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عات أ�مام ضمي ٍر غائِب
ُمرا َف ٌ

(وائل محيي الدّين)

ص:
َب ْين َيدَ ي النَّ ِّ
فلسطيني من جنين ،اعتقله الاحتلال م ّرات عدّة.
ديب
وائل محيي الدّين� :أ ٌ
ّ

ـطيني دون
	 
ـص حــول محنــة الاعتقــال ال�إ ّ
يــدور هــذا النّـ ّ
داري ،حيــث يحتجــز الاحتــلال ال�أســي َر الفلسـ ّ
السـ ّر ّي) .وم ّمــا يضاعــف مـرارة هــذا الاعتقــال �أنّــه
توجيــه لائحــة اتّهــام بِح ّقــهُ ،م َتذ ّرعـاً بمــا يسـ ّميه (الملـ ّ
ـف ِّ
ُي َم ـدَّد م ـ ّر ٍ
ات ُمتتالي ـ ًة دون َس ـ َبب.
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الصبــاح ،ي ـواري شمســه الخجلــى مــن بؤســنا ،تــاركاً صقيــع (النَّ َقــب) يشـ ّـق طريقــه �إلــى
علــى اســتحيا ٍء ي�أتــي ّ
ـاف� ...أ ُم ـ ّر بنظــري علــى وجــوه ال�أســرى حولــي ،وقــد
عظامنــا ،متس ـلّلاً �إلــى �أعماقنــا العطشــى عبــر شــقوق جلدنــا الجـ ّ
الصحـراء َب ْص َمتهــا علــى وجوههــم ،لكنّهــا لــم تنـ ْل يومـاً مــن بريــق العزيمــة فــي عيونهــم ،و�أنّــى لهــا �أ ْن تذهــب
تركـ ْ
ـت قســوة ّ
بدهشــة ابتســاماتهم العذبــة ،الّتــي َت ْف َتــ ُّر عنهــا شــفاههم المتشــ ّققة كشــ ّلال
َت ْف َت ُّر :تُظه ُر
ـت �إليــه ،و�أبتســم� ،أعــرف
دفء؟ يتن ّهــد �أبــو العبــد علــى (برشــه) بجانبــي ،ف�ألت ِفـ ُ
البرش :فراش ال�أسير.
الصبــاح جيّــداً ،صبــاح المحاكــم الهزيلــة ،والمهــازل البائســة ،ينظــر كلانــا
هــذا ّ
�إلــى ب ّوابــة القســم ،وك�أنّنــا مــن فــرط مــا خضنــا غمــار هــذه التّجرِبــة البائســة قــد حفظناهــا عــن ظهــر بــؤس.
السلاســل؛ لينــادوا� :أيّهــا
كالعــادة ي�أتــي الجنــود مد ّججيــن بالجريمــة و ّ
ّ
فلسطيني يت ّم اختياره؛
سجين
اويش:
الش
ّ
(الشّ ــاويش)� ،أ ِ
حضــر هــذه ال�أرقــام للمحكمــة.
ليكون حلقة وصل بين ال�أسرى ،و �إدارة
السجن.
 �أرقــام ،نحــن فــي ُعرفهــم مجـ ّرد �أرقــام! �أقــول لنفســي كــي لا يكســرني ال�أســى:ّ
نحــن �أهــل ال�أرض ،وهــم العابــرون.
الساديّة :اصطلاح بمعنى التّل ُّذذ بممارسة
الساديّة.
ّ
 هيّا �أسرعواَ ،ر َّد َدها بعبريّة خليطة بقليل من العربيّة وكثير من ّالعنف ض ّد ال�آخر ،نسب ًة �إلى الماركيز (دي
داري للم ـ ّرة الثلاثيــن� ،أكث َرنــا
كان صاب ـ ٌر الّــذي َمثُــل �أمــام محكمــة ال�إ ّ
الفرنسي المشهور الذي
ساد)؛ ال�أديب
ّ
القهري
تتّصف شخص ّيات رواياته بالاندفاع
ّ
ُســخْ طاً علــى هــذه المهــازل الّتــي يجبرنــا الاحتــلال علــى المشــاركة فيهــا؛ ليزيّــن
�إلى تحقيق اللّ ّذة عن طريق تعذيب ال�آخرين.
وجهــه القبيــح ،ويو ِهــم العا َلــم �أنّــه يحتجزنــا ،بعيــداً عــن �أحبتنــا ،لســبب قانونـ ّـي،
الســبب الّــذي لا يمكــن للا ّدعــاء ذكــره فــي ملــف الاتّهــام؟
فمــا ّ
كانــت تلــك اللّحظــات الّتــي نلتقــي فيهــا �أثنــاء نقلنــا �إلــى المحكمــة ،صراعـاً مريـراً بيــن يقيننــا بع َبث ّيــة محاكمهــم
داري المخالــف لــك ّل المواثيــق الدول ّيــة ،وخيــط ال�أمــل الّــذي لا يســتطيع قلــب
ّ
ترســخ الاعتقــال ال�إ ّ
الصوريّــة الجائــرة ،الّتــي ّ
ّ
ال�أســير المتل ّهــف للح ّريّــة �إلا �أ ْن يتعلّــق بــه ،ويسـ�ألنا صابـ ٌر كعادتــه كلّمــا التقينــا فــي حافلــة للمحكمــة :هــل ســتترافعون �أمــام
القاضــي؟ ونجيبــه ،ونحــن نحـدِّق بخيــط ال�أمــل ال ّرقيــق :يكفــي �أ ْن نزعــج القاضــي بمرافعتنــا ،لعلّــه يبصــق علــى كرسـ ّـي
العدالــة المزيّــف.
البوسطة :حافلة نقل ال�أسرى ،وهي كلمة
ّ
تكتــظ
نزلنــا مــن صنــدوق (البوســطة) ،لتبتلعنــا زنازيــن انتظــا ٍر ض ّيقــ ٌة
مع ّربة.
بال ّرطوبــة والبــؤس والترقّــب .سـ ٌ
ـياط تُل ِهــب �أرواحنــا ،فيخل ـ ُد ك ٌّل منّــا �إلــى ت�أ ّملاتــه
الّتــي تقطعهــا �أصـوات الجنــود وهــم يســتدعون ال�أســرى واحــداً تلــو �آخــر؛ للمثــول
�أمــام النّيابــة.
الص ـراع يحتــدم داخلــي ،لا يســتطيع ال�أســير
واســتدعاني الجنــود للقــاء المحاميــة الّتــي ســتترافع عنّــي ،سـ ُ
ـرت و ّ
داري مهمــا بلــغ بــه يقيــن البــؤس �أن يوقــف خيــط ال�أمــل ال ّرقيــق عــن العبــث بقلبــه.
ال�إ ّ
قلت لها� :أريد ال ّذهاب �إلى المحكمة العليا في القدس ،فلربّما �أجد هناك من القضاة َمن يسمع ويعقل.
قالت :د ْعك ِمن هذا ،فالقضاة في العليا �أش ّد سوءاً ،هذه الم ّرة عليك �أ ْن تتكلّ َم ،وتحاك َمهم ،وتحاك َم ضمائ َرهم.
قلت :س�أتكلّم ،رغم يقيني �أ ْن لا جدوى.
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ـتعرض طا َقــم المخاب ـرات عضلاتهــم ومعلوماتهــم الّتــي لــم تتع ـ ّد َك ْونــي خطي ـراً علــى �أمــن المنطقــة (كمــا
اسـ َ
ملــف ِســ ّر ّي لــن يتــ َّم كشــفه �إلّا �أمــام القاضــي وحــدَه.
يزعمــون) ،ولــي
ّ
جندي جيء به لهذه الغاية.
 �أتريد �أ ْن تقول شيئاً؟ �أشار � ّإلي القاضي ،وترجمهاّ
 لقــد قلــت �أشــياء كثيــرة ،ولــم تســمعوها ،فهــل َسـ ُت َح ِّكمون ضمائركــم هــذه المـ ّرة؟ �إنّـــكم تصــادرون ح ّريّتنــا بذريعــة خوفكممنّــا ،فهــل خوفكــم منّــا غيــر المبـ ّرر تهمــة؟ �إنّـــكم تحاكمــون ن ّياتنــا الّتــي لا تعرفونهــا ،وتعتبروننــا ،بســبب وهمكــم ،خطـراً
السـ ّر ّي ذريعـ ًة لاضطهــاد �إنســان ّيتي.
علــى �أمــن المنطقــة ،و�أنــا �أعتبــر مل ّفكــم ّ
ـات علــى وجــه القاضــي لــم �أفهمهــا ،ثُ ـ َّم غ ّيــر ِجلســته ،ولــم �أغ ّيــر مــن لهجتــي ،وواصلت :لقــد
بــدت علامـ ٌ
�أمضيــت فــي ســجونكم اثنــي عشــر عيــداً بعيــداً عــن �أهلــي وعائلتــي دون تهمــة ،ســوى هواجــس مخابراتكــم ،فمــاذا تريــدون
�أكثــر؟
انتهــى يــوم المحكمــة الطّويــل الشّ ــاقّ  ،وعــدت �أنــا و�أبــو العبــد �إلــى القســم ،و�أ ْســلم ك ّل واحــد منّــا جســده المتعــب
لل ُبــرش ،وغـ ّ
ـط فــي ق َلــقٍ عميــق.

داري ال�إ فـراج
ـدي يحمــل �أســماء َمــن قـ ّررت محكمــة ال�إ ّ
حيــن جــاء الجنـ ّ
اشر� ّأب :امتدّ.
عنهــم ،اشــر�أ ّب عنقــي ،وتوثّــب �أملــي ،وتســارع (ال�أدريناليــن) فــي جســدي،
ال�أدريناليــن :هرمــون ُيفــرزه الجســم فــي
وناديــت الشّ ــاويش ب�أعلــى صوتــي :هــل ورد اســمي؟ فتهلّلت �أســاريره :نعــم ،قُــم،
حــالات الانفعــال.
اســج ْد لربّــك.
وقبــل �أن يســتوعب قلبــي ال�أمــر ،ع ـ ّم الهتــاف والتّكبيــر �أرجــاء القســم،
ــت ُوجــو َه ال�أســرى بشــائ ُر فــرح ،وفــي عيونهــم دمــو ٌع و�أ
ــب وعــ ٍد طــال انتظــاره.
ٌ
و َع َل ْ
منيــات وترقّ ُ
ـت وقلبــي متل ّهــف ،وعينــاي شــاخصتان نحــو ب ّوابــة القســم ،متــى ســت�أتي الحافلــة ،وتُقلّنــا
ج ّهـ ُ
ـزت نفســي ،وجلسـ ُ
�إلــى حــدود بلــدة الظاهريّــة؟
ـت صمتــي ،فالمفــردات قاصــرة ،ومــاذا ب ُوســعي
ـت �آخــر ن َظـرات الــوداع َصـ ْو َب �إخوانــي ،و َل ِز ْمـ ُ
جــاءت �أخيـراً ،ف�ألقيـ ُ
غيــر التقنّــع بالصبــر والتجلّــد؟ ومضيــت نحــو الحافلــة مق ّيــداً ،حتــى و�أنــت فــي طريقــك للحريّــة يجــب �أ ْن تكــون مق ّيــداً!
ـوب
مضــت ســاعة و�أكثــر ،تدقيـ ٌـق ،وتفتيـ ٌ
ـص و�أســئلة ،مــاذا ســنه ّرب م َعنــا غيـ َر جبــال الحــزن الّتــي تنــوء بحملهــا قلـ ُ
ـش وفحـ ٌ
ال�أســرى؟ مــاذا غيــر �آمالهــم بعنــاق وطــنٍ لا ت َقطّعــه الحواجــز ،ولا تبتلــع المســتوطنات �أراض َيــه؟ وطــنٍ بــلا جـراح ،بــلا هـواء
ملـ ّوث ،بــلا طفولــة مع َّذبــة ،بــلا �إنســانيّة مصــا َدرة.
وتح ّركت الحافلة ،فرقص قلبي ،ولكنّها َسرعان ما توقّفت.
 لطفَك يا الله.للسجن.
يس�أل ّ
الضابط عنّي ،ويقول :لقد حصل خط�أ� ،أنت ستعود ّ

وساد َص ْم ٌت �أحال الفرحة ُغ ّصة ،وامتل�أت الوجوه �أ ًسى وحزناً ،وسمعت صوتاً تخنقه ال َعبرة :يا �أخي،
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ـزن( ،خـ ِّل) �أملــك باللــه كبيـراً؛ ف َمــن يح ّقــق الانتصــار علــى ذاتــه� ،أحــرى بــه
لا تحـ ْ
القواعد :النّاس المتثاقلون.
�أ ْن ينتصــر علــى سـ ّجانه� ،إنّمــا ُيســجن ال�أحـرار لا القواعــد.
الســجون َو ْهنـاً علــى َو ْهــن ،ويحم ُلنــي ال�أمـ ُل �إلــى
عــادت الحافلــة �أدراجهــا ،وعــدت لقيــدي مــن جديــدْ ،
تحملنــي ّ
ســاع ٍة لا بــ ّد ســت�أتي ،وشــملٍ لا بــ ّد ســيلتئم ،ووعــ ٍد لا بــ ّد � ٍآت.

الفهم والاستيعاب:

 -١نختار رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
القصة؟
 -1منِ الشّ خصيّة ال ّرئيسة في ّ
		
ب -القاضي.
�أ� -أبو العبد		.
 -2في �أ ّي السجون تدور �أحداث القصة؟
		
ب -النّقب.
			
�أ  -نفحة.
داري؟
 -3كم م ّر ًة َمثُ َل صابِ ٌر �أمام محكمة ال�إ ّ
		
ست م ّرات.
		
�أ -اثنتي عشْ رة م ّرة.
بّ -

		
ج -المحامية.

د -ال ّراوي.

		
ج -هداريم.

د -تلموند.

خمس عشر َة م ّرة.
ج-
َ

د -ثلاثين م ّرة.

 -٢نذكر الصّ فة البارزة لك ّل من :صابر ،و أ�بي العبد ،والمحامية ،والقاضي.
 -٣نعلّل ما ي أ�تي:
�أ� -إصرار ال�أسرى ال�إ داريّين على الترافع عن �أنفسهم ك ّل م ّرة.
ب -عدم موافقة المحامية ال ّراوي في التو ّجه �إلى المحكمة العليا.
ج -يجبر الاحتلال ال�أسرى على الاشتراك في مهازل محاكمهم.
 -٤نرسم صورة الوطن كما يحلم به ال�أسير في هذه القصّ ة.
 -٥نصف حال ال ّراوي حين جاء ّ
الشاويش ب أ�سماء المف َرج عنهم.

المناقشة والتّحليل:

 -١ما دلالة ك ٍّل من العبارتين ال�آتيتين؟
�أ� -أيّها الشاويش� ،أحضر هذه ال�أرقام للمحكمة.
رينالين) في جسدي.
ب -تسا َر َع (ال�أ ْد ُ
 -٢أ�ين ت ْك ُمن لحظة الت أ�زّم في القصة؟

واجه ال ّراوي النّهاية الم أ�ساويّة للقصّ ة؟
 -٣كيف َ
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 -٤نوضّ ح الصّ ور الفن ّية في العبارات ال�آتية:
		
�أ -يواري شمسه الخجلى.
ب -متسلّلاً �إلى �أعماقنا العطشى		.
السلاسل.
ج -ي�أتي الجنود مد ّججين بالجريمة و ّ

 -٥نصف معاناة ذوي ال�أسرى ال�إ داريّين من خلال تجربة عشناها ،أ�و سمعنا بها.
 -٦يحمل العنوان اتّهام ًا صريح ًا لل ُقضاة في المحاكم الصهيون ّية بغياب النّزاهة والعدالة ،نناقش ذلك.
 -٧نحدّد المكانّ ،
والشخوص ،والحدث في القصّ ة.

اللّغة وال�أسلوب:
السجون و ْهن ًا على وهن".
ّناص الوارد في عبارة" :تحملني ّ
 -١نوضّ ح الت ّ
 -٢ما العلاقة بين ك ّل م ّما تحته ّ
خط في ك ّل من العبارات ال�آتية؟
�أ -صباح المحاكم الهزيلة والمهازل البائسة		.
بالصبر والتّجلّد.
ب -ماذا بوسعي غير التقنّع ّ
غصة.
ج� -أحال الفرحة ّ

د -امتل�أت الوجوه �أ ًسى وحزناً؟

 -3نُعرب ما تحته ّ
خط فيما ي أ�تي:
�أ -و َع َل ْت ُوجو َه ال�أسرى بشائ ُر ف َرح.
جلست وقلبي متل ّهف.
ب-
ُ
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َو ِص َّي ُة ِ
لاجئ
ص:
َب ْين َيدَ ي النَّ ِّ

فاعي)
(هاشم ال ّر ّ

ـري ،درس فــي كلّيّــة دار العلــوم ،تــرك مئــة وســبعاً
هاشــم الرفاعـ ّـي ( )١٩٥٩ - ١٩٣٥شــاعر مصـ ّ
وثمانيــن قصيــدة ،تنــاول فيهــا قضايــا مصــر وال�أ ّمــة ال�إ ســلاميّة ،وبــرع فــي تق ّمــص الشّ ــخصيّات ،ومــن �أمثلــة
الفلســطيني فــي هــذه القصيــدة الّتــي جــاءت علــى مجــزوء الكامــل.
ذلــك تق ُّمــص شــخص ّية ال ّلاجــئ
ّ
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َو ِص َّي ُة ِ
لاجئ

ـــق
نــي غــداً سيطوينـــي الغ ََس ْ
�أنــا يــا ُب َّ
ـــق
ــق مــن ظــ ّل الحيــاة ســوى َر َم ْ
لــ ْم َي ْب َ
ٍ
و ُحطــام
القلـــق
شبـــوب
قلــب عــاش َم
ْ
َ
المصبــاح يومـــاً واحتـــرقْ
قــد �أشــرق
ُ

جفَّـــت

بـــه

�آمالُـــه

حتـــى

***

الغسق :ظلمة اللّيل.
رمق :بقيّة من حياة.
مشبوب :مشت ِعل.

اختنـــق
ْ

وطـــن
كانــت لنـــا دا ٌر ،وكـــان لنـــا
ْ
ثمـــن
وبذلـــت فـــي �إنقـــاذه �أغلـــى
ْ

كفـــن
دفنــت �أخـــاك فيــه بـــلا
بيــدي
ُ
ْ
ـــن
�إلّا الدمــا َء ومـــا �ألـــ ّم
بـــي الو َه ْ
َ
ـــت ال�أدمعـــا
� ْإن
كنــت يومــاً قـــد سك ْب ُ
ُ
فل�أنّنـــي

فَقدَهـمـــا

ُح ِّملـــت

بي ال َوهَنِ :ص ْر ُت هزيلاً.
�أل ّم َ

مـعـــا

***

اب
ــي :ثُ ْكـــ ٌل واغتـــر ْ
ُجرحــان فــي ج ْن َب َّ
العـــذاب
هـــن
ولــ ٌد أ� َ
ْ
ضيــع وبل ْـــد ٌة َر َ
***
تلــك ال ّربــوع هنــاك قــد عر َف ْتــك طفـــلا
جــوب حقــلا
يجنــي ّ
الســنا وال ّزهــر حيــن َي ُ
فاضــت عليــك رياضهــا مــا ًء وظـِــ ّلا
ــت لــك ال�أحــداث �أه ْـــلا
واليــوم قــد د َه َم ْ

السنا :الضّ وء.
َّ
يجوب :يع ُبر.
هَمت :اجتاحت.
َد َ

***

ــن �أ
ْ
خرجـــوك
هــم �أخرجــوك َف ُعــ ْد �إلــى َم ْ
رض كان يزرعهـــا �أ ْ
بـــوك
فهنــاك �أ ٌ
ـــذاب
قــد ذ َ
ُقــت ِمــن �أثمارهــا الشّ هـــ َد ال ُم ْ
فـــ�إلا َم

تتركُهـــا؟

ل�ألسنـــة

***

�ألسنة الحراب :رؤوس الخناجر،
ونحوها.

اب؟
الحـِــر ْ

9

سمعـــت �أنيـــن َح ْيفـــا؟
ــن �أمــا
َ
حيفــا ت ِئ ّ
وشــ َم ْم َت عــن ُبعــ ٍد شــذا اللّيمــون َص ْيفــا
حــت وراء ال�أ ْفـــق َط ْيفـــا
تبكــي �إذا ل َم ْ
الخــلاص متــى؟ وكيفـــا؟
ســ�أ َل ْته عــن يــوم َ
هــي لا تريــدكَ �أ ْن تعيــش ال ُعمــر َضيفــا
***
رض الّتــي َغــ ّذ ْت ِص ْ
بــاك
فَــ َورا َءك ال�أ ُ
َ
شبابـــك �أ ْن تـــر ْاك
وتــ َو ُّد يومــاً فـــي
صـــاب
لــ ْم تُ ْن ِســها �إيـّــاكَ �أه ْـــوالُ ال ُم
ْ
تـــاب
ترنــو
ْ
ولكــن مـــل ُء نظر تِهـــا ِع ْ
***
ـــلاح
الس ْ
� ْإن جئ َتهــا يومــاً وفــي يـــدك ّ
بـــاح
لعــت بيــن ربوعهــا مثــل
ّ
و َط َ
الص ْ
طـــاح
فاهتــفَ :ســلي
ســم َع ال ّروابــي وال ِب ْ
ْ
ْ
اح
مــس الّــذي َض َمــ َد الجـــر ْ
�إنّــي �أنــا ال�أ ُ
ل ّب َ
بـــاح
يــك يــا وطنــي العزيـــ َز ال ُمس َت ْ
***
عيـــن ال ُجنـــا ْة
بكـــت
ــن فمــا
ْ
لا َت ْبك َي َّ
ُ
قصــة الطّغيــان مــن فجــر الحيـــا ْة
هــي ّ
فارجــع �إلــى بلــ ٍد كنــو ُز �أبـــي َحصـــا ْه
ْ
مــوت علــى َثـــرا ْه
قــ ْد
كنــت �أرجــو �أ ْن �أ َ
ُ
�أمــ ٌل ذوى مــا كان لـــي �أمـــ ٌل ِســوا ْه
***
ْ
يـــدك
عـــن
َضــت غبــار قبــري
فــ�إذا َنف َ
ْ
ومضيــت تلتمــس الطّريــق �إلــى َغــ ِد ْك
َ
اب
فاذكــ ْر وصيّــ َة والــ ٍد
َ
تحـــت التّــر ْ
بـــاب
َس َلبـــو ُه �آمـــالَ ال ُكهولـــ ِة والشّ ْ
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البطاح :جمع َبطحاء ،وهي َمسيل
الوادي.
المستباح :المن َت َهك.

َذوىَ :ذ ُبل.

الفهم والاستيعاب:
ف حال ال ّلاجئ ،كما ظهر في المقطع ال�أ ّول.
َ -١ن ِص ُ
 -٢ما الجرحان الّلذان يعاني منهما ّ
الشاعر؟
 -٣رسم ّ
الشاعر صورة لابنه في الوطن قبل التهجير ،نب ّين ملامح هذه الصّ ورة.
 -٤نهى ال ّلاجئ ابنه عن البكاء ،فما تعليل ذلك؟
شخص ّ
ّ -٥
الشاعر حيفا ،ما الصّ فات الّتي منحها إ�يّاها؟
ص.
 -٦نذكر سبب بكاء حيفاَ ،وفق ًا لما ورد في النّ ّ

المناقشة والتّحليل:

 -١تن ّقل ّ
الشاعر بين الماضي والحاضر ،نذكر أ�مثلة ،موضّ حين سبب ذلك.
 -٢نوضّ ح الصّ ورتين الفن ّيتين فيما ي أ�تي:
�أ -وحطام ٍ
قلب عاش مشبوب القلق.
السنا.
ب -يجني ّ
 -٣نوضّ ح دلالة ما ي أ�تي:
�أ -دفنت �أخاك بلا كفن.
ب -فارجع �إلى بل ٍد كُنو ُز �أبي حصاه.
ج -ف�إذا نفضت غبار قبري عن يدك.
 -٤هل كان ّ
الشاعر موفّق ًا في تق ّمص شخص ّية ال ّلاجئ؟ نوضّ ح ذلك.
 -٥نعدّد خمس ًة من مخ ّيمات اللّجوء خارج الوطن.
الفلسطيني إ�لى وطنه؟
 -٦كيف يعود ال ّلاجئ
ّ

اللّغة وال�أسلوب:

 -١نختار رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
 -١ما الحرف الّذي �أفاد التّحقيق في القصيدة؟
			
ج -لا.
		
ب -السين.
			
�أْ � -إن.
(تئن)؟
 -٢ما الفعل الماضي من الفعل المضارع ّ
ج� -أ َنت		.
بَ -ن�أت		.
			
�أ� -آ َنت.
 -3ما �إعراب كلمة (ضيفا) في عبارة( :هي لا تريدك �أن تعيش العمر ضيفا)؟
ج -حالٌ		.
		
نعت.
		
�أ -مفعو ٌل به �أ ّول.
بٌ -

د -قد.
د� -أنَّت.
د -مفعو ٌل به ٍ
ثان.
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غوي لكلمتَي :طغيان ،ومستباح.
 -٢نذكر ال�أصل اللّ ّ
 -٣وردت في القصيدة أ�ساليب النّهي ،والاستفهامّ ،
والشرط ،نمثّل لك ّل منها.

ص بعض ال�ألفاظ الدّالّة على ك ٍّل من اللّون ،والصّ وت ،والحركة في القصيدة:
 -٤نستخرج من النّ ّ
اللّون

الصّ وت

الحركة

القواعد

نقر أ�:

من المعاني النحوية لـ (لا) و(ال ّلام)

المجموعة ال�أولى:
ملف الاتّهام؟
 -١ما السبب الّذي لا يمكن للا ّدعاء ذكره في ّ
تحزن.
 -٢يا �أخي ،لا ْ
� -٣إنّما ُيسجن ال�أحرار لا القواعد.
المجموعة الثّانية:
							
وطـن.
 -١كانت لنـا دا ٌر ،وكـان لنـا ْ
				
 -٢قال تعالى :ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱪ
 -٣قال رسول الله (

		
)َ " :لغَدوة في سبيل الله �أو َروحة ،خير من الدُّنيا وما فيها".
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(هاشم ال ّرفاعي)
(الطّلاق)7:
(متّفق عليه)

نلاحظ:
بعــد قـراءة �أمثلــة المجموعــة ال�أولــى ،نلاحــظ �أ ّن (لا) وردت فيهــا لمعـ ٍ
ـان مختلفــة ،فقــد جــاءت فــي المثــال ال�أ ّول
نافيــة؛ تنفــي �إمــكان ذكــر الســبب ،وهــي هنــا لا تعمــل فيمــا بعدهــا.
	�أ ّمــا فــي المثــال الثّانــي ،فنلاحــظ �أنّهــا جــاءت ناهيــة؛ تنهــى عــن الحــزن ،وهــي هنــا جازمــة ،والفعــل المضــارع
بعدهــا مجــزوم.
وفــي المثــال الثّالــث ،جــاءت عاطفــة ،تفيــد �إثبــات مــا قبلهــا ،ونفــي مــا بعدهــا؛ فالمتكلّــم ينفــي �أ ْن يكــون
الســجن للقواعــد ،وي ْث ِبتــه لل�أحــرار.
ّ
و �إذا دقّقنــا النّظــر فــي �أمثلــة المجموعــة الثّانيــة ،وجدنــا حــرف ال ـ ّلام لــه معـ ٍ
ـان ووظائــف متع ـدّدة؛ ففــي المثــال
حــرف جــ ّر يفيــد معنــى ال ُملــك ،والاســم الــذي يليهــا يكــون مجــروراً بهــا.
ال�أ ّول ،جــاءت
َ
وفي المثال الثّاني� ،أفادت ال ّلام معنى ال�أمر ،وفي هذه الحالة يكون الفعل المضارع الذي يليها مجزوماً بها.
	�أ ّما في المثال الثّالث؛ فقد جاءت ال ّلام حرف ابتداء يفيد التّوكيد.

نستنتج:
•من ال�أدوات النحويّة:
( -1لا) ،وت أ�تي:

�أ -نافية ،نحو قوله تعالى :ﱫﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﱪ

الشافعي:
ب -ناهية ،كقول
ّ
السماح َة من بخيلٍ
ولا َت ُ
رج ّ

ج -عاطفة ،نحو� :إنّما ينجح ال ُمج ُّد لا الكسولُ .

(النّساء)148 :

فما في النّار للظّم�آن ما ُء

( -٢ال ّلام) ،وت أ�تي:
�أ -حرف ج ّر ،نحو قوله تعالى :ﱫﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﱪ
ب -حرف جزم يفيد ال�أمر ،نحو قول ابن زيدون:
كنتم ل�أرواحنا �إلّا رياحينا
لِ ُي ْس َق َع ْه ُد ُك ُم َعه ُد السرور فما

(البقرة)284 :

ج -ابتدائ ّية تقع في بداية الكلام ،تفيد التّوكيد ،نحو قوله تعالى :ﱫﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﱪ

(الحشر)13 :
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التّدريبات:
 -١نضع إ�شارة (⎷) أ�مام العبارة الصّ حيحة ،و إ�شارة (×) أ�مام العبارة غير الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
(
					
تسرف في الما ِء) ،جاءت (لا) نافي ًة.
�أ -في عبارة( :لا
ْ
(
				
ب( -لا) العاطفة تفيد نفي الحكم عما سبقها ،و �إثباته لما بعدها.
ج -نُعرب ( َتنظ ْر) في قوله ع ّز وج ّل :ﱫﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱪ (الحشر )18:فعلاً
(
									
مضارعاً مجزوماً.
(
					
د -تدخل ال ّلام الابتدائيّ ُة على الجملتين الفعل َّية والاسميّ ِة.

)
)
)
)

 -٢نستخرج ك ّلاً من (لا ،وال ّلام) م ّما ي أ�تي ،ونذكر نوعها:
�أ -قال تعالى :ﱫﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﱪ
حب � ّإلي من قص ٍر ُم ِ
			
نيف
لبيت تخفق ال�أرياح فيه
بٌ -
		�أ ّ

(يوسف)69 :
(ميسون الكلب ّية)

							
ج -قال تعالى :ﱫﯫ ﯬﱪ

(العلق)١٧ :

					

(الفتح)1 :

					
هـ -قال تعالى :ﱫﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ

(البقرة)٢٥٥ :

د -قال تعالى :ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱪ

 -٣نستخدم ال�أدوات النّحويّة ال�آتية في جمل مفيدة:
�أ -لا النّاهية.
ب -لام الابتداء.
ج -لا النّافية.
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ورقة عمل  /المعاني النّحويّة ( لا  ،اللام )
السؤال ال�أول  :نع ّين ال�أخطاء النّحويّة  ،ث ّم نص ّوبها فيما ي أ�تي:
ّ
�أ ـ جالس العلماء لا المهملون.......................................................
مؤسس دولة ال�أمويين .......................................
ب ـ َلمعاوية ِ بن �أبي سفيان
ُ

ج ـ لِمعاوي ُة بن �أبي سفيان فض ٌل على المسلمين........................................ .
د -لتف ِد المسجد ال�أقصى بدمائكم �أيّها الشّ باب ..........................................
السؤال الثّاني  :نب ّين أ�نواع (لا  ،اللام) فيما تحته خطوط فيما ي أ�تي:
ّ
�أ ـ قال تعالى«:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ»
			
ب ـ قال تعالى« :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ»

(البقرة)١٩٠ :
(عبس)٢٤ :

ج ـ قال تعالى« :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ »
											
د ـ قال تعالى« :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ»

(يسن)٢٣ :
(الروم)٢١ :

			
هـ ـ قال تعالى « :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ »

(الذاريات)٢٨ :

					
و ـ قال تعالى « :ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ»

(النحل)٣٠ :

ز ـ قال تعالى« :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ»

(المنافقون)٩ :

ح ـ قال تعالى« :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ »

(الزخرف)٧٧ :

السؤال الثّالث :أ�عرب ما تحته خطوط مما ي أ�تي :
ّ
�أ ـ قال تعالى« :ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ»

(طه)٤٦ :

ب ـ قال تعالى « :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ»( .قريش)٣،٤ :

ج ـ قال تعالى « :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ» .
						
د ـ قال تعالى  « :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ » .

(التوبة)١٠٨ :
(الروم)٤ :
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س
ال َّد ْر ُ

2

البو َم ُة في ُغ ْر َف ٍة َبعيدَة

فاني)
ّ
(غسان ك َن ّ

ص:
َب ْين َيدَ ي النَّ ِّ

ُولِـ َد الشّ ــهيد غســان كنفانــي عــام 1936م فــي مدينــة عـ ّكا ،عانــى نتيجــة جر�أتــه فــي الدّفاع عن القضايــا الوطنيّة،
الص َحفيّــة (الهــدف) فــي بيــروت .مــن مؤلّفاتــه :المجموعــة القصصيــة (مــوت سـرير رقــم  ،)12وروايات (ما
المؤسســة َّ
و�أنشـ�أ ّ
الصهاينــة ســنة 1972م فــي بيــروت.
تب ّقــى لكــم) ،و(�أم ســعد) ،و(عائــد �إلــى حيفــا) .اغتالــه ّ
القصــة حــول صــورة بومــة اقتطعهــا مــن مجلّــة هنديّــة ،و�ألصقهــا علــى جــدار غرفتــه ،فتذ ّكــر بومــة
تــدور هــذه ّ
القصــة
حقيق ّيــة ،كان ر�آهــا علــى شــجرة فــي حديقــة منزلــه �أثنــاء الاحتــلال الصهيونـ ّـي لبلدتــه ســنة 1948م ،فجــاءت ّ
ـعبي مــن شــؤم وخ ـراب.
ك�أنّهــا ترجمــة لمــا ترتبــط بــه البومــة فــي الم�أثــور الشـ ّ
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()1
ك ّل صـ َور عــدد كانــون ال�أ ّول مــن المجلّــة الهنديّــة (�أ) كانــت رائعــة ،ولكـ ّـن �أ ْروعهــا -بــلا شـ ّ
ـك -صــورة مل ّونــة لبومــة
مبتلّــة بمــاء المطــر ،وتك ُمــن ك ّل ْروعتهــا فــي لحظــة اللقطــة الموفّقــة ،وفــي براعــة ال ّزاويــة ،و�أه ـ ّم مــن هــذا كلّــه اصطيــاد
النّظــرة الحقيقيّــة للبومــة المختبئــة فــي ظ ـ ّل ليــل بــلا قمــر.
الصورة على حائط ما؛ فذلك ُيكسب
قلت لنفسي ،و�أنا �أش ّد بصري �إلى صورة البومة ال ّرائعة :يجب �أ ْن تُ َعلَّق هذه ّ
الغرفة شيئاً من الحياة والمشاركة.
للســرير ،و�أطّرتُهــا بورقــة بن ّيــة؛ كــي تنســجم مــع الحائــط بشــكل
ـت ّ
	�ألصقـ ُ
الصــورة ،بالفعــل ،علــى الحائــط المقابــل ّ
مــن ال�أشــكال ،كان العمــل الفنّـ ّـي� ،إذن ،قــد �أخــذ ســبيله �إلــى الغرفــة ،وكان لا بـ ّد �أ ْن �أغ ِبــط نفســي علــى التقــاط هــذه
ـعرت ،فجـ�أة ،ب�أنّنــي �أعــرف هــذا الوجــه تمامـاً ،و�أنّــي �أرتبــط معــه بذكــرى يجــب �ألّا تُمحــى ،نعــم� ،أنــا �أعــرف
الصــورة .شـ ُ
ّ
الصامدتيــن للحظــة اختبــار مخيفــة ،لكـ ْـن �أيــن تقاب ْلنــا؟ ومتــى؟ وكيــف؟
تينــك العينيــن الحا ّدتيــن الغاضبتيــن ّ
نهضــت مــن فراشــي� ،إذ تي ّقنــت مــن اســتحالة النّــوم تحــت تلــك الوطـ�أة ،و�أضـ�أت المصبــاح ،ثـ ّم وقفــت �أمــام
الصــورة المل ّونــة :العيــون هــي العيــون ،لــم َت ـ َز ْل ،تُ ِط ـ ّل غاضبــة واســعة مغروســة فــي الوجــه المفل َطــح العجيــب .وال ِمنقــار
ّ
ـادي
المعقــوف ْ
الســاخر ،وال ّريــش ال ّرمـ ّ
كنصــل عريــض ل ِمنجــل �أســود ،لــم يــزل ُيطبــق بعنــف علــى ضــرب مــن الاشــمئزاز ّ
ِ
ِ
المل ـ ّون ب ُحمــرة وقحــة يتج ّمــع ُخ َصــلاً كَصــوف ق ـذر بعــد �أ ْن ابت ـ ّل بمــاء المطــر.
الضباب المتكاثف ك ُّل
سقطت ال ّذكرى ،بعد فترة ،فاصل ًة مد ّوية صاخبة ،ف�أورث ْتني ُدواراً مفاجئاً ،و
التمعت خلال ّ
ْ
ال�أشياء الّتي ذكّرتني بها البومة المخيفة ،وبدا لي �أنّنا نعرف بعضنا ج ّيداً.
()2
الصغيــرة التــي تتســاند دو ُرهــا ك ِتفـاً �إلــى كتــف
كان ذلــك قبــل عشــر ســنوات علــى وجــه التّقريــب ،كنــت فــي قريتــي ّ
فــوق حاراتهــا الموحلــة� ،أذكُرهــا ال�آ َن �أشــباحاً تتلامــح منــذ زمــن بعيــد ،كنــت طفــلاً �آنــذاك ،وكنّــا نشــهد ،دون �أ ْن نقــدر علــى
الاختيــار ،كيــف كانــت تتســاقط فِ َلســطين شــبراً شــبراً ،وكيــف كنّــا نتراجــع شــبراً شــبراً .كانــت البنــادق العتيقــة فــي �أيــدي
ال ّرجــال الخشــنة تمـ ّر �أمــام �أعيننــا ك�أســاطي َر دمويّــة ،و�أصـوات القذائــف البعيــدة تدلّنــا على �أ ّن معركــة تقــع ال�آن ،و�أ ّن ث ّمة �أ ّم ٍ
هات
يفقــدن �أزواجهـ ّـن ،و�أطفــالاً يفقــدون �آباءهــم ،وهــم ينظــرون عبــر النّوافــذ صامتيــن �إلــى ســاحة المــوت.
لا �أعــرف فــي �أ ّي يــوم وقــع الحــدث ،حتّــى �أبــي� ،أيضـاًَ ،ن ِســي ذلــك ،كان اليــو ُم المشــؤوم �أكبـ َر ِمــن �أ ْن يتّســع
لــه اســم �أو رقــم ،لقــد كان فــي حـ ّد ذاتــه علامــة مــن علامــات ال ّزمــن الكبيــرة ،مــن تلــك التــي توضــع فــي مجــرى التّاريــخ
كــي يقــول النّــاس :حــدث ذلــك بعــد شــهر مــن يــوم المذبحــة ،مثــلاً .كان يومـاً مــن تلــك ال�أيّــام ،لا شـ ّ
ـك ،و �إلّا ل ُكنّــا
حشــرناه تحــت رقــم� ،أو تحــت اســم� ،أو تحــت عن ـوان.
لقــد بــد�أ الهجــوم قُبيــل منتصــف اللّيــل ،وقــال �أبــي الشّ ــيخ ل�أ ّمــي وهــو
يتن ّكب :يحمل على َم ْن ِكبيه.
يتن ّكــب بندق ّي َتــه الثّقيلــة� :إنّــه هجــوم كبيــر هــذه المــ ّرة.
الصغــار ،مــن �أصـوات الطّ َلقــات �أ ّن هنــاك �أســلحة جديــدة ،و�أ ّن هنــاك هجومـاً مــن ناحيــة �أخــرى
لقــد عرفنــا ،نحــن ّ
لــم تُطـ َرق قبــل ال�آن ،و�أ ّن قنابـ َل حارقـ ًة قــد ســقطت فــي وســط القريــة ،ف�أحرقــت بيتـاً و�أطفــالاً ،وحيــن ن َظ ْرنــا مــن َخصــاص
النّافــذة الواطئــة شــاهدنا -ك َمــن يح ُلــم� -أشــباح نســوة ُمنح ِنيــات،
َخصاص :جمع خَ صاصة ،وهي الثُّقب.
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يســحبن جثث ـاً �إلــى داخــل القريــة ،وكان يســتطيع المســتمع ب�إمعــان �أ ْن يلتقــط صــوت َنشــيج مخنــوق� ،إحداهـ ّـن -هكــذا
كانــت تشــير �أ ّمــي -فقــدت زوجهــا وصمودهــا فــي � ٍآن معـاً.
()3
ِ
المباغــت ،تراجــع رجالنــا ،كانــت جهنّــم قــد صعــدت �إلــى ظهــر قريتنــا ،وبــدا لنــا
بعــد ســاعة مــن الهجــوم
�أ ّن النّجــوم �أخــذت تتســاقط علــى بيوتنــا ،وقالــت ام ـر�أة م ـ ّرت تحــت ش ـبّاكنا تســحب ُجثّــة وهــي تلهــث� :إنهــم يقاتلــون
بالفــؤوس.
وقتــال الفــؤوس لــم يكــن غريبـاً علــى رجــال قريتنــا ،فلقــد كان الفـ�أس هــو ســلاح الواحــد منهــم بعــد �أ ْن تتق ّيـ�أ
بندق ّيتــه ك ّل مــا فــي جوفهــا ،فــكان يحملهــا علــى كتفــه زاحف ـاً فــوق ال�أش ـواك الجافّــة ،ث ـ ّم يشــاهد المحاربــون مــن
خنادقهــم الرطبــة شــبح �إنســان راكــع ،يرفــع كلتــا يديــه فــوق ر�أســه مــا ِ
وســعه ذلــك ،وبيــن ك ّفيــه يتصلّــب ف�أ ُســه الثّقيــل،
ث ـ ّم يهــوي الف ـ�أس ،ويتصاعــد صــوت ارتطــام عريــض مخنــوق ،ويبتلــع الظّــلام �أنّـ ًة ممــدودة ي ْعقُبهــا شــخير عنيــف ،ث ـ ّم
يص ُمــت ك ّل شــيء.
لقــد بــد�أ قتــال الفــؤوس �إذن ،هــذا يعنــي �أ ّن الرجــال قــد تلاحم ـوا ،و�أ ّن جثث ـاً كثيــرة قــد ضاعــت فــي خطــوط
ال�أعــداء مط ِبق ـ ًة �أكفَّهــا بتش ـنّ ٍج عنيــد علــى الف ـ�أس ،واضع ـ ًة �أنوفهــا ،براحــة مط َلقــة ،علــى التّ ـراب الطّيّــب ،ومســتلقية
بهــدوء.
بــد�أت قريتنــا تنكمــش ،ولــم يعـ ْد هنــاك �أ ّي عمــل للشّ ــيوخ غيــر �أ ْن يعــودوا
�إلــى بيوتهــم ،ولقــد شــا َهدْنا �أبــي يعــود منهــكاً ،ولكنّــه لــم ُي ِضـ ْـع �أ ّي لحظــة ،بــل
لِ َت ّوه :فوراً.
تو ّجــه لِت ـ ّوه �إلــى ُد ْرج عتيــق كان محظــوراً علينــا الاقت ـراب منــه ،وتنــاول مسدّس ـاً
صغي ـراً دفعــه ل�أ ّمــي بعــد �أ ْن ت�أ ّكــد مــن َحش ـوِه ،و�أشــار لهــا بعينيــه تِجاهنــا �أنــا و �إخوتــي ،وقفــل عائــداً �إلــى الشّ ــارع.
كانــت �أختــي الكبيــرة قــد فهمــت ك ّل شــيء ،ف�أخــذت تبكــي دافنــة ر�أســها فــي ك ّفيهــا ،بينمــا ارتعشــت �أ ّمــي
وهــي تحمــل المسـدّس علــى راحتهــا ،وتتو ّجــه �إلــى النّافــذة .فــي تلــك اللّحظــة ،قُــرع بــاب عتيــق كان يفصــل بيننــا وبيــن
جيراننــا -ولــم نكــن نســتعمل ذلــك البــاب علــى ال�إ طــلاق -وصــاح صــوت العجــوز جارِنــا راجفــاً :افتحــوا ،افتحــوا.
	�أ ّز البــاب �أزي ـزاً رفيع ـاً �إذ ســحبته �أ ّمــي ،فاندفــع العجــوز �إلــى الغرفــة خائف ـاً ،و�أجــال بصــره فينــا ،ثــم تو ّجــه ل�أ ّمــي
وهمــس فــي �أذنهــا كلامـاً �أبــدت اســتنكارها لــه ،ثـ ّم عــاد ،فهمــس بحمــاس �أكثــر ،فتــر ّددت �أ ّمــي ،ثـ ّم هـ ّزت ر�أســها موافِقــة،
و�أشــارت �إلـ ّـي �أ ْن �أ ْت َبــع العجــوز �إلــى بيتــه.
ـت خلــف العجــوز �إلــى غرفــة دافئــة مفروشــة ب ُبســط مل ّونــة ،و�أخــذت �أراقبــه فيمــا هــو يحـ ّرك ســتارة ،ويتنــاول
دخلـ ُ
مــن ورائهــا صندوق ـاً صغي ـراً يضعــه برفــق بيــن ذراعـ ّـي ،شــعرت �أ َّن الصنــدوق �أثق ـ ُل م ّمــا يبــدو ،فتســاء ْل ُت بر�أســي ،و�أتانــي
الجــواب مــن فمــه ال�أ ْد َرد :هــذه قنابــل ،كان المرحــوم ابنــي خبّ�أهــا هنــا.
ال�أدرد :من تساقطت �أسنانه.
ـت لكلمــة (المرحــوم) التــي لــم تكــن تُســتعمل
وهـ ّز ر�أســه ب�أ ًســى ،وانتبهـ ُ
قبــل ذلــك فــي هــذه الغرفــة ،ولا فــي بق ّيــة الغــرف ،فراودنــي شــعور بالخــوف ،بينمــا اســتم َّر الشــيخ :يوشــك اليهــود �أ ْن
يدخلــوا القريــة ،و �إذا وجــدوا هــذه عنــدي قامــت قيامتهــم!
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وتباطـ�أ ْت كلماتــه ،وبــد�أ يحـ ّرك �إصبعــه فــي وجهــي حركــة تحذيــر� :أنــت صغيــر ،وتســتطيع �أ ْن تختــرق الحديقــة،
�أريــدك �أ ْن تدفــن هــذا الصنــدوق فــي �آخرهــا ،تحــت شــجرة التّيــن الكبيــرة ،ربّمــا اح َتجنــا لــه فيمــا بعــد.
ـدت نفســي فــي الطّريــق �إلــى الحديقــة،
ـت خــارج البــاب ،وعندمــا وجـ ُ
سـ ّرني �أ ْن �أشــارك بعمــل بطولـ ّـي ،فاند َف ْعـ ُ
تملّ َكنــي خــوف رهيــب ،وحدّثتنــي نفســي ،وهــي ترتجــف� ،أ ْن �ألقــي ِحملــي الثّقيــل ،و�أق ِفــل عائــداً �أدراجــي ،لكنّــي تن ّبهــت
�إلــى �أ ّن �أ ّمــي ،لا شـ ّ
الســماء شــبه مضــاءة بقنابــل اللّهــب ،وكانــت الشـرارات
ـك ،تُ ِطـ ّل مــن نافذتهــا وتشــاهدني ،كانــت ّ
الصمــت المخيفــة التــي كانــت ت ْتبــع ك ّل
تل َت ِمــع فــي ال�أفــق ر ِاســم ًة خطوطـاً مقطّعـ ًة منتهيـ ًة بضــوء ســاطع ،وفــي لحظــات ّ
د ْفقــة نــار ،كانــت تُســمع �أصـوات مــا تب ّقــى مــن رجالنــا تغنّــي علــى طريقتهــا فــي المعــارك غنــا ًء يبــدو ك�أنّــه يتصاعــد مــن
ـض علــى بقيّــة ال�أغنيــة ال ُحلــوة ،ث ـ ّم ُي ِت ّمهــا هنــاك فــي الســماء.
عالــم �آخــر ،عالــم يمــوت فيــه ال�إ نســان ،وهــو ي َعـ ّ
ـس �أعلــى الشــجر بِ َصفيــر خافــت ،وكانــت التّينــة العجــوز تنتصــب
اخترقـ ُ
ـت الحديقــة منحنيـاً ،وكانــت الطّ َلقــات ت َمـ ّ
ـعرت بحماســة غامضــة ،و�أنشـ�أ ُت �أحفـ ُر فــي ال�أرض مســتعيناً بِعــو َد ٍة ُصلبــة ،وفــي
ـت �إليهــا شـ ُ
فــي �آخــر الحديقــة ،عندمــا وصلـ ُ
ـمعت صيحـ ًة حــا ّد ًة فــي �أعلــى الشــجرة ،وتملّكنــي خــوف �أسـ َ
ـقط ركبتـ ّـي
اللّحظــة التــي �أســق ْط ُت فيهــا ّ
الصنــدوق بالحفــرة ،سـ ُ
ـذت �أحـدّقُ مرتجفـاً عبــر ال�أغصــان ،ثـ ّم شــا َهدتُها ،علــى ضــوء اللّهــب المتصاعــد فــي ســماء قريتنــا ،تقــف
�إلــى ال�أرض ،و�أخـ ُ
هنــاك ،وتحـدّق فـ ّـي بعينيــن واســعتين غاضبتيــن �أخفــى �أعلاهمــا انحــدار الحاجــب عليهمــا .كان ِمنقارهــا معقوفـاً ك ِمنجــل
ـزي مف ْل َطــح يتمايــل بانتظــام ،كان ريشــها مبتـ ّلاً بمــاء المطــر الــذي
�أســو َد ذي ْ
نصــل عريــض ،ور�أســها الكبيــر كصــورة قلــب رمـ ّ
يو ِمض :يش ّع ،والوميض :البرق.
انهمــر فــي �أ ّول اللّيــل ،وكان يو ِمــض فــي عيونهــا ذلــك الغضــب ال َمشــوب بخــوف
غريــب ،وكانــت تحـدّق فـ ّـي عبــر الظّلمــة تحديقـاً متواصــلاً ،لا يرتعــش.
المشوب :ال ُمخْ َت َلط.
الصــورة المل ّونــة الملصوقــة
الصبــح �أ ْن يط ُلــع و�أنــا فــي َوقفتــي �أمــام ّ
و�أوشــك ّ
ـت بارتيــاح غريــب
علــى الحائــط العــاري ،لقــد �أنهكتنــي ال ّذكــرى ،ولكنّــي �أحسسـ ُ
فجـ�أة ،فه�أنــذا �ألتقــي بالبومــة الغاضبــة بعــد َغ ْيبــة طويلــة ،و�أيــن؟ فــي غرفــة منعزلــة
ُمترا ِميــة تتن ّفــس ب َوحــدة َمقيتــة ،بعيــداً عــن قريتــي التــي كانــت تع َبــق برائحــة
فــي ،عبــر
البطــولات والمــوت ،وكانــت البومــة لا تــزال علــى الحائــط تحــدّق ّ
الصوت الحا ّد.
الصّ ريرّ :
زمــن متباعــد ،وينحــدر مــن ِمنقارهــا المعقــوف صريــر حــا ّد� :أيّهــا ال ِمســكين ،هــل
تذكّرتنــي ال�آن؟
(الكويت١٩٥٩ ،م)
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الفهم والاستيعاب:
غسان كنفاني؟
 -١كيف كانت وفا ُة ّ
 -٢ما نوع القتال الذي كان م أ�لوف ًا في القرية؟
 -٣ماذا طلب العجوز من الكاتب؟
 -٤من أ�ين حصل العجوز على الصُّ ندوق المليء بالقنابل؟
غسان بصورة البومة؟
 -٥من أ�ين جاء ّ
ِ -٦
نصف البومة كما ظهرت في الصّ ورة المعلّقة.
فات التي ذكرها الكاتب للتّينة؟
 -٧ما الصّ ُ
 -٨ماذا شاهد الكاتب على التّينة؟

المناقشة والتّحليل:

 -١نختار رمز ال�إ جابة الصّ حيحة فيما ي أ�تي:
� -1إلا َم يشير قول الكاتب (يعني البومة) :وبدا لي �أنّنا نعرف بعضنا ج ّيداً؟
ب� -أنّها ليست صورة.
				
�أ� -أنّه يعرفها فعلاً.
سطيني اعتاد حياة البؤس.
د� -أ ّن ال ِف َل
ج� -أنّها خائفة منه			.
ّ
 -2ما دلالة �إشارة ال�أب بعينيه تجاه �أبنائه؟
ب� -إفراغه من ال ّرصاص.
�أ� -إخفاء المسدّس			.
تلف المسدّس بقُماش.
غسان و �إخوته.
د� -أ ْن ّ
ج� -أ ْن تحافظ ال�أ ّم على ّ
 -٢نحدّد العناصر ال ّرئيسة في القصّ ة.

المه ّمة حتى يدفن الصُّ ندوق ،نذكرها.
 -٣في المقطع الثّاني إ�شارة إ�لى ما جعل الكاتب يواصل َ
غسان الحديقة منحني ًا؟
 -٤لماذا اخترق ّ

 -٥ما دلالة قول الكاتب" :كانت جهنّم قد صعدت إ�لى ظهر قريتنا"؟
 -٦ب َِم يوحي قول البومة :أ�يّها المسكين ،هل تذكّرتني ال�آن؟
ّاخلي في القصّ ة.
 -٧نمثّل على الحوار الد ّ
 -٨أ�ين تكمن لحظة التّ أ�زّم في القصّ ة؟
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 -٩ما سبب الارتطام في قول الكاتب" :ويتصاعد صوت ارتطام عريض مخنوق"؟
 -١٠نوضّ ح الصّ ور الفن ّية في الجمل ال�آتية:
الصغيرة التي تتساند دورها َك ِتفاً �إلى كتف.
�أ -كنت في قريتي ّ
ب -كان الف�أس هو سلاح الواحد منهم بعد �أ ْن تتق ّي�أ بندق ّيته ك ّل ما في جوفها.
ج -سقطت ال ّذكرى.
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العروض

البحر البسيط

نقر أ�:
كــب ُم ِ
رتحــ ُل
�أَ -و ّد ْع ُه َريــر َة �إ ّن ال ّر َ
ب -بــي مثـ ُل مــا بـ ِ
ـك وال�أيّــا ُم هاربـ ٌة

ج -مــا ك ُّل مــا يتمنّــى المــر ُء يدْر ُكـ ُه
د� -أضحــى التّنائــي بديــلاً ِمن َتدانينا

وهــل تُطيــق َوداعــاً �أيّهــا الرجــ ُل؟!
تُ َل ْم ِلــ ُم العمــ َر لا تُبقــي ولا َت َ
ــذ ُر
السـف ُُن
تجري ُ
الرياح بما لا تشــتهي ُّ
ونــاب عــن طيــب لُ ْقيانــا َتجافينــا

(ال�أعشى)
يوبي)
(مح ّمد ياسر ال�أ ّ
(المتنبّي)
(ابن زيدون)

وعند تقطيع ال�أبيات ،وتقسيمها إ�لى تفعيلات ،نلاحظ ال�آتي:

			
كب مرتح ُل
�أ -و ّدع هرير َة �إ ّن ال ّر َ
		
  -ٮ  / -ٮ ٮ  - - /-ٮ  / -ٮ ٮ -		
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن
ب -بي مث ُل ما ِ
			
بك وال�أيّا ُم هارب ٌة
		
  -ٮ  / -ٮ ٮ - - / -ٮ  / -ٮ ٮ -		
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن

طيق وداعاً �أيُّها ال ّرج ُل
وهل تُ ُ
ٮ-ٮ/-ٮٮ--/-ٮ/-ٮٮ-
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن
َف ِع ُل ْن
لن
ُم َت ْف ِع ْ
تُلم ِل ُم العم َر لا تُبقي ولا تذ ُر
ٮ-ٮ-/-ٮ--/-ٮ/-ٮٮ-
لن فا ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن
ُم َت ْف ِع ْ

السف ُُن
		
ج -ما ك ُّل ما يتمنى المر ُء يدْر ُك ُه
تجري ُ
الرياح بما لا تشتهي ُّ
  -ٮ  / -ٮٮ  - - / -ٮ  / -ٮٮ -		
-ٮ/-ٮٮ--/-ٮ/-ٮٮ-ُم ْس َت ْف ِع ُلن َف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن
		
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن
			
وناب عن ط ْيب لُ ْقيانا تجافينا
د� -أضحى التنائي بديلاً ِمن تدانينا		
ٮ-ٮ-/-ٮ--/-ٮ--/-
		
-ٮ-/-ٮ--/-ٮ--/-ِ
ِ
فاع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ْع ُل ْن
لن
		
فاع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ْع ُل ْن
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن
ُم َت ْف ِع ْ

نلاحظ:
	�أ ّن ك ّل بيـ ٍ
الســابقة مــن البحــر البســيط ،يتك ـ ّون مــن ثمانــي تفعيــلات (�أربــع فــي ك ّل شــطر)،
ـت مــن ال�أبيــات ّ
وردت متســاوية ومتعاقبــة علــى وزن ( ُم ْســ َت ْف ِع ُلن  - -ٮ  )-و (فا ِع ُلــن  -ٮ � ،)-أو �إحــدى صورهمــا.
كمــا نلاحـ ُ
ـظ �أ ّن تفعيلــة (فاعلــن) لا تــرد �أصل ّيــة فــي عــروض �أ ٍّي مــن ال�أبيــات الثلاثــة �أو ضربــه ،بــل تــر ُد علــى
ــن .)- -
ــن ٮ ٮ َ ، -ف ْع ُل ْ
صورتيهــا الفرعيتيــن ( َف ِع ُل ْ
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نستنتج:
ِ
ـن  -ٮ  )-تــردان متعاقبتيــن؛
•للبحــر البســيط تفعيلتــان أ�صل ّيتــان ،همــاُ ( :م ْس ـ َت ْف ِع ُل ْن  - -ٮ ،)-
و(فاع ُلـ ْ
لِتُك ِّونــا ثمانــي تفعيــلات فــي البيــت التّــا ّم.
•لتفعيلة ( ُم ْس َت ْف ِع ُلن  - -ٮ  )-صورتان فرعيتانُ ( :م َت ْف ِع ُل ْن ٮ  -ٮ  ،)-و ُم ْس َت ِع ُل ْن ( -ٮ ٮ .)-
•ولتفعيلة ِ
(فاع ُل ْن  -ٮ  )-صورتان أ�يض ًا هماَ ( :ف ِع ُل ْن ٮ ٮ  ، -و َف ْع ُل ْن .)- -
• أ� ّما مفتاحه فهو:
ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن ُم ْس َت ْف ِع ُل ْن َف ِع ُل ْن
�إ ّن البسيط لدي ِه ُي َبسط ال�أم ُل
• ُي َل َّحن البحر البسيط على وزن ال�أغنية الشعب ّية (س ّبل عيونه).

التّدريبات:
 -١نق ّطع ال�أبيات ال�آتية من البحر البسيط ،ونب ّين تفعيلات ك ّل منها:
�أ  -فالخيــ ُل واللّيــ ُل والبيــدا ُء تعرفُنــي
رطــاس وال َق َلــ ُم
و
الســيف و ُ
ُ
الرمــح وال ِق ُ
ـان الَّــذي ما زالَ ُي ِ
�أنســاً بِقُر بِ ِهــ ُم قَــد عــا َد ُيبكينــا
ضح ُكنا
ب� -إِ َّن ال َّزمـ َ
ــن نصــو ُن هواهــم فــي تناجينــا
ج -يــا َمــن نغــا ُر عليهـ ْم مــن ضمائرنــا
و َم ْ

(�أحمد شوقي)

 -٢نختار الكلمة المناسبة لملء الفراغ بما يح ّقق الوزن والمعنى في ال�أبيات ال�آتية:
يوماً على �آل ٍة حدبـا َء محمـــولُ (�أيّامــه ،حياتــه ،سلامتــه)
طالـــت ...
�أ  -كـــ ّل ابـــنِ �أنثـــى و � ْإن
ْ
كمن يك َر ُه الجيرا ُن طل َع َتها ولا تـراهـــا  ...الجــــار تَخْ َت ِتـــ ُل (ل�أسـرار ،لس ّر ،لحكايا)
بْ -
ليست ْ
ج -مح ّمـــد س ّيـــد ال َكونيــن والثقَـل ْيـــ م ِن والفريقين من  ...ومن َع َج ِم ( َع َربُ ،ع ْرب� ،أعراب)

(كعب بن زهير)
(ال�أعشى)
(البوصيري)

(المتنبّي)
(ابن زيدون)
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في رحاب البسيط:
				

في رثاء ال�أندلس

لــك ّل شــي ٍء �إذا مــا تــ ّم نقصــا ُن
هــي ال�أمــو ُر كمــا شــاه ْدتُها ُدو ٌل
وهــذه الــدّار لا تُبقــي علــى �أحــد

ندي)
(�أبو البقاء ال ُّر ّ

فــلا ُيغَــ َّر بطيــب العيــش �إنســا ُن
مــن ســا َءت ُه �أزمــا ُن
َمــن َســ َّر ُه َز ٌ
ٍ
حــال لهــا شــا ُن
ولا يــدوم علــى

ُيمــ ّزق الدّهــ ُر حتمــاً ك َّل ســابغ ٍة

وخرصــا ُن
اتُ ١
ــت َمشْ ــرف ّي ٌ
�إذا َن َب ْ
ابــن ذي يــ َزن والغمــ َد ُغمــدا ُن
كان َ

�أيــن الملــوكُ ذَوو التّيجــان مــن يمــنٍ

و�أيــن منهــم �أكاليــ ٌل وتيجــا ُن؟

و�أيــن مــا شــاده شــدّا ُد فــي �إر ٍم

و�أيــن مــا ساســه فــي الفــرس ساســا ُن؟

ٍ
ذهــب
و�أيــن مــا حــازه قــارون مــن

و�أيــن عــا ٌد وشــدّا ٌد وقحطــا ُن؟

�أتــى علــى الــ ُك ّل �أ ْمــ ٌر لا َمــر َّد لــه

حتــى ق ََضــوا فــك�أ ّن القــوم مــا كانــوا

وينتضــي ك ّل ســيف للفنــاء ولــ ْو

التّعبير:
قص ًة قر�أنا عنها� ،أو سمعناها من �أجدا ِدنا حولَ النّكبة.
نكتب ّ
ُ

السيوف.
 ١مشرف ّيات :جمع
مشرفي ،وهي ّ
ّ
 ٢الخُ رصان :جمع خُ ْرص ،وهي الدّروع.
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٢

اختبار الوحدة الثالثة

أ�ولا :المطالعة والنصوص:

السؤال ال�أول :نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما يلي.

(6علامات)

 -1في �أ ّي السجون تدور �أحداث قصة «مرافعات �أمام ضمير غائب»؟
�أ.نفحة.

ج .هداريم.

ب .النقب.

د .تلموند.

 -2ما الصفة البارزة ل�أبي العبد في القصة؟
�أ.ساخط على الاحتلال.

ب .مبتسم وصاحب عزيمة.

ج .يائس ومهزوم.

د .متشائم.

 -3ما الجرحان اللذان عانى منهما الشاعر كما ورد في «وصية لاجئ»؟
�أ .الهزيمة والفقر.

ب .موت ابنه والغربة.

ج .خذلان ال�أقارب وضياع الوطن.

د .الهزيمة والغربة.

 -4ما ال�أصل اللغوي لكلمة (مستباح) الواردة في القصيدة؟
�أ.بوح.

ج .س ّبح .

ب .سبح.

 -5ب َم يوحي قول البومة�« :أيها المسكين ،هل تذكّرتني ال�آن؟»
�أ.سخرية البومة من الكاتب.

ب.ضعف ذاكرة الكاتب.

ج .حضور النكبة رغم تباعد الزمن.

د�.أهمية البومة في نفس الكاتب.

 -6في َم يتمثل الصراع الداخلي في قصة «البومة في الغرفة البعيدة»؟
�أ .الهجرة ومغادرة الوطن.

ب .الخوف من الموت والتردد في القتال.

د .تردد الكاتب في دفن الصندوق.

د .خوف الكاتب من البومة.
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د� .أباح.

السؤال الثاني :نقر أ� النص ال�آتي ثم نجيب عما يليه من أ�سئلة.

(10علامات)

« كان ذلــك قبـ َل عشـ ِر ســنو ٍ
ـت فــي قريتــي الصغيــرة التــي تتســاند دورهــا كتفــا �إلــى كتــف فــوق
ات علــى وجــه التقريــب ،كنـ ُ
ـت طفــلا �آنــذاك ،وكنّــا نشــهد ،دون �أن نقــدر علــى
حاراتهــا الموحلــة� ،أذكرهــا ال�آ َن �أشــباحا تتلامــح منــذ زمــنٍ بعيــد ،كنـ ُ
ـطين تتسـ ُ
ـاقط شــبراً شــبراً.
الاختيــار ،كيــف كانــت فلسـ ُ
 -1ما الذي قصده الكاتب بكلمة (ذلك) في بداية الفقرة؟

(علامة)

الكاتب لمهمة دفن الصندوق؟
 -2لماذا اختار العجو ُز
َ

(علامة)

 -3ما الذي جعل الكاتب يحس بارتياح غريب كما وصفه في نهاية القصة؟

(علامتان)

 -4ما ال�أصل اللغوي لكلمة (تتلامح) وما المعنى الذي �أفادته الزيادة فيها؟

(علامتان)

 -5نستخرج من النص :جملة وقعت نعتا ،جملة وقعت خبرا لناسخ فعلي ،ظرفا .حالا.

(4علامات)

السؤال الثالث :نقر�أ ال�أبيات ال�آتية ثم نجيب عما يليها من �أسئلة:

(8علامات)

عين الجنا ْة
لا تبك َي ّن فما بكت ُ
ِ
الطغيان من فج ِر الحيا ْة
قص ُة
هي ّ
فارجع �إلى بل ٍد كنو ُز �أبي حصا ْه
موت على ثرا ْه
كنت �أرجو �أن �أ َ
قد ُ
�أم ٌل ذوى ما كان لي �أم ٌل سوا ْه
 -1من المخا َطب في البيت ال�أول؟

(علامة)

 -2ما دلالة قول الشاعر« :كنوز �أبي حصاه»؟

(علامة)

 -3لماذا ذوى �أمل الشاعر في العودة �إلى وطنه؟

(علامة)

نوضح �إجابتنا.
 -4هل ترى مبرر ال�أب منطقيا عندما طلب من ابنه عدم البكاء؟ ّ
�أ .ما نوع النون في كلمة (تبك َي ّن)

(علامتان)
(3علامات)

ب .ما مفرد كلمة (جناة)؟
ج .ما �إعراب كلمة (حصاه)؟
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ثانيا :النحو
السؤال ال�أول :نختار رمز ال�إ جابة الصحيحة فيما يلي:

(٤علامات)

 -1ما نوع (لا) في قول الشاعر« :ك�أن لا يكفيك َمن رحلوا»؟
�أ.نافية.

ب .ناهية.

د .عاطفة.

ج .جازمة.

-2ما نوع اللام في قوله تعالى « :ولل�آخرة خير و�أبقى»؟
�أ.عاطفة.

ب .ابتدائية.

د .مزحلقة.

ج .حرف جر.

 -3ما �إعراب (يئوده) في قوله تعالى« :ﯷ ﯸ ﯹ»؟

(البقرة)٢٥٥:

�أ .فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة.
ب .فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمة.
ج .فعل مضارع مبني على حذف حرف العلة.
د .فعل مضارع مبنى على الضم.
 .4ما المعنى الذي تفيده (لا) العاطفة؟
ا .نفي الحكم عما قبلها و �إثباته لما بعدها.

ب .نفي الحكم عما بعدها و �إثباته لما قبلها.

ج .نفي الحكم عما قبلها وما بعدها.

د� .إثبات الحكم لما قبلها وما بعدها.
(4علامات)

السؤال الثاني :نستخرج (لا) و (اللام) فيما يلي ،ونبين نوعها.
 -1قال تعالى « :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ»
 -2قــال تعالــى« :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ»
 -3ونحن �أناس لا توسط بيننا
		 		
 -4لا تس�أل الناس عن مالي وكثرته

(ال عمران )١٠٢ :
(النــور)٣١:

				
لنا الصدر دون العالمين �أو القبر.
وسائل الناس عن حزمي وعن خلقي
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(�أبو فراس الحمداني)
(�أبو محجن الثقفي)

السؤال الثالث :نعرب ما تحته خط إ�عرابا تاما.

(٤علامات)

الفرنسي.
العربي لا
دب
�أ.
ُ
درست ال�أ َ
ّ
َ

لحق �أنت وما سواك الباط ُل.
بَ .ل ُّ
ثالثا :العروض:

السؤال ال�أول :نقطع ال�أبيات الشعرية ال�آتية من البحر البسيط ،ونب ّين تفعيلاتها .
شمس ولا غربت
�أ .والله ما طلعت
ٌ
فرس
ب .يسعى به البرقُ �إلا �أنه ٌ
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(6علانات)

�إلا وحبّك مقرون ب�أنفاسي

(الحلاج)

ِ
الموت �إل�أ �أنه َرج ُل
في صورة

(البحتري)

