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 ن ( 14أوال: النصوص ) 

 دــديــر الجـزائـال

تجمعت النسوة بإحدى غرف البةت، يندظرن تساع  الخالص ..إنه مولود جديد يندظر هناك؛ في 

 تلك الغرف  الصغةرة حةث تعلو من حةن آلخر صرخ  طويل  المدى ..

نة  من البةت، مريضا منذ زمن ــر، يرقد في غرف  ثاـظَ ندَ الم   يان الرجل العجوز، َجـدُّ المولود

 وقد تجمع حوله أربع  من األطفال الصغار.. طويل

  العجوز يدحدث إلى أحفاده األربع  قال:؟ بةنما يان الرجل ماذا بأمي تساءل عمر بحةرة:

 تلك بداي  آالم األمهات من أجلنا، األطفال جن  الحةاة الدنةا.  -

لصغار ويعرف بشكل غةر واضح تماما، أنهم يان يحس في أعماقه ارتباطا وثةقا بهؤالء ا

 اتسدمرار له هو..

 إن الحةاة، الدي تدسلل منه ببطء، هي نفسها الدي تجعله يقاوم اندهاءه دون أن يخلف ذيرى..

 وتساءل حفةده األيبر: 

 إذا يان ولدا.. ماذا نسمةه؟ -

وز يدحدث يانت الصرخ  طويل  المدى قد انطلقت من الغرف  الصغةرة، ويان الرجل العج

 بصوته الضعةف: 

األلم طريقنا إلى الحةاة، لقد حضرت مةالديم جمةعا، لم يدغةر شيء، بهذه الصرخات  -

يندم تعلنون قرب مجةئكم، َيــْم تسببون من األلم للذين يحبونكم، وها أندم اآلن مخلوقات 

 يامل ، تفهم وتدحدث وتحةا، ودوريم يقدرب أندم أيضا لدصبح لحةواتكم ارتباطات

إنني في الثمانةن من عمري، في العشرين ينت أقفز ثالث درجاِت السـلم مرة باآلخرين..

 واحدة، وأنا اآلن ال أتسدطةع أن أخطو خطوة واحدة .. هل تفهمون؟

انطلقت الصرخات دون أن تدوقف، الزائر الجديد قريب من األرض، والنساء يرددن أدعةدهن 

ذا األلم الذي يل هبسبب يهـرب إلى غـرف  أمه حائرا القديم  المعروف ، وع ـَمـر الصغـةـر 

الرجل العجوز يضع يده على قـلبه، لقد عاودته األزم  مرة ثالث  هذا  يجعلها تصرخ هكذا،

ِطـل على الدنةا. ويحدث ان صغةرا، يانت أمه تصةح به قبل أالصباح، هو أيضا يفكر أنه ي ن يـ 

، ال يوجد غةر الصمت، ال يحفل بنا  الثمانةن، يما اآلننخلق الحةاة يلما ينا صبةانا، وفي : نفسه

أحد بعد. الحةاة جمةل  ولكنها قاتسة  نوعا ما، لقد أعطةدها دوري يامال؛ عمري الطويل، أنا أرقد 
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بباله  دون أن يندظر مني أحد شةئا، حدى األطفال الصغار راحوا إلى أمهم يدفرجون على أَلَــم 

  البداي ، ذلك األلم العذب..

 أن كل شيء يقترب من نهايته، صرخةكان الصراخ في الغرفة األخرى يخفت، وبدا       

 طويلة، ثم صياح المولود الجديد وابتسامة هائلة ترتسم على محيا األم، وامرأة تردد:

 ولد، إنه يشبه جده. والطفل األكبر يسرع إلى الغرفة حيث يرقد جده. -

  جدي .. جدي .. إنه يشبهك . - 

 وكان جده ال يجيب. .وكان صراخ الوليد يمأل البيتاألخرى.  مألت الغرفةكانت زغــردة قد 

 
 –منشورات عيون المقاالت  –الممكن من المستحيل  –عبد الجبار السحيمي 

 وما بعدها ) بتصرف (. 42 :.ص1988 –الطبعة الثانية  –مطبعة النجاح الجديدة 

        

 مسترشدا بما يأتي: تحلل فيه النص كامالمت اكــتـب موضوعـا إنشائيا

 تأطير النص ضمن تطور فن القصة في األدب العربي الحديث. -
 .من النص راءة انطالقا من العنوان والمقطع األخيرــرضية للقــة فــصياغ  -
 تتبع أحداث القصة. -
 ل النص بالتركيز على العناصر اآلتية:ـليـحـت -

 ، الوصف، الحوار.السردالقات فيما بينها، الزمان والمكان، سماتها والع :الشخصيات     
 تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة. -
 إبــراز مدى تمثيل النص للفن األدبي الذي ينتمي إليه. -

 ن ( 6)  المؤلفاتدراسة ثانيا: 

 :ما يأتي نجيب محفوظ ل اللص والكالب " "ورد في رواية          
جد بذلته ال يطاق. وفي انتظاره و ر  ولكن الجو غبار خانق وح   الحرية،أخرى يتنفس نسمة مرة " 

و باب ـه ود، وهاـي الدنيا تعـه وسواهما لم يجد في انتظاره أحدا. ها المطاط؛الزرقاء وحذاءه 
يا. آن د   ح  ت  ف عما قريب أمام الجميع م  ـن األصم يبتعد منطويا على األسرار اليائسة... وسيقـالسج
 رق، وللخونة أن ييأسوا حتى الموت".ـر وأن يحـفجـب أن ينـضـللغ

 .( بتصرف )  7 ص .2007.  2 دار الشروق. مصر. ط ،والكـالباللص  .وظـفـمحيب ـنج                         

 

 واكتب موضوعا تبرز فيه "اللص والكالب" دراستك رواية منوانطلق من هذا المقطع 

 :يأتيما  بإيجاز

 موقع المقطع في سياق الرواية؛ 

  باعتباره قوة فاعلة محركة لألحداثاالنتقام دور.  

  تحقيق هدفهمدى نجاح سعيد مهران في. 
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