
Préparation à l’agrégation d’arabe 

Session 2020 

VERSION 

Durée : 6 heures – dictionnaires arabes unilingues autorisés (uniquement) 

 

Précisez clairement votre cursus sur votre copie : M1/M2 recherche / MEEF / agrégation. 

Consignes pour les agrégatifs : Traduisez intégralement le texte en français. 

Consigne pour les étudiants de Master : Traduisez le texte en français jusqu’à l’astérisque (*). 

 

وكان اثنان يدلفان يف الطريق بني املزارع على محارين، أحدمها  ال شفافة،  و كانت الشمس قد غابت وراء األفق ولفت احلقول يف مشلة من الظالم ال رقيقة  
التقلقل.  مسرج ملجم، يعاين الفىت احلضري الذي ميتطيه أشد الربح من ختطره ونزاعه إىل االنطالق يف العدو، وهو ال يكاد ميسك نفسه فوقه من فرط 

ه مسرتخيتان وليس على ظهره سوى لبدة عتيقة استقر عليها الراكب ولصق هبا حىت ال  خيطو وادعا، ورأسه مدىل وأذان – أي اثين احلمارين  –واثنيهما  
التفت   تكاد رجاله تتحركان، كأمنا مها خشبتان مشدوداتن إىل جانيب احلمار، وكان الفىت يف شاغل من متاعبه، فقطعا أكثر الطريق يف صمت إىل أن 

 مل أعرف امسك إىل اآلن فهل تسمح يل به؟  - ل: الفىت إىل رفيقه وقا
 امسي؟ آه! أمحد امليت.  -
 امليت؟ وملاذا يدعونك امليت؟   -

 ألين مت.  -  فقال القروي وهو مطرق كما كان، وعيناه إىل أذين محاره:
 ؟ وانفكيف عدت إىل احلياة قبل األسبحان من حييي العظام وهي رميم، ولكن أحسب يوم النشور ال يزال بعيدا،  -  فابتسم فتاان ساخرا وقال:

  لقد قلت لك إين مت وانتهى األمر.  -  فرفع القروي رأسه فجأة والتفت إىل الفىت التفاتة املغضب وقال:
 إذن من الراكب على محارك اي رفيقي؟ أهو عفريتك؟    - فاسرتسل فتاان يف سخره وقال ومل تزايله ابتسامته: 

 * ريت، ال، ال! ال ختف! أان أمحد امليت.عف - فقهقه القروي وقال يطمئنه: 
 ولكن أال حتدثين كيف حييت كرة أخرى؟ ومن الذي ردك إىل احلياة؟ -
 مل يردين إىل احلياة أحد. لقد مت وانتهى األمر.  -

 فحملق الفىت يف وجهه وهو مبهوت وكف عن الكالم، وقد دار يف نفسه خاطر مل يرتح معه إىل صحبة هذا الرفيق.  
 ليست هذه أول مرة جئت فيها؟   - قليل قال أمحد امليت: وبعد 

 بل هي األوىل... )مث بعد قليل( لوددت أين ما جئت!  -
 لقد حسبتك عرفت الدار من طول حتديقك إىل انحيتها.   -وسكتا برهة مث عاد القروي يصل ما انقطع: 

 ؟ وأىن يل برؤيتها وهذا الظالم أكثف من جلد الفيل -
 إنكم اي أبناء املدن مل أتلفوا النظر يف الظالم.   - وقال: فضحك القروي ضحكة حفلت ابلقرقعة مث أمسك فجأة 

 كال! مل يرزقنا هللا مثلكم عيون القطط.   - فقال الفىت ويف صوته مرارة تنم على ما يكتم من األمل الذي جرّه عليه نشاط دابته:
الطريق، ومال إىل حافته اليمىن كأمنا أراد أن جيعل بينه وبني رفيقه أطول بعد ممكن. ورأى القروي ذلك   ووثب إىل األرض عن ظهر الدابة وتركها وسط

وبلغا البيت فنهرهتما الكالب، وأفزع الفىت نباحها وهيئتها الوحشية، فدان من رفيقه بكرهه، حىت كاد يدخل يف ثيابه فزجرها القروي  . فكف عن حمادثته 
 عنه، وصعد به السلم. 

 إلبراهيم عبد القادر املازين.  إبراهيم الكاتبمن   )بتصرف(  مقتطف


