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تاجات:
الن
ّ
ُ
ُيتوقّــع مــن ال ّطلبــة فــي نهاي ـ ِة العــا ِم ،بعــد دراس ـ ِة هــذا الكتــاب ،والتّفاع ـ ِل مـ َـع ال�أنشــط ِة ،أ� ْن يكونــوا
ـن خـ ِ
ـان فنــون فنـ ِ
ـن علــى إ�تقـ ِ
ـلال مــا ي أ�تــي:
ـون النّثـ ِر الحديــث ،والاســتعارة المكن ّيــة ،والتصريح ّيــة مـ ْ
قادريـ َ
1-1التع ُّرف �إلى اثنين من ِ
القصة والمسرح ّية.
دبي الحديثّ :
فنون النّث ِر ال� أ ّ
ِ
ض �أعلا ِم الشّ ع ِر والنّث ِر في ال� أ ِ
الحديث.
العربي
دب
2-2التع ُّرف �إلى بع ِ
ّ

دب الحديـ ِ
ـاذج مــن ال� أ ِ
ـث تحليــلا ً عا ّمـاً (ال�أفــكار ،و�أبــرز ال�أســاليب ،وتوضيــح الظّاهــرة �أو الاتّجــاه
3-3تحليــل نمـ َ
ـص).
الــذي يمثّلــه النّـ ّ

ص ال�أدب ّي ِة وف َق اتّجاهاتِها وموضوعاتِها.
ص النّصو ِ
4-4استنتاج خصائ ِ
5-5التّعبير عن قي ِم الاعتزا ِز بال� أ ِ
العربي المعاصرِ.
دب
ِ
6-6التع ُّرف �إلى نوعي المجاز :الاستعارة ،والمجاز المرسل.
�7-7إجراء الاستعارة بنوعيها :المكن ّية ،والتصريح ّية.
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الدّرس ال�أ َّول

دبي الحديث
من النَّثر ال�أ ّ
مفهومها:

القصَّ ة القصيرة

ســرد نثــر ّي قصيــرُ ،يقـدِّم حدثـاً �أو مجموعــة �أحــداث ،تجــري فــي مــكان محــدود ،وزمــن قصيــر؛ لل َّتعبيــر عــن
موقــف� ،أو جانــب مــن جوانــب الحيــاة.

نش أ�تها:

ـض الحكايــات والقصــص ،كحكايــات �ألــف ليلــة وليلــة المترجمــة،
شــا َع فــي ال�أدب العربـ ِّـي القديــم بعـ ُ
والحكايــات الَّتــي تناولتهــا المقامــات فــي العصــر الع ّباسـ ّـي ،غيــر �أ َّن تلــك الحكايــات لــم َت ْعـ ُد كونهــا ســرداً ُبدائيّـاً ،لــم
فالقصــة فـ ٌّن نشـ�أ فــي الغــرب ،ونق َلــه
للســرد القصصـ ّـي ال�أدبـ ّـي بمفهومــه الحديــث؛ و َعليــه
َّ
يرتــقِ �إلــى المســتوى الف ِّنـ ّـي َّ
الكتّــاب العــرب المعاصــرون عنهــم.
قصــة (فــي
القصــة القصيــرة فــي الوطــن العربـ ِّـي عــام 1917م؛ حيــث نشــر مح َّمــد تيمــور َّ
وقــد كان ميــلاد َّ
الصحــف والمجــ ّلات.
القطــار) ،ثــ ّم نهــج ر ّواد ّ
نهجــه ،وبــدؤوا نشــر قصصهــم فــي ُّ
القصــة َ

أ�علامها:

القصة منذ عام 1917م تط ُّو ٍ
رات كبير ًة في مستواها الف ِّن ّي ،وظهر �أدباء متم ِّرسون في كتابتها ،منهم:
شهدت َّ

- -يحيى ح ّقي ،ويوسف �إدريس ،من مصر.

 -زكريّا تامر ،من سوريّة.غســان كنفانــي ،وســميرة عــ ّزام ،وزكــي العيلــة ،و�أكــرم هن ّيــة ،وغريــب عســقلاني ،وجمــال بنّــورة ،مــن
 ّ -فلســطين.

عناصرها:

• َّ
الش ِ
القصة �أنواع:
القصة .والشَّ خص َّية في َّ
خصيات :وهم من يصنعون �أحداث َّ
�أ -من حيث الت�أثُّر وال َّت�أثير ،هناك نوعان :شخص َّية نامية ،تتفاعل مع ال�أحداث ،وتتغ َّير مواقفها مع تط ُّور ال�أحداث،
القصة حتّى نهايتها.
وشخص َّية ثابتة ،تبقى على صورتها الَّتي رسمها الكاتب من بداية َّ
القصة حولها ،وتقوم بدور
ب -من حيث علاقتها بالحدث ،هناك نوعان �أيضاً :شخص َّية رئيسة ،تدور �أحداث َّ
البطولة ،وشخص َّية ثانويَّة ،تظهر في بعض ال�أحداث الَّتي لها صلة بالشخص َّية ال َّرئيسة ،ث َّم تختفي.
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•ال�أحداث :مجموعة �أفعال مترابطة ،تقوم بها الشَّ خص ّيات ،تُظهر علاقات النّاس وصراعاتهم.
•المكان وال َّزمان :هما ال�إ طاران اللّذان تجري فيهما ال�أحداث.
الصراع عند اختلاف الشَّ خص ّيات على فكرة� ،أو مبد�أ� ،أو مصلحة ما .وقد يكون
•الصِّ راع والعقدة :ينش�أ ِّ
الح ْيرة والاضطراب.
ِّ
الصراع خارج ّي ًا بين الشَّ خص ّيات� ،أو داخل ّي ًا يجري داخل الشخص َّية الواحدة في مواقف َ
�أ ّما العقدة أ�و الحبكة فتمثّل مجموعة من ال�أحداث المترابطة زمن ّياً ،والمتتابعة �إلى �أن تبلغ ذروة ت�أ ُّزمها؛ ما يوفِّر
للقارئ عنصر ال َّتشويق.
•الح ّل :هو اللَّحظة الَّتي تبد�أ فيها العقدة بالانفراج ،حيث تصل ال�أحداث �إلى نهايتها ،وقد تنتهي بعض القصص
الصراعات الَّتي لم تصل �إلى ح ٍّل بعد.
بنهايات مفتوحة ،وخصوصاً في ِّ

بناؤها الفنِّ ّي:

القصة:
السرد والحوار لعرض موضوع َّ
يراوح كُتّاب َّ
القصة في توظيف �أسلو َبي َّ
القصة
السرد :طريقة يقدِّم فيها الكاتب �أحداث ّ
أ�َّ -
القصة ،وال َّزمان ،والمكان ،والشُّ خوص .وقد يتولّى الكاتب سر َد َّ
القصة لتروي ال�أحداث بضمير المتكلِّم� .أ ّما
بنفسه ،فيستخدم ضمير الغائب ،وقد ُينيب عنه �إحدى شخص ّيات َّ
زمني ،في حين يلج�أ �آخرون �إلى
من حيث تسلسل سرد ال�أحداث؛ ف إ� َّن بعض الكتّاب يقدِّمون ال�أحداث بتسلسل ّ
تقن ّيات �أخرى ،منها:
	-الاسترجاع :يسرد الكاتب مجموعة �أحداث ،ث َّم يعود لسرد َحدَث وقع قبلها.
حكائي يروي �أحداثاً سابقة عن �أوانها� ،أو يمكن توقّع
الاستشرافي) :هو ك ُّل مقطع
(السرد
	-الاستباق َّ
ّ
ّ
القصة �أو ال ّرواية.
حدوثها ،لاستشراف مستقبل ال�أحداث ،والتطلُّع �إلى ما سيحصل من مستجدّات في َّ
	-ال َوقفة :تظهر في مواقف الوصف وال َّت�أ ُّمل ،كوصف حديقة� ،أو بيت� ،أو شارع� ،أو بحر؛ �إذ يتوقّف ال ّزمن
تماماً؛ لعدم وجود حدث.
ب -الحـوار� :أسـلوب يلجـ�أ �إليـه ال ُكتّـاب لجعـل الشَّ ـخص َّية تتحـدَّث عـن ذاتهـا؛ ليتسـنّى للقـارئ كشـف تلـك
وخارجي:
داخلي :يدور بين الشَّ ـخص َّية وذاتهـا،
الشَّ ـخص َّية ،ومـا تحملـه مـن فكـر و�أحاسـيس .والحـوار نوعـان:
ّ
ّ
القصـة كلُّهـا حـواراً؛ فذلـك
يصـح �أن تكـون َّ
يـدور بيـن الشَّ ـخص ّيات .وي�أتـي الحـوار فـي بعـض �أجـزاء َّ
القصـة ،ولا ُّ
قصـة.
يجعـل منهـا مسـرح َّية لا َّ
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الدّرس الثّاني

نافخ الدّواليب

سميرة ع ّزام /فلسطين

الســـ�أ ِم الّـــذي جثـــ َم عليهـــا
لـــم �أجـــ ْد مـــا �أفعلُـــ ُه ل� أ ِّرو َح عـــن نفســـي ِم َ
ـــن َّ
الس�أم :الم َلل.
َّ
ثقي ــلا ً قابض ـاً -خي ــراً ِم ـ ْـن ُدخ ـ ِ
الس ــينما للتّف ـ ّر ِج عل ــى فيل ـ ٍم ف ــي حفل ـ ِة
ـول �إح ــدى دو ِر ّ
َ
ضغط ،و�أثق َل.
جث َم:
ـاء ،الّت ــي اصطل ـ َـح المتف ِّرج ــون عل ــى تس ــمي ِتها بالحفلــ ِة الماتين ّي ِة .ول ــم
ال ّسادســ ِة َمس ـ ً
ـاهدين ُجلُّهــم مــن َط َلب ـ ِة المــدارسِ،
َي ُكـ ْـن فــي القاع ـ ِة الفســيح ِة ِســوى نَ َف ـ ٍر ِمـ َـن المشـ َ
قابضاً :متح ِّكماً.
ـرض ،فتس ـ ّم َر ْت عينــا َي
فاتَّخ ـ ْذ ُت لنفســي َمقعــداًَ ،ومــا هـ َـي �إلّا دقائ ـ ُق حتّــى َبــد�أ ال َعـ
ُ
الحفل ُة الماتين َّية :حفلة موسيق ّية،
ـس ُصــ َوراً ومش ــاه َد لفيلــ ٍم م ـ ْـن تل ــكَ ال�أف ــلا ِم المطبوخــ ِة
راح ـ ْ
عل ــى شاشــ ٍة َ
ـت َتع ِك ـ ُ
�أو مسرح َّية ،تُقا ُم في ال َّنهار.
علــى َع َجــلٍ  ،والّتــي لا يستســيغُها ال ُمشــاهدُ� ،إلّا �أ ْن َيكــو َن ذا َذ ٍ
تنقص ـ ُه
وق فــي الف ـ ِّن ُ
جلُّهم :معظ ُمهم.
الس ــلامةِ ،
نتص ِف ــهَ ،م ــع س ــابقِ
وض ْق ـ ُ
ـرض ف ــي ُم َ
َّ
ـت َذرعـ ـاً بال ِّروايـ ـ ِة ،ول ّم ــا َيـ ـ َز ِل الع ـ ُ
ِ
أ
تقديــري ب ـ�أ َّن الفيل ـ َم لـ ْـن يكــو َن قويّ ـاً ،فال ـدّور ُهنــا عــاد ًة تدَّخـ ُـر ال�فــلا َم القو َّي ـ َة لعطل ـة
تس َّم َرت :تث َّب َت ْت.
ـاهدين يزيـ ُد بكثيـ ٍر علــى عــد ِد ر ّوا ِدهــا
� ِآخـ ِر ال�أســبو ِع؛ حيـ ُ
ـث َتضمـ ُن َعـدَداً ِمـ َـن المشـ َ
يختلفون �إليها :يتر ّددون عليها.
الّذي ـ َـن يختلف ــو ُن �إليه ــا ف ــي �أواس ـ ِـط ال�أس ــبو ِع؛ ليقتل ــوا فرا َغه ــم ب ـ�أ ِّي ش ــيء.
ْ
فضل ُت.
آثرتَّ :
� ُ
ـحاب ،دو َن �أ ْن �أف ِّكـ َـر فــي
الصمــو َد �إلــى النّهايـ ِة ،ف�آثـ ُ
ـتطع ُّ
ولكنّــي لـ ْم �أسـ ِ
ـرت الانسـ َ
وِجه ـ ٍة مع َّينــة �أ ِ
قصدُهــا .وتس ـلّ ْل ُت ِمـ َـن البـ ِ
ـارجَ ،وق ـ ْد ل ّف ْتهــا
ـاب ل�أج ـ َد الدّنيــا فــي الخـ ِ
ـث َعـ ْـن َد ّراجتــي بيـ َـن تلــكَ ال ّد ّراجـ ِ
ـات ال ُمســند ِة �إلــى
ـت �أبحـ ُ
عتمـ ُة الغ ََســقِ  ،وبــد�أ ْت تســتنج ُد ب�أنــوا ِر ال َكهربــاء .ومض ْيـ ُ
الحائــط� ،إ ْذ هـ َـي ُهنــا – �أ ْي ال ّد ّراجــاتَ -وســيل ُة الانتقـ ِ
ـال الوحيــد ُة فــي هــذا َالب َل ـ ِد ،و�إذا بــي �أرى صب ّي ـاً ينحنــي علــى
ـوخ بحركـ ِة زفيـ ٍر قويّـ ٍة .وفوجـ َـئ الولـ ُد َبيــدي الكبيــر ِة تســتق ُّر
بالبرغـ ِّـي المشــدو ِد فيرتخــي ال َع َجـ ُل المنفـ ُ
دولابِهــا ،عابثـاً ُ
جهـ ُه الملـ ّو َث ب ُزيـ ِ
ـوت ال َّتشــحيم.
ـب ،وتب ّي ْنـ ُ
ـت َو َ
علــى َك ِت ِفــه ،فمــا َجـ ُـرؤَ علــى �أ ْن يرفـ َع ر�أ َسـ ُه �إلـ ّـي ،فســح ْب ُت ُه بقـ ّو ٍة فان َتصـ َ
الصبـ َّـي الّــذي َيعمـ ُل فــي ورشـ ِة ال ّد ّراجـ ِ
ـات القريبــة .هنــا َو َضـ َـح ال�أمـ ُـر لــد ّي� ،إ ْذ لـ ْم تكـ ْـن هــذ ِه المـ َّر َة ال�أولــى
لقــد كا َن ّ
ـف كانــوا ُيقبلــو َن علــى د ّراجاتِهــم
ـت �أســم ُع ُه ِمـ ْـن َبعـ ِ
التّــي يعبـ ُ
ـث فيهــا بد ّراجتــي ،وتذكَّـ ْر ُت مــا كنـ ُ
ض �أصدقائــي ،كيـ َ
الســينما �أو َمنازلِهــمَ ،في ِجــدو َن ال َع َجـ ِ
التّــي يتركونَهــا بقـ ِ
ـلات َوق ـ ْد �أف ـ ِر َغ َهواؤُهــا ،وصــا َر ِمـ َـن المتع ـ ّذ ِر
ـرب النّــادي �أو ّ
ـث بال�إ طـ ِ
ـارات حتّــى �إذا مــا تعـ ّذ َر َدورا ُن الدّواليـ ِ
ـب
للصبـ ّـي ،يتسـلّ ُل في َعبـ ُ
عليهــم ركو ُبهــا .ووجـ ْد ُت ال�أمـ َـر معقــولا ً بالنّســب ِة ّ
نقصـ َد المحـ َّل ِ
الســينما ،كا َن لا بـ َّد لنــا �أ ْن ِ
ِ
لنفخهــا ،فينــا ُل قروشَ ــنا مـ ْـن �أقـ ِ
ـرب طريــقٍ  ،وشــع ْر ُت
حيـ َـن
خروجنــا ِمـ ْـن دا ِر ّ
بالغيـ ِـظ ي�أكُلُنــي ،فــازدا َد ضغـ ُ
ـت:
ـط َيــدي علــى َك ِت ِفــه ،وقلـ ُ
نت� .إنَّها وظيف ٌة ط ّيب ٌة.
� إذن ،ه َو �أ َوانها َر ْت �أ
الصفراء.
ينص ُّب من َجبه ِت ِه ال ّلامع ِة َّ
عصاب الفتى ،وصا َر يتل ّف ُت َيمن ًة و َيسرةً ،وال َع َر ُق البار ُد َ
ُ
 َدعني يا س ّيدي� ..أقس ُم ب�أن ّني .. -ب�أن ّكَ ماذا؟ لق ْد ضب ْط ُتكَ بِنفسي.
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فه َمني لو تكلَّ ْم ُت.
�  أن ّني � ..أوه  ..لَ ْن َت َ ماذا لديكَ لِتقو َل ُمب ّرراً هذ ِه الدَّناءةَ؟زاحها عن َك ِت ِف ِه ،وقا َل:
و ُهنا
انتفض الولدُ ،و�أمسكَ َبيدي ،و�أ َ
َ

فلست دنيئاًَ ،دعني بالل ِه� ،ألا َتفه ُم؟
 لا تتس َّر ْع باتّهاميُ

وبــد�أ ِت الدّمــو ُع ِ
تغس ـ ُل عينيــه .وشــع ْر ُت بغضبــي يتح ـ َّو ُل �إلــى لـ ٍ
توســلاتِ ِه لــي فــي �ألّا
ـون ِمـ َـن َ
الح ْيــر ِة �أمــا َم ّ
ـص الول ـ ُد منّــي قب ـ َل �أ ْن يســم َع كلم ـ ًة
�أشــك َو ُه للشّ ــرطة ،واعــداً بنفـ ِـخ ال َع َجل ـ ِة دو َن مقابــلٍ فــي هــذ ِه الم ـ ّر ِة .وتخلَّـ َ
ُم َطمئنـ ًة ،و�أقبـ َل علــى َع َجلتــي يقو ُدهــا �إلــى َمحلِّــه ،وســار َع ب�إحضــا ِر ِم ِ
نفاخـ ِه الكبيـرِ ،ونفـ َـخ َع َجلاتِهــا ،ثـ َّم مـ َّر عليهــا
ِ
ـت ُغبا َرهــا ،ودف ـ َع بهــا �إلـ َّـي ،وتلــكَ النّظــر ُة المرتعش ـ ُة تُ ِط ـ ُّل مــن عينيــه.
بخرق ـ ٍة َج َلـ ْ
ِ
وابتسمت �أنا قليلاً؛ ل�أخ ّف َ ِ ِ
بعض الشّ ي ِء ،وقا َل:
ُ
إلي َ
ف م ْن ح ّد ِة تخ ّوفه ،فاطم�أ َّن � ّ
مجاناً.
 -لو مر ْر َت بي يوم ّياً لاعتن ْي ُت بد ّراج ِتكَ ّ

بعض ما في ِ
نفس ِه ،وتج ّر�أ على �أ ْن يس�أ َل:
وازدا َد ْت َبسمتي اتّساعاً ،فزا َل ُ
 هل ستشكوني؟والواق ـ ُع �أ َّن فكــر َة �إبــلا ِغ ال�أم ـ ِر للمر َك ـ ِز ل ـ ْم َتخ ُط ـ ْر لــي بِبــال ،فال�أمـ ُـر فــي نَ َظ ـ ِر ُمســالِ ٍم ِمثلــي �أتف ـ ُه ِمـ ْـن �أ ْن
ـاب �إلــى ال َمر َكــز ،ث ـ َّم الدّخـ ِ
يضط َّرنــي لل َّذهـ ِ
ـول فــي �أخْ ـ ٍذ ور ٍّد لا ينتهيــان ،لا س ـ ّيما فــي هــذا البل ـ ِد الّــذي تهت ـ ُّم فيــه
ــن ال َكبائــ ِر مــا تشــ َغ ُل بهــا رجالَهــا.
الس ُ
ــلطات ّ
ليــس لديهــا ِم َ
ُّ
بالصغائــرِ� ،إ ْذ َ
وقلت ل ُه و�أنا �أستع ُّد ُلر ِ
كوب د ّراجتي:
ُ

 ك ّلا ،علــى �ألّا تعــو َد فــي المســتقب ِل لمثــلِ هــذ ِه ال�أسـ ِـاليب .و�أد ْر ُت َع َجلتــي باتّجــا ِه الطّريــق ال ُمفضيـ ِة �إلــى بيتــي ،ومــا
بالصبـ ّـي َيتب ُعنــي علــى د ّر َاج ِتــه .وبحركـ ٍة ِمنـ ُه َسـ ّد علـ ّـي طريقــي ،وقــا َل باضطـ ٍ
ـراب:
ـت َمســاف ًة يســير ًة حتّــى شــع ْر ُت ّ
قط ْعـ ُ
نت َو َع ْد َتني.
 س ّيدي ،هذ ِه الطّري ُق تؤ ّدي �إلى ال َمركزِ ،و�أ َوقاطع ُت ُه بحدّة:
 ولا �أزا ُل عن َد َوعدي.عيني ،وه َّم بالعودة.
 شكراً .قالَها ّبي ُببط ٍء ،وه َو يتف ّر ُ
س في َّ
الص ُّ
ولك َّن ُه تلكّ�أ قليلاً ،وقا َل:

إلي.
 ُكنت �أو ُّد �أ ْن �أقو َل لكَ شيئاً ...ولكنّني �أخشى �ألّا تستم َع � ّ
ردف:
ث َّم تل ّف َت َيمن ًة ويسرةً ،و�أ َ
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ِ
 على ك ِّل ٍِ
المناسب.
بالمكان
ليس
حال �إ َّن هذا َ

ولا �أدري مــا الّــذي دف َعنــي �إلــى ُمســاير ِة الفتــى ،والاســتما ِع �إليــه .فقـ ْد شــع ْر ُت بنــو ٍع ِمـ َـن ال�إ شـ ِ
ـفاق يج ِذ ُبنــي نحـ َوه،
ـت لــه:
فق ْلـ ُ
ـت لـ ُه زجاجـ ًة ِمـ ْـن شـ ٍ
مقهــى قريـ ٍ
ـس بعينـ َّـي
ـب ،وانتح ْيـ ُ
ـت بـ ِه ُركنـاً ،وطل ْبـ ُ
 تعــا َل .و�أخ ْذتُـ ُه �إلــى ًـراب بارد .ولعلَّـ ُه �أحـ َّ
تتف َّرسـ ِ
ـت عليــه َصم َتـ ُه الحائـ َـر حيـ َـن
يعبـ ُ
ـث ب�أصابِ ِعـ ِه بحركـ ٍة عصب ّيـ ٍة ...وقط ْعـ ُ
ـض ر�أ َسـ ُهَ ،
وراح َ
ـان فــي وج ِهـ ِه ،فخ َفـ َ
سـ�أل ُت ُه:
 ماذا تري ُد �أ ْن تقو َل؟شيء ...فقط �أر ْد ُت �أ ْن �أس�أ َلَ :ه ْل تظ ُّنني دنيئاً؟
 -لا َ

جواب معقو ٌل رزي ٌن �أر ُّد ب ِه علي ِه ،فقا َل:
ول ْم ُيسع ْفني
ٌ

 �إن ّنــي �أكا ُد �أقــر�أ مــا يجــو ُل بخاطـ ِر َك .و ِمـ ْـن ح ِّقــكَ يــا سـ ّيدي �أ ْن تــزدر َي واحــداً ِمثلــي ...ف�أنــا �أعلـ ُم �أ ّن فــي َع َملــيالخ َجــل ،ولكـ ْـن...
هــذا مــا يدعــو �إلــى َ

ولكن ماذا؟
 ْربح ـ ُه �أنــا ِمـ ْـن َورا ِء نَفـ ِـخ ال َع َجــلات� .إن ّنــي �أعم ـ ُل فــي
� إ ّن ورائــي �أ ّم ـاً و�أخ ـاً و�أخت ـاً ،يعيشــو َن علــى �إبــر ِة �أ ّمــي ،ومــا �أ ُفرصتــي الوحيــد ُة
ـاء قُــرو ٍ
ش قليلــة ،ثـ ّم يمضــي (ال ُمعلِّـ ُم) تــاركاً ال َورشـ َة لــي ،وهــذ ِه َ
ـاء لقـ َ
ال َورشـ ِة حتّــى الخامسـ ِة مسـ ً
ـث علــى ال�أمانـ ِة ،و َعلــى
بالخ َجــلِ حيـ َـن �أســم ُع فــي المدرسـ ِة اللّيل ّيـ ِة دروسـاً تحـ ُّ
ـعر َ
ـب قروشـاً �آك ُل بهــاَ .كـ ْم �أشـ ُ
ل�أكسـ َ
ش
الســلوك .حتّــى �أ ّمــي التّق ّي ـ ُة لا تعل ـ ُم س ـ َّر هــذ ِه القــرو ِ
ُ
الخلُــقِ القويــم ،ث ـ َّم �أجدُنــي فــي النّهــا ِر مضط ـ ّراً �إلــى هــذا ّ
ِ
ِ
ـب مثلُــكَ  ،و�إلّا
اليوم ّيــة ،و�إلّا لمــا كانَـ ْ
ـخص ط ّيـ ٌ
ـت َترضــى بال ّربـ ِـح عـ ْـن هــذه الطّريــقِ � .إ ّن مـ ْـن حظّــي �أ ْن َض َب َطنــي شـ ٌ
ـف عـ ْـن هــذ ِه الحقــار ِة
ـس ِمـ َـن التّعاسـ ِة �أنّــي لا �أســتطي ُع �أ ْن �أ ِعـ َد َك بالكـ ِّ
لــكا َن َمصيــري �إصلاح َّيـ َة ال�أحــداث .ولكـ ْـن �أليـ َ
�إلّا �إذا اختـ ْر ُت �أ ْن �أتضـ ّو َر مـ َع عائلتــي؟
ـت بــ ِه لنغ ــاد َر الم ــكانَ .وقبــ َل
ـكت ّ
الصب ـ ُّـي �إ ْذ خن َق ْتــ ُه دمو ُع ــه ،فربّ ـ ُّ
ـت عل ــى كت ِفــ ِه مخ ّففــاً ،ونهضْ ـ ُ
وس ـ َ
�أ ْن نفتـــرقَ عنـــ َد ِ
قـــروش ،وقـــا َل:
بـــاب ال َمقهـــى� ،أخـــ َذ يـــدي َيشـــ ُّد عليهـــا ،وقـــ ّد َم لـــي َيـــ َد ُه ال�أخـــرى وفيهـــا
ٌ
لنفخ ال َع َجلة.
تنتظر ْدو َر َك ِ
كثر ِم ْن َم ّر ٍة ُ
 �إنَّكَ لا تستح ُّق �أ ْن �أبت َّز نقو َد َك ُظلماًُ ،خ ْذها ،فق ْد شاه ْدتُكَ �أ َش
ـت ك َّل م ــا ف ــي جيب ــي ِم ـ ْـن قُ ــرو ٍ
ـت الدّني ــا ،ث ـ َّم �أ ْ
خرج ـ ُ
ول ـ ْم �أد ِر م ــا �أق ــو ُل ..ك ُّل م ــا فعل ُت ـ ُه ه ـ َو �أن ّن ــي لع ْن ـ ُ
فض َّي ـ ٍة دفع ُتهــا �إليــه ،و�أد ْر ُت َوجهــي َخش ـ ْي َة �أ ْن تطالِ َعنــي عينـ ِ
ـاء َجريــح.
ـان يســك ُنهما كبريـ ٌ
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ص:
في ظلال النَّ ِّ
الكاتبة:

سميرة ع ّزام� :أديبة فلسطين َّية من مواليد مدينة عكّا ،عام 1927م ،لُ ّقبت برائدة
القصة القصيرة الفلسطين َّية ،هاجرت مع عائلتها �إلى لبنان بعد ال َّنكبة ،وكتبت في عدد من
َّ
المجلا ّت .لها عدد من المجموعات القصص َّية ،منها( :ال ِّظ ُّل الكبير) ،و(�أشياء صغيرة) ،التي
القصةَ .ترج َم ْت عدداً من القصص وال�أعمال ال�أدب َّية ،وتُ ُوفّيت عام 1967م.
�أ ِخذت منها ّ
ص:
حول النَّ ّ

تفريغ َع َج ِ
لات ال ّد ّراجات من الهواء؛
ص قض َّي َة َعمال ِة ال�أطفال،
والفقر ال ُمدق َع الّذي يدف ُع طفلا ً �إلى ِ
َ
يتناو ُل النّ ّ
ل�إ جبا ِر �أصحابِها على ِ
مالي؛ وذلك ل�إ عال ِة �أسرتِه الفقيرة.
من جدي ٍد مقاب َل ٍ
نفخها ْ
مبلغ ّ
ِ
المجتمع ،وصرا ِع القي ِم الَّذي يعيشُ ُه ِطف ٌل �أجبر ْت ُه الفاق ُة على العملِ والاحتيال؛
ض في
ص عن ال َّتناق ِ
ِ
ويكش ُ
ف النّ ُّ
غياب المؤ ّس ِ
لت�أمين لقمة العيشِ ،في ظ ِّل ِ
الاجتماعي.
سات المجتمع َّي ِة ،ونظا ِم التّ�أمينِ وال َّتكاف ِل
ّ

المناقشة والتَّحليل:
السينما؟
القص ِة �إلى
1-1ما الَّذي دفع سار َد َّ
ِ
الخروج مب ِّكراً من قاع ِة ّ
بي في ت�أمينِ َع ْي ِشها؟
2-2علا َم اعت َمدت �أسر ُة ّ
الص ّ

الصــرا َع النّفسـ َّـي فــي قـ ِ
ـف عــن
ِّ 3-3
ـول ّ
نوضـ ُـح ّ
ـس مـ َـن التّعاسـ ِة �أنّــي لا �أســتطي ُع �أن �أ ِعـ َد َك بالكـ ِّ
الصبـ ّـي( :ولكــن� ،أليـ َ
ـرت �أن �أتضـ َّو َر مــع عائلتــي؟).
هــذه الحقــار ِة� ،إلّا �إذا اختـ ُ
الحس ال�إ
ص.
4-4بر َز
القصة مع َّ
نساني في تعام ِل سار ِد َّ
بي ،ندلِّ ُل على ذلكَ َ
من ال َّن ّ
ُّ
الص ّ
ُّ
يوصف بالدَّناءة؟
بي �أن
5-5ما
تفسيرنا لرف ِ
ض َّ
َ
ُ
الص ِّ
تفسيرنا لذلك؟
القصة ،ما
6-6لم تذكُ ِر الكاتب ُة اس َم المدين ِة الّتي ح َدثَت فيها َّ
ُ
7-7نحدد الشّ خص ّي ِ
القصة				.
ات ال َّرئيس َة والثّانو َّي َة في َّ
القصة.
8-8نب ِّين العقدة في َّ

8

مهمة بيتية

مدخل

(الحقيقة والمجاز)
نقر�أ ونت أ� َّمل:
�1-1أ� -ألقى الشّ اعر قصيد ًة من قصائد ديوانه ال�أخير.
ب� -ألقى الشّ اعر ُد َّر ًة من ديوانه ال�أخير.
ق كلم ٍة قالَها شاعر كلم ُة لبيد� :ألا ك ُّل شي ٍء ما خلا اللَّ َه باط ُل» (م َّتفق عليه)
2-2قال رسول اللَّه ( )�« :أصد ُ

َّ
رح والتَّوضيح:
الش ُ

عندمــا نت أ� َّم ـ ُل الجملتيــن فــي المثــال ال�أ َّول ،نجــد �أ َّن المعنــى واح ـ ٌد فيهمــا ،ففــي الجملــة ال�أولــى اســتخدم
المتكلِّــم لفــظ (القصيــدة) للمعنــى الَّــذي ُوضــع لــه فــي �أصــل اللُّغــة فــكان تعبيــراً حقيق ّيـاً ،و�أ ّمــا فــي الجملــة الثّانيــة فقــد
اســتخدم المتكلِّــم لفــظ ( ُد ّرة) ،وعنــى بهــا قصيــدة ،وهــذا المعنــى ُمخالــف لمعنــى كلمــة ُد َّرة فــي المعجــم ،وقــد قصــد
المتكلِّـ ُم بهــذا ال َّتعبيــر تقريــب جمــال القصيــدة فــي ذهــن المتل ّقــي ،فشـ َّبهها بالـ ُّد َّرة ،فجــاء تعبيــره مجازيّـاً.
وفــي المثــال الثّانــي ،اســتخدم ال َّرســول ( ) لفــظ (كلمــة) ،وقصــد بهــا جملـ ًة �أو بيتـاً مــن الشِّ ــعر ،فجــاء تعبيــره
مجازيّـاً ،والعلاقــة بيــن الكلمــة والجملــة هــي علاقــة الجــزء بالــك ّل ،فالكلمــة جــزء مــن الجملــة.
الحقيقي من المجاز ّي من خلال القرينة �أو العلاقة ،وهي على نوعين:
ويمكن للمتل ّقي تمييز المعنى
ّ
1-1المشــابهة ،وتكــون فــي الاســتعارة بنوعيهــا :المكن َّيــة ،وال َّتصريح َّيــة ،كمــا هــي الحــال فــي عبــارة (�ألقــى الشّ ــاعر
د َّرة مــن ديوانــه ال�أخيــر).
2-2غيــر المشــابهة ،وتكــون فــي المجــاز ال ُمرســل ،الَّــذي لــه علاقــات كثيــرة كمــا ســيتب َّين لنــا لاحقـاً ،منهــا علاقــة
(الجزئ َّيــة) ،كمــا هــي الحــال فــي المثــال الثّانــي.

نستنتج:

عجمي).
1-1الحقيقة :استخدام اللَّفظ للمعنى الَّذي ُوضع له في �أصل اللُّغة (المعنى ال ُم
ّ

2-2المجــاز :اســتخدام اللَّفــظ لغيــر مــا ُوضـ َع لــه فــي �أصـ ِل اللُّغــة ،بوجــود علاقــة بيــن المعنــى ال�أصلـ ّـي والمعنــى
المجــاز ّي ،وهــو علــى نوعيــن:
�أ -الاســتعارة بنوعيهــا( :المكن َّيــة ،وال َّتصريح َّيــة) ،وتكــون ال ُمشــا َب َهة هــي العلاقــة المانعــة مــن �إفــادة المعنــى
الحقيقـ ّـي فيهــا.
الحقيقي فيه غير المشابهة ،كعلاقة الجزئ َّية.
ب -المجاز ال ُمرسل :وتكون العلاقة المانعة من �إفادة المعنى
ّ
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َّرس الثّالث
الد ُ

نقر�أ ونت أ� َّمل:

الاستعارة المكن َّية

			
 -١قال تعالى﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ﴾
 -٢قال �أبو ُذؤَ ْي ٍب ال ُه َذلِ ّي:
و�إذا ال َم ِن َّي ُة �أنْشَ َب ْت �أ ْظفا َرها �ألْ َف ْي َت ك َّل َتميم ٍة لا َت ْنفَــ ُع
		
 -٣قال رسول الله ( )ُ « :ب ِن َي ال�إ سلا ُم على
 -٤قال عمر �أبو ريشة في القدس:
اريخ في ِم ْحرابِهـــا
وقف التّ ُ
َ

			
خمس»

(ال َّتكوير)18:

(رواه البخاري ومسلم)

ِو ْق َف َة ال ُم ْر َت ِج ِف ال ُمضْ َطر ِِب

َّ
رح والتَّوضيح:
الش ُ

الســابقة ،نجـ ُد �أ َّن ك ّلا ً منهــا يشــتمل علــى تشــبي ٍه بيــن طرفيــنُ :مشـ َّبه ملحــوظ ظاهــر،
عندمــا نت أ� َّمـ ُل ال�أمثلـ َة ّ
والســياق.
و ُمشـ َّبه بــه ُيسـ َتنتج مــن القرائــنِ ِّ
(الصبـ ُـح) بـــ (ال�إ نسـ ِ
ففــي المثـ ِ
ف المشـ َّبه بــه
ـان� ،أو بالكائــن الحـ ِّـي الَّــذي يتن َّفــس) ،ثـ َّم ُحـ ِذ َ
ـال ال�أ َّول :شُ ـ ِّب َه ُّ
وهــو (ال�إ نســان �أو الكائــن الحـ ّـي) ،و�أشـ َـير �إليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو (ال َّتن ُّفــس) ،و ُيسـ ّمى ال َّتشــبيه الَّــذي ُيحــذف منــه
ال ُمش ـ َّبه بــه اســتعارة مكن َّيــة.
ف المشـ َّبه بــه وهــو (الحيــوان
وفــي المثــال الثّانــي :شـ َّب َه الشّ ــاعر (ال َم ِن َّيــة) بـــ (الحيــوان المفتــرس) ،ثـ َّم َحـ َذ َ
المفتــرس) ،و�أشــار �إليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو (ال�أظفــار) ،علــى ســبيل الاســتعارة المكن َّيــة.
ف المشـ َّبه
وكذلــك الحــال فــي المثــال الثّالــث :حيــث شـ َّبه ال َّرســول ( ) (ال�إ ســلام) بـــ (البيــت) ،ثـ َّم حـ َذ َ
بــه وهــو (البيــت) ،و�أشــار �إليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو (البنــاء) ،علــى ســبيل الاســتعارة المكن َّيــة.

ف المشـ َّبه بــه وهــو (ال�إ نســان) ،و�أشــار
وفــي المثــال ال ّرابــع :شـ َّب َه الشّ ــاعر (التّاريــخ) بـــ (ال�إ نســان) ،حيــث حـ َذ َ
�إليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو (الوقــوف) ،علــى ســبيل الاســتعارة المكن َّيــة.
الصــورة ،وتع ِّمــق المعنــى فــي ذهــن
ولا يخفــى ال�أثـ ُـر البلاغـ ُّـي للاســتعارة فــي هــذه ال�أمثلــة جميعهــا ،فهــي تقـ ِّرب ّ
الصبــح بال�إ نســان الَّــذي يتن َّفــس لل َّتعبيــر عــن ال ّراحــة،
المتل ّقــي ،وتتــرك �أثرهــا فــي نفســه؛ ففــي المثــال ال� أ َّول جــاء تشــبيه ُّ
وفــي المثــال الثّانــي جــاء تشــبيه المــوت بالوحــش؛ لتصويــر بشــاعته ،وفــي المثــال الثّالــث صـ َّور الشّ ــاعر التّاريــخ �إنســاناً
الضعــف وال َّتخــاذل فــي مواجهــة ال�أعــداء.
ُمرتجفـاً ،وهــي صــورة تعكــس َّ
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نستنتج:
1-1الاستعارة :ضرب من ال َمجاز ،قائم على علاقة ال ُمشابهة بين شيئين ،محذوف فيها �أحد طرفي ال َّتشبيه.
ف منه المش َّبه به ،و�أشير �إليه بشيء من لوازمه.
2-2الاستعارة المكن َّية :هي تشبيه ُح ِذ َ
الصورة ،وتع ِّمق المعنى في ذهن المتل ّقي ،وتترك �أثرها في نفسه.
3-3تتمثَّل بلاغة الاستعارة ،في �أن ّها تق ِّرب ّ

التَّدريبات:
الصحيحة فيما ي�أتي:
 ١نختار ال�إ جابة َّ
ِ
المحذوف �أح ُد طرفيه؟
البلاغي الَّذي ُيطل ُق على ال َّتشبيه
�أ -ما المصطلح
ُّ
 -1ال َّتشبيه البليغ.

 -2الحقيقة.

		
 -3الاستعارة.

ب� -أ ٌّي من كلمات البيت الشِّ عر ّي ال�آتي تع ُّد استعار ًة مكن َّية:
تضاح َك ْت		�أ ْم ُ ِ
تي ال ُم َت َق ِّط ِع؟
ساءلْ ُت ُه َف َ
َ
والب ْح ُر َك ْم َ
واج ُه م ْن َص ْو َ
تضاح َك ْت.
-1
َ

 -2صوتي.

 -3المتق ِّط ِع.

مثيلي.
 -4التّشبيه التّ ّ

� -4أمواجه.

ج� -أ ُّي العبارات �أو ال�أبيات الشِّ عر َّية ال�آتية تع ُّد مثالا ً على الاستعارة المكن َّية؟

الفلسطيني عن �أمجاد �أ َّم ِتنا و�أبطالنا؛ فنشعر بالفخر والاعتزاز.
اريخ
 -1يحدِّثنا التّ ُ
ُّ
 -2يـــقـــول �أبـــو فـــراس:

نفوسنا
تهون علينا في ال َمعالي ُ
 -3يــقـــول الــمـتـنــ ّبــي:
ش في ِه ْم
ومـــا �أنـــا م ْن ُه ُم بال َع ْيــ ِ
بياني:
 -4يقول النّابغة ال ِّذ ّ

س وال ُملو ُك كوا ِك ٌب
ف إ�نَّكَ شَ ْم ٌ

ناء لَ ْم ُي ْغ ِل ِه ال َم ْه ُر
ْ
ومن َيخْ ِط ِب ْ
الحس َ
ولكـــن َمـــ ْعـــ ِد ُن الـــ َّذ َه ِب الـــ َّرغـــا ُم
ْ
َــب
�إذا َط َل َع ْت لَـ ْم يــبـ ُد منهـــ َّن َك ْوك ُ

 ٢نُجري الاستعارة المكن َّية فيما ي�أتي:
�أ -قال محمود درويش:
وطني ُيعلِّمني حدي ُد سلاسلي

نف ال ُّنسو ِر و ِرقَّ َة المتفائلِ
ُع َ

لصاحبها».
الحجاج في �إحدى خطبه�« :إن ّي �أرى رؤوساً قد �أ ْي َن َع ْت ،وحا َن ِقطافُها ،و�إن ّي
ب -قال ّ
ُ
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الخزاعي:
ج -قال ِد ْع ِب ُل
ّ
		

ـــن َر ُجـــــلٍ
ــجـــبـــي يـــــا َســـ ْلــ ُم ِم ْ
لا َتــ ْع َ

شــيب بر�أ ِســـ ِه َف َبـــكى
َض ِحـــكَ ال َم ُ

د -قال المتوكِّل طه واصفاً القدس:
		

القبــــاب عـلى الآـ ِ
فــــاق ســـاجـــد ٌة
هنــــا
ُ

س
بِت ْبـــرِها وهنـاك
الـــمـوج بالمــــــا ِ
ُ

ــ

ـــبــــابـيـكُ ِ
ــاء في يدهــا
هنـــا الشَّ َ
والحـــــنّ ُ

س
ُي َضــ ِّو ُع ال ّســـه َل من عكّا لطوبا ِ

 ٣نجعل ال َّتشبيه ال�آتي استعار ًة مكن َّية ،ونغ ِّي ُر ما يلزم:
كمصابيح الدُّجى في الهداية.
ال ُعلماء
ِ
 ٤نو ِّظف الكلمات ال�آتية في جمل من �إنشائنا ،بحيث تكون استعارة مكن َّية:
سماء ،مدرسة ،سيف ،كتاب ،تاريخ.
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الدَّرس ال ّرابع

مفهومها:

المسرح َّية

قصــة �أو
ف ـ ٌّن �أدبـ ّـي ،نثــر ٌّي �أو شــعر ّي ،غالب ـاً مــا ُيكتــب ُليمثَّــل علــى خشــبة المســرح �أمــام ُجمهــور ،يتنــاول َّ
فك ــرة ُمع َّين ــة ،يؤ ّديه ــا ممثِّل ــون عل ــى ش ــكل ح ــوار.

نش أ�تها:

ـرحي �إلــى القــرن الخامــس قبــل الميــلاد؛ فقــد ظهــر فــي اليونــان القديــم كُتّــاب
يرجــع �أ َّول ظهــور للعمــل المسـ ِّ
عظمــاء� ،أبدعــوا �أعمــالا ً مســرح َّية ُخلِّــدت فــي لغــات ال�أرض كلِّهــا ،كان مــن بينهــم (ســوفوكليس) الَّــذي كتــب
مســرح ّيات كثيــرة ،منهــا� :أوديــب َم ِلــكاً و(يوربيديــس) الَّــذي �أبــد َع مجموعــة مســرح ّيات ،منهــا مســرح َّية (�إلكتــرا).
بناني مارون ال َّن ّقاش ،الَّذي مثَّل مسرح َّية
العربي فقد كان ميلاده على يد
	�أ ّما المسرح في الوطن
المسرحي اللُّ ّ
ّ
ّ
البخيل لـ (موليير) عام 1847م ،ث َّم بد�أت الفرق المسرح ّية بال ُّظهور في العشرين ّيات من القرن العشرين.
المسرحي؛ �إذ كتب كثيراً من المسرح ّيات ،منها (مصرع
وكان ل�أحمد شوقي دور بارز في تط ُّور العمل
ّ
كليوباترة) .ث ّم ظهر مجموعة من الكتّاب الَّذين �أبدعوا في كتابة المسرح َّية ،لتصل �إلى درجة متقدِّمة من ال ُّنضج.

أ�علامها:
•سعد اللَّه ون ّوس ،ومح َّمد الماغوط ،من سوريّة.
علي �أحمد باكثير ،من اليمن.
• ّ
•توفيق الحكيم ،من مصر.
•معين بسيسو ،من فلسطين.

عناصرها:

•الوحدات الثّلاث:
	-المكان :يكون محدوداً ،ك�أن تجري ال�أحداث في مدرسة� ،أو شارع� ،أو سجن .ولا ُيمكن �أن تمت َّد ال�أحداث
�إلى ُمدن مختلفة كما هو الحال في ال ِّرواية؛ ل� أ ّن من الاستحالة تجهيز المسرح بشوارع و�أبنية و�أماكن متعدِّدة.
	-ال َّزمان :يكون محدود ًا أ�يضاً؛ ف�أحداث المسرح َّية يجب �أن تنتهي في ُمدَّة لا تتجاوز اليوم الواحد؛ ليسهل
اختصارها و�أداؤها على المسرح في ُمدَّة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
	-الحدث :هو الفعل الَّذي يصدر عن الشَّ خص َّية ،وتكون ال�أحداث محدودة ،وتتصاعد وتيرتها لتصل �إلى مرحلة
(العقدة) ،ث ّم تبد�أ بالانفراج والح ّل.
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• َّ
الشخصّ يات :يعرضون موضوع المسرح َّية على صورة حوار بينهم.
المسرحي ،فالمسرح َّية كلُّها حوار ،ويكشف لنا الحوار �أبعاد الشَّ خص َّية الفكر َّية
ساسي في البناء
ّ
•الحوار :عنصر �أ ّ
والاجتماع َّية وال َّنفس َّية.
ّاخلي.
•الصِّ راع بنوعيه:
الخارجي والد ّ
ّ

أ�نواع المسرح َّية:
درج ال ُّن ّقاد على تقسيم المسرح َّية �إلى نوعين:
َ
1-1الملهاة (الكوميديا) :هي المسرح َّية المضحكة ،وشخص ّياتها من عا َّمة النّاس.
2-2الم�أساة (التّراجيديا) :هي المسرح َّية الحزينة ،وشخص ّياتها ذات مكانة اجتماع َّية.

بين القصَّ ة والمسرح َّية
العنصر

القصَّ ة (ب أ�نواعها)

المسرح َّية

َّ
الشخص ّيات

يروي الكاتب ال�أحداث من خلال
السرد والوصف ،والحوار �أحياناً.
َّ

تروي ال�أحداث بنفسها من خلال الحوار
على خشبة المسرح.

الحوار

القصة؛ فهو
قد يظهر في بعض �أجزاء ّ
ساسي.
غير �أ ّ

ساسي؛ ل� أ ّن المسرح ّية كلَّها حوار بين
�أ ّ
الشَّ خص ّيات ،ولا تقوم المسرح ّية �إلّا به.

ال َّزمان

غير محدود للكاتب؛ ل�أن ّه يكتبها
لقارئ غير مرتبط بزمن ،وله �أن يقر�أها
في �أ ّي وقت ،ويكملها لاحقاً �إذا �أصابه
الملل.

محدود للكاتب؛ ل�أن ّه يكتبها ل ُمشاهد مرتبط
بزمن عرض المسرح َّية ،فلا ينبغي �أن يزيد
عن  3ساعات؛ لكيلا يحدث الملل �أو
ال َّتعب ،للممثِّل �أو المشاهد.

مفتوح ،يستطيع الكاتب �إدخال
ال َّتفصيلات ،كساحات تتح َّرك فيها
جيوش و�أساطيل.

محصور بخشبة المسرح ،وهي لا ت َّتسع
للجيوش وال�أساطيل...

المكان
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التَّقويم:
1-1نُكمل ما ي�أتي:
�أِ -م َن المسرح ّيات المشهورة في المسرح ال�إ
غريقي مسرح َّية  .......................لـ (سوفوكليس).
ّ
العربي على يد .......................................................
ب -كان ميلاد المسرح
ّ
ج ـ ِم ْن كُتّاب المسرح المعروفين في سوريّة١ :ـ 2 .....................ـ ........................
المخصص لعرض المسرح َّية هو ............................................
د ـ ال َّزمن المناسب
َّ
هـ ـ كاتب مسرح َّية (مصرع كليوباترة) هو ....................................................
2-2نع ِّرف :المسرح َّية.
3-3نوضّ ح المقصود بالوحدات الثّلاث في المسرح َّية.
4-4نس ّمي نوعي المسرح َّية.
		
والقصة من حيث :الشُّ خوص ،وال َّزمان ،والمكان.
5-5نوازن بين المسرح َّية
َّ

مهمة بيتية
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الدَّرس الخامس

من مسرح َّية مغامرة ر أ�س المملوك جابر

							

سعد الله ون ّوس /سوريّة

الفرح ،في عينيه تتو َّهج النَّظر ُة ال َّذك َّيةُ ،
يبالغ في
يتراقص عليها
قسمات وجهِه
(يدخ ُل جابر،
ُ
ُ
ُ
ينكشف النِّ ُ
فاق واضح ًا)
الانحناء ،ويزي ُد في مظاه ِر الاحترا ِم ،حتّى
َ
ـولاي ،وولـ ِّـي نعمتــي ،وزيـ ِر بغــدا َد
الســلا ُم علــى مـ َ
جابــر (لا يــزا ُل ينحنــي)َّ :
المع َّظــم.

ولي :صاحب الفضل.
ّ

لس َت المملو َك ال َّطوي َل اللِّ ِ
سان جابراً؟
الوزير (ب�إهمال)� :أ ْ
وقصـ َـر ُع ْمـ َـر �أعدائِــه ،ه َو �أنــا مملوكُ ُكم
جابــر� :أطــا َل اللـ ُه ُع ْمـ َـر سـ ِّي ِدنا الوزيـرَِّ ،
جابر.
كنــت
علــي الثَّرثــرةَ ،و ْي َلــكَ �إ ْن
َ
الوزيــر (يتنــاو ُل نُشــو َق ُه) :ه ّيــا ،ولا تُ ِطــ ْل َّ
تدخ ـ ُل علـ َّـي ل�أم ـ ٍر تا ِفــه.
ـت �أل ّبــي ل ـ ُه
ـت �إ ْن َح َل ْمـ ُ
ـت لس ـ ِّي ِدنا الوزي ـ ِر مــا يســو ُؤ ُه ،جئـ ُ
جابــر :لا ِعشـ ُ
يحتاجــه.
حاجــ ًة �إ ْن كا َن هنــا َك مــا
ُ

نُشــوق :مــا يستنشــقه المصــاب بال ـ ُّزكام
حســس.
�أو ال َّت ُّ
يت ر�أياً.
َح َل ُ
مت :ر�أ ُ

ـث لهــا عــن رجــلٍ يحملُهــا ويخاطـ ُـر
ـرف ال َمه َّم ـ َة الَّتــي �أبحـ ُ
الوزيــر :ه ـ ْل تعـ ُ
مــن �أج ِلهــا؟
ـت �أ َّن
س �أنفــي فيمــا لا َيعنينــي ،ولكـ ْـن ،حيـ َـن َع ِلمـ ُ
جابــر :لا ينبغــي �أ ْن �أ ُد َّ
سـ ِّيدي مكـ َّد ُر البـ ِ
الســبب،
ـال ،انشــغ َل ِفكــري ،وبــد�أ ُت �أسـ�أ ُل عــن َّ
ٍ
عرفــت �أ َّن مــا يشــ َغ ُل ســ ِّيدَنا رســال ٌة يريــ ُد �أن
وبعــ َد
بحــث طويــلٍ
ُ
ـرج ســالم ًة ِمـ ْـن بغــدا َد.
تخـ َ

س� :أ ِ
دخ ُل.
�أ ُد ُّ

غير ٍ
صاف.
ُمكدَّرُ :

صبح �أ ُمرنا ُمشاعاً في ك ِّل المدينة.
الوزير� :أ َ

ُمشاعاًُ :منتشراً.

جابـر :واللّـ ِه ر�أي ُتهـم يـا مـولاي� ،أعـو ُذ باللّـه ،لا نجـا َة مـن �أيديهـم ،حتّـى لـو
والخـارج ،ك�أنَّـه فـي يـو ِم
الخفـاءُ ،يف ِّتشـون الدّاخـ َل
ـس
المـرء ق َّبعـ َة َ
َ
ُ
لَ ِب َ
وجهه من الوزيرِ) و َم َع
الحسـاب( ،يتم َّهـ ُل ،و ُي
خفـض صو َته ،ويقـ ِّر ُب َ
ُ
سـخر ِمنهـم ،ونجعلُهـم �أضحوكـ َة بغـدا َد ل�أعـوا ٍم و�أجيال.
فس َن ُ
هـذاَ ،
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كنـت
الوزيـر ( ُمنفعـلا ً َ ...يع ُطـس):
نسـخر منهـم؟ مـاذا تقـو ُل �أ ُّيهـا المملـو ُك؟ �إ ْن َ
ُ
تسـخر
كيـف تريـ ُد �أ ْن
فسـ�أ َصن ُع مـن ِجلـ ِد َك َطبـلاً ،ه ّيـا� ،أخبرنـي
ُ
َ
َ
تعبـث َ
منهـم؟ هـ ْل وجـ ْد َت تدبيـراً نافعـاً؟

الوقت دو َن فائدة.
تعب ُث :تقضي َ
َ
تدبيراً :خُ طّة.

دبير جاه ٌز يا مولاي.
جابر :ال َّت ُ
الوزيــر (لشـ َّد ِة انفعالِـ ِه ،يتنــاو ُل نُشــو َق ُه �أيضـاً) :هـ ِ
ـات مــا لَديــكَ بال َع َجــل� ،إ ْن كا َن
مــا تقولُـ ُه صحيحـاً...
جابر (بابتسامة خبيثة)� :إ ْن كا َن ما �أقولُه صحيحاً...؟
فس�أج ِز ُل لك ال َعطاء.
الوزيرَ :
جابر� :أ َي ُم ُّن على َعب ٍد ب َم ْر َك ٍز ير َف ُع ُه ِم ْن َض َع ِته؟

كثر.
�أج ِز ُل� :أ ُ
يم ُّنُ :ينعم.
َض َعة :مكانة وضيعة.

غت رسالتي.
الوزير� :أعطيكَ ما تريدُ ،لو بلَّ َ
فيزو ُجني ُز ُم ُّر َد الخادمة؟
جابر :و ُيكرمني ِّ
تدبيرك.
الوزير (ناف َد َّ
الصبر)ِ :ه َي لَك ،وفو َقها ما ٌل كثي ٌرْ ،
ولكن �أرِنا �أ َّولا ً َ

جابــر (ينحنــي مقتربـاً مــن الوزيــر ،لهجـ ٌة بطيئـ ٌة َمـ َع تشــدي ٍد علــى ال َك ِلمــات)� :إنّــي
هبــكَ َر�أســي يــا مــولاي.
�أ ُ

هبكَ � :أعطيك.
�أ ُ

الوزيــرَ :ت َه ُبنــي ر�أ َســك؟ ومــاذا ُتريدُنــي �أ ْن �أفع ـ َل بر�أ ِســك؟ َم ـ َّر ًة �أخــرى� ،أح ـ ِّذ ُر َك
ـث فس ـ�أجع ُل مــن جل ـ ِد َك َطبــلاً.
ـت َت َعبـ ُ
�أ ُّيهــا ال َمملــوك� ،إ ْن كنـ َ
جابر :لو ل ْم َي ُك ْن ر�أسي نافعاً ما ق َّد ْم ُت ُه لمولاي.
الوزير :وما نف ُع ُه لي؟
ٍ
كيــف ُيف ِّتشــون،
ســاعات طويلــ ًة يــا مــولاي ،ر�أي ُت ُهــم
اس
جابــر:
ُ
راقبــت ُ
َ
الحــ ّر َ
ِّيــاب،
َ
وكيــف َتتغلغــ ُل �أصاب ُعهــم كالثَّعابيــنِ فــي ك ِّل شَ ــيءُ ،يم ِّزقــون الث َ
ظافرهــم فــي ك ِّل ُبقعـ ٍة
ـاسَ ،و ُهــم َيغرســون �أ َ
ُيق ِّطعــو َن ال�أحذيـ َةُ ،يؤلمــو َن النّـ َ
ِمــن �أجســا ِدهم ،البطـ ِ
ـون وال ُّظهــورِ ،ولكـ ْـن �أ َحـ ٌد ِمن ُهــم لَـ ْم َيخ ُطــر ببالِـ ِه �أن
ـت شَ ــع ِر ال ـ َّر�أسِ.
ـش تحـ َ
يف ِّتـ َ
س ِسوى ال َق ْملِ والبراغيث؟
تحت شع ِر ال َّر�أ ِ
الوزير (ببلاهة) :وماذا َس َي ِجدون َ
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جابرَ :ق ْد َي ِجدون ال ِّرسال َة الَّتي ُيف ِّتشون عنها يا مولاي.
ض ال ُّنشــوق) :ال ِّرســالة؟
ـث عــن بع ـ ِ
ـف َي ـ ُد ُه الَّتــي َتبحـ ُ
الوزيــر ( ُمن َد ِهش ـاً ،تتوقَّـ ُ
� ...أتعنــي...؟
جابــر :نَ َعــم يــا َمــولاي( .يلتفــت حولــه بحــذر) �أرجــو �ألّا تكــو َن حولَنــا �آذا ٌن
فُضول َّيــة.
ِ
الاقتراب من الدّيوان؟
الوزيرَ :من يجر ُؤ على
جابــر� :إ َذ ْن� ،إلي ُكـ ُم ال َّتدبيـ َـر ،نُنــادي الحـ ّلاقَ  ،فيح ِلـ ُق شَ ــعريِ ،
وعندمــا ُيصبـ ُـح
ـب سـ ِّيدُنا الوزيـ ُـر رســال َت ُه
ِجلـ ُد الـ َّر�أ ِ
س ناعمـاً كَخـ ِّد جاريـ ٍة َجميلــة ،يكتـ ُ
ـعر ويطــو َل ،ف�أخـ ُـر َج ِمــن بغــدا َد بســلام.
َعليــه ،ثُـ َّم ننتظـ ُـر حتّــى َينمـ َو الشَّ ـ ُ
(يلهــث الوزيــر منفعــلاًَ ،ي ِش ـ ُّع النُّشـ َ
ـوق فــي أ�ن ِف ـ ِه ،و لِش ـدَّة
المدعــوك)
ـس ،فيص ِبـ ُ
ـح وجهُ ـ ُه كالقنــا ِع َ
انفعالِ ـ ِه لا َيع ُطـ ُ
ـعر ر�أ ِســكَ
ـص ِمــن انفعالِــه) :انتظ ـ ْر ،انتظ ـ ْر ،نَح ِل ـ ُق شـ َ
الوزيــر (يحــاو ُل ال َّتخلُّـ َ
�أ َّولاً.

فُضول ّية :تدخّل المرء بما لايعنيه.

َيش ُّع :ينث ُُر.
المدعوك :المج َّعد.

جابر� :أ ْي نَ َعم.
نكتب ال ِّرسال َة عليه.
الوزير :ثُ َّم ُ
جابر� :أ ْي نَ َعم.
ـت
س َم ـ َّر ًة �أخــرى بالشَّ ــعر ،و َتختفـ َـي تحـ َ
الوزيــر :وننتظـ ُـر حتّــى يكتسـ َـي ال ـ َّر�أ ُ
الكلمــات.
ســوا ِد ِه
ُ
جابر� :أ ْي نَ َعم.

ـن ُمندهشــتين ،وك أ� َّن ُذهــولاً َقـ ْـد
ـق الوزي ـ ُر في ـ ِه بعينيـ ِ
( ُيبح ِلـ ُ
ـس بِش ـدَّة)
�أ َل ـ َّم بــهَ ،وفج ـ أ� ًة َيع ُطـ ُ
ولكــن هــا �أنــا ذا �أ ِ
الجولــ َةَ ،تســلَّ ْمنا
الوزيــر :ك ََســبوا نُقطــ ًة ،ر َّبمــا،
ْ
ــب َ
كس ُ
المبــادر َة ِمن ُهــم ،و�إنّــي �أ ِ
نتصــر و�أخــاه فــي قبضتــي( ،يشُ ــ ُّد
مســكُ ال ُم َ
عص ُرهما حتّــى ُيصبحــا َعجينــاً ِ
قبض َتــه) ،وســ�أ ِ
فاســداً.
بالب ْدء؟ كلَّما �أسر ْعنا كا َن ذلك �أفض َل.
جابر
ِّ
(متعجلاً) :ه ْل ي�أ ُمر مولاي َ
الوزيـر (ينتبـ ُه مـن شـرو ِده) :ح ّقـاًَ ،ينبغـي �ألّا نض ِّيـ َع دقيق ًة واحدة� ،إنَّنا في ِس ٍ
ـباق
َمـ َع ال َوقـت ،سـيكو ُن لتدبي ِر َك شـ�أ ٌن في المسـتقب ِل �أ ُّيهـا المملو ُك جابر.
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ذهولاً :استغراباً.
الس ْبق.
المبادرةَّ :

جابر� :أم َّد اللَّ ُه في ُع ُم ِر مولا َي ،وجع َل �أيّا َم ُه موصول ًة بال َّظ َف ِر والمس َّرة.

ال َّظفَر :النّصر.

الوزير :وال�آنَ� ،إلينا بالح ّلاق.
جابر� :أ َج ْل� ،إلينا بالح ّل ِ
س �أحدَّها.
وليحم ْل ِم َن ال�أموا ِ
اقَ ،
ـب الوزيـ ُـر �أ ْن َيحضـ َـر الحـ ّلا ُق فــي الحـ ِ
ـال ،و�أ ْن َيح ِمـ َل
ـي :و َط َلـ َ
(الحكواتـ ّ
ـاء الحـ ّلا ُق
َم َعـ ُه مــن ال�أمــوا ِ
س �أشـدَّها بريقـاً و�أمضاهــا َحـ ّداً ،وعلــى الفــو ِر جـ َ
�إلــى الدّيـ ِ
ـوان ،يتب ُعـ ُه ثلاثـ ٌة ِمـ َـن ال ِغلمــان .وقــا َد الوزيـ ُـر مملو َكـ ُه جابــراً ،حتّــى
جلس ـ ُه علــى الكرسـ ِّـي ،فاســتقا َم ظهـ ُـر ُه فو َقهــا ،وامتــل� أ بال ّزه ـوِ ،وكانــت
�أ َ
تبرقـ ِ
ـرج
حقيب َت ـ ُه� ،أخـ َ
ـان ،وتُدغ ـ ِد ُغ مخ ِّي َل َت ـ ُه ال�أحــلا ُمَ .فتـ َـح الح ـ ّلا ُق َ
عينــا ُه ُ
موسـاً لـ ُه بريـ ٌق ،و َم َعـ ُه ِمسـ َّن ُه ِ
وراح َي ِسـ ُّن المــوس).
الجلــد َّيَ ،
س لـه َقـ ْد ُر ُه ِعنـدي� ،أريـ ُد َك بارعـاً كَمـا عرف ُتـكَ ْ ،اح ِلـقِ
الوزيـر (منفعـلاً) :هـذا الـ َّر�أ ُ
س َمملوكي جاب ٍر
الجـذورِِ ،م ْـن �أعمـقِ َمنابِ ِتـ ِه� ،أري ُد �أ ْن ُي َ
ـعر ِم َـن ُ
الشَّ َ
صبـح ر�أ ُ
كثـر نُعو َمـ ًة ِم ْـن ُخـدو ِد ال َعذارى.
�أ َ

تُدغد ُغ :تُلاطف وتُداعب.

الح ّلاق (منحنياً)َ :س ْمعاً وطاع ًة.
ِ
المملــوك جابــرٍ ،ولِخفَّــ ِة َيــ ِد ِه
ــعر
(الحكواتــي :و�أخــ َذ الحــ ّلا ُق َي ُحــ ُّز شَ َ
ّ
ِ
ِ
ـعر �إلّا ببــرود ٍة لطيفـ ٍة تشــب ُه ال�أنســا َم،
ـ
يش
ر
ـ
جاب
ـن
ـ
ك
ي
م
ـ
ل
،
ه
ـ
موس
َومضــا ِء َحـ ِّد
ْ َ ْ ٌ
ُ
و َترتخــي لهــا ال�أجفــان).
الوزير :نَ ِّع ْم ،يا ح ّلاقُ ،نَ ِّع ْم ما استط ْعت.
الح ّلاق (منحنياً للوزير)َ :سمعاً وطاع ًة.

الحـ ّل ُ
ـت �إلــى
ويمسـ ُـح عليـ ِه فتنزلـ ُق �أصاب ُعـ ُه) :نَعيمـاً( .ثـ َّم يلتفـ ُ
سَ ،
اق ( ُيع ِّطـ ُـر الـ َّر�أ َ
الوزيـرِ) :نَعيمـاً لمولانــا ومملو ِكــه.

الوزير :ر�أ ُسكَ ُيساوي َمملك ًة يا جابر.
ـرج الحـ ّلا ُق مــن البــاب) :وال�آنَ،
جابــر :هـ َو لــكَ يــا مــولاي( .لحظـ ًة حتّــى يخـ َ
ـث يــا مــولا َي عـ ْـن ريشـ ٍةِ ،
ابحـ ْ
بالح ْفــر.
وحبـ ٍر لا ُيمحــى �إلّا َ
الوزير (منفعلاً) :هذا ما سنفعلُ ُه بِلا �إبطا ٍء.

19

ص:
في ظلال النَّ ّ
الكاتب:

ـوس فــي ســوريا
ســع ُد اللّــه ونّــوس كاتـ ٌ
ـرحي ســور ّيُ ،ولِــد فــي محافظـ ِة طرطـ َ
ـب مسـ ٌّ
الس ـتّينات بوص ِفــه �أبــر َز وجــو ِه الحرك ـ ِة الثَّقاف َّي ـ ِة والمســرح َّي ِة فــي
عــام 1941م ،واش ـ ُت ِهر من ـ ُذ ِّ
العربــي.
العالــ ِم
ّ
الس ــلط ُة الحاكم ــة ،وم ــن
السياس ـ ّـي ،وال َّتوعيــ ِة ضــ َّد القم ـ ِـع الَّ ــذي
وق ــد اهتــ َّم ون ّ ــوس بالمس ــرح ِّ
تمارس ــه ُّ
ُ
ِ
ـــي ونّـــوس عـــام 1997م.
مؤلَّفاتـــه :حفلـــة ســـمر مـــن �أجـــل  5حزيـــران ،والفيـــل يـــا َملـــكَ ال َّزمـــان .وتُوفِّ َ
ص:
حولَ النَّ ّ

الســلط ِة الَّتــي تدفــع أ�صحابها
(مغامــرة ر�أس المملــوك جابــر) مســرح َّية سياسـ َّية جــا َّدة (تراجيديــا) ،تُظهـ ُـر ُجنــون ُّ
�إلــى خيانـ ِة �أوطانِهــم .ويــدو ُر الحـ ُ
قصــة تاريخ َّيــة يرويهــا الحكواتـ ّـي لزبائــن مقهــى فــي بغــداد،
ـدث ال�أساسـ ّـي فيهــا حــو َل ّ
الصــراع بيــن الخليفــة الع ّباسـ ّـي (المســتعصم) ،ووزيــره (ابــن ال ُعلقُمـ ّـي)؛ حيــث يف ِّكـ ُـر الوزيــر فــي الانشــقاق عــن
عــن ِّ
الخليفــة ،والاســتعانة بقائــد المغــول ليم ـدَّه بجيــش خارجـ ّـي يم ِّكنــه مــن العــرش .غيــر �أ ّن الخليف ـ َة يتحكّــم بمداخــل
بغــداد ،ويقــوم جنــده بتفتيــش الخارجيــن منهــا؛ مــا �أعجــز الوزيــر عــن �إيصــال رســالته لقائــد المغــول.
الكاتب �أ َ
الساس ِة
الواقع
من التّاريخ؛ ليسق َطها على
ويستوحي
ِ
حداث المسرح ّية َ
العربي ال ُمعاصر ،فصرا ُع ّ
ُ
ِّ
يحصلون على شيء ،كما ُيبرز
مستم ٌّر ،م َع ما ُيراف ُق ُه من ِخيان ٍة للوطنِ  ،وظهو ٍر للمتملّقين الَّذين يبيعون كرام َتهم فلا َ
ص استسلا َم الشّ ِ
واكتفاءها بلقم ِة العيشِ ،دو َن ال َّتفكير بالح ِّر َّي ِة والكرام ِة.
عوب واستكان َتها،
َ
النّ ّ
عرض لعناصر المسرح َّية:
وفيما ي أ�تي
ٌ
ال ّزمان والمكان:
يظهر في المسرح َّية �إطاران لل ّزمان والمكان ،تجري فيهما �أحداث المسرح َّية:
ص على ال َّزبائن.
الواقعي :يمثِّله مقهى ببغداد في ال ّزمن الحاضر ،حيث يجلس
أ� -ال�إ طار
يقص َ
الحكواتي ُّ
القص َ
ّ
ّ
ب -ال�إ طــار التّاريخـ ّـي :تــدو ُر �أحــداث المســرح َّية الّتــي يرويهــا الحكواتـ ّـي فــي �أماكــن عديــدة فــي بغــداد ،فــي �أواخــر
الخلافــة الع ّباس ـ ّية ،مثــلِ :قص ـ ِر الخليف ـ ِة ،وقص ـ ِر الوزيــر...
الحدَ ث:
َ
الحكـ ِم فتــر َة سـ ِ
الحـ ُ
ـقوط بغــدا َد
ـدث ال َّرئيــس هــو صــرا ُع الخليفـ ِة المســتعص ِم ،ووزيـرِه ابــنِ العلقمـ ّـي ،علــى ُ
فــي �أيــدي ال َّتتــار والمغــول ،ومــا رافــ َق ذلــك مــن خيانــة الوزيــر.
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َّ
الشخص ّيات:
تنقسم ّ
الشخص ّيات في المسرح ّية إ�لى قسمين:
أ� -شخص ّيات الواقع (الحاضر) :ومنها:
القصص.
•
الحكواتي ،يتمتّع ب�أسلوب جميل في سر ِد َ
ّ
والضحــك وال َّنرجيلــة ،دون الخــوض
•زبائــن المقهــى ،يمثّلــون الشُّ ــعوب المعاصــرة ،الباحثــة عــن المتعــة َّ
السياســة.
فــي ِّ
ب -شخص ّيات الماضي :ومنها:
وذكي ،وداهية.
وكثير المزاح،
•جابر :بط ُل المسرح َّيةّ ،
شاب معتد ُل القامةُ ،
ٌّ
ـلبي ،والمتن ِّكـ َـر لحقوقــه ،وه ُّمــه
ـعب ّ
الصامـ َ
ـت علــى المظالـ ِم ،والخاضـ َعَّ ،
• أ�هــل بغــداد :يمثّلــون الشّ ـ َ
والسـ َّ
الوحيـ ُد هــو لقمـ ُة العيـشِ ،ولــو كان ثم ُنهــا كرام َتهــم.
•الخليفة ال ُمستعصم :الشَّ خص َّية الفاعلة ،الطّامحة �إلى المحافظة على سلطانها ب�أ َّية وسيلة.
•الوزي ــر :رم ــز الجش ـ ِـع وال َّطم ــع؛ �إذ يس ــعى �إل ــى الحص ــول عل ــى المنص ــب والج ــاه بــ�أ ِّي ثم ــن كان،
حتّ ــى ل ــو كان الخيان ــة.
العقدة:
ـارج منهــا ،علــى
ـروج ال َّرســائلِ مــن بغــدا َد ،فــي ظـ ِّل ال َّتفتيـ ِ
ش الدَّقيــقِ لــك ّل خـ ٍ
يمكــن ال َّنظـ ُـر �إلــى �إشــكال َّي ِة خـ ِ
نيــت عليهــا باقــي ال�أحــداث.
�أنَّهــا ال ُعقــدة ،الَّتــي ُب ْ
الح ّل:
ـراح المملـ ِ
ـوك جاب ـ ٍر كتاب ـ َة ال ِّرســال ِة علــى ر�أ ِســه ،بع ـ َد َح ْلــق شَ ــعرِه ،والانتظــا َر حتّــى ينم ـ َو ُمج ـدَّداً؛
اقتـ ُ
فيخــرج مــن بغــدا َد ،ويــؤ ّد َي مه َّمتــه.
َ
الخاتمة:
جــاءت الخاتمــة مفتوحــة ،علــى شــكل ســؤال يطرحــه الكاتــب�« :أليــس لنــا َق ـ ْد ٌر مــن المســؤول َّية فيمــا
يحــدث فــي التّاريــخ؟» ،وبهــذا ُيحــاول الكاتــب �إســقاط �أحــداث التّاريــخ علــى الواقــع العربـ ّـي المعاصــر ،حيــث
الصــراع مــن �أجــل العــروش ،وتدفــع �أصحابهــا �إلــى الخيانــة وبيــع ال�أوطــان ،وحولهــم �أعــوا ٌن كثيــرون
تتكـ َّر ُر تجربــة ّ
مــن المتس ـلّقين وبائعــي الكرامــة ،فــي حيــن تبقــى الشّ ــعوب صامت ـ ًة كمــا كانــت فــي الماضــي.
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المناقشة والتَّحليل:
المملوك جاب ٍر �إلى ِ
ِ
ِ
ديوان الوزير:
بدخول
ص
1-1بد�أ ال َّن ُّ
كيف استقب َله الوزير؟
�أَ -
ب -علا َم يد ُّل ذلك؟
اقترحها المملوك جابر على الوزير؛ ل�إ يصال رسال ِت ِه �إلى قائ ِد المغول؟
2-2ما الخ َّط ُة الّتي َ
3-3نحلِّل شخص َّية ك ٍّل من :جابر ،والوزير.
ِ
ص.
ف
الحركات المصاحب َة حديثَه؛ ْ
4-4انتقى المملو ُك جابر كلماتِه بعناية ،ووظَّ َ
لكس ِب ثق ِة الوزير ،ندلِّل على ذلك ِم َن النّ ّ
غير ُم ٍ
كتف ب�أن يغ ِّط َي جاب ٌر ر�أ َسه كي لا يرا ُه النّاس:
5-5عز َل الوزير جابراً في ُغرف ٍة ُمظلمة ،لا يرا ُه فيها �أ َحدٌَ ،
موقف الوزير؟
�أ -علا َم يد ُّل
ُ
ب -ما القيم ُة ال ُمستفاد ُة من هذا الموقف؟
6-6ما دلال ُة ِ
عنوان المسرح َّية؟
7-7تدو ُر �أ ُ
حداث المسرح َّي ِة في �إطارين زمن ّي ْين ،ن َو ِّض ُح ذلك.
ِ
ِ
ُ 8-8يقال( :لا قيم َة ل�إ ٍ
ِ
نوض ُح قيم َة هذا ِ
المملوك جابر؟
سلوك
خلال
القول من
نسان يبي ُع كرام َته)ِّ ،
الحكّا ُم حفاظاً على ُع ِ
نوضح ذلك؟
روشهمِّ ،
ص عن مظه ٍر من مظاه ِر ِ
القمع الّتي يلج�أ �إليها ُ
َ 9-9
كشف النّ ّ
مهمة بيتية
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السادس
َّرس ّ
الد ُ

الاستعارة التَّصريح َّية

نقر�أ ونت أ� َّمل:

							
 -١قال تعالى﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﴾

(الفاتحة)6 :

 -٢قال �أحمد شوقي في رثاء عمر المختار:
ف ال ُم َج َّر ُد بالفَلا
الس ْي ُ
يا �أ ُّيها َّ

يوف على ال َّز ِ
ضاء
الس َ
َي ْكسو ُّ
مان َم َ

				
 -٣قال تعالى﴿ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ﴾

(�آل عمران)١٠٣ :

َّ
رح والتَّوضيح:
الش ُ
السابقة ،نج ُد أ� َّن ك ّلاً منها قد اشتمل على استعارة:
عندما نت أ� َّم ُل ال�أمثلة ّ
(الصــراط) ،وهــو ال َّطريــق؛ فكلاهمــا يوص ـ ُل �إلــى الهــدف
ـلامي بـــ ِّ
ففــي المثــال ال�أ َّول ،شُ ـ ِّب َه الدّي ـ ُن ال�إ سـ ُّ
(الصــراط) ،و ُيسـ ّمى ال َّتشــبيه الَّــذي ُيحــذف فيــه
الســليم ،ثـ َّم ُحـ َ
وصـ ِّرح بالمشـ َّبه بــه وهــو ِّ
ـذف المشـ َّبه وهــو (الدِّيــن)ُ ،
َّ
ال ُمشـ َّبه اســتعارة تصريح َّيــة.
ـذف
(الســيف) ،فــي ق َّوتــه ومضائــه ،حيــث َحـ َ
ـاعر (الشَّ ــهي َد ُع َمـ َـر ال ُمختــار) بـــ َّ
وفــي المثــال الثّانــي ،شـ َّبه الشّ ـ ُ
(الســيف) ،علــى ســبيل الاســتعارة ال َّتصريح َّيــة.
المشـ َّبه (عمــر المختــار) ،وصـ َّرح بالمشـ َّبه بــه وهــو َّ
وفــي المثــال الثّالــث ،شـ ّبه الدّيــن بالحبــل المتيــن ،وحــذف المشـ ّبه (الدّيــن) ،وصـ ّرح بالمشـ ّبه بــه (الحبــل)
علــى ســبيل الاســتعارة التّصريح ّية.

نستنتج:
وص ِّر َح بالمش َّبه به.
1-1الاستعارة ال َّتصريح َّية :هي تشبيه ُح ِذ َ
ف منه المش َّبهُ ،
الصورة ،وتع ِّمق المعنى في ذهن المتل ّقي ،وتترك �أثرها في نفسه.
2-2تتمثَّل بلاغة الاستعارة في �أنَّها تق ِّرب ّ
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التَّدريبات:
الصحيحة فيما ي�أتي:
 ١نختا ُر ال�إ جاب َة َّ
البلاغي فيما تحته خ ّط في قول �أبي القاسم الشّ ابّي:
�أ -ما اللَّون
ُّ
�إذا ما َط َم ْح ُت �إلى غا َيـــــ ٍة

الح َذر؟
لَ ِب ْس ُت ال ُمنى َ
وخ َل ْع ُت َ

 -1استعارة مكن َّية.
 -3استعارة تصريح َّية.

 -2تشبيه بليغ.
		

ضمني.
 -4تشبيه
ّ

ِ
البلاغي في ِ
رسول ال ّرو ِم على سيف الدَّولة:
قول المتن ّبي واصفاً دخول
ب -ما اللَّون
ّ
ِ
البساط فما َدرى
ف�أقب َل يمشي في

�إلى البح ِر يسعى �أم �إلى البد ِر يرتقي؟

 -1استعارة مكن َّية		.

 -2تشبيه بليغ.

		
 -3استعارة تصريح َّية.

ضمني.
 -4تشبيه
ّ

 ٢نُجري الاستعارة ال َّتصريح َّية فيما ي�أتي:
		
�أ -قال تعالى﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾.

(�إبراهيم)1:

ب -قال ُالبحتر ّي:
يؤ ّدو َن ال َّتح َّيـــــ َة ِم ْن بعيــــــ ٍد

�إلى َقـــ َمـــ ٍر ِم َن ال�إ ِ
يـــوان بـــــا ِد

 ٣نم ِّي ُز بين الاستعارة وال َّتشبيه فيما ي�أتي:
�أ -قال ابن المعت ّز:
كاء في َحدائِ ِقها
َّ
فللسما ِء ُب ٌ

		
ض ا ْب ِتسا ٌم في نَواحيها
ولل ِّريا ِ

ِ
ِ
ب -قال ( )َ « :م َث ُل ِ
الحي والم ِّيت».
البيت الَّذي ُي ْذك َُر الل ُه فيه،
والبيت الَّذي لا ُي ْذك َُر الل ُه فيه َم َث ُل ِّ

(متّفق عليه)

ج -قال �إلياس فرحات:
ــبــاح
جــاء فقـ ْد َغـــدا وكـــ�أنَّ ُه
ٌ
َّ
بــيـــت بلا ِم ْص ِ
والصـ ْد ُر فا َر َقـ ُه ال َّر ُ
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اح
يمشي ال�أسى في داخلي ُم َت َغ ْلغلا ً بين ُّ
الج ّر ِ
الضلو ِع َك ِم ْب َض ِع َ

د -قال �أبو العتاهية:
		

		
لاح َظ ْتكَ عيونُها
و�إذا العناي ُة َ

ِف كُلُّ ُه َّن �أمـــا ُن
نَ ْم فال َمخـــاو ُ

هـ -قالت حمدونة بنت زياد:
		

		
َح َل ْلنا َد ْو َح ُه َف َحنا َع َل ْينـــــــا

ُح ُن َّو ال ُم ْر ِض ِ
عات على الفَطي ِم

يصف ح ّلاقاً:
و -قال الشّ اعر
ُ
�إذا لمـــ َع البر ُق في كـــفِّــ ِه

ماء الــ َّنعيم
فاض على الوج ِه َ
�أ َ

		
 ٤نجع ُل الاستعار َة تشبيهاً ،وال َّتشبيه استعار ًة فيما ي�أتي:

مهمة بيتية

يت رجلا ً بحراً في العطاء.
�أ -ر�أ ُ
العدو في ساحة المعركة بك ِّل َبسالة.
ب -ر�أيت ال�أس َد يهج ُم على ِّ
كواكب نسير على هديها.
ج -في المدرسة
ُ
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أوراق العمل

()١

السؤال ال�أول :أ� -نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة لما ي أ�تي:
السرد النثري الذي ُيقدّم حدث ًا أ�و مجموعة أ�حداث تجري في مكان محدود وزمن قصير؟
 -1ما ّ
القصة القصيرة.
ج -السيرة.
ب -المسرح ّية.
�أ -الرواية.
دّ -
 -2ما القصّ ة التي تعتبر ميلاد القصّ ة القصيرة في الوطن العربي؟
ج -في القطار.
ب -نافخ الدواليب.
�أ -حفنة تمر.
َ -3من كاتب مسرحية (مصرع كليوباترا)؟
ب -رضوى عاشور.
�أ -سعد الله ونوس.

ج� -أحمد شوقي.

د� -أرض البرتقال الحزين.
د -توفيق الحكيم.

 -4ما العنصر ال�أساسي في البناء المسرحي الذي يكشف أ�بعاد الشخص ّية الفكريّة والنفس ّية والاجتماع ّية؟
د -الحبكة.
ج -الحدث.
ب -الحوار.
الصراع.
�أّ -
 -5أ� ّي ال�آتية من أ�علام القصة في فلسطين؟
ب -زكريا تامر.
�أ -يوسف �إدريس.

ج -غسان كنفاني.

 -6إ�لام تنقسم الشخصيات في القصة حسب علاقتها بالحدث؟
ج -ثابتة وثانوية.
ب -رئيسة وثانوية.
�أ -نامية وثابتة.

د -الطاهر وطّار.
د-نامية ورئيسة.

السؤال الثاني :أ� -نقر أ� النص ال�آتي من قصّ ة (نافخ الدواليب) ،ث ّم أ�جب عن ال�أسئلة التي تليه:
 ك ّلا ،على �ألّا تعود في المستقبل لمثل هذه ال�أساليب .و�أدرت عجلتي باتّجاه الطريق المفضية �إلى بيتي...علي طريقي ،وقال باضطراب - :س ّيدي ،هذه الطريق تؤ ّدي �إلى المركز ،و�أنت وعدّتني.
وبحركة منه س ّد ّ
القصة؟
 -١ما اسم كاتبة ّ
 -٢دار الحوار في النص بين شخصيتين رئيستين ،اذكرهما.
 -٣ورد في النص (على �ألّا تعود في المستقبل لمثل هذه ال�أساليب) ما المقصود بذلك؟
القصة.
 -٤نب ّين العقدة في ّ
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ب -على ضوء ما درست (من مسرح ّية مغامرة ر أ�س المملوك جابر) ،نجيب ع ّما ي أ�تي:
 -١ما الحدث ال ّرئيس في المسرح ّية؟
 -٢ما دلالة عنوان المسرح ّية؟
 -٣ما الخطة التي اقترحها المملوك جابر على الوزير؛ ل�إ يصال رسالته �إلى قائد المغول؟
ب -الحوار.
القصة والمسرحية من حيث� :أ -الشخصيات.
 -4نوازن بين ّ

أوراق العمل

()٢

السؤال ال�أول :أ� -نختار ال�إ جابة الصحيحة فيما ي أ�تي:

			

 -1ما المجاز القائم على علاقة المشابهة بين شيئين؟
�أ -التشبيه البليغ والمجاز المرسل.

ب -المجاز المرسل والاستعارة.

ج -الاستعارة والتشبيه البليغ.

د -الاستعارة التصريح ّية والمكن ّية.

 -2أ� ّي الجمل ال�آتية تشتمل على استعارة تصريح ّية؟
�أ -هو بالباب واقف وال ّردى منه خائف.

ب -تباهى التاريخ بالعلماء العرب.
د� -إن ّي �أرى رؤوساً قد �أينعت وحان قطافها.

ج -ر�أيت بحراً يجود بالعطاء على الفقراء.

 -٣ما المصطلح البلاغي الذي يطلق على التشبيه الذي حذف منه المشبه وصرح بالمشبه به؟
�أ -المجاز المرسل.

ج -الاستعارة المكنية.

ب -الكناية.

د -الاستعارة التصريحية.

فيم تكمن بلاغة الاستعارة؟
َ -٤
�أ -الطرافة والفكاهة.

ج -حصر جوانب المعنى.

ب -تعميق المعنى.

د -حسن الخلص في الكلام.

ب -نجعل التشبيه استعارة ،والاستعارة تشبيه ًا فيما ي أ�تي:
� -1ألقى الشاعر د ّرة من ديوانه ال�أخير.
 -2سار الطّفل كالبدر مختالا ً بين �أقرانه.

السؤال الثاني :أ� -نوضّ ح الاستعارة فيما ي أ�تي ،مب ّين ًا نوعها:
 -١قال المتنبي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة:
و�أقبل يمشي في البساط فما درى

�إلى البحر يسعى �أم �إلى البدر يرتقي

 - 2وعلى شاطئ الغدير ورود

�أغمضت عينها لمطلع فجر

 .3والبحر كم ساءلته فتضاحكت

�أمواجه من صوتي المتقطّع

ب -نع ّرف ك ّلا مما ي أ�تي:

 -١المجاز

 -٢الاستعارة.

27

(اختبار نهاية الوحدة)
السؤال ال�أول :نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة لما يلي ،وانقلها إ�لى دفتر إ�جابتك:
 -١من رائد فن القصة القصيرة في ال�أدب العربي؟
�أ -محمد مندور.

ب -محمد تيمور.

د -غسان كنفاني.

		
ج -سعد الله ونوس.

 -٢ما العنصر ال�أساسي في البناء المسرحي الذي يكشف أ�بعاد الشخص ّية الفكريّة والنفس ّية والاجتماع ّية؟
الصراع.
�أّ -

ب -الحوار.

د -الحبكة.

			
ج -الحدث.

 -3ما جنسية الكاتب (سعد الله ونوس)؟
�أ -مصريّة.

ب -سوريّة.

د -جزائريّة.

ج -فلسطين ّية.

 -4من صاحب مسرحية البخيل؟
�أ -موليير.

ب -مارون النقاش.

د -يوربيديس.

ج -سوفوكليس.

 -5ماذا نطلق على الشخصية التي تدور أ�حداث القصة حولها؟
�أ -ثابتة.

ب -رئيسة.

د -نامية.

ج -ثانوية.

 -6ما الموضوع الذي تناوله سعد الله ونوس في مسرحية (مغامرة ر أ�س المملوك جابر)؟
�أ -تاريخي.

ب -سياسي.

د -ديني.

ج -اجتماعي.

 -٧ما المصطلح البلاغي الذي ُيط َلق على التشبيه الذي حذف منه المشبه وصرح بالمشبه به؟
�أ -المجاز المرسل.

ب -الكناية.

ج -الاستعارة المكنية.

د -الاستعارة التصريحية.

فيم تكمن بلاغة الاستعارة؟
َ -٨
�أ -في الطرافة والفكاهة.
ج -في حصر جوانب المعنى.

ب -في تعميق المعنى.
د -في حسن التخلص في الكلام.

 -٩أ� ٌّي من كلمات البيت الشعري ال�آتي تُع ُّد استعارة مكنية:
صوتي المت َق ِّط ِع؟
من
والبحر ك ْم ساءلْ ُته فتضاحكت
مواج ُه ْ
أ� ُ
ُ
َ
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مواج ُه.
�أ� -أ ُ

ب -المت َق ِّط ِع.

البحر.
جُ -

صوتي.
د-
َ

السؤال الثاني :أ� -نقر أ� النص ال�آتي ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
"ولكننـي لـم �أسـتطع الصمـود �إلـى النهايـة ،ف�آثـرت الانسـحاب ،دون �أن �أفكـر في وجهة معينة �أقصدها ،وتسـللت
مـن البـاب ل�أجـد الدنيـا فـي الخـارج ،وقـد لفتها عتمة الغسـق ،وبد�أت تسـتنجد ب�أنوار الكهربـاء .ومضيت �أبحث
عـن دراجتـي بيـن تلـك الدراجـات المسـندة �إلـى الحائـط ،...و�إذا بـي �أرى صبيـا ينحنـي علـى دولابهـا ،عابثـا
بالبراغـي المشـدودة فيرتخـي العجـل المنفـوخ بحركـة زفيـر قويـة .وفوجـئ الولد بيدي الكبيرة علـى كتفه فما جرؤ
إلـي فسـحبته بقـوة فانتصـب ،وتبينـت وجهـه الملوث بزيوت التشـحيم".
علـى �أن يرفـع ر�أسـه � ّ
 -1لماذا انسحب الراوي ولم يستطع الصمود حتى النهاية؟

 -2ما الذي دفع الصبي �إلى تفريغ عجلات الدراجات من الهواء؟
 -3أ�ين بلغت القصة ذروتها؟
 -4ما مرادف الغسق؟
 -5نوضّ ح الصورة الفنية في عبارة" :وقد لفتها عتمة الغسق".
 -6نذكر اثنين من ال�أعمال ال�أدبية للكاتبة سميرة عزام.
ب -نع ّرف كلاً م ّما ي أ�تي -1 :القصة القصيرة.

 -2الصراع.

ج -تتعدد تقنيات سرد ال�أحداث من حيث زمن وقوعها في القصّ ة ،نوضّ ح ذلك.
السؤال الثالث :أ� -نقرا النص ال�آتي من مسرحية (مغامرة ر أ�س المملوك جابر) ،ث ّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
"لا ينبغي �أن �أدس �أنفي فيما لا يعنيني ،ولكن ،حين علمت �أن سيدي مكدر البال ،انشغل فكري ،وبد�أت
�أس�أل عن السبب ،وبعد بحث طويل عرفت �أن ما يشغل سيدنا رسالة يريد �أن تخرج سالمة من بغداد".
 -1على لسان من ورد النص السابق؟
 -2ما الحدث الرئيس للمسرحية؟
 -3ما الخطة التي اقترحها المملوك جابر ل�إ يصال الرسالة �إلى حيث يريد الوزير؟
� -4أي نوع من �أنواع المسرحية يمثله هذا النص؟
		 -2الفيل يا ملك الزمان.
ب -ننسب ال�أعمال ال�أدبية ال�آتية إ�لى أ�صحابها -1 :في القطار.
ج -نب ّين أ�وجه الاختلاف بين القصة والمسرحية من حيث :الحوار ،والمكان.
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السؤال الرابع:
أ� -نُجري الاستعارة فيما ي أ�تي ،مبينين نوعها تصريحية أ�م مكنية:
ولا دافعت �أملاكه وذخائره
 -1فما قاتلت عنه المنايا جنوده
لبست المنى وخلعت الحذر
� -2إذا ما طمحت �إلى غاي ٍة
عنف النسور ورقّة المتفائل
 -٣وطني يعلمني حدي ُد سلاسلي
َ
ب -نجعل التشبيه استعارة ،والاستعارة تشبيها فيما ي أ�تي:
 -١خطرت الشمس في البهو ،فاختفت النجوم.
 -٢في المدرسة معلمون كالكواكب نسير على هديهم.

30

