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  ا�نسانية الوطنية القيم: الثانية الوحدة
 الوطني الكفاح من صور: القرائية النصوص

  الوطالوطالوطالوط    الكفاحالكفاحالكفاحالكفاح    منمنمنمن    صورصورصورصور
يتبادلون الليل، منتصف إ. طويال يتحدثون العمل، من رجوعهم بعد مساء !   دورهم أبواب أمام �تمعوا أن ال� أهل اعتاد

Mعيد أحاديثهم إ. السمع نHق أن Eاول ـ الصبيان Eن ـ كنا. بأنفسهم شاهدوه وما جد وما وا=عارك، القت: وعدد الوطني8، أخبار
  . آبائنا بال يشغل بما كمهتم8 بيننا صياغتها

أن مفادها إشاعة ال�   شاعت وقد تمامه، ا_در يبلغ عندما أي ا=قمرة اللياV ال�، سZن لY ا=ثXة اللياV تلك ب8 ومن          
إ. ورجاال وأطفاال نساء نصعد lيعا كنا. ا=جردة بالع8 رؤيتها ويمكن القمر،   جالء بكل ظهرت قد اfامس dمد ا=لك صورة
واهللا ـ: لالمينة وتردف. الوط الطربوش يلبس إنه رأيته؟ هل هناك، إنه ـ: الكبار أحد وينطق واqأمل، ا=راقبة   ونبدأ اpار سطح

  . وأراده أحبه اهللا. هو إنه العظيم
لم إذ واإلحباط، باfيبة فأصبت جيدا، اMظر ودققت صورة، ألي أثرا أرى أكن لم القمر،   اMظر وأمعن بدوري أ}لق أنا وبينما           

  تلعلع ا=توا�ة الرصاص بطلقات و�ذا قامتها، بكل ا=لك لصورة رؤيته �دويؤ القمر، يشاهد ا�ميع �ن. ا=لك رؤية من أتمكن
اpار باب اه� ح� معدودة، دقائق إال تمر ولم اآلخر، تلو الواحد ال�ول إ. نس� السطح درج إ. وأ�عنا بيننا، ضجيج وساد الفضاء،
دقيق تفتيش وبدأ الغرف، بعضهم وطوق بأسلحتهم، مدججون وهم رالعساك من عدد هجم ا_اب، فتح ما وبمجرد متوا�ة، عنيفة بدقات

Yتوياتها، لd أكدqطلبت أن إ. أ� خلف مسمرا بقيت. بها ا=وجودين هوية من وا   . هدوء   الوسادة وأتوسد بHيري أqحق أن م
أمام الواقف8 ا�نود أحد يد إ�ه ت�ا� أن من خائفة منسجها أمام واقفة تولول))  الضاوية((و اpار،   من ! يسود الرعب �ن

شهرها   حامل و£ يديها، ب8 واآلخر ظهرها ¢ صغارها أحد وضعت فقد¡ً  هنية لال¡ً  أما تهدئتها، �اول))  عياد ال�((و�ن غرفتها،
وpه بيد أمسك فقد اpباغ،)) مبارك ¨(( جهازو أما. بطنها إ. تشX و£! اهللا عباد يا يتحرك إنه فعلنا؟ ماذا اهللا، يا ـ: تردد ا¤امن،
ªداخلها   بما يعبث جندي دخلها ال¬ غرفتها أمام تنتظر هادئة)) راوية(( بينما االستسالم، ¢ لتاللة مرتفعة األخرى ويده األك .

  . الفو± يفتشون ا�نود من عدد �ن السف°،   جارية اqفتيش عملية فيه �نت ا¯ي الوقت و®
مالبس ¢ إال ²توي تكن لم ال¬ الصناديق فتح يطلبون وهم بينهم، ما   العساكر حوار من �ن ما إال رهيب صمت وساد

أم ذلك �هم هل أعرف وال باالنسحاب، بدأوا شيئا، �دوا ولم عقب، ¢ رأسا األفرشة قلبوا أن وبعد. ³ا قيمة ال وأدوات قديمة
و�ن أ¸، وأجاب يبحثون، �نوا وعما ا³جوم، هذا � عن ويتساءلون يتداولون اpار وسط إ. Xانا� µد خروجهم، ومع.أغضبهم

  . هارب وط أي عن أو السالح عن يبحثون �نوا ـ: شجاعة أك¹هم
²ت الغرفة إ. أ¸ وµد األر�ن، ب8 وتوزيعه تشتيته تم ما ترتيب   امرأة ! انهمكت بينما ا�ميع، ب8 ما   اºوار واستمر

ألخذوك ذلك رأوا لو اfياطة، آلة ²ت ا=لك صورة أو ا=خدة ²ت ا¯ي العلم رأوا لو اللطف، أنزل اهللا إن ـ: قائلة خاطبته ال¬ أ� إºاح
  . معهم

إال أهدأ فلم ،¿بئها   عليها للحفاظ أ� ½انعة ورغم رؤيتها، إ. أ�عت ح� الغرفة   ا=لك صورة بوجود سمعت ما وبمجرد
الراية أن فهمت إخفائهما، وÀورة والعلم الصورة حول وأ¸ أ� ب8 ساخن حوار وبعد. مرة وألول طويال فيها اMظر أمعنت أن بعد

  . حوزته   وجدت إذا �ن من أيا ويعاقبون الفرنسيون يهابها ال¬ الفتاكة األسلحة من والصورة
  الصورة انطباع أن شك وال القمر،   واضحة ا=لك صورة السطح، فوق ا�Xان، lوع ب8 رأيت أÁ اqاV، ا�وم مساء وأذكر

  .القمر إ. أنظر وأنا حقيقة أراها أV Á هيأ ¿يل¬
1994الطبعة ا)ولى . دار تينمل للكباعة والنشر  61: ص. “الضريح”عبد الغني أبو العزم  



 
 

 :بالكاتب عبد الغني أبو العزمبطاقة التعريف 
  

  أعماله  مراحل من حياته
  م 1941ولد في مراكش سنة   -
أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني ، كلية ا3داب  -

  لبيضاء والعلوم ا?نسانية ، عين الشق الدار ا
تخصص في الدراسات المعجمية ، وھو رئيس الجمعية  -

المغربية للدراسات المعجمية ، ومسؤول وحدة البحث 
  .والتكوين في علوم اللغة العربية والمعجميات

  النص والمنھج  -
  . المعجم المدرسي أسسه ومناھجه -
  . المعجم الصغير -
  . معجم تصريف ا)فعال -
  معجم الغني  -
  ). تحقيق(يطلب للمھدي بن تومرت  أعز ما -
  ). سيرة ذاتية(الضريح  -
  ). حصلت على جائزة الكتاب الكبرى(الضريح ا3خر، سيرة ذاتية  -
  . الثقافة والمجتمع المدني -
  ).مجموعة قصصية(ظ]ل البيت القديم  -

 
  :م*حظة النص واستكشافه

  :العنوان
  :ا مركبين اثنينيتكون العنوان من أربع كلمات تكون فيما بينھ

  ).صور من الكفاح(مركب إسنادي : ا)ول -
  ).الكفاح الوطني(مركب وصفي : الثاني -

  :النصبداية 
المكان  –) كل مساء(الزمان  –) أھل الحي(الشخصيات : [ن]حظ فيھا مؤشرات دالة على السرد والحكي وھي

  )].أمام أبواب دورھم(
  :نھاية النص

، )…أنا أنظر –… أراھا –… مخيلتي -… رأيت -…  أذكر(ر المتكلم ن]حظ فيھا أن السارد يحكي بضمي
  .مما يساعدنا على توقع نوعية النص

  :نوعية النص
  .مقطع من سيرة ذاتية ذو بعد وطني

  :فھم النص
  :ا3يضاح اللغوي

  .معناھا ومدلولھا: مفادھا -
  . مثقلون با)سلحة: مدججون -
  .تعقب وتتبع ك]ما 3خر: تردف -

  :ةالفكرة المحوري
يروي السارد أحداثا شھدھا في طفولته زمن اmستعمار، ويصور من خ]لھا تعلق المغاربة بوطنھم وكفاحھم 

  .ضد المستعمر
  :تحليل النص

  :أحداث النص
  

  حالة النھاية  الحل  العقدة  الحدث المحرك  حالة البداية
اجتماع أھل الحي أمام 

دورھم في كل مساء 
قصد الحديث عن أخبار 

رؤية صورة المقاومة و
  .الملك في القمر

اقتحام الجنود الفرنسيين 
للمنازل بحثا عن ا)سلحة 

  أو المقاومين

خوف أسرة السارد بعد 
اقتحام بيتھا والعبث 

  بممتلكاته

يدل ..جاء الحل من هللا 
على ذلك ك]م أم السارد 

إن هللا أنزل اللطف ، : ((
لو رأوا العلم الذي تحت 

المخدة أو صورة 
ذوك )خ… الملك
  ))معھم

تمكن الطفل من رؤية 
صورة الملك في القمر 

بفعل وعيه بمعنى 
  اmستعمار والمقاومة

  
  
  
  



  
  

  :شخصيات النص  
  العساكر  الطفل  سكان الحي

يمثلون المغاربة المصرين على مقاومة 
المستعمر ، والمتحدين فيما بينھم ، 
  والواعين بضرورة ج]ء المستعمر

جماعة بجھله يمثل ا?نسان البعيد عن ال
وعدم معرفته ، والقريب منھا بفضل تعلمه 

  وفھمه

يمثلون المستعمر المعتدي الذي m يحترم 
  .حرمة المناز والنساء وا)طفال

  
  :الزمان والمكان  

  المكان  الزمان
فترة اmستعمار الفرنسي للمغرب وخاصة بعد نفي محمد : الزمن العام

  . الخامس
  …ف الليلمنتص –كل مساء : الزمن الخاص

  . المغرب: المكان العام -
  .أحد المنازل بمدينة مراكش: المكان الخاص -

  
  :قيم النص  

 رؤيته يتخيلون جعلتھم لدرجة بملكھم الشديد تعلقھم خ]ل من المغاربة وطنية السارد تصوير في تتجلى: وطنية قيمة -
   .القمر في صورته

  .الخامس محمد ونفي الوطني الكفاح فترة وخاصة للمغرب لفرنسيا اmستعمار لفترة يؤرخ النص: تاريخية قيمة -


