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  يقول :  والدي وجدت الناس أمام .1
 إنك تقول أن يصّح  وال. يف املستقبل يكون أن يريد ماذا يقول أن جيب الذي أنت ... ال ... ال -

 تعرف !   اليت هي ماما وأنّ  ،تعرف ال
  ؟ املستقبل يف تكون أن حتّب  اذام - : السؤال عن أجيب وكنت

 ! تعرف اليت هي ماما ولكن ... أعرف ال -  : 1النية وحسن الصدق مبنتهى فقلت   .5
   ؟ 2املستوي اللحم حتّب  هل -  : سألوين ذاإو 

 حتّب ! ال ماما -         : فأقول
 ؟ الثقيلة املالبس ترتدي دائماً  أنت وملاذا -  : سألوين ذاإو 
 ... هذه املالبس عطيينتُ  اليت هي ماما -  : الردّ  فسيكون 

 ؟ الساخن باملاء أيضاً  تستحمّ  الصيف ويف  -  وسألوين : . 10
 . وشتاء صيفاً  جسمي على الساخن املاء تصّب  ماما ... نعم -   : فأقول

  يل : وقال شجرة حتت معاً  والرفق، وجلسنا 3قّة الر نتهىمبِ  أيب وأخذين
  ك.أمّ  حتّب  نكأ أعرف أنا ... ولدي يا امسع -
ّك يا أيب...  -   وأحب

ا، وأنّك وال ليالً  ال أمّك 4تفارق ال أنّك وأعرفأعرف...  -. 15   إذا ولدي يا ولكن ...البيت رجل ارً
رت... ماما ... قالت "ماما : تقول الوقت طوال ظللت  الناس فإنّ  "تعرف... اليت هي ماما قرّ

 متشي وأنّك أمّك... فستان يف 5مربوط وأنّك شخصية وال لك يأر  ال صغري طفل بأنّك يشعرون
 وتسمع أر تق وأنت .رجالً  تصبح سوفو  كربَت، ولدي يا اآلن وأنت ... كالكلب أو كالقط ءهاار و 

ّ  جمالس يف تسمعه ال كالماً  الرجال من  تقل فال الرجال. مثل تكون أن على6 حريص وأنا داتالسي
 كان لو حّىت  ،أنَت  يكأر  تقول أن جيب وإّمنا "...كذا يهاأر  من وليس كذا... ماما يأر  من" : أبداً 

 ...  أمّك يأر  هو أو أنا ييأر  هو ذلك
 

  حياتي في البقية - منصور أنيس
  

                                                        
1  Bonne intension  
 Viande cuite –ناضح   2
  gentillesse –النعومة   3
  ال تترك  4
 Attacher -موصول   5
6  Je tiens à 



  
 أسئلة حول فهم النّص 

  
 )ة ونصف(عالم  يعرتض الوالد ؟ عالمَ  ما مشكلة الولد ؟  .1
 (عالمة)ماذا يريد الوالد من إبنه ؟ .2
 (عالمتان)الوالد إلقناع ابنه ؟ما هي احلجج اليت استعملها  .3
 (عالمتان) جوابك. راللحم ؟ برّ  كيف حيّب الولُد  .4
ه ؟ وبني الولد ووالده ؟ .5  (عالمة ونصف) كيف ترى العالقة بني الولد وأمّ
ر جوابك. .6  (عالمتان)؟ ماذا تقول عن النوع األدّيب للنّص و  من املتكلم يف النّص ؟ برّ

 
 (عالمتان)يف النّص ترمجة اجلمل اآلتية : جد .7

 
- Maman verse de l’eau chaude sur mon corps été hiver.  
- Tu la suis comme un chat ou un chien. 
- Les gens ont l’impression que tu es un petit enfant qui 

n’a pas son mot à dire, qui n’a aucune personnalité,  et 
qui est attaché aux jupes de sa mère. 

-  Mon fils, tu es grand à présent et tu seras bientôt un 
homme.   

  
  تعبير كتابي

  
  (مثاين عالمات) : إختر موضوعا من الموضوعين اآلتيين 

  
 .أخرب .بزوجته فيخربها ما جرى معه ومع ابنه وعن احلديث الذي دار بينهما لداالو يلتقي  .1

 
وما هي ثر عائلتك عليك تأثري عليك، فيمَ تؤ الدك ووالدتك أنت تعيش يف عائلة، لكلّ من و  .2

  سطر). 15إشرح يف مخسة عشر سطرا.( القرارات اليت تأخذها عنك ؟
  



 
  إجابة مقترحة

  
ه، يفعل ما تفعل .1 ر  هويقول ما تقول همشكلة الولد أنّه متعلق كثريا بأمّ ، ال رأي له، هي اليت تقرّ

السطر   -: "أنا ال أعرف ماما هي اليت  تعرف..."  5+  3 . (السطركلّ شيء له وعنه
رت... ماما ... قالت ماما: "  16 ويعرتض الوالد على . ...")تعرف اليت هي ماما قرّ

ه تعرف عنه. السطر   أن يصّح  : " وال 2أجوبة ابنه عن أسئلة الناس له : فهو ال يعرف أمّ
   تعرف") اليت هي ماما وأنّ  ،تعرف ال إنك تقول

 
2.  ّ ه وأن يقول رأيه هو حىت ولو كان رأي والديه.  يريد األب من إبنه أن يستقل  عن أمّ
 هو رأي أو أنا رأيي هو ذلك كان لو حّىت  أنَت، رأيك تقول أن جيب وإّمنا : " 20 السطر (

  أمّك...")
  

احلجج اليت استعملها الوالد إلقناع ابنه هي بأن الناس سيعتربونه ولدا صغريا من دون  .3
ه، كهرّ أو كلب، وهو اآلن أصباح شابا  ة ومن دون رأي، وأنّه خاضع دوما إىل أمّ ّ شخصي
خيالط الرجال ويسمع منهم كالما ال يسمعه يف جمالس النساء... ووالده يريده فعال رجال 

 )أمّك هو رأي : املقطع األخري : أعرف... 21...15يعرب عن رايه. (السطر 

  
ه وهي ال حتّب اللحم مستوي، إذا غري مستوي.حيّب الولد اللحم  .4 ه أمّ ّ كما  فهو حيّب ما حتب

ه حيبه ه أمّ ّ  ال ماما  -   ؟ املستوي اللحم حتّب  هل :" 7+  6غري مستوي. (السطر  : حتب
 حتّب !")

ر عنه وتفكر عنه الظاهر من خالل النّص أّن األمّ حتيط إبنها إحاطة خانقة، .5  ،فهي اليت تقرّ
، وحتضر له لباسه وهو وشتاء صيفاً  جسمه على الساخن املاء تصّب وصار كبريا وما زالت 
ا الوالد شخصية  اقة ثقة يريده أن يكون صاحب رأي ذقعالقته بابنه عال مطيع هلا... أمّ

 مستقلة...
 



ة يف النّص ودّل على ذلك  .6 ّ ة األساسي ّ م يف النّص هو الراوي هو الكاتب وهو الشخصي املتكّل
 )5 ( س ُت )  قل1(س  ُت ُت : وجد - النّص : تواتر ضمري املتكّلم يف 

،  )... وفعل املضارع يف صيغة املتكلم :6(س ي ) سألونـ1(س  يي : والد - أجيُب، أحبُّ
ة... أقوُل... ّ  إذا نوع النّص سرية ذاتي

 .وشتاء صيفاً  جسمي على الساخن املاء تصّب  ماما -  .7
  .كالكلب أو كالقط متشي وراءها وأنّك -          
 فستان يف مربوط وأنّك شخصية وال لك رأي ال صغري طفل بأنّك يشعرون الناس فإنّ  -          

  أمّك.
  رجالً. تصبح وسوف كربَت، ولدي يا اآلن وأنت -          

 
 

 


