
 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليل البيانات

 

 قّصة األجنحة المتكّسرة البحوث عن الكالم الخبري في

 ن قّصة األجنحة المتكّسرةعقصيرة  نبذة .أ 

تعترب "األجنحة اؼبتكّسرة" أشهر أقاصيص جرباف، إذا علج فيها قّصة حّبو لسلمى  
كرامة، ىي فتاة فقدت أّمها منذ تفولتها، وعاشت مع والدىابغنج ودالؿ، 

ذريّا، ال تبُّت فيو مالمج فعلقت جرباف منذ اللقاء األّوؿ، وكاف حّبهما طاىرا وع
اعبسد، وإف بانت، فإّّنا تظهر دبنظر شّفاؼ كالغاللة، إنّو حّب صويّف، يكفيو 
من اغببيب حضوره أو ظباع صوتو أو صمتو بنوع من البوح والّنجوي. ولكن ىذاه 
السعادة مل تتّم، إذ سرعاف ما خّيم السـؤ فوؽ رأسهما عندما أراد اؼبطراف أف 

ن أخيو الفاسد اؼبستهًت، طمًعا دباؿ أبيها الثرى، ألّّنا الوريثة الوحية يزّوجها من اب
لو. ولكن ىذا الزواج كاف تعيسا، ألّف الزوج سبادى يف شهواتو، متمنّػًيا موت ضبيو 

 لَتث أموالو.

وبعد أف مات والد سلمى، مل يبق من يعزّيها إاّل صديقها الذي كانت تلتقى بو 
دالف الشكوى والذّكريات، ويناقشاف األفكار واألراء إىل سرّا مرّة كّل شهر، فيتبا

أف شعر اؼبطراف هبما، فخافت عليو من األذي، فانقطعت عنو رغم إيباّنا العميق 
 بأّف حّبها العفيف الصادؽ ىو أظبى من العرؼ والتقاليد اؼبّتبعة. 
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ولكن بعد طبس سنوات وضعت طفال ما لبث أف مات، فلحقت األـ بو بعد 
، ودفعنا مًعا يف قرب واحد. ففي ىذاه القّصة ينتقد جرباف اجملتمع الشقّي ساعات

الّذي يعترب اؼبرأة سلعة تباع وتشرى، ال رأي ؽبا وال قرر، فؤلبويها األمر وعليها 
الطاعة : " أنا جارية أنزلٌت ماؿ والدي إىل ساحة النخاسُت فابتاعٌت رجل من 

ّنٍت أجهلو، وأنت تعلم أّف ابحمّبة واعبهالة بُت الرجاؿ. أنا ال أحّب ىذا الرسوؿ أل
ال يلتقياف، ولكّنٍت سوؼ أتعّلم ؿبّبتو. سوؼ أطيعو وأخدمو وأجعلو 

 (.ٙ٘سعيًدا....")ص.

كما انتقد رجاؿ الدين، مظهرًا سلطتهم على الناس، فبداًل من أف يهتّموا بشؤوف 
وف سلطتهم الروحّية الناس الفقراء واأليتاـ، ويساعدوىم يف حياهتم، تراىم يستغلّ 

ليزيدوا من ثرواهتم وثروات أقارهبم : " ىكذا أصبح األسقف اؼبسيحي، واإلماـ 
اؼبسلم، والكاىن الربنبي كأفاعي البحر اليت تقبض على الفريسة دبقابض كثَتة، 
وسبتّص دماءىا بأفواه عديدة. عندما طلب اؼبطراف بولس يد سلمى من والدىا مل 

 (ٓ٘السكوت العميق والدموع السخينة " )ص. وببو ذلك الشيخ بغَت

و" أجاب الشيخ طلب اؼبطراف مضطرّا، واكبٌت أماـ مشيئتو قهرًا عّما يف داخل 
نفسو من اؼبمانعة ... ولكن أّي مسيحّي يقدر أف يقاـو أسقًفا يف سوريا ويبقي 
ؿبسوبًا بُت اؼبؤمنُت ؟ وأّي رجل ىبرج عن طاعة رئيس دينو يف الشرؽ، ويظّل  

 (ٓ٘كريبًا بُت الناس ؟ " )ص.
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واعبدير بالذكر أّف جرباف يف ىذه القّصة قد قّدس اغبّب، وجعلو بالنسبة إىل اؼبرأة 
والرجل واجملتمع أساس السعادة واؼبعرفة اغبقيقة، غَت أنو لو قّيض عبميع النساء أف 

 يتبعن تعاليمو لتقّوضت أركاف ابحمتمع، وتفّسخت العائلة.

 
 عن جبران خليل جبرانسيرة قصيرة  .ب 

ولد جرباف خليل جرباف يف بلدة بشّري الرابضة على سفح جبل األرز يف الّسادس 
ـ. كاف والده يعمل جبيب الّرسـو على األغناـ واؼباعز 88ٖٔمن كانوف الثاين سنة 

يف اعبرود لبناف الّشمالية. أّمو كاملة بنت اػبوري أسطفاف عبد القهار رضبو، 
أف مات زوجها األّوؿ حنا، أحد أبناء عّمها، ـبّلًفا ؽبا ولًدا ىو  تزّوجها خليل بعد

بطرس. فأقببت ػبليل ولًدا ىو جرباف، مث أقببت بعده بعامُت بنًتا إظبها "مريانا" 
 مثّ أخرى دعتها "سلطانة " بعد عامُت آخرين.

وحُت بلغ جرباف اػبامسة من عمره، أدخل يف مدرسة مار أليشاع الكائنة على 
ؼ مدينة بشري، حيث تعّلم أصوؿ القراءة والكتابة. ويف تلك األثناء اهّتم أطرا

والد جرباف باختالس األمواؿ الىت كاف هببيها على اؼباعز واألبقار، ففرضت عليو 
اإلقامة اعبربيّة، واحتجزت أمالكو، مّث سجن ثالث سنوات، فطرؽ الفقُر أبواب 

الواليات اؼبّتحدة األمَتكّية، ونزلت يف أسرتو. فرحلت كاملة بأوالدىا األربعة إىل 
اغبّي الّصيٍّت يف مدينة بوسطن، تاركة زوجها يف بشري، حيث أرادت عبرباف أف 
يسَت يف طريق غَت اليت اختارىا لو والده. وىناؾ علمت كاملة مع ابنها األكرب 
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 بطرس يف الّتجارة، وعلمت مريانا وسلطانة يف خدمة اعبرباف ، وأُدخل جرباف يف
 مدرسة شعبّية ؾّبانّية.

سبّكنت العائلة من صبع بعض األمواؿ، فأرسلت جرباف إىل  888ٔيف الّسنة 
لبناف، وىف بَتوت دخل مدرسة اغبكمة، وفيها درس العربّية والفرنسّية أربع 
السنوات. وقد تواّسم فيو أستاذه، آنذاؾ، اػبوري يوسف اغبّداد، ذكاًء ونبوًعا، 

ىر. واستطاع جرباف يف ىذاه اؼبرحلة أف هبمع حولو بعض وتنّبأ لو دبستقبل با
زمالئو يف اؼبدرسة، فأنشأ صحيفة مدرسّية أظباىا "الّنهضة"، تسّلم رئاسة ربريرىا 
بنفسو، كما فاز باؼبسابقة الّشعريّة اليّت أجرهتا إدارة اؼبدرسة. ويف ىذا األثناء  

رض على أستاذه اػبوري كانت مواىبو يف الّرسم والكتابة قد تبلورت، فكاف يع
 يوسف بعض مقاالتو، وقصصو، ورسومو، فيلقى منو كّل تشجيع.

عاد جرباف من بَتوت إىل بوسطن بعد رحلة مع أسرة أمَتكّية  8ٓٔٔيف الّسنة 
 مشلت مصر، واآلستانة، وأثينا، وإيطاليا، وروما، والبندقّية، مّث باريس فلندف.

ختو سلطانة، فاستعجل العودة إىل بوسطن وبينما ىو يف ذبوالو وافاه خرب وفاة أ
حيث تتالت الفواجع عليو، إذ قضى داء الّسّل على أخيو بطرس بعد سنة ونّيف، 

 مثّ ما لبثت أّمو أف غبقت بأخيو.

ولكّن فواجع اؼبوت والفقر مل هتّد من عزيبة جرباف، فواصل الكتابة والّرسم، 
تعّرؼ  8ٓ8ٔيف الّسنة و  8ٓٗٔواستطاع أف يقيم أّوؿ معرٍض لرسومو سنة 

جرباف إىل ماري ىاسكل، وىي سّيدة أمَتكّية على جانب من الثراء، تدير مدرسة 
خاّصة، فأعجبت برسومو وتنّبأت لو دبستقبل زاىر وبدأت بتشجيعو.فسافر إىل 
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وىناؾ اّتصل دبعاىد الّرسم والّتصوير،  باريس الستكماؿ دراسة الفّن على نفقتها.
فنوف واعبميلة، وأكاديبّية جولياف. كما التقى بالفّناف يوسف والتحق باؼبدرسة ال

اغبويك الذي كاف رفيقا لو بدرسة اغبكمة، وتعّرؼ يف باريس باؼبثّاؿ "أوغيست 
 روداف" وأعجب بو، وقد قاده "روداف" بدوره إىل معرفة "وليم بليك".

وكاف قد بدأ أّسس جرباف "الرّابطة القلمّية" وانتخب عميدا ؽبا،  8ٕٓٔيف السنة 
يكتب باإلقبيليزية بتشجيع من مارى ىاسكل مستهديًا بإرشاداهتا ومالحظاهتا. 
ومنذ ذلك اغبُت، بدأ قبمو يستطيع يف ؿبافل األدب األمَتكى حيث أصدر كتابو 

باإلنكاليزيّة، مث أغبقو بالكتاب "السابقة" دوف أف يُغفل  8ٔ8ٔ"اجملنوف" سنة 
قصيدتو الّطويلة الّرمزيّة "اؼبواكب"  مثّ   8ٔ8ٔالسنة  الكتابة بالعربّية إذ أصدر يف

  "العواصف" الذي ىّز العامل ؼبا تضّمنو من مقاالت جريئة.

لكن اؼبرض فاجأ جرباف وىو يف أوج عطائو إذ بدأ يعاين من االضطرابات 
 الّصحّية اؼبتالحقة، وقد استطاع رغم الّداء أف يستمّر يف عطاء، فأصدر يف الّسنة

كتاب "الّنيّب" باإلنكليزيّة، فهّز أمريك والشرؽ مًعا دبا تضّمنو من أفكار    8ٕٖٔ
جريئة، وآراء خالدة يف قضايا اغبياة واؼبوت. وتتالت كتبو باإلنكليزيّة "رمل وزبد" 

، 8ٖٕٔ، "الّتائو" 8ٖٔٔ، " آؽبة األرض" 8ٕ8ٔ"يسوع ابن اإلنساف" 8ٕٙٔ
 .8ٖٖٔ"حديقة الّنيب"  الذي صدر بعد وفاتو بسنة واحدة، مث

نسنت يف فلكن وطأة اؼبرض اشتّدت عليو، فوافتو اؼبنّية يف اؼبستشفى القديس 
 ٕٔ، ونقل رفاتو إىل لبناف يف 8ٖٔٔنيو يورؾ يف العاشر من نيساف من الّسنة 

آب من السنة نفسها، ودفن يف دير مار سر كيس قرب بشّري، يف مكاف الذي  
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أوصى دبعظم رسومو لصديقتو ماري ىاسكل الىت  كاف وبلم بالعودة إلية. وقد
ساعدتو يف طريقو إىل ؾبده األديّب والفٌّت، كما أوصى بأموالو ألختو مريانا اليّت 
ساعدتو أيّاـ ضيقو، دبا كانت ذبنيو من إبراهتا، على أف تنفق شطرًا من ىذه 

دبوتو، بدأ األمواؿ على أعماؿ الرّب واإلحساف، وأوصى بريع كتبو لبلدتو بشّري. و 
 ٔجرباف يعيش فينا، بأدبو، وفّنو، وآرائو.

 
 تحليل النتائج ومناقشتها .ج 

 في قصة األجنحة المتكّسرة بشرالالطبيعة  -1
 سلمى كرامه :

 نييا( الّذلول )سهل اإل
o  فحنت الصبية رأسها وقد توّردت وجنتاىا قليال ، وبصوت يضارع

نغمة الّناي رقة قالت : "سوؼ أجهد الّنفس لكي أجعل ضيفنا 
 مسرورا ، يا والدي" 

 المطيعة للدينها
o "  أشفق يا رّب و شّدد صبيع األجنحة اؼبتكسرة " 

 
 روحية األميال

o  ، فهي ترى صبيع األشياء إّف سلمى روحية األمياؿ وؼبذاىب
 ساحبة يف عامل الّنفس....

                                                           
  8( ص. 88ٖٔ)بَتوت: دار العلم للماليُت،  ٔطراد، مقدمة قصة "األجنحة اؼبتكّسرة" عبرباف خليل جرباف،ط. ؾبييد 1
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 جميلة والزكّية
o  صباؿ سلمى مل يكن يف شعرىا الّذىيب ، بل يف ىالة الّطهر ابحميط

 بو...
o   متأمال ؿباسنها ، معجبا دبواىبها ، مصغيا لسكينة....

 كآبتها،...
o أما ابنتو فتخضع فبتثلة إلرادتو الواىنة ، على رغم كل ما يف... 

 روحها
o  الكبَتة من القوى واؼبواىب ، وىذا ىو السر الكرية الكامن وراء

 .حياة الوالد وابنتو..

 سهل حليها

o بل يف  وال يف عنقها العاّجي، بل يف كيفية اقبنائو قليال إىل األماـ
نبالة روحها الشبيهة بشعلة بيضاء مّتقدة ساحبة بُت األرض 

 والالّناية.....
o ات ابنتو وانبسطت مالؿبو ....فسّر الشيخ بكلم 

 
 قليلة الكالم 

o  وكانت سلمى كثَتة التفكَت قليلة الكالـ ، ولكن سكوهتا كاف
 موسيقّيا ينتقل جبليسها إىل مسارح األحالـ البعيدة ...
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 خليل جبران :
 اإلخالص

o  "سأكوف لك ، يا سلمى ، مثلما تريدينٍت أف أكوف "..... 
o ف ، وقد ثقلت وطأة اغبّر يف الّسواحل، ففي يـو من أواخر حزيرا

وطلب الناس أعايل اعبباؿ، سرت كعاديت كبو ذلك اؼبعبد واعدا 
 نفسي بلقاء سلمى...

 األمانة

o  شاكرا واعدا بتتميم ما هبب على االبن كبو صديق   فنحنيت
أبيو.... علوت مركبة طالبا منزؿ فارس كرامة......ما سرت بضع 

حىت ظهر فارس كرامة يف باب اؼبنزؿ خارجا خطوات يف تلك اغبديقة 
 للقائي....

o  وؼبا أخذت يده موّدعا قلت لو : "غذا أزور فارس كرامة ، قياما
 بوعدي لو ، واحًتاما للذكريات اليت أبقتها صداقتو لوالدي" 

 

 الصبر
o  تعايل ننتصب كاألبراج أماـ الّزوبعة"... –"تعايل يا سلمى 

 الياري 
o حاماًل  كرامة سلمى بلقاء نفسي واعًدا اؼبعبد ذلك وكب كعاديت سرت 
 األندلسية .... اؼبوشحات صغَتًا من كتابًا بيدي 
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 فارس أفندي كرمة :

 شريف اليلب ، كريم الّصفات
o ...فارس كرامة شيخ شريف القلب ، كرمي الّصفات " 
 

 رجل غنيّ 
o ضيلة مثريا." ال أعرؼ رجال سواه يف بَتوت قد جعلتو الثّروة فاضال والف 
o  وىي أيضا ستكوف تاعسة ألف ثروة والدىا الطّائلة توقفها اآلف على....

 شفَت ىاوية مظلمة ـبيفة".
o ....كاف فارس كرامة رجال غنيّا ، ومل يكن لو وريث سوى ابنتو سلمى 

 رحيم

" ىلما ، يا ولدي ، إىل العشاء فالطعاـ ينتظرنا."....وسلمى تنظر إىل  -
مكحولة بالرّقة واالنعطاؼ ، كأف لفظو "ولدي" قد  من وراء أجفاف

أيقظت يف داخلها شعورا جديدا عذبا ، يكتنف ؿببّتها يل مثلما ربتضن 
 األـ طفلها. 

 :   غالب بولس لمطرانا

 الطمع

...،وقد اختارىا اؼبطراف زوجة البن أخيو ، ال عبماؿ وجهها ونبالة  -
 روحها؛ بل ألّنا غنّية موسرة، ...
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 العنيف
كاف اؼبطراف يذىب إىل الكنيسة يف الصباح ، ويصرؼ ما بقي من النهار  -

 منتزعا األمواؿ من األرامل واليتامى وبسطاءالقلب....
 الخّداع

 .... كاف اؼبطراف يسَت ـبتبئا بستائر الليل ،....  -
 

 منصور بك غالب :
 

 خشونة وطمع وانحطاط األخالق
 خالقو..........فعرؼ خشونتو وطمعو واكبطاط أ -

 الخّداع
 ....، أما منصور بك فكاف يبشي بشجاعة يف نور النهار. -

 الزانى

... أما منصور بك فكاف يقضي النهار كلو متبعا ملذاتو، مالحقا شهواتو  -
 يف تلك األزّقة اؼبظلمة ، حيث ىبتمر اؽبواء بأنفاس الفساد...

 العنيف
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ألف صهره مل يستلم يد  ... وباطال كنت أرجو الطمأنينة لفارس كرامة -
ابنتو ووبصل على أمواؽبا حىت نسيو وىجره ، بل صار يطلب حتفة 

 توّصال إىل ما بقي من ثروتو.

 

 :خلفية الروية في قصة األجنحة المتكّسرة   -2
 :خلفية الوقت  -أ

 شهر نيسان

ففي يـو من تلك األياـ اؼبفعمة بأنفاس نيساف اؼبسكرة وابتساماتو ابحميية  -
 ىبت لزيارة صديق يسكن بيتا بعيدا عن ضجة االجتماع...، ذ

  بعد أيام

 وبعد أياـ دعاين فارس كرامة إىل تناوؿ العشاء يف منزلو... -

 الليل

 ....." ىلما ، يا ولدي ، إىل العشاء فالطعاـ ينتظرنا."....  -
وكاف الليل قد غمر الوجود بأمواجو القاسبة، وجدتٍت ىائما بُت تلك  -

 ..ُت.البسات
 أواخر حزيران
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ففي يـو من أواخر حزيراف ، وقد ثقلت وطأة اغبّر يف الّسواحل، وطلب  -
 الناس أعايل اعبباؿ،....

 الفجر 
 عندما الح الفجر ولدت سلمى ابنا ،.... -

 
 طلعت الّشمس 

 وؼبا طلعت الّشمس قرّبت سلمى ولدىا من ثديها،... -
 ولد مع الفجر ومات عند طلوع الشمس.... -

 
 :خلفية األمكان  -3

 
 بيت الصديق جبران

ففي يـو من تلك األياـ اؼبفعمة بأنفاس نيساف اؼبسكرة وابتساماتو ابحميية  -
 ، ذىبت لزيارة صديق يسكن بيتا بعيدا عن ضجة االجتماع....

 سوريا
أي مسيحي يقدر أف يقاـو أسقفا يف سوريا ويبقي ؿبسوبا بُت  -

 اؼبؤمنُت؟...

 لبنان

 صبيل يف كل مكاف ، ولكنو أكًت من صبيل يف لبناف ... الربيع -
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 بيروت

 كنت يف بَتوت يف ربيع تلك السنة اؼبملوءة بالغرائب، ... -
 

 الحديية الجميلة
أليس األفضاؿ أف نبقي ىهنا يا سلمى حىت يطلع القمر وينَت ،... -

 اغبديقة؟...
 

 المنزل فارس أفندي كرامة
جالسة على مقعد خشيب يف زاوية من  وؼبا بلغت اؼبنزؿ وجدت سلمى -

 اغبديقة.....
 

 مدخل الحديية 
وبلغت اؼبركبة مدخل اغبديقة فًتّجل فارس كرامة وسار كبونا منحٍت  -

 الرأس،....
 

 منزل فخم في رأس بيروت 
وتزّوج منصور بك غالب من سلمى فسكنا معا يف منزؿ فخم قائم على  -

 شاطئ البحر يف رأس بَتوت 
 

 م معبد قدي
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بُت تلك البساتُت والّتلوؿ اليت تصل أطراؼ بَتوت بأذياؿ لبناف ، يوجد  -
معبد صغَت..... قدمي يف ىذا اؽبيكل اجملهوؿ كنت ألتقي بسلمى كرامة 

 مرة يف الّشهر .
 

 تحليل من أضرب الخبري في قّصة األجنحة المتكّسرة: .( 

 ميدمة

 اغبب خفايا وأََرْتٍت جبماؽبا، اعبماؿ عبادة علمتٍت ىي كرامة سلمى .1

 اغبياة قصيدة من بيت أوؿ مسمعي على أنشدت اليت بانعطافها، وىي

اؼبعنوية ...# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  التوكيد.

كم، ويسّمي ذلك فائدة اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغب

 اػبرب. 

 النفراده وذبعل حياتو، ربيع يف غفلة حُت على تظهر سلمى فىت لكل .2

باألنغاـ ...#  لياليو وسكينةَ  باألنس، أيامو وحشة شعريٍّا، وتُبّدؿ معًٌت 

 يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.
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ادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو إف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 ظبعت عندما واألسفار الكتب وموحيات الطبيعة تأثَتات بُت حائرًا كنت .3

 ُمْقِفرة خالية حيايت وكانت نفسي، آذاف يف سلمى بشفيت اغببَّ يهمس

 أمامي منتصبة سلمى رأيت لفردوسعندماا يف شبيهة بسبات آدـ باردة

النور...# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل  كعمود

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  من التوكيد.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

والعجائب ، .....  باألسرار اؼبملوء القلب حواء ىذا يى كرامة فسلمى .4

وانقياده،...# يف ىذاه  بإرادهتا الفردوس من آدـ أخرجت األوىل حّواء

فاؼبعٌت يف  اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ ىذاه اعبملة 

واستعدادي،  حبالوهتا والطهر اغبب ةجن إىل فأدخلْتٍت سلمى كرامة أما .5

أصابٍت،...# يف ىذاه اعبملة  قد اإلنساف األّوؿ أصاب ما ولكن
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فاؼبعٌت يف ىذاه  تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة إفادة  اعبملة 

أخافٍت  الذي كالسيف ىو دوسالفر  من طرده الذي الناريّ  والسيف .6

 أف قبل ابحمبة جنة عن كرًىا وأبعدين حدِّه، اؼبتكسرة بلمعاف األجنحة

والشر...# يف ىذاه اعبملة  اػبَت طعم شبار أذوؽ أف وقبل وصيًة، أخالف

فاؼبعٌت يف ىذاه  تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. اعبملة 

مّرت األعواـ اؼبظلمة ، طامسة بأقدامها رسـو تلك األياـ ، مل  قدواليـو و  .7

يبق يل من ذلك اغبلم اعبميل سوى ذكريات موجعة ، ترفرؼ كاألجنحة 

...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد غَت اؼبنظورة حوىل رأسي

ضّمنو إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي ت فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بقد.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

،  األزرؽ الشفق وراء ما إىل ذىبت قد ،اعبميلة العذبة سلمى – سلمىو  .8

ومل يبق من آثارىا يف ىذا العامل سوى غصات أليمة يف قليب ، وقرب 

لب نبا  رخامي منتصب يف ظالؿ أشجار الّسرو، فذلك القرب وىذا الق
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...# ىذه من خربي كل ما بقي ليحّدث الوجود عن سلمى كرامة

فاؼبعٌت  اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد وإعادة اؼبؤّكد باللفظو أي "سلمى".

 إظهار التحّسر واغبزف. يف ىذاه اعبملة 

 الخرساء الكآبة

 متأسفُت رسومو، باسًتجاع فرحُت الشبيبة فجر تذكروف الناس أيها أنتم .9

ْعَتق اغبر يذكر مثلما فأذكره أنا أما قضائو،ان على
ُ
 وثقل سجنو جدرافَ  اؼب

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  قيوده.....# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء.

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ.

 يهزأ ذىبيٍّا عهًدا والشباب الطفولة بُت ذبيء اليت السنُت تلك تْدعوف أنتم .11

... ....# ىذه اعبملة من اػبرب الطليب وعدد  وىواجسو، الدىر دبتاعب

فاؼبعٌت يف ىذاه  عدد توكيدىا بضمَت الذي إعادهتا وتقديره " أنتم ".

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. اعبملة 

 خرساء خفية آالـ عهد سوى الصبا ِسٍِت  أدعو أف أستطيع فال أنا أما .11
 بنموِّه، نامية وتتكاثر جوانبو، يف كالعواصف وتثور قليب تقطن كانت

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ....# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء.
 الضعف وسواء اغباؿ.
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 حنجريت وفتح فبكيُت، أجفاين ومزَّؽ فتكلمُت، لساين أعتق قد فاغبب .12
وشكوُت ...# ىذه اعبملة من اػبرب الطليب وعدد عدد  فتنهدتُ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  لة فاؼبعٌت يف ىذاه اعبم توكيدىا بقد.
اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.
 ابحميط ىذا عن عيٍتَّ  أغمضت فما لبناف، مشاؿ من اعبميلة البقعة أذكر .13

 باجملد اؼبتعالية اعبباؿ وتلك وىيبة، سحًرا اؼبملوءة األودية تلك رأيت إال
فاؼبعٌت يف  العالء،....# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء. وكب والعظمة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 
 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 تلك خرير ظبعت إال االجتماع ىذا ضجة عن أذين صَمْمتُ  وال  .14
 ....# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء.الغصوف تلك وحفيف السواقي

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 
 الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 إىل الرضيع تشوؽ إليها وأتشوؽ اآلف أذكرىا اليت — ابحماسن ىذه ولكن .15
 اغبداثة، ظلمة يف اؼبسجونة روحي عذِّبت كانت اليت ىي — أّمو ذراعي
 تسبح البزاة أسراب يرى عندما قفصو قضباف بُت البازي يتعذب مثلما
فاؼبعٌت  ....# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء.— الواسع اػبالء يف حرة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 
 ويسّمي ذلك فائدة اػبرب. ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم،
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الكآبة،....#  أسباب جاىاًل  كئيًبا منها عدت إال الربية إىل أذىب فلم .16
إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء.

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 
 ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 بانقباض شعرت إال الشمس بأشعة اؼبتلوِّنة الغيـو إىل مساءً  نظرت وال  .17
االنقباض،....# ىذه اعبملة من اػبرب  معاين عبهلي ينمو متلف

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  اإلبتداء.
 عبهلي حزيًنا وقفت إال الغدير أغنية أو الشحرور تغريدة ظبعت وال  .18

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ...# اػبرب اإلبتداء. .زفاغب موحيات
 الضعف وسواء اغباؿ.

 ذلك يكوف وقد الراحة، مرقد واػبلو اػبلو مهد الغباوة إفّ  يقولوف .19
 الباردة اؽبامدة كاألجساد ويعيشوف أمواتًا يولدوف الذين عند صحيًحا

عدد توكيدىا  ...# ىذه اعبملة من اػبرب اإلنكاري وعدد .الًتاب فوؽ
 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  بإّف وقد.

 اؼبخلوقات أتعس ىو قلياًل  ويعرؼ كثَتًا يشعر الذي اغبساس والصيب .21
 قوة :متباينتُت ىائلتُت قوتُت بُت واقفة تظل نفسو ألن الشمس؛ وجو أماـ

 ضباب اءور  من الكائنات ؿباسن وتريو السحاب يف بو ربلق خفيفة
 ضائًعا وتًتكو بالغبار، بصَتتو وتغمر باألرض تقيده ظاىرة وقوة األحالـ،

حالكة...# ىذه اعبملة من اػبرب الطليب وعدد عدد  ظلمة يف خائًفا
 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بأّف.
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 وتؤؼبها لقلوبا على تقبض األعصاب، قوية اؼبالمس حريرية أيدٍ  للكآبة .21
 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  بالوحدة،...# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء.

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ.
روحية...# ىذه اعبملة  حركة كل أليفة أّّنا كما الكآبة، حليفة فالوحدة .22

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  من اػبرب الطليب وعدد عدد توكيدىا بأّف.
 ء اغباؿ.الضعف وسوا

 إىل حاجيت عن ناذبة تكن فلم حداثيت أياـ اتَّبعت اليت الكآبة تلك أّما .23
 كنت ألّنٍت الرفاؽ إىل افتقاري عن وال لدي، متوفرة كانت ألّّنا اؼبالىي
ذىبُت،...# ىذه اعبملة من اػبرب الطليب وعدد عدد  أينما أجدىم

 عف وسواء اغباؿ.إظهار الض فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بأّف.
 من ىي السنة فتلك عشرة، الثامنة أبلغ أف قبل حيايت كانت ىكذا .24

 وأرتٍت العامل، ىذا ذباه متأماًل  أوقفتٍت ألّّنا اعببل، من القمة ماضيَّبمقاـ
 وكهوفشرائعهم متاعبهم، وعقبات ميوؽبم، ومروج البشر، سبل

 د توكيدىا بأّف.وتقاليدىم...# ىذه اعبملة من اػبرب الطليب وعدد عد
إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.
 ويتمّحضبو الكآبة بو رببل مل إف واؼبرء ثانية، ُولدتُ  السنة تلك يف .25

إفادة   يف ىذاه اعبملة فاؼبعٌت اليأس،...# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء.
اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.
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 امرأة أجفاف وراء من إيلَّ  تنظر السماء مالئكة شاىدت السنة تلك يف .26
 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ...# ىذه اعبملة من اػبرب اإلبتداء. صبيلة،

ة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب إفاد
 جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 قلبو يظل ومكروىاهتا اغبياة ؿباسن يف والشياطُت اؼبالئكة يشاىد ال ومن .27
العواطف...# ىذه اعبملة من اػبرب  من فارغة ونفسو اؼبعرفة عن بعيًدا

 الّنصح. اه اعبملة فاؼبعٌت يف ىذ اإلبتداء.
 اليضاء يد

بالغرائب،....# يف ىذاه  اؼبملوءة السنة تلك ربيع يف بَتوت يف كنت .28
فاؼبعٌت يف  اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 
 ّمي ذلك فائدة اػبرب.اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويس

 اؼبدينة بساتُت يف فظهرت واألعشاب، األزىار أنبت قد نيساف وكاف .29
للسماء...# ىذه اعبملة من خربي الطليب  األرض تعلنها أسرار كأّنا

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  وعدد توكيدىا بقد.
 باغبكم، ويسّمي ذلك تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال

 فائدة اػبرب.
معطرة،....# يف  بيضاء حبلل اْكتست قد والتفاح اللوز أشجار كانت .31

فاؼبعٌت  ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 كم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.ألّف اؼبخاطب جاىال باغب

 الطبيعة هبن بعثت قد ناصعة دبالبس حوريات كأّنا اؼبنازؿ بُت فبانت  .31

واػبياؿ....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من   الشِّعر ألبناء وزوجات عرائس

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

نو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال اؼبخاطب اغبكم الذي تضمّ 

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

سوريا ....# يف  يف صبيل من أكثر ولكنو مكاف، كل يف صبيل الربيع .32

فاؼبعٌت  ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

عبملة أو الكالـ إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو ا يف ىذاه اعبملة 

 ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 سوريا تبلغ وعندما مسرعة، األرض يف تطوؼ معروؼ إلو غَت روح الربيع  .33

 يف اغبائمة واألنبياء اؼبلوؾ بأرواح مستأنسة الوراء إىل متلفتة ببطء تسَت

دائ ألّّنا خايّل الفضاء،....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  من التوكيد.
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اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 لبناف أَْرز مع مرددة اػبالدة، سليماف بأناشيد اليهودية جداوؿ مع مًتمبة .34
ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ القدمي....# يف  اجملد تذكارات

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ألّّنا خايّل من التوكيد.
الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 ذلك فائدة اػبرب.
 من فيو زبلو ألّّنا الفصوؿ؛ من بقي ما يف منها أصبل الربيع يف وبَتوت .35

الصيف،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  وغبار أوحاؿ الشتاء

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بأّف.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 اغتسلت قد ءحسنا كصبيَّة الثاين وحرارة األوؿ أمطار بُت ... وتصبح .36

الشمس ...#  بأشعة جسدىا ذبفف ضفتو على جلست مث الغدير دبياه

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد.

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.
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 علينا دخل وأمانينا آمالنا خطوط بالكالـ راظبُت دثنتح كبن وبينما .37

 ومالؿبو البسيطة مالبسو تدؿ عمره، من والستُت اػبامسة يف جليل شيخ

والوقار،....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب  اؽبيبة على اؼبتجعدة

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، اغبكم 

 ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 مشفوًعا اظبي لفظ مث كرامة، أفندي فارس حضرتو :وقاؿ صديقي تقدـ .38

ثناء،....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا  بكلمة

اؼبخاطب اغبكم الذي  إفادة فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  خايّل من التوكيد.

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 فائدة اػبرب.

 اؼبكللة العالية جبهتو بأطراؼ أصابعو المًسا ىنيهة الشيخ إيلّ  فحّدؽ .39

 قدمي شيء صورة ذاكرتو إىل يسًتجع أف يريد كأنو أبيضكالثلج، بشعر

ضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من مفقود،....# يف ىذاه اعبملة تت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  التوكيد.
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اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 صديق ابن أنت  :قائاًل  مٍت واقًتب وانعطاؼ سرور ابتسامة ابتسم مث .41

دبرآؾ....# يف  فرحي أعظم فما برفقتو، العمر يعرب يبصرفت قد حبيب

فاؼبعٌت يف  .ىا بقدتوكيدالطلىب وعدد ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 إىل اؼبشتاؽ الغريب رجوع شباهبم ياـأ إىل بالفكر يرجعوف الشيوخ إفّ  .41

 رأسو،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأّف. مسقط

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 وال هبم يبر اغباضر ال فّ ،أل الغابر اؼباضي زوايا يف بالروح يعيشوف فهم .42

القرب...#  وظلمة الزواؿ بضباب متشًحا ألعينهم يبدو واؼبستقبل يلتفت،

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأّف.

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 ك فائدة اػبرب.جاىال باغبكم، ويسّمي ذل
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 أنا :قائاًل  كتفي على مشالو ووضع بيمينو يدي أخذ مودًعا منو دنوت وؼبّاّ  .43

 بعاده عن أستعيض أف أرجو ولكنٍت سنة، عشرين منذ والدؾ أرَ  مل

الكثَتة ....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب  بزياراتك الطويل

إفادة اؼبخاطب  اه اعبملة فاؼبعٌت يف ىذ اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 والفضيلة فاضاًل  الثروة جعَلتو قد بَتوت يف سواه رجاًل  أعرؼ ال .44

مثريًا....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من 

 اؼبديح. عٌت يف ىذاه اعبملة فاؼب التوكيد.

 يالمسوا أف قبل ويغادرونو العامل ىذا هبيئوف الذين القليلُت من واحد وىو .45

 مظلومُت؛ تعساءَ  غالًبا يكونوف الرجاؿ ىؤالء ولكن ـبلوؽ، نفس باألذى

وخبثهم...#  الناس مكر من تنقذىم اليت االحتياؿ سبل هبهلوف ألّّنم

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة   وعدد توكيدىا بأّف.ىذه اعبملة من خربي الطليب

 اؼبديح.

 أيًضا وىي صبااًل، يباثلها من النساء بُت وليس باألخالؽ، تشاهبو وىي .46

 ىاوية شفَت على اآلف توقفها الطائلة والدىا ثروة ألفّ  تاعسة؛ ستكوف
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 ـبيفة...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأّف. مظلمة

 اؼبديح. يف ىذاه اعبملة  فاؼبعٌت

 القلب شيخ شريف كرامة األخَتة ... :" فارس الكلمات صديقي لفظ .47

 وتوقفو كاألعمى الناس رياء يقوده اإلرادة ضعيف ولكنو الصفات، كرمي

كاألخرس".... # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ  مطامعهم

إفادة اؼبخاطب اغبكم  اعبملة فاؼبعٌت يف ىذاه  ألّّنا خايّل من التوكيد.

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 ذلك فائدة اػبرب.

 الكبَتة روحها يف ما كل رغم على الواىنة إلرادتو فبتثلة فتخضع ابنتو أّما .48

وابنتو  الوالد حياة وراء الكامن السر ىو وىذا واؼبواىب، القوى من

ذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من ....# يف ى

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  التوكيد.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 واػببث بالرياء الطمع شخصو يف يأتلف رجل السر ىذا فهم قدو  .49

 للناس فتظهر اإلقبيل بظل قبائحو تسَت مطراف، ىو الرجل ذاوى بالدىاء،
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 كالفضائل ...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد.

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 وزبرّ  واألجساد األرواح زبافو واؼبذاىب، األدياف بالد يف دين رئيس ىو .51

اعبزار....# يف ىذاه اعبملة  أماـ األنعاـ رقاب تنحٍت مثلما ساجدة لديو

فاؼبعٌت يف ىذاه  تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.اؼبخاطب 

 ابن جاعاًل  اغبربية دبالبسو اؼبطراف فيو ينتصب الذي اليـو بعيًدا وليس .51

مشالو،....# يف ىذاه اعبملة  عن كرامة فارس وابنة يبينو عن أخيو

فاؼبعٌت يف ىذاه  تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

طب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف إفادة اؼبخا اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 فال وابنتو، كرامة فارس عن اآلف لك أقولو أف أستطيع ما كل ىذا . .52

 اػبوؼ اؼبوت يُقرِّب مثلما يدنيها اؼبصيبة ذكر فّ أل ذلك؛ من أكثر تسلٍت
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فاؼبعٌت  لطليب وعدد توكيدىا بأّف.اؼبوت. # ىذه اعبملة من خربي ا من

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. يف ىذاه اعبملة 

 عن يبحث كأنّو الفضاء إىل النافذة من ،ونظر وجهو صديقي وحوَّؿ .53

األثَت..... # يف ىذاه اعبملة تتضمن من   دقائق بُت األياـ والليايل أسرار

إفادة  يف ىذاه اعبملة  فاؼبعٌت اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 لو بوعدي قياًما فارس كرامة أزور لو : "غًدا قلت مودًعا يده أخذت وؼباّ  .54

لوالدي. # يف ىذاه اعبملة  صداقتو أبقتها اليت للتذكارات واحًتاًما

فاؼبعٌت يف ىذاه  ضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.تت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 الهيكل باب في

 العابسة الكتب أوجو إىل النظر من أجفاين وتعبت الوحدة، مللت قدو  .55

 الصنوبر غابة يب بلغت ما إذا حىت كرامة، فارس منزؿ طالًبا مركبة علوت

للتنزه،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  القـو يذىب حيث
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بقد.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 باب يف فارس كرامة ظهر حىت اغبديقة تلك يف خطوات بضع ماسرت .56

 لو أعلن قد اؼبنفردة البقعة تلك يف اؼبركبة ىدير كأف للقائي، خارًجا اؼبنزؿ

قدومي،...# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من 

الذي تضّمنو إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  التوكيد.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 يل فأبانتو عادت قد األياـ عٍت حجبتو الذي القدمي الصديق ذاؾ إفّ " .57

أراه"...#ىذه اعبملة من خربي  وال اآلف أراه فأنا ابنو، بشخص

إفادة  ملة فاؼبعٌت يف ىذاه اعب اإلنكاري وعدد توكيدىا بإّف وقد.

اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي 

 ذلك الـز الفائدة.

 عن تستنطقهما أف تريد كأّّنا عيٍتَّ، إىل وحدَّقت إيلَّ  الصبية فتقدمت .58

اؼبكاف،......# يف  ذلك إىل ؾبيئي أسباب منهما وتعلم أمري، حقيقة
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فاؼبعٌت  ػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.ىذاه اعبملة تتضمن من  ا

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 روًحا الغرفة تلك إىل معها أدخلت قد سلمى كأف ساكتُت صبيًعا جلسنا .59

...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد والتهيب، الصمت توعز علوية

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بقد.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 حكايات مسمعي على معيًدا أبيك عن والدي حدثٍت ما كثَتًاقالت:   .61

 اللقاء ىذا يكوف فال الوقائع تلك أظبعك قد لدؾوا كاف فإف شباهبما،

بيننا....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا  األوؿَ  ىو

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  خايّل من التوكيد.

 باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة.

 األشياء صبيع ترى فهي واؼبذاىب، اؼبيوؿ روحية سلمى إفّ  :فارسقاؿ  .61

# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا  .النفس عامل يف ساحبة

  اؼبديح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة بإّف، 



31 
 

فّيسرٍّا  وجد كأنّو متناىية، ورِقّة كلي باىتماـ ؿبادثيت إىل كرامة فارس عاد .62

الغابرة ....# يف ىذاه  أيامو ربيع إىل الذكرى جنحةأ على يرجعو سحريٍّا

فاؼبعٌت يف  اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

وشتاءه،...# ىذه  العمر صيف اختربت قد اؽاألعر  راسخة مسّنة شجرة .63

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة . اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 يف تقرأ كأّنّا بيها،أ إىل وطورًا تارة إيلّ  تنظر ساكتة فكانت سلمى أّما .64

...# يف ىذاه اعبملة .منها فصل وآخر اغبياة رواية من فصل أوؿ وجهينا

فاؼبعٌت يف ىذاه  تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 رب.اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػب

 تتحرؾ، وال اغبزينتُت بعينيها إلينا تنظر النافذة تلك بقرب جالسة وسلمى .65

 تًتفع ظباوية لغة للجماؿ أفّ  عرفت كأّّنا تتكلم، وال أحاديثنا وتسمع
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 تضم خالدة لغة واأللسنة، الشفاه ربدثها اليت واؼبقاطع األصوات عن

ليب وعدد البشر،...# ىذه اعبملة من خربي الط أنغاـ صبيع إليها

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بأّف.

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

بتأثَتاتو،....# ىذه اعبملة  وتنمو بو وتفرح أرواحنا تفهمو سرّ  اعبماؿ إفّ  .66

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 خارج وتنَت النفوس أقداس قدس من تنبعث أشعة ىو اغبقيقي اعبماؿ .67

 وعطرًا، لونًا الزىرة وتكسب النواة أعماؽ من اغبياة تنبثق مثلما اعبسد،

 اؼبيل ذلك يولد وبلحظة بلحظة، يتم واؼبرأة الرجل بُت كلي تفاىم ىو

...# .حبٍّا، ندعوه الذي الروحي االنعطاؼ ذلك اؼبيوؿ، صبيع عن اؼبًتفع

، يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

وتناسخت  ظهرت مثلما وتعاسيت سعاديت تولدت قد العاطفة تلك ومن .68

اػبرب ...# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  .الروح ذلك بإرادة الكائنات

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ىا بقد، توكيدوعدد  طلىبال
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الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 ذلك فائدة اػبرب.

ـٍ  مقاـ النفسإىل ترفع ألّّنا العامل؛ ىذا يف الوحيدة اغبرية ىي فابحمبة .69  ال سا

وأحكامها. #  الطبيعة نواميس تسوده وال يدىم،وتقال البشر تبلغهشرائع

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

 .الّنصح

 بالثقة شاعرًا إليو تأيت أف هبب اؼبنزؿ ىذا إىل الطريق عرفت قدو  "اآلف .71

لك" #  وأخت كوالد وسلمى ربسبٍت وأف أبيك، بيت إىل تقودؾ اليت

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد، عبملة ىذه ا

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 أوقفتٍت اليت األوىل النغمة ىي كرامة فارس يل قاؽبا اليت الكلمات تلك إفّ  .71

 انتهت اليت السماوية األغنية استهالؿ ىي ابحمبة، رشع أماـ ابنتو جبانب

 والنار، النور من فاقًتبنا روحينا شجعت اليت القوة ىي والرثاء، بالندب

ن خربي والعلقم.# ىذه اعبملة م الكوثر فيو شربنا الذي اإلناء ىي

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة الطليب وعدد توكيدىا بإّف، 
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ّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي الذي تض

 ذلك فائدة اػبرب.

  البيضاء الشعلة

 حقيقة ىي اعبسد جبماؿ النفس مشفوًعا صباؿ اآلؽبة سبنحها اليت اؼبرأة إفّ  .72

 وصفها كباوؿ وعندما بالطهر، ونلمسها بابحمبة نفهمها غامضة ظاىرة.

# ىذه اعبملة  .وااللتباس اغبَتة ضباب وراء بصائرنا عن زبتفي بالكالـ

 الّنصح. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإّف، 

# يف ىذاه اعبملة ...واعبسد، النفس صبيلة كانت كرامة وسلمى .73

فاؼبعٌت يف ىذاه إلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، تتضمن من  اػبرب ا

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف إفادة اؼبخاطب اغبكم  اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 السماء كانت إذا اليابس اػببز أكل يأىب ال الصحراء يف السائر اعبائع إفّ  .74

# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا  .والسلوى اؼبنَّ  سبطره ال

 الضعف وسواء اغباؿ.إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بإفّ 

 شفتيها بُت من فينسكب التنهدات، تقطعو حلًوا منخفًضا وصوهتا .75

 سبوجات دبرور الزىور تيجاف عن الندى قطرات تتساقط مثلما القرمزيتُت
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# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل ... .. اؽبواء

 .اؼبديح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من التوكيد

 وضعها اليت اؼبقاييس على منطبًقا يكن مل سلمى وجو يف اعبماؿ إفّ  .76

 يقاس ال علوي كفكر أو كالرؤيا أو كاغبلم غريًبا كاف بل البشرللجماؿ،

# ىذه  .اغبفار برخاـ يتجسم وال اؼبصور، بريشة يُػْنَسخ وال وبد وال

 عبملة فاؼبعٌت يف ىذاه ا، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ابحميطة الطُّهر ىالة يف بل الذىيّب، َشْعرىا يف يكن مل سلمى صباؿ .77

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من ...بو،..

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو   يف ىذاه اعبملة فاؼبعٌت، التوكيد

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 الشبيهة روحها نبالة يف بل جسدىا، كماؿ يف يكن مل سلمى صباؿ .78

# يف ىذاه ... األرض والالّناية.... بُت ساحبة متقدة بيضاء بشعلة

فاؼبعٌت يف ، ن  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيداعبملة تتضمن م
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 موسيقيٍّا كاف ولكن سكوهتا الكالـ، قليلة التفكَت كثَتة وكانت سلمى .79

 قلبو، لنبضات يصغي وهبعلو البعيدة، األحالـ ارحمس جبليسها إىل ينتقل

# يف ىذاه اعبملة ... عينيو أماـ منتصبة وعواطفو أفكاره أخيلة ويرى

فاؼبعٌت يف ىذاه ، تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 كم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.اؼبخاطب جاىال باغب

 الكآبة فهي أخالقها وتساور سلمى مزايا تعانق كانت اليت الصفة أّما .81

 ؿباسن فتزيد ترتديو معنويٍّا وشاًحا كانت فالكآبة العميقة اعبارحة،

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ... وغرابة، ىيبة جسدىا

إفادة اؼبخاطب اغبكم   يف ىذاه اعبملة فاؼبعٌتّّنا خايّل من التوكيد، أل

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ذلك فائدة اػبرب.

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 فائدة اػبرب.
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 كالنا فكاف اؼبشاهبة، سلمى صلة وروح روحي بُت الكآبة أوجدت قدو  .81

 صدره، ـببَّآت صدى بصوتو ويسمع قلبو، بو يشعر ما الثاين وجو يف يرى

 بالطهر بو يلتصق لآلخر نصًفا منا واحد كل جعلت قد اآلؽبة فكأف

..# .روحو يف موجع بنقص فيشعر عنو وينفصل كاماًل، إنسانًا فيصَت

فاؼبعٌت يف ىذاه اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد، خربي  ىذه اعبملة من

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 سباثلها أخرى نفس إىل بانضمامها راحة ذبد اؼبتأؼبة اغبزينة النفس إفّ  .82

ه اعبملة من خربي الطليب باإلحساس،....# ىذ وتشاركها بالشعور

 الّنصح. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  وعدد توكيدىا بإّف.

# يف .وخالًدا وصبياًل  طاىرًا يظل بدموعها العيوف تغسلو الذي واغببّ  .83

فاؼبعٌت إلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب ا

 الّنصح. يف ىذاه اعبملة 

 العاصفة

 بُت السماء وضعتو الذي العلوي اػببز ذلك إىل جائعة ونفسي فذىبتُ  .84

 فنزداد أفئدتنا بأفواه نلتهمو الذي الروحي اػببز ذلك سلمى، يديْ 
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# يف ىذاه اعبملة تتضمن من اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من .جوًعا

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  التوكيد.

الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اعبملة أو 

 اػبرب.

 وسافو الطلياين ودانيت العريب قيسٌ  طعَمو ذاؽ الذي السحري اػببز ذلك .85

قلوهبم، # يف ىذاه اعبملة تتضمن  وذابت أحشاؤىم فالتهبت اليونانية،

إظهار  ة فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، من اػبرب ا

 الضعف وسواء اغباؿ.

 مأكاًل  وأعدتو الدموع، ومرارة الُقَبل حبالوة اآلؽبة عجنْتو الذي اػببز ذلك .86

# يف ىذاه  .بتأثَته وتعذهبا بطعمو لتفرحها اؼبستيقظة للنفوساغبساسة

فاؼبعٌت يف ىذاه إلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، اعبملة تتضمن من اػبرب ا

 الضعف وسواء اغباؿ.إظهار  اعبملة 

 قدو  اغبديقة، من زاوية يف خشيب مقعد على جالسة سلمى وجدت .87

عرائس  من األبيضكواحدة بثوهبا فبانت شجرة عمد إىل رأسها أسندت

اؼبكاف،....# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  ذلك زبفر اػبياؿ

لذي تضّمنو إفادة اؼبخاطب اغبكم ا فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  توكيدىا بقد.
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اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 فاستأنست جامدتُت، وشفيتَّ  منعقًدا لساين وجدت الكالـ حاولت وؼبّاّ  .88

 خاصتو من شيًئا يفقد اؼبتناىي غَت العميق الشعور فّ أل بالسكوت؛

ن .......# ىذه اعبملة مابحمدودة، باأللفاظ يتجسَّم عندما اؼبعنوية

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة خربي الطليب وعدد توكيدىا بأّف، 

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 قليب مناجاة السكينة يف تسمع كانت سلمى أفّ ب شعرت ولكنٍت .89

....# ىذه اعبملة  .اؼبرتعشة نفسي أشباح عيٍت يف وتشاىد اؼبتواصلة،

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ن خربي الطليب وعدد توكيدىا بأّف، م

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

91.  

 أجفاف وراء من « يَّ ولد يا » داخلها يف أيقظت قد إيلَّ  تنظر وسلمى .91

 ؿببتها يكتنف عذبًا جديًدا شعورًا لفظة كأف واالنعطاؼ، بالرقة مكحولة
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من خربي الطليب وعدد ....# ىذه اعبملة  .طفلها األـ ربتضن مثلما يل

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة توكيدىا بقد، 

باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 اػبرب.

وتتفق  اغبياة، من مقاصدىم باختالؼ أفكارىم زبتلف أشخاص ثالثة .92

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  ... وابحمبة، باؼبودة قلوهبم باتفاؽ سرائرىم

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

نو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال اؼبخاطب اغبكم الذي تضمّ 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 عليو زبيِّم اؼبدينة، عن منفرد منزؿ يف أنيقة مائدة حوؿ جالسوف ثالثة .93

السماء،....# يف ىذاه اعبملة تتضمن  عيوف إليو وربدؽ الدجى سكينة

إفادة  يف ىذاه اعبملة  فاؼبعٌت، من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 القَدرُ  أخفى قد وكؤوسهم صحوّنم أعماؽ ويف ويشربوف يأكلوف ثالثة  .94

، واألشواَؾ... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد اؼبرارةَ 
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  عٌت يف ىذاه اعبملة فاؼب

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

قائلة:  فارس كرامة وخاطبت اػبادمات إحدى علينا دخلت .... حىت .95

سيدي." # يف ىذاه اعبملة تتضمن  يا مقابلتك يطلب رجل الباب "يف

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بتدائ ألّّنا خايّل من التوكيدمن  اػبرب اإل

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب، 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .يسّمي ذلك فائدة اػبربباغبكم، و 

 إىل وحدَّؽ دقيقة فسكت .سيدي يا اؼبطراف خادـ أظّنو فأجابت : " .96

األسرار، ..."  من زببئو ما لَتى السماء وجو إىل ينظر نيب نظَت ابنتو عيٍت

، # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

اػبصوصية  دبركبتو اؼبطراف سيادة بعثٍت قد"  :قائاًل  فارس كرامة وخاطب .97

 ذات بأمور يباحثك أف يريد فهو إليو، بالذىاب تتكـر أف إليك ألطلب
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فاؼبعٌت يف ، ي الطليب وعدد توكيدىا بقد.. # ىذه اعبملة من خرب .أنبية

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ىهنا؛ وألقاؾ أعود أف " أرجو :واغبالوة الرقة تساوره بصوت وقاؿ .98

 نفسو بأنغاـ ويزيل الليل، وحشة بأحاديثو يبعد مؤنًسا بك ستجد فسلمى

" # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ .واالنفراد الوحدة تأثَت

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ألّّنا خايّل من التوكيد

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ذلك فائدة اػبرب

 نغمة يضارع وبصوت قلياًل، وجنتاىا تورَّدت قدو  رأسها الصبية فحنت .99

 يا مسرورًا ضيفنا أجعل لكي النفس أجهد سوؼ :قالت رقة الناي

فاؼبعٌت يف والدي...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد، 

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف  ىذاه اعبملة 

 يسّمي ذلك الـز الفائدة. اؼبخاطب عاؼبا، و 

 هبدوء قالت مث نفسها بسرائر أجفاّنا باحت قدو  إيلّ  سلمى ونظرت .111

 القمر لنرى األشجار بُت وقبلس اغبديقة إىل لبرج تعاؿَ  سحري : "
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" # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا .اعببل.. وراء من طالًعا

اطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة إفادة اؼبخ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بقد

 .أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

شيًئا،  نرى أف نستطيع فال واألزىار، األشجار وبجب فالظالـ اآلف أما .111

... # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من 

 .ظهار الضعف وسواء اغباؿإ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، التوكيد

 ال فالظالـ العُت، عن والرياحُت األشجار الظالـ حجب "إذا  :فأجابت .112

" # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب .النفس عن اغبب وبجب

إظهار الضعف  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .وسواء اغباؿ

 حاسة من أو واحد فكر من يتولَّد العامل ىذا يف وصبيل عظيم شيء كل .113

اإلنساف. # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ  داخل يف واحدة

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ألّّنا خايّل من التوكيد

 يف شعريٍّا مياًل  كانت البشرية اغبياة مسَت غَتت اليت السامية والتعاليم .114

 األىراـ، أقاـ واحد ِفكر  ؿبيطو؛ عن بنبوغو لمنفص واحد رجل نفس

 وكلمة اإلسالـ، ؾبد أوجد واحد وخاطر تروادة، خرّبت واحدة وعاطفة
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# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب  .اإلسكندرية مكتبة أحرقت واحدة

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 بُت أوقفتٍت اؽبادئة الليلة تلك يف كرامة سلمى الفظته واحدة كلمة .115

الفضاء. # يف  وطبقات البحار عبة بُت سفينة وقوؼ ومستقبلي ماضيَّ 

فاؼبعٌت ، ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب ألّف اؼبخاطب

 وسارت واػبلّو، اغبداثة ُسبات من أيقظتٍت قد معنوية واحدة كلمة .116

.. # .واؼبوت اغبياة حيث اغبب مسارح إىل جديدة طريق على بأيامي

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

ي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب إفادة اؼبخاطب اغبكم الذ

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 بذىاب حقيقتو اضمحّلت قد خيايل، مكاف الغرب شعراء عند لبناف .117

 آدـ بسقوط عدف جنة اكبجبت مثلما واألنبياء، وسليماف داود

 يف فاؼبعٌت، وحواء،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 كاغبلم منتصب خيايل شعري فكر مثل الليلة تلك يف لبناف رأيت قد وأنا .118

... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا .واليقظة اليقظة بُت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،بقد

 .أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 األشياء نتوىم وىكذا عواطفنا، بتغَتُّ  أعيننا أماـ األشياء تتغَت كذا .119

نفوسنا.  يف إال واعبماؿ السحر يكوف ال عندما واعبماؿ بالسحر متَِّشحة

، # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 تسمع أف تستطيع السكينة وأغاين األزىار نبس تسمع اليت نفسك فّ إ .111

# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  .قليب وضجيج روحي صراخ

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بإفّ 

 صوتًا ظبعت .ظبعتك ظبعتك، نعم قدمتقطع :" بصوت قالت .... مث .111

..." النهار قلب من منبثقة ىائلة وضجة الليل أحشاء من خارًجا صارًخا
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فاؼبعٌت يف ىذاه ، # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب  اعبملة 

 .عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 كل ونسيت كياين ونسيت حيايت ماضي نسيت قدو  بسرعة فقلت .112

... # ىذه اعبملة من خربي الطليب سلمى سوى أعرؼ أعد ومل شيء،

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بقد

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

 ؽبا تتموج جارحة ؿبيية عظيمة نغمة ظبعت سلمى؛ يا ظبعتك قد وأنا ... .113

األرض. # ىذه اعبملة من خربي  أسس بارتعاشها وهتتزّ  ،الفضاء دقائق

 الطليب وعدد توكيدىا بقد.

 من أعلى شيء يوجد بأنّو اآلف عرفت قد قائلة: " مث نبست ... .114

 عرفت والزمن. وقد واؼبوت اغبياة من وأقوى البحر، من وأعمق السماء،

لة من خربي بو..." # ىذه اعبم أحلم وال باألمس أعرفو أكن مل ما اآلف

إفادة اؼبخاطب أّف  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بقد



47 
 

اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز 

 .الفائدة

 من وأقرب الصديق من أعزَّ  كرامة سلمى صارت الدقيقة تلك منذ .115

 رقيقة وعاطفة عاقليت، يتبع سامًيا فكًرا صارت اغببيبة، من وأحب األخت

نفسي.# يف ىذاه اعبملة تتضمن من   هباور صبياًل  وحلًما قليب، تكتنف

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد ، 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

وف الناس الذين أجهل ما .116  واؼبرافقة الطويلة باؼبعاشرة تتولد ابحمبة أفّ  يتونبَّ

فاؼبعٌت يف # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأّف،  .اؼبستمرة

 الّنصح. ىذاه اعبملة 

 التفاىم ىذا يتم مل وإف الروحي، التفاىم ابنة ىي اغبقيقية ابحمبة إفّ  .117

كامل... # ىذه اعبملة من خربي  جبيل وال بعاـ تمي ال واحدة بلحظة

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

وأجلس  مطمئنة منو أقًتب أخ باألمس مثل يل كنت لقد  :قالت ... مث .118

 من وأعذب أقوى بوجود شعرت فقد اآلف أما والدي، ظالؿ يف جبانبو
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اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا األخوية... # ىذه  العالقة

 .اؽبجاء فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ،بقد والـ القسم

 لذيذة ـبيفة قوية عاطفة عالقة؛ كل عن ؾبردة غريبة بعاطفة شعرت قد .119

وفرًحا... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا  حزنًا قليب سبؤل

 .الّنصح. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بقد

 يعلموف ال مألّنّ  حكايتنا يصدقوف ال البشر إفّ  :قائاًل  أجبتها مث . ... .121

الفصوؿ،...#  معاونة بغَت وتنمو تنبت اليت الوحيدة الزىرة ىي ةابحمبّ  بأفّ 

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  وعدد توكيدىا بإفّ  نكارىىذه اعبملة من خربي ال

 .الّنصح.

 أماـ تنتهي ال أّنا كما الرحم، يف تبتدئ ال سلمى يا اإلنساف حياة إفّ  .121

 من ىبلو ال والكواكب القمر بأشعة اؼبملوء الواسع الفضاء وىذا القرب،

.. # ىذه اعبملة من .بالتفاىم اؼبتضامنة والنفوس بابحمبة اؼبتعانقة األرواح

 .الّنصح. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 بُت من زبرجُت قريب عّما سلمى، يا قريب عّما"  :ـبنوؽ بصوت وقاؿ .122

 ىذا من هلل سنة بك تسَت قريب عما آخر، رجل ذراعي إىل والدؾ ذراعيْ 

 إىل مشتاقة اغبديقة ىذه فتصبح الواسعة، العامل ساحة إىل اؼبنفرد اؼبنزؿ
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 سلمى يا كلمتو القدر لفظ لقد .عنك غريًبا والدؾ ويصَت قدميك وطء

" # ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري !وربرسك.... السماء فلتباركك

، قريب" وقد والـ القسم وعدد توكيدىا بإعادة اؼبؤكد باللفظو أي "عّما

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ. فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 قد اؼبطراف كّل شيء، إفّ  عرفت قداآلف،  فهمت قد"  متأوِّىة: قالت .123

 اؼبكسور الطائر ؽبذا أعّده لقفصالذيا قضباف َحْبكِ  من فرغ

 ي وعدد توكيدىا بقدنكار اعبناحُت،..."# ىذه اعبملة من خربي اإل

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم،  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة وإّف، 

 .فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 ال الصباح أف كما الذابلة، خةبالشيخو  يستأنس الغّضال الشباب إفّ  .124

 التيصرفتها الصبا بأياـ لُتذَكرين إيلّ  ذبيء فسوؼ أنت أما باؼبساء، يلتقي

 من ربسبٍت تعد مل اليت اغبياة أخبار مسمعي على وتعيد أبيك، بقرب

فاؼبعٌت يف ، أبنائها،... #ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 .وسواء اغباؿإظهار الضعف  ىذاه اعبملة 

 اكبٌت أجفاين من الدموع استدرت قد دموعو أف ورََأى رأسي رفعت وؼباّ  .125

جبهيت،...# ىذه اعبملة من خربي  أعلى اؼبرذبفتُت بشفتيو وؼبس قلياًل 
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إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بقد

طب جاىال باغبكم، ويسّمي الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخا

 .ذلك فائدة اػبرب

 يا اػبَت مساء …    اػبَت مساء  :اؼبنزؿ باب كبو وجهو ؿبواًل  قاؿ مث .126

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من  .ابٍت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، التوكيد

ـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اعبملة أو الكال

 .اػبرب

 النفس يف تأثَتًا أشد ؽبي متجعدة شيخ وجنة على تتلمع واحدة دمعة إفّ  .127

الفتياف. # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  أجفاف هترقو ما كل من

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بإفّ 

 أما اؼبًتعة، القلوب جوانب من يفيض فبا ىي الغزيرة الشباب دموع إفّ   .128

 بقية ىي األحداؽ، من تنسكب العمر فضالت من فهي دموع الشيوخ،

األجساد الواىنة ... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  يف اغبياة

  .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بإفّ 
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 ىذا حواء ولكن الفردوس، من آدـ خروج اؼبكاف ذلك من رجتخ .129

 بأف شاعرًا فردوًسا... خرجت كلو العامل لتجعل تكن جبانيب مل القلب

 اؼبوت وجو فيها بحمت اليت الليلة ثانية ىي فيها ُولدت اليت الليلة تلك

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من  .مرة ألوؿ

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وكيدالت

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 النار بحيرة

 البن عروًسا سلمى ابنتو منو ليطلب الفخمة دبركبتو اػبصوصية أحضره .131

اػبرب اإلبتدائ   # يف ىذاه اعبملة تتضمن من .غالب بك منصور أخيو

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ألّّنا خايّل من التوكيد

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ذلك فائدة اػبرب

 بل روحها، ونبالة وجهها عبماؿ ال أخيو، البن زوجة اختارىا اؼبطراف قدو  .131

 وتساعده بك، منصور مستقبل الطائلة تكفل بأمواؽبا ،موسرة غنية اّنّ أل

واألشراؼ. # ىذه  اػباّصة رفيع بُت مقاـ إهباد على الواسعة بأمالكها
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 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .سّمي ذلك فائدة اػبربجاىال باغبكم، وي

 اجملد من أنفسهم عليو وبصلوف دبا يكتفوف ال الشرؽ يف الدين رؤساء إفّ  .132

 مقدمة يف أنسباءىم ليجعلوا وسعهم يف ما كل يفعلوف والسؤدد، بل

وأموالو...  # ىذه اعبملة من  قواه بو واؼبستدرّين اؼبستبدِّين ومن الشعب

إفادة اؼبخاطب  اؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ف، خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 .ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

موتو،...# ىذه اعبملة  بعد البكر ابنو إىل باإلرث ينتقل األمَت ؾبد إفّ  .133

ادة إف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ىذا ألفّ  االبن، بزواج فرحهما تضارع لزواج االبنة الوالدين كآبة إفّ 

عزيزًا... #  قديبًا فيسلبها عضًوا ذاؾ أما جديًدا، عضًوا العائلة يكسب
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فاؼبعٌت يف ىذاه ، اري وعدد توكيدىا بإّف وأفّ ىذه اعبملة من خربي اإلنك

 إظهار الضعف وسواء اغباؿ. اعبملة 

 عنو، فعرؼ يتحدثوف الناس وظبع بك منصور أخيو بابن اجتمع قد وكاف .134

أخالقو،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب  واكبطاط وطمعو خشونتو

طب اغبكم الذي إفادة اؼبخا فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بقد

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

أماـ  والوقوؼ بولس اؼبطراف ـبالفة على قادرًا كاف الشيخ ذلك أفّ  وىب .135

فاؼبعٌت ، مطامعو،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

غبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ إفادة اؼبخاطب ا يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 اػبزائن تلك البنُت؛ لشقاء ؾبلبة اؼبواطن أكثر يف تكوف اآلباء أمواؿ إفّ  .136

 مظلمة ضيقة حبوًسا تنقلب األـ وحرص الوالد نشاط اليت يبؤلىا الواسعة

، ن خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ الورثة... # ىذه اعبملة م لنفوس

 .اؽبجاء فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 
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 ضحية يذىنب اللوايت جنسها بنات من كالكثَتات ىي كرامة وسلمى .137

 لكانت غنيٍّا رجاًل  فارس كرامة يكن مل فلو .العريس الوالد وأماين ثروة

 # يف ىذاه اعبملة تتضمن .الشمس مثلنا بنور تفرح حية اليـو سلمى

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 أغاين مسمعي على منشًدا اؼبساء يف هبالسٍت سلمى وحب أسبوع َمرّ  .138

الكياف. # يف  وأسرار اغبياة معاين لَتيٍت الفجر عند السعادة، وينبهٍت

فاؼبعٌت ، ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 داخل يف ألنو اعبسد يوجع وال غٍت، ألنّواغبسد  يعرؼ ال علوي ُحب   .139

فاؼبعٌت يف ، الروح... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

 .الّنصح ىذاه اعبملة 
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 أكثر وما اغبزف ليايل أمرَّ  وما !أحالمها وما أعذب اغببّ  أياـ أحلى فما .141

ئ ألّّنا خايّل من # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدا !ـباوفها

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، التوكيد

 إىل مساءً  عواطفي،سرت نفس يبخمرة سكرت وقد األسبوع، ّناية ويف .141

سلمى كرامة،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا  منزؿ

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بقد

 .لكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبربأو ا

 قبل بقدومي علمت اأّنَّ ك تتكلم؛ ومل فلم تتحرؾ صامًتا، منها فدنوت .142

فاؼبعٌت ، قدومي،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبربأل

 منذ كانت اليت األجفاف تلك فرأيت طوياًل، نظرت وجهها، إىل فنظرتُ  .143

 وصبدت غارت قد الشحرور كأجنحة وتتحرؾ كالشفاه قليلة تبتسم أياـ

التوجُّع واألمل،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب  خبياالت واكتحلت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، قدوعدد توكيدىا ب
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تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

 الفرحة البيضاء الزنبقة ثنايا مثل باألمس كانت اليت البشرة تلك رأيت .144

#  القنوط،... بنقاب وتربقعت وذبلت اصفرَّت قدالشمس،  بقبالت

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 يبستا قد اغبالوة تسيل عليهما أقاح كزىرة كانتا اللتُت الشفتُت رأيت .145

طرفالغصن...# ىذه  على اػبريف أبقانبا مرذبفتُت كوردتُت وصارتا

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 مل كأنّو األماـ إىل اكبٌت قد العاج كعمود مرفوًعا كاف الذي العنق رأيت .146

.. # ىذه اعبملة من .الرأس تالفيف يف هبوؿ ما على ضبل قادرًا يعد

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 
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اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 .ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ومالحة صبااًل  الوجو تكسب اؼبعنوية الذات تُبيح أسرار اليت المحاؼب إفّ  .147

وأليمة،...# ىذه اعبملة من خربي  موجعة األسرار تلك كانت مهما

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ك فائدة اػبربذل

 .اػبمر لوف عن يشّف بلورىا حىت شفاىنا تستميل ال الكؤوس إفّ  .148

 طبرة علوية من طافحة كأس النهار ذلك عشية يف كانت كرامة فسلمى

# ىذه اعبملة من خربي  .النفس حبالوة العيش مرارة بدقائقها سبتزج

اؼبخاطب اغبكم إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ذلك فائدة اػبرب

 منزؿ تغادر ال اليت الشرقية اؼبرأة منها حياة معرفة غَت على سبثل كانت .149

 تًتؾ وال … زوجها اػبشن نَت ربت عنقها لتضع إال ابحمبوب والدىا

# يف  .القاسية زوجها والدة عبودية يف لتعيش إال الرؤوؼ أمها ذراعيْ 
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فاؼبعٌت ، ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

اكبجب  قد والوجود مسَته، عن قفو  قد الزمن أفّ  أحسست ... حىت .151

 واضَمَحلَّ،...# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بأّف وقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ,

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

القرب...  حىت يل رفيًقا سيكوف لذيا الرجل منزؿ إىل والدي ذىب لقد .151

 ,# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد والـ القسم

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

  .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 الذي الرجل ليلتقي لوجودي بًباس السماء اختارتو الذي ذىب الرجل قد .152

اآلتية ... # ىذه اعبملة من خربي  على أيامي سيًدا األرض انتقتو

إظهار الضعف وسواء  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بقد

 .اغباؿ
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 كاف بينما مرة، ألوؿ روحي اغبب عانق قد الياظبينة ىذه ظالؿ ويف .153

غالب  بولس اؼبطراف دار يف مستقبلي يةحكا من كلمة أوؿ ىبط القدر

فاؼبعٌت يف ىذاه ، # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ اعبملة 

 أراؾ زواجي، إكليل ليضفرا وخطييب والدي جلس قدو  ىذه الساعة ويف .154

 فًامرفر  وبـو ظامئ كطائر حويل، متموجة وأشعر بنفسك جبانيب جالًسا

 أعمق وما الليلة ىذه أعظم فما جائع ـبيف، ثعباف ىبفره ماء ينبوع فوؽ

، .... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد !أسرارىا

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 يضنيو حىت الينبوع فوؽ مرفرفًا حائًما الطائر ىذا سيظلفأجب جرباف : .155

ويلتهمو. # يف  فيمزِّقو اؼبخيف الثعباف يقبض عليو أو َتديو،ف العطش

فاؼبعٌت ، ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ يف ىذاه اعبملة 

 حىت مغرًدا البلبل ىذا ليبقَ  الطائر حيٍّا، ىذا يبقَ لف ياصديقي، ال ،ال" .156

 ال .الدىور حىت تنتهي العامل، ينتهي حىت الربيع، ينتهي حىت اؼبساء،

يزيل  حفيفهما ألفّ  جناحيو؛ ُتوقف وال وُبييٍت، صوتو ألفّ  زبرْسو؛
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.. # ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا .قليب عن الضباب

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بإعادة اؼبؤكد باللفظو أي "ال" والـ القسم وأفّ 

 .الّنصح

فاؼبعٌت يف ىذاه يبيتو،  واػبوؼ سلمى يا يقتلو الظمأ :متنهًدا فهمست .157

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 النفس وخوؼ اؼبادة، من ارتواء أعذب الروح ظمأ إفّ قالت سلمى: "  .158

"# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد … اعبسد نةطمأني من أحب

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بأفّ 

 عنها أعرؼ ال جديدة حياة باب يف اآلف واقفة قالت سلمى: ..... أنا  .159

 جارية أنا .السقوط ـبافة بيدىا اعبدراف تتلمس عمياء مثل أنا .شيًئا

الرجاؿ..."  بُت رجل من فابتاعٍت سُتالنّخا ساحة إىل والدي ماؿ أنزلٍت

، # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

أجهلو،...."# ىذه اعبملة من خربي  ألّنٍت الرجل ىذا أحبّ  ال "... أنا .161

إفادة اؼبخاطب اغبكم  يف ىذاه اعبملة فاؼبعٌت ، الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 
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الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ذلك فائدة اػبرب

 ؿببتو، أتعلم سوؼ ولكنٍت ال تلتقياف، واعبهالة ابحمبة أفّ  تعلم "وأنت .161

 اؼبرأة تقدر ما أىبو كل سوؼ سعيًدا، وأجعلو وأخدمو أطيعو سوؼ

القوي ...." # ىذه اعبملة من خربي الطليب  الرجل هتب فأ الضعيفة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بأفّ 

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

 اسيدً  تعيش سوؼ رجل، ألّنك اغبياة على وجو اظبك تكتب ... سوؼ .162

عبًدا،...# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري  ذبعلك ال والدؾ فاقة ألفّ 

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بأفّ 

 .عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 نفسينا أنار الذي عاعوالش من األجياؿ، أعظم ىي صبعتنا اليت الدقائق إفّ  .163

 الغضوب البحر وجو ىذا على العاصفة فرقتنا فإف الظالـ، من أقوى ىو

 اغبياة فذاؾ ىذه قتلتنا وإف اؽبادئ، الشاطئ ذلك على ذبمعنا فاألمواج

فاؼبعٌت ، # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ  .وبيينا اؼبوت
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تكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف إفادة اؼبخاطب أّف اؼب يف ىذاه اعبملة 

 .اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 ينازع اؼبرأة قلب الفصوؿ، مع يتحوؿ وال الزمن من يتغَت ال اؼبرأة قلب إفّ  .164

 اإلنساف يتخذىا اليت الربية يشابو اؼبرأة قلب .يبوت ال طوياًل، ولكنو

ربي الطليب وعدد ومذاحبو،....# ىذه اعبملة من خ غبروبو ساحة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بإفّ 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 مثلما سلمى يا لك عيٍت: "سأكوف يف تذوب قليب وحبات فأجبتها .165

ن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا " # يف ىذاه اعبملة تتضم.أكوف أف تريدينٍت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خايّل من التوكيد

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

 رببٍت أف أريدؾ أيامي، ّناية إىل رببٍت أف أريدؾ رببٍَّت، أف أريدؾ :فقالت .166

ابحمزنة،...# يف ىذاه اعبملة تتضمن من   أفكاره الشاعر مثلما وبب

 .اإلسًتحاـ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد
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 وحدتو يف والدي تزور أف أريدؾ ورفيًقا، وصديًقا أًخا يل تكوف أف أريدؾ .167

# ىذه  .عنو غريبة وأصَت سأتركو قريب عما ّنٍتأل انفراده؛ يف وتعزّيو

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

 .اإلسًتحاـ

 غالفًا روحي أجعل سوؼ سلمى، يا ذلك كل فأجبتها :"سأفعل .168

ألحزانك." # يف ىذاه اعبملة  قربًا وصدري عبمالك، بيًتا وقليب لروحك،

فاؼبعٌت يف ىذاه ، كيدتتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التو 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 حياة بك أحيا سوؼ .للربيع اغبقوؿ ؿببة سلمى يا أحبك "سوؼ .169

الشمس. # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ  حبرارة األزاىر

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ا خايّل من التوكيدألّنّ 

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ذلك فائدة اػبرب

 فوؽ اؼبتمايلة األجراس رنُت بصدى الوادي يًتًلّ  مثلما باظبك أترًل سوؼ .171

 الشواطئ ُتصغي لمامث نفسك ألحاديث أُصغي القرى.سوؼ كنائس
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"# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا … األمواج غبكاية

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خايّل من التوكيد

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

 والفقَت ابحمبوب، وطنو اؼبستْوحش الغريب يذكر مثلما سلمى يا سأذكرؾ .171

 واألسَت وؾبده، عزه أياـ اؼبخلوع واؼبلك الشهية، الطعاـ مائدة اعبائع

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب  .والطمأنينة اغبرية ساعات الكئيب

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

ضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، اغبكم الذي ت

 .ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 والراعي البيادر، وغلة السنابل بأغمار الزارع يفكر مثلما بك أفكر سوؼ .172

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من   .العذبة واؼبناىل اػبضراء باؼبروج الصاحل

إفادة  عٌت يف ىذاه اعبملة فاؼب، اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب
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 بالراحة اؼبملوءة العائلة أحضاف إىل القدر بك يسَت " غًدا :قائاًل  فأجبتها .173

 منزؿ إىل أنتِ  .والقتاؿ اعبهاد حيث العامل ساحة إىل يب واؽبدوء، ويسَت

 بأحزاّنا تعذِّبٍت أياـ مكامن إىل وأنا.نفسك وطُْهر جبمالك يسعد رجل

النزع"# يف ىذاه اعبملة  إىل وأنا اغبياة إىل أنتِ  .بأشباحها وزُبيفٍت

فاؼبعٌت يف ىذاه ، تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

فيما إذا كاف اؼبخاطب  إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، اعبملة 

 .عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 يف سأرفع ولكنٍت .واالنفراد الوحشة إىل وأنا واأللفة األنس إىل " أنتِ  .174

 منشًدا وأظبعو ظبَتًا اغبب سأزبذ .وأعبده للحب سبثااًل  اؼبوت ظل وادي

إلبتدائ " # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب ا.ثوبًا وألبسو طبرًا وأشربو

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ألّّنا خايّل من التوكيد

 .البعيدة الربية إىل أمامي ويسَت رقادي من اغببّ  سينّبهٍت الفجر "عند .175

 ابحمتمية العصافَت فأربض مع األشجار، ظل إىل سيقودين الظهَتة وعند

ن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا # يف ىذاه اعبملة تتضم الشمس." حرارة من

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خايّل من التوكيد



66 
 

 للنور، الطبيعة وداع نغمة ويسمعٍت اؼبغرب أماـ سيوقفٍت اؼبساء "ويف .176

الفضاء." # يف ىذاه اعبملة تتضمن من   يف ساحبة السكينة أشباح ويريٍت

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ،  من التوكيداػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايلّ 

 .الضعف وسواء اغباؿ

ا فأناـ سيعانقٍت الليل "ويف .177
ً
 العشاؽ أرواح تقطن حيث العلوية بالعوامل حاؼب

والشعراء"# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من 

 .اء اغباؿإظهار الضعف وسو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، التوكيد

 واؼبنحدرات التلوؿ بُت مًتمبُت عبنب جنًبا سأمشي واغببّ  الربيع "ويف .178

 بقايا شاربُت واألقحواف، بالبنفسج اؼبخططة اغبياة أقداـ آثار متبعُت

والزنبق." # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب  النرجس بكؤوس األمطار

إظهار الضعف  ىذاه اعبملة فاؼبعٌت يف ، اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .وسواء اغباؿ

 مفًتشُت القش أغمار إىل رأسينا ساندين واغبب سأتكئ الصيف "ويف .179

"# يف ىذاه  .والنجـو القمر مع ساىرين السماء ملتحفُت األعشاب

فاؼبعٌت يف ، اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .سواء اغباؿإظهار الضعف و  ىذاه اعبملة 
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، إىل واغبب سأذىب اػبريف "ويف .181  اؼبعاصرناظرين بقرب فنجلس الكرـو

 إىل الراحلة الطيور بأسراب متأملُت اؼبذىبة أثواهبا زبلع وىي األشجار إىل

الساحل." # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من 

 .لضعف وسواء اغباؿإظهار ا فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، التوكيد

 األجياؿ حكايات تاليُت اؼبوقد بقرب واغبب سأجلس الشتاء "ويف .181

" # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب .والشعوب األمم أخبار مرددين

إظهار الضعف  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .وسواء اغباؿ

 ويف عضًدا، الكهولة ويف مهذبًا، اغببّ  يل سيكوف الشبيبة أياـ "ويف .182

 أف إىل العمر، ّناية إىل سلمى يا معي اغبب سيظل .مؤنًسا الشيخوخة

" # يف ىذاه اعبملة تتضمن .هلل قبضة بك ذبمعٍت أف إىل اؼبوت، هبيء

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .الضعف وسواء اغباؿ

 وراء ما إىل يطَتوا أف يستطيعوف ال أجنحة اغبب يهبهم مل الذين إفّ  .183

 يف سلمى وروح روحي فيو طافت الذي السحري العامل ذلك لَتوا الغيـو

بأوجاعها.... # ىذه اعبملة من  اؼبفرحة بأفراحها ابحمزنة الساعة تلك
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هار الضعف إظ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 .وسواء اغباؿ

 فهذه متكلًِّما، اغبب يسمعوف ال أتباًعا اغبب يتخذىم مل الذين إفّ  .184

 ال الضئيلة الصفحات ىذه معاين فهموا وإف فهم ؽبم، ُتكتب مل اغبكاية

 تلبس ال اليت واألخيلة األشباح من سطورىا بُت يسيل ما يروا أف يبكنهم

ا.... # ىذه اعبملة من خربي الطليب مسكنً  الورؽ تتخذ وال ثوبًا اغبرب

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بإفّ 

 الشكوى من اؼبظلومة اؼبرأة نفس يف ما كل اؼبصفر وجهها على وظهر .185

ىذه اعبملة من خربي اإلبتداء إلّّنا خاليا من التوكيد،  واألمل،... والقنوط

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ اعبملة فاؼبعٌت يف ىذاه 

 قبَّلتٍت أعميتٍت، أنت وبابحمبة بابحمبة، عيٍت فتحت قد رب، يا أنت أنت .186

وحوؿ  بيضاء، وردة قليب يف زرعت أنت صفعتٍت، القوية وبيدؾ بشفتيك،

 فىت بروح حاضري أوثقت أنت واغبَسك، األشواؾ أنبتَّ  الوردة ىذه

 ىذا يف قوية ألكوف فساعدين أيامي؛ دتقي أعرفو رجل ال وجبسد أحبو،

اؼبوت.... # ىذه  حىت أمينة وطاىرة ألبقى وأسِعْفٍت اؼبميت، الصراع
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اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بإعادة اؼبؤكد باللفظو أي 

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، "أنت" وقد

 فبقيت بالتعزية والشفقة؛ منها أحرى وجدتٍت بالكالـ تعزيتها حاولت وؼبّاّ  .187

قليب  ةِ ألنَّ  مصغًيا بعواطفي، الدقائق بتالعب شاعرًا متأماًل، حائرًا صامًتا

# ىذه اعبملة من خربي  .نفسي على نفسي من خائًفا داخلي، يف

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدال بتداء ألّنا خاليا مناإل

نو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، اغبكم الذي تضمّ 

 .ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 إذا اللوعة فّ أل الليلة؛ تلك من بقي ما يف شفة ببنت أحدنا ينبس ومل .188

تصَت خرساء،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا  عظمت

تضّمنو اعبملة  إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بأفّ 

 .أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 َوَىتْ  قد قلبينا خيوط فّ أل متكلًما؛ اآلخر يسمع أف أحدنا يريد يعد ومل .189

الكالميقطعها .... # ىذه اعبملة من خربي  دوف التنهُّد صار حىت

إظهار الضعف وسواء  ة فاؼبعٌت يف ىذاه اعبمل، الطليب وعدد توكيدىا بقد

 .اغباؿ
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 اغباالت بتقلُّب ومظاىرىا ىيئاهتا تتبدؿ واألّنار واألشجار اعبباؿ إفّ  .191

وعواطفو،....#  أفكاره بتغَتُّ  اإلنساف وجو مالمح مثلما تتغَت واألزمنة،

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 .اغباؿ إظهار الضعف وسواء

فوؽ  جناحيو باسط ىذا ىائلُت؛ شبحُت واليأس اغبب بيننا وقف قدو  .191

 وذاؾ مرتاًعا، يبكي ىذا عنقينا، على بأظافره قابض وذاؾ رأسينا،

، .. # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد.ساخرًا يضحك

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 أمامي تتحرؾ جانيب الطريق على القائمة األشجار وأخيلة رت.... وس .192

األرض لتنخيفٍت،....# ىذه اعبملة  شقوؽ من انبثقت قد أشباح كأّنا

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

 .الضعف وسواء اغباؿ

ىذه اعبملة من ىائاًل،....#  رىيًبا قبيًحا صار قدالنفس  كّل سرٍّ يف .193

إظهار الضعف  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ،، خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

 .وسواء اغباؿ

 الموت عرش أمام
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 وآباء الفتياف أمورىا يتوىل مبكية مضحكة ذبارة ىذه أيامنا يف الزهبة اإمبّ  .194

 دائًما،...# ىذه ىبسروف واآلباء اؼبواطن أكثر يف يرحبوف الصبايا، الفتياف

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 أوجاعها أكثرت ولكّنها قلياًل، اؼبرأة مدارؾ أمبت قد اغباضرة اؼبدنية إفّ  .195

وعدد  نكاريلرجل،...# ىذه اعبملة من خربي اإلا بتعميم مطامع

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة وقد،  توكيدىا بإفّ 

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

كانت .تعسة سيدة اليـو فصارت سعيدة خادمة باألمس اؼبرأة كانت  .196

 ظلمة يف تسَت مبصرة فأصبحت النهار، نور يف تسَت عمياء باألمس

 قبيحة فصارت بضعفها، قوية ببساطتها فاضلة صبيلة جبهلها كانت الليل،

دبعارفها... # يف ىذاه اعبملة  القلب بعيدة عن دبداركها سطحّية بتفنُّنها

 تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد.
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 الكماؿ والتقرب من البشر، يف سنَّة الروحي االرتقاء إفّ  القائلُت من أنا .197

... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  فعالة، لكنها بطيئة شريعة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بإفّ 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 العقبات ؤلفّ ف بشيء آخر؛ وتأخرت بشيء اْرتقت قد اؼبرأة كانت فإذا .198

.. # .الذئاب اللصوصوكهوؼ مكامن من زبلو ال اعببل قمة تُبلغنا اليت

فاؼبعٌت يف ىذاه ، ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد وأفّ 

ألّف إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ولكنها العتيدة، الشرقية رمز اؼبرأة بَتوت يف كانت كرامة وسلمى .199

 اغباضر، ضحية الزمن ذىبت قد زماّنم قبل يعيشوف الذين كالكثَتين

كبو  اغبياة موكب يف قهرًا صارت قد النهر تيار اختطفها زىرة ونظَت

فاؼبعٌت ، عبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد# ىذه ا .الشقاء

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب
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 صعود والصبايا الفتياف بنفوس تصعد األعراس الشرقية هبرجة إفّ  .... .211

،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد الغي وراء ما إىل النسر ـو

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بإفّ 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 الدـ يستقطر َوؽَبًا انقلب قد عيٍت من الدموع يستدرّ  كاف الذي والولع .211

، ، ... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقدقليب من

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 علة يف كانت سلمى تعاسة ألفّ  وأصلي؛ وأبتهل أشفق كنت باطاًل  .212

اؼبوت. # ىذه اعبملة من خربي الطليب  سوى يهايشف ال النفس داخل

 وعدد توكيدىا بأّف.

 ابنتو يد يستلم مل صهره ألفّ  لفارس كرامة؛ الطمأنينة أرجو كنت وباطاًل  .213

 إىل توصاًل  حتفو صار يطلب بل وىجره، نسيو حىت أمواؽبا على ووبصل

ا # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدى .ثروتو... من بقي ما
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بأفّ 

 .أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 أخالقو وكانت غالب، بولس اؼبطراف بعمو شبيًها بك منصور كاف .214

 يفرؽ دبا إال بينهما الفرؽ يكن ومل لنفسو، مصغرة ونفسو صورة كأخالقو،

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا  .االكبطاط عن الرياء

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خايّل من التوكيد

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

 ؿبتمًيا مطامعو ويشبع البنفسجية، وابوبأث مستًتًا أمانيو يبلغ كاف اؼبطراف .215

 ذلك كل يفعل فكاف أخيو ابن أما صدره، على الذىيب اؼبعلق بالصليب

وعنوة. # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل  جهارًا

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من التوكيد

اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة  اعبملة أو الكالـ ألفّ 

 .اػبرب

 النهار من بقي ما ويصرؼ الصباح، يف الكنيسة يذىب إىل اؼبطراف كاف .216

القلب. # يف ىذاه اعبملة  واليتامى وبسطاء األرامل من األمواؿ منتزًعا
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فاؼبعٌت يف ىذاه ، تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 بو، يّتعظ ال دبا اؼبؤمنُت ويعظ اؼبذبح، أماـ األحد يـو يقف اؼبطراف كاف .217

 يصرؼ فكاف أخيو ابن أما البالد، بسياسة مشتغاًل  األسبوع ويصرؼ أياـ

#  الوجاىة. ومريدي الوظائف طاليب بُت عمو رًا بنفوذمتاج أيامو صبيع

، يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ؿبتااًل  فكاف بك منصور أما بستائر الليل، ـبتبًئا يسَت لصٍّا اؼبطراف كاف .218

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب  .النهار نور يف بشجاعة يبشي

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 .ّمي ذلك فائدة اػبربويس

السراج،....# ىذه اعبملة من خربي  من الشعاع دبنزلة األمة من اؼبرأة إفّ  .219

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 
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 يبتعد مثلما الناس فتهجر واالنفراد بالعزلة راحة ذبد الكئيبة النفس إفّ  .211

.. # ىذه .يبوت أو يربأ حىت كهفو يف ويتوارى عنسربو الغزاؿ اعبريح

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 .الّنصح

 مظلمتُت ذبوؿ عميقتُت كهوَّتُت فباتتا حاجبيو ربت عيناه غرقت قد .211

واألمل، .... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  السقم أشباح فيهما

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  ٌت يف ىذاه اعبملة فاؼبع، توكيدىا بقد

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب 

 تقلَّصت قدواالنبساط  البشاشة عنواف باألمس كانت اليت فاؼبالمح  .212

سطورًا  العلة عليها تكتب متجعدة رمادية كصحيفة وأصبحت واكفهرَّت

، لتبسة... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقدم عريبة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 أنفاسها وأمسكت باؼبساند، وجهها بزنديها وغرقت رأسها غمرت قدو  .213

كبيبها. # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  لدىاوا يسمع كيال
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة توكيدىا بقد، 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب. 

 اآلف هبمعنا اؼبكاف ىذا ويف اغبب، قبضة يف الربيع اؼبكاف صبعنا ىذا يف .214

 ىذا ظلمة أشد وما !النهار ذلك فما أهبى اؼبوت، عرش أماـ الشتاء

فاؼبعٌت ، # ىذه اعبملة من خربي اإلبتدائ ألّّنا خاليا من التوكيد !الليل

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ يف ىذاه اعبملة 

 فسًتت عادت مث أواخرىا، الغّصات ابتلعت قدو  الكلمات ىذه قالت .215

ذبّسدت، ...# ىذه اعبملة من  قد اؼباضي رىذك بيديها كأف وجهها

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 .ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 تقهقرىا أشرؼ من ؽبو واؼبتاعب اؼبصاعب أماـ بثباهتا النفس عذاب إفّ  .216

والطمأنينة... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  األمن حيث إىل

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بإفّ 
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 اػبلد من أظبى ىي حىت ربًتؽ السراج حوؿ مرفرفة تظلّ  اليت فالفراشة .217

اؼبظلم. # ىذه اعبملة من خربي  نَػَفِقوِ  يف وسالمة براحة يعيش الذي

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ألّّنا خاليا من التوكيد اإلبتدائ

 على الظاىرة الكآبة ىذه أخفيو  دموعك، خففيو  سلمى عنك يا خففي .218

 وشفاءه حياتك من حياتو فّ أل والدؾ جبانب فراش قبلس وقومي ؿبّياؾ،

# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بإعادة  .بابتسامك

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، أخفي" وأفّ  -فظو أي "خففياؼبؤكد بالل

 .الّنصح

 فكانا قلبو، غصات سامع بضعفو، عامل اآلخر، بلوعة شاعر وكل منهما .219

.# يف ىذاه السكينة يف بعًضا بعضهما متصارعتُت يفٍت قوتُت مثل

فاؼبعٌت يف اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة  ىذاه

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 والدىا، بعلة متوجعة تذبل ؿببة وابنة ابنتو، لتعاسة ضًٌت  يذوب دنف والدٌ  .221
 بينهما أربمل وأنا واؼبوت، اغبب أماـ تتعانقاف يائسة ونفس راحلة نفس

هبما، ...# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ  ما وأقاسي يب ما
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إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ألّّنا خايّل من التوكيد، 
الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 ذلك فائدة اػبرب.
 شيخ حىت سحقتهم؛ بشدة عليهم قبضت مث القضاء يد صبعتهم ثالثة .221

حد  عنقها قطع زنبقة رباكي وصبّية الطوفاف، ىدمو قديبًا بيًتا يبثل

 ألعوبة مثل وصبيعنا الثلوج، قامتها لوت ضعيفة غرسة يشابو وفىت اؼبنجل،

أصابع الدىر.# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا  بُت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة خايّل من التوكيد، 

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 فائدة اػبرب.

 :ىي مناداة لفظة " األـ " وأصبل ىو البشرية الشفاه ربدثو ما أعذب إفّ  .222

 يف ما وكل واالنعطاؼ، واغبب باألمل فبلوءة كبَتة صغَتة كلمة   أمي، يا

والعذوبة. # ىذه اعبملة من خربي  لرقة واغبالوةا من البشري القلب

 .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

يف  والرجاء اغبزف، يف التعزية ىي اغبياة، ىذه يف شيء كل ىي األـ .223

 والغفراف، والشفقة والرأفة اغبنو ينبوع ىي الضعف، يف والقوة اليأس،
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...  ربرسو وعيًنا تباركو ويًدا رأسو إليو يسند صدرًا أمو يفقد فقدي فالذي

، # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 وال بنورىا، وربتضنها حرارهتا األرض ترضعها ىذه أـ ىي فالشمس .224

 وترنيمة البحر أمواج على نغمة تنّومها أف بعد إال ساءاؼب عند تغادرىا

 وتُرضعها واألزىار تِلُدىا لؤلشجار أـ األرضهي وىذه والسواقي، العصافَت

إلبتدائ ألّّنا خايّل من َتفطمها# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب ا مث

  .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة التوكيد، 

 والبزور لؤلشبار الشهية حنونات أمهات بدورىا تصَت واألزىار ارواألشج .225

اؼبملوءة  األبدية األزلية الكلية الروح ىي الكياف يف شيء كل وأـ .اغبية

 وىي ماتت ألّنا أمها تعرؼ تكن مل كرامة وابحمبة ... وسلمى باعبماؿ

من  طفلة،.....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايلّ 

 .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، التوكيد

 الشيخ، والدىا أّمك فقدت عندما رضيعة طفلة كنت :والدىا فقاؿ .226

يف ىذاه اعبملة  متجلد، ....# حكيم بكاء لفقده وبكت فحزنت

فاؼبعٌت يف ىذاه تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، 
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ة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف إفاد اعبملة 

 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

ىي  وىذه يل باؽٍ  وأنت فارس يا والدي مات قد:"  )أـ سلمى( وقالت .227

فاؼبعٌت ، تعزييت ... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

 واغبزف. إظهار التحّسر يف ىذاه اعبملة 

اؼبتفرقة،..."# ىذه  بأغصاّنا األرزة يباثل اؼبتشعِّبة بعواطفو القلب إفّ  .228

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،ّ اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإف

 .إظهار التحّسر واغبزف

 بأجنحة تطَت ال اغبمامة أف كما حبزف جارهتا تتصرب ال اغبزينة إفّ  .229

فاؼبعٌت يف ، ملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ مكسورة. # ىذه اعب

 .إظهار التحّسر واغبزف ىذاه اعبملة 

 شعرت حىت يضيق وصدري تنمو وعواطفي متكلمة سلمى أظبع كنت .231

وفّوىات .... # ىذه اعبملة من خربي  حناجر تتفجر أضلعي تكاد أفّ ب

فادة اؼبخاطب اغبكم إ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ذلك فائدة اػبرب
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، وراء ما عيناي بحمت لقد .231  دعيٍت .الكهوؼ ىذه أحّوؽبما كبو فلن الغيـو

 يا نادتٍت أمك لقدالقفص،  ىذا قضباف بأجنحيت كسرت فقد أطَت

 البحر وجو عن الضباب وتبدد الريح طابت قد ، ىا توقفيٍت فال سلمى

 تنزعي وال توقيفها فال للمسَت وتأىبت شراعها فرفعت السفينة

دفتها،...# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد والـ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، القسم

، ويسّمي ذلك فائدة اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم

 .اػبرب

 قد الفجر ألفّ  تستيقظ روحي ودعي رقدوا، مع الذين يرقد جسدي دعي .232

انتهى...# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد  قد واغبلم الح

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة توكيدىا بقد وأّف، 

ال باغبكم، ويسّمي ذلك تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاى

 فائدة اػبرب

 اؼبروج إىل عظامي غبار وبمل فال ويقرأه السحر يبر نسيم ألفّ ...  .233

فاؼبعٌت ، أفّ ...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا باػبضراء،
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 م، ويسّمي ذلك فائدة اػبربألّف اؼبخاطب جاىال باغبك

باؼبوت،... # ىذه اعبملة  أحبك ولدي وسوؼ يا باغبياة أحببتك قد  .234

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بقد طليبمن خربي ال

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

مكاف  رماديُت خطُت سوى أرى أعد فلم قلياًل  أجفانو انطبقت دوق .235

فاؼبعٌت ، عينيو،....# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 كاف والدؾ مثلما لسلمى أًخا فكن ابٍت يا أنت : " أما قاؿ فارس كرمة .236

الشدة،..."# ىذه اعبملة من خربي  ساعات يف منها قريًبا كن .يل

فاؼبعٌت ، ابٍت" -الطليب وعدد توكيدىا بإعادة اللفظو أو مرادفو أي" أنت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب ألّف اؼبخاطب



84 
 

 اْتلُ  بل .الغابرة األجياؿ أغالط من غلطة األموات على اغبزف فّ ".... أل

...  وتتناسى فتسلو اغبياة أغاين وأنشدىا أحاديث الفرح مسمعها على

فاؼبعٌت يف ىذاه ، "# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

 .واغبزف إظهار التحّسر اعبملة 

حيايت... "# ىذه  من ساعة آخر ابنو يف بشخص أحببتو ٍتإنّ  " ... .237

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، 

 .ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 تدعوا وال الفضاء، حرية روحي فطلبت مضت، قد وديةأياـ العب فّ "... أل .238

 كنت إف ذنويب عن تكفر ال تعازيبو فّ أل فراشي، جانب إىل كاىًنا

# ىذه اعبملة من  بارٍّا...." كنت إف اعبنة إىل يب تسرع وال خاطًئا،

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بأّف وقد

ّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي اؼبخاطب أّف اؼبتك

 .ذلك الـز الفائدة

 مسَت وبولوف ال اؼبنّجمُت أف كما هلل، مشيئة تغَت ال البشر إرادة إفّ " .239

 تنادي فاللّجة شاءوا، ما والكهاف األطباء مويت فليفعل بعد أما .النجـو
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" # ىذه اعبملة … الساحل حىت تبلغ سائرة فتظل السفينة أما اللجة،

 .الّنصح فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 عميًقا ؽباثًا األلفاظ ىذه فخرجت تشرب صوتو قد كاف اؼبوت فّ . أل... .241

 يا .يا .سلمى الصباح، يا الليل، وجاء ذىب قد " ىا:شفتيو  بُت من

 ،دد توكيدىا بأّف وقدسلمى"....# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وع

 .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 ومدت .الروح وأسلم شفتاه وابتسمت وجهو وابيضّ  رأسو نكس مث .241

 رأسها فرفعت كالثلج، باردة فوجدهتا والدىا يد وؼبست يدىا سلمى

يف ىذاه اعبملة تتضمن  اؼبوت،... بنقاب مربقًعا وجهو فرأت ونظرت إليو

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد،   من

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 حىت وىبطت البليل، الثوب طيات تًتاخى مثلما أعضاؤىا تراخت مث .242

 األجنحة صبيع وشدد رب يا أشفق :دوءهب قالت األرضثم ؼبست جبهتها

... يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من  .اؼبتكسرة

 .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة التوكيد، 
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 جسده، الًتاب واسًتجع روحو األبدية وعانقت كرامة فارس مات .243

 اغبياة ترى تعاستها أسَتة بنتوا وظلت أموالو، بك على منصور واستوىل

... يف ىذاه اعبملة تتضمن من   .أماـ عينيها اؼبخاوؼ سبثلها ىائلة مأساة

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 اػبرب.باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 مثلما والليايل األياـ تنتابٍت وىواجسي، أحالمي بُت ضائًعا فكنت أنا أما .244

... يف ىذاه اعبملة تتضمن من  الفريسة، غبماف والعقباف تنتاب النسور

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، 

الـ ألّف اؼبخاطب جاىال اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الك

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 بأخيلة لعلٍت أستأنس الكتب صفحات بُت ذايت أفقد أف حاولت فكم .245
األسفار  بقراءة ألعود حاضري أنسى أف جربت وكم الدىر، طواىم الذين

... يف ىذاه  نفًعا، ذلك كل هُبِْدين فلم الغابرة، األجياؿ مسارح إىل
فاؼبعٌت يف تضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، اعبملة ت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 
 اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.
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 مواكب من أرى أكن مل ألّنٍت النار بالزيت، إطباد وباوؿ كمن كنت بل .246
 الندب غَت أنغاـ األمم من أظبع والالسوداء، باحهاأش سوى األجياؿ
... ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بأّف وقد، والنواح،

 .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 
 أحب أرميا كاف ومراثي داود، مزامَت من أصبل عندي كاف أيوب فسفر  .247

 عظمة نفسيمن يف وقًعا أشد مكةالربا ونكبة سليماف، نشيد من لديّ 
 نبلت ورواية اػبياـ، رباعيات من تأثَتًا أكثر زريق ابن وقصيدة العباسيُت،

... يف ىذاه اعبملة تتضمن من  .اإلفرنج كتبو كل ما من قليب إىل أقرب
إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، 

 .التحّسر واغبزف
 يصمّ  وىكذا الرىيبة، أشباحنا غَت نرى فال بصَتتنا، القنوط ُيضعف كذا .248

... يف ىذاه اعبملة .اؼبضطربة قلوبنا طرقات غَت نسمع فال اليأس آذاننا،
فاؼبعٌت يف ىذاه ، تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .إظهار التحّسر واغبزف اعبملة 
 

 بين عشتروت والمسيح

 يوجد لبناف بأذياؿ بَتوت أطراؼ تصل اليت والتلوؿ البساتُت تلك ُتب .249

 أشجار بُت قائمة بيضاء صخرة قلب يف ؿبفور قدمي العهد صغَت معبد

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، والصفصاؼ واللوز الزيتوف



88 
 

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 ذلك فائدة اػبرب.ويسّمي 

 قدف اؼبركبات، طريق عن ميل نصف من أكثر يبعد ال اؼبعبد ىذا أفّ ومع  .251

القديبة،....# ىذه اعبملة من  واػبرائب اآلثار من ؿبيب عرفو من قل

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بأّف وقد

الـ ألّف اؼبخاطب جاىال اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الك

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ؿبجوبًا أبقاه قد اإلنباؿ فكأف اإلنباؿ، وراء ستائر ـبتبئ سوريا يف....  .251

 للمحبُت ومزارًا لنفوس اؼبتعبُت خلوة ليجعلو األثريُت عيوف عن

، .. # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد.اؼبستوحشُت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو   يف ىذاه اعبملة فاؼبعٌت

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 منو صورة الشرقي اعبدار على يرى العجيب اؼبعبد ىذا إىل والداخل .252

 الدىر أصابع ؿبت قد الصخر، يف ؿبفورة الشواىد والبينات، فينيقية

، ،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقدخطوطها بعض
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 فالواحدة ـبتلفة، هبيئات واقفات عاريات سبع عذارى حوؽبا ومن .... .253

 من جرة والرابعة مبخرة، قيثارة، والثالثة والثانية ،مشعاًل  ربمل منهن

 والسابعة الغار، إكلياًل من والسادسة الورد، من غصًنا واػبامسة اػبمر،

وسهاًما،....# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا  قوًسا

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خايّل من التوكيد

ضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك ت

 .فائدة اػبرب

 يسوع سبثِّل ظهورًا، وأكثر عهًدا أحدث أخرى صورة الثاين اعبدار وعلى .254

 ثانيتاف وامرأتاف اجملدلية ومرمي اغبزينة أمو جانبو وإىل الناصري مصلوبًا،

 اإلبتدائ ألّّنا خايّل من تنتحباف.# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة التوكيد، 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.
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 الشمسعند شعاع منهما يدخل مستديرتاف، كوتاف الغريب اعبدار ويف .255

 دباء طُليتا كأّنما فتظهراف الصورتُت على النهار، وينسكب أصيل

الذىب. # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة التوكيد، 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 اػبرب.

 نقوش جوانبو على الشكل مربع رخاـال من حجر اؼبعبد وسط ويف .256

 من متحجرة كتالت ربت بعضها اكبجب قد قديبة الطراز، ووسامات

 اغبجر، ىذا على ذبائحهم كانوا ينحروف األقدمُت أفّ  على تدؿ الدماء،

 والزيت...# ىذه اعبملة من خربي والعطر اػبمر قرابُت فوقو ويصبوف

إفادة  يف ىذاه اعبملة فاؼبعٌت اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد وأّف، 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 فنصرؼ الشهر، يف مرة كرامة سلمى ألتقي كنتُ  اجملهوؿ اؽبيكل ىذا يف .257

 األجياؿ بفىت مفكرين الغريبتُت الصورتُت إىل ناظرين الساعات الطواؿ

 والصبايا الفتياف أشباح ـبيلتينا إىل مستحضرين اعبلجلة، فوؽ باؼبصلو 
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 عشًتوت، بشخص وعبدوا اعبماؿ وعشقوا عاشوا الذين الفينيقيُت

 طوهتم مذاحبها، مث على الطيوب وىرقوا سباثيلها، أماـ البخور فحرقوا

# يف  .األبدية وجو أماـ األياـ تردده اسم سوى منهم يبقَ  األرضفلم

فاؼبعٌت إلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، تتضمن من  اػبرب ا ىذاه اعبملة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

 كنا بل الشكوى، وبثّ  العواطف مبادلة على مقتصرة اجتماعاتنا تكن ومل .258
 يف واألفكار اآلراء فنتبادؿ العموميات، إىل بنا معرفة َتغ على ننتقل
 نقرأىا كنا اليت الكتب مرامي يف الغريب، ونتباحث العامل ىذا شؤوف

 واؼببادئ اػبيالية الصور عليو من تنطوي وما وسيئاهتا، حسناهتا ذاكرين
 تأثَت البشرية وعن اعبامعة يف اؼبرأة منزلة عن سلمى فتتكلم االجتماعية،

 ىذه أيامنا يف الزوجية العالقة وعن وميوؽبا، أخالقها على الغابرة جياؿاأل
واؼبفاسد. # يف ىذاه اعبملة تتضمن من   األمراض من هبا وما وبيط

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد، 
جاىال اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.
 اؼبرأة، حقيقة وباولوف إدراؾ والشعراء الكّتاب إفّ  :مرة قوؽبا أذكر إينّ و  .259

 ينظروف إليها مألّنّ  صدرىا، وـبّبآت قلبها أسرار يفهموا مل لآلف ولكّنهم



92 
 

 يضعوّنا أو جسدىا، خطوط غَت يروف فال الشهوات، نقاب وراء من

... # .واالستسالـ الضعف غَت فيها هبدوف فال ره،مكربات الك ربت

فاؼبعٌت يف ىذاه ، أفّ إّف و يب وعدد توكيدىا بىذه اعبملة من خربي اإلنكار 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 رمزين األجياؿ نقشت قد الصخرة ىذه قلب يف : "أخرى مرة يل وقوؽبا .261

 اغبب بُت اؼبراوحة نفسها ويستجلياف غوامض اؼبرأة ميوؿ خالصة يُظهراف

 العرش على عشًتوت اعبالسة بُت والتضحية، االنعطاؼ بُت واغبزف،

الصليب...." # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  أماـ الواقفة ومرمي

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  ملة فاؼبعٌت يف ىذاه اعب، توكيدىا بقد

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 تدفع اليت اؼبرأة ىي ولكن والعظمة والشهرة، اجملد يشًتي الرجل إفّ " .261

فاؼبعٌت ، الثمن..." # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب
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 يدعوه عما تًتفع بالدموع بالنار واغتسلت تطّهرت إذا النفس فّ ....أل .262

 التقاليد سّنتها الشرائع والنواـ يساليت عبودية من وتتحرر وعارًا، عيًبا الناس

البشري،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  لبالق لعواطف

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بأفّ 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 فلم الفاسدة، الشرائع إىل قرنًا سبعُت استسلمت قد البشرية اعبامعة إفّ  .263

اػبالدة. # ىذه  األولية العلوية النواميس معاين إدراؾ قادرة على تعد

فاؼبعٌت يف ىذاه ، اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بإّف وقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 تعد فلم الضئيلة، الشموع إىل ضوء النظر اإلنساف ةبصَت  تعودت قدو  .264

الشمس... # ىذه اعبملة من خربي الطليب  نور إىل ربدؽ أف تستطيع

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بقد

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب
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 حىت بعض عن بعضها النفسية والعاىات األجياؿ األمراض توارثت لقد .265

عمومية،...# ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا  أصبحت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بقد والـ القسم

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .ربفائدة اػب

 تًتؾ كانت اّنّ أل اظبها، تلويث ؿباولُت كرامة سلمى سيعيبوف الذين أّما .266

 الذين الضعفاء السقماء فهم آخر، برجل لتختلي الشرعي منزؿ زوجها

األصحاء ؾبرمُت،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  وبسبوف

ذي تضّمنو إفادة اؼبخاطب اغبكم ال فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بأفّ 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 الظلمة يف تدبّ  اليت كاغبشرات ىم بل النفوس متمرِّدين، .... وكبار  .267
العابرين. # يف ىذاه  أقداـ تدوسها كيال النهار نور وزبشىاػبروج إىل

فاؼبعٌت يف من التوكيد،  اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايلّ 
 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ ىذاه اعبملة 
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 يفعل وال سجنو جدراف يهدـ أف يستطيع الذي اؼبظلـو السجُت إفّ  .268

، .. # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ .جبانًا يكوف

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 العامل ذلك أرواحهم، وبلغت تغمر اليت اؼبستنقعات زتاجتا قد فسلمى .269

األفاعي... # ىذه اعبملة من خربي  وفحيح الذئاب عواء يبلغو ال الذي

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بقد

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .اػبربذلك فائدة 

 واعبندي اللصوص، وجوه تذعرىا ال اؼبوت وجو شاىدت اليت فالنفس .271
 ال قدميو ربت ذبري الدماء وسواقي رأسو فوؽ ؿبتبكة رأى السيوؼ الذي
# ىذه اعبملة من خربي  .األَزقَّة صبياف هبا اليت يرشقو باغبجارة وبفل

 الكناية.و  الفخر فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة الطليب وعدد توكيدىا بقد، 
 

 التضحية

  حاماًل  كرامة سلمى بلقاء نفسي واعًدا اؼبعبد ذلك كبو كعاديت سرت .271

األندلسية .... # # ىذه اعبملة من  اؼبوشحات صغَتًا من كتابًا بيدي
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إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة خربي اإلنتاري ألّّنا خاليا من التوكيد، 

الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال  اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو

 باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب.

.. # ىذه  .اليـو ستفرقنا باألمس فرقتنا اليت العمياء القوة إفّ فأجابت " .272

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

اطب إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخ

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 بنت قد عنها ترصبانًا البشرية الشرائع اليت تتخذ اػبرساء القوة ".... .273

" # ىذه اعبملة من  ....وبينك،  بيٍت منيًعا حاجزًا اغبياة عبيد بأيدي

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

لذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، اغبكم ا

 .ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 قد الناس أرواح على أولياء وأقامتهم الشياطُت أوجدت اليت "...القوة .274

.." .واعبماجم العظاـ من اؼببٍت اؼبنزؿ ذلك أخرج من ال أف عليّ  حتمت

فاؼبعٌت يف ىذاه ، قد# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا ب
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

عٍت  مشغوؿ فهو أيامي؛ أصرؼ كيف يدري وال يب وبفل ال زوجي إفّ "  .275

 اسُتالنخّ  أسواؽ إىل الفاقة تقودىن اللوايت اؼبسكينات الصبايا بأولئك

.." .والدموع بالدماء اؼبعجوف باػببز أجسادىن ويكتحلن ليبعن فيتعطّرف

فاؼبعٌت يف ىذاه ، # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 إليك النظر عيناي مّلت شطرىا، وال ألنك فراقك تطلب مل روحي إفّ  .276

، نورنبا... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ  ألنك

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا   فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 مثقلة اغبياة على عقبات أسَت أف عليّ  حكم قد القضاء كاف إذا ولكن .277

وبالسالسل،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا  بالقيود

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بقد

 .أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب
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 األوجاع أخرستو الذي اللساف فّ أل شيء؛ كل أقوؿ فأ أقدر ال فأجابت" .278

 أف أقدر ما وكل تتحرؾ، ال اليأس عليها ختم اليت يتكلم، والشفاه ال

 اغببائل يل نصبوا الذين فيشرؾ الوقوع عليك من أخاؼ أين ىو لك أقولو

، .." # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأف.واصطادوين

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا   لة فاؼبعٌت يف ىذاه اعبم

 . كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 أخرج بأنٍت يعلم صار قد غالب بولس اؼبطراف إفّ مًتددة "  قالت ... مث .279

فيو.".... # ىذه اعبملة من خربي  وضعٍت الذي القرب من الشهر يف مرة

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، إّف وقداإلنكاري وعدد توكيدىا ب

اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي 

 .ذلك الـز الفائدة

حىت  حركايت ليتجسسوا خدمو إىل وأوعز لًتقبٍت، العيوف عليّ  بثّ  قدو  .281

 نواظر عليها أسَت اليت والطرقات أسكنو الذي للمنزؿ بأف أشعر صرت

.. # ىذه اعبملة .أفكاري نبس تسمع وآذانًا إيلّ  وأصابع تشَت يب ربّدؽ

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد
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اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي 

 .ذلك الـز الفائدة

 أخاؼ ال وجنتيها:" أنا على ينسكب والدمع زادت مث ىنيهة وأطرقتْ  .281

البلل،..."# ىذه اعبملة  ىبشى ال الغريق ألفّ  من اؼبطراف؛ نفسي على

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 ولكنٍت يف صدري، سهامو أفرغ صبيع ألنو الدىر من أخاؼ ال أنا"  .282

 عن قدميك وتوقفك األفعى تَلسع أف العمر ربيع يف وأنت عليك أخاؼ

.. "# .وأؾباده بأفراحو اؼبستقبل ينتظرؾ حيث اعببل، قمة كبو اؼبسَت

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

ة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، إفاد

 .ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 مغروًرا يظل الليايل ذئاب وتنهشو األياـ أفاعي تلسعو ال من إفّ " :فقلتُ  .283

...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأّف، والليايل باألياـ
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دة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو إفا فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

فتويت،...# ىذه  شعلة عن الدخاف وتبّدد داخلي يف روحي سبّردت قدو  .284

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقداعبملة 

نو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضمّ 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 سلمى، منذ يا الناس أىواء إىل طوياًل  استسلمنا لقد فقلت متهيًجا " .285

 أماـ أو نركع العمياف إىل ننقاد وكبن اآلف صبعتنا حىت اليت الساعة تلك

كيدىا بقد والـ أصنامهم." # ىذه اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد تو 

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم،  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، القسم

 فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة.

أوقدهتا... # ىذه  اليت بالسماء يكوف كافرًا بيده نار نفسو ىبمد من إفّ  .286

 عٌت يف ىذاه اعبملة فاؼب، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 الّنصح.

 الكبَتة النفوس هلل يوِدعو شبُت كنز واغبب سلمى وأحببِتٍت، يا أحببتك قد .287

فاؼبعٌت ، اغبساسة،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد
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إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف  يف ىذاه اعبملة 

 .ّمي ذلك الـز الفائدةاؼبخاطب عاؼبا، ويس

 قدو  والعلقم، باػبل مفعمة كأًسا يدي يف وضعت قد السماء إفّ  " .288

 ألرى متجلِّدة أشرهبا سوؼ قليلة قطرات غَت فيها يبقَ  ومل ذبرعتها صرفًا،

واػبفايا. "# ىذه اعبملة من خربي  من األسرار الكأس قعر يف ما

إفادة   ىذاه اعبملة فاؼبعٌت يف، اإلنكاري وعدد توكيدىا بإّف وقد

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 الطائر فّ أل وملذاهتا؛ أفراحها احتماؿ على أقوى وال أستحّقها ال "فأنا .289

الصخور،...."# ىذه اعبملة من  بُت متنقاًل  اعبناحُت يدبّ  اؼبكسور

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، لطليب وعدد توكيدىا بأفّ خربي ا

اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، 

 .ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 اؽبناء يل تصّور وال كالتعاسة، يؤؼبٍت ذكرىا ألفّ  عن السعادة ربدثٍت فال .291

ملة من خربي الطليب وعدد # ىذه اعب… كالشقاء ىبيفٍت ظلو ألف

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بأفّ 
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اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 اػبروج عن يبنعٍت أف يريد غالب بولس اؼبطراف أفّ  باألمس عرفت عندما .291

تزوجت،....#  مذ عرفتها اليت الوحيدة اللذة ويسلبٍت أخيو منزؿ ابن من

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 أف لبثت ما ولكنٍت وزه،كن فَػَقدَ  وغٍت ملكو أضاع ملك فبكيت بكاء .292

إيّل،...# يف  ؿبدقتُت عينيك وأبصرت خالؿ دموعي، من وجهك رأيت

فاؼبعٌت ، ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ يف ىذاه اعبملة 

 حوؿ ترفرؼ اؼبوت أجنحة كانت عندما حبييب يا يل قلتها الكلمات ىذه .293

باألمس،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب  ذكرهتا قدو  مضجع والدي،

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، وعدد توكيدىا بقد

 .عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة
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ت وتشجع فتقويت رأسي، حوؿ تصفِّق اليأس أجنحة كانت قدو  .294

 تستهوف اليت النفسية اغبرية من بنوع السجن ظلمة يف وأنا وشعرت

، عالًيا كالبحر، عميًقا حبنا ورأيت وتستصغر األحزاف، الشدائد  كالنجـو

# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا  كالفضاء،... متسًعا

 إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، بقد

 .أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 وىي جديدة، قوة اؼبنهوكة اؼبتوجعة نفسي ويف اليـو إليك، جئت وقد .295

 تضحية أعظم، أمر على العظيم للحصوؿ األمر تضحية على اؼبقدرة

الناس،....# ىذه اعبملة  بعرؼ شريًفا أنت تبقى لكي بقربك سعاديت

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بقدمن خربي 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 قدميّ  تغل الثقيلة والقيود اؼبكاف ىذا إىل باألمس أجيء كنت .296

ويستقصر  القيود بثقل يهزأ بعـز شاعرة جئت قداليـو ف أما الضعيفتُت،

فاؼبعٌت ، الطريق.... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 حقيقيت ألريك اليـو أتيت وقد مرذبف، مثل ظل أجلس حذاءؾ كنت .297

اؼبصلوب.... # ىذه اعبملة من خربي  ويسوع اؼبقدسة عشًتوت أماـ

إفادة اؼبخاطب اغبكم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، الطليب وعدد توكيدىا بقد

الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي 

 .ذلك فائدة اػبرب

 يف ساعة ترتعش لكي اليـو اينأغص مددت وقد الظل، يف نابتة أنا شجرة .298

 وىائاًل  عظيًما وداعنا فليكن حبييب، يا ألودعك النهار، قد جئت نور

.. .ؼبعانًا أشد لتجعلو الذىب اليت تصهر كالنار وداعنا ليكن حبنا، مثل

فاؼبعٌت يف ىذاه ، # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

ّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تض اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 عشًتوت مسرات وتركت يسوع الناصري، يا صليبك اخًتت قد "ىا .299

 بدمي الغار، واغتسلت من بداًل  باألشواؾ رأسي كللت قد وأفراحها،

 بالكأساليت والعلقم اػبل وذبرعت والطيوب، العطور من بداًل  ودموعي
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والكوثر،..."# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  للخمر صنعت

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بقد

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 ؼبخيفة،ا تًتاكض األشباح حيث اؼبظلم الكهف إىل فرَِحة اآلف " سأعود .311

 ظل هلل ترى اليت النفس فّ أل أجلي؛ من ربزف وال حبييب يا عليّ  تشفق فال

 بلمحة تكتحل اليت والعُت األبالسة، أشباح ذلك بعد زبشى ال مرة

" # ىذه اعبملة .العامل ىذا أوجاع تغمضها ال اؼبؤل األعلى من واحدة

إفادة   فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 

اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 تلك بُت وجدتٍت ىائًما القاسبة، بأمواجو الوجود غمر قد الليل ... وكاف .311

معيًدا  سلمى، لفظْتها كلمة كل صدى حافظيت إىل مسًتجًعا البساتُت،

يديها،...# ىذه  ومالمس وجهها ومالمح سكناهتاو  حركاهتا نفسي إىل

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 الشرائع لقساوة عبًدا يظل احرٍّ  ُولد وإف اإلنساف أفّ  األوىل للمرة وعلمت .312

وأجداده،....# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  آباؤه اليت سنها

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بأفّ 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 مآيت األمس، إىل اليـو استسالـ ىو علويٍّا رٍّاس نتونبو الذي القضاء أفّ و  .313

. # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  ميوؿ إىل الغد وخضوع اليـو

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، توكيدىا بأفّ 

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 وسلمى كرامة وشريفة، حسنة األعماؿ صبيع هبعل اإلخالص أفّ  ... .314

..." # ىذه اعبملة .متجسِّدةً  االعتقاد وصحة متأنًسا اإلخالص كانت

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة ، من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ 
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اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال 

 .ذلك فائدة اػبربباغبكم، ويسّمي 

 المنيذ

 الرجاؿ ألكثر تصور األنانية ألفّ  مكاف؛ كل يف مكروىة العاقر واؼبرأة .315

 على خالدين ليظلُّوا النسل فيطلبوف األبناء، يف أجساد اغبياة دواـ

فاؼبعٌت  ،... # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بأفّ .األرض

كم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ إفادة اؼبخاطب اغب يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 االنتحار هبا يرى اليت بالعُت العاقر زوجتو إىل ينظر اؼبادي الرجل إفّ  .316

 الفتك يريد غدار عدوّ  كأّنا حتفها ويطلب ويهجرىا البطيء، فيمقتها

فاؼبعٌت يف  ،دد توكيدىا بإفّ بو،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وع

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف  ىذاه اعبملة 

 .اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 يف كانت كرامة وسلمى شبرًا، تعطي ال الكهف يف تنبت اليت الشجرة إفّ  .317

ن خربي الطليب وعدد أطفااًل.... # ىذه اعبملة م تثمر اغبياة فلم ظل

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،توكيدىا بإفّ 
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وسلمى   لفراخو، العبودية يورث القفص كيال يف عشٍّا وبوؾ ال البلبل إفّ  .318

أسَتين....  إىل حياهتا السماء تقسم فلم الشقاء، سجينة كانت كرامة

فاؼبعٌت يف ىذاه  ،ا بإفّ # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدى

 .إظهار الضعف وسواء اغباؿ اعبملة 

 الطبيعة، وشغف الشمس انعطاؼ يلدىا ىي أطفاؿ األودية أزاىر إفّ  .319

واغبنّو،...# ىذه اعبملة من خربي  اغبب يلدىا أزاىر البشر وأطفاؿ

إظهار الضعف وسواء  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،الطليب وعدد توكيدىا بإفّ 

 .ؿاغبا

... # ىذه اعبملة من خربي .لتثمر أزىرت قد الكهف يف النابتة الشجرة .311

إظهار الضعف وسواء  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،الطليب وعدد توكيدىا بقد

 .اغباؿ

ا ليحوؾ َىمّ  قدالقفص  يف اؼبسجوف البلبل .311 .. # .جناحيو ريش من عشٍّ

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب
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 اؼبشرؽ نسيم مهبّ  يف وضعت قد األقداـ ربت طرحت اليت القيثارة .312

ن خربي الطليب ... # ىذه اعبملة م.أوتارىا من بقي بأمواجو ما ليحرؾ

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،دد توكيدىا بقدوع

تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك 

 .فائدة اػبرب

 لتقتبل بالسالسل اؼبكّبلتُت ذراعيها مّدت قد اؼبسكينة كرامة سلمى .313

 ،توكيدىا بقد # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد .السماء.. موىبة

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 أياـ سبت عندما واؼبنحدرات الروايب بُت متنقاًل  جاء قد نيساف وكاف .314

 تضع فأخذت ،وعاىدهتا وافقتها قد الطبيعة وكأف لتلد بكرىا، سلمى

والرياحُت. # ىذه  األعشاب أطفاؿ بأقمطة اغبرارة وتلف أزاىرىا ضبل

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،اعبملة من خربي اإلنكاري وعدد توكيدىا بقد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب 

 .جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب
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 طاؼبا قدو  مشعشًعا، فًتاه دموعها، وراء من اؼبستقبل إىل ... ،وتنظر .315

# يف ىذاه اعبملة  .الدموع خالؿ من متلمعة األشياء القاسبة ظهرت

 فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ىا بقد،توكيدوعدد  طليبتتضمن من  اػبرب ال

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، 

 .ذلك الـز الفائدةويسّمي 

 بَتوت، رأس يف اؼبنازؿ تلك بُت الظالـ أشباح طافت وقد ليلة ففي .316

 واغبياة اؼبوت فانتصب اؼبخاض واألوجاع، مضجع سلمى على انطرحت

فراشها،...# ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد  جبانب يتصارعاف

م الذي تضّمنو إفادة اؼبخاطب اغبك فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،توكيدىا بقد

اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة 

 .اػبرب

 وسكنت جديًدا، ضيًفا العامل ىذا إىل ليقدما والقابلة ووقف الطبيب .317

 ذلك يف يسمع يعد ومل البحر، أمواج نغمة الطريق والبفضت عابري حركة

غالب. # يف  بك ورمنص منزؿ نوافذ يتصاعد من ىائل سوىصراخ اغبي

فاؼبعٌت  ،ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد
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إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 الوالد ليهنئوا ـالنو  دبالبس فجاؤوا اعبَتاف بعض الفرح نغمة وأيقظت .318

# يف  .وطفلها الوالدة كبو كئيبتُت بعينُت ينظر فبقي أما الطبيب .بولده

فاؼبعٌت  ،ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الكالـ  يف ىذاه اعبملة 

 .ك فائدة اػبربألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذل

 القاعة يف الوالد مع يفرحوف اغبي وسكاف الطفل مات !راحل زائر "ىو .319

طوياًل،..."# يف ىذاه اعبملة تتضمن من   لببو ليعيش ويشربوف الكربى

إفادة  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

الـ ألّف اؼبخاطب جاىال اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو اعبملة أو الك

 .باغبكم، ويسّمي ذلك فائدة اػبرب

 يتصارعاف واغبياة اؼبوت فًتى ثانية ربدؽ ألضمو، مث ولدي " أعطٍت .321

" # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا .جبانب سريرىا

 .إظهار التحّسر واغبزف فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،خايّل من التوكيد
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 كرامة سلمى فأذاؽ كالظل، واختفى كالتنّهدة، ومات كالفكر، لدو  .321

# يف  .قلبها عن اؼبوت يد ويزيل ليسعدىا يبقَ  مل األمومة، ولكنو طعم

فاؼبعٌت  ،ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .إظهار التحّسر واغبزف يف ىذاه اعبملة 

 سيديت يا طفلك مات قدزبرسو:"  والغصات ؿوقا رأسو الطبيب فنكس .322

ي " # ىذه اعبملة من خربي الطليب .بعده تعيشي لكي فتجلَّدي وتصربَّ

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،وعدد توكيدىا بقد

 .عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 اؼبؤدية إىل الطريق على لتدلٍت جئت .ولدي يا لتأخذين جئت قد .323

 الكهف ىذا من لنذىب أمامي فِسرْ  ولدي يا ذا أنا ىا .الساحل

فاؼبعٌت يف  ،.. # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد.اؼبظلم

 .إظهار التحّسر واغبزف ىذاه اعبملة 

يفو  ومل دمعة يذرؼ ومل يتنّهد ومل يصرخ فلم غالب بك منصور أّما .324

 كأس على بيمينو قابًضا كالصنم منتصًبا جامًدا لبث بل بكلمة،

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من  .الشراب

إفادة اؼبخاطب اغبكم الذي تضّمنو  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،التوكيد
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فائدة  اعبملة أو الكالـ ألّف اؼبخاطب جاىال باغبكم، ويسّمي ذلك

 .اػبرب

 أوؿ قائاًل:"ىذه الواقفُت أحد نبس اغبفرة أعماؽ إىل التابوت أنزلوا وؼبّاّ  .325

واحد"# يف ىذاه اعبملة  تابوت يضمهما جسدين رأيت فيها مرة

فاؼبعٌت يف ىذاه  ،تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

كم، فيما إذا كاف اؼبخاطب إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغب اعبملة 

إفادة اؼبخاطب  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة،

أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز 

 .الفائدة

 زوجها مظامل من وينقذىا ليأخذىا جاء قد طفلها آخر :"كأفّ  وقاؿ .326

 ،ذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد" # ى.وقساوتو ...

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا   فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة 

 .كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 بعينُت الفضاء إىل ينظر فهو بك منصور بوجو آخر: "تأملوا وقاؿ .327

# يف ىذاه اعبملة   .واحد" يـو يف ووطفل زوجتو مل يفقد كأنو زجاجيتُت

فاؼبعٌت يف ىذاه  ،تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد
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إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم، فيما إذا كاف اؼبخاطب  اعبملة 

 .عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 وأقوى ثروة أوفر رىأخ امرأة من ثانية اؼبطراف عمو يزوجو آخر:"غًدا وقاؿ .328

" # يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من .جسًما

إفادة اؼبخاطب أّف اؼبتكّلم عامل باغبكم،  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،التوكيد

 .فيما إذا كاف اؼبخاطب عاؼبا، ويسّمي ذلك الـز الفائدة

 مصيبيت، كأف على يعزِّيٍت من وليس وحدي، منفرًدا واقًفا فبقيت أنا أّما .329

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من   .إيلَّ  الناس أقرب يكونا مل وطفلها سلمى

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،اػبرب اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .التحّسر واغبزف

 مددت ابنتو صدر وعلى على صدره، ابنتو مدَّدتُ  قد اغبفرة ىذه "يف .331

..." # ىذه اعبملة .الرفش هبذا الًتاب وضعت قد اعبميع وؽوف طفلها

إظهار  فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد

 .التحّسر واغبزف
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 أقوى فما الرجل، أيها قليب دفنت قد أيًضا اغبفرة ىذه فأجبتو:"ويف .331

فاؼبعٌت  ،" # ىذه اعبملة من خربي الطليب وعدد توكيدىا بقد!ساعديك

 . إظهار التحّسر واغبزف يف ىذاه اعبملة 

 فارسبيت والتجلد الصرب خانٍت السرو، أشجار وراء القبور حفار توارى وؼبا .332

# يف ىذاه اعبملة تتضمن من  اػبرب  __.وأرثيها أبكيها سلمى قرب على

 إظهار التحّسر فاؼبعٌت يف ىذاه اعبملة  ،اإلبتدائ ألّّنا خايّل من التوكيد

 .واغبزف

 




