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 .أـــزار خطقبــة ادلطــر ؿوضوع األدطـورة :

 .تؼزؼـــرتم)عـطؼيماظؼؾوئؾ(ادلوؼع اجلغراػـي : 
 اىدة.اؾـــــــراوي:
 دـيم97ماؾـســـــــن:

مؼؾفلم ماألعطور مغزول مسدم مبلؾى ماظقـوبقع مؼب ماٌقوه موضؾي ماىػوف، مؼؽقن سـدعو
ر،معـمأجؾمغزولماٌطر،متؼدمم"مومػقماإلدؿماٌذطرمظؾؿطمأغزار"ممـاظلؽـونمإظبماظؼقوممب

ػذػوظطؼقسموذظؽمبؿؼدؼؿمخطقؾيموماظيتمتؼقممبنثورةماظرشؾوتماىـلقيمظؾؿؾؽ،مواظيتم
مدبؾؼمذرورومعقاتقيمعـمأجؾمغزولماٌطرم.

إذمؼؿؿمإظؾوسم"مشرافم"معـماألصضؾمأنمؼؽقنمعـماًشى،معزؼـمحبؾلمومروضؿ،م
مؾولمٌوءماٌطر.أعوماظقدؼـمصؿؿـالنممبؾعؼؿنيمومترعزانمإظبماإلدؿؼ

م" ماظدعقي مػذه متلؿك مؼؼولمم"م la fiancée d’ANZAR TISLIT BANZARو طؿو
بوظؼؾوئؾقيمومتعقضمػذهماظدعقيمؼبماظقضًمايوضرمخطقؾيمحؼقؼقي،مطوغًمتؼدممظؾؿطرم

ؼرشىمم"ANZAR"ؼبماظؼدؼؿ،مومػذهماظطؼقسمترجعمإظبمأغفمؼبماظؼدؼؿمطونمعؾؽماٌطرم
مؿولمطوغًمتلؾــحمدوعــومؼبمأحدماألغفور.مؼبماظزواجمعـمصؿوةمبوظغيماى

معـم مؼبمؼقم مإبؿعدتمسـف،مو ماًقفمو معؾؽماٌطر،ممتؾؽفو متؼربمعـفو مسـدعو و
األؼوممضولمشلومأغًماظـفؿيماظيتمتؾؿعمصوضؾؾلمأنمتؽقغلمظلمومإالمدلضقممبنشراضؽمؼبم

مػذاماٌوء،مصؿقدؾًماظػؿوةمإظبمعؾؽماٌطرمومبؼقًمعذلددة.
مب معؾؽماٌطر مأنمصؼوم مطودتماظػؿوة مو مسـماىرؼون، مصؿقضػماظـفر ؿقرؼؽمخومتف

تغرق،مصصرخًمورؾؾًماظـفدةمعـمعؾــؽماٌطـــــر،مصؿعـرتمومصرخــًمتؾؽـل،م
"ANZARم".م!إجعؾماظـفرمصبريمعرةمأخرىمومتعولمظؿلخذغلمم

مظؾفرؼـونم ماظـفر مورجع مإظقف. مصذػؾً ماٌطر معؾؽ ماظػؿوة مرأت ماظقضً مغػس مؼب و
مسؾكماألرض.وغزظًماألعطورم

مؼؼقعقنم ماظذؼـ ماألرػول مو ماظـلوء مايوضر ماظقضً مؼب ماظطؼقس مػذه مؼب متشورك و
بؿففقزماًطقؾيمومطؾمبقًمؼعطلمذقؽومعـماٌقادماظغذائقي،مإذمؼلرلماٌقطىمحؿكم
صبقبمطؾماظؼرؼيموصقالمإظبمعؽونمععنيمصققضرمرعوممبقادطيمتؾؽماٌقادماظيتمضدعًم

م".م ANZAR"مرقالمدرلماٌقطىمظـ
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أـزار "إؾه ادلقاه و األؿطار".،ANZARؿوضوع األدطـورة :

ادلوؼع اجلغراػـي : تؼزقـــرت )ؿـطؼة اؾؼبائل(
وؼبمرواؼيمأخرىمؼؼولمأنمأدطقرةم"أغزار"،م"أسطقـوماألعطور"موماظيتمتشؾفمسـدغوم

مؼبماإلدالممبم"صالةماإلدؿلؼوء"موماظيتمغمدؼفومؼبمحوظيماىػوف.
مدب مػذه م"أغزار" مأدطقرة مشلومو ماموثؾي مأدطقرة متشؾف مػل مو ماظؼؾوئؾ صمعـطؼي

م"م م"بقشـفي م مبلدطقرة ماظيتمطوغًمتلؿك مو ماظعوصؿي، مبوىزائر ماظؼصؾي حدثًمؼب
ماظذيمضبؿؾم"ماٌؾعؼيماظؽؾرلةم".

نمضدميومطوغًمايققاغوتمتؿؽؾؿ،موماآلشليمطوغًمتظفرمظؾـوس،محقٌمطونمإؼؼولم
عطور"،موماظذيمطونمؼظفرمبعدمدؼقطماٌطرمإظفم"اٌقوهموماألم–ػـوكمإظفمؼدسكم"أغزار"م
مسؾكمػقؽيم"ضقسمضزح".

ومؼبمؼقممعـماألؼومموبعدمتفورؾماألعطور،مومهلـمحوظيماظطؼس،مذػؾًمصؿوةمعـم
صؿقوتماظؼرؼي،موماظيتمطوغًمصوئؼيماىؿولمظإلدؿقؿوممؼبمأحدماظقدؼون،محقٌمزفرم

مأصـشلــ مرؾىمو مو ماألعطور مو ماٌقوه مإظف م" مأغزار ماإلظف م" مرصقؼؿفمو متؽقن مأن مسؾك ر
وزوجؿف،مظؽـماظػؿوةمٌومزلعًمعومضولمشلومصرتمػوربي،مومظؽـماإلظفمأغزارمسرضؾــفو،م
ومرؾىمعـفــومومترجوػومبلنمتؿؾعفمإظبماظلؿوء،موماظؾؼوءمؼبمامؾؽؿف،مأؼـمتؿؼودؿمععفم
دؾطؿفمومغزواتف،مظؽـماظػؿوةمرصضًمومأبًمومملمتؼؾؾمرؾؾفمػذا،موماظذيماسؿدلهماإلظفم

مإػوغيمظف،محقٌمصرخمؼبموجففومبؽؾمضقة،مومضولمبلغفمدقـؿؼؿم.
ومؼبماظققمماٌقاظلمأصؾحماظؼروؼقنمسؾكمأودؼيمومأغفورمومؼـوبقعمجوصي،محقٌمػـوم
مٌوم مو ماظؼرؼي، مأػؾ مسؾك ماٌؽؿقب ماٌقت مػق مػذا مو م"، مأغزار م" ماإلظف ماغؿؼوم ؼؽؿـ

ماىؿقؾـ ماظػؿوة مأخدلتمػذه ماىػوف، مدؾىمػذا مسـ ممبومادؿػلروا ماظؼرؼــي مأػؾ ـي
ماإلظف،م حــدثمشلومععم"ماإلظفمأغزارم"،مصطؾؾقامعـفومومترجقػومأنمتؼؾؾمسرضمػذا

موإالمدقفمؼؽقنماٌقتمحؾقػفؿ.
مامؾؽؿـــفم مإظب ممبراصؼؿــف ماإلظف مػذا مرشؾي مو مظطؾى ماظػؿوة مرضكً ماألخرل مؼب و

ماظطؾقعقي،محقٌماغؿوبم"مأ مإظبمذبورؼفو مسودتمايقوة مبعدػو مإظفمودؾطؿف،مو غزار"
 اٌقــوهموماألعطور،ماظػرحموماظلرور.م
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 .األبـــواب ادلػتوحــــة ؿوضوع األدطـــورة :

 أحـدمضـرىمعدؼـيمجبوؼــي.مادلوؼع اجلغراػـي :
 صدؼؼيمعـمجبوؼـــي.اؾـــــــراوي:
 دـي.م46اؾـســـــــن: 

صؼدمطوغًممؼبماظؼدؼؿمطوغًمػـوكمضرؼيمالمتقجدمبؾققتفومعػوتقحمظؾغؾؼمأوماظػؿح،
مدائؿومعػؿقحيمإالمبقؿنيمبعقدؼـمسـمتؾؽماظؼرؼي.

مؼبم محقدة مو مزوجؿف موراءه متورطو مظؾعؿؾ مطعودتف مذػىمرجؾ ماألؼوم معـ مؼقم مؼب و
متؼؾــؼم مزوجؿف مجعؾ مامو مطـرلا، ماٌرة مػذه ماظزوج متلخر ماظعودة مشرل مسؾك مو اظؾقً،

متر ماظؾوبمو متغؾؼ مغلقًمأن مأغفو محؿك ماظصدل، مبػورغ متـؿظره مو معػؿقحومسؾقـف طؿف
)أثـوءمشروبماظشؿس(،مومأثـوءمإغؿظورػومظزوجفومأخذتماٌرأةماظرحكمومبدأتمتطقـم

مايؾقبمومػلمتغينمأشوغلمتعقدتمسؾقفومأثـوءمسؿؾقيماظطقـ.
مجؾسمأعومم مو مبدخقظف مإظبماظؾقًمدونمأنمتشعر مدخؾمزوجفو ماظؾقظي مؼبمػذه و

مأحلًمبفمز وجؿفمأخذتمهدثفماظؾوبمؼلذلجعمأغػودفمبعدمؼقممعؿعى،مومسـدعو
عـمدونمأنمتؾؿػًمإظقف،مومػـومدخؾًم"ماظغقظيم"مومتؼدعًمعـماظرجؾماظذيمأشؿضم
سقـقفموعـمدونمأنمضبسمبقجقدم"ماظغقظيم"مأعوعف،مومبلرسيماظدلقمضوعًم"ماظغقظيم"م
بذحبفمبلحدمأزوصرػوماظطقؼؾيمدونمأنمتشعرمزوجؿفمبذظؽ،محقٌمأغفومبؼقًمهدثم

ومصؿعفؾًموماظؿػؿًمظذلاهمصقجدتفمغوئؿو،مإالمأغفمومؼبمزوجفومعـمدونمأنمؼردمسؾقف
محؼقؼيماألعرمطونمعقؿومومشورضومؼبمدعوئف.

بعدمذظؽمذػؾًمإظبماٌقضدمومأوضدتمصقفماظـورمومسـدعومإغـؿفًمتـووظًمضورورةمبفومم
معـفوم ماضذلبً ماظؾقظي مػذه مؼب مو مذعرػو مبف مظؿدػـ مضؾقال معـف مصلخذت زؼً،

م."اظغقظـــي"
ؾقالمعـماظزؼًمظؿدػـمػلماألخرىمذعرػو،ممإالمأنماٌرأةمملمتؽـمومرؾؾًمعـفومض

مظؿدػـم مغزسًمػبورػو مسـدعو مإال م" ماظغقظي م" ماظزؼًمػل ماظيتمرؾؾًمعـفو مأن تعؾؿ
ذعرػو،مصؿؿودؽًماٌرأةمبعدمأنمإطؿشػًمأعرػوموممتوظؽًمأسصوبفو،مومبذطوءمذػؾًم

قدامعشؿعــــالمووضعؿفمإظبماٌقضــدمومبدأتمهركمايطىمومبلرسيمصوئؼيمأخذتمســ
مإظبماًورج،م مػربًمعلرسي مو ماظيتمصوحًمبلسؾكمصقتفو م" ماظغقظي م" سؾكمذعـــر
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حؿكموصؾًمإظبمحبرلةمومأدخؾًمصقفومرأدفومظؿطػهماظـورماٌشؿعؾيمصقف،مثؿمأدخؾًم
مجلؿفومطؾـفمومػؽذامظؼقًمجزاءػومبعدمأنمشرضًمومشوصًمؼبماظؼوعمدونمرجعي.

ؿؾمزوجفومصلدرسًمإظبماظؾوبمومػلمتصقحمحؿكموؿعمعؼمًأعوماٌرأةمصؼدمإطؿشػ
مدؽونماٌـطؼيموروتمشلؿمعومحدثمشلومومظزوجفو.

ماظعدلةمومػلمأنمؼؿعقدوامسؾكمشؾؼماألبقابمخوصيمسـدمشروبم ومػـومإدؿكؾصقا
اظشؿس.مأعوماٌؽونماظذيمشرضًمصقفم"ماظغقظيم"مصؿومزالمسؾكمحوظفمإظبمؼقعـومػذامإالم

أغؽمإذاموضعًمذقلمؼبمذظؽماٌؽونمؼغقصمبلرسي،مومسـدعومأنماظغرؼىمؼبماألعرمػقم
متؾقٌمسـفمودهمضدموصؾمإظبماظؾقر.

 .تقـــفـــــان ؿوضوع األدطـورة :

ماظؿقارقمبوىزائـرم)األػؼـور(.ادلوؼع اجلغراػـي : 
 أػؾماظؿــقارق.اؾـــــــراوي:

مأسداءمشلؿ،مصكرجًماظـلوء ماظزعونموضعًمحربمبنيماظؿقارقمو بؼقودةممؼبمضدؼؿ
متقـفـونميربماألسداءمبقـؿومدبؾػماظرجولمسـماًروج.

ومعـمذظؽماظقضًميؼًماظؾعـيمبرجولماظؿقارقمسؼوبومشلؿمسؾكمتفربفؿمعـمواجىم
حربماألسداء،محقٌمأصؾحمايؽؿمدقاءمؼبماظؼؾقؾيمأومؼبماألدرةموماظـظومماإلجؿؿوسلم

جقػفؿمطوعالمإالمأسقـفؿمطؽؾمبقدماظـلوء،مطؿومأنماظرجولمأصؾققامؼغطقنمرؤودفؿموو
صؿؽونمؼؽقغقنمصقفمخفالمعـمتؾؽمايودثي،مسؽسماظـلوءماظؾقاتلمالمؼغطنيموجقػفـم

متعؾرلامسـمسزةماظـػسموماٌؽوغيمبعدمحربفـمظألسداءمعـمدونمرجول.

 .تقـفقــــــان ؿوضــوع األدطـــورة :

 اظصقراء.ادلوؼع اجلغراػـي : 
 اىدة.اؾـــــــراوي:
مأ معـمومؼبمرواؼي خرىمؼؼولمأنمتقـفقـونمػلماعراةمصقراوؼي،متعقشمؼبمسشرلة

اظعشوئرماظصقراوؼيمعـمغقاحلماشلؼور،مومعومطونمؼعرفمسـمػذهماظعشوئر،مأنماظـلقةم
ماألسؿولم مبؾوضل مواظؼقوم ماظرسل، مو ماظصقد مإظب مؼذػؾقن ماظرجول مو ماًقوم مؼب ؼؾؼني
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ماً مبشمون مصقؾؼنيمظؾؼقوم ماظـلقة مأعو ماًقؿي، مسـ مرؾ،،ماًورجي مو مشزل معـ قؿي
موتـظقػمومحؾىماٌوسزمظإلدؿػودةمعـمحؾقؾفو.ممم

مسؾقفو،مصفرعم ماظلقطرة مو مدؾؾفو مأرادوا مضقم مأؼـمػوعبفو مؼقممسؾكماظعشرلة صفوء
رجولمػذهماظؼؾقؾيمإظبماًقوممأعوماألعرلةم"متقـفقـونم"مصكرجًمعـمخقؿؿفوموواجفًم

سدةماظـلقةماألخرؼوتماظؾقاتلمأوظؽؽمماظؼقمماجملفقظنيمومتصدتمشلؿ،معـمخاللمعلو
ماطؿلنبماظشفوسيمعـمتقـفقـون.

ومعـمذظؽماظققممأصؾحماظرجولمؼضعقنماظؾـوممسؾكماظقجفمادؿققوءمومخفالماموم
صعؾفمأدالصفؿ،محقـفو،مومغؼصدمػـومرجؾماظصقراءمومظؾودفماًوصمبف،مأعوماظـلقةم

مرل.صالمطبػنيموجقػفـمومؼؽؿػنيمبقضعماظعؾوءةموماًؿورمصقضفومالمش

 .اؾصدقؼـــــان ؿوضوع األدطـورة :

 دظــــس.مادلوؼع اجلغراػـي :
 األب.اؾـــــــراوي:
 دـي.م86اؾـســـــــن: 

معـمأجؾم مإظبماظغوبي، مسؾكمأنمؼذػؾو ماتػؼو مصدؼؼون ماألؼوم مطونمؼبمأحد ؼؼولمأغف
ـــدمحؾؼمذعرػؿو،مصفــوءمذظؽماظقـقممومإوفومسبقماظغوبيمإظبماٌؽونماٌؿػؼمسؾقف،موسـ

مظققؾؼمظفم ماألولمحبؾؼمذعرمصدؼؼفمومحنيمأغفكمسؿؾفمجؾسماآلخر مضوم ومصقشلؿو
صدؼؼفمومبدأمبويؾؼ،مومسـدعوموصؾمإظبمرضؾؿفمضولمظف:مظقمضؿؾؿؽمصؿـمدققصؾمغؾلم

مضؿؾؽمومعـمضؿؾؽ؟.
مضولمظفماظـوغل:مدققصؾفماهلل.

ؼبمأحدممصؼوممصدؼؼفمبعؿؾؿفمومضؿؾفمومأخذمرأدفمومدصـف،مومعرتمأؼوممومذفقر،مو
األؼوممضولمؼبمغػلفمدلذػىمألرؾمسؾكماٌؽونماظذيمدصـًمصقفمصدؼؼلمألرىمعومحؾم

مبفمبعدمػذهماظػذلة.
معـماظعـىماألغبرماظذيمؼشؿفقفمطؾم ومسـدعوموصؾماغدػشمحبقٌموجدمسـؼقدا
مأطرعينمومضدممظلم ماظعـؼقدمإظبماظلؾطونمظرمبو عـمؼراهم،مومضولمؼبمغػلفمدلخذمػذا

ػذاماظعـؼقدمإظبماظلؾطونمومبؼدرةماهللمتعوظبمهقلمذظؽماظعـىمإظبمػدؼي،مومضوممبلخذم
مػذا:مصؼصمسؾقفمايؽوؼيمعـماظؾداؼيمحؿكم رأسمصدؼؼــفم،مومضولمظفماظلؾطونمعو

ماظـفوؼيمصلعرمبؼؿؾفمجزاءمعوصعؾ.
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 .جبل دــدات و حجارة الؾة ػراقــة ؿوضوع األدطـورة :

 جبقفــؾ.جؾؾمددات/مجؾـؾمتقدــيمادلوؼع اجلغراػـي : 
اىدة.اؾـــــــراوي:

جؾؾمتقدـيمبلسوظلمجقفؾمتؾؽماٌـطؼيماظغـقيمجبؾوشلومومأذفورػومومأحفورػو،م
بفومأحفورمظقلًمسودؼيمإغفومأحفورمتـودىماظؽؾوشموماٌعزمشلومظقالمومتـطؾؼمعـفوم
األغقارمطمظهماٌؾعـرةمأؼضو.مومعـمػـومأصؾحماظـوسمؼـودوغفومبلحفورمالظيمصراؼيمشلوم
غصقىمؼبمضقتفؿمومحقوتفؿماظققعقيمظؿفؾىمشلؿمايظموماٌول،مومذظؽمبلخـذمأسشوبـفوم

مومأخشوبــفو
مومبؿؾكرلػومأومذربفو.

مإذام مو مايؾقى، معـ مغصقؾفو مأنمصبؾنبمشلو محؾنبماظؾؼر مإن ماظـلوء مسؾك مطون و
مخؾزنماظؽلرةمأنمؼؽقنمعـفومغصقؾومشلومأؼضو.

م ماظيتمتشؾف مو مإحدىماألدوررلماظؼدميي مأؼضومػذه محدثًم مضد مأخرىمو أدطقرة
مبـطؼيمجقفؾمومبوظؿقدؼدمجبؾؾماظلدات،مضوظًمجدتلمأنمػذاماىؾؾمطونمربطيم

مطؾماظـلوءماظؾقاتلمالمتؾدنمومطؾماظرجولمحقـؿومؼؽقنماىػوف.
حقٌمإنماظـلوءمطوّنماظـلوءموؿؿعـمؼبمجؾؾماظلداتموهزعـمأيمسؿقدمبعدعوم

لؾقح،مومتغـنيمومتزشردن.مومسـدعومؼػؿحمذظؽمأصؾحمبفومزاوؼيمومتؾدأنمبوظرضصموماظؿ
مايزاممؼؼولمإنماٌرأةمصوحؾيمايزاممذؽمومإنمملمؼػؿحمصقؼولمظـمتؾد.

 .احلقـــــة اؾضخؿــــة ؿوضوع األدطـورة :

م.(عـطؼيمبلؽرة):مسلولماظصقراءممادلوؼع اجلغراػـي
مذق،معـمأسبوءماٌـطؼيمذفدمايدث.:اؾـــــــراوي

م.4;:2قعم:مؼبمرباؾـســة 
مؼرويمسـفم ماظؿفقلمؼبمربقسفو،مو مو مظؾطؾقعي سرفمايوجمًضرمؼبمحقفمحبؾف
مضقيم مطون مععمطدلمدـف مو مظؽـف مأخذ، معو مرأدف ماظشقىمعـ مأخذ مرجؾ اظراويمأغف

ماظؾـقي،مرقىماظؼؾى،مومأحدىمأػؿمصػوتفماظصدقموماظؾلوري.
لؿطؾعمصقفومومؼبمؼقممعـمأؼومماظربقعمذػىمايوجمًضرمؼبمرحؾيمصغرلةمطعودتفمؼ

عومصعؾفماظربقعمبوظصقراءماظشؿوظقيمظؾؾالد،مومعرمؼقممومؼقعون،مومثالث،مومأدؾقعمومملم
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ؼعدمايوجمًضرمإظبمبؾدتفمومحدثًم"ماظرجيم"مومبدأمأػؾفمبوظؾقٌمسـفمومأصدضوؤهم
مطذظؽمظؽـمدونمغؿقفيمتذطر.

مومبعدمعرورمضرابيماظعشرةمأؼوممؼؼقلماظراويم:م
بوبماٌـزل،مإذامبرجؾمآتمعـمعؽونمبعقد،مإذمرأؼًمم"مومبقـؿومأغومجوظسمضرب

مايوجم مسود مظؼد مصؿهمؼؼذلب، معو مو مػق مجزعًمبلغف مسرصًمايوجمًضر مو عشقؿف
ًضرمإظبمأػؾفمومأصقوبفمبعدمرقلمشقوبمظؽـماظغرؼىمؼبماألعرمظقسمسقدةمايوجم
إظبممًضـرمؼبمحدمذاتفومومإمنومتغرلمظقنمبشرتفمعـمبقضوء،مإظبمدقداءمداطـيمإضوصي

مسالعوتمايروقماظؾودؼــيمسؾكموجففمومؼدؼف.
ايروقمسؾكموجفؽمومدوئرمملضؾـو:معوماظذيمأصوبؽمؼومرجؾ؟مأؼـمطـًمومعومبو

مجلؿؽ؟م
م:م! ومػـومبدأمايوجمًضرمؼبمدردمأدطقرتف

مبؾغًماظقاديم مسـدعو م،مو مإظبماظؼرؼيماجملوورة مػذه معـمضرؼؿـو معؿقجف مأغو مصقؿو "
وضعًمسقينمسؾكمعغورةمصلردتمأنمأدؿغؾمزؾفومظإلدذلاحي،مأردتمأنمادذلؼحمضؾقالمو

مصدخؾًماٌغورةموماتؽلتمسؾكمطقسمظلمأغبؾمصقفمزادي،مومشطلًمؼبمغقممسؿقؼ.
معـماظزعـمادؿػؼًمسؾكمزؾؿيمحوظؽيمومدقادمداعسمومطلغينمداخؾم ومبعدمصذلة

ضبقطمذلءمعومؼؿقركمبل،مومميشلمومأغومبداخؾفموالمأدريمأؼـمأغو،مصؼدمطونماظظالمم
بلمعـمطؾمجوغىمومأحللًمبلوئؾمشرؼىمضبرقمجؾدي،مصؾدأتمبوظصراخمظؽـمالم
محقوةمٌـمتـوديمومأدرطًمبعدػومأغينمداخؾمزبؾققمضكؿمالمؼعؾؿمحؼقؼؿفمإالماهلل.

وبؼقًمسؾكمتؾؽمايولمظلوسوتمعرتمسؾكمومطلغفومأسقام،مإظبمأنمجوءماظػرج،م
مؼـؾعٌمعـمعؽونمبوظؼربمعين مخوصؿو مرأؼًمغقرا صزحػًمسبقه،موممتؽـًمعـممظؼد

ماًروجمإغفومصكرةمحودةمذؼًمبطـمايقيماظضكؿيماظيتماظؿفؿؿين

 .ؿوضوع األدطـورة: قـاقــــر

 عـطــؼيماظؼؾوئــؾ.ادلوؼع اجلغراػـي : 
معؿؾوؼـمعـمحقٌمصصقظفماألربعيم إنماىزائرمعـطؼيمععؿدظيمذاتمعـوخمععؿدلمو

مصصؾماظشؿوءماظذيم ؼؿؿقزمبدلودتفماظشدؼدة،مومسبـمخرؼػ،مربقع،مصقػمومأخرلا
مترجعم مضورديمجدا،مو مبدلودة مصقػريمتؿؿقز معـمذفر مؼقعو مأنمػـوكمإحدمسشر غعؾؿ
مطوغًم مػـوكمسفقزة مأن مػل مو مأال مدوبؼي مأدطقرة مإظب ماظشدؼدة ماظدلودة تػودرلمػذه
تلؽـمجبؾولمجرجرةمطوغًمتعوغلمعـمبرودةمػذاماظػصؾمخوصيمذفرمؼـوؼر،مظؽـمععم
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أصؾحماىقمومطلغفمؼبمصصؾماظربقعمػذامعومأدىمبوظعفقزمإظبماظـظرممدخقلمذفرمصدلاؼر
ؼبماظلؿوءمومضوظً:مظؼدمإرهـومعـؽمؼومذفرمؼـوؼرمومعـمبرودتؽ،مػذامعومجعؾمذفرم

مؼـوؼرمؼغضىمومؼـقرمومؼطؾىمعـمذفرمصدلاؼرمظقؾيمومغفورامظؾردمسؾكماظعفقزة.
ومغفورمغردمسؾكماظعفقزممطؿومؼؼقلمظـومبوظدارجيم:م"مؼومسؿلماظػقارمأسطقينمظقؾي

مصوحؾيمصؿماظعورموماعبدػوموماؼؾلفوم".
معـم مػذا مو مظقؾي، مإحدىمسشرة مأسطوه مغفور مو مظقؾي مإسطوء مبدل مصدلاؼر ظؽـمذفر
حلـمحظـومطؿومؼؼقظقنمألغفمظقمأسطوػومظقؾيمصؼطمظؿفؿدمطؾمذلءمسؾكماألرض،موصعالم

جبؾولمجرجرةمومػلممغػذمرشؾؿفمبؿفؿقدماظعفقزةمومػلمومأشـوعفومؼبمعـزشلوم)شور(
مدؼقرفوم مو ماظيتمهؿؾمطقػقيموؿقدػو مػذا مإظبمؼقعـو ماظغور مؼبمػذا الزاظًمصقرتفو

مسؾكماألرض،مػلمومأشـوممأعوممصرنمطونمبؼربفو.

 .ؿوضوع األدطـورة: قـاقــــر

 اٌـورــؼماظعربقــي.مادلوؼع اجلغراػـي :
لمظقؾيماظـوغلمسشرمومضبؽكمؼبمغػسماألدطقرةمومظؽـمؼبمعـورؼمسربقيمأنماألػوظ

مػذهم مأحداث متدور مو مؼـوؼر، مذفر مبف مؼؼصد مو مؼوظـوؼر، مؼؼقؿقن مجوغػل مذفر عـ
مضربم مرؼػقي معـطؼي مؼب متؼطـ مو مععزات ممتؿؾؽ مطوغً مسفقز ماعرأة محقل األدطقرة

ماىؾول،مظؾعؾؿمأنمػذهماظعفقزمطوغًمصؼرلةمالممتؿؾؽمضقتمؼقعفو.
عـفمحقٌمطوغًمػـوكمأعطورمم24ومؼبمإحدىماظؾقوظلمعـمذفرمؼـوؼرمومبوظضؾطمؼبم

شزؼرة،ماضطرتمػذهماظعفقزمظؾكروجمإظبماىؾؾمومذظؽمضصدمجؾىمبعضماألسشوبم
ظؾؿعزاتماظيتمطوغًممتؾؽفو،مومأؼضومىؾىمبعضماٌلطقالتماظيتمتـؾًمؼبماىؾؾم

مظؿؼؿوتمعـفو.
ومتقجفًمإظبمضؿيماىؾؾمومٌوموصؾًمملمتؿؿؽـمعـمإمتوممعفؿؿفومومذظؽمظشدةم

ظدلقموماظعقاصػماظرسدؼي،مصؿقصقًماظعفقزمرصؼيماٌعزاتمومبوظضؾطمسؾكماألعطورموما
مضؿيماىؾؾ.م

ٌومسؾؿماألػوظلمبويودثيمأصقؾقامبرسىمومػؾعمذدؼدؼـمومذظؽمظشدةموضعمايودثيم
سؾكمأزلوسفؿ،مومصلروامذظؽمبلنماظعفقزمعؼدديمومروػرةمحقٌمضقًمحبقوتفومعـم

قامظقصوتفومعدةمرقؼؾيمومأخذوامضبققنمطؾمأجؾمإغؼوذماٌعزاتمعـماٌقتمجقسو،مومحزغ
م مؼبمظقؾي ماٌعزاتمم24سوم مو ماظعفقز ماظذيمتقصقًمصقف مؼبماٌؽون مإحؿػوالمطؾرلا ؼـوؼر

محقٌمطوغقامضدمأضوعقامشلومغصؾومػـوك.
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مبؼطػمطؾم ماظققم مػذا مؼب مؼؼقعقن مو ماظؾقؾي، متؾؽ مسؾك م" ماظـوؼر م" مإدؿ مأرؾؼقا و
كقغفومؼبمضدرمطؾرل،مثؿمؼؿـووظقغفومزـومعـفؿماألسشوبماٌقجقدةمؼبمذظؽماٌؽونمومؼطؾ

أغفوموؾىمشلؿماظشػوءمومتؼقفؿمعـماٌقتمتؾؽماظؾقؾي،مومؼػلرونماألعطورماظيتمتلؼطم
مؼبمذفرمؼـوؼرمعـمطؾمسوممأنماظلؿوءمتؾؽلمحزغومذدؼدامسؾكماظعفقزمومععزاتفوم.

 .اؾــــاقــر ؿوضوع األدطـورة :   

 قيمأخرى.ؼبمعـطؼيمسربادلوؼع اجلغراػـي : 
 اىدة.اؾـــــــراوي:

ماظعفقزمؼبماظرؼػ،مومؼبمأحدمأؼوممذفرم مععمزوجفو مسفقز متعقشمضدميو طوغًم
مبوألرضم مسؿقدا متدق مصلخذت مظربطف. مبعفؾفو مػؿً مو مايؼؾ مإظب مخرجً جوغػل
ظؿـؾًمبفمايؾؾماظذيمدذلبطمبفمسفؾفومصوظؿصؼمثقبفومبوظعؿقدمومتـؾًمجقدامدونمأنم

مهسمبذظؽ.م
ربطمسفؾفومومػلمتؼقل:م"محقـريمحقـريمضبقــركمسؾـكماظـوؼـرماظلمثؿمأخذتمت
مخرجمحوؼرم"م.

ومحنيمإغؿفًمعـمذظؽمومػؿًمبوظـفقضمملمتلؿطعمصؾؾـًمػـوكمحؿكمردعؿفوم
ماألثـوءم مػذه مؼب مو مظؾؾقٌمسـفو، مخرج ماظعفقز مزوجفو مسؾقفو محنيمضؾؼ مو اظـؾقج،

ماظ مػذا ماينيمأصؾح مذظؽ معـذ مو ماآلخر مػق ماظـؾقج ماظـوؼر(مردعؿف مأو م)جوغػــل شفر
مؼؾؼـــىمبم"مضرةماظشق،موماظعفقزم"م.

 .ؿوضوع األدطـورة إدــم ذرذـــال

 اظعؿــي.اؾـــــــراوي:
تعؿدلمذرذولمإحدىماٌـورؼماظلوحؾقيمؼبموالؼيمتقؾوزة،مومظعؾماظؽـرلمعـماظـوسم

نمعؾؽومؼؿلوءلمحقلمأصؾمإدؿمػذهماٌدؼـي،مومسؾكمذطرمعومذوعمسؾكمأظلـيماظـوسم،مأ
ماٌؾؽمجؾورا،م مطونمػذا م"مذولم"،مو مازلف مو ماٌدؼـيمومضبؽؿفو طونمؼعقشمؼبمػذه
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ؼلطؾمحؼققماظقؿوعكموماظػؼراءمبوظؼقةمطؿومأغفمرجؾمذرمصؼدمأخذتمأصعوظفمأيم"ذر"م
موإزلفمظقؿؽقنمإدؿمظؾؾدؼيمومصقغمإدؿم"مذرذولم"ماظذيمعومزالمإظبمؼقعـومػذا.م

 .ذرذـــال ؿوضوع األدطـورة :

 ذرذـــولوؼع اجلغراػـي : ادل
ؼبمزعـمشوبرمومؼبمعـطؼيمذرذولمطوغًمػـوظؽمضرؼيمتلؿكم"مدقديمضبلم"مالم
تزالمإظبمؼقعـومػذا،مأغفمطونمثعؾونمعـمايفؿماظؽؾرلمؼلقطرمسؾكمػذاماٌؽونموؼعقشم
ؼبمطفػ،مومؼبمػذاماٌؽونمعـؾعمعوءمؼشربمعـفماظلؽونم،مإالمأنماألعرماظذيمؼصعىم

ماٌرو مػق مؼؿقرشمبوٌورؼـمعـمسؾقفؿ مصوظـعؾون ماٌـؾع، مإظب ماظؽفػمظؾقصقل مػذا معـ ر
مػـوك.

ومطونمتػؽرلماٌؼقؿنيمؼـقصرمؼبماظقضًماظذيمؼـقرمصقفمػذاماظـعؾونمومميـعفؿمعـم
اٌرور،مصقؼدممظفمضربونمحؿكمؼلؿحمشلؿمبوٌرورمإظبمعـؾعماٌوء.مومؼبمرأؼفؿمأنمضرورةم

مسؾكم مظؾؾؼوء معؾحمسؾقفؿ مأعر مأنمػذامجؾىماٌوء مؼبمرأيماظؾعضماآلخر مو مايقوة ضقد
ماظقحشمإظفموالمبدمعـمتؼدؼلفمبؼربونمصؿوةمعبقؾي.

ظؽـمػذامايولمملمؼطؾمرقؼالمصؼدمزفرمرجؾمأومبوألحرىمصورسمؼؾؼىمبققلمضومم
ممبقاجفيمػذاماظقحشمومدبؾصمعـفمومخؾصماٌـطؼيمومأػؾفومعـمهرذوتف.

ماظشفوسي مو مبوظؼقة ماظػورسمؼؿؿقز مػذا مطون ماظذيممو ماألعـر م مؼعؾؿ مطون حقٌمأغف
ؼرسىمأػؾمػذهماٌـطؼيمأضقىمعـمإرادتفؿمومبوظؿوظلمطوغًمضقتفمومذفوسؿفمدؾىمؼبم

ماظرصعمعـمذلغفمحؿكمزللماٌؽونمسؾكمإزلفم"دقديمضبل".

 .بــرج اؾغوؾـــة ؿوضوع األدطـورة :

 ذرذـــول.مادلوؼع اجلغراػـي :
مض مإحدى متلؿقي مدؾى مإظب ماألدطقرة مػذه م"برجمتعقد مضرؼي مذرذـول معدؼـي رى

مطدلم ماًقفمظشدة مؼـرل مطؾرل مبرج مػـوظؽ مطون مأغف ماظؼرؼي مػذه مسـ مؼروى اظغقظي"،
حفؿف.مصؽوغقامالمؼؼذلبقنمعـفمألغفمطؿومؼؼول:مأغفمطونمؼعقشمصقفمشقلمامومزادمعـم
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ذدةمخقفمدؽوغفمخوصيمحبؾقلماظؾقؾمبلؾىماألصقاتماٌكقػيموماظغرؼؾيماظيتمتلتلم
م.عـمذظؽماظدلج

صؽونمػذاماظغقلمؼعؿؾمظقالمؼبماظظالممايوظؽمامومؼـؿٍمسـفمذظؽماظصقتماٌرسـىم
وماٌكقػماظذيمطونمؼلؿعفماظـوس،مصلرؾؼمسؾقفوماظلؽونمإزلومومطونمػذاماإلدؿمػقم

م"برجماظغقظيم"،مومعـمذظؽماظققممومػلمسؾكمػذاماإلدؿمإظبمؼقعـومػذا.

 ؿوضوع األدطـورة : ؼــرن اؾغـــــزال .

 ذرذــولموالؼــيمتقؾـــوزة.ع اجلغراػـي : ادلوؼ
مأثرؼوءم ماظيتمضبقزػو ماظـروة معؿعؾؼيممبصدر مررؼػي مذرذولمضصي إنمظلؽونمعدؼـي

غفمطونمؼعقشمؼبمغػؼماٌدؼـيمثعؾون،مطدلمػذاماظـعؾونمصظفرمظفمأاٌدؼـي،محقٌمؼؼولم
ماظـعؾونماظذيمأرؾؼ سؾقفممضرنمؼبمرأدفمومذعرمؼبمزفره،مجوءتماٌالئؽيمظؿلخذمػذا

م"مإظبماظربعماًوظلمومظؽلمهؿؾفمإسؿؿدتمسؾكمدالدؾمعـمذػى.ؼرن اؾغزالإدؿم"
"مظـؼؾفمإظبماظربعماًوظلممتزضًمأومتؽلرتمؼرن اؾغزال سـدعومغبؾًماٌالئؽيم"م

بعضماظلالدؾماظذػؾقيمصلؼطًمضطعمعـفومصققماٌدؼـيم)عدؼـيمذرذول(مصلخذمبعضم
م ماظلالدؾ معـ ماظذػؾقي ماظؼطع مػذه مأشـقوءماظلؽون مصنن ماألدطقرة محلى مو اٌؽلرة

ذرذولمػؿمغػلفؿماظلؽونماظذؼـمأخذوامضطعماظلالدؾماظذػؾقيماظيتمدؼطًمؼبمزعـم
معضك.

 .ؿوضوع األدطـورة :ؿـاؿـا بـــات

 بـــلمحــقاء.ادلوؼع اجلغراػـي : 
"عوعومبـوت"مػقمعؽونمؼقجدمؼبمعـطؼيمبينمحقاء،مومؼؼولمأنمػذهماٌـطؼيمأومطؿوم

"مميوتماظؾـوتم"مترجعمأحداثفومإظبمعوضلمبعقد،مصػلمأحدماألؼوممطوغًمؼلؿقغفوم
مبعوصػيمذدؼدةمتغرلموجفؿفومحؿكموجدم بوخرةمصرغلقيمعؿففيمإظب برؼطوغقو،مومإذا

ربونماظؾوخرةموعـمععفمسؾكمدقاحؾمبينمحقاء،مومطوغًمعوعومبـوت،مإحدىماظـلوءم
معؿعؾؿي مطوغً مأغفو ماظعؾؿ معع ماظؾوخرة، مسؾك مطـ مإجؿؿوسل،مماظؾقاتل مذلن مذات و

وسـدعومرأىماحدماظصقودؼـماظؾوخرةمأدرعمبنخؾورماظلؽون،مثؿمضوعقامبؿؼدؼؿماٌلوسداتم
مبـوت"م مظؽـم"عوعو ماظزعـمحؿكمهلـًمأوضوسفؿ،مو معـ معدة مععفؿ معؽـقا شلؿ،مو
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مإظبم محقوتفو مبؼقي مصؼضً مأػؾفو مو مظؾؿـطؼي، محؾفو مو مإلسفوبفو مغظرا ماظؾؼوء ضررت
ماٌ مشلؿ متؼدم متداويمجوغؾفؿ ماظيتمطـمصبفؾـفو،مو ماألذقوء ماظـلوء متعؾؿ لوسدات،مو

مبوظـلؾيم معـالمأسؾك ماٌرأة مظذظؽمبؼقًمػذه مهؾمعشوطؾفؿ، مو متعؾؿفؿ، مو األرػول،
ظلؽونماٌـطؼي.صلصؾققامؼؼددقغفومومؼؾفلونمإظقفومسـدمايوجي،مإظبمؼقعـومػذا.موػذام

وسوتمعـمطؾمأسبوءمعـمذفرمرعضونمحقٌمؼزوروػوماظـوسمعبوسوتمعبم49طؾمؼقمم
ماظقرـمومػذامطؾفمظـقؾمرضوػومومهؼقؼمأعوغقفؿ.مم

 .ادلعؽــــرة ؿوضوع األدطـورة :

 اظؼصؾي.ادلوؼع اجلغراػـي : 
ؼبمحلمعـمأحقوءماظعوصؿيمومبوظضؾطمؼبماظؼصؾي،مؼقجدمعـزلم"ماٌعؽرةم"مبقًمعـم

ماظ مطؾرلة مطوغًمإعرأة ماظلـقاتماٌوضقي مؼب مأغف مضبؽك متعقشماظؾققتماظؾلقطي، لـ
مظقحدػومؼبمبقًمبلقطمعـمبققتماظؼصؾي.

مبوبفوم مسؾك متدق مبنحدىمجوراتفو مصنذا مبقؿفو مؼب مطوغًمعوطـي مبقـؿو مذاتمؼقم و
واظيتمطوغًمؼبماظشفقرماألوظبمعـمغبؾفومأيمؼبمصذلاتماظقحؿ،مصطؾؾًمعـماظعفقزمأنم

ومملمهضرمتعطقفومرؾؼومعـماألطؾيماظيتمحضرتفومظؾػطقر،مصلجوبؿفوماٌرأةماظعفقزمبلغف
مبقًم معـ متـؾعٌ مذفل مرؾؼ مرائقي متؿقػؿ مطوغً مايوعؾ ماٌرأة مألن مظؾغذاء، ذقؽو

ماظعفقز.
مايوعؾ،م مبفواٌرأة ماظيتمطوغًممتر ماظصعؾي مظؾقوظي ماظعفقز ماٌرأة صلذػؼًمسؾقفو
مضوعًمبؿقضرلماظطؾؼم ماٌـزظقي مبوألذغول مسؾكماظؼقوم مضدرتفو مسدم مو مطدلمدـفو ورشؿ

معؾمأطؾف،مصلطؾؿفمظؿذػىمسـفوماظشفقة.اظذيمإذؿفًماٌرأةمايو
ومبعدمأؼوممضؾقؾيمملمتظفرماظعفقزمومملمدبرجمعـمبقؿفومصؼؾؼمجرلاغفومعـمشقوبفو،م
ومذاتمصؾوحمالحظمأحدمجرلاغفومعوءمومرائقيمزطقيمومسطرةمدبرجمعـمبوبمبقؿفوم
مبوبفو،مصؽوغًماظدػشيمسؾكموجقهم مصؼوممأحدػؿمبؽلر مذوػدوه مٌو اظؾلقط،مصوحؿوروا

رلانمومػؿمؼعـرونمسؾكماظعفقزمعقؿيمومامددةمؼبمودطماظؾقًمبؽػـمأبقضمومبعطقرماى
مطلنم مورديماظؾقن مووجففو مبقؿفو، معـ ماظطقؾي ممبلؽمتـؾعٌمرائقؿف معطفرة زطقي،
أذكوصومضوعقامبؿغلقؾفومومتؽػقـفو،مؼبمذظؽماظققممبوظذاتمومسؾؿومأغفومتؼطـمظقحدػوم

مظقسمظدؼفومأحدمعـماػؾفو.
مؼؿذط ماظـوس مٌعؽرة"،مصظؾ م"بقً مبندؿ ماٌـزل مزلل محؿك ماألدطقرة مػذه رون

مودصـًمصقفمومالؼزالميدماآلنمبفذاماإلدؿ.م
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 .ؿوضوع األدطـورة : ادلعؽـــرة

 اظؼصؾـــي.ادلوؼع اجلغراػـي : 
ومؼبمرواؼيمأخرىمؼبمغػسماألدطقرةمؼؼولمأغفمؼبمسفدماألتراكمومؼبمعـطؼيماظؼصؾيم

وظبمصوييمتؼقمممبومؼقصلمبفماهللمدؾقوغفموتعوظب،ماىزائرؼي،مطوغًمػـوكمأخؿونماأل
متعوظبمعـمأسؿولم مو مغفكماهللمدؾقوغف ممبو متؼقم ماظـوغقي مؼبماٌلفد،مو ماظصالة متؼقؿ و

مزبؾيمبويقوء،مومطوغؿومتؼطـونمبـػسماظؾقً.
عرتماألؼوممحؿكمجوءمؼقمموموضعمبنيماألخؿنيمإتػوضقي،مومطودتماظـوغقيمانمتؽؿىم

ماألوظب.معؾؽقيماظؾقًمألخؿفو
ومؼبمؼقممعـماألؼوم،مومبوظضؾطمسشقيماظققمماظذيمضررتمصقفماألخًمطؿوبيماظؾقًم
ألخؿفو،مضوعًماألخًماظـوغقيمبطفلمعومؼلؿكمسـدغوم"مبوظؾقزظقفم"موعرتمحقـفوم
متؼؾمظألخًمأنم ممل مظؽـفو مذظؽماظطؾؼ، مصنذؿفًماألطؾمعـ محوعؾم، بوظؾقًمإعرأة

ؼقل،م"مأممبقزظقفم"مصنغؿظرتماألخًمحؿكمتعطقفومعـف،مظؽـماألخًمزلعًماٌراةمت
رفلماظطؾؼمومأخذتفمطؾفمشلو،مثؿماظؿؼًماألخؿونمصؼوظًماظـوغقيمظألوظبمأغفومأسطًم

ماظطؾؼمظؾؿرأةماٌرؼضي،مومملمترضماألوظبمبذظؽمظؽـماظـوغقيمملمتقلمشلومبوال.
مغوعًم مغػسماظؾقً، مظقسمؼب مظؽـ مو مظؾـقم مإرتلتماألخؿون مو مبظالعف ماظؾقؾ أتك

مأنمالمتلؿقؼظ،مبعدمثالثيمأؼوممالحظماىرلانمخروجماألخ ًماظـوغقيمومطونمعصرلػو
ماٌوءمعـمبقؿفو

ورائقيماظعـدل،مصؿومطونمشلؿمإالمأتقامبنعومماٌلفدمومضوعقامبػؿحمبوبماظؾقًمومعوم
ذوػدوامػقمأنماألخًمعوتًمومشلؾًمومطػـً،مومطونماٌؽونمعؾقؽومبوظشؿقعمواظعـدل،م

ٌقؿيمضطيمبقضوءمجوظليمسـدمرأدفو،مصؼولماإلعومم:م"ػذهمإعراةمومطوغًمأعومماألخًما
ضوعًمبعؿؾمصوحل،مصؾؿمؼرضماهللمدؾقوغفمومتعوظبمأنمؼؾؼقفومحقيمظؿؼقممبلسؿولمدقؽيم

ممتقلمعومضوعًمبفم".
ومطوغًماٌرأةماٌرؼضيمحوضرةمصروتمشلؿماظؼصيمصؽونمظإلعوممأنمضولمشلؿمأنماظػعؾم

كمطؾمدقؽوتفوماظلوبؼيمومرضكماهللمسـفو،مومضدماظذيمضوعًمبفمػذهماألخًمضدمرب
دصـًمػذهماٌرأةمؼبمغػسماٌؽونماظذيموجدتمصقفمأيمؼبمبقؿفومومعوزالمضوئؿومإظبمؼقعـوم

مػذامحقٌمأصؾحماظـوسمؼزورونمضدلمػذهماٌرأةموماظيتمؼلؿقغفومبم"مٌعؽرةم".
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 ؿوضوع األدطـورة : ادلعؽـــرة .

 اظؼصؾــــي.مادلوؼع اجلغراػـي :
مأوم ماٌعؽرة مأخرىمألدطقرة مرواؼي مػذه مؼؾؼكمشرلماًرل"، ماًرلمعو ماظؾلمدار "
حلـماًومتي،مػلمأؼضومأدطقرةماألخؿنيماظشؼقؼؿنيماظؾؿنيمملمتؽـمتؿشوبفونمالمؼبم
ماآلخرؼـ،م معع مبعضفؿو،أو معع متعوعؾفؿو مررؼؼي مؼب مال مو ماظصػوت مؼب موال األخالق

غيماظيتمروٌومعوطونمأػؾماظؼصؾيمؼضربقنمصوألخًماألوظبمومػلماإلغلوغيماظطقؾيمايـق
ماظـوغقيمصؼدم ماظيتموووزتمطؾمايدود،مأعو مومرقؾؿفو ماظعوظقي ماٌـؾمؼبمأخالضفو بفو
طوغًمازلفومععؽرةمومضدمطونمإزلفومعطوبؼومظصػوتفوماظذعقؿي،مومذكصقؿفوماٌعؽرةم

مبوظدرجيماألوظب،مو ماظردؼؽيمومععوعؾؿفوماظلقؽيمععمأخؿفو ععماظـوسممدوعومومأخالضفو
مسؾكموجفماظعؿقم،م

مألخؿفو،م مو مظمخرؼـ محىماظشر مو ماظؿقحش، مو ماألذؼي مو مظؾمم مطوغًمعـوال صؼد
متعقشونمؼبمبقًمواحدمهًمدؼػمواحدمتؿفرعمصقفماألخًم وػوتونماألخؿونمطوغؿو
متؽرارام مو معرارا مأبدا،مو معـمأذؼؿفو معرة مالمتلؾؿ مظقؾمغفور،مو اظطقؾيموؼالتمععؽرة

ماألخًماظطقؾ مظؽـمهوول ماظصققح، ماظلقيمو ماظطرؼؼ مإظب مععؽرة مأخؿفو مادؿدراج ي
مسقـومهوولمألنمرأسمأخؿفومععؽرةمضدمسششمصقفمايؼدموماظغؾموماظشر.

وممتضلماألؼومموماألخؿونمسؾكمحوشلؿومحؿكمأصؾحماظـوسمؼشػؼقنمسؾكماألخًم
غقـيماظطقؾيمومؼطؾؾقنمعـفوماظرحقؾمومعغودرةماٌؽونمإظبمبقًمآخر،مأطـرمدالعيمومرؿل

ماٌعؽرة،مربووظيم ماٌؽقثمعع مػق مواجؾفو مترىمأن متلبكمذظؽمو ماألخًماظطقؾي ظؽـ
معـفومظؾػقزمبرغبيمأخؿفوموماظرجقعمإظبماظصقاب.

ومذاتمؼقممومبقـؿوماألخًماظطقؾيمحوعؾمؼبماإلذفرماألوظبمومضدمطوغًمؼبمعرحؾيم
ؿفومععؽرةماظقحؿ،مومػلمتدورمحقلماٌـزلمإذمتؾؿؼطمرائقيماظؾقزظقفماظذيمطوغًمأخ

تطفقف،مصلولمظعوبماألخًماظطقؾي،موممتـًمظقمتشوركمأخؿفومصقفمصذلددتمؼبمبودئم
مردػوم مو ماٌؿقحشي مصعؾفو مردة معـ مخقصو مو مععؽرة، معـ ماظشدؼد مبلؾىمخقصفو األعر

مخوئؾي.
مطوغًم مو مجوءتمألجؾف معو مرؾؾًمعـفو مو مررضًمبوبمععؽرة متشفعًمو ظؽـفو

خؿفومطؾمعومأُل عؽرةمدخؾًمٌٌٌإظبمبقؿفومومأسطًتـؿظرماظردمبؼؾؼمومخقفمرػقؾقـومظؽـمع
مجزؼؾم مععؽرة مذؽرتماألخًماظطقؾي مػـو مظؿلطؾف، مذلء مٌعرطي مؼؾؼ ممل مو ماظؼدر ؼب

ماظشؽرمومشودرتماٌؽون.



 ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

 

 157 

ومؼبماظققمماٌقاظلمومععمرؾقعماظػفرمومبزوغمآخرمخققطماظشؿسماظذػؾقيماغؿظرتم
مص مدؾىمتغرلػو مسـ مظؿلؿػلر مععؽرة مأخؿفو ماٌرأةماألخًماظطقؾي معـ مهقشلو مو فلة

معؿعيم مطؾماظرجولمإظبماعرأةمرقؾي،مأخًمحـقنمحرعًمغػلفو اظشرؼرةماظيتمؼفوبفو
ماألطؾمظؿعطقفمألخؿفو.

مذاتفوم ماظؾقظي مؼب مو ماظؾوب، مػؿًمبطرق مو مصقبمبقًمععؽرة متقجفًمسبق و
ذوػدتمرشقةماظصوبقنماظـؼلمدبرجمعـمهًماظؾوبمصوغدػشًمظألعرموزادتمدػشؿفوم

مراح مصؿقًماظؾوبمسـدعو مٌو ماظشذيممتألماٌؽونمطؾف،مو ماظؾكقر مو ًمرائقيماظعطقر
مبلرفرم معؽػـي مو معغلؾي مجدتفو ماألبدؼيمحبقٌمو معؿفو مغق مػلمغوئؿي مو رأتمأخؿفو
األضؿشيماظؾقضوءماظؾقن،مومعقضقسيمسؾكمأرؼؽيمعـمرخوممملمتؽـمعقجقدةمعـمضؾؾ،م

أؼديماٌالئؽي،مدؾىمموػـومسرصًماألخًماظطقؾيمأنمععؽرةمضدمشلؾًمومطػـًمسؾك
مسؿؾفوماًرلماظذيمضوعًمبفمومػلمالمتعؾؿمأغفمآخرمسؿؾمتؼقممبف.

 .ؿوضوع األدطـورة عقــن احلؿـــام

أزرومآغطفـــقرمادلوؼع اجلغراػـي :
مغطفقر"،م م"آزور ماألعوزؼغقي مبوظؾغي ماٌلؿك ماظعظقؿ محدثًمبوىؾؾ ماألدطقرة ػذه

طؾؿمعـمبؾدؼيم46ؾؾقيمىرجرةمسؾكمبعدمععـوهمايفرماٌطفرماظقاضعمؼبماظلؾلؾيماى
م،محقٌمؼطؾمسؾكموالؼيمبقؼرةمومجبوؼيمغظرامإلرتػوسفمم2:66سنيمايؿوممبنرتػوعم

ماظعظقؿ.
مبعضماظلقوحماظؼودعنيم حقٌمأنمأدطقرةمػذاماىؾؾمتؿؿـؾمؼبمأغفمؼبماظؼدممىل

ما ممبـوزره مصؿـزػقا مسؾكمأرجؾفؿ ماىؾؾماظعرؼؼمعشقو مإظبمػذا مبقؼرة ًالبيمعـموالؼي
واظرائعيمومسـدموصقلموضًماألطؾمأخرجمشلؿمأضربوءماىؾؾماظعظقؿمومأػؾفمعـمدؼورػؿم
األطؾماٌعؿودمظألػؾماٌوزؼغل،مومػقماظؽلؽسمومحنيمجوؤوامبفمؼبمصقـمطؾرلمؼؿلعم

مظعشرةمأصرادمؼبماألطؾ.
مسؾكمم ماظؽؾرل ماظصقـ مػذا مدؼط مصقني مظؾؽلؽلل ماظؽؾرل ماظصقـ محوعؾ إغزظؼ

رتػوعماىؾؾمإسبدر،مظؽـماظغرؼىمػقمأنماظصقـمملمؼػرغمعومبداخؾفماألرضمومغظرامإل
رشؿماسبدارهماظطقؼؾمصؿـذمػذهمايودثيمأغشهمعـزلمؼبمضؿؿفممبـوبيمعؼوممظؾزؼورةمحقٌم
ماىزائرؼـــيم ماظقالؼوت مزبؿؾػ معـ ماظلقوح مآالف مػذا مؼقعـو مإظب ماٌؼوم مػذا ؼلؿؼؾؾ

 ومأٌوغقو.موحؿكمبعضماظؾؾدانماألوروبقيمطػرغلومومبؾفقؽو
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 .ؿوضوع األدطـورة : أدطورة احلجؾتني *ذقسؽرقن *

ضرؼيمأحضقشمإصرحقغونمتقزيموزو: ادلوؼع اجلغراػـي 
 اىدةمزؼـى.اؾـــــــراوي:
 دـي.م7:اؾـســـــــن: 

طونمواحدمميؾؽمزوجمحفالتموضعفؿمؼبمضػصموؼبمؼقممعـماألؼوممومػقمخـورجم
مػ ماظؼػصمحؿكمخرجقا مٌلًمذظؽ ماظؾقظي،مابـؿف متؾؽ مؼب مايفؾؿنيموراحقا ؿنيم

رأتفومأعفوموضوظًمشلوم:مؼومإبـيتمسـدعومؼلتلمأبقكمدقفمؼؼؿؾـومشلذامصبىمسؾقؽمأنم
متذػيبموتؿؾقعلمايفؾؿنيموتؾقؼقفؿومضؾؾمأنمؼعقدمابقطلم.

مػقم ماظقحش معوظؽ مطون موؼـ مظؾغوبي ميؼً محؿك موطوغًممتشل ماظطػؾي خرجً
ماألددم.مممم

مظف:مأؼـمػلمإبـؿـوم؟.ممثؿمأتكمأبقػوموضولم
مضوظًم:مظؼدمصؿقًماظؼػصموخرجقامايفالتموضؾًمشلوماتؾعقفؿ.

ماتؾعلمابـؿؽلموالمترجعلمحؿكمتلتنيمم م: موضولمشلو مسؾقفو مشضىمزوجفو شلذا
بفو،موخرجًماألممتؾقٌمسؾكمإبـؿفوموطوغًممتشلممتشلمحؿكميؼًمػلمأؼضوم

مإظبماظغوبي.
موعؼدروشمؼرج موصؾًمروحماظظالم م م.وخرجًمإظقفؿموسـدعو مؼبماظؾقؾمظؾدار قسقا

مإظبمػذهماظشفرةمضؾؾمأنمؼلتلمعوظؽماظقحقشمومؼلطؾؽؿو،م مإرؾعو األرغقيموضوظًمشلؿو
مألنمهًمتؾؽماظشفرةمؼرضدونمطؾماظقحقشممبومصقفؿماألددموماظذؼىمواظـعؾون.

شلذامرؾعًمتؾؽماٌرأةموابـؿفومسؾكماظشفرةمظؽلممؼرضدامحؿكماظصؾوح.موؼرجعومإظبم
ل،معضًمدوسوتموضوظًماظطػؾيمألعفومأغفومترؼدمأنمتؾقل،مصؼوظًماألممبقظلمسؾكماٌـز

محفريموروحماظؾقلمسؾلمزفرماألدد.م
ؼبمػذهماظػذلةمضولماألددمظألرغؾي:ممأذػيبموأخرجلموضؾلمظلمٌومإذامطوغًماظلؿوءمم

ممتطر،مثؿمرجعًماألرغؾيموضوظً:متؾؾدتماظلؿوءمواطػفرماىق.
مم موطؾ ماظداخؾ مأخرىموسودتمإظل موسودتمعرة م، ماظـقم مإظل ايققاغوتمرجعقا

م:مبقظلمسؾكمأذغل،محؿكمم مأعفو مترؼدمأنمتؿؾقلمضوظًمشلو مأغفو وضوظًماظطػؾيمألعفو
مؼدظقفم ماظذئىمأن مورؾىمعـ مأخرىموغفضماألدد معرة ماألدد مسؾكمزفر ماظؾقل دؼط

محبوظيماظطؼس،موخرجماظذئىموسودمؼدظقفمحبوظيماظطؼسم.
ماتمعذربلمػـوةمعؽؾمإثرماغشٌمتقعوتم".وضولمظألدد:مم"صقوةمومضق
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مطوغًم م مإذ موؼعؾؿ ماظشفرة متؾؽ مؼؿلؾؼ مأن ماظـعؾون معـ مؼطؾى مأن مجعؾف معو ػذا
مبقـفؿم معـ مدؼطًمبنيمطؾمحققاغوتماظغوبي مو محؿكمضؿؾفو متؾؽماٌرأة موظذع ععؿرة،
عؾؽفؿماألدد.مػذامعومجعؾمأحودقسماألرغؾيمحزؼـيمورؾؾًمعـفؿمأنمؼعطقػوماىـنيم

مـماٌرأةموطؾمعـمؼلطؾماظؾقؿمؼعطلمشلومذظؽماظعظوم.اظذيمؼبمبط
مذظؽماظطػؾمم مووضعًماألرغؾي مطؾمايققاغوتموغزظًماظطػؾي وؼبماظصؾوحمخرجقا

مبنيمذراسقفو،موضوظًمشلو:مطؾؿوممتشنيمذدلامأضؿطلمأخقطلموأغزظلمظفماظؼؿطم.
مبوبمدارم مأعوم موضعدتم مدعديمطدلمأخلمحؿكموصؾًمإظبمضرؼي مؼو وضقظلمظف:

مصوحىماظؾقًمتطؾىما مخرجم ماظصغرلموسـدعو مألخقفو مو مشلو ظعقنموتطؾىماٌلوسدة
ماظعؿؾم موأسطكمشلو مإظبمبقؿف موأدخؾفو مبوظؼصي موأخدلتف مبقؿف، متػعؾمأعوم معوذا دلشلو

مطكودعيمؼبمدارهمظؽلمتربلمأخقػو.
وسـدعومطوغًمتعؿؾمموجدتمطـزمؼبماإلدطؾؾمأؼـمتقجدماألبؼورمواٌقاذلموخؾلتفمم

موممضوظًمألخقػومظقمأجدمطـزمعـماظدراػؿموأسطقفمظؽمصؿوذامتػعؾمبفم؟موؼبمؼقممعـماألؼ
مضولمشلو:مأذذليمبفمذبؿقسيمعـماظؼططمواظؽالب.

ثؿمؼؽلًموضوظًمػؽذامظـػلفو:مآهمأخلمصغرلموضعدتمأسقامموسودتمإظبمأخقفوم
ماظذيمطدلمغقسومعومودلظؿفموضوظًم:مإذاموجدتمطـزموأسطقفمظؽمصؿوذامتػعؾمبف؟مم

ؾينمدارموأتزوجموأذذليمأبؼـورموعقاذـــلمطـقـرةمظؽلمغعـقشمبفــؿمثؿمضولمشلو:مغ
صرحًموضوظً:مؼومدعديمأخلمطدل،مػذامعومجعؾفومتعطلمذظؽماظؽـزمألخقفومسؿؾم
بفؿماظدارموتزوجموطوغقامؼعقشقنمؼبمػـوءمورخوءموظؽـمزوجيمأخقفومالمهؾفوموترؼدمأنم

مبشؿكماظقدوئؾم،موضوظًمألخًمزوج معـماظدار مالمتعؿؾنيمحوجيمدبرجفو فو:مٌوذا
مشلوم مرؾكً محبقٌ ماٌلؽقـي ماألخً متؾؽ مضؾؾً ماٌـقؾ، مظؽل مأسؿؾ موأن غؽؾفو

م9 مرؾكًمشلو مأخقفو مزوجي مبقـؿو ماظدجوج، ماظـعؾون،مم9بقضوتمغؿوع بقضوتمغؿوع
م معـ محوعؾ متعقد مجعؾفو معو موػذا مبطـفو ماظؾققضمؼب مصؼصًمتؾؽ ثعؾوغوتمم9حؿك

مفومأنمأخؿؽمحوعؾمظؽلمطبرجفومعـماظدارم.صغرلة،مشلذامضوظًمزوجيمأخقفومألخق
ومضولمشلو:مالمتؼقظنيمػذاماظؽالممسؾكمأخيتماظيتمربؿينمؼبمحقػمومعزرؼيم،مثؿمم

ضوظًمظفمزوجؿف:مإذامأردتمأنمتؿقؼؼمإجعؾمأخؿؽموؾسمؼبماظشؿسموضعمرأدؽم
مسؾكمبطـفومظؽلمتؿقؼؼ.

ظعورمومايشؿيمومسـدعومضومممبومأعرتفمأخؿفمزلعمػقلمؼبمبطـمأخؿفمومخوفمعـمام
أخذمأخؿفمإظبماظغوبيمومترطفو،مومربطماظؽؾىمؼـؾحمومسؾؼمشلومصلسمظؽلمؼعطلمشلوم
دظقؾمومجقدهمأعوعفومومػلمأعرػومأنمالمتذلكمذظؽماٌؽونمحؿكمؼعقدمإظقفومػقمبـػلفم
مؼبم مػلمضعدتمتـؿظر مو مبققتفؿ، ماظـوسمإظب مؼعقدون مبدأوا محؿكماظؾقؾمأؼـ مترطفو و

دأوامؼعقدونماظـوسمإظبمبققتفؿ،مومػلمضعدتمتـؿظرمؼبمأخقفومأخقفومحؿكماظؾقؾمأؼـمب
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حؿكمجوءمواحدموػقماألخرلماظذيمسودمإظبماظدارمؼبمتؾؽماظغوبيموالمتعرصفمثؿمدلشلوم 
مسؾكمعوذامتػعؾمؼبمذظؽماٌؽونمومؼبمتؾؽماظلوسيم.

مغذػىمإظبم مو مأخلمحؿكمؼعقد مأغؿظر مأغو ماترطينمبلالم م:مأذػىمو مضوظًمظف و
ماظدار.

ىماظرجؾمإظبمذظؽماٌؽونماظذيمتركماظؽؾىمؼـؾحمصقفمومملمصبــدمشرلماظؽؾىمثؿمذػ
ومسودمومضولمشلو:مأغفمملمصبدمأخقػومومملمصبدمأيمأحدمإالماظؽؾىماظذيمؼـؾحم،مػذام
عومجعؾفمؼلخذمتؾؽماٌرأةمإظبمبقؿفمومسـدعوموصؾًمإظبمذظؽماظدارمبدأمؼقجعفومبطـفو،م

ذق،مأزعينمطلمؼػقصمسؾقفومومؼعرفمعومذاممومؼـؿػ،مثؿمأخذػومذظؽماظرجؾمإظبمبوب
بفومومدلشلومإذامعومأطؾًمذلءمومحلًمبفمؼقجعفومؼبمصذلةمزعـقيمرقؼؾي،مومتػؽرتم

متؾؽماظؾققضمصعرفمبوبومذق،مأزعينمعرضفو.
ماٌوءمظؽلمم موالمؼعطلمشلو ماٌوحلمجدا مبوظؾقؿ ومرؾىمعـمذظؽماظرجؾمأنمؼطعؿفو

مو مرجؾقفو مؼب مؼعؾؼفو مأن مرؾىمعـف مسصوممتشربمو مو ماٌوء، معـ مهًمجػـي ؼضع
وضبركمذظؽماظعصومؼبماٌوءمظؽلمؼعطشقنمػمالءماظـعوبنيمومطبرجقنمعـمصؿــفومظؽلم
ؼشربقنمومبدأتماظـعوبنيمدبرجمعـمصؿفومومؼللشلومذظؽماظرجؾمإذامعوطونمضدمإغؿفقا،م
ثؿمضوظًمشلؿمحؿكمؼصؾمسددػؿمدؾعي،مثؿمرؾىمعـمذظؽماظرجؾمأنمالمؼرعقفؿمبؾم

مو مضوظًمظذظؽممؼؼؿؾفؿ مو ماٌلؽقـي، ماٌرأة مغزظًمتؾؽ مإغؿفقا مسـدعو مو مجوغؾو ؼذلطفؿ
ماظرجؾمبوبوماظشق،مأزعين،مأسطلمشلوماظؾقؿموماظعلؾمحؿكمذػقً.

مترطؿفؿم مو معؾقؿفؿ مو مبؿقؾقلفؿ مضوعً ماظـعوبني متؾؽ مو ماظرجؾ مذظؽ متزوجفو و
مومتعقدمإظقفؿ،مسوذًمتؾؽماٌرأةمععمزوجفومحؿكمأصؾقًمحو م،مؼقممعو عؾمجوغؾو

مإلبـفوم مضوظًماألم معـماألؼوم مؼبمؼقم مطدلمذظؽماظطػؾ،مو مسـدعو ماهللمبطػؾمو ورزضفو
سـدعومؼلتلمأبقكمإبؽلمأعوعفمحؿكمؼؼقلمظؽمعومترؼد،موضؾمظفمأغينمأرؼدمأنمأذػىم
إظبمدارمخوظل،مومضولمظفمأبقهمسـدمخوظؽمؼوابينمألنمأعؽماتقًمبفومعـماظغوبي،مثؿم

ظؽمإذػىمإظقفؿمأغومصرحونمبقفؿ،مومسـدعومذػؾقامإظبمضولمظفمأبقهمإذامطونمسـدكمأخقا
مأحؽلم مظل مضؾ مو مإبؽل ماظدار مإظب متصؾ مسـدعو ماظطرؼؼ مؼب مأعف مظف مضوظً مخوظف دار
أدطقرة،مسـدعوموصؾماٌرأةمإظبمدارمأخقفومومضػًمأعوممبوبماظدارمعـؾمرالبيمتطؾىم

نمزوجفومرزقمومصدضيم،مومأسطًمشلومإعرأةمأخقفوماألطؾمومرؾؾًمعـفومأنمتذػىمأل
مأردتمأنمترضديمصوظدارم مإذا مأدخؾلمو مومضولمشلو مرآػو صعىمحؿكموصؾمزوجفو،و
دارك،مومظؽـمػقمملمؼؽـمؼعرفمأغفومأخؿف،مومسـدعومروحماظؾقؾمبدأماظطػؾمؼؾؽل،م
وضولمظفمخوظفمعوذامبؽمؼومإبينمضولماظطػؾمأرؼدمأنمهؽلمظـومأعلمأدطقرة،مثؿمضولم

معلؽني مػق مأدطقرة مظف مإحؽل ماظرجؾ مأدطقرةممشلو مهؽل ماٌرأة مبدأت مثؿ صغرل،
مبدأتماألرضم مو مأخؿف متعرفمسؾك مو مايؼقؼي مإطؿشػمذظؽماظرجؾ محؿك حقوتفو،
تـػؿحمومتؾؾعفؿمػقمومإعرأتف،مومظؽـمػقمملمتذلطفمأخؿفمؼؾؿؾع،مومأخرجؿفمأعومإعرأةم
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أخقفومددؿفومحؿكمدخؾًمومبؾعؿفوماألرضمومغدممأخقفومسؾكمعومصعؾفمبفومومرؾىم
حمومرجعمؼذػىمإظبمبقًمأخؿفمومػلمتلتلمإظبمبقًمأخقفو،مومؼعقشقنمؼبمعـفوماظلؿو

مػـوءمومرخوءمععمإعرأةمأخرىمتزوجمبفومعرةمثوغقي.مم

 ؿوضوع األدطـورة : أدطورة دقدي ؿودى بوؼربقن.

سقــــماظدصـــؾكادلوؼع اجلغراػـي : 

م)اٌـطؼ ماظدصؾك مسني معـطؼي مؼب مععروصي مجد ماظزعـ مبعقدة مظقلً مأدطقرة يمػل

اظغربقي(،مؼؼولمأنمربؿقىمػذهماألدطقرةمػقمرجؾمتؼل،مصوحل،مزاػد،مؼعؿؾموميشلم

موم بـقيمصودضيمخوصيمالمؼمذيمومالمؼضرمشرله،مظدؼفمطؿومؼرددمدابيمغبورةمؼرطؾفو

مػذهمايؿورةمؼبماألصؾمػلمعـماىـمومظقسمعـمأصؾمايققان،مميؿطقفومأؼـؿومذػى.

قدك،مطونمؼؿصقرمومطبقؾمظؾـــوسمؼبمومعـمبنيماظعفوئىمأنمػذاماظرجؾمدقديمع

مصقرةمزبؿؾػــيم)ذق،،مطفؾ،معؿلقل،...(محؿكمالمؼعرصفماظعوعي.

معودونم ماظػؿقي معـ مصودفمذبؿقسي مغبورتف مامؿط مػق مو معرة مذات مأغف مؼؼول و

ماظعشرؼـمومٌعرصؿـومبطقشماظشؾوبمأخذوامؼلؿفزئقنمبفمحقٌمرؾؾقامعـف:

م"مأنمؼرضصمأومؼغينم".

مقدؾمإظقفؿمأنمؼذلطقهمومردمسؾقفؿم:أطقدمرصضمذظؽمومؼؿ

م"معوأغومبراضصمأومعغينم"،م

مبفمؼدسلمسؾقفؿمبدسوءم مإذا ظؽـمبدونمجدوىمصوظػؿقيمملمؼدسقهميولمدؾقؾف،مو

دكط،محقٌمؼؼولمأغفؿمأخذوامؼؿشوجرونمصقؿومبقـفؿمومؼضربمبعضفؿماظؾعضماآلخرم

ذيمجرىمصقفميدمأنموصؾمذفورػؿمظؾؼؿولمحؿكمأصؾحمدعفؿمطوظلقؾ،موماٌؽونماظ

دمماظػؿقيمأصؾحموادامععروصوماآلن،موؾىمعـفمعودةم)اظـغرة(ماظيتمتلؿعؿؾمؼبمتزؼنيم

األدواتماظطقـقيمظؿدػـمبفومؼبمآخرمعرحؾيمظصـعمػذهماألدواتمومذظؽمحؿكمالمتؿؽلرم

ومبوظؿوظلمصفلمعودةمربوصظيمسؾكمغعقعيمومدالعيمػذهماألدواتموماألواغل،مومؼرجعم

ماظـوحقيمأص مصقؿومدؽونمػذه ماظػؿقيماظذؼـمتشوجروا مإظبمدممػمالء ماظـغرة ماٌودة ؾمػذه

مبقـفؿ،مػذامصقؿومطبصمتلؿقؿفمبلقديمعقدك.

مؼؾؼكماألػؿمومػقمتلؿقؿفمب:مبقضدلؼـ.
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ؼؼولمومػذامعـمأشربمعقزاتفمأغفمطونمظدؼفمزوجؿونمومطؾؿوماظزوجؿنيمأنؾًمظفم

مظرؼػ(.ا)أوالداماألوظبمتلؽـمبؾقراذد،موماظـوغقيمجبؾؾمضطـورةم

مأبقفؿوم مدصـ معؽون محقل مدار مؼبمذفور مأوالده مأخذ ماظؽػـ مؼب مووضعف معقتف أثـوء

،مومأوالدماظـوغقيمؼقدونمدصـفم(اٌدؼـي)صلوالدماظزوجيماألوظبمؼرؼدونمدصـفمؼبمبقراذدم

مجبؾؾمضطورةم.

مومسؾكمػذاماظشفورمغطؼمدقديمعقدكمومػقمؼبمطػـفمضوئالمألوالده:

مبيموماحػروامؼبماٌدؼـي،موؼـمعومرحؿقامتصقؾقغل"."روحقامأحػرواماظؼدلمؼبماظغو

ومػؽذامحؾماٌشؽؾمبقـفؿومإظبماألبدمومػذامحلىماألدطقرة،مصلوالدماألوظبموجدوهم

مومدصـقهمؼبمبقراذدمومأوالدماظـوغقيموجدوهمومدصـقهمؼبمجؾؾمضطورة.

ػؽذامبؼقًماألدطقرةمعؿـؼؾيمسدلمأظلـيماألجقولمومأصؾحمظلقديمعقدكمضرضبنيم

اظـوسمظزؼورتفؿومضصدماظشػوءمعـمبعضماألعراض،مومبؼلمدقديمعقدكماظرجؾممؼذػى

اظصوحلموظقومعـماألوظقوءماظصوينيمومػقمطؿومؼؼولماىدماألطدلمٌعظؿماظعروشمؼبمتؾؽم

ماٌـطؼيميدماآلن.

مأنم مالبد مصوظعروس ماظصوحل ماظقظل مبفذا مؼلؿدلطقن ماظـوحقي مػذه مسروش معوزال و

مؾؾمأنمتدخؾمبقًماظزوجقيمظؿلؿدلكمبدلطوتف.تدخؾمإظبمضرؼحمدقديمعقدكمض

ماظقظلم مررؼؼ ماهللمسـ مؼفؾفـ مأن مرجوء مإظقف مغبؾفـ متلخر مامـ متذػىماظـلقة و

اظصوحلماًؾػ،مومطذظؽماٌرضماٌلؿعصل،موميوالتماألعراضماظـػلقيموماظعصؾقي،م

ومأبـوءمدقديمعقدكمامـمبؼلمعـماظعروشماحملقطيمبوظضرؼحمالمتزالممتؾؽفؿماظـزسيم

دؼـقيمحبقٌمملمؼـؾفؿماظؿطقرمايوصؾماآلن،مصوظرجؾمعوزالمؼضعماظشؿؾيمسؾكمرأدفماظ

مومغلوؤػؿمالزاظًمهؿػظمبغطوءماظرأسمطوظلوبؼمومالمتصؾغـمذعقرػـميدماآلن.

طؿومالمؼزالمأػوظلمسرشمدقديمعقدكمؼؼقؿقنماحؿػوظنيماثـنيمأحدػــؿومؼلؿـكم

مؼب مضرضبنيمحقٌمؼطعؿقن مؼب مؼؼوم ماظطعؿ مو مظؾغوبيم)اظطعؿ(، مؼصعدون مثؿ مبقراذد

إلضوعيماظطعؿمؼبماظضرؼحماظـوغلمومؼؿؿـؾمػذاماظطعؿمؼبمذحبفؿماظذبوئحمومؼطعؿقنمبفوم

ماظزوار.

ماظؽؾرلةم ماٌفرجوغوت مو ماإلحؿػوالت مصقف مؼؼقؿقن م)اظرطى( مؼلؿك ماإلحؿػول و

موضبصؾمصقفماظػرحموماظػرجيماظؽـرلة.م
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 ؿوضوع األدطـورة : عشبة خضـــــار

;:;2اظؾقضماشلضوبماظعؾقوماظغربقيمسوممم:غراػـي ادلوؼع اجل

 دضيمبقرضؾيم.اؾـــــــراوي:
مخورصؿؽمازبورصيماظشقطونمسؾكماألورون.

طونمألحدماظرجولمبـً،متقصقًمأعفومومػلمصغرلة،مصؿزوجمأبقػومثوغقي،مصلنؾًم
ماظؿكؾصمعـم مسؾك مأعفـ معع ماظشؼقؼوت ماتػؼً مؼقم مذات مبـوت. ماظـوغقي ماعرأتف ظف

مـماظقؿقؿيمألغفـمطـمؼؽرػـفو.أخؿف
خرجًماٌلؽقـيمععفـمإظبمعؽونمبعقد،مبفمددرةمطؾرلة،مجؾلـمسـدػو،مومبدأتم
احداػـمتضػرمجدائؾمذعرماظؾـًماظقؿقؿي،مومطوغًمتلرحمشلومذعرػو،مثؿمتعؼدهمؼبم
ضػوئر.ماردبًماظؾـً،مومشؾؾفوماظـعوس،مصـوعًمسـدئذمضؿـمبربطمخصالتمذعرػوم

سـمسوئداتمإظبمخقؿؿفـ.مطوغًماظشؿسمتؼذلبمعـماظغروب،مجبذعماظلــدرة،مومػر
وسـدعوماخؿػًمومأضؾؾماظظالممادؿقؼظًماظؾـًماظقؿقؿيمعـمشػقتفو،مصلصوبفوماشلؾع،م
وهرطًمصكٌفومرأدفوموموجدتمغػلفومعربقريمؼبماظلدرةموموحقدة...مادؿغوثًمصؾؿم

مؼلؿعمصقتفو...عرمبفومذئى،
مصؼوظًمظف:

معـمرادل...مأسطقؽموحدهمعـمخراصلم"."مبوبوماظذؼىم...مدؾؽينم
مصؾؿمؼػعؾ،مومعرمبفومشراب،م

مصؼوظً:
م"مؼوماظغراب...مدؾؽينمعـمرادلمأسطقؽمواحدهمعـمخراصلم".م

مػلم مو مربورفو مأخذتمتػؽ مو متلوسدػو، مضؾؾًمأن معرتمأرغى، مو مؼػعؾ، صؾؿ
متؼقل:

م"مبشػرلاتل...مبظػرلاتل...مغلؾؽمبـًماظـوسمومغدؼرمخراصم".
األرغىمسؾكمخرصمومدرضًمعـماظؾـًماًرصماظـوغل،مومشلذاممومػؽذامحصؾً

م.! .مإغفومأعورةماًرصماٌلروقم! غرىماظققممسؾكمذغىمطؾمأرغىمغؼطيمبقضوء
أخذتماظؾـًمومطونمإزلفوم"مسشؾيمخضورم"ممتشلموممتشل،متدخؾمبؾدامودبرجم

معـمبالد...مومصفلةمرأتمغورا،م
مصؼوظًمشلو:م

ومأبل،ماضذلبل...ماضذلبل،مومإنمطـًمغورماظغقظيمم"مؼومغور...مإنمطـًمغورمأعلم
م.! واظغقل،مابؿعدي...مابؿعديم".مومإذامبوظـورمتؾؿعد،مثؿمتؾؿعد
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ماٌـــراتم مإحدى مؼب مأغفو مشرل متؾؿعد، ماظـور مو مضقشلو متؽرر مخصور مسشؾي زؾً
مأخطـلتمومضوظً:

ماظغق مإنمطـًمغور مابؿعدي،مو مأعلمابؿعدي... مأبلمو مطـًمغور مإذا مغور... ظيم"ؼو
مواظغقلماضذلبل...اضذلبلم".

م.! ومعومأنمتؾػظًمبذظؽمحؿكمذرسًماظـورمؼبماإلضذلابمعـفو
ؼبمبالدمسشؾيمخضورمأجدبًماألرضمعـذمانمرحؾًمسـفوماظؾـًماظقؿقؿي،مومأصؾحم

ماظـوسمؼرددون:
م".! "معؾلمراحًمسشؾيمخضورمعومصؾًمأعطور،معوظؼوتماظـوضيمبوهمتربلماألحقار

خضورمأطـرمصلطـرمإظبمأنماخؿطػؿفومومرعًمبفومداخؾمدارمماضذلبًماظـورمعـمسشؾي
اظغقظي.مطوغًماظغقظيمتفقهماظؽلؽسمومثدؼوػومؼؿدظقونمسؾكمطؿػقفو،مصوغدصعًمسشؾيم
مطوغًمجوئعيمومسطشك،مادؿدارتمإظقفوم مومرضعًمعـفؿو. مومارمتًمسؾقفؿو خضور

ماظغقظيمضوئؾي:
ؿؽمظؼؿيمومظـؼقًم"مظقالمأغؽمرضعًمعـمبزوظيمسقلكمومعقدك،مىعؾًمعـمي

م".! بعظوعؽمأدـوغل
مثؿمرعًمبفومؼبماٌطؿقرةمظؽلمالمؼؾؿفؿوماظغقلم.

مسـدعومسودماظغقلمتشؿؿماٌؽونمومضولم:م
ماظؾلري مو ماظعلري مرضبي ماظدارم! " مدخؾ ماظعربل مؼومم! رضبي ماغبد مؼو وؼـؽ

م.! طؾقدي
مضولمابـماظغقلمألبقفم:

م.! .مهًماظػصعي! "مهًماظطؾؼ
رجًماظغقلمأنمؼعوػدػومسؾكمأالمؼمذيماظؾـًماٌكؿؾؽي...مومٌومتدخؾًماظغقظي،مو

سوػدػومأخرجؿفومعـماٌطؿقرةم،مومادبذتمعـفومخودعومهرسماظؾقًمومتربلماظقظدم
مبفؿوم ممير مسـدعو مو ماًالء، مإظب ماظغقل مبقظد مدبرج مخضور مطوغًمسشؾي ماظغقل. ابـ

حدةمعـفومظؽلمتطعؿماظرسوةمؼلقضقنمعقاذقفؿمومأشـوعفؿمتطؾىمعـفؿمأنمميـققػوموا
مابـماظغقل،مشرلمأنماظرسوةمطوغقامميؿـعقنمألنماظشقوهمعؾؽومشلؿ.

مبلنمترعلمبوظغقؼؾم مصلعرػو مخضور،مصؿعرفمسؾقفو، مسشؾي مؼعرفمواظد مراع معر و
سؾكماظصكرمأرضو،مصرعؿفمبؼقة،مسـدمذاكمتفشؿمدعوشفمومرورمزبفمومدؼطمؼبمحفرم

ئؾيم:م"مإغفؿماظرسوةمؼؿؼوذصقنماىنبمصقؿوماظغقظي،مصرعًمبفمؼبمصؿفوموماظؿفؿؿفمبـفؿمضو
م! بقـفؿ

مأنم معو مو مذقوػف، مؼرسك مطون مو مبقًمأبقفو، مإظب ماظراسل مخضور صقؾًمسشؾي
مورقم ماخضر مو ماألسشوب مغقؿً مو ماألعطور مػطؾً محؿك مأبقفو مبقً معـ اضذلبً
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األذفـور،مومضولماألبمإغفومسالعوتمضدوممابـيت،مومتؼدمماظراسلمسبقماألبمعطوظؾوم
م.مبؽوصلة

مصؼولمظفماألب:م
م"معومدعًمضدمأحضرتمابـيت،مظؽمغصػمعومسـديمعـمخقؾمومشـؿم".

اظقاظدمبؾـؿف.مأعوماظغقظيمصؼدمخرجًمتؾقٌمسـموظدػومإظبمأنموجدتفمعقؿوم ومصرحم
معرعقومسؾكماألرض.م

سـدعومأخدلتماظغقلمومخرجومععومؼؾقـونمسـمسشؾيمخضور،مومسـدعومسؾؿمأػؾم
ةمومغبقػومبوظـورمثؿمشطقػومبوألسشوب،مومسـدعومعرمسشؾيمخضورمبذظؽمحػروامعطؿقر

مبفوماظغقالنمدؼطومصقفو.مومضؾؾمأنممتقتماظغقظيمتقسدتمسشؾيمخضورمبوشلالكمضوئؾي:
م"محؿكموظقمؼؾؼكمعينمسظؿ...مدقفمؼفؾؽ..."

ارهؾماألبمسـمدؼورمسرذفمععمابـؿفمسشؾيمخضورمظؽلمالمؼؿقؼؼموسدماظغقظي،م
ماألبم مسود مزعونمو مزعونمو مطوغًمسشؾيموعر مسـدعو مأػؾف،مو مإظبمدؼور مبوبـؿف عرصقضو

مجرىم معو مهؽلمشلـ مععمصوحؾؿفو ماظغقظي ماظذيماحذلضًمصقف م مبوٌؽون ممتر خضور
شلو،مومبقـؿومطوغًمتؼؾىماظرعود،مومإذامبشضقيمعـمسظؿماظغقظيمتصقؾفومؼبمسقـفو،م

موعـذمذظــؽماظقضًموماظـوسمؼرددونماٌـؾماظؼوئؾ:م
مقؽم"."ماظعقدمظلمهؼرهمؼعؿ

 ؿوضوع األدطـورة : اؾشعاـبــة

أصؾمععـوػومػقماشمسـؾيموماظيتمعػودػومػقماذػيبمماظيتيمومؾأنمأصؾماظشعوغمؼؼول
مسـؾيمػلمطؾؾيمعـم مأخقؼـ)طوغًمتراصؼمثالثيمأذكوصمماظلؾقضلسـؾي،مو مو م(صؿوة

مضدمطوغقمااظذؼـمنق ماظيتمدطًمسؾكمزاوؼيمدقديممضؿـماعـماشلالكمو اجملؿقسي
توئفنيمظؾعضماظقضً،موملمؼؽـمشلؿممازؾقمعروامبفؿ،مومأنمػمالءماظـالثيماظشق،،محني

متصطودهمشلؿمطؾؾؿفؿمسـؾيماظيتم اظػؿوةمؼبمطؾمعرةموــريممطوغًعـمضقتمدقىمعو
مخؾػــفومعـودؼــيم)إشمسـؾي(.م
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 ؿوضوع األدطـورة : اؾشعاـبــة

نماظشعوغؾيمؼبموماٌؼصقدمبفومذعوسومزفرمومبون،مومتػلرلمذظؽمأمغؾل،ذعوعممأغفو
انمؼؾؼقاماظـورمعشؿعؾيمؼبمعؽونمعرتػع،مضصدػؿمعـمذظؽماظدالظيممتعقدوادوظػماظزعونم
م معؽون مواصدمتقاجدػؿ،سؾك مأو مدؾقؾ مسوبر مأو ماظصقراء مؼب متوئفو مؼشؼمماظعؾ إظقفؿ

مظقؾؾغفؿمظقققطقهمبويػووةموماظؽرممومحلـماظضقوصي...مطؿلغقـيبررؼؼف،مؼلقـرموم

 ــت اخلاؾــص.ؿوضوع األدطـورة : بـ

م مبرؼزؼـيمأحداثفووضعً ممبؾدؼيمINAESBR ؼب مدائرة مؼب والؼيممبقحالمتقجد

ورؼمتؾؿلون،مومطونمؼرؼدمـعمعـعـطؼيممضبؽؿم NEGROاظؾقض،مطونمعؾؽمؼدسكمغقؼرو

طوغًمععروصيممنيح"ممبرؼزغياجؿقوحماشلضوبماظعؾقومأؼـمتعقشماٌؾؽيمبـًماًوصم"م

مبشفوسؿفوم.

حبصورمسؾقفومحؿكمتـؿفلمعموغؿفومخوصيماٌوءماٌكزونممومػذامسزشلوغقؼروممصؽر

دبرةمشلومعـمضؾؾمسدوػومأسطًمذعؾفو.مٌوماطؿشػًماٌؽقدةماٌمؼؼؿؾوبذظؽمؼؼؿؾفوموم

م ماظـلوء مظؽؾ ماٌوءممبنخراجأعرا مبودؿعؿول ماظلوحوت مؼب مغشرػو مو مشلؾفو مو اظصقف

ماٌكزون.

ـّمأنمشلومعـماٌوءمعومؼؽػلمغقؼرورأىممٌو ٌدةمرقؼؾيم،مومبذظؽمدبؾكممعومصعؾؿفمض

م مو مصؽرتف مضؾيممتراجعسـ ماظلؽون مبـكمشلو موصوتفو مبعد مذظؽماظقضًمو معـذ مو سـفو.

مومؼؼقؿقنماظقسداتم)زردة(.ممسؾقفوأصؾحماظـوسمؼذلددونم
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 (اهلاؿل)دقدي ؿدؿد بؾؼادم ؿوضوع األدطـورة : 

صفلةموالمؼعرفمأؼـمؼؿفف،ممبقدعودةدقديمربؿدمبؾؼودؿمتوئفومؼبمضقاحلممطون
ظفممضولػوعؾم"ممإغل"مبؾؼودؿزفرمظفمعؾؽمصللظفمسـموجفؿفمردمسؾقفمدقديمربؿدم

ماٌوكماعؽٌمػـومومادؿؼر،مإنمػذامػقمعؽوغؽ.م
اٌـطؼيمومأولمعومضوممبفمػقمبـوءمعلفد،مومعـمثؿمبدأتمتؿقدعممتؾؽؼبممصودؿؼر

مبؾدؼيماشلوعؾمضربمعدؼـيمبقدعودة.محوظقوتؾؽماٌـطؼيمأؼـمتؼعم

 طـورة : اؾثعبـــانؿوضوع األد

ذاتمؼقممموطوغًمػـوكماعراةمتعقشمععمأبـوئفومبطرؼؼيمسودؼيمؼبمبقًمعؿقاضع،م

م مؼب مذقؽو مترى مصؾفو ماٌوء مإلحضور مبقؿفو مصـوء مإظب ماظؾقؾ مؼب ماٌرأة مودطخرجًمػذه

مودا مصؾفؿو معـف مظؾؿلطد مو مذظؽماظشلء مظذلؼو مػربًمإظبمجورتفو فمغاظػـوء،مصكوصًمو

ذعرمأصػرمؼبمذؽؾمطعؽي،مملمؼفوعبفو،مصدخؾًماٌرأةمإظبمبقؿفومطؾرلامؼؽلقهممثعؾوغو

مععممأحضرتوم معـمايؾقىمومسودتمومدخؾًمإظبماظؾقًمظؿؽؿؾمغقعفو،مو ظفمإغوء

ظذلىمعومجرىمؼبمصـوئفومصقجدتماإلغوءمامؿؾؽومبوظـؼقدماظذػؾقي،ممخرجًأذانماظػفرم

معومجرى.صقؿؾًماإلغوءمومأخػؿفمومحؽًمىورتفومماأثرمظؾـعؾونوملمودم

رأتمؼبمعـوعفومذظؽماظـعؾون،مومضولمشلومأنمتذبحمطؾشومؼبمعؽوغفمماٌقاظلؼبماظققمممو

اظدممؼبماٌؽونماظذيمطونمصقف،مومأنمالمدبدلمأحداممبومجرىمععفو،ممتلقؾمبعـكمانم

ؿًماٌرأةمصرصيماظعقدمبذبحماظؽؾشمـضرؼؾيمعـمسقدماألضقكمصوشؿمايودثيوطوغًمأؼومم

ؾقيمٌومرؾؾفمعـفومومؼبمغػسماظقضًمتضققيمظؾعقد.مومبعدمعرورمتؾماظـعؾون،ؼبمعؽونم

م مأؼوم مامذػؾًسدة مغؼقدػو محدؼدظظرؤؼي مضطع مذبرد مصقجدتفو مشلومؼذػؾقي مضقؿي مال ي

م مبعد مو مبنشؿوء محؿكممذظؽصلصقؾً مبطـفو ماغػ، ماظػراش مؼب ممبرضمأوضعفو اصقؾً

ماظؽؾؿي.ممبعـكعوتً،مومذظؽمألغفومملمتؾّىمرشؾؿفم
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 .:عبد اؾرمحان اؾثعاؾيب ؿوضوع األدطـورة

 اظؼصؾي.مادلوؼع اجلغراػـي :
ؼؼولمأغفمؼبمعؽونمؼلؿكمحوظقوماظؼصؾيماظلػؾك،مومبوظضؾطمؼبمدقديمسؾدماظرغبـم
مأيمؼبماٌؼدلة،مطوغًمتقجدمسفقزةمومٌومتقصقًمدصـًمػلمومابـفومؼبمتؾؽماٌؼدلة.

،مصالحظمذققخمبعدمذظؽمطوغًمػـوظؽمثعؾؾيمتذػىمإظبمتؾؽماٌؼدلةمومبصقرةمدائؿي
ماٌـطؼيمترددماظـعؾؾيمسؾكمتؾؽماٌؼدلةمصؼرروامعراضؾؿفو،مومػذامالغدػوذفؿمبذظؽماألعر.
صؿؾّقـمشلؿمأنمتؾؽماظـعؾؾيمطوغًمتذػىمومهػرماظؼدلمسؾكماظعفقزمومإبـفوموطوغًم

مترضعماإلبـممبندؿؿرارمظذظؽمزلقًماٌؼدلةمبلقديمسؾدماظرغبونماظـعوظيب.مم

 .قــؿا ؼوراقــة ؿوضوع األدطـورة :

 جبوؼـــي.مادلوؼع اجلغراػـي :
ؼؼولمأغفمؼبمأحدماألؼوممومؼبمعـطؼيم"جبوؼي"،مطوغًماعراةمازلفومضقراؼي،موطوغًم
ػذهماألخرلةمععروصيمبؼقةمذكصقؿفومومضقتفومومذفوسؿفو،مومطونمؼبمػذهماٌدؼـيمزسقؿم

صقيماظرجولمؼرأدفومومػذاماألخرلمالمضبىمػذهماٌرأةمألغفومطوغًمهؿؾمغػسمذك
موطوغًمهىمأنمتػرضمرأؼفومسؾكماىؿقعمومخوصيمعـفؿماظرجول.

مؼبمضػصم مبوإلتقونمبؼقراؼي،مومحؾلفو ماظؼؾقؾيمحرادف مزسقؿ مأعر ماألؼوم مؼبمأحد و
محبقٌمالمدبرجمعـفمصػعالمأتكمايراسمبفومومحؾلقػومؼبماظؼػص.

مسؾكماظؼؾقؾيمذبؿقسيمعـمضطوعماظطرق معـماظزعـ،مدطو معدة ،محقٌمومبعدمعرور
غفؾقامومدؾؾقامأعالكماظؼرؼيمومغفؽقامأسراضمغلوئفو،مؼبمحنيمأنمميومضقراؼيمطوغًمؼبم

ماظؼػص.
ومبعدمزلوسفومبوًدلمرؾؾًمعـممايراسمأنمؼطؾؼقامدراحفومصؾؿمؼػعؾقا،مومظؽـم
بعدمتػوضؿماظقضعمسؾكماظؼرؼيمومبعدمإيوحمضقراؼيمصؿققامشلوماظؼػص،مألغفوموسدتفؿم

مظؼرؼي.بنخراجماظؾصقصمعـما
صذػؾًمميومضقراؼيمعؾوذرةمإظبمزسقؿماظؼرؼيمومأذورتمإظقفمبلنمؼعطقفومطـزهمعؼوبؾم
إخراجمضطوعماظطرقمعـماظؼرؼي.مصلسطوػوماظؽـزمومبدأتممتشلمؼبمأسبوءماظؼرؼيمومتؾؼلم
مبوظذػىموراءػومصؿؾعفومضطوعماظطرق،مومأخذوامؼؾؿؼطقنماظذػىماظذيمأظؼؿفمضقراؼي.
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مإظب معؾوذرة مإظؼوءمصؿقجفًمضقراؼي مدونمأنمتؿقضػمسـ معشًمؼبمعقوػف مو ماظؾقر
مػؾؽقام ماظؾقر مؼب مشطلقا مٌو مو ماظؾصقصممبالحؼؿفو، مادؿؿر ماألرضمو مسؾك اظذػى
ماظؾصقص،م مسؽس مسؾك ماظلؾوحي مهلـ مألغفو منً مظؽـفو مشرضقا، مأي عبقعو،

مصؿكؾصًمعـفؿمومدبؾصمدؽونماظؼرؼيمعـفؿ.
مأصؾح ماًوصمو مو ماظعوم محدؼٌ مضقراؼي ماٌــؾ،ممصلصؾقًمميو مبــفو ؼضــرب

موأصؾقًمأؼضومربؾقبيمظدىماىؿقعمومخصقصومزسقؿماظؼؾقؾيماظذيمأصؾحمؼؼدرػو.
مضقراؼيمأنمهرسماظؼرؼيمظقالمغفورا،مومػلمعلؿؾؼقيمسؾكماألرضمالم صؼررتمميو
تـوم،مإظبمأنمواصؿفوماٌـقيمومػلمسؾكمحوظيمادؿؾؼوئفو.مصدصـًمميومضقراؼيمومسؿمايزنم

مسؾكماظؼرؼي.
زالمعؽوغفومومإظبمؼقعـومػذامسؾكمحوظفمأيمسؾكمايوظيماظيتمتقصقًمسؾقفو،ممصؿو

حقٌمأصؾحمعؽوغفوممتـوالمشلومٌومطوغًمعلؿؾؼقي،مومشلذامإذامزرغومجبوؼيمذوػدغومميوم
ضقراؼيمومػلمعلؿؾؼقيمسؾكمؼدػو،محقٌمالمؼزالمدؽوغفومإظبمؼقعـومػذامؼزورونمعؽونم

مزاروػو.مميومضقراؼــــيمومؼؽررونمضصؿفومطؾؿو

 .ؿـــاؿــا بقـــت ؿوضوع األدطـورة :

 اظشؾــػ.ادلوؼع اجلغراػـي : 
طؾؿمشربماظعوصؿي،مم;46إذامطوغًمعدؼـيماظشؾػمتؾؽماظقالؼيماظيتمتؼعمسؾكمبعدم

مظؽـرلمعـمايضوراتماظيتم مغؼطيمسؾقر مجعؾفو ماٌؿقدطمسلوال،مامو تطؾمسؾكماظؾقر
مطب معو مبقـفو مظعؾمعـ مو مبوظضؾطمتعوضؾًمسدلماألزعـي، مو متـسماظلوحؾقي صمعدؼـي

عـطؼيمبينمحقاء،ماظيتمتؼعمذرقمتـسمومربوذؼيمظقالؼيمتقؾوزةمسؾكمحدودمععمعـطؼيم
معوعومبقـً.مم  MAMA BINETاظداعقسمومػـومندمأدطقرةم

وماٌؼصقدممبوعومبقـًمػقم"ميوتماظؾـوت"،مومػذهماألدطقرةمتؿعؾؼممبصرلماظؾـوتم
مطـ ماظؾقاتل ماٌدؼـقوت ماألبقضماٌؿقدط،مماظداسقوت مسرضماظؾقر موقب مدػقـي ؼب

ماىزائرؼي،م ماظلقاحؾ مضرب مظؿغرق معلورػو، ماظلػقـي مشرلت ماألحقال مظلقء وغظرا
مبوظضؾطمضربمعـطؼيمبينمحقاء،مومضدمذوءتماألضدارمأنمتـؿشرمػوتفماظـلقةمؼبماٌـطؼي.

معـفممممممم مانؾً مو ماظصقودؼـ مبلحد متزوجً محقاء مبين مؼب مإحداػـ معؽون مطون ممو
ماألجقولمزلوتم مضدمغبؾًمػذه متعوضؾًماألجقولمبعدػو،مو عـممMAMA BINETو

مذعــرمأذؼـرمومأسنيمزرضوءمومضوعيمرقؼؾي.
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متورؼ،م مطؿىمبعدػو مدصـًمؼبمأسوظلمأحدماىؾولمو مبقـًمتقصقًمو شرلمأنمامو
مدخقشلوماٌدؼـيمومؼقمموصوتفو.

الةمسزؼزة"،مومشلوم"المـومؼؼولمإنماظـوغقيمضدمتقاجدتمؼبمعـطؼيمتـسمومتدسكمب
معؽوغيمومتورؼ،مؼبماٌـطؼي.

 .ؿـــاؿــا بقـــت ؿوضوع األدطـورة :

 ذرذــول.ادلوؼع اجلغراػـي :
ومؼبمرواؼيمأخرىمظـػسماألدطقرةمؼؼول،مإغفمؼبمذقارهمعدؼيمذرذول،مإصطدعًم
إحدىماظلػـماظروعوغقيمبفذهماظشقاره،محنيمػوجماظؾقرمبفومومؼؾطؿفومبلحدمذقارهم

مذول.عدؼـيمذر
مأرػول،م مغلوء، مو مرجول مزوجؿف، مو ماظربون مؼب ماٌؿؿـؾقن مراطؾقػو منو مسـدعو و
معدؼـيم معـ مرجؾ مجوء مسـدعو مو ماألغدظس، مؼب مأغفو ماظربون مزوجي مبقـوة صوسؿؿدتمميو
مملمؼػفؿقام مو مظغؿفؿ مأغفمملمؼػفؿ مإذ مملمؼلؿطعماظؿقاصؾمععؿ ماظؿؼكمبفؿ ذرذــولمو

مظغؿف.
غؿفؿموملمؼعرصقامعـمأؼـمؼؿزودوامبفو،مصؿػطـًمومعرتمسؾقفؿمأؼوممغػذتمصقفومعمو

ميومبقـوةمظقجقدمأغوسمؼلؽـقنمؼبمودطماٌدؼـيمبعقدامسـماظشوره،مصلرادتماظؿعوعؾم
مبنيم مو مبنيمضقعفو مادؿطوسًمأنموؿع مبوإلذوراتمو مععفؿ مصؾدأتماظؿعوعؾ ععفؿ،

مدؽونماٌدؼـي،محبقٌمتعؾؿًمرفلماًؾز،مومرفلماظطعوم...مإخل.
ضؾؾفومومحؾفومظؾـوس،مأصؾحمدؽونماٌدؼـيمضبؾقنمميومبقـوةمومتعؾؼقاممومغظرامظطقؾي
مبفومغلوءمومأرػوال.

ومبعدمعرورموضًمرقؼؾمادؿطوعمربونماظلػقـيمإصالحمدػقـؿف،مومأرادماظعقدةمععم
أػؾفمإظبمبؾده،مصذػىمعـمطونمععفمومحؿكمعـمدؽونماٌدؼـيمحقٌمأثرمتعوعؾفؿمععم

مبقـفؿ، مصقؿو متزوجقا مؼبماىزائرممأػؾماٌدؼـي ماظؾؼوء مبقـوة مضررتمميو مإضالسفؿ مسـد و
موضررمأوالدػوماظؾؼوءمععفو.

ومبؼقًمؼبماىزائرمتؿعوعؾمععمدؽوغفوماظذؼـمأحؾقػومومجعؾقػوممبـوبيموظقيمشلؿم
حبقٌمطوغًمسـدماظشورهمتقدعمأصقوبماظلػقـيمومدعقسفومسؾكمخدؼفو،مخرجًم

م.عـمضوعماظؾقرمسروسماظؾقرمهدثًمععفومومرؿلغؿفو
ومؼبمؼقممعـماألؼوممتعرضًمذرذولمٌرضمعزعـ،متلملمدؽوغفمظفمومتلًٌمععفؿمميوم

مبقـوة،ماظيتمملمتؽػمؼقممسـمعلوسدةماظـوسممبومادؿطوسً.
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ومؼبمإحدىماٌراتمسـدعومطوغًمسؾكماظشورهمخرجًمإظقفومسروسماظؾقرمومػلم

مهؿؾمبنيمؼدؼفومرعالمومأسطؿفملم"ميومبقـوة"مطدواءمألػؾماٌدؼـي.

مميومحب ماظيتمطوغًمبقد ماظرعول متؾؽ مؼؾقسمعـ مواحد مطؾ ماٌدؼـي مأػؾ قٌمضوم

بقـــوة،مومؼبموضًمضصرلمذػلماظـوسمومبذظؽمرصعًمعؽوغؿفومبنيمأػؾماٌدؼـيمومأصؾحم

مؼلخذمبرأؼفومومؼعؿدلوغفومحؽقؿيمسصرػو.

ظؽـفومومسـدعومطدلتمضررتمأنمترحؾمإظبمعؽونمؼؽقنمبعقدامتؼرؼؾومسـمذرذول،م

معوميؼمبفومأػؾماٌدؼـي.مظؽـمدرسون

ومعومزالمإظبمؼقعـومػذامحىماظـوسملمميومبقـوةمومأصؾحمضرضبفوممبـوبيمضرؼـحم

موظلمصوحلمتزوروػوماظؾـوتماظعوغلوت،ماظـلوءماظعؼقؿوتمومذظؽمإظؿؿودومبدلطؿفو.

 .عـرف دقـدي ؿعؿــر ؿوضوع األدطـورة :

 تــسمبقالؼـيماظشؾـــػ.مادلوؼع اجلغراػـي :

مإذمػـوكمضؾق ماظشؾػ، موالؼي م"بؿـس" مسرفمدقديمععؿر" م"أوالد متلؿكمضؾقؾي ؾي

دـؿقؿ"موػقمعفرمضؾقؾموظؽـفمم46أرادمأحدمأصرادػؿماظزواجمصننمعفرماظعروسمؼؽقنم"م

 ؼبمغظرػؿمطوفموػؿمؼلؿدظقنمبؼقلماظردقلمصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم:

م"مإظؿؿسمومظقمخومتومعـمحدؼدم".

صننمػذاماظزواجمالمؼؿقؼؼمومؼؿػرقماظزوجونمومػذهماظعودةمأدودقيمومإنمملمتؿقؼؼم

 إعومبوظطالقمأومبوإلخؿالفمصؼط.م

م ماٌفــر مػذا مأصؾح ماظلـنيماألخرلة مؼب ماظغالءمم666و مو مػـــذا موضؿـــو مرشــؿ دج

ماظذيمسبـمصقف.

ومطذظؽمؼلخذونماظعروسمعـمبقًمأبقفومإظبمبقًمزوجفومحوصقيمزـومعـفؿمأغفومظقم

مظـمتلؿؼرمؼبمبقؿفو.مومػذهماظعودةمذػؾؿًمبويذاءمدذلجعمإظبمبق مأيمأغفو ًمأبقفو

مترطفوماىدماألطدلمومػقم"دقــديمععؿــر".
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 .عـرف دقـدي ؿعؿــر ؿوضوع األدطـورة :

 اظغربماىزائري.ادلوؼع اجلغراػـي : 
ماألوظقوءم مأحد مػق مععؿـر" م"دقـدي مأن مؼؼول مظـػسماألدطقرة مأخرى مرواؼي مؼب و

معـوال متؼقو مرجال مطون ماظغربماظصويني مؼب مخوصي مصقؿف مذاع مأن مبعد مبف، مؼؼؿدى
ماىزائري.م

،موصؼدمطونمطؾمعومؼصدرمسـفمعـمأضقالمومأصعولمتطؾؼمعـمضؾؾماظـوسمحبذاصقــرػ
مسوداتماألسرا مذظؽ مأبرز معـ محوصقيمسو مبقؿـفو معـ محقٌمطوغًماظعروسمدبرج ،

مذظؽماظؼدعني،مومؼقضعمسؾكمرأدفومعـدؼالمأحضرمععمسلعؿنيمعشؿعؾؿني،مإضوصيمإظب
مصننمأػؾماظعرؼسمالمؼؼدعقنماٌفرمإظبماظعروسمإالمبعدماظزواج.

معقتفم مبعد مظف مصلضقؿ ماظصوحل، ماظقظل محقٌمأصؾح متؼدؼلف، مإظب مأديمبفؿ معو ػذا
ضرؼحمظفمؼلتلمإظقفماظـوسممبكؿؾػمصؽوتفؿمومأسؿورػؿمعـمطؾممعؽون،محؿكمأصؾققام

مؼؿضرسقنمإظقفمبوألدسقيمومؼطؾؾقنمرضوهم.
قالئؿمتؼربومعـفمسؾفمضبؾمشلؿمعشوطؾفؿمومضبؼؼمشلـؿمتقدالتفــؿ،مطؿومتؼوممظفماظ

وطبػػمسـفؿ،مصؼدمطونمطؾمعـمطبوظػمتعوظقؿفمؼبمغظرػؿمؼؾؿؾكممبصقؾيمحؿكمومإنم
مطونممبفردماظصدصيمصقؼولم:م"مصالنمخرجًمصقفمدسقةمدقـديمععؿـرم".

 .عـرف دقـدي ؿعؿــر ؿوضوع األدطـورة :

 زائري.اظغربماىادلوؼع اجلغراػـي : 
متلثرلم مظف مؼؼولمأنماظقظلماظصوحلمدقديمععؿر معو مؼبمغػسماألدطقرة مأؼضو ومند
واضحمؼبمأودوطماألدرماىزائرؼيمخوصيمؼبماظغربماىزائري،مومؼظفرمذظؽمؼبموالئفؿم
ومحرصفؿماظشدؼدمسؾكمتطؾقؼماظؿؼوظقدماٌؿعورفمسؾقفوموماظيتمأوصكمبفومػذاماظقظلم

مفومومؼطؾؼفومذكصقو.اظصوحل،محقٌمضقؾمإغفمطونمؼؿؾع
صؿعظؿمأػؾماظغربماىزائريمؼعؿدلونمأغػلفؿمأبـوءمومبـوتمشلذاماظقظلماظصوظــح،م
ومإذامعومذعروامأنمأحدػؿمضبقدمسـمػذهماظؼقؿمؼؼقظقنمبؾففيمعؾقؽيمبوًقف:م"ماحـوم
معلؾؿنيموعؽؿػنيم"،مومندمأنمػذهماظؼقؿمتظفرمطـرلامؼبمعـودؾوتماظزواجمخوصي.
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غعرفمعومإذامطونمذكصمعومعـمأبـوءمدقديمععؿرمأممالم؟معومسؾقـومومإذامأردغومأنم
إالمأنمغللظفمسـمررؼؼيماحؿػوشلؿمبلسرادفؿ،مومسـماٌفرماظذيمؼؼدممظؾعروس،مألنم

مػذهماٌـطؼيمظدؼفومررؼؼيمخوصيمجدامدبؿؾػمسـمبوضلماٌـورؼماألخرى.
اإلحؿػولمصننمموماظشوئعمظدؼفؿمطذظؽمأغفمإذامعومحدثمومملمهذلممػذهماظطرؼؼيمؼب

مؼبم مؼؽـ ممل معو مضبدثمظف مو مسؾقف مؼـؼؾىماألعر ماظشكـصمو مذظؽ مسؾك مهؾ اظؾعـي
مايلؾون،مصؼدمؼصوبممبرضمعزعـمؼالزعف،مأومؼؼعمظفمحودثمعو،مأومحؿكمميقت.

محنيم معلؿؼؾال، مأبـوئف مسؾك ماآلثور متؾؽ متظفر معؾوذرة مػذا مضبدثمظف ممل مإذا و
اظـؿقماىلؿل،مأومصوضديمأحدمايقاسممؼقظدونمصقؿؽـمأنمؼقظدوامععقضنيمأومغوضصل

ماًؿس.
طؾغمعـمم2ومتؿؿـؾمػذهماظؼقؿمؼبمطقنمأنمعفرماظعروسمؼؿؽقنمعـمضـطورمزلقدموم

اظلؿـ،مومطؾشمومعؼدارمعوظلمضدرهمضدميوم"مربعيمدوروم"،مومالمؼزؼدمسـمذظؽ،مأممؼبم
م"مذػؾقي.ماظقضًمايوظلمومغظرامظعدممتقصرمػذاماٌؼدارماٌوظلمسقضمبـومؼلؿكم"ظقؼزة

ماظعرؼسمرقالمصذلةم مأػؾ معـ مؼؼؾؾقنمذقؽو مال مو مؼلطؾقن مال ماظعرودي مأػؾ مأن طؿو
ماًطقبيمحؿكمإغؼضوءمظقؾيماظعرس.

أعومصقؿومطبصمظؾوسماظعروسمصفقمسؾورةمسـمظؾوسمخوصمأبقضمؼلؿكماٌؾقػــيم
ومبرغقسمأبقض،مطؿومالمتقجدمتعددمؼبماظؾؾوسمأوماظؾدالتم،مطؿومأنماظعروسمدبرجم

مًماألبمحوصقيماظؼدعني،مأيمبدونمحذاء،موتؾؼكمحؿكمتصؾمظؾقًمزوجفو.عـمبق

 .عـرف دقـدي ؿعؿــر ؿوضوع األدطـورة : 

 سقــماظدصؾــك.مادلوؼع اجلغراػـي :
 اىدة.اؾراوي : 

ومؼبمرواؼيمأخرىمأؼضومأنمػذاماظقظلماظصوحلمازلفم"مأععؿر،ماٌؾؼىمبـ:مدقديم
:مدقديمدومل،مومدقديمسؾدماظعزؼز،موععمععؿر،مومطلنمظفمحوذقيمعـماًدممعـفؿم

اظقضًماغؿلؾًمذبؿقسيمعـماظـوسمإظبم،مدقديمععؿرمومأخرىمإظبمدقديمسؾدماظعزؼزم
ومأخرىمإظبمدقدمدومل،مإالمأنماظطوئػيماظيتماغؿلؾًمإظبمدقدماععؿرمطوغًمتدسلمأغفوم

معـمأذرفماظـوس.
مأليم مالمتزالممتؿـعمعـمتزوؼٍمبـوتفو مظذظؽمطوغًمو مأدقودػؿ معـمو طونمخشقي

ماععؿرم مدقدي مأصؾ معـ مطوغً مإذا ماظؾـً مإن مؼؼول محقٌ ماععؿر، مدقدي شضى
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وتزوجًمعـمذكصمظفمجّدمأضؾمعرتؾيمعـمجدػومسوذًمحقوةمزوجقيمتعقليمتصؾم
مؼبمطـرلمعـماألحقونمإظبماظطالقم.

ومضدمادبذتمروئػيمدقديمععؿرمذبؿقسيمعـماظعوداتماظيتممتقزمبفومسـمشرلػؿم
مميؽـمأنمسبددمػذهماظعوداتمحلىمتلؾلؾفومطوظؿوظلم:خوصيمؼقمماظزصوفموم

مععم مأطؾًمذقؽو مضد متؽقن مال مصبىمأن ماععؿر مدقدي مأصؾ معـ ماظػؿوة حقٌمأن
مبوضلمايوجقوتم مطوظؾؾوسمأو معـفمذقؽو مالمتلخذ اظشكصماظذيمدقصؾحمزوجفو،مو
اظضرورؼي،مومؼبمؼقممإسالنماًطؾيمندمأنماظػؿوةمالمتلطؾمعـمايؾقىماظيتمأحضرػوم

مطقىمومػذامتػودؼومظؾؿشوطؾمؼبمايقوةماظزوجقيم.اً
مغصًمسؾقفماظشرؼعي،م مطؿو مالمتلخذمحؼفو ومؼبمؼقممهدؼدماٌفرمندمأنماظػؿوة

م مألػؾفو مؼؼدم مذػىمم46وإمنو مو مظؾوس معـ مايوجقوت مبوضل مو مشلو. مطؿفر دـؿقؿ،
وشرلػومعـماظؾقازممودػومؼبمبقًماظزوجقيماٌلؿؼؾؾقيمحؿكمتعقشمسؾكمأحلـمحولم

مععف.
معؼرم مإظب مأيماظعرودي ماٌكطقبي ماظػؿوة ماظزصوفمتمخذ مؼقم ماظذيمدقلؾؼ ماظققم أعو
ميقوةم مرعزا متؽقن محؿك مسلعي متشعؾ مو معرات مدؾع متطقفمسؾقف م، ماععؿر دقدي
متعقدمإظبماظؾقًم مأغبر،مثؿ مإزارا متعؾؼمسـدمعدخؾمدقديماععؿر زوجقيمدعقدةم،مو

مشوغلماًوصيمبلقديماععؿر.ظؿضعمايـيمؼبمطػقفومومرجؾقفومععمشـوءمبعضماأل
متضعمػبورام مأبقضمو متؾؾسمبرغقدو مإظبمبقًمزوجفو ماظذيمتزفمصقف مؼبماظققم و
أغبرمسؾكمخصرػومومحوذقيمغبراءمسؾكمجؾقـفو،مثؿمدبرجمعـمبقًمواظدػومحوصقيم

 اظؼدعنيمظؿمخذمإظبمبقًمزوجفو.

 ؿوضوع األدطـورة : حنـــــــقــــرة.

ياىوععـــــادلوؼع اجلغراػـي : 
 . صدؼؼياؾـــــــراوي:

 .دـيم46اؾســن:
رويمأغفمطونمؼبمضدؼؿماظزعونماعرأةمتعقشمؼبمعدؼـي،مشلذهماٌرأةمدؾعيمذطقرموبـًم
عبقؾيمجدامبقضوءماظؾشرةمذاتمذعرمرقؼؾمأصػر،متػنتمطؾمعـمرآػومازلفوم"سبرلةم
دم"،مومذاتمعرةمذػىمأخقػومؼشربمحصوغفمعـمايـػقيمؼبمأسؾكماىؾؾمصنذامبفمصب
مػذهم مصوحؾي معـ مؼؿزوج مأن مسؾك محؾػ مو مغبؾفو مو مصلسفؾؿف مصػراء مرقؼؾي ذعرة
موبدأم ماظشعرة مذرعمؼبماظؾقٌمسـمصوحؾي مو مطوغًمأخؿفمسبرلة اظشعرة،محؿكموظق
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ؼؼقلفومسؾكمطؾمبـوتماٌؿؾؽيمومصورحماالبـمأعفمسؾكمعومؼرؼدماظؼقوممبفمومحؽكمشلوم
جؿفمحؿكمظقمطوغًمسبرلة،مومعومضصؿف،مومأغفمأضلؿمسؾكمأنمتؽقنمصوحؾيماظشعرةمزو

إنمزلعًماألمماًدلمحؿكمبدأتمتؾؽلمومتؿلملمومأخدلتفمأنمعومؼرؼدماظؼقوممبفمحرامم
ماظؽؾوشمومحضرمهضرلام مضوظؿفمأعفمومذرعمبؿقضرلماظطعوممومذراء ظؽـفمالمؼلبفمٌو

مظؾزصوفمومػذامطؾفمدونمسؾؿمأخؿف.
ؿؿألماٌوءمومبقـؿومػلممتشلمومؼبمذاتمؼقممذػؾًمسبرلةمظؾقـػقيمؼبمأسؾكماىؾؾمظ

حؿكمجوءػوماظغرابمومضولمشلومأسطقينمأذربمأخدلكممبـمدقؿزوجمأخقكمصلسطًمظفم
سبرلةمصردمسؾقفوماظغرابمبؽمؼومسبرلةمومعومإنمزلعًمسبرلةمػذاماًدلمحؿكمذؿؿؿفم
بلضؾحماظصػوتموملمتمعـفموماطؿؾًمررؼؼفومومبقـؿومطوغًمسبرلةمتطقـماظؼؿحمصفوءتفوم

مروظؾ مععمعـمدقؿزوجمأخقػو،موضوظًمغػسمطؾؾي مضؾقالمعـماظؼؿحمومدؿكدلػو معـفو ي
وصورتم طالمماظغرابمومعومإنمزلعًمسبرلةمػذاماًدلمحؿكمشضؾًمومضربًماظؽؾؾي

وريموري،مومتطؾىمعـماهللمأنمتـػؿحماىؾولمصقؿومبقـفوموتدخؾمعومبنيماىؾول،م
مأخق مصرآػو مدخؾًمسبرلة مو مجؾالن ماغػؿح ماظؾصر مؼبمحملي مجوءػومو مو مبعقد معـ ػو

ؼؿقدؾمأنمدبرجمصؼطمؼدػومحؿكمطبرجفو،مومأخذمؼرددمسؾقفومطقػمتدصـنيمغػلؽم
ؼومبـًماظعزموماظداللمإالمأنمسبرلةمردتمسؾقفمومضوظًمأنماظدصـمأوماظلفـمأرحؿمعـم
محؿكمضطعمؼدم مأخقػومصبذب،مصبذبمبؼقة مصلخذ مؼدػو أنمأطقنمزوجؿؽ،مصلسطؿف

مخؾ مو ماٌـزل مإظب مأخذػو مو محؿكمأخؿف مسبرلة مإنمذػىمأخق معو مو مأخؿف مطؿذطور لػو
خرجًمسبرلةمعـمبنيماىؾول،مومأخذتموريموموريمصقجدػومرجؾمسرفمأغفوم
شرؼؾيمصؿزوجفو،مومأرادمدذلػومإالمأغفومطوغًمدبؾهمدائؿومذرسفومبنيمعالبلفومألنم
مأخذتم مطودتممتقتمعـماظغرلة،مو ماظرجؾماألوظبمصؼد مزوجيمػذا معؼطعي،مأعو طػفو

مدونمؼدمأيمتؿؽؾ ماظيتمتزوجفو ماظػؿوة مأنمػذه مضوظًمظزوجفو مو مبوظلقء. ؿمسـمسبرلة
ععوضي،مومإنمملمتمعـينماذرمظـوماظصقفمتغلؾفومؼبماظقادمومػـوظؽمدقفمتراػو،موحنيم
ماظزوجيماظـوغقيمصؽوغًمتغلؾم مأخذتماظزوجيماألوظبمتغلؾمومتغين،مأعو اذذلىمشلو

ًمإظقفومغبوعيموضوظًمشلومأسطقينمضؾقالمبقدمواحدةمومتؾؽلمٌومجرىمبفو،مومصفلةمأت
عـماظصقفمطلمأبينمسشومألبـوئلمومدقفمآتلمظؽمبقدكمصلسطؿفومسبرلةمضؾقالمعـم
محؿكم مبصؼًمسؾقفو مو مؼدػو، مظـقرلة مسنيمأحضرتمايؿوعي مرعشي مؼب مو اظصقف،
أظصؼؿفومشلو،مومعـمػـومراحًمسبرلةمصرحوغيمعلرورةموسوذًمععمزوجفومؼبمدعودةم

 ضرتفوماظيتمزـمزوجفومأغفومطذبًمسؾقفمواتفؿًمسبرلةمبوإلسوضي.ممم،ومبعدػومرؾؼً
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 .حقـــزقــة ؿوضوع األدطـورة :

ماٌقضعماىغراصـلم:مبلؽـــرة.
معـم ماظؾـً مصفذه مربوصظي، مأدرة مؼب مترسرسً مبلؽرة ممبدؼـي موظدت مبـً ػل
مسؿفوم مأحؾًمابـ مصؼد مؼشربمعـف، مصبرفمطؾمعـ مشرلمأغف ماظلوطـ ماظـفر ضقوؼو

مومطونمػذامذعقرامعؿؾودالمعـمطالماظطرصنيم.مدعقدا،م
شرلمأغفمطونمحؾؿومحؽؿمظفمؼقعومبوٌقت،مصلدرةمحقزؼيمملمتؼؾؾمأعرمزواجمابـؿفؿم
بوبـمسؿفومرشؿمإيوحمدعقد،مومطونمدؾىمذظؽمسدمماظؿػوػؿمبنيماألدرتنيمرشؿمأغفؿوم

معـمسوئؾيمواحدة.م
م مصؼد محقزؼي، مظدى معؿقترة مغػلقي محوظي مدؾى ماألعر مػذا ماظؽالممو مسـ إعؿـعً

وخوصيمععمأبقفوماظذيمإزدادمشضؾفمسؾقفومٌعورضؿفومظؼراره،مأعومأعفومصؽوغًمأؼضوم
ضققيمألبقفو،مظذظؽمملمؼؽـمبقدعفومصعؾمأيمذلءمومػلمترىمابـؿفومؼبمػذاماظقضعم

ماٌزري.
ماظؼؾوئؾم مأشـقوء مأحد متؼدم مػق م، مسؿف مابـي مصؼدان مجراء مدعقد مضؾؼ مزاد مامو و

صيمبرضلماظشلنمومددادةماظرأيمومبالشيماظشعر،مامومأثورمرشؾيماألبماظصقراوؼيماٌعرو
بزواجمابـؿفمظفمشرلمأنمضرارمحقزؼيمملمؼؿغرلمصفلمترىمغػلفومعؾؽومالبـمسؿفو،مومالم

مؼلؿحمأليمأحدمآخرمبوظؿؼدممًطؾؿفو.
ومبعدمأذفرمدوصرمأبقمحقزؼيمبرصؼؿفومومزوجؿفمإظبمصقراءمبعقدةمخقصومعـمػروبم

معـفمابـؿف،مومخقص ومأنمؼؾقؼفماظعور.مبعدمزلوعمدعقدماًدلمذعرمحبزنمطؾرل،مزـو
مأغفمظـمؼرىمابـؿيمسؿفمثوغقي.

عؽـًمحقزؼيمبؿؾؽماٌـطؼيمأذفرامسدؼدةمتعوغلمعـمأملماظػراقمومجدلوتمأبقفو،م
مسؿقؼمؼبم مأثر مايدثماألظقؿ مطونمشلذا مبؼقيمحقوتفو،مو مالزعفو معرضو مدؾىمشلو امو

سؾنيمعـمأبقفومرجالمذرؼرامومعؿفدلام،مػذامعومأدىمضؾىمطؾمعـمأحىمحقزؼي،مجو
بلبقفومإظبمإدبوذمضرارماظعقدةمومػقمربؾطمومععفمزوجؿفمومابـؿفمحقزؼيم،مواظيتمطوغًم

مسؾكمحوصيماٌقت.
ومرجقعمحقزؼيمطونمسؾكمأعؾمرؤؼيمدعقدمضؾؾمأنممتقت،مشرلمأنمأعؾفومملمؼؿقؼؼم

ومأغفمضدمالحظمتغرلمومجفيمصؿوتًمحقزؼيمومطوغًمتؾؽمصدعيمطؾرلةمظلعقدمخوصيم
غظرمسؿفمظفم.مومػؽذاممتقتمحقزؼيمومتذلكمصراشومذودعومؼبمحقوةمابـمسؿفوماظذيمملم

مؼرضمبوظؾؼوءمسؾكمضقدمايقوةمبدونمعـمأحؾفو.مممم
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 .ؿوضوع األدطـورة : زاوقــة اؾشقــخ دؾقؿــان

 ادلوؼع اجلغراػـي : غرداقة.
مشرداؼي، موالؼي مضقاحل معـ مرجال مدؾقؿون معؿفـؾوممطون مظؾعؾودات معؼقؿو تؼقو

معؿقدطمايولمؼؼؿوتمعـموورتفماظؾلقطي،مظفمزوجيمومابـم. ظؾؿـؽرات،
ؼبمأحدماألؼوممتراجعًموورةمدؾقؿونمامومحؿؿمسؾقفماظؿـؼؾمعـمبؾدمإظبمآخرموذظؽم
ضصدمتطقؼرموورتف،مومخقصومسؾكمزوجؿفمووظده،مضررماصطقوبفؿومععفمؼبموورتـــفم

ؼؾمومؼبمودطماظـفورمإذامبفؿمبؾؿؼقنمبؿوجرمشينمسوئدمعـموورتف،مومأثـوءمدرلػؿماظطق
مصؿؼربمعـفمدؾقؿونمظقللظفمسـمأحقالماظؿفورة.

ٌمإلشرائفوم مذظؽ مو مبؿفورتف مؼؿػوخر مدؾقؿون مظزوجي مرؤؼؿف مظدى مو مبوظؿوجر صنذا
معـمخداعمزوجؿفم ماظؿوجر محوجوتفممتؽـ ماغفؿوكمدؾقؿونمبنيمضضوء مأثـوء بوٌـول،مو

مغػلفوعق مظؽـفمظؿفد مو م مسؾكماضذلاحف،مصطؾؾًمعـمدؾقؿونماظذػوبمععماظؿوجر اصؼي
مترطفوم مضرر مشلو، مإضـوسف مجدوى مبعدم مأضـع مبعدعو مو مبوظرصـض، ماظطؾى مػذا ضوبؾ
ظققاصؾمدرلهمرصؼفموظدهمصؼط،مومبعدمعدةمأخرىمعـماظلرلمصودصفمؼبمررؼؼماظقادماظذيم

معو،مصوجؿوزماظقادمحوعالمبنيمذراسقفمابـ مغقسو ف،مومٌوموصؾمإظبمعـؿصػمطونمسؿقؼو
اظقادمتعـرمدؾقؿونمصلؼطمعـفمابـفمومظؽـفؿومملمؼغرضومومبؼلمسؾكمضقدمايقوة،مومظدىم

مادؿػوضيمدؾقؿونموجدمغػلفمسؾكمضػيماظقادمصؾؿمصبدمابـفماعوعف.
وظؽـمدؾقؿونمملمؼقلسمعـمضضوءماهللمومضدرهمامومدوسدهموزادهمضقةمسؾكمعقاصؾيم

متقجدماآلنمبنحدىمضقاحلموالؼيماظـعوعي،مصوضذلبمدرلهمظقصودفمإحدىماظؼرىماظيت
ماظؼرآنم متعؾقؿ معفـي مؼزاول محقٌمأصؾح ماظعقشمبفو، مصؼرر مأسفىمبوػؾفو مو عـــفو
اظؽرؼؿمظؾصغور،مبعدمأنماغزوىمإظبمإحدىماظزواؼو،مومبعدمعرورمدـني،مجوءمإظقفمتوجرم

دمتالعقذتفموطونمػقماظذيماخذمعـفمزوجؿفمإالماغفمملمؼعرصف،مرؾىمعـفمأنمؼؽؾػماح
بوظؼقوممسؾكمبقؿفموزوجؿف،مأثـوءمشقوبف،مصقاصؼمسؾكمرؾؾفمومذوءتماألضدارمعرةمثوغقيم
أنمؼؽقنمبنيمتالعذتفمابـفماظذيمضوعمعـفمؼبماظقاد،محقٌموجدهمأحدمدؽونماظؼرؼيم

م مظقؽؾػماظؿؾؿقذ ماظؽرؼؿ ماظؼرآن متعؾقؿف مو متقـقف، موظد)وضرر مزوجيمم(أي مسؾك بوظؼقوم
ماظؿوجرم)أيمأعف(.

ؼبمأحدماألؼوممومأثـوءمضقوعفمسؾكمخذعؿفو،مدلظؿفماظزوجيمسـمواظدؼف،مصروىمشلوموم
ضصؿفمحؿكموصقظفمإظقفوم،مومبقـؿومػقمضبؽلمشلومضصؿفمطوغًمأعفمتؾؽلمحزغومسؾكم

ظقعقدمإظبم خطؽفوم،ومسـدعومدلشلوماسذلصًمظفمبلغفومأعفمومرؾؾًمعـفمأنمؼلوربفو،
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مأعف، مبقجقد مإؼوه معؾشرا مصرحو ماظزاوؼي محدثمطوغًمدػشيممذق، معو مظف مروى مٌو و
دؾقؿونمطؾرلةمحقٌمصقجهمبفذاماًدل،مومػقمضبؿدماهللمومؼشؽرهمسؾكمإبؼوئفمابـفم

موزوجؿفم.م
وبعدمأؼوممعـمذظؽموصؾمخدلموصوةماظؿوجرمظقعقدمدؾقؿونمإظبمزوجؿفمومابـفموواصؾم

ونمومػلمدؾقؿونمتعؾقؿماظؼرآنمومبعدموصوتفمأرؾؼمسؾكمػذهماظزاوؼيمزاوؼيماظشق،مدؾقؿ
متؼعماآلنمبضقاحلموالؼيماظـعوعي.

 ؿوضوع األدطورة: جنؿة و در اؾعجوز اؾغاؿضة.

ػومػلمنؿيمتؾؽماظػؿوةماظرؼػقيماٌؿقػظيماظعطقصيم،ماظيتمضبـمضؾؾفومحؿكمسؾكم
مبلسؿوشلوم متؼقم مثؿ مظؿصؾلماظػفر مطعودتفو مايفؿ،متـفضمبوطرة ماظصغرلة تؾؽماظـؿؾي

مذظؽمإظب متؿقصؾمنؿيمسؾكمماٌـزظقيمطلمتـصرفمبعد ماظيتمعـفو ماظصغرلة عزرسؿفو
ضقتمسقشفــو،مظؽلمتـػؼمسؾكمواظدػوماٌرؼضماٌؿدودمسؾكماظػراشمومإخقتفوماظلؾعيم
اظذؼـمترطؿفؿمأعفومأعوغيمشلومبعدمعقتفو،مومػؽذامومجدتمنؿيمغػلفومعلموظيمسـم

ومإالمأغفومسوئؾيمومػلمالمتؾؾغمعـماظعؿرمدقىممثوغقيمسشرمسوعو،مومظؽـمرشؿمصغرمدـف
مؼؾزعفؿمعـمعلطؾم متقصرلمشلؿمطؾمعو مأصرادمسوئؾؿفو،مو معـمأجؾمدعودة ترػؼمغػلفو
وعشربمومعؾؾس،مومشرلػومعـمعؿطؾؾوتمايقوة،مصفلمتـصرفمإظبماٌزرسيمؼبماظصؾوحم
اظؾوطر،مومتعقدمبعدمذظؽمإظبمعـزشلومظؽلمتؼدمماظغذاءمظعوئؾؿفومومتـصرفمعرةمثوغقيمإظبم

مسؿ مٌقاصؾـي ماظشوقماٌزرسي ماظـفور مسؿؾ معـ معرػؼي ماٌغرب مبعد مإال مالتعقد مو ؾفــو،
مظؿصؾلمثؿمتؼدمماظعشوء.

ماظققمم مصؾوح مؼب مو مبعضماظراحي، مظؿلخذ مظؾـقم منؿي مدبؾد ماظعشوء مصالة مبعد و
متػورقم مال ماظيت ماظؾلؿي مبؿؾؽ ماٌشرق، مووجففو ماٌؿػؿح مبؼؾؾفو متـفضمنؿي اظـوغل

مظؿلؿؼ محققؼي مغشوطمو مثقبومذػؿقفو،مومػلمطؾفو ماظربقعماظذيمطلكماظطؾقعي ؾؾمؼقم
ماظعصوصرلمصشورطًم ماظقرودماىؿقؾيمومحؿكمتؾؽم مو مبؽؾمأغقاعماألزػور مزاػقو جدؼدا
مغغؿيم مربدثي ماألذفور مصقق متزضزق متورة مصذلاػو م مظؾربقع، مؼقم مبلول منؿي صرحي
مأسؾكم مؼب مأسشوذفو مظؿؾين ماظعشى مهضر متراػو مأخرى متورة مو معبقؾي، عقدقؼقي

مو م ماظطؾقعلمماألذفور، ماٌـظر مإدؿؿؿعًمبفذا مأن مبعد مو منؿي مصرحي مزاد مػذا طؾ
اًالب،ماخؿورتمبعدػومأعبؾماظقرودمومضطػؿفومومسودتمإظبمعـزشلومظؿشوركمأصرادم

مسوئؾؿفومػذهماظػرحيمومبوألخصمأبقفوماٌرؼضماظذيمالمؼػورقماظػراش.
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ماظ متؾؽ مظف مظؿؼدم ماظـقم معـ مبـػلفو مواظدػو متقضظ مأن مصضؾًمنؿي ماظيتمصؾؼد ؾوضي
اخؿورتفومظفمعـمآالفماظزػقر،ممطلموعؾفمضبسموظقمظؾقظيمبطعؿمايقوةماظيتمصؼدػوم
متػوجؽفم مظؽل مواظدػو مظغرصي مدخؾًمنؿي مأن ممبفرد ماٌرض، مأصقىمبذظؽ مأن عـذ
بفدؼؿفومتؾؽمظؽـماٌػوجلةماظيتمومجدتفومطوغًمأطدلمبؽـرل،ممصؼدمصدعًمنؿيمبقصوةم

موءمومحزن.واظدػومومهقظًمصرحؿفومإظبمبؽ
ماٌعؿود،مصؿقجفًم مسودتمنؿيمإظبمغشورفو مواظدػو مأؼوممعـموصوة وبعدمعرورمسدة
محوجقوتم مذراء معـ موظق متؿؿؽـ مظؽل ماألدقد، مبـقبفو ماٌزرسي مإظب ماظؾوطر ماظصؾوح ؼب
مسؾكم مادؿققذ مضد ماٌلؿؾد مسؿفو مصقجدت متصوحؾفو مزؾً ماٌصوئى مظؽـ إلخقتفو،

م مألغفو مزروصفو معلؿغال ماظصغرلة مالمعزرسؿفو مو مصغور مطؾفؿ مإخقتفو موألن وحقدة،
مومردعمسؿفؿ،مصعودتمنؿيمعـماٌزرسيمومػلمتؾؽلم ؼلؿطقعـقنماظدصوعمسـمحؼفؿ
وتدسقماهللمأنمؼلوسدػومصقؿومأصوبفو،مصقجدتمغػلفوموحقدةمالمتعرفمعـمأؼـمتطعؿم

مإخقتفوماظذؼـمأصؾققامؼعوغقنمعـماىقعموماظػؼر.
مؼب مصفلة مصؽرتمنؿي مطؾف مػذا مبعد مظؽـ ماظذيممو ماظقاد مذظؽ مػق مو ماٌؾؿؼك واد

وؿؿعمصقفمطؾمغلوءماظؼرؼيمظقغلؾـمعالبلفـ،مصؼررتمنؿيمعلوسدتفـمؼبماظغلؾم
عؼوبؾمأجرةمحؿكمتؿؿؽـمسؾكمأضؾمأنمدبضرماًؾزمظعوئؾؿفوماظؿـلمطودتمأنممتـقتم
ماظعقـني،م مبورزة ماظقجف مضؾققي ماظؿؼًمبعفقز مبوظقاد مسؿؾفو مأثـوء مو ماىقع، عـمذدة

ماظشرؼر،ممذاتمذعر مٌـظرػو ماظؼرؼيمغظرا مغلوء معـفو متـػر ماظعفقز أبقضمصؽوغًمػذه
صؽوغقامؼعؿدلوغفومدوحرةمومعشعقذةمذرؼرة،موطوغًمنؿيمدبوصفومأؼضومغظرامظألضووؼؾم
ماظيتمزلعؿفومعـمغلوءماظؼرؼيمحقشلو،موظؽـمنؿيمطوغًمهسمبطقؾيمػذهماظعفقز.

اظغلقؾمحؿكمرأتماظعفقزمعغؿكممومؼبمأحدماألؼوممومبقـؿومطوغًمنؿيمعـفؿؽيمؼب
سؾقفومومدؼطًمأعومماظقادمصلورسًمإظقفومربووظيمعلوسدتفومصؾؿمتلؿطع،مصطؾؾًمعـم
اظـلوءمأنمؼلوسدغفومصؾؿمتلؿفىموظقمواحدةمعـفـ،مصقؿؾؿفومظقحدػومومدلظًمسـم
موسـدعوم مسؾكمدرؼرػو مٌـزشلو،مصقضعؿفو ماجملوورة مودطماظغوبي مصقجدتفمطقخو عـزشلو

ماظع ماظؽردلمإدؿقؼظً مصقق مغوئؿي منؿي مو ماظلرؼر مسؾك مامددة مغػلفو موجدت فقز
أعوعفومعـمذدةماظؿعى،ممصوضذلبًمعـفومصودؿقؼظًمومخوصًمنؿيمعـماظعفقزموزـًم
أغفومدؿصقؾفومبلقء،مصطؿلغؿفوموضوظًمشلومأغفومطوغًماعرأةمعؿزوجيمؼبمعدؼـيمطؾرلةم

عومضررتمأنمتعرفمإذاموأنمشلومأوالدمومبـوتموطوغًمدقدةمشـقيمجدا،مومظؽـفومسـد
عوطونمأوالدػومضبؾقغفومأممضبؾقنمعوشلو،مصلخدلتفؿمبلغفومأصؾلًموأصؾقًمصؼرلة،م

مصؿكؾكمسـفومطؾمأوالدػوموملمؼللوظقامسـفومومترطقػومطؾفؿ.
مصؼطم معصويفؿ مو ماٌول ماظـوسمضبؾقن مأنمطؾ ماسؿدلتماظعفقز مذظؽماظققم معـذ و

مبوىؿقعموضررتمأنمتعزلمغػلفومؼب مذظؽماظؽقخمحؿكممتقتموحقدة،مصػؼدتمثؼؿفو
ظؽـفومأخرلامومجدتمعـمؼػؽمسزظؿفوموػلمنؿيمصعودتماظػرحيمومايقوةمإظقفوموبعدم
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سؾؿفومحبوظيمنؿيماإلجؿؿوسقي،مضررتمعلوسدتفومومعلوسدةمطؾمربؿوجمؼبماظؾؾدة،م
وضررتماظعقشمععمسوئؾؿفومومأصؾقًممبـوبيماألممشلوماظيتمحرعًمعـفومنؿيمعـذم

مو م، ماظغوعضيممرػقظؿفو ماظعفقز متؽشػمدر مأن مرأصؿفو مو مبطقؾؿفو ادؿطوسًمنؿي
موجعؾًمأػؾماظؼرؼيمؼغرلونمغظرتفؿمحقشلو.

 ؿوضوع األدطورة: غرية زوجـة األخوقـن.

 دقديمشـقػ.ادلوؼع اجلغرايف : 
 اىدة.اؾراوي : 

 دـيم86اؾسن : 
متزوجومبؼقًماألخًم طونمؼلؽـمؼبمبقًمأخقانمومأخًموحقدةمشلؿو،مومسـدعو
مرـرفم معـ مربؾقبي ماظؾـً مطوغً مو ماٌـزظقي. مبوألذغول متؼقم ماظؾقً مؼب ظقحدػو

مأخقؼـفو،مومػذامأثورمشرلةمزوجيتمأخقؼفومومأرادتوماظؿكؾصمعـفومبليمررؼؼي.
ومؼبمؼقممعـماألؼوممسـرتمإحدىماظزوجؿنيمسؾكمبقضيمثعؾون،مصؼوعًمبقضعفومؼبم

فومظزوجفو.مومضوعًماظؾـًماظطعوم.مومعـممثيمرؾؾًمعـماظؾـًمأنمتلطؾفومحبفيمحؾ
ماظـعؾونم موبدأ مظؾؾقضي،مصؼلًماظؾقضيمؼبمبطـفو مبعدمأؼوممعـمبؾعفو بؾؾعماظؾقضي،مو

مؼؽدلمحؿكمأصؾحمبطـفومطؾرلا،مومػذاماألعرمزرعماظشؽمؼبمغػسمأخقؼفو.م
ماظؾقً.م معـ مبطردػو مصؼوعو محوعؾ. مأخؿفؿو مبلغفو ماظزوجؿنيمظألخقؼـ مإخؾور بعد

ؾؿمود،محؿكمإظؿؼكمبفومرجؾمومػلمتؾؽلمصللشلومصذػؾًمتؾقٌمسـمعلوىمشلومص
مصقؽًمظفمضصؿفو،مصلخذػومععفمإظبمعـزظف.م،سـماظلؾى

مايؽقؿم مدقػعؾــف،مصطؾــىمعـف مصقؿو مظقلؿشرله ماظؼرؼي مذػىمإظبمحؽقؿ مبعدػو و
إرعوعفوميؿم"مضدؼد"مأيمامؾحمبؽؿقوتمطؾرلةمدونمأنمتشربماٌوءمومأنمؼربطفومعـم

مظ مورأدفو مظألسؾك موسوءمرجؾقفو مرأدفو مهً مؼضع مو معػؿقحو مصؿفو موؼؾؼك ألدػؾ،
طؾرلامبفمعوءمحؿكمإذامخرجماظـعؾونمؼلؼطمبداخؾماظقسوءمومبفذامؼؼؿؾف،مصطؾؼماظرجؾم

معومضوظفمايؽقؿ.
ومؼبماآلخرلمضؿؾماظـعؾون،مومتزوجماظرجؾمبوظػؿوةمومأنؾومأوالدا.موظؽـفومملمتزرم

مأخقؼفومألغفوموسدتمغػلفومبذظؽ.
مأنمؼلخذػومموظؽـمععمعرور مشلؿو،مرؾؾًمعـمزوجفو مبنذؿقوضفو معـماظزعـمو عدة

ظزؼورتفؿومصؽونمشلومذظؽمصلخذػومومأوالدػومظزؼورةماألخقؼـ.مؼبماظؾداؼيمادؿؼؾؾقامطغربوءم

أومضققف،ممورؾؾًماألممعـمأوالدػومأنمؼؾققامسؾقفومأنمهؽلمشلؿمحؽوؼيمظقـوعقا.م
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ماألم مبشروع مو مأعفؿ، معـفؿ معورؾؾً ماألوالد ماألرضمتؾؾعممصػعؾ مبدأت مايؽوؼي ؼب

زوجيتماألخقؼـمحؿكمأغؿفًمأحداثمايؽوؼيماظيتمطوغًمتروؼفوماألم،موبفذامصفؿم

األخقانمعغزىمعوحدثمظؾزوجؿنيمومعغزىمايؽوؼي،مغدمماألخقانمسؾكمعومصعالهمععم

مأخؿقفؿومومرؾؾومعـفوماظلؿوحموماظعػقمصؽونمشلؿومذظؽمإذمسػًمسـفؿومأخؿفؿو.

ماظ ماألخقان ماظزوجؿنيموػفر معقت مبلؾى معقحشو مأصؾح مألغف مآخر مظؾقً ؾقً

 اظشرؼرتنيمصقفمومأصؾحمالمأحدمؼؼذلبمعـف.ممم

 ؿوضوع األدطورة: اؾغوؾــة..

ؼبمعؽونمعففقرمطونمؼعقشماظغقل،محقٌماغفمطونمؼلؾىماظؼؾؼموماًقفمىؿقعم

ػماظـوس،مومؼبمأحدماألؼوممذػؾًماعرأتونمىؿعماحملصقلماظزراسل،مومإذامبوظغقلمؼؼ

معـفؿوم مرؾى مثؿ مضؾقال، مصلوسدػؿو ماًرل، مصعؾ مؼب مرشؾؿف مسـ مطبدلػؿو مو أعوعفؿو

مايضقرمإظبمبقؿف.

مثؿم مععفؿو، ماظذيمأحضرتوه مبطفلمايؿور مصؼوم ماظذػوبمإظقف مبؿصدؼؼف،مو صؼوعؿو

مذطقيمحقٌمطوغًمدبػلماظطعومموماألخرىمشؾقيمصؾؼدم ضدعفمشلؿو،مصؽوغًمإحداػؿو

االغؿفوءمعـمأطؾف،مضولمشلؿو:مأرؼدمأنمترجعومظلمطؾمأطؾًمطؾمعومؼبماظصققنمومسـدم

معومأطؾؿؿو.

صوظغؾقيمضوممبؼؿؾفومغظرامظعدممادؿطوسؿفومأنمتردمظفمعومأخذتف،مأعوماظذطقيمصردتم

مظفمرعوعف،مظذظؽمأسطكمشلومعدةمعـماظزعـمطلمتلؿعدمٌؼؿؾفو.

مبلغفمؼـوممؼبمعـؿصػ مأخذتمتللظفمسـموضًمغقعفمصلخدلػو مظدػوئفو موظؽـمغظرا

مؼبمبطـف،م ماظيتمهدثمأصقاتو مو ماظؽوئـوتماظيتمأطؾفو مزلعًمظؽؾ مسـدعو اظؾقؾمو

مسقاءم ماظؽالب، مغؾوح مو ماظدؼؽ، مصقوح مزلوسفو ماظؾقؾمو محؾقل مسـد إشؿـؿًماظػرصي

ماظذئوبمومشرلػومعـماظؽوئـوتماظيتمأطؾفو،مضوعًمبوشلروبمعؾوذرة.مممم
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 ؿوضوع األدطورة: الؾـة توــس.

 ؾـقؼـرة.ظادلوؼع اجلغرايف : ا
 اىدة.اؾراوي : 

ػلماعرأةمأتًمعـمتقغسمإظبماىزائرمومادؿؼرتمبوظؿقدؼدمؼبموالؼيماظؾقؼرةمبؾؾدؼيم
األخضرؼيمؼبمإحدىمضراػو.محقٌمأغفومطوغًمسراصيموماظـوسمؼؼصدوغفومعـمطؾمعؽونم

محبؽؿمأغفومتداويمبعضماألعراضمومتؼرأماظطوظع.
متؼقلمشلؿمحبفيمأنمذ ظؽماظؽالممصققحمومؼؿقؼؼ،مطونماظـوسمؼصدضقنمطؾمعو

وأغفؿمؼشػقنمعـماألعراضماظيتمطوغقامؼعوغقنمعـفومدقاءمطوغًمػذهماألعراضم"معلوم"م
ماألذكوصم معـ مرؾؾً ماٌقت مسؾك مأذرصً مسـدعو مو مسقـو، مأو مدقرا مأو ماىـ عـ
مبدصـفومؼبماٌؽونماظذيمطوغًمتلؽـمومتعؿؾمصقف،مومسـدعوم اٌؼربنيمعـفومبلنمؼؼقعقا

مومعومرؾؾًمومدصـقػوممبؼرمدؽـوػو.تقصقًمحؼؼقامشل
معـم مؼشػقا مظؽل مضدلػو، مزؼورة مو ماظـوسمسؾقفو متقاصد معـ مميـع ممل معقتفو مأن إال

مأعراضفؿمومهؼقؼمعطوظؾفؿ.
مؼؼقعقنمبوظذبحمومهضرلم وؼؼولمأؼضومأنماظـوسمؼبمحوظيمسدممغزولماٌطر،مطوغقا

موسدة م"،م" ماظقســدة م" مؼلؿكمبوظعوعقــي مرفقف،مأيمعو متقغسم"،مماظؽلؽسمو الظي
محؿكمؼلؼطماٌطرمومالزاظًمػذهماظعوداتمتؼوممظققعـومػذا.م

 ؿوضوع األدطورة: اؾؼـؾقعـة و دقدي عؾي ادلبارك.

 اظؼؾقعي.ادلوؼع اجلغرايف : 
ومػذامؼبمأواخرماظؼرنمم(اٌدؼـيماظؼدميي)وصؾمدقدمسؾلماٌؾوركمإظبمعـطؼيمضؾقعيم

معـمعـطؼيمتلؿكمدقسما مطونمضدمجوء ؼبمجـقبمم(أضصكمدقس)ألضصكماظعوذر،مو
مإظبمزاوؼيمدقديم مأعفمإظبمعؽي،مومسـدموصقشلؿ مو مأبوه ماٌـطؼيمعراصؼو عراطش،مشودر

مضربمسؾل متؼع ماظيت مو مسؾل، مبـ مضؾقؾيمم، Orléansvilleاٌؾورك مأؼوم مبفو أضوعقا
أصؽورمومسؼؾقيماظشوب،مرؾىم اٌؾوركمبـمسؾل لظقلذلضبقا،مومٌومالحظماظشق،مدقدمسؾ

منمالمؼغودرواماٌـطؼي.عـمأبقفمأ
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بؼقًمسوئؾيماٌؾوركمؼبماٌـطؼيمدـنيمرقؼؾي،مومبعدمإغفوءمدرادؿف،مالحظمأدؿوذهم
معلوسدؼـم مبـالثي مشلؿ متدلع مأن مبعد مو مواظدؼف، معع ماٌـطؼي معغودرة مبودؿطوسؿف أغف
)دؾقؿون،مدومل،مبؾؼودؿ(موممبفردموصقشلؿمإظبمسنيماظلؾطونمدؽـماظشق،مدقدمسؾكم

ومأخذمؼطؾىمعـمعلوسدؼفماظـالثيمبلنمؼؾـقامعؼرامظطالبفموأحػودػؿمماٌؾوركمبـمسؾل،
مثالثمأزلوءماٌلؿقن:مدؾقؿونمأوالدمدومل،مم مدائؿومؼبمذظؽماٌؽونمومطقغقا حؿكمؼؾؼقا

مأوالدمبؾؼودؿمطقغقامضؾقؾيمػوذؿ.
ومبعدػومذػىمدقدمسؾكماٌؾوركمومسوئؾؿفمإظبمعؽيمظؿلدؼيمصرؼضيمايٍ،ممومسـدم

ؼيمتلؿكمبقزلوسقؾموماظيتمتؼعمسؾكمبعــدمدؾعـيمطقؾقعذلمعـماظؼؾقعيموصقشلؿمإظبمعـط
تـؿمإدؿؼؾوشلـؿمعـمررفمترطل،ممممCASTIGLIOVوماظيتمتؼعمبفومحوظقومعـطؼيمتلؿكم

ماٌـطؼــيم متؾــؽ مإظب مازلــف مأسطك مأغـف مإظب مإضوصي ماألراضل مطؾ مميؾؽ مطون ماظذي و
BOUSMAILٌدةمضصرلةمومػذامٌومؼؿؿقزمبفم،مومػذاماألخرلمادؿكدممدقدسؾكماٌؾوركم

معـمععفزاتموأسطكمظفمادؿمحوغقسمإضوصيمإظبمطؾماٌؿؿؾؽوت.
ومذػىمبعدػومإظبماىزائرمأؼـماألتراكمطوغقامعـؼلؿنيمإظبمضلؿنيمعؿعودظنيمإاّلمأغفم
طونمشرلمضوبؾمسؾكمتردقؿماظؾوذومومسـدمتدخؾفموجدمغػلفمبوذو،ممبعدمتقرؼـفمؼبمغعؿيم

مو.مبقسؾدماهللمحلنيمبوذ
م مدـي مؼـصمسؾكمم2646ؼب ماظدوظي مررف معـ متصرؼح ماٌؾورك مسؾك مدقدي وصؾ

علوسدةماظطؾؾيموماظػؼراءموماظؼوئؿنيمسؾكمتؾؽماظزاوؼي.مصؿلفدمسؾلماٌؾوركمهقلمإظبم
مسؾلم مدقد مػرم مند مجبقاره مو ماظؼؾقعي معدؼـي مإظب ماظػرغلقني مدخقل مسـد علؿشػك

سقؾ،ممووجدمأعوعفمحقذومؼؼعمسؾكماٌؾوركمأؼـموضعمصقضفمضؾيمسـدموصقظفمعـمبقزلو
ماىـقبماظشرضلمظؾؿدؼـيمايوظقي.

مطؾمم ماظـوسمعـ مإظقف ماظصوحلماظذيمؼلتل ماٌؾوركمبوظرجؾ سرفمدقديمسؾك
متقؼبمدقديمسؾكماٌؾوركموملمؼلؿطعمتؽؿؾيم مدرودف،م مؼؿؾعقن متالعقذه موطون عـطؼي

ماظقـؾقعماظذيمضبؿؾ متقصقًمضؾؾفمؼبمايدؼؼيمأعوم مأعفمصؼد م"مسنيممحففمأعو ازلفو
مالظيمروبو".

 ؿوضوع األدطورة: اؾعواقــة.

مصقؾفلم متقضػ. مبدون مؼصقققن مصقفعؾفؿ ماألرػول معرضمؼصقى مسـ مسؾورة وػل
األػوظلمؼبمػذهمايوظيمإظبمذفرةمسؾكمذؽؾمجلرمومميررونمعـمخالظفمأرػوشلؿمدؾعم
مإظقف ماظشػــوء مصبؾى مأغف ماألػوظل مؼعؿؼد ماظذي ماظطقاضل مسدد مػق مػذا مو م ؿمعرات،
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مضطعفوم مؼرصضقن مو ماألػوظل مؼفوبفو ماظيت ماألذفور مبعض مذظؽ معـ مو وألرػوشلؿ،
مػذام محقادثمعـ موضعًمسدة مظؼد مو مضطعً، مإذا ماظضرر موؾىمشلؿ مأغفو إلسؿؼودػؿ
ماٌمدلوتم مإضطرار مو ماظطرق، معشورؼع مإضوعي محني ماظؼؾوئؾ معـطؼي مؼب مخوصي اظـقع

مع ماٌعـقي،مصقجدوا مظؾؿشروعمإظبمضطعماألذفور ؼووعيمصعؾقيمومسـقػيمؼبمبعضماٌـفزة
ماألحقونمعـماألػوظلم.

 ؿوضوع األدطورة: بوغـجــة ... أدطورة ادلطر.

مخوصيم مو ماىزائرؼي ماظشعؾقي ماظيتمعوزاظًمتطؾؼمؼبماألودوط مو ماظعودة تعؿدلمػذه
معـم مؼرعقن مرؼقسمإجؿؿوسقي مسـ محقٌمؼعدلماألػوظلمعـمخالشلو ماظرؼػقي، األودوط

مح مإظبمجؾىماٌطر، ماألعوطـمخالشلو مأحد مأو ماظؼرؼي مبوظؿفؿعمؼبمدوحي قٌمؼؼقعقن
معوذنيمؼبمعقطىمعبوػرليمبفقٍم ماظؼؿوشمو معـ معصـقسو محوعؾنيممتـوال اظعؿقعقي،

معرددؼـمبعضماظعؾوراتماٌكصصيمظذظؽ،مومتؼقلماألشـقي:
مأدؼقفوم مو مسطشوغي ماىؾؾوغي مو ماظرذراش، مضقي مؼوربل ماظعؼوش مدار "بقشـفي

ومأصػورمومأدؼقفمؼومبقمظـقار".ومؼؽررمػذامسدةمعراتمومطؾفومؼوعقالغو،مموماظػقلمغقرم
سؾوراتمؼـؿظرماألػوظلمبعدمتردؼدػومغزولماٌطرمبعدمرقلماغؿظورمحؿكمتلؼلمحؼقشلؿم

مصؿـؿقمشالشلؿموممتؽـفؿمعـماظعقشمؼبمدالم.

 ؿوضوع األدطورة : مساع اؾـدى.

 بقزلوسقؾ.مادلوؼع اجلغرايف :
 اًوظيم.اؾراوي : 
ؽقنمعـمزوجمومزوجيمومرضقعمشلؿو،مومؼبمؼقممعـماألؼوممذػىماظزوجمػلمأدرةمتؿ

ظشراءماظؿني،مومبقـؿومػقمؼبمررؼؼماظعقدةمإظبماظؾقًمأخذمؼلطؾماظؿنيمحؾيمبعدماألخرىم
مأتركم مو مآطؾمواحدة مضوئال: مصلخذمضبدثمغػلف محؾؿون، مبؼقًمظف مأن مإظب ملمؼـؿؾف

غصػمحؾيمومتركماظـصػمماألخرىمظزوجيت،مومضوممبذظؽمصعالمثؿمعومظؾٌمأنمأطؾ
مدخقالمؼبم مزاد مإخراجف مبعدمربووظي مبوألرض،مو معؿقاجد مؼبمذؼ ماظذيمأوضعف اآلخر

ماألسؿوقمومؼبمػوتفماألثـوءمرأتفماظغقظيمصؼوظًمظف:مؼومإبـمأخلمسؿومتؾقٌ.
مصلجوبفو:مإغلمأحبٌمسـماظؿني.م
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م.صردتمسؾقف:مػؾمتؾقٌمسـمبعضماظؿنيمصؼط،مومأغومأعؾؽمبلؿوغومعؾقهمبوظؿني
مثؿمضوظًمظف:مؼومابـمأخلمٌومملمتلتمبلدرتؽمظؾعقشمععل.

مصؼولمشلو:مظقلًمظديمسؿي.
مصلضـعؿفمبلغفومطذظؽمألغفمطونمأبؾفمصذػىمإظبمزوجؿفمومأخدلػومبوألعر.

مصؼوظًمظفمزوجؿف:معـمأؼـمظؽمبعؿيمومأغًمعؼطقعمعـمذفرة.
ماظعؿيماٌزسقعيمصلصرمسؾكمرأؼفمومػددػــومبوظطــالق،مظؽـفمأضـعفـومبذظؽمصذػؾومإظب

موم ماظدسقة مصؾؾقو مظؾعقشمععفو مبدسقتفؿو ماألخرلة مػذه )اظغقظي(،محقٌمأيًمسؾقفؿو
عؽـومععفو،مصصورماظرجؾمؼعؿؾمسؾكمحرثماألرضمومصالحؿفو،مومطوغًماظزوجيمتؼقمم
مظفم متغرل مطوغً ماظذي ماظرضقع مرسوؼي ماألذغول مػوتــف مبني معـ ماٌـزظقي، بوألسؿول

مت مو موضًماظغذاء، موضًمغقممحػوزوتف معلؿغؾي مظزوجفو مظؿذػىمبوظغذاء مؼبماٌفد ضعف
معقظقدػو.

ماألمم مبعقدة مذعقرػو مسـد مو موظدػو مظؿؾؾع مشقوبماألم متلؿغؾ ماظغقظي حقٌمطوغً
تعقـدمإخراجف،مومٌومسودتماألمموجدتمابـفومعؾؾالمبرؼؼماظغقظي،مومػلموفؾمدؾىم

مطونمذقهمآخـ مإمنو مطفذا،مو ـرمشقـرمععروف،متؾؾؾفمصؾؿمؼؽـمبرائقيمبقلمأومذلء
مأخرى،م معرة مصعؾؿفو مأسودتماظغقظي مشوبًماألم مصؽؾؿو متؽرارا، مو معرارا وحدثمذظؽ
والحظًماألممغػسماظشهمطؾؿومصورضًمرضقعفو،مومػذامعومأدىمبوألممإظبمأنمتشؽمؼبم
مضبدثمم ماظذي معو مظذلاضى معرة مطؽؾ مبوظغذاء مظزوجفو ماظذػوب متدسل مصؽوغً األعر،

ماظ مأعر مإطؿشػً مأن مإظب مشلومظرضقعفو موأطد مظؾزوجي مذدؼدة مصدعي مذظؽ موطون غقظي
مذؽقطفوماألوظقيم.

وؼبماظققمماظؿوظلمادسًمظؾؿرةماظـوغقيماظذػوبمظزوجفومإالمأنمذػوبفومػوتفماٌرةمملم
ؼؽـمطوظعودةمأيمظقحدػوموإمنومأخذتمرضقعفومععفومؼبمدؾيماظغذاءمبدلماألطؾماظذيم

ماٌفد،موذػؾًمعفروظيمإظبمتـؼؾفمظزوحفومؼبمطؾمعرةموددًمخشؾيمثقوبمرضقعفومؼب
زوجفومظؿكدلهمحبؼقؼيمسؿؿفمبلغفومظقلًمإالممذبردمشقظيمصؾؿمؼصدضفومزوجفوماألبؾفم
موصرتمػوربيم مأخذتمرضقعفو مبوشلروبماظيتمبوءتمبوظػشؾ مإلضـوسف مربووظؿفو وبعد

متورطيمزوجفوماظغيبمؼبمدؾوتفمضؾؾمأنمتؽؿشػماظغقظيمأعرػوم.
اظرضقعمطوظعودةمإطؿشػًمأغفمدقىمخشؾي،موعـفموسـدعومذػؾًماظغقظيمظؿؼقممبؾؾعم

ادؿـؿفًمبلنماألممضدمتػطـًمظألعرمصلدرسًمبوظؾقوقمبفومؼبماظؾلؿونمصؾؿمودمدقىم
اظزوجماظغيبماظذيمدلظؿفمعـمأؼـمأبدأكمأعـمرأدؽماظذيمملمؼلؿعمطالممزوجؿفمأممعـم

مضدعقؽماظؾؿنيمأتًمبؽمإظّقكمثؿمأطؾؿف.
لمتلطؾفومػلماألخرىمورضقعفوموملمتؾقؼمبفومودورسًمبوضؿػوءمآثورماظزوجيمظؽم

مضوظًم ماظزوجي محقٌمأن معـف، ماظعؾقر مؼصعى ماظذي ماظعؿقؼ ماظقاد موصؾًمإظب حؿك
مبفوم مالتؾقؼ مظؽل مصضمصض" مواد م"ؼو موػل: مأال مسؾقره معـ معؽـؿفو طؾؿوتمسفقؾي
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اظغقظيم،مصلخذتماظغقظيمتلؿعطػفومظؿعؾؿفومدرمطؾؿيماظعؾقرمصلجوبؿــفوماظزوجــيمبلنم
رمػـقمضقلم:"ؼووادمصضمصضم"موسـدمضقلماظغقظيمشلوتفماظؽؾؿوتمزادماظقادمصقضوماظلـ

موإسوضــيمشلــومسؾكمسؾقرػو،موحقـفومإطؿشػًمأنماظلرمػقمضقلمسؽسمذظؽ.
مأرادم مدقىمثعؾون معػر معـ موملمود مػوربي مصػرتماٌرأة مسؾقره وصعالممتؽـًمعـ

ـعؾونمبنغؼوذػوموأوصًمػلمعلوسدتفومبشرطمأنمتؼؾؾماظزواجمعـفمصؼؾؾًمذررفمصؼومماظ
بقسدػومإذمتزوجؿفموأنؾًمعـفمابومزلقوهم"مزلوعماظـدىم"ماظذيمطونمؼؿؿقزمبوظذطوءم

مواظػطـيموضقةماظلؿعمسؽسمأخقف.
صؿقاظًماألؼومموعرتماظلـقنموطدلماظقظدانموؼبمؼقممعـماألؼوممحوولماظـعؾونمإضـوعم

مواظل مبوظغؾوء ماألطدلماظذيمطونمؼؿؿقز ماالبـماظـوغلمزوجؿفمبؼؿؾمابـفو ذاجي،مصلؿعفو
مطؾمربووظيم موؼب ماظػؽرة متـػقد معـ مخقصو متصرصوتفو مؼب مؼراضؾفو مدور مإذ ماظـدى زلوع

مظؼؿؾؿفمطونمؼـؼذهمحبقؾيمعـمحقؾي.
مؼؾؼم متقؼبماألبمصؾؿ موبعدمصذلةمضصرلةمعـمرحقؾفو وتعوضؾًماظلـقنمصؿقصقًماألم

موأثـوء ماظؾقٌمسـمسؿؾمظؾعقشمعـف، مضررا ماظؾذؼـ موصالمإظبممدقىماألخقؼـ درلػؿو
عػذلقماظطرقمصوحؿورامأيمررؼؼمؼلؾؽوغف،مإظبمأنمىلمزلوعماظـدىمإظبمحؾمععؼقلمأالم
مطؾم موضعقػؿو موسـد ماظلؿوء مإظبمأسؾكمؼبم مبرعقفؿو مظقؼقم مأخقف موسصو مأخذمسصوه وػق
مواإلرذوداتم ماظـصوئح معـ مذبؿقسي ماظـدى مزلوع مصؼدم مسصوه، مإووه مؼؿؾع واحد

مصـصقفمبلالمؼعؿؾمسـدمأيمرجؾمسقـوهمزرضووان.مألخقف،مطقغفمأبؾفمودوذجم
مذغؾفمسـدهمؼبمحنيمأنم صذػىمطؾمؼبمررؼؼف،"مصلؿوعماظـدى"موجدمرجالمرقؾو
ماألخرلماظعؿؾمسـدهم مسقـنيمزرضووؼـمإذمرؾىمعـفمػذا مإظؿؼكمرجالمذو "زلوعماشلؿ"
صرصض،مودلظفمسـمدؾىماظرصضمصلجوبفمبلنمأخوهمغصقفمبلنمالؼعؿؾمسـدمأيمرجؾم

م مأخرى،مصؼؾؾمزلوعماشلؿمسقـوه مذظؽمعرة زرضووان،مصذػىمذظؽماظرجؾمظقطؾىمعـف
ظغؾوئفمزـومعـفمأنمسقـوهمدقداوؼـمصعؿؾمسـده.محقٌمطونمؼؽؾػفمبلسؿولمذوضيمعؽؾػيم
وعؿؾعيمعـولمذظؽمغبؾمأعفماظعفقزمسؾكمزفرهمأثـوءمضقوعفممبفؿيمايؿؾ،مضػمظذظؽم

مظعوئؾي.ضرورةمإتقوغفمطؾمؼقممحبؿوعيمظؽؾمصردمعـمأصرادما
وؼبمأحدماألؼومموبقـؿومػقمؼرسكماظغـؿماخؿؾطًمأشـوعفمععمأشـوممأخرىمصطؾىمعـم
اظراسلماآلخرمإرجوسفومظف،مامومجعؾفؿومؼؿشوجرانمسؾكمأنماغؿفكمبفماألعرمبضربم
مضومم مظف مرؤؼؿف ماظـدى،مصؾؿفرد مزلوع مأخقه مبوغف مملمؼر مظؽـف ماشلؿ،مو اظراسلمظلؿوع

ظف:مأغومآدػمؼوأخلمملمأسرصؽ.مودلظفمسـمحوظفممبعوغؼيمأخقفمزلوعماشلؿ،مومضولم
مصوضذلحمزلوعم ماظققعقي مبؽؾمتػوصقؾمسؿؾف مصلخدله ماظيتمؼعؿؾمسـدػو ماظعوئؾي وععوعؾي
اظـدىمسؾكمأخقفمتؾودلماظعؿؾمحقٌمأخذمزلوعماظـدىمعؽونمأخقفمظقـؿؼؿمعـماظعوئؾيم
ماظعو مأصراد موأخذ مػق مضبؿؾفو مأن مبدال مهؿؾف ماظعفقز مجعؾ محقٌ مصردا، ئؾيمصردا
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جزاءػؿمومػذامعوممأودىمحبقوتفؿموػؽذامطوغًمغفوؼيمػوتفماظعوئؾيماظشرؼرة،مومبعدػوم
ماظؿقؼممزلوعماظـدىمبلخقفمزلوعماشلؿمظقعقشومحقوةمدعقدةمظدىماظعوئؾيماظؽرميي.

 ؿوضوع األدطورة: ؼبـر اؾروؿقـة.

ادلوؼع اجلغرايف : اؾؼؾقعة
ضرؼحم،موأنمجـقيمتدسكم"ػؾقظي"مؼؼولمإنمطـقزامسظقؿيمطوغًمعدصقغيمؼبمػّّذاماظ

مطوغًمهردفومم.م
ومؼؼولمأؼضومإنمػـوكمرضكمدقرؼيممتؽـمعـمايصقلمسؾكمثروةمطؾرلة.مطؿومأنم
مترجعمؼبماظصؾوحموتؾؿقؼم مالحظمأنمإحدىمبؼراتفمطوغًمتغقىمطؾمظقؾي،مثؿ راسقو
متؿقجفمسبــ ماغصرصًمؼبماٌلوء،مرآػو مصعزممذاتمؼقممسؾكمإتؾوسفو،مصؾؿو قمبرصقؼؿفو
اظضرؼــح،موتدخؾفمعـمبوبمثؿمأشؾؼماظؾوبمصقرامبعدمدخقشلو.موؼبماظققمماظؿوظلمتعؾؼم
ماظضرؼحمؼبماظصؾوحمخرجم مخرجًمعـ موٌو مععفو، ماظدخقل مصؿؿؽـمعـ ماظؾؼرة، بذؼؾ
بـػسماظطرؼؼي،ممبعدمأنمأخذمععفمطـرلامعـماظذػى،موأصؾحمأشـكمرجؾمؼبماظـوحقيم

م)اٌـطؼي(.
مايود مأحداثمػذه مآغذاك،ممووصؾًمػذه مإظبمعلوععماألتراكمايوطؿنيمظؾؾالد ثي
سؾكمتدعرلػذاماظضرؼــحماظعؿقؼمسلوهمصبدمم2777حقٌممأضدمماظؾوذومصوحلمراؼسمسومم

ؼبمأغؼوضف،ماظؽـقزماظيتمطونمؼؿقدثمسـفوماًوصمواظعوم،موادؿعؿؾماٌدصعمظذظؽ،م
مقيم.صؾؿمؼصؾمإظبمأطـرمعـمإيوقمبعضماألضرارمبوظؾوبماظقػؿلمبوىفيماظشرض

مأخرىمبصددم م"حػرؼوتم" مبنجراء مربؿد ماظدايمبوبو مأعر مسشر ماظـوعـ ماظؼرن وؼب
معؿوبعيم اظؾقٌمسـماظؽـقزموضبؽكمأنماظعؿول،ماظذؼـمإدؿكدعفؿمظذظؽمملمؼلؿطقعقا
مأعـقيم مأخرىمأن معصودر موتذطر ماظطققر، معـؾ مبراشقًمطؾرلة مرردتفؿ مأن مإظب سؿؾفؿ

مبؼطعماظرصوصماظذيمؼصؾمبنيمايفورةم.اظدايمملمتؿقؼؼموأنماظعؿولمملمؼعقدوامإالم

 ؿوضوع األدطورة: عقـن اذـرب و افـرب.

 اٌدؼـي.ادلوؼع اجلغرايف : 
ػلمعـطؼيمتؼعمسـمبعدمطقؾقعذلاتمسـموالؼيماٌدؼيموطوغـًمتلؿـكم"سنيماذربم
وماػرب"،مومضدمزلقًمبفذهماظؿلؿقيمٌومطونمضبدثمصقفومعـذماظؼدم،محقٌمؼؼولمأنم
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بفومسنيمأومعومؼعرفممبـؾعمعوئل،مومضدمطونمطؾمعورمبفومؼؿقضػممػذهماٌـطؼيمطوغً
عـمأجؾماإلدؿلؼوءممبوءػوماظعذب،مظؽـماظذيمطونمضبدثمؼبمػذاماٌؽونمػقمأنمطؾم

معـمؼؿقضػمصقفومومؼطقلمتقضػفمصقفومالمؼرجعمدوٌومأيمأغفمضدمؼؼؿؾمأومطبؿػل.

 : اؾوؾــي اؾصاؾـح. ؿوضوع األدطورة

 " دقدأمحد بن قودف "

مزعـمضدؼؿمومؼبمعدؼـيمتـسمإدسكمرجؾمأغفمإعوممصصؾكمبلؽونماٌدؼـيمعدةمدؾعمؼب
م(مدـقاتمومظؽـمزفرمشلؿمبعدمػذهماٌدةمأغفمؼفقديمصطردوهمعـماٌدؼـي.69)

مأنم ماظلؽون مصوتػؼ مصوحل موظل مأغف مادسك مو مآخر مدقد مجوء ماظزعـ معـ معدة بعد
صققماظؽلؽسمطلغفميؿمطبؿدلوامصدضف.مصدسقهمظؾعشوءمومضدمذحبقامظفمضطومووضعقهم

مؼلطؾماظؼط".مسـدػوم خروف.مظؽـممبفردمأنموضعمظفمضولماظقظل:م"مصىمأغبدمعو
مصدضقهمبلغفموظلمصوحل.

مضوئال:"اٌدؼيم ماٌدؼيمصكورؾفو ممبدؼـي مصؾدأ ماظقظلمصبقبمعدنماىزائر أصؾحمػذا
مء".ؼوٌدؼيمظقمطـًموظقيمغؿزوجؽمشرلمأغؿقي.مؼدخؾماظػؼرمععماظصؾوحمومطبرجمؼبماٌلو

ثؿمعرمبوظعوصؿي:مصقضػمومأعولمروضقؿفمومؼؼولمأغفمزلعمصقتموظلمآخرمؼدسلم
سؾدماظرغبونمضولمظف:"مأغومػـومظؼدمأعؾًمعدؼـيتمإظبماظؾقرمـمأيماظعوصؿيمـم"مصعدلم

مدقدأغبدمبـمؼقدػمروضقؿفمصرجعًماظعوصؿيمطؿومطوغًمومبنسبرافمضؾقؾ.
مومؼؿؾػموماٌوءمعومؼـشػم".ثؿماغؿؼؾمإظبماظشؾػمومضول:"ماظشؾػمؼوذؾػماظرايمع

مطونم مأؼضو مػق مطؾرلة،مو ماشلالظلمظدرجي مزؼد مأبق مابـمسؿفو مأحؾًماىوزؼي ظؼد
ؼؾودشلومغػسماظشعقر،مإالمأنماظعوئؾؿنيمطوغؿومسؾكمخصوممومبؾغًماظعداوةمبقـفؿومحدام

ققال،موعومزادهمإدؿقوظيمػقماظؿعصىماظذيمطونمضوئؿومطؾرلا،مامومجعؾمحؾفؿومعلؿ
ماظذيمؼـؾضمحؾومالبـم مأثؼؾًماشلؿقمموماٌكدلمطوػؾماىوزؼيمومضؾؾفو آغذاك،مومٌو
سؿفو،مومبعدمتلطدػومبلنماألضدارمظـموؿعمضؾؾقفؿو،مصؼدتمرشؾؿفومؼبماظعقشموطرػًم

ورعًمبـػلفوممايقوةمبعقدامسؿـمهى،مصؼررتماإلغؿقورمصؿقجفًمإظبمشوبيمعقحشي
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سؾكمغؾوتماظصؾورماظذيمالمترحؿمأذقاطفماظلوعــيمحققاغـوموالمإغلوغـو،مصلؼطًمحـيم
ماظذئوبموماظؿفؿؿفو،مصقدثمػـومعومزللمبؿـود،ماألرواحمإذم ػوعدة،ماظؿػؿًمحقشلو
اغؿؼؾمعبولماظعقـنيمظؾذئوبماظيتماظؿفؿؿفو،مومطذظؽمسذوبيماظصقت،مصوىوزؼيمطوغًم

مؼـؾ مبعقـقـــ مؼبمتؿؿؿـع ماظذئوب مصعقاء ماظطروب مصقتفو مطذظؽ مو م، مبفؿو ماظـوزر فر
مزؾؿوتماظؾقؾمإمنومػقمعـوجوةمظروحماىوزؼيماظيتمتفقؿمؼبمأرجوءمتؾؽماظغوبي.م

 ؿوضوع األدطورة: اخلروف و ؿسعود.

مظفمإبـم مو ماألبقؼـمثؼقؾماظػفؿ،متؽػؾمبفمسؿف،ماظذيمطونمعؿزوجو ػقمرػؾمؼؿقؿ
مطونمراسلمصوحىمأرض.ؼدسكمعلعقدا،مأعومسـمسؿؾفمصؼدم

صذاتمؼقمموظدتمظفمإحدىماظـعوجمخروصومصغرلا،مأسطوهمالبـفمعلعقدمصؽوغقامطؾؿوم
معلعقدم مادؿ مارتؾط محؿك معلعقد، مخروف مؼؼقظقن ماًروف مػذا مسـ ؼؿقدثقن

مبوًروف.
ؼبمأحدماألؼوممبقـؿومطوغًماألدرةمذبؿؿعيمأتكمإظقفؿمضققف،مومطؿومجرتماظعودةم

اظضقوصي،مصلردؾماظػؿكمإظبمزوجؿف،مومضولمظف:مضؾمظعؿؿؽممأرادماظعؿمأنمؼؼقممبقاجى
م.م–خروفمعلعقدمم–أنمتذبحمعلعقدامضوصدامبذظؽم

ظؽـممبومأنماظػؿكمثؼقؾماظػفؿ،مذػىمإظبمزوجيمسؿفمومضولمشلو:مؼؼقلمظؽمسؿلم
ماذحبلمابـفمعلعقدا،مظـؼقممبقاجىماظضقوصي.

 .م! صنحؿورتمزوجؿفمومضوظًم:مٌومالمغذبحماًروف
 ػؿكمضوئال:مأتعصنيمأعرمسؿل،مأملمؼؼؾمظؽمإذحبلمعلعقدا.صردماظ

مذػــىم ماظقحقد،مصرصضً،مبعدػو مأنمتضقلمبوبـفو مضؾؾفو ظؽـماألممملمؼطووسفو
ماظقظدمظعؿفمومضول:مإنماظعؿيمترصضمإطراممضقػـو.

صـورمشضىماظعؿ،مومضول:ماذػىمإظقفومومضؾمشلومإنمملمتذحبلمعلعقدا،مذحبؿفم
مأغو.

مأسودم مظؽـفومصذػىماظػؿكمو معلعقدا،مو مابـفو مضوظفمسؿف،مصذحبًماألم معو سؾقفو
مضدعؿفمظؾضققف،مأحسماظضققفمأنمرعؿم مضوعًمبطؾ،ميؿفمو تلًٌمطـرلا،مبعدػو

ماظؾقؿمشرؼىمومذؽؾفمأؼضو.م
مصللظقاماظعؿ:معومذحبًمظـو؟م

مصردماظعؿ:مذحبًمخروصومألنميؿفمأررىمومأرقى،مظؽـفؿمإدؿغربقامرعؿف.
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ماظضققفموج مرحقؾ مبعد معومو مصؼولمشلو: معـف، مشوضؾي مو محزؼـي مزوجؿف ماظعؿ د
مدػوطلمؼوماعرأة،مٌوذامأغًمبفذهمايول؟م

مضوظً:مومطقػمتظـمأنمتؽقنماعراةمذحبًمابـفوماظقحقد؟
مومطررماظعؿمضقشلومومػقمعلؿغرب:مذحبًمابـفوماظقحقد،معوذامتؼصدؼـ؟
مضوظً:مضدمضؾًمسؾقؽماألغعوممحؿكمضققًمبوبـؽمألجؾمضققصؽ.

مأتؼ مأغًمضول: مػؾ مإعرأة، مؼو مصعؾً معوذا معلعقد؟ مابين ميؿ مذاك مأن صدؼـ
مذبـقغي؟

مضوظً:مغعؿمذبـقغي،مألغينمغػذتمرؾؾؽمخوئػيمعـمأنمأظؼكمغػسماٌصرل.
موعؿكمرؾؾًمأغومػذا؟م! ضول:مغػذتمرؾيب

مضوظً:مٌومأردؾًمإظّلمابـمأخقؽ.
محرع مظؼد ماظػؿكماظؾؾقد، مأصعؾمبفذا معوذا مأجفشمبوظؾؽوء، ينمعـمصصرخماظعؿ،مو

مابينماظقحقد؟مطقػمأدبؾصمعـف؟
صلذورتمسؾقفمزوجؿفمأنمؼلخذمابـمأخقفمإظبماظغوبيمظققؿطؾو،مومعـمثؿمؼربطفمإظبم

مجذعمذفرةمومؼذلطفمػـوكم،مصقاصؼماظعؿمسؾكماضذلاحمزوجؿف.
وعومأذرقماظصؾوحمحؿكمذػىماظعؿمومابـمأخقفمومغػذمعوماضذلحًمسؾقــفمزوجؿف،م

مػقمدعقدمألغفمإرتوحمعـمابـمأخقفماظؾؾقد.ومرجعمبعدػومإظبماٌـزل،موم
مالؼلؿطقعم معربقطمإظبمجذعماظشفرة مػق مؼؿؿؾؽفماًقفمو ماظػؿكماٌلؽنيمبدأ أعو
ايرطي،مومعوظؾٌمحؿكمعرمسؾقفمتوجرمؼفقديمميؿطلمحصوغو،مومصبرموراءهمبغؾؿنيم

مربؿؾؿنيمبوألضؿشيمومايؾلمومشرلمذظؽمعـمايوجقوت.
مصؿكمعـ مؼو ماظػؿك: ماظؿوجر معوذاممصللل مو ماًطر؟ ماٌؽون مػذا مبؽمإظب اظذيمأتك
مصعؾًمحؿكمسوضؾقكمبفذاماظشؽؾ؟

أغومملمأصعؾمذقؽو،مومأغومظلًمععوضؾو،مومإمنومأغومطـًمم! صردماظػؿك:مأغومأسوضى
رجالمروسـومؼبماظلـمعـؾؽم،مصلتقًمإظبمػذهماظشفرةماٌؾورطي،مألدؿعقدمذؾوبل،مومعوم

مسؿومطـًمسؾقف.تراهماآلنمػقمأغينمأصؾقًمأصغرمبؽـرلم
مصوغدػشماظؿوجرمومضول:محؼومعومتؼقل؟م
مضولماظػؿك:مغعؿمػؾمترؼدمورؼىمذظؽ؟

صػرحماظقفقديمومصؽموثوقماظػؿكموربطفماظػؿكمعؽوغفمسؾكمجذعماظشفرةمومأحؽؿم
وثوضف،مومبعدػومرطىماظػؿكمسؾكمحصونماظؿوجر،مآخذامععفماظؾغؾؿنيموتركماظؿوجــرم

مؼؾؽلمومؼؿقلر.
ماظػؿكمإظبمسؿ مبدأمسود ماضذلبمعـماٌـزل مصؾؿو ماظذيمؼعرصف، ماٌؽونماظقحقد مألغف ف

مؼصرخمومؼؼقل:
م"مسؿلماهللمؼعؿقؽمظؼدمأتقًمألسقـؽم"
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زلعمسؿفماظصراخ،مصؼولمظزوجؿف:معوػذاماظذيمأزلعف،مطبقؾمإظّلمأغفمصقتمإبـم
أخل،مصكرجمعلرسومػقمومزوجؿف،مصقجدماظػؿكمعؼؾالمصققمايصونمومععفماظؾغؾؿون،م

معؿمومضول:معـمأؼـمأتقً؟مومعـمأؼـمظؽمػذا؟مصوغدػشماظ
مأشـقوء،مومصرحم مأسقـؽ،مصؾؼدمصرغو مسؿلمإظقؽمألدوسدكمو صردماظػؿك:مأتقًمؼو
اظعؿمومرؾىمعـمإبـمأخقفمأنمؼذػىمظؾعوعؾنيمؼبمايؼؾ،مظقؼقلمشلؿمأنمؼؽػـقامسـم

مايصود،مظرلتوحقا،مومأنمؼدسقػؿمظؾغذاء.
متعوظقامصذػىماظػؿكمظؾعؿولموضولمشلؿ:مإنمسؿلم مطؾمايؼؾمو مإحرضقا ؼؼقلمظؽؿ

مظؾغذاء.
احؿورماظعؿولمومضوظقا:مطقػمسبرقمايؼؾمبعدعومحرثـوهمومغؾًماظزرع،مومجػم

ماظؼؿح؟
مضولماظػؿك:مػذهمأواعرمسؿلمإنمسؿلمالضبؿوجمظؾؼؿح،مضدمصرغومأشـقوء.

صلذعؾماظعؿولماظـورمؼبماظزرعمحؿكمبدأتمأظلـيماظـورمتؿصوسد،موماغؿشرماظدخون،م
مطونمصكر معـمعـزظفمإظبمايؼؾ،ماظذيمأصؾحمطؾفمأدقدمطوظرعودمبعدعو جماظعؿمعلرسو

مأصػرمطوظذػى.
مصؾدأمؼصرخممومؼؼقل:معـمصعؾمػذامحبؼؾل؟م

مصؼولمظفماظعؿول:مػذامبـوءمسؾكمأعرك.
ػؾمػـوكمإغلونمسوضؾمؼلعرمحبرقمحؼؾفمبعدعومم! صردموضولمشلؿ:مأغومأعرتمبفذا

متعىمؼبمحرثف؟
مقمعـمرؾىمعـومحرضفمألغؽمصرتمشـقو،مومالهؿوجمإظقف.ضوظقا:مابـمأخقؽمػ

ماظـقس،مضؿؾم مضول:مطقػمظلمأنمأدبؾصمعـمػذا إغفورماظعؿموماذؿدمشقضف،مو
مإبينمومأحرقمحؼؾل،ممبوذمأبؿؾقًمؼومربل؟

بعدػوماتػؼماظعؿموزوجؿفمأنمؼرحالمظقالمعـمدونمأنمضبسمبفؿومابـمأخقف،موصعالم
مأنمتلطدامعـمغقمماظػؿك،مأخذ مأشراضفؿومووضعوػومؼبم"ذقاري"مومػلمدعػمبعدعو ا

عصـقسيمعـماظؼصىم"ماظدومم"م،مووضعوػومسؾكمزفرماظؾغؾيم،مومبقـؿومػؿومعـشغالنم
معؽوغفوم مؼب مجؾس مو م"اظشقاري" معـ ماألشراض مطؾ مطبرج مبوظػؿك مإذا ماإلدؿعداد ؼب

معؿكػقو.
ؼبماظطرؼؼمإغطؾؼماظعؿمومزوجؿفمؼبمجـحماظؾقؾمععؿؼدؼـمأنماظػؿكمغوئؿمؼبماٌـزل،موم

مظؽـمبعدم ماٌلؿطوع،مو مضدر م،ممتؾؽمغػلف ماظؾققظقجقي ماظػؿكمأنمؼؼضلمحوجؿف أراد
متدصؼماظؾقلمعـم"ماظشقاريم"مصؼولمظزوجؿفم:مظؼدمإغػؿقًمضربيم يظوتمرأىماظعؿ

ماٌوء،مٌوذامملمهؽؿلمشؾؼفوم؟م
صـزلمعـمحصوغفمظقؿػقصماظؼربيمحؿكموجدمإبـمأخقف.مصؾؿمؼؼؾمذقؽو،مصقاصؾم

حؿكموجدوامعـقدرامؼـؿفلمبقادمدرؼعماىرؼون،مصلذورمإظبمزوجؿفمأنمؼؿقضػقامعلرلهم



 ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

 

 192 

ظقؾقؿقاماظؾقؾمجوغىماٌـقدر،مومأعرػومأنمتؾلطمصراشمإبـمأخقفمسؾكمحوصيماٌـقدر،م
ومؼبمجقفماظؾقؾمومبعدمأنمؼؿلطدامعـمغقعف،مؼؼقممػقمبدصعمزوجؿفمومتؼقممػلمبدصعم

مجفو.اظػؿكمؼبماظقادي،مصػعؾًمعـؾؿومأعرػومزو
ظؽـمبعدعومغوعقامادؿؾدلماظػؿكمعقضعف،مومغوممعؽونمزوجيمسؿف،مومبعدمأنمإدؿػوقم
مضومم ماظػؿكمو مبدصع مػلماظيتمجبوغؾف،مضوم معـمأنمزوجؿف مؼؿلطد معـمدونمان مو اظعؿ

ماظػؿكمبدورهمبدصعمزوجيمسؿفمؼبماظقادي.
مصؼولماظعؿ:م"مظؼدمإرهـومعـمظؼرعمدقؾطوم"

مإرهـومعـماظعفقزماظظرارلم".مصردماظػؿكم:م"مغعؿمؼومسؿلمظؼدم

 ؿوضوع األدطورة: غـرداقـة.   

معؿقاضعي،م مبلقطــي متعقشمؼبمأدرة مداؼي مازلفو مؼبماٌوضلمطوغًمصؿوة ؼؼولمإغف
مذؾوبم محىمذوبمعـ مؼب مداؼــي موضعً ماظراذدات ماظؾوظغوت ماظػؿقوت معـ وطغرلػو

ػومتؼدمماظشــوبمضرؼؿفو،مومبودشلومايىمغػلفموعرمزعـمومػؿومؼؾؿؼقونمبوظلر،مومبعد
مدصعم محؿك مؼلؿطقع مال مو مصؼرل مألغف مغظرا مرؾؾف مرصضقا مأػؾفو مظؽـ مو ماظػؿوة ًطؾي

معفرػو،مومػذامبوظرشؿمعـمإيوحماظشوبمومربووالتفماظعدؼدةمؼبمإضـوعمواظدػو.
ومظؽـمايىماظذيمعبعمداؼيموماظشوبمطونمأضقىمعـمأنمؼػذلضو،مومبلغفؿومطوغوم

متؼؾمخدل مإذؾوعمذوبنيمؼبمعؼؿؾؾماظعؿر مدقىمهؼقؼمو مؼبمايقوة،موالمؼفؿفؿو تفؿو
ممتؾؽف،مإغفم مأسزمعو مملمؼؽـمأحدمؼؿقضعف،مظؼدمصؼدتماظػؿوة غزوتفؿو،مصؼدمحدثمعو

ماظشرف،مومطؾمػذامبفدفمإضـوعماظقاظدمبوظزواج،مرشؿومسـف.
ماظصدعيمػوتفم مظؽـمأثر مأرادا،مومزلعماظقاظدمو مطؿو ومذوعماًدلمؼبماظؼرؼيمطؾفو

ؿؾماظشوبمدونموسلمعـفمومرردمابـؿفمعـمطؾماظؼرؼي،مومطؾمػذامطونمأدىمبفمإظبمض
مبفدفمإبعودماظػضققيمسـماظؾقًماظشرؼػ.

متفؿؿم مإظقفمصفلمملمتعد ماظذيمتؾفل ماٌؽونماظقحقد مؼبماظغوبي مغػلفو وجدتمداؼي
مأػؾم مؼلؿقغف مػؽذا م"شور" مداؼي موجدت مبعدػو مو مشلو، مجرى معو مطؾ مبعد يقوتفو

حقوتفو،متشؾعمشرؼزةماىقعموماظدلدممبومطوغًمودهمؼبمماٌـطؼي،موضضًمصقفمبؼقي
ماظغوبيمعـممثورماألذفورمووبرمايققاغوتماظضعقػي،ماظيتمطوغًمهقطمبفو.

ومػؽذامسوذًمحقوةمبدائقيمؼبمودطمشوبيمطؾرلة،مذوعمخدلموجقدػومصقفو،موأصؾحم
مطو مشلؿ، مخدعؿفو معؼوبؾ مو ماظطرؼؼ مسـ معـفو مؼلؿدظقن مو مؼؼصدوغفو مضرؼؿفو غقامزوار
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مشورم م"بنووه ماظيتمؼرددوغفو ماظشوئعي مطوغًماىؿؾي ماظؾؾوس،مو ماألطؾمو ؼؼدعقنمشلو
مداؼي"،مأيمؼؿففقنمإظبماظغورمومؼلؿدظقنمسـمررؼؼماظؼرؼيمعـمضؾؾماظػؿوة.م

ومػؽدامأصؾقًمتؾؽماظؼرؼيمتلؿكمشرداؼيمإظبمؼقعـومػذا،مأعومذظؽماظغورمصؼدمتقجم
مجدةمؼبماٌـطؼي.عـمبنيماٌعوملماألثرؼيماشلوعيماٌؿقا

 ؿوضوع األدطورة: اؾطؿــع.

 وادمالوي.مادلوؼع اجلغرايف:
 اىــورة.اؾراوي : 

 دـــي.م64اؾسن: 
ؼؼولمأغفمطونمػـوكمأخقانمورثومسـمواظدػؿومإرثومطؾرلا،مصنذامبوألخماألطدلمؼلطقم
مصؼرلا.م ماآلخر مأعو سؾكمعبقعماٌؿؿؾؽوت،موملمؼذلكمظفمذقل،مصلصؾحمذظؽماألخمشـقو

ماآلخرممصفذا األخرلمجدمضـقعمرشؿمأغفمالمؼلؿطقعمتؾؾقيمطؾمحوجقوتفمورشؾوتف،مأعو
مرشؿمأغفمشينمصفقمخبقؾمومذققح.

ومؼبمؼقممعـماألؼوممطونماظػؼقـرمميشــلمصـنذمبفمؼصطـدممبؽفــػمصؼــولم"اصؿقـلم
معـم مبداخؾف مرآه مٌو مإغدػش مو مصؿعفى مدخؾ مو ماظؽفػ مصػؿح مضؾقؼؾــي". مبـوب ؼو

جػقنمأطؾ،مومظؽـفمملمؼلخذمطؾمذلءمبؾمتذوقمعـمطؾمضدر،مومعألمجقاػر،مضؾقرموم
مضول:م"اصؿقلمؼوم مبوبماظؽفػمو معؿقاضعيمعـماىقاػر،مصووفمسبق مبؽؿقي جققبف

مبوبمضؾقؼؾي"مصػؿقًمومخرجمصؼولمبعده:م"اشؾؼـلمؼومبـوبمضؾقؼؾـي".
ماظؽـزماظذيمهصؾمسؾقفمأومبوألحـرىماظــذيمرز قمومإذامبوظػؼرلمجدمدعقدمبفذا
بف،مومسـدموصقظفمظؾقؿفمتعفىمأصرادمأدرتفمصطؾىمعـمابـؿفمبنحضورماٌؽقولمعـمسـدم
سؿفوماظغينمظقؽقؾمطؿقيماىقاػرماظيتمأحضرػو.مصلسطوػومإؼوه،مظؽـمعـمذدةمصضقظقؿفم

موضعمبداخؾفمظؾون.
مصراحمم مظقؼزة، مبداخؾف مصقجد مألخقف مأرجعف مظؾؿؽقول ماظػؼرل محوجي مإطؿؿول صؾعد

ئرامعـمأؼـماطؿلىمذظؽ،مصللظفمسؾكمعصدرمطـزه،مصوضطرمأخقهمعلرسومسـدمأخقفمحو
إلخؾورهمععمذطرمذروطماٌفؿي:مبوألطؾمعـمطؾمضدرمطؿقيمصغرلةمومعـمطؾمطقسمذػىم

محػـيمضؾقؾيمبدونمتركمآثور.
صفرعمعلرسومإظبمعـزظفمومبدأمؼبموفقزمزادهمومؼبماظغدمسـدمذروقماظشؿسمشودرم

ميمبوظطؿعمدونمأنمؼػؽرمؼبمسوضؾيمرؿعف.عـزظفمعؿففومسبقماظؽفػمومغػلفمربؿؾ
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ومسـدموصقظفمأظؼكمبوظعؾورةم"ماصؿقلمؼومبوبمضؾقؼؾيم"مصنذامبوظؾوبمتـػؿح،مصدخؾم
ممِيألمزادهمعـماٌولمومػرعمظألطؾمدونماألخذمبعنيماإلسؿؾورم مبدأ مرآه،مو صوغدػشمٌو

ماظعقدة،مصؽـر مضرر مبطـف مو مإعؿألمزاده مسـدعو مأخوه،مو مظف مرؿعفمظؾشرطماظيتمذطرػو ة
غللمطؾؿيماظلرمصؾدلمضقلم"اصؿقلمؼومبوبمضؾقؼؾي"مضولم"اشؾؼلمؼومبوبمضؾقؼؾي"،مصؾؿم

متػؿحمإرالضومومزؾمػـوكمحؿكمحؾمبفماظؾقؾم.
مسلقام مدخقشلؿ مصؾؿفرد ماظؽفػ، مذظؽ مإظب مأي مأوطورػو، مإظب ماظقحقش مسودت و

قومصلخذمرائقيمإغلونمصشؽقامؼبماٌقتكماٌؾؼوةمػـوك،مصؽونمعـمبنيماظقحقشمأحدػؿمذط
مبفم مصنذا مصققماىـٌ،محؿكموصؾمإظقف مؼضعف مبدأ مثؿ مبؿلكقـف مضوم مو عؼؾضمحدؼد
ؼصرخمومإطؿشػمأعرهمصنغؼضًمسؾقفماظقحقشمصعؾؼًمجـؿفمسؾكمعدخؾماظؽفػمسدلةم

مٌـمدققوولمأنمؼػعؾمعـؾف.
مصذػؾًم ومؼبمغػسماظقضًمطوغًمايرلةموماظؼؾؼمتغؿرمزوجؿفمإظبمأنمغػذمصدلػو

ىمعـفماالدؿػلورمسـمدؾىمتلخرمأخقفمصلدخؾًمظفماظشؽمومزؾمعلرسيمإظبمأخقفمتطؾ
ؼػؽرمؼبمدؾىمشقوبفمإظبمأنمأذرضًماظشؿسمصووفمعلرسومإظبماظؽفػمصنذامبفمؼػوجلم
جبـيمأخقف،مصؾؽكمبؽوءماظـدم،مومضررمأنمؼلخذمبـلرمأخقف،مصلخذماىـيمظدصـفومواظدمم

صؿـمذدةمشضىموحزنمؼـفؿرمعـفومصؽوغًمخؾػفمسـؽؾقتمتعؿؾمسؾكمإخػوءمذظؽماظدمم
ماظػؼرلمرردػو.

مػـوكم مأن مااطؿشػقا مو مشقوبماىـي، ماظؽفػمالحظقا ماظقحقشمإظب مسقدة مسـد و
ذرؼؽومؼبماألعر،مصؾدأوامبؿؿؾعماآلثورمصنذامبفؿمؼؿؾعقنمضطراتماظدممإظبمأنموصؾقامظؾقـًم
ومماظػؼقـرمومظؽـفمطونمبنغؿظورػؿمذبفزامشلؿماٌؽقدةماظيتمأدتمبفؿ.مصؽونمذظؽمػقماغؿؼ

ماظػؼرلمعـمتؾؽماظقحقش.

 ؿوضوع األدطورة: ػارؿـة بــت اؾردـول و ؼصة 

 " عؼم اؾبغؾة ".

مؼبم مشلو موضع ماظلقـر ماًؾكول" مؼب معلققرة مطوغً ماظردقل مبـً صورؿي
محقوتفوم مرقل معرؼضي متؾؼك مبوش معـفو، مشورو مطل ماظـلو مداروػقشلو مو اًؾكول"،

وظصدصيمطوغًماظؿوتيم)ايربوء(م)مترؼضي(.مومحدماظـفورمجوبًماًودعيمايطى،مومب
محؿكم ماغػؿقً مو م)اظؿوتي(، ماسبرضً ماظـور مذعؾً مطل مو مايطى، محزعـي داخؾ
رررؼًم)إغػفرت(مصؿطررؼمععوػومخؾكولمصورؿي،مومسرفماظردقلمأغفومعلققرة،م
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بعدػومرؾىمعـفوماظردقلمبوهمترطىمصققماظؾغؾيمومتروحمععوهمٌدؼـيمبعقدةمسـماظـلو،م
مقماظؾغؾي،مبرطًماظؾغؾيمومعومحؾؿشمتـقض.ومٌومرطؾًمصورؿيمصق

مضولمشلوماظردقل:مإغزظلمؼومصورؿي،مبوشمتـقضماظؾغؾي.م
م متـزل محؾؿش معو مصورؿي معرةم)ظؽـ مأول مأي ماظؾقظي، متؾؽ مؼب محوضً ألغفو

هقض(،مظؽـماظردقلمطررماظطؾى،مومصورؿيممتـعًمومادؿقوتمعـماظردقلموماظؾغؾيم
اظؾغؾي،مومطونمعؽوغفومعشقهمبدمماظطؿٌ،ممبؼوتمبورطي،مومؼبماظؿوظلمغزظًمسؾكمزفر

ادؿقوتمحؿكمعومسرصؿشموؼـمتدؼرموجففومومالحظماظردقلمػذاماظشل،مومضوظؾفومؼوم
متصقعقشمأؼومم معو مو مرعضون(، مؼب م)طوغقا مصؿؽ مؼب مدؽر محػـي مبـيتمارعل مؼو صورؿي

ماظطؿٌ.
صورواماظـلومعومؼصقعقشمأؼومماظطؿٌ،مومدارتمبعدػومم(اظؾقظي)ومدارتمصورؿيم

مظلما ماظؾغؾي مسؾك مدسوت مو م)شوضؾي(، مبزاف مزسػوغي مطوغً مبصح مصؿفو، مؼب ظلؽر
صضقؿفومضدامماظردقل،مومضوظً:م"مروحلمؼوماظؾغؾيمإذامخؾػمسؾقؽمربلم)أنؾً(،م
مبدسقةم ماظؾغؾي مذظؽماينيمسؼرتم)سؼؿ( معـذ ماظشعر"،مو مؼـقضمصقف حؿكمطػماظقد

مصورؿيمبـًماظردقل.
م مو مبزافم، مخطؾقػو ماألول مبؾقشفو مػلمبعد مبصح مؼرصضمزواجفو، ماظردقل طون

طوغًمراشؾيمؼبماظزواجمعـمسؾلمومعومسرصؿشمطقػوهمتػلرمذاكماظشلمضداممبوبوػو،موحدم
ماظغـؿم ماظردقل: مضول مو مبزاف، مطوغقا مو ماظغـؿ مصوؼؿنيمضدام ماظردقل مطوغًمعع اظـفور

مصؾقًمبوذرة،مصردتمصورؿيمبوٌعـك:مبوتمغعوػومصقؾفو.
عمومضول:ماظدغقومصؾقًمخضراءنمضوظًمضورؿي:مومعرةمأخرىمذوفماظردقلماظزر

مروحمسؾقفومعطرػو.
مجوءم مٌو معـمصورؿي،مو موضبلمأطالتينمجفـؿ ماٌعـك:مؼو مصفؿ ضولماظردقلمبعدعو

ماظلقدمسؾكمروظؾوماظزواجمعـفو،مزوجفوظقاماظردقلم)ص(.مم

 ؿوضوع األدطورة: بؼرة اؾقتـاؿــى.

م:مجؾولماألوراس.األصل اجلغرايف
مدة.:ماظقاظماؾراوي

مدعقدةم مطوغًمتعقشمسوئؾي ماظػؼرلة مإحدىمضراػو مؼب مو ماألوراس، مضؾىمجؾول ؼب
أصرادػوماظقاظدانمومبؽرتفؿمسوئشيمومصغرلػؿمسؾل،مسوذومأؼوعـومػـقؽيمرشؿماظػؼرمومؼبم
مػلمتغلـؾمثقوبم ماظؼرؼي،مو مؼبمواد مشرضًمواظدتفؿو مايورة ماظصقػقي معـماألؼوم ؼقم



 ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

 

 196 

ماظقاظدمإظبماظعوئؾي،مومتفورؾًمأعطورمايزنمسؾ مبعدمؼقممأضطر مؼقم كمتؾؽماظعوئؾيمو
اظزواجمظقسمسؾكمابـقفمظؽـماظؼدرمومضعفمأعومماعرأةمذرؼرة،مصؽوغًمهرمماظقظدؼـمعـم
مدائؿوم اظطعوممصقؾفلمإظبماظؾؼرةمظرلضعومعـفو،مومطوغومعبقؾنيموودقؿقــ،مومجـؿوػؿـو

ما مإضطرابمزوجي مو مؼبمضؾؼ مزاد معو مػذا مو ماظـعؿون، مطقرد مطوغـًمغبراوان مو ألب،
معـم مأغينمأحرعفؿو مرشؿ ماىقدة، مبوظصقي مؼؿؿؿعون مصرحنيمو مدائؿو مػؿو مٌوذا تلـلل

ماظطعوممومأغزعمسـفؿومواظدػؿو.
متربقيم مأدقء م"رؼـوء"مربؿفو ومبؼقًمسؾكمػذهمايولمإظبمأنمأنؾًمرػؾيمزلؿفو
وػلمدقداءاظؾشرة،مومعومإنمبدأتمتػفؿمايقوةمحؿكمجعؾؿفومجودقديمسؾكمأخقؼفوم
مسـمدؾىمدعودتفؿو،محؿكماطؿشػًمأنم مو عـمواظدػو،موسماظـؾضمسـمرعوعفؿو
مسؾقوم متـؿظر محقٌ ماظؽقخ مإظب متصعد مو مايشقش، مظؿلطؾ مبوطرا متـزل ماظقصقي اظؾؼرة
وسوئشيمظذلضعفؿومحؾقؾفو،مؼبمحنيموصؾماًدلمإظبماألمماظشرؼرة،مرؾؾًمعـمواظدػؿوم

ملمؼشذلػومأحدمألغفمطونمؼؼقل:مأنمؼؾقعفو،مصكضعمألعرػومومأخذػومإظبماظلققمظؽـم
"عـمؼشذليمبؼرةماظقؿوعكمػذهمبؾضعمدغوغرلمصؼطم"،مصؽونمؼردماظـوسمسؾقف:م"ؼومربم
أحػظـومعـمعومسبـمصقف،مأؼؾوعمرزقماظقؿقؿم"مومسـدمسقدتفمضوبؾؿفمومرؾؾًمعـفمذحبفوم

مبعدمأنمملمؼشذلػومأحدمؼبماظلقق.
مبو مسـدعو مو مثدؼقفو، ماظقؿقؿني مغصقى مطون مو مأخذمصذحبفو ماظؾقؿ مأطؾ مؼب ذروا

اظقؿقؿونماظـدؼنيمضوعومبدصـفؿومسؾكمضدلمأعفؿومومأصؾقومطؾمؼقممؼلتقونمصقفدانماظـديم
امؾقءمبويؾقىمصرلضعوغفمومؼزدادانمزلـيموماغبرارامصعفؾًمزوجيماألبمومرؾؾًم
عـمرؼـوءمأنمتؿؾعفؿو،مصعرصًمرؼـوءمدرػؿومومذػؾًمعلرسيمظؿكدلمواظدتفو،مومؼبمتؾؽم

مبلخرىمؼبماظغوبيماظؽؾرلةماظؾقؾيمأ مسؾكمرعلموظدؼفمبطرؼؼيمأو جدلتماظشرؼرةمزوجفو
مظؽـفوم مسـفؿو، مظؿعػق مععفو محوول معفؿو مو ماٌػذلدي، مايققاغوت مو ماظذئوب حقٌ
مؼبم مو ماجملوور، ماىؾؾ مإظب مبرحؾي مأشراػؿو مو ماظغد مصؾـوح مؼب مصلخذػــؿو أصرت،

مضولمشل م،مو مووضػمأعوممذفرة مضؿفؿو مو مضؾؾفؿـو مدلسؾؼمضؾعيتماشلشيمررؼؼفؿـو ؿو
مإظلمإتؾعوم ماظعقدة مأردمتو مصنذا مظؿؾعؾو، مصنذػؾو مسؾوءتلمععفو، سؾكمشصـماظشفرة،مو
مملمصبدام مو مإظبماظشفرة مصعدا مععمحؾقلماظظالم ماظعؾوءة،مو مو محقٌماظؼؾعي اظشفرة
مأخذػؿوم مأن مإظب ماألخقان متعوغؼ مو مبطقظف مظقال مبؽقو مو ماألعر، مأدرطو مسـدػو واظدؼفؿو

ماظـقم.
ؿرتمحقوتفؿومؼبماظغوبيمبنيماًقفمومعشؼيماظعقشم،موماألظػيمومادؿؼرمبفؿومومادؿ

ايولمإظبمضػيماظـفرمحقٌماٌوءمعشربفؿمومايشقشمعلطؾفؿ،مومؼبمصؾوحمأحدماألؼومم
مرقؼؾيمؼبمودطماىؾولمومشوبوتمطـقػيمصعطشمسؾلمطـرلام مسؾلمومسوئشيمررؼؼو ذّؼ

رتفمسوئشيمسؾكمأنمؼشربمعـمذظؽموسؾكمإثرهمإغصوعمإظبمأحدماألودؼيمظقشربمصقذ
اظقاد،مألنمذوربمجرسؿفمؼؿققلمإظبمشزالمسؾكمحلىمعومرويمشلؿو،مظؽـمسؾلمملم
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ؼؼووممسطشفمصشربمومبرػيمعـماظزعـمأضقكمرأدفمرأسمشزال،مصؾؽقــًماٌلؽقــيم
سؾكمضدرػؿومومإغصرصًمتؾقٌمسؾكمسالجمألخقفو،مصنظؿؼًمبعفقزمربدبيمأضرتمشلوم

اظدواءمومػلمسشؾيمتقجدمضربمذفرةمحقشلومدؾعمأصوعمغوئؿيمماظؼصيمصلضرتماألخرى
ومعومسؾقفومإالمأنموؿوزػو،مصغوعرتمحبقوتفومووصؼفوماهللمومأحضرتماظعشىمصلطؾفوم
مؼؿدبرانم مػؿو مو مطـرلا، مصرحو مو مععو مصلعدا مرؾقعؿف، مإظب مسود ميظي مبعد مو سؾقل،

مأعرػؿو.
رؼيمبفومأغوسمرقؾقن،مزفرتماظعفقزمعـمجدؼدمومدسؿفؿومإظبماظعقشمععفومودطمض

معوشلؿم ماهللمؼب مزاد مو مطـرلا موجدا مألجؾفو، مطـرلا مسؿال مععفو، مذػؾو مو ماظدسقة صؼؾال
مزصًمإظبم مذاتمؼقم مو مأصؾقًمسرودو مو مطدلتمسوئشي مأثرؼوء،مو مصلصؾققا ورزضفؿ
أشـكمرجؾمبوظؼرؼيمومسوذًمععفمومأػؾفوم"مأخقفوموماظعفقزم"محقوةمػـقؽـيمتغؿرػوم

موماإلحذلامموماظعؿؾ.اظلعودةموماظؿػوػؿم
ومؼبمؼقممعـماألؼوممررقماظؾوبمدوئؾمؼغطلموجففمصلرعؿؿفمسوئشـي،مومسودمثوغقيم
مسؾقف،مإظبمأنمدصعفوم مبوظشػؼي مصلرتمذعقرػو مو متعرصف مذعرتمبلغفو معرة مو مثوظـي و
ماظؼودعيمدقفمتدسقهمإظبم مإظبمرؤؼؿفمومرأتموجففمصلصرتمسؾكمأغفمؼبماٌرة صضقشلو

قيمصرضكمومإجؿؿعمبفؿ،مومٌومأزاحماظلؿورمسـموجففمتؾقـــمأغفمعوئدةماظطعومماظعوئؾ
مطؾم مشػرتمظقاظدػو مظؽـفو مو مضؾقؾي، مطؾماٌوضلمؼبمدضوئؼ متذطر مصصرخًمو واظدػؿو
مأخدلػومسـم محقـفو مطـرلا مومهدثو موجدتف،مصلرعؿؿفمجقدا مأغفو ذقهموماٌفؿمظدؼفو

مأنمؼزورػومطؾمؼقم.مإبـؿفمرؼـوء،مصلسطؿفمغصقؾومعـماٌولموماظطعوممومدسؿفمإظب
سودماظرجؾمإظبمعـزظفمحوعالمرزقمؼقممسؾكمشرارماألؼومماظلوبؼيمصللظؿفمزوجؿفمسـم
عصدره،مصلجوبفــومبؽالممصقفمظغزمطؾرلمضول:م"مإظؿؼقًماظققممععماظؾؼرةماظيتمأصررًم
مأحؾػؿفمبوهللمأنمؼؼقلم مو معـمأعره مصؿعفؾًماظشرؼرة مؼبمؼدي"م صقفو،مومأسطؿينمعو

مإ موعع ماظذيمايؼقؼي مأدرطــًماًطل مصؼط محقـفو ماظؼصي مشلو مأدرد ماٌعؿود صراراػو
مإرتؽؾؿفمإووهماظقؿقؿنيمومأصرتمسؾكمزؼورتفؿو.

مأنم ماٌعذرة،مومطونمذرطماإلثـنيمعـفؿو ماظلؿوحمو مرؾؾًمعـفؿو مذػؾًمإظقفؿو ٌو
متألمثغرمطؾىمعؿشردمبلحؾكماظطعوممصنغدػشًمألعرػؿو،مظؽـمسوئشيمومسؾلمؼدرطونم

مإنمطونمحققاغو،مصػعؾًمعوممععـكمػذا معـمخؾؼمؼبماألرضمو مترحؿ مأن اظعؿؾ،مػق
مرؾؾوهمعـفومورحؾومبفومظؾعقشمععفؿومومرؼـوء،مصؼؾالمومسوذقامدعداء.م
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 ؿوضوع األدطورة: دقـدي ؿزاؽـو.

مGorge Mizzaykoؼؼولمإغفمؼبموضًماإلدؿعؿورمطونمػـوكمرقورمعشفقرمؼدسكم

م مذوركمؼب مضد مأغف مو ماظطرلان مؼب مزبوبؽفؿمبورسو مو اظؼصػماىقيمسؾكماجملوػدؼـ

،مإذؿفرمبدلاسوتفماظؼؿوظقيمومدقؼفم(اظؾوغوغل)اظلرؼي،مطونمؼؼقدماٌؼوتالتماظػرغلقيم

ماظقرـم مأسبوء ممبكؿؾػ مجول مو مأصوبف، مػدصف مسؾك مصؿؿ مإذا محبقٌ ظؾؿدغقني،

ماىزائري،مومأصوبماٌدغقنيمخبلوئرمصودحيمبغوراتفماىقؼيمسؾكماظدذوئر.

رةمعـماٌراتمدخؾمأجقاءمعدؼـيمسنيماظدصؾكممبـطؼيماظعؾودؼيمبوظضؾط،مومظؽـمؼبمع

ومبقـؿومػقمطذظؽ،مومضعمظفمحودثمعرؼرمإذموضعًمبفمروئرتـفماٌؼوتؾيمؼبمػذهماٌـطؼــيم

ومظؽـمدؽونمػذهماٌـطؼيمٌومم)اظعؾودؼي(،مصفـقتمؼبمأسوظــلماظلؿــوء،مومهطؿً،م

مروئرة معبعقمMizzaykoم Gorgeرأوا مطؾرلامربطؿي مضرضبو مسؾقف مبـقا مو محـؿف ا

ععؿؼدؼـمأغفمإغلونمخرلمومبرطيمسؾقفؿ،مومأغفمخدمماهللمطـرلامبعؿؾفماحمللـموماظؾورم

بوظػؼراءموماٌلوطنيمومأغفمإغلونمحػظماظؼرآن،مػذامػقمإسؿؼــودػؿمومػقمبذظؽماظقظلم

يمأرؾؼقػوماظصوظــحم"مدقديمعزاطــقم"،مومٌومغللشلؿمسـم)عقزاؼؽق(مؼؼقظقنمأغفومدسوؼ

مدؽونم ماظققم محؿك معوزال مو معزاطق، مدقدي ماظؾور مو ماظصوحل موظقفؿ مسؾك ماإلدؿ بفذا

ماظعؾودؼيمؼؼددقنمػذاماظقظلماظصوحلماظؾورم)بوظعؼرل(.م

 ؿوضوع األدطورة: احلؿادي.

  اٌلقؾي.مادلوؼع اجلغرايف:
 بـمضـيمبؾؼودؿماظؼوئؿمبضرؼحمبقمعبؾني.ماؾراوي :

 دـي.م4:: اؾسن
خؾنيمسؾقفمصؼولمإلبـفمغؿػرقمومأغؿفلمعـمػذاماظقرـم)أيمضؾعيمبـكمرأىماظؾدومدا

مغبود(.
مصؼولمظفمإبـفمعوذامغػعؾ؟.
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مبقؿنيم متعورضينمأضلؿ مأغًمسورضينمصؾؿو مو مأتؽؾؿ مأغو مغصؾلماظعشوء مطؿو ضولمظف
موأضقلمعـمؼشذليمسؾلمأبقعمطؾمذه.

اٌوظقي(مغشذليممومبعدمصالةماظعشوءمبدأمؼبمتـػقدمعوماتػؼمبفمععمإبـفمصؼولمظفم)أػؾ
مسؾقؽمطؾمذهمصؾوعمشلؿمؼبمذظؽماظؾقؾ.

م.(ؼعينمشدامصؾوحو)ومضولمشلؿماظرحقؾمؼبماظغدم
ومؼبماظؾقؾمأخذمغبوعؿنيمواحدةمغزعمعـفوماظرؼشمومأخرىمترطفومطؿومػلمومطؿىم

مردوظيمؼؼقلمصقفو:ماظؾلمرـورتمؼبمدعقدمأؼوعفـوم*متؿعــؾـــكمومتعقـــش
م*معوػلمبوظصقيمعوػلمبوظرؼشمموماظؾلمضعدتمؼبمردقممدؼورػو

م هًمشطوءمورحؾمم(ايؿوعؿني)ومأظصؼماظردوظيمبويؿوعيمبدونمرؼشمووضعفؿو
مؼبمذظؽماظؾقؾ.

صؾؿومضوممأصقوبماٌولماظذؼـمأذذلوامسؾقفمطؾمذقهمومغزسقاماظغطوءمرورتمايؿوعيم
ماظيتمظدؼفومرؼشمومبؼقًمايؿوعيمبدونمرؼشمومبفوماظردوظي.

مصؼوعقامبـفقفؿ.مم(أيماشلالظقني)ومسـدمذظؽموصؾماظؾدو

 ؿوضوع األدطورة: ؾعزقزة و ؿعؽرة.

 .-اؾؼصبة  –ادلوؼع اجلغرايف : اجلزائر 
بضقاحلماىزائرماظعوصؿيمومؼبمإحدىمضصقرماظؼصؾيماظؼدمييمطوغًمػـوكمأخؿنيم
مأبوػؿو،مواظذيمؼؿؿـؾمؼبمضصرمؼلؽـونم دائؿؿوماًالفمسؾكماظقرثماظذيمترطفمشلؿو

تلؿكمبوظعزؼزةمطوغًمعرؼضيمجداموجوظليمأعوممبوبماظغرصيموػلمتـظرمصقف،ماحداػؿوم
مإظبماىرلانماظذؼـمطوغقامؼعقشقنمععفوموتالحظمتصرفمطؾمواحدةمعـفـ.

وطوغًمتقجدمػـوكمإعرأةمحوعؾمؼبمأذفرػوماألوظبموأخؿفومتطفلمؼبماظطققولمأعومم
ظذيمطوغًمترؼدمعـفماظغرصيماجملوورةمشلو،موإذمبوٌرأةمايوعؾمتـظرمإظبمػذاماظصقـما

مظعؾم متطػهماىؿرة معرة معراتمطؾ مظعدة ماظػقؿ متعطقفو مأن موتطؾىمعـفو ماظؼؾقؾ وظق
مأخًمسزؼزةمتعرفمعومترؼدمػذهماٌرأةم،مومإغؿؾفًمسزؼزةمظؽؾمػذا.

مأنمتعطلمظؾفورةمصقـماظطققولموتؽؿىم مورؾؾًمعـفو مذػؾًمألخؿفو مإذمبفو و
تػلمبقسدػومشلو،موطؿؾًماظؼصرسؾكممشلوماظدارماظؽؾرلة،مصلسطًمشلوماظصقـموإذمبفو

مإزلفوم.
وبعدمأؼوممضؾقؾيمعوتًمسزؼزةموؼبماظققمماٌقاظلموجدتمعؽػـيموعغلؾيموعوءمشلؾفوم
طبرجمعـمبوبماظغرصيمواظزشورؼدمعـمحقشلو،موؼؼولمأنماٌالئؽيمػلماظيتمسؿؾــًمطؾم
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ؼزةمػذا،موسـدمدخقشلؿمظغرصؿفوموجدوامسلقعمسؾكمرأدفوموهًمرجؾقفو،مصدصـًمسز
ؼبمعؽونمعقتفو،موأصؾقًمطؾمعـمالمتـفىماألرػولمتذػىموتزورػـومظؽلمتؾــوركم

موتـفى،موزلقًمبدارم"سزؼــزةم".

 ؿوضوع األدطورة: ادلعؽرة وؾعزقزة.

 ادلوؼع اجلغرايف :اجلزائر اؾعاصؿة.
مػذهم مإدؿ ماظعوصؿي، ماىزائرؼوتمتعقشمؼبمإحدىمضقاحل طوغًمإحدىماظـلوء

متعق م"، مععؽرة م" ماألخؿنيماٌرأة مطوغًمشلوتف مو مأخًمشلو معع مإحدىماٌـوزل شمؼب
مطوغؿوم ماظؾقوظل مإحدى مؼب مو مرقؾي، مشرل مزلعؿفـ مو ماظـوس، معع مجقدة مشرل سالضي

مهضرانماظطعوم.م
صـزظًمإظقفؿومجورتفؿوماظيتمطوغًمتلؽـمؼبماظطوبؼماألسؾك،مروظؾيمعـفؿومإسطوءػوم

هماٌرأةمطوغًمحوعالمومعرؼضي،ماظؼؾقؾمعـماظطعومماظذيمطوغؿومهضران،مسؾؿــومأنمػذ
ظؽـمأخًم"مععؽرةم"مرصضًمإسطوءػوماظطعوممإالمأنمم"مععؽرةم"ممضوعًمبلخذماظؼؾقؾم

معـفمىورتفومألغفومأذػؼًمسؾقفو،مصػرحًمطـرلا.
ومؼبمتؾؽماظؾقؾيمحدثمذقهمشرؼىم،مصؾؿومإدؿقؼضًمأخًم"ععؽرةم"مومغظرتم

رجمعـماظغرصي،مومرائقيماظعطرمإظبمشرصيمأخؿفومإغدػشًمعـماظدخونماألبقضماظذيمطب
اظيتمعؾؽًماظؾقً،مصوغدػشًمومخوصًمعـمذظؽماٌشفد،مومحقـؽذمذػؾًمومغودتم
مألغفمطونم ممبقووظيمصؿحماظؾوب،مظؽـفؿمملمؼلؿطقعقا مضوعقا مضدعقا سؾكمجرلاغفو،موٌو
عغؾؼمبنحؽوم،مومؼبماألخرلممتؽـقامعـمصؿقفمومؼبمتؾؽماظؾقظيمإغؿوبفؿماشلؾعمواًقفم

فدماظذيمرأوه،محقٌمرأوام"ععؽرة"معقؿيمومعؽػـيمبغطوءمأبقضمومرائقيماظعطرمعـماٌش
تػقحمؼبمشرصؿفو،مصؾؼقًمعدصقغيمؼبمشرصؿفومإظبمؼقعـومػذا،محقٌمضولماىؿقــعمأنم
اٌالئؽـيمضوعـًمبغلؾفــومومتؽػقـفو،مومذظؽمجزاءماًرلماظذيمصعؾؿفمووهمجورتفوم

ماٌرؼضي.
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 ت.ؿوضوع األدطورة: ررقـق ادلـو

 .-واد اؾػضة  –ادلوؼع اجلغرايف : اؾشؾف 
ؼبمضرؼيماظزبوحبيماظقاضعيمبدائرةموادماظػضيمبقالؼيماظشؾػ،مومؼبمبلؿونماظدلتؼولم
اظقاضعمسـمبعدمأعقولمضؾقؾيمعـموادماظػضيمعؿففنيمسبقماظشؾػ،محقٌمأغفمؼؼولمأنم

ظـوسمؼرونمؼبمطؾمؼقممومسؾكماظلوسيماًوعليمصؾوحومضؾؾمصالةماظػفرمبدضوئؼ،مطونما
ذبؿقسيمعـماظرجولمسؾكمػقؽيمآدعقنيمؼرتدونمعالبسمسودؼيمحقٌمملمؼرونمظقغفؿموم
مػذاميـؽيماظظالم،موػؿمؼعدلونماظطرؼؼمواحدامتؾقىماآلخرمعؿقجفنيمسبقماٌؼدلة.

ومذطروامأغفؿمملمؼؽقغقامؼرونماألذكوصمومػؿمذاػؾقنمعـماٌؼدلةمإظبماظؾلؿون،مبؾم
معـماظؾلؿونمعؿف مسقدتفؿ متؼعمحؿؿومسـد مدضوئؼمعـمسؾقرػؿ مصؾعد ماٌؼدلة، فنيمسبق

مأنم مالحظقا محقٌمأغفؿ معػفعي، مغؿوئففو متؽقن محقادثمعرور مؼب ماٌؿؿـؾي مو طورثي
اظذؼـمؼـفقنمعـمايودثيمؼـفقنمومػؿمععقضني،مأعوماظؾعضماآلخرمصنغفؿمميقتقنموػذام

مأرؾؼمس م،موعـمػـو مظقجف معـماألذكوصموجفو مبؿؾؽماظطوئػي مإظؿؼقا مإدؿمألغفؿ ؾقفو
مررؼؼماٌقت.

 ؿوضوع األدطورة: دقدي حيي و اؾوحش.

ؼبمعدؼـيمذرذولمومبوظضؾطم"مدقديمضبلم"مطونمدؽونمػذهماٌـطؼيمؼعوغقنمعـم
عشؽؾيمومػلمسدمموجقدماٌوء،مومدؾىمذظؽمػؿمأنمثعؾونمطؾرلمجدامطونمؼعقشمضلم

لمػذهماٌقوهمالمبدمشورمامومأدىمإظبمايدمعـمعرورماٌقوه،مومظؽلمؼلؿحمظألصرادمبندؿغال
مطونمسؾكمدؽونم مصؿو مظذظؽ، ماظقحقد مذررف مػذا مطون مو مطؼربون، مظف مرػؾ متؼدؼؿ عـ

ماٌـطؼيمإالمبوظؼؾقل،مصندؿؿرمرغقونماظـعؾونمسؾقفؿ.
مؼؾؽل،مم ماظؽؾرلمصصودفمرػالمصغرلا ماظغور مذق،مأعوم معر معـماألؼوم حؿكمؼبمؼقم

غالظفمشلؿ،مصشعرماظشق،مصللظفمسـمدؾىمخقصفمصروىمظفماظطػؾمضصيماظـعؾونمومإدؿ
مبوألدكموماظغضىمصؼررمأنمؼقاجفمذاكماظـعؾون،مصنغؿظرمخروجف.

مإذمضولماظـعؾون:م"مأؼـماظطػؾماظذيمدقؽقنموظقؿيمسشوئلمم صفرىمحقارمبقـفؿو
مػذاماظققمم؟م".
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ردمسؾقفماظشق،مومضول:م"مالمؼقجدمأيمرػؾماظققم،مومظؽـمدلضذلحمسؾقؽمإضذلاحوم
ذكمإظبمعؽونمدؿفدمصقفمطؾمعومترشىمصقفمعـمعوءمومأطؾمدقػرحؽمطـرلامومػقمأنمآخ

موراحي".
ماظشق،مبؼؿؾفمم مألغفمخوفمأنمؼؼقم متردد متػؽرلمرقؼؾمو مظؽـمبعد ضؾؾماظـعؾونمو

وظؽـمدرسونمعومأضـعف،مومإتػؼومسؾكماظرحقؾ،مومػذامسـدعومحونموضًمخروجماظـعؾونم
مأيمسـدعومؼؾؿعماظدلقمومؼؼصػماظرسد.

عؾونمعـمشورهماظؽؾرل،مععماظعؾؿمأنمرقظفمطؾرلمجدا،مصقدثمعومحدثمومخرجماظـ
مصذػىماإلثـونمووصالمإظبمعـطؼيمتدسكم"محبؿوممرؼغيم".

مصلللماظشق،ماظـعؾونم:مػؾمرقظؽمؼـؿفلمػـو.مم
مصلجوبف:مغعؿ.

صؼومماظشق،مبضربفمسؾكمرأدف،مصردمسؾقفماظـعؾونمومضربمحصونماظشق،مبذؼؾفمم
لماظـعؾونماظؽؾرل،محقٌموصؾمرأدفمإظبمعـطؼــيماظذيمطونمؼبماٌـطؼيماألوظبمغلؾيمظطق

مغبوممرؼغي،مومبؼلمذؼؾفمؼبماظغورماظؽؾرل.
ماظـعؾونماظعؿالق،مومؼؼولمأغفمبعدمعقتفمم مإدؿطوعماظشق،ماظؼضوءمسؾكمػذا ومبفذا

عؾوذرةمإخؿػك،مومػذامبعدمضصػماظرسدمومالزالمػذاماظغورمإظبمؼقعـومػذامحقٌمأغفؿم
مدماظذيمؼـؿفلمصقفماظغور.المزاظقامملمؼعرصقامحؿكماي

 ؿوضوع األدطورة: ؾقـدة اؾػتاة اؾؼادؿة ؿن اؾعامل اآلخر.

متؼطـم ماظػؿقوت معـ مطغرلػو مػل مو مبوىوععي متدرس مصؿوة مػـوك مطوغً مأغف ؼؼول
مظؽـفوم مو محؾقة مإحداػـ مشلو مضدعً مو مبفو مشر ماألؼوم مأحد مؼب مو ماىوععل. بويل

معـؾعمظؾرسىمومعـذمعلؿقعي،ماألعرماظذيمأدىمإظبمعقتفو،ممحقٌمأصؾق ًمشرصؿفو
مذظؽماظققممملمؼؼطـمبفومأحدمحقٌمأصؾحماظؽؾمطبوصفومومؼفوبفو.

وععماظدخقلماىوععلمجوءتمصؿوةمومذغؾًمشرصيمضرؼؾيمعـفو،مومؼبمأولمؼقممشلوم
بذظؽمايلمزلعًمصراخمعـؾعٌمعـمعؽونمظقسمبوظؾعقدمصػزسًمومأصرتمسؾكمأنم

مشلو، مزعقؾؿفو معـع مرشؿ ماظصراخ معصدر مطونممتعرف ماظغرصي معـ متؼدعً مطؾؿو ظؽـفو
مأدراجفو،م مصعودت ماظصراخ مذظؽ معصدر متعرف مصؾؿ مصشقؽو، مذقؽو مؼـكػض اظصقت

موأخدلتمزعقؾؿفومسؾكمأغفومملمتلؿطعمععرصيمعـؾعمذظؽماظصقت.
معـعؿفوم مزعقؾؿفو مظؽـ مو مصقووظًماًروج ماٌقاظلمحدثمغػسماظشلء ماظققم مؼب و

مطؾمؼقم مظؽـماألعرمأصؾحمؼؿؽرر ماًوعسمبوظؼقة،مو ،مؼبمعـؿصػماظؾقؾ،مومؼبماظققم
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طوغًماظػؿوةمأطـرمإصرارمسؾكمععرصيماظصقتموماظضفقٍمإظبمأنموصؾًمإظبمآخرماٌؿرم
ماظصقتم معصدر مسـ متلؿػلر ماظؾوبمظؽل مضوعًمبؼرع مثؿ مشرصي، حقٌمطوغًمػـوك
مومضوظًمشلو:مأغوم مإبؿلؿًمؼبموجففو مظقـدة مإزلفو مصؿوةمعبقؾيمجدا صكرجًمإظقفو

م محووظً مأررافمطذظؽ متؾودظؿو مو مشرصؿفو مإظب مدسؿفو مثؿ ماظصقت. معصدر مأسرف أن
دـي،معـموالؼيمبوتـي،مومتؽؾؿؿومرقؼالمثؿمم46ايدؼٌمومضوظًمشلو:مأغومظقـدةمسؿريم

ضدعًمشلومايؾقىمصؾؿمتلطؾماظػؿوةمثؿمودسؿفومسؾكمأنمتعقدمعرةمثوغقي،مصؾدىمايزنم
مؾيمايؾقةمظؿلخذػومععفو.سؾكمظقـدةمألنماظػؿوةمملمتلطؾمايؾقةمصلسطًمشلومسؾ

مسؾكم مدلظؿفو مو مخوئػيمجدا مومجدتمصدؼؼؿفو مإظبمشرصؿفو مسودتماظػؿوة مسـدعو و
اٌؽونماظذيمطوغًمصقف،مصلخدلتفومأغفومطوغًمؼبمشرصيمظقـدةمصػزسًمزعقؾؿفومومضوظًم

مشلو:مومػذهمايؾقةمػؾمػلمعـمأسطؿؽمإؼوػوم.
يمايؾقىمعلؿقعيمامومأدىمصلجوبؿفومبـعؿ،مومضوظً:مأنمظقـدةمأسطقًمشلومسؾؾــ

إظبموصوتفومومتؾؽماظغرصيمملمؼدخؾفومأحدمعـذمأنمتقصقًمصػزسًماظػؿوةمومأظؼــًمبعؾؾيم
مايؾقةمعـماظـوصذة،مومذػؾًمعلرسيمإظبمصراذفومومغوعًمومػلمترتعشمعـماًقف.

 ؿوضوع األدطورة: ادلــدقــة.

قاجدػوماآلن،مبؾمطوغًمؼؼولمأنمعدؼـيم"ماٌدؼيم"مملمتؽـمضدميومعقجقدةمؼبمعؽونمت
ععؾؼيمبنيماظلؿوءموماألرض،مومذظؽمظشدةمعبوشلومومرقؾيمذعؾفو،محؾػفوماهللمومطوغًم
مصؽونم مإزلفـو معـمطؾمجوغى،مأعو ماظؾقنماألخضر مؼؽقدفو مبوٌالئؽي. بذظؽمربػقضي
مبققتفؿم مأرضفو،مو مؼعقشقنمعـماًرلاتماظيتمتـؿففو ماظـوسمصؽوغقا مأعو "اٌفدبي".

ماظؼصىم مطوغًمتغطكمبوظؾقنمتؾـكمعـ ماظـؾٍمذؿوءا مدؼقط مظشدة مبوظؼشمو متغطك وال
مبقـفؿم مصقؿو مؼؿعوعؾقن مطوغقا مو مضؾقبفؿ، مرقؾي مو مغػقسمذعؾفو األبقضمظؿعؽسمصػوء
بوظلؿوحيموماظقلر،موماألخالقمايؿقدة،محؿكمأصؾققامؼطؾؼقنمسؾقفؿمإدؿم"اٌالئؽيم

المأغفمبعدمصذلةمشرلمرقؼؾيمؼبماٌفدبني"مومطوغًم"اٌفدبي"معدؼـيماٌالئؽيموماظلالم،مإ
متـؽقؾ،مومعورسم ماٌدؼيمدؾطونمزوملمجوئر،مصؽؾمبشعؾفمأميو حؼؾيمعـماظزعـمحؽؿ

مسؾقفؿمطؾمأغقاعماظؼفرموماظعذاب.
صنغؿشرتمؼبماألرضماظطوػرةماظػلود،مصنضطرتماٌالئؽيمإظبمغؼـؾماٌدؼـيمإظبمعؽونم

سـماىـقبمضرؼؾيمعـماظشؿول،مآخرمومطونماٌؽونماٌكؿورمبنيماظقدطموماظغرب،مبعقدام
ماٌالئؽيم مررف معـ مػفرت مظؽـفو ماٌكؿورة ماألرض مػل محوظقو ماٌدؼي معدؼـي صؽوغً

موتغرلتمغػقسماظـوسمبفومعـماظطقؾيمإظبماظؽراػقي.
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ؿوضوع األدطورة: ؼؾـب اؾدجــاج

 األصل اجلغرايف: اؾغرب اجلزائري.
متـوولماألرػولمظؼؾىماظد مدمديمإظبمؼـصحمؼبماظغربماىزائريمبعدم مألغف جوج،

مإصوبؿفؿمبوًقفمحنيمؼؽدلون.م

 ؿوضوع األدطورة:رواقة ؼصص ؾألرػال يف اؾـفار.

ؼؼولمأغفمعـمؼرويمايؽوؼوتموماظؼصصمظألرػولمؼبماظـفورمػقمومعـمؼلؿؿعمإظقفم
مدقؾدونمأبـوءػؿمعلؿؼؾالمبدونمذعرم.

 ؿوضوع األدطورة:تـاول اؾطعام ؿن اؾؼدر.

مؼدر،مصننمؼقممزصوصفمدقفمتؿلوضطمصقفماألعطور.عـمؼؿـوولماظطعوممؼبماظ

 ؿوضوع األدطورة:ؿشط اؾشعر بعد ادلغرب.

مظألرواحم متؿعرض مدقف مألغفو ماٌغرب، مبعد مذعرػو ممتشط مأن معـ ماظػؿوة متـع
ماظشرؼرة.

 ؿوضوع األدطورة:دؾقــوـــا.

 تقزيموزو.م–ضرؼيمأؼًمبقدواومواضقيمادلوؼع اجلغرايف: 
 .اًوظيم"مذػؾقيم"اؾراوي: 

 دـي.م77اؾسن: 
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طونمػـوكمدؾطونمظفمإبـمومبـً،مومطونماظـوسمضدميومميقؾقنمطـرلامظؾقظد،مصفذام
اظلؾطونمضبىمابـفمطـرلا،مصنذذلىمظفمحصون،مومؼبمؼقممعـماألؼوممذػؾًماظؾـًمععم
بـوتماٌؿؾؽيمإظبماظؾؽر،مومؼبماظعقدةمدؼطًمعـفومذعرة،موحنيمعرماظقظدمعـمأجؾمأنم

صونمأنمؼشربمألنماٌوءمطونمصقفمتؾؽماظشعرة،مصرصعفوماإلبـمؼشربمحصوغفمصلبكماي
مومحؾػمأنمؼؿزوجمبصوحؾيمػذهماظشعرة،مومظقمطوغًمأخؿفمدؾققغوم.

مدائؿومم متراصؼـفو مطوغً مألغفو ماظؾؽر مإظب مذػؾً مسـدعو مدؾققغو معع طوغًماًودعي
محقـؿومذػؾً،مومحنيمسقدتفمإظبماظؾقًمتؽؾؿمإظبمأبقفماظلؾطونمصطؾىمعـفمأنمصبؿع
ماظيتمتؽقنمسؾكمضقسمذعرػوم مو متؾؽماظشعرة مظؽلمؼؼقسمسؾقفـ ماٌؿؾؽي، طؾمغلوء

مدقفمتؽقنمزوجؿف،مومطونمظفمعومرؾى.
ظؽـفمملمصبدماٌرأةماظيتمطونمؼؾقٌمسـفو،مومملمتؾؼمدقىمأخؿفمدؾققغونمصؾؿمم

ماظؾـًم مذػؾً ماظعرس معرادقؿ مضبضرون مػؿ مصقؿو مو ماظلر، مؼب مترطفو مبؾ مشلو ؼؼؾ
اظعروسمصلخدلتفوماًودعيمأغفومػلمومأخقػومدقفمؼؿزوجمبفو،ممظؿلؿػلرمسـمعـمػل

مومسـدمزلوسفومشلذاماًدلمػربًمعـماظؾقً.
ومؼبماظؾقظيماظيتمصبىمصقفمحضقرماظعروسمالحظماإلبـمأنمدؾققغومالموجقدمشلوم
ؼبماظؾقًمصؾقؼمبفومومسـدموصقظفمإظقفومتلؾؼًمذفرة،موحوولمتلؾؼمتؾؽماظشفرةم

م مأخذ مبدونمجدوىمثؿ مشروبمظؽـ مسـد مو مطوغً، مطؿو متعقد ماظشفرة مظؽـ بؿؼطقعفو
اظشؿسمسودمإظبماظؾقًمومحؾػمبلغفمدقعقدمؼبماظصؾوحمومضبضرمععفمجـقدهمعـمأجؾم

متؼطقعمتؾؽماظشفرة.
مسـدعومم مألغف مإظبمذظؽماٌؽون،مظؽـمملمصبدػو مأذرضًمسود مرؾعًماظشؿسمو صؾؿو

فومومظؽـفومدبؾلتمؼبمشودرمأخقػومواصؾًمررؼؼفو،مصفقمطذظؽمواصؾماظطرؼؼمصؾقؼمب
حفرمظؽـمؼدػومسؾؼًمخورجمػذامايفر،مصقوولمجذبفومعـمؼدػومظؽـمدونمجدوى،م
صقوولمسدةمعراتمدونمأعؾ،مومؼبماٌرةماألخرلةمسؾؼًمؼدػومؼبمؼدهم)تؼطعً(مشردفوم

مومإغصرفمبعدػو.
معوم مرجؾؽ، مؼب مذقطي ماسطقؿؾؽ م"روح مضوظً: مو مبوظشر، مسؾقف مصدسً مػل أعو

مومالمروظىمشرلمأخؿؽمدؾققغومومبوظقدماظلمرعقؿفو...".ؼـققفوظؽمغلمرؾقىم
ومؼبمتؾؽماظؾقظوتمعرمشرابمومإظؿؼطمتؾؽماظقدمومأخذػوموممبرورماظلـنيمتزوجًم
تؾؽماألخًمبرجؾمومجدػومؼبماظطرؼؼ،مومضصًمسؾقفمضصؿفو،مصعوذًمععفمومأنؾًم

مظفمرػالن.
ظقدمومرؾىمعـفومومبقـؿومطوغًمػلمتغلؾماظصقفمعرمذظؽماظغرابمومؼبمصؿفمتؾؽمام

مػلم مأغفو مؼعؾؿ مطون مأغف ماظقد، مشلو مإسطوءه ماظصقفمعؼوبؾ معـ ماظؼؾقؾ مظف متعطل أن
مصوحؾيمتؾؽماظقد،مصؼوظًمظف:مدقفمأسطقؽمإؼوػومطؾفو،مصؽونمشلومذظؽ.
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مظفمرؾقؾوم مأغفؿمملمصبدوا مطونمررؼحماظػراشمو ماألؼوممزلعًمأنمأخقػو وممبرور
أبقفؿمأنمؼلؿحمشلؿمبلنمؼذػؾقامظزؼورةمأػؾمؼعوىف،مصطؾؾًمعـماألبـوءمأنمؼطؾؾقامعـم

مأعفؿمصرصضمومضول:مأنمأعفؿمظقسمشلومسوئؾيمومأغفموجدػومؼبماظطرؼؼ.
مععمأعفؿمومسـدموصقشلؿمإظبماظؼصر،مدخؾًماألخًم ظؽـمبنيوحفؿمضؾؾمصذػؾقا
ؼبمصقرةمعؿلقظيمتطؾىماإلسوغي،مومسـدموصقشلومإظبمبوبماظؼصرمطونمشلومصقـمعـم

بدأتمتؾؿؼطمايؾوتمواحدةمتؾقماألخرى،مومؼبمتؾؽماظؾقظيمخرجًماظؼؿحمصلصرشؿفموم
اًودعيمصطؾؾًمعـفوماإلغصرافمظؽـفومملمتؽذلثمبفو،موواصؾًمؼبمإظؿؼوطمايؾوت،م
ومبؼقًمحؿكمشروبماظشؿس،مرؾؾًمعـفومأنمتؾقًمسـدػؿمظؽـفومرصضًمألنمسـدػؿم

معرؼضمالضبؿؿؾماظضفقٍ،مصؾدأتمتلؿػلرمسـمعرضف.
مأدؿطقعماظدخقلمظعؾلمأمتؽـمعـمععوىؿف.مومضوظًمشلو:مػؾم
مأغًمتلؿطعنيمم مو مععوىؿف، مملمؼلؿطقعقا مطؾماألرؾوء ماًودعي: م–صؼوظًمشلو

.مظؽـفومأيًمصلخذتفومإظبماٌرؼضموماظذيمػقمأخقػو،مصذػؾًمومإضذلبًم–بندؿفزاءم
معـفمومإغؿزسًماظشقطيمعـمرجؾفمصشػل.

ممدسًمسؾقف.ومسـدمإدذلجوسفمظعوصقؿفمذطرتفمبلغفومػلماظيتم
مصؼول:مإيؼقامإغفومأخيتمدؾققغو.م
مػؿمم مععمأبـوءػو،مأعو مبقؿفو مبفو،مصعودتمإظب مملمؼؾقؼقا مشودرتماظؾقًمو ظؽـفو

مصلضوعقامسردومإحؿػوالمبشػوءمإبـفؿ.

 ؿوضوع األدطورة:فالؾة فباؾة اؾـسـا و اؾرجاؾـة.

 األشقاط.ماألصل اجلغرايف :
 صدؼؼي.ماؾراوي:

ل،مطوغًمضققيمظزوجفوماظذيمطونمجدمعؿعؾؼومبفومظدرجيمػلمإعراةمصوتـيماىؿو
مأغفمضؿؾفومحؿكمالمؼؿؿؿعمحبؾفومدقاه،مثؿمضؿؾمغػلف.

"مػالظيم"مأحؾًمرجالمومأحؾفومصؿزوجو،مومظؽـمعبوشلوماظػوئؼمأثورمشرلتفمصلصؾحم

المؼلؿحمبلنمؼراػومأيمرجؾمآخر،مظؽلمالمؼؿؿؿعمحبؾفومدقاه،محؿكمإغؿفكمبفماألعرم

مدصـفومؼبمصقراءماألشقاطمحؿكمالمؼراػومأحد،مثؿمضؿؾمغػلفمبعدػو.مإظبمضؿؾفو،مو

ومعـذمتؾؽمايودثيمأصؾحمطؾمعـمميرممبؽونمدصـفومضؾؾمشروبماظشؿسمميرمآعـوم

ظؽـؾمعــمميـرمبفومم–ػالظيمم–دوٌومومالميلفمأيمدقء،مظؽـمبعدماظغروبمتظفرمروحم

متض متضقؽمو متؾدأ مو مؼؿؾعقغفو محؿك مجبؿوشلو موذبماٌورة مذظؽمو مؼػؼد قؽمحؿك
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اظشكصمسؼؾفم"متفؾؾقام"مدقاءامطونمرجالمأومإعرأة،مومضقؽفومؼؽقنمبصقتمعرتػعم

مجدا.

ومتمطدماظراوؼيمأنمحودثيموضعًمىدػومضؾؾمسوعنيمحقٌمأغفمطونمعورمبوظؼربمعـم

ذظؽماٌؽونمبعدماظغروبمإذمبفمؼرىم"مػالظيم"ماىؿقؾيمآتقيمسبقهمصؾدأمؼرتؾمآؼوتم

مػلفمعـفوموظؽـفومملمتؼذلبمعـف.ضرآغقي،مظؽلمضبؿلمغ

مصعؾًمبلغوسمضؾؾؽ.مومظؼعًمؼبم صؼوظًمظف:مأغًمربظقزمألغلمملمأصعؾمبؽمطؿو

وجففمصذلكمظعوبفومآثورامسؾكموجففمعؿؿـؾيمؼبمعلؿوتمسؿقؼيمملمتزلمإظبمؼقعـومػذام

صلصؾحمدؽونماألشقاطمومحؿكماٌلوصرؼـماآلتنيمعـمعـورؼمبعقدةمؼؿفـؾقنماٌرورمعـم

منمبعدماظغروبمحؿكمومإنمحؾمسؾقفؿماظظالم.ذظؽماٌؽو

 ؿوضوع األدطورة:اؾػرس اؾبقضاء.

 اظشرقماىزائري.األصل اجلغرايف : 

مضدمأضؾؾم مو ماظؾقرلة. طوغًمػـوكمصرسمبقضوءمعبقؾيمتعقشمبوظؼربمعـمذوركء

ماظصغرلمومعضك،مصلظؼًماظػرسماظؾقضوءم معفرػو ذاتمؼقممأحدماظؾصقصمصلخذمعـفو

محز مؼبماظؾقرلة مملمتغرقمغػلفو مو مسوذًمؼبماظؾقرلة مأغفو ماظضوئع،مو مسؾكمإبـفو غو

وظذظؽمصفلمتصعدمإظبمدطحماٌوءمبنيماينيموماآلخرمتؿطؾعمحقشلومسلوػومتعـرمسؾكم

ماظصغرلماظذيمصؼدتف.م(عفرػو)إبـفوم

 ؿوضوع األدطورة: ؼــرؼـرة.

 سنيماظدصؾك.األصل اجلغرايف : 
الؼيمسنيماظدصؾك،مومػقمإدؿمروعوغلمضرضرةمػلمآثورمروعوغقيمعؿقاجدةمؼبمضقاحلمو

ومحلىمعومؼؼولمأنم"مضرضرةم"مػلمزوجيمحوطـؿمتؾؽماٌـطؼيمؼبمسفدماظروعون،مومػذام
ماإلدؿمؼـلىمإظبمضؾعؿفوماٌؿقاجدةمبوٌـطؼيماٌذطقرةمدوبؼو.
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ماظؼؾعيم مأػداػو ماٌـطؼي محوطؿ مزوجفو مأن مؼروى مطؿو متلؿقؿفو مأحداث متعقد و

غًمػذهماظؼؾعيمعؾـقيمؼبمودطماظغوبي،مومضبقطمبفوماألدقدممبـودؾيمسقدمعقالدػو.مومطو

معـمطؾمجوغىمألجؾمغبوؼؿفو،مومظؽـماٌـطؼيمػوتفمػلمذؾفمرعؾقي.

ومضدمأنزماظروعونمبفومدؾعيمعـوصؼ،مطؾمغػــؼمؼمديمإظبمعـطؼــيمععقــيمصؿـال:م

مبقالؼيمسنيماظدصؾك ماظروؼـي مإظبمدائرة مغػؼمآخر مو متقؾوزة موضدمغػؼمؼمديمإظبموالؼي ،

مإدؿكدعفوماجملوػدونمإبونماظـقرة.

معـموضًماظروعونم مزاظًميدماآلن،مومؼؼولمأغفو معو ومطوغًمهقيمأؼضومذفرة

معوحلمهًم معوء مأؼضو مبفو مؼقجد مو مدوبؼو، ماظغوبي مداخؾ ماظؼؾعي مسؾكموجقد ظؾؿلطقد

معوم مػذا ماٌوحل،مو مالمتؿغذىمسؾكماٌوء مأغفو ماألذفور مبطؾقعي مو ماظشفرة. مػذه جذور

ماظغرؼؾيمجعؾف مظؼدراتفو م" ماظدلطي مبشفرة م" ماظشفرة مػذه متدسك مو مععفزة، ــو

مأنم مذظؽ مربقر مو ماظصغور، ماألرػول مخوصي مبدلطؿفو ماىؿقع متغؿر مألغفو واظعفقؾي،

مإظبم مهؿؾفؿ مأعفوتفؿ مصنن ماظشدؼد ماظؾؽوء مأو مبويؿك مؼصوبقن مسـدعو ماظصغور األرػول

طيم"مصؿضعـمضطعيمعـمعالبسم"ضؾعيمضرضرةم"،مومسؾكموجفماظؿقدؼدمإظبم"مذفرةماظدل

مأرػوشلـمؼبمأشصونمتؾؽماظشفرة،مومػذامسالجمظذظؽماظداء.

مسـدعوم مذظؽمأغف متعقدمحودثي معـؼقبيمؼبمجدار،مو مدائرة مإظبمذظؽمتقجد بوإلضوصي

ميرضماألرػــولماظصغـورممبرضمإدؿعصلمسؾكماألرؾــوءمتلخذػؿمأعفوتفـؿمإظـكم"ضؾعيم

دؾعمعراتمومػذامحلىماآلحودؼٌماظشوئعيمؼبمضرضرةم"موممتررػؿمعـمثؼىماىدارم

ماٌـطؼي.

ماظذػيب"م م"اظـقر مخوصـي مو مطـــقز مبفو معدصقن مضرضرة" م"ضؾعي معـطؼي مأن مؼشوع و

مؼؿفوصؿقنم مطونماٌفقدقنم"حبؿكماظذػى" مظذا م"ضرضرة" وذبقػراتمومامؿؾؽوتماٌلؼر

ءماٌـطؼيمسؾكماٌـطؼيمإلذؾوعمشرؼزةماظؾقٌمسـماظذػى،مومؼؼولمأنماظعدؼدمعـمأثرؼو

تعقدمثروتفؿمإظبمحصقشلؿمسؾكمأحدمامؿؾؽوتماألعرلةم"ضرضرة"مومظؽــمؼؼــولمأؼضــوم

أنم"مضؾعيمضرضرةم"مضبؿقفومجـقدمالمؼرونمأيم"جـقدمأخػقوء"موماظؽؾؿيماٌؿداوظيمظدىم

مأصقوبماٌـطؼيم"جـقنمضرضرة"مومػذامعومحدمعـمتفوصًماظـوسمسؾقفو.

مرعقؿوتمظؿلذلجعمبـوءػوماظلوبؼ.ومػذهماظؼؾعيمحوظقومتلؿصؾحمبفومت
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 ؿوضوع األدطورة:اؾواؾي اؾصاحل دقدي اؾـاصر.

مصؿوةم مظف مطون مو ماىؿقع، مبنحذلام مضبظك مبقتو، مبـ مبؼصر مواظل ماظـوصر دقدي
عبقؾي،مخطؾفومإبـمرئقسمضصؾيمإبـمصؿقحمبعدمأنمػوممحبؾفو،مومظؽـمواظدػومرصضفم

مممسؾكماإلغؿؼوم.ومزوجفومعـمأحدمذؾونمضرؼيمإبـمبقتومصنشؿوزمومسز
صػلمظقؾيماظزصوفمومهًماظظالمماظشدؼدمضوممبوظلطقمسؾكمعـزلماظعرودنيمصؼؿــؾم
اظزوجمومصرمبوظزوجيمصؾقؼفمأغصورماظقاظلماظصوحلمومرقضف،مشلذامذبحماظػؿوةمومإغؿقرم

مصققمجلدػو.م
ومحقـؿومسؾؿمدقديماظـوصرمبوًدلمايزؼـمأخذمحػـيمترابمووضعفــومؼبمطػـفم

م مثؿ مػذاموغلػفو مغلػ مطؿــو ماهلل مؼـلػفـؿ مبلن مصؿقح مبـ مضصؾي مدؽون مسؾك دسو
اظؿـراب،مومضدمإدؿفــوبماهللمظدسقتــفمومأصؾقــًمضصؾــيمإبـــمصؿــقحمخوظقــيم
عـمدؽوغفوماظذؼـمتقزسقامسدلمعـورؼمطـرلةمعـفومشداعسماظيتمإدبذتمإزلفومعـفؿ،م

معـمصزان،مصللظقػؿمعـمأؼـم مبعوئالتمغزحقا مبلغفؿمجوؤامألغفؿمإظؿؼقا أتقؿؿ؟مصلجوبقا
معـمضصؾيمبـمصؿقحمبغداءمأعس،مصلرؾؼمسؾكماٌؽونماظذيمعبعفؿمشداعس.م

 ؿوضوع األدطورة:اؾػــج.

 األم.ماألصل اجلغرايف :
 دــي.م75اؾراوي: 

طؾؿمسـمبؾدؼيمضصرمايرلان،مومطوغًمعـطؼيمشـقيمم46ػلمعـطؼيمتؾعدمحبقاظلم
ماًالبي، معـوزرػو مو معقوػفو مو مسرشمأوالدممبػالحؿفو مأرضفو مزراسي مؼشرفمسؾك و

مرغبونماظؼودعنيمعـمعـطؼيمودورة.
،مدـفم-علؽقنمم–ومذاتمؼقممجوءمعورمومػقمدقديماٌقفقبمومػقمرػـؾمعرصقدم

ماٌـطؼيمم26-25عوبنيم مبؿؾؽماٌـطؼي،مصنتفؿفمصالحلمػذه معور مو دـي،مصفوءمدوئقو
مومسؾقفؿمومضولم:بوظلرضيمومضربقهمومغزسقاماظؾصؾمووضعقهمؼبمرربقذف،مصدس

مدرتقغلمخقانمظؾػدانمؼومرغبونمممومعومػلمسودتمبقؼوموالمجدي
معـمغشديم(اظػٍ)دبالمؼومضصرماظـورم
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مطـرةمم مػذا،مرشؿ مإظبمؼقعـو مأصؾقًماٌـطؼيمخوظقي مو ومؼبمسوعفمهؼؼًماظدسقة
اظـشد:مععـوهماظشعرماٌصققبمبوظدسوء،مومضدمسرفمبفم)اٌقوهمبفومومصالحقيمأرضفو.م

ماظذيمؼـؿؿلمظفمدقديماٌقفقبموماٌلؿكمبويرازظقي،مغلؾيمإظبمجدػؿمربرز(.ماظعرش

 ؿوضوع األدطورة:ذرذــال.

مصؼقؾم ماٌدؼـي معـ ماظروعــون مخروج مذرذــول متلؿقي مأن مؼؼول ماظعربقي ماٌـورؼ ؼب
ماظشـرم/مذــولمأيمخروجماإلدؿعؿورماظروعوغل.

 ذرذــال.:  ؿوضوع األدطورة

 ئــؾ.اظؼؾواألصل اجلغرايف : 
مأذرذولمػلمإدؿم مأعوزؼغلمصؽؾؿي مصقؼولمأنمأصؾماظؽؾؿي ماظؼؾوئؾقي مؼبماٌـورؼ أعو
ألصعكمطؾرلةمطوغًمتلؽـمؼبمسنيمدقديمضبلماظيتمؼؿزودمعـفومأػؾماٌدؼـيمبوٌوء،م
ماٌوء،م مسـفؿ مهفى مال محؿك مدورؼي، مبصػي مشلو ماظؼرابني مؼؼدعقا مأن مسؾقفؿ وطون

أبـوءماٌدؼـي،مومادؿؿرمػذاماظؽوبقسمحؿكمزفـرمموطوغًمػوتفماظؼرابنيمتؿؿـؾمؼبمخرلة
بطــؾمعغقارـمأرشؿمػذهماألصعكمسؾكماإلغلقوبمسبقماظغربموعـذمذظؽماظؿورؼ،مزلقًم

ماٌدؼـيمبندؿماألصعكمأذرمذول.

 ؿوضوع األدطورة:ذرذــال.

 اظؼؾوئؾ.األصل اجلغرايف : 
مطوغًمػـوكمسنيمع مأغف مؼؼول مغػسماإلدؿ مأصؾ مأخرىمحقل مرواؼي مؼب قجقدةمو

بلقديمضبلمطوغًمتلؿكم"أذــرذــور"موممبرورماظزعـمحذصًماألظػمعـمأولماظؽؾؿيم
ظؿلفقؾماظـطؼمبفو،مومحقلمحرفماظراءمعـمآخرمطؾؿيمإظبمحرفماظالم،موأصؾقًم
"ذرذول"موماىدؼرمبوظذطرمأنمطؾؿيمأذرذورمبوألعوزؼغقيمعؿداوظيمؼبمطـرلمعـمعـورؼم
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م معـ مبشلء متؾػظ مضد مو ماىزائري، ماظؼؾوئؾماظؼطر مإضؾقؿ مؼب ماألعر مػؿ مطؿو اظؿعدؼؾ،
م"اظزواوة"محقٌمتؾػظمأذرذقرم.

 ؿوضوع األدطورة: اؾػتــاة و األخـوة اؾسبـع.

 األصل اجلغرايف : أحد أرقاف اجلزائر.
 اؾراوي: األم.

ؼؼولمأغفمطوغًمػـوكمسوئؾيمتؿؽقنمعـماألمموماًودعيمومدؾعمذطقر،مومطونماألبم
وغًمحوعال،مومطونماإلخقةماظلؾعمعؿشقضنيمإظبمأنمتؽقنمحدؼٌماظقصوة،مأعوماألممصؽ

ظدؼفؿمأخً،مومضولماألبـوءمظألممأغفمضؾؾمأنمضبنيمعقسدموالدتفومبشفرمدرلحؾقنمسـم
اٌـزلمإظبماىؾؾماظذيمتقجدمبفمضرؼيمصغرلةمظقعقشقامبفو،مومظـمؼعقدوامإالمإذامطونم

ماٌقظقدمصؿوة.
مأنمتؾقحمبرؼشي مصعؾكماًودعي مطونمذطر ماظلؾع،مصقؾؿعدونممصنذا اظغرابمظإلخقة

أطـرمصلطـرمسـماظؾقً،مومإذامطونماٌقظقدمصؿوة،مصؿؾقحمشلؿماًودعيمبرؼشيماظطوووسم
مطلمؼعقدوامإظبماٌـزل.

إغؼضًماألذفرماظـؿوغقيمومحونماظقضًمظرحقؾماألبـوءماظلؾعموماألممتؾؽلمومتطؾىم
م مأنمطبؾػقا مؼلؿطقعقا ممل ماألبـوء مظؽـ مو ماظرحقؾ، مسدم مضدمعـفؿ ماظذيمطوغقا سفدػؿ

مضطعقهمسؾكمأغػلؿ.
ومبعدمذفرمعـمرحقؾماألبـوءمحونمعقسدموالدةماألم،مومطونماٌقظقدمصؿوة،مصغؿرتم

ماظػرحيماألممألغفومأوالمرزضًمبطػؾي،مومثوغقومدقعقدمأبـوؤػوماظلؾع.
ومرؾؾًماألممعـماًودعيمأنمتؾقحمألبـوئفومبرؼشيماظطوووسمومظؽـماًودعيمطوغًم

غرلمعـمدقدتفو،مصؾقحًمظألبـوءمبرؼشيماظغراب،مومعرتماألؼومموماظلـنيمذرؼرةمومت
مواألممالمتؽػمسـماظؾؽوء،مألنمأبـوءػومملمؼرجعقامبعد.م
(،مومطوغًمحقـؿومتذػىم24حؿكمطدلتماظػؿوةمومأصؾقًمؼبمدـماظـوغقيمسشرم)

مأل مذمم مغذؼرة مبلغفو مؼؼقظقنمشلو مو مؼلكرونمعـفو ماىرلانمطوغــقا نمظؾعىمععمأبـوء
ماظلؾع،م متلللمأعفومسـمإخقتفو مدائؿو ماظلؾع،مومطوغًماظػؿوة مرحؾمإخقتفو بلؾؾفو
واألممتؼقلمشلومدقلتلمؼقممومتعرؼبمصقفمطؾمايؼقؼي،مومعرتمدؿيمدـقاتمومأصؾقًم

دـي،مومجوءماظققمماظذيمتعرفمصقفمم:2اظػؿوةمذوبيمؼبمسؿرماظزػقر،مأيمأصؾحمدـفوم
مايؼقؼي،مومظؽـماألممرصضًمإخؾورػو.
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ؼبمأحدماألؼوممضوظًماظػؿوةمألعفومبلغفومإذؿفًمأطؾمحلوءماظدجوج،مصؼوعًماألمممو
بطفقهمشلو،مومسـدعومجؾلًماألممسـدماٌوئدة،محووظًماظػؿوةمأنمتدخؾمؼدمأعفومؼبم

مايلوءماظلوخـمطلمهرضفو.
مصؼوظًمظألم:مأترطقينمؼومإبـيتمعوماظذيمدػوطل.
مإخقتل.مصؼوظًماظػؿوة:مظـمأتركمؼدكمحؿكمدبؾرلغلمسـ

ماظػؿوةم مصنعؿطً مإخقتـفو، مظؾؾقٌمسـ ماظذػوب مضررت مو مايؼقؼي ماظػؿوة صعرصً
حصوغفومومذػؾًمععماًودعيمظؾؾقٌمسـمإخقتفو،مومعرتماألؼوممحؿكموصؾًماظػؿوةم
مبلنمالمتشربمعـف،مومحقـفوم مأعفو إظبماىؾؾ،مومطونمػـوكمغفرمطؾرل،مضدمأوصؿفو

مصؿقوؼؾًمسؾ مأحلًمبوظعطش، مضد مظؾشربمعـمطوغًماظػؿوة مدصعؿفو مو ماًودعي قفو
ماظذيم ماظققم مأتك مأن مإظب مسؾقفو، مدقدة ماًودعي مو مخودعي مأصؾقًماظػؿوة مو اظـفر،

موصؾًمصقفمإظبماظؼرؼيماظيتمؼلؽـفومإخقتفو.
مسؾكمم مضصؿفو مروتماظػؿوة مسـدعو مو مأصغرػؿ، مسدا معو متزوجقا مضد ماإلخقة مطون و

رنمعـفومألغفومعبقؾي،مومأرادوامإخقتفو،مسرصقامبلغفومأخؿفؿ،مومظؽـمزوجوتفؿمطـمؼغ
أنمترحؾمسـفؿ،مصطفقامشلومأطالمذفقو،مومضدعقامشلومبقضيمثعؾونمومأخدلوػومبلغفوم

مبقضيمغبوممصلطؾؿفو.
مبفومدقءا،مصطردوػومعـماٌـزلم ومتقاظًماألؼوممومأصؾحمبطـفومطؾرلا،محؿكمزـقا

ؿينمبفو،مصنصطودمإظبماظغوبيمإالمأنمأخوػوماألصغرمطونمضبؾفومصؼررماظذػوبمععفومظقع
شلومشزاالمومذقاه،مومأطـرمعـماٌؾحمومرؾىمعـفومأنمتلطؾفمطوعال،مصلحلـًمبلظـؿمؼبم
ماظـعؾونم مسـ ماألخ مصللشلو مبطـفو، معـ ماظـعؾون مخرج محؿك متؿؼلء مبدأت مو بطـفو
صلخدلتـفمبوظؼصـي،مومسودماألخمإظبماظؼرؼيمومأسؾؿماإلخقة،مصعوضؾقاماظـلوءموماًودعي،م

مععمأخؿ مسودوا مؼبمو ماظصغرلة مأخؿفؿ مو ماألم معع محقوتفؿ مبؼقي مسوذقا مو مأعفؿ مإظب فؿ
مدعودة.م

 ؿوضوع األدطورة:اخلالؾة اؾصػراء.

معـماظقادمومؼبماظطرؼؼ،مطلمطوغًمراجعيم طوغًمواحدماٌرأةمراضبيموقىماٌوء
مرػؾيم ممتـوتمتقظد مو مظؾلؿوء مرصعًمؼدػو ماظـؾٍ، مصقق مذوصًمشرابمعذبقح ظؾؾقً،

،مضؾؾم(اظرؼش)دػومغبراءمطدمماظطرلمومذعرػومأدقدمطقؿومرؼشقمبقضوءمطوظـؾٍم،مخدو
مربلمدسقتفو،مومأسطوشلومرػؾيمآؼيمؼبماىؿول.م
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دـي،موالتمطلمم27ومبدأتماظطػؾيمتؽدلموماىؿولمؼزؼدمععماألؼوممحؿكمبؾغًم
اظؼؿر،متؾفرمطؾمعـمؼشقصفومومععماألؼومموالتمميوػومتغرلمعـفو،مومبوشمتغطلمزؼـؿفوم

"مايؿقمم"مًدودػوماظقردؼي،موتقد،مشلومحقاجؾفومومذعرػومبوظطني،ممطوغًمتدؼرشلو
مبوشمعومتعفؾشماظغوذل.

معراؼيمم غؿوعماظلؿقت،مطؾمؼقممتلللمػذؼؽماٌراؼيموذؽقنمم(عرآة)وطوغًمسـدػو
موظلمهًم مزؼـي، موأغو ماٌراؼي،مأغًمزؼـي مصققماألرض،متؼقلمشلو ماظزؼـي ػلماٌرأة

ماظغرلةمغؿوعمميوػومعـمذاكماظزؼـماظربوغل.ممممممممممماظطوجنيمشؾؾؿـوماإلثـني،مزادت
مسـدم ماظؾـً مغؾعـقا مظراجؾفو موضوظً ماظدار، معـ متؾعدػو مميوػو مضرت ماظـفور وحد

مخووتلم)إخقتل(متؼضلمأؼوم،مودارتمشلومميوػوماظزادمعـمطؾمذلءم)حؾقة....(.
حؿكممراحًمععوػومميوػوموطؾؿومتللشلومسؾكمعؽونمأخقاتفومتؼقظؾفومضرؼىمغقصؾقا،

موضوظًمشلوم ماظلدرة، مذفرة مسـد موصؾؿفو ماظعؾود، معـ مخوظقي مبعقدة، مظغوبي وصؾؿفو
مطوظدلغقس،م ماظطقؼؾ مطوظؾقؾ مأدقد مذعرػو مطون مظل مرضدتماظؾـً، موٌو مػـو، غرضبقا

مزػرتمشلومميوػومذعرػوموظصؼًمطؾمذعرةمأومزػرلةمععمذقكماظلدرة.
ًمبفومطؾمايققغوتمورجعًمميوػومظؾدارموخالتفوموحدػومععمايققاغوت،موتؾؿ

متراضىمصقؿوموػلمراضدة.
متؼربمشرلمرؾقعل،ممعومخوصقشمعـفوموحؿكم معـفو مطؾمايققغوتمؼؿؼربقا وطوغقا
ػوذوامايققغوتمحؾقػوموحؾقامعبوشلومأومزؼـفوماظربوغلماظػؿون،موٌومصطـًمعومضدرتشم
كمتؿقرك،مرؾؾًمعـمطؾمايققاغوتمتعووغفومومتعطقفؿمعـماظزاد،متؼدممايؿوممومسب

مخصؾي،موماسطًمظفمحوجي،مزادماظؼط،موماظذؼى،موماألددموماظؼـػد،م...إخل.م(غزع)
حؿكموصؾمدورماألرغى،مومضولمشلومأغومأسبلماظؽؾ،مومغديمطؾماظزاد،مدؾؽفــوم

ماألرغـىمومداتمععوػوماظزاد.
معلرلةم معشوت معشوت، مخذسؿفو، مميوػو مأن ماظؾـً مسرصً ماظـفور مرؾع مطل و

ً،مضوظًمغؼصدوا،مومإنمطوغًمصقفماظغقالن،مومطلمرقؼؾي،محؿكمذوصًمضقءمخوص
(مإخقةمدبدعفؿمضطي،مدبؾوتمومٌومخرجقامععم9وصؾًمرؾًمعـماظؾوب،مذوصًم)

ماظػفر،مراحًمظؾؼطــيمرحؾًمبفومومدوظؿفومسؾكمضصؿفو،محؽوتمشلومطؾمذلء.
مومضوظًمشلوماظؼطي:مأغومشبدممػوذواماإلخقةماظلؾعيمبؽؾمذلءم)غغلؾ،مغػؿؾم...(.

وماظؾـً:مأغومغعووغؽمبؽؾمحوجي،مومدبؾقينمسـدك،مبصحمعومدبدلؼشمضوظًمشل
ماًووةماظلؾعي.

معـم مأطـر معؿؼقغي مطوغً مخدعؿفو مو متعووغفو، ماظؾـً مصؾقً مو ماظؼطي، واصؼً
اظؼطي،مظؽـفؿمذؽقامؼبماألعر،مبؼكمايولمعدةمرقؼؾي،موماإلخقةمداػشنيمؼبمخدعوتم

ما مبعـقا مطشػماألعر،مؼبمؼقم مضرروا مؼؽشػماظؼطي،مظؽـفؿ ماظصغرلمظقؿقؼؼ،مو خقػؿ
ماظلر.
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مذوصفو،م مإغدػشمٌو مؼراضى،محؿكمخرجًماظؾـً، مضعد مو ماظؾوب، موراء دبؾكء
ماعوعف،مخطػفومعـماظقد،ماشبؾعً.م(عورة)وطلمطوغًمصوؼؿيم

مظؽـفمضوظؾفو:مسؾقؽماظؾؿونمخدلؼينمأذؽقنماغً،مخدلاتقامبؽؾمذلء.
مبوظ مخدلػؿ مو مجوبفو مراح مدلظقػو، مخووتقا مرجعقا مطل معـفؿمو مرؾى مو ؼصي،

مأنمؼؿزوجمبقفو.م(ؼلذغقامظف)ؼلؿققظقام
متؼقمم مطوغً مو م"، ماظصػراء ماًالظي م" معـ ماظصغرل مخقػؿ مزواج ماإلخقة ضؾؾقا

 .خبدعؿفؿ،مخدعيمطؾرلةمعومتؼدرشلوشمأيمإعراة
ومؼبمواحدماظـفورمتعوػدتمععماظؼطيمبوشمؼؿؼوزلقامطؾمحوجيمؼؾؼووػـومبوظـصمعوم

م معـوصػي)بقـوتفؿ محؾيمم،(اظؼلؿي ماظؾـً معرة مظؼوت محؿك معوذقي، ماظؼلؿي مبؼوت و
غبصمصلطؾؿفوموحدػو،محملؿفوماظؼطي،مزسػًمسؾقفومبزاف،مبزاف،مومحؾػًمسؾكم

ماإلغؿؼوممعـفو.
راحًماظؼطيم"مظؾؽوغقنم"مومرػوتماظـورماظشوسؾيمهرلتماظؾـً،مطقػوشمتشعؾم

ـقاماظـورماظـورمضؾؾماظرجقعمغؿوعماًووةماظلؾعيمخرجًمهقسمسؾكمعصدرموقىمع
بوهمتشعؾماظؽوغقن،محقدًمحؿكمذوصًمعـمبعقدمدخون،مراحًمظؾؿؽون،مومرؾًم

م متوضي ماظـور،مم(اظـوصذة)عـ مضدام ماظرائقي، مطرؼف ماٌـظر، مبشع متؾؿقًمشقل صغرلة،
مسقدمعـماظـور،م مؼعطقفو م)اظرجوء( ؼؼطعمؼبمغبور،مومؼطؾ،مصقفمسؾكماظـور،مترجوتقا

ؼقم،مومميصمواحدمعـمصؾوسفو،مواصؼً.ممظؾكمرؾؾفو،مبصحمذرطمسؾقفومؼزورػومطؾ
أسطوػومسقدماظـورمومراحًمظؾؾقـًمومذعؾًماظـورمومحضرتمعوطؾيماإلخقةماظلؾعي،م

موعرمايولمسؾكمحوظقا.
اظقضًمظلمرؾؾًم)ظؽـماظغقلمجوءمؼبماظققمماٌقاظلمومرؾىمعـفومؼبمدوسيمععؾقعيم

أسطوتقامصؾعفو،معصمم،مصقصًمبوظعفد(صقفماظـورمعـمسـدماظغقلمأيمؼبماظصؾوحماظؾوطر
م.(طونمراطىمخشؾيمسؿالضي)دعفو.مثؿمبدأمؼللشلو:مدقدكمسؾكمعـمراطىم

متؼقلمظف:مدقديمراطىمسؾكمسقدمأبقض،مدقديمالمبسمذوش،مومراصدمخقزراغي.
مؼضقؽمومؼؼقلمشلو:مصح،مومؼرجعمعـنيمجوء.

خقةمومبؼلماظغقلمؼزورػومطؾمؼقممؼبماظلوسيماٌعؾقعي،مومؼؽررمغػسماظعؿؾي،مظؽـماإل
متعؿؾم مصؾقًمػزؼؾي،مضعقػي، م"،موالتمو ماظصػراء مخالظي مأنم" مالمحظقا اظلؾعي

مبصعقبي،مومطوغًمتؾونمذؾفمعقؿي،مسبقؾي.م
معـم ماًووة محوروا مغؽرت، ماظؼطي مدلظقا مذلء، مطؾ مطوغًمتـؽر مظؽـفو دلظقػو،

محوشلو،مومضرروامععرصيمدرػو.
كمؼراضىماٌؽون،مدبؾكمواحدمعـفؿمؼبمعؽونمعومؼشقصقشمعـقامأيمواحد،مومبؼــ

،موؿدمؼبمعؽوغقا،محؿكمزفرماظغقلم(اظػـوء)حؿكمزلعمرطضمومحسمطؾرلمعـماظدلةم
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بوٌـظرماٌكقػموماظرضبيماظؽرؼفي،مومضوممبـػسماظعؿؾقيمععماظؾـً،معصماصؾعفو،م
مودلشلومغػسماظلمالموجووبً،مومرجعماظغقلمعـنيمجوء.

م مدلظقػو مواشمزلع، مواشمذوف، مخدلػؿ ماإلخقة مجوو مٌو مبوظؼصي،مو مخدلوػو و
مصنسذلصًمومخدلتفؿمضصيماظؼطي.

ماظؾـوب،مومعبعــقام مأعوم مطؾرلة محػرة محػروا ماظؼطي،مو ماظغقلمو مؼؼؿؾقا مأن ضرروا
مايطىمومشطووػومبوشمعومتؾوغشـموماخؿػقامحؿكمجوءماظغقلمطوظعودة.

مومضول:مصؾوحماًرلمؼوم"ماًالظيماظصػراءم"م.
مؼبمايؾؾ.م(ؽرجؾق)صردت:مصؾوحؽمؼبماىؾؾمومطرسقؽم
مومدلشلو:مدقدكمسؾكمعـمراطى؟

مايؿور،م مرجؾ مؼدوا مؼب مو مايؿور، ممبصورن معؾفؿ مو مراطىمسؾكمخشؾي ضوظً:
مالبسمجؾدمايؿور.

زسػمومسقطمحؿكمزلعقاماظؾعود،مومتؼدممظؾؾوبمصبريمبوشمؼلطؾفو،مظؽـفموضعم
معوت،محؽؿ ماظـور،مإسبرقمو مسؾقف مذعؾقا مو ماإلخقة مايطى،مجراو موروحمؼبمحػرة

مواحدمعـماإلخقةماظؼطيمورعوػوموراءهمإغؿؼوعومعـمصعوؼؾفوماظشقـي.
ومضررماإلخقةماظرحقؾمبعقدمومبوظصدصي،مإدؿؼروامضرؼىمعـمضؾقؾؿـفومحطقامرحوشلؿم

مومبؼوومعدة،محؿكمأنؾًم"مخالظيمصػراءم"مرػؾ.
ومحدماظـفورمحملؿفومأعفومسـدماظقاد،مسرصًمأغفومبـؿفو،مبعـًمشلــوم"دؿــقت"م

مؾفومحقاؼٍمطفداؼومومععوػؿمعشطيم"معلؿقعيم".ومسطوت
مضوظًم ماظلؿقتماظداػقي مبصح مضؾؾؿفؿ، ماشلداؼو مأسطوتفو مو راحًماظلؿقتمسـدػو
شلــو:ذعركمذؾوب،مرقؼؾمعوطقشمععؿوغقيمبقف،مأرواحلممنشطؾؽمومغعووغـؽمصقف،م
ماٌشطمؼبم مأدـون ممتشط،محؿكمطلرتمأحد مخالتفو مو م م" ماظصػراء مخالظي واصؼًم"

م.(بؼلماظلـمالصؼو)ؿقؾ،مومدخؾًماظؾـًمؼبمشقؾقبيمرقؼؾيمذعرػوماى
ومٌومسودواماًووةماظلؾعي،مظؼوومإبـفومؼؾؽلمضداعفومومػلمطوٌقؿي،محزغقامبزاف،م

مغبؾقػومومظػرطمربؾؿفؿمظقفو،مداروػومؼبم"مػقدجم"مصققمعبؾمأبقض.
ماىؿؾماٌطقع:مأرصدػومومعوتذلكمواحدمؼؼربمعـفو.م(وصقي)ومصووم

مؼبمطؾمعؽون،موؼؾوتمؼبماألعوطـماآلعـيمصؾحماىؿ حؿكمترجعم)ؾمؼؿفقلمبقفو
،مرولماألعدمحؿكمضؾضمأحدماظرجولماىؿؾ،مومرؾمػقموضقعفمسؾكم(يوظؿفوماظطؾقعقي

"اشلقدج"،مصنغدػشقامواشمذوصقا،مومحبـقامسـمدؾىمرضدتفوماظطقؼؾي،مصؿشقامرادفوم
متشفؼمومتؿـػسمعـمجدؼد.محؿكمظؼوومدـيماٌشطيمسوظؼيمؼبمرادفو،مغزسقػو،مصنذمبفو

مؼؿزوجفوم مظػرطمإسفوبفؿمجبؿوشلو،مرؾؾقػو مو مظؽـفؿ دلظقػو،محؽوتمشلؿمضصؿفو
مدقدػؿ،مخوصًمعـفؿ،مبصحمهوؼؾًمسؾقفؿ.

مومضوظً:مغؾؼكمسـدطؿ،مبصحمخؾقاماىؿؾمععل.
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مإلبـفو،م مو مألػؾفو مرجعً ماألبقضمو ماىؿؾ مرطؾً ماٌرات، مإحدى مؼب شػؾؿفؿ
مومخدلتفؿمو مبعقدتفو مظلقــدمصرحقا مدؿــقت،مبعـــقا اشمصراشلو،مواشمدارتمشلو

،مومطونمدقدماظؼؾقؾيمػقمأبقػو،مومخدلوهمسؾكمواشمسؿؾًم(أػؾفومايؼقؼققن)اظؼؾقؾـيم
اظلؿقت،محؽؿفومومبعٌمشلؿ،مجوءماإلخقةماظلؾعيمععم"ماًالظيماظصػراءم"،مصؿومإنم

ـؿفموأخدلتفماظؼصيم،مصرحماألبمبنب(أبقػو)رأتم"ماظلقدم"محؿكمسرصوتقامأغفمواظدػوم
موعومصعؾـًمأعفو،مومطقػمسوعؾفوماإلخقةماظلؾعي.

حىمبوبوػومؼـؿؼؿمعـمميوػو،مظؽـم"ماًالظيماظصػراءم"مرصضًمومادؿؾعدتماألممؼبم
مأصقوبمعؾؽ،م ماظلؾعي مأصؾحماإلخقة ماًرلمػوذؼؽماظؼؾقؾي،مو مدود مبعقد،مو عؽون

مؼبمػوذاكماظزعون.وإبـفومأصؾحمدؾطونماٌؽون،مرجعًماألصراحمومدودماًرلم

 ؿوضوع األدطورة:بطوؾة اؾسقد عؾي.

عـمأصقوبمم26ومرؾؾقامعـقمؼؾعٌمععوػؿمم(ص)جوءموصدمعـماظؽػورمظردقلماهللم
اظـيب،مؼعؾؿقػؿمأصقلماظدؼـ،مومضؾؾمعومؼروحقامدلشلؿماظردقلمسؾكماٌلرلةمومذقولم

متدوم.
ماٌلرلم مو مظقؾي،مبصحماظؽػورمخدسقه مو مؼقم معلرلة مأغفو مظف مطوغًمرقؼؾي،مضوظقا ة

تدوممأطـرمعـمذفر،معشوومعدةمرقؼؾيمضرؼىمعومعوتقامعـماىقعموماظؿعى،موعووصؾقشم
مظؾؿؽونمإالمبعدعومصوروامذؾفمأعقات.

ومٌوموصؾقامٌؽونماظؽػور،مظؼووػؿمداؼرؼـمحػؾيمذربقشلؿماًؿرمرشؿــومسؾقفؿ،مومٌوم
وهم)أطؾـقه(،موطونمطــالم(متر)وصؾماظؾقؾمبعٌمربلمدؾقوغفمررلماىـيمجوبمععوهم

مػذاماظشلمطويؾؿمظؽـفمؼبماظقاضعمطونمحؼقؼي.
،مومحووظقام(ملمؼؿغرل)ؼبماظصؾوحمتؼقوموماظصقوبيماظعشرةمذاكمًؿرمطقؿومذربقهمم

مبؾـؿم مذظؽ مبعد ماظؽػور مصؼوم ماظؽػور، معؿعؾنيمشؾؾقػؿ مطوغقا مأغفؿ ممبو مو ماظؽػور ؼصدوا
يمملمتقجدمؼبماظدغقومعـؾفومبؽر،مؼبمبؽرمسؿقؼيمومسرؼضم(وضعقػؿ)اظصقوبيمومداروػؿم

جوبقامصكرةمسظقؿي،مومشطوومبقفوماظؾؽرماظعؿقؼيموماظعرؼضي،مبعدػومجوبـقامايطىم
واًشىمومداروػؿمصققماظصكرةمجوبقامطؿقيمطؾرلةمحؿكمصؾقًمتشؾفماىؾؾ،مبوشم

مضبرضقػؿمؼبماظققمماٌقاظلمومبؼلماإلحؿػولمعؿقاصالمؼبماظؾقؾ.
ممومضولمحؾؿًمبعؾلمبـمأبلمروظى،محؾؿًمبزوبعيمواحدمعـماظصقوبيمغوممعـوم

سؾـلمبـمأبلمم(ؼلتل)طؾرلةمزبؾطيمبوظدلقموماظرسدمعـمجفيمعؽـيمومإنمذوءماهللمصبلم
مروظىمومؼلؾؽـومعـماظغؾقـي.



 ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

 

 217 

مثؿمضول:مػذاكماظصقوبلمأبقوتمعـماظشعر:م
مظقـومؼومسؾلمؼومإبـمروظىم(أدرع)أشضىم

م(اءور)راغومعلؾلؾنيمحبدؼدمعلفقغنيمأوراغلم
مطؿوءم ماظزبد مو ماألحؾول مؼؼطع مػوئٍ محصوغف مظؼل مخرج مسؾل، مظلقد ماألعر أوحل
اظؾقرمطبرجمعـمصؿف،مؼغطلماظؾققت،مغودىمسؿؿفمومدلشلومضوظًمسؿؿــف:م"مراهمؼبم

م.(سؿالق)"م.مومظؼوتمحفؿفمصوتماألحفوممم(المترى)صػــيمالمتؿـقرىم
،مرصدمدقػفم"مأوحلمظف"م(حصؾ)اظلقدمسؾلمسـدمسؿؿقمضقػ،مسرفمواشمصرىم

ومجوءمخورجمعومطػوػشماظؾوبمسـدماٌكرج،مألغفمأصؾحمضقيمومعػؿقلماظعضالتمأطـرم
عـمحفؿفماظطؾقعل،مرطىمصققماظعقدم)ايصون(،مومتقجفمظؾردقلم)ص(مظؼوهمؼؾؽلم

مدللماظلقدمسؾلماظردقلم.
م"م.م(أبوماظطقى)تؾؽلمؼومأبقمرقؾيمم(عوبؽ)ومضول:م"معوظؽم
ماشلؿمظلمذقىم:"ممغؾؽلمعـم(ص)ضولماظردقلم

ماظصقوبيمراػؿمؼبمشؾـيمممممممممممممممممممممممممم
موماظؽوصرمشدوةمضبرضفؿم"ممممممممممممممممممممممممممممم

ضولمسؾل:م"مأذنمؼومحؾقىمومصؾلمرطعؿني،مومأرؾىمعـمربــلمصبعؾـلمرـلم
موماظؾعدمطونمسؾكمعلرلةمذفر(.)األرضمومعلرلتقامؼبمرعشيمسنيم
حوبسمومظقمعومؼقصؾشماظدممحؿكمظرضؾيم)صدر(ماظعقد،ممومضولمأؼضو:موماهللمعوغل

مجعؾماهللمدؾقوغفمايصونمطوظدلاق،مسـدوامجـقنيم)جـوحون(.
موؿــعم مسؾل ماظلقد مخؾػ مو ماٌعؾقم، مظؾؿؽون موصؾ محؿك مسؾل مبوظلقد مرور و
مؼػقتقام مخؾػفمومطوٌو مظؼؿؾمومجفودماظؽػور،مومدوروا مجقشومسؿالضو اٌلؾؿقــمومطقغقا

ماظؽػور،مصبعؾمشلؿمربلمأدؾوبمطبؾقفؿمسؾكمجققشماألسداء.مسؾكمعؽونمصقف
وماظلؾىماألولمغزلمربلماظغؿومموماظضؾوبمومسؿكماظؽػورمحؿكمعرماٌلؾؿني،مومؼبم
مالم محؿك مو مؼغػؾقا مو مؼـوعقا مربلمدؾىمطلمال معـ ماٌلؾؿنيماجملوػدؼـ مرؾؾقا اظؾقؾ

شقتمألولمعرةمعـمومػـومطبؾؼماظدل)ؼؼؿؾفؿماظؽػور،مخؾؼمشلؿمربلمدؾقوغفماظدلشقتم
مأجؾماٌلؾؿنيمٌلوسدتفؿ(.

ومجعؾماظدلشقتم)ؼزسففؿ(محؿكمالمؼـوعقامومؼقصؾقامإظبماظلقدمسؾلموماظصقوبيم
مظـفدتفؿمومٌوموصؾقامظؼووهمسبكماظصكرةمومضضكمسؾكماظؽػور.

مرطىم"ماظدلاقم"موصؾمؼبمحمليماظؾصرمإظبمأرضماظؽػورم مظؾلقدمسؾل،مٌو غرجعقا
،مومضولمضقظؿفماظشفرلةم"موماهللممعوغلمحوبسمحؿكمؼقصؾماظدمماظذؼـمدفـقاماظصقوبي

مظصدرماظعقدم"م.
ومبدامؼضربمطؾمضربيمؼلؼطمصقفومأظػمطوصر،مومأصؾــحمؼؾــونمطوظشعـرةماظؾقضيم

ماألدقد.مم(اظـقر)ؼبماظػردم
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وماظدممطونمؼلقؾمظؽـفمملمؼصؾمإظبمصدرماظعقد،مومجعؾمربلمدؾقوغفماٌقوهمتـزلم
ؾطماظدممععماٌوءمووصؾمإظبمصدرمايصونماظعؿالق،متقضػماظلقدمعـماظلؿوءمحؿكمدب

مسؾلمبعدماظؼضوءمسؾكماظؽػورماألذرار،مومملمؼؼؿؾماألرػولموماظـلوءموماظعورؾني.
رجعمظؾصكرةماظعؿالضيمومطونمضبدثمصقتمطوظدلق،مصقتمسظقؿ،مػؿزماظصكرةم

م.(تؾؽل)بوظلقػموالتمترسرعم
معـمصكراتمجفـؿم".مومضولمشلو:م"متؿـقلمومإالمغؽؿؾؽمصكرة

مرورتم ماظـور، مسؼوب مو متعوظب ماهلل مخوصً مو متؾؽل مبؽدلػو ماظصكرة مأصؾقً و
مؼبم مالصؼني ماظعشرة ماظصقوبي مخرج مو ماظلقػ مسؾل ماظلقد معد ماٌؽون، معـ اظصكرة
اظلقػمووضعفؿمصققماظصكرة،مومأحقوماهللمتعوظبمأحصـؿفؿمصرطىمطؾمواحدمحصوغف،م

وربنيماظؾذؼـموصؾقامبعدمذظؽمورجعقامصرحنيمورجعقاماظصقوبيماظعشرةمتوعنيمععماحمل
مبوإلغؿصورمسؾكماظؽػورمبعقنماهللمتعوظب.

 .ؿوضوع األدطورة: ؾوجنا و أخقفا

 تقزيموزوم"مآسغرلم".مادلوؼع اجلغرايف:
 روظؾيمعـماٌـطؼي.اؾرواي: 

طونمػـوكمأخقانمصؿوةمومصؿكمؼبمتقزيموزو،مخرجومذاتمعرةمظؾرسلمبوظغـؿ،مصؾؿوم
كمأخقمظقنومأخذهمإظبمعؽونمضرؼىمعـمػـوكمظرلوؼفمعوءا،مومرؾىمسطشمحصونماظػؿ

معـمأخؿفمأنمتعقدمإظبماظؾقً.
ومٌومإضذلبمايصونمعـمعـؾعماٌوءمظقشرب،مصفلةمتقضػمورصضماظشربمبلؾىم

موجقدمذعرةمرقؼؾيمؼبمودطماٌوء.
مصؼولمأخقامظقنومدلتزوجمبصوحؾيمػذهماظشعرةمحؿكمومإنمطوغًمأخيت.م

اظؾقًموجدمأخؿفمظقنومصققماظـكؾيمػوربيمعـف،مألغفومأحلًمبوألعرممومٌومسودمإظب
مطفـػمؼبم مدخؾًمؼب مو مػوربي مصرتمعـف مو مبوظؼقة مصلغزشلو مأخقػو، مبف مؼػؽر ممبو و
عـطؼــيم"مآسػرلم"،مموإذامبفمؼضربفومبلقػمصؼطعمؼدػو،مومدخؾًماظؽفػمومملمتشلم

ماًروجمعـــف.
ميمعومؼؼدرمؼـزسفومشرلمؼديماٌؼطقسيم".ومضوظًمألخقفو:م"مإغشوءماهللمتضربؽمذقط

صعودمإظبماظؾقًمومبؼقًمػلمؼبماظؽفػ،مومسـدعومخرجًموجدتمراسقومأخذػوم
مسؾكممبقؿفمومتزوجفو،مومطوغًمػلماظزوجيماظـوغقي.
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ومؼبمأحدماألؼوممرؾىماظزوجمعـمظقنومومعـمزوجؿفماظـوغقيمأنمتغلالمصقفماظغـؿم
مومتصـعمطؾمواحدةمعـفمبرغقدومظف.م

مػذهمصوظ مبقـؿو مظقنو، معـ مخدلة مأضؾ مألغفو ماظغلؾ معـ متؿؿؽـ ممل ماألوظب زوجي
األخرلةمومػلمتغلؾمجوءػومشرابمومرؾىمعـفومأنمتعطقفماظؼؾقؾمعـماظصقفمظقؾينم
مأخقػو،مومطونماألعرمطذظؽم ماظيتمضطعفومشلو مؼدػو مظػراخف،مبوٌؼوبؾمؼرجعمشلو وطرا

مصؼوعومطالػؿوممبومإتػؼومسؾقفمومأرجعمشلومؼدػوم.
ومععمعرورماظلـنيمسؾؿًمظقنومبلنمأخقػومعرؼضمررؼحماظػراشمومملمؼلؿطعمأيم
مؼبم مصػؽرت مأخقػو، مبني مو مبقـفو ماظيتمجرت مايودثي مصؿذطرت مؼشػقف مأن رؾقى

ماظذػوبمإظقفمومغزعماظشقطيمعـف.
مظؽلمالم مدؾقـؾ مسوبر مأدوسمأغفو مسؾك مدخؾًمبقًمأبقفو وصعالمضوعًمبذظؽمو

مدخؾ مومسـدعو مأػؾفو. مأدركمبلنمؼعرصفو مغزسًمعـفماظشقطيمحقـفو مو ًمسؾكمأخقفو
مػذهماٌرأةمعومػلمإالمأخؿفمظقنوم.

أعومسـماظؽفػماظذيمضطعًمصقفمؼدمظقنومالمؼزالمإظبمؼقعـومػذامؼبم"آسغرل"مومالم
مؼدخؾفمأحدمخقصومعـمأنمضبدثمشلؿمذقؽو.

 جنؿــة خضـار. : ؿوضوع األدطورة

 فماىزائرؼي.بودؼيمرؼػمعـماألرؼوادلوؼع اجلغرايف: 
 األممدعدؼي.ماؾراوي:
 دـي.م96اؾسن: 

طوغًمنؿيمخضورمصؿوةمذوبيموذوررةموحوذضي،موذاتمؼقممطوغًمتؾعىمبعقدامسـم
مشرؼىم معـزل مإال ماٌؽون مػذا مؼب موالؼقجد ماظغوبي، معـ مبوظؼرب مصدؼؼوتفو معع اٌـزل

متلؽـفمسفقز.
شلــم:مؼومبـوتلمبقـؿــومطوغــًماظؾـــوتمتؾعؾـــ،مخرجــًماظعفــقز،موضوظًم

مػقومأدخؾـمععلمإظبماٌـزلمظؿلوسدغينمؼبمشزلماظصقفم.
جرتمنؿـيمخضورمواظؾــوتمإظبماظداخـؾ،موبـدأماىؿقـعمصـلمبشـؿماظصــقفمم

مخضور،م منؿي متػطـً محؿك ماظقضـً موغلـقا موغشــوط، مجبــد موسؿؾـقا وشزشلـو
موضـوظــًم:م

موملمغشعرمبوظقضً.أوهمظؼدمشربًماظشؿس،موسبـمعـفؿؽوتمؼبماظعؿؾ،م
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ماظؾـوتم مإظب موري مسودت مثؿ مبوظظالم، موتػوجلت ماٌـزل، مخورج مإظب وخرجً
مضوئؾي:م

ػقومؼومبـوتمظؼدمأزؾؿماظظالم،مػقومبلرسيمغعقدمإظبماٌـزلموموضػًماظؾـوتمؼؿفقلنم
مظؾكروج.

مصؼوظًماظعفقزم:م
موــدون مسقدتؽؿ مررؼؼ مؼب مورمبو مبعقدة، مواظؼرؼي ماظظالم مأزؾؿ مظؼد مبـوت مؼو

مسػورؼــًمأومحققاغوتمطؾرلةمتلطؾؽؿ.
مبـًم م"اىوضبي" متلؿك: ماظػؿوة موػذه متؾؽل مإحداػـ موبدأت ماظؾـوت، صكوصً

ماظراسل،موطوغًمصؿوةمعلؽقـيموشؾقيم.
مضوظًمنؿيمخضورم:

مأغفؿم موالذؽ مسؾقـو، معؿقرلون مصفؿ مأػؾـو مإظب مغعقد مدقف مجدتل، مؼو مبلس ال
مؼؾقـقنمسـوم.م

مصؼوظًماظعفقز:
رحيمسػرؼؿومضرؼؾومعـماٌـزلمأطؾمذبؿقسيمعـماظغـؿ،موػقمؼظفرمأثؿوءمظؼدمرأؼًماظؾو

مشروبماظشؿسمؼبمعـؾمػذاماظقضًم.
مالبلسمضوظًماظعفقزم:

مصلغوم م، مظعشو مورقؾقظل م، مبقؽؿ موغؿقغس مبقو متؿقغلقا مععوي ماظؾقؾي مإبؼوو ؼوبـوت
معرؼضــيمجداموالمأدؿطقعمأنمأحضرمظعشوم"ماظعشوءم".م

مبـًماظراسل مزلعًمبوظعػرؼًمواظؾـــوتممصوحًماىوضبي تؾؽلموتؾؽلمسـدعو
مغظروامإظقفومثؿمبدأوامؼبماظؾؽوءمأؼضو.

منؿيمخضورم:
البلسمؼوجدةمدقفمغؾؼكمععؽماظؾقؾيموؼبماظصؾوحماظؾوطرمدقفمغرجعمإظبماظؼرؼيم

مؼوبـوتم.م
موحلـم ماظػرحي موطوغًمتؾديمشلؿ ماظعفقز. معع موتعشقا حضرتماظؾـوتماظعشوء

مًماظعفقزماظؾـوتمإظبماظػراشموضوظًمشلـم:اظضقوصيم،موبعدمذظؽمدس
موطقؿعقدم مراغلمغػؼسمؼبمظؼؿقالت. ماظدارمغبرة مطلمتعقد مإرضدوا مؼوبـوت، أرضدوا

مراضدة مراغل مطقؾي ماظدار موطقؿعقد ماظدضقؼوت، مؼب مغغربؾ مراغل مبقضي مطراسلماظدار ،
م.معطـشموبقظلمؼرذرش

صفؿًمععـوهممسـدعومزلعًمنؿيمخضورمػذاماظؽالمماظذيمؼقحلممبعوغلمطـرلة،
موسرصًمحؼقؼيمػذهماظعفقزةماٌوطرةموضوظًم:

عومأعبؾمطالعؽمؼوجدتل،مػقومإذػيبمظؿـوعلمصنغؽمعرؼضي،موأغومواظؾـوتمدقفم
مغـوممؼبماينيمألغـومتعؾوت.م
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ذػؾًماظعفقزمإظبماظغرصيماألخرىموترطًماظؾـوتمبعدمأنمغوعًمطؾمواحدة.موبعدم
مضوظًم:مأنمخرجًموأشؾؼًماظؾوب،مغفضًمنؿيمخضورمو

أدؿقؼظقامؼوبـوت،مإدؿقؼضقا،مإنمػذهماظعفقزمػلمشقظيمموظؼدمصفؿًمعـمطالعفومم
أغفومتـقيمأنمتلطؾـومعبقعو.مإغفومشقظيموهقظًمإغلوغيمسـدعومرأتـومغؾعى،مػقومؼوم

مبـوتمػلمغفربمػقو.
مأؼؼضًمنؿيمبـًماظراسلمومضوظًمشلو:

ماظشر،مػقومغفرب.أصقؼل،مأصقؼلمػذهمظقلًمسفقز،مإلغفومشقظيمتـقيمبقـوم
مصردتماىوضبي:م

ماترطقينمأغوم،مأترطقين،مأؼـمغفربمػذهمجدتل.
منؿيمخضور:
مػقــو،مػقـــو.
ماىوضبي:

مآه،مأترطقين،مآه،مالمأرؼدماظذػوبمػذهمجدتل.
مخوصًمنؿيمخضورمومخرجــًمبلرســيمػلم مرصعًماىوضبيمصقتفو ومسـدعو

مواظؾـوت،موريمطؾمواحدةمأطـرمعـماألخرى.
مصدخؾًمسؾكمدخؾًم مزلعًماظصقتماٌرتػع، مبعدعو ماظغرصي مإظب مبلرسي اظعفقز

ماىوضبي،مومأضؾؾًمسبقػومومهضرتمبوهمتلطؾفو،معـنيمغؾداك؟
مصؼوظًماىوضبي:م

مأبداؼينمعـماظقذغنيمإظلمعلؿعقشمظؾـوتمسؿفؿ.
مصؾدأتمتلطؾفومعـمأذغقفومحؿكمإظؿفؿؿفو،مثؿميؼًماظؾـوت.

قامإظبماظقادمصقجدوامايؿؾيمومػقفونماظقاد،مإدؿؿرتماظؾـوتمؼبماىريمحؿكموصؾ
صؿقضػـمأعومماظقادماشلوئٍ،مصرأواموراءػؿماظغقظيمومػلمتؼذلبمعـفؿ،مصصوحًماظؾـــوتم

مبوظؾؽــوءموماظعقؼؾ.
مػـومرصعًمنؿيمخضورمرأدفومإظبماظقادموضوظًمظف:

مأحؾسمؼوموادمظعلؾموماظلؽر،معوكمغشربمؼبمظؼؿيمومأغًمتعؼؾؽمخبطقة.
مادمسـماشلقفونمصؼطعؿفمنؿيمخضورمومبـوتمسؿفو.صؿقضػماظق

مومسـدعومضطعقهمسودمإظبماشلقفونمصقصؾًماظغقظي،موضوظً:
مأحؾسمأؼفو،مأحؾس.

مظؽـماظقادمطونمؼفقٍ،مصللظًمنؿيمخضور:
معوذاممضؾًمظؾقادمحؿكمتقضػمسـماشلقفون؟.

مردتمنؿيمخضور:
مضؾؿؾقا،ماحؾسمؼوموادمًراموىرا.
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قلمإظبماظقادمصزادمػقفوغومحؿكميؼمرجؾماظغقظيمومدؼطًمصؼوظًماظغقظــيمػذاماظؼ
ؼبماظقاد،مومػلمتصقحمومأخذػوماٌوءمحؿكموجدتمذفرةمدصؾــيمؼبماظـقادمموممتلؽًم

مبفوموممتؽـًمعـماًروجمبػضؾمدػوئفو.
مزفرتمشلـم مصفلة معرحمؼعؿؼدنمأنماظغقظيمعوتً،مو مذػؾًماظؾـوتمؼبمصرحمو و

ػلموريموراءػؿمحؿكمتعؾًماظؾـوت،مومصفلةمصػزسًماظؾـوت،مومأخذوامصبرونموم
مصؼوظًمظف:م(دؾقضل)بعدمذظؽمرأتمنؿيمخضورمطؾؾوم

ؼومػداف،مؼومرداف،مؼومجؾودماظرؼيمعـمبنيمظؽؿوف،مإذامضؿؾًماظغقظيمغدصـــؽمم
مؼبمدرؼـرمومايرؼر.

مإرتــوحم مذظؽ مبعد مثؿ مأطؾفو، مو مسؾقفو مإغؼض مو ماظغقظي مسبق ماظلؾقضل صفرى
معشًماظؾ مو مرجولماىؿقع، مطلغفـ مو ماظطرؼؼ معؿـؽراتمؼب ماظؼرؼي ـوتمسوئداتمإظب

محؿكمالمؼعرفمضطوعماظطرقمأغفـمبـوت.
مومبقـؿومػـمطذظؽمإذمجوءمإظقفؿمرجؾمومدلشلؿ:

مػؾمرأؼؿؿمأؼفوماظرجولمبـوتمؼبمررؼؼؽؿ؟
مصلؽؿقامعبقعومإالمأنمنؿيمخضورمسرصًمبلغفمأخقػومؼؾقٌمسـفـ،مصللظؿف:

مومطقػمحولمضرؼؿؽؿ؟
مضــول:م

معؾلمصدتمنؿيمخضور،معومحـًمغوضيمسؾكمحقار.
صؽشػًمنؿيمسؾكمغػلفومموصرحمأخقػو،مومجوءتمزوجيماظراسلموريمومدلظًم

مسـمإبـؿفوم،مصعؾؿًممبومأصوبفومصلؼطًمعقؿي.

 : عشبة خضار . ؿوضوع األدطورة

م"معـمسوممسشؾيمخضورمعومصؾًماألعطور،معومحـًمغوضيمسؾكمحقار...".
رأةموظدتمرػؾيمآؼيمؼبماىؿول،مومطوغًمبـؿفوماظقحقدة،موبدأتمؼؼقظقامأغفموحدماٌ

معـفوم ماظلمؼبماظؼصرمؼغرلوا تؽدلموماىؿولمؼزؼدمععماألؼومم،محؿكمبدأتمطؾماظـلو
موعـمميوػو.

جوبقام"ماظلؿقتم"،مومرؾؾقامعـفومتلخذم"مسشؾيمخضور"مسـدماظغقظيمتدؼفومظؾالدم
قظي،مثؿمرحؾًمبفوماظغقظيمبعقدامظؾالدمإظبماظغم(بعدعومرذقػو)اظغقالن،مأخذتفومدؿقتم

ماظغقالن.
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ومعـمؼقمماظلمراحًمسشؾيمخضورمعـمذؼؽماظؾالدمجػماٌوءمعـماظقدؼونمومعـم
،مغؽرتمطؾمأممأوالدػو،متؾؽؿًم(األعطور)اظلقاضل،محؾلًماظلؿوءمومذدتمعوءػوم

طؾماظؾفوئؿ،مومدؽؿًماظعصوصرلمسـماظؿغرؼد،معرضماظلؾطونمومحزغًمأعفو،محزنم
م.(ظؽقؾ)وسؿمايزنمؼبماٌدؼـي،مومصورمطؾمذلمبوظؾقنماألدقدممطؾرل،

موعرتمدـنيمسؾكمذاكمايول،مومطوغًمأعفومطؾؿومتطقـماظؼؿحمترددماظؼقل:
م"محـــلمحـــلمؼــوماظـوضــيمسؾـــكمسشؾــيمخضــــورمم
مومعـــمســوممػفــرتمسشؾــيمخضــورمعومصؾًمٌطـــور

م(خـــروف)ـــػمعـــوموظـــدتماظـعـفــــيمخــرؼ
مومعـــمســوممسشؾــيمخصــورمعــومصؾـــًماألعطـــور

معــومغؾؿـــًماًضـــورمسؾقـــؽمؼــومسشؾــيمخضــورم".
مطوغًمترددمػذاماظؼقلمومػلمتؾؽل.

رولماظزعونمومطدلتمسشؾيمخضور،محؾًماظغقظيمترجعمظؾقؿفوماألول،مرحؾًمعـم
م"مومؼبمضـفومأغفؿمعوتقامأومرحؾقا.بالدمظؾالد،محؿكموصؾًمظؼؾقؾيم"مسشؾيمخضورم

م)سشؾيمخضور(م م"مإظبماٌؽونمظلمضبؾفو مععم"مسشؾيمخضور ظؽـممبفردموصقشلو
حؿكمراحماظظـالمموماظلقاد،مومغطؼًماظؾفوئؿم،مووظدتماظـعوجمخرصون،مومروحــًم

مدـيم.م27اظشؿــو،مومجراتماظقدؼونمبعدماىػوفمعدةم
مأن مبوبوػو مو مؼبمذظؽماظقضًمسرصًمميوػو مبعٌممو مو مرجعًمظؾؾالد سشؾيمخضور

م ماًدم ماظلؾطون ماٌـطؼي)واظدػو مبنيمم(صبقبقن مو ماألحراش مبني مسؾقفو ضبقدقا
مظغورم مؼبماىؾولمحؿكموصؾقا مو م(عغورة)اظصكقر،مهًماألذفور اظغقظي،مسقطــقامم

مم()غودوا مصػي مأبشع مؼب مإظقفؿ مخرجً مو مسشؾيمم(عرسؾي)سؾقفـو مععوػو مخرجً و
مٌومذوصقػومومذوصقامآؼيمؼبماىؿول.خضور،مصنغؾفرماىؿقعم

مؼعوودوام مميوػو، معـفؿ مرؾؾً مذوصقا مواش مخدلوػؿ مو مألعفو مو مظؾلطون رجعقا
مظقغفومأبقضمغوصع،م مإذامطوغًمبفومخصؾيمسرؼضيمؼبمذعرػو ؼرجعقا،مبوشمؼشقصقا

ممتقزػوموحدػومػلمبركمومطونمذعرػومرقؼؾمبزاف.
مو ماظطقؼؾمحؿكمألضداعفو مذعرػو ماًدام مطلمذوصقا متقصؾممو مبقضوء مخصؾي ععوه
محؿكمظألضدام،مخدلوامميوػوموماظلؾطون،مردماظلؾطونمومضول:

م"مإذامعومطوغؿشمبـيت،مغؼطعمرادؽمؼومإعراةم".
ومبعٌماظلؾطونمعردقلمظؾغقظيموقىمععوػومسشؾيمخضور،مومحضرتماظغقظيمععم

مسشؾيمخضورم.
موضولمشلوماظلؾطونمبعدعومرحىمبفو:
مبـيتمغدؼ مخضور مطوغًمسشؾي معوطـؿشمإذا مإذا مأعو ماظغقالن، مظؾالد متروحل مو فو

مبـيتمغرحؾمأغومومشبؾقؾؽماٌؾؽ.
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واصؼًماظغقظي،مومٌومذوفماظلؾطونموماألمماظؾـًمسرصقامأغفومإبـؿفؿ،مطؿومسرصًم
مظؾالدماظغقالن.م(رردػو)ػلمذاكماظشلمغزسفومعـمؼدؼـماظغقظيمومحووزػوم

قظيمسرفماظؼصيمأغؿوعمومٌومحبٌماظلؾطونمسـماظلؾىمظلموصؾمسشؾيمخضورمظؾغ
اظـلوءموماظلؿقت،مومسوضىمطؾماظـلوءمسؼوبمطؾرل،مومبعدمذظؽمػؿشفؿمومصؾققام
طوًدميوت،مبقـؿوماظلؿقت،محرضفومبوظـور،مومإحؿػؾمدؾعمظقوظلمومدؾعمأؼوممبرجقعم
سشؾيمخضور،مومسؿماًرلمومصؿقًماظزػقرمبؽؾماألظقانمومشردتماظعصوصرل،مومسوشم

ميمخضور"مظؾؾالد.اظؽؾمبلعونمبعقدةم"مسشؾ

 ؿوضوع األدطورة: اؾوؾي ؾعجال .

 "مسنيماظدصؾكم".مادلوؼع اجلغرايف: واد اؾؼراقش
 روظؾيمعـماٌـطؼي.ماؾرواي:

ؼبمغقاحلمواديماظشرصوءماظقاضعمبعنيماظدصؾك،مومبوظؿقدؼــدممبؽــونمؼدســكم"دوارم
تمخوصيماظؼراؼشم"محقٌمؼؿقاجدموظلمصوحلمؼدسلمأغفمطونمرجالمظفمعؾؽوتمومضدرا

مومخورضيمظؾعودةمومظفمبرطيمومدرمؼبماألسؿولماظيتمؼؼقممبفو.
ومؼؼولمأنمأصؾمػذاماظرجؾمؼعقدمإظبمعـطؼيمتدسكم"محـوذـي"مإزلفم"مظعفولم"،م
مسـم ماظؼراؼشمحبــو مإظبمعـطؼي مأنمجوء مسـمسؿؾفمصؽونمؼبماظػالحي،مومحدثمو أعو

عـطؼيماظؼراؼشمومرحؾقامبفماظعؿؾمؼبماألرضموماإلغؿػوعمعـمزراسؿفو،مصندؿؼؾؾفمدؽونم
مومسقـقهمعلموالمسـمصالحيماألرضمومعومتشؿؿؾمسؾقفمعـمحرثمومزرعمومحصودم.

ومضدمرويمسـفمأغفمسـدعومؼلخذماظـرلانموماحملراثمظقؼقممبعؿؾقيمحرثماألرض،م
ضبدثمأعرمسفقىمصقفؾسم"مظعفولم"مؼبمعؽونمؼؿعؾدمصقفمومؼدسقاماهلل،مأعوماظـرلانم

بعؿؾقيمايرثمظقحدػؿومدونمإذرافمأومعؿوبعيمأحد،مومؼبمغفوؼيممومطوغومإثـونمصقؼقعو
مطؾمعقدؿمصالحلمطونماظـوسمؼـدػشقنمظؽـرةموموصرةماٌـؿقج.

ومػؽذامدخؾمظعفولمضؾىمطؾمصغرلمومطؾرلمومسوشمربؾقبومومربذلعومعـمررفم
اىؿقع،مصؼقؿؿفمزادتمؼقعومسـمؼقممحؿكمأصؾحماىؿقعمؼعؿدلوغفمصردمعـمأصرادػؿم

مزأمعـفؿ.والمؼؿف
معرضفم متػوضــؿ محدثمأنمعرضمظعفولمو ماظلـني،مو مو ماظشفقر مو معرتماألؼوم و
وسفزماألرؾوءمسؾكمإصبودمدواءمظف،مومذوءتماألضدارمأنمميقتمػذاماظرجؾ،مصشوعمخدلم
وصوتفمحؿكموصؾمإظبمأػؾفماألصؾققنمأيمايـوذققن،مصذػؾقمإظبماٌؽونماظذيمتقؼبمصقفم

مظؽلمؼلخذوامجـؿوغفمإظبمحـوذي.
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ومظؽـمسـدموصقشلؿمإصطدعقامبرصضمدؽونماظؼراؼشمصؽرةمدصـمجـيماظلقدمظعفولمم
مؼبمعـطؼيمشرلمعـطؼؿفؿماظيتمطوغًماظصدرماظرحىمظفمومعؿقاهماألخرل.

م ماألػؾني مبني مصؿـي ماظؼراؼشني)صؼوعً مو مايـوذني مبني مصقؿوم(أي مصؿكوصؿقا ،
شمأضوءمطؾمبقـفؿ،مومؼبمتؾؽماظؾقظيمحدثمذلءمشرؼىمحقٌمإغؾعٌمغقرمعـماظـع

مػؽذام مإغػصؾمإظبمغعشنيمإثـني،مو ماظـعشمو مرأىماظـوسمطقػمإغؼلؿ عـمحقظف،مو
معـم ماألػؾنيمجزء معـ مواحد مطؾ مصلخذ مبقـفؿو، ماظـزاع مصؽ مو ماظعوظؼي حؾًماٌشؽؾي

ماظـعشمظققارؼفمؼبمعـطؼؿف.
مدؼورػـؿمم مإظب مصعــودوا مإخؿػوءه مالحظقا مظؾـعش مغؼؾفؿ موأثـوء مايـوذقني مأن إال

.مومذرصًمأرضماظؼراؼشمبنحؿضونمجـؿونماظلقدمظعفول،مومعـمذظؽماظققممخوئؾقــم
مظؾؿدلكم ماظعوئالت مزؼورات مؼشفد مػذا مؼقعـو مإظب مؼزال مال مصقف معوت ماظذي ماٌؽون و

مواظدسوء.

 ؿوضوع األدطورة: دقـدي ػؾقـح  .

 ادلوؼع اجلغرايف: اؾؼصبـة.
 اؾراوي: اجلدة.

ؿزوج،مومغظرامظؾؿرضماظذيمأصوبمطوغًمسفقزمتلؽـمؼبمحلماظؼصؾيمععمإبـفوماٌ
ػلماظيتمم(زوجيماإلبـ)األمماظعفقزموضعًمؼبمشرصيمظقحدػوم،مومأصؾقًماظعروسم

متعؿينمبفو.
إالمأغفومطؾؿومطوغًمهضرمشلوماظطعوممتلطؾماظؾقؿمومتعطقفومعومتؾؼكمؼبماظطؾؼمعـم

مرعوم،مومإدؿؿرمايولمسؾكمعومػقمسؾقفمإظبمأنمتقصقًماظعفقزماٌرؼضي.
ظلـنيمومطدلتماظعروسمومعرضًمػلمبدورػو،مصؽوغًمتفؿؿمبفومزوجيمومعرتما

مإبـفومإذمرزضفوماهللمػلماألخرىمبقظد،مصؽوغًمزوجيمإبـفومتعؿينمبفو.
ومسـدعومطوغًمتلخذمشلوماظطعوممإظبمشرصؿفومطونمؼلتلمروئرمومؼلرقمضطعيماظؾقؿمم

معـماظطؾؼمومؼطرلمبعقدا.
ظعروسمأنمدبدلمزوجفومبوظؼضقي،مومتؽررتمػذهمايودثيمسدةمعرات،مصنضطرتما

مملمؼصدضفو،م مزوجفو مأن م مألعف،مإال ماٌكصصي ماظؾقؿ مضطعي مؼلرق مأنمػـوكمروئر و
وأصرمأنمؼلخذماظطعوممبـػلفمألعف،مومسـدعومطونمصوسدامإظبمشرصيمأعفمومبقدهماظطعومم
مأعفم مشرصي مدخؾ مو مصنغدػشماظرجؾ مبعقدا، مرور مو ماظؾقؿ مخطػمضطعي مو أتكمروئر
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دث،مصؾؽًماألممومأخدلتفممبومطوغًمتػعؾمععمجدتف،مومأغفومطوغًموحؽكمشلومعومح
متلطؾمحصؿفومعـماظؾقؿ.

مأوصكم مو مواظدتف، مأخدلتف ممبو مو مبويودثي ماٌلفد مذق، مبدوره ماظرجؾ صلخدل
ماآلخرؼـممبومحدثمألعفمبقجقبماإلػؿؿوممبوظقاظدؼـمومسدمماظؿػرؼطمصقفؿومورسوؼؿفؿو.

مؼزوروغفمومؼطؾؾقنمعـفمبؼقشلؿ:مومبعدموصوتفمأصؾحماظـوسمؼؼؿدونمبفمو
م"مؼومؼلديمصؾقحمأسطقـومرجؾمعؾقحمغعطقؽمسربقنمصققحم"

مطونمسؾقف،مإذم مطؾفمألنماظرجؾم"مدقديمصؾقحم"مملمؼذلكمايولمسؾكمعو ومػذا
مبوإلػؿؿومم مأوصك مو مجدتف معع مصعؾؿف معو مو مألعف مضبدث مطون معو مسؾك ماظـوس إرؾع

مبوظقاظدؼـ.

ؿوضوع األدطورة: تقــزي وزو 

 ادلوؼع اجلغرايف: ؿـطؼــة اؾؼبائـل.
طوغًمػـوكمسوئؾيممتؾؽمعومميؾؽمعـماٌولموماىوه،مومظؾعوئؾيمبـًمزلقًمظقنيم

مومأخقػو.
ماىقادم مإدؿقضػفؿو ماٌوء معـؾع مأعوم مو مظؾـزػي ماألخقان مخرج ماٌرات معـ معرة ؼب
مؼرويم ماظذي مأخوػو معـؿظرة معؿـوضؾي مخبطقات ماظطرؼؼ مظقني مإتؾعً مو ظرلتقي،

موغف.حص
مصقؿؾم مايصون، مصؿ مؼب مذػؾقي مذعر مخصؾي مظقني مأخ مذظؽموجد معـ مصرغ مٌو و
اًصؾيمومتعفدمظـػلفمأغفمدقؿزوجمصوحؾيمػذهماًصؾيمحؿكمظقمطوغًمأخؿف،مومملم
ؼـفلمطالعفمحؿكمطوغًمأخؿفمضدمزلعؿفمومأدرسًمإظبمذفرةمرقؼؾيمتلؾؼؿفو،مصلخذم

مربووالتمصرتمبوشلـربمو مبعد مو ماظشفرة، مؼفز مبلقػفممأخوػو مأصوبفو مأخوػو ظؽـ
مؼصؾفوم مأن مأخوػو مؼلؿطع ممل ماىؾول مبني مطفػ مؼب مصنخؿؾلت مذراسفو، وإدؿلصؾ

موظؽـفومدسًمسؾقــفمبدســوءمومضوظًمظف:م
م"متصقؾــؽمذقطــيمومعومطبرجفـومإالمؼـديماٌؼطقسـيم".

مإحدىم مؼب مو مصؿزوجفو، مراسل مبفو مإظؿؼك محؿك ماظغوبي مؼب مظقني مو عرتماألؼوم
نمػـوكمشرابمإسؿودتمظقنيمأنمتطعؿفم،مإظبمأنمجوءمؼقممومأسودمشلومؼدػوماٌراتمطو

ماٌؼطقسيمإظبمعؽوغفو.



 ؼاؿوس األدارري اجلزائرقة

 

 227 

ومبعدػومزلعًمطالممومػقمأنمإبـمايوطؿمعرؼضمأصوبؿفمذقطيموملمؼلؿطعمأحدم
مسلؾم مإظؿؿ مبعدػو مو مظف مذػؾًمظـزسفو مأخوػو مأغف مأدرطًمظقني موٌو مظف، إضؿالسفو

ماظعوئؾي.
ماظ ماظؽفـػ مأن مؼؼول مبنيمجؾولمو معؿقاجدا مؼزال مال مظقنــي مصقف مإخؿػــً ذي

معـطؼيماظؼؾوئؾ.

 ؿوضوع األدطورة: رؽــب بـــي ػــرح .

 ادلوؼع اجلغرايف: ؿؾقاـــة.
 اؾراوي: األب.

مؼقدػ"م مبـ م"دقدأغبد ماظقاظل مسؾك مظؾزوار متقاصد مأطدل مصرح مبين مرطى ؼعؿدل
حقٌمصبؿعمسددامطؾرلامعـممبوظـلؾيمظؾرطؾونماظيتمتؿقاصدمعـمعويمإظبمشوؼيمدؼلؿدل،

ماظؼؾوئؾماظيتمتلتلمعـمدواوؼرماظعـوبمومبينمشؿرؼونمومبقػاللممبـطؼيمذرذول.
ؼؼولمأغفمطونمظؾقاظلمدقدأغبدمبـمؼقدػمخودعومبربرؼومصرحماظطؾع،مومبعدمأنمزارم
ماظشق،م معـ مبدسوء مو ماألرضمػـوك، مخصقبي مبوظعـوبمإذؿؽكمظؾقاظلمعـمسدم أدرتف

مخصؾيمومأنىمبعدػومأبـوءماًودممأظػمومدؿؿوئيموظدا.أصؾقًمأرضماىؾؾمجدم
مؼعقشمؼبم مؼػورضفؿ معـ مو ماظػرح مؼعقشمؼب مؼؿؾعفؿ معـ مذلغفؿ: مؼب ماظقاظل مضول و
ماظذيم مبينمصرحمتدلمسؾكماظػرح، متلؿقي مأن مػلماظيتمتػلر ماٌؼقظي مػذه ايزن،مو

مؼظفرمؼبماظعروضماٌؼدعيمخاللمعلرلتفؿمأثـوءمػذهماٌـودؾي.
زؼورةماظلـقؼيمهقكمعـذماظؼدممصقؼدمماظزوارمطؾمصصؾمربقعمإظبمعؾقوغيمطوغًمػذهماظ

عـماىزائرموماظؾؾقدة،مومطؾماظـقاحلمؼزورونمومؼؿؾورطقنمبقظقفؿماظصوحلمدقدماغبدم
مبـمؼقدػ.

ومؼبمػذاماظققممميألماىقماٌرحموماظػرحمإلدؿؼؾولماظزوارمعـذماظصؾوح،محقٌمتزؼـم
م مزبؿؾػي مأظقان مذات مبلضؿشي مبوئعقاماظؼؿي مؼؼؾؾ مأؼـ مايرم مضقاحل متـظػ طؿو

متؼومم ماظػقؿ، مدوحي مأذفور مهًمزالل مػـو مسـ مبعقدا مو ايؾقؼوتمظعرضمدؾعفؿ
ربـالتمظؾقعماظطعوممومأظعوبماظقـوصقى،موممتزجمأصقاتمايشقدماٌؿؽوثرةمبوألغغومم
موػؿم مسرضو، مو مرقال ماظلوحي مؼب مصبقظقن ماظذؼـ ماظؼالل مو ماظغقطي مو ماظؼصؾي ظعوزؼب

مقنمحقلماٌؿػرجنيماظذؼـمؼؼدعقنمشلؿمبعضماظـؼقدمبؾشوذي.ؼعزص
ماظؾوبم معدخؾ مسـد ماظرطى مإلدؿؼؾول ماظزوار مو معؾقوغي مدؽون مؼؿزاحؿ ماظزوال بعد
اظغربلمومسؾكمرقلمررؼؼمبـمساللمصفلةمتلؿعمرؾؼوتمغورؼيمصؿؿعوظبماظزشورؼدمداظيم
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ماٌقطىمصردونمضبؿؾقنمدـوجؼم ماظرطىماظؽؾرل،مؼؿؼدم ثؼقؾيموردؼيمبذظؽمسؾكمضدوم
موزرضوءمبوػؿي،مؼؾقفؿمتدصؼماإلتؾوعمبؾغولمربؿؾيمبوظزادمعرصقضنيمبوٌقدني.

تقجفماٌقطىمػؿوصوت،مصقكؿؾطمبويشقدمومؼؿدصؼماىؿقعمسؾكماظضرؼح،مصؾداخؾم
اظزاوؼيمضبىماإلتؾوعمبلغوذقدمومزشورؼدماظـلوءماٌقجقدةمداخؾمأروضيماظصقـماظضقؼ،م

مأعوممػذامايدث.صؿدععماظعققنمومتؼؾضماًـوجرم
ماظؾـدؼــر،م مو ماظؼصــؾـي ماظيتمتغؿرػو ماظلفرة ماظؽلؽسمظؾضققفمتؾدأ متؼدؼؿ صؾعد

مواٌداحقنمومػذامرقؾيماظؾقؾمهًمضقءماظـفقم.

 ؿوضوع األدطورة: اؾشقــخ برؽــات و أبـاءه اؾسبع .

 ادلوؼع اجلغرايف: احلضـــة.
دمدراج،مطونمؼعقشماظشق،مؼبمعـطؼيمايضـيمومبوظضؾطمؼبماظدلاطلقيمحوظقومبلوال

برطوت،ماظذيمطونمرجالمصويومعـماظؿوبعنيماجملقدؼـمؼبماظدؼـموماظدغقو،مومطونمظفم
معـماألوالدمدؾعيمػؿم:مرابح،معفدي،ماظعربل،مبؾؼودؿ،مسؾدماهلل،مدوسدموسؿر.

ماظقاظدمؼصؾلمبلبـوئفماظلؾعيمؼبمطؾمصالة،مومؼبمذاتمؼقممرصضماإلبـم صؽونمػذا
ؾؼقي،مومصؾكمظقحدهمصـوداهمأبقهمومأجؾلفمأعوعفمظقعرفمعـفمدؾىمسؿرماظصالةمععماظ

تصرصفمذاك،مومسؾؿمبعدمذظؽمأغفمصؾكمظقحدهمًالفمبقـفمومبنيمإخقتف،مصؼررمأنم
مؼؾعدهمسـفؿ.

مومضولمظفم:م
مذدماظرحولمإظبماىفيماألخرىمعـماظقادي.م

ومأعرهمرطىماظػؿكمسؿرمغوضؿفمومذدماظرحولمضوصداماىفيماألخرىمعـماظقادي،مطؿ
أبقهماظشق،مبرطوتمصؾؿمتؿقضػمبفمغوضؿفمإظبمأنموصؾًمإظبماٌؽونماٌلؿكمحوظقومحقشم

م.-اظقؼزةمم–جديمسؿرممبـطؼيماٌطورضيم
متعوظقؿم مو مآدابماظدؼـ مو مبوظؼراءة مإطؿشػمجفؾفؿ ماٌـطؼي مسؾك مسؿر حنيموصؾ
مؼبمطؾمذظؽ،مصعؾكمذ لغفماظردوظيماحملؿدؼي،مصلصؾحمععؾؿومشلؿمومألبـوئفؿمومعرذدا

بنيمأوظؽؽماظـوسمومأصؾحمؼلؿكماظشق،مسؿر،مومؼعدمعـماألوظقوءماظصوينيمٌومرأوامعـم
مطراعوتفموماظيتمالمميـقفوماهللمإالمألوظقوئفماظصوينيم.

ومؼبمإحدىماألؼوممغزلمسؾكماظشق،مسؿرمعبعمرورئمعـماظضققف،مصؽونمسؾقفمأنم
مظ مو ماظعرب، مؼػعؾمدوداتماألسراشمسـد مطؿو مرعوعفؿ مشلؿ مطونمرجالمصؼرلمؼعد ؽـف
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اظؼؾقؾماظذيمؼؼدعفمظفماظـوسمطفداؼو،مأطـرمعـفمأجرمسؾكمماؾتزرايولمالمميؾؽمإالم
مسؿؾفمؼبماظؿعؾقؿ.

مأعرػو،مم مؼب محرلة مو محوشلو معـ مخفال مصورتمتؼؾىمؼدؼفو مو صنحؿورتمزوجؿف
حفراتمطؾرلةمورعكمبفومم9صـوداػوماظشق،مسؿرمومأعرػومأنمتـصىماظؼدر،مومأحضرم

زلكمبندؿماهللمصؿققظًمإظبميؿمذفلمؼشؾعمجقعمضققصفمومؼؼقممبقاجىممؼبماظؼدرمو
ماظضقوصي.
ثؿمأعرػومأنمهضرمضدرامعـماظرعؾمؼلوويمعؼدارمعومطوغًمدؿعدهمعـمترؼدمؼؽػلمم

مأعرم مو مذفقو، ماهللمتردا مبؼدرة مصلصؾح مسؾقف مصلؿك مصلحضرتف مبقؿف مأػؾ اظضققفمو
ميمؼبمزعوغف.بوظطعوممصلسدمظضققصفمأذفكمعومتؽقنمسؾقفماألرعؿ

مومجوءتفمذاتمؼقممسفقزامتلؿػلرمسـماظصالةمصؼولمشلو:
مصػلمظلمصالتؽ؟

مصؼوظًمظف:
مأضقممؼبمطؾمصالةمبلربعمرطعوتمإلبينمبرطوتمحلـيمظف.

مصؼولمشلو:
مجزاكماهللمخرلامومسرصفومبؽقػقيمصالتفو.

ومعـمثؿمذوعمؼبمطؾماظؾالدمبعؾؿفمومحؽؿؿفمومطراعؿفماًورضيم،مصلصؾحماظـوسم
وغفمومؼؿؼربقنمإظقفمبنػداءماألراضلموماألعقالممبومأغفمالمؼطؾىمأجرامسؾكمتػؼقففمؼزور

مأصؾققام مو مأحػوده مو مأبـوءه مبعده مصقرث ماٌالطنيمظألراضل مأطدل معـ اظـوسمصلصؾح
مؼلؽـقنمتؾؽماٌـطؼيموماظيتمتلؿكمعشؿيمسؿرونممبـطؼيماٌطورضيمحوظقو.م

 ؿوضوع األدطورة: بومجؾقــن .

 : ادلسقؾــة.ادلوؼع اجلغرايف
مسـدم مو مايؿراء ماظلوضقي معـ مأتك مضد معبؾنيمو مظف مطون مربؿد، بقعبؾنيمإزلف
ماألذفورم متؿؾعف مطوغً ماىزائر، مإظب موصقال ماظغربقي ماظصقراء مو ماٌغرب معـ ذبقؽف

موايفورةمعـمضقةماظدلػونمصـظرمبقعبؾنيمإظبماًؾػمصقجدػومتؿؾعفمصؼولمشلو:م
مإرجعلمإظبمعؽوغؽ.
ؼيماىزائر،مأؼـمطونمسؾدماظرغبونماظـعوظيبمؼؼطـ،مصرأىمصقفمومإدؿؼرمػقمؼبموال

مضقةماظدلػونمصطؾىمعـمضدادذيماظذؼـمطوغقامؼعؿؾقنمسـدمبقعبؾنيمصؼولمشلؿ:م
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م)ألنم مؼبمأرضفمخبؾزة مبقعبؾنيمؼؾقع ماظـعوظيبمإن ماظرغبـ مسؾد ممير مسـدعو ضقظقا
ماىزائرمبالدماًؾزة(.

مصنذذلاػومخبؾزة.مصلؿعمسؾدماظرغبونماظـعوظيبمػذهماٌؼقظي
مصؼولم مبف مذؾؾفــو معشؿــس مأي مغور مصقجدػو ماٌلقؾي موالؼي مإظب مربؿد مجوء و

مبقعبؾني:
مأحررػومعـماظـورموماظعور،مصلصؾقًمأذفورامومسؿماإلخضرار.

مومضولمطذظؽ:
مؼبم متضقك ماظعشقي مؼب مإؼدؼرػو مإظل مو ماظعشقي متضقك ماظصؾوح مؼب مإؼدؼرػو إظل

ماظصؾوح.
واظلمومخدعنيماىزارموماظزروتل،مصؽونمؼـؿؼؾمبنيممومطوغًمهًمرسوؼؿفمأربعني

اٌلقؾيمومجبوؼي،مومذاتمؼقممأرادماظلؽونمأنمميؿقـقهمصلتقامظفمبدجوجؿقـــمواحدةم
محاللموماظـوغقيمجقػيمووضعقامظفماىقػيمأعوعف.

صلدارماٌوئدةمبدجوجؿنيمثؿمصرطمزروتلمأيمبؾعقامومدخؾمؼبماظؾقرمحبصوغف،مؼبم
مـفمومضول:ودطماظؾقرمثؿمخرجمع

مإذامصوقمايصونمؼبماظؾقرمػؾمؼـفلفمأممالم؟
مصضقؽقامومضولمظف:

مطقػميصوغؽمأنمؼـفسماظؾقر؟
مومبؼلماظزروتلمأربعنيمؼقممثؿمتؼرعمبقعبؾنيمصكرجماظزروتل،مصؼولمظفمبقعبؾني:

معوذاموجدت؟
مصؼولمظف:م

مأغومملمأصؾمعـمطؾقةمألخرةمعـمحبرمسؾؿؽ.
مثؿمردمبقعبؾنيمسؾكماظؾفووؼـ:

عؽورؼنيمدرمتمدجوجيمجقػي،موماألخرىمحالل،مومضؾؿؿمأغشقصقامػذامربؿد،مؼوم
موابصحمروحقامذعـوغنيمجقعوغنيمومبقـؿؽؿمتؾـقػومأعلؼؿيمشدوةمتؾؼووػومعوؼؾيمظؾؾقر.

مومضوظؾفؿماظؼوضل:
مإميقتمومغؿزوجممبرتق.

مضوظقا:
مطقػوهماظؼوضلممإميقتمبقعبؾنيممومؼؿزوجممبرتقا،مػذامراهمإخرف؟

ماظؼو معوت ماظؼوضل،مو مبقعبؾنيمبزوجي مإتزوج مو مأربعنيمؼقم مضعد مو مبوظػعؾ ضل

مطبؾقشماظدؼؾؿلمؼلرحمبوظغـؿ،م ماظصوينيمعو مرؾىمعـماألوظقوء ورجعمإظبمعلقؾيمو

موإوفمإظبمجبوؼيمصطؾىمدقدغومسـؿونمعـماظدؼؾؿلمأنمطبرجمبوظغـؿمظلمؼلرحمبفو.
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مصكرجمبفومومضول:
مظلرحًمعومرجعً.

ماظدارمصفوء،مومٌومسودمبقعبؾنيمإظبماظزاوؼيمضول:صذػؾًمبلطؿؾفومومسودمإظبم
مأؼـماظغـؿ؟

مصؿؽؾؿمدقدغومدؾقؿونمومػقمأصغرػؿ:
مظؼدمدرحمبفؿماظدميؾلمومسودمومملمترجعمععفماظغـؿ.

مصصوحمبقعبؾنيموضولمشلؿ:م
مأملمأضؾمظؽؿمبلنماظدميؾلمالمؼلرحمبوظغـؿ.

ؾلمالمؼؼقممبليمومجوءمؼقممعومصكرجمبقعبؾنيمعؿففمإظبمجبوؼيمصـصقفؿمأنماظدمي
مصعؾمعفؿومطونم.

مصؾؿومإبؿعدمومشوبمبقعبؾنيمضولمسـؿونمإظبماظدميؾل:
مإذػىمظلمهطىمومتشعؾماظـور.م

مبنيوحمظؽـفمرصضمصعرضقامسؾقفمومأجدلوه،مصؼولمشلؿماظدميؾل:
مضعقامؼبمعؽونماظـورماظطوجني.

مرعوعفؿم مصقجدوا مرجؾف، معـ ماظـور مصزعفرت مرجؾف ماظطوجني ماظـور مهً صقضع
اغؿفقامصفؾدمرجؾف،مومٌومسودمبقعبؾنيمإظبمزاوؼيمروىمدقدغومدؾقؿونمومػقمأصغرػؿمو

معومحدثمصؼولمشلؿمبقعبؾني:
طؾمواحدمضبؿؾمسصوهمومؼرعقفو،مصرعكمطؾمواحدمبعصوهمإظبمبقعبؾني،مصقضعفوم

مؼبمعؽوغف،مصؼول:
مطقػمإخذلتمػذاماٌؽونمومسبـمبعدغومطؾماظؾعد،

مضولمشلؿ:
مر.مإنمأعرتؽؿمومأغؿؿمأحرا

 ؿوضوع األدطورة: إختطاف ؿعزوزة بـت اؾداي ذعبان .

مبلخــذػومم1إخؿطػًمبـًماظدايمذعؾون ماظؾقر،محقٌمضوعـقا عـمررفمضراصـي
موحؾلفومجبزؼرةمعوظطومومطوغًمععزوزةمصؿوةمؼبمشوؼيماىؿول.

                                                 
 .5;27 إظبم6;27 ن:مدايماىزائرمعـاظدايمذعؾو 1
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بعدمإخؿطوفمإبـؿفمضومماظدايمبوذومبدسقةمطؾماظػؼفوءموماظعؾؿوءموماظدراوؼشمووالةم
إظبمضصره،موموسدممبؽوصلةمضقؿيمٌـمؼدظفمسؾكمعؽونمإبـؿف،مشرلمأغفمرشؿمطـرةماىزائرم

مسددػؿمإالمأغفؿمأزفروامسفزػؿموضعػفؿ.
مصؼولمأحدػؿ:

ومطلغؽمرؾؾًمعـومع،مغوعقدي،مأومجعؾمبقضيمعؿقازغيمسؾكمأحدمضطؾقفو.مشضىم
ماظدايمشضؾومذدؼدا،مومإتفؿفؿمبوظضعػموماىنب،مومضوممبطردػؿ.

اظؿوظل،مأؼؼضمعلمولمحراديماظؼصرماظؾوذو،مظقكدلهمأغفممتماظعـقرممععمرؾقعماظققم
سؾكمإبـؿفمأعوممبوبماظؼصر،معقثقضيماظقدؼـموماظرجؾنيمبلؾلؾي،مومأغفومصؼدتماظؼدرةم

مسؾكماظؽالم.
ضومماظؾوذومبؿكصقصمعؽوصلةمٌـمؼؿؿؽـمعـمصؽمضققدػو،مظؽـمملمؼؿؿؽـمأحدمعـم

مظؽ.ذظؽ،مومحؿكمايدادؼـماظقفقدمسفزوامسـمذ
مومشرلػؿمامـمحضرمؼبم ماظعؾؿوء ماظدايمبدسقةمطؾماظػؼفوءموماظصالحمو صؼوممبعدػو
اظققمماألول،مأعالمعـفمؼبمأنمؼؿؿؽـمأحدػؿمعـمهؼقؼمعومسفزوامسؾقفمعـمضؾؾ،مومعوم
ظقحظمؼبمػذاماىؿعمػؿموجقدمذكصمملمؼؽـمعقجقدامؼبماظققمماألول،مومػـومأؼضوم

مسفزماىؿقعمسؾكمصعؾمذلء.
م.ٌــومرأتمععــزوزةمػــذاماظرجـؾمومػقمدقديمسطوماهللمشرلمأغــف

مصرخًمضوئؾي:م
مػذامػق،مإغفمػق.

إضذلبمدقديمسطوماهللمعـماظػؿوةمومػلمامدودةمسؾكماألرض،مومصقرمٌلفمظؾلؾلؾيم
مإغػؿقً.

مثؿمضوظًمععزوزةمألبقفو:م
مأبل،مإنمعـمحررغلمعـماظؼراصـيمومضوممبنحضوريمعـمجزؼرةمعوظطومإظبماظؼصرمػق

مػذاماظرجؾ،مومسالعيماظؿعرفمسؾقفمػلموجقدمنؿيمؼبمذراسفماظقؿـك.
ومػؽذامتقؼـماظدايمأنماظشكصماظذيمؼقجدمأعوعفمػقمصعالمعـمضوممبؿقرؼرمإبـؿـفم
مؼطؾؾف.م ماهللمتؾؾقيمطؾمعو مسؾكمدقديمسطو ماظقضع،مسرضماظؾوذو ععزوزة،مأعوممػذا

مءامواحدا.صلجوبمدقديمسطوماهلل،مأغفمومحؿكمالمضبرجفمصننمظفمرجو
مصؼولمظفماظؾوذو:
مصؾؿطؾىمعومترؼد.

مصؼولمدقديمسطوماهلل:م
رؾؾفمومػقمأنمؼعػلمأبـوءهمومأبـوءمأبـوءهمومأبـوءمأبـوءمأبـوءهمعـمدصعماظضرائى،م
صؽونمظفمعومرؾى،مصؼومماظؾوذومبنصدارمضرارمؼؿضؿـمػذا،مومأعرمبنظصوضــفمسؾكمجدارم

مذمعـمتالهموصقؿف.بوبمسزون،مومحؿكمبعدمذػوبماظؾوذومذعؾونمغػ
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 ؿوضوع األدطورة: تقـقسؿت .

 ادلوؼع اجلغرايف: إحدى أحقاء والقة متـرادت.
 اؾراوي: صدقؼة ؿن والقة متـرادت.

ؼؼولمأنمإعرأةمطوغًمهىمزوجفومحؾومطؾرلامومتعشؼفمجبـقن،مإالمأنمػذامايىم
مبعدمإظبمطرهمذدؼد،موماظلؾىمؼب مومهقلمصقؿو ماظؼقيمتالذكمبنيميظيمومضقوػو

مذظؽمػقمخقوغيمػذاماظزوجمشلومبعدمأنمعـقؿفمطؾمذظؽمايىماظصودق.
مطؾم متؽره ماٌرأة مػذه مأصؾقً معـفو مو مضقؼي، مو مسؾقفو مذدؼدة ماظصدعي صؽوغً
اظرجولمألغفومطوغًمترىمصقفؿمخقوغيمزوجفو،مومأضلؿًمسؾكماإلغؿؼوممعـمطؾماظرجولم

مبزوجفو،محقٌمطوغًمترتديمأعبؾمعومسـدػومعـمحؾلمظؿغريم بفماظرجولمعـمبدءا
مخاللماظصقتماظذيمهدثفؿمخوصيمخؾكوشلو.

ومػؽذامسـدعومؼلؿعماظرجولماظصقتمؼؿؾعقغفومومػـومتؼقممبوظؼضوءمسؾقفؿماظقاحدم
تؾقىماآلخرمبقادطيمأزوصرػوماظطقؼؾيمجدا،مومؼؿؿمػذامؼبماظؾقؾمصؼط،مألغفومالمتظفرم

موؼي.إالمؼبمآخرماظؾقؾمظؿـػذمإغؿؼوعفو،مصؼدمطوغًمإعرأةمزبقػيمظؾغ
ومعـمؼقعفومأصؾحمؼطؾؼمسؾكمطؾمإعرأةمحدثمشلومعومحــدثمشلـذهماٌرأةمإدؿم"مم

متقـقلؿًم"مأيماإلعرأةماٌصدوعيمؼبمزوجفوم.

 ؿوضوع األدطورة: تــقـقســم .

 ادلوؼع اجلغرايف: عني اؾصاحل.

ومؼبمرواؼيمأخرىموممبـطؼيمسنيماظصوحلم،مؼؼولمأغفمطوغًمإعرأةمرقؼؾـيماظشعرم

متقـقلؿمتعقشمبوٌـطؼي،مومضدمطوغًمشلومضدرةمطؾرلةمسؾكماإلخؿػوءمواألزوصر،م إزلفو

موسدمماظظفقرمإالمؼبماظؾقؾ.

متزوجمعـمشرلػو،م مطوغًمهىمرجالمظؽـف ماظشؽؾمطقغفو مبفذا مدؾىمهقشلو و

شلذامحزغًمحزغومذدؼدامحؿكمرولمذعرػومومأزوصرػومبشؽــؾمرػقــى،مومتعؾؿـًم

مع ماظرجول مطؾ مأصؾقًمتؽره مو موضًمشرلماظلـقر مؼب مظقال مصؽوغًمدبرج مؼقعفو ـ

ععؾقم،مصؽؾمعـمودهمأعوعفومعـماظرجولمإالمومتـؼضمسؾقفمحؿكمتذلطفمضؿقال،مومؼبم

محوالتمأخرىمتظفرمسؾكمذؽؾمطرةمغورؼيمتؿدحرجمسبقماظرجؾمظؿصقؾفمؼبمبطـف.
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 ؿوضوع األدطورة: محام ؿؾوان و اخلؿر .

 غبوممعؾقانمبقالؼيماظؾؾقدة.ادلوؼع اجلغرايف: 

طوغًمػذهماٌـطؼيمتؿؿقزمبزؼورةماظعوئالتمإلدؿشػوءممبوئفوماٌعدغل،مومظؾقصقلمإظبم

ماٌؽونمطونماظزائرونمميرونمبطرؼؼمضقؼيمترمتلمسؾكمررصقفمأذفورمطـقػي،موؼبم ػذا

أدػؾماظقاد،مومضؾؾماظقصقلمإظبمايؿوممصؽوغًماظـلقةمتؿفؿعـمإلسدادمرؾؼماظؽلؽسم

مضؿـمبؿقضرل مضدعـفمظؾضققفمععماًؿر،مصؽونمشضىمظقطعؿـمبفمضققصفؿ،مثؿ مو ه

ماهللمسؾقفـمبلكطفؿمإظبمحفورةمصؿوء.

 ؿوضوع األدطورة: ؿؼذش أبو اهلؿوم .

 تقزيموزوم"مذراعماٌقزانم".مادلوؼع اجلغرايف:
 األب.اؾرواي: 

 .87اؾسن: 
طونمػـوكمرجؾمؼدسكمعؼذش،مضؿؾًمطؾمسوئؾؿفمومػقمصغقــرامعـمررفماظعػرؼؿيم

م"م"ماظؿورؼؾًم"مصؼ دممأطؾًمطؾمأصرادمسوئؾؿفمإالمعؼذشماظذيمطــونمزبؿؾؽــو،مأعو
ماظؿورؼؾًم"مطوغًمتضـممأغفومأطؾؿفؿمطؾفؿ.

ماظؿورؼؾًماظيتمطوغًم معـ مؼـؿؼؿ مأن مصؼرر مؼغؿضمعؼذشمسقـف ممل مذظؽماظققم عـذ
ممتؾؽمأراضلمعزروسيمطؾفومبػضؾمدؾطوغفومسؾكماظـوس.
مؼ معو مبلطؾ معـفو مؼـؿؼؿ مأن معؼذش مضرر مؼقم مذات ماظؿوبعيمو ماظػقل ممبزرسي قجد

مظؾعػرؼؿي،مصرأتفمومضوظً:م
معـمػـوك؟

مصلجوبفومعؼذش:مم
مأغومؼومجدتل.

مصػرحًمومضوظً:م
مطؾمحؿكمتشؾع.

أعومػلمصؽوغًمتدبرمظفمعؽقدةمألطؾف،مومظؽـفمطونمدائؿومؼػرمعـفومومذظؽمبرطىم
مغبورماظغقظي.
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مصنغؿ ظرتمعؼذشمومعرةمضررتمأنمتؼؾضمسؾقفمصقضعًمعودةمالصؼيمسؾكمايؿور
محؿكمذؾعمصؿؾعؿف،مظؽـفمصرمومرطىمسؾكمايؿور،مصؾصؼمبف،مصؼؾضًمسؾقف.

مومضوظًمظف:
ماظققممدلطؾؽ.
مصؼولمشلو:

أغومذبردمسظوممطقػمتلطؾقـين،مظؽلمتػعؾلمذظؽمصبىمأنمتضعقينمؼبمبقًمصقفم
متنيمغوضٍ،

صػعؾًمومبعدمدخقظفمأخذمععفمسصومرضقؼي،مومبعدمأؼوممرؾؾًمعـفمأنمؼريمشلوم
م،مصػعؾمومظؽـفمأرىمشلوماظعصوم.أصؾعف

مصؼوظً:
معوزظًمسظوعو.

مصلجوبفومعؼذش:م
مإذامضعقينمؼبمبقًماظزبدة.

مصػعؾًمحؿكمأطؾمطؾماظزبدة،مومرؾؾًمعـفمغػسماظشلء،مصلرىمشلوماظعصو.
مصؼوظً:

معوزظًمسظوعو.
مصؼولمشلو:

مضعقينمؼبمبقًماظعلؾ.م
ومظؽـمػذهماٌرةمغللممومأطؾماظعلؾمطؾف،مومبعدمأؼوممرؾؾًمعـفمأنمؼرؼفومأصؾعف،

ماظعصومصلرىمشلومأصؾعفمصػرحًمومضوظًماظققممأطؾؽ.
مصلجوبفومعؼذش:

طقػمتلطؾقينمدونمرؾكلمصنذػيبمإظبماظغوبي،مومأترطلمإبـؿؽمظقنــيمهضرمطؾم
مذلءمومأغًمهطؾنيمظؽلمتطؾكقـينمجقدا،مصؼوظًمصؽرةمجقدة.

ذشمؼغينمأصضؾمصذػؾًمتورطيمععفمظقنيمتطقـماظؼؿحمومػلمتغين،مومظؽـمعؼ
معـفومحقٌمذرعمؼبماظغـوءمصلؿعؿفمظقني.

مومضوظًمظف:
مأغًمتعرفماظغـوءمجقدام.

مصؼولمشلو:
مأغًمأؼضومدسقينمأدوسدكمؼبماظعؿؾمومدـغينمععو.

ومذػؾًمظقنيمإلخراجفمومبعدميظوتمذحبفومومدؾ،مجؾدػومومظؾلفمومرؾكفوم
مجقدامومسـدمسقدةم"متورظقًم"مومجدتمطؾمذلءمرؾ،مصلطؾً.

مضوظً:مو
مذؽراممؼومظقنيمسؾكمرؾكؽمإغفمظذؼذ.
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صضقؽمسؾقفومعؼذشمومػقمسؾكماظـوصذةمومرعكمجبؾدمظقني،مذؽًم"اظؿورؼؾً"م
مصؿؾعؿفمظؽلمتـؿؼؿمومظؽـفمضػزمسؾكماظشفرة،مومضررتمأنمتصع.

مومضولمشلوم:
ظؽلمتلطؾقـينمصبىمأنمهؿؾلمطؾمايطىماظذيمحطؾؿفمأعومماظشفــرةموتشعؾـلم

مقفمأرؾ،مجقدامدونمأيمتعى.ماظـورمومػؽذامد
مصػؽرتم"ماظؿورؼؾًم"مومضوظً:

مصؽرةمجقدةمومأخذتمطؾمايطىمأعومماظشفرةمومأذعؾًماظـور.
مضولمشلو:

مظؽـمػذهم مطؾقي،مصػعؾًمو مؼؾلؼمبوظشفرة إدصعلمايطىمبرأدؽمحؿكمميقؾمو
مأغــومعؼــذشمأبــقماشلؿــقمم".مم"ماٌرةمإحذلضًمصػرحمعؼذشمومضولم:


