 ايقباح.
َٓ تقـ ايٓٗاص.
 املغا.٤
 ايً.ٌٝ

األماكو الطبيعية

 اؾباٍ
 ايغٍٗٛ
 ايػابات
 ا٭ٚر١ٜ
 ايبشض
 ايقشضا٤

األماكو االجتناعية

 املز١ٜٓ
 ايكض١ٜ
 ايبٓاٜات
 املكٗ٢
 ايغُٓٝا

 يف ؾقٌ ايؾتا٤
 يف ؾقٌ ايضبٝع
 يف ؾقٌ ايقٝـ
 يف ؾقٌ اـضٜـ

 اؿٛٝاْات.
 ايٓباتات.
 ايؾدقٝات.
 أٚفاف خًك.١ٝ
 أٚفاف خًك.١ٝ
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 ايؿضح
 اؿظٕ
 اـٛف
 اإلعذاب
 اؿكز ٚاؿغز
 اؿري٠
 ايػنب
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الصباح
 يف فبٝش ّٜٛ ١مشغ... ٞ
 يف ايٛقت ايش ٟبزأت ؾ ٘ٝايٓذ ّٛتت٬ؽٚ ٢تٓطؿ ٧ايٛاسز ٠تًٛ
ا٭خض٣
 يف فبٝش ّٜٛ ١صبٝع ٞطكغ٘ مجْٚ ٌٝغ ُ٘ٝعً... ٌٝ
 فاح ايزٜو َعًٓا عٔ بزا ّٜٛ ١ٜدزٜز...
َ ا إٕ بزأت أؽع ١ايؾُػ تٓتؾض يف ا٭ؾل ...
َ ا إٕ راعبت أؽع ١ايؾُػ ا٭ٚىل دؿين ...
 عٓزَا بزأت مشػ ايقباح تغتٝكغ َٔ َْٗٛا ٚعًت يف ايغُا٤
ؾاصر ٠أؽضعْٛ ١صٖا .

مهتصف الههار





املصاء






الليل

عٓزَا تٛعطت ايؾُػ نبز ايغُا... ٤
َا نارت ايغاع ١تؾري إىل ايٛاسز... ٠
عٓزَا أفبح ظٌ نٌ ؽَ ٤ٞجً٘ ..
عٓز ايعٗض ...
نعارتٓا َغا ٤نٌ عبت ...
يف أَغ َٔ ١ٝأَغٝات ؽٗض صَنإ ...
يف ايًشع ١اييت نإ ؾٗٝا قضل ايؾُػ خيتؿ ٞخًـ ا٭ؾل ايػضبٞ
بعز آسإ املػضب ٚعٓز عاع ١اإلؾطاص...
سات َغا ٤اؽتز ب٘ ايقضاع بني رف ٤ايضبٝع ٚصطٛب ١ايؾتا... ٤

َ ع غٝاب ايؾُػ ٚظٗٛص ايٓذّٛ
 أعزٍ ايً ٌٝعتا٥ضٚ ٙتٮ٭ت ايٓذ ّٛيف ايغُا٤
 ؾتح ايً ٌٝأدٓشت٘ ؾػُض ا٭صض ظ ّ٬راَػ

3

خ ط و ة خ ط و ة حن و ا ال م ت ي ا ز يف ا إل ن ت ا ج ا ل ك ت ا ب ي

اجلبال







إمنا ٖ ٞدباٍ ؽاٖك ١ؽرتم قُُٗا قًب ايغشاب ٜهغٖٛا ايقٓٛبض
ٚايؿًني ؾ ٬تض ٣ايعني ع ٣ٛايػقٚ ٕٛا٭ؾٓإ ٚا٭ٚصام
دباٍ عُ٬ق ١ؽاٖك ١يف ايؿنا ٤ايٛاعع تبز ٚيًٓاظض نأْٗا تَ٬ػ ايغُا٤
دباٍ ؽاك ١تهار تؿٛم ايغشب نجٝؿ ١ا٭ؽذاص فعب ١ايتغًل
دباٍ فدض ١ٜعاي ١ٝسات سبابات سارَٓٚ ٠شزصات ٚعض٠
صاب ١ٝعايٖ ١ٝار ١٥فاَتَ ١تٛد ١بؾذض ايقٓٛبض
نإ املهإ صا٥عا ٚرٜعا ٜأخش ا٭يباب إْ٘ غاب ١تعاْكت أغقاْٗا ٚاَتز
اخنضاصٖا عًَ ٢ز ٣ايبقض ٚقز عشضت ايٓؿٛؼ ظُاهلا ا٭خاس سٝح اؾباٍ
ايؾاٖكٚ ١ايغؿٛح املُضاعٚ ١ا٭ؽذاص ايباعكٚ ١ايع ٍ٬ايٛاصؾٚ ١ايطٛٝص
املػضرٚ ٠اهلٛا ٤ايٓكٚ ٞايع ٕٛٝاؾاص ١ٜمباٗ٥ا ايُٓري.

الصهول
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عٌٗ َٓبغط تعً ٙٛأطٖاص َظراْ ١مبدتًـ ا٭يٛإ ايظاٖ ١ٝستٚ ٢نأْ٘
طصب َٔ ١ٝسضٜض
عٗ ٍٛممتز ٠تهغٖٛا اـنض ٠سٝجُا ايتؿت
عٗ ٍٛطٝب ١بأرميٗا ٚثضاٖا نضمي ١بأًٖٗا َٔ ايؿ٬سني ايؾزار ا٭فًٝني
عٌٗ مج ٌٝخقب ْٚنري ؼٝط ب٘ أؽذاص َرتاَ ١ٝا٭طضاف ؾٛم ايػاب١
ايظاٖ ١ٝبأؽذاصٖا ٚطٖٛصٖا ايؿٛاس ١اييت ٜؿٛح َٓٗا عطض ايضبٝع َٔ َغاؾ١
بعٝز ٠دزا .
ايضٜـ ايعع ِٝبؾُغ٘ ايٖٛادٚ ١ظ٬ي٘ ايٛاصؾ ١بٗٛا ٘٥اي٬ؾح ْٚغُ٘ٝ
ايٛرٜع بػزصاْ٘ ٚعٛاق ٘ٝايؿٛاسٚ ١غٛاص بٗاٚ ُ٘٥أغاْ ٞؾ٬س.٘ٝ
ٚنإ َضأ ٣تًو ايظٖٛص املٓتؾض ٠عً ٢اَتزار اؿكٜ ٍٛجري يف ايٓؿػ ايبٗذ١
اؿؾا٥ؿ اـنضا ٤تػط ٞا٭صض نأْٗا بغط أخنض بزٜع ٚاملاًُٜ ٤ع َجٌ
ايؿن ٖٛٚ ١جيضٚ ٟعط اؿؾا٥ؿ اـنضاٚ ٤طٖٛص ايبٓؿغر ٚايكضْؿٌ
ٚايٝامسني ٚايؿضاؽات اؾُ ١ًٝتطري نأْٗا طٖٛص ًَ ١ْٛتٓتكٌ يف ايغُا٤
ٚايطٛٝص تػين ٚتػضر أمجٌ ا٭ؿإ.
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 تًو اؿك ٍٛايؾاعع ١تهغٖٛا ايٓباتات ؾأُٜٓا ٚدٗت ْعضى  ٫تض ٣إ٫
ا٭يٛإ ايظاٖٚ ١ٝمجاٍ اؿٝا.٠
ٚ نإ َضأ ٣تًو ايغٗ ٍٛاـنضاٜ ٤جري يف ايقزص اْؾضاسا :أؽذاص فٓٛبض
ٚعبري أطٖاص ٚتػضٜز أطٝاص ٚمشػ تضعٌ خٛٝطا سٖب.١ٝ
 ناْت ايغٗ ٍٛقاط ١بإطاص َٔ ا٭ؽذاص اـنضا َٔٚ ٤سك ٍٛايكُح
ايشٖب١ٝ

 تًو سك ٍٛؽاعع ١تهغٖٛا ايٓباتات ؾأُٜٓا ْعضت ٚادٗتو عٗ ٍٛؾغٝش١
ممتز ٠ؾٗٝا فؿٛف َغتكَ ١ُٝتٛاط َٔ ١ٜا٭ؽذاص.

الغابات

















5

رخًٓا ايػاب ١ؾإسا مٔ يف دٓإ َرتاَ ١ٝا٭طضاف
غاب ١خنضا ٤آَٓٚ ١مجَ ١ًٝرتاَ ١ٝؾٛم ايتٍ٬
نٓت تض ٣ا٭ؽذاص ايٓنضٚ ٠ا٭غقإ ٚا٭طٖاص املؿتشٚ ١أْٛاع ايٓباتات
املدتًؿٚ ١قز طارٖا ايٓز ٣صٚعٚ ١مجا ٫ست ٢إٔ ايٓاظض خياهلا ؾضارٜػ
اؾٓإ
غابَٛ ١سؾ ١نجٝؿ ١ا٭ؽذاص اييت ؼذب عٓٗا أؽع ١ايؾُػ ؾٗ ٞمتٛز
بايغباع
غاب ١رانٓ ١اـنض ٠عابك ١ايؾشا سات أرٚاح مدُ١
ٚفًٓا غاب ١سات تٚ ٍ٬ط ١٦ٝؽاهلا أٚر ١ٜتٓبت ؾٗٝا أعؾاب ٚؽذريات
ٖش ٙأؽذاص  ٫ؼقَ ٢جكً ١بجُاصٖا َرتاَ ١ٝأطضاؾٗا ٚاصؾ ١ظ٬هلا ٖٚشٙ
قطعإ َٔ ايػِٓ ٚايبكض تضع ٢ايعؾب ا٭خنض يف اطُٓ٦إ ٚنٓت تغُع
طقظق ١ايعقاؾري ٚغٓا ٤اؿغٚ ٕٛتض ٣ايػظٚ ٕ٫ايغٓادب ٚا٭صاْب تضتع
ٚمتضح صاقق ١يف نٌ َهإ .
ٖش ٙايػاب ١اؾُ ١ًٝبٗا املا ٤ايعشب ٚاؿؾا٥ؿ اـنضا ٤ايطضٚ ١ٜاملٓاظض
اـ٬بٚ ١اؾباٍ ايعاي ١ٝايهجري ٠ا٭ؽذاص املتؾابه ١أغقاْٗا
َضصْا بػاب ١نجٝؿ ١نأْٗا صٚم ّ ١صٜاض اؾَٓ ١اٚ ٤أْٗاص ٚظٚ ٍ٬أؽذاص
أطٖاص ٚأْٛاص محاّ ٚطٛٝص
ناْت ايػاب ١أؽز عشضا ٚبٗا ٤ؾهاْت خنضا ٤عً ٢اخت٬ف ايؿقٍٛ
ٚتعاقبٗا ٚناْت ا٭ؽذاص ؼتٌُ عات ٞايضٜح ٚغظٜض املطض
ٚدزت ْؿغ ٞيف غاب ١نجري ٠ا٭ؽذاص ؾأُٜٓا أصعًت بقض ٫ ٟأص ٣إ٫
اـنض ٠ؾا٭غقإ َظراْ ١بأٚصاقٗا ٚأطٖاصٖا ٚا٭عؾاب تهغ ٛا٭صض
ؾهأْٗا ايظصاب ٞبزٜع ١ايقٓع َتعزر ٠ا٭يٛإ
ٖاٖ ٞايػابات متتز خنضا ٤ؾتغتٗ ٟٛايٓؿػ ٚتبٗر ايكًب.
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األودية



ٚار ْنري خقٝب ؼٝط ب٘ دباٍ فدضٜ ١ٜتزؾل َٓٗا َا ٤غظٜض عشب فاف
تٛدز ؾٗٝا عني َاٜ ٤تزؾل َٓٗا َا ٤غظٜض ؾإسا ٖ ٞؽ٫٬ت تُٓٗض عً٢
املٓشزصات
ٜٓابٝع نجري ٠تتؿضع َٓٗا َ٦ات اؾزا ٍٚؾتشزخ خضٜضا راُ٥ا ٜغتٗ ٟٛاملاص٠
َاًُٜ ٤ع َجٌ ايؿن ٖٛٚ ١جيضٚ ٟعط اؿؾا٥ؿ
َٝاٖٗا عشب ١تٓبع َٔ ع ٕٛٝفاؾ ١ٝؾٛاصٚ ٠ػض ٟيف دزاَ ٍٚتذٗ ١إىل
ايُٝني تاصٚ ٠إىل ايؾُاٍ طٛصا
ناْت املٝا ٙػض ٟعً ٢اؿق ٢يف ايغب ٌٝايعضٜض ايط ٌٜٛاملامٞ
بٗز ٘٥ٚيف تعضدات سًٚ ٠ٛنأْٗا ايزّ ٜغض ٟيف ايؾضاٜني
عري ٠ؾنَ ١ٝاٖ٩ا ٜرتقضم ًُٜٚع ٚنأْ٘ ايؿن ١املشابٜٚ ١ؿٛص ٜٚػًٞ
نإٔ ْاصا ٖا ١ً٥تغض ٟؾ٘ٝ





فؿض ٠صٌَ ٚطصقَ ١اٚ ٤فؿا ٤دٚ ٛإؽضام مسا٤
إٕ ايبشض ٖا٥ر ٚأَٛاد٘ تت٬طِ عً ٢ايقدٛص
ؽاط ٧ايبشض َت٬طِ ا٭َٛاز مؿاؾ٘ ؾن ١ٝبً ٕٛايؿذض ٚصَاي٘ سٖب ١ٝبًٕٛ
ايؾُػ َٝٚاٖ٘ َٓشزص ٠نأْٗا ايكباب أ ٚايغشاب
نإ املا ٤يف ايبشض أطصم فاؾٝا حيان ٞطصق ١ايغُاٚ ٤فؿا ٤ايبًٛص
بعنِٗ اعتًكٛا عً ٢ايضَاٍ ايشٖبَ ١ٝعضما بؾضت٘ إىل أؽع ١ايؾُػ
اؿاصقٚ ١ايبعض اٯخض ؾنٌ اؾًٛؼ يف ظٌ مشغ ١ٝملطايع ١نتاب بُٓٝا
اَتطت فُٛع َٔ ١ايؾبإ أيٛاسا ؽضاعَ ١ٝتشز ٜٔا٭َٛاز ايعات١ٝ
تًُع صَاٍ ؽاط ٘٦ؼت أؽع ١ايؾُػ نأْٗا ايترب
عً ٢عطح املا ٤طٚاصم فػريْ ٠اؽض ٠أؽضعتٗا نأْٗا محا ِ٥بٝنا٤
ناْت أَٛاز ايبشض تتٮ٭ ؼت أؽع ١ايؾُػ اؿاصق١
بزأ ايبشض بعز سيو ٜٝٗر ٜٚجٛص ٚأخشت ا٭َٛاز تتذُع َضعبَ ١ظبز٠
ناْت ايغؿ ١ٓٝمتدض عباب ايبشض ٚبٗٓٝا بني ايغاسٌ آ٫ف ا٭َتاص
بزت ا٭َٛاز ناؾُاٍ اهلا٥ذ ١تظبز ٚتظفض ٚبزت املضانب أؽ ٤٬ممظق١
تكشف بٗا ايضٜاح ايعات ١ٝيف نٌ ا٫ػاٖات
نإ ايبشض أطصم فاؾٝا حيان ٞطصق ١ايغُاٚ ٤فؿا ٤ايبًٛص.







البحر
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الصحراء










تٛغًٓا يف قًب ايقشضا ٤ؾاَتزت أَآَا ايضَاٍ صراًٜ ٤ـ ايزْٝا َٔ سٛيٓا
بقؿض ٠ؾٗٝا بضٜل ايشٖب ٚملعإ ايترب
ٚاسٜ ١تٛدٗا ايٓدٚ ٌٝؽرتقٗا املغاصب ٚاؾزاٜ ٍٚرتقضم ؾٗٝا املا ٤عًٌَٗ ٢
ٜتٮ٭ ؼت أؽع ١مشػ نأْٗا  ٫تػٝب أبزا
تغتٓؾل عبري ايقشضا ٤ؾٝزغزغو ايبدٛص احملٌُ بؾ َٔ ٤ٞصا٥ش ١ايؾٝح
ٚايغعرت
ٖبت عً ِٗٝعافؿ ١صًَ ١ٝؾاَتٮت ا٭صض ٚايغُا ٤بايضٜاح ايؾزٜز٠
احملًُ ١بايضَاٍ
تٛغًٓا راخٌ ايقشضا ٤ؾبزت نجباْٗا أنجض تباعزا ٚأؽز صٚعٚ ١مجا٫
ناْت ايقشضا ٤ايؾاعع ١قاسً ٫ ١تػٝب ؾٗٝا ايؾُػ أبزا
نٓا ْتأٌَ ػاعٝز ايضَاٍ املت٬سك ١يف اْغٝاب ٚايتٛا٤
اَتزت أَآَا ايضَاٍ صراًٜ ٤ـ ايزْٝا بقؿض ٠ؾٗٝا بضٜل ايشٖب ٚملعإ ايترب
ناْت اصض ايقشضا ٤عاخًَٓ ١تٗب ١نأْٗا دٛف ؾضٕ َتكز ٜٓ ٫بت َٔ
دٛؾٗا طصع ٜ ٫ٚتؿذض َٔ آباصٖا َا ٫ٚ ٤حيًل يف مساٗ٥ا طا٥ض أ ٚميضح ؾٛم
أصمٗا سٛٝإ

 اعتكبًت َٜٛا قا٥عا قضقا ٚٚرعٓ٘ بًٖ ٌٝار ٨صطب دًٚ ٌٝنإ اؾٛ
سٛي ٞعانٓا  ٫تؾٛب٘ ْغُ.١
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املديهة








طصت املز ١ٜٓؾإسا ٖ ٞعُاصات ؽاٖكٚ ١ؽٛاصع ٚاععْ ١عٝؿ ١تظٜٗٓا ٚادٗات
ق٬ت ػاص ١٦ًَٝ ١ٜمبدتًـ املعضٚمات َٔ ايًباؼ ٚاملقٛؽ ايًُاع
املز ١ٜٓايعتٝك ١سيو ايكًب ايعضٜل بُٓط٘ ايعضب ٞايقُٚ ِٝبأؽهاي٘
اهلٓزع ١ٝاملأثٛص: ٠قباب َغتزٜضَٓٚ ٠اصات َغتكٚ ١ُٝعطٛح َتؿاٚت ١تعًٛ
ٚتٓدؿض ٚأبٛاب َٓؿضد ١عً ٢ايغكا٥ـ املعًُٚ ١أطق ١عاسض ٠سات تعاصٜر
ٚؾت َز ١ٜٓعاَضَٓ ٠عُ ١يف طضؾٗا ٚتٓغٝل بٛٝتٗا ٚتضقَٓ ِٝاطهلا
ٖا َٖ ٞز ١ٜٓفؿاقػ بغٛصٖا ايعتٝل ايشَ ٟن ٢عً ٢بٓاَ ٘٥ا ٜٓاٖظ
ا٭يـ عاّ
ٖشَ ٙز ١ٜٓعٛع ١دٖٛض ٠ايغاسٌ ايتْٛغ ٞقز مجعت املٓاظض ايعضب١ٝ
ٚايؿٓ ٕٛاؿناص١ٜ
أصعًت ْعض ٟعرب ايٓاؾش ٠ؾضأٜت أطضاؾا َٔ ايؾاصع ايضٝ٥غ ٞعً ٢ايٝغاص
ْٚظٍ ؾدِ عً ٢ايُٝني ٚعً ٢اؾاْبني َػاطات عقضٚ ١ٜبعض أنؾاى
ٚفؿٛف َٔ ايغٝاصات تتكزّ ببط ٤ؽزٜز

َ ز ١ٜٓعذٝب ١غضٜب ١أعٛاصٖا ؽـ بٗا ا٭طٖاص ٚايضٜاسني ٚطضقاتٗا طصعت
عً ٢داْبٗا أؽذاص ايٛصر ٚايؿٌ ٚيف ؽضؾات َٓاطهلا أفك ايكضْؿٌ ٚايعطٛص
ٚتؿٛح َٓٗا صٚا٥ح سنٚ ١ٝقز ناْت املزَ ١ٜٓتغع ١ا٭صداَ ٤رتاَ١ٝ
ا٭طضاف.

الكرية
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بٗضتين ايكض ١ٜبؾُغٗا ايٖٛادٚ ١ظ٬هلا ايٛاصؾ ١بٗٛاٗ٥ا اي٬ؾح ْٚغُٗٝا
ايٛرٜع بػزصاْٗا اهلارٚ ١٥عٛاقٗٝا ايٓٛاس ١ظٛاص َٛاؽٗٝا ٚأغاْ ٞؾ٬سٗٝا
َا أصٚع َؾٗز ايكض ١ٜبقَٛعتٗا ايؾاكٚ ١سكٛهلا املرتاَٚ ١ٝصقضقَٝ ١اٙ
ايعٚ ٕٛٝطقظق ١ايعقاؾري ٚخنض ٠ا٭ؽذاص ْٚنر ايجُاص
ناْت ايكضٖ ١ٜارَ ١٥ػضق ١يف ايٓ ّٛنباصٖا ٚفػاصٖا ٚسٛٝاْاتٗا
ايؿ٬ح يف سكً٘ َته ٧عًَ ٢غشات٘ ٚايتادض يف ا٭عٛام ٚاقـ أَاّ
رناْ٘
ناْت ايكضٚ ١ٜط ١٦ٝا٭طضاف ٚخقب ١املضاع ٞغٓ ١ٝبايبغاتني ٚايػابات
ٚاملٓاظض ايؿ٬س.١ٝ

خ ط و ة خ ط و ة حن و ا ال م ت ي ا ز يف ا إل ن ت ا ج ا ل ك ت ا ب ي

البهايات








ايبٓاٜات ؽاٖك ١عاَ ١ٝيف ايؿنا ٤تهار تٓطح ايغشاب
راص ٚاعع ١نكقٛص املًٛى أصمٝتٗا ٚسٝطاْٗا َٔ ايضخاّ عًٗٝا ْكٛـ
بزٜعٚ ١يف ا٭صنإ اصمتت املٛا٥ز املقٓٛع َٔ ١ايبًٛص
بٓاٜات عقض ١ٜعاي ١ٝيف ايؿنا ٫ ٤تهار تضٚ ٣أخض ٣عتٝك ١ؼزثٓا عٔ
َام ٞا٭دزار
ؾإسا مٔ أقظاّ ظٛاص ٖش ٙايبٓا ١ٜايؾاٖك ١سات ايطٛابل ايعزٜز٠
ٚقؿت أتؿضز عً ٢املز ١ٜٓايعتٝك ١ؾإسا ٖ ٞرٜاص بٝناَ ٤رتاف ١تؾكٗا أطق١
ًَتٚ ١ٜٛأْٗر ٜؿن ٞبعنٗا إىل بعض
بٗضتين املغادز سات املٓاصات ايضؾٝعٚ ١املزاصؼ ايعزٜزٚ ٠املغتؾؿٝات بٓعاَٗا
ٚايبٓاٜات بتٓاعكٗا
ققض ؽاَذ ٜتشز ٣عٛار ٟايظَإ ٜته َٔ ٕٛطابكني أساطت ب٘ سزٜك١
ؾغٝش ١ؽاهلا َٓتظٖا بع ٍ٬أؽذاصٖا ٚعطض أطٖاصٖا ٚغٓا ٤أطٝاصٖا

ٖ ا ٖ ٛققض ؼٝط ب٘ سزٜك ١ؾغٝش ١غضعت أؽذاصا ٚأطٖاصا ٚإسا ا٭ؽذاص
ترتاقك أغقاْٗا عً ٢ايغٛص تهغ ٙٛخنض ٠تظٜز ٙبٗاٚ ٤أَاّ ايكقض ؾٓا٤
ؾغٝح َشٖب

املكهى





سيو املكٗ ٢ايشَ ٟٮ صدا ٫دًغٛا عًَ ٢كاعز حيتغ ٕٛايؾاٟ
َضصت مبكَٗ ٢هتعا بايٓاؼ ٜٛ ٫دز ؾَ ٘ٝهإ ؽاغض
ٜا هلا َٔ َكٗٚ ٢اعع ١ؽاعع ١بٗا طا٫ٚت ٚنضاع ٞطصقاْ ٤افع ١يف نٌ
َهإ
سيو املكٗ ٢عٗضات٘ مج ٫ ١ًٝتٓغٚ ٢نٌ ا٭سارٜح ؾَ ٘ٝتع١

الصيهنا

 اْطؿأت ا٭ْٛاص ؾاؽضأبت ا٭عٓام ٚعِ ايغه ٕٛقاع ١ايغُٓٝا ٚأؽعت
ايعٕٛٝ
 رخًت َبٓ ٢ايغُٓٝا املدقك يتكزَ ِٜغضسٝات ؾإسا ٖ ٛؽاعع أَاّ
املتؿضدني صنح قز ٚقـ عً ٘ٝاملُجٌ يف دٚٚ ٍ٬قاص ٚنضاع ٫ ٞؼق٢
 ٫ٚتعز
 ناْت قاع ١ايغُٓٝا آ َٔ ١ٜآٜات اؾُاٍ دزصاْٗا تظٜٗٓا ْكٛـ ؾٓ١ٝ
بزٜعَ ١طً ١ٝمبا ٤ايشٖب أَا أصمٝتٗا ؾَٗ ٞػطا ٠بأمجٌ ايغذارات
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 ؾٗش ٙأعُزت٘ ايؿدُ ١سٚات ايٓكٛـ املشٖبٚ ١عكؿ٘ س ٚايكب ١ايعاي١ٝ
با٭مٛا ٤املدتًؿَٚ ١كاعز ٙايٛاعع ١املضحي. ١
 رخًٓا ؾعٗضت يٓا بكع ١عٛرا ٤عضعإ َا أخشت تتنح َعاملٗا ؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا
إْٗا ايغُٓٝا

يف فصل العتاء ()1
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ا٭ؽذاص تهار دباٖٗا تَ٬ػ ا٭صض نأْٗا تغذز يباصٜٗا تطًب َٓ٘
ايعٚ ٕٛتغتذز ٜ٘ايضمح١
ؽذض ٠تٗ ٟٛدجٖ ١اَز٠
سطُت ايضٜاح دشعٗا
تغُضت عٓٝا ٟعٌ دج ١ايؾذض ٠املُتز ٠عًَ ٢ضَ ٢بقضٟ
ايغُاًَ ٤بز ٠بايغشب
بضم خيطـ ا٭بقاص
تًبزت ايغُا ٤بايػْٚ ّٛٝظيت ا٭َطاص نأؾٛا ٙايكضب ظٓٓاٖا عشاب ١عابض٠
يهٓٗا مل تٓكؾع ٚمل تظرر ا٭َطاص إ ٫ؽزٚ ٠مل ٜظرر ايضعز إ ٫قعكع١
ٚققؿا ست ٢يهإٔ ايزْٝا فٓ ١ْٛعاٚرتٗا ْٛبتٗا ؾٗ ٞتقضخ ٚتكؿظ ٚمتظم
ثٛبٗا بٝزٖا ٚتؾل سٓذضتٗا بقضاخٗا ٚاطرار ايضعز قضقعٚ ١أهلب ايربم
ٚاعتؾضٚ ٣أغزقت ايغُاٚ ٤دارت ٚعقؿت ايضٜح ٚثاصت ٚتزؾل ايغ.ٌٝ
أيكٝت ْعض ٠عً ٢اؿزٜك َٔ ١خ ٍ٬ايٓاؾش ٠ؾإسا ا٭ؽذاص ؾإسا ا٭ؽذاص تٗتظ
اٖتظاطا عٓٝؿا ٚإسا طبك َٔ ١اؾًٝز ايٓافع تػط ٞا٭عؾاب ؾاْكبنت
ْؿغٚ ٞتضادعت إىل ايٛصاَ ٤تغا ٬٥يف سري : ٠أأغارص ٖشا ايبٝت ايزاؾ٧
٭ٚاد٘ ساى ايظَٗضٜض اهلا٥ر.
عضت يف ايؾاصع املكؿض َٛادٗا صحيا عات ١ٝتقؿع ٚدٗٚ ٞتًغع عاقٞ
ٚتتغضب ؼت َعطؿ ٞؾٝكؾعض دًزٜٚ ٟضتعؿ دغُٚ ٞتقطو أعٓاْٞ
ؾأْطًل َٗض ٫ٚساْٝا ظٗض ٟراؾٓا صأع ٞبني نتؿ َٔٚ ٞسني ٯخض أخضز
َٓز ٬ٜأَغح ب٘ أْؿٚ ٞقز اعتشاٍ ْبعا ٜٓ ٫نب َا.ٙ٩
اْعكزت يف ايغُا ٤ظً ١عٛرا ٤ؾاستذب قضل ايؾُػ ٚتًؿعت اؾباٍ
ٚاهلناب ٚايضبٚ ٞاٯناّ بأصر ١ٜبٝنا َٔ ٤اينباب ؾُا تهار تكع عني
ايٓاظض عًَٓ ٢عض َغتبني ثِ َا يبح ايضعز إٔ ققـ ققؿا ؽزٜزا رٚت ب٘
أصدا ٤اؾباٍ ٚأخش ايربم ٜضعٌ ؽضاصت٘ اؿُضا َٔ ٤خ ٍ٬ايغشب ايهجٝؿ١
خ ط و ة خ ط و ة حن و ا ال م ت ي ا ز يف ا إل ن ت ا ج ا ل ك ت ا ب ي

املرتانُ ١ؾأثاص بعنا َٓٗا ٚعذظ عٔ بعض ثِ اْؿذضت ايغُا ٤عٔ أَطاص
غظاص عايت بٗا ا٭ٚرٚ ١ٜايكٝعإ ٚعبشت ؾٗٝا ايضبٚ ٞاهلناب.
 اْتابين ايشعض ملٓعض ا٭ؽذاص ايغاقطٚ ١اؾشٚع املتٗاؾتٚ ١ا٭غقإ املتٓاثض٠
ٚا٭طٖاص املبعجض ٠نأْٗا تؾٗز أط ٫٬باي ١ٝقز عقؿت بٗا ٚبغانٓٗٝا
أٜز ٟاؿزثإ ٚعٛار ٟايظَإ ؾشت ٢ايعقاؾري ناْت تػضر تػضٜزا ؽذٝا ٖٛ
با٭ْني ٚايبها ٤أؽب٘ َٓ٘ بايضدٝع ٚايػٓا.٤

يف فصل العتاء ()2
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تهاثؿت ايغشب ٚققـ ايضعز ٚملع ايربم ٚثاصت عافؿٖٛ ١داٚ ٤إسا رؾل
َٔ املطض تبًٌ اؿؾا٥ؿ ؾٝقبح ْز ٣صطبا
نٓت أمسع فؿري ايضٜح ٚأص ٣ملعإ ايربم ٜتبع٘ ٖزٜض ايضعز
يف ؾقٌ ايؾتا ٤بضر ايطكػ ٖٚبت صٜح ٖٚاد ١ؾػاَت ايغُاٚ ٤تضانُت
ؾٗٝا عشب عٛرا ٤ست ٢أظًُت ايزْٝا
ست ٢إسا سٌ ؾقٌ ايؾتا ٤ؾتأيؿت َٓ٘ ايربٚم اييت تًُع يف ايغشب ٚايػّٛٝ
اصؼٌ ايؾتا ٤بضٜاس٘ اهلٛداٚ ٤بضر ٙايكاصؼ
ْظٍ املطض بػظاص ٠ؾعكب٘ ملٝع ايربم ٚققـ ايضعز
تٓظٍ قطضات املطض غًٝع ١عضٜع ١ثِ تتش ٍٛإىل ع ٌٝداصف ٜٓظٍ َٔ ايغُا٤
 َٔٚسني ٯخض َٜٛض ايربم ؾتقشب٘ ٖظات عٓٝؿ١
نإ اي ّٛٝؽزٜزا نإٔ ايغُا ٤فبت يعٓتٗا عً ٢ا٭صض ؾايع ّ٬أطبل
عً ٢ايهٚ ٕٛايؾُػ استذبت ٚيعًٗا اْطؿأت ٚبكٝت ٚسزٖا يف ايغٍٗٛ
تٛيٍٛ
ناْت ايغُا ٤ميظقٗا ايربم بقٛصَ ٠ت٬سكٚ ١ايضعز ٜقِ اٯسإ ٚاملطض
ٜٓظٍ بػظاص٠
أظًُت ايزْٝا ظَ٬ا عذٝبا ٚنأمنا غطٚ ٢دٗٗا عتاص ٠عٛرا ٤نجٝؿ١
ؾًِ ٜعز ٜبني َٓٗا قُض أ ٚلِ أ ٚست ٢بقٝك م َٔ ٌٝ٦م ٤ٛبعٝز ٚيف
ْؿػ ايٛقت امطضب ٚمضبت ايضٜح بعٓـ ٖٚادت ا٭عافري بجٛصٚٚ ٠يٛيت
ناْت ا٭ؽذاص ترتاقك ٚايضٜاح َٓزؾع َٔ ١نٌ فٛب عٓز سيو سذبت
ايٓاؾش ٠غُاَ ١عٛرا ٤نجٝؿٚ ١إسا ايكاع ١تػضم يف ظ ّ٬سايو بايغٛار
ٚأفبح نٌ ٚاسز َٓا ٜ ٫ض ٣اٯخض
اطرارت ايعافؿ ١قغا ٠ٚعٓزَا ٖطٌ املطض ٚتغاقط ايربر ٜضدِ ا٭ؽذاص
ٚا٭صض ٚأٌَ ايؿ٬سني ٚؽكت ا٭صض يف فًب ا٭صض دزا ٍٚتتزؾل
ًَت ١ٜٛػضف ايرتب ١ؾتذضف َعٗا اؿٝا ٠اعتُضت ٖش ٙايعافؿ ١عاعَٔ ١
ايظَٔ ناْت أط َٔ ٍٛايزٖض ٚأقغ َٔ ٢مضبات ايؿأؼ ٚاملعٍٛ
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قض ايؾتاٜ ٤غض ٟيف ا٭دغاّ ٜٚبعح يف ايٓؿػ قؾعضٜض ٠تهار تظٖل
ا٭صٚاح
ًَو ايؿق ٖٛ ٍٛايؾتا ٤يف نٌ أصض راص هلا تًكاٖا بايرتساب
أعط ٢ايؾتا ٤ايربر يٮصض ؾٓاَت ْٚاَت َعٗا بشٚص ايٓباتات ٚأعط ٢املطض
ٚا يجًر ؾؾضبت ا٭صض ٚؽضبت َعٗا ايبشٚص ؾاْتعؾت ْ ٖٞٚا ١ُ٥يف أسنإ
ايطبٝع١
نإ طؾري ايعافؿ ١خيرتم اـؾب ٚا٫مسٓت ٜٚقٌ إىل أسْ ٞقضقع١
ٖا ١ً٥ؾأسػ بضأعٜٓ ٞؾطض



ايضبٝع بؾُغ٘ ايٖٛادٚ ١ظ٬ي٘ ايٛاصؾ ١بٗٛا ٘٥اي٬ؾح ْٚغ ُ٘ٝايٛرٜع
بػزصاْ٘ اهلارٚ ١٥عٛاق ٘ٝايٓٛاس١
سٖبت إىل اؿزٜك ١صغب ١يف ايٓظٖ١
ايجُاص تتزىل ٚنأْٗا ايؾُٛع أٚقزت يف أسز املٗضداْات
نٌ ؽ ٤ٞيف ايطبٝعٜ ١نشو  /ايؾُػ تتذ ٍٛط ٬ٜٛيف ايغُا٤
ا٭طٖاص تتؿتح ؾتُٮ اؾ ٛعبريا  /صققت ايؿضاؽات ؾضسا بايضبٝع
ايعقاؾري تبين أعؾاؽٗا  /املٝا ٙتٓغاب بزقٚ ١اْغذاّ
ايبغاتني ؽتاص بأؽذاصٖا املظراْ ١با٭مثاص
نإ ايضبٝع قز اْتؾض يف نٌ َهإ ٚنغا ا٭صض صرا ٙ٩املضقؿ
ؾاؿك ٍٛقز ٖادت با٭طٖاص عً ٢اخت٬ف أْٛاعٗا ٚأيٛاْٗا ٚا٭ؽذاص اصتزت
سً َٔ ١ا٭ٚصام ايؿتٚ ١ٝايطٛٝص خضدت تضمن أْاؽٝز ايؿضح بكز ّٚؾقٌ
اؾُاٍ ٚايطبٝع ١نًٗا بٗذَٚ ١ضح نأْٗا يف عضؼ .
ٚفًٓا إىل املهإ ؾإسا ٖ ٛسزٜك ١غٓا ٤تهغ ٛأصمٗا أعؾاب خنضا٤
نأْٗا طصبَ ١ٝتكٓ ١ايقٓع ٚاْتؾضت ا٭طٖاص ايؿٛاس ١اييت تزغزؽ ا٭ْٛف
ٚتٗظ ايٓؿٛؼ ؾتذعًو تتُا َٔ ٌٜايٓؾٚ ٠ٛبزت ايغُا ٤نعني ايطؿٌ
فؿا ٤تػطٗٝا ايعقاؾري املػضر ٠ؽاهلا يف عضؼ أَٗ ٚضدإ َٔ ا٭ؿإ َٚا
أؿاْٗا إ ٫ؾٝنإ َا يف قًبٗا َٔ ايػبط ١بايٛدٛر...
صسٌ ايؾتا ٤بظٚابع٘ املجكًٚ ١صٜاس٘ ايكاصعٚ ١سٌ قً٘ ايضبٝع ؾقٌ
ايتذزٜز تغتٝكغ ؾ ٘ٝايطبٝعَْٗٛ َٔ ١ا ٚتغتبؾض بعٛر ٠اؿٝا ٠إىل
صبٛعٗا .
إْ٘ ؾقٌ ا٭س ّ٬ؾايعقاؾري ؼًِ بايؿضاخ ٚا٭ؽذاص ؼًِ بايجُاص
ٚاؿٛٝاْات ؼًِ بقػاصٖا تزب سٛايٗٝا ٚايؿ٬ح حيًِ بايغٓبً ١اييت رؾٔ
أَٗا يف ا٭صض تًو ٖٜ ٞكع ١اؿٝا ٠بعز ٖذٛعٗا .
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 عضت بني ْؿشات ايضٜاسني ٚأٖاطٜر ايطٛٝص ٚخضٜض ايغٛاقٚ ٞخٛاص ايبكض
ٚفٗ ٌٝاـٚ ٌٝفٝاح ايزٜهٚ ١ثػا ٤ا٭غٓاّ ثِ ؽًٝت عٓٗا ٭َتع ْعضٟ
بٗشا ايٛؽاح ايبزٜع ايشٜ ٟػؾ ٞا٭صض ٚ٭عتُع إىل أفٛات تًو املدًٛقات
اييت تغبح بًػاتٗا ايعزٜزٚ ٠ظًًت أَٮ ص٥يت َٔ ٖشا ايٓغ ِٝايعطض ايشٟ
ٜتٓاطع٘ قض ايؾتاٚ ٤سض ايقٝـ ؾًً٘ َا أمجٌ ايضبٝع يف ب٬رْا

ٖ شا أْت أٜٗا ايضبٝع يكز َٮت اؾ ٛعطضا بأطٖاصى ايطٝبٚ ١مثاصى ايعطض٠
ؾًُا خاف ايٓاؼ َٔ غٝبتو ٚاْكطاع ؽشاى اعتدضدٛا ايضٚا٥ح َٔ أطٖاصى
ٚعٓٛا با٫عتكطاص ٚايتقعٝز ٜتعطض ٕٚبٗا سنض ٣يعطضى ٜتعطض ٕٚبٗا
سنض ٣يعطضى ٜٚتؿٓٓ ٕٛؾٗٝا ؽًٝزا يعبريى.

يف فصل الربيع ()2














13

يكز اعتزيت يف سضاصتو ؾًِ تػٌ يف بضرى غً ٛايؾتا ٫ٚ ٤يف سضى عًٛ
ايقٝـ ؾهٓت مج ٬ٝيف دٛى نُا نٓت مج ٬ٝيف ؽ َٔ ٤ٞآثاصى.
نإ ايؿقٌ صبٝعٝا ؾايغُا ٤طصقا ٤فاؾٚ ١ٝمشغٗا َؾضقٚ ١صٚا٥ح ا٭طٖاص
ايشن ١ٝمتتظز باهلٛاٚ ٤متٮ ايقزص اْؾضاسا ٚتزاعب ا٭يٛإ ايظاٖ ١ٝا٭بقاص
ؾرتحيٗا
َا أمجٌ ايطبٝع ١فؿا ٤دْٚ ٛكاٖٛ ٤اٚ ٤إؽضام مشػ ٚطقظق ١عقاؾري
تتُتع ايٓعاص ظُاٍ ا٭ؽذاص ايباعكات َ ٖٞٚجكً ١بجُاصٖا حيضنٗا
ايٓغ ِٝؾتتُا ٌٜا٭غقإ ايشٖب ١ٝنأْٗا عضا٥ػ ايؿضرٚؼ ؽتاٍ يف
سًٗٝا
أطًت خٛٝط ايؾُػ ؾُٮت ايه ٕٛبٓٛصٖا ٚرؾٗ٦ا ٚأٜكعت اؿؾضات
ايٓا ١ُ٥ؾدضدت يتغتكبٌ اؿٝا.٠
ناْت َٝا ٙايبشري ٠طصقاَ٫ ٤ع ١ناملضآ ٠تٓعهػ عً ٢فؿشاتٗا خنض٠
ا٭ؽذاص ٚا٭طٖاص ايٓامضٜ ٠ا هلشا اؾُاٍ اـ٬ب نٌ َٔ صآ ٙخاٍ ْؿغ٘ يف
ؾضارٜػ اؾٓإ َٚا طار املٓعض صٚع ١إٔ َٝا ٙايؾ٫٬ت ناْت تتزؾل ملاع١
ؼت أؽع ١ايؾُػ نأْٗا ايشٖب اـايك
ٖا ٖ ٛؾقٌ ايضبٝع قز ؾتح دٓاس ٘ٝاملظٖضتني ايغاسضتني عً ٢ايهٕٛ
غقٔ أقشٛإ تضفع٘ ا٭طٖاص ايشٖب ١ٝسات ا٭يٛإ املتٓاعك ١املتٖٛذ ١ؾذُاهلا
نإ ؾٛم إٔ ٜٛفـ
أطًت خٛٝط ايؾُػ ؾُٮت ايهٛخ بٓٛصٖا ٚرؾٗ٦ا ٚأٜكعت سؾضات
ْا ١ُ٥ؾدضدت َٔ كابٗ٦ا تغتكبٌ اؿٝاٚ ٠تغع ٢إىل ايضطم
أقبٌ ؾقٌ ايضبٝع بغُا ٘٥ايقاؾٚ ١ٝانتغت ا٭صض سً ١عٓزعْ ١ٝامض٠
َٛؽا ٠مبدتًـ أْٛاع ايظٖٛص ٚايضٜاسني
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يف ايضبٝع منا ايظ٥بل ٜٓٚع ايكضْؿٌ ْٚبتت مشاصٜذ ايٝامسني ؾاختًطت
ايضٜاسني ٚأفبح اؾ ٛعطضا َٓعؾا
أَا ايضبٝع ؾٗ ٛعٝزْا مبا تنؿ ٘ٝايطٛٝص ٚايؿضاؽات ٚايٓشٌ ٚايظْابري َٔ
بٗذٚ ١سضنات صقك َٛٚعٝك ٢يف ايغُا ٤ايعاي١ٝ
نٓت أص ٣ايضبٝع نعضٚؼ ميؾ ٞكتا ٫يف ثٛب عٓزع ٞايً ٕٛكنض
بزٜع ٚقز طاْ٘ ايعٌ
غضعت سزٜك ١املٓظٍ أطٖاصا ٚٚصٚرا َٔ كتًـ ا٭ؽهاٍ ٚا٭يٛإ تؿٛح َٓٗا
عطٛص ؼ ٞٝاملٛتٚ ٢تٓعؿ ايٓؿٛؼ اؿظ١ٜٓ
ؾإسا اؿزٜك ١دٓات عزٕ ؾٗٝا نٌ َا تؾتٗ ٞايٓؿٛؼ ٚتضٚم ايع ٕٛٝست٢
إٔ صا٥ش ١ايضبٝع ميهٓو مشٗا َٔ َغاؾ ١بعٝز ٠دزا
أطٖاص ا٭قشٛإ تًو ا٭طٖاص املًه ١ٝسات ا٭يٛإ ايشٖبٚ ١ٝايضٚا٥ح ايشن١ٝ
 ٖٞٚتتُٝظ عٔ باق ٞا٭طٖاص بتؿتشٗا يف ايؾتاٚ ٤تقض عً ٢اؿٝاٚ ٠عط
ايطبٝع.١








سض ؽزٜز
ايبشض عاز ٖارٜ ٨رتاَ ٢بظصق ١عاسض٠
تتغاصع أَٛاد٘ خؿٝؿ ١صؽٝك ١يتٛؽٛـ ايؾاط٧
نٌ املقطاؾني ميضسٕٛ
ت٬طِ ا٭َٛاز اـؿٝؿ ١ايقدٛص ايباصطٚ ٠ترتادع يف اْغٝاب
يف ايقٝـ تؾضم مشػ ٖٚاد ١تػُض ايه ٕٛرف٤ا ٚبٗا ٤ؾٝعر ايبشض
باملقطاؾني ايشٜ ٜٔكبً ٕٛعً َٔ ٘ٝنٌ ا٭ما٤
يف ايقٝـ اهلٛا ٤ساص ٚايؾُػ عاطع ١تضعٌ أؽع ١قضق ١اي ّٛٝقا٥غ
ٚايؾاطٜ ٧عر بايٓاؼ
نإ ايؿقٌ فٝؿا ٚنإ اي ّٛٝؽزٜز اؿضاص ٠ثك ٌٝايٛطأ٠
بزأت سضاص ٠ايؾُػ تؾتز ٚتتش ٍٛإىل ععري ًٜؿح ا٭دغاّ
ابتزأت مشػ ايقٝـ تضعٌ أؽعتٗا اؿاصٜٓٚ ٠بعح يف ا٭ؾل مباب ايغضاب
فؿض ٠صٌَ ٚطصقَ ١اٚ ٤فؿا ٤دٚ ٛإؽضام مسا... ٤إْ٘ ؾقٌ ايقٝـ
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يكز صسٌ ايقٝـ ٚدا ٤اـضٜـ ٚبزأ ايطكػ ٜتػري ؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا
ْ٫ت سضاص ٠ايؾُػ ٚيهٔ ا٭صض َاطايت فًب١
ٖبت ايضٜح ؾتغاقطت ا٭ٚصام ٚػضرت ا٭ؽذاص
بزأت أَطاص اـضٜـ تٓظٍ صساسا ثِ أفبشت ٖط٬
ؾقٌ اـضٜـ ٜهار ٜٓكن ٞايؾُػ خذٛيٚ ١اهلٛا ٤يطٝـ ٚايٛصام
ايقؿضا ٤تٓاثضت عً ٢ا٭صض
اصبز ا٭ؾل ٚأظًُت ايزْٝا ٖٚب ْغ ِٝباصر ٚخ ِٝعً ٢اؿك ٍٛعهٕٛ
صٖٝب ٚبزت ايغشب ايغٛرا ٤يف ايغُا ٤كٝؿ ١ثك١ًٝ
ا٭ٚصام ايقؿضاَ ٤هزعَٚ ١بعجض َٔٚ ٠ؼتٗا سؾا٥ؿ منت يف سٝا٤
ٚا٭ؽذاص ؽب٘ عاص١ٜ
أقبٌ اـضٜـ ؾقبؼ ايغُا ٤بً ٕٛصقٝل.
غاَت ايغُاٚ ٤تضانُت ؾٗٝا ايغشب ست ٢أظًُت ايزْٝا ؾاملطض َكبٌ
ٜبؾض بكزَٝٚ َ٘ٚض ايربم ٚققـ ايضعز
يف ؾقٌ اـضٜـ تتغاقط أٚصام ايؾذاص ٚتتطاٜض يف ايؿنا ٤ايضسب
نتطاٜض ايعربات
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احليوانات
اخلروف  :يكز نإ نبؾا أبٝض ايقٛف يف َكزَ ١صأع٘ بكع ١عٛرا ٤متٝظ ٙعٔ
غريٚ ٙتزيت أيٝت٘ ؾبزا ميؾ ٞكتا ٫بٓؿغ٘ ٜتكزّ َضؾٛع ايضأؼ نُٔ ٜكٛر
دٝؾ٘ بؾذاع ١مَ ٛعضن١
العصفور  :أبقضت سغْٛا سٖبٝا ٜتشضى بضؽاق ١ؾٗٝتظ سْب٘ املدطط با٭فؿض
ٚا٭بٝض ٚايضَار ٟأٜٓ ٚهت فزص ٙسا ايضٜؿ ايشٖيب مبٓكاص ٙايزقٝل أٜٓ ٚؾز
بقٛت٘ ايعشب .
احلصاى  :يَٗ ٞض أؽكض مج ٌٝاملٓعض بزٜع اـًك ١تظ ٜ٘ٓغض ٠بٝنا ٤يف دبٗت٘
َٗض صؽٝل ايكٛا ِ٥ققري ايعٓل أؽكض ايً ٕٛإسا صنض دعٌ ٜط ٟٛا٭صض طٝا
نايربم اـاطـ .
احلنار  ٖٛ :سٛٝإ سن ٞصقٝل اؿاؽٚ ١ٝرٚ٩ب عً ٢ايعٌُ عهػ نٌ
ايزعاٜات ايضا٥ذ ١سٛي٘ َٓش ايكزّ.
املعساة  :مج ١ًٝبعٗٝٓٝا ايضا٥عتني ٚسقٓٗا ايقػري ٚعاؾضٜٗا ا٭عٛر ٜٔايَ٬عني
ٚبكضْٗٝا املدططني ٚبؾعضٖا ا٭بٝض ايط ٌٜٛايشٜ ٟهغ ٛدًزٖا ايٓاعِ ٚإماؾ١
إىل سيو ؾكز ناْت عٓظ ٠طٝبٚ ١رٜع.١
الكط  :ي ٞقط ١أسبٗا نجريا ٚدٗٗا َغتزٜض ؾ ٘ٝعٓٝإ خنضاٚإ ٚأْـ ٚصر ٟإسا
َؾت صؾعت سًٜٗا ايط. ٌٜٛ
األشد  :أعز صٖٝب كايب٘ نأْٗا عٓ ٕٛاؿضاب ٚأْٝاب٘ نأْٗا ايغهانني
ٚعٓٝا ٙتؾعإ بربٜل كٝـ
الكرد  :قضٚر مداّ اؿذِ نايػٛص٫ت نإ َٓعضِٖ َؿظعا ٚٚد ِٖٗٛعٛرا٤
ٚؽعضِٖ نجٝـ ٚأظاؾضِٖ ط ١ًٜٛسارْٚ ٠عضتِٗ كٝؿ.١
الطاووط :صأٜت طاٚٚعا يف صٜؾ٘ ايبزٜع خيتاٍ نايعضٚؼ يف ثٛب٘ ايضؾٝع ٚسًٜ٘
ايؿتإ نكٛؼ ايغشاب ايظاٖ ٞمتتظز ا٭يٛإ يف سغٓ٘ اإلهلٞ

16

خ ط و ة خ ط و ة حن و ا ال م ت ي ا ز يف ا إل ن ت ا ج ا ل ك ت ا ب ي

الهباتات





ايغٛعٔ ا٭بٝض ٚا٭قشٛإ ا٭فؿض ٚايٓضدػ ايبٓؿغذٚ ٞؽكا٥ل ايٓعُإ
اؿُضا٤
متٛز ا٭طٖاص باعج ١صا٥ش ١خ٬ب١
عارت يًظٖٛص صا٥شتٗا ايشنْٚ ١ٝناصتٗا اييت طارتٗا أؽع ١ايؾُػ مجا٫
ٚاؽضاقا
تؿتشت أطٖاصٖا ٫ٚست بضاعِ طض ١ٜتبؾض مبٛافً ١ايُٓٚ ٛاَتظدت صا٥شتٗا
ايؾش ١ٜبٓغ ِٝعًٜٛ ٌٝؽ ٞخنضتٗا طٖض بض ٟأمحض قإ تتٛعط٘ را٥ض٠
عٛراٚ ٤ناْت ايغٓابٌ ؼتو ببعنٗا ٚمتز أعٓاقٗا م ٙٛنأْٗا أْغت ب٘
ٚصرت ايتش ١ٝبتش ١ٝصقٝك ١عً ٢تًطؿ٘ َعٗا

العخصيات (أوصاف خُلكية )











َػضٚصَ ٠تعاي ٫ ١ٝؼٌُ اؿب أ ٚايٛر ٭سز خبٝجَ ١انض ٠نشاب١
ؽدك ْب ٌٝا٭خ٬م نض ِٜايكًب ٚاـًل يعٛب طضٚب دشاب
يكز اؽتٗضت بكًبٗا ايضخاَٚ ٞبكغاٜ ٫ ٠ٚناٖٗٝا ؾٗٝا أسز
ٖ ٛؽاب حيٌُ بني دٓب ٘ٝقًبا ٜظخض بايعٛاطـ ايؾضٜؿٚ ١ا٫سغاعات
ايٓبٚ ١ًٝبضغب ١فارق ١يف ايٓؿع ٚاإلصؽار
أفبح ايطؿٌ َجا ٫يهُاٍ ا٭خ٬م ٚمحٝز ايقؿات باصعا يف املعاصف
ٚاٯراب
ناْت ص ِٜسغٓ ١ا٭خ٬م َٗشب ١تعطـ عً ٢ايؿكضاٚ ٤املغانني .
ناْت ايطؿًَ ١طٝع ١قٓٛعٚ ١غري َتطًب ١هلا أس ّ٬نجري ٠تغع ٢إىل
ؼكٝكٗا باملؾكٚ ١ايعٌُ ايزٚ٩ب
ؼب ابٓٗا ايٛسٝز سبا ؽزٜزا ٭ْ٘ طٝب اـًل َطٝع ًٜيب طًباتٗا
ٖ ٛطٝب ايكًب ناٌَ ا٭خ٬م ٜعطـ عً ٢ايٓاؼ ٚحيب أًٖ٘ سبا مجا
ؾ٬ح طٝب ايكًب ٜعٝؿ َع طٚدت٘ قاْعني مبا أعطاُٖا اهلل صامٝني مبا
أْعِ عً َٔ ِٗٝخري ٚؾري.

ٚ إسا استاز إىل ؽ ٤ٞطًب٘ يف اسرتاّ ٚأرب ٚإسا ؽها ؽ٦ٝا سنض ٙيف صق١
ٚيطـ .

17

خ ط و ة خ ط و ة حن و ا ال م ت ي ا ز يف ا إل ن ت ا ج ا ل ك ت ا ب ي

العخصيات ( أوصاف خِلكية )
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ؾتا ٠باٖض ٠اؾُاٍ نأْٗا ايكُض املهتٌُ يف ايغُا ٤أ ٚايٓذ ّٛايَ٬ع ١يف
ايً ٌٝايهاسٌ ايغٛار ٚدٗٗا َغتزٜض ٚصر ٟايًٚ ٕٛعٓٝاٖا خنضٚإ بًٕٛ
أعؾاب ايبشض ٚؽعضٖا أفؿض نأْ٘ خٛٝط ايشٖب.
ؽاب نأْ٘ غقٔ َظٖض ٚقؿت٘ ؾٗٝا دٚٚ ٍ٬قاص ٚعٓٝا ٙؾُٗٝا طُٛح ٚتعاٍ
ناْت َض ِٜطؿً ١بهٌ َا يًطؿٛي َٔ ١خقا٥ك  :هلذتٗا يف اؿزٜح
اؽضاقٚ ١دٗٗا بتًو ايرباٚ ٠٤ايغشاد ١خؿ ١سضنتٗا نأْٗا ايعيب
فاص نٗ ٬عذٛطا ؾنعـ بقضٚ ٙاعتٌ قًب٘ ٖٓٚٚت قٛاٚ ٙخاصت فشت٘
خطٛاتٗا ٝ٥ٚز ٠ندطٛات ايغًشؿا ٠صدٖ٬ا ٖظًٜتإ ٚثٝابٗا صث ١باي١ٝ
ظٗضٖا َٓشٔ امٓاَ ٤ظعذا
مج ٌٝاملٓعض صا٥ع ايطًع ١لٝب سن ٞايكًب ٚنإ ألب ا٫عض٠
ٚأسناٖا ٚأصقٗا قًبا ٚأفؿاٖا طًعٚ ١أبضٖا بأبٚ ٜ٘ٛأصؾكٗا بقػاص إخٛت٘.
ناْت ي٘ طًع ١بٗ ١ٝتِٓ عٔ ٚداَٖ ١غتزٜض ايٛد٘ ط ٌٜٛايكاَ ١ثاقب
ايٓعض ي٘ دغِ صٜام. ٞ
ؽاب س ٚسصاعني َؿتٛيني ٚعً ٢صأع٘ قبعٚ ١اعع ١تعًٌ ٚدٗ٘  ٫ٚترتى َٔ
ؽعض ٙايؿاسِ إ ٫بعض اـقا ٌ٥ايغٛرا ٤املتزي ١ٝعً ٢دب٘ٓٝ
عٓٝا فزٜك ٞنعٝين ايكطط يف ايقباح ؽعض ٙبغط ي ْ٘ٛبين ماصب إىل
ايقؿض ٠نً ٕٛخٛٝط ايشص ٠متاَا ٚدٗ٘ أؽكض اْتؾضت ؾْ ٘ٝكاط منؿ.
عٓٝا ايطؿٌ عٛرا ٜٔٚنشبيت طٜتَ٫ ٕٛعتإ ؽعض ٙدعز ؾاسِ نكطع
ايعٚٚ ّ٬دٗ٘ قُش ٞفبػت٘ مشػ ب٬ر ٙبغُض ٠خؿٝؿ ١قبب. ١
ؽدك مج ٌٝايطًع ١صؽٝل ايكٛاّ سغٔ ايقؿات َؿت ٍٛايعن٬ت
ناْت مشطا ٤قبٝش ١املٓعض ؽعضٖا أؽعح ٚدٗٗا فػري تعً ٙٛنجري َٔ
ايتذاعٝز ٚعٓٝاٖا َغتزٜضتإ داسعتإ ٚأْؿٗا طَ ٌٜٛعكـ ٚنأْ٘
َٓكاص ْغض داصح.
صأٜت صد ٬أؽعح أغرب قز تزىل ؽعض ٙسًكات ٚاْٗايت ؿٝت٘ طٝات.
نإ َنشو املٓعض أؾطػ ا٭ْـ ٚاعع ايؾزم غًٝغ ايؾؿتني ؽعضٙ
ط ٌٜٛأسْا ٙفػريتإ  ٫تهارإ تعٗضإ.
نإ فزٜكًَٝ ٞح ايطًع ١عاسض اؿغٔ خؿٝـ ايضٚح سً ٛايه ّ٬رَح
ا٭خ٬م محٝز ايقؿات.
ؾتا ٠صا٥ع ١اؿغٔ َ ٫ج ٌٝؾُاهلا ؾٛم ا٭صض عٓٝاٖا طصقاٚإ بً ٕٛايغُا٤
ٚؽعضٖا سٖيب بً ٕٛايؾُػ ٚؾُٗا رقٝل نأْ٘ ايبزص.
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نًُا نربت ايؿتا ٠انتٌُ دغُٗا ٚتناعـ مجاهلا ٚطار ؽعضٖا
افؿضاصا ٚبضٜكا ست ٢نأْ٘ ايشٖب اـايك ؾايعني مل تض أمجٌ َٓ٘ ٚا٭سٕ
مل تغُع عٔ ؽب ٘ٝي٘ يف ايكقك ٚاؿهاٜات
ناْت ؾتا ٠قاع ١ٝايكًب َتشذض ٠املؾاعض هلا ٖٝبٜٓ ١ؿض َٓٗا اْ٫غإ
ٚؽعض خؾٔ نأْ٘ ايًٝـ صَار ٟايً ٕٛنأْ٘ فٛف خضٚف
ناْت اَضأ ٠ؽضٜض ٠خبٝج ١ا٭خ٬م ٚمل تهٔ ٖٚ ٞابٓتٗا ممٔ حيؿعٕٛ
ٚعزا  ٫ٚعٗزا أٜ ٚتشنض ٕٚفٓٝعا طٝبا أَ ٚعضٚؾا ٭سز
ؾتا ٠فػري ٠ؽاسب ١ايٛد٘ ًًَٗٗ ١ايجٝاب ٜعٗض عًٗٝا ايٚ ٖٔٛاؾٛع ٚاهلظاٍ
ؽاب ْك ٞايكًب ٖار ٨ايطباع ٜبشٍ أقق ٢دٗز ٙيف ايعٌُ عٔ طٝب خاطض
ٜ ٫ؾهٜ ٫ٚ ٛتهاعٌ  ٫ٚحيتاٍ أٜ ٚأخش يٓؿغ٘ َا يٝػ ي٘ .
سباٖا اهلل ظُاٍ ٚماح ٚسغٔ طا٥ز ؾهاْت َغض ٠يًعَٚ ٕٛٝبعح اعذاب
يهٌ َٔ ٜضاٖا .
يباعٗا مل ٜعز ٜعضف ي٘ ي َٔ ٕٛؽز ٠ايكشاصٚ ٠ؽعضٖا مل متتز إيٜ ٘ٝز مبؾط
ؾٗ ٛيف ْعض ايعني غقٔ قٓز ٍٚأ ٚعًٝل .
قاََ ١ضسٚ ١د٘ عضبَ ٞغتزٜض ؽعض أعٛر ؾاسِ ٚسناَ ٤تكز ٜػظٍ يغاْٗا
أمجٌ ا٭سارٜح ٚأصم اؿهاٜا .
ناْت يف َكتبٌ ؽبابٗا يف صبٝعٗا ايعؾض ٜٔؾا٥ك ١اؾُاٍ ؽعضٖا أعٛر
ؾاسِ عٓٝاٖا سٛصٚإ تٓاؾغإ ع ٕٛٝبكض ايٛسؿ ممؾٛق ١ايكٛاّ ٚدٗٗا بزص
يف ي ١ًٝمتاَ٘ ؾهأْٗا إسز ٣سٛصٜات اؾٓإ .
صدٌ مدِ اؾج ١ؽزٜز ايغٛار ي٘ عٓٝإ َؾٖٛتإ ًَ٦ٝتإ بايؾض ٚيف
أفابع٘ أظاؾض ط ١ًٜٛقشص. ٠
ناْت تٓاٖظ ايج٬ثني ؽكضاَ ٤غتزٜض ٠ايٛد٘ عغً ١ٝايعٓٝني ط١ًٜٛ
ايكاَ ١ق ١ٜٛايبٓ.١ٝ
عٓٝإ ٚاععتإ مجًٝتإ نشبات ايًٛط ًَتُعتني َجٌ ايً٪ي ٪ا٭عٛر
ايٓارص ٚأْـ رقٝل فػري ؾِ مٝل باعِ يطٝـ ٚؽعض َٓغزٍ ًَتُع ست٢
نأْ٘ َػغ ٍٛمبا ٤عشضَٚ ٟؾط مبؾط بؿعٌ ا٭عادٝب .
نإ ٜبز ٚعذٛطا دزا نإٔ عُض ٙأيـ عاّ ي٘ ؿ ١ٝبٝنا ٤طٚ ١ًٜٛؽعض
صأع٘ ٜٓغزٍ عً ٢نتؿ ٘ٝنأْ٘ ٖاي َٔ ١ايٓٛص نُا ناْت َ٬بغ٘
ًَتُعٚ ١عٓٝا ٙتبني ؾُٗٝا ايتكٚ ٣ٛايظٖز ٚاؿهُ. ١
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ٜا هل ٍٛسيو املٓعض ايؿعٝع َٓ...عض ٜؿتت ايقدٛص ٚتٓؿطض يضٜ٩ت٘ ا٭نبار
فعل اؾُٝع ٚٚقؿٛا َشٖٛيني َٔ ٖ ٍٛايؿادع١
ْزت َين فضخَ ١ز ١ٜٚعكطت إثضٖا عً ٢ا٭صض َػؾٝا عًٞ
اْكًب املهإ إىل َٓاس ١متظم ْٝاط ايكًٛب
يكز نإ املؾٗز َ٪ثضا سظٜٓا ٜجري أيٛاْا َٔ ايًٛعٚ ١اؿغض ٠ؾٗ ٤٫٪قز
افؿضت ٚدٚ ِٖٗٛاختًذت ْؿٛعِٗ َٚارت بِٗ ا٭صض ؾغكطٛا عًٗٝا
ناملٛتٚ ٢أٚي٦و قز خٓكتِٗ ايعربٚ ٠عكزت ايزٖؾ ١أيغٓتِٗ ؾغايت
رَٛعِٗ غظٜض ٠تعرب عُا يف ْؿٛعِٗ َٔ يٛعٚ ١سغض.٠
عزت إىل املٓظٍ َٓهغضا سظٜٓا أدض خط ٢اـٝبٚ ١قز متًهين سظٕ ؽزٜز
عاْل ٚايز ٖٛٚ ٙجيٗؿ بايبها ٤أعؿا ٚسظْا عً.. ٢
مضب نؿا يف نـ ٚاعتغًِ يٮسظإ
أَغت سٝات٘ خٛا ٫ ٤بٗذ ١ؾٗٝا  ٫ٚصٚاٜ ٤ض ٜٔعًٗٝا ٚسؾٍ٬َٚ ١
أصعًت رَٛعا يف فُت عً ٢خزٜٗا ٚناْت تعٗض خًؿٗا ْعض ٠سظ١ٜٓ
َٓهغض٠
ٚعً ٢ؾُ٘ ابتغاَ ١تضقضقت عً ٢ؽؿت ٘ٝايهاؿتني نُا ترتقضم ايزَع١
يف ايعني املُٗ١َٛ
آملين إٔ حيٌ بٝين ٚب ٘ٓٝاؾؿا ٤قٌ ا٭يؿٚ ١ايقزاق١
نإ املتنضصَٓ ٕٚتقبني ٖٓا ٖٓٚاى ٜعاْ ٕٛآثاص ايٓهبٜٚ ١كزصٕٚ
املٛقـ يف فُت .
اعتشايت ا٫بتغاَ ١إىل طؾض ٠عكبٗا َتٓٗزا
اعتبز ب ٞايٝأؼ ٚايهآبٚ ١اؿظٕ ؾعزت إىل املٓظٍ أدض خط ٢اـٝبٚ ١عٕٛٝ
أتضاب ٞتضَكين يف ؽؿك.١
أسغت باؿغضٚ ٠ايٓزّ ٚاُْٗضت ايزَٛع َزصاصا ؾػغًت ٚدٗٗا ٚبًًت
دغُٗا .
مضب فزص ٙساٖٚ ٬فضخ فضخ ١ايٝا٥ػ املقضٚع ٚصاح جيٗؿ بايبها.٤
بهت بهاَ ٤ضا ست ٢تٛصَت عٓٝاٖا ٚاَتٓعت عٔ ايطعاّ ٚايؾضاب سظْا
ست ٢أٚؽهت عً ٢اهل٬ى يؾز ٠معؿٗا.
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اصتعزت أٚفايٞ
عكٌ اـٛف يغاْٞ
ساب قًيب
غاب فٛتٞ
تبزرت أسؾاٞ٥
تغُضت يف َهاْٞ
مجز ايزّ يف عضٚقٞ
دـ سًكٞ
افطهت أعٓاْٞ
تضقضقت عٓٝا ٟرَٛعا
سًٖت مما صأٜت
متًهين اـٛف
تغُضت يف َهاْ ٫ ٞأق ٣ٛعً ٢اؿضن١
ٚمعت ٜز ٟعً ٢ؾُ ٞ٭نتِ ايقضخ ١اييت أسغغت أْٗا عتٓطًل
ٚنإٔ يغاْ ٞعكٌ ٚقًيب قز ساب
أفبشت عاقا ٟغري قارصتني عً ٢محًٞ
ْزت َين فضخ ١قَ ١ٜٛظقت أسؾا ٤ايغهٕٛ
اقؾعض بزْٚ ٞعضت ؾ ٘ٝصعؾ َٔ ١اـٛف ٚاهلًع
خاف  -سعض  -امطضب  -اصػـ  -تًعجِ  -تغُض ٚ -دِ ًٖ -ع  -اصتاع – سٌٖ
اْتؾض اهلًع ٚايؿظع يف قًٛب ايغهإ ٚاختًط عً ِٗٝاملض
نإ سيو املٓعض ٜجري يف ايٓؿػ ايضٖب١
أخشت اهلٛادػ تغاٚص املضأ ٠ثِ اؽتز بٗا اـٛف
نإ ٜضػـ نايكقب ١يؾز ٠ؾظع٘ ٚخٛؾ٘ ٚصعب٘
ٖب َٔ ايَٓ ّٛشعٛصا ٜ ٖٛٚضتعز َٔ اـٛف ٜٚنطضب َٔ ايؿظع ٚايضعب
مسعت فٛتا َضعبا ؾامطضبت ٚأخشت أصتعؿ َٔ ؽز ٠اـٛف ٚمجزت قٛاُٞ٥
ؾًِ أعتطع إٔ أٖضب أ ٚأفٝح
سعضت مما مسعت ٚعٚ ٬دٗٗا ايؾشٛب ٚافؿض يْٗٛا ٚقايت يف فٛت َنطضب
اؽتز ؾظع عهإ ايبٝت ؾكز ناْٛا َٗزر ٜٔبهاصث ١ؽاًَٜ ٫ ١غًِ َٔ أساٖا
أسز
نٓت أتكزّ غطَ ٢تجاقً ١أقزّ صدٚ ٬أأخض أخض٣
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ٚ إسا ايزْٝا َٔ سٛيٓا أفٛات كٝؿ ١تضػـ ي٘ ايٓؿػ ٚعَ٬ات اـٛف بار١ٜ
عًٚ ٢دٖٓٛا .
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اعرتاٖا سٖ ٍٛؽزٜز ثِ ؼاًَت عًْ ٢ؿغٗا ٚقايت
أعذبت بٗا أميا اعذاب
صاقتين ايؿهضٚ ٠مل تعٛطْ ٞاإلصار ٠يف تٓؿٝشٖا
صاقين َا نإ عً َٔ ٘ٝسغٔ ٚتٓاعب ْٚعاّ
سزقٓا ؾ ٘ٝغري َقزقني
إْٗا غا ١ٜيف ا٫بزاع ٚايتٓغٝل
أفػٝت إيٗٝا بكًيب ٚعكًٚ ٞنٝاْٞ
أَ ٍٚا بٗضًَْٚ ٞو عكًٖٛ ٞ
َا أصٚع ايطبٝعَٚ ١ا أبزعٗا عبشإ اهلل
ٜا هلشا اؾُاٍ اـ٬ب نٌ َٔ صآ ٙأعذب ب٘ إْ٘ َؾٗز أثاص اعذابٓا ..





يكز اؽتٗضت بكًبٗا ايضخاَٚ ٞبكغاٚتٗا اييت ٜ ٫ناٖٗٝا ؾٗٝا أسز
نإ ايؾض قز دؿـ نٌ ٜٓابٝع اؿب يف قًبٗا
ثاصت ٖٚادت ٚظٓتٗا إٖاْ ١هلا ٚؼكريا ؾتُتُت بني ؽؿتٗٝا ٚبهًُات تٓشص
بايؾض ٚاْؿذضت نايربنإ ايجا٥ض
محًل إي ٘ٝط ٬ٜٛبعٓٝني طاؾشتني سكزا ٚؽضا
بزأ ٜعٗض اؿغز ايش ٟيف ْؿغ٘
سٌ اؾؿاٚ ٤اؿكز بٝين ٚب ٘ٓٝقٌ ا٭يؿٚ ١ايقزاق١
ناْت تهتِ مٖٛا غٝعا ٚسكزا ؽزٜز ٫ ٜٔسقض هلُا.








بكٝت َشٖ٫ٛ
ٚقؿت َرتررا
أدٛب ايػضؾ ١دٚ ١٦ٝسٖابا
عاٚصتين سري ٠نبري٠
أفابين أصم ؽزٜز
نٓت أغٛل يف عض َٔ ا٭ؾهاص

احلكد واحلصد






احلرية
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مل ٜهشٌ ايٓ ّٛأدؿاْٞ
َاسا أؾعٌ ٜا إٖٞ٫
ٜا يًُقٝب ... ١يكز ْغٝت
اصتغُت عَ٬ات اؿري ٠عً ٢قٝاٟ
ٜا يين َٔ غيب ٌٖ أخرب أب ٞاؿكٝكٖ ١شا َغتشٌٝ
ناْت ٖش ٙا٭ع ١ً٦ؽاَضسٖين
نإ ٜشصع ايػضؾ ١أ ٚاملهإ دٚ ١٦ٝسٖابا
حيػ نإٔ املهإ مل ٜعز ٜغع٘
ؾٜٗ ٫ ٛغتكض يف َهإ
ٜٓعض إىل ايغاع َٔ ١سني إىل آخض
دايت غاطض ٙعز ٠أع ١ً٦عذظ عٔ اجيار أدٛب ١هلا
سٖب خٝاي٘ إىل أخطض ا٫ستُا٫ت ٚيهٓ٘ يف نٌ َض ٠حيا ٍٚطضرٖا
استاص -عاٚص  -تضرر  -سٌٖ  -تًعجِ  -خاَض
نإ ٜكنْٗ ٞاص ٙيف سريْٚ ٠زّ ٜٚبٝت ي ً٘ٝيف ِٖ ْٚهز
اْتؾض يف ايبٝت اؿظٕ ٚاؿري٠
ٜعبػ ؾتتٗذِ عشٓت٘
راُٖ٘ اـٛف ٚعاٚصت٘ ٖٛادػ ؽت٢
تكزَت يف خطَ ٢رتررٚ ٠أْا أؼغػ ايطضٜل
نٓت أتأًَ٘ ؾتظرسِ يف خاطض ٟأع ١ً٦نجري٠
ٚتٛايت ا٭ٜاّ َتجاقًَ ١تباطَ ١٦رتاخ١ٝ
ٚنٓت أؼضم ؽٛقا يكز ّٚأخ ٞؾأصعٌ ايٓعض َٔ ايٓاؾش ٠تاصٚ ٠أصنض إىل
ْاف ١ٝايؾاصع َغتطًعا طٛصا
اْتش ٢نٌ ٚاسز َٓا صنٓا ٚ ٖٛٚادِ
نٓت أقزّ صدٚ ٬آخض أخض٣
اْكبنت ْؿغٚ ٞاسرتت ثِ ؾهضت ٚقًت ..








ٜٓؿذض غنبا بقٛت غًٝغ نأْ٘ ٖزٜض ايٓٗض يف ٖٝذاْ٘
ٜػنب ؾٝتطاٜض ايؾضص َٔ عٚ ٘ٝٓٝتٓؿض عضٚم صقبت٘ ٚتتقًب عن٬ت٘
ٜقٝح بقٛت دٗٛص ٟأدؿ
ٜعقض ٙايػٝغ ٚايػنب
ناْت تعاتبين يف هلذ ١غامب١
اْؿذض غامبا ناْؿذاص ايربنإ ٚامحض ٚدٗ٘ غٝنا





الغضب
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 امحض ٚدٗ٘ ٚاْتؿدت عٓك٘ ؾربطت عضٚق٘ نأؽذاص اـضٜـ ثِ تزؾل عًٓٝا
نُا ٜتزؾل ايٓٗض يف َٛعِ ؾٝناْ٘
 قطبت ا٭ّ ٚدٗٗا غنبا .
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َٔ دز ٚدز  َٔٚطصع سقز
يف ا٫ؼار ق٠ٛ
 ٫ت٪دٌ عٌُ اي ّٛٝإىل ايػز
َٔ طًب املعاي ٞعٗض ايًٝايٞ
ايعًِ ْٛص ٚاؾٌٗ ظّ٬
ٚدعًٓا َٔ املا ٤نٌ ؽ ٤ٞسٝا ايتعا ٕٚعض ايٓذاح
ٚتعاْٛٚا عً ٢ايرب ٚايتك٣ٛ
املا ٤أصخك َٛدٛر ٚأغًَ ٢ؿكٛر
ايٓعاؾ َٔ ١ا٫ميإ
من بانضا ٚقِ بانضا
اؾٓ ١ؼت أقزاّ ا٭َٗات
قطضَ ٠ا ٤خري َٔ أيـ نٓظ
يف ايتأْ ٞايغٚ ١َ٬يف ايعذً ١ايٓزاَ١
ايقرب َؿتاح ايؿضز
ٚد٘ ب ٬ابتغاَ ١نشزٜك ١ب ٬أؽذاص
َٔ ٜعٌُ فاؿا جئ خريا
ايٝغري نجريا
َٔ  ٫حيب فعٛر اؾباٍ ٜعؿ أبز ايزٖض بني اؿؿض
يٝػ ايغكٛط ؾؾ ٬إمنا ايؿؾٌ إٔ تغتُض سٝح عكطت
ًٜ ٫زؽ امل َٔ َٔ٪دشض َضتني
أسغٔ ا٭فزقا ٤عٓز ايؾز٠
 ٫تعٗض ايؾُات ١يف أخٝو ٜضمح٘ اهلل ٜٚبتًٝو
ي ٛتعًكت ُٖ ١املض ٤مبا ٚصا ٤ايعضـ يٓاي٘
َٔ ْقب ؾدا ٭خٚ ٘ٝقع ؾ٘ٝ
َٔ خايـ ايك ّٛتاٙ
طٖض ٠يف ايبٝت ػًب يو ايضبٝع
ايٛقت نايغٝـ إٕ مل تكطع٘ قطعو
خ ط و ة خ ط و ة حن و ا ال م ت ي ا ز يف ا إل ن ت ا ج ا ل ك ت ا ب ي

 إٕ ايٝز املكضس ١بايعٌُ ٖ ٞايعًٝا ٚايٝز ايٓاعُ ١املطضأ ٠بايرتف ٖ ٞايغؿً٢
 إٕ ا٭ٜز ٟاييت تقٓع أناي ٌٝايؾٛى ٖ ٞأؾنٌ َٔ ا٭ٜز ٟايهغٛي١
الرياضة
 ايضٜام ١تك ٟٛاؾغِ ٚتٓؾط ا٭عنا٤
 ايضٜام ١تبعح ايضٚح ايضٜام١ٝ
 ايضٜام ١تعًِ ايتعاٚ ٕٚا٫ؼار
 ايضٜام ١ؼؿغ اؾغِ َٔ ا٭َضاض
 ايضٜام ١تهغب اؾغِ خؿٚ ١صؽاق١
 ايضٜامٚ ١عٚ َٔ ١ًٝعاْ ٌ٥ؾض ايقزاقٚ ١احملبٚ ١ايغًِ
 ايضٜام ١تضب ٞا٭دٝاٍ عً ٢ا٭خ٬م ايؿامً١
 ايعكٌ ايغً ِٝيف اؾغِ ايغًِٝ
 عًُٛا ايؾبإ ايضٜام ١ايبزْٚ ١ٝايؿٓ ٕٛاؾُ ١ًٝتٓؾط أبزاِْٗ
 اهلٛا ٚايعبٛا ؾإْ ٞأنض ٙإٔ ٜه ٕٛيف رٜٓهِ غًع١











ٚعٓزَا عارت أَ ٞإىل املٓظٍ ٫سعت عً ٞامطضابا ؽزٜزا ؾغأيتين عُا أفابين
ٚنِ نإ غنبٗا ؽزٜزا سني عًُت أْ ٞنغضت طاقِ ايكٗ٠ٛ
ٚملا عضؾت اؿكٝك ١آملين أْ ٞأعأت إىل أعظ أفزقا ٞ٥ظًُا
نإ عً ٞإٔ  ٫أتغضع يف َعارات٘ ٚإٔ أتبقض نجريا يف ا٭َض ست ٢أعضف
اؿكٝك١
ٚناْت ايغٗض ٠نأسغٔ َا ته ٕٛايغٗضات مجاٖٚ ٫ز٤ٚا
ناْت أَ ٞتط ٟٛايجٝاب ٚأخيت ايقػري ٠تًعب ظاْبٗا أَا أب ٞؾكز نإ
ٜطايع فً١
بُٓٝا نٓا ْقًح متضٜٓا سغابٝا إس مسعٓا طضقا عً ٢ايباب
ٚنإ أنجض ايتَٝ٬ش خا٥ؿني ؾُِٓٗ َٔ نإ ٜبه َٔ َِٗٓٚ ٞنإ
ٜتعاٖض بايؾذاع١
َٚا ٖ ٞإ ٫رقا٥ل ست ٢نإ مجٝع أؾضار ايعا ١ً٥س ٍٛؾضاؽ٘
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ٚنإ نجريا َا ٜتعاٖض بإٔ آ َ٘٫قز طايت ٚنأْ٘ ٜضٜز إٔ ٜطُٓٓ٦ا عً٢
فشت٘
ٚمل ٜتشٌُ أب ٞصٜ٩ت٘ عًٖ ٢ش ٙاؿاي ١ؾأعضع حيًُ٘ إىل ايكغِ ا٫عتعذايٞ
ي ٛنإ ٖشا ايعاٌَ ٜتكٔ فٓاعت٘ ٜٚؿ ٞبٛعٛر ٙيهغب ثك ١نٌ اؿضؾا٤
ي ٛعاٌَ سضؾاَ ٙ٩عاًَ ١سغٓ ١ملا ْبشٚ ٙٚابتعزٚا عٓ٘.
ٚنٓت نًُا َضصت بؾدك إٚ ٫عأيت٘ عٔ عٓافض ايؿضٜل
ٚبكٝت أنجض َٔ عاعٚ ١أْا أدضٚ ٟأعأٍ إىل إٔ عجضت عًِٗٝ
َٚا إٕ ٚمعت قزَ ٞيف املٓظٍ ست ٢أعضعت إىل اؿزٜك ١أتؿكز طٖضتٞ
نايعار٠
َٚا نزت أصاٖا َكًع ١ست ٢اْتؿنت ناملًغٛع ٚعزت أدض ٟإىل أَٞ
ٚيف سني نإ اؾظاص ٜغتعز يشع٘ نٓت أْعض إيَ ٘ٝتأعؿا عً ٢ؾضاق٘
ٚأخشت أَ ٞتٓعـ ا٭سؾا ٤بُٓٝا ؽضعت أخيت يف تكطٝع ايًشِ
 ٫أظٔ أْو ْغٝت ايقزاق ١اييت ناْت بٓٓٝا ٚيهٔ قً ١صعاً٥و دعًتين أؽو
يف سيو
ٜا هلا َٔ أٜاّ مج ١ًٝتًو ا٭ٜاّ اييت قنٓٝاٖا َعا يف ايًعب ٚايزصاع. ١
َانإ عًٝو إٔ ....نإ ميهٓو إٔ .......
إٜاى إٔ ....اسشص....

احلوار
 قاٍ"......" :
 أداب"..........":
 صر قا".........." : ٬٥
 ثِ أصرف "..........." :
 بارص ٙقا".........":٬٥
كلنات الربط
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الصببية :بؿنٌ  َٔ -أدٌ  -بغبب
الغائية  :٭دٌ  -ست - ٢ي - ٬٦ققز
الضد والعكض  :عً ٢ايضغِ َٔ  -عٛما عٔ  -بزَٔ ٫
االشتثهاء  :إ ٫إسا
الهظام والرتتيب  :قبٌ  -بعز  -إماؾ ١إىل
أدوات الربط ٖ :هشا  -نُا إٔ َ -جًُا  -يف سني إٔ  -عً ٢إٔ ٚ -
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ٚ أَ ١ٜتع ١جيزٖا ا٭طؿاٍ بني أسنإ ايطبٝع ١ايناسهٚ ١أ ١ٜيش٠
حيغ ٕٛبٗا ًٜ ِٖٚعبٜٚ ٕٛكؿظٜٚ ٕٚضنن ٕٛبٌ أ ١ٜؾا٥ز ٠أؽز ٚأععِ
َٔ ٖشا ايًكا ٤ايش ٟاَتظدت ؾ ٘ٝايٓؿٛؼ ٚت٬قشت ا٫ؾهاص ٚؾتشت ايعٕٛٝ
عً ٢آؾام دزٜز ٠تغاعزِٖ عً ٢ؾِٗ ايزصٚؼ ٚعً ٢ارصاى نٓ٘ اؿٝا.٠
َ اطاٍ صَنإ حيٌ بني املغًُني قٌ ايٓٛص َٔ ايعني ٚايبٗذ َٔ ١ايكًب
ٜ ٫ أت ٞايعٝز عً ٢سني غض ٠ؾعارَ ٠ا تغبك٘ أٖب ١تًٝل مبكاَ٘
 أؽضقت مشػ ايعٝز عًَ ٢زٜٓتٓا يف غري ٚدٗٗا املأيٛف ؾ ٬ايٓٛص نإ باٖضا
نٗشا ايٓٛص  ٫ٚايؾعاع نإ عاسضا نٗشا ايؾعاع .
 عضت ٚايؿضس ١تٗظْٖ ٞظا
 تهار تَ٬ػ ايغشاب
 عضؾت٘ َٓش ْع ١َٛأظاؾضٟ
 أنار أطري َٔ ؽز ٠ايؿضح
 ايؾٛم ٜٗظْا ٖظا
 ٫ تغٌ عٔ عع ِٝؾضسيت سني
 نِ متٓٝت إٔ أَز يف عُض ايً ٌٝعاع١
 بؿنٌ تآطصْا تػًبٓا عً ٢نٌ ايقعاب
َٚ ا ٖ ٞغ ٬عٜٛعات ست ٢فاص
ٚ ظٌ فزٜك ٞيف غزٚ ٙٚصٚاس٘
 ناْت ايغاعات متض بغضعَ ١شًٖ١
 يكز عزت نٌ ا٭بٛاب يف ٚدٗٞ
 نٓت يف أؽز اؿاد ١إىل
 تغًشت بايقرب ملٛادٗ ١املٛقـ
 نإ ا٭ٌَ ٜتذزر َع طًٛع نٌ  ّٜٛثِ ًٜ ٫بح إٔ ٜتبدض ننباب
ايقباح
 تضا٤ت يٓا ؽٛاطٗ٦ا ايشٖب١ٝ
 أساطت بٗا إساط ١ايغٛاص باملعقِ
 تًًٗت ٚد ٙٛايٓاؼ بؾضا
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 اْتشٓٝا َهاْا ظً٬ٝ
َ ا ؽا ٤اهلل نِ ٖ ٛبزٜع عبشإ اهلل
ٚ خنٓا يف سزٜح ممتع
 مل أرخض دٗزا ملغاعزت٘
 نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜهتؿ ٞبشيو
 اْتقب يف تباٚ ٙمشٛخ
 متتظز سٛاعٓا مبا دارت ب٘ ايطبٝع َٔ ١عشض ٚبٗا٤
 تٓط ميٜٓٚ ١غض ٠يف خؿٚ ١صؽاق١
 بني ايؿٚ ١ٓٝا٭خض٣
 صا٥ع ١اؾُاٍ نايعضٚؼ ايؿاتٓ١

الصداقة
 وصف صديل سً ٛايهّ٬
 يطٝـ املعؾض
 طًل احملٝا
 طٓب ايكًب
ْ ك ٞايغضٜض٠
 كًك
ٚ يف
٪ٜ ٫ س ٟأسزا
 قب يًدري
 را ِ٥ا٫بتغاّ
 - ايع٬قَ ١ع فزٜل
 صبط ايٛر بٝين ٚب٘ٓٝ
ْ ٫ ؿرتم إ ٫عٓز ايّٓٛ
 ناْت بٝين ٚب ٘ٓٝع٬قَ ١ت١ٓٝ
 ع٬ق ١سب
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 ناْت ػُعٓا قب ١نبري٠
 سً ٛايه ّ٬يطٝـ ايعؾض ٠طٝب ايكًب ْك ٞايغضٜض ٠كًك ٚيف قبٛب
َٔ اؾُٝع ٪ٜ ٫س ٟأسزا  ٫تؿاصم ا٫بتغاَ ١ثػض ٙآُٜا سٌ طصع ا٫بتغاَ١
 ق : ٌٝؾُا أنجض ا٭فزقا ٤سني تعزِٖ ٚيهِٓٗ يف ايٓا٥بات قًٌٝ
 إٕ ا٭فزقا ٤نُا قاٍ ايؾاعض نجري ٕٚسني تكبٌ عًٝو ايزْٝا ٚيهِٓٗ
قً ًٕٛٝإسا أربضت عٓو ؾٜٛ ٬اعٝو عٓز٥ش إ ٫ايقزٜل

الرشالة
املكزَ١

 أب ٞايعظٜظ  -أب ٞاؿبٝب  -أب ٞاؿٕٓٛ
َ عًُ ٞاؾًَ - ٌٝعًُ ٞايكزٜض
 فزٜك ٞايٛيف  -فزٜك ٞاملدًك
ايتشٝات ٚا٭ؽٛام
 ٫ أرص ٟبأ ٟيغإ أعرب يو عٔ
 تضقضقت عٓٝا ٟرَٛعا ٚأْا أخط يو
 ؾإْ ٫ ٞأمحٌ ايكًِ ست ٢تغبكين رَٛعٞ
َ ا خيا ج ْؿغ َٔ ٞعشاب ٚأمل ؾضاقو ٜا ...
 مٔ لًو ْٚتشنضى راُ٥ا أطًب َٔ اهلل إٔ ...
ٜٚ غًِ عًٝو َٔ أعُام قًٛبِٗ نٌ َٔ ...
ٚ تكبٌ قب٬ت ...
ختِ ايضعاي١
 ايًِٗ أقزصْ ٞإٔ أصر يو بعنا َٔ مجًٝو
ٚ نٌ عاّ طأْت غري ٜا ٚايزت ٞايعظٜظ٠
ٚ ختاَا أقبًو صادٝا إٔ أدتُع بو يف ايكضٜب ايعادٌ
ٚ إىل يكا ٤قضٜب بإسٕ اهلل
ٚ ايغ ّ٬عًٝهِ ٚصمح ١اي٘ ٚبضنات٘
ٚ أخريا أبًػو ع ّ٬نٌ ايعا١ً٥
 ؾإْ ٞأرعٛاهلل كًقا إٔ ٜز ِٜمجعٓا
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اَ٫نا٤
 ابٓو ايعظٜظ  -ابٓو ايقػري  -قض ٠عٓٝو
ٚ يزى املؾتام
 طٚدتو احملب - ١أختو اؿبٝب١
 فزٜكو ايشٜٓ ٫ ٟغاى  -صؾٝكو املدًك  -أخٛى يف اهلل
 تًُٝشى ايٓذٝب راُ٥ا  -تًُٝشتو ايشن ١ٝعً ٢ايزٚاّ
 ؽضٚم ايؾُػ
 اط٬ي ١ايؾُػ َٔ ٚصا ٤اؾبٌ
 أؽعتٗا تعاْل ا٭ؽذاص
 أؽعتٗا تعاْل ا٭ؽذاص
 أؽعتٗا تٓعهػ ؾٛم سبات ايٓز ٣املتٓاثض ٠عً ٢اؿؾا٥ؿ
 ؽضٚم ايؾُػ ٜعًٔ ربٝب اؿٝا ٠يف ايكض١ٜ
 يٛست ايؾُػ ٚدٗ٘
َ ع َٛعز ايؾضٚم
 ايطبٝع - ١ايضٚاب - ٞايٓغ - ِٝايعقاؾري  -ا٭ؽذاص  -املضٚز  -ايؿ٬س- ٕٛ
ايزنانني  -صعا ٠ايػِٓ
 ايتناصٜػ دباٍ مشا٤
َٓ عضدات فدض ١ٜسار٠
َٓ شزصات أخاس٠
 عؿٛح خنضا٤
ٖٛ اْ ٤كٞ
 دَ ٛعتزٍ اؿضاص٠
ْ غ ِٝعًٌٝ
 ع ٕٛٝثض ٠عشب١
 دزا ٍٚصقضاق١
 خضٜض املٝاٙ
ٖ زٜض املٝاٙ
 طٖٛص بضَ ١ٜتؿتش ( ١ايظْابل  .ا٭قاس)... ٞ
 طٛٝص تؾز ٚعً ٢ا٭غقإ ( ايب٬بٌ  .ايؾشاصٜض )
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