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ورطة حذاء

كان الجياللي قد قطع سبعة كيلومترات مشيا على األقدام ،بعدها ركب سيارة نحو قرية صغيرة قبل أن
يستق َّل سيارة أجرة تنقله إلى المدينة حيث كان عليه أن يصرف مبلغا من البنك ليقطع نفس الطريق عائدا من
حيث أتى.
الوكالة البنكية التي قصدها كانت حديثة االفتتاح ،زجاج أسود مثير ،إطارات خشبية من نوع رفيع ،ونظافة
تصل ح ّد اإلفراط ...كل ذلك نبّهه إلى وجوب تنظيف حذائه قبل أن يلج الوكالة.
استدار جهة الشارع باحثا عن ماسح أحذية ،لم ينتظر طويال ،كان قادما من الجهة األخرى ،تر ّدد الجياللي
ألنّ الطفل كان صغيرا جدا .لكنه تراجع عن تر ّدده عندما رأى الطفل يقطع الشارع تجاهه وهو يعزف على
صندوقه بإيقاع متقن يدل على أنه متمرِّ س بعمله.
م ّد الخفّ اليمنى ،انطلق الطفل في العمل بكل رشاقة ونشاط .وفي لحظات قليلة كان الحذاء قد صار المعا.
ضرب بال ّ
شيتة على الصندوق آمرا بذلك وجوب تغيير الخفّ  ،وضع الجياللي رجله اليسرى على الصندوق،
لكن يد الطفل لم تصل إليه أبدا ،كانت يد "المخزني" هي األخف .أمسك به ثم حجز الصندوق.
بقي الرجل منذهال .صار ينظر إلى خفّ رجله اليمنى وهي في منتهى أناقتها والخفّ اليسرى غارقة في
قذارتها.
جرى إلى حيث المخزني الذي كان يجرّ الصبي .وضع يده على كتفه وقال محتجّ ا :بئس الصنيع العنف،
لنفرض أنّ هذا الصبي قد قام بشيء يستوجب عقابه ،لكن ما ذنبي أنا حتى أكون ضحية هذه المسخرة؟
رمقه المخزني بنظرة حا ّدة ثم أضاف :ما أكثر فضولك! في الحقيقة كان يجب أن أعتقلك أنت يا فضوليّ بدل
الطفل ،ألن أمثالك هم المسؤولون عن تكاثر هؤالء .وإذا تماديت في احتجاجك فأنا لن أتر ّدد في تنفيذ هذه
الفكرة .ما رأيك؟
بقي الجياللي واقفا محتارا ،ينقل بصره من السيارة إلى الحذاء ،ومن الحذاء إلى السيارة .ولم ينتبه إال ّ على
ضحكات المارّ ة الذين كانوا يعبرون الشارع.
عبد هللا البقالي  .الخبز واألحالم  .مجموعة قصصية  .مطبعة آنفو -برانت  .ط  .3112 . 0فاس  .ص( 79-79بتصرف)
شرح لغوي :الخف :فردة الحذاء.

تماديت :من فعل تمادى في الشيء أي استم ّر فيه وبالغ.
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أوال :مكون القراءة80( :ن)
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حدد المجال الذي ينتمي إليه النص5.0( .ن)
اشرح بالمرادف - :متمرس  -اإلفراط (1ن)
ما هو الحدث الذي أدى إلى خلق الصراع في النص؟ (1ن)
اجرد شخصيات القصة ،وحدد صفاتها5.1( .ن)
استخرج من النص لفظتين تدالّن على المكان5.1( .ن)
وظّف الكاتب ُكـلًّّ من السرد والوصف والحوار .مثّل لكل نوع بجملة من النص5.1(.ن)
بعض األطفال للعمل وترك الدراسة2( .ن)
اكتب فقرة تُبيِّن فيها األسباب التي تضط ّر
َ

ثانيا :مكون الدرس اللغوي86(:ن)
-1
-2
-3
-4

اشكل الكلمات التي تحتها خط في النص بعد نقلها إلى ورقة تحريرك5( .ن)
استخرج من النص أسلوب تعجب وأسلوب ذ ّم5( .ن)
ركب ثلث جمل مفيدة توظف فيها أسلوب االستفهام يكون في األولى عن العاقل وفي الثانية عن المكان
وفي الثالثة عن الحال5.1( .ن)
امأل الجدول اآلتي بعد نقله إلى ورقة تحريرك5.1( :ن)
المخصوص بالمدح
الفاعل
الفعل
الجملة
نعم ال ُخلُق التسامح

-5

أعرب الجملة اآلتية :يا فضولي انصرف5( .ن)

ثالثا :مكون التعبير واإلنشاء86( :ن)
ُت َش ِّكل سنوات الدراسة تجربة مهمة في حياة اإلنسان.
اكتب موضوعا تستحضر فيه إحدى تجاربك في هذه الفترة ،واصفا حياتك المدرسية ،ومصورا عالقاتك
بأساتذتك وزمالئك التالميذ ،مستثمرا ما اكتسبته في مهارة كتابة السيرة.
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