
ففي ادلنفلوطيطصفف  لدل الفضيلةرواية 
)دراسة ربليلية أسلوبية(

 ىذا البحث
العلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةمقدم إىل كلية اآلداب و 

 يدلالعاإلمتام بعض الشروط للحطصول عل  اللقب 
 يف علم اللغة العربية وأدهبا

 كضع :
ريكا إيكي نورايين

ََُُُِٗٔرقم الطالبة : 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 راتجوكجاك
0202



 

ii 
 

 
 



 

iii 
 

 الشعار

 

ع العمل به، برااالستماع، والثالث الحفظ، وال ي حسننأول العلم الصمت، والثا

 والخامس نشره

 )مصطفى لطفي المنفلوطي(

 

Doubt is the origin of wisdom 

(Rene Descartes) 
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  تبسم، ابرؾ هللا فينا آمُتيف دموع ك  ٍتبيصاحمن ك
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ABSTRAK 
Penelitian ini adalah analisis stilistika terhadap Novel Al-Fadhi<lah karya 

Mustafa> Lutfi> Al-Manfalu>ti, seorang prosais Mesir (1876-1924 M) yang terkenal 

dengan karakteristik karya yang melankolis. Novel ini merupakan terjemahan dari 

novel Paul et Virginie yang ditulis oleh sastrawan Perancis, Bernadin de San 

Pierre yang menngisahkan kehidupan jiwa-jiwa yang murni di bawah naungan 

alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman gaya bahasa yang 

digunakan dalam novel serta efek terhadap pemaknaan dengan menggunakan teori 

Stilistika fiksi yang dikemukakan oleh Geoffrey Leech dan Mick Short. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan pembacaan novel, kemudian mengumpulkan dan mencatat data dari 

sumber tertulis. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu 

mendeskripsikan fakta-fakta pada objek yang diteliti kemudian melakukan 

analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Gaya bahasa dalam novel Al-

Fadhilah meliputi empat aspek kebahasaan, yaitu: pertama, aspek leksikal berupa 

kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Kedua, aspek gramatikal, 

meliputi  kalimat nomina, kalimat verba, kalimat deklaratif , kalimat interogatif, 

dan kalimat imperatif. Ketiga, aspek figure of speech di antaranya repetisi, 

paralelisme, antitesis, simile, metafora, metonimia, sinekdok pars pro toto, 

hiperbola, personifikasi, ironi, sinisme, sarkasme, apostrof, dan erotesis. Keempat, 

aspek kohesi berupa rujuk silang, meliputi kata ganti orang berupa dhomi>r “هي”, 

deiksis berupa “هذه” , dan sambungan berupa kata penghubung berupa “ف“ ,”و”, 

 serta konteks yang menggunakan dua bentuk ,”أو“ dan ,”لكن ,”بل“ ,”ألن“ ,”حتى“ ,”ثم“

sudut pandang dalam pemaparan cerita, yaitu orang pertama sebahai tokoh 

tambahan dan orang ketiga sebagai tokoh tambahan. 2)  Penggunaan gaya bahasa 

memberikan efek terhadap pemaknaan antara lain: memberikan  informasi secara 

rinci, baik dari segi peristiwa maupun hubungan antartokoh, serta memberikan 

kesan yang menarik dan hidup yang dapat meningkatkan emosional dan imajinatif 

bagi pembaca.  

Kata Kunci: Gaya Bahasa, Novel Al-Fadhi<lah  karya Mustafa> Lutfi> Al-

Manfalu>ti>, Teori  Stilistika Fiksi Geoffrey Leech dan Mick Short.  
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 جتريد

، كىو شاعر مصرم ؼبصطفي لطفي اؼبنفلوطي الفضيلةركاية ىذا البحث ربليل أسلويب يف 
 Paul etترصبة من ركاية  الفضيلةركاية يشتهر ابمتياز األشكاؿ كاؼبواضع اغبزينة يف أعمالو األدبية. 

Virgini نفوس النقية ال حياة . تتضمن الركاية عنَتاليت كتبها الشاعر الفرنسي براندين دم ساف بي
من  اآاثر اؼبعٌت منهفيها ك  ةاؼبستخدم تنوعةاؼب باليؼبعرفة األس البحث يهدؼ رعاية الطبيعة. ربت

 ميك شركت. ىذا البحث حبث عملي مكتيب.سلوبية اليت طرحها ييفرم ليت  ك خبلؿ النظرية األ
قاـ البحث ابؼبنهج دة من اؼبصادر اؼبكتوبة. ك تكتب اؼباقة ىي أف تقرأ الركاية ٍب ذبمع ك فالطري

( يتضمن ُكمن تنايج البحث فبا يلي  الوصفي التحليلي من خبلؿ كصف اؼبادة ٍب القياـ ابلتحليل.
شكل األظباء يف  ةانب اؼبعجميو ، اعب، كىي: أكالن اللغويةوانب اعبأربعة  الفضيلةأسلوب يف ركاية 

كاألفعاؿ كالصفات كالظركؼ. اثنيان، اعبوانب النحوية، دبا يف ذلك اعبمل االظبية كاعبمل الفعلية 
، التكرار الصور اللفظية:وانب اعب. اثلثنا، طلبيةكاعبمل االستفهامية كاعبمل الوضيحية كاعبمل الت

، كالتجسيد اؼببالغة، ك الكل ابسم البعضتسمية ، ك الكنايةالتشبيو، كاالستعارة، ك ، ك اؼبقابلةك ، اؼبوازنةك 
رابعا، يوانب  .االستفهاـ لغَت معناه األصليك  كالفاصلة العليا، ،التهكم، ك التهوينك ، كالسخرية 

يف شكل  اسم اإلشارة، "ىي" الضمَت ، دبا يف ذلك يف شكلاالحالة اؼبزدييةالتماسك يف شكل 
ٍب" ، "حىت" ، "ألف" "،" بل "، لكن" ، ك "ك" ، "ؼ" ، " أحرؼيف شكل اعبملة ، كركابط "ىذه"

، كمها الشخص يف عرض القصة كيهة النظر"أك"، ككذلك السياؽ الذم يستخدـ شكلُت من 
( استخداـ أسلوب اللغة لو أتثَت ِاألكؿ كشخصية إضافية كالشخص الثالث كشخصية إضافية. 

داث كالعبلقات بُت على اؼبعٌت دبا يف ذلك: توفَت معلومات مفصلة، سواء من حيث األح
 العاطفي كاػبيارل ترقية أتثَت، ككذلك إعطاء انطباع مثَت لبلىتماـ كحيوية ديكن الشخصيات
 للقارئ.

ية ، النظر الركاية الفضيلة ؼبصطفي لطفي اؼبنفلوطياألسلوب، الكلمات ادلفتاحية: 
 ميك شورت.األسلوبية للنثر ييفرم ليت  ك 

 

  



 

viii 
 

 تقديرشكر و كلمة 

شكر هللا شكرا على أ العاؼبُت. الصبلة كالسبلـ على خَت اؼبرسلُت.رب  اغبمد هلل
 الفضيلةرواية  ربت اؼبوضوعقت معُت يف ك  البحث اىذ إسباـسبكن من أحىت  نعمو

ال ديكن أف ىذا البحث أف  درؾ. أدلطصفف  لففي ادلنفلوطي: دراسة حتليلية أسلوبية
أفضل شكر أأف كد العمل، فأاؼبدرسُت الذين ساعدكين ىذا صبيع كتمل دكف دعم ي

 :ذكرىم ابلتفصيلالشكر، ك أ

العلـو ح اؼبايستَت، عميد كلية اآلداب ك أضبد فات اغباج السيد الفاضل الدكتور .ُ
 .الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية يوكجاكارات

أدهبا ك م اللغة العربية ك السيد الكرًن الدكتوراندكس مصطفى اؼبايستَت، رئيس قس .ِ
ة إذل النهاية بوصفو كمشريف األكادديي الذم قد ساعدين يف احملاضرة من البداي

 شكره أفضل الشكر.فأ
فضيلة األستاذ الدكتور اغباج شهاب الدين قليويب اؼبايستَت، مشريفي الكرًن  .ّ

 .شكره شكرا يزيبلقد أرشدين يف إهناء ىذا البحث، فأالذم 
  .أدهباظفُت يف قسم اللغة العربية ك اؼبو ك  األستاذاتك صبيع األساتيذ  .ْ
  .قد ربياين أحسن الًتبية كالدم احملبوبُت اللذين .ٓ
الكوثر ابقبواقبي يف يوكجاكارات  اؼبعهد اإلسبلمي العصرم صبيع متخريي .ٔ

(IKKAY الذين قد ظبحو )ارؼ.ابلعديد من اؼبع ين 
قد زينوا يف فرقة )أ( الذين  َُِٔأدهبا بقسم اللغة العربية ك األصدقاء  صبيع .ٕ

 .أايمي طاؼبا أتعلم يف ىذه الكلية
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بستاف العلم أيوسطُت، انيوبة حزف: دمحم حسُت، ين يف فرح ك و يرافق نكمن الذي .ٖ
، كريكي إقباؿ موالانَتاء، ، لطيفة ضبؿبموداينطاين، شدزا رزانة، سرة نور ليلى، ز 

 .دكم سانتارم

وير يكوف ىذا البحث انفعا يف تطسبٌت أف أعز كيل أف جيزيهم أحسن اعبزاء ك سأؿ هللا أك 
 األدبية. العلـو اللغوية ك 

 ََِِرات، ينايَت يوكجاك

 الباحثة

 

 ريكا إيكى نورايين
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

يستخدـ لغة. كاللغة تعبَت  الذم يتماعيالسؤسس اعبارة عن اؼباألدب 

 & Wellek) كارفك ك يكتابيا. ذكر كيلك  شفهيالآلخرين  غرض ؿبددحيتوم على 

Warren)  إضافة إذل  ُشيء مكتوب أك مطبوع. أمىو األدب  ف أحد قيودأ

يف  ظيفة اتصاليةفإف اللغة ؽبا ك  ِ، (Nurgiyantoro) لنورييانتورك كفقاذلك، 

إما عن ابستخداـ كسائل اللغة،  شيئا ما ال تنقل إال األديبة ألعماؿاألدب ألف ا

 .طريق السرد أك اغبوار

 ينقسمفكرة اؼبسؤلف. بشكل عاـ،  تصف لغوية نتيجةة ؿ األدبياعماأل

تتميز صبيع األنواع  اؼبسرحية.، كىي الشعر كالنثر ك  إذل ثبلثة أنواعاألديب النوع

أف   (Horace) ىوراس رلالثبلثة بعناصر اؼببٌت. بغض النظر عن ىذا النوع، ي

                                                           
ُ Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusasteraan, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2016), cet. 6, hlm. 10.  
ِ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi,(Yogyakarta: UGM Press, 2009), 

cet. 7, hlm. 6.    
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يف  ّفبا يعٍت اؼبتعة ك اؼبفيدة. (Dulce et Utile)كمها  ،رئيسيتُت ُتتكظيفلؤلدب 

ة اليت ينقلها اؼبسؤلف من عمل أديب ييد، سيحصل القارئ على اعبماؿ كالفائد

ئل اللغة. يظهر شكل كاحد من األشكاؿ اعبماؿ يف األعماؿ األدبية خبلؿ كسا

  من خبلؿ استخداـ األسلوب.

اليومية. يف اغبياة عن اللغة اؼبستخدمة  ةؿ األدبياعمزبتلف اللغة يف األ

، كىي (deviasi) فيها اكبرافاتلغة شكلية الركسية، فإف اللغة األدبية للكفقا 

إذل ذلك، يقوؿ يانبا تشوىات الكبلـ اآللية كالركتيتية كالعادية كاؼبعقولة. 

فيمكن أف تكوف  ْرافات عملية أدبية أساسية.يانتورك أف اكبيف نوري  (Teeuw)تيو

على سؤلف اؼب يقصدكاللهجة كدراسة اػبط. ال  الًتكيبلكلمة ك اكبرافا للمعٌت كا

يقصد  لكنوك ـبتلفا على اآلخرين، نحرفة ابلتأكيد أف يكوف غريبا ك اللغة اؼب

، ابإلضافة إذل إعطاء األكلوية لشيء ما كربدثو اغبصوؿ على أتثَت اعبماؿ

 أبسلوب معُت. 

كعس ت كسيلة للتعبَت عن األفكار من خبلؿ لغة ؿبددةاألسلوب يعد 

أف  (Supriyanto) يف سوبراينتو (Shipley) يبليشخصية اؼبسؤلف. يذكر شركح ك 

                                                           

  Rene Welek dan Austin Warren , Teori Kesusasteraan, hlm. 23.
ّ    

 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hlm. 274. 
ْ
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الوقت، ك ( ِ( النوع، )ُ: )كىيسبعة أشياء تتعلق ابلتحقيق يف األسلوب، ىناؾ 

  ٓالغرض.ك ( ٕاعبمهور، )ك ( ٔاعبغرايف، )ك ( ٓؼبوضوع، )كا( ْاللغة، )ك (  ّ)

إذا كاف حيتوم على  يقاؿ األسلوب يكوف ييدا ،(Keraf)كفقا لكراؼ 

الصدؽ يف اللغة يعٍت اتباع  ٔاصر، كىي الصدؽ كاألدب كاعباذبية.ثبلثة عن

األدب يف ىذه اغبالة تعٍت اعطاء السركر من خبلؿ يدة يف اللغة. ك اعبقواعد ال

عبمعية اجملتمع اؼبختصر. ديكن قياس أسلوب  اؼبناسبةيدة اعبكلمات الاستخداـ 

 الفكاىة الصحية ك يذاب من خبلؿ العديد من اؼبكوانت التالية، مثل التنوع ك

اغبيوية ك اؼبليئة ابػبياؿ. فاألسلوب يبحثو يف علم يسمى بعلم  الفهم اعبيد ك

 األسلوب. 

 يانبا إذل. لل اللغة اؼبستخدمة يف عمل أديبعلم األسلوب ىو علم حي

 علم األسلوبيف قليويب يصف   (Turner)ريف األسلوب، تَتنريانب مع تع

                                                           

 ٓ Teguh Supriyanto, Penelitian Stilistika dalam Prosa, (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hlm. 19. 
ٔ  Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), cet. 

14, hlm. 113. 



 

4 
 

علم ف القوؿ أ لذلك، ديكن ٕ.كجزء من اللغوايت اليت تركز على استخداـ اللغة

 مها اللغة كاألدب.  ،علمُت زبصصات يف ؾبالُت األسلوب

لنقل أفكاره.  عُتاؼب األسلوبؿ األدبية، يستخدـ اؼبسؤلف األعميف كتابة ا

يستخدمو اؼبسؤلف ىو ما دييز اؼبسؤلف عن اؼبسؤلفُت اآلخرين.  أسلوبإف كيود 

 ىذا ما أثر على.  مأسلوهبك  أصالتهمك  سيظهر استخداـ اللغة اؼبميزة تفردىم 

ركايتو ربت اؼبوضوع  يفلطفي اؼبنفلوطي  صطفىؼب يف ربليل األسلوب لباحثة ا

 .الفضيلة

. ـ( ُِْٗ-ُٕٖٔ) مصراي اشاعر  مصطفى لطفي اؼبنفلوطيكاف 

ابمتيازات األشكاؿ كاؼبواضيع يف أعمالو. من حيث الشكل، ال يزاؿ  رتهشي

، فإف أعمالو ىي أشكاؿ ؼبوضوعيستخدـ شكل الفصاحة كالبياف. فيما يتعلق اب

 ٖاغبزينة. هتيمن عليها اؼبواضيعااليتماعية اليت حدثت يف عصره ك  حداثاألمن 

                                                           
ٕ Syihabuddin Qalyubi, Ilm al-Uslub: Stilistika Bahasa dan Sastra Arab, (Yogyakarta: 

Idea Press, 2017), hlm.6.  
)لبناف: دار الكتب العلمية، مصطفى لطفي اؼبنفلوطي: حياتو كأدبو، ، دمحم عريضةشيخ كامل دمحم ال ٖ
 .ُْٓ(, ص. ُّٗٗ
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لباركدم يف الشعر: كبلمها أحيا كيدد، اؼبنفلوطي يف الثنر كاف كاكصبلة القوؿ أف 

  ٗ.نقل األسلوب من حاؿ إذل حاؿكهنج كعبد، ك 

براندين دم ألفها  ىذه الركاية .اؼبنفلوطي مًتصبات إحدل الفضيلةالركاية 

. (Paul et Virginie) بوؿ ك فرييٍتىو األديب الفرنسي ربت العنواف ، ك ساف بَت

األرملتاف األكركبياف قصة  ىذه الركاية ربكى عشرين فصبل.تسعة ك تتكوف من 

ا . جيب على كبلمهشرقي أفريقاغَتة صيف يزيرة  ياؼ اللتاف يعيشاف يف كادم

 األكذل ىي سرة. األطفليهما، بوؿ ك فريييبالكفاح من أيل إعانة أنفسهم ك 

مع ابنها بوؿ. غادر زكيها مع امرأة أخرل. كحُت أف األسرة  مرغريت كالدة

 فرييٍت. تويف زكيها بسبب اؼبرض. كطفلهامداـ دم ال تور الثانية، ىي كالدة 

كما   (Utile)ك( Dulce)قبح اؼبنفلوطي يف توفَت  ،الفضيلة الركاية من خبلؿ

عرب عنها ىوراس أعبله. كيتضح ذلك من خبلؿ استخداـ لغة صبيلة كالرسالة 

ظيمة الواردة يف الركاية. شكل من أشكاؿ اعبماؿ اللغوم الذم األخبلقية الع

 ستتجدمو اؼبنفلوطي ىو على النحو التارل.

                                                           
، ؾبهوؿ السنة( مصر للطبع ك النشر هنضة)القاىرة: دار اتريخ األدب العريب، أضبد حسن الزايت،  ٗ

  .ِْٔ. ص
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ك و عن بعض الذكرايت القددية، أتينو اؼبغضن كأمنا ىو يفت  يف طيافوضع يده على يب

  َُ.يستجمع ما تفرؽ من شواردىا، كأنشأ حيدثٍت كيقوؿ

( عندما طلب منو شخصية "أان" أف الشيخيوضح اإلقتباس أعبله أنو )  

حيكي قصة الوادم القاحل، كضع يده على كيهو كشخص يتذكر األحداث يف 

اؼباضي مثل الذكرايت القددية يف الكتب ك شيء ما مبعثر. األسلوب اؼبستخدمة 

شكاؿ اللغة اجملازية اليت ىو التشبيو. التشبية ىو شكل من أ اؼبسؤلفمن قبل 

رحية مع كلمات مثل، كمثل،  تعرض مقاراانت كاضحة. كيتم عرض اؼبقارنة الص

يشار إذل أسلوب التشبيو كمن ٍب، يف ىذه اإلقتباس،  ُُحرؼ "ؾ".كأف، ك 

 ابستخداـ كلمة "كأمنا" اليت تعٍت مثل. 

بعض االباحثُت من  هاقد حللاـ للدراسة ألف ىذه الركاية مثَتة لبلىتم

حيلل ىذه  ا كاحداابحثال يويد  امع أهن كك خارخية. داخلية ، يوانب ـبتلفة

 الفضيلةالركاية أسلوب تود الباحثة أف ربلل  ،. لذلكةاألسلوبي ابستخداـ الركاية

النظرية األسلوبية اليت  كىنا،  .الستكماؿ الدراسات السابقة ابستخداـ األسلوبية

اليت طرحها  يةللنثر ا يةنظرية األسلوباللتحليل ىذه الركاية ىي  ةستخدمها الباحثت

أف ىذه  تعتقد ألهناىذه النظرية  ت الباحثةييفرم ليت  كميك شورت. اختار 
                                                           

 .ِِ(، ص. َُِٓ، )مصر: ىنداكم، الفضيلةمصطفى لطفي اؼبنفلوطي،  َُ
ُُ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hlm. 298. 
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. ابإلضافة الركايةالنظرية كانت مناسبة للتطبيق على األعماؿ األدبية يف شكل 

، كابلتارل صائيتستخدـ اؼبنهج اإلح، تعترب ىذه النظرية شاملة ألهنا إذل ذلك

 الفضيلةركاية فموضوع ىذا البحث " فإف النتائج ستكوف أكثر موضوعية.

 : دراسة ربليلية أسلوبية". ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي

  حتديد البحث .ب 

يف الركاية اػبلفية، فتحديد البحث ىو كيف كاف أسلوب  على بناء

ييفرم  كفقا للطريقة األسلوبية اليت قدمها ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي الفضيلة

 ؟منو اؼبعٌت أاثر تكيف كانليت  كميك شورت ك 

 أغراض البحث .ج 

البحث ىو ؼبعرفة  الرئيسي يف ىذا ضغر الربديد البحث، ف انطبلقا من

سلوبية اليت كفقا للطريقة األؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي  الفضيلةيف الركاية أسلوب 

 اؼبعٍت منو. أاثرك  ميك شورتقدمها ييفرم ليت  ك 

 فوائد البحث .د 

 الفائدة النظرية .ُ

 :ىذا البحث من اعبهة النظرية يريي
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 حيثميك شركت فرم ليت  ك عبيكفقا  ثرالنظرية األسلوبية يف الن قويةلت . أ

إمنا ديكن  ،على األعماؿ األدبية اإلننجليزيةفقط ال ديكن تطبيق النظرية 

 ها على األعماؿ األدبية العربية.  قتطبي

  .اللغوية ؼبسامهة يف ؾبموعات اؼبكتبة . ب

 العمليةالفائدة  .ِ

 يريي: يةلمالعكأما من اعبهة 

 .النثر تاالخاصة يف ؾب، ك ةاألسلوبي الدراسة أف يكوف مريعا يف .أ 

 تطبيق التحليل األسلويب يف النثر. حوؿأف تكوف معرفة للقراء   .ب 

 التحقيق ادلكتيب .ه 

ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي حبثا يديدا،  الفضيلةليس البحث يف الركاية 

كىنا ميزت الباحثة التحقيق . اؼبتنوعة احملاكرمن  إمنا قد قاـ بو بعض الباحثُت

يبحثوف نفس اؼبادة كىي  النظرية. كقد سبق للباحثُت أهنمؼبكتيب عن اؼبادة ك ا

 .ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي الفضيلةالركاية 

جبامعة  كعلـو الًتبية طالبة كلية اللغة العربيةكىي البحث ؼبرة، األكؿ، 

 Nilai-Nilai Edukatif dalam"ربت اؼبوضوع  ََِٔماالنج اغبكومية سنة 

Novel Al-Fadhilah Karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti" . أف كشرحت الباحثة
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الشخصية  القيمةك الدينية  القيمةراية، كىي و الًتبوية يف ال القيمىناؾ ثبلث 

 االيتماعية. لقيمة كا

داب كالعلـو كلية اآل، طالب  البحث ألسيف أندرم السبلـ الثاين،

ربت اؼبوضوع  ََِٕة ن كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية سنالثقافية جبامعة سون

استخدـ  ".: دراسة ربليلية بنيويةؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي الفضيلةالركاية "

الباحث النظرية لركبرت ستانتوف. كشرح أف ىناؾ عبلقة بُت العناصر الداخلية 

 كما أف موضوعا للركاية.  لرئيسيةاليت تعرب الرياء ك الفشل ابلنسبة للشخصية ا

البة كلية اآلداب جبامعة الثالث، البحث الذم كتبتو رزقية اؽبداية، ط

ربت اؼبوضوع "التشبيو  َُِِسنة  أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباين سون

كشرحت  ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي: دراسة ببلغية". الفضيلةأغراضو يف الركاية ك 

كد كتشبيو تشبيو مسؤ نواع التشبيو، يعٍت تشبيو مرسل ك الركاية الفضيلة ربتوم أ أف

مفصل كتشبيو ؾبمل كتشبيو بليغ كتشبيو سبثيل كتشبيو غَت سبثيل كتشبيو مقلوب. 

 قدره. كأغراضو ىو لشرح ك أتكيد كربسُت كتقبيح حاؿ اؼبشبو ك 

، طالبة كلية اآلداب جبامعة البحث الذم كتبتو دكم نور عيٍتالرابع،  

ربت اؼبوضوع "العاطفة  َُِِن أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي سنة سون

 ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي: دراسة علم األدب الفضيلةبية يف الركاية األد
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 الفضيلةتستنبط الباحثة من ىذا البحث أف العاطفة األدبية يف الركاية النفسي". 

الدأب. تتكوف من الفرح كاؼبدح كالرياء كاغبب ك من انحية العواطف الشخصية 

العواطف األؼبية فيها ىي اػبوؼ كالذـ كاغبزف كالتعجب كالظلم بينما من انحية 

  الغضب. كالكره كاليأس ك 

اليت تستخدـ نفس  األحباثكيدت الباحثة بعض  ،إضافة إذل ذلك

 النظرية األسلوبية، كىي:

لتوفيق ليلة الزفاؼ قصَتة البحث ربت اؼبوضوع "ؾبموعة القصة ال األكؿ،

داب كالعلـو اغبكيم: دراسة ربليلية أسلوبية" الذم كتبتو آرل كمالية طالبة كلية اآل

. حبثت فيها ََِْن كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية سنة الثقافية جبامعة سون

 تاجملاز كاعبملة كاإلكبراؼ. كاستنبطاختيار األلفاظ ك عناصر األسلوبية من 

 ة. غبكيم يستخدـ األسلوب البسيط يف أعمالو األدبيتوفيق االباحثة أف 

 ألضبد علي الفارس اعبميل الركاية الثاين، البحث ربت اؼبوضوع "أسلوب

داب و عُت اإلكراـ طالب كلية اآلدراسة ربليلية أسلوبية" الذم كتب: كاتَتبال

. َُِّن كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية سنة كالعلـو الثقافية جبامعة سون

نتائج البحث يف ىذه ك يستخدـ الباحث النظرية األسلوبية عند غريس كراؼ. 

مة إذل ثبلثة: بناءن على اختيارات الكلمات مقس األسلوب( ُالرسالة ىي )
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نغمة مقسمة  ا علىأساس األسلوبك ( ِ، )كاغبوارغَت الرظبي ك الرظبي  األسلوب

على اعتمادا  األسلوبك ( ّالوسيط ، ) األسلوبك  البسيط األسلوبإذل ثبلثة: 

 األسلوبك  (ْالتكرار ، )ك  طباؽالك  اؽببوطك  الذركةإذل أربعة: مقسمة بنية اعبملة 

 ةادثاحمل أسلوب (ُينقسم إذل قسمُت ، ) مباشرة اؼبعٌتمباشرة أك غَت بناءن على 

 (ِ، )اإلطناب كاإلعجاز ابغبذؼك  تعريضالك  بالغةاؼبك  السابقالذم يتضمن 

االستبداؿ ك  التسمية يرء ابسم كلك االستعارة  ك  ، دبا يف ذلك التشبيو اجملازك 

 .تهكمكال  تهوينكالسخرية  كال  الببلغي

 Gaya Bahasa dalam Novel Azazil"الثالث، األطركحة ربت اؼبوضوع 

Karya Yusuf Zidan: Analisis Stilistika"  كتبتها ىيٍت عملية طالبة علـو اللغة

. َُِٖالعربية كلية العليا جبامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية سنة 

حللت طبسة اؼبستوايت ك  ،استخدمت الباحثة األسلوبية كفقا لربىاف نورييانتورك

ا نتائج ىذكاغبوار.  التماسكز ك اجملاكىي اختيار اللفظ كالنحو ك  من الركاية

، كاستخداـ تعدد اؼبعٌتدبا يف ذلك  من انحية اختار اللفظ( ُ) البحث

من تتكوف النحوية  من الناحيةك ( ِالكلمات الفريدة ، كدقة كضع الكلمة. )

من انحية ك ( ّ. )صورة لفظيةك اعبمل اللفظية ، ك اعبمل االظبية ك األظباء ك  األفعاؿ

الفلسفي التقدًن كالتأخَت كالتعريض ك اعبناس كالتناسل ك  أسلوب اػبطاب تتضمن
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غوم كالتقليل من التهذيب اللالطباؽ كاإلعجاز ابغبذؼ ك كالوصل ك  كالفصل 

لوب اجملازم األس بينما . االرداؼ اغبلقياؼببالغة ك ك  التصويبك  القلبالشأف ك 

  كنايةكال  اللقبالتشبيو  كاالستعارة  كالرموز  كالتجسيد  كالتلميح  ك  يتكوف من

( ْ. )التهوين كالتهكمكالسخرية ك   االستبداؿ اغبلقيك   التوريةك   اجملاز اؼبرسلك 

أسلوب ( ك ٓ تتكوف من اغبرؼ "ك" ك "ؼ" ك "ٍب" ك "أك" ك أـ"، التماسكك 

 السرد كاغبوار. يتضمناحملادثة 

 Stylistic Analysis of the Beautiful Things that"الرابع، األطركحة 

Heaven Bears  " سامركف عدف، كىو طالب  يامعة أديس أاباب،  اكتبه  الذم

ايت . استخدـ الباحث النظرية األسلوبية أساسا على اؼبستو َُِِسنة  إثيوبيا

ك الًتكيبية كالصور اللفظية  اؼبعجميةشركت، كىي األسلوبية اليت قدمها ليت  ك 

ُت كمها يمع ذلك، حيدد الباحث أطركحتو على اؼبستو السياؽ. ك ك  التماسكك 

يستخدـ اؼبعجمي، انب اعبخلص الباحث أف من . الصور اللفظيةك  اؼبعجمية

ستخدـ كثَتا من ، ياللفظية الصورمسؤلف كثَتا من األظباء. بينما من يانب 

 .التكرار ك اؼبتوازايت

 الفضيلةقد سبق للباحثُت بتحليل الركاية أساسا على التحقيق اؼبكتيب، 

علم األدب النفسي. كأما من يهة القيم الًتبوية كالعناصر الداخلية كالببلغة ك 
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اليت ال قائم هبا من  سلوبيةاألالباحثة ىنا ذبرب أف ربلل تلك الركاية من خبلؿ 

 . قبل

 اإلطار النظري .و 

 العامةالنظرية األسلوبية  (1

سلوب" دبعٌت هنج خاص يف الكتابة تتكوف من كلمتُت كمها "أ األسلوبية

ك "ية"، كىي ايء نسيب دبعٌت ما يتعلق أيسلوب أم  ُِالتعبَت عن األفكارك 

. كالدراسة األسلوبية إحدل من الدراسات اللغوية اغبديثة علم يًتبط أبسلوب

من  ُّإذل اؼبعٌت.اليت تبحث يف صبيع ظواىر اللغة من اؼبستول الصوٌب 

، األسلوب ىو منطقة لغوية، أما من الناحية التطبيقيةالناحية  الوصفية 

بعبارة أخرل، ديكن القوؿ أف األسلوبية ك  ُْاعبمالية التحليلية فهو ؾباؿ أديب.

 متعددة التخصصات بُت اللغة كاألدب. 

لؤلسلوبية نطاؽ كاسع يدا. من الناحية العملية كخاصة يف األعماؿ 

فإف نطاؽ األسلوبية ىو كصف الستخداـ اللغة بطريقة منوذيية. بية، األد

                                                           
12

من  ََِِ-َُ-ِٖاؼبعاين عريب عريب، مقتبس يف التارخ  
/ hhtp://www.almaany.com/ar/dict/ar/%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8  

، مدخل إذل علم األسلوب، عيادشكرم دمحم   ُّ    . ْٖ(، ص. ُِٗٗ، )رايض: دار العلـو
ُْ  Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan Budaya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), cet. 3, hlm. 22. 
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 و اللغة اؼبميزة إذل إنتاج منط معُت يسمى األسلوب.مسيسؤدم استخدا

يرل رينيو كيليك يف سليماف أف النثر. فاألسلوب تعبَت لغوم يف الشعر ك 

نطق األسلوبية تنقسم إذل نظامُت مهيمُت ـبتلفتُت: دراسة األسلوب يف كل ال

 ُٓاللغوم ك دراسة األسلوب يف أعماؿ األدب اػبيارل.

، فإف األسلوبية اغبديثة  (Ratna)يف راتنا (Abrams) كفقا ؼبا قالو أبرامز

( علم األصوات، دبا يف ُربلل أربعة اػبصائص الشكلية، دبا يف ذلك:  )

بنية ع، مثل أنواع ( كبناء اعبملة على اإليقا ِذلك أمناط الكبلـ كالقوايف، )

تشتمل الكلمات اجملردة كالكلمات  الكلمات اؼبعجمية( ك ّاعبملة، )

( كاػبطاب، كىو ْاؼبلموسة، كالًتدد النسيب لؤلظباء كاألفعاؿ كالصفات, )

   ُٔظبة من ظبات استخداـ اللغة التصويرية كاألمثاؿ.

نشأت األسلوبية يف العرب  ُٕيعرؼ األسلوبية يف العرب بعلم األسلوب.

تقدير األديب للشعر كالنثر كالقرآف. ىذا يدؿ على اختبلؼ نطاؽ عن طريق ال

األسلوبية  يف العرب كالغرب، حيث تويو التويهات يف الغرب فقط على 

                                                           
، )القاىرة: مكتبة اآلداب، األسلوبية: مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية فتح هللا أضبد سليماف، ُٓ

   .ُْ(، ص. ََِْ
ُٔ  Nyoman Kutha Ratna, Stilistika: Kajian Puitika…, hlm. 22. 
ُٕ  Syihabuddin Qalyubi, Ilm al-Uslub: Stilistika…, hlm. 8. 
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الشعر كالنثر، بينما يف العرب تتويو التوييهات على القرآف إذل يانب 

 الشعر كالنثر. 

لتحليل يف حُت أف األسلوبية العربية كفقا لنبيل علي حسُت، يتم ا

 عموداي، يتضمن التحليل األسلويب من طبسة ُٖاألسلويب عموداي ك أفقيا.

م. التصوير اؼبستوايت كىي اؼبستول الصوٌب كالصريف كالنحوم كالدالرل ك 

 الفقرات ك اػبطاب ك النص الكامل.بينما أفقيا، يتضمن الكلمات كاعبمل ك 

، ب. أكالن ناؾ ثبلثة ؾباالت لؤلسلو ، ىفتح هللا أضبد سليمافل كقفا

ؾباؿ الدراسات حيث تعد ،  (Theoritical Stylistics)ةاألسلوبية النظري

، العناصر اللغوية إعتمادا علىية يف األعماؿ األدب لغة مستخدمةاألسلوبية 

األسلوبية  ،يف ربليل النص. اثنيان  عل القواعد النظريةعب كىدؼ

بناءن خصائصو ك ديب األنص ال حيث تعترب عن،  (Applied Stylistics)التطبيقية

. إقناع األدب عند القراءلتوضيح أتثَت ك  ها، كاؽبدؼ منمعُت منهجعلى 

دراسة ال، كىي ؾباؿ  (Comparative Stylistics)اؼبقارنة ةاثلثنا، األسلوبي

حد مع أعماؿ أخرل يف سلوب يف عمل كااألمن خبلؿ مقارنة  ةاألسلوبي

                                                           
ُٖ Syihabuddin Qalyubi, Ilm al-Uslub: Stilistika…, hlm. 80. 
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يف النصوص  اعبمارل وانباعبإظهار إذل دؼ ، حيث هتمستول معُت

 ُٗاألدبية.

وانب اعبال تذكر  ةاألسلوبي حقيقة، ديكن فهم أف من ىذا اؼبنطلق

، جيب على الباحثُت كتفسر التأثَت على معٌت النص. لذل إمنا، ةوياللغ

 لة، عن طريق اؼبنهجللكشف عن ىذه اؼبسأاستخداـ أكصاؼ كاضحة 

اؼبنهج اليت تستخدـ  لوبية، ىناؾ األسنبانبا إذل يا. كمع ذلك، يالنوعي

اليت  اؼبعاصرة ةسلوبياأل إذباه. برزت كتسمى ابألسلوبية اإلحصائيةالكمي، ك 

، سواء من مية البياانت بشكل رظبيمن خبلؿ حساب ك ربلل األسلوب

من األشياء اليت جيب  يد، ىناؾ عدهاانب اؼبعجمية كالنحوية. كيف تطبيقاعبو 

 َِالقياـ هبا.

 اختارا دقيقا حبيث تكوف فبثلة ألسلوب معُتاختيار العينات  .أ 

 قياس كشافة اػبصائص األسلوبية يف عمل معُت .ب 

قياس النسبة بُت تكرار خاصة أسلوبية ك تكرار خاصة أخرل  .ج 

 للمقارنة بينهما 
                                                           

 ّْ-ِْص.  ،األسلوبية: مدخل نظرم ك دراسة تطبيقية فتح هللا أضبد سليماف، ُٗ

، ص. ّ(، ط. ُِٗٗ، )عبلـ الكتب: القاىرة، لغوية إحصائيةاألسلوب: دراسة سعد مصلوح،   َِ
ٕٓ-ٖٓ . 
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 التوزيع االحتمارل ػباصة أسلوبية معينةقياس  .د 

  األسلوبية النثرية جلفري نيل ليتش و ميك شورت (0

، مها: ؼباذا على سسؤالُت على األقل ةيب األسلوبيذب، شركتليت  ك كفقنا ل

لئليابة على فصبالية؟  اختار اؼبسؤلف تعبَتنا؟ ككيف ربقق ىذه التعبَتات أتثَتات

 اؼبعجميةكىي  مستوايت، أربعةإذل  األسلوبية عناصرال اىذا السسؤاؿ، قسم

(lexical)  الًتكيبك (grammatical)  اللفظية صورالك (figure of speech)  التماسكك 
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 كما يف الصورة اآلتية. ُِ.(cohesion and context)السياؽ ك 

 
 اؼبعجمية .أ 

                                                           
ُِ   Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction: A Linguistic Introduction to 

English Fictional Prose, (United Kingdom: Pearson Longman, 2006), Cet. 2, hlm. 61-64. 

كت
شر
 ك 
ت 
د لي
 عن
وبية
ألسل
ت ا
تواي
ؼبس
 ا

 اؼبعجمية

 األظباء

 األفعاؿ

 الصفات

 الظرؼ

 الًتكيب

 تعقيد اعبملة

 نوع الكبلـ

 نوع اعبملة

 بنية اعبملة

 تعبَتة اظبية

 تعبَتة فعلية

 نوع التعبَتة األخرل

 أنواع الكلمات

 الصورة اللفظية

 الًتكييب ك اؼبعجمي

 النمط الصوٌب

 التماسك ك السياؽ اجملازم
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كظيفة مهمة يف ؽبا ىي العنصر اللغوم يف مستول الكلمة. ك  اؼبعجمية

ثر على اػبطاب كلو. لمات معينة يسؤ استخداـ ك الدراسة األسلوبية ألف

  (nouns)األظباء  يأربعة النقاط، كىإذل اؼبعجميةشركت كيقسم ليت  ك 

 ِِ. (adverbs) ؼك ظر الك   (adjectives)الصفاتك   (verbs)األفعاؿك 

 األظباء (ُ

األظباء صبع االسم. االسم عضو يف بناء اعبملة يتضمن كلمات تشَت 

فاىيم. كصف الشيخ لؤلشخاص أك األمكاف أك األشياء أك األفكار أك اؼب

 األسم ما يدؿ على معٌت يف نفسو غَت مقًتف الغبلييٍتمصطفى 

 رداجمل مها االسمقسم ليت  كشركت االسم إذل قسمُت ك ك  ِّبزماف.

(abstract noun)   سلمو اؼب االسمك (concrete noun) .ِْ 

 األفعاؿ (ِ

الفعل عضو يف فئة الكلمات النحوية اليت تشَت  األفعاؿ صبع الفعل.

عادة األحداث كاإليراءات. بينما كفقا لغبليٍت، الفعل ما دؿ على معٌت 

                                                           
ِِ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 61-62. 
ص.  (، ُْٕٗ، )بَتكت: مكتبة العصرية، ُيامع الدركس العربية ج. ، الغبلييٍتالشيخ مصطفى ِّ
ٔ. 
ِْ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 61. 
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شركت الفعل إذل نوعُت كمها ليت  ك كحدد  ِٓيف نفسو مقًتف ابلزماف.

 ِٔ.(intransitive verb) الفعل البلـزك  (transitive verb) الفعل اؼبتعدم

 الصفات  (ّ

صبع الصفة. الصفة كلمة تنتمي إذل فصل يقـو أعضاءه بتعديل الصفات 

ليبُت بعض  ىو ما يذكر بعد اسملنعت، ك الصفة أيضا يسمى اب األظباء.

شركت الصفة أك النعت حدد ليت  ك   ِٕأحوالو ك أحواؿ ما يتعلق بو.

 نعت مبلصقك  (frequent of adjective)النعت  على أمرين كمها تكرار

(attribute adjective).ِٖ 

 ؼك ظر لا (ْ

اليت تعدؿ األفعاؿ لفئات مثل  كلمة تنتمي إذل فئة من الكلمات  ؼك لظر ا

يف كتابو  الغبلييٍتكصف الشيخ  الوقت أك الطريقة أك اؼبكاف أك االذباه.

بياف الظرؼ )مفعوؿ فيو( ىو اسم ينتصب على تقدير "يف"، يذكر ل

شركت أف ىناؾ ثبلثة أمور يف ربليل الفعل أك مكانو. قسم ليت  ك 
                                                           

 .ٗ، ص. ُيامع الدركس العربية ج. ، الغبلييٍتالشيخ مصطفى ِٓ
ِٔ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 62.   
27

(،  ص. ُِٕٗ، )بَتكت: مكتبة العصرية، ّج.  يامع الدركس العربية، الغبلييٍتالشيخ مصطفى  
ُِِ.  

ِٖ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 62. 
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كظيفة داللية ك  (frequent of adverb)الظرؼ كىي تكرار الظرؼ 

(semantic functions ) عاطف ظريفكظرؼ الزماف أك اؼبكاف ك 

(conjunction of adverb) .ِٗ 

 الًتكيب .ب 

 ،(sentence type) كبلـنوع ال ، كىيإذل تسع نقاط الًتكيبنقسم ي

بنية ك ، (clause types)اعبملة  نوعك  ،(sentence complexity) تعقيد اعبملةك 

 verb) فعلية تعبَتةك ، (noun phrase) اظبية تعبَتةك ، (clause structure) اعبملة

phrase) ، نوع التعبَتة األخرلك (other phrase type) نوع الكلمة، ك (word 

classes).َّ 

 نوع الكبلـ (ُ

ىل يستخدـ  ( أكالتوضيحيةىل يستخدـ اؼبسؤلف العبارات فقط )اعبملة 

أيضنا أسئلة أك أكامر أك عبلمات تعجب أك أنواع صبل صغَتة )مثل 

 اعبمل بدكف فعل(؟ إذا ًب استخداـ ىذه األنواع األخرل ، ما ىو

 كظيفة؟

                                                           
ِٗ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 62. 
َّ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 62-63. 
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 تعقيد اعبملة (ِ

 طوؿ؟ ما ىو متوسط  ىل اعبملة على العمـو ؽبا بسيطة أك معقدة

نسبة االعتماد على اعبمل اؼبستقلة؟  ىو ما ؟(الكلمات عدد يف) اعبملة

من صبلة إذل أخرل؟ ىل التعقيد يريع  ىل التعقيد خيتلف الفت للنظر

يف أم  ؟من اعبمل أك ما يعادؽبا األخرلة أك  التبعي، التنسيق أساسنا إذل 

 يزء من اعبملة دييل التعقيد إذل اغبدكث؟ 

 نوع اعبملة  (ّ

صبلة ظرفية، أنواع  ،التابعة اؼبفضلة: الفقرة النسبيةما ىي أنواع اعبمل 

 ؟ أك اعبمل الفعلية ـبتلفة من اعبمل االظبية

 بنية اعبملة (ْ

تواتر األيساـ  ىل ىناؾ أم شيء مهم حوؿ عناصر الفقرة )مثل

؟ أك  اؼبتعدمكاؼبكمبلت كالظركؼ. الفعل   البلـز

 تعبَتة اظبية  (ٓ

التعقيد يكمن )يف التجسيد من الصفات  دة؟ أينىل ىي بسيطة أـ معق

سطة عبارات اعبر ، اعبمل بوا postmodification، األظباء ، اخل ، أك يف 
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تسلسل الصفات( ،  ؟ الحظ حدكث القوائم )على سبيل اؼبثاؿ(النسبية

 التنسيق ، أك اؼبرافعة.

 تعبَتة فعلية  (ٔ

، على سبيل اؼبثاؿ؟ فعل اؼباضيىل ىناؾ أم أقساـ كبَتة من استخداـ 

عبانب اؼبثارل أك ااعبانب التدرجيي؛  ؛الحظ حدكث ككظائف اؼبضارع

 modal)ساعدين مشركط (؛ من اؼبhas/had، )على سبيل اؼبثاؿ

auxiliaries.) 

 نوع التعبَتة األخرل (ٕ

عبارات اعبر، عبارات  ىل ىناؾ ما يقاؿ عن أنواع اعبمل األخرل:

 ، عبارات صفة؟ظرؼ

 نوع الكلمة  (ٖ

ديكن  بعد أف نظران ابلفعل يف فئات الكلمات الرئيسية أك اؼبعجمية ،

ر : حركؼ اعب (function word)يف فئات الكلمات الوظيفية ؾىنا

(preposition)، أدكات الوصل (conjuctions)رائ، الضم (pronouns) ،

 عجب، الت(auxiliaries) ؼبساعداكلمات ،  (determiners) صادراؼب

(interjections). 
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حي من الًتكيب كىي كأما الباحثة حددت البحث على ثبلث النوا

 بنية اعبملة. نوع الكبلـ كنوع اعبملة ك 

 اللفظية صورال .ج 

 اليت ربيد عن اؼبعٌت اغبريف.استخداـ العناصر اللغوية  اللفظية صورالتعترب 

يف ربديد  األشكاؿ الثبلثةفيها  صورة اللفظيةذكر ليت  ك شركت أف لل

النمط  ك (grammatical and lexical) اؼبعجميك  ًتكييبالاالكبرافات كىي 

  .ُّ(tropes) اجملازم ك (phonological schemes) الصوٌب

 ك اؼبعجمي  الًتكييب (ُ

 يف ىذا التحليل ، قد جيذب انتباه الناس يف حاالت رظبية أك ىيكلية

الذم  لتأثَت اػبطايب ا ، كأمناط (chiasmus) تصالب الكبلـ التكرار أك 

، (climax) ذركةك ، (reinforcement) تعزيز  ، ك (antithesis) مقابلةيصبح 

 . (anticlimax)ك ىبوط مفايئ 

 النمط الصوٌب  (ِ

                                                           
ُّ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 63-64.   
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 اعبناسيف شكل القافية   ليت  ك شركت النمط الصوٌب من يناق 

 interact) ، كتفاعل اؼبعٌت(assonance)، كالتناغم (alliteration)االستهبلرل 

with meaning) . 

 اجملازم  (ّ

أبف اعبوائز تستخدـ ؼبعرفة أم كيود ؼبا ىو  شورتليت  ك جيادؿ 

انتهاؾ ، أك اػبركج عن الكود اللغوم ، على سبيل اؼبثاؿ علم  كاضح

ارتصاؼ معجمي منحرؼ مثل الدالرل أك النحوم أك  اغبديث ككذلك

االكبراؼ دليبلن على التفسَتات غالبنا ما يكوف  الصوٌب أك الرسم البياين

ات الشعرية للكبلـ مثل الشخصي اػباصة اؼبرتبطة ابلتفسَتات التقليدية

، synecdoche ك ، (metonymy) ّّالكناية ك،  (metaphor)ِّاالستعارة

 . ّْ(irony)ك السخرية

  السياؽ ك التماسك .د 

يف  طريقة يتم هبا النظر يف يزء من النص مرتبط آبخر. التماسك

كخلفية تسؤثر بشكل كبَت على األسلوب.   التماسكالنصوص األدبية، يعترب 

                                                           
32

  Syamsul Hadi, Kamus Istilah Linguistik: Indonesia-Inggris-Arab, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2019),  hlm. 116. 
33

 Syamsul Hadi, Kamus Istilah Linguistik, hlm. 116  
34

   71.Syamsul Hadi, Kamus Istilah Linguistik, hlm. 
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-cross) االحالة اؼبزدكيةإذل قسمُت، كمها  التماسكشركت يقسم ليت  ك 

reference )كرابط اعبملة (connection) . عبلقة بُت الثقافات االحالة اؼبزدكية

 رابط اعبملة، بينما االحالةتكرار  اػبطاب من خبلؿ تكرار اؼبعٌت ك يف

أما  ك ػبطاب.لتوصيل أيزاء من اعبمل ك ا لركابطالتساؽ يستخدـ بعض ا

عبلقة خاريية لنص أك يزء من النص كخطاب يفًتض كيود عبلقة  السياؽ

سواء عن طريق السرد أك  ايتماعية بُت اؼبمشاركُت يف اؼبعرفة كاالفًتاض

   ّٓ.كيهة النظرك  اغبوار

 منهج البحث .ز 

 ىي: الطريقة اؼبستخدمة يف ىذه البحثكأما 

 نوع البحث .أ 

ىذا البحث حبث علمي مكتيب يستخدـ الكتب كاؼبقاالت كالبحوث 

 . الفضيلةكاؼبرايع من األشياء اؼبتصلة هبذه الدراسة يف الركاية 

 اؼبادةدر امص .ب 

 .ةك اؼبصدر الثانوي ةساسيدر االادر البحث على اؼبصايتكوف مص

 ؼبصطفى لطفي اؼبنفلوطي الفضيلةاؼبصدر األساسي ىو الركاية  .ُ
                                                           

ّٓ  Geoffrey Leech and Mick Short, Style in Fiction…, hlm. 64. 
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اؼبناسبة هبذا الكتب كاؼبقاالت كالبحوث كاؼبرايع  ة ىيدر الثانويااؼبص .ِ

   البحث. 

 اؼبادةطريقة صبع  .ج 

اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة اؼبكتبية  اؼبادةطريقة صبع 

ٍب  من اؼبصادر اؼبكتوبة اؼبادة الباحثة معذب أف الطريقة ىيفكاؼببلحظة. 

 ، دبا يف ذلك: ةهبا الباحث تىناؾ مراحل عبمع البياانت قام ّٔتكتبها.

مرارنا  طياليت كتبها مصطفى لطفي اؼبنفلو الفضيلة ركاية ال ةالباحث تقرأ (ُ

 كتكرارنا.

 .الفضيلةركاية التار عينة البحث اليت تتكوف من شبانية فصوؿ من زب (ِ

شكل كلمات أك عبارات أك صبل تشَت إذل  سواء يفسجل البياانت ت (ّ

 معُت يف اعبداكؿ. أسلوب

 .تحديد البحث الذم سيقـو بو التحليلالبياانت كفقنا لصنف ت  (ْ

 اؼبادة ربليل .د 

                                                           
ّٔ  Tri Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: 

Carastivabooks, 2007), hlm. 44. 
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تستخدـ الباحثة اؼبنهج الوصفي التحليلي. اؼبنهج الوصفي التحليلي ىو 

يتم   ّٕقياـ ابلتحليل.الاؼبنهج الذم قامت بو من خبلؿ كصف اؼبادة ٍب 

بناءن على اعبوانب اؼبعجمية كالنحوية  األسلوب اؼبعُتيف شكل  اؼبادةعرض 

 .منوأتثَتات اؼبعٌت  ربلل، ٍب سابيةاغبداكؿ اعبيف  الصور اللفظيةك 

 نظام البحث .ح 

 ىذا البحث إذل أربعة أبواب، كىي: ينقسمالنظامي، للحصوؿ على البحث 

اضو ك أغر البحث كربديده ك خلفية اؼبقدمة اليت فيها  ضمنالباب األكؿ يت

 نظامو. فوائده كالتحقيق اؼبكتيب كاإلطار النظرم كمنهج البحث ك 

الوصف عن عينات ك  الفضيلةاختصار الركاية  كالباب الثاين يتكوف من

 . البحث

 الفضيلة على الركاية سلويباألتحليل الكالباب الثالث يتكوف من 

ليت  عند  اللتحليلية األسلوبيةصطفى لطفي اؼبنفلوطي أساسا على الطريقة ؼب

اؼبعٌت  أاثرك  كالسياؽ التماسكك  اللفظية ورالصك  الًتكيبك  اؼبعجمية كىيشركت ك 

 منو. 

                                                           
ّٕ  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 53. 
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  . االقًتاحاتاػببلصة ك  افيه خاسبةيتضمن كالباب الرابع 
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 الباب الرابع

 خامتة

 خلالصةا . أ

ليت  اليت طرحها يةنظرية األسلوبالبعد ربليل ركاية الفضيلة ابستخداـ 

 .النقاط التالية ةستنتج الباحثشركت، تك 

فعاؿ أكثر ىيمنة لوصف ، يكوف استخداـ األظباء كاألمن الناحية اؼبعجمية (ُ

، سواء يف شكل عمليات أك مشاعر سبر هبا ابلتفصيلاألحداث 

الشخصيات. يف حُت تستخدـ الصفات كاألحواؿ إلضافة اللوف إذل القصة 

 .عبعلها أكثر إاثرة لبلىتماـ كحيوية

، مها ؼبستخدمة يف الركايةمل ا، ىناؾ نوعاف من اعبمن الناحية النحوية (ِ

السائدة  وضيحية، فإف اعبملة الت. بينما استنادنا إذل أفكارهفعليةية كالاإلظب

اؼبستخدمة توضح أف أسلوب التعرض اؼبستخدـ دييل إذل أف يكوف يف شكل 

 حيثويودة يف أسلوب التعرض للحوار اؼب الطلبيةسرد ، يف حُت أف اعبمل 

 .الببلغياألغراض أكثر هتدؼ 

 ،عشر منطنا لغواين ، كىي: التكرار، تويد أربعة الناحية الصور اللفظيةمن  (ّ

التسمية الكل ابسم ك ، الكنايةك ، االستعارةك ، التشبيوك ، اؼبقابلةك ، اؼبوازنةك 
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 كالفاصلة العليا، التهكمك ، التهوينك ، السخريةك ، دالتجسيك ، اؼببالغةك ، البعض

ساليب األربعة عشر بتأثَت تزكد ىذه األ. االستفهاـ لغَت معناه األصليك 

 لقراء.ابلنسبة ل ، كخيارلصبارلك ، عاطفي

، يستفيد اؼبسؤلف إذل أقصى حد من أك التماسك التماسكمن انحية  (ْ

توضح أف اعبملة  فرعيةة ك اسك حبيث تكوف ىناؾ عبلقة تنسيقالتم

، يستخدـ اؼبسؤلف شكلُت صبلة معقدة. بينما من حيث السياؽاؼبستخدمة 

 .شخصية إذل أخرللوصف تفاصيل األحداث من  كيهة النظرمن 

 االقًتاحات  . ب

 ىذه الركاية   أف حيلل الطبلب ثةالباح تريو، على ىذا البحث إعتمادا

ابلنظرايت اؼبختلفة ألهنا ربتوم عديد من القيم األخلقية. ك كذلك، تريى أف 

اليت طرحها ليت  النثرية، خاصة  النظرية األسلوبية  ةيسلوباأليطور الطبلب 

ة بسبب تغطيتها نظرية موضوعي ألهنا خرلاألعربية الدبية األعماؿ األكشورت مع 

أف تطبيقو يف اؼبصنفات األدبية العربية يقتصر  ةقًتح الباحثتالشاملة. كمع ذلك، 

للغة كاليزية للغة اإلقبقواعد ا بُت ىناؾ اختبلفات على القيود الصحيحة ألف

 العربية.
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 ادلالحق

 الًتكيب
 اعبملة االظبية . أ

 ادلقفع الرقم الفطصل 

الفطصل 
األول

 

 مدنل مدغشقر كعلى يزيرة من مقربة على اؽبندم احمليط يف الواقعة اإلفريقية اعبزر إحدل ىي ُ
 يزائر سيشيل من بعيدو  غَت

 كغاابهتا يباؽبا يف متفرقُت السكاف السود من قليبلن  إال بػىٍلقىع قفراء يزيرةه  كىي ِ
 متحضرة نصف صغَتةه  مدينةه  كىي ّ
 اػبيزراف أبشجار احملفوفة اؼبتصاعدة اؼبتدرية قائمة دبماشيها االسم هبذا اؼبسماة الكنيسة كىناؾ ْ

 فسيحو  أفيح كسط
 البحر ساحل إذل فبتدة منبسطة ذلك بعد اغبىرىيىات كاآلياـ ٍب ٓ
 الرأس البائس :مالَتك أم كاب يسمى رأس ديينو كعلى ٔ
 مقفرة صغَتة يزرو  عدة صفحتو على تنتشر ذلك الفسيح بعد اػبضم ٍب ٕ
 سطح اؼباء على الساحبة السفن كأهنا ٖ
 العظيم الربج كأهنا بينها دمَت تتهادل يزيرة كواف فيها ما كأكرب ٗ
 الشمالية من كاحدةه  فجوةه  إال  كانفرايو اتساعو على الوادم لذلك يكن كدل َُ

الفطصل 
الثاين

 

 مساء صباح اعبميل اؼبكاف ىذا إذل أختلف أف كثَتنا رل يػىلىذ كاف ُُ
 كظبائو أرضو الطرؼ بُت أقلب العالية صخور من صخرةو  على يوـو  ذات عبالسه  فإين ُِ
 كتفيو على مسًتسله  مستطيله  أبيض شعره  كلو ُّ
 يباابن  خراابن  اليـو تراه الوادم الذم ىذا إف بٍت اي نعم ُْ
 كال ملوكنا أبطاؽبا ليسوا أف إال الدموع كتستذرؼ األشجاف تستثَت مسؤثرة غريبةه  لقصةه  قصتهم كإف ُٓ

 كالوقائع كاؼبسارح كاؼببلعب، كالبساتُت، كاغبدائق كالدكر، القصور أصحاب من كال قادةن،
 اعبسيمة كاغبوادث العظيمة،

 اليت  تقرءكهنا  الراكايت أبطاؿ شأف ىو كما ُٔ
 كاعتادكه ألفوه الذم الطريق من إال السعادة يفهموا أف يستطيعوف ال الناس ألف ُٕ
  العادل أبصبعو عن منقطعة يرداء قفرةو  أرضو  يف يعيشوف متقشفُت فقراء قومنا أف يصدقوف فهم ال ُٖ
 تقولو  اؼبعٌت الذم ذلك إال السعادة معٌت من نفهم ال — األكركبيُت معشر — أننا ُٗ
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 مسكُت ابئسه  ريله  إال علمت لو أان فما َِ
 الذكرايت القددية بعض عن طياتو يف يفت  ىو كأمنا ُِ
ـه  فيها يعي  غناء ركضةن  عامنا عشرين منذ كاف ِِ  كفضائلهم أبخبلقهم سعداء أقوا
 اليـو تراه الذم اؼبصَت ىذا سيكوف مصَتىم أف يراىم من بباؿ كال بباؽبم خيطر كاف ما ِّ
 األنظار  العيوف كتتخطاىم تقتحمهم مغمورين فقراء قومنا كانوا بل ِْ
 كتوارخيهم أخبارىم من شيءو  بسماع يعٌتى  كال الناس من أحده  هبم حيفل ال شأهنم كاف ىذا كمن ِٓ
 طويل زمنو  منذ سيدم اي اعبزيرة ىذه يف تعي  لعلك ِٔ

 فلعلو كالبائسُت الفقراء أحاديث إذل كسركر بلذة األحايُت بعض يف نصغي أف نستطيع كلكننا ِٕ
 كالصخور اؽبضاب بُت القفر اؼبوح  يف جيدىا

ا
لفطصل ا

لثالث
 

 كانت تصحبو زكيتو  ِٖ
 ميقبلٌو  فقَتنا ألنو كاف ِٗ

 اؽبيئة االيتماعية يف كمكانتهم كثرائهم كبوفرىم أبنفسهم اؼبدلًٌُت من كانوا كألهنم َّ
 نظرائهم كال أكفائهم من ليس ريلو  إذل يصهركا أف عليهم يهوف فبا يكن فلم ُّ
 العيٍنصير طيبة اػبلق، الصورة كردية صبيلة نبيلةه، فتاةه  كىي ِّ
 كالرايح ابغبميات يوىا فيو كديتلئ مناخها فيو يوأب الذم الفصل يف مدغشقر إذل سافر ألنو ّّ

 القاتلة السامة
 إال أمرىا  على يعينها من كال عضد كال ؽبا سند ال مسكينةن  أرملةن  بعده من امرأتو فأصبحت ّْ

  دريهماتو  ببعض حضورىا عند ابتاعتها قد كانت زقبية يارية
 اغباكم عوف من اعبزيرة ىذه يف اؼبقيمُت اؼبهايرين أكثر عليو يعتمد ما على تعتمد تكن كدل ّٓ

 كالنفوذ اعباه أصحاب ببعض الصلة أك كمساعدتو،
  ذلك من نفسها يف أيل كانت ألهنا ّٔ
 أف حياهتا ككيهة آماؽبا موضع كاف الذم الكرًن الزكج ذلك فقدت أف بعد يعنيها يكن دل كألهنا ّٕ

 كاف من كائننا الناس من أحد مع صلة ؽبا تكوف
ا ديوتوف الذين األكركبيُت من الغرابء يف تراث دائمنا الشأف ىو كما ّٖ  تلك يف أكطاهنم عن بعيدن

 النائية اعبزر
 اؼباؿ من كشيئنا األاثث بعض معو ككاف حيمل ّٗ
 خصبةو  بضع قطعو  اإلنساف فيها جيد أف يعدـ ال كإقفارىا يدهبا على اعبزيرة ىذه يف كاألرض َْ

 كاالستثمار للنماء صاغبة
 كأظباعهم الناس أبصار عن كالفرار بنفسها كاالنفراد العزلة تريد كانت كلكنها ُْ
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 من ضوضاء العادل أبنفسهم الفرار إذل حبايتهم دائمنا يشعركف اؼبنكوبُت، البائسُت شأف ككذلك ِْ
 الوعرة اػبشنة كاؼبواطن القصية، النائية اؼبعتزالت إذل كيلبتو

 يقدًٌر ال حيث من بلطفها كعنايتها كسبده اإلنساف حراسة تتوذل اليت — اإلؽبية العناية أف إال ّْ
 حيتسب كال

ا
لفطصل ا

لرابع
 

 رقيقة صاغبة كردية التور امرأةه  دم حضور مداـ من كاحدو  عاـو  قبل األرض ىذه يف تعي  كانت ْْ
 اظبها مرغريت اغباؿ

 ؽبا يقاؿ ما كل تصدؽ ساذية غريرةن  ككانت فتاةن  ْٓ
 مرغريت كوخ من كنصفو  مرحلةو  بيعد على اعببل ىذا كراء اغبُت ذلك يف أسكن كنت ْٔ
 هبا متصبلن  — دكننا العقبات ىذه كاعًتاض كبينها بيٍت ما بعد على — كنت كلكنٍت ْٕ
 فلما كتنسج نسيجها، كلدىا ترضع كوخها أماـ العالية الصخرة ىذه على دائمنا ذبلس ككانت ْٖ

 فيو اعبلوساعتادت  الذم مكاهنا يف يالسةن  ىيلُت رأهتا كفدت
 حاؽبا  تشبو حاؿ لو إنساانن  الناس يف أف أف تراىا قبل تتصور كانت ما ألهنا ْٗ
 فبر أك قائم، يداره  إال كبينو بينو يفصل ال الريل الريل جبانب يعي  ما فكثَتنا أكركاب يف أما َٓ

 دانية ظلة أك ضيق،
 اؼبدفع فوىة شكلها يف تشبو ألهنا ُٓ
 كسيئاهتما حسناهتما تتكافأ متعادالف قسماف اغبقيقة يف فهما أرضه صخرية كأهنا فتصبح ِٓ
 التور دم مداـ ىيلُت نصيب األعلى القسم فكاف ّٓ
 هبذا تلقيبهم على اصطلح الناس الذين أم — االصطبلحيُت النببلء من نبيبلن  أف كخبلصتها ْٓ

 اللقب
 عاىدكا  إذا ينكثوف كال كعدكا، إذا خيلفوف ال كأزايئهم، يف مظاىرىم عظماء ىم كما ٓٓ
 قبلئل أايـه  إال ىي كما ٔٓ
 أمرم يف كفرطت نفسي، على أسرفت دبا أستحقها اليت عقوبيت القيت سيدٌب فقد اي أان أما ٕٓ
 كال الشاـبة، اعبباؿ فبل النائية، كاؼبغًتابت اؼبهجورة، القفار سكاف يف تويد إال ال خلةه  كتلك ٖٓ

 الصحارل الشاسعة
ا منزالن  أك كاحدة، ؿبلةن  يقطنوف ىم كأمنا ٗٓ  كاحدن
 كأبسائو على نعمائو اغبمد كلو يظلمٍت دل هلل إف َٔ
  !يريرة كال لك ذنب ال شريفة صاغبةه  فتاةه  كأنت شأنك أنت فما ُٔ
، دارو  كل يف الكرًن كاؼبناخ ِٔ  كأشرافهم كسوقتهم أغنياؤىم، ك فقراء الناس ذلك يف سواءه  ككوخو
 الفطرية األكذل  حياهتم إذل يعودكف حُت الناس كأف ّٔ
  كالنبل الشرؼ من كضاءةه  اؼبتؤللئ ىالةه  اؼبشرؽ بويهها ربيط رائعة، صبيلة فتاةو  يدم بُت أان فإذا ِٔ
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 البيضاء الشفافة أرديتها السحب تكسوىا اليت العالية الصخور تلك رءكس من فيبتدئ األكؿ أما ٓٔ
 البلتينيو

 الوادم هناية إذل جبانبو اعبارم النهر مع منحدرنا اؼبكاف ىذا من فيبتدئ الثاين كأما ٔٔ
 كاألعشاب اػبضرة كثَتة لينةه  سهلةه  القسم ىذا كأرض ٕٔ
 األمطار فصل يف فيها تكثر اؼبستنقعات أف إال ٖٔ
 مرغريت نصيب األدىن كالقسم ٗٔ
 كعيشهما مسكنهما يف تفًتقا أف أبتا أهنما إال َٕ
 كال كيول، كال نوافذ كال سقوؼ، كال أبواب فبل متهدمُت، ساقطُت يدم بُت اآلف أرامها كىأنذا ُٕ

 سكاف كال قيطَّاف
 تذىب حىت ـبيليت تربح فبل نفسي يف الذكرل تلك يستدًن أف أراد — تعاذل — هلل كأف  ك ِٕ

 قربم إذل معي
 الفضيلة طريق عن فيو الذم اكبرفت اليـو منذ إال السعادة فقدت ما فإين ّٕ

الفطصل السادس عشر
 

 عنهم أنسها كينقطع ستفارقهم ىيلُت أف ْٕ
 طواالن  أعوامنا عمرتو ما بعد كأايديها فواضلها كمن منها سيقفر الوادم ذلك كأف ٕٓ
 اؼبسيو البوردينيو اعبزيرة حاكم ىو فإذا ٕٔ
 كصباؿ نضرةو  ذات فتية انشئة فتاة فهي ٕٕ
 الستقباؽبا  ذراعيها كسبد ىنالك تنتظرىا السعيدة كاغبياة ٖٕ
 فرييٍت كشأف شأنك على هبا لتستعيٍت إليك عمتك ىدية ىذه ٕٗ
 بعضهم كينحر اقتتاالن  الناس عليها اليت يقتتل الطائلة الثركة إف نفوسهم، كأكـر أشرفهم فاهلل ما َٖ

 ابػببلصمنها فرحنا كيطَتكف عرضنا فيأبوهنا، عليهم نفسها تعرض سبيلها، يف بعضنا
 غريبة كأصوااتن  الكيوخ خارج ظبعواضوضاء إذ لكذلك كإهنم ُٖ
 إليها ربتاج اليت ابؼبعونة ليمدىا شدَّهتاكبسؤسها ساعات يف إليو تلجأ دل كأهنا ِٖ
 فازدريتها أعواـو  بيتكمنذ يف إليك ذىبت أمي ألف سيدم؛ اي تقوؿ فيما بصادؽو  لست إنك ّٖ

 كاحتقرهتا
  سيدٌب؟ اي أيضنا كلده  ألك ْٖ
 ال عرضنا، األمر عليك ألعرض بنفسي إليك يئت بل لو، أكًتث كدل بكبلمو أحفل دل كلكنٍت ٖٓ

 إلزامنا بو أللزمك
 اؼبسكينة الفتاة ىذه مستقبل كرزانتك كتعقلك كشفقتك رضبتك كإذل إليك أىًكلي  كإين ٖٔ
 .غدو  أك اليـو ىامة كىي حياهتا، أدكار من األخَت الدكر يف — أعلم ما على — عمتك فإف ٕٖ
  حديثو يسمع الباب جبانب كاقفنا بوؿ ككاف ٖٖ
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ال  ما فذلك اؼبسؤؼبة، كالذكرل القدًن، الشجن ذلك من بقيةه  قليب أعماؽ يف بقيت قد كلئن كانت ٖٗ
 أمره يف لكم حيلة كال فيو، لكم يد

 عنهم أنسها كينقطع ستفارقهم ىيلُت أف َٗ
 طواالن  أعوامنا عمرتو ما بعد كأايديها فواضلها كمن منها سيقفر الوادم ذلك كأف ُٗ
 اؼبسيو البوردينيو اعبزيرة حاكم ىو فإذا ِٗ
 طواالن  أعوامنا عمرتو ما بعد كأايديها فواضلها كمن منها سيقفر الوادم ذلك كأف ّٗ
 اؼبسيو البوردينيو اعبزيرة حاكم ىو فإذا ْٗ
 كصباؿ نضرةو  ذات فتية انشئة فتاة فهي ٓٗ
 الستقباؽبا  ذراعيها كسبد ىنالك تنتظرىا السعيدة كاغبياة ٔٗ
 فرييٍت كشأف شأنك على هبا لتستعيٍت إليك عمتك ىدية ىذه ٕٗ
 بعضهم كينحر اقتتاالن  الناس عليها اليت يقتتل الطائلة الثركة إف نفوسهم، كأكـر أشرفهم فاهلل ما ٖٗ

 ابػببلصمنها فرحنا كيطَتكف عرضنا فيأبوهنا، عليهم تعرضنفسها سبيلها، يف بعضنا
 غريبة كأصوااتن  الكيوخ خارج ظبعواضوضاء إذ لكذلك كإهنم ٗٗ
 إليها ربتاج اليت ابؼبعونة ليمدىا شدَّهتاكبسؤسها ساعات يف إليو تلجأ دل كأهنا ََُ
 فازدريتها أعواـو  بيتكمنذ يف إليك ذىبت أمي ألف سيدم؛ اي تقوؿ فيما بصادؽو  لست إنك َُُ

 كاحتقرهتا
  سيدٌب؟ اي أيضنا كلده  ألك َُِ
 أللزمك ال عرضنا، األمر بنفسيؤلعرضعليك إليك يئت بل لو، أكًتث كدل أحفلبكبلمو دل كلكنٍت َُّ

 إلزامنا بو
 اؼبسكينة الفتاة ىذه مستقبل كرزانتك كتعقلك كشفقتك رضبتك كإذل إليك أىًكلي  كإين َُْ

 .غدو  أك اليـو ىامة كىي حياهتا، أدكار من األخَت الدكر يف — أعلم ما على — عمتك فإف َُٓ 
  حديثو يسمع الباب جبانب كاقفنا بوؿ ككاف َُٔ
ال  ما فذلك اؼبسؤؼبة، كالذكرل القدًن، الشجن ذلك من بقيةه  قليب أعماؽ يف بقيت قد كلئن كانت َُٕ

 أمره يف لكم حيلة كال فيو، لكم يد

الفطصل السابع عشر
 سعيدة ابنتها ترل أف سول شيئنا حياهتا يف هلل على تتمٌت ال إهنا للحاكم قوؽبا كاذبةن يف تكن كدل َُٖ 

 أمرىا، يف عليها تفتات أف ربب ال أهنا إال بعيشها، ىانئةن  يف حياهتا،
 ضعيفُت شيخُت كمارم دكمينج صار كقد َُٗ
 هبا كخلت ابنتها إليها دعت حىت الكوخ ابب يتجاكز عتبة دل اغباكم فإف َُُ
ا حالكما يكوف فماذا ُُُ  على الثقيلة اغبياة ىذه عبء كحدكما ربمبلف أنكما أصبحتما لو غدن

 عاتقكما
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ا ككوين ُُِ  دىرم على كميعينيت حياٌب، كعماد شيخوخيت عكاز غدن
 اليـو قبل هبا تنطق أف عن عجزت اليت بتلك الكلمة كنطقت عينيها يف تتؤلأل رقراقة دمعةه  فإذا ُُّ

 فقالت
 كإبقاءن عليو بو رضبةن  كفارقيو مثلي فكوين ُُْ
 أفهمهم كال أعرفهم ال قوـو  بُت أعي  أف ال أستطيع فإنٍت ُُٓ
ا عظيمنا إايه حبك كليكن ُُٔ  إايؾ كحيب ؾبيدن
 كيباركها لَتشدىا حُت إذل حُتو  األسرة من ىذه إذل خيتلف الكاىن ىذا ككاف ُُٕ
 ابنتها  بسفر رضاىا يف ىيلُت صديقتها على العتب من شيئنا نفسها يف سبسك ككانت ُُٖ
 ذلك اليت تسكن اػباملة الفقَتة األسرة تلك أف اعبزيرة سكاف علم حىت الصباح أصبح كما ُُٗ

 كذىبنا فضةن  السماء أمطرهتا اؼبوحشقد اؼبقفر الوادم
 اؽبفوات ىذه أمثاؿ عليك أعد أف من نفسي يف كأكرب عيٍت يف أىيىل   أنك ثقةو من على ككوين َُِ

 كالعثرات 
 الفضاء أيواز يف كيطَت مكانو من ينبعث حياكؿ أف كأنو ُُِ
 منك فعجزت كاليأس عنك الصرب على أضبل نفسي أف أستطيع أنٍت أظن ككنت ُِِ
 األطفاؿ الصغار يزع كأنوائو عواصفو لرؤية اػبوؼ، كذبزعُت أشد البحر زبافُت كنتً  ُِّ
ا فها يومنا أمك لفراؽ األدل أشد تتأؼبُت كنتً  ُِْ  مداه يعلم طويبلن ال تفارقيها أف تريدين أنت كاحدن

ـ   من تذىبُت حيث تعاذل كمالك هلل إال  سواىا  األرضأ
، بعيدةن  اغبياة لذة أيد ال إنٍت :رل تقولُت كنتً  ُِٓ  بُت عٍت يدٌوا بعيدةن  ذبدينها أنت فها عنكى

 تعرفينهم ال أقواـ
 مهوٌا أثرؾ على فأىلك اعبارحة أظفاره من ظفره  إليك ديتد أف كأرزائو على الدىر بك أضن كلكنٍت ُِٔ

ا   ككمدن
ا كزراية عليو، نقمةن  كأشدىم اؼباؿ، يف الناس أزىد سيدٌب اي كنت لقد ُِٕ  فيو،  كزىدن
 .األصوات من أظبع ما آخر كصوهتا من األشياء، أرل ما آخر شخصها فيكوف ُِٖ
 اؼبوت  حىت يفارقك لك ال دائمو  أدلو  مبعث ذكراىا كلتكن ُِٗ
 اليـو بعد تسافر ال فرييٍت أف ثقةو  على ككن َُّ
 هبا كخلت ابنتها إليها دعت حىت الكوخ ابب يتجاكز عتبة دل اغباكم فإف ُُّ
  عزدية، كال رل قوة ال منهوكة، عليلة امرأة بنييت اي أصبحت إنٍت ُِّ
 مٍت حاالن  مرغريت أبحسن كما ُّّ
 األخرل اؼبناطق سكاف إذل منها اغبارة اؼبناطق ىذه إذل سكاف أسرع كالشيخوخة ُّْ
 شئونو  من يعاجل فيما بنفسو يستقل أف عن غريرنا عايزنا فىت يزاؿ ال كبوؿ ُّٓ
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 أماه  اي بوؿ بًتؾ رل ككيف ُّٔ
 إف حبياتو كذاىبه  قاتلو أنو أحسب ما العمل سبيل يف كقوتو راحتو من مسكُته يبذؿ غبلـه  فهو ُّٕ

 عليو أمره طاؿ
 إليو تدعونٍت اليت ىذه السٍَّفرىة يف عظيم بشرٌو  لتحدثٍت نفسي إف ُّٖ
 سببنا  لو أعرؼ ال خبوؼو شديد أشعر كلكنٍت ُّٗ
 الوعرة اؼبطية تلك ركبت إذا الثاين إال العادل ذلك إذل الوصوؿ إذل رل سبيل أال أعلم أف كحسيب َُْ

 كيزعنا  رىبةن  نفسي تسيل حىت البحر يسموهنا اليت
 اػباصة بك  شئونك من شأفو  يف بنييت اي عليك أشق أف أحب ال إنٍت ُُْ
 غزك على االستعمارية اغبكومات هبم تستعُت الذين اؼباكرينالدىاة  أكلئك من ريله  كىو ُِْ

، سفك كحيازهتاببل الضعيفة القلوب  ماؿو  إنفاؽ كال دـو
 من بسبيلو آخذكف ىم ما ليعينوىم على اؼبستعمرات حكاـ حاشية يف دائمنا يكونوف كالذين ُّْ

 كالغزك الفتح
 كغضبو  بسخطو كابءات هلل إرادة فقد خالفتا تفعبل دل إف كأهنما ُْْ
ا ألف شيئنا؛ منو يفهم كال ىذا كل يرل كبوؿ ُْٓ  يظن إال أف ابألمر يكاشفو أف جيرؤ دل منهم أحدن

 ظنٌوا 
 الشرؼ طريق عن فحاد هبا صباىا يف هبا نزؿ قد الناس بُت اعبارية األقدار من قدرنا كأف ُْٔ

 كاالستقامة 
 أمك  لقب غَت لك لقب كال ُْٕ
 مشهورة  أسرةو كردية من نبيلة شريفةه  فتاةه  فهي ُْٖ
 يف فأرسلت اليـو ٍب ذكرهتا ما ألمرو  الزماف من حقبةن  أمرىا أغفلت قد كانت مثرية عمةه  كؽبا ُْٗ

 الطائلة  بثركهتا متمتعةن  ابريس يف معها لتعي  طلبها
 ـبلوؽو  كل من كيب بك أكذل كهلل َُٓ
 أمره  يف الناس من ألحد كال رل حيلة ال دبا يرل قد هلل قضاء مذنبة كلكنو أك آشبة أين أعلم كأان ُُٓ
 معكً  دمتي  ما كال شقية ابئسةه  أنتً  فما ُِٓ
 عنها كفرت قد لك ألنك غفر قد هلل أف إال أحسب فما عنها تتحدثُت اليت ىفوتك أما ُّٓ

 طويبلن  زمننا كابدتو الذم كشقائك كآالمك بدموعك
، أـ معلومنا أيب أكاف يعنيٍت ال كأنٍت ُْٓ  أف األايـ يومنا من فكرت ما ألنٍت كضيعنا؛ أـ شريفنا ؾبهوالن

 عليو  حياٌب يف أعتمد أك بو أفخر
 مهوٌا أثرؾ على فأىلك اعبارحة أظفاره من ظفره  إليك ديتد أف كأرزائو على الدىر بك أضن كلكنٍت ُٓٓ

ا   ككمدن
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ا كزراية عليو، نقمةن  كأشدىم اؼباؿ، يف الناس أزىد سيدٌب اي كنت لقد ُٔٓ  فيو،  كزىدن
 .األصوات من أظبع ما آخر كصوهتا من األشياء، أرل ما آخر شخصها فيكوف ُٕٓ
 اؼبوت  حىت يفارقك لك ال دائمو  أدلو  مبعث ذكراىا كلتكن ُٖٓ
 اليـو بعد تسافر ال فرييٍت أف ثقةو  على ككن ُٗٓ
  عزدية، كال رل قوة ال منهوكة، عليلة امرأة بنييت اي أصبحت إنٍت َُٔ
 مٍت حاالن  مرغريت أبحسن كما ُُٔ

 األخرل اؼبناطق سكاف إذل منها اغبارة اؼبناطق ىذه إذل سكاف أسرع كالشيخوخة ُِٔ
 شئونو  من يعاجل فيما بنفسو يستقل أف عن غريرنا عايزنا فىت يزاؿ ال كبوؿ ُّٔ
 أماه  اي بوؿ بًتؾ رل ككيف ُْٔ
 إف حبياتو كذاىبه  قاتلو أنو أحسب ما العمل سبيل يف كقوتو راحتو من مسكُته يبذؿ غبلـه  فهو ُٓٔ

 عليو أمره طاؿ
 إليو تدعونٍت اليت ىذه السٍَّفرىة يف عظيم بشرٌو  لتحدثٍت نفسي إف ُٔٔ
 سببنا  لو أعرؼ ال خبوؼو شديد أشعر كلكنٍت ُٕٔ
 الوعرة اؼبطية تلك ركبت إذا الثاين إال العادل ذلك إذل الوصوؿ إذل رل سبيل أال أعلم أف كحسيب ُٖٔ

 كيزعنا  رىبةن  نفسي تسيل حىت البحر يسموهنا اليت
 اػباصة بك  شئونك من شأفو  يف بنييت اي عليك أشق أف أحب ال إنٍت ُٗٔ
 غزك على االستعمارية اغبكومات هبم تستعُت الذين الدىاة اؼباكرين أكلئك من ريله  كىو َُٕ

، سفك كحيازهتاببل الضعيفة القلوب  ماؿو  إنفاؽ كال دـو
 من بسبيلو آخذكف ىم ما ليعينوىم على اؼبستعمرات حكاـ حاشية يف دائمنا يكونوف كالذين ُُٕ

 كالغزك الفتح
 كغضبو  بسخطو كابءات هلل إرادة فقد خالفتا تفعبل دل إف كأهنما ُِٕ
ا ألف شيئنا؛ منو يفهم كال ىذا كل يرل كبوؿ ُّٕ  يظن إال أف ابألمر يكاشفو أف جيرؤ دل منهم أحدن

 ظنٌوا 
 الشرؼ طريق عن فحاد هبا صباىا يف هبا نزؿ قد الناس بُت اعبارية األقدار من قدرنا كأف ُْٕ

 كاالستقامة 
 أمك  لقب غَت لك لقب كال ُٕٓ
 مشهورة  أسرةو كردية من نبيلة شريفةه  فتاةه  فهي ُٕٔ
 يف فأرسلت اليـو ٍب ذكرهتا ما ألمرو  الزماف من حقبةن  أمرىا أغفلت قد كانت مثرية عمةه  كؽبا ُٕٕ

 الطائلة  بثركهتا متمتعةن  ابريس يف معها لتعي  طلبها
 ـبلوؽو  كل من كيب بك أكذل كهلل ُٖٕ
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 أمره  يف الناس من ألحد كال رل حيلة ال دبا يرل قد هلل قضاء مذنبة كلكنو أك آشبة أين أعلم كأان ُٖٕ
 معكً  دمتي  ما كال شقية ابئسةه  أنتً  فما َُٖ
 عنها كفرت قد لك ألنك غفر قد هلل أف إال أحسب فما عنها تتحدثُت اليت ىفوتك أما ُُٖ

 طويبلن  زمننا كابدتو الذم كشقائك كآالمك بدموعك
 األخرل اؼبناطق سكاف إذل منها اغبارة اؼبناطق ىذه إذل سكاف أسرع كالشيخوخة ُِٖ
 شئونو  من يعاجل فيما بنفسو يستقل أف عن غريرنا عايزنا فىت يزاؿ ال كبوؿ ُّٖ
 أماه  اي بوؿ بًتؾ رل ككيف ُْٖ
 إف حبياتو كذاىبه  قاتلو أنو أحسب ما العمل سبيل يف كقوتو راحتو من مسكُته يبذؿ غبلـه  فهو ُٖٓ

 عليو أمره طاؿ
 إليو تدعونٍت اليت ىذه السٍَّفرىة يف عظيم بشرٌو  لتحدثٍت نفسي إف ُٖٔ
 سببنا  لو أعرؼ ال خبوؼو شديد أشعر كلكنٍت ُٕٖ
 الوعرة اؼبطية تلك ركبت إذا الثاين إال العادل ذلك إذل الوصوؿ إذل رل سبيل أال أعلم أف كحسيب ُٖٖ

 كيزعنا  رىبةن  نفسي تسيل حىت البحر يسموهنا اليت
 اػباصة بك  شئونك من شأفو  يف بنييت اي عليك أشق أف أحب ال إنٍت ُٖٗ
 غزك على االستعمارية اغبكومات هبم تستعُت الذين الدىاة اؼباكرين أكلئك من ريله  كىو َُٗ

، سفك كحيازهتاببل الضعيفة القلوب  ماؿو  إنفاؽ كال دـو
 من بسبيلو آخذكف ىم ما علىليعينوىم  اؼبستعمرات حكاـ حاشية يف دائمنا يكونوف كالذين ُُٗ

 كالغزك الفتح
 كغضبو  بسخطو كابءات هلل إرادة فقد خالفتا تفعبل دل إف كأهنما ُِٖ
ا ألف شيئنا؛ منو يفهم كال ىذا كل يرل كبوؿ ُّٗ  يظن إال أف ابألمر يكاشفو أف جيرؤ دل منهم أحدن

 ظنٌوا 
 الشرؼ طريق عن فحاد هبا صباىا يف هبا نزؿ قد الناس بُت اعبارية األقدار من قدرنا كأف ُْٗ

 كاالستقامة 
 أمك  لقب غَت لك لقب كال ُٓٗ
 مشهورة  أسرةو كردية من نبيلة شريفةه  فتاةه  فهي ُٔٗ
 يف فأرسلت اليـو ٍب ذكرهتا ما ألمرو  الزماف من حقبةن  أمرىا أغفلت قد كانت مثرية عمةه  كؽبا ُٕٗ

 الطائلة  بثركهتا متمتعةن  ابريس يف معها لتعي  طلبها
 ـبلوؽو  كل من كيب بك أكذل كهلل ُٖٗ
 أمره  يف الناس من ألحد كال رل حيلة ال دبا يرل قد هلل قضاء مذنبة كلكنو أك آشبة أين أعلم كأان ُٗٗ
 معكً  دمتي  ما كال شقية ابئسةه  أنتً  فما ََِ
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 عنها كفرت قد لك ألنك غفر قد هلل أف إال أحسب فما عنها تتحدثُت اليت ىفوتك أما َُِ
 طويبلن  زمننا كابدتو الذم كشقائك كآالمك بدموعك

، أـ معلومنا أيب أكاف يعنيٍت ال كأنٍت َِِ  أف األايـ يومنا من فكرت ما ألنٍت كضيعنا؛ أـ شريفنا ؾبهوالن
 عليو  حياٌب يف أعتمد أك بو أفخر

 كسلوهتا  نسياهنا على فسأضبل نفسي عنها حدثتٍت اليت تلك أما َِّ
 هلل كحده  كاألمر َِْ
  فانتبو رأسو، ترفع كأبحرل عاتقو على كضعت قد بيدو  شعر إذ لكذلك كإنو َِٓ
 نظرنا حائرنا إليها ينظر كظل رآىا إذ عينيها فذيعر يف تًتقرؽ كدموعها أمامو كاقفة فإذا فرييٍت َِٔ

 مضطرابن 
  لو؛ كتصلحُت لك غَتم يصلح آخر أخو  عن لك لتفتشي ذاىبة كأنك َِٕ
 مثلي،  مسكُتو  بفىتن كضيعو  تتصلي أف بك جيمل ال سريةه  شريفة فتاةه  أنكً  عرفتً  ألنكً  َِٖ
 ماءىا كألفتً  نشأًت فيها، اليت أرضك على كآثرهًتا اخًتهًتا اليت األرض تلك أرضو  كأم َِٗ

 كغرباءىا؟  كخضراءىا كأفياءىا، كظبلؽبا كىواءىا،

 حيمل فبا أكثر كالعطف اغبب من سويدائو يف لك حيمل أنو رأيت الذم ذلك القلب قلبو  كأم َُِ
 دكنو؟  من إليو كسكنت بو فاستبدلتو قلب أمك لك

 فرأيتهما ابكيتُت إليهما دخلت إذا كأحزاهنما مهومهما عن أمي كتعزية بتعزيتها رل ككيف ُُِ
 البارحة، الساكبة، كالطيور كالظباء كاألسحار، كاألصائل كالنهار، الليل عنك تسأالف منتحبتُت
 سلول؟  كال عزاءن  تقببلف كال ؾبيبنا، كال ملبينا تسمعاف فبل

 اعبميلة العذبة االبتسامة تلك رل فيبتسم الغبنا تعبنا اؼبزرعة من أعود يستقبلٍت حينما دبن رل كمن ُِِ
 كآالمي؟  أكياعي تذىب جبميع اليت

 على أشعتو القمر بسط البحر كقد شاطئ إذل كسكونو الليل ىدكء يف يصحبٍت الذم ذا كمن ُِّ
 تلك فيسمعٍت اؼبيثاء رمالو من رملةو  على اعبميل جبانيب الفضي بلونو اؼبنبسطة كصبغها أموايو
يَّل كعواطفي، مداركي علي كسبلك ككيداين، تستغرؽ شعورم اليت اػبالبة الساحرة األانشيد  كخيي
 اعبناف؟  فراديس يف اغبساف اغبور نغمات كأهنا األعلى، اؼبؤل ىابطة من أهنا أظبعها حُت إرل

 فرييٍت  اي بعدؾ من أعي  أف أستطيع ال إنٍت ُِْ
 خطرن  كأعظم شأانن  ذلك من أيل   فأنتً  ُِٓ
 لك حياٌب فأبذؽبا غَت يدم سبلك كما يدم، سبلك ما صبيع الساعة تلك يف لك أبذؿ فإنٍت ُِٔ

 عنها  النفس طيب
 فرييٍت؟ اي عليك طرأ الذم ما ُِٕ
 أنكرىا أكاد أخرل حالة إذل حالتك حىت استحالت كلو اؼبناؿ ىذا نفسك من انؿ الذم كما ُِٖ
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 أعرفها؟  كال
 كاملة  يومنا تسعُت الثائرة أموايو بُت تلبثي كأف أف تعربيو، مزمعةه  أنت فإذا ُِٗ

 فرييٍت اي مللًتٍت قد إنك نعم َِِ
 الزاكية الضيقة؟ ىذه يف منك أسعد الواسع الفناء ذلك يف تكونُت كإنك  ُِِ
 تظنُت فيما ـبطئةن  تكوين أف أخاؼ إنٍت ِِِ
 فرييٍت  اي نفسي على آسىى ال إنٍت ِِّ
 عٍت،  غائبةن  دمت ما عليك القلق قليب كبُت بُت أحوؿ أف أستطيع ال فإنٍت ِِْ
 الطويلة األايـ ابلراحة من قليلو  بعد إليك ألعود بنفسي ال جبسمي أفارقك فإمنا فارقتك إف فأان ِِٓ

 كمتاعبها  اغبياة ىذه اآلـ من
 الساعة  حدثتنيو الذم اؼبزعج اغبديث ذلك إذل أخرل مرةن  تعود أال إليك، كريائي ِِٔ
 من كسلكنا سبيلها كاحدة، كأسو  من اغبياة كشربنا معنا، كدرينا معنا، نشأان توءـه، كبن فإمنا ِِٕ

 كاحدة  طريق
بػينىا، ىو ىذا ِِٖ بػينىا، ىو كىذا نىسى  سواه  نفهم شيئنا كال غَته، نعرؼ ال حىسى
 اػبجل كاغبياء إال اليـو قبل لك أقوؽبا أف من دينعٍت كاف ما كلمةن  لك قائلةه  كإين ِِٗ
 غَت ألبيتها تتأدل فيها، كغبظةو  تشاكها بشوكةو  أبتاعها أف على حبذافَتىا علي عرضت الدنيا أف لو َِّ

 اندمة  كال آسفةو 
 كاف فيما رل ذنب ال أنٍت على ُِّ
 بعدؾ  بشيءو  مباليةو  غَت إليك كأذعن أًطٍعك أمرؾ من تشاء دبا يف فمر يديك بُت ك بعد فهأنذا ِِّ
ا   أك يازعنا أراؾ أف إال علي ىُته  اغبياة يف ما فكل ِّّ

ن
 متأؼب

 كاحتقرتك اليت أىانتك األرض تلك إذل ابنتك ترسلي أف تريدين ألنك ِّْ
 أخوىا أان أيضنا كلكنٍت منازعه، ذلك يف ينازعك ما فيها، الشأف صاحبة كأنت ابنتك إهنا نعم ِّٓ

 قليبلن  إال صلتك عن تفًتؽ ال يدٌوا عظيمةه  هبا فصليت كعشَتىا، كصديقها
 فراقي؟ على ابلصرب ؽبا أك فراقها على ابلصربفكيف رل  ِّٔ
 إذل منتهاىا  مبدئها من كحياٌب كعزدييت، كقوٌب كإدراكي، كتصورم كعقلي، فكرم إهنا ِّٕ
 أقوؿ ما على شهودم فهم ِّٖ
 ؿبيط  كرائهم من كهلل  ِّٗ

الفطصل الرابع و 
عشرين

 حولنا يدكر ما كل كعن أنفسنا، عن ذاىلوف كبن كبينما َِْ 
 العظيمة  الصخور إبحدل اصطدمت قد السفينة فإذا ُِْ
 القلوب  صبيع من أدلو  صيحة اللحظة تلك يف فانبعثت انقطع، قد من أىًيرَّهًتىا يريرو  آخر كإذا ِِْ
 كدكمينج أان طريقة فيو فاعًتضت بنفسو ليلقي البحر يهجم على بوؿ كإذا ِّْ
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 كفنو  منتفضهمن ىو كأمنا ِْْ
 عليو  أتى إال شيءه  لو يقـو ال ضارو  كح و  صورة إذل استحالت قد ككأمنا صورتو ِْٓ
أيواز  هبا تدكم اليت العالية صرخاتو يصرخ اؽبصور الليث كقفة مقدمتها يف كرابهنا الواقف ِْٔ

 الفضاء 
 أحشائها   إذل يتسرب اؼباء كبدأ يتشقق السفينة سطح بدأ حىت غبظات إال ىي كما ِْٕ
 الفتاة؟  ىذه ىي من ِْٖ
 بُت يديها خاشعةن  الفضيلة ذبثو اليت الشريفة الطاىرة الفتاة إهنا ِْٗ
 قلبو  كل من نبتت اليت احملبوبة الكردية الفتاة إهنا َِٓ
 قلبو  كل إذل حبيبةه  فهي ُِٓ
 البائسُت إذل أحسنت طاؼبا اليت اإلؽبية إهنا الرضبة ِِٓ
 ظلمتها، كبدَّد حلكتها، اغبزينة فأانر اليائسة القلوب يف أشرؽ طاؼبا الذم السماكم النور إهنا ِّٓ

 كأمبلن  رياءن  كمؤلىا
 أضالعها  بُت سالت من إال النفوس من نفسه  كال ِْٓ
 ببلئها  من أف ينقذىا تعاذل، هلل، إذل ضارعةن  السماءو  إذل ارتفعت إال األايدم من يد كال ِٓٓ
 على خوفنا كاحدة خطوة تتقدـ أف تستطيع ال الشاطئ من يف مكاهنا كاقفة النجاة كسفينة ِٔٓ

 اؽببلؾ من نفسها
 مسؤخرهتا كاقفة يف فرييٍت من إال شيء كل من السفينة سطح خبل حىت غبظات إال ىي كما ِٕٓ

 فيها  هلل قضاء تنتظر
 ىذا  موقفها كاقفة فرييٍت ؼبح ٍب نفسو كىمَّ إبلقاء مبلبسو خلع قد مقدمتها يف كاقف حبارو  كريلو  ِٖٓ
 اؼبخيف اؽبائل اؼبنظر ىذا من يزعنا عيوهنم الواقفوف أغمض أف إال ىو كما ِٗٓ
  !ىائل عظيمو  يوـو  من لو اي َِٔ
 مريرة مسؤؼبةو  ذكرل من اي ؽبا ُِٔ
 !اؼبوت حىت ؽبا انقضاء ال حسرةو  من ؽبا اي ِِٔ
 عندم ـبلوؽو  أعز كانت يدٌوا بل علي عزيزةن  فرييٍت كانت إف ِّٔ
 األبد   إذل فمها من زالت موهتا قد ساعة ذاقتها اليت اؼبرارة تلك كأف ِْٔ
 يدٌوا  ىائبلن  يومنا كاف يومها إف نعم ِٓٔ
 ىي  كما مكاهنا يف لبثت تًط  بل كدل زبىف فلم فرييٍت أما ِٔٔ
 الشاطئ إذل ذلك قبل يذبناه كنا فقد اؼبسكُت، بوؿ أما ِٕٔ
 مصاهبا  عليها لتعزيها كهتوف اترة جبانبها ذبلس كمرغريت ِٖٔ
كيهيهما  خدكدمها كخيمشاف يلطماف الكوخ حوؿ ليلهما يدكراف ظبل فقد دكمينج كمارم أما ِٗٔ
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 كادا  أك تلفا حىت السماء يو يف األليمة احملزنة كيرسبلنصرخاهتما شعورمها، كينتفاف
 حاضرىم مسؤمنهم كملحدىم، كياىلهم، عاؼبهم صبيعنا الناس هبا يدين اليت العامة الشريعة إهنا َِٕ

  كاؼبعبد كابديهم،
ا صفٌوا اعبميع فيو يقف الذم اؼبشًتؾ ُِٕ  كاحدة بنغمة كاحدة آيةن  يرتلوف كاحد، أماـ ىيكلو  كاحدن
 غبظةن  العادل ظباء يفخفق  الذم الفخم الكوكب ذلك مغربو إذل اكبدر حىت غبظاته  إال ىي كما ِِٕ

 اختفى  ٍب
 اؼبخيف  اؽبائل اؼبنظر ىذا من يزعنا عيوهنم الواقفوف أغمض أف إال ىو كما ِّٕ
 القضاء  صدمات احتماؿ عن دائمنا تعجز كالنفس الضعيفة ِْٕ
 كرضبتو  بعدلو كالثقة ابهلل اإلدياف انحية من إال أتيت ما فإهنا ِٕٓ
 سبت، دل ابقية حيةه  ككأهنا ِٕٔ
 خديها يف قليله  اصفراره  لوال كيهها، يف يزاؿ جيوؿ ال اغبياة ماء ككأف ِٕٕ
 قلبها، على األخرل يدىا يسمها ككاضعة إذل ثوهبا ضامةن  تزاؿ ال ىي كإذا ِٖٕ
  تقبض على شيءو،  أانملها ككأف ِٕٗ
 العظيم ذلك القديس صورة يف األخَت الوداع اغبميم صديقها تودع فكأهنا َِٖ
 اؼبوت أك اغبياة شئوف من شأفه  يغَتىا ال ُِٖ
 الصيادين لبعض قريبو  كوخ إذل ضبلناىا ٍب ِِٖ
 نعود، حىت يتولُت شأهنا أف النساء بعض إذل كعهدت ِّٖ
 اؽبائل اػبرب ذلك اؼبسكينتُت اؼبرأتُت تينك ألبلغ الوادم إذل كصعدت ِْٖ
 اؼبوقف ىذا من علي أشد موقفنا حياٌب يف كقفت أحسبٍت كما ِٖٓ
 شر من ابنتهما بسبلمة تعاذل هلل كتدعواف تصلياف ياثيتُت الكوخ فرأيتهما يف عليهما فدخلت ِٖٔ

 العاصفة  ىذه
 الكائنات على سدكلو يرخي بدأ قد الليل ككاف ِٕٖ
 ككآبتو  كحشتو من عليهاسرادقنا كيضرب ِٖٖ
 فرييٍت؟ أين :كصاحتا كاراتعتا ذيعرات حىت علي نظرمها كقع فما ِٖٗ
 أشرعتها اؼبمزقة، فنرل اليبس على كاقفةه  أهنا إلينا فيخيل السفينة عن حيننا يهدأ اؼبوج ككاف َِٗ

 كالتعب اإلعياء من سطحها على اؼبتهافتُت كرياؽبا اؼبتناثرة، كألواحها
 السماء صفحة يف مرسومة بديعة صورةو  منظر الساعة تلك يف منظرىا فكاف ُِٗ
 مدامعها فاضت إال العيوف من عُته  تبقى  دل لذلك ِِٗ
 إذل يضمها عارية أف يريد يديها بُت عاراين  ريبلن  رأت حينما الفتاةو  على اغبياء غلب أف كاف ِّٗ

 عنو بويهها فأشاحت يسمو
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 السماء  يف يو جبناحيو يطَت كرًن ملكو  منظر منظرىا فأصبح ِْٗ
 !انقضى قد شيءو  كل كإذا ِٓٗ
 نزلتها  اليت اؼبنزلة نفسي تلك من نزلت ؼبا ابنةه  رل كاف كلو ِٔٗ
 تتوذل حىت كشفقتها، كرضبتها كحناهنا عطفها ظل يف أعي  أف حياٌب يف أملي كل ككاف ِٕٗ

 األخَتة ساعيت يف بيدىا عيٍت إغماض
 كبينها  بينو القضاء فحاؿ إنقاذىا حاكؿ الذم البحار اؼبسكُت عليها بكاءن  أكثرىم ككاف ِٖٗ
  كشأهنا  كتركها منها ابلفرار عظيمنا أيـر إيرامنا أنو إليو خييل كاف فقد ِٗٗ
 عليها نعثر فلم طويبلن  زمننا عنها البحث يف فقضينا قليبلن  ىدأت قد ككانت الزكبعة ََّ
 الكائنات على سدكلو يرخي بدأ قد الليل ككاف َُّ
 قلبها  أعماؽ من صاحتها كاحدةه  صيحةه  إال ىي كما َِّ
  .ابنتها صاحبتها على يزع من أبقل كلدىا، على يزعها يكن كدل َّّ
 حزفو  ليلة بل الثَّاكلُت، بيوت يف الث كل ليارل تكوف كما ككلولةو، بكاءو كعويل، ليلة تكن فلم َّْ

 التصعيد  عن كالزفرات االنطبلؽ عن الدموع عميقو حيبس صامت
 مصاهبا عليها لتعزيها كهتوف اترة جبانبها ذبلس كمرغريت َّٓ
 حياٌب  يف رأيتو منظر أعجب الساعة تلك يف إخبلصها منظر فكاف َّٔ
 كيهيهما  كخيمشاف خدكدمها، يلطماف الكوخ حوؿ ليلهما يدكراف ظبل فقد دكمينج كمارم أما َّٕ
 الفجر  نور انبثق حىت صبيعنا شأننا ىذا يزؿ كدل َّٖ
 كالزفرات كاألانَّت كالعويل، يعج ابلبكاء زاخره  حبره  ذلك كراء فيما كالناس َّٗ
 إذل حُت  حُت من طلقاهتا ترسل اغبصوف مدافع ككانت َُّ
 كنيسة ابمبلموس  إذل كصلنا حىت طريقنا يف سائرين نزؿ كدل ُُّ
 جييد  دل من ابلدمع فيها عامة ياد مناحةن  ككانت ُِّ
 ظبائها  إذل الركح صعود سبثيل ذلك من يردف كلعلهن ُّّ
  !شأهنا كما أعظم الفضيلة أيل فما ُّْ
 حاضرىم مسؤمنهم كملحدىم، كياىلهم، عاؼبهم صبيعنا الناس هبا يدين اليت العامة الشريعة إهنا ُّٓ

ا صفٌوا اعبميع فيو يقف الذم اؼبشًتؾ كاؼبعبد كابديهم،  كاحدة آيةن  يرتلوف كاحد، أماـ ىيكلو  كاحدن
 .كاحدة بنغمة

 من كنيسة ابمبلموس  الغريب اعبانب يف مورقة خيزراف شجرة ربت قربنا للميتة حفركا قد ككانوا ُّٔ
 على الصدقات كتوزيع لزايرة  الكنيسة أيتياف كاان حينما كبوؿ ىي دائمنا ربتها ذبلس كانت ُّٕ

 كاؼبساكُت الفقراء
 غبظةن  العادل ظباء خفق يف الذم الفخم الكوكب ذلك مغربو إذل اكبدر حىت غبظاته  إال ىي كما ُّٖ
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 اختفى  ٍب
الفطصل السادس وعشرين

 

 تفًت؟  كال هتدأ ما كهنارؾ ليلك بٍت اي تذرفها اليت الدموع ىذه ما ُّٗ
 من حيلة كال الويوه، من بويوو  عنك يتفرج ال ضلوعك أحناء بُت الذم ربملو اغبزف ىذا كما َِّ

 اغبيل؟ 
 نفسو من كتتساقط يزعنا، سبيلها يف اؼبرء يهلك اليت العظاـ النكبات من نكبةن  اؼبوت كمىت كاف ُِّ

؟  دكهنا  حسراتو
 ننتقل الذم كاف كردبا إذل موطن، موطنو  من كالتحوؿ منزؿ، إذل منزؿو  من االنتقاؿ إال ىو كىل ِِّ

 منو؟  ننتقل الذم من خَتنا إليو
 كأنو عنده، ما ؽبا كاختار هبا استأثر حُت خَتنا بصاحبتك ييرًد دل — هلل تعاذل أف لك أين كمن ِّّ

 كستبلقي فيها ستكابده أهنا علم شقاءو  من لينقذىا إال الدار تلك إذل الدار من ىذه نقلها ما
 آالمنا يسامنا؟  منو

 الصخر، كزبوضالوحل، كتكسر األرض، تفلح يديك بُت معذبة شقيةن  تراىا أف تسؤثر كنت كىل ِّْ
 ألفت ما بعد على العي  اؼبستقبليُت أطفاؽبا كتعُت لتعينك األهنار؛ كتعرب األشجار، كتتسلق
 كال رمبلن  كال حجرنا، كال فيها صخرنا ترل ال أعواـ عدة قصرعمتها يف اؽبٍتء كالعي  كالرغد النعمة
 مدرنا؟ 

 كالغبطة لسركرىا، ابلسركر — هبا الناس كألصق كحبيبها صديقها منك كأنت أكذل ىو كمىن ِّٓ
 إليو؟  صارت الذم السعيد دبصَتىا لغبطتها كاالبتهاج

 عليَّ  أسبغها نعمتو اليت أعطاؼ يف متقلبةه  كرضوانو، ريب برضبة متمتعةه  انعمةه  سعيدةه  فإنٍت ِّٔ
 كاحتمارل صربم على رل مكافأةن 

 األيساـ افًتاؽ يزعجو مادايوٌ  حبٌوا حبك إايىا يكوف أف عن اإليبلؿ كل أييل كى  كأان ِّٕ
 عنك  تنأ كدل تفارقك، دل أهنا لعلمت قليبلن  نفسك إذل عدت أنك كلو ِّٖ
 حديثك  كتسمع ربدثك يالسةه إليك كأهنا ِّٗ
 تثَتىا اليت اغبزف من السوداء ىذه العجاية يف العتب أشد عليك عاتبةه  أهنا يف عندم شك كال َّّ

 اآلالـ كألواف العذاب تستقبل أنواع اعبحيم دار إذل ذاىبةه  كأهنا أثرىا على
 كلذائذؾ  شهواتك منها يعنيك كاف الذم كل كأف أك ُّّ
 بوؿ  اي تبًك عليَّ  قائلةن ال بك هتتف أظبعها ككأنٍت ِّّ
 حديثك  كتسمع ربدثك يالسةه إليك كأهنا ّّّ
 تثَتىا اليت اغبزف من السوداء ىذه العجاية يف العتب أشد عليك عاتبةه  أهنا يف عندم شك كال ّّْ

 أثرىا على
 اآلالـ كألواف العذاب أنواع  تستقبل اعبحيم دار إذل ذاىبةه  كأهنا ّّٓ
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 األبد  إذل ىذه اغبياة من يده نفض قد الفىت كأف ّّٔ
 هلل يد غَت يسَت فيها الويهة اليت غَت كيهةو  إذل تديره أف تستطيع العادل يف يد كأال ّّٕ
 عليو أسفي من أعظم الدنيا يف أسف كال ّّٖ
 فيو فجيعيت أكرب من فجيعة كال ّّٗ

 
 اعبملة الفعلية   . ب

 ادلقفع الرقم الفطصل

الفطصل األول
 

 بينهم  األكركبيُت النازلُت اؼبهايرين من أفرادو  بضعة يستعبدىم  .ُ

  أشجارىا كتقليم أمواىها  كاستنباط معادهنا كاستخراج كاستنباهتا األرض حراثة يف كيسخركهنم  .ِ

، بورلويس كاداين  عاصمتها خلف القائم اعببل شرقي اعبزيرة ىذه على اؼبقبل يرل  .ّ  مسورنا مستطيبلن
  كالصخور اآلكاـ من طبيعي بسورو 

 أنصافجدراهنما إال منهما يبقى  دىارًسينلم  كيوخىٍُت  أطبلؿ كسطو يف تراءت قد  .ْ

ٓ.  
 ما السطوح ـبتلفة كصفراء، كخضراء سوداء بُت ما األلواف، ـبتلفة هبما احمليطة األرض كيرل
، كمتعريات كأخاديد، كأحافَت كأغوار، أقباد بُت قَّاتو  كالغدراف اعبداكؿ  من كثَت إذل كمستىدى

 كاؼبتداعية القائمة
  كزبطيطها كتقسيمها كزرعها  حرثها يتولوف قوـه  اليـو قبل فيها يعي  كأمنا  .ٔ

  أبصبعو العادل عن  رحلوا أك ساكنوىا عنها فرحل بضرابتو الدىر شبضرهبا  .ٕ

 االستكشاؼ يبل يسمونو الذم العظيم اعببل ذلك يساره كعلى  .ٖ

 اعبزيرة إذل القادمة السفن قمتو من يرقبوف كانوا ألهنم  .ٗ

 الفرنسي حاكمها كمقر اعبزيرة قصبة  بورلويس  مدينة تقع كبسفحو  .َُ

بٍلوس بضاحية عريضهينتهي الحبه  طريقه   ديينها من يتفرع  .ُُ  دبى

 القرب خليج  أم  تومبو خليج ىنا ييرل حيث  .ُِ

قبل يسمع يزاؿ كال  .ُّ
ي
 بطوف اعبباؿ يف الضاربة الرايح عصف منو يدنو حُت الوادم ذلك على اؼب

 الشاطئ كىضابو صخور على اؼبتوثبة األمواج كدمدمة األشجار، كذكائب الغاابت كأحشاء
 شيءو  كل ظبعو عن انقطع الكوخُت مكاف إذل كصل إذا حىت  .ُْ

  النخل سعف غبفيف ضعيفنا إالصدنل حيس فبل  .ُٓ

  اؼبلساء الصخور رءكس على كلُتو  برفقو  اؼبتساقطة األمطار كسوسة إال يسمع كال  .ُٔ
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 تسقي حيث إذل متسلسلة عنها تنحدر ٍب الطيف ألواف ابلطحلب اؼبكسوة يوانبها على فًتسم  .ُٕ
 يد إليها سبتد ال اليت اؼبهملة أحواضاألزىار

 مقتطف يقتطفها كال  .ُٖ

 األشجار طبائل كإذل أمواىها من الكثَت ابعبم فتمدىا كاألقنية الغدراف إذل ذلك بعد تفضي ٍب  .ُٗ
 األعشاب كلفائف

  الرماؿ بطوف  يف الرقطاء األفاعي انسراب أحشائها من فتنسرب  .َِ

 ؾباميع فركيها  كبُت قممها كعلى سفوحها يف نبتت قد مشاء ىضاابن  إال يديو بُت يرل كال  .ُِ
  اؼبًتعرعة اػبضراء أكراقها الشمس أشعة تعابث اليت الباسقة األشجار

 كانريها كأريوانيها كفضيها ذىبيها األلوف منضركب شاءت دبا كتكسوىا  .ِِ

  الظهَتة كقت إال أريائو يف كتتبسط الوادم قاع إذل تنحدر كال  .ِّ

ِْ.  
 صباؿ يف الرائي رآه منظرو  أبدع األصيل منظر كاف لئلايب  الشمس كطفلت النهار أدبر فإذا
 من أهبى يف كظبائو أرضو بُت العُت كذىاب أفقو، كتلهب أضوائو،  كرقة ظبللو، كانسجاـ ألوانو،
اء اغبلة َتى  الغناء كالركضة السًٌ

  كقبم ككوكبو  كىواءو، ماءو  من كلشيءو  على السكوف خيم مغرهبا الشمسإذل اكبدرت فإذا  .ِٓ

  خافق كال ابرؽ  كال حركة، كال فيها أنمة ال القبور، كوحشة ـبيفة كحشةو  إذل اؼبنظر كاستحاؿ  .ِٔ

الفطصل الثاين
 

 الساكن  منظره اؽبادئ إذل أسًتيح كأف  .ِٕ

 كآاثرمها كالعرب، العظات آايهتما من بو تنطق كفيما الدارسُت، الكوخُت ىذين شأف يف كأفكر  .ِٖ
 كالسَت  األحاديث من

 عمره من السبعُت على نيف قد تلك اعبزيرة سكاف من ىرـه  شيخه  يب مر إذ  .ِٗ

 يده يف عجراء عصنا على يعتمد  .َّ

 تلك سكاف كشأف اػبوص، من عريضة كقبعةن  بسيطنا ريفينا كصدارنا كيلبس سراكيل كاسعةن   .ُّ
 األصقاع

 دائمنا يتؤلأل الذم الساطع النور بذلك السمرة الضارب إذل النحيف األبيض كيهو تؤلأل كقد  .ِّ
 كالشرؼ كالنبل البساطة كالطهارة، نور األتقياء، الريفيُت كيوه يف
 األنيق اعبميل كدبنظره بو فأنست  .ّّ

 ابلتحية  كبدأتو  .ّْ

 صبيبلن  ردٌوا ربييت رد ٍب مطمئنة ىادئة نظرة كألقى علي متوظبنا إرل رأسو فرفع  .ّٓ

 كالود العطف من لو بو شعرت الذم دبثل رل شعر ككأمنا  .ّٔ
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 متهلبلن  ابظبنا كبوم فأقبل  .ّٕ

 عليها أيلس للصخرة اليت ؿباذية صخرة على كيلس  .ّٖ

 جبانبو قبعتو ككضع قدميو ربت عصاه كألقى  .ّٗ

 كقلت لو عليو فأقبلت  .َْ

 شيخوخيت رداء فيها أطوم كىأنذا شبايب، فيها رداء طويت نعم، :قاؿ  .ُْ

ا عظامي كستربد  .ِْ  صخورىا كينادؽبا  ربت غدن

 قبل كاف يسكنهما كعمن الدارسُت الكوخُت ىذين شأف عن قليبلن  ربدثٍت أف لك ىل :قلت  .ّْ
 كأرزاؤه؟ الدىر عواصف هبما كتعصف البلى، يد هبما تعبث أف

 شيئنا يقوؿ ال صامتنا قليبلن كظل فويم  .ْْ

 اؽبم كاالكتئا من رقيقة غمامةه  اؼبتؤللئ البلمع يبينو على انتشرت كقد  .ْٓ

 أعضاؤه ؽبا اختلجت طويلة تنهدةن  تنهد ٍب  .ْٔ

 اؼبتأمل اؼبعتب كقفة كأطبللو ربوعو على ليقف إال اؼبار بو دير ال  .ْٕ

 كالبساطة الفضيلة طريق من سعداء يكونوا أف استطاعوا قد  .ْٖ

 كأعظمتو  نفسي يف الريل فأكربت  .ْٗ

 اغبقَتة األظباؿ ىذه صورة عن صورهتا ساميةن زبتلف كبَتةن  نفسنا ينبيو بُت حيمل أنو كعلمت  .َٓ
 يلبسها اليت

 لك أعًتؼ سيدم إنٍت اي نعم :لو كقلت  .ُٓ

 السفاكُت كالقواد الظَّلمة، اؼبلوؾ أكلئك أبطاؽبا كاف إذا إال ابلقصة نعجب كال  .ِٓ

 ككيدانو  شعوره الشهوات كغمرت اإلنساين ابلقلب القسوة بلغت كمهما  .ّٓ

 شعوره كتوقظ تنعشو اإلؽبية الفطرة نفحات من نفحةه  حُتو  إذل حُتو  من عليو أف هتب بد فبل  .ْٓ

 قليلن  نفسو إذل يعود أف فيستطيع  .ٓٓ

 كأيلفها اليت يعرفها غَت السعادة من صنوفنا العادل يف أف يفهم كأف  .ٔٓ

 هبا استمتاعو طاؿ لو ككد لنفسو، كسبىىنَّاىا كأعظمها أكربىا كردبا  .ٕٓ

 سيدم اي قصتك عىلىيَّ  فػىقيصَّ   .ٖٓ

 كالقصور  الدكر بُت كاغبواضر اؼبدف يف طلبها حيث أخطأتو السعادة قد  .ٗٓ

 اؼبغضَّن  يبينو على يده فوضع  .َٔ
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 شواردىا من تفرؽ ما يستجمع أك  .ُٔ

 كيقوؿ حيدثٍت كأنشأ   .ِٔ

الفطصل الثالث
 

 اعبزيرة ىذه رزقو يف من نورماندم اظبو مسيوالتور ليطلب فىتن  اعبزيرة ىذه قىًدـ ُِٕٔ عاـ يف  .ّٔ
 فرنسا يف طلبو أعياه ما بعد اؼبقفرة

 رضبو  كذكم أىلو من ميعيننا حىت فيها لو جيد أف عن كعجز  .ْٔ

  كأحبتو أحبَّها  .ٓٔ

  عليو فأبػىٍوىا قومها إذل خيطبها أف كأراد  .ٔٔ

 مهرو  بدكف سروٌا فتزكيها  .ٕٔ

 فيها العي  إذل سبيبلن  جيد علَّو اعبزيرة ىذه إذل هبا كىاير  .ٖٔ

 على عودتو عند هبم يستعُت الزنوج من طائفة منها ليبتاع مدغشقر  يزيرة إذل كسافر ىنا فًتكها  .ٗٔ
  اؼبهجورة األراضي بعض استصبلح

 كزكيتو ىو منها فيقتات  .َٕ

 أراد الذم اغبظ لو يتىح فلم  .ُٕ

 حبياتو ذىبت شكاةن  اشتكى أف يلبث فلم  .ِٕ

 ىناؾ األيدم فتناىبتو  .ّٕ

ا قوةن  ىذا أيسها فأكسبها  .ْٕ    كيلدن

 على نفسها حياهتا يف تعتمد أف على عزديتها كصحت  .ٕٓ

 قوهتا كمرتزقها ذبد علها كياريتها ىي بيدىا تستصلحها األرض من قطعةن  ؽبا تتخذ كأف  .ٕٔ

 سفح يف معتزلةو  أرضو  قطعة عن تفت  البعيدةاجملاىل  يف كأكغلت اؼبيثاء اػبصبة اؼبواضع فًتكت  .ٕٕ
 طارؽ ال يطرقها منقطع كراء أك غورو  بطن أك يبلو 

 فيو كبن الذم اؼبكاف ىذا إذل كصلت حىت سابله  هبا دير كال  .ٖٕ

 اؼبنفرد اؽبادئ فأعجبها منظره  .ٕٗ

 اؼبهجور الع  إذل الغريب الطائر سكوف إليو نفسها كسكنت  .َٖ

 كأرزائو  الدىر كوارث من هبا يعتصموف حصينةه  قبلعه  كىضاهبا صخورىا إليهم أف خييل كأمنا  .ُٖ

هبا  ما بعض عنها فَتكح كأفئدهتم قلوهبم إذل يسرم كسكوهنا ىدكءىا أف كأمنا يتومهوف أك  .ِٖ
 كسكوانن  راحةن  كديلسؤىا

 لنفسو يرل فبا خَتنا دائمنا لو كترل  .ّٖ
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 ككآبتها كحشتها إذل أف تسلمها أبت  .ْٖ

 كحشتها تسؤنس كردية صديقةن  ؽبا فأاتحت  .ٖٓ

 على أمرىا  كتعينها  .ٖٔ

الفطصل الرابع
 

 مسقط رأسها بريتانيا يف هبا حلت نكبةو  أثر على إليها كفدت  .ٕٖ

 فأحبها فرآىا هبا لبلصطياؼ بلدهتا نزؿ  .ٖٖ

 كالرغد كالزكاج كالسعادة اغبب عن بو حدثها ما فصدقت  .ٖٗ

 كعهودىم أحاديثهم يف العظماء أف إليها خييًٌل كأمنا  .َٗ

 كاستئذاف كطنو إذل عودتو عند منها يتزكج أف كعدىا حينما بزكيها اتصاؿ الزكج بو فاتصلت  .ُٗ
 أبويو

 قبلها من أمثاؽبا من الكثَتات ملَّ  كما كايتواىا ملها حىت  .ِٗ

 فيو كأمبلن  بو غبطةن  كانت ما أعظم فجأةن  عنها فرحل  .ّٗ

 من بذلت ما بوفاء ؽبا يقـو الذم الثمن أنو إليو خيل اؼباؿمن  شيئنا كسادهتا ربت ؽبا كترؾ  .ْٗ
 كشرفها عرضها

 ينوهنا  فجن  .ٓٗ

 منها سيسافر أنو علمت اليت البحر فيرضة إذل كىرعت  .ٔٗ

 اؼبغرب  النجم أعقاب من الرائي يرل ما إال الدأماء على سطح اؼباخرة سفينتو من تر فلم  .ٕٗ

 تفعل  أف هلل شاء ما فبكت  .ٖٗ

 القلب قرحية العُت دامية منزؽبا إذل عادت ٍب  .ٗٗ

 أحشائها يف ينيننا أهنا ربمل شعرت حىت قليبلن  إال تلبث كدل  .ََُ

 تلك فقدت ما بعد أىلها كقومها بُت البقاء عليها استحاؿ قد أنو كعلمت يدىا يف فأسيقط   .َُُ
 لزكيها مهرنا تقدمو أف ما تستطيع ككل يدىا يف العذراء سبلك ما كل ىي اليت الثمينة اعبوىرة

 كعارىا سوأهتا السحيق قاعها لتوارم يف النائية اؼبستعمرات إحدل إذل الرحيل فأزمعت  .َُِ

 كبَتة كعقباتو  كثَت، عناءو  بعد اعبزيرة ىذه إذل فوفدت  .َُّ

  على أمرىا يعينها زقبيوٌا خادمنا ؽبا تبتاع أف الراضبُت احملسنُت بعض دبعونة كاستطاعت  .َُْ

 شبراهتا كاستخراج إليها أكت األرض اليت حراثة على كيساعدىا  .َُٓ

ا تعرؼ القانتات ال الصاغبات عي  ىنا كعاشت  .َُٔ  أحده سوام يعرفها كال الناس من أحدن

 عظيمنا أنسنا دبرآىا كأنست ألمرىا فعجبت  .َُٕ
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 شأهنا عن تسائلها جبانبها كأخذت يلست ٍب كحيتها منها فدنت  .َُٖ

 كقعت كما قصتها مرغريت عليها فقصت  .َُٗ

 قدمها فيو زلت الذم اؼبصرع مكاف كإخبلصوعن ؽبا بشجاعةو  ككشفت  .َُُ

 شيئنا أمرىا من تكتمها كدل  .ُُُ

 بقوؽبا حديثها ختمت ٍب  .ُُِ

 شريفنا عادالن  عقاابن  اقًتفتها اليت على يردييت عاقبٍت بل فعل، فيما علي يقس كدل  .ُُّ

 إليها التور كأكت دم ىيلُت مداـ ؽبا فرثت  .ُُْ

 كإدياهنا  يقينها كصراحتها كقوة إخبلصها منها كأعجبها  .ُُٓ

 منحتها  ما مثل قلبها بنات من سبنحها أف من بدٌوا تر فلم  .ُُٔ

 فأفضت بسرىا  .ُُٕ

 منتهاه إذل مبدئو من حديثها كحدثتها  .ُُٖ

 مرغريت ؽبا فقالت  .ُُٗ

 أمرم يف كفرطت  .َُِ

 مغتبطة  راضيةن  معها كدخلت دعوهتا فلبت اغبقَت كوخها إذل دعتها ٍب  .ُُِ

 اللهم أضبدؾ  .ُِِ

 كقومي أىلي بُت مثلها أيد دل أختنا النائي اؼبغًتب ىذا يف رل كيدت فقد  .ُِّ

 انتهت قد آالمي أف إال أحسب كما  .ُِْ

 حاؽبا كأتفقد أزكرىا  .ُِٓ

 اؼببلصق عباره اعبار يرعى ما ؽبا كأرعى  .ُِٔ

 كصورتو كيهو أنكر كردبا  .ُِٕ

 كأغناىا الببلد أخصب يف نفسو عند إال ضيفنا أف ينزؿ الغريب القادـ يستطيع قلما كىناؾ  .ُِٖ

 عيشنا كأرغدىا  .ُِٗ

 حاالن  كأصحلها  .َُّ

 حاؽبا أتفقد إليها أتيت غريبةه  ضيفةه  هبا نزلت قد يارٌب أف ظبعتي  فلما  .ُُّ

 أمرىا على كأعينها  .ُِّ

 كالكآبة اؽبم من خفيفة سحابة تغشاىا  .ُّّ
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عيوف  يف دائمنا اإلنساف يراه الذم كاالنكسار الذؿ أثر الذابلتُت اؼبتضعضعتُت عينيها يف كيًتاءل  .ُّْ
 اغبياة ميداف يف اؼبنكسرات الفتيات

 كلو بشأهنا أؼبمت حىت خفيفة يلسةن  إليها يلست  .ُّٓ

 أحدثها  فأخذت  .ُّٔ

 اعبزيرة ىذه يف حياهتما مستقبل عن كصديقتها  .ُّٕ

 ىانئتُت سعيدتُت فيها تعيشا أف تستطيعاف ككيف  .ُّٖ

 بينهما تقتسماهنا ؽبما مزرعةن  الوادم ىذا تتخذا أف عليهما فاقًتحت  .ُّٗ

 الزقبياف خادمامها كاستثمارىا استصبلحها على كيعينهما  .َُْ

 بو أشرت ما بتنفيذ إرل كعهدا مقًتحي فأعجبهما  .ُُْ

  فداانن  عشرين كبو الوادم مساحة ككانت  .ُِْ

ا قسمُت، فقسمتو  .ُّْ  أدىن كقسمنا أعلى، قسمن

  أمامك تراىا اليت الفجوة ىذه عند كينتهي  .ُْْ

  المربازير  ىنا كيسموهنا  .ُْٓ

 كالنخيل األشجار كثَت أنو إال فيها، السَت يتعذر اليت كالوعور الصخور القسم ىذا يف كتكثر  .ُْٔ
 كالغدراف ابلينابيع حافله 

 البحر يف مصبو إذل شاـبُت يبلُت بُت ميثاء رملة يف سائرنا ذلك بعد النهر ينحرؼ حيث  .ُْٕ

 اعبفاؼ أايـ تربتها تتحجر كتكاد  .ُْٖ

 عليهما السيدتُت بُت اقًتعت هتيئتهما من فرغتي  فلما  .ُْٗ

 بنصيبها منهما كل   فرضيت  .َُٓ

 فبا أكثر كلولديهما ؽبما كالراحة السعة من فيهما ذبداف متجاكرين كوخُت ؽبما أنشئ أف فرأيت  .ُُٓ
 الواحد الكوخ يف ذبداف

 الثاين القسم رأس يف كاثنيهما األكؿ القسم ذيل يف أحدمها أيعل  .ُِٓ

 أرضها منهما كل   فتسكن  .ُّٓ

 كاحد مسكن يف صاحبتها مع تعي  ككأهنا  .ُْٓ

 كاغتبطتا هبا الفكرة تلك فأعجبتهما  .ُٓٓ

 اعبباؿ من األحجار قطع على ابلزقبيُت فاستعنت  .ُٔٓ

 الغاابت من األخشاب كايتبلب  .ُٕٓ
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 البناء مواد كصنع  .ُٖٓ

 اؼبتشابكة األغصاف من متُته  سياجه  هبما يدكر فسيحُت كوخُت ؽبما كأنشأت  .ُٗٓ

  اؼبطر الشمس كغائلة كىج كتقيهما تظللهما البلتينية أشجار من طبيلةن  حوؽبما كغرست  .َُٔ

  قليلو  بعد رأسو رفع ٍب كأطرؽ، الشيخ صمت كىنا  .ُُٔ

 كشيدهتما بنيتهما نعم :يقوؿ حديثو يف كاستمر  .ُِٔ

  كالنوافذ، كالكول كاألبواب السقوؼ ؽبما كأنشأت  .ُّٔ

 شجٍت، مرآىا ليستثَت كأحجارمها يدراهنما من اؼباثلة البقااي ىذه على فأبقى  .ُْٔ

 كصركح اؼبلوؾ بقصور تعصف أف تبارل ال اليت اغبداثف طوارؽ كأف أك .كأحزاين آالمي كيهيج  .ُٓٔ
 اعببابرة

 اغبقَتة األكواخ ىذه أماـ كاإلعظاـ اإليبلؿ كقفة كقفت قد األبد، إذل كآاثرىا ببقاايىا كتذىب  .ُٔٔ
 اؼبشعثة

 .اؼبخلصُت األكفياء أصحاهبا لذكرل كاحًتامنا ؽبا، إيبلالن  كلو القضاء تقضيعليها أف فأبت  .ُٕٔ

 صبيلةن  طفلةن  فولدت اؼبخاض كياءىا ىيلُت شىكىت حىت الكوخُت بناء من أفرغ أكد فلم كبعد  .ُٖٔ
 كإشراقو، سطوعو يف البلمع النجم كأهنا

 صديقتها، كلد تسمية توليت كما تسميتها عراهبا ك أف أتوذل  أكوف أف كسألتٍت  .ُٗٔ

ا ؽبا تكوف أف ألين أردت تفعل؛ أف مرغريت على فأشرت  .َُٕ  فسمتها فرييٍت  اثنية، أمٌو

 ىانئة سعيدةن  حياةن  فتحيا كالعفة الفضيلة نعمة ابنتك هلل سيهب ألمها كقالت  .ُُٕ

الفطصل السادس عشر
 

 فيو ؽبا تقوؿ عمتها من ؽبيلُت كتاابن  ربمل فرنسا من سفينةه  كصلت كىنا  .ُِٕ

 كالعجب الدىشة موقع صبيعنا نفوسهم من الكتاب ذلك فوقع  .ُّٕ

 الدىر كوارث أعظم من هبم كارثةه  نزلت قد ككأمنا  .ُْٕ

 عنهم أنسها كينقطع ستفارقهم ىيلُت أف ؽبم سبثل فقد  .ُٕٓ

 كمارم دكمينج كاستعرب الصنم، صبود مكانو يف بوؿ كصبد فرييٍت، كأطرقت فوصبت مرغريت،  .ُٕٔ

 اليـو األرضحىت ىذه أقدامهم كطئت مذ مثلها هبم سبر دل ساعة ذلك على هبم كمرت  .ُٕٕ

 ؽبا كقالت ابظبةن  مرغريت إذل ىيلُت التفتت ٍب  .ُٖٕ

ا ال أفارقك فإنٍت صديقيت اي ركعك ىدئي  .ُٕٗ  أبدن

 أردتو لو ذلك مستطيعة أحسبٍت كما  .َُٖ

 فيها البيضاء أنسىيدؾ أك أنساىا أف ال أستطيع الزماف من برىةن  بكً  سعدت فقد  .ُُٖ
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 ؽبم كقالت صبيعنا عليهم أقبلت ٍب  .ُِٖ

 أكالدم اي كونوا مطمئنُت  .ُّٖ

 فيها تعيشوف اليت الًتبة يف كأدفن بينكم أموت حىت معكم فسأبقى  .ُْٖ

ُٖٓ.  
اتىوي  أطباءه أنتم فكنتم دامينا يرحنا مضى فيما قليب الدىر يرح كلقد َى  بو تنفوف زلتم كما كىأسي
 أك التأـ كرضبتكم حىت كعطفكم كإخبلصكم، كدكم من العذب ابلبارد كتنضحونو غيثىاثىتو عنو
 كاد
ا بنعمتكم أكفر فلن  .ُٖٔ  أبدن

 اعبزاء شر إحسانكم على أيازيكم كلن   .ُٕٖ

 القصرالعظيم ذلك يف أك الكوخ اغبقَت ىذا يف أعشت سواءن   دلالعا يف قوةه  تويد كال  .ُٖٖ

 دائي، من تشفيٍت أف تستطيع  .ُٖٗ

 كرضبتو يد معونتو إذل هلل ديد أف إال  .َُٗ

 كسركرنا، فرحنا استيًطَتكا حىت ذلك منها ظبعوا فما  .ُُٗ

 كيعتنقوهنا ييقبًٌليوهنا هبا كداركا  .ُِٗ

 كإخبلصها بوفائها كيهنئوهنا  .ُّٗ

ا أف دكمينج كأخربىم عليهم فدخل  .ُْٗ  يقصد كثَتكف عبيد ككراءه فارىنا مركبنا يركب عظيمنا سيدن
 الكوخ ىذا
 العظيم  السيد ذلك دخل حىت كلمتو كما أًب  .ُٓٗ

 من الق  كرسيوٌا مرغريت لو كقدمت اغباكمُت، بتحية كحيوه كإعظامنا، إيبلالن  لو فنهضوا  .ُٔٗ
 عليو  فجلس

 القرع من بسيط إانءو  يف األرز شراب ىيلُت لو كقدمت  .ُٕٗ

 شربو  حينما التقزز من بو شعر ما كتماف على مغالبنا نفسو فتناكلو  .ُٖٗ

 الكوخ أكباء يف بعينيو دار ٍب  .ُٗٗ

 كاألاثث، اآلنية من عليو يشتمل ما كبساطة كراثثتو، غبقارتو فعجب  .ََِ

 الطويلة اؼبدة تلك زايرتو عن انقطاعها يف ىيلُت دبعاتبة حديثو كبدأ  .َُِ

 نفسو، يف يدكر ما أؽبيم قد ككأمنا شزراء، نظرةن  عليو كيلقي  .َِِ

 لو كقاؿ خطوةن  كبوه فتقدـ أيلو، من قدـ كما  .َِّ

 يديك كرسيٌوبُت على ذبلس أف ؽبا أتذف كدل  .َِْ
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 .غَتؾ الناس من أحدو  ًمنة أك ًمنًَّتك ضبل مئونة كفاىا إذ خَتنا هبا أرادهلل كلقد  .َِٓ

 ؽبا كقاؿ ىيلُت إذل اغباكم فالتفت  .َِٔ

 أخاه األخ حيبو ال حبٌوا كأحبها  .َِٕ

  رأسو، على بيده فمسح منو، فدان كلدم، اي مٍت ادف :لو كقاؿ اغباكم إليو فنظر  .َِٖ

 ضركرات كفهمت الرياؿ مبلغ بلغت فإذا بٍت، اي صغَتنا تزاؿ ال إنك :لو كقاؿ  .َِٗ

 حيكامنا تسموهنم الذين القـو ىسؤالء شقاء مبلغ أدركت كأحكامها اغبياة  .َُِ

 الناس، بُت العدالة إيراء يف أحرارنا ليسوا أهنم حياهتم يف بو يشقوف ما أعظم أف كعلمت  .ُُِ
 .يفعلوف فيما كالفضيلة يقولوف، فيما الصدؽ كربرم أىلها، على كإراحةاغبقوؽ

ا ىزوٌا كىزىا يده بوؿ فتناكؿ  .ُِِ  سيدم اي كصراحتك صدقك لك أشكر :لو كقاؿ شديدن

 اليـو منذ رل صديقنا أزبذؾ أف أستطيع أين كأظن مضى، فيما إلينا أسأت قد كنت كإف  .ُِّ

 كلدم اي بذلك العظيم الشرؼ كرل :كقاؿ اغباكم فابتسم  .ُِْ

 فانصرفوا صبيعنا إليهم فأشارت انفرادو، على ؿبادثتها يريد أنو ىيلُت إذل أشار ٍب  .ُِٓ

 اليـو عمتك إليك أرسلتو الذم الكتاب قرأت قد تكوين أف بد ال :ؽبا يقوؿ عليها فأقبل  .ُِٔ

  أزكرؾ أف فيو إرل تطلب نفسو الربيد يف كتابه  منها ياءين كقد  .ُِٕ

 منك، بدالن  فرييٍت ابنتك إرساؿ أك إليها، السفر على ضبىٍلك يف اعبهد من أملك ما كل كأبذؿ  .ُِٖ

 ابنتك ترسليإليها أف كأرل  .ُِٗ

 راحتهاكىناءة سبيل يف النفسية عواطفك من بشيءو  التضحية من أبسنا تػىرىٍين ال أنكً  كأعتقد  .َِِ
 حياهتا أايـ طوؿ عيشها

 يدم من تفلت أدعها كأال كربل، عنايةن  اؼبسألة هبذه أعيٌت أف اؼبستعمرات كزير إرل كتب كلقد  .ُِِ
، ذلك إذل كيدت ما  األمر، ىذا يف ابلشدة آخذؾ أف عنده ذلك كمعٍت سبيبلن
 رببُت ال ما على منو كأكرىك  .ِِِ

 فيمستقبل تنقطع لن بك صلتها أف على البنتها، الرءـك األـ زبتاره أف جيب ما ؽبا فاختارم  .ِِّ
 األايـ

ا كستسمعُت  .ِِْ  اليت الوحشة ظلمة ينَتلك ما كنعمتها كرفاىيتها كرغدىا ىناءهتا أحاديث من غدن
  األايـ،  من قليلو  بعد إليك عادت ردبا أهنا على فراقها، بعد هبا تشعرين

 حياهتا، سعيدةن يف ابنيت أرل أف سول شيئنا حياٌب يف هلل على سبنيت ما إنٍت :ىيلُت لو فقالت  .ِِٓ
 أمورىا، من أمرو  يف عليها أفتات أف أحب ال أنٍت إال بعيشها، ىانئةن 
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 أريد، ؼبا تذعن حىت كاللُت ابلرفق آخذىا أف رل من بد فبل  .ِِٔ

 ذلك، على هلل يعيٍت أف كأريو  .ِِٕ

ا ابألمر أفضيإليك أف أين أستطيع كأظن  .ِِٖ  ما بقدر تعجلي أف أريو :قاؿ غد بعد أك غدن
 تستطيعُت

، ثبلثة من أكثر عندان ابقية أحسبها كال  .ِِٗ  أايـو

 الذىبية ابلقطع فبلوءنا كبَتنا كيسنا ييبو من كأخرج قائمنا هنض ذلك ٍب بعد مىت تعود أعلم كال  .َِّ

 كقاؿ اؼبائدة على ككضعو  .ُِّ

 ككدعها ك مضى   .ِِّ

الفطصل السابع عشر
 

 ىيلُت نفس على كثَتنا األمر ىذا يثقل دل  .ِّّ

 قلبها من ىولن  صادؼ بل  .ِّْ

 فيو  قالتلها طويبلن  حديثنا ربدثها كأنشأت  .ِّٓ

ا الصغار أكالدكما تراي عليكما أف يهوف ككيف  .ِّٔ  كال ألنفسهم ديلكوف ال أشقياء ابئسُت غدن
  ضروٌا؟ نفعنا كال ؽبم سبلكاف

 قوتك صبع يف ليلكوهنارؾ تشقُت معوزةن  فقَتةن  فأراؾ جبانيب تعيشي أف بُت لنفسي مىثَّلت كقد  .ِّٕ
 العاملة األيَتة تشقى كما

 كنعمتك كىناءتك سعادتك أنباء من البعد على أثنائها أظبع يف أعواـ بضعة تفارقيٍت أف كبُت  .ِّٖ
 نفسي  كيذىب بوحشة صدرم يثلج ما كرغدؾ

 الثانية  احتماؿ أستطيع أين فويدت  .ِّٗ

 كاحدو، مهدو  يف فرييٍت مع رييب ألنو أمو؛ كىويسميٍت مرغريت صديقيت كلد كلكنو ال، :قالت  .َِْ
ا ثداين  معها كرضع  كاحدن

 األكذل احتماؿ عن كأعجز  .ُِْ

 بنييت فسافرم اي  .ِِْ

 إليها رأسها فرييٍت فرفعت  .ِّْ

 غَته  أيل من ال بوؿ، أيل من السفر إليك أطلب إمنا  .ِْْ

 كببلئو بسؤسو من كأنقذيو عليو كأشفقي فارضبيو  .ِْٓ

 كبسعادتك  بك ضنوٌا اؼبوت حىت ذلك سبيل مكركهو يف كل أحتمل أف آثرت كلقد  .ِْٔ

 اغبب يعظم كلن  .ِْٕ
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 كالبذؿ  التضحية من أساسو  بيٍت على إذا إال ديجد كلن  .ِْٖ

 كيرعاه؟  شأنو يتوذل إؽبنا للكوف إف اليـو قبل أماه اي رل تقورل أدل :قالت  .ِْٗ

ا؟  عنا يتخلى فلم ابألمس، شأننا رعاان كتوذل كقد  .َِٓ  غدن

 ال تفٌت فلم اليت كمادهتا اغبياة ينبوع ىو العمل كإف للعمل، إال خيلقنا ما إننا رل تقورل أدل  .ُِٓ
 غَتسبيلو؟  سبيل من الرزؽ كألتمس غَته، على حياٌب يف أعتمد أف اليـو إرل تطلبُت

ِِٓ.  
 شويهاٌب مقربة من كعلى كمارم، كدكمينج كمرغريت بوؿ كجبانب أماه، اي جبانبك أع  دعيٍت
 كألًٍفتي  كأحببتو بو الذم أًنٍستي  اعبميل الوادم ىذا أحضاف كبُت كعصافَتم، كطيورم كأعنيزم،
 كظبللو  كأشعتو كقبومو، ككواكبو كهناره، ليلو
 عرفتهم كفهمتهم إف أضبدىم أحسبٍت كال  .ِّٓ

 الرزؽ من رل هلل قسم فبا أع  دعيٍت  .ِْٓ

ا فوقوأطلب  ال الذم الكثَت اعبم رزقٍت كلقد  .ِٓٓ   بدالن  بو أبتغي كال مزيدن

 يائعةن أك ليلةن  بت كال أتؼبت، كال شكوت ما عامنا عشر طبسة الوادم ىذا يف عشت لقد  .ِٔٓ
 انقمة أك ساخطةن  أك ظامئة

 الغائب بذلك اغباضراؼبعركؼ ىذا يريبٍت كأف أبيع ما إذل يريبٍت ال ما أترؾ أف إرل تطلبُت فلم  .ِٕٓ
 اجملهوؿ

 الغيب  يف ما علم لنفسي أزعم كما  .ِٖٓ

 صامتةن  ىيلُت فأطرقت  .ِٗٓ

 عن بعيدةن  ابنتها ترل أف إليها أشهى األشياء من كانت كإف شيئنا ألهنا تقوؿ أف تستطع كدل  .َِٔ
 األايـ  تلك يف بوؿ

 فلم عليها كأشفقت رضبتها أهنا إال ىناؾ، تنتظرىا اليت تلك السعادة من حبظها آخذةن  تراىا كأف  .ُِٔ
 تقوؿ  فيما ذبادؽبا أف تستطع

 قليل  بعد قالت ٍب  .ِِٔ

 عليك يثقل أريو أال أمرو  يف إليك أضرع أين غَت كتسؤثرينها، رببينها اليت اغبياة لنفسك فاختارم  .ِّٔ

 ىو؟ كما :قالت  .ِْٔ

 من الناس كائننا من ألحدو  بو فبل تبوحي ينبيك، بُت تعاعبينو الذم سرؾ تكتمي أف :قالت  .ِٓٔ
 نفسو لبوؿ حىت كاف
 تفعلُت كما تقولُت ما كل يف رائدؾ كالعفة كالطهارة كالشرؼ الفضيلة ذبعلي كأف  .ِٔٔ

 كالزلة  العثرة اتقاء كتصرفاتك خطواتك يف صبيع كالرفق ابألانة نفسك أتخذم كأف  .ِٕٔ
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 عليو  بنفسها تضن اليت اؼبرأة إال حيًـت الريل ال أف دائمنا عينيك نصب ذبعلي كأف  .ِٖٔ

 اعبميلة، اؼبرأة حيب فبا أكثر الفاضلة اؼبرأة حيب إنو لو أم نفسها تبذؿ اليت اؼبرأة مثل حيتقر كال  .ِٗٔ
 ذلك  غَت نفسو يف زعم كالعفة كإف األدب غَت صباؿ صباالن  للمرأة يعرؼ ال بل
 أماه اي أعرفو ما ذلك :قالت  .َِٕ

 سواه  أعرؼ شيئنا كال  .ُِٕ

 اعبزيرة  كاىن الكوخ إذل كفد حىت اؼبساء أتى كما  .ِِٕ

 اعتادىا اليت لزايرهتم كعادتو ياء إمنا أنو ظنوا إليهم قادمنا رأكه فلما  .ِّٕ

 كربيتو استقبالو فأحسنوا  .ِْٕ

 بو  يشغلها فكاشفتو كاف األمر الذم بذلك تكاشفو أف ىيلُت كرأت  .ِٕٓ

 مربمنا قضاءن  قضىفيو أف يلبث فلم  .ِٕٔ

 فرنسا  إذل ابلسفر فرييٍت كأيمر اعبزيرة يف ابلبقاء أيمر ىيلُت هلل أف كأعلن  .ِٕٕ

ا ذعرنا فرييٍت فذعرت  .ِٖٕ  شديدن

ا الكاىن كاإلذعاف فانصرؼ من اػبضوع بدٌوا ذبد كدل  .ِٕٗ  من ًب ما إليو لَتفع اغباكم قصر إذل عائدن
 يده  األمر على

 كاتيرو  معونة، يطلب حايةن كمستعُتو  يطلب مستمنحو  بُت ما مكافو  من كل الوافدكف إليو فوفد  .َِٖ
 سلعة يعرض

 الديباج كاػبز كصنوؼ كالشفوؼ األنسجة من اؼبسًتفد كابتاعت السائل كأعانت فأعطت  .ُِٖ
 كوخها  بو يضيق حايتها كما عن يزيد ما كالرايش األاثث كأنواع

 اػبشنة  البنغالية كقمصهم البالية القددية أظباؽبم صبيع أفرادىا كخلع  .ِِٖ

 كاؽبنداـ الشكل يديدةن بديعة مبلبس كارتدكا  .ِّٖ

 ثوهبا كلصق زاىية، كردية ابلقصب كاعتصبت بعصابةو  مطرزنا أزرؽ حريرايوٌ  ثوابن  فرييٍت كلبست  .ِْٖ
 دقيقنا  كصفنا ككصفو بديعنا، سبثيبلن  فمثلو جبسمها

 كاكتئابو حزنو فعظم  .ِٖٓ

 كاؽبمـو الوساكس كساكرتو  .ِٖٔ

 سبيلها  يف اببنها بو كتضحيتها فبا أمو فرضبتو  .ِٕٖ

 لو  كقالت بو كخلت إليها فدعتو  .ِٖٖ

 يدؾ تقصرعنو ما إذل تتطلع كدلً  الضائعة، كاألماين الكاذبة، بٍت ابآلماؿ اي نفسك تعلل دلى   .ِٖٗ
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 ذرعك؟  بو كيضيق
 أنت؟  من لتعلم طويبلن  زمننا عنك كتمتو الذم أمرؾ حقيقة لك أكشف أف آف كلقد  .َِٗ

ر آمالك  .ُِٗ
 فبلحةه  امرأةه  أمك أف فاعلم تصورؾ، مقدار على ال حقيقتك، مقدار على كلتقدًٌ
 نسب  كال ؽبا ال حسب كضيعةه 

 الناس يعرفو لك أب ال إنك أم ًسفىاح، من بك فحملت  .ِِٗ

 بفرييٍت  نفسك تًقس فبل  .ِّٗ

 بعدىا  من الثركة ىذه عنها كرثت لسبيلها ذىبت حىت إذا  .ِْٗ

 من أعجوبة أك الدىر، فلتات من فلتةن  تكوف أف إال األايـ يومنا من هبا تتصل أف يف تطمع فبل  .ِٓٗ
 األايـ  أعاييب

 كمتاعبها  األماين مهـو نفسك من كأرًح  .ِٔٗ

 لك  ذكرتو الذم اعبـر ىذا أقًتؼ دل أنٍت بٍت اي كاعلم  .ِٕٗ

 يف تكابده الذم الشقاء ىذا لك اعبالبة أنٍت أك ـبطئة أنٍت ترل كنت خطيئيت إف رل فاغفر  .ِٖٗ
 حياتك 

 طويبلن  بكاءن  كبكت ركبتيها إذل رأسها أسلمت ٍب  .ِٗٗ

 ؽبا  كقاؿ بيديو عنقها كطوؽ بوؿ عليها فحنا  .ََّ

 أماه  اي تبكً  ال  .َُّ

 ذلك  على هلل يعينٍت أف كأريو  .َِّ

 رل  كذبهمها عٍت اليـو ابنقباضها قبل شعرت كلقد  .َّّ

 فازدرتٍت اليـو عليو أطلعًتٍت السر الذم ىذا على أشهرو  بضعة من كقفت قد تكوف أف بد كال  .َّْ
 األبد  إذل مٍت يدىا كنفضتكاحتقرتٍت 

 بو  فبا شفي قد أنو ظن كقد قائمنا هنض ٍب  .َّٓ

 كمضى لسبيلو  الراحة نفس فتنفس  .َّٔ

 قلبو  يف بوخزةو  شعر حىت قليبلن  إال يبعد دل أنو غَت  .َّٕ

  تتابعت الوخزات ٍب هبا، يهتم فلم  .َّٖ

 أبينحتو  الطائر رفرفة أضبلعو بُت يرفرؼ قلبو أف إليو فخيل  .َّٗ

 عالية صخرةو  إذل كصل حىت !فرييٍت اي آه !اي فرييٍت يهتف: آه كظل عظيمة فصرخ صرخةن   .َُّ
 عليها  فتهافت البحر شاطئ على
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 هلل إال يعلمها ال مذاىب نفسو بو كذىبت ركبتيو، إذل رأسو كأسلم  .ُُّ

 يو خيطر يف الليل كوكب كبدأ مغربو إذل قرصالشمس اكبدر حىت ساعةن  ذلك على كظل  .ُِّ
 كغيومو سحبو من حباشيةو  ؿبفوفنا السماء

 طبارىا  كراء من اغبسناء كيو يلمح إال كما خبلؽبا من البلمح يلمحو يكاد فبل  .ُّّ

 كتبلؿ  كرماؿو  كىضاب، صخورو  من ما ربتو على اػبضراء الباىتة أشعتو يرسل أخذ ٍب  .ُّْ

 اؼبنفردة الصخرة تلك على اعباٍب الشبح الضئيل ذلك أضاءتو فيما كأضاءت فأضاءهتا  .ُّٓ

 بوؿ؟  اي اؼبكاف ىذا يف كحدؾ ىنا بقاؤؾ ما :لو فقالت  .ُّٔ

 ثبلثة  أك يومُت بعد مسافرةه  أنك عنك لقد حدثوين :ؽبا فقاؿ  .ُّٕ

 عظيمنا، حزانن  ذلك فأحزنٍت  .ُّٖ

 اػبارل  اؼبكاف ىذا يف أذرفها الدمع من ببضع قطراتو  نفسي عن أرٌكًح أف من بدٌوا أرى  فلم  .ُّٗ

 ؽبا  يقوؿ كظل عليها، جبانبو كأقبل ذبلس أف إليها أشار ٍب  .َِّ

 فرييٍت؟  اي أف تذىيب تريدين أين إذل  .ُِّ

 أملها حياهتا، ككل كعماد كحدهتا، كظبَت كحشتها، أنس كأنت اؼبسكينة اؼبرأة تلك تًتكُت نؼب  .ِِّ
 العادل؟  ىذا يف كريائها

 تراؾ مضجعك فبل إذل كسكونو الليل ظبلـ يف يدىا سبد حينما بنومها هتنأ أف تستطيع كيف  .ِّّ
 جبانبها؟ 

 اؼبشرؽ كيهك تقعاف على فبل الصباح يف عينيها فتحت إذا النهار كيو تستقبل ككيف  .ِّْ
 اعبميل؟ 

 إليها؟  اعبالسُت تراًؾ بُت فبل اؼبائدة إذل يلست إذا كالشراب الطعاـ لذة ذبد أك  .ِّٓ

 رانهتا؟  بُت رنتو كال تنبعث بينها، جيلجل ال كصوتك اؼبًتمنة الطبيعة أصوات إذل تصغى أك  .ِّٔ

 ابلدموع  ـبضلتاف كعيناه قاؿ ٍب ىنيهةن  كصمت  .ِّٕ

ِّٖ.  
 كـبدعك، كوخك يف عنك أفت  ظللت إذا القاسية أيتها الغادرة بعدؾ من أان أصنع كما
إليها  أتكين أنك أعلم اليت األماكن صبيع كيف األهنار، كعلى ضفاؼ األشجار، ظبلؿ كربت
 منها؟  كاحد يف أراؾ فبل ظبرؾ، كحبلكة حديثك، بلذة أسبتع فيها ساعةن  إليك أليلس

 سفرؾ  يف معك أف تستصحبيٍت أسألك أف أستطيع  .ِّٗ

 كسرحياٌب بسرحياتك اليـو إرل أمي أىٍفضىتٍ  كلقد  .َّّ

 يدٌوا   كضيعه  فىتن  يدٌوا كأنٍت فتاةهشريفةه  أنك فعلمت  .ُّّ
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 كيليسك عشَتؾ أكوف أف أصلح ال بل لك، أخنا أكوف أف أصلح ال  .ِّّ

 من خادمنا مبلحيها أك من مبلحنا ألكوف تركبينها اليت السفينة بركوب أتذين رل أف أسألك كإمنا  .ّّّ
 كسلوٌب  راحيت رؤيتك يف فأيد البعد، فأراؾ على خدمها،

ا كأعدؾ  .ّّْ  منك  أدنو كال أيالسك ال أحنث أنٍت كال فيو أغدر ال صادقنا كعدن

 من األخطار  خطره  عرضلك إذا إال الويوه من بويوو  بك أتصل كال  .ّّٓ

 ركوبو  يف أبنفسهم خياطركف للذين العجب كل كتعجبُت  .ّّٔ

 األسباب  من سبب أك الصبلت، من بصلةو  إليهم سبىيتًٌُت كال  .ّّٕ

 الثوب الضيق ىذا تلبسُت رأيتك مذ نفسك على طرأ الذم اعبديد الطارئ هبذا شعرت لقد  .ّّٖ
 يدىا إليك مدت إذا العاصفة ابلريح ذرعنا تضيقُت أنك بك كعهدمجبسمك  البلصق

 يسمك  حوؿ بقميصك تدكر أك ردائك، بذيل تعبث أف كحاكلت  .ّّٗ

ا شأنك ماذا يكوف أدرم كال  .َّْ  اؽبائل اؼبزدحم العادل ذلك إذل اؼبوحشة القفرة ىذه فارقت إذا غدن
ا؟  نعمةن  كيسيل كاستهتارنا، حريةن  الذم يتدفق  كرغدن

 كإذل لًك، تقدديو أستطيع ال الذم اؼباؿ ابغباية إذل تشعرين جبانيب كأصبحتً  اغبياة كمللتً   .ُّْ
 عنو  تقصريدم الذم الرغد العي 

 الوحيد السبيل ىو اؼباؿ أف من ثقةو  على أنتً  ىل أسألك كلكنٍت عليًك، أعتب ألومك كال فبل  .ِّْ
 تنشدينها؟  اليت إذل السعادة

 أنًت  من كعرفت أان من عرفتي  فقد  .ّّْ

 الوداع الساعة منذ فودعيٍت أبيتهما معك فإف ابلسفر رل أتذين أك السفر، عن تعدرل فإما أف  .ّْْ
  !بعدؾ من اغبياة يف رل أمل األخَت فبل

 فانتػىثىر  ًسٍلكيو كىي العقد حبات ربىىد رى  خديها على تتحدَّر بدموعها إال تستقبلو فلم  .ّْٓ

 أصبحت أشفق ألنٍت نفسي؛ أيل من ال بوؿ اي أيلك من أسافر إمنا إنٍت :لو تقوؿ كأنشأت  .ّْٔ
 األسرة اؼبسكينة  ىذه كسبيل سبيلي يف تكابده الذم الشقاء ىذا من كلو اإلشفاؽ عليك

ّْٕ.  
ا رأيتك كلما نفسي كبُت بيٍت بكيتك كطاؼبا  بيٍت بكيتك أك كطاؼبا هنرنا، عابرنا أك شرفنا، صاعدن
ا رأيتك كلما نفسي كبُت ، حامبلن  أك كعرنا، أك سالكنا هنرنا، عابرنا أك شرفنا، صاعدن  حذرنا ثقبلن
 أثرؾ فأىلك على فتهلك اؽبول من ىوةو  يف قدمك بك تزؿ أف عليك

ا نتمتع أف كلنستطيع  .ّْٖ  حىت مكدر علينا يكدرىا ال متعةن  اعبميل اؼبعتزؿ الساكن ىذا يف غدن
 اؼبوت 

 ؽبا أمرنا  أخالف أف أستطيع كال ابلسفر أمي أمرتٍت فقد  .ّْٗ
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 إرادتو  عن ابػبركج رل ًقبىل كال كمشيئتو، هلل إرادة تلك أف الكاىن كأبلغٍت  .َّٓ

 كقاؿ  كالسركر الفرح صيحة بوؿ فصاح  .ُّٓ

 فرييٍت، اي سافرم  .ِّٓ

 اغبداثف كطوارؽ الدىر عادايت ألقيك بنفسي معك كسأسافر   .ّّٓ

 معنا حيينا حيينا فإف  .ّْٓ

 معنا  ىلكنا ىلكنا كإف  .ّٓٓ

 سفرو طويل  بعد عصاه اؼبلقي هبا يشعر اليت ابلراحة فشعر صدره إذل كضمها منها دان ٍب  .ّٔٓ

 إلينا  كمشى من مكانو انتفض حىت علينا نظره كقع فما  .ّٕٓ

 قبل اليـو  مثلها عليها ألقى ما نظرةن  عليها كألقى ىيلُت إذل التفت ٍب  .ّٖٓ

 إذل كلديك تسدينو ما كنعم سيدٌب، اي أنت األـ نًٍعمىتً  :الساخر اؽبازئ بنغمة ؽبا كقاؿ  .ّٗٓ
 بيضاء  كيد سابغة نعمةو  من عليك الكرديُت

َّٔ.  
 بصنوؼ الضعيفُت الناشئُت قلبيهما كتعذيب حياتيهما، كسبزقي مشل بينهما، تفرقي أف تريدين إذ

 عن يصرب أف أحدمها يستطيع ال متآلفاف، متحاابف أهنما كأنت تعلمُت اآلالـ، كألواف العذاب
 معنا  عليهما القضاء ىو افًتاقهما كاحدةن كأف غبظةن  صاحبو

 سبيلو؟  يف عليك العزيزين بولديك زباطرين أصبحت حىت شأنو يف لك بدا الذم فما  .ُّٔ

 نفسك؟  كعزة بكرامتك زباطرين بل  .ِّٔ

 كاف ما صغَتةو  على ىفوةو  لك عقاابن  ظبائها، ربت كالعي  فيها، ابلبقاء لك تسمح أف كأبت  .ّّٔ
 الشديد اؼبسؤدل العقاب ىذا دبثل يديرنا مثلها

ّْٔ.  

 كاحدو، يف مهدو  كالوالدة كالوفاء، كالود كاإلخاء، اغبب صبعنا فلقد النسب كبينها بيٍت فػىرَّؽ كلئن
، إف علي كبكاؤىا أدله، مسها إف عليها كبكائي كاحد، ثدمو  من كالرضاع  كـباطرة انلٍت كصبه
 ذلك، دكف أك يهلك أيلو يدم من حياتو يستنقذ حىت صاحبو سبيل يف بنفسو منا كل

 األهنار، كخوض كالرم كالظمأ، كالشبع، كاعبوع كالبسؤس، كالنعيم كالشر، اػبَت يف معنا كاشًتكنا
 األىواؿ  كمقاساة اعبباؿ، كتسلق القفار، كايتياز

 األرض من حلت حيثما آاثرىا كأتػىرىسَّم سأتبعها كلكنٍت شئًت، ما عٍت أبعديها  .ّٓٔ

 البحر خضت ربملها؛ اليت السفينة ركوب كبُت بيٍت كربولوا كيهي يف تقفوا أف إال أبيتم فإف   .ّٔٔ
 طريقي يف تعًتضٍت اليت ابؼبخاطر أابرل ال خوضنا، كراءىا

 ساعات من األخَتة الساعة يف علي تلقي أهنا منها فحسيب ال، أك فذاؾ، النجاة رل قدرت فإف  .ّٕٔ
 مدامعها من دمعة سبيلي يف تذرؼ كأف نظراهتا، مننظرةن  حياٌب
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 بوؿ؟ اي بعدؾ من حالنا يكوف كماذا :كقالت ىيلُت فاستعربت  .ّٖٔ

 شئونكم؟ شأفو من يف يب تنتفعوا أف تستطيعوف إنساانن  بعدىا من أبقى أنٍت تظنوف ىل :قاؿ  .ّٗٔ

 ىذه اغبياة؟  مآرب من مأربو  على يعينٍت ما كاإلدراؾ الفهم من رل يبقى أف أك  .َّٕ

 أف تودعوىا قبل األخَت الوداع ككدعوين عٍت، فأبعدكىا األبد إذل تفقدكين أف أردًب فإف  .ُّٕ

 فلم يستطع  نفسو عن هبا يرٌكًح كاحدةن  دمعةن  يذرؼ أف كحاكؿ ابلبكاء صوتو اختنق ٍب  .ِّٕ

 لبسها صورةو  كيهو أغرب كلبس عيناه، كؼبعت نظراتو، كشاعت لونو، كاستحاؿ يسمو، فارتعد  .ّّٕ
 حياتو يف
 اليـو  بعد برؤية ابنتك هلل متعك ال !القاسية اؼبرأة أيتها :كيقوؿ يهذم كظل  .ّْٕ

 أموايو  على طافيةن  ابردةن  يثةن  إال إليك البحر أعادىا كال  .ّٕٓ

 األخَت  مقرىا إذل األيدم على ؿبمولةن  إال عليها كقعت عيناؾ كال  .ّٕٔ

 عليو مغشيوٌا كسقط دكرةنسريعة نفسو على دار ٍب  .ّٕٕ

 كمرغريت  ىيلُت فبكت  .ّٖٕ

ا أصبحت ألنٍت حياٌب؛ مادة كنضوب دمعيت يفاؼ على أيضنا كبكيت أان  .ّٕٗ الولد  ؽبذا كالدن
 يديو  بُت اؼبنهلة كلده دموع أماـ كمدامعو نفسو ديلك أف يستطيع ال كالدو  كأم اؼبسكُت،

 يدؾ أبد من قباة كال منك خبلص ال اؼبشسؤمة، القارة أيتها لك كيله  :نفسي يف أقوؿ كظللت  .َّٖ
 الدىر 

 اؼبسكينة األسرة تلك منك فرت فقد  .ُّٖ

 العادل  يف تنالو يده  أف ديكن مكافو  أقصى إذل كعبأت  .ِّٖ

 من مستقرىا  أزعجتها حىت أخرل بعد كاحدة عقاربك كراءىا ترسلُت هبا زلتً  فما  .ّّٖ

 أمرىا  من ما ايتمع كتبددم حياهتا عليها تفسدم أف الداننَت من كاحدةو  حبفنةو  كاستطعت  .ّْٖ

 ككا شقاءؾ فوا أبد الدىر، منها أفلتت قد أهنا ظنت اليت اؼبنصوبة حبائلك إذل تعيديها كأف  .ّٖٓ
  !بك العادل شقاء

 يانبو  إذل يلست حىت ـبتلسة خفيفة خطواتو  سبشيب فرييٍت كبوه تقدمت كىنا  .ّٖٔ

 أم كوكبو  نور كال الشمس، نور كال القمر، نور يشبو ال غريب، ظباكمٌو  بنورو  كيهها تؤلأل كقد  .ّٕٖ
 لو  أذنو تقوؿ على كأكبت نفسو كمنبع ذاتو، مبعث ىو بل كالسماء، األرض كواكب من
 كآالمي كآالمك  كدموعك، بدموعي لك أقسم فإين رحلت أك بوؿ اي ىنا بقيت سواء  .ّٖٖ

 غَتؾ  ألحدو  حييت كال أكوف ما لك أكوف أنٍت كلوعة شقاءو  من حياتنا يف نلقاه أف لنا قيدًٌر كدبا  .ّٖٗ
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 الصاحل اعبليل،  الشيخ ىذا يدم كبُت كأمك، أمي يدم بُت ذلك على لك أقسم  .َّٗ

 البارد  الزالؿ من سىٍجبل يسمو على صبَّت فكأمنا  .ُّٗ

 كاستول يالسنا  دبقلتيو كرىٍأرىأى  فانتفض  .ِّٗ

 كسكوف  ىدكء يف الدموع عيناه أسلبت ٍب حولو بنظره يدكر كظل  .ّّٗ

 بدموعو دموعو امتزيت حىت كبكت صدرىا، إذل فاحتضنتو أمو  .ّْٗ

 مشاىدتو على رل صرب كال يدٌوا، اؼبوقف مسؤدله  إف :أذين يف ىيلُت فهمست  .ّٓٗ

  الليل، انتصف كقد اؼبنزؿ، إذل كلدم بنا اي لو ىيا كقلت يده، كيذبت بوؿ كبو فتقدمت  .ّٔٗ

 كراءه  فبا على شيءو  يلوم كال شيئنا يقوؿ ال صامتنا معي فمشى  .ّٕٗ

 كوخو  إذل كطريقو كوخي، إذل طريقي :الطريقُت مفًتؽ بلغنا حىت  .ّٖٗ

إذل   معي كتذىب كمتاعبهم، آالمهم من يسًتحيوف الليلة أىلك تًتؾ أف لك ىل :لو فقلت  .ّٗٗ
 الصباح؟  يف تعود ٍب عندم لتبيت كوخي

ا عزمت فقد  .ََْ  رياءو  رل يرد ال أمرىا كاغباكم يف اغباكم أكلم أف غدن

 كترضى  ربب ما على سينتهي أف األمر إال أحسب كما  .َُْ

 اؼبنزؿ إذل حىت كصلنا البلهاء السائمة تقاد كما فػىقيٍدتىو يده، رل فأسلم  .َِْ

 الصباح أصبح حىت ؼبامنا إال النـو يذكؽ ال مركعنا قلقنا فقضى ليلتو  .َّْ

الفطصل الرابع و عشرين
 

 عظيم فاستفقنا  صوته  آذاننا طرؽ إذ  .َْْ

 فلم نستطع مننعو أف كحاكلنا   .َْٓ

ي دعوين :يصيح كظل  .َْٔ  يف عقدان غَت أننا كشأنو، نًتكو أف من بد   لنا يكن فلم فرييٍت، أقبي
 اؽببلؾ، من عليو خوفنا أيدينا يف طرفو كأبقينا طويبلن  حببلن  كسطو

  مرعبنا ـبيفنا منظرنا اللحظة تلك يف منظره ككاف فاقتحم اؼباء  .َْٕ

 يعـو مرةن  فظل  .َْٖ

 أخرل  الصخور كيتسلق  .َْٗ

 منها يدنو أف السفينة أكشك من دان بشره حىت حيتملو أف يستطيع ال ما ذلك سبيل يف كيعاين  .َُْ

 األعضاء، مهشَّم الساؽ، كاف ؾبركح كما إذل الشاطئ أعادتو شديدة لطمةن  قوم   تياره  فلطمو  .ُُْ
 يهن، كدل يضعف فلم
 األكؿ شأنو إذل عاد ٍب الراحة نفس تنفس ما دبقدار إال يبق كدل  .ُِْ

 دفينو  القرب يغمر كما تغمرىا يوفاء قبةن  فوقها فيضرب حينا عليها يطغى ٍب  .ُّْ



 

146 
 

 دفينو  القرب يغمر كما تغمرىا يوفاء قبةن  فوقها فيضرب  .ُْْ

 فيها بقوا إف ىالكوف أهنم ركاهبا كعلم  .ُْٓ

 كراءىا أبنفسهم يلقوف كأقفاصثم كصناديق كؾباذيفألواح  من سطحها على ما يلقوف فأخذكا  .ُْٔ

 األبصار  لو كزاغت القلوب لو ىلعت عظيمه  ىائله  منظره  ظهر كىنا  .ُْٕ

 كيزعنا  ؽبفةن  آماقها من لو الشئوف كفاضت  .ُْٖ

 قدميها على اؼبنظر كاقفة نبيلة الشباب، غضة اعبماؿ، رائعة فتاةو  منظر السفينة مسؤخر يف ظهر  .ُْٗ
 العاريتُت 

 صدرىا  إذل قميصها يديها إبحدل ضمت كقد  .َِْ

 الشدائد أعظم كيكابد حبياتو خياطر الذم اؼبسكُت البائس ذلك إذل يدىا األخرل كمدت  .ُِْ
 إليها  الوصوؿ يف سبيل كاألىواؿ

 عليو؟ كإشفاقنا بو مكانو رضبةن  إذل يعود أف إليو تشَت أـ لينقذىا، بو تستغيث أىي نعلم فلم  .ِِْ

 فوقها  أخذت زبيم قد اؼبوت ظلمة كأف  مستقرىا إذل هتوم بدأت قد السفينة أف اؼببلحوف علم  .ِّْ

 اؼبيت  تراب من يده اؼبودع نفض منها أيديهم فنفضوا  .ِْْ

 اؼباء  إذل يقذفوف أبنفسهم كأخذكا  .ِْٓ

 اؼبوت؟  إذل أـ اغبياة إذل أذاىبوف يعلموف ال  .ِْٔ

 بو ما ديسك منها لو يبق فلم قواه صبيع استنفذ قد كاف ألنو كتفًت؛ تضعف بوؿ مهة كأخذت  .ِْٕ
 رمقو 

 لينقذىا  اؼبعونة ؽبا يد ديد أف إال ككفاؤه كرمو لو فأىب  .ِْٖ

 هبا  كيسبح على ظهره ليحملها ثوهبا زبلع أف منها كطلب يديها بُت كيثا إليها فمشى  .ِْٗ

 ذلك؟  بعد كاف ماذا أتدرم  .َّْ

 ال  أف برأسها كأشارت  .ُّْ

 أنقذىا، أنقذىا، يانبو كل  من الناس فصاح  .ِّْ

 منو ليجردىا ثوهبا إذل يده كمد قدميو على قائمنا الريل فوثب  .ّّْ

 النازؿ  اندفاع القضاء السفينة كبو تندفع األشم كاعببل عظيمة مويةه  أقبلت أسفاه كا كىنا  .ّْْ

 اؽبصور  الليث زؾبرة اندفاعها يف كتزؾبر  .ّْٓ

 كطاش عقلو، رآىا إذ البحار فذعر  .ّْٔ

 اؼباء يف بنفسو كألقى مكانو من أملس أف لبث كما  .ّْٕ
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 فيها  ريب ال آتيةه  أف الساعة علمت كقد  .ّْٖ

 بيدو  يسمها إذل قميصها فضمت  .ّْٗ

 على قلبها، األخرل يدىا ككضعت  .َْْ

 الفضاء يف بنظرىا كسبحت  .ُْْ

 شيءو  كل ابتلع قد البحر فإذا فتحوىا  .ِْْ

ا اضطراابن  يضطرب كأخذ ركبتيو إذل رأسو كأسلم الشيخ صمت كىنا  .ّْْ  غصةن  كأمنا يعاجل شديدن
 صدره يف تعتلج

 األطفاؿ نشج ينشج ابكينا انفجر أف يلبث دل ٍب  .ْْْ

 ذىلت حىت فبكيت فهايٍت بكاؤه  .ْْٓ

 أراىا  أزاؿ ال كأنٍت أمامي ماثلةن  الفتاة تلك تزاؿ كال عامنا عشركف تلك اغبادثة على مر لقد  .ْْٔ

 حُتو  بعد إال نفسي إذل الريوع أستطع كدل  .ْْٕ

 كاستغراقو يف ذىولو يزاؿ ال فرأيتو  .ْْٖ

 فانتبو فنبهتو   .ْْٗ

 يقوؿ  حديثو إذل كعاد  .َْٓ

 ما أريد رل يقدَّر فلم  .ُْٓ

 حيث فتبعٍت الشقاء الشقاء من ىرابن  النائي البعيد اؼبعتزؿ ىذا إذل كعبأت كلو العادل لقد ىجرت  .ِْٓ
 ذىبت 

 قربم  إذل معي ينزؿ حىت ذلك بعد اتركي أحسبو كما  .ّْٓ

 ظبائها  يف سعيدة اآلف أهنا عليها كيدم يهوف الذم كلكن :كقاؿ تنفس الصعداء ٍب  .ْْٓ

 كرضوانو  رهبا برضبة متمتعة بعيشها، مغتبطة  .ْٓٓ

 كالشقاء  البسؤس الذين أىلًفو الزنوج حىت رآىا من كل بكاىا فلقد  .ْٔٓ

 للبكاء موضعه  عيوهنم يف يبق فلم  .ْٕٓ

 فقد ذنيب، رل اغفر اللهم :كيقوؿ شعره كيهو كينتف يلطم خركيو بعد الرمل على فجلس  .ْٖٓ
 أراد  ما أراد هلل ابفتدائها حبياٌب كلكن السعادة أانؿ أف أريو كنت

 مهاب يف الغصن اضطراب كيضطرب يرعد كىو اؼبسؤدل اؼبنظر يشاىد ذلك ركبتيو على فجثا  .ْٗٓ
 انقضى  حىت الرايح

 كأنفو كأذنيو فمو من الدـ يتدفق عليو مغشيوٌا فسقط  .َْٔ
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، بعد حىت استفاؽ طويلة ساعةن  نعاعبو فظللنا  .ُْٔ  اؼبخبوؿ كالذاىل حولو بنظره كدار ألمو

 كاستغراقو ذىولو كعادإذل شديدة انتفاضة انتفض ٍب  .ِْٔ

 اػباصة خيمتو إذل ينقل أف اغباكم فأمر  .ّْٔ

 بو كالعناية ابلقيامعليو طبيبو كأمر  .ْْٔ

 يفارقو  ال لو مبلزمنا ىو كظل  .ْٓٔ

 ىو حيث فًتكتو  .ْٔٔ

 فرييٍت يثة عن لنفت  الساحل إذل كدكمينج أان كذىبت  .ْٕٔ

 كأؼبنا فاشتدحزننا  .ْٖٔ

 نفوسنا على اليأس كاستوذل  .ْٗٔ

 منا الكثَت قلوب يف يدب الريب كبدأ  .َْٕ

 كيرعاه؟ يدبره إلو الكوف ؽبذا يويد أال :اعبنوف مثل أدركو كقد الناس فصاح بعض  .ُْٕ

 سواىا؟  الفتاة ىذه ماتتها اليت اؼبيتة ىذه يستحق من صبيعنا الناس ىسؤالء يويد بُت أال  .ِْٕ

 كالغضب ابلسخط نفسها عن أف ترٌكًح من تصدمها حُت بدٌوا ذبد فبل  .ّْٕ

 كىداىا صواهبا عن أحياانن  سخطها يف زبرج كقد  .ْْٕ

 اؼبسمى شاطئ اػبليج على السفينة ببقااي ألقى قد التيار أف كأخربان الناس بعض بنا مر كىنا  .ْٕٓ
 القرب  خليج خليج كسببو أم

 اعبثة ىناؾ على نعثر أف نريو إليو فذىبنا  .ْٕٔ

 األعلى يزأىا إال الرمل يف غارقةن  فويدانىا  .ْٕٕ

 األخَتة  ساعتها يف عليها اليت رأيناىا الصورة على ىي فإذا عنها فنبشنا  .ْٖٕ

 سفرىا قبل إليها أىداىا قد بوؿ كاف اليت بوؿ، الرسوؿ صورة قابضةن على فرأيتها ففتحتها  .ْٕٗ
 حياهتا  من رمقو  آخر إذل ربتفظ هبا أف فوعدتو

 اإلكبار كل العظيم اإلخبلص ىذا فأكربت  .َْٖ

 اػبالص الطاىرة كالذىب النفس أف كأيقنت  .ُْٖ

 اؼبوت أك اغبياة شئوف من شأفه  يغَتىا ال  .ِْٖ

 الصيادين لبعض قريبو  كوخ إذل ضبلناىا  .ّْٖ

 نعود، حىت يتولُت شأهنا أف النساء بعض إذل كعهدت  .ْْٖ
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 اؽبائل اػبرب ذلك اؼبسكينتُت اؼبرأتُت تينك ألبلغ الوادم إذل كصعدت  .ْٖٓ

 اؼبوقف ىذا من علي أشد موقفنا حياٌب يف كقفت أحسبٍت كما  .ْٖٔ

 الكوخ يف عليهما فدخلت  .ْٕٖ

 العاصفة ىذه شر من ابنتهما بسبلمة تعاذل هلل كتدعواف تصلياف ياثيتُت فرأيتهما   .ْٖٖ

 ككآبتو كحشتو من عليهاسرادقنا كيضرب  .ْٖٗ

 فرييٍت؟ أين :كصاحتا كاراتعتا ذيعرات حىت علي نظرمها كقع فما  .َْٗ

 برأسي، أطرقت أنٍت سول بشيءو  أنطق أف أستطع فلم  .ُْٗ

  اؼبوتى كأشباح شبحو  إذل كقد استحالت ىيلُت مٍت فدنت  .ِْٗ

 ماتت؟ ىل :متهافتو  خافت بصوتو  رل كقالت  .ّْٗ

 إطراقي فاستمررت يف  .ْْٗ

 شيءو  كل ففهمت  .ْٓٗ

 كاحد، عرؽه  يسمها يف خيتلج ال مكاهنا يف ٍب سقطت  .ْٔٗ

 بوؿ؟  أين فسألتٍت كلدىا أمامها تر فلم بنظرىا مرغريت كدارت  .ْٕٗ

 عليها، قصتو قىص يف فتلطفت  .ْٖٗ

 العاقبة لو حسن أريو أنٍت ابهلل ؽبا كحلفت   .ْٗٗ

 أقوؿ دبا تعبأ فلم  .ََٓ

 الكوخ ذلك يف الليلة تلك ىوؿ بٍت اي لك أصف أف أستطيع كال  .َُٓ

 تئن الثقيل اغبزف ذلك أعباء ربت ساقطة كىي اؼبرأة اؼبسكينة تلك منظر أنسى ال أىٍنسى  كإف  .َِٓ
 أنقاض البيت الساقط، ربت الدفُت أنُت
 تػيٍعطىاىا فبل نفسها عن هبا تركح كاحدة دمعة تسأؽبا السماء يف كيهها كتقلب  .َّٓ

 مسكينة !حبيبيت !ابنيت :قوؽبا غَت السامع منها يستمع ال مبهمةو  بكلمات أحياانن  تغمغم كقد  .َْٓ
 !إؽبي اي اؼبغفرة !رب اي الرضبة !أنت
 أف تفعل  هلل شاء ما كلدىا لتبكي أخرل اترةن  الكوخ خارج كزبرج  .َٓٓ

 كادا  أك تلفا حىت السماء يو يف األليمة احملزنة كيرسبلنصرخاهتما شعورمها، كينتفاف  .َٔٓ

 الشاطئ إذل كاكبدرت أحده  يب يشعر ال حيث كسكوفو من صمتو  يف فانسللت  .َٕٓ

 كأنواع الزىر بصنوؼ نعشها فكسوا فرييٍت، ينازة شيء لتشييع كل أعد قد اغباكم أف فرأيت  .َٖٓ
 الرحياف
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 مشرقةن، بيضاء حلبلن  لوم البسات من عذارل ساف شبافو  كضبلو  .َٗٓ

 متتالية، صفوفنا ديشُت أطفاؿ الدير من طفلةو  مائيت كبو كتبعو  .َُٓ

  الزىر، كطاقات النخل سعف أيديهن يف كحيملن  .ُُٓ

  ؿبزنة، شجية بنغمة الدينية كيرتلن األانشيد  .ُِٓ

 رءكسهم  مطرقي أسلحتهم، مينىكًًٌسي ضباطو كينوده ككراءه اعبزيرة حاكم اؼبقدمة يف كمشى  .ُّٓ

 الشاطئ على الراسية السفن مدافع صداىا فًتدد  .ُْٓ

 يف الصبلة أداء بعد اآلحاد أايـ يف فرييٍت تزكره كانت الذم اؼبساكُت حي الزنوج كىناؾ  .ُٓٓ
 الكنيسة 

 يائعيو، كتطعم فقراءه فتعوؿ  .ُٔٓ

  مرضاه، كتعود  .ُٕٓ

 كأراملو، أيتامو على كتعطف  .ُٖٓ

 صارخُت، ابكُت كفتياتو، كفتيانو ريالو كنساؤه، فخرج  .ُٗٓ

 لبكائهم صبيعنا فبكينا  .َِٓ

 ابلبكاء، لو عهد ال من فيها كبكى  .ُِٓ

ِِٓ.  
 مدامعهم من كاحدةن  دمعةن  يذرفوا أف أينفوف الذين األقباد أكلئك األبطاؿ بعيٍت رأيت كلقد
 ابكُت كاألحجار اعبذكع على يتهافتوف يانب كل من أتخذىم تػىنيوشيهم كالسيوؼ كالرماح
  الصغار، انتحاب األطفاؿ منتجُت

 حىت الفاكهة عواتقهن أقفاص على حيملن آتياتو  كموزنبيق مدغشقر نساء من صباعةن  كرأيت  .ِّٓ
 القرب، حوؿ كضعنها

قن  .ِْٓ
 مواتىن يف اعتدهنا اليت كعادهتن انصعة، بيضاء بو خرقنا احمليطة األشجار أغصاف على كعلَّ

 األعزاء 

 فوؽ لَتسلنها عواتقهن على الطَت أقفاص حيملن كالبنغاؿ اؽبند نساء أخرل من صباعةن  كرأيت  .ِٓٓ
  ساعة الدفن، القرب
  البكاء كالنحيب، اشتد الدفن ساعة حلَّت فلما  .ِٔٓ

 أبيديهن يلمسنو النع  إذل الفتيات كىيرعت  .ِٕٓ

 كًخرىًقًهن دبناديلهن إليو كيشرف  .ِٖٓ

 العذراء سبثاؿ أماـ يفعلن كما تربكنا كيوىهن ديسحن ٍب  .ِٗٓ



 

151 
 

 اؼبباركة القديسة ىذه دينحها اليت الفضيلة بناهتن دينح أف تعاذل إذل هلل ابلدعاء األمهات كيىأىرت  .َّٓ
 موهتا  حياهتا كدينت ليىٍحيػٍُتى 

 اإلكبار كل العظيم اإلخبلص ىذا فأكربت  .ُّٓ

 اػبالص الطاىرةكالذىب النفس أف كأيقنت  .ِّٓ

 سفرىا قبل إليها أىداىا قد بوؿ كاف بوؿ اليت الرسوؿ صورة قابضةن على فرأيتها ففتحتها  .ّّٓ

 حياهتا  من رمقو  آخر إذل ربتفظ هبا أف فوعدتو   .ّْٓ

الفطصل السادس و عشرين
 

ّٓٓ.  
 ؽبا ذبىىهَّم ما اؼبصَت بعد ىذا غَت اغبياة ىذه يف البقاء ؽبا قيدًٌر إف مصَت ؽبا يكوف أف ديكن كىل
 األمل، كخيبة اغباؿ، من سوء إليو انتهى دبا عمتها مع أمرىا كانتهى السبل هبا كحارت الدىر،
 شبر؟  كال فيها ماء ال اليت احملرقة القفرة اجملدبة ىذه يف حياهتا أايـ تقضيبقية أف قضيعليها ما كبعد

ّٓٔ.  

 ىانئةه  عيشها، يف سعيدةه  اآلف أهنا تعلم كسركرنا أف غبطةن  قلبك كديؤل كييفرحك يػىٍهنػىئيك ال كدلى 
 برشاشةو  صحيفتها تلوث دل نقيةن  طاىرةن  رهبا قدكمها على من إليو كفقت دبا مغتبطة دبصَتىا،
 على اعبزاء أحسن ؾبزية الفتيات، صحائف بو الذم تلوث الكثَت الرشاش ذلك من كاحدة
 ساعتها يف كقفتو الذم كاالحتماؿ كالصرب كاألنفة موقف العزة العظيم، الشريف موقفها
 األخَتة؟ 

 كيلدو، سكينةو  كآالمها من حياٌب مهـو بو استقبلتي  كما  .ّٕٓ

 صربت، كما فاصرب  .ّٖٓ

 احتملت، ما اغبياة آالـ من كاحتمل   .ّٗٓ

 هلل يزاءؾ، حيسن   .َْٓ

 أيرؾ، كجيزؿ  .ُْٓ

 إليها رفعٍت اليت اؼبنزلة إذل كيرفعك   .ِْٓ

 حلمنا أك األكىاـ، من كمهنا إال إليها ابإلضافة الدنيا سعادة دائمة ليست سعادةو  يف معنا فنع   .ّْٓ
 األحبلـ من
 كقاؿ  إرل رأسو رفع أف على يزد فلم  .ْْٓ

 سواه  عيشنا عليو أكثر كال  .ْٓٓ

  !منها يدنيٍت الذم اؼبوت أشوقٍت إذل كما  .ْٔٓ

 كقدره  هلل قضى فيما رل حيلة أال علمت كىنا  .ْٕٓ

 فقمت ك قاـ   .ْٖٓ
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 الطصور اللفظية

 التكرار  .أ 
 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة
 ُ ال أنمة فيها كال حركة كال ابرؽ كال خافق ُ ُٗ
 ِ الصاحرم الشاسعة كال الشقة البعيدةفبل اعبباؿ الساـبة ك ال  ْ ِٖ

ُّ ْ 
كأنشأت ؽبما السقوؼ كاألبواب كالكول ك النوافذ ك ىا أنذا أرامها اآلف بُت 
يدم ساقطُت متهدمُت فبل أبواب كال سقوؼ كال نوافذ كال كول كال قطاف كال 

 سكاف
ّ 

 يرعاه؟أدل تقورل رل اي أماه قبل اليـو أف للكوف إؽبا يتوذل شأنو ك  ُٖ َُٕ
 ْ أدل تقورل رل إننا ما خلقنا إال للعمل

 دعيٍت أعي  جبانبك اي أماه... ُٖ َُٖ-َُٕ
 ٓ دعيٍت أعي  فبا قسم هللا رل من الرزؽ

ُُٓ ُٖ 
 كنت زبافُت البحر أشد اػبوؼ...

 كنت تتأؼبُت أشد األدل لفراؽ أمك يوما كاحدا...
 كنت تقولُت إنٍت ال أيد لذة اغبياة بعيدة عنك...

ٔ 

ُّٔ ِٓ 

 إهنا فرييٍت !
 إهنا الفتاة الطاىرة الشريفة اليت ربثو الفضيلة خاشعة بُت يديها...

 إهنا الفتلة الكردية احملبوبة اليت نبتت من كل قلب...
 إهنا الرضبة اإلؽبية اليت طاؼبا أحسنت إذل البائسُت....
 إهنا النور السماكم الذم طاؼبا أشرؽ يف القلوب اليائسة

ٕ 

ُٔٓ-ُٔٔ ِٓ 
 اي لو من يـو عظيم ىائل!
 اي ؽبا من ذكرم مسؤؼبة مريرة

 اي ؽبا من حسرة ال انقضاء ؽبا حىت اؼبوت!
ٖ 

 ٗ فصاح الناس من كل يانب: انقذىا! انقذىا! ِٓ ُٓٔ

ما دامت اغبياة شقاء ك عذااب ك ما داـ اؼبوت سعادة ك ىناءة ك ما دامت  ِٕ َُٖ
 َُ ظبائهافرييٍت تنتظرين يف علياء 

 
 اؼبقابلة .ب 
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 ادلقفع الفطصل الطصقحة

ِٖ ْ 

ك اؼبعتزابت النائية فبل اعبباؿ الشاـبة  وتلك اخللة ال توجد إال يف سكان القفار ادلهجورة
كال الصاحرم الشاسعة كال الشقة البعيدة بقادرة على أف تفرؽ بينهم ك سبنع اتصاؿ بعضهم 

أما يف أورواب فكثريا ما يعيش الرجل أك منزال كاحدا  كأمنا ىم يظننون حملة واحدةببعض 
مث ىو ال يعرفو ال يفصل بينو ك بينو إال يدار قائم أك فبر ضيق أك ظلة دانية  جبانب الرجل

  وال حيييو

  
 اؼبوازنة  .ج 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة

18 1 
كصفراء،  كيرل األرض احمليطة هبما ـبتلفة األلواف ما بُت سوداء ك خضراء 

 ـبتلفة السطوح ما بُت أقباد ك أغوار، ك أحافَت ك أخاديد، ك منعريات ك
 مستدقات

ُ 

 ِ كراء منقطع ال يطرقها طارؽ كال دير هبا سابل ّ ِْ
 ّ كىو يسميٍت أمو ألنو ريب مع فريٍت يف مهد كاحد ك رضع معها ثداي كاحدا  ُٕ َُّ
 ْ فقد عرفت من أان ك عرفت من أنت  ُٖ ُُٔ
 ٓ فإف حيينا حيينا معا كإف ىلكنا ىلكنا معا ُٖ ُُٕ

فلقد صبعنا اغبب كاإلخاء ك الود كالوفاء كالوالدة يف مهد كاحد كالرضاع من  ُٖ ُُٖ
 ٔ ثدم كاحد

فارتعد يسمو كاستحاؿ لونو ك شاعت نظراتو ك ؼبعت عيناه ك لبس كيهو  ُٖ ُٗ
 ٕ أغرب صور لبسها

 ٖ من منزؿ إذل منزؿ ك التحوؿ من موطن إذل موطن؟كىل ىو إال األنتقاؿ  ِٕ ُٖٕ
 
 التشبيو .د 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة

على سطح  كأهنا السفن الساحبةتنتشر على صفحتو عدة يزر صغَتة مفقرة  ُ ُٖ
 اؼباء

ُ 

 ِ كأهنا الربج العظيمكأكرب ما فيها يزيرة كواف دمَت تتهادم بينها  ُ ُٖ
فإذا اكبدرت الشمس إذل مغرهبا خيم السكوف على كل شيء من ماء ك ىواء ك  ُ ُٗ ّ 
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 كوحشة القربكوكب كقبم كاستحاؿ اؼبنظر إذل كحشة ـبيفة 
 ْ إذل الع  اؼبهجور سكون الفائر الغريبكسكنت نفسها إليو  ّ ِْ
 ٓ يف سطوعو كأهنا النجم الالمعفولدت طفلة صبيلة  ْ ُّ
 ٔ تندفع كبو السفينة  كاجلبل األشمكىنا كاأسفاه أقبلت مويو عظيمة  ِٓ ُٓٔ

 
 االستعارة  .ق 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة
 ُ حصينة يعتصيموف هبا قالع خييل إليهم أف صخورىا ك ىضاهبا ّ ِٓ

َُٕ ُٖ 
و معينيت عل   عماد حيايتك  عكاز شيخوخيفسافرم اي فريٍت ك كوين غدا 

 دىري
ِ 

 ّ ك مادهتا اليت ال تفٌت  ينبوع احلياة كأف العمل ىو  ُٖ َُٕ
 ْ اليت طاؼبا أحسنت إذل البائسُت الرمحة اإلذليةإهنا  ِٓ ُِّ
 ٓ الذم طاؼبا أشرؽ يف القلوب اليائسة  النور السماويإهنا  ِٓ ُّٔ
 ٔ ما دامت اغبياة شقاء ك عذااب ك ما داـ اؼبوت سعادة ك ىناءة ِٕ َُٖ

 
 الكناية  .ك 

 الرقم  ادلقفع الفطصل الطصقحة

ِٕ ْ 
من أعقاب فلم تر من سفينتو اؼباخرة على سطح الدأماء إال ما يرل الرائي 

 النجم ادلغرب
ُ 

 ِ فأسقط يف يدىاحىت شعرت أهنا ربمل ينينا يف أحشائها  ْ ِٕ
 ّ  اجلوىر الثمينةفقدت تلك  ْ ِٕ
 ْ زلت فيو قدمهاككشفت ؽبا بشجاعة ك إخبلص عن مكاف اؼبصرع اليت  ْ ِٕ
 ٓ فيها يدك البيضاءال أستطيع أف أنساىا أك أنسى  ُٖ َُُ

 
 تسمية الكل ابسم البعض .ز 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة
 ُ غدا ربت صخورىا عظاميكىا أنذا أطوم فيها رداء شيخوخي ك ستربد  ِ ُِ



 

155 
 

 ِ ىناؾ  األيدي بعض األاثث ك شيئا من اؼباؿ فتناىبتوككاف حيمل معو  ِ ِّ
 ّ األبد إذل ىذه اغبياة من يده نفض قد الفىت كأف ِٕ ُٕٗ

 
 السخرية .ح 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة

أشكر لك صدقك ك صراحتك اي سيدم ك إف كنت قد أسأت إلينا فيما مضى  ُٕ َُّ
 ُ ك أظن أين أستطيع أف أزبذؾ صديفا رل منذ اليـو

 ِ كرل الشريف العظيم بذلك اي كلدم  ُٕ َُّ
 

 التهوين  .ط 
 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة

َُّ ُٕ 
كقاؿ لو: إنك لست بصادؽ فيما تقوؿ اي سيدم، ألف أمي ذىبت إليك يف 
بيتك منذ اعواـ فازدريتها ك احتقرهتا، ك دل أتذف ؽبا أف ذبلس على كرسي بُت 

 يديك
ُ 

ُُٖ ُٖ 

ا عليو، نقمةن  كأشدىم اؼباؿ، يف الناس أزىد سيدٌب اي كنت لقد فيو،  كزراية كزىدن
 يف عليك العزيزين بولديك زباطرين أصبحت حىت شأنو يف لك بدا الذم فما

 إذل ابنتك ترسلي أف تريدين ألنك نفسك؟ كعزة بكرامتك زباطرين سبيلو؟ بل
 كالعي  فيها، ابلبقاء لك تسمح أف كأبت كاحتقرتك، اليت أىانتك األرض تلك
 العقاب ىذا دبثل يديرنا مثلها كاف ما صغَتةو  على ىفوةو  لك عقاابن  ظبائها، ربت
 .الشديد اؼبسؤدل

ِ 

ُُٗ ُٖ 

 نعمةو  من عليك الكرديُت إذل كلديك تسدينو ما كنعم سيدٌب، اي أنت األـ نًٍعمىتً 
 كتعذيب حياتيهما، كسبزقي مشل بينهما، تفرقي أف تريدين إذ بيضاء، كيد سابغة
 أهنما كأنت تعلمُت اآلالـ، كألواف العذاب بصنوؼ الضعيفُت الناشئُت قلبيهما
 كاحدةن، كأف غبظةن  صاحبو عن يصرب أف أحدمها يستطيع ال متآلفاف، متحاابف
 معنا عليهما القضاء ىو افًتاقهما

ّ 

 
 التهكم  .م 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة
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ُُٗ ُٖ 

برؤية ابنتك بعد اليـو كال أعادىا البحر إليك أيتها اؼبرأة القاسية! ال متعك هللا 
إال يثة ابردة طافية على أموايو، كال كقعت عيناؾ عليها إال ؿبمولة على 
األيدم إذل مقرىا األخَت، كلتكن ذكراىا مبعث أدل دائم لك ال يفارقك حىت 

 اؼبوت.

ُ 

َُِ ُٖ 

أبد الدىر،  كيل لك أيتها القارة اؼبشسؤكمة، ال خبلص منك ك ال قباة من يدؾ
فقد فرت منك تلك األسرة اؼبسكينة، ك عبأت إذل أقصى مكاف ديكن أف 
تنالو يد يف العادل فما زلت هبا ترسلُت كراءىا عقاربك كاحدة بعد أخرل حىت 
أزعجتها من مستقرىا، ك استطعت حبفنة كاحدة من الداننَت أف تفسدم 

إذل يبائلك اؼبنصوبة  عليها حياهتا ك تبدم ما ايتمع من أمرىا، كأف تعيدىا
 فواشتقاءؾ ك كاشتقاء العادل بك! اليت ظنت أهنا قد أفلتت منها أبد الدىر،

ِ 

 
 الفاصلة العليا  .ؾ 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة
 ُ فصرخ صرخة عظمى ك ظل يهتف: آه اي فرييٍت... آه اي فريجيٍت ُٖ ُُِ

ُٔٓ-ُٔٔ ِٓ 

مسؤؼبة مريرة، اي ؽبا من حسرة ال اي لو من يـو عظيم ىائل! اي ؽبا من ذكرل 
انقضاء ؽبا حىت اؼبوت! لقد مر على تلك اغبداثة عشركف عاما كال تزاؿ تلك 
الفتاة ماثلة أمامي كأنٍت ال أزاؿ أراىا، إف فرييٍت كانت عزيزة علي يدا بل  

 كانت أعز ـبلوؽ عندم

ِ 

 ّ ؽبي!ابنيت! حبيبيت!  مسكينة أنت! الرضبة اي رب! اؼبغفرة اي إ ِٓ ُٗٔ
 
 اؼببالغة .ؿ 

 الرقم ادلقفع الفطصل الطصقحة

كقد تؤلأل كيهو األبيض النحيف الضارب إذل السمرة بذلك النور الساطع الذم  ِ َِ
 ُ يتؤلأل دائما يف كيوه الريفُت األتقياء

تلك األسرة الفقَتة اغباملة اليت تسكن ذلك الوادم اؼبفقر اؼبوح  قد أمطرهتا  ُٖ َُٗ
 ِ ذىباالسماء فضة ك 

 ّ إنٍت ال أستطيع أف أعي  من بعدؾ اي فرييٍت ُٖ ُُْ

ُُٗ ُٖ 
 أف قبل األخَت الوداع ككدعوين عٍت، فأبعدكىا األبد إذل تفقدكين أف أردًب فإف

 ْ .تودعوىا
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 ٓ كبكيت أان أيضا على يفاؼ دمعيت ُٖ َُِ
 ٔ نور الشمسكقد تؤلأل كيهها بنور ظباكم غريب ال يشبو نور القمر ك ال  ُٖ َُِ

 
 التجسيد  .ـ 

 الرقم  ادلقفع الفطصل الطصقحة

من العظات ك  فيما تنفق بو آايهتماكأفكر يف شأف ىذين الكوخُت الدراسُت ك  ِ َِ
 العرب 

ُ 

 ِ ؽبيلُت من عمتها  سفينة من فرنسا حتمل كتاابكىنا كصلت  ُٕ َُُ
 

   االستفهاـ لغَت معناه األصلي .ف 
 الرقم  ادلقفع الفطصل الطصقحة

فماذا يكوف حالكما غدا لو أنكما أصبحتما ربمبلف كحدكما عبء ىذه اغبياة  ُٖ َُٔ
  .ُ الثقيلة على عاتقكما؟ 

ك كيف يهوف عليكما أف تراب أكالد كما الصغار غدا ابئسُت أشقياء ال ديلكوف  ُٖ َُٔ
  .ِ أنفسهم كال سبلكوف ؽبم نفعا كال ضرا؟

  .ّ ككيف رل بًتؾ بوؿ اي أماه؟  ُٖ َُٕ

َُٕ ُٖ 
أاـ تقورل رل اي أماه قبل اليـو أف للكوف إؽبا يتوذل شأنو ك يرعاه، كقد رعاان ك 

  .ْ توذل شأننا ابألمس فلم يتخلى عنا غدا؟ 

أدل تقورل رل إننا ما خلقنا أال العمل كأف العمل ىو ينبوع اغبياة ك مادهتا اليت ال  ُٖ َُٕ
 تفٌت؟ 

ٓ.  

حياٌب على غَته ك ألتمس الرزؽ من سبيل  فلم تطلبُت إرل اليـو أف أعتمد يف ُٖ َُٕ
 غَت سبيلو؟

ٔ.  

فلم تطلبُت إرل أف أترؾ ما ال يريبٍت إذل ما يريبٍت كأف أبيع ىذا اغباضر اؼبعرؼ  ُٖ َُٖ
  .ٕ بذلك الغائب اجملهوؿ؟ 

  .ٖ إذل أين تريدين أف تذىيب اي فرييٍت؟  ُٖ ُُّ

أرضك اليت نشأت فيها ك كأم أرض تلك األرض اليت اختارهتا كآثرهتا على  ُٖ ُُّ
  .ٗ ألفت ماءىا ك ىواءىا ك ظبلؽبا ز أفياءىا ك خضرائها ك غربائها؟

كأم قلب ذلك القلب الذم رأيت أنو حيمل لك يف سويدائو من اغبب ك  ُٖ ُُّ َُ.  
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 العطف أكثر فبا حيمل لك قلب أمك فاستبدلتو بو ك سكنت إليو من دكنو؟ 

ؼبن تًتكُت تلك اؼبرأة اؼبسكينة كأنت أنس كحشتها ك ظبَت كحدهتا ك عماد  ُٖ ُُّ
  .ُُ حياهتا ك كل أملها ك ريائها يف ىذا العادل؟ 

 إذل كسكونو الليل ظبلـ يف يدىا سبد حينما بنومها هتنأ أف تستطيع كيف ُٖ ُُّ
  .ُِ جبانبها؟ تراؾ مضجعك فبل

 كيهك تقعاف على فبل الصباح يف عينيها فتحت إذا النهار كيو تستقبل ككيف ُٖ ُُّ
  .ُّ اعبميل؟ اؼبشرؽ

ُُّ ُٖ 

فرأيتهما  إليهما دخلت إذا كأحزاهنما مهومهما عن أمي كتعزية بتعزيتها رل ككيف
 كاألسحار، كالظباء كاألصائل كالنهار، الليل عنك تسأالف منتحبتُت ابكيتُت

 كال عزاءن  تقببلف كال ؾبيبنا، كال ملبينا تسمعاف فبل البارحة، الساكبة، كالطيور
 سلول؟

ُْ.  

ُُْ ُٖ 

 كوخك يف عنك أفت  ظللت إذا القاسية أيتها الغادرة بعدؾ من أان أصنع كما
 اليت األماكن صبيع كيف األهنار، كعلى ضفاؼ األشجار، ظبلؿ كربت كـبدعك،
 كحبلكة حديثك، بلذة أسبتع فيها ساعةن  إليك أليلس إليها، أتكين أنك أعلم
 منها؟ كاحد يف أراؾ فبل ظبرؾ،

ُٓ.  

 تلك رل فيبتسم الغبنا تعبنا اؼبزرعة من أعود يستقبلٍت حينما دبن رل كمن ُٖ ُُْ
  .ُٔ  كآالمي؟ أكياعي تذىب جبميع اليت اعبميلة العذبة االبتسامة

ُُْ ُٖ 

 بسط البحر كقد شاطئ إذل كسكونو الليل ىدكء يف يصحبٍت الذم ذا كمن
 فيجلس اعبميل، الفضي بلونو كصبغها اؼبنبسطة، أموايو على أشعتو القمر
 اليت اػبالبة الساحرة األانشيد تلك فيسمعٍت اؼبيثاء رمالو من رملةو  على جبانيب

يَّل كعواطفي، مداركي علي كسبلك ككيداين، تستغرؽ شعورم  حُت إرل كخيي
 فراديس يف اغبساف اغبور نغمات كأهنا األعلى، اؼبؤل ىابطة من أهنا أظبعها
 اعبناف؟

ُٕ.  

  .ُٖ  فرييٍت؟ اي عليك طرأ الذم ما ُٖ ُُٓ

 حالة إذل حالتك كلو حىت استحالت اؼبناؿ ىذا نفسك من انؿ الذم كما ُٖ ُُٓ
  .ُٗ أعرفها؟ كال أنكرىا أكاد أخرل

  .َِ تنشدينها؟ اليت إذل السعادة الوحيد السبيل ىو اؼباؿ أف من ثقةو  على أنتً  ىل ُٖ ُُٔ
  .ُِ فراقي؟ على ابلصرب ؽبا أك فراقها على رل ابلصرب فكيف ُٖ ُُٖ
  .ِِ بوؿ؟ اي بعدؾ من حالنا يكوف كماذا ُٖ ُُٗ
  .ِّ شأفو  يف يب تنتفعوا أف تستطيعوف إنساانن  بعدىا من أبقى أنٍت تظنوف ىل ُٖ ُُٗ
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 شئونكم؟ من

ُٕٖ ِٕ 
 اغبزف ىذا كما تفًت؟ كال هتدأ ما كهنارؾ ليلك بٍت اي تذرفها اليت الدموع ىذه ما

 الذم
 اغبيل؟ من حيلة كال الويوه، من بويوو  عنك يتفرج ال ضلوعك أحناء بُت ربملو

ِْ.  

 سبيلها يزعنا، يف اؼبرء يهلك اليت العظاـ النكبات من نكبةن  اؼبوت كمىت كاف ِٕ ُٖٕ
؟ دكهنا نفسو من كتتساقط   .ِٓ حسراتو

 إذل موطنو  من كالتحوؿ منزؿ، إذل منزؿو  من االنتقاؿ إال ىو كىل ِٕ ُٖٕ
  .ِٔ منو؟ ننتقل الذم من خَتنا إليو ننتقل الذم كاف كردبا موطن،

ُٕٖ ِٕ 
 ما ؽبا كاختار هبا استأثر حُت خَتنا بصاحبتك ييرًد دل  تعاذل  هلل أف لك أين كمن
 أهنا شقاءو علم من لينقذىا إال الدار تلك إذل الدار من ىذه نقلها ما كأنو عنده،
 آالمنا يسامنا؟ منو كستبلقي فيها ستكابده

ِٕ.  

ُٕٖ ِٕ 

اؼبصَت  ىذا غَت اغبياة ىذه يف البقاء ؽبا قيدًٌر إف مصَت ؽبا يكوف أف ديكن كىل
 إليو انتهى دبا عمتها مع أمرىا كانتهى السبل هبا كحارت الدىر، ؽبا ذبىىهَّم ما بعد

 يف حياهتا أايـ تقضيبقية أف قضيعليها ما كبعد األمل، كخيبة اغباؿ، من سوء
 شبر؟ كال فيها ماء ال اليت احملرقة القفرة اجملدبة ىذه

ِٖ.  

ُٕٖ ِٕ 

الصخر،  كتكسر األرض، تفلح يديك بُت معذبة شقيةن  تراىا أف تسؤثر كنت كىل
 أطفاؽبا كتعُت لتعينك األهنار؛ كتعرب األشجار، كتتسلق كزبوض الوحل،

 قصرعمتها يف اؽبٍتء كالعي  كالرغد النعمة ألفت ما بعد على العي  اؼبستقبليُت
  مدرنا؟ كال رمبلن  كال حجرنا، كال فيها صخرنا ترل ال أعواـ عدة

ِٗ.  

ُٕٗ ِٕ 

 يف سعيدةه  اآلف أهنا تعلم كسركرنا أف غبطةن  قلبك كديؤل كييفرحك يػىٍهنػىئيك ال كدلى 
 دل نقيةن  طاىرةن  رهبا قدكمها على من إليو كفقت دبا مغتبطة دبصَتىا، ىانئةه  عيشها،
 الكثَتالذم الرشاش ذلك من كاحدة برشاشةو  صحيفتها تلوث
 الشريف العظيم، موقفها على اعبزاء أحسن ؾبزية الفتيات، صحائف بو تلوث

 األخَتة؟ ساعتها يف كقفتو الذم كاالحتماؿ كالصرب كاألنفة موقف العزة

َّ.  

ُٕٖ ِٕ 
 ابلسركر — هبا الناس كألصق كحبيبها صديقها كأنت — منك أكذل ىو كمىن 

 صارت الذم السعيد دبصَتىا الفضيلة كاالبتهاجلغبطتها،  كالغبطة لسركرىا،
 إليو؟

ُّ.  
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