
ِبالَعْجِزِلَحاِدٍث َأِليٍم َسبََّب لُه ِإَعاَقًة َجَسدِّّيًة،َفَساَءْت َحاُلُه و اْغَتمَّ و اْكَتَنَفُه ُشُعوٌر أخوَك َتَعرََّض  :املوضوع 

َو اإِلَراَدِة و قيَمِة التَّحلِّي بالصَّْبِر  َفَحاَوْلَت إْقَناَعُه ِبَضُروَرِة الَعَمِل و الَكدِّ.الّدراسة  ع عنانقطقّرر ااِلأّنه  َحّتى

 .َو َتْحِقيِق أْحاَلِمِه ِلَتَجاُوِز ِمْحَنِتِه 

 .َنُكَما ُمَؤكًِّدا على َدْوِر الَعَمِل َو امُلَثاَبَرِة يف َتْحِقيِق امَلَطاِمِحِصْف َحاَلَة َصِديقِك َناِقاًل احِلَوار الِذي َداَر َبْي 

الّشخصيات  و حتديدو ُمناسبتِه  ِذكر زمان احلوار و مكانِه+  تنزيل للموضوع+ متهيٌد سردّي  :املقّدمة 

مع  البشر ألّنه َمفُطوٌر على التواصلإّن اإلنسان ال ُيمكنه أن يعيش مبنأى أو معزل عن غريه من : 1مثال *:  متهيد

       قد تعرتضُه حلظات يأس فيحتاج املساندة من عائلته و املؤازرة ،ف هو يف حاجة إىل الدعِم و و تبادل املنفعة معهم الّناس

 .ليتجاوز حمنتُه و ُيحّقَق ما يصبو إليه من أحالم و أمنيات و أحّبتِه

أمواج متالطمة من الّتحّديات و العوائق،لدرجة أّنه قد حيتاج يف كثري من األحيان إىل اإلنسان اليوم يف  يعيُش: 2مثال *

 .الّدعم الّنفسي و املساندة االجتماعّية كي ُيحّقق طموحاته

حادث مرور أليم ،ُاضطّر معُه األطّباء  يف أخي أجمدأن ُيصاب  ،فقد شاء القدُرو هو ما حدث بالفعل:تنزيل املوضوع

و مّما .و َلشدَّ ما تغّيَر أجمد فقد صار عصيّب املزاح سريع اِلانفعال غضوًبا .إىل برت ساقه اليمنى و تعويضها بساق خشبّية

      .َهُزَل جسدُه ،و انطوى يف غرفته جيرّت آالمه وحيدا و اصفّر وجهه وأضحى ُيفّكر يف ترك الّدراسةزاد الّطني َبلًَّة أّنه 

لكّنها احلنوُن اليت ال تيأُس و الرَّؤوُم اليت ال تقنُط،فقد عزمت على أن .حلاله و ذرفت الّدموع الغزيرة  أّميو َلكْم تأّلمْت 

بلغ فيها اليأُس مبلغه بأخي الّصغري و ارتفَع نشيجُه و حّثتنا و الّدموع تتألأُل يف  ذات ليلةخترجه من حالته و مجعتنا 

 ُمستلقّيا على و وجدناه  امُلظلمةغرفته فَوَلْجَنا . عينها على حماورته و إقناعه بضرورة جتاوز يأسه و الّنهوض من جديد

.فراشه و قد ِانهمرت َعَبراتُه ِمدرارا   

 تربُط بني امُلخاطباِت فيه ُجمل سردّية و وصفّية قصريةاحلوار : اجلوهر 

 .قصري يرصُد أحوال األخ نتيجة تأثري التجربة القاسية عليه يبدأ اجّلوهر مبقطع وصفّي-

ينقبُض بُعنف و قد  احنيفكان جسدُه .و تأّملت وجهه الّشاحب بأًسىبرفق و حناٍن  حضنتُه و سريره من ِاقرتبت أّمي

ال حياة فيها،َو ارجتف فّكاُه و استطالت حليته و صار َو أضحْت نظراتُه خاوية  غارْت عيناُه و امحّرتا من فرط البكاء

َهدأ أجمد قليال، و مسح دموعه بطرف كّمِه و أغضى بعينِه حنو بعد حلظات ..شعرُه أشعثا كأّن مل ُيسّرح ُمنذ أّيام عديدة

و ِطْب نفًسا .عليك ُبيّنَهوِّْن :"قالت أّمي و هي ُتداعب شعرُه حبنّوثّم .سادْت فرتة صمٍت قصرية .األرض حياًء و خجاًل

ال تدْع ما أصابَك .ال تيأْس و ابتِسْم للحياة ِابتسامة الواثق بنفسه الّصبور على اخُلطوِب . بقضاء اهلل،فال راَد لَقَدِرِه سبحانه

مل و وَواِجْه الّدنيا بقلٍب نابض باأل.ِمن األحزان و اهُلموِمصغريي احلبيب َنقِّ قلبَك .ُيثنيك عن أحالمك و أمانيك 
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 ".و اْصربوا إّن اهلل مع الّصابرين:"ِاصرْب على ما امتحنك به اهلل فقد قال يف كتابه الكريم.الّتفاؤل

َوصّيرتين أعرجا .أحالمي أمسى لقد حرمتين اإلعاقة ِمن:"ردَّ أخي بنربات منكسرة َتِشي ِبُحزن شديد ُيعّذب أوصال نفسه

رجات التمّيز و الّنجاح يف دراسيت و نسجُت يف خيالي ُمستقبال زاهر يف بتحقيق أمسى د حلمُت دائما.بال نفٍع أو قيمة

اجتهدُت و ُحزُت املراتب األوىل    و  دنيا املعرفة و العلوم و طمحُت إىل الّسري على نهج العلماء و كبار املفّكرين و  األدباء

و ترّدني عن أعتابها خائبا شقيًّا .ني بقسوةصّدعندما ظننُت أّن الّدنيا قد ِابتسمْت لي و أزهر حّظي،هاهي الّدنيا َتو 

 ".كسريا

ال ُتثنيه اخُلطوب عن حتقيق أحالمه،فقال بنربة متحّمسة أبي و كان رجاًل صلب الّشكيمة خبريا بتقّلبات الّدنيا  تدخَل

سالُحك يف ذلك عزمية .مهاال ُتلِق باال إىل الّدنيا، فما ُخلقت إال لُتقارعها و تهز.يا بيّن ، يا ُمهجة الكبد:" ُمتفائلة

صغريي يف دراستك و أنت الذكّي  ِاجتهْد.الذّية و إرادٌة من حديد و قلٌب ال َيضعُف مهما واجه من عوائَق و صعوباتوف

و .املثابُر و طالْع أّمهات الكتب و انَهْل منها العلوم و املعارف و تابْع أستاذَك بعني املنتبِه املتوّقِد البصرية احلاضر الّذهن

قيد ُأمنلة عن ُحلمَك  ال جتعْل ما أصابَك ُيبعدَك..ُكلِّفَت به من مترين و ِحفٍظ و ُمذاكرةدّون ما تسمعه ِمن درٍس و أجِنْز ما 

، َفَكْم ِمن َعَلٍم شهري و عظيٍم ِمن ُعظماء اإلنسانّية مل جتعلُه إعاقتُه يسقُط يف فخاخ اليأس و الفشل ،بل ثابروا و اجتهدوا 

ألدب عميد ا -و أنَت الّطلعة الذكّي الواسع اإلّطالع–و َحّققوا مراتب عالية و حازوا اجملَد و الّشهرة و لعّلَك تعرف منهم 

لكّنه مل ييأس بل أكّب على الّدرس و ناَل الّشهائد املتمّيزة و .العربّي طه حسني الذي فقَد حاسة البصر يف سّن صغرية

 ".املراتب الّرفيعة

صدقَت يا أبي احلنون،لقد صرب طه حسني :"فقاَل بصوت هادٍئَلمعْت عينا أجمد و الحْت بارقُة تفاؤل على ُمحّياُه،

لكن هل ترونين أن أكون ..،فعّوضه اهلل خري الّتعويض و أبدلُه ضعفه اجلسدّي جمدا خالدا يف مساء األدبُمحتسبا إىل اهلل

ُيخيَُّل إلّي يف كثري من األحياِن أّني خائُر القوى َمْهدوَد اجلسِد ،لشدَّ ما أخشى نظرات اإلشفاق .مثله يف صربه و قّوة عزمِه

فال أستطيع حينها مواجهة احلياة و .َل إىل ماّدة للّتنّدر من قبل أقراني و أصفيائييف أعنِي الّناس،و إّني ألخاُف أن أحتّو

يف تلك اللحظة ِالتقت عيناه بعيين،فابتسَم ِابتسامته احللوة اليت أعرفها جّيدا،فأدركُت أّن أخي ".تقّبل اإلحسان من أحد

حنُن معَك :" رقت بنور التفاؤل ،فقلُت له ُمشّجعا ُمحّفزااحلبيب قد عاَد األمل إىل قلبه احملزوِن و أّن نفسه املتعبة قد أش

أيأُس فُتشّجعين و أسقُط .لطاملا ِاعتربُتك ُقدوتي يف هذه احلياة. سنساندَك دوما. لن نتخّلى عنك أبدا.يا أخي العزيز

 ".هزئا باخلطوِبكما عهدناَك ُمبتسما للحياة ُمست نريدَك قوّيا فتساعدني على الّنهوض

 سردّية: اخلامتة  

ِانتهاء احلوار باستعادة األخ الّثقة بنفسه و جتّدد األمل يف نفسه و عزمه على االلتحاق ُمجّددا بالفصل و مرافقته إىل 
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