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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة النشــاأة،  يتصــف ال�إ

أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات  ال�

ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم 

آمــال،  علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    أمانــي، ويرن ويلامــس ال�

ــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن  ــوي، بوصفهــا علمــاً ل ــر المشــهد الترب ــي تطوي ــة ف ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربي

خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة  وال�إ

وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم المواطــن بالرفاهيــة فــي وطــن 

نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعديــد 

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريـّـة المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، والتكنولوجيــا، وملــبٍّ للمتطلبــات الكفيلــة 

بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليتحّقــق لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق الهــدف معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجات.

ــة،  ــف، والمراجع ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــاء الشــكر للطواق ــدو اإزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــاز ه ــع اإنج وم

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون  والتدقيــق، وال�إ

مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٨



المقّدمة

لاُم على النَّبيِّ المبعوث رحمًة للعالمين، بكتاب عربيٍّ ُمبين، وبعُد، لاُة والسَّ الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصَّ

ر حــول  ــرعّي، جمعنــا فيــه مــا ُيعيــن طلبتنــا علــى رســم تصــوُّ أدبــّي، والشَّ فهــذا الكتــاب، كتــاُب ال�أدب والبلاغــة، َيْدرُســه طلبــة الفرعيــن: ال�

ُز انتماءاتهــم باأبعادهــا:  ــًة، تُعينهــم علــى الحفــاظ علــى ُهويَّتهــم، وتعــزِّ م لهــم مــا ُيشــكِّل ثقافــًة عامَّ حركــة ال�أدب العربــيِّ الحديــث الُمعاصــر، وُيقــدِّ

أدبيَّــة، مــن خــلال مــا ُيعــرض عليهــم مــن األــوان البلاغــة. نســانيَّة، وتنّمــي مهاراتِهــم فــي فهــم النُّصــوص ال� ينيَّــة، والوطنيَّــة، والقوميَّــة، وال�إ الدِّ

ة المناســبة، ومــن ثــمَّ تقســيمها فــي الكتــاب اإلــى ســبع وحــدات دراســيَّة: خمــس منهــا فــي الفصــل  وتحقيقــاً لهــذه الغايــات تــمَّ جمــع المــادَّ

راســيِّ الثّانــي.  ل، واثنتيــن فــي الفصــل الدِّ أوَّ راســيِّ ال� الدِّ

ــعريَّة الحديثــة، كمــا تناولــت الوحــدة الثّانيــة اتِّجاهيــن  أولــى منــه لعــرض اأهــمِّ المــدارس الشِّ َصــت الوحــدة ال� ل؛ فقــد ُخصِّ أوَّ اأّمــا الفصــل ال�

ــن  ــي حي ــراب، ف ــرة ال�غت ــي ظاه ــعر المعاصــر، ه ــر الشِّ ــن ظواه ــرة م ــة ظاه ــت الوحــدة الثّالث ــّي المعاصــر، وتناول ــعر العرب ــات الشِّ ــن اتِّجاه م

َصــت الوحــدة الخامســة للبلاغــة، حيــث ُعــرض التَّشــبيه باأنواعــه: المفــرد،  ــعر الفلســطينّي الحديــث، كمــا ُخصِّ َصــت الوحــدة الّرابعــة للشِّ ُخصِّ

منــّي.  والتَّمثيلــّي، والضِّ

وايــة، والمســرحّية. ثــمَّ  أدبــّي الحديــث، هــي: القّصــة، والرِّ وفــي الفصــل الثّانــي تناولَــت الوحــدة الّسادســة ثلاثــة مــن فنــون النَّثــر ال�

نــت موضوعيــن: ال�ســتعارة، والمجــاز الُمرســل. صــت الوحــدة الّســابعة ل�ســتكمال بعــض موضوعــات البلاغــة، وتضمَّ ُخصِّ

ــي  ــي تُنّم ــة، الَّت ــة للاتِّجاهــات، والظَّواهــر، والموضوعــات، اأن تكــون مــن النُّصــوص الّلافت ــار النُّصــوص الُممثِّل ــد اختي ــا عن ــد َحَرصن  وق

ــعبيِّ الحضــاريِّ لشــعبنا العظيــم، وهــي  ــة، والمــوروث الشَّ نســانيَّة؛ لمــا تحملــه مــن مضاميــن الُهِويَّ ــة وال�إ ــم الوطنيَّ ُز القي ــة، وتُعــزِّ أدبيَّ الّذائقــة ال�

. أدبــيِّ ــصِّ ال� ِق النّ نصــوٌص تهــدف اإلــى رفــع كفايــات الطَّلبــة فــي تــذوُّ

دة، وتنظيمهــا فــي نقــاط بــارزة،  ــة تحــت عناويــن ُمحــدَّ ة العلميَّ ــة الكتــاب، فقــد اعتمدنــا فيهــا َقــْدر اســتطاعتنا، وضــع المــادَّ اأّمــا منهجيَّ

ل ترميزهــا فــي ذاكــرة الطّالــب، ودمجهــا فــي بنائــه المعرفــيِّ بصــورة واضحــة.  تُســهِّ

صنــا  جابــة عنهــا اأهــداف الوحــدة وُمخرجاتهــا. كمــا خصَّ مــة بســيطة، ُمذيَّلــة باأســئلة مفتوحــة، تُشــكِّل ال�إ ثــمَّ اإنَّنــا وطَّاأنــا لــكلِّ وحــدة بمقدِّ

ــة بالغــة، وتوجيــه اأفــكار الطَّلبــة بالتَّغذيــة  أفاضــل اإيلاءهــا اأهميَّ ــا ال� ــة، نرجــو مــن معلِّمين زاويــة للتَّفكيــر دون اإجهــاد الطّالــب، وهــي زاويــة ُمهمَّ

ــم. ُيضــاف اإلــى ذلــك اإدراج حلقــة للنِّقــاش فــي الفصــِل  مونهــا لهــم؛ لمــا فــي ذلــك مــن تدريــب لهــم علــى التَّفكيــر الُمنظَّ الّراجعــة الَّتــي ُيقدِّ

يَّــة، ول� يخفــى اأثــر مثــل هــذه الَحَلقــات علــى تنميــة مهــارات الطلبــة فــي  ــة صفِّ راســة فــي حصَّ ذهــا الطَّلبــة داخــل ُحجــرة الدِّ الدراســيِّ الثّانــي، ُينفِّ

ــد. التَّحليــل، واإدارة النِّقــاش وتنظيمــه، اإذا مــا ُخطِّــط لتنفيذهــا بشــكل جيِّ

ة، وفــي طريقــة عرضهــا، اآمليــن مــن ُمعلِّمينــا األّ� يدَّخــروا َجهــداً فــي توظيــف مهاراتهــم،  نســاأل اللَّــه اأن نكــون قــد ُوفِّقنــا فــي اختيــار المــادَّ

يصــال الرِّســالة العلميَّــة، ومضاميــن ال�نتمــاء الَّتــي يعــِرُض لهــا الكتــاب.  واأســاليبهم المتنوعــة؛ ل�إ

والله الموفّق. 

فريق التّ�أليف
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عر الفلسطينيِّ  التَّشرُّد في الشِّ

ّبار/ محمود درويش( ٣٦)اأَبُد الصَّ

عر الفلسطينيِّ ال�أرض والثَّورة في الشِّ

٤٠)جفرا الوطن الَمسبي/عّز الّدين المناصرة(

عة
ّس�ب

ة ال
حد

الو

٨٥البلاغة العربيَّة

٨٦مدخل )الحقيقة والمجاز(

٨٧ال�ستعارة المكنيَّة

٩٠ال�ستعارة التَّصريحيَّة

٩٣المجاز المرسل

٩٨اأقّيم ذاتي

٩٩المشروع

١٠٣المراجع

ثة
ثّ�ل

ة ال
حد

الو

عر العربّي الُمع�صر ٢٦من ظواهر الشِّ

٢٧ظاهرة ال�غتراب

ّياب ٢٩غريب على الخليج/ بدر شاكر السَّ

ية
ثّ�ن

ة ال
حد

الو

ــعر المع�صر  ١٤اتِّج�ه�ت الشِّ

١٥ال�تِّجاه الوطنّي

١٧من مفكِّرة عاشق دمشقّي/ نزار قّباني

٢٠ال�تِّجاه القومّي

د عبد الباري ٢٢ما لم َتُقْله زرقاء اليمامة/ محمَّ

سة
خ�م

 ال
دة

وح
  ال

٤٤ البلاغة العربيَّة

٤٥التَّشبيه المفرد

٤٩التَّشبيه التَّمثيلّي

مني ٥٢التَّشبيه الضِّ

سة
ّس�د

 ال
دة

وح
  ال

٥٧من النَّثر ال�أدبّي الحديث

ة القصيرة ٥٨القصَّ

ة نافخ الّدواليب/ سميرة عّزام ٦١قصَّ

واية ٦٥الرِّ

٦٦رواية الطَّنطوريَّة/ َرضوى عاشور

٧٤المسرحيَّة

مــن مســرحيَّة مغامــرة راأس المملــوك 
جابر/ســعد اللّــه ونّــوس

٧٧
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الّنتاجاُت: 
ُيتوقّــع مــن الّطلبــة فــي نه�يــِة العــ�ِم، بعــد دراســِة هــذا الكتــ�ب والتّف�عــِل مــَع ال�أنشــطِة، اأْن   

ــِر الحديــِث،  يكونــوا ق�دريــَن علــى اإتقــ�ِن المــدارِس الّشــعريِة الحديثــِة، وعوامــل ظهورِهــ�، وفنــوِن النّث

والّشــعِر الحديــِث واتّج�ه�تِهمــ�، والِحْفــِظ، والبلاغــِة، مــْن خــلاِل مــ� ي�أتــي:

تعرُِّف الحدوِد الّزمانّيِة للاأدِب العربيِّ الحديث. - ١

٢ -. توضيِح دوِر ال�أدِب الحديث -شعراً ونثراً- في تصويِر الواقِع العربيِّ

عريَِّة الحديثة.- ٣ تحديِد عوامِل ظهوِر المدارِس الشِّ

حياء، والمهجر، والتَّفعيلة.- ٤ عريَِّة الحديثة: ال�إ التّعرُِّف اإلى ثلاٍث من المدارِس الشِّ

عر الحديِث: الوطنّي، والقومّي.- ٥ تعرُِّف اتّجاهين من اتّجاهات الشِّ

توضيِح مفهوِم ال�غتراِب، واأنواِعِه، واأشكالِه.- ٦

عِر الفلسطينيِّ الحديث.- ٧ ِر الشِّ تتبُِّع تطوُّ

وايِة، والمسرحيَّة.- ٨ ِة، والرِّ التّعرُِّف اإلى ثلاثٍة من فنوِن النَّثِر ال�أدبيِّ الحديث: القصَّ

عِر والنَّثِر في ال�أدِب العربيِّ الحديث.- ٩ التّعرُِّف اإلى بعِض اأعلاِم الشِّ

أفــكار، واأبــرز ال�أســاليب، وتوضيــح - ١٠  تحليــِل نمــاذَج مــن ال�أدِب الحديــِث -شــعراً ونثــراً- تحليــلاً عاّمــاً )ال�
الظاهــرة اأو ال�تجــاه الــذي يمثّلــه النـّـّص(.

أدبّيِة الحديثة وفَق مدارِسها واتِّجاهاتها، وموضوعاتها.- ١١  استنتاِج خصائِص النّصوِص ال�

منّي.- ١٢  الموازنِة بيَن اأنواِع التَّشبيِه: المفرد، والتَّمثيلّي، والضِّ

 التّعرُِّف اإلى ال�ستعارة، والمجاز الُمرسل.- ١٣

 اإجراِء ال�ستعارِة بنوعيها: المكنيَّة، والتَّصريحيَّة.- ١٤

 تعييِن العلاقِة في الَمجاِز الُمرسِل.- ١٥

أدبّيِة وقراءتِها.- ١٦  توظيِف التَّشبيِه، وال�ستعارِة، والمجاِز الُمرسِل في تحليِل النّصوِص ال�

 التّعبيِر عن ِقَيِم ال�عتزاِز باأدبِِه العربيِّ الُمعاصر.- ١٧

 ِحْفِظ ستّة اأبيات من كّل قصيدة عموديّة، وعشرة اأسطر من كّل قصيدة تفعيلة.- ١٨
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َغْر في ُفؤادي َسَكَنْت ُمْنُذ الصِّ اأنـ� ل� اأْكـُتـُب اإِلّ� ُلـَغــًة  

)صباح حكيم(
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ّي األوّل
ّدراس

صل ال
الف

عريَّة الحديثة. عوامل ظهور المدارس الشِّ

حي�ء. مدرسة ال�إ

مدرسة المهجر.

مدرسة التَّفعيلة.

عريَّة الحديثة: المدارس الشِّ

الوحدة األولى
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رس ال�أوَّل الدَّ

عريَّة الحديثة المدارس الشِّ

ــة، الَّتــي شــهدها الوطــن العربــيُّ  ياســيَّة وال�جتماعيَّ ــة والسِّ ــة والعلميَّ رات الثَّقافيَّ شــكَّلت مجموعــة مــن التَّطــوُّ     

ــعر العربــيِّ الحديــث.  عــٍة فــي الشِّ ــة فــي ظهــور مــدارَس شــعريٍَّة متنوِّ علــى مــدار القرنيــن الماضييــن عوامــل ُمهمِّ

ــعريَّة؟ ومــا العوامــل الَّتــي اأدَّت اإلــى ظهورهــا؟ وَمــن اأبــرز شــعراء كلِّ مدرســة؟ ومــا  فمــا اأشــهر المــدارس الشِّ   

منهــا؟  الَّتــي ميَّــزت كّلاً  الخصائــص 

عريَّة الحديثة:  عوامل ظهور المدارس الشِّ
امتـدَّ حكـم العثمانّييـن للبـلاد العربيَّـة اأربعـة قـرون )١٥١٦ - ١٩١٧م(، وقـد ارتبطـت ول�دة ال�أدب العربـيِّ 

ـعِر الحديث ظهـرت مطلع القرن ال�أخير  الحديـث ببدايـات القـرن التّاسـَع عشـَر )١٨٠٠م(؛ مـا يعنـي اأنَّ اإرهاصاِت الشِّ

ل�ٍت تاريخيَّـًة كان لهـا اأثرها في  ؛ فقـد شـهد الوطـن العربـيُّ منـذ مطلـع القـرِن التّاسـَع عشـَر، تحـوُّ مـن العصـر العثمانـيِّ

ياسـيَّة وال�جتماعيَّـة؛ مـا اأّدى اإلـى بروز تّيار  أوروبِّّييـن، وثقافتهـم، واأسـاليب حياتهـم السِّ اطِّـلاع العـرب علـى تجـارب ال�

ة العربيَّة. وقد اأسـهم هذا ال�نفتـاح على الغرب  أمَّ يدعـو اإلـى ال�سـتفادة مـن تلـك التَّجـارب فـي سـبيل ال�رتقـاء بواقـع ال�

حيـ�ء، والّديـوان، واأبولو، والَمهَجـر، والتَّفعيلة.  ـعريَّة الحديثـة: ال�إ فـي ظهـور المـدارس الشِّ

ــَق  ــه بطرائ ــل مع ــرب، والتَّفاع ــرب بالغ ــد كان اتِّصــال الع وق

ــذة بعــض الــدُّول العربيَّة  ثــلاث: اأول�هــ�: احتــلال الــدُّول الغربيَّــة المتنفِّ

، وث�نيتهــ�: بعثــات الطَّلبــة الَّذيــن  الَّتــي كانــت تحــت الحكــم العثمانــيِّ

درســوا فــي الــدُّول الغربيَّــة؛ مــا وفَّــر لهــم فرصــة ال�طِّــلاع علــى ثقافــات 

ــعوب واآدابهــا وعلومهــا، وث�لثتهــ�: التَّرجمــة. تلــك الشُّ

الفرنسـيَّة علـى مصـر )١٧٩٨ - ١٨٠١م(،  الحملـة  وكانـت       

العامل المباشـر في يقظة العرب، ونموِّ وعيهم؛ حيث قاوم المصريّون 

ه جـاء لتخليـص مصـَر مـن العثمانّييـن، وقـد اأحضـر  عـى اأنَـّ ذي حـاول خداعهـم؛ فادَّ الحملـة، واأدركـوا نوايـا نابليـون الَـّ

صـات مختلفـة، وجلـَب معـه الطّابعـة؛ مـا فتَّـح اأذهـان المصريّيـن علـى  نابليـون معـه مجموعـة مـن العلمـاء فـي تخصُّ

. يَّـة العلـوم المختلفـة، والطِّباعـة فـي تطويـر واقعهـم العلمـيِّ والثَّقافـيِّ اأهمِّ

ــد علــّي باشــا -الَّــذي وصــل اإلــى الحكــم عــام )١٨٠٥م( باإصلاحات  واإضافــة اإلــى الحملــة الفرنســيَّة قــام محمَّ   

ــة فــي مصــر، وهــي يقظــة انعكســت  ــة اأدَّت اإلــى نهضــة العــرب ويقظتهــم، وبخاصَّ عديــدة، شــكَّلت عوامــل اإضافيَّ

صلاحــات(: ــل )ال�إ ــن هــذه العوام ــة، وم ــعريَّة الحديث ــور المــدارس الشِّ ــاأت لظه ــّي، وهّي ــى ال�أدب العرب عل

العــرب  اتِّصــال  ــر: كان  نفكِّ
جهــة،  مــن  داميــاً  بالغــرب 
اأخــرى،  جهــة  مــن  وناعمــاً 

نناقــش ذلــك، مبيِّنيــن كيفّيــة 

فــي  ذلــك  العــرب  اســتثمار 

المعاصــرة. نهضتهــم 
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، وهندســة، وصيدلــة، وزراعــة، - ١ صــة بالمهــن المختلفــة مــن طــبٍّ ، وبنــاء المــدارس المتخصِّ نمــوُّ التَّعليــم الِمْهنــيِّ

وغيرهــا.

ــراث، والكتــب الحديثــة، ومــن هــذه المطابــع مطبعــة - ٢ اإنشــاء المطابــع؛ مــا كان لــه دور فــي اإعــادة نشــر كتــب التُّ

ــة(. أميريَّ بــول�ق )المطبعــة ال�

حــف صحيفــة - ٣ ــة العربيَّــة، ومــن هــذه الصُّ أمَّ حــف والمجــّلات؛ مــا ولَّــَد وعيــاً سياســّياً عاّمــاً لــدى اأبنــاء ال� ظهــور الصُّ

ــع المصريَّة(. )الوقائ

ــعوب وثقافاتهــم، وكان تاأســيس )مدرســة - ٤ ال�هتمــام بالتَّرجمــة؛ مــا اأتــاح للعــرب ال�طِّــلاع علــى معــارف الشُّ

ــة. ــذه الغاي ــن اأجــل ه ألســن( م ال�

ــا؛ - ٥ ــي اأوروبّ راســة ف ــة للدِّ ــن الطَّلب ــات م ــّي مجموع ــد عل ــد محمَّ ــد اأوف ــا، فق ــى اأوروبّ ــة اإل ــات العلميَّ  اإرســال البعث

ــاً عــن  ــواة المــدارس الَّتــي اأنشــاأها. وقــد كتــب رفاعــة الطَّهطــاوّي ـ الَّــذي رافــق اإحــدى البعثــاتـ  كتاب ــوا ن ليكون

ــز. ــص باري ــي تلخي ــز ف بري ــص ال�إ ــاة الفرنســيِّين ســّماه تخلي حي

ــّي الَمْجَمــع العلمــيَّ العربــيَّ عــام  ــرد عل ــد كُ ــس محمَّ ــة اأيضــاً؛ فقــد اأسَّ راٍت ُمهمَّ ــا الّشــام، فشــهدت تطــوُّ   اأّم

)١٩١٩م(، وكان لهــذا المجمــع دور فــي اإحيــاء المخطوطــات القديمــة ونشــرها، وتعريــب الكتــب فــي العلــوم 

نشــاء الجامعــة الّســوريَّة دور فــي اإحيــاء اللُّغــة العربيَّــة، وجعلهــا لغــة رســميَّة فــي  والفنــون المختلفــة. كمــا كان ل�إ

التَّدريــس.

التَّقويم: 

مانيَّة التَّقريبيَّة للاأدب الحديث؟- ١ ما الحدود الزَّ

ة، نذكرها.- ٢ كان اتِّصال العرب بالغرب من خلال طرائق عدَّ

كيف اأثَّرت الحملة الفرنسيَّة في النَّهضة المصريَّة الحديثة؟- ٣

ح ذلك.- ٤ د علّي باشا باإصلاحات عديدة في مصر، اأثَّرت في نهضة العرب واأدبهم، نوضِّ قام محمَّ

نبيِّن اأثر ما ياأتي في نشر الوعي، والنَّهضة العربيَّة الحديثة:- ٥

     اأ- مطبعة بول�ق.                           

     ب- مدرسة ال�ألسن.                       

     ج- الَمْجَمع العلمّي العربّي.
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رس الثّ�ني الدَّ

حي�ء مدرسة ال�إ
 نش�أته�:

نعــة، والتَّكلُّــف، والزَّخرفــة  ــعر العربــيُّ فــي اأواخــر العصــر العثمانــيِّ تراجعــاً ملحوظــاً؛ فقــد طغــت الصَّ تراجــع الشِّ

ــرة  ــاس، ول� تقــع فــي دائ ــاول موضوعــات ل� تســتاأثر بذائقــة النّ ــعراء بتن ــمَّ بعــض الشُّ ــه، واهت ــر من ــة، علــى كثي اللَّفظيَّ

ــعر التَّعليمــّي، وشــعر  ألغــاز، والشِّ اهتمامهــم؛ فانتشــر شــعر ال�أحاجــيِّ وال�

حســاس والعاطفــة،  ــعر ال�إ المناســبات، وهــذه كلُّهــا موضوعــات اأفقــدت الشِّ

ــة.  وجعلــت مــن القصيــدة مجــرَّد قوالــب لغويَّ

ــعر -شــكلاً ومضمونــاً-، ظهــرت  وســط هــذا التَّراجــع فــي الشِّ

ــعر مــن جديــد، مــن  ــعراء جمعتهــم فكــرة النُّهــوض بالشِّ مجموعــة مــن الشُّ

ــلاميَّة،  س ــة، وال�إ ــة: الجاهليَّ ــعريَّة القديم ــى النُّصــوص الشِّ ــودة اإل خــلال الع

والعّباســيَّة، والنَّظــم علــى نهجهــا. 

 مفهومه�: 
مدرســة تدعــو اإلــى نَْظــم القصيــدة الحديثــة علــى غــرار القصائــد القديمــة مــن العصــر الجاهلــيِّ حتـّـى العصــر   

ألفــاظ الجزلــة فــي  ــة، والقافيــة الواحــدة، وال� ــعراء الَّذيــن التزمــوا بالبحــور الَعروضيَّ ــت مجموعــة مــن الشُّ العّباســّي، ضمَّ

ــروح منســجمة مــع العصــر  ــاء، ووصــف، ب ــدة القديمــة مــن مــدح، ورث ــوا موضوعــات القصي قصائدهــم، كمــا تناول

ــاه. ــث وقضاي الحدي

 تسميته�:     
اأطلــق علــى هــذه المدرســة اأســماٌء عديــدة، منهــا مدرســة البعــث، 

حيــ�ء، والمدرســة ال�تِّب�عيَّــة، كمــا اأْطَلــَق عليهــا اآخــرون  ومدرســة ال�إ

الكلاســيكيَّة الجديدة؛ ل�أنَّ منهجها ُمشــابه لمنهج المدرســة الكلاســيكيَّة 

الغربيَّــة، الَّتــي عــاد شــعراؤها اإلــى ال�أدب اليونانــيِّ والّرومانــيِّ القديــم، وعــّدوه 

ــه  ــذي فعل ــر الَّ أم ــو ال� ــم، وه ــات اأدبه ــه موضوع ــتلهموا من ــم، واس نموذجه

ــم، ونظمــوا  ــيِّ القدي ــى ال�أدب العرب ــن عــادوا اإل ــاء حي حي شــعراء مدرســة ال�إ

علــى ِمنوالــه.

عبَّـــرت  كيـــف  ـــر:  نفكِّ

ال�أســـماء المختلفـــة لمدرســـة 

اتِّجاههـــا  عـــن  حيـــاء  ال�إ

؟ ـــعريِّ لشِّ ا

بـــكلٍّ  المقصــود  مــا  نفّكــر: 

ألغــاز،  مــن: شــعر ال�أحاجــيِّ وال�

وشــعر  التَّعليمــّي،  ــعر  والشِّ

يخلــو  ولمــاذا  المناســبات؟ 

العاطفــة  مــن  ــعر  الشِّ هــذا 

حســاس؟ ل�إ ا و
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  اأعلامه�:
ــعريَّة بثــلاث مراحــَل:  ــَد هــذه المدرســة، وقــد مــرَّت مســيرته الشِّ ُيعــدُّ الّشــاعر محمــود ســامي البــارودّي رائ

ـدرُّب علــى كتابــة قصائــَد شــبيهٍة بالنَّمــاذج القديمــة، مــن حيــث اللُّغــة وال�أســلوب، ومرحلــِة نظــم  مرحلــِة التَـّ

ــِة النُّضــج. ــراً مرحل ــعريَّة، واأخي المع�رضــ�ت الشِّ

ثــمَّ جــاء بعــد البــاروديِّ شــعراُء كثيــرون نهجــوا نهجــه فــي نظــم القصيــدة، شــكَّلوا فــي مجموعهــم مدرســة     

اإبراهيــم، ومعــروف الرُّصافــّي. اإلــى شــعراَء اآخريــن، منهــم: حافــظ  حيــاء، اأشــهرهم اأحمــد شــوقي، اإضافــة  ال�إ

 خص�ئصه�:

ــاُء - ١ ــث بن ــن حي ــى، م ــعراء القدام ــا الشُّ ــي ســار عليه ــة الَّت ــد الفنِّيَّ ؛ اأي بالتَّقالي ــيِّ ــعر العرب ــود الشِّ ــك بعم التَّمسُّ

القصيــدة، واأســلوُبها، ولغُتهــا، وموســيقاها، واأغراضهــا.

التَّعبير عن روح العصر وقضاياه العامَّة.- ٢

ــدة علــى غــرار - ٣ ــعريَّة: نظــم قصي ــة عنــد شــوقي، والمقصــود ب�لمع�رضــة الشِّ ظهــور شــعر المعارضــات، وخاصَّ

قصيــدة قديمــة، مــن حيــث البحــر العروضــّي، والقافيــة، وتنــاول الموضــوع نفســه الَّــذي تناولتــه القصيــدة القديمــة، 

ومــن المعارضــات المشــهورة قصيــدة )نهــج الُبــردة( ل�أحمــد شــوقي، الَّتــي مطلعهــا:

     ريٌم على القاِع بيَن الباِن والَعَلِم       اأحلَّ َسْفَك َدمي في ال�أشُهِر الُحُرِم

(، ومطلعها:      فقد عارض شوقي في هذه القصيدة قصيدة )الُبردة( الَّتي يمدح فيها البوصيريُّ الرَّسول )

     اأمـن تـذكُِّر جـيـــراٍن بذي سـَلـِم       َمَزْجَت دمعـاً جـرى من ُمقـلـٍة بـدِم

ــعر المســرحيِّ فــي - ٤ ــة عنــد شــوقي، الَّــذي ُيعــدُّ اإمــاَم الشِّ ــة، وخاصَّ ــعر المســرحيِّ الَّــذي يطــرح قضايــا عامَّ ظهــور الشِّ

ــعريَّة مصــرع كليوباتــرا. ال�أدب العربــّي، ومــن مســرحّياته الشِّ

التَّقويم: 

عر العربّي، وشعر المعارضات.- ١ حياء، وعمود الشِّ نعرِّف كّلاً من: مدرسة ال�إ

حياء.- ٢ نسّمي ثلاثًة من شعراء مدرسة ال�إ

حياء اأسماٌء عديدة، نذكرها.- ٣ اأطلق على مدرسة ال�إ

عر وتراجِعه في العصِر العثمانّي.- ٤ ندلِّل على ضعف الشِّ

حياء والمذهب الكلاسيكّي الَّذي ظهر في اأوروبّا.- ٥ ح التَّشابه بين مدرسة ال�إ نوضِّ
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عريَّة بثلاث مراحل، نذكرها.- ٦ مرَّت تجربة البارودّي الشِّ

آتــي مــن قصيــدة )نهــج الُبــردة( ل�أحمــد شــوقي، ونســتخلص مــا فيــه مــن ســمات مدرســة - ٧ نقــراأ النَّــصَّ الشــعريَّ ال�

حيــاء: ال�إ

ريــٌم على القـــاِع بيَن البـاِن والــــَعَلـِم         اأحلَّ َســْفَك َدمي في ال�أشــُهِر الُحُرِم

ْهِم الُمصيِب ُرمي َثْتني الـنَّـفــُس قــائلـــًة         يا َوْيَح َجنبِك بالسَّ لّمـــــا َرنـــــا َحدَّ

ـهَم في َكِبدي         ُجــرُح ال�أحبَّــِة عـنـدي غـيـُر ذي األَـِم َجَحـْدتُها وكتْمُت السَّ

أَدِم مــــاُن ويبـقـى مـن اإســــاَءتهــا         ُجـــرٌح بـــاآدَم يـبـكي مـنـــُه فـي ال� يفنى الزَّ

يا ناعَس الطَّْرِف ل� ُذْقَت الهوى اأَبداً         اأسهْرَت ُمضناَك في ِحفِظ الهوى َفَنِم

ــٌد صـفــوُة الـبـــــاري ورحمـتـُـــُه         وُبغيـــــُة اللَِّه مــن َخـْلــٍق وِمـن نَــَســِم ُمحمَّ

أميــُن َظـمـي وصاحُب الَحْوِض يوَم الرُّْسـُل ســائلٌة         متى الوروُد؟ وجبريـــُل ال�

ونــــوِدَي اقَراأْ تعـــالى اللَُّه قـــائـــلُــهــــا         لـْم َتتَِّصـْل قــبــَل َمــْن قيَلــْت لــُه بفِم

َن للرَّحــمــــِن فـــامـتـــَلاأْت         اأســــمـــاُع مكََّة من قُْدســــيَِّة الــنَّـَغـِم هــنــــاَك اأذَّ

آيــــاِت فــانـَصَرَمــْت         وجـئـتـنـــــا بـحكـيـٍم غــيــِر ُمــْنــَصــِرِم جـــاَء الـنَّبّيوَن بال�
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رس الثّ�لث الدَّ

مدرسة المهجر

 نش�أته�: 
ــباب اللُّبنانــّي والّســورّي  يّــات، بــداأ كثيــر مــن الشَّ عبــة، ومصــادرة الحرِّ نتيجــة للظُّــروف ال�قتصاديَّــة الصَّ

ــباب طائفــة مــن  أمريكتيــن، وكان مــن بيــن هــؤل�ء الشَّ فــي الثُّلــث ال�أخيــر مــن القــرن التّاســَع عشــَر بالهجــرة اإلــى ال�

أمريكيَّــة(، وبعضهــم اإلــى اأمريــكا الجنوبيَّــة  ــمالّية )الول�يــات المتَّحــدة ال� أدبــاء الَّذيــن هاجــر بعضهــم اإلــى اأمريــكا الشَّ ال�

ــاء شــعراء المهجــر. أدب )البرازيــل، وال�أرجنتيــن، وغيرهمــا(. واأطلــق علــى هــؤل�ء ال�

 اأعلامه�: 
ــمالّي رابطــة اأدبيَّــة ســنة )١٩٢٠م(  ــس اأدبــاء المهجــر الشَّ اأسَّ

ْوها )الّرابطــة القلميَّــة(، وكان مــن بيــن اأعضائهــا: ميخائيــل  ســمَّ

نعيمــة، واإيلّيــا اأبــو ماضــي، وكان جبــران خليــل جبــران رئيســاً لهــا.

)الُعصبــة  رابطــة  الجنوبــّي  المهجــر  اأدبــاء  ــس  اأسَّ كمــا 

اإليــاس  اأعضائهــا:  بيــن  مــن  وكان  )١٩٣٢م(،  ســنة  أندلســيَّة(  ال�

َفَرحــات، ورشــيد ســليم الخــورّي، وكان ميشــيل معلــوف رئيســاً 

ــا. له

م�لّي، والجنوبّي(:  بين الَمْهَجَرْين: )الشَّ

ــمالّي بالتَّجديــد فــي شــكل القصيــدة ومضمونهــا، واســتخدام لغــة العصــر القريبــة مــن - ١ اتَّســم شــعر المهجــر الشَّ

ألفــاظ، وقواعــد اللُّغــة، علــى طريقــة  المتلّقــي، فــي حيــن اهتــمَّ شــعراء المهجــر الجنوبــّي بشــكل عــامٍّ بجزالــة ال�

ــعراء المحافظيــن. الشُّ

ــواء، فقــد كتــب الّشــاعر جبــران خليــل جبــران فــي - ٢ ــعر والنَّثــر علــى السَّ ــمالّي فــي الشِّ اأبــدع شــعراء المهجــر الشَّ

ــر  ــا النَّث ــعراً، اأّم ــم كان ش ــم اإبداعه ــّي فمعظ ــر الجنوب ــعراء المهج ــا ش ــّي، اأّم ــرة، والنَّب ــة المتكسِّ ــر: ال�أجنح النَّث

ــه قليــل. فحظُّهــم في

بيـــن  العلاقـــة  نوّضـــح  ـــر:  نفكِّ

شـــعراء  اختـــاره  ــذي  الَـّ ال�ســـم 

لرابطتهـــم  الجنوبـــّي  المهجـــر 

ـــه  والتَّوجُّ أندلســـيَّة(،  ال� )الُعصبـــة 

ـــعرّي العـــامّ لشـــعراء الّرابطـــة. الشِّ
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 خص�ئصه�:
ــمالّي، والجنوبــّي، اإلّ� اأّن شــعرهم اتَّســم بخصائــص  علــى الرَّغــم مــن ال�ختــلاف بيــن شــعراء الَمهَجَرْيــن: الشَّ  

ــة، منهــا: عامَّ

التَّاأثُّر بالمذهب الّرومانسّي القائم على التَّاأمُّل وال�متزاج بالطَّبيعة. - ١

فاع عن قضاياه.- ٢ الحنين اإلى الوطن، والدِّ

لام.- ٣ نسانيَّة، وال�هتمام بالعناصر المشتركة بين البشر، من رفض للظُّلم، وحبٍّ للخير والعدالة والسَّ النَّزعة ال�إ

ــر عّمــا - ٤ ــعر الّصــادق الحنــون المعبِّ ــعر المهمــوس(، وهــو الشِّ ال�بتعــاد عــن الخطابيَّــة المباشــرة، واللُّجــوء اإلــى )الشِّ

فــي نفــس الّشــاعر، باألفــاظ هادئــة الجــرس، تتســرَّب اإلــى نفــس القــارئ بســكينة وهــدوء.

التَّقويم: 

عر المهموس.- ١ أندلسيَّة، والشِّ نعرِّف كّلاً من: الّرابطة القلميَّة، والعصبة ال�

نسّمي مؤلَّفْين نثريَّْين لجبران خليل جبران.- ٢

مالّي عن نظرائهم في المهجر الجنوبّي؟- ٣ بَِم اختلف شعراء المهجر الشَّ

ـــه مـــن ســـمات - ٤ ـــران، ونســـتخلص مـــا في ـــران خليـــل ُجب ـــدة )الَمواِكـــب( لُجب آتـــي مـــن قصي ـــصَّ الشـــعريَّ ال� نقـــراأ النَّ

مدرســـة الَمهَجـــر:

أقويـــــــاْء اأعــــِطـــــنــــــي الـــنّــــــــاَي وغــــــــنِّ      وانْـــــــَس ُظــــْلــــــَم ال�

مـــــــــــاْء   نْـــــَبـــــــُق كــــــــاأٌس      لــلــنَّـــــــدى ل� لــــلــــدِّ ــــمـــــــا الـــــزَّ اإنَـّ

لـــيـــَس فـــي الـــغــــابـــــاِت َعـــْدٌل      ل� ول� فـــــيــــهـــــا الــِعــقــــــــاْب

ـــــُه فــــوَق الـــــــتُّــــــــــراْب ــــفـــصــــــاُف األـــقـــى      ظـــــلَـّ ذا الـــصَّ فـــــاإ

بِــــــدعــــــٌة ضــــــدَّ الــــِكـــتـــاْب ــــــــــرُو هـــــذي      ل� يـــــقــــوُل الــــسَّ

ـــــمـــــــُس ذاْب اإنَّ عــــدَل الــــــــنّـــــــاِس ثـــــــلــــٌج     اإن َراأْتــــــُه الـــــشَّ
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رس الّرابع الدَّ

مدرسة التَّفعيلة
 نش�أته�:

ــعراء العــرب علــى امتــداد  ــة الشُّ ــعر التَّقليــديِّ الَّــذي اســتقرَّ فــي ذهنيَّ ُيعــدُّ شــعر التَّفعيلــة ثــورة شــاملة علــى الشِّ  
الموســيقّي.  البنــاء  الّســابق علــى صعيــد  ــعر  الشِّ عــن  ل�ً جذريّــاً  العربــيِّ كلِّهــا؛ فقــد كان تحــوُّ ال�أدب  عصــور 

ــّياب  وكانــت بدايــة ظهــور شــعر التَّفعيلــة علــى يــد شــاعرين عراقيَّْيــن همــا: نــازك الملائكــة، وبــدر شــاكر السَّ   
ــّياب قصيــدة )هــل كان حّبــاً؟(، وبــرز  عــام )١٩٤٧م(؛ ففــي هــذا العــام كتبــت نــازك قصيــدة )الكوليــرا(، وكتــب السَّ
ــطران المتســاويان، وظهــر البيــت علــى شــكل ســطر  ــعر العربــّي؛ فقــد غــاب الشَّ فــي هاتيــن القصيدتيــن ثــوب جديــد للشِّ

ــعوريَّة عنــد الّشــاعر. فقــات الشُّ ــراوح طــول�ً اأو ِقَصــراً علــى امتــداد القصيــدة؛ تبعــاً للدَّ يت

 تسميته�:
ن  يت مدرســة التَّفعيلــة بهــذا ال�ســم؛ ل�عتمادهــا التَّفعيلــة فــي بنــاء القصيــدة، ل� البحــر العروضــّي المكــوَّ ُســمِّ  
ــعر الحــّر؛ لتحــرُّره  ــعر الشِّ مــن شــطرْين متســاويْين فــي عــدد تفعيلاتهمــا فــي القصيــدة كلِّهــا. ويســّمي بعضهــم هــذا الشِّ

ــة الواحــدة. ، والقافي ــود البحــر العروضــيِّ ــن قي م

 اأعلامه�:
انتشــر شــعر التَّفعيلــة علــى امتــداد الوطــن العربــيِّ كلِّــه، فبعــد ظهــوره فــي العــراق علــى يــد نــازك الملائكــة،   
روه  ــاً شــعريّاً لهــم، وطــوَّ ــن اتَّخــذوه قالب ــعراء الَّذي ــر مــن الشُّ ــّي، ظهــر كثي ــاب البّيات ــد الوّه ــّياب، وعب ــدر شــاكر السَّ وب
بــور، واأحمــد عبــد المعطــي حجــازّي، وفــي ســوريّة ظهــر  ــعريَّة، ففــي مصــَر ظهــر صــلاح عبــد الصَّ فــي تجاربهــم الشِّ
اأدونيــس، ونــزار قّبانــي، وفــي لبنــان ظهــَر خليــل حــاوي، وفــي فلســطين بــرز محمــود درويــش، ومعيــن بسيســو، وتوفيــق 

ــاد، وســميح القاســم. زيّ

 خص�ئصه�:

اعتماد وحدة التَّفعيلة، ل� وحدة البحر العروضّي، بحيث يتغيَّر عدد التَّفعيلات من سطر اإلى اآخر.- ١

ع القافية في القصيدة.- ٢ تنوُّ

وحاجاتــه - ٣ نســان،  ال�إ وقضايــا  العصــر،  مشــكلات  عــن  التَّعبيــر 
والنَّفســيَّة. الّروحيَّــة 

ـــراث العربـــيِّ القديـــم، - ٤ توظيـــف الرُّمـــوز وال�أســـاطير الماأخـــوذة مـــن التُّ
أمـــم ال�أخـــرى، ومـــن الّرمـــوز الَّتـــي اســـتخدمها شـــعراء  اأو مـــن اآداب ال�

التَّفعيلـــة شـــخصيَّة المســـيح بوصفـــه رمـــزاً للتَّســـامح والفـــداء. ومـــن اأبـــرز ال�أســـاطير الَّتـــي تـــمَّ توظيفهـــا:

جمـــال�ً  اأكثـــر  اأيُّهمـــا  ـــر:  نفكِّ

اأم  التَّفعيلـــة  قصيـــدة  وتاأثيـــراً، 

ـــا؟  ـــة؟ ومـــا تعليلُن القصيـــدة العموديَّ
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أبــدّي؛ فقــد ُحكــَم علــى ســيزيف برفــع صخــرة اإلــى اأعلــى الجبـــل،  اأســـطورة ســـيزيف: ترمــز اإلــى العــذاب ال� اأ- 

خــرة مــن جديــد اإلــى اأســفل الجبــل. ــة، تســقط الصَّ وكان فــي كلِّ مــرَّة يصــل فيهــا اإلــى القمَّ

ب-  اأسطورة َتّموز: يرمز تّموز وزوجه َعْشتار اإلى الِخصب.

، عندمــا يمــوت، يحتــرق  د الحيــاة والبعــث، وهــي طائــر ُخرافــيٌّ ج-  اأســطورة العنقــ�ء )الفينيــق(: ترمــز اإلــى تجــدُّ

ل رمــاداً ينهــض مــن جديــد.  فــي النـّـار، وبعــد اأن يتحــوَّ

ــَفر عبــر البحــار؛  ــندباد اإلــى الرِّحلــة الطَّويلــة الّشــاقَّة فــي الحيــاة، حيــث قــرَّر السَّ ــندب�د: يرمــز السِّ اأســطورة السِّ د- 
ل�كتشــاف العالــم، فطالــت غيبتــه.

التَّقويم: 
عر العربّي.- ١ نذكر الزَّمان والمكاَن الَّلذْين ارتبط بهما ظهور شعر التَّفعيلة في الشِّ

، نعلِّل ذلك.- ٢ عر العربيِّ ُيَعدُّ شعر التَّفعيلة ثورة حقيقيَّة في تاريخ الشِّ

نسّمي اأربعة من شعراء مدرسة التَّفعيلة.- ٣

نبيِّن ثلاثاً من ال�أساطير الَّتي ُوظِّفت في شعر التَّفعيلة.- ٤

ــة ُســعاد الَصبــاح، فــي - ٥ آتــي مــن قصيــدة )ســيمفونيَّة ال�أرض( الَّتــي قالتهــا الّشــاعرة الكويتيَّ ــعريَّ ال� نقــراأ النَّــصَّ الشِّ
تصويــر انتفاضــة الحجــارة الفلســطينيَّة، ونســتخلص مــا فيــه مــن ســمات مدرســة التَّفعيلــة:

 رائٌع هذا الَمَطْر
َجْر  رائع اأن تنطَق ال�أرُض واأن َيمشي الشَّ

وارْع  ها هُم َينمون كال�أعشاِب في قلِب الشَّ
 ففتاٌة مثُل نَعناِع البراري

 وفًتى مثُل الَقَمْر
 ها ُهُم َيمشون للموِت ُصفوفاً َكعصافيِر الَمزارْع

 ويعودون اإلى َخيمِتهْم دوَن اأصابْع
َمْر  فاتركوا اأبواَبكم مفتوحًة طوَل ساعاِت السَّ

 فلقد ياأتي المسيُح الُمْنَتظْر
 ولقد يظهُر فيما بينهم

وجُه عليٍّ اأو ُعَمْر

نش�ط�ن: 

ذ واحدًا من النّش�طين ال�آتيين: نُنفِّ
ــة،  ــاء، مدرســة التّفعيل حي ــو، مدرســة ال�إ ــة: اأبول ــعريَّة الحديث ــن المــدارس الشِّ ــراً حــول واحــدة م ــب تقري ١- نكت

ــعر المهجــرّي. ــوان، الشِّ ــة الّدي مدرس

عرّي: مجموعة تؤيِّد توظيف ال�أسطورة، واأخرى تُعارض ذلك. ٢- نعقد ُمناظرة حول دور ال�أساطير في الخطاب الشِّ
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الوحدة الّثانية

عر الُمع�صر: اتِّج�ه�ت الشِّ

ال�تِّج�ه الوطنّي.

  من مفكِّرة ع�شق دمشقّي: نزار قّب�ني.

ال�تِّج�ه القومّي.

د عبد الب�ري.   م� لم تقْلُه زرق�ء اليم�مة: محمَّ
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رس ال�أوَّل الدَّ

عر المع�صر اتِّج�ه�ت الشِّ
ــعريَّة المعروفــة فــي ال�أدب العربــّي الحديــث،  أولــى اإلــى ثــلاٍث مــن المــدارس الشِّ فنــا فــي الوحــدة ال� تعرَّ   

بعضهــا. عــن  ميَّزْتهــا  الَّتــي  ــة  العامَّ الخصائــص  فــي  المــدارس  هــذه  اختــلاف  ول�حظنــا 

كل الفنِّيِّ  وعلى الرَّغم من التَّباين بين هذه المدارس في بعض القضايا الَّتي تناولها شعراء كلِّ مدرسة، والشَّ   

عراء في هذه المدارس، وقد انعكست هذه القضايا  للقصيدة، غير اأنَّ هناك قضايا تكاد تكون مشتركة بين جميع الشُّ

نسانّي، وال�تِّجاه الوجدانّي، وسنتناول في  في اتِّجاهات عامَّة، منها: ال�تِّجاه الوطنّي، وال�تِّجاه القومّي، وال�تِّجاه ال�إ

هذه الوحدة اتّجاهين من هذه ال�تّجاهات: الوطنّي، والقومّي.

فما المقصود بكلٍّ من هذين ال�تِّجاهين؟ وما خصائص كلٍّ منهما؟ وَمن اأبرز شعراء كلِّ اتِّجاه؟  

ال�تِّج�ه الوطنيُّ

ـت بريطانيــا مصــر والعــراق  تعرَّضــت بعــض البــلاد العربيَّــة فــي القرنيــن الماضييــن للاحتــلال؛ فقــد احتلَـّ    

ــاء  ــد انته ــا. وبع ــا ليبي ــت اإيطالي ــا احتلَّ ــان. كم ــرب وســوريّة ولبن ــس والمغ ــر وتون ــت فرنســا الجزائ وفلســطين. واحتلَّ

ــة الواقعــة تحــت ســيطرتها،  ــلاد العربيَّ ــراً مــن الب ــة، وفقدانهــا كثي ــة العثمانيَّ ول ــى، وضعــف الدَّ أول ــة ال� الحــرب العالميَّ

ــد وقــوع فلســطين تحــت ال�نتــداب البريطانــيِّ الطَّريــق  كرَّســت فرنســا وبريطانيــا وجودهمــا فــي بــلاد العــرب، كمــا مهَّ

ــام )١٩٦٧م(. ــا ع ــى منه ــا تبّق ــمَّ احتــلال م ــام )١٩٤٨م(، ث ــن فلســطين ع ــزء م ــلال ج ــود ل�حت لليه

ــعراء فــي كلِّ بلــد  ــعر العربــيِّ الحديــث، فــكان للشُّ وقــد شــهدت هــذه الفتــرة بــروز ال�تِّجــاه الوطنــيِّ فــي الشِّ    

 ، شــادة بتضحيــات شــعوبهم، وفضــح جرائــم المحتــلِّ ــورة علــى المحتلّيــن، وال�إ ــعب للثَّ ــة الشَّ دورهــم فــي اإثــارة َحِميَّ

ــة: ــورة الجزائريَّ ــاء الثَّ ــي اأثن ــا ف ــدي زكريّ ــريُّ ُمف ــاعر الجزائ ــه الّش ــا قال ــال- م ــى ســبيل المث ــك -عل ــن ذل وم

يا فرنسـا قد مضى وقُت الِعتاْب

وطوينــــاُه كما ُيطوى الكتــــاْب

يا فرنســـــا اإنَّ ذا يوُم الِحســاْب

فاســتعّدي وخذي منــّا الجواْب

ــعر الوطنــيُّ قــد ركَّــز علــى مواجهــة المحتــّل قبــل حصــول الــدُّول العربيَّــة علــى اســتقلالها، فــاإنَّ  واإذا كان الشِّ   

ــر عــن ال�رتبــاط بالوطــن، وقضايــاه.  ــع بعــد ذلــك ليشــمل كلَّ شــعر ُمعبِّ مفهومــه توسَّ
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 : عر الوطنيِّ  مفهوم الشِّ
ــر عــن ال�نتمــاء اإلــى الوطــن، والتَّضحيــة مــن اأجلــه، والحنيــن اإليــه،  ــعر الَّــذي يتنــاول قضيَّــة وطنيَّــة، ويعبِّ هــو الشِّ

ه وازدهــاره. والتَّعلُّــق بــه، ورفــض العبوديَّــة فيــه، والحــرص علــى نمــوِّ

 اأبرز شعرائه: 
ــّياب، واأمــل ُدنُْقــل، واأبــو القاســم الّشــابّي،  مــن اأبــرز شــعراء هــذا ال�تِّجــاه: حافــظ اإبراهيــم، وبــدر شــاكر السَّ

واإبراهيــم طوقــان، وفــدوى طوقــان، ومحمــود درويــش، وســميح القاســم، وغيرهــم.

 خص�ئصه الموضوعيَّة:

ك بترابه.- ١ التَّعبير عن مشاعر حبِّ الوطن، وال�نتماء له، والحنين اإليه، والتَّضحية من اأجله، والتَّمسُّ

عب للثَّورة على المستعمر، وفضح جرائم ال�ستعمار.- ٢ استنهاض الشَّ

شادة باأبطال الوطن، وشخصّياته النِّضاليَّة، ورموزه.- ٣ ال�إ

يَّة.- ٤ شادة بقيم الكرامة والحرِّ ال�إ

التَّقويم: 

١ -. عر الوطنيِّ نبيِّن المقصود بالشِّ

نسّمي ثلاثة شعراَء َعَرٍب نظموا شعراً وطنّياً.- ٢

٣ -. عر الوطنيِّ ح خصائص الشِّ نوضِّ
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رس الثّ�ني الدَّ

من مفكِّرة ع�شق دمشقّي  
             نزار قّباني/ سوريّة

وهو  زاروب،  مفردها  واريب:  الزَّ
قاق. الزِّ

َغر، والحداثة. با: الصِّ الصِّ

وهو  َدَرج،  مفردها  اأدراج: 
الطَّريق.

العُضد  راأس  مجتمع  المنِكب: 
والكتف.

بني حمدان: هم الحمدانّيون الَّذين 
الّرابع  القرن  في  سورية  حكموا 
ولة الّذي  الهجري، ومنهم سيف الدَّ

ل�زمه  المتنّبي.

زهواً: فخراً، وتيهاً.

َفَرْشُت فــوَق َثراِك الطّـاهـِر الُهُدبـــــــا     فيـــــا ِدمشـــُق لمـــاذا نبـــداأ الَعَتبــــــا؟ - ١

ــَببـا - ٢ حبيبتي اأنــِت فاســتلقــي كاأغنيـــــٍة     على ِذراعي، ول� َتسـتوضحي السَّ

اأنِت النِّســاُء جميعـــاً ما ِمِن امــراأٍة     اأحببـــُت بـعــَدِك اإلّ� ِخلُتـــهـــا َكــــِذبـا- ٣

ــحـي َعْن َجبينـي الـُحـزَن والتََّعبــا- ٤ يا شـــاُم اإنَّ ِجراحي ل� ِضفـاَف لهـا      َفَمسِّ

واأرِجــعينــي اإلى اأســــواِر َمدرَســتي     واأرجعي الِحبــَر والطَّـبـشــــوَر والُكـُتبــا- ٥

واريُب َكم َكْنٍز َطَمْرُت بها     وَكم َتركـُت علـيهـــا ِذْكَريــاِت ِصـبــــا- ٦ تلَك الزَّ

َوَكْم َرسْمُت على ُجدرانِها ُصــَوراً     وَكـْم َكَســـْرُت عـلـى اأدراِجــها لُـَعـبـــا- ٧

ـــــُهـبـــا- ٨ أبـــواَب والشُّ ــــُل ال�أرَض وال� اأتْيُت ِمن َرِحِم ال�أحزاِن يــا وَطــني     اأقبِّ

ـُحبا- ٩ اأنــــا َقبيلـــُة ُعّشـــــاٍق بــكـــاِمـِلــهــا     َوِمن ُدموعي َســقْيُت الـبـحَر والسُّ

ــــْعــُتــهــا َذَهــــبــــا- ١٠ لُْتهــا امـراأًة     وكـلُّ ِمـْئــَذنـــٍة َرصَّ فكــــلُّ َصـفـصـافـٍة حـــوَّ

ــُهـبــا- ١١ يا شـــــاُم، اأيـَن ُهمـــا َعـينــا ُمعاِوَيٍة     واأيـَن َمْن َزَحموا بالــَمْنِكـِب الشُّ

فلا خيـــوُل بني َحمـــداَن راقصـــٌة     َزْهــواً، ول� الـُمَتـنـّبـي مــالٌئ َحــَلــبـــــــا- ١٢

وقبـــُر خالِــَد في حـِمٍص نلاِمُســـُه     فـيرِجـُف الــــقــبـــُر من ُزّواِرِه َغــَضـبـــا- ١٣

ــُرُه     فكلُّ اأســـياِفنــــا قْد اأصَبَحْت َخَشــبـــا- ١٤ يا بـــَن الوليِد األ� ســـيــٌف تُــؤجِّ

ن َكـتـْبـُت اإلـيـِه َوْهــَو مـــا َكـَتــبـــــا- ١٥ هل من ِفلسطيَن مكتوٌب ُيطْمِئُنني     عمَّ

اأيا ِفلســـطــيـــُن من يهديــــِك َزنْبقــــًة     ومْن ُيعيــــُد لـــِك الـبـيـــَت الَّذي َخـِربــــا- ١٦

مِع باحثًة     َعِن الَحنـــاِن ولكْن مـــا َوَجـْدِت اأبـــــا - ١٧ شــَرْدِت فوَق رصيِف الدَّ
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 : في ظلال النَّصِّ

الّش�عر: 

ي عـام )١٩٩٨م(، ومـن دواوينـه  نـزار قّبانـي شـاعٌر سـورّي، ُولـد عـام )١٩٢٣م(، وتُوفِـّ

ـعريَّة اأبجديَّـة الياسـمين. الشِّ

المن�سبة: 

قال الّشاعر هذه القصيدة عام )١٩٧١م(، عندما عاَد اإلى دمشَق بعد اأربعة اأعوام من الغياب.

حول النَّّص: 

ــعر العربــيِّ الحديــث؛ اإذ يبــرز فيــه حــبُّ الّشــاعر لوطنــه، وحنينــه  يمثِّــل هــذا النَّــصُّ النَّزعــة الوطنيَّــة فــي الشِّ

اإليــه، وُحزنــه علــى واقعــه.

ــز شــعر نــزار قّبانــي بســهولة اللُّغــة وبســاطتها، فهــو يوظِّــف المفــردات القريبــة مــن المتلّقــي، بعــد اأن  ويتميَّ

يركِّــب منهــا لوحاتــه الفّنيَّــة، كمــا اأنَّ الّشــاعر يخــرج علــى قواعــد اللُّغــة -اأحيانــاً-؛ للحفــاظ علــى الــوزن، ومــن ذلــك 

ــرف فــي البيــت الثّالــث عشــر. منعــه خالــداً مــن الصَّ

ر نفســه عاشــقاً، ودمشــق معشــوقته الَّتــي  ــّص؛ فيصــوِّ ويتَّكــئ الّشــاعر علــى الّصــورة الفّنيَّــة فــي مفاصــِل النَّ

ر حزنــه علــى  اســتاأثرت بُحبِّــه، ويتذكَّــر طفولتــه فيهــا، ومــا صاحــب تلــك الفتــرة مــن اأعمــال طفوليَّــة بريئــة. ثــمَّ يصــوِّ

ــون،  ــة، ثــمَّ َحَكَمهــا الحمدانّي أمويَّ ــي كان لهــا شــاأنها فــي التّاريــخ؛ فقــد كانــت مرَكــزاً للخلافــة ال� واقــع الّشــام الّت

ــة. قــوا ال�أمجــاد للاأمَّ حابــة الَّذيــن حقَّ ــعراء العظمــاء، وفيهــا قبــور الصَّ د عليهــا الشُّ وتــردَّ

نَّهــا حاضــرة فــي هــذا النَّــّص الَّــذي يتحــدَّث فيــه الّشــاعر عــن بلــِده )الّشــام(؛ وذلــك  اأّمــا قضيَّــة فلســطين فاإ

ــعراء، وحســرتِهم علــى مــا اآلــت اإليــه مــن ضيــاع. يدلِّــل علــى مركزيَّــة القضيَّــة الفلســطينيَّة عنــد معظــم الشُّ

 المن�قشة والتَّحليل: 

١ -. عريِّ ة في النَّصِّ الشِّ ح الفكرة العامَّ نوضِّ

ما العاطفة الَّتي دفعت الّشاعر اإلى نظم قصيدته؟- ٢

م الّشاعر صورًة جميلة عن طفولته في دمشق، نبيِّن ملامح هذه الّصورة.- ٣ قدَّ
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نوّضح سبب حزن الّشاعر كما يظهر في النّّص.- ٤

ح ذلك.- ٥ يوازن الّشاعر بين تاريخ العرب وحاضرهم من خلال الّشام، نوضِّ

ما دل�لة ما تحته خّط فيما ياأتي: - ٦

ــُرُه       فكلُّ اأسـيـاِفنــا قْد اأصَبَحْت َخَشــبــا     اأ- يــــا بــَن الــولـيـِد األ� ســـيـٌف تُــؤجِّ

مِع باحثــــًة       َعِن الَحنــاِن ولكْن ما َوَجْدِت اأبـــــا     ب- شَرْدِت فوَق رصيِف الدَّ

واريُب َكم َكْنٍز  َطَمْرُت بها       وَكم َتركُت عليهـــا ِذْكَريــاِت ِصـبــا     ج- تلَك الزَّ

آتية:- ٧ نت كلَّ معًنى من المعاني ال� عريَّة الَّتي تضمَّ أبيات الشِّ دد ال� نحِّ

اأ- عشُق الّشاعر لدمشق كبيٌر وعظيم.

نسان لوطنه ل� يحتاج اإلى تبرير. ب- عشق ال�إ

ج- ل� يرى الّشاعر من بين المحبوبات اإلّ� وجَه دمشق.

ح جمال التَّصوير فيما ياأتي:- ٨ نوضِّ

َببا      اأ- حبيـبـتـي اأنــِت فاســتـلـقــي كـاأغــنيـــٍة       على ِذراعْي، ول� َتستوضحي السَّ

حي َعْن َجبيني الُحزَن والتََّعبـــا     ب- يا شــــاُم اإنَّ ِجراحي ل� ِضفاَف لها       َفَمسِّ

زخَر النّّص باأبياٍت جميلة:- ٩

اأ- نختاُر بيتاً اأعجبنا من اأبيات القصيدة. 

ب- نعلِّل اختيارنا له.

ة، والمواجهة، وجلد الّذات: - ١٠ ياسّي الَّذي اأبدعه نزار قّباني بالحدَّ  يتَّسم الّشعُر السِّ

 اأ- ندلُِّل على ذلك من النَّّص.

ة، وما قد تتركه من اآثار.  ب- نُبدي ُوجهة نظرنا بهذه الحدِّ
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ال�تِّج�ه القوميُّ

ــعوب الَّتــي يجمعهــا رابــط مشــترك مــن اللُّغــة، والجغرافيــا، والتّاريــخ، والمصيــر،  ترتبــط القوميَّــة بمجموعــة الشُّ  

ــة العربيَّــة. أمَّ وهــذه العناصــر تنطبــق علــى ال�

ولــة العثمانيَّــة، بعــد  ــعراء المحدثيــن فــي الفتــرة ال�أخيــرة مــن عهــد الدَّ   وقــد بــرزت المشــاعر القوميَّــة عنــد الشُّ

أتــراك  ــة، وارتكــب بعــض ول�ة ال� ــة التُّركيَّ ــلطان عبــد الحميــد الثّانــي ونَْفِيــه؛ فقــد نشــطت الحــركات القوميَّ عــزل السُّ

أتــراك. ــعراء اإلــى دعــوة العــرب اإلــى الثَّــورة علــى ال� الجرائــم بحــقِّ العــرب، كمــا فعــل جمــال باشــا فــي ســوريّة، فهــبَّ الشُّ

ــعراء فــي تمجيــد  ، اســتمرَّ الشُّ يطالــيِّ ــة للاحتــلال البريطانــيِّ والفرنســيِّ وال�إ ــدُّول العربيَّ وبعــد اأن تعرَّضــت ال

العــرب وتاريخهــم، ودعوتهــم اإلــى مقاومــة ال�حتــلال، ومــن القصائــد المشــهورة فــي ذلــك قصيــدة )نكبــة دمشــق(، 

الَّتــي يقــول فيهــا اأحمــد شــوقي:

ــه؛  ــدَّدت موضوعات ــى ال�ســتقلال، وتع ــة عل ــدُّول العربيَّ ــد حصــول ال ــّي بع ــعر القوم ــوم الشِّ ــَع مفه ــد توسَّ وق  

ومســتقبلها. العربيَّــة  ــة  أمَّ ال� بواقــع  المرتبطــة  القضايــا  جميــع  لتشــمل 

 مفهوم الّشعر القومّي: 

ــد تاريخهــم، ولغتهــم، واأبطالهم،  ــعر الَّــذي يتنــاول القضايــا العربيَّــة المشــتركة، ويتغنـّـى بالعــرب، ويمجِّ هــو الشِّ

ويدعوهــم اإلــى الثَّــورة، والوحــدة، والبحــث عــن الحريَّة. 

 اأبرز شعرائه: 
مــن اأبــرز شــعراء هــذا ال�تِّجــاه: اأحمــد شــوقي، وخليــل حــاوي، وعمــر اأبــو ريشــة، ومحمــد مهــدي الجواهرّي، 

ــّياب، واإبراهيــم طوقان، وســميح القاســم، وغيرهم. وبــدر شــاكر السَّ

ودْمٌع ل� ُيَكْفَكُف يا دمشُق سـلاٌم من َصبا َبَردى اأرقُّ

ـــــُه نـــــوٌر وحـــــقُّ وتعلـــُم اأنَـّ ــّواِر تعِرفُـــُه فرنســـا  دُم الثُـّ

ــَدقُّ ــٍة ُيـ ــٍد ُمَضرَّجـ ــكلِّ يـ بـ ـــاٌب ـــة الحمـــراِء ب يَّـــ وللحرِّ

رس الثّ�لث الدَّ
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 خص�ئصه الموضوعيَّة: 

عوب العربيَّة للثَّورة على المحتلّين، وفضح جرائم المحتّل.- ١ استنهاض الشُّ

شادة باأبطال العروبة، وشخصّياتها النِّضاليَّة، ورموزها.- ٢ ال�إ

التَّعبير عن المشاعر والهموم القوميَّة، والدَّعوة اإلى وحدة العرب وتماسكهم.- ٣

 تصوير التحام العرب بالقضايا المصيريَّة، وعلى راأسها القضيَّة الفلسطينيَّة.٤- 

التَّقويم: 

١ -. عر القوميَّ نعرِّف الشِّ

٢ -. عر القوميِّ نسّمي ثلاثة شعراء عرب، اشُتهروا بنظم الشِّ

عر القومّي.- ٣ ح الظُّروف الَّتي ساعَدت على ظهور الشِّ نوضِّ

٤ - . عر القوميِّ نذكر خصائص الشِّ
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رس الّرابع الدَّ

م� لم َتُقْلُه زرق�ء اليم�مة
د عبد الباري/ الّسودان                                                                                      محمَّ

أنِبيـــاِء لَِكـــْي اأرى اأحتـــاُج َدمـــَع ال� را     آَن ِمـــْن هـــذي الـــذُّ َشـــيٌء ُيطـــلُّ ال�  -١

ــرا ـ ــاَل، وَفسَّ ــاَك قـ ــاِن ُهنـ ـــي َيَتشاَكسـ ـــُل لـــــ ـــّراِف والتَّاأويـــ ـــصُّ للعــ النَّـ -٢

مـــاذا ســـيجري حيـــَن طالـــَع مـــا َجرى ـــي ـــاَل ل ـــوءِة قـ ـــوُس النُّب ـــرَّ، فان ل� ِس -٣

ُيْغَفـــرا لـــن  َوذنُبـــــــــُه  تّفاَحَتْيــــــِن  آتـــي سياأكُــــــُل اآدٌم  فـــي الموســـِم ال�  -٤

المـــوُت ســـوَف يكـــوُن فينـــا اأنُهـــرا أْرُض َســـوَف تشـــيُخ قبـــل اأوانِـــــها ال� -٥

را بـــاِب َتَجـــذُّ ســـتزيُد اأشـــجاُر الضَّ في الموســـم ال�آتي ستشـــتبُك الرُّؤى  -٦

ـــراِب لُِيبِصـــرا ـَـــــن السَّ نظّارَتْيـــِن ِم ـــدي ـــى َعصـــاُه وَيرَت ـــُينِكُر ال�أعم َوَس -٧

ــَترى ــاُع وُيشـ ــى ُيبـ ــى َدُم الموتـ حتّـ ـــٌن ـــزاٌد ُمعَلــــ ـــي م آت ـــي الموســـِم ال� ف  -٨

ــرا ــن تُْمِطـ ــا لــ ــى ُهنـ ــُة الُحْبلـ الغيمـ ـــي ـــَك نُُبوَءتـ ـــوُب تِل ـــا َيْعُق ـــُت ي نادي -٩

ـــرى باِح ســـيحَمُد الَقوُم السُّ عنَد الصَّ قـــاَل اتَِّخـــْذ هـــذا الظَّـــلاَم َخريَطـــًة -١٠

ـــرى ـــى الُق ـــاُح عل ي ـــُرَك الرِّ ـــداً تُؤمِّ وغ ل� َتبَتِئـــْس فالبئـــُر يـــوٌم واِحــــــــــٌد -١١

َتَصبُّـــرا عنـــَك  اأيدَيُهـــنَّ  َقطَّْعـــَن  ـــوٌة ـــِة نِس ـــي المدين ـــواَدَك ف ـــْع َس اْخل  -١٢

مـــن حكمـــِة الوجـــِع الُمصابــِـِر ُســـكَّرا فلَتخِزنـــوا ٌة  ُمـــرَّ َســـْبٌع  ســـَتجيُء  -١٣

ـــرا ـــُع اأْخَض ـــُخ َيرِج ـــْن بعِدهـــا التّاري ِم ـــُكم ســـبٌع ِعجـــاٌف فاضُبطـــوا اأنفاَس -١٤

ـــرا هَطـــَل الَقميـــُص علـــى الُعيـــون وَبشَّ اأشـــتمُّ رائَِحـــَة الَقميـــِص وطالمـــا -١٥

را: مفردها ذروة، وهي  الذُّ
المكان المرتفع.

التَّاأويل: التَّفسير.

يتشاكسان: يختلفان.

فانوس: مشكاة من الزُّجاج 
ضاءة. تُستخدم في ال�إ

النُّبوءة: توقُّع الحدث قبل 
وقوعه.

تختلـــط،  الـــرُّؤى:  تشـــتبك 
الغمـــوض. هـــا  ويلفُّ

الُحْبلى: المليئة بالماء.

َســـــرى،  مصـــــدر  ـــرى:  السُّ
ــلاً. ــْير ليـ ـــ ــو السَّ وهــ

ل� تبتئس: ل� تحزن.

الُقرى: البلاد.

هطَل: نزل بغزارة.
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 : في ظلال النَّصِّ

الّش�عر: 

ــى،  أول ــار ال� ــة النّ ــوان مرثيَّ ــعريَّة دي ــه الشِّ ، مــن دواوين ــاري شــاعر ســودانيٌّ ــد الب ــد عب   محمَّ

ــّص. ــه هــذا النَّ ــَذ من ــذي اأِخ الَّ

المن�سبة: 

يَّــة،     شــهدت بعــض البلــدان العربيَّــة فــي اأواخــر العــام )٢٠١٠م( حــركات احتجاجيَّــة ســلميَّة؛ بســبب غيــاب الحرِّ

والرُّكــود ال�قتصــادّي، وانتشــار الفســاد. وقــد بــداأت هــذه الثَّــورات ال�حتجاجيَّــة فــي تونـُـس، ثــمَّ امتــدَّت اإلــى مصــَر 

 . بيــع العربــيِّ وليبيــا واليمــن وســوريّة، واأْطِلــَق عليهــا ثــورات الرَّ

وجــاءت هــذه القصيــدة فــي بدايــات هــذه الثَّــورات، حيــث بــدا الّشــاعر غيــر متفائــل بحالــة الفــرح الَّتــي    

بابيَّــة الَّتــي طغــت فيهــا  ــعوب العربيَّــة؛ وذلــك لمــا لمحــه مــن غيــاب للوعــي، والحالــة الضَّ ســيطرت علــى الشُّ

ــلات خارجيَّــة. ــة علــى مســتقبل البــلاد، ومــا رافــق ذلــك مــن تَدخُّ المصالــح الخاصَّ

 : حول النَّصِّ

يمثِّــل هــذا النَّــصُّ النَّزعــة القوميَّــة فــي ال�أدب العربــيِّ المعاصــر، وفيــه يتنــاول الّشــاعر قضيَّــة قوميَّــة تقــع فــي   

دائــرة اهتمــام العــرب جميعهــم.

وايـات اأنَّهـا كانت ترى  وزرقـاء اليمامـة امـراأة ُضـِرَب بهـا المثـل فـي الرُّؤيـة عـن ُبعـد؛ فقـد ذكـرت بعـض الرِّ    

ـعراُء المعاصـرون بوصفها تعبيراً  الّراكـب اأو الفـارس عـن مسـيرة ثلاثـة اأيّـام، فتنبِّـه قوَمهـا اإلـى الخطـر، وقد وظَّفها الشُّ

اأسـطوريّاً عـن اكتشـاف الخطـر قبـل وقوعـه. 

ويتَّكـئ الّشـاعر فـي هـذا النَّـصِّ علـى هـذا المـوروث، ويوظِّـف زرقـاء اليمامـة بوصفهـا معـادل�ً موضوعّيـاً   

ورات العربيَّة. )رمـزاً( لُبعـد الرُّؤيـة، واستكشـاف الخطـر قبـل وقوعـه، وذلـك بهـدف البوح بنبوءاته حول مسـتقبل الثَـّ

، وهنا ُيخالف الّشـاعر العّراف في تفسـير  ـعبيِّ ويلجـاأ اإلـى العـّراف، وهـو شـخص معـروف فـي الموروث الشَّ

ـة العربيَّة.  أمَّ بابيَّة تلفُّ مصير ال� مـا يـراه، فالّشـاعر يـرى حالـة مـن الظَّـلام والضَّ

وبناء على هذا الكشـف يبوح الّشـاعر بمخاوفه، ويسـتخدم األفاظاً دالًَّة لوصف المرحلة الّدامية الوشـيكة: 

م، وتشـتبك الـرُّؤى، وسـيصرُّ النّـاس علـى الخطيئـة والقتل، واإذا  سـيعبر الطّوفـان، وتشـيخ ال�أرض، وتجـري اأنهـار الـدَّ

ـلام- قـد اأكَل تّفاحـًة واحـدًة وارتكـب خطيئـة، فـاإنَّ اأبنـاءه سـياأكلون تّفاحَتْيـن، وسـيصّرون علـى  كان اآدم - عليـه السَّ

اسـتمرار الخطيئة. 
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غيـــر اأنَّ الّشـــاعر رغـــم مـــرارة هـــذا الواقـــع العربـــّي، يبـــدو متفائـــلاً بقـــدرة العـــرب علـــى تجـــاوز هـــذه 

ـــلام-  للتَّعبيـــر عـــن  ـــة يوُســـف - عليـــه السَّ ، ويســـتخدم قصَّ ـــف الّشـــاعر التَّنـــاصَّ الّدينـــيَّ عبـــة، وهنـــا يوظِّ المرحلـــة الصَّ

ـــه انتهـــى  ـــجن، لكنَّ ـــلام- األقـــَي فـــي البئـــر، وتعـــرَّض للسَّ الِمحنـــة، ثـــمَّ تجاوزهـــا؛ فيوُســـف بـــُن يعقـــوَب -عليهمـــا السَّ

ـــد  ـــاأس، وق ـــرف الي ـــذي ل� يع ـــاؤل الَّ ـــل التَّف ـــوُب فيمثِّ ـــا يعق ـــا. اأّم ـــن مصـــر كلِّه ـــن خزائ ـــؤول�ً ع ـــون مس ـــى اأن يك اإل

ـــة لقائـــه بابنـــه المفقـــود، ثـــمَّ ياأتـــي القميـــص رمـــزاً للُبشـــرى والتَّفـــاؤل، فهـــو الَّـــذي ردَّ البصـــر ليعقـــوَب،  اآمـــن بحتميَّ

ـــا. ـــرى طريَقه ـــة؛ كـــي ت ـــة العربيَّ وســـيردُّ البصـــر للاأمَّ

 المن�قشة والتَّحليل: 

حيحة فيما ياأتي:- ١ جابة الصَّ نختار ال�إ

اأ- ما العاطفة المسيطرة على الّشاعر في البيت الخامَس عشَر؟

ع. ٢- الحزن.    ٣- التَّفاؤل.      ٤- التَّفجُّ  ١- الياأس.   

ب- اإل�َم ترمز اأسطورة )زرقاء اليمامة(؟

١- ال�نبعاث.      ٢- العذاب المستمّر.

٣- الخصب.      ٤- استشراف المستقبل. 

ج- اإل�َم يرمُز اللَّون ال�أسوُد في البيت الثّاني عشر؟

١- التَّشاؤم.      ٢- ال�حتلال.        ٣- الثَّورة.           ٤- اللَّيل.

بع العجاف في البيت الّرابَع عشَر؟ د- ما المقصود بالسَّ

١- سبع سنوات ماطرة.                 ٢- سبع سنوات مؤلمة.   

عادة.        ٤- سبع بقرات. ٣- سبع سنوات من السَّ

٢- استخدم الّشاعر كلمة )شيء( بصيغة النَّكرة للتَّعبير عن الثَّورات العربيَّة، نعلِّل ذلك.

٣- نستخرج الطِّباق الوارد في البيت الثّامن.

٤- نبّيُن دل�لة كلٍّ مّما ياأتي:

أنِبياِء لَِكْي اأرى. اأ- اأحتاُج َدمَع ال�

ب- ل� ِسرَّ، فانوُس النُّبوءِة قـاَل لي    ماذا سيجري حيَن طالَع ما َجرى

أْرُض َسوَف تشيُخ قبل اأوانِــها. ج- ال�

د- في الموسم ال�آتي ستشتبُك الرُّؤى.
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: ٥- وظَّف الّشاعر التَّناصَّ الّدينيَّ في النَّصِّ

د مواطنه.   اأ-نحدِّ

ب- نبيِّن دل�ل�ته.

آتية: ح جمال التَّصوير في العبارات ال� ٦- نوضِّ

را. باب تجذُّ اأ- ستزيد اأشجار الضَّ

ب- الغيمة الحبلى هنا لن تمطرا.

را. ج- هطل القميص على العيون وبشَّ

٧- وظََّف الّشاعر َمثلاً عربّياً في قصيدته:

اأ- نعيِّنه.

ب- نبيِّن دل�لة توظيفه.

أبيات الجميلة: ٨- في النّّص كثير من ال�

اأ- نختار بيتاً شعريّاً اأعجَبنا.

ب- نعلِّل اختيارنا له.
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الوحدة الّثالثة
عر العربيِّ المع�صر: من ظواهر الشِّ

ظ�هرة ال�غتراب.

ّي�ب.  غريب على الخليج: بدر ش�كر السَّ
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رس ال�أوَّل الدَّ

عر العربّي الُمع�صر من ظواهر الشِّ
ظ�هرة ال�غتراب 

ــعر العربــّي الحديــث بعــُض الظَّواهــر الَّتــي اســترَعْت انتبــاه النُّّقــاد، وقــد كان ال�غتــراب واحــداً  تجلَّــت فــي الشِّ  

راســة والتَّحليــل. مــن اأبــرز هــذه الظّواهــر الَّتــي تناولهــا النُّّقــاد بالدِّ

عر العربّي الحديث؟  فما ال�غتراب؟ وما مظاهره؟ وما اأشكاله؟ ولماذا يمثِّل ظاهرة في الشِّ  

 مفهوم ال�غتراب:
هــو الحالــة النَّفســيَّة الَّتــي يشــعر فيهــا الفــرُد اأنَّــه كائــٌن ُمتوتِّــر، عاجــٌز عــن تغييــِر الواقــع؛ مــا يولِّــد انفصــال�ً حــاّداً 

فــي علاقتــه بالمجتمــع، والنـّـاس، والحيــاة مــن حولــه، ويــؤّدي اإلــى ُعزلتــه.

 مظ�هره:
يظهر ال�غتراب على شكل سلوك، وحال�ت نفسيَّة تنعكس في شخص الفرد المغترب، منها:  

ياع، والظُّلم، وفقدان الحريَّة.- ١ عور بالضَّ الشُّ

حباط، والتَّوتُّر، والعجز. - ٢ ال�إ

انعدام المغزى من الحياة. - ٣

العزلة، وال�نطواء على النَّفس.- ٤

 اأشك�له:
دة، منها: للاغتراب اأشكال ُمتعدِّ

ــعور 1-  يمــان، والشُّ : وهــو ناتــج عــن اختــلال ال�إ ال�غتــراب الّروحــيُّ

ــم الّســائدة فــي المجتمــع. بعــدم ال�نســجام مــع العقائــد والِقَي

: ويشــعر الفــرد بــه عندمــا تكــون ثقافُتــه ُمختلفــة 2-  ال�غتــراب الثَّق�فــيُّ

عــن ثقافــة المجتمــع الّســائدة؛ مــا يولِّــُد تصادمــاً بينه وبيــن المجتمع.

ــُر ال�غتــراب  ــر: قــد ُيفسَّ نفكِّ

ـه شــكل مــن  الثَّقافــيُّ علــى اأنَـّ

اأشــكال التَّعالــي علــى المجتمــع 

والنّــاس، نناقــش ذلــك.
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ــة 3-  ــى مواجه ــدرة المجتمــع عل ــن عــدم ق ــل م أم ــة ال� ــعور بخيب ــة ناتجــة عــن الشُّ : وهــو حال ــيُّ ــراب الزَّم�ن ال�غت

يــات، ويكثــر فــي زمــن ال�نتكاســات والهزائــم؛ مــا يدفــع الفــرَد للهــروب مــن الواقــع اإلــى الماضــي اأو  التَّحدِّ

المســتقبل؛ بحثــاً عــن زمــٍن تســوده ال�نتصــارات والكرامــة.

ــذي يعيش 4-  ــه ل� ينتمي اإلـــى المكان الَـّ نَـّ : وهـــو الحالـــة الَّتي يشـــعر فيهـــا الُمغترب اأ ال�غتـــراب المك�نـــيُّ

فيـــه، فيهـــرب -نفســـّياً- اإلـــى الطَّبيعـــة، اأو اإلـــى اأماكَن اأخـــرى في العالـــم تُوفِّر له ال�نســـجام. وتَُعـــدُّ الغربة 

ــه ل� ينتمي اإلى  نَـّ نســـان المغترب عـــن اأرضه يشـــعر اأ شـــكلاً مـــن اأشـــكال هـــذا النَّوع مـــن ال�غتـــراب؛ فال�إ

. المـــكان الجديـــد، ويبقـــى مرتبطاً بوطنـــه ال�أصليِّ

عر الحديث:  بروز ال�غتراب في الشِّ
ــاس، ويحيــا فــي زمــاٍن  ــعر نتــاج لتفاعــل الّشــاعر مــع المجتمــع وقضايــاه، فالّشــاعر غيــر ُمنفصــٍل عــن النّ الشِّ  

ــن، نتيجــة للتَّخلِّــف الثَّقافــّي، اأو الهزائــم،  ومــكاٍن كال�آخريــن، وعندمــا تحــدث انتكاســة فــي المجتمــع فــي زمــٍن ُمعيَّ

مــن اأو المــكان الَّــذي يعيــش فيــه الّشــاعر. ، علــى شــكِل توتُّــر، ورفــض للزَّ ــعريِّ فــاإنَّ ذلــك كلَّــه يظهــر فــي الخطــاب الشِّ

التَّقويم: 

نُعرِّف ال�غتراب.- ١

نذكر اثنين من مظاهر ال�غتراب.- ٢

نشرح ثلاثة من اأشكال ال�غتراب.- ٣

عر العربيِّ الحديث.- ٤ نعلُِّل ظهور ال�غتراب في الشِّ
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رس الثّ�ني   الدَّ

غريٌب على الخليج
ّياب/ العراق                                                         بدر شاكر السَّ

الّريُح تلَهُث بالهجيرِة، كالُجثاِم على ال�أصيْل             

ُر للرَّحيْل وعلى الُقلوِع َتَظلُّ تُطوى، اأو تَُنشَّ

وعلى الرِّماِل، على الخليْج

ُح البصَر الُمحيََّر في الخليْج جلَس الغريُب ُيسرِّ

ُد من نشيْج ياِء بما ُيَصعِّ ويُهدُّ اأعمدَة الضِّ

جيْج اأعلى مَن الُعّباِب يهِدُر رغُوُه، وِمَن الضَّ

َر في قرارِة نفِسَي الثَّكلى: ِعراْق صوٌت َتفجَّ

موِع اإلى العيوْن حابِة، كالدُّ كالمدِّ يصَعُد، كالسَّ

الّريُح تصُرُخ بي: ِعراْق

والموُج ُيْعِوُل بي: ِعراُق.. ِعراُق.. ليَس سوى ِعراْق

البحُر اأوَسُع ما يكوُن، واأنَت اأبعُد ما يكوْن

والبحُر دونََك يا ِعراْق

اأحببُت فيِك ِعراَق روحي، اأو حبْبُتِك اأنِت فيْه

يا اأنُتما، ِمصباُح روحي اأنُتما، واأتى المساْء

واللَّيُل اأطبَق، فلُتِشّعا في ُدجاُه فلا اأتيْه

لو جئِت في البلِد الغريِب اإليَّ ما كُمَل اللِّقاْء

الُملتقى بِك والعراُق على َيديَّ هَو اللِّقاْء                                

شوٌق َيُخضُّ دمي اإليِه، كاأنَّ كلَّ دمي اشِتهاْء

جوٌع اإليِه كجوِع كلِّ َدِم الغريِق اإلى الَهواْء

شوُق الجنيِن اإذا اشَراأبَّ مَن الظَّلاِم اإلى الِول�دْة

وقـــت  الظَّهيـــرة،  )الهاجـــرة(:  الهجيـــرة 
ـــمس. الشَّ اشـــتداد حـــّر 

الُجثام: الكابوس.

ال�أصيـــل: وقـــت اصفـــرار الّشـــمس عنـــد 
الغـــروب.

شـــراع  وهـــو  ِقْلـــع،  مفردهـــا  الُقلـــوع: 
. ـــفينة لسَّ ا

ُيسرِّح البصر: ُيرسلُه.

النَّشيج: البكاء.

الُعّباب )الُعباب(: صخب الموج.

ُيعِوُل: يصرخ.

: مدَّ عنقه ليرى. اشراأبَّ
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اإنّي ل�أعجُب كيَف ُيمِكُن اأن يخوَن الخائنوْن

اأيخوُن اإنساٌن بلاَدْه؟!

اإن خاَن معنى اأن يكوَن فكيَف ُيمِكُن اأن يكوْن؟!

مُس اأجمُل في بلادي من ِسواها، والظَّلاْم الشَّ

حتّى الظَّلاُم هناَك اأجمُل فهَو يحَتضُن الِعراْق

في ظلال النَّّص: 

الّش�عر: 

ــّياب شــاعٌر عراقــّي، ُولــَد فــي قريــة جيكــور عــام )١٩٢٦م(، وُيعــدُّ مــن  بــدر شــاكر السَّ      

ــه: اأنشــودة المطــر. ــن دواوين ــه. وم ــة واأعمدت ســي شــعر التَّفعيل مؤسِّ

المن�سبة:

ة؛ بســبب انتمائــه الحزبــيِّ  واجــه الّشــاعر كثيــراً مــن المضايقــات وال�أذى، وفُِصــَل مــن عملــه مــّرات عــدَّ  

ومعارضتــه للنِّظــام، فاضُطــرَّ للعمــل فــي مهــن بســيطة، ثــمَّ الهــروب اإلــى خــارج العــراق. وقــد قــال هــذه القصيــدة 

فــي الحنيــن اإلــى العــراق عندمــا كان فــي الُكويــت يتلّقــى العــلاج.

: حول النَّصِّ

ــي  ــاعر( فـ ــى )الّشـ ــر؛ حيـــث يجلـــس فًتـ ــه وللبحـ ــاعر لنفسـ ــمها الّشـ ــة يرسـ ــورة متناقضـ ــداأ النَّـــصُّ بصـ يبـ  

ـــر فـــي اأعماقـــه مـــن حنيـــن  الهاجـــرة اأمـــام البحـــر، ُيســـرِّح بصـــَره فيـــه، ُمنكســـراً، صامتـــاً، ســـاكناً، رغـــم مـــا يتفجَّ

ـــد  ـــفن القادمـــة الَّتـــي تُطـــوى اأشـــرعتها عن ـــاح، والسُّ ي ـــة، والرِّ أمـــواج المضَطرب واضطـــراب وُصـــراخ، واأمامـــه حركـــة ال�

ــراق. ــده العـ ــة حنيـــن اإلـــى بلـ ــر فـــي نفســـه صرخـ ـ ــادرة، وكلُّ ذلـــك ُيفجِّ ــد المغـ ــُر عنـ ، وتُنَشـ ــوِّ ُسـ الرُّ

ـــراق؛  ـــي الع ـــاك ف ـــا ُهن ـــد اأن يلتقَيه ـــراق، ويري ـــا الع ـــن خلاله ـــة، ُيحـــبُّ م ـــراأًة عراقيَّ ـــاعر ام ـــل الّش ـــمَّ يتخيَّ   ث

لكـــي تكتمـــل ســـعادته، وحيـــث تتماهـــى المحبوبـــة مـــع الوطـــن، فيصبحـــان شـــيئاً واحـــداً، ينيـــر درَب الّشـــاعر.
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 المن�قشة والتَّحليل: 

حيحة فيما ياأتي:- ١ جابة الصَّ نختار ال�إ

؟ ة الَّتي يدوُر حولها النَّصُّ      اأ- ما الفكرُة العامَّ

    ١- تصوير الحنين اإلى المراأة العراقيَّة.                     ٢- تصوير الحنين اإلى الوطن.

ُفن.     ٣- تصوير البحر.                          ٤- تصوير السُّ

    ب- ما المعنى الُمستفاد من ال�ستفهام في قوِل الّشاعر: )اأيخوُن اإنساٌن بلاَدْه(؟

نكار.              ٢- النَّفي.             ٣- التَّاأكيد.             ٤- التَّقرير.     ١- ال�إ

مير في كلمة )ُدجاُه(؟     ج- علاَم يعوُد الضَّ

    ١- العراق.                ٢- مصباح الّروح.          ٣- اللَّيل.              ٤- المساء.

؟ د- ما دل�لة َتكرار كلمة )العراق( في النَّصِّ

١- ُبعد العراق.            ٢- قُرب العودة.           ٣- الياأس.              ٤- التعلُّق بالعراق.

ــُح - ٢ ، نوضِّ رســم الّشــاعر فــي مطلــع القصيــدة لوحــًة يتجلـّـى فيهــا التَّناقــض، الَّــذي يعكــس صــراع الّشــاعر النَّفســيَّ

ذلــك.

نستخرج من النَّصِّ ثلاث ُمفردات وظَّفها الّشاعر؛ لتصوير حالته النَّفسيَّة الُمتوتِّرة الّصاخبة. - ٣

آتيتين:- ٤ علاَم تدلُّ كلُّ عبارة من العبارتين ال�

      اأ- شوٌق يخضُّ دمي اإليِه، كاأنَّ كلَّ دمي اشتهاء.

      ب- حتّى الظَّلاُم هناَك اأجمُل فهَو يحَتضُن الِعراْق؟

ح جمال التَّصوير فيما ياأتي: ٥- نوضِّ

ُد من نشيْج. ياِء بما ُيَصعِّ     اأ- ويُهدُّ اأعمدَة الضِّ

   ب- واللَّيُل اأطبَق، فلُتِشّعا في ُدجاُه فلا اأتيْه.

ــصِّ العبــارَة  ــن فــي النَّ ٦- يقــول محمــود درويــش ُمخاطبــاً محبوبتــه: )ال�أرُض اأْم اأنــِت عنــدي، اأْم اأنتمــا تواأمــان؟(، نعيِّ

ــعريَّة. الَّتــي تتَّفــق فــي معناهــا مــع عبــارة درويــش الشِّ
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الوحدة الرّابعة

عر الفلسطينيُّ الحديث: الشِّ

عر الفلسطينّي الحديث وموضوع�ته وشعراؤه. مراحل الشِّ

ّب�ر: محمود درويش(. عر الفلسطينّي )اأبُد الصَّ التَّشرُّد في الشِّ

ــعر الفلســطينّي )جفــرا الوطــن المســبّي:  الوطــن والثَّــورة فــي الشِّ

عــّز الّديــن المن�صــرة(.
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رس ال�أوَّل الدَّ

عر الفلسطينيُّ الحديث الشِّ
منذ انتهاء الحرب العالميَّة ال�أولى حتّى اليوم، شهدت فلسطين -ول� تزال- اأحداثاً ِجساماً، وعاش شعبها   

عر الفلسطينيُّ على امتداد  فتراٍت قاسية، تمثَّلت باحتلال وطنهم، وما ترتَّب عليه من قتل وتدمير وتشريد. وكان الشِّ

، وما تعرَّض له الفلسطينّيون من تشتُّت وضياع. رت النِّضال الفلسطينيَّ منيَّة مراآة صادقة، صوَّ هذه الفترة الزَّ
؟ وما موضوعاته؟ وما خصائصه؟ ومن اأبرز اأعلامه؟ عر الفلسطينيُّ فما المراحل الَّتي مرَّ بها الشِّ  

عر الفلسطينّي الحديث:         اأوَّل�ً - مراحل الشِّ

عر الفلسطينيُّ الحديث اإلى ثلاث فترات زمنيَّة: يمكن تقسيم المراحل الَّتي مرَّ بها الشِّ

عر الفلسطينيُّ زمن ال�حتلال البريط�نّي )1٩17- 1٩4٨م(:  1- الشِّ

      احتلَّت بريطانيا فلسطين عام )١٩١٧م(، بعد هزيمة العثمانّيين في الحرب العالميَّة ال�أولى، وفي العام 

بال�نتداب على فلسطين عام )١٩٢٢م(.  َدولّي  لليهود، ثمَّ حصلت على تفويض  اأصدرت وعد بلفور  نفسه 

، كان من بينها: ثورة البراق عام  نجليزيِّ ًة ضدَّ ال�حتلال ال�إ وشهدت فلسطين في اأثناء فترة ال�نتداب ثوراٍت عدَّ

عر الفلسطينّي جميع  ر الشِّ يخ عزِّ الّدين القّسام، والثَّورة الكبرى عام )١٩٣٦م(، وقد صوَّ )١٩٢٩م(، وثورة الشَّ

هذه ال�أحداث وما رافقها من جرائم، واأبرز شعراء هذه المرحلة: اإبراهيم طوقان، وعبد الرحيم محمود.

2- شعر النَّكبة )1٩4٨- 1٩67م(:

ــاأت  ، فقــد انســحبت بريطانيــا مــن فلســطين بعــد اأن هيَّ ــعب الفلســطينيِّ ــرة للشَّ ة ُمَدمِّ      شــكَّلت النَّكبــة هــزَّ

ــعب  ــروف لليهــود؛ لكــي يســتولوا علــى جــزء كبيــر منهــا عــام )١٩٤٨م(، وقــد اأّدى ذلــك اإلــى تشــريد الشَّ الظُّ

ــعر هــذه ال�أحــداث،  الفلســطينيِّ مــن اأرضــه، فعــاش حيــاة البــؤس فــي المخيَّمــات والمنافــي، وقــد واكــب الشِّ

ــو ســلمى، وتوفيــق  ــرز شــعراء هــذه المرحلــة: معيــن بسيســو، وفــدوى طوقــان، واأب ــاً، واأب ــراً اأمين رهــا تصوي فصوَّ

زيــاد، ويوســف الخطيــب، وهــارون هاشــم رشــيد، وراشــد حســين.

عر الفلسطينيُّ بعد هزيمة حزيران ع�م )1٩67م(: 3- الشِّ

العربيُّ سلسلة من  والوطن  فلسطين  فلسطين عام )١٩٦٧م(، شهدت  تبّقى من  ما  اليهود  احتلال  منذ    

هيونّي حروباً متكرِّرة على لبنان،  ال�أحداث، الَّتي انبرى شعراء فلسطين اإلى تصويرها؛ فقد شنَّ ال�حتلال الصُّ

رت انتفاضة الحجارة عام )١٩٨٧م(، ثمَّ اندلعت انتفاضة ال�أقصى عام   مستهدفاً المخيَّمات الفلسطينيَّة، وتفجَّ

رة شنَّها ال�حتلال على  )٢٠٠٠م(، الَّتي رافقها عدوان شرس على المدن والمخيَّمات، وما تلاه من حروب مدمِّ

قطاع غزَّة، واأبرز شعراء هذه المرحلة: محمود درويش، وسميح القاسم، ومحمود القيسي،... اإلخ. 
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عر الفلسطينّي:        ث�نيً� – موضوع�ت الشِّ

عر الفلسطينّي ال�أحداث في جميع المراحل، وتعدَّدت موضوعاته، فكان من بينها:  واكب الشِّ

1- تصويــر الثَّــورات، ومــن ذلــك مــا قالــه راشــد حســين واصفــاً مجــزرة صندلــة عــام )١٩٥٧م( الَّتــي راَح ضحيَّتهــا 

خمســَة عشــَر تلميــذاً بانفجــار جســٍم مشــبوه، فــي اأثنــاء عودتهــم مــن مدرســتهم فــي قريــة المقيبلــة:

َمـــرَج ابـــِن عامـــَر هل لديَك ســـنابُل  اأم فيـــَك مـــْن َزرِع الُحـــروِب قنابُِل

تتمايـــُل ــًة  َغلَـّ الطُّفولـــِة  لْحـــِم  اأم حينمـــا عـــزَّ النَّبـــاُت صنْعـــَت ِمْن 

ـــُل؟ ـــاَر جحاف غ ـــا الصِّ ـــاأنَّ ِصبَيتن ـــاً  وب ـــلاَم الرَّصـــاِص بناِدق ـــبَت اأق اأَحِس

ــاح  ــراً عــن الكف ــاد معبِّ ــق زيّ ــه توفي ــا قال ــك م ــن ذل ــلال، وم ــودة وزوال ال�حت ــة الع ــل بحتميَّ ــّث روح ال�أم 3- ب

ــودة: ــى حــقِّ الع صــرار عل الفلســطينّي، وال�إ

اأحّبائي، برمِش العيِن اأفُرُش درَب عوَدتِكْم، برمـِش الَعْيـن

رِب، بالجفنْيِن والكَّفْين واأحُضُن ُجرَحَكم، واألمُّ شوَك الدَّ

ـــَطْيـن  ومــن لــحمــي ســـاأبـني جســـَر عوَدتُِكــم على الشَّ

جون ومع�ن�ة ال�أسرى. 4- تصوير التَّشرُّد، وواقع السُّ

5- التغنّي ب�ل�أرض.

عر الفلسطينّي:      ث�لثً� – خص�ئص الشِّ

ة في المراحل ال�أولى.- ١ تغليب اللُّغة الِخطابيَّة المناسبة للتَّحريض على مواجهة المحتّل، وبخاصَّ

توظيف الرُّموز التّاريخيَّة وال�أسطوريَّة؛ لتصوير الواقع.- ٢

ـص مــن ال�حتــلال واســتعادة - ٣ ظهــور شــعر المق�ومــة: وهــو شــعر يدعــو اإلــى الِكفــاح؛ مــن اأجــل التَّخلُـّ

الحقــوق.



35

جناء.- ٤ جن ومعاناة السُّ جون: وهو ال�أدب الَّذي كُتَب حول السِّ شيوع اأدب السُّ

ــة بــه اإلــى عالــم القصيــدة، مثــل: الميجنــا، والمــّوال. - ٥ ، ودخــول المفــردات الخاصَّ ــعبيِّ توظيــف المــوروث الشَّ

ــة بــاأدوات النِّضــال مثــل: المقــلاع، والحجــر. كمــا دخلــت مفــردات خاصَّ

هداء.- ٦ وصف حالة التَّشرُّد، وضياع الوطن، ورثاء الشُّ

 التَّمّسك بحّق العودة. ٧- 

التَّقويم: 

١ -. عر الفلسطينيُّ ح المراحل الَّتي مرَّ بها الشِّ نوضِّ

عر الفلسطينّي.- ٢ نبيِّن خصائص الشِّ

عراء الفلسطينّيون.- ٣ نذكر اأربعة موضوعات تناولها الشُّ

، وبخاّصة في مراحله ال�أولى.- ٤ عر الفلسطينيِّ نعلِّل استخدام اللُّغة الخطابيَّة في الشِّ

جون.٥-   نعرِّف: شعر المقاومة، اأدب السُّ

نسّمي ستَّة شعراء فلسطينّيين.- ٦
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رس الثّ�ني   الدَّ

عر الفلسطينيِّ  التَّشرُّد في الشِّ
ّب�ر اأَبُد الصَّ

             محمود درويش/ فلسطين

 - اإلى اأين تاأخُذني يا اأبي؟

يِح يا ولدي  - اإلى جهِة الرِّ

 ****  

هِل، حيُث  وُهما يخرجاِن ِمَن السَّ

اأقاَم جنوُد )بوناَبْرَت( تّلاً

 لرصِد الظِّلاِل على سوِر عكّا القديْم 

 يقوُل اأٌب ل�بنه: ل� تخْف 

ل� تخْف من اأزيِز الرَّصاِص، التِصْق بالتُّراِب لتنجو

ماْل سننجو ونعلو على جبٍل في الشَّ

ونرِجُع حيَن يعوُد الجنوُد اإلى اأهِلهْم في البعيْد

 - ومن يسكُن البيَت ِمْن بعِدنا يا اأبي؟

- سيبقى على حالِِه مثَلما كاَن يا َولَدي

ُس اأعضاَءُه، واطَماأنَّ َس ِمفتاَحُه مثَلما يتحسَّ تحسَّ

وِك:  وقاَل لُه وُهما َيعبراِن ِسياجاً ِمَن الشَّ

نجليُز  يا بني َتذكَّْر: ُهنا َصَلَب ال�إ
 اأباَك على َشوِك َصّبارٍة لَْيَلتين،

 ولم يعترْف اأبداً. سوف َتكُبُر يا بني،

 وَتروي لَِمْن َيِرثوَن بنادَقُهم

ِم فوَق الحديد سيرَة الدَّ

 - لماذا تركَت الحصاَن وحيداً؟

 - لكي ُيؤنَس البيَت يا َولدي،

فالبيوُت تموُت اإذا غاَب ُسكّانُها

أَبِديُّة اأبواَبها ِمْن بعيٍد لِسّيارِة اللَّْيل سّيارة: مفردها سائر، وهو الماشي.تفتُح ال�
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تعوي ذئاُب البراري على قمٍر خائٍف،                                         

َك ويقوُل اأٌب ل�بِنِه: كُْن َقويّاً َكَجدِّ

نِدياِن ال�أخيرْة  واصَعْد َمعي تلََّة السِّ

نكشاريُّ  يا بني، تذكَّر: هنا وقَع ال�إ

عن بغلِة الحرِب، فاصُمْد معي لنعود

 - متى يا اأبي؟

- غداً. ربَّما بعَد يوميِن يا بني

وكان غٌد طائٌش يمُضُغ الّريَح خلَفُهما

تاِء الطَّويلْة   في ليالي الشِّ

 وكاَن جنوُد )َيهوشَع بِن نوَن( َيبنوَن

قلعَتُهم من ِحجارِة بيِتِهما

وهما يلهثاِن على درِب )قانا(: ُهنا َمرَّ سيُِّدنا ذاَت يوٍم 

  يا بني َتذكَّْر َغداً. وَتَذكَّْر ِقلاعاً َصليبيًَّة

َقضَمْتها َحشائُِش نَْيساَن

 بعَد رحيِل الُجنود

 : في ظلال النَّصِّ

الّش�عر: 

محمود درويش شاعر فلسطينّي عالمّي، ُولَد في قرية الَبْرَوة عام )١٩٤١م(، وتُوفَِّي عاَم   

)٢٠٠٨م(، وهو من اأبرز شعراء المقاومة، ومن دواوينه: اأعراس، ولماذا تركت الحصان وحيداً؟  

المن�سبة: 

اأصــدر درويــش ديوانــه )لمــاذا تركــت الحصــان وحيــداً؟( عــام )١٩٩٥م(، وفــي هــذه الّديــوان الَّــذي اأخــَذت   

ل درويــش ســيرته الذاتيَّــة، ويتذكَّــر ذلــك اليــوم البعيــد الَّــذي تشــرَّد فيــه مــع اأســرته بعــد ال�حتــلال  القصيــدة منــه، يســجِّ

عــام )١٩٤٨م(. 

 : حول النَّصِّ

ــي  ــُر ف ــث يظه ــا؛ حي ــاِع فلســطين، وتشــرُّد اأهله ــِر ضي ــي تصوي ــلوَب القَصصــيَّ ف ــاعر ال�أس ــف الّش     يوظِّ

: الجنــديُّ مــن نُخبــة الُمشــاة فــي  نكشــاريُّ ال�إ
. الجيــش العثمانــيِّ

غٌد طائٌش: غد ضائع ل� هدف له.

بنــي  مــن  نبــي  ـه  اإنَـّ ُيقــال  نــون:  بــن  يهوشــع 
اإســرائيل، تســلَّم قيــادة اليهــوِد بعــَد موســى -عليــه 
ــلام- وخــرج بهــم مــن التّيــه، ودخــَل القــدَس  السَّ

وحاصَرهــا، واأخذهــا مــَن الكنعانّييــن.

قانا: قرية في الجليل.

سّيدنا: هو النَّبّي عيسى -عليه الّسلام-
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ــمال )لبنــان(، ريثمــا تنتهــي الحرب المشــتعلة.  المشــهِد رجــٌل وابُنــه هاربْيــن مــن الحــرِب؛ بحثــاً عــن ملجــاأ فــي الشَّ

وفــي اأثنــاء ســيرهما ليــلاً يجــري حــواٌر بيــن الولــد )محمــود( ووالــده، ويســاأل الولــُد الَّــذي ل� يــدرك حقيقــة مــا 

يــاع؛ فالّريــح ليــس لهــا مــكان  يجــري اأبــاه: اإلــى اأيــن تاأخذنــي؟ فيجيبــه: اإلــى جهــِة الّريــح، للتَّعبيــر عــن حالــة الضَّ

ــَفر. ول� وطــن تســتقرُّ فيــه، بــل هــي دائمــة الحركــة والسَّ

ول� يغيــب عــن الوالــِد تذكيــُر ابنــه بتاريــخ هــذه ال�أرض، ومطامــع الغربــاء فيهــا؛ فيذكِّــره بنابليــون الَّــذي حاول   

نجليــِز الجيــَش  احتلالهــا، حيــث بنــى تــّلاً لمراقبــة عــكّا، ويســترجع معــه زمــَن ال�حتــلال البريطانــّي، بعــد هزيمــِة ال�إ

ــى  ــمَّ اأت ــن، ث ــارة ليلتي ــى صّب ــاُه عل ــُز اأب نجلي ــُث عــذَّب ال�إ ــى، حي أول ــة ال� ــي الحــرب العالميَّ نكشــاريَّ التُّركــيَّ ف ال�إ

أثنــاء  ــروا المــكان، ويمحــوا تاريخــه، ويبنــوا بيوتهــم علــى اأنقــاض المنــازل الفلســطينيِّة، وفــي هــذه ال� اليهــوُد ليدمِّ

ــًة، وحمايتهــا مــن الطَّمــس  ــال حيَّ ــه؛ بهــدف الحفــاظ علــى ذاكــرة ال�أجي ــد ل�بن ــر( مــن الوال تتكــرَّر لفظــة )تذكَّ

نجليــز، ســيندحر  ليبّيــون ونابليــون وال�إ أمــل فــي ال�أجيــال القادمــة، فكمــا اندحــر الصَّ وال�ندثــار، اإضافــًة اإلــى بــثِّ ال�

هيونــّي. ال�حتــلاُل الصُّ

ــلام- فــي نهايــة القصيــدة، ومــروره بقانــا الجليــل؛ للتَّاأكيــد علــى  ويوظِّــف الّشــاعر رمــز المســيح -عليــه السَّ  

ال�أرض. قدســيَّة هــذه 

 المن�قشة والتَّحليل: 

؟- ١ عريُّ ما الفكرُة العاّمُة الَّتي يتناولُها النَّصُّ الشِّ

ذكَر الّشاعُر مكانْين سلكهما ال�أُب وابُنه في اأثناء بحثهما عن ملجاأ، نذكرهما.- ٢

ما دل�لُة ما تحته خطٌّ فيما ياأتي:- ٣

اأ- اإلى جهِة الّريِح يا ولدي. 

ب- ونرِجُع حيَن يعوُد الجنوُد اإلى اأهِلهْم في البعيْد.

نكشاريُّ عن بغلِة الحرِب. ج- هنا وقَع ال�إ

د- وكاَن جنوُد )يهوشَع بِن نوَن( َيبنوَن قلعَتُهم من ِحجارِة بيِتِهما.

تاِء الطَّويلْة؟ هـ-  وكان غٌد طائٌش يمُضُغ الّريَح خلَفُهما في ليالي الشِّ

سرَد ال�أُب ل�بنه بعَض ال�أحداِث التّاريخيَّة الَّتي مرَّت بها فلسطين:- ٤

اأ- نذكر هذه ال�أحداث.

ب- ما هدُف ال�أب من سرِدها؟
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عريَّة الَّتي تُشير اإلى - ٥ اأشاَر الّشاعر اإلى ضرورة استمراريَّة الكفاح عبَر ال�أجيال؛ لتحرير فلسطين، نُعيِّن العبارة الشِّ

هذا المعنى.

آتية برزت واضحًة في القصيدة:- ٦  اأيُّ العواطِف ال�

ر على ضياِع الوطن. اأ- التَّحسُّ

ب- الياأس من العودة اإلى الوطن.

ج- ال�أمل بالعودة، ودحر ال�حتلال؟

ح ذلك.- ٧ استحضَر الّشاعُر اللَّيَل في القصيدة؛ لتصوير حالة الخوِف الَّتي انتابت الطِّفل في اأثناء هروبه مَع اأبيه، نوضِّ

ورد في النَّصِّ عبارة )التصْق بالتُّراب لتنجو(، فما الَّذي قصده الّشاعر بذلك؟- ٨

د - ٩ ه، ولم يفرِّط فيه حتّى في حالة ضعفه، نحدِّ نساُن بحقِّ َك ال�إ ِة كلِّها اإذا تمسَّ زالة رموز القوَّ التّاريخ كفيٌل باإ

عريَّة الَّتي حملت هذا المعنى. ال�أسطر الشِّ

١٠ -:  للحصاِن رمزيٌّة في التّاريخ العربيِّ

؟ عريِّ اأ- ما الوظيفة الَّتي اأوِكَلت له في النَّصِّ الشِّ

ب- لماذا وصف الّشاعر الحصان باأنَّه اأصبح وحيداً على لساِن الطِّفِل؟

رد والحوار، نمثِّل على كلٍّ منهما.- ١١  وظَّف الّشاعر ال�أسلوب القصصّي القائم على السَّ
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رس الثّ�لث   الدَّ

عر الفلسطينيِّ ال�أرض والثَّورة في الشِّ
جفرا الوطن الَمسبّي 

                                                              عّز الّدين المناصرة/ فلسطين

َجفرا جاَءْت لزيارِة بيروْت

هل قتلوا َجفرا عنَد الحاجِز، هل صلبوها في تابوْت؟                       

تُرِسلُني َجفرا للموِت، ومْن اأجِلِك يا َجفرا

َتَتصاعُد اأغنيتي الُكحليَّْة

ِمنديلُِك في جيبي َتذكاْر

لْم اأرَفْع صاريًة اإلّ� قلُت: ِفدى َجفرا

ترتفُع القاماُت مَن ال�أضرحِة وكْدُت اأقوْل:

زمٌن ُمرٌّ َجفرا..كلُّ َمناديِلِك قبَل الموِت َتجيء

في بيروَت الموُت صلاٌة دائمٌة، والقتُل جريَدتُُهْم، قهوتُُهْم، 

والقتُل شراُب لياليهم

القتُل اإذا جفَّ الكاأُس ُمغنِّيهم

واإذا ذَبحوا سّموا باسِمِك يا بيروْت

***                

للاأشجاِر العاشقِة اأغنّي

لبِة، للحبِّ اأغنّي للاأرصفِة الصُّ

يِّدِة الحاملِة ال�أسراَر رموزاً في سلَِّة تيْن للسَّ

تركُُض عْبَر الِجسِر الممنوِع علينا، تحمُل اأشواَق المنفّيين

ـــفينة،  الّصاريـــة: العمـــود فـــي وســـط السَّ
والمقصـــود هنـــا الّرايـــة اأو العلـــم.
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َساأغنّي

جِن الُكحليِّ اأغنّي لرفاٍق لي في السِّ

للعاصفِة الخضراِء اأغنّي

أندلسيِّ المقتوِل على النَّبِع الّريفيِّ اأغنّي للولِد ال�

لعصافيِر الثَّلِج تُزقزُق في َعَتباِت الّدوْر

للبنِت المجدولِة كالحوْر

للفتنِة في عاصفِة الرَّقِص الَوحشّي                                          

َساأغنّي

هداِء المغموريَن نُغنّي عِر المكتوِب على اأرصفِة الشُّ للشِّ

للعّماِل المطروديَن نُغنّي

ولَجفرا َسُنغنّي

***

َجفرا اأّمي اإن غاَبْت اأّمي

َجفرا الوطُن الَمْسبي:

الزَّهرُة، والطَّلقُة، والعاصفُة الحمراْء

َجفرا -اإن لْم َيعِرْف من لم َيعِرْف- غابُة تُّفاْح

ورفيُف حماٍم، وقصائُد للفقراْء

َجفرا مْن لْم يعشْق َجفرا

اأَس ال�أخضَر في الرَّمضاْء فلَيدِفْن هذا الرَّ

جر. الحور: نوع من الشَّ

المغمورين: مفردها مغمور، وهو الُمهمَّش.

رفيــف حمــام: حركــة الحمــام، واهتــزاز 
اأجنحتــه.

ة  الرَّمضـــاء: ال�أرض الَّتـــي َحِمـَيــــت مـــن شـــدَّ
ـــمس. حـــرِّ الشَّ



42

 : في ظلال النَّصِّ

الّش�عر: 

عــّز الّديــن المناصــرة شــاعر فلســطينّي، ُولــد عــام )١٩٤٦م( فــي )بنــي نعيــم( بمحافظة   

ــعريَّة:  الخليــل، وهــو اأســتاذ فــي ال�أدب المقــارن، ومــن اأبــرز شــعراء المقاومــة. ومــن دواوينــه الشِّ

ــه القصيــدة. ــَب الخليــل، وجفــرا الَّــذي اأخــذت من ــا عَن ي

المن�سبة: 

قــال الّشــاعُر هــذه القصيــدة بعــد استشــهاد فتــاة فلســطينّية قصفتهــا طائــرة اإســرائيليَّة فــي بيــروت عــام   

ــبعينّيات مــن القــرن  ــان فــي السَّ ــت بالفلســطينّيين فــي لبن ر الّشــاعر ال�أحــداث الماأســاويَّة الَّتــي األمَّ )١٩٧٦م(، وُيصــوِّ

ــورة الفلســطينيَّة.  ــهيدة، وال�أرض، والثَّ ــاة الشَّ ــراً عــن الفت ــرا( تعبي ــعبيَّ الفلســطينيَّ )جف ــز الشَّ ــف الرَّم العشــرين، ويوظِّ

 : حول النَّصِّ

ــعبيِّ      الَجفــرا فــي اللُّغــة تعنــي: )صغيــرة الَعنــزة الَّتــي بلغــت اأربعــَة اأشــهر(، وقــد انتشــرت فــي المــوروث الشَّ

ــه  ــة عمِّ ج مــن ابن ــزوَّ ــي عــكّا ت ــكات( ف ــة )الكوي ــة اأنَّ اأحــد شــباب قري الفلســطينيِّ انتشــاراً واســعاً، واأصــل القصَّ

ج بعدهــا، وقــال قصيــدة ُمفعمــة بالحــزن، اأخــذ  الَّتــي اأحبَّهــا، لكــنَّ والديــه اأجبــراه ل�حقــاً علــى تركهــا، فلــم يتــزوَّ

ها  ــه، ولــم ُيســمِّ النـّـاس يغنّونهــا فــي اأعراســهم دون معرفــة اأصلهــا. وقــد اأطلــق الّشــاب اســم )الجفــرا( علــى ابنــة عمِّ

صراحــًة؛ حفاظــاً علــى التَّقاليــد. ومّمــا جــاء فــي كلمــات تلــك القصيــدة: 

بْع بِْتَصيِّْح َيــْعـمـــامي »َجفـــرا ْويـــا هالـــرَّ

مــا بوِخْذ ُبَنيُِّكــْم لو تِْصـــَحنوا ْعــظــامي

سلامي ِوْن كان الجيزة َغِصْب بالّدين ال�إ

َمْك في الَميِّة«. لَرمي حالي في البحْر للسَّ

لهــا اإلــى رمــز للمــراأة  ــعبّي اســتلهَم عــّز الّديــن المناصــرة )الجفــرا(، وحوَّ ــة فــي المــوروث الشَّ ومــن هــذه القصَّ  

ــة. ــى عشــرين لغ ــن المســبّي( اإل ــرا الوط ــدة )جف ــد تُرجمــت قصي ــا دل�ل�ت اأســطوريَّة، وق له ــورة، وحمَّ وال�أرض والثَّ

يمــزج الّشــاعر فــي هــذه القصيــدة بيــن جفــرا الفتــاة، وجفــرا الثَّــورة، وجفــرا الوطــن، فجفــرا الفتــاة جــاءت   

ــهادة، والتَّضحيــة مــن اأجــل جفــرا ال�أرض  ــورة فهــي الَّتــي تُرســل اأبناءهــا للشَّ ــا جفــرا الثَّ اإلــى بيــروت، فُقتلــت، اأّم

)الوطــن(.
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ــوق اإلــى ال�أرض والحبيبــة، والفتــى  ــعريَّة فــي النَّــّص؛ فالمنديــل رمــز للشَّ ويوظِّــف الّشــاعر الرُّمــوز الشِّ   

صــرار والتَّحــّدي  أندلــس، وال�أغنيــة رمــز للاإ أندلســيُّ رمــز للفتــى الفلســطينيِّ الَّــذي فقــد بــلاده كمــا فُِقــدت ال� ال�

هــرة رمــز للاأمــل. والحيــاة، والقهــوة والجريــدة رمــز للفعــل اليومــيِّ المســتمرِّ، وهــو القتــل، والزَّ

ألــوان بمــا توحــي بــه مــن دل�ل�ت؛ فالكحلــيُّ رمــز للكرامــة والتَّحــّدي،  ول� يغيــب عــن الّشــاعر توظيــف ال�  

ــباب. أمــل والشَّ ــهادة والتَّضحيــة، وال�أخضــر رمــز للخصــب وال� وال�أحمــر رمــز للشَّ

 المن�قشة والتَّحليل: 

؟- ١ ة في النَّصِّ ما الفكرُة العامَّ

ماُح نواهٌل    منّي وبيُض الهنِد تقطُر من دمي- ٢ يقول عنترة: ولقد ذكرتُِك والرِّ

؟ اأين نجد معًنى مشابهاً له في النَّصِّ

ــاء لهــا كمــا يظهــر فــي - ٣ أمــور الَّتــي تســتحقُّ الغن ــاة، فمــا ال� صــرار علــى الحي ــاء معنــى التَّحــّدي وال�إ يحمــل الغن

ــي؟ المقطــع الثّان

د مــا ترمــز اإليــه فــي كلِّ مــرَّة، والَمواطــن الَّتــي تمتــزُج - ٤ وردت جفــرا بــدل�ل�ت مختلفــة، نعــود اإلــى النَّــّص ونحــدِّ

فيهــا دل�ل�تهــا المختلفــة.

يتحدَّث الّشاعر عّما تُمثِّله الثَّورة من خلال جفرا، نبيِّن ذلك من خلال المقطع ال�أخير.- ٥

يَّة، فــي اأثنــاء حصــار المخيَّمــات فــي - ٦ كان للمــراأة الفلســطينّية دور فــي نقــل ال�أخبــار اإلــى المقاتليــن بطريقــة ســرِّ

ــح ذلــك مــن خــلال مــا ورد فــي النَّــّص. لبنــان، نوضِّ

د دل�ل�تها.- ٧ ، ونحدِّ ألوان الواردة في النَّصِّ نستخرُج ال�

ح جمال التَّصوير فيما ياأتي:- ٨ نوضِّ

اأ- َجفرا -اإن لْم َيعِرْف من لم َيعِرْف- غابُة تُّفاْح، ورفيُف حماٍم، وقصائُد للفقراْء.

    ب- في بيروَت الموُت صلاٌة دائمٌة، والقتُل جريَدتُُهْم.
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الوحدة اخلامسة
البلاغة العربيَّة:

التَّشبيه المفرد.

التَّشبيه التَّمثيلّي.

منّي. التَّشبيه الضِّ
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رس ال�أوَّل  الدَّ

التَّشبيه المفرد

نقراأ ونت�أمَّل:

قال اأبو العلاء المعرِّّي:- ١

ياِء واإْن جا       وْزَت كـيــواَن في عـلـوِّ الـمـكــــاِن مِس في الضِّ اأنَت كالشَّ

قال ابن الّرومّي:- ٢

اأنــَت نــجـــٌم في رفـعـــٍة وضيـــــاٍء        تجـتـلـيـَك الـعيوُن شــــرقاً وَغــربــــا

هداُء مثُل القناديل نوراً وبهاًء.  - ٣ الشُّ

العالُِم ُيشبُه البحَر. - ٤

قال اأحمد شوقي:- ٥

أعـــراِق أمُّ مــدرســـــــٌة اإذا اأعــددَتـــهــــــا              اأعـَدْدَت شــعـبـــاً طـيِّـَب ال� ال�

رح والتَّوضيح: الشَّ

أمثلة الّسابقة، نجُدها قد اشتملت على تشبيه يظهر فيه اأربعة اأركان:  عند تاأمُّل ال�   

أّن حــذف اأحدهمــا يجعــل مــن 	  أمثلــة؛ ل� طرفــا التَّشــبيه: المشــبَّه والمشــبَّه بــه، وهمــا ظاهــران فــي جميــع ال�

التَّشــبيه اســتعارًة.

ل، 	  أوَّ اأداة التَّشــبيه: وهــي الَّتــي ربطــت بيــن طرفــي التَّشــبيه، وقــد تاأتــي حرفــاً كمــا هــو الحــال فــي المثــال ال�

اأو اســماً كمــا فــي المثــال الثّالــث، اأو فعــلاً كمــا فــي المثــال الّرابــع.

فــة المشــتركة بيــن 	  فــات المشــتركة بيــن طرفــي التَّشــبيه. وُيلاحــظ اأنَّ الصِّ فــة، اأو الصِّ ــَبه: وهــو الصِّ وجــه الشَّ

طرفــي التَّشــبيه اأقــوى فــي الُمشــبَّه بــه منهــا فــي الُمشــبَّه؛ واإلّ� لمــا كان اختيــاره للُمقارنــة ُموفَّقــاً. 

ذي يكـون فيـه كلٌّ من: )المشـبَّه،  أمثلـة تشـبيهاً مفـرداً؛ وهـو التَّشـبيه الَـّ وُيسـّمى التَّشـبيه فـي هـذه ال�  

ُمفـرداً. لفظـاً  ـبه(  الشَّ بـه، ووجـه  والمشـبَّه 
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ــبه اأو  ــه الشَّ ــبيه ووج ــر اأداة التَّش ــى ذك ــاء عل ــة، بن ــام اأربع ــى اأقس ــرد اإل ــون التَّشــبيه المف ــم البلاغّي ــد قسَّ وق  

ياأتــي:  مــا  لنلاحــظ  لهــا،  ونتاأمَّ أمثلــة،  ال� اإلــى  نعــود  ال�أقســام،  هــذه  ولمعرفــة  حذفهمــا، 

ــمس(، وذكــر اأداة التَّشــبيه  فــي المثــ�ل ال�أوَّل شــبَّه الّشــاعر الممــدوح الَّــذي دلَّ عليــه الضميــر اأنــَت بـــ )الشَّ  

همالــه التَّاأكيــد،  ي ُمرســلاً؛ ل�إ أداة ب�لتَّشــبيه الُمْرَســل، وُســمِّ )الــكاف(. وُيْعــَرُف مثــل هــذا التَّشــبيه الَّــذي تُْذَكــر فيــه ال�

همــال. ــي ال�إ رســال يعن فال�إ

ميــر )اأنــت(، بـــ )النَّجــم(، دون ذكــر  وفــي المثــ�ل الثّ�نــي: شــبَّه الّشــاعر الممــدوح، الَّــذي دلَّ عليــه الضَّ

أنَّ اأداة التَّشــبيه محذوفــة. ــد؛ ل� اأداة التَّشــبيه، والتَّقديــر )اأنــت كالنَّجــم(، فالتَّشــبيه ُمَؤكَّ

أداة مذكــورة،  أداة وحذفهــا نوعيــن: ُمرَســلاً؛ اإذا كانــت ال� وهكــذا، يكــون التَّشــبيه المفــرد مــن حيــث ذكــُر ال�

وُمَؤكَّــداً اإن كانــت محذوفــة.

ــهداء( بـــ )القناديــل(، وذكــر اأداة التَّشــبيه وهــي )ِمثــل(، فهــو  ــم )الشُّ ــ�ل الثّ�لــث: شــبَّه المتكلِّ وفــي المث

ــلاً،  ــبه ُيســّمى ُمفصَّ ــور والبهــاء، والتَّشــبيه الّــذي ُيذكــر فيــه وجــه الشَّ ــبه، وهــو النّ ُمرســل. كمــا اأنَّــه ذكــر وجــه الشَّ

ــل. وعليــه فالتَّشــبيه فــي الجملــة ُمرســل ُمفصَّ

وفــي المثــ�ل الّرابــع: ُشــبِّه العالـِـم بالبحــر، وُذكــرت اأداة التَّشــبيه، فــكان التَّشــبيه ُمرســلاً، وُحــذَف وجــه 

ــبه ُيســّمى ُمجمــلاً، وعليــه فالتَّشــبيه فــي هــذه الجملــة  ــبه، وهــو ال�تِّســاع، والتَّشــبيه الـّـذي ُيحــذف منــه وجــه الشَّ الشَّ

مرســل ُمجمــل. 

أمّ بالمدرســة، وحــذف اأداة التَّشــبيه؛ فــكان التَّشــبيه ُمؤكَّــداً، كمــا  وفــي المثــ�ل الخ�مــس: شــبَّه الّشــاعر ال�

ــد ُمجمــل. وُيســّمي البلاغّيــون هــذا التَّشــبيه الَّــذي  ــبه؛ فــكان التَّشــبيه ُمجمــلاً، وعليــه فالتَّشــبيه مؤكَّ حــذف وجــه الشَّ

أنَّــه جعــل المشــبَّه فــي  ــَبه تشــبيهاً بليغــً�، وهــو اأقــوى اأنــواع التَّشــبيه المفــرد بلاغــة؛ ل� أداة ووجــه الشَّ تُحــذف منــه ال�

حكــم الُمشــبَّه بــه تمامــاً.

نستنتج:

فــات، بــاأداة ظاهــرة - 1 التَّشــبيه: هــو تعبيــر قائــم علــى اإحــداث علاقــة بيــن شــيئين، يشــتركان فــي صفــة مــن الصِّ

رة. اأو ُمَقــدَّ

اأركان التَّشبيه، على اختلاف اأنواعه، اأربعة: - ٢

ــه  أنَّ ــا؛ ل� ــق التَّشــبيه اإلّ� بهم ــان اأساســّيان، ل� يتحقَّ ــا ركن ــه، وهم ــا المشــبَّه والمشــبَّه ب ــ� التَّشــبيه: وهم اأ- َطَرف

ــاً. ــا ســياأتي ل�حق ــح التَّشــبيه اســتعارة، كم ــا يصب بحــذف اأحدهم
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ب- اأداة التَّشــبيه: وهــي لفــظ يربــط بيــن طرفــي التَّشــبيه، وتقســم اإلــى ثلاثــة اأقســام: حــرف، مثــل: )الــكاف، 

(، واســم، مثــل: )شــبيه، ومثــل، وِشــبه، ومماثــل، ومشــابه، ومثيــل...(، وفعــل، مثــل: )يحاكــي،  وكاأنَّ

ــل، ويشــبه، ويشــابه...(. ويماث

فــة الجامعــة الَّتــي يشــترك فيهــا المشــبَّه والمشــبَّه بــه، وتكــون اأقــوى واأوضــح فــي المشــبَّه  ــبه: هــو الصِّ ج- وجــه الشَّ

بــه منهــا فــي المشــبَّه.

به، لفظاً مفرداً.- 3 التَّشبيه المفرد: ما كان فيه كلٌّ من: الُمشبَّه، والمشبَّه به، ووجه الشَّ

أداة نوعان: - ٤ التَّشبيه المفرد باعتبار ال�

همال. رسال يعني ال�إ هماله التَّاأكيد، فال�إ ي ُمرسلاً؛ ل�إ اأ- الُمْرَسل: ما كانت اأداة التَّشبيه مذكورة فيه، وُسمِّ

أنَّــه يؤكِّــد العلاقــة بيــن الطَّرفيــن، فكاأنَّهمــا  َي ُمَؤكَّــداً؛ ل� ــد: مــا ُحِذَفــت منــه اأداة التَّشــبيه، وقــد ُســمِّ ب- الُمَؤكَّ

شــيء واحــد.

به نوعان:- ٥ التَّشبيه باعتبار وجه الشَّ

به. ل: ما ذكر فيه وجه الشَّ اأ- المفصَّ

به. ب- الُمْجَمل: ما حذف منه وجه الشَّ

أنَّــه جعــل المشــبَّه - ٦ ُيســّمى التَّشــبيه المؤكَّــد المجمــل تشــبيهاً بليغــاً، وهــو اأقــوى اأنــواع التَّشــبيه المفــرد بلاغــة؛ ل�

فــي حكــم الُمشــبَّه بــه تمامــاً.

التَّدريب�ت: 
حيحة فيما ياأتي: جابة الصَّ 1 نختار ال�إ

أداة؟       اأ- ماذا ُيَسّمى التَّشبيه المفرد الَّذي ُحِذَفت منه ال�

لاً. ٣- ُمَؤكَّداً.        ٤- مفصَّ ٢- ُمجَملاً.            ١- ُمرَسلاً.  

      ب- ما اأكثر اأنواع التَّشبيه المفرد بلاغًة، وفصاحًة، وُحْسَن بيان؟

   ١- المؤكَّد المجَمل )البليغ(.                       ٢- الُمْرَسل الُمْجَمل.

ل.   ل.                                  ٤- المؤكَّد المفصَّ    ٣- الُمْرَسُل الُمَفصَّ
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ج- ما نوع التَّشبيه في قوله تعالى: ﴿ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ﴾؟ )اإبراهيم: ٤٢(

ل.             ٤- مؤكَّد مجمل. ل.         ٣- مؤكَّد مفصَّ ١- ُمرَسل ُمْجَمل.        ٢- ُمْرَسل مفصَّ

د- ما نوع اأداة التَّشبيه في قول الُبحترّي:

بيُع الجديُد؟ نا َشبيهــاً بَِك الرَّ ــــتاء ووافــــــا     م  ُة الشِّ        ذهَبْت ِجدَّ
٢- فعل.           ٣- حرف.    ٤- اسم فعل. ١- اسم.       

هـ- ما المقصود بطرفي التَّشبيه؟

أداة. به وال� به.    ٣- المشبَّه والمشبَّه به.     ٤- وجه الشَّ أداة.       ٢- المشبَّه ووجه الشَّ     ١- المشبَّه وال�

 2 نذكر نوع التَّشبيه المفرد في كلٍّ مّما ياأتي:

اأ- قال نزار قّباني: 

وربيــــٌع ولــــؤلــــٌؤ مــكــنـــــوُن        كلُّ ُجـْرٍح فيهــا حديقـــُة وْرٍد  

ته. ب- لساُن الّشاعِر سيٌف في مضائه وحدَّ

فرنج: ج- قال الَبهاُء ُزَهْير يِصُف انِتصاَر المِلِك الكاِمِل على ال�إ

واإْن زانَُه ما فيِه ِمْن اأنُْجٍم ُزْهرِ  وجْيٍش َكِمْثِل اللَّْيِل َهْول�ً وَهْيَبًة    

أرملِة والِمسكيِن كالُمجاِهِد في سبيِل اللَّه«.      )متَّفٌق عليه( (: »الّساعي على ال�  د- قال رسول اللَّه )

هـ- قال تعالى: ﴿  ﴾      )يس: ٣٩( 

و- قال الزَّهاوّي:

باِح َجميَلـةٌ          للنّاِظـــريَن وكالـنُّجـــوِم َعـــواِر  اإنَّ الَحقائَِق كالصَّ

ز- قال معروُف الرُّصافّي:

ـــذا ْوِن ِمْنــُه والشَّ وُعْمـِرِه والـلَـّ بــا كالَوْرِد في نَْضَرتِـــِه           اإنَّ الصِّ

آتية بجمٍل من اإنشائنا: 3 نُمثُِّل على كلٍّ من ال�

اأ- التَّشبيه المرسل الُمْجَمل.

ل. ب- التَّشبيه المؤكَّد الُمَفصَّ

ج- التَّشبيه البليغ.
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رس الثّ�ني الدَّ

التَّشبيُه التَّمثيليُّ 
نقراأ ونت�أمَّل:

١- قال تعالى: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک گ     گ  گ﴾            )الجمعة: ٥(

٢- قال الفَرْزَدق:

لْيٌل يصيُح بِجانَِبْيِه نَهاُر باِب كاأنَُّه   ْيُب َيْنَهُض في الشَّ والشَّ

(: »اإيّاكُْم والَحَسد؛ فاإنَّ الَحَسَد ياأكُُل الَحَسناِت، كما تاأكُُل النّاُر الَحَطب«.    )سنن اأبي داود(  ٣- قال رسوُل الله )

رح والتَّوضيح: الشَّ

أمثلــة الّســابقة نجدهــا قــد اشــتملت علــى تشــبيه، ولكــنَّ هــذا التّشــبيه مختلــف عــن  ــل ال� عندمــا نتاأمَّ

ة اأشــياء تُركِّــب فــي  التَّشــبيه المفــرد؛ ففــي المفــرد ُيشــبَّه شــيء واحــد بشــيء اآخــر، اأّمــا فــي هــذا التَّشــبيه، فيظهــر عــدَّ

ــي مجموعهــا صــورة اأخــرى لمجموعــة اأشــياء مجتمعــة. ــة، تُشــبه ف مجموعهــا صــورة كُلِّّي

لــوا التَّــْوراَة ولــْم يفهموهــا ويعملــوا بمقتضاهــا، بـــصورة  آيــة صــورة الَّذيــن ُحمِّ ففــي المثــ�ل ال�أوَّل: شــبَّهت ال�

ــبه بيــن الّصورتْيــن )صــورة مــن يتعــب فــي حْمــِل  الحمــار الَّــذي يحمــل الكتــب النّافعــة دون اأْن َيفيــد منهــا، ووجــه الشَّ

النّاِفــِع دون فائــدة(. 

ــبه صــورًة  أنَّ المشــبَّه صــورة، والمشــبَّه بــه كذلــك؛ فــكان وجــه الشَّ وُيَســّمى مثــُل هــذا التَّشــبيه تمثيلّيــاً؛ ل�

دة.   ُمْنَتَزَعــة مــن اأشــياء متعــدِّ

ــاً،  ــْعر ال�أســود تدريجيَّ ــْيب وهــو يمحــو ســواد الشَّ ــ�ل الثّ�نــي: شــبَّه الّشــاعر صــورة بيــاض الشَّ وفــي المث

ــبه )صــورة شــيء اأبيــض يمحــو شــيئاً اأســوَد؛  ــه، ووجــه الشَّ ــه كلَّ ــى ُيزيَل بـــصورة النَّهــار وهــو يمحــو ســواد اللَّْيــل حتّ

ــه(.   ليُحــلَّ مكانَ

( صــورة الَحَســد وهــو يــاأكُل الَحَســنات، بـــصورة النـّـار  اأّمــ� فــي المثــ�ل الثّ�لــث: فقــد شــبَّه الرَّســول )

ــبه )صــورة شــيٍء يقضــي علــى شــيء اآخــَر تدريجّيــاً(.   الَّتــي تــاأكُل الَحَطــب، ووجــه الشَّ

نستنتج:

د. به فيه وصفاً منَتزعاً من متعدِّ التَّشبيُه التَّمثيلّي: هو تشبيه صورٍة بصورة، ويكون وجه الشَّ
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د؟ به منتَزعاً من متعدِّ     اأ- ماذا ُيَسّمى التَّشبيه الَّذي يكون فيه وجه الشَّ

١- ُمرسلاً ُمَفّصلاً.         ٢- تمثيلّياً.       ٣- ضمنّياً.            ٤- ُمرسلاً ُمجملاً.

   ب- ما المشبَّه والُمشبَّه به في قول اأبي هلال العسكرّي:

بـــاُح؟ َكِمْثِل اللَّْيِل َيْتلوُه الصَّ ـــٍة َفـــَرٌج َقــريــٌب             لُِكـلِّ ُمِلمَّ

ة ُمشبَّه، واللَّيل ُمشبَّه به.- ١ ُملمَّ

باح ُمشبَّه به. ٢-  ة ُمشبَّه، واللَّيل يتبعه الصَّ  ُملمَّ

ة يتبعها الفرج ُمشبَّه، واللَّيل ُمشبَّه به. - ٣ ُملمَّ

باح ُمشبَّه به.٤-  ة يتبعها الفرج ُمشبَّه، وصورة اللَّيل يتبعه الصَّ  صورة الُملمَّ

آتية يعدُّ تمثيلّياً؟     ج- اأيُّ تشبيه من ال�

قال تعالى في وصف الّسفينة: ﴿ ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ﴾      )هود: ٤٢(- ١

هاتنا اأشجاَر زيتوٍن ونخيل، شامخاٍت اأماَم المحتلِّ الغاصب.- ٢ تقُف اأمَّ

ولة:- ٣ قال المتنّبي يصف جيش سيف الدَّ

َكما نََفَضْت َجناَحْيها الُعقاُب َيُهزُّ الَجْيُش َحْولََك جانَِبْيِه  

قال اأحمد شوقي:- ٤

قــلـوٌب كـالــحجـــارِة ل� َتــرقُّ وللمستعمريَن واإن األ�نوا       

ح التَّشبيه التَّمثيليَّ فيما ياأتي: 2 نوضِّ

اأ- قال تعالى: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ   

                    ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ﴾                                                 )البقرة:٢٦١(
هــم وتراُحِمِهــْم وَتعاُطِفِهــْم َمَثــُل الَجَســد؛ اإذا اْشــتكى  (: »مَثــُل الُمؤمنيــَن فــي توادِّ ب- قــال رســول اللــه )

ــَهِر والُحّمــى«                                                       )رواه مســلم( مْنــُه عضــٌو، تداعــى لَــُه ســائُر الَجَســِد بالسَّ
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قيل ِغمَده«.   يف الصَّ  ج- قال الَفْيلسوُف الِكْنِديُّ واصفاً اأبا تّمام: »ذكاؤه ينِحُت عمَره، كما ياأكل السَّ

  د-  قال صالح عبد القّدوس:

كالعوِد ُيسقى الماَء في َغْرِسِه بــــــــا   ْبَتُه في الصِّ واإنَّ َمْن اأدَّ

بعَد الَّذي اأْبَصــْرَت ِمْن ُيْبِســِه حتّى َتراُه موِرقـــــــاً نَِضــــراً         

آتيتين ُمَشبَّهاً: 3 نمثِّل على تشبيه تمثيليٍّ في عبارتين من اإنشائنا، جاعلين الّصورتين ال�

اأ- الرَّجُل العالُِم بيَن َمْن ل� َيْعِرفوَن َمْنِزلََتُه.

ب- الكلمُة الطَّيِّبُة ل� تُْثِمُر في النُّفوِس الَخبيثة.
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رس الثّ�لث      الدَّ

منيُّ التَّشبيُه الضِّ
نقراأ ونت�أمَُّل:

١- قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ )الُحُجرات: ١٢(

٢- قال اأبو الطَّيِّب المتنّبي:

ـــٍت اإيـــــلاُم َمْن َيـُهـْن َيْســُهِل الَهــواُن علْيــهِ       مـــا لــُجـــْرٍح بـمـيِّ  

٣- قال اأبو ِفراس الَحْمدانّي:

ُهمْ       وفي اللَّْيَلِة الظَّْلماِء ُيْفَتَقُد الَبْدُر َسَيْذكُُرني َقْومي اإذا َجدَّ ِجدُّ  

ْرُح والتَّْوضيح: الشَّ

ــس  ــى تشــبيه، ولكــنَّ هــذا التَّشــبيه لي ــد اشــتمل عل ــا ق ــ�بقة، نجــد كّلاً منه ــة الّس ــُل ال�أمثل ــ� نت�أمَّ عندم

ُمفــرداً يظهــر فيــه الُمشــبَّه والُمشــبَّه بــه لفظيــن واضحيــن، كمــا اأنَّــه ليــس تمثيليَّــاً تظهــر فيــه صورتــان متشــابهتان. كمــا 

ــاً مــن خــلال عبــارة تصــف حالــًة ُمعيَّنــة، تــرُد بعدهــا عبــارة  ل� تظهــر اأيُّ اأداة للتَّشــبيه، واإنّمــا نســتنتج التَّشــبيه ضمنيَّ

ــده. اأخــرى تدلِّــل علــى مضمونهــا وتؤكِّ

ــت، ووجــه  ــاأكُل لحــَم الَمْي ــحال مــن ي ــاس، بـ ــاب النّ ــة حــال مــن يغت آي ــ�ل ال�أوَّل: شــبَّهت ال�  ففــي المث

ــبه بينهمــا )حــال شــيء يبعــث علــى الكراهيــِة وال�شــمئزاز(. وقــد جــاءت العبــارة القراآنيَّــة الثّانيــة ) ٿ  ٿ   الشَّ

ــارة الّســابقة )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ(؛  ــواردة فــي العب ــة ال ــة ُمشــابهة للحال ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ(؛ بوصفهــا حال
لتؤكِّــد مضمونهــا.

وفي المث�ل الثّ�ني: شبَّه الّشاعر حال من يستسهُل الهوان، بـحال الجرح ل� يترك اأثراً في الميِّت، ووجه 

به بينهما )حال اأمر ل� يترك اأثراً في شيء اآخر(. الشَّ

ة، بــحال البـدر يفتِقدُه  ـدَّ اأّمـ� فـي المثـ�ل الثّ�لـث: فقـد شـبَّه الّشـاعر حال قومه يذكرونه ويطلُبونه وقَت الشِّ

ـبه بينهمـا )حال شـيء اأو شـخص ُيْفَتَقُد في غيابـِه للحاجِة اإليه(.   النّـاس ويطلبونـه فـي اللَّْيلـة المظلمـة، ووجـه الشَّ

نستنتج:

ياق والتَّركيب، وُيْفَهماِن من المعنى.- ١ : هو تشبيٌه يكون فيه المشبَُّه والمشبَُّه بِه غير واضحين، بل ُيْلَمحاِن من السِّ منيُّ التَّشبيه الضِّ

منّي.- ٢ ل� تظهر اأداة التَّشبيه في التَّشبيه الضِّ

؛ حين يريد المتحدِّث اإثبات شيء ما بالمقارنة.- ٣ منيِّ ُيلَجاأ اإلى التَّشبيه الضِّ
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ياق؟     اأ- ماذا ُيَسّمى التَّشبيُه الَّذي ُيْلَمُح فيه المشبَُّه والمشبَُّه به من السِّ

٣- ضمنّياً.      ٤- بليغاً. ٢- تمثيلّياً.   ١- ُمرسلاً ُمجملاً.   

منّي؟    ب- ما الَّذي ل� يظهر واضحاً من اأركان التَّشبيه في التَّشبيه الضِّ

أداة.          ٣- المشبَّه به.      ٤- المشبَّه والمشبَّه به.          ١- المشبَّه.          ٢- ال�

آتية يعدُّ تشبيهاً ضمنّياً؟    ج- اأيٌّ من ال�

١- قال اأبو الحسن التُّهامّي:  

والـَمْرُء بْيَنُهمـــا َخيـــــاٌل ســـاِر       فـالَعْيــُش نَْوٌم والَمِنيَّـــُة َيْقَظـــــٌة  

٢- قال ابُن النَّبيه:  

َيزوَل ذاَك الظِّــلُّ َبـْعـَد اْمِتـــداِد            والـــمــرُء كــالظِّـــلِّ ول� ُبــدَّ اأْن  

٣- قال الُبْحُترّي:  

ْعُد َفاأْقَبَل ِمْثـَل الــَبْرِق َيْتَبُعُه الــرَّ               َعوى ثُمَّ اأْقعى فاْرَتَجْزُت َفهْجُتُه  

٤- قال اأبو العتاهية:   

فينَة ل� تْجري على الَيَبِس                        َتْرجو النَّجاَة ولْم َتْسلُْك َمسالَِكها           اإنَّ السَّ

ُح التَّشبيه الضمنيَّ فيما ياأتي: 2  نُوضِّ

     اأ- قال ابن المعتّز: 

ِد فـــــاإنَّ َصــــْبـــَرَك قـــاتِـــلُــــــْه        اْصِبــــــْر على كيـــــِد الَحســــو     

اإْن لـــْم َتــِجـــْد مـــا تـــاأكُــلُــــْه        فالنّـــــاُر تــــاأكُـــُل  َبــْعـَضــهـــــا   

ب- قال اأبو تّمام:

ْيُل َحْرٌب للمكاِن العـــالي         ل� تُْنِكري َعَطلَ الكريمِ ِمَن الِغنى            فالسَّ

ج- قال الُبْحُترّي:

ْيِف َحدٌّ حيَن َيْسطو َوَرْونَُق أْبطاِل وُهَو يروُعُهْم    وللسَّ  َضحوٌك اإلى ال�
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 د- قال اأبو تّمام:

 واإذا اأراَد اللــُه نَـْشـــــَر َفــضـيــَلـــــٍة    ُطِوَيْت اأتـــاَح لهــا لِسـاَن َحسوِد

 لول� اْشــِتعــاُل النّــاِر فيمـا جاَوَرْت      ما كاَن ُيْعَرُف طيُب َعْرِف العوِد

ُن تشبيهاً ضمنّياً من كلِّ َطَرَفْين مّما ياأتي: 3  نَُكوِّ

ُحب. مس من وراء السُّ اأ- ظهور الحقِّ بعد خفائه، وبروز الشَّ

ب- وْعد الكريم ثُمَّ عطاؤه، والبْرق يعُقُبه المطر.

ح اأركانه فيما ياأتي: 4  نذكُر نوَع التَّشبيه، ونوضِّ

اأ- قال الّشاعر:

حــــاِم    تــزَدِحـُم الُقّصـــــاُد في بــــــابِـــــــِه        والَمنهــُل الَعــْذُب كثيُر الزِّ

ثر: ٤٩- ٥١(  ب- قال تعالى: ﴿پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ﴾ )المدَّ

ِريُّ الرَّفّاء يصُف َشمعة:  ج- قاَل السَّ

أَســـــــْل                 َمـفـــتــــــولــــــــــــٌة َمـــجــدولَــــــــــٌة       تــحــكــــي لنــــــا قــــدَّ ال�

أَجـــــْل  ـهــــــــا ُعْمـــــُر الــــَفــتـــــــى       والـنّــــــــــاُر فـيـهـــــــا كـــال�                 كــــــاأنَـّ

د- قال اأبو الطَّيِّب المتنّبي:

أنـــــــاَم واأنــَت ِمنُهـــْم        فــــاإنَّ الِمســــَك بعُض دِم الغزاِل                 واإْن َتُفــِق ال�

ڭ  ۇۇ   ۆ    ﴿ ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ   تعالــى:  قــاَل   - هـــ 

ۆۈ   ۈ ﴾                                                                  )النّــور: ٣٥( 

       و-  قال اأبو الطَّيِّب المتنّبي:

                 َكـــَرٌم تبيََّن في كلاِمــــَك ماثــــلاً        ويبيُن ِعتُق الخيِل من اأصواتِهـــــا

ز- قال ابن الّرومّي:

ـــهـــــاِم ونــزُعهـُن األــيــــــُم         ويلاُه اإن نََظرْت واإن هَي اأعَرَضْت         وقُع السِّ



55

ح- قال المتنّبي:

ــدْتني اللَّيــــالي وْهَي ُمــدبـــــرٌة         كاأنَّني صــــارٌم في َكــفِّ ُمْنَهــــــِزِم               تَقلَـّ

ط- قال الّشاعر:

ـبــــاِح ـٍة فـيـهــــا نســــيـُم الــصَّ               كاأنَّ اأخـــلاَقـــــَك في لُـــطـِفـهـــــــا         وِرقَـّ

نش�ط )1(: 
كل ال�آتي:  نكمل بناء الخريطًة المفاهيميًَّة للتَّشبيه، من خلال توزيِع ما بين القوسين على الشَّ

ل،  أداة، المشبَّه، الُمشبَّه به، الُمجمل، الُمفصَّ مني، اأنواعه، حرف، الُمرسل، من حيث ال� َبه، البليغ، الضِّ )وجه الشَّ

المؤكَّد، التَّمثيلّي، فعل، اأداة التَّشبيه(.

اأركانه

المفرد

اسم

به من حيث وجه الشَّ

بليغ

التَّشبيه
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نش�ط )2(: 

آتيتين: د في الّصورتين ال� أبيات المعبِّرة عن التَّشاُبه الُمجسَّ نختار ال�

اأشـــهى ُوروداً مـــن لَمـــى الَحســـناِء

يقول ابن خفاجة:

ـــاِء  ـــي بطح ـــاَل ف ـــٌر س ـــِه نه  للَّ

-١

هــــــــُر يكُنــــــــــُفُه َمَجرُّ َســـماِء والزَّ ــه ـــواِر كاأنَـّ ُمَتعطِّـــٌف مثـــَل السِّ

ـــطَّْيِن فصـــلا هـــِر فـــي الشَّ ِض الزَّ

يقول اأبو فراس الحمدانّي:

رو بيـــَن  يفِصـــُل  والمـــاُء 

-٢

نَصـــلا عليـــِه  الُقيـــوِن  اأيـــدي  َدْت جـــرَّ َوشـــٍي  كِبســـاِط 

بـــاِح خـــلاَل نُجوِمهـــا عنـــّد الصَّ

يقول ابن المعتّز:

ــْت َتَجلَـّ لّمـــا  ســـماَءنا  كاأنَّ 

-٣

أقاحـــي ال� نـــوُر  بيَنـــُه  َتفتَّـــُح  ـــداُه ـــٍل ن ـــٍج َخِض ـــاُض َبَنفَس ري
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الوحدة الّسادسة
مَن النَّثر ال�أدبّي الحديث:

ة القصيرة. الّدرس ال�أّول: القصَّ

ة ن�فخ الّدواليب/ سميرة عّزام. الّدرس الثّ�ني: قصَّ

واية. الّدرس الثّ�لث: الرِّ

الّدرس الّرابع: رواية الطَّنطوريَّة/ َرضوى ع�شور.

الّدرس الخ�مس: المسرحيَّة.

الّدرس الّس�دس: مسرحيَّة مغ�مرة راأس المملوك ج�بر/ سعد اللّه ونّوس.

ي
ّي الثان

ّدراس
صل ال

الف
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الّدرس ال�أوَّل

من النَّثر ال�أدبّي الحديث

أدبــّي، كان لهــا  ــعر فــي العصــر الحديــث اأنــواع مختلفــة مــن فنــون التَّعبيــر النَّثــرّي ال� ظهــر اإلــى جانــب الشِّ  

ــة: القّصــة باأنواعهــا: )ال�أقصوصــة، والقّصــة  دور فــي التّعبيــر عــن الــّذات، وتصويــر الواقــع، ومــن تلــك الفنــون النَّثريَّ

ــة(، والمســرحيَّة، والمقالــة، والخاطــرة. وســنخّصص هــذه  القصيــرة، والّروايــة(، والّســيرة بنوعيهــا: )الّذاتّيــة، والغيريّ

ــة، والمســرحّية. ــة، والّرواي ــي: القّص ــون، ه ــذه الفن ــن ه ــة م ــرض ثلاث الوحــدة لع

؟ ومــ� عن�صــر  فمــ� المقصــود بــكلِّ فــنٍّ مــن هــذه الفنــون؟ وكيــف نشــ�أ كّل فــّن فــي الع�لــم العربــيِّ  

كلِّ فــنٍّ وخص�ئصــه الَّتــي تُميِّــزه عــن غيــره؟ وَمــْن اأبــرز َمــْن كتبــوا فــي كلِّ فــّن؟

ة القصيرة  القصَّ
 مفهومه�:

م حدثــاً اأو مجموعــة اأحــداث، تجــري فــي مــكان محــدود، وزمــن قصيــر؛ للتَّعبيــر  ســرد نثــرّي قصيــر، ُيقــدِّ  
اأو جانــب مــن جوانــب الحيــاة. عــن موقــف، 

 نش�أته�:
ــة المترجمــة،  ــة وليل ــف ليل ــات األ ــات والقصــص، كحكاي ــم بعــُض الحكاي ــيِّ القدي ــي ال�أدب العرب شــاَع ف  

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

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

ــم. ــرب المعاصــرون عنه ــاب الع ــه الكتّ ونقَل

ــة )فــي  ــد تيمــور قصَّ ــة القصيــرة فــي الوطــن العربــيِّ عــام ١٩١٧م؛ حيــث نشــر محمَّ وقــد كان ميــلاد القصَّ  
والمجــّلات. حــف  الصُّ فــي  نشــر قصصهــم  وبــدؤوا  نهَجــه،  القّصــة  رّواد  نهــج  ثــّم  القطــار(، 

 اأعلاُمه�:
راٍت كبيرًة في مستواها الفنِّّي، وظهر اأدباء متمرِّسون في كتابتها، منهم: ة منذ عام ١٩١٧م تطوُّ شهدت القصَّ  

يحيى حّقي، ويوسف اإدريس، من مصر. -

زكريّا تامر، من سوريّة. -

ــن  - ــورة، م ــال بنّ ــب عســقلاني، وجم ــة، وغري ــرم هنّي ــة، واأك ــي العيل ــّزام، وزك ــميرة ع ــي، وس ــان كنفان غّس
فلســطين.
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 عن�صره�:
ة اأنواع:	  خصيَّة في القصَّ ة. والشَّ خِصي�ت: وهم من يصنعون اأحداث القصَّ الشَّ

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

ة حتّى نهايتها. وشخصيَّة ث�بتة، 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 ث�نويَّة، تظهر في بعض ال�أحداث الَّتي لها صلة بالشخصيَّة الرَّئيسة، ثمَّ تختفي.

خصّيات، تُظهر علاقات النّاس وصراعاتهم. 	  ال�أحداث: مجموعة اأفعال مترابطة، تقوم بها الشَّ

طاران اللّذان تجري فيهما ال�أحداث.	  المك�ن والزَّم�ن: هما ال�إ

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

خصّيات، اأو داخلّيً� يجري داخل الشخصيَّة الواحدة في مواقف الَحْيرة وال�ضطراب.  راع خ�رجّيً� 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

 بن�ؤه� 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�سترج�ع: 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�ستب�ق )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، وخ�رجّي:  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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التَّقويم: 

نُكمل ما ياأتي:- ١

ة قصيرة ظهرت في الوطن العربي هي ................ ل قصَّ اأ- اأوَّ

ب- من القّصاصين العرب المعروفين: ١ـ ......................... ٢ـ ..........................

ج- من اأشهر القّصاصين الفلسطينّيين: ١ـ ................ ٢ـ ................ ٣ـ ................

ة القصيرة، الّصراع، ال�سترجاع.- ٢ نعرِّف: القصَّ

ح ذلك.- ٣ ة، نوضِّ د تقنّيات سرد ال�أحداث من حيث زمن وقوعها في القصَّ تتعدَّ

نبّين نوَعي الّشخصّيات من حيث علاقتها بالحدث.- ٤
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  الّدرس الثّ�ني

ن�فخ الّدواليب
                                                  سميرة عّزام/ فلسطين

ـــاأِم الّـــذي جثـــَم عليهـــا  َح عـــن نفســـي ِمـــَن السَّ أروِّ         لـــم اأجـــْد مـــا اأفعلُـــُه ل�
ثقيـــلاً قابضـــاً- خيـــراً ِمـــْن ُدخـــوِل اإحـــدى دوِر الّســـينما للتّفـــّرِج علـــى فيلـــٍم فـــي 
حفلـــِة الّسادســـِة َمســـاًء، الّتـــي اصطلـــَح المتفرِّجـــون علـــى تســـميِتها بالحفلـــِة 
الماتينّيِة. ولـــم َيُكـــْن فـــي القاعـــِة الفســـيحِة ِســـوى نََفـــٍر ِمـــَن المشـــاهديَن ُجلُّهـــم 
ـــداأ  ـــى َب ـــُق حتّ ـــَي اإلّ� دقائ ـــا ه ـــداً، َوم ـــْذُت لنفســـي َمقع ـــدارِس، فاتَّخ ـــِة الم ـــن َطَلب م
ـــٍم  ـــاهَد لفيل ـــَوراً ومش ـــُس ُص ـــْت َتعِك ـــٍة راَح ـــى شاش ـــاَي عل ـــّمَرْت عين ـــرُض، فتس الَع
أفـــلاِم المطبوخـــِة علـــى َعَجـــٍل، والّتـــي ل� يستســـيُغها الُمشـــاهُد، اإلّ�  مـــْن تلـــَك ال�
وايـــِة، ولّمـــا َيـــَزِل  ـــلامة، وِضْقـــُت َذرعـــاً بالرِّ اأْن َيكـــوَن ذا َذوٍق فـــي الفـــنِّ تنقُصـــُه السَّ
ـــّدور  ـــاً، فال ـــْن يكـــوَن قويّ ـــَم ل ـــاأنَّ الفيل ـــري ب ـــابِق تقدي ـــع س ـــه، َم ـــي ُمنتَصِف ـــرُض ف الع
ـــَن  ـــَة لعطلـــِة اآِخـــِر ال�أســـبوِع؛ حيـــُث َتضمـــُن َعـــَدداً ِم أفـــلاَم القويَّ خـــُر ال� ُهنـــا عـــادًة تدَّ
ـــِط  ـــي اأواس ـــا ف ـــوُن اإليه ـــَن يختلف ـــا الّذي ـــى عـــدِد رّواِده ـــٍر عل ـــُد بكثي ـــاهديَن يزي المش

ال�أســـبوِع؛ ليقتلـــوا فراَغهـــم بـــاأيِّ شـــيء.

مــوَد اإلــى النّهايــِة، فاآثــرُت ال�نســحاَب، دوَن اأْن        ولكنّــي لــْم اأســتطِع الصُّ
ــَر فــي ِوجهــٍة معيَّنــة اأقِصُدهــا. وتســلّْلُت ِمــَن البــاِب ل�أجــَد الّدنيــا فــي الخــارِج، َوقــْد لّفْتهــا عتمــُة الَغَســِق، وبــداأْت  اأفكِّ
تســتنجُد باأنــواِر الَكهربــاء. ومضْيــُت اأبحــُث َعــْن َدّراجتــي بيــَن تلــَك الّدّراجــاِت الُمســندِة اإلــى الحائــط، اإْذ هــَي ُهنــا 
– اأْي الّدّراجــات- َوســيلُة ال�نتقــاِل الوحيــدُة فــي هــذا الَبَلــِد، واإذا بــي اأرى صبّيــاً ينحنــي علــى دول�بِهــا، عابثــاً بالُبرغــيِّ 
المشــدوِد فيرتخــي الَعَجــُل المنفــوُخ بحركــِة زفيــٍر قويّــٍة. وفوجــَئ الولــُد بَيــدي الكبيــرِة تســتقرُّ علــى َكِتِفــه، فمــا َجــُرَؤ 
ــيَّ  ــد كاَن الّصب ــوِت التَّشــحيم. لق ــّوَث بُزي ــُه المل ــُت َوجَه ــّوٍة فانَتصــَب، وتبّيْن ــّي، فســحْبُتُه بق ــُه اإل ــَع راأَس ــى اأْن يرف عل
أولــى التـّـي يعبــُث فيهــا  َة ال� أمــُر لــدّي، اإْذ لــْم تكــْن هــذِه المــرَّ الـّـذي َيعمــُل فــي ورشــِة الّدّراجــاِت القريبــة. هنــا َوَضــَح ال�
ــا  ــي يتركونَه ــم التّ ــوا ُيقبلــوَن علــى دّراجاتِه ــْن َبعــِض اأصدقائــي، كيــَف كان ــُت اأســمُعُه ِم ــْرُت مــا كن بدّراجتــي، وتذكَّ
بقــرِب النّــادي اأو الّســينما اأو َمنازلِهــم، فَيِجــدوَن الَعَجــلاِت َوقــْد اأفــِرَغ َهواُؤهــا، وصــاَر ِمــَن المتعــّذِر عليهــم ركوُبهــا. 
طــاراِت حتـّـى اإذا مــا تعــّذَر َدوراُن الّدواليــِب حيــَن خروِجنــا  أمــَر معقــول�ً بالنّســبِة للّصبــّي، يتســلُّل فيَعبــُث بال�إ ووجــْدُت ال�
ــِظ  ــعْرُت بالغي ــٍق، وش ــرِب طري ــْن اأق ــنا م ــاُل قروَش ــا، فين ــَد المحــلَّ لنفِخه ــا اأْن نقِص ــدَّ لن ــينما، كاَن ل� ب ــْن داِر الّس ِم

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�  ُل اإلــى لــوٍن ِمــَن الَحْي وبــداأِت الّدمــوُع تغِســُل عينيــه. وشــعْرُت بغضبــي يتحــوَّ  
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 اأشــكَوُه للّش
ُمَطمئنــًة، واأقبــَل علــى َعَجلتــي يقوُدهــا اإلــى َمحلِّــه، وســارَع باإحضــاِر ِمنفاِخــِه الكبيــِر، ونفــَخ َعَجلاتِهــا، ثــمَّ مــرَّ عليهــا 

ــه.  ــلُّ مــن عيني ــرُة المرتعشــُة تُِط ــَك النّظ ، وتل ــيَّ ــَع بهــا اإل ــْت ُغباَرهــا، ودف 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  
هــاِب اإلــى الَمرَكــز، ثــمَّ الّدخــوِل فــي اأْخــٍذ وردٍّ ل� ينتهيــان، ل� ســّيما فــي هــذا البلــِد الّــذي تهتــمُّ فيــه  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 
ــعْرُت  ــى ش ــُت َمســافًة يســيرًة حتّ ــا قطْع ــي، وم ــى بيت ــِة اإل ــق الُمفضي ــاِه الطّري باتّج
 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:

الُمفضية اإلى: المؤّدية اإلى.

يتفّرُس: يتاأمَّل.

تلكّاأ: تباطاأ.

اأرَدَف: تاَبَع.
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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:

ــُه زجاجــًة  ــُت ل ــاً، وطلْب ــِه ُركن ــُت ب ــٍب، وانتحْي ــى قري ــى مقًه ــُه اإل ــاَل. واأخْذتُ - تع
ِمــْن شــراٍب بارد. ولعلَّــُه اأحــسَّ بعينــيَّ تتفرَّســاِن فــي وجِهــِه، فخَفــَض راأَســُه، وراَح 

ــُه الحائــَر حيــَن ســاألُتُه: ــٍة... وقطْعــُت عليــه َصمَت ــِه بحركــٍة عصبّي ــُث باأصابِِع يعَب

- 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  - اإنّنــي اأكاُد اأقــراأ مــا يجــوُل بخاطــِرَك. وِمــْن حقِّ
ِمثلــي... فاأنــا اأعلــُم اأّن فــي َعَملــي 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 حتـّـى الخامســِة مســاًء لقــاَء قُــروٍش قليلــة، 
ثــّم يمضــي )الُمعلِّــُم( تــاركاً الَورشــَة لــي، وهــذِه فرَصتــي الوحيــدُة ل�أكســَب قروشــاً 
اآكُل بهــا. َكــْم اأشــعُر بالَخَجــِل حيــَن اأســمُع فــي المدرســِة اللّيلّيــِة دروســاً تحــثُّ على 
أمانــِة، وَعلــى الُخلـُـِق القويــم، ثــمَّ اأجُدنــي فــي النّهــاِر مضطــّراً اإلــى هــذا الّســلوك.  ال�
حتـّـى اأّمــي التّقّيــُة ل� تعلــُم ســرَّ هــذِه القــروِش اليومّيــة، واإلّ� لمــا كانَــْت َترضــى بالّربــِح 
عــْن هــذِه الطّريــِق. اإّن ِمــْن حظّــي اأْن َضَبَطنــي شــخٌص طّيــٌب مثلُــَك، واإلّ� 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،   
الَمقهـــى،  بـــاِب  عنـــَد  نفتـــرَق  اأْن  وقبـــَل  المـــكاَن.  لنغـــادَر  بـــِه  ونهْضـــُت 
 اأخـــَذ يـــدي َيشـــدُّ عليهـــا، وقـــّدَم لـــي َيـــَدُه ال�أخـــرى وفيهـــا قـــروٌش، وقـــاَل:
ـــّرٍة  - اإنَّـــَك ل� تســـتحقُّ اأْن اأبتـــزَّ نقـــوَدَك ُظلمـــاً، ُخْذهـــا، فقـــْد شـــاهْدتَُك اأكثـــَر ِمـــْن َم

تنتظـــُر دْوَرَك لنفـــِخ الَعَجلـــة.

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
ـــح.  ـــاٌء َجري ـــاِن يســـكُنهما كبري ـــي عين ـــه، واأدْرُت َوجهـــي َخشـــْيَة اأْن تطالَِعن ـــٍة دفعُتهـــا اإلي فضيَّ

انتحيُت: اأخْذُت ناحيًة.

رزيٌن: حكيم ذو قيمة.

القويم: المستقيم.

الَكِتِف ضرباً  ربََّت: ضَرَب على 
خفيفاً.
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 : في ظلال النَّصِّ

الك�تبة:

         سميرة عّزام: اأديبة فلسطينيَّة من مواليد مدينة عكّا، عام ١٩٢٧م، 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 ١٩٦٧م. 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.

ٍة من خلال الّسرِد والحوار، وتعبُِّر بصدٍق عن مشاعِر         ولغُة الكاتبِة سِلَسٌة سهلٌة، تُبِرز الّصراَع الّداخليَّ بقوَّ

بيِّ ومخاوِفه وهواجِسه، وتبدو لدى الكاتبِة قدرٌة على َسْبِر اأغواِر النَّفِس البشريَِّة، وتصويِر انفعال�تِها؛ ما يَضُع   الصَّ

القارَئ اأماَم اأسئلٍة قويٍَّة، تَمسُّ ضميَره وُوجدانَه، وتحيلُه اإلى التَّفكيِر في واقِع مجتمِعِه وهموِمه ومشكلاته.

 المن�قشة 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 - ٣ 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؟- ٥ بيِّ اأن يوصَف بالدَّ ما تفسيُرنا لرفِض الصَّ

ة، ما تفسيُرنا لذلك؟- ٦ لم تذكُِر الكاتبُة اسَم المدينِة الّتي حَدَثت فيها القصَّ

بّي؟- ٧ َر لنا اأن نكوَن مكاَن صاحِب الورشة، كيَف كنّا سنتعامل مع الصَّ لو قدِّ

ة.- ٨ نحدد الّشخصّياِت الرَّئيسَة والثّانويََّة في القصَّ

ة.- ٩ نبيِّن العقدة في القصَّ

 نبّيُن راأينا في عمالة ال�أطفال.- ١٠
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رس الثّ�لث الدَّ

الّرواية
 مفهومه�:

ل اأحداثاً تدور حول شخصّيات ُمتخيَّلة اأو واقعيَّة، وهي اأطول اأنواع القصص.   سرد نثرّي طويل، يسجِّ  

 نش�أته�:
ــب(  ــة )زين ــّي، هــي رواي ــم العرب ــي العال ــع ف ــّي رفي ــرت بمســتًوى فنِّ ــة ظه ل رواي ــى اأنَّ اأوَّ ــاد عل ــُع النُّّق   يجم

رت فنِّيـّـاً بعــد ذلــك، اإلــى اأن بلغــت مســتًوى عظيمــاً مــن  وايــة تطــوَّ ــد حســين هيــكل عــام ١٩١٤م، غيــر اأنَّ الرِّ لمحمَّ

وائّييــن المشــهورين. النُّضــج عنــد بعــض الرِّ

 اأعلامه�:
ــا  وائّيــون العــرب، ومنهــم: نجيــب محفــوظ، وجمــال الغيطانــّي، واإدوار الخــّراط، وعبــد الرَّحمــن ُمنيــف، وحنّ اأ-  الرِّ

ــب صالــح، والطّاهــر وطّــار، واأحــلام مســتغانمي. ــّمان، والطيِّ ميَنــه، وغــادة السَّ

وائّيون الفلسطينّيون، ومنهم: جبرا اإبراهيم جبرا، وغّسان كنفاني، واإميل حبيبي، ويحيى يخلُف، وسحر خليفة. ب- الرِّ

ة:  واية والقصَّ  بين الرِّ
ل� تختلــف الّروايــة عــن القّصــة مــن حيــث عناصُرهــا، وبناؤهــا الفنـّـّي، ونشــاأتها فــي الغــرب، غيــر اأنَّهــا اأطــول   

ــخوص. أزمنــة والشُّ د ال�أمكنــة وال� بة، تســمح بتعــدُّ أّن اأحداثهــا طويلــة ومتشــعِّ ــة القصيــرة بكثيــر؛ ل� مــن القصَّ

التَّقويم: 

نعرِّف: الّرواية.- ١

ما اأّوُل روايٍة عربيٍة؟- ٢

واية.- ٣ نسّمي اأربعَة روائّيين عرب، كان لهم دور في تطوير الرِّ

نسّمي اأربعَة روائّيين فلسطينيين.- ٤

نوازُن بين الروايِة والقّصِة القصيرِة.- ٥
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رس الّرابع  الدَّ

رواية الطَّنطوريَّة
َرضوى عاشور/ مصر                                         

واية: ص الرِّ   ُملخَّ
ــة( بالّشــاّب )يحيــى( علــى شــاطئ البحــر، وهــو مــن قريــة )عيــن غــزال( المجــاورة 	  وايــة )ُرقيَّ تلتقــي ســاردة الرِّ

ــو  ــق اأبوهــا )اأب ــة، فيواف ــة رقيَّ ــن غــزال لِخطب ــي جاهــة مــن عي ــمَّ تاأت للطَّنطــورة، فيحــبُّ كلٌّ منهمــا ال�آخــر، ث

أنَّهــا ل� تريــد تغريــب ابنتهــا، ويتَّفــق اأهــل  هــا لــم ترغــب بهــذا الــزَّواج؛ ل� الّصــادق( مختــار الطَّنطــورة، لكــنَّ اأمَّ

الّشــاّب مــع اأهــل الفتــاة علــى اأن يكــون الُعــرس بعــد اإنهــاء يحيــى دراســته فــي القاهــرة، ولكــنَّ ذلــك العــرس 

؛ بســبب احتــلال البــلاد، وتشــرُّد اأهلهــا.  لــم يتــمَّ

تصــف الكاتبــة حيــاة اأهــل الطَّنطــورة، وســعادتهم فيهــا قبــل تدميرهــا، حيــث ُيقيمــون اأعراَســهم علــى شــاطئ 	 

ــعبيَّة. البحــر قــرب القريــة، وتتخلَّلهــا الرََّقصــات وال�أغانــي الشَّ

هيونيَّــة، وتســقط واحــدة تلــَو ال�أخــرى باأيديهم، 	  تتعــرَّض المــدن والقــرى الفلســطينيَّة اإلــى هجــوم العصابــات الصُّ

أميــن اإقنــاع اأخيــه اأبــي الّصــادق بالهــروب اإلــى لبنــان لتاأميــن بنــات العائلــة ونســائها، ويرفــض اأبــو  ويحــاول اأبــو ال�

أميــن القريــة مصطحبــاً عائلتــه اإلــى لبنــان. الّصــادق، فيتــرك اأبــو ال�

عــة، ويكــون مــن 	  يهجــم اليهــود علــى الطَّنطــورة، فتســقط باأيديهــم، ويقتلــون شــباب القريــة فــي مجــزرة ُمروِّ

ــل النِّســاء وكبــار الســنِّ فــي الّشــاحنات، وتبــداأ  ــة، واأخواهــا: الّصــادق وحســن، وتُرحَّ ــهداء والــد ُرقيَّ بيــن الشُّ

محطّــات اللُّجــوء: الفريديــس، وطولكــرم، والخليــل، واإربــد، ثــمَّ تســتقرُّ العائلــة فــي صيــدا.

ــال: 	  ــة اأطف ــه اأربع ــدا، وتنجــب من ــى صي ــه اإل ــع عائلت ــبقها م ــذي س ــن( الَّ ــا )اأمي ه ــن عمِّ ــن اب ــة م ج ُرقيَّ ــزوَّ تت

الّصــادق، وحســن، وعبــد الرَّحمــن، ومريــم.

ــة صبــرا وشــاتيّلا اإلــى هجــوم اليهــود، وتتحالــف معهــم 	  تتعــرَّض الُمخيَّمــات الفلســطينيَّة فــي لبنــان، وبخاصَّ

ــة. أميــن زوج ُرقيَّ ــد الرَّحمــن، وُيفقــد ال� ــة حســن، وُيســجن عب ــة، فُتقتــل حبيب بعــض العناصــر اللُّبنانيَّ

ــي(، وحســن 	  ــو ظب ــي )اأب ــادق رجــل اأعمــال ف ــاع ال�أرض: الّص ــي بق ــة ف أول�د تتشــتَّت العائل ــر ال� ــا يكُب عندم

ســكندريَّة.  كاتــب يعيــش فــي كنــدا، وعبــد الرَّحمــن يــدرس الحقــوق فــي باريــس، ومريــم تــدرس الطِّــّب فــي ال�إ

وتلتقــي العائلــة فــي فتــرات مــن العــام اإّمــا فــي مصــر، اأو صيــدا، اأو )اأبــو ظبــي(.

ة عائلتها تحت اإصرار ابنها حسن؛ لكي تشرح للعالم ما حدث.	  ر ُرقيَّة كتابة قصَّ تقرِّ



67

ــلك الّشــائك الفاصــل بيــن لبنــان 	  ــبعين، اإلــى السِّ وايــة برحلــة تقــوم بهــا ُرقيَّــة، الَّتــي اأشــرفت علــى السَّ تنتهــي الرِّ

ــرة، وهنــاك تحمــل حفيدتهــا ُرقيَّــة )ابنــة حســن(، وتُعلِّــق  وفلســطين؛ لتكــون فــي اأقــرب مــكان اإلــى قريتهــا الُمدمَّ

فــي رقبتهــا مفتــاح بيتهــم القديــم فــي الطَّنطــورة.

واية:  من فض�ءات الرِّ
ــُه  أمــواُج، لــم تحمْل ــُه ال� ــُه ِمنــُه، وطرَحْت ــِه، خــرَج مــن البحــِر وكاأنَّ ــَة ويحيــى: »خــرَج مــن البحــِر، اأْي واللَّ لقــ�ُء رقيَّ

ــِه مــَن  ــزُع قدمي ــاً وهــَو يمشــي بســاقيِن مشــدودتيِن باتِّجــاِه الّشــاطِئ، ينت ــُه اأفُقّي ــُه، تاَبْعُت ْت عن ــاً، انشــقَّ ــَمِك اأفقّي كالسَّ

ــَن اأســترجُع المشــهَد اأرى  ــي حي ــى الّشــاطِئ، لكنَّن ــُه عل ــُف اأماَم ــُت اأق ــرُب... كن ــه، ويقت ــُد غرَســهما في الرَّمــِل، وُيعي

ــرقيَِّة، تفِصــُل بيَنهــا  نفســي فــي البْيــدِر، بيــَن اأعــواِد القمــِح، وهــَو غافــٌل عنـّـي، اأعــرُف اأنَّ البيــادَر كانــْت فــي الجهــِة الشَّ

وبيــَن البحــِر بيــوُت البلــِد وِســكُّة الحديــُد، واأنَّنــي كنــُت اأِقــُف علــى الّشــاطِئ، تراوُدنــي الرَّغبــُة فــي الُهــروِب ول� اأهــرُب.

اأنا الَّتي بادْرتُُه بالكلاِم، ساألُته فاأجاَب: 

اسمي يحيى من عين غزال«.

ها حتّــى  هــا بروائِِحــه، نشــمُّ ــقوط: »البحــُر حــدُّ البلــِد، ُيعيُرهــا اأصواَتــه واألوانَــه، يلفُّ وصــُف شــ�طِئ البحــِر قبــَل السُّ

فــي رائحــِة خبــِز الطّابــوِن... وبيُتنــا كالعديــِد مــن بيــوِت البلــِد ُمتداخــٌل فــي البحــِر، اأذهــُب اإليــه بــلا كُلفــٍة اأو انتبــاٍه، 

ـه، اأقفــُز متراجعــًة اإلــى الرَّمــل،  ـوَب كلَـّ ـُل الثَـّ ، فتفاجُئنــي موجــٌة تُبلِـّ خطوتــاِن فــي مائِــِه، والَغــَرُض اأن اأغمــَر قدمــيَّ

لنــي فــي غمضــِة عيــٍن اإلــى مخلــوٍق رملــّي، ثــمَّ قفــزٌة واحــدٌة واأغطــُس كاملــًة فــي المــاء، اأســبُح واألعــُب، وحــدي  ُيحوِّ

ــِر، ثــمَّ اأنــزُل فــي الُحفــرِة العميقــِة، فيهيلــوَن علــيَّ الرَّمــَل اإلــى اأْن يختفــَي  أول�ِد والبنــاِت، نتشــارُك فــي الَحْف اأو مــع ال�

غــار...« حــِك وشــيطنِة الصِّ ــٌة بالضَّ ــرٌة ُمجلَّل جســدي... مقب

َمــُه رفاقُــة، ويســاعدوُه علــى ارتداِء ملابِســِه  تصويــر الُعــرس: »نقيــُم اأفراَحنــا علــى الّشــاطِئ، يظهــُر الّشــابُّ بعــَد اأن ُيحمِّ

الجديــدِة، ُيغنّــوَن لــُه: )ِطلــِع الّزيــِن ْمــِن الحّمــاْم، اللَّــْه واســم اللَّــه عليــه(، يظهــُر علــى ِحصــاٍن َمجلــوٍّ كاأنَّــُه العريــُس، 

تســكُننا الجنــادُب، نتقافــُز مثَلهــا مــْن زفَّــِة العريــِس اإلــى َصمــدِة الَعــروس، اإلــى العّمــاِت والخــال�ِت المنهمــكاِت فــي 

ــْوا  ــَن شــباٍب انتَح ــا...(، ننــدسُّ بي ــُرشِّ الَوســايْد بالُعطــْر والِحنّ ــا، ْت ــَرح ْوتِْتَهنّ ــْه تِْف مُّ ــوا َل�إِ ــَن: )قول اإعــداِد الطَّعــاِم، ُيغنّي

ُره الزَّغاريــُد وال�أهازيــُج، وحلقــاُت  ــُع، تُنــوِّ جانبــاً ِمــَن الّشــاطِئ وراحــوا َيدبِكون...يفتــرُش الُعــرُس شــاطَئ البحــِر، يتوسَّ

بكــِة، ورائحــُة الِخــراِف المشــويَِّة، والمشــاعُل، تنفلــُت رّداُت العتابــا وال�أوِف مــن ُصــدوِر الرِّجــاِل، اأْي واللَّــِه تنفلــُت  الدَّ

انفلاتــاً وتحلِّــُق... متجــاوزًة الجيــراَن فــي القــرى القريبــِة؛ لتؤنــَس ســكّاَن الّســاحِل كلِّــه، مــن راأِس النّاقــورِة حتـّـى رفح«.  

أمــواُج، زاَرنــا شــيُخ عيــن  ْت عْنــُه ال� م يحيــى لِخطبــة رُقيَّــة: »بعــَد اأقــلَّ مــْن شــهٍر مــن لقائــي بالّشــابِّ الَّــذي انشــقَّ تقــدُّ

واِج مــن ابــِن اأخيــه، قالَــت اأّمــي: اســُمه يحيــى.   غــزال، شــرَب القهــوَة مــع اأبــي، وطلــَب يــدي للــزَّ
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تمَتْمُت: اأعرُف اأنَّ اسَمه يحيى.

لم تنتبْه اأّمي، واَصَلْت ما تنقلُُه لي مْن كلاٍم:

اأبــوِك يريــُد اأن يعــرَف راأَيــِك قبــَل اأن ُيعطَيــه الجــواَب، قــاَل لهــم: نِعــَم النََّســُب، واإْن شــاَء اللـّـُه )بيصيــر خيــر(. اأبــوِك 

ــُة نقــراأ الفاتحــَة، ول� نعقــُد القــراَن اإلّ� بعــَد ســنٍة... قالَــْت اأّمــي اإنَّهــا اعترَضــْت،  موافــٌق، ولكنَّــُه يقــوُل: اإْن َقِبَلــْت ُرقيَّ

جــوا مــن بناتِنــا مــن قبــُل،  ُجهــا شــابّاً مــن عيــن غــزال، فقــاَل اأبــي: اأهــُل عيــن غــزال اأخوالُنــا، تزوَّ وقالَــْت: ولمــاذا نزوِّ

ثــمَّ اإنَّ الولــَد فاهــٌم ومتعلِّــٌم، ويــدرُس فــي مصــَر. هــو نطــَق بمصــَر، واأنــا ِصْحــُت: وتُغــرُِّب بِنَتــَك يــا اأبــا الّصــادِق؟ ... 

بــاِن فــي حيفــا، ول� اأراُهمــا اإلّ� يومــاً ونصفــاً فــي ال�أســبوِع، واإْن كانَــْت ســتتغرَُّب تاأخــُذ اأمينــاً،  كفانــي اأنَّ الَولَديــِن ُمتغرِّ

)ابــن العــّم ْيطيِّــح عــن ظهــِر الفــرس(، اأميــٌن اأولــى«.

بيــَع، حيــَن يــدوُر العــاُم وَيِحــلُّ موعــُدُه، يكســو بــِه التِّــلاَل  أنَّ الرَّ بيــع: »نُســّمي الُعشــَب فــي بلاِدنــا ربيعــاً؛ ل� وصــُف الرَّ

والوديــاَن، طبقــاٍت وصنوفــاً وطوائَف...وحَدهــا شــجرُة اللَّــوِز تتســيَُّد ربيــَع البلــِد، ملكــًة بــلا ُمنــازٍع...، حتَّــى بحــُر 

ــَبُه،  ُر اللَّــوُز، يســرُق قلوَبنــا ثــمَّ يزيــُد...ل� ننتظــُر تخشُّ بــُد اأيضــاً يغاُر...ُينــوِّ بيــِع، والزَّ البلــِد يغــاُر مــن شــجِر اللَّــوِز فــي الرَّ

نمــدُّ اأيدينــا اإلــى القطــوِف القريبــِة، نتســلَُّق ال�أغصــاَن فنحصــُل علــى مــا نريُد...تقــوُل اأّمــي: »شــباط مــا عليــه ربــاط، 

يــف فيــه«. شــباط الخّبــاط يشــبط ويخبــط وريحــة الصَّ

بدُء الحرِب وسـقوُط البْلداِت الفلسـطينيَّة: »بعَد اأسـابيَع قليلٍة ... وصَل البلَد ل�جئون. كانَْت قيسـاريُة -الواقعُة 

علـى البحـِر مثَلنـا، ولكـْن َجنـوَب البلـِد- قـْد سـقَطْت، واأرِغـَم اأهاليهـا علـى ترِكهـا. اسـتضاَفْت َقريُتنا بعـَض العائلاِت، 

يـوِف اأرملـٌة لهـا ِطفـلان: ِطفـٌل فـي الّرابعـِة مـْن ُعُمـِرُه، وَصبيَّـٌة َتصُغُرنـي بِعـاٍم. سـتنُقُل لـي ِوصـاُل،  نصيُبنـا ِمـَن الضُّ

ذي ستعيُشـُه بعـَد ثلاثـِة اأشـهٍر، قرى الّسـاحِل  ُل مـْن تعرَّفـُت عليـِه مـن الّلاجئيـَن، الّسـيناريو الَـّ صاحبتـي الجديـدُة، واأوَّ

ِة، قالَـْت لي صاحبتي: اإنَّ  وغيـِر الّسـاحِل، لـم يُكـِن الّسـيناريو متطابقـاً فـي كلِّ تفاصيِلـِه، واإْن تطابـَق فـي ُخطواتِِه العامَّ

اليهـوَد حاصـروا البلـَد وهاجموهـا، وطـردوا النّـاَس مـن بيوتِهم.

ــاٍم اأخــرى ســَقَطت يافــا، وبعــَد ســقوِط يافــا  ــاٍم ســقَطْت َصَفــد، وبعــد ثلاثــِة اأيّ ... ســقَطْت حيفــا... بعــَد ثلاثــِة اأيّ

ــاٍم ســقَطْت عــكّا«. بثلاثــِة اأيّ

تصويــر ســقوط الطَّنطــورة: »لــْم اأســمِع ال�أصــواَت، كْنــُت نائمــًة. وعنَدمــا اأيقَظْتنــي اأّمــي ســمْعُت، فســاألُْت. قالَــْت: 

يــِت عــن  )َصّحــي ِوصــاَل وَعِبــد(، ُحطـّـي َعَلفــاً للمواشــي يكفيهــا اأســبوعيِن اأو ثلاثــًة، ومــاًء كثيراً...وارفعــي َتنــكاِت الزَّ

ــؤاَل،  ال�أرِض؛ لكيــلا تُصيُبهــا الرُّطوبــُة... ســاألُْت: اأيــَن اأبــي واأخــواي؟... وجْدنــا اأنفَســنا اأمــاَم الــّداِر. عــاوْدُت السُّ

أمــور... قالَــْت: اإنَّهــم فــي الِحراســِة، ســيلحقوَن بنــا حيــَن تتَّضــُح ال�
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غادْرنــا البيــَت، طَبَقــْت اأّمــي البّوابــَة، اأغلَقْتهــا بالمفتــاِح... كاَن كبيــراً، اأداَرْتــه اأّمــي فــي الُقفــِل ســبَع مــّراٍت، وضَعْتــُه 

هــا، َســاألَْت: غيــرَة الَّتــي ماَتــْت اأمُّ فــي صدِرها...فجــاأًة انتبَهــْت اأّمــي اأنَّنــي اأحمــُل العنــزَة الصَّ

 لماذا تحِمليَن هذِه العنزَة؟ 

قْلُت: ساآخُذها معي.

قالَْت: سنذهُب اإلى داِر خالي )اأبو جميل(. 

ــِد  ــي الي ــٍد، و)ُبقجــًة( ف ــي ي ــًة ف ــا تنك ــُل كلٌّ منهم ــي واأمُّ ِوصــال، تحم ــا اأّم ُمن ــي اتِّجــاِه داِره، تتقدَّ ــْينا ف      مش

ــاأ  ــَن البحــِر اأيضــاً، توضَّ ــوَن ِم ــدو اأنَّهــم يضرب ــَن الغــرِب، يب ــُه ِم ــل: اإنَّ ــو جمي ــاَل اأب ال�أخــرى... اشــتدَّ القصــُف. ق

وبــداأ ُيصلـّـي... ثــمَّ شْقشــَق الفجــُر، ثــمَّ ســمْعنا خطــواٍت، واقتحــَم الــّداَر ثلاثــُة رجــاٍل ُمســلَّحين، وســاقونا اإلــى داِر 

دوننــا باأعقــاِب البنــادِق... بــداأ موِكــُب النِّســاِء يتحــرَُّك، ســاقونا فــي اتِّجــاِه الَمقبــرِة، فــي الطَّريــِق  الُمختــاِر، كانــوا ُيهدِّ

ــلاِح  راأْيــُت ثــلاَث ُجَثــٍث، ثــمَّ ُجثَّتيــِن اأخرييــن... عنــَد المقبــرِة كانَــْت شــاحنتاِن فــي ال�نتظــاِر، تحــَت تهديــِد السِّ

عــوَد... وبــداأِت الّشــاحنتاِن فــي التحــرُِّك، صرْخــُت فجــاأًة، وجذْبــُت ذراَع اأّمــي واأنــا اأشــيُر بيــدي اإلــى  طلبــوا منـّـا الصُّ

كومــٍة مــَن الُجثــِث، نظــَرْت اأّمــي اإلــى حيــُث اأشــيُر، وصرَخــْت: جميــُل، جميــُل ابــُن خالــي.

    ولكنـّـي عــْدُت اأجــِذُب ذراَعهــا بيــدي الُيســرى، واأشــيُر بيــدي اليمنــى اإلــى حيــُث اأبــي واأخــواي، كانَــْت ُجَثثُهــم 

ــا، اأشــيُر واأّمــي تواصــُل الَولَْولــَة مــَع اأمِّ  مــًة بعُضهــا لِصــَق بعــٍض علــى ُبعــِد اأمتــاٍر قليلــٍة منّ بِجــواِر ُجثَّــِة جميــل، ُمكوَّ

جميــٍل علــى جميــل، كانَــْت النِّســاُء تُولْــِوُل، وال�أطفــاُل يبكــوَن مفزوعيــن«.

في ظلال النَّّص: 

الك�تبة:
ــت  ــام )١٩٤٦م(، وتُوفِّي ــدت ع ــة، ُول ــة ِمصريَّ ــة واأكاديميَّ َرضــوى عاشــور: كاتب    

عــام )٢٠١٤م(، وهــي زوجــة الّشــاعر الفلســطينيِّ مريــد البرغوثــّي، ووالــدة الّشــاعر تميــم 

البرغوثــّي. لهــا روايــات عديــدة، منهــا: ثُلاثيَّــة غرناطــة، والطَّنطوريَّــة.

واية: حول الرِّ

ـعب  تُعـدُّ روايـة )الطَّنطوريَّـة( سـجّلاً تاريخيَّـاً، وثَّقـت فيهـا كاتبتهـا ماأسـاة الشَّ   

ـرة. الُمدمَّ الطَّنطـورة  قريـة  ـرة مـن  الفلسـطينيِّ مـن خـلاِل قّصـة عائلـة فلسـطينيَّة ُمهجَّ

ر حيـاة الفلسـطينّيين  وايـة مـا بيـن )١٩٤٧- ٢٠٠٠م(، وتصـوِّ تمتـدُّ اأحـداث الرِّ  

هيونيَّـة عـام  قبـل النَّكبـة، ثـمَّ تعـرُّض المـدن والقـرى الفلسـطينيَّة لهجـوم العصابـات الصِّ

)١٩٤٨م(، ومـا ارتكبتـه تلـك العصابـات مـن مجـازر، وما تلا ذلك من تهجير وشـتات. 
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ـرون في لبنان، وال�أعمـال القمعيَّة  وايـة صـوراً شـتّى مـن المذابـح الَّتـي تعـرَّض لها اأبناء شـعبنا المهجَّ كمـا تعـرض الرِّ

الوحشـيَّة الَّتـي ارتُكَبـت بحـقِّ شـعبنا فـي انتفاضـة الحجـارة عـام )١٩٨٧م(. 

خصّيات  واية اأحداث حقيقيَّة وموثَّقة، لكنَّ الشَّ واية اإلى اأنَّ ال�أحداث الواردة في الرِّ ه الكاتبة في نهاية الرِّ وتُنوِّ  

ُمتخيَّلة.

وفيم� ي�أتي عرض لعن�صر الّرواية:

الّشخوص:

خصّي�ت الرَّئيسة: اأوَّل�ً- الشَّ

ل والّذاكرة للنَّكبة، وهي فتاة من الطَّنطورة، 	  أوَّ ة: تُمثِّل الجيل ال� ئيسة، وساردة القصَّ خصيِّة الرَّ رُقيَّة: الشَّ
تات، وتبقى صورة الطَّنطورة وبحرها في ذاكرتها وهي على  ر قريتها، فتضطرُّ اإلى حياة المنافي والشَّ تَُدمَّ

بعين. مشارف السَّ

اأبن�ء رُقيَّة:	 

الّص�دق: من الجيل الثّاني للنَّكبة، رجل اأعمال في )اأبو ظبي(.- 

ــة فلســطين، يتعــرَّض للاعتقــال فــي اأثنــاء -  عبــد الرَّحمــن: مــن الجيــل الثّانــي للنَّكبــة، ومتعلِّــق بقضيَّ

ــاً علــى المجــازر الَّتــي ارتكبوهــا،  ــرا وشــاتيّلا، يــدرس المحامــاة؛ لملاحقــة اليهــود قانونّي مجــزرة صب

أدلَّــة مــن شــهود فــي لبنــان عندمــا يزورهــا قادمــاً مــن مــكان اإقامتــه فــي باريــس. ويجمــع ال�

حســن: مــن الجيــل الثّانــي للنَّكبــة، ومرتبــط بقضيَّتــه، يفقــد حبيبتــه فــي الحــرب الَّتــي ُشــنَّت علــى - 

وايــة؛ لكــي يقــراأ النـّـاس  ــه لكتابــة الرِّ الُمخيَّمــات فــي لبنــان، وهــو كاتــٌب ُيقيــم فــي كنــدا، ويلــحُّ علــى اأمِّ

مــا حــدَث.

سكندريَّة، وهي فتاة مرحة، دائمة النُّكتة.-  مريم: تمثّل الجيل الثّالث للنّكبة، تدرس الطِّب في ال�إ

خصّي�ت الثّ�نويَّة: ث�نيً�- الشَّ

اأبو الّص�دق: والد ُرقيَّة، ومختار الطَّنطورة، يرفض الهروب اإلى لبنان، وُيستشَهد في مجزرة الطَّنطورة.	 

الّص�دق وحسن: اأخوا ُرقيَّة، يدرسان في حيفا، وُيسَتشهدان مع والدهما في الطَّنطورة.	 
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اأّم الّص�دق: والدة ُرقيَّة، تضطرُّ اإلى اللُّجوء اإلى لبنان، ول� تُصدِّق اأن زوجها وولديها اسُتشهدوا في 	 

مجزرة الطَّنطورة، واإنّما وقعوا في ال�أسر، اأو هربوا اإلى مصر.

اأّم وِص�ل، وطفلاه�: وص�ل وعبد: ل�جئون من قيسارية، لجؤوا اإلى الطَّنطورة بعد سقوط بلدهم، 	 

ونزلوا على بيت مختارها اأبي الّصادق.

اأّم جميل: من اأقارب ُرقيَّة، ُيستشَهد ابُنها جميل في مجزرة الطّنطورة.	 

الزَّم�ن:

ــة  وايــة علــى ثلاثــة وخمســين عامــاً )١٩٤٧ – ٢٠٠٠م(؛ اأي منــذ اأن كان عمــر رقيَّ   تمتــدُّ اأحــداث الرِّ

العمــر.  مــن  ــتين  الّسادســة والسِّ بلوغهــا  ثلاثــة عشــر عامــاً، حتّــى 

ــرد، كالوقفــة، وال�ســترجاع؛ فال�أحــداث ل� تســير  مــن المختلفــة للسَّ ــات الزَّ ــة تقنّي ــد وظَّفــت الكاتب وق  

علــى خــطٍّ زمنــيٍّ تتسلســل فيــه مــن البدايــة حتَّــى النِّهايــة. ومــن اأمثلــة ال�ســترج�ع اأنَّ رقيَّــة تعــود لتــروي حكايــات 

عــن الطَّنطــورة فــي اأثنــاء ســردها لبعــض ال�أحــداث الَّتــي وقعــت بعــد تدميرهــا بفتــرة طويلــة. اأّمــا الَوقفــة، فتظهــر 

ــاً،  ــداث كلِّّي ــي ال�أح ــث تختف ــر، حي ــوز، والبح ــجرة اللَّ ــة ش ــاردة القصَّ ــك وصــف س ــن ذل ــد الوصــف، وم عن

ــل.  ــداأ التَّاأمُّ ــن، ويب ــف الّزَم ويتوقَّ

المك�ن:

د ال�أمكنــة الَّتــي تجــري فيهــا ال�أحــداث، مــن مــدن، وقــرى، وبنايــات، واأحــراش، ومستشــفيات،  تتعــدَّ  

وايــة:  الرِّ اأحــداث  الَّتــي تجــري فيهــا  أماكــن  ال� اأهــمِّ  وشــوارع، ومــن 

الطَّنطورة، وحيفا، وعكّا: الَّتي شهدت اأحداث النَّكبة، وتُمثِّل الوطن الّضائع والّذاكرة.	 

طولكرم، والخليل، وصيدا، وصبرا وشاتيّلا، واأبو ظبي، وتمثِّل اأماكن اللُّجوء. 	 

الُعقدة والحّل:

بقــاء علــى الّذاكــرة  وايــة بال�إ وايــة دون اأفــق لحــلٍّ مــا، ويكمــن الحــلُّ فــي نهايــة الرِّ تتسلســل اأحــداث الرِّ  

ــي  ــزع قلادتهــا الَّت ــياج، وتن ــى السِّ ــة عل ــر، عندمــا تقــف رقيَّ واأمــل العــودة، وهــذا مــا يظهــر فــي المشــهد ال�أخي

كانــت عبــارة عــن ِمفتــاح بيتهــم القديــم، وتعلِّقــه برقبــة حفيدتهــا.

الّس�رد: 

ــر  ــة بضمي ــة مرويَّ ــة، ولهــذا فالقصَّ واي ــة( لســرد الرِّ ــة )ُرقيَّ ــَة القصِّ ــة )رضــوى عاشــور( بطل ــت الكاتب اأناب  
كثيــرة. اأماكــن  فــي  الحــوار  فيهــا  ويبــرز  ـم.  الُمتكلِـّ
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التَّحليل و المن�قشة:   

حيحة فيما ياأتي:١-  جابة الصَّ نختار ال�إ

خص الَّذي يمثِّل شخصيَّة ناميًة في رواية الطَّنطوريَّة؟ اأـ َمن الشَّ

  ١- اأمُّ جميل.        ٢- اأمُّ الّصادق.            ٣- حبيبة حسن.               ٤- ُرقيَّة.

واية؟ ب- علاَم يدلُّ سرد ال�أحداث بضمير الُمتكلِّم في الرِّ

١- اأنَّ الكاتبة ُمشاركة في ال�أحداث.        ٢- اأنَّ الكاتبة هي نفسها الّسارد.

واية. ٣- اأنَّ الّسارد ُمشارك في ال�أحداث.         ٤- اأنَّ الكاتبة بطلة الرِّ

واية؟ ج - َمن الَّذين ُيمثِّلون الجيل الثّاني من النَّكبة في الرِّ

١- اأبناء رقيَّة الثَّلاثة: الّصادق، وحسن، وعبد الرَّحمن.

أربعة. ٢- اأبناء ُرقيَّة ال�

غيرة، وحسن.       ٣- مريم الصَّ

٤- ولدا ُرقيَّة: عبد الرَّحمن، وحسن.       

واية؟ د- ما الَّذي ترمز اإليه ُرقيَّة في الرِّ

١- الّلاجئة الَّتي تحاول الهروب من ذاكرتها، ووطنها.  

٢- الّلاجئة الَّتي تحتفظ بذاكرتها المؤلمة، ووطنها. 

فر. ٣- الّلاجئة الُمحبَّة للبحار والسَّ

٤- الّلاجئة الَّتي فقدت اأخوْيها في صبرا وشاتيّلا.

واية؟ منيَّة الَّتي تُؤرِّخ لها الرِّ هـ - ما الفترة الزَّ

١- ِمن قبل النَّكبة بعام حتّى عام )٢٠٠٠م(.  

٢- ِمن النَّكبة حتّى عام )٢٠٠٠م(.

٣- ِمن النَّكسة حتّى عام )٢٠٠٠م(. 

٤- ِمن قبل النَّكسة بعام حتّى عام )٢٠٠٠م(.

ح ذلك.٢-  واية صورتين ُمتناقضتين لحياة الفلسطينّيين قبل النَّكبة وبعدها، نوضِّ قدَّمت الرِّ

رته الكاتبة.٣-  ص مظاهر العرس الفلسطينّي كما صوَّ نلخِّ
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عبيَّة الفلسطينيَّة في روايتها:٤-  أمثال الشَّ اأوردت الكاتبة بعض ال�

اأ- نمثِّل على ذلك بَمَثَلْين.

ح دل�لة كّل منهما.  ب- نوضِّ

لــم تشــاأ اأمُّ الّصــادق تغريــب ابنتهــا اإلــى عيــن غــزال، لكــنَّ مجريــات ال�أحــداث تنطــوي علــى ُمفارقــة مؤلمــة، ٥- 

ــح ذلــك.  نوضِّ

رصَدت الكاتبة جانباً من المشاهد المؤلمة في اأثناء سقوط الطَّنطورة، نبيِّن ثلاثة منها.٦- 

لماذا لم تَر اأمُّ الّصادق زوجها وابنيها بين الجثث ُرغم اإشارة طفلتها )ُرقيَّة( اإليهم، وتنبيهها؟٧- 

آتيتين:   - ٨ ورة الفّنيَّة في العبارتين ال� ح الصُّ  نوضِّ

ُره الزَّغاريد وال�أهازيج. اأ- تُنوِّ

ب- حتَّى بحر البلد يغار من شجر اللَّوز في الرَّبيع.

واية. - ٩ ح تقنّيات الزَّمن الَّتي وظَّفتها الكاتبة في سرد اأحداث الرِّ  نوضِّ

 وظَّفت الكاتبة الحوار، واللُّغة المحكيَّة في بعض المواقف:- ١٠

اأ- نمثِّل على كلٍّ من: الحوار، واللُّغة المحكيَّة.

ب- نبيُِّن قيمة توظيف كلٍّ منهما.

واية، نُعلِّل ذلك.- ١١  يبدو الحلُّ غيَر واضح في نهاية الرِّ
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رس الخ�مس   الدَّ

المسرحيَّة
 مفهومه�:

ـــة  ـــاول قصَّ ـــام ُجمهـــور، يتن ـــى خشـــبة المســـرح اأم ـــل عل ـــا ُيكتـــب لُيمثَّ ـــاً م ـــريٌّ اأو شـــعرّي، غالب ـــّي، نث ـــنٌّ اأدب ف  

اأو فكـــرة ُمعيَّنـــة، يؤّديهـــا ممثِّلـــون علـــى شـــكل حـــوار.

 نش�أته�:
ل ظهــور للعمــل المســرحيِّ اإلــى القــرن الخامــس قبــل الميــلاد؛ فقــد ظهــر فــي اليونــان القديــم كُتـّـاب  يرجــع اأوَّ  
ــب  ــذي كت ــن بينهــم )ســوفوكليس( الَّ ــا، كان م ــات ال�أرض كلِّه ــي لغ ــدت ف ــال�ً مســرحيَّة ُخلِّ ــوا اأعم ــاء، اأبدع عظم
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 ١٨٤٧م، ثمَّ بداأت الفرق المسرحّية بالظُّهور في العشرينّيات من القرن العشرين. 
ر العمل المسرحّي؛ اإذ كتب كثيراً من المسرحّيات، منها )مصرع  وكان ل�أحمد شوقي دور بارز في تطوُّ  

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

 اأعلامه�:

د الماغوط، من سوريّة.	  سعد اللَّه ونّوس، ومحمَّ

علّي اأحمد باكثير، من اليمن.	 

توفيق الحكيم، من مصر.	 

معين بسيسو، من فلسطين.	 

 عن�صره�:
ــة كثيــراً، غيــر اأّن كاتــب المســرحيَّة يكتبهــا وفــي ذهنــه اأنّهــا  ل� تختلــف عناصــر المســرحيَّة عــن عناصــر القصَّ  

ــة  مــان والمــكان خصوصيَّ ــّي ُيــؤّدى علــى المســرح؛ مــا يجعــل للزَّ ل مــن عمــل اأدبــّي مكتــوب، اإلــى عمــل فنِّ ســتتحوَّ

ــي عناصــر المســرحيَّة: ــا ياأت ــا، وفيم يجــب مراعاته

الوحدات الثّلاث:	 

المك�ن: 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

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

ة ل� تتجاوز ثلاث ساعات. اختصارها واأداؤها على المسرح في ُمدَّ
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خصيَّة، وتكون ال�أحداث محدودة، وتتصاعد وتيرتها لتصل اإلى مرحلة -  الحدث: هو الفعل الَّذي يصدر عن الشَّ

)العقدة(، ثّم تبداأ بال�نفراج والحّل.

خّصي�ت: 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 )ب�أنواعه�(العنصر المسرحيَّةالقصَّ

خصّي�ت 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

الزَّم�ن

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 ٣ ساعات؛ لكيلا يحدث الملل اأو 

التَّعب، للممثِّل اأو المشاهد.

المك�ن

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.- ٣

نسّمي نوعي المسرحيَّة.- ٤

خوص، والزَّمان، والمكان.- ٥ ة من حيث: الشُّ  نوازن بين المسرحيَّة والقصَّ
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رس الّس�دس  الدَّ

من مسرحيَّة مغ�مرة راأس المملوك ج�بر
                     سعد الله ونّوس/ سوريّة

كيَّة، يب�لُغ في  ج النَّظرُة الذَّ )يدخُل ج�بر، قسم�ُت وجِهه يتراقُص عليه� الفرُح، في عينيه تتوهَّ  

ال�نحن�ء، ويزيُد في مظ�هِر ال�حتراِم، حتّى ينكشَف النِّف�ُق واضحً�(

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

الوزير )باإهمال(: األْسَت المملوَك الطَّويَل اللِّساِن جابراً؟

ــَر ُعْمــَر اأعدائـِـه، هــَو اأنــا مملوكُُكم  ج�بــر: اأطــاَل اللــُه ُعْمــَر ســيِِّدنا الوزيــِر، وقصَّ
جابر.

الوزيــر )يتنــاوُل نُشــوَقُه(: هّيــا، ول� تُِطــْل علــيَّ الثَّرثــرَة، وْيَلــَك اإْن كنــَت 
أمــٍر تاِفــه. تدخــُل علــيَّ ل�

ــُه  ــي ل ــُت األّب ــوُؤُه، جئ ــا يس ــِر م ــيِِّدنا الوزي ــُت لس ــُت اإْن َحَلْم ــر: ل� ِعش ج�ب
حاجــًة اإْن كاَن هنــاَك مــا يحتاُجــه.

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

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

ســالمًة ِمــْن بغــداَد.

الوزير: اأصبَح اأمُرنا ُمشاعاً في كلِّ المدينة.

ج�بـر: 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 صوَتـه، ويقرُِّب وجَهه مـن الوزيِر( وَمَع  الحسـاب، )يتمهَّ

هـذا، فَسَنسـخُر ِمنهـم، ونجعلُهـم اأضحوكـَة بغـداَد ل�أعـواٍم واأجيـال.

ولّي: صاحب الفضل.

ـــزُّكام  نُشـــوق: مـــا يستنشـــقه المصـــاب بال

ـــس. اأو التَّحسُّ

َحَلمُت: راأيُت راأياً.

: اأدِخُل. اأُدسُّ

ر: غيُر صاٍف. ُمكدَّ

ُمشاعاً: ُمنتشراً.
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الوزيـر )ُمنفعـلاً ... َيعُطـس(: نسـخُر منهـم؟ مـاذا تقـوُل اأيُّها المملـوُك؟ اإْن 

كنـَت تعبـُث فَسـاأَصنُع مـن ِجلـِدَك َطبـلاً، هّيـا، اأخبرنـي كيـَف تريُد 

اأْن تسـخَر منهـم؟ هـْل وجـْدَت تدبيـراً نافعاً؟

ج�بر: التَّدبيُر جاهٌز يا مول�ي.

ِة انفعالِــِه، يتنــاوُل نُشــوَقُه اأيضــاً(: هــاِت مــا لَديــَك بالَعَجــل،  الوزيــر )لشــدَّ

اإْن كاَن مــا تقولُــُه صحيحــاً...

ج�بر )بابتسامة خبيثة(: اإْن كاَن ما اأقولُه صحيحاً...؟

الوزير: فَساأجِزُل لك الَعطاء.

ج�بر: اأَيُمنُّ على َعبٍد بَمْرَكٍز يرَفُعُه ِمْن َضَعِته؟

الوزير: اأعطيَك ما تريُد، لو بلَّغَت رسالتي.

َد الخادمة؟ ُجني ُزُمرُّ ج�بر: وُيكرمني فيزوِّ

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

علــى  تشــديٍد  َمــَع  بطيئــٌة  لهجــٌة  الوزيــر،  مــن  مقتربــاً  )ينحنــي  ج�بــر 

مــول�ي. يــا  َراأســي  اأهُبــَك  اإنّــي  الَكِلمــات(: 

ــُث  ــَت َتعَب ــوك، اإْن كن ُرَك اأيُّهــا الَممل ًة اأخــرى، اأحــذِّ ــرَّ ــي اأْن اأفعــَل براأِســك؟ َم ــي راأَســك؟ ومــاذا تُريُدن ــر: َتَهُبن الوزي

ــلاً. ــِدَك َطب فســاأجعُل مــن جل

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

الوزير: وما نفُعُه لي؟

ج�بــر: راقبــُت الُحــّراَس ســاعاٍت طويلــًة يــا مــول�ي، راأيُتُهــم كيــَف ُيفتِّشــون، وكيــَف َتتغلغــُل اأصابُعهــم كالثَّعابيــِن فــي 

قــون الثِّيــاَب، ُيقطِّعــوَن ال�أحذيــَة، ُيؤلمــوَن النـّـاَس، َوُهــم َيغرســون اأظافَرهــم فــي كلِّ ُبقعــٍة ِمــن  كلِّ َشــيء، ُيمزِّ

اأِس. اأجســاِدهم، البطــوِن والظُّهــوِر، ولكــْن اأَحــٌد ِمنُهــم لَــْم َيخُطــر ببالـِـِه اأن يفتِّــَش تحــَت َشــعِر الــرَّ

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

ج�بر: َقْد َيِجدون الرِّسالَة الَّتي ُيفتِّشون عنها يا مول�ي.

الوزير )ُمنَدِهشاً، تتوقَُّف َيُدُه الَّتي َتبحُث عن بعِض النُّشوق(: الرِّسالة؟ ... اأتعني...؟

تعَبُث: تقضي الوقَت دوَن فائدة.

تدبيراً: ُخطّة.

اأجِزُل: اأكثُر.

: ُينعم. يمنُّ

َضَعة: مكانة وضيعة.

اأهُبَك: اأعطيك.
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ج�بــر: نََعــم يــا َمــول�ي. )يلتفــت حولــه بحــذر( اأرجــو األّ� تكــوَن حولَنــا اآذاٌن 
فُضوليَّــة.

الوزير: َمن يجرُؤ على ال�قتراِب من الّديوان؟

ــُح  ــا ُيصب ــعري، وِعندم ــُق َش ــادي الحــّلاَق، فيحِل ــَر، نُن ــُم التَّدبي ــر: اإَذْن، اإليُك ج�ب
ــُر رســالَتُه  ــُب ســيُِّدنا الوزي ــة، يكت ــٍة َجميل ــاً َكخــدِّ جاري اأِس ناعم ــرَّ ــُد ال ِجل
ــعُر ويطــوَل، فاأخــُرَج ِمــن بغــداَد بســلام. ــمَّ ننتظــُر حتّــى َينمــَو الشَّ َعليــه، ثُ

ة  )يلهــث الوزيــر منفعــلاً، َيِشــعُّ النُّشــوَق فــي اأنِفــِه، ولِشــدَّ
انفع�لِــِه ل� َيعُطــُس، فيصِبــُح وجُهــُه ك�لقنــ�ِع الَمدعــوك(

ل�ً. الوزير )يحاوُل التَّخلَُّص ِمن انفعالِه(: انتظْر، انتظْر، نَحِلُق شعَر راأِسَك اأوَّ

ج�بر: اأْي نََعم.

الوزير: ثُمَّ نكتُب الرِّسالَة عليه.

ج�بر: اأْي نََعم.

ــعر، وَتختفــَي تحــَت ســواِدِه  ًة اأخــرى بالشَّ اأُس َمــرَّ الوزيــر: وننتظــُر حتـّـى يكتســَي الــرَّ
الكلماُت.

ج�بر: اأْي نََعم. 

)ُيبحِلــُق الوزيــُر فيــِه بعينيــِن ُمندهشــتين، وك�أنَّ ُذهــول�ً َقــْد اأَلــمَّ 

ة( بــه، َوفجــ�أًة َيعُطــُس ِبشــدَّ

الوزيــر: َكَســبوا نُقطــًة، ربَّمــا، ولكــْن هــا اأنــا ذا اأكِســُب الَجولــَة، َتســلَّْمنا المبــادرَة 
ِمنُهــم، واإنّــي اأمِســُك الُمنتصــَر واأخــاه فــي قبضتــي، )يُشــدُّ قبضَتــه(، 

ــداً. ــاً فاِس ــى ُيصبحــا َعجين ــاأعِصُرهما حتّ وس

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

ــَع دقيقــًة واحــدة، اإنَّنــا فــي ِســباٍق  الوزيــر )ينتبــُه مــن شــروِده(: حّقــاً، َينبغــي األّ� نضيِّ
َمــَع الَوقــت، ســيكوُن لتدبيــِرَك شــاأٌن فــي المســتقبِل اأيُّهــا المملــوُك جابــر.

ج�بر: اأمدَّ اللَُّه في ُعُمِر مول�َي، وجعَل اأيّاَمُه موصولًة بالظََّفِر والمسرَّة.

آَن، اإلينا بالحّلاق. الوزير: وال�

فُضولّية: تدّخل المرء بما ل�يعنيه.

: ينثُُر. َيشعُّ

د. المدعوك: المجعَّ

ذهول�ً: استغراباً.

ْبق. المبادرة: السَّ

الظََّفر: النّصر.
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أمواِس اأحدَّها. ج�بر: اأَجْل، اإلينا بالحّلاِق، ولَيحمْل ِمَن ال�

)الحكواتــّي: وَطَلــَب الوزيــُر اأْن َيحضــَر الحــّلاُق فــي الحــاِل، واأْن 
ها بريقــاً واأمضاهــا َحــّداً، وعلــى الفــوِر  أمــواِس اأشــدَّ َيحِمــَل َمَعــُه مــن ال�
ــُر  ــاَد الوزي ــان. وق ــَن الِغلم ــٌة ِم ــُه ثلاث ــواِن، يتبُع ــى الّدي جــاَء الحــّلاُق اإل
، فاســتقاَم ظهــُرُه فوَقهــا،  مملوَكــُه جابــراً، حتّــى اأجلَســُه علــى الكرســيِّ
َلَتــُه ال�أحــلاُم. َفتــَح  وامتــلاأ بالّزهــِو، وكانــت عينــاُه تبُرقــاِن، وتُدغــِدُغ مخيِّ
، وراَح  الحــّلاُق حقيَبَتــُه، اأخــرَج موســاً لــُه بريــٌق، وَمَعــُه ِمســنَُّه الِجلــديَّ

َيِســنُّ المــوس(.

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

َمملوكـي جابـٍر اأكثـَر نُعوَمـًة ِمـْن ُخـدوِد الَعـذارى.

الحّلاق )منحنياً(: َسْمعاً وطاعًة.

ــِة َيــِدِه  )الحكواتــّي: واأخــَذ الحــّلاُق َيُحــزُّ َشــعَر المملــوِك جابــٍر، ولِخفَّ
ــبُه  ــٍة تش ــرودٍة لطيف ــعُر اإلّ� بب ــٌر يش ــْن جاب ــْم َيك ــِه، ل ــدِّ موِس َومضــاِء َح

ــان(. أنســاَم، وَترتخــي لهــا ال�أجف ال�

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

الحّلاق )منحنياً للوزير(: َسمعاً وطاعًة.

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

الوزير: راأُسَك ُيساوي َمملكًة يا جابر.

ــاب(:  ــن الب ــّلاُق م ــرَج الح ــى يخ ــًة حتّ ــول�ي. )لحظ ــا م ــَك ي ــَو ل ــر: ه ج�ب
ــر. ــٍر ل� ُيمحــى اإلّ� بالَحْف ــول�َي عــْن ريشــٍة، وِحب ــا م آَن، ابحــْث ي وال�

الوزير )منفعلاً(: هذا ما سنفعلُُه بِلا اإبطاٍء. 

واُة والّريشة( )يبتسم ابتس�مًة طويلًة تُغصُّ ب�لمع�ني، وي�أتي ومَعُه الدَّ

ج�بر: بيَن يدْيَك يا مول�ي.

تُدغدُغ: تُلاطف وتُداعب.

: تمتلُئ. تُغصُّ
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)يركــُع ج�بــٌر بحركــٍة بطيئــة، وتبدو واضحــًة كلُّ ال�نفعــ�ل�ِت الَّتي 

ــُس  ــٍض، ويجِل ــيٍّ ُمنخف ــُر بكرس ــي الوزي ــَرُه، وي�أت ــُن اأْن تعب يمك

ــى  ًة اأخــرى عل ــرَّ ــُه، َيمســُح َم واة قُرَب ــدَّ ــً� ال ــٍر، واضع ــَف ج�ب خل

واة،  اأِس الَّــذي يلَمــُع تحــَت ال�أضــواِء، ثــمَّ َيُغــطُّ ريَشــَتُه ب�لــدَّ الــرَّ

وعندمــ� تصبــُح الّريشــُة علــى راأِس ج�بــٍر تتقلَّــُص ملامُحــُه تحــَت 

ت�أثيــِر الَوخــزِة، وتخِفــُق عينــ�ه(.

ج�بر: اآٍه، ليَت مول�َي يختاُر ِمَن الكلماِت األيَنها واأكثَرها اإيجازاً.

الوزير: ل� َتَخْف، ساأوجُز في الكتابِة ما استطْعُت.   

ـــر فيهـــ� ب�حثـــً�  ــُف الوزيـــُر لحظـــًة، ُيفكِّ )مـــن حيـــٍن لحيـــٍن يتوقَـّ
عـــن َكَلمـــٍة، ثـــمَّ يعـــوُد اإلـــى الكت�بـــة(

ــها تنغــِرُز فــي ِدماغــي، ليــَت  ألــم(: هــذِه الكلمــُة اأحسُّ ج�بــر )متقلِّصــاً مــن ال�
مــول�َي َيِجــُد كلمــًة اأخــرى.

الوزير: انتهيُت تقريباً.

واَة،  )ُينهي الجملَة الَّتي يكتُبه�، َيضُع الّريشَة، وُيغلُق الدَّ

لكنَُّه يتوقَُّف فج�أًة، وُيسهُم مفكِّرًا(

ج�بر: بعَد اأْن َفَرَغ مول�َي ِمْن ِكتابِة رسالِتِه، هل َيسَمُح لي بالنُّهوض؟

الوزير: انتظْر، انتظْر، هَي ُجملٌة وننتهي.

)يكتُب الوزيُر جملًة جديدًة، وينقِبُض َوجُه ج�بٍر ِمَن ال�ألم(

آَن، تستطيُع اأْن تنهَض. الوزير )ُيربُِّت على كتِفِه بابتسامٍة(: وال�

آَن بمعرفِة الِجهِة الَّتي ساأحِمُل اإليها ِرسالََتُه؟ فُني َمول�َي ال� ج�بر )وهو ينهُض(: هل يشرِّ

آَن، ستعرُف فيما بعُد. الُمهمُّ اأْن َينُبَت شعُرَك بسرعٍة، واأْن يكسَو ِجلَد راأِسَك َكطاقيٍَّة سوداَء. الوزير: ليس ال�

ج�بر: واإلى اأْن يحيَن ذلَك الوقُت ...؟

ــَو  ــا ه ــراأ م ــٌد، ول� َيق ــراَك اأَح ــى ل� َي ــٍة؛ حتّ ــٍة وُمظلم ــٍة ُمنعزل ــي ُغرف ــُت، ســُتقيُم ف ــَك الوق ــَن ذل ــى اأْن يحي ــر: اإل الوزي
. ــٌس ول� جــنٌّ ــَك اإن ــى راأِس ــوٌط عل مخط

ج�بر: مْن اأجِل مول�َي، ُمستعدٌّ لكلِّ شيء.

الوزير: اإَذْن َتَضُع على راأِسَك كوفيًَّة، وتستعدُّ للمكوِث في غرفٍة ُمظلمٍة، هّيا معي.

)يمِسُكُه الوزيُر بيِدِه، ويخرج�ن(

تخِفُق: تضطرب.

ُيسِهُم: ينظُر بتفكُّر.
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في ظلال النَّّص: 

الك�تب:

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

ــّي. ــِم العرب العال

ـــلطُة الحاكمـــة، ومـــن  ـــِة ضـــدَّ القمـــِع الَّـــذي تمارُســـه السُّ ياســـّي، والتَّوعي ـــمَّ ونّـــوس بالمســـرح السِّ وقـــد اهت  
ــَي ونّـــوس عـــام ١٩٩٧م. مـــان. وتُوفِـّ مؤلَّفاتـــه: حفلـــة ســـمر مـــن اأجـــل ٥ حزيـــران، والفيـــل يـــا َمِلـــَك الزَّ

حوَل النَّّص:

ــلطِة الَّتــي تدفــع  ــا(، تُظهــُر ُجنــون السُّ ة )تراجيدي ــر( مســرحيَّة سياســيَّة جــادَّ )مغامــرة راأس المملــوك جاب  

ــن  ــّي لزبائ ــة يرويهــا الحكوات ــدوُر الحــدُث ال�أساســّي فيهــا حــوَل قّصــة تاريخيَّ ــم. وي ــِة اأوطانِه اأصحابهــا اإلــى خيان
ــُر  ــث يفكِّ ــن الُعلُقمــّي(؛ حي ــره )اب ــة العّباســّي )المســتعصم(، ووزي ــن الخليف ــراع بي ــي بغــداد، عــن الصِّ مقهــى ف
ه بجيــش خارجــّي يمكِّنــه مــن العــرش. غيــر  الوزيــر فــي ال�نشــقاق عــن الخليفــة، وال�ســتعانة بقائــد المغــول ليمــدَّ
اأّن الخليفــَة يتحكّــم بمداخــل بغــداد، ويقــوم جنــده بتفتيــش الخارجيــن منهــا؛ مــا اأعجــز الوزيــر عــن اإيصــال رســالته 

ــد المغــول. لقائ

م راأســه ليقــوم حــّلاق  ــراع، يظهــُر جابــٌر ليعــرَض خطـّـًة علــى الوزيــر، تقضــي بــاأن يقــدِّ وفــي غمــرِة هــذا الصِّ  
ــعُر ل�حقــاً، يخــرج جابــٌر بالرِّســالة اإلــى قائــد  الوزيــر بحلقــه، ثــّم يكتــُب الوزيــُر رســالَتُه عليــه، وبعــد اأن ينمــَو الشَّ

ــول. المغ

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

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

وفيم� ي�أتي عرٌض لعن�صر المسرحيَّة:

الزّم�ن والمك�ن:   
يظهر في المسرحيَّة اإطاران للّزمان والمكان، تجري فيهما اأحداث المسرحيَّة: 

ــّي يقــصُّ القَصــَص علــى  ــه مقهــى ببغــداد فــي الّزمــن الحاضــر، حيــث يجلــس الحكوات طــار الواقعــّي: يمثِّل اأ- ال�إ
ــن.  بائ الزَّ

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

خصّي�ت: الشَّ

تنقسم الّشخصّي�ت في المسرحّية اإلى قسمين: 

اأ- شخصّي�ت الواقع )الح�ضر(: ومنها: 

الحكواتّي، يتمتّع باأسلوب جميل في سرِد القَصص. 	 

ــة، دون 	  حــك والنَّرجيل ــة والضَّ ــن المتع ــة ع ــعوب المعاصــرة، الباحث ــون الشُّ ــى، يمثّل ــن المقه زب�ئ

ياســة.  ــي السِّ الخــوض ف

 ب- شخصّي�ت الم�ضي: ومنها: 

، وداهية.	  ج�بر: بطُل المسرحيَّة، شاّب معتدُل القامة، وكثيُر المزاح، وذكيٌّ

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

ــه الوحيــُد هــو لقمــُة العيــِش، ولــو كان ثمُنهــا كرامَتهــم.  وهمُّ

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

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

ـــى لـــو كان الخيانـــة. حتّ

العقدة:

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

علــى اأنَّهــا الُعقــدة، الَّتــي ُبنيــْت عليهــا باقــي ال�أحــداث.  

الحّل:

داً؛  اقتــراُح المملــوِك جابــٍر كتابــَة الرِّســالِة علــى راأِســه، بعــَد َحْلــق َشــعِره، وال�نتظــاَر حتّــى ينمــَو ُمجــدَّ  

تــه. بغــداَد، ويــؤّدَي مهمَّ فيخــرَج مــن 

الخ�تمة:

جــاءت الخاتمــة مفتوحــة، علــى شــكل ســؤال يطرحــه الكاتــب: »األيــس لنــا َقــْدٌر مــن المســؤوليَّة فيمــا   

يحــدث فــي التّاريــخ؟«، وبهــذا ُيحــاول الكاتــب اإســقاط اأحــداث التّاريــخ علــى الواقــع العربــّي المعاصــر، حيــث 

ــواٌن  ــم اأع ــع ال�أوطــان، وحوله ــة وبي ــى الخيان ــا اإل ــع اأصحابه ــروش، وتدف ــن اأجــل الع ــراع م ــة الّص تتكــرَُّر تجرب

ــي الماضــي. ــت ف ــًة كمــا كان ــعوب صامت ــى الّش ــن تبق ــي حي ــة، ف ــي الكرام ــن المتســلّقين وبائع ــرون م كثي
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 المن�قشة 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.- ٣

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

ذلك ِمَن النّّص.

عزَل الوزير جابراً في ُغرفٍة ُمظلمة، ل� يراُه فيها اأَحٌد، غيَر ُمكتٍف باأن يغطَِّي جابٌر راأَسه كي ل� يراُه النّاس:- ٥

اأ- علاَم يدلُّ موقُف الوزير؟

ب- ما القيمُة الُمستفادُة من هذا الموقف؟

ما دل�لُة عنواِن المسرحيَّة؟- ٦

ُح ذلك.- ٧ تدوُر اأحداُث المسرحيَِّة في اإطارين زمنّيْين، نَوضِّ

ُح قيمَة هذا القوِل من خلاِل سلوِك المملوِك جابر؟- ٨ 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

 استلَهَم الكاتُب موضوَعه مَن التّاريخ، فما علاقُة ذلك بالواقِع العربيِّ الُمعاصر؟- ١٠

نش�ط: )حلقة نق�ش( 

آتية: نعقد حلقة نقاٍش، يديرها اأحد زملائنا، يتمُّ التَّركيز فيها على ال�أفكار ال�

اأسباب خروج الفلسطينّيين من بيوتهم عام )١٩٤٨م(، وموقفنا من ذلك.- ١

كيفيَّة ال�ستفادة من تجربة اللُّجوء القاسية في رسم المستقبل.- ٢

هم بالعودة.- ٣ ثارة قضيَّة الّلاجئين وحقِّ الخطوات المقترحة ل�إ
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الوحدة الّسابعة

البلاغة العربيَّة:

مدخل )الحقيقة والمج�ز(.

ال�ستع�رة المكنيَّة.

ال�ستع�رة التَّصريحيَّة.

المج�ز الُمْرَسل.
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مدخل
)الحقيقة والمج�ز(

نقراأ ونت�أمَّل:

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  ــُل الجملتيــن فــي المثــ�ل ال�أوَّل، نجــد اأنَّ المعنــى واحــٌد فيهمــا، ففــي الجملــة ال� عندمــ� نت�أمَّ

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، 

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

ــعر، فجــاء  ( لفــظ )كلمــة(، وقصــد بهــا جملــًة اأو بيتــاً مــن الشِّ وفــي المثــ�ل الثّ�نــي، اســتخدم الرَّســول )

تعبيــره مجازيّــاً، 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:

ــارة )األقــى - ١ ــة، كمــا هــي الحــال فــي عب ــة، والتَّصريحيَّ المشــابهة، وتكــون فــي ال�ســتعارة بنوعيهــا: المكنيَّ

ــر(. ــه ال�أخي الّشــاعر درَّة مــن ديوان

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

ــة(، كمــا هــي الحــال فــي المثــال الثّانــي. علاقــة )الجزئيَّ

نستنتج:

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

ــّي - 2 ــى ال�أصل ــن المعن ــة بي ــة، بوجــود علاق ــي اأصــِل اللُّغ ــه ف ــا ُوضــَع ل ــر م ــظ لغي المجــ�ز: اســتخدام اللَّف

ــن: ــى نوعي ــو عل ــى المجــازّي، وه والمعن

اأ- ال�ســتعارة بنوعيهــا: )المكنيَّــة، والتَّصريحيَّــة(، وتكــون الُمشــاَبَهة هــي العلاقــة المانعــة مــن اإفــادة المعنــى 

الحقيقــّي فيها.

ب- المجـاز الُمرسـل: وتكـون العلاقـة المانعـة مـن اإفـادة المعنـى الحقيقـّي فيـه غيـر المشـابهة، كعلاقـة 

الجزئيَّـة. 
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رُس ال�أوَّل    الدَّ

ال�ستع�رة المكنيَّة 
نقراأ ونت�أمَّل:

١- قال تعالى: ﴿گ  ڳ  ڳ﴾                               )التَّكوير:١٨(

٢- قال اأبو ُذَؤْيٍب الُهَذلِّي:

واإذا الَمِنيَُّة اأنَْشَبْت اأْظفاَرها     األَْفْيَت كلَّ َتميمٍة ل� َتْنَفــُع   

سلاُم على خمس«                    )رواه البخاري ومسلم( (: »ُبِنَي ال�إ ٣- قال رسول الله )

٤- قال عمر اأبو ريشة في القدس:

وقَف التّاريُخ في ِمْحرابِهـــا     ِوْقَفَة الُمْرَتِجِف الُمْضَطِرِب

رُح والتَّوضيح: الشَّ

ــُل ال�أمثلــَة الّســ�بقة، نجــُد اأنَّ كّلاً منهــا يشــتمل علــى تشــبيٍه بيــن طرفيــن: ُمشــبَّه ملحــوظ ظاهــر،  عندمــ� نت�أمَّ

ــياق.  وُمشــبَّه بــه ُيســَتنتج مــن القرائِن والسِّ

ــس(، ثــمَّ ُحــِذَف المشــبَّه بــه  نســاِن، اأو بالكائــن الحــيِّ الَّــذي يتنفَّ بــُح( بـــ )ال�إ ففــي المثــ�ِل 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.  الُمشــبَّه بــه اســتعارة مكنيَّ

وفــي المثــ�ل الثّ�نــي: شــبََّه الّشــاعر )الَمِنيَّــة( بـــ )الحيــوان المفتــرس(، ثــمَّ َحــَذَف المشــبَّه بــه وهــو )الحيــوان 

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

ــمَّ حــَذَف  ــت(، ث ســلام( بـــ )البي ( )ال�إ ــث شــبَّه الرَّســول ) ــث: حي ــ�ل الثّ�ل ــي المث ــك الحــ�ل ف وكذل

ــة.  ــى ســبيل ال�ســتعارة المكنيَّ ــاء(، عل ــه وهــو )البن ــن لوازم ــه بشــيء م ــت(، واأشــار اإلي ــه وهــو )البي المشــبَّه ب

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

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

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

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

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

عــف والتَّخــاذل فــي مواجهــة ال�أعــداء.  اإنســاناً ُ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.- ٣ تتمثَّل بلاغة ال�ستعارة، في اأنّها تقرِّب الّصورة، وتعمِّ

التَّدريب�ت: 

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.           ٣- 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.                  ٣- 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

     ٣- 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«.



٨٩

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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رُس الثّ�ني الدَّ

ال�ستع�رة التَّصريحيَّة
نقراأ ونت�أمَّل:

١- قال تعالى: ﴿ٹ   ٹ  ٹ  ﴾             )الفاتحة: ٦(

٢- قال اأحمد شوقي في رثاء عمر المختار:

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

٣- قال تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴾        )اآل عمران: ١٠٣(

رُح والتَّوضيح: الشَّ

عندم� نت�أمَُّل ال�أمثلة الّس�بقة، نجُد اأنَّ كّلاً منه� قد اشتمل على استع�رة: 

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

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

ــة. فيــه الُمشــبَّه اســتعارة تصريحيَّ

تــه ومضائــه، حيــث َحــذَف  ــيف(، فــي قوَّ ــهيَد ُعَمــَر الُمختــار( بـــ )السَّ وفــي المثــ�ل الثّ�نــي، شــبَّه الّشــاعُر )الشَّ

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

وفــي المثــ�ل الثّ�لــث، شــّبه الّديــن بالحبــل المتيــن، وحــذف المشــّبه )الّديــن(، وصــّرح بالمشــّبه بــه )الحبــل( 

علــى ســبيل ال�ســتعارة التّصريحّية. 

بتــه مــن ذهــن المتلّقــي، ففــي المثــال  وُيلاحــظ اأّن التَّعبيــرات الّســابقة اأكســبت المعنــى ُعمقــاً وبلاغــة، وقرَّ

ــلال. وفــي المثال  ســلام، وحفــظ مــن يتَّبعــه مــن الضَّ ر اســتقامة ال�إ ــراط( لجعــل المتلّقــي يتصــوَّ ل جــاءت كلمــة )الصِّ أوَّ ال�

ــيف، وفــي المثــال الثّالــث عبَّــر  ر بطولــة ُعمــر المختــار مــن خــلال تشــبيهه بالسَّ الثّانــي دفــَع الّشــاعر المتلّقــي اإلــى تصــوُّ

ر لعودتــه.  الّشــاعر عــن انتهــاء البخــل بالقتــل؛ لدفــع اأّي تصــوُّ
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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

التَّدريب�ت: 

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.  ٣- 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. 

         ٣- 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
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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      

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

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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رُس الثّ�لث الدَّ

الَمج�ُز الُمْرَسل
نقراأ ونت�أمَّل:

١- قال تعالى: ﴿ہ   ہ  ہ  ہ  ھ﴾          )غافر: ١٣(

٢- رَعِت الماشيُة الغيَث.

٣- قال تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ﴾             )البقرة: ١٩(

٤- قال َمْعُن بن اأوٍس المزنّي:

فلّما اشتدَّ ساعُده َرماني مــــايَة كُلَّ يــوٍم           اأعلُِّمُه الرِّ

فلّما قاَل قــافيـًة َهجــاني         وَكْم علَّْمُتُه نَْظَم القوافي  

٥- قال تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں﴾               )يوسف: ٨٢(

٦- قال تعالى: ﴿ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾                  )اآل عمران: ١٠٧(

٧- قال اإيلّيا اأبو ماضي:

        نَِسَي الطّيُن ساعًة اأنَُّه طيـ    ٌن حقيٌر فصاَل تيهاً وعربْد

٨- قال تعالى: ﴿ۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋ﴾                )يوسف:٣٦(

رح والتَّوضيح: الشَّ
ــُل ال�أمثلــة الّســ�بقة، نجــد اأنَّ كّلاً منهــا اشــتمل علــى كلمــة اســُتخِدَمت اســتخداماً مجازيـّـاً، واأنَّ  عندمــ� نت�أمَّ

القرينــة المانعــة مــن اإيــراد المعنــى الحقيقــّي غيــر المشــابهة. 

ــماِء مــاًء ل� رزقــاً، فمــا العلاقــة  ُل مــن السَّ ففــي المثــ�ل ال�أوَّل: ُعــِدَل عــن المــاء، واســُتخدَم الــرِّزق؛ فاللـّـه ُينــزِّ

بيــن المــاء والــرِّزق؟

ــماء فيعــمُّ  ــزل مــن السَّ ــذي ين ــة بينهمــا، وهــي اأنَّ المــاء الَّ ــه اأن يلمــَح علاق ــى يمكن ــي المعن ــل ف اإنَّ المتاأمِّ

ال�أرض هــو ســبٌب فــي الــرِّزق، فالعلاقــة هنــا ليســت علاقــة مشــابهة بيــن المــاء والــرِّزق، كمــا هــو الحــال فــي 

ــاء.  ــزول الم ــن ن ــج ع ــبَّب نات ــرِّزق ُمَس ــبَّبيَّة؛ اأّي اأّن ال ــة ُمَس ــي علاق ــل ه ــتعارة، ب ال�س
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ــث،  ــتخدَم الغي ــن الُعشــب، واس ــدَل ع ــمَّ َع ــيُة الُعشــَب(، ث ــِت الماش ــل )رع ــي: اأراد القائ ــ�ل الثّ�ن ــي المث وف

ــات الُعشــب. ــي اإنب ــبٌب ف ــث س ــببيَّة؛ اأي اأنَّ الغي ــي س ــن ه ــن اللَّفظي ــة بي والعلاق

نســان  أنامــل( وهــي اأطــراف ال�أصابــع؛ فال�إ  وفــي المثــ�ل الثّ�لــث: ُذكــرت )ال�أصابــع( وهــي الــكّل، واأريــَد )ال�

عندمــا ل� يريــد اأن يســمع شــيئاً ل� يضــع جميــع اأصابعــه فــي اأذنــه، بــل اأطرافهــا، فــكان مجــازاً ُمْرســلاً علاقتــه الكلِّيَّــة؛ 

أنَّــه ذكــر الــكّل واأراد الجــزء. ل�

اأّمــ� المثــ�ل الّرابــع: فقــد ذكــر الّشــاعر )قافيــة( وهــي الجــزء، واأراد )القصيــدة( وهــي الــكّل؛ فالّشــاعر ل� ينظــم 

أنَّــه ذكــر الجــزء واأراد الــكّل.  ــة؛ ل� قافيــة بــل قصيــدة، فــكان مجــازاً ُمْرســلاً علاقتــه الُجزئيَّ

وفــي المثــ�ل الخ�مــس: ُذكــرت )القريــة(، واأريــَد )اأهــل القريــة(؛ اإذ القريــة ل� تُســاأل بــل ُيســاأُل اأهلهــا، فــكان 

أنـّـه ذكــر المحــلَّ واأراد الحــالَّ )المقيــم( فيــه.  ــة؛ ل� مجــازاً ُمْرســلاً علاقتــه المحلّيَّ

ــة،  وفــي المثــ�ل الّســ�دس: ُذكــرت )الرَّحمــة( واأريــد بهــا الجنّــة، فالمؤمــن ل� يحــّل فــي الّرحمــة بــل فــي الجنَّ

أنَّــه ذكــر  فذكــر الحــالَّ )المقيــم( فــي الجنَّــة، وهــي الرَّحمــة الَّتــي تكــون فيهــا، فــكان مجــازاً ُمْرســلاً علاقتــه الح�لّيَّــة؛ ل�

الحــالَّ واأراد المحــّل.

ــل  ــن ل� ينســى ب نســان(؛ فالطّي نســان، واأراد )ال�إ ــن( وهــو اأصــل ال�إ ــاعر )الطّي ــ�بع: ذكــر الّش ــ�ل الّس ــي المث وف

نســان قبــل اأن يصبــح اإنســاناً.  أنَّ الطّيــن هــو مــا كان عليــه ال�إ نســان، فــكان مجــازاً ُمْرســلاً علاقتــه اعتبــ�ر مــ� ك�ن؛ ل� ال�إ

آيــة بكلمــة )الخمــر( عــن )الِعَنــب(، والمعنــى )اإنـّـي اأرانــي اأعصــُر ِعَنبــاً(؛ فــكان  وفــي المثــ�ل الثّ�مــن: عبَّــرت ال�

مجــازاً ُمْرســلاً علاقتــه اعتبــ�ر مــ� ســيكون؛ اأي: مــا ســيكون خمــراً بعــَد َعصــِره. 

أنَّــه غيــر ُمقيَّــد بعلاقــة واحــدة كال�ســتعارة، واإنَّمــا  أمثلــة مجــازاً ُمرســلاً؛ ل� وُيســّمى المجــاز فــي جميــع هــذه ال�

العلاقــات بينــه وبيــن المعنــى الحقيقــّي كثيــرة كمــا راأينــا. 

نستنتج:

ــَر - ١ ــه غي ــُتْعِمَل في ــا اْس ــة، وم ــي اأصــل اللُّغ ــظ ف ــه اللَّف ــَع ل ــا ُوِض ــَن م ــُة بي ــِت العلاق ــا كان ــو م ــل: ه المجــاز الُمْرَس

ــدة. ــة واح ــد بعلاق ــر مقيَّ ــه غي أنَّ ــلاً؛ ل� َي ُمرس ــمِّ ــابهة، وُس المش

للمجاز الُمْرَسل علاقات، منها: - ٢

ببيَّة.      ج- الكلِّيَّة.     د- الُجزئيَّة. اأ- الُمَسبَّبيَّة.      ب- السَّ

هـ- المحلِّيَّة.               و- الحالّيَّة.               ز- اعتبار ما كان.        ح- اعتبار ما سيكون.

 نُسّمي العلاقة باسم اللّفظ المذكور في الجملة، وليس باسم الُمراد.- ٣
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التَّدريب�ت: 
حيحة فيما ياأتي: جابَة الصَّ 1 نختاُر ال�إ

   اأ- ما علاقة المجاز المرسل في عبارة )قبضنا على عْيٍن من ُعيون ال�أعداء(؟       

٤- الجزئيَّة. ببيَّة.   ٣- السَّ ٢- الكلِّيَّة.           ١- الُمسبَّبيَّة.  

   ب- اأيٌّ مّما ياأتي يشتمل على مجاز مرسٍل علاقته محلِّيَّة؟

      ١- قال الّشاعر: بلادي واإن جارت عليَّ عزيزٌة    واأهلـــي واإن ضنّـــوا عليَّ ِكــــراُم

أثر.        ٢- األقى الخطيب كلمًة لها كبير ال�

      ٣- سكَن الطالُب المدينَة؛ ليكون قريباً من جامعِته.

      ٤- نزلُت بجاري فاأكَرَمني.

يء بما كان عليه في الماضي؟   ج- ما العلاقة في المجاز الُمرسل لتسمية الشَّ

٢- المحلِّيَّة.   ١- الحالّيَّة.     

٤- اعتبار ما سيكون. ٣- اعتبار ما كان.     

 د- ما الَّذي يدخل في المجاز مّما ياأتي؟

٢- التَّشبيه وال�ستعارة.       ١- ال�ستعارة والتَّشبيه والمجاز الُمرسل.         

٤- ال�ستعارة والمجاز الُمرسل.       ٣- المجاز المرسل والتَّشبيه.    

آتية: أمثلة ال� ح المجاز الُمرسل وعلاقاته في ال� 2  نوضِّ

فين: ٢٢(  اأ- قال تعالى: ﴿ھ  ھ      ھ  ھ   ﴾                                     )المطفِّ

 ب- شربُت كاأساً ِمَن الُبّن.

أنفال: ٦٠(  ج- قال تعالى:  ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴾                     )ال�

 د- قال تعالى: ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾               )النِّساء: ٩٢(
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3  نفرِّق بين المجاز المرسل وال�ستعارة فيما ياأتي:

    اأ- قال عّز الّدين المناصرة:

        قْد عّيَرْتني الفاتناُت بعشِق اأحجاِر الخليْل

أنّها جفرا البتوْل         واأنا قبلُت ل�

أنّها المطُر الّربيعيُّ الخجوْل         ول�

أنّها اأّمي، وفوَق صخوِرها هبَط الّرسوْل          ول�

        وحقولُها 

        تلُد الخناجَر في الحقوْل. 

    ب- قال الخليفُة يزيُد بن معاوية:

ْت على الِعنّاِب بالَبَرِد وْرداً وعضَّ فاأْمَطَرْت لُؤلُؤاً مْن نَْرجٍس وَسَقْت  

    ج- قال تعالى: ﴿ۈئ  ېئ    ېئ  ﴾          )الّصافّات: ١٠١(

د- قال اأبو الطَّيِّب المتنّبي:

ُدهــا لَــُه اأيــــاٍد عـلـيَّ ســـابِغةٌ     اأَعدُّ منهــا ول� اأعدِّ

4  نُمثِّل لما ياأتي بمثال من اإنشائِنا:

اأ- مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان.

ب- مجاز مرسل علاقته جزئيَّة. 

ج- مجاز مرسل علاقته مسبَّبيَّة.
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نش�ط: 

كل ال�آتي:  نبني خريطًة مفاهيميًَّة للمجاز، من خلال توزيِع ما بين القوسين على الشَّ

ــببيَّة، علاقتــه الُمشــابهة، الجزئيَّــة، اعتبــار مــا  )الُمَســبَّبيَّة، المكنيَّــة، المجــاز الُمرســل، الحالّيَّــة، اعتبــار مــا كان، السَّ

ســيكون، ال�ســتعارة، المحلِّيَّــة، الُكلِّيَّــة(

علاقته غير المشابهة

التَّصريحيَّة

المجاز
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تعلَّْمُت م� ي�أتي:

النّت�ج�ُت
التَّقييُم

منخفٌضمتوّسٌطمرتفٌع

اأْن اأتعّرَف الحدوَد الّزمانّيَة للاأدِب العربيِّ الحديث. - ١

٢ -. اأْن اأوّضَح دوَر ال�أدِب الحديث -شعراً ونثراً- في تصويِر الواقِع العربيِّ

عريَِّة الحديثة.- ٣ اأْن اأحّدَد عوامَل ظهوِر المدارِس الشِّ

حياء، - ٤ عريَِّة الحديثة: ال�إ اأْن اأتعّرَف اإلى ثلاٍث من المدارِس الشِّ
والمهجر، والتَّفعيلة.

عر الحديِث: الوطنّي، والقومّي.- ٥ اأْن اأتعّرَف اتّجاهين من اتّجاهات الشِّ

اأْن اأوّضَح مفهوِم ال�غتراِب، واأنواِعِه، واأشكالِه.- ٦

عِر الفلسطينيِّ الحديث.- ٧ َر الشِّ اأْن اأتتّبَع تطوُّ

ِة، - ٨ اأْن اأتعّرَف اإلى ثلاثٍة من فنوِن النَّثِر ال�أدبيِّ الحديث: القصَّ
وايِة، والمسرحيَّة. والرِّ

اأْن اأحلَّل نماذَج من ال�أدِب الحديِث -شعراً ونثراً- تحليلاً عاّماً )ال�أفكار، - ٩
واأبرز ال�أساليب، وتوضيح الظاهرة اأو ال�تجاه الذي يمثّله النّّص(.

أدبّيِة الحديثة وفَق مدارِسها - ١٠  اأْن اأستنتَج خصائَص النّصوِص ال�
واتِّجاهاتها، وموضوعاتها.

 اأْن اأوظَّف التَّشبيَه، وال�ستعارَة، والمجاَز الُمرسَل في تحليِل - ١١
أدبّيِة وقراءتِها. النّصوِص ال�

 اأْن اأعّبَر عن ِقَيِم ال�عتزاِز باأدبي العربيِّ الُمعاصر.- ١٢

 اأْن اأحفَظ ستّة اأبيات من كّل قصيدة عموديّة، وعشرة اأسطر من - ١٣
كّل قصيدة تفعيلة.

أُقّيُم ذاتي:
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شــكل مــن اأشــكال منهــج النشــاط. يقــوم الطلبــة )اأفــراداً اأو مجموعــات( بسلســلة مــن األــوان النشــاط التــي يتمكنــون 
خلالهــا مــن تحقيــق نتاجــات ذات اأهميــة للقائميــن بالمشــروع.

ويمكــن تعريفــه ب�أنــه: سلســلة مــن النشــاط الــذي يقــوم بــه الفــرد اأو الجماعــة لتحقيــق اأغــراض واضحــة ومحــددة 
فــي محيــط اجتماعــي برغبــة ودافعيــة.

ميزات المشروع:
١- قد يمتد زمن تنفيذ المشروع لمدة طويلة، ول� يتم دفعة واحدة.

٢- ينّفذه فرد اأو جماعة.
٣- يرمي اإلى تحقيق نتاجات ذات معنى للقائمين بالتنفيذ.

٤- ل� يقتصر على البيئة المدرسية، واإنما يمتد اإلى بيئة الطلبة لمنحهم فرصة التفاعل مع البيئة وفهمها.
٥- يستجيب المشروع لميول الطلبة وحاجاتهم، ويثير دافعّيتهم ورغبتهم بالعمل.

خطوات المشروع:
اأول�ً- اختي�ر المشروع: يشترط في اختيار المشروع ما ياأتي:

١- اأن يتماشى مع ميول الطلبة، ويشبع حاجاتهم.
٢- اأن يوفّر فرصة للطلبة للمرور بخبرات متنوعة.

٣- اأن يرتبط بواقع حياة الطلبة، ويكسر الفجوة بين المدرسة والمجتمع.
٤- اأن تكون المشروعات متنوعة ومترابطة، وتكمل بعضها البعض ومتوازنة، ول� تغلّب مجال�ً على ال�آخر.

٥- اأن يتلاءم المشروع مع اإمكانات المدرسة وقدرات الطلبة والفئة العمرية.
٦- اأن ُيخطّط له مسبقاً.

ث�نيــً�- وضــع خطــة المشــروع: يتــم وضــع الخطــة تحــت اإشــراف المعلــم حيــث يمكــن لــه اأن يتدّخــل لتصويــب 
اأي خطــاأ يقــع فيــه الطلبــة.

يقتضي وضع الخطة ال�آتية:
١- تحديد النتاجات بشكل واضح.

٢- تحديد مستلزمات تنفيذ المشروع، وطرق الحصول عليها.
٣- تحديد خطوات سير المشروع.

أنشــطة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع، )شــريطة اأن يشــترك جميــع اأفــراد المجموعــة فــي المشــروع  ٤- تحديــد ال�
مــن خــلال المناقشــة والحــوار واإبــداء الــراأي، باإشــراف المعلــم وتوجيهــه(.

٥- تحديد دور كل فرد في المجموعة، ودور المجموعة بشكل كلّي.

املشروُع:
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ث�لثــً�- تنفيــذ المشــروع: مرحلــة تنفيــذ المشــروع فرصــة ل�كتســاب الخبــرات بالممارســة العمليــة، وتعــّد مرحلــة 
نجــاز  ممتعــة ومثيــرة لمــا توفـّـره مــن الحريــة، والتخلــص مــن قيــود الصــف، وشــعور الطالــب بذاتــه وقدرتــه علــى ال�إ
ــاً متفاعــلاً خّلاقــاً مبدعــاً، ليــس المهــم الوصــول اإلــى النتائــج بقــدر مــا يكتســبه الطلبــة مــن  حيــث يكــون اإيجابي

خبــرات ومعلومــات ومهــارات وعــادات ذات فائــدة تنعكــس علــى حياتهــم العامــة.
دور المعلم: 

١- متابعة الطلبة وتوجيههم دون تدّخل.
٢- اإتاحة الفرصة للطلبة للتعلّم بال�أخطاء.

٣- ال�بتعاد عن التوتّر مّما يقع فيه الطلبة من اأخطاء.
٤- التدّخل الذكي كلّما لزم ال�أمر.

دور الطلبة:
١- القيام بالعمل باأنفسهم.

٢- تسجيل النتائج التي يتم التوصل اإليها.
٣- تدوين الملاحظات التي تحتاج اإلى مناقشة عامة.
٤- تدوين المشكلات الطارئة )غير المتوقعة سابقاً(.

رابعً�- تقويم المشروع:
يتضّمن تقويم المشروع ال�آتي:  

ــكل هــدف،  ــق ل ــذي تحّق ــه، المســتوى ال ــم تحقيق ــا ت ــا، م ــن اأجله ــي وضــع المشــروع م ١- النتاجــات الت
ــق. ــك العوائ ــة تل ــة مواجه ــق النتاجــات اإن وجــدت وكيفي ــي تحقي ــق ف العوائ

٢- الخطــة مــن حيــث وقتهــا، التعديــلات التــي جــرت علــى الخطــة فــي اأثنــاء التنفيــذ، التقّيــد بالوقــت المّحــدد 
للتنفيــذ، ومرونــة الخطة.

مكانــات اللازمــة، التقيــد  أنشــطة التــي قــام بهــا الطلبــة مــن حيــث، تنّوعهــا، اإقبــال الطلبــة عليهــا، توافــر ال�إ ٣- ال�
بالوقــت المحدد.

ــة التنفيــذ،  ــة، التعــاون فــي عملي قبــال علــى تنفيــذه بدافعّي ــة مــع المشــروع مــن حيــث، ال�إ ٤- تجــاوب الطلب
ــة. ــدة لــدى الطلب ــة اتجاهــات جدي ــاح، اإســهام المشــروع فــي تنمي الشــعور بال�رتي

يقوم المعلم بكت�بة تقرير تقويمي ش�مل عن المشروع من حيث:
١- نتاجات المشروع وما تحّقق منها.
٢- الخطة وما طراأ عليها من تعديل.

٣- ال�أنشطة التي قام بها الطلبة.
٤- المشكلات التي واجهت الطلبة عند التنفيذ.

٥- المدة التى استغرقها تنفيذ المشروع.
٦- ال�قتراحات اللازمة لتحسين المشروع.
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مشروٌع:
معرض حول ال�أدب الحديث

اأهداف المشروع:
١- اإثراء ثقافة الطّالب بموادَّ علمّيٍة مرتبطٍة بموضوعات الكتاب.

دارة، مــن خــلال التَّخطيــط للمعــرض واإدارتــه  ٢- رفــع كفايــة الطَّلبــة فــي التَّخطيــط، والتَّنظيــم، وال�إ
وتنظيمــه.

٣- اإثــارة دافعيَّــة الطَّلبــة لجمــع روايــات، وقصــص، ومســرحّيات، ودواويــن شــعريَّة، وصــور اأدبــاء معاصرين، 
ونصــوص شــعريَّة ونثريَّة.

أدبيَّة لدى الطَّلبة من خلال اختيار نماذج لنصوص اأدبيَّة جميلة. ٤- تنمية الّذائقة ال�
٥- اإشراك المجتمع المدرسّي، والمحلّّي، في فعالّيات المدرسة واأنشطتها.

٦- بنــاء شــخصيَّة الطّالــب مــن خــلال المشــاركة فــي زوايــا المعــرض، وتقديــم شــروحات للّزائريــن حــول 
المــواّد المعروضــة فــي زوايــا المعــرض.

لبة(: خطوات التَّنفيذ )دور كّل من المعلّم والطَّ
اختيار المعلِّم لجنًة تحضيريَّة مهّمتها:

أدبيَّــة، وزاوية الكتب من قصص ومســرحّيات  تنظيــم زوايــا المعــرض لتشــمل: زاويــة الّصــور، وزاويــة النُّصــوص ال�
ودواوين شــعريَّة. 

روحات للّزوار. اختيار مكان العرض ووقته، والطّلبة الَّذين سيقّدمون الشُّ
ــراد  ــع اأف ــّم توزي ــي كّل وحــدة يت ــاب، وف ــي الكت ــدد الوحــدات ف ــات بع ــى مجموع ــة اإل ــم الطَّلب تقســيم المعلّ

المجموعــة بحســب الّزوايــا الثّــلاث: الّصــور، والكتــب، والنُّصــوص.
يقــوم الطّلبــة فــي كّل مجموعــة بتنفيــذ المهــامّ بحســب الوحــدة الّتــي اختاروهــا: مجموعــة طلبــة تجمــع صــوراً 

أدبــاء، ومجموعــة اأخــرى تجمــع الكتــب، وثالثــة تجمــع بعــض النُّصــوص الجميلــة.  ل�
يقوم المعلّم بمتابعة تنفيذ الطّلبة للمهامّ، ويقّدم لهم التَّوجيه والدَّعم طوال الفترة.

تقــوم اللَّجنــة التَّحضيريَّــة بتحديــد قائمــة المدعّويــن مــن المؤّسســات، والمجتمــع المحلـّـّي، اإضافــة اإلــى الهيئــة 
التَّدريســيَّة، بالتَّشــاور مــع باقــي الطَّلبــة، وبتوجيــه مــن المعلـّـم.

يقــوم الطَّلبــة بتنظيــم المعــرض، بزوايــاه الثـّـلاث، فــي نهايــة العــام الّدراســّي، بحيــث تُعــرض المــواّد علــى حوامــل 
اأو مناضــد، ويقــف اإلــى جانــب كّل زاويــة مجموعــة طلبــة لتقديــم شــروحات للّزائريــن.
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المش�ركون في ورش�ت عمل كت�ب ال�أدب والبلاغة للصف الث�ني عشر: 

م. فواز مجاهد

م. جهاد دريدي

اأ. عبد الحكيم اأبو جاموس

لجنة المن�هج الوزارية:
د. صبري صيدم

د. شهناز الفار

اأ. عزام اأبو بكر

د. بصري صالح

د. سمية النخالة

اأ. ثروت زيد

اأ. اكتمال برهوم اأ. اأسامة النّواجحةاأ. اأريج ماضياأ. اأحمد ضباباتاأ. اأحمد شايب

اأ. اأيمن جّراراأ. اإيمان زيداناأ. اإياد بظاظو           اأ. اأمل اأبو عّرة   اأ. اكتمال عدوان

اأ. حّسان نّزالاأ. جواد صالحاأ. تيم داوداأ. تغريد اأبو الجدياناأ. بيان اأبو عامر

 اأ. خليل نّصار اأ. خالد اللّحام اأ. حنين الّزربااأ. حنان ريّان اأ. حنان اأبو الطّّيب

 اأ. رجاء حلبي اأ. رائد الجبري اأ. رائد بشارات اأ. دنيا النّمس اأ. دنيا الدلو

اأ. سليمان اأبو سماحة اأ. سلامة عودة اأ. سعيد برناط اأ. سعاد ياسين اأ. سعاد عمر

 اأ. صالح شعراوي اأ. سناء ال�أشهب اأ. سمير دراغمة اأ. سمر مطر اأ. سماح موسى

 اأ. عبد الحكيم سليم اأ. عادل الّزير اأ. صلاح عبد العال اأ. صلاح دراغمة اأ. صفاء الحّشاش

 اأ. عّلام شتّية اأ. عفيفة الحسين اأ. عّزة ال�أغا اأ. عبير حمد اأ. عبير البطريخي

 اأ. فتحّية كامل اأ. فادي سكّر اأ. فؤاد عطّية اأ. عمر حّسونة اأ. عماد محاسنة

 اأ. محمود بعلوشة اأ. محمد طه اأ. محّمد حمايل اأ. محّمد اأبو عّرة اأ. فوزي العملة

 اأ. نائل طحيمر اأ. منذر صوافطة اأ. منى طهبوب اأ. معتز الحاج اأ. محمود قرمان

 اأ. وجدي حجازي اأ. وائل محيي الّدين اأ. نعمة ظاهر اأ. نافذ درويش اأ. نائل السيقلي

 اأ. يحيى اأبو العوف اأ. وفاء دراغمة اأ. وفاء جّيوسي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنه�ج اللغة العربية: 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد   اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل   اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

َتمَّ ِبَحْمِد اللّه

كما شارك معلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات في مديريات المحافظات الشمالية والجنوبية.


