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الله ع َُم ُر
ه َكذا َل ِق َي َ
ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ
علي ْبن أ� ْح َمد ْبن ُم َح َّمد باكثير ِ
الك ْن ِد ّيُ ،و لِ َد عا َم 1910م ،لِ�أ َب َو ْينِ َي َمنيّ َينِ من حضرموت،
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوخ �أ ِج ّلا َء ،ثُ ّم
َت َل ّقى َت ْعلي َم ُه في َم ْد َر َسة النَّ ْه َضة الع ْلم َّيةَ ،و َد َر َس ُعلو َم ال َع َر بِ َّية والشَّ ري َعة َعلى َيد شُ ٍ
وح َص َل على شَ هاد ِة لِسانس
ا ْن َت َق َل �إلى ِم ْص َر و َتخ َّر َج في جامع ِة فؤا ِد ال�أ ّو ِل (جامع ِة القا ِه َر ِة حاليّاً) َ
ال�آ ِ
س فترةً ،ثُ ّم انتق َل �إلى العم ِل في ِوزار ِة الثّقا َف ِة وال�إ رشا ِد
داب ِق ْسم الّ ُل َغ ِة ال�إ نْجليزيّ ِة ،اشْ َتغ َل بالتّدري ِ
القومي بِ َم ْص َل َح ِة الف ِ
ُنون ،و َظ َّل يعم ُل في ِوزار ِة الثّقا َف ِة َحتّى وفاتِه عام 1969م.
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دبي َب ْي َن ال ِّرواية وال َم ْس َرح َّية الشِّ عريّة والنَّ ْث ِريَّة ،وم ْن �أعماله ال ِّروائ ّية ( وا�إ ْسلاما ُه)
تّـنّ َّوع َن ُ
تاج باكثير ال�أ ُّ
و(الثّائِ ُر ال�أحم ُر) .و َل ُه كثي ٌر ِم َن ال َم ْس َر ِحيّ ِ
ات التَّاريخيّ ِةِ ،م ْنها المجموع ُة ال َم ْس َر ِح َّي ُة (ه َكذا َل ِق َي اللّ َه
ُع َم ُر) وال َمقصو ُد ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ال َعزيزِ.
ِ
حظات ال�أخير َة لِ ُع َم َر ْبنِ َع ْب ِد ال َعزيز
و َم ْس َرحيّ ُة (هكذا َل ِق َي اللّ َه ُع َم ُر)َ ،ي ِص ُف فيها باكثي ُر الّ َل
الس َّم في ِ
ض
الخلي َف ِة ال�أ ِّ
موي الثّامنِ  ،و ُي َب ِّي ُن َك ْي َف َعفا َع ْن خا ِد ِم ِه ُغ َص ْين الّذي َد َّس َل ُه ُّ
الحسا ِء ،و َق َب َ
ِ
ِ
الخليف ِة ،الّذي لا َن ِج ُد ُه �إلّا في
خلاقي ال ُمتسامح لهذا َ
الثّ َم َن ،ف�أ ْظ َهر الكاتِ ُب م ْن خلالها الجانِ َب ال�أ َّ
حين.
الصحابِة و ّ
َص ْفوة ّ
الصالِ ْ
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فس ِهِ ،و ْع ْن َد ُه َز ْو ُج ُه ِ
ش َم َر ِض ِهَ ،و ُه َو َيجو ُد بِ َن ِ
فاط َم ُةَ ،و�أخوها َم ْس َل َم ُة ْب ُن َع ْب ِد ال َم ِل ِك)
( ُع َم ُر ْب ُن َع ْب ِد ال َعزي ِز َعلى فِرا ِ
منين َم ْن �أ ْسقاكَ ِ
الحسا َء ذلِ َك ال َي ْو َم؟
َم ْس َل َم ُة� :ألا َت ْذ ُك ُر يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
صاص ال ّذائِ َب.
ُع َم ُر :لا �أ ْذ ُك ُر �إِلّا �أنّني شَ ِر ْب ُت ُهَ ،ف َك�أنَّما �أشْ َر ُب ال ّر َ
ِ
منين َغ ْيري و َغ ْي ُر ُغ َص ْينٍ خا ِد ِم ِه.
فاط َم ُة :لا �أ َح َد َي ْسقي �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرَ :ت َن َّز ْه ِت يا ِ
فاط َم ُةَ ،وحاشا ُه! �إِنَّ ُه َل ُي ِح ُّبني َو�أ ِح ُّب ُه.
َم ْس َل َم ُةَ :ل َع َّل �أ َحداً َد َف َع ُه �إِلى َ
منين؟
ذلك يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
س َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم.
ُع َم ُر :لا َت ُق ْل يا َم ْس َل َم ُة ما َل ْي َ

حاشا ُه :تَـ َن َّز َه.

وجومُ :س ُكوت َو َص ْمت من
غ ََضب �أو َخ ْوف.

َم ْس َل َم ُةَ :ل َق ْد را َبني ُوجو ُم الغُلا ِم ِم ْن َي ْو ِم ِئ ٍذ.
ِ
كان ِم ْن َق ْب ُل.
فاط َم ُة� :أ َج ْل َل ْم َي ُع ْد ُغ َص ْي ٌن كَما َ
ض َم ْولا ُه  . .بِ َحياتي َع َل ْي ُكما لا َي َر َي َّن ِم ْن ُكما �أنَّ ُكما َتتَّ ِهمانِ ِه.
حان اللّ ِه !� إِنَّ ُه َل َي�أْسى لِ َم َر ِ
ُع َم ُرُ :س ْب َ
منين ،ما �أ َر ْينا ُه شَ ْيئاً ِم ْن ذلِ َك.
َم ْس َل َم ُةَ :ك ّلا يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ذلك َخ ْو ٌفَ .ع َلي بِ ِه يا ِ
س بِما َيجولُ في قُلو بِ ُك ْمَ ،ف َر ِك َب ُه ِم ْن َج ّرا ِء َ
فاط َم ُة،
ُع َم ُرَ :عسى �أ ْن َي َ
كون َق ْد �أ َح َّ
َّ
َل َعلّي �أزي ُل ما بِ َق ْل ِب ِه.
ِ
منين.
فاط َم ُةَ ( :تعو ُد) ُه َو ذا ُغ َص ْي ٌن يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُر :ا ْد ُخ ْل يا ُغ َص ْي ُنَ ،ه ْل َل ُكما �أ ْن َت ْت ُركاني َو ْحدي َم َع ُغ َص ْين؟
منينَ ( .يخْ ُر ُج ِ
وفاط َم ُة).
َم ْس َل َم ُةُ :ح ّباً َو َكرام ًة يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ

ُع َم ُر :لا َت َخ ْف يا ُغ َص ْي ُنَ ،ه ُل َّم ا ْد ُن ِمنّي� .أ َو لا َت ْس�ألُ َع ْن حالي؟  
منين؟
ُغ َص ْي ٌن( :في �أ ًسى ظا ِهرٍ) َك ْي َف حالُ َك ال َي ْو َم يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
الح ْم ُد للّ ِه� ..أ ِجدُني ال َي ْو َم �أ ْق َر َب �إِلى ال�آ ِخ َر ِة ِمنّي� إِلى الدُّنيا.
ُع َم ُرَ :
منين.
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْط ِف ُر ال َّد ْم ُع ِم ْن َع ْي َن ْي ِه) بِ�أبي �أن َْت َو�أ ّمي يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ

ُع َم ُرَ :و ْي َح َك! ماذا ُي ْب َ
كيك يا ُغ َص ْي ُن؟
كان بي.
ُغ َص ْينَ :و ِد ْد ُت َل ْو �أ َّن الَّذي بِ َك َ
ُع َم ُر� :إِ َّن لِ ُك ٍّل ِمنّا �أ َجلاً لا َي ْعدو ُهَ ،و �إِنّي َلقا ِد ٌم َعلى َر ٍّب كَري ٍم ،ف ََجدي ٌر بِ َم ْن ُي ِح ُّبني �ألّا ُيشْ ِف َق َع َل َّي ِم ْن َخ ْيرٍ.
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�أ َو لا تُ ِح ُّبني يا ُغ َص ْي ُن؟
منين.
ُغ َص ْي ٌنَ :بلى َواللّ ِه يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
دون �أ ْن� أ ْع َل َم؟
ُع َم ُر :ف ََه ْل َل َك �أ ْن تُ ِحلَّني ِم ْن ُك ِّل �إِسا َء ٍة ُربَّما �أ َس�أْتُها �إِ َل ْي َك َ
منين� .أنا ال ُمسي ُء �إِ َل ْي َك
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْن ِش ُج باكياً)َ :حنا َن ْي َك يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
َو �إِن ََّك ال ُم ْح ِس ُن ال ُم َتف َِّض ُلَ .تبّاً ليَ ،تبّاً لي �أ َب َد ال َّد ْهرِ� .أنا �أ ْس َت ِح ُّق ال َق ْت َل،
ُم ْر ُه ْم بِ َق ْتلي؛ َف إِ�نّي �أ ْس َت ِح ُّق ال َق ْت َل.
ض َص ْو َت َك ،اخْ ِف ْض ُه ِم ْن �أ ْجلي.
ُع َم ُر :اخْ ِف ْ

َص بِال ُب َكا ِء ِم ْن َغ ْي ِر
َي ْن ِش ُج :غ َّ
ا ْن ِت َح ٍ
اب.
َحنا َن ْي َكَ :ع ْطف َُك ،رحم ُتك.
َت ّباًَ :هلاكاً.

منين ..ا ْغ ِف ْر لي.
ُغ َص ْي ٌن( :بِ َص ْو ٍت خافِضٍ) ا ْغ ِف ْر لي يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ديث.
الح َ
ُع َم ُر :اللّ ُه َو ْح َد ُه َو لِ ُّي ال َم ْغ ِف َر ِةَ ،ول ِكنّي ُمسا ِم ُح َكَ ،و ُم ِحلُّ َك ِم ْن َح ّقي �إِذا �أن َْت َص َد ْق َتني َ
منين َل�أ ْص ُد َقنَّ َك ال َق ْولَ َ ،ولا �أخْ في َع ْن َك شَ ْيئاً.
ُغ َص ْي ٌن� :إي َواللّ ِه يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ض َص ْو َت َك.
ُع َم ُر :اخْ ِف ْ
الس َّم في ِ
وضع ُته ِخفْية.
َد َس ْس ُتَ :
الحسا ِء.
ض َص ْو َت ُه) �أنا الشَّ ق َُّي ال�أ ْب َع ُد َق ْد َد َس ْس ُت َل َك ُّ
ُغ َص ْي ٌنَ ( :يخْ ِف ُ
ُع َم ُرَ :ق ْد َع ِل ْم ُت يا ُغ َص ْي ُن َي ْو َم �أ ْس َق ْي َت ُه لي.
ُغ َص ْي ٌنَ :ع ِل ْم َت ذلِ َك َو َل ْم تُ َكلِّ ْمني �إِلّا ال َي ْو َم؟!
ُع َم ُرَ :وما ُك ْن ُت لِ�أ َكلِّ َم َك َل ْولا َم َح َّبتي َل َكَ ،و �إِشْ فاقي َع َل ْي َك ِم ْن َع ِ
ذاب َي ْو ِم ال ِقيا َم ِة.
منينَ ،و َق ِد ْاس َت ْو َج ْب ُت ُه بِما َف َع ْل ُت؟
ُغ َص ْي ٌنَ :وما ُي ْنجيني ِم ْن ذلِ َك يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
توب اللّ ُه َع َل ْي َك.
ُع َم ُرَ :ر َج ْو ُت يا ُغ َص ْي ُن� ،أ ْن َت ْن َد َم َو َت ْس َت ْغ ِف َر ُه َعسى �أ ْن َي َ
ُغ َص ْي ٌنَ :و لِهذا َكلَّ ْم َتني؟

ُع َم ُرَ :ن َع ْم َخ ِّب ْرني ما َح َم َل َك َعلى ما َف َع ْل َت؟
منين.
ُغ َص ْي ٌن :ال َّط َم ُع يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
طيت شَ ْيئاً َعلى ذلِ َك؟
ُع َم ُر� :أ ْع َ

ُغ َص ْي ٌنَ :ن َع ْمَ ،ل�أخْ ِب َرن ََّك بالّذي� أ ْعطاني.
ُع َم ُرَ :ك ّلا لا َت ْف َع ْلَ .و ِ
لك ْن َخ ِّب ْرني َك ْم �أ ْعطاكَ ؟
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منين.
ُغ َص ْي ٌن� :أ ْل َف دينا ٍر يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرَ :ق ْب ْض َتها؟

المؤمنين َحتّى ..حتّى..
ُغ َص ْي ٌن :لا يا �أمي َر
َ
موت؟
ُع َم ُر :حتّى� أ َ

ُغ َص ْي ٌن� :أ َج ْل وا شَ ْق َوتاه!
ُع َم ُرَ :و ْي َح َك �إ ِْن ِم ُّت َف َل ْن ُي ْعطوها َل َكَ ،و َعسى �أ ْن َي ْق ُتلوكَ لِ َكيلا تُ ْفشي ِس َّر ُه ْم .ف ََه ْل َل َك يا ُغ َص ْي ُن في َخ ْي ٍر
ِ
ِم ْن ذلِ َك َعسى �أ ْن َت ْن ُج َو ِم ْن َع ِ
عذاب ال�آ ِخ َر ِة؟
ذاب ال ُّدنْيا َوسو ِء
منين؟ �أ ْر ِشدْني.
ُغ َص ْي ٌنَ :ك ْي َف يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ

الساع َة �إِلى ِ
صاح ِب َك َف َت ْق ِب ُضها ِم ْن ُه ثُ َّم َتعو ُد بِها حالاً �إِ َل ّي.
ُع َم ُرَ :ت ْمضي ّ
منين.
ُغ َص ْي ٌن :ما �أخالُ ُه َي ْرضى يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
خاف َو ُي ْع َ
السا َع َة.
ُع َم ُر :قُ ْل َل ُه �إِن ََّك َس ُتخْ ِب ُرني بِ ْاس ِم ِه �إ ْن َل ْم َي ْف َع ْلَ ،ف إِ�نَّ ُه َس َي ُ
طيك  . .ا ْن َط ِل ْق ّ
روج)
منين ،يا �أ ْك َر َم النّاسَِ ( .يهمَُّ  با ْل ُخ ِ
ُغ َص ْي ٌنَ :س ْمعاً يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرُ :ر َو ْيدَكَ يا ُغ َص ْي ُن ،ا ْم َس ْح هذا ال َّد ْم َع ِم ْن َع ْي َن ْي َكَ .و �إيّاكَ �أ ْن تُخْ ِب َر �أ َحداً فَهذا ِس ٌّر َب ْيني َو َب ْي َن َك.
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْم َس ُح ال َّد ْم َع َع ْن َع ْي َن ْي ِه) واشَ ْق َوتا ُه.
ُع َم ُرُ ( :ي َت ْم ِت ُم) الّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ َع ْب ِدكَ ُغ َص ْين.
( َيد ُْخ ُل َم ْس َل َم ُة ِ
وفاط َم ُة)
منين؟
َم ْس َل َم ُةَ :ب َع ْث َت الغُلا َم في َم َه َّم ٍة يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرَ :ن َع ْمَ .ذ َك ْر ُت َودي َع ًة ِع ْن َد ِ
صاح ٍب لي َف َب َع ْث ُت ُه في َط َل ِبها ِم ْن ُه.
ِ
فاط َم ُة :وديعة؟

ِ
ضي �إِ َل ْي ِك بِشَ ي ٍء طا َلما جالَ في َصدْري.
ُع َم ُرَ :ه ُل ّمي يا فاط َم ُةَ ،ف َق ْد � َآن لي �أ ْن �أ ْف َ
ِ
منين.
فاط َم ُةَ :ن ْفسي فِداؤُكَ يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُرين ُح ِل َّي ِك َو َجوا ِه َر ِك الّتي �أ ْو َد ْعناها في َب ْي ِت ِ
المال؟
ُع َم ُر� :أ َت ْذك َ
ِ
منين  ،فَما بالُها؟
فاط َم ُةَ :ق ْد طا َب ْت َن ْفسي َع ْنها يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
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وديعة� :أمانة.
َه ُل ّمي :تَعا َلي
�أ ْفضي� :أ ْع ِل ُم.

ُع َم ُر� :إِنَّها َل ْم َت َز ْل بِحالِهاَ ..و َع َل ْيها ْاس ُم ِك َل ْم َي ْس َت ْه ِل ْكها َب ْي ُت ِ
المال َب ْعدَُ ،و �إِنّي َل�أ ْع َل ُم
�أ َّن الّذي َي�أْتي َب ْعدي َل ْن َي ْص ِرفَها في َحقِّهاَ ..ف إ� ِْن َت ُك َن ْف ُس ِك فيهاَ ،ف�أن ِْت بِها �أ ْولى.
َم ْس َل َم ُة� :أ َج ْلِ ،هي َحق ُِّك يا ِ
فاط َم ُةَ ،و�أن ِْت بِها �أولى.
َ
ِ
منينَ ،ف إِ�نّي س�آ ُخ ُذها َو�أ َت َصدَّقُ بِها َعلى ال�أيامى َوال َيتامى.
فاط َم ُة� :إذا �أ ِذن َْت يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُر� :أ ْح َس ْن ِت يا ِ
فاط َم ُة� ،أما َواللّ ِه َل ُي َع ّزيني َع ْن باطلِ الدُّنيا �أ َّ ّن ِم ْن �أ ْهلي َو َو َلدي َم ْن
يام ِة بِ َص ِ
�أ ْرجو �أ ْن َيشْ ف ََع لي َي ْو َم ال ِق ِ
لاح ِه َو َت ْقوا ُه.

ِ
فاط َم ُةَ :ب ْل �أن َْت شَ في ُعنا َجميعاً يا �أبا َع ْب ِد ال َم ِل ِك.
ُع َم ُرَ :ك ّلا يا ِ
ُلوب النِّسا ِء ِم َن ال ّزي َن ِة َوال َمتا ِع
فاط َم ُةَ ،ل�أن ِْت في ُز ْه ِد ِك فيما َت ْهفو �إِ َل ْي ِه ق ُ
�أتْقى لل ِه ِمنّي.
( َي ْق َر ُع ُغ َص ْي ُن الباب ُم ْس َت�أْ ِذناً)

َي ْص ِرفَهاُ :ي ْن ِفقها.

ال�أيامىُ :مفردها �أيّم،
وهي المر�أة الّتي لا زوج
لها.

تهفو :تشتاق.

منين.
َم ْس َل َم ُة :هذا ُغ َص ْي ُن يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ

ُع َم ُر :ا ْد ُخ ْل يا ُغ َص ْي ُن.

( َيد ُْخ ُل ُغ َص ْي ُن حاملاً ُص َّر ًة كَبيرةً)
ُع َم ُر� :أ َت ْي َت بال َودي َع ِة يا ُغ َص ْي ُن؟

منين.
ُغ َص ْي ٌنَ :ن َع ْم يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُر� :أشْ َتهي �أ ْن �أخْ لو بِ ِه َم َّر ًة� أخْ رى ،ف ََه ْل َل ُكما..؟
منينَ (.يخْ ُر ُج َو ِ
فاط َم ُة)
َم ْس َل َم ُةُ :ح ّباً يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ض َص ْو َت َك .هذ ِه �أ ْل ُف دينارٍ؟
ُع َم ُرَ :ه ُل َّم ا ْد ُن ِمنّيَ ،واخْ ِف ْ

منين.
ُغ َص ْي ٌنَ :ن َع ْم يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرَ :و ِد ْد ُت يا ُغ َص ْي ُنَ ،ل ْو �أ َد ُع ه ِذ ِه الدَّناني َر َل َك َل ْولا َخشْ َيتي �أ ْن َت ْل َت ِه َب َع َل ْي َك ناراً َي ْو َم ال ِقيا َم ِة .ف ََه ْل َل َك في
َخ ْي ٍر ِم ْن ذلِ َك� ..أ ْن �أعيدَها �إلى َب ْي ِت ِ
مين؟
مال ال ُم ْس ِل َ
َض �إِلى َن ْفسي ِم ْنها.
ُغ َص ْي ٌن :ا ْف َع ْل ما َترى يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
منين� .إِنّي َواللّ ِه ما �أريدُهاَ ،وما في الدُّنيا �أ ْبغ ُ
ض ال�آ َن َف�أن َْت ُح ٌّر لِ َو ْج ِه اللّ ِه.
توب َع َل ْي َك .ا ْم ِ
ُع َم ُر :بو ِرك َْت يا ُغ َص ْي ُن ،ما �أرى �إلّا �أ َّن اللّ َه شا َء �أ ْن َي َ
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ؤمنين؟
ُغ َص ْي ٌنَ ( :ي ْبكي) �أ َوتُ ْع ِتقُني يا �أمي َر ال ُم َ
ُع َم ُرَ :ن َع ْم ا ْذ َه ْب َح ْي ُث ِش ْئ َتَ ،ح ْي ُث لا َي ْع ِرف َُك �أ َحدٌ.
منين في ِجوارِكَ َو ِخ ْد َم ِت َك؟
ُغ َص ْي ٌن� :ألا �أ ْبقى يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
الموت.
ُم ْح َت َضر :اح ُت ِض َر �أتاه
ُ
ُع َم ُرَ :و ْي َح َك يا ُغ َص ْي ُن ما تَخْ ِد ُم ِم ْن َر ُجلٍ ُم ْح َت َضرٍ� ،إ ِْن �أ ْمسىَ ،ف َل ْن
ُي ْص ِب َحَ ،و �إ ْن �أ ْص َب َحَ ،ف َل ْن ُي ْم ِس َي.
ُغ َص ْي ٌنَ :ب ْل ُي ْب َ
ؤمنين.
قيك اللّ ُه يا �أمي َر ال ُم َ
ُع َم ُر :ا ْن َط ِل ْق َو ْي َل َكَ ،ولا تُ ِق ْم َب ْي َن هؤلا ِء َف َيقْتلوكَ َ ( .يد ُْخ ُل َم ْس َل َم ُة)
منين ،لا َي ْن َبغي �أ ْن َي ْن ُج َو هذا الغُلا ُم ِم ْن ُعقو َب ِة
َم ْس َل َم ُةَ :م ْع ِذ َر ًة يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
اجتر َم :ا ْرتَكب.
اج َت َر َمَ ( .ي�أْ ُخ ُذ بِ َز ْن ِد الغُلا ِم)
ما ْ
موصل
ال َّزنْد :جمع �أ ْزناد ِّ :
ِ
بالكف.
َط َر ِف ال ّذراع
(غاضباً) َو ْي َل َك يا ْب َن َع ْب ِد ال َم ِل ِك� ،أ َو َق ْد َت َس َّم ْع َت �إِلى َحدي ِثنا؟
ُع َم ُر:
ّ
منينَ ،و ِ
لك ْن َط َرقَ �أسما َعنا
َم ْس َل َم ُة :لا َوالَّذي َن ْفسي بِ َي ِد ِه يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
َص ْوتُ َك َو َص ْوتُ ُه.
ِ
منينَ ..ل َق ْد َصدَقَ َم ْس َل َم ُة.
فاط َم ُةَ ( :ت َتدَخَّ ُل) �أ َج ْل يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
خ ِّل :اتر ْك ُه
ُع َم ُرَ :ف ْل َت ْك ُتما� إِذ َْن ما َس ِم ْع ُتماَ ،ف إ�نّي َق ْد سا َم ْح ُت ُه َو َع َف ْو ُت َع ْن ُهَ .خ ِّل َع ْن ُه
يا َم ْس َل َم ُة َف َق ْد �أ َع َت ْق ُت ُه لِ َو ْج ِه اللّ ِه.
منين ،لا َيكو ُن َجزا ُء ال َع ْب ِد الغا ِد ِر �أ ْن ُي ْع َت َق لِ َو ْج ِه اللّ ِه .لا ُب َّد ِم ْن �أخْ ِذ ِه بِ َجري َر تِ ِه.
َم ْس َل َم ُة :لا َواللّ ِه يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
خاك يا ِ
الحيا ِة الدُّنياَ .كلِّمي �أ ِ
فاط َم ُة .
صي �أ ْمري في � ِآخ ِر َي ْو ٍم لي في هذ ِه َ
ُع َم ُرُ ( :م َت َو ِّسلاً) �أنْشُ دُكَ اللّ َه يا ْب َن َع ّمي �ألّا َت ْع َ
ِ
منين يا َم ْس َل َم ُةَ ،ف إِ�نَّ ُه َل َي ْن ُظ ُر بِنو ِر اللّ ِه.
فاط َم ُة� :أ ِط ْع �أمي َر ال ُم ْؤ َ
منين ِمنّا ما ُي ِح ُّب.
َم ْس َل َم ُةُ (:ي ْر ِس ُل الغُلا َم ِم ْن َق ْب َض ِت ِه) لِ�أمي ِر ال ُم ْؤ َ
ِ
فاط َم ُةَ :ح ِّو ْل َو ْج َه َك َعنّا يا ُغ َص ْي ُن ،ا ْذ َه ْب لا با َركَ اللّ ُه َ
فيك.
ض يا ُغ َص ْي ُنَ ،و ْاس َت ْغ ِف ْر اللّ َه لي َو َل َك.
ُع َم ُرَ :ب ْل َغ َف َر اللّ ُه َل ُه َوباركَ في ِه .ا ْم ِ
( َي ْن ِش ُج ُغ َص ْي ُن ُه َن ْي َه ًة ثُ َّم َيخْ ُر ُج)
ُع َم ُرَ (:ي ِئ ُّن ُم َت َو ِّجعاً) وا َر�أْسا ُه! ( َي َتهاوى َعلى فِر ِاش ِه َمغ ِْش ّياً َع َل ْي ِه)
ِ
فاط َم ُةَ :و ْي! َق ْد ُغ ِش َي َع َل ْي ِه يا َم ْس َل َم ُة!
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فيق.
َم ْس َل َم ُةَ :ت َجلَّدي يا �أخْ تا ُه� ،إِنَّما ِه َي َغشْ َي ٌة َو َي ُ
طيع) َم ْس َل َم ُة! َم ْس َل َم ُة!
ُع َم ُرَ ( :ي ْف َت ُح َع ْي َن ْي ِه كَا ْل َم ْذعورَِ ،و َي ِه ُّم �أ ْن َي ُه َّب فَلا َي ْس َت ُ
منين.
َم ْس َل َم ُةَ :ل َّب ْي َك يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
الص َّر ُة الَّتي جا َء بِها ُغ َص ْي ُن؟
ُع َم ُر� :أ ْي َن ُّ
منين َب ْي َن َي َد ْي َك.
َم ْس َل َم ُةِ :ه َي ذي يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
وصيك �أ ْن َت ْح ِم َلها �إِلى َب ْي ِت ِ
ُع َم ُر� :إِنَّها َل ْي َس ْت لي يا َم ْس َل َم ُة� ،إِنَّها لِ َب ْي ِت ِ
المال� .أ َ
المال.
منين.
َم ْس َل َم ُةَ :س�أ ْف َع ُل يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرَ :جزاكَ اللّ ُه َعنّي َخ ْيراً يا ْب َن َع ّميَ ،و�أن ِْت يا ِ
فاط َم ُة.
ِ
فاط َم ُةُ (:م َت َجلِّ َدةً) َن َع ْم يا �أمي َر ال ُم ْؤمنين.
ُع َم ُرَ :ه ْل َل ِك �أ ْن تُ ِحلّيني ِم ْن ُك ِّل َح ٍّق َل ِك َع َل َّي؟
ِ
منين؟
فاط َم ُةَ (:ت ْبكي) َق ْد َف َع ْل ُت يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرَ :جز ِاك اللّ ُه َعنّي َخ ْيراً ِم ْن َز ْو ٍج صالِ َح ٍة! �أ ْس َت ْو ِد ُع ِك اللّ َه يا ِ
ص بِ َب َص ِر ِه �إِلى �أ ْعلى) الّل ُه َّم
فاط َم ُةَ ( .يشْ َخ ُ
�أ ْر ِضني بِقَضائِ َكَ ،وبار ِْك لي في َق َدرِكَ َ ،حتّى لا �أ ِح َّب لِما �أ ّج ْل َت َت�أْخيراًَ ،ولا لِما �أخَّ ْر َت َت ْعجيلاً.
بين!
( َي َت َهلّ ُل َو ْج ُه ُه بِا ْل ِبشْ ِر ف َْج�أةً) َم ْر َحباً بِكرا ٍم َط ِّي َ
ِ
منين؟
فاط َم ُة :بِ َم ْن يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
س َولا جا ّن.
ُع َم ُر :بِه ِذ ِه الوجو ِه الَّتي َل ْي َس ْت بِ ُوجو ِه �إِ ْن ٍ
ِ
فاط َم ُةَ :ن ْفسي فِداؤكَ يا ُع َم ُر!
ريدون ُع ُل ّواً في
ذين لا ُي َ
ُع َم ُرَ ( :ك�أنَّ ُه َل ْم َي ِع شَ ْيئاً ِم ّما َح ْو َل ُه) يتلو قو َل ُه تعالى« :تِ ْل َك الدّا ُر ال�آ ِخ َر ُة َن ْج َع ُلها لِلَّ َ
ض ولا فَساداً َو ِ
قين»� .أشْ َه ُد �أ ْن لا �إل َه �إلّا اللّ ُهَ ،و�أشْ َه ُد �أ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َرسولُ ُه.
ال�أر ِ
العاق َب ُة لِ ْل ُمتَّ َ
( ُي َر ِّد ُد َم ْس َل َم ُة و ِ
فاط َم ُة الشّ ها َد َت ْينِ في ِرقَّ ٍة َو ُخشو ٍع)
ُع َم ُرَ ( :ي ْصحو َص ْح َوةً) ُغ َص ْي ُن! �أ ْي َن ُغ َص ْي ُن؟
المؤمنين.
َم ْس َل َم ُةُ ( :م َت َجلِّداً) َق ْد َمضى لِ َسبي ِل ِه يا �أمي َر
َ
وت َض ٍ
ُع َم ُر( :بِ َص ٍ
الح ْم ُد للّ ِه.
عيف) َ
رج) الّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر ..لِ َع ْب ِدكَ ُ ..غ َص ْينٍ َ ..وا ْغ ِف ْر ..لِ َع ْب ِدكَ ُ ..ع َم َرَ ..م َع َع ْب ِدكَ ُ ..غ َص ْينٍ .
( َي َت َحشْ ُ
(يسلم الروح)
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أ ْسئ َل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيح َة فيما َي�أْتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
الص َ
�أ« -هكذا َل ِق َي الل َه ُع َم ُر» َم ْس َرح َّي ٌة:
فلسف ّي ُة.
َ -3وطن ّي ٌة.
 -2اجتماع ّي ٌة.
 -1تاريخ ّي ٌة.
َ -4
بَ -منِ ال ُمخا َط ُب في ِعبار ِةَ « :و ْي َل َك يا ْب َن َع ْب ِد ال َم ِل ِك» :
صاحب الغُلا ِم.
 -3عُ َم ُر ُبن عَ ْب ِد ال َعزي ِز-4 .
َ -2م ْس َل َم ُة.
صين.
ُ
ُ -1غ ُ
جـ -ماذا تعني عبارةُُ :ع َم ُرَ « :ه ْل َل ِك �أ ْن تُ ِحلّيني ِم ْن ُك ِّل َح ٍّق َل ِك َع َل َّي؟»؟
اث.
ذنب اقترف ُه بِح ِّقها.
 -2أ�نْ تتناز ََل عَ ْن ح ّقها في المير ِ
 -1أ�نْ تُسا ِم َحه عن ُك ِّل ٍ
 -4أ�نْ ت َ
ُحافظ على حقوقه.

 -3أ�نْ ت َْصدُ َق ُه َب ْع َد مو ِت ِه و َت َب َّر ب ِه.
ش ال َم َرضِ؟
كان ِع ْن َد ُع َم َر بنِ َع ْب ِد ال َعزي ِز َو ُه َو َعلى فِرا ِ
َ ٢م ْن َ

َت على الغُلا ِم ُم ْن ُذ �أ ْن َقدَّم الحسا َء ال َمسمو َم لِ ْل َخلي َف ِة؟
لامات الّتي َبد ْ
 ٣ما ال َع ُ
بن َع ْب ِد ال َعزيزِ� -أ ْن ُي َهد َِّئ ِم ْن َر ْو ِع ُغ َصينٍ ؟
َ ٤ك ْي َف حاولَ َ
الخلي َف ُة – ُع َم ُر ُ
الس ِّم َل ُه؟
 ٥لِماذا َل ْم ُي َكلِّ ِم َ
َس ُّ
الخلي َف ُة ُغ َصيناً َر ْغ َم َم ْع ِر َف ِته بِد ِّ

الخلي َف ُة الغُلا َم ُغ َص ْيناً؟
 ٦ما ال َم َه َّم ُة الّتي َب َع َث فيها َ
بن َع ْب ِد ال َعزيزِِ -ع ْندَما �أفاقَ ِم ْن َغشْ َي ِت ِهَ ،ط َل َب ْينِ  ،ما ُهما؟
َ ٧ط َل َب َ
الخلي َف ُة – ُع َم ُر ُ
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جيب َعنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُ َّم نُ ُ
1

٢
٣
٤
٥

حيح َة ِم ْن َب ْينِ الق ْو َس ْينِ :
نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة َّ
الص َ
(و ٌ
احدُ ،م َت َع ِّددٌ).
الم ْس َرح َّي ِة:
المكانُ في َ
أ�َ -
َ
(غ ْي ُر ُم َح َّد ِدُ ،م َح ّددٌ).
الم ْس َرح َّي ِة:
ب -ال ّزمانُ في َ
(حقيق ّي ٌة ،خيال ّي ٌة).
الم ْس َرح َّي ِة:
جَ -ش ْخص ّي ُ
َ
ات َ
د -ال أ� ْح ُ
( ُم َف َّك َك ٌةُ ،م َتراب َِط ٌة).
الم ْس َرح َّي ِة:
داث في َ
( ُم َح َّد َد ًةَ ،غ ْي َر ُم َح َّد َد ٍة).
الم ْس َرح َّي ِة:
هـ -جا َء ْت خا ِت َم ُة َ
�أ ْي َن َت ْك ُم ُن َل ْح َظ ُة الت�أ ُّز ِم (الع ْقدة) في ال َم ْس َرحيّ ِة؟
وض ُح َجمالَ في ال ِعبارة ال�آتية:
نُ ِّ
صاص ّ
الذا ِئ َب»
*« -لا أ� ْذ ُك ُر �ِإ ّلا أ�نّني َش ِر ْب ُتهَُ ،ف َك أ�نَّما أ� ْش َر ُب ال ّر َ
وض ُح َ
ذلك.
َض َر َب َ
بن َع ْب ِد ال َعزيزَِ -مث َلاً لِ ْل َع ْف ِو ِع ْن َد ال َم ْق ِد َر ِة ،نُ ِّ
الخلي َف ُة – ُع َم ُر ُ
َظ َه َر في ال َم ْس َرح ّي ِة مو ِاق ُف ِع َّدةٌ ،نُب ّي ُن ِ
موقفاً �أثا َر �إ ْعجا َبنا �أكث َر ِم ْن َغ ْي ِر ِه.

ثالثاً -اللُّ َغ ُة:
حيحة فيما َي�أْتي:
َ -1نختا ُر ِم ْن َب ْينِ القوسينِ ال�إ جا َب َة ّ
الص َ
(ي َت َدفَّ َق ،يشْ َتدَّ ،ي ْر َت ِف ُع)
�أَ « -ي ْط ِف ُر ال َّد ْم ُع ِم ْن َع ْي َن ْي ِه» ُمرا ِد ُف َك ِل َم ِة ( َي ْطف ُر):
بَ « -ل َع َّل �أ َحداً َد َف َع ُه �إِلى َ
منين؟» المقصود باس ُم ال�إ شارة (ذلِ َك):
ذلك يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
الخلي َف ِة� ،أخ ُذ ِ
المال)
الس ِّمِ ،خدم ُة َ
( َد ُّس ُّ
المس َرح ّي ِة بِ ٍ
مثال َعلى ُك ٍّل ِم ْن �أ ِ
سلوب:
َ -2ن ْس َتشْ ِه ُد ِم َن ْ
الاستفها ِم -* .النّدا ِء -* .الشَّ ِ
رط.
*ْ -
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يا َل ْي ُل ،الصَّ ُّب...
ص:
َب ْي َن َيدي النَّ ِّ
لي ال َق ْي َروانِ ّي ال ُح َصر ّي ،نِ ْس َب ًة �إِلى ِصنا َع ِة ال ُح ُصرِ ،نُ ِك َب في ُطفو َل ِت ِه بِ َف ْق ِد �أ ِّم ِه
�أبو َ
الح َسنِ َع ّ
عاش في ال َق ْيرو ِان َواشْ َت َغ َل في التَّدْريسَِ ،و َن َظ َم الشِّ ْع َر ،ثُ َّم
َو َف ْق ِد َب َص ِر ِه ،ثُ َّم َف ْق ِد أ�بي ِه في َم ْط َل ِع شَ بابِ ِهَ ،
ا ْن َت َق َل �إلى َس ْب َت َةَ ،و َل َم َع َن ْج ُم ُه في عا َل ِم الشِّ ْعرِ ،ثُ َّم عاد �إِلى َط ْن َج َةَ ،و َم َك َث فيها َحتّى َوفاتِ ِه.
ريَ ،مد ََح فيها ال�أمي َر أ�با َع ْب ِد ال َّر ْحمنِ
وقَصي َد ُة (يا َل ْي ُلَّ ،
الص ُّبِ )...م ْن �أشْ َه ِر قَصائِ ِد ال ُح َص ِّ
رت َح ْولَ ال َغ َزل.
ُم َح َّمداً ْب َن طاه ٍر
بيات الّتي َب ْي َن �أيدينا َت َم ْح َو ْ
صاحب ُم ْر ِس َي َة .وال�أ ُ
َ
َو ِم ّما َي ْل ِف ُت النّ َظ َر في هذ ِه القَصي َد ِة َك ْث َر ُة ما عور َِض ْت بِ ِه ِم ْن القَصائ ِدَ ،ح ْي ُث ان َْص َّب ْت
الحديث� :أبو القاس ِم
ال ُمعا َر ُ
ضات َعلى َمطالِ ِعها ال َغ َز لِ َّي ِةَ ،و ِم ّمن عا َر َضها ِم َن شُ عرا ِء ال َع ْص ِر َ
الخوري.
ابي ،و�أحم ُد شوقي ،وبشار ُة
ّ
الشّ ّ
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ـب َمتــى َغـ ُد ُه
 -1يا َل ْيــ ُل َّ
الص ُّ
الســ ّمــــا ُر فَــــ�أ َّرقَـــــ ُه
َ -2رقَـــ َد ُّ
ـــجـــ ُم و َرقَّ لـــ ُه
َ -3ف َبكــــا ُه النَّ ْ
ـــف بِغَــــز ٍال ذي َه َي ٍف
-4كَـــ ِل ٌ
ـــناي َل ُه شَ َركاً
َ -5ن َصـــ َب ْت َع ْي َ

ـــن ُمـــ ْق َل ِتــ ِه َس ْيفاً
َ -٦ي ْنضـــو مـِ ْ
ـــريق َد َم ال ُعـــشّ ِ
ـــاق بِــــ ِه
َ -٧ف ُي ُ
 -٨يا َم ْن َج َحد َْت َع ْينا ُه َدمي
َ -٩خداكَ قَــ ْد ا ْعــ َت َرفــا بِدَمي
ــن َق ْتــلي
� -١٠إِنّي ل�أعــيــ ُذكَ ِم ْ
 -١١بِالل ِه َه ِب ال ُمشْ تاقَ َك ًرى
 -١٢ما َض َّركَ َل ْو دا َو ْي َت َضنى
 -١٣ما �أ ْحـلى ال َو ْص َل َو�أ ْع َـذ َب ُه

�أ ِقيـــا ُم الســـا َع ِة َمــــ ْو ِعـــ ُد ُه؟
ــــــف لـــل َبــ ْيـــنِ ُيــــــ َر ِّد ُد ُه
�أ َس ٌ
م ّمــــا َيـــــ ْرعــــا ُه و َيــــ ْر ُصـ ُد ُه
اشـــين ُيــشَ ــ ِّر ُد
َخــــ ْو ُف الــــو َ
ــص ُّيــ ُد ُه
فــي النَّـــ ْو ِم فَــ َعـــ َّز َت َ
َوكَــــ�أ َّن نُـــعاســــاً ُيغْـــ ِمـــ ُد ُه

ـــن َي َت َقلَّــــ ُد ُه
والــــويـــ ُل لِــــ َم ْ
َو َعـــــلى َخــــ َّد ْي ِه َتــــــــ َو ُّر ُد ُه

الص ُّبِ :
العاش ُق.
َّ
السه ُر ليلاً.
الس َم ُر ّ
الس ّما ُرّ :
ُّ
ِ
ال َب ْين :الفراق

فُ :م َت َعلِّق
َك ِل ٌ
الخ ْصرِ.
ذي َه َي ٍفَ :رقيق َ
اشين :ال ُح ّساد
الو َ

شَ َركاً :فخّ اً.
يف ِم ْن ِغ ْم ِد ِه:
الس َ
َي ْنضو :نَضا ّ
خرج ُه.
سلَّ ُه� ،أ َ

َف َعـــلا َم ُجفونُ َك َت ْج َحــ ُد ُه؟

َو�أ ُظــــنُّ َ
ـــك لا َتـــ َتــــ َع َّمـــ ُد ُه
َف َلـــ َعـــ َّل َخــيا َل َك ُي ْســ ِعـ ُد ُه

ـــب ُيـــد َ
ْنيك َوتُـــ ْب ِعـ ُد ُه؟
َص ٍّ

َك ًرى :نُعاس ،نوم.
َضنى :تعب.

َلـــــولا ال�أيّـــا ُم تُــــ َن ِّكـــــ ُد ُه!
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ال َف ْه ُم والت َّْحلي ُل وال ُّلغ ُة
نجيب َعنِ ال�أ ْسئ َل ِة ال�آتِ َية:
�أ ّولاً-
ُ
حيحة فيما َي�أْتي:
 1نَخْ تا ُر ال�إ جا َب َة ّ
الص َ

بيات؟
عري الّذي َت ْن َتمي �إلي ِه ال�أ ُ
ض الشِّ ُّ
�أ -ما ال َغ َر ُ
ِ -3
-4الفَخْ ُر.
الح ْك َم ُة.
-2ال َغ َزلُ .
دح.
 -1ال َم ُ
الح ِ
عارض هذه القصيدة؟
ديث
بَ -م ْن ِم ْن شعرا ِء العص ِر َ
َ
ابي -4 .علي محمود طه.
َ -1جمال َق ْعوار.
 -2بدر شاكر َّ
السيّاب� -3 .أبو القاسم الشّ ّ
ج -ما ِس ُّر �أ ِ
رق الشّ اع ِر َو َس َه ِر ِه؟
َ -4ف ْق ُد ُه والدي ِه.
َ -3ف ْقدُه ال َب َص َر.
رض.
 -1فِراقُ ال َمحبو َبة -2 .ال َم ُ
َ 2ك ْي َف يبدو الشّ اع ُر في ال َب ْي َت ْينِ الثّاني والثّ ِ
الث؟
َ 3ن ْذ ُك ُر ِص ِ
فات ال َم ْحبوب ِة الّتي َتغنّى بِها الشّ اع ُر؟
 ٤لِ َم َنفى الشّ اع ُر َ
الذن َْب َع ْن َمحبو بِت ِه في ال َب ْي ِت العاشر؟
َ ٥ك ْي َف َتبدو ال َعلا َق ُة الّتي َت ْر بِ ُط الشّ اع َر بال َمحبوب ِة في ال َب ْي ِت الثاني َعشَ ر؟
 ٦ما الّذي َي َتمنّا ُه الشّ اع ُر في ال َب ْي ِت الثالث َعشَ ر؟
جيب َعنِ ال�أ ْس ِئ َل ِة ال�آتِ َي ِة:
ثانياً -ن َف ِّك ُر ،ثُ َّم نُ ُ
الصو َرة الفَن ّي َة في ُك ٍّل ِم َن البيتين الشّ عريّين ال�آتيين:
 ١نُ ِّ
وض ُح ّ
اشــين ُيشَ ِّر ُد ُه
أ�َ -ك ِل ٌف ِب َغ َزالٍ ذي هَ َي ٍف
خَ ْو ُف الو َ
ــــــاس ًا ُيغ ِْمـدُ ُه
بَ -ي ْن ُضو ِم ْن ُم ْق َل ِته ِ َس ْي َف ًا
َو َك أ�نَّ ُن َع َ
 ٢نُ َب ّي ُن ال َم ْعنى ال ُم ْس َتفا َد ِم ْن قول الشاعر:
 َو َغ َد ًا َي ْقضي أ� ْو َب ْع َد َغ ٍد هَ ْل ِم ْن ن ََظ ٍر َي َت َز َّو ُد ُه ٣نُختا ُر ِ
من َب ْين القوسينِ فيما ي�أْتي:
العاط َف َة الّتي َي ُد ُّل َع َل ْيها ُك ُّل َب ْيت ِش ٍّ
عري ْ
الخوف)
الص ُّب َمتى َغد ُه…
(ال ُح ْزن ،الشّ وقَ ،
�أ -يا َل ْي ُل َّ
(النّدم ،الاستعطاف ،ال�إ عجاب)
ب -بِالل ِه َه ِب ال ُمشْ تاقَ َك ًرى ...
(الي�أس ،ال ّز ْهد ،ال�إ عجاب)
ف بِ َغز ٍال ذي َه َي ٍف...
جـَ -ك ِل ٌ
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القواع ُد ال ُّل َغ ِو َّي ُة
والم ِ
اسما ال َّز ِ
كان
ْ
مان َ

َنقر�أ ال�أمثل َة ال�آتي َة:
لي ِش ْب ُه الجزير ِة ال َعرب َّي ِة.
 -١أ�فا َد ِ
الباحثونَ أ�نَّ َم ْنشَ أ� ال ّت ِين ال أ� ْص َّ
فوح الجِ بالِ َ ،وفي َم ْجرى ْال أ� ْو ِد َي ِة.
َ -٢ت ْنمو أ� ْشجا ُر ال ّتين ب ِف َل ْس َ
طين عَ لى ُس ِ
طين.
َ -٣م ِ
وس ُم َق ْط ِف ال ّتين ِم ْن أ� ْج َم ِل ا ْل َمو ِاس ِم ال ِّزراع َّي ِة في ِف َل ْس َ
الم ْغ ِر ِب ن َْح َو ُكرو ِم ال ّتين.
َ -٤ي ْخ ُر ُج ال ِف َل ْسطينيون َق ْب َل َ
هازيج ال ِف َل ْسطين ّي ِة.
َ -٥ي َت َغ ّنى الف ّلاحون في َم ْج ِل ِسهم بِال أ� ِ
َ -٦ت ْن َض ُج ثما ُر ال ّت ِين في ُم ْس َت َه ِّل َش ْه ِر ّتموزَ.
ش َونُ ِ
لاح ُظ
نُناقِ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
لاثي
ما َن ْو ُع
الكلمات المل َّونة في ال�أمثلة� ،أه َي �أ ْسماءٌ �أ ْم �أفعالٌ؟ َوما ا ْل ِف ْعل الّذي اشْ ُتق َّْت م ْن ُه ُك ُّل َك ِل َمة� ،أثُ ٌّ
مان �أو ال َم ِ
لاثي؟ َوما َدلال ُة ُك ِّل َك ِل َمة :هل دلّت َعلى ال ّز ِ
كان؟
�أ ْم َغ ْي ُر ثُ ّ
نُ ِ
لاح ُظ �أ َّن ( َم ْنش�أ) في ا ْل ِم ِ
ثال ال�أ ّو ِلِ ،ه َي ْاس ٌم ُمشْ َت ّق ِم ْن فِ ْعلٍ ثُلاثِ ٍّي ُه َو ( َنش�أ ،ينش�أ)َ ،و ِه َي َعلى َو ْز ِن
ِ
كان ُح ِ
دوث ا ْل ِف ْعلَ .و َك ِل َمة ( َم ْجرى) في ا ْل ِم ِ
( َم ْف َعل)َ ،و َت ُد ُّل َعلى َم ِ
لاثي ُ ،ه َو
ثال الثّاني ُمشْ َت ّقة من ف ْعلٍ ثُ ٍّ
ثال الثّالِث ،جا َء ْت َك ِل َم ُة ( َم ِ
ريانَ .وفي ا ْل ِم ِ
كان ا ْل َج ِ
(جرى) ،ووزنُها ( َم ْف َعل) و َت ُد ُّل َعلى َم ِ
وسم) ُمشْ َت ّقة
َ
ِم ْن ( َو َسم) َو ِه َي َعلى َو ْز ِن ( َم ْف ِعل) و َدلَّ ْت َعلى زمان قطف التّين ،وكذلك َك ِل َم ُة (ال َم ْغرِب) َف ِه َي ُمشْ َت ّقة
من ا ْل ِف ْعلِ ( َغ َر َب) ،وهي َت ُد ُّل َعلى زمان الغروب ،واشتقت َعلى َو ْز ِن ( َم ْف ِعل) َسماعاً� ،أ ّما ( َم ْج ِلس) في
ا ْل ِم ِ
(ج َلس) ،و َدلَّ ْت َعلى َم ِ
كان ال ُجلوسِ ،وجا َء ْت َعلى
لاثي َ
ثال الخامس ،فهي اسم ُمشْ َت ّق من ا ْل ِف ْعلِ الثّ ّ
ِ
َو ْز ِن ( َم ْف ِعل)َ .و َك ِل َمة ( ُم ْس َت َه ُّل) ،في ا ْل ِم ِ
(اس َت َه ّل) َوجا َء ْت في
الساد ِ
لاثي ْ
ثال ّ
س ُمشْ َت ّقة م َن ا ْل ِف ْعلِ َغ ْي ِر الثّ ّ
ا ْل ِم ِ
ثال دالَّ ًة َعلى ِ
زمان ا ْل ِف ْعلَِ .و ِه َي َعلى َو ْز ِن اسم المفعول ( ُم ْس َت ْف َعل).
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نس َت ْن ِت ُج:
مان ُيشْ َت ّق ِان َعلى َو ْز ٍن واح ٍد ،و َي ُدلّ ِ
كانْ :اس ِ
مان وال َم ِ
ْاسما ال َّز ِ
ان َعلى َز َمنِ وقو ِع ا ْل ِف ْعل� ،أ ْو َمكانِ ِه،
وذلك كما ي�أتي:
مفتوحها في المضارع ،ومن الفعل
الصحيح مضموم ال َع ْي ِن ،أ�و
ِ
ُّلاثي َّ
ُ -١يشْ َت ّقانِ من ال ِف ْع ِل الث ّ
ّ
معتل ال آ�خر ،عَ لى َوزْنِ ( َم ْف َعل) مثل :م أ� َكلَ ،مشْ َربَ ،م ْس َعى .أ�و عَ لى َوزْنِ ( َم ْف ِعل) من
حيح َم ْكسو ِر ال َع ْي ِن في المضارع ،مثل َم ْج ِلس ،ومن الفعل المثال الواوي ،مثل
ا ْل ِف ْع ِل َّ
الص ِ
َم ْو ِقف ،ومن ال أ�جوف اليائي ،مثلَ :مسيل.
المضا َرعَ ِة ميم ًا َم ْضمو َم ًة
ّلاثي عَ لى َوزْنِ ُمضا ِر ِع ِهَ ،م ْع �ِإ ْبدالِ َح ْر ِف ُ
ُ -٢يشْ َت ّقانِ ِم َن ا ْل ِف ْع ِل َغ ْي ِر الث ِّ
َو َف ْت ِح ما َق ْب َل ال آ� ِخ ِر (على وزن اسم المفعول)ِ ،مثْل :أ�خْ َر َجُ :م ْخ َرج ،التقى:
ُم ْل َتقى.
الج ْم َل ِةَ ،ف ُي ْم ِك ُن أ�نْ َيكونا ُم ْب َتد أ� ،مثل :مهب ُِط الطائر ِة
ُ -٣ي ْع َربانِ َوفق َم ْو ِق ِع ِهما في ُ
فاعل ًا مثل :أ�عْ َج َبني َم ْسجِ دُ القري ِة ال أ�ثريُّ .
السابع َة مسا ًء ،أ�و أ�نْ َيكونا ِ
الساع َة ّ
ّ
تدريبات:
ٌ
َتدريب ()١
مان �أ ِو ا ْل َم ِ
نُ َح ِّد ُد �أ ْسما َء ال ّز ِ
كان فيما ي�أتي ،ثُ َّم نُ َب ِّي ُن �أوزا َنها:
أ� -ف أ� ْمضي ل أ� ْرجـــ ِ َــع ُمستشــ ِرف ًا

الم ْنتـ َ َ
ـــظـ ْر
الم ِ
لقا َء ِك في َ
وع ِد ُ

َۡ
َ َ ُ ّٞ
َ
ُ
َ َ
َّ َ َ َّ
َ
ب -قال تعالىَ ":و َما مِن دٓابَّ ٖة ِف ٱل ِ
ۡرض إِل ع ٱللِ رِ ۡزق َها َو َي ۡعل ُم ُم ۡس َتق َّرها َو ُم ۡس َت ۡودع َها ۚ ك ِف
ك َِتٰ ُّ
(هود)6 :
ني "٦
ب مب ِ ٖ
ٖ

َ
الم ْص َن ِع وا ْل َم ْز َرعَ ة ُي َع ُّد َسيف ًا ذا َح َّد ِين.
استعمال ال آ� ِ
ج� -إنّ
لات َ
الحديث ِة ِفي َ
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َتدريب ()٢
المكان ِم َن ال�أ ِ
ِ
َنصو ُغ �أ ْسما َء ال َّز ِ
فعال ال�آتي ِة:
مان �أو
َع َب َرَ ،لج�أَ ،ه َب َط.
�أقا َم ،ا ْر َتقَىَ ،صلّى.

َتدريب ()٣
مان في ال�أولى ،و َعلى ال َم ِ
�أَ -ن َض ُع َك ِل َم َة ( ُم ْج َت َمع) في ُج ْم َلتينِ ُمفيدَتينِ  ،بِ َح ْي ُث َت ُد ُّل َعلى ال َّز ِ
كان في الثّانِي ِة.
مات الّتي َت ْح َتها ُخطوط فيما ي�أتي:
ب -نُ َب ِّي ُن ما َت ُد ُّل َع َل ْي ِه ال َك ِل ُ
الح ِذ ُر.
اللّي ُل م�أ َم ُن الخائفين.
-١
ِم ْن م�أ َم ِن ِه ُيؤتى َ
-٢

الساع ِة الثّالث ِة فجراً.
ُم ْع َت َق ُل �أخي كان في ّ

ز ِ
ارت ال�أ ُّم اب َنها في ال ُمع َتقَل.

َتدريب ()٤
ِ
الكلمات الّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
نُ ْعر ُِب
َ

َ

ۡ

 -1قال تعالىَ " :سل ٰ ٌم ِ َ
ه َح َّ ٰ
ت َم ۡطلعِ ٱل َف ۡج ِر ."٥
َ -2م ْق َت ُل ال َّر ُج ِل َب ْي َن َف َّك ْي ِه.

َّ َ ۡ َ ُ ُ ُّ ۡ ُ َ َ
ُّ ۡ ُ َ
ۡ
َ
يب "٨١
 -3قال تعالى" :إِن موعِدهم ٱلصب ۚ
ح أليس ٱلصبح بِق ِر ٖ

(القدر)5:

(هود)81 :
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ال�ملاء:
إ
الصحيح َة ِم ْن ُك ِّل جملتين متقابلتين فيما ي�أتي:
 -1نُح ّد ُد الجمل َة ّ
فيما َت ْقضي َو ْق َت َفر ِاغك؟
في َم َت ْقضي َو ْق َت َفر ِاغك؟
بِما َن ْب َد�أ ِع ْن َد ِقراء ِة ال ُقر� ِآن؟
بِ َم َن ْب َد�أ ِع ْن َد ِقراء ِة ال ُقر� ِآن؟
ون الشِّ ْع َر؟
لِما تُح ّب َ

ّفق الشّ ِ
ريكان؟
علا َم ات َ
ِم ّم َي َت َك ّو ُن ِ
تاب؟
الك ُ

ون الشِّ ْع َر؟
لِ َم تُح ّب َ

ّفق الشّ ِ
ريكان؟
علاما ات َ
ِم ّما َي َت َك ّو ُن ِ
تاب؟
الك ُ

 -2نمل�أ ال َفرا َغ بالكلم ِة المناسب ِة ِم ْن َب ْينِ القوسين:
(�إفشاؤها� ،إفشا َءها� ،إفشائِها).
�أِ -م ْن شُ ْك ِر ال ِن ْع َم ِة ........
(عبءٌِ ،عبئاًِ ،ع ْب ٍء)
بُ -ه َو  ....على الحيا ِة ثقي ٌل َم ْن َي ُظ ُّن الحيا َة  ...ثقيلاً
(رِداؤه ،رِدا َء ُه ،رِدائِ ِه)
الحاج .......
بس
ُ
جَ -ل َ
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التّعبي ُر
التّقري ُر
الحقائِقِ وال َم ْع ِ
مفهوم التّقريرِ :هو َض ْر ٌب ِم ْن ُض ِ
لومات َح ْولَ
روب ال ِكتاب ِةَ ،ي َت َض َّم ُن َق ْدر ًا ِم َن َ
ض َم ْقصو ٍد.
ص ُم َع َّينٍ � ،أ ْو حال ٍة ُم َع َّي َن ٍة ،بِنا ًء َعلى َط َل ٍب ُم َح َّد ٍد� ،أ ْو َغ َر ٍ
َم ْوضو ٍع ُم َع َّينٍ � ،أ ْو شَ خْ ٍ
جالات التَّ ْقرير:
َم
ُ
ماع ٌّي أ�و ا ْق ِتصاد ٌِّي.
تاريخ ٌّي أ�و ْاج ِت ِ
َ -1م ْوضوعٌ ِع ْلمِ ٌّي أ�و �إدا ِر ٌّي أ�و ِ
ريض ،أ� ْو حا َل ًة قانون َّي ًة أ� ْو حا َل َة ُم َو َّظ ٍف أ� ْو
َ -2و ْص ٌف ِلحال ٍة ُم َع َّي َن ٍة َك أ�نْ َتكونُ حا َل ًة َم ِ
رض َّي ًة ِل َم ٍ
َم ْسؤولٍ .

َ -3و ْص ُف ظا ِه َر ٍة ِع ْلمِ َّي ٍة فلسف َّي ٍة.
المدْ َر َس ِة.
ِ -4كتاب ُة َت ْقري ٍر َي َت َع َّل ُق بِما َيدو ُر في بي َئ ِة َ
القائمين بها:
التّقاري ُر ِم ْن َح ْي ُث َع َد ُد
َ
 -1تقارير َف ْر ِد َّية ُي َق ِّد ُمها َف ْر ٌد و ِاح ٌد.
ماع َّي ٌة ِّ
يقد ُمها َم ْجموعَ ٌة ِم َن ال أ�فرادِ.
 -2تَقاري ُر َج ِ
ات ِكتا َب ِة التّقريرِ:
ُخ ُطو ُ

فصل ًا أ�و ُم ْج َمل ًا؟
الم ْط ُ
لوب ِم ْنهُ؟ هَ ْل َيكونُ ُم َّ
ضوع ال َّتقرير :ما َ
 -1ال إ� ْلما ُم ب َِم ْو ِ
ضوع َّي ِة و ِّ
الجوا ِن ِب الشَّ ْخ ِص َّية في ِكتاب ِة ال َّت ْقري ِر.
بالم َو ِ
الد َّق ِة ،وعَ َد ُم �إدْ خالِ َ
 -2الا ْل ِتزا ُم َ
ضوع ،و َت ْوثي ُقها.
الحقا ِئ ِق ِ
الم ْع ِ
ذات ِّ
لومات و َ
الص َل ِة َ
َ -3ج ْم ُع َ
بالم ْو ِ

رض ،وخا ِت َم ٍة)َ ،ونُ َذ ِّك ُر ب�أ َّن
َ -4و ْض ُع �إِطا ٍر ُم َحدَّ ٍد لل َّت ْقري ِر :ب َِح ْي ُث َيشْ تَمِ ُل عَ لىُ ( :م َق ِّد َم ٍة ،وعَ ٍ
الخات َم َة َق ْد َتشْ َت ِم ُل على َر�أْي الكاتِ ِب ِحيالَ ما ُط ِل َب ِم ْن ُهَ ،و ِكتا َب ِة َت ْو ِصياتِ ِه.

ض ال ِعلم ّي ِة.
المعار ِ
كتب تقرير ًا عن رحل ٍة ل�أح ِد َ
َن ُ
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ورقة عمل
نستخرج أ�سماء الزمان و أ�سماء المكان ،ونذكر أ�وزانها:
التدريب ال�أول:
ُ
َ -١مخْ َر ُج ِ
حرف الحاء من الح ْلقِ .
 -٢نف َر ُغ من العم ِل قبل ال َم ْغر ِِب.

اسي.
ُ -٣م ْل َتقى طلبة المدارس في بداية العام الدر ّ
س َعنِ ا ْل َه َوىٰ َ ،ف إِ� َّن ا ْل َجنَّ َة ِه َي ا ْل َم�أْ َوىٰ ».
َ « -٤و�أ َّما َم ْن َخ َ
اف َمقَا َم َربِّ ِه َو َن َهى النَّ ْف َ
المكان فيما تحتَه ٌّ
ِ
اسم ال َّز ِ
خط في ك ّل جملتين متقابلتين فيما
واسم
مان
َ
التدريب الثاني :نُ َم ِّي ُز َ
ي أ�تي:
 َم ْو ِعدُنا في الحديقة.َ - -1م ْو ِعدُنا غداً ِعشا ًء.
 - -2النادي ُم ْج َت َم ُع ال�أصدقاء.

 -المسا ُء ُم ْج َت َم ُع العائلة.

نعرب ما تحته ّ
خط في الجمل ال�آتية:
التدريب الثالثُ :
َ -١م ْو ِط ُن ال�أح ّب ِة في القلب.
 -٢يبد�أ َمسا ُر الرحل ِة من رام الله �إلى الخليل.
ُ
يحتفظ ِ
التاج ُر بالبضاع ِة في ال ُمستو َدع.
-٣

التدريب الرابع :نمل� أ الفراغ بالكلمة المناسبة من بين القوسين:
 -١يحتر ُم المر ُء . ..............................
 -٢لم �أفع ْل  .....................يستدعي النَّدم.
� ....................... -٣أفن ْي َت ُع ُم َركَ ؟
انتهت ورقة العمل
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(�أصدقاؤه� ،أصدقاءه� ،أصدقائه).
(شيئاً ،شي ًء ،شيءاً).
(فيما ،في َم ،في َم).

اختبار نهاية الوحدة
ال ُمطالعة ( 8علامات)
نجيب عن ال�أسئل ِة الّتي تلي ِه:
ص ال�آتِ َي من مسرح ّي ِة (ه َكذا َل ِق َي الل َه ُع َم ُر) ،ث َّم
ّ
ُ
السؤال ال�أ ّول :نقر�أ النّ َّ
ض َص ْو َت َك .هذ ِه �أ ْل ُف دينارٍ؟
ُع َم ُرَ :ه ُل َّم ا ْد ُن ِمنّيَ ،واخْ ِف ْ

منين.
ُغ َص ْي ٌنَ :ن َع ْم يا �أمي َر ال ُم ْؤ َ
ُع َم ُرَ :و ِد ْد ُت يا ُغ َص ْي ُنَ ،لو �أ َد ُع ه ِذ ِه الدَّناني َر َل َك َل ْولا َخشْ َيتي �أ ْن َت ْل َت ِه َب َع َل ْي َك ناراً َي ْو َم ال ِقيا َم ِة .ف ََه ْل َل َك
في َخ ْي ٍر ِم ْن ذلِ َك؟

ص؟
َ -١من �أمي ُر ال ُم َ
ؤمنين ( ُع َم ُر) ال َمقصو ُد في النَّ ِّ

(علامة)

مبلغ ال�أ ِ
لف دينارٍ؟
كيف َ
حص َل ُغ َص ْي ٌن على ِ
َ -٢

(علامة)

اقترح الخليف ُة ُع َم ُر على ُغ َص ْينٍ ليفع َل بال�أ ِ
(علامة)
لف دينارٍ؟
 -٣ماذا ُ
الماضي ِم َن ال�أولى ،و َن ْو َع الثّاني ِة ِم َن
الكلمات (ا ْد ُن ،الدَّناني َر ،ذلك) ،نك ُت ُب الفع َل
ص
ُ
 -٤ور َد في النّ ِّ
َ
( 3علامات)
		
ال ُجمو ِع ،ونو َع الثّالث ِة ِم َن ال�أسما ِء ال َم ْبن ّي ِة			.
(علامة)
 -٥نوظِّ ُف كلم َة ( َه ُل َّم) في جمل ٍة ِم ْن �إنشائِنا.
ؤمنين ( ُع َم َر).
 -٦نُع ِّب ُر ْ
عن ر�أيِنا في شخص ّي ِة �أمي ِر ال ُم َ

(علامة)

عري ( 5علامات)
ص الشّ ّ
النّ ّ
جيب َعنِ ال�أسئل ِة الّتي تليها:
السؤال الثّاني :نقر�أ ال�أ َ
من قصيد ِة (يا َل ْي ُلَّ ،
بيات الشِّ عريَّ َة ال�آتي َة ْ
ّ
الص ُّب) ،ثُ َّم نُ ُ
بــــــاللّ ِه هـ َـ ِ
َرى
ـــب ال ُمش ْـــتاقَ ك ً

َف َل َع َّل َخيــا َل َ
ـــك ُي ْســ ِعـــ ُد ُه

ــــت َضنى
مـــــــا َضــــ َّركَ َل ْو دا َو ْي َ
مــــا �أحـ ْـــــــــلى ال َوصــ ْـ َل َو�أ ْع َذ َبـ ُه

َص ٍّب ُيد َ
ْنيك َوتُبـ ْـــــعـــ ُد ُه؟

 -١ماذا ُيس ّمى َت�أثُّ ُر كثي ٍر من الشُّ عرا ِء بهذ ِه القصيد ِة؟

لـ َـــ ْولا ال�أيـّـــــام تُــ َنـــ ِّكــــ ُد ُه!

 -٢لماذا يتمنّى الشّ اع ُر �أ ْن َي ْحظى بالنَّ ْو ِم كما ور َد في ال َب ْي ِت ال�أ ّو ِل؟

(علامة)
(علامة)
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 -٣نح ّد ُد العاطف َة الّتي يد ُّل عليها ال َب ْي ُت ال�أ ّولُ .
السابق ِة ِمثالاً على :التَّرا ُد ِف ،وال ِّط ِ
نستخرج من ال�أ ِ
باق.
-٤
ُ
بيات ّ

(علامة)
(علامتان)

ال َقواعد (5علامات)
السؤال الثّالث:
ّ

المكان فيما تح َته ٌّ
ِ
�أ -نُ َم ِّي ُز �أسما َء ال َّز ِ
خط فيما ي�أتي:
مان و�أسما َء
 -١سيكو ُن َم ْه ِب ُط الطائِر ِة في موسكو.

( 3علامات)

احون عن َد َم ْغر ِِب الشّ مسِ.
 -٢عا َد الف ّل َ
ُ -٣م ْل َتقى ال�أح ّب ِة في ال ُق ْدسِ.

ب -نُ ْعر ُِب ما تح َته َخ ٌّط في ال ُج ْمل ِة ال�آتي ِة:
« َو لِلَّ ِه ا ْل َمشْ رِقُ َوا ْل َم ْغر ُِب».

(علامتان)

ال�إ ملاء (علامتان)
السؤال ال ّرابعَ :ن ْمل�أ الفرا َغ بالكلم ِة المناسب ِة ِم ْن بينِ القوس ْينِ :
ّ
َ -١ي ِب ُّر ال�أ َّم . ..............................
الض ّج ُة؟
 ........................... -٢هذ ِه َّ

انتهت ال�أسئلة
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(�أبناؤها� ،أبنا َءها� ،أبنائِها).
(على ما ،علا َم ،على َم).

