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َسْلَمان 
َعْبَر اأَلْزمان

ماهذا !! يا إلهي ..
خيوٌل حديدّية 
هههه هذه َمْركباٌت ولها عجالت ..

وليست خيولاً وهي تسري 

بقّوة احرتاِق البرتول. 

ماهذا اللباُس 

الغريب ؟ 

كأّنه من العصور القدمية!

! رّبا كاَن ممّثالاً

يبدو أّنني أثرُي استغراَب 

الناس هنا يا سلامن.

هههه أجْل فقد 

تغرّيِت املالبُس واألزياُء 

كثرياًا يف َعرِصنا عن عرصكم. 

سلامن يهوى قراءة الُكتب والقصص قبَل الّنوم , وكثرياًا ما يسافُر يف أحالِمه بِبساِطِه الطائر إىل أبطاِل 
ِف والّنحو . تلك القصص ليعيَش معهم مغامراِتهم ويتعلرََّم أصوَل اللغة العربية وقواعَد الرصرَّ

يف العدد السابق سافَر سلامن عرَب أحالِمه إىل بغداد، لزيارة شيِخ النحاة العامل سيبويه، وتعرّف معه عىل أبرِز مؤلفاِته 
»الكتاب«، ثم دعاه لزيارة عامل املستقبل، فسافرا معااً إىل الحي الثقايف »كتارا«، يف الدوحة. 
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ماهذا اللباُس 

الغريب ؟ 

ماذا هناك؟

هيه أنَت تعال إىل هنا ..أين 

بطاقُتَك الشخصّية ؟ 

بطاقٌة شخصّيٌة ؟ 
ماذا تعني ؟  

ههههه ماذا !!  .. أيُّ ماٍض وأيُّ حارٍض!! ما داَم 

َق معه  ، فيجب أن نحقِّ ل يحمل بطاقةاً شخصّيةاً

يف قسم الرشطة. 

حرضَة الرشطّي هذا سيبويه العامُل
ِف  الكبرُي يف النحِو والرصرَّ

ويف مركز الرشطة

ها الرّشطيُّ هذا  أيُّ
العامل الكبرُي سيبويه 

وقد جاَء معي من 
املايض يف زيارٍة إىل 

الحارض 



20

وكيف أتأّكُد من ذلك 

وهو ل ميلُك بطاقةاً شخصّية. 

اسأْل أهَل العلم عّني ..

أنا سيبويه ناٌر عىل علٍم. 

اممم ..حسنااً .. 

سأسأُلك عّدَة أسئلٍة وإن أجْبت عنها 

ا وسأفرُج عنك.  فستكوُن سيبويه حقًّ

حسناًا تفّضل واسأْل.

مممم .. من هو معلُِّمك الذي 

تتلمْذَت عىل يَديه ؟

العامُل الجليُل الخليُل 

بُن أحمَد الفراهيدّي.
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إجابٌة صحيحٌة..طيب .. 

ما اسُم كتاِبك الذي 

أّلْفَته يف النحو ؟ 

اسُمه »الكتاُب« وبعُضهم 

يسّميه »كتاب سيبويه«. 

ّمة  سلامُن فاعل مرفوٌع وعالمُة رفعه الضرَّ

الظاهرة عىل آخرِه.

حسنااً..سننتقُل إىل املرحلة الثانية .. 

ما إعراُب كلمة سلامن يف عبارِة: 

جاَء سلامن بضيٍف كبري ؟

هههه والضيُف الكبرُي هو أنت أيُّها 

العاِلُم الجليل ..  كنُت أمازُحكم فقط ..

عِة.  تفّضلوا بزيارة كتارا عىل الررَّْحِب والسرَّ



22

سلامن خْذ ضيَفنا يف جولٍة.

ها الرشطّي. شكراًا جزيالاً  أيُّ

أشكرُك يا سلامن كانْت رحلةاً ممتعةاً 

ا ، حاَن اآلَن موعُد عوديت إىل  حقًّ

ها بغداد فقد اشتْقت إىل كتبي. ا أيُّ وداعاً

العاِلـُم سيبويه ..

ا ... وداااااعاً

سلامن ..سلامن استيقْظ 

يا بنّي! لبد أنك تحلم 

كالعادة!

النهاية

وبعد أن تجّوَل سلامن وسيبويه يف أرجاِء »كتارا«، حان وقت الوداع.


