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 (نقطة 41)درس النصوص : أوال  

 خفيف حرج  

را الترراار الجرالس االعراد  قعرى مقعرد قرر  "التحريرر"إلى " الّدقّي"صعدت إلى األوتوبيس المتجه من       صل حص ، ناولر  مح

نيه وقع  لهالسّ  . ربر  ننيره ِسرعرر التررار . أقطاني الترار  في صم  مرن دو  أ  ينررر نراييتي". التحرير" :عم نصف الجح

انتررت أ  يرد إلصّي البقية، لكنره مراب برقبتره قعرى الفرور فري اتجراأل برا  األوتروبيس، يتراب  الصراقدين وةرو يطرر    ربة 

ذراقيه باستسرم  وةردو ، ونهحره مردبو  مرن  رمس  دص استند بمرفقيه قعى مستطيا   بي مرتف  أمامه وفرص . التراار بقعم

 ...اا يو 

. أنني في مجاب دائر  إبصرارأل، وأنره يحرس بنررتري ،رغم أ  ونهه في نايية أ رى ،و عرت عيهن قلم أرف  قيني مِ      

بالنسبة إلي، رب  الجنيه ال يعد نقودا، لكن قرد  أربراج ننيهرات قرد ت ركا . أيقن  أنه ينترر أ  أنسى أو أتناسى بقية المبعغ

ارج قبرر النافرر ، ورسرم  قعرى ونهري تعبيرر ترانعر  لعلعرف، أرسرع  بصررش لع ر. قندأل ةو مبعغا بعرد نهرار قمرا  را 

أ رر  رعور بحررف  فيرف يرروح . ال لص السارح بأفكارأل، ليتليا المحصا إذا استر  النرر إلي، أننري نسري  الموعروج

ويأتي بيني وبين المححصا، مثا مونة محجوز  بين عفتين، تردةا الوايد  إلى األ رى، فسارق  بالهبوط في أوب محطة 

بعد ذلك بعد  أيا ، تصادف أنني راب  م  المحصا ذاته، ومر  أ ررى لرم يررد إلري . انترار أوتوبيس آ ر ووقف  أد ن في

ما تبقى لي من نقود؛ لكنني ةرأل المر  لم أ عر بالحرف، بدا اأننا معارف قردامى، أو ارأ  بيننرا تفاةمرا سرابقا مسرتقرا بهررا 

ا أنه يرارني؟ الير  ةرأل المر  أنه ال يرد بقية الفعروس لعراارب إال أيحعقص : ترانع  إلى ننب في األوتوبيس متسائم. ال أ 

اررم يجنرري أسرربوقيا مقابررا ةرررا اأيررراف؟ وفجررأ ، ارتفرر  صرروت  ررا  قصررير بقمرريص  ،تحرررى. إذا طالبرره بهررا وألررل فرري ذلررك

ألررم : "ااررةررا مرررتين، فاسررتدار المحصررا إليرره غاعررب ."البرراقي يررا قررم؟: "وسرررواب معطلررين ببقرر  بصيرراي ال ررق  يسررأله

سرم بانفعراب أنره رد ربر  الجنيره إلرى وقم صوت الررنعين فري نقراق أقرر  إلرى ال رجار، ارا  المحصرا  ملره يقر  ."تأ رأل؟

ألرم : "وال أدرش ايف ةبط بصر المحصا قعى ونهي من بين الراا  نميعا، فنا دني اأنني وقع  له من السما . صايبه

اسرتنجد بري المحصرا ". .لرم تعطنري  ري ا: "أ اح ال ا  العاما برراقه. "تكن يضرتك واقفا ةنا قندما أقطيته الفعوس؟

في تعك العحرة توقرف األوتروبيس قنرد محطرة فهربط ال را  سرا طا ". يين قع  له  ر الباقي يا ابني؟: "ثانية أل هد معه

؟ أنر  راارب  رايف يضررتك: "استعاد المحصا ةدو أل، ومسل بأطراف أصابعه الطويعة صععته، وترأمعني بأسرف. مترمرا

ال سرمل ـ أن  راب  معي قبا ذلك مر  أو اثنتين، ةا يرد  . مثعه لكنك لم تقا امما االرش قاله، لماذا؟ ألنك تعرف الحقيقة

ترنفس ". .أبردا، لرم يحرد : "فهرززت رأسري وأنرا أتفرادى النررر إليره ،ولمع  قيناأل يردقوني أال أ رلره".  ي  اهرا؟ ـ هللا

صرعد راارب نديرد وأقطرى المحصرا نصرف ". .اعمرة الحر  طععر  مر  أنري ال أقرفرك وال تعرفنريالحمد هلل، : "براية قائم

الحمرد :"الجنيه فناوله ترار ، وترددت يدأل في الجو قعيم، ثم امتدت إلى الرااب ببقية المبعغ وقاب ي هدني م  بقية الراا 

وإلى مزاف اليأس الصافي العمي  متوغم في نفسره  ابتعدت قن مقعد المحصا، فعاد إلى قزلته". .هلل أنكم واقفو  وترو 

 .ييث ال أيد غيرأل

، وظعع  واقفا قعى الرصيف لحرات أيفظ في ذاارتي لرو  طرم  األوتروبيس "التحرير ميدا "ةبط  في محطتي قر   

 .ورقمه لكي ال أرابه ثانية

 .(بتصرف) وما بعدها 99، ص 0202: ار اليوم، الطبعة األولىخبدار أكتاب اليوم،  ،(مجموعة  قصصية)" كنـاري" أحمد الخميسي،         
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ااترررب موعررروقا إن رررائيا متكرررامم، تحعرررا فيررره ةررررا الرررنص، مسرررتثمرا مكتسرررباتك المعرفيرررة   

 :والعغوية، ومستر دا بما يأتي والمنهجية

 

 تأطير النص ضمن السياق األدبي لتطور فن القصة، وصياغة فرضية لقراءته. 

 ي للقصةتلخيص المتن الحكائ. 

 مقاطعه، باستثمار خطاطته السرديةتقطيع النص إلى متوالياته و. 

 رصد الخصائص الفنية للنص، بالتركيز على: 

 تحديد شخصيات القصة الرئيسة وإبراز سماتها. 

 بيان نوع الحوار ووظيفته. 

  ،صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، واستثمارها إلبراز البعد االجتماعي في القصة

إبداء الرأي الشخصي في مدى قدرة فن القصة على رصد الواقع االجتماعي  مع

 .والتعبير عنه

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 : ما يأتي" اللص والكالب"ورد في رواية 

وَرت ل الشيخ بصوت  .ت الحياة خارج الكوة التي يسيل منها القمرفدب   ،الصمت وساد "        

وبيتك يا موالي غير . سعيد إن الشيخ سيجد دائما ما يقوله وقال". فِتنُتك إْن هي إال  "مسها

وأما أنِت يا نور، . وعلي  أن أهرب مهما َكلفني األمر. مأمون وإن تكن أنَت األمان نفسه

 .". فلتْحَفظِك الصدفة إْن أْعوزِك العدل والرحمة

 .111ص . 0222الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة األولى  ، دار"اللص والكالب"نجيب محفوظ،                                 
 

 :تنجز فيه ما يأتي موضوعا متكامال، ومن قراءتك الرواية؛ واكتب المقطعانطلق من هذا  

 .ـ وضع المؤلف في سياقه العام    

 .ـ تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الرواية     

دمية الواردة في المقطع والعالقات القائمة بينها، وبيان دورها ـ إبراز سمات القوى الفاعلة اآل   

 .في نمو أحداث الرواية وتطورها

 .   تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةـ     

 


