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 2 ا1متد ا0رب ع. تتقدم الرجال من &موعة �نت ذلك ورغم حالك، شديد بظالم يلتف ا�نود بت و	ن الليل �ن
 دون الصغQة، األغصان وطء ويتجنبون اJئب، Gطوة يتقدمون �نوا ،الكثيفة األحراج <ت =تبئ7) ا9عاب7( خليج طول

 حلول يلقب العدو 1فاجأة يbعون ا1حارب7 نرى ^ن وها ا\رب لساحة اندفعوا قد" ا0اكوتاش" �ن ،بكلمة يهمسوا أن
 من qحميهم الفريقات إحدى ا1ؤخرة ظلت فيما استطالع قوة تتقدمهم و	نت ،صمت i ويرhضون يسQون �نوا ،الصباح

: وأضاف ،مرة ألول صوته رافعا الزعيم �م قال) لنسtح( صغQة أيكة ^و sقودهم ا1رr، عن ا0رب وا^در ،مفاجأة أية
 ما و��ن ،ا1تساقطة واألخشاب األعشاب من كومة ا1حاربون �ع الفور و2 ،)انار نشعل أن يمكننا معزول ا1}ن(

 بينما والسهام األقواس إ� بعضهم رجع فيما ،ا1قطوع حذائه يصلح ا�عض أخذ ،اسtخاء i حو�ا فجلسوا ،ا�Qان إqمعت
 حدثت عجيبة ومغامرات معارك ياتح} �كون ا�عض أخذ العشاء انتظارهم وأثناء ،لألكل وجبة يعدون آخرون أخد
 �كون و	نوا ،ا1حارب7 من العديد حياة 2 حافظ قد �ن ،خارقة قوة ذي طلسم عن يتحدثون �نوا ،جدا بعيد زمن منذ

 -  صمت i – تص� ا�ار و	نت ،أطلقوها من قلب إ� يرتد سالح إ� األعداء سهام <ول �نت سحرية جعبة أن كيف
 الصالة sؤدي أشيب عجوز بها قام ال� اللحظة i ولكن ،ا��اء األوراق أطراف ح� دخانها تطلق و� ا\}يات qلك

 فقد غرابة أشد ظاهرة حدثت نفسها اللحظة و¢ ،اال اهات � i بال�ر تل� و� وتصطك ترتفع ا�ار أخذت الرسمية
 sختلط ناعما وامتد رق ثم بtنيمه، ¤ها األيكة مأل أن �إ واتسع الصوت ارتفع ،ا1جاورة األشجار ب7 من غناء ارتفع

 عندئذ  فخرج �ية، ألوامر يستجيب وhأنه القمر وبدا ،الظالم i وابتعد) ا�ار اطفئوا( :الزعيم فهمس الريح، بتنهيدات
 ب7 _ ذرح i _ ا1حاربون  وتقدم ،الفضية ا�توال أشجار جذوع الشاحب ضوئه انع}س فأضاء السحب، ب7 من

 و	ن أبدا، مستمرا الغناء �ن ،الريح مع تتأرجح �نت ال� ا1حنية األشجار ظالل حذرين، يراقبون، وهم الرطبة، األعشاب
 قل< عندئذ ،الصغQة الغابة من األق© ا\د i األخرى، األشجار � من أ2 دردار شجرة من اقtبوا ¤ما وضوحها ي¨ايد

 والغناء تضيق دائرتهم وأخذت خطوة، خطوة ببطء يتقدمون وأخذوا ،الغامضة الشجرة حول سعةوا دائرة i ا1حاربون
 ا0ردار شجرة <ت اآلن  معوا اJين ا1حاربون وبدأ ،بها بدأ ال� بالbعة فانطفأ العاsة، ا�غمة ذروة بلغ أن إ� يتصاعد
 وداخل عندئذ ،ا1تشابكة وجذورها ، ا¬و تقلبات لفتهأت اJي جذعها يفتشون وهم ألسفل، أ2 من يفحصونها ا¬ليلة
 ا¬مجمة و²وار &هول، ±ارب بقايا �نت ،ا�ياض كساه عظ® هي عظام من صغQة كومة اكتشفوا ا¬ذور ب7  ويف

ما "}ن، با1 ا1سt´ الصمت ±طما الزعيم �م فقال ،مبع³ة السهام بعض �نت قليل بعد وعن ا1حطم، قوسه يرقد �ن
: ·مه واصل ثم ،"اآلخرين أجل من ¶ياته ضµ بطل فيه ارتاح م}ن آخر هو ا1}ن هذا أن إ� يشQ ورأيناه qونا سمعناه

 األمر نهاية i األحياء آذان تسمعه أن إ� ¤ل بال يستمر غناءه إن ،كهذا بطل صوت ¸رس أن ال يمكن نفسه ا1وت إن"
 أك³ عن ترددها ال� والرسالة األغنية هذه حال لسان نكون أن �تقنا 2 يقع ،للتو ثحد ما وهو رساqه ويلتقطوا
 نرhع وأن ذاكرتنا، i الtنيمة هذه نصون أن علينا ،لآلخرين فداء با�فس اqضحية واجب: قداسة اإلنسانية الواجبات
 الtنيمة، هذه مثل  -األخرى � - أغنيتنا موتت لن عندئذ ،"الظل بت" إ� فيه نصل اJي اsوم �7 أن إ� ألوامرها،

  .أبديا صداها وسيظل
  ).بتصرف(وما بعدھا  286: ص. 1985، 16عدد . من أساطير الھنود الحمر، ترجمة راوية صادق، مجلة الكرمل
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص – 1

  :النص مصدر –أ 

  .مقتبس من أساطير الهنود الحمر

  :مجال النص - ب

  .النص ينتمي إلى مجال القيم اإلنسانية

  :)األغنية األبدية( العنوان – ج

  ).األغنية(وموصوف ) األبدية(مركب وصفي يتكون من صفة  :تركيبيا �

األغنية إبداع إنساني يعبر من خالله اإلنسان عن أفراحه أو أحزانه، واألبدية توحي بالخلود واالستمرار مما يضفي عليها  :دالليا �

 .صفة األسطورية بالنسبة للمخلوقات ألن الخالق وحده الدائم

  .جال اإلنساني باعتبار األغنية ميزة إنسانية يعبر من خاللها عن أفراحه أو أحزانهينتمي العنوان إلى الم :معجميا �

  :بداية النص ونهايته -  د

باإلضافة إلى مؤشرات أسطورية تتجلى في ، )الشخصيات –الزمان  –المكان (فيها مؤشرات دالة على سردية النص  :بداية النص �

 .، وتتحدث عن استعداد الهنود الحمر للحرب...)لظل بلد ا –خليج الثعابين (بعض األمكنة الخيالية 

 .تشير إلى األغنية التي وردت في العنوان وتحدد مصدرها :نهاية النص �

  :نوعية النص - هـ 

  .إنساني/ نص حكائي أسطوري ذو بعد وطني 

  :بناء فرضية القراءة -  2

طورة الهنود الحمر في حربهم على الغزاة ورمزية انطالقا من المؤشرات السابقة يمكن أن نفترض أن موضوع النص يتناول أس

  .التضحية من أجل حريتهم

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o شديد السواد :حالك.  

o المكان الكثيف الشجر :األحراج.  

o الشجرة العظيمة ذات أغصان كثيفة وملتفة حول بعضها :األيكة.  

o تعب وعياء :كلل.  

  : للنصالمضمون العام  -  2

  .حكاية المحارب الهندي الذي ضحى بنفسه ألجل وطنه، وترك قصته عبرة لكل محارب عاشق للحرية ورافض للمحتل

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :المستوى الدالي -  1

  :معجم الحقل األسطوري والحقل الحربي -أ 
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  حقل الحرب  حقل األسطورة

الصالة  –جعبة سحرية  –زمن بعيد جدا  - الداكاتوش  -خليج الثعابين 

بلد  –أوامر سرية  –ظاهرة أشد غرابة  –قوة خارقة  –طلسم  -الرسمية 

  ...الظل 

 –قوى استطالع  –العدو  –المحاربين  –ساحة الحرب 

 –محارب  –قوس  –سالح  –سهام  –معارك  -األقواس 

  ...فداء  - التضحية 

  :داللة المعجم

إلى جعل حروبهم وتضحياتهم أسطورة أبدية فإن المعجم األسطوري يعزز المعجم الحربي إذا استحضرنا أن الهنود الحمر يسعون 

  .ليضفي عليه صفة األبدية

  :المستوى الداللي -  2

  :مضامين النص – أ

  .استعداد الهنود الحمر لمواجهة العدو ومفاجأته �

  . استراحة المحاربين وشغل وقتهم بأمور عدة أهمها سرد بطوالتهم األسطورية �

  .بعاث صوت غريب بين األشجار وبحث المحاربين عن مصدرهان �

  .اكتشاف مصدر الصوت وسر تلك األغنية األبدية �

  :أسلوب النص -ب 

  .وظف الكاتب أسلوبا سرديا، يقدم أحداثا ووقائع في قالب أسطوري يعتمد الرمزية والخيال، وفي النص مؤشرات دالة على ذلك

  :الرموز ودالالتها في النص -ج 

  دالالتها  وزالرم

  .تستعمل للفرح والحزن وترمز للحرية والتضحية  األغنية

  .اسم مكان لكنه رمز للداللة على السم والخطورة، والقتل من أجل الحياة  خليج الثعابين

  .يرمز للراحة واالستقرار والطمأنينة التي ينشدها الهنود بعد نيل الحرية  بلد الظل

  .مضح ومناضل ليضع كل منا نفسه مكانه ويقتدي بهرمز لكل إنسان   المحارب المجهول

  .يرمز إلى الغموض والسحر والسر الخفي  طلسم

  :المستوى التداولي -  3

  :مقصدية النص  -أ 

  .  .تهدف أسطورة هذا النص السردي إلى ترسيخ قيم الشجاع والتضحية والتحدي من أجل الحرية والكرامة

  :قيم النص -ب 

  .حية في سبيل حرية الوطنقيمة التض :قيمة وطنية �

  .مواقف إنسانية في قيم الشجاعة والبطولة واإلصرار والتحدي :قيمة إنسانية �

  .بناء النص وفق مقومات الحكاية األسطورية :قيمة فنية �

VI  - القراءة التركيبية:  

ماية أنفسهم وإخوانهم وأماكن يقدم النص أسطورة الهنود الحمر في حربهم على المعتدين والغزاة، واستعدادهم الفطري من أجل ح

  .استقرارهم، غير آبهين بقوة العدو والمفاجآت المفترضة في ساحة الحرب، وبذلك أعطوا نموذجا في الشجاعة والتحدي واإلصرار والبطولة
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