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   .................................................................................................................. :سم و الّلقب اال
  

   النص
اختار من الحرف الجزارة وأحّبها منذ كان حدثا وله في تعلّقه بها قّصة يسمعها منه كل 

في بطحاء الّسوق يلعب مع أترابه، وكان كثيرا ما كان وهو صبّي يقضي كامل يومه . حرفائه

  .ينزوي عنهم وينتصب قبالة دكّان العّم طاهر الجّزار

قرّم في نفسه فحسب وإنّما ولم يكن للصبّي يديم النّظر إلى الخرفان والعجول المعلّقة ل

ه ال كان يعشق العّم طاهرا في لباسه وهيئته وحركاته حتّى انطبعت في ذاكرته صورة لمعلّم

كان : "سمعته في أكثر من مجلس يقول . تزال حّيه على الرغم من مرور ما يزيد عن ربع قرن

العّم طاهر كهال بدينا نقّي البشرة أحمرها، وكان أنيقا في زّيه يلبس كردونا أسود شديد الّسواد 

 كدرونه وبخضرة عمامته وحمرة بشرته رجالوعمامة خضراء جميلة الخضرة فيبدو بين سواد 

وكان العّم طاهر يسحر النّاظر بحركاته واتقانه لعمله، فكان يعالج األغنام واألمواس . وسيما

  ."ومفاصل اللّحم والميزان بخفّة نادرة، يكفيه أن يحّرك أصابعه حتّى تطيعه األشياء

شّد الخروف من قدم : "إنّه ال يزال يذكر أّول درس تلقاه من العّم طاهر بالقول والفعل 

ثّم أمسك السكّين بقبضة قوّية . وآضغط على رقبته بقدمك هكذاضجعه على األرض وساق وأ

وبعد أن تتّم نفخ الخروف أقبل على الجلد . ومّررها في لمح البصر من الوريد إلى الوريد

فإذا فرغت من . فآكشطه عن الّصدر والبطن ثّم تتّبع لحمة القّص فآشرحها في تأّن وانتباه كبير

  ".الكرشنقب تف وشقّ بطنه كأمهر الجّراحين من دون أن تمّس األمعاء، أو ذلك علّق الخرو

  .لقد قضى الّصبي سنوات يشاهد العّم طاهرا إلى أن صار مثله

  )عن الطّيب التريكي(
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    2 24 1 3 1،52  التملك األدنى

2 3 

 5  3 36 1،5 4،5 2،53  التملك األقصى

  
 

  3معـ 

أ2معـ

أ2معـ

   4معـ 
  1عـ 

4معـ   
2عــ   

www.matheleve.net


