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 ،)ا,هدي موالي بساحة( الصمد عبد دار إ# ورافقتهما وهنية رقية � مررت الصالة فبعد ا�معة، موعد أنس لم
 و@ب نعيمة، والصغ>ة وزوجته كمال أيضا وح5 وزوجها، السعدية أخ6 وح5ت إبراهيم، علينا وسلم زوجته، ابن رحبت
 الغداء قبل اOديث وأخذنا، Mمود ونقاهة اإلداري الوقت بضيق متعللة فاطمة اعتذرت حG H منتظرا، Dن كما Bيب

 ا,دينة عتاقة إ# ال_م وجرنا. والفواكه با[5 اكتفيت فقد اأن أما. واZصل والزبيب والسمن باWجاج الكسكس وبعده،
 تشويه G أسهم ا,غروسة الصغ>ة األحجار بدل واإلسمنت بالرمل القديمة اWروب تعبيد« :متأسفا كمال فقال األزa، موضوعنا

 اuبليط أضr sلك وربما قدا،تع ازدادت االجتماعية واOياة تكاثروا السnن«: الصمد عبد وmكسه ،»... ا,دينة سحر
 واحد، وقت G والعمx ا,عماري ا,نظورين من أتكلم أنا«: جديد من كمال ورد، »... اOجارة من أكv عمليا اإلسمن6
 ماء وقواديس ا,ياه وأنابيب اOار الواد ،للمدينة األساسية ا,رافق إصابة حال G اإلصالحات تعوق لن ا,غروسة األحجار

 أصحاب من أنا«: بن>انها أكتوي ال6 ا,سؤو�ة موقع من وقلت»... اOجارة وجود مع إصالحه يمكن ذلك | ،... ندوالسكو
 ثمة Dن و�ذا، ... السكوندو وقواديس اOجرية والطرق والسقايات األقواس ،... القديم وضعها G األثرية ا,عالم | � اإلبقاء
 هندسة أهمية ما و�ال ،... � كما ا,عالم حفظ أساس � ومناسبة دقيقة دراسات أجلها من تنجز أن فالبد لإلصالح �ورة
، واحد رأي � �هم ليسوا ا�اس أن ا,ش�ة« :أردف لكنه كمال، ورافق�، »؟... اOسنH �مع لم إن اآلثار وترميم الطرق

 الشاب والسائق أنا �وض ورحنا أجرة سيارة األخ>ة ,دةا G ر�بت أ� تصوروا ،با�هل أقل لم إن الو� درجة G نقص هناك
G ورة ،االكتظاظ مسألة� باب إ# يف� العتيقة ا,دينة وسط فسيح طريق فتح لفكرة يتحمس به فإذا الطرق، توسيع و

 عمرها  سب لمالعا G نوعها من وفريدة قيمة بآثار يتعلق األمر إن»: للسائق وقلت الفكرة هذه استغربت وعندما ،القلعة
 عن معلومات أي يملك ال ا�ديد ا�يل أن واكتشفت بكال£، يبال لم إنسانيا، تراثا اعت¢تها ا�ونسكو وأن السنH، بمئات

 مرصوصة Dنت ال6 اOجارة � أس¦« :متح¥ا قلت اZداية، نقطة إ# اOنm Hود� ثم، »... أهميتها يقدر وال مدينته،
 ... الرأس مكورة...  األي¥ ا�انب حجارة ثم الطريق من األيمن ا�انب حجارة ،مدروس ©ا¨ انتظام G بعض إ# بعضها
 Dن إن ,عرفة ورموزها بعددها ا,ارة يستدل قد طويلة خطوط G مغروسة أحجار الوسط و» ... متالªة...  ملساء...  رمادية
 اOديدية ودقاقاتها ا,حدودبة، ومسام>ها األندلسية برموزها العتيقة واباألب � أس¦ ... مأزق إ# ينت أو يف� الطريق
 اuح¥ الصمد عبد يقابل ولم، »... الطويلة قرونها °ا تشفع أن غ> من تك¥ أو وتباع تقتلع غدت لقد ... الصنع ا,تقنة

 أن البد ولكن معكم، فأنا � كما اآلثار � اإلبقاء أصحاب من كنتم إذا« :Wينا ا,حفوظة أفnره يردد م± و�نما باuح¥
 ،با,وت عليها سنحكم و�ال ا�اس إ# و�يصا°ا نقلها G واإلسهام اuقليدية الصناعة لµويج عملية حلول عن �ا تبحثوا
 أو بضاعة فيها نتل· مرة | G نقاسيه اrي العذاب مدى تقدرون ال إنكم ،ضيقة وا,رافق خجول، واإلقبال ك¢ت، ا,دينة

 اZضاعة ªل إ# فنضطر ا,قابر باب من قريبا تتوقف و�نما ا[رازين، إ# الوصول تستطيع ال ا°وندا فسيارات: خارجيا طلبا
 .»... للمدينة ا[ارجية اOدود إ# ال¹ار من ا�دوية بالعربات

 .)بتصرف( 138 -  137: ص) 2004( ،9 العدد ،)الزمن روايات( الزمن منشورات »المصري« ،أنقار محمد

 األثرية والمعالم نحن
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :مجال النص –أ 

  .ينتمي إلى المجال السكانيالنص 

  :مصدر النص –ب 

  .للكاتب واألديب المغربي محمد أنقار» المصري«مقتطف من رواية النص 

  :نوعية النص - ج

  .نص سردي ذو طابع تحسيسي، يطرح أبعادا تاريخية وإقتصادية  

  :)نحن والمعالم األثرية( العنوان – د

المعالم (والثاني وصفي ) نحن والمعالم(األول عطفي : يتكون عنوان النص من أربع كلمات تكون فيما بينها مركبين اثنين :تركيبيا �

 .)األثرية

 .ن إلى المجال السكانيينتمي العنوا :معجميا �

والمعالم األثرية، هذه العالقة التي يفترض فيها أن تكون عالقة ) نحن(يدل العنوان على عالقة بين جماعة المتكلمين  :دالليا �

اني إيجابية تنبني على أساس من التقدير والحفاظ على المدن التي تتوفر على هذه المعالم األثرية بالنظر إلى ما تمثله من تراث إنس

 .وحضاري شديد االرتباط بالذاكرة التاريخية لهذه المدن

  :الصورة المرفقة - هـ 

تمثل الصورة نماذج من البنايات الحديثة التي شيدت بمحاذاة بعض المعالم األثرية المتمثلة في سور عتيق إلحدى المدن المغربية 

ثة أضعاف السور العتيق الذي يظهر جزء صغير منه فقط على يمين الصورة، العتيقة، والالفت لالنتباه أن البنايات الحديثة تشغل تقريبا ثال

ى ما وفي هذا إشارة إلى تأثير البنايات الحديثة في المعالم األثرية، فعوض ترميمها وإصالحها يتم هدمها وتعويضها ببنايات حديثة، وبناء عل

بينما تنسجم العبارة ) البنايات الحديثة(مع الجزء األكبر من الصورة  )على صغرها(تنسجم ) نحن(سبق نجد أن العبارة األولى من العنوان 

 .)السور العتيق(مع الجزء األصغر من الصورة ) على كبرها) (المعالم األثرية(الثانية منه 

  :بناء فرضية القراءة -  2

  .ثا إنسانياالمعالم األثرية باعتبارها ترايتناول  نفترض أن موضوعه ناء على القراءة االولية للنصب

II  - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o تماثل للشفاء :نقاهة.  

o القديم الذي ال أول له :أزلي.  

o تعرقل :تعوق.  

o شبكة تقليدية لتوزيع الماء بتطوان منذ أربعة قرون :ماء السوكوندو.  

o لم يكترث :لم يبالي.  

o ناعمة ولينة :ملساء.  
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o أتبع وأضاف :أردف.  

  : للنصورية الفكرة المح -  2

  ..  دعوة إنسانية يوجهها الكاتب قصد إنقاذ المعالم األثرية واعتبارها تراثا إنسانيا وجب الحفاظ عليه

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1

  .اجتماع أفراد العائلة يوم الجمعة عند الغذاء بدار عبد الصمد �

  .دينة وبعض المشاكل التي تعاني منها بعض المدن العتيقة بالمغربحوار بين أفراد العائلة حول عتاقة الم �

  .اختالف آرائهم وموقفهم بين مؤيد للمعالم االثرية بمدينتهم ومعارض لها �

  :تحليل موقف شخصيات النص من المعالم األثرية -  2

  مبرراته  مضمونه  صاحبه  قفاالمو 

  .السارد -  .موقف مؤيد

  .كمال -

م األثرية، وإن  يجب الحفاظ على المعال

كان هناك إصالح أو ترميم فال ينبغي أن 

  .يلحق أضرارا بهذه المعالم

تعبيد الدروب القديمة بالرمل واإلسمنت بدل  -

  . األحجار الصغيرة يسهم في تشويه سحر المدينة

األحجار المغروسة لن تعوق اإلصالحات إذا  -

  ... تضررت المرافق األساسية للمدينة 

تعتبر آثارا قيمة وفريدة من نوعها هذه المعالم  -

  . في العالم

  .اليونسكو اعتبرتها تراثا إنسانيا -

  عبد الصمد -  موقف معارض

  سائق سيارة األجرة -

ليس من الضروري الحفاظ على المعالم 

األثرية، والضروري هو توسيع أزقة 

  .المدينة وفتح طرقاتها

 التبليط اإلسمنتي أصبح عمليا أكثر بعد تكاثر -

  . السكان وتعقد الحياة االجتماعية

  . المدينة كبرت  والمرافق ضيقة -

معاناة التجار في نقل البضائع بسبب ضيق  -

  .األزقة

  :الحقول الداللية -  3

  ما يدل على المدينة الحديثة  ما يدل على المدينة القديمة

المعالم األثرية  –قواديس ماء السكوندو  –األحجار الصغيرة المغروسة 

الحجارة  –األبواب العتيقة  –الطرق الحجرية  –األقواس السقايات  –

  ...دقاقاتها الحديدية  –مساميرها المحدودبة  –التي كانت مرصوصة 

أنابيب  –الواد الحار  –التبليط اإلسمنتي  –الرمل واإلسمنت 

  ...طريق فسيح  –توسيع الطرق  –االكتظاظ  –المياه 

  :الداللة

  .لعبارات الدالة على المدينة القديمة يدل على أهمية هذه المدن بمعالمها األثرية التي يجب الحفاظ عليهاهيمنة األلفاظ وا

  :مالمح الخطاب الحجاجي داخل النص -  4

  الفكرة المقترحة  الحجج والبراهين  الفكرة التي يرفضها السارد

  .على المعالم األثرية الحفاظ  )أنظر المبررات في الجدول السابق(  .تدمير المعالم األثرية
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VI  - التركيب والتقويم:  

  :التركيب – 1

يستعرض النص من خالل الحوار الدائر بين شخصياته بعض مشاكل المدن العتيقة واختالف اآلراء والمواقف حولها، فبعض الناس 

المعالم تعتبر تراثا إنسانيا ورمزا حضاريا  يرون ضرورة حماية هذه المدن من التدمير الذي يطال معالمها األثرية وحجتهم في ذلك أن هذه

يجب المحافظة عليه، والبعض اآلخر يرى أن سكان المدن قد تكاثروا وأن الحياة االجتماعية صارت معقدة أكثر من أي وقت مضى، لذلك 

  .يرون أن اإلبقاء على هذه المعالم التاريخية يعرقل نشاط المدينة ويحول دون تطورها

  :التقويم – 2

  .من النص قيمة توجيهية تتجلى في التحسيس بأهمية المعالم األثرية داخل المدن العتيقة وضرورة المحافظة عليهايتض
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