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 1 ـ ما الذي یوحي به قول الكاتب في وصف الشراع: (فهو یبدو وقد طوي على هذه الشاكلة أشبه ما
 یكون برایة الهزیمة السرمدیة)؟  -یوحي بأنه قدیم متهالك، ُمعطل، ال یعمل.

 2 2ـ قدم الكاتب وصفا للشیخ في الصفحة (6), اقرأ هذا الوصف ثم تناقش مع زمالئك في االستنتاجات
 التي قد یستنتجها القارئ من هذا الوصف عن حیاة الشیخ وصفته.

 - أنه رجل مكافح، محب للعمل، یسعى على لقمة العیش ویواجه الصعاب بكل صبر وشجاعة وهمة وال
 یعرف الیأس، كبیر في السن.

 
 3 ـ (ولكن أیا من هذه الندوب لم یكن غضا) ما الذي تستنتجه من هذه الجملة؟ وماذا نسمي هذا النوع

 من التعبیر في علم البالغة؟ - أستنتج أنه بحار أصیل متمرس ویسمى هذا التعبیر كنایة
 

  4 ـ كیف تصف العالقة بین سانتیاغو والصبي. استخرج من النص ما یدل على ما تقول.
 عالقة أبویة تحمل في طیاتها الود والمحبة والبر واإلحسان(... فكان ما یفتأ للقائه ویساعده

 في حمل صنانیره)
 (... وكان الصبي یجله ویقدره)-

 (... ولقد أكرهت على ترك العمل على قاربك ...)-
 5 ـ كان الشیخ في الماضي محظوظا جدا. استخرج من النص ما یدل على ذلك.

 ـ قال الغالم مخاطبا الشیخ: لكن اذكر كیف سلخت سبعة وثمانین یوما من غیر أن توفق إلى سمكة
 واحدة ثم تدفقت علینا األسماك الكبیرة، فكنا نصطاد منها كل یوم عددا غیر یسیر طوال أسابع ثالثة.

 ـ كدت تقتل عندما حملت السمكة ... هل تذكر؟.

 6 ـ كیف تصف مشاعرك حیال تصرف الصیادین في الّسطیحة حین جاء سانتیاغو وجلس
  علیها؟ ولما اختلف سلوك الصیادین الشیوخ؟

 -أشعر بالحزن ممن تهكموا وسخروا منه، في حین أقدر موقف كبار الصیادین حیث لدیهم
 خبرة وحكمة وكیاسة وعقالنیة في الحكم على األشیاء.

 7 ـ (أنا عجوز غریب وفرید إلى حد ما) هكذا وصف سانتیاغو نفسه, مما قرأته حتى اآلن هل
 تتوقع أن یكون وصف سانتیاغو لنفسه بذلك صادقا وحقیقیا؟  نعم أتوقع ذلك؛ فمن وصل

 إلىهذا العمر ال بد أن یكون قد علم شخصیته جیدا، كما أنه موضع تقدیر وحب من الغالم،
 فهو یقدر ذاته ویثق في قدراته .

 8 ـ قد تتضمن عبارة سانتیاغو السابقة استشرافا لما سیحدث في الروایة. وظف مهارة
 التنبؤ, وسجل توقعك للنهایة.      أتوقع أن حیاة الشیخ كصیاد مثل البحر، متقلب األحوال, مرة

 یكون هادئا ومرة عاصفا هائجا، فال بد أن یكون هناك أحداث غریبة وعجیبة وشائقة تبرز
 خبرته ومهارته البحریة، وسیصطاد ما یذهل الصیادین من الشباب ویكون غریبا ال یتخیله

 المستهزئون.
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  1 ـ جاء وصف غرفة الشیخ متواضعا مع طبیعة الشاقة . وّضح ذلك

 غرفة طولها كطول ساریة القارب ومبنیة من مادة ( عوانو) الصلبة ومن سعف النخیل وبها سریر
 وطاولة وكرسي ، وجدرانها سمراء من الفحم الذي یشعله لیطبخ علیه ، ومثبت علیها صورة زوجته

 المیتة .
 2.ورد في الصفحة ( 18 ) عبارة تتضمن استشراقا للزمن .حددها ، واقرأها ، ثّم وّضح لماذا ترى

 أن فیها استشراقا .
  « قال الشیخ : إن الخمسة  والثمانین رقم سعید ، فماذا تقول لو رأیتني راجعا بسمكة تزن اكثر من

 ألف  رطل ، في قاربي ذاك .»ألن هناك انتظارا وترقبا وتحفیزا لمتابعة األحداث وتوضح جوانب
 الشخصیة النفسیة والفكریة من أحالم وتوقع ومخاوف ...

 3. «إنه شهر السمكات الكبار ، أما مایو ، فكل امرئ یستطیع أن یزعم فیه أنه صیاد .» ماذا تفهم من
  قول سانتیاغو هذا ؟   تدل على خبرته الكبیرة بعالم الصید والبحر وثقته بنفسه واحترامه  لذاته

 4. في الصفحة (19)وصف إضافي للشیخ ، ما الشيء الجدید في هذا الوصف الذي یمكن أن یضيء
 لك جانبا من شخصیة سانتیاغو؟    مع انه كبیر العمر إال أنه مازال محافظا على صحته وقوته ( قوة

 كتفیه وعنقه ) وتواضعه وفقره وزهده الشدید  .

 5 .« لقد وقع  لي هذا من قبل » ما الذي وقع للشیخ من قبل ؟ وعالم یدل ذلك ؟ كیف تضيء
 هذه العبارة ماضي الشیخ ؟  اصطاد سمكات كبیرة و وتدل على أنه كان محظوظا وماهرا وذا

 خبرة واسعة ، واسترجاعه لها لتقوي عزیمته للتغلب على سوء الحظ ومتاعبه الحالیة   .
 6 ـ في هذا الفصل حوار داخلي (مونولوج) حدّده ، وحّدد قائله ، وبّین عالَم یدل....

  (إن في ترك محجن وحربون في قعر قارب ما إغراء بالسرقة ال داعي له  )قاله
 الشیخ في نفسه. ویدل على خبرته وحكمته  .
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 1ـ یضع الراوي القارئ في هذا الفصل أمام مهارة الشیخ, وخبرته, وتفوقه على أقرانه من
 الصیادین. استخرج من النص ما یدل على ذلك.    أما الصیادون اآلخرون فكانوا یدعون التیار



 یتقاذف خیوطهم ،  وكثیرا ما تكون تلك الخیوط على عمق ستین قامة في حین یظنها
 الصیادون على عمق مائة . «أما  أنا فأمسك بالخیوط في ضبط »

 2 ـ للشیخ رأي في مسألة الحظ, وضحه, ثم بین موقفك منه.
 كثیرا ما كان یرى الشیخ أنه سیئ الحظ «كل ما في األمر أني لم أعد محظوظا على اإلطالق»
 وموقفي كما قال الشیخ في نفسه « ولكن من یدري ؟ لعلي الیوم أوفق إلى شيء ، إن كل یوم

 من األیام یفتح لإلنسان صفحة جدیدة ..ولكني أوثر ان أكون دقیقا حتى  إذا اقبل الحظ بعد
 ذلك وجدني على أتم االستعداد» وهذا هو عین الصواب واألخذ باألسباب على المرء ان یسعى

. 
 

 3 ـ ما الدور الذي أداه الطائر األسود في هذا الفصل؟ وكیف كان وجوده مساعدا لسانتایاغو؟
 كان الطائر االسود بمثابة الدلیل والمرشد والموجه والعین المبصرة للشیخ حیث یحوم  ونزل

 حیث یوجد مكان تجمع األسماك بدلیل قوله « هللا در هذا الطائر لقد  أعانني كثیرا »  .
 

 4 ـ في خضم تجربة االنتظار والترقب تجلت لنا إنسانیة سانتیاغو وارتباطه القدیم والعمیق
 بالطبیعة وما فیها, وتعاطفه مع كائناتها. استخرج من النص ما یشیر إلى ذلك.

 كان یقول في نفسه : {الطیور تحیا حیاة أقسى من حیاتنا نحن باستثناء الجوارح والطیور
 الّسّراق ، لماذا جعلت العصافیر نحیلة رقیقة الحاشیة مثل سنونو البحر هذه ، ما دام

 األقیانوس وحشیا  إلى هذا الحّد} وكقوله : { إن كثیرا من الناس ال  یحملون في أفئدتهم ذرة
 من الشفقة على السالحف} .

 5 ـ هل ترى أن هذا األمر یزید من ارتباط القارئ بالشخصیة؟ وضح.    نعم  ألنها بینت جانبا
 من جوانب شخصیة سانتیاغو اإلنسانیة والفكریة وبواطنه الدفینة وتعاطفه وشفقته  .

 6 ـ شبه سانتایاغو نفسه بالسالحف. ما وجه الشبه بینهما؟ وإالم یشیر ذلك؟  قال الشیخ في
 نفسه :( إن لي أنا أیضا مثل هذا  الفؤاد ویداي وذراعاي مثل أیدي السالحف وأذرعها ، فهو

 یأكل بیضها األبیض لكي یفرغ في جسده القوة  )
 شبه نفسه في تعامله مع السمك وصیده للكائنات البحریة كصید  السالحف-

 لرئات البحر
 قلب السالحف في نحرها ینبض تأثرا  وحزنا ) وهذا یدل على رحمة قلبه-

 وشفقته وتعاطفه معها  .
 7 ـ في هذا الفصل وصف رائع لسمكة التن التي اصطادها سانتایاغو . اقرأ الفقرة الدالة-

 على ذلك، وحاول مع زمیلك أن ترصد كل الكلمات, والجمل التي جعلت هذا النص نصا
 وصفیا عالیا ال یضاهى.       بصر سمكة تن صغیرة تثب في الهواء، ثّم تستدیر

 وتنقض غائصة في الماء ، وأومض التن لجینا في وجه الشمس ، وبعد أن نقلب
  غائصا في الیم برز في الماء ثان وثالث ، وراحت جمیعها تتواثب في كل ناحیة
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 لقد  رأى أعشاب الخلیج تتوّهج في الماء توّهجا فوسفوریًا ، بینما كان-
 یجدف في ذلك الجزء من األوقیانوس الذي دعاه الصیادون «البئر الكبیر»

 بسبب عمقه المدهش البالغ ستمائة قامة....

 1 ـ بدأ التعب یظهر على الشیخ، لكنه آثر عدم االستسالم. ما الذي یضیفه هذا إلى صفاته؟
 یضیف صفة الشجاعة والمثابرة وقوة اإلرادة والصبر وعدم الیأس واالستسالم والملل

 والتفاؤل النابع من الطاقة اإلیجابیة التي تظهر من خالل حواره مع نفسه  .

 2 ـ ما الذي تستشعره من مخاطبة الشیخ للسمكة؟ ما الذي تظن أنه كان یشعر به في تلك
 اللحظات؟  یشعر بأن حلمه كاد ان یحقق وینتصر على سوء حظه المالزم ألكثر من 85یوما.

  ففیه لهفة وتشوق والبشرى والفرحة والسعادة.

 3 ـ كرر الشیخ أكثر من مرة، وهو یقاسي في البحر وحده، ویصبر نفسه، والسمكة تسحبه
 بال هوادة، (لیت الغالم معي) ما الذي یدل علیه ذلك؟    یدل على ذكاء الشیخ العجوز في

 مجابهة الصعاب والتغلب علیها لكیال ییأس ولیتخلص من الملل والوحشة والعزلة في عرض
 البحر ،ویدل على مكانة الغالم العالیة  في قلبه .

 
 4 ـ في لحظات الفرح الكبرى، أو الترقب واالنتظار، أو الصمود والمقاومة، إلَم یمیل اإلنسان

 عادة؟ إلى الرفقة أم الوحدة؟ دافع عن رأیك.    یمیل إلى الرفقة ألن الكثرة تغلب
 الشجاعة وید اهللا مع الجماعة ، فأحیانا یضعف اإلنسان ویحتاج إلى عون صدیقه

 لیواسیه ویعزیه وینصحه ویأخذ بیده وألن  اإلنسان اجتماعي بطبعه  .
 5 ـ وقال في وداعة ورفق: (أیتها السمكة.. سوف أبقى معك حتى تحضرني المنّیة)، ما الذي

  تعكسه هذه الجملة؟ وكیف تعبر عن شخصیة الشیخ وما وصل إلیه بعد هذا العمر الطویل؟
 تعكس صفة التحدي واإلصرار وقوة العزیمة واإلرادة والصبر في تحقیق الهدف  بعدم

 االستسالم واألمل  في الحیاة مادام اإلنسان یتنفس فمع تقدم عمره إال أنه مازال یعمل بإتقان
 ومهارة وخبره ال توجد عند الصیادین الشباب .

 6 ـ حتى هذه النقطة من الروایة كیف تتوقع أن تكون النهایة؟   إن البحر متغیر األحوال
 كالموج الهائج والهادئ وستمر علیه لحظات فرح وسعادة وانتصار وراحة وستمر علیه

 لحظات حزن وشقاء وتعب ولوم وندم  فالحیاة مزیج بین هذا وذاك  .
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 1 ـ تتبع في هذا الفصل كّل المواضع التي یظهر لك فیها أن الشیخ یقويَّ عزیمته، ویقاوم
  اآلالم والزمان، والسمكة التي مازالت تقوده بال هوادة.

 - ...واآلن ، ینبغي أن أعمل في یقظة ، وأن آكل التن حتى أحفظ علّي قوتي..

 - یا إلهي ساعدني على طرد هذا التشنج ؛ألني ال أدري ما الذي ستفعله السمكة



 - إنها سمكة هائلة ، ویتعین علي أن أنتصر علیها ..إن كل ما فیها متفوق ، أما أنا فلیس
  عندي غیر إرادتي  وذكائي ...ومع  ذلك سوف  أصرعها بعظمتها كلها ومجدها كله .

 2 ـ ما الذي یعكسه ذلك في نظرك؟    بالذكاء وحسن التصرف وشيء من الهمة العالیة واألمل
 والتفاؤل والثقة في النفس والصمود والصبر وقوة اإلرادة نستطیع أن نحقق  المستحیل

 ونصل إلى النجاح  .
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 3 ـ كیف تصف مشاعرك نحو الشیخ حتى هذه اللحظة من الروایة؟   أشعر باالحترام الشدید
 لما یتمیز به من صفات إیجابیة تدعو إلى االعتزاز والفخر بمثل هذا الشیخ مع تقدم عمره
 ویعد نموذجا یقتدي به الشباب في حیاتهم .  وأحیانا كنت أشفق علیه لما یعانیه من الوحدة

  والقسوة من بعض الصیادین وأعجبني فیه شدة الصبر واالحتمال والصمود في سبیل الرزق
. 

 1 ـ وبرزت طالئع النجوم ، ولم یكن یعرف اسم الرجل الجبار ،ولكنه رآه ، وأدرك أن جمیع
 أصدقائه األبعدین سوف ینتثرون وشیكا في أجواز السماء .

 استخدم السیاق لتحدید ما المقصود بقوله : جمیع أصدقائه األبعدین      على سبیل الحقیقة
 (النجوم  التي یهتدي بها في ظالم اللیل حیث تحدد له االتجاهات ( وبالنجم هم یهتدون )}

 أولو قصد االستعارة التصریحیة (من ینتظرونه من الصیادین الذین یترقبون عودته بعدما
 تهكموا به)  .

 2. «كم أنا سعید لعدم اضطرارنا إلى أن نلتقط النجوم المضیئة لكننا – نحن البشر – فعلنا
 ذلك فأظلم الكون» في هذه العبارة التي وضعها الكاتب  على لسان الشیخ إشارة إلى البشر

   وأثر فعلهم في الطبیعة ، هل تراها إشارة للجانب السیئ فیهم أم الجانب الحسن ؟ علل.
 تشیر إلى الجانب السیئ من البشر إذ امتدت ید اإلنسان إلى تلویث البیئة برا  وبحرا ولذلك

  یؤكد قوله تعالى {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس }  .
 

 3 ـ صف  مشاعرك وأنت تختم هذا الفصل وقد نجح الشیخ في أن یقضي على السمكة  بعد
 رحلة طویلة من العذاب واأللم  .    أشعر السعادة والرضا نحو الشیخ الذي أظهر ذكاءه

 وصبره الشدید وقوة التحمل على مجابهة الصعب بعزیمة الرجال األشداء فكان ذا همة عالیة
 وإرادة الجبال حتى استطاع أن  یتغلب على السمكة الكبیرة ویقضي على األقراش المفترسة
 وحتى وصل إلى بیته ،مظهرا براعة التحدي التي ال تعرف السن مذلال كل العقبات بكل حكمة

 و اقتدار  ، وتمثل الروایة النضال ضد عوامل الطبیعة وانتصار القلب الكبیر على الیأس
 والقنوط  .

 4ـ بدأت رحلة الصید  المنهكة في هذا الفصل تأخذ نفسها نحو النهایة ، ولذلك كانت تسیر
 لحظات الضعف والمقاومة البطولیة التي أظهرها الشیخ  فمع كل  انحدار في قواه البدنیة،

 یتحلى لنا علو في الهمة والتصبر .



 ارصد كل الجمل والعبارات التي قالها الشیخ لنفسه في هذا الفصل ، واكتبها في قائمة ،
  وناقش مع زمالئك كیف استطاعت هذه العبارات أن تغذي همة الشیخ وصموده.

 “..كم رجال سوف یغتذي من لحمها ؟ - ...وأن آكل شیئا منه لكي أظل قویا  - فاسترح اآلن ،
 أیها العجوز ، ودع یعمل - ..إن رأسي صاف أكثر مما ینبغي ...- من الخیر أن تكون أنت ،

 أیها العجوز جریئا واثقا بنفسك ...- كن هادئا وقویا ، أیها العجو- ...واآلن اسحبا أیتها الیدان
 ، تماسكا أیتها الرجالن وأنت یا رأسي ابق إلى جانبي ! – أیتها السمكة إنك سوف تموتین

 على أیة حال أتریدین أن أموت أنا أیضا ....- بل في استطاعتك أن تثبت ! في استطاعتك أن
 تثبت إلى آخر الدهر – استعد  صفاءك ، أیها الرأس ، استعد صفاءك”  .

 الصف العاشر

 الفصل السابع

 روایة الشیخ والبحر

 الفصل الدراسي
 الدرس ال الثالث

 
 على الرغم  من الشیخ قد قتل السمكة ، فإن مشاعر الوّد وإجالل  كانت تتراكم في  نفسه نحوها1-

 ، كأن بقاءهما معا وحیدین كل هذه الفترة قد ألقى علیهما ظالل صداقة قدیمة قدم البحر واإلنسان
 .استخرج من هذا الفصل ما یعّبر عن هذه المشاعر الصافیة ، وسجله في كراستك ، ثم ناقش

 زمالءك في داللته  .
 « أرید  أن أراها نأن ألمسها أن أحسها إنها ثروتي ..أحسب أني مسست قلبعا حین أغمدت نصل الحربون -

 نحن نبحر أنا والسیف مثل  أخوین – هاهي سمكتي ..فحین نهش القرش لحم السمكة أحس الشیخ
 وكأن لحمه هو الذي نهش ....- وألنك صیاد سمك لقد أحببتها  حین كانت على قید الحیاة ولقد

 أحببتها بعد ذلك أیضا ، وإذا كنت تحبها حیة فلیس من اإلثم ان تحبها بعد أن غادرتها الروح...»  .
 2. بدأ هذا الفصل هادئا ، ثم أخذ التوتر یتصاعد فیه حتى بلغ حّدا ال یستطیع معه القارئ أن

 یتوقف عن القراءة . اذكر أسباب ذلك ، وتتبع تصاعد التوتر ، ثم بّین كیف هي مشاعرك نحو
 الشیخ وهو یصارع عدّوا جدیدًا یدمر حلمه خطوة خطوة ، ویقضي على سمكته  شیئا فشیئا  .

 لبراعة الكاتب في الحبكة الفنیة وتشابك األحداث وتنامیها مما خلق حالة من التشویق
 والترقب لدى القارئ بحیث یتنبأ ویتوقع ویفاجأ بوجود صراع بین معنوي بین الخیر والشر
 وبین الشیخ والسمكة واألقراش .مما جعلني  أتعاطف مع الشیخ لما بذله من مجهود جبار

 وشعرت بالزهو واإلعجاب لتمسكه بهدفه وتحقیق حلمه بالتجلد واالحتمال وقوة اإلرادة
 وذكائه  .

 3. في الصفحة  (110) تتحلى لنا الطبیعة البشریة حین یغلبها الیأس والندم ، ثم حین تحاول
 أن تستجمع قواها وعزمها ،ثّم حین تحاول أن تهّدئ من روعها . لقد مّثل الشیخ هذه الحاالت

  أجمل تمثیل وأبلغه .

 اقرأ هذه الصفحة وناقش زمالءك فیما انتاب الشیخ من مشاعر ، ثم بّین رأیك فیه.   شعر بقلة
 حظه وتمنى أن یكون ما تعرضت له السمكة من هجوم األقراش ونهشها لمعظم السمكة –
 حلًما أو خیاال ، وتمنى أن لو  كان على سریره . ولكن استطاع ان یتغلب على حالة الیأس
ر لكنه ال ُیْهزم أو  بعدم  االستسالم بقوله ( لكن  اإلنسان لم یخلق للهزیمة ، اإلنسان قد ُیدمَّ

 ینهزم ..كما تغلب على تأنیب ضمیره وندمه لصید السمكة بقوله ( أنت لم تقتل السمكة ألنك
 تتضور جوعا وال لمجرد رغبتك في بیعتها) .أرى أن شخصیة سانتیاغو مثاال حیا یجب ان

 نتحلى به في مواجهة ظروف الحیاة القاسیة ونتعلم منها علو الهمة والثبات وعدم االستسالم



 والتحلي بقوة اإلرادة والتجلد واالحتمال...وأن  نتعلم من كبار السن فلدیهم دروسا وحكم خیر
 مما نجده في الكتب .

  4. عْد إلى الصفحة (164) وبّین ما اإلحساس الذي غلب على الشیخ فیها . ثّم بّین كیف
 ینعكس ذلك على القارئ.  شعر بالندم والحزن والتحسر على ضیاع نصف السمكة وشعر

 باألسف والخطیئة على اططیاد السمكة وما تعرضت له من هجوم األقراش وراح یقلل من
 ألمه النفسي والجسدي بعبارات وجمل تقوي من عزیمته  مما جعل القارئ یتعاطف معه

 ویعیش معه األحداث لیعرف ماذا ستنتهي به تلك الرحلة البحریة القاسیة

 5. «أنت معجب أیها الرجل العجوز ، أنت متعب حتى العظم » هكذا ینهي الفصل السابع .
 كیف یمكن لك أن تتنبأ بالنهایة اآلن ؟   كما عهدنا علیه أنه ال یحب االستسالم بل سیقوي

 عزیمته ویصبر ویحتمل حتى  یكسر حاجز الحظ السیئ ، فهو ال یعرف الهزیمة كما عرف
 عنه منذ شبابه ولعبة الذراع . أو كما قال ( اإلنسان لم یخلق للهزیمة...)  .

 الصف العاشر

 الفصل السابع

 روایة الشیخ والبحر

 الفصل الدراسي
 الدرس ال الثالث

 1 ـ  بعدما كانت السمكة غریمته ، صارت اآلن صدیقة له وفاضت مشاعره بالتعاطف الشدید
 معها ، استخرج من هذا الفصل ما یدل على ذلك ، ثّم بّین كیف یعكس هذا دواخل الشیخ

 ومشاعره.  كانت یقول لنفسه :{ یا بقیة من سمكة ! یا سمكة كنتها ! أنا آسف ال یغالي في
 االبتعاد عن الشاطئ ، لقد حطمني ذلك وحطمك ، ولكن استدرجنا كثیرا من األقراش أنا وأنِت

 ، وقضینا على كثیر منها ، كم قرشًا قتلِت في حیاتك أیتها السمكة العجوز ؟ أنِت لم تحملي
 ذلك الرمح على رأسك من غیر سبب...وبذلك دل على حبه لها  ،  یدل ذلك على أنه كبیر القلب

 وذا ضمیر یقظ ونفس لوامة طیبة حتى مع سائر الكائنات  .
 2.  في هذا الفصل والروایة تقارب على نهایتها ،وقد أنهك الشیخ التعب واآلالم ،•

 ونال منه الیأس بالفوز بشيء من السمكة ، ضرب الشیخ مثال فریدا في الشجاعة
  واإلصرار ،في أي صفحة  ترى هذا األمر مبسوطا وواضحًا؟

  في آخرصفحة 125 عندما  قال : « القتال ! سوف أقاتلهم حتى الموت !! وآخر•
 صفحة 126فقال :{انتهى اآلن كل شيء }

 آخر صفحة127فقال: {وهنا نثر الشیخ مقبض الّسّكان وراح یضرب به األقراش•
 رافعا إیاه بكلتا یدیه مهویا به مرة بعد مرة ...وعاود الشیخ ضرب القرش بعقب

 المقبض المكسور}  .
 3. عاد الشیخ على كوخه بعد أن هده التعب والجراح ،  وترك على الشاطئ أثر شجاعته وقوته ،

 وغاب في النوم حتى أیقظه الغالم .صف مشاعر الغالم وصیادي القریة نحو سانتیاغو . قارن مشاعر

 الناس في القریة بمشاعرك.

 انتابت الغالم مشاعر التعاطف والشفقة وكذلك  الود والمحبة والفرحة لعودة الشیخ سالما
 وحن غلیه واشتاق لرؤیته وظهر ذلك في السؤال عنه واالطمئنان علي صحته ورعایته

  وخدمته وتقدیم الطعام والشراب



 أما سائر صیادي القریة فبعضهم رأى أن سانتیاغو لم یهزم ، بل سّجل نصرًا•
 أسطوریا ال یكاد یصدقه أحد ، وآخرون رأوا أن سانتیاغو ُهِزم أمام قوى الطبیعة التي

 ال تقهر
 بینما نال كل التقدیر من كبار الصیادین الجتهاده مع كبر سنه.•
 تشابهت مشاعر الفخر واالعتزاز والتقدیر بما قام به العجوز من بطولة وبسالة وجهد•

 مشكور وصموده وتجلده في مجابهة أهوال البحر وقسوة الحیاة بكل شرف وإخالص
. 

 

 4. «لقد هزموني یا مانولین ، لقد هزموني حقًا» اختلف الناس حول هذا ، فبعضهم رأى أن
 سانتیاغو لم یهزم ، بل سّجل نصرًا أسطوریا ال یكاد یصدقه أحد ، وآخرون رأوا أن سانتیاغو

 ُهِزم أمام قوى الطبیعة التي ال تقهر ـ  تحّدث عن هذا ، وبّین رأیك ، ثم دافع عن وجهة
 نظرك.  * رأى صغار الصیادین منا الشباب أنه رجع بهیكل عظمي لسمكة ولم یستفد بشيء

 فسخروا منه ، بینما العقالء كبار السن من الصیادین رأوا شجاعته ومهارته فكبر السمكة
 واصطیادها دلیل على أنه أبلى بالء حسنا وبمفرده من دون معاونة من صفیر وال من كبیر

 فنال كل التقدیر.أرى أن ما قام به سانتیاغو عمل بطولي ال یقوم به إال الشجعان الذین تملؤهم
  الحیویة والقوة والذكاء

 * فعلى المرء أن یسعى یأخذ باألسباب ویصمد ویكافح في  سبیل الرزق وقسوة
 الحیاة ، واهللا یحب التوكلین ال المتواكلین فكم من شاب عاله على أسرته ال

 تستثمر صحته وال طاقته في یفید نفسه وال دولته في حین أن الرجل متقدم في
 السن ولم یمكث في بیته بل خرج مكافحا متسلحا   بسالح اإلیمان والتوكل على

 اهللا حتى نال انبهار وإعجاب  السیاح   .

 5 ـ « إذا أیقنت بینك وبین نفسك أن هزیمتك واقعة ال محالة فتقدم إلیها بشجاعة
  وصبر » كیف جّسد سانتیاغو هذه المقولة في روایة ( الشیخ والبحر) ؟

 جسدها تجسیدا واضحا على طول خط األحداث منذ أن لم یحالفه الحظ فقرر
 اإلبحار بقاربه المتواضع ومواجهة السمكة الكبیرة بكل حرفیة واقتدار حتى كادت
 أن تقتله ولكن بصبره وقوة تحمله  وبعباراته وكلماته المحفزة وبذكائه وخبرته
 الكبیرة تمكن ان ینتصر علیها ولم  یستسلم ولم ییأس أمام التحدیات كاألقراش

 عندما نهشت سمكته فأسرع یهاجمها بأدواته البسیطة ان یصرعها ویعود بجزء
 یسیر من السمكة ولو بهیكلها لیراها كل أهل القریة فیتعجبوا من كبر حجمها فنال

 االحترام والثقة بالنفس . وبذلك قدم مثاال یحتذى به في النضال اإلنساني ضد
 عوامل الطبیعة وانتصار القلب  الكبیر على  الیأس والقنوط وسوء الحظ   .

6.  تّم تحویل روایة ( الشیخ والبحر) إلى فلم في سنة  1959م ثم في سنة (
 1990م) ، وكان الفلم الثاني من بطولة الممثل «أنتوني كوین»ـ حاول أن تشاهد



 الفلم مع زمالئك ، ثم اعقد جلسة نقاشیة حول الروایة والفلم ، وأیهما كان أكثر
 قدرة على نقل إحساس «سانتیاغو» وصراعه ومعاناته  ، علل ما تقول .

  الفلم كان أكثر قدرة على نقل إحساس سانتیاغو وصراعه ومعاناته ألن الصوت و
 الحركة والحركات واألفعال لما تراها العین وتسمعه األذن فترى وتسمع فتنقل

 المشاعر على العقل والقلب فتكون ابقى أثرا من مجرد القراءة فقط
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
  
 

 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


