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 عليها أتردد كنت ،وا'ي مطحنة هناك �نت العالم، � تكن لم ولكنها وا	فضل، ا�ميل ل� ا	درسة �نت
 ألتطلع و ناعما، دقيقا بها وتقذف قاسية حبوبا ا@نطة تتل< و= ا'ائرة الر; : وألتأمل م67ا، من غدائه طعام أل0 أل.ل

Kحرك إ	ذى ا Oا'والب Oكبس يدفعان وهما الضخم	با Kتذبانه جوفه إXمرات إحدى ] وحدث ا�وف، ذلك من و 
 ا	حرك، نبجا ] بh فوق مرfبة �نت الe ا	اء 	ضخمة ا�تي بالسa أرتديه كنت ا`ي القنباز طرف علق أن ذاك تطل[

 سارع ،اho قرارة ] فيلقيn ينحدر أن قبل قمته إK مرتفعا ا'والب بذلك مرتبط وأنا إال أشعر فلم دوالبه، j يدور وهو
qنيrطحنة مي	ا nاألرم  ّKإ n0 قاذفا بقوة يدي من واجتذب Kانب األرض إu فوهة hoذلك اهللا وأنقذ ،ا wالقليل الص 

  .zقق هالك من ا@ذر
 بعد حدث ،ثانوية مدرسة بقريe تكن لم ألنه تعلي� 	تابعة حلب إK أنتقل أن ع| �ن االبتدائية ا'راسة بعد

 �عا�n حلب إK ينقلn أن إK وا'ي أ�أ بمرض الصيفية العطلة ] أصبت ،حيا� ] الكبa ا	نعطف اعت�ته ما ذلك
 ] 0 العناية تو� ا`ي ا�نسية السوي�ي الطبيب أن أذكره ا`ي ا	رض، ذلك �ن ما ،الطبيب وأنا ا�وم، أذكر ال أطباؤها،

 ا`ي الوا' رغبة j بناء القرية ] بعده مO وبقيت ،�مال ما با	درسة اال�حاق عن أنقطع بأن أj 0 أشار مستشفاه
  .آنذاك الوحيد و'ه كنت ا`ي أنا الكه،وأم أعما� إدارة ] ألعينه ا'راسة عن أنقطع أن j أراد�

 ضارة رب لكن ،وا	ختلفة الكثaة قراءاته خيا� وأ�بت تفكaه آفاق فتحت ا`ي أنا � قاسيا مصaا ذلك �ن
 ا	عرفة أتل< رحت آخر، نوع من بمدرسة أ@قn أنها كما تفكaي 6ضج �ورية ا	تتابعة ا�الثة األعوام هذه �نت ،نافعة

 = تلك ،أمورها مع ا	با� وا�عامل ا@ياة و�ارسة ا6اس �الطة من بل الكتب، صفحات من أو ا	علمO أفواه من ال افيه
  .غلتها j وجابيا عليها م�فا نملكها كنا الe ا	طحنة ] عملت ،إ�افه و�ت وا'ى جانب إK العمل مدرسة

 ا	نطقة ] حو�ا و�ا اoتة من ورجاال، نساء علينا، يتوافدون نوا� ا`ين ا6اس أصناف j ا�عرف ذلك � أتاح
 الe عرباتهم j اoتة وسrن ا@مj ،a والقرويون ¢ا�م، j مؤونتهم بقمح يأتوننا �نوا اoدو باoتة، ا	حيطة الواسعة

  .ا¥يول £رها
 أتاح فقد الليل ] أما ا6هار، ] هذا ،وجديدة سالفة أحداث ورواية §م و�جات نسبا بالقبائل معرفة j أصبحت

 عن الكهول أحاديث إK مستمعا ا	دخل، من قريبا منها أجلس أ©تنا، مضافة رواد من أكون أن قاربته ا`ي ا�فع سن �
 أحد إK أستمع كنت خاصة بصورة رمضان شهر و» ،بأ©ها وبالدنا مدننا و» ومنطقتها بتتنا ] واألباعد، األقارب شؤون

 ،للواقدي الشام فتوحات كتاب من فصال �لة، � العشاء صالة بعد ا	ضافة رواد j يتلو القراءة سنون �نوا �ن أعما¬
 كنت ،"السموءل وفاء" عنوانها م�حية بتمثيل �قوموا معلميهم بإ�اف تهيأوا قد اoتة ] الوحيدة مدرستنا تالمذة و®ن

 اللغة وسليمة الوزن صحيحة � قصيدة أول �نت قصيدة، ا	ناسبة �ذه أنا نظمت إعدادها، ] وأشارfهم يبهاتدار معهم أح±
j بها وعهدت أذكر، ما Kيذكر أال عليه مش´طا ا�مثيل بها �فتتح الفتيان أحد إ ،µذكر ولكنه اس µاس jمنوها صوته بأ 

 إK إد� إK اضطره �ا ا'راسة، متابعة من حرما� j أ0 الموا ا`ين ر·أقا j حسن وقع `لك فrن القصيدة، بناظم
  .ناجحة دراسية مسaة 	تابعة حلب

  .1999 ماي الكويت، ،486 العربي،عدد مجلة الموانئ، كل في أبحرت العجيلي، الس�م عبد
  

 الحياة مدرسة
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص – 1

  :صاحب النص -أ 

  بطاقة التعريف بالكاتب عبد السالم العجيلي

  أعماله ومؤلفاته  مراحل من حياته

   1918ولد في الرقة عام عبد السالم العجيلي  -

  .1945 الرقة وحلب وجامعة دمشق، وتخرج منها طبيبا عام درس في -

   .1947انتخب نائبا عن الرقة عام  -

  .1962 تولى عددا من المناصب في وزارات الثقافة والخارجية واإلعالم عام -

  .2006أبريل  05توفي في  -

  ).1951شعر (الليالي والنجوم  -

  ).1959رواية (باسمة بين الدموع  -

  ). 1971قصص (القنطرة  فارس مدينة -

  ).1984مقاالت (في كل واد عصا  -

  ).1997قصص (أحاديث الطبيب  -

  ).1997قصص ( مجهولة على الطريق -

  :النص مصدر – ب

، وهذا العنوان يحمل داللة عميقة تتمثل في كون الكاتب قد جرب وعاش »أبحرت في كل الموانئ«النص مقتطف من موضوع 

  .ي حياته وهو ما عبر عنه بإبحاره في كل الموانئ، ولعل عنوان النص يزكي ذلك كما سنرى الحقامواقف عديدة ومتناقضة ف

  :الصورة -ج 

  .مطحنة الحبوب، وهي بمثابة فصل من فصول مدرسة الحياة التي تعلم بها الكاتب بدليل الفقرة األولى من النص  

  :مجال النص -  د

  .يالمجال االجتماعي واالقتصادالنص ينتمي إلى 

  :)مدرسة الحياة( العنوان – هـ

 .يتألف عنوان النص من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا إضافيا من نوع اإلضافة المعنوية التي تفيد التعريف :تركيبيا �

  .ينتمي العنوان إلى المجال االجتماعي: معجميا �

أشمل في اقترانها بالحياة، بمعنى أن هذه األخيرة فضاء  المدرسة هنا ال يقصد بها الفضاء التربوي النظامي، بل تحمل داللة :دالليا �

 .مجرد نتعلم فيه، ونتأرجح فيه بين النجاح والفشل كل بقدر ما يكتسب

  :نوعية النص -  و

بالنظر إلى هيمنة الجمل الفعلية في النص، وتضمنه مؤشرات دالة على الزمان والمكان والشخصيات، واستعمال ضمير المتكلم في 

  .تشف أن النص مقطع من سيرة ذاتية ذات بعد اجتماعيالحكي، نك

  :بناء فرضية القراءة -  2

  .انطالقا من المؤشرات السابقة نفترض أن موضوع النص يتناول سيرة السارد في مدرسة الحياة

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o سير ولآللة أن تنقل حركتهاأداة مستديرة تدور حول مركزها، فتهيئ للعربة أن ت :الدوالب.  
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o لباس للرجل واسع في أسفله، ضيق في أعاله، مفتوح في مقدمته، يلف الجسم ويحزم على وسطه :القنباز.  

o منعرج ونقطة التحول :منعطف.  

o جامعا لمحصولها وأرباحها :جابيا على غلتها.  

o الجعة :الحنطة.  

o نسبة إلى أرمينيا :األرميني.  

o ال الضيوفغرفة خاصة الستقب :المضافة.  

  : للنصالمضمون العام  -  2

سرد الكاتب أحداثا من طفولته حيث انقطع عن الدراسة ليلتحق بمطحنة والده، وليتعلم الكثير من مدرسة الحياة، ورجوعه إلى 

  .المدرسة من جديد بعد اثباته جدارته بذلك

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :المستوى الدالي -  1

  :صفه سيرة ذاتيةأحداث النص بو  -أ 

  عمليات التحول

  حالة النهاية  الحل  العقدة  الحدث المحرك  حالة البداية

تذكر السارد لحدث بارز 

في حياته وهو المزاوجة 

بين الدراسة والتردد على 

  .مطحنة والده

مرض السارد وانتقاله إلى 

  .حلب للعالج

انقطاعه عن الدراسة 

وبقاؤه في القرية 

  .لمساعدة والده

فادة والتعلم من االست

مدرسة الحياة، وإبراز 

مؤهالته ومواهبه 

  .اإلبداعية

الرجوع إلى المدرسة من 

  .جديد

  :األلفاظ والعبارات الدالة على اجتهاد السارد وشغفه باالطالع والتعلم - ب

أصبحت على  – ... تلقى المعرفةأ –...  التعرف على أصناف الناس  -... أتلقى المعرفة  -... ألهبت خياله  - ... فتحت آفاق تفكيره 

  ...مسيرة دراسية ناجحة  –نظمت أنا لهذه المناسبة قصيدة  –مستمعا إلى أحاديث الكهول  –... معرفة بالقبائل 

  :داللة المعجم - ج

  .يدل هذا المعجم على أن السارد كان منظبطا ومجدا في حياته، وكان أكثر من ذلك شغوفا باالطالع واالستكشاف والتعلم

  :المستوى الداللي -  2

  :أهم األحداث والوقائع البارزة في النص – أ

  .الحدث المؤلم الذي حصل للسارد في مطحنة أبيه �

  .نهاية المشوار الدراسي في المرحلة االبتدائية �

  .مرض السارد وانقطاعه عن الدراسة لعام �

  .يهاستمرار السارد في انقطاعه عن الدراسة لعامين آخرين استجابة لرغبة أب �

  .عمل السارد بمطحنة أبيه �

  .بقصيدة فريدة) وفاء السموأل(مشاركة السارد في إعداد مسرحية  �

  .عودة السارد إلى الفصل الدراسي من جديد ونجاحه المستمر في دراسته �

https://motamadris.ma/


 

 

4 

  :عناصر السيرة الذاتية في النص -ب 

  ...).أبي  –أتردد  –كنت   - والدي –عالمي (: ضمير المتكلم �

كانوا يتوافدون   -كنا نملك   –كنت أستمع   –كنت أتردد   -لم أشعر  –عملت  –رحت  –حدث  –بقيت  -كنت (: زمن الماضي �

.(...  

  .هو نفسه البطل في النص: السارد �

) الطبيب السوسري الجنسية –ميكانيكي المطحنة الرميني (سرد األحداث السالفة الذكر، ووصف األشخاص : السرد والوصف �

 ...).الممحرك ذي الدوالبين الضخمين  –الرحى الدائرة ( واألشياء ...) لجميل والمفضل المدرسة عالمي ا(واألمكنة 

  :العالقة بين السارد والشخصية الرئيسية -ج 

  ).الشخصية الريسية= السارد : (تمة تطابق بين السارد والشخصية الرئيسية

  :االسترجاع واالستباق - د 

 –... حدث في إحدى مرات : على تقنية االسترجاع، وتدل على االسترجاع عبارات من قبيلمعظم أحداث النص سردها صاحبها باالعتماد 

، أما االستباق، فنجد السارد يستبق األحداث في موقفين على األقل ضمن هذه السيرة الذاتية، ...كنت أحضر معهم   -... الذي أذكره 

، والثاني في نهاية النص )ال أذكر اليوم وأنا الطبيب ما كان ذلك المرض(فاألول عند انتقاله من الحديث عن مرضه إلى التذكير بمهنته 

  )لمتابعة مسيرة دراسية ناجحة(لإلشارة إلى النجاح الذي سيحققه في دراسته 

  :المستوى التداولي -  3

  :رسالة النص -أ 

  .الحياة مدرسة ال تقل أهمية من المدرسة النظامية

  :مقصدية الرسالة -ب 

  .تعلم واكتساب ما ال تقدمه المدرسة النظاميةلخراط الفرد في واقعه ومحيطه المجتمعي لإبراز أهمية ان

  :قيم النص - ج

  ...التفاني  –الصبر  –االجتهاد  –الطاعة  –حب االطالع 

VI  - القراءة التركيبية:  

ألم به، ثم من أجل رغبة أبيه الذي  تمكن السارد من الحفاظ على إيقاع التعلم بالرغم من انقطاعه عن الدراسة نتيجة المرض الذي

يحتاجه في المطحنة، فقد واصل تعلمه من دروس مدرسة الحياة بنفس الجد والمثابرة والصبر والتفاني الذي دأب عليه في مدرسته النظامية، 

حتى عاد السارد ليواصل  واستحق بفضل شغفه باالطالع والتعلم وتفتق مواهبه أن ينال مكانة خاصة في محيطه، وما هي إال ثالث سنوات

  .دراسته بكل نجاح وتفوق
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