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حروفه كواكب ..وكلماته جمّرات..
سُهيل الشّعار

إٓ ٙاًؼاعش اًتؼٌٟٞ
بابٌٓ ٜريٛدا
ٛٵًددذ ا اًجددآ ٟعؼددش ُدددٕ ػدد٘ش ددٜص عدداْ  1904ا بٌدددذ١
ؿغري ١تلع ٛطط تؼ ٌٟٞتٵذع ٣باساَ.
أب ٜٚعاٍُ فلري ا اًظوى اسبذٝذٛ ٢ٝأُُ ٙعٌُِ ٢ذسطد٢
تٵٜفّٞت بذا ٥اًظٹٍ عٔذُا هاٖ ؿغرياّ.
بذأ ٓريٛدا هتاب اًؼعش سني هاٖ ا اًعاػش ُٕ ١عِش.ٚ
اٗتضاصاتٗٛ ..ضٹاتٛ ..سدفاتٝ ..ٵشذث٘ا ػدعش ٓدريٛدا ا سٛ
هٍ ُٴٕ ٝطاًع ػعش..ٚ
ٝتشذٹخ ٓريٛدا ا ػعش ٚهأٓٝ ٙتشذٹخ عٔدى ًدزًى ذبهٹدٙ
ٛتتعٌّم بٝٛ ٙـهح سفٞم دسبىٛ ..سفٞم سٛسى..
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 ٬ػب د ي ٓددريٛدا عٌدد ٣اقؼدد ٟفددٜن اًطشٝددم اًددز ٠ؼددٟ
عٌ ٙٞبٍ ٗٝ ٜٵؼري ًى بؼعش ُٕ ٚبٴعٞذ ٝٛشُدض إ اًطشٝدم دٖٛ
أٖ ٝذٹَ عٌٛ ٙٞعٌُ ٣ٴٕ ٝفّ٘ ًغ ٢اًؼدعش ًٛغد ٢اًشُدض أٖ ؼبدذٹد
طشٝل ٙبعذ أٖ ٝٵذسي ُارا ٝشٝذ ػعش ٓريٛدا ُٔ ُٕ( ٙاًلاس.)٩
سشٛف ٙهٜاهبٛ ..هٌِات ٙصبشات
إٓٓ ٙريٛدا..
ػاعش اٮسض ٛاٲٓظاٖ.
اًهاسح عٕ إدابدات عدٕ أطد ٢ٌ٧عِٞلدٝ ٢طشس٘دا ا دٜٝآدٙ
اًشا٦ددع ٗددزا (اًتٹظددا٬٪ت) ٛاًددز ٠هتهدد ٙا اتددش ط د ٹ سٞاتددٙ
اًؼعش.٢ٝ
ٗٛدد ٜعهدداس ١عددٕ ُٛلددات كـددريً ..١ؤ٘ددا بدد٭ ػددى كددادس١
عٌ ٣إكا ١٥اًعتِ ٢اًٜاطع.٢
ُٛلددات ..كشٝهددُ ٢ددٕ اسبوِددُٛ ٢ددٕ س ٛاًؼدداعش اًددز٠
أُلدد ٣سٞاتددُ ٙددذافعاّ عددٕ ػددشق اًؼددعش ٛكذطدد ٢ٞاًوٌِدد٢
ٛسفع ٢اسبم.
ٓداَ ٓددريٛدا عددٕ أعِاًدد ٙدددٜا٦ض هددجريُ٘ٔ ١ددا دددا٦ضًٞ ١ددٔني
ٛطتاًني ًٌظ٭ْ عاْ ٛ 1953دا٦ضٜٓ ١بٍ ًٱداب عاْ .1971
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سسٍ بابٌٓ ٜريٛدا ا طدآتٞاو ٜا عداْ ٝ 1973د 23 ْٜأٌٝدَٜ
تاسهاّ ًٔا أهجش ُدٕ أسبعدني صبِٜعدُ ٢دٕ اًؼدعش ٛوريٗدا ُدٕ
أًـٜق ٛاًرتمجات.
ٗدزا ٝٛٵعتد ٓدريٛدا ٛاسدذّا ُدٕ بدني ػدعشا ٥اًلدشٖ اًعؼددشٕٝ
أًلاّ ٛأؿاً.٢
 ًٕٛأط ٍٞهجرياّ..
ٮٓ ُٕ اقُٔ٫ني بأٖ اًوتب اًغاً ٢ٞهازبهاَ اًعاً٢ٞ
ًٞظت حباد ٢إ تلذ ّٝأ ٛػد٘اد ١أ ٛإ ُٴدٕ ٝظدٔذٗا ٝٛٵع٘ٔٞدا
عٌدد ٣اًٜكددٜق إٓ٘ددا تظدددتٔذ ٓفظدد٘ا بٔفظدد٘ا اتددز ّ ١ؿدددِٜدٗا
ٛكٜٹت٘ا ُٕ كِٞت٘ا اًذاتٌٛ ٢ٞأؿاًت٘ا اًـادك.٢
ٛهتاب اًتٹظا٬٪ت ُٕ تٌى اًوتب اًعاً.٢ٞ
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Pablo Nerude
بابلو نريودا
 1904دد 1973
ًٛذ بابٌٓ ٜريٛدا (ٛامس ٙاسبلٞلٞٓ ٟفتاً ٟسٝواسد ٛسٝدٞع
باطٜاًت Neftali Ricardo Reyes basoalto) ٜا اًجآ ٟعؼش ُٕ
ػدد٘ش ددٜصل ًٜٞٝدد ٜعدداْ  1904ا بدداسٹاَ ٗٛدد ٟبٌددذ ١ؿددغري ١تلددع
ٛطددط تؼدد .ٌٟٞأبدد ٜٚعاُددٍ فلددري ا اًظددو ٢اسبذٝذٝددٛ ٢أُددٙ
٭ فاكدطش
ُعٌُِ ٢ذسطد ٢تٜفٞدت بدذا ٥اًظٽدٍ عٔدذُا هداٖ طفد ّ
أبً ٜٚ٭ٓتلاَ ُع أبٔا ٙ٦عداْ  1906إ تِٜٞهد Temuco ٜسٞدح
تضٛز ٗٔاي.
بذأ ٓريٛدا هتاب ٢اًؼعش سني هاٖ ا اًعاػش ُٕ ١عِشٚ
ٛا طدددٕ اًجآٞددد ٢عؼدددش ١اًتلددد ٣باًؼددداعش ١اًتؼددد ٢ٌٞٞودددابشٞٝ٭
ُٞظرتاَ اًيت كاُت بتؼذٞع ٙعٌدُٜ ٣اؿدٌ ٢ضبا٬ٛتد ٙاٮدبٞد.٢
ثددّ ذبددٜٹَ اًؼدداعش اٮُريهددٛ ٟاًددت ٝٛتِدداٖ ًٞودد ٖٜؿدداسب
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اًتأثري اٮطاط ٟعٌ ٙٞإر بات فِٞا بعذ ٝلع ؿٜست ٙداتٍ إطاس
فٜن طاًٛتًٛ .ٙلذ أفاد عاْ  1972ا هٌِ ٢أًلاٗا ت٭َ صٝاستٙ
ت أٓددا اًؼددداعش اًدددزٝ ٠وتدددب
ًٌٝ٬ٜددات اقتشدددذ ١كدددا٦٭ّت ،تعٌِّدد ٵ
باٲطددهآُ ٢ٞددٕ ٛاًددت ٝٛتِدداٖ أهجددش بوددجري ددا تعٌِتددُ ٙددٕ
طشفآتع.،
ٓٵؼشت أ ٛضبا٬ٛت ٓريٛدا اٮدبٞدُ( ٢لاًد )٢عداْ  1917ا
صبٌ La Manana ٢ثّ اتهع٘ا بلـٞذ، ١عٔٞدا ،٠اًديت ٓؼدشٗا عداْ
 1918ا ٛ Corre-Vuelaا  1920كاْ بٔؼش صبِٜع ٢كـا٦ذ ا
صبٌُ Selva Austral ٢ظتخذُاّ امس ٙاٮدبد ٟٮُ َٛدشًٞ ١تفداد٤
بدددزًى إسدددذاخ ُؼدددو٭ت ُدددع اًعاٌ٦ددد ٢هددد ٖٜاٮب ٝودددٕ
ًٞؼددذع طِٜسدد ٙاٮدبددٛ .ٟاًظددهب ا اتتٞدداس ٚوددزا ا٬طددّ دٖٛ
وددريٝ ٚوِددٕ ا تِٔٞدد ٙباًؼدداعش اًتؼددٞو ٟددداٖ ٓددريٛدأُٛ .ددز
عاْ  1921بذأ ٓريٛدا بتعٌّ اًٌغ ٢اًفشٓظ ٢ٞا طآتٞاوٛ ٜبعذٗا
ساص عٌ ٣ػ٘ش ١عاق ٢ٞهواتب عاْ  1924إثش ٓؼشً ٚدد،عؼشٖٛ
كـددٞذ ١سددب ٛأؤٞددٝ ٢ا٦ظدد ،٢اًددديت تعتدد ُددٕ أهجددش أعِاًدددٙ
ُلش.٢ٞ٦ٛ
ٛا طدددٕ اًجاًجدددٛ ٢اًعؼدددش ٕٝكاُدددت اسبوُٜددد ٢اًتؼددد٢ٌٞٞ
٭ ا بٜسُدددا سٞدددح اعتِدددذ بعدددذٗا ٮهجدددش ُدددٕ
بتعٔٞٞددد ٙكٔـد د ّ
ُٔـدددب دبٌُٜاطددد ٟا ػدددشن اطدددٞا ٛبعدددب اًهٌدددذاٖ اٮٛسٛبٞددد٢
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عاكذاّ أٛاؿش اًـذاكُ ٢ع عذد ُٕ اًوُتاب ُٕ بٞدّٔ٘ اًؼداعش
اٲطددهآ ٟفٞددذٝشٝو ٜواسطددٞا ًٜسهددا ٗددزا ٛٛاؿددٍ ٓددريٛدا
اًوتابدد ٢ا عددذ ١صبدد٭ت أدبٞددٛ ٢ا عدداْ  1935كدداْ بتششٝددش
صبٌ٢ت سـاٖ أتلش ُٕ أدٍ اًؼعش.
،اًتلٔٞددا بهعلددٔا كهددٍ أسبددٞعٕ طددٔ .٢هٔددا عبددٕ ا٬ثددٔني ا
رًى اًٜكت ُتأثش ٕٝبٜٝتِاٖ ٛكٌت ٓـف ُاص ت  ٬،اعتلدذ أٖ
ٗٔاًى ُا وٕ ؿٔع ٙباًٌغ ٢اٲطهآ ٍٗ ٢ٞتعتلدذ بدزًى أٓدت
أٝلداّ ٛ ،افلد ٓددريٛدا ًؤدد ٙكددشس بأٓدد ٙفددات أٛاٖ أٖ ٓوتددب
ٓـٜؿددٔا باًٌغدد ٢اٲٓوٌٞضٝددٛ ٢أٓدد ٙعٌٔٞددا بددزَ ازب٘ددذ ٲتددشاز
اٮفلٍ ُٕ أدب ٗ ُٕ ٜاًذسد ٢اًجآ.،٢ٞ
ُٕت سٜاسات ُع تٜستًٜٝ ٟع بٜستٞع ذبشٝش سٝتؼداسد
بريوٕ 1988

**
إثش كطعً ٙع٭كتُ ٙع دٌٜٞغ تٜط ٙٞبٌٞع اقشأ ١اقظتأثش١
اًعٔٞفدد ٢تددضٛز ٓددريٛدا ُددٕ ُاسٝددا أٓتٜٞٞٓتددا ٗاؤٞدداس عدداْ 1930
 ٟٗٛأقآُ ٢ٞا هآت تتوٌّ اٲطهآ ٢ٞثّ ُدا ًهجدا أٖ آفـد٭
بعذ طت طٜٔات .عاؾ ٓريٛدا ت٭َ تٌى اًفرت ١ا باسٝع سٞدح
أؿددذس با٬ػددرتاي ُددع ٓآظدد ٟهٜٓدداسد ؿددشٞف ٢ػددعشا ٥اًعددا
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ٝددذافع ٖٜعددٕ اًؼددعب اٲطددهآ ٟدددد ٓٛآظددٗ ٟددز ٚهآددت اًٜسٝجدد٢
اًٜسٞذً ١ؼشه ٢اًؼشٕ اًؼ٘ري ١هٜٓاسد ٛاًديت سبلدت فِٞدا
بعذ بهابٌٓ ٜريٛدا إ تؼ ٌٟٞبشفلُ ٢ـاسع ثرياٖ فِا هداٖ ُدٕ
أُ٘ا إ ٬أٖ سشُت٘ا ُٕ اقرياخ عٔذُا ٗشبت ُٕ اجملتِع اًشاكدٟ
ُددع ُٜطددٞل ٟأطددٜدٛ .ا فددرت ١اًج٭ثٞٔٞددات ٛاٮسبعٞٔٞددات عدداؾ
ٓريٛدا ُع اًشطاُ ٢اٮسدٔت ٢ٞٔٞدٌٞٝدا دَ هاسٝدٍ اًديت هداٖ ودا
اًتأثري اٮطاط ٟا اغبشاط ٙباًعٍِ اًظٞاطد ٟثدّ تضٛددا عداْ
ً 1943وددددٕ صٛادِ٘ددددا ٗددددزا ٝلهددددٍ سمسٞدددد ّا ا تؼددددٌٟٞ
فآفـ٭ عاْ ٛ .1955ا  1966تضٛز ٓريٛدا ُدٕ اقغٔٞد ٢اًتؼد٢ٌٞٞ
ُاتٌٞددذا أٛسٛتٞددا سٞددح هآددت ٌُِ٘تدد ٙا اًوددجري ُددٕ أعِاًددٙ
اًؼعش ٢ٝاٮتريُ٘ٔٛ ١ات ُ ٢٧طٜٞٓت ٢سب.

**
ػددوٌت صبِٜعددٓ ٢ددريٛدا اٮ ٛإكاُدد ٢ا ا٬سض ()1933
عِ٭ّ سٝٛ٪اّ هُتب ا اًؼدشن اٮكـدً ٣ؤدٓ ٙاػد ٨عدٕ ٬ٛد١
اًفاػددد ٢ٞاٮٛسٛبٞدددٗ .٢دددزا ًٛلدددذ تٔودددش ًٌدددذٜٝاٖ تددد٭َ فرتتدددٙ
اقاسهظددد ٢ٞإ ٬أٓددد ٙعددداد عددداْ ٛٛ 1960افدددم عٌددد ٣كدددّ بعدددب
كـددا٦ذ ٚٮٓطًٜٜدٞددا ٓـٜؿدد .ٙأُلدد ٣عدداُ 1935 ٟدددد  1936ا
إطهآٞا ودري أٓد ٙاطدتلاَ ُدٕ ٛيٞفتد ٙاًذبٌُٜاطدًٜ ٢ٞكٜفد ٙإ
دآدب ازبِ٘دٜسٝني اٲطدهاٖ ٛعدداد إ تؼد ٌٟٞإثدش فدٜص اقشػددح
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اًٞظدداس ٠بٞددذس ٛأوددٜٝش طددريدا ا آ٬تخابددات اًش٦اطدد ٢ٞسٞددح
بعح ب ٙكٔـ٭ّ ًه٭د ٚا باسٝع ٗز ٚاقشٔٗ ُٕٛ .١اي عٍِ عٌ٣
ُظاعذ ١اً٭د٧ني اٲطهاٖ ًٳكاُ ٢ا تؼٛ ٌٟٞاًٝ٬ٜات اقتشذ.١
صاس بددابٌٓ ٜددريٛدا هٜبددا عدداْ ٛ 1942كددشأ ٗٔدداي ٛٮُ َٛددش١
كـددٞذتٓ ٙؼددٞذ سددب إ طددتأًٞغشاد اًدديت صبددذ ف٘ٞددا ازبددٞؽ
اٮمحش ٛكتاً ٙا طتأًٞغشاد .اًتشم ٓريٛدا بداسبضب اًؼدٜٞعٟ
ٛا عاْ  1945آتخب ٓا٦هاّ ٛكاْ مب٘امج ٢اًدشٞ٦ع هدٜٓضاًع
فٞذٝ٭ ا ازبشا٦دذ ٗٛدشب إ اقوظدٞى إثدش اطدت٭ْ ازبٔدا
اًِٞدددددد ٞاقتطددددددشق قلاًٞددددددذ اسبوددددددّ .طددددددافش إ ا٬ذبدددددداد
اًظدددٜفٞاتٛ ٟاطدددتلهٍ حبفددداٛ ١ٛإ بٌدددذاٖ أٛسٛبٞددد ٢ػدددشك٢ٞ
أتشًٛ .٤لذ أتز ٓريٛدا بؼدوٍ تداق باتظداع سٛطدٞا ٛبغابدات
اًهتٛ ٬ٜاٮٓ٘داس .اًتلد ٣بلٌٞٝدا اٗدشٓهريل اًدز ٠هداٖ بٞتد٧ٌُٞ ٙد ّا
بأعِاَ بٞواطٛ ٜباًؼاعش اًرتهٓ ٟظ ّٞسوِت اقٔفد ٟا
ُٜطددددو .ٜػددددوٍ ا٬ذبدددداد اًظددددٜفٞاتً ٟددددٔريٛدا بٌددددذاّ سٞددددح
اقوتهات ٛازباُعات ٛاقظاس ُفتٜسًٌ ٢ذِٞعًٛ .لذ أػداس إ
٭ بدأٖ
اًش ٤٪اًذٛوِا ٢ٞ٦ا اًفٕ اًظٜفٞاتً ٟؤ ٙاُدٕ ُتفداّ ٦
ٗددز ٚاًددش ٤٪هآددت ُذآدد .٢اطٌددع ٓددريٛدا عٌدد ٣كـددا٦ذ بددٜسٝع
باطددرتٓاي عد صُ٭٦ددً ٙوددّٔ٘ ٔٝظددٜا أٖ ٝددزهشٛا ًدد ٙبددأٖ
باطرتٓاي ٝعت ُعاسكاّ طٞاطٞاّ.
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هتب ٓريٛدا ا ُٔفا ٚأًؼٞذ اًؼاٍُ (ٗٛ )1950د ٜعِدٍ
شددف ٓددريٛدا ا ٗددزا اًعِددٍ تدداسٝ
ًُ٫ددف ُددٕ  340كـددٞذ .١تف ٹ
أُريهددا اً٭تٞٔٞددُ ٢ددٕ تدد٭َ ٛد٘دد،ٓ ٢ددش ُاسهظددٛ ٢ٞأي٘ددش
ُعشفت ٙاًعِٞلد ٢بتداسٛ ٝدغشافٞدات ٛطٞاطدات اًلداسٛ .١هآدت
اقٜكٜع ٢اقشهض ٟٗ ٢ٝأًلاَ ُٕ أدٍ اًعذاً ٢ا٬دتِاع.٢ٞ
صاس ٓريٛدا إٝطاًٞا أثٔا ٥فرت ١اقٔف ٣سٞح عداؾ ف٘ٞدا ُدذ١
كـري ١ثّ عداد إ تؼد ٌٟٞبعدذ فدٜص ُٔاٗلد ٟاًِٞد ٞفٞدذٝ٭
بآ٬تخابددداتٛ .ا عددداْ ٓ 1950ددداَ ددددا٦ض ١اًظددد٭ْ اًعاقٞددد ٢ثدددّ
دددا٦ضًٞ ١ددٔني ٛطددتاًني ًٌظدد٭ْ عدداْ ٛ 1953يددٍ ٛف ٞداّ ًٌشددضب
اًؼٜٞع ٟا ٛكدت سفدب فٞدُ ٙجلفد ٖٜاتدشِٔٞٗ ٖٛدُٜ ٢طدو.ٜ
هِا ٓاَ دا٦ضٜٓ ١بٍ ًٱداب عاْ .1971
ٝوٕ اًؼعش بأًظهًٔ ٢ريٛدا صبشد تعهري عدٕ اًعٜاطدف
ٛاقظددا ٍ٦اًؼخـدد ٢ٞبددٍ ٗددٜت ٓ،ددذا ٥عِٞددم ٝتعددا ا اٲٓظدداٖ
ٔٗ ُٕٛاي ٔٝهعح اًطلع اًذٛ ٝاًرتآٛ ّٞهدزًى ضبتد٤ٜ
اًدددذٝآات .،هِدددا ٛسد ا هتابددد ٙرهشٝدددات عددداْ ً .1974ودددٕ
ا اٖ ٓريٛدا اٗتض بعٔف ا ً 1956دذ ٤هؼدف تشٛتؼدٜق ا
ُ ٫ش اسبضب اًعؼشًٌ ٕٝذشا ّ٦اًديت استوهدت إبداٖ اسبودّ
اًظتاًٛ ٞآعوع ٗزا ا صبِٜعتد ٙاًؼدارلاقتٜ٘س ()1958
14

ُع اّ عٕ اًدتغري اقؼداس إًٞدًٛ .ٙلدذ عداد ا ٗدزا اًعِدٍ إ فدرت١
ػهاب ٙسٞح اطتعشض ًٌلداس ٩تفاؿد ٍٞسٞاتد ٙاًُٜٞٞد ٢هِدا
تفشف ٓاكذّا إ آات ٙاقاسهظ.٢ٞ

**
سددني فددشل ٓددريٛدا ُددٕ بٔددا ٥بٞتدد ٙاًددذا ّ٦ا اٝظدد٭ ٓٞغددشا
ٛاؿٍ سس٭ت ٙاقِتذ ١فضاس هٜبا عاْ ٛ 1960اًٝ٬ٜات اقتشذ١
عاْ ٛ .1966عٔدذُا آتخداب طدٌفادٛس أًٌدذ ٠سٞ٦ظداّ ًٌده٭د
عني ٓريٛدا طفريّا ا فشٓظا ت٭َ  1970دد .1972
تددٜا بددابٌٓ ٜددريٛدا مبددشض اًٌٜهِٞٞددا (طددشطاٖ اًددذْ) ا
طددآتٞاو ٜا 23ل أٌٝددَٜل طددهتِ  .1973اكرتٓددت ٛفاتدد ٙمبلتددٍ
أًٌذٛ ٠اًفٜادع اًز ٠طهه٘ا آل٭ب بٜٔٞػ .ٙٞبعذ ٛفات ٙتعشض
بٞت ٙا فاًهاساطٛ ٜٞطآتٞاوًٌ٘ٔ ٜب .هتب ت٭َ سٞات ٙاٮدب٢ٞ
اقِتددذ ١أهجددش ُددٕ أسبعددني صبِٜعددُ ٢ددٕ اًؼددعش ٛاًرتمجددات
ٛأًـٜق اًذساُٝ .٢ٞعتد ٓدريٛدا ٛاسدذّا ُدٕ بدني ػدعشا ٥اًلدشٖ
اًعؼددش ٕٝاًشٞ٦ظددٞني ٛاًوتابددات أًلذٝدد ٢اٲػبابٞدد ٢تِ٘ددٍ
ٗٛر سذٛد س٪ا.ٚ
كاَ عٔ ٙسٞٔٝد ٙد ٠هٜطدتا ا هتابد، ٙػدعش بدابٌٓ ٜدريٛدا،
اًـادس عاْ 1979ت
15

 ،اعتهدداس ٚرات ُددش ١بأٓدد ٙبٞواطدد ٜاًؼددعش بتٌِددٞح إ
كذست ٙاًظشٝع ٢ٮٖ ٝو ٖٜعٌ ٣اًذٛاْ ا طٌٞع ٢اًتغٞري ٛهاٖ
ٗٓ ٜفظ ٙكذ قح ُدشاساّ إ ٓلداً ٙاًؼخـد ٟكدذ طدٛ ٙإ
سادتددد ٙاقظدددتِشًٌ ١هشدددح عدددٕ ٓ،ددداْ دذٝدددذ ا هدددٍ هتددداب
ٝوته.،ٙ
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قارا  ٬ذبٌّم اًطا٦شات اًعِ٭ك٢
ُع أطفاوا
أ٠ٽ طا٦ش أؿفش
ٯ عؼٹ ٙباًٌِٖٜٞ
قارا ٝ ٬ذسب ٖٜاقشٛسٞات
عٌ ٣دٔ ٣اًعظٍ ُٕ أػع ٢اًؼِع
أ ٕٝتشي اًهذس
هٞع طش ٙٔٞاًٌ٢ٌٞ

*
إرا ُتٵ  ٛأعٌّ مبٜتٟ
فِٕ أطأَ عٕ اًٜكت
17

ُٕ أًٌ ٕٝشبٞع ا فشٓظ٢
هٍ ٗز ٚاٮٛسان
أٝ ٕٝعٞؽ اٮعِ٣
اقطاس ٵد بأًشٍ
ًٓ ٜفذ اًٌ ٖٜاٮؿفش
فهِارا ٓـٔع اشبهض
كٍ ً ٟاًٜسد ١عاس٢ٝ
أْ ٗ ٜفظتآ٘ا اًٜسٞذ
قا ربف ٟاٮػذاس
سٛع ٢ازبزٛس
ُٕ ٝـغًٔ ٟذْ
اًظٞاس ١ازبآ٢ٞ
18

ٍٗ ُٕ أُش أػذ سضٓاّ
ُٕ كطاس ٝلف ذبت اقطش

*
هّ هٔٞظ ٢ا ازبٔ٢
قارا ٘ٝ ٬ادّ اًلشؾ
اًظريآات أًشاط٢ٞ
ٍٗ ؼبذخ اًذتاٖ اًغْٜٞ
ٍٗ ؿشٞح أٖ سوهاتٔا
ػبب أٖ تش ٤ٛبأًذ٤
طأَ ازبٍِ اًظٌشفا١ت
ُارا ذبشطني ذبت اًظٔاْ
19

فأدابت اًظٌشفا١ت
ُارا تل ًٌ َٜتلاَ
ٍٗ ًؼذش ١اٲداق أٛسان
أهجش ُٕ ،اًهشح عٕ اًضُٕ اًلا٦ع،
قارا تٔتشش اٮٛسان
عٔذُا تؼعش با٬ؿفشاس
قارا ذبٌم كهع ٢اًٌٍٞ
ُٯ ٤باًجلٜب
ُارا ٝل َٜاًشُاد اًعتٞم
سني ش عٌ ٣أًاس
قارا تهو ٟاًغ ْٜٞهجرياّ
فتو أطعذ ٛأطعذ
20

قٕ ذبرتن ُذكات اًؼِع
ا يٍ اًوظٜق
هّ عبٌ ّ٢ا اًْٜٞ
ٍٗ اًظ٭ْ ط٭ْ اسبِاْ
ٍٗ ٝؼٕ أًِش سشب ّا
قارا ٝعٌّّ اٮطتار
دغشاف ٢ٞاقٜت
ُارا ؼبذخ ًٌظٜٜٔٓات
اقتأتشات عٕ اقذسط٢
 ٍٗٛؿشٞح أٓ٘ا تٔجش
سطا ٍ٦ػفاف ٢عٌ ٣اًظِا٥

*
21

ُا اًزٝ ٠ضعر اً اهني
فتٔفح وه ّا بشداّ ٛوّ ،ٞا
قارا

ٝوتؼف هشطتٜفش هٜقهع

إطهآ٢ٞ
هّ ط٫ا ّ٬عٔذ اًلط٢
ٍٗ تٔت،ش دُٜع اقآكٟ
ا حبريات ؿغري١
أْ ٗ ٟأٓ٘اس وري ُش٢ٞ٦
دبش ٠إ اسبضٖ
ٍٗ اًؼِع ٗ ٟمشع اٮُع
أْ ٗز ٚأًاس طبتٌف ٢عٕ تٌى

22

هٞف ٓؼوش اًغْٜٞ
ًفٞل٘ا اًؼاسد
ُٕ أًٌ ٕٝغ ْٜٞاًشعذ٢ٝ
أهٞاط٘ا اًظٜدا ٥اقٯ ٤باًذُٜع
أ ٕٝتٌى اٮمسا ٥اسبٌ١ٜ
س٭ ١ٛهعىٺ اٮُع
أ ٕٝرٗب اًذٓٛاًذٖٜٝ
اًوٌٜسٓذٛ ٖٜٝاًٜٞدفٞذٖٜٞ

*
هٞف ٝش ٤اًهًٜٔذ ٖٜٝكهعيت
بعذ ُ ٢٧طٔ٢

23

ُارا ٝل َٜعٕ ػعش٠
اًزٌِٝ ٕٝظٜا دُٟ
هٞف ٓضٖ اًشو ١ٜاًيت
تٔظاب ُٕ اًهري١
ُارا تفعٍ رباب ٢طٵذٔت
ا طٜٞٓت٢ٻ ًهرتاسي
هّ ٝتشذخ اٰتشٖٛ
إٖ هٔا ذبذثٔا كهٌّ٘
ُارا ٝل َٜتٜطُ ٙٞاستٟ
عٕ اقعٌّ ُاسٌٜٞٔٝ
هّ عِش تؼش ٕٝاًجآٟ

24

ٝٵٔفم اشبشٝف
هٍټ ٗز ٚأًلٜد اًـفش
ُا اطّ اًوٜهت ٍٞاًز٠
ؽبٌط اًفٜدها بظ٘اْ اً ن

*
ٛعٌٝ ُٕ ٣هتظّ اًشص
بأطٔآ ٙاًهٞب اً٭ُتٔاٗ٢ٞ
قارا ٝوته ٖٜا اًعـٜس اق٢ٌِ،
حب ٍ تفٟ
ٍٗ ٝعشق مجاَ هشاهاغ
هّ تٜٔسًٌٜ ّ١سد١
قارا تٌظع اً اوٞح
ٛسكها ٥اٮدب
25

ٍٗ ؿشٞح أٖ اًتِاطٞح اًؼٜ٘آ٢ٞ
 ٬تعٞؽ إ ٬ا أطرتاً٢ٞ
هٞف تٵفشن اً تلا٬ت
أػع ٢اًؼِع عٌ ٣اًؼذش١
ٍٗ تأت ٟأطٔاٖ اقٌح
ُٕ فَ ِّ ُٵش
ٍٗ ؿشٞح أٖ اًؤذٛس اٮطٜد
ٝطري ًٞ٭ّ فٜن ب٭د٠

*
ُٛارا كاَ اًٞاكٜت
ا سلش ١عـري اًشُاٖ
26

قارا ٝ ٬هادس اشبِٞع
إ اسبلٜس بعذ ازبِع٢
ُٕ ٌٍّٗٴ ً٬ٜد١
اًٌ ٖٜاٮصسن
قارا ذبضٖ اٮسض
سِٔٞا ٘،ٝش اًهٔفظر
ًٛوٕ ٍٗ ؿشٞح أٖ اًـذسٝات
تظتعذ ًٌجٜس١
قارا ٝعشض اًشبٞع
ُ٭بظ ٙاشبلش ُٕ دذٝذ
قارا تلشى اًضساع٢
عٌ ٣دُٜع اًظِا ٥اًؼاسه٢
27

هٞف ٓاًت اًذساد٢
اق٘ذٜس ١سشٝت٘ا

*
ٍٗ ٔٝفع اقٌح ٛاًظوش
ا بٔا ٥بشز أبٞب
ٍٗ ؿشٞح أٖ اٮس٭ْ
ا كش ٢ٝأًٍِ ٛادب
ٍٗ تعٌّ ُارا تتأٍُ ا٬سض ا اشبشٝف
(قارا ٔ ٬ح ٓٞؼاٖ
ٮٛ َٛسك ٢رٗه) ٢ٞ
أسأٝتٴ إ اشبشٝف
28

ٝؼه ٙبلش ّ١ؿفشا٥
ثّ هٞف ٝو ٖٜاًٜسؽ اشبشٝفٟ
ٗٞو٭ّ عِٞ،اّ أطٜد
ٛهٞف ػبِع اًؼتا٥
طهلات ُٕ اًضسك٢
ُٕ دعا اًشبٞع
ٌوت ٙسٞح اوٜا ٥اًعٌٍٞ
إ
ٛهٞف عشفت سهات اًعٔب
اشبط ازبِاعًٌ ٟعٔلٜد
 ٍٗٛتعٌّ أ ٠أؿعب
صسع اًهزس ١أْ د اًجِاس
ُٕ اًظ ٥ٟاًعٞؽ ب٭ دشّٞت
29

أف٭ ٓلذس عٌ ٣إعاد ١بٔا٘٦ا
ٛٛكع ٓٞوظ ٖٜاسبضٕٝ
بشد ف ٙٞعٌ ٣اجملِش١
ٝؼ ٤ٜخبظٹ٢
بٔابا أُشٝوا اًؼِاً٢ٞ
ٍٗ أسـ ٜاًزٗب
ا سل َٜاًزس١
ٍٗ تعٌّ أٖ اًلهاب أتلش
ي٘شاّ ا بتاوٜٞٓا
ُٕ ٝغ ا أعِان اقٞاٚ
ا اًهشري ١اق٘ذٜس١
ع٭ْ ٝلشى اًهطٞ
30

طاع ٢رحبٙ

*
ٍٗ ؿشٞح أٖ اًو٘شُاٖ
ؼب ٠ٜدُٜع اًظريآات
ُا اًضٗش ١اًيت تطري
ُٕ عـفٜس إ عـفٜس
أًٞع اًزٝ ٬ ٠أت ٟتري ُٕ اًزٝ ٠أتُ ٟتأتشّا
ٛقارا كشس ازبؾب
اًلٞاْ بهط٬ٜت ٙا فشٓظ٢
ٛعٔذُا آـ٘ش اًل٥ٜ
أهاٖ رًى ا فٔضٝٛ٭
أ ٕٝزب ٢اًهشش
31

قارا  ٬تزٗب اٮُٜاز إً٘ٞا
ٍٗ ؿشٞح أٖ اًؼ٘اب
هاٖ محاُ ٢أسدٜاٖ
ٍٗ ؼبم ً ٟأٖ أطأَ هتابٟ
أؿشٞح أٓا ؿاسهٙ

*
سٵب سهٹٛ ٙسه٘ا
فلرا رٗها أٝ ٕٝزٗب اسبب
أُع باٮُع طأًت عٟٜٓٞ
ُتٝ ٣ش ٤أسذٓا اٰتش
ٛعٔذُا تغرياٖ اقٔ،ش
فهٞذ ٕٝعاسٝتني أْ بلفاصٕٝ
هٞف ٝؼّ تشٝش اًظِا٥
32

سِٔٞا تغ صسك ٢اقٞاٚ
ً ٜذبٜٹًت اًفشاػ٢
فٍ٘ تـري مسو ٢طا٦ش١
إراّ وري ؿشٞح
أٖ اًشب عاؾ عٌ ٣اًلِش
ُا ً ٖٜسا٦ش ٢بوا٥
اًهٔفظر اٮصسن
هّ أطهٜعاّ ا اًْٜٞ
ٛهّ طٔ ّ ٢ا اًؼ٘ش

*
ٍٗ ٓ ٟٗ 4فظ٘ا ًٌ 4ذِٞع
33

 ٍٗٛهٍ اًظهعات ُتظا٢ٝٛ
سني ٝتأٍُ اًظذني أًٜس
فٍ٘ ٗ ٜأًٜس ٓفظ ٙاًزٝ ٠ظلط عٌٞى
ُا ًٞٓ ٖٜظاٖ
بأًظه ٢إ اقشٝب
أ٠ٽ ٌو ٢وشب٢ٞ
طرتفع ساٝات اشبؼخاؾ
قارا تعشٹت اٮٝو٢
تٔت،ش اًجٌر
ٛهٞف ٓعشق اٲًٙ
ٴٛطٶط او ٢هٌوتا

34

قارا تٌهع دٝذاٖ اًلض
ُ٭بع سثٹ٢
قارا س٭ ١ٛكٌب اًوشص
ب٘ز ٚاًلظ١ٜ
أٮٓ٘ا ُٞٹت ٬ ٢ضباً٢
أْ ٮٓ٘ا ٔٝهغ ٟأٖ تعٞؽ

*
ٍٗ أهٍ راي اًظٔٞاتٜس اق٘ٞب
اًزٗٛ ٠ب ً ٟكٌع ّ٢
ُع ابٕ أتٙٞ
هعو ٢اًلتٍ
ُٕ ربذع صٗش ١اقآًٜٞا
35

بعطشٗا آًٌِٟٜٞ
أٝ ٕٝغِذ أًظش تٔذشٚ
سِٔٞا تو ٖٜأٛهاس ٚا اًغّٞ
سمبا ُاتت تذ٭ّ
تٌى اًلطاسات اًيت أكاعت طشٝل٘ا
ُٕ ُٔوّ

ٝش اًـٹ اقش

أ ٕٝصسعٜا
ع ٖٜٞاًشفٞم ب َٜإٌٜٝاس
طأًٜا ػذري ١اًٜسد
ٍٗ ًذٝى ُتظع ًهعب اٮػٜاي

*
قارا ٝ ٬تزهش اًؼٜٞخ
36

اًذ ٖٜٝأ ٛاسبشٛن
 ٟراي اًعطش
أسلٞل ٸ
ًٌـهٞٹ ٢اقٔذٗؼ٢
قارا ٝ ٬فّ٘ اًفلشا٥
سني ٔٝت٘ ٟفلشّٗ
أ ٕٝدبذ دشطاّ
ٝلشع ا أس٭ُى
ُا اقظاف ٢باٮُتاس اًذا٦ش٢ٝ
بني اًؼِع ٛاً تلاَ
ُٕ ٜٝكظ اًؼِع سني تٔاْ
عٌ ٣فشاػ٘ا اقٌت٘ب
ٍٗ تغ اٮسض هاًضٝض
37

مبٜطٞل ٣ازبٔاٖ
ٍٗ ؿشٞح أٖ اسبضٖ هجٞف
ٛاًوآب ٢سكٞل٢

*
أ ٝوٕ سٛبني داس ٜٝأتلش
سِٔٞا هتب هتاب ٙاٮصسن
أ ٝوٕ ساُه ٜبٔفظذّ ٞا
ٛوٜٓغٜسا طٞف ّا ُٕ اًهٔفظر
ٛفٞوتٜس ٗٞغُ ٜجٌح أًٜا ٍٖ
ٛأٓا ػشا٦ط ؿفش
ٍٗ دبتِع هٍ رهشٝات اًفلشا٥
ا اًلش٤
ٍٗ ؼبفظ اٮؤٞا ٥أس٭ُّ٘
38

ا ؿٔذٛن ُعذٟٓ
ُٕ أطأَ عِٹا د٧ت
أؿٔع ٙا ٗز ٚاًذٓٞا
قارا أُل ٟد ٖٛإسادتٟ
قارا  ٬أدٌع طاهٔ ّا
قارا أطري ب٭ عذٍ
ٛأطري ُٕ د ٖٛدٔا أ ٛسٝؽ
ٛقارا اترتت اوذش١
إرا هآت ع،اُ ٟتظوٕ ػٌٟٞ

*
ٍٗ ا اسبٞا ١أطخف
39

ُٕ أٖ تذع ٣بابٌٓ ٜريٛدا
ٍٗ ٜٝدذ ُٕ ٌّٝٹ اًغْٜٞ
ا اًظِا ٥اًوًُٜٜه٢ٞ
قارا تٵعلذ ادتِاعات
اق،٭ت ا ًٔذٖ داّ ِ٦ا
ٍٗ ًٌٌِو ٢طهأ
دْ بٌ ٖٜاًٌٜص
سِٔٞا هاٖ بٜدًري ٝهوٟ
فٍ٘ ٝهو ٟبذُٜع طٜدا٥
ٛقارا اًؼِع سفٞم ُ٫رٻ
ًٌِظافش ا اًـششا٥
ٛقارا ًٗ ٟطٞف٢
40

ا سذٝل ٢اقظتؼف٣
ٍٗ ٗ ٟطٜٞس أْ أمساي
ا ػٺهاي اًلِش
ٍٗ ٛدذتٵ ٓفظ ٟأترياّ
ُٕ سٞح أكاعٟٜٓ

*
ٍٗ ؤ تٞاط ٢بذً ٢دذٝذ١
باًفلا ٍ٦اًيت ٓظٞت٘ا
قارا طاست أسظٕ اٮٓ٘اس
ًتـب ا فشٓظ٢
قارا ٝ ٬طٌع اًفذش ا بًٜٞفٞا
بعذ ً ٢ٌٞدٞفاسا
ٝ ٍٗٛهشح كٌه ٙاقلتَٜ
41

عٕ كاتٌٔٗ ٙٞاي
ٍٗ ًعٔب اًـششا ٥اٮطٜد
يِأ ػذٝذ ًٌذُٜع
أًٞظت سٞاتٔا ٓفلاّ
بني ٛكٜسني واُلني
أًٞٛظت ٛكٜساّ
بني ُجٌجني ٌُِ،ني
أًٞٛظت اسبٞا ١مسو٢
وٕ أٖ تـري طريّا
ٍٗ ٝتوٜٹٖ اقٜت ُٕ اًعذْ
أْ ُٕ ُٜاد تطش١

*
أتريّا أًٞع اقٜت
42

٭
ُطهخ ّا ُتـ ّ
ُارا طتفعٍ ع،اُى احملطِ٢
تهشح عٕ ػوٌى ُٕ دذٝذ
ٍٗ ٝزٛب سطاُى ا
ؿٜت اتش ٛك ٥ٜاتش
ٍٗ تـهح دٝذآى دض٥اّ
ُٕ اًو٭ب أْ اًفشاػات
ٍٗ ًٜٝذ اًتؼٞوٜطٌٜفاهٖٜٞ
أ ٛاًظ٭سف ُٕ سُادي
ٍٗ ٝلهٍِّ فِى اًلشٓفٍ
بؼفا ٚأتشُ ٤لهٌ٢
ًٛوٕ أتعٌّ ُٕ أٝ ٕٝأت ٟاقٜت
43

ُٕ اٮعٌ ٣أْ ُٕ اٮطفٍ
ُٕ ازبشاث ّٞأْ ُٕ اسبٞطاٖ
ُٕ اسبشٛب أْ ُٕ اًؼتا٥

*
أ ٬ت ُٕ٫بأٖٹ اقٜت ٝظوٕ
مشع اًه٘ذ٢
أ ٬تلتٌى أٝلاّ
كهٌ ٢اًشبٞع
أت ُٕ٫بأٖٹ اٮطٝ ٣تلذٹْ
سا ٢ٝكذسي
أتوتؼف ا ازبِذِ٢
أٖٹ أط٭فى ُذآ ٖٜست ٣اًعّ،
أ ٬تؼعش اشبطش أٝلاّ
44

ا كشى اًهشش
أ ٬تش ٤ت٘ذٝذاّ
ا سشٝش اشبؼخاؾ اًذُ٠ٜ
أ ٬تش ٤إ ػذش ١اًتفا
تضٗش ًتِٜت ا اًتفاس٢
أ ٬تهوُ ٟطٜٹكاّ باًلشى
ُع كٔآ ٟأًظٞاٖ

*
قٕ ٔٝلٍ اًؤذٛس اًشٹخ
اشب بعذ إظباص ُِ٘ٹتٙ
ُارا ٓظِٹ ٟسضٖ
اشبشٛق اًٜسٞذ
ُٛارا ؼبذخ ا بشز اسبِاْ
45

ً ٜعشق اسبِاْ اًغٔا٥
ٍٗ ٝغلب أًٍِ
ً ٜؿٔع اًزباب اًعظٍ
هّ ٝهلٛ ٣سٞذ اًلشٖ
بعذ أٖ ٝـهح ُٜكعاّ ًٌؼفل٢
ُا ازبذٝذ ا أٛسان
اًشبٞع اسباًٟ
ا اًؼتا ٍٗ ٥تعٞؽ اٮٛسان
تفٞٹُ ٢ع ازبزٛس
ُارا تعٌِّت اًؼذش ُٕ ١اٮسض
أٖ توٌّّ اًظِا٥

*
46

ٍٗ ٝلاط ٟاًزٔٝ ٠ت،ش داّ ِ٦ا
أهجش ُٕ اًز٠

ػبشب آ٬ت،اس

أٔٝ ٕٝت٘ ٟكٜغ كض
ا سٛسى أْ ا اٮفم
كذ تو ٖٜازبٔٹ٢
ظبِاّ تفٞاّ ًٌِٔتششٕٝ
أ ٕٝهش ْٛاسبذٝذ تٌى
اًيت ٝظلط ُٔ٘ا اًؼ٘اب
ُٕ اًيت ٓاُت ُعى
ا اسبٌّ
أ ٕٝتزٗب أػٞا ٥اسبٌّ
ٍٗ تٔتلٍ إ أس٭ْ اٰتشٕٝ
47

ٛسِٔٞا تظتٞلظ ٍٗ ٜت ثآ٢ّ ٞ
اٮب اًزٝ ٠عٞؽ ا أس٭ُى
ٍٗ تضٗش أًهاتات ا اسبٌّ
ٛتٜٓع مثاسٗا اًشؿ٢ٔٞ

*

أ ٕٝاًطفٍ اًز ٠هٔتٙ
أُا صاَ بذاتٌ ٟأْ سسٍ
أٝعٌّ أٟٓ
ٛأٓ ٙؼبه

أسهٙ

قارا أٓفلٔا هٍ ٗز ٚاًظٔني
ٓو ًٔفرتن
قارا ٓٴِٵت
عٔذُا ُاتت طفًٜيت
48

ٛقارا ٝتهع ٗٞوٌ ٟاًعِٟ،
إرا هآت اًش ٛفاسكت
ٍٗ ؿفاس اًغاب٢
ٗٓ ٜفظ ٙؿفاس اًعاْ اقاكٟ
ٝ ٍٗٛوشٹس طا٦ش اًهشش اًعٔٞذ
طريآ ٙاٮطٜد
ُٜ ٜٗ ٍٗٛت أْ ٘ٓ ٬ا٢ٝ
سٞح ٔٝت٘ ٟاًفلا٥
أ٠ٽ أثلٍ عٌ ٣اسبضاْ
اٮسضاٖ أْ اًزهشٝات

*
ُا اطّ اًؼ٘ش اًزٝ ٠أتٟ
بني هآ ٖٜاٮٛ َٛهآ ٖٜاًجآٟ
49

بأ ٠سم أسـٜا
سهٹات اًعٔلٜد ا٬ثٔيت عؼش١
قارا ٝعطٜٓا ػٜ٘ساّ
ط ٢ٌٜٝتذ ْٛهٍ اًظٔ٢
أ ؽبذعى اًشبٞع
بله٭ت تضٗش
أتظِع آفذاسات ؿفش
ا ُٔتـف اشبشٝف
بأ ٠عٌّ أ ٛدٍ٘
ٝهو ٟاقطش فشسٙ
أ ٠اًطٜٞس ٝلٜد
سِٔٞا ٝلٌع اًظشب
50

أٝ ٕٝعٌّم اًطا٦ش اًطٔٹاٖ
تٔاطل ٙاًهاٗش

*

ٍٗ تغضَ ٜٓ٘د اًظريآات
اٮؿذاق ُٕ اًهشش
أْ ٗ ٟأُٜاز ُتشذش١
و ٜاًضبذ اًظاهٕ
أ ٝؼتعٍ اقشز
باًلُطشب اًٜسؼٟ
ؼط س٭ك ٜاشبشٝف
أ
ٗز ٚاٮكشٜآات
ٍٗ ٝشآ ٟاًهشش
عٔذُا أسا ُٕ ٚدذٝذ
51

قارا تظأً اٮُٜاز
اٮط ٢ٌ٧اًيت أطأوا
ٛقارا تلشبٵ اًـخش١
ب٘زا اًتٜ٘ٹس
أ ٬تتعب ُٕ توشاس
تـاسؼب٘ا ًٌشٍُ

*
ُٕ ٝٵلٔع اًهشش باًتعلٍ
ُارا ظب ُٕ طٴذٶٕ
اًو٘شُاٖ ؿٜاٖ أتلش
ٛقارا هٍ ٗز ٚاًتذاعٞذ
ٛاًجلٜب ا اًـخش١

52

ت ُٕ ٛسا ٥اًهشش
أت ٞٵ
اٰٖ أ ٕٝاقظري سني ٔٝهزٟٓ
قارا أوٌلتٵ اًذسب
ٛٛكعت ا ػشي اًهشش
قارا أهش ٚاقذٖ
اًيت وا سا٦ش ٢أًظاٛ ٥اًهَٜ
أًٞظت اقذ ٢ٔٝحبشاّ ٗا٦٭ّ
ُٕ اًفُشٵؾ اقشدبف٢
أًٞع ٮٛكٞآٜغ اًشٝا
دضس ٛغبٍٞ
قارا عذتٵ إ ُ ٬ها١٬
احملٞط اًؼاطع

*

53

هّ هاٖ كخِاّ راي اٮتطهٜط اٮطٜد
اًز ٠هذٹس ط٭ْ أً٘اس
ٍٗ هآت أرسع ُٕ ٙسذٝذ
ٛعٔٞآ ُٕ ٚاس ُٞٹت٢
ٛقارا ٝلطع اسبٜت اًج٭ثٟ
اٮًٜاٖ ا اًطشٝم
ُٕ اًتّ٘ أُاُٟ
كشػ ّا تغطّ ٙٞاًهجٜس
ُٕ اقزٓب اًـشت٢
أْ اٮمساي اقٌطخ ٢باًذْ
ٍٗ ٗز ٚاوذٓ ٢اًذا٢ِ٦
ٓ،اْ أْ ُعشه٢

*

54

ٍٗ ؿشٞح أٖ اًظٜٜٔٓات
طتعٞؽ عٌ ٣اًلِش
ٍٗ ذبٍِ اًشبٞع ُع٘ا
تلتٌع ُٕ ٙاًوٜسٓٞؼات
 ٍٗٛتطري طٜٜٔٓات
اًلِش ا اشبشٝف
 ٍٗٛتهشح عٕ اثاس اًهضُٜخ
بأًلش عٌ ٣اًظِا٥
 ٍٗٛتعٜد إ اًؼشفات
ُغطا ّ١باًشُاد
قارا ٝ ٬هعج ٖٜاشبٌُذ
ٛاًظ٭سف إ اًلِش
55

أ ٬تظتطٞع اسبٜٞآات
اًيت ت٘ٔذغ سفشاّ ٛأٓفان
اًلٞاْ ب٘زٚ
اقعأٝات اًهعٞذ١

*

أٓتٴ  ٬تـذن أٖٹ ازبٺِاَ
ربضٖ ك ٥ٜاًلِش ا اًظٔاْ
أٝ ٬ضسع ٜٙٓا اًـششا٥
بلؿشاس تفٟ
أٝ ٛٵعاس اًهشش
٭
إ اٮسض كٌّ ٞ
أٓ ٬عٞذٚ
مبذٹ ٚإ اًلِش
56

أًٞع اٮفلٍ ذبشّٝ
اًله٭ت اقابني هٜهه٢ٞ
ٴ  ٬عبٌٍ ٗز ٚاٮػٞا٥
كهٍ دب٘ٞض هٜاهب أتش٤
ٛقارا ٝ ٬تأٓم ٬ستٞاد اًفلا٥
وري تٵٌذ اقا٥
أ تٵـٔع اسبذٛات
ًٌخ َٜٞعٌ ٣اًلِش
ُٛا اًز ٠ؽبفم ا اًٌٍٞ
هٜاهب أْ سذٛات اشبٍٞ
ٗزا اًـها ٍٗ اتتاس
بني اًهشش اًعاسٛ ٠اًظِا٥
57

ٛقارا استذت اًظِا ٥ثٞاب٘ا
ُهوشٹّا ا اًلهاب
ُا اًزٔٝ ٠ت،شٓ ٟا ،دضٝش ١اًعهذ،
اسبلٞل ٢اشبلشا ٥أْ اًشؿآ٢
ٴ ٶ أًٛذٵ واُل ّا
ت ب٭ سفان
ًٺّٴ ه ٵ
ُٕ أُشٓ ٟب٘ذْ
أبٜاب ه ٝاٟ٦
 ُٕٛط٘ش عٌٟٹ
سِٔٞا هٔتٵ ٓاِ٦اّ أُ ٛشٝل ّا
ٛأ ٢ٝسآ ٢ٝٵؼشت ٗٔاي
ا اًهٌذ اًزٔٝ ٠ظ

*
58

ُٛا أُِٗ ٢ٞا عٔذ٠
ا ضبوِ ٢أًظٞاٖ
ُا اًـٜس ١اسبلٞل٢ٞ
ًٔ٘ا ٢ٝاقظتلهٍ
ٍٗ ٗ ٟسهٹ ٢اسبٔط٢
بني مجٜ٘سٗا اٮؿفش
أْ ٗ ٜاًلٌب اقعشٛن
اقهعٜخ ُٕ اًذٵسٹان
ٍٗ دبش ٠كطش ١اًض٦هم اسبٞٹ٢
إ اٮطفٍ أْ إ اٮبذ
ٍٗ ٝش ٤ػٺعش ٠اًها٦ع
بع ٞٹ ٗاتني
59

ٍٗ أٌُى سا٦شيت ٛأقٟ
سني أوف ٜضبطِّ ّا

*
ُارا تع ُجابشتى
ا دٌٗٞض اقٜت
هٞف تٵضٗش
ا ؿششا ٥اقٌح
ا حبش اً٭ػ٥ٟ
ٍٗ مثٹُ ٢٭بع ًٌِٜت
اٰٖ ٛكذ رٗهت اًع،اْ
ُٕ ؼبٞا ا اًغهاس اٮتري
هٞف اتفلت تشمج٢
ًغاتّ٘ ُع اًطٜٞس
60

هٞف أت اًظٌشفا١
أٓ أبطأ ُٔ٘ا
هٞف أطأَ اً وٜخ
عٕ أسكاْ بط٬ٜتٙ
أ ٛأػوش اًلشٓفٍ
ٮسػبٙ

*
ٴ تشفشق ُ٭بظٟ
اًهاً ٢ٞهاٮع٭ْ
ٍٗ أٓا ػشٝش أسٞآ ّا
أْ طٞٹب داّ ِ٦ا
ٍٗ ٓتعٌّّ اًطٞه٢
أْ كٔاع٘ا
61

أًٞع ٓهات ٛسد اًؼٹش أبٞب
أًٞ ٛظت صٜٗس اشبري طٜد
ُٕ ؽبتاس اٮطاُٛ ٟاٮعذاد
ًٯبشٝا ٥اً٭ُعذٛدٕٝ
ٍٗ تؼشن كطش ١اقعذٖ
ُجٍ ُلطعٍ ُٕ أؤٞيت
ٍٗ تٔضًم اًوٌِ٢
أسٞآاّ هاٮفع٣
أ ٔٝظٍٹ ا٬طّٵ
إ كٌهى هاً تلاً٢
ُٕ أ ٠اٮٓ٘اس ٝأت ٟاًظِى
ُٕ هٌِ، ٢ؿٞاو،٢
62

أ ٬تتشطّّ اًظفٕ
سني ذبِٹٍ باًوجري ُٕ سشٛق اًعٌّ٢

*

ٍٗ اًٞا ٥ا ،اً ٴشٝٶٍ،
تهعح دتآاّ ٓاساّ ٛخباسّا
بأٝٹً ٢غٝ ٢ظٹاكط اقطش
عٌ ٣اقذٖ اقفذٜع٢
أُ ٠لطع سكٞم
ٝشدٹد ٜٗا ٥احملٞط ا اًفذش
ٍٗ ٗٔاي ظبِ ٢أهجش آفتاساّ
ُٕ هٌِ، ٢تؼخاؾ،
ٍٗ ٗٔاي ٓاباٖ أٓؼٴبٴ
ُٕ هٌِيت ،ابٕ ا،٤ٛ
63

أذبه

ُلطعّ ٞا

ٔ ٛش كهٌ ّ٢رات ُعٔ٣
ٍٗ اًلاُٜغ ك ٸ
أْ كشق عظ ٍٍ طبتْٜ
عٌ ٣أٝٹٓ ٢افز ٻٛ ١كفتٵ
أساكب اًضُٕ اقذفٖٜ
أُ ٍٗ ٛا أس ُٕ ٤بعٞذ
ُا

أسٞٴٙٵ بعذ

*
ُت ٣تلشأ اًفشاػ٢
ُا هتب اًزباب عٌ ٣أدٔشت٘ا

64

أ ٠اسبشٛق تعشق أًشٌ٢
ه ٟدبذ طشٝل٘ا
ٛبأ ٠اٮعذاد تطش أًٌِ٢
دٜٔدٗا اًلتٌ٣
ُارا ٓظِٹ ٟاٮعاؿري
سني تٔتٟ٘
ٍٗ تظلط أفواس اسبب
ا اً اهني اواُذ١
ٍٗ فٜٹٗ ٢اً هاٖ ؿٔٞع آتلا ٍْ
أْ علاب اٮسض
ُع أ ٠أًذ ْٜتتشذٹخ
اٮٓ٘اس اًيت  ٬تـٍ إ اًهشش

*

65

أ ٠ػغٍ ػان
ٝل ْٜبٗ ٙتٌش ا ازبشّٞ
ٝذٕٗ اسبٞطاٖ أْ ازبجح
ٝظتٔؼم أدتٔ ٢اقٜت٣
ٍٗ ٝطعِ ٜٙٓسُاد
اٮطفاَ احملشٛكني
أْ ٝظلُٔ ٜٙٓز ٛفاتٙ
دُاّ ٝؼشب ُٕ ٙاًلِع
أْ ٝطشك ٖٜا فِٙ
اٮطٔاٖ اًزٗه ٢ٞاقلٌٜع٢
أْ ٜٝطذًٔٞ ٙٓٛاْ
عٌ ٣أط٭ه ٙاًؼا٦و٢
66

أْ ٜٝطذًٔٞ ٙٓٛاْ
عٌ ٣أط٭ه ٙاًؼا٦و٢
أْ ٜٝمشٜٙٓ
ٮدٍ ُـابٞح ازبشّٞ
أْ تٔ٘ؼ ٙه٭ب أًاس اًظٜد
ب٭ سمح٢
أْ ل ٟب٭ ساس ٻ٢
ً٘ٓ ٍٞاس ُع طذٔاٙ٦
أْ ٔٝهغ ٟأٖ ٜت ب٭ ُٜت
أبذٝاّ باًغاص
إرا هآت اٮٓ٘اس عزب٢
فِٕ أًٌ ٕٝهشش ٌُٜستٙ
67

هٞف تعشق اًفـَٜ
تغٞري كِـآ٘ا
بهطِ٥ٻ ػتا ٷ٥
ثّ بتٌى اًشعؼ ٢اًظشٝع٢
ٛهٞف تعشق ازبزٛس
اًـعٜد إ أًٜس
ثّ تـافح اوٜا٥
ب٘ز ٚاًضٜٗس ٛاٮًٜاٖ
ٍٗ ٗ ٜداِ٦اّ اًشبٞع ٓفظٙ
اًز ٠ؼب ٣ٞدٛسٗا
ُٕ ٝؼل ٣عٌ ٣اٮسض
اٲٓظاٖ أْ مشع اًغ٭َ
68

ُٕ أسبٽ إ اٮسض
اًتٜٔب أْ اشبؼخاؾ
أّ ٝا تفلٹٍ
اٮٛسهٞذ أْ اًلِح
قارا اًضٗش ١ب٘زا اًرتق
ٛاسبٔط ٢بزٗه٘ا اقغ
ٍٗ ٝذتٍ اشبشٝف ػشعاّ
أْ ٗ ٜفـٍٸ تفٟ
قارا ٝتٜآ ٣ا اًغـٖٜ
ست ٣تظلط اٮٛسان
ٛأ ٕٝعٌّم
طشاٝٛ٭ت ٙاًـفش
69

أؿشٞح أٖٹ اشبشٝف ٔٝت،ش
أُشّا ٛػٞو ّا
سمبا استعاػٛ ٢سك٢
أ ٛسشه ّ ٢ا اًوٖٜ
ٍٗ ذبت اٮسض ُغٔاطٞع
أخٸ قغٔاطٞع اشبشٝف
ُت ٣ؿذس ذبت اًرتاب
ُشط ْٜبتظِ ٢ٞاًٜسد١

70

احملتوى
حروفه كىاكة ..وكلماته م ّجرات /..تقديم سهيل الشعار 5...............
مقدمة المترجم9.................................................................
كتاب التساؤالت  ...................ذطأ! بإلـةضخ بىَطجؼٞد غٞط ٍؼطّ فد.
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كتاب اجليب السابقة
م

عهوان الكتب
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اختيب الكتب

سه
الكتب

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

ز .حؽِ حَٞس

2006

1

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ قممٞد

2

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .حؽ ِٞجَؼد

3

بىقمةةةةةةد بىقمةةةةةةٞطخ فةةةةةة ٜؼةةةةةة٘ضٝد
بىطبحيُ٘

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

4

ػالٍد بىفةً أحَس ضبزث بىْفةخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

5

ضفقد بىؽالح ٗ ...بىقَط

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

6

ل٘ذ ف ٜبىظالً قمك بٝطةىٞد

7

10

بىرطظ بىَيُ٘ ذَؽد أٝةةً فة ٜحٞةةخ
ّؽط ِٝح٘ض - ٛضٗبٝد ٗضةئقٞد
بألزٝةةةث  -بىةةةْك  -بىْةقةةةس  /ز .ةةةٔ
حؽٍٞ ِٞرةئٞو ّؼَٞد -فؤبز بىفةٝث
زٍ .حَ٘ز أٍ ِٞبىؼةىٌ  -جةسض ـةةمطبىؽٞةت
ظةٕطخ (بألزت بىمٖ / )ّٜ٘ٞإ الىةد
ػيةةةةةةةةةةة(: ٚبىَمةةةةةةةةةةةطي بىْفةةةةةةةةةةةةخ
بىَ٘ض٘ػةذ)
أجةةة٘ ذيٞةةةو بىقحةةةةّ ٜضبئةةةس بىَؽةةةطح
بىؼطجٜ

11

ّةظك بىَالئند

ز .حؽ ِٞجَؼد

12

بىفةػط دمحم بىحطٝطٍ ٛرسةضبذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .ذةىس بىحطبزػٜ

ز .حؽِ حَٞس

2007

دمحم ز٘فٞةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

دمحم ز٘فٞةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

2007

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2007

2007

13

ػحس هللا ػحس ٍرسةضبذ قممٞد

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

14

بإللالح ُ٘ٞأحَس أٍِٞ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .ذةىةةةةس ٍحةةةةٜ
بىس ِٝبىحطبزػٜ

2007

8
9

ز .حؽ ِٞجَؼد
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م

عهوان الكتب

تقد الكتب

15

ٍرسةضبذ ٍِ أزت بأل فةه

ز .حؽ ِٞجَؼد

16

ٝةىٞو ّٗم٘ق أذطٙ

ز .حؽ ِٞجَؼد

17

ٗزبػة ً ٝة زٍف

ز .حؽ ِٞجَؼد

18

اختيب الكتب
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

سه
الكتب
2008
2008
2008

ٍةةةةض ٛػ َةةة ٜفةةةٍ ٜرسةةةةضبذ ٍةةةِ
بىفةةةةةؼط ٗبىْطةةةةةط إلةةةةةسبض بىطبجطةةةةةد
بىطقةفٞةةةةةةد بىْؽةةةةةةةئٞد فةةةةةة ٜزٍفةةةةةة

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػٞؽ ٚفس٘ح

2008

19

إّمةف بىَطأخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػٞؽ ٚفس٘ح

2008

20

أحث بىفةً ّ-ةزٝة ذ٘ؼر

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝد غٞح٘ض

2008

ً1944

21

بىسطبت بىحع ِٝجسٝغ حقٜ

22

بىقمٞسخ بىسٍفقٞد ٗقمةةئس أذةط-ٙ
ّعبض قحةّٜ
ٍرسةضبذ ٍةِ ّة٘ح بىؼْةسىٞث ـةفٞ
جحطٛ
ٍرسةةةضبذ ٍةةِ أػَةةةه بألزٝحةةد غةةةزخ
بىؽَةُ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ىةزٝحةةةةد قَةةةةط
مٞالّٜ
ٍقةةةةةمذ زٍفةةةة ٍ -نةةةةةُ ٗؼةةةةنةُ
ٗأى٘بُ
ؼَ ٞبىقةؼٌ  -بىم٘ضخ بألذٞطخ فٜ
بألىحً٘

28

ٍقٖ ٚبىحةـ٘ضخ -ذيٞو بىؽ٘بحطٛ

29

جحطب بجطبٕ ٌٞجحةطب -ػةط ٗقمةك
أذطٙ
ٍحَ٘ز زضٗٝؿ ٍ -رسةةضبذ ـةؼطٝد
ٍِ زٗبٗٗ ْٔٝبمّسطّر

23
24
25
26
27

30

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝد غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝة غٞح٘ض

2009
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31

ػةئةةةس إىةةة ٚحٞفةةةة ٗأػَةةةةه أذةةةط-ٙ
غؽةُ مْفةّٜ

سه
الكتب

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝة غٞح٘ض

2009

32

ػصجد ضٗبٝد -لحح ٜفحَةٗٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2009

35

ٍرسةضبذ ٍِ ـؼط ػي ٜبى ْسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

دمحم حَسبُ

2010

36

بى ةةةةة٘مُ فةةةةة ٜبىقمةةةةةد بىؽةةةةة٘ضٝد
(حض٘ض بىَنةُ)-ػي ٜبىَعػو

33
34

حنةٝةةةد بى٘ىةةةس بىفيؽةةةط-1971 ْٜٞ
أحَس زحح٘ض
أؼةةةةةةةةايد بىطقةفةةةةةةةةد فةةةةةةةة ٜبىقةةةةةةةةسغ
ٗبىَقةٍٗدٍ -قةمذ -بىَس٘مو ٔ

37

(بمٍطٝن )ٜأحَس ضف ٞػ٘ن

38

ٍينةةة٘ذ بىحؽةةةطة  -ضٗبٝةةةد -ذٞةةةطٛ
بىصٕحٜ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ضقمةةةةد ىٞيةةةةد
بى٘زبع  -ضـةز أج٘ ـةٗض
ـف ٞبىنَةى ٜــةـ ٍرسةةضبذ ـةؼطٝد
ظجٞط ؼيطةُ قسٗضٛ
بألػالً بىفؼط ٛف ٜبىسةطبش بىؼطجةٜ
 أحَس ؼ٘ٝيٌبىظةةةةةةو بىطةىةةةةةةص ٗقمةةةةةةك أذةةةةةةطٙ
ٍرسةضبذ قممٞد  -ز .ذيٞفد لةى
أح٘بغ
جطٞ ٝر ٍأؼةةخ زَطٞيٞةد شبذ ذَؽةد
فم٘ه٘ٝ-ؼف ّؼَد هللا جس

44

بّطةةةةةةةة٘بُ زفةةةةةةةةةٞر٘ف زضبؼةةةةةةةةةةذ
ّٗم٘ق ز .ـةمط ذمحةك

45

ػحةةةس هللا بىحطزّٗةةة ٜقمةةةةئس ٍرسةةةةضخ
ٗزضبؼةذ
بىقمٞسخ زححص ػةِ ّفؽةٖة (ـةؼطب
بىسؽةةةةةةؼْٞٞةذ ٗبألَّةةةةةةة بىفةةةةةةؼطٝد
بىؽةئسخ)

39
40
41
42
43

46

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ظجٞةةةةةةةةط ؼةةةةةةةةيطةُ
قسٗضٛ

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

فةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةطبز- ٛػحةةس
بىؼعٝع بىَقةى

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةةةةةطبز- ٛػحةةةةةةس
بىؼعٝع بىَقةى

75

م

عهوان الكتب

47

ٍرسةةةةضبذ ٍةةةِ أزت بىرٞةةةةه بىؼيَةةةٜ
بىؼطج - ٜضقٌ ٝ 004أٍطمٌ
هللا ٗبىغطٝةةةةةةث ٍرسةةةةةةةضبذ ـةةةةةةؼطٝد
ؼالٍد ػحٞس

49

ٍةٝةم٘فؽن ٜغَٞد ف ٜؼطٗبه

ٍةىل لق٘ض

50

ؼةةةةيَٞةُ بىؼٞؽةةةة -ٚبىٞةةةةأغ  :أٍةةةةو
ٝؽسْؽد أٗلةفٔ
دمحم بىفطبزةةةةةةةٍ ٜةةةةةةةأذ٘شبً جةةةةةةةةى٘ضزخ
ٗبىؽٞف ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

52

ّع ٔٝأج٘ ػفؿ حةضغ بٟمً

53

بىفةػط بىؼطج ٜبىحسٝص ٍؽطحٞة ً

48

تقد الكتب

اختيب الكتب

ز .ةىث ػَطبُ

ز .ةىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث
ػَطبُ
ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

فؤبز بىنحو

سه
الكتب
2011
2011
2011
2011

ز .حؽ ِٞجَؼد

ـةٕط بٍطٝط

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .ػيةةةةةةة ٜجؼفةةةةةةةط
بىؼال

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011
2011

54

حنٌ بىْح ٜدمحم ىٞف ز٘ىؽس٘ٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2011

55

جةةةةةةةةُ جةةةةةةةةك ضٗؼةةةةةةة٘ بىَمةةةةةةةي
بمجسَةػ - ٜدمحم ػطٞد بألجطـٜ

ٍةىل لق٘ض

51

ٍةىل لق٘ض

2012

56

جسض ـةمط بىؽٞةتٍْ -عه بألقْةُ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

57

ح ٜجِ ٝقظةُ مجِ فٞو بألّسىؽٜ

ز .جَٞةةةةو لةةةةيٞحة-
ز .مةٍو ػٞةز

ٍةىل لق٘ض

58

جةةسٗ ٛبى حةةو (دمحم ؼةةيَٞةُ بألحَةةس)
ػةً ٍ 1968سحد ػنةؾ-
بجةةِ بىطٍٗةة ٜحٞةزةةٔ ٍةةِ ـةةؼطٓ ظ1
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز
بجةةِ بىطٍٗةة ٜحٞةزةةٔ ٍةةِ ـةةؼطٓ ظ2
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز

2012

ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2012

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

61

مةُ ٍة مةُ ٍ -حرةئٞو ّؼَٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

62

إٍطأخ ٍِ جطظ بىحَو  -بػسسبه ضبفغ

ٍةجسخ حَ٘ز

ٍةجسخ حَ٘ز

2012

63

ٍِ بىْنحد إى ٚبىَقةٍٗد ٗبىس سٝس

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

64

بألػةلٞط  -بىفةةػط بىقةطٗ ٛضـةٞس
ؼي ٌٞبىر٘ضٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ

2012

59
60

76

اختيب الكتب

سه
الكتب

ٝةؼ ِٞفةػ٘ض

2012
2012

م

عهوان الكتب

65

ػحةةةةةةةس بىيطٞةةةةةةةف ػقةةةةةةةو زضبؼةةةةةةةةذ
ٍٗرسةضبذ

ٝةؼ ِٞفةػ٘ض

66

حن ٌٞبىسٕط أج٘ بىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

67

بملسبض بألٗه ىيَ٘قف بألزجٜ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

68

ػحقطٝةذ بىؼقةز (زضبؼد ٗزحيٞو)

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

69

بمـسطبمٞد ٗبألزت

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

70

ضجةػٞةذ ػَط بىرٞةً

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

زّ .عبض جطٝل ْٕٞسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

71

حةئغ بمؼسحسبز ٍٗمةضع بمؼسؼحةز

تقد الكتب

72

ىٞػ ىس ٙبىن٘ىّ٘ٞو ٍِ ٝنةزحٔ

73

ٍة بىفؼط بىؼظٌٞ؟

74

بىفؼط ج ِٞبىفُْ٘ بى َٞيد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

75

بىفقٔ ٗبىسم٘ف ٗبىَؽةئو بىفطػٞد
ف ٜبىرالفد

أ .دمحم ضبزث بىحال

ٍةىل لق٘ض

2013

76

ًً لةى بىؼي ٜضةئطبً ٗـةػطبً

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

77

أج٘ بىقةؼٌ بىفةجٜ
ـةػط بىفحةت ٗبىحطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

78

أّة ٍِ ؼالىد بىمر٘ض

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

79

بألزٝث ٗبىَفنط أج٘ حٞةُ بىس٘حٞسٛ

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

80

بألزت ىيفؼث

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

81

ٍس ٝبىظو بىؼةىٜ

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

82

ٍؼةضك فنطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

77

اختيب الكتب

سه
الكتب

83

ٗبقؼٞد جال ضفةف

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

84

مٞف زؼيَر بىنسةجد

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

85

بىؽٞف ٗبىسطغ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

86

م

عهوان الكتب

تقد الكتب

جؼةةص بألٍةةد بىؼطجٞةةد ٗضؼةةةىسٖة إىةةٚ
بىؼةىٌ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

87

بىغطجةه

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

88

هللا

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

89

ػمة بىحنٌٞ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

90

بىفةضبجٜ

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

91

بألزت بىط٘ض ٛػحط بىسةضٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

92

بىَؽأىد بىٖ٘ٞزٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2015

93

ٍصمطبذ ٍؽسط َٕفط

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

94

ل٘ذ أج ٜبىؼال

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

95

فِ بألزت (جع )1

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

96

فِ بألزت (جع )2

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

97

بإلؼالً ج ِٞبىؼيٌ ٗبىَسّٞد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2015

98

حن ٌٞبىسٕط أج ٜبىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2015

99

ـظةٝة ٍِ ػَطٛ

ـةٕط أحَس ّةلط

ٍةىل لق٘ض

2015

ىَةشب زأذط بىَؽيَُ٘
ٗىَةشب زقسً غٞطٌٕ

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

100
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ٍةىل لق٘ض

2015
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101

بىسٗ ِٝبىؼيٌ ٗبىَةه

ٍةىل لق٘ض

2015

102

غةجد بىح (أف بىسْة٘ٝط ٗجَةىٞةةذ
بىؽطز)

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

103

ف ٜبىحٞةخ ٗبألزت

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

104

م

عهوان الكتب

تقد الكتب

إُ بألزت مةُ ٍؽؤٗمً

ٍةىل لق٘ض

زّ .ضةه بىمةى

2016

105

أؼطخ بىَطّ بؾ بألزجٞد ف ٜحيث

زّ .ضةه بىمةى

ػٞؽ ٚفس٘ح

2016

106

بى ٕ٘ط بىطجؼ ٜىيمّٖٞ٘ٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2016

107

ؼطٝةه ٗقمةئس أذطٙ

زّ .ةةةةةةةعبض جطٝةةةةةةةل
ْٕٞسٛ

زّ .ضةه بىمةى

2016

108

حضةضخ بىطِٞ

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

2016

109

ضطٗضخ بىفِ بى ع بألٗه

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

110

ضطٗضخ بىفِ بى ع بىطةّٜ

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

111

قةزخ بىفنط

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

2016

112

جةةطبئٌ زطمٞةةة فةة ٜؼةة٘ضٝة ٗبىؼةةةطب
ٗبىح ةظ ٗىحْةُ

حنَةةةةةر إجةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

2016

113

ذةضظ بىحطٌٝ

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

2016

114

ػٞؽ ٚػمف٘ض (جالغد بىحةظىر)

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2016

115

ضحيةةد بىفةةةةً إلجةةةطبٕ ٌٞػحةةةس بىقةةةةزض
بىَةظّٜ
(ػَةةةةال بىْفةةةة٘ش) ٗزفنٞةةةةل بمزحةةةةةز
بىؽ٘فٞٞسٜ

زّ .ةةةةةةةةةعبض جْةةةةةةةةةٜ
بىَطجد

زّ .ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
بىمةى

2017

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

ٍةىل لق٘ض

2017

117

بىَصبج ف ٜأضٍْٞٞة
ّعبضَّٝةذ...أَٝقّ٘د بىحثٗ ...بى٘ ِ

حنَةةةةةةر جةةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

2017

فيل حمطٝد

فيل حمطٝد

2017

116
118

79
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119

ٍِ ز٘ٝبُ بى طح بىؽ٘ضٛ

سه
الكتب

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2017

120

هللا ٗبىفقط

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2017

121

قؽطْط ِٞظضٍ ٝفنطبً ٍٗؤضذة ً

ػٞؽ ٚفس٘ح

ػٞؽ ٚفس٘ح

2017

122

جطح بى٘ ِ

دمحم حسٝفٜ

دمحم حسٝفٜ

2017

123

فِ بىقمد ٗبىَقةٍد

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2017

124

فالؼفد بىحنٌ ف ٜبىؼمط بىحسٝص

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

2017

125

أـؼث ٍيل بىطفٞيِٞٞ

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

2017

126
127
128

فٞيؽ٘ف بىفطٝند

ز .ذيف بى طبز

ٍةىل لق٘ض

بىرٞةه بىفؼط ٛػْس بىؼطت

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

قَٞك بىم٘ف ٗقمك أذطٙ

ٍةىل لق٘ض

فيل حمطٝد

2017
2018
2018

أٝقّ٘ةذ

فيل حمطٝد

فيل حمطٝد

بىحٞةخ ف ٜبىظو

لةى ؼَٞة

لةى ؼَٞة

2018
2018
2018
2018

ذمةً ّٗقس

ٍةىل لق٘ض

لحح ٜؼؼٞس

أل٘بذ ـؼطٝد ٍِ بى عٝطخ
بىؽ٘ضٝد
أفةػ ٜبىفطزٗغ

زّ .ضةه بىمةى

ػي ٜجَؼد
بىنؼ٘ز
ٍةىل لق٘ض

2018
2018

م

129
130
131
132
133
134
135
136
137

عهوان الكتب

ؼٞس ٕةضزة

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ٗج٘ٓ بىطبحيِٞ

ز .جسٝغ بىؽٞس
بىيحةً

ٍةىل لق٘ض

بػسطبفةذ ـحةجٜ
فِ بىقمد ىقمٞطخ

حنَر إجطبٌٕٞ
ٕاله
فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

80

2018
2018
2018

م

عهوان الكتب

138
139
140
141
142
143

تقد الكتب
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ـ٘بػط بىؼطت ٗػظَد بىفةػطٝد

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ػحقطٝد بىؼطت ف ٜبىؼيٌ ٗبىفيؽفد

جسٝغ بىؽٞس بىيحةً

ٍةىل لق٘ض

ػيَسْ ٜبىحٞةخ

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بىحط٘ىد ف ٜبىفؼط بىؼطجٜ

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بألزت ف ٜحضطخ بى يٞو

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ٗحٞسبً َٗؼط بىؽّٖث بىؼةضٛ

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

144
145

ّٞطبُ زحر ػطؾ بىطةٗٗغ

فيل حمطٝد

ز .ضةئط ظِٝ
بىسِٝ
ٍةىل لق٘ض

ـؼط ٍٞؽيُ٘

146

بىف طخ بىس ٜغطؼسٖة أٍٜ

لحح ٜؼؼٞس
قضَٞةزٜ
ّعبض جْ ٜبىَطجد

غؽةُ مالغ

147
148
149
150

بألّسىػ ف ٜبىسةضٝد

أ.ز .ػي ٜزٝةت

بىَطأخ ف ٜـؼط بىححسطٛ

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بىحٜ
ظبٍط
ّ

فيل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بى٘جٞع ف ٜزةضٝد بىَؽطح بىؼةىَٜ

ػحس بىفسةح ضٗبغ
قيؼٔ جٜ
فيل حمطٝد

حَسٍ ٛحَ٘ز
ٍ٘ليٜ
ٍةىل لق٘ض

ج ِٞبىفنط بىسطج٘ٗ ٛبىفنط بىقٍٜ٘

لحح ٜؼؼٞس

153
154

بىفطح ىٞػ ٍْٖسٜ

فيل حمطٝد

ػٞؽٚ
بىفَةغ
ٍةىل لق٘ض

بىَصٕث بى سىٗ ٜبىَصٕث بى٘ضؼٜ

155

أحي ٚقمةئسٛ

ز .لالح بىسِٝ
ّ٘ٝػ
فيل حمطٝد

ز .لالح بىسِٝ
ّ٘ٝػ
ٍةىل لق٘ض

151
152

قٌَ ف ٜبألزت بىؼةىَٜ

81

ّعبض جْٜ
بىَطجد
أ.ز .ػي ٜزٝةت

سه
الكتب
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020

