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EBE ARE 1

Composition en langue arabe 
 يقترح ملف االمتحان ثالثة نصوص تتناول الموضوع التالي

Voyages et migrations 
 حلل / حللي النصوص الثالثة بشكل منتظم اعتمادا على إشكالية تجمع بينها.

Texte 1 

بعدها إلى الحمام  من الماء. ذهبت مطبخ ألشرب قليالا نهضُت من السرير وانتعلت حذائي وذهبت إلى ال

ألغسل وجهي. لم تكن مها هناك. فّكرت وأنا أجفّف وجهي بأنها ستسافر هي وزوجها بعد أشهر قليلة 

أو اثنين. سأجد من يستأجر الطابق العلوي بالتأكيد  1. ذهبُت ألعد الشاي وأشرب أستكاناا وسأظل وحدي

ب وخدوم، لكنه في العمل معظم الوقت بالذات. فزوجها لطيف، مؤد هي لكني سأفتقدهما. سأشتاق إليها

ر بأن السبب وراء ذلك لم أكثر لتتقّرب منّي. أشع ذلت جهوداا وأنا تفاعلت معها أكثر بكثير منه. هي التي ب

كن رد الجميل على استضافتي لهما فقط، بل الحميميّة التي نمت بيننا بالرغم من كل الجداالت. تذّكرت ي

بأنّي ال أملك  ي فتح حساب بريد إلكتروني. رفضت في البداية متعلاّلا كيف اقترحت علّي ثم ساعدتني ف

الذي تملكه هي. علّمتني كيف أدخل  2. لكنها عرضت علّي أن أستخدم الالبتوبولن أشتري واحداا  حاسوباا 

تعليمات واسم المستخدم وكلمة السّر التي كانت: الإلى حسابي وأبعث رسائل إلى أخواتي. وكتبت لي 

yusif1933 وzahdi كل »ألحتفظ بها. ضحكت عندما قلت لها كلمة السر التي اخترتها وقالت  على ورقة

جدا،  لكنّي كنت بطيئاا  ُت برسالتين إلى أختيوفرحت باالكتشاف الجديد وبعث« دك؟شي تمر ونخل عن

كانت  مها هي التيدث على الهاتف أفضل. اوأخذت أتعاجز. ثم نسيت كل الخطوات وقلت لنفسي بأن التح

قنا إلى الموسيقى دائما تريني صور األقرباء الجديدة على الفايسبوك. وهي التي أّكدت لي عندما تطرّ 

شرائط الكاسيت التي أفتخر بها، أن هناك صفحة مكتبة ها عن ثية وقلت لها كم أحب المقام وحدثتالترا

الت نادرة العراقي وبتسجيموسوعية على اليوتوب جمع فيها صاحبها كل ما هو مسجل من تراث المقام 

 أكن أعرف قبلها ما هو اليوتوب لكنها أنزلت الالبتوب من الطابق الثاني وأرتني وتعّجبت. وواضحة. ولم

 وت فلفل گرجي.غنية كانت قد أضيفت إلى الموقع بصإلى آخر أ استمعنا معاا 

الذي كان « ستارترك»رني بمسلسل الذي ذكّ  تصال بأمل وسليمة بالسكايبمها كانت تساعدني في اال

أن أشاهد يوما الشخص الذي  م الخيال العلمي. فلم أكن أتوقّععرض مساء كل يوم سبت قبل عقود وبأفالي

 يحادثني على التلفون على شاشة أمامي.

اس عن راحة نفس د أوصيت بقدّ اتصال من كندا قبل أسبوع إن كنت قسألتني أختي الصغيرة أمل في آخر 

إلى المقبرة ألصلي على ة سأذهب في الجمعة التي تلي ذكرى وفاة حنّ  نيلك. وقلت لها إنة، فأّكدت لها ذحنّ 

غيري ومها  منو أكوعني ي« »؟اسراح يكون في القدّ  منو»من الورد. سألتني  قبرها وأضع إكليالا 
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تفعل ل بي أن أبيع البيت وأسافر كما كانت سكتت بعد جوابي ثم سمعتها تنتحب. وأخذت تتوسّ  3«وزوجها

 كل مرة.

 «نو يدير بالو عليك بعد ما تروح مها؟. زين وم  ظل بوحدك بهالبيت الكبيرتشلون »

 «4ليش أنا ما كنتو بوحدي قبل ما تجي مها؟ ال تخافين علّي، كل شي ما يصير بيّ »

 .02-01. ، ص2102نطون )كاتب عراقي معاصر(، لسنان أ "يا مريم" من

Texte 2 

 ب  تر  غ  او طان  و  األ   ع  د  ـف   ة  اح  ر   ن  م     ب  د  وذي أ   ل  ـق  ـي ع  ذ  ل   قام  ما في المُ 

ا و  ع   د  ج  ت   ر  ـاف  س    ب  ص  في الن   ش  ي  الع   فإّن لذيذ   ب  ص  وان     هقُ ار  ف  ن تُ ـم  ـع   ضا

 ب  ط  ي   م  ل   ر  ج  م ي  وإن ل   طاب   اح  س   إن      هدُ س  ـف  ـيُ  الماء   وف  قُ وُ  تُ ي  أ  إني ر  

 ب  ص  يُ  م  ل   وس  الق   راقُ ف   ال  و  ل   مُ ه  والس    ت  ما افترس   غاب  ال راقُ  ف  ال  و  ل   دُ س  واألُ 

 ب  ر  ع   ن  وم   م  ج  عُ  ن  م   ها الناسُ ل  م  ل     ك دائمةا ل  في الفُ  ت  ف  وق   لو سُ والشم  

 ب  ط  من الح   ع  و  ه ن  في أرض   ودُ والعُ    هن  ى في أماك  قا ل  مُ  ب  ر  كالتُ  رُ ب  والت  

 ب  ه  كالذ   ز  ب ذاك ع  ر  غ  وإن ت      هبُ ل  ط  م   ز  هذا ع   ب  ر  فإن تغ  

 22-22، ص. (بدون تاريخ)القاهرة  مكتبة ابن سينا، محمد إبراهيم، وتقديم ، إعداد وتعليقديوان اإلمام الشافعي من

Texte 3 

، أهلها. صّروا زادهم وأوراقهم ومفاتيح بيوتهم وحملوها كما حملوا العيال مع 5قبل يومين غادر الجعفرية

يملك قلبا مدّرعا ليحّدق في  ناقتربوا من الحقول، فم  ثّم انحدروا هابطين من الجبل. لم يوّدعوا الزيتون وال 

، عليها عاما بعد عام. تهربوا من الزيتون زيتونة غرس شتلتها ورعاها وكبرها ورأى عقد الثمارجذع 

وا الطرف وتشاغلوا وا وغضّ فاجأهم على الطريق النخيل، جفل وغادروا في صمت وبال سالم، وحين

 بعيالهم.

 وا !لماذا ال تغنون، غنّ  -

صوتها في سفوح الجبال  اء، فامتد: غنوا، ثم بدأت بالغنالكبيرة كان الصوت زاجرا وآمرا. قالت المرأة

عبته ونفخ فيه. من ج هواسعا كشباك الصيادين. أمسكت امرأة بدف ودقت. أخرج رجل مزماروعريضا 
                                                           

 اس؟" "من سيكون غيري ومها وزوجها"من سيكون في القد  " 3 
 «عليك بعد ما تروح مها؟ هيدير بال منو طيبالبيت الكبير.  ذاوحدك بهظل ت كيف" 4 
 "لن يحدث لي أي شيءعلّي،  مها؟ ال تخافي ءوحدي قبل ما تجي ألم أكن"
 قرية في األندلس 5 
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من بعدهن الرجال. اضطرب الصبية والصبايا، وخاف الصغار فبكوا، ولكن الكبار غنت النساء، فغنى 

 واصلوا الغناء.

شون األرض أو يروحون ويجيئون أو توقفت القافلة. كان من سبقهم من األهالي يفتر 6عند شاطئ دانيا

جوع الصغار، حتى الرحيل، ال يسقط  –قطعون الوقت بالكالم، ونساء تعد طعاما للصغار، ألن الرحيل ي

، يحذرونهم من اللعب بعيدا والصبية يتصايحون مستثارين بركوب البحر، واألهل يتممون عليهم بالنداء

هنا وهناك جلسوا وراء  يرها إيذانا بالمغادرة، وموظفونكي ال يضيعوا في الزحام. تطلق سفينة صف

سفينة التالية، امرأة تبكي، ب الطاوالت خشبية، وفتحوا دفاترهم ليسجلوا أسماء المصطفين أمامهم لركو

شيخ يكلم نفسه،  لدار.ثرثر مع رفيقتها كأنهما جالستان في ليلة صيف بباب اوأخرى تضحك، وثالثة ت

تمدد على رمال الشاطئ وأسند رأسه إلى  ورجال يتشاجرون وآخرون انهمكوا في صفقة بيع وشراء. ]...[

 ]...[صندوقه وغفا. 

 في السادسة ...[ ال بد إذن من الرحيل. كيف يبدأ المرء حياته وهوأيقظه صوت سفينة مغادرة. ]

 مو فوق صندوقها بستان؟ة، وال قبر جدة ين أوالد يبددون وحشة األرض الغريبالخمسين؟ ال زوجة الو

عرف معنى الحكاية وتفاصيلها ال بد أن ي لماذا يرحل إذن؟ قد يكون الموت في الرحيل وليس في البقاء.

من هنا؟  تي بالجواب؟! من األرض الغريبة أمفعله األجداد. يلح عليه السؤال حارقا فمن أين يأوأيضا ما 

سيبقى. قد يقبضون عليه ويحكمون بموته لمخالفة القرار. سيرحل. يحدق في ماء البحر، تشرد عيناه ثم 

 ينتبه على صفّارة عالية تؤذن بالرحيل. 

طئ والصخب والزحام. ثم هرول ثم ركض مبتعدا عن الشا، أدار ظهره للبحر، وأسرع الخطو قام عليّ 

  ض.بثبات وهدوء، يتوغل في األر أيقن أن أحدا لم يتبعه، فعاد يمشيالتفت وراءه ف

.212 – 200 .، ص2102الشروق، الطبعة الثانية، ، دار )كاتبة مصرية معاصرة( لرضوى عاشور ثالثية غرناطة من  
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