
 
 
 
 
 
ها ابنها ثالثة أشهر ، وجاء اآلن دور "عيني" كانت الجّدة" ماما" راقدة وراء "ُعمر" ، لقد تسلّموها أمس ، آوا   

قواها العقليّة ، إّن  كاملولتُعيلها ثالثة أشهر أخرى ، إّن الجّدة "ماما" مشلولة ، ولكنّها محتفظة بصفاء فكرها 
نظرتها الّزرقاء الواضحة ما تزال على حالتها القديمة من اللّمعان ،حتّى لتكاد تكون نظرة مشرقة ، وكانت تحيط 

 جهها الّصغير المتوّرد المضيء كالبدر بمنديل من شاش أبيض .و
 

إّن "عمر" يرتعش على غير شعور ، فعيني غاضبة ، لقد وضعت الكانون على األرض واستدارت في مكانها   
يهتم بك حين كنت المرأته خادمة ، حتّى إذا أصبحت ونظرت إلى الجّدة قائلة :"لماذا ال يبقيك ابنك عنده؟ ...كان 

 ساقاك ال تقويان على حملك رمى مسؤوليّتك علّي ."
 كانت "عيني" منتصبة على ركبتيها تقذف حقدها وغضبها في وجه الجميع ...وحاولت الجّدةُ تهدئتها :

 ـ "عيني" بنتي ، يا أّمي الّصغيرة ...لعن هللا إبليس ، إنّه هو الّذي يضع في رأسك هذه األفكار .
يحملك إلى هنا؟ـ لماذا لم ترفُضي أن   

 ـ ماذا كان في وسعي أن أفعل يا ابنتي؟
 ـ كانت عينا الجّدة حزينتان ،وّد "عمر" لو يركُض إلى الّشارع ، إاّل أّن وجه أّمه وقف بينه وبين الباب.

 محّمد ديب .الّدار الكبيرـ بتصّرف
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  ن(8الوضعيّة اإلدماجيّة اإلنتاجيّة:)

 :بمناسبة "عيد األّم "قّررت وإخوتك تحضير حفلة بسيطة لها تعبيرا عن امتنانكم ألفضالها. الّسياق
 :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:" الجنّة تحت أقدام األّمهات"الّسند

قل  تن،تسرد فيه األعمال الّتي قمتم بها ،واثني عشر سطرا  يقّل عننّصا حواريّا ال  صّمم  :التّعليمة 
 . األحاديث الّتي دارت بينكم

 مناسبة .: اسما منقوصا ، تشبيها ، وحروف عطف  وّظف

 المطلوب للتوظيف يكتب بلون مخالف.
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