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الّنتاجاُت: 
ــوا  ــِة العــاِم، بعــد دراســِة هــذا الكتــاب، والتّفاعــِل مــَع ال�أنشــطِة، اأْن يكون ــة فــي نهاي ُيتوقّــع مــن الّطلب

قادريــَن علــى اإتقــاِن فنــون فنــوِن النّثــرِ الحديــث، وال�ســتعارة المكنّيــة، والتصريحّيــة مــْن خــلاِل مــا ياأتــي:

أدبّي الحديث: القّصة والمسرحّية.- ١ التعرُّف اإلى اثنين من فنوِن النّثِر ال�

التعرُّف اإلى بعِض اأعلاِم الّشعِر والنّثِر في ال�أدِب العربّي الحديِث.- ٢

أفــكار، واأبــرز ال�أســاليب، وتوضيــح الظّاهــرة اأو ال�تّجــاه - 3 تحليــل نمــاذَج مــن ال�أدِب الحديــِث تحليــلاً عاّمــاً )ال�
الــذي يمثّلــه النـّـّص(.

أدبّيِة وفَق اتّجاهاتِها وموضوعاتِها.- ٤ استنتاج خصائِص النّصوِص ال�

التّعبير عن قيِم ال�عتزاِز بال�أدِب العربِي المعاصِر.- 5

التعرُّف اإلى نوعي المجاز: ال�ستعارة، والمجاز المرسل.- 6

اإجراء ال�ستعارة بنوعيها: المكنّية، والتصريحّية.- 7

١ -3 أدبّي الحديثِ        من النثِر ال�

٢ -3 القّصُة القصيرُة        

3 -5 قّصُة نافخ الّدواليب/ سميرة عّزام      

٩ - ٤ الحقيقة والمجاز        

5 -١٠ ال�ستعارة المكنّية        

6 -١3 المسرحّيُة         

7 -١6 من مسرحيِة مغامرة راأس المملوك جابر      

8 -٢3 ال�ستعارة التّصريحّية        

احملتويات
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 الّدرس ال�أوَّل

من النَّثر ال�أدبّي الحديث
ة القصيرة  القصَّ

 مفهومها:
م حدثــاً اأو مجموعــة اأحــداث، تجــري فــي مــكان محــدود، وزمــن قصيــر؛ للتَّعبيــر عــن  ســرد نثــرّي قصيــر، ُيقــدِّ  

موقــف، اأو جانــب مــن جوانــب الحيــاة.

 نشاأتها:
ــة،  ــة المترجم ــة وليل ــف ليل ــات األ ــات والقصــص، كحكاي ــُض الحكاي ــم بع ــيِّ القدي ــي ال�أدب العرب ــاَع ف ش  

والحكايــات الَّتــي تناولتهــا المقامــات فــي العصــر العّباســّي، غيــر اأنَّ تلــك الحكايــات لــم َتْعــُد كونهــا ســرداً ُبدائيـّـاً، لــم 

ــة فــنٌّ نشــاأ فــي الغــرب، ونقَلــه  أدبــّي بمفهومــه الحديــث؛ وَعليــه فالقصَّ ــرد القصصــّي ال� يرتــِق اإلــى المســتوى الفنِّــّي للسَّ

ــم. ــرب المعاصــرون عنه ــاب الع الكتّ

ــة )فــي  ــد تيمــور قصَّ ــيِّ عــام ١٩١7م؛ حيــث نشــر محمَّ ــرة فــي الوطــن العرب ــة القصي ــلاد القصَّ وقــد كان مي  
والمجــّلات. حــف  الصُّ فــي  قصصهــم  نشــر  وبــدؤوا  نهَجــه،  القّصــة  رّواد  نهــج  ثــّم  القطــار(، 

 اأعلامها:
راٍت كبيرًة في مستواها الفنِّّي، وظهر اأدباء متمرِّسون في كتابتها، منهم: ة منذ عام ١٩١7م تطوُّ شهدت القصَّ  

يحيى حّقي، ويوسف اإدريس، من مصر. -

زكريّا تامر، من سوريّة. -

غّســان كنفانــي، وســميرة عــّزام، وزكــي العيلــة، واأكــرم هنّيــة، وغريــب عســقلاني، وجمــال بنّــورة، مــن  -
فلســطين.

 عناصرها:
ة اأنواع:	  خصيَّة في القصَّ ة. والشَّ خِصيات: وهم من يصنعون اأحداث القصَّ الشَّ

ر ال�أحداث،  اأ- من حيث التاأثُّر والتَّاأثير، هناك نوعان: شخصيَّة نامية، تتفاعل مع ال�أحداث، وتتغيَّر مواقفها مع تطوُّ

ة حتّى نهايتها. وشخصيَّة ثابتة، تبقى على صورتها الَّتي رسمها الكاتب من بداية القصَّ

ة حولها، وتقوم بدور  ب- من حيث علاقتها بالحدث، هناك نوعان اأيضاً: شخصيَّة رئيسة، تدور اأحداث القصَّ

البطولة، وشخصيَّة ثانويَّة، تظهر في بعض ال�أحداث الَّتي لها صلة بالشخصيَّة الرَّئيسة، ثمَّ تختفي.
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خصّيات، تُظهر علاقات النّاس وصراعاتهم. 	  ال�أحداث: مجموعة اأفعال مترابطة، تقوم بها الشَّ

طاران اللّذان تجري فيهما ال�أحداث.	  المكان والزَّمان: هما ال�إ

يكون 	  وقد  ما.  اأو مصلحة  مبداأ،  اأو  فكرة،  خصّيات على  الشَّ اختلاف  راع عند  الصِّ ينشاأ  والعقدة:  راع  الصِّ

خصّيات، اأو داخلّيًا يجري داخل الشخصيَّة الواحدة في مواقف الَحْيرة وال�ضطراب.  راع خارجّيًا بين الشَّ الصِّ

اأّما العقدة اأو الحبكة فتمثّل مجموعة من ال�أحداث المترابطة زمنّياً، والمتتابعة اإلى اأن تبلغ ذروة تاأزُّمها؛ ما يوفِّر 

للقارئ عنصر التَّشويق.

الحّل: هو اللَّحظة الَّتي تبداأ فيها العقدة بال�نفراج، حيث تصل ال�أحداث اإلى نهايتها، وقد تنتهي بعض القصص 	 

راعات الَّتي لم تصل اإلى حلٍّ بعد. بنهايات مفتوحة، وخصوصاً في الصِّ

 بناؤها الفنِّّي:
ة: رد والحوار لعرض موضوع القصَّ ة في توظيف اأسلوَبي السَّ يراوح كُتّاب القصَّ  

ة  خوص. وقد يتولّى الكاتب سرَد القصَّ م فيها الكاتب اأحداث القّصة، والزَّمان، والمكان، والشُّ رد: طريقة يقدِّ اأ- السَّ

ة لتروي ال�أحداث بضمير المتكلِّم. اأّما  بنفسه، فيستخدم ضمير الغائب، وقد ُينيب عنه اإحدى شخصّيات القصَّ

مون ال�أحداث بتسلسل زمنّي، في حين يلجاأ اآخرون اإلى  من حيث تسلسل سرد ال�أحداث؛ فاإنَّ بعض الكتّاب يقدِّ

تقنّيات اأخرى، منها:

ال�سترجاع: يسرد الكاتب مجموعة اأحداث، ثمَّ يعود لسرد َحَدث وقع قبلها.- 

اأو يمكن توقّع -  اأوانها،  اأحداثاً سابقة عن  رد ال�ستشرافّي(: هو كلُّ مقطع حكائّي يروي  ال�ستباق )السَّ

ة اأو الّرواية. حدوثها، ل�ستشراف مستقبل ال�أحداث، والتطلُّع اإلى ما سيحصل من مستجّدات في القصَّ

الَوقفة: تظهر في مواقف الوصف والتَّاأمُّل، كوصف حديقة، اأو بيت، اأو شارع، اأو بحر؛ اإذ يتوقّف الّزمن - 

تماماً؛ لعدم وجود حدث.

تلـك  للقـارئ كشـف  ليتسـنّى  ذاتهـا؛  تتحـدَّث عـن  ـخصيَّة  الشَّ الُكتّـاب لجعـل  اإليـه  يلجـاأ  اأسـلوب  الحـوار:  ب- 

ـخصيَّة وذاتهـا، وخارجّي:  ـخصيَّة، ومـا تحملـه مـن فكـر واأحاسـيس. والحـوار نوعـان: داخلّي: يدور بين الشَّ الشَّ

ـة كلُّهـا حـواراً؛ فذلـك  ـة، ول� يصـحُّ اأن تكـون القصَّ ـخصّيات. وياأتـي الحـوار فـي بعـض اأجـزاء القصَّ يـدور بيـن الشَّ

ـة. يجعـل منهـا مسـرحيَّة ل� قصَّ
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  الّدرس الثّاني

نافخ الّدواليب
                                                  سميرة عّزام/ فلسطين

ـــاأِم الّـــذي جثـــَم عليهـــا  َح عـــن نفســـي ِمـــَن السَّ أروِّ         لـــم اأجـــْد مـــا اأفعلُـــُه ل�
ـــِة  ـــي حفل ـــٍم ف ـــى فيل ـــّرِج عل ـــينما للتّف ـــْن ُدخـــوِل اإحـــدى دوِر الّس ـــراً ِم ـــلاً قابضـــاً- خي ثقي
الّسادســـِة َمســـاًء، الّتـــي اصطلـــَح المتفرِّجـــون علـــى تســـميِتها بالحفلـــِة الماتينّيِة. ولـــم 
ـــٍر ِمـــَن المشـــاهديَن ُجلُّهـــم مـــن َطَلبـــِة المـــدارِس،  َيُكـــْن فـــي القاعـــِة الفســـيحِة ِســـوى نََف
ـــاَي  ـــرُض، فتســـّمَرْت عين ـــداأ الَع ـــى َب ـــُق حتّ فاتَّخـــْذُت لنفســـي َمقعـــداً، َومـــا هـــَي اإلّ� دقائ
أفـــلاِم المطبوخـــِة  علـــى شاشـــٍة راَحـــْت َتعِكـــُس ُصـــَوراً ومشـــاهَد لفيلـــٍم مـــْن تلـــَك ال�
علـــى َعَجـــٍل، والّتـــي ل� يستســـيُغها الُمشـــاهُد، اإلّ� اأْن َيكـــوَن ذا َذوٍق فـــي الفـــنِّ تنقُصـــُه 
ــابِق  ــع سـ ــه، َمـ ــي ُمنتَصِفـ ــرُض فـ ــَزِل العـ ــا َيـ ــِة، ولّمـ وايـ ــاً بالرِّ ــُت َذرعـ ــلامة، وِضْقـ ـ السَّ
ـــَة لعطلـــِة  أفـــلاَم القويَّ خـــُر ال� ـــاً، فالـــّدور ُهنـــا عـــادًة تدَّ تقديـــري بـــاأنَّ الفيلـــَم لـــْن يكـــوَن قويّ
اآِخـــِر ال�أســـبوِع؛ حيـــُث َتضمـــُن َعـــَدداً ِمـــَن المشـــاهديَن يزيـــُد بكثيـــٍر علـــى عـــدِد رّواِدهـــا 

ـــاأيِّ شـــيء. ـــم ب ـــوا فراَغه ـــبوِع؛ ليقتل ـــِط ال�أس ـــي اأواس ـــا ف ـــوُن اإليه ـــَن يختلف الّذي

ــَر فــي  مــوَد اإلــى النّهايــِة، فاآثــرُت ال�نســحاَب، دوَن اأْن اأفكِّ       ولكنـّـي لــْم اأســتطِع الصُّ
ــا فــي الخــارِج، َوقــْد لّفْتهــا  ــاِب ل�أجــَد الّدني ــَن الب ــة اأقِصُدهــا. وتســلّْلُت ِم ِوجهــٍة معيَّن

عتمــُة الَغَســِق، وبــداأْت تســتنجُد باأنــواِر الَكهربــاء. ومضْيــُت اأبحــُث َعــْن َدّراجتــي بيــَن تلــَك الّدّراجــاِت الُمســندِة اإلــى 
ــاً ينحنــي علــى  ــِد، واإذا بــي اأرى صبّي ــدُة فــي هــذا الَبَل ــا – اأْي الّدّراجــات- َوســيلُة ال�نتقــاِل الوحي الحائــط، اإْذ هــَي ُهن
دول�بِهــا، عابثــاً بالُبرغــيِّ المشــدوِد فيرتخــي الَعَجــُل المنفــوُخ بحركــِة زفيــٍر قويّــٍة. وفوجــَئ الولــُد بَيــدي الكبيــرِة تســتقرُّ 
علــى َكِتِفــه، فمــا َجــُرَؤ علــى اأْن يرفــَع راأَســُه اإلــّي، فســحْبُتُه بقــّوٍة فانَتصــَب، وتبّيْنــُت َوجَهــُه الملــّوَث بُزيــوِت التَّشــحيم. 
أولــى  َة ال� أمــُر لــدّي، اإْذ لــْم تكــْن هــذِه المــرَّ لقــد كاَن الّصبــيَّ الـّـذي َيعمــُل فــي ورشــِة الّدّراجــاِت القريبــة. هنــا َوَضــَح ال�
ــْرُت مــا كنــُت اأســمُعُه ِمــْن َبعــِض اأصدقائــي، كيــَف كانــوا ُيقبلــوَن علــى دّراجاتِهــم  التّــي يعبــُث فيهــا بدّراجتــي، وتذكَّ
ــّذِر  ــَن المتع ــِرَغ َهواُؤهــا، وصــاَر ِم ــْد اأف ــلاِت َوق ــدوَن الَعَج ــم، فَيِج ــينما اأو َمنازلِه ــادي اأو الّس ــرِب النّ ــا بق ــي يتركونَه التّ
طــاراِت حتـّـى اإذا مــا تعــّذَر َدوراُن الّدواليــِب  أمــَر معقــول�ً بالنّســبِة للّصبــّي، يتســلُّل فيَعبــُث بال�إ عليهــم ركوُبهــا. ووجــْدُت ال�
حيــَن خروِجنــا ِمــْن داِر الّســينما، كاَن ل� بــدَّ لنــا اأْن نقِصــَد المحــلَّ لنفِخهــا، فينــاُل قروَشــنا مــْن اأقــرِب طريــٍق، وشــعْرُت 

بالغيــِظ ياأكُلُنــي، فــازداَد ضغــُط َيــدي علــى َكِتِفــه، وقلــُت: 

- اإذن، هَو اأنَت. اإنَّها وظيفٌة طّيبٌة.

فراء. وانهاَرْت اأعصاُب الفتى، وصاَر يتلّفُت َيمنًة وَيسرًة، والَعَرُق البارُد ينَصبُّ من َجبهِتِه الّلامعِة الصَّ  

-  َدعني يا سّيدي.. اأقسُم باأنّني ..

-  باأنَّك ماذا؟ لقْد ضبْطُتَك بِنفسي.

اأم: المَلل. السَّ

جثَم: ضغَط، واأثقَل.

قابضاً: متحكِّماً.

الحفلُة الماتينيَّة: حفلة موسيقّية، 
اأو مسرحيَّة، تُقاُم في النَّهار.

جلُّهم: معظُمهم.

َرت: تثبََّتْت. تسمَّ

يختلفون اإليها: يترّددون عليها.

ْلُت. اآثرُت: فضَّ
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-  اأنّني .. اأوه .. لَْن َتفَهَمني لو تكلَّْمُت.

ناءَة؟ -  ماذا لديَك لِتقوَل ُمبّرراً هذِه الدَّ

وُهنا انتفَض الولُد، واأمسَك بَيدي، واأزاَحها عن َكِتِفِه، وقاَل:

- ل� تتسرَّْع باتّهامي فلسُت دنيئاً، َدعني باللِه، األ� َتفهُم؟

ــرِة اأمــاَم توّســلاتِِه لــي فــي األّ�  ــَن الَحْي ــوٍن ِم ُل اإلــى ل ــداأِت الّدمــوُع تغِســُل عينيــه. وشــعْرُت بغضبــي يتحــوَّ وب  
ــًة  ــَل اأْن يســمَع كلم ــي قب ــُد منّ ــَص الول ــّرِة. وتخلَّ ــذِه الم ــي ه ــٍل ف ــِة دوَن مقاب ــِخ الَعَجل ــداً بنف ــرطة، واع ــكَوُه للّش اأش
ُمَطمئنــًة، واأقبــَل علــى َعَجلتــي يقوُدهــا اإلــى َمحلِّــه، وســارَع باإحضــاِر ِمنفاِخــِه الكبيــِر، ونفــَخ َعَجلاتِهــا، ثــمَّ مــرَّ عليهــا 

ــه.  ــن عيني ــلُّ م ــرُة المرتعشــُة تُِط ــَك النّظ ، وتل ــيَّ ــا اإل ــَع به ــا، ودف ــْت ُغباَره ــٍة َجَل بِخرق

وابتسمُت اأنا قليلاً؛ ل�أخّفَف ِمْن ِحّدِة تخّوِفه، فاطماأنَّ اإلّي بعَض الّشيِء، وقاَل:  

-  لو مرْرَت بي يومّياً ل�عتنْيُت بدّراجِتَك مّجاناً. 

   وازداَدْت َبسمتي اتّساعاً، فزاَل بعُض ما في نفِسِه، وتجّراأ على اأْن يساأَل:

- هل ستشكوني؟

ــْن اأْن  ــُه ِم ــي اأتف ــِر ُمســالٍِم ِمثل ــي نََظ ــُر ف أم ــال، فال� ــي بِب ــْر ل ــْم َتخُط ــِز ل ــِر للمرَك أم ــلاِغ ال� ــُع اأنَّ فكــرَة اإب والواق  
ــه  ــمُّ في ــِد الّــذي تهت ــان، ل� ســّيما فــي هــذا البل ــمَّ الّدخــوِل فــي اأْخــٍذ وردٍّ ل� ينتهي ــى الَمرَكــز، ث هــاِب اإل نــي للذَّ يضطرَّ

ــلطاُت بالّصغائــِر، اإْذ ليــَس لديهــا ِمــَن الَكبائــِر مــا تشــَغُل بهــا رجالَهــا. السُّ

     وقلُت لُه واأنا اأستعدُّ لُركوِب دّراجتي:     

- كّلا، علــى األّ� تعــوَد فــي المســتقبِل لمثــِل هــذِه ال�أســاليِب. واأدْرُت َعَجلتــي باتّجــاِه الطّريــق الُمفضيــِة اإلــى بيتــي، ومــا 
 قطْعــُت َمســافًة يســيرًة حتـّـى شــعْرُت بالّصبــّي يتَبُعنــي علــى دّراَجِتــه. وبحركــٍة ِمنــُه َســّد علــّي طريقــي، وقــاَل باضطــراٍب:

- سّيدي، هذِه الطّريُق تؤّدي اإلى الَمركِز، واأنَت َوَعْدَتني.

وقاطعُتُه بحّدة:

- ول� اأزاُل عنَد َوعدي.

، وهمَّ بالعودة.  - شكراً. قالَها الّصبيُّ بُبطٍء، وهَو يتفّرُس في عينيَّ

ولكنَُّه تلكّاأ قليلاً، وقاَل:

- كنُت اأودُّ اأْن اأقوَل لَك شيئاً... ولكنّني اأخشى األّ� تستمَع اإلّي.

ثمَّ تلّفَت َيمنًة ويسرًة، واأردَف:
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- على كلِّ حاٍل اإنَّ هذا ليَس بالمكاِن المناسِب.

شــفاِق يجِذُبنــي نحــَوه،  ول� اأدري مــا الـّـذي دفَعنــي اإلــى ُمســايرِة الفتــى، وال�ســتماِع اإليــه. فقــْد شــعْرُت بنــوٍع ِمــَن ال�إ
فقْلــُت لــه:

- تعــاَل. واأخْذتُــُه اإلــى مقًهــى قريــٍب، وانتحْيــُت بــِه ُركنــاً، وطلْبــُت لــُه زجاجــًة ِمــْن شــراٍب بارد. ولعلَّــُه اأحــسَّ بعينــيَّ 
تتفرَّســاِن فــي وجِهــِه، فخَفــَض راأَســُه، وراَح يعَبــُث باأصابِِعــِه بحركــٍة عصبّيــٍة... وقطْعــُت عليــه َصمَتــُه الحائــَر حيــَن 

ســاألُتُه:

- ماذا تريُد اأْن تقوَل؟

- ل� شيَء... فقط اأرْدُت اأْن اأساأَل: َهْل تظنُّني دنيئاً؟

ولْم ُيسعْفني جواٌب معقوٌل رزيٌن اأردُّ بِه عليِه، فقاَل:

ــَك يــا ســّيدي اأْن تــزدرَي واحــداً ِمثلــي... فاأنــا اأعلــُم اأّن فــي َعَملــي  - اإنّنــي اأكاُد اأقــراأ مــا يجــوُل بخاطــِرَك. وِمــْن حقِّ
هــذا مــا يدعــو اإلــى الَخَجــل، ولكــْن...

- ولكْن ماذا؟

- اإّن ورائــي اأّمــاً واأخــاً واأختــاً، يعيشــوَن علــى اإبــرِة اأّمــي، ومــا اأربُحــُه اأنــا ِمــْن َوراِء نَفــِخ الَعَجــلات. اإنّنــي اأعمــُل فــي 
الَورشــِة حتّــى الخامســِة مســاًء لقــاَء قُــروٍش قليلــة، ثــّم يمضــي )الُمعلِّــُم( تــاركاً الَورشــَة لــي، وهــذِه فرَصتــي الوحيــدُة 
أمانــِة، وَعلــى  ل�أكســَب قروشــاً اآكُل بهــا. َكــْم اأشــعُر بالَخَجــِل حيــَن اأســمُع فــي المدرســِة اللّيلّيــِة دروســاً تحــثُّ علــى ال�
ــروِش  ــُم ســرَّ هــذِه الق ــُة ل� تعل ــي التّقّي ــى اأّم ــلوك. حتّ ــى هــذا الّس ــاِر مضطــّراً اإل ــي النّه ــي ف ــمَّ اأجُدن ــم، ث ــِق القوي الُخلُ
ــْت َترضــى بالّربــِح عــْن هــذِه الطّريــِق. اإّن ِمــْن حظّــي اأْن َضَبَطنــي شــخٌص طّيــٌب مثلُــَك، واإلّ�  اليومّيــة، واإلّ� لمــا كانَ
لــكاَن َمصيــري اإصلاحيَّــَة ال�أحــداث. ولكــْن األيــَس ِمــَن التّعاســِة اأنـّـي ل� اأســتطيُع اأْن اأِعــَدَك بالكــفِّ عــْن هــذِه الحقــارِة 

اإلّ� اإذا اختــْرُت اأْن اأتضــّوَر مــَع عائلتــي؟

وســـكَت الّصبـــيُّ اإْذ خنَقْتـــُه دموُعـــه، فربّـــتُّ علـــى كتِفـــِه مخّففـــاً، ونهْضـــُت بـــِه لنغـــادَر المـــكاَن. وقبـــَل   
 اأْن نفتـــرَق عنـــَد بـــاِب الَمقهـــى، اأخـــَذ يـــدي َيشـــدُّ عليهـــا، وقـــّدَم لـــي َيـــَدُه ال�أخـــرى وفيهـــا قـــروٌش، وقـــاَل:

- اإنََّك ل� تستحقُّ اأْن اأبتزَّ نقوَدَك ُظلماً، ُخْذها، فقْد شاهْدتَُك اأكثَر ِمْن َمّرٍة تنتظُر دْوَرَك لنفِخ الَعَجلة.

ـــروٍش  ـــْن قُ ـــي ِم ـــي جيب ـــا ف ـــُت كلَّ م ـــمَّ اأخرْج ـــا، ث ـــُت الّدني ـــي لعْن ـــَو اأنّن ـــُه ه ـــا فعلُت ـــوُل.. كلُّ م ـــا اأق ـــْم اأدِر م          ول
ـــاٌء َجريـــح.  ـــاِن يســـكُنهما كبري ـــه، واأدْرُت َوجهـــي َخشـــْيَة اأْن تطالَِعنـــي عين ـــٍة دفعُتهـــا اإلي فضيَّ
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 : في ظلال النَّصِّ

الكاتبة:

         سميرة عّزام: اأديبة فلسطينيَّة من مواليد مدينة عكّا، عام ١٩٢7م، لُّقبت برائدة 
ة القصيرة الفلسطينيَّة، هاجرت مع عائلتها اإلى لبنان بعد النَّكبة، وكتبت في عدد من  القصَّ
المجلاّت. لها عدد من المجموعات القصصيَّة، منها: )الظِّلُّ الكبير(، و)اأشياء صغيرة(، التي 

أدبيَّة، وتُُوفّيت عام ١٩67م. اأِخذت منها القّصة. َترجَمْت عدداً من القصص وال�أعمال ال�

حول النَّّص:         

      يتناوُل النّّص قضيََّة َعمالِة ال�أطفال، والفقَر الُمدقَع الّذي يدفُع طفلاً اإلى تفريِغ َعَجلاِت الّدّراجات من الهواء؛ 
عالِة اأسرتِه الفقيرة.  جباِر اأصحابِها على نفِخها مْن جديٍد مقابَل مبلٍغ مالّي؛ وذلك ل�إ ل�إ

     ويكِشُف النّصُّ عن التَّناقِض في المجتمِع، وصراِع القيِم الَّذي يعيُشُه ِطفٌل اأجبرْتُه الفاقُة على العمِل وال�حتيال؛ 
لتاأمين لقمة العيِش، في ظلِّ غياِب المؤّسساِت المجتمعيَِّة، ونظاِم التّاأميِن والتَّكافِل ال�جتماعّي.

 المناقشة والتَّحليل: 

ِة اإلى الخروِج مبكِّراً من قاعِة الّسينما؟- ١ ما الَّذي دفع سارَد القصَّ

علاَم اعتَمدت اأسرُة الّصبّي في تاأميِن َعْيِشها؟- ٢

ــُح الّصــراَع النّفســيَّ فــي قــوِل الّصبــّي: )ولكــن، األيــَس مــَن التّعاســِة اأنـّـي ل� اأســتطيُع اأن اأِعــَدَك بالكــفِّ عــن - 3 نوضِّ

َر مــع عائلتــي؟(. هــذه الحقــارِة، اإلّ� اإذا اختــرُت اأن اأتضــوَّ

بّي، ندلُِّل على ذلَك مَن النَّّص.- ٤ ة مع الصَّ نسانيُّ في تعامِل سارِد القصَّ برَز الحسُّ ال�إ

ناءة؟- 5 بيِّ اأن يوصَف بالدَّ ما تفسيُرنا لرفِض الصَّ

ة، ما تفسيُرنا لذلك؟- 6 لم تذكُِر الكاتبُة اسَم المدينِة الّتي حَدَثت فيها القصَّ

7 -
مهمة بيتية

ة.      نحدد الّشخصّياِت الرَّئيسَة والثّانويََّة في القصَّ

ة.- 8 نبيِّن العقدة في القصَّ
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مدخل
)الحقيقة والمجاز(

نقراأ ونتاأمَّل:

اأ- األقى الّشاعر قصيدًة من قصائد ديوانه ال�أخير.- ١

   ب- األقى الّشاعر ُدرًَّة من ديوانه ال�أخير.

(: »اأصدُق كلمٍة قالَها شاعر كلمُة لبيد: األ� كلُّ شيٍء ما خلا اللََّه باطُل« )متَّفق عليه( - ٢ قال رسول اللَّه )

رُح والتَّوضيح: الشَّ

أولــى اســتخدم  ــال ال�أوَّل، نجــد اأنَّ المعنــى واحــٌد فيهمــا، ففــي الجملــة ال� ــُل الجملتيــن فــي المث عندمــا نتاأمَّ

المتكلِّــم لفــظ )القصيــدة( للمعنــى الَّــذي ُوضــع لــه فــي اأصــل اللُّغــة فــكان تعبيــراً حقيقّيــاً، واأّمــا فــي الجملــة الثّانيــة فقــد 

اســتخدم المتكلِّــم لفــظ )ُدّرة(، وعنــى بهــا قصيــدة، وهــذا المعنــى ُمخالــف لمعنــى كلمــة ُدرَّة فــي المعجــم، وقــد قصــد 

رَّة، فجــاء تعبيــره مجازيـّـاً.  المتكلِّــُم بهــذا التَّعبيــر تقريــب جمــال القصيــدة فــي ذهــن المتلّقــي، فشــبَّهها بالــدُّ

ــعر، فجــاء تعبيــره  ( لفــظ )كلمــة(، وقصــد بهــا جملــًة اأو بيتــاً مــن الشِّ وفــي المثــال الثّانــي، اســتخدم الرَّســول )

مجازيـّـاً، والعلاقــة بيــن الكلمــة والجملــة هــي علاقــة الجــزء بالــكّل، فالكلمــة جــزء مــن الجملــة. 

ويمكن للمتلّقي تمييز المعنى الحقيقّي من المجازّي من خلال القرينة اأو العلاقة، وهي على نوعين:

المشــابهة، وتكــون فــي ال�ســتعارة بنوعيهــا: المكنيَّــة، والتَّصريحيَّــة، كمــا هــي الحــال فــي عبــارة )األقــى الّشــاعر - ١

درَّة مــن ديوانــه ال�أخيــر(.

غيــر المشــابهة، وتكــون فــي المجــاز الُمرســل، الَّــذي لــه علاقــات كثيــرة كمــا ســيتبيَّن لنــا ل�حقــاً، منهــا علاقــة - ٢

)الجزئيَّــة(، كمــا هــي الحــال فــي المثــال الثّانــي.

نستنتج:

الحقيقة: استخدام اللَّفظ للمعنى الَّذي ُوضع له في اأصل اللُّغة )المعنى الُمعجمّي(.- 1

المجــاز: اســتخدام اللَّفــظ لغيــر مــا ُوضــَع لــه فــي اأصــِل اللُّغــة، بوجــود علاقــة بيــن المعنــى ال�أصلــّي والمعنــى - 2

المجــازّي، وهــو علــى نوعيــن:

ــة(، وتكــون الُمشــاَبَهة هــي العلاقــة المانعــة مــن اإفــادة المعنــى  ــة، والتَّصريحيَّ اأ- ال�ســتعارة بنوعيهــا: )المكنيَّ

الحقيقــّي فيهــا.

ب- المجاز الُمرسل: وتكون العلاقة المانعة من اإفادة المعنى الحقيقّي فيه غير المشابهة، كعلاقة الجزئيَّة. 
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رُس الثّالث    الدَّ

ال�ستعارة المكنيَّة 
نقراأ ونتاأمَّل:

١- قال تعالى: ﴿گ  ڳ  ڳ﴾                               )التَّكوير:١8(

٢- قال اأبو ُذَؤْيٍب الُهَذلِّي:

واإذا الَمِنيَُّة اأنَْشَبْت اأْظفاَرها     األَْفْيَت كلَّ َتميمٍة ل� َتْنَفــُع   

سلاُم على خمس«                          )رواه البخاري ومسلم( (: »ُبِنَي ال�إ 3- قال رسول الله )

٤- قال عمر اأبو ريشة في القدس:

وقَف التّاريُخ في ِمْحرابِهـــا     ِوْقَفَة الُمْرَتِجِف الُمْضَطِرِب

رُح والتَّوضيح: الشَّ

ــُل ال�أمثلــَة الّســابقة، نجــُد اأنَّ كّلاً منهــا يشــتمل علــى تشــبيٍه بيــن طرفيــن: ُمشــبَّه ملحــوظ ظاهــر،  عندمــا نتاأمَّ

ــياق.  وُمشــبَّه بــه ُيســَتنتج مــن القرائــِن والسِّ

ــس(، ثــمَّ ُحــِذَف المشــبَّه بــه  نســاِن، اأو بالكائــن الحــيِّ الَّــذي يتنفَّ بــُح( بـــ )ال�إ ففــي المثــاِل ال�أوَّل: ُشــبَِّه )الصُّ   

ــس(، وُيســّمى التَّشــبيه الَّــذي ُيحــذف منــه  نســان اأو الكائــن الحــّي(، واأشــيَر اإليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو )التَّنفُّ وهــو )ال�إ

ــة.  ــه اســتعارة مكنيَّ الُمشــبَّه ب

ــة( بـــ )الحيــوان المفتــرس(، ثــمَّ َحــَذَف المشــبَّه بــه وهــو )الحيــوان  وفــي المثــال الثّانــي: شــبََّه الّشــاعر )الَمِنيَّ

ــة.  المفتــرس(، واأشــار اإليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو )ال�أظفــار(، علــى ســبيل ال�ســتعارة المكنيَّ

ســلام( بـــ )البيــت(، ثــمَّ حــَذَف المشــبَّه  ( )ال�إ وكذلــك الحــال فــي المثــال الثّالــث: حيــث شــبَّه الرَّســول )

بــه وهــو )البيــت(، واأشــار اإليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو )البنــاء(، علــى ســبيل ال�ســتعارة المكنيَّــة. 

نســان(، واأشــار  نســان(، حيــث حــَذَف المشــبَّه بــه وهــو )ال�إ وفــي المثــال الّرابــع: شــبََّه الّشــاعر )التّاريــخ( بـــ )ال�إ

اإليــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو )الوقــوف(، علــى ســبيل ال�ســتعارة المكنيَّــة. 

ــق المعنــى فــي ذهــن  أمثلــة جميعهــا، فهــي تقــرِّب الّصــورة، وتعمِّ أثــُر البلاغــيُّ للاســتعارة فــي هــذه ال� ول� يخفــى ال�

ــس للتَّعبيــر عــن الّراحــة،  نســان الَّــذي يتنفَّ بــح بال�إ ل جــاء تشــبيه الصُّ أوَّ المتلّقــي، وتتــرك اأثرهــا فــي نفســه؛ ففــي المثــال ال�

ر الّشــاعر التّاريــخ اإنســاناً  وفــي المثــال الثّانــي جــاء تشــبيه المــوت بالوحــش؛ لتصويــر بشــاعته، وفــي المثــال الثّالــث صــوَّ

عــف والتَّخــاذل فــي مواجهــة ال�أعــداء.  ُمرتجفــاً، وهــي صــورة تعكــس الضَّ
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نستنتج:

ال�ستعارة: ضرب من الَمجاز، قائم على علاقة الُمشابهة بين شيئين، محذوف فيها اأحد طرفي التَّشبيه.- ١

ال�ستعارة المكنيَّة: هي تشبيه ُحِذَف منه المشبَّه به، واأشير اإليه بشيء من لوازمه.- ٢

ق المعنى في ذهن المتلّقي، وتترك اأثرها في نفسه.- 3 تتمثَّل بلاغة ال�ستعارة، في اأنّها تقرِّب الّصورة، وتعمِّ

التَّدريبات: 

حيحة فيما ياأتي: جابة الصَّ 1 نختار ال�إ

   اأ- ما المصطلح البلاغيُّ الَّذي ُيطلُق على التَّشبيه المحذوِف اأحُد طرفيه؟

٤- التّشبيه التّمثيلّي.      ١- التَّشبيه البليغ.           ٢- الحقيقة.           3- ال�ستعارة.  

آتي تعدُّ استعارًة مكنيَّة: عرّي ال�   ب- اأيٌّ من كلمات البيت الشِّ

اأْمواُجُه ِمْن َصْوتَي الُمَتَقطِِّع؟         والَبْحُر َكْم ساَءلُْتُه َفتضاَحَكتْ  

٤- اأمواجه. ٢- صوتي.                  3- المتقطِِّع.              ١- تضاَحَكْت.        

آتية تعدُّ مثال�ً على ال�ستعارة المكنيَّة؟ عريَّة ال� أبيات الشِّ   ج- اأيُّ العبارات اأو ال�

ِتنا واأبطالنا؛ فنشعر بالفخر وال�عتزاز. ثنا التّاريُخ الفلسطينيُّ عن اأمجاد اأمَّ      ١- يحدِّ

     ٢- يـــقـــول اأبـــو فـــراس: 

تهون علينا في الَمعالي نفوُسنا     ومْن َيْخِطِب الحْسناَء لَْم ُيْغِلِه الَمْهُر

     3- يــقـــول الــمـتـنــّبــي: 

َهِب الـــرَّغـــامُ  ومـــا اأنـــا مْنُهُم بالَعْيــِش فيِهمْ     ولكـــْن َمـــْعـــِدُن الـــذَّ

بيانّي:       ٤- يقول النّابغة الذِّ

نََّك َشْمٌس والُملوُك كواِكبٌ     اإذا َطَلَعْت لَـْم يــبـُد منهـــنَّ َكْوَكــبُ  فاإ

2 نُجري ال�ستعارة المكنيَّة فيما ياأتي: 

اأ- قال محمود درويش:

   وطني ُيعلِّمني حديُد سلاسلي     ُعنَف النُّسوِر وِرقََّة المتفائِل

ب- قال الحّجاج في اإحدى خطبه: »اإنّي اأرى رؤوساً قد اأْيَنَعْت، وحاَن ِقطافُها، واإنّي لصاحُبها«.
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ج- قال ِدْعِبُل الخزاعّي:

ل� َتــْعــَجـــبـــي يـــــا َســـْلــُم ِمـــْن َرُجـــــٍل     َضِحـــَك الَمشــيُب براأِســـِه َفَبـــكى   

د- قال المتوكِّل طه واصفاً القدس:

آفــــاِق ســـاجـــدٌة     بِتْبـــِرها وهنـاك الـــمـوُج بالمــــــاِس هنــــا القبــــاُب عـلى ال�   

ُع الّســـهَل من عكّا لطوباِس ـــَبــــابـيـُك والِحـــــنّــاُء في يدهــا     ُيَضــوِّ هنـــا الشَّ   

آتي استعارًة مكنيَّة، ونغيُِّر ما يلزم: 3 نجعل التَّشبيه ال�

      الُعلماء كمصابيِح الدُّجى في الهداية.

آتية في جمل من اإنشائنا، بحيث تكون استعارة مكنيَّة: 4 نوظِّف الكلمات ال�

    سماء، مدرسة، سيف، كتاب، تاريخ.
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رس الّرابع   الدَّ

المسرحيَّة
 مفهومها:

ـــة اأو  ـــل علـــى خشـــبة المســـرح اأمـــام ُجمهـــور، يتنـــاول قصَّ فـــنٌّ اأدبـــّي، نثـــريٌّ اأو شـــعرّي، غالبـــاً مـــا ُيكتـــب لُيمثَّ  

ــوار. ــكل حـ ــى شـ ــون علـ ــا ممثِّلـ ــة، يؤّديهـ ــرة ُمعيَّنـ فكـ

 نشاأتها:
ل ظهــور للعمــل المســرحيِّ اإلــى القــرن الخامــس قبــل الميــلاد؛ فقــد ظهــر فــي اليونــان القديــم كُتـّـاب  يرجــع اأوَّ  
ـذي كتــب  ـدت فــي لغــات ال�أرض كلِّهــا، كان مــن بينهــم )ســوفوكليس( الَـّ عظمــاء، اأبدعــوا اأعمــال�ً مســرحيَّة ُخلِـّ
مســرحّيات كثيــرة، منهــا: اأوديــب َمِلــكاً و)يوربيديــس( الَّــذي اأبــدَع مجموعــة مســرحّيات، منهــا مســرحيَّة )اإلكتــرا(.
اأّما المسرح في الوطن العربّي فقد كان ميلاده على يد المسرحّي اللُّبنانّي مارون النَّّقاش، الَّذي مثَّل مسرحيَّة   

البخيل لـ )موليير( عام ١8٤7م، ثمَّ بداأت الفرق المسرحّية بالظُّهور في العشرينّيات من القرن العشرين. 
المسرحّيات، منها )مصرع  من  اإذ كتب كثيراً  المسرحّي؛  العمل  ر  تطوُّ بارز في  ل�أحمد شوقي دور  وكان   

مة من النُّضج. كليوباترة(. ثّم ظهر مجموعة من الكتّاب الَّذين اأبدعوا في كتابة المسرحيَّة، لتصل اإلى درجة متقدِّ

 اأعلامها:

د الماغوط، من سوريّة.	  سعد اللَّه ونّوس، ومحمَّ

علّي اأحمد باكثير، من اليمن.	 

توفيق الحكيم، من مصر.	 

معين بسيسو، من فلسطين.	 

 عناصرها:
الوحدات الثّلاث:	 

المكان: يكون محدوداً، كاأن تجري ال�أحداث في مدرسة، اأو شارع، اأو سجن. ول� ُيمكن اأن تمتدَّ ال�أحداث - 

دة.  أّن من ال�ستحالة تجهيز المسرح بشوارع واأبنية واأماكن متعدِّ واية؛ ل� اإلى ُمدن مختلفة كما هو الحال في الرِّ

الواحد؛ ليسهل -  اليوم  ة ل� تتجاوز  ُمدَّ تنتهي في  اأن  فاأحداث المسرحيَّة يجب  اأيضاً؛  الزَّمان: يكون محدوداً 

ة ل� تتجاوز ثلاث ساعات. اختصارها واأداؤها على المسرح في ُمدَّ

خصيَّة، وتكون ال�أحداث محدودة، وتتصاعد وتيرتها لتصل اإلى مرحلة -  الحدث: هو الفعل الَّذي يصدر عن الشَّ

)العقدة(، ثّم تبداأ بال�نفراج والحّل.
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خّصيات: يعرضون موضوع المسرحيَّة على صورة حوار بينهم. 	  الشَّ

خصيَّة الفكريَّة 	  الحوار: عنصر اأساسّي في البناء المسرحّي، فالمسرحيَّة كلُّها حوار، ويكشف لنا الحوار اأبعاد الشَّ

وال�جتماعيَّة والنَّفسيَّة.

راع بنوعيه: الخارجّي والّداخلّي.	  الصِّ

 اأنواع المسرحيَّة:

درَج النُّّقاد على تقسيم المسرحيَّة اإلى نوعين:  

ة النّاس.- ١ الملهاة )الكوميديا(: هي المسرحيَّة المضحكة، وشخصّياتها من عامَّ

الماأساة )التّراجيديا(: هي المسرحيَّة الحزينة، وشخصّياتها ذات مكانة اجتماعيَّة. - ٢

ة والمسرحيَّة بين القصَّ

ة )باأنواعها(العنصر المسرحيَّةالقصَّ

خصّيات الشَّ
يروي الكاتب ال�أحداث من خلال 
رد والوصف، والحوار اأحياناً. السَّ

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

الحوار
قد يظهر في بعض اأجزاء القّصة؛ فهو 

غير اأساسّي.
أّن المسرحّية كلَّها حوار بين  اأساسّي؛ ل�
خصّيات، ول� تقوم المسرحّية اإلّ� به. الشَّ

الزَّمان

أنّه يكتبها  غير محدود للكاتب؛ ل�
لقارئ غير مرتبط بزمن، وله اأن يقراأها 
في اأّي وقت، ويكملها ل�حقاً اإذا اأصابه 

الملل.

أنّه يكتبها لُمشاهد مرتبط  محدود للكاتب؛ ل�
بزمن عرض المسرحيَّة، فلا ينبغي اأن يزيد 
عن 3 ساعات؛ لكيلا يحدث الملل اأو 

التَّعب، للممثِّل اأو المشاهد.

المكان

مفتوح، يستطيع الكاتب اإدخال 
التَّفصيلات، كساحات تتحرَّك فيها 

جيوش واأساطيل.

محصور بخشبة المسرح، وهي ل� تتَّسع 
للجيوش وال�أساطيل...
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التَّقويم: 

نُكمل ما ياأتي:- ١

غريقّي مسرحيَّة ....................... لـ )سوفوكليس(. اأ- ِمَن المسرحّيات المشهورة في المسرح ال�إ

ب- كان ميلاد المسرح العربّي على يد .......................................................

ج ـ ِمْن كُتّاب المسرح المعروفين في سوريّة: ١ـ ..................... ٢ـ ........................

ص لعرض المسرحيَّة هو ............................................ د ـ الزَّمن المناسب المخصَّ

هـ ـ كاتب مسرحيَّة )مصرع كليوباترة( هو ....................................................

نعرِّف: المسرحيَّة.- ٢

نوّضح المقصود بالوحدات الثّلاث في المسرحيَّة.- 3

نسّمي نوعي المسرحيَّة.- ٤

مهمة بيتية- 5 خوص، والزَّمان، والمكان.       ة من حيث: الشُّ نوازن بين المسرحيَّة والقصَّ
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ولّي: صاحب الفضل.

ـــزُّكام  نُشـــوق: مـــا يستنشـــقه المصـــاب بال

ـــس. اأو التَّحسُّ

َحَلمُت: راأيُت راأياً.

: اأدِخُل. اأُدسُّ

ر: غيُر صاٍف. ُمكدَّ

ُمشاعاً: ُمنتشراً.

رس الخامس  الدَّ

من مسرحيَّة مغامرة راأس المملوك جابر
                     سعد الله ونّوس/ سوريّة

كيَّة، يبالُغ في  ج النَّظرُة الذَّ )يدخُل جابر، قسماُت وجِهه يتراقُص عليها الفرُح، في عينيه تتوهَّ  

ال�نحناء، ويزيُد في مظاهِر ال�حتراِم، حتّى ينكشَف النِّفاُق واضحًا(

ــلاُم علــى مــول�َي، وولــيِّ نعمتــي، وزيــِر بغــداَد  جابــر )ل� يــزاُل ينحنــي(: السَّ
المعظَّــم.

الوزير )باإهمال(: األْسَت المملوَك الطَّويَل اللِّساِن جابراً؟

ــَر ُعْمــَر اأعدائـِـه، هَو اأنــا مملوكُُكم  جابــر: اأطــاَل اللــُه ُعْمــَر ســيِِّدنا الوزيــِر، وقصَّ
جابر.

الوزيــر )يتنــاوُل نُشــوَقُه(: هّيــا، ول� تُِطــْل علــيَّ الثَّرثــرَة، وْيَلــَك اإْن كنــَت 
ــه. ــٍر تاِف أم ــيَّ ل� ــُل عل تدخ

ــُه  ــي ل ــُت األّب ــا يســوُؤُه، جئ ــِر م ــُت لســيِِّدنا الوزي ــر: ل� ِعشــُت اإْن َحَلْم جاب
حاجــًة اإْن كاَن هنــاَك مــا يحتاُجــه.

ــَة الَّتــي اأبحــُث لهــا عــن رجــٍل يحملُهــا ويخاطــُر  الوزيــر: هــْل تعــرُف الَمهمَّ
مــن اأجِلهــا؟

ــَن َعِلمــُت اأنَّ  ــر: ل� ينبغــي اأْن اأُدسَّ اأنفــي فيمــا ل� َيعنينــي، ولكــْن، حي جاب
ــبب،  ُر البــاِل، انشــغَل ِفكــري، وبــداأُت اأســاأُل عــن السَّ ســيِّدي مكــدَّ
وبعــَد بحــٍث طويــٍل عرفــُت اأنَّ مــا يشــَغُل ســيَِّدنا رســالٌة يريــُد اأن 

ــْن بغــداَد. تخــرَج ســالمًة ِم

الوزير: اأصبَح اأمُرنا ُمشاعاً في كلِّ المدينة.

جابـر: واللّـِه راأيُتهـم يـا مـول�ي، اأعـوُذ باللّـه، ل� نجـاَة مـن اأيديهـم، حتّـى لـو 
ه فـي يـوِم  لَِبـَس المـرُء قبَّعـَة الَخفـاء، ُيفتِّشـون الّداخـَل والخـارَج، كاأنَـّ
ـُل، وُيخفـُض صوَته، ويقـرُِّب وجَهه من الوزيِر( وَمَع  الحسـاب، )يتمهَّ

هـذا، فَسَنسـخُر ِمنهـم، ونجعلُهـم اأضحوكـَة بغـداَد ل�أعـواٍم واأجيال.
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الوزيـر )ُمنفعـلاً ... َيعُطـس(: نسـخُر منهـم؟ مـاذا تقـوُل اأيُّهـا المملـوُك؟ اإْن كنـَت 

تعبـُث فَسـاأَصنُع مـن ِجلـِدَك َطبـلاً، هّيـا، اأخبرنـي كيـَف تريـُد اأْن تسـخَر 

منهـم؟ هـْل وجـْدَت تدبيـراً نافعـاً؟

جابر: التَّدبيُر جاهٌز يا مول�ي.

ِة انفعالـِـِه، يتنــاوُل نُشــوَقُه اأيضــاً(: هــاِت مــا لَديــَك بالَعَجــل، اإْن كاَن  الوزيــر )لشــدَّ

مــا تقولـُـُه صحيحــاً...

جابر )بابتسامة خبيثة(: اإْن كاَن ما اأقولُه صحيحاً...؟

الوزير: فَساأجِزُل لك الَعطاء.

جابر: اأَيُمنُّ على َعبٍد بَمْرَكٍز يرَفُعُه ِمْن َضَعِته؟

الوزير: اأعطيَك ما تريُد، لو بلَّغَت رسالتي.

َد الخادمة؟ ُجني ُزُمرُّ جابر: وُيكرمني فيزوِّ

ل�ً تدبيَرك. بر(: ِهَي لَك، وفوَقها ماٌل كثيٌر، ولكْن اأِرنا اأوَّ الوزير )نافَد الصَّ

جابــر )ينحنــي مقتربــاً مــن الوزيــر، لهجــٌة بطيئــٌة َمــَع تشــديٍد علــى الَكِلمــات(: اإنـّـي 

اأهُبــَك َراأســي يــا مــول�ي.

ُرَك  ًة اأخــرى، اأحــذِّ ــرَّ ــي اأْن اأفعــَل براأِســك؟ َم ــي راأَســك؟ ومــاذا تُريُدن ــر: َتَهُبن الوزي

ــلاً. ــِدَك َطب ــُث فســاأجعُل مــن جل ــَت َتعَب ــوك، اإْن كن اأيُّهــا الَممل

ْمُتُه لمول�ي. جابر: لو لْم َيُكْن راأسي نافعاً ما قدَّ

الوزير: وما نفُعُه لي؟

جابــر: راقبــُت الُحــّراَس ســاعاٍت طويلــًة يــا مــول�ي، راأيُتُهــم كيــَف ُيفتِّشــون، 

قــون الثِّيــاَب،  وكيــَف َتتغلغــُل اأصابُعهــم كالثَّعابيــِن فــي كلِّ َشــيء، ُيمزِّ

ُيقطِّعــوَن ال�أحذيــَة، ُيؤلمــوَن النـّـاَس، َوُهــم َيغرســون اأظافَرهــم فــي كلِّ ُبقعــٍة 

ِمــن اأجســاِدهم، البطــوِن والظُّهــوِر، ولكــْن اأَحــٌد ِمنُهــم لَــْم َيخُطــر ببالـِـِه اأن 

اأِس. ــرَّ ــَش تحــَت َشــعِر ال يفتِّ

اأِس ِسوى الَقْمِل والبراغيث؟ الوزير )ببلاهة(: وماذا َسَيِجدون تحَت شعِر الرَّ

تعَبُث: تقضي الوقَت دوَن فائدة.

تدبيراً: ُخطّة.

اأجِزُل: اأكثُر.

: ُينعم. يمنُّ

َضَعة: مكانة وضيعة.

اأهُبَك: اأعطيك.
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جابر: َقْد َيِجدون الرِّسالَة الَّتي ُيفتِّشون عنها يا مول�ي.

ــي َتبحــُث عــن بعــِض النُّشــوق(: الرِّســالة؟  ــُدُه الَّت ــُف َي ــر )ُمنَدِهشــاً، تتوقَّ الوزي

... اأتعنــي...؟

ــا اآذاٌن  ــه بحــذر( اأرجــو األّ� تكــوَن حولَن ــول�ي. )يلتفــت حول ــا َم ــم ي ــر: نََع جاب
ــة. فُضوليَّ

الوزير: َمن يجرُؤ على ال�قتراِب من الّديوان؟

جابــر: اإَذْن، اإليُكــُم التَّدبيــَر، نُنــادي الحــّلاَق، فيحِلــُق َشــعري، وِعندمــا ُيصبــُح 
اأِس ناعمــاً َكخــدِّ جاريــٍة َجميلــة، يكتــُب ســيُِّدنا الوزيــُر رســالَتُه  ِجلــُد الــرَّ
ــعُر ويطــوَل، فاأخــُرَج ِمــن بغــداَد بســلام. َعليــه، ثُــمَّ ننتظــُر حتـّـى َينمــَو الشَّ

ة  ــِه، ولِشــدَّ )يلهــث الوزيــر منفعــلاً، َيِشــعُّ النُّشــوَق فــي اأنِف
ــاِع الَمدعــوك( ــُه كالقن ــُح وجُه ــُس، فيصِب ــِه ل� َيعُط انفعالِ

ــَك  ــُق شــعَر راأِس ــه(: انتظــْر، انتظــْر، نَحِل ــن انفعالِ ــَص ِم ــر )يحــاوُل التَّخلُّ الوزي
ل�ً. اأوَّ

جابر: اأْي نََعم.

الوزير: ثُمَّ نكتُب الرِّسالَة عليه.

جابر: اأْي نََعم.

ــَي تحــَت  ــعر، وَتختف ًة اأخــرى بالشَّ ــرَّ اأُس َم ــرَّ ــى يكتســَي ال ــُر حتّ ــر: وننتظ الوزي
ســواِدِه الكلمــاُت.

جابر: اأْي نََعم. 

ــْد  ــول�ً َق ــِن ُمندهشــتين، وكاأنَّ ُذه ــِه بعيني ــُر في ــُق الوزي )ُيبحِل

ة( ــُس ِبشــدَّ ــه، َوفجــاأًة َيعُط ــمَّ ب اأَل

الوزيــر: َكَســبوا نُقطــًة، ربَّمــا، ولكــْن هــا اأنــا ذا اأكِســُب الَجولــَة، َتســلَّْمنا 
ــدُّ  ــي، )يُش ــي قبضت ــاه ف ــُك الُمنتصــَر واأخ ــي اأمِس ــم، واإنّ ــادرَة ِمنُه المب

قبضَتــه(، وســاأعِصُرهما حتّــى ُيصبحــا َعجينــاً فاِســداً.

لاً(: هْل ياأمُر مول�ي بالَبْدء؟ كلَّما اأسرْعنا كاَن ذلك اأفضَل. جابر )متعجِّ

الوزيـر )ينتبـُه مـن شـروِده(: حّقـاً، َينبغـي األّ� نضيِّـَع دقيقًة واحدة، اإنَّنا في ِسـباٍق 
َمـَع الَوقـت، سـيكوُن لتدبيِرَك شـاأٌن في المسـتقبِل اأيُّهـا المملوُك جابر.

فُضولّية: تدّخل المرء بما ل�يعنيه.

: ينثُُر. َيشعُّ

د. المدعوك: المجعَّ

ذهول�ً: استغراباً.

ْبق. المبادرة: السَّ
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جابر: اأمدَّ اللَُّه في ُعُمِر مول�َي، وجعَل اأيّاَمُه موصولًة بالظََّفِر والمسرَّة.

آَن، اإلينا بالحّلاق. الوزير: وال�

أمواِس اأحدَّها. جابر: اأَجْل، اإلينا بالحّلاِق، ولَيحمْل ِمَن ال�

)الحكواتــّي: وَطَلــَب الوزيــُر اأْن َيحضــَر الحــّلاُق فــي الحــاِل، واأْن َيحِمــَل 
ها بريقــاً واأمضاهــا َحــّداً، وعلــى الفــوِر جــاَء الحــّلاُق  أمــواِس اأشــدَّ َمَعــُه مــن ال�
اإلــى الّديــواِن، يتبُعــُه ثلاثــٌة ِمــَن الِغلمــان. وقــاَد الوزيــُر مملوَكــُه جابــراً، حتـّـى 
ــت  ــِو، وكان ــلاأ بالّزه ــا، وامت ــُرُه فوَقه ــتقاَم ظه ، فاس ــى الكرســيِّ ــُه عل اأجلَس
ــُه، اأخــرَج  ــُه ال�أحــلاُم. َفتــَح الحــّلاُق حقيَبَت َلَت عينــاُه تبُرقــاِن، وتُدغــِدُغ مخيِّ

، وراَح َيِســنُّ المــوس(. موســاً لــُه بريــٌق، وَمَعــُه ِمســنَُّه الِجلــديَّ

اأُس لـه َقـْدُرُه ِعنـدي، اأريـُدَك بارعـاً َكمـا عرفُتـَك، اْحِلـِق  الوزيـر )منفعـلاً(: هـذا الـرَّ
ـعَر ِمـَن الُجـذوِر، ِمـْن اأعمـِق َمنابِِتـِه، اأريُد اأْن ُيصبـَح راأُس َمملوكي جابٍر  الشَّ

اأكثـَر نُعوَمـًة ِمـْن ُخـدوِد الَعذارى.

الحّلاق )منحنياً(: َسْمعاً وطاعًة.

ــِة َيــِدِه  )الحكواتــّي: واأخــَذ الحــّلاُق َيُحــزُّ َشــعَر المملــوِك جابــٍر، ولِخفَّ
أنســاَم،  َومضــاِء َحــدِّ موِســِه، لــْم َيكــْن جابــٌر يشــعُر اإلّ� ببــرودٍة لطيفــٍة تشــبُه ال�

وَترتخــي لهــا ال�أجفــان(.

ْم ما استطْعت. ْم، يا حّلاُق، نَعِّ الوزير: نَعِّ

الحّلاق )منحنياً للوزير(: َسمعاً وطاعًة.

اأَس، ويمَســُح عليــِه فتنزلــُق اأصابُعــُه(: نَعيمــاً. )ثــمَّ يلتفــُت اإلــى  الحــّلاُق )ُيعطِّــُر الــرَّ
الوزيــِر(: نَعيمــاً لمول�نــا ومملوِكــه.

الوزير: راأُسَك ُيساوي َمملكًة يا جابر.

آَن،  جابــر: هــَو لــَك يــا مــول�ي. )لحظــًة حتّــى يخــرَج الحــّلاُق مــن البــاب(: وال�
ابحــْث يــا مــول�َي عــْن ريشــٍة، وِحبــٍر ل� ُيمحــى اإلّ� بالَحْفــر.

الوزير )منفعلاً(: هذا ما سنفعلُُه بِلا اإبطاٍء. 

الظََّفر: النّصر.

تُدغدُغ: تُلاطف وتُداعب.
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في ظلال النَّّص: 

الكاتب:

ســعُد اللـّـه ونـّـوس كاتــٌب مســرحيٌّ ســورّي، ُولـِـد فــي محافظــِة طرطــوَس فــي ســوريا   
ــِة والمســرحيَِّة فــي  ــتّينات بوصِفــه اأبــرَز وجــوِه الحركــِة الثَّقافيَّ عــام ١٩٤١م، واشــُتِهر منــُذ السِّ

العالــِم العربــّي.

ـــلطُة الحاكمـــة، ومـــن  ــذي تمارُســـه السُّ ياســـّي، والتَّوعيـــِة ضـــدَّ القمـــِع الَـّ وقـــد اهتـــمَّ ونّـــوس بالمســـرح السِّ  
ــَي ونّـــوس عـــام ١٩٩7م. مـــان. وتُوفِـّ مؤلَّفاتـــه: حفلـــة ســـمر مـــن اأجـــل 5 حزيـــران، والفيـــل يـــا َمِلـــَك الزَّ

حوَل النَّّص:

ــلطِة الَّتــي تدفــع اأصحابها  ة )تراجيديــا(، تُظهــُر ُجنــون السُّ )مغامــرة راأس المملــوك جابــر( مســرحيَّة سياســيَّة جــادَّ  
اإلــى خيانــِة اأوطانِهــم. ويــدوُر الحــدُث ال�أساســّي فيهــا حــوَل قّصــة تاريخيَّــة يرويهــا الحكواتــّي لزبائــن مقهــى فــي بغــداد، 
ــُر الوزيــر فــي ال�نشــقاق عــن  ــراع بيــن الخليفــة العّباســّي )المســتعصم(، ووزيــره )ابــن الُعلُقمــّي(؛ حيــث يفكِّ عــن الصِّ
ــم بمداخــل  ه بجيــش خارجــّي يمكِّنــه مــن العــرش. غيــر اأّن الخليفــَة يتحكّ الخليفــة، وال�ســتعانة بقائــد المغــول ليمــدَّ

بغــداد، ويقــوم جنــده بتفتيــش الخارجيــن منهــا؛ مــا اأعجــز الوزيــر عــن اإيصــال رســالته لقائــد المغــول.

الّساسِة  الُمعاصر، فصراُع  العربيِّ  الواقِع  ليسقَطها على  التّاريخ؛  مَن  المسرحّية  اأحداَث  الكاتُب  ويستوحي   
مستمرٌّ، مَع ما ُيرافُقُه من ِخيانٍة للوطِن، وظهوٍر للمتملّقين الَّذين يبيعون كرامَتهم فلا يحَصلون على شيء، كما ُيبرز 

يَِّة والكرامِة.   النّّص استسلاَم الّشعوِب واستكانَتها، واكتفاَءها بلقمِة العيِش، دوَن التَّفكير بالحرِّ

وفيما ياأتي عرٌض لعناصر المسرحيَّة:

الزّمان والمكان:   
يظهر في المسرحيَّة اإطاران للّزمان والمكان، تجري فيهما اأحداث المسرحيَّة: 

بائن.  طار الواقعّي: يمثِّله مقهى ببغداد في الّزمن الحاضر، حيث يجلس الحكواتّي يقصُّ القَصَص على الزَّ اأ- ال�إ

طــار التّاريخــّي: تــدوُر اأحــداث المســرحيَّة الّتــي يرويهــا الحكواتــّي فــي اأماكــن عديــدة فــي بغــداد، فــي اأواخــر  ب- ال�إ
الخلافــة العّباســّية، مثــِل: قصــِر الخليفــِة، وقصــِر الوزيــر... 

الَحَدث:

الحــدُث الرَّئيــس هــو صــراُع الخليفــِة المســتعصِم، ووزيــِره ابــِن العلقمــّي، علــى الُحكــِم فتــرَة ســقوِط بغــداَد   

فــي اأيــدي التَّتــار والمغــول، ومــا رافــَق ذلــك مــن خيانــة الوزيــر. 
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خصّيات: الشَّ

تنقسم الّشخصّيات في المسرحّية اإلى قسمين: 

اأ- شخصّيات الواقع )الحاضر(: ومنها: 

الحكواتّي، يتمتّع باأسلوب جميل في سرِد القَصص. 	 

حــك والنَّرجيلــة، دون الخــوض 	  ــعوب المعاصــرة، الباحثــة عــن المتعــة والضَّ زبائــن المقهــى، يمثّلــون الشُّ

ياســة.  فــي السِّ

 ب- شخصّيات الماضي: ومنها: 

، وداهية.	  جابر: بطُل المسرحيَّة، شاّب معتدُل القامة، وكثيُر المزاح، وذكيٌّ

ــه 	  ــَر لحقوقــه، وهمُّ ، والمتنكِّ ــلبيَّ اأهــل بغــداد: يمثّلــون الّشــعَب الّصامــَت علــى المظالــِم، والخاضــَع، والسَّ

الوحيــُد هــو لقمــُة العيــِش، ولــو كان ثمُنهــا كرامَتهــم. 

خصيَّة الفاعلة، الطّامحة اإلى المحافظة على سلطانها باأيَّة وسيلة.	  الخليفة الُمستعصم: الشَّ

الوزيـــر: رمـــز الجشـــِع والطَّمـــع؛ اإذ يســـعى اإلـــى الحصـــول علـــى المنصـــب والجـــاه بـــاأيِّ ثمـــن كان، 	 

حتّـــى لـــو كان الخيانـــة.

العقدة:

قيــِق لــكّل خــارٍج منهــا، علــى  يمكــن النَّظــُر اإلــى اإشــكاليَِّة خــروِج الرَّســائِل مــن بغــداَد، فــي ظــلِّ التَّفتيــِش الدَّ  

اأنَّهــا الُعقــدة، الَّتــي ُبنيــْت عليهــا باقــي ال�أحــداث.  

الحّل:

داً؛  ــَو ُمجــدَّ ــى ينم ــاَر حتّ ــعِره، وال�نتظ ــق َش ــَد َحْل ــه، بع ــى راأِس ــالِة عل ــَة الرِّس ــٍر كتاب ــوِك جاب ــراُح الممل اقت  

تــه. مهمَّ ويــؤّدَي  بغــداَد،  مــن  فيخــرَج 

الخاتمة:

ــْدٌر مــن المســؤوليَّة فيمــا  ــا َق ــس لن ــى شــكل ســؤال يطرحــه الكاتــب: »األي جــاءت الخاتمــة مفتوحــة، عل  

ــّي المعاصــر، حيــث  ــع العرب ــى الواق ــخ عل ــب اإســقاط اأحــداث التّاري ــخ؟«، وبهــذا ُيحــاول الكات ــي التّاري يحــدث ف

تتكــرَُّر تجربــة الّصــراع مــن اأجــل العــروش، وتدفــع اأصحابهــا اإلــى الخيانــة وبيــع ال�أوطــان، وحولهــم اأعــواٌن كثيــرون 

ــي الماضــي. ــت ف ــا كان ــًة كم ــعوب صامت ــى الّش ــن تبق ــي حي ــة، ف ــي الكرام ــلّقين وبائع ــن المتس م
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 المناقشة والتَّحليل: 

بداأ النَّصُّ بدخوِل المملوِك جابٍر اإلى ديواِن الوزير:- ١

اأ- كيَف استقبَله الوزير؟

ب- علاَم يدلُّ ذلك؟ 

يصال رسالِتِه اإلى قائِد المغول؟ - ٢ ما الخطَُّة الّتي اقترَحها المملوك جابر على الوزير؛ ل�إ

نحلِّل شخصيَّة كلٍّ من: جابر، والوزير.- 3

انتقى المملوُك جابر كلماتِه بعناية، ووظََّف الحركاِت المصاحبَة حديَثه؛ لكْسِب ثقِة الوزير، ندلِّل على ذلك ِمَن النّّص.- ٤

عزَل الوزير جابراً في ُغرفٍة ُمظلمة، ل� يراُه فيها اأَحٌد، غيَر ُمكتٍف باأن يغطَِّي جابٌر راأَسه كي ل� يراُه النّاس:- 5

اأ- علاَم يدلُّ موقُف الوزير؟

ب- ما القيمُة الُمستفادُة من هذا الموقف؟

ما دل�لُة عنواِن المسرحيَّة؟- 6

ُح ذلك.- 7 تدوُر اأحداُث المسرحيَِّة في اإطارين زمنّيْين، نَوضِّ

ُح قيمَة هذا القوِل من خلاِل سلوِك المملوِك جابر؟- 8 نساٍن يبيُع كرامَته(، نوضِّ ُيقال: )ل� قيمَة ل�إ

ح ذلك؟- ٩ كشَف النّّص عن مظهٍر من مظاهِر القمِع الّتي يلجاأ اإليها الُحكّاُم حفاظاً على ُعروِشهم، نوضِّ

مهمة بيتية
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رُس الّسادس الدَّ

ال�ستعارة التَّصريحيَّة
نقراأ ونتاأمَّل:

١- قال تعالى: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ﴾             )الفاتحة: 6(

٢- قال اأحمد شوقي في رثاء عمر المختار:

ماِن َمضاَء يوَف على الزَّ َيْكسو السُّ ُد بالَفلا    ْيُف الُمَجرَّ                   يا اأيُّها السَّ

3- قال تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴾        )اآل عمران: ١٠3(

رُح والتَّوضيح: الشَّ

عندما نتاأمَُّل ال�أمثلة الّسابقة، نجُد اأنَّ كّلاً منها قد اشتمل على استعارة: 

ــراط(، وهــو الطَّريــق؛ فكلاهمــا يوصــُل اإلــى الهــدف  ســلاميُّ بـــ )الصِّ ففــي المثــال ال�أوَّل، ُشــبَِّه الّديــُن ال�إ

ــراط(، وُيســّمى التَّشــبيه الَّــذي ُيحــذف فيــه  يــن(، وُصــرِّح بالمشــبَّه بــه وهــو )الصِّ ــليم، ثــمَّ ُحــذَف المشــبَّه وهــو )الدِّ السَّ

ــة. الُمشــبَّه اســتعارة تصريحيَّ

تــه ومضائــه، حيــث َحــذَف  ــيف(، فــي قوَّ ــهيَد ُعَمــَر الُمختــار( بـــ )السَّ وفــي المثــال الثّانــي، شــبَّه الّشــاعُر )الشَّ

ــيف(، علــى ســبيل ال�ســتعارة التَّصريحيَّــة. المشــبَّه )عمــر المختــار(، وصــرَّح بالمشــبَّه بــه وهــو )السَّ

وفــي المثــال الثّالــث، شــّبه الّديــن بالحبــل المتيــن، وحــذف المشــّبه )الّديــن(، وصــّرح بالمشــّبه بــه )الحبــل( 

علــى ســبيل ال�ســتعارة التّصريحّية. 

نستنتج:

َح بالمشبَّه به.- ١ ال�ستعارة التَّصريحيَّة: هي تشبيه ُحِذَف منه المشبَّه، وُصرِّ

ق المعنى في ذهن المتلّقي، وتترك اأثرها في نفسه.- ٢ تتمثَّل بلاغة ال�ستعارة في اأنَّها تقرِّب الّصورة، وتعمِّ
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التَّدريبات: 

حيحة فيما ياأتي: جابَة الصَّ 1 نختاُر ال�إ

    اأ- ما اللَّون البلاغيُّ فيما تحته خّط في قول اأبي القاسم الّشابّي:

لَِبْسُت الُمنى وَخَلْعُت الَحَذر؟       اإذا ما َطَمْحُت اإلى غاَيـــــةٍ 

٢- تشبيه بليغ. ١- استعارة مكنيَّة.                   

٤- تشبيه ضمنّي.  3- استعارة تصريحيَّة.                 

ولة:    ب- ما اللَّون البلاغّي في قوِل المتنّبي واصفاً دخول رسوِل الّروِم على سيف الدَّ

          فاأقبَل يمشي في البساِط فما َدرى     اإلى البحِر يسعى اأم اإلى البدِر يرتقي؟

         ١- استعارة مكنيَّة.                 ٢- تشبيه بليغ. 

         3- استعارة تصريحيَّة.             ٤- تشبيه ضمنّي. 

2 نُجري ال�ستعارة التَّصريحيَّة فيما ياأتي:

  اأ- قال تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ﴾.        )اإبراهيم:١(

ب- قال الُبحترّي: 

يـــواِن بـــــاِد   يؤّدوَن التَّحيَّـــــَة ِمْن بعيــــــٍد    اإلى َقـــَمـــٍر ِمَن ال�إ

3 نميُِّز بين ال�ستعارة والتَّشبيه فيما ياأتي:

اأ- قال ابن المعتّز:

ياِض اْبِتساٌم في نَواحيها   وللرِّ ماِء ُبكاٌء في َحدائِِقها     فللسَّ

(: »َمَثُل البيِت الَّذي ُيْذَكُر اللُه فيه، والبيِت الَّذي ل� ُيْذَكُر اللُه فيِه َمَثُل الحيِّ والميِّت«.                      ب- قال )

)متّفق عليه(

ج- قال اإلياس فرحات:

وكـــاأنَُّه بــيـــٌت بلا ِمْصــبــاِح ـْدُر فاَرَقـُه الرَّجــاُء فقـْد َغـــدا   والصَّ   

لوِع َكِمْبَضِع الَجّراِح بين الضُّ يمشي ال�أسى في داخلي ُمَتَغْلغلاً      
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د- قال اأبو العتاهية:

نَْم فالَمخـــاِوُف كُلُُّهنَّ اأمـــاُن واإذا العنايُة ل�َحَظْتَك عيونُها     

هـ- قالت حمدونة بنت زياد:

ُحُنوَّ الُمْرِضعاِت على الَفطيِم َحَلْلنا َدْوَحُه َفَحنا َعَلْينـــــــا     

      و- قال الّشاعر يصُف حّلاقاً:

ــِه           اأفاَض على الوجِه ماَء الــنَّعيم                 اإذا لمـــَع البرُق في كـــفِّ

مهمة بيتية 4 نجعُل ال�ستعارَة تشبيهاً، والتَّشبيه استعارًة فيما ياأتي:                

اأ- راأيُت رجلاً بحراً في العطاء.

ب- راأيت ال�أسَد يهجُم على العدوِّ في ساحة المعركة بكلِّ َبسالة.

ج- في المدرسة كواكُب نسير على هديها.
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)1(أوراق العمل

جابة الصحيحة لما ياأتي:                                                               السؤال ال�أول:  اأ- نختار رمز ال�إ

  1- ما الّسرد النثري الذي ُيقّدم حدثًا اأو مجموعة اأحداث تجري في مكان محدود وزمن قصير؟

   اأ- الرواية.               ب- المسرحّية.                 ج- السيرة.              د- القّصة القصيرة. 

 2- ما القّصة التي تعتبر ميلاد القّصة القصيرة في الوطن العربي؟ 

   اأ- حفنة تمر.           ب- نافخ الدواليب.             ج- في القطار.           د- اأرض البرتقال الحزين.

 3- َمن كاتب مسرحية )مصرع كليوباترا(؟

   اأ- سعد الله ونوس.      ب- رضوى عاشور.             ج- اأحمد شوقي.         د- توفيق الحكيم.

 4- ما العنصر ال�أساسي في البناء المسرحي الذي يكشف اأبعاد الشخصّية الفكرّية والنفسّية وال�جتماعّية؟

   اأ- الّصراع.               ب-  الحوار.                      ج- الحدث.           د- الحبكة.

5- اأّي ال�آتية من اأعلام القصة في فلسطين؟

اأ- يوسف اإدريس.      ب- زكريا تامر.                    ج- غسان كنفاني.      د- الطاهر وطّار.

6- اإل�م تنقسم الشخصيات في القصة حسب علاقتها بالحدث؟

    اأ- نامية وثابتة.               ب- رئيسة وثانوية.           ج- ثابتة وثانوية.           د-نامية ورئيسة. 

السؤال الثاني: اأ- نقراأ النص ال�آتي من قّصة )نافخ الدواليب(، ثّم اأجب عن ال�أسئلة التي تليه:                                   

  - كّلا، على األّ� تعود في المستقبل لمثل هذه ال�أساليب. واأدرت عجلتي باتّجاه الطريق المفضية اإلى بيتي... 
وبحركة منه سّد علّي طريقي، وقال باضطراب: - سّيدي، هذه الطريق تؤّدي اإلى المركز، واأنت وعّدتني.

١- ما اسم كاتبة القّصة؟      

٢- دار الحوار في النص بين شخصيتين رئيستين، اذكرهما.

3- ورد في النص )على األّ� تعود في المستقبل لمثل هذه ال�أساليب( ما المقصود بذلك؟

٤- نبّين العقدة في القّصة.

ب- على ضوء ما درست )من مسرحّية مغامرة راأس المملوك جابر(، نجيب عّما ياأتي:                         

١- ما الحدث الّرئيس في المسرحّية؟                             
٢- ما دل�لة عنوان المسرحّية؟  

يصال رسالته اإلى قائد المغول؟ 3- ما الخطة التي اقترحها المملوك جابر على الوزير؛ ل�إ
٤- نوازن بين القّصة والمسرحية من حيث:  اأ- الشخصيات.        ب- الحوار.
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)2(أوراق العمل

جابة الصحيحة فيما ياأتي:                             السؤال ال�أول: اأ- نختار ال�إ

1- ما المجاز القائم على علاقة المشابهة بين شيئين؟

اأ- التشبيه البليغ والمجاز المرسل.                             ب- المجاز المرسل وال�ستعارة.

ج- ال�ستعارة والتشبيه البليغ.                                  د- ال�ستعارة التصريحّية والمكنّية. 

2-  اأّي الجمل ال�آتية تشتمل على استعارة تصريحّية؟

      اأ- هو بالباب واقف والّردى منه خائف.                      ب- تباهى التاريخ بالعلماء العرب.  

     ج- راأيت بحراً يجود بالعطاء على الفقراء.                     د- اإنّي اأرى رؤوساً قد اأينعت وحان قطافها. 

3- ما المصطلح البلاغي الذي يطلق على التشبيه الذي حذف منه المشبه وصرح بالمشبه به؟

اأ- المجاز المرسل.         ب- الكناية.        ج- ال�ستعارة المكنية.       د- ال�ستعارة التصريحية.

4- فيَم تكمن بلاغة ال�ستعارة؟

اأ- الطرافة والفكاهة.     ب- تعميق المعنى.      ج- حصر جوانب المعنى.     د- حسن الخلص في الكلام. 

ب- نجعل التشبيه استعارة، وال�ستعارة تشبيهًا فيما ياأتي:                                                               

    ١- األقى الشاعر دّرة من ديوانه ال�أخير.

    ٢- سار الطّفل كالبدر مختال�ً بين اأقرانه.

السؤال الثاني: اأ- نوّضح ال�ستعارة فيما ياأتي، مبّينًا نوعها:

١- قال المتنبي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة:

واأقبل يمشي في البساط فما درى        اإلى البحر يسعى اأم اإلى البدر يرتقي 

   ٢ - وعلى شاطئ الغدير ورود                 اأغمضت عينها لمطلع فجر  

   3. والبحر كم ساءلته فتضاحكت             اأمواجه من صوتي المتقطّع  

ب- نعرّف كّلا مما ياأتي:    1- المجاز        2- ال�ستعارة.
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)اختبار نهاية الوحدة(

جابة الصحيحة لما يلي، وانقلها اإلى دفتر اإجابتك:                                  السؤال ال�أول: نختار رمز ال�إ

1- من رائد فن القصة القصيرة في ال�أدب العربي؟

د- غسان كنفاني.       اأ- محمد مندور.        ب- محمد تيمور.     ج- سعد الله ونوس.  

2- ما العنصر ال�أساسي في البناء المسرحي الذي يكشف اأبعاد الشخصّية الفكرّية والنفسّية وال�جتماعّية؟

د- الحبكة.     اأ- الّصراع.                ب- الحوار.               ج- الحدث.   

3- ما جنسية الكاتب )سعد الله ونوس(؟

   اأ- مصريّة.                   ب- سوريّة.                     ج- فلسطينّية.                د- جزائريّة. 

4- من صاحب مسرحية البخيل؟

   اأ- موليير.                    ب- مارون النقاش.              ج- سوفوكليس.            د- يوربيديس. 

5- ماذا نطلق على الشخصية التي تدور اأحداث القصة حولها؟

   اأ- ثابتة.                     ب- رئيسة.                     ج- ثانوية.                      د- نامية. 

6- ما الموضوع الذي تناوله سعد الله ونوس في مسرحية )مغامرة راأس المملوك جابر(؟

 اأ- تاريخي.                  ب- سياسي.                 ج- اجتماعي.                     د- ديني. 

 7- ما المصطلح البلاغي الذي ُيطَلق على التشبيه الذي حذف منه المشبه وصرح بالمشبه به؟

  اأ- المجاز المرسل.         ب- الكناية.          ج- ال�ستعارة المكنية.         د- ال�ستعارة التصريحية.

8- فيَم تكمن بلاغة ال�ستعارة؟

اأ- في الطرافة والفكاهة.                              ب- في تعميق المعنى.                                  

ج- في حصر جوانب المعنى.                        د- في حسن التخلص في الكلام. 

9- اأيٌّ من كلمات البيت الشعري ال�آتي تُعدُّ استعارة مكنية:

والبحُر كْم ساءلُْته فتضاحكت       اأمواُجُه مْن صوتَي المتَقطِِّع؟

 اأ- اأمواُجُه.           ب- المتَقطِِّع.               ج- البحُر.                     د- صوتَي.
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السؤال الثاني: اأ- نقراأ النص ال�آتي، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:                                                                      
"ولكننـي لـم اأسـتطع الصمـود اإلـى النهايـة، فاآثـرت ال�نسـحاب، دون اأن اأفكـر في وجهة معينة اأقصدها، وتسـللت 
مـن البـاب ل�أجـد الدنيـا فـي الخـارج، وقـد لفتها عتمة الغسـق، وبداأت تسـتنجد باأنوار الكهربـاء. ومضيت اأبحث 
عـن دراجتـي بيـن تلـك الدراجـات المسـندة اإلـى الحائـط...، واإذا بـي اأرى صبيـا ينحنـي علـى دول�بهـا، عابثـا 
بالبراغـي المشـدودة فيرتخـي العجـل المنفـوخ بحركـة زفيـر قويـة. وفوجـئ الولد بيدي الكبيرة علـى كتفه فما جرؤ 

علـى اأن يرفـع راأسـه اإلـّي فسـحبته بقـوة فانتصـب، وتبينـت وجهـه الملوث بزيوت التشـحيم".

١- لماذا انسحب الراوي ولم يستطع الصمود حتى النهاية؟

٢- ما الذي دفع الصبي اإلى تفريغ عجلات الدراجات من الهواء؟

3- اأين بلغت القصة ذروتها؟

٤- ما مرادف الغسق؟

5- نوّضح الصورة الفنية في عبارة: "وقد لفتها عتمة الغسق".

أدبية للكاتبة سميرة عزام.                                                                    6- نذكر اثنين من ال�أعمال ال�

ب- نعرّف كلاً مّما ياأتي: ١- القصة القصيرة.     ٢- الصراع.     

ج- تتعدد تقنيات سرد ال�أحداث من حيث زمن وقوعها في القّصة، نوّضح ذلك.                                                                                                                                    

السؤال الثالث: اأ- نقرا النص ال�آتي من مسرحية )مغامرة راأس المملوك جابر(، ثّم نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:

"ل� ينبغي اأن اأدس اأنفي فيما ل� يعنيني، ولكن، حين علمت اأن سيدي مكدر البال، انشغل فكري، وبداأت 

اأساأل عن السبب، وبعد بحث طويل عرفت اأن ما يشغل سيدنا رسالة يريد اأن تخرج سالمة من بغداد".

١- على لسان من ورد النص السابق؟                                                               

٢- ما الحدث الرئيس للمسرحية؟                                                                    

يصال الرسالة اإلى حيث يريد الوزير؟           3- ما الخطة التي اقترحها المملوك جابر ل�إ

٤- اأي نوع من اأنواع المسرحية يمثله هذا النص؟                                                 

٢- الفيل يا ملك الزمان.           ب- ننسب ال�أعمال ال�أدبية ال�آتية اإلى اأصحابها: ١- في القطار.  

ج- نبّين اأوجه ال�ختلاف بين القصة والمسرحية من حيث: الحوار، والمكان.
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السؤال الرابع:

  اأ- نُجري ال�ستعارة فيما ياأتي، مبينين نوعها تصريحية اأم مكنية:                                       

    1- فما قاتلت عنه المنايا جنوده         ول� دافعت اأملاكه وذخائره 

    ٢- اإذا ما طمحت اإلى غايٍة             لبست المنى وخلعت الحذر     

   3- وطني يعلمني حديُد سلاسلي       عنَف النسور ورقّة المتفائل

 ب- نجعل التشبيه استعارة، وال�ستعارة تشبيها فيما ياأتي:                                              

  ١- خطرت الشمس في البهو، فاختفت النجوم.

  ٢- في المدرسة معلمون كالكواكب نسير على هديهم.


