
  احلاج هارون
  

سجد  هر حىت �ب ا بعه ا شاء،  سوق لصالة ا يال مث خيرج اىل جامع ا تعىش وسرتحي  يد  ساء اكن  ملويف ا ت لع ل قل ي ي سع لمل في ٕ ً

ناك حىت خيرج تظره  هو يه لقب. ني هر حىت اهنم اطلقوا  بب ا يد ميازحونه  علواكن احصاب  ٔسع ٔ لٔ   .ٔابو هارون: بس

ئة � يات  بة، وها  هررة امزجة  ملو يمل خشص لتقل ملل ٔناقضات واالغوارٔ ّـي حتب. ت ها بوسائل ّ وتكره وتعربفه ه عن حهبا وكر

ثري من اeاكء واللطافة شاركة يف من حتب. كفهيا  بوبه، وتكره ا هررة تغار كام يغار اشد العاشقني تعلقا  ملوا مبح ًّ ٔ وكذq هارون مل . ل

تحاشاها ما امكن، وان ملِيكن يرى بعني الر يت،  يد يف ا ٕىض وجود زوجة  ٔ ي فسع هره وعاف االلك اeي بل ها  تطع ادار   ٔ ظ ل ٔ يسـ

يد دوما تعد حضن  ًتقدمه �، وتعمد ان  سع يق ندس... ٔ ّوحياول ان  ي تهٔ يد وزو ج يف الفراش بني    .سع

هر وص تحمل دالل ا نا طويال، واملراة  هر ز تة بني املراة وا َدامت املعركة الصا ل م ل تم ٔ ًٔ بَلً ّفه  ّا مهنا لزو�ا، اذ تراه تعلح ٕ ق ً

يتقه ب�هبارون تعل يدة عن عدم وجود و� يف ا سؤو� الو نا مهنا اهنا ا بو� �، و لح مل ٔظ �.  

تجمع يوما بعد يوم، حىت طف نة اكنت متال قلهبا نقطة نقطة،  َاال ان ا ً ت ٔي لضغ ٔ ي�، وهارون جالس يف لَكح إ ليل ذات 

يد هير ّحضن  نا بني حني واخر ويلقي عىل الزوجة نظرات سع تح  يا، و ٓ را ً يً عض ٍفهيا خسرية وحتديف   .  سافرّ

  :ٔوقالت الزوجة جفاة

هر..  © رجل– تخلص من هذا ا لجيب ان  ت ٔ.  

سعه وقال يد ن زبورا  لنقز  ن ًسع ٔ   :ف

  ماذا فعل q هارون؟..  ماذا تقولني © حرمة–

ناد   :بعفقالت 

سالين– ٔ ال  ٔال اريد ان اراه.. ت ٔ ٔ..  

ها ز يهنا عىل هارون و تبعوخرجت اىل حصن ا�ار يك ال تقع  سحعٕ هر  يمتو�ا، ومن ورائه ا به حول ساقهل   .ن به ويلف ذ

يد يهنام وارتفع صو´هام حىت قال  سعومحي اجلدال    :ب

  .سيسمعنا اجلريان...  © حرمة–

سمعين– ٔاما هو واما ا·... ي ال هيمين من  ٕ ٕ.  

يد مفرا من ان يقول يد، فمل جيد  ٔو�ن يف صوهتا اجلد والعزم اال ً ّ سع ك ّٔ:  

يب–   .ًره غدأساوّد.. ط 

 صباح حمي ا�ينل »احلاج هارون«من قصة 

 

Question générale :  

Quels sont les ressorts des attachements et des aversions chez les personnages de ce texte ?  

 

Vous traduirez en français le passage encadré. 


