األول :
الموضوع ّ
وتنوعها فً رحلة الغفران لم ٌمنعا المعرّ ي من كتابة نصّ قصصًّ
ّ
إنّ تعدّد مصادر القصّ
متناسق البناء ،مترابط األجزاء.
حلّل هذا القول وأبد رأيك فٌه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
الرئيس ّية.
والطرح
تتكون من ثالثة أقسام :ال ّتمهيد وبسط الموضوع
اإلشكالي لمراكز االهتمام ّ
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
تنوع المصادر...
الكتابة القصصٌّة وما تستدعٌه من ّالبنٌة القصصٌّة لقسم الرّ حلة من رسالة الغفران شاغال نقدٌّا...والتنوع فً قسم الرّ حلة من رسالة الغفران...
جدلٌّة الوحدةّ
ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بال ّتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
َ .2بسط المو ُ
وتنوعها فً رحلة الغفران لم ٌمنعا المعرّ ي من كتابة نصّ
ّ
 إنّ تعدّد مصادر القصّقصصًّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء.
(ٌُقبل من المتر ّشح أن ٌتصرّ ف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن ٌُحافظ على بنٌة ال ّتقرٌر
وال ّتوكٌد فٌه.
ّ .3
اإلشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
الطرح
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
وتنوعها فً قسم الرّ حلة من رسالة الغفران.
ّ
 تعدّد مصادر القصّ تم ّكن المعرّ ي من كتابة نصّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء. حدود هذه األطروحة.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين :أحدهما لتحليل أطروحة الموضوع ،وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
إلبداء ّ
 .Iال ّتحليل:
وتنوعها في رحلة الغفران :من قبٌل:
القص
 .1تعدّد مصادر
ّ
ّ
 المصدر الدّ ٌنًّ ( :القرآن  /األحادٌث.)... المصدر األدبًّ اللّغويّ ( :ال ّشعر ،ال ّنثر ،البالغة ،العروض.)... المصدر ااجتماعًّ ( :القٌم  /المعتقدات  /المذاهب  /العالقات.)...... -

وتنوعها:
نص متناسق البناء ،مترابط األجزاء رغم تعدّد المصادر
ّ
 . 2كتابة ّ
أ -تناسق األجزاء:
 فً مستوى األحداث:
ّ
 توظٌف المصدر الدّ ٌنًّ قادحا للقصّ ة اإلطار (قصّ ة ابن القارح فً الجنة)" :وهذهالكلمة الطٌّبة كؤ ّنها المعنٌّة بقوله :ألم تر كٌف ضرب هللا مثال كلمة طٌّبة كشجرة
طٌّبة أصلها ثابت وفرعها فً السّماء تإتً أكلها ك ّل حٌن بإذن ربّها؟"...
 توظٌف المصدر األدبًّ مولّدا القصص اإلطار والمضمَّن :أدب الترسّ ل  /اجتماع ابنالقارح إلى شعراء" ...فٌسلّم علٌهما وٌقول :من أنتما ،رحمكما هللا؟ وقد فعل،
فٌقوان :نحن ال ّنابغتان :نابغة بنً جعدة ونابغة بنً ذبٌان".
 توظٌف المصدر ااجتماعًّ مولّدا القصّ ة اإلطار والقصص المضمّن (وصف إطارالج ّنة  /الخصومات فً المجالس .)... /
 فً مستوى ال ّشخصٌّات:
 توظٌف المصدر الدّ ٌنًّ استدعاء شخصٌّات دٌنٌّة (المالئكة ّ /الزبانٌة  /إبلٌس /
الحور العٌن  /الرّ سول  /آل البٌت )...وتوجٌه دافعٌّتها" .وتلك ّلذة ٌهبها هللا – ّ
عز
سلطانه – بدلٌل قوله" :وفٌها ما تشتهً األنفس ّ
وتلذ األعٌن وأنتم فٌها خالدون".
 توظٌف المصدر األدبًّ فً تشكٌل ج ّل ال ّشخصٌّات وتصنٌفها طبقٌّا فً الج ّنة(شعراء ولغوٌّون من حقبات تارٌخٌّة مختلفة  /طبقات متفاوتة) وفً إدارة الحوار
بٌنها ،وإثارة قضاٌا هامّة فً ال ّشعر وال ّنقد (مفهوم ال ّشعر  /أغراضه  /رواٌته /
عٌوبه  /تؤوٌله  /نقده " )... /ال ّشعر كالم موزون تقبله الغرٌزة على شرائط".
 توظٌف المصدر ااجتماعًّ فً استدعاء شخصٌّات (مثل حمدونة وتوفٌقالسّ وداء )...معالجة قضاٌا هامّة :اجتماعٌّة  /سٌاسٌّة  /عقدٌّة...
 فً مستوى اإلطارٌْن ّ
الزمانًّ والمكانًّ :
 توظٌف المصدر الدّ ٌنًّ فً تحدٌد اإلطار ّالزمانًّ  :انتفاء المعاٌٌر الدّ نٌوٌّة (اإلطالق
والسّ رمدٌّة) "فً ٌوم كان مقداره خمسٌن ألف سنة ،"...واإلطار المكانًّ  :انتفاء
المعاٌٌر الدّ نٌوٌّة :اإلطالق" :ك ّل شجرة منه تؤخذ ما بٌن المشرق والمغرب بظ ّل
ّ
غاط".
 توظٌف المصدر األدبًّ فً إنشاء بعض أطر الج ّنة (القصور  /الكثبان .)... / توظٌف المصدر ااجتماعًّ فً تشكٌل إطاريْ ّالزمان والمكان (المجالس
الخمرٌّة.)...
ب -ترابط األجزاء:
 ترابط مراحل قصّ ة الج ّنة :سكون  /حركة فً أرجاء الج ّنة  /سكون. ترابط أحداثها وفق حركة البطل ونفسٌّته. ترابط القصّ ة اإلطار (قصّ ة ابن القارح فً الج ّنة) وسائر القصص الفرعًّ وفقمنطق تضمٌنًّ (قصّ ة فً قصّ ة) على سبٌل ال ّتفسٌر وال ّتبرٌر وال ّتخفٌض من ال ّنسق.
 ترابط القصص الفرعًّ وفق منطق استتباعًّ تقتضٌه الرّ حلة من شخصٌّة إلى أخرى(قصّ ة ث ّم قصّ ة) ،ومنطق سببًّ (قصّ ة تفضً إلى قصّ ة) ،ومنطق تناوبًّ
(المراوحة).
 ...الرأي :من قبٌل:
 .IIإبداء ّ
تو ّفق المعرّ ي إلى كتابة نصّ قصصًّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء لم ٌمنع من وجود:

 قطع لنسق القصّ بااستطرادات الكثٌرة (األدبٌّة اللّغوٌّة أساسا). نزوع إلى ال ّنقد وال ّتعلٌم على حساب القصّ . خضوع األحداث للخواطر العابرة.ّ
ّ
"ٌخطر له حدٌث شًء كان ٌسمّى النزهة فً الدّ ار الفانٌة ...فٌسٌر فً الجنة على غٌر
منهج".
 ...قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
متنوعة فً أنتاج نصّ قصصًّ متناسق
 تم ّكن المعرّ ي من توظٌف مصادر متعدّدة ّالبناء ،مترابط األجزاء.
 نسبٌّة تم ّكن المعرّ ي من كتابة نصّ قصصًّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء. ...الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
 .1جمع ال ّنتائج :من قبٌل:
وجمْ ع فً مصادره...
 قسم الرّ حلة من رسالة الغفران بناء قصصًّ ُم ْف َرد فً ا ّتساقه َ ... .2إبداء الموقف :من قبٌل:
 بنٌة رسالة الغفران استجابة لطبٌعة الكتابة فً عصر المعرّ ي. البحث عن تجلٌّات القصّ فً رسالة الغفران محكوم بآراء نقدٌّة معاصرة. ... .3فتح األفق :من قبٌل:
 اختٌارات المعرّ ي الفنٌّة محكومة بالمضامٌن والمقاصد. ...اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
لغة
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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الموضوع ال ّثاني :
ُ
تناولت همّا
ٌقول سعد هللا و ّنوس متحدّ ثا عن مسرحٌّته "مغامرة رأس المملوك جابر":
سٌاسٌّا ،وتخٌ ُ
ّلت شكال مسرحٌّا جدٌدا ٌتٌح للمتفرّ ج الدّ خول فً ال ّتجربة وال ّتحاور معها".

حلِّل هذا القول وأبد رأيك فيه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
الرئيس ّية.
والطرح
تتكون من ثالثة أقسام :ال ّتمهيد وبسط الموضوع
اإلشكالي لمراكز االهتمام ّ
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
ارتباط ال ّتجدٌد فً مسرح سعد هللا و ّنوس بمقصد ال ّتسٌٌس.محورٌّة دور المتفرّ ج فً مشروع سعد هللا و ّنوس المسرحًّ ....ّ
ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بالتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
َ .2بسط المو ُ
ّ
ّ
 قول سعد هللا ونوس متحدّ ثا عن مسرحٌّته "مغامرة رأس المملوك جابر إنه تناول همّاسٌاسٌّا ،وتخٌّل شكال مسرحٌّا جدٌدا ٌتٌح للمتفرّ ج الدّ خول فً ال ّتجربة وال ّتحاور معها.
(ٌُقبل من المتر ّشح أن ٌتصرّ ف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن ٌُحافظ على مقول القول
فٌه.
ّ .3
اإلشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
الطرح
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
 تجلٌّات ال ّشواغل السّ ٌاسٌّة فً المسرحٌّة.مقومات ال ّشكل المسرحًّ الجدٌد وعالقته بالمتفرّ ج.
 ّ إبداء الرّ أي.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين أحدهما لتحليل أطروحة الموضوع وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
إلبداء
ّ
 .1ال ّتحليل:
أ  -تجلّيات ال ّ
السياس ّية في المسرح ّية:
شواغل ّ
 ه ّم الخٌبات والهزائم فً ال ّتارٌخ العربًّ اإلسالمًّ ماضٌا وحاضرا( :سقوط بغداد على ٌدالمغول بما ٌماثل واقع زبائن المقهى (ما بعد هزٌمة .)1967
 العالقة بٌن الحاكم والرعٌّةّ :الظلم ،ااستبداد ،ااستخفاف بالعامّة" ...الوزٌر :العامّة! ومن
تلوح لهم بالعصا ح ّتى ٌمّحوا
ٌبالً بالعامّة؟ ...هإاء ا ٌثٌرون أٌّة مخاوفٌ ...كفً أن ّ
وتبتلعهم ظلمات بٌوتهم."...
 غٌاب الوعً السّ ٌاسًّ  ،السّ لبٌّة والخنوع* :المرأة ّونتروى مع أهلنا
الثانٌة :سنشتري خبزنا
ّ
فً بٌوتنا ...طرٌق مؤمون من قدٌم ّ
ٌتزوج أمّنا ننادٌه عمّنا"* .المجموعة :نحن
الزمان ...من
ّ
عامّة بغداد ،آثرنا السّالمة واألمان.
 الحنٌن إلى زمن البطوات واانتصارات (سٌرة ّالظاهر بٌبرس)
 نقد القٌم السّ ائدة فً الحٌاة السٌاسٌّة (اانتهازٌّة والوصولٌّة والخٌانة)" ،جابر :لك ّل عُملةوجهان ،والمه ّم أن تمٌل فً الوقت المناسب إلى الوجه الكاسب".
 ال ّتناحر السّ ٌاسًّ من أجل السّ لطة :الصّ راع بٌن الخلٌفة والوزٌر" :منصور :إنّ الصّ راع علىأشدّ ه بٌن الخلٌفة والوزٌر".

 ااستقواء باألجنبًّ  :استنجاد الوزٌر بالرّ وم" ،الوزٌر :إمّا أن نقبل تصفٌتنا أو نطلب عوناخارجٌّا ٌحسم لنا الصّ راع".
ّ
 عالقة المث ّقف بالسّ لطة السّ ٌاسٌّة :رمز الوعً واالتزام بمتابعة الشؤن السّ ٌاسًّ " ،الرّ جلوحق ّ
ّ
هللا من الضّ روريّ أن نسؤل عن سبب الخالف ،وأن ٌكون لنا رأي فٌه ...طرٌق
الرّ اٌع:
الخبز واألمان ٌمرّ من هذا السّ إال".
 اله ّم السّ ٌاسًّ مضمون مركزيّ فً المسرحٌّة قوامه جملة من القٌم اإلنسانٌّة من قبٌل:
الحرٌّة والعدالة...
مقومات ال ّ
بالمتفرج:
المسرحي الجديد وعالقته
شكل
ّ
ّ
بّ -
 اعتماد تقنٌّات "ال ّتغرٌب" باعتبارها أبرز مظهر من مظاهر ال ّشكل المسرحًّ الجدٌد ،وذلك
من قبٌل:
 كسر الجدار الرّ ابع ،وال ّتداخل بٌن ركحًْ المقهى والصّ الة (المسرح داخل المسرح).ّ
الممثل الواحد بؤكثر من دور.
 اضطالعّ
الممثلٌن بتركٌب الدّ ٌكور وتغٌٌره أمام ّ
الزبائن.
 قٌاماألول.)...
 تجرٌد ال ّشخصٌّات من أسمائها ومالمحها الممٌّزة (زبون / 1الرّ جل ّ التداخل بٌن المحكًّ (خطاب الحكواتًّ ) والمرئًّ (العرض). اعتماد نظام اللّوحات والمشاهد الّتً ترد منفصلة دون ترابط منطقًّ .مقومات المسرح الملحمًّ .
 هذه ال ّتقنٌات جمٌعها من ّ
 تقنٌّات "ال ّتغرٌب" هً اختٌارات فنٌّة ٌسعى بها و ّنوس إلى الخروج بالنصّ المسرحًّ من
وظٌفته ال ّتقلٌدٌّة (ال ّتطهٌر) إلى وظٌفة جدٌدة (ال ّتسٌٌس) بغٌة إقحام المتفرّ ج طرفا فاعال فً
العرض :المسرح ظاهرة  /حدث جماعًّ .
 من مظاهر تفاعل المتفرّ ج مع ال ّتجربة:
 تفاعل جمهور ّالزبائن المتفرّ ج ،وتحاوره مع بقٌّة ال ّشخصٌّات وأحداث المسرحٌّة (تعلٌق
ّ
الزبائن على ال ّشخصٌّات واألحداث ،مشاركتهم ال ّشخصٌّات المسرحٌّة الحركة المسرحٌّة.)...
 مشاركة شخصٌّات الرّ كحٌْن فً الحركة المسرحٌّة ،وفً الحوار" :تنفجر قهقهة السٌّاف ...ث ّمٌرمً الرّ أس للحكواتً فٌلتقطه وٌضعه بٌن ٌدٌه  /تظهر زمرّ د فً ّ
الطرف اآلخر ،فٌناولها
الحكواتًّ راس المملوك جابر."...
 ٌمكن للمتفرّ ج أن ٌتحاور مع هذه ال ّتجربة المسرحٌّة وٌتفاعل مع أبعادها الجمالٌّة والفكرٌّةوالسٌاسٌّة.
 اعتبار المسرحٌّة مشروعا ٌتجدّد بتجدّد الجمهور الّذي ٌمأل المساحات الفارغة.
 إقحام المتفرّ ج فً العرض قصد تورٌطه وتسٌٌسه.
 للمتر ّشح أن ٌجمع بٌن مظاهر ال ّتجدٌد ودور المتفرّ ج أو أن ٌفصل بٌنهما.
الرأي  :من قبٌل:
 .2إبداء ّ
 حدود الجدّ ة فً ال ّشكل المسرحًّ  :استلهام أشكال تراثٌّة قدٌمة (حكاٌة جابر ،الحكواتً). محدودٌّة تجاوز ال ّشكل المسرحًّ ال ّتقلٌديّ ال ّتراجٌديّ  :حضور الفاجعة فً نهاٌة المسرحٌّةفردٌّا (مقتل جابر) وجماعٌّا (سقوط بغداد).
 ال ّتركٌز على ال ّشواغل السٌاسٌّة أوقع الخطاب المسرحًّ أحٌانا فً ضرب من المباشرةوال ّتلقٌن (نهاٌة المسرحٌّة).

 حدود تفاعل المتفرّ ج مع ال ّتجربة المسرحٌّةٌ :عود إمّا لسطحٌّة مواقف ّالزبائن من القصّ ة
وانصرافهم إلى البحث عن المتعة وال ّتسلٌة فً الحكً (تجدٌد طلبهم سرد قصّ ة ّ
الظاهر
بٌبرس فً خاتمة المسرحٌّة) أو لنزوع المسرحٌّة إلى ال ّنخبوٌّة.
 لم ٌكن ال ّشكل الفنًّ مجرّ د قالب إلثارة ال ّشواغل السٌاسٌّة بل كان أٌضا مناسبة لتجرٌبتقنٌات جدٌدة تهدف على تؤصٌل المسرح العربًّ  /اإلمتاع وال ّتسلٌة.).../
 ...قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
 ال ّتالزم بٌن ااختٌارات الفنٌّة فً األثر (ال ّتغرٌب  /دور الجمهور) ومقاصد الكتابة المسرحٌّةعند و ّنوس (ال ّتسٌٌس).
 تضافر الرّ افد ال ّتراثًّ (استلهام ال ّتارٌخ  /تقنٌة الحكواتًّ  )...والرّ افد الغربًّ (تقنٌات ال ّتغرٌب /المسرح الملحمًّ عند برشت )...فً تشكٌل تجربة و ّنوس المسرحٌّة.
 ...الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
 .1اإلجمال :من قبٌل:
 المسرحٌّة محاولة فنٌّة من و ّنوس إلقامة الدّ لٌل على إمكانٌّة تغٌٌر الواقع على ال ّنحوالّذي أنجزه هو بالمسرح وفٌه.
 .2الموقف :من قبٌل:
ّ
 كالم و ّنوس على مسرحٌّته ٌمثل وجهة نظر المبدع فً نصّ ه الّتً قد تختلف عن وجهةنظر المتل ّقً.
 .3األفق :من قبٌل:
 شروط ال ّتفاعل ال ّناجح بٌن الجمهور والعرض ،وصلته بالسّ ٌاقٌْن ال ّتارٌخًّ والسّ ٌاسًّوأفق اانتظار (جمالٌّا وفكرٌّا).
اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
5
4،5
4
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
3،5
3
2،5
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
2
1،5
1
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
0،5
0
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة

الموضوع ال ّثالث ( :تحلٌل نصّ ):
العدو لبالد
تمهٌدَ :عنَّ لسٌف الدّ ولة أن ٌغزو ،وبٌنما هو منشغل بغزوه ورده خبر مهاجمة
ّ
المسلمٌن ،فاعترضه وهزمه وأسر قائده ابن الدّمستق ،فقال المتنبًّ ٌصف المعركة:
ب ِبالجُ ــــــــــــــــرْ دِ (
َر َمى الدَّ رْ َ
الجٌــــــــــــــــــادِ ( )2إلــى العِ ــــــــدا
ِ
َشــــــــــوائِـــــــــــ َل(َ )3تـــــــــــــ ْشـــــــــــوالَ
ـــــــــقــــــــــــاربِ ِبــــــال َقـــــــــــــــــــــنا
الع
َ
ِ

)1

َومــــــــــــــــا َعلِمـــــــــــــــــــوا أنّ
السِّ ــــــــــــــــــــــها َم ُخــــــــــــــــــــــٌو ُل
ـــــــــــــــــــــر ٌح
لَــــــــــــها َم
َ
مِ ــــــــــــــــــــنْ َتـــــــحــــــــتِــــــ ِه
صـــهٌـــــ ُل
َو َ

ِــــــــــــً ِإاّ
َومـــــــــــــــــــــــا ه
َ
ْ
ضــــــت
ـــــــــــــــرةٌ َع
ــــــط
َخ
ــــــــــــــــــــر َ
َ
َ
لَـــــــــــــــــ ُه
هُــــــــــــــــمـــــــــا ٌم ِإذا مـــــــــــــــا َهـــــــــــــــ َّم
ـــــــــــــــضـــــــى هُـــــــمُـــــــــو َمــــ ُه
أَمْ
َ
)6
ــــــــــــــــــرا َها(
ْـــــــــل َب
َو َخــــــٌ
َ
ٍ
الرَّ ْكــــــــــــــــضُ فِـــــً ُكـــــــــ ِّل َب ْ
ــــلــــــــدَ ٍة
ــــــــــــــــــــعـــــــــرُ وا
َفــــــ َمـــــــــــــــــــا َش
َ
َحــــ َّتـــــى َرأَ ْو َهـــــــــــــــــــــــــا
ُـــــــــغٌــــــــــــر ًة
م
َ
ــــــــحــــــــــائِـــــــــــبُ
َس
َ
الـــــحـــــــــدِ ٌــــــــدَ
ٌُــــــمْ ـــــــــطِ ــــــــــــــــرْ َن
َ
ـــم
َعـــــلَـــــــٌ ِ
ْـــــه ِ
ـــــــــــــساٌــــــــــــــــــرُ هــــــــــــــا
ُت
ِ
ال ّنــــــٌـــــــــــــــرانُ فِـــــــــــً ُكــــــــــــــ ِّل
َمـــسْ ــــلَــــكٍ
َ
ْـــــــــــــــهـــــــ ْم
ـــــــن َعــــــلـــــٌ
َطــــلَـــــــــــــعْ
َ
ِ
ً
ْ
ـــــــــرفُــــــــــــو َنــــــــ َها
ــــــــة ٌَــــــعْ
ــــــــل َع
َط
ِ
ان( َ )12ر ْز َحى(  )13مِ َن
ـن الرّ ِ
َو ِب ْت َن ِبحِصْ ِ
الو َجى()14
َ

ان() 4
ِب
ـــــــــحـــــــــــــــــرَّ َ
َ
ً
ْ
َ
لَـــــــــــبَّـــــــــــتـــها قــــــــــنـــا
َو ُنــــــــــــــصو ُل
ــــــــــــــــن(َ )5و ْط ُء
ِبـــــــــــؤَرْ َع
َ
المَــــــــــــــــــوتِ فِــــٌــــــ ِه َثــــقٌِ ُل
ْ
ـــــــــت(  )7فِــــــٌــــــ َها
ِإ َذا َعـــــــرَّ َس
ْس َتـــــقِــٌ ُل() 8
َفـــــــلَـــــــٌ َ
قِـــــــــــــــــــــ َبـــــــــــــــــاحً ــــــــــــــا
َوأَمَّــــــــــــــــا َخ ْ
ــــلـــــقُــــــ َها
ــــجــــمِ ٌـــ ُل
َف َ
ـــــكــــــان
َفـــــــــ ُكـــــــــــ ُّل َم
ٍ
ِبــــــــالسُّ ـــــــٌـــوفِ َغـــــــســـــٌـــ ُل()9
صــــــــرْ َعــــــى
ْ
ِبـــــــ ِه ال َق
ــــــــو ُم َ
ُ
ُ
َو ِّ
الدٌـــــــــــارُ طــــــلــــــو ُل...

ــــــررٌ ( َ )10مــــــا َتــ ْنـــ َقـــضِ ً
لَ َهـــــــا ُغ
َ
َوحُ جُ و ُل()11
َو ُكـــــــــــــــــــــــــ ُّل
ٌـــــــــــــــــــز
ـــــــــــــــــــــــــز
َع
ٍ
ِ
َ
َ
ــــــٌــــــــر ذلِـــــٌـــــــ ُل
ل ِْألمِ
ِ
ب حُ ُ
ــــزونُ (  )16ال َبٌْض(  )17فٌِ ِه
ضـــرْ ٍ
دَّع َقــــــــــ ْتـــــــــــــالَهُــــــــــــ ْم
َف
ِب َ
ــــــــــــــــــــو َ
َ
ُسهُــو ُل
َّـــــــــــــع َفـــــــــــلَّـــــهُـــــــــ ْم()15
َو َشـــــــــٌ
َ
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شرح المفردات )1( :الجُرد :جمع أجرد ،واألجرد من الخٌل السبّاق ،ا عٌب فٌه( / .
الجٌاد :ج جواد :سرٌع الجريٌ ،قال فرس جواد أي سرٌع )3( / .شوائل :من شال َّ
الذ َنب شوا:
رفعه ،وقد شبّه الخٌل الرّ اكضة ،والسّ ٌوف والرّ ماح مُشرعة فوقها بالعقارب المسرعة الرّ افعة
أذنابها )4 ( / .حرّ ان :مدٌنة قدٌمة فً تركٌا ما بٌن ال ّنهرٌْن )5 ( / .األرعن :الجٌش الكثٌر
المضطرب )6 ( / .براهاّ :
هزلها )7 ( / .عرّ ست :بالمكان ،أقامت به لٌال  )8 ( /تقٌل :تقٌم
بالمكان وقت الهاجرة )9 ( / .غسٌل :بمعنى مغسول )10 ( / .العُرر :ج غرّ ة :البٌاض فً وجه
الفرس )11 ( / .حُ جول :بٌاض فً قوائم الخٌل )12 ( / .الرّ ان :من حصون الرّ وم)13 ( / .
رزحى :ساقطة هزاا من اإلعٌاء )14 ( / .الوجى :الحفى ،حفٌت قوائمها ممّا كلّفها األمٌرُ / .
( )15ف ّل :جمعه فلول :المنهزمون )16 ( /.الحُزون :ما غلُظ من األرض ،ضدّ السّهل)17 ( / .
ال َبٌْض :ج بٌضة ،وهً الخوذة ،وٌقصد أنّ كثرة الخوذ المتساقطة تجعل الحزون مستوٌة بفعل
تراكم الخوذات والرّ إوس والجثث.
المطلوب:
حلّل ال ّنصّ تحلٌال مسترسال مستعٌنا بما ٌلً:
صور ال ّشاعر الخٌل فً ال ّنصّ ؟ وما صلة ذلك بصورة البطل؟
 -كٌف ّ

 فً ال ّنصّ مراوحة بٌن اإلعالء من صورة البطل وازدراء صورة أعدائه .تبٌّنها مبرزاأبعادها.
 ما أثر األدوات الفنٌّة الّتً ّوظفها ال ّشاعر فً إذكاء ال ّنفس الحماسًّ فً القصٌدة؟
 -إلى أيّ حدّ تبدو القصٌدة معبّرة عن خصائص شعر الحماسة عند المتنبًّ؟

ُينتظر من المتر ّ
للنص مِنْ مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
شح أن يكتب تحليال
ّ
السن ُد.
األفكار الّتي يقتضيها هذا َّس
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3

المادي ومحاور االهتمام.
وتتكون من ثالثة أقسام هي :ال ّتمهيد وال ّتقديم
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالنصّ و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
 أهمٌّة وصف المعارك الحربٌّة فً تشكٌل القصٌدة الحماسٌّة. ارتباط جانب ها ّم من شعر الحماسة فً قصائد المتنبًّ بمعارك سٌف الدّ ولة. ...ّ
َ
َ
الوظٌفًّ المُوجز
 .2ال ّتقديم
وضبط َمصدَ ره ،والتعرٌف َ
المادي :وٌكون بتحدٌد نوع النصّ َ ،
ّ
بالكاتب ،ووضعه فً سٌاقه من األثر ...من قبٌل:
 ٌصف ال ّشاعر معركة بطولٌّة ،انتصر فٌها سٌف الدّ ولة انتصارا ساحقا ،وبطش بؤعدائهبطشا ذرٌعا.
.3محاور االهتمام :نتدبّر من النصّ السّ ند إشكالٌّات ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل جُمل
مُثبتة كًْ تكون برنامج العمل ال ّتحلٌلًّ فً الجوهر ،من قبٌل:
أ  -صورة الخٌل وإسهامها فً إبراز صورة البطل.
وعدوه ،وأبعاد ذلك.
ب  -ال ّتقابل بٌن البطل
ّ
ت  -أثر األدوات الفنٌّة فً إذكاء ال ّنفس الحماسًّ .
الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
السند ،وال ّثاني
ص ّ
يتكون جوهر ال ّتحليل من أربعة أقسام :أحدهما لل ّتفكيك وتقسيم ال ّن ّ
ّ
ّ
والرابع لل ّتأليف وتجميع
الرأي في
النص وقضاياهّ ،
ّ
لل ّتحليل ،والثالث لل ّتقويم وإبداء ّ
االِستنتاجات الكبرى.
. 1ال ّتفكيكٌ :مكن تقسٌم القصٌدة تقسٌما ثالثٌّا استنادا إلى أطوار المعركة:
األول :من البٌت( )1إلى البٌت( :)5طور الهجوم.
 القسم ّ القسم ّالثانً :من البٌت( )6إلى البٌت( :)9طور المواجهة.
 القسم ّالثالث :من البٌت( )10إلى البٌت( :)11طور ال ّنصر.

 ارتبط الوصف ببنٌة سردٌّة حافظت على تواشج عناصر ال ّنصّ  ،إذ تنامى الحدث فً
ّ
الزمان( :ما قبل  /أثناء  /ما بعد) ،وفً المكان( :من حرّ ان إلى الرّ ان) ،وفً اإلنجاز( :من
الهجوم إلى المواجهة ،ث ّم اانتصار).
ٌ مكن للمتر ّشح اعتماد معٌار آخر فً ال ّتفكٌك شرط الوجاهة.
. 2ال ّتحليل :نتناول فٌه عناصر ال ّتفكٌك الواحد تلو اآلخر.
األول :طور الهجوم:
أ  -المقطع ّ
 قادح الهجوم :فعل "رمى" ،ومطٌّته الخٌل.ّ
 تركٌز ال ّشاعر فً هذا ّمتنوعة
الطور على المطٌّة :الخٌل ،وقد رسمها
موظفا أدوات ّ
(المعجم ،اإلٌقاع ،الصّ ورة):
 المعجم:
ّ
 تنوٌع المعجم الدّ ا ّل على الخٌل :استعمال صٌغ الجموع المحٌلة على التكثٌر (الجُرد،الجٌاد  /الخٌول ،خٌل).
ّ
 حضور الخٌل فً المكان والزمان :الرّ كض ،ااضطراب ،الصّهٌل ،مرح ،فً ك ّلبلدة ،عرّ ست ،تقٌل.
 اإليقاع :من قبٌل:
ُ
 المجانسة الصّ وتٌّة :جرد  /جٌاد ،شوائل  /تشوال ،ثقٌل  /تقٌل. تردٌد بعض األصوات. تواتر المدّ . ال ّتشقٌق اللّفظًّ . ال ّتركيب:
 ال ّتعدٌة :رمى ...بالجُرد الجٌاد / ...أمضى ...بخٌل براها الرّ كض (مفعول ٌفٌدالوسٌلة).
 الخٌل مفتاح الفعل الحربًّ لدى البطل.
 المراوحة بٌن ال ّتركٌب الفعلًّ (رمى ،ما علموا ،عرضت )...وال ّتركٌب ااسمًّ (لهامرح ،ما هً إاّ خطرة.)...
 التدرّ ج من نقل الفعل إلى تمحٌص الصّفة.
الصورة ال ّ
شعر ّية :من قبٌل:

ّ
 ال ّتشبٌه" :ما علموا أنّ السّهام خٌول" :تشبٌه مقلوب ٌجعل وجه ال ّشبه أرسخ فًالمشبّه.
 تؤكٌد السّ رعة وتمكٌن المعنى.
 ااستعارة :شوائل بالقنا :دالة الموت. القٌمة الرّ مزٌّة للخٌل :رافعة للضّ ٌم ،محرّ رة من القهر ،فاعلة فً قلب الموازٌن.
 تتماهى الخٌل مع البطل :شاهدة على فروسٌّته وبطواته وقدرته الحربٌّة .إ ّنها تجسّم إرادة
البطل فهً ٌده ّ
الطولى.
 أفعال البطل ذهنٌّة غالبا ،باستثناء "رمى" ،إذ تضطلع الخٌل بتجسٌدها.
 الخٌل امتداد للبطل وتجسٌد لفعله الحربًّ .
ب  -المقطع ال ّثاني :طور المواجهة:
مقومات البنٌة السّ ردٌّة فً القصٌدة:
 اقتران الوصف ببنٌة سردٌّة واضحة (تو ّفر أه ّم ّاألمكنة (ك ّل مسلك – الدّ ٌار)  /ال ّشخصٌّات :البطل  +لواحقه (الجٌش ،الخٌل،)...

لواحقهم (القوم الصّ رعى)  /أسالٌب القصّ  :كالسّ رد (ٌمطرن ،تساٌرها ،طلعن)...
والوصف.
 نماء الصّ ورة بفعل حركٌّة الموصوف.
تنوع أسالٌب الوصف (المقابلة أو المقارنة بٌن الجٌشٌْن ،الجملة الفعلٌّة والجملة
 ّّ
ااسمٌّة ،الصّ ورة الشعرٌّة ،الصّ ٌغة الصّ رفٌّة :الصّفة المشبّهة ،اسم الفاعل.)...
 ال ّتقابل بٌن صورة البطل الفاعل من خالل لوازمه (الخٌل والجٌش والسّالح) (فًّ
المتؤثرٌن بفعله (صرعى ،طلول ،احتراق
صدور األبٌات) وصورة خصومه
المسالك)( ،فً األعجاز) من خالل ثنائٌّات (قباحا ≠ جمٌل  /ماء ≠ نار  /سحائب
مطرها حدٌد  /غسٌل بالسّ ٌوف).
 تحوٌل فعل القتل على بشاعته إلى فعل تطهٌر (ردّ الغزو). ف ّنٌا :تحوٌل الواقع المرعب البشع إلى مشهد جمٌل.
 مضمونٌّا :تحوٌل فعل البطش (القتل واإلحراق وال ّتدمٌر) إلى فعل مشروع درءا
لضٌم ونصرا لإلٌمان على الكفر وردّ ا لغزو.
ت  -المقطع ال ّثالث :طور ال ّنصر:
 المراوحة بٌن األفعال واألحوال لبٌان مآل المعركة. التوجّ ه بالمعركة إلى الحسم.العدو (ذلٌل)  /ال ّتؤثٌر فً المكان
 لفعل البطل آثار :إعٌاء الخٌل (رزحى)  /إذالّ
(تغٌٌر شكله "الحزون سهول" وإخضاع الحصن).
العدو وإخضاع الحصن)،
 للمعركة مآان :مآل ظرفًّ مباشر (إعٌاء الخٌل وإذالّ
علو الهمّة وحسن القٌادة
ومآل مطلق ( تؤسٌس صورة البطل الخارق (إعٌاء الخٌل = ّ
ّ
والعزة والعظمة  /إخضاع الحصن = المجد والسّ إدد).
العدو = البطش
 /إذال
ّ
ٌحول الوقائعًّ المحدود إلى الكونًّ المطلق.
 ال ّتعمٌم ّ

. 3ال ّتقويم :من قبٌل:
 تعبٌر هذه القصٌدة عن أه ّم خصائص شعر الحماسة عند المتنبًّ (تضافر المعجموال ّتركٌب والصّ ورة والقصّ فً رسم المعركة وإذكاء الحماسة ،تحوٌل بشاعة الحرب
إلى مشهد فنًّ جمٌل).
ّ
ّ
 التدرّ ج فً فعل البطل من الظرفًّ الخاصّ إلى المطلق اإلنسانًّ (قٌم البطولة ،الذود عنالحمى ،المنعة.)...
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
 تعدّد أبعاد القصّ  :الفنًّ (التغ ّنً) ،ال ّتارٌخًّ (تسجٌل المعركة) ،القٌمًّ (إعالء قٌمالبطولة وعطف القلوب علٌها).
الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
. 1اإلجمال :من قبٌل:
متنوعة (معجم حربًّ  ،صورة شعرٌّة ،سرد وقائع) فً إبراز
ث -تضافر أسالٌب فنٌّة ّ
مالمح البطل من خالل لوازمه (الخٌل أساسا).

. 2الموقف :من قبٌل:
 ّتلطف المتنبًّ فً اشتقاق الحٌاة والجمال من بشاعة الموت.
 تجسٌم ال ّنصّ لبعض خصائص شعر الحماسة فً دٌوان المتنبًّ.. 3األفق :من قبٌل:
 أثر المعانً الحماسٌّة فً بناء غرض المدح وتلوٌنه.اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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