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 قبل أن نبدأ 
 ؟: أٟ ايٓاؽ أسب إيٝو إٔ ٜهٕٛ عاقالقٌٝ يهػط٣  

 ػط٣ : عسٟٚ . قاٍ ن
 ؟؟ ٚنٝف شيو ي٘:قٌٝ 

 ٚأَٔ.قاٍ: ألْ٘ إشا نإ عاقال نٓت َٓ٘ يف عاف١ٝ 
  ممٔ تعًُت اؿه١ُ ؟؟؟ اؿهُا٤:أسس 

 .فكاٍ اؿهِٝ : َٔ األع٢ُ
قايٛا : نٝف ؟؟ قاٍ: ألْ٘ ال ٜهع قسَ٘ ع٢ً األضض 

 بعكاٙ.ست٢ ىترب ايططٜل 
  ٘ايعَٔ.ال ٜٛدس سعٕ َُٗا ععِ ال ىفف 

 اْٞ "" َجٌ أمل
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 االهداء
 إيِٝٗ

 ِٖٚ َا ٜعايٕٛ ٜٓتعطٕٚ قطاضّا
 ٜكًِٗ إىل نٛنب ايػعاز٠ ٚاألٌَ

 إيٝٗا
 ٖٚٞ َا ظايت تعسْٞ ٚتٓعؿين

 ضغِ قعٛب١ األٜاّ
 إيٝٗا 

 مل أقً٘ إيٝٗا بعس  قًيب ايهجريَٚا ظاٍ يف 
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 ُحؾم

ٍَ ايػتا٥طعٓتِ  يٖف  ...نٛا٤َ...خَٓل األغطفت٘ ...أغس
ـَأضاَز  ،ٌٝدػسٙ بػطا٤ٕ مج  ُسًُّا مجٝال، أغُض إٔ ٜعٝ

 بعس.ٚمل ٜػتٝكغِ عٝٓٝ٘، 
 أؼن املػر

ٚنع أقابع٘ يف ُأشْٝ٘ ، قُٛت  ايطقأم ٚايكٓابٌ 
ٌٓ ٚنذَط مما  ٜػُُع  ٜٚط٣، محٌ  قسَُٜٝ٘فكسٙ قٛاب َ ،٘ ،

ٝر نذ ، يعٌ ٖٓاى بكع١  َا  ؽًٛ ٌَٔٝٚأضاز  ايطس
، فكس فذأ٠ ِ تٛقفث ، غاَض ططٜكّا طٜٛاّل،يسَاضايكتٌ ٚا

، ز إٔ ٜطفَع  ضأغ٘ ثا١ّْٝ  يٝتأنسأضا ،ٖسأت األقٛاُت
، عاز يطقاُم ثا١ّْٝ ٚعال قُٛت ايكٓابٌعٓسَا قطَر ا

 ٜهُع أقابع٘ يف ُأشْٝ٘ ٜٚػتعُس يًطسٌٝ َٔ دسٜس . 
 بففة

أمسا٤  األمسا٤َ،، قًٓب أيك٢ ْعط٠ّ ع٢ً دٗاظٙ ايٓٓكاٍ
 ؼٓسخ ايّٝٛ قس ٜتشسخٜسٜ٘، ملٔ  مجٝعّا بنياألقسقا٤ 

ٜعس ٚضاح ُٜشسُخ ْفػ٘ بأْ٘ مل  َعِٗ مجٝعّا، ض٢َ ظٗاظٙ،
ٜعس ٚضاح ُٜشسُخ ْفػ٘ بأْ٘ مل  مجٝعّا، ض٢َ ظٗاظٙ، َعِٗ
   ٜسٜ٘.فهًِٗ بني ... بٗذ١ األقسقا٤ يًكا٤
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 ػدؼة

ٌُ ٖٚٛ ٜكًبٗا عجّا عٔ ٖس١ٜ  ساضت عٝٓاٙ ٚأقابٗا املً
ٌُ اهلس١ٜ ثِ ٜهعٗا ؿبٝبت٘، ٖصٙ  ٗا، ٖٚٛ ٜكٍٛ:َهاْ وُ

، ٖٚصٙ يف شنط٣ يكا٥ٓا اهلس١ٜ أضغًتٗا هلا يف عٝس َٝالزٖا،
يف  ؽطدٗا....تاضٜذ سافٌ   ٖٚصٙ يف لاسٗا. ٖٚصٙ

 ....باهلساٜا 

 َٓ٘ قاسُب احملٌ ٚقاٍ بكٕٛت خفٝض:اقرتب 

 ٌٖ  اغتطُٝع َػاعستو  ؟؟؟  

 .نطغٞ  ظاْبو.....ادًِؼ  عًٝ٘ ٖصا

 عٔ ٖس١ٕٜ ايعُُط ٚأْا اعُحبين فكس َه٢  أؾهطى ٜا
 ...اْٗا أَٞ.بٗا ٚمل أدسٖا بعستًٝل 

 اسؿذار

، ٜٓربٟ األُب  باؿسٜح ٖاز١٥ دًػ١دًػٛا  ناْٛا نًُا
غري  ضإض  عٔ  نٌ  َا  عٔ أٚناع ايسْٝا َٚا فٝٗا ٖٚٛ 

ٍُ  عباضت٘    اييت  ال  تفاضم  يػاْ٘  زا٥ُّا،فٝٗا  ، ثِ  ٜكٛ
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ُٔ  ضأغ٘  ْهِ ظَآْا  نإ  أمجٌ  َٔ  ظَا ،  فٝطأط٧  االب
ٕٕ  ٖصا  ايصٟ   ٚنأْ٘  ال  ٜعذب٘ سسٜح  ٚايسٙ  فأٟ  ظَا

   !!ٜتشسخ  عٓ٘  ٚايسٙ  زا٥ُّا  ٜٚكف٘  بايعَٔ اؾٌُٝ

،ُٔ ايؿُٝب ٜٚػعٚ  األٚالز،ٜٚٓذُب  ٜٚتعُٚز، ٜٚهرب االب
 ٚهتُُع ٖٛ ٚأٚالزٙ ع٢ً َٛا٥س ايطعاّ ٚاؿسٜح،  ضأغ٘،

ٖٚٛ غري ضإض  َٚا فٝٗا،ّٛ ايسْٝا ٜٚتشسخ األُب عٔ ُٖ
ٍُ ألٚالزٙ، َا فٝٗاعٔ نٌ   :ٜٚكٛ

آْا نإ  أمجٌ  َٔ  ظَاْهِ  ٖصا، ٜٚٓعط  يكٛض٠ ظَ
ٜعتصض  ، ٜٚطأط٧  ضأغ٘ ٚنأْ٘ٚايسٙ املعًك١ ع٢ً  اؿا٥ط
 سسٜج٘ آْصاى. َٔ ٚايسٙ ايصٟ مل  ٜعذب٘ 

 سقون

ٌَ بكُٕت  اتهأ ظػسٙ اهلعٌٜ ع٢ً ايػٓني املان١ٝ، تأَ
ِٔ سٛي٘ ََ  ،َغَبَط اغٛاضٖا ،ادتٗس يف تفػريٖا ،عٕٝٛ 

ُٕ ٚاألملؤبعهٗا نإ ميً ٖا اؿكُس ؤٚأخط٣ ميً ،ٖا اؿع
فكط  ايتُاغٝح،ٚأخط٣ اغطٚضقت بسَٛع ٚايهطا١ٖٝ...

 .زَّا.ابٓت٘ ناْت تكطُط  ٖٞ عٕٝٛ
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 أؼام رعادؼة
 اؿاقسٕٚ ٜسُٚؽ ،خ١ْٛ ايتاضٜذ ايبػاطرُيتسٚؽ 

ٍَ ايعَٔ  ٛٓأطفا ؼطم أٜسٟ ايعًِ نتب ايتاضٜذ ٙ، املؿ
ُٙ ايٓٗط ٚتبكٞ األمساُى ع٢ً قٝس  ايكسمي١، ػُف َٝا
ٜكفُع املكعسٕٚ  ،.. ٜػتٓؿُل األَٛاُت ضا٥ش١ اـٝا١ْاؿٝا٠.

ُّ َػطع١ّ عهؼ اػاٙ  ،خًَف سٛادع األمل تػرُي ايػٝٛ
ٌُ  ،بال أؾٛاى ٚؾذط ايٛضز ٜٓبُت ايطٜح، ٚىتًُط ايًٝ

 ُّ ضَاز١ٜ قامت١...بايٓٗاض ٚتكبُح األٜا

 ذوق وسـاق

ٜػُُع  ،ٜكرتُب َٓٗا ٚمشٛر،تػتُٓس إىل اؾساض بهربٜا٤ 
ٜطَكٗا بٓعطإت ُسب٢ً باإلعذاب  إيٝٗا،ٜٓعُط  ،أْفاَغٗا
قرتَب تعنِ أْف٘ ضٚا٥شٗا .. ٜكرتُب ٚنًُا اٜكرتُب.
ٜكؿعط بسْ٘  ،تتػاضُع زقات قًب٘ ،سُٚض عٝٓاٙت ، ايعن١ٝ

ٜكرتب ...  ،ٜػتذُع دطأ ت٘ ،تطدف ٜساٙ ،واٍٚ ملػٗا
ٜطرُي قًب٘ فطسّا  ايٓاعِ،تالَُؼ نفاٙ دػسٖا  ٜكرتب،

ٜؿسٖا مٛٙ ٜعاْكٗا فٗٞ بٓسق١ٝ ٚايسٙ ايصٟ اغتؿٗس 
 ٚتطنٗا ملٔ بعسٙ...
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 شضب ...وسقون

ٍُ داٖسّا إٔ ٜأخص َه اّْا  يػٝاضت٘ أَاّ عٝاز٠ واٚ
 ،خط٣ت٘ بني ايف١ٓٝ           ٚاألايصٟ اعتاز ظٜاض ايطبٝب

غا٥ل عطب١ اإلغعاف ٜطفُض ايتشطى إلفػاح فاٍ 
ضغِ إ اجملاٍ ٜػُُح بصيو،  ،القطفاف غٝاض٠ ُأخط٣

ٚوطُى غا٥ل  ،ٜكُض َهادع٘ ،ٜععُذ٘ بعاَٛض طٌٜٛ
ٜرتدٌ َٔ  ،ضغٝاض٠ االغعاف غٝاضت٘  ع٢ً َه

ٜطَُل غا٥ل  ،ٜهُٔ غالَتٗا غٝاضت٘ بعس إٔ أخص هلا َهاّْا
ِٓ عٔ غهب ؾسٜس، ٚعتاب االغعاف بٓعطات ت غٝاض٠

، ثِ ٜكعُس يف خف١ٕ ْٚؿاط إىل عٝاز٠ فٝ٘ اؾطأ٠ ٚايتشسٟ
ايطبٝب، ٜتُسُز ع٢ً ايػطٜط، ٜفشك٘ ايطبٝب بعٓا١ٜ نُا 

ٌُ ايٛقاعتاز ٛف أَاّ اؾػس ، ٚيهٓ٘ ٖصٙ املط٠ ٜطٝ
فايكًُب قس  ،، ايصٟ ُٖس ٚظايت َٓ٘ اؿٝا٠ُ فذأ٠املػذ٢

ٚاألططاف اضؽت،  تٛقف عٔ اؿطن١، ٚايعٝٓإ ظاغتا،
، اطًب غٝاض٠ اغعاف ...ال ٜكطر ايطبُٝب ع٢ً املُطض

، ٜكعُس غا٥ل س َٔ ْكٌ املطٜض إىل أقطب َػتؿف٢ب
ىل عٝين ، ٜٓعُط إٝاض٠ االغعاف بطفك١ طاقِ االغعافغ

فٝٗا ٚع٢ً ا ايػهُب ، ٚاْتؿط ُ، نإ قس ظاٍ َٓٗاملطٜض
 .اططافٗا ايهعُف ٚاألمل
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 ضقط

ايكط١ٜ، ٚبات ايٓاُؽ قشط ٚدفاف عِ اضدا٤ 
نٓر   ،، مل ٜبَل َا ٜأنًٕٛدٛعّا..ُّٖٚا...ٚسعّْا ٜتهٛضٕٚ

ايكػاض طػ٢ ، بها٤ُ ايكب١ٝ ايٓاُؽ، اضتفعت اقٛاتِٗ
)ٚعُط بٔ اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘  اتقٛع٢ً نٌ األ

 َات( .
 فِٝٗ،ٚخطب  ٚاسس،مجَع ايٛايٞ ايٓاَؽ يف قعٕٝس 

 هلِ:قاٍ  قٛت٘،ٚعال 
 ،ُف غٝعٍٚ ٜٚصٖب بال ضدع١ٖصا ايكشُط ٚاؾفا

ُٔ ايػبب فٝ٘ ٗٓط أْفػٓا  مما اقرتفٓا َٔ ، ٚعًٝٓا إٔ ْطفٓش
ٌّ َِٓٗ نٛبّا َٔ يي يف قسٔض شْٛب ، ٚطًَب إٔ ٜػهب ن

، ٚاؾرتط عًِٝٗ بري٠ نإ قس ٚنعٗا يف ٚغط ايكط١ٜن
ني ٜػهبٕٛ َا َعِٗ أال ٜطاِٖ أسس، بٌ هب إٔ ٜهٕٛ س

ٌٓ يٛسسٙ، ٚيف ايكباح، شَٖب ا يٛايٞ يتفكس ايكسض، فهإ ن
ٌٗ َٔ يف ايكط١ٜ إٔ نٛبّا نٌ َا يف ايكسض َا٤ ، فكس فهط ن

ٚاسسّا َٔ املا٤ ئ ٜعٗط يف قسض يي نبري٠ ...ٚاغتُط 
 ايكشُط ٚاؾفاف.
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 سـوان

ٌُ بعس  ُٕ املٗادطٜٔ  اآلٕ،ئ تكٌ ايطغا٥ فكس تػٝٓط عٓٛا
 فذأ٠.

 أعل

ٌُ ايصٟ اعتاَز ايًعب يف بػتإ  ؾار ايطف
ٍٔ...ٚأشًٖ٘ .دسٙ ٕٓ ؾذط٠َ ايربتكا   ظايِت ُتجُط.َا  أ

 ِحؼد

ايصٟ طعٓ٘ يف ظٗطٙ  غ٣ٛ ٚدْ٘ػٞ ٚدٛٙ اؾُٝع 
 زٕٚ غبب.

 احتاد

عاَز أزضاد٘ َطعٛبّا  بٓعذ١،ايص٥ب ايصٟ ساٍٚ ايفتو 
 َتشس٠.يػُاع٘ قٛت اـطاف 

 ُعطاردة

 فًِ ْٚعَط،تٛقَف  خٛفّا،ايػعاٍ ايصٟ أْٗه٘ اؾطٟ 

 طاضزٙ.ُٜهِس إال خٝاي٘ 

 صدعة

ْػٞ إٔ بٝسٙ  املكاَٚني،اؾٓسٟ ايصٟ أضعب٘ قطار 
 غالح.
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 ُصؿود

ايطا٥طات اييت ايكت ايكٓابٌ ع٢ً غع٠ ...أقابٗا 
ايعكف  4102) قُٛز.اؾٕٓٛ هلٍٛ َا ضأت َٔ 

 املأنٍٛ(
 رداظة

ٌُ غع٠ايطغاي١ اييت أضغًٗا  ناْت يًعامل ايعطبٞ  أٖ
 بططٜك١ )ابطٌٜ(. َهتٛب١

 بوصؾة

 عُٝا٤.اييت اقطشبٗا اؾُٓٛز َعِٗ ناْت ايبٛق١ً 

 ادري

 دسٜس.اؾٓسٟ ايصٟ ُأغط عاز يًّٓٛ َٔ 
 عغاعرة

ٌٓ ٜٓتعط َػاَطّا دسٜسّا. عًت أَٛاد٘ايبشط ايصٟ   ظ
 ذفاسة

 .ايؿطؽ  أخاف  االؾذاض  َٔ  سٛي٘ قٛت  احملاضب   
 



 ــ أحالم ممنوعت ــ ص وبرقياث قصيرة جداقص

   محمد رمضان الجبور                                      05   
                                        

 طػن

املٗادطٜٔ َٔ  ٜػرُي َع ٠ ....يف ؾاضع َٔ ؾٛاضع غع
 ال ٚيهٔ أٜٔ املفط، إ، قيبٌّ قػري،الَهايالَهإ إىل اي

، ٚع٢ً ضأغ٘ غط٢ ٚا١ٖٓ َتعب١ ظاْب ٚايست٘ ٜػرُي ..طَف
تٗتُع أَاّ ....األغطاضقشٔ نبري، فٝ٘ فُٛع١ َٔ 

ايؿاضُع ٜػُل بايٓادني َٔ  ..ايكشفٞ.عسغ١ ناَريا 
األْٚطٚا  َساضؽ اـعاع١ٝ ... ايسَاض ...َٔ ضفح ...

سُل ايكشفٞ ايكيب ايكػري َٚا ...ٜال...َػتؿف٢ ايؿفا٤
زَطت٘ طا٥طات  محٌ ع٢ً ضأغ٘ َٔ بٝت٘ املسَط ....

يعسغ١ تكرتب ا .ٚاؿاقس ٚاؾبإَٚسفع١ٝ ايعسٚ ايػاؾِ 
ايكػري  ايكشٔ...أنجط...فأنجط....ٜتٛقف ايكيب َٔ

  : املكٛض ع٢ً األضض...ُٜشٓسخ قشٜٓ٘هع 

..ٖٚصا .يًؿاٟ. ّاُٜٚدطُز إبطٜكا قسميا ....إبطٜك ،ٖصا -
 ٖٚصٙ ايك٠ٛٗ،ُٜشب  -ضمح٘ هلل -...نإ أبٞ إبطٜل يًك٠ٛٗ 

ُّ قٝٓٝت٘  ...يًهٝٛفعًٝٗا  ُْكٓس

 .ايطناّٖٚصا نفٔ ألخٞ ايكػري املفكٛز ؼت  -
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 توضف

 تو ....تو....تو ....
، قاض  ٜؤضق٘، ٜبعح يف ْفػ٘  املًٌقٛت  ايػاعات 

، ٗا ٚدسٜسٖا، قسميٓكت بأْٛاع ايػاعاتدسضإ بٝت٘ غ
قسضٙ، ٜكُف أَاّ  ، إال أْٗا  تسُم يفٛتٗا نشٛافط اـٌٝق

ٜصنط  ال ناْت َٛغ١ً بايكسّ بايٓػب١ يعُطٙ،، ٚاسس٠  َٓٗا
، ٜٓعُط أٜٔ  سكٌ عًٝٗا اآلٕ  َت٢  اسهطٖا  َٚٔ 

 تو ....تو.....تو ..... ...ٚتسم...َا  ظايت تسم إيٝٗا
   ٚغكط....تٛقف قًب٘ عكاضبٗا ع٠ّٛٓ.َٓس ٜسٙ أٚقف 

 ةسؿؿ

 تطف٧  ، نإ  ٜطدٛ ٚايست٘ أالنطٙ ايعت١َُ َٓص  قػطٙ
، ٚيهٔ ٖا  ٖٞ  األنٛا٤  متتُس ايٓٛض ست٢ ٜػطم يف َْٛ٘

، ...وح اـط٢ مٖٛاأَاَ٘، ظضقا٤...محطا٤...خهطا٤
ئ ٜبك٢ يف قطإع َع ايعت١ُ ، غٛف ٜكًٗا ٜٓعُط إيٝٗا،

١ُ ٜػطم يف ايعت أَتاض ق١ًًٝ ٚيهٓ٘  مل ٜبل ؾ٤ْٞ، ٚايعالّ،
  دسٜس. َٔ
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 وصاة رؾقعقة

ٍُ ع٢ً  ُٖطع ؾدكٝت٘، مل ٜبل َٔ َالَح ايكتٌٝ َا ٜس
طبٝب ايؿطعٞ ٚاي  ، ٚايكشفٕٝٛاألَٔ إىل َهإ اؿازخ

، تكسّ ايطبُٝب ايؿطعٞ ٜفشل ٚمجْع غفري َٔ ايٓاؽ
اييت تٓاثطت ٖٓا ٖٚٓاى، ُٚفكًت اؾج١ ، ٚهُُع ادعا٤ٖا 

ٚايٓاؽ سٛي٘  ،عٔ بعهٗا بٛسؿ١ٝ، ٜتفكُس دػسٙ عطقّا
 ، ثِ ٜكف ايطبُٝب ٜٚكٍٛ:ٜٓعطٕٚ ٜٚٓتعطٕٚ

 اط٦ُٓٛا ....ايٛفا٠ طبٝع١ٝ .

 غفاؼة

 ساٍٚ ٚساٍٚ.. ايتعب،غط٢ أثكًٗا اإلَرباطٛض  تكسّ

ايؿعب ت٢ ٚقف أَاّ املٝهطٚفْٛات ٜٓتعط قُت س
ٍُ ُأشْٝ٘ باهلتاف ٚايتكفٝلٚاؾُاٖري اييت أهلبت  ، واٚ
ٍُ ٖتاف  اؾُاٖري، األخٚاالبتػاّ بني  ايًشع١   ط٣، ٜطٛ

ٌُ َط٠، فٝٗسأ قٛت اؾُاٖري، اضاز إٔ   أنجط َٔ ٜػع
خًف املٝهطٚفْٛات  غكط  ايععِٝ عٓسَاؾعب٘  ٜؿهط

 .َهطدّا بسَا٥٘
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 خرؼف اظعؿر

 دس٣ٚ، بايتفهري زٕٜٚطُٖل ْفػ٘  َتعب١،ٜػرُي غط٢ 
ٜططم  أٜٔ ٜػري،ٚإىل  ٜبسأ،َٔ أٜٔ  اهلؿ١،هًُس شانطت٘ 
 ٚأبٛابّا أقفًٗا ايعَٔ، عًٝ٘،س اغتعكت األبٛاب ٚق

 .نأٚضام اـطٜف ٚايصانط٠ تتػاقط أٜٔ اـطٚزٚيهٔ َٔ 
 صراق

تُع عٝٓٝ٘ ظُاي٘، ٜٚطْٛ ؿسٜج٘، ، ُُٜهًُؼ أَاّ ايبشط
ٜٚطاقب أَٛاد٘، ٜط٣ املٛد١ تأتٞ َٔ بعٝس َػطع١، 

غذٓٗا،  ٔاهلطٚب َ ٚنأْٗا تطٜسٚتكرتب َٔ ايؿاط٧ 
طُب ايؿاط٧ بك٠ٛ ٚتطتُس ، ثِ تهٚتكرتب ضٜٚسا ضٜٚسا

 .ال تطُٝل فطام ايبشط ؿع١ّ أْٗا، ٚنعا٥س٠ّ
 طّذاب

ْ٘، ؽًع٘ َٔ دصٚضٙ، تطَٞ ب٘ نازت نًُتٗا تجكب أش
، مل  ٜػُِع ، ناْت متُط بكطب٘ ٚعٝٓاٖا مٛٙ يف  أعُل  ٠ٖٛ

 ايت االضتهاظ فٝٗا ع٢ًؾ٦ّٝا غ٣ٛ ٖصٙ  ايه١ًُ ٚاييت اط
....أٚ ٌٖ ألْ٘ ٖٞ تككسٙ، ٌٖ ششاب سطف ايصاٍ،  نصش

أنٌُ  أسسّا، مل هس خًف٘،ْعط  ٜعطفٗا،....، ٖٛ ال ألْٗا.
 نصاب. أشْ٘،ٚايه١ًُ َا ظايت تطٕ يف  غريٙ،
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 خرب

ساٍٚ إٔ  ايصٍٖٛ،أقاب٘  بكطٙ،تؿتت  يْٛ٘،اَتكع 
اْٗاض دػسٙ نكطع١ قُاف باي١ٝ أَاّ  قًٝاّل،ٜتُاغو 

 باـرب.ىربٙ  إال إٔفًِ ٜهٔ بٝس املسٜط  َسٜطٙ،طاٚي١ 
 تـاؤب

.تجا٤ب....، َٓس شضاعٝ٘ دًَؼ ع٢ً غطٜطٙ ، تجا٤ب...
ٓٛات تًفاظٙ عجّا عٔ َؿٕٗس ، قًٓب قَطٜض خطبٛطأن

بهٌ  ، عبجت ٜساَٙجري، زٓخٔ عًب١ غذا٥طٙ ست٢ آخطٖا
، ثِ اغتًك٢ ع٢ً غطٜطٙ ٚضاح اؾطا٥س اي١َٝٛٝ اييت أَاَ٘

 ٜتجا٤ب َٔ دسٜس .

 صراغ

ٚسٝسا  املتآنٌ،أقبع ٚضا٤ ظًٞ  أْاتطقسْٞ عٝٓاى ٚ   
 خطب١،بهًُات تعسف َٔ ض١٥  سهاٜيت،أدرت َا تبك٢ َٔ 
 اؿطَٚف،أقهِ  تػٝٓطٙ،ٚيهٔ ئ  ؾٛقّا،قس تًٗب قًبو 

 يتكٌ إىل قًبو ْاع١ُ طط١ٜ. أيٛنٗا،
 ظًٞبٗا  ٚسٝسّا أدرت ععييت، امين أليتكط سكا٠ّ أضَٞ

، ٙٓٛ ، أٚ ضقّا أثكُب ب٘ ٞأٚ غٝفا أقطع ب٘ املٓط َٔ أٜاَ املؿ
 ٚيهٔ يف نٌ َط٠ ال أدٗس إال فطاغّا. مسا٤ نآبيت.
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 أحالم ممـوسة

ُل َا تبك٢ َٔ أٌَ َٔ أٚإ ، أَتأعكُط دطأتٞ
ٌٕ غكطت لَٛ٘ يف ب٦ط عُٝك١، ، أغافُط عجّا فاضغ١ عٔ يٝ

أتسثط بربز األٜاّ املٓط٠، تكطو أغٓاْٞ ٚتصٚب فطا٥كٞ. 
ٚأغهٔ يف ٚضٜسى ، أعًِ أْين َا ظيت أيٛخ زَو

 املػري.املتهرب، ٚيهٔ ال بس َٔ 

تٓفض عٔ  اؿا١ْٝ،تكرتب ٜسى  قُتٓا،منتطٞ قطاض 
 قطبٞ. ٚتصنطْٞ بٛدٛزى األٜاّ،قسضٟ غباض ٚتعب 

تػافط...تػافط... ثِ  َتٓاثط،أسعاْٞ قطع َٔ غِٝ 
 دسٜس.تٗطٌ يف قًب 

، قُس قَٛت األمل املتهٕٛ يف عٝٓٝوناْت عٝٓاٟ تط
َُب أغٛاض ظٚاٜا عؿكٔو ، تػرب نٓٗوشط٠ّ يف فٍٗٛ ٚتػافُط 

 .ايسفني ٚتت٢ُٓ

 ب٘.َا أغعس ايكًب ايصٟ هس َٔ ٜعتين 

تتعًُل  ٚؾطٚزٖا،تػتفٝل األساغُٝؼ َٔ غفًتٗا 
 عكاضبٗا تؿري إىل ايٝأؽ ٚاملًٌ. باٍ،بػاع١ٕ َعًك١ غٝط 
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ٍُ قًٕل تطٛم  ٚأسؼ  باالختٓام،فأؾعُط  عٓكٞ،سبا
 ي٘.ٝكغ َٔ سًِ ال ْٗا١ٜ ٚاغت أقطر،.. بايعذع.

تهػطني  ٚقسقت َكٛيتو ٚأْت ضزى،آٙ نِ اْتعطت 
  .ع٢ً اؿطٚف يتدطز َٔ كاضدٗا ايكشٝش١

 ، ئ تتد٢ً عٓا.األٜاّ نف١ًٝ بٓا -
تػٓف٘ أتف٘  بأسص١ٜ ند١ُ،ٖا تسٚغٓا اٚيهٔ أض

..ال ...ال مًِ.َٚٔ قاٍ يو إٕ َٔ سكٓا إٔ  األسالّ،
ِٕ ... عًٝو إٔ تػتٝكعني قبٌ   ممٓٛع.إٔ ْتٛضط يف سً

...اْتعطٟ قطاضّا ٜأتٞ َٔ ٚاألَطاض.أٚ اْتعطٟ ايطٜح 
 .ٛب ، ففٞ اؾٓٛب ؽتب٧  اؿهاٜاتاؾٓ

 ظوحات ظقست ظؾؾقع

 املٝت١،ْعط يف ظٚاٜا غطفت٘  َتعبّا، َتأخطّا،عاز إىل بٝت٘ 
ٚال ظٚد١ ٜجكٌ  عًِٝٗ،سٝح ال أٚالز ي٘ ست٢ ٜطٜح دجت٘ 

 غدٝف١.ناًٖٗا بطًبات 
ضٚا١ٜ  ض٢َ ظػسٙ املٓٗو ع٢ً املكعس، تٓاٍٚ بأْاًَ٘

ايطاعٕٛ ) يًبري ناَٞ( قًٓب قفشاتٗا .... مت٢ٓ إٔ ٜعٛز 
ٚمت٢ٓ إٔ تهٕٛ نبري٠  أخط٣،ايطاعٕٛ ٚايف٦طإ َط٠ 
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بعض ايؿ٤ٞ ست٢ تػتطٝع إٔ تأنٌ ٚتًتِٗ ايف٦طإ اييت 
أخطز َصنط٠  دٝب٘،َٓس ٜسٙ إىل  عٛزت٘.قازفٗا يف ططٜل 

َٔ ٜتهًِ ، ؾبع َٔ ثطثط٠  .. َعايٓػا٤.ٗٛاتف غٓكت ب
 ،  مباشا ٜكطع ٚقت٘ إشٕ .ايٓػا٤
از ٜٓعط إىل ضٚا١ٜ) ايبري ناَٞ (.... ٚنع عًٝٗا ٚضق١ ع

، ٜتػطب بٝها٤، ٚبكًِ ضقام، ضغِ دط٠ ثكٛبٗا نجري٠
 اٚطفال قػري َفتٛح،املا٤ َٓٗا . ضغِ أغسا ندُا فُ٘ 

 .ًٜ٘ٗٛ ٜٚكًع أْٝاب
ٚفأضا ٜطاضز  ؾا٠،ٚنًبا ٜأنٌ  فهط٠،ح ٜٛن ضغِ محاضّا

  يًبٝع. يٛسات يٝػت ايكفش١،ثِ نتب يف أع٢ً  فٝال،

 رائر

ظعُٛا إٔ طا٥طا نإ قس اعتاز ايٛقٛف ع٢ً ْافص٠ فتا٠ 
ٚناْت قس اعتازت إٔ تًكٞ ي٘ اؿٓب ٚتكٓب ؼت  مج١ًٝ،
ٌٓ َا ؾا٤ املا٤.قسَٝ٘  ، ٜٚؿطُب َا اب، َٚا يص ٚطفٝأنٌ ن

  هلا أمجٌ أغاْٞ اؿٓب ٚاؿٓإ ٚايٛفا٤.أضاز ، ثِ ٜػين
ٚيف ّٜٛ دا٤ ايطا٥ط َتعبّا َٔ ّٜٛ أنجط فٝ٘ َٔ ايطريإ 

سٝح هس ايطاس١  فتات٘،ٚأػ٘ قٛب ْافص٠  ٚايتذٛاٍ،



 ــ أحالم ممنوعت ــ ص وبرقياث قصيرة جداقص

   محمد رمضان الجبور                                      23   
                                        

فٛدس طا٥طا قس ٜبسٚ ي١ًًٖٛ األٚىل  ٚاألَإ،ٚاؿٓإ 
ّٛٓ...فساض. َهاْ٘،قس أخص  قًٝال،أمجٌ َٓ٘  ، ..ٚطاض...ٚس

يٝػاض...، َٚٔ ايٝػاض إىل ايُٝني، َٚٔ ىل أَ ايُٝني إ
، عػ٢ إٔ تطاٙ فتات٘ اييت اْؿػًت عٓ٘ أغفٌ إىل أع٢ً

، ٚمل ًٜتفت َٓ٘ َا أخص، ٚنإ ايتعب قس أخص بطا٥ط دسٜس
، ٚإٕ ٠ ْفػ٘ أْ٘ أقبح ال ؾ٤ٞ، فعًِ يف قطاضإيٝ٘ أسس

٥٘، فػكط ؼت ايٓافص٠ بال عسّ ٚدٛزٙ أفهٌ َٔ بكا
 .سطاى

فٛدست  ايعاي١ٝ،يت ايفتا٠ َٔ ْافصتٗا ٚبعس أٜاّ ْع
فاختًط عًٝٗا األَط  طا٥طٖا،ؼتٗا طا٥طا َٝتا وانٞ يٕٛ 

 ٚيهٓٗا طُأْت ْفػٗا بإٔ  طا٥طٖا .أّ.أٖٛ طا٥طٖا املسيٌ 
، فكعست ٖٚٞ متٓٓٞ َا ظاٍ ٜكف يف ْافصتٗا ٜػين هلا

، فعًُت ا٥طٖا، ٚيهٓٗا ٚدستٗا خاي١ْٝفػٗا بٛدٛز ط
 .إىل األبس باْؿػاهلا بطا٥ط دسٜس ابأْٗا أناعت طا٥طٖ
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 إزساج شري سادي

 ّٕ عٓسَا أٜكعتين ظٚديت ألططز  عُٝل،نُٓت أغُط يف ْٛ
يف ايبسا١ٜ سػبُت األََط  ايٓباح.ايتٛقف عٔ  نًبّا ضفَض

ْٗهُت َٔ فطاؾٞ أدٓط  نبري،غٗاّل ٚال وتاز إىل عٓا٤ 
ٞٓ املتعبتني إىل   ززأضفتشُت ايٓافص٠ ٚضسُت  ايٓافص٠،قسَ

 اؿٝٛاْات،ٚنًُإت تٗابٗا ٚمتتجٌ هلا َجٌ ٖصٙ  أقٛاتّا
 هس.ٚيهٔ ٖصا مل 

فأزضنُت أْ٘ ال بس َٔ فتح ايباب ٚاـطٚز ثِ ايٛقٛف 
فشًُت ع٢ً غبٌٝ  ايعٓٝس،ٚدٗا يٛد٘ أَاّ ٖصا ايهًب 

االستٝاط عكّا نٓت أستفغ بٗا يًٛقٍٛ إىل ْػٝر 
عكا هلصا سُت باييٛ املدتًف١.ايعٓانب يف ظٚاٜا ايبٝت 

َُتشسٜٓاٚيهٓٓ٘ بكٞ  ،َطات َٚطاتايهًب  ٜٓبح  ٚاقفّا 
ٞٓ باألضض قٛت٘.بأع٢ً  .. ساٚيُت إٔ أخٝف٘ بهطب قسَ

ٗط أشٜاٍ ، عست أدطٜو ضأغٞ ، ٚيهٓٓ٘ مل ٜأب٘ بصيوٚؼ
 .ٖعمييت أَاّ ٖصا ايهًب

، ٚديت عٔ غبب عذعٟ يططز ٖصا ايهًبغأيتين ظ
 هلا:فكًُت 
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  يٝػت ٚأنفت، زٖا.ططٖٓاى نالب ال ْػتطُٝع 
 ايبسا١ٝ٥.نٌ ايهالب ْػتطٝع ططزٖا بٗصٙ ايططم 

هًُب ٜٓبح ست٢ أٜكَغ أقػط أطفايٞ، مل ٜهٔ ظٌ اي
، بٌ ضأٜت٘ ٜٓػٌ َٔ ؼت ايػطا٤ خا٥فّا نباقٞ األطفاٍ

عس إٔ اغتذُع قٛاٙ يف بٗس٤ٚ ٜٚفتح ايٓافص٠ ثِ ٜبكُل ب
ٝين بني ع نبري٠ َا، فتػتكط بكك١ نبري٠ ....فُ٘ ٚيػاْ٘

....ثِ ضأٜت٘ ٜكفٌ ايٓافص٠ بٗس٤ٚ ؾسٜس ٜٚعٛز إىل ايهًب.
نإ ايهًب  ايػُع،أضٖفُت  ؾ٦ٝا،فطاؾ٘ زٕٚ إٔ ٜتهًِ 
 قس تٛقف عٔ ايٓباح. 

 ضؾق

، تصٓنط ٘ املفهٌَٓس ٜسٙ اىل دٝب٘ ٜطُٜس اخطاز عًب١  تبػ
، ص ُتٛفٝت ظٚدت٘ يف  ايعاّ املانٞأْ٘ تطى ٖصٙ ايعاز٠ َٓ

طٜس٠ ناْت ظاْب٘، ايكاٖا  ٖٚٛ ٍ تكًٝب قفشات دساٚ
٢  ، اغتًك٢ عًٚإٜابّا، شضَع ايػطف١ شٖابّا ٜكًُٓب ؾفتٝ٘

، عاز َط٠  غطٜطٙ ٚعٝٓاٙ تفشل غكف ايػطف١، ْٗض بك٠ٛ
 .  ايكًل ٜػاٚضٙأخط٣ ٚدًؼ ع٢ً أضٜهت٘ ٚاغتُط 
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 اسؿذار

ٚيف ايّٝٛ ايتايٞ  ٚايسٙ،اعتصض ملسٜطٙ عٔ غٝاب٘ مبٛت 
 ٝاب٘.يػدا٤ ٚايسٙ ٜػأٍ عٓ٘ 

 ضـاص

اغرتخ٢  بٓسقٝت٘،، أيكِ بطٓ٘ متسز ع٢ً األٍٚ، يف ايّٝٛ
..عذٛظّا ؾابّا. ىتاض نشاٜاٙ،ضٓنع بٓسقٝت٘ ٚضاح  قًٝاّل،

ٌُ  ٖا ٖٛ..َُّٗا....اَطأ٠ ....طفاّل ....يٝؼ  ؾاب وُ
ٜتابع  بٓسقٝت٘،ٜهع٘ يف َط٢َ  ٜٚػطُع، يف ٜسٖٙس١ٜ 

 ايؿاب،بُع ٜتا ع٢ً ايعْاز،ٜسٙ  ٜتأًَ٘، ٜهع سطنات٘،
 ٖٚٛ بعذٛظ، ٜكبٌ ٜسٖا، ٜٓاٚهلا ٖسٜتًٜ٘تكٞ ايؿاب 

 ،، ٚتسَع  عٝٓاٙايعْاز .تطؽٞ  ٜس  ايكٓام  عٔ..ٜبتػِ.
 .  ٝعٛز يف ّٜٛ آخط ىتاض نشاٜاَٙهاْ٘ ي ٜٚرتى

 ضرار

ٌٓ ضنٔ غٝاضت٘ فٗصا  إٔ ٜٓتعطٖا،فعًٝ٘  ؾذط٠، يف ظ
االْتعاض بػُاع  ٚقت٘ ٜٚكتٌٜكطع  ساٍٚ إٔ َٛعسٖا،

ملا  ٜٓكت قًٝاّل قًٓبت أقابع٘ احملطات ٖٚٛ َصٜاع٘
ضدٌ ٜٗب ..ٜسَط.....فٝهإ ٜهطب.... ظيعاٍ فٝٗا.

...ست٢  عاؾل ٜكتٌ........ايكتاٍ َا  ظاٍثطٚت٘ يهًب٘.
أزاض ....املٛغٝك٢  اختفت   َٔ  َصٜاع٘  االغاْٞ  اٚ

 ٜٓتعطٖا. ٚقطض أال َفتاح غٝاضت٘
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 تؼّؿص

ٌُ ايتُجٌٝ، ،يف باي٘ ٖصٙ ايًعب١مل تهٔ  ـُ يف  فٗٛ هٗ ٜعٝ
فُا  غٛف هٓطب ْفػ٘، ٚيهٔ يٝهٔ َا ٜهٕٛ، اؿكٝك١،

غٛف ٜتكُل زٚض  أنجط ايصٜٔ ميجًٕٛ يف سٝاتٓا،
قٓاعّا...  ٜطغِ ع٢ً ٚدٗ٘...زع..املدا...املٓافل.ايؿطٜط

ك٢ .ٚ....ٚيهٓ٘ ٜب...ابتػاَت٘ سّٝٓا ٚسّٝٓا ٜطًكٗا ٚ ٜكتٌ
 .ضعادعّا عٔ  إمتاّ  ٖصا  ايسٚ

 حزن

ٌُ سعٕ نجريّا ٖٚٛ َا  يف َٓكاضٙ ٜط٣ عكفٛضّا وُ
ُِ عٓسَا  ٜٚطفطف ظٓاسٝ٘ ٜطٜس ايٛقٍٛ، ب٘ أفطاخ٘، ُٜطع

   أطًل قٝاْز بٓسقٝت٘ فػكط ايعكفٛض.

 دػر

ٌَ فطس٘ يف  ٚاغتكٌ  ب،يف سكا٥َُٖٚٛ٘  ١،سكٝبمح
 قطاَض ايكرب ٚاألٌَ.

 حاظة

أناع فاْتعـ ايعاؾُل ايصٟ  املطط،تٛقف غكٛط 
 عطف٘.َ
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 أعل

 .، ٚاْتعط غكٛط األٌَايػِٝ عباض٠نتَب ع٢ً 

 روائح زطقة

، ففاست ضٚا٥ُح املانٞ  ٘أسطم ن١َّٛ َٔ شنطٜات
 . اؾٌُٝ

 دؾاق أخري

صانطت٘ قس باتت ، فساٍٚ االَػاى بصانطت٘ فًِ  ٜػتطع
 .أخري يف غبإم

 اظغول

ٌٓ ايطفٌ  ايكػري، ٜػُع َٔ أَ٘ أسازٜح ٚقكل  ظ
هلِ  تعُض ابٓٗا ففط  داض٠ّ ضأ٣ َّٜٛاٚايػٛي١ ست٢  ايػٍٛ
 .ٖاضبّا

 ضسوة

قطض أال  ٚايست٘ بكػ٠ٛ، ايطفٌ ايصٟ ضأ٣ أباٙ ٜهطُب
 تكٜٛإ ع٢ً اؿطن١. ٜسٜ٘ ال ْعط إىلٜتعٚز عٓسَا 
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 خوف

ُِ زفرتٙ به٢  ايطفٌ ايصٟ َٔ  ـٛف٘ نجريّاَعم املعً
 ايسفرت. ايصٟ أعاضٙابٔ داضِٖ 

 حتدي

 فطنَب املس١ٜٓ، اْنيىطم قٛعبس ايػتاض قطض إٔ 
ُِ بػٝاضات االغٓٝا٤    .محاضٙ يف  ؾاضٕع  ٜعزس

 شدر أغـى

عبس  ايػتاض آالَ٘ نالّ َسٜطٙ ي٘ ، يٛ نٓت ضداّل 
َٚٛظفّا َجايّٝا ملا  غبكتو ٖٝاّ يعًُٗا . ٖٚٝاّ ٖٞ اييت 

 .   .أخطت٘ ٖٚٛ  ٜٓتعطٖا  يٝكشبٗا  َع٘
 ذػول

ب بٝتِٗ بااييت ٜططم أسسِٖ  املط٠ األٚىلٖصٙ ٖٞ 
أعازت  أَاّ املطآ٠،ٚقفت  أقابٗا ايصٍٖٛ،..يٝطًب ٜسٖا.

أمجٌ  يف اختٝاضٚقفت سا٥ط٠  َا تٓاثط َٔ ؾعطٖا،تطتٝب 
 ٚقًت إىل قطاض،ٚاسس ست٢  أنجط َٔبسيت  ثٝابٗا،

 أْاقتٗا،ْعطت إىل  أطايت ايٛقٛف أَاّ املطآ٠ َط٠ أخط٣،
 بايطنا.ؾعطت 
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ًت يف  أب٢ٗ يبت ْسا٤ أَٗا يف إسهاض  ايك٠ٛٗ، زخ
١َ عطٜه١ فٝٗا  ، أبتػِ ايعطٜؼ ابتػاقٛضٖا ٚسًًٗا
ٓذإ  ايك٠ٛٗ بٗس٤ٚ ٜٚٓعط ٖٚٛ ًٜتكط ف ايطاس١ ٚايكبٍٛ

   .: ْكٍٛ َربٚىإيٝٗا، تٓٓطح أسس اؿانطٜٔ ٚقاٍ

ال أفهط ٚيهين  ،تهًُت بربٚز ٖٚٞ تٓعط إىل اؾُٝع
ت اؾُٝع َٔ دسٜس ، قُبايعٚاز يف ايٛقت اؿانط

 .  يصٍٖٛٚأقابِٗ ا

 ػؿوم

 تٓاٚي٘ ببط٤ع٢ً َٓهس٠ ظٛاضٙ ٚدس زفرت َصنطات٘، 
، ضغاي١ سس٣ قفشات٘إاق٘، تٛقف عٓس ، قًٓب أٚضؾسٜس

 اآلٕ.ٚقًت ي٘ َٔ قسٜل ال ٜصنطٙ 

 بٗاساض  ٚنإ ٜتٛقف عٓس مج١ً َطات نجري٠،قطأٖا 
ِٔ  عال٤،قسٜكٞ ايععٜع أبٛ  ٚمبا تعين، ٖٛ ، -عال٤ أبٛ -َ

ِٔ أمحس.اآلٕ أبٛ  ٜٓازْٚ٘  نإ ايٓاؽٌٖ  -أبٛ عال٤  -..َ
ّٕ َٔ األٜاّ ٜٓازْٚ٘ أبا  ا  فاهلُّٛ اْػتٓا .ضمب.عال٤.يف ٜٛ

 .ست٢  امسا٤ْا
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 ضطار األعاغي

 غه١ اؿسٜساحملط١ خاي١ٝ، ال ضناب ٜٓتعطٕٚ، ٚقهبإ 
بس إٔ ميط  ، يهِٓٗ أنسٚا يٞ أْ٘ الٜعًٖٛا ايكسأباضز٠ 
احملط١ ٕ تكف يف  ، َا عًٝو إال أ، ٚغتهٕٛ فٝ٘ايكطاض

طات اييت ْكف ، َٚا أنجط احملست٢ ٜأتٞ ايكطاُض املٛعٛز
. فٗٞ ايكرب فٝٗا ْتأمل ْٚٓتعط، عًٝو  االْتعاض  ٚعًٝو 

غتٓعٍ َٔ ايكطاض ٚع٢ً  نتفٗا ؾاٍ  أمحط  ٚيف  ٜسٖا  
ايكطاضات  ؼتفغ بٗا يتكسَٗا ايٝو، ٚمتط ٚضز ق١با

، ػُٕٛاؽ خًف  ْٛافصٖا ًٜشٕٛ ٜٚبت، ٚايَٓػطع١
، كِٗ  ايتعُب  ٚاملػريٚآخطٕٚ  دًػٛا  يف َكاعسِٖ  أضٖ

، اؿًِ يهد١ُ األسالّمتط ايكطاضاُت ٚتسٖؼ بعذالتٗا ا
...َٚا ظاٍ األٌَ يف َطٚض قطاض وٌُ ع٢ً َتٓ٘ تًٛ اآلخط
 األَاْٞ.

 ضطار اظعؿر

ّٕ ٖٚٛ ٜفتـ يف نتب٘ اييت أنًتٗا ضفُٛف  بعس ثالثني عا
ناْت  طٜٛال، عٝٓٝ٘عٔ  قٛض٠ غابتايعَٔ ٚدس 

دٝسّا...  تأًَٗا َط٠،ؼتهٓٗا قفشات نتاب قطأٙ شات 
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م ايصٜٔ ايتفٛا ، ساٍٚ إٔ ٜتصنط أمسا٤ االؾداؾابّانإ 
، ست٢ أؾهاهلِ بست طٙ، عكط فهسٛي٘ ِٖٚ ٜبتػُٕٛ

ّٕ َٔ األٜاّ، غطٜب١ عًٝ٘ ، نشو ناْٛا أقشاب٘ يف ٜٛ
، يهٓ٘ مل ٜعطف أسسّا َِٓٗ، أعاز َعِٗ َعِٗ يعب

 .    ضاح ٜتأٌَ قطاض ايعُط ايػطٜع، ٚايكٛض٠ إىل َهاْٗا

 زاد احملروعني

متاُز أسٝاّْا نجري٠ يألسالّ، ْػُُض أعٝٓٓا، ٜٚػطُح 
ِٕ طٌٜٛ، ْٚؿعط بًص٠ االْتكاض َع نٌ سًِ  خٝايٓا يف سً

، ظاز احملطَٚني، ٚعبس ايػتاض َٔ احملطَٚني ٜٓتٗٞ األسالّ
ٌٓ كل ؾ٦ٝي٘ أسالّ نجري٠ ، أضاز َٜٛا إٔ و ّا َٓٗا، اَتط٢ ظ

، أقػِ أْ٘ ئ اضاز إٔ ٜكطع ب٘ ايبشاض ٚايفٝايف، دٛازٙ
إال بعس إٔ وكل أسالَ٘، ٚاْطًل، ٚأطًل ٜٓعٍ عٓ٘ 

ِٕ يٝبسأ ، ٚضاح ٜبتػِ نًُا ايعٓإ  ـٝاي٘ اْت٢ٗ َٔ سً
، فطز فهط٠ ، ملعت يف شٖٔ عبس ايػتاض سًُا دسٜسّا

 .  ز سًِطٚأقط ع٢ً ؼكٝكٗا ست٢ يٛ ناْت ف
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 ضقاع ....غسقان

ٚاـٝاٍ،  ٜسيف إىل سذطت٘ يًتأٌَ ايهتاب١،هٗع َا٥س٠ 
، َٚٓهس٠ سا َطوّا، واٍٚ إٔ هس َكعىتاض أمجٌ أقالَ٘

تٓػاب عًٝٗا األفهاض، ٚفُٛع١ َٔ االٚضام اؾ١ًُٝ 
قًُ٘ يٝبسأ طكٛؽ ايهتاب١،  ٜتٓاٍٚ، ٚيٛإ ايعا١ٖٝشات األ

ييت ناْت َٓص ؿعات هط٠ ا، ايففكط ٜٓػ٢ ؾ٦ّٝا ٚاسسّا
 . تسٚض يف ضأغ٘

 اضراص اظـسقان

زبت ، فُُٓص ٙ ايكٝسي١ٝ اييت ال تفاضق٘ أبسّاتفكست ٜسا
 ٚاألَطاض، فٗصا ايعًٌعسز  ايؿٝدٛخ١ يف دػسٙ اظزاز

..ٖٚصا قبٌ أخهط.أقفط... ٚآخط  ...ٚشاىقطْم أمحط
مت٢ٓٓ يٛ نإ ٖٓاى أقطام  اآلنٌ،األنٌ ...ٖٚصا بعس 

 .مشؼ األٌَيًٓػٝإ 
ٍْ ٚال ، ٚيٝمث١ َا وسخ َٚا هطٟ سٛيٓا ؼ يٓا سٛ

ٕٕ ق٠ٛ ، أْٗاض ػطٟ، عاْض تفٝض َا تتسفل، ، زَا٤ يف َها
ْٔ تػطم ، ٚأخط٣ تعرب إىل ايهف١ األخط٣ ق١ًُّ غف

ْٕ ُتٛيس ٚأخط٣ تعٍٚ، َػافْط ٜؤٚب ب ايػعاز٠ ، َس



 ــ أحالم ممنوعت ــ ص وبرقياث قصيرة جداقص

   محمد رمضان الجبور                                      34   
                                        

ٚأخط٣ تسفع ، اَطأ٠ تكتٌ أطفاهلا َٚٗادْط ْػٝ٘ ٚطٓ٘
ٌٕ ال ٜأتٞ، ٚيٝؼ يٓا َٔ األَط س١ًٝسٝات ط ، فكٗا يطف

 .عًٝٓا َطاقب١ مشؼ األٌَ زا٥ُّا

 ذاػد

 ايؿذط٠ قايت :
فػٛف ٜبك٢ سطيب  دػسٟ،َُٗا أعًُتِ َعاٚيهِ يف 

 دطميتهِ.ؾاٖسّا ع٢ً بؿاع١ 

 أدرار

نٞ ْهػب سطبّا  نِ عًٝٓا إٔ ْكتٌ ُْٚعٖل أضٚاسّا
ٌُ اْتكاضّا ْعضَع ؾذط٠ّ  نٞ ، نِ قربّا عًٝٓا إٔ ْبينْٚػذ

ٌُ بٗا عاؾكإ، مث١ أَٛض ػطٟ يف  ال  اـفا٤، أغطاضٜػتع
ْٚػُُض أعٝٓٓا عُا خفٞ َٔ ، ٜبٗطْا ايعاٖط اْعًُٗ
ٌُ ْهطذُع  ْٚط٣ َا خبأت يٓا األَٛض ، ٚإشا َا أقابٓا املً

 ايٓذّٛ ٚاألٜاّ. 

 صداء

، ، ُٜٚػطم ايكط١ٜايطٜح تعفط، املطط ٜٓكُط ْٛافص ايفكطا٤
، ٚنالّ غٝسْا عُط َا تشًٓكٕٛ  سٍٛ َٛاقس ايٓاضايٓاؽ ٜ
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كط ) يٛ نإ ايفكط ظاٍ ٜرتزز يف آشإ نٌ َٔ دٓطب ايف
، ٚأّ ٜٛغف ػًُؼ ٚيف سهٓٗا طفًٗا ضداّل يكتًت٘(

ناع ، سعٗا، فكس ناع اؾٌُايطنٝع ٜٛغف  تٓسُب 
ٌٗ َا متًو َٔ سطاّ ايسْٝا سٍٛ بٝتٗا  ، ٜتذُُٗط ايٓاُؽن

، مل ٜبل يف ػٕٛ، ناع مجٌ أّ ٜٛغفٜٛاغْٛٗا ..ٜٚتٗاَ
 ، َٚافٝ٘، ناع اؾٌُ  ايكط١ٜ ظقاْم إال ٚعح ايطداٍ
  .أنجط اؾُاٍ اييت تهٝع َٔ بٝٓٓا

ٌٓ ايفطح يف ايكط١ٜ، َا ظايت أّ ٜٛغف  اـرب قتٌ ن
هلل ٚتتهطع ي٘ إٔ ٜعٝس هلا اؾٌُ، ٚطفًٗا ٜٛغف تسعٛ ا

ايٓػ٠ٛ  ،ال ٜهف عٔ ايبها٤، ٚنأْ٘ أسٓؼ باملكاب اؾًٌ
ٜعٛز، َٔ سٛهلا واٚئ تععٜتٗا ٚتكبريٖا ٚأْ٘ ال بس إٔ 

تٓعط أّ ٜٛغف سٛهلا، تتشطى عٝٓاٖا، ْفص قربٖا، تطفع 
، ايًِٗ ٜٛغف فسا٤ّ يًذٌُ ....ايًِٗ ٜٛغف فسا٤ّ ٜسٜٗا

..ٚتطٚح فُٗا. إَػانٗا. ٚإغالمواٚئ ايٓػ٠ٛ  يًذٌُ،
 ٚضٚح ايكط١ٜيف غٝبٛب١ ....نإ اؾٌُ ٜهع أقساَ٘ يف 

                          باض٥ٗا.ٜٛغف تكعس إىل 
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 تربقة

عبس ايػتاض ايصٟ أسب  ايٓعاّ ٚايكإْٛ، عٓسَا ْعط 
 ،ٖٚٛ ٜكطع  االؾاض٠ محطا٤ عٝين أسسِٖ ْعط٠ تأْٝب يف

 .َٔ  اآلخط  إال إٔ بكل  يف  ٚدَٗ٘ا  نإ  

 حسرة

ًب١ َٔ ايط عاٌَ ايٓعاف١ ايصٟ نإ  هُع َا  ًٜكٞ
 ايبػهٜٛت املدتًف١، به٢  ألْ٘ مل ٜػتطع ٖصا أغًف١

 ٜؿرتٟ ب٘ اثٓا٤ اْطالق٘ ملسضغت٘ . عطٞ ابٓ٘ َاايكباح إٔ ٜ

 صقام دائم

تٛفري املكطٚف ايَٝٛٞ   ٜػتطع  أًٖٗا   ايطايب١ اييت مل
غؤاهلا، ملاشا ال ع٢ً   هلا ناْت تسعٞ عٓسَا تكط ظَٝالتٗا

اْت تسعٞ اْٗا تؿرتٜٔ ٚتأنًني َجًٓا، اؿادٝات يصٜص٠، ن
 . قا١ُ٥

 اؼام

االٜاّ اييت أقط عبس ايػتاض إٔ ٜهٕٛ فٝٗا ضدال 
 .قاسب ن١ًُ مل تعط٘ ايفطق١ يًشسٜحقاسب سل ٚ
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 صزع

تٛقفت اؿطب ، ٚاْت٢ٗ ، فكس اغتٝكغ اؾٓٛز َفعٚعني
 .غفو ايسَا٤، فُاشا غٛف ٜؿتػًٕٛ بعس اآلٕ

 ذعور

ٌٓ وطُؽ غذّٓا ألنجط َٔ ثالثني غ ١ٓ اؾٓسٟ ايصٟ ظ
 ؾعط يف ْٗا١ٜ املطاف ٚبعس تػطو٘ ٜعٜس،أٚ 

 َٔ اـس١َ أْ٘ نإ أسس ايػذٓا٤.

 صارس االحالم

عذ١ إٔ فاضؽ ، ايفتا٠ اييت ضفهت نٌ َٔ تكسّ هلا
ٌٕ  ، مل تعس تط٣ ست٢اسالَٗا مل ٜأت بعس آثاضّا ؿٛافط خٝ

 .  َطت شات ّٜٛ

 ظغة حاضرغا

ٍٚ قًُ٘  ايالؾ٤ٞ ، ٜتٓا، تسٚض عٝٓاٙ ، وًُل يفهًؼ
ُٛع١ ، بعس إٔ قًٓب قٓٛات تًفاظٙ ع٢ً  فع٢ً عذٌ

 نبري٠ َٔ احملطات االخباض١ٜ، ٚمل ٜط غري غفو ايسَا٤،
ٚتكطٝع ايطؤٚؽ، ٚايًعب  بٗا   ٚسطم يبؿط اسٝا٤،
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ٚنأْٗا نط٠، َاشا ٜهتب ؟؟ مل تػعف٘ ايهًُات، تًٗح 
عٝٓاٙ ٚضا٤ نٌ ن١ًُ، ٜتٛقف، ٚتكُت االؾٝا٤ َٔ 

، ٜتٓفؼ ....َٚٔ نتب بعٓف، ًٜٚكٞ ب٘ سٛي٘، ميعم َا 
 ب٘، َا ُٜعرُب فًِ هس  ٜتٛقف، ..ٜتٓفؼ.إٔ ٜػتطٝع ايّٝٛ 

  يف ايتعبري عُا ْط٣. سانطْا ُتذسٟيػ١  فًِ تعس

 
 أعل

نرب ٚؾار ٖٚٛ َا ظاٍ ٜعًل املفتاح ايصٟ ٚضث٘ َٔ 
فُا ظاٍ ٖٓاى أٌَ يف ايعٛز٠ إىل َٓعي٘  عٓك٘،ٚايسٙ يف 

 ٖٓاى.ايصٟ 
ٌُ سهاٜت٘ اؿع١ٜٓ ع٢ً ُأْإؽ مل ٜعطفٛا ايفطح قل اي ًٝ

 ؾ٦ّٝا.فٓاَٛا زٕٚ إٔ ٜػُعٛا  قبٌ،َٔ 

 خداع

 .أضاز إٔ ٜػطم ابتػاَتٗا يٝٗسٜٗا إىل اَطأ٠ أخط٣
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 عوت اظؼؾوب

 :، ٜعؿكٗا، قايت ي٘أقػِ هلا امياْا َػًع١ بأْ٘ وبٗا
 َبهطّا.أقسقو ....ٚيهٔ قًيب َات 
 تذطُّر

ساٍٚ إٔ  غاعت٘،ْعط يف  اف٘،ؿعٓس ايفذط اْػٌ َٔ 
فكس أخصُٖا ايكطاُض  قسَني،تصنط أْ٘ بال  بايكطاض،ًٜشل 

  ب٘.ٖٚٛ واٍٚ ايًشام 
 وػم

َا َنٔبَط ٚخايط ، ٚعٓسيف قػطٙ نإ ىاف َٔ ايػٛي١
يػٛي١ ئ تأتٞ فٗٞ ؽاف َٔ ، عًِ إٔ اايهجري َٔ ايبؿط

 .ٖؤال٤
 حتول

ٚأخصت  ٚعٓسَا نرب ايٓذّٛ،يف قػطٙ نإ ٜعؿل عس 
 قسَٝ٘.أقبح ال ٜط٣ َٛنع  َٓ٘ ايسْٝا َا أخصت،

 ترف

بؿط ظًُّا عٓس ايصٜٔ اعتازٚا قطع ايطؤٚؽ ٚسطم اي
 أقبح املُٛت بايطقام تطفّا . ٚاعتسا٤ ع٢ً االْػا١ْٝ
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 زؾم وشضب

ايبشط ايصٟ ؾطب زَا٤ املكطٜني ثاض ٚغهب ست٢ 
  .أضٖب َٔ وًُٕٛ غهانني ايعًِ ٚايطش١ًٜ

 اظػضقؾة

 ت١ًٕ يٝؼ هلا عٓٛإ تػهٔ ايفه١ًٝ .   ٖٓاى ع٢ً

 أسؿدة

يب ايططٜل أثٓا٤ ُٚتعٜٓٔ داْ تكطف ضآٖا األعُس٠ اييت
ٍٕ ٚقفٛا يف ٚد٘ عٛزت٘ إىل قطٜت٘ ، مل تهٔ إال ُدجح ضدا

ِٔ دا٤ ُٜعهُط قف٠ٛ   قطٜتِٗ.ََ

 دالمل

اعتازت إٔ ؼًُ٘ إىل أع٢ً ٖٞ ْفؼ  ايػالمل اييت
  نإ.ٝح ايػالمل اييت تٟٗٛ ب٘ اآلٕ إىل س

 اظزعن املّر

ٌٓ ايهًب ٜٓبح ٚواٍٚ االفالت َٔ َطبط٘ ٚقاسب٘  ظ
َُهرتخ، فٗٛ  عٓسٙ  َُٓص   .أَس  بعٝس غري آب٘ ب٘ أٚ 
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ايهًب بايٓباح ٚقاٚي١ االفالت، تٛقف   ٚاغتُط
ٌُ  أخريّا  ست٢ ايهالب تػريت طباعٗا يف ٖصا، ٚقاٍ ايطد

 . ملطايعَٔ ا

 ذوك

 ّ اد٘ يٝدًَع ب٘ ؾٛن١ّ ، استايؿٛى ايصٟ آشاٙ َط٠
 .أخط٣

 جزاء

األضض اييت اعتازت ايسٚضإ يتؿطم ايؿُُؼ َٔ 
دسٜس ، تٛقفِت يهجط٠ ايسَا٤ اييت غايت َٔ ضقاب 

ّٕ زاَؼاالبطٜا٤ ، يٝهُ  .ٌَ األٚغاز ضسًتِٗ يف ظال
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 إىل أمي
ٌ
 برقيات

 رغني

فّا ، عٓسَا أٖسُٜت أَٞ ٖاتأقبح ضْني ٖاتفٞ أمجٌ
ُٔ عًٝٗا ٚأْا   .يف غطبيتألط٦ُ

 شقاب

تًو األٜاّ اييت قهٝتٗا يف  ناْت مج١ًٝمل أعطف نِ 
 ٚغٝابٗا.نٓف أَٞ إال بعس ضسًٝٗا 

 صؾاحات

باسات اييت نٓت أض٣ فٝٗا ٚد٘ َا أمجٌ تًو ايك
 . أَٞ

 دساء

ٌُ فٝٗا أٜسٟ ُأَٗاتٓا ٚمٔ  ٌُ أٜاّ ايسْٝا تًو اييت ُْكٓب أمج
ٔٓ ٚنطُز إىل أع ُٔ ْط٣ االبتػا١َ ُتعٜٔ قٝاٖ ُايٓا ٚم

ُِ ....ايًِٗ ٔٓ ًُٜٗر ٜٚتُت ، ٚأبعس ٜٓػط أَطى ْػُُع يػاْٗ
 االؾطاض َٔ زضبو.
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 رؼاح

 ايطٜاح اييت مل ُتشطى أؾطع١ ُغفٓٓا أغطقتٓا. 

 غصققة

إشا أضزَت إٔ تط٣ أمجٌ َا يف ايسْٝا فاْعط يف ٚد٘ 
 أَو.

 
 دعادة

 إشا غابت عٓو ايػعاز٠ُ َٜٛا فاغَع إىل سهٔ ُأَو.

 أؼام صعؾة

  أَٞ. عٓو ٜاَا أقعب األٜاّ اييت عؿتٗا بعٝسّا 

 عسؽـُِك دائؿًا

أنًتٔو األٜاّ ٚايػٕٓٛ ٜا أَٞ َٚا ظئت تعٝؿني يف 
 قًيب.
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 صفر

 ايطبا١ْٝ،أغتػٌ ايفذُط بأشناض ايكباح ٚايٓفشات 
ِٔ فكسٚا  فػٓبح ًٌٖٚٓ ٚمٓحسٍ ٚسٛٓقٌ ٚبه٢ ع٢ً َ

 أسبا٤ِٖ غسضّا ٚظًُّا.

 صفٌر ؼؿـػس

ُٔ ْطنُض باػاٙ ايعٌ  مل ٜهٔ ايفذُط يٝتٓفَؼ ٚم
 ٚايعت١ُ.

 روؼلظقل 

ٌٕ ال  ّٕ عُٝل ٚيٝ ُٔ ْػُط يف ْٛ نِ َه٢ َٔ فذٕط ٚم
 ٜٓتٗٞ.

 
 

 أحالم ممنوعت

 محمد رمضان الجبور
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 برقيات من جندي ألمه ( )
 سؿاد

ظيٓا  ْعِ فُا غؤايو،ٚيف ضز ع٢ً  بعس ايتش١ٝ ٜا أَاٙ
 ايعتاز.مٌُ بٓازقٓا ٚيهٓٗا خاي١ٝ َٔ 

 رصاصة رائشة

ايطقاق١ اييت أقابت ظًَٝٓا ٜا أَٞ مل تهٔ طا٥ؿ١ نُا 
فايطقام ايطا٥ـ ال ٜبشح عٔ َهُٔ  يو،قٌٝ 

 ايكًٛب.

 ختُؾط

قًٕل  يف غؤايو عٔ سايٓا فُا ظيٓا ْتدبط ٜا أَاٙ يف
، ٚسري٠ يٝؼ هلُا ْٗا١ٜ ، يًٝٓا زاَؼ عادعٜٔ عٔ ايتُٝع

 ؟َٔ ِٖ االعسا٤ َٚٔ ِٖ االقسقا٤

 صقؾةع

، ٚأٟ َكٝب١ أععِ ٜا أَاٙ تػأيٝين ٜا أَاٙ عٔ املكٝب١
عٝٓٝ٘ ٚيهٓ٘ ٜػُع  ٚقس اضغًٛا يٓا قا٥سّا بعس إٔ اقتًعٛا

 .ٚاَط اييت تكسُض إيٜٝ٘ٚٓفص مجٝع األ
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 خقاغة

تػًٌ فُٛع١ْ َٔ ايطفام إىل زاخٌ  أَاٙ،اي١ًًٝ ٜا 
ٚاقتازٚٙ إىل  دٓٛزٙ،سسٚز ايعسٚ ٚاغتطاعٛا أغط أسس 

 ٖٛ، .ٖٛ.َٚا إٔ ٚقٌ ْٚعطْا يف ٚدٗ٘ ٚإشا  ،َعػهطْا
  قبٌ.ٚاسس َٔ ايصٜٔ ناْٛا َعٓا َٔ 

 شدر وخقاغة

ٌَ يف قتاٍ ايعسٚ ٚاْسفع  بهٌ  اؾٓسٟ ايصٟ اغتبػ
 . أسسِٖ َٔ اـًف قٛاٙ طعٓ٘

 أػؿّقة

  يف ايعالّ.ٌٖ يأليٛإ َٔ أ١ُٖٓٝ 
 جرأة

 .آ٠ع٢ً ايٓعط إىل ٚدٖٛٓا يف املط ملاشا أسٝاّْا  ال لطؤ
 ضدر

ٌٓ األطفاٍ ايصٜٔ ُٜ  . ٛيسٕٚ يٝاّل  ٜبهٕٛ عت١ُ ايططٜلن
 اغؿظار

َِ إٔ ايكطاض فاتٗا تهطاضّا  ْعَط يف ٚدٗٗا دٝسّا، فعً

 . ايكطاض ظايِت تكف ؼت َع١ًٕ تٓتعط َٚطاضّا َٚا
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 ثـاء

ايطا٥ع، فؿهطٖا ؿهٛضٖا االؾٗس ؾهطت٘ الغتكباهلا 
 .   ٚاألنجُط ضٚع١

 حرؼة

ٖا  أخريّا،ًكٗا ايكٝاز اْتعؿت ٚفطست ايػٗاّ اييت أط
 سطٜتٗا.ٖٞ ؽطز َٔ دعبت٘ يتٓاٍ 

 سشق

ٚنأْ٘ ٜعؿل  غُٗ٘،قًٝاّل قبٌ إٔ ٜطًل  ٜكُت ايكٝاز
 قٓكٗا.مساع قٛت نشٝت٘ قبٌ 

 خقؾة

ٞٓ ٚابتػُت ٚأْا أَٗط َٔ أَاَٗا مل  املطأ٠ اييت ْعطت إي
 أٜاّ.تهٔ إال املطأ٠ اييت عافٗا ٚطًكٗا داض يٓا قبٌ 

 ضدارا

، ١ يعٚدٗا احملهّٛ بايػذٔ املؤٓبساملطأ٠ اييت نتبت ضغاي
قسَتٗا ، أْٗا غٛف تٓتعطٙ آلخط ايعُط فٝٗا،ُتدربٙ 

 .س ايػذٔقبٌ إٔ تكٌ إىل بطٜ غٝاض٠
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 سطاء

ايؿٗسا٤ ايصٜٔ نشٛا بأضٚاسِٗ ٖٚبٛا اؿٝا٠ يًٛطٔ 
 .دسٜسَٔ 

 صّؾار

ٍٖ امُلتطف ؾٛن٘،ايكٓباض ايصٟ نطٙ ٚعاف   .ًنيٚدسٙ قس أش

 سادة

ٚسجٛا أغطعٛا  بًُح ايبكط،ػُٗط ايٓاُؽ بسقا٥ل بٌ 
ٌْ َِٓٗ إٔ ٜػأٍ  ًٜٗح،، بعهِٗ ٚقٌ اـط٢ ساٍٚ ن

مل ٜهٔ ٖٓاى ؾ٤ْٞ غ٣ٛ َا  األَط،َا  ٖٓاى، اآلخط َاشا
 ايٓاؽ.اعتاز عًٝ٘ 

 ترصُّع

ضفض عبس ايػتاض تطق١ٝ َسٜطٙ ي٘ بٛنع٘ مبطنٕع دسٜس 
  األخباض.ٌ فٗٛ ال ٜتكٔ ايتذػؼ ْٚك َطَٛم،

 ِضقق

ِٔ فتح ايٓٛافص ٚاألبٛاب ع٢ً  َٔ عاملٓا اؾسٜس أنجطْا 
 عًٝٓا. فهاقت ايسْٝا
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 راحة

باب ايطاس١ أنجطْا يف عكطْا ٖصا َٔ تٛفري  اغ
 ....فاغتٝكعٓا عادعٜٔ 

 صشل

 باملعٗط اؿػٔ أفهاضّا ُتعٗطُٙساٍٚ إٔ ٜطتسٟ 

 فدصي٘ يػاُْ٘. ٚدٗ٘،ٚقٓاعّا ُٜػطٞ  اآلخطٜٔ،يف عٕٝٛ 

 اغفقار

ايكطط اييت اغتُطت يف املٛا٤ مل تهٔ تطٜس قطع١ خبٕع 
ُِ ٜٚكطُض  ؾاب٘،أٚ َا  بٌ ناْت تط٣ فأضّا نبريّا بسأ ٜكه

 ايععِٝ.أططاف ايػس 

 خقاغه

 َع َؿٗس تًفعْٜٛٞ.ضأ٣ ظٚدت٘ ؽْٛ٘  اْٗاض فذأ٠ فكس

 حرارة

 ٌَ ٌُ  عٓٗا، قٓسٜاّل يٝبشحأضاز إٔ ٜؿع فًِ هس َا ُٜؿع
 فاؾتعٌ.قًب٘  فكطب٘ َٔ ب٘،
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 اغشغال

اْؿػٌ يف املػا٤ يف إعساز سكٝبت٘ ٚايػالّ ع٢ً 
  األخري.املٛزعني ٚيف ايكباح اْؿػًٛا عًُ٘ إىل َجٛاٙ 

 َتعُطل

ف ٜٚتهًِ، قبٛا عًٝ٘ داّ غهبِٗ، دًسٚٙ يٝعرت
ٌٓ يػاْ٘ غٝاط أهلبت ظٗطٙ ، ٚعٓسَا أضاز إٔ ٜتهًِ ُؾ

 ٚتعطًت يػ١ ايهالّ .
 سػو

، ٚقع بٛت االزي١غطاس٘ يعسّ ث عفٛا عٓ٘ ٚأطًكٛا
  .بسَا٥٘ بعس إٔ خطز َٔ باب ايػذٔ َُهطدّا

 عمػالت

  ض٥ٝػّا.أًَٗٛٙ ست٢ اغتٝكٓٛا متاَّا َٔ فؿً٘ ثِ عٝٓٛٙ 
 حاظة

 قكٝس٠. ايعٖٛض فهتبظنُت أْف٘ ضا٥ش١ 
 بؽاء

غطٜب١  بططم َٓ٘ ُأنشٛن١ ِٖٚ ٜعصبْٛ٘ ٜٚؤشْ٘ دعًٛا
 عذٝب١ فبهت االسذاض َٔ سٛي٘.
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 تصػققصوز و

 زاخً٘.فكفل يف نطاَت٘، غًبٛٙ نٌ َا ميًو ٚبكٝت ي٘ 

 صدضة

 .أطًكٗا  ٚقاٍ ٖصٙ قسق١ عينقاز  ُقرب٠ّ ٚ

 اغشؼاق

 .ميتطٞ ق٠ٛٗ غهب٘ ُٜٚعًٔ االْؿكام

 شرق

 ٚأسالَ٘.ففٝ٘ غطقت آَاي٘  عط ايعٕٓٛنطٙ 

 ُسفر

 ٜبهٕٛ.أٚزع أخاٙ ايػذٔ ٚأسعْ٘ َٓعط أٚالزٙ 

 وصاء

 ُريٙ فكفل ي٘ ايكانٞباع نٌ َا ميًو عسا ن

  ٚاؿهٛض.

 ادؿسالم

فكس ناْت متًو املٓعٍ ايصٟ  ،اغتػًِ يهالّ ظٚدت٘
 فٝ٘.ٜكِٝ 
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 تضققة

إٔ قطعٛا  األمل أخريّا بعسفكس تٛقف  تٓفؼ ايكعسا٤،
 .ي٘ غاق٘

 مل ؼؾَق ذيء

 أقابع٘،قٓفع  ٚدٗ٘،ؾٛٙ  أظفاضٙ،قًع  دًسٙ،غًذ 
 ب٘.اآلٕ مل ٜبل َا ٜعصبْٛٞ  ٚقاٍ:

 أعـقة

ٞٓ  متسز ٚقاٍ:ثِ  طٜٛال،ط  ...سفط سف أًٖٝٛا عً
 ٚطين.ايرتاب فُأَٓٝيت إٔ ُأزفٔ يف 

 ناتب
َِ  نتابّا،أضاز إٔ ٜكطأ  فتصنط أْ٘ قس باع نتب٘ يٝطع

 أٚالزٙ.

 خوف

، سطن١ غطٜب١ تعزاز ٜػري عصض ؾسٜس، ظالّ زاَؼ
ايباب املؤزٟ يًعقام ، ىفل قًب٘، تتٝٓبؼ نًُا اقرتب َٔ 
، كباسّا نإ يف ٜسٙ، هب إٔ ٜفتح ايبابقسَاٙ، ٜتصنط َ
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ٓا ٖٛ َا أٚقًٓا إىل َا  مٔ إغالم األبٛاب  ع٢ً أْفػ
فتش٘، ملاشا ال ٜعٛز َٔ سٝح أت٢، ، ٜرتزز نجريا يف فٝ٘

، ٚيهٓ٘ اـٛف أسٝاّْا ُٜذربْا ٜٚرتى َا ٚضا٤ ايباب ٚضا٤ٙ
اقتشاَ٘، ٜفتح ايباب ببط٤ ع٢ً اقتشاّ َا ال ْطغب ب

 .   غ٣ٛ اـٛف ايصٟ يف  ْفٛغٓا  ؾ٤ٞالؾسٜس، ٜٓعط 

 ؼؼظة

 .فاغتٝكعت ايػٝٛف ،قٌٗ سكإ

 روائح

 ، فاْتؿطت ضا٥شت٘ ايٓت١ٓ .تسثط بأفهاضٙ ايعف١ٓ

 تشؿت

 . ، غطم يف سري٠اغتػًِ يهالّ ايٓاؽ

 صدعة

 َٔٚنٌ  تٓاقً٘ ايكاقٞ ٚايساْٞ، اْتؿط اـرب بػطع١،

ٖٛ بكٞ  ضأٜ٘، إالإٔ ٜبسٟ  إٔ ُٜعًَل،ساٍٚ  مسع اـرب
 غانّٓا.ُٜشطى  قاَتّا ال
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 إحساس

 ٌْ  َٓسًٜ٘، ٜفطُف املػذس،هًؼ ع٢ً باب  قػري،طف
ب٘ أٜسٟ  َا ػٛز هُُعٜػتعطفِٗ،  املاض٠،ٜٓعُط يف ٚدٛٙ 

 ٖٚٛ ايطفٌُٜكعل َٔ َٓعطٙ  أقاضب٘،ميُط ب٘ أسُس  املكًني،
 بهٌ ٖس٤ٚ،؟؟؟هٝب  َاشا تفعٌ ٜكطر ب٘، عري احملتاز،

فكس ضأُٜت أَ٘  األغري،سَ٘ فس١ٜ البٔ داضتٓا ألق أمجع َااّل
 تبهٞ نجريّا.

 جوع

ٚٓت  فذأ٠، إىل  ضنهٛا مجٝعّا َقفاضات اإلْصاض،ز
إال ٖٛ بكٞ هُع بكاٜا ُفتات خبٕع ٚطعاّ  املالد٧،
  اؾٝاع.ألٚالزٙ 

 صورة

ٌٖ  أٚقفٛٙ،  َالبػ٘، قفعت٘، غاعت٘، ؾ٤ٞ،غًبٛا َٓ٘ ن
 يكسضٙ،نُٗا   ًٗا،وُٚعٓسَا اَتست أٜسِٜٗ يكٛض٠ٕ 

  ايؿٗٝس.فٗٞ قٛض٠ ابٓ٘  ي٘،ضداِٖ إٔ ٜرتنٖٛا 

 اسؿذار

 .َٓٗا بـ ع٢ً أٚضام ٚضز٠ ٚاعتصضخط
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 اظعقش اظرشقد

 ضغٝف خبع، نإ ٜطٜس ٜٓتعط يف طابٛض طٌٜٛ،ٚقف 
دا٤ٚا  ي٘ ٖؤال٤قٌٝ  َكس١َ ايسٚض،إىل  ٚعٓسَا ٚقٌ

  يف ايٛطٔ. ايعٝـ ايطغٝسنطٜب١  يٝسفعٛا

 ذوق

فاسرتَم ايٛضُم َٔ  قكٝس٠،عاؾُل إٔ ٜهتَب أضاَز اي
 نالَ٘.

 ساضر

ػُع ايعٓؿام يف قعٕٝس ٚاسس، ٚبهٛا ع٢ً أسالَِٗ 
 .ايعٛاقط

 صوز

  أخريّا.بكب١ً ؾٛم  ابتػاَأت٘، ففاظٚظع ايعاؾل  

 هلػة

ٍُ ايعاؾُل، ست٢ ال ورتم قًيب  َثًذّا،يٝتين نُٓت  ٜكٛ
    ٚهلف١.ؾٛقّا 
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 اتؼاء

ُأضٜس  ٚأنٝكٗا، سُٝٓاقػط ايسْٝا َا أ ايعاؾُل،ٜكٍٛ 
  ٚاؿٓػاز.إٔ أضاى زٕٚ عٕٝٛ ايعػؼ 

 غصر

 َِ  يف ايػُا٤ٜٚٓعُط إىل أبعس ْكط١  بالزٙ،ٜطفُع عً
 ٜٚبتػِ.

 تضققة

ٍُ وٝا  َِ ٖٚٛ ٜكٛ  ايٛطٔ.خاط دطس٘ بايٓاض ٚابتػ
 صؽرة

 زعٝين أقُل َُبتػُّا،ُُٜٗؼ ايعاؾلُ  ملٔ أسٖب  

ـَ اؿكٝك١ فكس إٓ يٓا أ اـٝاٍ،سباٍ   ؿع١ّ.ٕ ْعٝ
 َتعُّر

 ُأسُبٔو.فتعجط به١ًُ  قكٝس٠، ٜهتب هلاأضاز إٔ 
 حتسني وضع

 يٝشػٔ ٚنع٘ ٚٚنع غفطٙ،ٚافكت ٚأؿت ع٢ً  
 عاز بعس غٓٛات ٚقس تعًٓكت بصضاع٘ ظٚد١ ثا١ْٝ بٝت٘،

 األٚالز.ٚعسز َٔ 
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 رالق

 بايجالث١.فطًل ظٚدت٘  َهط ايٓػا٤،قطأ نتابّا عٔ 

 حتذؼر

نعٛا  َٓإز،فٓاز٣  )م(،غٞ يف قط١ٜ ظٗط غٝا
 ايهصب.ٕ أٚالزنِ ست٢ ال ٜتعًُٕٛ اأقابعهِ يف آش

 شقاب اظؼؿر

َٓ٘ نشهِت  ايكُط،أقػِ ؿبٝبت٘ أْ٘ غٛف ُٜشهط هلا 
  ٚقايت:

 ُأخط٣.زع ٖصا األَط ي١ًًٕٝ  اي١ًًٝ، ايكُط غاب ٖصٙ

 واظذؼن ؼؼوظون عا ال ؼػعؾون

١ٜ املطأ٠ ٚقهاٜا قه٢ ظَّٓا طٜٛاّل ٖٚٛ ُٜسافع عٔ سط
 َٓٗا أقٌ َٔ داض١ٜ  تعٚز دعٌاملطأ٠ ٚعٓسَا 

 احؿضار

ٌٓ ٚاقفّا قابطّا ميُٓع ايػطبا٤ َٔ  وتهُط ايؿُٛى ايصٟ ظ
 ايطٜاح. ٖؿُّٝا تصضُٜٚٙكبُح  غاست٘،اقتشاّ 
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 إصرار

ٌٗ ايطٝٛض تطرُي ٚتػازُض  تبشُح عٔ  أعؿاؾٗا،تع
 ع٢ًُٚتكط  ؼهٔ قػاضٖا ُتػطز، تطفطف، غصا٥ٗا،
 مٖٛا. إىل ايبٓازم اييت ُقٛبتْٚازضّا َا تًتفت  ايعٝـ

 طان ...وطان

ٌُ ايٛقٛف أَاّ املطآ٠ ، ٜٓعُط إىل ٖٓساَ٘ ٚأْ اقت٘ نإ ُٜطٝ
، ُٖا تطاقبإ تًو االْاق١، ٚٚعٝٓٝ٘ نٝف ٜسُب ايفطح بُٗا

ض طٌٜٛ ٖٚٛ ميؿٞ ع٢ً ثِ ىطز ع٢ً  اْاؽ بعس اْتعا
ّٝٛ ٖٛ يٝؼ أنجط ، ٚنإ ....ٚنإ ، ٚايضؤٚؽ أقابع٘
 .ٜجرُي اؿعٕ ٚايؿفك١ يف  ايٓفٛؽ َٔ  خطق١ٕ باي١ٝ

 سشق

هلا ٚاعتاز إٔ هًب  َعٗا،اعتاز إٔ هًؼ 
....فكط يتطٍٛ دًػتُٗا َعّا ٚوهٞ يعٝٓٝٗا ايعكري.

 ألسس.قكا٥س مل ٜكًٗا 

 متادي

األْج٢ اييت أقطت ع٢ً إٔ تجري ٚتػطٟ ايؿٝطإ 
 فعًتٗا.خذٌ ايؿٝطإ َٔ  بفتٓتٗا،
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 اغسقاب

اعس املدكل هلِ يف تٛافس املتفطدٕٛ مي٦ًٕٛ املك
فاملػطس١ٝ قس بسأت، ٚاألنٛا٤ ايباٖط٠ قس  ،املػطح ايهبري

اختفت، ٚعِ ايعالّ َٔ دسٜس، خؿب١ املػطح فاضغ١ 
، ٚاألْعاض تتشطى ٚمتػح املػاس١ املدكك١ يعٗٛض متاَّا

 ّ ٚايعت١ُ ٜعزازإ  ؾ٦ّٝااملُجًني ، مل ٜعٗط أسس ، ايعال
، ٜكف املدطز َعتصضا َٔ املتفطدني ، ُتفتح ايػتاض٠فؿ٦ٝا

ٓاعتِٗ باألزٚاض اييت فكس اْػشب املُجًٕٛ فذأ٠ يعسّ ق
 .  ٜكَٕٛٛ بٗا

 عظاػرة

ؾطاٜني املس١ٜٓ  ابتسأت َٔ ظقإم قػري ثِ تفذطت
 .باهلتاف ٚايٓؿٝس

 اظطؾؼة اظؽادحة

قٕٓٛ ٜٛ عاي١ٝ... عاي١ٝ،نٌ ايصٜٔ ٜطفعٕٛ أقٛاتِٗ 
 .سسّا ال....ٚئ ٜػُعِٗبإٔ أ
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 إرادة

 ٜػُع٘.ُٜػطز ايعكفٛض ٚال ٜٓتعط َٔ 

 دعادة

 بايػعاز٠.تٛقفٛا ٜكطفٕٛ مثاض ايكرب ففاظٚا 

 بشاسة

، غُع ٜكططٕٚ عطقّا ، ال ٜطٜس إٔ ٜعرتفخطدٛا ِٖٚ 
، قطخٛا يف ٚدٗ٘ آخطٕٚ، ٚنأِْٗ ٜكٛيٕٛ زعٛٙ يٓا هلِ
ٕ ، اعرتف ....عًٝو أِ هًسْٚ٘ بأغالٕى ؾا٥ه١ٖٚ

فتح فُ٘ نإ  زَّا،ْعط أسسِٖ إىل فُ٘ ٜٓعُف  تعرتف،
 يػاْ٘ قس ُقطع. 

 صرب

عًٝو إٔ تعضع أيف ؾذط٠ يتشع٢ بجُاض ؾذط٠ 
 ٚاسس٠.

 سزمية

ٌَ ايفأَؽ يٝعضَع  ٌَ.اضتس٣ ايكرَب ٚمح  األَ
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 عرابي

 ٌٖ بط٤ٟ  اآلخطٜٔ بأْ٘إقٓاع  عُطٙ واٍٚأَه٢ د
 سني.نٌ  تفهش٘ يفٚدٝٛب٘ َا ظايت 

 زن

ط ايصٜٔ ظٓٓا َّٜٛا أِْٗ غعسا٤ ِٖٚ مل ٜعطفٛا َا أنج
 َّٜٛا.طعِ ايػعاز٠ 

 وحشّقة

َاَ٘ ، فكس ايٓعط ٚفكس ايطفٌ ايصٟ قًعٛا عٝين ٚايسٙ  أ
 .االْػا١ْٝ

 اصراج

ٚناْٛا مجٝعِٗ قس أقابِٗ  ٖسفّا،دعًٛا َٔ دػسٙ 
فػٓكت دج١ قسٜك٘ بايػٗاّ ٚناْٛا قس أفطدٛا  اؿٍٛ،

 عٓ٘.

 اسؿذار

فأؾاَح بٛدٗ٘  َٓ٘، ايُكبٌ َعتصض٠َّٔ  أَططت٘ بٛابٌ
 املتأمل.ٜبشح عٔ ظً٘ 
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 غفاؼة

الزٙ ، فكسض عًٝ٘ تٓفؼ ايكعسا٤ عٓسَا عًِ بٛفا٠ د
 .اؿهِ باإلعساّ

 تعؾري

ٖهصا نتب  فٕٓٛ.ايعكط ايصٟ ْعٝـ فٝ٘ عكط أمحل 
ٌْ فكس  ف١ْٛٓ.ٚايسٜ٘ يف غاض٠  طف

 تلعل

ـٕ  ٌُ إىل ع ٌٕ ٚقاٍْعَط ايطف  : مجٝ
 ٖصا ايطا٥ط ألقبشُت ؾ٦ّٝا ععُّٝا. أًَُو قرَبيٛ نُٓت 

 جـون
 ،ٔ٘ دطح نف٘ بعُل، غطظ ن١َّٛ َٔ االؾٛاى يف ٚدٗ

 ايؿٛا٤ أقشِ ٜسٙ يف ايٓاض ست٢ ؾِ ضا٥ش١

 ٚقاٍ:
ُِ ايكرب  ظٕٓٛ .  ٖهصا أتعً

 ادرتخاء

 ٚاغرتخ٢، خٝاي٘،ٚفو ضباط  ٚأسالَ٘،ايتشف بآَاي٘ 
 بايػعاز٠.فؿعط 
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 خوغة اظورن

نبري٠ فٛم َعب١ً ، ٚنتب عًٝٗا ، ٖٓا ٜطقس عًل ٜافط١ 
 خ١ْٛ ايٛطٔ .

 عطؾوب

 عكٞ... دًسٚٙ بهٌ َا ٚقعت عًٝ٘ أٜسِٜٗ َٔ
نعاب بٓازقِٗ...أغٝار َٔ سسٜس، ٚعٓسَا فكس غٝاط...

 املطًٛب.ْعتصُض َٓو يػَت  ي٘:اؿٝا٠ قايٛا 

 غداء

َٓهِ  ٚؽاشيتِ. يػٓاإيٝهِ ٜا َٔ مسعتِ عٛا٤ ايص٥ب 
   ....يػٓا َٓهِ

 صؿت

ؼت ؾذط ٜٚػرتخٞ.... ٜٓجط نذٝذ٘ .. ٖٛ ايكُت 
 .ايهالّ

 دػر

 .ازَٓت عؿل َٔ ُأسٓب ....ٖٚٛ يف غفط زا٥ِ
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 اظعراصة

عذعت عٔ قٍٛ َا  ....ٚدٗٞ.ايعطاف١ اييت ْعطت يف 
 تطٜس.

 سؿاب

 ...أؾُين دٛاب َٔ أسببُت ٚأْا أعاتب٘ بايػؤاٍ

 ورد

 شب....ٚع٢ً قسٚض َٔ ُْأٜسٟ.ٛ ايٛضز أمجٌ يف ٖ

 ذطاء

 فُٓشت٘ قًبٗا ٚعٛاطفٗا زٕٚ تطزز. ابتػاَتٗا،غطم 

 ارػابي

فاسرتقت  ٜػهٓ٘،ؿٞ ايصٟ أؾعٌ فتٌٝ ايفت١ٓ يف ا
  زٍٚ.

 طاذب

ٌٓ عُطٙ ٜٓازٟ بايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚاسرتاّ  اَه٢ د
 .املطأ٠، ٚسطّ ابٓت٘ َٔ املرياخ سكٛم
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 رمحة

فًِ  من١ً،زاغت قسَ٘  إقطاض،َٔ غري قكس ٚال 
 ٜتأمل.ٙ ايّٓٛ يف تًو اي١ًًٝ ٖٚٛ تعطف عٝٓا

 وضوع

دًؼ ٜتصنط املانٞ ُٜٚكًٓب االٚضام ٚاملٛانع فٛقع 
 يف سفط٠ اؿعٕ ٚاألمل .

 حارس

ايكباح طًبٛا َٓ٘  املٛت٢، ٚيفدعًٛٙ ساضغّا يجالد١ 
 ايهتاب١.فٛدسٚٙ قس فكس ايٓطل ْٚػٞ  تكطٜطا،

 أضصر اظطرق

ٌ غأيٛا اَطأ٠ عكط١ٜ عٔ أقكط ايططم يكًب ايطد
  ايتذٌُٝ.قالت  تطزز،فكايت زٕٚ 

 أحالم

 .طزٚٙ َٔ نٌ ؾ٤ٞ ٚبكٝت َع٘ أسالَ٘د
 أعـقات

فكس ناْت  قسَٗا هلا،مت٢ٓ يٛ أْٗا قبًت ايٛضز٠ اييت 
 أَٓٝات٘.آخط 
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 صدعه

يٝأخصٚا بكُات٘ فٛدٛزٙ بال أدربٚٙ ع٢ً خًع قفاظات٘ 
 .أقابع

 زؾم

ايكانٞ ايصٟ ظٔ ْفػ٘ أْ٘ وهِ بايعسٍ زا٥ُا 
 أْ٘ قس ظًِ أٚالزٙ. أنتؿف

 دفء

ىل أسهإ اَٗاتٓا إعٓسَا ٜؿتس ايربز نجريا ْؿتاُم 
 فٗٓاى ْؿعط بايسف٤ ٚاؿٓإ.

 حـان

 أَٞ.نًُا أقابين اؿعٕ ْٚعيت زَعيت تصنطُت سٓإ 
 ضقاع

ٞٓ اهلُّٛ ٚناع ايططٜل َٔ أَاَٞ  نًُا تهايبت عً
 زا٥ُا.عجُت عٔ أَٞ فٗٞ اييت ناْت ُتُػو بٝسٟ 

 حؿف

١ ال تعًِ إٔ ستفٗا غٝهٕٛ يف شيو ايه٤ٛ ايفطاؾ
  سٛي٘.ايصٟ ؼّٛ 
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 اغشغال

، ؾػًتين عٓو أسالَٞ، فال تطٓني أْو يػٔت َعٞ
 فأْت اؿًِ ايصٟ ٜطاٚزْٞ زا٥ُا.
 ضراءة

 ٍُ أقطُأ يف عٝٓٝو أْو َا ظئت ؼبين ٚيهٔ يػاْو ٜكٛ
   شيو.غري 

 تراجع

عبس ايػتاض سًف ع٢ً ظٚدت٘ بايطالم إٕ بكٝت 
يف ايّٝٛ ايتايٞ ٚدسٖا ُتشهط  ايرتن١ٝ،املػًػالت تؿاٖس 

ي٘ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ مبا وتاد٘ ايبٝت فعسٍ ٚتطادع عٔ قطاضٙ 
 ٚميٝٓ٘.

 ورن

ضأ٣ فٝ٘ أسالَا َععذ١،  طٌٜٛ،بعس ّْٛ  اغتٝكغ
ٚقٛض ٚخٝاالت، مت٢ٓ ٖٚٛ يف سًُ٘ إٔ ٜهٕٛ سًُا، 
بٝٛت تتٗا٣ٚ، ضؤٚؽ تتطاٜط، أطفاٍ ُٜسفٕٓٛ ٜٚكتًٕٛ، 

، أقاب٘ ايفعع ملا ضأ٣، فتح عٝٓٝ٘ ، غأٍ َٔ اضخطاب زَ
يف أَإ ٚيف أمجٌ بكع١  سٛي٘ ، أٜٔ أْا ، قايٛا ي٘ : أْت

 . ال....أضدعْٛٞ إىل ٚطين، قطر فِٝٗ َٔ األضض
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 بضاسة طاددة

 ....سيب يو بهاع١ ....ناغس٠
 ......ٚأْا بو َفتٕٛ

 شقاب

 ُأسسخ ايصنطٜات عٓو. عٓسَا تػٝبني
 عؽب غػاؼات

 سٕ ايعامل ....ال ؽًٛ َٔ َهب يًٓفاٜات.امجٌ َ
 عغرتب

 .فذط فتفٛح يف شانطت٘ ضا٥ش١ ايٛطٜٔػتٓؿل أْفاؽ  اي
 ُعؾعد

 .إٔ ي٘ قسَني  يٝعٛز اىل ٚطٓ٘مت٢ٓ يٛ 
 سواصم تؾؽي

 ططابًؼ. عٛاقِ قٓعا٤، زَؿل، بػساز، ايكسؽ،
 اؾالزٜٔ.تبهٞ قٗط ٚظًِ ٚغٝاط 

 املزؼػون

ٟٓ اْػا١ْٝ ٜٓسعٕٛ ٖؤال٤ اؾ بٓا٤  املاضقني املعٜفني ِٖٚ أ
ٜصعٕٛ طفاّل  َطٜها عادعّا ال سٍٛ ي٘ ٚال ق٠ٛ ٜٚطفعٕٛ 

 ضأغ٘ ع٢ً ضؤٚؽ سطابِٗ.
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 ُبعد غظر
 االْتكاضات اييت سككٗا بعض األؾدام مل تهٔ إال

ْعط ٚال ُّٖٚا قفل ي٘ فُٛع١ َٔ ايصٜٔ ال ميًهٕٛ ُبعس 
 .ايفطد١ ٜتكٕٓٛ

 جؾـاء

ميطضٕٚ ..ايصٜٔ ال٤.دبٓا٤ ٖؤيو إٔ تتدٌٝ نِ ِٖ 
ٌٕ  غهانِٝٓٗ ع٢ًغسض  ٚهطبٕٛ  َطٜض.ضقب١ طف

 دعشق

يتكف ع٢ً  ايتاضٜذ ٚتعٛز ايطػا٠ زَؿلنِ َط٠ زَط 
 دسٜس.قسَٝٗا َٔ 

 دفء

 .ق٘ ايًشع١ فٝػفٛ يف اسهإ َٔ وبتػط
 خذالن

اضازٚا إٔ ٜعتصضٚا ممٔ خصيِٖٛ  فهإ عصضِٖ أقبح 
 َٔ شْٛبِٗ .

 وسود

 َت٢ غٓجل مبٔ ٜعسْا ٚقس ٚعٛز ....ٚعٛز ....اىل
 دطبٓاٙ .
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 عطر

اقفٓطت اؿكٍٛ َٚاتت االؾذاض فايػُا٤ ال ُتُطط اال 
 . يتػػٌ أدػاز ايؿٗسا٤

 شصون  اظزؼؿون

 .اؾبٓا٤شبًت غكٕٛ ايعٜتٕٛ يف ظَٔ غهانني 

 غسقان

 غطبتٓا.َٔ آالّ  ايٓػٝإ ىففٚسسٙ 

 حـني

  ظايت تٓتعط عٛز٠ قطاض اؿٓني. سكا٥ب ايعاؾكني َا

 عشفب

 ٜتػع آلالّ دسٜس٠.َؿذب ايٓػٝإ َا عاز 

 إحبار

نًُا أعطُت يف عٝٓٝو تهُٝع َين ايططٜل ٚتتٛقف 
 بٛقًيت فذأ٠

 دمال

 ؟؟؟ يٕٛ عٝٓٝوٌٖ أخربى أسس عٔ 
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 صؼر

 . ايفكط ...نْٝف ٜطفض ايطسٌٝ

 ردائل  ُعشػرة

 تكطأ.ضغا٥ًٞ أل١َ ال  غانب، نتبُتعط  ع٢ً قفش١

 حقاء

 .ٚضم. ٜعس عًٝٗا١ّ ٚأؾذاضْا مل عطٚبتٓا أنشت عاضٜ

 ذطرى

شنط٣ يعاؾٕل َا ظاٍ  قسِٜ ٚدسُتع٢ً دصع ؾذط٠ 
 أسالَ٘.ُٜشسخ ايًٌٝ عٔ 

 اصرار

ٌُ ايصٟ اعتاز ايًعب يف بػتإ  ؾار ايطف
 .تجُط...ٚأشًٖ٘ إٔ ؾذط٠ ايربتكاٍ َا ظايت دسٙ.

 سـوان
املٗادطٜٔ  ، فكس تػري عٓٛإٔ تكٌ ايطغا٥ٌ بعس اآلٕي

 .فذأ٠
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 حؼد

ْػٞ ٚدٛٙ اؾُٝع غ٣ٛ ٚد٘ ايصٟ طعٓ٘ يف ظٗطٙ 
 .غبب زٕٚ

 سشق

ُٜكبٌ تطاب  يف قسضٙ ٚضاحْػٞ اؾٓسٟ ايطقاق١ 
 ايٛطٔ.

 حّب

ٌُأسطدين  ٌْ وُ   فأغّا يٝعضع ٚضز٠. طف

 ختػي

 ايتدفٞ. نٝف أبُٛح مبؿاعطٟ ٚقس يبػت قُكإ

 إحبار

 . اىل أٜ ُْبشط يف ظٚاضم َٔ ٚضم

 احلب

 يهًٛع.اؿب يػع تٓشين عًٝ٘ ا

 أغِت

 قكٝستٞ مل  ػس إال اْت .



 ــ أحالم ممنوعت ــ ص وبرقياث قصيرة جداقص

   محمد رمضان الجبور                                      73   
                                        

 توضف

 ع٢ً ساف١ ايتفهري ٜتٛقف ايكًب ؿع١ .

 رقػك

 طٝفو.نًُا ضأٜت اؾُاٍ ٜػتٛقفين 

 حقاة

 .ُْٛيس ٚمٔ ْكطر ٚمنٛت يف قُت
 ذطرى

 تعجط تفهريٟ بصنط٣ َؤمل١.
 احالم

 بعس.قكٝستٞ ؼًِ بكٛضى اييت مل تٛيس 
 دوام

 ضأٜتو.ٞ نًُا ْعطُت يف املطآ٠ ألض٣ ٚدٗ

 ادرار

 ٜبٛح ايًٌٝ بأغطاض ايعاؾكني.
 ضؾق

 زاخًٞ. قًل ٜفٝضْٗط َٔ 
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 زل

 عط  ايعاؾل  فكس  ظً٘.

 عـاجاة

 .ُٖؼ ايًٌٝ يف  ُأشٕ ايعاؾل

 غؾض

 امسو.امسُع ْبهٞ ٜطزز 

 حؾؿي

 َٔ ايػطٜط ٜٚٓاّ خا٥فا اْ٘ سًُٞ.ٜكرتب 

 حؾم

 .بعاؾل  ٜكسَٗا ملٔ  اسب  ايٛضز٠ ؼًِ

 تسؾل

 .عٕٓٛ  ٜتػًٌ اىل  شانطاتَٞٔ  اي غطب 

 ادراب اظؾقل

ٌَ  َػًكا  فشعْت  اغطاب ْػٞ  ايعاؾل  ؾباى اال
 .ايًٌٝ
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 إضاءة

 .َفتٛس١  ٚقُط ٜه٤ٞ يٌٝ ايعاؾكني ْافص٠ 

 در اظؾقل

 ايًٌٝ ايطٌٜٛ. قطٜبا انتؿُف غط
 صدأ

 .اقابٗا ايكسأ ؾٛاط٧ خاي١ٝ ٚعًٝٗا  شنطٜات

 اوجاع

 ٜعس  ٜؿعط باألمل. يف  بالز ايعطب اٚطاْٞ ٚدعٞ مل  

 حمطات اظـدم

 يف  بالز ايعطب  اٚطاْٞ  تهجط  قطات  ايٓسّ . 
 سطر

يف بالز ايعطب اٚطاْٞ  ضا٥ش١  املٛت  اقبشت  
 ايعطط  املفهٌ .

 أبواب

اقبشت اغٛاضْا يًػطبا٤   ...يف بالز ايعطب اٚطاْٞ 
 بال ابٛاب .
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 وظقؿة

 شنطٜاتٞ يٝػت ٚي١ُٝ ملٔ أسب اؿعٕ.

 ػذؼان ساذق

طا ٚاغبُح يف  اقطع ْٗ بٓع١َٛ  يػاْو اتػًل دبال
 .قٝط ٖصٜإ عاؾل

 زػرة

 ًٜٝل بو ايهربٜا٤  ظٖط٠ .

 اظضؿري اظعربي

ايهُري يف  ظٌ  ؾذط٠  قباض  ٚدسٚٙ  ْا٥ُا ........ 
 .ايعطبٞ

 عوت

...فكس قطع١ خبع. ٜبهٞ ع٢ًمل ٜعس ايطفٌ ايعطبٞ 
 بِٗ.تهفٌ املٛت 

 رؾؼة رائشة

 ٚاألمل طًك١ طا٥ؿ١.آٙ  ٘بني نًُاملػاف١ 
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 دوط

 ٚاملعًَٛني. غٛط ٜػًب دًس املكٗٛضٜٔ ٜعس ٖٓاىمل 

 تـػس

 اقبح ايػذني  ٜتٓفؼ َٔ  ثكٛب  دًسٙ  ايهجري٠ .

 طوة

 .يف اؿا٥ط ْاّ ايػذني ٚعْٝٛ٘ تطُقب ن٠ّٛ

 تـػس

 املعًّٛ أملّا.تٓفؼ ايػذإ تعبّا ٚتٓفؼ ايػذني 

 صؿم

اؾسضإ  اقابٗا  باٖت١ ٚ  يف  ايػذٔ  تبسٚ  ايعالٍ
 .ايكُِ

 طكبة

 ٚسٝسّا أدرٗت نآبيت .

 دواوؼن اظعشق

 .تػهٔ زٚاٜٚٔ ايعؿل َٔ ظَٔ عٓرت٠ يف عٝٓٝو
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 دؼوط

 .ٜػكط االغس  فٝأنٌ ايصباب عٝٓٝ٘ 

 سامل طؽقب

ٌُ  .ع٢ً  عاملٓا ايه٦ٝب َٔ ن٠ٛ خطب١ ُْط

 سفز

 ظًُٓا.أقالَٓا عادع٠ عٔ نتاب١ ال يف قفش١ َٔ 

 مجال

ٌُ  .عٝٓٝو نٌ سني.....  فتعزاز مجاالع٢ً  قكٝستٞ ُتط

 ػؿسات

 ُٖػاتٞ تصٚب يف فطاغ قٛتو .

 ال حتزن

 َطانب اـٝاٍ تكًو اىل أٜ  تؿا٤  فال ؼعٕ .

 اظوان

ٖهصا ٖٛ عاملٓا   ...اغٛز ...امحط ....ٚال  َهإ ٚال 
 ٚدٛز  يأليٛإ االخط٣ .
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 أحالم

 هلا ْٗا١ٜ. أسالّ يٝؼ يف تتٛضط ال

 اخطاء

تاز  اىل  ممشا٠  عذِ ايهط٠  اييت  ْعٝـ  عًٝٗا ضمبا  م
 ..... منشٛ بٗا   اخطا٤  ايعاملني .

 ظقؾة سشق

 ٚسسٟ....
 ُأفتـ عٔ أظق١ٕ يًفطح 

 بعس  ًُٜػٗا ايعؿل ٚسٛاضٟ مل
 ٚقُٕط اعتاز إٔ ٜٓكب ؾبان٘ 

 عؿل.عً٘ وع٢ ب١ًًٝ 

 رؾؼة رائشة

َع  اؾطاق١  نٌ  قباح  ْكشٛ ع٢ً قٛت طًك١ 
 تٌ  افطاسٓا .طا٥ؿ١ تك

 غزف

 اضقف١ عاملٓا ايّٝٛ تٓعُف أملّا .
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 حـان

نٌ  االقٛات غابت ٚتالؾت غ٣ٛ قٛت اَٞ َا 
 ظاٍ ٜٛقعين نٌ  فذط .

 صدأ

تهؿف َا تطانِ ع٢ً ٚدٖٛٓا َٔ  املطاٜا ٚسسٖا
 ايكسأ.

 غغؿات

 افطاسٓا زا٥ُا تتدًًٗا ْػُات َٔ اؿعٕ .

 صؾاحات

 .االمحط زا٥ُا بٞ ؼافغ ع٢ً يْٛٗاقباسات ٚطٓٓا ايعط

 اذؿقاق

 االؾتٝام.امسُع ْبهٞ ٜطزز نًُات 

 اغسقاب

 نذطت بعض االَانٔ َٔ اقشابٗا  فكطضت
 االْػشاب.
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 ادعان

 اؿًِ. امسّا أزَٓ٘سطٚيف مل تعس تكطأ غ٣ٛ 
 عطر

   .محًت ايػشُب اسالَٞ ٚأَططت يف اَانٔ  ال أعطفٗا

 دػشة

ِٗ َا ايؿ٤ٞ ايصٟ ازٖؿين يف ضسًيت اىل عامل ايكػاض اْ
 .بٕٛ ايٛطٔ  ٜٚطمسٕٛ ايؿُؼ َؿطق١ظايٛا و

 حؼد

ايطفٌ ايصٟ اقتًع عٝين قٛض٠ ضدٌ يف دطٜس٠ نإ قس 
 سطَ٘ عطف االب٠ٛ .

 شانط٠
 .عطط ايٝامسني ٜصنطْٞ بو

 بقاض

 .االٚضام ٜػطٜين إٔ أنتب ؾ٦ٝا يو بٝاض
 عوسد

 عٓٛاْٞ.عٔ  مبٛعٕس تاٙنذٝر عكاضب غاعيت ُٜصنطْٞ 
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 ػؽذا

 يػريْا.بساٜات  ايٓٗاٜات ٖٞ

 ؼؼظة

 اؿغ.ٜػتٝكغ غ٤ٛ  عٓس ساف١ ايػعاز٠

 ضصقدة

 فٛم ادٓش١ ايؿٛم  انتب  قكٝستٞ .

 ورين

 ع٢ً أضقف١  ايكٗط  ٜٓاّ ٚطين .

 اظشوق

 ُٜشب.َٔ  ٖٚٛ ٜٓتعطؾار 

 اظؾسؿة

 .عاملٓا ايّٝٛات اييت اْسثطت َٔ تهاز تهٕٛ َٔ املفطز
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 اظظروف

 .إٔ ْكٌ ايٝ٘أخطا٤ْا َٚا مل ْػطع َؿذب ْعًل عًٝ٘ 

 اظسعادة

 أٚطاْٞ.ايُعطب  يف بالزَفطز٠ قٌ اغتعُاهلا 

 ذاطرة

 ..ٚقًٌٝ َِٓٗ َٔ غهٔعطفتِٗ.نجريٕٚ دسا َٔ 
 ايصانط٠.
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 قالوا يف )أحالم ممنوعة(...
ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝس املطغًني قُس اؿُس هلل 

يهٌ ظَإ إسساثٝات٘  ٚايتػًِٝ.عًٝ٘ أفهٌ ايكال٠ 
ات٘ ايعسٜس٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايكطاع َا بني ايعَٔ ٚاؾهايٝٓ

ايكسِٜ ٚاؿسٜح. ٚيهٔ سُٝٓا تتسخٌ اإلسساثٝات 
بايجكاف١ ٚاألزب فإْٗا تتأثط بسٚافع نجري٠ تفطنٗا اؿهاض٠ 

فاملتػريات االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ  املعاقط٠.
تتهافٌ يف غبٌٝ إظٗاض َٓتر ْكٞ ٜتال٤ّ َع َعطٝات 

يصا ، اييت تعتُس ع٢ً اختكاض ايٛقت ، ٠ٖصٙ اؿهاض
ٜتػاضع األزبا٤ ٚايهتاب مٛ نتاب١ اؾ١ًُ ٚاؾًُتني اييت 

٢ُ ايكك١ ؼتٟٛ ع٢ً َعإ نجري٠ َفٝس٠ َػذ١ً ؼت َػ
. ٚأزٜبٓا األغتاش قُس ضَهإ ايككري٠ أٚ ايككري٠ دسا

١َٓ دٓػس  ،اؾبٛض م٢ مٛ ٖصا املٓش٢ بكًُ٘ بؿُٛي١ٝ تا
يت ملػٗا َٔ س١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايفٝٗا أفهاضٙ اي

. ٚأغتاشْا اؾبٛض يف بسا١ٜ َسْٚت٘ ْبض ايؿاضع بؿهٌ عاّ
) أسالّ ممٓٛع١ ( ٚنح يٓا نٝف إٔ ست٢ األسالّ 

. ٚسُٝٓا ْهٌُ ايكطا٠٤ أقبشت يٝؼ باملػتطاع زخٛهلا
لس يف ٖصٙ ايربقٝات ٚايككل ايككري٠ دسا َعاْا٠ نبري٠ 
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ألٕ قًِ اؾبٛض هػسٙ إىل غطز ، طٜطَٔ ٖصا ايٛاقع امل
. ٚمل ٜٓؼ ؾاضسا فٝ٘ األسساخ ٚاؿًٍٛ ،قككٞ قكري

ناتبٓا َعاْا٠ األٌٖ يف فًػطني أبسا ٚنٝف إ ضغايتِٗ 
إىل ايعامل أمجع مل تػُع ٚمل تكطأ ألْٗا نتبت بططٜك١ 

. ٜكعب ٖٓا نتاب١ نٌ َا هٍٛ يف اـاطط ضزٓا ()إبطٌٜ
ٌٓ بطقٝات٘ ٚقكك٘ آل إ أغتاشْا اؾبٛض اغتطاع إ ،ع٢ً ن

فهإ َٛغٛع١  ،إٔ ميػو بٛاقع َٚفّٗٛ اؿٝا٠ َٔ خالهلا
َتها١ًَ تاضى١ٝ ٚز١ٜٝٓ ٚغٝاغ١ٝ ٚثكاف١ٝ فتُع١ َعا, 
ٖسفٗا َٚفازٖا ٚاسس ٖٚٛ إْاض٠ ايططٜل أَاّ ايكٓطا٤ 
قاضبا األفهاض اهلسا١َ اييت غازت فتُعاتٓا بأق٣ٛ ٚغا٥ٌ 

يكًِ . ال أضٜس إ أطٌٝ ع٢ً ٚآالت اؿطب أال ٖٚٛ ا
ايكٓطا٤ ٚألتطنِٗ ًٜٕٓٗٛ َٔ ٖصا ايٓٗط ايعصب املٝاٙ ايصٟ 
ْٚٓ٘ أغتاشْا اؾبٛض ؼت َػ٢ُ )أسالّ ممٓٛع١ (. ْت٢ُٓ  ز
 .١َٓ ي٘ زٚاّ ايتكسّ ٚايٓذاح ملا فٝ٘ اـري ٚايفالح هلصٙ اال

 إْ٘ مسٝع فٝب . 
 د. سؾد اظؽرؼم سؾي املالح                                                 

 اظؽؿاب واألدباء األردغقني احتادسضو 

 .غائب رئقس مجعقة أبـاء اظرصقػة اظـؼاصقة 
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 ذاسر وطاتب خالق

"ايكٛضباٖطٟ" بإٔ  ؾطفين االغتاش قُس ضَهإ اؾبٛض
"أسالّ ممٓٛع١" ٚشيو قبٌ طباعت٘  اٖساْٞ ْػد١ َٔ نتاب٘

تفأ د٦ت ألْين  ٚألبسٟ ضأٜٞ فٝ٘ . ٚيًشل اقٍٛ بأْين
اقف اَاّ ٖصٙ االسالّ املبٗط٠ ٚاييت نٌ ْل اٚ بطق١ٝ اٚ 

 اؾبٛض "قسفكط٠ َٓٗا ؼانٞ اؿٝا٠ بتفاقًٝٗا ٚنأْ٘ اٟ "
غام يف اعُام ايصات ايبؿط١ٜ ْاقال ُٖٗا عرب ٖصٙ 
ايربقٝات ايككري٠ دسا ٚأسٝاْا ط١ًٜٛ ٚيهٓٗا غا١َٝ يف 

ٜس. فكس اداز َعاْٝٗا زاي١ ع٢ً بطاع١ يف اٜكاٍ َا تط
اغتاشْا يف يعبت٘ املفه١ً ٖٚٞ ايهتاب١ االبساع١ٝ ٚعطف١ٝ 
عاي١ٝ فكس دعٌ َٔ ْفػ٘ نُا املػباض يٝػٛم يف اعُام 
ايٓفؼ ٚاخطز َا فٝٗا َٔ َهْٓٛات ايصات ٚعطنٗا 
عًٝٓا بكٛض٠ مج١ًٝ. " نًٛس١ ؾاعط خالم ميتسح ايفكٍٛ" 

يٓا نُا اْ٘ دعٌ نٌ ْفٛؽ ايبؿط تسخٌ يف ْك٘ فاخطز 
ٖصٙ ايًٛسات املُعٚد١ باآلالّ تاض٠ ٚبايفطح تاض٠ اخط٣. 
ْعِ يكس ابسع ظعٌ ايٓفؼ ؽطز َا فٝٗا َٔ ُّٖٛ ممٓٛع١ 
ٚقاغٗا عطف١ٝ ٚف١ٝٓ عاي١ٝ. اخٛاْٞ ايكطا٤.. مٔ اَاّ 
ٖصا االزٜب ايطا٥ع ايصٟ اشًٖين ٚأشٌٖ املتًكٞ ٚدعٌ َٔ 

. يكس ُّٖٚٛ ايٓاؽ ألألّابػط ايهًُات ٚاقكطٖا ضمسا 
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قٛض يٓا ايفطح ٚاؿعٕ ٚاؿب ٚايكٗط ٚاالعتصاض ٚايؿٛم 
ٚست٢ ايفكط ٚايكٗط ٚايػدا٤ ٚست٢ ايطدا٤. نُا اْ٘ 
عٕٓٛ االٌَ يف ٖصٙ اؿٝا٠ ْعِ يكس محٌ اهلُّٛ ٚبجٗا 
بإبساع٘ فهاْت ٖصٙ ايًٛسات اؾ١ًُٝ ٚنأْٗا ضغِ فٓإ 
َبسع. اْا اقف سا٥طا اَاَٗا ٚتاض٠ اغٛم يف َعاْٝٗا 

تًِٗ ضؤاٖا ٚاملطاز َٓٗا . ٚيًشل ػعًين امين اعذابا ٚاغ
ٚفدطا مبٔ قاغٗا ٚغتًِٗ َعاْٝٗا ٚدعًين َا بني سريإ 
سري٠ املعذب ٚايفدٛض بأزٜبٓا. فأقٍٛ باضى اهلل فٝو اخٞ 
قُس َٚعٜسا َٔ ٖصا االبساع ٚاألزب ايطاقٞ ايصٟ ٜػُٛ 
اىل ايفهط ٚال ٜػفٌ عكٌ املتًكٞ ٚايصٟ تسخٌ ايكًب 

ككطٖا ٚغطع١ فُٗٗا ألْٓا ْعٝـ يف ظَٔ ايػطع١ ب
باهلُّٛ ٚاملتٓاقهات ٚاملآغٞ ٚقًٌٝ َٔ  َألٟٚسٝاتٓا 

االبتػاَات. يو ايتش١ٝ ٚاأليل ٚايٓٛض ٚايبٗا٤ ٚايهٝا٤ 
ٚأزعٛ اهلل إ تالقٞ ٖصٙ االسالّ االٖتُاّ َٔ قبٌ 
املٗتُني يف االزب ايطاقٞ اهلازف ٚاإلبساع املُٝع. بٛضنت 

  .ضَهإ اؾبٛض ٚاىل االَاّ اخٞ قُس
 سدغان سصػور                                                                 

 سضو احتاد اظؽؿاب واألدباء االردغقني
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 شـّاءواحة 

)أسالّ ممٓٛع١( قكل قُس ضَهإ اؾبٛض ايككري٠ 
ٚبطقٝات٘، أقطب َا تهٕٛ اىل ايٛاس١ ايػٓا٤، ايٓاطك١ 

. ٚاملهتع١ مبا يص ٚطاب َٔ ايجُاض... فٗٞ ػًب باؾُاٍ.
إٔ اؾبٛض يف أسالَ٘  فا٥ك١. ٚاؿكٝك١األْعاض بػطع١ 

بعصب  األزب١ٝ. ٚضٚاٖااملٓٛع١ ْجط يف تًو ايٛاس١ ابساعات٘ 
املساز، ٚظخطفٗا بأمجٌ ايعٖٛض، فذا٤ت ٚاس١ ممٝع٠ 

 َتُٝع٠...
ظ٘ يف )أسالّ ممٓٛع١(  متهٔ اؾبٛض َٔ َفطزات٘، ٚأيفا

ٚعباضات٘، قاغ اؾبٛض ْكٛق٘ برياع شٖيب..ٚغصاٖا مبساز 
عع ْعريٙ يف ايهتاب١ املٓٛع١ ٚايؿا١ًَ... فكس سًل قاسبٓا 
يف ايػُا٤، ٚتٓاٍٚ يف ْكٛق٘ ايٓذّٛ ٚايػشب 
ٚايؿُؼ ٚايكُط ٚايربم ٚايطعس... ٚداٍ مبفطزات٘ يف 

ٕٛٓ  –إ داظ يٞ ايتعبري  –بطاح ٚاست٘ ٚؾطآْٗا  فه
يف ايطٚع١...فكِكٌ ايطباع، ٚتطقٝل ْكٛقا ق١ُ 

األشٚام، اْعهؼ أثطٙ ع٢ً تعابري أسالَ٘ املُٓٛع١ يف 
 املفطزات ٚايكٛض.
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َٔ ٜكطأ )أسالّ ممٓٛع١( ًُٜؼ ٚبٛنٛح قسم 
اإلسػاؽ ٚضٖاف١ ايؿعٛض، ٚايتسفل ايعاطفٞ، ٚاـٝاٍ 
اجملٓح يف ايتعابري، ٚاملٛؾ٢ بأيٛإ َٔ ايتؿبٝ٘ 

ض ع٢ً ؼكٝل اإلٜكاع ٚايتٓػِٝ ٚاالغتعاض٠... عٌُ اؾبٛ
ايكٛتٞ يف ْكٛق٘ ٚبطقٝات٘، سٝح ؾأ اىل أْٛاع َٔ 
ايبسٜع ..  نُا سطم ع٢ً ايتٛاظٕ ٚايرتازف يف 
ايعباضات ، سٝح دا٤ت عباضات٘ َتعازي١ ْػبٝا، ٚمجً٘ 

 َتٛاظ١ْ َٛاظْات قٛت١ٝ...
احملػٓات ايبسٜع١ٝ يف )أسالّ ممٓٛع١( أنفت ع٢ً 

.. ٚقس اغتدسّ بهجط٠ "االغتعاض٠ " يف ايٓكٛم مجاال ضا٥عّا
)أخاف األؾذاض(، )ايبشط  يف:ْكٛق٘.. ْط٣ شيو 

)ٜػطم يف ايعت١ُ(، )أدٓش١ ايؿٛم(، )تكتٌ  ٜٓتعط(،
أفطاسٓا( ، )ايٛضز٠ ؼًِ( ، )أٜسٟ ايعًِ( ، )ضا٥ش١ 
اـٝا١ْ(..اخل.. َٚٔ ٜكطأ )أسالّ ممٓٛع١( ايكك١ اييت 

ٓا فٗٞ ظاخط٠ سعٝت باغِ ايعٌُ ايصٟ بني أٜسٜ
باالغتعاض٠، ٚهلا ض١ْ َٛغٝك١ٝ ضغِ خًٖٛا َٔ ايػذع 

 املٛيس يتًو ايط١ْ...
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تططم اؾبٛض يف )أسالّ ممٓٛع١( اىل نٌ تؿعبات 
ٚاقعٓا ايتكًٝسٟ ٚاملتُٝع.. ٚزاعب ايتهٓٛيٛدٝا َٔ خالٍ 
بطق١ٝ اهلاتف احملٍُٛ.. ٚقس  اٖتِ اؾبٛض باْتكا٤ األيفاظ 

يػطاب١ ٚايتٛعط، ٚاييت تٗـ هلا ايبعٝس٠ عٔ اؿٛؾ١ٝ ٚا
األمساع ٚتٓفط َٓٗا األشٚام، ٚاختاض أيفاظ٘ بعٓا١ٜ 
فذا٤ت )أسالَ٘ املُٓٛع١( ضاق١ٝ َٚٓتكا٠ يف يفعٗا 
َٚعٓاٖا .. ٚيف بعسٖا.. أغأٍ اهلل إٔ وكل يكاسبٓا نٌ 

 )أسالَ٘ املُٓٛع١(..........
 ) ابو االثري ( احلسنأمحد                                              

 سضو احتاد اظؽؿاب واألدباء االردغقني                                              

 اظػؾسطقـقني واألدباء اظؽؿاب احتاد سضو
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 اظسرية اظذاتقة

 ( ايكٛضباٖطٟ ( اؾبٛض ضَهإ قُس : االغِ

 .1959َٛايٝس
 َع١اؾا عطب١ٝ يػ١ بهايٛضٜٛؽ : ايعًُٞ ايتشكٌٝ

                              .األضز١ْٝ
  .اهلامش١ٝ َسضغ١ٝ اؾاَع١ إزاض٠ عايٞ زبًّٛ

 .ٚؾاعط قام : األزب١ٝ اهل١ٜٛ
 .األضزْٝني ٚاألزبا٤ ايهتاب اؼاز عهٛ

عهٛ ١٦ٖٝ ازاض١ٜ يف  اؼاز ايهٓتاب ٚاألزبا٤ االضزْٝني 
4102/4102 

 ،ايعطب١ٝ اؿه١َٝٛ َعًُا يًػ١عٌُ يف املساضؽ 
 َسضغ١.َٚسٜط  َسٜط،َٚػاعس 

زضؽ زضاغت٘ يف  املطس١ً االغاغ١ٝ  يف َساضؽ ٚناي١ 
َساضؽ   يف يالد٦ني ٚأنٌُ زضاغت٘ ايجا١ْٜٛ  ايػٛخ

 .ايجٛض٠  ايعطب١ٝ  ايهرب٣
  : األزب١ٝ اإلقساضات

 زاض قكك١ٝ( قازض٠ عٔ فُٛع١ ( ايِٖٛ دساض *
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 ٚايتٛظٜع.ايبؿري يًٓؿط 

ٚظاض٠ بسعِ َٔ ( ك١ٝقك يًسخٍٛ)فُٛع١ أبٛاب •
  .ايجكاف١

 .بسعِ َٔ اَا١ْ عُإ( قكك١ٝ فُٛع١ أْت) تعٝـ •

 )زٜٛإ ؾعط( يف خاططٟسني متطٜٔ  •

عٌُ يف االشاع١ ٚايتًفعٜٕٛ االضزْٞ نُعس يًرباَر 
 ٚاملػًػالت .

 َٚٔ أعُاي٘ االشاع١ٝ :
 : اإلشاع١ٝ األعُاٍ

َٔ تكسِٜ  خًسٕٚ (  ن١ًُ زْسْات ( َٓٛع بطْاَر •
 ٚمسطا٤ عبس اجملٝس ....بطْاَر ثكايف َٓٛعايهطزٟ 

زٜين،  ٜتشسخ  تاضىٞ َػًػٌ ٚايػري٠( ايكطإٓ )َٔ •
..َٔ ايبعج١.اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قبٌ  عٔ سٝا٠ ايطغٍٛ ق٢ً

 اخطاز االغتاش ابطاِٖٝ ايكٛامس١

 :ايتًفع١ْٜٝٛ األعُاٍ
 .(سًك١ ثالثني يف  يألطفاٍ بطْاَر ( ايطٜح بػاط •
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 يف َػابكات بطْاَر (.ايرتاخ َٔ ٚأَجاٍ ايػاظ •

 . (سًك١ ثالثني

 باغِ تاض٠... ايعٓهبٛت١ٝ ايؿبه١ ع٢ً َٓؿٛض٠ إعُاٍ •

 . اؾبٛض ضَهإ قُس باغِ ٚتاض٠  ايكٛضباٖطٟ س قُ

 ايكازض٠ اؾٌٝ قٛت ف١ً يف َٓؿٛض٠ أٜها أعُايٞ •

 .األضز١ْٝ ايجكاف١ ٚظاض٠ عٔ

  .األضز١ْٝ أفهاض ف١ً   •

 .األضز١ْٝ ايطأٟ دطٜس٠ •

   .األضز١ْٝ ايسغتٛض ٜس٠دط •

 ٚدطٜس٠  ايػس  االضز١ْٝ . •

 . ايكشف َٔ ٚغريٖا •

 :ٖٛاتف االزٜب قُس ضَهإ اؾبٛض  •

  1701170070  /1791000912 

 

 

 

 

 


