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 ص ــنــال

  نان المــفـقــودـالح

إلى أن جاء ذلك الرجل وبدت أمه ضعيفة ال حول لها وال  ،أبدار أباه ــكان يحب أمه، وكانت أمه تحبه ، لم ي      

حتى صحا يوما فوجد الرجل قد أخذ أمه تماما ... لب أمه ـق د عنه يتباعهكذا أحس وظل يحس، كل يوم .قوة أمامه

رة التي كانت تربطه بذلك البيت قد ـأدرك أن الشع...وحين أثمر الزواج الجديد طفال  .أخذ الموت أباه مثلما

واستغاث باألم مستنجدا، ولم يفاجأ أبدا وهي . انقطعت، وأجبره الرجل على ترك المدرسة والعمل كمتعلم نجار

 . ظ الرضيع ــتصيح في وجهه صارخة طالبة منه أن يخرس حتى ال يوق

 . ـ  النجارة على األقل تعلمك حرفة   

أم ) فقرر الهرب قاصدا شجرة جذعها من جذور ويسمونها   ،ولكن النجار كان قاسيا معه وكان يضربه       

فجذورها في الهواء ، تلتحم معا وتجف ملتحمة وتصنع ساقا وجذعا ، تتولى عشرات السنين تضخيمه ( الشعور 

 . مهولوتكبيره ليتحمل عبء الشجرة ال

ذات ليلة، وهو سائر بائس وكان الليل قد بدأ يمطر، ثم بغزارة راحت السماء تصب سيوال تفرغ الشوارع من        

من السيول التي بللته  وتخلق في النفوس شعورا قويا بالخوف، لجأ إلى الشجرة يحتمي ، الناس والدنيا من األنس

تحة واقترب ، وبعينيه راح فـعمود نور ساطع الضوء  رأى مه ، وعلى الضوء القادم من ـظـنخاع عحتى وصلت 

مجرد إحساسه أن و .يتفحصها واستغرب حين وجد لها عمقا وكأنه كهف، دخل وكأنه إلى سرداب سعادة دخل

دق فوق رأسه واختراق أسماله ، وأنه قد أصبح في مأمن ، مجرد إحساسه بهذا ، ـقذائف األمطار قد كفت عن ال

إنه هنا ليس في . عجب فاستسلم لنوم ما ذاقه في عمره أبدا. ، وكأن السماء قد أهدته قصرا آمنا   غمرته فرحة كبرى

راح يستمتع بشيء ُحرم منه على . ملك أحد كي يطارده أحد، وليس قريبا من مخزن أو دكان ليأخذوه بالشبهة

مان والدفء والحماية من كل شرور الدوام منذ أن كان له بيت وكان له أب وكانت له أم ّ حنون يجد في حضنها األ

انتمى للشجرة وأصبحت ملجأه ومالذه من العالم الخارجي الشرير، وأصبح يأوي إليها في عــز النهار هربا . البشر

 .ائلة وكل ما يمت إليه في الدنياأحبها أكثر مما أحب أمه، لقد كانت الحضن والبيت والع. من القيظ  
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ومن جوفها  الشجرة  أنه لم يستطع أن ينتزع نفسه من في محل، إال" متعلما" عة وأصبح ورغم أنه قد وفق إلى صن

    .ونـنـالح

سيقانه وأذرعه حتى جاء اليوم  ولكن شيئا فشيئا بدأ يحس أن الفجوة تضيق عليه؛ إذ كان قد كبر وكبرت معه        

الذي لم يعد يقدر أن يحشر نفسه داخلها، فكان عليه أن يجمع حوائجه التي خبأها في ثنايا فجوتها ويذهب ليقاسم 

 .زميله في المحل وصديقه الحجرةَ فوق السطح التي كان يقطنها الصديق وحده

الحي، وعلى وضعه  ي تعود على حضن الشجرةعلى فراش وهو الذلياٍل طويلة قضاها ال يعرف كيف ينام     

شاق طوال النهار ويتعود الرقاَد فوق فراش ويقارب سن البلوغ، ويلهيه العمل ال األيام،  تمضيو .المريح داخلها

 .أصحابه حتى نسيها، بل نسي الشارع كله والسهر الطويل مع

كانت أوراقها . مشدوها يرقبهاسرع إلى الشجرة ة عند نهاية الشارع، ويوذات يوم وجد نفسه يقفز من الحافل       

وأحس  ،وبابها النباتي اندثر كما لو كانت قد ماتت ،بتـش  ــالخضراء كلها قد جفّت وأغصانها الجديدة والقديمة تخ

 . بغصة ما قبل البكاء وبكى أمه

 

 .(بتصرف) بعدها  وما 151ص -  1991الطبعة األولى   – 1ج  .دار الشروق  -األعمال الكاملة: يوسف  إدريس 

 

 

 :حلل النص تحليال أدبيا متكامال مسترشدا بما يأتي

 .تأطير النص ضمن تطور فن القصة في األدب العربي الحديث -1

 بداية النص ونهايتهو العنوان :صياغة فرضية  لقراءة النص انطالقا من المؤشرات اآلتية -2

  .تتبع أحداث القصة  -1

 .طريقة الحكي –الرؤية السردية  -المكانوالزمان  –الشخصيات : لتركيز على تحليل النص با  -4

 .تركيب نتائج التحليل وتمحيص فرضية القراءة  -5
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 دليل التصحيح
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال

 : تقديم   
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات           

اإلشهادية، ألنها تتوج مسارا طويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل 

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات . سابقة من جهة أخرىعمليات االمتحان ال

االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا على ضمان الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا 

لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية 

تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية، واستحضارا للتحول والتطور ومنصفة، واستثمارا لنتائج 

اللذين يعرفهما التدريس، وأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل أن يكون 

االمتحان فرصة  لتقويم األداء الفعلي، مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في 

كونات الوضعية االختبارية في وضع االختبار، وإعمال المرونة في تصحيحه، التقدير الكمي ألوزان م

يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع  وتعزيزا لهذا التوجه
  :االسترشاد بالتوجيهات اآلتية

 جراءات االستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها، وااللتزام باإل
الخاصة بهذه العملية، وإنجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية  واإلنصاف وتكافؤ 

 الفرص؛
  الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة

 والموضوعية في تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛
 اء المترشحات والمترشحين، ومراعاة أوزان المستويات الحرص على التقدير الموضوعي ألد

 المهارية  كما هي محددة في دليل التصحيح؛
  اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو المستجيبة لمطالب محددة

ت  ، مع اعتبار عناصر اإلجابة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءا
 المترشحات والمترشحين؛

  الحرص على تفادي التنقيط اإلجمالي للموضوع، وتقدير األداء بحسب وزن كل عنصر من
 عناصر الوضعية االختبارية، كما هو مثبت في سلم التنقيط، وإثبات ذلك في ورقة التحرير؛

 الحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية؛ 
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 لتقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيحا. 
 عــناصر اإلجابة وسلم التنقيط: ثانيا 

 ن  3.....................................................................................تأطيرالنص وبناء فرضية القراءة: تقديم  -1

 ؛التعريف بفن القصة وتطوره في األدب العربي الحديث -

محمود : هم رواد فن القصة في األدب المغربي واألدب  العربي ودورهم في النهوض بهذا الفن من  مثلأ -

مبارك ربيع ، ابراهيم بوعلو، محمد برادة ، أحمد بوزفور، محمد ظ،  وفسهيل إدريس، نجيب مح، تيمور

 ؛الخ...زفـزاف،

  ؛دور سهيل إدريس في تطوير الفن القصصي -

 .فرضية القراءة انطالقا من العنوان وبداية النص ونهايته صياغة: فرضية القراءة  -

 الموضوع -2

 ن 3.............................................................................................................تتبع أحداث القصة -أ

 .تعلق الطفل بأمه -

 .زواج األم وبداية المشاكل مع زوجها -

 . قسوة النجارعلى الطفل -

 التجاء الطفل لجذع شجرة قصد االحتماء به  -

 .مغادرة الطفل لجذع الشجرة بعد أن ضاق عليه ولم يعد يسعه -

 .....زيارة الطفل للشجرة التي -

 التحليل  –ب 

 ن 2....... ...............................................................................................................الشخصيات 

التجاؤه إلى جذع شجرة  –عاملته عند نجار أساء م هعمل  -متعلق بأمه عانى من قسوة زوج أمه : الطفل -

 حتمي بها من شر الناس وقسوة الطقس يل

 .تغيرت معاملتها لولدها بعد زواجها الثاني وإنجابها لطفل منه: األم -

 .وقسوته على الطفل  –م سيطرته على األ: زوج األم

 ن  2.............................................: ....................................................................الزمان والمكان          

 ذات يوم  –سن البلوغ  –األيام –ليال  طويلة  –الربيع  -النهار –ة ذات ليل –عشرات السنين : الزمانـ    

   المحل  –ثنايا فجوتها  –جوفها  –بيت  –قصر دكان  –كهف  –الشوارع  –جذع شجرة  –المدرسة : المكانـ   

 .نهاية الشارع  –الشارع  –فوق فراش  –فوق السطح  –الحجرة 

 ن  2......................................................................:..............................................الرؤية السردية  

 (الرؤية من خلف )  ارد يعرف كل شئ عن شخصيات القصة السـ   

 : طريقة الحكي

 .....كان يحب أمه: السرد -

 ن  2. ................................................................................حرفة ك النجارة على األقل تعلم: لحوار ا -

 ن  2.... ...............................شجرة جذعها من جذور ويسمونها أم الشعور ، فجذورها في الهواء: الوصف -

 ن  2........... ....................................................تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة: التركيبج ـ   

 ن 2...........................................................................: ............... ماء النص إلى فن القصةانتالخاتمة   -3
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