ؿوضوع األدطـورة  :أـــزار خطقبــة ادلطــر.
ادلوؼع اجلغراػـي  :تؼزؼـــرتم(عـطؼيماظؼؾوئؾ).
اؾـــــــراوي :اىدة.
اؾـســـــــن:م97مدـي
سـدعو مؼؽقن ماىػوف ،موضؾي ماٌقوه مؼب ماظقـوبقع مبلؾى مسدم مغزول ماألعطور مؼؾفلم
اظلؽـونمإظبماظؼقوممبـم"مأغزار م"مومػقماإلدؿماٌذطرمظؾؿطر،معـمأجؾمغزولماٌطر،متؼدمم
ػذػوظطؼقسموذظؽمبؿؼدؼؿمخطقؾيموماظيتمتؼقممبنثورةماظرشؾوتماىـلقيمظؾؿؾؽ،مواظيتم
دبؾؼمذرورومعقاتقيمعـمأجؾمغزولماٌطرم .م
إذمؼؿؿمإظؾوسم"مشرافم"معـماألصضؾمأنمؼؽقنمعـماًشى،معزؼـمحبؾلمومروضؿ،م
أعوماظقدؼـمصؿؿـالنممبؾعؼؿنيمومترعزانمإظبماإلدؿؼؾولمٌوءماٌطر .م
و متلؿك مػذه ماظدعقي م"  la fiancée d’ANZAR TISLIT BANZARم" مطؿو مؼؼولم
بوظؼؾوئؾقيمومتعقضمػذهماظدعقيمؼبماظقضًمايوضرمخطقؾيمحؼقؼقي،مطوغًمتؼدممظؾؿطرم
ؼبماظؼدؼؿ،مومػذهماظطؼقسمترجعمإظبمأغفمؼبماظؼدؼؿمطونمعؾؽماٌطرم" "ANZARمؼرشىم
ؼبماظزواجمعـمصؿوةمبوظغيماىؿولمطوغًمتلؾــحمدوعــومؼبمأحدماألغفور.م م
ومسـدعومتؼربمعـفومعؾؽماٌطر،ممتؾؽفوماًقفمومإبؿعدتمسـف،مومؼبمؼقممعـم
األؼوممضولمشلومأغًماظـفؿيماظيتمتؾؿعمصوضؾؾلمأنمتؽقغلمظلمومإالمدلضقممبنشراضؽمؼبم
ػذاماٌوء،مصؿقدؾًماظػؿوةمإظبمعؾؽماٌطرمومبؼقًمعذلددة .م
صؼوم معؾؽ ماٌطر مبؿقرؼؽ مخومتف مصؿقضػ ماظـفر مسـ ماىرؼون ،مو مطودت ماظػؿوة مأنم
تغرق،مصصرخًمورؾؾًماظـفدةمعـمعؾــؽماٌطـــــر،مصؿعـرتمومصرخــًمتؾؽـل،م
"ANZARممإجعؾماظـفرمصبريمعرةمأخرىمومتعولمظؿلخذغل!م" .م
و مؼب مغػس ماظقضً مرأت ماظػؿوة معؾؽ ماٌطر مصذػؾً مإظقف .مورجع ماظـفر مظؾفرؼـونم
وغزظًماألعطورمسؾكماألرض .م
و متشورك مؼب مػذه ماظطؼقس مؼب ماظقضً مايوضر ماظـلوء مو ماألرػول ماظذؼـ مؼؼقعقنم
بؿففقزماًطقؾيمومطؾمبقًمؼعطلمذقؽومعـماٌقادماظغذائقي،مإذمؼلرلماٌقطىمحؿكم
صبقبمطؾماظؼرؼيموصقالمإظبمعؽونمععنيمصققضرمرعوممبقادطيمتؾؽماٌقادماظيتمضدعًم
رقالمدرلماٌقطىمظـم" ANZARم" .م
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ؿوضوع األدطـورة  ،ANZAR :أـزار "إؾه ادلقاه و األؿطار".
ادلوؼع اجلغراػـي  :تؼزقـــرت (ؿـطؼة اؾؼبائل)
وؼبمرواؼيمأخرىمؼؼولمأنمأدطقرةم"أغزار"،م"أسطقـوماألعطور"موماظيتمتشؾفمسـدغوم
ؼبماإلدالممبم"صالةماإلدؿلؼوء"موماظيتمغمدؼفومؼبمحوظيماىػوف .م
و مأدطقرة م"أغزار" مػذه مدبص معـطؼي ماظؼؾوئؾ مو مػل متشؾف مأدطقرة ماموثؾي مشلوم
حدثً مؼب ماظؼصؾي مبوىزائر ماظعوصؿي ،مو ماظيت مطوغً متلؿك مبلدطقرة م م"بقشـفي م"م
اظذيمضبؿؾم"ماٌؾعؼيماظؽؾرلةم" .م
ؼؼولمإنمضدميومطوغًمايققاغوتمتؿؽؾؿ،موماآلشليمطوغًمتظفرمظؾـوس،محقٌمطونم
ػـوكمإظفمؼدسكم"أغزار"م–مإظفم"اٌقوهموماألعطور"،موماظذيمطونمؼظفرمبعدمدؼقطماٌطرم
سؾكمػقؽيم"ضقسمضزح" .م
ومؼبمؼقممعـماألؼومموبعدمتفورؾماألعطور،مومهلـمحوظيماظطؼس،مذػؾًمصؿوةمعـم
صؿقوتماظؼرؼي،موماظيتمطوغًمصوئؼيماىؿولمظإلدؿقؿوممؼبمأحدماظقدؼون،محقٌمزفرم
شلـــ و م" ماإلظف مأغزار م" مإظف ماٌقوه مو ماألعطور مو مرؾى مو مأصر مسؾك مأن متؽقن مرصقؼؿفم
وزوجؿف،مظؽـماظػؿوةمٌومزلعًمعومضولمشلومصرتمػوربي،مومظؽـماإلظفمأغزارمسرضؾــفو،م
ومرؾىمعـفــومومترجوػومبلنمتؿؾعفمإظبماظلؿوء،موماظؾؼوءمؼبمامؾؽؿف،مأؼـمتؿؼودؿمععفم
دؾطؿفمومغزواتف،مظؽـماظػؿوةمرصضًمومأبًمومملمتؼؾؾمرؾؾفمػذا،موماظذيماسؿدلهماإلظفم
إػوغيمظف،محقٌمصرخمؼبموجففومبؽؾمضقة،مومضولمبلغفمدقـؿؼؿم .م
ومؼبماظققمماٌقاظلمأصؾحماظؼروؼقنمسؾكمأودؼيمومأغفورمومؼـوبقعمجوصي،محقٌمػـوم
ؼؽؿـ ماغؿؼوم ماإلظف م" مأغزار م" ،مو مػذا مػق ماٌقت ماٌؽؿقب مسؾك مأػؾ ماظؼرؼي ،مو مٌوم
ادؿػلروا مسـ مدؾى مػذا ماىػوف ،مأخدلت مػذه ماظػؿوة ماىؿقؾــي مأػؾ ماظؼرؼــي ممبوم
حــدثمشلومععم"ماإلظفمأغزارم"،مصطؾؾقامعـفومومترجقػومأنمتؼؾؾمسرضمػذاماإلظف،م
وإالمدقفمؼؽقنماٌقتمحؾقػفؿ .م
و مؼب ماألخرل مرضكً ماظػؿوة مظطؾى مو مرشؾي مػذا ماإلظف ممبراصؼؿــف مإظب مامؾؽؿـــفم
ودؾطؿف،مومبعدػومسودتمايقوةمإظبمذبورؼفوماظطؾقعقي،محقٌماغؿوبم"مأغزار"مإظفم
اٌقــوهموماألعطور،ماظػرحموماظلرور.م
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ؿوضوع األدطـــورة  :األبـــواب ادلػتوحــــة.
ادلوؼع اجلغراػـي :مأحـدمضـرىمعدؼـيمجبوؼــي.
اؾـــــــراوي :صدؼؼيمعـمجبوؼـــي.
اؾـســـــــن46 :مدـي.
ؼبماظؼدؼؿمطوغًمػـوكمضرؼيمالمتقجدمبؾققتفومعػوتقحمظؾغؾؼمأوماظػؿح ،مصؼدمطوغًم
دائؿومعػؿقحيمإالمبقؿنيمبعقدؼـمسـمتؾؽماظؼرؼي .م
و مؼب مؼقم معـ ماألؼوم مذػى مرجؾ مطعودتف مظؾعؿؾ متورطو موراءه مزوجؿف مو محقدة مؼبم
اظؾقً ،مو مسؾك مشرل ماظعودة متلخر ماظزوج مػذه ماٌرة مطـرلا ،مامو مجعؾ مزوجؿف متؼؾــؼم
سؾقـف مو متـؿظره مبػورغ ماظصدل ،محؿك مأغفو مغلقً مأن متغؾؼ ماظؾوب مو مترطؿف معػؿقحوم
(أثـوءمشروبماظشؿس)،مومأثـوءمإغؿظورػومظزوجفومأخذتماٌرأةماظرحكمومبدأتمتطقـم
ايؾقبمومػلمتغينمأشوغلمتعقدتمسؾقفومأثـوءمسؿؾقيماظطقـ .م
ومؼبمػذهماظؾقظيمدخؾمزوجفومإظبماظؾقًمدونمأنمتشعرمبدخقظفمومجؾسمأعومم
اظؾوبمؼلذلجعمأغػودفمبعدمؼقممعؿعى،مومسـدعومأحلًمبفمزوجؿفمأخذتمهدثفم
عـمدونمأنمتؾؿػًمإظقف،مومػـومدخؾًم"ماظغقظيم"مومتؼدعًمعـماظرجؾماظذيمأشؿضم
سقـقفموعـمدونمأنمضبسمبقجقدم"ماظغقظيم"مأعوعف،مومبلرسيماظدلقمضوعًم"ماظغقظيم"م
بذحبفمبلحدمأزوصرػوماظطقؼؾيمدونمأنمتشعرمزوجؿفمبذظؽ،محقٌمأغفومبؼقًمهدثم
زوجفومعـمدونمأنمؼردمسؾقف ومصؿعفؾًموماظؿػؿًمظذلاهمصقجدتفمغوئؿو،مإالمأغفمومؼبم
حؼقؼيماألعرمطونمعقؿومومشورضومؼبمدعوئف .م
مبعدمذظؽمذػؾًمإظبماٌقضدمومأوضدتمصقفماظـورمومسـدعومإغـؿفًمتـووظًمضورورةمبفوم
زؼً ،مصلخذت معـف مضؾقال مظؿدػـ مبف مذعرػو مو مؼب مػذه ماظؾقظي ماضذلبً معـفوم
"اظغقظـــي" .م
ومرؾؾًمعـفومضؾقالمعـماظزؼًمظؿدػـمػلماألخرىمذعرػو،ممإالمأنماٌرأةمملمتؽـم
تعؾؿ مأن ماظيت مرؾؾً معـفو ماظزؼً مػل م" ماظغقظي م" مإال مسـدعو مغزسً مػبورػو مظؿدػـم
ذعرػو،مصؿؿودؽًماٌرأةمبعدمأنمإطؿشػًمأعرػوموممتوظؽًمأسصوبفو،مومبذطوءمذػؾًم
إظبماٌقضــدمومبدأتمهركمايطىمومبلرسيمصوئؼيمأخذتمســقدامعشؿعــــالمووضعؿفم
سؾكمذعـــرم"ماظغقظيم"ماظيتمصوحً مبلسؾك مصقتفومومػربً معلرسيمإظبماًورج،م
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حؿكموصؾًمإظبمحبرلةمومأدخؾًمصقفومرأدفومظؿطػهماظـورماٌشؿعؾيمصقف،مثؿمأدخؾًم
جلؿفومطؾـفمومػؽذامظؼقًمجزاءػومبعدمأنمشرضًمومشوصًمؼبماظؼوعمدونمرجعي .م
أعوماٌرأةمصؼدمإطؿشػًمعؼؿؾمزوجفومصلدرسًمإظبماظؾوبمومػلمتصقحمحؿكموؿعم
دؽونماٌـطؼيموروتمشلؿمعومحدثمشلومومظزوجفو .م
ومػـومإدؿكؾصقاماظعدلةمومػلمأنمؼؿعقدوامسؾكمشؾؼماألبقابمخوصيمسـدمشروبم
اظشؿس.مأعوماٌؽونماظذيمشرضًمصقفم"ماظغقظيم"مصؿومزالمسؾكمحوظفمإظبمؼقعـومػذامإالم
أنماظغرؼىمؼبماألعرمػقم أغؽمإذاموضعًمذقلمؼبمذظؽماٌؽونمؼغقصمبلرسي،مومسـدعوم
تؾقٌمسـفمودهمضدموصؾمإظبماظؾقر .م

ؿوضوع األدطـورة  :تقـــفـــــان.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اظؿقارقمبوىزائـرم(األػؼـور) .م
اؾـــــــراوي :أػؾماظؿــقارق.
ؼبمضدؼؿماظزعونموضعًمحربمبنيماظؿقارقمومأسداءمشلؿ،مصكرجًماظـلوء مبؼقودةم
تقـفـونميربماألسداءمبقـؿومدبؾػماظرجولمسـماًروج .م
ومعـمذظؽماظقضًميؼًماظؾعـيمبرجولماظؿقارقمسؼوبومشلؿمسؾكمتفربفؿمعـمواجىم
حربماألسداء،محقٌمأصؾحمايؽؿمدقاءمؼبماظؼؾقؾيمأومؼبماألدرةموماظـظومماإلجؿؿوسلم
طؽؾمبقدماظـلوء،مطؿومأنماظرجولمأصؾققامؼغطقنمرؤودفؿمووجقػفؿمطوعالمإالمأسقـفؿم
صؿؽونمؼؽقغقنمصقفمخفالمعـمتؾؽمايودثي،مسؽسماظـلوءماظؾقاتلمالمؼغطنيموجقػفـم
تعؾرلامسـمسزةماظـػسموماٌؽوغيمبعدمحربفـمظألسداءمعـمدونمرجول .م

ؿوضــوع األدطـــورة  :تقـفقــــــان.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اظصقراء.
اؾـــــــراوي :اىدة.
ومؼبمرواؼيمأخرىمؼؼولمأنمتقـفقـونمػلماعراةمصقراوؼي،متعقشمؼبمسشرلةمعـم
اظعشوئرماظصقراوؼيمعـمغقاحلماشلؼور،مومعومطونمؼعرفمسـمػذهماظعشوئر،مأنماظـلقةم
ؼؾؼني مؼب ماًقوم مو ماظرجول مؼذػؾقن مإظب ماظصقد مو ماظرسل ،مواظؼقوم مبؾوضل ماألسؿولم

146

ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

اًورجي مسـ ماًقؿي ،مأعو ماظـلقة مصقؾؼني مظؾؼقوم مبشمون ماًقؿي معـ مشزل مو مرؾ،،م
وتـظقػمومحؾىماٌوسزمظإلدؿػودةمعـمحؾقؾفو.ممم م
صفوءمؼقممسؾكماظعشرلةمأؼـمػوعبفومضقممأرادوامدؾؾفوموماظلقطرةمسؾقفو،مصفرعم
رجولمػذهماظؼؾقؾيمإظبماًقوممأعوماألعرلةم"متقـفقـونم"مصكرجًمعـمخقؿؿفوموواجفًم
أوظؽؽمماظؼقمماجملفقظنيمومتصدتمشلؿ،معـمخاللمعلوسدةماظـلقةماألخرؼوتماظؾقاتلم
اطؿلنبماظشفوسيمعـمتقـفقـون .م
ومعـمذظؽماظققممأصؾحماظرجولمؼضعقنماظؾـوممسؾكماظقجفمادؿققوءمومخفالماموم
صعؾفمأدالصفؿ،محقـفو،مومغؼصدمػـومرجؾماظصقراءمومظؾودفماًوصمبف،مأعوماظـلقةم
صالمطبػنيموجقػفـمومؼؽؿػنيمبقضعماظعؾوءةموماًؿورمصقضفومالمشرل .م

ؿوضوع األدطـورة  :اؾصدقؼـــــان.
ادلوؼع اجلغراػـي :مدظــــس.
اؾـــــــراوي :األب.
اؾـســـــــن86 :مدـي.
ؼؼولمأغفمطونمؼبمأحدماألؼوم مصدؼؼونماتػؼومسؾكمأنمؼذػؾو مإظبماظغوبي ،معـمأجؾم
حؾؼمذعرػؿو،مصفــوءمذظؽماظقـقممومإوفومسبقماظغوبيمإظبماٌؽونماٌؿػؼمسؾقف،موســــدم
ومصقشلؿومضومماألولمحبؾؼمذعرمصدؼؼفمومحنيمأغفكمسؿؾفمجؾسماآلخرمظققؾؼمظفم
صدؼؼفمومبدأمبويؾؼ،مومسـدعوموصؾمإظبمرضؾؿفمضولمظف:مظقمضؿؾؿؽمصؿـمدققصؾمغؾلم
ضؿؾؽمومعـمضؿؾؽ؟ .م
ضولمظفماظـوغل:مدققصؾفماهلل .م
صؼوممصدؼؼفمبعؿؾؿفمومضؿؾفمومأخذمرأدفمومدصـف،مومعرتمأؼوممومذفقر،مومؼبمأحدم
األؼوممضولمؼبمغػلفمدلذػىمألرؾمسؾكماٌؽونماظذيمدصـًمصقفمصدؼؼلمألرىمعومحؾم
بفمبعدمػذهماظػذلة .م
ومسـدعوموصؾماغدػشمحبقٌموجدمسـؼقدامعـماظعـىماألغبرماظذيمؼشؿفقفمطؾم
عـمؼراهم،مومضولمؼبمغػلفمدلخذمػذاماظعـؼقدمإظبماظلؾطونمظرمبومأطرعينمومضدممظلم
ػدؼي،مومضوممبلخذم ػذاماظعـؼقدمإظبماظلؾطونمومبؼدرةماهللمتعوظبمهقلمذظؽماظعـىمإظبم
رأسمصدؼؼــفم،مومضولمظفماظلؾطونمعومػذا:مصؼصمسؾقفمايؽوؼيمعـماظؾداؼيمحؿكم
اظـفوؼيمصلعرمبؼؿؾفمجزاءمعوصعؾ .م
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ؿوضوع األدطـورة  :جبل دــدات و حجارة الؾة ػراقــة.
ادلوؼع اجلغراػـي  :جؾؾمددات/مجؾـؾمتقدــيمجبقفــؾ.
اؾـــــــراوي :اىدة.
جؾؾمتقدـيمبلسوظلمجقفؾمتؾؽماٌـطؼيماظغـقيمجبؾوشلومومأذفورػومومأحفورػو،م
بفومأحفورمظقلًمسودؼيمإغفومأحفورمتـودىماظؽؾوشموماٌعزمشلومظقالمومتـطؾؼمعـفوم
األغقارمطمظهماٌؾعـرةمأؼضو.مومعـمػـومأصؾحماظـوسمؼـودوغفومبلحفورمالظيمصراؼيمشلوم
غصقىمؼبمضقتفؿمومحقوتفؿماظققعقيمظؿفؾىمشلؿمايظموماٌول،مومذظؽمبلخـذمأسشوبـفوم
ومأخشوبــفو م
ومبؿؾكرلػومأومذربفو .م
و مطون مسؾك ماظـلوء مإن محؾنب ماظؾؼر مأن مصبؾنب مشلو مغصقؾفو معـ مايؾقى ،مو مإذام
خؾزنماظؽلرةمأنمؼؽقنمعـفومغصقؾومشلومأؼضو .م
ػذه مإحدى ماألدوررل ماظؼدميي مو ماظيت متشؾف مأدطقرة مأخرى مو مضد محدثً م مأؼضوم
مبـطؼيمجقفؾمومبوظؿقدؼدمجبؾؾماظلدات،مضوظًمجدتلمأنمػذاماىؾؾمطونمربطيم
طؾماظـلوءماظؾقاتلمالمتؾدنمومطؾماظرجولمحقـؿومؼؽقنماىػوف .م
حقٌمإنماظـلوءمطونّماظـلوءموؿؿعـمؼبمجؾؾماظلداتموهزعـمأيمسؿقدمبعدعوم
أصؾحمبفومزاوؼيمومتؾدأنمبوظرضصموماظؿلؾقح،مومتغـنيمومتزشردن.مومسـدعومؼػؿحمذظؽم
ايزاممؼؼولمإنماٌرأةمصوحؾيمايزاممذؽمومإنمملمؼػؿحمصقؼولمظـمتؾد .م

ؿوضوع األدطـورة  :احلقـــــة اؾضخؿــــة.
ادلوؼع اجلغراػـيم:مسلولماظصقراءم(عـطؼيمبلؽرة) .م
اؾـــــــراوي :ذق،معـمأسبوءماٌـطؼيمذفدمايدث .م
اؾـســة :مؼبمربقعم .2:;4م
سرفمايوجمًضرمؼبمحقفمحبؾفمظؾطؾقعيموماظؿفقلمؼبمربقسفو،مومؼرويمسـفم
اظراوي مأغف مرجؾ مأخذ ماظشقى معـ مرأدف معو مأخذ ،مظؽـف مو معع مطدل مدـف مطون مضقيم
اظؾـقي،مرقىماظؼؾى،مومأحدىمأػؿمصػوتفماظصدقموماظؾلوري .م
ومؼبمؼقممعـمأؼومماظربقعمذػىمايوجمًضرمؼبمرحؾيمصغرلةمطعودتفمؼلؿطؾعمصقفوم
عومصعؾفماظربقعمبوظصقراءماظشؿوظقيمظؾؾالد،مومعرمؼقممومؼقعون،مومثالث،مومأدؾقعمومملم
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ؼعدمايوجمًضرمإظبمبؾدتفمومحدثًم"ماظرجيم"مومبدأمأػؾفمبوظؾقٌمسـفمومأصدضوؤهم
طذظؽمظؽـمدونمغؿقفيمتذطر .م
ومبعدمعرورمضرابيماظعشرةمأؼوممؼؼقلماظراويم:م م
"مومبقـؿومأغومجوظسمضرب مبوبماٌـزل،مإذامبرجؾمآتمعـمعؽونمبعقد،مإذمرأؼًم
عشقؿف مو مسرصً مايوج مًضر مجزعً مبلغف مػق مو معو مصؿه مؼؼذلب ،مظؼد مسود مايوجم
ًضرمإظبمأػؾفمومأصقوبفمبعدمرقلمشقوبمظؽـماظغرؼىمؼبماألعرمظقسمسقدةمايوجم
ًضـرمؼبمحدمذاتفومومإمنومتغرلمظقنمبشرتفمعـمبقضوء،مإظبمدقداءمداطـيمإضوصي مإظبم
سالعوتمايروقماظؾودؼــيمسؾكموجففمومؼدؼف .م
ضؾـو:معوماظذيمأصوبؽمؼومرجؾ؟مأؼـمطـًمومعومبول مايروقمسؾكموجفؽمومدوئرم
جلؿؽ؟م م
ومػـومبدأمايوجمًضرمؼبمدردمأدطقرتف !م :م
"مصقؿومأغومعؿقجفمعـمضرؼؿـومػذهمإظبماظؼرؼيماجملوورةم،مومسـدعومبؾغًماظقاديم
أردتمأنمادذلؼحمضؾقالمووضعًمسقينمسؾكمعغورةمصلردتمأنمأدؿغؾمزؾفومظإلدذلاحي،م
صدخؾًماٌغورةموماتؽلتمسؾكمطقسمظلمأغبؾمصقفمزادي،مومشطلًمؼبمغقممسؿقؼ .م
ومبعدمصذلةمعـماظزعـمادؿػؼًمسؾكمزؾؿيمحوظؽيمومدقادمداعسمومطلغينمداخؾم
ذلءمعومؼؿقركمبل،مومميشلمومأغومبداخؾفموالمأدريمأؼـمأغو،مصؼدمطونماظظالممضبقطم
بلمعـمطؾمجوغىمومأحللًمبلوئؾمشرؼىمضبرقمجؾدي،مصؾدأتمبوظصراخمظؽـمالم
حقوةمٌـمتـوديمومأدرطًمبعدػومأغينمداخؾمزبؾققمضكؿمالمؼعؾؿمحؼقؼؿفمإالماهلل .م
وبؼقًمسؾكمتؾؽمايولمظلوسوتمعرتمسؾكمومطلغفومأسقام،مإظبمأنمجوءماظػرج،م
ظؼدمرأؼًمغقرامخوصؿومؼـؾعٌمعـمعؽونمبوظؼربمعين مصزحػًمسبقه،موممتؽـًمعـم
اًروجمإغفومصكرةمحودةمذؼًمبطـمايقيماظضكؿيماظيتماظؿفؿؿين م

ؿوضوع األدطـورة :قـاقــــر.
ادلوؼع اجلغراػـي  :عـطــؼيماظؼؾوئــؾ.
إنماىزائرمعـطؼيمععؿدظيمذاتمعـوخمععؿدلمومعؿؾوؼـمعـمحقٌمصصقظفماألربعيم
خرؼػ،مربقع،مصقػمومأخرلامصصؾماظشؿوءماظذيمؼؿؿقزمبدلودتفماظشدؼدة،مومسبـم
غعؾؿمأنمػـوكمإحدمسشرمؼقعومعـمذفرمصقػريمتؿؿقزمبدلودةمضورديمجدا،مومترجعم
تػودرل مػذه ماظدلودة ماظشدؼدة مإظب مأدطقرة مدوبؼي مأال مو مػل مأن مػـوك مسفقزة مطوغًم
تلؽـمجبؾولمجرجرةمطوغًمتعوغلمعـمبرودةمػذاماظػصؾمخوصيمذفرمؼـوؼر،مظؽـمععم
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دخقلمذفرمصدلاؼرمأصؾحماىقمومطلغفمؼبمصصؾماظربقعمػذامعومأدىمبوظعفقزمإظبماظـظرم
ؼبماظلؿوءمومضوظً:مظؼدمإرهـومعـؽمؼومذفرمؼـوؼرمومعـمبرودتؽ،مػذامعومجعؾمذفرم
ؼـوؼرمؼغضىمومؼـقرمومؼطؾىمعـمذفرمصدلاؼرمظقؾيمومغفورامظؾردمسؾكماظعفقزة .م
طؿومؼؼقلمظـومبوظدارجيم:م"مؼومسؿلماظػقارمأسطقينمظقؾي مومغفورمغردمسؾكماظعفقزم
صوحؾيمصؿماظعورموماعبدػوموماؼؾلفوم" .م
ظؽـ مذفر مصدلاؼر مبدل مإسطوء مظقؾي مو مغفور مأسطوه مإحدى مسشرة مظقؾي ،مو مػذا معـم
حلـمحظـومطؿومؼؼقظقنمألغفمظقمأسطوػومظقؾيمصؼطمظؿفؿدمطؾمذلءمسؾكماألرض،موصعالم
غػذمرشؾؿفمبؿفؿقدماظعفقزةمومػلمومأشـوعفومؼبمعـزشلوم(شور) مجبؾولمجرجرةمومػلم
الزاظًمصقرتفومؼبمػذاماظغورمإظبمؼقعـومػذاماظيتمهؿؾمطقػقيموؿقدػومومدؼقرفوم
سؾكماألرض،مػلمومأشـوممأعوممصرنمطونمبؼربفو .م

ؿوضوع األدطـورة :قـاقــــر.
ادلوؼع اجلغراػـي :ماٌـورــؼماظعربقــي.
ومضبؽكمؼبمغػسماألدطقرةمومظؽـمؼبمعـورؼمسربقيمأنماألػوظلمظقؾيماظـوغلمسشرم
عـ مذفر مجوغػل مؼؼقؿقن مؼوظـوؼر ،مو مؼؼصد مبف مذفر مؼـوؼر ،مو متدور مأحداث مػذهم
األدطقرة محقل ماعرأة مسفقز مطوغً ممتؿؾؽ مععزات مو متؼطـ مؼب معـطؼي مرؼػقي مضربم
اىؾول،مظؾعؾؿمأنمػذهماظعفقزمطوغًمصؼرلةمالممتؿؾؽمضقتمؼقعفو .م
ومؼبمإحدىماظؾقوظلمعـمذفرمؼـوؼرمومبوظضؾطمؼبم24معـفمحقٌمطوغًمػـوكمأعطورم
شزؼرة،ماضطرتمػذهماظعفقزمظؾكروجمإظبماىؾؾمومذظؽمضصدمجؾىمبعضماألسشوبم
ظؾؿعزاتماظيتمطوغًممتؾؽفو،مومأؼضومىؾىمبعضماٌلطقالتماظيتمتـؾًمؼبماىؾؾم
ظؿؼؿوتمعـفو .م
ومتقجفًمإظبمضؿيماىؾؾمومٌوموصؾًمملمتؿؿؽـمعـمإمتوممعفؿؿفومومذظؽمظشدةم
األعطورموما ظدلقموماظعقاصػماظرسدؼي،مصؿقصقًماظعفقزمرصؼيماٌعزاتمومبوظضؾطمسؾكم
ضؿيماىؾؾ.م م
ٌومسؾؿماألػوظلمبويودثيمأصقؾقامبرسىمومػؾعمذدؼدؼـمومذظؽمظشدةموضعمايودثيم
سؾكمأزلوسفؿ،مومصلروامذظؽمبلنماظعفقزمعؼدديمومروػرةمحقٌمضقًمحبقوتفومعـم
أجؾمإغؼوذماٌعزاتمعـماٌقتمجقسو،مومحزغقامظقصوتفومعدةمرقؼؾيمومأخذوامضبققنمطؾم
سوممؼبمظقؾيم 24مؼـوؼرمإحؿػوالمطؾرلامؼبماٌؽون ماظذيمتقصقًمصقفماظعفقزمو ماٌعزاتم
حقٌمطوغقامضدمأضوعقامشلومغصؾومػـوك .م
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و مأرؾؼقا مإدؿ م" ماظـوؼر م" مسؾك متؾؽ ماظؾقؾي ،مو مؼؼقعقن مؼب مػذا ماظققم مبؼطػ مطؾم
األسشوبماٌقجقدةمؼبمذظؽماٌؽونمومؼطؾكقغفومؼبمضدرمطؾرل،مثؿمؼؿـووظقغفومزـومعـفؿم
أغفوموؾىمشلؿماظشػوءمومتؼقفؿمعـماٌقتمتؾؽماظؾقؾي،مومؼػلرونماألعطورماظيتمتلؼطم
ؼبمذفرمؼـوؼرمعـمطؾمسوممأنماظلؿوءمتؾؽلمحزغومذدؼدامسؾكماظعفقزمومععزاتفوم .م

ؿوضوع األدطـورة  :اؾــــاقــر.
ادلوؼع اجلغراػـي  :ؼبمعـطؼيمسربقيمأخرى.
اؾـــــــراوي :اىدة.
طوغًممتعقشمضدميومسفقزمععمزوجفوماظعفقزمؼبماظرؼػ،مومؼبمأحدمأؼوممذفرم
جوغػل مخرجً مإظب مايؼؾ مو مػؿً مبعفؾفو مظربطف .مصلخذت متدق مسؿقدا مبوألرضم
ظؿـؾًمبفمايؾؾماظذيمدذلبطمبفمسفؾفومصوظؿصؼمثقبفومبوظعؿقدمومتـؾًمجقدامدونمأنم
هسمبذظؽ.م م
ثؿمأخذتمتربطمسفؾفومومػلمتؼقل:م"محقـريمحقـريمضبقــركمسؾـكماظـوؼـرماظلم
خرجمحوؼرم"م .م
ومحنيمإغؿفًمعـمذظؽمومػؿًمبوظـفقضمملمتلؿطعمصؾؾـًمػـوكمحؿكمردعؿفوم
اظـؾقج ،مو محني مضؾؼ مسؾقفو مزوجفو ماظعفقز مخرج مظؾؾقٌ مسـفو ،مو مؼب مػذه ماألثـوءم
ردعؿف ماظـؾقج مػق ماآلخر مو معـذ مذظؽ مايني مأصؾح مػذا ماظشفر م(جوغػــل مأو ماظـوؼر)م
ؼؾؼـــىمبم"مضرةماظشق،موماظعفقزم"م .م

ؿوضوع األدطـورة إدــم ذرذـــال.
اؾـــــــراوي :اظعؿــي.
تعؿدلمذرذولمإحدىماٌـورؼماظلوحؾقيمؼبموالؼيمتقؾوزة،مومظعؾماظؽـرلمعـماظـوسم
ؼؿلوءلمحقلمأصؾمإدؿمػذهماٌدؼـي،مومسؾكمذطرمعومذوعمسؾكمأظلـيماظـوسم،مأنمعؾؽوم
طونمؼعقشمؼبمػذهماٌدؼـيمومضبؽؿفومومازلفم"مذولم"،مومطونمػذاماٌؾؽمجؾورا،م
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ؼلطؾمحؼققماظقؿوعكموماظػؼراءمبوظؼقةمطؿومأغفمرجؾمذرمصؼدمأخذتمأصعوظفمأيم"ذر"م
وإزلفمظقؿؽقنمإدؿمظؾؾدؼيمومصقغمإدؿم"مذرذولم"ماظذيمعومزالمإظبمؼقعـومػذا.م م

ؿوضوع األدطـورة  :ذرذـــال.
ادلوؼع اجلغراػـي  :ذرذـــول
ؼبمزعـمشوبرمومؼبمعـطؼيمذرذولمطوغًمػـوظؽمضرؼيمتلؿكم"مدقديمضبلم"مالم
تزالمإظبمؼقعـومػذا،مأغفمطونمثعؾونمعـمايفؿماظؽؾرلمؼلقطرمسؾكمػذاماٌؽونموؼعقشم
ؼبمطفػ،مومؼبمػذاماٌؽونمعـؾعمعوءمؼشربمعـفماظلؽونم،مإالمأنماألعرماظذيمؼصعىم
سؾقفؿ مػق ماٌرور معـ مػذا ماظؽفػمظؾقصقل مإظب ماٌـؾع ،مصوظـعؾون مؼؿقرش مبوٌورؼـ معـم
ػـوك .م
ومطونمتػؽرلماٌؼقؿنيمؼـقصرمؼبماظقضًماظذيمؼـقرمصقفمػذاماظـعؾونمومميـعفؿمعـم
اٌرور،مصقؼدممظفمضربونمحؿكمؼلؿحمشلؿمبوٌرورمإظبمعـؾعماٌوء.مومؼبمرأؼفؿمأنمضرورةم
جؾى ماٌوءمأعر معؾحمسؾقفؿمظؾؾؼوءمسؾك مضقدمايقوةمومؼب مرأيماظؾعضماآلخرمأنمػذام
اظقحشمإظفموالمبدمعـمتؼدؼلفمبؼربونمصؿوةمعبقؾي .م
ظؽـمػذامايولمملمؼطؾمرقؼالمصؼدمزفرمرجؾمأومبوألحرىمصورسمؼؾؼىمبققلمضومم
مبقاجفيمػذاماظقحشمومدبؾصمعـفمومخؾصماٌـطؼيمومأػؾفومعـمهرذوتف .م
و مطون مػذا ماظػورس مؼؿؿقز مبوظؼقة مو ماظشفوسي محقٌ مأغف مطون مؼعؾؿ م ماألعـر ماظذيم
ؼرسىمأػؾمػذهماٌـطؼيمأضقىمعـمإرادتفؿمومبوظؿوظلمطوغًمضقتفمومذفوسؿفمدؾىمؼبم
اظرصعمعـمذلغفمحؿكمزللماٌؽونمسؾكمإزلفم"دقديمضبل" .م

ؿوضوع األدطـورة  :بــرج اؾغوؾـــة.
ادلوؼع اجلغراػـي :مذرذـــول.
تعقد مػذه ماألدطقرة مإظب مدؾى متلؿقي مإحدى مضرى معدؼـي مذرذـول مضرؼي م"برجم
اظغقظي" ،مؼروى مسـ مػذه ماظؼرؼي مأغف مطون مػـوظؽ مبرج مطؾرل مؼـرل ماًقف مظشدة مطدلم
حفؿف.مصؽوغقامالمؼؼذلبقنمعـفمألغفمطؿومؼؼول:مأغفمطونمؼعقشمصقفمشقلمامومزادمعـم
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ذدةمخقفمدؽوغفمخوصيمحبؾقلماظؾقؾمبلؾىماألصقاتماٌكقػيموماظغرؼؾيماظيتمتلتلم
عـمذظؽماظدلج .م
صؽونمػذاماظغقلمؼعؿؾمظقالمؼبماظظالممايوظؽمامومؼـؿٍمسـفمذظؽماظصقتماٌرسـىم
وماٌكقػماظذيمطونمؼلؿعفماظـوس،مصلرؾؼمسؾقفوماظلؽونمإزلومومطونمػذاماإلدؿمػقم
"برجماظغقظيم"،مومعـمذظؽماظققممومػلمسؾكمػذاماإلدؿمإظبمؼقعـومػذا .م

ؿوضوع األدطـورة  :ؼــرن اؾغـــــزال .
ادلوؼع اجلغراػـي  :ذرذــولموالؼــيمتقؾـــوزة.
إنمظلؽونمعدؼـيمذرذولمضصيمررؼػيمعؿعؾؼيممبصدرماظـروةماظيتمضبقزػومأثرؼوءم
اٌدؼـي،محقٌمؼؼولمأغفمطونمؼعقشمؼبمغػؼماٌدؼـيمثعؾون،مطدلمػذاماظـعؾونمصظفرمظفم
ضرنمؼبمرأدفمومذعرمؼبمزفره،مجوءتماٌالئؽيمظؿلخذمػذاماظـعؾونماظذيمأرؾؼ مسؾقفم
إدؿم"ؼرن اؾغزال"مإظبماظربعماًوظلمومظؽلمهؿؾفمإسؿؿدتمسؾكمدالدؾمعـمذػى .م
سـدعومغبؾًماٌالئؽيم"مؼرن اؾغزال "مظـؼؾفمإظبماظربعماًوظلممتزضًمأومتؽلرتم
بعضماظلالدؾماظذػؾقيمصلؼطًمضطعمعـفومصققماٌدؼـيم(عدؼـيمذرذول)مصلخذمبعضم
اظلؽون مػذه ماظؼطع ماظذػؾقي معـ ماظلالدؾ ماٌؽلرة مو محلى ماألدطقرة مصنن مأشـقوءم
ذرذولمػؿمغػلفؿماظلؽونماظذؼـمأخذوامضطعماظلالدؾماظذػؾقيماظيتمدؼطًمؼبمزعـم
عضك .م

ؿوضوع األدطـورة :ؿـاؿـا بـــات.
ادلوؼع اجلغراػـي  :بـــلمحــقاء.
"عوعومبـوت"مػقمعؽونمؼقجدمؼبمعـطؼيمبينمحقاء،مومؼؼولمأنمػذهماٌـطؼيمأومطؿوم
ؼلؿقغفوم "مميوتماظؾـوتم"مترجعمأحداثفومإظبمعوضلمبعقد،مصػلمأحدماألؼوممطوغًم
بوخرةمصرغلقيمعؿففيمإظب برؼطوغقو،مومإذامبعوصػيمذدؼدةمتغرلموجفؿفومحؿكموجدم
ربونماظؾوخرةموعـمععفمسؾكمدقاحؾمبينمحقاء،مومطوغًمعوعومبـوت،مإحدىماظـلوءم
اظؾقاتل مطـ مسؾك ماظؾوخرة ،معع ماظعؾؿ مأغفو مطوغً معؿعؾؿي مو مذات مذلن مإجؿؿوسل،م
وسـدعومرأىماحدماظصقودؼـماظؾوخرةمأدرعمبنخؾورماظلؽون،مثؿمضوعقامبؿؼدؼؿماٌلوسداتم
شلؿ،مو معؽـقامععفؿمعدةمعـ ماظزعـمحؿك مهلـًمأوضوسفؿ،مومظؽـم"عوعو مبـوت"م
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ضررت ماظؾؼوء مغظرا مإلسفوبفو مو محؾفو مظؾؿـطؼي ،مو مأػؾفو مصؼضً مبؼقي محقوتفو مإظبم
جوغؾفؿمتؼدممشلؿماٌلوسدات،مومتعؾؿ ماظـلوءماألذقوءماظيت مطـمصبفؾـفو،مو متداويم
األرػول ،مو متعؾؿفؿ ،مو مهؾ معشوطؾفؿ ،مظذظؽ مبؼقً مػذه ماٌرأة معـال مأسؾك مبوظـلؾيم
ظلؽونماٌـطؼي.صلصؾققامؼؼددقغفومومؼؾفلونمإظقفومسـدمايوجي،مإظبمؼقعـومػذا.موػذام
طؾمؼقمم 49معـمذفرمرعضونمحقٌمؼزوروػوماظـوسمعبوسوتمعبوسوتمعـمطؾمأسبوءم
اظقرـمومػذامطؾفمظـقؾمرضوػومومهؼقؼمأعوغقفؿ.مم م

ؿوضوع األدطـورة  :ادلعؽــــرة.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اظؼصؾي.
ؼبمحلمعـمأحقوءماظعوصؿيمومبوظضؾطمؼبماظؼصؾي،مؼقجدمعـزلم"ماٌعؽرةم"مبقًمعـم
اظؾققت ماظؾلقطي ،مضبؽك مأغف مؼب ماظلـقات ماٌوضقي مطوغً مإعرأة مطؾرلة ماظلـ متعقشم
ظقحدػومؼبمبقًمبلقطمعـمبققتماظؼصؾي .م
و مذات مؼقم مبقـؿو مطوغً معوطـي مؼب مبقؿفو مصنذا مبنحدى مجوراتفو متدق مسؾك مبوبفوم
واظيتمطوغًمؼبماظشفقرماألوظبمعـمغبؾفومأيمؼبمصذلاتماظقحؿ،مصطؾؾًمعـماظعفقزمأنم
تعطقفومرؾؼومعـماألطؾيماظيتمحضرتفومظؾػطقر،مصلجوبؿفوماٌرأةماظعفقزمبلغفومملمهضرم
ذقؽو مظؾغذاء ،مألن ماٌرأة مايوعؾ مطوغً متؿقػؿ مرائقي مرؾؼ مذفل متـؾعٌ معـ مبقًم
اظعفقز .م
صلذػؼً مسؾقفو ماٌرأة ماظعفقز مظؾقوظي ماظصعؾي ماظيت مطوغً ممتر مبفواٌرأة مايوعؾ،م
ورشؿ مطدل مدـفو مو مسدم مضدرتفو مسؾك ماظؼقوم مبوألذغول ماٌـزظقي مضوعً مبؿقضرل ماظطؾؼم
اظذيمإذؿفًماٌرأةمايوعؾمأطؾف،مصلطؾؿفمظؿذػىمسـفوماظشفقة .م
ومبعدمأؼوممضؾقؾيمملمتظفرماظعفقزمومملمدبرجمعـمبقؿفومصؼؾؼمجرلاغفومعـمشقوبفو،م
ومذاتمصؾوحمالحظمأحدمجرلاغفومعوءمومرائقيمزطقيمومسطرةمدبرجمعـمبوبمبقؿفوم
اظؾلقط،مصوحؿوروامٌومذوػدوهمصؼوممأحدػؿمبؽلرمبوبفو،مصؽوغًماظدػشيمسؾكموجقهم
اى رلانمومػؿمؼعـرونمسؾكماظعفقزمعقؿيمومامددةمؼبمودطماظؾقًمبؽػـمأبقضمومبعطقرم
زطقي ،معطفرة ممبلؽ متـؾعٌ مرائقؿف ماظطقؾي معـ مبقؿفو ،مووجففو موردي ماظؾقن مطلنم
أذكوصومضوعقامبؿغلقؾفومومتؽػقـفو،مؼبمذظؽماظققممبوظذاتمومسؾؿومأغفومتؼطـمظقحدػوم
ظقسمظدؼفومأحدمعـماػؾفو .م
صظؾ ماظـوس مؼؿذطرون مػذه ماألدطقرة محؿك مزلل ماٌـزل مبندؿ م"بقً مٌعؽرة"،م
ودصـًمصقفمومالؼزالميدماآلنمبفذاماإلدؿ.م م
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ؿوضوع األدطـورة  :ادلعؽـــرة.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اظؼصؾـــي.
ومؼبمرواؼيمأخرىمؼبمغػسماألدطقرةمؼؼولمأغفمؼبمسفدماألتراكمومؼبمعـطؼيماظؼصؾيم
اىزائرؼي،مطوغًمػـوكمأخؿونماألوظبمصوييمتؼقمممبومؼقصلمبفماهللمدؾقوغفموتعوظب،م
ومتؼقؿماظصالةمؼبماٌلفد،موماظـوغقيمتؼقمممبومغفكماهللمدؾقوغفمومتعوظبمعـمأسؿولم
زبؾيمبويقوء،مومطوغؿومتؼطـونمبـػسماظؾقً .م
عرتماألؼوممحؿكمجوءمؼقمموموضعمبنيماألخؿنيمإتػوضقي،مومطودتماظـوغقيمانمتؽؿىم
عؾؽقيماظؾقًمألخؿفوماألوظب .م
ومؼبمؼقممعـماألؼوم،مومبوظضؾطمسشقيماظققمماظذيمضررتمصقفماألخًمطؿوبيماظؾقًم
ألخؿفو،مضوعًماألخًماظـوغقيمبطفلمعومؼلؿكمسـدغوم"مبوظؾقزظقفم"موعرتمحقـفوم
بوظؾقً مإعرأة محوعؾ م ،مصنذؿفً ماألطؾ معـ مذظؽ ماظطؾؼ ،مظؽـفو ممل متؼؾ مظألخً مأنم
تعطقفومعـف،مظؽـماألخًمزلعًماٌراةمتؼقل،م"مأممبقزظقفم"مصنغؿظرتماألخًمحؿكم
رفلماظطؾؼمومأخذتفمطؾفمشلو،مثؿماظؿؼًماألخؿونمصؼوظًماظـوغقيمظألوظبمأغفومأسطًم
اظطؾؼمظؾؿرأةماٌرؼضي،مومملمترضماألوظبمبذظؽمظؽـماظـوغقيمملمتقلمشلومبوال .م
أتك ماظؾقؾ مبظالعف مو مإرتلت ماألخؿون مظؾـقم مو مظؽـ مظقس مؼب مغػس ماظؾقً ،مغوعًم
األخ ًماظـوغقيمومطونمعصرلػومأنمالمتلؿقؼظ،مبعدمثالثيمأؼوممالحظماىرلانمخروجم
اٌوءمعـمبقؿفو م
ورائقيماظعـدل،مصؿومطونمشلؿمإالمأتقامبنعومماٌلفدمومضوعقامبػؿحمبوبماظؾقًمومعوم
ذوػدوامػقمأنماألخًمعوتًمومشلؾًمومطػـً،مومطونماٌؽونمعؾقؽومبوظشؿقعمواظعـدل،م
ومطوغًمأعومماألخًماٌقؿيمضطيمبقضوءمجوظليمسـدمرأدفو،مصؼولماإلعومم:م"ػذهمإعراةم
ضوعًمبعؿؾمصوحل،مصؾؿمؼرضماهللمدؾقوغفمومتعوظبمأنمؼؾؼقفومحقيمظؿؼقممبلسؿولمدقؽيم
متقلمعومضوعًمبفم" .م
ومطوغًماٌرأةماٌرؼضيمحوضرةمصروتمشلؿماظؼصيمصؽونمظإلعوممأنمضولمشلؿمأنماظػعؾم
اظذيمضوعًمبفمػذهماألخًمضدمرب كمطؾمدقؽوتفوماظلوبؼيمومرضكماهللمسـفو،مومضدم
دصـًمػذهماٌرأةمؼبمغػسماٌؽونماظذيموجدتمصقفمأيمؼبمبقؿفومومعوزالمضوئؿومإظبمؼقعـوم
ػذامحقٌمأصؾحماظـوسمؼزورونمضدلمػذهماٌرأةموماظيتمؼلؿقغفومبم"مٌعؽرةم" .م
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ؿوضوع األدطـورة  :ادلعؽـــرة .
ادلوؼع اجلغراػـي :ماظؼصؾــــي.
" ماظؾل مدار ماًرل معو مؼؾؼك مشرل ماًرل" ،مػذه مرواؼي مأخرى مألدطقرة ماٌعؽرة مأوم
حلـماًومتي،مػلمأؼضومأدطقرةماألخؿنيماظشؼقؼؿنيماظؾؿنيمملمتؽـمتؿشوبفونمالمؼبم
األخالق موال مؼب ماظصػوت مو مال مؼب مررؼؼي متعوعؾفؿو معع مبعضفؿو،أو معع ماآلخرؼـ،م
صوألخًماألوظبمومػلماإلغلوغيماظطقؾيمايـقغيماظيتمروٌومعوطونمأػؾماظؼصؾيمؼضربقنم
بفوماٌـؾمؼبمأخالضفوماظعوظقيمومرقؾؿفوماظيتموووزتمطؾمايدود،مأعوماظـوغقيمصؼدم
طوغًمازلفومععؽرةمومضدمطونمإزلفومعطوبؼومظصػوتفوماظذعقؿي،مومذكصقؿفوماٌعؽرةم
دوعومومأخالضفوماظردؼؽيمومععوعؾؿفوماظلقؽيمععمأخؿفومبوظدرجيماألوظب،مو مععماظـوسم
سؾكموجفماظعؿقم،م م
صؼد مطوغً معـوال مظؾمم مو ماألذؼي مو ماظؿقحش ،مو محى ماظشر مظمخرؼـ مو مألخؿفو،م
وػوتونماألخؿونمطوغؿومتعقشونمؼبمبقًمواحدمهًمدؼػمواحدمتؿفرعمصقفماألخًم
اظطقؾيموؼالتمععؽرةمظقؾمغفور،مومالمتلؾؿمعرةمعـمأذؼؿفومأبدا،مومعرارامومتؽرارام
هوول ماألخً ماظطقؾي مادؿدراج مأخؿفو مععؽرة مإظب ماظطرؼؼ ماظلقي مو ماظصققح ،مظؽـم
سقـومهوولمألنمرأسمأخؿفومععؽرةمضدمسششمصقفمايؼدموماظغؾموماظشر .م
وممتضلماألؼومموماألخؿونمسؾكمحوشلؿومحؿكمأصؾحماظـوسمؼشػؼقنمسؾكماألخًم
اظطقؾيمومؼطؾؾقنمعـفوماظرحقؾمومعغودرةماٌؽونمإظبمبقًمآخر،مأطـرمدالعيمومرؿلغقـيم
ظؽـ ماألخً ماظطقؾي متلبك مذظؽ مو مترى مأن مواجؾفو مػق ماٌؽقث معع ماٌعؽرة ،مربووظيم
عـفومظؾػقزمبرغبيمأخؿفوموماظرجقعمإظبماظصقاب .م
ومذاتمؼقممومبقـؿوماألخًماظطقؾيمحوعؾمؼبماإلذفرماألوظبمومضدمطوغًمؼبمعرحؾيم
اظقحؿ،مومػلمتدورمحقلماٌـزلمإذمتؾؿؼطمرائقيماظؾقزظقفماظذيمطوغًمأخؿفومععؽرةم
تطفقف،مصلولمظعوبماألخًماظطقؾي،موممتـًمظقمتشوركمأخؿفومصقفمصذلددتمؼبمبودئم
األعر مبلؾى مخقصفو ماظشدؼد معـ مععؽرة ،مو مخقصو معـ مردة مصعؾفو ماٌؿقحشي مو مردػوم
خوئؾي .م
ظؽـفو متشفعً مو مررضً مبوب مععؽرة مو مرؾؾً معـفو معو مجوءت مألجؾف مو مطوغًم
تـؿظرماظردمبؼؾؼمومخقفمرػقؾقـومظؽـمععؽرةمدخؾًمٌٌإظبمبقؿفومومأسطً ُألخؿفومطؾمعوم
ؼب ماظؼدر مو ممل مؼؾؼ مٌعرطي مذلء مظؿلطؾف ،مػـو مذؽرت ماألخً ماظطقؾي مععؽرة مجزؼؾم
اظشؽرمومشودرتماٌؽون .م
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ومؼبماظققمماٌقاظلمومععمرؾقعماظػفرمومبزوغمآخرمخققطماظشؿسماظذػؾقيماغؿظرتم
األخً ماظطقؾي مأخؿفو مععؽرة مظؿلؿػلر مسـ مدؾى متغرلػو مصفلة مو مهقشلو معـ ماٌرأةم
اظشرؼرةماظيتمؼفوبفومطؾماظرجولمإظبماعرأةمرقؾي،مأخًمحـقنمحرعًمغػلفومعؿعيم
األطؾمظؿعطقفمألخؿفو .م
و متقجفً مسبق مصقب مبقً مععؽرة مو مػؿً مبطرق ماظؾوب ،مو مؼب ماظؾقظي مذاتفوم
ذوػدتمرشقةماظصوبقنماظـؼلمدبرجمعـمهًماظؾوبمصوغدػشًمظألعرموزادتمدػشؿفوم
سـدعومراح ًمرائقيماظعطقرموماظؾكقرماظشذيممتألماٌؽونمطؾف،مومٌومصؿقًماظؾوبم
رأتمأخؿفومومػل مغوئؿي مغق معؿفوماألبدؼي محبقٌمومجدتفومعغلؾيمومعؽػـي مبلرفرم
األضؿشيماظؾقضوءماظؾقن،مومعقضقسيمسؾكمأرؼؽيمعـمرخوممملمتؽـمعقجقدةمعـمضؾؾ،م
وػـومسرصًماألخًماظطقؾيمأنمععؽرةمضدمشلؾًمومطػـًمسؾك مأؼديماٌالئؽي،مدؾىم
سؿؾفوماًرلماظذيمضوعًمبفمومػلمالمتعؾؿمأغفمآخرمسؿؾمتؼقممبف .م

ؿوضوع األدطـورة عقــن احلؿـــام.
ادلوؼع اجلغراػـي :مأزرومآغطفـــقر
ػذه ماألدطقرة محدثً مبوىؾؾ ماظعظقؿ ماٌلؿك مبوظؾغي ماألعوزؼغقي م"آزور مغطفقر"،م
ععـوهمايفرماٌطفرماظقاضعمؼبماظلؾلؾيماىؾؾقيمىرجرةمسؾكمبعدم46طؾؿمعـمبؾدؼيم
سنيمايؿوممبنرتػوعم 2:66م م،محقٌمؼطؾمسؾكموالؼيمبقؼرةمومجبوؼيمغظرامإلرتػوسفم
اظعظقؿ .م
حقٌمأنمأدطقرةمػذاماىؾؾمتؿؿـؾمؼبمأغفمؼبماظؼدممىلمبعضماظلقوحماظؼودعنيم
عـموالؼيمبقؼرةمإظبمػذاماىؾؾماظعرؼؼمعشقومسؾكمأرجؾفؿمصؿـزػقاممبـوزرهماًالبيم
واظرائعيمومسـدموصقلموضًماألطؾمأخرجمشلؿمأضربوءماىؾؾماظعظقؿمومأػؾفمعـمدؼورػؿم
األطؾماٌعؿودمظألػؾماٌوزؼغل،مومػقماظؽلؽسمومحنيمجوؤوامبفمؼبمصقـمطؾرلمؼؿلعم
ظعشرةمأصرادمؼبماألطؾ .م
م إغزظؼ محوعؾ ماظصقـ ماظؽؾرل مظؾؽلؽلل مصقني مدؼط مػذا ماظصقـ ماظؽؾرل مسؾكم
األرضمومغظرامإلرتػوعماىؾؾمإسبدر،مظؽـماظغرؼىمػقمأنماظصقـمملمؼػرغمعومبداخؾفم
رشؿماسبدارهماظطقؼؾمصؿـذمػذهمايودثيمأغشهمعـزلمؼبمضؿؿفممبـوبيمعؼوممظؾزؼورةمحقٌم
ؼلؿؼؾؾ مػذا ماٌؼوم مإظب مؼقعـو مػذا مآالف ماظلقوح معـ مزبؿؾػ ماظقالؼوت ماىزائرؼـــيم
وحؿكمبعضماظؾؾدانماألوروبقيمطػرغلومومبؾفقؽومومأٌوغقو.
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ؿوضوع األدطـورة  :أدطورة احلجؾتني *ذقسؽرقن *.
ادلوؼع اجلغراػـي  :ضرؼيمأحضقشمإصرحقغونمتقزيموزو
اؾـــــــراوي :اىدةمزؼـى.
اؾـســـــــن:7 :مدـي.
طونمواحدمميؾؽمزوجمحفالتموضعفؿمؼبمضػصموؼبمؼقممعـماألؼوممومػقمخـورجم
ابـؿف مٌلً مذظؽ ماظؼػص محؿك مخرجقا مػؿني م مايفؾؿني موراحقا مؼب متؾؽ ماظؾقظي،م
رأتفومأعفوموضوظًمشلوم:مؼومإبـيتمسـدعومؼلتلمأبقكمدقفمؼؼؿؾـومشلذامصبىمسؾقؽمأنم
تذػيبموتؿؾقعلمايفؾؿنيموتؾقؼقفؿومضؾؾمأنمؼعقدمابقطلم .م
خرجً ماظطػؾي موطوغً ممتشل محؿك ميؼً مظؾغوبي موؼـ مطون معوظؽ ماظقحش مػقم
األددم.مممم م
مثؿمأتكمأبقػوموضولمظف:مأؼـمػلمإبـؿـوم؟.م م
ضوظًم:مظؼدمصؿقًماظؼػصموخرجقامايفالتموضؾًمشلوماتؾعقفؿ .م
م شلذا مشضى مزوجفو مسؾقفو موضول مشلو م :ماتؾعل مابـؿؽل موال مترجعل محؿك متلتنيم
بفو،موخرجًماألممتؾقٌمسؾكمإبـؿفوموطوغًممتشلممتشلمحؿكميؼًمػلمأؼضوم
إظبماظغوبي .م
وسـدعومموصؾًمروحماظظالمموعؼدروشمؼرجقسقامؼبماظؾقؾمظؾدارم.وخرجًمإظقفؿم
األرغقيموضوظًمشلؿومإرؾعومإظبمػذهماظشفرةمضؾؾمأنمؼلتلمعوظؽماظقحقشمومؼلطؾؽؿو،م
ألنمهًمتؾؽماظشفرةمؼرضدونمطؾماظقحقشممبومصقفؿماألددموماظذؼىمواظـعؾون .م
شلذامرؾعًمتؾؽماٌرأةموابـؿفومسؾكماظشفرةمظؽلممؼرضدامحؿكماظصؾوح.موؼرجعومإظبم
اٌـزل،معضًمدوسوتموضوظًماظطػؾيمألعفومأغفومترؼدمأنمتؾقل،مصؼوظًماألممبقظلمسؾكم
حفريموروحماظؾقلمسؾلمزفرماألدد.م م
مؼبمػذهماظػذلةمضولماألددمظألرغؾي:ممأذػيبموأخرجلموضؾلمظلمٌومإذامطوغًماظلؿوءم
متطر،مثؿمرجعًماألرغؾيموضوظً:متؾؾدتماظلؿوءمواطػفرماىق .م
موسودت مإظل ماظداخؾ موطؾ مايققاغوت مرجعقا مإظل ماظـقم م ،موسودت معرة مأخرىم
وضوظًماظطػؾيمألعفومأغفومترؼدمأنمتؿؾقلمضوظًمشلومأعفوم:مبقظلمسؾكمأذغل،محؿكمم
دؼط ماظؾقل مسؾك مزفر ماألدد معرة مأخرى موغفض ماألدد مورؾى معـ ماظذئى مأن مؼدظقفم
حبوظيماظطؼس،موخرجماظذئىموسودمؼدظقفمحبوظيماظطؼسم .م
وضولمظألدد:مم"صقوةمومضقاتمعذربلمػـوةمعؽؾمإثرماغشٌمتقعوتم" .م
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ػذا معو مجعؾف مأن مؼطؾى معـ ماظـعؾون مأن مؼؿلؾؼ متؾؽ ماظشفرة موؼعؾؿ مإذ م مطوغًم
ععؿرة ،موظذع متؾؽ ماٌرأة محؿك مضؿؾفو مو مدؼطً مبني مطؾ محققاغوت ماظغوبي معـ مبقـفؿم
عؾؽفؿماألدد.مػذامعومجعؾمأحودقسماألرغؾيمحزؼـيمورؾؾًمعـفؿمأنمؼعطقػوماىـنيم
اظذيمؼبمبطـماٌرأةموطؾمعـمؼلطؾماظؾقؿمؼعطلمشلومذظؽماظعظوم .م
م وؼبماظصؾوحمخرجقا مطؾمايققاغوتموغزظًماظطػؾيمووضعًماألرغؾيمذظؽماظطػؾم
بنيمذراسقفو،موضوظًمشلو:مطؾؿوممتشنيمذدلامأضؿطلمأخقطلموأغزظلمظفماظؼؿطم .م
وضقظل مظف :مؼو مدعدي مطدل مأخل محؿك موصؾً مإظب مضرؼي موضعدت م مأعوم مبوب مدارم
تطؾىما ظعقنموتطؾىماٌلوسدةمشلومو مألخقفوماظصغرلموسـدعومخرجم مصوحىماظؾقًم
دلشلو معوذا متػعؾمأعوم مبقؿف ،موأخدلتفمبوظؼصيموأدخؾفومإظبمبقؿفموأسطكمشلوماظعؿؾم
طكودعيمؼبمدارهمظؽلمتربلمأخقػو .م
م وسـدعومطوغًمتعؿؾمموجدتمطـزمؼبماإلدطؾؾمأؼـمتقجدماألبؼورمواٌقاذلموخؾلتفم
وؼبمؼقممعـماألؼوممضوظًمألخقػومظقمأجدمطـزمعـماظدراػؿموأسطقفمظؽمصؿوذامتػعؾمبفم؟م م
ضولمشلو:مأذذليمبفمذبؿقسيمعـماظؼططمواظؽالب .م
ثؿمؼؽلًموضوظًمػؽذامظـػلفو:مآهمأخلمصغرلموضعدتمأسقامموسودتمإظبمأخقفوم
اظذيمطدلمغقسومعومودلظؿفموضوظًم:مإذاموجدتمطـزموأسطقفمظؽمصؿوذامتػعؾمبف؟مم م
ضولمشلو:مغؾينمدارموأتزوجموأذذليمأبؼـورموعقاذـــلمطـقـرةمظؽلمغعـقشمبفــؿمثؿم
صرحًموضوظً:مؼومدعديمأخلمطدل،مػذامعومجعؾفومتعطلمذظؽماظؽـزمألخقفومسؿؾم
بفؿماظدارموتزوجموطوغقامؼعقشقنمؼبمػـوءمورخوءموظؽـمزوجيمأخقفومالمهؾفوموترؼدمأنم
دبرجفومعـماظدارمبشؿكماظقدوئؾم،موضوظًمألخًمزوجفو:مٌوذامالمتعؿؾنيمحوجيم
غؽؾفو موأن مأسؿؾ مظؽل ماٌـقؾ ،مضؾؾً متؾؽ ماألخً ماٌلؽقـي محبقٌ مرؾكً مشلوم
9بقضوت مغؿوع ماظدجوج ،مبقـؿو مزوجي مأخقفو مرؾكً مشلو م 9مبقضوت مغؿوع ماظـعؾون،م
حؿك مصؼصً متؾؽ ماظؾققض مؼب مبطـفو موػذا معو مجعؾفو متعقد محوعؾ معـ م 9مثعؾوغوتم
صغرلة،مشلذامضوظًمزوجيمأخقفومألخقفومأنمأخؿؽمحوعؾمظؽلمطبرجفومعـماظدارم .م
مومضولمشلو:مالمتؼقظنيمػذاماظؽالممسؾكمأخيتماظيتمربؿينمؼبمحقػمومعزرؼيم،مثؿم
ضوظًمظفمزوجؿف:مإذامأردتمأنمتؿقؼؼمإجعؾمأخؿؽموؾسمؼبماظشؿسموضعمرأدؽم
سؾكمبطـفومظؽلمتؿقؼؼ .م
مومسـدعومضومممبومأعرتفمأخؿفمزلعمػقلمؼبمبطـمأخؿفمومخوفمعـماظعورمومايشؿيم
أخذمأخؿفمإظبماظغوبيمومترطفو،مومربطماظؽؾىمؼـؾحمومسؾؼمشلومصلسمظؽلمؼعطلمشلوم
دظقؾمومجقدهمأعوعفومومػلمأعرػومأنمالمتذلكمذظؽماٌؽونمحؿكمؼعقدمإظقفومػقمبـػلفم
و مترطفو محؿكماظؾقؾ مأؼـ مبدأوا مؼعقدون ماظـوس مإظب مبققتفؿ ،مو مػل مضعدت متـؿظر مؼبم
أخقفومحؿكماظؾقؾمأؼـمبدأوامؼعقدونماظـوسمإظبمبققتفؿ،مومػلمضعدتمتـؿظرمؼبمأخقفوم
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حؿكمجوءمواحدموػقماألخرلماظذيمسودمإظبماظدارمؼبمتؾؽماظغوبيموالمتعرصفمثؿمدلشلوم
سؾكمعوذامتػعؾمؼبمذظؽماٌؽونمومؼبمتؾؽماظلوسيم .م
ومضوظًمظف م:مأذػىموماترطينمبلالممأغومأغؿظرمأخلمحؿكمؼعقدمومغذػىمإظبم
اظدار .م
ثؿمذػىماظرجؾمإظبمذظؽماٌؽونماظذيمتركماظؽؾىمؼـؾحمصقفمومملمصبــدمشرلماظؽؾىم
ومسودمومضولمشلو:مأغفمملمصبدمأخقػومومملمصبدمأيمأحدمإالماظؽؾىماظذيمؼـؾحم،مػذام
عومجعؾفمؼلخذمتؾؽماٌرأةمإظبمبقؿفمومسـدعوموصؾًمإظبمذظؽماظدارمبدأمؼقجعفومبطـفو،م
ومؼـؿػ،مثؿمأخذػومذظؽماظرجؾمإظبمبوبمذق،مأزعينمطلمؼػقصمسؾقفومومؼعرفمعومذام
بفومومدلشلومإذامعومأطؾًمذلءمومحلًمبفمؼقجعفومؼبمصذلةمزعـقيمرقؼؾي،مومتػؽرتم
تؾؽماظؾققضمصعرفمبوبومذق،مأزعينمعرضفو .م
مومرؾىمعـمذظؽماظرجؾمأنمؼطعؿفومبوظؾقؿماٌوحلمجداموالمؼعطلمشلوماٌوءمظؽلم
تشرب مو مرؾى معـف مأن مؼعؾؼفو مؼب مرجؾقفو مو مؼضع مهً مجػـي معـ ماٌوء ،مو مسصوم
وضبركمذظؽماظعصومؼبماٌوءمظؽلمؼعطشقنمػمالءماظـعوبنيمومطبرجقنمعـمصؿــفومظؽلم
ؼشربقنمومبدأتماظـعوبنيمدبرجمعـمصؿفومومؼللشلومذظؽماظرجؾمإذامعوطونمضدمإغؿفقا،م
ثؿمضوظًمشلؿمحؿكمؼصؾمسددػؿمدؾعي،مثؿمرؾىمعـمذظؽماظرجؾمأنمالمؼرعقفؿمبؾم
ؼؼؿؾفؿ مو م ؼذلطفؿ مجوغؾو مو مسـدعو مإغؿفقا مغزظً متؾؽ ماٌرأة ماٌلؽقـي ،مو مضوظً مظذظؽم
اظرجؾمبوبوماظشق،مأزعين،مأسطلمشلوماظؾقؿموماظعلؾمحؿكمذػقً .م
و متزوجفو مذظؽ ماظرجؾ مو متؾؽ ماظـعوبني مضوعً مبؿقؾقلفؿ مو معؾقؿفؿ مو مترطؿفؿم
جوغؾوم،مؼقممعومومتعقدمإظقفؿ،مسوذًمتؾؽماٌرأةمععمزوجفومحؿكمأصؾقًمحوعؾم
ورزضفوماهللمبطػؾمومسـدعومطدلمذظؽماظطػؾ،مو مؼبمؼقم معـماألؼوممضوظً ماألممإلبـفوم
سـدعومؼلتلمأبقكمإبؽلمأعوعفمحؿكمؼؼقلمظؽمعومترؼد،موضؾمظفمأغينمأرؼدمأنمأذػىم
إظبمدارمخوظل،مومضولمظفمأبقهمسـدمخوظؽمؼوابينمألنمأعؽماتقًمبفومعـماظغوبي،مثؿم
ضولمظفمأبقهمإذامطونمسـدكمأخقاظؽمإذػىمإظقفؿمأغومصرحونمبقفؿ،مومسـدعومذػؾقامإظبم
دار مخوظف مضوظً مظف مأعف مؼب ماظطرؼؼ مسـدعو متصؾ مإظب ماظدار مإبؽل مو مضؾ مظل مأحؽلم
أدطقرة،مسـدعوموصؾماٌرأةمإظبمدارمأخقفومومضػًمأعوممبوبماظدارمعـؾمرالبيمتطؾىم
رزقمومصدضيم،مومأسطًمشلومإعرأةمأخقفوماألطؾمومرؾؾًمعـفومأنمتذػىمألنمزوجفوم
صعىمحؿكموصؾمزوجفو،ومرآػومومضولمشلومأدخؾلمومإذامأردتمأنمترضديمصوظدارم
دارك،مومظؽـمػقمملمؼؽـمؼعرفمأغفومأخؿف،مومسـدعومروحماظؾقؾمبدأماظطػؾمؼؾؽل،م
وضولمظفمخوظفمعوذامبؽمؼومإبينمضولماظطػؾمأرؼدمأنمهؽلمظـومأعلمأدطقرة،مثؿمضولم
شلو ماظرجؾ مإحؽل مظف مأدطقرة مػق معلؽني مصغرل ،مثؿ مبدأت ماٌرأة مهؽل مأدطقرةم
حقوتفو ،محؿك مإطؿشػ مذظؽ ماظرجؾ مايؼقؼي مو متعرف مسؾك مأخؿف مو مبدأت ماألرضم
تـػؿحمومتؾؾعفؿمػقمومإعرأتف،مومظؽـمػقمملمتذلطفمأخؿفمؼؾؿؾع،مومأخرجؿفمأعومإعرأةم
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أخقفومددؿفومحؿكمدخؾًمومبؾعؿفوماألرضمومغدممأخقفومسؾكمعومصعؾفمبفومومرؾىم
عـفوماظلؿوحمومرجعمؼذػىمإظبمبقًمأخؿفمومػلمتلتلمإظبمبقًمأخقفو،مومؼعقشقنمؼبم
ػـوءمومرخوءمععمإعرأةمأخرىمتزوجمبفومعرةمثوغقي.مم م

ؿوضوع األدطـورة  :أدطورة دقدي ؿودى بوؼربقن.
ادلوؼع اجلغراػـي  :سقــــماظدصـــؾك
ػل مأدطقرة مظقلً مبعقدة ماظزعـ مجد مععروصي مؼب معـطؼي مسني ماظدصؾك م(اٌـطؼيم
اظغربقي)،مؼؼولمأنمربؿقىمػذهماألدطقرةمػقمرجؾمتؼل،مصوحل،مزاػد،مؼعؿؾموميشلم
بـقيمصودضيمخوصيمالمؼمذيمومالمؼضرمشرله،مظدؼفمطؿومؼرددمدابيمغبورةمؼرطؾفوموم
ػذهمايؿورةمؼبماألصؾمػلمعـماىـمومظقسمعـمأصؾمايققان،مميؿطقفومأؼـؿومذػى .م
ومعـمبنيماظعفوئىمأنمػذاماظرجؾمدقديمعقدك،مطونمؼؿصقرمومطبقؾمظؾـــوسمؼبم
صقرةمزبؿؾػــيم(ذق،،مطفؾ،معؿلقل)...،محؿكمالمؼعرصفماظعوعي .م
و مؼؼول مأغف مذات معرة مو مػق مامؿط مغبورتف مصودف مذبؿقسي معـ ماظػؿقي معودونم
اظعشرؼـمومٌعرصؿـومبطقشماظشؾوبمأخذوامؼلؿفزئقنمبفمحقٌمرؾؾقامعـف :م
"مأنمؼرضصمأومؼغينم" .م
أطقدمرصضمذظؽمومؼؿقدؾمإظقفؿمأنمؼذلطقهمومردمسؾقفؿم :م
"معوأغومبراضصمأومعغينم"،م م
ظؽـمبدونمجدوىمصوظػؿقيمملمؼدسقهميولمدؾقؾف،مومإذامبفمؼدسلمسؾقفؿمبدسوءم
دكط،محقٌمؼؼولمأغفؿمأخذوامؼؿشوجرونمصقؿومبقـفؿمومؼضربمبعضفؿماظؾعضماآلخرم
يدمأنموصؾمذفورػؿمظؾؼؿولمحؿكمأصؾحمدعفؿمطوظلقؾ،موماٌؽونماظذيمجرىمصقفم
دمماظػؿقيمأصؾحموادامععروصوماآلن،موؾىمعـفمعودةم(اظـغرة)ماظيتمتلؿعؿؾمؼبمتزؼنيم
األدواتماظطقـقيمظؿدػـمبفومؼبمآخرمعرحؾيمظصـعمػذهماألدواتمومذظؽمحؿكمالمتؿؽلرم
ومبوظؿوظلمصفلمعودةمربوصظيمسؾكمغعقعيمومدالعيمػذهماألدواتموماألواغل،مومؼرجعم
دؽونمػذهماظـوحقيمأص ؾمػذهماٌودةماظـغرةمإظبمدممػمالءماظػؿقيماظذؼـمتشوجروامصقؿوم
بقـفؿ،مػذامصقؿومطبصمتلؿقؿفمبلقديمعقدك .م
ؼؾؼكماألػؿمومػقمتلؿقؿفمب:مبقضدلؼـ .م
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ؼؼولمومػذامعـمأشربمعقزاتفمأغفمطونمظدؼفمزوجؿونمومطؾؿوماظزوجؿنيمأنؾًمظفم
أوالداماألوظبمتلؽـمبؾقراذد،موماظـوغقيمجبؾؾمضطـورةم(اظرؼػ) .م
أثـوء معقتف مووضعف مؼب ماظؽػـ مأخذ مأوالده مؼب مذفور مدار محقل معؽون مدصـ مأبقفؿوم
صلوالدماظزوجيماألوظبمؼرؼدونمدصـفمؼبمبقراذدم(اٌدؼـي)،مومأوالدماظـوغقيمؼقدونمدصـفم
جبؾؾمضطورةم .م
ومسؾكمػذاماظشفورمغطؼمدقديمعقدكمومػقمؼبمطػـفمضوئالمألوالده :م
"روحقامأحػرواماظؼدلمؼبماظغوبيموماحػروامؼبماٌدؼـي،موؼـمعومرحؿقامتصقؾقغل" .م
ومػؽذامحؾماٌشؽؾمبقـفؿومإظبماألبدمومػذامحلىماألدطقرة،مصلوالدماألوظبموجدوهم
ومدصـقهمؼبمبقراذدمومأوالدماظـوغقيموجدوهمومدصـقهمؼبمجؾؾمضطورة .م
ػؽذامبؼقًماألدطقرةمعؿـؼؾيمسدلمأظلـيماألجقولمومأصؾحمظلقديمعقدكمضرضبنيم
ؼذػىم اظـوسمظزؼورتفؿومضصدماظشػوءمعـمبعضماألعراض،مومبؼلمدقديمعقدكماظرجؾم
اظصوحلموظقومعـماألوظقوءماظصوينيمومػقمطؿومؼؼولماىدماألطدلمٌعظؿماظعروشمؼبمتؾؽم
اٌـطؼيميدماآلن .م
و معوزال مسروش مػذه ماظـوحقي مؼلؿدلطقن مبفذا ماظقظل ماظصوحل مصوظعروس مالبد مأنم
تدخؾمإظبمضرؼحمدقديمعقدكمضؾؾمأنمتدخؾمبقًماظزوجقيمظؿلؿدلكمبدلطوتف .م
و متذػى ماظـلقة مامـ متلخر مغبؾفـ مإظقف مرجوء مأن مؼفؾفـ ماهلل مسـ مررؼؼ ماظقظلم
اظصوحلماًؾػ،مومطذظؽماٌرضماٌلؿعصل،موميوالتماألعراضماظـػلقيموماظعصؾقي،م
ومأبـوءمدقديمعقدكمامـمبؼلمعـماظعروشماحملقطيمبوظضرؼحمالمتزالممتؾؽفؿماظـزسيم
اظ دؼـقيمحبقٌمملمؼـؾفؿماظؿطقرمايوصؾماآلن،مصوظرجؾمعوزالمؼضعماظشؿؾيمسؾكمرأدفم
ومغلوؤػؿمالزاظًمهؿػظمبغطوءماظرأسمطوظلوبؼمومالمتصؾغـمذعقرػـميدماآلن .م
طؿومالمؼزالمأػوظلمسرشمدقديمعقدكمؼؼقؿقنماحؿػوظنيماثـنيمأحدػــؿومؼلؿـكم
(اظطعؿ) ،مو ماظطعؿ مؼؼوم مؼب مضرضبني محقٌ مؼطعؿقن مؼب مبقراذد مثؿ مؼصعدون مظؾغوبيم
إلضوعيماظطعؿمؼبماظضرؼحماظـوغلمومؼؿؿـؾمػذاماظطعؿمؼبمذحبفؿماظذبوئحمومؼطعؿقنمبفوم
اظزوار .م
و ماإلحؿػول مؼلؿك م(اظرطى) مؼؼقؿقن مصقف ماإلحؿػوالت مو ماٌفرجوغوت ماظؽؾرلةم
وضبصؾمصقفماظػرحموماظػرجيماظؽـرلة.م م
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ؿوضوع األدطـورة  :عشبة خضـــــار
ادلوؼع اجلغراػـي :ماظؾقضماشلضوبماظعؾقوماظغربقيمسومم;2;:

اؾـــــــراوي :دضيمبقرضؾيم.
خورصؿؽمازبورصيماظشقطونمسؾكماألورون .م
طونمألحدماظرجولمبـً،متقصقًمأعفومومػلمصغرلة،مصؿزوجمأبقػومثوغقي،مصلنؾًم
ظف ماعرأتف ماظـوغقي مبـوت .مذات مؼقم ماتػؼً ماظشؼقؼوت معع مأعفـ مسؾك ماظؿكؾص معـم
أخؿفـماظقؿقؿيمألغفـمطـمؼؽرػـفو .م
خرجًماٌلؽقـيمععفـمإظبمعؽونمبعقد،مبفمددرةمطؾرلة،مجؾلـمسـدػو،مومبدأتم
احداػـمتضػرمجدائؾمذعرماظؾـًماظقؿقؿي،مومطوغًمتلرحمشلومذعرػو،مثؿمتعؼدهمؼبم
ضػوئر.ماردبًماظؾـً،مومشؾؾفوماظـعوس،مصـوعًمسـدئذمضؿـمبربطمخصالتمذعرػوم
جبذعماظلــدرة،مومػر سـمسوئداتمإظبمخقؿؿفـ.مطوغًماظشؿسمتؼذلبمعـماظغروب،م
وسـدعوماخؿػًمومأضؾؾماظظالممادؿقؼظًماظؾـًماظقؿقؿيمعـمشػقتفو،مصلصوبفوماشلؾع،م
وهرطًمصكٌفومرأدفوموموجدتمغػلفومعربقريمؼبماظلدرةموموحقدة...مادؿغوثًمصؾؿم
ؼلؿعمصقتفو...عرمبفومذئى ،م
صؼوظًمظف :م
"مبوبوماظذؼىم...مدؾؽينمعـمرادل...مأسطقؽموحدهمعـمخراصلم" .م
صؾؿمؼػعؾ،مومعرمبفومشراب،م م
صؼوظً :م
"مؼوماظغراب...مدؾؽينمعـمرادلمأسطقؽمواحدهمعـمخراصلم".م م
صؾؿ مؼػعؾ ،مو معرت مأرغى ،مضؾؾً مأن متلوسدػو ،مو مأخذت متػؽ مربورفو مو مػلم
تؼقل :م
"مبشػرلاتل...مبظػرلاتل...مغلؾؽمبـًماظـوسمومغدؼرمخراصم" .م
ومػؽذامحصؾً ماألرغىمسؾكمخرصمومدرضًمعـماظؾـًماًرصماظـوغل،مومشلذام
غرىماظققممسؾكمذغىمطؾمأرغىمغؼطيمبقضوء !م.مإغفومأعورةماًرصماٌلروق ! .م
أخذتماظؾـًمومطونمإزلفوم"مسشؾيمخضورم"ممتشلموممتشل،متدخؾمبؾدامودبرجم
عـمبالد...مومصفلةمرأتمغورا،م م
صؼوظًمشلو:م م
م"مؼومغور...مإنمطـًمغورمأعل مومأبل،ماضذلبل...ماضذلبل،مومإنمطـًمغورماظغقظيم
واظغقل،مابؿعدي...مابؿعديم".مومإذامبوظـورمتؾؿعد،مثؿمتؾؿعد ! .م
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زؾً مسشؾي مخصور متؽرر مضقشلو مو ماظـور متؾؿعد ،مشرل مأغفو مؼب مإحدى ماٌـــراتم
أخطـلتمومضوظً :م
"ؼومغور...مإذامطـًمغورمأبلمومأعلمابؿعدي...مابؿعدي،مومإنمطـًمغورماظغقظيم
واظغقلماضذلبل...اضذلبلم" .م
ومعومأنمتؾػظًمبذظؽمحؿكمذرسًماظـورمؼبماإلضذلابمعـفو ! .م
ؼبمبالدمسشؾيمخضورمأجدبًماألرضمعـذمانمرحؾًمسـفوماظؾـًماظقؿقؿي،مومأصؾحم
اظـوسمؼرددون :م
"معؾلمراحًمسشؾيمخضورمعومصؾًمأعطور،معوظؼوتماظـوضيمبوهمتربلماألحقار !" .م
اضذلبًماظـورمعـمسشؾيمخضورمأطـرمصلطـرمإظبمأنماخؿطػؿفومومرعًمبفومداخؾمدارم
اظغقظي.مطوغًماظغقظيمتفقهماظؽلؽسمومثدؼوػومؼؿدظقونمسؾكمطؿػقفو،مصوغدصعًمسشؾيم
خضورمومارمتًمسؾقفؿومومرضعًمعـفؿو.مطوغًمجوئعيمومسطشك،مادؿدارتمإظقفوم
اظغقظيمضوئؾي :م
"مظقالمأغؽمرضعًمعـمبزوظيمسقلكمومعقدك،مىعؾًمعـميؿؽمظؼؿيمومظـؼقًم
بعظوعؽمأدـوغل !" .م
ثؿمرعًمبفومؼبماٌطؿقرةمظؽلمالمؼؾؿفؿوماظغقلم .م
سـدعومسودماظغقلمتشؿؿماٌؽونمومضولم:م م
" مرضبي ماظعلري مو ماظؾلري ! مرضبي ماظعربل مدخؾ ماظدار ! موؼـؽ مؼو ماغبد مؼوم
طؾقدي ! .م
ضولمابـماظغقلمألبقفم :م
"مهًماظطؾؼ !.مهًماظػصعي ! .م
تدخؾًماظغقظي،مو رجًماظغقلمأنمؼعوػدػومسؾكمأالمؼمذيماظؾـًماٌكؿؾؽي...مومٌوم
سوػدػومأخرجؿفومعـماٌطؿقرةم،مومادبذتمعـفومخودعومهرسماظؾقًمومتربلماظقظدم
ابـ ماظغقل .مطوغً مسشؾي مخضور مدبرج مبقظد ماظغقل مإظب ماًالء ،مو مسـدعو ممير مبفؿوم
اظرسوةمؼلقضقنمعقاذقفؿمومأشـوعفؿمتطؾىمعـفؿمأنمميـققػومواحدةمعـفومظؽلمتطعؿم
ابـماظغقل،مشرلمأنماظرسوةمطوغقامميؿـعقنمألنماظشقوهمعؾؽومشلؿ .م
ومعرمراعمؼعرفمواظدمسشؾي مخضور،مصؿعرفمسؾقفو ،مصلعرػومبلنمترعل مبوظغقؼؾم
سؾكماظصكرمأرضو،مصرعؿفمبؼقة،مسـدمذاكمتفشؿمدعوشفمومرورمزبفمومدؼطمؼبمحفرم
اظغقظي،مصرعًمبفمؼبمصؿفوموماظؿفؿؿفمبـفؿمضوئؾيم:م"مإغفؿماظرسوةمؼؿؼوذصقنماىنبمصقؿوم
بقـفؿ ! م
صقؾً مسشؾي مخضور ماظراسل مإظب مبقً مأبقفو ،مو مطون مؼرسك مذقوػف ،مو معو مأنم
اضذلبً معـ مبقً مأبقفو محؿك مػطؾً ماألعطور مو مغقؿً ماألسشوب مو ماخضر مورقم
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األذفـور،مومضولماألبمإغفومسالعوتمضدوممابـيت،مومتؼدمماظراسلمسبقماألبمعطوظؾوم
مبؽوصلة .م
صؼولمظفماألب:م م
"معومدعًمضدمأحضرتمابـيت،مظؽمغصػمعومسـديمعـمخقؾمومشـؿم" .م
مومصرح اظقاظدمبؾـؿف.مأعوماظغقظيمصؼدمخرجًمتؾقٌمسـموظدػومإظبمأنموجدتفمعقؿوم
عرعقومسؾكماألرض.م م
سـدعومأخدلتماظغقلمومخرجومععومؼؾقـونمسـمسشؾيمخضور،مومسـدعومسؾؿمأػؾم
سشؾيمخضورمبذظؽمحػروامعطؿقرةمومغبقػومبوظـورمثؿمشطقػومبوألسشوب،مومسـدعومعرم
بفوماظغقالنمدؼطومصقفو.مومضؾؾمأنممتقتماظغقظيمتقسدتمسشؾيمخضورمبوشلالكمضوئؾي :م
"محؿكموظقمؼؾؼكمعينمسظؿ...مدقفمؼفؾؽ "...م
ارهؾماألبمسـمدؼورمسرذفمععمابـؿفمسشؾيمخضورمظؽلمالمؼؿقؼؼموسدماظغقظي،م
وعرمزعونمومزعونمومسودماألبمعرصقضو مبوبـؿفمإظبمدؼورمأػؾف،مومسـدعومطوغًمسشؾيم
خضور ممتر مبوٌؽون م ماظذي ماحذلضً مصقف ماظغقظي معع مصوحؾؿفو مهؽل مشلـ معو مجرىم
شلو،مومبقـؿومطوغًمتؼؾىماظرعود،مومإذامبشضقيمعـمسظؿماظغقظيمتصقؾفومؼبمسقـفو،م
وعـذمذظــؽماظقضًموماظـوسمؼرددونماٌـؾماظؼوئؾ:م م
"ماظعقدمظلمهؼرهمؼعؿقؽم" .م

ؿوضوع األدطـورة  :اؾشعاـبــة
ؼؼولمأنمأصؾماظشعوغؾيموماظيتمأصؾمععـوػومػقماشمسـؾيموماظيتمعػودػومػقماذػيبم
سـؾي،مومسـؾيمػلمطؾؾيمعـماظلؾقضل مطوغًمتراصؼمثالثيمأذكوصم(صؿوةمومأخقؼـ)م
اظذؼـمنقا معـماشلالكمومضدمطوغقا مضؿـ ماجملؿقسيماظيتمدطًمسؾكمزاوؼيمدقديم
اظشق،،محنيمعروامبفؿ،مومأنمػمالءماظـالثيمزؾقامتوئفنيمظؾعضماظقضً،موملمؼؽـمشلؿم
عـمضقتمدقىمعومتصطودهمشلؿمطؾؾؿفؿمسـؾيماظيتمطوغً ماظػؿوةمؼبمطؾمعرةموــريم
خؾػــفومعـودؼــيم(إشمسـؾي).م م
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ؿوضوع األدطـورة  :اؾشعاـبــة
أغفو مذعوعمغؾل ،موماٌؼصقدمبفومذعوسومزفرمومبون،مومتػلرلمذظؽمأنماظشعوغؾيمؼبم
دوظػماظزعونمتعقدوا مانمؼؾؼقاماظـورمعشؿعؾيمؼبمعؽونمعرتػع،مضصدػؿمعـمذظؽماظدالظيم
سؾك معؽون متقاجدػؿ ،مظعؾ متوئفو مؼب ماظصقراء مأو مسوبر مدؾقؾ مأو مواصدا مإظقفؿ مؼشؼم
ررؼؼف،مؼلقـرمومبطؿلغقـيمظقؾؾغفؿمظقققطقهمبويػووةموماظؽرممومحلـماظضقوصي ...م

ؿوضوع األدطـورة  :بـــت اخلاؾــص.
وضعً مأحداثفو مؼب مبرؼزؼـي  BRESINAمبؾدؼي متقجد مؼب مدائرة مبقحالم موالؼيم
اظؾقض،مطونمعؾؽمؼدسكمغقؼرو NEGROمضبؽؿمعـطؼيمعـمعـورؼمتؾؿلون،مومطونمؼرؼدم
اجؿقوحماشلضوبماظعؾقومأؼـمتعقشماٌؾؽيمبـًماًوصم"مبرؼزغيم"محنيمطوغًمععروصيم
بشفوسؿفوم .م
صؽر مغقؼرومسزشلو مومػذا محبصورمسؾقفومحؿكمتـؿفلمعموغؿفومخوصيماٌوءماٌكزونم
وبذظؽمؼؼؿؾفومومؼؼؿؾ مذعؾفو.مٌوماطؿشػًماٌؽقدةماٌدبرةمشلومعـمضؾؾمسدوػومأسطًم
أعرا مظؽؾ ماظـلوء مبنخراج ماظصقف مو مشلؾفو مو مغشرػو مؼب ماظلوحوت مبودؿعؿول ماٌوءم
اٌكزون .م
ٌو مرأىمغقؼرو معومصعؾؿفمضـّمأنمشلومعـماٌوءمعومؼؽػل مٌدةمرقؼؾيم،مومبذظؽمدبؾكم
سـ مصؽرتف مو متراجع م سـفو .مو معـذ مذظؽ ماظقضً مو مبعد موصوتفو مبـك مشلو ماظلؽون مضؾيم
أصؾحماظـوسمؼذلددونمسؾقفومومؼؼقؿقنماظقسداتم(زردة).م م
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ؿوضوع األدطـورة  :دقدي ؿدؿد بؾؼادم (اهلاؿل)
طون مدقديمربؿدمبؾؼودؿمتوئفومؼبمضقاحلمبقدعودة موالمؼعرفمأؼـمؼؿفف،مصفلةم
زفرمظفمعؾؽمصللظفمسـموجفؿفمردمسؾقفمدقديمربؿدمبؾؼودؿ م"إغل مػوعؾم"مضول مظفم
اٌوكماعؽٌمػـومومادؿؼر،مإنمػذامػقمعؽوغؽ.م م
صودؿؼر مؼبمتؾؽ ماٌـطؼيمومأولمعومضوممبفمػقمبـوءمعلفد،مومعـمثؿمبدأتمتؿقدعم
تؾؽماٌـطؼيمأؼـمتؼعمحوظقومبؾدؼيماشلوعؾمضربمعدؼـيمبقدعودة .م

ؿوضوع األدطـورة  :اؾثعبـــان
طوغًمػـوكماعراةمتعقشمععمأبـوئفومبطرؼؼيمسودؼيمؼبمبقًمعؿقاضع،مو مذاتمؼقمم
خرجً مػذه ماٌرأة مؼب ماظؾقؾ مإظب مصـوء مبقؿفو مإلحضور ماٌوء مصؾفو مترى مذقؽو مؼب مودطم
اظػـوء،مصكوصًمومػربًمإظبمجورتفومظذلؼومذظؽماظشلءمومظؾؿلطدمعـفمصؾفؿوموداغفم
ثعؾوغومطؾرلامؼؽلقهم ذعرمأصػرمؼبمذؽؾمطعؽي،مملمؼفوعبفو،مصدخؾًماٌرأةمإظبمبقؿفوم
ومأحضرت مظفمإغوءمعـمايؾقىمومسودتمومدخؾًمإظبماظؾقًمظؿؽؿؾمغقعفو،مومععم
أذانماظػفرمخرجً مظذلىمعومجرىمؼبمصـوئفومصقجدتماإلغوءمامؿؾؽومبوظـؼقدماظذػؾقي،م
وملمودمظؾـعؾونمأثرامصقؿؾًماإلغوءمومأخػؿفمومحؽًمىورتفومعومجرى .م
ومؼبماظققمماٌقاظلم رأتمؼبمعـوعفومذظؽماظـعؾون،مومضولمشلومأنمتذبحمطؾشومؼبمعؽوغفم
مبعـكمانمتلقؾ ماظدممؼبماٌؽونماظذيمطونمصقف،مومأنمالمدبدلمأحداممبومجرىمععفو،م
وطوغًمأؼوممايودثيمضرؼؾيمعـمسقدماألضقكمصوشؿـؿًماٌرأةمصرصيماظعقدمبذبحماظؽؾشم
ؼبمعؽونماظـعؾون ،متؾ ؾقيمٌومرؾؾفمعـفومومؼبمغػسماظقضًمتضققيمظؾعقد.مومبعدمعرورم
سدة مأؼوم مذػؾً مظرؤؼي مغؼقدػو ماظذػؾقي مصقجدتفو مذبرد مضطع محدؼدؼي مال مضقؿي مشلوم
صلصقؾً مبنشؿوء مو مبعد مذظؽ ماصقؾً ممبرض مأوضعفو مؼب ماظػراش ماغػ ،مبطـفو محؿكم
عوتً،مومذظؽمألغفومملمتؾىّمرشؾؿفممبعـكماظؽؾؿي .م
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ؿوضوع األدطـورة :عبد اؾرمحان اؾثعاؾيب.
ادلوؼع اجلغراػـي :ماظؼصؾي.
ؼؼولمأغفمؼبمعؽونمؼلؿكمحوظقوماظؼصؾيماظلػؾك،مومبوظضؾطمؼبمدقديمسؾدماظرغبـم
أيمؼبماٌؼدلة،مطوغًمتقجدمسفقزةمومٌومتقصقًمدصـًمػلمومابـفومؼبمتؾؽماٌؼدلة .م
بعدمذظؽمطوغًمػـوظؽمثعؾؾيمتذػىمإظبمتؾؽماٌؼدلةمومبصقرةمدائؿي،مصالحظمذققخم
اٌـطؼيمترددماظـعؾؾيمسؾكمتؾؽماٌؼدلةمصؼرروامعراضؾؿفو،مومػذامالغدػوذفؿمبذظؽماألعر .م
صؿؾقّـمشلؿمأنمتؾؽماظـعؾؾيمطوغًمتذػىمومهػرماظؼدلمسؾكماظعفقزمومإبـفوموطوغًم
ترضعماإلبـممبندؿؿرارمظذظؽمزلقًماٌؼدلةمبلقديمسؾدماظرغبونماظـعوظيب.مم م

ؿوضوع األدطـورة  :قــؿا ؼوراقــة.
ادلوؼع اجلغراػـي :مجبوؼـــي.
ؼؼولمأغفمؼبمأحدماألؼوممومؼبمعـطؼيم"جبوؼي"،مطوغًماعراةمازلفومضقراؼي،موطوغًم
ػذهماألخرلةمععروصيمبؼقةمذكصقؿفومومضقتفومومذفوسؿفو،مومطونمؼبمػذهماٌدؼـيمزسقؿم
ؼرأدفومومػذاماألخرلمالمضبىمػذهماٌرأةمألغفومطوغًمهؿؾمغػسمذكصقيماظرجولم
وطوغًمهىمأنمتػرضمرأؼفومسؾكماىؿقعمومخوصيمعـفؿماظرجول .م
ومؼبمأحدماألؼوممأعرمزسقؿماظؼؾقؾيمحرادفمبوإلتقونمبؼقراؼي،مومحؾلفومؼبمضػصم
حبقٌمالمدبرجمعـفمصػعالمأتكمايراسمبفومومحؾلقػومؼبماظؼػص .م
ومبعدمعرورمعدةمعـماظزعـ،مدطومسؾكماظؼؾقؾيمذبؿقسيمعـمضطوعماظطرق،محقٌم
غفؾقامومدؾؾقامأعالكماظؼرؼيمومغفؽقامأسراضمغلوئفو،مؼبمحنيمأنمميومضقراؼيمطوغًمؼبم
اظؼػص .م
ومبعدمزلوسفومبوًدلمرؾؾًمعـممايراسمأنمؼطؾؼقامدراحفومصؾؿمؼػعؾقا،مومظؽـم
بعدمتػوضؿماظقضعمسؾكماظؼرؼيمومبعدمإيوحمضقراؼيمصؿققامشلوماظؼػص،مألغفوموسدتفؿم
بنخراجماظؾصقصمعـماظؼرؼي .م
صذػؾًمميومضقراؼيمعؾوذرةمإظبمزسقؿماظؼرؼيمومأذورتمإظقفمبلنمؼعطقفومطـزهمعؼوبؾم
إخراجمضطوعماظطرقمعـماظؼرؼي.مصلسطوػوماظؽـزمومبدأتممتشلمؼبمأسبوءماظؼرؼيمومتؾؼلم
بوظذػىموراءػومصؿؾعفومضطوعماظطرق،مومأخذوامؼؾؿؼطقنماظذػىماظذيمأظؼؿفمضقراؼي .م
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صؿقجفًمضقراؼيمعؾوذرةمإظب ماظؾقرمومعشًمؼبمعقوػفمدونمأنمتؿقضػمسـمإظؼوءم
اظذػى مسؾك ماألرض مو مادؿؿر ماظؾصقص ممبالحؼؿفو ،مو مٌو مشطلقا مؼب ماظؾقر مػؾؽقام
عبقعو ،مأي مشرضقا ،مظؽـفو منً مألغفو مهلـ ماظلؾوحي مسؾك مسؽس ماظؾصقص،م
صؿكؾصًمعـفؿمومدبؾصمدؽونماظؼرؼيمعـفؿ .م
صلصؾقً مميو مضقراؼي محدؼٌ ماظعوم مو ماًوص مو مأصؾح مؼضــرب مبــفو ماٌــؾ،م
وأصؾقًمأؼضومربؾقبيمظدىماىؿقعمومخصقصومزسقؿماظؼؾقؾيماظذيمأصؾحمؼؼدرػو .م
صؼررتمميومضقراؼيمأنمهرسماظؼرؼيمظقالمغفورا،مومػلمعلؿؾؼقيمسؾكماألرضمالم
تـوم،مإظبمأنمواصؿفوماٌـقيمومػلمسؾكمحوظيمادؿؾؼوئفو.مصدصـًمميومضقراؼيمومسؿمايزنم
سؾكماظؼرؼي .م
صؿو مزالمعؽوغفومومإظبمؼقعـومػذامسؾكمحوظفمأيمسؾكمايوظيماظيتمتقصقًمسؾقفو،م
حقٌمأصؾحمعؽوغفوممتـوالمشلومٌومطوغًمعلؿؾؼقي،مومشلذامإذامزرغومجبوؼيمذوػدغومميوم
ضقراؼيمومػلمعلؿؾؼقيمسؾكمؼدػو،محقٌمالمؼزالمدؽوغفومإظبمؼقعـومػذامؼزورونمعؽونم
ميومضقراؼــــيمومؼؽررونمضصؿفومطؾؿومزاروػو .م

ؿوضوع األدطـورة  :ؿـــاؿــا بقـــت.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اظشؾــػ.
إذامطوغًمعدؼـيماظشؾػمتؾؽماظقالؼيماظيتمتؼعمسؾكمبعدم; 46مطؾؿمشربماظعوصؿي،م
تطؾمسؾكماظؾقرماٌؿقدطمسلوال،مامومجعؾفومغؼطيمسؾقرمظؽـرلمعـمايضوراتماظيتم
تعوضؾً مسدل ماألزعـي ،مو مظعؾ معـ مبقـفو معو مطبص معدؼـي متـس ماظلوحؾقي مو مبوظضؾطم
عـطؼيمبينمحقاء،ماظيتمتؼعمذرقمتـسمومربوذؼيمظقالؼيمتقؾوزةمسؾكمحدودمععمعـطؼيم
اظداعقسمومػـومندمأدطقرةم MAMA BINETممعوعومبقـً .م
وماٌؼصقدممبوعومبقـًمػقم"ميوتماظؾـوت"،مومػذهماألدطقرةمتؿعؾؼممبصرلماظؾـوتم
اظداسقوت ماٌدؼـقوت ماظؾقاتل مطـ م ؼب مدػقـي موقب مسرض ماظؾقر ماألبقض ماٌؿقدط،م
وغظرا مظلقء ماألحقال مشرلت ماظلػقـي معلورػو ،مظؿغرق مضرب ماظلقاحؾ ماىزائرؼي،م
بوظضؾطمضربمعـطؼيمبينمحقاء،مومضدمذوءتماألضدارمأنمتـؿشرمػوتفماظـلقةمؼبماٌـطؼي .م
و مطون معؽون مإحداػـ مؼب مبين محقاء متزوجً مبلحد ماظصقودؼـ مو مانؾً معـفممممممممم
ومتعوضؾًماألجقولمبعدػو،مومضد مغبؾًمػذهماألجقول مزلوت م MAMA BINETمعـم
ذعــرمأذؼـرمومأسنيمزرضوءمومضوعيمرقؼؾي .م
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شرلمأنمامومبقـًمتقصقًمومدصـًمؼبمأسوظلمأحدماىؾولمومطؿىمبعدػومتورؼ،م
دخقشلوماٌدؼـيمومؼقمموصوتفو .م
ومؼؼولمإنماظـوغقيمضدمتقاجدتمؼبمعـطؼيمتـسمومتدسكمبـ م"الالةمسزؼزة"،مومشلوم
عؽوغيمومتورؼ،مؼبماٌـطؼي .م

ؿوضوع األدطـورة  :ؿـــاؿــا بقـــت.
ادلوؼع اجلغراػـي :ذرذــول.
ومؼبمرواؼيمأخرىمظـػسماألدطقرةمؼؼول،مإغفمؼبمذقارهمعدؼيمذرذول،مإصطدعًم
إحدىماظلػـماظروعوغقيمبفذهماظشقاره،محنيمػوجماظؾقرمبفومومؼؾطؿفومبلحدمذقارهم
عدؼـيمذرذول .م
و مسـدعو منو مراطؾقػو ماٌؿؿـؾقن مؼب ماظربون مو مزوجؿف ،مرجول مو مغلوء ،مأرػول،م
صوسؿؿدت مميو مبقـوة مزوجي ماظربون مأغفو مؼب ماألغدظس ،مو مسـدعو مجوء مرجؾ معـ معدؼـيم
ذرذــولموماظؿؼكمبفؿمملمؼلؿطعماظؿقاصؾمععؿمإذمأغفمملمؼػفؿمظغؿفؿمومملمؼػفؿقام
ظغؿف .م
ومعرتمسؾقفؿمأؼوممغػذتمصقفومعموغؿفؿموملمؼعرصقامعـمأؼـمؼؿزودوامبفو،مصؿػطـًم
ميومبقـوةمظقجقدمأغوسمؼلؽـقنمؼبمودطماٌدؼـيمبعقدامسـماظشوره،مصلرادتماظؿعوعؾم
ععفؿ ،مصؾدأت ماظؿعوعؾ مععفؿ مبوإلذورات مو مادؿطوسً مأن موؿع مبني مضقعفو مو مبنيم
دؽونماٌدؼـي،محبقٌمتعؾؿًمرفلماًؾز،مومرفلماظطعوم...مإخل .م
ومغظرامظطقؾيمضؾؾفومومحؾفومظؾـوس،مأصؾحمدؽونماٌدؼـيمضبؾقنمميومبقـوةمومتعؾؼقام
بفومغلوءمومأرػوال .م
ومبعدمعرورموضًمرقؼؾمادؿطوعمربونماظلػقـيمإصالحمدػقـؿف،مومأرادماظعقدةمععم
أػؾفمإظبمبؾده،مصذػىمعـمطونمععفمومحؿكمعـمدؽونماٌدؼـيمحقٌمأثرمتعوعؾفؿمععم
أػؾماٌدؼـيمتزوجقامصقؿومبقـفؿ ،مومسـدمإضالسفؿمضررتمميومبقـوةماظؾؼوءمؼبماىزائرم
وضررمأوالدػوماظؾؼوءمععفو .م
ومبؼقًمؼبماىزائرمتؿعوعؾمععمدؽوغفوماظذؼـمأحؾقػومومجعؾقػوممبـوبيموظقيمشلؿم
حبقٌمطوغًمسـدماظشورهمتقدعمأصقوبماظلػقـيمومدعقسفومسؾكمخدؼفو،مخرجًم
عـمضوعماظؾقرمسروسماظؾقرمهدثًمععفومومرؿلغؿفو .م
ومؼبمؼقممعـماألؼوممتعرضًمذرذولمٌرضمعزعـ،متلملمدؽوغفمظفمومتلًٌمععفؿمميوم
بقـوة،ماظيتمملمتؽػمؼقممسـمعلوسدةماظـوسممبومادؿطوسً .م
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ومؼبمإحدىماٌراتمسـدعومطوغًمسؾكماظشورهمخرجًمإظقفومسروسماظؾقرمومػلم
هؿؾمبنيمؼدؼفومرعالمومأسطؿفملم"ميومبقـوة"مطدواءمألػؾماٌدؼـي .م
حب قٌ مضوم مأػؾ ماٌدؼـي مطؾ مواحد مؼؾقس معـ متؾؽ ماظرعول ماظيت مطوغً مبقد مميوم
بقـــوة،مومؼبموضًمضصرلمذػلماظـوسمومبذظؽمرصعًمعؽوغؿفومبنيمأػؾماٌدؼـيمومأصؾحم
ؼلخذمبرأؼفومومؼعؿدلوغفومحؽقؿيمسصرػو .م
ظؽـفومومسـدعومطدلتمضررتمأنمترحؾمإظبمعؽونمؼؽقنمبعقدامتؼرؼؾومسـمذرذول،م
ظؽـمدرسونمعوميؼمبفومأػؾماٌدؼـي .م
ومعومزالمإظبمؼقعـومػذامحىماظـوسملمميومبقـوةمومأصؾحمضرضبفوممبـوبيمضرؼـحم
وظلمصوحلمتزوروػوماظؾـوتماظعوغلوت،ماظـلوءماظعؼقؿوتمومذظؽمإظؿؿودومبدلطؿفو .م

ؿوضوع األدطـورة  :عـرف دقـدي ؿعؿــر.
ادلوؼع اجلغراػـي :متــسمبقالؼـيماظشؾـــػ.
ػـوكمضؾق ؾي متلؿكمضؾقؾيم"أوالدمسرفمدقديمععؿر"م"بؿـس"موالؼيماظشؾػ،مإذم
أرادمأحدمأصرادػؿماظزواجمصننمعفرماظعروسمؼؽقنم"م 46مدـؿقؿ"موػقمعفرمضؾقؾموظؽـفم
ؼبمغظرػؿمطوفموػؿمؼلؿدظقنمبؼقلماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم:
"مإظؿؿسمومظقمخومتومعـمحدؼدم" .م
ومػذهماظعودةمأدودقيمومإنمملمتؿقؼؼمصننمػذاماظزواجمالمؼؿقؼؼمومؼؿػرقماظزوجونم
إعومبوظطالقمأومبوإلخؿالفمصؼط.م
و مؼب ماظلـني ماألخرلة مأصؾح مػذا ماٌفــر م 666مدج مرشــؿ موضؿـــو مػـــذا مو ماظغالءم
اظذيمسبـمصقف .م
ومطذظؽمؼلخذونماظعروسمعـمبقًمأبقفومإظبمبقًمزوجفومحوصقيمزـومعـفؿمأغفومظقم
ذػؾؿًمبويذاءمدذلجعمإظبمبقًمأبقفومأيمأغفومظـمتلؿؼرمؼبمبقؿفو.مومػذهماظعودةم
ترطفوماىدماألطدلمومػقم"دقــديمععؿــر" .م
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ؿوضوع األدطـورة  :عـرف دقـدي ؿعؿــر.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اظغربماىزائري.
و مؼب مرواؼي مأخرى مظـػس ماألدطقرة مؼؼول مأن م"دقـدي مععؿـر" مػق مأحد ماألوظقوءم
اظصويني مطون مرجال متؼقو معـوال مؼؼؿدى مبف ،مبعد مأن مذاع مصقؿف مخوصي مؼب ماظغربم
اىزائري.م م
صؼدمطونمطؾمعومؼصدرمسـفمعـمأضقالمومأصعولمتطؾؼمعـمضؾؾماظـوسمحبذاصقــرػو،م
و معـ مأبرز مذظؽ مسودات ماألسراس ،محقٌ مطوغً ماظعروس مدبرج معـ مبقؿـفو محوصقيم
اظؼدعني،مومؼقضعمسؾكمرأدفومعـدؼالمأحضرمععمسلعؿنيمعشؿعؾؿني،مإضوصيمإظب مذظؽم
صننمأػؾماظعرؼسمالمؼؼدعقنماٌفرمإظبماظعروسمإالمبعدماظزواج .م
ػذا معو مأدي مبفؿ مإظب متؼدؼلف ،محقٌ مأصؾح ماظقظل ماظصوحل ،مصلضقؿ مظف مبعد معقتفم
ضرؼحمظفمؼلتلمإظقفماظـوسممبكؿؾػمصؽوتفؿمومأسؿورػؿمعـمطؾممعؽون،محؿكمأصؾققام
ؼؿضرسقنمإظقفمبوألدسقيمومؼطؾؾقنمرضوهم .م
طؿومتؼوممظفماظ قالئؿمتؼربومعـفمسؾفمضبؾمشلؿمعشوطؾفؿمومضبؼؼمشلـؿمتقدالتفــؿ،م
وطبػػمسـفؿ،مصؼدمطونمطؾمعـمطبوظػمتعوظقؿفمؼبمغظرػؿمؼؾؿؾكممبصقؾيمحؿكمومإنم
طونممبفردماظصدصيمصقؼولم:م"مصالنمخرجًمصقفمدسقةمدقـديمععؿـرم" .م

ؿوضوع األدطـورة  :عـرف دقـدي ؿعؿــر.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اظغربماىزائري.
ومندمأؼضومؼبمغػسماألدطقرةمعومؼؼولمأنماظقظلماظصوحلمدقديمععؿرمظفمتلثرلم
واضحمؼبمأودوطماألدرماىزائرؼيمخوصيمؼبماظغربماىزائري،مومؼظفرمذظؽمؼبموالئفؿم
ومحرصفؿماظشدؼدمسؾكمتطؾقؼماظؿؼوظقدماٌؿعورفمسؾقفوموماظيتمأوصكمبفومػذاماظقظلم
اظصوحل،محقٌمضقؾمإغفمطونمؼؿؾعفومومؼطؾؼفومذكصقو .م
صؿعظؿمأػؾماظغربماىزائريمؼعؿدلونمأغػلفؿمأبـوءمومبـوتمشلذاماظقظلماظصوظــح،م
ومإذامعومذعروامأنمأحدػؿمضبقدمسـمػذهماظؼقؿمؼؼقظقنمبؾففيمعؾقؽيمبوًقف:م"ماحـوم
علؾؿنيموعؽؿػنيم"،مومندمأنمػذهماظؼقؿمتظفرمطـرلامؼبمعـودؾوتماظزواجمخوصي .م
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ومإذامأردغومأنم غعرفمعومإذامطونمذكصمعومعـمأبـوءمدقديمععؿرمأممالم؟معومسؾقـوم
إالمأنمغللظفمسـمررؼؼيماحؿػوشلؿمبلسرادفؿ،مومسـماٌفرماظذيمؼؼدممظؾعروس،مألنم
ػذهماٌـطؼيمظدؼفومررؼؼيمخوصيمجدامدبؿؾػمسـمبوضلماٌـورؼماألخرى .م
وماظشوئعمظدؼفؿمطذظؽمأغفمإذامعومحدثمومملمهذلممػذهماظطرؼؼيمؼبماإلحؿػولمصننم
اظؾعـي مهؾ مسؾك مذظؽ ماظشكـص مو مؼـؼؾى ماألعر مسؾقف مو مضبدث مظف معو ممل مؼؽـ مؼبم
ايلؾون،مصؼدمؼصوبممبرضمعزعـمؼالزعف،مأومؼؼعمظفمحودثمعو،مأومحؿكمميقت .م
و مإذا ممل مضبدث مظف مػذا معؾوذرة متظفر متؾؽ ماآلثور مسؾك مأبـوئف معلؿؼؾال ،محنيم
ؼقظدونمصقؿؽـمأنمؼقظدوامععقضنيمأومغوضصل ماظـؿقماىلؿل،مأومصوضديمأحدمايقاسم
اًؿس .م
ومتؿؿـؾمػذهماظؼقؿمؼبمطقنمأنمعفرماظعروسمؼؿؽقنمعـمضـطورمزلقدموم 2مطؾغمعـم
اظلؿـ،مومطؾشمومعؼدارمعوظلمضدرهمضدميوم"مربعيمدوروم"،مومالمؼزؼدمسـمذظؽ،مأممؼبم
اظقضًمايوظلمومغظرامظعدممتقصرمػذاماٌؼدارماٌوظلمسقضمبـومؼلؿكم"ظقؼزةم"مذػؾقي .م
طؿو مأن مأػؾ ماظعرودي مال مؼلطؾقن مو مال مؼؼؾؾقن مذقؽو معـ مأػؾ ماظعرؼس مرقال مصذلةم
اًطقبيمحؿكمإغؼضوءمظقؾيماظعرس .م
أعومصقؿومطبصمظؾوسماظعروسمصفقمسؾورةمسـمظؾوسمخوصمأبقضمؼلؿكماٌؾقػــيم
ومبرغقسمأبقض،مطؿومالمتقجدمتعددمؼبماظؾؾوسمأوماظؾدالتم،مطؿومأنماظعروسمدبرجم
عـمبقًماألبمحوصقيماظؼدعني،مأيمبدونمحذاء،موتؾؼكمحؿكمتصؾمظؾقًمزوجفو .م

ؿوضوع األدطـورة  :عـرف دقـدي ؿعؿــر.
ادلوؼع اجلغراػـي :مسقــماظدصؾــك.
اؾراوي  :اىدة.
ومؼبمرواؼيمأخرىمأؼضومأنمػذاماظقظلماظصوحلمازلفم"مأععؿر،ماٌؾؼىمبـ:مدقديم
ععؿر،مومطلنمظفمحوذقيمعـماًدممعـفؿم:مدقديمدومل،مومدقديمسؾدماظعزؼز،موععم
اظقضًماغؿلؾًمذبؿقسيمعـماظـوسمإظبم،مدقديمععؿرمومأخرىمإظبمدقديمسؾدماظعزؼزم
ومأخرىمإظبمدقدمدومل،مإالمأنماظطوئػيماظيتماغؿلؾًمإظبمدقدماععؿرمطوغًمتدسلمأغفوم
عـمأذرفماظـوس .م
ومأدقودػؿمظذظؽمطوغًمومالمتزالممتؿـعمعـمتزوؼٍمبـوتفومأليمطونمخشقيمعـم
شضى مدقدي ماععؿر ،محقٌ مؼؼول مإن ماظؾـً مإذا مطوغً معـ مأصؾ مدقدي ماععؿرم
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وتزوجًمعـمذكصمظفمجدّمأضؾمعرتؾيمعـمجدػومسوذًمحقوةمزوجقيمتعقليمتصؾم
ؼبمطـرلمعـماألحقونمإظبماظطالقم .م
ومضدمادبذتمروئػيمدقديمععؿرمذبؿقسيمعـماظعوداتماظيتممتقزمبفومسـمشرلػؿم
خوصيمؼقمماظزصوفمومميؽـمأنمسبددمػذهماظعوداتمحلىمتلؾلؾفومطوظؿوظلم :م
حقٌ مأن ماظػؿوة معـ مأصؾ مدقدي ماععؿر مصبى مأن مال متؽقن مضد مأطؾً مذقؽو مععم
اظشكصماظذيمدقصؾحمزوجفو،مومالمتلخذمعـفمذقؽومطوظؾؾوسمأومبوضلمايوجقوتم
اظضرورؼي،مومؼبمؼقممإسالنماًطؾيمندمأنماظػؿوةمالمتلطؾمعـمايؾقىماظيتمأحضرػوم
اًطقىمومػذامتػودؼومظؾؿشوطؾمؼبمايقوةماظزوجقيم .م
ومؼبمؼقممهدؼدماٌفرمندمأنماظػؿوةمالمتلخذمحؼفومطؿومغصًمسؾقفماظشرؼعي،م
وإمنو مؼؼدم مألػؾفو م 46مدـؿقؿ ،مطؿفر مشلو .مو مبوضل مايوجقوت معـ مظؾوس مو مذػىم
وشرلػومعـماظؾقازممودػومؼبمبقًماظزوجقيماٌلؿؼؾؾقيمحؿكمتعقشمسؾكمأحلـمحولم
ععف .م
أعو ماظققم ماظذي مدقلؾؼ مؼقم ماظزصوف متمخذ ماظػؿوة ماٌكطقبي مأي ماظعرودي مإظب معؼرم
دقدي ماععؿر م ،متطقف مسؾقف مدؾع معرات مو متشعؾ مسلعي محؿك متؽقن مرعزا ميقوةم
زوجقيمدعقدةم،مومتعؾؼمسـدمعدخؾمدقديماععؿرمإزارامأغبر،مثؿمتعقدمإظبماظؾقًم
ظؿضعمايـيمؼبمطػقفومومرجؾقفومععمشـوءمبعضماألشوغلماًوصيمبلقديماععؿر .م
ومؼبماظققمماظذيمتزفمصقفمإظبمبقًمزوجفومتؾؾسمبرغقدومأبقضمومتضعمػبورام
أغبرمسؾكمخصرػومومحوذقيمغبراءمسؾكمجؾقـفو،مثؿمدبرجمعـمبقًمواظدػومحوصقيم
اظؼدعنيمظؿمخذمإظبمبقًمزوجفو.

ؿوضوع األدطـورة  :حنـــــــقــــرة.
ادلوؼع اجلغراػـي  :اىوععـــــي
اؾـــــــراوي :صدؼؼي .
اؾســن46:مدـي.
رويمأغفمطونمؼبمضدؼؿماظزعونماعرأةمتعقشمؼبمعدؼـي،مشلذهماٌرأةمدؾعيمذطقرموبـًم
عبقؾيمجدامبقضوءماظؾشرةمذاتمذعرمرقؼؾمأصػر،متػنتمطؾمعـمرآػومازلفوم"سبرلةم
"،مومذاتمعرةمذػىمأخقػومؼشربمحصوغفمعـمايـػقيمؼبمأسؾكماىؾؾمصنذامبفمصبدم
ذعرة مرقؼؾي مصػراء مصلسفؾؿف مو مغبؾفو مو محؾػ مسؾك مأن مؼؿزوج معـ مصوحؾي مػذهم
اظشعرة،محؿكموظق مطوغًمأخؿفمسبرلةمومذرعمؼبماظؾقٌ مسـمصوحؾيماظشعرةموبدأم
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ؼؼقلفومسؾكمطؾمبـوتماٌؿؾؽيمومصورحماالبـمأعفمسؾكمعومؼرؼدماظؼقوممبفمومحؽكمشلوم
ضصؿف،مومأغفمأضلؿمسؾكمأنمتؽقنمصوحؾيماظشعرةمزوجؿفمحؿكمظقمطوغًمسبرلة،مومعوم
إنمزلعًماألمماًدلمحؿكمبدأتمتؾؽلمومتؿلملمومأخدلتفمأنمعومؼرؼدماظؼقوممبفمحرامم
ظؽـفمالمؼلبفمٌومضوظؿفمأعفمومذرعمبؿقضرلماظطعوممومذراءماظؽؾوشمومحضرمهضرلام
ظؾزصوفمومػذامطؾفمدونمسؾؿمأخؿف .م
ومؼبمذاتمؼقممذػؾًمسبرلةمظؾقـػقيمؼبمأسؾكماىؾؾمظؿؿألماٌوءمومبقـؿومػلممتشلم
حؿكمجوءػوماظغرابمومضولمشلومأسطقينمأذربمأخدلكممبـمدقؿزوجمأخقكمصلسطًمظفم
سبرلةمصردمسؾقفوماظغرابمبؽمؼومسبرلةمومعومإنمزلعًمسبرلةمػذاماًدلمحؿكمذؿؿؿفم
بلضؾحماظصػوتموملمتمعـفموماطؿؾًمررؼؼفومومبقـؿومطوغًمسبرلةمتطقـماظؼؿحمصفوءتفوم
طؾؾيمروظؾ يمعـفومضؾقالمعـماظؼؿحمومدؿكدلػومععمعـمدقؿزوجمأخقػو،موضوظًمغػسم
طالمماظغرابمومعومإنمزلعًمسبرلةمػذاماًدلمحؿكمشضؾًمومضربًماظؽؾؾي وصورتم
وريموري،مومتطؾىمعـماهللمأنمتـػؿحماىؾولمصقؿومبقـفوموتدخؾمعومبنيماىؾول،م
و مؼب محملي ماظؾصر ماغػؿح مجؾالن مو مدخؾً مسبرلة مصرآػو مأخقػو معـ مبعقد مو مجوءػوم
ؼؿقدؾمأنمدبرجمصؼطمؼدػومحؿكمطبرجفو،مومأخذمؼرددمسؾقفومطقػمتدصـنيمغػلؽم
ؼومبـًماظعزموماظداللمإالمأنمسبرلةمردتمسؾقفمومضوظًمأنماظدصـمأوماظلفـمأرحؿمعـم
أنمأطقنمزوجؿؽ،مصلسطؿفمؼدػومصلخذمأخقػومصبذب،مصبذبمبؼقةمحؿكمضطعمؼدم
أخؿف مو مأخذػو مإظب ماٌـزل مو مخؾلػو مطؿذطور مأخؿف مو معو مإن مذػى مأخق مسبرلة محؿكم
خرجًمسبرلةمعـمبنيماىؾول،مومأخذتموريموموريمصقجدػومرجؾمسرفمأغفوم
شرؼؾيمصؿزوجفو،مومأرادمدذلػومإالمأغفومطوغًمدبؾهمدائؿومذرسفومبنيمعالبلفومألنم
طػفومعؼطعي،مأعومزوجيمػذاماظرجؾماألوظبمصؼدمطودتممتقتمعـماظغرلة،مومأخذتم
تؿؽؾ ؿمسـمسبرلةمبوظلقء.مومضوظًمظزوجفومأنمػذهماظػؿوةماظيتمتزوجفومدونمؼدمأيم
ععوضي،مومإنمملمتمعـينماذرمظـوماظصقفمتغلؾفومؼبماظقادمومػـوظؽمدقفمتراػو،موحنيم
اذذلىمشلومأخذتماظزوجيماألوظبمتغلؾمومتغين،مأعوماظزوجيماظـوغقيمصؽوغًمتغلؾم
بقدمواحدةمومتؾؽلمٌومجرىمبفو،مومصفلةمأتًمإظقفومغبوعيموضوظًمشلومأسطقينمضؾقالم
عـماظصقفمطلمأبينمسشومألبـوئلمومدقفمآتلمظؽمبقدكمصلسطؿفومسبرلةمضؾقالمعـم
اظصقف ،مو مؼب مرعشي مسني مأحضرت مايؿوعي مظـقرلة مؼدػو ،مو مبصؼً مسؾقفو محؿكم
أظصؼؿفومشلو،مومعـمػـومراحًمسبرلةمصرحوغيمعلرورةموسوذًمععمزوجفومؼبمدعودةم
،ومبعدػومرؾؼًمضرتفوماظيتمزـمزوجفومأغفومطذبًمسؾقفمواتفؿًمسبرلةمبوإلسوضي.مم
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ؿوضوع األدطـورة  :حقـــزقــة.
اٌقضعماىغراصـلم:مبلؽـــرة .م
ػل مبـً موظدت ممبدؼـي مبلؽرة مترسرسً مؼب مأدرة مربوصظي ،مصفذه ماظؾـً معـم
ضقوؼو ماظـفر ماظلوطـ مشرل مأغف مصبرف مطؾ معـ مؼشرب معـف ،مصؼد مأحؾً مابـ مسؿفوم
دعقدا،مومطونمػذامذعقرامعؿؾودالمعـمطالماظطرصنيم.م م
شرلمأغفمطونمحؾؿومحؽؿمظفمؼقعومبوٌقت،مصلدرةمحقزؼيمملمتؼؾؾمأعرمزواجمابـؿفؿم
بوبـمسؿفومرشؿمإيوحمدعقد،مومطونمدؾىمذظؽمسدمماظؿػوػؿمبنيماألدرتنيمرشؿمأغفؿوم
عـمسوئؾيمواحدة.م م
و مػذا ماألعر مدؾى محوظي مغػلقي معؿقترة مظدى محقزؼي ،مصؼد مإعؿـعً مسـ ماظؽالمم
وخوصيمععمأبقفوماظذيمإزدادمشضؾفمسؾقفومٌعورضؿفومظؼراره،مأعومأعفومصؽوغًمأؼضوم
ضققيمألبقفو،مظذظؽمملمؼؽـمبقدعفومصعؾمأيمذلءمومػلمترىمابـؿفومؼبمػذاماظقضعم
اٌزري .م
و مامو مزاد مضؾؼ مدعقد مجراء مصؼدان مابـي مسؿف م ،مػق متؼدم مأحد مأشـقوء ماظؼؾوئؾم
اظصقراوؼيماٌعروصيمبرضلماظشلنمومددادةماظرأيمومبالشيماظشعر،مامومأثورمرشؾيماألبم
بزواجمابـؿفمظفمشرلمأنمضرارمحقزؼيمملمؼؿغرلمصفلمترىمغػلفومعؾؽومالبـمسؿفو،مومالم
ؼلؿحمأليمأحدمآخرمبوظؿؼدممًطؾؿفو .م
ومبعدمأذفرمدوصرمأبقمحقزؼيمبرصؼؿفومومزوجؿفمإظبمصقراءمبعقدةمخقصومعـمػروبم
ابـؿف،مومخقصومأنمؼؾقؼفماظعور.مبعدمزلوعمدعقدماًدلمذعرمحبزنمطؾرل،مزـومعـفم
أغفمظـمؼرىمابـؿيمسؿفمثوغقي .م
عؽـًمحقزؼيمبؿؾؽماٌـطؼيمأذفرامسدؼدةمتعوغلمعـمأملماظػراقمومجدلوتمأبقفو،م
امومدؾىمشلومعرضومالزعفومبؼقيمحقوتفو،مومطونمشلذامايدثماألظقؿمأثرمسؿقؼمؼبم
ضؾىمطؾمعـمأحىمحقزؼي،مجوسؾنيمعـمأبقفومرجالمذرؼرامومعؿفدلام،مػذامعومأدىم
بلبقفومإظبمإدبوذمضرارماظعقدةمومػقمربؾطمومععفمزوجؿفمومابـؿفمحقزؼيم،مواظيتمطوغًم
سؾكمحوصيماٌقت .م
ومرجقعمحقزؼيمطونمسؾكمأعؾمرؤؼيمدعقدمضؾؾمأنممتقت،مشرلمأنمأعؾفومملمؼؿقؼؼم
صؿوتًمحقزؼيمومطوغًمتؾؽمصدعيمطؾرلةمظلعقدمخوصيمومأغفمضدمالحظمتغرلمومجفيم
غظرمسؿفمظفم.مومػؽذاممتقتمحقزؼيمومتذلكمصراشومذودعومؼبمحقوةمابـمسؿفوماظذيمملم
ؼرضمبوظؾؼوءمسؾكمضقدمايقوةمبدونمعـمأحؾفو.مممم م
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ؿوضوع األدطـورة  :زاوقــة اؾشقــخ دؾقؿــان.
ادلوؼع اجلغراػـي  :غرداقة.
طون مدؾقؿون مرجال معـ مضقاحل موالؼي مشرداؼي ،متؼقو معؼقؿو مظؾعؾودات معؿفـؾوم
ظؾؿـؽرات ،عؿقدطمايولمؼؼؿوتمعـموورتفماظؾلقطي،مظفمزوجيمومابـم .م
ؼبمأحدماألؼوممتراجعًموورةمدؾقؿونمامومحؿؿمسؾقفماظؿـؼؾمعـمبؾدمإظبمآخرموذظؽم
ضصدمتطقؼرموورتف،مومخقصومسؾكمزوجؿفمووظده،مضررماصطقوبفؿومععفمؼبموورتـــفم
ومأثـوءمدرلػؿماظطق ؼؾمومؼبمودطماظـفورمإذامبفؿمبؾؿؼقنمبؿوجرمشينمسوئدمعـموورتف،م
صؿؼربمعـفمدؾقؿونمظقللظفمسـمأحقالماظؿفورة .م
صنذا مبوظؿوجر مو مظدى مرؤؼؿف مظزوجي مدؾقؿون مؼؿػوخر مبؿفورتف مو مذظؽ مٌإلشرائفوم
بوٌـول،مومأثـوءماغفؿوكمدؾقؿونمبنيمضضوءمحوجوتفممتؽـ ماظؿوجرمعـمخداعمزوجؿفم
ظؿفدمغػلفوعقاصؼيمسؾكماضذلاحف،مصطؾؾً معـمدؾقؿونماظذػوبمععماظؿوجرممومظؽـفم
ضوبؾ مػذا ماظطؾى مبوظرصـض ،مو مبعدعو مأضـع مبعدم مجدوى مإضـوسف مشلو ،مضرر مترطفوم
ظققاصؾمدرلهمرصؼفموظدهمصؼط،مومبعدمعدةمأخرىمعـماظلرلمصودصفمؼبمررؼؼماظقادماظذيم
طونمسؿقؼومغقسومعو،مصوجؿوزماظقادمحوعالمبنيمذراسقفمابـف،مومٌوموصؾمإظبمعـؿصػم
اظقادمتعـرمدؾقؿونمصلؼطمعـفمابـفمومظؽـفؿومملمؼغرضومومبؼلمسؾكمضقدمايقوة،مومظدىم
ادؿػوضيمدؾقؿونموجدمغػلفمسؾكمضػيماظقادمصؾؿمصبدمابـفماعوعف .م
وظؽـمدؾقؿونمملمؼقلسمعـمضضوءماهللمومضدرهمامومدوسدهموزادهمضقةمسؾكمعقاصؾيم
درلهمظقصودفمإحدىماظؼرىماظيتمتقجدماآلنمبنحدىمضقاحلموالؼيماظـعوعي،مصوضذلبم
عـــفو مو مأسفى مبوػؾفو مصؼرر ماظعقش مبفو ،محقٌ مأصؾح مؼزاول معفـي متعؾقؿ ماظؼرآنم
اظؽرؼؿمظؾصغور،مبعدمأنماغزوىمإظبمإحدىماظزواؼو،مومبعدمعرورمدـني،مجوءمإظقفمتوجرم
وطونمػقماظذيماخذمعـفمزوجؿفمإالماغفمملمؼعرصف،مرؾىمعـفمأنمؼؽؾػماحدمتالعقذتفم
بوظؼقوممسؾكمبقؿفموزوجؿف،مأثـوءمشقوبف،مصقاصؼمسؾكمرؾؾفمومذوءتماألضدارمعرةمثوغقيم
أنمؼؽقنمبنيمتالعذتفمابـفماظذيمضوعمعـفمؼبماظقاد،محقٌموجدهمأحدمدؽونماظؼرؼيم
وضرر متقـقف ،مو متعؾقؿف ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مظقؽؾػ ماظؿؾؿقذ م(أي موظد) مبوظؼقوم مسؾك مزوجيم
اظؿوجرم(أيمأعف) .م
وم ؼبمأحدماألؼوممومأثـوءمضقوعفمسؾكمخذعؿفو،مدلظؿفماظزوجيمسـمواظدؼف،مصروىمشلوم
ضصؿفمحؿكموصقظفمإظقفوم،مومبقـؿومػقمضبؽلمشلومضصؿفمطوغًمأعفمتؾؽلمحزغومسؾكم
خطؽفوم،ومسـدعومدلشلوماسذلصًمظفمبلغفومأعفمومرؾؾًمعـفمأنمؼلوربفو ،ظقعقدمإظبم
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ذق ،ماظزاوؼي مصرحو معؾشرا مإؼوه مبقجقد مأعف ،مو مٌو مروى مظف معو محدث مطوغً مدػشيم
دؾقؿونمطؾرلةمحقٌمصقجهمبفذاماًدل،مومػقمضبؿدماهللمومؼشؽرهمسؾكمإبؼوئفمابـفم
وزوجؿفم.م م
وبعدمأؼوممعـمذظؽموصؾمخدلموصوةماظؿوجرمظقعقدمدؾقؿونمإظبمزوجؿفمومابـفموواصؾم
دؾقؿونمتعؾقؿماظؼرآنمومبعدموصوتفمأرؾؼمسؾكمػذهماظزاوؼيمزاوؼيماظشق،مدؾقؿونمومػلم
تؼعماآلنمبضقاحلموالؼيماظـعوعي .م

ؿوضوع األدطورة :جنؿة و در اؾعجوز اؾغاؿضة.
ػومػلمنؿيمتؾؽماظػؿوةماظرؼػقيماٌؿقػظيماظعطقصيم،ماظيتمضبـمضؾؾفومحؿكمسؾكم
تؾؽماظـؿؾيماظصغرلةمايفؿ،متـفضمبوطرةمطعودتفومظؿصؾلماظػفرمثؿمتؼقممبلسؿوشلوم
اٌـزظقيمطلمتـصرفمبعدمذظؽمإظب معزرسؿفوماظصغرلةماظيتمعـفومتؿقصؾمنؿيمسؾكم
ضقتمسقشفــو،مظؽلمتـػؼمسؾكمواظدػوماٌرؼضماٌؿدودمسؾكماظػراشمومإخقتفوماظلؾعيم
اظذؼـمترطؿفؿمأعفومأعوغيمشلومبعدمعقتفو،مومػؽذامومجدتمنؿيمغػلفومعلموظيمسـم
سوئؾيمومػلمالمتؾؾغمعـماظعؿرمدقىممثوغقيمسشرمسوعو،مومظؽـمرشؿمصغرمدـفومإالمأغفوم
ترػؼمغػلفومعـمأجؾمدعودةمأصرادمسوئؾؿفو،مومتقصرلمشلؿمطؾمعومؼؾزعفؿمعـمعلطؾم
وعشربمومعؾؾس،مومشرلػومعـمعؿطؾؾوتمايقوة،مصفلمتـصرفمإظبماٌزرسيمؼبماظصؾوحم
اظؾوطر،مومتعقدمبعدمذظؽمإظبمعـزشلومظؽلمتؼدمماظغذاءمظعوئؾؿفومومتـصرفمعرةمثوغقيمإظبم
اٌزرسي مٌقاصؾـي مسؿؾفــو ،مو مالتعقد مإال مبعد ماٌغرب معرػؼي معـ مسؿؾ ماظـفور ماظشوقم
ظؿصؾلمثؿمتؼدمماظعشوء .م
و مبعد مصالة ماظعشوء مدبؾد منؿي مظؾـقم مظؿلخذ مبعض ماظراحي ،مو مؼب مصؾوح ماظققمم
اظـوغل متـفض منؿي مبؼؾؾفو ماٌؿػؿح مووجففو ماٌشرق ،مبؿؾؽ ماظؾلؿي ماظيت مال متػورقم
ذػؿقفو،مومػلمطؾفومغشوطمومحققؼيمظؿلؿؼؾؾمؼقمماظربقعماظذيمطلكماظطؾقعيمثقبوم
جدؼدامزاػقومبؽؾمأغقاعماألزػورموماظقرودماىؿقؾيمومحؿكمتؾؽمماظعصوصرلمصشورطًم
صرحي منؿي مبلول مؼقم مظؾربقع ،م مصذلاػو متورة متزضزق مصقق ماألذفور مربدثي مغغؿيم
عقدقؼقي معبقؾي ،مو متورة مأخرى متراػو مهضر ماظعشى مظؿؾين مأسشوذفو مؼب مأسؾكم
األذفور ،م مو مطؾ مػذا مزاد مصرحي منؿي مو مبعد مأن مإدؿؿؿعً مبفذا ماٌـظر ماظطؾقعلم
اًالب،ماخؿورتمبعدػومأعبؾماظقرودمومضطػؿفومومسودتمإظبمعـزشلومظؿشوركمأصرادم
سوئؾؿفومػذهماظػرحيمومبوألخصمأبقفوماٌرؼضماظذيمالمؼػورقماظػراش .م
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صؾؼد مصضؾً منؿي مأن متقضظ مواظدػو مبـػلفو معـ ماظـقم مظؿؼدم مظف متؾؽ ماظؾوضي ماظيتم
اخؿورتفومظفمعـمآالفماظزػقر،ممطلموعؾفمضبسموظقمظؾقظيمبطعؿمايقوةماظيتمصؼدػوم
عـذ مأن مأصقى مبذظؽ ماٌرض ،ممبفرد مأن مدخؾً منؿي مظغرصي مواظدػو مظؽل متػوجؽفم
بفدؼؿفومتؾؽمظؽـماٌػوجلةماظيتمومجدتفومطوغًمأطدلمبؽـرل،ممصؼدمصدعًمنؿيمبقصوةم
واظدػومومهقظًمصرحؿفومإظبمبؽوءمومحزن .م
وبعدمعرورمسدةمأؼوممعـموصوةمواظدػومسودتمنؿيمإظبمغشورفوماٌعؿود،مصؿقجفًم
ؼب ماظصؾوح ماظؾوطر مإظب ماٌزرسي مبـقبفو ماألدقد ،مظؽل متؿؿؽـ موظق معـ مذراء محوجقوتم
إلخقتفو ،مظؽـ ماٌصوئى مزؾً متصوحؾفو مصقجدت مسؿفو ماٌلؿؾد مضد مادؿققذ مسؾكم
عزرسؿفو ماظصغرلة معلؿغال مزروصفو مألغفو موحقدة ،موألن مإخقتفو مطؾفؿ مصغور مو مالم
ؼلؿطقعـقنماظدصوعمسـمحؼفؿمومردعمسؿفؿ،مصعودتمنؿيمعـماٌزرسيمومػلمتؾؽلم
وتدسقماهللمأنمؼلوسدػومصقؿومأصوبفو،مصقجدتمغػلفوموحقدةمالمتعرفمعـمأؼـمتطعؿم
إخقتفوماظذؼـمأصؾققامؼعوغقنمعـماىقعموماظػؼر .م
و مظؽـ مبعد مػذا مطؾف مصؽرت منؿي مصفلة مؼب مواد ماٌؾؿؼك مو مػق مذظؽ ماظقاد ماظذيم
وؿؿعمصقفمطؾمغلوءماظؼرؼيمظقغلؾـمعالبلفـ،مصؼررتمنؿيمعلوسدتفـمؼبماظغلؾم
عؼوبؾمأجرةمحؿكمتؿؿؽـمسؾكمأضؾمأنمدبضرماًؾزمظعوئؾؿفوماظؿـلمطودتمأنممتـقتم
عـ مذدة ماىقع ،مو مأثـوء مسؿؾفو مبوظقاد ماظؿؼً مبعفقز مضؾققي ماظقجف مبورزة ماظعقـني،م
ذاتمذعر م أبقضمصؽوغًمػذهماظعفقزمتـػرمعـفومغلوءماظؼرؼيمغظرامٌـظرػوماظشرؼر،م
صؽوغقامؼعؿدلوغفومدوحرةمومعشعقذةمذرؼرة،موطوغًمنؿيمدبوصفومأؼضومغظرامظألضووؼؾم
اظيتمزلعؿفومعـمغلوءماظؼرؼيمحقشلو،موظؽـمنؿيمطوغًمهسمبطقؾيمػذهماظعفقز .م
ومؼبمأحدماألؼوممومبقـؿومطوغًمنؿيمعـفؿؽيمؼبماظغلقؾمحؿكمرأتماظعفقزمعغؿكم
سؾقفومومدؼطًمأعومماظقادمصلورسًمإظقفومربووظيمعلوسدتفومصؾؿمتلؿطع،مصطؾؾًمعـم
اظـلوءمأنمؼلوسدغفومصؾؿمتلؿفىموظقمواحدةمعـفـ،مصقؿؾؿفومظقحدػومومدلظًمسـم
عـزشلومصقجدتفمطقخومودطماظغوبيماجملوورةمٌـزشلو،مصقضعؿفومسؾكمدرؼرػوموسـدعوم
إدؿقؼظً ماظعفقز موجدت مغػلفو مامددة مسؾك ماظلرؼر مو منؿي مغوئؿي مصقق ماظؽردلم
أعوعفومعـمذدةماظؿعى،ممصوضذلبًمعـفومصودؿقؼظًمومخوصًمنؿيمعـماظعفقزموزـًم
أغفومدؿصقؾفومبلقء،مصطؿلغؿفوموضوظًمشلومأغفومطوغًماعرأةمعؿزوجيمؼبمعدؼـيمطؾرلةم
وأنمشلومأوالدمومبـوتموطوغًمدقدةمشـقيمجدا،مومظؽـفومسـدعومضررتمأنمتعرفمإذام
عوطونمأوالدػومضبؾقغفومأممضبؾقنمعوشلو،مصلخدلتفؿمبلغفومأصؾلًموأصؾقًمصؼرلة،م
صؿكؾكمسـفومطؾمأوالدػوموملمؼللوظقامسـفومومترطقػومطؾفؿ .م
و معـذ مذظؽ ماظققم ماسؿدلت ماظعفقز مأن مطؾ ماظـوس مضبؾقن ماٌول مو معصويفؿ مصؼطم
صػؼدتمثؼؿفومبوىؿقعموضررتمأنمتعزلمغػلفومؼب مذظؽماظؽقخمحؿكممتقتموحقدة،م
ظؽـفومأخرلامومجدتمعـمؼػؽمسزظؿفوموػلمنؿيمصعودتماظػرحيمومايقوةمإظقفوموبعدم
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سؾؿفومحبوظيمنؿيماإلجؿؿوسقي،مضررتمعلوسدتفومومعلوسدةمطؾمربؿوجمؼبماظؾؾدة،م
وضررتماظعقشمععمسوئؾؿفومومأصؾقًممبـوبيماألممشلوماظيتمحرعًمعـفومنؿيمعـذم
رػقظؿفو م ،مو مادؿطوسً منؿي مبطقؾؿفو مو مرأصؿفو مأن متؽشػ مدر ماظعفقز ماظغوعضيم
وجعؾًمأػؾماظؼرؼيمؼغرلونمغظرتفؿمحقشلو .م

ؿوضوع األدطورة :غرية زوجـة األخوقـن.
ادلوؼع اجلغرايف  :دقديمشـقػ.
اؾراوي  :اىدة.
اؾسن 86 :مدـي
طونمؼلؽـمؼبمبقًمأخقانمومأخًموحقدةمشلؿو،مومسـدعومتزوجومبؼقًماألخًم
ظقحدػو مؼب ماظؾقً متؼقم مبوألذغول ماٌـزظقي .مو مطوغً ماظؾـً مربؾقبي معـ مرـرفم
أخقؼـفو،مومػذامأثورمشرلةمزوجيتمأخقؼفومومأرادتوماظؿكؾصمعـفومبليمررؼؼي .م
ومؼبمؼقممعـماألؼوممسـرتمإحدىماظزوجؿنيمسؾكمبقضيمثعؾون،مصؼوعًمبقضعفومؼبم
اظطعوم.مومعـممثيمرؾؾًمعـماظؾـًمأنمتلطؾفومحبفيمحؾفومظزوجفو.مومضوعًماظؾـًم
بؾؾعماظؾقضي،مومبعدمأؼوممعـمبؾعفومظؾؾقضي،مصؼلًماظؾقضيمؼبمبطـفوموبدأماظـعؾونم
ؼؽدلمحؿكمأصؾحمبطـفومطؾرلا،مومػذاماألعرمزرعماظشؽمؼبمغػسمأخقؼفو.م م
بعد مإخؾور ماظزوجؿني مظألخقؼـ مبلغفو مأخؿفؿو محوعؾ .مصؼوعو مبطردػو معـ ماظؾقً.م
صذػؾًمتؾقٌمسـمعلوىمشلومصؾؿمود،محؿكمإظؿؼكمبفومرجؾمومػلمتؾؽلمصللشلوم
سـماظلؾى،مصقؽًمظفمضصؿفو،مصلخذػومععفمإظبمعـزظف .م
ومبعدػومذػىمإظبمحؽقؿماظؼرؼيمظقلؿشرلهمصقؿومدقػعؾــف،مصطؾــىمعـفمايؽقؿم
إرعوعفوميؿم"مضدؼد"مأيمامؾحمبؽؿقوتمطؾرلةمدونمأنمتشربماٌوءمومأنمؼربطفومعـم
رجؾقفو مظألسؾك مورأدفو مظألدػؾ ،موؼؾؼك مصؿفو معػؿقحو مو مؼضع مهً مرأدفو موسوءم
طؾرلامبفمعوءمحؿكمإذامخرجماظـعؾونمؼلؼطمبداخؾماظقسوءمومبفذامؼؼؿؾف،مصطؾؼماظرجؾم
عومضوظفمايؽقؿ .م
ومؼبماآلخرلمضؿؾماظـعؾون،مومتزوجماظرجؾمبوظػؿوةمومأنؾومأوالدا.موظؽـفومملمتزرم
أخقؼفومألغفوموسدتمغػلفومبذظؽ .م
وظؽـمععمعرور معدةمعـماظزعـمومبنذؿقوضفومشلؿو،مرؾؾًمعـمزوجفومأنمؼلخذػوم
ظزؼورتفؿومصؽونمشلومذظؽمصلخذػومومأوالدػومظزؼورةماألخقؼـ.مؼبماظؾداؼيمادؿؼؾؾقامطغربوءم
أومضققف،ممورؾؾًماألممعـمأوالدػومأنمؼؾققامسؾقفومأنمهؽلمشلؿمحؽوؼيمظقـوعقا.م
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صػعؾ ماألوالد معورؾؾً معـفؿ مأعفؿ ،مو مبشروع ماألم مؼب مايؽوؼي مبدأت ماألرض متؾؾعم
زوجيتماألخقؼـمحؿكمأغؿفًمأحداثمايؽوؼيماظيتمطوغًمتروؼفوماألم،موبفذامصفؿم
األخقانمعغزىمعوحدثمظؾزوجؿنيمومعغزىمايؽوؼي،مغدمماألخقانمسؾكمعومصعالهمععم
أخؿقفؿومومرؾؾومعـفوماظلؿوحموماظعػقمصؽونمشلؿومذظؽمإذمسػًمسـفؿومأخؿفؿو .م
وػفر ماألخقان ماظؾقً مظؾقً مآخر مألغف مأصؾح معقحشو مبلؾى معقت ماظزوجؿنيم
اظشرؼرتنيمصقفمومأصؾحمالمأحدمؼؼذلبمعـف.ممم

ؿوضوع األدطورة :اؾغوؾــة..
ؼبمعؽونمعففقرمطونمؼعقشماظغقل،محقٌماغفمطونمؼلؾىماظؼؾؼموماًقفمىؿقعم
اظـوس،مومؼبمأحدماألؼوممذػؾًماعرأتونمىؿعماحملصقلماظزراسل،مومإذامبوظغقلمؼؼػم
أعوعفؿو مو مطبدلػؿو مسـ مرشؾؿف مؼب مصعؾ ماًرل ،مصلوسدػؿو مضؾقال ،مثؿ مرؾى معـفؿوم
ايضقرمإظبمبقؿف .م
صؼوعؿو مبؿصدؼؼف،موماظذػوبمإظقفمصؼوممبطفلمايؿورماظذيمأحضرتوه مععفؿو ،مثؿم
ضدعفمشلؿو،مصؽوغًمإحداػؿومذطقيمحقٌمطوغًمدبػلماظطعومموماألخرىمشؾقيمصؾؼدم
أطؾًمطؾمعومؼبماظصققنمومسـدماالغؿفوءمعـمأطؾف،مضولمشلؿو:مأرؼدمأنمترجعومظلمطؾم
عومأطؾؿؿو .م
صوظغؾقيمضوممبؼؿؾفومغظرامظعدممادؿطوسؿفومأنمتردمظفمعومأخذتف،مأعوماظذطقيمصردتم
ظفمرعوعف،مظذظؽمأسطكمشلومعدةمعـماظزعـمطلمتلؿعدمٌؼؿؾفو .م
وظؽـمغظرامظدػوئفومأخذتمتللظفمسـموضًمغقعفمصلخدلػومبلغفمؼـوممؼبمعـؿصػم
اظؾقؾ مو مسـدعو مزلعً مظؽؾ ماظؽوئـوت ماظيت مأطؾفو مو ماظيت مهدث مأصقاتو مؼب مبطـف،م
إشؿـؿً ماظػرصي مسـد محؾقل ماظؾقؾ مو مزلوسفو مصقوح ماظدؼؽ ،مو مغؾوح ماظؽالب ،مسقاءم
اظذئوبمومشرلػومعـماظؽوئـوتماظيتمأطؾفو،مضوعًمبوشلروبمعؾوذرة.مممم م
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ؿوضوع األدطورة :الؾـة توــس.
ادلوؼع اجلغرايف  :اظؾـقؼـرة.
اؾراوي  :اىدة.
ػلماعرأةمأتًمعـمتقغسمإظبماىزائرمومادؿؼرتمبوظؿقدؼدمؼبموالؼيماظؾقؼرةمبؾؾدؼيم
األخضرؼيمؼبمإحدىمضراػو.محقٌمأغفومطوغًمسراصيموماظـوسمؼؼصدوغفومعـمطؾمعؽونم
حبؽؿمأغفومتداويمبعضماألعراضمومتؼرأماظطوظع .م
طونماظـوسمؼصدضقنمطؾمعومتؼقلمشلؿمحبفيمأنمذظؽماظؽالممصققحمومؼؿقؼؼ،م
وأغفؿمؼشػقنمعـماألعراضماظيتمطوغقامؼعوغقنمعـفومدقاءمطوغًمػذهماألعراضم"معلوم"م
عـ ماىـ مأو مدقرا مأو مسقـو ،مو مسـدعو مأذرصً مسؾك ماٌقت مرؾؾً معـ ماألذكوصم
اٌؼربنيمعـفومبلنمؼؼقعقامبدصـفومؼبماٌؽونماظذيمطوغًمتلؽـمومتعؿؾمصقف،مومسـدعوم
تقصقًمحؼؼقامشلومعومرؾؾًمومدصـقػوممبؼرمدؽـوػو .م
إال مأن معقتفو ممل مميـع معـ متقاصد ماظـوس مسؾقفو مو مزؼورة مضدلػو ،مظؽل مؼشػقا معـم
أعراضفؿمومهؼقؼمعطوظؾفؿ .م
وؼؼولمأؼضومأنماظـوسمؼبمحوظيمسدممغزولماٌطر،مطوغقامؼؼقعقنمبوظذبحمومهضرلم
اظؽلؽسمومرفقف،مأيمعومؼلؿكمبوظعوعقــيم"ماظقســدةم"،م"موسدة مالظيمتقغسم"،م
حؿكمؼلؼطماٌطرمومالزاظًمػذهماظعوداتمتؼوممظققعـومػذا.م م

ؿوضوع األدطورة :اؾؼـؾقعـة و دقدي عؾي ادلبارك.
ادلوؼع اجلغرايف  :اظؼؾقعي.
وصؾمدقدمسؾلماٌؾوركمإظبمعـطؼيمضؾقعيم(اٌدؼـيماظؼدميي) مومػذامؼبمأواخرماظؼرنم
اظعوذر،مومطونمضدمجوءمعـمعـطؼيمتلؿكمدقسماألضصكم(أضصكمدقس) مؼبمجـقبم
عراطش،مشودرماٌـطؼيمعراصؼومأبوهمومأعفمإظبمعؽي،مومسـدموصقشلؿمإظبمزاوؼيمدقديم
سؾل ماٌؾورك مبـ مسؾل ،مو ماظيت متؼع مضرب  ،Orléansvilleمأضوعقا مبفو مأؼوم مضؾقؾيم
ظقلذلضبقا،مومٌومالحظماظشق،مدقدمسؾل اٌؾوركمبـمسؾل أصؽورمومسؼؾقيماظشوب،مرؾىم
عـمأبقفمأنمالمؼغودرواماٌـطؼي .م
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بؼقًمسوئؾيماٌؾوركمؼبماٌـطؼيمدـنيمرقؼؾي،مومبعدمإغفوءمدرادؿف،مالحظمأدؿوذهم
أغف مبودؿطوسؿف معغودرة ماٌـطؼي معع مواظدؼف ،مو مبعد مأن متدلع مشلؿ مبـالثي معلوسدؼـم
(دؾقؿون،مدومل،مبؾؼودؿ)موممبفردموصقشلؿمإظبمسنيماظلؾطونمدؽـماظشق،مدقدمسؾكم
اٌؾوركمبـمسؾل،مومأخذمؼطؾىمعـمعلوسدؼفماظـالثيمبلنمؼؾـقامعؼرامظطالبفموأحػودػؿم
حؿكمؼؾؼقامدائؿومؼبمذظؽماٌؽونمومطقغقامثالثمأزلوءماٌلؿقن:مدؾقؿونمأوالدمدومل،مم
أوالدمبؾؼودؿمطقغقامضؾقؾيمػوذؿ .م
ومبعدػومذػىمدقدمسؾكماٌؾوركمومسوئؾؿفمإظبمعؽيمظؿلدؼيمصرؼضيمايٍ،ممومسـدم
وصقشلؿمإظبمعـطؼيمتلؿكمبقزلوسقؾموماظيتمتؼعمسؾكمبعــدمدؾعـيمطقؾقعذلمعـماظؼؾقعيم
وماظيتمتؼعمبفومحوظقومعـطؼيمتلؿكمCASTIGLIOVممتـؿمإدؿؼؾوشلـؿمعـمررفمترطل،مم
و ماظذي مطون مميؾؽ مطؾ ماألراضل مإضوصي مإظب مأغـف مأسطك مازلــف مإظب متؾــؽ ماٌـطؼــيم
،BOUSMAILمومػذاماألخرلمادؿكدممدقدسؾكماٌؾوركمٌدةمضصرلةمومػذامٌومؼؿؿقزمبفم
عـمععفزاتموأسطكمظفمادؿمحوغقسمإضوصيمإظبمطؾماٌؿؿؾؽوت .م
ومذػىمبعدػومإظبماىزائرمأؼـماألتراكمطوغقامعـؼلؿنيمإظبمضلؿنيمعؿعودظنيمإالّمأغفم
طونمشرلمضوبؾمسؾكمتردقؿماظؾوذومومسـدمتدخؾفموجدمغػلفمبوذو،ممبعدمتقرؼـفمؼبمغعؿيم
بقسؾدماهللمحلنيمبوذو.م م
ؼب مدـي م 2646موصؾ مدقدي مسؾك ماٌؾورك متصرؼح معـ مررف ماظدوظي مؼـص مسؾكم
علوسدةماظطؾؾيموماظػؼراءموماظؼوئؿنيمسؾكمتؾؽماظزاوؼي.مصؿلفدمسؾلماٌؾوركمهقلمإظبم
علؿشػك مسـد مدخقل ماظػرغلقني مإظب معدؼـي ماظؼؾقعي مو مجبقاره مند مػرم مدقد مسؾلم
اٌؾوركمأؼـموضعمصقضفمضؾيمسـدموصقظفمعـمبقزلوسقؾ،ممووجدمأعوعفمحقذومؼؼعمسؾكم
اىـقبماظشرضلمظؾؿدؼـيمايوظقي .م
مسرف مدقدي مسؾك ماٌؾورك مبوظرجؾ ماظصوحل ماظذي مؼلتل مإظقف ماظـوس معـ مطؾم
عـطؼيموطون متالعقذهمؼؿؾعقن مدرودف،م متقؼبمدقديمسؾكماٌؾوركموملمؼلؿطعمتؽؿؾيم
حففمأعومأعفمصؼدمتقصقًمضؾؾفمؼبمايدؼؼيمأعومماظقـؾقعماظذيمضبؿؾ مازلفوم"مسنيم
الظيمروبو" .م

ؿوضوع األدطورة :اؾعواقــة.
وػل مسؾورة مسـ معرض مؼصقى ماألرػول مصقفعؾفؿ مؼصقققن مبدون متقضػ .مصقؾفلم
األػوظلمؼبمػذهمايوظيمإظبمذفرةمسؾكمذؽؾمجلرمومميررونمعـمخالظفمأرػوشلؿمدؾعم
عرات ،م مو مػذا مػق مسدد ماظطقاضل ماظذي مؼعؿؼد ماألػوظل مأغف مصبؾى ماظشػــوء مإظقفؿم
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وألرػوشلؿ ،مو معـ مذظؽ مبعض ماألذفور ماظيت مؼفوبفو ماألػوظل مو مؼرصضقن مضطعفوم
إلسؿؼودػؿ مأغفو موؾى مشلؿ ماظضرر مإذا مضطعً ،مو مظؼد موضعً مسدة محقادث معـ مػذام
اظـقع مخوصي مؼب معـطؼي ماظؼؾوئؾ محني مإضوعي معشورؼع ماظطرق ،مو مإضطرار ماٌمدلوتم
اٌـفزةمظؾؿشروعمإظبمضطعماألذفورماٌعـقي،مصقجدوامعؼووعيمصعؾقيمومسـقػيمؼبمبعضم
األحقونمعـماألػوظلم .م

ؿوضوع األدطورة :بوغـجــة  ...أدطورة ادلطر.
تعؿدلمػذهماظعودةموماظيت معوزاظًمتطؾؼمؼبماألودوطماظشعؾقيماىزائرؼيمومخوصيم
األودوط ماظرؼػقي ،محقٌ مؼعدل ماألػوظل معـ مخالشلو مسـ مرؼقس مإجؿؿوسقي مؼرعقن معـم
خالشلو مإظب مجؾى ماٌطر ،مح قٌ مؼؼقعقن مبوظؿفؿع مؼب مدوحي ماظؼرؼي مأو مأحد ماألعوطـم
اظعؿقعقي ،محوعؾني ممتـوال معصـقسو معـ ماظؼؿوش مو معوذني مؼب معقطى معبوػرلي مبفقٍم
عرددؼـمبعضماظعؾوراتماٌكصصيمظذظؽ،مومتؼقلماألشـقي :م
"بقشـفي مدار ماظعؼوش مؼوربل مضقي ماظرذراش ،مو ماىؾؾوغي مسطشوغي مو مأدؼقفوم
ؼوعقالغو،مموماظػقلمغقرم ومأصػورمومأدؼقفمؼومبقمظـقار".ومؼؽررمػذامسدةمعراتمومطؾفوم
سؾوراتمؼـؿظرماألػوظلمبعدمتردؼدػومغزولماٌطرمبعدمرقلماغؿظورمحؿكمتلؼلمحؼقشلؿم
صؿـؿقمشالشلؿموممتؽـفؿمعـماظعقشمؼبمدالم .م

ؿوضوع األدطورة  :مساع اؾـدى.
ادلوؼع اجلغرايف :مبقزلوسقؾ.
اؾراوي  :اًوظيم.
ػلمأدرةمتؿؽقنمعـمزوجمومزوجيمومرضقعمشلؿو،مومؼبمؼقممعـماألؼوممذػىماظزوجم
ظشراءماظؿني،مومبقـؿومػقمؼبمررؼؼماظعقدةمإظبماظؾقًمأخذمؼلطؾماظؿنيمحؾيمبعدماألخرىم
مل مؼـؿؾف مإظب مأن مبؼقً مظف محؾؿون ،مصلخذ مضبدث مغػلف مضوئال :مآطؾ مواحدة مو مأتركم
األخرىمظزوجيت،مومضوممبذظؽمصعالمثؿمعومظؾٌمأنمأطؾ مغصػمحؾيمومتركماظـصػم
اآلخرماظذيمأوضعفمؼبمذؼ معؿقاجدمبوألرض،مو مبعد مربووظيمإخراجفمزادمدخقالمؼبم
األسؿوقمومؼبمػوتفماألثـوءمرأتفماظغقظيمصؼوظًمظف:مؼومإبـمأخلمسؿومتؾقٌ .م
مصلجوبفو:مإغلمأحبٌمسـماظؿني .م
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صردتمسؾقف:مػؾمتؾقٌمسـمبعضماظؿنيمصؼط،مومأغومأعؾؽمبلؿوغومعؾقهمبوظؿني .م
ثؿمضوظًمظف:مؼومابـمأخلمٌومملمتلتمبلدرتؽمظؾعقشمععل .م
صؼولمشلو:مظقلًمظديمسؿي .م
صلضـعؿفمبلغفومطذظؽمألغفمطونمأبؾفمصذػىمإظبمزوجؿفمومأخدلػومبوألعر .م
صؼوظًمظفمزوجؿف:معـمأؼـمظؽمبعؿيمومأغًمعؼطقعمعـمذفرة .م
صلصرمسؾكمرأؼفمومػددػــومبوظطــالق،مظؽـفمأضـعفـومبذظؽمصذػؾومإظبماظعؿيماٌزسقعيم
(اظغقظي)،محقٌمأيًمسؾقفؿومػذهماألخرلةمبدسقتفؿومظؾعقشمععفومصؾؾقوماظدسقةموم
عؽـومععفو،مصصورماظرجؾمؼعؿؾمسؾكمحرثماألرضمومصالحؿفو،مومطوغًماظزوجيمتؼقمم
بوألسؿول ماٌـزظقي ،معـ مبني مػوتــف ماألذغول مرسوؼي ماظرضقع ماظذي مطوغً متغرل مظفم
حػوزوتف موضً ماظغذاء ،مو متضعف مؼب ماٌفد مظؿذػىمبوظغذاء مظزوجفو معلؿغؾي موضً مغقمم
عقظقدػو .م
حقٌ مطوغً ماظغقظي متلؿغؾ مشقوب ماألم مظؿؾؾع موظدػو مو مسـد مذعقرػو مبعقدة ماألمم
تعقـدمإخراجف،مومٌومسودتماألمموجدتمابـفومعؾؾالمبرؼؼماظغقظي،مومػلموفؾمدؾىم
تؾؾؾفمصؾؿمؼؽـمبرائقيمبقلمأومذلءمطفذا،مومإمنومطونمذقهمآخــرمشقـرمععروف،م
وحدث مذظؽ معرارا مو متؽرارا ،مصؽؾؿو مشوبً ماألم مأسودت ماظغقظي مصعؾؿفو معرة مأخرى،م
والحظًماألممغػسماظشهمطؾؿومصورضًمرضقعفو،مومػذامعومأدىمبوألممإظبمأنمتشؽمؼبم
األعر ،مصؽوغً متدسل ماظذػوب مظزوجفو مبوظغذاء مطؽؾ معرة مظذلاضى معو ماظذي مضبدثمم
ظرضقعفو مإظب مأن مإطؿشػً مأعر ماظغقظي موطون مذظؽ مصدعي مذدؼدة مظؾزوجي موأطد مشلوم
ذؽقطفوماألوظقيم .م
وؼبماظققمماظؿوظلمادسًمظؾؿرةماظـوغقيماظذػوبمظزوجفومإالمأنمذػوبفومػوتفماٌرةمملم
ؼؽـمطوظعودةمأيمظقحدػوموإمنومأخذتمرضقعفومععفومؼبمدؾيماظغذاءمبدلماألطؾماظذيم
تـؼؾفمظزوحفومؼبمطؾمعرةموددًمخشؾيمثقوبمرضقعفومؼب ماٌفد،موذػؾًمعفروظيمإظبم
زوجفومظؿكدلهمحبؼقؼيمسؿؿفمبلغفومظقلًمإالممذبردمشقظيمصؾؿمؼصدضفومزوجفوماألبؾفم
وبعد مربووظؿفو مإلضـوسف مبوشلروب ماظيت مبوءت مبوظػشؾ مأخذت مرضقعفو موصرت مػوربيم
تورطيمزوجفوماظغيبمؼبمدؾوتفمضؾؾمأنمتؽؿشػماظغقظيمأعرػوم .م
وسـدعومذػؾًماظغقظيمظؿؼقممبؾؾعماظرضقعمطوظعودةمإطؿشػًمأغفمدقىمخشؾي،موعـفم
ادؿـؿفًمبلنماألممضدمتػطـًمظألعرمصلدرسًمبوظؾقوقمبفومؼبماظؾلؿونمصؾؿمودمدقىم
اظزوجماظغيبماظذيمدلظؿفمعـمأؼـمأبدأكمأعـمرأدؽماظذيمملمؼلؿعمطالممزوجؿفمأممعـم
ضدعقؽماظؾؿنيمأتًمبؽمإظقّكمثؿمأطؾؿف .م
مودورسًمبوضؿػوءمآثورماظزوجيمظؽلمتلطؾفومػلماألخرىمورضقعفوموملمتؾقؼمبفوم
حؿك موصؾً مإظب ماظقاد ماظعؿقؼ ماظذي مؼصعى ماظعؾقر معـف ،محقٌ مأن ماظزوجي مضوظًم
طؾؿوت مسفقؾي معؽـؿفو معـ مسؾقره مأال موػل :م"ؼو مواد مصض مصض" مظؽل مالتؾقؼ مبفوم
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اظغقظيم،مصلخذتماظغقظيمتلؿعطػفومظؿعؾؿفومدرمطؾؿيماظعؾقرمصلجوبؿــفوماظزوجــيمبلنم
اظلـ رمػـقمضقلم":ؼووادمصضمصضم"موسـدمضقلماظغقظيمشلوتفماظؽؾؿوتمزادماظقادمصقضوم
وإسوضــيمشلــومسؾكمسؾقرػو،موحقـفومإطؿشػًمأنماظلرمػقمضقلمسؽسمذظؽ .م
وصعال ممتؽـً معـ مسؾقره مصػرت ماٌرأة مػوربي مومل مود معـ معػر مدقى مثعؾون مأرادم
علوسدتفومبشرطمأنمتؼؾؾماظزواجمعـفمصؼؾؾًمذررفمصؼومماظـعؾونمبنغؼوذػوموأوصًمػلم
بقسدػومإذمتزوجؿفموأنؾًمعـفمابومزلقوهم"مزلوعماظـدىم"ماظذيمطونمؼؿؿقزمبوظذطوءم
واظػطـيموضقةماظلؿعمسؽسمأخقف .م
صؿقاظًماألؼومموعرتماظلـقنموطدلماظقظدانموؼبمؼقممعـماألؼوممحوولماظـعؾونمإضـوعم
زوجؿفمبؼؿؾمابـفوماألطدلماظذيمطونمؼؿؿقزمبوظغؾوءمواظلذاجي،مصلؿعفوماالبـماظـوغلم
زلوع ماظـدى مإذ مدور مؼراضؾفو مؼب متصرصوتفو مخقصو معـ متـػقد ماظػؽرة موؼب مطؾ مربووظيم
ظؼؿؾؿفمطونمؼـؼذهمحبقؾيمعـمحقؾي .م
وتعوضؾًماظلـقنمصؿقصقًماألمموبعدمصذلةمضصرلةمعـمرحقؾفومتقؼبماألبمصؾؿمؼؾؼم
دقى ماألخقؼـ ماظؾذؼـ مضررا ماظؾقٌ مسـ مسؿؾ مظؾعقش معـف ،موأثـوء مدرلػؿو موصال مإظبم
عػذلقماظطرقمصوحؿورامأيمررؼؼمؼلؾؽوغف،مإظبمأنمىلمزلوعماظـدىمإظبمحؾمععؼقلمأالم
وػقمأخذمسصوهموسصومأخقفمظقؼقممبرعقفؿومإظبمأسؾكمؼبمماظلؿوءموسـدموضعقػؿومطؾم
واحد مؼؿؾع مإووه مسصوه ،مصؼدم مزلوع ماظـدى مذبؿقسي معـ ماظـصوئح مواإلرذوداتم
ألخقف،مطقغفمأبؾفمودوذجممصـصقفمبلالمؼعؿؾمسـدمأيمرجؾمسقـوهمزرضووان .م
صذػىمطؾمؼبمررؼؼف"،مصلؿوعماظـدى"موجدمرجالمرقؾومذغؾفمسـدهمؼبمحنيمأنم
"زلوعماشلؿ"مإظؿؼكمرجالمذومسقـنيمزرضووؼـمإذمرؾىمعـفمػذاماألخرلماظعؿؾمسـدهم
صرصض،مودلظفمسـمدؾىماظرصضمصلجوبفمبلنمأخوهمغصقفمبلنمالؼعؿؾمسـدمأيمرجؾم
سقـوهم زرضووان،مصذػىمذظؽماظرجؾمظقطؾىمعـفمذظؽمعرةمأخرى،مصؼؾؾمزلوعماشلؿم
ظغؾوئفمزـومعـفمأنمسقـوهمدقداوؼـمصعؿؾمسـده.محقٌمطونمؼؽؾػفمبلسؿولمذوضيمعؽؾػيم
وعؿؾعيمعـولمذظؽمغبؾمأعفماظعفقزمسؾكمزفرهمأثـوءمضقوعفممبفؿيمايؿؾ،مضػمظذظؽم
ضرورةمإتقوغفمطؾمؼقممحبؿوعيمظؽؾمصردمعـمأصرادماظعوئؾي .م
وؼبمأحدماألؼومموبقـؿومػقمؼرسكماظغـؿماخؿؾطًمأشـوعفمععمأشـوممأخرىمصطؾىمعـم
اظراسلماآلخرمإرجوسفومظف،مامومجعؾفؿومؼؿشوجرانمسؾكمأنماغؿفكمبفماألعرمبضربم
اظراسلمظلؿوعماشلؿ،مومظؽـف مملمؼرمبوغفمأخقهمزلوعماظـدى،مصؾؿفردمرؤؼؿفمظفمضومم
مبعوغؼيمأخقفمزلوعماشلؿ،مومضولمظف:مأغومآدػمؼوأخلمملمأسرصؽ.مودلظفمسـمحوظفم
وععوعؾيماظعوئؾيماظيتمؼعؿؾمسـدػومصلخدلهمبؽؾ متػوصقؾمسؿؾفماظققعقيمصوضذلحمزلوعم
اظـدىمسؾكمأخقفمتؾودلماظعؿؾمحقٌمأخذمزلوعماظـدىمعؽونمأخقفمظقـؿؼؿمعـماظعوئؾيم
صردا مصردا ،محقٌ مجعؾ ماظعفقز مهؿؾف مبدال مأن مضبؿؾفو مػق موأخذ مأصراد ماظعوئؾيم
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جزاءػؿمومػذامعوممأودىمحبقوتفؿموػؽذامطوغًمغفوؼيمػوتفماظعوئؾيماظشرؼرة،مومبعدػوم
اظؿقؼممزلوعماظـدىمبلخقفمزلوعماشلؿمظقعقشومحقوةمدعقدةمظدىماظعوئؾيماظؽرميي .م

ؿوضوع األدطورة :ؼبـر اؾروؿقـة.
ادلوؼع اجلغرايف  :اؾؼؾقعة
ؼؼولمإنمطـقزامسظقؿيمطوغًمعدصقغيمؼبمػّّذاماظضرؼحم،موأنمجـقيمتدسكم"ػؾقظي"م
طوغًمهردفومم.م م
ومؼؼولمأؼضومإنمػـوكمرضكمدقرؼيممتؽـمعـمايصقلمسؾكمثروةمطؾرلة.مطؿومأنم
راسقومالحظمأنمإحدىمبؼراتفمطوغًمتغقىمطؾمظقؾي،مثؿمترجعمؼبماظصؾوحموتؾؿقؼم
برصقؼؿفومصعزممذاتمؼقممسؾكمإتؾوسفو،مصؾؿوماغصرصًمؼبماٌلوء،مرآػومتؿقجفمسبــقم
اظضرؼــح،موتدخؾفمعـمبوبمثؿمأشؾؼماظؾوبمصقرامبعدمدخقشلو.موؼبماظققمماظؿوظلمتعؾؼم
بذؼؾ ماظؾؼرة ،مصؿؿؽـ معـ ماظدخقل مععفو ،موٌو مخرجً معـ ماظضرؼح مؼب ماظصؾوح مخرجم
بـػسماظطرؼؼي،ممبعدمأنمأخذمععفمطـرلامعـماظذػى،موأصؾحمأشـكمرجؾمؼبماظـوحقيم
(اٌـطؼي) .م
ووصؾًمػذهمأحداثمػذه مايودثيمإظب معلوععماألتراكمايوطؿنيمظؾؾالدمآغذاك،مم
حقٌممأضدمماظؾوذومصوحلمراؼسمسومم2777مسؾكمتدعرلػذاماظضرؼــحماظعؿقؼمسلوهمصبدم
ؼبمأغؼوضف،ماظؽـقزماظيتمطونمؼؿقدثمسـفوماًوصمواظعوم،موادؿعؿؾماٌدصعمظذظؽ،م
صؾؿمؼصؾمإظبمأطـرمعـمإيوقمبعضماألضرارمبوظؾوبماظقػؿلمبوىفيماظشرضقيم .م
وؼب ماظؼرن ماظـوعـ مسشر مأعر ماظداي مبوبو مربؿد مبنجراء م"حػرؼوت م" مأخرى مبصددم
اظؾقٌمسـماظؽـقزموضبؽكمأنماظعؿول،ماظذؼـمإدؿكدعفؿمظذظؽمملمؼلؿطقعقامعؿوبعيم
سؿؾفؿ مإظب مأن مرردتفؿ مبراشقً مطؾرلة معـؾ ماظطققر ،موتذطر معصودر مأخرى مأن مأعـقيم
اظدايمملمتؿقؼؼموأنماظعؿولمملمؼعقدوامإالمبؼطعماظرصوصماظذيمؼصؾمبنيمايفورةم .م

ؿوضوع األدطورة :عقـن اذـرب و افـرب.
ادلوؼع اجلغرايف  :اٌدؼـي.
ػلمعـطؼيمتؼعمسـمبعدمطقؾقعذلاتمسـموالؼيماٌدؼيموطوغـًمتلؿـكم"سنيماذربم
وماػرب"،مومضدمزلقًمبفذهماظؿلؿقيمٌومطونمضبدثمصقفومعـذماظؼدم،محقٌمؼؼولمأنم
187

ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

ػذهماٌـطؼيمطوغًم بفومسنيمأومعومؼعرفممبـؾعمعوئل،مومضدمطونمطؾمعورمبفومؼؿقضػم
عـمأجؾماإلدؿلؼوءممبوءػوماظعذب،مظؽـماظذيمطونمضبدثمؼبمػذاماٌؽونمػقمأنمطؾم
عـمؼؿقضػمصقفومومؼطقلمتقضػفمصقفومالمؼرجعمدوٌومأيمأغفمضدمؼؼؿؾمأومطبؿػل .م

ؿوضوع األدطورة  :اؾوؾــي اؾصاؾـح.
" دقدأمحد بن قودف "
ؼب مزعـمضدؼؿمومؼبمعدؼـيمتـسمإدسكمرجؾمأغفمإعوممصصؾكمبلؽونماٌدؼـيمعدةمدؾعم
()69مدـقاتمومظؽـمزفرمشلؿمبعدمػذهماٌدةمأغفمؼفقديمصطردوهمعـماٌدؼـي .م
بعد معدة معـ ماظزعـ مجوء مدقد مآخر مو مادسك مأغف موظل مصوحل مصوتػؼ ماظلؽون مأنم
طبؿدلوامصدضف.مصدسقهمظؾعشوءمومضدمذحبقامظفمضطومووضعقهمصققماظؽلؽسمطلغفميؿم
خروف.مظؽـممبفردمأنموضعمظفمضولماظقظل:م"مصىمأغبدمعومؼلطؾماظؼط".مسـدػوم
صدضقهمبلغفموظلمصوحل .م
أصؾحمػذاماظقظلمصبقبمعدنماىزائرمصؾدأممبدؼـيماٌدؼيمصكورؾفومضوئال":اٌدؼيم
ؼوٌدؼيمظقمطـًموظقيمغؿزوجؽمشرلمأغؿقي.مؼدخؾماظػؼرمععماظصؾوحمومطبرجمؼبماٌلوء" .م
ثؿمعرمبوظعوصؿي:مصقضػمومأعولمروضقؿفمومؼؼولمأغفمزلعمصقتموظلمآخرمؼدسلم
سؾدماظرغبونمضولمظف":مأغومػـومظؼدمأعؾًمعدؼـيتمإظبماظؾقرمـمأيماظعوصؿيمـم"مصعدلم
دقدأغبدمبـمؼقدػمروضقؿفمصرجعًماظعوصؿيمطؿومطوغًمومبنسبرافمضؾقؾ .م
ثؿماغؿؼؾمإظبماظشؾػمومضول":ماظشؾػمؼوذؾػماظرايمعومؼؿؾػموماٌوءمعومؼـشػم" .م

ظؼدمأحؾً ماىوزؼيمابـمسؿفومأبق مزؼدماشلالظلمظدرجيمطؾرلة،مومػقمأؼضو مطونم
ؼؾودشلومغػسماظشعقر،مإالمأنماظعوئؾؿنيمطوغؿومسؾكمخصوممومبؾغًماظعداوةمبقـفؿومحدام
طؾرلا،مامومجعؾمحؾفؿومعلؿققال،موعومزادهمإدؿقوظيمػقماظؿعصىماظذيمطونمضوئؿوم
آغذاك،مومٌومأثؼؾًماشلؿقمموماٌكدلمطوػؾماىوزؼيمومضؾؾفوماظذيمؼـؾضمحؾومالبـم
سؿفو،مومبعدمتلطدػومبلنماألضدارمظـموؿعمضؾؾقفؿو،مصؼدتمرشؾؿفومؼبماظعقشموطرػًم
ايقوةمبعقدامسؿـمهى،مصؼررتماإلغؿقورمصؿقجفًمإظبمشوبيمعقحشيمورعًمبـػلفوم
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سؾكمغؾوتماظصؾورماظذيمالمترحؿمأذقاطفماظلوعــيمحققاغـوموالمإغلوغـو،مصلؼطًمحـيم
ػوعدة،ماظؿػؿًمحقشلوماظذئوبموماظؿفؿؿفو،مصقدثمػـومعومزللمبؿـود،ماألرواحمإذم
اغؿؼؾمعبولماظعقـنيمظؾذئوبماظيتماظؿفؿؿفو،مومطذظؽمسذوبيماظصقت،مصوىوزؼيمطوغًم
تؿؿؿـع مبعقـقـــ مؼـؾفر ماظـوزر مبفؿو م ،مو مطذظؽ مصقتفو ماظطروب مصعقاء ماظذئوب مؼبم
زؾؿوتماظؾقؾمإمنومػقمعـوجوةمظروحماىوزؼيماظيتمتفقؿمؼبمأرجوءمتؾؽماظغوبي.م م

ؿوضوع األدطورة :اخلروف و ؿسعود.
ػقمرػؾمؼؿقؿماألبقؼـمثؼقؾماظػفؿ،متؽػؾمبفمسؿف،ماظذيمطونمعؿزوجومومظفمإبـم
ؼدسكمعلعقدا،مأعومسـمسؿؾفمصؼدمطونمراسلمصوحىمأرض .م
صذاتمؼقمموظدتمظفمإحدىماظـعوجمخروصومصغرلا،مأسطوهمالبـفمعلعقدمصؽوغقامطؾؿوم
ؼؿقدثقن مسـ مػذا ماًروف مؼؼقظقن مخروف معلعقد ،محؿك مارتؾط مادؿ معلعقدم
بوًروف .م
ؼبمأحدماألؼوممبقـؿومطوغًماألدرةمذبؿؿعيمأتكمإظقفؿمضققف،مومطؿومجرتماظعودةم
أرادماظعؿمأنمؼؼقممبقاجى ماظضقوصي،مصلردؾماظػؿكمإظبمزوجؿف،مومضولمظف:مضؾمظعؿؿؽم
أنمتذبحمعلعقدامضوصدامبذظؽم–مخروفمعلعقدم–م .م
ظؽـممبومأنماظػؿكمثؼقؾماظػفؿ،مذػىمإظبمزوجيمسؿفمومضولمشلو:مؼؼقلمظؽمسؿلم
اذحبلمابـفمعلعقدا،مظـؼقممبقاجىماظضقوصي .م
صنحؿورتمزوجؿفمومضوظًم:مٌومالمغذبحماًروف !م.
صردماظػؿكمضوئال:مأتعصنيمأعرمسؿل،مأملمؼؼؾمظؽمإذحبلمعلعقدا.
ظؽـماألممملمؼطووسفومضؾؾفومأنمتضقلمبوبـفوماظقحقد،مصرصضً،مبعدػومذػــىم
اظقظدمظعؿفمومضول:مإنماظعؿيمترصضمإطراممضقػـو .م
صـورمشضىماظعؿ،مومضول:ماذػىمإظقفومومضؾمشلومإنمملمتذحبلمعلعقدا،مذحبؿفم
أغو .م
صذػىماظػؿكمومأسودمسؾقفومعومضوظفمسؿف،مصذحبًماألممابـفومعلعقدا،مومظؽـفوم
تلًٌمطـرلا،مبعدػومضوعًمبطؾ،ميؿفمومضدعؿفمظؾضققف،مأحسماظضققفمأنمرعؿم
اظؾقؿمشرؼىمومذؽؾفمأؼضو.م م
صللظقاماظعؿ:معومذحبًمظـو؟م م
صردماظعؿ:مذحبًمخروصومألنميؿفمأررىمومأرقى،مظؽـفؿمإدؿغربقامرعؿف .م
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و مبعد مرحقؾ ماظضققف موج د ماظعؿ مزوجؿف محزؼـي مو مشوضؾي معـف ،مصؼول مشلو :معوم
دػوطلمؼوماعرأة،مٌوذامأغًمبفذهمايول؟م م
ضوظً:مومطقػمتظـمأنمتؽقنماعراةمذحبًمابـفوماظقحقد؟ م
ومطررماظعؿمضقشلومومػقمعلؿغرب:مذحبًمابـفوماظقحقد،معوذامتؼصدؼـ؟ م
ضوظً:مضدمضؾًمسؾقؽماألغعوممحؿكمضققًمبوبـؽمألجؾمضققصؽ .م
ضول :مأتؼصدؼـ مأن مذاك ميؿ مابين معلعقد؟ معوذا مصعؾً مؼو مإعرأة ،مػؾ مأغًم
ذبـقغي؟ م
ضوظً:مغعؿمذبـقغي،مألغينمغػذتمرؾؾؽمخوئػيمعـمأنمأظؼكمغػسماٌصرل .م
ضول:مغػذتمرؾيب !موعؿكمرؾؾًمأغومػذا؟ م
ضوظً:مٌومأردؾًمإظلّمابـمأخقؽ .م
صصرخماظعؿ،مومأجفش مبوظؾؽوء ،معوذامأصعؾمبفذا ماظػؿك ماظؾؾقد،مظؼدمحرعينمعـم
ابينماظقحقد؟مطقػمأدبؾصمعـف؟ م
صلذورتمسؾقفمزوجؿفمأنمؼلخذمابـمأخقفمإظبماظغوبيمظققؿطؾو،مومعـمثؿمؼربطفمإظبم
جذعمذفرةمومؼذلطفمػـوكم،مصقاصؼماظعؿمسؾكماضذلاحمزوجؿف .م
وعومأذرقماظصؾوحمحؿكمذػىماظعؿمومابـمأخقفمومغػذمعوماضذلحًمسؾقــفمزوجؿف،م
ومرجعمبعدػومإظبماٌـزل،مومػقمدعقدمألغفمإرتوحمعـمابـمأخقفماظؾؾقد .م
أعوماظػؿكماٌلؽنيمبدأمؼؿؿؾؽفماًقفمومػقمعربقطمإظبمجذعماظشفرةمالؼلؿطقعم
ايرطي،مومعوظؾٌمحؿكمعرمسؾقفمتوجرمؼفقديمميؿطلمحصوغو،مومصبرموراءهمبغؾؿنيم
ربؿؾؿنيمبوألضؿشيمومايؾلمومشرلمذظؽمعـمايوجقوت .م
صللل ماظؿوجر ماظػؿك :مؼو مصؿك معـ ماظذي مأتك مبؽ مإظب مػذا ماٌؽون ماًطر؟ مو معوذام
صعؾًمحؿكمسوضؾقكمبفذاماظشؽؾ؟ م
صردماظػؿك:مأغومأسوضى ! م أغومملمأصعؾمذقؽو،مومأغومظلًمععوضؾو،مومإمنومأغومطـًم
رجالمروسـومؼبماظلـمعـؾؽم،مصلتقًمإظبمػذهماظشفرةماٌؾورطي،مألدؿعقدمذؾوبل،مومعوم
تراهماآلنمػقمأغينمأصؾقًمأصغرمبؽـرلمسؿومطـًمسؾقف .م
صوغدػشماظؿوجرمومضول:محؼومعومتؼقل؟م م
ضولماظػؿك:مغعؿمػؾمترؼدمورؼىمذظؽ؟ م
صػرحماظقفقديمومصؽموثوقماظػؿكموربطفماظػؿكمعؽوغفمسؾكمجذعماظشفرةمومأحؽؿم
وثوضف،مومبعدػومرطىماظػؿكمسؾكمحصونماظؿوجر،مآخذامععفماظؾغؾؿنيموتركماظؿوجــرم
ؼؾؽلمومؼؿقلر .م
سودماظػؿكمإظبمسؿفمألغفماٌؽونماظقحقدماظذيمؼعرصف،مصؾؿو ماضذلبمعـماٌـزل مبدأم
ؼصرخمومؼؼقل :م
"مسؿلماهللمؼعؿقؽمظؼدمأتقًمألسقـؽم" م
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زلعمسؿفماظصراخ،مصؼولمظزوجؿف:معوػذاماظذيمأزلعف،مطبقؾمإظلّمأغفمصقتمإبـم
أخل،مصكرجمعلرسومػقمومزوجؿف،مصقجدماظػؿكمعؼؾالمصققمايصونمومععفماظؾغؾؿون،م
صوغدػشماظعؿمومضول:معـمأؼـمأتقً؟مومعـمأؼـمظؽمػذا؟م م
صردماظػؿك:مأتقًمؼومسؿلمإظقؽمألدوسدكمومأسقـؽ،مصؾؼدمصرغومأشـقوء،مومصرحم
اظعؿمومرؾىمعـمإبـمأخقفمأنمؼذػىمظؾعوعؾنيمؼبمايؼؾ،مظقؼقلمشلؿمأنمؼؽػـقامسـم
ايصود،مظرلتوحقا،مومأنمؼدسقػؿمظؾغذاء .م
صذػىماظػؿكمظؾعؿولموضولمشلؿ:مإنمسؿلمؼؼقلمظؽؿمإحرضقامطؾمايؼؾمومتعوظقام
ظؾغذاء .م
احؿورماظعؿولمومضوظقا:مطقػمسبرقمايؼؾمبعدعومحرثـوهمومغؾًماظزرع،مومجػم
اظؼؿح؟ م
ضولماظػؿك:مػذهمأواعرمسؿلمإنمسؿلمالضبؿوجمظؾؼؿح،مضدمصرغومأشـقوء .م
صلذعؾماظعؿولماظـورمؼبماظزرعمحؿكمبدأتمأظلـيماظـورمتؿصوسد،موماغؿشرماظدخون،م
صكر جماظعؿمعلرسومعـمعـزظفمإظبمايؼؾ،ماظذيمأصؾحمطؾفمأدقدمطوظرعودمبعدعومطونم
أصػرمطوظذػى .م
صؾدأمؼصرخممومؼؼقل:معـمصعؾمػذامحبؼؾل؟م م
صؼولمظفماظعؿول:مػذامبـوءمسؾكمأعرك .م
صردموضولمشلؿ:مأغومأعرتمبفذا ! مػؾمػـوكمإغلونمسوضؾمؼلعرمحبرقمحؼؾفمبعدعوم
تعىمؼبمحرثف؟ م
ضوظقا:مابـمأخقؽمػقمعـمرؾىمعـومحرضفمألغؽمصرتمشـقو،مومالهؿوجمإظقف .م
إغفورماظعؿموماذؿدمشقضف،مومضول:مطقػمظلمأنمأدبؾصمعـمػذاماظـقس،مضؿؾم
إبينمومأحرقمحؼؾل،ممبوذمأبؿؾقًمؼومربل؟ م
بعدػوماتػؼماظعؿموزوجؿفمأنمؼرحالمظقالمعـمدونمأنمضبسمبفؿومابـمأخقف،موصعالم
بعدعومأنمتلطدامعـمغقمماظػؿك،مأخذامأشراضفؿومووضعوػومؼبم"ذقاري"مومػلمدعػم
عصـقسيمعـماظؼصىم"ماظدومم"م،مووضعوػومسؾكمزفرماظؾغؾيم،مومبقـؿومػؿومعـشغالنم
ؼب ماإلدؿعداد مإذا مبوظػؿك مطبرج مطؾ ماألشراض معـ م"اظشقاري" مو مجؾس مؼب معؽوغفوم
عؿكػقو .م
إغطؾؼماظعؿمومزوجؿفمؼبمجـحماظؾقؾمععؿؼدؼـمأنماظػؿكمغوئؿمؼبماٌـزل،مومؼبماظطرؼؼم
أرادماظػؿكمأنمؼؼضلمحوجؿفماظؾققظقجقيم ،ممتؾؽمغػلفمضدرماٌلؿطوع،مومظؽـمبعدم
يظوتمرأىماظعؿمتدصؼماظؾقلمعـم"ماظشقاريم"مصؼولمظزوجؿفم:مظؼدمإغػؿقًمضربيم
اٌوء،مٌوذامملمهؽؿلمشؾؼفوم؟م م
صـزلمعـمحصوغفمظقؿػقصماظؼربيمحؿكموجدمإبـمأخقف.مصؾؿمؼؼؾمذقؽو،مصقاصؾم
علرلهم حؿكموجدوامعـقدرامؼـؿفلمبقادمدرؼعماىرؼون،مصلذورمإظبمزوجؿفمأنمؼؿقضػقام
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ظقؾقؿقاماظؾقؾمجوغىماٌـقدر،مومأعرػومأنمتؾلطمصراشمإبـمأخقفمسؾكمحوصيماٌـقدر،م
ومؼبمجقفماظؾقؾمومبعدمأنمؼؿلطدامعـمغقعف،مؼؼقممػقمبدصعمزوجؿفمومتؼقممػلمبدصعم
اظػؿكمؼبماظقادي،مصػعؾًمعـؾؿومأعرػومزوجفو .م
ظؽـمبعدعومغوعقامادؿؾدلماظػؿكمعقضعف،مومغوممعؽونمزوجيمسؿف،مومبعدمأنمإدؿػوقم
اظعؿمومعـمدونمانمؼؿلطدمعـمأنمزوجؿفمػلماظيت مجبوغؾف،مضوممبدصع ماظػؿكمومضومم
اظػؿكمبدورهمبدصعمزوجيمسؿفمؼبماظقادي .م
صؼولماظعؿ:م"مظؼدمإرهـومعـمظؼرعمدقؾطوم" م
صردماظػؿكم:م"مغعؿمؼومسؿلمظؼدمإرهـومعـماظعفقزماظظرارلم".م م

ؿوضوع األدطورة :غـرداقـة.
ؼؼولمإغفمؼبماٌوضلمطوغًمصؿوةمازلفومداؼيمتعقشمؼبمأدرةمبلقطــيمعؿقاضعي،م
وطغرلػو معـ ماظػؿقوت ماظؾوظغوت ماظراذدات موضعً مداؼــي مؼب محى مذوب معـ مذؾوبم
ضرؼؿفو،مومبودشلومايىمغػلفموعرمزعـمومػؿومؼؾؿؼقونمبوظلر،مومبعدػومتؼدمماظشــوبم
ًطؾي ماظػؿوة مو مظؽـ مأػؾفو مرصضقا مرؾؾف مغظرا مألغف مصؼرل مو مال مؼلؿطقع محؿك مدصعم
عفرػو،مومػذامبوظرشؿمعـمإيوحماظشوبمومربووالتفماظعدؼدةمؼبمإضـوعمواظدػو .م
ومظؽـمايىماظذيمعبعمداؼيموماظشوبمطونمأضقىمعـمأنمؼػذلضو،مومبلغفؿومطوغوم
ذوبنيمؼبمعؼؿؾؾماظعؿرمتؼؾمخدلتفؿومؼبمايقوة،موالمؼفؿفؿومدقىمهؼقؼمومإذؾوعم
غزوتفؿو،مصؼدمحدثمعومملمؼؽـمأحدمؼؿقضعف،مظؼدمصؼدتماظػؿوةمأسزمعوممتؾؽف،مإغفم
اظشرف،مومطؾمػذامبفدفمإضـوعماظقاظدمبوظزواج،مرشؿومسـف .م
ومذوعماًدلمؼبماظؼرؼيمطؾفومطؿومأرادا،مومزلعماظقاظدمومظؽـمأثرماظصدعيمػوتفم
أدىمبفمإظبمض ؿؾماظشوبمدونموسلمعـفمومرردمابـؿفمعـمطؾماظؼرؼي،مومطؾمػذامطونم
بفدفمإبعودماظػضققيمسـماظؾقًماظشرؼػ .م
وجدتمداؼيمغػلفومؼبماظغوبيماٌؽونماظقحقدماظذيمتؾفلمإظقفمصفلمملمتعدمتفؿؿم
يقوتفو مبعد مطؾ معو مجرى مشلو ،مو مبعدػو موجدت مداؼي م"شور" مػؽذا مؼلؿقغف مأػؾم
اٌـطؼي،موضضًمصقفمبؼقي محقوتفو،متشؾعمشرؼزةماىقعموماظدلدممبومطوغًمودهمؼبم
اظغوبيمعـممثورماألذفورمووبرمايققاغوتماظضعقػي،ماظيتمطوغًمهقطمبفو .م
ومػؽذامسوذًمحقوةمبدائقيمؼبمودطمشوبيمطؾرلة،مذوعمخدلموجقدػومصقفو،موأصؾحم
زوار مضرؼؿفو مؼؼصدوغفو مو مؼلؿدظقن معـفو مسـ ماظطرؼؼ مو معؼوبؾ مخدعؿفو مشلؿ ،مطوغقام
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ؼؼدعقنمشلوماألطؾموماظؾؾوس،مومطوغًماىؿؾيماظشوئعيماظيتمؼرددوغفوم"بنووهمشورم
داؼي"،مأيمؼؿففقنمإظبماظغورمومؼلؿدظقنمسـمررؼؼماظؼرؼيمعـمضؾؾماظػؿوة.م م
ومػؽدامأصؾقًمتؾؽماظؼرؼيمتلؿكمشرداؼيمإظبمؼقعـومػذا،مأعومذظؽماظغورمصؼدمتقجم
عـمبنيماٌعوملماألثرؼيماشلوعيماٌؿقاجدةمؼبماٌـطؼي .م

ؿوضوع األدطورة :اؾطؿــع.
ادلوؼع اجلغرايف:موادمالوي.
اؾراوي  :اىــورة.
اؾسن64 :مدـــي.
ؼؼولمأغفمطونمػـوكمأخقانمورثومسـمواظدػؿومإرثومطؾرلا،مصنذامبوألخماألطدلمؼلطقم
سؾكمعبقعماٌؿؿؾؽوت،موملمؼذلكمظفمذقل،مصلصؾحمذظؽماألخمشـقومأعوماآلخرمصؼرلا.م
صفذا م األخرلمجدمضـقعمرشؿمأغفمالمؼلؿطقعمتؾؾقيمطؾمحوجقوتفمورشؾوتف،مأعوماآلخرم
رشؿمأغفمشينمصفقمخبقؾمومذققح .م
ومؼبمؼقممعـماألؼوممطونماظػؼقـرمميشــلمصـنذمبفمؼصطـدممبؽفــػمصؼــولم"اصؿقـلم
ؼو مبـوب مضؾقؼؾــي" .مصػؿح ماظؽفػ مو مدخؾ مصؿعفى مو مإغدػش مٌو مرآه مبداخؾف معـم
جقاػر،مضؾقرموم جػقنمأطؾ،مومظؽـفمملمؼلخذمطؾمذلءمبؾمتذوقمعـمطؾمضدر،مومعألم
جققبفمبؽؿقيمعؿقاضعيمعـماىقاػر،مصووفمسبقمبوبماظؽفػمومضول:م"اصؿقلمؼوم
بوبمضؾقؼؾي"مصػؿقًمومخرجمصؼولمبعده:م"اشؾؼـلمؼومبـوبمضؾقؼؾـي" .م
ومإذامبوظػؼرلمجدمدعقدمبفذاماظؽـزماظذيمهصؾمسؾقفمأومبوألحـرىماظــذيمرزقم
بف،مومسـدموصقظفمظؾقؿفمتعفىمأصرادمأدرتفمصطؾىمعـمابـؿفمبنحضورماٌؽقولمعـمسـدم
سؿفوماظغينمظقؽقؾمطؿقيماىقاػرماظيتمأحضرػو.مصلسطوػومإؼوه،مظؽـمعـمذدةمصضقظقؿفم
وضعمبداخؾفمظؾون .م
م صؾعد مإطؿؿول محوجي ماظػؼرل مظؾؿؽقول مأرجعف مألخقف مصقجد مبداخؾف مظقؼزة ،مصراحم
علرسومسـدمأخقفمحوئرامعـمأؼـماطؿلىمذظؽ،مصللظفمسؾكمعصدرمطـزه،مصوضطرمأخقهم
إلخؾورهمععمذطرمذروطماٌفؿي:مبوألطؾمعـمطؾمضدرمطؿقيمصغرلةمومعـمطؾمطقسمذػىم
حػـيمضؾقؾيمبدونمتركمآثور .م
صفرعمعلرسومإظبمعـزظفمومبدأمؼبموفقزمزادهمومؼبماظغدمسـدمذروقماظشؿسمشودرم
عـزظفمعؿففومسبقماظؽفػمومغػلفمربؿؾيمبوظطؿعمدونمأنمؼػؽرمؼبمسوضؾيمرؿعف .م
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ومسـدموصقظفمأظؼكمبوظعؾورةم"ماصؿقلمؼومبوبمضؾقؼؾيم"مصنذامبوظؾوبمتـػؿح،مصدخؾم
صوغدػشمٌومرآه،مومبدأمميِألمزادهمعـماٌولمومػرعمظألطؾمدونماألخذمبعنيماإلسؿؾورم
ظؾشرطماظيتمذطرػومظفمأخوه،مومسـدعومإعؿألمزادهمومبطـفمضررماظعقدة،مصؽـرةمرؿعفم
غللمطؾؿيماظلرمصؾدلمضقلم"اصؿقلمؼومبوبمضؾقؼؾي"مضولم"اشؾؼلمؼومبوبمضؾقؼؾي"،مصؾؿم
تػؿحمإرالضومومزؾمػـوكمحؿكمحؾمبفماظؾقؾم .م
و مسودت ماظقحقش مإظب مأوطورػو ،مأي مإظب مذظؽ ماظؽفػ ،مصؾؿفرد مدخقشلؿ مسلقام
رائقيمإغلونمصشؽقامؼبماٌقتكماٌؾؼوةمػـوك،مصؽونمعـمبنيماظقحقشمأحدػؿمذطقومصلخذم
عؼؾضمحدؼدمومضوممبؿلكقـفمثؿمبدأمؼضعفمصققماىـٌ،محؿكموصؾمإظقفمصنذامبفم
ؼصرخمومإطؿشػمأعرهمصنغؼضًمسؾقفماظقحقشمصعؾؼًمجـؿفمسؾكمعدخؾماظؽفػمسدلةم
ٌـمدققوولمأنمؼػعؾمعـؾف .م
ومؼبمغػسماظقضًمطوغًمايرلةموماظؼؾؼمتغؿرمزوجؿفمإظبمأنمغػذمصدلػومصذػؾًم
علرسيمإظبمأخقفمتطؾىمعـفماالدؿػلورمسـمدؾىمتلخرمأخقفمصلدخؾًمظفماظشؽمومزؾم
ؼػؽرمؼبمدؾىمشقوبفمإظبمأنمأذرضًماظشؿسمصووفمعلرسومإظبماظؽفػمصنذامبفمؼػوجلم
جبـيمأخقف،مصؾؽكمبؽوءماظـدم،مومضررمأنمؼلخذمبـلرمأخقف،مصلخذماىـيمظدصـفومواظدمم
ؼـفؿرمعـفومصؽوغًمخؾػفمسـؽؾقتمتعؿؾمسؾكمإخػوءمذظؽماظدممصؿـمذدةمشضىموحزنم
اظػؼرلمرردػو .م
و مسـد مسقدة ماظقحقش مإظب ماظؽفػ مالحظقا مشقوب ماىـي ،مو مااطؿشػقا مأن مػـوكم
ذرؼؽومؼبماألعر،مصؾدأوامبؿؿؾعماآلثورمصنذامبفؿمؼؿؾعقنمضطراتماظدممإظبمأنموصؾقامظؾقـًم
اظػؼقـرمومظؽـفمطونمبنغؿظورػؿمذبفزامشلؿماٌؽقدةماظيتمأدتمبفؿ.مصؽونمذظؽمػقماغؿؼومم
اظػؼرلمعـمتؾؽماظقحقش .م

ؿوضوع األدطورة :ػارؿـة بــت اؾردـول و ؼصة
" عؼم اؾبغؾة ".
صورؿي مبـً ماظردقل مطوغً معلققرة مؼب ماًؾكول" ماظلقـر موضع مشلو مؼبم
اًؾكول" ،مو مداروػقشلو ماظـلو مطل مشورو معـفو ،مبوش متؾؼك معرؼضي مرقل محقوتفوم
(مترؼضي).مومحدماظـفورمجوبًماًودعيمايطى،مومبوظصدصيمطوغًماظؿوتيم(ايربوء)م
داخؾ محزعـي مايطى ،مو مطل مذعؾً ماظـور ماسبرضً م(اظؿوتي) ،مو ماغػؿقً محؿكم
رررؼًم(إغػفرت)مصؿطررؼمععوػومخؾكولمصورؿي،مومسرفماظردقلمأغفومعلققرة،م
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بعدػومرؾىمعـفوماظردقلمبوهمترطىمصققماظؾغؾيمومتروحمععوهمٌدؼـيمبعقدةمسـماظـلو،م
ومٌومرطؾًمصورؿيمصققماظؾغؾي،مبرطًماظؾغؾيمومعومحؾؿشمتـقض .م
مضولمشلوماظردقل:مإغزظلمؼومصورؿي،مبوشمتـقضماظؾغؾي .م
ظؽـ مصورؿي معو محؾؿش متـزل م(ألغفو محوضً مؼب متؾؽ ماظؾقظي ،مأي مأول معرةم
هقض)،مظؽـماظردقلمطررماظطؾى،مومصورؿيممتـعًمومادؿقوتمعـماظردقلموماظؾغؾيم
بؼوتمبورطي،مومؼبماظؿوظلمغزظًمسؾكمزفر ماظؾغؾي،مومطونمعؽوغفومعشقهمبدمماظطؿٌ،م
ادؿقوتمحؿكمعومسرصؿشموؼـمتدؼرموجففومومالحظماظردقلمػذاماظشل،مومضوظؾفومؼوم
صورؿي مؼو مبـيت مارعل محػـي مدؽر مؼب مصؿؽ م(طوغقا مؼب مرعضون) ،مو معو متصقعقش مأؼومم
اظطؿٌ .م
ومدارتمصورؿيم(اظؾقظي) مصورواماظـلومعومؼصقعقشمأؼومماظطؿٌ،مومدارتمبعدػوم
ا ظلؽر مؼب مصؿفو ،مبصح مطوغً مزسػوغي مبزاف م(شوضؾي) ،مو مدسوت مسؾك ماظؾغؾي مظلم
صضقؿفومضدامماظردقل،مومضوظً:م"مروحلمؼوماظؾغؾيمإذامخؾػمسؾقؽمربلم(أنؾً)،م
حؿكمطػماظقدمؼـقضمصقفماظشعر"،مومعـذمذظؽماينيمسؼرتم(سؼؿ)ماظؾغؾيمبدسقةم
صورؿيمبـًماظردقل .م
بعد مبؾقشفو ماألول مخطؾقػو مبزاف م ،مو مطون ماظردقل مؼرصض مزواجفو ،مبصح مػلم
طوغًمراشؾيمؼبماظزواجمعـمسؾلمومعومسرصؿشمطقػوهمتػلرمذاكماظشلمضداممبوبوػو،موحدم
اظـفور مطوغً معع ماظردقل مصوؼؿني مضدام ماظغـؿ مو مطوغقا مبزاف ،مو مضول ماظردقل :ماظغـؿم
صؾقًمبوذرة،مصردتمصورؿيمبوٌعـك:مبوتمغعوػومصقؾفو .م
ومعرةمأخرىمذوفماظردقلماظزرعمومضول:ماظدغقومصؾقًمخضراءنمضوظًمضورؿي:م
روحمسؾقفومعطرػو .م
ضولماظردقلمبعدعومصفؿماٌعـك:مؼوموضبلمأطالتينمجفـؿمعـمصورؿي،مومٌومجوءم
اظلقدمسؾكمروظؾوماظزواجمعـفو،مزوجفوظقاماظردقلم(ص).مم م

ؿوضوع األدطورة :بؼرة اؾقتـاؿــى.
األصل اجلغرايف:مجؾولماألوراس .م
اؾراويم:ماظقاظدة .م
ؼب مضؾى مجؾول ماألوراس ،مو مؼب مإحدى مضراػو ماظػؼرلة مطوغً متعقش مسوئؾي مدعقدةم
أصرادػوماظقاظدانمومبؽرتفؿمسوئشيمومصغرلػؿمسؾل،مسوذومأؼوعـومػـقؽيمرشؿماظػؼرمومؼبم
ؼقممعـماألؼومماظصقػقيمايورةمشرضًمواظدتفؿومؼبموادماظؼرؼي،مومػل متغلـؾ مثقوبم
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اظعوئؾي،مومتفورؾًمأعطورمايزنمسؾكمتؾؽماظعوئؾيمومؼقممبعدمؼقممأضطرماظقاظدمإظبم
اظزواجمظقسمسؾكمابـقفمظؽـماظؼدرمومضعفمأعومماعرأةمذرؼرة،مصؽوغًمهرمماظقظدؼـمعـم
اظطعوممصقؾفلمإظبماظؾؼرةمظرلضعومعـفو،مومطوغومعبقؾنيموودقؿقــ،مومجـؿوػؿـومدائؿوم
غبراوان مطقرد ماظـعؿون ،مو مػذا معو مزاد مؼب مضؾؼ مو مإضطراب مزوجي ماألب ،مو مطوغـًم
تلـلل مٌوذا مػؿو مدائؿو مصرحني مو مؼؿؿؿعون مبوظصقي ماىقدة ،مرشؿ مأغين مأحرعفؿو معـم
اظطعوممومأغزعمسـفؿومواظدػؿو .م
ومبؼقًمسؾكمػذهمايولمإظبمأنمأنؾًمرػؾيمزلؿفوم"رؼـوء"مربؿفومأدقءمتربقيم
وػلمدقداءاظؾشرة،مومعومإنمبدأتمتػفؿمايقوةمحؿكمجعؾؿفومجودقديمسؾكمأخقؼفوم
عـمواظدػو،موسماظـؾضمسـمرعوعفؿومومسـمدؾىمدعودتفؿو،محؿكماطؿشػًمأنم
اظؾؼرة ماظقصقي متـزل مبوطرا مظؿلطؾ مايشقش ،مو متصعد مإظب ماظؽقخ محقٌ متـؿظر مسؾقوم
وسوئشيمظذلضعفؿومحؾقؾفو،مؼبمحنيموصؾماًدلمإظبماألمماظشرؼرة،مرؾؾًمعـمواظدػؿوم
أنمؼؾقعفو،مصكضعمألعرػومومأخذػومإظبماظلققمظؽـمملمؼشذلػومأحدمألغفمطونمؼؼقل:م
"عـمؼشذليمبؼرةماظقؿوعكمػذهمبؾضعمدغوغرلمصؼطم"،مصؽونمؼردماظـوسمسؾقف:م"ؼومربم
أحػظـومعـمعومسبـمصقف،مأؼؾوعمرزقماظقؿقؿم"مومسـدمسقدتفمضوبؾؿفمومرؾؾًمعـفمذحبفوم
بعدمأنمملمؼشذلػومأحدمؼبماظلقق .م
صذحبفو مو مطون مغصقى ماظقؿقؿني مثدؼقفو ،مو مسـدعو مبوذروا مؼب مأطؾ ماظؾقؿ مأخذم
اظقؿقؿونماظـدؼنيمضوعومبدصـفؿومسؾكمضدلمأعفؿومومأصؾقومطؾمؼقممؼلتقونمصقفدانماظـديم
امؾقءمبويؾقىمصرلضعوغفمومؼزدادانمزلـيموماغبرارامصعفؾًمزوجيماألبمومرؾؾًم
عـمرؼـوءمأنمتؿؾعفؿو،مصعرصًمرؼـوءمدرػؿومومذػؾًمعلرسيمظؿكدلمواظدتفو،مومؼبمتؾؽم
اظؾقؾيمأ جدلتماظشرؼرةمزوجفومسؾكمرعلموظدؼفمبطرؼؼيمأومبلخرىمؼبماظغوبيماظؽؾرلةم
حقٌ ماظذئوب مو مايققاغوت ماٌػذلدي ،مو معفؿو محوول مععفو مظؿعػق مسـفؿو ،مظؽـفوم
أصرت ،مصلخذػــؿو مؼب مصؾـوح ماظغد مو مأشراػؿو مبرحؾي مإظب ماىؾؾ ماجملوور ،مو مؼبم
ررؼؼفؿـومضؾؾفؿـومومضؿفؿومووضػمأعوممذفرةم،مومضولمشلؿومدلسؾؼمضؾعيتماشلشيم
سؾكمشصـماظشفرة،مومسؾوءتلمععفو ،مصنذػؾومظؿؾعؾو،مصنذامأردمتوماظعقدةمإظلمإتؾعوم
اظشفرةمحقٌماظؼؾعي موماظعؾوءة،مو مععمحؾقلماظظالممصعدامإظبماظشفرةمو مملمصبدام
واظدؼفؿو مسـدػو مأدرطو ماألعر ،مو مبؽقو مظقال مبطقظف مو متعوغؼ ماألخقان مإظب مأن مأخذػؿوم
اظـقم .م
ومادؿؿرتمحقوتفؿومؼبماظغوبيمبنيماًقفمومعشؼيماظعقشم،موماألظػيمومادؿؼرمبفؿوم
ايولمإظبمضػيماظـفرمحقٌماٌوءمعشربفؿمومايشقشمعلطؾفؿ،مومؼبمصؾوحمأحدماألؼومم
ذؼّمسؾلمومسوئشيمررؼؼومرقؼؾيمؼبمودطماىؾولمومشوبوتمطـقػيمصعطشمسؾلمطـرلام
وسؾكمإثرهمإغصوعمإظبمأحدماألودؼيمظقشربمصقذرتفمسوئشيمسؾكمأنمؼشربمعـمذظؽم
اظقاد،مألنمذوربمجرسؿفمؼؿققلمإظبمشزالمسؾكمحلىمعومرويمشلؿو،مظؽـمسؾلمملم
196

ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

ؼؼووممسطشفمصشربمومبرػيمعـماظزعـمأضقكمرأدفمرأسمشزال،مصؾؽقــًماٌلؽقــيم
سؾكمضدرػؿومومإغصرصًمتؾقٌمسؾكمسالجمألخقفو،مصنظؿؼًمبعفقزمربدبيمأضرتمشلوم
اظؼصيمصلضرتماألخرى ماظدواءمومػلمسشؾيمتقجدمضربمذفرةمحقشلومدؾعمأصوعمغوئؿيم
ومعومسؾقفومإالمأنموؿوزػو،مصغوعرتمحبقوتفومووصؼفوماهللمومأحضرتماظعشىمصلطؾفوم
سؾقل ،مو مبعد ميظي مسود مإظب مرؾقعؿف ،مصلعدا مععو مو مصرحو مطـرلا ،مو مػؿو مؼؿدبرانم
أعرػؿو .م
زفرتماظعفقزمعـمجدؼدمومدسؿفؿومإظبماظعقشمععفومودطمضرؼيمبفومأغوسمرقؾقن،م
صؼؾال ماظدسقة مو مذػؾو مععفو ،مسؿال مطـرلا مألجؾفو ،موجدا مطـرلا مو مزاد ماهلل مؼب معوشلؿم
ورزضفؿمصلصؾققامأثرؼوء،مو مطدلتمسوئشيمومأصؾقًمسرودومومذاتمؼقم مزصًمإظبم
أشـكمرجؾمبوظؼرؼيمومسوذًمععفمومأػؾفوم"مأخقفوموماظعفقزم"محقوةمػـقؽـيمتغؿرػوم
اظلعودةموماظؿػوػؿموماإلحذلامموماظعؿؾ .م
ومؼبمؼقممعـماألؼوممررقماظؾوبمدوئؾمؼغطلموجففمصلرعؿؿفمسوئشـي،مومسودمثوغقيم
ومثوظـيمومعرةمذعرت مبلغفو متعرصفمومصلرتمذعقرػو مبوظشػؼيمسؾقف،مإظبمأنمدصعفوم
صضقشلومإظبمرؤؼؿفمومرأتموجففمصلصرتمسؾكمأغفمؼبماٌرةماظؼودعيمدقفمتدسقهمإظبم
عوئدةماظطعومماظعوئؾ قيمصرضكمومإجؿؿعمبفؿ،مومٌومأزاحماظلؿورمسـموجففمتؾقـــمأغفم
واظدػؿو مصصرخً مو متذطر مطؾ ماٌوضل مؼب مدضوئؼ مضؾقؾي ،مو مظؽـفو مشػرت مظقاظدػومطؾم
ذقهموماٌفؿمظدؼفومأغفوموجدتف،مصلرعؿؿفمجقدامومهدثومطـرلامحقـفومأخدلػومسـم
إبـؿفمرؼـوء،مصلسطؿفمغصقؾومعـماٌولموماظطعوممومدسؿفمإظبمأنمؼزورػومطؾمؼقم .م
سودماظرجؾمإظبمعـزظفمحوعالمرزقمؼقممسؾكمشرارماألؼومماظلوبؼيمصللظؿفمزوجؿفمسـم
عصدره،مصلجوبفــومبؽالممصقفمظغزمطؾرلمضول:م"مإظؿؼقًماظققممععماظؾؼرةماظيتمأصررًم
صقفو،مومأسطؿينمعومؼبمؼدي"ممصؿعفؾًماظشرؼرةمعـمأعرهمومأحؾػؿفمبوهللمأنمؼؼقلم
ايؼقؼي موعع مإصراراػو ماٌعؿود مأدرد مشلو ماظؼصي محقـفو مصؼط مأدرطــً ماًطل ماظذيم
إرتؽؾؿفمإووهماظقؿقؿنيمومأصرتمسؾكمزؼورتفؿو .م
ٌومذػؾًمإظقفؿومرؾؾًمعـفؿوماظلؿوحموماٌعذرة،مومطونمذرطماإلثـنيمعـفؿومأنم
متألمثغرمطؾىمعؿشردمبلحؾكماظطعوممصنغدػشًمألعرػؿو،مظؽـمسوئشيمومسؾلمؼدرطونم
ععـكمػذا م اظعؿؾ،مػقمأن مترحؿمعـمخؾؼمؼب ماألرضمومإنمطونمحققاغو،مصػعؾًمعوم
رؾؾوهمعـفومورحؾومبفومظؾعقشمععفؿومومرؼـوء،مصؼؾالمومسوذقامدعداء.م م
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ؿوضوع األدطورة :دقـدي ؿزاؽـو.
ؼؼولمإغفمؼبموضًماإلدؿعؿورمطونمػـوكمرقورمعشفقرمؼدسكمGorge Mizzaykoم
بورسو مؼب ماظطرلان مو مأغف مضد مذورك مؼب ماظؼصػ ماىقي مسؾك ماجملوػدؼـ مو مزبوبؽفؿم
اظلرؼي،مطونمؼؼقدماٌؼوتالتماظػرغلقيم(اظؾوغوغل)،مإذؿفرمبدلاسوتفماظؼؿوظقيمومدقؼفم
ظؾؿدغقني ،محبقٌ مإذا مصؿؿ مسؾك مػدصف مأصوبف ،مو مجول ممبكؿؾػ مأسبوء ماظقرـم
اىزائري،مومأصوبماٌدغقنيمخبلوئرمصودحيمبغوراتفماىقؼيمسؾكماظدذوئر .م
ومظؽـمؼبمعرةمعـماٌراتمدخؾمأجقاءمعدؼـيمسنيماظدصؾكممبـطؼيماظعؾودؼيمبوظضؾط،م
ومبقـؿومػقمطذظؽ،مومضعمظفمحودثمعرؼرمإذموضعًمبفمروئرتـفماٌؼوتؾيمؼبمػذهماٌـطؼــيم
(اظعؾودؼي)،مصفـقتمؼبمأسوظــلماظلؿــوء،مومهطؿً،م مومظؽـمدؽونمػذهماٌـطؼيمٌوم
رأوا مروئرة  Gorgeم Mizzaykoمربطؿي معبعقا محـؿف مو مبـقا مسؾقف مضرضبو مطؾرلام
ععؿؼدؼـمأغفمإغلونمخرلمومبرطيمسؾقفؿ،مومأغفمخدمماهللمطـرلامبعؿؾفماحمللـموماظؾورم
بوظػؼراءموماٌلوطنيمومأغفمإغلونمحػظماظؼرآن،مػذامػقمإسؿؼــودػؿمومػقمبذظؽماظقظلم
اظصوظــحم"مدقديمعزاطــقم"،مومٌومغللشلؿمسـم(عقزاؼؽق)مؼؼقظقنمأغفومدسوؼيمأرؾؼقػوم
بفذا ماإلدؿ مسؾك موظقفؿ ماظصوحل مو ماظؾور مدقدي معزاطق ،مو معوزال محؿك ماظققم مدؽونم
اظعؾودؼيمؼؼددقنمػذاماظقظلماظصوحلماظؾورم(بوظعؼرل).م م

ؿوضوع األدطورة :احلؿادي.
ادلوؼع اجلغرايف:ماٌلقؾي.
اؾراوي :مبـمضـيمبؾؼودؿماظؼوئؿمبضرؼحمبقمعبؾني.
اؾسن:4 :مدـي.
رأىماظؾدومدا خؾنيمسؾقفمصؼولمإلبـفمغؿػرقمومأغؿفلمعـمػذاماظقرـم(أيمضؾعيمبـكم
غبود) .م
صؼولمظفمإبـفمعوذامغػعؾ؟ .م
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ضولمظفمطؿومغصؾلماظعشوءمأغومأتؽؾؿمومأغًمسورضينمصؾؿومتعورضينمأضلؿمبقؿنيم
وأضقلمعـمؼشذليمسؾلمأبقعمطؾمذه .م
ومبعدمصالةماظعشوءمبدأمؼبمتـػقدمعوماتػؼمبفمععمإبـفمصؼولمظفم(أػؾماٌوظقي)مغشذليم
سؾقؽمطؾمذهمصؾوعمشلؿمؼبمذظؽماظؾقؾ .م
ومضولمشلؿماظرحقؾمؼبماظغدم(ؼعينمشدامصؾوحو) .م
ومؼبماظؾقؾمأخذمغبوعؿنيمواحدةمغزعمعـفوماظرؼشمومأخرىمترطفومطؿومػلمومطؿىم
ردوظيمؼؼقلمصقفو:ماظؾلمرـورتمؼبمدعقدمأؼوعفـوم*متؿعــؾـــكمومتعقـــش م
وماظؾلمضعدتمؼبمردقممدؼورػوم*معوػلمبوظصقيمعوػلمبوظرؼشم م
ومأظصؼماظردوظيمبويؿوعيمبدونمرؼشمووضعفؿوم(ايؿوعؿني) مهًمشطوءمورحؾم
ؼبمذظؽماظؾقؾ .م
صؾؿومضوممأصقوبماٌولماظذؼـمأذذلوامسؾقفمطؾمذقهمومغزسقاماظغطوءمرورتمايؿوعيم
اظيتمظدؼفومرؼشمومبؼقًمايؿوعيمبدونمرؼشمومبفوماظردوظي .م
ومسـدمذظؽموصؾماظؾدو(أيماشلالظقني)مصؼوعقامبـفقفؿ.م م

ؿوضوع األدطورة :ؾعزقزة و ؿعؽرة.
ادلوؼع اجلغرايف  :اجلزائر – اؾؼصبة .-
بضقاحلماىزائرماظعوصؿيمومؼبمإحدىمضصقرماظؼصؾيماظؼدمييمطوغًمػـوكمأخؿنيم
دائؿؿوماًالفمسؾكماظقرثماظذيمترطفمشلؿومأبوػؿو،مواظذيمؼؿؿـؾمؼبمضصرمؼلؽـونم
صقف،ماحداػؿومتلؿكمبوظعزؼزةمطوغًمعرؼضيمجداموجوظليمأعوممبوبماظغرصيموػلمتـظرم
إظبماىرلانماظذؼـمطوغقامؼعقشقنمععفوموتالحظمتصرفمطؾمواحدةمعـفـ .م
وطوغًمتقجدمػـوكمإعرأةمحوعؾمؼبمأذفرػوماألوظبموأخؿفومتطفلمؼبماظطققولمأعومم
اظغرصيماجملوورةمشلو،موإذمبوٌرأةمايوعؾمتـظرمإظبمػذاماظصقـماظذيمطوغًمترؼدمعـفم
وظق ماظؼؾقؾ موتطؾى معـفو مأن متعطقفو ماظػقؿ مظعدة معرات مطؾ معرة متطػه ماىؿرة مظعؾم
أخًمسزؼزةمتعرفمعومترؼدمػذهماٌرأةم،مومإغؿؾفًمسزؼزةمظؽؾمػذا .م
ومإذمبفومذػؾًمألخؿفومورؾؾًمعـفومأنمتعطلمظؾفورةمصقـماظطققولموتؽؿىم
شلوماظدارماظؽؾرلة،مصلسطًمشلوماظصقـموإذمبفو متػلمبقسدػومشلو،موطؿؾًماظؼصرسؾكم
إزلفوم .م
وبعدمأؼوممضؾقؾيمعوتًمسزؼزةموؼبماظققمماٌقاظلموجدتمعؽػـيموعغلؾيموعوءمشلؾفوم
طبرجمعـمبوبماظغرصيمواظزشورؼدمعـمحقشلو،موؼؼولمأنماٌالئؽيمػلماظيتمسؿؾــًمطؾم
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ػذا،موسـدمدخقشلؿمظغرصؿفوموجدوامسلقعمسؾكمرأدفوموهًمرجؾقفو،مصدصـًمسزؼزةم
ؼبمعؽونمعقتفو،موأصؾقًمطؾمعـمالمتـفىماألرػولمتذػىموتزورػـومظؽلمتؾــوركم
وتـفى،موزلقًمبدارم"سزؼــزةم" .م

ؿوضوع األدطورة :ادلعؽرة وؾعزقزة.
ادلوؼع اجلغرايف :اجلزائر اؾعاصؿة.
طوغً مإحدى ماظـلوء ماىزائرؼوت متعقش مؼب مإحدى مضقاحل ماظعوصؿي ،مإدؿ مػذهم
اٌرأة م" مععؽرة م" ،متعقش مؼب مإحدى ماٌـوزل معع مأخً مشلو مو مطوغً مشلوتف ماألخؿنيم
سالضي مشرل مجقدة معع ماظـوس ،مو مزلعؿفـ مشرل مرقؾي ،مو مؼب مإحدى ماظؾقوظل مطوغؿوم
هضرانماظطعوم.م م
صـزظًمإظقفؿومجورتفؿوماظيتمطوغًمتلؽـمؼبماظطوبؼماألسؾك،مروظؾيمعـفؿومإسطوءػوم
اظؼؾقؾمعـماظطعومماظذيمطوغؿومهضران،مسؾؿــومأنمػذهماٌرأةمطوغًمحوعالمومعرؼضي،م
ظؽـمأخًم"مععؽرةم"مرصضًمإسطوءػوماظطعوممإالمأنمم"مععؽرةم"ممضوعًمبلخذماظؼؾقؾم
عـفمىورتفومألغفومأذػؼًمسؾقفو،مصػرحًمطـرلا .م
ومؼبمتؾؽماظؾقؾيمحدثمذقهمشرؼىم،مصؾؿومإدؿقؼضًمأخًم"ععؽرةم"مومغظرتم
إظبمشرصيمأخؿفومإغدػشًمعـماظدخونماألبقضماظذيمطبرجمعـماظغرصي،مومرائقيماظعطرم
اظيتمعؾؽًماظؾقً،مصوغدػشًمومخوصًمعـمذظؽماٌشفد،مومحقـؽذمذػؾًمومغودتم
سؾكمجرلاغفو،موٌومضدعقامضوعقاممبقووظيمصؿحماظؾوب،مظؽـفؿمملمؼلؿطقعقامألغفمطونم
عغؾؼمبنحؽوم،مومؼبماألخرلممتؽـقامعـمصؿقفمومؼبمتؾؽماظؾقظيمإغؿوبفؿماشلؾعمواًقفم
عـماٌشفدماظذيمرأوه،محقٌمرأوام"ععؽرة"معقؿيمومعؽػـيمبغطوءمأبقضمومرائقيماظعطرم
تػقحمؼبمشرصؿفو،مصؾؼقًمعدصقغيمؼبمشرصؿفومإظبمؼقعـومػذا،محقٌمضولماىؿقــعمأنم
اٌالئؽـيمضوعـًمبغلؾفــومومتؽػقـفو،مومذظؽمجزاءماًرلماظذيمصعؾؿفمووهمجورتفوم
اٌرؼضي .م
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ؿوضوع األدطورة :ررقـق ادلـوت.
ادلوؼع اجلغرايف  :اؾشؾف – واد اؾػضة .-
ؼبمضرؼيماظزبوحبيماظقاضعيمبدائرةموادماظػضيمبقالؼيماظشؾػ،مومؼبمبلؿونماظدلتؼولم
اظقاضعمسـمبعدمأعقولمضؾقؾيمعـموادماظػضيمعؿففنيمسبقماظشؾػ،محقٌمأغفمؼؼولمأنم
ؼبمطؾمؼقممومسؾكماظلوسيماًوعليمصؾوحومضؾؾمصالةماظػفرمبدضوئؼ،مطونماظـوسمؼرونم
ذبؿقسيمعـماظرجولمسؾكمػقؽيمآدعقنيمؼرتدونمعالبسمسودؼيمحقٌمملمؼرونمظقغفؿموم
ػذاميـؽيماظظالم،موػؿمؼعدلونماظطرؼؼمواحدامتؾقىماآلخرمعؿقجفنيمسبقماٌؼدلة .م
ومذطروامأغفؿمملمؼؽقغقامؼرونماألذكوصمومػؿمذاػؾقنمعـماٌؼدلةمإظبماظؾلؿون،مبؾم
سـدمسقدتفؿمعـماظؾلؿون معؿففنيمسبقماٌؼدلة ،مصؾعدمدضوئؼمعـمسؾقرػؿ متؼعمحؿؿوم
طورثي مو ماٌؿؿـؾي مؼب محقادث معرور متؽقن مغؿوئففو معػفعي ،محقٌ مأغفؿ مالحظقا مأنم
اظذؼـمؼـفقنمعـمايودثيمؼـفقنمومػؿمععقضني،مأعوماظؾعضماآلخرمصنغفؿمميقتقنموػذام
ألغفؿمإظؿؼقامبؿؾؽماظطوئػي معـماألذكوصموجفومظقجف م،موعـمػـومأرؾؼمسؾقفومإدؿم
ررؼؼماٌقت .م

ؿوضوع األدطورة :دقدي حيي و اؾوحش.
ؼبمعدؼـيمذرذولمومبوظضؾطم"مدقديمضبلم"مطونمدؽونمػذهماٌـطؼيمؼعوغقنمعـم
عشؽؾيمومػلمسدمموجقدماٌوء،مومدؾىمذظؽمػؿمأنمثعؾونمطؾرلمجدامطونمؼعقشمضلم
شورمامومأدىمإظبمايدمعـمعرورماٌقوه،مومظؽلمؼلؿحمظألصرادمبندؿغاللمػذهماٌقوهمالمبدم
عـ متؼدؼؿ مرػؾ مظف مطؼربون ،مو مطون مػذا مذررف ماظقحقد مظذظؽ ،مصؿو مطون مسؾك مدؽونم
اٌـطؼيمإالمبوظؼؾقل،مصندؿؿرمرغقونماظـعؾونمسؾقفؿ .م
م حؿكمؼبمؼقممعـماألؼوممعرمذق،مأعومماظغورماظؽؾرلمصصودفمرػالمصغرلامؼؾؽل،م
صللظفمسـمدؾىمخقصفمصروىمظفماظطػؾمضصيماظـعؾونمومإدؿغالظفمشلؿ،مصشعرماظشق،م
بوألدكموماظغضىمصؼررمأنمؼقاجفمذاكماظـعؾون،مصنغؿظرمخروجف .م
م صفرىمحقارمبقـفؿومإذمضولماظـعؾون:م"مأؼـماظطػؾماظذيمدقؽقنموظقؿيمسشوئلم
ػذاماظققمم؟م" .م
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ردمسؾقفماظشق،مومضول:م"مالمؼقجدمأيمرػؾماظققم،مومظؽـمدلضذلحمسؾقؽمإضذلاحوم
دقػرحؽمطـرلامومػقمأنمآخ ذكمإظبمعؽونمدؿفدمصقفمطؾمعومترشىمصقفمعـمعوءمومأطؾم
وراحي" .م
مضؾؾماظـعؾونمومظؽـمبعد متػؽرلمرقؼؾمو مترددمألغفمخوف مأنمؼؼقمماظشق،مبؼؿؾفم
وظؽـمدرسونمعومأضـعف،مومإتػؼومسؾكماظرحقؾ،مومػذامسـدعومحونموضًمخروجماظـعؾونم
أيمسـدعومؼؾؿعماظدلقمومؼؼصػماظرسد .م
صقدثمعومحدثمومخرجماظـعؾونمعـمشورهماظؽؾرل،مععماظعؾؿمأنمرقظفمطؾرلمجدا،م
صذػىماإلثـونمووصالمإظبمعـطؼيمتدسكم"محبؿوممرؼغيم" .م
مصلللماظشق،ماظـعؾونم:مػؾمرقظؽمؼـؿفلمػـو.م م
صلجوبف:مغعؿ .م
مصؼومماظشق،مبضربفمسؾكمرأدف،مصردمسؾقفماظـعؾونمومضربمحصونماظشق،مبذؼؾفم
اظذيمطونمؼبماٌـطؼيماألوظبمغلؾيمظطقلماظـعؾونماظؽؾرل،محقٌموصؾمرأدفمإظبمعـطؼــيم
غبوممرؼغي،مومبؼلمذؼؾفمؼبماظغورماظؽؾرل .م
م ومبفذامإدؿطوعماظشق،ماظؼضوءمسؾكمػذاماظـعؾونماظعؿالق،مومؼؼولمأغفمبعدمعقتفم
عؾوذرةمإخؿػك،مومػذامبعدمضصػماظرسدمومالزالمػذاماظغورمإظبمؼقعـومػذامحقٌمأغفؿم
المزاظقامملمؼعرصقامحؿكمايدماظذيمؼـؿفلمصقفماظغور .م

ؿوضوع األدطورة :ؾقـدة اؾػتاة اؾؼادؿة ؿن اؾعامل اآلخر.
ؼؼول مأغف مطوغً مػـوك مصؿوة متدرس مبوىوععي مو مػل مطغرلػو معـ ماظػؿقوت متؼطـم
بويل ماىوععل .مو مؼب مأحد ماألؼوم مشر مبفو مو مضدعً مشلو مإحداػـ محؾقة مو مظؽـفوم
علؿقعي،ماألعرماظذيمأدىمإظبمعقتفو،ممحقٌمأصؾقًمشرصؿفومعـؾعمظؾرسىمومعـذم
ذظؽماظققممملمؼؼطـمبفومأحدمحقٌمأصؾحماظؽؾمطبوصفومومؼفوبفو .م
وععماظدخقلماىوععلمجوءتمصؿوةمومذغؾًمشرصيمضرؼؾيمعـفو،مومؼبمأولمؼقممشلوم
بذظؽمايلمزلعًمصراخمعـؾعٌمعـمعؽونمظقسمبوظؾعقدمصػزسًمومأصرتمسؾكمأنم
تعرف معصدر ماظصراخ مرشؿ معـع مزعقؾؿفو مشلو ،مظؽـفو مطؾؿو متؼدعً معـ ماظغرصي مطونم
اظصقت مؼـكػض مذقؽو مصشقؽو ،مصؾؿ متعرف معصدر مذظؽ ماظصراخ مصعودت مأدراجفو،م
وأخدلتمزعقؾؿفومسؾكمأغفومملمتلؿطعمععرصيمعـؾعمذظؽماظصقت .م
و مؼب ماظققم ماٌقاظل محدث مغػس ماظشلء مصقووظً ماًروج مو مظؽـ مزعقؾؿفو معـعؿفوم
بوظؼقة،مومظؽـماألعرمأصؾحمؼؿؽررمطؾمؼقم،مؼبمعـؿصػماظؾقؾ،مومؼبماظققمماًوعسم
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طوغًماظػؿوةمأطـرمإصرارمسؾكمععرصيماظصقتموماظضفقٍمإظبمأنموصؾًمإظبمآخرماٌؿرم
حقٌ مطوغً مػـوك مشرصي ،مثؿ مضوعً مبؼرع ماظؾوب مظؽل متلؿػلر مسـ معصدر ماظصقتم
صكرجًمإظقفومصؿوةمعبقؾيمجدامإزلفومظقـدةمإبؿلؿًمؼبموجففومومضوظًمشلو:مأغوم
طذظؽ محووظً مأن مأسرف معصدر ماظصقت .مثؿ مدسؿفو مإظب مشرصؿفو مو متؾودظؿو مأررافم
ايدؼٌمومضوظًمشلو:مأغومظقـدةمسؿريم46مدـي،معـموالؼيمبوتـي،مومتؽؾؿؿومرقؼالمثؿم
ضدعًمشلومايؾقىمصؾؿمتلطؾماظػؿوةمثؿمودسؿفومسؾكمأنمتعقدمعرةمثوغقي،مصؾدىمايزنم
سؾكمظقـدةمألنماظػؿوةمملمتلطؾمايؾقةمصلسطًمشلومسؾؾيمايؾقةمظؿلخذػومععفو .م
ومسـدعومسودتماظػؿوةمإظبمشرصؿفومومجدتمصدؼؼؿفومخوئػيمجدامومدلظؿفومسؾكم
اٌؽونماظذيمطوغًمصقف،مصلخدلتفومأغفومطوغًمؼبمشرصيمظقـدةمصػزسًمزعقؾؿفومومضوظًم
شلو:مومػذهمايؾقةمػؾمػلمعـمأسطؿؽمإؼوػوم .م
صلجوبؿفومبـعؿ،مومضوظً:مأنمظقـدةمأسطقًمشلومسؾؾــيمايؾقىمعلؿقعيمامومأدىم
إظبموصوتفومومتؾؽماظغرصيمملمؼدخؾفومأحدمعـذمأنمتقصقًمصػزسًماظػؿوةمومأظؼــًمبعؾؾيم
ايؾقةمعـماظـوصذة،مومذػؾًمعلرسيمإظبمصراذفومومغوعًمومػلمترتعشمعـماًقف .م

ؿوضوع األدطورة :ادلــدقــة.
ؼؼولمأنمعدؼـيم"ماٌدؼيم"مملمتؽـمضدميومعقجقدةمؼبمعؽونمتقاجدػوماآلن،مبؾمطوغًم
ععؾؼيمبنيماظلؿوءموماألرض،مومذظؽمظشدةمعبوشلومومرقؾيمذعؾفو،محؾػفوماهللمومطوغًم
بذظؽمربػقضيمبوٌالئؽي.مؼؽقدفوماظؾقنماألخضرمعـمطؾمجوغى،مأعومإزلفـومصؽونم
"اٌفدبي".مأعوماظـوسمصؽوغقامؼعقشقنمعـماًرلاتماظيت متـؿففومأرضفو،مو مبققتفؿم
تؾـك معـ ماظؼصى موال متغطك مبوظؼش مو مظشدة مدؼقط ماظـؾٍ مذؿوءا مطوغً متغطك مبوظؾقنم
األبقض مظؿعؽس مصػوء مغػقس مذعؾفو مو مرقؾي مضؾقبفؿ ،مو مطوغقا مؼؿعوعؾقن مصقؿو مبقـفؿم
بوظلؿوحيموماظقلر،موماألخالقمايؿقدة،محؿكمأصؾققامؼطؾؼقنمسؾقفؿمإدؿم"اٌالئؽيم
اٌفدبني"مومطوغًم"اٌفدبي"معدؼـيماٌالئؽيموماظلالم،مإالمأغفمبعدمصذلةمشرلمرقؼؾيمؼبم
حؼؾيمعـماظزعـمحؽؿماٌدؼيمدؾطونمزوملمجوئر،مصؽؾمبشعؾفمأميومتـؽقؾ،مومعورسم
سؾقفؿمطؾمأغقاعماظؼفرموماظعذاب .م
صنغؿشرتمؼبماألرضماظطوػرةماظػلود،مصنضطرتماٌالئؽيمإظبمغؼـؾماٌدؼـيمإظبمعؽونم
آخرمومطونماٌؽونماٌكؿورمبنيماظقدطموماظغرب،مبعقدامسـماىـقبمضرؼؾيمعـماظشؿول،م
صؽوغً معدؼـي ماٌدؼي محوظقو مػل ماألرض ماٌكؿورة مظؽـفو مػفرت معـ مررف ماٌالئؽيم
وتغرلتمغػقسماظـوسمبفومعـماظطقؾيمإظبماظؽراػقي .م
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ؿوضوع األدطورة :ؼؾـب اؾدجــاج
األصل اجلغرايف :اؾغرب اجلزائري.
ؼـصحمؼبماظغربماىزائري مبعدممتـوولماألرػولمظؼؾىماظدجوج ،مألغفمدمديمإظبم
إصوبؿفؿمبوًقفمحنيمؼؽدلون.م م

ؿوضوع األدطورة:رواقة ؼصص ؾألرػال يف اؾـفار.
ؼؼولمأغفمعـمؼرويمايؽوؼوتموماظؼصصمظألرػولمؼبماظـفورمػقمومعـمؼلؿؿعمإظقفم
دقؾدونمأبـوءػؿمعلؿؼؾالمبدونمذعرم .م

ؿوضوع األدطورة:تـاول اؾطعام ؿن اؾؼدر.
عـمؼؿـوولماظطعوممؼبماظؼدر،مصننمؼقممزصوصفمدقفمتؿلوضطمصقفماألعطور .م

ؿوضوع األدطورة:ؿشط اؾشعر بعد ادلغرب.
متـع ماظػؿوة معـ مأن ممتشط مذعرػو مبعد ماٌغرب ،مألغفو مدقف متؿعرض مظألرواحم
اظشرؼرة .م

ؿوضوع األدطورة:دؾقــوـــا.
ادلوؼع اجلغرايف :ضرؼيمأؼًمبقدواومواضقيم–متقزيموزو.
اؾراوي :اًوظيم"مذػؾقيم".
اؾسن77 :مدـي.
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طونمػـوكمدؾطونمظفمإبـمومبـً،مومطونماظـوسمضدميومميقؾقنمطـرلامظؾقظد،مصفذام
اظلؾطونمضبىمابـفمطـرلا،مصنذذلىمظفمحصون،مومؼبمؼقممعـماألؼوممذػؾًماظؾـًمععم
بـوتماٌؿؾؽيمإظبماظؾؽر،مومؼبماظعقدةمدؼطًمعـفومذعرة،موحنيمعرماظقظدمعـمأجؾمأنم
ؼشربمحصوغفمصلبكمايصونمأنمؼشربمألنماٌوءمطونمصقفمتؾؽماظشعرة،مصرصعفوماإلبـم
ومحؾػمأنمؼؿزوجمبصوحؾيمػذهماظشعرة،مومظقمطوغًمأخؿفمدؾققغوم .م
مطوغً ماًودعي معع مدؾققغو مسـدعو مذػؾً مإظب ماظؾؽر مألغفو مطوغً متراصؼـفو مدائؿوم
حقـؿومذػؾً،مومحنيمسقدتفمإظبماظؾقًمتؽؾؿمإظبمأبقفماظلؾطونمصطؾىمعـفمأنمصبؿعم
طؾ مغلوء ماٌؿؾؽي ،مظؽل مؼؼقس مسؾقفـ متؾؽ ماظشعرة مو ماظيت متؽقن مسؾك مضقس مذعرػوم
دقفمتؽقنمزوجؿف،مومطونمظفمعومرؾى .م
م ظؽـفمملمصبدماٌرأةماظيتمطونمؼؾقٌمسـفو،مومملمتؾؼمدقىمأخؿفمدؾققغونمصؾؿم
ؼؼؾ مشلو مبؾ مترطفو مؼب ماظلر ،مو مصقؿو مػؿ مضبضرون معرادقؿ ماظعرس مذػؾً ماظؾـًم
ظؿلؿػلرمسـمعـمػلماظعروسمصلخدلتفوماًودعيمأغفومػلمومأخقػومدقفمؼؿزوجمبفو،م
ومسـدمزلوسفومشلذاماًدلمػربًمعـماظؾقً .م
ومؼبماظؾقظيماظيتمصبىمصقفمحضقرماظعروسمالحظماإلبـمأنمدؾققغومالموجقدمشلوم
ؼبماظؾقًمصؾقؼمبفومومسـدموصقظفمإظقفومتلؾؼًمذفرة،موحوولمتلؾؼمتؾؽماظشفرةم
ظؽـ مبدون مجدوى مثؿ مأخذ مبؿؼطقعفو مظؽـ ماظشفرة متعقد مطؿو مطوغً ،مو مسـد مشروبم
اظشؿسمسودمإظبماظؾقًمومحؾػمبلغفمدقعقدمؼبماظصؾوحمومضبضرمععفمجـقدهمعـمأجؾم
تؼطقعمتؾؽماظشفرة .م
مصؾؿومرؾعًماظشؿسمومأذرضًمسودمإظبمذظؽماٌؽون،مظؽـمملمصبدػومألغفمسـدعوم
شودرمأخقػومواصؾًمررؼؼفو،مصفقمطذظؽمواصؾماظطرؼؼمصؾقؼمبفومومظؽـفومدبؾلتمؼبم
حفرمظؽـمؼدػومسؾؼًمخورجمػذامايفر،مصقوولمجذبفومعـمؼدػومظؽـمدونمجدوى،م
صقوولمسدةمعراتمدونمأعؾ،مومؼبماٌرةماألخرلةمسؾؼًمؼدػومؼبمؼدهم(تؼطعً)مشردفوم
ومإغصرفمبعدػو .م
أعو مػل مصدسً مسؾقف مبوظشر ،مو مضوظً :م"روح ماسطقؿؾؽ مذقطي مؼب مرجؾؽ ،معوم
ؼـققفوظؽمغلمرؾقىمومالمروظىمشرلمأخؿؽمدؾققغومومبوظقدماظلمرعقؿفو ."...م
ومؼبمتؾؽماظؾقظوتمعرمشرابمومإظؿؼطمتؾؽماظقدمومأخذػوموممبرورماظلـنيمتزوجًم
تؾؽماألخًمبرجؾمومجدػومؼبماظطرؼؼ،مومضصًمسؾقفمضصؿفو،مصعوذًمععفمومأنؾًم
ظفمرػالن .م
مومبقـؿومطوغًمػلمتغلؾماظصقفمعرمذظؽماظغرابمومؼبمصؿفمتؾؽماظقدمومرؾىمعـفوم
أن متعطل مظف ماظؼؾقؾ معـ ماظصقف معؼوبؾ مإسطوءه مشلو ماظقد ،مأغف مطون مؼعؾؿ مأغفو مػلم
صوحؾيمتؾؽماظقد،مصؼوظًمظف:مدقفمأسطقؽمإؼوػومطؾفو،مصؽونمشلومذظؽ .م
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وممبرورماألؼوممزلعًمأنمأخقػومطونمررؼحماظػراشمومأغفؿمملمصبدوامظفمرؾقؾوم
ؼعوىف،مصطؾؾًمعـماألبـوءمأنمؼطؾؾقامعـمأبقفؿمأنمؼلؿحمشلؿمبلنمؼذػؾقامظزؼورةمأػؾم
أعفؿمصرصضمومضول:مأنمأعفؿمظقسمشلومسوئؾيمومأغفموجدػومؼبماظطرؼؼ .م
ظؽـمبنيوحفؿمضؾؾمصذػؾقامععمأعفؿمومسـدموصقشلؿمإظبماظؼصر،مدخؾًماألخًم
ؼبمصقرةمعؿلقظيمتطؾىماإلسوغي،مومسـدموصقشلومإظبمبوبماظؼصرمطونمشلومصقـمعـم
اظؼؿحمصلصرشؿفمومبدأتمتؾؿؼطمايؾوتمواحدةمتؾقماألخرى،مومؼبمتؾؽماظؾقظيمخرجًم
اًودعيمصطؾؾًمعـفوماإلغصرافمظؽـفومملمتؽذلثمبفو،موواصؾًمؼبمإظؿؼوطمايؾوت،م
ومبؼقًمحؿكمشروبماظشؿس،مرؾؾًمعـفومأنمتؾقًمسـدػؿمظؽـفومرصضًمألنمسـدػؿم
عرؼضمالضبؿؿؾماظضفقٍ،مصؾدأتمتلؿػلرمسـمعرضف .م
مومضوظًمشلو:مػؾمأدؿطقعماظدخقلمظعؾلمأمتؽـمعـمععوىؿف .م
مصؼوظً مشلو ماًودعي :مطؾ ماألرؾوء ممل مؼلؿطقعقا مععوىؿف ،مو مأغً متلؿطعني م–م
بندؿفزاءم–.مظؽـفومأيًمصلخذتفومإظبماٌرؼضموماظذيمػقمأخقػو،مصذػؾًمومإضذلبًم
عـفمومإغؿزسًماظشقطيمعـمرجؾفمصشػل .م
مومسـدمإدذلجوسفمظعوصقؿفمذطرتفمبلغفومػلماظيتمدسًمسؾقف .م
مصؼول:مإيؼقامإغفومأخيتمدؾققغو .م
مظؽـفومشودرتماظؾقًمومملمؼؾقؼقامبفو،مصعودتمإظب مبقؿفومععمأبـوءػو،مأعومػؿم
صلضوعقامسردومإحؿػوالمبشػوءمإبـفؿ .م

ؿوضوع األدطورة:فالؾة فباؾة اؾـسـا و اؾرجاؾـة.
األصل اجلغرايف :ماألشقاط.
اؾراوي:مصدؼؼي.
ػلمإعراةمصوتـيماىؿول،مطوغًمضققيمظزوجفوماظذيمطونمجدمعؿعؾؼومبفومظدرجيم
أغفمضؿؾفومحؿكمالمؼؿؿؿعمحبؾفومدقاه،مثؿمضؿؾمغػلف .م
"مػالظيم"مأحؾًمرجالمومأحؾفومصؿزوجو،مومظؽـمعبوشلوماظػوئؼمأثورمشرلتفمصلصؾحم
المؼلؿحمبلنمؼراػومأيمرجؾمآخر،مظؽلمالمؼؿؿؿعمحبؾفومدقاه،محؿكمإغؿفكمبفماألعرم
إظبمضؿؾفو،مومدصـفومؼبمصقراءماألشقاطمحؿكمالمؼراػومأحد،مثؿمضؿؾمغػلفمبعدػو .م
ومعـذمتؾؽمايودثيمأصؾحمطؾمعـمميرممبؽونمدصـفومضؾؾمشروبماظشؿسمميرمآعـوم
دوٌومومالميلفمأيمدقء،مظؽـمبعدماظغروبمتظفرمروحم–مػالظيم–مظؽـؾمعــمميـرمبفوم
و موذب ماٌورة مجبؿوشلو محؿك مؼؿؾعقغفو مو متؾدأ متضقؽ مو متضقؽ محؿك مؼػؼد مذظؽم
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اظشكصمسؼؾفم"متفؾؾقام"مدقاءامطونمرجالمأومإعرأة،مومضقؽفومؼؽقنمبصقتمعرتػعم
جدا .م
ومتمطدماظراوؼيمأنمحودثيموضعًمىدػومضؾؾمسوعنيمحقٌمأغفمطونمعورمبوظؼربمعـم
ذظؽماٌؽونمبعدماظغروبمإذمبفمؼرىم"مػالظيم"ماىؿقؾيمآتقيمسبقهمصؾدأمؼرتؾمآؼوتم
ضرآغقي،مظؽلمضبؿلمغػلفمعـفوموظؽـفومملمتؼذلبمعـف .م
صؼوظًمظف:مأغًمربظقزمألغلمملمأصعؾمبؽمطؿومصعؾًمبلغوسمضؾؾؽ.مومظؼعًمؼبم
وجففمصذلكمظعوبفومآثورامسؾكموجففمعؿؿـؾيمؼبمعلؿوتمسؿقؼيمملمتزلمإظبمؼقعـومػذام
صلصؾحمدؽونماألشقاطمومحؿكماٌلوصرؼـماآلتنيمعـمعـورؼمبعقدةمؼؿفـؾقنماٌرورمعـم
ذظؽماٌؽونمبعدماظغروبمحؿكمومإنمحؾمسؾقفؿماظظالم .م

ؿوضوع األدطورة:اؾػرس اؾبقضاء.
األصل اجلغرايف  :اظشرقماىزائري.
طوغًمػـوكمصرسمبقضوءمعبقؾيمتعقشمبوظؼربمعـمذوركءماظؾقرلة.مومضدمأضؾؾم
ذاتمؼقممأحدماظؾصقصمصلخذمعـفومعفرػوماظصغرلمومعضك،مصلظؼًماظػرسماظؾقضوءم
غػلفومؼبماظؾقرلةمحزغومسؾكمإبـفوماظضوئع،مومأغفومسوذًمؼبماظؾقرلةمومملمتغرقم
وظذظؽمصفلمتصعدمإظبمدطحماٌوءمبنيماينيموماآلخرمتؿطؾعمحقشلومسلوػومتعـرمسؾكم
إبـفوم(عفرػو)ماظصغرلماظذيمصؼدتف .م

ؿوضوع األدطورة :ؼــرؼـرة.
األصل اجلغرايف  :سنيماظدصؾك.
ضرضرةمػلمآثورمروعوغقيمعؿقاجدةمؼبمضقاحلموالؼيمسنيماظدصؾك،مومػقمإدؿمروعوغلم
ومحلىمعومؼؼولمأنم"مضرضرةم"مػلمزوجيمحوطـؿمتؾؽماٌـطؼيمؼبمسفدماظروعون،مومػذام
اإلدؿمؼـلىمإظبمضؾعؿفوماٌؿقاجدةمبوٌـطؼيماٌذطقرةمدوبؼو .م
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و متعقد مأحداث متلؿقؿفو مطؿو مؼروى مأن مزوجفو محوطؿ ماٌـطؼي مأػداػو ماظؼؾعيم
مبـودؾيمسقدمعقالدػو.مومطوغًمػذهماظؼؾعيمعؾـقيمؼبمودطماظغوبي،مومضبقطمبفوماألدقدم
عـمطؾمجوغىمألجؾمغبوؼؿفو،مومظؽـماٌـطؼيمػوتفمػلمذؾفمرعؾقي .م
ومضدمأنزماظروعونمبفومدؾعيمعـوصؼ،مطؾمغػــؼمؼمديمإظبمعـطؼــيمععقــيمصؿـال:م
غػؼمؼمديمإظبموالؼي متقؾوزةمومغػؼمآخرمإظبمدائرة ماظروؼـي مبقالؼيمسني ماظدصؾك ،موضدم
إدؿكدعفوماجملوػدونمإبونماظـقرة .م
ومطوغًمهقيمأؼضومذفرةمعومزاظًميدماآلن،مومؼؼولمأغفومعـموضًماظروعونم
ظؾؿلطقد مسؾك موجقد ماظؼؾعي مداخؾ ماظغوبي مدوبؼو ،مو مؼقجد مبفو مأؼضو معوء معوحل مهًم
جذورمػذهماظشفرة.مومبطؾقعيماألذفورمأغفومالمتؿغذىمسؾكماٌوءماٌوحل،مومػذا معوم
جعؾف ــو مععفزة ،مو متدسك مػذه ماظشفرة م" مبشفرة ماظدلطي م" مظؼدراتفو ماظغرؼؾيم
واظعفقؾي ،مألغفو متغؿر ماىؿقع مبدلطؿفو مخوصي ماألرػول ماظصغور ،مو مربقر مذظؽ مأنم
األرػول ماظصغور مسـدعو مؼصوبقن مبويؿك مأو ماظؾؽوء ماظشدؼد مصنن مأعفوتفؿ مهؿؾفؿ مإظبم
"ضؾعيمضرضرةم"،مومسؾكموجفماظؿقدؼدمإظبم"مذفرةماظدلطيم"مصؿضعـمضطعيمعـمعالبسم
أرػوشلـمؼبمأشصونمتؾؽماظشفرة،مومػذامسالجمظذظؽماظداء .م
بوإلضوصيمإظبمذظؽمتقجدمدائرةمعـؼقبيمؼبمجدار،مومتعقدمحودثيمذظؽمأغفمسـدعوم
ميرضماألرػــولماظصغـورممبرضمإدؿعصلمسؾكماألرؾــوءمتلخذػؿمأعفوتفـؿمإظـكم"ضؾعيم
ضرضرةم"موممتررػؿمعـمثؼىماىدارمدؾعمعراتمومػذامحلىماآلحودؼٌماظشوئعيمؼبم
اٌـطؼي .م
و مؼشوع مأن معـطؼي م"ضؾعي مضرضرة" معدصقن مبفو مطـــقز مو مخوصـي م"اظـقر ماظذػيب"م
وذبقػراتمومامؿؾؽوتماٌلؼرم"ضرضرة"مظذامطونماٌفقدقنم"حبؿكماظذػى"مؼؿفوصؿقنم
سؾكماٌـطؼيمإلذؾوعمشرؼزةماظؾقٌمسـماظذػى،مومؼؼولمأنماظعدؼدمعـمأثرؼوءماٌـطؼيم
تعقدمثروتفؿمإظبمحصقشلؿمسؾكمأحدمامؿؾؽوتماألعرلةم"ضرضرة"مومظؽــمؼؼــولمأؼضــوم
أنم"مضؾعيمضرضرةم"مضبؿقفومجـقدمالمؼرونمأيم"جـقدمأخػقوء"موماظؽؾؿيماٌؿداوظيمظدىم
أصقوبماٌـطؼيم"جـقنمضرضرة"مومػذامعومحدمعـمتفوصًماظـوسمسؾقفو .م
ومػذهماظؼؾعيمحوظقومتلؿصؾحمبفومترعقؿوتمظؿلذلجعمبـوءػوماظلوبؼ .م
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ؿوضوع األدطورة:اؾواؾي اؾصاحل دقدي اؾـاصر.
دقدي ماظـوصر مواظل مبؼصر مبـ مبقتو ،مضبظك مبنحذلام ماىؿقع ،مو مطون مظف مصؿوةم
عبقؾي،مخطؾفومإبـمرئقسمضصؾيمإبـمصؿقحمبعدمأنمػوممحبؾفو،مومظؽـمواظدػومرصضفم
ومزوجفومعـمأحدمذؾونمضرؼيمإبـمبقتومصنشؿوزمومسزممسؾكماإلغؿؼوم .م
صػلمظقؾيماظزصوفمومهًماظظالمماظشدؼدمضوممبوظلطقمسؾكمعـزلماظعرودنيمصؼؿــؾم
اظزوجمومصرمبوظزوجيمصؾقؼفمأغصورماظقاظلماظصوحلمومرقضف،مشلذامذبحماظػؿوةمومإغؿقرم
صققمجلدػو.م م
ومحقـؿومسؾؿمدقديماظـوصرمبوًدلمايزؼـمأخذمحػـيمترابمووضعفــومؼبمطػـفم
وغلػفو مثؿ م دسو مسؾك مدؽون مضصؾي مبـ مصؿقح مبلن مؼـلػفـؿ ماهلل مطؿــو مغلػ مػذام
اظؿـراب،مومضدمإدؿفــوبماهللمظدسقتــفمومأصؾقــًمضصؾــيمإبـــمصؿــقحمخوظقــيم
عـمدؽوغفوماظذؼـمتقزسقامسدلمعـورؼمطـرلةمعـفومشداعسماظيتمإدبذتمإزلفومعـفؿ،م
ألغفؿمإظؿؼقامبعوئالتمغزحقامعـمصزان،مصللظقػؿمعـمأؼـمأتقؿؿ؟مصلجوبقامبلغفؿمجوؤام
عـمضصؾيمبـمصؿقحمبغداءمأعس،مصلرؾؼمسؾكماٌؽونماظذيمعبعفؿمشداعس.م م

ؿوضوع األدطورة:اؾػــج.
األصل اجلغرايف :ماألم.
اؾراوي75 :مدــي.
ػلمعـطؼيمتؾعدمحبقاظلم 46مطؾؿمسـمبؾدؼيمضصرمايرلان،مومطوغًمعـطؼيمشـقيم
بػالحؿفو مو معقوػفو مو معـوزرػو ماًالبي ،مو مؼشرف مسؾك مزراسي مأرضفو مسرش مأوالدم
رغبونماظؼودعنيمعـمعـطؼيمودورة .م
ومذاتمؼقممجوءمعورمومػقمدقديماٌقفقبمومػقمرػـؾمعرصقدم–معلؽقنم،-مدـفم
عوبنيم 26-25مدـي،مصفوءمدوئقومومعورمبؿؾؽماٌـطؼي،مصنتفؿفمصالحلمػذهماٌـطؼيم
بوظلرضيمومضربقهمومغزسقاماظؾصؾمووضعقهمؼبمرربقذف،مصدسومسؾقفؿمومضولم :م
درتقغلمخقانمظؾػدانمؼومرغبونمممومعومػلمسودتمبقؼوموالمجدي م
دبالمؼومضصرماظـورم(اظػٍ)معـمغشدي م
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م ومؼبمسوعفمهؼؼًماظدسقةمومأصؾقًماٌـطؼيمخوظقيمإظبمؼقعـومػذا،مرشؿمطـرةم
اٌقوهمبفومومصالحقيمأرضفو.م(اظـشد:مععـوهماظشعرماٌصققبمبوظدسوء،مومضدمسرفمبفم
اظعرشماظذيمؼـؿؿلمظفمدقديماٌقفقبموماٌلؿكمبويرازظقي،مغلؾيمإظبمجدػؿمربرز) .م

ؿوضوع األدطورة:ذرذــال.
ؼب ماٌـورؼ ماظعربقي مؼؼول مأن متلؿقي مذرذــول مخروج ماظروعــون معـ ماٌدؼـي مصؼقؾم
اظشـرم/مذــولمأيمخروجماإلدؿعؿورماظروعوغل .م

ؿوضوع األدطورة  :ذرذــال.
األصل اجلغرايف  :اظؼؾوئــؾ.
أعومؼبماٌـورؼماظؼؾوئؾقيمصقؼولمأنمأصؾماظؽؾؿيمأعوزؼغلمصؽؾؿيمأذرذولمػلمإدؿم
ألصعكمطؾرلةمطوغًمتلؽـمؼبمسنيمدقديمضبلماظيتمؼؿزودمعـفومأػؾماٌدؼـيمبوٌوء،م
وطون مسؾقفؿ مأن مؼؼدعقا ماظؼرابني مشلو مبصػي مدورؼي ،محؿك مال مهفى مسـفؿ ماٌوء،م
وطوغًمػوتفماظؼرابنيمتؿؿـؾمؼبمخرلةمأبـوءماٌدؼـي،مومادؿؿرمػذاماظؽوبقسمحؿكمزفـرم
بطــؾمعغقارـمأرشؿمػذهماألصعكمسؾكماإلغلقوبمسبقماظغربموعـذمذظؽماظؿورؼ،مزلقًم
اٌدؼـيمبندؿماألصعكمأذرمذول .م

ؿوضوع األدطورة:ذرذــال.
األصل اجلغرايف  :اظؼؾوئؾ.
و مؼب مرواؼي مأخرى محقل مأصؾ مغػس ماإلدؿ مؼؼول مأغف مطوغً مػـوك مسني معقجقدةم
بلقديمضبلمطوغًمتلؿكم"أذــرذــور"موممبرورماظزعـمحذصًماألظػمعـمأولماظؽؾؿيم
ظؿلفقؾماظـطؼمبفو،مومحقلمحرفماظراءمعـمآخرمطؾؿيمإظبمحرفماظالم،موأصؾقًم
"ذرذول"موماىدؼرمبوظذطرمأنمطؾؿيمأذرذورمبوألعوزؼغقيمعؿداوظيمؼبمطـرلمعـمعـورؼم
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اظؼطر ماىزائري ،مو مضد متؾػظ مبشلء معـ ماظؿعدؼؾ ،مطؿو مػؿ ماألعر مؼب مإضؾقؿ ماظؼؾوئؾم
"اظزواوة"محقٌمتؾػظمأذرذقرم .م

ؿوضوع األدطورة :اؾػتــاة و األخـوة اؾسبـع.
األصل اجلغرايف  :أحد أرقاف اجلزائر.
اؾراوي :األم.
ؼؼولمأغفمطوغًمػـوكمسوئؾيمتؿؽقنمعـماألمموماًودعيمومدؾعمذطقر،مومطونماألبم
حدؼٌماظقصوة،مأعوماألممصؽوغًمحوعال،مومطونماإلخقةماظلؾعمعؿشقضنيمإظبمأنمتؽقنم
ظدؼفؿمأخً،مومضولماألبـوءمظألممأغفمضؾؾمأنمضبنيمعقسدموالدتفومبشفرمدرلحؾقنمسـم
اٌـزلمإظبماىؾؾماظذيمتقجدمبفمضرؼيمصغرلةمظقعقشقامبفو،مومظـمؼعقدوامإالمإذامطونم
اٌقظقدمصؿوة .م
صنذامطونمذطرمصعؾكماًودعيمأنمتؾقحمبرؼشي ماظغرابمظإلخقةماظلؾع،مصقؾؿعدونم
أطـرمصلطـرمسـماظؾقً،مومإذامطونماٌقظقدمصؿوة،مصؿؾقحمشلؿماًودعيمبرؼشيماظطوووسم
طلمؼعقدوامإظبماٌـزل .م
إغؼضًماألذفرماظـؿوغقيمومحونماظقضًمظرحقؾماألبـوءماظلؾعموماألممتؾؽلمومتطؾىم
عـفؿ مسدم ماظرحقؾ ،مو مظؽـ ماألبـوء ممل مؼلؿطقعقا مأن مطبؾػقا مسفدػؿ ماظذي مطوغقا مضدم
ضطعقهمسؾكمأغػلؿ .م
ومبعدمذفرمعـمرحقؾماألبـوءمحونمعقسدموالدةماألم،مومطونماٌقظقدمصؿوة،مصغؿرتم
اظػرحيماألممألغفومأوالمرزضًمبطػؾي،مومثوغقومدقعقدمأبـوؤػوماظلؾع .م
ومرؾؾًماألممعـماًودعيمأنمتؾقحمألبـوئفومبرؼشيماظطوووسمومظؽـماًودعيمطوغًم
ذرؼرةمومتغرلمعـمدقدتفو،مصؾقحًمظألبـوءمبرؼشيماظغراب،مومعرتماألؼومموماظلـنيم
واألممالمتؽػمسـماظؾؽوء،مألنمأبـوءػومملمؼرجعقامبعد.م م
حؿكمطدلتماظػؿوةمومأصؾقًمؼبمدـماظـوغقيمسشرم(،)24مومطوغًمحقـؿومتذػىم
ظؾعىمععمأبـوءماىرلانمطوغــقامؼلكرونمعـفومومؼؼقظقنمشلومبلغفومغذؼرةمذمممألنم
بلؾؾفومرحؾمإخقتفوماظلؾع،مومطوغًماظػؿوةمدائؿومتلللمأعفومسـمإخقتفوماظلؾع،م
واألممتؼقلمشلومدقلتلمؼقممومتعرؼبمصقفمطؾمايؼقؼي،مومعرتمدؿيمدـقاتمومأصؾقًم
اظػؿوةمذوبيمؼبمسؿرماظزػقر،مأيمأصؾحمدـفوم 2:مدـي،مومجوءماظققمماظذيمتعرفمصقفم
ايؼقؼي،مومظؽـماألممرصضًمإخؾورػو .م
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ومؼبمأحدماألؼوممضوظًماظػؿوةمألعفومبلغفومإذؿفًمأطؾمحلوءماظدجوج،مصؼوعًماألمم
بطفقهمشلو،مومسـدعومجؾلًماألممسـدماٌوئدة،محووظًماظػؿوةمأنمتدخؾمؼدمأعفومؼبم
ايلوءماظلوخـمطلمهرضفو .م
صؼوظًمظألم:مأترطقينمؼومإبـيتمعوماظذيمدػوطل .م
صؼوظًماظػؿوة:مظـمأتركمؼدكمحؿكمدبؾرلغلمسـمإخقتل .م
صعرصً ماظػؿوة مايؼقؼي مو مضررت ماظذػوب مظؾؾقٌ مسـ مإخقتـفو ،مصنعؿطً ماظػؿوةم
حصوغفومومذػؾًمععماًودعيمظؾؾقٌمسـمإخقتفو،مومعرتماألؼوممحؿكموصؾًماظػؿوةم
إظبماىؾؾ،مومطونمػـوكمغفرمطؾرل،مضدمأوصؿفومأعفومبلنمالمتشربمعـف،مومحقـفوم
طوغً ماظػؿوة مضد مأحلً مبوظعطش ،مصؿقوؼؾً مسؾقفو ماًودعي مو مدصعؿفو مظؾشرب معـم
اظـفر ،مو مأصؾقً ماظػؿوة مخودعي مو ماًودعي مدقدة مسؾقفو ،مإظب مأن مأتك ماظققم ماظذيم
وصؾًمصقفمإظبماظؼرؼيماظيتمؼلؽـفومإخقتفو .م
م و مطون ماإلخقة مضد متزوجقا معو مسدا مأصغرػؿ ،مو مسـدعو مروت ماظػؿوة مضصؿفو مسؾكم
إخقتفو،مسرصقامبلغفومأخؿفؿ،مومظؽـمزوجوتفؿمطـمؼغرنمعـفومألغفومعبقؾي،مومأرادوام
أنمترحؾمسـفؿ،مصطفقامشلومأطالمذفقو،مومضدعقامشلومبقضيمثعؾونمومأخدلوػومبلغفوم
بقضيمغبوممصلطؾؿفو .م
ومتقاظًماألؼوممومأصؾحمبطـفومطؾرلا،محؿكمزـقامبفومدقءا،مصطردوػومعـماٌـزلم
إظبماظغوبيمإالمأنمأخوػوماألصغرمطونمضبؾفومصؼررماظذػوبمععفومظقعؿينمبفو،مصنصطودم
شلومشزاالمومذقاه،مومأطـرمعـماٌؾحمومرؾىمعـفومأنمتلطؾفمطوعال،مصلحلـًمبلظـؿمؼبم
بطـفو مو مبدأت متؿؼلء محؿك مخرج ماظـعؾون معـ مبطـفو ،مصللشلو ماألخ مسـ ماظـعؾونم
صلخدلتـفمبوظؼصـي،مومسودماألخمإظبماظؼرؼيمومأسؾؿماإلخقة،مصعوضؾقاماظـلوءموماًودعي،م
و مسودوا معع مأخؿفؿ مإظب مأعفؿ مو مسوذقا مبؼقي محقوتفؿ معع ماألم مو مأخؿفؿ ماظصغرلة مؼبم
دعودة.م م

ؿوضوع األدطورة:اخلالؾة اؾصػراء.
طوغًمواحدماٌرأةمراضبيموقىماٌوءمعـماظقادمومؼبماظطرؼؼ،مطلمطوغًمراجعيم
ظؾؾقً ،مذوصً مشراب معذبقح مصقق ماظـؾٍ ،مرصعً مؼدػو مظؾلؿوء مو ممتـوت متقظد مرػؾيم
بقضوءمطوظـؾٍم،مخدودػومغبراءمطدمماظطرلمومذعرػومأدقدمطقؿومرؼشقم(اظرؼش)،مضؾؾم
ربلمدسقتفو،مومأسطوشلومرػؾيمآؼيمؼبماىؿول.م م
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ومبدأتماظطػؾيمتؽدلموماىؿولمؼزؼدمععماألؼوممحؿكمبؾغًم 27مدـي،موالتمطلم
اظؼؿر،متؾفرمطؾمعـمؼشقصفومومععماألؼومموالتمميوػومتغرلمعـفو،مومبوشمتغطلمزؼـؿفوم
طوغًمتدؼرشلوم"مايؿقمم"مًدودػوماظقردؼي،موتقد،مشلومحقاجؾفومومذعرػومبوظطني،م
بوشمعومتعفؾشماظغوذل .م
موطوغًمسـدػومعراؼيم(عرآة) مغؿوعماظلؿقت،مطؾمؼقممتلللمػذؼؽماٌراؼيموذؽقنم
ػلماٌرأةماظزؼـيمصققماألرض،متؼقلمشلوماٌراؼي،مأغًمزؼـيموأغومزؼـي ،موظلمهًم
اظطوجنيمشؾؾؿـوماإلثـني،مزادتماظغرلةمغؿوعمميوػومعـمذاكماظزؼـماظربوغل.مممممممممم م
وحد ماظـفور مضرت مميوػو متؾعدػو معـ ماظدار ،موضوظً مظراجؾفو مغؾعـقا ماظؾـً مسـدم
خووتلم(إخقتل)متؼضلمأؼوم،مودارتمشلومميوػوماظزادمعـمطؾمذلءم(حؾقة .)....م
راحًمععوػومميوػوموطؾؿومتللشلومسؾكمعؽونمأخقاتفومتؼقظؾفومضرؼىمغقصؾقا،محؿكم
وصؾؿفو مظغوبي مبعقدة ،مخوظقي معـ ماظعؾود ،موصؾؿفو مسـد مذفرة ماظلدرة ،موضوظً مشلوم
غرضبقا مػـو ،موٌو مرضدت ماظؾـً ،مظل مطون مذعرػو مأدقد مطوظؾقؾ ماظطقؼؾ مطوظدلغقس،م
زػرتمشلومميوػومذعرػوموظصؼًمطؾمذعرةمأومزػرلةمععمذقكماظلدرة .م
ورجعًمميوػومظؾدارموخالتفوموحدػومععمايققاغوت،موتؾؿًمبفومطؾمايققغوتم
تراضىمصقؿوموػلمراضدة .م
وطوغقامطؾمايققغوتمؼؿؼربقامعـفومتؼربمشرلمرؾقعل،ممعومخوصقشمعـفوموحؿكم
ػوذوامايققغوتمحؾقػوموحؾقامعبوشلومأومزؼـفوماظربوغلماظػؿون،موٌومصطـًمعومضدرتشم
تؿقرك،مرؾؾًمعـمطؾمايققاغوتمتعووغفومومتعطقفؿمعـماظزاد،متؼدممايؿوممومسبكم
(غزع)مخصؾي،موماسطًمظفمحوجي،مزادماظؼط،موماظذؼى،موماألددموماظؼـػد،م...إخل .م
حؿكموصؾمدورماألرغى،مومضولمشلومأغومأسبلماظؽؾ،مومغديمطؾماظزاد،مدؾؽفــوم
األرغـىمومداتمععوػوماظزاد .م
و مطل مرؾع ماظـفور مسرصً ماظؾـً مأن مميوػو مخذسؿفو ،معشوت ،معشوت معلرلةم
رقؼؾي،محؿكمذوصًمضقءمخوصً،مضوظًمغؼصدوا،مومإنمطوغًمصقفماظغقالن،مومطلم
وصؾًمرؾًمعـماظؾوب،مذوصًم() 9مإخقةمدبدعفؿمضطي،مدبؾوتمومٌومخرجقامععم
اظػفر،مراحًمظؾؼطــيمرحؾًمبفومومدوظؿفومسؾكمضصؿفو،محؽوتمشلومطؾمذلء .م
ومضوظًمشلوماظؼطي:مأغومشبدممػوذواماإلخقةماظلؾعيمبؽؾمذلءم(غغلؾ،مغػؿؾم .)...م
ضوظًمشل وماظؾـً:مأغومغعووغؽمبؽؾمحوجي،مومدبؾقينمسـدك،مبصحمعومدبدلؼشم
اًووةماظلؾعي .م
واصؼً ماظؼطي ،مو مصؾقً ماظؾـً متعووغفو ،مو مخدعؿفو مطوغً معؿؼقغي مأطـر معـم
اظؼطي،مظؽـفؿمذؽقامؼبماألعر،مبؼكمايولمعدةمرقؼؾي،موماإلخقةمداػشنيمؼبمخدعوتم
اظؼطي،مظؽـفؿمضرروامطشػماألعر،مؼبمؼقممبعـقاماخقػؿماظصغرلمظقؿقؼؼ،مومؼؽشػم
اظلر .م
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دبؾكء موراء ماظؾوب ،مو مضعد مؼراضى ،محؿك مخرجً ماظؾـً ،مإغدػش مٌو مذوصفو،م
وطلمطوغًمصوؼؿيم(عورة)ماعوعف،مخطػفومعـماظقد،ماشبؾعً .م
ظؽـفمضوظؾفو:مسؾقؽماظؾؿونمخدلؼينمأذؽقنماغً،مخدلاتقامبؽؾمذلء .م
و مطل مرجعقا مخووتقا مدلظقػو ،مراح مجوبفو مو مخدلػؿ مبوظؼصي ،مو مرؾى معـفؿم
ؼلؿققظقام(ؼلذغقامظف)مأنمؼؿزوجمبقفو .م
ضؾؾقا ماإلخقة مزواج مخقػؿ ماظصغرل معـ م" ماًالظي ماظصػراء م" ،مو مطوغً متؼقمم
خبدعؿفؿ،مخدعيمطؾرلةمعومتؼدرشلوشمأيمإعراة.
ومؼبمواحدماظـفورمتعوػدتمععماظؼطيمبوشمؼؿؼوزلقامطؾمحوجيمؼؾؼووػـومبوظـصمعوم
بقـوتفؿ م(اظؼلؿي معـوصػي) ،مو مبؼوت ماظؼلؿي معوذقي ،محؿك مظؼوت معرة ماظؾـً محؾيم
غبصمصلطؾؿفوموحدػو،محملؿفوماظؼطي،مزسػًمسؾقفومبزاف،مبزاف،مومحؾػًمسؾكم
اإلغؿؼوممعـفو .م
راحًماظؼطيم"مظؾؽوغقنم"مومرػوتماظـورماظشوسؾيمهرلتماظؾـً،مطقػوشمتشعؾم
اظـورمضؾؾماظرجقعمغؿوعماًووةماظلؾعيمخرجًمهقسمسؾكمعصدرموقىمعـقاماظـورم
بوهمتشعؾماظؽوغقن،محقدًمحؿكمذوصًمعـمبعقدمدخون،مراحًمظؾؿؽون،مومرؾًم
عـ متوضي م(اظـوصذة) مصغرلة ،متؾؿقً مشقل مبشع ماٌـظر ،مطرؼف ماظرائقي ،مضدام ماظـور،م
ؼؼطعمؼبمغبور،مومؼطؾ،مصقفمسؾكماظـور،مترجوتقام(اظرجوء)مؼعطقفومسقدمعـماظـور،م
ظؾكمرؾؾفو،مبصحمذرطمسؾقفومؼزورػومطؾ مؼقم،مومميصمواحدمعـمصؾوسفو،مواصؼً.م
أسطوػومسقدماظـورمومراحًمظؾؾقـًمومذعؾًماظـورمومحضرتمعوطؾيماإلخقةماظلؾعي،م
وعرمايولمسؾكمحوظقا .م
ظؽـماظغقلمجوءمؼبماظققمماٌقاظلمومرؾىمعـفومؼبمدوسيمععؾقعيم(اظقضًمظلمرؾؾًم
صقفماظـورمعـمسـدماظغقلمأيمؼبماظصؾوحماظؾوطر)،مصقصًمبوظعفد مأسطوتقامصؾعفو،معصم
دعفو.مثؿمبدأمؼللشلو:مدقدكمسؾكمعـمراطىم(طونمراطىمخشؾيمسؿالضي) .م
تؼقلمظف:مدقديمراطىمسؾكمسقدمأبقض،مدقديمالمبسمذوش،مومراصدمخقزراغي .م
ؼضقؽمومؼؼقلمشلو:مصح،مومؼرجعمعـنيمجوء .م
ومبؼلماظغقلمؼزورػومطؾمؼقممؼبماظلوسيماٌعؾقعي،مومؼؽررمغػسماظعؿؾي،مظؽـماإلخقةم
اظلؾعيمالمحظقامأنم"مخالظيماظصػراءم"،موالتمو مصؾقًمػزؼؾي،مضعقػي ،متعؿؾم
بصعقبي،مومطوغًمتؾونمذؾفمعقؿي،مسبقؾي.م م
دلظقػو ،مظؽـفو مطوغً متـؽر مطؾ مذلء ،مدلظقا ماظؼطي مغؽرت ،محوروا ماًووة معـم
حوشلو،مومضرروامععرصيمدرػو .م
دبؾكمواحدمعـفؿمؼبمعؽونمعومؼشقصقشمعـقامأيمواحد،مومبؼــكمؼراضىماٌؽون،م
حؿكمزلعمرطضمومحسمطؾرلمعـماظدلةم(اظػـوء)،موؿدمؼبمعؽوغقا،محؿكمزفرماظغقلم
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بوٌـظرماٌكقػموماظرضبيماظؽرؼفي،مومضوممبـػسماظعؿؾقيمععماظؾـً،معصماصؾعفو،م
ودلشلومغػسماظلمالموجووبً،مومرجعماظغقلمعـنيمجوء .م
و مٌو مجوو ماإلخقة مخدلػؿ مواش مذوف ،مواش مزلع ،مدلظقػو مو مخدلوػو مبوظؼصي،م
صنسذلصًمومخدلتفؿمضصيماظؼطي .م
ضرروامأنمؼؼؿؾقاماظغقلمو ماظؼطي،مومحػروامحػرةمطؾرلةمأعومماظؾـوب،مومعبعــقام
ايطىمومشطووػومبوشمعومتؾوغشـموماخؿػقامحؿكمجوءماظغقلمطوظعودة .م
ومضول:مصؾوحماًرلمؼوم"ماًالظيماظصػراءم"م .م
صردت:مصؾوحؽمؼبماىؾؾمومطرسقؽم(رجؾقؽ)مؼبمايؾؾ .م
ومدلشلو:مدقدكمسؾكمعـمراطى؟ م
ضوظً :مراطى مسؾك مخشؾي مو معؾفؿ ممبصورن مايؿور ،مو مؼب مؼدوا مرجؾ مايؿور،م
البسمجؾدمايؿور .م
زسػمومسقطمحؿكمزلعقاماظؾعود،مومتؼدممظؾؾوبمصبريمبوشمؼلطؾفو،مظؽـفموضعم
وروحمؼبمحػرةمايطى،مجراوماإلخقةمومذعؾقامسؾقفماظـور،مإسبرقمومعوت،محؽؿم
واحدمعـماإلخقةماظؼطيمورعوػوموراءهمإغؿؼوعومعـمصعوؼؾفوماظشقـي .م
ومضررماإلخقةماظرحقؾمبعقدمومبوظصدصي،مإدؿؼروامضرؼىمعـمضؾقؾؿـفومحطقامرحوشلؿم
ومبؼوومعدة،محؿكمأنؾًم"مخالظيمصػراءم"مرػؾ .م
ومحدماظـفورمحملؿفومأعفومسـدماظقاد،مسرصًمأغفومبـؿفو،مبعـًمشلــوم"دؿــقت"م
ومسطوتؾفومحقاؼٍمطفداؼومومععوػؿمعشطيم"معلؿقعيم" .م
راحً ماظلؿقت مسـدػو مو مأسطوتفو ماشلداؼو مضؾؾؿفؿ ،مبصح ماظلؿقت ماظداػقي مضوظًم
شلــو:ذعركمذؾوب،مرقؼؾمعوطقشمععؿوغقيمبقف،مأرواحلممنشطؾؽمومغعووغـؽمصقف،م
واصؼً م" مخالظي ماظصػراء م" م مو مخالتفو ممتشط ،محؿك مطلرت مأحد مأدـون ماٌشط مؼبم
ذعرػوماىؿقؾ،مومدخؾًماظؾـًمؼبمشقؾقبيمرقؼؾيم(بؼلماظلـمالصؼو) .م
ومٌومسودواماًووةماظلؾعي،مظؼوومإبـفومؼؾؽلمضداعفومومػلمطوٌقؿي،محزغقامبزاف،م
غبؾقػومومظػرطمربؾؿفؿمظقفو،مداروػومؼبم"مػقدجم"مصققمعبؾمأبقض .م
ومصووم(وصقي)ماىؿؾماٌطقع:مأرصدػومومعوتذلكمواحدمؼؼربمعـفو .م
صؾحماىؿؾمؼؿفقلمبقفومؼبمطؾمعؽون،موؼؾوتمؼبماألعوطـماآلعـيم(حؿكمترجعم
يوظؿفوماظطؾقعقي)،مرولماألعدمحؿكمضؾضمأحدماظرجولماىؿؾ،مومرؾمػقموضقعفمسؾكم
"اشلقدج"،مصنغدػشقامواشمذوصقا،مومحبـقامسـمدؾىمرضدتفوماظطقؼؾي،مصؿشقامرادفوم
حؿكمظؼوومدـيماٌشطيمسوظؼيمؼبمرادفو،مغزسقػو،مصنذمبفومتشفؼمومتؿـػسمعـمجدؼد .م
دلظقػو،محؽوتمشلؿمضصؿفومظؽـفؿمومظػرطمإسفوبفؿمجبؿوشلو،مرؾؾقػومؼؿزوجفوم
دقدػؿ،مخوصًمعـفؿ،مبصحمهوؼؾًمسؾقفؿ .م
ومضوظً:مغؾؼكمسـدطؿ،مبصحمخؾقاماىؿؾمععل .م
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شػؾؿفؿ مؼب مإحدى ماٌرات ،مرطؾً ماىؿؾ ماألبقض مو مرجعً مألػؾفو مو مإلبـفو،م
صرحقامبعقدتفومومخدلتفؿمواشمصراشلو،مواشمدارتمشلومدؿــقت،مبعـــقامظلقــدم
اظؼؾقؾـيم(أػؾفومايؼقؼققن)،مومطونمدقدماظؼؾقؾيمػقمأبقػو،مومخدلوهمسؾكمواشمسؿؾًم
اظلؿقت،محؽؿفومومبعٌمشلؿ،مجوءماإلخقةماظلؾعيمععم"ماًالظيماظصػراءم"،مصؿومإنم
رأتم"ماظلقدم"محؿكمسرصوتقامأغفمواظدػوم(أبقػو)،مصرحماألبمبنبـؿفموأخدلتفماظؼصيم
وعومصعؾـًمأعفو،مومطقػمسوعؾفوماإلخقةماظلؾعي .م
حىمبوبوػومؼـؿؼؿمعـمميوػو،مظؽـم"ماًالظيماظصػراءم"مرصضًمومادؿؾعدتماألممؼبم
عؽون مبعقد،مومدود ماًرلمػوذؼؽماظؼؾقؾي،مومأصؾحماإلخقةماظلؾعيمأصقوبمعؾؽ،م
وإبـفومأصؾحمدؾطونماٌؽون،مرجعًماألصراحمومدودماًرلمؼبمػوذاكماظزعون .م

ؿوضوع األدطورة:بطوؾة اؾسقد عؾي.
جوءموصدمعـماظؽػورمظردقلماهللم(ص) مومرؾؾقامعـقمؼؾعٌمععوػؿم 26معـمأصقوبم
اظـيب،مؼعؾؿقػؿمأصقلماظدؼـ،مومضؾؾمعومؼروحقامدلشلؿماظردقلمسؾكماٌلرلةمومذقولم
تدوم .م
مضوظقامظفمأغفومعلرلةمؼقممومظقؾي،مبصحماظؽػورمخدسقهموماٌلرلةمطوغًمرقؼؾي،م
تدوممأطـرمعـمذفر،معشوومعدةمرقؼؾيمضرؼىمعومعوتقامعـماىقعموماظؿعى،موعووصؾقشم
ظؾؿؽونمإالمبعدعومصوروامذؾفمأعقات .م
ومٌوموصؾقامٌؽونماظؽػور،مظؼووػؿمداؼرؼـمحػؾيمذربقشلؿماًؿرمرشؿــومسؾقفؿ،مومٌوم
وصؾماظؾقؾمبعٌمربلمدؾقوغفمررلماىـيمجوبمععوهم(متر) مطــالوهم(أطؾـقه)،موطونم
ػذاماظشلمطويؾؿمظؽـفمؼبماظقاضعمطونمحؼقؼي .م
مؼبماظصؾوحمتؼقوموماظصقوبيماظعشرةمذاكمًؿرمطقؿومذربقهم(ملمؼؿغرل)،مومحووظقام
ؼصدوا ماظؽػور مو ممبو مأغفؿ مطوغقا معؿعؾني مشؾؾقػؿ ماظؽػور ،مصؼوم ماظؽػور مبعد مذظؽ مبؾـؿم
اظصقوبيمومداروػؿم(وضعقػؿ) مؼبمبؽرمسؿقؼيمومسرؼضيمملمتقجدمؼبماظدغقومعـؾفومبؽر،م
جوبقامصكرةمسظقؿي،مومشطوومبقفوماظؾؽرماظعؿقؼيموماظعرؼضي،مبعدػومجوبـقامايطىم
واًشىمومداروػؿمصققماظصكرةمجوبقامطؿقيمطؾرلةمحؿكمصؾقًمتشؾفماىؾؾ،مبوشم
ضبرضقػؿمؼبماظققمماٌقاظلمومبؼلماإلحؿػولمعؿقاصالمؼبماظؾقؾ .م
مواحدمعـماظصقوبيمغوممعـوممومضولمحؾؿًمبعؾلمبـمأبلمروظى،محؾؿًمبزوبعيم
طؾرلةمزبؾطيمبوظدلقموماظرسدمعـمجفيمعؽـيمومإنمذوءماهللمصبلم(ؼلتل)مسؾـلمبـمأبلم
روظىمومؼلؾؽـومعـماظغؾقـي .م
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مثؿمضول:مػذاكماظصقوبلمأبقوتمعـماظشعر :م
أشضىم(أدرع)مظقـومؼومسؾلمؼومإبـمروظى م
راغومعلؾلؾنيمحبدؼدمعلفقغنيمأوراغلم(وراء) م
أوحل ماألعر مظلقد مسؾل ،مخرج مظؼل محصوغف مػوئٍ مؼؼطع ماألحؾول مو ماظزبد مطؿوءم
اظؾقرمطبرجمعـمصؿف،مؼغطلماظؾققت،مغودىمسؿؿفمومدلشلومضوظًمسؿؿــف:م"مراهمؼبم
صػــيمالمتؿـقرىم(المترى)م"م.مومظؼوتمحفؿفمصوتماألحفومم(سؿالق) .م
اظلقدمسؾلمسـدمسؿؿقمضقػ،مسرفمواشمصرىم(حصؾ)م"مأوحلمظف"،مرصدمدقػفم
ومجوءمخورجمعومطػوػشماظؾوبمسـدماٌكرج،مألغفمأصؾحمضقيمومعػؿقلماظعضالتمأطـرم
عـمحفؿفماظطؾقعل،مرطىمصققماظعقدم(ايصون)،مومتقجفمظؾردقلم(ص)مظؼوهمؼؾؽلم
دللماظلقدمسؾلماظردقلم .م
ومضول:م"معوظؽم(عوبؽ)متؾؽلمؼومأبقمرقؾيم(أبوماظطقى)م"م .م
ضولماظردقلم(ص)":ممغؾؽلمعـماشلؿمظلمذقىم م
مممممممممممممممممممممممممماظصقوبيمراػؿمؼبمشؾـي م
ممممممممممممممممممممممممممممموماظؽوصرمشدوةمضبرضفؿم" م
ضولمسؾل:م"مأذنمؼومحؾقىمومصؾلمرطعؿني،مومأرؾىمعـمربــلمصبعؾـلمرـلم
األرضمومعلرلتقامؼبمرعشيمسنيم(وماظؾعدمطونمسؾكمعلرلةمذفر) .م
ومضولمأؼضو:موماهللمعوغلمحوبسمومظقمعومؼقصؾشماظدممحؿكمظرضؾيم(صدر)ماظعقد،م
جعؾماهللمدؾقوغفمايصونمطوظدلاق،مسـدوامجـقنيم(جـوحون) .م
و مرور مبوظلقد مسؾل محؿك موصؾ مظؾؿؽون ماٌعؾقم ،مو مخؾػ ماظلقد مسؾل موؿــعم
اٌلؾؿقــمومطقغقامجقشومسؿالضومظؼؿؾمومجفودماظؽػور،مومدوروامخؾػفمومطوٌومؼػقتقام
سؾكمعؽونمصقفماظؽػور،مصبعؾمشلؿمربلمأدؾوبمطبؾقفؿمسؾكمجققشماألسداء .م
وماظلؾىماألولمغزلمربلماظغؿومموماظضؾوبمومسؿكماظؽػورمحؿكمعرماٌلؾؿني،مومؼبم
اظؾقؾ مرؾؾقا ماٌلؾؿني ماجملوػدؼـ معـ مربل مدؾى مطل مال مؼـوعقا مو مؼغػؾقا مو محؿك مالم
ؼؼؿؾفؿماظؽػور،مخؾؼمشلؿمربلمدؾقوغفماظدلشقتم(ومػـومطبؾؼماظدلشقتمألولمعرةمعـم
أجؾماٌلؾؿنيمٌلوسدتفؿ) .م
ومجعؾماظدلشقتم(ؼزسففؿ)محؿكمالمؼـوعقامومؼقصؾقامإظبماظلقدمسؾلموماظصقوبيم
ظـفدتفؿمومٌوموصؾقامظؼووهمسبكماظصكرةمومضضكمسؾكماظؽػور .م
غرجعقامظؾلقدمسؾل،مٌومرطىم"ماظدلاقم"موصؾمؼبمحمليماظؾصرمإظبمأرضماظؽػورم
اظذؼـمدفـقاماظصقوبي،مومضولمضقظؿفماظشفرلةم"موماهللممعوغلمحوبسمحؿكمؼقصؾماظدمم
ظصدرماظعقدم"م .م
ومبدامؼضربمطؾمضربيمؼلؼطمصقفومأظػمطوصر،مومأصؾــحمؼؾــونمطوظشعـرةماظؾقضيم
ؼبماظػردم(اظـقر)ماألدقد.م م
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وماظدممطونمؼلقؾمظؽـفمملمؼصؾمإظبمصدرماظعقد،مومجعؾمربلمدؾقوغفماٌقوهمتـزلم
عـماظلؿوءمحؿكمدبؾطماظدممععماٌوءمووصؾمإظبمصدرمايصونماظعؿالق،متقضػماظلقدم
سؾلمبعدماظؼضوءمسؾكماظؽػورماألذرار،مومملمؼؼؿؾماألرػولموماظـلوءموماظعورؾني .م
رجعمظؾصكرةماظعؿالضيمومطونمضبدثمصقتمطوظدلق،مصقتمسظقؿ،مػؿزماظصكرةم
بوظلقػموالتمترسرعم(تؾؽل) .م
ومضولمشلو:م"متؿـقلمومإالمغؽؿؾؽمصكرةمعـمصكراتمجفـؿم" .م
و مأصؾقً ماظصكرة مبؽدلػو متؾؽل مو مخوصً ماهلل متعوظب مو مسؼوب ماظـور ،مرورتم
اظصكرة معـ ماٌؽون ،معد ماظلقد مسؾل ماظلقػ مو مخرج ماظصقوبي ماظعشرة مالصؼني مؼبم
اظلقػمووضعفؿمصققماظصكرة،مومأحقوماهللمتعوظبمأحصـؿفؿمصرطىمطؾمواحدمحصوغف،م
ورجعقاماظصقوبيماظعشرةمتوعنيمععماحملوربنيماظؾذؼـموصؾقامبعدمذظؽمورجعقامصرحنيم
بوإلغؿصورمسؾكماظؽػورمبعقنماهللمتعوظب .م

ؿوضوع األدطورة :ؾوجنا و أخقفا.
ادلوؼع اجلغرايف:متقزيموزوم"مآسغرلم".
اؾرواي :روظؾيمعـماٌـطؼي.
طونمػـوكمأخقانمصؿوةمومصؿكمؼبمتقزيموزو،مخرجومذاتمعرةمظؾرسلمبوظغـؿ،مصؾؿوم
سطشمحصونماظػؿكمأخقمظقنومأخذهمإظبمعؽونمضرؼىمعـمػـوكمظرلوؼفمعوءا،مومرؾىم
عـمأخؿفمأنمتعقدمإظبماظؾقً .م
ومٌومإضذلبمايصونمعـمعـؾعماٌوءمظقشرب،مصفلةمتقضػمورصضماظشربمبلؾىم
وجقدمذعرةمرقؼؾيمؼبمودطماٌوء .م
مصؼولمأخقامظقنومدلتزوجمبصوحؾيمػذهماظشعرةمحؿكمومإنمطوغًمأخيت .م
ومٌومسودمإظبماظؾقًموجدمأخؿفمظقنومصققماظـكؾيمػوربيمعـف،مألغفومأحلًمبوألعرم
و ممبو مؼػؽر مبف مأخقػو ،مصلغزشلو مبوظؼقة مو مصرت معـف مػوربي مو مدخؾً مؼب مطفـػ مؼبم
عـطؼــيم"مآسػرلم"،مموإذامبفمؼضربفومبلقػمصؼطعمؼدػو،مومدخؾًماظؽفػمومملمتشلم
اًروجمعـــف .م
ومضوظًمألخقفو:م"مإغشوءماهللمتضربؽمذقطيمعومؼؼدرمؼـزسفومشرلمؼديماٌؼطقسيم" .م
صعودمإظبماظؾقًمومبؼقًمػلمؼبماظؽفػ،مومسـدعومخرجًموجدتمراسقومأخذػوم
سؾكممبقؿفمومتزوجفو،مومطوغًمػلماظزوجيماظـوغقي .م
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ومؼبمأحدماألؼوممرؾىماظزوجمعـمظقنومومعـمزوجؿفماظـوغقيمأنمتغلالمصقفماظغـؿم
ومتصـعمطؾمواحدةمعـفمبرغقدومظف.م م
صوظزوجي ماألوظب ممل متؿؿؽـ معـ ماظغلؾ مألغفو مأضؾ مخدلة معـ مظقنو ،مبقـؿو مػذهم
األخرلةمومػلمتغلؾمجوءػومشرابمومرؾىمعـفومأنمتعطقفماظؼؾقؾمعـماظصقفمظقؾينم
وطرامظػراخف،مبوٌؼوبؾمؼرجعمشلومؼدػوماظيتمضطعفومشلومأخقػو،مومطونماألعرمطذظؽم
صؼوعومطالػؿوممبومإتػؼومسؾقفمومأرجعمشلومؼدػوم .م
ومععمعرورماظلـنيمسؾؿًمظقنومبلنمأخقػومعرؼضمررؼحماظػراشمومملمؼلؿطعمأيم
رؾقى مأن مؼشػقف مصؿذطرت مايودثي ماظيت مجرت مبقـفو مو مبني مأخقػو ،مصػؽرت مؼبم
اظذػوبمإظقفمومغزعماظشقطيمعـف .م
وصعال مضوعً مبذظؽ مو مدخؾً مبقً مأبقفو مسؾك مأدوس مأغفو مسوبر مدؾقـؾ مظؽل مالم
ؼعرصفومأػؾفو.مومسـدعومدخؾًمسؾكمأخقفومومغزسًمعـفماظشقطيمحقـفومأدركمبلنم
ػذهماٌرأةمعومػلمإالمأخؿفمظقنوم .م
أعومسـماظؽفػماظذيمضطعًمصقفمؼدمظقنومالمؼزالمإظبمؼقعـومػذامؼبم"آسغرل"مومالم
ؼدخؾفمأحدمخقصومعـمأنمضبدثمشلؿمذقؽو .م

ؿوضوع األدطورة  :جنؿــة خضـار.
ادلوؼع اجلغرايف :بودؼيمرؼػمعـماألرؼوفماىزائرؼي.
اؾراوي:ماألممدعدؼي.
اؾسن96 :مدـي.
طوغًمنؿيمخضورمصؿوةمذوبيموذوررةموحوذضي،موذاتمؼقممطوغًمتؾعىمبعقدامسـم
اٌـزل معع مصدؼؼوتفو مبوظؼرب معـ ماظغوبي ،موالؼقجد مؼب مػذا ماٌؽون مإال معـزل مشرؼىم
تلؽـفمسفقز .م
بقـؿــومطوغــًماظؾـــوتمتؾعؾـــ،مخرجــًماظعفــقز،موضوظًمشلــم:مؼومبـوتلم
ػقومأدخؾـمععلمإظبماٌـزلمظؿلوسدغينمؼبمشزلماظصقفم .م
م جرتمنؿـيمخضورمواظؾــوتمإظبماظداخـؾ،موبـدأماىؿقـعمصـلمبشـؿماظصــقفم
وشزشلـو موسؿؾـقا مجبــد موغشــوط ،موغلـقا ماظقضـً محؿك متػطـً منؿي مخضور،م
وضـوظــًم:م م
أوهمظؼدمشربًماظشؿس،موسبـمعـفؿؽوتمؼبماظعؿؾ،موملمغشعرمبوظقضً .م
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وخرجً مإظب مخورج ماٌـزل ،موتػوجلت مبوظظالم ،مثؿ مسودت موري مإظب ماظؾـوتم
ضوئؾي:م م
ػقومؼومبـوتمظؼدمأزؾؿماظظالم،مػقومبلرسيمغعقدمإظبماٌـزلموموضػًماظؾـوتمؼؿفقلنم
ظؾكروج .م
صؼوظًماظعفقزم:م م
ؼو مبـوت مظؼد مأزؾؿ ماظظالم مواظؼرؼي مبعقدة ،مورمبو مؼب مررؼؼ مسقدتؽؿ موــدونم
سػورؼــًمأومحققاغوتمطؾرلةمتلطؾؽؿ .م
صكوصً ماظؾـوت ،موبدأت مإحداػـ متؾؽل موػذه ماظػؿوة متلؿك :م"اىوضبي" مبـًم
اظراسل،موطوغًمصؿوةمعلؽقـيموشؾقيم .م
ضوظًمنؿيمخضورم :م
ال مبلس مؼو مجدتل ،مدقف مغعقد مإظب مأػؾـو مصفؿ معؿقرلون مسؾقـو ،موالذؽ مأغفؿم
ؼؾقـقنمسـوم.م م
صؼوظًماظعفقز :م
ظؼدمرأؼًماظؾورحيمسػرؼؿومضرؼؾومعـماٌـزلمأطؾمذبؿقسيمعـماظغـؿ،موػقمؼظفرمأثؿوءم
شروبماظشؿسمؼبمعـؾمػذاماظقضًم .م
البلسمضوظًماظعفقزم :م
ؼوبـوت مإبؼوو ماظؾقؾي مععوي متؿقغلقا مبقو موغؿقغس مبقؽؿ م ،مورقؾقظل مظعشو م ،مصلغوم
عرؼضــيمجداموالمأدؿطقعمأنمأحضرمظعشوم"ماظعشوءم".م م
صوحً ماىوضبي مبـً ماظراسل متؾؽل موتؾؽل مسـدعو مزلعً مبوظعػرؼً مواظؾـــوتم
غظروامإظقفومثؿمبدأوامؼبماظؾؽوءمأؼضو .م
نؿيمخضورم :م
البلسمؼوجدةمدقفمغؾؼكمععؽماظؾقؾيموؼبماظصؾوحماظؾوطرمدقفمغرجعمإظبماظؼرؼيم
ؼوبـوتم.م م
حضرت ماظؾـوت ماظعشوء موتعشقا معع ماظعفقز .موطوغً متؾدي مشلؿ ماظػرحي موحلـم
اظضقوصيم،موبعدمذظؽمدسًماظعفقزماظؾـوتمإظبماظػراشموضوظًمشلـم :م
أرضدوامؼوبـوت،مإرضدوامطلمتعقدماظدارمغبرة مراغل مغػؼس مؼبمظؼؿقالت.موطقؿعقدم
اظدار مبقضي مراغل مغغربؾ مؼب ماظدضقؼوت ،موطقؿعقد ماظدار مطقؾي مراغل مراضدة ،مطراسلم
عطـشموبقظلمؼرذرش.م م
سـدعومزلعًمنؿيمخضورمػذاماظؽالمماظذيمؼقحلممبعوغلمطـرلة ،مصفؿًمععـوهم
وسرصًمحؼقؼيمػذهماظعفقزةماٌوطرةموضوظًم :م
عومأعبؾمطالعؽمؼوجدتل،مػقومإذػيبمظؿـوعلمصنغؽمعرؼضي،موأغومواظؾـوتمدقفم
غـوممؼبماينيمألغـومتعؾوت.م م
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ذػؾًماظعفقزمإظبماظغرصيماألخرىموترطًماظؾـوتمبعدمأنمغوعًمطؾمواحدة.موبعدم
أنمخرجًموأشؾؼًماظؾوب،مغفضًمنؿيمخضورمومضوظًم :م
م أدؿقؼظقامؼوبـوت،مإدؿقؼضقا،مإنمػذهماظعفقزمػلمشقظيمموظؼدمصفؿًمعـمطالعفوم
أغفومتـقيمأنمتلطؾـومعبقعو.مإغفومشقظيموهقظًمإغلوغيمسـدعومرأتـومغؾعى،مػقومؼوم
بـوتمػلمغفربمػقو .م
أؼؼضًمنؿيمبـًماظراسلمومضوظًمشلو :م
أصقؼل،مأصقؼلمػذهمظقلًمسفقز،مإلغفومشقظيمتـقيمبقـوماظشر،مػقومغفرب .م
صردتماىوضبي:م م
اترطقينمأغوم،مأترطقين،مأؼـمغفربمػذهمجدتل .م
نؿيمخضور :م
ػقــو،مػقـــو .م
اىوضبي :م
آه،مأترطقين،مآه،مالمأرؼدماظذػوبمػذهمجدتل .م
ومسـدعومرصعًماىوضبيمصقتفومخوصًمنؿيمخضورمومخرجــًمبلرســيمػلم
واظؾـوت،موريمطؾمواحدةمأطـرمعـماألخرى .م
دخؾً ماظعفقز مبلرسي مإظب ماظغرصي مبعدعو مزلعً ماظصقت ماٌرتػع ،مصدخؾً مسؾكم
اىوضبي،مومأضؾؾًمسبقػومومهضرتمبوهمتلطؾفو،معـنيمغؾداك؟ م
صؼوظًماىوضبي:م م
أبداؼينمعـماظقذغنيمإظلمعلؿعقشمظؾـوتمسؿفؿ .م
صؾدأتمتلطؾفومعـمأذغقفومحؿكمإظؿفؿؿفو،مثؿميؼًماظؾـوت .م
إدؿؿرتماظؾـوتمؼبماىريمحؿكموصؾقامإظبماظقادمصقجدوامايؿؾيمومػقفونماظقاد،م
صؿقضػـمأعومماظقادماشلوئٍ،مصرأواموراءػؿماظغقظيمومػلمتؼذلبمعـفؿ،مصصوحًماظؾـــوتم
بوظؾؽــوءموماظعقؼؾ .م
ػـومرصعًمنؿيمخضورمرأدفومإظبماظقادموضوظًمظف :م
أحؾسمؼوموادمظعلؾموماظلؽر،معوكمغشربمؼبمظؼؿيمومأغًمتعؼؾؽمخبطقة .م
صؿقضػماظقادمسـماشلقفونمصؼطعؿفمنؿيمخضورمومبـوتمسؿفو .م
ومسـدعومضطعقهمسودمإظبماشلقفونمصقصؾًماظغقظي،موضوظً :م
أحؾسمأؼفو،مأحؾس .م
ظؽـماظقادمطونمؼفقٍ،مصللظًمنؿيمخضور :م
عوذاممضؾًمظؾقادمحؿكمتقضػمسـماشلقفون؟ .م
ردتمنؿيمخضور :م
ضؾؿؾقا،ماحؾسمؼوموادمًراموىرا .م
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صؼوظًماظغقظــيمػذاماظؼقلمإظبماظقادمصزادمػقفوغومحؿكميؼمرجؾماظغقظيمومدؼطًم
ؼبماظقاد،مومػلمتصقحمومأخذػوماٌوءمحؿكموجدتمذفرةمدصؾــيمؼبماظـقادمموممتلؽًم
بفوموممتؽـًمعـماًروجمبػضؾمدػوئفو .م
ومذػؾًماظؾـوتمؼبمصرحمومعرحمؼعؿؼدنمأنماظغقظيمعوتً،مومصفلةمزفرتمشلـم
صػزسًماظؾـوت،مومأخذوامصبرونمومػلموريموراءػؿمحؿكمتعؾًماظؾـوت،مومصفلةم
بعدمذظؽمرأتمنؿيمخضورمطؾؾوم(دؾقضل)مصؼوظًمظف :م
م ؼومػداف،مؼومرداف،مؼومجؾودماظرؼيمعـمبنيمظؽؿوف،مإذامضؿؾًماظغقظيمغدصـــؽم
ؼبمدرؼـرمومايرؼر .م
صفرى ماظلؾقضل مسبق ماظغقظي مو مإغؼض مسؾقفو مو مأطؾفو ،مثؿ مبعد مذظؽ مإرتــوحم
اىؿقع ،مو معشً ماظؾـوت مسوئدات مإظب ماظؼرؼي معؿـؽرات مؼب ماظطرؼؼ مو مطلغفـ مرجولم
حؿكمالمؼعرفمضطوعماظطرقمأغفـمبـوت .م
ومبقـؿومػـمطذظؽمإذمجوءمإظقفؿمرجؾمومدلشلؿ :م
ػؾمرأؼؿؿمأؼفوماظرجولمبـوتمؼبمررؼؼؽؿ؟ م
صلؽؿقامعبقعومإالمأنمنؿيمخضورمسرصًمبلغفمأخقػومؼؾقٌمسـفـ،مصللظؿف :م
ومطقػمحولمضرؼؿؽؿ؟ م
ضــول:م م
عؾلمصدتمنؿيمخضور،معومحـًمغوضيمسؾكمحقار .م
صؽشػًمنؿيمسؾكمغػلفومموصرحمأخقػو،مومجوءتمزوجيماظراسلموريمومدلظًم
سـمإبـؿفوم،مصعؾؿًممبومأصوبفومصلؼطًمعقؿي .م

ؿوضوع األدطورة  :عشبة خضار .
"معـمسوممسشؾيمخضورمعومصؾًماألعطور،معومحـًمغوضيمسؾكمحقار ."...م
ؼؼقظقامأغفموحدماٌرأةموظدتمرػؾيمآؼيمؼبماىؿول،مومطوغًمبـؿفوماظقحقدة،موبدأتم
تؽدلموماىؿولمؼزؼدمععماألؼومم،محؿكمبدأتمطؾماظـلوماظلمؼبماظؼصرمؼغرلوامعـفوم
وعـمميوػو .م
جوبقام"ماظلؿقتم"،مومرؾؾقامعـفومتلخذم"مسشؾيمخضور"مسـدماظغقظيمتدؼفومظؾالدم
اظغقالن،مأخذتفومدؿقتم(بعدعومرذقػو)مإظبماظغقظي،مثؿمرحؾًمبفوماظغقظيمبعقدامظؾالدم
اظغقالن .م
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ومعـمؼقمماظلمراحًمسشؾيمخضورمعـمذؼؽماظؾالدمجػماٌوءمعـماظقدؼونمومعـم
اظلقاضل،محؾلًماظلؿوءمومذدتمعوءػوم(األعطور)،مغؽرتمطؾمأممأوالدػو،متؾؽؿًم
طؾماظؾفوئؿ،مومدؽؿًماظعصوصرلمسـماظؿغرؼد،معرضماظلؾطونمومحزغًمأعفو،محزنم
طؾرل،موسؿمايزنمؼبماٌدؼـي،مومصورمطؾمذلمبوظؾقنماألدقدم(ظؽقؾ) .م
وعرتمدـنيمسؾكمذاكمايول،مومطوغًمأعفومطؾؿومتطقـماظؼؿحمترددماظؼقل :م
"محـــلمحـــلمؼــوماظـوضــيمسؾـــكمسشؾــيمخضــــورمم م
ومعـــمســوممػفــرتمسشؾــيمخضــورمعومصؾًمٌطـــور م
عـــوموظـــدتماظـعـفــــيمخــرؼـــػم(خـــروف) م
ومعـــمســوممسشؾــيمخصــورمعــومصؾـــًماألعطـــور م
عــومغؾؿـــًماًضـــورمسؾقـــؽمؼــومسشؾــيمخضــورم" .م
طوغًمترددمػذاماظؼقلمومػلمتؾؽل .م
رولماظزعونمومطدلتمسشؾيمخضور،محؾًماظغقظيمترجعمظؾقؿفوماألول،مرحؾًمعـم
بالدمظؾالد،محؿكموصؾًمظؼؾقؾيم"مسشؾيمخضورم"مومؼبمضـفومأغفؿمعوتقامأومرحؾقا .م
ظؽـممبفردموصقشلومععم"مسشؾيمخضورم"مإظبماٌؽونمظلمضبؾفوم(سشؾيمخضور)م
حؿكمراحماظظـالمموماظلقاد،مومغطؼًماظؾفوئؿم،مووظدتماظـعوجمخرصون،مومروحــًم
اظشؿــو،مومجراتماظقدؼونمبعدماىػوفمعدةم27مدـيم .م
ومؼبمذظؽماظقضًمسرصًمميوػومومبوبوػومأن مسشؾيمخضورمرجعًمظؾؾالدمومبعٌم
واظدػو ماظلؾطون ماًدم م(صبقبقن ماٌـطؼي) مضبقدقا مسؾقفو مبني ماألحراش مو مبنيم
اظصكقر،مهًماألذفورمومؼبماىؾولمحؿكموصؾقامظغورم(عغورة) مماظغقظي،مسقطــقام
(غودوا) مسؾقفـو مو مخرجً مإظقفؿ مؼب مأبشع مصػي م(عرسؾي) مو مخرجً مععوػو مسشؾيم
خضور،مصنغؾفرماىؿقعمٌومذوصقػومومذوصقامآؼيمؼبماىؿول .م
رجعقا مظؾلطون مو مألعفو مو مخدلوػؿ مواش مذوصقا مرؾؾً معـفؿ مميوػو ،مؼعوودوام
ؼرجعقا،مبوشمؼشقصقامإذامطوغًمبفومخصؾيمسرؼضيمؼبمذعرػومظقغفومأبقضمغوصع،م
متقزػوموحدػومػلمبركمومطونمذعرػومرقؼؾمبزاف .م
و مطل مذوصقا ماًدام مذعرػو ماظطقؼؾ محؿك مألضداعفو مو مععوه مخصؾي مبقضوء متقصؾم
حؿكمظألضدام،مخدلوامميوػوموماظلؾطون،مردماظلؾطونمومضول :م
"مإذامعومطوغؿشمبـيت،مغؼطعمرادؽمؼومإعراةم" .م
ومبعٌماظلؾطونمعردقلمظؾغقظيموقىمععوػومسشؾيمخضور،مومحضرتماظغقظيمععم
سشؾيمخضورم .م
وضولمشلوماظلؾطونمبعدعومرحىمبفو :م
إذا مطوغً مسشؾي مخضور مبـيت مغدؼفو مو متروحل مظؾالد ماظغقالن ،مأعو مإذا معوطـؿشم
بـيتمغرحؾمأغومومشبؾقؾؽماٌؾؽ .م
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واصؼًماظغقظي،مومٌومذوفماظلؾطونموماألمماظؾـًمسرصقامأغفومإبـؿفؿ،مطؿومسرصًم
ػلمذاكماظشلمغزسفومعـمؼدؼـماظغقظيمومحووزػوم(رردػو)مظؾالدماظغقالن .م
ومٌومحبٌماظلؾطونمسـماظلؾىمظلموصؾمسشؾيمخضورمظؾغقظيمسرفماظؼصيمأغؿوعم
اظـلوءموماظلؿقت،مومسوضىمطؾماظـلوءمسؼوبمطؾرل،مومبعدمذظؽمػؿشفؿمومصؾققام
طوًدميوت،مبقـؿوماظلؿقت،محرضفومبوظـور،مومإحؿػؾمدؾعمظقوظلمومدؾعمأؼوممبرجقعم
سشؾيمخضور،مومسؿماًرلمومصؿقًماظزػقرمبؽؾماألظقانمومشردتماظعصوصرل،مومسوشم
اظؽؾمبلعونمبعقدةم"مسشؾيمخضور"مظؾؾالد .م

ؿوضوع األدطورة :اؾوؾي ؾعجال .
ادلوؼع اجلغرايف :واد اؾؼراقشم"مسنيماظدصؾكم".
اؾرواي:مروظؾيمعـماٌـطؼي.
ؼبمغقاحلمواديماظشرصوءماظقاضعمبعنيماظدصؾك،مومبوظؿقدؼــدممبؽــونمؼدســكم"دوارم
اظؼراؼشم"محقٌمؼؿقاجدموظلمصوحلمؼدسلمأغفمطونمرجالمظفمعؾؽوتمومضدراتمخوصيم
ومخورضيمظؾعودةمومظفمبرطيمومدرمؼبماألسؿولماظيتمؼؼقممبفو .م
ومؼؼولمأنمأصؾمػذاماظرجؾمؼعقدمإظبمعـطؼيمتدسكم"محـوذـي"مإزلفم"مظعفولم"،م
أعومسـمسؿؾفمصؽونمؼبماظػالحي،مومحدثمومأنمجوءمإظبمعـطؼيماظؼراؼشمحبــومسـم
اظعؿؾمؼبماألرضموماإلغؿػوعمعـمزراسؿفو،مصندؿؼؾؾفمدؽونمعـطؼيماظؼراؼشمومرحؾقامبفم
ومسقـقهمعلموالمسـمصالحيماألرضمومعومتشؿؿؾمسؾقفمعـمحرثمومزرعمومحصودم .م
ومضدمرويمسـفمأغفمسـدعومؼلخذماظـرلانموماحملراثمظقؼقممبعؿؾقيمحرثماألرض،م
ضبدثمأعرمسفقىمصقفؾسم"مظعفولم"مؼبمعؽونمؼؿعؾدمصقفمومؼدسقاماهلل،مأعوماظـرلانم
ومطوغومإثـونمصقؼقعومبعؿؾقيمايرثمظقحدػؿومدونمإذرافمأومعؿوبعيمأحد،مومؼبمغفوؼيم
طؾمعقدؿمصالحلمطونماظـوسمؼـدػشقنمظؽـرةموموصرةماٌـؿقج .م
ومػؽذامدخؾمظعفولمضؾىمطؾمصغرلمومطؾرلمومسوشمربؾقبومومربذلعومعـمررفم
اىؿقع،مصؼقؿؿفمزادتمؼقعومسـمؼقممحؿكمأصؾحماىؿقعمؼعؿدلوغفمصردمعـمأصرادػؿم
والمؼؿفزأمعـفؿ .م
ومعرتماألؼوممو ماظشفقرمو ماظلـني،مومحدثمأن معرضمظعفولمومتػوضــؿ معرضفم
وسفزماألرؾوءمسؾكمإصبودمدواءمظف،مومذوءتماألضدارمأنمميقتمػذاماظرجؾ،مصشوعمخدلم
وصوتفمحؿكموصؾمإظبمأػؾفماألصؾققنمأيمايـوذققن،مصذػؾقمإظبماٌؽونماظذيمتقؼبمصقفم
ظؽلمؼلخذوامجـؿوغفمإظبمحـوذي .م
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ومظؽـمسـدموصقشلؿمإصطدعقامبرصضمدؽونماظؼراؼشمصؽرةمدصـمجـيماظلقدمظعفولمم
ؼبمعـطؼيمشرلمعـطؼؿفؿماظيتمطوغًماظصدرماظرحىمظفمومعؿقاهماألخرل .م
صؼوعً مصؿـي مبني ماألػؾني م(أي مبني مايـوذني مو ماظؼراؼشني) ،مصؿكوصؿقا مصقؿوم
بقـفؿ،مومؼبمتؾؽماظؾقظيمحدثمذلءمشرؼىمحقٌمإغؾعٌمغقرمعـماظـعشمأضوءمطؾم
عـمحقظف،مومرأىماظـوس مطقػمإغؼلؿماظـعشمومإغػصؾمإظبمغعشنيمإثـني،مومػؽذام
حؾً ماٌشؽؾي ماظعوظؼي مو مصؽ ماظـزاع مبقـفؿو ،مصلخذ مطؾ مواحد معـ ماألػؾني مجزء معـم
اظـعشمظققارؼفمؼبمعـطؼؿف .م
مإال مأن مايـوذقني موأثـوء مغؼؾفؿ مظؾـعش مالحظقا مإخؿػوءه مصعــودوا مإظب مدؼورػـؿم
خوئؾقــم .مومذرصًمأرضماظؼراؼشمبنحؿضونمجـؿونماظلقدمظعفول،مومعـمذظؽماظققمم
و ماٌؽون ماظذي معوت مصقف مال مؼزال مإظب مؼقعـو مػذا مؼشفد مزؼورات ماظعوئالت مظؾؿدلكم
واظدسوء .م

ؿوضوع األدطورة :دقـدي ػؾقـح .
ادلوؼع اجلغرايف :اؾؼصبـة.
اؾراوي :اجلدة.
طوغًمسفقزمتلؽـمؼبمحلماظؼصؾيمععمإبـفوماٌؿزوج،مومغظرامظؾؿرضماظذيمأصوبم
األمماظعفقزموضعًمؼبمشرصيمظقحدػوم،مومأصؾقًماظعروسم(زوجيماإلبـ) مػلماظيتم
تعؿينمبفو .م
إالمأغفومطؾؿومطوغًمهضرمشلوماظطعوممتلطؾماظؾقؿمومتعطقفومعومتؾؼكمؼبماظطؾؼمعـم
رعوم،مومإدؿؿرمايولمسؾكمعومػقمسؾقفمإظبمأنمتقصقًماظعفقزماٌرؼضي .م
ومعرتماظلـنيمومطدلتماظعروسمومعرضًمػلمبدورػو،مصؽوغًمتفؿؿمبفومزوجيم
إبـفومإذمرزضفوماهللمػلماألخرىمبقظد،مصؽوغًمزوجيمإبـفومتعؿينمبفو .م
م ومسـدعومطوغًمتلخذمشلوماظطعوممإظبمشرصؿفومطونمؼلتلمروئرمومؼلرقمضطعيماظؾقؿم
عـماظطؾؼمومؼطرلمبعقدا .م
ومتؽررتمػذهمايودثيمسدةمعرات،مصنضطرتماظعروسمأنمدبدلمزوجفومبوظؼضقي،م
ومأنمػـوكمروئرمؼلرق مضطعيماظؾقؿماٌكصصي مألعف،مإال ممأن مزوجفومملمؼصدضفو،م
وأصرمأنمؼلخذماظطعوممبـػلفمألعف،مومسـدعومطونمصوسدامإظبمشرصيمأعفمومبقدهماظطعومم
أتك مروئر مو مخطػ مضطعي ماظؾقؿ مو مرور مبعقدا ،مصنغدػش ماظرجؾ مو مدخؾ مشرصي مأعفم
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وحؽكمشلومعومح دث،مصؾؽًماألممومأخدلتفممبومطوغًمتػعؾمععمجدتف،مومأغفومطوغًم
تلطؾمحصؿفومعـماظؾقؿ .م
صلخدل ماظرجؾ مبدوره مذق ،ماٌلفد مبويودثي مو ممبو مأخدلتف مواظدتف ،مو مأوصكم
اآلخرؼـممبومحدثمألعفمبقجقبماإلػؿؿوممبوظقاظدؼـمومسدمماظؿػرؼطمصقفؿومورسوؼؿفؿو .م
ومبعدموصوتفمأصؾحماظـوسمؼؼؿدونمبفمومؼزوروغفمومؼطؾؾقنمعـفمبؼقشلؿ :م
"مؼومؼلديمصؾقحمأسطقـومرجؾمعؾقحمغعطقؽمسربقنمصققحم" م
ومػذامطؾفمألنماظرجؾم"مدقديمصؾقحم"مملمؼذلكمايولمسؾكمعومطونمسؾقف،مإذم
إرؾع ماظـوس مسؾك معو مطون مضبدث مألعف مو معو مصعؾؿف معع مجدتف مو مأوصك مبوإلػؿؿومم
بوظقاظدؼـ .م

ؿوضوع األدطورة :تقــزي وزو
ادلوؼع اجلغرايف :ؿـطؼــة اؾؼبائـل.
طوغًمػـوكمسوئؾيممتؾؽمعومميؾؽمعـماٌولموماىوه،مومظؾعوئؾيمبـًمزلقًمظقنيم
ومأخقػو .م
ؼب معرة معـ ماٌرات مخرج ماألخقان مظؾـزػي مو مأعوم معـؾع ماٌوء مإدؿقضػفؿو ماىقادم
ظرلتقي ،مو مإتؾعً مظقني ماظطرؼؼ مخبطقات معؿـوضؾي معـؿظرة مأخوػو ماظذي مؼرويم
حصوغف .م
و مٌو مصرغ معـ مذظؽ موجد مأخ مظقني مخصؾي مذعر مذػؾقي مؼب مصؿ مايصون ،مصقؿؾم
اًصؾيمومتعفدمظـػلفمأغفمدقؿزوجمصوحؾيمػذهماًصؾيمحؿكمظقمطوغًمأخؿف،مومملم
ؼـفلمطالعفمحؿكمطوغًمأخؿفمضدمزلعؿفمومأدرسًمإظبمذفرةمرقؼؾيمتلؾؼؿفو،مصلخذم
أخوػو مؼفز ماظشفرة ،مو مبعد مربووالت مصرت مبوشلـرب مو مظؽـ مأخوػو مأصوبفو مبلقػفم
وإدؿلصؾ مذراسفو ،مصنخؿؾلت مؼب مطفػ مبني ماىؾول ممل مؼلؿطع مأخوػو مأن مؼصؾفوم
وظؽـفومدسًمسؾقــفمبدســوءمومضوظًمظف:م م
"متصقؾــؽمذقطــيمومعومطبرجفـومإالمؼـديماٌؼطقسـيم" .م
عرت ماألؼوم مو مظقني مؼب ماظغوبي محؿك مإظؿؼك مبفو مراسل مصؿزوجفو ،مو مؼب مإحدىم
اٌراتمطو نمػـوكمشرابمإسؿودتمظقنيمأنمتطعؿفم،مإظبمأنمجوءمؼقممومأسودمشلومؼدػوم
اٌؼطقسيمإظبمعؽوغفو .م
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ومبعدػومزلعًمطالممومػقمأنمإبـمايوطؿمعرؼضمأصوبؿفمذقطيموملمؼلؿطعمأحدم
إضؿالسفو مظف ،موٌو مأدرطً مظقني مأغف مأخوػو مذػؾً مظـزسفو مظف مو مبعدػو مإظؿؿ مسلؾم
اظعوئؾي .م
و مؼؼول مأن ماظؽفـػ ماظذي مإخؿػــً مصقف مظقنــي مال مؼزال معؿقاجدا مبني مجؾولم
عـطؼيماظؼؾوئؾ .م

ؿوضوع األدطورة :رؽــب بـــي ػــرح .
ادلوؼع اجلغرايف :ؿؾقاـــة.
اؾراوي :األب.
ؼعؿدل مرطى مبين مصرح مأطدل متقاصد مظؾزوار مسؾك ماظقاظل م"دقدأغبد مبـ مؼقدػ"م
بوظـلؾيمظؾرطؾونماظيتمتؿقاصدمعـمعويمإظبمشوؼيمدؼلؿدل،محقٌمصبؿعمسددامطؾرلامعـم
اظؼؾوئؾماظيتمتلتلمعـمدواوؼرماظعـوبمومبينمشؿرؼونمومبقػاللممبـطؼيمذرذول .م
ؼؼولمأغفمطونمظؾقاظلمدقدأغبدمبـمؼقدػمخودعومبربرؼومصرحماظطؾع،مومبعدمأنمزارم
أدرتف مبوظعـوب مإذؿؽك مظؾقاظل معـ مسدم مخصقبي ماألرض مػـوك ،مو مبدسوء معـ ماظشق،م
أصؾقًمأرضماىؾؾمجدمخصؾيمومأنىمبعدػومأبـوءماًودممأظػمومدؿؿوئيموظدا .م
و مضول ماظقاظل مؼب مذلغفؿ :معـ مؼؿؾعفؿ مؼعقش مؼب ماظػرح مو معـ مؼػورضفؿ مؼعقش مؼبم
ايزن،مومػذهماٌؼقظيمػلماظيتمتػلرمأن متلؿقي مبين مصرحمتدلمسؾك ماظػرح،ماظذيم
ؼظفرمؼبماظعروضماٌؼدعيمخاللمعلرلتفؿمأثـوءمػذهماٌـودؾي .م
طوغًمػذهماظزؼورةماظلـقؼيمهقكمعـذماظؼدممصقؼدمماظزوارمطؾمصصؾمربقعمإظبمعؾقوغيم
عـماىزائرموماظؾؾقدة،مومطؾماظـقاحلمؼزورونمومؼؿؾورطقنمبقظقفؿماظصوحلمدقدماغبدم
بـمؼقدػ .م
ومؼبمػذاماظققممميألماىقماٌرحموماظػرحمإلدؿؼؾولماظزوارمعـذماظصؾوح،محقٌمتزؼـم
اظؼؿي مبلضؿشي مذات مأظقان مزبؿؾػي مطؿو متـظػ مضقاحل مايرم مأؼـ مؼؼؾؾ مبوئعقام
ايؾقؼوت مظعرض مدؾعفؿ مو مبعقدا مسـ مػـو مهً مزالل مأذفور مدوحي ماظػقؿ ،متؼومم
ربـالتمظؾقعماظطعوممومأظعوبماظقـوصقى،موممتزجمأصقاتمايشقدماٌؿؽوثرةمبوألغغومم
ظعوزؼب ماظؼصؾي مو ماظغقطي مو ماظؼالل ماظذؼـ مصبقظقن مؼب ماظلوحي مرقال مو مسرضو ،موػؿم
ؼعزصقنمحقلماٌؿػرجنيماظذؼـمؼؼدعقنمشلؿمبعضماظـؼقدمبؾشوذي .م
بعد ماظزوال مؼؿزاحؿ مدؽون معؾقوغي مو ماظزوار مإلدؿؼؾول ماظرطى مسـد معدخؾ ماظؾوبم
اظغربلمومسؾكمرقلمررؼؼمبـمساللمصفلةمتلؿعمرؾؼوتمغورؼيمصؿؿعوظبماظزشورؼدمداظيم
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بذظؽمسؾكمضدومماظرطىماظؽؾرل،مؼؿؼدمماٌقطىمصردونمضبؿؾقنمدـوجؼمثؼقؾيموردؼيم
وزرضوءمبوػؿي،مؼؾقفؿمتدصؼماإلتؾوعمبؾغولمربؿؾيمبوظزادمعرصقضنيمبوٌقدني .م
تقجفماٌقطىمػؿوصوت،مصقكؿؾطمبويشقدمومؼؿدصؼماىؿقعمسؾكماظضرؼح،مصؾداخؾم
اظزاوؼيمضبىماإلتؾوعمبلغوذقدمومزشورؼدماظـلوءماٌقجقدةمداخؾمأروضيماظصقـماظضقؼ،م
صؿدععماظعققنمومتؼؾضماًـوجرمأعوممػذامايدث .م
صؾعدمتؼدؼؿماظؽلؽسمظؾضققفمتؾدأماظلفرةماظيتمتغؿرػوماظؼصــؾـيموماظؾـدؼــر،م
واٌداحقنمومػذامرقؾيماظؾقؾمهًمضقءماظـفقم .م

ؿوضوع األدطورة :اؾشقــخ برؽــات و أبـاءه اؾسبع .
ادلوؼع اجلغرايف :احلضـــة.
ؼبمعـطؼيمايضـيمومبوظضؾطمؼبماظدلاطلقيمحوظقومبلوالدمدراج،مطونمؼعقشماظشق،م
برطوت،ماظذيمطونمرجالمصويومعـماظؿوبعنيماجملقدؼـمؼبماظدؼـموماظدغقو،مومطونمظفم
عـماألوالدمدؾعيمػؿم:مرابح،معفدي،ماظعربل،مبؾؼودؿ،مسؾدماهلل،مدوسدموسؿر .م
صؽونمػذاماظقاظدمؼصؾلمبلبـوئفماظلؾعيمؼبمطؾمصالة،مومؼبمذاتمؼقممرصضماإلبـم
سؿرماظصالةمععماظؾؼقي،مومصؾكمظقحدهمصـوداهمأبقهمومأجؾلفمأعوعفمظقعرفمعـفمدؾىم
تصرصفمذاك،مومسؾؿمبعدمذظؽمأغفمصؾكمظقحدهمًالفمبقـفمومبنيمإخقتف،مصؼررمأنم
ؼؾعدهمسـفؿ .م
مومضولمظفم :م
مذدماظرحولمإظبماىفيماألخرىمعـماظقادي .م
رطىماظػؿكمسؿرمغوضؿفمومذدماظرحولمضوصداماىفيماألخرىمعـماظقادي،مطؿومأعرهم
أبقهماظشق،مبرطوتمصؾؿمتؿقضػمبفمغوضؿفمإظبمأنموصؾًمإظبماٌؽونماٌلؿكمحوظقومحقشم
جديمسؿرممبـطؼيماٌطورضيم–ماظقؼزةم .-م
حني موصؾ مسؿر مسؾك ماٌـطؼي مإطؿشػ مجفؾفؿ مبوظؼراءة مو مآداب ماظدؼـ مو متعوظقؿم
اظردوظيماحملؿدؼي،مصلصؾحمععؾؿومشلؿمومألبـوئفؿمومعرذدامؼبمطؾمذظؽ،مصعؾكمذلغفم
بنيمأوظؽؽماظـوسمومأصؾحمؼلؿكماظشق،مسؿر،مومؼعدمعـماألوظقوءماظصوينيمٌومرأوامعـم
طراعوتفموماظيتمالمميـقفوماهللمإالمألوظقوئفماظصوينيم .م
ومؼبمإحدىماألؼوممغزلمسؾكماظشق،مسؿرمعبعمرورئمعـماظضققف،مصؽونمسؾقفمأنم
ؼعد مشلؿ مرعوعفؿ مطؿو مؼػعؾ مدودات ماألسراش مسـد ماظعرب ،مو مظؽـف مطون مرجال مصؼرلم
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ايولمالمميؾؽمإالماؾتزر ماظؼؾقؾماظذيمؼؼدعفمظفماظـوسمطفداؼو،مأطـرمعـفمأجرمسؾكم
سؿؾفمؼبماظؿعؾقؿ .م
مصنحؿورت مزوجؿف مو مصورت متؼؾى مؼدؼفو مخفال معـ محوشلو مو محرلة مؼب مأعرػو،م
صـوداػوماظشق،مسؿرمومأعرػومأنمتـصىماظؼدر،مومأحضرم 9محفراتمطؾرلةمورعكمبفوم
ؼبماظؼدرموم زلكمبندؿماهللمصؿققظًمإظبميؿمذفلمؼشؾعمجقعمضققصفمومؼؼقممبقاجىم
اظضقوصي .م
م ثؿمأعرػومأنمهضرمضدرامعـماظرعؾمؼلوويمعؼدارمعومطوغًمدؿعدهمعـمترؼدمؼؽػلم
اظضققف مو مأػؾ مبقؿف مصلحضرتف مصلؿك مسؾقف مصلصؾح مبؼدرة ماهلل متردا مذفقو ،مو مأعرم
بوظطعوممصلسدمظضققصفمأذفكمعومتؽقنمسؾقفماألرعؿيمؼبمزعوغف .م
ومجوءتفمذاتمؼقممسفقزامتلؿػلرمسـماظصالةمصؼولمشلو :م
صػلمظلمصالتؽ؟ م
صؼوظًمظف :م
أضقممؼبمطؾمصالةمبلربعمرطعوتمإلبينمبرطوتمحلـيمظف .م
صؼولمشلو :م
جزاكماهللمخرلامومسرصفومبؽقػقيمصالتفو .م
ومعـمثؿمذوعمؼبمطؾماظؾالدمبعؾؿفمومحؽؿؿفمومطراعؿفماًورضيم،مصلصؾحماظـوسم
ؼزوروغفمومؼؿؼربقنمإظقفمبنػداءماألراضلموماألعقالممبومأغفمالمؼطؾىمأجرامسؾكمتػؼقففم
اظـوس مصلصؾح معـ مأطدل ماٌالطني مظألراضل مصقرث مبعده مأبـوءه مو مأحػوده مو مأصؾققام
ؼلؽـقنمتؾؽماٌـطؼيموماظيتمتلؿكمعشؿيمسؿرونممبـطؼيماٌطورضيمحوظقو.م م

ؿوضوع األدطورة :بومجؾقــن .
ادلوؼع اجلغرايف :ادلسقؾــة.
بقعبؾني مإزلف مربؿد ،مطون مظف معبؾني مو مضد مأتك معـ ماظلوضقي مايؿراء مو مسـدم
ذبقؽف معـ ماٌغرب مو ماظصقراء ماظغربقي موصقال مإظب ماىزائر ،مطوغً متؿؾعف ماألذفورم
وايفورةمعـمضقةماظدلػونمصـظرمبقعبؾنيمإظبماًؾػمصقجدػومتؿؾعفمصؼولمشلو:م م
إرجعلمإظبمعؽوغؽ .م
ومإدؿؼرمػقمؼبموالؼيماىزائر،مأؼـمطونمسؾدماظرغبونماظـعوظيبمؼؼطـ،مصرأىمصقفم
ضقةماظدلػونمصطؾىمعـمضدادذيماظذؼـمطوغقامؼعؿؾقنمسـدمبقعبؾنيمصؼولمشلؿ:م م
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ضقظقا مسـدعو ممير مسؾد ماظرغبـ ماظـعوظيب مإن مبقعبؾني مؼؾقع مؼب مأرضف مخبؾزة م(ألنم
اىزائرمبالدماًؾزة) .م
صلؿعمسؾدماظرغبونماظـعوظيبمػذهماٌؼقظيمصنذذلاػومخبؾزة .م
و مجوء مربؿد مإظب موالؼي ماٌلقؾي مصقجدػو مغور مأي معشؿــس مذؾؾفــو مبف مصؼولم
بقعبؾني :م
أحررػومعـماظـورموماظعور،مصلصؾقًمأذفورامومسؿماإلخضرار .م
ومضولمطذظؽ :م
إظل مإؼدؼرػو مؼب ماظصؾوح متضقك ماظعشقي مو مإظل مإؼدؼرػو مؼب ماظعشقي متضقك مؼبم
اظصؾوح .م
ومطوغًمهًمرسوؼؿفمأربعنيمواظلمومخدعنيماىزارموماظزروتل،مصؽونمؼـؿؼؾمبنيم
اٌلقؾيمومجبوؼي،مومذاتمؼقممأرادماظلؽونمأنمميؿقـقهمصلتقامظفمبدجوجؿقـــمواحدةم
حاللموماظـوغقيمجقػيمووضعقامظفماىقػيمأعوعف .م
صلدارماٌوئدةمبدجوجؿنيمثؿمصرطمزروتلمأيمبؾعقامومدخؾمؼبماظؾقرمحبصوغف،مؼبم
ودطماظؾقرمثؿمخرجمعـفمومضول :م
إذامصوقمايصونمؼبماظؾقرمػؾمؼـفلفمأممالم؟ م
صضقؽقامومضولمظف :م
طقػميصوغؽمأنمؼـفسماظؾقر؟ م
ومبؼلماظزروتلمأربعنيمؼقممثؿمتؼرعمبقعبؾنيمصكرجماظزروتل،مصؼولمظفمبقعبؾني :م
عوذاموجدت؟ م
صؼولمظف:م م
أغومملمأصؾمعـمطؾقةمألخرةمعـمحبرمسؾؿؽ .م
ثؿمردمبقعبؾنيمسؾكماظؾفووؼـ :م
ؼومعؽورؼنيمدرمتمدجوجيمجقػي،موماألخرىمحالل،مومضؾؿؿمأغشقصقامػذامربؿد،م
وابصحمروحقامذعـوغنيمجقعوغنيمومبقـؿؽؿمتؾـقػومأعلؼؿيمشدوةمتؾؼووػومعوؼؾيمظؾؾقر .م
ومضوظؾفؿماظؼوضل :م
إميقتمومغؿزوجممبرتق .م
ضوظقا :م
طقػوهماظؼوضلممإميقتمبقعبؾنيممومؼؿزوجممبرتقا،مػذامراهمإخرف؟ م
و معوت ماظؼوضل مبوظػعؾ مو مضعد مأربعني مؼقم مو مإتزوج مبقعبؾني مبزوجي ماظؼوضل،م
ورجعمإظبمعلقؾيمومرؾىمعـماألوظقوءماظصوينيمعومطبؾقشماظدؼؾؿلمؼلرحمبوظغـؿ،م
وإوفمإظبمجبوؼيمصطؾىمدقدغومسـؿونمعـماظدؼؾؿلمأنمطبرجمبوظغـؿمظلمؼلرحمبفو .م
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صكرجمبفومومضول :م
ظلرحًمعومرجعً .م
صذػؾًمبلطؿؾفومومسودمإظبماظدارمصفوء،مومٌومسودمبقعبؾنيمإظبماظزاوؼيمضول :م
أؼـماظغـؿ؟ م
صؿؽؾؿمدقدغومدؾقؿونمومػقمأصغرػؿ :م
ظؼدمدرحمبفؿماظدميؾلمومسودمومملمترجعمععفماظغـؿ .م
صصوحمبقعبؾنيموضولمشلؿ:م م
أملمأضؾمظؽؿمبلنماظدميؾلمالمؼلرحمبوظغـؿ .م
ومجوءمؼقممعومصكرجمبقعبؾنيمعؿففمإظبمجبوؼيمصـصقفؿمأنماظدميؾلمالمؼؼقممبليم
صعؾمعفؿومطونم .م
صؾؿومإبؿعدمومشوبمبقعبؾنيمضولمسـؿونمإظبماظدميؾل :م
مإذػىمظلمهطىمومتشعؾماظـور .م
بنيوحمظؽـفمرصضمصعرضقامسؾقفمومأجدلوه،مصؼولمشلؿماظدميؾل :م
ضعقامؼبمعؽونماظـورماظطوجني .م
صقضع مهً ماظـور ماظطوجني مرجؾف مصزعفرت ماظـور معـ مرجؾف ،مصقجدوا مرعوعفؿم
و اغؿفقامصفؾدمرجؾف،مومٌومسودمبقعبؾنيمإظبمزاوؼيمروىمدقدغومدؾقؿونمومػقمأصغرػؿم
عومحدثمصؼولمشلؿمبقعبؾني :م
طؾمواحدمضبؿؾمسصوهمومؼرعقفو،مصرعكمطؾمواحدمبعصوهمإظبمبقعبؾني،مصقضعفوم
ؼبمعؽوغف،مصؼول :م
طقػمإخذلتمػذاماٌؽونمومسبـمبعدغومطؾماظؾعد ،م
ضولمشلؿ :م
إنمأعرتؽؿمومأغؿؿمأحرار.م م

ؿوضوع األدطورة :إختطاف ؿعزوزة بـت اؾداي ذعبان .
إخؿطػً مبـً ماظداي مذعؾون 1معـ مررف مضراصـي ماظؾقر ،محقٌ مضوعـقا مبلخــذػوم
وحؾلفومجبزؼرةمعوظطومومطوغًمععزوزةمصؿوةمؼبمشوؼيماىؿول .م

1

اظدايمذعؾون:مدايماىزائرمعـ 27;6مإظب .27;5
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بعدمإخؿطوفمإبـؿفمضومماظدايمبوذومبدسقةمطؾماظػؼفوءموماظعؾؿوءموماظدراوؼشمووالةم
اىزائرم إظبمضصره،موموسدممبؽوصلةمضقؿيمٌـمؼدظفمسؾكمعؽونمإبـؿف،مشرلمأغفمرشؿمطـرةم
سددػؿمإالمأغفؿمأزفروامسفزػؿموضعػفؿ .م
صؼولمأحدػؿ :م
ومطلغؽمرؾؾًمعـومع،مغوعقدي،مأومجعؾمبقضيمعؿقازغيمسؾكمأحدمضطؾقفو.مشضىم
اظدايمشضؾومذدؼدا،مومإتفؿفؿمبوظضعػموماىنب،مومضوممبطردػؿ .م
ععمرؾقعماظققمماظؿوظل،مأؼؼضمعلمولمحراديماظؼصرماظؾوذو،مظقكدلهمأغفممتماظعـقرم
سؾكمإبـؿفمأعوممبوبماظؼصر،معقثقضيماظقدؼـموماظرجؾنيمبلؾلؾي،مومأغفومصؼدتماظؼدرةم
سؾكماظؽالم .م
ضومماظؾوذومبؿكصقصمعؽوصلةمٌـمؼؿؿؽـمعـمصؽمضققدػو،مظؽـمملمؼؿؿؽـمأحدمعـم
ذظؽ،مومحؿكمايدادؼـماظقفقدمسفزوامسـمذظؽ .م
صؼوممبعدػوماظدايمبدسقةمطؾماظػؼفوءموماظصالحموماظعؾؿوءمومشرلػؿمامـمحضرمؼبم
اظققمماألول،مأعالمعـفمؼبمأنمؼؿؿؽـمأحدػؿمعـمهؼقؼمعومسفزوامسؾقفمعـمضؾؾ،مومعوم
ظقحظمؼبمػذاماىؿعمػؿموجقدمذكصمملمؼؽـمعقجقدامؼبماظققمماألول،مومػـومأؼضوم
سفزماىؿقعمسؾكمصعؾمذلء .م
شرلمأغــفمٌــومرأتمععــزوزةمػــذاماظرجـؾمومػقمدقديمسطوماهلل .م
صرخًمضوئؾي:م م
ػذامػق،مإغفمػق .م
إضذلبمدقديمسطوماهللمعـماظػؿوةمومػلمامدودةمسؾكماألرض،مومصقرمٌلفمظؾلؾلؾيم
إغػؿقً .م
ثؿمضوظًمععزوزةمألبقفو:م م
أبل،مإنمعـمحررغلمعـماظؼراصـيمومضوممبنحضوريمعـمجزؼرةمعوظطومإظبماظؼصرمػقم
ػذاماظرجؾ،مومسالعيماظؿعرفمسؾقفمػلموجقدمنؿيمؼبمذراسفماظقؿـك .م
ومػؽذامتقؼـماظدايمأنماظشكصماظذيمؼقجدمأعوعفمػقمصعالمعـمضوممبؿقرؼرمإبـؿـفم
ععزوزة،مأعوممػذاماظقضع،مسرضماظؾوذومسؾكمدقديمسطوماهللمتؾؾقيمطؾمعومؼطؾؾف.م
صلجوبمدقديمسطوماهلل،مأغفمومحؿكمالمضبرجفمصننمظفمرجوءامواحدا .م
صؼولمظفماظؾوذو :م
صؾؿطؾىمعومترؼد .م
صؼولمدقديمسطوماهلل:م م
رؾؾفمومػقمأنمؼعػلمأبـوءهمومأبـوءمأبـوءهمومأبـوءمأبـوءمأبـوءهمعـمدصعماظضرائى،م
صؽونمظفمعومرؾى،مصؼومماظؾوذومبنصدارمضرارمؼؿضؿـمػذا،مومأعرمبنظصوضــفمسؾكمجدارم
بوبمسزون،مومحؿكمبعدمذػوبماظؾوذومذعؾونمغػذمعـمتالهموصقؿف .م
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ؿوضوع األدطورة :تقـقسؿت .
ادلوؼع اجلغرايف :إحدى أحقاء والقة متـرادت.
اؾراوي :صدقؼة ؿن والقة متـرادت.
ؼؼولمأنمإعرأةمطوغًمهىمزوجفومحؾومطؾرلامومتعشؼفمجبـقن،مإالمأنمػذامايىم
اظؼقيمتالذكمبنيميظيمومضقوػومومهقلمصقؿومبعدمإظبمطرهمذدؼد،موماظلؾىمؼبم
ذظؽمػقمخقوغيمػذاماظزوجمشلومبعدمأنمعـقؿفمطؾمذظؽمايىماظصودق .م
صؽوغً ماظصدعي مذدؼدة مسؾقفو مو مضقؼي ،مو معـفو مأصؾقً مػذه ماٌرأة متؽره مطؾم
اظرجولمألغفومطوغًمترىمصقفؿمخقوغيمزوجفو،مومأضلؿًمسؾكماإلغؿؼوممعـمطؾماظرجولم
بدءامبزوجفو،محقٌمطوغًمترتديمأعبؾمعومسـدػومعـمحؾلمظؿغريمبفماظرجولمعـم
خاللماظصقتماظذيمهدثفؿمخوصيمخؾكوشلو .م
ومػؽذامسـدعومؼلؿعماظرجولماظصقتمؼؿؾعقغفومومػـومتؼقممبوظؼضوءمسؾقفؿماظقاحدم
تؾقىماآلخرمبقادطيمأزوصرػوماظطقؼؾيمجدا،مومؼؿؿمػذامؼبماظؾقؾمصؼط،مألغفومالمتظفرم
إالمؼبمآخرماظؾقؾمظؿـػذمإغؿؼوعفو،مصؼدمطوغًمإعرأةمزبقػيمظؾغوؼي .م
م ومعـمؼقعفومأصؾحمؼطؾؼمسؾكمطؾمإعرأةمحدثمشلومعومحــدثمشلـذهماٌرأةمإدؿم"م
تقـقلؿًم"مأيماإلعرأةماٌصدوعيمؼبمزوجفوم .م

ؿوضوع األدطورة :تــقـقســم .
ادلوؼع اجلغرايف :عني اؾصاحل.
ومؼبمرواؼيمأخرىموممبـطؼيمسنيماظصوحلم،مؼؼولمأغفمطوغًمإعرأةمرقؼؾـيماظشعرم
واألزوصر،م إزلفومتقـقلؿمتعقشمبوٌـطؼي،مومضدمطوغًمشلومضدرةمطؾرلةمسؾكماإلخؿػوءم
وسدمماظظفقرمإالمؼبماظؾقؾ .م
ومدؾىمهقشلو مبفذاماظشؽؾمطقغفو مطوغً مهىمرجالمظؽـفمتزوجمعـمشرلػو،م
شلذامحزغًمحزغومذدؼدامحؿكمرولمذعرػومومأزوصرػومبشؽــؾمرػقــى،مومتعؾؿـًم
اظلـقر مو مأصؾقً متؽره مطؾ ماظرجول معـ مؼقعفو مصؽوغً مدبرج مظقال مؼب موضً مشرلم
ععؾقم،مصؽؾمعـمودهمأعوعفومعـماظرجولمإالمومتـؼضمسؾقفمحؿكمتذلطفمضؿقال،مومؼبم
حوالتمأخرىمتظفرمسؾكمذؽؾمطرةمغورؼيمتؿدحرجمسبقماظرجؾمظؿصقؾفمؼبمبطـف .م
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ؿوضوع األدطورة :محام ؿؾوان و اخلؿر .
ادلوؼع اجلغرايف :غبوممعؾقانمبقالؼيماظؾؾقدة.
طوغًمػذهماٌـطؼيمتؿؿقزمبزؼورةماظعوئالتمإلدؿشػوءممبوئفوماٌعدغل،مومظؾقصقلمإظبم
ػذاماٌؽونمطونماظزائرونمميرونمبطرؼؼمضقؼيمترمتلمسؾكمررصقفمأذفورمطـقػي،موؼبم
أدػؾماظقاد،مومضؾؾماظقصقلمإظبمايؿوممصؽوغًماظـلقةمتؿفؿعـمإلسدادمرؾؼماظؽلؽسم
ظقطعؿـمبفمضققصفؿ،مثؿمضؿـمبؿقضرلهمومضدعـفمظؾضققفمععماًؿر،مصؽونمشضىم
اهللمسؾقفـمبلكطفؿمإظبمحفورةمصؿوء .م

ؿوضوع األدطورة :ؿؼذش أبو اهلؿوم .
ادلوؼع اجلغرايف:متقزيموزوم"مذراعماٌقزانم".
اؾرواي :األب.
اؾسن.87 :
طونمػـوكمرجؾمؼدسكمعؼذش،مضؿؾًمطؾمسوئؾؿفمومػقمصغقــرامعـمررفماظعػرؼؿيم
"ماظؿورؼؾًم"مصؼ دممأطؾًمطؾمأصرادمسوئؾؿفمإالمعؼذشماظذيمطــونمزبؿؾؽــو،مأعوم"م
اظؿورؼؾًم"مطوغًمتضـممأغفومأطؾؿفؿمطؾفؿ .م
عـذ مذظؽ ماظققم ممل مؼغؿض معؼذش مسقـف مصؼرر مأن مؼـؿؼؿ معـ ماظؿورؼؾً ماظيت مطوغًم
متؾؽمأراضلمعزروسيمطؾفومبػضؾمدؾطوغفومسؾكماظـوس .م
و مذات مؼقم مضرر معؼذش مأن مؼـؿؼؿ معـفو مبلطؾ معو مؼقجد ممبزرسي ماظػقل ماظؿوبعيم
ظؾعػرؼؿي،مصرأتفمومضوظً:م م
عـمػـوك؟ م
مصلجوبفومعؼذش:م م
أغومؼومجدتل .م
صػرحًمومضوظً:م م
طؾمحؿكمتشؾع .م
أعومػلمصؽوغًمتدبرمظفمعؽقدةمألطؾف،مومظؽـفمطونمدائؿومؼػرمعـفومومذظؽمبرطىم
غبورماظغقظي .م
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ومعرةمضررتمأنمتؼؾضمسؾقفمصقضعًمعودةمالصؼيمسؾكمايؿورمصنغؿظرتمعؼذشم
حؿكمذؾعمصؿؾعؿف،مظؽـفمصرمومرطىمسؾكمايؿور،مصؾصؼمبف،مصؼؾضًمسؾقف .م
ومضوظًمظف :م
اظققممدلطؾؽ .م
صؼولمشلو :م
أغومذبردمسظوممطقػمتلطؾقـين،مظؽلمتػعؾلمذظؽمصبىمأنمتضعقينمؼبمبقًمصقفم
تنيمغوضٍ ،م
صػعؾًمومبعدمدخقظفمأخذمععفمسصومرضقؼي،مومبعدمأؼوممرؾؾًمعـفمأنمؼريمشلوم
أصؾعف،مصػعؾمومظؽـفمأرىمشلوماظعصوم .م
صؼوظً :م
عوزظًمسظوعو .م
صلجوبفومعؼذش:م م
إذامضعقينمؼبمبقًماظزبدة .م
صػعؾًمحؿكمأطؾمطؾماظزبدة،مومرؾؾًمعـفمغػسماظشلء،مصلرىمشلوماظعصو .م
صؼوظً :م
عوزظًمسظوعو .م
صؼولمشلو :م
مضعقينمؼبمبقًماظعلؾ .م
ومأطؾماظعلؾمطؾف،مومبعدمأؼوممرؾؾًمعـفمأنمؼرؼفومأصؾعف،مومظؽـمػذهماٌرةمغللم
اظعصومصلرىمشلومأصؾعفمصػرحًمومضوظًماظققممأطؾؽ .م
صلجوبفومعؼذش :م
طقػمتلطؾقينمدونمرؾكلمصنذػيبمإظبماظغوبي،مومأترطلمإبـؿؽمظقنــيمهضرمطؾم
ذلءمومأغًمهطؾنيمظؽلمتطؾكقـينمجقدا،مصؼوظًمصؽرةمجقدة .م
صذػؾًمتورطيمععفمظقنيمتطقـماظؼؿحمومػلمتغين،مومظؽـمعؼذشمؼغينمأصضؾم
عـفومحقٌمذرعمؼبماظغـوءمصلؿعؿفمظقني .م
ومضوظًمظف :م
أغًمتعرفماظغـوءمجقدام .م
صؼولمشلو :م
أغًمأؼضومدسقينمأدوسدكمؼبماظعؿؾمومدـغينمععو .م
ومذػؾًمظقنيمإلخراجفمومبعدميظوتمذحبفومومدؾ،مجؾدػومومظؾلفمومرؾكفوم
جقدامومسـدمسقدةم"متورظقًم"مومجدتمطؾمذلءمرؾ،مصلطؾً .م
ومضوظً :م
ذؽراممؼومظقنيمسؾكمرؾكؽمإغفمظذؼذ .م
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صضقؽمسؾقفومعؼذشمومػقمسؾكماظـوصذةمومرعكمجبؾدمظقني،مذؽًم"اظؿورؼؾً"م
صؿؾعؿفمظؽلمتـؿؼؿمومظؽـفمضػزمسؾكماظشفرة،مومضررتمأنمتصع .م
ومضولمشلوم :م
ظؽلمتلطؾقـينمصبىمأنمهؿؾلمطؾمايطىماظذيمحطؾؿفمأعومماظشفــرةموتشعؾـلم
اظـورمومػؽذامدقفمأرؾ،مجقدامدونمأيمتعى.م م
صػؽرتم"ماظؿورؼؾًم"مومضوظً :م
صؽرةمجقدةمومأخذتمطؾمايطىمأعومماظشفرةمومأذعؾًماظـور .م
ضولمشلو :م
إدصعلمايطىمبرأدؽمحؿكمميقؾمومؼؾلؼمبوظشفرةمطؾقي،مصػعؾًمومظؽـمػذهم
اٌرةمإحذلضًمصػرحمعؼذشمومضولم:م"مأغــومعؼــذشمأبــقماشلؿــقمم".م م
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