيفةُ التي يحملها عبابُه، فعبثاً يسعى لالتّحاد بها والتوّحد وإيّاها.

ولربّما أمطر طاقاٍت من األزهار الذابلِة فيعجُز عن طرحها والقذِف بها إلى الشاطئ، فليس ذلك من 
قدرِته وال هو في وسع وقته.

وإذا اجتاز بحيرًة حفلْت سواحلُها بظليل الشجِر ورجا أن يستريَح فيها حيناً، فإنّه ال يتباطأ هناك إال 
ريثما يجّدد قّوتَُه وليس لتشديد عزيمته من غرض سوى االندفاع الجديد؛ فيطفر في مضيق بين الجبال، 
ويتشّعب بين صلْد الهضاب واألحجار جارفاً معه األعشاب اللطيفة. ثّم يِثُب وثبته في الوادي فيبّث فيه 
التهاليل ويملؤه باألصداء واألنغام. وبعد أن يهدأ اضطرابُه يتسُع المرج الذي يستقبله، وتظّل تتصافى كدرته 
ماؤه  إال وقد راق  العظيم  األوقيانوس  التالشي في زرقة  يقبل على  الشواهق والروابي، وال  بابتعاده عن 

وتكامل شفوفه البلورّي.

…٥…
غمومه  في  اإلنسان  قلب  تشّوق  الفيحاء  البحار  زرقة  إلى  وكدرتها  عكرها  في  السيل  مياه  تتشّوق 

واضطرابه إلى سناء المثل األعلى.

ويتوق مجرى السيل إلى التّوحد والمسافة العميقة توَق اإلنسان بكلّيّته إلى هناء السعادة.
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النشاط:

قرأَت كتابًا وأُعجبَت بهِ وأردَت أن تجني ثمارَ قراءتك، فما اإلجراءات التي ستقوم بها إلعداد بيان مطالعة؟	 

تعّرف:

اقرأ بيان المطالعة اآلتي، ثمّ نّفذ األنشطة التي تليه:	 
ي التوثيق:. 1

�ف

عنوان الكتاب: الموسيقا تاريخ وأثر.
اسم المؤلّف: علي القيّم.

تاريخ النشر: 1988م دار النشر: دار الشيخ.   المصّمم: د. محمود شاهين.  

مدى مطابقتها للمضمون: تطابق المضمون. صورة الغالف:   

ي الفهم والتحليل:. 2
�ف

موضوع الكتاب: للموسيقا في حضارتنا القديمة تاريٌخ طويٌل يمتّد إلى أكثَر من خمسة آالف سنة مضت، . 1
وهذه الموسيقا كانت األصل الذي تطّورت منه موسيقا شعوب العالم، وأصبحت تشّكُل تراثاً إنسانيّاً أكثر 
منه تراثاً محلّيّاً صنعته عبقريّة األمّة وطّورته من عصر إلى آخر ومن جيل إلى جيل وكانت في كّل جيل تبدُع 
 آلةً جديدة أو تدخل تحسينات على آلة قديمة فيشيع ذلك وتتلّقفه األيدي واألنامل، وتشدو به الحناجر.
في هذا الكتاب عن تاريخ الموسيقا وآالتها شواهد على نتائج التنقيبات األثريّة الحديثة التي حدثت 

في كثير من مواقع بالد الشام وبالد ما بين النهرين.
اقتراح عنوان آخر للكتاب: نشأة الموسيقا وأثرها في الشعوب.. ٢
الفصول: خمسة فصول.. ٣
نوع الكتاب: علمّي.. ٤
نمط الكتابة: متداخل األنماط.. ٥

إعداد بيان مطالعة
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استعراض محتوى الكتاب:. 6
المقدّمة:أ. 
أثر الموسيقا العربيّة في موسيقا الشعوب.	 
ظهور أقدم مدّونة موسيقيّة في أوغاريت )رأس الشمرة(.	 
إبداع حضارتنا القديمة آالت إيقاعيّة وهوائيّة ووتريّة.	 

المدخل:ب. 
نشأة الموسيقا وانتشارها في العالم.	 
صعوبة تفسير نشأة الموسيقا عائدة إلى انتشارها منذ عصور التاريخ السحيقة ألنّها من مستلزمات 	 

الحياة الفرديّة واالجتماعيّة.
نشأت الموسيقا وفق آخر أبحاث المؤّرخين والمنقِّبين في منازل السحرة ومن موسيقا السحر 	 

وِلد الغناء.
ذهب بعض العلماء إلى أّن نشأة الغناء عائدة إلى القول: إّن الغناء بدأ في األصل لمصاحبة العمل 	 

الجماعّي كوسيلة للتشجيع.
بدأ صنع اآلالت الموسيقيّة مع ظهور المجتمعات الرعويّة.	 
بدء معرفة اإلنسان بالموسيقا كان من اإليقاع وهو ضرب من النغم وأصله من أصوات الطبيعة 	 

كصوت المطر والرعد وهدير البحر، وخرير الماء....إلخ.
رافقت الموسيقا الشعائَر الدينيّة في المعابد منذ القدم.	 
ثبت بالبحث والتقّصي أّن الموسيقا في حضارتنا القديمة كانت تشّكل جزءاً من الحياة وعنصراً 	 

أساسيّاً في العبادة كما تذكر الوثائق األثريّة من ُرقم مسماريّة.

تاريخ التدوين الموسيقيّ وأنشودة العبادة األوغاريتيّة:ت. 
إّن الكشوفات الحديثة أثبتت المستوى الرفيع لموسيقا حضارتنا القديمة وهي أقدم من الموسيقا 	 

اليونانيّة بأكثر من ألف سنة.
أوغاريت 	  منذ عام /1929/ في موقع  تعمل  التي  الفرنسيّة  البعثة  اكتشفت  في عام /1948/ 

)رأس الشمرة( مجموعة من الرقم الطينيّة المكتوبة بخّط مسمارّي وكان منها رقيم تطّرق إلى 
أنشودة قديمة.

في الستّينيّات من القرن الماضي اكتشفت لوحة مسماريّة في مدينة )أور( في بالد ما بين النهرين 	 
تتحّدث عن أوتار آلة )الكنّار( وقد أثبتت هذه اللوحة أّن األبحاث الموسيقيّة كانت موجودة في 

حضارتنا القديمة.
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ةصداة اةاي ةعالاق

اآلالت اإليقاعيّة:ث. 
اآلالت ذات الرّق.	 
الدفوف.	 
الصنوج.	 
العصّي اإليقاعيّة التي كانت تمَسك كلٌّ منها بيد وتصّكان أو تضرب إحداهما باألخرى فترسالن 	 

تصفيقاً إيقاعياً.

اآلالت النفخيّة )الهوائيّة(:ج. 
آالت النفخ الخشبيّة )الناي، القصبة، الشبّابة( وهي آالت قديمة جّداً.	 
آالت النفخ النحاسيّة )البوق - القرن( وقد عثر على بوق عاجي في أوغاريت )رأس الشمرة(.	 

اآلالت الوتريّة:ح. 
العود: أقدم ظهور للعود كان في بالد ما بين النهرين في العصر األّكادي، ويمتاز بصغر صندوقه 	 

وطول رقبته وقد بدأ بوتٍر ثّم باثنين وثالثة وأربعة حتّى أضاف إليه زرياب الوتر الخامس.
الهارب )الجنك(: تتألّف من صندوق صوتّي ورقبة تخرج منه وأوتار ظهر في بالد ما بين النهرين.	 
الكنّارة: ترجع إلى أصل سومرّي وتُعرف في مصر والسودان اليوم ِباسم )السمسميّة(.	 
القانون: تعّد من أكمل اآلالت الموسيقيّة الشرقيّة من حيث اتّساع منطقتها الصوتيّة وهي من 	 

أغنى اآلالت الشرقيّة أنغاماً.
السنطور: آلة تشبه القانون.	 

اآلالت الوتريّة ذات القوس:	. 
بالد 	  إلى  العرب  مع  انتقلت  التي  العربيّة  الرباب  آلة  هي  الكمان  آلة  أساس  )الرباب(  الكمان 

األندلس وقد أوجد العرب آلة الرباب في القرون األولى بعد الميالد.

الخاتمة:د. 
في 	  الموسيقّي  التدوين  وطريقة  الموسيقيّة  اآلالت  لتطّور  واألثريّة  التاريخيّة  دراستنا  من خالل 

حضارتنا القديمة، نرى أّن الموسيقا في حياتنا القديمة كانت مرآة تعكس خصائص هذه األمّة، 
ولغة من لغات التعبير المتقّدمة التي عبّرت عن تقّدمها الحضاري.

األسلوب: يجمع بين األسلوب العلمّي واألدبّي الميّسر.. 7



٢1٥

الاالري اللعةلغ

التقييم:. 3

 االنطباع: . 1
العبقريّة  وتأثير  وِقدِمها  الموسيقا  نشأة  عن  مهّمة  معلومات  ينقل  فهو  رفيعة،  علميّة  قيمة  للكتاب 
الموسيقيّة لحضارتنا القديمة في شعوب العالم جمعاء، بما أبدعته من موسيقا وما أحدثته من آالت 
موسيقيّة مّكنت الصوت البشرّي من ترجمة لغة القلب الفيّاضة عذوبة ورقّة فضالً عن قيمته اللغويّة 

المتمثّلة في لغته العلميّة الدقيقة وأدبيّتها الميّسرة أحياناً.

 الرأي الشخصّي: . ٢
إّن هذه البحوث القيّمة في األصول الحضاريّة للموسيقا ينبغي أن تظّل مفتوحة على كّل جديد تقّدمه 
التنقيبات األثريّة وكّل تفسيرات يتوّصل إليها العلم للمكتشفات األثريّة منُ رقم ولوحات وغيرها حتّى 

يتسنّى للقارئ معرفة الحقائق الراسخة.

الأنشطة:	 
ماذا تضّمن التوثيق في بيان المطالعة السابقة؟. 1
ما المراحل التي نّفذت في الفهم والتحليل؟. ٢
عُد إلى مرحلة التقييم واكتب رأياً شخصيّاً آخر تراه مناسباً.. ٣



٢16

ةصداة اةاي ةعالاق

بيان المطالعة: استمارة موجّهة يملؤها الطالب بعد مطالعة كتاب أدبّي أو علمّي.
أقسام بيان المطالعة:

التوثيق )عنوان الكتاب ـ اسم المؤلّف ـ المصّمم ـ دار النشر ـ تاريخ النشر ـ المطبعة ـ عدد . 1
الصفحات ـ مكان النشر ـ صورة الغالف ـ مدى مطابقتها للمضمون(.

الفهم والتحليل:. ٢
في الدراسات ذات الطابع العلمّي:أ. 
موضوع الكتاب	 
اقتراح عنوان آخر	 
األبواب	 
الفصول	 
نوع الكتاب	 

 استعراض محتوى الكتاب: 	 
مقّدمة، أبواب الكتاب أو فصوله، الخاتمة 

)ملّخص الكتاب(
نمط الكتابة.	 

في الرواية أو القصة:ب. 
موضوع الكتاب	 
اقتراح عنوان آخر	 
األبواب	 
الفصول	 
النوع األدبّي	 
نمط الكتابة	 
األشخاص ودور كّل منهم	 

أهّم األحداث	 
المكان والزمان	 
الفكر الرئيسة	 
األسلوب	 
اإلطار البيئّي والتاريخّي	 
المغزى	 
تلخيص موجز لمضمون الكتاب.	 

التقييم: )االنطباع ـ الرأي الشخصّي(.. ٣

تعلّم

طّبق:	 
اختر كتاباً علميّاً واقرأه، ثّم نظّم بيان مطالعة وفق خطوات هذه التقنية.	 
اختر قّصة واقرأها، ثّم نّفذ بيان مطالعة وفق خطوات هذه التقنيّة.	 
هل تعرف شيئاً عن كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني؟ عد إلى الجزء األّول منه؛ لتتعّرف 	 

عر وتدوينه وتنسيقه وفقاً للحن الذي غُنِّي فيه. كيفيّة جمع الشِّ



الوحدة السابعةالواقعيّة

قراءة متهيديّة الواقعيّة  الدرس األّول 

نّص شعرّي الطريد  الدرس الثّاين 

نّص شعرّي مع السلم  الدرس الثّالث 

نّص شعرّي املدينة املحارصة  الدرس الرّابع 

مطالعة إّن األدب كان مسؤوالً  الدرس الخامس 
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ّول
األ
س 
ّدر
ال

1

لالستزادة ينظر:  * 
 - فنون األدب المعاصر في سورية، د. عمر الدقاق، دار الشرق، ط 1، 1971م.

 - النقد األدبّي، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، 1972م.
 - المذاهب األدبيّة لدى الغرب، عبد الرزاق األصفر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1999م.

- منهج الواقعيّة في اإلبداع األدبي، صالح فضل، دار المعارف، مصر، ط 2، 1980م.

…1…
الواقعيّة ونشأتها:

الواقعيّة نسبة إلى )الواقع( الموجود حقيقةً في الطبيعة واإلنسان، والواقعيّة اصطالحاً مذهٌب يعتمد على 
الوقائع، ويُعنى بالتصوير األميِن لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي وعرض اآلراء واألحداث والظروف من 

دون نظر مثالّي.

التي  اإلبداعيّة  المدرسة  على  التاسَع عشَر ردّاً  القرن  الثاني من  النصف  الواقعيّة األوروبيّة في  نشأت 
أوغلت في الخيال واألحالم والذاتيّة والِفرار من الواقع االجتماعّي واالنصراف عن معالجة شؤون اإلنسان 

وصراعه اليومّي ضمن مجتمعه المصطخب وظروفه الموضوعيّة.

وكان لبروز الطبقتين الوسطى والفقيرة دوٌر مهمٌّ في دعم الواقعيّة التي كانت تعبّر عن الطبقة الفقيرة، 
وتطرح همومها وآالمها وآمالها، وزاد من أهمية هذه الطبقة ازديادُ وعيها بحقوقها وانتشاُر التعليم بين 

صفوفها بعد أن كان حكراً على الطبقة الغنية.

ظهرت الواقعيّة في أوروبّا، وراحت تصّور مظاهر الشقاء تصويراً أميناً بمنأى عن الذاتية مع إغراق في 
التفاصيل الجزئية وإهمال المثاليات واختفاء شخصية الكاتب، وقد ظهر ذلك في أعمال كل من الفرنسيّين 

بلزاك وستندال وفلوبير، وأطلق على هذه المرحلة اسم )الواقعيّة القديمة(.

وقد جاءت الواقعيّة الجديدة ردّاً على ما سبقها من مذاهب أدبيّة؛ والسيّما الواقعيّة القديمة التي رأت 
فيها سلبيّة ودوراناً في الفراغ ووقوفاً عند حدود الوصف من دون تحليل؛ ألّن وصف الواقع المؤلم، من 

منظور الواقعيّة الجديدة ال بّد أن يكون وسيلة لتشخيص األسباب واقتراح الحلول.

*الواقعّية
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وقد ظهرت الواقعيّة الجديدة في روسيا، وازدادت قوة وانتشاراً بعد انتصار ثورة )1917م(، وانتقلت 
إلى البلدان االشتراكية األخر في القرن العشرين. أما في الوطن العربي فقد عرف األدباء العرب الواقعيَّة 
َّها تناسب ظروف المجتمع العربي ولذلك ال نرى  بعد أن اكتملت فصولها، فاختاروا الواقعيّة الجديدة؛ ألن
وجوداً واضحاً للواقعية القديمة في أدبنا وإن لم يخُل نتاج األديب الواحد من تنويع بين الواقعيتين. وقد 
ظهرت الواقعيّة بعد الحرب العالمية الثانية عندما بدأت الشعوب العربية تنال استقاللها، وتشعر بضرورة 
متابعِة المعركة ضدَّ أعوان االستعمار من إقطاع وساسة تابعين، وزاد من انتشار الواقعيّة وازدهارها تنامي 
وعي الطبقات الفقيرة بمعاناتها وحقوقها نتيجة انتشار التعليم بين صفوفها، وكان لوصول القوى التقّدميّة 
إلى الحكم في سورية والعراق ومصر وليبيا والجزائر وتونس دَوٌر كبير في ترسيخ الواقعيّة بوصِفها مذهباً 

قويّاً على الساحة األدبيّة.
…2…

من أعالم الواقعيّة:

يُعّد بلزاك الرائَد الحقيقّي للمذهب الواقعي، ومن أبرز رواياته )األب غوريو، زنابق الوادي، البحث 
عن المطلق(، ويأتي بعده ستندال، ومن أعماله )األحمر واألسود(، وغوستاف فلوبير صاحب رواية )مدام 

بوفاري(، ويعّد هؤالء أركان الواقعيّة القديمة.

المجال،  هذا  في  رائدة  )األم(  روايته  تعّد  الذي  الجديدة مكسيم غوركي  الواقعيّة  أعالم  أشهر  ومن 
ونذكر أيضاً )ماياكوفسكي(، و)بيلنسكي(، و)تورغنييف(، و)جنكيز إيتماتوف( صاحب الرواية المشهورة 

)المعلم األول(.

وفي الوطن العربي كان من أبرز أعالمها في سورية وصفي الَقَرنُْفِلّي وسليمان العيسى وشوقي بغدادي 
ومحمد الماغوط وممدوح عدوان، وفي مصر عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل 
دنقل، وفي العراق بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي، وبلند الحيدري، وال يمكن أن نغفل أسماءً 
عربيّةً أخر مثل عبد اهلل البردّوني وخليل حاوي وشعراء األرض المحتلة أمثال توفيق زيّاد ومحمود درويش 

وسميح القاسم.

وكان للواقعية ظهوٌر بارٌز في فنون النثر المختلفة خصوصاً في أعمال صدقي إسماعيل وليان ديراني 
وحسيب الكيالي وحنّا مينة وعادل أبو شنب وفارس زرزور ومطاع الصفدي وسعد اهلل ونوس.

وأسهم النقد في ترسيخ جذور الواقعيّة ومحاربة المذاهب األخر وهو ما تجلّى في أعمال نبيل سليمان 
ومحمود أمين العالم وجالل فاروق الشريف ومحمد مندور في آخر أعماله.



220

الواقعيّة

…٣…

خصائص الواقعيّة القدمية:

تتّسم الواقعيّة القديمة بجملة من السمات، لعل من أبرزها:

وصف مظاهر الشقاء من دون اقتراح الحلول: فكانت الواقعيّة القديمة تلتقط مظاهر الشقاء وتصّورها، . 1
من دون تحليل لألسباب أو اقتراح للحلول، ومن ذلك قول أنور العطار في اليتيم:

ــّر ــ ــُم بـــــــاألمِل امل ــيـ ــتـ ــيـ يـــــــرّدى الـ

ــاَس رأفــــــًة وحــنــانــاً ــ ــن ــ ــأل ال ــسـ يـ

ــا ــاَمـ ــهـ إلـ األىس  ــَم  ــ ــ ــِه ــ ــ أُلْ وقـــــد 

الــكــراَمــا أذلَّ  ــاغٍ  ــ طـ زمـــــاٍن  ــن  مـ

عبد . 2 قول  ذلك  ومن  حاضر،  وكأنّه  الواقع  تصوير  في  إمعاناً  التفصيالت:  من  اإلكثار  و  الحرفي  التصوير 
الوهاب البياتي يصف سوق القرية:

الشمس والُحُمر الهزيلُة والذباْب

وحذاُء جنديٍّ قديْم

ُق يف الفراغ يتداوُل األيدي وفّلٌح يحدِّ

التشاؤميّة: وقد تجلّت في نتاج الشعراء واألدباء يأساً من إيجاد الحلول وتغيير في الواقع كما في قصيدة . ٣
السيّاب )غريب على الخليج( التي تنتهي باليأس من العودة إلى الوطن والغرق في الحزن العميق، إذ 

يقول:

فام لديك سوى الدموع

وسوى انتظارك دون جدوى للرياحِ وللقلوع
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خصائص الواقعيّة الجداده:

الواقع  اإلنسانّي وتصوير  والبؤس  الشقاء  القديمة في وصف مظاهر  والواقعيّة  تتّفق  الجديدة  الواقعيّة  إّن 
ولكنّها تختلف عنها، وتزيد عليها في جملة أمور هي:

التحليل العميق لمظاهر التخّلف: فالواقعيّة الجديدة ترى أّن بداية الحّل تكمن في تحليل أسباب . 1
المشكلة، ولعّل الجهل أبــرز تلك األســباب؛ لذلك يصّب صابــر فلحــوط جامَ غضِبِه على تلك 

العــادات التي ما زالت تشّد الشعب إلى قاع التخلّف:

يف الريف مقربُة املليني العطاِش الجائِعني

ش يف العظام السلُّ عشَّ

إذ ال كساَء و ال رشاَب و ال طعام

و دواُؤنا بعُض الّرقى أو بعُض أتربِة املَزار

ويرى سليمان العيسى أّن سبب الشقاء هم أولئك المستغلّون الذين يبنون سعادتهم على شقاء الشعب:

ــُم ــرَدُه ــعــِب بُ ــدمــعِ الــشَّ الــنــاســجــون ب

ــه مــصــيــَدًة ــل ــون حــــدوَد ال ــب ــاص ــن وال

ــم ــَرُه ــوخِ َق ــك ــعــرِي ال ــاحــتــون ب والــّن

تُِخموا؟ أمــا  يــأٍس:  يف  الفقُر  ويهمُس 

التفاؤل الثوري: الواقعيّة الجديدة تفاؤليّة تؤمن بأّن الثورة هي الطريق الوحيد للخالص وتغيير الواقع . 2
الراهن، يقول شوقي بغدادي:

ــمــأُ الـــشـــارَع املـــكـــدوَد قــافــلــٌة ســت

ــظــًة ــُح األغــــــواُر الف ــتَّ ــف ــت ــوَف ت ــ وسـ

اصــطَــربوا مــا  طــوَل  يــا  أال  الجياعِ  مــن 

ــُر ــّدخ ــَس يُ ــي ــأراً ل ــ نــــاراً وجـــمـــراً وثـ
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الواقعيّة الجديدة إنسانيّة وعالميّة: تؤمُن بوحدِة قضايا الشعوب ووحدة نضالها في سبيل التحّرر االجتماعّي . ٣
والسياسّي ووحدة الخط التاريخي وتدين أشكال االستعمار واالستغالل والفرديّة والتمييز العنصرّي 
الحدود  تجاوزت  بنظرة  وانطلقوا  العالميّة،  النضاليّة  القضايا  مع  الشعراء  تفاعل  ولذلك  والدينّي، 
الجغرافيّة؛ ليكون نداؤهم اإلنسانّي نداءً يدعو إلى التخلّص من واقع االستعمار واالستعباد، وفي ذلك 

يقول محّمد الفيتوري:

يا أخي يف الرشِق يف كّل سكْن

يا أخي يف األرض يف كّل وطْن

أنا أدعوَك فهل تعرفني؟

يا أخاً أعرفه رغم املحن

يا أخي يف كلِّ أرٍض وجمت 

شفتاها واكفهّرت مقلتاها

ْر من توابيت األىس ُقم تحرَّ

لست أعجوبتها أو مومياها

وحدة الشكل والمضمون: رأى شعراء الواقعيّة الجديدة أن المضمون الجديد يجب أن يُعبَّر عنه بشكل . 4
فنّيٍّ جديٍد يستطيع احتواءه والتعبيَر عنه؛ لذلك آثروا شعر التفعيلة أو قصيدة النثر غالباً، ومن ذلك قول 

سميح القاسم في قصيدته )سقوط األقنعة(:

سقطت جميُع األقِنَعْه

سقطت فإما رايتي تبقى

وكأيس املرََعْه

وبعْه أو جثَّتي والزَّ
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إن الواقعيّة مدرسة إيديولوجية ملتزمة سواء على الصعيد اإلبداعي أو النقدي وهي تلّح دوماً على أن يكون 
إن األدب  أو مجامالً.  أو مفروضاً  نفسه وليس مجلوباً  تلقاء  يتدفق من  القناعة  من صميم  نابعاً  االلتزام 

الواقعي أدب التالحم مع الجماهير والنضال معها وفي مقدمتها من أجل حياة أفضل.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

عّرف الواقعيّة واذكر أنواعها.. 1
ما عوامل نشأة المذهب الواقعي؟. 2
بيّْن سبب اختيار األدباء العرب الواقعيّة الجديدة واذكر أسباب انتشارها وازدهارها.. ٣
وازن بين خصائص الواقعيّة القديمة والجديدة.. 4
ما العوامل التي تدلُّ على أّن نظرة الواقعيّة نظرة إنسانيّة وعالميّة؟. 5
اشرح المقولة اآلتية: "إنَّ الواقعيّة مدرسةٌ إيديولوجيّة ملتزمة".. 6
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نّص شعرّي

ين
لثا
س ا
ّدر
ال

2

 مصطفى بدوي
)1912 - 1991م(

ولــد  د 
ّ

ــد مج وشــاعر  أديــٌب 
ي 

ف
� ودرس  حلــب،  مدينــة  ي 

ف
�

ّ درس علــوم القــرآن  مدارهســا، �ث
دب 

أ
وأحاكمه، امك درس اللغة وال

والشــعر والســري الشــعبّية، معــل 
انتقــل   ّ �ث حلــب،  ي 

ف
�  

ً
ــا

ّ
معل

إىل  أحيــل  حــىت  دمشــق  إىل 
التقاعــد.

ية  ف الشــعر هل عــدد مــن الــدواو�ي
 ، ــل: أوراق هممــ�ت املطبوعــة، مث
، عائــد مــن  متعــب وجــه املــرا�ي
امــس الــذي  ، البعــد الف ي

طفولــىت
أخــذ منــه هــذا الّنــّص. 

مدخل إلى النّص:

والحرمان  العذاب  صور  مخيّلته  أثقلت  وقد  الطريد  ذهب 
والشقاء، حاول أن يطرق أبواب الغربة علّها تمأل األكّف بما ينقذ 
إلى  وعذابه  آالمه  حمل  ولكنّه  والجوع،  الفقر  أشباح  من  الحياة 

حيث ارتحل، وهنا يكمن سّر مأساته.

*الطريد

مصطفى بدوي، البعد الخامس، دار األجيال، ص 77 - 79.  *
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نّص شعيّي
ين
لثا
س ا
ّدر
ال

2

النّص:

…1…

وجَم الصباُح وَزوُجُه وِصغاُرُه
ِمثَل التامثيِل الكَِئيَبِة، والعيوْن

َجَمَدْت عىل الوجِه الحزيْن
الراحُل املحبوُب واألُب والَخِديْن

ما بالُُه هجَر الدياْر؟
ما بالُُه عاَف الصغاْر؟

لِليأِْس لِلحرماِن لِلجوعِ الطويْل
َم البيُت الجميْل وتجهَّ

ُة املِْئلُف متسُح دمَعها بثياِبِه الِهرَّ
أَتُراها قد علَمْت برسِّ ذهاِبِه

الكفُّ ِصْفٌر.. باملُنى.. بالذكرياْت
يَْجَرُّ أوهاَم الحياْة

…2…

ومىش وخلََّف دمعًة فوَق الراْب
اُه بالّدِم بالشباْب هذا الذي غذَّ

ورماُد آهاٍت عىل البيِت الحبيْب
هي كلُّ ما ميلكُُه هذا الغريْب

…٣…

كالطريِ يحتدُم األىس بفؤاِدِه
قد فرَّ من صيَّاِدِه

أَتُراُه ينجو، أم قراِصنُة الحدوْد
تصطاُدُه ويعوُد لِلسجِن البليْد

يا لَلرشيد!.. يا لَلطريْد!
أَتُراُه يوماً قد يعوْد

أم ال يعوْد؟

الخدِين: الصديق الذي يكون معك ظاهراً وباطناً في كّل أمر.
رشح املفيدات
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الطياد

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
ما الشخصيّات التي ذكرها الشاعر في النّّص؟. 1
استبعد اإلجابة غير الصحيحة مّما يأتي:. 2

بدا المهاجر في النّّص )متشائماً - ثائراً - حزيناً(.	 

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّّص قراءة جهرية معبِّرة مبرزًا شعور الحزن ومراعيًا مواضع الفصل والوصل.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءة صامتة ونّفذ المطلوب:* 
ما اآلثار التي خلّفتها هجرة الرجل في المقطع األّول؟. 1
اكتشف مصادر الخوف في نفس المهاجر كما وردت في المقطع الثالث.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف معنى كلمتي )وجم، ِصفر( وبيّن المعنى السياقي لكّل منهما في النّّص.. 1
صنّف الفكر اآلتية وفق الجدول:. 2

حزن المهاجر على فراق األهل والوطن.	 
خوف المهاجر من المستقبل المجهول.	 
آالم الهجرة.	 
الحزن لفراق رّب األسرة.	 

.......................................................................................الفكرة العاّمة:

الفكرة الرئيسة )٣(الفكرة الرئيسة )٢(الفكرة الرئيسة )١(
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نّص شعيّي

ما مصير أسرة المهاجر بعد سفره؟. ٣
ما الذي خلَّفه المهاجر في وطنه، وما الذي يملكه؟. 4
ح ذلك.. 5 تضاعفت معاناة المهاجر قبل أن يعبر حدود بالده. وضِّ
أُجِبَر المهاجُر على حلِّ مشكلته باالبتعاد عن أهله ووطنه. ناقش رفقاءك في وضع حلول لهذه المشكلة، . 6

دارساً إمكانيّة تنفيذ الحلول المقترحة.
قال جورج صيدح:. 7

أوّد؟ ـــْن  مـــمَّ أنــــا  أيـــــَن  ــي  ــنـ مـــّد؟وطـ الـــجـــزر  ــَد  ــع ب ــحــظِّ  ــل ل َمـــا  أََو 

وازن بين هذا البيت وما يقابله في المقطع األخير من النّّص من حيث المعنى.	 
 	: ّ ي

المستوى الف�ن
سمِّ المذهب األدبّي الذي ينتمي إليه النّّص، ومثّل لسمتين من سماته فيه.. 1
كثرْت الصفات المشبّهة في المقطع األول. بيّن أثرها في إبراز الحالة االنفعاليّة للشاعر.. 2
نّوع الشاعر بين الخبر واإلنشاء في المقطع الثالث، ما أثر ذلك في خدمة موضوع النّّص؟. ٣
هات من المقطع األول كنايةً، ثمَّ بيِّن وظيفتها.. 4
ناً لفظياً وآخر معنويّاً، وبيِّن أثر كّل منهما.. 5 استخرج من المقطع الثالث محسِّ
ادرس نظام التفعيلة التي بُني عليها النّّص.. 6

في شعر التفعيلة: يبني الشاعر قصيدته على تفعيلة من تفعيالت البحور وجوازاتها، ويكّررها وفق 
انفعاالته.
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الطياد

بداعي المستوى ا��

قال أبو تّمام:	 

الفتى ــُه  ــُف ــأل ي األرِض  يف  ــزٍل  ــن م ــم  ك

الهوى مــن  شئَت  حيُث  فـــؤاَدَك  ــْل  نــقِّ

ــِزِل ــنـ َمـ أِلّوِل  أبــــــداً  وحــنــيــُنــُه 

األّوِل لــلــحــبــيــِب  إاّل  ــبُّ  ــحـ الـ ــا  مـ

عّلق على مضمون البيتين السابقين مستفيدًا من تأمّلك معاني النّّص السابق، متّبعًا طريقة التّنّقل في جميع األنحاء.* 

� ��التعب�� الكتا

اكتب مقالة تشرح فيها أسباب الفقر ؤآثاره في الفرد والمجتمع، مقترحًا حلواًل يمكن تطبيقها.* 

تطبيقات لغويّـة

اقرأ األبيات اآلتية ونّفذ المطلوب:* 
قال الشاعر مصطفى بدوي:	 

كالطريِ يحتدُم األىس بفؤاِدِه

قد فرَّ من صيَّاِدِه

أَتُراُه ينجو، أم قراِصنُة الحدود

)تصطاُدُه( ويعوُد لِلسجِن البليد

يا لَلرشيد.. يا لَلطريد

أَتُراُه يوماً قد يعود

أم ال يعود
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نّص شعيّي

الأسئلة:	 
د أوجه التطابق بينهما.. 1 هات من النّّص صفة وموصوفاً، وحدِّ
أعرب ما تحته خطٌّ في النّّص إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. 2
د الِعلَل الصرفية في كلمة )تصطاده(، ثمَّ اشرحها وسمِّها.. ٣ حدِّ
علِّْل كتابة األلف على صورتها في كلمة )األسى( والهمزة في كلمة )بفؤاده(.. 4
أين تجد معنى كلمتَي )يحتدم، تراه( في معجم يأخذ بأواخر الكلمات؟. 5

ي ��النشاط التحض

عد إلى مصادر التعّلم، واجمع مادًّة حوَل الحرب العالميّة الثانية )أسبابها، أطرافها، وآثارها في العالم(، وطرائق تالفي * 
الحروب مستقباًل، تمهيدًا للدّرس القادم.
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نصٌّ شعرّي

ث
ثال
س ل
ّدر
ال

٣

 وصفي الَقيَنُْفِل

)1911- 1972م(

ي محــَص، 
ف

ــد � شــاعٌر ســورّي ول
ومل يتــح هل أن يتابــع دراســته؛ 
لكّنــه أقبــل عــى املطالعــة حــىت 
ّ وتغذيــة 

ي
ف

الثقــا� تكوينــه  ّ هل  �ت
ي املبكــر، رحــل إىل  د�ج

أ
ميــ� ال

اكن  ــا  �أ د�ج
أ
�ج واتصــل  مــر 

ي 
ــىت ــة ال يئ ر شــعاره الج

أ
 �ج

ً
ــا معروف

وآمــاهل،  تمــع  املج آلم  تعكــس 
ي طليعــة )رابطــة الكتــاب 

ف
واكن �

الشــعراء  ز  أ�ج ومــن  العــرب( 
 . ي ي الوطــن العــر�ج

ف
ف � الواقعيــ�ي

ية  الســور الكومــة  دتــه 
ّ
قل

ّيته،   لشــاعر
ً
ا  تقــد�ي

ً
 رفيعــا

ً
وســاما

وطبعــت وزارة الثقافــة ديوانــه 
ــذي  ــراب( ال ــد )وراء ال الوحي

ــّص. ــذا الن ــه ه ــذ من أخ

ديوان وراء الّسراب، وصفي القرنفلي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1969م.  *

مدخل إلى النّص:

لم يجِن اإلنسان من الحروب إالَّ الويالِت والدماَر والقتل، فكان 
السالم هو الحلَم الذي يداعب خيال الشعوب والهدف الذي تسعى 
إلى تحقيقه. ولكن تجار األسلحة وسماسرة القيم وأعداء اإلنسانية 
األبرياء  دماء  على  يقتاتون  ألنهم  الحروب  إشعال  دائماً  يحاولون 
اقة، كما يسعون إلى  ويسَعون إلى خداع الشعوب بالشعارات البرَّ
تلك  أّن  المخدوعون  يعرف  وال  باألموال،  الرخيصة  الذمم  شراء 

الشعاراِت أفًعى خبيثةٌ ملمسها ناعم ونابها مسموم.

وعندما تهّدد الحرُب الوطَن الغالي يقف الشاعر الملتزم قضايا 
أمّته في وجه الحرب فيمّجد السالم، ويفضح ادّعاءات المستعمرين 

وشعاراتهم جاعالً من شعره منارة تهدي شعبه عند الملمَّات.

*مع السلم
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ثال
س ل
ّدر
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٣

النّص:

َرآنَـــا1 إِْذ  ــا  ــَن ــِم ــاْس ِب ــُح  ــْب ــصُّ ال ُخطَانَاَســـبَّـــَح  ــْت  َهــمَّ ــْوَم  يَـ ْرُب  ــدَّ ــ ال ــىَش  ــَت َوانْ

ْعــــ2 الشَّ يف  الطَّلِيَعِة  ــَن  ِم َمْعنًى  نََخانَانحُن  أَْو  نــا  َهــزَّ ــْعــُب  الــشَّ إِذا  ـــــِب 

لْـــ٣ والسِّ ــَة  ــبَّ ــَح واملَ ــِخــْصــَب  ال ــانَــــْزَرُع  ــانَ ــَي ــْن ــا بُ ــن ــِب ــْع ــَش ــــــــــــَم ونَــْســُمــو ِب

ــْت4 ــ ــَرُة الـــُحـــُروِب وَذلَّ ــْمـ ــْت َجـ ــلَـ ــاَذبُـ ــَوانَ ــُف ــْن نــــا وطَــــأْطَــــأَْت ُع ــوَم ِسْ ــ ي

ــَوْر٥ ــ ــِر ال ــ ــْن إِبَـ ــ ــَتــلُّ ِم ــا نَــْس ــن ــْي ــَض ــاوَم ــ ــَوانَ ــ ــُع ــ األُْف ــُر  ـ ــمِّ ــَسـ يُـ ــاً  ــ ــَلَح ــ ِس ِد 

ــرٌّ يَــْســَتــْعــِبــُد اإِلنْـــَســـانَـــا؟6 ــ ــ ــّراً أَُح ــ ــ ــْن يَـــْزُعـــُمـــوَن َعـــالَـــَمـــُهـــْم ُح ــَمـ ُقــــْل لِـ

َشْعَبا7ً  ) ــرِّ ــُح ال )ِبــالــَعــالَــِم  ــْم  ــُت َخــَدْع ــْم  ــاكَ ــانَـ ــْم َعـــىَل اْســـِمـــِه أَْوطَـ ــُت ــْم ــَه ــَت َوالْ

ــاُه َفـــكَـــاَن الـــتَّـــْزِويـــَر َوالــُبــْهــَتــانَــا8 ــ ــْزنَ ــ ــَب ــ َقــــْد َعــَجــنَّــا )ُدْواَلَركُــــــــــــْم( َوَخ

ــا٩ ــ ــانَ ــ يَ ْ ــرشِّ ــ ــَوِريـــــَد َوال ــزُّ الـــ ــُجـ ــاِر َومُيْـــــَنـــــاُه تـ ــسـ ــَيـ ــالـ ــَب ِبـ ــْعـ ـ ــشَّ ــُب الـ ــ ــَه ــ يَ

َشْعـــ1٠ ــْم  ــكُ ــْســأَلُ يَ الــُحــُروِب  ــاَة  ــ ُدَع ــايــا  ــانَ ــْرَه بُ ُروا  َوَزوِّ َفـــــاَمَذا؟  ــــِبي، 

إِال11َّ ــْرُب-  ــ َح يــا   – ــْرِب  ــَح ــل لِ َرْجـــعٍ  ــا؟أَيُّ  انَـ ــُخـــرْسَ َوالـ الــتَّــْدِمــريَ  يَـــكُـــوَن  أَْن 

َشْعــ12 يَا   - ْعِب  لِلشَّ الَحْرِب  يِف  كَْسٍب  ــا؟أَيُّ  ــ ــانَ ــ أَْزَم ــا  ــ ــــوَدَه َوُق ــا  ــنَّـ ــُب - وكُـ ــ

ــى1٣ ــَق وأَنْ ــى  ــَم أَْس ــوِب  ــُع ــشُّ ال َوْعـــَي  ــاإِنَّ  ــانَ ــَن ــْن أََســـاِطـــريِكُـــْم وأَْمـــــَى َج ــ ِم

همَّت: همَّ باألمر: قصده وعزم على القيام به.
معنى: الصفة الحسنة.

الطليعة: مقدمة الجيش.
ة الشباب  نخانا: أثار الحماس الحميَّة فينا. ِحدَّ

ة الشباب ونشاطه. وعنفوان    العنفوان: ِحدَّ
الشيء: أّوله.

 األفعوان: ذكر األفعى.

رشح املفيدات
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مل ال عم

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
رة في النّّص؟. 1 ما الكلمة المكرَّ
ما القضية التي يطرحها النّّص؟. 2

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّّص قراءة جهرية معبِّرة مراعيًا التّلوين الّصوتيّ المناسب النفعاالت الّشاعر.* 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّّص قراءة صامتة، ثمّ نّفذ المطلوب:* 
تحّدث الشاعر عن طرفين متصارعين، اذكرهما، وبيّن هدف كلٍّ منهما. . 1
يلجأ المعتدون إلى أساليَب متنّوعة لخداع الّشعوب، وّضح ذلك من فهمك المقطعين الثّاني والثّالث.. 2

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
استعن بالمعجم في تعّرف:. 1

الفرق في المعنى بين كلمتي )التزوير والبهتان(.أ. 
المعنى المعجمّي لكلمة )عجنّا( ثّم اشرح معناها في سياق البيت الثامن.ب. 

ن من النّّص معجماً لغويّاً لكلٍّ من )السلم( و)الحرب(.. 2 كوِّ
استنتج الفكرة العامة للنص مستفيداً من المعجمين السابقين.. ٣
ِّب الفكر الرئيسة اآلتية وفق ورودها في النّّص:. 4 رت

فضح أساليب دعاة الحروب.	 
دور الطّليعة الواعية.	 
تصوير ويالت الحروب.	 
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نصع شعيّي

في كلٍّ من شطري البيت األّول سبب ونتيجة، بيّن كاّلً منهما.. 5
ما الدور المنوط بكّل من الشعب والطليعة في مواجهة العدوان؟. 6
كشف الشاعر بالحجة والبرهان أساليب المعتدين في خداع الشعوب وّضح ذلك وفق الجدول:. 7

الرّد عليهاالخدعة

العامل الحّر

ما اآلثار المترتّبة على الحروب؟ وما الوسيلة األجدى لتجنّبها برأي الشاعر؟. 8
من الوسائل التي اعتمدها الشاعر االتكاءُ على الموروث الشعبي، هات من النّّص ما يثبت ذلك.. 9

ِلَم يسعى أعداء السالم إلى إشعال نيران الحروب؟. 10
َرْكِلي بعد معركة ميسلون واحتالل سورية:. 11 قال خير الدين الزِّ

فــاْرمَتَــْت ــارِة  ــض ــَح ال أمَّ  ــا  ي ــوِك  ــدع ــوُدخ ــنـ ــي عــلــيــِك فـــيـــالـــٌق وجـ ــن ــج ت

وازن بين هذا البيت والبيت السابع من النّّص من حيث المضمون.	 

 	: ّ ي
المستوى الف�ن

ينتمي النّّص إلى مذهب الواقعيّة الجديدة، هات سمتين من سماتها برزتا في النّّص.. 1
غلبت ضمائر الجماعة على النّّص، واختفت ضمائر المفرد، ما هدف الشاعر من ذلك؟. 2
بين دور األسلوبين الخبري واإلنشائي في خدمة الموقف االنفعالي للشاعر.. ٣
حّول االستعارة في: )نزرع المحبّة( إلى تشبيه بليغ مّرة، وتشبيه تام األركان مرة أخرى.. 4
أدّى الطباق دوراً في توضيح المعنى. أثبت ذلك بمثالين من المقطع الثاني.. 5
مثّل الثنين من المشاعر العاطفيّة في النّص، واذكر أداًة استعملها الشاعر لتجلية كلٍّ منهما.. 6
من مصادر الموسيقا الداخلية تكرار الكلمات والحروف الهامسة، مثِّل لهما من النّّص.. 7
قطِّع البيت الرابع، وسمِّ بحره وقافيته ورويّه.. 8
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مل ال عم

بداعي المستوى ا��

قال زهير بن أبي سلمى:. 1

ــُم ــُت وذق علمُتْم  مــا  إالَّ  ــرُب  ــح ال ــا  وم

ــى تــبــعــثــوهــا تــبــعــثــوهــا ذمــيــمــًة ــت م

ــِم ــَرجَّ امل ــَحــديــِث  ــال ب عنها  ــَو  ُهـ ومـــا 

ِم ــْرَ ــَتـ فـ ــا  ــوه ــم ــُت ي رضَّ إذا  وتَـــــْرَ 

هات من النّّص ما يؤيِّد البيتين السابقين.* 
هل كانت ُحَجُج الشاعر في التنفير من الحروب مقنعة؟ هات ُحَجَجاً أخر من عندك.. 2

� ��التعب�� الكتا

اكتب مقالة علمية تبيِّن فيها أضرار الحروب، وآثارها في الفرد والمجتمع.* 

تطبيقات لغويّـة

اقرأ األبيات اآلتية، ثمّ نّفذ المطلوب:* 
قال الشاعر وصفي القرنفلي:	 

ــا(؟1 ــ ــانَ ــ ــس ــ ــُد اإلن ــب ــع ــت ــس اً )أحـــــــرٌّ ي ــون عـــاملـــهـــم ُحــــــــرَّ ــمـ ــزعـ ــْن يـ ــ ُقــــــْل ملـ

شعـــ2 يــســألُــكــم  الـــحـــروِب  ــاَة  ــ دع ــا  بــرهــانَــاي ُروا  وزوِّ فــــــامذا؟  يب، 

إال٣َّ  – حـــرُب(  ــا  )ي  – للحرِب  ــعٍ  رج والــخــرسانــا؟أيُّ  الــتــدمــريَ  يـــكـــوَن  أْن 
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نصع شعيّي

الأسئلة:	 
دْ مفعوليه.. 1 ى إلى مفعولين، ثمَّ حدِّ هات من النّّص فعالً يتعدَّ
استخرج من النّّص اسمي استفهام، واذكر داللة كّل منهما.. 2
أعرب ما تحته خطٌّ من النّّص إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل.. ٣
هات مصدر كلٍّ من الفعلين اآلتيين: ) يستعبد - يسألكم (. 4
ما الحرف المحذوف من كلمة )للحرب(، ولماذا؟. 5
ِّب الكلمات اآلتية وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات. . 6  رت

)دعاة، برهان، التدمير، الخسران(.

ي ��النشاط التحض

كثرت الجرائم التي ارتكبها الصهاينة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، استعن بمصادر التعّلم في ذكر عدد منها مبرزًا حجم * 
ضحايا هذه الجرائم من األبرياء، تمهيدًا للدّرس القادم.
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نّص شعرّي

بل
ليا
س ا
ّدر
ال

4

 ُمِعني ِبِ يُ و
)1930-1984م(

ي 
ف

� ج  ــرَّ ف و�ت غــزة،  ي 
ف

� ولــد 
ي القاهــرة، 

ف
يكّيــة � مر

أ
امعــة ال الج

ي 
ف

� التعلــمي  ســلك  ي 
ف

� ومعــل 
ومــارس  والعــراق،  ف  فلســط�ي
اكن  وقــد   ، ي

الصحــىف العمــل 
 لرئيــس منظمــة 

ً
 ثقافيــا

ً
مستشــارا

 
ً
وعضــوا الفلســطينية  التحــر�ي 
ف  ــ�ي ــاب والصحفي ــاد الكت

ت
ي ا�

ف
�

ة  ف جــا�أ ل  و�ف  ، ف الفلســطينّي�ي
اللوتــس الدوليــة عــى إبداعاته. 
ي 

ف
� ف  )فلســط�ي أمعــاهل  مــن 
ــوت واقفة(. 

ت
ــار � ج

ث
�

أ
القلــب، ال

�ج  ، و�ت ــ�ت ــاهل الاكم ت أمع ــرث ون
ــة  يطالي ــا إىل الروســية والإ بع�ف
معــال 

أ
ّيــة، ومــن هــذه ال ف لري ج

ف
� الإ

أخــذ هــذا النــّص.

مدخل إلى النّص:

لن تغلق القضبان أفواه األحرار، وال بدَّ لليل االحتالل من زواٍل 
مهما طالت معاناة الواقعين تحت وطأته، ولعّل التاريَخ شاهٌد على 

انتصار إرادة الشعوب على مستعمريها.

*المدينة المحاصرة

معين بسيسو: األعمال الكاملة، دار العودة، بيروت، 2008م، ص 43-42.  *
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نّص شعيّي املدااة املداله
بل
ليا
س ا
ّدر
ال

4

النّص:

جنْي البحُر يحيك للنُّجوِم حكايَة الوطِن السَّ

واللّيل كالشّحاِذ يطُرُق بالدموعِ وباألننْي

َة وهي مغلقٌة عىل الشعِب الحزيْن أبواَب غزَّ

وتكاُد أنواُر الصباحِ تُطلُّ من فرِط العذاْب

وتطارُد اللّيَل الذي ما زاَل موفوَر الشباْب

لكنَُّه ما حاَن موعُدها وما حاَن الذهاْب

ويخاطُب الفجُر املدينَة وهي َحرْيَى ال تجيْب

ماذا يقوُل الفجُر هل ُفِتَحت إىل الوطِن الدروْب

ُع الصحراَء حني نسريُ للوادي الخصيْب؟ فنودِّ

ُة يف مآمتها تدوْر هذي هَي الحسناُء غزَّ

ما بنَي َجْوَعى يف الخياِم وبنَي َعطْىش يف القبوْر

ٍب يَْقتاُت من دِمِه ويعتُر الجذوْر وُمعذَّ

أقرأَت أَْم مازلَت بكّاًء عىل الوطِن املُضاْع؟

الخوُف كبََّل ساعَديَك فُرحَت تجتنُب الراْع

ِت الريُح الرشاْع وتقوُل إّن قد غرقُت وشقَّ

يا أيُّها املدحوُر يف أرٍض يَِضجُّ بها الشعاْع

أنِشْد أناشيَد الكفاحِ وِسْ بقافلِة الجياْع

مهارات ا�ستماع

بعد استماعك النصَّ نّفذِ المطلوب:* 
اختر اإلجابة الصحيحة مّما يأتي:. 1

 هَدَف الشاعر من عرض موضوعه إلى: 	 
)وصف المعاناة – استثارة الهمم – إبراز تفاؤله بالخالص – كل ما سبق(.
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املدااة املداله

ة في محنتها.. 2 اذكر بعض عناصر الطبيعة التي تعاطفت مع غزَّ

مهارات القراءة

القراءة الجهريّة:	 
اقرأ النّّص قراءة جهريًة، مراعيًا التلوين الصوتي المناسب إلحساس الشاعر بالمعاناة. * 
القراءة الصامتة:	 

اقرأ النّص قراءًة صامتًة ثمّ نّفذ المطلوب:* 
تعّددت مظاهر معاناة غزة، تقّص مالمح هذه المعاناة في النّص، متبعاً طريقة )القراءة المزدوجة(.. 1
صّور الشاعر في المقطعين الثاني والثالث صراعاً بين طرفين. سّم هذين الطرفين واكتشف بداية النهاية . 2

لهذا الصراع.

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

المستوى الفكري:	 
ف معنى كلمتي )فَْرط، موفور(، ثّم وّضح داللة كلٍّ منهما في النّص.. 1 استعن بالمعجم في تعرُّ
 صنّف الفكر اآلتية، ثّم رتّبها في خريطٍة مفاهيمية من تصميمك: . 2

)معاناة غّزة من الحصار - موقف الطبيعة من غّزة – الدعوة إلى االنتفاضة - وصف معاناة غزة من 
الحصار – قرب اشتعال االنتفاضة - حلم العودة إلى الوطن(.

ما الدور الذي أَدَّاه كلٌّ من البحر والليل تُجاه غّزة؟. ٣
ما داللة السؤال الذي طرحه الفجر في المقطع الثالث؟. 4
قّدمه إلثبات هذه . 5 الذي  الدليل  ما  الغاصب.  المحتّل  االنتصار على  الشعب على  بقدرة  الشاعر  آمن 

القدرة؟ وما السبب الذي دفعه لتقديمه؟
هات جملةً من العوامل تسهم في تحرير فلسطين ثّم رتّبها وفق أهميتها في رأيك.. 6
ما الظروف التي ينبغي توفّرها لعودة الفلسطينّي إلى أرضه كما بدت لك في النص؟. 7
قال نزار قباني:. 8

عقارُب الساعِة إْن توقََّفْت البدَّ أن تدوْر

إّن اغتصاَب األرِض ال يخيُفنا

فالريُش قد يسقُط من أَجنحِة النسوْر

والعطُش الطويُل ال يخيُفنا

فاملاُء يبقى دامئاً يف باطِن الصخوْر
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نّص شعيّي

وازن بين قول نزار قباني والمقطع الثاني من النص.	 
 	: ّ ي

المستوى الف�ن
ينتمي النّّص إلى الواقعيّة الجديدة، تقّص سمات هذا المذهب مع مثال على كّل سمة.. 1
أدِّت المشتّقات دوراً في توضيح الحالة االنفعاليّة. أثبت ذلك بأمثلة من النص.. 2
غلب على المقاطع األربعة األولى األسلوب الخبرّي في حين غلب األسلوب اإلنشائّي على المقطع . ٣

األخير، بيّن أثر ذلك في خدمة المعنى.
حلّل الصور البيانيّة الواردة في المقطع الثالث، واذكر وظيفةً لكلٍّ منها.. 4
استخرج من المقطع الثاني شعورين عاطفيّين، واذكر أداًة استعملها الشاعر إلبراز كلٍّ منها.. 5
تنّوع حرف الّروّي بين مقاطع النص. ما أثر ذلك في المتلّقي.. 6

بداعي المستوى ا��

حوّل األساليب الخبريّة في المقطع األوّل إلى أسلوب إنشائيّ مُستعمِاًل صيغًا متنوعة.* 

� ��التعب�� الكتا

اكتبْ مقالًة عن وحشيَّة العدوّ الّصهيونيّ وجرائِمِه بحقّ أهلنا في فلسطين، مبرزًا اإلجراءات الواجب اتّخاذها تجاه * 
القضيّة الفلسطينيّة.

التعبير األدبي:* 
  اهتّم أدباء الواقعيّة بتصوير البؤس اإلنسانّي ومظاهر الشقاء، ففضحوا أساليب المستعمرين في إغواء أبناء 
َّذين فّروا طلباً  الشعوب ببريق عالمهم المخادع، ونّددوا بإشعال الحروب في األوطان، وصّوروا قلَق ال

للطمأنينة والرزق من مستقبل مجهول، مبرزين شوق المغتربين إلى العودة إلى ديارهم.
ناقش الموضوع السابق، وأيّد ما تذهب إليه بالشواهد المناسبة، موّظفًا الشاهد اآلتي:* 

قال نسيب عريضة:	 

الوطْن الــِبــعــاد عــن  الظََّعْن؟يــا دهــُر قــد طــاَل  ــاَت  ف وقــد  تُرجى  ــودٌة  ع هل 
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مطالعة

جالل فاروق الشريف: إّن األدب كان مسؤوالً، منشورات اتحاد الكتّاب العرب - دمشق 1978 ص 11- 26 بتصّرف.  *

إّن تعزيز الواقعيّة وتجديدها، إذا صّح التعبير، تبدوان في المرحلة الراهنة من التحّوالت والتحّديات 
التي يواجهها الواقع الثقافي العربي، مهّمةً ملّحة، على الرغم من أّن المذاهب األدبيّة ال تنشأ وتتطّور بقرار 
فوقّي، بل تجيء حصيلة لتطّور مجمل الواقع الثقافّي من خالل ارتباطه بحركة الواقع االجتماعّي بجميع 

جوانبه ومعطياته التاريخيّة.

إّن العمل الفنّّي إذا كان في مجمله حصيلة تجاوب الفنّان مع الحياة ورؤيته للمجتمع والكون، فإّن 
الوعي، وعي الفنّان لهذه الرؤية، يشّكل جزءاً ال يتجّزأ منها، إن لم نقل إنّه يجب أن يحكمها كلّها. إذ إنّه 
بمقدار ما يتطّور الفنّان من خالل إنتاجه، كي تكون له رؤيته الواعية والشاملة للحياة والكون، يستطيع أن 
يقّدم إنتاجاً متماسكاً معبّراً عن حصيلة تجربته، وبذلك يكون فنّاناً حقيقيّاً. إّن هذه الرؤية تشّكل أساس 

موقفه اإليديولوجي إذا صّح التعبيرـ ومن ثّم تحّدد بالتالي انتماءه الفكري.

أمّا عن التساؤل لم الواقعيّة بالذات؟ فألّن الواقعيّة كونها رؤية للمجتمع والكون، وكونها منهجاً في 
العمل األدبّي والفنّّي، تظّل المذهب األكثر التزاماً باإلنسان في واقعه التاريخّي الملموس، واألقدر على 
الكشف عن رؤيته للحياة من خالل هذا الواقع التاريخّي. ومن ثّم الحكم على انتمائه الفكري واالجتماعّي 
أي في أّي موقع يقف. كّل ذلك مع االعتراف بأّن الواقعيّة كأّي مذهب لها إشكاالتها في حّد ذاتها كما 
أّن لها اتّجاهاتها ونّقادها وخصومها وأنّها تقوم إلى جانبها مذاهب )ال واقعيّة( ال تقّل عنها رسوخاً في 
األدب والفّن وقدرة على التأثير. بل إّن هذه المذاهب واالتّجاهات )الالواقعيّة( تزدهر في المرحلة الراهنة 
من اإلنتاج األدبّي والفنّّي في حياتنا الثقافيّة. وإذا كان ثّمة ما يسّوغ تاريخيّاً هذا االزدهار، فإّن الواقعيّة 
نفسها تملك أيضاً من المسّوغات اإليديولوجيّة، في المرحلة الراهنة ما يفرض جدارتها، ألنّها كانت وال 
باإلنسان وبقضاياه واألقدر على مواكبة نضاله من أجل  التزاماً  األكثر  والفّن  المذهب في األدب  تزال 

تحّرره وتقّدمه.

وترتبط المذاهب األدبيّة والفنّيّة بالبنية الثقافيّة العامّة السائدة في المجتمع وتتبعها في حركة تطّورها 
ومن ثّم ال تنشأ من العدم و ال تنمو في الفراغ وليست نوعاً من )العبث(.

*إّن األدب كان مسؤوال
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وعلى هذا فإّن الدعوة إلى مذهب أدبّي أو فنّّي معيّن يجب أن تأتي في أفق تاريخّي صحيح. إّن هذا 
األفق التاريخّي هو الذي يحّدد هذه المذاهب األدبيّة أو الفنّيّة السائدة ويحّدد معها إشكاالتها واتّجاهاتها 
الحاضر والمستقبل أي حول  تتّسم بصراع قاس من أجل  الراهنة  العربيّة  الحياة  وقضاياها. ولّما كانت 
إنّها المذهب األقدر على  وفنّيّاً تجيء في أفق تاريخّي صحيح.  أدبيّاً  المصير، فإّن الواقعيّة كونها مذهباً 
االلتزام بهذا الصراع، والتعبير عنه في جميع مستوياته السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة ودفعه إلى األمام 
في طريق االنتصار على أعدائه التاريخيّين؛ أي أنّه ليس ثّمة مذهب أقدر من الواقعيّة على التعبير عن النشاط 
اإلنسانّي في الحياة العربيّة الراهنة وعلى دفع اإلنسان العربّي إلى االلتزام بمصيره وبالشروط التاريخيّة لهذا 

المصير.

لّما كان األدب والفّن جزءاً من الفعالية الثقافيّة العامّة لإلنسان فإنّهما يظاّلن مرتبطين بالشرط اإلنسانّي 
في مختلف مراحل تطّوره التاريخيّة مهما تعّددت وتنّوعت أشكال هذا االرتباط. فال فّن إاّل باإلنسان. وال 

فنَّ إاّل من خالل اإلنسان. إّن هذه الحقيقة ترقى إلى مستوى البدهيّات.

وإذا كان ال فّن إاّل باإلنسان أو من خالله، فإّن أعلى أشكال هذا الفّن هي تلك التي تكون أصدق تعبير 
الفّن بقدر  يرتقون في درجات  إنّما  التعبير. والفنّانون  من دون صدق  فّن حقيقيّاً  عن هذا اإلنسان. فال 
صدقهم في التعبير عن اإلنسان. وهم يهبطون إلى حضيض الزيف واالصطناع بقدر ما يتخلّون عن صدق 
التعبير أو يعجزون عن بلوغه. إنّ هذا الفّن الصادق وحده هو الذي يبقى ألنّه يصبح جزءاً من اإلنسان ومن 

تاريخه.

ولّما كان بلوغ الحّريّة هو أعلى درجات تحّقق الشرط اإلنسانّي؛ ألنّه ببلوغها يحّقق اإلنسان أسمى 
أشكال إنسانيّته، لذلك فإّن مهّمة الفّن الحقيقّي هي اإلسهام في النضال التاريخّي لتحرير اإلنسان من جميع 
أشكال القسر واالستالب الداخليّة والخارجيّة. غير أّن بلوغ ملكوت الحّريّة ليس مسألة فرديّة. كما أنّه 
ليس حالة فكريّة أو سيكولوجيّة. إنّه باألساس مسألة اجتماعيّة، مسألة تتحّقق عبر تطّور تاريخّي طويل هو 
تاريخ تطّور الحضارة اإلنسانيّة نفسها. والواقعيّة في األدب والفّن كرؤية إنّما هي التزام بالشرط اإلنسانّي 
في صيرورته التاريخيّة. والواقعيّة في األدب والفّن كمنهج إنّما هي االلتزام بهذا الشرط من خالل واقع 

تاريخّي ملموس ومشّخص يحّدد هذا الشرط اإلنسانّي، الذي يصنع اإلنسان نفسه من خالله.

التاريخيّة وحسب،  باإلنسانيّة في صيرورتها  ال  التزاماً  الواقعيّة عندما تكون  الرؤية  إّن أسمى أشكال 
وإنّما بالقوى التاريخيّة التي تصنع هذه الصيرورة باتّجاه الحّريّة. وإّن أسمى أشكال الواقعيّة كونها منهجاً، 
عندما تكون قادرة على أن تبرز الشرط االجتماعّي التاريخّي الذي يناضل اإلنسان من خالله للتحّرر بكّل 

ما فيه من عالقات وصراعات السيما القوى التي تصنع تحّرره وتقّدمه.
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ما الموادّ التي يقّدمها للفنّان الواقع العربّي الراهن؟ والتي يفترض في الفنّان الواقعّي أن يعيد إنتاجها وأن 
يوّضح من خاللها عالم اإلنسان الداخلّي في عالقته الجدليّة في العالم الخارجّي.

ليس من اليسير اإلجابة عن السؤال. ولكن من الممكن مع ذلك تحديد بعض السمات األساسيّة، فإذا 
كانت السمة األساسيّة لعصرنا هي االنتقال إلى االشتراكيّة وأّن التناقض الرئيس الذي يحكم هذا العصر 
هو التناقض بين االشتراكيّة والرأسماليّة االحتكاريّة اإلمبرياليّة، فإّن موقع المجتمع العربّي محكوم بهذا 
التناقض والسيما أّن هذا المجتمع مجّزأ متخلّف تؤلّف اإلمبرياليّة العالميّة عقدة تجزئته وتخلّفه، وتتحّكم 
أو بصورة غير  تطّوره االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة مباشرة  اإلمبرياليّة في حركة  مفاعيل 
مباشرة. ومن ثّم فإّن المهّمة التاريخيّة المطروحة على المجتمع العربّي هي مسائل تصفية التجزئة والتخلّف 
في إطار الوطن العربّي باالنتقال إلى االشتراكيّة كطريق وحيد إلنجاز هذه المهّمة. ومن هنا تتحّدد المهام 
الملقاة على عاتق الواقعيّة كمنهج في األدب والفّن. إنّها مطالبة بأن توّضح هذا الواقع بكّل معطياته من 
القائم فيه وأن تدفعه باتّجاه أن يأخذ دوره في  خالل حركة تطّوره، وأن تكشف عن الشرط اإلنسانّي 
مواجهة سلبيّات هذا الواقع. ويمكن القول بال أدنى تردّد إّن أّي مذهب آخر غير الواقعيّة عاجز عن أداء 

هذا الدور بكّل عمقه واتّساعه.

وتزداد هذه المهّمة الملقاة على عاتق الواقعيّة في الظروف الراهنة للمجتمع العربّي مشّقة وحسماً إذا 
ما نظر إليها من خالل القضايا الرئيسة والملّحة التي تفرض نفسها على الواقع العربّي وتشّكل محاوره 
الصعيد من  باستمرار على هذا  الفلسطينيّة وما يستجّد  النضالّي كالقضيّة  الصعيد  الرئيسة والسيما على 

قضايا تبرز بوضوح ظروف الواقع العربّي اإليجابيّة منها والسلبيّة.

وبعبارة واحدة يمكن القول إّن الواقع العربّي يواجه تحّديات حضاريّة كبرى داخليّة وخارجيّة على 
جميع المستويات تقّدم للواقعيّة مادّتها وتحّملها في الوقت نفسه مسؤوليّاتها في تأجيج وعي اإلنسان 

العربّي لهذه التحّديات بكّل أبعادها وفي أن تفتح أمامه آفاق العمل من أجل التغيير.

ليس المطلوب من الواقعيّة أن تعكس الواقع العربّي في ظروفه الملموسة ثقافيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاً 
فحسب، وإنّما أن تطرح أيضاً هذا الواقع بكّل آفاقه المصيريّة الشاملة.



الوحده الثاماةفّن املرسحيَّة

قراءة متهيديّة فّن املرسحيَّة  الدرس األّول 

نّص مرسحّيّ حفعة سمي من أجل )٥( حزاياأ  الدرس الثّاين 

نّص مرسحّيّ بني الّصوت والّصمت  الدرس الثّالث 

مطالعة املرسح الغاايئ  الدرس الرّابع 
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ينظر لالستزادة:  * 
 - الظواهر المسرحيَّة عند العرب، علي عقلة عرسان، اتحاد الكتاب العرب، ط3، 1985م.

 - المسرح، محمد مندور، دار المعارف، مصر، 1959م.
 - المسرحيَّة بين النّظريّة والتطبيق، محّمد عبد الرحيم عنبر، الدار القومية، مصر، 1966م.

 - المسرحيَّة في األدب العربي الحديث، محّمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت ط2، 1967م.
- المسرحيَّة نشأتها وتاريخها وأصولها، عمر الدسوقي، مكتبة األنجلو المصرية، مصر ط2.

ة معيَّنة جادّة أو هازلة من خالل أشخاص، وتقسم على مشاهد،  المسرحيَّة أحد الفنون األدبيّة، تروي قصَّ
وتقوم على حوار يلقيه ممثّلون أمامَ جمهور ضمن إطار فنّّي معيّن، ويقوم كلُّ ممثّل فيها بأداء دور يمثّل 
من خالله شخصاً، ويعتمد نجاح المسرحيَِّة على قدرة الممثّلين على تصوير الحدث وتمثيله للمشاهدين.

نشأة المرسحّية وأبرز أعالمها:. 1

أّوَل  اليونانيّون  يعّد  إذ  اإلغريقيّة؛  المسرحيّات  الغربّي هي  األدب  التي عرفها  المسرحيّات  أقدم  لعّل 
من اهتمَّ بالمسرح، ووضع له نظاماً خاّصاً، ويعّد )أسخيلوس( واضَع أّوِل مسرحيٍّة شعريّة، واشتُِهَر من 
بين الشعراء المسرحيّين عند اليونان )سوفوكليس( الذي قّوى جانَب التَّمثيِل إلى جانب الغناء، فزاد عددَ 
الممثّلين. ثّم ظهر كتاُب )فّن الشعر( ألرسطو الذي يحّدد قواعَد الفنِّ المسرحّي، وقد بقي مرِجعاً للكتّاب 
والنّقاد من بعده قروناً طويلة. ثّم كانت المسرحيّةُ الرومانيّة تقليداً لليونانيّة، ومن أشهر الكتّاب الرومان في 

األدب المسرحّي )بلوتس( و )ترانس(.

أنموذجاٍت  منها  يتّخذون  والرومانيّة  اليونانيّة  الروائِع  إلى  األدباءُ  توجّه  األوروبّيِة  النهضة  عهد  وفي 
يحتذونَها في أعمالهم. أمّا المسرح اإلنكليزّي فقد قام على أعمال )وليم شكسبير(، مثل: )روميو وجولييت، 
أهّم  ومن  وموليير(،  وراسين  )كورني  كتّابه:  أهّم  فمن  الفرنسيُّ  المسرُح  وأمّا  عُطَيل(،  قيصر،  يوليوس 
خصائص هذا المسرح: التقيُّد بالشعر المنظومِ المقّفى، واشتماُل كّل مسرحيّة على خمسة فصول: األّول 

للعرض والثاني والثالث والرابع للحوادث، والخامس للحّل.

ويرى بعُض الدارسيَن في األدب العربيِّ أّن للمسرح بذوراً قديمة في تراثنا كالشعائر الدينيِّة التي كان 
الفنّيّة.  للعناصِر  فنٌّ مسرحّي مستكمٌل  الظّل  أنَّ خيال  آخرون  ويرى  الفراعنة.  أيّام  مصَر  بها كهنةُ  يقوم 
ويمكُن القوُل: إّن البدايةَ الحقيقيّة للمسرح في الوطن العربّي كانت في الفرِق األوروبّيِة التي كانت تزوُر 

مصَر.

*فّن المسرحّية
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وتكادُ آراء الباحثين تجمع على أّن أّوَل من حاوَل هذا الفّن في نهضتنا الحديثة محاولة جّديّة هو )مارون 
مها لجمهوره العربيِّ  النّقاش( الذي ابتدأ تمثيله باللُّغِة العربيّة الدارجة، وكانت أولى المسرحيَّاِت التي قدَّ
في بيروت هي )البخيل( لـ )موليير( في أواخر سنة )1847م(، وقد أكثر النّقاُش في مسرحيَّاِته من القطِع 
الغنائيَِّة والُفكاهات ليرضَي جمهوَره، وفي عام )1876م( وفد سليُم النّقاش من لبنان إلى مصَر تصحبُُه 
فرقةٌ تمثيليّة ومسرحيّاُت عّمه )مارون النّقاش(: )البخيل، وأبو الحسن المغّفل، والسليط الحسود(، وترجم 
أوبرا )عايدة( إلى اللُّغة العربيَّة محاِفظاً على طابِعها الغنائّي، كما اقتبس من الفرنسيّة مسرحيّةَ )هوراس( 

لمؤلّفها )كورني( وغير ذلك من المسرحيّات الغربيّة.

ثّم انتقل المسرُح العربّي إلى طوٍر جديد بقدوم )أحمد أبو خليل القبّاني( وفرقته المسرحيّة إلى مصر 
عام )1884م(؛ ألّن المسرَح ظّل إلى أن جاء القبّانّي معتمداً على المسرحيّات األجنبيّة المعّربة، ولّما جاء 
القبّانّي اتّجه نحو التاريِخ العربيِّ واإلسالمّي، فوضع مسرحيّات )عنترة وهارون الرشيد وأنس الجليس..( 
وقد امتاز أسلوبه في تلك المسرحيّات بأنّه كان أرقى لغةً وأقرَب إلى العربيِّة الفصحى، وقد استعمل النثر 

بة. المسجوع والشعَر معاً، على أّن مسرحيّاته كانت أوهى حبكةً وأضعف سياقاً من المسرحيّات المعرَّ

ثّم انتقل المسرُح العربّي من المسرحيِّة الغنائيِّة إلى المسرحيِّة االجتماعيِّة، بظهور الممثّل جورج أبيض 
والمؤلف فرح أنطون الذي ألّف مسرحيّة )مصر الجديدة ومصر القديمة(. 

وقد برزت أسماءٌ كثيرة في الوطن العربّي، فمن مصر يمكن أن يُذَكَر: إبراهيم رمزي ومحّمد تيمور 
وتوفيق الحكيم ونعمان عاشور، ومن سورية: أديب إسحق وداود قسطنطين الخوري وأمين طاهر خير 
اهلل وعبد الوهاب أبـو الّسعود ومعـروف األرنـاؤوط ومـراد السـباعي وخليل هنـداوي ومصطفى الحـالج 

وسعد اهلل ونّوس وممدوح عدوان ومحّمد الماغوط.

أنواع المرسحّية:. 2

رفيعةُ  التأثير،  عنيفةُ  فهي مسرحيّة  المأساةُ  أمّا  والملهاة.  المأساةُ  هما:  نوعان  القدماء  عند  للمسرحيّة 
األسلوب، ساميةُ المغزى، تُقتَبُس غالباً من التاريِخ أو األساطير وتنتهي بخاتمٍة محزنَة، وأمّا الملهاةُ فهي 

مسرحيّةٌ تصف معايَب الناس في صوٍر مُضِحَكة.

وفي العصر الحديث اتّبع الدارسون تصنيفاٍت أخر للمسرحيّة، فمنهم من صنّفها انطالقاً من الموضوِع 
الذي تتحّدُث عنه، فصنّفوها إلى مسرحيٍّة اجتماعيٍّة أو تاريخيٍّة أو سياسيٍّة أو غير ذلك، ومنهم من صنّفها 
تبعاً للوسيلِة التي يتّخُذها الكاتُب للتعبير عن ِفَكِرها. ولدينا في هذا المجال المسرحيّةُ الشعريّةُ إذ يدوُر 
الحواُر بين الممثّلين شعراً، ومن ذلك مسرحيّات )أحمد شوقي( ومسرحيّات )عزيز أباظة( ومسرحيّات 
)عدنان مردم(، والمسرحيّة النثريّة كمسرحيّات )توفيق الحكيم( ومسرحيّات )سعد اهلل ونّوس(، والمسرحيّة 
الغنائيّة التي يقومُ الحوار فيها بين الشخصيّاِت على الغناِء كمسرحيّات أبي الخليل القبّاني وسالمة حجازي 

وعاصي وإلياس الرحباني.
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هيكل المرسحّية:. 3

ة مناظَر ما دامت الوحدة  تتكّوُن المسرحيّةُ في الغالب من ثالثِة فصول أو خمسة، ويُقَسم كّل فصل عدَّ
مستمّرة، والمهمُّ هو التنسيُق واالنسجام. ويعمُد الكاتُب إلى توزيع األحداث بما يناسب عدد الفصول.

ففي المسرحيّة ذات الفصول الثالثة يكون الفصل الثاني أهّم هذه الفصول وأقواها، وفيه تبلُغ العقدةُ 
أوَجها، بينما يكون الفصُل األّول عرضاً مثيراً لالهتمام، والفصل الثالث يحتوي على جانٍب من الحوادث 

في نهايتها، وفيه يأتي الحّل وينكشُف الخفيُّ وتنتهي القّصة.

ُن المسرحيَّة من ثالثة أجزاء: وتتكوَّ
ِل من المسرحية ذات الفصول الثالثة، ومهمَّتُه التعريُف بموضوع . 1 العرض: يأتي عادًة في الفصل األوَّ

المسرحيَّة وبالشخصيات المهمَّة فيها، وإيجاد حالة من التشويق والتطلُّع واالنتظار للحوادث 
ل، وأالَّ تبرز  مَ الشخصيَّاُت المهمَّةُ في وقت مبكِّر من الفصل األوَّ المقبلة؛ لذلك وجب أن تُقدَّ

َّة بروزاً يسترعي االهتمام. الشخصيَّاُت الثانوي

ج منطقيّاً، وتتشكَُّل . 2 العقدة: هي تتابُُع الحوادِث وانتظامها في ِسلِْسلٍة تشترُك فيها كلُّ الجزئيّات، وتتدرَّ
في أزمٍة تنتهي إلى حّل، وقد يكون في المسرحية أكثُر من عقدٍة، ممَّا يزيد في تعقيد الفعل ويضاعف 

االهتمام.

، بل يجب أن يحتاط . ٣ َص هذا الفصُل كلُّه للحلِّ الحّل: يأتي في الفصل األخير، وليس معنى ذلك أن يَُخصَّ
ُِّف شيئاً مضى في  المؤلِّف ويدع لهذا الفصل أهمَّ مناظر المسرحيَّة وأقواها، كما يجب أالَّ يدَع المؤل
المسرحية من غير تفسيٍر أو توضيح، ولكنَّ هذا التفسيَر يجب أن يأتي طبيعيّاً عرضيّاً في أثناء الحوار، 

َّع. ويجب أن يكون الحلُّ - حينما يأتي - مقبوالً لدى العقول مهما كان غيَر منتظٍر أو مُتوق

عنارص المرسحّية:. 4

َّة التي تزَخر بها، والفكرة . 1 الفكرة األساسيّة: ونعني بها المحوَر الذي تدور حولَه كلُّ الِفكِر الثانوي
المسرحيَّة يجب أن تكون أخالقيَّة أو إصالحيَّة أو تاريخيّة...، سواءٌ أمأساًة كانت أم ملهاًة، ولكن 

يجب أالَّ تكوَن المسرحيَّةُ في فكرتها أو في حوارها في صورة عظاٍت أو خُطَب، وعلى الكاتب أن 
َّة وبراعة ووضوح، وال يشرُح لنا فلسَفتَه، وال يفرض علينا آراءه، وال  يكِشَف مجرى الحوادِث بدق

بأس من وجود ِفَكٍر فرعيَّة على أن تخدمَ الفكرة األساسيَّة.

وهي . 2 ل،  األوَّ البطل  أي  َّة،  المحوري الشخصيَّةُ  المسرحيَّة  الشخصيَّات  قائمة  رأس  على  الشخصيّات: 
ة  ُك إلى األمام، ويجب أن تكون من قوَّ الشخصيَّةُ التي تخلق الصراع، وتجعل المسرحيَّة تنمو وتتحرَّ
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ِّر في حوادثها وفي أبطالها اآلخرين. ولكي  كها وتؤث الشخصيَّة واإلرادة بحيث تدفع بالمسرحيَّة وتحرِّ
َّة شخصيَّةٌ معارضة أو ظروف معاكسة تخلق الصراع  يتمَّ ذلك ينبغي أن يكون أمام الشخصيَّة المحوري
َع الكاتب في  َّة التي تكمل المسرحيّة، وينبغي أن يُنوِّ أو األزمة، وتأتي بعد ذلك الشخصيَّاُت الثانوي
شخصيَّاته، وأالَّ يجعلها من نمط واحد ليبثَّ الحركةَ والنشاط في مسرحيَّته، وأن تكون الشخصيَّاُت 

واضحةَ السمات غيَر مسطَّحة.

الحوار: هو األداة الرئيسة التي يكشف بها الكاتب عن شخصيّاته، ويمضي بها في الصراع، وال بدَّ أن . ٣
يكون الحوار متوافقاً والشخصيّات، ومنسجماً ومستواها االجتماعيِّ والفكريِّ والنفسيِّ واللغوّي، 

َِّقة لكي تؤدّي مهّمتها. ل أن تكون الجمُل في الحوار قصيرًة، مركَّزة وذات حيوية متدف ويَُفضَّ

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

عالمَ يعتمد نجاح المسرحيّة؟. 1
ما الدور الذي لعبه كتاب )فنِّ الشعر( ألرسطو في نشأة الفنِّ المسرحّي؟. 2
عّددْ خصائص المسرح الفرنسي واذكر اثنين من ُكتّابه.. ٣
تحّدْث عن دور كلٍّ من »مارون النّقاش« و»أبو خليل القباني« في انتشار الفّن المسرحّي في الوطن . 4

العربي.
ما المبدأ الذي اعتمَده الدارسون في تصنيف المسرحيّة العربيّة؟ اذكر أنواعها.. 5
عّدِد األجزاء التي تتكّون منها المسرحيّة.. 6
تحّدْث عن الّشخصيّات في العمل المسرحّي.. 7
بيّْن أهّميّة العرض في العمل المسرحّي.. 8
عّددْ عناصر المسرحيّة واشرح واحدة منها.. 9
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سعد اهللَّ ونوس: األعمال الكاملة، المجلّد األّول، دار اآلداب، بيروت.  *

*حفلة سمر من أجل )5( حزيران

 سعد العه ونوس
)1941 - 1997م(

ــة  ي ي قر
ف

ــد � ــوريٌّ ول ٌّ س
ــرحي م

مــن  يبــة  القر البحــر  ف  حصــ�ي
ي 

ف
� تعليمــه  تلــىت  طرطــوس، 
درس  الالذقيــة،  مــدارس 
ومعــل  القاهــرة،  ي 

ف
� الصحافــة 

الثقافيــة  للصفحــات   
ً
مــررا

اللبنانيــة  الســفري  ي 
حصيفــىت ي 

ف
�

معــل  امك  ية،  الســور والثــورة 
ــرح،  ــة لل ــة العام  للهيئ

ً
ا ــد�ي م

ي طليعــة كّتــاب املــرح 
ف

يقــف �
عليــه  ينطــوي  ملــا  ية  ســور ي 

ف
�

مــن امتــالك لناصيــة هــذا الفــن 
ــر  تــه. ومــن أهسث عالج ــرس �ج

ت
و�

ملــك  �ي  الفيــل  مرحياتــه: 
 . ــا�ج ــوك ج ــان – رأس اململ الزم
ولعــل مرحّيــة )حفــ�ت مســر 
ز  ان( أ�ج مــن أجــل /٥/ حــز�ي
ــة  هز�ي أعقــب  مــرحي  معــل 

 .)1٩67( عــام  العــرب 

التمهيد للّنّص:

للمألوف؛  مغاير  المسرحيّة  أحداث  فيه  تجري  الذي  المسرح 
وليس  بالنور  مُضاءٌ  للجمهور،  البداية، مكشوف  منذ  مفتوح  َّه  ألن
في  إلى مشاركة حقيقيَّة  جيَن  المتفرِّ تدعو  والمسرحيَّة  فيه ستارة، 
جيَن وينخرطون بينهم،  أحداثها، ففي الصالة يختلط الممثِّلون بالمتفرِّ
ويشاركون في القضيَّة وفي الحوار، فيبدو من الصعب التمييز بين 
ُث به اآلخرون.  الكالم األصليِّ للكاتب وسائر الكالم الذي يتحدَّ

وموضوع المسرحيَّة - كما يوجزه الكاتب نفسه - موضوٌع 
ُص بكذبٍة تُعَرُض أمام جمهور  واضح وسهل في آٍن واحد؛ إذ يتلخَّ
فيعتلون  الصالة  يغادرون  الذين  حون  الفالَّ فهناك مثالً:  جين،  المتفرِّ

خشبةَ المسرح لكشف هذه الكذبة.

إنَّ للمسرحية مستويَين، أحدهما مستوى الكذبة الذي يتضمَّن 
النّّص المسرحّي، واآلخر مستوى ردّ الفعل إزاء هذه الكذبة، ممَّا 
جيَن إلى اجتياح خشبة المسرح إلبطال الكذبة، األمر  يدفع المتفرِّ
الذي يثير مأساًة نفسيَّة وجدليَّة تمنع من أن تكون هناك مسرحيَّة. 
التي  الكبرى  واألزمات  األحداث  عرض  إلى  الكاتب  ويطمُح 

اجتاحت المجتمع بأسلوب نقدّي صريح.
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مقتطف من املرسحيّة:

 الفالح:  )دون أن يتوقف( سمعت دويّاً وطلقاِت رصاص. لم أعتقد أنَّ ذلك خِطٌر. قلُت أسرُع في عملي،
 ثمَّ أعودُ إلى بيتي، لكنَّ الطائرات..... حلُمَك يا رّب.... رأيتُها فوق رأسي تخِطُف الجوَّ كالطيور 
. ارتجفت األرُض وكذلك األقدام، فليرحْمنا اهلل، مَن يجرُؤ على  الجوَّ الغاضبَة تخِطف  السوداء 

البقاء بعد ذلك؟!.. النار..... بعيني رأيتُها تلتهُم كلَّ شيء، األخضَر واليابَس.
الصوت: إنّها تلتهم بستاني..... بستاني. 

م..... فليرحْمنا اهللُ ماذا سنفعُل اآلن؟  م.... نحونا تتقدَّ الفالح: وهي تتقدَّ
أصوات: )مختلطة(

أجل ماذا سنفعل؟ 	 
ما العمل؟ 	 
ْر بسرعة. 	  لنقرِّ
ر؟	  وماذا نقرِّ

)يُسمُع دويٌّ قريب وعنيف، ترتّج له الجماعة، ويضطرب عقدها(  
أصوات:

الجبال نفسها تهتّز.	 
ة هلل. 	  العزَّ
وماذا ننتظر؟ 	 
النار تقترب. 	 
والقنابل تدوي. 	 
اليجوز التباطؤ. 	 
ما الرأي؟ 	 
الرأي.... الرأي...	 

صوت: ليتكلَّم المختار. 
 أصوات:  نعم..... ليتكلَّم المختار. 

)يحاول المختار أن يتكلَّم، لكنَّ الكالم يتتابع(
صوت: أو ليتكلَّم الشيخ. 

 أصوات: نعم ليتكلَّم الشيخ. 
)يظهر الشيخ وسط الجمع( 

صوت: أو ليتكلَّم أشراف الضيعة. 
 أصوات:  نعم ليتكلَّم أشراف الضيعة. 

)يتمايز أشراف الضيعة( 
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أصوات:
ليتكلَّم من عنده رأي.	 
ما العمل؟ 	 
ماذا نفعل؟	 

عبد اهلل: )وهو رجل مديد القامة، قاسي المالمح، يعتمر بكوفيَّة بيضاء(
وهل هناك ألف سبيل لالختيار؟ 	 

أصوات:
ماذا ترى إذاً؟	 
النار تقترب. 	 
لنا أطفال و نساء. 	 
ليتكلَّم من عنده شيء يقوله، وليُسرع.	 

ر شيئاً.  المختار: )محتّداً( ياجماعة.... دعونا نتشاور بهدوء. إذا ظّل كّل واحد يتكلّم على هواه فلن نقرِّ
أصوات:

فعالً لنتشاور بهدوء.	 
سكوت. 	 
أ. 	  النستطيع أن نتلكَّ
لكنَّ بستاني يحترق.	 
سيحترق كلُّ شيء، واهللُ وحَده يعلم ما يحدث. 	 

ة؟ دعونا نتدبَّر األمر بحكمٍة ورويّة. المختار: ياجماعة، مانفع هذه الضجَّ
صوت: سكوت. 

المختار: يا عبد اهلل... ماذا تريد أن تقول؟ 
عبد اهلل: واضح ما أريد يا مختار... معتدون يهاجمون أرضنا وبيوتنا ماذا تريد أن نفعل؟

أصوات:
نقاتلهم. 	 
ال تنَس أنّهم أقوى منّا. 	 
األرض غالية، لكنَّ أطفالنا أغلى.	 

َّة. عبد اهلل: )صوت َجهورّي( بدأت تفوح رائحة الُجبن والمذل
. طفل آخر 	  )يجري األطفال بين أقدام آبائهم، إنّهم يلعبون لعبة الحرب، طفل يقلُِّد أصوات الدويِّ

يمثِّل جنديّاً يحمل بندقيّة، يعبثون متراكضين بعضهم خلف بعض، وكلّما ُسِمع انفجار يصيحون 
معاً هـ...هـ..(
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أصوات:
الشجاعة شيء والّصرعة شيء آخر.	 
كالم ظاهر المعنى. 	 
حقاً بدأت تفوح رائحة الجبن. 	 
ال تجوز هذه االتهامات. 	 
ماذا قلتم؟ 	 
أصبح للدقائق ثمن. 	 

المختار: إذا ظّل كلُّ واحٍد يتكلّم على هواه، فلن نصل إلى شيء.
صوت: )من بين األشراف( أعوذ باهلل... ليضبْط كلٌّ منا أعصابه ولسانه.

المختار: رأيك إذن يا عبد اهلل هو أن نبقى.
عبد اهلل: طبعاً، وليس لدينا ما نفعله سوى ذلك. 

أصوات:
حيّاك اهلل يا عبد اهلل.	 
نعم نبقى.	 
سنذيقهم الموت قبل أن يدخلوا ساحتنا.	 

ِّخاذ القرارات. صوت: )من األشراف( ال تسرعوا في ات
صوت: )من األشراف أيضاً( وبماذا تنوي أن تذيقهم الموت؟

صوت: بكّل ما أستطيع أن أقاتل به، بالفأس، بالعصا، بيدي، سنعلُِّمهم كيف يكون الرجال.
ر، أتريد مقاومة المدفع بالعصا؟ صوت: )من بين األشراف( هناك فرق بين الشجاعة والتهوُّ

عبد اهلل: وأنت... أتريد أن أعطي أرضي التي ورثتها عن أجدادي ألّول معتٍد يهاجمنا! 
أصوات:

الموت أفضل.	 
لن يأخذوا أرضنا إاّل مزروعة بالجثث.	 
وماذا نفعل بأطفالنا؟	 
ونسائنا؟!	 
من العار أن نفكِّر بالهرب.	 
هم جيش كثير العدد... ونحن كم يبلغ عددنا؟ 	 

صوت: )عنيف وقوّي يسيطر على الضوضاء( )وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن اهلل( 
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أصوات: )برهبة(
صدق اهلل العظيم.	 
ولكن لماذا ال يتكلَُّم الشيخ؟	 
نعم...فليتكلَّم الشيخ؟	 

 الشيخ:  اهلل عّز وجّل يمتحن في هذا اليوم قلوَب المؤمنين وحكمتهم أيضاً، أنا ال أستطيع أن أترك بيت اهلل
م لي اهلل. أمّا أنتم فالمختار وأشراف الضيعة يستطيعون قيادتكم  خالياً، سأعتصم فيه، وأنتظر ما يقدِّ

نحو ما فيه الصواب.
أصوات:

لماذا ال نعتصم نحن أيضاً؟	 
ثون حرم اهلل. 	   لن ندعهم يلوِّ

)يسمع هدير طائرات تعبر بعيداً، وتدّوي انفجارات تصّم اآلذان، يصرخ األطفال(
أتسمعون؟	 
يا كريم األلطاف الْطف. 	 
ولكن ما قولك يا مختار؟	 

صوت: )من بين األشراف( قل كلمتك يا مختار.
أصوات: نعم... قل كلمتك يا مختار.

عبد اهلل: احذر يا مختار، فقد يذهب قولك مثالً. 
)يتجّمد المشهد تقريباً، وتختفي أصواتهم( 	 

أنَّ  يرون  الذين  كلُّ  وكذلك  جباناً،  ليس  المختار  األموَر.  أتمثّل  كيف  أترى  صعب...   المخرج:  موقف 
الرحيل أفضل من البقاء. لكنَّ الموقف دقيٌق ال يسمح للكلمات بأن تتمايز أو تفصل معانيها، لهذا 

سرعان ما ينقسمون.
عبد الغني: )مبتسماً( الحكمة في مواجهة الشجاعة ! 

 المخرج:  )متغاضياً عن السخرية( إذا شئت. ولكّل من الموقفين تطّرفه، غير أّن األحداث العنيفة ال تمهل، 
أتصّور كيف سيتردّد المختار، وكيف تصبح القرية فريقين بينهما يتصايح األطفال.

عبد الغني: والجنود القتلى؟ 
المخرج: سيأتي دورهم... سيأتي دورهم.
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ا�ستيعاب والفهم والتحليل

ما الحدث الذي بدأت به المسرحية؟. 1
حّدد الفكرة الرئيسة التي تدور حولها المسرحية.. 2
سّم الشخصيّة الرئيسة )البطل(، والشخصية المعارضة، واثنتين من الشخصيات الثانوية.. ٣
بدت في المسرحيّة شخصيّات إيجابيّة وأخر سلبيّة دلّل على ذلك بعبارة مناسبة.. 4
تباينت اآلراء في طريقة مواجهة األزمة التي حلّت بهم، اذكر رأيين منها.. 5
قال أحد األشراف: )هناك فرق بين الشجاعة والتهور(، فما الشجاعة؛ وما التهور برأيه كما فهمت من . 6

الحوار؟
طلب أهل القرية رأي الشيخ، فهل قادهم إلى شيء؟. 7
من سمات الحوار في المسرحيّة أن تكون جمله قصيرة، مركزة، ذات حيويّة فهل تحّقق ذلك في حوار . 8

النّّص؟ دلّل على ذلك.
هل كان الحوار متوافقاً والّشخصيّات؟ علّل إجابتك.. 9
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بين الّصوت والّصمت

 مصطفى صمودي
)1948م(

ي 
وموســيىت حــث  و�ج شــاعر 

 ، مــرحي ــرج  ومف واكتــب 
بــع دراســته  ي محــاة، و�ت

ف
ولــد �

ي جامعــة دمشــق، 
ف

امعّيــة � الج
املركــز  ملــد�ي   

ً معــاو�ف معــل 
، يكتــب الشــعر  ي ي العــر�ج

ف
الثقــا�

ــاوزت  ج
ت

ــث. � ــودي والدي العم
ــا  م�ف  ،

ً
كتــا�ج  )٣٠( مؤلفاتــه 

)شــــــموع  ية:  شــعر ف  دواو�ي
النشــطار،  يـــــات،  الذكر
 ،) خــرف

أ
ال الثــوب  صاحبــة 

املرحيــات  مــن  موعــة  مج وهل 
ــا: )أغنيــة البحــر،  ية م�ف الشــعر
ن  املتــواز�ي وضبــاب،  ألــوان 
ف  موعــة )بــ�ي (. ومج امللــك والــوز�ي
ي أخــذ 

الصــوت والصمــت( الــىت
النــص. هــذا  ــا  م�ف

التمهيد للّنّص:

المخرجين  من  عددٌ  مُها  يقدِّ عديدٍة،  مشاهَد  من  مشهٌد  النّصُّ 
بأعمالهم، وهذا  العرض "الجديد"  المسرحيّين إلقناع مدير صالة 
عرٌض مسرحيٌّ ألحدهم يتناول فيه حكايةَ سقراط الذي دفع حياته 
ينيَر ظالم  بالموت، ألنّه كان يريد أن  إذ ُحِكم عليه  لمبادئه،  ثمناً 
األذهان بنور الحّق والحقيقة، نحن لسنا مع سقراط في مواجهته 
السلبية، فموته كان محزناً ومخزياً في آٍن معاً؛ ألّن شخصيَّته كانت 

مثاالً للمواطن الصالح، وقد ظلمه أعداؤه، وظلم نفسه أيضاً.

بين الصوت والصمت )أربع مسرحيّات(: سلسلة المسرح )1( منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 2013، ص 5- 121.  *
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شخصيات المسرحّية:

سقراط: فيلسوف يونانيٌّ آمن بأّن التمّسك بالمبدأ واجب مقّدس، وقف في وجه السفسطائيّين 	 
الذين اتّهموه بأنّه ال يقّدس آلهة المدينة، وقال بآلهة أخر، وأنّه يفسد عقول الشباب، وأهّم ما 

توصف به فلسفته أنّه كان يعتمد على التهّكم وتوليد الفكر.
أقريطون: صديُق سقراط الحكيم، كبيُر السن ومن أغنياء أثينا ومن أنصاره ومحبّيه جّداً جّداً.	 

المشهد السابع من مسرحّية "بين الصوت والصمت".

ُث الناس يا أقريطون.*  سقراط: بمثل هذا الحوار وبغيره.. كنُت أحدِّ

 *.. أقريطون: ِلَم تشرُح لي يا ُسقراُط َوأنَا أَعِْرُف َعنَك ُكلَّ شيٍء؟ اتُْرْكنا اآلن ِفي األَهَمِّ

يرانَا*  ولَْن  الفْجِر  مَطلَِع  قَبَْل  جِن  السِّ مَن  اهرْب  هَيّا  َخاليةٌ..  الطَّريُق  ِلدعوِتي..  استَِجْب   سُقراط: 
أحٌد.. وال أدَّل َعلى ذلَك ِمْن وصولي إليك ِبال رقيٍب يَعترُضِني

المواطنون..*  ينشأُ  ِظلِّه  ِفي  أقريطون..  يَا  الدَّولةِ  سِياجُ  أبَداً..القانونُ  هَذا  أفعَل  أْن  يُمكُن  ال   سُقراط: 
وِفي َكنفِه يحيون.. إطاعةُ القانوِن والعَدالِة شيءٌ واحٌد.. فإذَا ظَلََم اليونانيون سقراَط.. فبأيِّ َحقٍّ 
يَْستَِهيُْن سقراط بالقانون؟ والسيما ِإذَا كاَن هََذا القانوُن هَو قانوَن أِثينا التي يَْسري ُحبُّها ِفي 
دِمِه..أَنا َعلَى استعداٍد أْن أبُذَل كلَّ مَا في وْسعي ِفي سبيل استعادِة مَجِد أثينا الَقديمِ.. صّدقني 

.. لََما كاَن للحياِة معنى. يَا أقريطون، حتّى لَو غَادَر سقراُط أثينا، لَبَِقَي َعلَى مَبادِئِه.. َوإالَّ

أقريطون: أَْرجوَك يَا ُسقراُط أَْن تهرَب مِعي..أَنَْصاُرَك ومُِحبّوَك َوطاُلّبَك.. كلُّهم بحاجٍة إليَك.* 

سقراط: أَنا الذي أْرجوَك يا أقريطون أاّل تُعيَد على مَْسَمِعي كلمةَ الَهَرب، حتّى ال يجَد أعداِئي بذلَك * 
غاً َويُقولُوا ألْصدقَاِئي هازئين.. انْظُروا.. ها هو سقراط الذي جعلتْم ِمنْه مَثَلَُكم األعلى قد  مَُسوِّ
تخلَّى عْن مباِدِئه َوفَرَّ ِمَن السجِن )بإْصراٍر( ال.. لَْن أَدعهم يحلمون بذلَك... أنا َسأموُت ِفي 
مِّ وهَو ِفي  مَّ حتّى أموَت َكَما أشاءُ )يجرُع كميةً ِمَن السُّ سبيِل الحقِّ والفضيلِة. وَسأشرُب السُّ

مُّ ِفي جسِده بسرعٍة أكثَر( َِّر السُّ َحالِة ذهاٍب َوإياٍب ليؤث

اقطين الَمارقين الُمفسدين *  َويِْعر)ِمِلتوس( وغيَره مَن السَّ أقريطون: أَتَتْركنا هكذا يَا ُسقراط، وتَتْرك الشُّ
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يَْسَرحون ويمرحون، ويغِسلون بتّرهاتهم عقول الشباب، ويشّهرون بك وبنا، بال ضمير يردعهم، 
والمعارض يمنعهم؟

سقراط: حقُدهم سيأكُل قلوبَهم. لقد دفعوا بَكثيرين من قبلي إلى الموت.. وسيقضون على كثيرين من * 
بعدي..فأنا لْسُت آخر الَمْقِضيِّ عليهم

ِمْن بعِدَك؟ سقراط..نحن *  الذين سيأتون  ِلَم ال تدافُع عن نفِسَك وعِن  أقريطون: ما دُمَْت تعرُف هَذا، 
ْعِب. إنّك تستطيُع إقناَع القضاِة ببَراءَتك بقّوة حّجِتَك  بأمسِّ الحاجِة إليَك ِفي هََذا الظّْرِف الصَّ
معَك  اْصطَحب  ذلك،  ِفي  تَْرغْب  لَْم  وإْن  بغيِر حقٍّ..  أُِدنَْت  إنّك  لهْم:  قْل  لسانَك..  وفصاحِة 

أطفالك إلى المحكمِة باكين مُْستَْصِرخين الْسِتْرحام القضاِة، لعلَّهم يُْفِرجون عنك

إلى المحكمِة*  أنَت؟! إحضاُر أطفالي  ِمْن سقراَط ذلَك؟!  أقريطون مَْن يطلُب  يَا  أنَْت   سقراط: نعم؟! 
 مَْجلَبَةٌ للعاِر ليس لسقراَط وحَده، بل ألثينا كلّها..لكن مَْوتي بهَذا الشكل.. سيجلُب العاَر على

هؤالِء القضاِة لقتلهم رجالً ِفي مثِل سنِّي.. بلَغ السبعين.. ولْم يبَق لُه ِمَن العمِر إالّ القليُل

أقريطون: دَعْنا نَْستَِفْد ِمْن هذا القليل يا سقراط* 

( الموُت ال يُخيُف يا أقريطون.. مَا يخيُف هو أْن تشعَر َوأنَت حيٌّ أنّك كلَّ لحظٍة *  مَّ سقراط: )يشرُب السُّ
تموت.. ما يُخيُف هو الفكرةُ المأخوذةُ عن الموِت.. الموت غير ما يتَصّوره اآلخرون أصالً، 
، إلى الُمْستقّر األبَدّي..  نحن ُوِلْدنا لنموت ونموت لنحيا.. وما حياتنا غير عبور ِمَن الممرَّ اآلِنيِّ
الممر اآلني، أوله بكاءٌ.. وأوسطه عناءٌ..وآخره فناء.. فناء أرضّي من أجل بقاء سرمدّي سماوي.. 
الروح خالدةٌ يا أقريطون.. وما الموت سوى انفصاِل الروِح عِن الجسِد لتتخلَّص مْن أدراِنها 
وِسْجِنها وتعودَ إلى )عالمِ الُمثُل األعلى( الذي هبطت منه.. به ينكشُف الغطاءُ عِن البصِر لينتقَل 
..إلى شهوِد عالمِ البرزِخ.. إنّه سياحةٌ ِفي الملكوِت األعلى لتلتقي هناَك باألبطاِل  مْن عالمِ الحسِّ
الخالدين الذين ماتوا ِمن أجِل الدفاِع عْن أوطاِنهم ومبادئهم.. الموت يا أقريطون ذهاٌب إلى 
جواِر اإللهِ الرحيمِ العادِل ليأخَذ كلُّ ذي حقٍّ َحقَّه.. ابُن األرِض يا أقريطون يرى أّن الموَت هو 
.. اْسِر ِفي جسِد  مُّ ُّها السُّ ( هيَّا أي مَّ النهايةُ.. وابن الّسماء يرى أّن الموَت هو البدايةُ )يجرع السُّ
النبِض..  عن  أَْوِقْفُه  الكبير..  قلبَه  وأحشاءَه.. حاصْر  أعضاءَه  ْق  مزِّ شرايينِه..  ِفي  تَغَلْغَْل  سقراط.. 
فسقراط على استعداٍد ألْن يموَت ِمْن أجِل مبادئِه.. يكفي أنّه سيموت الميتةَ التي يُريُدها هُو..ال 

الميتة التي يُريُدها أعداؤه.
أقريطون: أنَت تُميتُني بفعلك هَذا يا سقراط.. وأنا أموُت معَك وعليَك.. موتاً بطيئاً.* 
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سقراط: أقريطون.* 

أقريطون: مُْرني يا سقراط!* 

سقراط: )يبدأُ بالتعتعِة قليالً( أال تذكر قولي: عندما تكتفي بنفسَك.. تكوُن أقرَب إلى اآللهِة؟* 

أقريطون: نعم..لكْن.. مَا مُناسبةُ هذا القول اآلن يا سقراط؟!* 

سقراط: لقد عشُت حياِتي كلّها مكتفياً بالحدوِد الّدنيا مَن الماِل والزاِد..مْن غيِر أْن أحتاَج إلى أحٍد.* 

أقريطون: أعرُف ذلك.. ويعرفه الجميُع أيضاً.* 

سقراط: أتذكُر يومَ عرض علّي السفسطائيون الذهَب والفضة.. ألتخلّى عن مبادئي؟* 

أقريطون: أذكر أنهم ذُِهلوا بجوابك.. حين قلت لهم: ما أكثَر األشياء التي ال أحتاج لها.. وعندما حاولوا * 
إقناعك أّن الذهَب والفضة يحتاج إليهما كلُّ الناس، قلَت لهم: ال قيمة َلشيٍء ال أحتاج إليه.

سقراط: ذاكرتك نشطةٌ يا أقريطون )يشرب ما تبّقى من السّم في الكأس.. يحاول رفع يده بصعوبة فال * 
يستطيع( آٍه... )يرتاح( ما عدُت أحسُّ بشيء.. ها أنا على أبوابك أيّها الموت الجميل.. لقد أِزفت 

لحظةُ الّرحيل ياأقريطون.. أقريطون.

أقريطون: نعم يا سقراط؟* 

سقراط: )بلهجة متقطّعة( لي عندك رجاء واحد.* 

أقريطون: أنت تأمر وال ترجو يا سقراط.. مُْرِني.. ماذا تريد؟!* 

سقراط: لقد اضطررت عبر حياتي لالستدانة.. أنا علّي دين يا أقريطون.* 
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بني الّصوت والّصمت

أقريطون: ِلَمن؟!* 

سقراط: دين بسيط بضع / دراخمات/ قليلة.. لم أستطْع أن أَِفيَها.* 

أقريطون: )بلهجة ملحاحة للتأكد من اسم الشخص( ِلَمن يا سقراط؟!* 

ِِّه عنّي يا أقريطون.. حتى يموت سقراط وصفحته بيضاء كالثلج.. ال تنَس *  سقراط: ديٌن لـ )أسكليبوس(.. َوف
ديني يا أقريطون. وّف وفّه عني. وفّه ع ن س س سق سق)يخلد للصمت(.

العقل؟*  محيط  في  العقل  يُغتاَل  أن  المعيب  من  أليس  الحبيب..  سقراط  حزينا(  )يحضنه   أقريطون: 
العظيم سقراط،  أيّها  السالم؟!  بلد  السالم في  النور؟ وأن يموت  بلد  النور في  ينكسف  وأن 
لْم ترَض أن يكون بيتك هو العالم.. بل أردت أن تجعل من العالم كلِّه بيتاً لك.. أيّها الطاهر 
النّقّي.. يامن كنت مثال المواطن األثينّي الصالح.. يا من َوَصَفتَْك عّرافة دلفي بأنّك أكثر رجال 
أثينا علماً وحكمة.. لقد عشت شريفاً ومّت شريفاً.. لن أنساك أبداً ولن تنساك أثينا ولو ظلمك 
فيها بعض مبغضيك.. ستبقى في ذاكرتها وذاكرة شرفائها وحكمائها.. وفالسفتها.. وفقرائها.. 

وطاّلبك.. ومحبّيك.. وكلُّ إنسان فيها.. ستبقى نجماً خالداً أبديّاً. 

)يتّجه المدير نحو مقّدمة المسرح.. تُطفأ اإلضاءة على أقريطون وسقراط وتتحّول إلى المدير والمخرج(.

الدراخمات: مفردها دراخمة، عملة يونانيّة قديمة.

عرّافة دلفي: كان اليونانيّون يستفتون عّرافة دلفي لقناعتهم أنّها تعلم الغيب.

رشح املفيدات
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نّص مرسحّي

ا�ستيعاب والفهم والتحليل

ضع عنواناً آخَر مناسباً للنّص.. 1
ينقسم الّصراع في المسرحيّة إلى خارجّي بين شخوص المسرحيّة وداخلّي في نفس الشخصيّة الواحدة، . 2

فأّي الّصراعين تجلّى أكثر في النّّص؟
لتصوير الشخصيّة في المسرحيّة يلجأ الكاتب إلى تحديد أبعادها النّفسيّة واالجتماعيّة والجسديّة، ما . ٣

أهّم الّسمات التي رسمها الكاتب في شخصيّة سقراط؟
ما فائدة الّشخصيّة المعارضة للبطل كما ظهرت لك في شخصيّة أقريطون؟. 4
اذكر ثالث صفات للحوار في النّّص ومثّل لكلٍّ منها مستفيداً من الفائدة اآلتية.. 5

سمات الحوار الناجح:
الّرشاقة.	 
الّسهولة.	 
العمق.	 
تمثيل الّشخصيّات المتحاورة.	 

من سمات النّّص المسرحّي النّاجح القدرة على إثارة العواطف واالنفعاالت. ما العواطف التي أثارتها . 6
المسرحيّة في نفسك؟

يندرج النّّص الّسابق تحت فّن المأساة، ما أهّم سماتها؟ وما الفرق بينها وبين الملهاة؟. 7
حّدد الّزمان والمكان في النّّص الّسابق.. 8
وازن بين رأي كلٍّ من سقراط وأقريطون في مسألة الهروب من الّسجن، وإلى أّي الرأيين تميل؟. 9

اقترح خاتمةً أخرى للمسرحيّة.. 10
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…1…
ربّما كان الغرُب في غابِر األيّام قد تعلّموا المبادَئ األّوليّةَ للعرِض المسرحيِّ من أبناء منطقِتنا في مصَر 
والّشام "بالد الحضارات العريقة"، ونقلَها بطريقِته إلى العدوِة الثانيِة من البحِر المتوسِّط، كما نقَل الكثيَر 

من حضارِة هذه المنطقِة العريقة.

للفنوِن  ليصيَر أباً  ولكنّنا ال بّد أن نعترف أّن هذا الفنَّ قد تأّصل في الغرِب، وامتّدت جذوُره عميقةً 
جميعاً، بعد أن أبدَع فيه المبدعون وتميّز فيه المتميّزون، وتبارت في تأصيِلِه وتطويرِه عبقريّاٌت فذّةٌ حتّى 
استوى خلقاً سويّاً رائعاً سيّداً على الفنوِن جميعها، وكان من هؤالء أسحيلوسوسوفوكليسويوربيدس في 

التراجيديا، وأريستوفان في الكوميديا.

لقد صار هذا الفّن مجاالً رحباً إلبراز عبقريِّة الغرِب في الفّن واألدب، ولم يِقْف عند نمطَي التراجيديا 
والكوميديا، بل تعّداهما ليشتقَّ من لدنه أنماطاً أخرى كاألوبرا واألوبريت والمينودراما والبانتوميم وسواها 

من أصناف الفرجة التي تتعلّق بالمسرح.

ال بّد أن نعترف بأنّنا – نحن العرَب – قد استوردنا هذا الفنَّ من الغرِب بعد أن استوت أصولُه وأُسسه 
وآليّاتُه وعناصُره المختلفة، وكان ذلك حين عرف شابٌّ سوريٌّ هذا الفّن خالل رحلٍة قضاها في مدينتَي 
فنون  شاهد  الذي  النّقاش 1817-1855م"  "مارون  المتنّور  التاجر  وهو  اإليطاليّتَين،  وميالنو  نابولي 

ت مّدة ثمانية أشهر وكان ذلك في عام 1846م. المسرح كاألوبرا واألوبريت أثناء إقامته التي استمرَّ

 وما إن عاد إلى بلده "بيروت" حتّى دفعته الحماسةُ واإلعجاُب بهذا الفّن القتباِسه مسرحيّةَ "البخيل"
لـ "موليير"، وقّدمها في بيته أمام ثلٍّة من أصدقائِه ومعارفه ووجهاِء المدينة. وعندما لمس نجاَح التجربِة تابع 

فقّدم خمسة أعمال بعضها من تأليفه وأخرى من تأليف أخيه "نيقوال النّقاش".

ارتبطت مسرحيّات النّقاش بـ )الكوميديا الملّحنة(؛ فالناس في ذلك الوقت كانوا يجهلون فّن المسرح، 
بينما يحبّون الموسيقا والطرب والسماع، وهذا ما جعلهم يتعاطفون مع هذا الفّن الجديد ويقبلون عليه.

وعندما "قّدم رواية موسيقيّة معروفة برواية البخيل في شباط عام 1847م دعا إليها كامل قناصل البلدة 

المسرح الغنائّي عند العرب

مطالعة
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وأكابرها قّدم بخطبة بين يَدي المسرحيّة ذكر فيها أنّه أُعِجَب بأبناء بالد الغرب الذي يقّدمون حكاياٍت في 
ِتهم..."1. ظاهرها مجاز ومزاح، وباطنها حقيقة وصالح، حتّى إنّها تجِذُب بحكمتها الملوَك من أعلى أسرَّ

 "1849 الجاهل  "الشيخ  مثل  "نيقوال"  أخيه  تأليف  من  بعُضها  المسرحيّاِت  من  عدداً  م  قدَّ  ثّم 
و"ربيعة بن زيد المكدم"، وبعضها من تأليفه، مثل: "أبو الحسن المغفَّل 1851م" ومسرحيّة "الحسود 
السليط 1853م". ولكّن العمر لم يمهله حيث توفّي باكراً في عام )1855م(، وعن عمر لم يتجاوز )38( 
عاماً، وهو بتجربته القصيرة زرع بذرة المسرح الغنائّي؛ ألنّه أدرك أّن إدخال الغناِء إلى هذا الفنِّ سيجعله 

أقرب إلى نفوس الناس في بلده الذي أَِلَف الغناء والموسيقا واإلنشاد.

…2…
ثّم جاء أبو خليل القبّاني )1833- 1902م( وهو الرائد األبرز الذي ثبَّت المسرح الغنائّي أو المسرحيّة 

الغنائيّة الملّحنة "األوبريت" ويمكن أن نعّده المؤّسس الحقيقّي لهذا النمط من المسرح.

ِه طبيعة ذوق اإلنسان العربيِّ آنذاك من حيث حبّه الّسماَع والموسيقا والطرب. فقد أدرك القبّاني بحسِّ

كان أبو خليل القبَّاني قد تعلََّم أصول الموسيقا العربيّة والغناء، باإلضافة إلى موهبة شعريّة قويّة ومعرفٍة 
فرنسيّة  لفرقة  حفالٍت  حضور  إثر  تعّرفه  الذي  "التمثيَل"  التشخيَص  حبِّه  مع  والعربيّة،  التركيّة  باللغتَين 
في مدرسة "العازاريّين" في باب توما. وبعدها أقدم على مغامرته وقّدم مسرحيَّةً بعنوان "ناكر الجميل" 
عَرَضها في دار جّده فأحبّها الجمهور الذي حضر آنذاك مّما شّجعه، وعمل على مسرحيّة أخرى أنجزها 
بوقٍت قياسيٍّ هي "وّضاح" التي نالت اإلعجاب أيضاً مّما شّجعه على االستمرار، وازداد اندفاعُُه حينما 
جميعاً  إليهم  وطلب  ميرزا،  وجورج  فرح  واسكندر  هو  باشا"  "مدحت  المتنّور  العثمانّي  الوالي  دعاه 
مُ من فنٍّ "القره قوز"، كما  تقديم فنٍّ راٍق من خالل روايات أدبيّة تدعو إلى كرم األخالق بدالً مّما يقدَّ
راٍق ألهالي  فنٍّ  تقديم  على  تعيُن هؤالء  ذهبيّة  ليرة  مقدارها "900"  ماليّةً  مساعدًة  المتنّور  الوالي  قّدم 
الفريُق  القبّاني على تقديم مسرح جديد ونظيٍف غير مبتذل، وقّدم هذا  بريادة  دمشق. وقد عمل هؤالء 
مجموعةً من المسرحيّات التي شكَّلْت نواَة المسرح الغنائّي، بل كانت فنّاً غنائيّاً يعتمد خلفيّة مسرحيّة. 
واعتمد القبَّانيُّ وصحبُه على التراث الحكائّي والشعبّي "ألف ليلة وليلة" وغيره. باإلضافة إلى اعتماده على 
بعض النصوص المترجمة، وقد قّدم الفريُق جملةً من المسرحيّات، منها: "أبو الحسن المغّفل وهارون 
 الرشيد" التي أخذها من مارون النّقاش، وترجم له سليم النّقاش مسرحيّة "عائدة" ومسرحيّة "هوراس"
لـ "كورني" الفرنسي وأطلق عليها اسم "مي". باإلضافة إلى مسرحيّات أخرى كثيرة لم يصلنا من نصوصها 
سوى ثماني مسرحيّات، هي: "هارون الرشيد مع األمير غانم بن أيّوب وقوت القلوب، وهارون الرشيد 
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املرسح الغاايّئ عاد العيك

مع أُنس الجليس، واألمير محمود نجل شاه العجم، وعفيفة، وعنترة بن شّداد، ولُباب الغرام أو الملك 
متريدات، وِحيَل النساء الشهيرة بـ "لوسيا"، وناكر الجميل". وقد سيطرت الموسيقا والغناء ورقص السماح 
األغاني؛  ويؤلّف  والغناء  والموسيقا  التلحين  أسرار  يعرف  بارعاً  موسيقيّاً  ألنّه كان  القبّانّي؛  على مسرح 
فالمسرحيّة لديه نصٌّ يقوم على حكاية غراميّة أو اجتماعيّة، للشعر فيها دوٌر أساسّي بحيث يدخل في بنية 
الحوار، ويقوم هو بتلحين بعضه على المقامات الشرقيّة التي اعتادت األذن العربيّة سماعها. وغالباً ما كان 
القبّاني يحّدد اللحن والكيفيّة التي يجب على الممثّل أن يؤدّي بها حواَره المموَسق؛ فاللَّحُن "مونولوج" 

أو "صولو"فردّي، أو حوارّي جماعّي ... 

ومن ذلك ما ورد في مسرحيّة "هارون الرشيد مع األمير غانم بن أيّوب وقوت القلوب" 

غانم: اجلسوا وأسِمعونا من األلحان.

نديم أّول: سمعاً لك يا رفيع الّشان.

الجميع:

بدري أِدْر يل كأَس الطىّل  يا ليل ياعني

فالراح يل مى حىل    آه يا لييل

شمٌس تجلَّت وانحلت    آه يا عني

عّنا العنا فاسمْح      ... وال ...

يا فاتني يكفي الصدود   آه يا عني

يكفي صدود ... مضناك قد ذاق املنون

من  المتلّقين نوعاً  ليمنَح  المغنّاة  المقاطع  يُكِثُر من  إذ  القبّاني،  التي تسود مسرحيّات  اآلليّةُ  هذه هي 
ة والطرب، وتبعَد عنهم جفوَة الفّن الجديد. يقول الدكتور علي الراعي عن تجربة القبّاني: "لم يعتمد  المسرَّ
، في المحلِّ األّول، أساساً للمسرحيّات التي كتبها، بل التفَت التفاتاً أكبر إلى عناصر  القبّاني النصَّ األدبيَّ
الغناء واإلنشاد والرقص. وجعل هذه العناصر الفنيّة المسّوغ األّول لقيام المسرحيّة. فقّصة المسرحيّة عنده 
تقوم، أساساً، كي تُنِشئ المواقف التي يتغنّى فيها البطل أو البطلة أو المجموعة، أو تخلق المناسبة التي 

مُ فيها الرقص"1.  يَُقدَّ

يمكن القول: إّن القبّاني قد نجح في فنّه هذا " حتّى صار رائداً في اتّجاه المسرحيّة الغنائيّة، وبذا يكون 
رائد تلك المدرسة الفنيّة الكبيرة التي ما نزال نحّس بأثرها حتّى اليوم، وهي مدرسة المسرح الغنائّي التي 
أو أكثر لتلحينه مع  انتظمت فيها أيضاً سالمة موسى ومنيرة المهديّة ... حيث كان المخرج يختار نّصاً 
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مطالعة

الزّج بمشاهد االحتفال واالستقبال والسهر في المسرحيّات؛ ليعطي فرصة للغناء والموسيقا، كما كانت 
المسارح التي تقّدم المسرحيّة الغنائيّة تعتمد على مطرب أو مطربة لألداء الغنائّي في المسرحيّة الغنائية 

وكانوا يرون في ذلك تشجيعاً للجمهور"2...

ذلك  تتجاوُز  بل  والتمثيل،  والحكاية،  واألحداث،  األدبّي،  النّص  على  تقتصُر  الغنائيّة ال  فالمسرحيّة 
ليهدف  القبّاني لم يكن  أنَّ  الدارسين  الموسيقا والغناِء واإلنشاد والطرب والرقص، وقد رأى بعُض  إلى 
إلى جذب الجمهور فحسب،بل كانت هناك أسباٌب أخرى دفعت القبّاني إلى هذا االتجاه نحو المسرح 

الغنائّي، "فقد سعى القبّاني إلى تغطية ضعف البناء المسرحّي

عنده بالموسيقا واإلنشاد والرقص، فكانت النتيجة العمليّة لكّل هذا نشأة البراعم األولى لفّن األوبريت 
العربيّة..."٣

وقد أطلق بعض الدارسين - نتيجة تأثير مارون النّقاش وأبي خليل القبّانّي وتالميذهما في المسرح 
على هذا االتّجاه في المسرح – اسم "المدرسة الشاميّة" وهي "فترة المسرح الغنائّي، والتأليف والترجمة 
واالقتباس له، وفكرة تالميذ أبي خليل القبّاني أو مريديه من السوريّين واللبنانيّين والمصريّين على السواء"4.

فكانت  اللّحن،  من  استفادوا  قد  الفّن  هذا  في  كتبوا  الذي  الرّواد  كّل  "إّن  القول:  يمكن  باختصار 
مسرحيّاتهم تلحينيّة بدرجات متفاوتة؛ فقد توّسطت عند النّقاش، ثّم أصبحت ميزة مسرح القبّاني.."5

الشيخ سالمة حجازي )ت1917م(،  فظهر   ، الغنائيِّ المسرح  بإغناء  المصريّون  الفنّانون  أسهم  كما 
الكتّاب  بأحد  دفع  مّما  عنايتهم؛  يولوه  وأن  الغنائّي  للمسرح  ينتبهوا  أن  والشعراء  الكتّاب  طالب  الذي 
المسرحيّات  الجمهور في جعل  رغبة  ملبّياً  بتلحينها  الشيخ  قام  لتقديم ثالث مسرحيّات  بيك"  "عاصم 
التراجيديا، فظهرت مسرحيّة "صدق  باإلنشاِد والغناء، على الرغم من أّن بعضها قد يكون من  ممتزجةً 
اإلخاء"وقد كان صوُت الشيِخ القويُّ واآلسُر سبباً في جذب المتلّقين نحو المسرح وإبعادهم عن ارتياد 

المقاهي واألماكن الهابطة.

قام الشيخ سالمة حجازي بتوجيه الغناء ليصبح معبّراً عن المعاني والمواقف التي تقوم عليها أحداث 
المسرحيّة، مّما جعل من فنّه مقّدمة للمسرح الغنائّي الناضج الذي قّدمه "سيّد درويش" الذي طّور موهبته 
في الموسيقا باالختالط مع كبار المغنّين والمنشدين والموسيقيّين والممثّلين، بعد اشتغاله مع فرقة شعبيّة 
للتمثيل الكوميدّي هي فرقة السورّي "جورج دخّول" .. كما سافر إلى الّشام فتعّرف ألوان الغناء الّشامي 

علي الراعي: المسرح في الوطن العربّي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 248، آب 1999، ص71.  .1

مدحت الجيّار: المرجع نفسه، ص 91.  .2

علي الراعي: المرجع نفسه، ص 71.  .3

عدنان بن دربل: األدب المسرحّي في سورية، دمشق، 1973ن، ص23.  .4

مدحت الجيّار: المرجع نفسه، ص 83.  .5
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والتركي والفارسي .. فاستطاع أن يبدع مسرحاً غنائيّاً ناضجاً، يحمل طابع اللغة الموسيقيّة الدراميّة، حيث 
كان سيّد درويش يقوم بقراءة النّص المسرحّي أكثر من مّرة، ليعيش أحداثه وشخصيّاته بأدوارهم كافّة، 
بألفاظها وإيقاعات أصواتها، ليتمثّلها ويتخيّل تأثيراتها؛ أي إنّه "كان، في  كما يعيش مع الكلمات أيضاً 
الواقع، يقوم بإخراج المسرحيّة موسيقيّاً وغنائيّاً، كما يخرج المخرج المسرحّي مسرحيّة دراميّة عاديّة"1، 
وربّما ساعده على هذا أنّه مارس كّل ما يتعلّق بهذا الفن وعناصره جميعاً تقريباً. وقّدم عّدة مسرحيّات 

غنائيّة من أهّمها "الفيروز شاه" و "العشرة الطيّبة" و "شهرزاد" و"الباروكة" وغيرها.

أمّا في لبنان فقد اتّجه المسرح غالباً إلى شريحة المثّقفين، وعالج األفكار الفلسفيّة والقضايا الكبرى، 
"فرقة  اللبنانيّة  الشعبيّة  والفرقة  شوشو"،  "مسرح  المسّمى  الوطني  المسرح  مثل  المسارح،  بعض  عدا 
الرحابنة" التي اعتمدت على الصوت العبقرّي للفنّانة فيروز، وقّدمت مجموعة من المسرحيّات الغنائيّة 
القمر، ودواليب  النوم، وجسر  الموسيقا والغناء والرقص، من مثل: "صّح  "األوبريتات"، باالعتماد على 

الهوا، وسفر برلك، وبيّاع الخواتم، وأيّام فخر الدين، ويعيش يعيش، والمحطّة" وغيرها.

حاول المسرح الغنائّي الذي قّدمه األَخوان رحباني أن يؤّكد الفضائل التي تمثلها أخالقيّات القرية؛ 
من البساطة والشهامة والتضامن ضّد الطارئ والشّرير والغريب، وتصبح المسرحيّة الغنائيّة تضّج بالغناء 
والرقص واألعياد والحفالت، وغالباً ما تنتهي بأغنية كما ابتدأت؛ ففي أوبريت "بيّاع الخواتم 1964م" 

تنتهي المسرحيّة بأغنية:

قّصة ضيعة .. ال القصة صحيحة .. وال الضيعة موجودة.. بس بليله .. هّوي وضجران .. خرتش إنسان 
ع ورقة .. وعمرت الّضيعة.

تميّزت تجربة المسرح الغنائي عند الرحابنة بالدعوة إلى البساطة والهرب نحو الماضي المتألق على 
إلى  الخير والبساطة، وتدعو  التي تعلي من شأن  القرويّة السمحة  القيم  إلى  الرومانتيّين، والدعوة  طريقة 
محاربة الشّر والخداع والتعقيد، وتعّد هذه التجربة من أنضج تجارب المسرح الغنائّي العربيّة؛ إذ استطاعت 
يقوم على الموسيقا والغناء والرقص، ويقّدم حكاية مسرحيّة تحمل مقوالت  راقياً  فنّاً مسرحيّاً  أن تقّدم 

وِعبَراً من خالل آليّات الفّن المسرحّي وتقنايته وأدواته.

إنّه مسرح يتوّسل الغناء واللحن والموسيقا ليقّدم حكاية مسرحيّة الهدف منها إدخال السرور والفرح 
إلى النفوس، وتحمل قيماً وأفكاراً إيجابيّة، يقّدمها ممثّلون محترفون من خالل حوار يقوم في معظمه على 

الغناء واإلنشاد واأللحان، من غير تعقيدات لحنيّة، باإلضافة إلى الرقص.

هذا هو المسرح الغنائّي عند العرب ابتدأ مع الرّواد، ونضج مع الرحابنة، وما يزال قادراً على تقديم 
المتعة والفائدة والسرور.

علي الراعي: المرجع نفسه، ص79.  .1
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مطالعة

قواعد اللغة - تدريبات على ما سبقت دراسته

قال أبو فراس الَحْمداني:	 

ــُل1 ــخــامي ــنِي ال ــ ــوادي ــ ــَك بـــنَي ال ــل ــْم ت ــع ــُلن ــ ــاِم ــ ــنَّ وج ــ ــهـ ــ ــاٌء دونَـ ــ ــ ــَك ش ــ ــ وذلـ

فــاعــل2ً بــنــفــِســَك  بـــانُـــوا  إْذ  ــَت  ــن ك ــام  لَـــزائـــُلف ــَط  ــي ــخــل ال إنَّ  ــْت  ــ ُم ــَك  ــدونـ فـ

أخـــواتِـــهـــا٣ يف  الـــقـــيـــيِّ  ــَة  ــنـ ابـ ــأنَّ  ــ ــواذُلكـ ــَخـ ــاُء الـ ــب ــظّ ــهــا ال ــراعــي ــذوٌل تُ ــ َخـ

ــٌة4 ــاِم ُمــصــيــب ــلُّ الـــســـهـ ــ ــُلأَراِمـــيـــتـــي ك ــات ــق َم وكــــيلِّ  الـــرامـــي  يَل  وأنـــــِت 

والقنا٥ الـــصـــوارِم(  ــُض  ــي ب ــنــي  ــُب ــطــال ــُل)تُ ــاي ــخ امل يفَّ  يَّ  َجــــــدَّ )وعـــــــَدْت(  مبـــا 

ــارٌم6 لَـــصـ ــؤاَد  ــ ــف ــ ال إنَّ  يل  ذنــــَب  ــُلوال  ــاص ــف لَ املــــــرشيفَّ  ــاَم  ــسـ ــُحـ الـ وإنَّ 

ــٌر7 ــضــام ل ــيَّ  ــقـ ــواثـ الـ الـــحـــصـــاَن  ــُلوإنَّ  ــام ــع لَ ــِريَّ  ــَهـ ــْمـ ـ ــسَّ الـ األحـــــمَّ  وإنَّ 

صاحبي8 ــِه  وج يف  الــوجــِه  بَجْهِم  ــُل(؟ولــْســُت  راحـ أنــَت  )هــْل  يِف  للضَّ قــائــٍل  وال 

الأسئلة:	 
لً:	  أوَّ
استخرج من النّّص )ال( النافية للجنس، وبيِّْن نوع اسمها.. 1
دْ معناه، ثمَّ أعربه.. 2 هات من النّّص اسم فعل، وحدِّ
استخرج من البيت الثامن حرف جرٍّ زائداً، وعلِّْل زيادته.. ٣
دْ معناه.. 4 هات من النّّص حرف عطف، وحدِّ
كثرت المؤكِّدات في األبيات، استخرج جملة مؤّكدة وبيّن نوعها، واذكر مؤكِّداتها.. 5
هات من النّّص صفة وموصوفاً، وبيِّن أوجه التطابق بينهما.. 6
ْن جملة مفيدة تحتوي مصدراً عامالً عمل فعله.. 7 كوِّ
علِّْل كسر همزة )إّن( في قول الشاعر )إّن الفؤاد لصارم(.. 8
أعرب ما تحته خطٌّ في النّّص إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.. 9
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ثانياً:	 
استخرج من النّّص اسماً منسوباً، وبيِّْن قاعدة النسبة فيه.. 1
ة، أمير، قبيلة(.. 2 انسب الكلمات اآلتية، وضعها في جمل مفيدة: )غزَّ
دْ كلمة )الرامي( في البيت الرابع من )أل( التعريف، واذكر التغيير الذي طرأ على كتابتها مع التعليل.. ٣ جرِّ
َّث السالم لهذه الكلمة، وبيِّْن التغيير الذي طرأ على . 4 كلمة )القنا( جمع مفرده )قناة( هات جمع المؤن

األلف.
اشرح العلَّة الصرفية في الكلمات اآلتية، وسمِّها: )زائل، الرامي، الظباء، القنا(.. 5
ِزن الكلمات اآلتية: )أراميتي، الخواتل، مقاتل(.. 6

ثالثاً:	 
علِّْل ما يلي:. 1

كتابة الهمزة على صورتها في )شأو، ابنة، الفؤاد، الظباء(.أ. 
كتابة التاء على صورتها في )كنت، مصيبة(.ب. 

ج.  زيادة األلف في )بانوا(.
ِّب الكلمات اآلتية وفق ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات.. 2 رت
، قائالً، أخواتها(.. ٣ )الصوارم، األحمَّ
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مشروعات مقترحة

اعمل على تنفيذ أحد المشروعات التعليميّة اآلتية، متّبعًا الخطوات اآلتية:* 
أجِر دراسةً حول التأثّر والتأثير بين شعراء المشرق العربّي وشعراء األندلس، من حيث الموضوعات * 

واألوزان، مقارناً بين شاعر مشرقي وآخر أندلسّي، ثّم أعّد عرضاً تقديميّاً تشرح فيه أوجه المقارنة.
أجِر بحثاً حول شعر الحكمة في األدب العربّي عبر العصور، ثّم أجِر مقارنة بين أديبين اشتهرا * 

بالحكمة من حيث المعاني واألساليب، وبيّن أيّهما أكثر إجادة في هذا الغرض وفق معيار تقترحه.
تعاون مع عدد من زمالئك على عقد ندوة حول اللغة العربيّة )أهميّتها، حيويّتها وقدرتها على * 

مسايرة تطّورات العصر، قدرتها على استيعاب العلوم، سبل حمايتها والنهوض بمهاراتها(.
إلى مشهد *  العربة والرجل(  تعاون مع زمالئك على تحويل مقطع من إحدى قّصتي )العائد – 

تمثيلّي، واعرضوه على مسرح المدرسة.
أجِر بحثاً حول غرض الوصف وعالقته بالبيئة والعصر، ثّم قارن بين شاعرين من بيئتين وعصرين * 

مختلفين، مبيّناً االختالف بين المعاني والصور واألساليب التي عرض لها كّل منهما مع تفضيل 
أحدهما على اآلخر وفق معيار محّدد.

استعن بمصادر التعلّم إلعداد بحث حول األغراض البالغيّة لإلنشاء، مطبّقاً بعض هذه األغراض * 
على قصيدة في الحكمة.

اعمل مع زمالئك تلحين قصيدة )جمرة الشهداء( وغنائها على مسرح المدرسة.* 

الغرب ونشأته لدى *  التعلّم في إجراء دراسة حول نشأة المذهب اإلبداعّي في  استعن بمصادر 
العرب، ثّم أجر موازنة بين شاعرين أحدهما غربّي واآلخر عربّي.

لدى *  ونشأته  الغرب  في  الواقعّي  المذهب  نشأة  دراسة حول  إجراء  في  التعلّم  بمصادر  استعن 
العرب، ثّم أجر موازنة بين شاعرين أحدهما غربّي واآلخر عربّي.

اعمل مع زمالئك إعداد معرض للرسوم حول موضوعات وحدة الواقعيّة في كتابك المدرسّي.* 

اعمل مع زمالئك إعداد مجلّة إلكترونيّة تتضّمن أعماالً أدبيّة )قصائد – مقاالت – قصص( حول * 
الشهادة والشهداء.

مستعيناً *  الوطن  عن  الدفاع  في  األدب  مسؤوليّة  حول  بحث  إعداد  في  التعلّم  بمصادر  استعن 
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بنماذج أدبيّة تدعم فكرك )شعر، قّصة، رواية، مقالة، مسرحيّة(.

اعمل مع زمالئك إعداد عرٍض مسرحّي حول إحدى مسرحيّتَي الكتاب، واعرضوه على مسرح * 
المدرسة.

خطوات إعداد المشروع:

وع:. 1 اختيار المرسش

نجاح  في  كبيٍر  أثٍر  ذاُت  ألنّها  األهّم؛  هي  الخطوة  هذه  تعّد  إذ  ستختاره،  الذي  بالمشروع  جيّداً  فّكر 
الالزم  الزمن  جيّداً  وقّدر  مُيولك،  يناسب  الذي  المشروع  اختيار  على  واحِرص  إخفاقه،  أو  مشروعك 

إلنجازه في ضوء المصادر المتوفّرة.

وع:. 2 التخطيط للمرسش

ضع خطّة لمشروعك مسترشداً بآراء مدّرسك، على أن تتضّمن خطّة عملك النقاط اآلتية:
أ. حّدِد الهدَف من المشروع بدقّة.

ب. دّوْن ما تحتاج إليه من مصادر التعلّم.
ج. حّددْ األدوات التي ستستعملها في إعداد مشروعك )بطاقات، تقنيات إلكترونيّة، أدوات موسيقيّة...(
د. إذا كان مشروعك فردياً فاستشر مدّرسك وزمالءك فيما يمكن أن تحتاج إليه، وإمكانيّة توفيره. 
أمّا إذا كان جماعيّاً فاختر دوراً مناسباً تقوم به مع مجموعتك، وتعاونوا معاً على إتمام المشروع 

على أحسن وجه.
هـ. ناقْش مدّرَسك وأعضاء مجموعتك في تحديد المكان والزمان المناسبين لعرض المشروع.

وع:. 3 تنفيذ المرسش

بعد توفّر ما تحتاج إليه، وتعّرِف دوِرك في المجموعة )إذا كان المشروع جماعيّاً( ابدأ بوضع الخطوط 
للوصول  أفراد مجموعتك  اللقاءات مع  من  المطلوبة، واعقد عدداً  المادّة  الرئيسة لموضوعك، واجمع 
إلى الصورة المبدئيّة للمشروع، ثّم ناقشوا المدّرس في كل خطوة من خطوات التنفيذ لالستئناس برأيه، 

واإلفادة من مالحظاته.

وع:. 4 متابعة المرسش

النهائيّة، ثّم راجع المشروع  تابع العمل مع مجموعتك، وناقشهم في كّل خطوة للوصول إلى الصورة 
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كامالً بعد انتهائه أكثر من مّرة، ثم تبادل الرأي مع رفقائك فيما توّصل كّل منكم إليه من مالحظات حول 
المشروع، ثّم اعرضه أنت ومجموعتك على مدّرسك ألخذ الرأي بالصورة النهائيّة للمشروع قبل عرضه.

وع:. 5 تقويم المرسش

قّوم مشروعك في ضوء النقاط اآلتية:
مدى تحقيق الهدف من المشروع الذي قمت به.أ. 
مدى إتاحة المشروع الفرصة لنمّو خبراتك من مصادر التعلّم التي عدَت إليها.ب. 

ج. مدى إتاحة المشروع الفرصة للتدريب على التفكير الجماعي والفردي في النقاط المهّمة.
د. درجة االستفادة من المشروع في توجيه ميولك واكتساب ميول واتّجاهات جديدة.

اتّخاذ  رأي،  إبداء  نقد،  به )حوار،  المتعلّقة  المهارات  تنمية  في  المشـروع  من  االسـتفادة  هـ. مدى 
قرار ...(.

و. مدى إتاحة المشروع الفرصة لتكوين بنية عميقة عن الموضوع المطروح فيه.
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الدصص املخّصصة لتدراس الكتاك وفق مجاإته:

عدد الحصصاملجال

حّصتانالقراءة التمهيديّة

ثالث حصصالنصوص األدبيّة

حّصتانقواعد اللغة

حّصة واحدةالبالغة

حّصة واحدةالعروض

حّصتاناملطالعة

حّصتانالتعبري األديّب

التعبري الشفوّي
 حّصتان لعرض املرشوعات عىل الطالب ورشح 

إجراءات تنفيذها. وخمس حصص ملناقشتها يف 
نهاية الفصل الدرايس.

حّصتاناالستامع






