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أوال :درس النصوص ( 14نقطة)

حليمـــــــــة
استطاع الزمن أن يُنسي حليمة حرقة التـرمل ولم يفلح في أن يُنسيها حرقة العقم .وبعد أذان الفجر ،وكعادتها
في كل جمعة ،عانت حليمة تمطط الدقائق وتثاقل الثواني معاناة قاسية؛ فقد تسلطت عليها للمرة المليون فكرة العقم
القاهر ،وجعلتها تفتح عينيها وسط ظالم الكوخ القصديري .وناجت نفسها لو أنها ُرزقت ولدا لما اضطرت إلى
تحمل الذل المضاعف :ذل الفقر وذل استعارة أطفال الجيران .وكانت في كل موقف استعارة ت ُدير وجهها نحو
قفاها ،وتتجرأ على طلب صبي ،وت ُداري مهانة الطلب بالضحك والدعابة وإغراء أم الصبي ال ُمعار بقطع اللحم
أوالخضر وبعض الحلوى.
بزغ ضوء الصباح فغادرت حليمة ُمتكأها ومارست طقوس إعداد الفطور .كانت في قرار نفسها تستعجل
الوقت وتخاف أن تسبقها امرأة أخرى إلى استعارة ولد خدوج ...وأفلحت في ربط خيوط االتصال بينها وبين خدوج
في ساعة مبكرة من الصباح ،ونبهتها بلطف ماهر إلى أنها ستحتاج إلى ولدها في هذه الجمعة .وتصنعت خدوج
الرفض مثلما كان صنيعها في كل مرة ،ولكنها سرعان ما استسلمت لدعابات حليمة وإغراءاتها ،ووعدتها خيرا.
وحصل بين المرأتين اتفاق ضمني انصرفت على إثره كل منهما إلى حالها .وقبل ساعة من وقت الظهيرة،
حضرت حليمة إلى كوخ جارتها وقد أتقنت رسم ابتسامة الطلب على محياها:
ــ جئت من أجل الولد العزيز..
ــ اسمعي يا أختي حليمة ..هذه هي المرة األخيرة التي أعيرك فيها الصغير .أوال تدرين كيف سيكون حالي
لوعلم أبوه بما نقوم به وراء ظهره؟
وشرعت حليمة تبحث بشهية عن الولد في أرجاء الكوخ ،وعثرت عليه يحملق شاردا في إخوته وهم يلعبون
عند مصطبة ُمبيضة بالجير ،فانقضت عليه كنسْر كاسر ،وانتشلته من وسط الحلقة وهي تتمتم باسمة:
ــ ستتغدون اليوم بلحم البقر.
وصلت حليمة إلى دار أهل الخير الذين تعودوا إطعام األرامل واليتامى في المناسبات الدينية وبعض أيام
ال ُجمع بعد الصالة .ولم تُفاجأ بكثرة عدد النساء والرجال المتهافتين على الباب ،وال بشدة الصياح وعويل األطفال
المحمولين على األظهر وبين األيدي .كانت تعلم أن أهل الدار يشترطون ،من أجل الدخول ،أن يأتي كل محتاج
أومحتاجة بصبي أوصبية.
كان الباب قد فُتح ،فانحشرت حليمة وسط الزحام بعد أن وضعت الطفل بين يديها وضمته إلى صدرها مخافة
أن يختنق .دخلت الدار مع المندفعين ووجدت نفسها وسط عرصة ُمترامية األطراف ،حيث كان الرجال والنساء
صـر تقليدية وانتظموا عليها في شكل دوائر بشرية .هرعت حليمة بالولد إلى حيث
واألطفال قد انتشروا فوق ُح ُ
أطباق الطعام ،واتخذت مكانها في حلقة وجلست القرفصاء ،ووضعت الولد في حجرها ،وأقبلت على التهام
الكسكس بيدها اليمنى ،تارة ترمي ب ُكرة في فمها ،وتارة ت ُلق ُم الطفل كرة ثانية.
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الصفحة

وأحست حليمة بالبلل يتسرب إلى حضنها ،وصدرت عن الطفل رائحة نفاذة أثارت اشمئزاز معظم الحلقة؛ ومع
ذلك مضت المرأة في حشو فم الطفل حشوا متتاليا حتى كاد أن يختنق ،بينما عيناه الضيقتان تجحظان وقد استقر
في أعماقهما رعب مريع .وبدأ الصغير يتبرم ويئن ،فشعرت بالحرج لما تأكدت من أن الروائح الكريهة قد زكمت
ٌ
عجوز هذا الموقف االندحاري ونهـرت حليمة وأمرتها بمغـادرة المجلس ،غير أن
أنوف الدائرة البشـرية ،فاستغلت
حليمـة تقاعسـت عـن مسايرة العجوز في عجرفتها ،وفترت رغبتها في التشوق إلى الطبق الثاني ،فانسحبت قليال
من الدائرة البشرية ،بينما ازداد شحوب وجه الصغير المنكمش في حجرها .وتسربت سحابة من الخوف إلى كيان
المرأة وحارت بين أن تترك مكانها في الحلقة وتغادر الدار أو تنتظر طبق اللحم لتظفر منه بقطعة أو قطعتين ترد
بهما بعض جميل أم الولد ،وإال كانت هذه االستعارة األخيرة .وتوتر مزاج حليمة توترا حقيقيا ،وشعرت مرة
أخرى بحرقة العقم والفقر ُمسْتعرة في دمها تقهرها وتسد في وجهها كل منافذ النجاة.
وكادت أن تستسلم للبكاء وهي المرأة العنيدة المتوثبة دوما ،بيد أن عقود البؤس المتراكمة علمتها أن تنتفض في
اللحظة األخيرة ،وأن ت ُروح عن النفس في مثل هذه المواقف العصيبة حتى ال تُطوح بها حوادث الحياة وتنهشها
الكالب؛ لذلك أبعدت الولد عن الدائرة ،ولفته في منديل لفًا محكما ،وأجلسته فوق العشب ،وظلت واقفة توزع
بص رها بين الصغير والخدم إلى أن عاينت أطباق اللحم تخرج من المطبخ ترفعها األيدي باعتزاز وكرم ،وتتجه
بها نحو الدوائر المنتظرة .وأسرعت حليمة إلى اتخاذ موقعها في الحلقة ،ونزل طبق اللحم العائم في المرق الخاثر،
فانتفضت األيدي تلتقط الخبز ،واندفعت حليمة في حماس نحو القطع الغليظة وفق خطة مدروسة تعمدت فيها أن
تلتقط القطعة من الطبق وتنتف منها نتفا يسيرا ،حتى إذا ما اطمأنت إلى انطفاء بصيرة اآلكلين واآلكالت ،رمت
بالقطعة داخل تالفيف الثياب المربوطة إلى صدرها .وهكذا كان حالها مع القطعتين السمينتين الثانية والثالثة؛ غير
أن معشر اآلكلين لم يكونوا ُهبْال حتى تنطلي عليهم لعبة حليمة .وأوقف آكل يجلس قبالتها عملية المضغ ،ون َّمـر
فيها بنظرة خارقة حسبت لها المرأة ألف حساب ،وتراجعت على إثرها نحو الوراء مخافة أن تصبح محط نظر
الجماعة بكاملها ثم تطالبها بإخراج ما في صدرها .وتركت حليمة الدائرة تتلهى بما تبقى في الطبق األبيض من
فتات وأشالء وعظام ،وانتشلت الصغير في خفة ،ومضت به خارج الدار وهي تردد بغبطة في سريرة نفسها:
ــ الولد مضمون في المرة القادمة.
محمد أنقار" ،األخرس" (مجموعة قصصية) ،مطبعة فيديبرانت ،الرباط،
الطبعة األولى ،2005 ،ص 46 .وما بعدها( ،بتصرف).
* محمد أنقار1946( :ـ  ،)2018أديب وناقد مغربي ،خلف رصيدا من الدراسات األدبية والنقدية واألعمال القصصية والروائية.

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال ،تحلل فيه هذا النص ،مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية
واللغوية ،ومسترشدا بما يأتي:
 تأطير النص ضمن السياق األدبي لتطور فن القصة ،مع وضع فرضية لقراءته.
 تلخيص المتن الحكائي للقصة.
 تقطيع النص إلى متوالياته ومقاطعه ،باستثمار خطاطته السردية:
(وضعية البداية ـ وضعية الوسط ـ وضعية النهاية)
 رصد الخصائص الفنية للنص ،بالتركيز على:
 الرؤية السردية.
 البعدين النفسي واالجتماعي للشخصية الرئيسة.
 تركيب نتائج التحليل واستثمارها لبيان رهان النص ،وإبداء الرأي الشخصي
في مدى تمثيل النص لخصائص فن القصة.
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ثانيا :درس المؤلفات ( 6نقط)
ورد في مؤلف "ظاهرة الشعر الحديث" ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي:
" ...من هنا كان إحساس الشاعر بالغربة هو أول حقيقة تواجهنا في عالقته بالمدينة و َمن فيها من
سلَك للتعبير عن هذا اإلحساس سُبال مختلفة."...
أناس وقيم وأشياء ،وقد َ
أحمد المعداوي المجاطي ،ظاهرة الشعر الحديث،
شركة النشر والتوزيع المدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة الثانية ، 2007 ،ص.72 .

انطلق من هذه القولة ،ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي:
 وضع المؤلف في سياقه العام.
سبل التعبير عن إحساسه بالغربة فيها.
 إبراز سبب اهتمام الشاعر العربي الحديث بالمدينة ،و ُ
 بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة الغربة في المدينة في الشعر العربي.
 صياغة خالصة تركيبية تبرز فيها قيمة مؤلف "ظاهرة الشعر الحديث".
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يقدم هذا الدليل إطارا عاما لألجوبة الممكنة في معالجة المطالب المحددة في ورقة األسئلة ،فليس من الضروري
أن تتطابق معها أجوبة المترشح .وتبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار مكتسباته
المعرفية والمنهجية واللغوية لفهم النص وتحليله ،والتعبير عنها بأسلوب سليم خال من األخطاء ،مع الحرص على

حسن تنظيم ورقة التحرير...
أوال :درس النصوص ( 14نقطة)
ـ تأطير النص ضمن السياق األدبي لتطور فن القصة ،مع وضع فرضية لقراءته.......................................................
ـ اإلشارة إلى انتماء النص إلى األشكال النثرية الحديثة واندراجه ضمن الكتابة اإلبداعية القصصية ،مع استحضار السياق
األدبي الذي أفضى إلى ظهور الفن القصصي وبناء مقوماته وأدواته التعبيرية ،وتطويره في األدب العربي الحديث.
ـ التعريف بفن القصة ،واإلشارة إلى أبرز أعالمه في العالم العربي...
ـ االنطالق من مشيرات نصية دالة (العنوان ـ بداية النص ـ نهايته )...لصياغة فرضية مناسبة للقراءة............................
ـ تلخيص المتن الحكائي للقصة.
يمكن للمترشح أن يعرض في تلخيصه المتن الحكائي ما يأتي:
ـ عدم نسيان حليمة حرقة العقم التي تنتابها على الدوام ...ـ مناجاتها نفسها بشأن تحملها الذل المضاعف (ذل الفقر وذل
استعارة الولد) من أجل قطع اللحم ...ـ نجاحها في إقناع جارتها خدوج بإعارتها ولدها ...ـ وصولها إلى دار أهل الخير وسط
صياح الرجال والنساء وعويل األفطفال ،والتحاقها بإحد الدوائر البشرية المتحلقة حول أفطباق الكسك ....ـ إحساسها بالبلل
الصادر عن الطفل واشمئزاز الحلقة من رائحته ...ـ شعورها بالحرج مع تبرم الصغير وأنينه ،ونهرها من قبل عجوز أمرتها
بمغادرة الحلقة ...ـ انسحابها قليال ،وتوتر مزاجها وحيرتها بين ترك الحلقة أو انتظار فطبق اللحم ...ـ التحاقها مجددا بالحلقة،
وظفرها بقطع اللحم ...ـ تراجعها بفعل نظرات المتحلقين ،ومغادرتها الدار بمعية الصغير فرحة بضمان استعارته في المرة
القادمة.
ـ تقطيع النص إلى متوالياته ومقاطعه ،باستثمار خطاطته السردية.
يمكن تقطيع النص ،باستثمار الخطافطة السردية ،إلى المتواليات والمقافطع المتعاقبة اآلتية:
 وضعية البداية..................................................................................................................... :
 استيقاظ حليمة على إيقاع اإلحساس بحرقة العقم ،ومناجاتها نفسها بشأن تحملها ذلي الفقر واستعارة األفطفال
مقابل قطع من اللحم ،وخوفها من الفشل في استعارة ولد خدوج.
 وضعية الوسط  /سيرورات التحول.............................................................................................:
 حدث طارئ  /عنصر مخل :ــ نجاحها في إقناع جارتها خدوج بإعارتها الولد.
 تطور األحداث :ـ ولوجها العرصة ،والتحاقها بإحد الدوائر البشرية.
ـ شعورها بالحرج ،مع تبرم الصغير وأنينه ،ونهرها من قبل العجوز.
ـ التحاقها مجددا بالحلقة.
ـ تراجعها إلى الوراء بفعل نظرات المتحلقين.
 النتيجة/عنصر االنفراج :ــ ظفرها بقطع اللحم.
 وضعية النهاية.................................................................................................................... :
مغادرة حليمة الدار بمعية الولد فرحة بضمان استعارته في المرة القادمة.


سلم
التنقيط

 1.5ن
 0.5ن

2ن

 0.5ن

2ن

 0.5ن
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ـ رصد الخصائص الفنية للنص:
 الرؤية السردية.................................................................................................................:
ــ اعتماد الرؤية من الخلف ،حيث السارد عالم بالرغبات السرية لشخصيات القصة وهواجسها وأفكارها...
البعدان النفسي واالجتماعي للشخصية الرئيسة.........................................................................:

 البعد النفسي :يتأس .على مجمل مقومات الحالة النفسية للشخصية الرئيسة (حليمة) التي تتمظهر في ما يأتي:
ــ ضغط حرقتي الترمل والعقم ــ تحمل الذل المضاعف ــ اإلحساس الحاد بـالمهانة ــ الخوف من اإلخفاق ــ
الشعور بالحرج والحيرة ــ توتر المزاج ـ الشعور بالغبطة واالرتياح.


البعد االجتماعي :يتجلى هذا البعد في ما يأتي:
ــ الوضع االجتماعي المزري للشخصية الرئيسة :الترمل ،العقم ،الفقر (البؤس المتراكم ،الكوخ القصديري،
استعارة األفطفال من أجل الظفر بقطع اللحم...)...

ـ تركيب نتائج التحليل واستثمارها لبيان رهان النص ،وإبداء الرأي الشخصي في مدى تمثيل النص لخصائص فن القصة.
يراعى في تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على:
ـ تركيب نتائج التحليل وتمحيص فرضية القراءة...............................................................................
ـ بيان رهان النص....................................................................................................................
ـ إبداء الرأي الشخصي في مد تمثيل النص لخصائص فن القصة..........................................................

ثانيا :درس المؤلفات ( 6ن)
ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال ،يتناول فيه العناصر اآلتية:

الصفحة
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1ن

1ن

1ن

2ن
1ن
1ن

سلم
التنقيط

ـ وضع المؤلف في سياقه العام .......................................................................................................
ـ اإلشارة باقتضاب إلى أهمية المؤلف وموضوعه وأهم القضايا التي تناولها.
ـ إبراز سبب اهتمام الشاعر العربي الحديث بالمدينة ،وسبل التعبير عن إحساسه بالغربة فيها.

1ن

 سبب اهتمام الشاعر العربي الحديث بالمدينة....................................................................... :
ـ اعتبار المدينة مجاال خصبا للتغيير (المدينة هي الوجه الحضاري لألمة).
ـ غزو الحضارة األروبية للمدينة العربية جعل هذه األخيرة تفقد الكثير من مظاهر األصالة.
 سبل التعبير عن إحساسه بالغربة فيها................................................................................:
ـ تصوير الشاعر البعد المادي للمدينة المفرغة من كل القيم اإلنسانية ،والمثقلة بالزمن وأنوار اإلعالنات ،والقاسية على
األحياء واألموات على حد سواء.
ـ تصوير حالة الناس في المدينة ،حيث هيمنة الصمت وانشغال الناس بذواتهم ،وقساوتهم وعدم إشفاقهم على غيرهم.

1ن

2ن

ـ بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة الغربة في المدينة في الشعر العربي.................................................
اإلشارة إلى اعتماد الكاتب المنهجين الموضوعاتي و النفسي لدراسة الغربة في المدينة في الشعر العربي الحديث...

1ن

ـ صياغة خالصة تركيبية تبرز فيها قيمة مؤلف "ظاهرة الشعر الحديث" ...........................................................
ـ اإلشارة في صياغة الخالصة التركيبية إلى قيمة المؤلف وأهميته األدبية والفكرية...

1ن

2
2

