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  النِّتاجاُت  

ُيتوقّع من الطلبة بعد نهاية هذه الوحدة المتمازجة، والتفاعل مع اأنشطتها، اأن يكونوا قادرين على توظيف مهارات 

اللغة العربية، من خلال ما ياأتي:

- تحليل النصوص الواردة اإلى عناصرها الرئيسة.

- قراءة النصوص قراءة صحيحة معّبرة.

- استخراج المحسنات البديعية في النصوص.

- توضيح الّصور الفنية في النصوص.

- تمثّل القيم والسلوكات المستفادة من النصوص. 

- حفظ ثمانية اأبيات من قصيدة )وصية لاجئ(.

- اإعراب لا، واللام، في سياقات مختلفة. 

- تقطيع اأبيات على البحر البسيط. 
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٣مرافعات اأمام ضمير غائب

٨وصّية لاجئ

)لا(  لـــ  النحويّــة  المعانــي  مــن 

لــلام( و)ا

١٢

ي
ثان

 ال
س

در
ال

١٦البومة في غرفة بعيدة

٢٢البحر البسيط

٢٤التعبير

الُمْحَتَوياُت
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:   َبْين َيَدي النَّصِّ

وائل محيي الّدين: اأديٌب فلسطينّي من جنين، اعتقله الاحتلال مّرات عّدة.  

دارّي، حيــث يحتجــز الاحتــلال الاأســيَر الفلســطينّي دون  يــدور هــذا النـّـّص حــول محنــة الاعتقــال الاإ   
ــّرّي(. ومّمــا يضاعــف مــرارة هــذا الاعتقــال اأنـّـه  توجيــه لائحــة اتّهــام بِحّقــه، ُمتَذّرعــاً بمــا يســّميه )الملــّف السِّ

ــَبب. ــًة دون َس ــّراٍت ُمتتالي د م ــدَّ ُيَم

ُمراَفعاٌت اأمام ضميٍر غائِب
)وائل محيي الّدين(

رُْس الدَّ

١
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علــى اســتحياٍء ياأتــي الّصبــاح، يــواري شمســه الخجلــى مــن بؤســنا، تــاركاً صقيــع )النََّقــب( يشــّق طريقــه اإلــى   
عظامنــا، متســلّلاً اإلــى اأعماقنــا العطشــى عبــر شــقوق جلدنــا الجــاّف... اأُمــّر بنظــري علــى وجــوه الاأســرى حولــي، وقــد 
تركــْت قســوة الّصحــراء َبْصَمتهــا علــى وجوههــم، لكنّهــا لــم تنــْل يومــاً مــن بريــق العزيمــة فــي عيونهــم، واأنـّـى لهــا اأْن تذهب 

بدهشــة ابتســاماتهم العذبــة، الّتــي َتْفَتــرُّ عنهــا شــفاههم المتشــّققة كشــّلال 
دفء؟ يتنّهــد اأبــو العبــد علــى )برشــه( بجانبــي، فاألتِفــُت اإليــه، واأبتســم، اأعــرف 
هــذا الّصبــاح جّيــداً، صبــاح المحاكــم الهزيلــة، والمهــازل البائســة، ينظــر كلانــا 

ــا مــن فــرط مــا خضنــا غمــار هــذه التّجِربــة البائســة قــد حفظناهــا عــن ظهــر بــؤس. اإلــى بّوابــة القســم، وكاأنّن
كالعــادة ياأتــي الجنــود مدّججيــن بالجريمــة والّسلاســل؛ لينــادوا: اأيّهــا   

للمحكمــة.  أرقــام  الا هــذه  اأحِضــر  )الّشــاويش(، 
- اأرقــام، نحــن فــي ُعرفهــم مجــّرد اأرقــام! اأقــول لنفســي كــي لا يكســرني الاأســى: 

نحــن اأهــل الاأرض، وهم العابرون.
َدها بعبريّة خليطة بقليل من العربّية وكثير من الّساديّة. - هّيا اأسرعوا، َردَّ

دارّي للمــّرة الثلاثيــن، اأكثَرنــا  كان صابــٌر الـّـذي َمثُــل اأمــام محكمــة الاإ  
ُســْخطاً علــى هــذه المهــازل الّتــي يجبرنــا الاحتــلال علــى المشــاركة فيهــا؛ ليزيـّـن 
وجهــه القبيــح، ويوِهــم العالَــم اأنـّـه يحتجزنــا، بعيــداً عــن اأحبتنــا، لســبب قانونــّي، 

ــام؟  ــف الاتّه ــي مل ــاء ذكــره ف ــذي لا يمكــن للاّدع ــبب الّ ــا الّس فم

كانــت تلــك اللّحظــات الّتــي نلتقــي فيهــا اأثنــاء نقلنــا اإلــى المحكمــة، صراعــاً مريــراً بيــن يقيننــا بعَبثّيــة محاكمهــم    
أمــل الـّـذي لا يســتطيع قلــب  دارّي المخالــف لــكّل المواثيــق الدولّيــة، وخيــط الا الّصوريـّـة الجائــرة، الّتــي ترّســخ الاعتقــال الاإ
الاأســير المتلّهــف للحّريـّـة اإلّا اأْن يتعلـّـق بــه، ويســاألنا صابــٌر كعادتــه كلّمــا التقينــا فــي حافلــة للمحكمــة: هــل ســتترافعون اأمام 
أمــل الّرقيــق: يكفــي اأْن نزعــج القاضــي بمرافعتنــا، لعلـّـه يبصــق علــى كرســّي  القاضــي؟ ونجيبــه، ونحــن نحــدِّق بخيــط الا

العدالــة المزيـّـف.

ــّظ  ــٌة تكت ــاٍر ضّيق ــن انتظ ــا زنازي ــطة(، لتبتلعن ــدوق )البوس ــن صن ــا م نزلن   
بالّرطوبــة والبــؤس والترقـّـب. ســياٌط تُلِهــب اأرواحنــا، فيخلــُد كلٌّ منّــا اإلــى تاأّملاتــه 
الّتــي تقطعهــا اأصــوات الجنــود وهــم يســتدعون الاأســرى واحــداً تلــو اآخــر؛ للمثــول 

اأمــام النّيابــة.

واســتدعاني الجنــود للقــاء المحاميــة الّتــي ســتترافع عنّــي، ســرُت والّصــراع يحتــدم داخلــي، لا يســتطيع الاأســير   
أمــل الّرقيــق عــن العبــث بقلبــه. دارّي مهمــا بلــغ بــه يقيــن البــؤس اأن يوقــف خيــط الا الاإ

قلت لها: اأريد الّذهاب اإلى المحكمة العليا في القدس، فلربّما اأجد هناك من القضاة َمن يسمع ويعقل.

قالت: دْعك ِمن هذا، فالقضاة في العليا اأشّد سوءاً، هذه المّرة عليك اأْن تتكلَّم، وتحاكَمهم، وتحاكَم ضمائَرهم.    
قلت: ساأتكلّم، رغم يقيني اأْن لا جدوى.

: تُظهُر َتْفَترُّ
البرش: فراش الاأسير.

الّشاويش: سجين فلسطينّي يتّم اختياره؛  
ليكون حلقة وصل بين الاأسرى، واإدارة 

الّسجن.

البوسطة: حافلة نقل الاأسرى، وهي كلمة 
معّربة.

ذ بممارسة  الّسادّية: اصطلاح بمعنى التّلذُّ
العنف ضّد الاآخر، نسبًة اإلى الماركيز )دي 

ساد(؛ الاأديب الفرنسّي المشهور الذي 
تتّصف شخصّيات رواياته بالاندفاع القهرّي 
اإلى تحقيق اللّّذة عن طريق تعذيب الاآخرين.
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ــى اأمــن المنطقــة )كمــا  ــراً عل ــي خطي ــّد َكْون ــم تتع ــي ل ــرات عضلاتهــم ومعلوماتهــم الّت ــم المخاب اســتعرَض طاَق  
القاضــي وحــَده. اأمــام  اإلّا  يتــمَّ كشــفه  لــن  ِســّرّي  ملــّف  ولــي  يزعمــون(، 

- اأتريد اأْن تقول شيئاً؟ اأشار اإلّي القاضي، وترجمها جندّي جيء به لهذه الغاية.
- لقد قلت اأشــياء كثيرة، ولم تســمعوها، فهل َســُتَحكِّمون ضمائركم هذه المّرة؟ اإنّـــكم تصادرون حّريّتنا بذريعة خوفكم 
منـّـا، فهــل خوفكــم منـّـا غيــر المبــّرر تهمــة؟ اإنّـــكم تحاكمــون نّياتنــا الّتــي لا تعرفونهــا، وتعتبروننــا، بســبب وهمكــم، خطــراً 

علــى اأمــن المنطقــة، واأنــا اأعتبــر ملّفكــم الّســّرّي ذريعــًة لاضطهــاد اإنســانّيتي.

ــي، وواصلت: لقــد  ــر مــن لهجت ــم اأغّي ــر ِجلســته، ول ــمَّ غّي ــم اأفهمهــا، ثُ ــى وجــه القاضــي ل ــدت علامــاٌت عل ب  
اأمضيــت فــي ســجونكم اثنــي عشــر عيــداً بعيــداً عــن اأهلــي وعائلتــي دون تهمــة، ســوى هواجــس مخابراتكم، فمــاذا تريدون 

ــر؟  اأكث

انتهــى يــوم المحكمــة الطّويــل الّشــاّق، وعــدت اأنــا واأبــو العبــد اإلــى القســم، واأْســلم كّل واحد منّا جســده المتعب   
ــق. ــٍق عمي ــي قَل ــرش، وغــّط ف للُب

فــراج  دارّي الاإ حيــن جــاء الجنــدّي يحمــل اأســماء َمــن قــّررت محكمــة الاإ  
أدريناليــن( فــي جســدي،  عنهــم، اشــراأّب عنقــي، وتوثّــب اأملــي، وتســارع )الا
وناديــت الّشــاويش باأعلــى صوتــي: هــل ورد اســمي؟ فتهلّلت اأســاريره: نعــم، قُــم، 

ــك. اســجْد لربّ

أمــر، عــّم الهتــاف والتّكبيــر اأرجــاء القســم،  وقبــل اأن يســتوعب قلبــي الا  
انتظــاره. طــال  وعــٍد  وترقّــُب  واأمنيــاٌت  دمــوٌع  عيونهــم  وفــي  فــرح،  بشــائُر  الاأســرى  ُوجــوَه  وَعَلــْت 

جّهــزُت نفســي، وجلســُت وقلبــي متلّهــف، وعينــاي شــاخصتان نحــو بّوابــة القســم، متــى ســتاأتي الحافلــة، وتُقلّنــا   
ــة؟ ــدة الظاهريّ ــى حــدود بل اإل

جــاءت اأخيــراً، فاألقيــُت اآخــر نَظــرات الــوداع َصــْوَب اإخوانــي، ولَِزْمُت صمتــي، فالمفردات قاصرة، وماذا بُوســعي   
 غيــر التقنـّـع بالصبــر والتجلـّـد؟ ومضيــت نحــو الحافلــة مقّيــداً، حتــى واأنــت فــي طريقــك للحريـّـة يجــب اأْن تكــون مقّيــداً!
مضــت ســاعة واأكثــر، تدقيــٌق، وتفتيــٌش وفحــٌص واأســئلة، مــاذا ســنهّرب مَعنــا غيــَر جبــال الحــزن الّتــي تنــوء بحملهــا قلــوُب 
الاأســرى؟ مــاذا غيــر اآمالهــم بعنــاق وطــٍن لا تَقطّعــه الحواجــز، ولا تبتلــع المســتوطنات اأراضَيــه؟ وطــٍن بــلا جــراح، بــلا هواء 

بــة، بــلا اإنســانّية مصــاَدرة.  ملــّوث، بــلا طفولــة معذَّ

وتحّركت الحافلة، فرقص قلبي، ولكنّها َسرعان ما توقّفت.  
- لطَفك يا الله.

يساأل الّضابط عنّي، ويقول: لقد حصل خطاأ، اأنت ستعود للّسجن.

وساد َصْمٌت اأحال الفرحة ُغّصة، وامتلاأت الوجوه اأًسى وحزناً، وسمعت صوتاً تخنقه الَعبرة: يا اأخي،   

اشراأّب: امتّد.

ــي  ــرزه الجســم ف ــون ُيف ــن: هرم ال�أدرينالي
الانفعــال. حــالات 



٦

( اأملــك باللــه كبيــراً؛ فَمــن يحّقــق الانتصــار علــى ذاتــه، اأحــرى بــه  لا تحــزْن، )خــلِّ
اأْن ينتصــر علــى ســّجانه، اإنّمــا ُيســجن الاأحــرار لا القواعــد.

أمُل اإلى  عــادت الحافلــة اأدراجهــا، وعــدت لقيــدي مــن جديــد، تْحملنــي الّســجون َوْهنــاً علــى َوْهــن، ويحملُنــي الا  
ــّد اآٍت. ــٍد لا ب ــيلتئم، ووع ــّد س ــمٍل لا ب ــتاأتي، وش ــّد س ــاعٍة لا ب س

 الفهم وال�ستيعاب: 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

١- مِن الّشخصّية الّرئيسة في القّصة؟
د- الّراوي. ج- المحامية.   ب- القاضي.   اأ- اأبو العبد.  

٢- في اأّي السجون تدور اأحداث القصة؟
د- تلموند. ج- هداريم.   ب- النّقب.   اأ - نفحة.   

دارّي؟ ٣- كم مّرًة َمثَُل صابٌِر اأمام محكمة الاإ
د- ثلاثين مّرة. ج- خمَس عشرَة مّرة.  ب- سّت مّرات.   اأ- اثنتي عْشرة مّرة.  

2- نذكر الّصفة البارزة لكّل من: صابر، واأبي العبد، والمحامية، والقاضي.

٣- نعلّل ما ياأتي:

داريّين على الترافع عن اأنفسهم كّل مّرة. اأ- اإصرار الاأسرى الاإ

ب- عدم موافقة المحامية الّراوي في التوّجه اإلى المحكمة العليا.

ج- يجبر الاحتلال الاأسرى على الاشتراك في مهازل محاكمهم.

٤- نرسم صورة الوطن كما يحلم به ال�أسير في هذه القّصة.

٥- نصف حال الّراوي حين جاء الّشاويش باأسماء المفَرج عنهم.

 المناقشة والتّحليل: 

١- ما دل�لة كلٍّ من العبارتين ال�آتيتين؟
أرقام للمحكمة. اأ- اأيّها الشاويش، اأحضر هذه الا

أْدريناليُن( في جسدي. ب- تساَرَع )الا

2- اأين تْكُمن لحظة التاأزّم في القصة؟

٣- كيف واَجه الّراوي النّهاية الماأساوّية للقّصة؟

القواعد: النّاس المتثاقلون.
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٤- نوّضح الّصور الفنّية في العبارات ال�آتية:
اأ- يواري شمسه الخجلى.   

ب- متسلّلاً اإلى اأعماقنا العطشى.    
ج- ياأتي الجنود مدّججين بالجريمة والّسلاسل. 

دارّيين من خلال تجربة عشناها، اأو سمعنا بها. ٥- نصف معاناة ذوي ال�أسرى ال�إ

٦- يحمل العنوان اتّهامًا صريحًا للُقضاة في المحاكم الصهيونّية بغياب النّزاهة والعدالة، نناقش ذلك.

٧- نحّدد المكان، والّشخوص، والحدث في القّصة.

 اللّغة وال�أسلوب: 

١- نوّضح التّناّص الوارد في عبارة: "تحملني الّسجون وْهنًا على وهن".

2- ما العلاقة بين كّل مّما تحته خّط في كّل من العبارات ال�آتية؟ 

اأ- صباح المحاكم الهزيلة والمهازل البائسة.  

ب- ماذا بوسعي غير التقنّع بالّصبر والتّجلّد.  

ج- اأحال الفرحة غّصة.  

د- امتلاأت الوجوه اأًسى وحزناً؟

٣- نُعرب ما تحته خّط فيما ياأتي:

اأ- وَعَلْت ُوجوَه الاأسرى بشائُر فَرح.

ب- جلسُت وقلبي متلّهف.



٨

 
:   َبْين َيَدي النَّصِّ

هاشــم الرفاعــّي )١٩٣5 - ١٩5٩( شــاعر مصــرّي، درس فــي كلّّيــة دار العلــوم، تــرك مئــة وســبعاً   
ســلامّية، وبــرع فــي تقّمــص الّشــخصّيات، ومــن اأمثلــة  أّمــة الاإ وثمانيــن قصيــدة، تنــاول فيهــا قضايــا مصــر والا
ــص شــخصّية الّلاجــئ الفلســطينّي فــي هــذه القصيــدة الّتــي جــاءت علــى مجــزوء الكامــل. ذلــك تقمُّ

َوِصيَُّة ل�ِجئ
)هاشم الّرفاعّي(



٩

َوِصيَُّة ل�ِجئ
الَغَســـْق سيطوينـــي  غــداً  ُبنــيَّ  يــا  اأنــا 

َرَمـــْق ســوى  الحيــاة  ظــّل  مــن  َيْبــَق  لــْم 

القلـــْق َمشبـــوَب  عــاش  قلــٍب  وُحطــام 

واحتـــرْق يومـــاً  المصبــاُح  اأشــرق  قــد 

اختنـــْق حتـــى  اآمالُـــه  بـــه  ـــت  جفَّ

***

وطـــْن لنـــا  وكـــان  داٌر،  لنـــا  كانــت 

ثمـــْن اأغلـــى  اإنقـــاذه  فـــي  وبذلـــت 

كفـــْن بـــلا  فيــه  اأخـــاك  دفنــُت  بيــدي 

الوَهـــْن بـــَي  األـــّم  ومـــا  الدمــاَء  اإلّا 

الاأدمعـــا سكْبـــُت  قـــد  يومــاً  كنــُت  اإْن 

مـعـــا َفقَدهـمـــا  لـــت  ُحمِّ فلاأنّنـــي 

* * *

واغتـــراْب ثُْكـــٌل   : جْنَبــيَّ فــي  ُجرحــان 

العـــذاْب َرهـــَن  ـْــدٌة  وبل اأضيــَع  ولــٌد 

* * *

طفـــلا عرَفْتــك  قــد  هنــاك  الّربــوع  تلــك 

حقــلا َيجــوُب  حيــن  والّزهــر  الّســنا  يجنــي 

وظـِــّلا مــاًء  رياضهــا  عليــك  فاضــت 

ـْــلا اأه الاأحــداث  لــك  دَهَمــْت  قــد  واليــوم 

* * *

اأخرجـــوْك َمــْن  اإلــى  َفُعــْد  اأخرجــوك  هــم 

اأبـــوْك يزرعهـــا  كان  اأرٌض  فهنــاك 

الُمـــذاْب الّشهـــَد  اأثمارهــا  ِمــن  ُذقــَت  قــد 

الحـِــراْب؟ ألسنـــة  لا تتركُهـــا؟  لاَم  فـــاإ

* * *

الغسق: ظلمة اللّيل.

رمق: بقّية من حياة.

مشبوب: مشتِعل.

األّم بَي الَوَهن: ِصْرُت هزيلاً.

نا: الّضوء. السَّ

يجوب: يعُبر.

َدَهَمت: اجتاحت.

األسنة الحراب: رؤوس الخناجر، 
ونحوها.
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َحْيفـــا؟ اأنيـــن  سمعـــَت  اأمــا  تِئــّن  حيفــا 

َصْيفــا اللّيمــون  شــذا  ُبعــٍد  عــن  وشــَمْمَت 

َطْيفـــا أْفـــق  الا وراء  لَمحــْت  اإذا  تبكــي 

وكيفـــا؟ متــى؟  الَخــلاص  يــوم  عــن  ســاألَْته 

َضيفــا الُعمــر  تعيــش  اأْن  تريــدَك  لا  هــي 

* * *

ِصبــاْك َغــّذْت  الّتــي  الاأرُض  َفــَوراَءك 

تـــراْك اأْن  شبابـــَك  فـــي  يومــاً  وتــَودُّ 

الُمصـــاْب ـْــواُل  اأه اإيـّــاَك  تُْنِســها  لــْم 

ِعتـــاْب نظرتِهـــا  مـــلُء  ولكــْن  ترنــو 

* * *

الّســـلاْح يـــدك  وفــي  يومــاً  جئَتهــا  اإْن 

الّصبـــاْح مثــل  ربوعهــا  بيــن  وَطلعــَت 

والِبطـــاْح الّروابــي  ســْمَع  َســلي  فاهتــْف: 

الجـــراْح َضَمــَد  الّــذي  أمــُس  الا اأنــا  اإنّــي 

الُمسَتبـــاْح العزيـــَز  وطنــي  يــا  لّبيــَك 

* * *

الُجنـــاْة عيـــُن  بكـــْت  فمــا  َتْبكَيــنَّ  لا 

الحيـــاْة فجــر  مــن  الطّغيــان  قّصــة  هــي 

َحصـــاْه اأبـــي  كنــوُز  بلــٍد  اإلــى  فارجــْع 

َثـــراْه علــى  اأمــوَت  اأْن  اأرجــو  كنــُت  قــْد 

ِســواْه اأمـــٌل  لـــي  كان  مــا  ذوى  اأمــٌل 

* * *

يـــدْك عـــْن  قبــري  غبــار  نََفضــَت  ذا  فــاإ

َغــِدْك اإلــى  الطّريــق  تلتمــس  ومضيــَت 

التّــراْب تحـــَت  والــٍد  وصّيــَة  فاذكــْر 

والّشبـــاْب الُكهولـــِة  اآمـــاَل  َسَلبـــوُه 

البطاح: جمع َبطحاء، وهي َمسيل 
الوادي.

المستباح: المنَتَهك.

َذوى: َذُبل.
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 الفهم وال�ستيعاب: 

١- َنِصُف حال الّلاجئ، كما ظهر في المقطع ال�أّول.

2- ما الجرحان الّلذان يعاني منهما الّشاعر؟

٣- رسم الّشاعر صورة ل�بنه في الوطن قبل التهجير، نبّين ملامح هذه الّصورة.

٤- نهى الّلاجئ ابنه عن البكاء، فما تعليل ذلك؟

٥- شّخص الّشاعر حيفا، ما الّصفات الّتي منحها اإّياها؟

٦- نذكر سبب بكاء حيفا، َوفقًا لما ورد في النّّص.

 المناقشة والتّحليل: 

١- تنّقل الّشاعر بين الماضي والحاضر، نذكر اأمثلة، موّضحين سبب ذلك.

2- نوّضح الّصورتين الفنّيتين فيما ياأتي:
اأ- وحطام قلٍب عاش مشبوب القلق. 

ب- يجني الّسنا.

٣- نوّضح دل�لة ما ياأتي:
اأ- دفنت اأخاك بلا كفن.

ب- فارجع اإلى بلٍد كُنوُز اأبي حصاه.

ج- فاإذا نفضت غبار قبري عن يدك.

٤- هل كان الّشاعر موفّقًا في تقّمص شخصّية الّلاجئ؟ نوّضح ذلك.

٥- نعّدد خمسًة من مخّيمات اللّجوء خارج الوطن.

٦- كيف يعود الّلاجئ الفلسطينّي اإلى وطنه؟

 اللّغة وال�أسلوب: 
جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

١- ما الحرف الّذي اأفاد التّحقيق في القصيدة؟

د- قد.  ج- لا.    ب- السين.   اأ- اإْن.   

٢- ما الفعل الماضي من الفعل المضارع )تئّن(؟

د- اأنَّت. ج- اأنَت.   ب- نَاأت.   اأ- اآنَت.   

٣- ما اإعراب كلمة )ضيفا( في عبارة: )هي لا تريدك اأن تعيش العمر ضيفا(؟

د- مفعوٌل به ثاٍن. ج- حاٌل.   ب- نعٌت.   اأ- مفعوٌل به اأّول.  
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2- نذكر ال�أصل اللّغوّي لكلمَتي: طغيان، ومستباح.

٣- وردت في القصيدة اأساليب النّهي، وال�ستفهام، والّشرط، نمثّل لكّل منها.

٤- نستخرج من النّّص بعض ال�ألفاظ الّدالّة على كلٍّ من اللّون، والّصوت، والحركة في القصيدة:

الحركةالّصوتاللّون

 القواعد 
من المعاني النحوية لـ )ل�( و)الّلام(

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:

١- ما السبب الّذي لا يمكن للاّدعاء ذكره في ملّف الاتّهام؟

٢- يا اأخي، لا تحزْن. 

٣- اإنّما ُيسجن الاأحرار لا القواعد. 

المجموعة الثّانية:

١- كانت لنـا داٌر، وكـان لنـا وطـْن.          )هاشم الّرفاعي(

٢- قال تعالى: زب ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ رب          )الطّلاق:7(

نيا وما فيها".      )متّفق عليه( (: "لََغدوة في سبيل الله اأو َروحة، خير من الدُّ ٣- قال رسول الله )
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نلاحظ: 

أّول  أولــى، نلاحــظ اأّن )لا( وردت فيهــا لمعــاٍن مختلفــة، فقــد جــاءت في المثــال الا بعــد قــراءة اأمثلــة المجموعــة الا  
ــا.  ــا بعده ــل فيم ــا لا تعم ــي هن ــر الســبب، وه ــكان ذك ــي اإم ــة؛ تنف نافي

اأّمــا فــي المثــال الثّانــي، فنلاحــظ اأنّهــا جــاءت ناهيــة؛ تنهــى عــن الحــزن، وهــي هنــا جازمــة، والفعــل المضــارع   
بعدهــا مجــزوم.

ــم ينفــي اأْن يكــون  ــا بعدهــا؛ فالمتكلّ ــا قبلهــا، ونفــي م ــات م ــد اإثب ــة، تفي ــث، جــاءت عاطف ــال الثّال ــي المث وف  
للاأحــرار. ويْثِبتــه  للقواعــد،  الّســجن 

واإذا دقّقنــا النّظــر فــي اأمثلــة المجموعــة الثّانيــة، وجدنــا حــرف الــّلام لــه معــاٍن ووظائــف متعــّددة؛ ففــي المثــال   
أّول، جــاءت حــرَف جــّر يفيــد معنــى الُملــك، والاســم الــذي يليهــا يكــون مجــروراً بهــا. الا

وفي المثال الثّاني، اأفادت الّلام معنى الاأمر، وفي هذه الحالة يكون الفعل المضارع الذي يليها مجزوماً بها.   
اأّما في المثال الثّالث؛ فقد جاءت الّلام حرف ابتداء يفيد التّوكيد.   

نستنتج:  

من ال�أدوات النحوّية:	 

١- )ل�(، وتاأتي: 

اأ- نافية، نحو قوله تعالى: زب ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺرب                                                                                                                                              )النّساء: ١٤٨(

ب- ناهية، كقول الشافعّي:    

ولا َترُج الّسماحَة من بخيٍل          فما في النّار للظّماآن ماُء

ج- عاطفة، نحو: اإنّما ينجح الُمجدُّ لا الكسوُل.

2- )الّلام(، وتاأتي:

اأ- حرف جّر، نحو قوله تعالى: زبڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇرب                                                                                                                                                                            )البقرة: ٢٨٤(

ب- حرف جزم يفيد الاأمر، نحو قول ابن زيدون:

أرواحنا اإلّا رياحينا لُِيْسَق َعْهُدكُُم َعهُد السرور فما           كنتم لا

ج- ابتدائّية تقع في بداية الكلام، تفيد التّوكيد، نحو قوله تعالى: زبڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ںںرب

)الحشر: ١٣(
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 التّدريبات: 

اإشارة )×( اأمام العبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الّصحيحة، و

اأ- في عبارة: )لا تسرْف في الماِء(، جاءت )لا( نافيًة.      )       (

ب- )لا( العاطفة تفيد نفي الحكم عما سبقها، واإثباته لما بعدها.     )       (

ج- نُعرب )َتنظْر( في قوله عّز وجّل: زبٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹرب        )الحشر:١٨( فعلاً
    مضارعاً مجزوماً.          )       (

د- تدخل الّلام الابتدائّيُة على الجملتين الفعليَّة والاسمّيِة.      )       (

2- نستخرج كّلاً من )ل�، والّلام( مّما ياأتي، ونذكر نوعها:

اأ- قال تعالى: زبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب   خب    مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مترب 
)يوسف: ٦٩(

اأحّب اإلّي من قصٍر ُمنيِف          )ميسون الكلبّية( أرياح فيه    ب- لبيٌت تخفق الا

ج- قال تعالى: زبائ ەئرب              )العلق: ١7(

د- قال تعالى: زبٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻرب                )الفتح: ١(

هـ- قال تعالى: زبېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   یرب                                     )البقرة: ٢55(

٣- نستخدم ال�أدوات النّحوّية ال�آتية في جمل مفيدة:
اأ- لا النّاهية.

ب- لام الابتداء.
ج- لا النّافية.
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ورقة عمل/ المعاني النّحوّية ) ل�، اللام ( 

الّسؤال ال�أول: نعّين ال�أخطاء النّحوّية، ثّم نصّوبها فيما ياأتي: 

اأـ  جالس العلماء لا المهملون.......................................................

ب- لَمعاويِة بن اأبي سفيان مؤسُس دولة الاأمويين .......................................

ج-  لِمعاويُة بن اأبي سفيان فضٌل على المسلمين. ........................................

د- لتفِد المسجد الاأقصى بدمائكم اأيّها الّشباب ..........................................

الّسؤال الثّاني: نبّين اأنواع )ل�، اللام( فيما تحته خطوط فيما ياأتي: 

اأ ـ قال تعالى:»وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی«     )البقرة: ١٩٠(

ب ـ قال تعالى: »ڭ   ڭ  ڭ  ڭ«                                             )عبس: ٢٤(

ج ـ قال تعالى: »ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  «

                 )يس: ٢٣(

د ـ قال تعالى: »ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ«                             )الروم: ٢١(

هـ ـ   قال تعالى:  »  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   «     )الذاريات: ٢٨(

 و ـ   قال تعالى: » ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ«        )النحل: ٣٠(

ز ـ  قال تعالى: »ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ«                  )المنافقون: ٩(

ح ـ قال تعالى: »ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ «                                      )الزخرف: 77(

الّسؤال الثّالث: اأعرب ما تحته خطوط مما ياأتي:

اأ ـ قال تعالى: »ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې«                                                  )طه: ٤٦(

ب ـ قال تعالى: »پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ«.   )قريش: ٣،٤(

ج ـ  قال تعالى: »ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ« .                            )التوبة: ١٠٨(

د ـ  قال تعالى: »  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  « .              )الروم: ٤(
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:   َبْين َيَدي النَّصِّ

ُولـِـَد الّشــهيد غســان كنفانــي عــام ١٩٣٦م فــي مدينــة عــكّا، عانــى نتيجــة جراأتــه فــي الّدفاع عن القضايــا الوطنّية،   
َحفّية )الهدف( في بيروت. من مؤلّفاته: المجموعة القصصية )موت ســرير رقم ١٢(، وروايات )ما  واأنشــاأ المؤّسســة الصَّ

تبّقــى لكــم(، و)اأم ســعد(، و)عائــد اإلــى حيفــا(. اغتالــه الّصهاينــة ســنة ١٩7٢م فــي بيــروت.

تــدور هــذه القّصــة حــول صــورة بومــة اقتطعهــا مــن مجلـّـة هنديـّـة، واألصقهــا علــى جــدار غرفتــه، فتذكـّـر بومــة   
حقيقّيــة، كان راآهــا علــى شــجرة فــي حديقــة منزلــه اأثنــاء الاحتــلال الصهيونــّي لبلدتــه ســنة ١٩٤٨م، فجــاءت القّصــة 

كاأنّهــا ترجمــة لمــا ترتبــط بــه البومــة فــي الماأثــور الشــعبّي مــن شــؤم وخــراب.

البوَمُة في ُغْرَفٍة َبعيَدة
)غّسان كَنفانّي(

رُْس الدَّ

2
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)١( 

أّول مــن المجلـّـة الهنديـّـة )اأ( كانــت رائعــة، ولكــّن اأْروعها -بلا شــّك- صــورة ملّونة لبومة  كّل صــَور عــدد كانــون الا  
مبتلـّـة بمــاء المطــر، وتكُمــن كّل رْوعتهــا فــي لحظــة اللقطــة الموفّقــة، وفــي براعــة الّزاويــة، واأهــّم مــن هــذا كلـّـه اصطيــاد 

ــة للبومــة المختبئــة فــي ظــّل ليــل بــلا قمــر. النّظــرة الحقيقّي

قلت لنفسي، واأنا اأشّد بصري اإلى صورة البومة الّرائعة: يجب اأْن تَُعلَّق هذه الّصورة على حائط ما؛ فذلك ُيكسب   
الغرفة شيئاً من الحياة والمشاركة.

األصقــُت الّصــورة، بالفعــل، علــى الحائــط المقابــل للّســرير، واأطّرتُهــا بورقــة بنّيــة؛ كــي تنســجم مع الحائط بشــكل   
مــن الاأشــكال، كان العمــل الفنّــّي، اإذن، قــد اأخــذ ســبيله اإلــى الغرفــة، وكان لا بــّد اأْن اأغِبــط نفســي علــى التقــاط هــذه 
الّصــورة. شــعرُت، فجــاأة، باأنّنــي اأعــرف هــذا الوجــه تمامــاً، واأنـّـي اأرتبــط معــه بذكــرى يجــب األّا تُمحــى، نعــم، اأنــا اأعــرف 

تينــك العينيــن الحاّدتيــن الغاضبتيــن الّصامدتيــن للحظــة اختبــار مخيفــة، لكــْن اأيــن تقابْلنــا؟ ومتــى؟ وكيــف؟
نهضــت مــن فراشــي، اإذ تيّقنــت مــن اســتحالة النّــوم تحــت تلــك الوطــاأة، واأضــاأت المصبــاح، ثــّم وقفــت اأمــام   
الّصــورة الملّونــة: العيــون هــي العيــون، لــم َتــَزْل، تُِطــّل غاضبــة واســعة مغروســة فــي الوجــه المفلَطــح العجيــب. والِمنقــار 
المعقــوف كنْصــل عريــض لِمنجــل اأســود، لــم يــزل ُيطبــق بعنــف علــى ضــرب مــن الاشــمئزاز الّســاخر، والّريــش الّرمــادّي 

ــّل بمــاء المطــر. ــِذر بعــد اأْن ابت ــلاً َكصــوف ق ــع ُخَص ــّون بُحمــرة وِقحــة يتجّم المل
سقطت الّذكرى، بعد فترة، فاصلًة مدّوية صاخبة، فاأورثْتني ُدواراً مفاجئاً، والتمعْت خلال الّضباب المتكاثف كلُّ   

الاأشياء الّتي ذكّرتني بها البومة المخيفة، وبدا لي اأنّنا نعرف بعضنا جّيداً.

)٢( 
كان ذلــك قبــل عشــر ســنوات علــى وجــه التّقريــب، كنــت فــي قريتــي الّصغيــرة التــي تتســاند دوُرهــا كِتفــاً اإلــى كتــف   
آَن اأشــباحاً تتلامــح منــذ زمــن بعيــد، كنــت طفــلاً اآنــذاك، وكنـّـا نشــهد، دون اأْن نقــدر على  فــوق حاراتهــا الموحلــة، اأذكُرهــا الا
الاختيــار، كيــف كانــت تتســاقط ِفَلســطين شــبراً شــبراً، وكيــف كنـّـا نتراجــع شــبراً شــبراً. كانــت البنــادق العتيقــة فــي اأيــدي 
الّرجــال الخشــنة تمــّر اأمــام اأعيننــا كاأســاطيَر دمويـّـة، واأصــوات القذائف البعيدة تدلّنا على اأّن معركة تقــع الاآن، واأّن ثّمة اأّمهاٍت 

يفقــدن اأزواجهــّن، واأطفــالاً يفقــدون اآباءهــم، وهــم ينظــرون عبــر النّوافــذ صامتيــن اإلــى ســاحة المــوت.
لا اأعــرف فــي اأّي يــوم وقــع الحــدث، حتـّـى اأبــي، اأيضــاً، نَِســي ذلــك، كان اليــوُم المشــؤوم اأكبــَر ِمــن اأْن يتّســع   
لــه اســم اأو رقــم، لقــد كان فــي حــّد ذاتــه علامــة مــن علامــات الّزمــن الكبيــرة، مــن تلــك التــي توضــع فــي مجــرى التّاريــخ 
أيّــام، لا شــّك، واإلّا لُكنّــا  كــي يقــول النّــاس: حــدث ذلــك بعــد شــهر مــن يــوم المذبحــة، مثــلاً. كان يومــاً مــن تلــك الا

حشــرناه تحــت رقــم، اأو تحــت اســم، اأو تحــت عنــوان.
أّمــي وهــو  ــل، وقــال اأبــي الّشــيخ لا ــداأ الهجــوم قُبيــل منتصــف اللّي لقــد ب  

المــّرة. هــذه  كبيــر  هجــوم  اإنّــه  الثّقيلــة:  بندقّيَتــه  يتنكّــب 
لقــد عرفنــا، نحــن الّصغــار، مــن اأصــوات الطَّلقــات اأّن هنــاك اأســلحة جديــدة، واأّن هنــاك هجوماً مــن ناحية اأخرى   
لــم تُطــَرق قبــل الاآن، واأّن قنابــَل حارقــًة قــد ســقطت فــي وســط القريــة، فاأحرقــت بيتــاً واأطفــالاً، وحيــن نَظْرنــا مــن َخصــاص 

ــم- اأشــباح نســوة ُمنحِنيــات،  النّافــذة الواطئــة شــاهدنا -كَمــن يحلُ

يتنّكب: يحمل على َمْنِكبيه.

َخصاص: جمع َخصاصة، وهي الثُّقب.
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يســحبن جثثــاً اإلــى داخــل القريــة، وكان يســتطيع المســتمع باإمعــان اأْن يلتقــط صــوت نَشــيج مخنــوق، اإحداهــّن -هكــذا 
كانــت تشــير اأّمــي- فقــدت زوجهــا وصمودهــا فــي اآٍن معــاً.

)٣( 
ــا  ــدا لن ــا، وب ــر قريتن ــى ظه ــد صعــدت اإل ــم ق ــت جهنّ ــا، كان ــت، تراجــع رجالن ــن الهجــوم المباِغ ــد ســاعة م بع  
اأّن النّجــوم اأخــذت تتســاقط علــى بيوتنــا، وقالــت امــراأة مــّرت تحــت شــّباكنا تســحب ُجثـّـة وهــي تلهــث: اإنهــم يقاتلــون 

بالفــؤوس.
وقتــال الفــؤوس لــم يكــن غريبــاً علــى رجــال قريتنــا، فلقــد كان الفــاأس هــو ســلاح الواحــد منهــم بعــد اأْن تتقّيــاأ   
ــون مــن  ــّم يشــاهد المحارب ــة، ث ــه كّل مــا فــي جوفهــا، فــكان يحملهــا علــى كتفــه زاحفــاً فــوق الاأشــواك الجافّ بندقّيت
خنادقهــم الرطبــة شــبح اإنســان راكــع، يرفــع كلتــا يديــه فــوق راأســه مــا وِســعه ذلــك، وبيــن كّفيــه يتصلـّـب فاأُســه الثّقيــل، 
ثــّم يهــوي الفــاأس، ويتصاعــد صــوت ارتطــام عريــض مخنــوق، ويبتلــع الظـّـلام اأنـّـًة ممــدودة يْعُقبهــا شــخير عنيــف، ثــّم 

ــيء.  ــت كّل ش يصُم

لقــد بــداأ قتــال الفــؤوس اإذن، هــذا يعنــي اأّن الرجــال قــد تلاحمــوا، واأّن جثثــاً كثيــرة قــد ضاعــت فــي خطــوط   
ــب، ومســتلقية  ــراب الطّّي ــى التّ ــة، عل ــًة اأنوفهــا، براحــة مطَلق ــاأس، واضع ــى الف ــد عل ــا بتشــنٍّج عني ه ــًة اأكفَّ الاأعــداء مطِبق

بهــدوء.
بــداأت قريتنــا تنكمــش، ولــم يعــْد هنــاك اأّي عمــل للّشــيوخ غيــر اأْن يعودوا   
اإلــى بيوتهــم، ولقــد شــاَهْدنا اأبــي يعــود منهــكاً، ولكنّــه لــم ُيِضــْع اأّي لحظــة، بــل 
توّجــه لِتــّوه اإلــى ُدْرج عتيــق كان محظــوراً علينــا الاقتــراب منــه، وتنــاول مسّدســاً 

ــارع. ــى الّش ــداً اإل ــل عائ ــي، وقف ــا واإخوت ــا اأن ــه تِجاهن ــا بعيني ــن َحشــِوه، واأشــار له ــد م ــد اأْن تاأكّ ــي بع أّم ــه لا ــراً دفع صغي

كانــت اأختــي الكبيــرة قــد فهمــت كّل شــيء، فاأخــذت تبكــي دافنــة راأســها فــي كّفيهــا، بينمــا ارتعشــت اأّمــي   
وهــي تحمــل المســّدس علــى راحتهــا، وتتوّجــه اإلــى النّافــذة. فــي تلــك اللّحظــة، قـُـرع بــاب عتيــق كان يفصــل بيننــا وبيــن 

ــاً: افتحــوا، افتحــوا. ــا راجف طــلاق- وصــاح صــوت العجــوز جاِرن ــى الاإ ــاب عل ــك الب ــم نكــن نســتعمل ذل ــا -ول جيرانن

أّمــي  اأّز البــاب اأزيــزاً رفيعــاً اإذ ســحبته اأّمــي، فاندفــع العجــوز اإلــى الغرفــة خائفــاً، واأجــال بصــره فينــا، ثــم توّجــه لا  
وهمــس فــي اأذنهــا كلامــاً اأبــدت اســتنكارها لــه، ثــّم عــاد، فهمــس بحمــاس اأكثــر، فتــرّددت اأّمي، ثّم هــّزت راأســها مواِفقة، 

ــع العجــوز اإلــى بيتــه. واأشــارت اإلــّي اأْن اأْتَب

دخلــُت خلــف العجــوز اإلــى غرفــة دافئــة مفروشــة بُبســط ملّونــة، واأخــذت اأراقبــه فيمــا هــو يحــّرك ســتارة، ويتنــاول   
مــن ورائهــا صندوقــاً صغيــراً يضعــه برفــق بيــن ذراعــّي، شــعرت اأنَّ الصنــدوق اأثقــُل مّمــا يبــدو، فتســاءلُْت براأســي، واأتانــي 

ــا. ــا هن ــي خّباأه ــل، كان المرحــوم ابن أْدَرد: هــذه قناب ــن فمــه الا الجــواب م
وهــّز راأســه باأًســى، وانتبهــُت لكلمــة )المرحــوم( التــي لــم تكــن تُســتعمل   

قبــل ذلــك فــي هــذه الغرفــة، ولا فــي بقّيــة الغــرف، فراودنــي شــعور بالخــوف، بينمــا اســتمرَّ الشــيخ: يوشــك اليهــود اأْن 
يدخلــوا القريــة، واإذا وجــدوا هــذه عنــدي قامــت قيامتهــم!

 

لَِتوّه: فوراً.

ال�أدرد: من تساقطت اأسنانه.
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وتباطــاأْت كلماتــه، وبــداأ يحــّرك اإصبعــه فــي وجهــي حركــة تحذيــر: اأنــت صغيــر، وتســتطيع اأْن تختــرق الحديقــة،   
اأريــدك اأْن تدفــن هــذا الصنــدوق فــي اآخرهــا، تحــت شــجرة التّيــن الكبيــرة، ربّمــا احَتجنــا لــه فيمــا بعــد. 

ســّرني اأْن اأشــارك بعمــل بطولــّي، فاندَفْعــُت خــارج البــاب، وعندمــا وجــدُت نفســي فــي الطّريــق اإلــى الحديقــة،   
تملَّكنــي خــوف رهيــب، وحّدثتنــي نفســي، وهــي ترتجــف، اأْن األقــي ِحملــي الثّقيــل، واأقِفــل عائــداً اأدراجــي، لكنـّـي تنّبهت 
اإلــى اأّن اأّمــي، لا شــّك، تُِطــّل مــن نافذتهــا وتشــاهدني، كانــت الّســماء شــبه مضــاءة بقنابــل اللّهــب، وكانــت الشــرارات 
أفــق راِســمًة خطوطــاً مقطّعــًة منتهيــًة بضــوء ســاطع، وفــي لحظــات الّصمــت المخيفــة التــي كانــت تْتبــع كّل  تلَتِمــع فــي الا
دْفقــة نــار، كانــت تُســمع اأصــوات مــا تبّقــى مــن رجالنــا تغنـّـي علــى طريقتهــا فــي المعــارك غنــاًء يبــدو كاأنـّـه يتصاعــد مــن 

نســان، وهــو يَعــّض علــى بقّيــة الاأغنيــة الُحلــوة، ثــّم ُيِتّمهــا هنــاك فــي الســماء. عالــم اآخــر، عالــم يمــوت فيــه الاإ

اخترقــُت الحديقــة منحنيــاً، وكانــت الطَّلقــات تَمــّس اأعلــى الشــجر بَِصفيــر خافــت، وكانــت التّينــة العجــوز تنتصــب   
فــي اآخــر الحديقــة، عندمــا وصلــُت اإليهــا شــعرُت بحماســة غامضــة، واأنشــاأُت اأحفــُر فــي الاأرض مســتعيناً بِعــوَدٍة ُصلبــة، وفــي 
اللّحظــة التــي اأســقْطُت فيهــا الّصنــدوق بالحفــرة، ســمعُت صيحــًة حــاّدًة فــي اأعلــى الشــجرة، وتملّكنــي خــوف اأســقَط ركبتّي 
اإلــى الاأرض، واأخــذُت اأحــّدُق مرتجفــاً عبــر الاأغصــان، ثــّم شــاَهدتُها، علــى ضــوء اللّهــب المتصاعــد فــي ســماء قريتنــا، تقــف 
هنــاك، وتحــّدق فــّي بعينيــن واســعتين غاضبتيــن اأخفــى اأعلاهمــا انحــدار الحاجــب عليهمــا. كان ِمنقارهــا معقوفــاً كِمنجــل 
اأســوَد ذي نْصــل عريــض، وراأســها الكبيــر كصــورة قلــب رمــزّي مفْلَطــح يتمايــل بانتظــام، كان ريشــها مبتــّلاً بمــاء المطــر الذي 

انهمــر فــي اأّول اللّيــل، وكان يوِمــض فــي عيونهــا ذلــك الغضــب الَمشــوب بخــوف 
غريــب، وكانــت تحــّدق فــّي عبــر الظّلمــة تحديقــاً متواصــلاً، لا يرتعــش.

واأوشــك الّصبــح اأْن يطلـُـع واأنــا فــي َوقفتــي اأمــام الّصورة الملّونــة الملصوقة   
علــى الحائــط العــاري، لقــد اأنهكتنــي الّذكــرى، ولكنـّـي اأحسســُت بارتيــاح غريــب 
فجــاأة، فهاأنــذا األتقــي بالبومــة الغاضبــة بعــد َغْيبــة طويلــة، واأيــن؟ فــي غرفــة منعزلــة 
ُمتراِميــة تتنّفــس بَوحــدة َمقيتــة، بعيــداً عــن قريتــي التــي كانــت تعَبــق برائحــة 
ــر  ــّي، عب ــط تحــّدق ف ــى الحائ ــزال عل ــة لا ت ــت البوم ــوت، وكان ــولات والم البط
زمــن متباعــد، وينحــدر مــن ِمنقارهــا المعقــوف صريــر حــاّد: اأيّهــا الِمســكين، هــل 

تذكّرتنــي الاآن؟
)الكويت، ١٩5٩م(

يوِمض: يشّع، والوميض: البرق.

المشوب: الُمْخَتَلط.

الّصرير: الّصوت الحاّد.
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 الفهم وال�ستيعاب: 

١- كيف كانت وفاُة غّسان كنفاني؟

2- ما نوع القتال الذي كان ماألوفًا في القرية؟

٣- ماذا طلب العجوز من الكاتب؟

ندوق المليء بالقنابل؟ ٤- من اأين حصل العجوز على الصُّ

٥- من اأين جاء غّسان بصورة البومة؟

٦- نِصف البومة كما ظهرت في الّصورة المعلّقة.

٧- ما الّصفاُت التي ذكرها الكاتب للتّينة؟

٨- ماذا شاهد الكاتب على التّينة؟

 المناقشة والتّحليل: 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

١- اإلاَم يشير قول الكاتب )يعني البومة(: وبدا لي اأنّنا نعرف بعضنا جّيداً؟

ب- اأنّها ليست صورة. اأ- اأنّه يعرفها فعلاً.     

د- اأّن الِفَلسطينّي اعتاد حياة البؤس. ج- اأنّها خائفة منه.    

٢- ما دلالة اإشارة الاأب بعينيه تجاه اأبنائه؟

ب- اإفراغه من الّرصاص.  اأ- اإخفاء المسّدس.    

د- اأْن تلّف المسّدس بُقماش. أمّ على غّسان واإخوته.   ج- اأْن تحافظ الا

2- نحّدد العناصر الرّئيسة في القّصة.

ندوق، نذكرها. ٣- في المقطع الثّاني اإشارة اإلى ما جعل الكاتب يواصل الَمهّمة حتى يدفن الصُّ

٤- لماذا اخترق غّسان الحديقة منحنيًا؟

٥- ما دل�لة قول الكاتب: "كانت جهنّم قد صعدت اإلى ظهر قريتنا"؟

٦- ِبَم يوحي قول البومة: اأّيها المسكين، هل تذّكرتني ال�آن؟

٧- نمثّل على الحوار الّداخلّي في القّصة.

٨- اأين تكمن لحظة التّاأزّم في القّصة؟
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٩- ما سبب ال�رتطام في قول الكاتب: "ويتصاعد صوت ارتطام عريض مخنوق"؟

١٠- نوّضح الّصور الفنّية في الجمل ال�آتية:

اأ- كنت في قريتي الّصغيرة التي تتساند دورها َكِتفاً اإلى كتف.

ب- كان الفاأس هو سلاح الواحد منهم بعد اأْن تتقّياأ بندقّيته كّل ما في جوفها.
ج- سقطت الّذكرى.
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 العروض 
البحر البسيط

نقراأ: 

)الاأعشى(وهــل تُطيــق َوداعــاً اأيّهــا الرجــُل؟!اأ- َوّدْع ُهَريــرَة اإّن الّركــَب ُمرتِحــُل

أيـّـاُم هاربــٌة َتــَذُرب- بــي مثــُل مــا بــِك والا ولا  تُبقــي  لا  العمــَر  أيوبّي(تَُلْمِلــُم  )محّمد ياسر الا

ــُفُن ج- مــا كلُّ مــا يتمنـّـى المــرُء يْدركُــُه )المتنّبي(تجري الرياُح بما لا تشــتهي السُّ

)ابن زيدون(ونــاب عــن طيــب لُْقيانــا َتجافينــاد- اأضحــى التّنائــي بديــلاً ِمن َتدانينا

وعند تقطيع ال�أبيات، وتقسيمها اإلى تفعيلات، نلاحظ ال�آتي:

وهل  تُطيُق  وداعاً  اأيُّها  الّرجُل  اأ- وّدع هريرَة اإّن الّركَب مرتحُل   

ٮ - ٮ - / ٮ  ٮ - / - - ٮ - / ٮ  ٮ - - - ٮ - / ٮ  ٮ -/ - - ٮ - / ٮ  ٮ -  
ُمْسَتْفِعلُْن    َفِعلُْن     ُمْسَتْفِعلُْن    َفِعلُْن    ُمَتْفِعلْن      َفِعلُْن      ُمْسَتْفِعلُْن    َفِعلُْن

تُلمِلُم العمَر لا تُبقي ولا تذُر أيّاُم هاربٌة    ب- بي مثُل ما بِك والا

ٮ - ٮ - / - ٮ - / - - ٮ - / ٮ ٮ - - - ٮ - / ٮ ٮ - / - - ٮ - / ٮ ٮ -   
 ُمْسَتْفِعلُْن    َفِعلُْن     ُمْسَتْفِعلُْن    َفِعلُْن    ُمَتْفِعلْن     فاِعلُْن     ُمْسَتْفِعلُْن     َفِعلُْن

ُفُن تجري الرياُح بما لا تشتهي السُّ ج- ما كلُّ ما يتمنى المرُء يْدركُُه   
- - ٮ - / ٮ ٮ - / - - ٮ - / ٮ ٮ - - - ٮ - / ٮ ٮ - / - - ٮ - / ٮ ٮ -   

ُمْسَتْفِعلُن    َفِعلُْن     ُمْسَتْفِعلُْن    َفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْن     َفِعلُْن     ُمْسَتْفِعلُْن    َفِعلُْن  

وناب عن طْيب لُْقيانا تجافينا     د- اأضحى التنائي بديلاً ِمن تدانينا   
ٮ - ٮ - / - ٮ - / - - ٮ - / - -      - - ٮ - / - ٮ - / - - ٮ - / - -   

ْ     فاِعلُْن    ُمْسَتْفِعلُْن   َفْعلُْن      ُمْسَتْفِعلُْن    فاِعلُْن    ُمْسَتْفِعلُْن  َفْعلُْن    ُمَتْفِعلن 

نلاحظ: 

أبيــات الّســابقة مــن البحــر البســيط، يتكــّون مــن ثمانــي تفعيــلات )اأربــع فــي كّل شــطر(،  اأّن كّل بيــٍت مــن الا   
اإحــدى صورهمــا. اأو  وردت متســاوية ومتعاقبــة علــى وزن )ُمْســَتْفِعلُن - - ٮ -( و )فاِعلُــن - ٮ -(، 

أبيــات الثلاثــة اأو ضربــه، بــل تــرُد علــى  كمــا نلاحــُظ اأّن تفعيلــة )فاعلــن( لا تــرد اأصلّيــة فــي عــروض اأيٍّ مــن الا  
َفْعلُــْن - -(. )َفِعلُــْن ٮ ٮ - ،  الفرعيتيــن  صورتيهــا 
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نستنتج:  

ــردان متعاقبتيــن؛ 	  ــْن - ٮ -( ت ــَتْفِعُلْن - - ٮ -(، و)فاِعُل ــان، همــا: )ُمْس ــان اأصلّيت للبحــر البســيط تفعيلت
ــاّم. لُِتكوِّنــا ثمانــي تفعيــلات فــي البيــت التّ

لتفعيلة )ُمْسَتْفِعُلن - - ٮ -( صورتان فرعيتان: )ُمَتْفِعُلْن ٮ - ٮ -(، وُمْسَتِعُلْن )- ٮ ٮ -(.	 

ولتفعيلة )فاِعُلْن - ٮ -( صورتان اأيضًا هما: )َفِعُلْن ٮ ٮ - ، وَفْعُلْن - -(.	 

اأّما مفتاحه فهو:	 

أمُل       ُمْسَتْفِعلُْن َفِعلُْن ُمْسَتْفِعلُْن َفِعلُْن اإّن البسيط لديِه ُيبَسط الا

ن البحر البسيط على وزن ال�أغنية الشعبّية )سّبل عيونه(.	  ُيَلحَّ

 التّدريبات: 

١- نقّطع ال�أبيات ال�آتية من البحر البسيط، ونبّين تفعيلات كّل منها:

ــُماأ - فالخيــُل واللّيــُل والبيــداُء تعرفُنــي ــُح والِقرطــاُس والَقَل )المتنّبي(والســيُف والرم

ماَن الَّذي ما زاَل ُيضِحُكنا ُيبكينــاب- اإِنَّ الزَّ عــاَد  َقــد  بُِقربِِهــُم  )ابن زيدون(اأنســاً 

تناجينــاج- يــا َمــن نغــاُر عليهــْم مــن ضمائرنــا فــي  هواهــم  نصــوُن  )اأحمد شوقي(وَمــْن 

2- نختار الكلمة المناسبة لملء الفراغ بما يحّقق الوزن والمعنى في ال�أبيات ال�آتية:

يوماً على اآلٍة حدبـاَء محمـــوُل )اأيّامــه، حياتــه، سلامتــه(     )كعب بن زهير( اأ - كـــّل ابـــِن اأنثـــى واإْن طالـــْت ... 

)الاأعشى( ولا تـراهـــا ... الجــــار َتْخَتِتـــُل )لاأسـرار، لسرّ، لحكايا(        ب- ليسْت كمْن يكَرُه الجيراُن طلَعَتها 

ج- محّمـــد سّيـــد الَكونيــن والثَقـلْيـــ    م   ِن والفريقين من ... ومن َعَجمِ )َعَرب، ُعْرب، اأعراب(           )البوصيري(
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في رحاب البسيط:

                  في رثاء ال�أندلس
)اأبو البقاء الرُّندّي(

نقصــاُن تــّم  مــا  اإذا  شــيٍء  اإنســاُنلــكّل  العيــش  بطيــب  ُيَغــرَّ  فــلا 

ُدوٌل شــاهْدتُها  كمــا  أمــوُر  الا اأزمــاُنهــي  ســاَءتُه  َزمــٌن  ُه  َســرَّ َمــن 

اأحــد علــى  تُبقــي  لا  الــّدار  شــاُنوهــذه  لهــا  حــاٍل  علــى  يــدوم  ولا 

ســابغٍة كلَّ  حتمــاً  الّدهــُر  وُخرصــاُن٢ُيمــّزق  َمْشــرفّياٌت١  نََبــْت  اإذا 

ولــْو للفنــاء  ســيف  كّل  ــداُنوينتضــي  ــَد ُغم ــَزن والغم ــَن ذي ي كان اب

ــوُك َذوو التّيجــان مــن يمــٍن ــن المل وتيجــاُن؟اأي اأكاليــٌل  منهــم  واأيــن 

اإرٍم فــي  شــّداُد  شــاده  مــا  واأيــن مــا ساســه فــي الفــرس ساســاُن؟واأيــن 

وقحطــاُن؟واأيــن مــا حــازه قــارون مــن ذهــٍب وشــّداٌد  عــاٌد  واأيــن 

لــه َمــردَّ  لا  اأْمــٌر  الــُكّل  علــى  ــوااأتــى  ــا كان ــوم م ــكاأّن الق ــوا ف ــى َقَض حت

١   مشرفّيات: جمع مشرفّي، وهي الّسيوف.
٢   الُخرصان: جمع ُخْرص، وهي الّدروع.

 التّعبير: 

نكتُب قّصًة قراأنا عنها، اأو سمعناها من اأجداِدنا حوَل النّكبة.
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اأول�ً- المطالعة والنصوص:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                                 )٦ علامات( السؤال الاأول: نختار رمز الاإ

١- في اأّي السجون تدور اأحداث قصة )مرافعات اأمام ضمير غائب(؟

    اأ- نفحة.                      ب- النقب.                      ج- هداريم.               د- تلموند.

أبي العبد في القصة؟ ٢- ما الصفة البارزة لا

    اأ- ساخط على الاحتلال.       ب- مبتسم وصاحب عزيمة.    ج- يائس ومهزوم.         د- متشائم.

٣- ما الجرحان اللّذان عانى منهما الشاعر كما ورد في )وصية لاجئ(؟ 

    اأ- الهزيمة والفقر.                                ب- موت ابنه والغربة.       

أقارب وضياع الوطن.               د- الهزيمة والغربة.    ج- خذلان الا

٤- ما الاأصل اللغوي لكلمة )مستباح( الواردة في القصيدة؟

    اأ- بوح.                       ب- سبح.                         ج- سّبح.               د- اأباح.

5- بَم يوحي قول البومة: »اأيها المسكين، هل تذكّرتني الاآن؟«

    اأ- سخرية البومة من الكاتب.                     ب- ضعف ذاكرة الكاتب.     

    ج- حضور النكبة رغم تباعد الزمن.             د- اأهمية البومة في نفس الكاتب.

٦- فيَم يتمثل الصراع الداخلي في قصة )البومة في الغرفة البعيدة(؟

    اأ- الهجرة ومغادرة الوطن.                        ب- الخوف من الموت والتردد في القتال.  

    د- تردد الكاتب في دفن الصندوق.               د- خوف الكاتب من البومة.

اختبار الوحدة الثالثة
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السؤال الثاني: نقراأ النص ال�آتي، ثّم نجيب عما يليه من اأسئلة:                                               )١٠علامات(

    كان ذلــك قبــَل عشــِر ســنواٍت علــى وجــه التقريــب، كنــُت فــي قريتــي الصغيــرة التــي تتســاند دورهــا كتفــا اإلــى كتــف 
آَن اأشــباحا تتلامــح منــذ زمــٍن بعيــد، كنــُت طفــلا اآنــذاك، وكنـّـا نشــهد، دون اأن نقــدر  فــوق حاراتهــا الموحلــة، اأذكرهــا الا

علــى الاختيــار، كيــف كانــت فلســطيُن تتســاقُط شــبراً شــبراً.

١- ما الذي قصده الكاتب بكلمة )ذلك( في بداية الفقرة؟                                                   )علامة(

٢- لماذا اختار العجوُز الكاتَب لمهمة دفن الصندوق؟                                                        )علامة(

٣- ما الذي جعل الكاتب يحّس بارتياح غريب كما وصفه في نهاية القصة؟                                )علامتان(

٤- ما الاأصل اللغوي لكلمة )تتلامح(؟ وما المعنى الذي اأفادته الزيادة فيها؟                                   )علامتان(

5- نستخرج من النص: جملة وقعت نعتاً، وجملة وقعت خبراً لناسخ فعلي، وظرفاً، وحالاً.                   )٤علامات(

آتية ثم نجيب عما يليها من اأسئلة:                                         )٨علامات( أبيات الا السؤال الثالث: نقراأ الا

           لا تبكَيّن فما بكت عيُن الجناْة

           هي قّصُة الطغياِن من فجِر الحياْة

          فارجع اإلى بلٍد كنوُز اأبي حصاْه

          قد كنُت اأرجو اأن اأموَت على ثراْه

          اأمٌل ذوى ما كان لي اأمٌل سواْه

١- من المخاَطب في البيت الاأول؟                                                                          )علامة(

٢- ما دلالة قول الشاعر: »كنوز اأبي حصاه«؟                                                                )علامة(

٣- لماذا ذوى اأمل الشاعر في العودة اإلى وطنه؟                                                               )علامة(

٤- هل ترى مبرر الاأب منطقياً عندما طلب من ابنه عدم البكاء؟ نوّضح اإجابتنا.                             )علامتان(

اأ. ما نوع النون في كلمة )تبكَيّن(                                                                        )٣علامات(

ب.  ما مفرد كلمة )جناة(؟

ج. ما اإعراب كلمة )حصاه(؟
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ثانيًا- النحو:

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                                                  )٤ علامات( السؤال الاأول: نختار رمز الاإ

١- ما نوع )لا( في قول الشاعر: »كاأن لا يكفيك َمن رحلوا«؟

    اأ- نافية.                ب- ناهية.                 ج- جازمة.               د- عاطفة.

٢-ما نوع اللام في قوله تعالى: »وللاآخرة خير واأبقى«؟

    اأ- عاطفة.               ب- ابتدائية.              ج- حرف جر.           د- مزحلقة.

٣- ما اإعراب )يئوده( في قوله تعالى: »ېئ     ېئ     ىئ«؟                                             )البقرة:٢55(      

    اأ- فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة.       

    ب- فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمة.

    ج- فعل مضارع مبني على حذف حرف العلة.            

    د- فعل مضارع مبنى على الضم.

٤- ما المعنى الذي تفيده )لا( العاطفة؟

    اأ- نفي الحكم عما قبلها واإثباته لما بعدها.            ب- نفي الحكم عما بعدها واإثباته لما قبلها.

    ج- نفي الحكم عما قبلها وما بعدها.                 د- اإثبات الحكم لما قبلها وما بعدها.          

السؤال الثاني: نستخرج )لا( و)اللام( فيما ياأتي، ونبين نوعها:                                            )٤ علامات(

١- قال تعالى: »ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ«                                    )ال عمران : ١٠٢( 

٢- قــال تعالــى: »ں  ڻ  ڻ  ڻ«                                                             )النــور:٣١(      

٣- ونحن اأناس لا توّسط بيننا                  لنا الصدر دون العالمين اأو القبر    
          

٤- لا تساأل الناس عن مالي وكثرته            وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي

)اأبو فراس الحمداني(

)اأبو محجن الثقفي(
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السؤال الثالث: نعرب ما تحته خط اإعرابًا تامًا:                                                    )٤ علامات(

    اأ- درسُت الاأدَب العربَي لا الفرنسّي.

   ب-  لَلحقُّ اأنت وما سواك الباطُل.

ثالثًا- العروض:

آتية من البحر البسيط، ونبّين تفعيلاتها .                          )٦ علانات( أبيات الشعرية الا  السؤال الاأول: نقطع الا

      اأ- والله ما طلعت شمٌس ولا غربت                    اإلا وحّبك مقرون باأنفاسي                      )الحلاج(

أ اأنه َرجُل                  )البحتري(       ب- يسعى به البرُق اإلا اأنه فرٌس                       في صورة الموِت اإلا


