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 يزاول عمران. م1 0م ومنذ أمس، وأول مس�ن باأل كما تماماً  يوم، � عليه يس� ا�ى ا�ط نفس � يس� القرية � ء � �ن مساء، ذات
 Mر ا�ى اLبل وJن. األرض � ا8حفور ا8جر عF ا;قرة خلف ويرجع يمC �ن اBومية، وجباتها 8زرو0ته يقدم وا;قرة، با=لو ا;: من ا8اء رفع مهمة

N)وعمران رتيبة، حلوة نغمة منه تتصاعد) ا;كرة ،Wعليها شويه ا;قرة، ويستحث يغ Zال ال` رحلته ويواصل ي^بها وال بالع aتنت Fتزيد ال مسافة ع 
  !!أمتار dسة عن حال بأى

 tرس سالم واLاج. الصغ� بستانه � األرض يعزق وهو. مبهورة oهدة تnدد وأنفاسه. العريضة جبهته من ليj والعرق ،يديه بh الفأس واF8وك
 من ما جهة � نزل العصاف� من |باً  باLجارة وير} أخرى، جهة من أغنام قطيع � ويصيح. هنا من xاراً  يطرد والشع�، القمح بسنابل يموج ا�ى حقله
 ،... ما ... ماع ... ما – ا8تواصل صياحها � صوته ضاع وقد األغنام من اقطيع يسوق هذا. وهناك هنا يتفرقون. اBومية أعما~م يزاولون القرية أهل و{، اLقل
 بنخ� ا8اء وت�ب تتدافع راحت ال` الكث�ة �ما� اLجر من أحواض � ويدلقه ا8اء يرفع اآلبار أحد حافة N واقفاً  قدميه، ويفتح ساعديه، عن يشمر وآخر
 يزرع وأخذ مهروًال، الرجال أحد أ� وفجأة، ا8ساء ذلك طبيعياً  هادئاً، �ن القرية � ء � .ههم يا ... ههم يا ... .ععم يا :oهد بصوت هو يهمهم حh �. 0ل

 ال ال` أرجا� إن. الصغ�ة قريتهم أبواب N" ا�راد" بأن القرية � ا�اس ينبئ وهو وا�وف واللوعة باLرقة مشحوناً  صوته �ن ا�دير، كأنه القرية، � صيحاته
 هنا Mرون ا8جانh من oموعة إ� القرية � ا�اس استحال و�أنما. كيلومnات dس سوى القرية عن تبعد ال ال` القريبة با;طاح الليلة هذه تنام ~ا ح�

 �وق مع أنها فمؤ�د و~فة، حنh � إBها ينظرون بها، أعينهم يكحلون ومزرو0تهم شج�اتهم إ� ذهبوا القرية أهل من وا;عض ،وخوف ذعر � وهناك
 ال` ا=معة ح` يغالب لم ولوعة، ح¢ة � إBه ينظر حقله رأس B Nقف ذهب سالم واLاج. إال ليس ذكريات oرد إ� ا�راد يد N ستستحيل الغد شمس

 خF أن واضحاً  �ن ا�8وخ، بصوته فيها يصيح فال اLقل ¤و تتقدم الشياه ويرى باLجارة، يرميها فال اLقل � تjل الطيور يرى مرة وألول عينيه، � ترقرقت
  .سالم اLاج � ء � يشل ا�راد

 ا�راد، عh بعد أثراً  ا�راد منها سيجعل ال` وزراعتهم أشجارهم � لقمتهم §يعاً  القرية، � إنسان و{ عمران، وأبناء اF8وك و0ئلة سالم اLاج
 �نوا واحدة حزمة � يقفون القرية أهل �ن ا8سجد، وأمام. .. �رادا ... ا�راد ... ا�راد ... وا�راد وخراب جذب إ� أرضهم � أخ^ شF � سيحيل ا�ى

 وتمتم. ظاهرة عصبية � بها يلوحون الزرقاء عروقها نفرت ال` وأيديهم. عميق حزن يغشاها ووجودهم. »ضبة أصواتهم �نت. واحد صوت � يتªمون أحياناً 
 وتبعه رجال؟؟ يا �ا فكرتم ماذا واآلن: غضب � يتساءل صوت وارتفع. رب يا عفوك ا®. رب اي لطفك ا® فيه ء � يهز با�طر والشعور عجوز رجل
 ما ح�ة، � رؤوسها تعقف ال` االستفهام بإشارات مشحونا ا�و �ن تتساءل، §يعها أن إال كث�ة، أصوات وانبثقت رجال؟ يا العمل ما رجال، يا نعم :آخر

  العمل؟ ما العمل؟ ما العمل؟
 والع�ين ا�امسة � واF8وك. نمل قرية M Nلس و�أنه ارتياح غ� � يتململ �ن فقط جسمه شيئاً، يقل ولم أسفل إ� رأسه يغرس اF8وك وJن

 يستjف صغ�اً  اناوبست كب�ة أ|ة � وترك مات وا=ه الشعر، خفيفة حواجب تعلوها �لشعلتh وعيناه السمرة، إ� ي^ب ووجهه عريضة، جبهته عمره، من
 أحيانا � تبدو دهنه، جدران بh تnدد ال` الفكرة توJن. الكب�ة لأل|ة العيش لقمة انµاع من البستان طريق عن يتمكن بال´د وهو اBو} اF8وك جهد

 ا�ماعة أحد ولكزه. ساكت ساهم وهو يفكر يزال ما وJن. عقله سالمة � الشك خامرهم وربما بالضحك، ا�ميع لضج قا~ا لو أنه من خائفاً  وJن. مضحكة
 بطرق وضجة صخب بإحداث للقرية، غداً  القادم ا�راد 8طاردة يستعدوا أن يريدهم وا�ى سالم، اLاج قا� ا�ى االقnاح � رأيه يسألونه أنهم إ� Bنبهه

 وتسلم إBها الوصول بمجرد القرية ا�راد أرجال تغادر سوف الصاخبة الضجة هذه طريق وعن الفارغة، الزجاجات ورن ا�واقيس، ودق ا=فوف، و¹ب اLديد،
  تنفع؟ ال أتراها اLاج، فكرة تعجبك ألم 8اذا؟ هكذا ساكت أنت. بك ما مFوك يا تكلم : طويل كذلك شنبه ... طويل مزارع � قال وعندما. القرية بذلك

 اآلن رأيكم فما. يقاطعه لم أحدا و�أن ºمه، واصال استمر اF8وك أن إال .ا�ماعة واستغربت .نفعت ال هااأر ... نعم: يقول فجأة نفسه، اF8وك وجد
 اF8وك؟ يقول ماذا. حائرة نظرات ا�ماعة تبادل الظالم خالل ومن. هو يأكلنا أن من بدال ا�راد ¤ن نأكل أن ... هذه فكر«  أخرى؟ فكرة � األخوان أيها

 مصمصة � رغبتهم يغا;وا أن ا�ماعة يستطع لم فكرته يوضح اF8وك م1 وعندما !نأكله؟ كيف ... ؟... نفهم لم...: ذهنه � وريد عما أحدهم وأفصح
 و½ لليلةا هذه � أنهم ... طويل خطاب � يوضحها م1 ال` اF8وك فكرة oمل وJن مقلوبة شفاه ترافقها �نت ما »;ا ال` اLائرة ا�ظرات وتبادل شفاههم

 فأمامهم فار»ً  شواال معه يأخذ أن منهم واحد � ينÀ أال N القرية من ا�نو¿ الطرف � oتمعh يكونوا أن Mب ... تماما ... السحر من األو¾ السا0ت
 – الشمس أشعة تلهبه عندما إال يستيقظ ال دة0 وهو – ا�راد ينام حيث إ� يتجهون ثم ومن فار»ت، شواالت فيها السالح معر�ة قبل، من يعرفوها لم معر�ة
 هم أجوافهم إ� ا�يش أجواف من ا�راد وBنتقل سوداء مراجل � ليسلقوه بيوتهم إ� يعودون حيث الفارغة أكياسهم داخل ا�ائم ا�راد يعبئون وهناك

  .ا�راد تاريخ عرفها إبادة عملية أروع وتكون
 )بتصرف( 35 – 30: ص، ليبيا ة،الجماھيري الدار فيه، ماء 	 البحر

 الجراد
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :مجال النص - أ

  .اإلنسانيمجال الضمن النص يندرج 

  :مصدر النص – ب

  .)بتصرف( 35 – 30: ص، »فيه ماء ال البحر« روايةالنص مقتطف من 

  :نوعية النص - ج

  .بعد إنساني وذ سردي نص

  :)الجراد( العنوان –د 

  .مفرد عنوان فهو واحدة، كلمة من النص عنوان يتكون

  :ونهايتهالنص  بداية  – هـ

  .المكان – الزمان – الشخصيات: ومنها سردي، نص النص أن على تدل مؤشرات فيها نالحظ :بداية النص �

  .الجراد على للقضاء المقترح الحل إلى تشير النهاية هذه أن كما ،مرة نم أكثر فيها تكرر ألنه العنوان مع تنسجم :نهاية النص �

  :الصورة المرفقة بالنص -  و

  .)الجمع صيغة( وصيغتها مضمونها حيث من العنوان مع تنسجم

 :بناء فرضية القراءة -  2

  .ي يتسبب فيها لإلنسانالجراد ومدى األضرار الت عن ربما سيتحدث موضوعهنفترض أن للنص األولية  المؤشراتناء على ب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o ويتهيأ يستعد :يشمر.  

o مملوءا :مشحونا.  

o المرتفع الصوت :الصخب.  

o متقطع :مشروخ.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  .وتضامنهم تعاونهم بفضل الجراد من التخلص في القرية أهل نجاح

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :النص أحداث -  1

  .والطمأنينة السكينة من جو في اليومية أعمالهم يزاولون الذين وأهلها القرية هدوء وصف :البداية حالة �

  .القرية إلى الجراد قدوم خبر إشاعة :المحرك الحدث �

  .الجراد من للتخلص حل إيجاد في وحيرتهم وخوفهم القرية أهل توتر :العقدة �

  .وأكله أكياس في جرادال وضع - وضجة صخب إحداث :الحل �
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 والطمأنينة السكينة تعود أن يتوقع ولكن الثاني، الحل اقتراح بمجرد انتهت ألنها القصة هذه في النهاية حالة تغيب :النهاية حالة �

 .القرية إلى

  :الجراد مجيء خبر سماع عند وحيرتهم القرية أهل توتر على الدالة األلفاظ – 2

 في يتساءل –  خوف – واللوعة بالحرقة مشحون صوته – وهناك هنا يجرون – المجانين من مجموعة إلى...  الناس استحال[

  .]... االستفهام إشارات – التساؤل – غضب

  :والمكان والزمان الشخصيات -  3

  المكان  الزمان  الشخصيات

 الساعات – عام – أمس أول – مساء  عمران -  سالم الحاج – المبروك

  .الفجر من األولى

 الطرف – المسجد أمام – الحقل – القرية

  ...الجنوبي 

  :النص مقصدية  -  4

  .مستعصية كانت مهما الكثيرة المشاكل حل في والتضامن االتحاد دور
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