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 قمغم ؿمٝمرٍة يم٤مومٞم٦م، ًمـ أطمّمؾ

 قمٚمؿ ذًمؽ.أ

طمزاٟمٜم٤م قمغم اًمريمض ظم٤مرج أًمٙمـ أن أىمقم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، هذا سمحد ذاشمف شمدري٥م خلٞمقل 

 هب اًمتٙمرار.

 )ُم٘مدُم٦م رواي٦م ًمٙم٤مشم٥م ُمٖمٛمقر(

* 

طمزيٜمقن سمٓمري٘م٦ٍم ُم٤م، ًمٙمؾ ؿمخص ُمٜم٤م صم٘م٥م حمدد ذم ىم٤مرب احلٞم٤مة  ٤مً مجٞمٕمٟمحـ 

ظم٤مصتف. صم٘م٥ٌم يتدومؼ ُمٜمف إمل واحلزن سمٖمزارٍة ُمٗمرـم٦م، ٓ شمستٓمٞمع أي ىمدرات 

و شمٖمػّم ُمس٤مره٤م. احلزن اًمذي شمٖمٚم٥م قمغم ُم٘مدرشمٜم٤م قمغم أاًمتحٛمؾ يم٤موم٦م أن متٜمٕمٝم٤م 

ـُ يم٠ميّم٤مًمف ًممإاًمبقح، قمغم ومحقى ُم٤م ُٟمريد ىمقًمف و ؿمخ٤مص مهِمٝمؿ ظمريـ. ٟمح

 ًمف هٞمبتف، أاحلزن ٟمٛمتٚمؽ ـمري٘م٦م ُم٤م إلظمٗم٤مء 
ٍ
طمزاٟمٜم٤م، ومجٞمٕمٜم٤م ٟمح٤مول اًمٔمٝمقر يمٌمء

سمسط ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم، أقمٔمؿ ُم٤م أيمرىمؿ واطمد ذم سمداي٦م اًمّمٗمح٦م. ًمٙمٜمٜم٤م ُمـ اًمداظمؾ 

ًمٞمف هق أن ٟمٙمقن وم٤مرزة صٖمػمة يستخدُمٝم٤م اًمبنم ذم اًمتٜم٘مؾ ُمـ إُيٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمّمؾ 

 و ُمـ ُمقىمػ ٔظمر.أُمٕمٜمك ٔظمر 

 ٤مر إيٓم٤مزم، شُمٚمٝمٛمف اًمسٗمـ اًمٖم٤مرىم٦م ًمٙمت٤مسم٦م اًمٜمّمقص()سمح

* 

 ُم٣م طمٞم٤مشمف يقدع أظمريـ ويّٚمقَح هلؿ،أوطمده ُمـ 

 يٕمرف ُم٤م ُمٕمٜمك أن يٙمقن اهلقاء ظمِمٜم٤ًم.

 )رضمؾ اًمتذايمر ذم اًم٘مٓم٤مر، ُيامزح ـمٗمٚم٦م صٖمػمة(
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* 

 .ـمقال طمٞم٤ميت وأٟم٤م أٟم٘مؾ ُمِم٤مقمر اًمٜم٤مس داظمؾ طم٘مٞمب٦م ُمٝمؽمئ٦م

 )ؾم٤مقمل سمريد(

* 

 ن شمزرع سمذرة اًمتٗم٤مح شمٚمؽ،أُم٤مذا ًمق ٟمسٞم٧م اعمالئٙم٦م 

 .ًمٙمٜم٤م أن ٓ ُٟمٕم٤مين ُمـ أي رء

 )ـمٗمؾ يٚمٕم٥م ذم اًمؽماب(

* 

 ؟٤مئدة إؿمج٤مر أن مل يٙمـ هٜم٤مًمؽ طم٥مُم٤م وم

 )ٓومت٦م ُمٕمٚم٘م٦م قمغم سمقاسم٦م طمدي٘م٦م قم٤مُم٦م(

* 

اًمبحر اعمٞم٧م هق ذم إصؾ قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة، ًمٙمٜمف يستخدم اًمتٛمقيف اإلؾمٛمل يمّل ٓ 

 .ٚمسٚم٦م اعمقت اًمٙمبػمةشمٓمقًمف ؾم

 )حمٚمؾ ؾمٞم٤مد(

* 

 هذا اًمٚمحـ احلزيـ اًمذي خيرج، هق صقت ىمٚمبل.

 )قم٤مزف قمغم آًم٦م اًمٙمٛمٜمج٦م(
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* 

 سمًدا.أرء  خمتٚمٗم٦م، مل يّمٕم٥م قمكّم أي ؿمٙم٤مًٓ أأرسمٕمقن ؾمٜم٦م وأٟم٤م اصٜمع 

 أن مل أؾمتٓمٞمع حتديد ؿمٙمؾ ُمٕملم ًمف. إممقمدا إمل، 

 )ٟمح٤مت ايراين(

* 

 هدايبأقمـ يمؾ ؿمٝمٞمد يس٘مط هٜم٤مًمؽ دُمٕم٦م شمّمٚم٥م قمغم 

 إٓ أن همدوت صٚمٞمب٤ًم ُمٜمخقًرا. 

 )اُمرأة ُمسٞمحٞم٦م(

* 

 ٟمف وم٘مد خمٞمٚمتف٢مٕٟمف ووع ُمع اًمبنم وم

 يمؾ ُم٤م يم٤من حيت٤مضمف اجلدران وم٘مط.

 )ؾمجلم يّمػ طم٤مل صدي٘مف اًمِم٤مقمر وؾمط زٟمزاٟم٦م شمٕم٩م سم٤مًمسجٜم٤مء(

* 

 شمِمٖمٞمؾ ُمدومئ٦م. إممهن٤م ٓ حتت٤مج أُمـ إجي٤مسمٞم٤مت هذه احلٞم٤مة 

 )ؾمٞمدة أصمٞمقسمٞم٦م شمِم٤مهد أزُم٦م اًمٜمٗمط ذم اًمتٚمٗم٤مز(

* 
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 وطمده احل٤مئط ُمـ اًمداظمؾ يِمٕمر سمحٜم٤من اعمسامر.

ُمقر سم٢مجي٤مسمٞم٦م دائاًم(  )رضمؾ يرى ٕا

* 

 اجل٤مذسمٞم٦م هل اًمسب٥م، وًمٞمس٧م احلب٤مل.

 )ضُمٜمدي يتح٤مور ُمع رضمؾ حمٙمقم سم٤مإلقمدام(

* 

  – رء اًمال –أٟم٧م ٓ شُمٕم٤مين ُمـ رء وهذا 

 ُمقت يُمؾ رء.يٕمٜمل 

 )رضمؾ يٕمزُف اعمقؾمٞم٘مك وؾمط اًمِم٤مرع(

* 

 .سمرة يِمبٕمف رأس اخلٞمطضمقع اإل

 )ُمنمد يسٙمـ ذم اًمِم٤مرع(

* 

 ؟ًمق مل شمٙمقين ذٟمًب٤م، يمٞمػ ؾمتِمتٕمؾ احلروب ُمـ أضمٚمِؽ 

 )ٟمص رؾم٤مًم٦م شمٚم٘متٝم٤م ومت٤مة ُمـ ؿمخص جمٝمقل(

* 
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طمْمـ أم يمبػم قمٜمدُم٤م أريد اًمٕمبقر ظمالهل٤م  إمممتٜمك أن شمتحٛمؾ اًمٓمرق مجٞمٕمٝم٤م أيمؿ 

 .سمٛمٗمردي

 )ـمٗمؾ ًم٘مٞمط(

* 

 ٟم٤م ىم٤مدر قمغم ومٕمٚمفأٓ ختٞمٗمٜمل ٟمت٤مئ٩م ُم٤م 

 .ـمري٘م٦م ٦مومٕمٚمف سم٠ميأقمغم ومٕمٚمف وؾمقف  اً سمؾ ختٞمٗمٜمل ٟمت٤مئ٩م ُم٤م ًمس٧م ىم٤مدر

 اًمسامء( إمم)صٞم٤مد وؾمط اًمبحر يٜمٔمر 

* 

 وراق هبدوء وطمذر، يم٤من يٓمقي إ

 ُمـ اًمتٕمرض ًمألذى. يم٠مٟمف خي٤مف قمغم اًمِمخقص داظمؾ اًمرواي٦م

 طمد اًم٘مراء(أ)ص٤مطم٥م ُمٙمتب٦م يتحدث قمـ 

* 

 ؟ُأُمل هؾ صقشمِؽ مجٞمؾ يمقضمٝمِؽ 

 )ومت٤مة صامء ذم طم٤مومٚم٦م( 

* 

ـُ ذم ُمٜمزٍل يٛمٚم.. ُمرأٍة قم٤مىمر٤موإين ُمٜمٙمن يم  ه إـمٗم٤مل.١مشمسٙم

 )رضمؾ ُيٖم٤مدر سمٚمده(
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* 

 ،سم٤مٕملهب٤م اًمٚمحٔم٦م اًمتل ٓ شمِمٕمر 

 طمٞمقات، أظمرى. -هل حلٔم٦م ُمنوىم٦م ُمـ قمقامل 

 ومحٞم٤مشمؽ إؾم٤مؾمٞم٦م قمب٤مرة قمـ سم٤مب يمبػم يٓمُؾ قمغم إمل.

 )خمرج ؾمٞمٜمامئل(

* 

 قمجالت اًمسٞم٤مرة شُمِمبٝمٜمل يمثػًما، 

 ومٙمالٟم٤م طمٗمظ قمدد طمج٤مرة اًمِم٤مرع، ًمٙمثرة ُم٤م حتريمٜم٤م ومقىمف.

 )قم٤مؿمؼ صمّٛمؾ حُيدث ىمّس اًمٙمٜمسٞم٦م(

* 

 أومْمؾ -رسمام  -ًمٙمـ اعمقت ، احلٞم٤مة مجٞمٚم٦م ضمًدا

 .ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ عمٕمروم٦م ُمدى ؿم٤مقمريتفقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجرسمف، ًمٜمٙمتِمػ ُم٤م حيٛمٚمف 

 )ومت٤مة اٟمتٝم٧م ُمـ ىمراءة إطمدى رواي٤مت يم٤مومٙم٤م(

* 

 يُمٚمام يمتب٧م قمٜمِؽ ؿم٤مهدشمِؽ شمريمْملم سملم إؾمٓمر،

 هلذا مجٞمع ىمّم٤مئدي حتتقي اًمٙمثػم ُمـ اعمٓمب٤مت. 

 ُمرأة يِم٤مهده٤م ذم اطمالُمف وم٘مط()ؿم٤مقمر يٙمت٥م ٓ
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* 

 .آًم٦م ُمقؾمٞم٘مٞم٦م إمماذا ُم٤مرؾم٧ِم اًمٕم٘مقق ذم احلرب، ؾمقف شمتحقًملم 

 )ضمٜمدي ُمع سمٜمدىمٞمتف(

* 

 .شمٗمرح اعمٜم٤مضمؾ قمٜمد دظمقل أرض ُمثٛمرة

 )زوضم٦م ُمزارع ذم ُمقؾمؿ احلّم٤مد(

* 

 .شمذوىم٧م ُمرارة احلٞم٤مة سمٕمد أن ومٓمٛم٧م ُمـ يديؽ 

 )صبّل ضمقار ىمؼم واًمدشمف(

* 

 شمريم٧ُم اؾمتخدام اخلٓمقط احلٛمراء ذم ًمقطم٤ميت،

 ًمٙمثرة ُم٤م وصٗمقا رؤؾم٤مء أطمزاهبؿ هب٤م.

 ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد()ومت٤مة شمدرس اًمٗمٜمقن اجلٛمٞمٚم٦م ذم 

* 

 احل٘مٞم٘مٞم٦م -آسمتس٤مُم٦م اًمقىمتٞم٦م 

 .ىمَم هم٤مي٤ميتأشمٚمؽ هل 

 )ُمٝمرج ذم ؾمػمك(
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* 

 ، وُمٚمٞمئ٦م سم٤مخلٞمب٤متيم٤مٟم٧م وضمقهٝمؿ ؿم٤مطمب٦م ضمداً 

 يم٤من ٓ سُمَد ُمـ حتٛمٞمض اًمّمقر سمٕمد اًمت٘م٤مـمٝم٤م

 ًمتخٗمٞمػ ذًمؽ احلزن ُمٜمٝم٤م.

 )ُمّمقر ومقشمقهمراذم ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض حيدث طمٗمٞمدشمف(

* 

 ظمؼموين ذم صٖمري أْن اهللأ

 أسمٞمض واًمِمٞمٓم٤من أؾمقد، طمسٜم٤مً 

 .رامه٤م يقُمٞم٤ًم ُيزيٜم٤من أرصٗم٦م اًمِم٤مرعأإٟمٜمل 

 )طمقار سملم ؿمخّملم(

* 

 وذم ؾم٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل

 .ن سمٕمض اجلٜمقد يدظمٜمقن ؾمٞم٤مرة ُمٗمخخ٦مأ، وم٠مقمٚمؿ ُم٤م ٤مً قمٜمدُم٤م شمِم٤مهد دظم٤مٟم

 )و٤مسمط قمسٙمري ي٠مظمذ اؾمؽماطم٦م(

* 

وطمتك اًمِمٝمرة أو اًمٜمّمقص اًمتل خترج ُمٕمٝمؿ يقُمٞم٤ًم  "سم٤مًمٙمت٤مسم٦م"إُمر ًمٞمس ُُمتٕمٚمً٘م٤م 

 اعمُراوم٘م٦م هل٤م.
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اًمٌمء أيمؼم ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم، وم٠مٟم٧م ٓ شمِمٕمر سم٤مًمتققمؽ اًمذهٜمل اًمذي يٛمرُّ سمِف أيُّ 

 يم٤مشم٥م قمٜمدُم٤م ٓ يستٓمٞمع اًمٙمت٤مسم٦م قمـ طم٤مًم٦ٍم ُم٤م.

يٗمٙمرون يقُمًٞم٤م ذم شم٘مٛمص ؿمخّمٞم٦م ُم٤م، أٟم٤م أقمٜمل أهنؿ يٕمٞمِمقن احل٤مًم٦م سمّمقرة ُُمتٕمب٦م 

إمم اًمٜم٤مس وهؿ ت اًمتل ظمرضمقا هب٤م ٓ شمٕمٚمؿ يمؿ قمدد اعمرا !وظمٓمرة ذم اًمقىم٧م ٟمٗمسف

 ٤م زًمقا ُُمت٘مٛمّملّم دور أطمد اسمٓم٤مل رواي٤مهتؿ، إُمر همريب٤ًم اًمٞمس يمذًمؽ؟ ُم

 قمٜمدُم٤م شُمّمبح يم٤مشمب٤ًم ؾمتٕمرف ُم٤مذا أىمّمد ضمٞمًدا.

 )ٟم٤مىمد أديب ذم إطمدى اًمٜمدوات(

* 

 .يم٤مٟم٧م اًمدُمقع وطمده٤م شمٜمزل ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم اًمٚمقطم٦م

 زيدي٦م(إي)ومٜم٤من يرؾمؿ ومت٤مة 

* 

 .اًمذي حتّمؾ قمٚمٞمف سمسٝمقًم٦م ذم سمٚمدك؛ هق اعمقتاحلؼ اًمقطمٞمد 

 طمد اًمزوارق(أ)ُمٝم٤مضمر ذم 

* 

 وذم اًمٗمؽمة إظمػمة، أصبح٧م ـمٚمٞمً٘م٤م ضمًدا، ـمٚمٞمٌؼ حلد اًمْمٞم٤مع.

أن اؾمتٓمٞمع أن أصٜمَػ ٟمٗمز يمِمخٍص ُُمدرك ًمسقداوي٦م إؿمٞم٤مء اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل  

 ُمدرٌك هل٤م سم٘مٜم٤مقم٦ٍم سم٤مهت٦م.  حُتٞمط سمِف،

 )ُمتسّقل يٜم٤مم ىُمرب اًم٘مامُم٦م(
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* 

 ؿمٗمتٞمِؽ ضم٤مُمدة يم٤مجلدران،

 .ُمـ ؿمدة شمٗمٙمػمي هبام ٟمسٞم٧ُم ٟمٗمز قمغم طم٤مئط همرومتل

 ٦م شمتذيمر أول رؾم٤مًم٦م طم٥م طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م(ٞم)اُمرأة صمالصمٞمٜم

* 

 .اعمحٓم٤مت سمٜمٞم٧م ًمتحتْمـ اًم٘مٓم٤مر

 )ُمٝمٜمدس يتحدث قمـ ُمٕمٜمك احل٥م(

* 

 .ُمـ أؿمد إُمقر اخلِمٜم٦م ٟمٕمقُم٦م، ذىمٜمف

 )ومت٤مة ُمراه٘م٦م(

* 

 

 .واٟمتؿ شمسػمون أطمذروا اعمرور ومقق أطمد اًم٘مبقر

 )دًمٞمؾ ؾمٞم٤مطمل ُمـ اًمٕمراق(

* 

 .شم٠ميت قمٜمدُم٤م شمٙمقن وطمٞمًدا.. اًمٗمٙمرة إيمثر ؿم٤مقمري٦م ُمـ همػمه٤م

 )ؿم٤مقمر وؾمط اًمٖم٤مسم٦م(
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* 

 .أٟم٤م اؾمتٛمع هلٛمقم اًمبنم أيمثر ُمٜمؽ أهي٤م اًم٘مّس 

 )ؾم٤مئؼ طم٤مومٚم٦م(

* 

 يمٜم٧م أرى أيمثر ووقطًم٤م ىمبؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 .يمؾ ُمٙم٤من أن اًمسقاد يٛمأل

 قمٛمٚمٞم٦م ـمقيٚم٦م()قمجقز يبٍم ُمـ ضمديد سمٕمد 

* 

 .دراك / اًمبنم ُمرضونذم شمٙمرار اًمٕمزًم٦م، ي٠ميت اإل

 )ؾم٤مئؼ شمٙمز(

* 

 .قمغم إىمؾ ٟمحـ ًمديٜم٤م أيمؼم ُم٘مؼمة ذم اًمٕم٤ممل

 )دوم٤من قمراىمل(

* 

 ٗمٝمقُم٦م،اعمهمػم طمتك سمقاؾمٓم٦م إُمقر  ؽ، ٘مدرشمؽ قمغم اًمتٕمبػم قمـ ُم٤م ذم داظمٚمقمدم ُم

 أىمَم طم٤مٓت اًمٕمجز. إممهذا يٕمٜمل أٟمؽ ىمد وصٚم٧م 

 شمِمٙمٞمكم()ومٜم٤من 
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* 

 أن شمب٘مك ًمس٤مقم٤مت ـمقيٚم٦م شمٗمٕمؾ اًمٌمء ذاشمف،

 اًمٌمء ذاشمف ُمٜمذ ؾمٜملم،

 .ٟمقاع اجلٛمقد اجلسديأذًمؽ هق أؿمد 

 )طم٤مرس ًمٞمكّم(

* 

 .طمسٜم٤ًم، احلٞم٤مة هل اًمٕمقرة، وًمٞمس٧م أٟم٤م

 )رؾم٤مًم٦م اٟمتح٤مر ًمٗمت٤مة همػم حمجب٦م(

* 

 

 .ٓ ظمػم ذم سم٤مٍب ٓ ي٘مػ سمقضمف ُمـ يرطمؾ

 )رضمؾ يٕمٞمش ذم هٞمٙمؾ ُمٜمزل ىمديؿ(

* 

 .ؾمتٞم٘مظ يتٕمٙمز وـمٜم٤ًم٤موهق حيٚمؿ، وم ؾم٘مط

 )ُمذيع ذم اًمتٚمٗمزيقن اًمٞمقٟم٤مين، يتٙمٚمؿ قمـ أطمد اًمالضمئلم(

* 
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  قمٜمدُم٤م ؿم٤مهدوا إرض ُمثؾ ىمٓمٕم٦م ىمامٍش ىمديٛم٦م،

 ٠مزرار عم٤مقم٦م.يمشمس٤مسم٘مقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ًمٞمزيٜمقه٤م 

 )دوم٤من ُيقاد أم أطمد اًمِمٝمداء(

* 

 رواي٦م يم٤مُمٚم٦م. اًمُ٘مبٚم٦م إومم حتتقي ُمـ اًمّمٕمقسم٦م ًمقصٗمٝم٤م، ُم٤م يٕم٤مدل يمت٤مسم٦م

 )روائل قمغم ومراش اعمقت(

* 

 .ٓ يتٜم٤موًمقن اًمٓمٕم٤مم ذم أوىم٤مشمف، ًمذًمؽ وم٤مرىمقا احلٞم٤مة

 طمِد ظمٓم٤مسم٤مشمف(أ)وزير اًمّمح٦م اًمسقداين ذم 

* 

 .طمتك اهلقاء اًمذي يتٜمٗمسقٟمف، خيرج ُمٚمقصًم٤م ذم اًمزومػم

 )رضمؾ ذم ُمٔم٤مهرة ود احلٙمقُم٦م(

* 

 .ٟمحـ مجٞمٕمٜم٤م ُم٘متبسقن ُمـ اًمٕمدم

 )قم٤مُمؾ ٟمٔم٤موم٦م(

* 
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 سمًدا قمغم همػم اًمٕم٤مدة،أأٟم٤م ٓ ُأومٙمر سمٌمء 

 !وهذا إُمر جيٕمٚمٜمل أوع اًمٙمثػم ُمـ قمالُم٤مت اًمتٕمج٥م طمقل ُم٤م أُمُر سمفِ  

 )ىم٤مص(

* 

 .وىمقومٝم٤م وهل شم٘مبؾ فمٝمر اًمّمقر ُمّدةاجلدران قمغم ـمقل 

 )ٟمج٤مر يّمٚمح إـم٤مر ىمديؿ(

* 

 درب ظمٞمقل احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمريمض ذم ومراهم٤مت اعمج٤مز.

 آـمقار()ٟمّمٞمح٦م ُمـ قم٤ممل ومٚمسٗم٦م همري٥م 

* 

 مل يٙمـ طمبِؽ حمض صدوم٦م،

 .ومماًم٘مّمٞمدة إ ذًمف ُمٜم ٤مً يمؾ رء يم٤من خمٓمٓم

 )اًمرؾم٤مًم٦م إظمػمة ًم٘م٤مرئ ىمبؾ اٟمتح٤مره(

* 

 .أٟم٧م شمٕمت٘مد أن هذه اًمبالد مجٞمٚم٦م، طمسٜم٤ًم يُمـ أؾمقد اًمبنمة وؾمقف شمٖمػم رأيؽ

 )ؾم٤مئؼ شمٙمز ُمـ يمٞمٜمٞم٤م يٕمٞمش ذم أُمػميم٤م(

* 
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 دمف،أأيـ  إممأٟم٤م ٓ أقمرف 

 .شمبع طم٤مضمتل ًمٚمٕمٞمشأأٟم٤م وم٘مط 

 )ؾم٤مئؼ ـمرق ظم٤مرضمٞم٦م(

* 

 ُمٜمذ ومؽمة وضمٞمزة أصبح٧ُم ٓ أطمت٤مج

 أدوات شمنيح اًمِمٕمر، ومتخٚمّم٧ُم ُمٜمٝم٤م.

 )ـم٤مًمب٦م ُمدرؾم٦م إقمدادي٦م ُمّم٤مسم٦م سم٤مًمنـم٤من(
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 أن دكذث كصٌدج
 أن دحرتق من امداخه

 

 ه،ؤي٦م ُمِمقاره إديب سم٘مٚمؿ ضَمػَّ قمٓم٤ميُمؾ ؿم٤مقمٍر يقاضمف يمت٤مب اًمت٤مريخ ذم هن٤م

ؾمٛمف ذم اجل٤مٟم٥م يمِم٤مقمر ُم٤مشم٧م قمّم٤مومػم خمٞمٚمتف اًمتل اف: ًمٞمس٘مط ويرضّم  فويرضّم  فيرضّم 

، قمٚمٞمف أن يٙمقن همػم اً قمّمٗمقرشم٘مػ قمغم أهمّم٤من ىمّم٤مئده. ًمٞمّمػ ؿمجرًة ـمردت 

ُمٝماًم يمس٤مقم٦ٍم ضمداري٦ٍم ذم ُم٘مؼمة. اًمِم٤مقمر؛ ؾم٤مطمر ُمٜمبقذ، يستٓمٞمع ضمٕمؾ دُمقع 

سمـ اّمػّم يمٚمٛم٦م ذًمؽ ًمٞمس قمٚمٞمف إٓ أن يإُمٝم٤مت دمّري ُمثؾ ـمٗمؾ سمال أىمدام، ًمٗمٕمؾ 

ظمٓم٤مف صٖمػم ويٕمٚم٘مف قمغم طمبؾ اًمِِمٕمر اًمٓمقيؾ. صمٕم٤مًم٥م قم٘مؾ اًمِم٤مقمر شمٚمٝم٨ُم  إمم

، أرٟم٥م هيع وطمٞمقي وصمٕمٚم٥م سمثالث أىمدام اإلهل٤ممقمغم ـمقل اًمٞمقم ظمٚمػ أرٟم٥م 

وم٘مط، وم٘مد اًمراسمٕم٦م قمٜمدُم٤م طم٤مول اًمٚمح٤مق سمٖمزال اًمقطمدة ظم٤مصتف. يمت٤مسم٦م اًمِمٕمر ؾمٝمٚم٦م 

 :ًمٚمٖم٤مي٦م

 ُمثؾ ُمٞم٧م حي٤مول اًمٙمالم.

 ومت٤مة حت٥م ٕول ُمرة.ُمثؾ 

 شمس٘مط ُمـ قمامرة وشم٘مػ قمغم رأؾمٝم٤م. سمرةٍ إُمثؾ 

 ع إظمريـ سمال يديـ.ُمثؾ رضمؾ يقدّ 

 ُمثؾ ٟمٛمٚم٦م حُت٤مول اًمٓمػمان.
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 !ُمثكم، وأٟم٤م أيمت٥م أن

 

قضمقد يمٚمٛم٦م حتٛمؾ. اًمِم٤مقمر دائاًم جيٝمز صٜم٤مرة طمٔمف ًمٞمّمٓم٤مد هب٤م ُمـ سمحػمة اًم

قمٛمٚم٦م إطمالم، اًمتل يْمٕمٝم٤م اًم٘مقل؛ إٟمف ٓ يٛمتٚمؽ ُمـ احلٞم٤مة إٓ   -هم٤مًمب٤ًم -ويٛمٙمـ

 ذم ظمزٟم٦م اًمقضمقد يقُمٞم٤ًم.

 

اًمِم٤مقمر يٛمٙمٜمف أن يٕمٛمؾ ذم يمؾ رء، ُمثالً طمالق، حيٚمُؼ رأس احلزن ويرشمبف، 

ًمٞمٔمٝمره سم٠ممجؾ ُم٤م يٙمقن سمٕمد أن يرضسمف قمغم ىمٗم٤مه. يٛمٙمٜمف أن يّمبح ٟمج٤مًرا، ٟمج٤مر 

ح ـمٗمالً، شمٔمٝمر يًْم٤م أن يّمبأ. ويٛمٙمٜمف يمؾ قمٛمٍؾ ي٘مقم سمفِ ٟمِم٤مرة أص٤مسمٕمف ُمـ  شمتس٤مىمط

قمغم وضمٝمف وحٙم٦م ُمٖمؼمة وآُمٜم٦م، ًمٙمٜمف خيٗمل ظمٚمػ فمٝمره ىمّمٞمدة طم٤مدة. رسمام يٛمٙمٜمف 

أن يّمبح سمح٤مًرا، ٓ يتحدث إٓ سمٚمٖم٦م ٟمقارس إمل اًمتل ٓ شم٠ميمؾ إٓ ُمـ ؿم٤مـمئ 

ومٙم٤مره أيمثر ُمـ ُمرة ومتخرج ُمـ أأسمٙمؿ، هيز  ٤مً هٜمدي روطمف. ويٛمٙمٜمف أن يّمبح رضمالً 

اًمِم٤مقمر يٛمٙمٜمف أن يٛمتٚمؽ مجٞمع اعمقاه٥م، ؾمٚم٦م قم٘مٚمف ىمّمٞمدة سمقصػ اًمرب. إذن 

 قمدا ُمقهب٦م شمٜمٔمٞمػ ؿمب٤مسمٞمؽ روطمف ُمـ إمل.

 أن شمٙمت٥م ىمّمٞمدة، يٕمٜمل أن حتؽمق ُمـ اًمداظمؾ.
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 امتنُد ًناو يف كرٍب كتري
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 مطاوئ امطفز عرب امشمن
 

 يمؾ ومرد ُمـ أومراد اًمِمٕم٥م يٛمٚمؽ ُمٜمٗمًذا صٖمػًما، يستخدم ًمٚمح٤مٓت اًمٓم٤مرئ٦م وم٘مط.

اًمٕمٍم احلجري، ُمـ ظمالل اًمٗمتح٦م اًمّمٖمػمة اًمتل  إممذم سمداي٦م احلرب، قم٤مَد اًم٘م٤مئد 

ٞمّد وشم٘مٜمٞم٤مشمف، خيبئٝم٤م ظمٚمػ صقرة زوضمتف قمغم اجلدار، قم٤مَد وم٘مط ًمٞمتٕمٚمؿ ُمٝم٤مرات اًمّم

 ف ذم اعمٕمريم٦م.ئًمٞمستخدُمٝم٤م ود أقمدا

طمؽمىم٧م ـمٗمٚمتف وهل شمٚمٕم٥م سم٤مًمٜم٤مر، اسمٕمد أن  ين أشمذيمر أب إطمدى اًمٕمقائؾ،أطمتك 

زُمـ اًمٜمبل إسمراهٞمؿ، وووٕمٝم٤م ظمٚمٗمف، وهٙمذا قم٤مًم٩م طمروىمٝم٤م سمٕمد  إممقم٤مد هب٤م 

 ."ي٤م ٟم٤مر يمقين سمرًدا وؾمالًُم٤م..." :ؾمامقمٝم٤م

ؾمتدارت. وم٘مط ضمّرب ان ُمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م يرووٝم٤م اعم٤مء أيٜمام اًمٕمِم٤مق سمٚمٝم٤مء ضمًدا وشم٤مئٝمق

ُمثؾ  "روُمٞمق"أن شمٕمقد سم٤مًمزُمـ وأٟم٧م حت٥م ومت٤مة ُم٤م، ؾمتجد ٟمٗمسؽ حتديًدا قمٜمد سم٤مب 

 ٤مق أظمريـ حي٤موًمقن احلّمقل قمغم ٟمّم٤مئح ذم احل٥م.اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمِم

ًمزُمـ ٧م وضمٝمٝم٤م وقم٤مدت سم٤مرأة اًمتل وم٘مدت وًمده٤م ذم أطمد اإلٟمٗمج٤مرات، همٓمّ طمتك اعم

وهمروب اًمِمٛمس،  (اًمٓمػ)ٟمتٝم٤مء ُمٕمريم٦م اا سمٕمد ؾمٜم٦م، حتديدً  1400ُم٤م ىمبؾ  إمم

ؾ ُمـ اًمرؤوس اعم٘مٓمققم٦م واعمرُمٞم٦م قمغم ؼّم واًمتحٛمّ يمٞمٗمٞم٦م صٜمع اًمَّم  ٧مطمٞمٜمٝم٤م شمٕمٚمٛم

 سمٜمٝم٤م.اوم٘مد  واضمٝم٧مهٙمذا وإرض، 

سمِمٙمٍؾ قم٤مم يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمٜم٤مومذ ُمٗمٞمدة ضمًدا، إٓ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م اًمتل يم٤من هب٤م ـمٗمؾ 

 .صٖمػم يّٛمُر ُمـ ومقق ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح، طملم وىمع ُمـ ضمٞمبف اعمقت
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قت اًمذي ه٤م ٟمحـ أن ٟمٕم٤مين ُمٜمذ قمّمقر سمسب٥م ظمٓم٠م ذًمؽ اًمٓمٗمؾ، ٟمٕم٤مين ُمـ اعم

 يتٙم٤مصمر وؾمط ُمديٜمتٜم٤م ُمـ دون شمقىمػ.

أرضمقك أهي٤م اًمّرب أرضمقك، سُم٨َم ٟمبٞمؽ قمٞمسك ُمـ ضمديد، قمسك أن يتٛمٙمـ ُمـ 

 إطمٞم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜم٤م.

  



29 
 

 

 

 ماكنأ  حكصٌدج عىل سالس
 

 ُمثؾ أي ؿم٤مقمر آظمر

 ٦م قمغم اًمرصٞمػ أصُػ ضمثَّ 

 ومرط ذم وصػ اعمِمٝمدأويمٕم٤مديت 

 ومتٛمتٚمئ يداي دًُم٤م.

 اًمِمٕمراءٟم٤م اًمقطمٞمد سملم وًمٙمـ أ

 ُمـ يٜمسك شمٜمٔمٞمػ يُمؾ اًمدم ُمـ يديف.

 وُمثؾ أي زوج يٜم٤مم ُمع زوضمتف 

 ويستٛمتع سمٛمْم٤مضمٕمتٝم٤م يمثػًما

 ُأًمٓمخ ضمسده٤م سم٤معمتب٘مل ُمـ دُم٤مء اًم٘مّمٞمدة.

 قمالُم٦م ُمْمٞمئ٦م وُمثؾ أي  

 شمٚمُٗم٧ُم إٟمٔم٤مر،

 شمسػّم زوضمتل ذم اًمِم٤مرع
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 واًمدُم٤مء شمس٘مط ُمـ ضمسده٤م

 ُمثؾ ظمٞمط وٕمٞمػ يسػّمُ ظمٚمٗمٝم٤م.

 وُمثؾ أي ضمث٦م شمٜم٤مم ذم اًمٕمراء 

 شمِمُؿ رائح٦م ىمّمٞمدة يُمتب٧م هل٤م

 ُمـ ظمالل اخلٞمط اًمذي شمسحبف زوضمتل.
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 دنظٌف
 

 ،سمٞمده٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمداومع واًمدسم٤مسم٤مت قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م احلرب حتٛمؾ

 قمجقز حتٛمؾ اًمٓمب٤مؿمػم سمٞمده٤م، ُمٕمٚمٛم٦م :ُمثؾ 

 ًمتٙمت٥م قمغم ؾمبقرة هذه اًمبالد يمٚمٛم٦م: دم.

 ممح٤مة صٖمػمة يم٤من يمؾ ضمٜمدي يّمٜمع ُمـ ظمقذشمف

 .ًمٞمٜمٔمػ ُم٤م يمتبتف سمٕمد إٟمتٝم٤مء اًمدرس
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 املشهد األخري
 

ذم اًمسٞمٜمام، سمدأت ُأؿم٤مهد صقر اًمِمٝمداء: ذم قمرٍض شمراضمٞمدي قمـ ُم٤ميض اًمٕمراق. 

واطمد شمٚمق إظمر يٛمرون أُم٤مُمل وآسمتس٤مُم٦م قمغم وضمقهٝمؿ ُمثؾ هالل صٖمػم. يُمٜم٧م 

 ىمد سمٚمٖم٧م اًمسـ اًمذي يسٛمح زم سم٤مجلٚمقس ذم اًمّمػ إول.

ُد ـمٗمٚمٜم٤م إول. ُمْم٧م إي٤مم سمنقم٦م ووصؾ تل شَمٚمٟمٗمس اًمقىم٧م يم٤مٟم٧م زوضمذم 

هن٤ميتف. وأن سمٚمغ وًمدي اًمسـ اًمذي خيقًمف سم٠من جيٚمس ذم اعم٘مٕمد إُم٤مُمل،  إمماًمٗمٞمٚمؿ 

 .ٟم٤مّي يمّٝمؾ ُمثؾ صم٘مقب، ُيِم٤مهدين أظمتتؿ اًمٕمرض ويُمكّم و
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 امتحث عن كدو
 

 يقُمًٞم٤م. -طمالُمفِ أذم  -يٍمف اًمٙمثػم ُمـ اًمريمض يُمٜم٤م ٟمٕمرف رضمالً 

 سمدأ ذم هذِه اًمري٤مو٦م يم٤من ىمد

 اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ ـملّم ىمدُمٞمف،  "اًمقـمـ"ظمذ أسمٕمد أن 

 شمف. ٠مقم٤مد شمِمٙمٞمؾ هٞمأو

 صبح سمٕمده٤م خُيٞمػ يمؾ رء، أ

 يمٙمٚمٛم٦م إقمدام 

 ًمٚمسجٜم٤مء يُمٚمام ؿم٤مهدوا طمب٤مًٓ.خترج 

 وسمٕمد أن اؾمتٜمٗمذ يُمؾ اعمج٤مز اعمت٤مح ًمف،

 ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ ومحقى ُم٤م ي٘مقم سمِف...

 ُٕصػّم ُمٜمٝم٤م اـمراوًم٤م  "يُمـ"ىم٤مل: يُمٜم٧م اريمض ذم ُمٞمدان ٟمِْٕمؿ اهلل سم٤مطمث٤ًم قمـ يمٚمٛم٦م 

 –وظمٚم٘مٜم٤مه ذم أطمسـ شم٘مقيؿ -شُمٕمٞمد عمٔمٝمري ُمٕمٜمك
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 دىضٌح
 

ي٘مُػ ذًمؽ اًمٗم٘مػم وؾمط اًمِم٤مرع، ُمثؾ: طمب٦م ه٤مٍل سم٤مهت٦م وؾمط فَمٝمِر اًمٕم٤ممل. يسػّمُ 

وؾمط اًمٜم٤مس ُمـ دون أن ُيالطمٔمقه، يم٠مٟمف طمّزن ؿمٗم٤مف. وم٘مط ُمـ ًمديف صدأ ذم 

قمجٚم٦م اًمسٕم٤مدة، يٛمٙمٜمف أن يراه، وختتٚمػ درضم٦م رؤيتؽ ًمف سمِٕمدد إرهمٗم٦م اًمتل 

ُمٝمجقرة؛ ي٘مػ قمغم ىمدُملم، طمٚمٛم٧م ذم أيمٚمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م. وُمثؾ أّي همروم٦م ه٤مشمػ 

اًمبنّم سمٕملِم خُمرٍج  إممطمالُمف وإظمرى ٟمسٞمٝم٤م ذم احلرب. يٜمٔمُر أواطمدة شمريمض ذم 

وم٘مد ؾم٤مئٚمف اهلاُلُمل اًمذي يْمع ُمٜمف يقُمٞم٤ًم ذم ومؿ  ُمِم٤مهد احلٞم٤مة، وم٘مط ًمٙمل ُيتٛمؿ 

آظمر  إممُمسٚمسؾ اًمقضمقد. سمْمٞم٤مِع يم٤مشم٥ٍم يبح٨م قمـ طمبٙمتف اًمْم٤مئٕم٦م، يريمُض 

شُمٔمٝمر ، ويتٙمقر قمغم ٟمٗمسف، ُُمّمػًما ُمـ طمٞم٤مشمف ُمرآة صٖمػمة؛ اًمزىم٤مق ًمٞمجٚمس وطمٞمًدا

 احلزن. قيٜم٤مُم وؾمٓمف دًمويمٞمػ  ،ٟمس٤منداظمؾ اإلاًمبئر اعمختبئ 
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 األومن مشاًا 
 

 صٞم٥م أيب سم٤مًمٕمٛمك ُمٜمذ ؾمٜمقات، أُ 

 صبح ٓ يتحرك يمثػًما يمب٤مٍب ىمديؿ.أو

 ُم٤م أُمل ومٙم٤مٟم٧م حت٥م دمٛمٞمع إؿمٞم٤مء يمثػماً أ

 ظمقيت،إٟم٤م وأهن٤م ذات ُمرة ىمررت دمٛمٞمٕمٜم٤م أطمتك 

 هن٤م ؿمٙمٚمتٜم٤م يمٕملٍم ؾمحري٦م طمقل أيبأطمٞم٨م 

 وىم٤مًم٧م ًمف : أن يٛمٙمٜمؽ ُمِم٤مهدة اًمٕم٤ممل سمقوقح أيمثر.
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 محظىظح ُكنتنح  
 

 أٟم٤م طمزيـ ضمًدا ٕين وطمٞمد ُمثؾ سم٤مب ٓ شمزقمجف اًمري٤مح،

 أضمٚمس أُم٤مَم اًمتٚمٗم٤مِز  

 وُأؿم٤مهد اًمٗمتٞم٤مت اجلٛمٞمالت، 

ـّ  ّـَ ُيٕمٚم  ُم٘متؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمس٤مء واًمرضم٤مل ذم  وه

 ؾمقٍق ؿمٕمبل، 

ـَ شمٚمؽ اجلث٨م  ويرُملّمَ ُمـ أومقاهٝم

 اًمتل أضمٚمس ريٙم٦مسم٤مًم٘مرب ُمـ إ

ـَ ُمثؾ اًم٘مٜم٤مسمؾ.  قمٚمٞمٝم٤م، يرُمٞمٝم

 

 أٟم٤م ٓ ُأهم٤مدر اعمٜمزل يمثػًما،

 رسمام ٕٟمٜمل وم٘مػم ًمٚمحد اًمذي 

 ٓ أُمٚمؽ اًمٜم٘مقد ًمّمٕمقد احل٤مومٚم٦م... جيٕمٚمٜمل
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 أو ًمنماء اًمٓمٕم٤مم.

 أظمرج ُمرة يمؾ ؿمٝمر،أٟم٤م وم٘مط 

 ُمرًة، أىمػ هب٤م سم٤مًم٘مرب ُمـ 

 اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمس٤مء واًمرضم٤مل.

 

 أٟم٤م ؾمٕمٞمد ٕول ُمرة ذم طمٞم٤ميت،

 ٕن إطمدى شمٚمؽ اعمذيٕم٤مت اجلٛمٞمالت

 إممؾمقف شمٕمٞمدين 

 اًم٘مديٛم٦م سم٤معمج٤مِن، أريٙمتل

 أٟم٤م ؾمٕمٞمد ٕين اًم٘مٜمبٚم٦م اجلديدة اًمتل ؾمقَف متُّر ُمـ 

 سملم ؿمٗمتٞمٝم٤م،

 ـمراف.أن يمٜم٧م ضمث٦م سمال إطمتك و
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 كاةىص
 

قمرومف. يم٤من يمؾ رء أاعمٜمزل اًمذي اؿمؽميتف ُم١مظمًرا ُمـ رضمؾ ٓ  إممسمٕمد أن دظمٚم٧م 

اخلقف واًمريب٦م ُمثؾ وحٙم٦م ذم وؾمط ُم٘مؼمة. ىمٚم٥م ُمٕمٚمؼ قمغم احل٤مئط ذم  إمم يدقمق

ؼم. ورق قمغم ظمٓم٤مف. يمٚم٥ٌم حمٜمط جيٚمس قمغم اًمبالط. أصبع ـمٗمؾ داظمؾ قمٚمب٦م احل

ؾمٙملّم أؾمقد. خيرج  ٤مسم٤مًمدُم٤مء وسمداظمٚمٝم ةي ومت٤مة. يم٠مس ممٚمقءاحل٤مئط رؾمؿ قمٚمٞمف صمد

. يبتسؿ ذم وضمٝمل، يستٛمر ذم اسمتس٤مُمتف. ٤مً ٓ يرشمدي صمٞم٤مسم -يْم٤مً أٓ أقمرومف  -ؿمخص

يرومع ورىم٦م سمٞمْم٤مء، يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م: يم٤من يسٙمـ هٜم٤م ؿمخص ىمبٚمؽ، يامرس اًمٙمت٤مسم٦م 

 ؟ؾمتٛمرار. هؾ شمريد أن شمّمبح يم٤مشمًب٤م٤مسم

 اًمٕم٤ممل. سمٕمد حلٔم٤مت، وداظمكم ؿمٕمقر اًمٙمره دم٤مه يُمؾ يمت٤مب ؾمتٞم٘مظُ أ
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 امذكزار يف كه يشء
 

ظمرج ُمرة أظمرى ًمٚمِم٤مرع. ُمثؾ أشم٘مٞم٠م ُم٤م شمٜم٤موًمتف قمغم اًمٖمداء. وأذم ُمرطم٤مض قم٤مم، 

أيـ أذه٥م. ُمـ ؿمّدة اًمتٕم٥م  إممؾمجلّم ٓ يتذيمر قمٜمقان ُمٜمزًمف اًم٘مديؿ، ٓ أقمرف 

اًمٙمٜمسٞم٦م ًمٞمُٛمحٞمف. ويمام ىم٤مًم٧م ضمديت ىمبؾ  ممإأضمرُّ  فمكم سمّمٕمقسم٦ٍم ُمثؾ ىمّس حيٛمؾ ذٟمبف 

يٛمٌّم  يٛمٌم ظمٚمٗمٜم٤م ذم اًمٚمٞمؾ. ُأؿم٤مهد رضمالً فمؾ  إممومؽمة ـمقيٚم٦م: احلزن يتحّقل 

ؾ ُمـ رأس ومت٤مة ُم٘متقًم٦م شمبٕمف سمبطء ويمّسؾ ُمثؾ دُم٤مء شمسٞمأأُم٤مُمل، وجيرُّ فمٚمف ُمثكم، 

 قمغم اًمرصٞمػ. ذات اًمٗمت٤مة اًمتل أهلٛم٧م ؿم٤مقمر ُم٤م ًمٙمت٤مسم٦م ىمّمٞمدة قمـ احل٥ُم. 

 ُمثؾ ُمرآة ٓ ي٘مػ أُم٤مُمٝم٤م أطمد. ٤مً قمغم اًمدوام، طمزيٜم ٤مً طمزيٜميب٘مك 

يتٕمثّر ذم ُمسػمه يم٠مّي ـم٤مئٍر يتٕمٚمؿ اًمٓمػمان أو يتٕمرض ًمٚمذسمح، ٓ ومرق سملم سمداي٦م 

اعمٓم٤مقمؿ، ٟمٗمج٤مر ىمٜمٞمٜم٦م هم٤مز قمٜمد سم٤مب أطمد اشمٕمثُّر ُمثٚمف. يٜمجّق ُمـ أاحلٞم٤مة أو هن٤ميتٝم٤م، و

وأرى ؿم٤مرع اعمديٜم٦م  ،اًمزُمـ ُمـ قملّم  ٧مُمثؾ دُمٕم٦م ؾم٘مٓم ٤مً ٤م زًم٧م ظمٚمٗمف. أراه ؿمٗم٤مومُمو

. شمٚمؽ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ٤مً ٜمئيمٛمجٜمقٍن يّمٕمد عمٜمّم٦م اإلقمدام ُمٓمٛم حلٞم٤مشمف. أشمبٕمف ـمقيالً  اً ظمد

 هن٤م ؾمقف شمس٤مقمده ذم حتّدي اجل٤مذسمٞم٦م.أاًمتل يٕمت٘مد 

 يتحدث اًمرضمؾ سمجٛمٚم٦ٍم واطمدة ُمٜمذ أن شمبٕمتف:

  ،)وُم٤م طمٞم٤ميت يُمٚمٝم٤م إٓ ٟم٤مر صٖمػمة

 .(ُمـ رضب طمجِر احلزن سمحجِر إي٤مم ٟمتج٧م



40 
 

، أؾمتٛمر ذم حل٤مىمف، ُمٜمذ: أي٤مم، ؿمٝمقر، اًمّمحراء ُم٤مءً  ءُمؾيريد وسمرهمب٦م ؿمخص 

 اًمٓمريؼ قمغم ؾم٘مٗمِف، أُمسٙمف ذم يّدي ُٕٟمػم ؾمٜملم. ٓ أُمٚمُؽ ؾمقى ىمٚم٥م يٜم٤مُم اًمؽماب

أىمرب  إممسمِف، ُمثؾ ُمّمب٤مح ىمّٚم٧م ـم٤مىمتف. يٛمسؽ اًمرضمؾ سمٓمٜمف ويت٠ممل، يريمض هيًٕم٤م 

ُمرطم٤مض قم٤مم. أشمريمف وأيمٛمُؾ اًمٓمريؼ وطمدي، وأٟم٤م أضمُر فمكم ظمٚمٗمل سمّمٕمقسم٦م. 

 يتبٕمٜمل ذات اًمرضمؾ، سمٕمد أن شم٘مٞم٠م ُم٤م شمٜم٤موًمف قمغم اًمٖمداء.
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 حشن
 

يمػ  -ئ٤مً طمزن صٖمػمة، مل شُمٙمٚمػ اعمالئٙم٦م ؿمٞمضمئ٧ُم هلذِه احلٞم٤مة قمغم ؿمٙمِؾ ذرات 

  .-سم٘م٤مع إرضػ ضمزيئ٤مت صٖمػمة ويرُمك قمغم خمتٚم إممواطمد ُمـ اًمٓملم ُي٘مسؿ 

سم٤محلزن  اعمقسمقءةِ شمقاضمد إٓ ذم إُم٤ميمـ أٟم٤م أًمٞمُؼ سمٙمؾ أٟمقف اعمّم٤مئ٥م، ٓ أضمئ٧م و

ٟم٤م سم٘مرب شم٤مسمقشمف، أدظمؾ سم٠مٟمػ أب أاًمٕمٛمٞمؼ، يُمؾ قم٤مئٚم٦م ُي٘متؾ وًمده٤م ذم شمٗمجػم، يُمٜم٧م 

ٟم٤م ُمـ يٜم٤مم ومقق أزيده أؾمك ُمـ اًمداظمؾ. يُمؾ ؾمٞمدة قمجقز شمتقرم، يُمٜم٧م أاعمٞم٧م و

 ٤مئط هبٞمئ٦م هُمب٤مر.صقرهت٤م اعمٕمٚم٘م٦م قمغم احل

وهق  قمـ ـمريؼ اخلٓم٠م، قمٜمدُم٤م يم٤من ُُمتٕمب٤مً  "قمزرائٞمؾ" أٟمػٜمل ٛمّ ؿمٟم٤م ٟمٗمز اًمذي وأ

 جيرُّ ظمٚمٗمف قمرسم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمِمب٤مب.
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 اإلنطان
 

 ورهمؿ يمؾ ُم٤م ومٕمٚمتف هلؿ ُمـ ىمبؾ وُم٤م زًم٧م شمٗمٕمٚمف

 ٤م زاًمقا يٕمتؼموك: ُمزقمًج٤م ويمرهًي٤م.ُم

 إي٤مم. ُمثؾ: طمَم صٖمػمة، شم٘مػ وؾمط يمٚمٞم٦َم

 طم٤موًم٧َم احلريم٦م ؾمبب٧م إمل ذم ضمسد اًمٕم٤ممل.يمٚمام 
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 عن معنى حدًد امتحث طىًالً
 

زوضمتؽ اًمتل  إمميدومٕمؽ أطمدهؿ ُمـ اخلٚمػ ًمتس٘مط ُمـ طمٚمٛمَؽ وشمستٞم٘مظ، شمٜمٔمر 

ؾمامء ذم ٟمقُمؽ. سملم زمح٦م إ إممُمٜمُذ قمنمة أقمقام، وشمٕمقد  "اًمتٙم٤مصمر"شُمردد ؾمقرة 

ٗم٤من دماًمٜمثر. ويمٕم٤مدِة يديَؽ شمرؾمؿ واطمد سمٚمقٍن أؾمقد ُمثؾ اقم٤ممل اًمرؤي٦م حت٤مول صٞمد 

ٝم٤م ذم إُمقر اعمّمػمي٦م. ذم أومم حم٤موٓشمَؽ شُمس٘مَط يمٚمٛم٦م طمٞم٤مة ٟمحق اًم٘م٤مع، ويٓمٗمق حمٚم

ُمثؾ، ؿِمٕمر، ُمقؾمٞم٘مك، ٟمحق، صحراء، هـم٤من ذم  -سمٜمٔمركَ  -شمٚمؽ اًمٙمٚمامت اًمب٤مهت٦م

٤م زًم٧َم ُم)رهمؿ يُمؾ اًمسٓمحٞم٦م اًمتل أٟم٧م هب٤م، اًمٙمبد، ـمٗمٌؾ ٓ يسٛمع، سمٞم٧م سمال ؾم٘مػ. 

ـُ أٟم  َؽ قمٛمٞمؼ ًمدرضم٦م دمٕمٚمؽ شمّمٓم٤مد يمٚمٛم٦م طمٞم٤مة(.شمٔم

 ُمـ سمٕمٞمد ضمًدا، أسمٕمُد ُمـ احل٘مٞم٘م٦م سم٘مٚمٞمؾ، ي٠مشمٞمؽ صقت أطمدهؿ:

هب٤م ُساخ إُمٝم٤مت، أٟم٧َم ي٤م ُمٜمبف اًمّمب٤مح وؾمَط  ئأٟم٧َم ي٤م طم٘مٞمب٦م اًمزُمـ اًمتل ُٟمخبّ  -

ىمَم اًمب٤مدي٦م، أٟم٧َم ي٤م ُمٜمّل هذِه احلٞم٤مة اعُمٚم٘مك ذم أًم٘مبقر، أٟم٧َم ي٤م ُمٕمٜمك اعمديٜم٦م ذم ا

 .٤مض إي٤مم، أٟم٧َم ي٤م صم٘م٥م احلزن وؾمط ضمدار اًمٚمحٔم٦مُمرطم

٤م زًم٧َم شمبح٨م قمـ يمٚمٛم٦م ُمٜمتّمب٦ٍم ومقق هنِد اًمقضمقد، خُتٚمّمَؽ ُمـ ُمشمسٛمُع يمؾ هذا، و

 هذِه اعم٠مؾم٤مة، وًمٙمٜمؽ شمس٘مط ُمثؾ ُمئ٤مت اعمرات اًمس٤مسم٘م٦م.

يُمؾ ُمٕم٤مين احلٞم٤مة مترُّ ومقىمَؽ ُمثؾ طم٤مومالت سمال ُمٙم٤مسمح، وُم٤م أٟم٧َم إٓ ُمٓم٥م صٖمػم 

ستٞم٘مظ ودمد توسمٕمد يُمؾ هذا يٕمقد ًمدومٕمَؽ ٟمٗمس اًمِمخص، ًمصٜمٕمتف اًمٚمحٔم٤مت. 

 ."صدق اهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ"زوضمتَؽ وهل شم٘مرأ سمّمقٍت ظم٤موم٧م 
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 حفظ
 

 يِم٤مهد طم٤مومٚم٦م حتؽمق وؾمط اًمِم٤مرع،

 يتج٤موزه٤م ويرطمؾ.

 شمب٘مك صقرة اًمٜم٤مر ذم ذهٜمف

 ـمقال اًمٞمقم

 ُم٤مم اعمرآةأقمٜمدُم٤م ي٘مػ 

 يِم٤مهد روطمف شمتٓم٤مير يمرُم٤مٍد طمزيـ.

  



45 
 

 

 

 األبكٌف ًُضحٍ 
 

 طمد اًمِمقارع اًمِمبٞمٝم٦م سمٜمٝمٍر ضم٤مفأذم ًمٞمٚم٦ٍم ؿمت٤مئٞم٦م، وؾمط 

 يم٤مٟم٧م هٜم٤مًمؽ قم٤مئٚم٦م دمٚمس ومقق اًمرصٞمػ ُمثؾ ؿمّؼ يتقؾمط ذًمؽ اًمٜمٝمر،

 ص٤مهب٤م اًمؼّمد.أقم٤مئٚم٦م يم٤مُمٚم٦م 

 ه٤م اًمث٘مقب.١م٤مهبؿ مُمزىم٦م، ُمثؾ ورىم٦م سمٞمْم٤مء متٚمصمٞم

 وٓده،أوُمثؾ أّي أب حُي٥م 

 ٟم٤مر،أظمذ واًمدهؿ ُيّمػّم ُمـ ٟمٗمسف يمٚمٛم٦م داومئ٦م: يمٙمٚمٛم٦م 

 اًمتل شمٖمٓمٞمٝمؿ. اًمثٞم٤مبوم٘مط ًمٙمّل ُيرىمع شمٚمؽ 
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 ضٌنارًى مذىكع
 

ذم حلٔم٦م ظمٚمؼ اًمبنمي٦م، يُمؾ ُمالك ىم٤مم سمدوره سمّمقرٍة ضمٞمدة، وصٜمع ُأٟم٤مؾًم٤م ٓ شمس٘مط 

ظ يم٤من اعمالك اعمخّمص ًمبالدٟم٤م، ـمراومٝمؿ سمٛمرور اًمزُمـ وآٟمٗمج٤مرات. وًمسقء احلأ

يُمؾ اًمٓملم وي٠مظمذ  اعمزاج ًمٚمحد اًمذي ضمٕمٚمف يؽمكُ  ئاعمزاج ذم ذًمؽ اًمٞمقم. ؾمٞم ئؾمٞم

ُم٤مُمٝمؿ. وسمٕمد آٓف اًمسٜملم، أب اًمذي ووٕمف اًمر -ـملم أمحر اًمٚمقن -ُمـ ىم٤مع اإلٟم٤مء

تخٚمص ُمـ ذًمؽ سمدأٟم٤م أن وسمٙمؾ هدوء وسمٛمس٤مقمدة اًمٙمثػم ُمـ آٟمٗمج٤مرات، ٟم

ومقق إرصٗم٦م واًمسٞم٤مرات وطمتك  -هبٞمئ٦م دُم٤مء -ضمس٤مدٟم٤مأ آمحرار اًمذي يٛمأل

 ُٕمٝم٤مت.أطمْم٤من ا
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 دضامن
 

 ذم أول ُمرة ؾم٘مٓم٧ُم هب٤م

 صبح٧ْم قمرضم٤مء،أشَمٕمثرْت روطمل : و

 صبح٧م شمسػم سمدون أـمرافأن أ إمم ،وقمغم هذا اًمٜمحق

 ٟمحٜمك اًمبٚمد سمرُمتفِ ا: ٤مً قم٤مُم لموسمٕمد ؾمبٕم

 شمْم٤مُمٜم٤ًم ُمع قمٙم٤مزات ؿمٕمبٜم٤م.
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 املناضث امتند غريامشاعز املناضث يف 
 

 وشمؽمكُ صب٤مح آظمر، أٟم٧م أن شمٜمٗمض همب٤مر أطمالم اًمٚمٞمؾ قمـ وضمٝمؽ،  ُمثؾ أي  

٤م زاًم٧م همػم ُمٙمتٛمٚم٦م قمغم اعمٜمْمدة. ٓ شمِمٕمر ُمواًم٘مّمٞمدة  -ُمثٚمؽ -هيرك احلزيـ

شمِمبف ىمٚمبؽ ) ومٞمٝم٤مسمٜمٗمسؽ هؾ ارشمدي٧م صمٞم٤مسمؽ أم ٓ، وشمٖم٤مدر اخلراسم٦م اًمتل شمسٙمـ 

يستٓمٞمع اًمسػّم سمتقازن أقمٛمدة اإلٟم٤مرة شمتث٤مءب ُمٕمٚمٜم٤ًم ؾم٤مقم٦م ٟمقُمٝم٤م، اًمٜمٛمؾ ٓ  (.شم٘مريب٤ًم

سمسب٥م صقت آٟمٗمج٤مر اعم٤ميض، ضمث٦م رضمؾ ومقق ضمث٦م ومت٤مة ُي٘مبالن سمٕمْمٝمام، قمّمٗمقر 

ذم اًمٞمد  ُم٤م اًمٗم٤مئدة اذا يم٤من قمّمٗمقر)قمغم ؿمجرة يتؼمز ومقق رأس قمجقز أصٚمع 

ؽمُك يمؾ هذا ظمٚمٗمؽ وشمٗمٙمر ذم ىمّمٞمدشمؽ اًمٜم٤مىمّم٦م (. شمظمػًما ُمـ قمنمة قمغم اًمِمجرة

٤م ُمع ُمـ: اعمقت، وأظمُػ ُمـ: اًمٗمرح. هيًٕم٤م، أه اًمتل شمريمتٝم٤م قمغم اعمٜمْمدة. متٌّم 

 ّص سمّمح٦م ٟمَ "ذم اًمِم٤مرع وًمٞمٚمؽ ي٠ميت يمٕم٤مدشمف طم٤مُماًل يم٠مؾمٞمٙمام ويٜم٤مديؽ  زًم٧َم 

. شمٕمّقد عمٜمزًمؽ وسمئر إهل٤مُمؽ ٓ حيتقي همػم صقت رضب "ىمّمٞمدشمؽ اهل٤مرسم٦م

وٟمّمػ اًمٙم١موس ورائح٦م اجلث٨م شمّمٕمد وشمٜمزل سمف. ه٤م أٟم٧م ذا شمٜم٤مُم ذم هيرك 

 .اعمٜمْمدةِ  قمغم ؾمٙمرانٌ  اًم٘مّمٞمدةِ 
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 متّزًز
 

 ذم هذه اًمبالد سمٛم٘مدورٟم٤م أن ُٟمٛمرر أي رء،

 أب اًمبٞم٧م اعمج٤مور ًمٜم٤م، ومٛمثالً قمٜمدُم٤م اؾمتِمٝمد

 ُمـ ظمالل ٟم٤مومذة همرومتٝم٤م. اعمديٜم٦م يُمٚمٝم٤م إممظمذت زوضمتف متُرر اعمقت أ

 اًمِمٕم٥م. إممطمتك اًمرئٞمس يم٤من يُٛمرر إيم٤مذي٥م ُمـ حت٧م يمرؾمٞمف 

 ظمٚمس٦مُم٤م اًمٕم٤مؿم٘م٤من اًمٚمذان جيتٛمٕم٤من أ

 ُمررت خم٤موومٝم٤م ًمف: ، يُمٚمام ىم٤مم سمت٘مبٞمٚمٝم٤م

 وي٘مػ ظمٚمٗمٝم٤م. ٤مً خ حيٛمؾ ؾمٙمٞمٜمأهبٞمئ٦م 

 وقمٜمد آظمر اعمديٜم٦م، هٜم٤مًمؽ ضمٜمدي يٜم٤مم ذم همرومتِف،

 طمالُمف مَتُر ًمذهـ زوضمتفأيم٤مٟم٧م 

 قمٜمدُم٤م حيتْمٜمٝم٤م. 

 َؿ سم٤محلرب: ومٙمٚمام طمٚمّ 

 اًمٜم٤مومذة اًمتل شمٓمُؾ قمغم ُمٜمزل ضم٤مرهت٤م. همٚم٘م٧ْم وأ اؾمتٞم٘مٔم٧ْم 
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 من أحه أن دعٌش
 

 .ذم هذا اًمٕم٤ممل جي٥م أن شمٙمقن همػم ُمرئل

ذم ومّؿ ؿمخص أظمرس، يمٚمام أراد اًمٜمٓمؼ هب٤م وم٘مدت ىمدُمٞمٝم٤م  أمل ُمثؾ: يمٚمٛم٦م همػم ُمرئل

 قمٜمد سم٤مب ومٛمف.
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 ممّىل مىخ  
 

 اًمّمب٤مح ُمٜمذُ 

 خيرج اجلٛمٞمع، اًمٕمامل، إـمب٤مء، اًمٕم٤مهرات وإـمٗم٤مل

 !ُمـ وؾمط إرصٗم٦م

 إظمػم، رسمام سمٕمض اًمس٤مقم٤مت ُمـ اًمٗمرح ...يسػمون يمثػماً 

 يستٜمدون قمغم قمٛمقد اًمِم٤مرع.

 سمنقم٦م! وشمبتٚمٕمٝمؿ شمٜمٗمجر شم٠ميت احل٤مومٚم٦م أظمػمًا...

 ٟمنمة أظمب٤مر اًمٔمٝمػمة،

 شمبدأ ُمذيٕم٦م اًم٘مٜم٤مة احلٙمقُمٞم٦م ذم اًمٙمذب:

 "أًمٕم٤مب ٟم٤مري٦م شمٜمٓمٚمؼ وؾمط اعمديٜم٦م"

 ٕم٤مسمٜم٤م قمغم اعمذيٕم٦م.يسٞمؾ ًمو، أُم٤مم اًمِم٤مؿم٤مت ٟمجٚمُس 

 قمٜمد آظمر ظمؼم شمٔمٝمر اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمدُم٤مء،

 إهن٤م يم٤مٟم٧م ختٗمل اجلث٨م حت٧م يُمرؾمٞمٝم٤م. ٟمت٠ميمدقمٜمده٤م 
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 ةزاءج
 

 ـمٗمٌؾ ٓ يٕمرف ُمـ اًمٙمالم ؾمقى أُمل،

 ًمٙمـ قمٜمدُم٤م ؿم٤مهد اًمدم ذم يُمؾ ُمٙم٤من،

 شمٓم٤ميرت اًمْمامدات ُمـ ومٛمِف ذم أرضم٤مء اعمقت.
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 املذطفه امدائم
 

ص ومٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م ختّمف أهمٜمٞم٦م ُم٤م. أطمبب٧ُم أهم٤مين ُمس٤موي٦م ٕومراد قم٤مئٚمتل، يُمؾ ؿمخ

 ؾمٕمٞمدة ًمٚمجٛمٞمع، قمدا ُأُمل وم٠مهمٜمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م طمزيٜم٦م ُمثؾ اسمتس٤مُمتٝم٤م. أهم٤منٍ 

 .ىميض وىمتل..أهٙمذا يمٜم٧م 

 ٤م زًم٧ُم أطم٤مول طمٗمَظ شمٚمؽ إهم٤مين. ُمظمتٗم٧م قم٤مئٚمتل وأٟم٤م اووُمّرت إي٤مم سمنقم٦م 

خيرج ُمـ وؾمط اًمٚمحـ ُُمٗمسًدا ُمالُمح قم٤مئٚمتل اًمتل  -صقت آٟمٗمج٤مر -ويمٕم٤مدشمف

 سمدأ ذم رؾمٛمٝم٤م اعمُٖمٜمل.
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 ملربج/ كذاب
 

ُم٤ميمـ اًم٘مبقر ضمٞمًدا، أوٕن اعم٘مؼمة ُمتِمٕمب٦م ويمبػمة يمحٜم٤من إم يم٤مٟم٧م إراُمؾ حتٗمظ 

 يمدرٍس يراضمٕمٜمف يقُمٞم٤ًم.

ـَ   يم٤مٟم٧م حتٛمؾ قمغم ضمبٞمٜمٝم٤م ظم٤مرـم٦م ًمٚمٛمٙم٤من. يُمؾ واطمدة ُمٜمٝم

 إٓ شمٚمؽ إرُمٚم٦م اًمقطمٞمدة: يم٘مّمٞمدٍة ٓ حتتقي قمغم ُمٕمٜمك،

ًمتل شم٘مػ ُمثؾ وم٤مرزة ، اشمقاضمف اًمٙمثػم ُمـ اًمّمٕمقسم٦م ذم دم٤موز ٟمٔمرات اًمدوم٤مٟملّم يم٤مٟم٧م 

ؼمة، اًمتل يتٛمدد هب٤م اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمـ اعم٘م إمميُمٚمام وصٚم٧م ، ذم ـمريؼ سمحثٝم٤م

رأؾمف وشمٓمٚم٥م ُمٜمف  قمٜمدشم٘مػ . هدي٦م ذات ُمٕمٜمك قمٛمٞمؼ. مجٚم٦م ًمذي يِمبفزوضمٝم٤م ا

 .شمذرف سمٕمض اًمدُمقع ومقق ـمٚمبٝم٤م وشمرطمؾ، سمّمقٍت ُمٜمخٗمض ئ٤مً ؿمٞم

 ومقق ىمؼمه. يمبػمة "ـمٗمؾ"زهرت يمٚمٛم٦م أسمٕمد اًمٙمثػم ُمـ اًمٓمٚمب٤مت: 
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 مشهد  ًىمٍ رسًع
 

 صب٤مطًم٤م

 ذم دومؽِم ىمّم٤مئدي

 مجٞمع اًمتقاسمٞم٧م سم٤مٕصدىم٤مء ئمتتٚم

 شمب٘مك ضمث٦م أطمدهؿ ذم اًمٕمراء

 أوٕمٝم٤م قمغم طمبؾ اًمٖمسٞمؾ ذم ؾمٓمِح اعمٜمزلِ 

 ٕضمٗمٗمٝم٤م ُمـ ؾمٜمقات احلزن اعم٤موٞم٦م.

 

 أظمرُج ُمنقًم٤م

 ُمثؾ إٟم٤مء ومخ٤مٍر، شمّم٤مدومٜمل ومت٤مٌة ُمٜمٙمنة

 ..ٟمٗمج٤مرٍ اشُمٚم٘مل اًمتحٞم٦ّم وشمذه٥م ٕىمرب 

 يّمُؾ إصبٕمٝم٤م اًمّمٖمػم ًمداظمؾ إطمدى ىمٜمقات إظمب٤مر 

 سم٤مًم٘مرب ُمـ اعمذيع
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 رح يده وهق يٛمّسؽ ورىم٦م اخلؼم اًمٕم٤مضمؾدُم 

 يس٘مط ُمـ ورىمتِف قمدد اًم٘متغم

 أؾمٗمؾ اًمِم٤مؿم٦ِم سم٤مجلث٨ِم وإرىم٤مِم. ئًمٞمٛمتٚم

 

 ؾمٞم٤مرُة آؾمٕم٤مف وم٤مرهم٦مً 

 ٓ شمٜم٘مُؾ إضمس٤مد، سمؾ إرواح

 اعمستِمٗمك

 ورؿم٦م ٟمج٤مرٍة يمبػمةٍ 

 ّمُؼ إـمّب٤مء سمآٓهتؿ احلديث٦مٚمي

 .، دون ضمدوى٤مً ممزىم اً ضمسد

 

 ومت٤مٌة قمغم اًمرصٞمػ

 حت٧م وٚمٕمٝم٤م اًمراسمع رص٤مص٦م ٟم٤مئٛم٦م

 اً صٖمػم ٤مً شمّمٜمع هل٤م صم٘مب

 وقمغم يٛملم اًمٓمٗمٚم٦م أهمٜمٞم٦ٌم وـمٜمٞم٦مٌ 

 دم٤مه٤مت وشمتخبط ذم اجلدران.شمسػّم ذم يُمؾ آ
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 ُم٘مٝمك يمّٝمؾ

 ؾمٛمفآومت٦ٌم قمغم ضمداره شُمؼمز 

 "ُم٘مٝمك اًم٘مدم اًمٞمٛمٜمك"

 ينى وم٘مط ٤مً مجٞمع رواده يٛمٚمٙمقَن ىمدُم

 شمٚمٗم٤مٌز ىمديٌؿ قمغم اعمٜمْمدة

 ٝم٤م احلروب اعم٤موٞم٦م سمجٛمٞمع شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م،ومٞم ئسمحدسم٦ٍم يمبػمٌة ظمٚمٗمف، ختتب

 ضمٝم٤مز اًمراديق قمغم ذاِت اعمٜمْمدةِ 

 ،اً صٖمػم اً يٓمٛمُح أن يّمبَح شمٚمٗم٤مز

 سمداظمٚمف أؾمامء مخس٦ِم طمروٌب وم٘مط

 ٟم٤مُر اًمٖمػّمة شمِمتٕمؾ ذم ُمقضم٤مشمف.

 

 ُمس٤مءً 

 عمٜمززمأقمقُد 

 اُمتألت سم٤مٕطمداث وُمٕمل طم٘مٞمب٦م يمبػمة

 أصٜمُع ُمٜمٝم٤م ىمّم٤مئد وم٤مؿمٚم٦م،
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 ؾمٓمِح اعمٜمزِل ُمرة أظمرى إممأدمُف 

 ٕمحؾ اجلث٦م اًمتل ضمٗم٧م ضمٞمًدا

 وأطمٗمٔمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ُمبتٙمرة

 وأصٜمَع ُمٜمٝم٤م وم٤مصٚم٦م صٗمراء اًمٚمقن

 أوٕمٝم٤م وؾمط أطمد دوم٤مشمري، وسملم اًمتقاسمٞم٧م حتديًدا.
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 امشوحح
 

 اًمِم٤مرع. إممذم يمؾ ُمس٤مء يٜمزع روطمف، يؽميمٝم٤م قمغم اعمٜمْمدة وخيرج سمجسدِه 

ه٤م ذم ١موح وشمٜمٔمٗمٝم٤م ُمـ إمل وُمـ صمؿ ختبأن شُمرشم٥م شمٚمؽ اًمر وسمدوره٤م زوضمتِف مل شمٜمَس 

 دوٓب اعمالسمس.

وقمغم هذا  -إؿمخ٤مص اعمٕمٚم٘م٦م ضمثثٝمؿ ذم احلب٤مل -ّر سمٙمؾ ؾمٙم٤من اعمديٜم٦ميم٤من يٛم

 .تحٞم٦م قمٚمٞمٝم٤مٓ ُيٚم٘مل اًم ٦مً احل٤مل ٓ يؽمك ضمث

 ًمٞمف.إن شمذه٥م أُمٜمزًمف، وم٘مررت زوضمتف  إممطمد آي٤مم، ٟمّز أن يٕمقد أًمٙمـ ذم 

 ٧م شمٚمؽ اًمروح اًم٘مديٛم٦م سملم اًمثٞم٤مب وظمرضم٧م.زت طم٘مٞمبتٝم٤م وطم٤مضم٤مهت٤م ودؾّم ضمٝمّ 

 ن اًمٓم٘مس ؾمقف يؼمد ذم اجلٜم٦م.ظمؼمشمف أن يرشمدي روطمف ٕأوقمٜمدُم٤م رأشمف، 
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 عِط "املاًكزوفىن" ملخنىن ودعه ًذحدزا
 

 اعمالئٙم٦م دُمقعُ اعمٓمر: 

 اًمٖمٞمقم: صمٞم٤مٌب شمسؽم اًمسامء

 إُمقاج: دمِم١م اًمبحر

 اًمدُمقع: يمالٌم رـم٥م

 اًمرقمد: ؾُمٕم٤مل أطمد اعمالئٙم٦م

 اعمسامر: ظمٜمجٌر ُُمٜمٖمٛمس ذم ظم٤مسة احل٤مئط

 "قمزرائٞمؾ "اًمبُٜمدىمٞم٦م: ريِم٦م ُمـ ضمٜم٤مح 

 احل٤مئط: طمج٤مرٌة ُمّمٚمقسم٦م

 اًمِم٤مطمـ: صمدٌي ًمٚمٝم٤مشمػ

 إىمدام: ذايمرٌة حلٗمظ احلج٤مرة

 اجلزيرة اًمؼُميم٤من: قملم

 اًم٘مّمٞمدة: اُمرأٌة سمال صمٞم٤مٍب 
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 اًم٘م٤مرئ: ؾمّٚم٦م ُمالسمس ٟمس٤مئٞم٦م

 اًمقـمـ: ـمٗمٌؾ يرشمدي ٟمٕمٚمٞمف سم٤مًمٕمٙمس
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 املىخ ما ساَل كتريًا عىل عمزك
 

 طمسـ قمكم إمم

1 

 ذم اًمٞمقم إول ُمـ رطمٞمٚمؽ

 شمقىمػ اًمزُمـ داظمؾ اعمٜمزلِ 

 صبح٧م ُمثؾ ؾم٤مقم٦م ُمٜمبف طمزيٜم٦مأوواًمدشمؽ 

 متسؽ صقرشمؽ وهتتز.

 

2 

 صمالصم٦م أي٤مٍم مل شمُٙمـ يم٤مومٞم٦م ًمٕمزائؽ

 صبح٧م طمزيٜم٦م قمٚمٞمؽأاحلزن يم٤من يمبػًما ضمًدا، طمتك اًمٙمراد 

 طمد، وشمٙمن ىمدُمٝم٤مأ ه٤م هل ذا ٓ شمست٘مبؾ أّي 

 يمٚمام ضمٚمس قمٚمٞمٝم٤م ؿمخص ُم٤م.
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3  

 وسمٕمد ُمقشمَؽ، زرقمقك ذم إرض

 ذم إرض قمٛمٞمً٘م٤م ضمًدا سم٤معمستقى اًمذي اظمٗمقا

 سمف اسمتس٤مُمتؽ اجلٛمٞمٚم٦م،

 صمالصم٦م أي٤مٍم ُمـ دومٜمؽ سمدأت شمٜمٛمق ذم اًمبٞم٧م،أٟم٧م أن سمٕمد 

 شمٜمٛمق ذم اجلدران وشمٙمؼم ُمالحمؽ يُمٚمٝم٤م

 وحتديًدا ذم: صقرشمؽ اعم١مـمرة سمخٍط أؾمقد قمغم احل٤مئط.

 

4 

 ىمؼمك يبدو ُمـ اخل٤مرج يمبػًما قمٚمٞمؽ

 ،ًمٚمحد اًمذي ضمٕمؾ واًمدشمؽ شُمّمٖمره قمغم ـمري٘متٝم٤م

يّمٖمر ذم يُمؾ واًمٙمثػم ُمـ اًمٜمحٞم٥م واًمٕمقيؾ، هٙمذا يم٤من  "ُم٤مء اًمقرد"سمٕمض ُمـ 

 ُمرة شمزورك هب٤م.
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  من سلٍث يف وضط كنتٍ أنظز إمٌكِ 
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 علىةح ُمحتتح
 

 قمـ يُمؾ ظمٓم٠م اىمؽمومف يم٤من أيب ي٘مقم سمرضيب:

 ٟمٗمل،أ٤م ىمٓمٕم٧م وردة ىم٤مم سمرضيب قمغم قمٜمدُم

 ص٤مسمٕمل،أل قمغم ٜمتف راؾمب٤ًم ذم اعمدرؾم٦م رضسمئوطملم ضم

 وُمٜمٕمٜمل ُمـ اعمٌم... لَّ ٘مقـمل ُمـ دراضمتل اهلقائٞم٦م رضب ىمدُموقمٜمد ؾم

 وهٙمذا اؾمتٛمر احل٤مل: ًمُٙمؾ ظمٓم٠م هٜم٤مًمؽ ُمٙم٤من خمّمص ُأرضب سمف.

 شمذيمر ضمٞمًدا قمٜمدُم٤م هم٤مزًمتِؽ ًمٚمٛمرة إومم، أ

 طمٞمٜمٝم٤م رضسمٜمل قمغم ىمٚمبل.

 سمدأت سمتٙمرار إُمر يمثػًما سمّمقرة ُمتٕمٛمدة،

 ؿمٕمر سم٠من طُمبِؽ ُيثب٧م قمغم ضمدار ىمٚمبل.أ٘مط ًمٙمل يرضسمٜمل قمغم ذات اعمٙم٤من: ووم
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 أحتكِ أن 
 

ظمرضمِؽ ُمٜمف قمٜمدُم٤م حتُؾ أو ٤مً شمُرَك سم٤مب اًم٘مّمٞمدة ُمٗمتقطمأأطمبِؽ، هذا يٕمٜمل؛ أن 

 احلرب.

 أن أوٕمِؽ ُمٙم٤مَن أهدايب، وُأظمٞمَػ سمِؽ اًمدُمقع يُمٚمام طم٤موًم٧م اًمس٘مقط.

 أن أؾمت٘مبٚمِؽ؛ يمبحٍر هم٤مو٥م وطمزيـ، وأٟم٤م وٕمٞمٌػ يمنماِع ؾمٗمٞمٜم٦م.

 أن أٟمثرِك ومقق اًمت٘مقيؿ، يمّل ُأؿم٤مهدِك ذم يُمؾ إي٤مم.

ٟمتٔمرِك ظمٚمٗمٝم٤م يمريٍح ل أٜمٝم٤م، دمديٜمٜمشمٗمتحٞمٟم٤مومذٍة صٖمػمٍة، يمٚمام  إممأن ُأطمقل اًمٕم٤ممل 

 شُمداقم٥م ؿمٕمرِك.

 يمقَن ٟم٘مٓم٦م ٓ شمٚمّٞمؼ سمٖمػمِك.أأن أضمدِك ُمثؾ ؾمٓمٍر ُمٔمٚمؿ و

 ومِؿ ىمٚمبِؽ اًمّمٖمػم. إممأن ُأوضمف سمقصٚم٦م يمٚماميت اًمٓم٤مزضم٦م 

ومنِك قمغم أٟمِؽ أأن شمتٛمحقري ىُمريب يمرؾم٤مًم٦م ص٤مُمت٦م حتتقي اًمٙمثػم ُمـ اًمرـمقسم٦م، و

 هنر صٖمػم يتٕمٚمؿ اًمٍماخ.

شم٘مبؾ يمقٟمِؽ طمَم صٖمػمة همػم ُمرئٞم٦م، وأٟمتِمٚمِؽ ُمـ وؾمط رُم٤مل اًمٕم٤ممل أأن 

 اًمسقداء.

 أطمبِؽ، هذا يٕمٜمل؛ أن أضمٕمؾ ُمدظمٜم٦م طمٞم٤ميت خمّمّم٦ًم ًمرُم٤مد همٞم٤مسمِؽ وم٘مط.
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 ُحث
 

 ٕٟمف يم٤من ظمجقًٓ، 

 ي٠مظمذ صقرهت٤م  دائامً 

 وي٘مبٚمٝم٤م ُمـ اخلٚمػ 

 ٕمؾ ذًمؽ.يمّل ٓ شمِم٤مهده وهق يٗم
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 امغٌاب امذي ًصنع املعخشاخ
 

ٟمتٔم٤مرك، أىمُػ وزهقر اف يمٜمٍٍم همػم ُمرئل، أىمُػ أن ذم ُمثؾ هزيٛم٦م حت٤مول اًمقىمق

ن ٓ يدظمؾ إًمٞمٝمام إٓ دظم٤من ٤مرئت إي٤مم شمٗمقح ُمٜمٝم٤م رائح٦م احلزن. أىمُػ وذم داظمكم

 ؾمج٤مئر همٞم٤مسمِؽ اًمٓمقيٚم٦م.

ُمثؾ اًمٜم٤مدرة  -ُمـ أيب، وقمٛمٚمف ذم شمٙمرير إؿمٞم٤مء ٟم٤م أشمذيمر سمبطء ُم٤م شمقارصمتفأأىمػ و

 .-اًمٗمرح، واعمتداوًم٦م ُمثؾ اعمقت

أشمذيمر ذم يمؾ ُمرة أظمؼمشمِؽ سم٤معمٕمجزات اًمتل ي٘مقم هب٤م، اعمٕمجزات اًمتل ٓ يّمدىمٝم٤م 

 همػم أسمٜم٤مئف وزوضمتف.

سمتس٤مُم٦م ي٤مسمس٦م، ؾم٘مٓم٧م ُمـ ضمث٦م رضمؾ ىمبؾ دومٜمف، أقم٤مد اطمدى اعمرات ىم٤مم سمتٙمرير ذم إ

صٓمٜم٤مقمٞمتلم همريبتلم، اضمٞمًدا سمدُمققمف، وصٜمع ُمٜمٝم٤م ىمدُملم  ٚمٝم٤مشمٙمريره٤م سمٕمد أن همس

 قمٓم٤ممه٤م ًمٗمت٤مة سمال أىمدام.أو

ُمٕمٜمك قمٛمّٞمؼ،  إممقم٤مد شمدويره أاخلْم٤مر، و إمموُمرة أظمرى أظمذ يُمؾ رء يرُمز 

 وقمٚم٘مف وؾمط اًمّمحراء.

قم٤مَد شمِمٙمٞمٚمٝم٤م هبٞمئ٦م ومزاقم٦م ُمّسٜم٦م شمٜم٤مم ذم أوُمرة أظمرج قمٔم٤مم ضمدِه ُمـ حت٧ِم إرض و

 ؿمجرة اًمٕم٤مئٚم٦م وؾمط اًمبٞم٧م، ًمتُبٕمد اعمقت قمـ أهمّم٤مهن٤م.اًمٚمٞمؾ ىُمرب 
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أُم٤م أىمقى إُمقر اًمتل ىم٤مم سمتٙمريره٤م؛ شمٚمؽ اًمتل صػّم ُمـ ٟمٗمسف ٟمبٞم٤ًم ٓ حيٛمؾ رؾم٤مًم٦م 

 إهلٞم٦م وٓ ُمٕمجزة ومريدة، وم٘مط يمّل ي٠مظمذ أظمتل اًمّمٖمػمة سمجقًم٦م سمٞم٧م اًمساموات.

ل ؾمقف شمب٘مك ٤م زًم٧ُم أشمذيمر، وأٟم٤م ُأطم٤مول اًم٘مٞم٤مم سمٛمٕمجزيت إومم، اعمٕمجزة اًمتُم

 طمجر صٖمػم شم٘مػ قمٚمٞمف ىمدم اًمٕم٤ممل. ظم٤مًمدة، ُمثؾ

 ُمٕمجزة سم٨ّم احلٞم٤مة ذم صقرشمِؽ اًمتل ُأُمسٙمٝم٤م ُمٜمذ قم٤مم.
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 فائدج غٌاةكِ 
 

 ذم اعمٙم٤من اًمذي اًمت٘مٞمٜم٤م ذم آظمر ُمرة

 ٕرضرُمٞم٧ُم ؾمٞمج٤مريت قمغم ا

 وُمْم٧م اًمسٜملم،

 أصبح٧ِم شُمدظمٜملم وشمنمسملم اًمٙمحقل وًمديِؽ أـمٗم٤مل.

 اعمٙم٤من،وُمـ ضمٝمتِف، أصبح ذًمؽ 

 ُمٕمٚماًم ُمِمٝمقًرا،

 :ويمُؾ ُمـ يٛمرُّ ىمرسمف ي٘مقل

 ."ؿم٤مهدوا ؾمٞمج٤مرة حتؽمق ُمٜمذ ؾمٜملم"
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 املنلذ
 

 يمٜم٧ُم دائاًم ٓ ُأفمٝمرِك ذم سمداي٦م ىمّم٤مئدي، ظمقوًم٤م قمغم احلْمقر ُمٜمِؽ،

 ِك ذم آظمر سمٞم٧ٍم ُمـ اًم٘مّمٞمدة،١مسمؾ ُأظمب  

 . "دهِم٦م"وأوُع ذم ضمٞمبِؽ يمٚمٛم٦م 

 ؾمؽمؾمُؾ ذم اًمٜمص؛أو

 إممُمتحدصًم٤م قمـ أصؾ اًمسج٤مئر ويمٞمػ يم٤مٟم٧م صقر احلبٞمب٤مت ىمبؾ أن شمتحقل 

 ُدظم٤من.

 سمٕمد ُمقهت٤م. ضمداري٦موقمـ أىمدام ضمديت اًمبٓمٞمئ٦م ويمٞمػ حتقًم٧م ًمس٤مقم٦م 

وقمـ سمقصٚمتل اًمتل شم٘مٗملم ذم يُمؾ ادم٤مه٤مهت٤م هٙمذا، أٟم٧ِم ؿمامل، أٟم٧ِم ضمٜمقب، أٟم٧ِم 

 ذق... وهٙمذا.

طمقل سم١مسم١م قمٞمٜمِؽ ىمبؾ أن شمس٘مط ست٘مره٤م اًمس٤مسمؼ ورسمام قمـ طمٚم٘م٦م يمقيم٥م ُزطمؾ، وُمُ 

 ُمع دُمققمِؽ.

 وًمٙمـ يُمؾ هذا يسب٥م اعمٚمؾ ًمٚمحْمقر، وجيٕمٚمٝمؿ يٖم٤مدرون اعمٙم٤من.

 ويمٛمٜم٘مٍذ يٓمُؾ سم٠مهب٤م طمٚمتف، خترضملم ُمـ اًمبٞم٧م إظمػم، وشمٜمثريـ اًمدهِم٦م ذم اعمٙم٤من.
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 غمىض
 

 ،أٟم٤م ايمت٥م ًمِؽ دائاًم سمّمقرٍة ُمتٜم٤مىمْم٦م ذم اعمٕمٜمك

قمٜمل طمٞمٜمٝم٤م ظمٓمقاشمِؽ أن اًمٓمريؼ، يمٜم٧م شمذيمر ذم إطمدى اعمرات يمتب٧ُم قمـ قمٞمقأ

 اًمؼميئ٦م.

همّم٤من إؿمج٤مر، ىمّمدت طمٞمٜمٝم٤م ذراقمٞمِؽ ودورمه٤م ذم أوقمٜمدُم٤م يمتب٧م قمـ 

 آطمتْم٤من.

 ُمسحف سمٞمد طمٜم٤مين اًمداومئ٦م.أاًمذي  اؿمتٞم٤مىمؽوقمٜمدُم٤م يمتب٧م قمـ اًم٘مٓمط، قمٜمٞم٧ُم فمٝمر 

وقمٜمدُم٤م يمتب٧م قمـ اًمِمٛمس، ُم٘مّمدي يم٤من ىمقشمِؽ اًمتل شمذوب يم٤مًمثٚم٩م قمٜمدُم٤م 

 يمٚماميت.شمٚمٛمسٝم٤م طمرارة 

 شمٙمنيـ يمؾ رء يدظمؾ اًمٞمِؽ  ؛ىم٤مرٟمِؽ سم٤معم٤مءأوُمرٌة يمتب٧م قمـ اًمبّٚمؾ، يمٜم٧م 

 وذسُمَؾ وضمقدِك، يمتب٧ُم طمٞمٜمٝم٤م قمـ إزه٤مر.رطمٚم٧ِم، وقمٜمدُم٤م 
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 مغح خاصح
 

 قمٜمدُم٤م يُمٜم٧م ُأُمٞمز اًمٙمثػم ُمـ ًمٖم٤مت اًمٕم٤ممل، يم٤من ُمـ اًمٖمري٥م أن ٓ اومٝمؿ ُم٤م شم٘مقًمٞمف زّم.

يقصؾ ُم٤م شمتحدصملم سمِف سم٘مٚمٞمٍؾ ُمـ  -يٕمٚمؿ ُم٤م يٗمٕمٚمف -ِك يمٛمؽمضمؿٍ اًمذًمؽ يم٤مٟم٧م يد

 ص٤مسمٕمِؽ يم٘مٚمٍؿ يٙمت٥م ذم راطم٦م يدّي يُمؾ ُم٤م قميّص قمكّم ومٝمٛمف.وأاًمٚمٛمس٤مت، 

 أن يُمٚمام ُمسٙم٧م يدِك شمٕمٚمٛم٧م ًمٖم٦م ضمديدة أىمقل ًمِؽ هب٤م: ُأطمبِؽ.
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 عالج
 

 ؿمخص يٖم٤مدرين، إممح هب٤م ذم يُمؾ ُمرة ُاًمقّ 

 يم٤من اهلقاء يسب٥م صم٘م٥م ذم يدي.

سمّمقرٍة  -شم٘مقًمٞمف ُمـ يمٚمامٍت ذم شمٚمؽ اًمث٘مقب طمِمق سمُٙمؾ ُم٤مأٟم٤م سمدوري أظمذت أو

 .–همػم ضمٞمدة

 .شمتحدصملم وؾمط اًم٘مّمٞمدة ُيِم٤مهدكِ  ،أن أيمتبفيُمؾ ُمـ ي٘مرأ ُم٤م  ،ًمذًمؽ
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 سعاجإ
 

 ص٤مسمٕمل،أهذه اًمٗمراهم٤مت اًمتل سملم 

 مل شمٙمـ هٙمذا ُمـ ىمبؾ، يم٤مٟم٧م شمستقـمٜمٝم٤م أص٤مسمٕمِؽ ىمبؾ رطمٞمٚمِؽ،

اًمٗم٤مرهم٦م اًمتل شُم٘م٤مسمٚمٜمل ذم هذا اًمٕم٤ممل حُت٤مول إزقم٤مضمل وشمٔمٝمر  ُٙمؾ إُمقرومُم٤م أن: أ

 هبٞمئ٦م أص٤مسمع.
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 هدحمّ 
 

 صٜمع صم٘مب٤ًم ذمأيقُمٞم٤ًم 

 ـمرف ىمٚمبل اعمٓم٤مـمل،

 -يمٜمٝمر صٖمػم -ضمٕمؾ اًمٙمٚمامت شمتنب ُمٜمفأو 

 ..ـ ذم ىم٤مقمِف ذيمري٤مشمِؽ هنر شمسٙم

 حتٛمؾ اًمبٚمؾ اًمذي يّمٞم٥م اًم٘مّمٞمدةأوأٟم٤م سمدوري يمِم٤مقمٍر 

 قمٛمك،أواًمث٘مقب اًمتل متأل ىمٚمبل ُمثؾ طم٤مئط شمٕمرض ًمرص٤مص  

 وم٘مط ًمٙمّل أيمت٥م قمٜمِؽ.
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 صدر عن دار شهزًار منطتاعح وامنرش
 2017 ىمّمص ىمّمػمة ضمداً  طمسلم رؿمٞمد روؿمػمو

 2017 ؿمٕمر ُم٤مزن اعمٕمٛمقري ضمث٦م ذم سمٞم٧م دايمـ

 2017 رواي٦م ٟمٕمٞمؿ آل ُمس٤مومر أصقات ُمـ هٜم٤مك

 2017 ٟم٘مد زيملقمبد اًمزهرة  ـمريؼ ٓ يسع إٓ ومرداً 

 2017 دراؾم٦م أُم٤مين طم٤مرث اًمٖم٤مٟمٛمل اًمتداظمؾ اًمٜميص ذم اًمرواي٦م اًمٕمراىمٞم٦م

 2017 دراؾم٦م د. أُم٤مين طم٤مرث اًمٖم٤مٟمٛمل اًمِمٕمراء ٟم٘م٤مدًا.. اعمٗمٝمقم واًمتٛمثالت

 2017 ٟم٘مد صّدوق ٟمقر اًمديـ رواي٦م اًمذايمرة وذايمرة اًمرواي٦م

سمالهم٦م اجلٛمٝمقر.. ُمٗم٤مهٞمؿ 

 وشمٓمبٞم٘م٤مت

 طم٤مويحترير: د. صالح طمسـ 

 د. قمبد اًمقه٤مب صدي٘مل
 2017 سمحقث حمّٙمٛم٦م

 2017 ٟم٘مد ًم١مي محزة قمب٤مس اًمٜمقم إمم ضمقار اًمٙمت٥م

 حترير: د. قمكم ُمتٕم٥م ضم٤مؾمؿ اًمٜم٤مىمد وآوم٤مق اًم٘مراءة

 د. وم٤مهؿ ـمٕمٛم٦م أمحد

 2017 ٟم٘مد

اًمٜم٘مد اًم٘مّميص ذم اًمٕمراق ُمـ 

 اعم٘م٤مًمٞم٦م إمم اعمٜمٝمجٞم٦م

 2017 دراؾم٦م د. وم٤مهؿ ـمٕمٛم٦م أمحد

 2017 ؿمٕمر وًمٞمد هرُمز اًمٖم٤مُمْم٦مُمٝم٥م اًمرُمٞم٦م 

 2017 سمحقث حمّٙمٛم٦م د. ؾمٕمٞمد اًمٕمقادي اًمبالهم٦م اًمث٤مئرة

 2017 ؿمٕمر حترير يمت٤مب اجلٜمقب

اًمٕم٘مرب قمغم أدراج حمٓم٦م 

 اٟمديٛمِمؽ

 طمسلم ُمرشمْم٤مئٞم٤من آسمٙمٜم٤مر

 شمرمج٦م: طمسلم ـمرذم قمٚمٞمقي

 2017 رواي٦م

 2017 ىمّمص  وٞم٤مء ضمبٞمكم ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ سمدون يم٤مًمٗمٞمٜمق

 2018 ىمّمص قمقدةطمٞمدر  همٞمٛم٦م ؿمٞمٙم٤مهمق

 2018 ؿمٕمر طمٞمدر يماّمد ـملم وم٤مئض

 2018 ؿمٕمر ٟم٤مس احلّج٤مج يمالب ـمروادة

حتّقٓت اخلٓم٤مب اًمٜم٘مدي عم٤م سمٕمد 

 احلداصم٦م

 إهي٤مب طمسـ

 شمرمج٦م: اًمسٞمد إُم٤مم

 2018 دراؾم٤مت
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