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إذ سرعان ما انعقد اجتماع في أحد األكواخ قرب الضييع  ...تحيدا الرفيان عين أخبيار  المجامالت،لم تطل فترة اللقاء و      

فرصي   واثقين من النصر...البد من االستقالل و البد من رجوع الملك ...و كانت إخوانهم في السجن ...كانوا جميعا متفائلين

منها تلك الحادث  التي أثارت مظاهرة  الشعب،في أوساط  أحاديا شاعتللحديا عن نضال الشعب و تعلقه بملكه حيا دارت 

أمام معتقل باليدار  ظهرت ذات صباححيا  ؛في السجن...مظاهرة عجيب  غريب  قادها محمد الخامس بنفسه...و هو في منفاه 

 تنتظر وقت الزيارة مع المنتظرين . ،في زي امرأة قروي  البيضاء إحدى المناضالت الفدائيات،

 يسجل اسماء ذوي الزيارة من السجناء... مسدسهوصل وقت الزيارة ففتح باب المعتقل. وفي المدخل كان الحارس متأبطا     

قالت المرأة بسذاج  و غباء: ـ أخي ...إنه أخي...ظهير التيذمر  السجين الذي تريد أن تزوره، فسألها عن اسم جاء دور المرأة،

على الحارس من جهلها و صاح :أنا أسألك عن اسمه .قالت المرأة بهدوء:ـ إنه أخي...أعرفه..أنا أعرفه...أال تعرفه أنت؟ بلي  

بهييدوء عيين اسييمها  ذه الجاهل .سييألها الحييارس الثييانييسيياعده فييي التفيياهم مييع هيي ،رو نييادى حارسييا  خيي ،الحييارسالغضييب ميين 

مبهمي  جعليت  وسيألها عين اسيم أخيهيا السيجين.همهمت بكلميات :ت الميليودي بين عالل.ابتسيم الحيارسفقالت:اسيمي زهيرة بني

ييا سيدي.سيجل  الرجل يطلب منها اسم أخيها بنبرة حازم  فأجابت :اسمه يحيى.سألها الثاني :يحيى ابن من؟فقالت :ابن يوسف

 مع المنتظرين. مـوعـــدهاالحارس األول االسم كامال و طلب منها أن تدخل قاع  الزيارة و تنتظر 

 

 اكتظت قاع  االنتظار بالزائرين ة،أمام سياج عازل مزدوج،يقف وراءه السجناء أثناء الزيارة،و ترتفع أصوات التحيات     

 المكــلــ  جيرس انتهياء الزيارة...كيان الحيارسحيراس يراقبيون إليى أن ييدن  ؛و الو السالم و األخبار عين األهيل و الصيح 

نادى : يحيا بن يوسيف.  بالزيارة قد أخذ الئح  األسماء،و توقف داخل السجن بين الزنازن ينادي األسماء واحدا واحدا...حتى

وعنيدما تنياهى النيداء  ـــاش المـــــلــيـكالسجناء كلها تنطلق مرددة : ـ يحيــا بن يوسف ...يحيــا بن يوسف...ع و إذا أصوات

إلى الزائرين ،شاركوا بدورهم في النداء والهتاف: ـ يحيا بن يوسف ـ ابن يوسف إلى عرشه عاش الملك...  يا لهيا مين وقيائع 

                                                                 و أحداا...يقاوم بها الشعب كله ،و كل فرد منه بما يملك ،و بما يستطيع...  يومــيــة
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ــ يمثل النص من خالل أحداثه بعض القيم الوطني  و اإلنساني  و التي يجسدها كل من المرأة و السجناء. استخلص  2      
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 : تخيل رحل  قمت بها إلى مدين  عتيق  من مدن المغرب الجميل ،و احك عما شاهدته و عما وقع لك نص الموضوع 

 خاللها ،موظفا ما اكتسبته حول خطابي السرد و الوصف.                                   

 

 




