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 :  السؤال األول 
 

باب عاد أحمد من المدرسة بعد أن أنهكه وأضناه يوم دراسي صعب وطويل ، وما إن فتح أحمد        

المنزل و دخل غرفته حتى ألقى بحقيبته في الخزانة و استلقى على سريره وغط في نوم عميق . بعد قليل 

أيقظته أمه لتخبره أنهم سيذهبون في زيارة لبيت عمه ، فأخبرها أحمد بأنه تعب وال يستطيع الذهاب ، 

قصيرة سمع أحمد صوت حركة فقالت له أنه سيبقى وحيداً في البيت ، ورجع أحمد إلى نومه. بعد فترة 

مريبة في غرفة أمه وأبيه ، فقام متثاقالً ووهناً ليرى ما مصدر الصوت ، وما إن فتح باب الغرفة حتى 

فاجئه أحد اللصوص بضربة قوية على رأسه أسقطته على األرض وأغمي عليه ، فحمله اللصوص 

 30يه ليجد نفسه في وسط غابة محاط بـوأدخلوه إلى السيارة وأغمضوا عينيه وهربوا به . فتح أحمد عين

ً وهم يشكلون عصابة كبيرة ، فأدخلوه إلى كوخ مظلم قد بنت العناكب بيوتها على زواياه  رجالً مسلحا

وجدرانه وقد اعتلى هذه الطاولة المستديرة في وسط الكوخ التراب بسبب ما مضى عليها من الزمان 

مدة قصيرة دخل على أحمد رجل ملثم يحمل في يده كوب ماء ورائحته كريهة لعدم فتح النوافذ فيه . بعد 

وصحن طعام قدمه ألحمد وخرج ، حاول أحمد األكل لكنه لم يستطع ألن يديه كانت مربوطة ، فخطرت 

على بال أحمد فكرة للهرب فأخذ كوب الماء بصعوبة وحاول كسره إلى أن انكسر فأخذ إحدى شظاياه 

وتحرر أحمد . توجه أحمد إلى النافذة في الليل وفتحها وهرب منها ،  وحاول قطع الحبل ، فانقطع الحبل

أخذ أحمد يجري بكل سرعته في أي اتجاه ألنه ال يعرف المكان ، دخل أحد أفراد العصابة إلى الكوخ فلم 

يجد أحمد ، وراح يخبر العصابة بأنه هرب ، فتوجهوا إلى الغابة جميعاً ليبحثوا عنه ، فرأى أحمد ضوء 

اتهم وهم يبحثون عنه ، فانطلق يركض أسرع بكثير مما كان يركض ، فرآه أحد أفراد العصابة كشاف

ً ، تعثر أحمد بغصن شجرة كبير وسقط على األرض فارتطم رأسه بحجر وأغمي  وتوجهوا إليه جميعا

بعد أن عليه . سمع أحمد صوتاً يناديه أحمد ، أحمد ، أحمد ، استيقظ أحمد ليجد أن أمه توقظه من نومه 

 . تمت.احلماً وكابوساً مزعج انه من بيت عمه. فلم يكن ذلك إالعادت هي و أخو
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