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 :النص األدبي
 :أتعرف على الكاتبة 

 

.  م 1936 أديبة جزائرية، من مواليد مدينة قسنطينة سنة زهور ونيسي،

 .  م 1956مناضلة في صفوف جبهة التحرير الوطني منذ 

 . كريم األعمال األدبية، وشهادة تقتحمل وسام المقاومة، ووسام االستحقا

أول سيدة تعين عضوا في الحكومة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 . الشعبية ، مرة كوزيرة للحماية االجتماعية ، ومرة كوزيرة للتربية 

وترأست إدارة تحرير مجلة نسائية . كانت نائبة في المجلس الشعبي الوطني 

 . سنة 12بالجزائر طيلة 

و رواية تحت عنوان ) على الشاطئ اآلخر ( ة قصصية صدرت لها مجموع

 ) . جسر للبوح وآخر للحنين ( 
 

 : الجار الجنب 

عندما فتحت نافذة الصالون ، المطلة على الطريق والباب الخارجي للمنزل، 

أحسست ـ وألول مرة ـ وكأن شيئا ما غير طبيعي، ليس كالعادة، فالسماء 

باح، تغشوها سحب كثيفة ملبدة، وضياء التي كانت أول ما أنظر إليه كل ص

طريق ضيقة تؤدي إلى السكنات . وال أحد في الطريق. النهار يفتقد البهجة

والسيارات . المتشابهة ، زقاق ال يدخله إال ساكن بالحي أو زائر ألهل الحي

القليلة التي كثيرا ما أزعجتني أصوات محركاتها،كانت تمشي الهوينا، وكأنها 

والمشاة كانت خطواتهم خفيفة ال عنفوان فيها،ال تكاد تلمس . تحاذر أن تزعج

كانت كل الحركات، حركات التالميذ . األرض المبللة بمطر غسلها طيلة الليل

واألطفال من أبناء الحي وحركات العمال المبكرين إلى إعمالهم وحركات 
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ب حتى أسرا. السكان، تبدو خجولة حيية، ال تحدي فيها وال إصرار كالعادة

الحمام التي حال لها العيش في سقوف بيوت الحي والتي كثيرا مالفتت االنتباه 

ودغدغت آذان السكان بحركة أجنحتها القوية ، كانت وكأنها أخذت بعين 

والنوافذ التي كثيرا ماكانت تفتح كل صباح .االعتبار كل ذلك الصمت والهدوء

ابها وشبابيكها أي دون تحفظ ، فتحت هذا الصباح بهدوء دون أن يصدرألخش

يتحرك وسط الطريق، " عمي الحاج"وأنا افتح النافذة ببطء رأيت شبح .صوت

حركة مترددة، يدير رأسه هنا وهناك، كمن يبحث عن شخص أو أي شخص 

. إنه يبدو مشحونا بمشاعر معينة، بخبر ما، بل بأخبار، لست ادري. يحاوره

 صوتي مصبحة عليه وسرعان ما انطلقت أسارير وجهه وهو يراني ويسمع

:        وقال ). صباح الخير عمي الحاج: (في نظرة متسائلة ولهجة عطوف 

وسكت برهة ورأسه ال يزال ينظر إلى أعلى،  ). يصبحك بالخير يا ابنتي( 

وسكت في انفعال ظاهر،  ). أتعلمين ما وقع ؟:( ولهجته بدت وكأنها ترتجف

جارنا : (قال. )اج ما الذي حدث؟ماذا أعلم يا عمي الح:(أثار قلقا في نفسي

مات ليلة أمس . إلى رحمة اهللا..نعم أصغر مني،إنه  الحاج،إنه أصغر مني،

ومن ِمن الحجاج الذي مات ؟ إنهم  ). !مـات ؟: ( قلت) . مع بزوغ الفجر

وفهم تساؤلي . قلت ذلك في نفسي وأنا أحدق فيه مستطلعة. كثيرون في الحي

). أصغر مني بكثير. قد مات باألمس،وهو أصغر منيل. الحاج أبو نانو:(فقال

لكن التي نراها كثيرا ونعرفها .. وتذكرت هذا الرجل الذي مات ال نراه كثيرا

وهي تعرف الجيران جميعا وبأسمائهم، تعلم أحبارهم  . جيدا هي ابنته نانو

 إنهم جيران).هل أذهب لعزاء العائلة ؟:( وتساءلت..إذًا مات أبو نانو...جميعا

. الجار أوصى عليه النبي. حقا، ولو أنهم ليسوا جيرانا جنبا،جيران في الحي

ووجدتـني فجأة أفكر ، وتأخذ مني هذه القضية حيزا كبيرا من اهتمامي، 
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شعرت فجأة أن . وانعكست أفكاري على حركاتي وسكناتي، وحتى كالمي

 عمي جاري القريب،. الموت قد زار الحي كله، وليس بيتا واحدا من الحي

كلما نظرت إليه من النافذة أراه . قلقه يتزايد.. الحاج، يبلغ من العمر الثمانين

يذهب ويجيء ويداه معقوفتان وراء ظهره المقوس، وكأن خبر وفاة الجار 

أين مرحه كل صباح وهو يشتري الجريدة .. نبوءة غير طيبة له هو شخصيا

ي مصانع فرنسا، هاجر إليها ليتتبع األحداث السياسية ؟ لقد كان عامال قديما ف

. واغتصب األرض.. للعمل بعد أن أحرق االستعمار حقول الزيتون في قريته

أين بهجته وهو يسلم على كل من يمر به، يوزع تحياته بسخاء وكأنه يشهد 

الجميع على سعادته،وأن يوما جديدا أطل عليه وهو على قيد الحياة، وسيعيشه 

ائه رغم الثمانين ، والتي ال يبدو أنه سئم طوال وعرضا، ويتمتع بشمسه وهو

أما نحن فإننا مع  هـيا أيها الشباب ،: ( أين ضحكاته مع الشباب . منها

أين نصائحه ). الحاج مازالت فيك البركة،عمي:(فيصيح الجميع). الشيخوخة

ال داعي للجري ، على  حذار من السقوط: ( للصغار وهم يجرون بمحافظهم 

وم فقد صبغت وجهه صفرة غريبة، وبدا وكأنه هرم عشر أما الي ). مهلكم

هل . كان يريد أن يقول شيئا أكثر مما قال، ولكنه ال يستطيع. سنوات أخرى 

يريد أن يقول أن سنوات الثمانين تكاد تكون هدية أو هبة من اهللا ؟ الرجل 

كم سيتعب . (ودع الحياة. مات في يوم شديد البرودة. اليوم مات في الستين

تغرق التراب؟ من نعم اهللا علينا أننا  لرجال في حفر قبره ودفنه، واألمطارا

عندما نموت ال نحس بشيء، نصبح جثثا هامدة ارمها أين شئت،حتى بين 

الشك أن عمي الحاج كان يفكّر في كل ذلك فجأة،رغم إيمانه ). فكي ضبع

لة كانت الشديد واألعمى بالقضاء والقدر وعندما أويت إلى فراشي تلك اللي

نظرات نانو الممتـنة في خيالي، وهي تقدم لي عائلتها واحدا واحدا 
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ألعزيهم، كانت فخورة ألنها تعرف أهم جارة لهم في الحي، كانت سعيدة 

لقد رأيتها وألول مرة . رغمنظراتها المنكسرة ، فالموت مر كما يقولون 

 كل حال، تعيش سنها، صبية صغيرة يتيمة ال حيلة لها، قمت بالواجب على

 .. رغم أنهم ليسوا جيرانا جنبا

وفي صباح اليوم التالي ، وأنا أفتح النافذة، في الوقت المعتاد ، لم أر عمي 

صاحب الثمانين، وهو يحمل جريدة الصباح ، مستبشرا بيوم جديد ، . الحاج 

رأيت سيارات كثيرة لم تكن موجودة . وموزعا تحياته الصباحية بكرم كبير 

ة، حركة غير عادية، وشممت رائحة صمت ثقيل، وفي السماء ليلة البارح

وعندما سألت ، قيل لي أن عمي . كانت هناك سحابة داكنة تريد أن تتنفس

 . ويرحمه اهللا .. الحاج، جاري الجنب، ختم

 .واعجبي، قد تأثر الرجل حتى الموت 

  ـبتصرفـ .                         الكاتبة زهور ونيسي 
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 :ى النص أكتشف معن
 

 :األسئلة 

   ـ  بم أحست الكاتبة عندما أطلت على الشارع صباحا ؟ 1   

   ـ  ماذا الحظت في الحي ؟ 2   

  ال تحدث صوتا ؟  ذ  ـ  ما الذي يجعل النواف3   

 ؟  ) عمي الحاج (   ـ  كيف بدا الجار 4   

   ـ  ما هو الحدث الذي أزعجه وأقلقه ؟  5   

 تأثره باألمر ؟ لماذا ؟  ـ  فيم يظهر 6   

   ـ  أين قضى عمي الحاج أغلب سنوات عمره ؟7   

   ـ  هل غيرت الغربة طبعه وأخالقه ؟ فيم يظهر ذلك ؟8   

   ـ  هل تعرف الكاتبة هذا الرجل الذي مات ؟   9   

  ـ  ما الذي يشغلها بعد سماعها الخبر ؟ 10   

  ـ  فيم يظهر انشغالها بالحادثة ؟11   

  ـ  ولماذا وجب تقديم العزاء للعائلة ؟12   

  ـ  كيف تلقت عائلة الفقيد زيارة الكاتبة لها للتعزية ؟ مم عرفنا ذلك؟13   

  ـ  ما الذي الحظته الكاتبة في اليوم الموالي ؟ 14   

  ـ  ما هو الخبر الجديد الذي وصلها ؟ وبم علّلت موته ؟15   

  ـ  من أي نوع هذا النص ؟ 16   

  ـ  كم موضوعا عالجته القصة ؟ لماذا ؟17   

  ـ  أفي عرض الكاتبة للموضوع تعقيد ؟ بم نعلّل ذلك ؟18   

  ـ  أهي قصة اجتماعية أم تاريخية أم سياسية ؟ لماذا ؟19   

  ـ  أهي واقعية أم خيالية ؟ لماذا ؟  20   
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  ـ  أهي للتسلية أم قصة هادفة ؟ ما هو الهدف منها ؟21   

  ـ  هل صرحت بغرضها من القصة ؟ لماذا ؟22   

/ الميت / نانو/ عـمي الحاج /الراوية :  ـ ما نوع هذه الشخصيات 23   

  ؟الشباب

  ـ  من هو بطل القصة ؟ لمـاذا ؟  24   

 وكيف أقنعتنا بفكرتها ؟  ؟  ـ  إالم ترمي الكاتبة بموت البطل 25   

 رد منهم ؟  ـ  فيم يظهر تأثر سكان الحي بموت ف26   

 ـ  بأي ضمير سردت القصة ؟ أهو دليل على مشاركة الكاتبة في 27   

 األحداث حقا، ومعايشتها لها ؟

  ـ  ما هي مواصفات المكان الذي وقعت فيه األحداث ؟28   

  ـ  هل يناسب المكان مضمون هذه القصة ؟ لماذا ؟ 29   

 ها األساسية ؟ ـ  أنجحت القصة في نقل مضمونها وإيصال فكرت30   

  ـ  ما رأي الكاتبة وموقفها من القضية المطروحة ؟ ما تعليل ذلك ؟31   

  ـ  كم استغرق زمن وقوع األحداث في هذه القصة ؟ لماذا ؟ 32   

  األساسية بالتفصيل ولم تُسمها ؟ ت ـ  لماذا لم تعرف الكاتبة الشخصيا33   

فيها زمنا أطول ويكون تحليل  ـ ما نوع القصص التي تمتد األحداث 34   

 الشخصيات مفصال ؟  لماذا ؟ 

  ـ  متى ظهر هذا النوع من الفن القصصي ؟ وكيف عرفـناه ؟  35   

  ـ  من هم رواد القصة الفنية في األدب العربي الحديث ؟36   

  ـ  فيم تختلف القصة الحديثة عن التي عرفت في التراث العربي ؟37   
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 :أكتشف مبنى النص 
 

 :  األسئلة 

/ تمشي الهوينا / غير طبيعي : بم توحي األلفاظ والجمل اآلتية ؟    ـ1   

/ أثار / لهجته بدت وكأنها ترتجف / ترتجف / سكت برهة / ولهجة عطوف 

/ يداه معقوفتان / ووجدتني فجأة أفكر / وجدتني / أثار قلقا في نفسي 

  ..../يذهـب ويجيء ويداه معقوفتان وراء ظهره المقوس

  ـ  كيف جاءت العبارات من حيث الطول والقصر ؟ أعلّـل بالفقرة 2   

 ) . ألخشابها وشبابيكها أي صوت ( .. إلى ) بداية القصة ( األولى من 

  ـ  عالم اعتمدت الكاتبة؛أعلى جزالة اللغة وإيحائها أم على التصوير؟  3   

  ؟ لمـاذا ؟ ـ  أفي صياغتها إيجاز وتركيز أم إسهاب وتفصيل4   

(    ـ  ما هو األسلوب البالغي المستعمل من بداية القصة إلى قولها 5   

 ؟ وما غرضه البالغي ؟ ) وكأنها ترتجف ... 

أتعلمين : (    ـ  ما نوع أسلوب األمثلة اآلتية ، وما غرضه البالغي ؟ 6   

). مات ..من ِمن ( ، و) مات ؟( ، و) حدث .. ماذا أعلم ( ، و) ما وقع ؟ 

أين مرحه كل صباح ـ أين بهجته ـ أين ( و) . هل أذهب لعزاء العائلة ( و

 ..) . حذار من السقوط ( ، و ) ضحكاته ـ أين نصائحه 

    ـ  ما قيمة هذه األساليب في القصة ؟  7   

    ـ  ما األسلوب األكثر استعماال ؟ الخبري أم اإلنشائي ؟ لماذا ؟          8   

 بم نحكم على األسلوب واللغة عموما ؟     ـ  9   

 ـ  ما نوع الصور البيانية التي نلمسها في العبارات التالية ؟ وما 10   

... كل الحركات (  ـ ..). ال تكاد تلمس األرض المبللة (.. ـ: قيمتها ؟ 

) . والهـدوء ... كأنها أخذت بعين االعتبار (  ـ  ). تبدو خجولة حيـية 
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انطلقت ( ـ ..). كمن يبحث عن شخص  ( ـ). هنا وهناك يدير رأسه ( ـ 

 ). ختم .. عمي الحاج  (ـ) . كأنها ترتجف ( ـ ) أسارير وجهه 

؟ وقول ) إنه أصغر مني (  ـ  ماذا يفيد تكرار عمي الحاج لعبارة 11   

واعجبي، قد تأثر الرجل ( ؟ وقولها ) وشممت رائحة صمت ثقيل ( الكاتبة 

 ؟ ) حتى الموت 

 :  ـ  ما هو األسلوب الفني المستعمل في التعابير اآلتية ؟ 12   

عندما ( و ). ليس كالعادة .... عندما فتحت نافذة الصالون  ( أ ـ         

 ) .  عمي الحاج .... وفي صباح اليوم التالي ( و) . في خيالي .... أويت 

 وجدتني (و) . ولهجة عـطوف ..... فالسماء التي كانت   ( ب ـ        

 ) . ال يستطيع ..... أما اليوم فقد ( و). ال يبدو أنه سئم منها .....فجأة 

  ) . يصبحك بالخير يا ابنتي.... صباح الخير عمي الحاج (         ج ـ 

  . )هل أذهب لعزاء العائلة ( و)  من ِمن الحجاج الذي مات (         د ـ 

 الغلبة في االستعمال ؟ ألي أسلوب قصصي ـ فني ـ كانت   ـ 13   

  ـ  أهذه قاعدة عامة لكل قصة قصيرة ؟ لماذا ؟14   

  ـ  ما هي العناصر التي ارتكزت عليها الكاتبة لصياغة فكرتها ؟  15   

  ـ  أهذه العناصر أساسية في القصة القصيرة ؟16   

  ـ  أينطبق ذلك على الرواية ؟              17   
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 :ى أستخلص المعنى والمبن
 
 

النص قصة قصيرة حديثة، تعبر عن التالحم االجتماعي بين أفراد الشعب 

. الجزائر، وقوة الترابط الروحي الذي يجمعهم، تطبيقا لتعاليم الدين الحنيف

لم . فبينت الكاتبة رسوخ القيم اإلسالمية الرفيعة في قلب الجماهير، وروحها

كما لمحت من خالل ذلك . عافهايستطع الزمن إحالتها، وال الثقافة الغربية إض

وعرضت الكاتبة موضوعها . إلى عجز اإلنسان األبدي في حضرة الموت

وقدمت حادثة متكررة، . بطريقة تقليدية محتَِرمة التسلسَل الزمني الواقعي

. كأنها تروي واقعة بسيطة شاهدتها وأثّرت فيها، كما يقصها علينا أي شخص

ـ الحظنا ما فيها من عناصر اإلبداع ، وتدخّل ولكننا ـ من خالل دراستنا 

الكاتبة بلمسات دقيقة، لتكتمل عناصر القصة الفنية، وتكون غنية المضمون، 

والقارئ العادي ال يشعر بهذه اإلضافات النسجامها مع الواقعة . قوية التأثير

وقدرة الكاتبة الفنية تظهر كذلك في األسلوب، إذ وظفت لغة . والشخصيات

ومن الناحية الفنية .  نابعة من طبيعة الشخصيات والبيئة والحدثمفهومة

. استعانت باألساليب القصصية ، السرد والوصف والحوار والمونولوج 

. ووضعت كل تقنية موضعا مناسبا؛ توضح الفكرة، وتنقل نفسية الشخصيات

فجعلتنا بذلك نحس بوجود هذه الشخصيات، ونتصورها أمامنا دون عناء، إذ 

سدتها نابضة بالحياة، بما بذلته من جهد في توظيف هذه األساليب الفنية، ج

 . وصرنا نشاهد ما أرادت أن نراه، كأنه يتحرك وينفعل حقيقة أمام أعيننا

وهذا النوع من القصص الفنية، نشطت باللسان العربي وازدهرت في العصر 

ولعل ذلك يعود إلى . الحديث في زمن قصير، بعد احتكاكنا بالحضارة الغربية
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تعود الفكر العربي على الحكايات منذ قرون؛ في كليلة ودمنة، والمقامات، 

 . ية ونوع المضامين فالجديد فيها هو الشكل والقواعد الفن. وألف ليلة وليلة 
 

 

 : أصحح منجزاتي 
 

 : ا ـ  في معنى النص 

 . أحست بأن الجو العام يغلب عليه الحزن، وأن الوضع لم تألفه ـ  1  ج 

الطريق . لم تر فيه االنشراح الذي يمأل الحي عادة في كل صباح  ـ  2  ج 

 األحياء خال ، والهدوء التام يسود المكان ، فالحذر من اإلزعاج يكبح حركة

 . حتى الحمام وانفتاح النوافذ ، ال تثير أي صوت .  واألشياء 

انفتاحها ببطء وهدوء ، وهذا يؤكد سيطرة الحذر على مشاعر  هو ـ  3  ج 

 . فالسكون يعم الحي بالخارج وبداخل البيوت. السكان، فلم تعد عفوية كالعادة

 . شغل باله   يبدو قلقا ، ويبحث عن شخص يفضي إليه بما ي ـ4  ج 

 . الحدث الذي همه هو موت أحد جيرانه  ـ  5  ج 

يظهر في انفعاله، و تكراره القول عن موت جاره األصغر منه،  ـ  6  ج 

ألنه جاره، وهو أكبر منه، فتذكر سنه .وفي جموده وانقطاع حيويته العادية

 . تظرة وكأن هذه الوفاة جعلته ينتبه للنهاية الحتمية المن. وقد بلغ الثمانين

 . قضاها في الغربة عامال  ـ  7  ج 

لم تغير طبعه، وإحساسه باالنتماء إلى أهل الحي، ولم تنقص من  ـ  8  ج 

يظهر هذا في حواره الودي مع الكاتبة ،  .شعوره باالرتباط الكامل بأهل بلده 

ومرحه مع الشباب ، وإلقاء التحية على أهل الحي بسخاء، ليعبر عن حبه لهم 

 . فانسجامه معهم تام لم ينقطع . امه لهم ، كما يحترمونه هم كذلكواحتر

 .  ال تعرفه معرفة شخصية ، وإنما تعرف ابنته    ـ 9  ج 
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  شغلتها فكرة تعزية العائلة ، فالمتوفى جارها في الحي فقط ،  ـ 10  ج 

 . فظلت مترددة . وال تعرفه معرفة جيدة ، ولكن الرسول أوصى بالجار خيرا

إذ . في تصريحها بذلك، وتأثرها بالحزن المستولي على الحي ـ  11  ج 

وشعرت بأنها معنية . انتقل السكون الذي عم الحي إلى  حركاتها وكالمها 

 .بما وقع مثل غيرها فقررت زيارة العائلة عن رضى وواجب 

فالجار البد أن يواسي جاره في . ألنه جار في الحي، وهذا يكفي ـ  12  ج 

  .وهي تعرف ابنة المتوفى جيدا . المحنة 

فمجال هذه . وعرفنا ذلك من سلوك نانو معها. بالترحاب والقبول ـ 13  ج 

 . القصة ال يسمح بذكر تفاصيل تصرفات أهل البيت كلهم 

ورأت مظاهر . جارها القريب ) عمي الحاج(الحظت غياب  ـ  14  ج 

 . الجو الحزين الذي كان في اليوم السابق 

وفسرت موته ). عمي الحاج (  أخبرت بموت جارها الجنب ـ  15  ج 

 .  بشدة تأثره

 . النص نموذج للقصة القصيرة ، أو األقصوصة  ـ  16  ج 

 عالجت قضية واحدة، ألن القصة القصيرة ال تسمح بالتطرق  ـ 17  ج 

 . ألكثر من موضوع ، وهذه ميزة من مميزاتها 

ألن األحداث .  تداخل في الزمنليس في العرض أي تعقيد أو ـ  18  ج 

 . عرضت بالطريقة التقليدية، وتسلسلها منطقي يساير حركة الزمن العادية 

القصة اجتماعية، ألنها تناولت ظاهرة اجتماعية ، موت أحد  ـ  19  ج 

 . أفراد الحي وتأثير ذلك على الجيران 
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 المقصودة هنا فالواقعية.   واقعية ، ولكنها مشحونة بخيال األديبة  ـ20  ج 

هي الواقعية األدبية ، أي أن األحداث يمكن أن تقع فعال ، ولكن ال يعني أنها 

 ألنها تروي حادثة تقع باستمرار، ومواساة عائلة . وقعت كما روتها الكاتبة

 . الجار المتوفى سلوك واقعي طبيعي معروف في مجتمعنا الجزائري 

هار االرتباط النفسي والروحي وتهدف إلى إظ. إنها قصة هادفة  ـ  21  ج 

وإبراز التالحم بين جارين، والعاطفة القوية . بين أفراد المجتمع الجزائري

 .  وهذا هو مضمون هذه القصة االجتماعية . الصادقة التي تربط بينهما

ألنها كتبت .  لم تصرح بهذا الغرض، ولم تبح بهذا المضمون ـ 22  ج 

 . القصيرة ال يسمح لها بذلك قصة ولم تكتب مقالة، وفن القصة 

أما؛ نانو، والميت، . الراوية و عمي الحاج؛ شخصيتان رئيسيتان ـ  23  ج 

 .فهي شخصيات ثانوية . والشباب

ألن الكاتبة سمت القصة باسمه، ، )عمي الحاج (بطل القصة هو  ـ  24  ج 

   .فهو الذي حمل رسالة الكاتبة وفكرتها . وحملته مظاهر حزن الحي كله

وأن العالقة بين أهل الحي . أرادت أن تؤكد مضمون القصة ـ  25  ج 

ولتقنعنا بهذه الفكرة، ونرتاح لصدقها، روتها باسمها وسارت . حميمية متينة

أظهرت تأثر الحي بالحدث، ثم جمعت شدة . بالتدرج، في خط مستقيم منطقي

. ه الصدمةهذا التأثر في شخصية البطل،الذي جعلته في سن متقدمة، تؤثرعلي

 . وبذلك جمعت عوامل النجاح في التأثير علينا. وهذه أدت إلى وفاته 

فقد انقطعت .  يظهر ذلك في خفوت أصواتهم، وركود نشاطهم ـ 26  ج 

 ) . عمي الحاج(وختامها موت . حيوية الحي دفعة واحدة

والمؤكد أنها لجأت . ليس دليال قاطعا على ذلك .بضمير المتكلم ـ  27  ج 

فليس . وقد تروى بضمير الغائب،أو غيره. ه ألنها طريقة من الطرق الفنيةإلي
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واختارت هذا الضمير لجعل القصة . هناك قالب محدد، يجبر عليه الكاتب

 . وكأنها شاهدت الواقعة فعال . أكثر واقعية وصدقا وإقـناعا

ء والنسا. زقاق ال يدخله إال أهل الحي، الصغار يمازحون الكبار ـ  28  ج 

 إنه . يتعاشرن في عفوية كاملة، وبكل براءة يتحدثن مع الرجال من النوافذ

 . حي شعبي 

  . ألن الحي الشعبي تقوى فيه الروابط بين أبناء الحي فعال. نعم  ـ 29  ج 

 . وبطريقة السرد .نعم، باختيار المكان ونوع الحدث والشخصيات ـ 30  ج 

فالقصة . القضية، وال يصح لها ذلكلم تصرح الكاتبة برأيها في  ـ  31  ج 

ال تقبل التعبير المباشر ، يمكن أن نستنتج رأي الكاتب عن ظاهرة معينة بعد 

 . وفي هذه نلمح تعاطف الكاتبة مع الظاهرة . فهم القصة وما ترمي إليه

ألنها قصة قصيرة، ال يمكن أن تمتد عبر . استغرق يوما واحدا ـ  32  ج 

 . وز القصة القصيرة ساعة واحدة هامة في حياة فرد وقد ال تتجا. زمن طويل

والقصة القصيرة .  ألن الغرض هو نقل فكرة، وليس األشخاص ـ 33  ج 

 . ال تسمح بالتفصيل في الشخصيات 

ألنها تستغرق سنوات كاملة، وقد .   هي الرواية،أو القصة الطويلة ـ34  ج 

وللكاتب . إنسان كاملةتروي أحداثا تطورت عبر عشرات السنين ، أو حياة 

. والتحليل العميق والمفصل للشخصيات ضروري فيها. مطلق الحرية فيها

 . فالرواية كالنهر الطويل، والقصة القصيرة كالدوامة في هذا النهر

ظهر في العصر الحديث، بعد انطالق النهضة الفكرية في الوطن  ـ 35  ج 

 . عنا على أدبهم وعرفناه بعد احتكاكنا بالغرب ، واطال. العربي 

"  أول عمل يجمع الكثير من خصائص القصة الحديثة هي قصة  ـ 36  ج 

ليأتي كتاب  " . محمود تيمور" ثم اهتم بهذا الفن . للدكتور هيكل" زينب 
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 كثيرون، وترقى القصة إلى فن كامل بأقالم الشباب المثقف ثقافة عصرية مثل

 . .. المازني والعقاد وطه حسين ونجيب محفوظ 

فالقصة الحديثة تكتب بلغة راقية . تختلف عنها اختالفا كامال  ـ  37  ج 

فصحى، تستمد موضوعاتها من المجتمع وقضايا اإلنسان في تعقدها 

وتبنى . وتنوعها، وتمزج بين األحداث الحياتية وخيال المبدع بشكل فني قوي

عالجة، بناء فنيا واضحا ، فيه الترابط في األحداث ، والتركيز في الم

وصارت فنا قائما بذاته . وتُعنى بالمضمون اإلنساني . والتشويق إلى المتابعة 

أما قصص . وقد تكون قصة قصيرة أو رواية. يتخصص فيه كتاب وأدباء 

التراث  فأغلبها حكايات ساذجة ، تعتمد على الخيال أكثر مما تعتمد على 

قامات تعنى باللغة، وبعضها مثل الم. الواقع، وليس لها حبكة فنية واضحة

وتسعى إلبراز البراعة في استعمال المحسنات البديعية والبالغية، والقدرة 

 . على اإلتيان باأللفاظ الغريبة، ألن هدفها تعليمي
 

 :  ب ـ في مبنى النص 

، توحي تمشي الهوينا / ، توحي بالحيرة والدهشة  ـ  غير طبيعي 1   ج

 ، توحي بالحيرة والقلق سكت برهة / ، توحي بالمرحولهجة عطوف/ بالحذر

توحي بالحزن  : لهجته بدت وكأنها ترتجف/  ؛ تفيد معناها اللغوي ترتجف/ 

 أثار قلقا/ تفيد معناها اللغوي  : أثار/ وتلمح إلى غصة الدموع التي انتابته 

 ، تفيد معناها اللغوي ووجدتني/ توحي بالحيرة والتشوق للخبر  : في نفسي

، توحي قلقه يتزايد / ؛ تعبر عن انشغالها بالحدث  أفكرووجدتني فجأة/ 

يذهب /  ؛ تفيد معناها اللغوييداه معقوفتان/ بشدة التأثر وتعاظم حزنه 

 .  توحي بشدة القلق الذي سيطر عليه ، ..ويداه معقوفتان ..  ويجيء
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/ وال أحد في الطريق/ ليس كالعادة :  مثل  ـ  الجمل القصيرة نادرة2   ج 

، مثل فأغلب الجمل طويلة. يدير رأسه هنا وهناك/ ك وسط الطريق يتحر

/ أن تزعج.. والسيارات/ شيئا ما غير طبيعي ... عندما فتحت نافذة الصالون

 / .... وال إصرار كالعادة ... كانت كل الحركات / طيلة الليل ... والمشاة 

جملة، شيئا فاللفظ بسيط وال يعني وحده، خارج ال. على التصوير ـ  3   ج 

 . وهذا سليم في القصة، إذ ال يعنى بجزالة اللغة، بل بالفكرة والصورة. كثيرا 

التركيز واإليجاز ، فالتفصيل المالحظ هو تفصيل في الصورة  ـ  4   ج 

فلتوضيح الحزن الذي جثم على الحي أسهبت في إبراز . وليس في األحداث 

كما . دة التي ركزت عليهامظاهره ، فهو تفصيل في أطراف الصورة الواح

. والصورتان أساسيتان في نقل مضمون القصة. في تصوير قلق عمي الحاج 

وهذا ألن القصة القصيرة تتطلب الدقة في اللغة، واإليجاز في السرد ، ونبذ 

 . فهي تبنى على التركيز والصورة المعبرة . االستطراد 

 .    أسلوب خبري ، وغرضه الوصف  ـ5   ج 

أتعلمين ( بصيغة االستفهام في .   أسلوب هذه الجمل كلها إنشائي  ـ6   ج 

غرضه االستفسار ) حدث ؟.. ماذا أعلم ( غرضه االستفسار ، و) ما وقع؟

غرضه ) مات؟.. من من( غرضه إظهار الدهشة، و) مات ؟( والحيرة ، و

 أين مرحه( الحيرة والتردد ، و) هل أذهب لعزاء العائلة ؟( االستفسار ، و

) حذار من السقوط ( وبصيغة األمر في . غرضه التعجب) أين نصائحه ....

 .  غرضه النصح 

.   تعطي للقصة حيوية، وتبرز ما تفكر فيه الشخصيات وتجسدها ـ7   ج 

 . وتساهم في تطور األحداث 

 .   الخبري أكثر تواجدا، ألن القصة ترتكز على السرد والوصف ـ8ج    
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. يالئم فن القصة وهذا،  فصيح واللغة مفهومةأسلوب سهل ـ  9   ج 

واالرتكاز كان على . والكاتبة اهتمت بالمعنى والفكرة ، ولم تهتم بجزالة اللغة

 . الجملة والعبارة، فجاءت طويلة في أغلب األوقات 

 وهي كناية عن الحذر ) ال تكاد تلمس األرض( في  ـ  نجد الكناية10   ج 

كناية البطء في المشي ) دو خجولة حيية تب..... كل الحركات ( وفي 

كناية عن الحيرة والقلق، وفي     ) يدير رأسه هنا وهناك ( والسكون، وفي 

عمي ( كناية عن االرتياح لرؤية الكاتبة، وفي ) انطلقت أسارير وجهه ( 

، )والهدوء.. كأنها أخذت ( في ونجد التشبيه. كناية عن الموت) ختم..الحاج 

وهذه األساليب ) . كأنها ترتجف ( ، وفي ..) عن شخصكمن يبحث( وفي 

قوت المعنى ووضحت الصورة التي أرادت الكاتبة أن تنقل من خاللها 

 . فكرتها 

تبين القلق الذي أصاب عمي الحاج، ) إنه أصغر مني( العبارة  ـ  11   ج 

تشير إلى ) وشممت رائحة صمت ثقيل( وعبارة . وتأثره الشديد بموت جاره 

. ة الصمت الرهيب الذي وصفته في بداية القصة ، وسيطرته على الحي عود

) واعجبي، قد تأثر الرجل حتى الموت( أما عبارة . فالحدث تكرر من جديد 

فهي ال تضيف شيئا من الناحية الفنية والمعنوية، ألن المعنى مفهوم من خالل 

وهذه . قعسير القصة ، فسبب موت عمي الحاج واضح، وهو شدة تأثره بما و

 . الجملة ال دور لها سوى تأكيد ما فهمناه 

نجد  ) ب( وفي عبارات  . السرداستعملت  ) أ( في عبارات  ـ  12   ج 

 ـ أي المونولوجنجد  ) د( وفي . الحواراستعملت  ) ج( وفي  . الوصف

  .  الحوار الداخلي ـ 

 .  كانت الغلبة للوصف ، في هذه القصة  ـ 13   ج 
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ألن غلبة أسلوب على آخر يخضع للطريقة . ليست قاعدة عامة  ـ 14   ج 

أو يتساوى السرد . فقد تكون الغلبة للسرد، وهو الشائع. التي اختارها الكاتب

. أو تكون الغلبة للمونولوج ، إذا اتُخذ وسيلة لعرض الموضوع . والوصف

 . أما الحوار فال يكون طاغيا على القصة ، وإال صارت مسرحية

 .  الحدث، والزمان، والمكان، والشخصيات  ـ  15   ج 

فالحدث هو محور القصة، ويجب . إنها عناصر أساسية . نعم  ـ  16   ج 

.   وكذلك يتوحد الزمان ويتوحد المكان. أن يكون واحدا، تعنى به القصة

والشخصيات هي التي تبرز الحدث وتطوره، وهذه قد تتعدد في القصة 

ما أنه في القصة القصيرة الحديثة قد يغيب المكان ، ك. القصيرة وقد ال تتعدد

وال نشعر بتأثيره في الحدث ، إذا بنيت القصة على التذكر ، أو المونولوج ، 

 .   أو عرضت بطريقة الرسائل 

ولكن ، وجود هذه العناصر في الرواية أكثر ظهورا وأبلغ تأثيرا ـ  17   ج 

فللكاتب مطلق الحرية في . التوحيدالقصة الطويلة أو الرواية، غير مقـيدة ب

على أن يتقن اختيار األحداث المنسجمة، والمكان، أي . التعدد أو التوحيد

وترتبط األحداث وحركة . البيئة المالئمة، التي تساهم في إبراز المضمون

الرواية بسببية منطقية داخلية ، أي داخل القصة نفسها، وعلى أساسه تقيم، 

وتكون الرواية كال منسجما متكامال؛ .  الجو الروائيوليس على ما هو خارج

 .المكان والزمان واألحداث ورسم الشخصيات 

 

 

 
 


