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اللّيمونة المسروقة

الم ّدة :ساعتان

ِ
الوجهاء و ِ
ثالث ِ
ٍ
بعد
شخص من
مئة
القضاة واملوظّفنيَ .
حُيكى أ ّن قاضيًا امسحه أووكا ،أقام مأدبةً كبريًة دعا إليها َ
ِ
ِ
وسيلة ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
احلقيقة هي
ملعرفة
أفضل
فأمجع القضاةح على أ َّن
العدالة،
احلديث عن
اف
اح
اجلميع يتجاذبو َن أطر َ
َ
ح
انتهاء الوليمة ر َ
َ
عذيب يف غحر ِ
اللّجوء إىل التّ ِ
ف املح ّققني.
ح
َ
ح
ِ
ِ
فنهض واستدعى
وعالمات األسى بادية على حميّاه،
يشارك يف احلديث
كا َن أووكا يستم حع إليهم من دون أن
َ
ح
َ
يمون ،عاد اخلادم سريعا وهو ُيمل ما طلبه منه القاضيِ َ ،
ٍ
خادمه وطلب إليه أن حُيضر سلّةَ اللّ ِ
طلب إليه
َ
َ
َ
وبعد برهة صمت َ
َ
َ
ح ً َ ح
ِ
ٍ
َّ
ثالث مئة".
تنقص حبّة
إثر عدها َ
العدد َ
ليصبح ح
قال ح
اخلادم" :سيّدي ح
َ
عد احلبّاتَ .
ضر) كامل َ ِ
ِ
حرحم واحد من ضيوفِنا من فاكهتِه".
ت َ
 "ولكنّين طلب حالعدد ،وإالّ سيح َ
إليك (أن حُت َ
َ
ِ
الفاكهة) ٍ
بقلق:
اخلادم (وهو َّ
يتأم حل كومةَ
أجاب ح
َ
ٍ
ٍ
عدد حُتا بنفسي" .فقال القاضي بوجه ٍ
 "سيّدي ،أنا متأكد َّأكلت منها
قاس" :لقد
ثالث مئة ،لقد َ
أن َ
عد َدها ح
َ
يف الطّر ِيق واحد ًة ،اع ِرتف".
أمرا مماثالً".
أفعل ً
أبدا ً
 "كال يا سيّدي .مل آ حكل منها ،وأنا ال حأن للّ ِ
ائم و َّ
أن واحد ًة قد طارت؟ أو َّ
يمون أجنحةً كالعصاف ِري ،و َّ
يد أن تومهَين َّ
أن واحد ًة قد هربَت!؟"
 "تر حأن هلا قو َ
 "ال أجترأح على ِأجزم بأنّين مل أملسها إطالقًا".
قول ذ َ
لك ولكنّين ح
ّ
ٍ
أجاب أووكا ،وقد علَت جبينَه سحابةح ُتديد ،سأكو حن قاضيًا فاشالً إذا مل أستطع أن
"سنعرف احلقيق َة،
ح
َ
أكشف خيو َط هذه القضيّ ِة يف منـزيل اخلاص".
َ
مال إىل أحد املساعدين هامسا يف ِ
القضائي
املساعد
عاد
وبعد قليل ،و ِ
ح
أذنهَ ،
فوضع ً
كلمح البص ِرَ ،
َ
أرضا وعاءً
ً
ّ
ِ
ِ
ط.
السخا َن واإلبـََر واملالق َ
وضع على املقعد ّ
ضخما من املاء الساخ ِن كما َ
ً
ِ
ِ
ِ
أين سيوصلحه استمر حاره يف إنكار احلقيقة".
ينتظرهح ،وإىل َ
 "واآل َنّ ،فسر للخادم ما ح
عند ِ
ِ
ٍ
أقدام
ينتظرهح)،
يعرض
تفصيل
بكل
أخريا َ
ح
ح
فأكثر ،ليسق َط ً
ح
أكثر َ
فيشحب هذا األخريح َ
املساعد على اخلادم ما ( ح
ِِ
صائحا صيحةَ فزٍع:
سيّده ً
ٍ
الس ِر ِقة؟"
دفع َ
 "حسنًا أخبنا بدقّة ما فعلتَهح ،مثَّ اشرح لنا ما َك إىل ّ
ِ
املرةح األوىل
ح
أتوس حل َ
اخلادم وهو يبكي .أنا سارق ،وأستح ُّق العقوبَةَّ ،
أجاب ح
"أعرتفَ ،
إليك أن تكو َن ً
رحيما فهي ّ
حبزن ،مث اقرتب من ِ
تأمل أووكا ضيوفَه ٍ
خاد ِمه ،احنىن ٍ
ِ
يقول:
أمامه وعان َقه وهو ح
ح
ّ َ
بعمق َ
الّيت أسر حق فيها يف حيايتَ َّ ".
 "ساحمين ألنّين عرضتك هلذا االختبا ِر املؤِمل ،أعتذر أمام اجلمي ِع ،وأعد َك بأن أعوض عليك مبز ٍيد من احملبّ ِة
ح
َ
ّ حَ
َ
ح َ
ِ
الصداقة".
و
صائحا:
مثَّ أخر َج من حكم ِه الو ِاس ِع اللّيمونةَ وق َذفَها ً
بعيدا ً

يعرتف جبرميٍَة مل ير ِ
ِ
تكبها .حا ِولوا ختيُّ َل كم ِم َن
 "أنا َمن أخ َذ اللّيمونةَ ،خادمي بريء ،خوفحه منح
التعذيب جعلَهح
ِ
ِ
ِ
ائم ال صل َة هلم ِبا .أرجوكم ،ال تنسوا هذهِ اللّيمونَةَ،
األبرياء يتك ّدسو َن يف سجونكم أل ّنم عوقبوا على جر َ
ِ
ف ّكروا فيها كلّما سولَت لكم أنفس حكم استخدام القوةِ
ِ
احلقيقة".
الكتشاف
َ ّ
َّ
ح
تعريب رفيق غوش "قصص القضاة"
أسئلة في الفهم والتّحليل
املهمة الّيت أراد
 -1البطل هو الشخصيّة الرئيسة يف ّ
القصة ،فمن هو البطل يف أقصوصة "اللّيمونة املسروقة"؟ وما هي ّ
البطل إجنازها؟ (عالمة واحدة)
القصة بكاملها( .عالمة واحدة)
 -2ادرس شخصيّة القاضي "أووكا" من خالل ّ
ص؟ (عالمة واحدة)
 -3ماذا أضفى احلو حار على هذا النّ ّ
ذروُتا؟ وما هي األحداث الّيت ّأدت إىل تأزُِّمها وتلك الّيت سامهَت يف حلها؟(عالمة ونصف)
 -4أين بلغَت األزمة َ
ِ
ص( .عالمتان)
ص؟ أعط ثالثة أدلّة على ذلك مدعومة بشواهد من النّ ّ
 -5ما هو النّمط املسيطر على هذا النّ ّ
ب اختيا ِرَك( .عالمة واحدة)
 -6ضع عنوانًا آخر للنّ ّ
ص معلالً سبَ َ
ِ
طارت؟" حدد نوع
ص الصورة البيانيّة ":تر ح
 -7ورد يف النّ ّ
يد أن تومهَين أ ّن للّيمون أجنحة كالعصافري ،وأ ّن واحد ًة قد َ
وبني وظي َفتَها(.عالمة ونصف)
الصورةّ ،
هذه ّ
اب ٍ
مجل( .عالمة ونصف)
 -8أع ِر ِب الكلمات الّيت ُتتها خ ّ
اب مفردات ،واجلمل الّيت بني قوسني إعر َ
ط إعر َ
ِ
الروي والقافية واجلوازات(.عالمة ونصف)
ذاكرا اسم البحر و ّ
 -9أكتب البيت اآليت كتابة عروضيّةً ،
ِ
ض ي ْب ِكي ِ
ات لَ ْو نَظَ ُروا
الج َّن لو سمعوا
بِ ِه ِويَ ْستَ ْ
ك األ َْم َو َ
ض ِح ُ
َ
والع ْد ُل في األ َْر ِ ُ ْ
الكتابي:
في التّعبير
ّ

(مثاين عالمات)

ِ
يوصل اإلنسا َن إىل
اإلصغاء اجليّ ِد
ألعجب ِممَن يتكلّ حم أكثر ِممّا يصغي ،فإن الثرثرةَ ،وعدم
"إين
َ
قال أحد احلكماءّ :
ح
ح
ِ
التهلكة".
الصمت.
اشرح هذا القول ،مبيّـنًا ثالث مساوئ للثرثرة واإلكثار من الكالم ،وثالث حسنات لإلصغاء والتزام ّ

الشهادة المتوسطة

4

إجابات مقترحة

ظلما
بالسجن ً
 -1البطل يف أقصوصة الليمونة املسروقة هو القاضي أووكا .أراد أن يثبت أ ّن بعض النّاس األبرياء حُيكم عليهم ّ
وعدوانًا ،بعد أن يعرتفوا بذنب مل يقرتفوه نتيجة التّعذيب(.عالمة واحدة)

مر با من خالل عمله يف
 -2بدا القاضي رجالً عادلً ،ال ّ
ُيب الظّلم ،صاحب حكمة ،اكتسبها من جتارب عديدة ّ
صحة رأيه بال ّدليل القاطع والبهان(.عالمة واحدة)
احملاكم ،ال يصدر
أحكاما اعتباطيّة ،بل يثبت ّ
ً

الشخصيّات األحداث ،كأنّنا نشاهد مسرحيّة حيّة
القراء نشارك ّ
 -3الحوار أضفى على النّص احليويّة واحلركةَ ،
وج َعلَنا حنن ّ
ويشوق القارئ(.عالمة واحدة)
الرتابة ّ
على خشبة املسرح .إ ًذا احلوار يكسر ّ
ويقرر االعرتاف بذنب مل
القصة ّ
 -4بلغت ّ
قمة التّأ ّزم عندما ّقرر اخلادم االعرتاف بال ّذنب .والّذي جعله يرتاجع عن صمته ّ
صحة رأيه بأ ّن اإلنسان جيب على
يقرتفهُ ،تديده بالتّعذيب ورؤية أدوات التّعذيب .هذا ما رمى إليه القاضي أووكا ليثبت ّ
كمه)( .عالمة ونصف)
االعرتاف بذنب مل يقرتفه(إخراجه الليمونة من ّ

اضحا من خالل املؤ ّشرات اآلتية(:عالمتان)
 -5النّمط المسيطر على النّ ّ
ردي .وقد ظهر و ً
الس ّ
ص هو النّمط ّ

أجاب....
أ -األفعال املاضية  :أقام ،دعا ،راح ،أمجع ،كان ،نض ،استدعى ،طلب ،عاد ،قالَ ،

الشخصيّات :القاضي أووكا ،اخلادم ،احلضور.
بُ -تديد ّ
الزمانيّة واملكانيّة :بعد انتهاء الوليمة ،بعد برهة ،إثر ع ّدها ،كلمح البصر ،واآلن ،إىل أين ،عند أقدام
الربط ّ
ج -أدوات ّ
سيّده.....
د -اجلمل اخلبيّة ُ :يكى أ ّن قاضيًا امسه أووكا ،بعد انتهاء الوليمة راح اجلميع يتجاذبون أطراف احلديث ،كان أووكا يستمع
إليهم ،عاد اخلادم سر ًيعا........

النص يدور حول ٍ
 -6العنوان الّذي أختاره هو" حكمة ٍ
القوة الكتشاف
قاض" أل ّن ّ
قاض حكيم أراد أن يثبت أ ّن استخدام ّ
حبق األبرياء(.عالمة واحدة)
احلقيقة قد ّ
يؤدي إىل إصدار أحكام جائرة ظاملة ّ

تام األركان؛ املشبّه هو
ّ -7
الصورة البيانيّة" تريد أن تومهين أ ّن للّيمون أجنحة كالعصافري ،وأ ّن واحدةً قد طارت؟" هي تشبيه ّ

الشبه الطريان وأداة التّشبيه هي الكافّ .أما وظيفتها فهي ال ّداللة على اختفاء الليمونة.
الليمون ،املشبّه به هو العصافري ،وجه ّ
(عالمة ونصف)

الض ّمة الظّاهرة على آخره .وهو مضاف.
 -8إعراب مفردات - :ح
ثالث  :خب أ ّن مرفوع وعالمة رفعه ّ

هامسا :حال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
(عالمة ونصف)
 ً صيحةَ :مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة على آخره.حمل نصب مفعول به لفعل طلبت.
 إعراب مجل  - :أن َُتضر :مجلة فعليّة واقعة يف ّ
حمل نصب حال.
 وهو ّيتأمل  :مجلة إمسيّة يف ّ
حمل هلا من اإلعراب .
 -ينتظره :صلة املوصول ال ّ

العد حل يف األر ِ
ض يـحبكي اجلِ َّن لَو َِمسعوا
 -9و َ

ات لَو نَظَروا (عالمة ونصف)
بِِه َويَستَض ِح ح
ك األَمو َ

َول َعد حل فِْلَر ِ
ض يـحب ِكل ِجن َن لَو َِمسعحو
0/// 0//0/0/ 0/ /0/ 0/ /0/0/
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعِلن

ِ
ِِ
ت لَو نَظَحرو
بي َويَستَضح حكل أَم َوا َ
0/// 0//0/0/ 0//0/ 0//0//
مفاعلن فاعلن مستفعلن فعِلن

 -اسم البحر  :البسيط

الروي  :رو ()0/
 ّ -القافية  :لو نظرو ()0///0/

الضرب فعِلن بدل فاعلن ،وجاز يف حشو العجز مفاعلن بدل مستفعلن.
 -اجلوازات  :جاز يف العروض و ّ

الكتابي:
في التّعبير
ّ

(مثاين عالمات)

التّصميم  - :املق ّدمة  - :الكالم معجزة من اهلل...
 صلة الوصل بني النّاس.تؤدي بصاحبها إىل التّهلكة؟
 لكن هل كثرة الكالم تنفع أم ّ صلب املوضوع  - :كثرة الكالم توقع صاحبها يف مآزق( .ثالث مساوئ للثرثرة)الصمت هلما حسنات كثرية(ثالث حسنات)
 -اإلصغاء والتزام ّ

 -اخلامتة

:

 على اإلنسان معرفة الوقت املالئم للكالم والوقت املالئم للصمت...ودل والبالغة يف اإلجياز....
قل ّ
 خري الكالم ما ّ على اإلنسان الواعي اإلصغاء اجليّد ألنّه أساس االستيعاب....الصمت واإلصغاء ؟
 -هل يعي املرء فضيلة ّ

