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  ُمَلخَّص

ة، من           ر العربي اطقين بغي دريس القصة للن ة في ت ديم طريق ى تق ًا من   يقصد هذا البحث إل طلق
ين   . للغات األجنبيةالقصة في دروس تعليم اتصور نظري مفاده أهمية  ى مبحث   :وينبني البحث عل

ا ا ة"  :ولألأم ات األجنبي يم اللغ ي دروس تعل ة األدب ف ه يتنفإ" منزل كاالان ن اإلش ددًا م ت ول ع
يم      المطروحة في هذا السياق؛ إذ يتناول اختالف اللسانيين والمدرسين حول جدوى األدب في تعل

ة، ر المتخصصي اللغات األجنبي تفيد غي ة من دروس األدب؟وهل  يس ة األجنبي ة  ن باللغ وهل ثم
رهم  ة وأدب لغي اطقين باللغ دم  أدب للن ي، ويق ذا المبحث يعرض لمشكالت النص األدب م إن ه ؟ ث

ا      رؤى لكيفية حل هذه المشكالت الستثماره استثمارًا ة وترقيته ة اللغوي اء الكفاي ا    .فاعًال في بن أم
اني دريس القص" :المبحث الث ةرؤى لسانية في ت ر العربي اطقين بغي دم  "ة القصيرة للن ه يق فإن

ى        م ينطوي المبحث عل دريس األدب، ث عددًا من الرؤى النظرية التي تستفيد من اللسانيات  في ت
  .نموذج وحدة دراسية مذيلة بنماذج اختبارية لقياس الكفاية اللغوية في العربية

 
Abstract 

This paper aims at to introduce a method of teaching the short story 
to non native speakers of Arabic, stemming from the importance of 
including short stories in foreign language lessons.  The first chapter, 
entitled " The Importance of  Literature in Foreign Language Lessons", 
sheds light on several problematic aspects in this Field. It Addresses the 
disagreement among linguists and teachers on whether or not literature 
should be included in foreign language lessons and the extent to which 
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non specialist learners of foreign language actually benefit from learning 
its literature. The other question the chapter addresses is whether or not 
languages have forms of literature which are designed for native speakers 
and others for non natives. This chapter also proposes solutions to some 
problems related to literary texts and ways by which such texts  can be 
effectively utilized in building and expanding the linguistic competence 
of learners. The second chapter , entitled:" Linguistic Perspectives In 
Teaching Short Stories to Non native Spealers of Arabic", presents 
several theorirical perspectives on how to benefit from the field of 
linguistics when teaching literature to foreign learners.the chapter also 
proposes a sample lesson which includes  sample tests that measure 
Arabic linguistic competence. 

  
  منزلة األدب في دروس تعليم اللغات األجنبية:  األول المبحث

  قضايا إشكالية

ثمة قضايا إشكالية تغلف تناول األدب في صفوف تعليم اللغات األجنبية؛ في المناهج، وفي 
  :ما يلي تتمثل في القضاياولعل أهم هذه ا. تنفيذ الحصة الصفية، وفي جدوى فاعلية الدرس األدبي

  األدب في جدوى تدريس: أوًال

 جنبية قضية إشكاليةألتمثل الجدوى المَحصَّلة من تدريس النصوص األدبية في  تعليم اللغة ا
أن اتخاذ األدب مادة لتعليم اللغات األجنبية، ومنها اإلنجليزية، ال  تنبثق من وجهتي نظر؛ إحداهما

اط     يحقق الجدوى التعليمية المرجوة وإنما يزيد صعوبات التعليم، أما  حجج هؤالء ل في النق فتتمث
  :)١(التالية

رًا             .١ دم آثي ن يق إن األدب ل ة ف ة للغ ى النحوي يم البن ًا هو تعل ة غالب لما آان الهدف من تعليم اللغ
  .المعقدة النحويةببنيته لتحقيق هذا الهدف؛ نظرًا ألنه يتميز 

ن  أ .٢ ه ل ة األدب وتعلم ة   تن دراس اعدة الطلب ي مس هم ف يس دافهم ا  ف ة أه ة أوألمواجه  آاديمي
 .الوظيفية

ا يعكس منظوراً أ .٣ ًا م ه غالب ة؛ ألن ى الطلب يكون صعبًا عل ًا ن األدب س ًا ثقافي ددًاو  خاص  مح
 .لى مفاهيم الثقافة التي ينتمي إليهاإينتمي 

                                                 
(1) Sandra Mckay, Literature in ESL Classroom, in: C.J Brumfit and R.A Carter (1991) 

Literature and Language Teaching, p: 191. 
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ة ذو جدوى       إلى تذهبف ةالثاني وجهة النظرأما  يم اللغات األجنبي أن استعمال األدب في تعل
  :)٢(جدوى فيعظيمة في تعليم اللغة، وتتمثل هذه ال

ة           ألأن ا .١ ة واقعي ديم أمثل ة بتق ة اللغوي ه سيوسع المعرف ا؛ ألن ة آله ارات اللغ دب سيزيد من مه
  .الستعمال المفردات، واستخدام البنى النحوية الواقعية، وأساليب اللغة األجنبية

دها         .٢ تخدام قواع وعي باس وير ال ة وتط ة األجنبي اس باللغ ة اإلحس الي لتنمي أن األدب مث
 .ا وأساليبهاومفرداته

درات الطالب           .٣ ة ق ى ترقي ة في األدب، رغم صعوبتها، تعمل عل أن معاناة المشكالت الثقافي
ه،    )فراي نورثروب آما يرى( اإلبداعية؛ ذلك أن الغاية النهائية من األدب ليست اإلعجاب ب

 .إنما خلق شيء أشبه ما يكون بنقل الطاقة التخيلية من األدب إلى الطلبة

ا  .٤ رى بعض اللس اد أنَّنُّالنيين وي ذي    ق وي ال ياق اللغ ويض الس االت تع دى ح ل إح األدب يمث
ر            ًا غي ياقًا لغوي ًا وس ق واقع ك أن األدب يخل ا؛ ذل ر بالده ة في غي يفتقده تعليم اللغات األجنبي

المَ    ل الع ا يمث يَّ  متوافر في بلد غير ناطق باللغة، وهذا السياق إنم المَ األجنب ةِ  ، ع ةِ  اللغ  والثقاف
جواء الثقافية الواقعية ألعين على توفير تلك اهذا األدب، ولذلك فإن األدب خير ُم تنتجالتي أ

ا األ  ي إليه ي ينتم ة الت بدوالحقيقي وج    ،ي ب لول ة للطال يلة  مهم ل وس إن األدب يمث ذا ف وهك
  . )٣(المتعلمِة اللغِة الثقافة األجنبية؛ ثقافِة

  فئات المتعلمين: ثانيًا

ذه ا  ل ه يةوتتمث ي ال لقض الي ف ؤال الت دريس ا   : س ين ت رق ب ة ف ل ثم ة  أله وم الطلب دب لعم
ى          ؟وتدريسه للمتخصصين ة عل ثًال، لمتعلمي العربي ي، م دريس األدب العرب ين ت رق ب فهل ثمة ف

يم و ه للالتعم ب؟ و تدريس ن األجان ة م ي العربي د  متخصصين ف ة  يمت يم اللغ ى تعل ذا الخالف إل ه
ة؛   راض خاص ة ألغ رى اإلنجليزي ض الإذ  ي ين أْنبع يم األدب   متخصص ن تعل دوى م ال ج

نجليزي في صفوف تعليم اإلنجليزية ألغراض خاصة؛ ألنها ال تفيد المتعلمين آثيرًا في حياتهم اإل
   .العملية، على حين يرى آخرون أنها مفيدة ومجدية

ًا    إوبالعودة إلى سؤال هذه اإلشكالية ف ا نجد فرق ين ت  جوهري نن ة    دريسًا ب وم الطلب األدب لعم
ين        دريسوت ات المتعلم ي غاي ل ف راق يتمث ذا االفت ع ه ل مرج ة؛ ولع ي العربي ين ف ه للمتخصص

ة وتواصلية مناسبة          ة لغوي ون في تحصيل آفاي ة يرغب ومقاصدهم؛ ذلك أن عموم متعلمي العربي
ادين    تهيئ لهم القدرة الكافية على التواصل الصحيح مع أبناء العربية في المجتمع العربي وفي مي

ة    . المختلفةأعمالهم  ة تتجاوز الكفاي أما المتخصصون في اللغة العربية فإن غايتهم من تعلم العربي
  .التواصلية إلى آفايات معرفية وثقافية وأدبية مختلفة

                                                 
(2) Sandra Mckay, Ibid 191-192.  
(3) Sandra Mckay, Ibid, p:193. 
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القول  وجزة ب ياغة م رق ص ذا الف وغ ه ن أن نص ر األ دريسإن ت: ويمك ي لغي دب العرب
دف ا يه داًء، المتخصصين إنم ات ،ابت وير آفاي ى تط ت إل يالم ة والتواصلية ؛ إذ  علم األجنب اللغوي

اليب  أليسهم النص األدبي في تقديم مادة مناسبة لتنمية الثروة اللفظية، والبنى النحوية، وبعض ا  س
ر خصوصاً  (اللغوية الواقعية  ذلك ف  )في النث ة       إ، وب ة براغماتي ة نفعي ين غاي ة هؤالء المتعلم ن غاي

ة ا  أما  ال. جمالية غاياٌت كتنفهاأوًال، وقد ي ة البراغماتي ى   ألمتخصص فإنه يتجاوز هذه الغاي ة إل ولي
ة    ة وأدبي ة وثقافي ة      . غاية أوسع تتمثل في آفاية معرفي ى معرف اج إل ذا المتخصص محت  نظام فه

ة ة،      اللغ ا الخطابي لوبية، وتجلياته ا األس ًا، وتنوعاته وًا ومعجم رفًا ونح وتًا وص داخلي ص  ال
ة   ،  انتهاخصوصياتها الثقافيةو ،وتاريخها ة للغ ة الجمالي د     . ًء بالوظيف ة تعتم ة الجمالي ذه الوظيف وه

ة ا وم الكفاي ى مفه ة، ألعل عار  دبي ي استش ل ف لوبية تتمث ايير أس ى مع د عل ة تعتم ة األدبي والكفاي
ة      ة األدبي ة واللغ ة العادي ين اللغ رق ب لوبية      الف ات األس ي االنزياح ثًال ف اس به  متم  اواإلحس

ا    . اوبجماله رق جوهري بينهم ذا ف ا أن ؛وه وغ         ن ى بل ة إل نسعى بالمتخصص من متعلمي العربي
  .الكفاية األدبية

  غيرهالناطقين بلوأدب  ناطقين باللغةأدب لل: ثالثًا

اتٍ   بات عرفًا مستقرًا في اللسانيات  التطبيقية وتعليم اللغات أنَّ ة فروق يم    رئيسيةً  ثم ين تعل ب
  :ذه الفروقات فيوتتمثل ه. اللغة ألبنائها وتعليمها لغير الناطقين بها

  .اختالف اآتساب اللغة األم عن تعليم اللغات األجنبية .١

 .اختالف مناهج تعليم اللغة ألبنائها عن مناهج تعليمها لغير الناطقين بها .٢

 .طفالاأل الراشدين من غير الناطقين باللغة عن الناطقين باللغة من اختالف .٣

يهمنا من   و. اللغة لغير الناطقين بهاوظاهر أن هذه االختالفات جوهرية وتأسيسية في تعليم 
ك أنَّ    ة؛ ذل ة الثاني ات النقط ذه االختالف ر       ه اهج غي ن من ف ع ة تختل اء اللغ دة ألبن اهج المع المن

ة، فهل      ة وثقافي ة ومعرفي الناطقين بها، وهذه االختالفات مبنية على أسس نفسية ولغوية واجتماعي
ة أ  ؟ينطبق هذا التفريق الحاسم على األدب ة؟ أو    فهل ثم اطقين بالعربي ر الن : دب للعرب وأدب لغي

  هل ينبغي أن يكون ثمة أدب لغير الناطقين بالعربية؛ أن نؤلف أدبًا خاصًا لغير الناطقين بالعربية؟

ر  ! لعل المسألة تكون شائكة على أنحاء متعددة فمن الناحية المنهجية وواقع تعليم العربية لغي
ي؛ أي أدب آُ   الناطقين بها ال يوجد أدب لغير النا المعنى الحرف ة ب أصًال ليدرسه    َبتِ طقين بالعربي

ة مشهودة      أغير العرب، ومن الناحية العلمية والمنهجية  ك حقيق ان  . يضًا ال يمكن أن يكون ذل وبي
  :ذلك في األسباب التالية

ذي أُ      - اعي ال افي واالجتم ع الثق ًا      َجِتنْ أن األدب إنما هو انعكاس للواق ه، وهو يصور هموم في
ر   يايا واقعية في ذلك المجتمع، واللغة هي الناطقة باسم ذلك المجتمع وه وقض ر  ت أداةخي عب

ه وتوجهات       ي ومعتقدات ة األجنب عنه، وعلى ذلك ال يمكن لنا أن ننتج أدبًا عربيًا ليناسب ثقاف
 .مجتمعه الخاصة
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ات مقصودة؛          - ا نحو غاي ا وتوجيهه تحكم فيه ة يمكن ال ا  أن إنتاج األدب ليس عملية واعي إنه
ه ا         إن توجي ا ف ة، ومن هن ة اإلبداعي د العملي ة  ألعملية معقدة تستمد تعقيدها من تعقي دب وجه

 .اإلبداِع؛ ...همحددة إنما هو قتل لجوهِر

ًا          إذا حاولنا - ه انعكاس ى لغت ة وعل ه الفني ى بنيت ك سينعكس عل التحكم في النص األدبي فإن ذل
ة؛ سيميل الكاتب     ر في آَظَتْنارئ الُمل القثَُّمظاهرًا؛ ذلك أن الكاتب سيلجأ إلى َت ل لحظة آتاب

ة واستراتيجات السرد المت    إلى  ات الفني ة التخلي عن التقني ي     َلهِّسَ ُيِل داول تعلم األجنب ى الم عل
يس     ى ول م المعن ى فه ى  فهم النص، وسيكون الترآيز هنا عل ين      عل لوبية ب ة األس ل العالق تمث

إن الكاتب سيلج   أما من الناحية اللغوية . الشكل والمضمون ة      أف ى تبسيط التراآيب النحوي إل
ة النص     وبناء الفقرات، وسيتجاوز آثيرًا من الخصائص البنيوية واألسلوبية التي تحقق أدبي

ى توظيف        اما الحصيلة اللفظية فغالبً أ ،)والسيما في النثر( يلجأ الكاتب إل تتوقف؛ إذ س ا س م
ب    تعلم حس ا الم ي يعرفه ردات الت يكون األالمف عر     ، وس ى ش رب إل ال أق ذه الح ي ه دب ف

  !المناسبات المفَتَعِل َقْسرًا
  

  في طرائق التدريس

ك أن البحث    لعل تدريس األدب في صفوف تعليم اللغات األجنبية يكون أضعف الحلقات؛ ذل
ة و    ى العربي ا يتجاوز   إالنظري فيه نادر وقليل، َبْله البحوث التطبيقية، وليس األمر مقتصرًا عل نم

ا    يعتني أهلهاللغة اإلنجليزية التي ذلك إلى ا اطقين بغيره ا للن ولعل  . عناية فائقة بتدريسها وتعليمه
  :أهمهاعود إلى أسباب متعددة، يدرة هذه النُّ ِجَعْرَم

ب أن تُ  .١ ه فيغل ا  لغت ه؛ أم ن حيث مضمونه ولغت ي م نص األدب ة ال اِرطبيع ة  َقف ة الواقعي اللغ
د أنَّ       العادية التي يستعملها الناس في حياتهم ا في الشعر فمن المؤآ ر أم  اليومية، هذا في النث

اٍت ة افتراق رًة ثم عرية آبي ة الش ة الفني ع واللغ ة الواق ين لغ إن . ب ن حيث المضمون ف ا م وأم
اج     ألدا ة تحت ة فني ب ال يقدم معلومات خالصة وإنما يقدم رؤى وأفكارًا مصوغة بقوالب لغوي

  .قدرًا عاليًا من الترآيز والتنبه

دنِّ .٢ ن    يت ر م ي آثي ا ف ة، وتجاوزه ات األجنبي يم اللغ رامج تعل ي ب ة ف ة النصوص األدبي منزل
 .المناهج والكتب التعليمية

ى            .٣ رون إل أ آثي ذلك يلج ة، ل ى الطلب ة عل يم اللغ ابقًا، أن األدب ُيّصعِّب تعل االدعاء، آما مر س
  .تجاوزه وإهماله
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ر شديد في       ولعل النظر في ما وضع  من بحوث ودراسات في تعليم العرب ة يكشف عن فق ي
ذه   َبعَ ْوالمستفيضة التي وضعها رشدي طعيمة تكون َأ النظرية ولعل الدراسة هذا الموضوع؛  ه

اطقين   إذ  ؛هاِمَد، على ِق)٤(الدراسات ر الن تطرح عددا آبيرًا من التساؤالت حول األدب العربي لغي
ات  ى وضع توجيه ي إل ة، وتنته ق، بالعربي ة، دون تطبي ن اس عام يم يمك وير تعل ي تط تثمارها ف
ا        . األدب العربي لغير الناطقين بالعربية يم األدب هم ذا السياق طريقتين لتعل ة في ه ويذآر طعيم

ديم           الطريقة القياسية التي تبدأ م تق ي، ث ز العصر األدب ي تمي ة الت ائق والخصائص الفني بسرد الحق
ائص، ألالنصوص ا ذه الخص ة له ة الممثل تقرائي دبي ة االس ديم النصوص   ةوالطريق دأ بتق ي تب الت

  . )٥(دبي ثم استخالص الخصائص الفنية العامة الممثلة لذلك العصرألدبية الممثلة للعصر األا

زي   دريس األدب اإلنجلي ي ت ديم رؤى خاصة ف اوالت لتق ة مح ة فثم ة اإلنجليزي ي اللغ ا ف أم
  :ه المحاوالتنجليزية ألغراض خاصة، ومن هذ، ولمتعلمي اإلاإلنجليزيةلغير الناطقين ب

وفيها يحلل العمل األدبي إلى خمسة عناصر ويقابلها بخمس رؤى لسانية ) ِلْتْل وود(محاولة  -
ي          دريس النص األدب ا مستوى من مستويات ت من   شكلية ومضمونية، تمثل آل واحدة منه

رًا، وينتهي   . المبتدئ إلى المتقدم ْل  ِل(وتعتمد هذه الرؤى على التحليل األسلوبي اعتمادًا آبي ْت
ة ألمعايير محددة الختيار النصوص ا  للوصول إلى هذه الرؤى االعتماد علىإلى ) وود ، دبي
  .)٦(الغرض من تدريس النص األدبي، والكفاية اللغوية، وأهداف المتعلمين: ومنها

اي  - اندرا مك ة س يم  ) Sandra Mckay(محاول ي تعل ي ف نص األدب ة ال ا أهمي اول فيه وتتن
يم ا اإلنجليزية لغة ثانية،  ة    ألمفندة فيها وجوه االعتراض على تعل دب في صفوف اإلنجليزي

وينصب  بحثها على افتراض مفاده أن تعليم . لغة ثانية، ومبينة مزايا تعليمه للطلبة األجانب
ة   هم في تطوير آفايات الطلبة اللغوية المجردة سنجليزية سياألدب لغير الناطقين باإل والكفاي

ة مناسبة      ال اللغة اإلنجليزية في استعم ممثلة في التواصلية ة ومقامي ياقات مقالي دم   . س م تق ث
 .)٧(دبيألاللغوية و التواصلية من خالل النص ا تينالكفاي هاتين نموذجًا مشخصًا لتنمية

                                                 
ثمة نقص آبير في البحوث التي تتناول تدريس األدب العربي للناطقين بغير العربية، وقد وقف الباحث على   )٤(

قضايا وتوجيهات في تدريس :  ثالثة بحوث في الموضوع حسب، وهي قديمة، أهمها بحث رشدي طعيمة
-١٩٨٢ر في مجلة معهد اللغة العربية، بجامعة أم القرى، السعودية، العدد األول األدب العربي، منشو

مختلفة لجمهور  استراتيجيات...، وأعاد نشره دون تغيير في آتاب تعليم القراءة واألدب١٩٨٣
النصوص األدبية تدريس بحث عبد الحكيم راضي، : وأما البحثان اآلخران فهما .٤٩٥_٤٥٦متنوع،ص

مالحظات حول الصعوبات والحلول، مجلة معهد اللغة العربية، بجامعة أم القرى، ....لثانيةلطالب اللغة ا
 ، وبحث محمد الكومي، تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات١٩٨٣-١٩٨٢السعودية، العدد األول 

دية، مالحظات حول تدريس النصوص واألدب، مجلة معهد اللغة العربية، بجامعة أم القرى، السعو....أخرى
  .١٩٨٤العدد الثاني، 

 ).٢٦٣- ٢٦٢، ص ١٩٨٣- ١٩٨٢طعيمة،(  )٥(
(6) William T. Littlewood, literature in the school Foreign Language Course, in: C.J 

Brumfit and R.A Carter (1991) Literature and Language Teaching, pp: 177-183. 
(7) Sandra Mckay ,Ibid , p: 191-198. 
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ة لمتعلمي اإل  J.P.Boyle)  بويل(محاولة  - ة   لتقديم أنموذج الختبار الكفاية اللغوي ة لغ نجليزي
ين  ثم  ،؛ إذ يقدم نماذج أدبية، شعرية ونثرية)٨(األدبيةثانية  اعتمادًا على النصوص  ة  يب آيفي

ا   في جعلها مادة الختبار الطلبة د   : مهارات اللغة اإلنجليزية آله توياتها المتع ة بمس ة، دالكتاب
 .واالستماع، والفهم واالستيعاب، والتحدث والحوار الجدلي

دراسية في  سانية الستراتيجات وفيها يقدم نماذج ل Ronald Carter رونالد آارتر محاولة -
راءة النص ا   وفيها. )٩(جانبألدب للطلبة اتعليم األ ارات     أليناقش آيفية ق ى مه اء عل ي بن دب

ين         تثمارها في تب ة اس راءة وآيفي ارة الق يم مه لغوية رئيسية، ويرآز على  استراتيجيات تعل
ة السرد،     في ) وليام البوف(نموذج أآذلك يستفيد من . معنى النص وإعادة إنتاجه ل بني تحلي

ة     . يوركونجليزية السود في مدينة نيإوهو النموذج الذي طبقه على  ان أهمي ى بي ويخلص إل
 .دمج أنشطة تعليم اللغة واألدب معًا

نهج األسلوبي ونحو النص        )١٠(محاولة حسن غزالة - ى الم د عل لتطوير أنموذج تعليمي يعتم
مي والمستوى الترآيبي وآيفية انعكاس في تحليل النص األدبي مرآزًا على المستوى المعج

تعلم    غ بم ه أن يبل ة  بنية هذين المستويين في بنية القصة ومضمونها؛  ومنتهى غايت  اإلنجليزي
ه        العربّي تمتاع ب زي واالس ذوق األدب اإلنجلي ه من ت ة تمكن ذا النموذج    . آفاية أدبي وم ه ويق

  .لجيمس جويس" األختان"على تحليل أسلوبي لقصة 

همية األدب في تنمية أعلى  ُعِمْجة من هذه المحاوالت خصوصيتها، وإن آانت ُتولكل محاول
اوَز ة التواصلية، وتج ة والكفاي ة اللغوي ى عُضَب الكفاي ايتين إل اتين الكف ةها ه ة األدبي ، وهي الكفاي

ة  رؤى تصدر        .غاية المتخصصين من متعلمي اللغات األجنبي ذه الدراسات وال ًا أن ه ويظهر جلي
انية عن  رؤى ل  نهج شكلي لدراسة النص      آ س لوبية هي م نص؛ فاألس ل األسلوبي ونحو ال التحلي

ًا        ياألدبي، ونحو النص يكشف عن أدوات التماسك النص       ًا فني ي  خطاب ي تجعل النص األدب الت
  .لى ذلك استفادة بعضها من السردياتإمتماسكًا، وينضاف 

  
  لغتهدبي لغير الناطقين بألالنص ا ترؤى لحل مشكال

ة،     ألاستعمال ا تجاوِزثمة حججًا للداعين إلى  أنَّ أْن ذآرنا سبق يم اللغات األجنبي دب في تعل
ة    ه اللغوي ث بنيت ن حي ي م نص األدب اده صعوبة ال ى خطاب مف ًا عل وهي حجج تنطوي جوهري

                                                 
(8) J . P. Boyle, Testing Language with Students of Literature in ESL Situations, , in: 

C.J Brumfit and R.A Carter (1991) Literature and Language Teaching, pp: 199-
207.  

(9) Ronald Carter, Linguistic Models, Language, and Literariness: Study in the 
teaching of literature to Foreign Students, in: C.J Brumfit and R.A Carter (1991) 
Literature and Language Teaching, pp: 110 -132. 

  ).١٩٩٨غزالة، (  )١٠(
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ة، فكيف     . ومرجعيته الثقافية وجدواه العملية ة األجنبي تعلم اللغ وحقا إنها تمثل صعوبات حقيقية لم
  ؟التغلب على صعوبات النص األدبي وجعله أجدى وأنفع في غرفة الصف يمكن

وًال ومقترحات للتخفيف من            دموا حل ة أن يق انيين ومعلمي اللغات األجنبي حاول بعض اللس
اي     وأجدى أفَعَلدبي، لجعله ألمشكالت النص ا اندرا مك د رأت س ين؛ فق ثًال،  )١١(للطلبة المتعلم ، م

  :هي لمشكالت  بعدة طرقأنه يمكننا التخفيف من هذه ا

ا  هذا التيسير و .)١٢(تيسير النص وتبسيطه .١ نص، والشك أن        إنم ي حذف عناصر من ال يعن
ة  ر            عملية الحذف ستكون تقديري م من غي ز المه ى تميي ه عل م وقدرت ى حدس المعل د عل تعتم

 :بمخاطر آثيرة، أهمها محفوفةولكن عملية التيسير هذه . المهم

ة   دبيألسر التماسك النصي في العمل اأن التيسير قد يؤدي إلى آ .أ  ه اللغوي ، وتحطيم بنيت
  .ما ينعكس على مضمونه وقضيته الرئيسية

رة   .ب  وغ الفك ي لبل تعلم األجنب يًال للم ون دل ة تك ى حذف عناصر مهم ؤدي إل د ي ه ق م إن ث
 .والمعنى

رات القرائية وتجميدها، وحصر المتعلم في اقد يؤدي التيسير إلى  الحد من المه و .ج 
  .المفردات التي يعرفها حسب قائمة

  : )١٣(ويرى طعيمة أنه عند تبسيط النص األدبي ينبغي مراعاة أمرين

التبسيط طبيعة النص األدبي، وحتى ال يغير خصائصه   َدِسْفال ُيآي الحرص الشديد؛  :األول
  .الجوهرية

د  علم، إما في مرشد المعلم المالزم للكتاتتقديم النص األدبي األصلي للم :والثاني ب، أو تحدي
 !منه النص َذِخالمرجع الذي ُأ

م  أوأحسب أن احتفاظ النص بصورته األصلية سيكون أجدى وأنفع، و ن مكابدة صعوبات فه
ودة ة الموج ة والمعنوي نص األصلي العناصر اللغوي ي ال ن البحث عن   ف رًا م هل آثي تكون أس س

م ُي ودة، إن ل ات مفق ار ِسْححلق م اختي يحذفهن المعل ا س ذه الصعوبات  تطرح  وانطال. م ن ه ًا م ق
  :بدائل أخرى لتبسيط النص وتيسيره على الطلبة، ومن هذه البدائل )ايمّك(

بياً  .٢ هلة نس وص الس ار النص نص،   )١٤(اختي ة ال ة مقروئي ة بدرج ا مرتبط هولة هن ؛ والس
د  ة تعتم ردات وإلْ   والمقروئي عوبة المف دى ص ى م د   عل د القواع دى تعقي ا، وم تعلم به ف الم

 .عها وتضمنها عناصر فرعية ممتدةيآطول الجملة وتوس ؛نى الترآيبيةالنحوية والب

                                                 
(11) Sandra Mckay ,Ibid  p: 193-194. 

 .)٢٧٨، ١٩٨٣- ١٩٨٢،  طعيمة: (انظر أيضًا  )١٢(
 .٢٧٨، صالمرجع السابق  )١٣(

(14) Sandra Mckay, Ibid, p: 194. 
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اس   التدرج في انتقاء النصوص األدبية؛ ذلك أنَّ َدِصإذا ما ُق يكون مقبوًال ولعل هذا الحل مقي
ة (ولى ألالسهولة مهم جدًا في المراحل التعليمية ا ار ال     ) االبتدائي ه معي ر المتخصصين، ولكن ولغي

ي المراح  ون مُ  يصلح  ف د ال يك ه ق ة وال  للمتخصصين؛ ألن اريخ  بَِّعل المتقدم ة الت ن طبيع رًا ع
دب العربي الحديث لطلبة متخصصين في   ألا ُسرَِّدَهب أننا ُنفه؛ ُلثَِّمدبي الذي ُيألدبي والجنس األا

اتٍ   ار رواي وًال أن نخت ون مقب ل يك ي، فه ًة األدب العرب ة   معين ا اللغوي ا قصيرة، وألن بنيته ألنه
ه ي أنْ س ه ينبغ دًا؛ ألن ذا أب تقيم ه ن يس اَرْخُت لة؟ ل اُت ت ة  الدالَّ الرواي ة العربي ور الرواي ى تط ة عل

  !معيار السهولة ال يستقيم هنا وأنواعها وتقنياتها الفنية المختلفة؛ أال ترى أنَّ

ار نصوص من األدب الشبابي؛  .٣ ك  اختي راءذل ة الشباب من الق ذي آتب لفئ ألن   ؛األدب ال
ا تكون قصيرة وسهلة، وأن عدد شخصياتها محدود          نصوص هذ ًا م ا النوع من األدب غالب

 . نسبيًا، واألهم من ذلك آله أنها تبتعد عن التعقيد األسلوبي

ن       ة م تويات المبتدئ م المس ًا يالئ ًال مرحلي ل ح ن األدب يمث وع م ذا الن ى ه وء إل ل اللج ولع
ا     صفوف المتعلمين، ويالئم آذلك غير المتخصصين، أما ا ة وآدابه ة األجنبي لمتخصصون في اللغ

  .أدب اللغة األجنبية وثقافتها فإن هذه النصوص ال تصلح مادًة لنقل صورة أمينة عن
  

  رؤى لسانية في تدريس القصة القصيرة للناطقين بغير العربية:  المبحث الثاني

  تدريس القصة منهُج

دريس قصة قصيرة      ة ت ّدمها  وهذه رؤى في طريق ام  ّيمِ لَُّعفي سياق تَ   ُأَق وم  يستهدف   ع عم
    :لسانية لعل أهمها منطلقات عن ُرُدْصوليس المتخصصين في اللغة العربية، وهي َتالطلبة 

ى العناصر         .١ كليًا خالصًا، داًال عل يًال ش ا تحل منطلق أسلوبي شكلي يتناول بنية القصة ويحلله
 .الشكلية والمضمونية التي تحقق للنص أدبيته

ل الخطاب    منطلق لساني نصي يس .٢ انيات النصية وتحلي يما عناصر    ،تثمر مقوالت اللس والس
 .التماسك النصي في تحليل بنية القصة شكليًا ومضمونيًا

في مهارات أدائية فعلية  جسَّدتت أداة للتواصل على أنها اللغةمنطلق لساني تربوي ينظر إلى  .٣
تماع: هي ر ا ،االس راءة الصامتة، والتعبي ة، والق راءة الجهري ابي والق ر الكت فوي والتعبي لش

  ).اإلبداعي والوظيفي(

ق من أن  .٤ داولّي ينطل اعي ت اني اجتم ق لس ةمنطل اهرة اجتماعي ة ظ ع  اللغ ي مجتم داول ف تت
وم             ا هو محك ة إنم ة والمكتوب ة في صورتيها المنطوق ذه اللغ ين، وأن استعمال ه آالمي مع

ين المتخاطبين،   ) سياق المقام وسياق المقال(بعوامل خارجية غير لغوية آالسياق  والعالقة ب
  .وطبيعة المناسبة، والوسيلة المستعملة، والغرض

  :أما طريقة تدريس القصة فأحسب أن اإلجراءات المنهجية التالية ستكون مناسبة
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المرافقة  التمثيليةوالمقصود بذلك أن يبدأ تنفيذ الدرس بعرض المادة   :المشهد التمثيلي -
وتتمثل جدوى هذا العرض في أنه . أو جهاز الفيديو للنص الورقي، باستخدام الحاسوب

ويمكن للمعلم أن يوجه الطلبة قبل . سيقدم موجزًا داًال ألحداث القصة وتفاصيلها الدقيقة
البدء بالعرض إلى مراقبة سلوك آل شخصية ومالمحها بما يخدم الفهم عند قراءة النص؛ 

إن هذا العرض سيحيل النص إلى مادة ثم . ذلك أن المتعلم سيربط بين ما يقرأه وما شاهده
إلى ضرورة قراءة النص في البيت قبل الدراسة  ه الطلبُةبََّنهنا أن ُي ُنُسْحوَي. حية نابضة

 .الفعلية

يطلب المعلم إلى المتعلمين قراءة القصة بعد انتهاء العرض، على أن  :الصامتة القراءة -
ة هذه القراءة استبطان الفهم العام للنص، وغاي. يحدد لهم عشر دقائق، مثًال، إلنجاز القراءة

ومن األهداف الفرعية التي . دون الخوض في التفاصيل الدقيقة التي تحتاج جهدًا آبيرًا
 :ها هناتحقيقيمكن 

  .وضع عنوان دال على النص .١

 ).مقالة، قصة، قرآن(تحديد نوع النص  .٢

 .استنتاج الفكرة الرئيسية في النص .٣

 .بعض المعلوماتتذآر  .٤

راء - ة    :ةية الجهرالق راب، والبني ات اإلع ى  عالم دل عل رئيس أن ت راءة ال ذه الق وشرط ه
ة صحيحة  دل دالل ا ي ليم، بم يم الس ف، والتنغ د الوصل والوق ام الصرفية، وقواع ى النظ  عل

رتين،  ي ولعله يحسن أن يقرأ المعلم النص قراءة جهر .اللغوي للعربية، والسيما الصوتي ة م
ا    . حاسوبياً  ٍلجَّسَ ُم لسرد القصة، أو سردٍ  ويمكن له أن يستعين بشريط تفيد هن ويمكن أن نس

م النص وهو معروض      ى شاشة     أمن تقنيات الحوسبة؛ إذ يمكن أن يقرأ المعل ة عل ام الطلب م
راءة          .عرض، أو أجهزة الحاسوب الشخصية ر الق ى ضرورة تعبي ا إل ه هن م التنبي ومن المه

ة؛ أي أن    عن األسلوب القصصي وانفعاالت الشخصيات، وأ ُة الطلب راءَة متابع ن تصحَب الق
م   رأه المعل اح      . يقرأ المعلم والطلبة يتابعون بنظرهم وأصابعهم  ما يق م أت ا انتهى المعل إذا م ف

راءة    ي الق راغبين ف ة ال ن الطلب دد م ة لع د أَ  . الفرص ون ق ون المتعلم ذا يك ة  ِلوهك وا القص ف
م الق   ومضمونها بالعرض التمثيلي  دِّر ة، وأي هرراءة الجوالقراءة الصامتة ث م سيكونون    َق أنه
 .مهيئين اآلن للمضي في تعلمهم

ى عناصرها الرئيسية شكًال ومضمونًا،          :القراءة التحليلية - ل القصة إل ا تحلي والمقصود هن
واردة في القصة ينبغي أن      .تحليًال ميسرًا والبد من اإلشارة هنا إلى أن المفردات الصعبة ال

دِرتكون ُش ة ال ي بداي نص نفسهحت ف ل ال اع  .رس؛ أي قب ا اتب ددة إويمكن هن جراءات متع
 :يشترك فيها الطلبة والمعلم، ومنها
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ك   أن .١ نص، وذل ي ال ى ف رة األول ًا الفك ة العرض مبين ى شاش نص عل م ال يعرض المعل
ا      ة قراءته ى الطلب بفصلها شكليًا عن بقية القصة، أو بتلوينها بلون مختلف، ثم يطلب إل

  .عبارة قصيرة  وصفًا لهذه الفقرةقراءة صامتة وآتابة 

النص لتحديد الفقرات وتمييزها ووضع أرقام  بقية يطلب المعلم إلى المتعلمين قراءة ثم .٢
ين في القصة     ذا   . دالة على آل فقرة، بحيث تكون آل فقرة دالة على حدث مع ولعل ه

ا ى األفك يس داًال عل ي القصة ل ر ف ا أن التفقي بًا إذا علمن ون مناس ذلك . راإلجراء يك وب
ا   . نحصر األحداث الرئيسية في القصة    إذا  م د الشكلي       اف ذا التحدي ة من ه نتهى الطلب

  .عبارة قصيرة تدل على آل حدث طلبنا إليهم أن يكتبوا

وهي عدد محدود من     .تحديد العبارات المحورية التي تمثل انتقاًال من حدث إلى حدث .٣
يقن من   العبارات التي تمثل وحدات مفصلية في النص القصص ي، ولعل خير وسيلة للت

نص ن ال ذفها م ارات ح ذه العب ة ه ارات . محوري ذه العب دد ه م أن يح ن للمعل ويمك
ة َت ى الطلب م يطلب إل ة، ث ا؛ يَُّبالمحوري يحتفظ بتماسكه ون أهميته نص س ان ال ا إذا آ م

ز   . المضموني أم ال ارة تميي وغاية القصد من ذلك استدعاء السرد القصصي وتنمية مه
  .صر المحورية من غير المحوريةالعنا

د .٤ ارات تحدي ي العب ية التصف  الت يةشخص ي    الرئيس فات الت م الص ى أه وًال إل ، وص
رة ستكون      . لها أو لغيرها من الشخصياتأظهرتها القصة  ذه الفك ى أن ه ا إل ونشير هن

  .موضع اختبار الطلبة في الكتابة

ة تحديد  .٥ ة   ، آمواقف االستغ  العبارات الدالة على مواقف معين راب، أو المواقف المفاجئ
  .في النص، أو المواقف التي تظهر صفة من صفات إحدى الشخصيات

د .٦ ي القصة  تحدي ة ف ارات األدبي ا الالعب ان معناه وي، وبي ي اومعناه لغ ا األدب  ومعناه
  .أدبيالتداولي، وبيان آيفية انزياح المعنى من معنى حقيقي إلى معنى 

 التحدث والمناقشة والحوار الشفوي -

تأويل أو دون  ما في النص وضوعبه أن يتحدث الطالب في م ُدَصْقفإنما ُي :أما التحدث .١
ا    . آما جاء في القصة وضوعتحليل، فالمطلوب هو إعادة إنتاج الم ه هن د من التنبي  والب

ى ل ُيأ إل ذا العم م أو بََّطن ه ن المعل دخل م دًا دون ت دًا فواح ين واح ى المتعلم ق عل
  .المتعلمين اآلخرين

ةوأم .٢ ا  :ا المناقش ي أنه دث ف ن التح ف ع ًا ، وتختل ون جميع ا المتعلم ترك فيه فيش
اش    ي أن النق جماعية، وأنها تعبر عن انطباعات الطلبة عن النص المدروس، وهذا يعن

 .سيدور بين الطلبة أنفسهم

داه أضيقَ     :وأما الحوار  .٣ البين أو        فيغلب أن يكون م ى ط د يقتصر عل من المناقشة؛ فق
د    . رةثالثة في آل م وتتفاوت أنواع الحوار حسب طبيعة القصة ومضمونها ومدى تعق
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بية،   أحداثها؛ فالحوار الجدلي يكون صالحًا جدًا عندما تتضمن القصة مسألة سياسية نس
ر والشر    اوًال        . أو مسألة وجودية آصراع الخي د يكون الحوار في قصة أخرى متن وق

نص      ي ال يات ف ذتها الشخص ي اتخ ف الت ة المواق يم     . طبيع ي تعل ك ف اوز ذل د نتج وق
 .  المتخصصين إلى الجدل حول فنية العمل ومستواه وقدرات الكاتب

ادة الصياغة    - ات          :الكتابة والتلخيص وإع ؤدى في أوق ة أن ت ارات اللغوي ذه المه ويمكن له
راءة الجهر     التزامن مع الق دها،  ي مختلفة من الدرس؛ فقد يؤدى بعضها ب ًا من   ة أو بع انطالق

اج في اآلن نفسه      بنيوية اللغ ٍق وإنت ارة تل ارة مه ويغلب  . ة وتكامل المهارات؛ فقد تكون المه
راءة    أن تؤدى هذه المهارات في نهاية الوحدة الدراسية؛ لتكون حصيلة مهارة االستماع والق

 .بنوعيها، والحوار الشفوي

ة  .٤ ا الكتاب ة؛     :أم ة اإلبداعي ى الكتاب اخية إل ة االستنس ن الكتاب درج م ة  لوتتمثفتت الكتاب
م األحداث،          ى أه ة عل ارات وصفية دالَّ االستنساخية في تلخيص مضمون القصة بعب

ة       خِّ َلآتابة فقرة ُت تتمثل فيوأما الكتابة اإلبداعية ف ة تختلف عن لغ ة أدبي ص القصة بلغ
دًا   ك تأآي ابق، وذل زلالتلخيص الس ن تمي ة األدب م لوب   لغ تالف أس ع، واخ ة الواق لغ

ة الطالب وأدب        . ردالوصف عن أسلوب الس    ذه القصة بثقاف ربط ه ذلك أن ن ويمكن آ
بيهة    ة أو ش ذه القصة   بلغته األم؛ وذلك بالطلب إليه أن يقارب هذه القصة بقصة مماثل ه

 . في أدب لغته، وأن يكتب فقرة قصيرة دالة عليها باللغة العربية

ى د عل ا يعتم رؤى إنم ذه ال القول إن  مدى نجاح ه ا ب رة  وينبغي أن احترس هن عوامل آثي
دريس     ان الت بة آ ة المناس أت الظروف التعليمي ا تهي ائل؛ إذ آلم ين والوس ة والمعلم تتصل بالطلب

ديًا اعًال ومج ًا وف يًا ! ناجح ل عنصرًا رئيس ة تمث ة بالعربي ين اللغوي ات المتعلم ك أن آفاي ان ذل وبي
ب     نص يتطل ذا ال ع ه ك أن التواصل م دريس؛ ذل اح الت ي نج يًا ف زًا أساس ات ومرتك وافر الكفاي ت

درة     َبِعْوَتسْ القراءة الفاهمة الُم :، وهياللغوية الرئيسية في العربية بة،  وق ة مناس ة، وحصيلة لغوي
ى تَ  راءةً   ثُّ َمعل ة ق ة العربي ًة ل نظام الجمل وق      . وآتاب اَوز المستوى األول بتف ْن َتج إن َم ا ف ومن هن

ه ينب   . سيكون مؤهًال للتواصل مع النص   درِّس فإن ا الم اء النص       وأم ى إحي ادرًا عل غي أن يكون ق
ي       اءت ف ي ج ات الت ى التمرين ي أال يقتصر عل ذا يعن بة، وه ة المناس ف التعليمي تالق المواق واخ

ة عن دور المعلم؛ بل لعلها تتجاوزه في يوأما الوسائل فإن دورها ال يقل محور. النموذج التطبيقي
ة للق  َمشاِهدظروف معينة؛ وبيان ذلك أن توافر  ل في      يصة س  تمثيلي ة تتمث ة للطلب ة عظيم قدم خدم

تيعاب األحداث         ى اس ًا عل ذا سينعكس إيجابي م إن  . نقلهم من التخيل إلى المشاهدة، وال شك أن ه ث
دًا      توافر نسخ إلكترونية للقصة وتداريبها، تتضمن الصوت والصورة،    ى المدرس جه سيوفر عل

راءة    ادة الق راءة وإع نص،   . آبيرًا في الق ا أن إخراج ال دًا سيجعله       آم ًا جي ة، إخراج اب بعام والكت
تعيننا المُ  ا س نفس، آم ًا لل وًال ومريح وقًا ومقب ات الَبمش ردات الصعبة ريََّصعين وين المف ى تل ة عل

  .إلخ....والعبارات األدبية
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   "ذاءِح ُةَدْرَف"قصة  - يالتطبيقالنموذج 

ا ينسجم م  ين فإنم ى التعي ذه القصة عل ار ه ا اختي ادئ الع عأم ر المب دريس األدب لغي ة لت ام
  :ومن أهم أسباب اختيارها. لغتهالناطقين ب

  . أنها موجهة إلى متعلمي العربية بشكل عام وليست موجهة للمتخصصين في األدب العربي -

ة     و - ة والكفاي ة اللغوي ة الكفاي يترتب على النقطة السابقة أن غاية هذه القصة الرئيسية هي تنمي
 .ى  الكفاية األدبية المتخصصةالتواصلية، ولن تتجاوز ذلك إل

بساطة األحداث، وسهولة    : أن هذه القصة قصيرة وسهلة نسبيًا؛ وتتمثل سهولتها النسبية في -
 .العقدة، واالعتماد على السرد المباشر، وقلة التقنيات الفنية القصصية المستعملة

ة، وعدم اإلغراق في           - ة الواقعي ا من اللغ ة المستعملة، واقترابه ذلك ال   سهولة اللغ ة؛ ل األدبي
 .نتوقع أن  تعترض الطلبَة صعوباٌت لغويٌة  معقدٌة

ة اإلسالمية وحدها،     - أن موضوع القصة يمثل موضوعًا إنسانيًا عامًا ال يخص الثقافة العربي
ع القصة يوافق قصصًا وولعل موض. وإنما يعرض في جميع الثقافات والحضارات األخرى

ى دراسة القصة      هاما يجعلمشابهة في لغات المتعلمين،  م عل عامًال جاذبًا للطلبة ومشجعًا له
 .وتفهمها

 .ديولوجية المعقدةيخلو القصة من التوجهات السياسية واإل -
  

  الوحدة التعليمية

  :)١٥(معاني المفردات

  .َحْدس، َتَوقُّع: ِفراسة -

 .َتغاِدر: َتْنَسِرب -

، وقد ُيْسَتْعَمُل ِلَشّد حةِحزام قماشي عريض يوضع على الخصر، تستعمله المرأة الفال: ِقماط -
 .لفاع الطفل

 .يعيُش معها، َيْسُكن معها: ُيعايشها  -

 .ُأف، وهي تقال عند التعبير عن الضيق والضجر أو الملل: أن تقول: التأفُّف -

                                                 

يمكن أن توضع معاني المفردات على شكل حواٍش في أسفل الصفحة، ويمكن آذلك أن نجعلها في سطور   )١٥(
وأشير هنا إلى أنه يمكن استثمار المعينات البصرية في النسخة . مجاورة للسطر الذي وردت فيه الكلمة

 .لمات بلون أحمر مثًالالورقية والحاسوبية من النص؛ آأن ُتْطَبع الك
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 .ُدخول: ُولوج -

 .األسى، الُحْزن: األسيان -

 .نصف مغلق أو نصف مفتوح: مواِربًا -

 .الفردة الُيْسرى: اَلفْردة الشِّمال -

 . ، التأآد منعن الجاّد البحث: التََّقصِّي -

 .متالصقة جدًا، ال مسافة بينها: بيوت ُمتالزَّة -

 .وهو الطريق) َدْرب(َجْمع : الدروب. مجموعة من الدروب المتصلة: شبكة من الدروب -

 .استمرَّ غيابها، طال غيابها: امتدَّ غيابها -

 .صوت الَقَدم على األرض: دبيب -

  .جميلةفتاة :  ضيئةفتاة َو -
  

  النَّـص

 جاوزْتنا بها، وال أدري لماذا َتْبحََّريعمل َف ْنا بحاجة إلى َمنَّل، وُآَمعن َع نا تسأُلباَب ْتَقَرَط
امت بذلك الوجه الّص ْتَقِثبعها آلما ألحقت أحدًا بخدمتنا؛ لعلها َوتَّالتي َت مي معها آل الشكلياتُأ

  . إلى درجة المسؤولية الخطوط الجاّد الحاّد

يومها يبدأ . تفانية دون ثرثرة أو تأففرأة إال ُم؛ فما رأينا الَماراستهِفأمي في  ْتَقَدوقد َص
 َطتشد اإلْب....ماطهاِقبثوبها الطويل و ُبِرَسْنَتفي الصباح وينتهي قبل أن يشع فجر المصابيح، 

فيه؛  ايشهايع ْنعلى رغيفين وطبق طعام وتنطلق خفيفة إلى بيت ال ندري أين هو آائن، وال َم
  ا،نََّقْيولكننا َأ. تصبحنا وتودعنا وآلمات قليالت ما بين التحيتين: فقد آانت قليلة الكالم، تقول أمي

  ي به، ولكن لمواسمها أم بدرية، أنه البد من أن تكون لها بنت تحمل االسم وتمنحها سعادة التكّن
ن تستطيع أن يمي أأ، سألت نا شهورًاسلخت في خدمتنها أعنها إال  ْتَثدََّحَت يحدث مرة واحدة أْن

إحدى  نَِّس فيما بعد إنها في سن تماثل ضًاَرَعى بها، وقالت ّهماشة تطريز تتَلتشتري لبدرية ِق
من يرعى البيت إذا : وقالت أطبقت  شفتيهاوإذ سألناها لماذا ال تصطحبها مرة نراها  . شقيقاتي

نا َعجَِّشمها أثقل من أن ُيأه صورة، وآان صمت ل حملنترآناه معًا؟ وهكذا ظلت بدرية اسمًا ال 
ها َمَرعلى أسئلة آثيرة، وما آان ذلك ليغير بل بالعكس لقد آان ميزة من مزاياها؛ فقد آان يبتلع َب

آلما  األسيانها على الحياة، ولكنه ال يطفئ تلك النظرة العميقة في عينيها، وِبَتَع وآلَّ تأففهاو
  .لحظات فراغ اتكأت إلى نافذة المطبخ في

حيانًا، ولست أن تسعى لها أ، وتترابط خيوطها دون ولكن األشياء تنكشف بطريقة غريبة
  !أريد أن أبدأ من النهاية، بل من تلك النقطة التي ترآتني وشقيقتي مذهولتين
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 )١٦( راٍسَآالبيت من  ُهُظِفْلة على السطح، آبيرة مهجورة تتسع لكل ما َيَفْرآانت لنا ُغ
إذ آانت  لولوجهانفسنا الفضول أنا نجد في ما ُآلَّ، وَقٍةَكَلْهَتْسو أواٍن ُمأ ئةِرَتْهُم ٍشُرأو ُف عةلََّخُم
على السطح مرة  ونحن نلعب ن الغبار يغطيها إلى درجة الفراغ، ولكنناأقفلة أوًال، وآنا نعرف ُم

ولكننا شاهدنا قريبًا من فدفعناه وسددنا أنفينا نمنع رائحة العفن والرطوبة،  مواربًارأينا الباب 
وقد عجبنا من وجودها لسببين؛ أولهما أننا .... شقيقتي صَُّخالباب صفًا من األحذية آانت آلها َت

! من آل حذاء الفردة الشمالنعرف أن أمي قد أعطتها ألم بدرية، وثانيهما أننا لم نعثر إال على 
حسنًا، هذا .....نه بمجرد نزولنا من السطحنا آل شيء عيف أنفسنا تعليل ذلك ثم نسّلَكولكننا لم ُن

  .طرف من الخيط أما طرفه اآلخر فكان ممدودًا خارج البيت

ذات يوم تغيبت أم بدرية على غير عادة؛ فقد آانت منتظمة آأنها ساعة، وإذ امتد غيابها 
  .نهاي عن بيتها والسؤال عللتقّص مضَيي أن َنّمُأ أيامًا ثالثة دون أن نعرف له سببًا قررْت

عليه في شبكة من  َرُثْعطيل فأصف آم استغرقنا التفتيش عن بيتها من الوقت قبل أن َنألن 
قول في سر غيبتها أآثر من أنها آانت أولن . ة البيوتالزََّتالدروب الملتوية المتالصقة الُم

ا قوله ألمسك بالطرف الثاني من الخيط هو أننا حين قرعنأمريضة، ولكن الشيء الذي يجب أن 
ترمقنا  وضيئةعلى األرض، وإذ انفتح الباب على مصراعيه وقفت بالباب فتاة  دبيبًاالباب سمعنا 

  !واحدة ٍلْجِربعينين مستطلعتين وقد تأبطت عكازًا خشبيًا؛ إذ آانت ِب

  سميرة عزام

  "العيد من النافذة األخرى"مجموعة 

 ٦٥-٦١ص

  
  )١٧( التراآيب األدبية
  الواقعي/ قيالمعنى الحقي  الترآيب األدبي

  تحمل رغيفين تحت إبطها  تشدُّ اإلبط على رغيفين
  تنطلق ُمْسِرَعًة  تنطِلق خفيفًة

  شهورًا اشتغلت عندنا/ عملت في ِخْدَمِتنا شهورًا  َسَلَخت في ِخْدَمِتنا شهورًا
  تتسلَّى بها/ تلعب بها  تتَلهَّى بها

  قيقاتيفي ُعْمِر إحدى ش  في ِسنٍّ ُتماِثُل سنَّ إحدى شقيقاتي
  بها نعرف اسمها وال نعرفها، لم نلتقِِ  ظلَّت بدرية اسمًا ال نحمل له صورة

  استغربت: أغلقت شفتيها، ومعناها  أطَبقت شَفَتْيها
  بعضها ببعض وتترابطتتصل األحداث   تترابط خيوطها

                                                 
  .آراسّي: هكذا وردت في أصل النص، والصواب أنها  )١٦(
  . َيحُسُن أن ُتْطَبع هذه العبارات بلون َمَميَّز، وينبغي أن يختلف لونها عن اللون الذي ُطِبَعْت ِبه المفردات  )١٧(
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ما يلفظه البيت من آراٍس ُمَخلَّعة أو ُفُرش 

  مهترئة أو أواٍن ُمْسَتْهَلكة
  ي والفراش واألواني القديمة التي ال ُتسَتْعَملالكراس

  بداية حل المشكلة: أول الخيط، ومعناها  َطَرف الخيط
تأتي في الموعد المحدد، وتغادر في / مواعيدها دقيقة  آانت ُمْنَتِظمة آأنها ساعة 

  الموعد المحدد
  عليها تستند َحَمَلت تحت إبطها ُعكَّازًا خشبيًة  تَأبََّطْت ُعكَّازًا خشبية

  
  افيةفوائدة ثق

ليلة الرابع عشر  وهو القمر) رْدَب(، وهو مأخوذ من آلمة )اسم فتاة(اسم َعَلم مؤنث : َبدريَّة -
  .، وتعني أنها بنت جميلةمن الشهر

اسم مذآر أو + أم (هذا الترآيب يدل على االحترام والتقدير؛ ويستعمل الترآيب : أم بدرية  -
و آذلك .  ننادي الرجل أو المرأة الذي عنده أوالد باسمهمؤنث للتعبير عن االحترام، فال

واألصل في الثقافة العربية اإلسالمية استعمال اسم االبن ). اسم ولد أو بنت+ أبو(الترآيب 
أبو بدرية، أبو ليلى، أم بدرية، أم (وال نستعمل الترآيب ) إلخ...أبو علي، أبو خالد( األآبر 
 .للرجل أو المرأة أوالد ذآورإال عندما ال يكون ) إلخ..ليلى

  .الُكْنَية): أبو محمد، أم بدرية(يسمَّى ترآيب   -
  

  ةلغوي ةفائد

وهي عبارة ُتْسَتْعَمُل   ،)الَحْبل( وأمسكُت بطرف الخيط، )الَحْبل( هذا طرف الخيط: نقول
  :تأمل األمثلة التالية. عندما نقترب من حل مشكلة ما

  أي أنها وجدت دليًال على المجرم....... .   بطرف الخيط أْمَسَكت الشرطُة - -

  هل حَلْلَت السؤال؟     -

  .أي وجدت بداية الحل..........  ِأمسكُت ِبَطَرِف الَخْيط ولكنني. ال
  

 في استعمال المفردات

  .الحقائق في غزةلتقصِّي  أرسلت األمم المتَّحدة لجنة –.             عنوان الجامعةَبَحثُت عن  -

  نَِّكِس يال تأآلي األشياء الصلبة؛ فقد  تْكِسر –.                داود نِِّس أخي في ِمْثِل -
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  التدريبات

  الفهم واالستيعاب: أوًال

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي -

  :العنوان المناسب لهذا النص هو  .١
  .طفلةيوميات .  د  .فردة حذاء.  ج  .الخادمة األمينة.  ب  .الغرفة المهجورة.  أ  

  :نوع هذا النص هو  .٢
  .مكالمة هاتفية.  د  .خبر.  ج  .قصة.  ب  .مقالة.  أ  

  :آانت أم بدرية  .٣
  .قليلة العمل وقليلة الكالم . ب  .آثيرة الكالم وقليلة العمل.  أ  
  .آثيرة العمل وقليلة الكالم . د  .آثيرة الكالم وآثيرة العمل.  ج  

  :اسم البنت التي تروي النص هو  .٤
  .ليس مذآورًا في القصة.  د  .سعاد. ج  .أم بدرية .ب  .بدرية. أ  

  :شخصيات النص  .٥
إناث .  ج  .آلها إناث. ب  .آلها ذآور .أ  

  .وذآور
  .إناث وحيوانات.  د

  :آانت أم بدرية تترك ابنتها في البيت  .٦
  .ألنَّ َبْدِريَّة ال تستطيع المشي . ب  .ألنها تريد أن َتْحُرَسه.  أ  
  .ألنها تخاف ِمَن الُخروِج إلى الشَّاِرع .د  .ألن بدرية َصغيرة وال تستطيع العمل .ج  

  لماذا تعجبت الفتاة وأخواتها من األحذية في غرفة السطح؟ -

  ؟بدريُة ْتَدَقالرِّجلين َف أيُّ -

  َمن آان يعيش مع بدرية وأمها؟ -

  المفردات: ثانيًا

  )ب( ومعناها في ) أ ( صل بخط بين الكلمة في   .١

  ب                                          أ      

  َطَرقت                                        َنِجُد

  ِفراسة                                         آثرة الكالم

  ثرثرة                                         ُتْحِضر مع
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  َقَرعِت             نعثر على                         

  تَوقُّع/ َتْصَطِحب                                      َحْدس

  :عكس الكلمات التالية هات  .٢

  :خفيفة  -

  :ُتْصِبُح -

  :عادةَس -

  :النهاية -

  :َتَغيََّبْت -

  :َأْعَطْت -

  :ُمْغَلقة -

  :من إنشائك مفيدة التالية في جمل) الكلمات(استعمل المفردات   .٣

  :ِخدمة -

 :غريب -

 :ًصفٌّ -

 :رمَق -

 :ِسّن -

 :الخيط -

 :ِحذاء -

  :َثْوب -

  القواعد: ثالثًا

  :في ما يلي يعود إليها الضمير الذي تحته خط الكلمة التي )َعيِّن( ددَِّح  .١

  .هاَآنَّا بحاجٍة إلى َمْن يعمل َفَرحَّبنا ب -

 .وثقت بذلك الوجه الصاَِّمت هاّلَعلَّ -

 .هاالطويِل وِقماط هاَتْنَسِرُب بثوب -
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 .هاة ِقماشة تطريٍز تتَلهَّى بتشتري لبدريَّ -

 .هامرة نرا هاسألناها لماذا ال تصطحب -

 .هفي هاوال َمْن ُيعاِيُش -

  :ما الوظيفة النحوية للكلمات التي تحتها خط في ما يلي  .٢

  .َعَمٍلَطَرَقْت بابنا تسأل عن  -

 .غريبٍةتتكشَّف بطريقة  لكن األشياء -

 .بدرية أمََُّتَغيَّبت  -

 .ت أميَدَقَص -

 .أدري ال -

  ):مفرد، مثنى، جمع( حدد نوع الكلمة التي تحتها خط مما يلي   .٣

  .شهورًاسلخت في خدمتنا  -

  .يشقيقاتإنها في سن تماِثُل ِسنَّ إحدى  -

  .مستطلعتين بعينينوقفت بالباب فتاة ترمقنا  -

  .واحدة ِرْجٍلآانت ِب -

  .تتكشَّف بطريقة غريبة األشياءولكن  -

  .رغيفينتحمل  -

  :دَرْفالُمضمير الُمَتَكلِّم  حته خط من الجمع إلى حوِّل الضمير الذي ت  .٤

  ......                      ..............................تسأل عن عمل ناطرقت باب -

  ......              ..............................بها نابحاجة إلى من يعمل فرحَّب ناآ -

  ...................................        .           دبيبًا ناالباب سمع ناحين قرع -

  :حوِّل الجمل التالية من النفي إلى اإلثبات  .٥

  ....................................َلْسُت أريد أْن أبدَا من النهاية                     -

  ............                                  ........................لن ُأطيَل َعَلْيُكم -

  .                   ...................................ال أدري أين يقع بيت أم بدرية -
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  :ل التالية من المذآَّر إلى المؤنَّثحول الجم  .٦

  ......................................    َطَرَقت بابنا َتْسأُل عن َعَمل - -

  ......................................        آانت قليلة الكالم - -

  ......................................      وَقَفت بالباب فتاٌة  جميلة - -

  الكـتابـة: ًارابع

  :َآوِّن جملة مفيدة من الكلمات التالية

  .، آانت، إلى، مبكرًةَتْحُضُر، أم، العمل، و، تغادر، مبكرًة، بدرية .١

.........................................................................................  

  .على، غرفة، السطح، األحذية، في .٣

.........................................................................................  

  .قرعنا، سمعنا، الباب، حين، األرض، على، دبيبًا .٤

.........................................................................................  

 :من النص التالي الرابط المناسب، ثم ضعه في المكان المناسب اختر -

  )إذ ، لكن، أننا، على، حين، و(

الشيء الذي يجب أن أقوله ... ../..ولن أقول في سر غيبتها أآثر من أنها آانت مريضة،
على األرض، وإذ انفتح  دبيبًاقرعنا الباب سمعنا ... ..../.ألمسك بالطرف الثاني من الخيط هو

ترمقنا بعينين مستطلعتين وقد تأبطت عكازًا  وضيئةمصراعيه وقفت بالباب فتاة ..... الباب
  !واحدة ٍلْجِرِب آانْت....  خشبيًا؛ 

  .اآتب مَلخَّصًا للنص تصف فيه األحداث الرئيسية -

 .أعد آتابة النص بلغة أدبية -

 .بدرية ّمفقرة قصيرة تصف فيها شخصية ُأ اصةبلغتك الخ اآتب -

 .آتب بلغتك الخاصة سطرين تصف فيهما غرفة األحذيةا -

 .اآتب سطرًا واحدًا تصف فيه بدرية -

 .ل بدريةْجاآتب ثالثة أسباب يمكن أن تكون سببًا في فقدان ِر -

 .في النص) أبي بدرية(اآتب سببين وراء عدم ظهور  -

 .مشاعرك عند نهاية النصاآتب فقرة قصيرة تعبر فيها عن  -

  .اآتب ثالث جمل ترى أن حذفها يفسد النص -
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  المحادثة والحوار: خامسًا

  :يمكن أن َتتَّخَذ موضوعات الكتابة الجزئية المتقدمة موضوعات للمناقشة والحوار، مثًال

 .دقائق ثالثفي  شفويًا َلخِّص النص الذي قرأته -

  .من النص) أبي بدرية(ياب ر ِغلتفسي بًةناِستراها ُم أسباٍب َقدِّم ثالثَة -

 :يمكن تنفيذ الحوارات التالية بين الطلبة -

 .حوار قصير بين أم بدرية والسيدة صاحبة البيت، تطلب فيه أم بدرية عمًال -١

 .وية القصة وأم بدريةاحوار قصير بين ر -٢

 .حوار قصير بين األخوات عندما وَجْدَن صفَّ األحذية -٣

 .الشارع تسأله عن بيت أم بدرية حوار بين الفتاة الراوية ورجل في -٤

  .حوار ُمَتَخيَّل بين الراوية وبدرية -٥

  .حوار َمَتَخيَّل بين السيدة صاحبة المنزل وأم بدرية في نهاية القصة -٦
  

  خاتمة

ة،   ات األجنبي يم اللغ ي تعل تثمار األدب ف ع اس ل  واق اول َتَمثَّ د ح ول أن البحث ق ومنتهى الق
ة  . العربية للناطقين بغيرها منطلقًا من واقع الحال في تعليم وقد استقام لي أن أقدم رؤى أراها مهم

ديل      في تدريس القصة العربية للطلبة األجانب؛ على أن هذه الرؤى  تظل خاضعة للتطوير والتع
رؤى           ذه ال ق ه دي أن تطبي ي النظري الخالص، وال شك عن في غرفة الدرس، وفي السياق البحث

يكون له ق س ائج التطبي ل نت دريس، و موتحلي ة الت ديل طريق ي تع ر ف ر آبي ار أا أث س اختي س
  .النصوص، بل لعله يكشف لنا عن واقع مختلف في الميدان

  
  واألجنبية بالعربية بحث ومراجعهمصادر ال

تدريس النصوص األدبية لطالب اللغة " ).١٩٨٣-١٩٨٢( .راضي، عبد الحكيم -
للغة العربية، بجامعة أم مجلة معهد ا ".مالحظات حول الصعوبات والحلول....الثانية

 .٢٤٦-٢٣١، القرى، السعودية، العدد األول

مجلة  ".قضايا وتوجيهات في تدريس األدب العربي" ). ١٩٨٣-١٩٨٢( . رشديطعيمة،  -
والبحث نفسه . ٢٨٥-٢٤٧ ،معهد اللغة العربية، بجامعة أم القرى، السعودية، العدد األول

 استراتيجيات....واألدبتعليم القراءة ، حمد، مالشعيبي المؤلف نفسه معمنشور في آتاب 
  . ٢٠٠٦، دار الفكر العربي، القاهرة،١، طمختلفة لجمهور متنوع
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دراسة البالغة العربية في ضوء النص األدبي للناطقين " ).هـ١٤٢٢( . العطاس، عبد اهللا -
. ٢٦دعد/١٥مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ".بغير العربية

٨٠٧- ٧٧٩. 

، ٦٠، سلسلة آتاب الرياض، العددوالتعليم األسلوبية والتأويل ).١٩٩٨( .غزالة، حسن -
 .مؤسسة اليمامة الصحفية، السعودية

مالحظات حول ....تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى"  ).١٩٨٤( .الكومي، محمد -
أم القرى، السعودية، العدد  مجلة معهد اللغة العربية، بجامعة ".تدريس النصوص واألدب

 .٤٩٤-٤٦٧الثاني،

معهد اللغة  ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ).١٩٨٥. (الناقة، محمود آامل -
 .العربية بجامعة أم القرى، السعودية

 الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية ).١٩٨٣. (محمود آامل ورشديالناقة وطعيمة،  -
  .السعوديةمكة المكرمة، معهد اللغة العربية، بجامعة أم القرى، ، بلغات أخرى للناطقين
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