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سذ  صصذ    أعمذا  طذه حسذينفي فيذهالكتاب " المعذذبون فذي األرض"موموعذة 

يخمذذم مالذذاالهف ياذذذا المالذذااله يالالصذذ  نشذذره فذذي يصذذ  م تل ذذة فذذي م شذذوراه 

مت وعذذةف يبعذذد ذلذذا تمع ذذا تحذذ  ع ذذوان كتذذاب سذذماا المعذذذبون فذذي األرضف يفذذي اذذذا 

ما المالااله يالالص  يت اي  طه حسين موضوعا ياحداف ياو حياة البائسين يال الراء، ك

 ابفيد  عليه اسم الكت

ي في ا صورة ظاارة عذن حيذاة ال الذراء البائسذين الذذين يعيشذون فذي مصذرف ي صذد 

 أط ب طه حسين  الكالم علي اف

يفذي اذذا الالصذة يشذير الكاتذب بلذ  حذب  ‘ صذال ’يأي  صصة في اذا الكتاب سماا 

يرفاق بين صديالين حميمين اسم ما صال  يأمذينف يصذال  الب ذي فذي اذذا الالصذة رمذ  

 ف يأمين من بي  غ يف يكذان فذي بيذ  صذال  أبذوا ي يتتذه يأب ا اذا مذنال الير يالبائم

صال   ال يج األي ف يصد طل ق أبوا أم صال ف يفارص ا بسوء خلال ا يبكثرة كالم اف يصار

 في بي  أبيهف

يفي المرحلة األيل  يصور طه حسين بي  أمينف يكان  اذا الدار صائمة صاعدة في 

صف يكانذذ  سذذيدة الذذدار  1 ذذم خ ذذر يمكانذذة فذذي ا صلذذيمذلذذا المسذذاءف فالذذد ألذذم ب ذذا ضذذيف ل

حريصة دائما عل  ا حت اء بالضيفف يصال  الب  ا أن ي بئ ا بذا سمع صوه الشيخ يرفع 

 بالتكبيرة األخيرةف فوافق االبن عليهف
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اذذا  يذاب اب  ا أمين بل   ايية من ف اء البي  يبدأ يلعب بمال ع من الحديدف يفي

ي صال  بليه يصدمه طاصة من  ار الحالو  بليه باسذماف يكذان صذال  فذالوص  تاء صدياله 

ر، ثوبه المم ق صد ظ ر م ه صدرا ي نابتيهف يأع اا أمين ما بالذي ع ذدا مذن ص عذة السذك

ب يأشذذار بليذذه أن يولذذم ييلعذذب معذذه بال عذذة الحديذذدف يبذذدل يلعبذذا معذذاف يتكلمذذا عذذن الكتذذا

ن الة الشذيخ يالضذيف يال بذل الذذي كذايالرفاق يالحالي يأاي الالرية ممذا تعلذه ي سذي  صذ

 عشاءفيوب أن يحمي بل  أمهف يال ي االن يلعبان معا حت   دعته أخته من يراء الباب لل

لما سمع صوه أخته أب ل في االسذتوابة ل ذا ألنذه لذم يكذن يذدري كيذف ي لذ  مذن 

 ف يصا  صال  له أن يذاب بلذ  عشذائهف يعذاد2رفياله أي لم يكن يوب أن ي ل  من رفياله

الصبي بلي أمه مع ال اراه في يدا يلما سلل  األم عن األ اذار صذا  الصذبي أن ذا حمل ذا 

صذذال  بليذذهف يسذذلل  األم أن يذذدعاا للعشذذاءف يكذذان صذذال  يذذدبر لل ذذريج بلذذ  بيتذذه يلذذو 

 است اع ألصام للعشاء، يلك ه مض ف

يان لق الصبي طلبا لصال ف يرفع صوته بدعاء صذاحبه، يلك ذه لذم يكذرر الذدعاءف 

نذه يصد كان صال  صائما أمام الذدارف يلمذا سذمع صذوه أمذين يذدعوا أتابذهف يأخبذر أمذين أ

بيتذه  يريد أن يبال  للعشاء معاف يعاد صال  معه للعشاء يتعشيا  يبعد أن عاد صال  بلذ 

شذ ف ي يأمين بل  أمه راضياف يأخبره األم له أن صالحا صد يصي بليه بحمي األ اار ليتع

 وبه مم ق يأتابته أن يحمي بليه ثيابهفصا  الصبي ألمه أن ث

يبعد ذلا كان طه يصور ل ا صورة الكتاب،حيذ  فالذد صذال  ختمذهف كمذا صذور طذه 

فذذي الالصذذة "فالذذد سذذمع سذذيدنا الضذذرير يسذذل  عري ذذه البصذذير: اذذي ت الذذده األختذذام  صذذا  

العريف: نعمف صا  سيدنا: ياي سلم  لا كل ا  صا  العريفف نعم، بال ختم صال  بن الحاج 

 تذ  بلذ  التلديذب فإنذه ال ي يذع أمذرا يال يسذمع عل  فإنه صد ضاع، يما أشذد حاتذة اذذا ال

ف يا ذا أضذاع صذال  ختمذهف 3كالما يي رج من الكتاب مع العصذر اال يذ سمم فذي المذاء" 

يأخبر به العريف سيداف يكان العريذف رمذ  الرشذوة يال سذادف يال ذالب يع ذون العريذف 

حاليالذة لذم ي الذد الرشوة ييشترين كذب العريفف لكن صال  لم يحمي الرشوة بليذهف يفذي ال

ختم صال  فالط، بي كثير من ال البف يلك  م كانوا يع ون الرشذوة، يلذذلا كذتم  العريذف 
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اذا ال بر من السيدف يكان أمين يعذر  اذذا األمذر مثذي  مالئذهف يأخيذرا  اخبذر اذو سذيدا 

صائال له "بن العريف لم يالي لا الحق كله، فليم صال  يحدا او الذذي فالذد ختمذهف يبنمذا 

تراب تميعا ألن م يذابون تميعا بل  ال  ر أي بل  الال ذاة، يلكذ  م يرشذون العريذف فالد األ

يكانذ  ال تيوذة أن أديذره  4بما يحملون بليه من طر ، فلما صال  لم يحمذي بليذه شذيئا" 

ال لالة عل  ساصي صال  يعمي السوط في رتليه حت  دميتا ثم اديره ال لالذة علذ  سذاصي 

ي ا لم يدم اف ياذا معاملذة السذيد يالعريذفف يا ذا علذم أمين يمم السوط رتليه مسا خ 

 أمي ا أن الصدق يالشواعة يالصراحة ال تحسن في تميع المواطنف

عذذاد صذذال  مذذع أمذذين بلذذ  بيتذذه، يأم أمذذين رأه صذذالحا يرحمتذذه يرصذذ  لذذه يلثذذره 

سذوط ببعض ال ير، ثم أاده بليه ثوبا من ثياب أمينف يفرح صال  تدا، ينسي ال لالة يال

ي م ق صدميذه مذن السذيدف يصالذ  لذه بن ذا ت لذب مذن السذيد أن يع يذه مذن الضذرب فذي الذ

 اليوم التاليف يبعد ذلذا سذل  أمذين أمذه سذبب ضذربه ضذربا ع ي ذا ي ضذربه ضذربا رفيالذاف

 يأتاب  أن ذنب رفياله ذنب عظيم يذنبه يسيرف

يانصر  الصبي م ه فرحانا، يلكن اذا الثوب صار مصدر شالاء عظذيم لذهف خذرج 

ه ل  بثوبه الوديد مسريرا يانسمذم فذي الال ذاة يامذت  فذي ن سذه رضذا يامذت  فذي صلبذصا

اذو فذي يسعادةف ثم دخي في ثوبه الوديد يعاد بل  بيته مع السريب يلما رأته امرأة أبيذه 

ي فذثوب تديد نظره بل  ثوب اب  ا ياب ت ا يرأه أن مذا ثذوبين بذاليين صذديمينف يأحسذ  

ب د لم ي لق لصذال  يبنمذا حلذق  ب  ذا محمذود يفذي السذد ضذرن س ا أن اذا الثوب الودي

 األب صالحا ضربا مبرحاف يصذار مريضذا يتذرد مذن ثوبذه الوميذي يرد بلذ  ثوبذه الالذديمف

 يأع   ثوبه الوديد ابن  يتت ا يعو  صال  أن يذاب بل  الكتاب من غداف

بعضذا  يلما كانا يرتعان من الكتذاب رأيذا تماعذة م دحمذة تتصذاي  يتذدعو بعضذ ا

يرأيا م ظرا ش يعا ح ي ا، ا اك تثة صد ش ره شذ رين فذي سذكة الحديذدف يع ذداا مذرأة 

صائمة تل م يت  ا يتضذرب صذدراا يتسذ   دمع ذا يت شذر فذي ال ضذاء ضذحكا عريضذاف 

يكانذذ  الوثذذة تثذذة أخيذذه سذذعيد اكل ذذا الال ذذارف يا مذذرأة التذذي تبكذذ  صريب ذذا أمذذه خديوذذة 

صذال  أن يالذف ا ذاك يلك ذه لثذر أن يمضذ  مذع رفيالذه  ييدفع ا ت ون ا بل  الضحاف يام  

                                                 
 23طه حسين ص. /المعذبون في األرض د  4

http://www.jetir.org/


© 2014 JETIR July 2014, Volume 1, Issue 2                                                  www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR1701586 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 1202 
 

أمين كلنه لم ير شيئاف يفي الليي راح أبو أمذين بلذ  بيتذه يصذا  مح ينذا لالذد كانذ  الال ذار 

شذذراة م ذذذ ذلذذا اليذذوم ألنذذه أكذذي أحذذداا سذذعيدا مذذع الظ ذذر يأكذذي ا خذذر صذذالحا مذذع الليذذيف 

 ذه يكذاد يت وذر مذن البكذاء، يفالده خديوة اب ي ا فذي يذوم ياحذدف يا ذاك رأي أبذو أمذين اب

لهف يصا  أمين بعد أن صار رتال أنه يري كي  يصذ  تلذا الوثذة صذد  فمس  عل  رأسه يصـبـ 

ألال  علي ا ثوب غليظ في ن سه، يلكن لم ير يته سعيد ا اك ييري كي يص  يته رفياله 

 صال ف

يالالصة الثانية في اذذا الكتذاب بع ذوان "صاسذم"ف يكذان صاسذم صذياد السذماف ياذو 

فالير بائمف يفي أي  ال  ار كان يذاب بل  ال  ر للصيدف يكذان ال يلت ذ  بلذ   اليمذين يال 

بل  الشما ف ي يسع  سعيا مستلنيا رفيالاف ال تعوي شيئا يال يالف ع د شذيءف يكذان  يذذكر 

في ن سه ذلا الوص  صو  أخيه الشيخ الضرير "انا تسع  في ظلمذة الليذي فت يذي السذع  

وفذة غيذر لم ذة، فذاح ظ اذذا ا يذة مذن الالذرلن يردداذا فذي صلبذا أي يتمتد با ال ريق م 

بلسانا، فإن ا تؤمن من خو  يتؤنسا من يحشة، ثم اصذرأ ا يذة الكريمذة "الذذين لم ذوا 

ف يفذي كذي يصذ  صبذي خريتذه بلذ  5يت مئن صلوب م بذكر هللا أال بذكر هللا ت مذئن الاللذوب"

ة ال وذر سذع  بلذ  ال  ذر اادئذا دين أن ال  ر كذان يذذكر اذذا ا يذة فذي ن سذهف يبعذد صذال

يذذتكلم أحذذداف يكانذذ  فذذي بيتذذه  يتتذذه امونذذة ياب تذذه سذذكي ةف ياذذذا الرتذذي البذذائم صذذار 

مريضاف يلم يست ع أن يريح بل  ال  ر كي يومف يلذا صاره أسرته في الووع يالع شف 

ود حذين يبعض األيام كان  أمونة ت رج من بيت ا الحالير يت دم ف  بيذوه األغ يذاءف يتعذ

 ي تصف ال  ار حاملة طعاما ألسرت اف

يفي يوم من األيام خرج صاسم بل  ال  ر يخرت  شبكته له بسمكة عظيمة لم يكذن 

يحم ثالل ا يلم يكد يري طول ا يعرض ا حت  اض رب في صلبه فرح ضئييف يكان يحمي 

مذدةف اذا السمكة بل  بي  العمدة ييصي صاسم مع غالم يطرق طرصذا خ ي ذا علذ  بذاب الع

يسمع  اذا الصوه فتاة من فتياه الدارف يكان  تك م ف اء الذدار يت ي ذم مولذم سذيدنا 

حين يالبي م لع الشمم ليالرأ السورة ييشرب الال وةف يفتح  الباب يرأه صاسذما ح ي ذا 

تظ ر عل  يت ه الشذاحب ليذة الرضذا ياألمذي يمذن يرائذه غذالم يحمذي ع ذه عبئذهف دخذي 
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ا العظذيم علذ  الدكذة فذي صذدر ال  ذاءف يفذي اذذا الوصذ  الرتالن صامتين ييضعا صيدام

تذذاء الشذذيخ الضذذرير لالذذراءة الالذذرلن، يتلذذم علذذ  كرسذذي يأبذذ  أن يالذذرأ السذذورة حتذذ  

يشرب ص وة صبي الالراءةف يصا  لل تاة أن ت بم السيدة بلن السذمكة صذد مذ ه صلبذه يي تظذر 

  ر صذا حسذ ا دين أن نصيبه حين يتالدم ال  ارف يانصر  الشذيخ مستبشذرا ألن هللا أع ذ

يأع ذذ   6يسذع  بليذذهف يخذتم طذذه اذذا ال الذذر صائذي "يهللا يذذر ق مذن يشذذاء بسيذر حسذذاب"ف

 صاحب الدار صاسما صريشاف

م ل ذا ثم يرتع الكاتب بل  بي  صاسم، ا اك نري أمونة ياب ت ا سذكي ةف يتسذلل ا األ

ةف األم ياالب ذذعذذن غياب ذذا عذذن البيذذ  بعذذد ذاذذاب صاسذذم بلذذ  ال  ذذرف يا ذذا بذذدء الوذذدا  بذذين 

ن يأخيرا أخبره سكي ة أم ا أن ا لالي   يج عمت ا من م رعتهف يا ذاك يشذرح الكاتذب أ

 ونذة يالبي  ا يبي ذه  عالصذة م كذرةف يكذان صاسذيا علذ  أت امرأتذه، يال يمذد بليذه يذدا بالمع

اشذت   يظ ر اش اصا عليهف يلك ه رأي اب ته فتاة كاعبا تستالبي الحيذاة فذي صذوة يتمذا ف ي

ن  ا يطم  في محاس  اف يما  صلبذه بلذ  اذذا ال تذاةف يبعذد ذلذا كذان يسذع  بذين حذيتمال

 وديذد فذييحين بل  اذا األسرة البائسة بال يرف يكان صاسم يامرأتذه يراصبذان اذذا الذود  ال

تذذردد يشذذاف يلكذذن لذذم تسذذت ع األسذذرة أن تم ذذع اذذذا الذذود  ألن الحاتذذة كانذذ  أصذذوي مذذن 

 ار عمت اف ثم صوي  المودة بي  مافالتحذيرف يأكثره سكي ة  يارة د

يرتع صاسم من السوق بعد بيذع االمتعذة بلذ  بيتذهف ييصذي بلذ  البيذ  يدفذع البذاب 

الذذدصيقف يلمذذا فذذت  البذذاب تعذذي الذذدم يتصذذاعد بلذذ  يت ذذهف يتعلذذ  عي ذذاا تبرصذذان يشذذ تاا 

ت  وذذرانف يرأي أن  يتذذه تسذذاصط دموع ذذا ياب ت ذذا ت تحذذب  يامرأتذذه صصذذ  عليذذه كذذي مذذا 

في صوه م ت قف يصار ح ي ا تداف يصا : "لو ر ص ا هللا مكان ا غالما لم نتعرض تري 

يلم ير الويران امونة يصاسما ياب ت ما ذلذا اليذومف يكذذلا لذم يذريا دخذان  7ل ذا ال  ي"

ال بخ ت رج من ذلا البي ف يفي الصباح التالي خرج صاسم بل  ال  ذر يلذم ت  ذر لذه ليذة 

لضريرف يلذم يشذعر فذي الوصذ  ب ذو ف يكذان يذذاب بلذ  ال  ذر الالرلن التي صا  له أخوا ا

عابرا المسود ين   في ال  رف يانتظره أمونة مذع اب ت ذا أن يعذود بلي ذا صاسذم يلك ذه لذم 

 يعد صطف
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يفي الالصة الثالثة المع ونة "خديوة"، كان يشرح ل ذا صصذة خديوذةف ياذي امذرأة 

الاء ياب ة مرأة ييت  ا صذورة تميلة اب ة رتي في يت ه ت م غليظ بسبب البؤس يالش

ي رائعة للالب ف يكان صوه خديوة عذبا صافيا ممتلئاف يكانذ  أم ذا محبوبذة خادمذة، ياذ

ف ت و  بلاي الالرية تص ع ل م خب ا خاصاف يكان  خديوة تعمي فذي دار مذن دير اليسذار

نذ  يكان  راضية في اذا الحياةف يبن كان  ت كر في بؤس أبوي ا يأخوت ذا الصذسارف يكا

 رب ة الدار محبة ل اف

ي ذاه يوم سمع  ربة الدار في ف اء داراا صوه امذرأة كانذ  تصذي ف يمعذه بكذاء 

فتاةف يصوه ضرب عصا يصب عل  تسم ال تاةف يلما سمع  اذذا األصذواه فتحذ  ربذة 

ت ا الدار الباب يرأه محبوبة ياب ت ا خديوةف يف م  من أم ا أن ا سرص  طبالتين ييتذد

ع ت مذا اليرف يلكن أخبره ربة الدار أن ذا لذم تسذرص ما ، يامذا طبالتذان أاألم في بيت ا الح

حمذي تا  لتحمي ال عام بل  أسرت اف يأخبره سكي ة أن ا ترك  ال عام ألن ا تستحيي أن 

 ذلا ال عام بل  أال اف يحمل  طبالتين فالط بل  بيت اف

الحب، المودة يم ذ ذلا اليوم عرف  ربة الدار أن خديوة خادم ال كال دم، فآثرت ا ب

يتت ذاا صديالاف يفتيان الالرية يتسامعون صصت ا ييتحدثون عن تمذا  خديوذة ييسذرين 

فذي صلذذوب م حبذذا ل ذذا يطمعذذا في ذذاف يذاه يذذوم يتالذذدم ال اطذذب، فتذذ  صذذوي موفذذور الصذذحة، 

ن ذم  عظيم ال شاط تميي الم ظرف ي استالام  األمور بين األسرتين، يلك  ا لم تستالم في

ع علذ  اذذا الذ ياجف يكانذ  تحذب أن تكذون خادمذة يلكذن عذ م يالذدي ا خديوةف ف ي تمت 

 عل  ذلا ال ياج يعالد ال ياج بي  ا يبين سعيدف

يلما ان لق ال ور ذاه يوم بعد ال ياج ذاب  خديوة بل  ال  ذر يغرصذ  في ذاف يلذم 

يظ ر الباحثون عل  تثت اف فالال  سي دت ا: "اكرا  خديوة اكرااذا علذ  الذ ياج، يمذم 

  8اا ال الي ين س ا ال اارة م ه دنم، لم يست ع الحب أن يسسله فسسله الموهفحياء

يكان ل ه حسين بيمانه بالالدر يالالضاءف يدليي اذا في كتابه المعذبون في األرض 

حي  يالو : أن تر  المترفين بنما يلتي م بحكم الالضاء المكتوب يالالدر المحتذومف يلذيم 

يي الالدر، أي السذاء سذ ة هللا فذي ال ذاسف فذاخ صذد خلذق من سبيي بل  تسيير الالضاء، أي تبد
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ال اس عل  ما نراام من اذا ال رصة فيمذا بيذ  م، يتذر  بيذ  م فيمذا ي سيذه التذر  ييذ عم 

 ف9حت  يب را ال عيمف ييحرم بعض م حت  يضيق به الحرمان، ييشال  حت  يموه الشالاء

رة رية، يكان  اذا األسيالو  الكاتب ل ا صصة أسرة بائسة مص‘ المعت لة’في صصة 

تتضمن أربعذة أشذ اصف تمذام يأبذو ا لعذالء يسذعدي يأم ذمف يكانذ  أم تمذام توولذ  فذي 

ل  اذا المدن يالالري ش را أي أش را أي أسبوعا أي أسابيع أي يوما أي أياماف يأخيرا يص

ن يذين داراألسرة بل  تلا الالرية ياصام  في ا يأطال  المالامف يكان  داراا الحاليرة تالع بذ

 ض متين ف متينف

 يكان يحاي  تمام أن يكون ب اء، ييحمي أخذوا ال ذين يالمذاء يغيرامذا مذن أدياه

م الب ذذاءف يكانذذ  سذذعدي ب تذذا فذذي الثانيذذة عشذذرة أي الثالثذذة عشذذرة مذذن عمراذذاف يكانذذ  األ

 ذا تتلالط من ال ريق ريثة البالر يالواموس تال عه ص عا متالاربةف يتو  ه عل  سذالف بيت

دا لت ذذذذبخف يكانذذذذ  تبيع ذذذذا لذذذذبعض نسذذذذاء فذذذذي الالريذذذذة بذذذذالالري  يتت ذذذذذ م ذذذذه يصذذذذو

يذامف لمعيشت مفيحدث ف  أث اء ذلا أن انتشر  الوباء فاخت ف اب ي ا في أصي مذن خمسذة أ

 يلوباءف اي تم    األم أن ي ت   ا اي ياالب ة،فال يشاليان ف  الحياةف يلكن لم ي ت   ما 

 لا ياي تبكي كي يص فصاره حيات م ضيالة تداف يلم تتكلم األم بعد ذ

ذاه يوم خرت  مع اب ت ا من البي  صبي أن يرت ع الضح ف يصا  ال ذاس بن ذا ملذ   

الب الذذة حتذذ   خرتذذ  مذذن بيت ذذا ف يلكذذن رأي ال الحذذون أن ذذا غرصذذ  ن سذذ ا فذذي الال ذذاة 

ا براايمية مع اب ت اف يأسرعوا بلذ  بنالاذامذاف يلكذن ماتذ  األم يسذلم  اب ت ذا يصذاره 

ذلا ال تستالر في مكان، ياي مت اللة بذين الالذري، ييومذا رأي ال ذاس سذعدي  بل اء، يبعد

البل اء تسع  يب   ا يسع  بين يدي ا، "صد عب  ب ا غو  من أغوا  ال ريق فوضع في 

ف يا ا ختم الكاتب الالصةف يبعد رتوعه بل  مصر بعد خمسذة يأربعذين 10أحشائ ا ت ي ا"

لكاتب أن شذئون مصذر صذد تسيذرهف يأن حيذاة عاما، رأي الوباء رابضا علي مصرف يف م ا

مصر صد صلح ، يلكن لم يم ع الوباء من أن يودد ع دا ب يارة مصرف ييوتد في مصذر 

 أسرة معت لة كلسرة أم تمام حت  ا نف
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 ، تصور العالصة بين الرفيالينف يفي يوم من األيذام تذاء رتذي ضذابط‘رفيق’يصصة 

 ق مذذع صذذبيين بلذذ  الكتذذاب ليلتحال مذذا فيذذهفتركذذي ذي ثذذرية يارت ذذاع الم  لذذة يلبذذاس أنيذذ

اني يأمذا الثذ –يابذه أبذوا ل  اذر  –ياسم ا عثمان يمحمدف يعثمان فالد بصرا بال صلذيال 

 محمود ع ري  في بيتهف يكان في الكتذاب صذبي، لذم ي  لذق مذع التالميذذ ليصذيب غذداءاف

 يحذدي  ذلذا ألنه كان يحمي غدائذه بلذ  الكتذابف يلذذلا سذمع كذالم سذيد الكتذاب يالعريذف

 الرتذذي تمامذذاف يفذذي المسذذاء يسذذع  بلذذ   أمذذه لي براذذاف يفذذي اليذذوم التذذالي تعذذر  الصذذبي

ر  ميليذذهف يكذذان سذذي د الكتذذاب يتكل ذذه لالذذراءة الالذذرلن علذذ  عثمذذان يتح يظذذه بيذذااف ي صذذا

رفذا، الصبي معلما يمالرئا عليهف يكذان يذذاب بلذ  بيذ  عثمذان غالبذاف يكذان بيتذه أنيالذا مت

يح ظ  يدخله ريعة يكبراف يكان في بيته أبوا يأمه يأختااف يكان الصبيييم  صلبه حين 

 عثمذان الالذذرلن ييشذذاركه فذذي اللعذذبف يمحمذذود يتحذو  مذذن الكتذذاب بلذذ  المدرسذذة المدي ذذةف

مذن  يلكن السلم يسع  بين الرفيالين، يبدأ الصبي ي صر  ع ه صليال صليال ييرفق لخذرين

  مذن اللعذب يكذان الصذبي يلالذ  رفيالذه المتذرأاي المدي ة، ييعرضون عليه ف ونا تديدة 

ضابط في دارا حي ا يفي دار الصبي حي ا لخرف يذاه يوم سمع خبرا من أبويه بلن ذلا ال

 فالتركي صد سافر بل  الالاارة، يأصام في ا أياما، ثم عاد يمعه سيدة تركية تميلة

تحيمذاف يأصبح  اذا البي  المتر  مستالرا للح ن يالبؤس يالشالاء، صذار ا ن  

هف يأخيرا صاره األم في حورت ا ال ت رج م  ا يال تترك  يأحب  أبوا تلا السيدة يكرا أم 

فراش اف يفي يوم أت  ال بر أن ا فارص  الحياةف يبعذد اذذا اسذتالبي األب معذ ين كعذادت م، 

يفذذي اليذذوم الثذذاني خرتذذ  امذذرأة شذذابه مذذن الذذدار يتتوسذذط تمذذع ال ذذاس اادئذذة م مئ ذذةف 

يصال : "مذن ظذن مذ كم أنذه أصبذي للتع يذة يالمواملذة فليسيذر ذاه ن سذه  يارت ع  صوت ا

يدخيلة ضميراف فليم اذا ح ي ع اء يبنما او ح ي فرح يابت ذاجف بن اذذا الرتذي الذذي 

 ف 11تع ينه صد صتي امرأته، يابت ج يموت ا"

ثم لم تدخي في البي  يذاب  بل  الالاارة، ياي اب ة تلا المذرأةف ي اضذ ر الضذابط 

يرتحذذي مذذن بيتذذهف يبعذذد ذلذذا لذذم يسذذمع الكاتذذب خبذذرامف يذاه يذذوم  يصذذي محمذذود بلذذ  أن 

"الصبي"ف ي كانا يوتمعان في حورة الصبي المتواضعةف يلم يدعه محمود بل  بيتهف يلم 
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يسذذل  الصذذبي ع ذذهف ياضذذ ر محمذذود أن يذذدعوا بلذذ  بيتذذه، يبيتذذه بيذذ  متواضذذع حاليذذر ي 

فذي تلذا الليذي ف ذم الصذبي مصذدر اذذا الحيذاء حورته بائسة صد ألال  علي ا حصير بذا ف ي

ف يأخيذرا أن حمذ  التي وئيذد صذد أسذلمته بلذ  12الذي م عه أن يتحدث بليه مذن أمذر أسذرته 

 الموه أث اء الصيفف
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