ّ
البث القطريّة
منظومة

األول – يوسف إدريس
التّمرين ّ
صة قصيرة – الوحدة األولى في األدب
أدب حديث – ق ّ
تقديم :المعلّمة وفاء عبّاس

ماذا سنتعلّم اليوم
• يوسف إدريس في سطور.
صة.
• تلخيص للق ّ
ص ة.
• واقعيّة الق ّ
وأثره على ّ
الط ّّلب والتّعليم.
• دور المعلّم ُ

• أسلوب الكاتب.
صة ،والقيم المستفا َدة منها.
• األبعاد في الق ّ
• الخصائص األسلوبيّة\ الفنيّة.
• مناقشة بعض األسئلة المقتَر َحة حول القصيدة.

يوسف ادريس 1991-1927

ي.
• ولد يوسف إدريس في مصر بإحدى محافظات الوجه البحر ّ
في سنوات دراسته بكليّة الطب ،اشترك في مظاهرات كثيرة ضد المستعمرين البريطانيّين ونظام الملك فاروق.

سكرتيرا للجنة ّ
وفي  1951صار السكرتير التنفيذي للجنة الدفاع عند ّ
صفة نشر
الطلبة ،ثم
الطلبة .وبهذه ال ّ
ً
سجن وأُبعد عن ال ّدراسة عدة أشهر .وكان أثناء دراسته ّ
ّ
للطب قد حاول كتابة قصته القصيرة
مجّلت ثوريّة و ُ
األولى ،التي القت شهرة كبيرة بين زمّلئه.
ي سنة  ,1956بدأت قصصه القصيرة تظهر في
ي ،حاول ممارسة الطب النفس ّ
• عمل طبيبًا بالقصر العين ّ
"المصري" و"روز اليوسف" .وفي  1954ظهرت مجموعته القصصيّة”أرخص اللّيالي“.

الروايات ،المسرحيّات ،والمقاالت.
• كتب العديد من القصص القصيرةّ ،

صة:
تلخيص الق ّ
أن شيئًا عجيبًا قد جعل ّ
صة بصورة مقلوبة ،حيث نعلم ّ
الط ّّلب يحبّون درس التّربية البدنيّة ،حتّى أنّهم تأ ّخروا
تبدأ الق ّ
سا ،أصبح جنّة ونعي ًما ال يمكن للتّلميذ أن يفارقه.
عن ال ّدرس الذي يليه ،فبعد أن كان
الرياضة جحي ًما وكابو ً
درس ّ
ُ
سر الذي يكمن وراء هذا التّغيير العجيب عند ّ
الطّلب؟ ومن هو العنصر الذي أ ّدى إلى هذا الت ّغيير
فما هو ال ّ
الرياضة بعد ما كانوا يكرهون المدرسة ويتمنّون لو ّ
أن بركانًا يأتي فيبتلع
المفاجئ ،ليجعلهم يتم ّ
سكون بدرس ّ
بناية المدرسة؟

ُكره ّ
الطّلب للمدرسة يبدأ منذ أن يستيقظوا من نومهم "مقروصين أو معضوضين" ،وتأتي عمليّة الوداع من

قبل األ ّمهات حاملة باقات ال ّدعوات عليهم.
ّ
والطّلب .ث ّم يرسم لنا مشاهد
يصور لنا الكاتب مدير المدرسة ال ّدكتاتوري الذي يفرض سيطرته على المعلّمين
ّ

الطّلب ،فّل فرق بين معلّم وآخر ،م ّما أنتج رسوبًا لدى ّ
ّ
الط ّّلب بسبب
التجبّر في التّعليم ،حيث يحتقر المعلّم
سياسة ال ّدكتاتوريّة.
هذه ال ّ

الرياضة ضخ ًما يخيف ك ّل من ينظر إليه ،وكان ّ
الطّلب
مدرس ّ
الرياضة من أسوأ ال ّدروس ،فكان ّ
وقد كان درس ّ
صف ،وإنّما يطبّق العقوبة بذراعيه القويّتين.
يخافون منه ،فهو ال يرسل أحدًا للتّأديب خارج ال ّ
اب ال يتقيّد
الرياضة إلى مدرسة أخرى ،وجاء مكانه ش ّ
مدرس ّ
وجاء التّغيير الذي لم يخطر على بال أحد ،فقد انتقل ّ
وحرية لم يعهدوها من قبل ،فأخذ ّ
الطّلب يشعرون بالثّقة
بلباس المعلّمين ،الذي أخذ يحادثهم باحترام وتقدير
ّ
والحريّة ،حيث أصبح المعلّم الجديد محورحديثهم.

التّيّار الواقعي

ي ،حيث ينتقد الكاتب المجتمع بما يحمل من عادات وسلوكيّات متخلّفة ،منها
تنتمي الق ّ
صة إلى التيّار الواقع ّ
أسس التّعليم والتّربية في المجتمع المصري ،األمر الذي انعكس في تصوير نفسيّة ال ّ
طّلب خّلل تعلّمهم،
الرياضة.
ّ
وباألخص خّلل درس ّ
المدرسين والمدير
صغار ألوامر
صغار والكبار ،وخضوع ال ّ
ويصف الكاتب التّناقض الحاصل بين عالم ال ّ
ّ
واألهل ،دون اقتناع بها أو القدرة على رفضها.

ّ
الطّلب
تأثير الجرس على سلوك
ّ
عندما ّ
الطّلب وتتج ّمد رغباتهم جميعها ،وكأن في ذلك إشارة لبدء النظام
يدق جرس المدرسة فجأة ،تخرس ألسنة

ي حلم أو تفكير غير تنفيذ األوامر.
الصارم ،الذي يقضي على أ ّ
بمجرد سماع ال ّدقة األولى يصمتون ويتجم ّدون ،وعند
ويظهر ذلك في التزام الطلبة الدقيق بأوامر الجرس ،فهم
ّ
سماع الث ّانية يبدؤون ّ
ي.
الزحف نحو الطا ّبور ال ّ
صباح ّ
ّ
صا في المرحلة
سد الكآبة التي عانى منها
الجرس الذي ال لون له عفا عليه الزمن ،فهو يج ّ
الطّلب وخصو ً
الرنين إلى أنين.
تحولت أصوات ّ
األساسيّة ،حت ّى ّ

صورة النّمطيةّ لعامل المدرسة
ال ّ
رجل كبير ذو مّلمح حا ّدة وخطيرة وشارب مخيف ،وساعته صاحبة الكلمة األقوى في المدرسة ،وهنا
نتظرا
يقارب إدريس بين صورة عامل المدرسة ،وهو يقف ماس ًكا للسان الجرس وينظر إلى ساعته م ً
صور ونظر
صور ،وقد مسك ال ّ
حلول الوقت ،وصورة الملَك إسرافيل وهو الملَك المو ّكل بالنّفخ في ال ّ
صورة التقريبيّة تد ّل على أهميّة الحدث
إلى أعلى
منتظرا صدور األمر بإعّلن يوم القيامة ،وهذه ال ّ
ً

ّ
الطّلب.
جو الكآبة التي سيطرت على
الذي سيعلنه عامل المدرسة .وهذا يزيد من ّ

دور المعلّم الجديد
اطّلعه وفهمه لنفسيا ّت ّ
الرياضة الجديد على سعة ّ
الطلبة وأهميّة التعامل معهم ،ويؤ ّدي االهتمام
يد ّل موقف معلّم ّ
ّ
وبالرغم من وعي
بالطلبة وآرائهم إلى إخراج جيل متوازن نفسيا ،يستطيع الت ّعبير ع ّما يريد دون خوف أو َوجل،
ّ

أن المدير بقي غاضبًا من سير الت ّعليم بهذا ال ّ
هذا المعلّمّ ،إال ّ
شكل.
اللّغة
ّ
يوظف إدريس في هذه القصة الكثير من اللّغة المصريّة المحكيّة ،مثل "داهية“ ،و“الترام“ ،و“شبشب" ،وذلك بهدف
إيصال ال ّ
شعور بدقّة .كما ّ
صة ويكسر الملل.
وأن ذلك يزيد من واقعيّة الق ّ

الرومانسي وعناصر ّ
الطبيعة
توظيف األسلوب ّ

لجأ الكاتب إلى عناصر ّ
ي /،فقد ش ّخص ال ّ
شمس وجعلها تضيء في العاشرة،
ب ّ
الطبيعة واألسلو ِ
الرومانس ّ
وهي تفتح ذراعيها وتض ّم ّ
ب ،ليس كمن يتعامل معهم من البشر بقسوة وبخشونة ،وكذلك
الطّلب ب ُح ّ ٍّ
تشارك ّ
الطّلب مرحهم ،وتر ّدد لهم أصوات زعيقهم وضحكاتهم.
تهفهف األقدام ال ّ
شابّة بأوراقها،
صغيرة ،واألشجار
ويتل ّمظ حصى الفناء منتشيًا وهو يستقبل األقدام ال ّ
ُ
وكان ّ
ٌ
الجو.
سون أنّهم
الطّلب يح ّ
كائنات حيّة في هذا ّ

صة
األبعاد في الق ّ
 .1نقد الذع لنظام التّعليم في مصر ،ذلك النّظام الذي يرتكز على القسوة وإخضاع اآلخر.
ي :نستطيع أن نقول ّ
صة تحمل دالالت سياسيّة ،فنرى المدير يرمز إلى ال ّدكتاتور أو النظام،
 .2البعد ال ّ
بأن الق ّ
سياس ّ
وما غيره سوى رعاعٍّ خاضعة له.
ضرب وال ّ
شتيمة.
ي :التّربية البيتيّة المبنيّة على العنف وال ّ
 .3البعد االجتماع ّ
صراع بينهم ،وعدم التّفاهم واالنسجام.
 .4العّلقة بين األجيال وال ّ
 .5الحريّة ودورها في التّغيير داخل المجتمع ،المدرسة ،البيت ،ال ّدولة.

ّ .6
الطالب صفحة بيضاء يمكن أن تؤثّر فيه إيجابًا أو سلبًا.
 .7عدم تد ُّخل األهل في معرفة أحوال أبنائهم يؤ ّدي إلى نتائج غير مضمونة.
حب ّ
الطّلب لل ّدرس بأسلوبه.
يقرر النّتيجة ,فالمعلّم يستطيع جذب ّ
 .8األسلوب ّ
 .9صورة المجتمع أصلها المدرسة وأساليب التّربية والتّعليم.
ضرب هللاُ ً
مثّل كلمةً طيّبةً كشجر ٍّة
تر كيف
َ
 .10المسؤوليّة ال تعني الحكم القاسي ,قال تعالى ” :ألم َ
ٌ
حين بإذن ربّها“.
طيّب ٍّة أصلُها
عها في ال ّ
ثابت وفر ُ
سماء تؤتي أ ُكلَها ك َّل ٍّ

الخصائص األسلوبيّة\ الفنّيّة
صة بك ّل أركانها وعناصرها.
 .1واقعيّة الق ّ

يقرب القارئ من المشهد ،يدفع الملل
 .2اللّغة العا ّميّة :استخدام اللّغة العاميّة الذي يج ّ
سد الواقعيّةّ ،
بالخروج عن المألوف ،يُدخل عنصر الفكاهة.
صة ،كوصف الكاتب لطريقة توديع األهل
 .3األسلوب ال ّ
ساخر :وهذا ما لمسناه في معظم أحداث الق ّ
ألبنائهم فيلحقهم ال ّ
األول.
شبشب ،وصف معلّم ّ
الرياضة ّ
الراوي مشرف كلّي :عليم بك ّل شيء ،فهو يق ّدم ال ّ
سر ويعلّق على مجرى
.4
شخصيّات بك ّل أبعادها ،يف ّ
ّ
األحداث.

ّ
تمرنوا قبل أن يأتي المعلّم الجديدّ ،إال
صة :العنوان يعطينا دالالت واضحة يقصدها الكاتب،
 .5عنوان الق ّ
فالطّلب ّ
ّ
الرياضة
أن كرههم للمعلّم القديم جعلهم يكرهون ك ّل شيء ،فبعد مجيء المعلّم الجديد شعروا أنّهم يمارسون ّ
األول“ بالنّسبة ّ
للط ّّلب.
ألول ّ
مرة ،وبهذا يكون التّمرين الذي أقامه هذا المعلّم هو ”التّمرين ّ
ّ
سا ,ويكاد يكون الحوار معدو ًما في
سرد والحوار :اعتمد الكاتب على أسلوب ال ّ
 .6أسلوب ال ّ
ي أسا ً
سرد القصص ّ
صة ،فربّما يعني الحوار وجود ديمقراطيّة
الق ّ

صة ،فتدور حول القَسر وإلقاء األوامر والتّعليمات ،فالكّلم يأتي من جانب واحد وال مكان ّ
للطرف
أ ّما مضامين الق ّ
الثّاني إلبداء رأي أو شرح موقف.

أسئلة مقت َ َرحة

صة مّلئ ًما لمضمونها برأيك؟ علّل.
 .1هل يعتبَر عنوان الق ّ
ضح.
صة للتّيّار الواقعي؟ و ّ
 .2تنتمي الق ّ

 .3ما أثر األجواء غير الدّيمقراطيّة في المدرسة على تحصيل ّ
الط ّّلب برأيك؟
صة؟
صراع الموجود في الق ّ
 .4ما التّناقض وال ّ
صة؟
 .5ما هو دور الحوار في الق ّ
وأعط أمثلة.
ضح
صة؟ و ّ
ِ
 .6ما رأيك في لغة الق ّ

 .7كيف حاول ّ
الفراش؟
الجو الكئيب على الجرس وعلى ّ
الط ّّلب إسقاط ّ
 .8ما هو أثر ظهور النّاظر على ّ
والمدرسين صبا ًحا؟
الط ّّلب
ّ
ضح الغرض من استعمالها.
سخرية ،وو ّ
ص جاءت تحمل نبرة ال ّ
 .9هات أمثلة من النّ ّ
عا من االحتيال ،أم أنّه قاعدة تربويّةٌ أساسيّة؟ علّل إجابتك.
 .10هل يُعتَبَر
الرياضة الجديد نو ً
تصرف معلّم ّ
ّ

 .11لجأ الكاتب إلى بعض عناصر ّ
الطبيعة.
 اذكر عناصر ّالطبيعة التي لجأ إليها الكاتب.

 -ما هي األدوار التي أعطاها الكاتب لك ّل عنصر من هذه العناصر؟

ّ
ّ
الطّلب وال ّطالبات
أعزائي
أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذا الدّرس
مع خالص تحيّاتي ومحبّتي
المعلّمة وفاء عبّاس
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