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  ا(الحلم والعجائبي في )يارا ترسم حلمً 

 *دانيمحمد 

 استيكي: تالقصص الفان -

هعجيب، كما الفانطاستيك هو نوع من كتابة الت      أن 
 
  ل مكتوب  يمث

وظواهر ا م شخوص  ا يقد 

 
 
   بيعي  فوق طبيعية يمتزج فيها الط

د بين ي يترد  بما هو فوق طبيعي، مقلقة تجعل املتلق 

  
 
 تفسيرين لألحداث. ويشك

 
، من خالل بحثه (1)للفانتاستيك د العنصر األساس ي  رد  ل ٰهذا الت

  
 ة. ها ثورة على العقالني  واملألوف. إن   عن مفاجآت لعاملنا العادي 

  وفي موروثن
   فينجد  ا العربي 

 
ف حكايانا، وخير دليل على البعد الفانتاستيكي والعجائبي ما يغل

لك حكايات ألف ليلة وليلة، و"
ٰ
 ذ

 
 نت بنية تعجيبي  تي تضم  ال

ً
من خالل وصف عالم فوق  ة

  .(2)ل"حو  طبيعي داخل عالم مألوف وشخوص يطالهم االمتساخ والت  

  ن من خليط من ها عالم يتكو  إن  
كما يقول  -واإلنس والخارق واملألوف املعتاد. وٰهذا  الجن 

 الد  
 

   –ب حليفي ي  ع  كتور ش
 ي ويزعزع يقينه، ويجعله في حيرة من أمره. يربك املتلق 

 )كليلة ودمنة( ال تخلو من عجائبي   كما أن  
 
  ة ملا تتوف

ة عجيبة، ر عليه من فضاءات حيواني 

  
 ة كسيرة سيف بن ذي يزن، وفيروز شاه، وغيرهما.. كما أن  ير الشعبي  باإلضافة إلى بعض الس 

  
نبني عليه من حلو يي )رسالة الغفران( يدخل في ٰهذا املنحى ملا كتاب أبي العالء املعر 

  
 كبير.  وخيال، وجنوح خيالي 

هور، هور في مواقع الد  ة القديمة، أو سير األمم وامللوك، كبدائع الز  وبعض الكتب التاريخي  

 
 
عجيب.. ا من إدهاش ومبالغة في الت  بري )تاريخ امللوك واألمم( ال تخلو هي أيض  وتاريخ الط

  وأيض  
 وفية من غرائب. الحين، والص  خة لكرامات األولياء والص  ا الكتابات املؤر 
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باإلضافة إلى ما ترجم من كتابات الغرب  ،ٰهذا وأدب األطفال قد استفاد من كل 

   ةاستيكي  تالفان
  ليقد 

 
  م للط

ا ا. وقد كان كامل كيالني رائد  استيكي  تأدب أطفال فان فل العربي 

مه للمكتبة من عناوين وقصص، اعتمد في أغلبها على ألف ليلة وليلة، واألساطير ملا قد  

 ة. اليوناني  

  
  وٰهذه الكتابة العجائبي 

  ة تخص 
 
 خياله. كما تساعده على الت  فل وتغني م  ب خيال الط

 
ل مث

  صو  والت  
 
 ل الواقع. ر وخلق عوالم جديدة ال تمث

  توأدب األطفال الفان
  استيكي يقد 

 
عجيب غريب والت  ا تبنى على الت  فل كتابة وقصص  م للط

 حو  واإلدهاش، باعتماد الت  
 

 خصي  ل املسوخي للش
 
تي ات، ونقائض القيم للوصول إلى القيمة ال

  بواسطتها يتحق  
 
 ا. عب أيض  وازن، واعتماد الخوارق والر  زان والت  ق االت

 حو  واملسوخات أو االمتساخ والت  
 
  تي تقد  الت ال

 ن ثالثة مظاهر: م في أدب األطفال تكو 

-  
 
املظهر الخارجي، تبقى  سخ إلى حيوان )اإلنسان الحيواني(، فاالمتساخ يمس  اإلنسان املمت

كن  
ٰ
 م. طق والكال املمسوخ يفقد الن   األحاسيس ول

-   
 فكير(. طق والت  ة )الن  فات اإلنساني  الحيوان املؤنسن.. أي يأخذ الحيوان بعض الص 

 بات املؤنسن، كسابقه من الحيوان املؤنسن. الن   -

ماهي... فبالحلم ة في الحلم والت  عجيب والغرائبي  بدأ يجد الت   ،وأدب األطفال املعاصر اليوم

  
 
   ة،فل عوالم غرائبي  يدخل الط

ق املعجز... وبدأ الكاتب العربي يغزو ٰهذه العوالم ويحق 

  الحلمي  
  ة ليقد 

 
  م للط

دف كثر فيها الص  عوالم يمتزج فيها الواقع بالخيال... كما ي   فل العربي 

 عيدة... وتحقيق األمنيات البعيدة... وٰهذا نجده في الن  الس  
 
ذي سنجلس موذج القصص ي ال

براهيم عيساوي، والذي عنونه ب )يارا إسهيل الكاتب ة، وهو عمل حليل واملناقشإليه للت  

 ا(. ترسم حلم  

  



 الحلم والعجائبي في )يارا ترسم حلًما(

 051 ،ةصفح، (4102) 8 املجمع، العدد  

 ا(: ة )يارا ترسم حلًم عجائبي   -

 تومن القصص العجائبي الفان
 
ة )يارا ذي يعتمد على الحلم واالستيهام، نجد قص  استيكي ال

 ترسم حلم  
 

سم(، 45×44)ة من حجم براهيم عيساوي. وهي قص  إاعر سهيل ا( لألديب الش

  إذات 
 د، وغالف من الورق املقو  خراج جي 

 
  ى املجل

نة من ة باألقالم امللو  نها رسومات يدوي  د. تزي 

 ان محمود إبراهيم زيدان، واملراجعة والت  إنجاز الفن  
 
غوي قام بهما األستاذ أحمد دقيق الل

 شدافنة. 

  صفحة من الورق الص   15ا( من ن )يارا ترسم حلم  وتتكو  
  د. والجدول الت  قيل، والجي 

ن الي يبي 

 ة: بعض املعطيات اإلحصائي  

 فحاتعدد الص   عدد الكلمات ور عدد الص   عدد األسطر

011 01 651 15 

 ة موج  وٰهذه القص  
 
  هة إلى طفل مرحلة الط

 
 سنة..  04إلى  1رة من فولة املتأخ

-  
 
  عتبات الن

 القصص ي:  ص 

  مواز للن   العنوان نص   إن  : العنوان -1
   القصص ي. وهو نص   ص 

. وتظهر paratexteي مناص  

  نعة والجمالي  فيه الص  
 
 ة. فهو عنوان مؤث

 
  ر وجذ

  اب للمتلق 
ف على عر  ز على الت  ي، ومحف 

 ة. تفاصيل القص  

العنوان  ةوإذا نظرنا إلى العنوان كطباعة متواجدة على صفحة الغالف، أي أيقونوغرافي  

iconographique  نجده عنوان ، 
  ا بارز 

 
زخرفي، بلون أزرق  14عريض من بنط  ا وبخط

  
 
 ام. س  ف والر  سماوي محاط بإطار أبيض، أسفله اسم املؤل

  أم  
أويل ملعرفة بعض دالالته، وهو حليل والت  ، فيجب أن نواجهه بالت  ا إذا نظرنا إليه كنص 

"  
 

ى نصوص قد تظهر على رأس ة من كلمات وجمل، وحت  ساني  مجموعة العالمات الل

  الن  
   لتدل   ص 

 
وهو  .(1)ب جمهوره املستهدف"ذ، ولتجيعليه وتعنيه، تشير ملحتواه الكل

                                                           
1
ة للعلوم  -  ار العربي  (، عتبات، منشورات االختالف، الد   

ص: ، 4118 .0ناشرون، طبلعابد، )عبد الحق 

61. 
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  العنوان األصلي للن  
  مكانه الن   ، ويحتل  zadigالقصص ي  ص 

في أعلى   ça place textuelleي ص  

لك عنوان خبري  
ٰ
 . وهو يجعلنا نتساءل: un titre thématiqueإخباري  الغالف. وهو كذ

 ماذا يقول ٰهذا العنوان؟ -

  رسالة يتضم   أي   -
 ي؟نها ويريد الكاتب تبليغها إلى املتلق 

  ٰهذا العنوان )يارا ترسم حلم   إن  
   ا( يعطينا إشارة عن متلق 

ه طفل مرحلة ، إن  من نوع خاص 

 
 
  ثير  ة.. طفل يحلم كفولة املتأخر  الط

 معجز.  ق فيها كل  ا، ويجعل من الحلم عوالم يحق 

 في نفس املرحلة، ترسم رسم   -في االسترجاع من املاض ي–ة ها طفلة فلسطيني  يارا، إن  
 

 ا جميال

  
 أملته مخي 

 
ا. لذا على ٰهذا ا حقيقي  ه حلم تضع هيكله، وتجعله واقع  خيالها، إن  ره م  لتها وسط

  
  املتلق 

 
  ل مثل يارا، ولو أن  فل أن يفعي/الط

 
روف تختلف.. وأن يعمل على رسم أحالمه.. الظ

كن 
ٰ
 على ول

 
 ا. سم فقط، بل أن يعمل على إنجاز رسمه وتنفيذه، ليجعله واقع   يكتفي بالر  أال

   إن  
 طفلة اسمها يارا ترسم حلم   ا، وهو أن  م إخبار  العنوان يقد 

 
ا ب  ا. وقد جاء ٰهذا العنوان مرك

فاعل ضمير  )مبتدأ+ )فعل+ حوي هوا )اسم+فعل+اسم(.. وداللة تركيبه الن  اسمي  ا تركيب  

ة اللة على جنسي  ا( نكرة للد  ة خبر(... وقد جاءت لفظة )حلم  جملة فعلي   مفعول ب( مستتر+

 م
 
لك ن

ٰ
 طلقة العدد. كذ

 
الحلم كان في املاض ي وكائن في  رها الكاتب لهدف مقصود، وهو أن  ك

كن يقصد به الحلم املستقبلي، والت  الحاضر وحاص
ٰ
 ل، ول

 
ق به والحرص عليه ولذا وجب عل

 نكير.. الت  

 ة؟: ماذا تقول القص   -

  القص  
 ة تقد 

 
 م حدث

 
كن بفني  ا جد  ا بسيط

ٰ
ة. وٰهذا الحدث ة ال تخلو من تشويق ودافعي  ا. ول

 الي: وهي كالت  ، les motifsن حوافز مقطع يتضم   يمكن تقسيمه إلى مقاطع، كل  

 مهيد أو االستهالل أو البداية. الت   -

 الميذ. ة الت  رس وتحي  دخول يارا قاعة الد   -

-  
 
  ر أي  العودة إلى املاض ي وتذك

 راسة. ام الد 

-   
 
 ل مهنة املستقبل. مة سارة من تالمذتها تخي  طلب املعل

 الميذ ألحالمهم. عرض الت   -
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   رد   -
 
 مة سارة، ونصيحتها لتالمذتها. فعل املعل

 سؤال يارا عن موت األحالم.  -

 شعور يارا وهي تعود من شرودها.  -

-   
 هاية. الن 

   إن  
  .. م  ةكلم 651 أسطر و 011م في ٰهذه املقاطع بحوافزها تقد 

 
 شك

 
ا يسافر عبره حلم   لة

  
 
 الط

 
 فل من بدايته إلى نهايته، الش 

 
  لح  ؤال م  ذي يجعل الس  يء ال

 
فل بعد ا: هل يستطيع الط

 ؟. ة أن يرسم حلمه الخاص  قراءة ٰهذه القص  

1-  
 
 ٰهذا الت   إن   مهيد:الت

 
  مهيد شك

ه يعطي صورة موجزة عن ة ومدخلها. إن  ل بداية القص 

 
 
 ذي ستدور فيه األحداث، وتعرض فيه األحالم.. كما نتعر  املكان ال

 
ة خصي  ف فيه على الش

 ة، املحوري  
 
  وال

 
 ردي. ل بؤرة ٰهذا العمل الس  تي تشك

ف فيها على عبر خمسة أسطر، ونتعر   ، وتمتد  4فحة رقم ة تشغل الص  وٰهذه االفتتاحي  

  
 الي: دة، هي كالت  حوافز متعد 

رقم 

 فحةالص  

عدد 

 طور الس  

عدد 

 الكلمات

ة خصي  الش  

 مةاملقد  

الفضاء  وظيفتها

 املكاني

هيئة 

 ةخصي  الش  

حالتها 

 ةفسي  الن  

 ورةالص   فعلها

   يارا 46 5 4
 
 ملدرسةا- مةمعل

قاعة  -

مامل  
 
 ينعل

منتصبة  -

 القامة

تمش ي  -

بخطوات 

 واثقة

-   
 
قة في الث

 فسالن  

 االعتزاز -

 االطمئنان-

ة نفسي   -

 هادئة 

طرح  -

الم الس  

 حية()الت  

شرب  -

 كأس ماء

صورة 

 يارا

  
 فنا على فٰهذه البداية تعر 

 
 أشياء كثيرة تتعل

 
امية معرفة ة الن  ئيسي  ة الر  خصي  ق بٰهذه الش

  
 متنو 

 
  -مانالز   -املكان -ق ب: )عة تتعل

 
  -تهانفسي   -ة واسمها وعملهاخصي  الش

 
تي كانت الحالة ال

  
 
 مين(. عليها وهي تلج قاعة املعل

  ورة املرافقة للن  باإلضافة إلى الص  
  ص 

 
ا ليارا، فنقف ا فيزيولوجي  ينا وصف  تي تعطالقصص ي وال

 
 

 كلي  إلى شكلها وعمرها، ومالمحها الش
 
 ي توجد فيه. ذة، وهندامها، والفضاء ال
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  ة تالمذتها:رس وتحي  دخول يارا قاعة الد   -2
 
 في ٰهذا املقطع نكتشف الفضاء الث

 
ذي اني ال

ٰهذا املقطع عبر خمسة أسطر  ويمتد  رس. ه قاعة الد  هت إليه يارا بعدما قرع الجرس. إن  توج  

  هو أيض  
 . 2فحة كلمة، ويشغل الص   41ا من ن  ا، متكو 

 ماذا نكتشف في ٰهذا املقطع؟. 

ة، ة/ نفسي  فها إلى مالمح تربوي  ن حوافز كثيرة، يمكن أن نصن  يتضم   ردي  ٰهذا املقطع الس   إن  

 أو سيكوتربوي  
 
 ة وال

 
 الي: الت  كل تي نستنبطها على الش

-  
 

  خصي  الش
 
 مة(. ة )يارا املعل

 ا(. مان )صباح  الز   -

 رس )الص  املكان )قاعة الد   -
 

  ف
 
 الث "أ"(. الث

-   
 (. فرحة-مسرورة-مغتبطةة بيارا: )ة الخاص  يكولوجي  املالمح الس 

ة-العملرغبة في  لها-ملهنتهاة ها محب  ن  إاللة: )الد   - تبعث في  -لتالمذتهاة محب   -له مستعد 

 الجانب الوجداني قوي   -ة(ة سوي  مساملة ) شخصي   -االطمئنان واألمن واألمان الفصل جو  

 لدى يارا(. 

-   
عور -االرتياحالميذ: )ة بالت  ة الخاص  يكولوجي  املالمح الس 

 
عور -واألمانباألمن  الش

 
 -لفةباإل الش

  لى الد  عاإلقبال 
   حب   -ةفاعلي   رس بكل 

 
  مردودي   -متهممعل

عبير )انعدام القدرة على الت   -دةة جي 

 موقف الخجل أو الخوف(. 

ا –كما نكتشف في ٰهذا املقطع    مظاهر  -أيض 
 
ائد داخل الفصل ها الس  الة وجو  ربية الفع  الت

  
 الد 

 
  ذراس ي، وال

ه في مدرسة لميذ أن  ي يجب أن يسود مثله جميع مدارسنا، حيث يشعر الت 

  ة، واحترام إنساني  ة واإلنساني  واألمان. مفعمة باملحب   يسودها الحب  
 
فل وطفولته. يجد ة الط

 
 

 فيها حياة سعيدة وجميلة وبديال
 
ا وليست إعداد    للبيت. ولذا اعتبر جون ديوي املدرسة حياة

  
  للحياة. ويارا أعطت صورة املرب 

 حة، الواعية بأهمي  ية املتفت 
 
ام مراحلها، فولة واحتر ة الط

رس فها داخل قاعة الد  الي تصر  دريس، وبالت  فس ي والوجداني في الت  واالهتمام بالجانب الن  

واصل الحميمي، ا من الت  هبة والخجل، وخلق جو  بوادر الخوف والر   ومع تالمذتها أزال كل  



 الحلم والعجائبي في )يارا ترسم حلًما(

 061 ،ةصفح، (4102) 8 املجمع، العدد  

 
 
ة عليمي  يرورة الت  الس   ة فية والفاعلي  رس، واملردودي  ذي يكون له أثر كبير على سير الد  وال

 الت  
 
 ة. مي  عل

   كل  
 
 صها أربعة أشياء: ٰهذه األشياء تلخ

 ة ليارا(. فسي  ه إلى القسم بفرح وغبطة وسرور )الحالة الن  وج  الت   -

-  
 
األمن واألمان  جو  -اليومياولة )الفعل اإلجرائي االعتيادي وضع حقيبتها وأوراقها على الط

 
 
 ذي يسود القسم(. ال

قديراالحترام  –واصل الوجداني ة تالمذتها )الت  تحي   - ة-والت   (. املحب 

  ة )الت  باحي  ة الص  حي  التالميذ للت   رد   -
 
 متهم يارا(. فاعل الوجداني والعاطفي مع معل

 
 
  تي حد  وٰهذه الحوافز األربعة ال

 
ٰهذا املقطع، وهي:  ة وردت فييها أربعة أفعال سلوكي  دناها، تزك

   -قالت -وضعت -هت)توج  
   أجابت(. ولكل 

ة رة لنوعي  فعل سلوكي إجرائي مواصفاته املفس 

 اإلجراء: 

      
 
 الفرح                       ه  وج  الت

 الغبطة                                                

 رورالس                                      

 ةاالعتيادي                           وضعت        

                                             
 
 ظام                 الن

 االستعداد املنهي                                           

 قالت          االستعداد للعمل     

  ال                       
 
 ث

 
 بمالقاة تالمذتها      ىفس حت  قة في الن

                         
 

 عور باالطمئنانالش

            تأجاب    
 
 فاعل مع ياراالت

                           
 
 متهمفرحتهم بمالقاة معل

 لوكوٰهذا الس   دهم واعتيادهم ٰهذا الجو  تعو                         

وت  فرحتها بمالقاة تالمذتها )الص 
ة( -املرتفع باحي  ة الص  حي 

 
 الت
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العاطفي والوجداني  ٰهذا الجو   صان كل  من هنا نجد في ٰهذا املقطع جملتين بؤرتين تلخ

 
 
 ال

 
 الث"أ"، وهما: ذي يسود الفصل الث

            تقابل وتكافؤ وجداني وعاطفي
 

  يا طال
 

 احترام وتقدير متي      يبي  يا معل

ال بين ان عن تواصل فع  ة كبيرة ودافقة. كما تنم  ووجداني  ة والجملتان شحنة عاطفي  

  
 
كن الص  املعل

ٰ
 ورة املرافقة ال تتوافق مع املقطع وأحداثه. مة يارا وتالمذتها. ل

  االرتداد إلى املاض ي )استرجاع ال -3
 
  كريات(:ذ

 
ذي يعتبر أقصر مقطع في في ٰهذا املقطع وال

ام عندما كانت عادت بها األي  يشتمالن على تسع كلمات )ن من سطرين ة، فهو يتكو  القص  

  طالبة في الص  
 

  ف
 

  الثالث
ة، وهي حالة االنفعال ة أساسي  م لنا حالة نفسي  (. وٰهذا املقطع يقد 

 
 
ة على باحي  ة الص  حي  ذي عاشته يارا لحظة دخولها الفصل، والقيام بإلقاء الت  الوجداني ال

ا كت مواجدها ونقلتها فكري  ة حر  ت برعشة عاطفي  ها. لقد أحس  تالمذتها، وتفاعلهم مع

 ووجداني  
 
فولة، زمن ا من زمن إلى زمن آخر.. من الحاضر إلى املاض ي البعيد، إلى زمن الط

  
  راسة وارتياد الص  الد 

 
  ف

 
  ته. فلم  ة الحدث وغرائبي  الث. هنا عجائبي  الث

 
رت يارا في ٰهذه تذك

 
 
 الل

 
  ات ذكرياتها وهي في الص  حظة بالذ

 
  ف

 
 الص   الث؟ ولم  الث

 
  ف

 
بط؟. أهي الث بالض  الث

لك مقصود من طرف الكاتب وراويه؟.  مصادفة أم أن  
ٰ
 ذ

الكاتب األستاذ سهيل عيساوي رجل تربية وتعليم وتدبير إداري.. لذا هو يعرف  نعرف أن  

  أهمي  
  ة األخيرة من الت  طة إلى املرحلة االنتقال من املرحلة املتوس 

 
فل عليم االبتدائي. ولذا الط

  ات وقيم عليه تشر  ي  في ٰهذه املرحلة مقبل على سلوك
م له بها والعمل بها. واملدرسة تقد 

  
 
ة، بل حياته ر على قابل حياته املدرسي  مجموعة منها. ومدى تفاعله مع ٰهذه القيم يؤث

 
 

 ة. ة عام  خصي  الش

 
 
  ا أخذته في الص  رت يارا ممن هنا تذك

 
  ف

 
الث عندما كانت تلميذة، وأصبح ٰهذا الفعل الث

لك، واستطاعت أن جزء  
ٰ
ا من سلوكها املنهي، وأرادت تطبيقه على تالمذتها، وقد نجحت في ذ

 ال واملتبادل. واصل الفع  ة والت  ا من األمان واملحب  تخلق في فصلها جو  



 الحلم والعجائبي في )يارا ترسم حلًما(

 065 ،ةصفح، (4102) 8 املجمع، العدد  

4-   
 
  إن  : ل مهنة املستقبلمة سارة من تالمذتها تخي  طلب املعل

 
عبر  ذي امتد  ٰهذا املقطع وال

   ،1و 8فحة تسعة أسطر، وشغل الص  
   21ا من ن  ومتكو 

 ام لنا عكلمة يقد 
 
فولي، لم يارا الط

 
 
 فنجلس معها في فصلها الث

 
  الث ال

 
متها سارة. ونقف إلى ذي تدرس فيه، ونقابل معها معل

  
 
 الفعل املؤث

 
  ذي قامت به ر ال

 
 مة وطبع شخصي  ٰهذه املعل

 
ر فيها، وهو طلبها من ة يارا، وأث

 ة دقيقة واحدة، وتخي  ملد   أعينهمالميذ إغماض الت  
 
ونها ويريدون ممارستها في تي يحب  ل املهنة ال

 املستقبل. 

  إن  
 
 ه دفع بالط

 
  فل ال

وهو  طة، إلى القيام بفعل استباقي استشرافي،ذي ما زال في املرحلة املتوس 

 فكير في هدفي  الت  
 
ذي يقوم به ووظيفته. وجعله في موقف نفس ي ينظر فيه ة الفعل املدرس ي ال

 
 

 خصي  إلى الش
 
  ل ش يء. كما أن  تي يريد أن يكون عليها. ٰهذا أو  ة ال

 
 الش 

 
 يء الث

 
ذي تريد اني وال

  
 
فكير فيه يء ما الت  ه يجب قبل اإلقدام على ش هو أن   ،مة سارة إيصاله إلى تالمذتهااملعل

  لوكي  خطيط له. وٰهذان الفعالن الس  والت  
حقيق، يان إلى البحث عن وسائل اإلنجاز والت  ان يؤد 

   ومن ثم  
خطيط وبناء )وضع( نظيم والت  الحياة تقوم على الت   بهم على أن  هي تريد أن تدر 

 ات. االستراتيجي  

كن  
ٰ
  خي  ت  ؤال املطروح، هو: لم نربط الالس   ل

فكير في مهنة املستقبل الت   ل أو على األصح 

 بإغماض العينين؟. 

  إن  
 
  ها حيلة من املعل

 مة سارة لدفع الت 
 
  لميذ إلى الت

شات ركيز في األمر، وإبعاده عن كل املشو 

 
 
لك. فكير، ومنها الر  تي ستعيقه عن الت  ال

ٰ
 ؤية وااللتفات نحو األصدقاء وما إلى ذ

5-  
 
 ا منسطر   61عبر  ة، ويمتد  وهو أطول مقطع في القص  الميذ ألحالمهم: عرض الت

  48إلى  01فحة الص  
 
 ، متشك
 

  كلمة، أي أكثر من نصف كلمات القص   111 من ال
 
 651ها )ة كل

  
لك نسبة ق  كلمة(، محق 

ٰ
  .%08. 51ا بذ

 رهم للمهنة املستقبلي  الميذ وتصو  لى أحالم الت  عوفي ٰهذا املقطع نقف 
 
ون تي يحب  ة ال

 الي: ممارستها، وٰهذه األحالم هي كالت  
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  فحةالص  
 

ات خصي  الش

 الحاملة

 الغايات لةاملهنة املتخي  

  مهندس معماري  أحمد 01
 
بناء املدارس ليسعد بها  -ة وإبداعتخطيط البيوت بدق

 الميذ. الت  

رصد قضايا  -اسةرصد أقوال الس   -اسرصد آالم الن   صحافي سامي

 املجتمع. 

 .منحهم الحلوى  -إبعاد اآلالم عن األطفال طبيبة أطفال فرح

أن ينعم األطفال بأسنان بيضاء  -وسضرب معاقل الس   طبيبة أسنان سجود 04

 .وسليمة

 -ول مشاهدة البحار واملحيطات والد  –ا حليق بعيد  الت   ار مدنيطي   براهيمإ

 
 
 حاب من مكان إلى آخر. يران فوق الس  الط

  الس   تاجر كبير معتز 02
 .االغتناء -ين لشراء البضائعفر إلى الص 

 .ةاب  ة لألزواج الش  صناعة األسر   -ة لألطفالصناعة األسر   ار مشهور نج   خالد

   ديما
  ضةممر 

 
   -د جراح املرض ىيضمت -بيبمساعدة الط

ها تصبح مثل أم 

  
 .ضةاملمر 

 .قيادة أفخرها –ارات بيع وشراء السي   اراتسي   تاجر  أسعد 06

  امةرس   راما
 
 -رسم غابة فيها جميع الحيوانات -وحات الجميلةرسم الل

 .أن تكون لوحاتها مثل لوحة املوناليزا

 .تسجيل األهداف مثل ميس ي العب كرة قدم عادل 08

  دمحم  
 

  -امتالء حظيرة أبقار كبيرة حفال
 
 .حومبيع الل

ة من رضي  األ ظر إلى الكرة الن   -عود إلى كوكب جديدالص   عالم فضاء فاضل

 .الفضاء

   مها 41
 .تقديم البرامج لفازمذيعة في الت 

   محام   لؤي 
 .فاع عن الفقراء واملظلومينالد 

   رنيم
 
 .طرد همومهم -اسإضحاك الن   لةممث

اساعتالء املنبر يوم الجمعة والخطبة في  إمام مسجد مهدي 44  إسماعهم-الن 

 .املواعظ والحكم
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  فحةالص  
 

ات خصي  الش

 الحاملة

 الغايات لةاملهنة املتخي  

 .يرخفيف من حوادث الس  الت   شرطي حافظ

 .صح لهمتقديم الن   - الميذاالستماع للت   ةمستشارة تربوي   ريم

 نظم قصائد املدح والهجاء شاعرة لين 42

 .عبير عن مشاعرها بارتياحالت   -

 .إنقاذ املصطافين من الغرق واملوت اطئبالش   منقذ رامي

   فاطمة 46
 .التقاط صور للعرسان -التقاط صور لألطفال رةمصو 

  ثائر
 

   حفال
 .هزرع الخضراوات مثل جد 

 .اهقةبناء البيوت الش   اءبن   أمجد

   يارا 48
 
   مةمعل

  تدر 
 
االبتسامة على وجوه  رسم-سارةمتها س مثل معل

   تعليمهم-األطفال
 .وحنان بحب 

املجموع: 

01 

 صفحات

46 

ة شخصي  

 
 
 ا()تلميذ

 مهنة02 ة )تخدم الوطن واإلنسان(بعضها مهن خدماتي   - مهنة 46

  بعضها مهن خاص   -
 مهن(.  6ر عن رغبة وهواية )ة تعب 

 .مهن( 5مهن إلصالح املجتمع ) -

كن عندما نتمع  
ٰ
  ل

   ن ٰهذه املهن نتساءل: في أي 
فضاء سترعى ٰهذه  منبت نبتت؟ وفي أي 

 األحالم؟. 

   الكاتب سهيل عيساوي فلسطيني   بما أن  
ات م لنا شخصي  األصل واملنشأ، فهو يقد 

د-خالد-إبراهيم-أحمدة )ة. فنجد أسماء عربية تراثي  فلسطيني   (، فاطمة-حافظ-مهدي-محم 

  ( يارا-لين-راما-ديماة معاصرة )وأسماء فلسطيني  
 اسم داللته.  ولكل 

كن  
ٰ
  ل

 
  خصي  هل ٰهذه الش

 
ة ا بالقضي  ا فلسطيني  ة تمتلك وعي  ة الفلسطيني  فلي  ات الط

 ة(؟ة )الوطني  الفلسطيني  

 ة فية الفلسطيني  ع عن القضي  ـــاملداف اوم؟ والحقوقيـــمقـــالدي/ ـــن الجنـــة: أيـــفهناك مهن غائب

  أين  ة؟املحافل الدولي  
اعي اعية الد  أين الد   ة؟ك املدافع عن الوحدة الوطني  ياس ي املحن  الس 
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 إلى االئتالف الوطني، والد  
 
أين األديب الذي  الم؟عايش والس  صالح والت  سامح والت  اعي إلى الت

 ة من بابها الواسع ويعطي صورة رفيعة عن اإلنسان العربي وقضاياه؟يدخل العاملي  

   ا( هي كل  مة في )يارا ترسم حلم  م املقد  فهل ٰهذه األحال 
 
 فل الفلسطيني/ العربي؟طموح الط

 
 

  األسماء الواردة، فيها اسم صريح يدل   فت لالنتباه، هو أن  الال
 
ذي على الوجود الفلسطيني ال

  اد خنقه، وهوأر 
 
كن داللة االسم ال تتوافق والط

ٰ
 )ثائر(. ل

 
ذي يريده أن موح والحلم ال

  إن   ق.يتحق  
 ه يريد أن يكون صورة لجد 

 
ا مثله، ينتهي طموحه في زرع الخضراوات ح  ه.. فال

 والحبوب. 

   رد   -6
 
من  48 فحةٰهذا املقطع عبر الص   ويمتد   مة سارة ونصيحتها لتالمذتها:فعل املعل

وجيهي واإلرشادي والوعظي، حيث خالل خمسة أسطر. وفي ٰهذا املقطع نجد الفعل الت  

  تنصح 
 
 : ـمة سارة تالمذتها باملعل

 ك بأحالمهم. مس  الت   -

 ى تكبر. أحالمهم مثل البذرة يجب االعتناء بها حت   أن   -

 ة في صدورهم وعقولهم. صيانة أحالمهم حي   -

 
 
كالثة )ٰهذه األفعال الث مس  يانة-االعتناء-الت   

اللة، فهي لها هدف ها متقاربة في الد  ( ولو أن  الص 

د حلم إلى واقع وغاية مشتركة، وهي العبور بالحلم إلى املستقبل، وتحويلها من مجر   واحد،

 وحقيقة. 

كن  
ٰ
ة األطفال على وعظ وإرشاد روري أن تشتمل قص  هناك سؤال إشكالي: هل من الض   ل

  ته موج  وتوجيه في قصدي  
  ه إلى املتلق 

 
   فل؟ي/ الط

ة ي يرى في القص  أال يجعل ٰهذا املتلق 

  درسي  م
 
 ة والفصل الر  روس املمج  ره ساعتها بالد  تها، وتذك

 
 اق  تيب، والعمل املدرس ي الش

 
 
ادة عالي تضيع وبالت   ة؟ة باملر  فور من قراءة القص  ة، وهي الن  تيجة عكسي  وتكون الن   قيل؟والث

 القراءة كما هي ضائعة اليوم في عاملنا العربي. 
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   األحالم:سؤال يارا عن موت  -7
 
 الط

 
  فل في أواخر مرحلة الط

طة وبداية مرحلة فولة املتوس 

 
 
  الط

 
 رة، يبدأ إدراكه الس  فولة املتأخ

 
ا.. لذا جاء ٰهذا املقطع ذي يعتبره غياب  طحي باملوت، وال

 
 

 ا: هل األحالم تموت؟.  فلسفي  يحمل سؤاال

   كما هو معروف أن  
 
ا، ينمو بسرعة ا تركيبي  داعي  فل في ٰهذه املرحلة يصبح إبخيال الط

  . كما أن  -د أنقاركتور محم  كما يقول الد   -ةوشد  
 
اتي ومن الطفل يخرج من تمركزه الذ

  son égocentrismeته أنوي  
 
فاعل مع املحيط، ة، والت  شاركي  إلى االندماج االجتماعي والت

 ضوخ لقانون الجماعة. والر  

  و"
 

 ابعة اهتماًم فل في سنته الس  يبدي الط
ً

  ا ملحوظ
   ما بأسباب املوت. ا إلى حد 

  كبر الس 
 ن 

 
 

امنة يخطو ببطء من االهتمام بالقبور والجنازات إلى االهتمام والعنف واملرض. وفي الث

  
 

 بما يحدث بعد املوت. والط
 

ه بصفته خالًق ور يفهم تماًم فل في ٰهذا الط
ٰ

ا ا فكرة اإلل

 تصو  ما نيا والحيوانات، ورب  للد  
 

 ر في سنته الث
ً

ا من أعمال  مبارًر امنة املوت باعتباره عمال

ه أو نتيجة للمرض، أو أن  
ٰ

ه"ه يتسب  اإلل
ٰ

  .(1)ب عن مرض هو بدوره بمثابة عقاب من اإلل

  
 
  فل في ٰهذه املرحلة " والط

ما على الفهم واملناقشة والحوار مع رفاقه. وقد  قادر إلى حد 

 ا إلى إعطاء يعمد أيًض 
 

  األدل
 

 . (2)"د وجهة نظرهة والبراهين ليؤك

  ا حجاجي  هنا نجد في الواقع موقف  
 
وهو  ،الميذ أحمد ويارا وأمجدمة سارة والت  ا بين املعل

 
 

 الالت واإلشارات.. منه مجموعة من الد   موقف يمكن أن نستشف

 
 

 امللفوظ املستعمل الغاية منه موقفها ةخصي  الش

 .هل تموت األحالم؟ االستفسار واالستنكار ؤالالس   أحمد

  
 
 .أجل تأكيد الخبر اإلجابة مة سارةاملعل

 االستفسار واالستنكار ؤالالس   يارا

 عليلوضيح والت  طلب الت  

 ة()الكيفي   

  يكيف تموت أحالمنا 
 
 .متي؟ا معل

                                                           
ة بتطوان، سلسلة  -1 ية اآلداب والعلوم اإلنساني   

 
د(، قصص األطفال باملغرب، منشورات كل أنقار، )محم 

ة، ط  .44/41، ص: 0118، 0رسائل وأطاريح جامعي 
2
 .44املرجع نفسه، ص:  - 
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 امللفوظ املستعمل الغاية منه موقفها ةخصي  الش

  
 
 فسير وضيح والت  الت   اإلجابة مة سارةاملعل

 اإلبانة

 واإلقناعة عرض الحج  

 
 
عندما  غتال أحالمنا بأيدينا )...(ت

 .نتجاهلها ونهملها

 املقارنة يارا

 أكيدالت  

 )اإلرداف( 

 املقارنة 

 تأكيد الخبر

 االقتناع

 الحلم كالن  
 

إن لم  هر. يمكن ان يجف

  
 
 .باملياه العذبة ه  نغذ

 املقارنة أمجد

 أكيدالت  

 املقارنة

 تأكيد الخبر

 ةاالقتناع بالحج  

 .ديقالحلم كالص  

  
 
 صيحةالن   خطابي مة سارةاملعل

 الوعظ

 حذيرالت  

ب الحلم من بين ن يتسر  أاكم إي  

 .أصابعكم

  رعور يارا وهي تعود من ررودها: -8
 
عبر ثمانية   ذي يمتد  في ٰهذا املقطع ما قبل األخير وال

  
   الميذ إلى شرودكلمة، وفيها ينتبه الت   16ا من ن  أسطر، ومتكو 

 
  معل

هونها. ساعتها متهم يارا، فينب 

 
 
ذي عادت فيه إلى طفولتها، وتدرك واقعها. فتخبرهم بسبب شرودها، تستيقظ من حلمها ال

   وأن  
   واقعها هو بناء حلم طفولي 

 
  ها، وهو أن  رافقها في حياتها كل

 
مة، ها كانت تحلم أن تكون معل

 ق. إذن ماذا بعد؟. وها هو حلمها قد تحق  

لوا ماذا يريدون أن عينهم ويتخي  أا من تالمذتها أن يغمضوا اول أن تطلب هي أيض  ستح

 الحلقة في دورانها.  يكونوا في املستقبل، لتستمر  

 ق؟ كم من طفل تحق  هنا سؤال: هل جميع األحالم تتحق  
 
 ة؟. ذي جاء في القص  ق حلمه ال

9-   
   :هايةالن 

فحة األخيرة رقم كلمة، وضمن الص   01سطر من خالل أهاية جاءت عبر ثالثة الن 

  ن من خاللها الجو  . وهي نهاية سعيدة مغلقة، نتبي  12
 
ذي يسود الفصل. املرح، والجميل ال

  وكيف صف  
 
 ق التالميذ ملعل

 
  متهم طويال

وافق واالنسجام الوجداني ن مدى الت  ، وٰهذا يبي 

 
 
 ــــذي يجموالعاطفي ال

 
 ــــــــا. كما نستــــالمذتهــــمة وتع ما بين املعل

 
 ــــمنه املوقف االنفع شف

 
 ذي الي ال
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 تعيشه املعل

 
  يذي مة يارا وال

 ر عنه: عب 

 ين. احمرار الخد   -

 معة من عينها. سقوط الد   -

 خد   ا هي فاحمر  أم  " 
ً

، وسقطت دمعة من مقلتها، امتججت بالحبر املثبت على ها قليال

 . ".األوراق

  ا( يمتزج فيها الت  ة )يارا ترسم حلم  إن القص  
ة مألوفة ي إلى واقعي  خييل والواقع، تأخذ املتلق 

 ة، وعالم الفصل فيها... يعرفها ويعيشها، وهي الحياة املدرسي  

 فالقص  
 

   ومخرج  ة تعرف مدخال
  ا أو على األصح 

 
 ربية مدخالت ومخرجات. ويمتد  بلغة الت

 ا املخرج فعبر صفحتين اثنتين. صفحة، أم   14املدخل عبر 

  
 
  مين، ويدور املخرج حول تصفيق الت  يبدأ املدخل بدخول يارا غرفة املعل

 
متهم، الميذ ملعل

 وإدماع عينيها من الت  
 
االرتداد إلى املاض ي البعيد  ر واالنفعال، وما بين املدخل واملخرج يتم  أث

  
 
  الستحضار صورة قسم يارا، وصورة معل

الميذ واحد من الت   متها سارة، واستعراض كل 

تها تجاوز مد  تة ال ة صباحي  ة دراسي  في حص   ٰهذا تم   ة. وكل  زمالئها لحلمه، أو مهنته املستقبلي  

 من القصص ي. دقيقة. وٰهذا البين املدخل واملخرج هو ما يعطينا الز   11ة مني  الز  

كن  
ٰ
 من القصص ي في واقعي  إذا أخذنا ٰهذا الز   ل

 
لساعة أو أكثر.   قد يمتد  ته، نجده طويال

  46عرض األحالم من طرف  ونستنبط أن  
 
ا هو الحاضر القصص ي، وهو وسيلة تلميذ

جوع إلى طفولتها البعيدة. وٰهذا اعتمدها الكاتب الستعادة )يارا( لٰهذا املاض ي القصص ي، والر  

كن  الحاضر واملاض ي القصصي   من القصص ي يضم  الز   نستنتج منه أن  
ٰ
د الحاضر املحد   ين. ول

  
 
  بدخول قاعة املعل

 ة، يحتوي باحي  ة الص  حي  الميذ الت  ة الت  راس ي وتحي  مين، ودخول الفصل الد 

 
 
بحيث يبدو ة االرتداد واالسترجاع دون انفصال عنه "ويل بواسطة تقني  املاض ي البعيد والط

  .(1)وقاعدته ومنتهاه"من الحاضر منطلق الز  

                                                           
1
اب العرب، دمشق،  د. روحي -  حاد الكت   

 
ؤيا، منشورات ات ة، البناء والر  واية العربي   

الفيصل، )سمر(، الر 

 .62، ص: 4111
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اوي دخول حكاية )يارا( هي األداة الوحيدة لتحديد زمن استرجاع املاض ي. فمنذ إعالن الر   إن  

  
 
استرجاع  من الحاضر، وضمنه يتم  إعالن الز   رس، يتم  قاعة الد   مين ثم  يارا قاعة املعل

 
 
ة يارا تالمذتها إلى تنبيهها ظة تحي  ٰهذا االسترجاع من لح فولة. ويمتد  املاض ي البعيد: زمن الط

  و اة الر  من طرفهم وخروجها من شرودها. وهنا تكمن فني  
ا من م لنا جزء  ي، حيث يقد 

 
 

 عر  ة يارا، والت  خصي  ماض ي الش
 
  ف عليه من خالل استرجاعها لٰهذا املاض ي الط

ن لنا فولي، ليبي 

  من خالل ٰهذا االسترجاع أن  
 
 ل تجربة يارا تتمث

 
رها أستاذتها، وتقليدها وامتصاصها لها، وتأث

 بها. 

ة. بل ة عن طريق االسترجاع واالرتداد، هي الغرض األساس ي من ٰهذه القص  األحالم املروي   إن  

  ها الر  إن  
  ؤية املعب 

 
   ،فل الفلسطينيرة عنها من طرف سهيل عيساوي لواقع الط

 أو على األصح 

  
العودة إلى  االنتقال إلى املاض ي ثم   ابتدأت بالحاضر ليتم   لميذ الفلسطيني، ومن ثم  الت 

لك االسترجاع ثم  الحاضر في تماسك جميل. وقد تحق  
ٰ
 االستشراف )االستباق(.  ق بذ

ة وما اوي للوقوف على ماض ي يارا، وبعض من حياتها املدرسي  ة اعتمدها الر  فاالسترجاع تقني  

 فيه من استدعاء لألحالم. و  تم  
 
الميذ له ٰهؤالء الت  ذي تخي  االستباق هو انتقال إلى املستقبل ال

 
 
  واملهنة ال

كن هل هو استشراف حقيقي أم كاذب؟ على األقل 
ٰ
ق ما تحق   تي يمارسونها فيه. ول

 
 
 ق مضمونه في الس  ا قد تحق  ا حقيقي  منه على يارا يجعلنا نعتبره استشراف

 
  رد الال

 
 لحق. وتمث

  
 
 في كونها أصبحت معل

 
ذي عاشته مة، وهي تقف اليوم أمام تالمذتها تعيد معهم املوقف ال

  
 
 مع معل

 
 الث. متها سارة عندما كانت طفلة في الفصل الث

-  
 

 ات: خصي  الش

 ة )يارا ترسم حلم  ن قص  تتضم  
 

 ئيسي  ات الر  خصي  ا( مجموعة من الش
 
ة. وإذا ما عدنا انوي  ة والث

 إلى عد
 
 شخصي   تي شغلتها كل  د األسطر ال

 
ة ة املحوري  خصي  ة، استطعنا أن نعرف الش

  ئيسي  والر  
 
  رة في القص  ة واملؤث

 
 ها. ة كل

 
 

 ة نجد: ات املحوري  خصي  ومن الش

0-   
 
   ،ةا داخل القص  سطر   01مة سارة، وقد شغلت املعل

إشارة  اوي أي  م لنا الر  ولم يقد 

   بة لها، ال يوجد أي  تساعدنا في وضع صورة مقر  
كن   توصيف فيزيولوجي 

ٰ
باملقابل من  لها. ل
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تها، فهي يمكن أن نرسم مالمح لشخصي   ،عامل معهمخالل عالقتها بتالمذتها وطريقة الت  

 شخصي  
 
  ة محبوبة، هادئةـ مت

ا من خلقت نوع  الي هم، وبالت  رهم، وتحب  زنة، تحترم تالمذتها وتقد 

  
  ها شخصي  لفة ما بينها وبينهم. إن  واإل الود 

حة، متسامحة، ذات إلفة وحسن معاشرة ة متفت 

 عملها وتتفانى فيه.  ومعشر، تحب  

ة-4 خصي 
 

  الش
 
  انية، هي شخصي  الث

 
ا داخل سطر   42مة بمدرسة األحالم، شغلت ة يارا املعل

ا، يعطينا ا وسلوكي  ا ومزاجي  ا نفسي  ها. نجد لها توصيف  ة وانتهت بة. ابتدأت بها القص  القص  

 بة عنها. صورة مقر  

 ة نجد: فسي  فمن اإلشارات الن  

-   
 
 فس )منتصبة القامة، تمش ي بخطوات واثقة(. قة واالعتزاز بالن  الث

 الم(. ة )طرحت الس  املود   -

 الحياة.  البشاشة )مبتسمة( وحب   -

  فاؤل )توج  فس والت  الن  االنشراح وانبساط  -
 
  هت املعل

  مة يارا إلى الص 
 

  ف
 
بفرح  الث"أ"الث

 وغبطة وسرور(. 

 احترام الت   -
 

 بي(. الميذ )قالت بصوت مرتفع: صباح الخير يا طال

 هم لها وحب  حب  
 

  ب: صباح الن  ها لهم )أجاب الطال
 
 متي(. ور يا معل

-  
 

  وق والحنين إلى أي  الش
  راسةام الد 

 
  ام عندما كانت طالبة في الص  فولة )عادت بها األي  والط

 
 ف

 
 
 الث(. الث

-  
 
  جاح واإلرادة، والعزيمة القوي  موح والن  الط

 
مة مثلك يا ة )قالت يارا: أحلم أن أصبح معل

  
 
 متي(. معل

  الحنان والر   -
  ي  أفة والحن 

 ة(. ي  ة )قالت ووجهها طافح بالحن 

 خد   ا هي فاحمر  واضع )أم  الوداعة والت   -
 

 ، وسقطت دمعة من مقلتها(. ها قليال

 
 

كن الش 
ٰ
 ل

 
  يء ال

 ي صورة مقر  ذي اعتمده الكاتب في إعطاء املتلق 
 

ات، هي خصي  بة عن الش

  ورة املرافقة للن  الص  
ردي، فنكتشف يارا بأناقتها وجمالها، وشعرها األصفر وثيابها الس   ص 
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ف إلى ا. ونتعر  ا عن يار  كما نكتشف صورة سارة، وال تكاد تختلف كثير  ة األنيقة. العصري  

 الميذ، فنتعر  بعض الت  
 
 ف إلى أحمد وبراءة وجهه الط

 
ا ار  ذي يريد أن يكون نج  فولي، وخالد ال

  وأسعد ببذلته األنيقة ومحفظته الجلدي  
 ياضي  ة، وعادل ببذلته الر 

 
تي تحمل رقم ميس ي ة ال

(01  
ه البوليس ي، وصورة ثائر (، ورنيم بلباسها األحمر الفاتن ورقصتها الهيفاء. وحافظ بزي 

 
 
كن  ذا مبلباس العمل ممسك

ٰ
هناك  راته. وفاضل بلباسه الفضائي، وديما بوزرتها البيضاء. ل

 
 

  ،ةخصي  صورة ال توافق الش
 
 وهي صورة الط

 
ى أن تكون تي تتمن  بيب وفرح هي الوحيدة ال

  الص   طفال. وبما أن  طبيبة أ
 
ها تعبير عن حلم اعة في أذنيه فإن  م  ا يضع الس  ص طبيب  ورة تشخ

 فرح. 

 
 

 خصي  وٰهذه الش
 
هم تالمذة ة وأن  ا، خاص  ها متقارب جد  ها نعرفها باالسم واملهنة. وسن  ات كل

  الص  
 

  ف
 
  مالة والص  الث، وتجمع بينهم عالقة الز  الث

 راسة. داقة والد 

عبير عن ش يء مستقبلي )مهنة الغد( بواسطة ات، دفعت وحفزت إلى الت  الميذ كشخصي  الت  و 

 طريقتين: 

 ل(. ون ممارستها في املستقبل )تخي  فكير في مهنة يحب  العينين والت   إغماض-أ

عبير -ب  فكير )اإلفصاح عن الحلم(. ل/الت  خي  عن ٰهذا الت   الت 

 هناك سؤال يطرح نفسه: ما وجه 
 

 الش
 

 تين سارة ويارا؟خصي  به بين الش

 يارا نسخة مكر   ة نجد أن  من خالل أحداث القص  
 

 ة سارة... فالت  خصي  رة للش
 
ى في كرار تجل

  تكرار نفس الس  
 
الوجداني  بى الجانجاهات.. وحت  لوك واملعامالت.. وفي نفس املواقف واالت

 ة طفلي  يارا كشخصي   ؟ ألن  ا.. لم  ر أيض  ة نجدها تتكر  أي القيم الوجداني   ،والعاطفي
 
دت ة قل

قليد واالمتصاص ص والت  قم  الي كان ٰهذا الت  ة سارة... وبالت  ت شخصي  وحاكت وامتص  

لك تقريب  إيجابي  
ٰ
 تائج. ا نفس الن  ا.. وقد أعطى ذ

 على مستوى الت  
 
ا بين )يارا( و)سارة( فهناك تجانس صوتي شاكل االسمي نجد تشابه  قابل والت

  .. كما أن  (1/1)/= سارة (1/1)/يارا  االسمين:بين 
 

قتا بين الكلمتين، فقد حق   هناك تقابال

  جناس  
 ة(...  -س ا -اء )را(، واختلفتا في )يسارة( تقابلتا في )األلف والر   -، )ياراا غير تام 
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 ماني واملكاني: الفضاء الز   -

رس. هو فضاء املدرسة وفضاء حجرة الد   ،ا( تدور في فضاء مغلق)يارا ترسم حلم  ة القص  

  كينة واإلة والس  باملحب   وهو فضاء يعج  
 لفة يحق 

 
 ق املتعة والل

 
 ذة لدى تالمذته، الش 

 
ذي يء ال

  
 صراع أو ضيق أو إحباط.  يفرغ دواخلهم من كل 

 
 

 ة )يارا( نجدها في عالقة مع ثالثة فضاءات، هي: ة املحوري  خصي  والش

-   
 
 ي مغلق. املدرسة كفضاء كل

-   
 
 مين كفضاء جزئي مغلق. قاعة املعل

  قاعة الد   -
  رس )الفصل الد 

 ا. مغلق أيض   راس ي( كفضاء جزئي 

  القسم-املدرسةٰهذا الفضاء املكاني ) كما أن  
 
ماسك وتمتين العالقة ل عنصر الت  ( يمث

 
 

  ة املركزي  خصي  بالش
داقة ة، والص  لفة، والحميمي  ة واإلق في ذاتها املحب  ة )يارا(/ )سارة(، ويعم 

 قدير. والت  

ة. باحي  منية الص  نة هي الفترة الز  ة معي  ا في فترة زمني  د  ماني فنجده محد  ا الفضاء الز  م  أ

  
 

 عليها وهو ملفوظ يارا وتالمذتها:  ر يدل  وهناك مؤش

 (-  
 

 يبي. صباح الخير يا طال

 صباح الن   -أجاب الطالب: 
 

 متي(. ور يا معل

  ة محد  نان داللة زمني  فٰهذان امللفوظان يتضم  
 دها كلمة )صباح(. دة، تحد 

  األحداث منحصرة بين سياقين زمني   كما أن  
 
ة االسترجاع له عملي  ين: سياق زمني ماض وتمث

ة. وسياق زمني مستقبلي الميذ، ومهنهم املستقبلي  واستحضار أحالم الت  واالرتداد إلى املاض ي، 

  
 
 له األحالم نفسها، أو األماني والر  وتمث

 
 ق. كما أن  الميذ أن تتحق  الت   تي يود  غبات )املهن( ال

 
 
  احاضر   ازمني   اهناك سياق

 
ل في دخول القسم ولحظة االرتداد إلى املاض ي، ولحظة تمث

 الميذ ليارا، وإدماع عينها من االنفعال والت  تصفيق الت  
 
 ر. أث
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  كما أن  
 
 افعلي   ازماني   اهناك سياق

 
 ، مث

 
  فة في الن  لته األفعال املوظ

 الي ضم  القصص ي، وبالت   ص 

ة )املاض ي واملضارع واألمر(. وٰهذه رفي  عة عبر أزمنتها الص  مجموعة من األفعال املوز   ص  الن  

  األفعال 
 
 الي: مها الجدول الت  ينظ

الفعل  البيانات

 املاض ي

الفعل 

 املضارع

الفعل 

 األمر

مان الفعل املضارع املقلوب الز  

 )مسبوق بلم(

 املجموع

 088 14 14 046 58 العدد

  
 
 %011 %16. 0 %16. 0 %14. 61 %86. 11 ةسبة املئوي  الن

ا نسبة مرة محقق   046ر الفعل املضارع له الغلبة، حيث تكر   من خالل الجدول نالحظ أن  

لك لنوعي   %،14. 61
ٰ
 وذ

 
 ة الخطاب املوظ

 
ذي يستشرف املستقبل، ف املعتمد على الحوار ال

 
 
لك القص  ويتكل

ٰ
على الخطاب  l’affirmationوكيد ة تعتمد الت  م عن أشياء لم تقع بعد. لذ

 ل(. خي  لت  االستباقي االستشرافي )الحلم وا

   ،ة بدأت بالفعل املاض ي وانتهت بهالقص   كما أن  
الحكاية رغم ارتفاع عدد الفعل  ن أن  ليبي 

   ،املضارع
 لها. ة األحداث وتخي  لواقعي   فهي ذات سياق ماضوي 

 قني  إيقاع سريع يمكن الوقوف عليه من خالل الت  بة تسير والقص  
 
 ات ال

 
فها الكاتب تي وظ

 سهيل عيساوي وهي: 

وتعتمد الخالصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع يفترض  :le sommaireالخالصة  -1

واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة  ،ها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعاتأن  

منذ نعومة  لقد حلمت طوال حياتي بلقائكم. حلم رافقني". (1)فاصيلض للت  عر  دون الت  

 . (12 )ص:أظفاري، عندما كنت في جيلكم" 

كن املد  ق وهي مسافة طويلة جد  الميذ منذ الحلم إلى أن تحق  فاالنتظار ملالقاة الت  
ٰ
ة ا، ل

 اوي واختصرها في ٰهذه الجملة أعاله. ة تجاوزها الر  مني  الز  

                                                           
1
ار البيضاء، ط -  قافي العربي، بيروت/الد 

 
ردي، املركز الث   الس 

ص   ، آب0د. لحمداني، )حميد(، بنية الن 

 .16، ص: 0110
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  أو الوقفة:la pause االستراحة  -2
 
اوي ليترك املجال للوصف: يختلقها الر  تي وهي الوقفة ال

"  
 

  دخلت املعل
 

مين في مدرسة األحالم منتصبة القامة، تمش ي بخطوات مة يارا غرفة املعل

 فالر  . "واثقة
 
ة اني  تها، ويعطينا صورة عن بر  ة يارا، ونفسي  ئرد ليصف هيف عن الس  اوي توق

 اني  وجو  
 

 عت )واثقة(. والن   الحال )منتصبة(، ة  يارا، مستعمال

عبير باإلشارة إليها دونما تفصيل، والت   ية، ويكتفوهي تجاوز مرحلة زمني   :l’éllipseالقطع  -3

 ام(. ت أي  عنها بالقول مثل )مر  

  ام عندما كانت خالية في الص  عادت بها األي  "
 

  ف
 

  الث
 

متها سارة الث، حينذاك طلبت معل

 
 

  ب الص  من طال
 

فهناك قطع وتجاوز  (..6)ص: ة دقيقة واحدة أن يغمضوا عيونهم ملد   ف

القفز عليها وتعويضها  فيها االنتقال من الحاضر إلى املاض ي البعيد، ثم   ة تم  ملرحلة زمني  

 ة )حينذاك(. بلفظة زمني  

  وهي مقاطع حواري   :la scèneاملشهد  -4
 
  ة في الن  اوي لخلق دينامي  فها الر  ة يوظ

، وإعطاء ص 

 
 

 .تها.."ات واقعي  خصي  الش

 سأل أحمد: وهل تموت األحالم؟"

  
 

 مة سارة: أجل". أجابت املعل

وقد استعمل في تقديم ملفوظات الحوار على فعل القول )قال( واالستفسار )سأل(. وقد 

 ات. ة، وسأل ثالث مر  مر   14ر فعل قال تكر  

الحوار املبني على القول كان لطرح الحلم، واإلفصاح عنه، وقد تناسب القول مع  وٰهذا

 
 
 ة. مر   18ر ذي تكر  الحلم ال

-  
 
 صيغة الخطاب والل

 
 فة في الخطاب: غة املوظ

 ة )يارا ترسم حلم  اوي في قص  الر   إن  
 
ة وأمام ف بسرد األحداث وعرضها، ومن ثم  ا( يتكل

   رد تصبحاستخدام الس  
ة املهيمنة هي صيغة الخطاب املسرود، وٰهذه يغة الخطابي  الص 

  
 ة تتضم  يغة الخطابي  الص 

 
 ا فرعي  ن صيغ

 
 اتي. ة أخرى كالوصف والخطاب املسرود الذ
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  * الخطاب املسرود: 
 مها الر  وهي األحداث التي يقد 

 
  اوي مستعمال

 م ضمير الغائب، وفيها يقد 

 
 

  والوقائع. وٰهذا الخطاب املسرود تظهر فيه هيمنة الر  ات واملواقف خصي  الش
 اوي العليم بكل 

 . omniscientومطلق املعرفة  omniprésent مطلق الحضور  ه راو  ش يء. إن  

  ا " ا كما انتهت به أيض  ا مسرود  ة خطاب  بداية القص   تنوقد تضم  
 

مة يارا غرفة دخلت املعل

  
 

 مين في مدرسة األحالم"، "صف  املعل
 

 ق الط
 

 ال
ً

  ب طويال
 

ها خد   ا هي فاحمر  مة يارا، أم   للمعل

 
ً

 . (12)ص:  ، وسقطت دمعة من مقلتها، امتججت بالحبر املثبت على األوراققليال

 يعمل الراوي على إيقاف الس  الخطاب الواصف:  *
 
   ذيرد ليترك املجال للوصف، وال

 ييؤد 

في  الوصف الواردة. ومن خالل ة، أو تعزيزي  تفسيري  ة/ ة وتوضيحي  ة وإخباري  وظائف تفصيلي  

  ف إلى نفسي  ا( نتعر  بداية )يارا ترسم حلم  
 
 ة يارا املعل

 
 ئة، وهياب  مة الش

 
تي جاءت تها والحالة ال

  
 
منتصبة القامة تمش ي بخطوات واثقة، مين "عليها إلى املدرسة، ودخلت بها قاعة املعل

 ".الم مبتسمةطرحت الس  

 وٰهذا ما جعل إيقاف الس  "
 

رعة، وإذا كان الوصف كصيغة من سم بنوع من الس  رد يت

رد، وال نا سنجده يتوارى وراء الس  دوره ووظيفته في الحكي، فإن   صيغ الخطاب له

 
 

 . (1)ا"ا جد   نادرً يستعمل إال

 * الخطاب املعروض: 
 
 ه الر  فيذي يقوم وهو الخطاب ال

 
 ات أو خصي  اوي بإثبات أقوال الش

 خطابها، بدون أي تدخ  
 

  خصي  ل، وملفوظات الش
 
  ات بضمير املتكل

 
ل في م، وحواراتها تشك

ارات، أبيع وأرتري قال أسعد: أحلم أن أصبح تاجر سي  ا. " ا مباشر  ا معروض  ة خطاب  القص  

 . (06)ص:  ارات"ي  وأقود أفخر الس  

 وهو : le discours rapporté* الخطاب املنقول 
 
 اوي بسردذي يقوم فيه الر  الخطاب ال

 
 

 (2)ةات بطريقته الخاص  خصي  أقوال غيره من الش
 
ى ٰهذا الخطاب املنقول في نقل . ويتجل

                                                           
1
ار البيضاء، طيقطين، )سعيد(، القراءة  -  قافة، الد 

 
جربة، دار الث  .011، ص: 0185، 0والت 

2
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 الر  
 
  ة بالص  رس الخاص  هته سارة لتالمذتها حين دخلت قاعة الد  ذي وج  اوي للكالم ال

 
 ف

 
 
 الث

 
ون ممارستها في لوا مهنة يحب  عينهم، ويتخي  أذي طلبت فيه منهم أن يغمضوا الث، وال

 املستقبل: "
 

  ب الص  حينذاك طلبت سارة من طال
 

ة دقيقة أن يغمضوا عيونهم ملد   ف

 (. 6 )ص: "ها ليعمل بها في املستقبلطالب نفسه مع مهنة يحب   ل كل  واحدة، وأن يتخي  

كن  يحكي القص   ة تعتمد على راو  والقص  
ٰ
  ة ووقائعها، ول

 
ذي عرفنا فيه املهن في االسترجاع ال

 
 
  تي يحلم بها تالمذة الص  ال

 
  ف

 
 الث

 
واة. وقد د الر  االعتماد على تعد   ، تم  الث ملمارستها مستقبال

 
 
حلم يخالف األحالم األخرى،  ة بحكاية حلمها، واإلفصاح عنه، وكل  شخصي   فت كل  تكل

  حصلنا على قص   ثم   الي حصلنا على حكي داخل حكي، ومنوبالت  
دة األصوات، ة متعد 

 ة. بوليفوني  

ا( على لغة بسيطة، سهلة، خالية من ته )يارا ترسم حلم  وقد اعتمد سهيل عيساوي في قص  

 
 
  غريب الل

  فظ ووحشي 
 
رة، ه.. وعرض األحداث بأسلوب سلس يناسب طفل املرحلة املتأخ

  
 
 ف  موظ

 
  الجملة الفعلي  تي غلبت فيها ا الجملة القصيرة، ال

ز الحدث وهو الحلم بنوع من ة، ليمي 

 ة. بئير واملركزي  الت  

  
 القصص ي عند سهيل عيساوي، هو اعتماده على الر   ص  ز الن  وما يمي 

 
 وابط، الش 

 
ذي يء ال

 ة، واملسرحة، ويمكن تشخيصه، ومسرحته. ة والحركي  باملشهدي   يجعل بناءه يتم  

 
 
  ف رابطين اثنينوقد وظ

 
( ة، و)ثم  مر   24ر ذي يفيد العطف، وقد تكر  فقط، وهما )الواو( ال

 
 
 ال

 
تناولت  الم مبتسمة، ثم  طرحت الس  ة واحدة، " راخي، وجاءت مر  تي تفيد العطف والت

  ا من املاء".كأًس 

  
  ة في بناء الن  ة بالغي  كما استعان بتقني 

أي ترادف الجمل بعضها  ،القصص ي وهو الفعل ص 

قال فاضل: أحلم وراء بعض دونما حاجة إلى رابط )حرف عطف( كما في ملفوظ فاضل: " 

لك أن أصبح عالم فضاء، أصعد إلى كوكب جديد، أنظر إلى الكرة األرضي  
ٰ

ة من ذ

 (. 08)ص:  الكوكب البعيد"

لك في ملفوظ عادل، ومحم  
ٰ
ين، وأمجد. د، ومها، ولؤي، وحافظ، ورامي، وياسموكذ

 فملفوظ فاضل يتكون من ثالث جمل مفيدة ال رابط يصل بينها، وهي: 
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 أحلم أن أصبح عالم فضاء.   -

 . د، أصعد إلى كوكب جدي-

لك الكوكب البعيد. أنظر إلى الكرة األرضي   -
ٰ

 ة من ذ

كن  
ٰ
  ول

 
 تصل بينها عالمة الت

 
  رقيم في الن  رقيم وهي الفاصلة. ولذا جاء توظيف الت

   ص 
ا ع  متنو 

 كما يلي: 

 املجموع (..) (...) (" ") (:) (؟) (.) (،) البيانات

 054 2 1 4 11 16 20 64 العدد

  
 
سبة الن

 ةاملئوي  
21 .18 46 .11 0 .18 42 .12 0 .14 0 .18 4 .61 011 

  ص  والن  
 

  ، ولو أن  القصص ي جاء مشكوال
 ه يجب الد 

 
الجملة )أشاهد  البحار   ة في شكل ٰهذهق

(، والص  واملحيطات  واملدن  والد   (ول  الم ينصب بالكسرة ث الس  جمع املؤن   ألن   حيح )املحيطات 

 ائبة عن الفتحة. الن  

العلم يمنع  نة، ونعرف أن  حافظ( جاءت منو   -فاضل -محمد -عادل -خالد -) معتز كما أن  

تحتاج إلى  )شرطيا( ة.. كما أن  رف بحكم العلمي  من الص  ه ممنوع نوين ألن  من الكسر والت  

  ة ألن  شد  
 
 الكلمة مصدر صناعي.  سب. و)متناهية( الياء تحتاج إلى شدة ألن  الياء هنا ياء الن

-  
 
 ىة، يتغي  ة وقيمي  ة ال تخلو من أهداف تربوي  القص   ة:ربوي والقيمي في القص  البعد الت

  
  الكاتب سهيل عيساوي إيصالها إلى املتلق 

 
ة ة والقيم األخالقي  فل، ومن األهداف التربوي  ي/ الط

  ة في الن  املتضمن  
 القصص ي نجد ما يلي:  ص 

-  
 
 فس واالعتزاز بها. قة بالن  الث

 ة اآلخرين. محب   -

 ة. حي  الم والت  املبادرة بالس   -

 وإتقانه. العمل واإلخالص فيه  حب   -

 قدير. االحترام والت   -
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 خطيط ووضع هدف في الحياة. الت   -

 فاؤل واألمل. الت   -

 بذل الجهد واملثابرة.  -

 عاون ومساعدة املحتاجين. الت   -

 كافل. ضامن والت  الت   -

 إسعاد اآلخرين.  -

 واإلحسان.  دقة والبر  الص   -

-  
 
 فس. رويح عن الن  الت

 اآلخرين.  مواساة -

 الت   -
 
  عل

 ة. ي  م ومحاربة الجهل واألم 

 العدل واحترام حقوق اإلنسان.  -

 صيحة واإلرشاد. الن   -

 احترام القوانين.  -

 بناء املستقبل.  -

 حمة. ة والحنان والر  املحب   -

 داقة. الص   -

  
 ا( متعة، وسفر  م )يارا ترسم حلم  هكذا تقد 

 
  ا جميال

   للمتلق 
 
 ي/الط

 
ة القراءة فل، يجد فيه لذ

 
 
 ة املشاهدة )قراءة الص  ولذ

 
 ور(، ولذ

 
 غة. ة الل
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