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في هذا العدد

مجلة الّضاد للغة العربية  مجلة شهرية تقدم اللغة 
العربية وقواعدها بطريقة مبسطة، تصدر عن 

ملتقى كتارا الثقافي. جميع الحقوق محفوظة. 
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذه المطبوعة بأي 

طريقة كانت دون إذن مسبق من مالك الحقوق.

 الدوحة -قطر، ص.ب: 22899  |  هاتف: 0097444080463
info@alddad.com :فاكس: 0097444080479   |   البريد اإللكتروني

إنَّ ُلغَتنا الَحِبيبَة، ِبَوْصفها رَْمَز َعِقيدِتنا وُعُروبِتنا، ُتَثُِّل َرِكْيزَة ُوُجْوِدنا الثَّقايفِّ 

ْبِلْيِغ  َغِة أْن ُيِفْيُدوا ِمْن َوساِئِل التَّْعليِم والتَّ ، وَقْد آَن لُِرعاِة هذه اللُّ والِحضاريِّ

ُبِل وأْكرثِها  ي وَعْقِلِه، ِمْن ِخالِل أَْقَصِ السُّ ، ساِعْيَ إىل بُلوِغ َقْلِب امُلَتَلقِّ والنَّْشِ

َمِة َقواِعَد ُلَغِتنا املِْعياريَِّة، َفَنْحُن َنرُوُم،  ِة امُلَقدَّ جاِذبيًَّة وَتْشِوْيقاً، َمَع التزاِم املادَّ

يف  ُجذورُها  اِرَبِة  الضَّ اِثيَِّة  التُّ ُلَغِتنا  أَصالِة  َبْيَ  الّتْْوفْيَق  الياِفِع،  املَْنُشوِر  ِبهذا 

َجدْيداً،  فْيِه  طالٍِع  َيْوٍم  ُكلَّ  َيْحِمُل  الذي   ِ امُلَتَغيِّ َعْصِنا  وَبْيَ  املَِجْيِد،  تاريِخنا 

ِمَن  ُلغِتنا  ويف  الَعِتْيِق.  املاِض  إِرِْث  َعْن  ناِهْيَك  املَْشهْوِد،  الحاِضِ  َعِن  صارِفاً 

الَجامِل، والَبهاِء، والرَّواِء، وامُلطاَوَعِة لُِكلِّ حاِدٍث َجِدْيٍد، ويف أسالِْيِب الَوَساِئِل 

ِبْيِل. ُل ُبُلْوَغ هذا الَهَدَف النَّ رَاِئِق امُلْبَدَعِة، ما ُيَسهِّ يَِّة الَحِدْيَثِة ِمَن الطَّ النَّْشِ

َـِّشُح ِبَثْوٍب َقِشْيٍب، ُمتَِّخَذًة ِمْن أََصالَِة هِذِه  ِد َتت اِد يِف ِمْيالِدها امُلَتَجدِّ َمَجلَُّة الضَّ

َغِة َجْوَهرْها، َوِمْن َوَساِئِط اإلِْمتاِع وامُلَؤاَنَسِة الَحِدْيَثِة لـَُبْوَساً لََها. اللُّ

ِـّي  ُم هذا الَعَدَد َنْفَتُح ُصُدْورَنا رَْحَبًة-َمْعَشَ الُقـرَّاِء األََفاِضِل-لَِتَلق َوَنْحُن إْذ ُنـَقدِّ

اِد َوازِْدَهارَِها. ُـِّق  الضَّ َنْقَدُكْم الّبنَّاَء، لَِيُكْوَن هاِدياً َوُمِعْيناً لََنا َعَل َمِزْيٍد ِمْن َتأَل
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طاِئَر..  َلْم أْجُلِب الشَّ

َلَقْد َنِسْيُتها يف الَبْيِت.

َهيَّا.... َهيَّا 

َقْبَل أْن َيُفوَتنا الَعرُْض 

. املَْسِحيُّ

ال َعَلْيَك.. 

َسَنَتقاَسُم َشطاِئري.

اهدأ يا وليد، نريُد أْن 
نتابَع الَعرَْض.

رائع ، يا سالااام

ما أجمَل هذه املسحيَّة!

ِح كتارا الروماين ويف َمْسَ

إىل أيَن أنتم

 ذاهبون ؟

سيأخذنا األستاذ 

ِح كتارا  سامل إىل َمْسَ

الروماين ِلُنشاِهَد 

ِب  َعرْضاً َمْسَحياّاً ِلُطـالاّ

املَْدرََسِة امُلجاِورة.

مدرسة       
     الّضاد
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.... وهذا  كلُّ 

ما حَدث.

يا َلُه ِمْن أْمٍر َجَلٍل !!!

َنَعْم إناّه أْمٌر َجَلٌل.... 

ما أْجَمَل هذا الَعرَْض 

! املَْسَِحيَّ

يا َلُه ِمْن أْمٍر َجَلٍل !!!

إنَُّه أْمٌر 

َجَلٌل.... َجَلٌل



6

الااااا...

ماتقوُله غرُي صحيح.

َهل تسمعوَن 

َصْوَت ِشَجار؟

أنا ال أسمُع 

سوى صوت بطني

 من الجوع!

ال َيْشَغُلَك سوى 

الطعام يا وليد؟!!

َكِلَمُة َجَلِل 

َتعني األْمَر الَعِظيَم

اْهَدأا... اْهَدأا 

وتعاليا معي.

الااااا... إنَّها َتْعِني 

. َ األْمَر الَيِسرَي الَهـينِّ

وأين 

املشكلة؟ !!
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أنا َغرُي ُمقتِنٍع ِبَكالِمه يا أستاذ، 

فَكِلَمُة َجَلِل َتعني األْمَر الَعِظيَم.

ال... 

إنَّها َتْعِني األْمَر 

. َ الَيِسرَي الَهـينِّ

ِكالُكام ُمِصْيٌب.

. َتْيِ ي ِداللَتِي ُمَتَضادَّ َفَكِلَمُة َجَلِل ُتؤداّ

وهي َتْعِني األْمَر الَعِظْيَم، واألْمَر الَيِسرْيَ.

َكيَف َهذا؟!... أهذا َمْعُقْوٌل؟!... 

 ...!!! َكِلَمٌة واِحدٌة ِبَْعَنَيْيِ

ْح لنا يا ُأْستاُذ. اْشَ

الااااا... إنَّها َتْعِني 

. َ األْمَر الَيِسرَي الَهـينِّ

وأين 

املشكلة؟ !!
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َكِلَمُة َجَلِل هَي ِمَن األْضداِد 

 . يف َكالِم الَعرَِب، وِمثُلها َكِثرْيٌ

مثاًل كلمُة الناهل تعني العطشان 

وتعني الذي شب حتى َروي.

ارخ تعني امُلْسَتغيث وتعني امُلِغيث أيضاً.  والصاّ

فاألْضداُد تكون متضادًة يف املعنى، متوافقًة يف 

اللفظ وهي ظاهرٌة من ظواهر اللُّغِة الَعَرِبيَِّة.

أستااااااذ .... لقد ُأِصْبُت 

بالُجوِع ِمْن هذا اليوِم الَجَلِل

هههههههههه

هههههه



9

مسابقة 
رة أفضل قّصة مصوَّ

مسابقات فعالّيات الّضاد
»نشر الّلغة العربّية مسؤولّيتنا جميًعا« 

أن يدور موضوع القّصة حول تعّلم اللغة العربية.	 

أال تكون  القصة المقّدمة للمسابقة قد سبق نشرها.	 

أال تقّل رسومات القّصة عن عشر صور، وأاّل تزيد عن أربع وعشرين صورة.	 

حريةاختيار طريقة الرسم) الحاسوب، أو طريقةالرسم الكالسيكية(.	 

حرية اختيار الشريحة العمرية المتوجه إليها.	 

أن يكتب نص القّصة بلغة عربية فصيحة.	 

مراعاة سالمة قواعد اللغةالعربية، وقواعد اإلمالء.	 

 مراعاة كتابة عالمات الترقيم.	 

يكتب النَّص ضمن إطار ويضاف إلى الصور.	 

أن تتضمن القّصة، شخصيات وأفكارًا مبتكرة، وأن تكون ذات أسلوب جذاب.	 

أن تراعي القّصة اآلداب العامة، والقيم األخالقّية والدينّية.	 

آخر موعد لتسليم األعمال يوم األحد الموافق 2015/5/24م.	 

المسابقة عربية ويتم قبول األعمال المقدمة من جميع الدول.	 

القصص الفائزة تصبح ملكًا لكتارا يحق لها التصرف بها على أن يتم االحتفاظ بذكر اسم صاحب القصة.	 

سيتم تقويم األعمال المقدَّمة من قبل لجنة متخّصصة في هذا المجال.	 

شروط المسابقة:

الجوائز:

الجائزة الثانيةالجائزة األولى
قيمتها 

5,000 دوالر أمريكي 

لكل قّصة، تقدم لخمسة 
أعمال.

قيمتها 
2,500 دوالر أمريكي 

لكل قّصة، تقدم لخمسة 
أعمال.

competition@alddad.comيرجى إرسال المشاركات إلى البريد اإللكتروني
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ديوان العرب
عاليك" "ال�صَّ
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عاليُك: ُهْم مجموعٌة مَن األفراِد عاشوا يف الجزيرِة العربياِّة يف عرِص ما َقْبَل اإلسالِم،  الصَّ

دٍة، ولكناّهم خرجوا عْن سلطِة القبيلِة، بعَد أْن ُطردوا  وُهْم ينتموَن إىل قبائَل عربياٍّة متعداّ

ْلِب والناّْهِب. وقْد َنَبَغ مْنهم َعدٌد ِمَن الشعراِء الذيَن  وعاشوا عىل طريقِتهم يف الغزِو والساّ

عاليك: ُعـْروُة بُن الورِد  . وِمْن أشهِر الشعراِء الصَّ ُتَعدُّ قصائُدهْم ِمْن عيوِن الشعِر الَعريباّ

ْنَفَرى. َلَكِة وَتأَبََّط َشَّاً والشَّ لَّيُك بُن السُّ والساّ

علكِة  ِل أَْعباِء الحياِة. ولكْن للصَّ ْعُلوُك يف اللغِة هَو الفقُي الذي ال َيِلُك املاَل الذي ُيساعُدُه عل العيِش وَتَحمُّ الصُّ

ْغِم ِمْن أّنها قامْت عل الّسْلِب والّنْهِب، فإنَّ املَْقَصَد ِمْن هذا الِفْعِل كاَن إطعاَم الُفـَقـراِء مْن  وجٌه آَخـُر، عل الرُّ

عاليِك، وهَي َعـَدُم  أمواِل األغنياِء، وكأّنهم ُيؤّكدوَن أنَّ للفقِي حقاًّ  يف ماِل الغنّي.  ميزٌة أخرى غلَبْت عل َهؤالِء الصَّ

عاليِك ُعْروُة بُن  تعرِّضِهم يف غاراِتِهم وَغَزواِتهم لألسياِد الشفاِء وإّنا لألغنياِء البخالِء، وهذا املبدُأ َمثََّلُه سّيُد الصَّ

الورِد، والذي شبََّه بعُض الباحثَي ِسيَتُه بِسيِة )روِبْن هود(، قاطِع الطريِق األنكليزي الذي كاَن َيْسُق األغنياَء 

لُيطِعَم الُفَقـراَء.

ْبِ  بالصَّ تحّليِهْم  َعْن  َفْضاًل  بِه،  َيُقـوموَن  الذي  بالِفْعِل  وقناعُتهم  اعتزازُُهم  عاليِك  الصَّ ـَعراِء  الشُّ َعن  ُعرَِف  كام 

والشجاعِة والَكـرَِم، ألنَّ ما َيْحَصُلوَن عليِه ُيوزَُّع َعَلْيِهْم وعل امُلْحتاجَي، فكاَن شعرُهم َتـرِْديداً لَِصْيحاِت الَفـْقِر 

حِّ والُبْخِل. والُجوِع والِحرْماِن، ونقمًة عل األغنياِء الذيَن ُعرِفوا بالشُّ

عاليُك َغـْزَو القبائَل، ومْل َيْعتفوا بامُلعاهداِت واألَْعراِف، فأّدى ذلَك إىل َطرِْدِهم ِمْن ِقَبِل قبائِلهْم، وبالتايل  اْمَتَهَن الصَّ

عاليُك ِمْن ِخالِل شعرِهم عْن  عاشوا حياًة ُمَتَمرِّدًة ُتحارُب الَفـْقـَر واالْضِطهاَد وَتْسَعى إىل التحّرِر، وقْد َعّبَ الصَّ

َيْتاُز  وِشعرُهْم  للُمْجتَمِع.  ْيِهْم  وتَحدِّ وُقْدرِتِهْم  َعْن شجاعِتهم  ًَة  ُمَعبِّ َقصائِدِهْم  ُمْعَظُم  فجاءْت  للحياِة،  رؤيِتهم 

ـللّية  ماِت الطَّ بُقـّوِة العاِطفِة وَسَعِة الخياِل، وفيِه ِمَن الِحْكمِة اليشُء الكثُي. وِمْن ُمَمّيزاِت ِشْعرِهْم الُخُلوُّ ِمْن امُلَقـدِّ

ـْوِل  )الوقوُف عل آثار الديار(، فكانوا أّوَل مْن َكَسَ ُبنيَة الَقـِصيدِة الجاِهليِة، كام َخال ِشْعرُُهم ِمَن املَْدِح والطُّ

فاْنَتَهُجوا ِشْعراً َجديداً.

عاليِك وُسُلوِكِهْم وحياِتِهْم  ِخصاٌل َحِميدٌة وأُْخَرى َغْيُ َحميدٍة، ولَِكْن َمَع َمِجيِء اإلْسالِم َقـلَّْت  إذاً: ففي َنْهِج الصَّ

ْعَلكِة، إْذ َحدَّ اإلْسالُم ِمن انتشارِها يف َدْعوِتِه إىل َتْحقيِق الَعدالِة والتكافِل االْجتامِعي وَتـكافِؤ الُفرَِص  ظاهرُة الصَّ

َعراِء  الشُّ ِمن  َعَدداً  أيضاً  َغِي عادلٍة، وقّدمْت  اقتصاديٍة واْجتامعيٍة  ُظروٍف  نتيجَة  َظَهرْت  ْعلكُة  فالصَّ الناِس.  َبَي 

امُلِجيدين.

ياِر املَتوكة املَْهجورة.  األطالل: ما بقَي شاِخصاً ِمن املَنازِِل والدِّ
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ّطرائف لغوية

َضِعيفاً.... ِمْسِكيناً.... َفِقرياً

َنَعْم، إنَُّه ُهَو

؟ أََلْيَس هذا أبا َزْيٍد النَّْحوياّ
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َضِعيفاً.... ِمْسِكيناً.... َفِقرياً

يا هذا ..... 

ِلَم َنَصْبَت 

) َضعيفاً.. ِمْسكيناً... 

َفقرياً(؟

َلَقْد أَْضَمرُْت الِفْعَل »اْرَحُموا« 

َفجاَءْت »َضِعيفاً ِمْسكيناً َفقرياً« 

َمنُصْوَبًة عىل أَنَّها َمْفُعوٌل ِبِه 

ِلِفْعٍل ُمْضَمٍر.

ها َكالُمَك راِئٌع أَيُّ

 الرَُّجُل ... َسُأْعِطْيَك ُكلَّ ما

أَْمِلُك ِمْن ُنقوٍد.

خْذ فأنَت تسَتِحق.

النهاية



»الكتاُب« أََحُد أََهمنِّ ُمؤلاّفاِت اللَُّغِوينِّ الَبرْصينِّ ِسْيَبوْيِه، 

ُن َقواِعَد اللغِة  ُق وُيدونِّ َل ِكتاٍب َمْنَهِجيٍّ ُيَنسنِّ وُيَعـدُّ أواّ

ِه  الَعَرِبيَِّة. وِمْن املَْعروِف تاريخياّاً أنَّ ِسْيَبَوْيِه َلْم ُيَسمنِّ

َعرْصِِه  الُعَلاَمُء يِف َعرْصِِه وقبَل  َبينام كاَن   ، ٍ ُمَعياّ ِباْسٍم 

َيَضُعْوَن ِلُكلنِّ ِكتاٍب اْساَمً، وقْد َيُكوُن سبُب إِْعرَاِضِه َعْن 

َتْسِمَيِتِه أَنَّـُه َماَت شاباّاً، فلْم َيَتمكْن ِمْن ُمَعاودِة النََّظِر 

ِفْيِه واْسِتْتاَمِمِه. 

ألَّف ِسْيَبَوْيِه )الكتاَب( يف الَقْرِن الثاين للِهْجرِة امُلواِفِق 

. للثاِمِن املِيالدياّ

كتاُب 

»الكتاب«
سيبويه
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1 - َمْن هَو عامل النَّْحِو، الذي َوَقَعْت َبْيَنُه وَبْيَ ِسْيَبَوْيِه ُمناظرٌة َنْحوياٌّة َشِهريٌة.

رَِب، َفاَم ُهو هذا املَرَُض. 2 - قيَل إنَّ ِسْيَبَوْيِه َماِت بالذَّ

warrakin@alddad.com أرسل إجابتك إىل الربيد اإللكرتوين
)iPad mini 3( 3 واربح آي باد ميني

مسابقة زدين علاًم

الفائز يف مسابقة زدين علاًم )العدد 2 - فرباير 2015(:  حال باسل عليان عبد الرحمن  حل مسابقة العدد السابق:
- يف قرية بفارس اسمها )جور(

- ُسفيان بن ُمعاوية بن يزيد بن املهلب بن أيب صفرة

ُـَّحاِة  اِح(، وُهَو إَماُم الن َب ِبِسْيَبَوْيِه وَمْعناُه )رائحُة التفَّ وُمؤلُِّف )الِكتاِب( ُهَو أبو ِبْشٍ َعْمُرو ْبُن عثامَن ْبِن َقْنَبَ، َوَقـْد ُلقِّ

وأّوُل َمْن َبّسَط ِعْلَم النَّْحِو، فاريسُّ األَْصِل ال ُيْعرَُف زََماُن والدِتِه، لَِكنَّ الباِحِثْيَ َذَهُبوا إىل أنَُّه ُولَِد يف َسَنِة 148ھ، وهاَجَر 

َْف، ثمَّ رََحَل إىل َبْغداَد، ويف أواِخِر َحياِتِه عاَد إىل ِبالِد  إىل الَبْصِة َحيُث َنَشأَ ِفيها، وَدرََس ِفيها الِفْقَه والَحِديَث والنَّْحَو والصَّ

فارَِس َحْيُث َماَت ُهناَك يِف َرْيَعاِن َعَطاِئِه َنْحَو َسَنِة 180ھ. 

ُل ِكتاٍب يف النَّْحِو الَعَريبِّ، وَقـْد َحَوى املََسائَل  ها يِف ُعُلوِم الَعَرِبيَِّة، وُهَو أوَّ وُيَعدُّ ِكتاُبُه يِف النَّْحِو ِمْن أْشَهِر الُكُتِب وأَهمِّ

ْفّيَة، وَبْعَض َمباِحِث ِفْقِه اللَُّغِة واألْصواِت. وكاَن ِسْيَبَوْيِه َشِديَد الِعناَيِة ِبَضِْب األْمِثَلِة ِمن الُقرْآِن الَكريِم  النَّْحوّيَة والصَّ

 ، الِكَتاَب يف ِقْسَمْيِ أنَُّه َجَعَل  َغْيَ  َترِْتيِب أْبواِب الِكتاِب،  اّتَبَعها يف  َة التي  ِسْيَبَوْيِه الُخطَّ َيْذُكْر  لَْم  ْعِر وكالِم الَعرَِب.  والشِّ

ِْفيَِّة. واتََّسَم  َث َعْن املََباِحِث الصَّ ِل ِمْنهام وأواِئِل الثاين َعْن َمَباِحِث النَّْحِو، ويف الِقْسِم الثاين َتَحدَّ َث يف الِقْسِم األوَّ َتَحدَّ

ْغِم مْن َقْوِل الجاحِظ َعْنُه »مْل َيْكُتِب الناُس  هولِة والوُضوِح َتارًة أْخَرى. وعل الرُّ أْسُلْوُبُه يِف )الِكتاِب( بالُغُموِض َتارًة، وبالسُّ

يف النَّْحِو ِكتاباً ِمْثَلُه«، إالَّ أنَُّه َيْحتاُج إىل َمْن َيْعَمُل عل َترْتْيِبِه وَتْبوْيِبِه وَتْبِسيِطِه.  



مسابقة الّضاد

ستقدم للفائزين ثالث جوائز

الجائزة الثالثة الجائزة الثانية الجائزة األولى

2,500 5,000 10,000
ريال قطري ريال قطري ريال قطري

افتح باب خيالك على مصراعيه ، وانقل لنا العالم 
قّصة  تكتب  أن  تستطيع  فأنت  بعينيك،  تراه  كما 
شروط  وأماكنها.  أبطالها  تبتكر  وأن  ساحرة، 

االشتراك في المسابقة:

أن يكون عمرك بين 12 - 18 سنة	 
أن يكتب الموضوع بلغة عربية سليمٍة، مع مراعاة 	 

غير  المحلية  اللهجات  عن  واالبتعاد  القواعد 
المفهومة، مع عدم االستهانة بالتشكيل.

8 صفحات، وأاّل 	  أاّل يقل عدد صفحات قصتك عن 
تكون  وأن   ،  A4 قياس  صفحة،  عشرين  عن  يزيد 

القصة مطبوعة بحجم خط 16.  
 لك حرية اختيار الموضوع.	 
يحق للمشترك أن يساهم بقصة واحدة فقط.	 

للفئة العمرّية

 18 - 12 
سنة

آخر مهلة لتسليم المشاركات هو األول من شهر أبريل 2015. 
 تعلن النتائج  التي ستقررها لجنة التحكيم في عدد شهر يونيو 2015.

story@alddad.com :يرجى إرسال المشاركات عبر البريد اإللكتروني

للقّصة القصيرة
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شخصّيات تاريخّية

الَخليُل ْبُن أحمَد الَفراِهيدّي

أنا الَخليُل ْبُن أحمَد ْبِن ُعَمَر ْبِن َتيٍم الَفراِهيدّي األزِْدّي، ُولِـْدت َنْحَو َسَنِة ِمائٍة لِلِهْجرَِة يف 

َعِن  وأَخْذُت  َقبيلِتي  ُشيوِخ  َعْن  الِعْلَم  ْيُت  وَتَلقَّ َعربيًَّة  َنْشأًة  َنشأُْت  األزِْد،  َقبيلِة  ِمْن  ُعاَمن 

األَْعراِب ِمن َبوادي الِحجاِز وَنْجٍد وِتهاَمَة. َنشأُْت عل ُحبِّ الِعْلِم فُقـْلُت فيِه:

وقْد َيزيُدهام ُطوُل التاّجاريِب الِعْلُم ُيذيك ُعُقواًل ِحَي َيْصَحُبها 

َيَرى وَيْسَمُع ألواَن األعاجيِب اِل ُمْغرتٌِب  ِب يف الُجهَّ وُذو التأدُّ



 

التي وَضَعها  أْكمْلُت األُُسَس  الَعرَِب.  أْشعاَر  اللَُّغَة وَحَصَ  َضَبَط  َمْن  ُل  الَعُروِض والَقوايف، وأوَّ ِعْلَمْي  ُمْختُِع  أنا 

َـّـكأَ ِسْيَبَويِه يف إْنشاِء ِكتاِبِه.  َؤيِل، وَعَل ِعْلِمي ات النُّحاُة منُذ أيب األْسَوِد الدُّ

ُلوَن، وال َيأخُذُه إال  ُروَي َعنِّي أينِّ َتَعلَّْقُت َيوماً بأْستاِر الَكْعبِة وَدَعْوُت ريبِّ أْن َيرُزَقـني ِعْلاًم لَْم َيسِبْقـني إليِه األوَّ

َعنِّي اآلَخُروَن، وِحَي رََجْعُت َعِمْلُت الَعُروَض َفَحَصُْت أْقساَمُه يف َخْمِس َدواِئَر، واْسَتْخَرْجُت ِمْنها َخْمسَة َعَشَ 

َبْحراً.

، َفقياً، زاِهداً. أْهَدى يَل الُوالُة  ُكْنُت أْشَعَث الرأِس، شاِحَب اللَّْوِن َقـِشَف الَهْيأِة، ُمتَخرَِّق الثياِب، ُمَتَفلَِّع الَقَدَمْيِ

ي ِطْيَب الَعْيِش وال كاَن َيْشَغُلني َغُي التفكِي  ها َجميعاً، فام كاَن َهمِّ والرُّؤساُء األْمواَل الَكثيَة لكنِّي آَثرُْت رَدَّ

ْحراِء ِمْن َغِي َقْصٍد لها.  بالِعْلِم، فكثياً ما كنُت أْخُرُج ِمْن بيتي َمْشغوالً بأفكاري فال أْشُعُر إال وأنا يف الصَّ

، وإنُه مْل َيُكْن أَحٌد أْعَلَم بالنَّْحِو ِمنِّي. وَصَفِني النََّووي بأينِّ إَماُم أْهِل  َغِة أو ُثلَثها يف األََقلِّ ِقْيَل إين أْحَفُظ ِنْصَف اللُّ

، اْستنَبَط ِمن الَعروِض وِعَلِلِه ما مْل َيْستْخِرْجُه  ، َعروِضٌّ ، ُلَغويٌّ : »َنْحويُّ َغِة والَعَربيَِّة ُمْطلقاً، وقاَل الِقْفِطيُّ إينِّ اللُّ

أَحٌد، ومْل َيْسِبْقُه إىل ِعْلِمِه ساِبٌق ِمَن الُعَلامِء ُكلِّهم«. 

ْعِر لَْيَسْت عل أوزاِن الَعرَِب، فاْخَتعُت َبْحَر امُلتدارَِك، وَجَمْعُت ُحروَف امُلْعَجِم يف َبْيٍت  ابتدعُت أنواعاً ِمَن الشِّ

واِحٍد ُهَو : 

ْعِر  َغِة والشِّ َـّـْقـِط واملََصاِحف« يف اللُّ وَضْعُت ُمؤلَّفاٍت َكثيًة ِمْنها »ِكتاُب الَعْيِ«  و »ِكتاُب الَعروِض« و»ِكتاُب الن

ى« يف فـَنِّ اإلْلغاِز.  و«ِكتاُب النََّغِم« و«ِكتاُب اإلْيقاِع«  يف امُلوِسيَقى، و«ِكتاُب امُلَعمَّ

وملّا كاَن الِعْلُم شاِغيل، فَقْد ُكنُت ُمِقالًّ يف ِشْعري. ُكنُت َكاملَِسنِّ أْشَحُذ وال أْقْطُع. فلام  ُسِئْلت ملاذا ال أقوُل َكثياً 

ِمْن  الالِحُقوَن  َجَمَع  َفَقْد  َمَع ذلَك  َيجيؤين ال أرضاُه، والذي أرضاُه ال يجيئني.  الذي  أَجْبُت بقويل:  ْعر  الشِّ ِمَن 

ِشْعري ثالثًة وثالثَي وِمائَتْي بيٍت، أْكـرثُها يف الزُّْهِد يف الدنيا، وِذْكِر املَْوِت وِغَنى النْفِس والتغيِب يف الصداقِة، 

وُمساَمَحِة امُلْخِطئَي. 

الُعُلوِم  الَعرَِب، وِمْفتاَح  أْذَك  لِساناً،  ِشْعٍر وأْصَدَقهْم  ِببيِت  الناِس  أْفرََس  الَخليَل كاَن  َتْذُكُر أنَّ  أتاَك اْسمي  فإذا 

وُمَصَِّفها، َسيَِّد أْهِل األَدِب قاِطبًة يف ِعْلِمِه وزُْهِدِه، والغايَة يف َتصحيِح الِقياِس واْستْخراِج َمساِئِل النَّْحِو. ُكنُت 

َهِب واملِْسِك.  رَُجاًل ِصْيَغ ِمْن الذَّ

رِْس والِعْلِم  َجذبْتني الَبرْصَُة َمْوِطُن الِعْلِم والِحضارِة والَفَصاحِة، وُهناَك َحَضُْت َمَجاِلَس الدَّ

َفَعَلْت َمْنزلتي وذاَع ِصيتي يِف َوْقٍت َقِصرٍي، َفَقَصدين الُعَلامُء وامُلَتَعلنُِّموَن ليأُخذوا َعننِّي. 

17

ْمِس إذ َبَزَغْت     ِصْف َخْلق َخْوٍد َكِمْثِل الشَّ

جيُع بها َنْجالُء ِمعطاُر                                    َيْحَظى الضَّ

ْعريُّ املَْخصوُص الذي َينِظُم الشعراُء عليِه أْشعارَهْم وَيزُِنوَنُه ِبِه، وُسمي البحُر الَعروضُّ بهذِه  البحُر يف ِعْلِم الَعروِض هو الوزُن الشِّ

التسمية تشبيهاَ لُه بالبحِر يف َسَعِتِه، وَعَدِم انتهائِه.
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َسْلَمان 
َعْبَر اأَلْزمان

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

وليست خيواًل وهي تسري 

ة احرتاِق البرتول.  بقواّ

ماهذا اللباُس 

الغريب ؟ 

كأناّه من العصور القدمية!

ا كاَن ممثاّاًل! رباّ

يبدو أناّني أثرُي استغراَب 

الناس هنا يا سلامن.

هههه أجْل فقد 

ِت املالبُس واألزياُء  تغرياّ

كثريًا يف َعرِصنا عن عرصكم. 

سلامن يهوى قراءة الُكتب والقصص قبَل الناّوم , وكثريًا ما يسافُر يف أحالِمه بِبساِطِه الطائر إىل أبطاِل 
ِف والناّحو . تلك القصص ليعيَش معهم مغامراِتهم ويتعلََّم أصوَل اللغة العربية وقواعَد الرصَّ

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

الغريب ؟ 

ماذا هناك؟

هيه أنَت تعال إىل هنا ..أين 

بطاقُتَك الشخصياّة ؟ 

بطاقٌة شخصياٌّة ؟ 
ماذا تعني ؟  

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

َق معه  ال يحمل بطاقًة شخصياًّة، فيجب أن نحقنِّ

يف قسم الرشطة. 

حضَة الرشطياّ هذا سيبويه العامُل
ِف  الكبرُي يف النحِو والرصَّ

ويف مركز الرشطة

طيُّ هذا  ها الرشاّ أيُّ
العامل الكبرُي سيبويه 

وقد جاَء معي من 
املايض يف زيارٍة إىل 

الحارض 
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ُد من ذلك  وكيف أتأكاّ

وهو ال ميلُك بطاقًة شخصياّة. 

اسأْل أهَل العلم عناّي ..

أنا سيبويه ناٌر عىل علٍم. 

اممم ..حسناً .. 

َة أسئلٍة وإن أجْبت عنها  سأسأُلك عداّ

ا وسأفرُج عنك.  فستكوُن سيبويه حقًّ

ل واسأْل. حسًنا تفضاّ

مممم .. من هو معلنُِّمك الذي 

تتلمْذَت عىل يَديه ؟

العامُل الجليُل الخليُل 

. بُن أحمَد الفراهيدياّ
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إجابٌة صحيحٌة..طيب .. 

ما اسُم كتاِبك الذي 

ألاّْفَته يف النحو ؟ 

اسُمه »الكتاُب« وبعُضهم 

يه »كتاب سيبويه«.  يسماّ

ة  ماّ سلامُن فاعل مرفوٌع وعالمُة رفعه الضَّ

الظاهرة عىل آخرِه.

حسناً..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.  لوا بزيارة كتارا عىل الرَّْحِب والسَّ تفضاّ
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سلامن خْذ ضيَفنا يف جولٍة.

. ها الرشطياّ شكرًا جزياًل  أيُّ

أشكرُك يا سلامن كانْت رحلًة ممتعًة 

ا ، حاَن اآلَن موعُد عوديت إىل  حقًّ

ها بغداد فقد اشتْقت إىل كتبي. وداًعا أيُّ

العاِلـُم سيبويه ..

وداااااًعا ...

سلامن ..سلامن استيقْظ 

! البد أنك تحلم  يا بنياّ

كالعادة!

النهاية

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



أن يدور موضوع النّص الغنائي حول تعّلم اللغة العربية. 	 

أال يكون النّص الغنائي قد سبق نشره.	 

أن يكتب النّص الغنائي بلغة عربّية فصيحة.	 

أن تراعى سالمة قواعد اللغةالعربية، وقواعد اإلمالء.	 

أن يكون النّص الشعري على وزن أحد بحور الشعر العربي.	 

أال يقّل  هذاالنّص عن عشرة أبيات، وال يزيد عن خمسة وعشرين بيتًا .	 

مراعاة اآلداب العامة والقيم األخالقية والدينية.	 

آخر موعد لتسليم األعمال يوم األحد الموافق 2015/5/24 م.	 

المسابقة عربية ويتم قبول األعمال المقدمة من جميع الدول.	 

النص الفائز يصبح ملكًا لكتارا.  على أن يتم االحتفاظ بذكر اسم صاحبه.	 

يتم تقويم األعمال المقّدمة من خالل لجنة متخّصصة في هذاالمجال.	 

شروط المسابقة:

مسابقة 
أفضل شعر غنائي

مسابقات فعالّيات الّضاد
»نشر الّلغة العربّية مسؤولّيتنا جميًعا« 

الجوائز:

الجائزة الثانيةالجائزة األولى
قيمتها

5,000  دوالر أمريكي 

لكل نّص غنائي، تقدم 
لخمسة أعمال.

قيمتها
2,500  دوالر أمريكي 

لكل نّص غنائي، تقدم 
لخمسة أعمال.

competition@alddad.comيرجى إرسال المشاركات إلى البريد اإللكتروني



َلَكُة الأَْبَجدّية َمْ
"حرُف التاء"
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وُحَكاَمُء  األْعَياُن  وَتَحلََّق  األْبَجِديَِّة  َمَمْلَكِة  يف  َجديٌد  َحرٌْف  ُولَِد 

املََجاِز لَِيَتـَعرَُّفوا إىل الواِفِد الَجِدْيِد، َفِتْلَك عاَدٌة يف َمَمَلَكِة األْبَجِديَِّة 

َبْعَد  َوِظْيَفَتُه،  لَُه  ُدوا  ُيَحدِّ َكْ  اْجَتَمُعوا  َجِدْيٌد،  ُولَِد َحرٌْف  َفُكلَّام 

لَِكنَّ  الشاِسَعِة،  َغِة  اللُّ ُحُقوِل  إىل  َوَيْنَطِلُق  الَحرُْف  َيْنَهُض  ذلَك 

امُلفاجأَة كانْت ِعْندما أَطلَّ ُحَكاَمُء املََجاِز َفَوَجُدوا َتْوأََمْي َحرٍْف 

، كاَن املَْوُلوُد َحرْفاً َجِمياًل لَِكْن؛  ِبرأَسْيِ وَجَسٍد واِحٍد،  ُمْلَتِصَقْيِ

َب الَجِميُع لِهذا، َفَلْم َيْسِبْق لَُهْم أْن رَأَوا َشيئاً َكهذا؛ َفَوَقُعوا  َفَتَعجَّ

ِوْيَلَة الَبْيَضاَء  وا ُلَحاُهْم الطَّ يِف َحْيٍَة ِمْن أْمرِهْم، لَِدرََجِة أنَّهْم َشدُّ

الَحرِْف  ِبهذا  الَبْحَلَقِة  يف  واْسَتَمرُّوا  ِمْيَكَة،  السَّ َحواِجَبُهْم  وَفَتُلوا 

لُِشُهوٍر  ُثمَّ  أليَّاٍم  اْسَتَمرَّ   ، ورَدٍّ أْخٍذ  يف  ُهْم  وَبْيَنام  األُْعُجوَبِة، 

َطِوْيَلٍة، كاَن التوأمان »تاء« َقْد َشبَّا وَكِبا، وألنَُّهام ِبَجَسٍد واِحٍد 

َتْيِ  ُمَؤقَّ اْسَمْيِ  َعَلْيِهام  ُيْطِلُقوا  أْن  األْبَجِديَِّة  اُن  ُسكَّ أراَد  ورَأَْسْيِ 

ُر ُحَكامُء املََجاِز اْساًم َوَوِظْيَفًة لَُهاَم، َفأَْطَلُقوا عل الرَّأِْس  َرْيَثام ُيَقرِّ

وكلَّام شبَّ  )َمْبُسْوَطة(،  الثانيِة  الرَّأِْس  وَعل  )َمْرُبْوَطة(،  اأُلْوىَل 

التَّْوأَماِن أْكرَثَ َظَهرَْت َعَلْيِهام َعالَماُت الرِّْقِة واللُّْطِف، َفـ)َمْرُبْوَطُة( 

ِبَوْجِهَها املَْخُرْوِطيِّ الرَِّقْيِق َوَشْعرَِها الذي كاَنْت ُتِحبُّ أْن َتْرِبَطُه  

ا  ، َوَذْيٍل إىل الَيَسار، أمَّ ِبَذْيَلْي َِكَذْيِل الَفرَِس داِئاً، َذْيٍل إىل الَيِمْيِ

الَعِرْيَض الباِسَم،  َتُكْن االْبِتَساَمُة ُتفاِرُق َوْجَهَها  َفَلْم  )َمْبُسْوَطُة( 

. َوَقَد أََحبَّْت َمْمَلَكُة األْبَجِديَِّة َهَذْيِن التَّْوأََمْيِ ُحباًّ َجامًّ

25

الَحْرُف اأُلْعُجوَبِة
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التَّْوَأُم هو أَحُد الَوَلَدين 
ِمن َبْطٍن واِحٍد، وُيقاُل 

للـُمَثـنَّى توأماِن.
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أَهايِل  َمَع  اْنِسَجاٍم  َا  أيَّ التَّْوأَماِن  اْنَسَجَم  األيَّاِم  ُمُرْوِر  َوَمَع 

املَْمَلَكِة، َغَيَ أنَّ ُهناَك َمْن يزوُر َمْمَلَكَة األْبَجِديَِّة، َوُيِقْيُم 

اِهِر ِمْنها وامُلْسَتِتِ،  امِئِر الظَّ ِفيها ِمَن األْسامِء واألْفَعاِل والضَّ

ِقْيَقَتْيِ  الشَّ َبْيَ  َتْنَشُب  ِخالٍف  َبواِدُر  ُهنا،  ِمْن  َفَبَدأَْت، 

الُجُلْوَس  ُل  ُتَفضِّ كانْت  َفاأُلْوىَل  وَمْرُبْوَطة،  َمْبُسْوَطة 

لَْم  ُمَميِّزاٍت  ِفيِهْم  إْذ رَأْت  األْفَعاِل،  َمَع َجامَعِة  والَحِدْيَث 

ُيْسِعُدها  فكاَن  َمْرُبْوَطة  ا  أمَّ األْسامِء،  ِعْنَد َجامَعِة  َتِجْدها 

َيْلَعُبْوَن  كانوا  َفُهْم  األْسامِء  َجامَعِة  َمَع  َتَتاَفَق  أْن  اً  ِجدَّ

َفُكلُّ  َبْيَنُهام  الِخالُف  واْحَتَدَم  واألْشياِء  املَعاين  ُلْعَبَة  َمَعها 

األْختاِن  ُلُه، وَتَعارَكِت  ُتَفضِّ َنْحَو ما  الَجَسِد  َجرَّ  ُتِرْيُد  رَأٍْس 

كلُّ واِحَدٍة ِمنهام َتَرى أنَّ لَها الَحقَّ يِف أْن َيُكْوَن لَها َخياُر 

َفُهام   .. َهْيَهاَت  لكْن  ُل،  ُتَفضِّ التي  الَجاَمَعِة  َمَع  الوُجْوِد 

امُلْسَتِحْيِل  َوِمَن  واِحٍد  َجَسٍد  يف  رأَسْيِ  واِحداً،  َحرْفاً  كاَنَتا 

َمَع  واألُْخَرى  األْسامِء  َجاَمَعِة  َمَع  ِمْنهام  واِحدٌة  َتُكْوَن  أْن 

َجامَعِة األَْفَعاِل.

َبَكِت املِْسكينُة َمْرُبْوَطُة َمِصْيَها الذي َحتََّم عليهاَ أْن َتُكْوَن 

َوَظلَّْت  ُلُه،  ُتَفضِّ ما  ُل  ُتَفضِّ ال  التي  أْخِتها  َجَسِد  َحِبْيَسَة 

ِمْن َجامَعِة  َتَعلََّمْت  َفَقْد  َتِلْن  َمْوِقِفَها ولَْم  َعَل  َمْبُسْوَطُة 

يف  التَّوأمْيِ  ِخالِف  َخَبُ  واْنَتَشَ  وامُلثاَبرََة،  اَر  اإلْصَ األْفَعاِل 

ُكلِّ أرَْجاِء املَْمَلَكِة، وَحزَِن األهايِل َعَلْيهام َفُهام كاَنَتا َتبُدواِن 

؛ وَساَء الَجِمْيَع أْن َيَرْوُهام َعَل ِخالٍف. ُمْنَسِجَمَتْي ُمَتَحابََّتْيِ

 ، ِقْيَقَتْيِ الشَّ َبْيَ  الَحاِصِل  بالِخالِف  املََجاِز  ُحَكامُء  َسِمَع 

التَّْوأَمِي  أْوَقَد ِصاُع  َفَلَقْد  َذِكيٌَّة،  ِفْكرٌَة  ولََمَعْت ِبرؤوِسِهْم 

ُلْوُه إىل َحلٍّ  ُيَحوِّ أْن  الُحَكامِء، ورأوا  الَخياِل يف ُرؤوِس  ُنْوَر 

، َفُنوِدَي بالَحرِْف التَّْوأَِم »تاء« وَتَحلََّق  ِقْيَقَتْيِ ُيرِْض ِكال الشَّ

أهايل املَْمَلَكِة لَِيْشَهُدوا َعل َمِصْيِ الَحرِْف األُْعُجوبِة الذي 

َ الُحَكامَء لَِسَنَواٍت. َحيَّ

َنْحويًَّة،  ِجراحًة  »َسُنْجِري  َفقالوا:  بالَحلِّ  الُحَكامُء  َنَطَق    

َوِظيَفَتها  َتْختاَر  أْن  وَمْبُسْوَطَة  َمْرُبوَطَة  ِمْن  لُِكلٍّ  ُتِتْيُح 

ِمْنُكام  لُِكلِّ  َسَتُكْوُن  َفَصاِعداً  اآلَن  ِمن  َة،  الَخاصَّ وُميولها 

ِن َحرْفاً واِحداً. »َشِهَق أهايل املَْمَلَكِة  ٌة، لِكنَُّكام َسَتَظالَّ َمَهمَّ

َخْوفاً .. َنَعْم .. َخَشْوا أْن ُتِصْيَب الَعَمِليَُّة النَّْحِويَُّة الَحرَْف 

واألَناَقَة  واللُّْطَف  َة  الرِّقَّ َسَيْفَتِقُدْوَن  ِحْيَنها  ِبَْكُرْوٍه  التَّْوأََم 

لَِكنَّ  وَمْبُسْوَطَة،  َمْرُبْوَطَة  ِمْن  ُكلٌّ  َبها  َتَتَمتَُّع  كاَنْت  التي 

َبْيَ  َيْفِصَل  أْن  فاِئَقٍة  ِبََهارٍَة  اْسَتَطاَع  الشاِطِر  النَّْحِو  َجرَّاَح 

ِل َمرٍَّة اْسَتَطاَعْت  التَّْوأََمِي ُدْوَن أْن ُيِصْيَبُهام أيُّ َمْكُرْوٍه، وألوَّ

َمرُبْوَطُة أْن َتْحَتِضَن أْخَتَها َمْبُسْوَطَة وأْن َتراها َوْجهاً لَِوْجٍه، 

ُب لَِتَى اْبِتَساَمَتَها الَعِرْيَضَة َكاَم  ولَْم َتُعْد َتَتَشْقَلُب وَتَتَحدَّ

كانْت يف الساِبِق.

ِقْيَقَتاِن ِبهذا اإلْنَجاِز الَعِظْيِم، واآلَن صاَر ِبَْقُدوِر  َفِرَحْت الشَّ

ُمْطَلَقٍة،  يٍَّة  ِبُحرِّ وِمُيْولَها  أْصِدقاَءَها  َتْختاَر  أْن  واِحَدٍة  ُكلِّ 

.. َصِحْيٌح أنَّ لُِكلِّ واِحَدٍة َنَشاطاٍت  وَبِقَيَتا أْخَتْيِ ُمَتَحابََّتْيِ

، َمْرُبْوَطة ِبَوْجِهَها  ًة وأْصِدقاَء؛ لَِكنَُّهام َبِقَيتا َكالتَّوأَمْيِ خاصَّ

َكَذْيِل  َتْرِبَطُه  أْن  الَبِيِء وَشْعرَِها الذي ُتِحبُّ  املَْخُرْوِطيِّ  

ُتفاِرُق  ال  التي  الَعِرْيَضِة  باْبِتساَمِتها  وَمْبُسْوَطة  الِحصاِن، 

َوْجَهَها الَعِرْيَض.

واألشياء  األسامء  بي  مربوطة  عاشت  الوقت  ذلك  ومن   

األْفَعاِل  َبْيَ  َتُكْوَن  أْن  َمْبُسْوَطُة  واْختارَْت  وسعادة،  برح 

َتَتَعلََّم  وأْن  َنْفَسَها  َف  ُتّثقِّ أْن  ُتِحبُّ  َكاَنْت  َفْهَي  اَمِئِر  والضَّ

َتْوأََمْي  الَجِمْيِع  َنَظِر  يف  ِقْيَقَتاِن  الشَّ وَظلَِّت  باْسِتْمرَاٍر، 

اْحَتَضَنْت  اْجَتَمَعتا،  َفُكلَّام  َحرٍْف واِحٍد،  الَيْنَفِصُل إْطالقاً، 

إْحَداُهام األُْخَرى وأْصَبَحَتا َحرْفاً واِحداً ُهَو َحرُْف »التاء«،  

وِحْيَ َتُعوُد ُكلُّ واِحَدٍة إىل أْصِدقاِئها َتُعوَداِن َذْيَنَك التَّْوأََمْيِ 

: َمْرُبَوَطة، وَمْبُسْوَطة. املَْفُصْولَْيِ

ِقْيَقَتْيِن ِخالٌف َبْيَن الشَّ

ِفْكَرٌة َذِكيٌَّة
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ٍة(  ـفنِّ باإلِْصَبِع قْرعاً ِبُقوَّ قاَل َعْنُه اْبُن ِسْينا: ) إنَّ َصْوَتُه ُيْسَمُع ِعْنَد َقْرِع الكاّ

ْوَتُه  َصَ ، إالَّ أنَّ  ِبُقوٍة  الَقْرِع  ِمَن  الَحرِْف وما ُوِصَف  ِة هذا  ِمْن ِشدَّ ْغِم  الرُّ َوَعىل 

ُيْوَنِة، كأَنَّ الَقدم الحاِفَيَة َتَطُأ أرضاً  رَاَوِة واللُّ امُلَتاَمِسَك املرَن، ُيْوِحي ِبَْلَمٍس َبْيَ الطَّ

. ِمَن الرَّْمِل الَجافنِّ

موسيقى

تَحْرُف التَّاء
 الحروف

ِديد الَحْرُف االْنِفَجاريُّ الشَّ

الرّقة: 
ُة والَقَساوُة:  دَّ الشِّ

االمتالء واالرتفاع:

: الَقشُّ الياِبس - التِّْبُ

: الَن واْسَتَْخى - تّخ الَعِجْيُ

- تـَرَِف النََّباُت: َكرُثَ َماؤُه

ُء: اْنَقَطع ْ - َتبَّ اليشَّ

- َتِبَ: َهَلَك

- َتِفَئ: اْحَتـدَّ وَغِضَب

- َتِرَع اإلَِناُء: اْمَتأل

- َتِلَع الرَُّجُل: طاَل ُعُنُقُه

ْيُهْوُر: َمْوُج الَبْحِر امُلرَْتِفُع - التَّ



ُقَصاَصات

َفَلْيَس إىل ما َتأُمِرْيَن َسبيُل وآِمرٍة بالُبخِل قْلُت لها اْقرِصي   

َن الَجواِد وال أرى         َبخياًل َلُه يِف الَعاملَِي َخليُل أرى الناَس ُخالاّ

فأْكـرَْمُت َنْفيس أْن ُيقاَل َبِخيُل فإيناّ رأْيُت الُبْخَل ُيْزري ِبأْهِلِه   

ال ُيقاُل للَبخيِل َشحيٌح إال إذا كاَن َمَع ُبخِلِه َحريصاً.

ال ُيقاُل للامِء املِْلِح أُجاٌج إال إذا كاَن َمَع مُلوَحِتِه ُمراّاً.

رْي إْهطاٌع إال إذا كاَن َمَعُه َخْوٌف. ال ُيقاُل لإلْساِع يف السَّ

ال ُيقاُل لإلْساِع إْهراٌع إال إذا كاَن مَعُه ِرْعَدٌة.

ٌل إال إذا كاَن الَبياُض يف َقـواِئِِه األْرَبـِع. ال ُيقاُل للَفرَِس ُمَحجَّ

ال ُيقاُل للَجباِن َكعُّ إال إذا كاَن َمَع ُجبِنِه َضعيفاً.

: الَكثُي ِمْن ُكلِّ َشٍء. الَجمُّ

َـّـِفيُس ِمْن ُكلِّ َشٍء. الِعْلُق: الن

يُح: الخالُص ِمْن ُكلِّ شء. الرصَّ

الرَّْحُب: الواسُع ِمْن ُكلِّ َشٍء.

رُِب: الحادُّ ِمْن ُكلِّ َشٍء. الدَّ

ُم: الحسُن التامُّ ِمْن ُكلِّ َشٍء. امُلَطهَّ

قُّ ِمْن ُكلِّ َشٍء. ْدُع: الشَّ الصاّ

ِغُي ِمْن ُكلِّ َشٍء. ـال: الصَّ الطَّ

ْرياُب: األصفُر ِمْن ُكلِّ َشٍء. الزنِّ

ِغـُي. الَقْرُن: الَجَبُل الصَّ

ِغـُي. الِحْفُش: البيُت الصَّ

ِغـُي. الَجْدِوُل: النَّـْهـُر الصَّ

ِغـُي. الُغَمُر: الَقَدُح الصَّ

ِغـُي. الُجرْموُز: الَحْوُض الصَّ

ِغـُي. الَقلهزَُم: الَفرَُس الصَّ

ِغـُي. رْصُة: الّظبيُة الصَّ الشَّ

ِغـُي. ْفـَدُع الصَّ ُغ: الضِّ ْ الرشنِّ

ِغـيُة. الُحْسباَنُة: الِوسادُة الصَّ

ِغـُي. ُـّـْقـُب الصَّ الَخصاُص: الث

ْوُر: الحاِئُط الَعِظيُم. السُّ

الرنِّتاُج: الباُب الَعِظيُم.

الَفْيُلُم: الرَُّجُل الَعِظيُم.

ْخرُة: الَحَجُر الَعِظيُم. الصَّ

الَعْبَهرُة: املَْرأُة الَعِظيمُة.

ِفْينُة الَعِظيمُة. الَخِليَُّة: السَّ

ْعباُن: الَحيَُّة الَعِظيمُة. الثُّ

يُس: املِْطرقُة الَعِظيمُة. الِفطنِّ

املِْعوُل: الفأُس الَعِظيمُة.

املَلَحَمُة: الَوْقَعُة الَعِظيمُة.

قاَل إْسحُق املَْوِصيلُّ يف َبشاعِة الُبْخل

ـِر أْحواِلها ـِتغـيُّ ُّ ِمن األْشياء أشياُء َتَتغيَّـُر أْسامُؤها ب الُكـيلنِّ

غـرُي ِمن األْشياء الصَّ
الَعظيُم ِمن األْشياء

ت
ُء: اْنَقَطع ْ - َتبَّ اليشَّ

- َتِبَ: َهَلَك

- َتِفَئ: اْحَتـدَّ وَغِضَب
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َهُب،  الزرياُب هو الذَّ

وهو أيضاً اْسُم طائٍر أْسوَد  

ْوِت. َعْذُب الصَّ

مالحظة
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ُظَرَفاء
الثنِّامُر شهياّة، وما ِمْن أََحٍد 

يف هذا الُبْستاِن!

ماذا َتْفَعُل هنا؟

َحَمَلْتني العاِصفُة َمساَء 

أْمٍس فأْلَقْتني هنا.

حسناً، وَمِن الذي َقَطَف 

ما يف حقيَبِتَك؟ 

ديُد يتالَعُب  كاَن الهواُء الشاّ

ُك با يقُع تحَت  يب، فأَتَسَّ

، فُتقَتَلُع  يَديَّ ِمَن الُخَضِ

! وتظلُّ يف يديَّ

حسناً، وَمْن َوَضَع ذلك 

يف الحقيبِة حتاّى َمَلَها؟
أنا أْبحُث منُذ رَأْيُتَك عْن 

جواٍب َفَلْم أِجْدُه!

النهاية



أنا أنا الَقلـــــْم      َصديُقَك األََهْم

أنا أنا القلـــــْم

َتْعَتزُّ يب اأُلَمْم

 ***

ألنَّني األََهْم

يب َتْكُتُب الِكْلَمْه

وترُسـُم الرَّْسَمْه

وتكُتُب الرََّقْم

 ***

أنا أنا القلــْم     أحرنُِّك الِهَمْم

يب َتْبَعُث الفَرْح

بــي تبَعُث األمْل

***

َمرْحى ِلِطْفٍل َخطَّ أو رََسْم!

ُسْبحــــــاَن َمن َعلََّم بالقلْم!

قصائد لغويّة
شعر: بيان الصفديالقلم
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ديُد يتالَعُب  كاَن الهواُء الشاّ

ُك با يقُع تحَت  يب، فأَتَسَّ

، فُتقَتَلُع  يَديَّ ِمَن الُخَضِ

! وتظلُّ يف يديَّ

أنا أْبحُث منُذ رَأْيُتَك عْن 

جواٍب َفَلْم أِجْدُه!
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ه  الثالثَة عرْشَة من عمره، يعيُش يف كَنف جدنِّ جابر طفل يف 

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

العمل، وذلك بعد أن تقاعَد من وظيفِته مدراًّسا للغة العربية. 

، وكذلك ترصُّفاته  وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوياّ

غرُي املقبولة، لذا فقد اخرتع له ساعة يد فيها شيحة إلكرتونية، 

تصونِّب له أخطاَءه اللغوية. 

اِن ِللنُّزْهِة؟..  هل أنتام ُمستِعدَّ

لقد أْحْضُت َمعي الُكرََة 

وبعَض الفاكهِة.

وأنا أْحْضُت الَحْلَوى

وأنا أْحْضُت َشطائري 

لَة. امُلَفضَّ

ماذا ؟ ! !

لة!!! َشطائرَُك امُلَفضَّ

ُقْل شطائرَنا.

خطأ خطأ

ال يقاُل ال تأَبْه به، 

َبْل: ال تأَبْه لُه

ال تأَْبْه ِبِه يا جابر  

32
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هْل ُتِحبُّ هذا 

النوَع ِمَن الَعِصرِي؟

َحَسناً.. سنشرتي بعض 

الَعِصرِي ونذهب.

ُل هذا.. وأنَت يا سامُل أيَّ  ُأفضنِّ

ل؟ َنوٍع ِمَن الَعِصرِي ُتفضنِّ

ال ال.. ال 

َعليُكام أنا سأشرتي َعِصريي 

َل. امُلَفضَّ
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انتظراين لحظًة.. 

لنأكْل أواًل، وبعَدها نلعُب بالُكرَِة.ُأريُد أْن أْرِبَط ِحذايئ

هيا دعونا نجلس.

لقد انتهيت 
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لنأكْل أواًل، وبعَدها نلعُب بالُكرَِة.

هيا دعونا نجلس.

شكراً... لدي طعامي 

وسآكل وحدي.

آه.. أيَن َحقيبتي؟

 يبدو أناّني َنِسيُتها عىل املَْقَعِد 

عندما َجلْسُت أِلرِبَط ِحذايئ، 

سأذهُب ألُْحِضَها.

يقال إناُء الفاكهِة، ناوْلني آنيَة الفاكهِة.

ألنَّ اآلنيَة َجْمُع إناٍء.. 

اآلنيَة َجْمُع إناٍء..
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انظْر إليِه يبدو 

ُر جوعاً. أنَُّه يتضوَّ َليتني شاركُتهام الطعام.. 

لو فعلُت ملا كْنُت جالساً هكذا 

وَمِعَديت خاويٌة.

هذا َجزاُؤه، ما كاَن 

َينبغي عليِه أن 

يكوَن أنانياّاً.

خطأ.. 

ال ُيقاُل ال َينبغي َعليِه.. 

بل: ال َينبغي َلُه.

هذا َيكفي.. 

سامل اقرتْب وشارْكنا الطعام.

أنا آِسٌف يا رِفاُق، َلَقْد كنُت أنانياّاً 

جداً، بينام كنُتام ُمَتساِمَحْيِ َمعي، 

لقد أثََّر عيلَّ موقُفكام.

خطأ أْن تقوَل

، بل:  أثََّر عيلَّ

.. .. أثََّر يِفاّ أثََّر يِفاّ
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ال تهتمَّ يا سامُل.. امُلهمُّ أنََّك 

َعرْفَت َخطأََك وأدرْكَت أنَّ 

ُمتعُة الصحبِة بامُلشاركِة...

أَيوه.. لقد تعلاّْمُت 

داقِة. أن ال أنانيَة يف الصَّ

ها ها ها ها 

إىل أين تذهب يا غانم؟!

ها ها ها ها ها

إيَوووه.. إيَووووه.. 

َسُتجننُِّنني هذه الساعُة،

َسُتجننُِّنني.

النهاية

الخطِأ أْن تقوَل أَيوه 
بفتِح همزِة األِلِف، بْل: إيوه 

: إْي  بكِس الَهْمزِة و)إيوه( ُمؤلفٌة ِمْن َقَسَمْيِ
ِبعنى نعْم، وِمن واو الَقَسِم بعَد أْن تمَّ َحذُف 

ْكِت، وهَي َلْيَسْت  امُلْقَسِم بِه والهاُء ِللسَّ
كلمًة َعامياًّة كام يظنُّ الكثريوَن

إيوه... إيوه... إيوه

هذا َيكفي.. 

سامل اقرتْب وشارْكنا الطعام.
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ماهذا ؟!

َشَجٌر مَيِْش!!!

عاشْت يف الَياممِة بِْنَطقِة نـَْجـٍد اْمرأٌة ُتْدعى َزرْقاُء ُعرَِفْت 

ِة َبرَصِها َفكانْت َتـَرى َعىل ُبْعِد ثالثِة أياّاٍم. ِبِحدَّ

ُهناَك َشَجٌر مَيِْش 

ُل ِمْن َمَكاٍن إىل آَخَر. وَيَتَنقاّ
َشَجٌر مَيْش !!!!!

ُة َبرَصِِك  ْت ِحداّ َا َقْد َخفَّ ُربَّ

يا َزرْقاُء، وما ُعْدِت َترْيَن 

اِبِق. األْشياَء َكام يِف السَّ

ْيُل  ا ُهَو َشَجٌر َجرََفُه الساّ ُربَّ

واْقـَتَلَعُه ِمْن َمَكاِنِه.

أبرُص مْن زرقاِء الياممة
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ال، َبْل ُهُم األْعداُء 

َجِر. وَن َتْحَت الشَّ يَتَخفاّ

خَدَعْتها َعيناها.
َلَقْد ُجنَِّت 

الَياَممُة.

روا كلَّ ما َوَقَع بأْيِديهم.  إنَّ ما رَأْتُه الَياممُة كاَن َصِحيحاً، َفَقْد اْسَترَتَ األْعداُء باألْشَجاِر ِليْك ُيَضلنِّلوا َقْوَم الَياْممة َفهاَجُموُهْم، وَدمَّ

بعَد أن اْسَتْنَكُروا ما رَأَْتُه الَياَمَمُة التي صاَر ُيْضَُب فيها املََثُل َفُيَقال: ”أْبرَصُ ِمْن زرقاِء الياممة”.



اْنَفَتَح  ثمَّ  ِبُسْعٍة،  املَْخَفـِر  رَئيِس  باُب  ُقِرَع 

الِم: ِلَيْدُخَل الِهثاً قائاًل َبْعَد السَّ
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ما النَّحو الَمِرح
الشرطيُّ )ما(

_ َسيِّدي، أنا ُأْدَعى الربيَع، ُأريُد أْن أشتيَك.

َنـَقـَر رَئْيُس املَْخَفـِر ِبَقَلِمِه عل املِْنَضَدِة وقاَل:

بيُع، ماذا َتْعَمُل؟ يُِّد الرَّ _ َتـَشَّْفنا أيُّها السَّ

_ أَْعَمُل ُمبَتَدأً يف ُجْملٍة اْسِميٍِّة.

_ َجِمْيٌل، الَعَمُل َشٌَف.

تـََتـَوّقُف  ال  ِبعائلٍة  ابُتليُت  ولكّنني  َسّيدي،  يا  َنَعْم   _

َعن ُمضاَيَقتي.

_ عائلٌة، أيَُّة عائلٍة؟

_ ُتْدَعى »إنَّ وأخواُتها«. 

  زََفَر رَئيُس املَْخَفـِر، وقاَل: 

_ ألْن َنـْنـَتهي ِمْن ُمْشِكالِت هذِه العائلِة؟

َذَهْبُت، وَتْخِطُف َضّمتي  أينام  تـَْتَبُعني  إنها  َسّيدي   _

التي أَرَْفُع رأيَس بها يف الَعَمِل، فُأْضَطـرُّ إىل الَعَمِل َمَعها 

وعل رأيس َفـْتَحٌة قـَِميئٌة.

َهذِه  َمَع  الَعَمَل  ُيحّبوَن  أْمثالِك  ِمن  َكثياً  ولَـِكـنَّ   _

العائلِة.

»إّن«  اْسُم  ِبأّنني  ُيعّيونني  الناَس  ولَـِكـّن  َنَعْم،   _

واْحتامي،  استقاللّيتي  أَْستِدَّ  أْن  وأريُد  وأخواِتها، 

وأْسَتِعيَد َضّمتي الَجميلَة.

_ أْنَت ُمِصٌّ إذاً؟

_ َنَعْم.

طّي    َفرََفَع رئيُس املَْخَفـِر أصاِبَعُه امُلتشاِبكَة وناَدى الشُّ

َعْسكرّيٍة.  ِبوضعيٍِّة  أماَمُه  واْنَتَصَب  َفْوراً  َفَحَضَ  »ما«، 

فـَقاَل الرَّئيُس:

_ َسَتْحرُُس هذا امُلواِطَن وعائلَتُه ِمْن أّي إْزعاٍج.

»الربيُع«  األََخَواِن  ساِر  ساعاٍت  َبْعَد  الَحديقِة  يف 

َيْهِتفاِن: »الربيُع َجميٌل، ما  و«جميُل« َسعيَدْيِن وُهام 

أَْجَمَل الضّمَة! وُسعاَن ما أقبَل الحرُف »إّن« ِمْن َبعيٍد 

ُخ: َيْصُ

_ أيَن َهـَرْبَت ِمْن َعَمِلَك ِعْندي؟ ُعْد ِبُسْعة!

»إّن  َمَعُه  لِيصَي  إليِه  ه  وَيـُشدَّ بيِدِه  ُيِْسَك  أْن  وأراَد 

ُوصولِِه  َقـْبَل  بِه  أْمَسَك  »ما«  الشطّي  ولكنَّ  الربيَع«، 

قائاًل:

_ هّيا يا َبَطُل َمعي، ِعندي أْمٌر مْن رئيِس املَْخَفـِر بأْن 

وَنِسُي  »إّنا«،  وَنِصُي  َمَعاً  َسَنَتمشَّ  الَعَمِل،  عِن  َك  أُكفَّ

بالتدّخِل  لَك  أْسَمَح  أْن  ُدوَن  األَخَوْيِن  هذيِن  ِبُحاذاِة 

يف ُشؤوِنهام!

  َبَهَت »إّن« واْسَتْسلَم لألْمِر وقاَل ِبُحْزٍن:

_ إّنا الناُس ُحُظوٌظ! إّنا الربيُع َجميٌل!



ما
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ّالضاد

ِّكلمة السر
اسم أديب من أدباء العرص العبايس مؤلف من )15( خمسة عرش حرفاً:

5-13-15                          حرف مكرَّر
8-9-3-6-4-8-10               جمع الواحة

8-9-10-13-7                   من سور القرآن الكريم

8--9 4-3-10                    حيواٌن َبحرياّ
1-7-6                             ضمرُي رفٍع منفصل

1-7-10                          ضمرُي رفٍع منفصل
8-9-4-5-11-6-7              اسم كتاب للجاحظ

3-14-13-6-7                  جمع واٍد
8-9-2-13-10                  املنزل

8-9-4-2                         ضد الكره   

الحل: أبو حيان التوحيدي
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كلمات متقاطعة
األفقي:

1 - إحدى سور القرآن- أحُد التواِبع )معكوسة(.

ُة العشق- اسُم كتاب ملكسيم غوريك. 2 - ِشدَّ

3 - قصائُد اشُتهر بها زَُهرُي بن أيب سلمى – حرف 

ناصب.

4 - طريقه – لْحن.

ر – جمع أمل. 5 - حرف مكرَّ

6 - نصمت – طرياّة.

7 - فعٌل متعٍد إىل مفعولي )معكوسة(.

8 - حامم – أجاب.

9 - إحدى سور القرآن.
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تسالي

1 - عميُد األدِب العريباّ – حرُف ِنداء.

2 - أشهُر النحاِة )معكوسة( – َسِئم.

3 - جار ومجرور – حيْك.

4 - َتْنَحرُِف – حرُف جر.

5 - اسم فعل.

َبْت – املفعول فيه. 6 - كذَّ

. 7 - حرف نفي – يس)معكوسة(- رنَّ

8 - أشهر كتب أيب الَفَرج األْصَفهاين.

9 - مفرد أنامل – حرف جر.

العمودي:

15 371014 26913 4812 1115
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مسابقة العدد

وردت الكلمات التالية ضمن مجلتكم، وعليكم أن تعرفوا اسم 
الصفحة التي وردت فيها الكلمة ورقمها.

أرسل اإلجابة إلى البريد اإللكتروني:
mosabaqa@alddad.com

االسم:

رقم الهاتف:

الّصارخ َتبرَِ ْنَفَرى الشَّ
عنوان الصفحة: عنوان الصفحة: عنوان الصفحة:

رقم الصفحة: رقم الصفحة: رقم الصفحة:

أرسل اإلجابة
لتربح
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شاعٌر مخضم، ُوِلَد أعمى، عارَص نهايَة الدولِة األمويِة 
وبدايَة الدولِة العباسية.

إذا ُكْنَت يف ُكلِّ األُمــوِر ُمعـــاِتباً       

                     صديَقك مل تْلَق الذي ال ُتعاتبه

فمن ذا الذي ُترىْض سجاياه كلُّها        

                     كفى املَْرَء نباًل أن ُتعدَّ َمعايُبه

الحل: بشار بن بردلتعرَف الحلَّ اشطْب كلامِت البيتي املذكورين من املربعات 

عالية

رمال شمسأمواج قصص صحراء

شاسعة مشوقةمتحركة مرشقة

الفائز يف مسابقة العدد )العدد 2 - فرباير 2015(:  وجيه أين عيل




