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 : أتعرف على النص

 من طبع االنسان أن يأمل و يحلم بالنجاح في سائر أعماله، و قد
 دين يتمنى أن يسعى جاهدا لتحقيق ما يطمع فيه ، أو يقف مكتوف الي

 تتحقق له أحالمه دون سعي، و ربما وصل به األمل حد التفاؤل المفرط و
 فما هو الحد الفاصل بين . الثقة العمياء في النفس فيتصف بصفة الغرور

 األمل و الغرور؟ و هل للغرور أصناف و درجات ؟ و ما هي السلوكات
 جده عند التي على أساسها نصف الشخص بالمغرور؟ ذلك و غيره ما سن

 اطالعك على هذا النص لألديب العربي الكبير عباس محمود العقاد الذي
. يقدم فيه مفهوما طريفا للغرور، و يمثل له بنماذج شاهدها في واقع الحياة



 : أطالع النص

 الغرور و األمل صنوان توأمان، يمد كالهما صاحبه و يعينه و
 ، و لوال األمل لما كان غرور، و يجبر كسره، فلوال الغرور لما كان أمل

 قد يغر اإلنسان بما يأمله أضعاف غروره بما هو مالكه  قابض عليه
 بيديه، و قد يأمل اإلنسان ألنه مغرور بنفسه مبالغ في تقدير ما يستحقه،
 فال يرى لها القناعة بما هي فيه و ال يزال ينطلق مع األمل إلى المقام

 . الذي يرضيه
 رور و األمل كما قد يختلف األخوان الناشئان من دم و يختلف الغ

 واحد في بيئة واحدة، فقد يكون أحدهما وديعا رضيا و األخر جامح ذو
 خيالء و قد يكون أحدهما في يسرة و سعادة و األخر في عسرة و شقاء،

 . فهما في النسب و المولد سواء و لكنهما في غير سواء
 الطيش و الرصانة االختالفبين فهو مل الغرور واأل بين االختالف أما

 و الجهل و العلم، و التبرج و االحتشام، و الكذب و الصدق، و الغش
 و االخالص، فالغرور طائش جاهل متبرج كاذب غشاش أو أقرب إلى
 ذلك، و األمل رصين عالم متحشم صادق مخلص أو أقرب إلى ذلك، فإذا

 : عا إلى المناسب فلكل منهما أن يقول ألخيه اختلفت المفاخر يوما و رج
 من أبوك؟        و من أمك؟ فإذا هما سواء و إذا األب آدم و األم حواء،
 و إذا هما نتاج زوجين من أثرة و الهباء، و ما أكثر ما تلد االثرة إذا

! تزوجت الهباء



 و ليس للغرور و ال لألمل من أصل إال ان االنسان يجب أن يكون له
 كل ما يحب، فاآلمل يحب لنفسه ما يحبه المغرور لنفسه، غير أن األمل
 يتوقف كثيرا على الدنيا و الغرور يتوقف كثيرا على االنسان، فاألمل
 يرجو أن تعطيه الدنيا ما يريد و المغرور يظن أن الدنيا أعطته ما أراد و

 . فرغت من العطاء و لم يبق لها إالّ أن تقر و تعرف بذاك
 احب الغرور يختصر الطريق، و أما صاحب األمل فال يغالط نفسه ص

 في مقياس طريقة صاحب الغرور حاجته الكبرى إلى نفسه، و صاحب
 األمل حاجته الكبرى إلى العالم، و قد يوجد الغرور بمعزل عن جميع
 أسبابه في رأي الناس، و لكن األمل ال يوجد بغير أسباب مقنعة و إن

 . االقناع تعددت أساليبها في
 مضى لي ثالثة أشهر أرى عمارة تبنى و أسمع في العمارة فاعال

 ماذا لديه من أسباب هذا الغرور؟ ال شيء بل لديه كل ! مغرورا بغنائه
 أسباب الصمت العميق لو كان يعقل و يرجع إلى األسباب، و لكنه ال يعقل

 ور بصوته و زمالؤه و ال يرعوي و ال يزال و لن يزال يغني ألنه مغر
 أو لعلهم غير مغرورين به ذلك الغرور الذي نتوهمه، . مغرورون بزمالته

 و لكنهم هللوا ألن العرف يقضي على من يسمع أن يهلل، ثم هللوا ألنهم
 و أنا أقف في النافذة . في حاجة إلى التهليل و نسيان ما هم فيه من التعب

 النوافذ يستمعون و يتعجبون فمذا تريد أستمع و أتعجب و يقف غيري في
 من المغني الظريف أن يفهم من هذا الوقوف و اإلصغاء؟ إنها تعزيز

. لرأي الزمالء



نعم !! و كم فتن مغني العمارة من قائل و سبى من حسان أصائل
 فتن و سبى و جاء بهن إلى النوافذ كما جاء بنا، فاقبلن يسمعن و يعجبن

 كن، و هو يمعن في التطريب و هن يمعن في الضحك و و يتضاح
 و إال فكيف يكون المسان المفتونات و السبايا المأخوذات إن ! الطرب

 ! لم يكن مصغيات ضاحكات  فقل ما شئت أنت و افهم أن الناس لن !
 يعجبوا بصوت متقطع ناشر و إن رجفة صاحبه كل ترجيف و موته كّل

 ت و افهم أنت ما شئت فإن قولك و فهمك ال قل أنت ما شئ ... تمويت
 يضران المغني شيئا و ال يساكتانه هنيهة و ال يبرح و هو يغني و يغتر
 هو بغنه من صنف جيد نفيس بين أصناف الغرور التي تروج في هذه
 السوق، فهو يغتر بالغناء و له زمالء يطلون و متفرجون و متفرجات

 عذر واضح، و إن كان هذا العذر ال فله ! يقفون في النوافذ و يستمعون
 يقدم و ال يؤخر في خلق غروره و ال في إيمانه بذلك الغرور، أما
 األصناف األخرى فمنها ما يؤمن به صاحبهو ال عذر له من طراز هذه
 األعذار، و منها ما يخلق صاحبه الحوادث خلقا       و يخترع اإلعجاب

 قعة و اإلعجاب المشهود، فإذا اختراعا ثم يؤمنبه إيمانه بالحوادث الوا
 اغتر صاحبه بالغناء و لم يجد من يهلل له و ال من يقف له في النوافذ
 فهو يخلق في وهمه الجموع تزدحمو األجواء تجلجل بأصداء، ثم يفرح
 بها فرحة بالجموع التي يراها بعينه، و األصداء التي يسمعها بأذنه،    و

 ء بالحق الواقع الذي ال ريب فيه و الناس يتيه بها شيئا فشيئا كما يتيه المر
 يحسبونه مجنونا معتوها ألنه يدق ما ال وجود له، بل ما يعلم هو قبل
غيرهأنه محض اختراع، و لكن الناس ينسون أن الحوادث المخترعة



 ... ليست هي سبب الغرور و إنما الغرور هو سبب الحوادث المخترعة
 هم حوادث و أشكاال، فال جنون فالرضى بالنفس حاصل قبل أن ينسجه الو

 و ال عته هنا، و لكنها ترجمة فنية و تمثيل شعري لما هو موجود في
 . النفس قبل ذلك

 و هل يدق القارئ أن في الدنيا أناسا يرضيهم منه أن يسمح لهم
 بتمثيل غرورهم بين يديه، و هو حر بعد ذلك في التصديق و التكذيب و

 عجاب أو االستهزاء ؟ هؤالء أصحاب صنف حر فيما يضمره لهم من اإل
 رخيص جدا من الغرور، و هم لهذا كثيرون ال يدل التعجب من شأنهم إال
 على أنهم كثيرون و أنهم من الكثرة بحيث ال يلحضون، فإن لحظوا يوما

 ! ... كانوا من أجل ذلك مستغربين جد مستغربين

 في القهوة التي أعرف واحد من هؤالء ينفق خمسة جنيهات ليمثل
 يتردد عليها رواية الغني و يقنع من الخدم و الجالسين بالمشاهدة دون

 يراه الخدم و الجالسون عامال كامال بكسوة واحدة، بل ! ... التصديق
 يرونه أياما يستدين الشراب و يسوف في أداء الحساب القليل، ثم ال يمنعه

 الغني و يأمر و ينهي و ذلك إذا هو ظفر ببضعة جنيهات أن يستعير أبهة
 يسقي الجالسين من ماله، و ينفخ الخادم و المتسول و ماسح الحذاء نفخات
 أهل اليسار المبذرين، و يذهب إلى البيت و هو راض مسرور بما بذل في
 شراء اإلعجاب البخس من مال هو في أشد الحاجة إليه، فهل تراه يحسب

 رجوه من زمرة الفقراء؟ ال، أن جماعة القهوة حسبوه من األغنياء، و أخ
 و لكن ما هو بالساذج و ال الغائب عن صوابه فيخطر له هذا الخاطر

الغروركامن في نفسه، فهو ال يريد إال أن يترجم عنه بتلك الرواية الممثلة



 و الغبطة الفنية، فال فرق عنده بين إحراز الثروة في الخزانة أو باطن
 ! عور؟ شعوره، و ما يعنيه هو إال باطن الش

 أيطلب ! عجبا : رأى مرة متسوال معتوها و هو سكران ال يعي فقال
 هذا نقدا ؟ خذ، خذ و أفرغ له ما في جيب صداره، و طفق يكلف

 ... االستغراب لمن حوله، كأنه ال يعرف في حياته إنسانا يفتقر إلى مال
 . و ربما كان فيمن حوله من أقرضه هو قبل ذلك بساعات  أو أيام

 و ما أكثر المغبونين في ! سبحانك اللهم ما أقدرك على إرضاء عبادك
 . ! الدنيا و هم يحملون مكارهها الثقيلة بهذا األجر القليل

– من كتاب ساعات بين الكتب – عباس محمد العقاد



 : أفهم النص

 بم شبه الكانت عالقة الغرور باألمل ؟ -
 ما أوجه االختالف بين هاتين الصفتين ؟ -
 ح حاجة كل من المغرور و اآلمل ؟ اشر -
 لخص حادثة مغني العمارة الذي يحدث عنه الكاتب، و أبرز صفة -

 . الغرور عنده
 ما صنف الغرور الذي ينتمي إليه هذا المغني ؟ و لماذا ؟ -
 . اشرح األصناف األخرى التي ذكرها العقاد -
 ما حكاية صاحب المقهى ؟ و لم عده العقاد مغرورا ؟ -
 ران مع المتسول المعتوه ؟ صف تصرفه و هو سك -
 بعد اطالعك على النص ، هل تسخط على المغرور أم تشفق عليه ؟ -

و لماذا ؟



 : استثمار النص

 : من جانب المضمون - ) أ
 حدد اللون األدبي الذي ينتمي إليه هذا النص ، و ما هي أهدافه؟ -
 من اين استمد الكاتب فكرة الموضوع المعالج ؟ -

 استخرج من النص ما يدل على بعده نسبيا عن وقتنا الحاضر، مع
 التوضيح؟

 : من جانب األسلوب - ) ب
 ما هو النمط التعبيري الذي اعتمد عليه الكاتب ؟ وضح ذلك بأمثلة من -

 . النص
 : ما الغرض من االستفهام في العبارتين التاليتين

 ماذا يعنيه هو إال باطن شعوره ؟ •
 . أيطلب هذا نقدا ؟ خذ خذ •
 : الحظ لفظة تترجم و معانيها فيما يلي -
 يصوره الذهن صورا تترجم عن ذلك الرضى -
 لم نترجم للعقاد ألنه شخصية مشهورة -
 ترجم العقاد بعض األعمال الفنية من اإلنجليزية إلى العربية -

لوال الغرور لما كان أمل : أعرب ما يلي



 : التصحيح الذاتي

 شبه الكاتب عالقة الغرور باألمل بعالقة األخوين التوأمين لكونهما
 يكمل أحدهما اآلخر، و يؤدي إليه، فقد يغتر بعض الناس بأمور يأملون
 تحقيقها أكثر من اغترارهم بما حققوه ، و قد يأمل البعض بسبب كونهم

 سب العقاد مغرورين بأنفسهم فال يقنعون بما تحقق لهم فالغرور و األمل ح
 . مترابطان يقود إحداهما إلى اآلخر

 أما االختالف بين الغرور و األمل فهو طبيعي كاالختالف بين األخ
 و أخيه فرغم أنهما من أصل واحد و من منشأ واحد إال أنه ليس
 بالضرورة أن يكونا متماثلين، و بين الغرور و األمل تناقص كبير فاألمل

 قيم و الفضائل من صدق و غخالص و رصانة و صفة حسنة تظهر فيها ال
 و علم، بينما الغرور صفة سيئة تبرز فيها المساوئ من كذب و .....

 . غش و طيش و تبرج     و جهل
 أي أن األمل خلق حسن مفيد ال عيب فيه بينما الغرور خلق ذميم و

 . سلوك مستهجن
 فيه و ترتبط صاحب األمل يرجو و يحتاج أن تعطيه الدنيا من يأمل

 حاجته غالب بأسباب موضوعية مقنعة على تفاوت في درجات اإلقناع،
 أما صاحب الغرور فهو يضن أنه قد أعطى كل شيء و لذلك حاجته إلى
 نفسه فقط ال إلى اآلخرين و لذلك قد يفتر الشخص دون أن تكون هناك

 . أسباب مقنعة التصافه بهذه الصفة، فالغرور إذن قد يبنى على الوهم
 روا الكاتب قصة بناء في عمارة مجاورة لمسكنه ال يكف عن الغاء

– رغم أن صوته ناشز كالذي ذكره المولى عزوجل في كتابه العزيز



 فليس لهذا  الشخص من سبب موضوعي يدعوه لالستمرار في الغناء إال
 ألن زمالءه يستمعون له بحكم الزمالة ثم استماع المحيطين من العمارات

 ورة بدافع الفضول أو االستغراب فظن المسكين أن ذلك بدافع المجا
 اإلعجاب، فالكاتب يرى أن هذا الرجل مغرور بصوته يتوهم أن فيه من

 . الجمال و ما يدعوه ليطرب به غير الناس
 .... و هذا الصنف من الغرور الذي ينتمي إليه المغني هو من أ

 د ما يعزز فيه هذا الشعور أصناف الغرور أعالها درجة، و ذلك ألنه وج
 زمالء مستمعون و متفرجون و متفرجات موجودون فعال أي أن له بعض

 . العذر في غروره
 : ذكر الكاتب أصناف أخرى من الغرور هي

 صنف يؤمن به المتصف بالغرور و ليس له أي عذر التصافه به
 . و إيمانه

 اله و يتوهم حصولها ثم وصف يخترع فيه صاحبه األحداث من خي
 يؤمن بذلك و يبني عليها غروره، و مثل لذلك الكاتب بشخص يغتر

 فلم يجد من يطرب لصوته و يهلل فيتخيل المعجبين و ! بصوته الجميل
 المهللين و يفرح لهذا اإلعجاب و التهليل رغم انعدامه في الواقع ثم يصدق

 . أن هذا حقيقة واقعة فيبني على ذلك غروره بصوته
 و هناك صنف هو أسوأ أصناف الغرور و هو المغرور الذي يرضى
 بأن يمثل دور المغرور أمام الناس و ال يهمه بعد ذلك أرضي الناس

 أعجبوا أم يستهزأوا ؟ فهذا ! أصدقوا أم كذبوا ؟ ! بسلوكه أم سخطوا؟
الصنف يتظاهر صاحبه بخصال ليست فيه أصال و يتبجح رغم علمه أن



 ركون حقيقته و زيف ما يتظاهر به و ال يخجل من تمثيل المحيطين به يد
 . هذا الدور في واقع الحياة

 صاحب المقهى يمثل هذا الصنف األخير من الغرور، فهو شخص
 يتظاهر في المقهى التي يتردد عليها بأنه من األغنياء الموسرين فرغم أن

 يدميه، فهو خدم المقهى و زبائنه يعرفونه على حقيقته التي هي عكس ما
 طول السنة بكسوة واحدة، و قد يتدين أحيانا أو يؤجل دفع ثمن فنجان
 قهوة، و مع ذلك فهو إن وقع في يده بضعة جنيهات يمثل دور الغني
 فيأمر الخدم   و يدفع ثمن ما يشرب الجالسون و يبذر ما عنده تبذير
 األغنياء المسرفين،   و يتصرف هذا التصرف و هو في أتم الرضى و
 السعادة عن نفسه فهو لذلك يرضي حاجته في نفسه بهذا السلوك شراء
 إعجاب الحاضرين و لفت انتباههم لشخصه و لو كلفه ذلك دفع ما هو في

 . أمس الحاجة إليه
 و من أغرب ما رواه العقاد من هذا الشخص حكايته و هو سكران

 لغ في إظهار مع متسول معتوه، فقد أبدى استغرابه الشديد و تكلف و با
 اندهاشه للحاضرين من هذا المتسول و من حاجته إلى النقود و كأنه لم
 يعرف في حياته قط من يحتاج إلى المال و قد كان هو نفسه من أشد
 المحتاجين، ثم مد يده و أفرغ ما في جيوبه و أعطاه للمتسول هذا
 الشخص يعرف حق المعرفة أن الحاضرين في المقهى أنه من الفقراء

 أنه بسلوكه هذا ال يجعلهم يخرجونه من فئة الفقراء إلى فئة األغنياء،  و و
 لكن الغرور الكامن في نفسه جعله يعبر عنه بهذه الرواية التي يمثلها و

. التي تحقق له الغبطة و السعادة



 إن المغرور و إن كان سلوكه قد يثير فينا استغرابا و استنكارا، قد
 فاته و نستهجنها و نسخط عليها، إال أننا عندما يدعونا إلى أن نبغض تصر

 نتأمل الموضوع بعمق نجد أن المغرور شخص مريض نفسيا يحتاج منا
 إلى تفهم فما أحوجه إلى العالج ألن بسلوكه سلوك غير سوي في أكثر

 . الحاالت  و من ثم فإننا نرثي لحاله و نشفق عليه أكثر من سخطنا عليه

 : استثمار النص

 : نب المضمون من جا - أ

 ينتمي النص إلى فن المقال االجتماعي لكونه يتناول ظاهرة من
 الظواهر االجتماعية بالتحليل و التفصيل، والكاتب يهدف من وراء تناوله
 لهذه الظاهرة السلبية المنتشرة عند بعض الناس إلى التعريف بها و

 نها من المساهمة في تبصر الناس بعواقبها حتى يخفف منها أو يتخلى ع
 يتصف بها أو يأخذ المجتمع بيد المغرورين فيعالجهم، فاألهداف إذن
 إصالح المجتمع عن طريق التبصير ألمراض االجتماعية من أجل

 . التخلص منها لسالمة المجتمع و رقيه
 و موضوع النص مستمد من الواقع االجتماعي، و يتجلىذلك من خالل

 رور فالمغني البناء و الرجل األمثلة الواقعية التي ضربها الكاتب للغ
 الجالس في المقهى و المتسول المعتوه كلها نماذج أخذها الكاتب من

 . المجتمع و بنى عليها فكرة الغرور

: من جانب األسلوب - ب



 النمط التعبيري الذي اعتمد عليه الكاتب في هذا النص نمط السرد
 ثة أشهر أرى عمارة تبنى و الوصف، من أمثلة السرد قوله مضى لي ثال

 . و أسمع فاعال مغرورا بغنائه
 و قولع أعرف واحد من هؤالء ينفق خمسة جنيهات ليمثل في

 ... القهوة
 و من أمثلة الوصف وصفه للغرور و اختالفه هن األصل كما هو

 . ظاهر في الفقرتين األولى و الثانية من النص
 : الغرض من االستفهام

 ماذا يعنيه هو إال باطن شعوره ؟ : كاتب في قول ال
 : الغرض هنا هو النفي ألن المعنى ال يعنيه إال باطن شعوره، أما قوله

 أيطلب هذا نقدا ؟ فالغرض هنا هو التعجب، فالرجل هنا يتعجب مندهشا
 . و إن كان هذا التعجب متكلفا ... من طلبالمتسول نقودا

 : لفظة تترجم و معانيها
 هي هنا بمعنى تعبر : صورا تترجم عن ذلك الرضى يصور الذهن -

 . عن الرضى و تظهره
 أي لم نعرض سيرته و حياته، فتكون الترجمة هنا : لم نترجم للعقاد -

 بمعنى عرض حياة شخص في جوانب مختلفة و التراجم و السير فن
 . مشهور في األسلوب العربي

 بية ، أي نقلها من ترجم العقاد بعض األعمال من اإلنجليزية إلى العر -
 . لغة إلى لغة، فالترجمة هنا بمعنى النقل من لغة ألخرى

: اإلعراب



 حرف شرط غير جازم يفيد االمتناع لوجود مبنى على السكون ال : لوال
 محل له من اإلعراب

 مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة و خبره محذوف : الغرور
 . وجوبا تقديره موجود

 د حرف توكي : ل
 حرف نفي : ما

 فعل ماض مبني على الفتح : كان
 جملة جواب الشرط غير " ما كان أمل " فاعل مرفوع جملة : أمل

 . الجازم ال محل لها من اإلعراب

 اعربنا كان هنا فعل ماض و ليس فعل ماض ناقص ، ألن كان : مالحظة
 هنا تدل على معنى حدث و ال تدل على اتصاف اإلسم بعدها بخبر في

. لماضي، فالمعنى لوال الغرور لما وقع أو حدث أمل ا


