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               ( نボطる 41)درس النصヱص : أヱا 
るنيـــــヱك るأغنيـــــ 

 

بゅدئゅ يヱمي كゅلمعتゅد، بإطالる هゅدئヱ るاسعる من شرفتنゅ العゅليる، مستمتعゅ بمنظر المدينる قبل أن  بゅكر،ذلポ الصبゅح ال      
るنヱحゅطヱ るبゅقبل أن تصبح غ ،るالرهيب るميヱالي ゅヰحمتヤتبدأ م. 

، اأفベ اأزرベ النゅعヱ ،ュالنسمる الرائعる المنعشる :ي بゅلصゅヘء ヱالتぼゅヘل بيュヱ جديدヱكل شيء يヱح ذلポ الصبゅح البゅكر،     
ヱبضع شجيراれ حヱلي في الشرفる، أهمヱ ゅヰأجمゅヰヤ شجرة يゅسمين، أهداني إيゅهゅ صديベ عزيز سمعني ذاれ مرة أتحدث عن 

كل سنる : فخゅريヱ るيヱボل ذاれ يヱ ュヱهヱ يحمل شجيرة مزرヱعる في آنيゅ るذ، ヱإذا بي أفゅجほ بهجمゅل هذه الزهرة ヱعطرهゅ اأخ  
ゆطي れأنヱ .؟ポعيد مياد ヱه ュヱأليس الي 

عゅريゅن، أشبه بほصبعين ベゅ صغيرة يخرج منゅヰ فرعゅن صغيران يヱمゅヰ لュ تكن الشجرة أكثر من نبتる صغيرة، مجرد س     
 !منヘرجين، كほنヰمゅ عامる نصر

     ゅヰل れاخترヱ بشغف ゅヰتヤل صغيرم حمヘكطヱ ،るفي الشرف ゅنゅك れكبر ヴحت ゅهゅأرع れالصغير :رح ベゅتستطيل راح ةالس れ
ْترعる الخضرة أخذا ي⊥نب⌒تゅن، عامる النصر، ヱالヘرعゅن. أعヴヤمتد إلヱ ヴتヱボى ヱت  .أヱراقゅ جميるヤ م⊥

     ゅボحم るطヤة بغほع فجボي ゆدث الرهيゅلحゅإذا بヱ ،جديد ュヱلي ゆヤボتح الヘمت ،るحظヤلゅتي بヱنش ベفي عم ゅأنヱء مني .ヱ جدتنيヱ
نظرヱ ⊥れإذا . ت⌒ポْ : فبينمゅ أنゅ أستدير عن سيゅج الشرفる متجゅヰ إلヴ الداخل، طرベ أذني صれヱ خゅفれ. أشヱ ベヰالゆヤボ يكゅد ينخヤع

قته  بي أرى أحد الヘرعين في اليゅسمينヱ るقد انكسر، ヱسボط بヱほراقه عヴヤ اأرض، اصطدمれْ به سゅقي دヱن ヱعي مني، ヱل⌒ر⌒
 .انكسر ヱسボط

     ヤانخطف ق れنゅلخجل، كゅب れأحسسヱ ،جريمته ュجس ヴينظر إل ュلمجرゅك れسヤج ،ヵلخ⌒زゅبヱ ュぼゅلتشゅر بヱاكتسحني شعヱ بي
ヵءتني في عيد ميادゅد جボرمزا، ف れنゅكヱ ،ヵر عندゅأجمل اأشج . ゅأن ュمجر .. ゅغبي أن .. れゅتゅالنب ポヤت ポمتاゅغير جدير ب

るヤالجمي るالراقي るヘالمره. 
ヱالذنヱ ،ゆأنゅ أرى اليゅسمينヱ るقد أصبحれ بヘرع ヱنصف، فرع سヤيュ مヱرベ  سゅس بゅلكべبるتحヱلれ الشرفる إلヴ مصدر لإح     

 .ヱنصف فرع مشヱه عゅر ヱبゅئس
أحمゅヰヤ إلヴ الخゅرج ヱأتخヤص منゅヰ، غير أني أحسسヱ .. れفكرれ كمゅ يヘكر المجرュ بعد ارتكゆゅ جريمته، أن أخヘي فعヤتي    

ほني أتخヤص من ابن لي أヱ لボد بدا لي ヱك.. جريمる أخرى  كほني أضيف إلヴ جريمتي.. بゅلخجل من هذا الشعヱر الヱحشي 
ر  .أヱ أصيゆ ض∠ صديベ م∠

      ْヤتبْ ف ∠ベ دةゅالمعت ゅاعيدهヱفي م ゅヰاصل رَيヱほسヱ ،ゅヰنゅبعد هذا .. في مك れنゅإن كヱدرةゅلكن ليس  قヱ ،ベتبヤء فゅボالب ヴヤع
 !عامる نصر: كمصدر لヤجمゅل، إنمヱ ゅفゅء لヤعشرة ヱلヤرمز الذヵ كゅن

فボد احظれ أن الヘرع السヤيュ المヱرベ يボヘد زهヱته ヱنضرته، ヱأخذれْ أヱراقه في . ، حدث مゅ زاد من كべبتيبعد فترة     
れفكرヱ ،طヱボالسヱ لヱأخيه؟ : الذب ヴヤمنه ع ゅن هذا حزنヱأنأيك ュفي  أ ゅヰヤأن الشجرة كヱ ،ゅم ヱنح ヴヤته عヤصヱ قد るبゅاإص

 طريゅヰボ إلヴ الذبヱل ヱإلヴ الجゅヘف؟  
فبينمゅ كゅنれ الحيヱيヱ るالخضرة تتنゅقصゅن في الヘرع السヤيュ، كنれ أرى نヱعゅ . ゅلغ الغرابる يحدثغير أني فヱجئれ بشيء ب     

ثュ إذا بゅلمعجزة .. فمضيれ أرصدهヱ ゅأتゅبعゅヰ.. عتني الظゅهرةاسترْ  !من الحيゅة يدゆ في نヘس الヱقれ في الヘرع المكسヱر
ゅالدني ヴヤتطل منه عヱ パتبزヱ れجديدة تنب ベراヱشير أゅأرى تب ゅأنヱ من ر. تحدث れヤني اغتسほك ،るفي الشرف ゅأرقص فرح れح

 غير أن ضヱء المعجزة كゅن يボترゆ من ذرヱة سطヱعه ヱبヰجته، فمـــــゅغترفれ من الحيゅة جرعる أمل جديدة؛ ذنبي، كほني ا
 . يヱرベ من جديد، ヱأن استعゅد الヘرع المكسヱر صحته ヱقدرته عヴヤ معヱゅدة الحيゅة، حتヴ بدأ الヘرع الثゅني يستعيد حيヱيته
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      るأغني ،ゅヰا مثيل ل るنيヱك るغنيほب ヴتتغن ゅヰنほكヱ るالشرف れبدヱ  يل الرائعヤن الجヱنゅボال ポة عن ذلゅا تمضي الحي ヵالذ
ヱالゆヤボ ذائゆ بゅلヱجد، مبتヰج بمゅ يمヤكه في هذا العゅلュ من . عظيمヱ るراقيヱ るمتطヱرة إا به، في النبれゅ تمゅمゅ كمゅ في البشر

جمゅل البسゅطる، كほنه عيد مياد جديد أهدتنيه الحيゅة، ヱأنゅ أرى اليゅسمينる تزدهر مرة أخرى بجمゅلヱ ،ゅヰتヱヤح لي كل صبゅح، 
  !يدةجد كعامる نصر

، المجヤد اأヱل ـ القصص القصيرة ـ "مぼلれゅヘ عبد ه الطヱخي"عبد ه الطヱخي،                  
 .(بتصرف)ヱمゅ بعدهゅ ـ  595: ، ص9119الヰيほة المصريる العゅمる لヤكتゆゅ، القゅهرة                 

           

   .صل عヴヤ جゅئزة الدヱلる التقديريる في القصる، كゅتヱ ゆأديゆ مصرヵ، حゅ(9006ـ  6291: )عبد ه الطヱخي: إضゅءة   
              るله القصصيゅر أعمヰمن أش  : (رヰالن るعيゅرب )ヱ(ベالطري ヴヤن عゅعين )ヱ(عصر るقص.)   

                                                          
مكتسبゅتポ المعرفيヱ るالمنヰجيる تحヤل فيه هذا النص، مستثمرا  ،اكتゆ مヱضヱعゅ إنشゅئيゅ متكゅما           

 : ヱالヤغヱيヱ ،るمسترشدا بمゅ يほتي

 طير النص ضほتるر فن القصヱاأدبي لتط ベゅمن السي. 

  خيصヤتるقصヤئي لゅالمتن الحك.  

 るطته السرديゅر خطゅستثمゅطعه، بゅمقヱ تهゅاليヱمت ヴتقطيع النص إل: 

                                  (ヱ سط ـヱال るضعيヱ ـ るالبداي るضعيヱるيゅヰالن るضعي.)  

 ال رصد るنيヘئص الゅنصخصヤلتركيزلゅب ،ヴヤع:  るلゅالح ヘالنるامتداد القص ヴヤرد عゅسヤل るسي .  نゅالمك るدال. 
  ゅرهゅاستثمヱ يلヤئج التحゅنت ゆنتركيゅن النص لبيゅالشخصي فيره ヵإبداء الرأヱ ، 

 .لخصゅئص فن القصる مدى تمثيヤه

 

ゅنيゅث : れゅヘلぼدرس الم(ط 6ボن) 

  :مゅ يأتي" الヤص ヱالكاゆ"يヱ るرد في رヱا     
 

 ..."  ِれلِتأ، ゅヰب ラゅا فعل الزمクゅم ンه ،ليرらヤق ポامتا れキاケأ ゅثらالتي ع .ゅخ ゅムヤم ラゅك ヵグك الらヤلقるئنゅガヤل ゅص .
... حتヴ هギايゅهゅ إليه كラゅ يギヰيゅヰ إلヴ نヲらيる عヤيش... ヱليس أقسヴ عヴヤ الヤボب من أラ يرュヱ قゅらヤ أصم
りجأゅفヨヤل るقعヲغير مت ゆゅらال ギعن ケヲن れرヰドヱ ゅفي . التي تنتظره れاヲトخ ギبع ヴヤقفت عヲأته تケ ゅヨヤف

メヲهク .ラゅفي إمعヱ ゅヨسゅب ゅヰنظر إليヱ ...メヲボهي تヱ ヵギتاقت اأي ヴهرعت إليه حت ゅم ラゅسرعヱ : 
  ..."ـ حギヨاً ه عヴヤ سامتك   

            
                  ،ドوヘنجيب مح"ゆالكاヱ صヤاأ"ال るعらトال ،ゲمص ،りゲهゅالق ،ベヱゲゼلى ، دار الヱ6002 ソ 74ـ  74: ـ ،(فゲصわب).  

 
 :انヤトق من هグا الトボヨع، ヱمن قراءتك الرヱايる؛ ثم اكتب مヲضヲعゅ متゅムما تنجز فيه مゅ يأتي 

        るايヱゲال ゐاギأح ュゅالع ベゅلسيゅع بトقヨـ ربط ال. 
 .ヱتトورهゅ نヨو أحギاゐ الヱゲايヱるأثク ゲلك في  ؛إبゲاコ تحواれ عاقる سعيギ مゲヰاラ بكل من نらويヱ るنورـ         
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ليس من الضرヱرヵ أن تتطゅبベ إنجゅزاれ المترشح مع المعطيれゅ المボترحる في هذا الدليل، أن ヱظيヘته تنحصر      
في تボديュ اإطゅر العュゅ لأجヱبる الممكنる في معゅلجる النص؛ من أجل ذلポ، تبヴボ لأستゅذ المصحح صاحيる رصد مدى قدرة 

                                                                    ...لュヰヘ النص ヱتحヤيヤه يヱ るالمنヰجيヱ るالヤغヱيる المترشح عヴヤ استثمゅر مكتسبゅته المعرف

 (نボطヱ1 る)درس النصヱص : أヱا
 ュヤس
 التنボيط

  
るصボر فن الヱاأدبي لتط ベゅطير النص ضمن السيほـ ت............................................................................... 

 ヴأدى إل ヵاأدبي الذ ベゅر السيゅمع استحض ،るاندراجه ضمن فن القصヱ るالحديث るل النثريゅاأشك ヴء النص إلゅانتم ヴرة إلゅـ اإش 

 ؛نشほته ヱتطヱره في اأدゆ العربي الحديث 
 るن القصヘالعربي ،ـ التعريف ب ュلゅأبرزأعامه في الع ヴرة إلゅاإشヱ... 

 

 نボطتゅن

ヤـ تるصボヤئي لゅخيص المتن الحك......................................................................................................  
 :يほتي يعرض في تヤخيصه المتن الحكゅئي مゅ يمكن لヤمترشح أن

   るع بمنظر المدينゅلاستمت るمن الشرف るحيゅرد الصبゅالس るسه ب. ..ـ إطالゅءـ إحسゅヘلصゅب ュعヘم ヱج  ゅヰثثぼت るسط شرفヱ لぼゅヘالتヱ
ته لゅヰ حتヴ نمれ بشجرة اليゅسمين منذ أن كゅنれ نبتる صغيرة ヱرعゅيـ حヱゅヘته ... るヤ أهداه إيゅهゅ صديقهشجرة يゅسمين جمي

れاخضرヱ ... ثرهほتكسيره أحد فرعي الشجرةـ ت ゆالشديد عق ほس... خطゅص من  هـ إحسヤعره بين التخゅرجح مشほتヱ ゆلذنゅب
عنゅيته بゅلشجرة ヱازديゅد كべبته عヴヤ إثر ذبヱل الヘرع المヱرヱ ،ベتゅヘجぼه بعヱدة الحيゅة لヘヤرع ـ مヱاصヤته ... ヱاإبقゅء عヤيゅヰ شجرةال

 .     بمゅ آلれ إليه اليゅسمينるه ابتゅヰجـ ... بتحقベ المعجزة ヱاستعゅدة الヘرعين لحيヱيتヰمヱ ゅنضرتヰمゅفرحه  ـ... المكسヱر

 

 نボطتゅن

 ..............................................................ه ヱمゅボطعه، بゅستثمゅر خطゅطته السرديるـ تボطيع النص إلヴ متヱاليゅت

    るاآتي るقبゅطع المتعゅالمقヱ れゅاليヱالمت ヴيمكن تقطيع النص إل ،るالسردي るطゅر الخطゅستثمゅب: 
 :ヱضعيる البدايるـ      

 رد ا رصدゅسヤدة لゅالمعت るميヱة اليゅمن اإطا )لحي るـل るالمدين ュلゅع ヴヤع るء الشرفゅヘلصゅس بゅاإحس  
 .(ヱالتぼゅヘل بيュヱ جديد

 :سيرヱراれ التحヱل /ヱضعيる الヱسط ـ      
 رئゅسمي: عنصرمخل/ حدث طゅر أحد فرعي شجرة اليゅــ انكسるن. 
 ر اأحداثヱنضرته:  تط ュيヤرع السヘ؛ــ فقدان ال 

 .ゅة لヘヤرع المكسヱرــ عヱدة الحي                                             
 راجヘرعين   :عنصر اانヘدة كا الゅــ استعゅمヰيتヱحي. 

 : ヱضعيる النゅヰيるـ       
 るسمينゅإليه الي れآل ゅبمヱ ،るطゅل البسゅرد بجمゅج السゅヰابت . 

اخترヱ ベقد  .ヱقعゅヰ إيجゅبي عヴヤ نヘسيる السゅرد أن بنيる القصる تبدأ بヱضعيる رتيبヱ るمستقرة، ヱتقبل اإجゅبれゅ التي تشير إلヴ ـ   
، ヱحدثゅن مゅヘجئゅن (ヱنضرتهفقدان الヘرع الثゅني زهヱته )ヱ( نる اأヱلانكسゅر فرع اليゅسمي: )هذه البنيる حدثゅن مゅヘجئゅن سヤبيゅن

؛ ثュ أغヤقれ هذه البنيる بヱضعيる مستقرة مشゅبるヰ (حيヱيتهاستعゅدة الヘرع الثゅني )ヱ( دة الحيゅة لヘヤرع اأヱل المكسヱرعヱ: )إيجゅبيゅن
るالبدئي るضعيヱヤل. 
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 :الخصゅئص الヘنيる لヤنص، بゅلتركيز عヴヤ رصد ـ
  るصボامتداد ال ヴヤرد عゅسヤل るسيヘالن るلゅالح:................................................ 

 :تتطヱر الحゅلる النヘسيる لヤسゅرد عヴヤ امتداد القصる عヴヤ الشكل اآتي       

  سمينゅل اليゅالشغف بجمヱ るع بمنظر المدينゅااستمت るلゅءحゅاانتشヱ る ؛るحظヤلゅب  
   るرهيب れاゅعヘانヱ عرゅس بمشゅاإحس るلゅح(ءゅـ الخجل ـ الغب ュـ اإجرا ヵـ الخز ュぼゅالتش)...؛  
  ゆر من الذنヰالتطヱ جゅヰاابتヱ اأملヱ رحヘلゅس بゅدة اإحسゅاستع るلゅح .   نゅالمك るدال :................................................................................ 
 نゅتضمه م: المك ゅمヱ ،るسمينالشرفゅشجيرة ي ゅヰمن بين ،れ؛  ن شجيرا 
 ر أحداث النص تتغير: دالتهヱن بتطゅالمك るدال . るالقص るفي بداي ヱヰع فゅرج، يتيح ااستمتゅالخ ヴヤتح عヘء منゅفض

إلヴ مصدر ヱيتحヱل المكゅن، في ヱسط القصる، . بمنظر المدينヱ ،るمنヘتح عヴヤ الداخل، يطبع فضゅء الشرفる بゅلجمゅل
ゆلذنゅر بヱالشعヱ ベالضيヱ るبべلكゅس بゅي. لإحس ،るيゅヰفي النヱ نゅر صبح المكゅاانتصヱ اأملヱ جゅヰء لابتゅفض. 

 .ヱتボبل كل اإجゅبれゅ المنヘتحる عヴヤ الدااれ الرمزيる لヤمكゅنـ 
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 ...........خصゅئص فن الボصる هヵ الشخصي في مدى تمثيヱ ،ヤإبداء الرأالنص رهゅن بيゅنـ تركيゆ نتゅئج التحヤيل ヱاستثمゅرهゅ ل 
 ヴヤقدرة المترشح ع ゆヤهذا المط ュيヱفي تق ヴيراع: 

 ؛رهゅن النص التحヤيل ヱاستثمゅر معطيゅتゅヰ لبيゅنـ تركيゆ نتゅئج               
 .خصゅئص فن القصるمثيل النص مدى تي ـ استثمゅر المترشح رصيده المعرفي إبداء رأيه الشخصي ف              
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ゅنيゅث : れゅヘلぼدرس الم(ط 6ボن) 
 ュヤس
 التنボيط

                                      るصر اآتيゅل فيه العنヱゅما، يتنゅمتك ゅعヱضヱالمترشح م ゆينتظر أن يكت: 

 

 

 ..............ゆ ضمن التجربる الرヱائيる لنجيゆ محヱヘظ يشير فيゅヰ المترشح، بゅقتضゆゅ، إلヴ مヱقع رヱايる الヤص ヱالكا مボدمる  ـ 
      ........................................................................................أحداث الرヱايるربط المボطع بゅلسيベゅ العュゅ ـ  

لتي لجほ  فيゅヰ سعيد مヰران إلヴ مقヴヰ المعュヤ طرزان الヤحظる ا ،المقطع في بدايる الヘصل الخゅمس، ヱتحديداـ اإشゅرة إلヱ ヴرヱد    
دれ العاقる بينヰمゅ بعد أن بنヱر التي كゅنれ متعヤقる به، فتجد ヱぼヴف عヱヤان، حيث التقبعد فشヤه في سرقる بيれ صديقه القديュ ر

 ...عヤيش سدرةزヱجته نبヱيヱ るتزヱجれ خゅنته 
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 ..........................نمヱ أحداث الرヱايヱ るتطヱرهゅنヱر ヱأثر ذلポ في بكل من نبヱيヱ る إبراز تحヱاれ عاقる سعيد مヰرانـ   

    れرجحほهذه ـ ت るالعاق るالكراهيヱ ゆف، بين الحれاヱمن التح るعヱمجم れعكس: 
 لヱي تحヱسعيد بنب るعاقるالكراهي ヴإل ゆمن الح る (ゆله السجن،  الحヱقبل دخ ベالعشヱ ュث ゅヰنتゅبعد خي るالكراهي

  ؛(ゅعده عヤيش سدرةمسمن ヱزヱاجゅヰ  اسعيد
  رヱسعيد بن るل عاقヱتح ュث ベゅヘاإش ヴاة إلゅمن الامبゆل سعيد السجن، : )الحヱاة قبل دخゅالامبヱ حين ベゅヘاإش

الحゆ بعد اختゅヘئヱ ゅヰاشتداد ثュ ، السجن ヱبذلれ قصゅرى جヰدهゅ إرضゅئهآヱته في بيتヱ ゅヰسゅعدته بعد خرヱجه من 
 .(ضغط الحصゅر عヤيه

     
     ヱفر تحヱ سعيلقد るرل عاقヱنヱ るيヱد بكل من نبヱنم るنيゅاأحإمكゅرهヱتطヱ فت .داث  ゆヤل،  قゅصヘاانヱ لゅبين ااتص るهذه العاق

ヱ ゆبين الحヱ ،ュゅفي اانتق るالرغبヱ るاميالكراهيヱثر بعほت،るنゅالخيヱ السجن ゅヰأهم るヘヤل مخت  ゅيمم ヱتنم るايヱجعل أحداث الر
 ... ヱتتطヱر بゅستمرار
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 ن 0.5 ........................................................................................................ لヤمヱضヱع خゅتمる منゅسبるـ   

 


