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1. Traduceți în limba română textul de mai jos, selectat din Al-ʼağniḥatu l-

mutakassira de Ğubrān Ḫalīl Ğubrān.  

 

تتذكرون الحقول والبساتين والساحات وجوانب الشوارع التي رأت ألعابكم وسمعت همس أنتم أيها الناس 

غمضت عينّي عن هذا المحيط إال رأيت تلك قعة الجميلة من شمال لبنان، فما أنا أيضا أذكر تلك الب، وأمطهرك

سمعت أذني عن ضّجة  األودية المملوءة سحرا وهيبة، وتلك الجبال المتعالية بالمجد والعظمة نحو العالء، وال

هذا االجتماع إال سمعت خرير تلك السواقي وحفيف تلك الغصون. ولكن هذه المحاسن التي أذكرها اآلن وأتشوق 

التي كانت تعذب روحي المسجونة في ظلمة الحداثة مثلما يتعذب  تشوق الرضيع الى ذراعي أمه هي إليها

 وهي التي كانت تمأل –بح حرة في الخالء الواسع ن قفصه عندما يرى أسراب البزاة تساالبازي بين قضب

فلم أذهب  -اليأس حول قلبي صدري بأوجاع التأمل ومرارة التفكيروتنسج بأصابع الحيرة وااللتباس نقابا من

الى البرية إال عدت منها كئيبا جاهال أسباب الكآبة، وال نظرت مساء الى الغيوم المتلونة بأشعة الشمس إال 

تلف ينمو لجهلي معاني االنقباض، وال سمعت تغريدة الشحرور أو أغنية الغدير إال وقفت شعرت بانقباض م

 حزينا لجهلي موحيات الحزن.

 ة فرحين باسترجاع رسومه. بأنتم أيها الناس تذكرون فجر الشبي

لطفولة اأما أنا فأذكره مثلما يذكر السجين جدران سجنه وثقل قيوده. أنتم تدعون تلك السنين التي تجيء بين 

والشباب عهدا ذهبيا يهزأ بمتاعب الدهر وهواجسه ويطير فوق رؤوس المشاغل والهموم مثلما تجتاز النحلة 

 فوق المستنقعات الخبيثة سائرة نحو البساتين المزهرة.

وقد يكون ذلك صحيحا عند الذين يولدون أمواتا ويعيشون  –يقولون إن الغباوة مهد الخلو والخلو مرقد الراحة 

ألجساد الهامدة الباردة فوق التراب، ولكن إذا كانت الغباوة العمياء ساكنة في جوار العواطف المستيقظة تكون كا

 الغباوة أمّر من الموت. والصبي الحساس الذي يشعر كثيرا ويعرف قليال هو أتعس المخلوقات أمام وجه الشمس.

2. Vocalizați integral  textul de la punctul 1. 



3. Elaboraţi în limba arabă o scrisoare de prezentare (o pagină A4, pe baza articolelor 

din Rammuny, Raji. 2003. Business Arabic. Authentic Texts & Audiovisual Materials) în 

vederea ocupării poziţiei de traducător într-o companie în care să includeţi următoarele expresii: 

، ةبأنني، إتقان اللغة العربية، الوظيفة المستهدف علما حاطتكمإ ود، أالدراسية أوراقي جميع عن نسخ، أن يسرني
 تخّرج، اختصاص، راتب، سكن.

 

4. Scrieți un  eseu , în limba arabă, pe un aspect din următoarea  temă: România: istorie, 

geografie, obiceiuri, artă, gastronomie 

 


