
 

 نص أدبي: النشاط 
 القصة القصيرة في الجزائر–الفن القصصي القصير : الموضوع 

 
 
 

 :األهداف التعليمية 
 .القدرة على جدولة اآلراء في النص -
 .القدرة على تتبع وقائع الّسرد في القصة -

 .القدرة على تمييز أبعاد القصة و تحديد أدوار الشخصيات فيها -
 
 

 

 تصميم الدرس
 تمهيد

 النّص 
 أنّمي رصيدي اللّغوي

 أكتشفُ معطيات النّص

 أناقش معطيات النص الفكرية 

 أناقش معطيات النص في جانبها الفنّي

 أسئلة التصحيح الذاتي
 أجوبة التصحيح الذاتي

 
 
 
 
 
 
 



 
 :تمهيد 

ظهرت القصة القصيرة بشكلها الفني المّحدد في الغرب خالل القرن التاسع 
) م1849-1809( في أمريكا  " ار أالن بوإدق: " عشر و من روادها العظام

في " أنطوان تشيكوف"و ) م1893-1850(في فرنسا " جي دي موبسان"و
 ).م1904-1860(روسيا 

مّرت القصة الفنية القصيرة في الجزائر بمراحل، فهي قبل الحرب العالمية 
الثانية مقاالت قصصية ذات عالقة بالحركة اإلصالحية النشيطة في تلك 

ثم نمت وتطورت على يد أحمد رضا حوحو فواكبت الثورة الفترة، 
التحريرية والواقع الجزائري، بعد ذلك مرحلة االستقالل حيث واكبت 
المرحلة الجديدة من تاريخ الجزائر وظهر كتاب رواد في فن القّص و التنوع 
 .في موضوعاتها و من ذلك مثال، القاّص  محمد مرتاض من جيل االستقالل

 :النّص 
د تعّرف عليها في جامعة وهران، وجمعها محراب العلم المشّع الذي لق

 .يضيء للعالمين السبيل، وينير للبشرية المستقبل و الحاضر
و ُأتيح له أن يتعرف على اسمها من خالل النداءات المتكررة التي كان يقوم 

من كما تمكّن " عائدة "بها األستاذ المشرف على األعمال التطبيقية إنها تدعى 
أن يختلي بها في زاوية من زوايا مشرب  الجامعة وعلى أريكة وثيرة تحت 
نغمات الموسيقى الحالمة، استطاع أن يعرف كل شيء عنها لقد جاءت إلى 
الجزائر مند عامين، و طلبت االنضمام إلى صفوف التعليم العالي، فاعتبرتها 

 من حق السكن      الجزائر إحدى بناتها، ومنحتها كل ما تتمتع به الطالبات 
 و المنحة الشهرية، وكل ما تحصل عليه الجزائريات، و هي ليست الوحيدة 



 
فهناك زميالت لها في جامعات الجزائر، و قسنطينة، و باتنة  و تلمسان في 
مختلف الكليات والمعاهد، و حسبها أن تذكر له بعض األسماء كفدوى، 

هو أيضا قصته التي لم تك وذكر لها .. ورجاء، و سهير، و نجالء، و كوثر
بدعا من قصتها و ظال كذلك يلتقيان من يوم إلى يوم، بل من لحظة إلى 
أخرى، و ها هو ذا يمشي و أياها في أبهاء الجامعة و كلهما ثقة و أمل في 

 .المستقبل، يغمرهما الحّب، و يظللهما الوئام وها هي ذي تبادره بالحديث
  أسمعت أمس عن معركة الكرامة؟-
أعادت لألمة العربية الكرامة      .. وهل هناك من لم يعلم بها؟ ..  ماذا؟ -

 ..و أرجعت الثقة للمقاومة الفلسطينية و غسلت هوان و عار سنة سبع وستين
  لكْم  أملت أن أكون في معمعة المعارك مع المكافحين، فأروي سكيني  -

، و أسخن سبابتي من دماء األعداء المعتدين، و أضمخ رشاشي بعبيق البارود
تمنيت أن ...بزناد البندقية، و أزرع في صفوف الصهاينة الموت الزؤام 

أكون هنالك في أرض األنبياء، و ال تهمني العاقبة بعد ذلك طالما كنت إحدى 
البنات  البارات بهذه األرض الطهور، فقد يكتب لي البقاء وعندئذ يدبج اسمي 

حين الحين، فأنعم بالفردوس مع في سجل الخالدين، أو يجئ األجل أو ي
 ..النبيئين  و الصادقين و الشهداء و الصالحين

  ما أقوى شجاعتك وأكثر حماستك و أنت أشّد ما تكونين بعدا عن المعارك -
حقيقة أن المرء ليتوق إلى الشيء وهو منه في .. !! ونأيا عن ساح الوغي

تذكرين قصة المتنبي مع إال ...ل من يلوذ بالفرارحّل فإذا جد الجّد كان أّو
 .بيته فخورا بنفسه و هو بين أهله وعشيرته

 الخَيُل و اللَّيُل و البْيداُء تَْعرفُني       و الرمُح و السْيف والقرطاس و القلم
 



 
 .فقاطعته في حدة و غضب ال يكاد يبين

 و لكن المتنبي لم يكن جبانا، وقد قاتل فاتك بن جهل األسدي وشرذمة -
م في أثنائه كؤوس العلقم، و أذاقهم الّسم الّزعاف قبل أن يخّر طويال جّرعه

صريًعا  وهو يذب عن مبدئه الرصين الذي ال يتزحزح عنه قيد أنملة حتى  
 .و كأنه لم يقتنع باعتراضها فقال لها...و هو يلفظ أنفاسه األخيرة

 ! و لكنّه كان مضطّرا إلى هذه الحرب، و مجبرا على خوضها -

ى المهمة التي عزاها إلى بيته ى بوعده، وأّداضيا فقد َوفَّ مضطّرا أو ر-
ثم، لماذا تجنح بي بعيدا و كأنه قد عزب عن ذهنك أسماء كثيرات ... الخالد 

من النساء اللواتي قاومن الكفر والضاللة، والجيوش الجرارة و لست في 
الهام : حاجة إلى أن أؤوب بك إلى التاريخ، وحسبي أن أذلك على أسماء 

وناهد، و رحاب اللواتي مألن الدنيا بطولة و هزْزَن العالم قوة و تضحية ثم 
التي تزدرينها اآلن، ستغدو يوما من األسماء التي " عائدة"إني سأثبت لك  أن 

تجري على كل لسان، و تحسب لها الصهيونية المتسلطة على الوطن ظلما 
 ..وعدوانا حسبها العسير

رجو إالّ تغيري اسمك إلى اسم آخر كالفنانات، وسأكون أّول من يعلم، ولكن أ
 .حتى ال نضّل عن المعرفة الحقيقية، و نتيه عن التسمية األصلية

أريد  :إني قلت لك .. و أضئل نفسي؟ه اسمي،  وهل تخالني جبانة حتى أمّو-
 ؟!أن يتحدث عني الزمان فيكون ذلك إن جهَل اسمي

يوقد عزيمتها، ذلك أنه كان قد وكان وديع زميلها يحاول فقط أن يثيرها، و 
دعّي ليلتحق بالمقاومة الفلسطينية، و أخطر بأنه ينبغي أن يكون على أهبة 

 متى احتيج إليه، و هو أبدا ينتظر النداء ليلبيه
 

 



 
 :أنّمي رصيدي اللّغوي 

 

 الشّجية المطربةُ : الَحالمة -
 جديدا و تفرُّداً : ْدعاً ِب-
 لفسيحمدخلها ا : بهاء الجامعةَأ -
 يمأل كيانها :  يغمرها الحبُّ-
 ُألطّخ :  أضم-
 الّسريُع :  الموت الزُّؤام-
 المحسنات المؤمنات الطائعات  : الباّرات -
 يكتب كتابة أنيقة و جميلة : ُجبد ي-
 ُبعدا :  نايا-
 يتطلّع :  يتوقُ-
 جماعته الشريرة :  شرذمته-
 يقتل سريعا.القاتل :  الّسم الّزعاف-
 .بُعد عنه : عن ذهنك عزَب -
 .أرجع بك :  أؤوَب بك-
 .تحتقرها :  تْزَدرينَها-
  في كثيرا التمويه يستعمل أحّرفُ أنكُِّر بغرض إخفاء األصل، :  أمّوه-

 .األعمال العسكرية
 .ُأقلُّل من شأنها :  و ُأْضِلُل-
 على استعداد :  على أهبة-
 
 

 



 
 :أكتشفُ معطيات النّص 

 
      واعية بالتّمعن في أحداثها و الوقوف عند شخصياتها اقرأ القصة قراءة -

     ثّم أجب عن األسئلة المطروحة و قارن بينها و تتّبع عناصر القصِّ فيها،
 .و بين اإلجابات المقترحة

 

 :األسئلة 
وهل هي مناسبة لموضوع   حّدد وضعية االنطالق في هذه القّصة،-1س

 الحكاية؟
 الكاتب للتّعريف بالشّخصية المحورّية في القصة؟ما التعبير الذي وظّفه -2س
  َأِعد قراءة القّصة و حّدد أحداثها و علّق على دوِر كلِّ شخصية فيها؟-3س
 . لخّص الفكرة الرئيسية لهذه القصة-4س

 
 
 

 : المقترحة ةاألجوب
 تمّهد للتعّرف ي تمثّل الفقرة األولى من النّص وضعية االنطالق، فه-1ج

في بداية  "ها"وضوع العمل القصصي فالضمير العائد على الشخصية م
و "جامعة وهران"إذ هي فتاة و " الشخصية"  يوحي بجنسلالّسطر األو

 على درجة من العلم و الثقافة، يوحيان بمكانة الشخصية،فهي" محراب العلم"
ينير للبشرية  "يضيء للعالمين السبيل" كما أن الوصف في آخر الفقرة

 عظيمة تصدر عن الشّخصين فهو إذن قفينبئ بموا" رالمستقبل و الحاض
 .ّليد مناسب لموضوع القّصة ككتمه
 



 
 من خالل سرد وقائع اجتماع الطلبة في مدّرج الجامعة والنداءات -2ج

 وبهذه الكيفية غير ةعمال التطبيقياألالمتكررة على أسماء الطلبة في حصص 
قصودة في وضعية المباشرة استطعنا أن نتعرف على اسم الشخصية الم

فكان هذا منطلقا لتنامي أحداث القّصة و تطّورها عْبَر " عائدة"االنطالق وهي 
  . و المكانالزمان

 معها في مشرب الجامعة وما دار هو جلوس" بعائدة" الحدث األول لقاؤه -3ج
من تسليط الضوء على شخصية زاد بينهما من حديث و كان ذلك عامال 

ية جاءت إلى الجزائر بهدف الدراسة،وما لقيته من هي فتاة فلسطين" عائدة"
وقف مو في هذا إجالء ل" فهي إحدى بناتها"ترحيب و حفاوة من قبل الجزائر 

 .الجزائر غير المشروط من القضية الفلسطينية
الحدث الثاني الولوج في الحديث عن القضية الفلسطينية و كفاحها المستميت 

التي أعادت األمل إلى " معركة الكرامة"وتفاؤل عائدة بحتمية النّصر بعد 
" المعركة"قلوب الفلسطينيين والعرب جميعا و تنساق عائدة وراء حدث 

فتسترسل في الحديث عن شعورها و أملها بان تكون واحدة من المكافحين 
في قلب المعركة تقاتل الصهاينة و تزرع الموت في صفوفهم فكان هذا 

وق إلى تحقيقة أن المرء ي:" ل رفيقها  وديع مدعما إلى التّهكّم عليها من قب
 ...." الشيء و هو منه في حّل فإذا جدا الجّد كان أول من يلوذ بالفرار

 . و سرد عليها قصة المتنبي مع بيته فخورا بنفسه
الحدث الثالث دفاعها عن المتنبي و عن موقفها من خالل حوار بينها و بينه 

 .يح موقفه منها ومن المتنبيامتزج بالحجاج إلقناع خصمها و تصح



 
والحقيقة أن موقف وديع لم يكن ليثبط عزيمتها وإنما يهدف إلى إثارة مشاعر 
القوة فيها فهو على قدر كبير من الذكاء والّسرية إذ استطاع أن يعرف عنها 

 .حتى نهاية القصة....كل شيء و لم تستطع أن تعرف عنه أي شيء
 :تمثل في الفكرة الرئيسية لهذه القصة ت-4ج

متشبعة بالقيم  طالبة بجامعة وهران،" عائدة"قصة فتاة فلسطينية تدعى 
 .الوطنية تّواقة إلى تحرير بلدها فلسطين بالتضحية و الكفاح حتى النصر

 

 :أناقش معطيات النص الفكرية 
  في أّي فنٍّ يندرج النص؟- 1س
  بم يتميز من حيث موضوعه و أفكاره؟- 2س
 يه؟ كيف العاطفة ف- 3س

 

 :األجوبة 
 يندرج النّص ضمن الفن القصصي الواقعي الّذي يصّور نضال -1ج

ن الشعوب من أجل حريتها و استقاللها و المقطع الذي بين أيدينا هو جزء م
قصة لكاتب جزائري يروي فيها واقع الطلبة الفلسطينيين في جامعات 

فزيادة على التحصيل العلمي الذي جاؤوا من اجله فهم مرتبطون كّل .الجزائر
ين الجريحة التي هي قضية العرب جميعا كذلك طاالرتباط بقضية وطنهم فلس

 به اآلخرون ما هو إال جزء مما يشعر" وديع"و " عائدة "و ما دار على لسان 
من الفلسطينيين بوجوب الكفاح المسلّح لتحرير وطنهم و أن ال شيء يسمو 

 و ما ورد من سرد ألحداث القصة و ما دار فيها من حوار .فوق هذه القضية
  يو حجاج ما هو في الحقيقة إال تعبير عن الّصراع الذي يعيشه كل فلسطين

 ب جزائري مّرت عليه يعي كل الوعي واجباته تجاه مصير بلده و الكات



 
تجربة الجزائر في الكفاح والنضال ضّد المستعمر الفرنسي وشعوره تجاه 
القضية الفلسطينية ال يختلف عن الشعور الذي كان سائداً لدى الجزائريين 
إبان ثورتهم وهاهم اآلن في الضفة األخرى مع فلسطين، ومن أقوال أحد 

 ".ل الجزائر إالّ باستقالل فلسطينال يكتمل استقال" أبطال الثورة الجزائرية
 

" قضية فلسطين"  القصة تعبير عن حقيقة يحياها كل جزائري وعربي -2ج
فهي تصوير موضوعي لموضوع الهتمام الطلبة الفلسطينيين بمصير وطنهم 
و التضحية غير المشروطة في سبيله وهذا ما يتضح من اسم شخصية القصة 

األم بعودة كل الفلسطينيين إلى وطنهم وهو توحي بالعودة إلى الوطن " عائدة" 
 إذن تعبر تسلسل وانسجام عن رمطلب سياسي ثابت إلى يومنا هذا فاألفكا

 .هذه القضية
 

 إن سمو كفاح الشعب الفلسطيني والتفاف األمة العربية و اإلسالمية من -3ج
اعر حوله وكذا محّبي الحرّية والّسلم في العالم تجعلنا نحكم على أن رقة المش

المرهفة المتطلّعة بلهفة إلى يوم النّصرة واالستقالل تولّدت عنها مشاعر قوية 
وعواطف متلّهفة إلى تثبيت العزائم و شحن الهمم من أجل الكفاح المسلّح 
حتى النّصر فهي عواطف شبيهة بالهدوء الذي يسبق العاصفة و إلى جانب 

 تبّين تكفّل الجزائر األخّوة، التي: ذلك تجد في القصة عواطف أخرى مثل 
التّام بالطلبة الفلسطينيين وجعلهم كأبنائها وبناتها بالتساوي فاعتبرتها الجزائر 

 ".إحدى بناتها
" إّن "... " عائدة" الشعور بالعزة و الكرامة في قول الكاتب على لسان 

 ".معركة الكرامة أعادت لألمة العربية الكرامة
 . و صدق المشاعر استنبطها بنفسكو في النص أمثلة كثيرة عن العواطف

 
 



 
 :أناقش معطيات النص في جانبها الفنّي 

 
 ما النمط التعبيري الذي وظّفه الكاتب في بداية هذه القصة؟ أهو - 1س

 الّسرد ؟ إن كان كذلك فما مقدار الوصف فيه؟
 ما نوع الّصراع الذي دار بين عائدة ووديع؟وما األداة التي استعملت - 2س

 ه؟في جريان
موقف وديع منها؟ وما اللفظ التعبيري الذي " عائدة"  كيف قاومت - 3س

 ساير رّدها عليه؟
  كيف تبدو لك ألفاظ النص وتراكيبه؟ علل إجابتك بأمثلة من النّص ؟- 4س
  ما مقدار انتشار الخيال في النص؟ وما الّصور الدالة على ذلك؟- 5س

 

 :األجوبة 
ه القصة هو الّسرد الذي يناسب تتابع  النّمط الموظّف في بداية هذ-1ج

وكلها ثقة وأمل في " الوقائع بدءاً من وضعية االنطالق إلى قول الكاتب 
والسرد أحد مميزات العمل القصصي فال تخلو أية قصة أو رواية " المستقبل

منه فهو عمادها و عنوانها ونتيجة للّسرد في التعبير القصصي تتولّد بقية 
 .حوار و الوصف و الحجاج كما سنرى الحقاًاألنماط األخرى كال

يتبع الّسرد غالباً وفي ثناياه نمط الوصف بل يمتزج به ألن الوقائع في القصة 
تحّرك أحداثها شخصيات معّينة مرتبطة بالزمان وكل من الشخصيات 
والزمان  والمكان تحتاج إلى الوصف إلظهار جوانب معينة فيها لها عالقة 

لّزمان و المكان في تنامي األحداث الّصراع في األعمال بالمواقف أو لدور ا
 وبروز الّصراع في األعمال الّسلوكيات ومن أمثلة امتزاج الوصف بالّسرد 

 



 
 :في هذه القّصة قول الكاتب 

وجمعهن محراب العلم المشّع الذي يضيء للعالمين الّسبيل، وينير للبشرية "...
ارة كان ضرورياً إلظهار قيمة فالوصف في هذه العب" المستقبل والحاضر
وجعل المكان تعبيراً عن حالة الغبطة والسرور بإلقاء .." العلم في حياة البشر

فجاء الوصف ليبّين ذلك في زاوية من زوايا مشرب الجامعة و على أريكة 
 ..."وثيرة، و تحت نغمات الموسيقى الحالمة

 .تنبطها بنفسكوفي القّصة أمثلة كثيرة عن امتزاج الوصف بالّسرد فاس
 

نوع الّصراع الذي دار بين عائدة ووديع سياسي أثار تحمس عائدة -2ج
النضال و اإلشادة بكفاح الشعب الفلسطيني وتصميمها المفرط على االنخراط 

 المحاربة إذ نتج عن هذا موقف وديع المقلل والمشكّك ةفي الصفوف األمامي
ا ذلك، و اخذ الصراع في مدى صمود أفكار عائدة في الواقع إن كتب له

يتنامى من حول هذه النقطة من خالل حوار دافعت فيه عائدة عن مواقفها 
باستعمال الحجج المناسبة العقلية منها و المستمدة من الواقع ومن أمثلة 

 :الحوار قول عائدة 
  أسمعت أمس عن معركة الكرامة-
ينهما ويظهر  ماذا ؟ وهل هناك من لم يعلم بها؟ إلى آخر الحوار الذي ب-

الحجاج في هذه المقطوعة عندما ردت عائدة على وديع الذي شبه موقفها 
 :بموقف المتنبي في بيته المشهور

ولكن المتنبي لم يكن جباناً، وقد ( إذ أجابته " إلى آخر البيت...الخيل والليل " 
فهي تحتج عليه ) حتى الموت... قاتل فاتك بن جهل األسدي و شرذمته طويالً

  الحادثة التي قتل فيها المتنبي، لتظهر دفاع المتنبي عن مبادئه الملخّصة بذكر
 



 
 .في البيت المذكور، وفي بقية الكالم أدوات حجاجية استخرجها بنفسك

 

 لم تستسلم عائدة لما صدر من وديع في حقها و راحت تدمغه بالحجة  -3ج
ط الحجاج  على قوة عزيمتها وصدق أقوالها فلجأت إذن إلى نمنو البرها

فالحجاج كما ترى ضروري كذلك للعمل القصصي في كثير من المواقف 
 .اجتماعية كانت أم سياسية أم فكرية

 

 ألفاظ النص سهلة ذات داللة تحكمها األنماط التعبيرية المستعملة في -4ج
). لقد تعرف عليها بجامعة وهران( القصة في الّسرد تسير إلى الوقائع، مثل 

لقد للداللة على وقوع واقعة التعرف في مكان " مصّدر ب الفعل الماضي ال
تحقيق الخبر وفي القصة أمثلة كثيرة عن داللة " بجامعة وهران" معين 
 في العمل القصي وتختلف هذه الدالالت باختالف األنماط فهي في ظاأللفا

الّسرد غير الوصف و في الحوار والحجاج و غيرهما ولكن يبقى القاموس 
 .فاظ يدور حول النضال و الكفاح الضروريين لتحرير فلسطينالعام لألل

 
 على الرغم من أن القّصة تعالج قضية تعكس واقعا معينا من نضال -5ج

الشعب الفلسطيني و في نخبته المثقفة خصوصاً فلم يمنع ذلك من وجود 
تحت نغمات : (فضاءات للخيال و التصوير اإليحائي في النص مثل 

ورغم هذا الجو الحالم .  توحي بجّو الّدعة و االطمئنان)الموسيقى الحالمة
الذي فيه كثير من الّسرور لم ينس عائدة اهتمامها بالقضية المقّدسة فبعد هذا 

: الجو الذي يغمره الحب ويظلّله الوئام جاء حديثها عن المعارك كما في قوله 
وجه البيان مستعملة أ" لكم أملت أن أكون في معمعة المعارك مع المكافحين" 



 
فأروي سكيني : "لتصوير مشاعرها و التعبير عن عواطفها المتأجحة، فنقول 

 " من دماء األعداء المعتدين
 " وأضمخ رشاشي بعبيق البارود"
 "وأزرع في صفوف الصهاينة الموت الزؤام"

فهي إذن لجأت إلى الخيال لتصوير جانب من جوانب ما تشعر به و تؤمن به 
 .ة والنسيج جماالًمما أعطى الموقف قو

 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

  ما التعليل الذي أورده الكاتب عن موقف وديع من رفيقته عائدة ؟-1س
 حّدد المساحة التي ورد فيها نمط الحجاج في القصة و أبرز العبارات -2س

 .الّدالة عليه
 قارن بين شخصية عائدة ووديع مبينا أيهما انضج في المواقف        -3س
 .لتصّرفاتو ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

 

وإنما أراد أن يثيرها ليختبر " عائدة"  لم يكن وديع يقلل من شأن رفيقته-1ج
عزيمتها وموقفها من قضية بلدها ألنه كان قد دعى ليلتحق بالمقاومة وأخطر 
بأنه ينبغي أن يكون على أهبة متى احتيج إليه هذا الجواب أشار إليه الكاتب 

 .و النص كما ذكرنا جزء من قصة لم نذكرها كاملة... هذا النص في
 

 المساحة التي ورد فيها نمط الحجاج هي تلك الفقرات التي أعقبت -2ج
 .تعليق وديع عن حماس عائدة وتعلقها بالكفاح المسلّح

ما أقوى شجاعتك و أكثر حماستك و أنت اشّد ما تكونين بعد المعارك  " -
  "!! يونأياً عن ساح الوع

  فقاطعته في حّدة و غضب-
 :ومن العبارات الدالة على الحجاج في هذه الفقرات اآلتي 

فاتك بن جهل األسدي و شرذمته "  و لكن المتنبي لم يكن جباناً، وقد قاتل-
 "طويالً جّرعهم في أثنائه كؤوس العلقم

 "!و لكنه كان مضطراً إلى هذه الحرب،ومجبرا على خوضها: فرد عليها 
 .مضطراً أو راضياً فقد وفّى بوعده -

لماذا تجنح بي بعيداً و كأنه قد عزب ." وجاءته بأمثلة من التاريخ اإلسالمي
عن ذهنك أسماء كثيرات من النساء اللواتي قاومن الكفر والضاللة و الجيوش 

إلهام وناهد و رحاب  : و أخريات من الواقع الحديث، مثل ..." الجرارة
 الخ..ا بطولة وهززن العالم قوة و تضحية مألن الدنيياللوات
  شخصية عائدة شخصية محورية فهي المعبرة عن المواقع النضالية - 3ج
 



 
 ألحداث القصة أما شخصية وديع ةللشعب الفلسطيني و هي المحركة األساسي

فهي شخصية تعبر عن االتزان، و النظرة البعيدة إلى األمور تتمتع بالنضج 
 .اسية و الحكمة في معالجة األمورالفكري و الخبرة السي
 إنما يريد اختيار عزيمتها و صدق مواقفها ومن جهة ةفهو عندما يستفز عائد

 شيء عنه و بالتالي أيأخرى، إنه يعرف كل شيء عن عائدة وال تعرف 
يظهر مستوى النضج كبيرا في شخصية وديع يتصرف بعقله و ليس بعواطفه 

 .لسياسي و النضاليو كال التصرفين مهمين في العمل ا
ومن هنا تعلم عزيزي الدارس أن الشخصية في العمل القصصي تلعب أدواراً 
 .بارزة تشريح الواقع و التعرف على المواقف الناس و تصرفاتهم وسلوكاتهم


