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SECTION A

Translate the following seen passage into English

فإذا بالراھب قد خرج وجاء إلى موضع سقوطي فلما لم یرني دار حول الدیر یطلبني ویقول وأنا أسمعھ 

ترى ما فعل المیشوم أظن أنھ قدر أن بالقرب منھ قریة فقام یمشي إلیھا كیف أعمل فاتني سلبي. وأقبل 

یمشي یطلب أثري. قال فخالفتھ إلى باب الدیر وحصلت داخلھ وقد مشى ھو من ذلك المكان یطلبني 

حول الدیر فحصلت أنا خلف باب الدیر وقد كان في وسطي سكین فوقفت خلف الباب فطاف الراھب ولم

یبعد. فلما لم یقف لي على خبر عاد ودخل فحین بدأ لیرد الباب وخفت أن یراني ثرت علیھ ووجأتھ 

بالسكین فصرعتھ وذبحتھ.

وأغلقت باب الدیر وصعدت إلى الغرفة فاصطلیت بنار موقودة ھناك ودفئت وخلعت عني تلك الثیاب 

وفتحت خرجي فلبست منھ ثیابا جافة وأخذت كساء الراھب فنمت فیھ فما أفقت إلى قریب من العصر. ثم

انتبھت وأنا سالم غیر منكر شیئا من نفسي فطفت بالدیر حتى وقفت على طعام فأكلت منھ وسكنت 

نفسي. ووقعت مفاتیح بیوت الحصن في یدي فأقبلت أفتح بیتا بیتا فإذا بمال عظیم من عین وورق وثیاب

وآالت ورحال قوم وأخراجھم. وإذا تلك عادة الراھب كانت مع كل من یجتاز بھ وحیدا ویتمكن منھ فلم 

أدر كیف أعمل في نقل المال وما وجدتھ.

فلبست ثیاب الراھب وأقمت في موضعھ أیاما أتراءى لمن یجتاز بالموضع من بعید فال یشكون أنني ھو 

وإذا قربوا مني لم أبرز لھم وجھي إلى أن خفي خبري.

ِAl-Tanūkhī, al-Faraj baʿda l-shidda (Beirut, 1978), vol. 3 pp. 389-92
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SECTION B

Translate the following unseen passage into English

االختبار

كانا یعیشان في منطقة "سویس كوتیج". ھو محام من "دربان"، وھي ممرضة من "نطنغھام" وكانا 

صدیقّي. كانا یقیمان حفلة عشیة كل سبت. یدعوان إلیھا أناسا من كل نوع، جلّھم ممن یسّمونھم الیوم 

"أفرو أسیویین". تلمیذ طیب من نیجیریا، محاضر جامعي من الھند، فتاة من الصومال تدرس الخدمات 

االجتماعیة، تالمذة مصریون حتى إبان معركة السویس، جمیع األنواع - ذلك الضرب من األشخاص 

الذین یشترون صحیفة "الغاردیان" ویقرأون "األوبزیرفر" و"انكاونتر" ویتحدثون عن "آالن بیتون". 

وكان صدیقاي یصوتان لحزب العمال. كان ھذا الطالب "الغاني" أسود كاألبنوس، لكنھ إن أنت لم 

تكترث للونھ كان وسیما. خلف حاجز اللون كان خفرا، لكنك إن سمحت لھ بالدخول كانت إنسانیتھ ال 

تعرف حدودا. خلف حاجز اللون كنَت في أمان. لكنك إن أزحتھ لم یكن ثمة ضمان. كان ذلق اللسان، 

یجید الرقص، یضحك بطالقة. وكان من عادتھ أن یمد لسانھ بین أسنانھ الشدیدة البیاض عندما یتكلم، 

وكانت الفتیات یجدن ذلك جذابا. 

لم یكن ینبغي أن تفعل ذلك لكنھا علقت بحبھ. لیس ھذا فحسب، لكنھما أیضا ھربا معا.

التقیت صدیقي صدفة قبل أیام، على مقربة من مخازن "سوان اند ادغار" في ساحة "بیكادلي". حییتھ، 

لكنھ لم یرد علي التحیة، وظل یحدق أمامھ بعیدا.

Most of: جل Type: الضرب

During: إبان Shy: خفر

Al-Ṭayyib Ṣāliḥ, “al-Ikhtibār” in Dūmat Widd Ḥāmid: Sabʿ qiṣaṣ (Beirut, 1997), pp. 
93-4

(TURN OVER)
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SECTION C

Answer one of the following essay questions

1 Discuss the themes of power, colonialism, identity, and revenge in al-Ṭayyib 

Ṣāliḥ’s Season migration to the north.

2    How does a narrative such as The thousand and one nights differ from the 

akhbār narratives of the Classical Arabic tradition and the Qurʾānic narrative of sūrat 

Yūsuf?

3    Discuss the relationship of the poetry of Bashshār b. Burd to the Qaṣīda 

tradition in terms of structure, language, and content.

 

END OF PAPER
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