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وا محافظًة  بنور بيانها يف أصقاع األرض، فْلنعمْل كام عمل أولئك وْلنجّد كام َجدُّ

عىل اإلرث وغريًة عىل األمجاد وتوطيدا ألسس مستقبل باهر.
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مدرسة       
     الّضاد

ها  َلُكْم ِعندي ُمفاَجأٌة أيُّ

ُب األِعزَّاُء لَّ الطُّ

َهْل َسَنُقوُم ِبرِْحلٍة يا 

ُأْستاُذ؟؟

ِح  اليوَم َسُتشارُِكني ِف َشْ
ُكْم َكثرياً الدرِس ُمعلَِّمٌة ُتِحبُّ

أيَن هَي؟ُمَعلَِّمة؟!

د.ركان الصفدي
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إنَّها اآلَن َتْنُظُر إلْيُكْم ِمَن النَّاِفذة.

أْيَن هَي أنا ال أراها ؟

عرَْفُت َمْن هَي،

إنَّها الشمُس يا ُأستاذ.

ْمُس ُتِنرْيُ َلنا ُدروَبنا  صحيح.... الشَّ

وُتَعّلُمنا الَكثرَي، والَيْوَم َسُتعّلُمنا النَّْعَت.

ومَل ال َتْدُخل ! !
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النَّْعت؟!... ما ُهَو 

النَّْعُت؟!!

ُكْم َعْنُه.. ْمُس َسُتْخِبُ َفُة، والشَّ النَّْعُت ُهَو الصِّ

هذِه 

َشْمٌس َنْحِوّيٌة إذاً!

َتَعاَل يا َوِلْيُد، 

ْورَِة بُّ ِقْف أَماَم السَّ

ماذا ! ! 

ْورَِة بُّ أَِقُف أماَم السَّ

ملاذا؟
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هذِه 

َشْمٌس َنْحِوّيٌة إذاً!

ما َهذا الذي ُيْشِبُهَك 

َعىل الِجداِر؟

إنه ِظّل 

يا أستاذ. 

ها ها ها

انظْر إنَّه ُنْسَخٌة ِمْن 

َوِليٍد. 

َتَعاَل يا َعْبَد اللِه، 

ِقْف ِبجاِنِبِه.
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حتى أنا لديَّ ِظل!! حارض يا ُأستاذ.

لل؟ هل تعرُف يا وليد ِلعَبَة الظِّ

انظْر إنَّها َحَمَمة!!

يا سلم!! 

لُل َتْتَبُعنا وَتَتَحرَُّك ِمْثلم َنَتَحرَُّك، َكم َتْعلُمْوَن،  الظِّ

َفُة، ِظلٌّ ِللَكِلَمِة َيْتَبُعها  َكذلَك النَّْعُت أوالصِّ

ْيَئْيِ  ِء الواِحِد ِظلٌّ ِمْثُلُه وللشَّ ْ وَيَتَحرَُّك ِمْثَلها، فِللشَّ

ِن وللثَّلَثِة َثلَثُة ِظلٍل وَهكذا. ِظلَّ

َنُقوُل: َقَرأُت ِكتاباً 

َتْيِ  ُمِفيداً، وِقصَّ

، واْنَتَصَ رجاٌل  َجِمْيلَتْيِ

أْبَطاٌل.



النهاية

يا ُأْستاُذ َهْل َتْسَمُح يل بأْن 

أْعِطَي أِخي َوِلْيداً َشطاِئرَُه 

َلَقْد َنِسَيها ف البيِت.

إنَُّه ِظّل.... 

أْقِصُد أِخي.

ها ها ها ها

حّقا...ً إّنه يبدو 

َكِظلِّك!

هل ميكُن أَْن يكوَن 

للسم أكرُث من ِظل، 

أعني أكرَث من ِصَفة؟

ُد ِظلُلُه  َطْبعاً، ِمْثُل الِعِب الُكرَِة ف ُمباراٍة َلْيليٍَّة َتَتعدَّ

َفِة أو النَّْعِت، فتقول:  ِد اإلضاءاِت، وكذلَك الصِّ ِلَتَعدُّ

ٌب َلِطْيٌف ُمْحَتٌَم. زاَرين َصِدْيٌق ُمَهذَّ
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ديوان العرب
الإ�ْسالِمّية" الُفتُوِح  ْعرُ  "�سِ
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عراُء ف أْثناِء املَعارِِك التي كاُنوا َيُخوُضوَنها مَع َقباِئِلهم وال سّيم  ْعُر اّلذي َقالُه الشُّ هو الشِّ

عراء َيْنُظُموَن أَْشعارَُهم َقصاِئَد أو أَناِشْيَد َحمِسّية  وِم، وكاَن الشُّ َمَع َدْوَلتي الُفرِْس والرُّ

َيَتغنَّوَن فيها ِباْنِتصاراِتِهم عىل األْعداِء ، ومَيَْدُحوَن ُبُطوالِتِهم َوَشجاَعَتُهم.

َبَرَز َعَدٌد ال بأَس ِبِه ِمْن ُشَعراِء اْلُفُتوِح اإلْسالمّيِة ِمْن أَْشَهرِِهم أَبوِمْحَجِن الثََّقَفّي الذي ُفكَّ ِسْجُنُه لُِيحارَِب اْلَعُدوَّ 

َفأْبىل َبالًء َحَسناً ُثمَّ عاَد إىل ِسْجِنه َوهو َيْفَتِخُر مِبا َصَنَعه، َفَيقوُل:

عراِء الُفرْساِن الذين أَْبَلوا يف املََعارِك  عراِء املَْشهوريَن أيضاً الّشاِعُر َعْمُرو بن َمْعِدي َكرِب الذي ُيَعدُّ ِمَن الشُّ وِمَن الشُّ

َوَقد شارََك يف َمعارِِك القاِدِسّيِة واْلرَيموك وغريِهام.

األْعداِء  َوْجِه  موُد يف  والصُّ جاعُة  والشَّ ِبالّنْفِس  الَفْخِر  َغرَُض  اإلْسالمّيِة هو  الُفُتوِح  ُشعراُء  َيْذُكرُه  كاَن  ما  أََهمَّ  إنَّ 

عراء الَقْعقاُع إذ يقوُل يف َمْعركِة الفراض: َواالْنِتصاُر َعليهم،َويأيت يف ُمقّدمة هؤالء الشُّ

عراُء َيْنَسْوَن أْن َيَتذّكُروا ِديارَُهم التي اَبَتَعُدوا عنها َفكاَن ِعْنَدهم الَحننُي إليها وإىل األْصل.  َومل َيُكِن الشُّ

َيتَِّصُف ِشْعُر الُفُتوِح اإلْسالمّيِة ِبِعّدِة ِصفاٍت : 

املَعارِِك،َفكاَن  ُتقاُل يف ِخالِل  أو  ُتْنَظُم  كاَنْت  أِلنَّها  األْبياِت  َعَدِد  قليلِة  َوأناِشْيَد  ُمَقّطعاٍت َقصريٍة  ِشْعُر  أّنه  ُلها  أوَّ

عراُء الِكباُر املَْشهوُروَن،  َيْفعُل الشُّ لَِتْنِقيِحها َوَتْشذيِبها َكام  َيُكْن ِعْنده الَوْقُت الكايف  َيرَْتِجُلها ارِْتجاالً َومل  الّشاِعُر 

بِة َسْيٍف أو غرِي ذلك. ٍء ِبَلْحظِتِه َوَعْن َمْوِقٍف َجرى أماَمُه، َكْطعنِة رُْمٍح أو َضْ ُ َعْن َشْ فالّشاِعُر ُهنا ُيَعربِّ

ْعِر أيضاً أّنه َدَخَل يف باِب األََدِب الّشْعبيِّ ألّنه اْنَتَشَ بنَي عاّمِة الّناِس ، وملّا مل َيُكْن ُمْعظِم  َوِمْن ِصفاِت هذا الشِّ

عراِء َمْعروفنَي زاَد الّناُس عىل أْشعارِِهم أْشعاراً وعىل ُبُطوالِتهم أْخباراً و أْحداثاً مل َتَقْع وَكاَن لِخياِل الّناِس َدْورُُه  الشُّ

عراِء وِنْسبُة َعَدٍد ِمَن الَقصاِئِد. يف هذه الّزياداِت،لذلك ُجِهَل اْسُم َعَدٍد مَن الشُّ

الَحياُة  الّتقليدّيِة، وَفرََضْتُه  عرّيِة  الشِّ َعْن األْغراِض  َمْوُضوِعِه  اْخَتلَف يف  الّشعِر  ِمَن  َنْوعاً  الّشْعُر  َيَظلُّ هذا  ولكْن 

. ياسّيُة يف الَعْصِ اإلْسالميِّ السِّ

فإْن ٌأْحَبْس فََقد َعَرفُوا باَلئي 

َ	                                 َوإْن أُْطلَْق أَُجّرُعهم ُحتُوفا

	 َوفُْرٍس َعّمها ُطوُل الّسالم لَقينا ِبالِفراِض ُجُوَع ُرْوم        	

وبيَّتْنا ِبَْمِع بين رزام 	 أَبَْدنا ْجَعُهم ملّا الَتَقيْنا	
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ّطرائف لغوية

النهاية

َلْمياُء....

أَْحِضِي يِل ِقنَّينَة الِحْب يا اْبنِتي. 

ْيها!!!!!! اْكِسِ

هاَك الِقنَّينَة يا أيب

َقَصْدُت أْن َتْكِسِي َحرَْف القاِف 

ف الَكِلَمِة، وَلْيَس الِقنِّْيَنة!!!!

حارض... 

َسَأْكِسُها.

حارِضٌ يا أيب

سلمن صيموعة



جاءْتني اأَلِلـــُف املَْقصورْه
ورْه َتْطُلُب أْن َتْظَهَر ف الصُّ

اأَللـِـــــُف املَْمـــُدودُة ُأوىل
ــفُّ الثـاين وأنا َدْوري الصَّ
أْيَن تـَراين؟     أْيَن َمكاين؟

ف آخِر حرٍْف َتْلقـاين
َكـ»رََمـى« و»َكَفى«   و »َسَعى« و»َشَفى«
و»َذَوى« و»َصَدى«   و»َلـَوى« و»ُهَدى«
و»َنَدى« و»َمــَدى«   و»َهـَوى« و»َلَدى«

و»رََدى« و»َشَوى«  و»ُسَدى« و»َعَوى«
***

ْه املقصورُة ِمْثُل الَبطَّ
ْه أَرَفُع َذْيًل ِمْثَل الِقـطَّ
ال أستخدُم أبداً ُنْقـَطْه

كـ»َطَوى« و»َرَوى«   و»َنَوى« و»َعَوى«
و»َبَغى« و»ُضَحى«   و»َوَغى« و»َرَحى«

»َحتَّى« و»َبىل«   و»إىل« و»َعىَل«
***

َغَسَلْت ليــــىل      أْغلـى ِمـْقَلــى
وَقَلــْت َسَمــكاً       ُقـرَْب املَْجىل
وَمَضْت ُتْنِشــُد:     َعَمـل أَْحـىل

الـــــوردُة قاَلــــــْت يل: »أَْخَش«
ْفِة أْن أبقــَـــى »َعْطَش« ف الشُّ

***
املَْقُصــــــــــــــورُة جاَءْت َزْحفا

َتْســــــأُل َعــــْن حالِتها  َلــْهَفـى
عنَد »املَْرَعـى«  و«امُلْسَتْشفى«

ى ـــــــاً َكفَّ قالْت: َدرُْســــــَك  َحقَّ
ــــى ِح َوَوفَّ ْ ـــى فـــي الشَّ بْل َكفَّ

قصائد لغويّة
شعر: بيان الصفدياأللُِف الَمْقُصورُة
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أصدقاَءنا! ف القصيدة أَِلفاٌت مقصورة، نطلب 

منكم أن تجدوها، ثم ترتبوها حسب مجيئها ف 

الحروف واألسمء واألفعال، واملجتهدون منكم 

سيعرفون سبَب مجيء هذه اأَللِفات مقصورًة.



بأصفهان  هـ  العام 284  األَْصَفهايّن ف  الَفَرِج  أبو  ُوِلَد 

َفُنِسَب إِليها، َوَنَشَأ ف َبْغداد، ف أَزَْهى الُعُصوِر األََدِبيَِّة، 

ِللَحياِة  َزِعيٌم  صاَر  َحتَّى  ِفيها،  َوَبَرَع  ِبالَعرِبيَِّة  َحَذَق 

ْولِة  الدَّ َسْيِف  ِرعايَة  ناَل  بغداَد،  ف  الناِشطِة  األََدبيَِّة 

َل ف َحياتِه َبْيَ َعَدٍد  الَحمداين والوزيِر الـُمَهلَّبي، َوَتَنقَّ

والُكْوَفِة،  َسامرَّاَء  ف  وعاَش  والـُمُدِن،  الُبْلداِن  ِمن  

ُنْضِج  َمرَْحلِة  ف  َبْغداَد  ف  ُعْمرِِه  أْغَلَب  َقَض  أنَُّه  إالَّ 

الِحَضارِة اإلْسلميَِّة وُشيوِع َفنِّ الِغناِء، وهو ِممَّ دفعه 

إىل تأليِف »األغاين«، وقْد ُتِوِفَ ف العاِم 356هـ.

كتاُب•

األغاني
أبو•الَفَرِج•األْصفهانيُّ
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؟ 1 - أَْيَن ُتوف أبو الَفَرِج األْصفهاينُّ

نوِن؟ 2 -من هو صاِحُب ِكتاِب »َكْشِف الظُّ

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

مسابقة زدين علًم

الفائز ف مسابقة زدين علًم )العدد 3 - مارس 2015(:  نجيب منصور صويلح  حل مسابقة العدد السابق:
-  الكسايئ.

- ّداء يصيب املعدة، فال تهضم الطعام.

ْولِة الَحمدايّن. َجَمَع  َمُه َهِديًَّة إىل َسْيِف الدَّ ، ألََّفُه أبو الَفَرِج األْصفهاينُّ يف َخـْمسنَي عاماً، لُِيقدِّ ِكتاُب األغاين ِكتاٌب َمْوُسوعيٌّ

، إىل َعْهِد الَخليفِة الَعبَّاِسِّ »امُلْعَتِضِد بالله« َسَنَة 289هـ. َفكاَن  ْعَر، ُمْنُذ الَعْصِ الجاِهِلِّ ُمؤلُِّفُه فيه األََدَب، والِغناَء، والشِّ

ِة يف البيوِت واألَْسواِق وَمجالِس الِعْلِم، وَسَبُب َتْسميِتِه  َمْصَدراً لِكثرٍي ِمْن ُفنوِن الثَّقافِة الَعَربيَِّة، وأْناِط َحياِة النَّاِس العامَّ

َبْت  بـ»األغاين« ُهَو َتْدويُنُه وَجْمُعُه َعَدداً ِمْن األغاين واألْصواِت الَعَربيَِّة، وما َيْتبُعها ِمْن ُنًصوٍص ِشْعريٍَّة وأَْلَحاٍن. وَقْد ُضِ

نوِن«: )ِكتاٌب مْل ُيؤلَّْف ِمْثُلُه اتِّفاقاً(، َوَوَصَفُه »اْبُن خْلدون« ِبقولِِه:  يف َجْودِة تأليِفِه األْمثاُل، قاَل صاِحُب ِكتاِب »َكْشِف الظُّ

ْعِر والتاريِخ والِغناِء وساِئِر األْحواِل(.  )جاِمُع أْشتاِت املَحاِسِن التي َسَلَفْت لُهْم يف ُكلِّ ِمْن ُفنوِن الشِّ

ْعِر، والوُقوِف ِعْنَد أْخبارِِه، َبْعَد  لـَْم َيْذُكْر أبو الَفَرِج األْصفهاينُّ يف َهذا الِكتاِب َصْوَت ُمغنٍّ ِمْن ُدْوِن الرُُّجوِع إىل قاِئِل الشِّ

رْيَ عىل  ِذْكِر اْسِمِه وَنَسِبِه، وِذْكِر واِضِع اللَّْحِن، وُطُرِق اإلْيقاِع، فال َيْتُُك شاردًة وال واردًة إالَّ أَت بها. وَقْد حاوَل أبو الَفَرِج السَّ

واِة الذيَن أْوَصلوا الَخرَبَ إليِه، ولـَْم َيْنَس أْن َيْذُكَر الرِّوايات ُكلِّها. َطريقِة َعْصِِه يف إسناِد األْخباِر، فجاَء ِبِسْلِسَلِة الرُّ

َدًة. َوَقْد ُطِبَع ِكتاُب األغاين طْبعاٍت ُمَتَعدِّ
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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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شخصّيات•تاريخّية

الَجاِحُظ
) أبو ُعْثَماَن َعْمرو ْبُن َبْحٍر (

ْيُت ِبالَحَدِقي!، لَِكنَّ  َنَشأُت َفقرياً َدمياًم ..ألْجِل  نُتْوٍء واِضٍح  يف َحَدَقِتي، ُسمِّ

اللََّقَب الذي الَتَصَق ِب أْكَثَ ُهَو ) الَجاِحُظ(.   



َغِة الَعَرِبيَِّة َفَقْط، َبْل ِبَثَقافاٍت أُْخَرى َكالَيْونانيَِّة والِهْنِديَِّة والَفارِِسيَِّة. وِل رَأٌْي ُمتَِّصٌل ِبهذا  الِعي لَْم َيْنَحِصْ ِباللُّ واطِّ

ُلُه، َقْد ال َنتَِّفُق أو َنرَْض َعْن ِفْكرِِهْم  األَْمِر )فالِعْلُم الَحقُّ ال ُيْؤَخُذ إاِلَّ َعْن ُمَعلٍِّم َعالٍِم، هذا ما ُيْغِني الِفْكَر وُيَؤصِّ

أْحَياناً، لكنَّ َعلينا أَْن ُنِقرَّ ِبَفْضِلِهْم.       

ِمْن أْعَظِم ُمَؤلَّفايِت ِكَتاُب )الَبيان والتَّْبِينْي( َيْنَصبُّ َعىَل ُمَعالََجِة َمْوُضْوعاٍت أَدِبيٍَّة، ِمْن ُخَطٍب ورََساِئَل وأْحاِدْيَث 

ُهَو  ْبِينْيُ  املَْعنى- والتَّ اللَة َعىَل  الدِّ َيْعِني  َغِة )فالَبَياُن  اللُّ الَبَياِن وَفْلَسَفِة  ِعْلِم  ُأُسِس  َوْضَع  ِفْيِه  َحاَوْلُت  وأَْشَعاٍر.. 

اللَِّطْيَفِة،  والِفْقرَاِت  ْيَفِة،  ِ الشَّ الُفُصْوِل  ِمَن  َعلْيِه  اْشَتَمَل  لاَِم  املَْناِفُع  َجمُّ  الَفوائِد،  َكِثرْيُ  لََعْمِري  وُهَو  اإلْيَضاُح(. 

والُخَطِب  واألْخَباِر الرَّاِئَعِة، وَقْد َتَوزََّع َعىَل ثالثِة أَْجزَاٍء.      

ا ِكتاب الُبَخالِء، َفُهو ِكَتاُب أََدٍب وِعْلٍم وُفَكاهٍة، وُهَو ِمْن أْنَفِس الُكُتِب. ِفْيِه َوْصٌف لِْلَحياِة االْجتامِعيَِّة يِف َصْدِر  أمَّ

ُشؤْوِنِهْم  يِف  الَقْوِم  َحِدْيَث  ِخاللِِه  ِمْن  وَسَتْسَمُعْوَن  املََنازِل.  وَدَخاِئِل  األَُسِ  أْسَاِر  ِمْن  ِفْيها  مِبا  الَعبَّاِسيَِّة،  ْولَِة  الدَّ

ِة، والَكْشَف َعْن الَكِثرْيِ ِمْن َعاَداِتِهْم وِصَفاِتِهْم وأْحوالِِهْم. فأنا لَْسُت َكارِهاً لَُهْم ولَْم أْترُْك أَثراً َسيِّئاً  ِة والَعامَّ الَخاصَّ

ْنِف ِمْن النَّاِس.   ا ِهَي ِقَصٌص ِفيها َمواِقُف َهْزلِيٌَّة َتْرَبِويٌَّة َنْفِسيٌَّة لَِهذا الصِّ يِف النُُّفوِس، وإنَّ

وَمزَاِعِمِهْم  وَعاداِتِهْم  وأْحَوالِِهْم  واألْعرَاِب  الَعرَِب  َعْن  ُث  َيَتَحدَّ اإلْطالِق!  َعىَل   ُكُتِبي  أْضَخُم   – الَحْيَواِن  ِكَتاُب 

ْيِن.  وُعُلْوِمِهْم، وَبْعِض َمَساِئِل الِفْقِه والدِّ

َفُهَو َبْحٌث يِف َطَباِئِع الَحْيواِن وَغرَاِئزِِه وأْمرَاِضِه وَتأِثرْيِ الِبْيئِة ِفْيِه ويِف اإلْنَساِن، َفِفْيِه َكِثرْيٌ ِمَن املََساِئِل الُجْغرَاِفيَِّة 

يِف َخَصاِئِص َكِثرْيٍ ِمْن الُبْلداِن.   

ِْبْيِع  التَّ )رِسالُة  ذلَِك:  َعىَل  ِمثاٍل  َخرْيُ  اِخِر،  السَّ الِهَجايئِّ  ِبالنَّْثِ  َباٌع  َفِل  رَاَفِة،  والطَّ ْوِح  الرُّ ِة  ِبِخفَّ ُعرِْفُت  إنَِّني  مِبَا 

رُْت  وَّ ِح َوَواِقُع َحالِِه ال ُيْنِبئَك إال ِبَنِقْيِض ما َيْزُعُمُه. وُيعتقد  أنَِّني طَّ َعاِء والتََّبجُّ والتَّْدِوْيِر( ِفْيها أَْهُجو رَُجاًل َكِثرْيَ اإلدِّ

اً َيَلُذ لأِلُُذِن وُيَتُِّع النَّْفَس والَعْقَل َمَعاً . ْمُتُه َتْنِظْياًم ُموِسْيِقيَّاً َخاصَّ النَّْثَ لُِيْصِبَح َسْهاًل لَيِّناً، َبْعَد أْن َنظَّ

إنَّ َمْنَهِجي يِف َحَيايت وُكُتِبي ُهَو: َتْعِظْيُم َمَكانِة الَعْقِل )َتَعلُُّم الَعْقِل أوَّالً واألَدِب ثانياً( و االْسِتعاَنُة باألِدلَِّة الَعْقليَِّة 

– ِمْنها الِقَياُس  واالْسِتْقرَاُء واالْسِتْنَتاُج.

َلِل، َجَلْسُت يِف َمْكَتَبِتي ُأَطالُِع أَحَد  ْيُخْوَخُة   وُأِصْبُت ِبالشَّ ِء! َفَبْعَد أْن أْقَعَدْتِني الشَّ ْ كاَنْت ِنهايتي َغِرْيَبًة َبْعَض الشَّ

الُكُتِب، َفأرَْدُت أَْن آُخَذ ِكتاباً ِمْن رَفِّ  املَْكَتَبِة، َفَسَقْطْت َعَلَّ الُكُتُب وأرَْدْتِني َقِتْياًل.

ُل وُيِفْيُد.                                                                                                          َهكـَذا ِعْشُت ِمْن أْجِل الُكُتِب وُدِفْنُت َبْينها، لَِكنَِّني َتَرْكُت لَُكْم أِحبَِّتي َما ُيْؤِنُس وُيَعقِّ

 – )159هج  الَبْصِيُّ  الِكَنايِنُّ  اللَّْيِثيُّ  َفزَارَة  ْبِن  بن محبوِب  بْحِر  ْبُن  َعْمرو  ُعْثَمَن  أبو  َفأَنا 

255هج( أَِدْيٌب َعريِبٌّ ُمْسِلٌم ِمْن ِكباِر أَِئَِّة األَدِب ِف الَعْصِ الَعبَّاِسِّ . َطَلْبُت الِعْلَم ِف ِسنٍّ 

َغِة َعىَل ُشُيوِخ َبْلَدِت، َلِكنَّ الَفْقَر والُيْتَم َحاال ُدْوَن َتـَفرُِّغي  ـرٍَة، َفَقَرأُْت الُقرْآَن وَمباِدَئ اللُّ ُمَبكِّ

َمَك والُخْبَز ف النََّهاِر، وأرْتاُد َدَكاِكْيَ الَوّراِقَي ِف اللَّْيِل ِلِقرَاءِة  ِلَطَلِب الِعْلِم. َفِصُْت أَِبْيُع السَّ

َما َيَقُع َبْيَ َيِدي ِمْن ُكُتٍب. َفَهذا املَْيُل و النََّهُم ِلِقرَاءِة الُكُتِب الزََمِني ِطْيلَة َحيات، َفل أْكَتِفي 

َكاِكْيِ أِلْْكِمَل الَبْحَث والنََّظَر. ِبِقراءِة ِكتاٍب أو ِكتاَبْيِ ِف الَيْوِم الواِحِد، َبْل أْحياناً أِبْيُت ِف الدَّ

َبُب، والَحِقْيقُة أنَِّني ُأَشبَُّه ِبآلِة َتْصِوْيٍر!! َفُكلُّ َما  فأنا أْسَتْوِف ِقراءَة ما َبَدأُْت ِبِه َمْهَم كاَن السَّ

أَْقَرُأُه َيرَْتِسُم ِبِذْهِني وَتْحَفُظُه ذاِكرت َطِوْيًل . 

17
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َسْلَمان 
َعْبَر اأَلْزمان

َما هذا الِكتاُب الذي 

َتْحِمُلُه بيِدَك يا َسْلَمُن؟.

إنَُّه كتاُب الُبُخلِء يا َماِجُد.

وُمْنُذ َمَتى أْصَبَح الُبَخلُء 

ُيؤّلفوَن الُكَتَب!!.

ال ال َلْم ُيؤّلْفُه 

َـَّفُه األَِدْيُب  الُبَخلُء.. بْل أل

العريبُّ الَكبرُي الَجاِحُظ.

سلمن يهوى قراءة الُكتب والقصص قبَل الّنوم، وكثريًا ما يسافُر ف أحلِمه بِبساِطِه الطائر إىل أبطاِل 
ِف والّنحو . غسان نعامةتلك القصص ليعيَش معهم مغامراِتهم ويتعلََّم أصوَل اللغة العربية وقواعَد الصَّ
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آِه َفِهْمُت.. َتْقِصُد أنَّ الِكتاَب 

َيْحوي قصصاً َعْن الُبَخلِء. 

امُلِهمُّ أالَّ َتُكْوَن قْد َتعّلْمَت الُبْخَل 

َبْعَد ِقراءِة هذا الِكتاِب.

عىل الَعْكِس هذا الِكتاُب َيْسَخُر ِمَن الُبَخلِء، 

َفِفْيِه أَْورََد الَجاِحُظ َنَوادرَُهم وطرائَفهم 

ِعنَدما زاَر َمِدْينِة َمْرَو ِف ُخراساَن.

وأنا َسأْقَتُِض ِمْنَك َثَن 

َد ِمْن أنَّ كتاَب  َطائِر ألتأكَّ الشَّ

الُبَخلء َلْم ُيَعّلْمَك الُبْخَل. 

َيْبدو ِكتاباً َجِميًل وُمَسّلياً.. 

سأْسَتِعرْيُُه ِمْنَك َبْعَد أْن 

ُتنهَي قراَءَتُه.

عِة..اْذَهَبا  َعىَل الرّْحِب والسَّ

َطاِئِر وأنا َسُأْكِمُل  ِلِشَاِء الشَّ

ِقراءَة الِكتاِب، ريَثم َتُعوداِن.
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ارَْفُعوا األْشَِعَة يا َرَجاُل.. 

هّيا ِبنا

َهيَّا ِبنا إىل الَبْصَِة يا 

ِرجاُل، ارَْفُعوا األْشَِعَة. 

ال يا ولدي.. ماِهَي إاّل َساَعات وَنرُْسو 

ُهناَك.. ُقْلَت يِل بأنََّك َسَتُزوُر أحَد األَُدباِء 

ف الَبْصَِة أليَس كذلَك ! 

َهْل َتُطوُل الرِّْحلُة إىل 

ها القْبَطاُن؟  الَبْصَِة أيُّ
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َنَعْم.. أَْنِوي ِزيارَة 

األِدْيِب الَعَريبِّ الَكِبرِي 

الجاِحِظ

. فأبو ُعْثمَن  أْحَسنَت ُصْنعاً يا ُبنَّيَّ

َعْمرو ْبُن َبْحٍر ِمْن ِخرْيَِة األُْدَباِء 

ة َ َدٍم.  وأْكرَثِهْم ِعْلًم وَمرََحاً وخفَّ

اْنُظْر هناك يا ُقْبطان!

هْل َوَصْلَنا؟

نعم ، فهذه

سواحُل الَبْصَة.

ما أْجَمَل َمِدْيَنَة الَبْصَِة... 

ها القْبطاُن ُشْكرَاً أيُّ
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َبْيُت الجاِحِظ ِف آِخِر 

ِرْيِق  ذاَك الطَّ

لقد وصلت.

اْسِمي َسْلَمُن وِلِشّدِة إْعَجايِب ِبأَدِبَك 

ِجْئُت ِمْن زََمِن امُلْسَتْقبِل ِمْن أَْجِل 

وأخرياً جاَء َمْن زيارِتَك والتََّعرُِّف إَلْيِك .

يفوُقني َخيااًل. 



َتَعال يا َفَتى امُلْسَتْقَبِل 

اْجِلْس ُهَنا

كل هذه الكتب !! 

ْثِني عن.... أبا ُعْثمَن َحدِّ

الُبَصاُن َوالُعرَجان

هسسسسسسسس

ـْــــــــ...... َهْل ِكَتاُب ال

 آآآآآآآٍه َلَقْد َنِسْيُت أْن الَجاِحَظ 

كاَن َمْعُرْوفاً ِبَشَغِفِه ِبالِقراءِة.

 هسسسسسسس

23..يتبع
ترى متى سينتهي الجاحظ من القراءة ويلتفت 

لسلمن؟ هذا ما سنعرفه ف الحلقة املقبلة.



َلَكُة الأَْبَجدّية َمْ
"حرُف الثاء"
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محمود الحسي



ُهناَك يِف َمكاٍن َقِصٍّ ِمْن َمْمَلَكِة األْبَجِديَِّة، َبِعْيداً َعْن بيوِت الُحُروِف 

اُن َمْمَلَكِة األْبَجِديَِّة بالفاِئِض لََدْيهْم  وَحَرَكِة الَحَرَكاِت، َيْحَتِفُظ ُسكَّ

ولِهذا  َضْخٍم،  ُصْنُدوٍق  َشْكِل  َعىل  ٍب  ُمَكعَّ ُمْسَتْوَدٍع  يِف  ِنَقاٍط  ِمْن 

ْنُدوِق ِحكايٌة، َسأرويها لَُكْم. الصُّ

ِنقاِط  ِبفاِئِض  املََجاِز االْحِتفاَظ  َر ُحَكاَمُء  ُيَقرِّ أْن   ذاَت زََماٍن وَقْبَل 

اُن املَْملكِة ُيْسُِفوَن يف اْسِتْخداِم  ْنُدوِق، كاَن ُسكَّ املَْمَلكِة يف ذلَك الصُّ

النِّقاِط، َبْعُض الُحُرْوِف اْستأَْثرَْت ِبُنْقَطَتنْيِ أو َثالٍث، فكانِت الَكِلامُت 

يِف  النِّقاُط   َتَبْعَثَْت  و  الَفْوَض.  نتْيَجَة هذِه  املَعايِن  وَكذلَك   ُ َتَتَغريَّ

ِة، وكاَن الُحَكاَمُء َيْنُظُروَن ِبَعنْيِ الَقَلِق إىَل ِتْلَك الَحالِة  الَحاراِت واألزِقَّ

امُلْزِريِة التي وَصَلْت إلْيها املَْملكة، وإىَل الرََّكاكِة الَجِليَِّة التي أَصاَبْت 

اَمَح  ِبُنْقطٍة  ُروا َجْمَع الفاِئِض ِمَن النِّقاِط،  والسَّ املَعاين  ِفيها َفَقرَّ

أو اْثَنَتنْيِ َكَحدٍّ أْقَص لُِكلِّ َحرٍْف، واإلْبقاَء َعىَل َبْعِض النِّقاِط التي ال 

ُيِْكُن االْسِتْغناُء َعْنها يِف ِسياِق الُجَمِل، اْنصاَع الَجِمْيُع لَِقراِر الُحَكامِء، 

اُن األْبَجِديَِّة كانوا َيْحَتُِموَنُهْم وَيِثُقوَن ِبَنْظرِتِهْم َبِعيدِة املََدى،  َفُسكَّ

ٍب َضْخٍم اْسَتْوَدُعوا ِفْيِه فاِئَض النِّقاِط، وَمَع  َفَسارَعوا إىل ِبناِء ُمَكعَّ

ِْتيُب واألَناقُة َتُسْوُد  ْنُدوِق، َبَدأَ التَّْنظيُم والتَّ َوْضِع آَخِر ُنْقطٍة يِف الصُّ

ُة َمعاِنْيها  ُقوَّ لِْلَكِلامِت  ِمْن َجديٍد وعادْت  َمْملكِة األْبَجِديَِّة  أْجواَء 

اُذ.  ولِْلُحُروِف َرْوَنُقها وَتناُسُقها األخَّ

25

ُمْسَتْوَدٍع النِّقاِط
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األْبَجِديَِّة  اُن  ُسكَّ َيْستوِدُع  َحْيُث  الَقِصِّ  املََكاِن  إىَل  َنُعوُد 

أصواُت  َثََّة  كاَن  الَيْوِم  ذلَك  َفِفي  ِفْيِه،  ِنقاِطهْم  فاِئَض 

لَِبَث هذا  وما  ْخِم،  الضَّ ْنُدوِق  الصُّ داِخِل  ِمْن  آِتيٌة  َضِجْيٍج 

ِجْيُج أْن صاَر أوَضَح فأْوَضَح وَبدا َكُطُرقاِت َعىَل َزوايا  الضَّ

ولَْم  َطرٌْق،   ... َطرٌْق   .... َطرٌْق   .. الداِخِل  ِمْن  ْندوِق  الصُّ

ْنُدْوِق  رُْق َحتَّى َحَدَثْت َفْجَوٌة يِف زَاويِة الصَّ ْف ذلَك الطَّ َيَتوقَّ

وَخَرَج ِمْنها ِبُصُعوبٍة وَعىل التَّوال َثالُث ِنقاٍط؛ كانْت هذِه 

النِّقاُط الثالُث ِعبارًة َعْن ثالثِة ُوُجوٍه َضاِحكٍة َتْتاُز مِبَالِمَح 

َشِقيٍَّة، وِمَن الواِضِح أنَّ الثالَث ُكنَّ َشِقيقاٍت، وَما أْن َخَرْجَن 

ِضْحُكُهنَّ  َتَعاىَل  َفَقْد  وَفْوَض،  اْضِطراٌب  الَجوَّ  َساَد  َحتَّى 

اِحكاُت َيلهنَي وُيَغنِّنْيَ  ، فقْد كاَنِت الشقيقاُت الضَّ وُصاُخُهنَّ

ِبَصْوٍت عاٍل، حتَّى أنَُّهنَّ بشقاوِتِهنَّ تلَك أجفلَن َطرْياً كاَن 

الشقيقاُت  أما  َبعيداً،  َفَحلََّق  ُغْصِنِه  فوِق  ِمْن  ُيراِقُبهنَّ 

َبْعِضِهنَّ آِخذاٍت  َوراِن َحْوَل  َيْكتثَن واْسَتْمَرْرَن يف الدَّ َفَلْم 

َطريَقُهنَّ ِباتِّجاِه َمْملكِة األْبجديَِّة.

املَْملكِة،  َوسِط  إىل  الثَّالُث  قيقاُت  الشَّ َوَصَلْت  ِحنْيَ 

َحلََّقت  َفَقْد  اململكِة،  أرْجاِء  يف  الَفْوِر  َعىَل  الَفْوَض  َدبَّْت 

وأْينام   والَحَركاِت،  الُحروِف  َفْوَق  الضاحكاُت  الشقيقاُت 

وَجدَن ُنْقطًة يف َطِرْيِقهنَّ أَخْذَنها َمَعُهنَّ وَحلَّقَن ِبها َعالياً 

َفْوَق املَْملكِة، وِبَوْقٍت َقِصرٍي اْسَتطاَعْت الشقيقاُت الثالُث 

املَْملكِة  َفْوَق  بها  املَْمَلكِة، والتَّْحليَق  النِّقاِط يف  ُكلِّ  َجْمَع 

وَبَدْوَن َكَغاممٍة َكبريٍة َظلَّلْت أرْجاَء املَْملكِة ُكلِّها، وأثارْت 

رَْتُهْم ِبتلَك األيَّاِم املَاضيِة ِعْندما  اِن األْبجديَِّة وَذكَّ َقَلَق ُسكَّ

كانْت املَْملكِة َتُعجُّ ِبَفْوَض النِّقاِط وَرَكاَكِة  املَْعاين، َفَحمَل 

املََجاِز،  ِبُحَكامِء  ُمْستْنِجِدْيَن  َمَخاوَفُهْم  األْبَجديَِّة  اُن  ُسكَّ

َبْيَنهم،  ِفيام  املََجاِز  ُحَكامُء  َتَشاَوَر  حالٍّ.  َيِجدوَن  َعلَّهم 

الضاحكاِت  الشقيقاِت  اْحِتجاِز  ِمْن  طاِئَل  ال  أْن  َووَجدوا 

وألنَّ  َحرِْفها،  َدْوَن  لَها  َمْعَنى  ال  ْقَطُة  فالنُّ النِّقاِط،  لِباقي 

كاَن  املَْملكِة،  حاجِة  َعْن  فائضاٌت  الضاحكاِت  الشقيقاِت 

ُجزءاً  ِمْنهنَّ  وَيْجعلوا  َعَماًل  لَُهنَّ  َيِجدوا  أْن  الُحَكامِء  عىَل 

امُلْشَكلِة،  لَِحلِّ  الُحَكامِء  َة   ُخطَّ كانْت  ِتلَك  املَْملكِة.  ِمْن 

الَكبريِة  الَغاممِة  ِتلَك  ِباتِّجاِه  َمجازُا  الُحَكامِء  أَحُد  َحلََّق 

اآلَخراِن  الَحِكيامِن  قاَم  َبينام  الشقيقاِت،  مِبُحاَدثِة  َع  ورَشَ

ٍم لَِحرٍْف َشبيٍه ِبَحرِْف الباِء، وَتَنَّى الَحِكيامِن  بَتْحضرِي ُمَجسَّ

ْغِم  الرُّ ُمِحبَّاٍت عىل  الثالُث صادقاٍت  الشقيقاُت  أْن تكوَن 

، حتَّى َتُدبَّ الَحياُة يف هذا الَحرِْف الَجديِد،  ِمْن َشقاوِتِهنَّ

فإْن مْل َيُكنَّ َكذلَك فَلْن َيأُخَذ هذا الَحرُْف اْساًم ولْن يكوَن 

َمَع الشقيقاِت  الَحِكيُم  امُلْشِكلُة، عاَد  لُه َعَمٌل، وَسَتْسَتِمرُّ 

ِم الَحرِْف،  الثَّالِث، فأخربَُهنَّ الُحَكامُء بأْن َيْثُبْتَ َفْوَق ُمَجسَّ

: إِْن ُكنُتَّ  ، وقالوا لُهنَّ وراِن َحْوَل َبْعِضِهنَّ ْفَن َعْن الدَّ وأْن َيَتوقَّ

ِم، وُيْصِبُح  صادقاٍت ُمِحباٍت َسَتُدبُّ الَحياُة يف هذا امُلَجسَّ

الشقيقاُت يف  األْبجديَِّة، َضِحكِت  َمْملكة  يف  َجديداً  َحرْفاً 

البدايِة ِمْن هذا األْمِر، لِكْن ما إِْن  َثبْتَ وأَخْذَن َشْكاًل َهرَميَّاً  

ِم، حتَّى َبَدأِت الَحياُة َتُدبُّ فيه. َفْوَق امُلَجسَّ

الشقيقاِت  أْصواُت  َصارْت  ِعنَدما  ذلَك  الُحَكامُء  َعرََف 

الثالِث َصْوتاً واِحداً وَحَركُتهنَّ َتُنمُّ َعْن ِجْسٍم واحٍد، أْثَنى 

 ، وَمَحبِتِهنَّ الضاحكاِت  الشقيقاِت  ِصْدِق  عىل  الُحَكامُء 

َكْ  املَْملكة  ِنقاِط  الْحتجاِز  داٍع   ِمْن  ما  بأنَُّه  وأخربوهنَّ 

ُيْصِبْحَن َكْثًة،  فُهنَّ قد أْصَبْحَن َحرْفاً َيُنمُّ َعْن الَكْثِة، وُهو 

لَِت الشقيقاُت الضاحكاُت إىل  َحرُْف الثَّاِء.  وَبْعَد أْن َتَحوَّ

َحرِْفها  إىل  ُنقطٍة  ُكلُّ  ِبَسالَسٍة:  النِّقاُط  عادِت  الثَّاِء  َحرِْف 

ِْتيُب لَِيُسوَد املَْملكَة ِمْن َجِديٍد،  وِسياِقها وعاَد التَّْنظيُم والتَّ

ُذِكَر  وُكلَّام  والثَّباِت،  بالثِّقل  َيْتاُز  َحرْفاً  الثَّاِء  َحرُْف  وصاَر 

الَيْوَم  ذلَك  األْبَجديَِّة  اُن  ُسكَّ َر  َتَذكَّ املَْملكِة  يف  الثَّاِء  َحرُْف 

الّنقاِط  وُجْرأَة  الُحَكامِء  ِحْكَمَة  َمَعْه  ُروا  وتذكَّ امُلْضَطرَِب، 

الثالِث الشقيقاِت.  

الشقيقاُت الثَّالُث

غمامٌة فوَق الَمْملكة
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اللِّساِن،  َطرََف  وُيَدْغِدُغ  الَبْعرَثَِة،  ِمَن  ٍء  ِبَشْ الثَّاِء  َحرِْف  َمَع  النََّفُس  َيـْخُرُج 

راوِة  ِة واللُّيونِة والطَّ ، فُهَو أْوَحى الُحروِف ِبـَخصاِئِص الرِّقَّ َفُيْسَمُع َلُه َحِفيٌف َطِريٌّ

افِئ الَوِثري: والـَمْلَمِس الدَّ

موسيقى

ثَحْرُف الثَّاء
 الحروف

الَحْرُف الّرخو المهموس

راوُة: ُة والطَّ الرِّقَّ

 : قُّ الشِّ

الَبْعَثرُة والتََّشتُُّت:

ِريُّ ِمَن الَبْقِل. الثَّـْعُد: الُغْصُن الطَّ

اُب النَِّديُّ َى: التُّ الثَّ

الثَّأُْي: الَفْتُق وأَثُر الُجْرِح.

الثَّْغُر: الَفُم والُفْرَجُة يف الَجَبِل.

َداُم: الـِمْصفاُة، لَِبْعَثَِة ُثقوِبـها. الثُّ

َثرََد الُخْبَز: َفـتَُّه ُثمَّ َبلَُّه ِبـَـَمرٍَق.

ْيِك. ُع َعىل ُعُنِق الدِّ ْيُش الـُمَتَجمِّ الّثْعَلُة: الرِّ



ُقَصاَصات

اَراِن: الدنيا واآلِخرَة الدَّ

األْصَغرَاِن: الَقْلُب واللَِّسان

الَيْوماِن: الِفْطُر واألَْضَحى

الرَّاِفداِن: ِدْجَلُة والُفرَات 

الِقْبَلتاِن: األَْقَص والَحرَام 

الِفرَْقَتاِن: الَعرَُب والَعَجم 

املِّ والَجُنوِبّ الُقْطَباِن: َطرَفا ِمْحَوِر األَرِْض الشَّ

ة َهُب والِفضَّ النَّْقداِن: الذَّ

كلُّ َشَجٍر لَُه َشْوٌك َفهو ِعَضاه 

ح  كلُّ َشَجٍر ال َشْوَك لَُه فهو َسْ

كلُّ َنْبٍت لَُه راِئَحٌة َطيَِّبٌه فهو فاِغَية

ار  كلُّ َنْبٍت َيَقُع يف األْدِوَيِة فهو َعقَّ

كلُّ َنْبٍت كانْت َساُقُه أناِبْيَب وُكُعوباً فهو َقَصب

ِغرْي  الَخفش: الَبْيُت الصَّ

ِغرْي  الَجْدَوُل: النَّْهُر الصَّ

ِغرْي  الُغَمُر: الَقَدُح الصَّ

ِغرْيَة  الِكناَنُة: الَجْعَبُة الصَّ

ِغرْي  ْقُب الصَّ الخصاص: الثُّ

ِغرْيَة  ِفينُة الصَّ الَقارُِب: السَّ

الَفرُْش: ِصَغاُر اإلِِبل 

أِْن واملَاِعز الَبْهُم: ِصَغاُر أَْوالِد الضَّ

الَحَشاُت: ِصَغاُر َدواِب األَرْض

الَغْوَغاُء: ِصَغاُر الَجرَاد

الّذر: ِصغاُر النَّْمل

ري الزََّغُب: ِصَغاُر الطَّ

ْيُف املرتض: ِ قاَل الشَّ

وِمْن َعَجاِئِب أْمِرْي أنَِّني أَبَداً 

ِتي َما لَْيَس َيْبَقى ل                            أِرْيُد ِمْن ِصحَّ

ٌة ِمْن َسَقاٍم ال َدواَء لَُه   َهْل ِصحَّ

                          وَكْيَف أْبَقى ولاَمَّ َيْبَق أْمثال

وَما ُأِرْيُد ِسَوى َعنْيِ امُلَحاِل َفال  

                           َسِبْيَل َيْوَماً إىَل َتْبِلْيِغ آمال

ُثنائيَّات 

َجر ف النََّباِت والشَّ

ِصغاُر األْشَياِء:
ِصغاُر الَحْيواناِت

ِف املَرَِض

َترِْتْيُب ُهزَاِل الرَُّجِل 

َترِْتْيُب ُهزَاِل الَبِعرْي 

الثَّأُْي: الَفْتُق وأَثُر الُجْرِح.

الثَّْغُر: الَفُم والُفْرَجُة يف الَجَبِل.

29

رَُجٌل َهِزْيٌل ُثمَّ الُجفُّ ُثمَّ 

َضاِمٌر ُثمَّ َناِحل

َبِعرْيٌ َمْهُزوٌل ُثمَّ شاِسٌب ُثمَّ 

شاِسٌف  ُثمَّ خاِسف ُثمَّ 

ِنْضٌو ُثمَّ رَاِزٌح ُثمَّ رازِم 
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ُظَرَفاء
ما الذي َتَتمنَّاُه يا َمْسُعْود؟  -

أَتَنَّى أْن َيْرُزَقِني الله، َقِطْيعاً 

كبييييرياً ِمَن األْغناِم، أْنَتِفُع ِبَلَبِنها 

وُصوِفها وَلْحِمها.

َلن أسمَح َلَك 

باالقِتاِب ِمن 

أغَناِمي

ئاِب  وأنا أتّنى َقِطْيعاً ِمن الذِّ

ُأرْسُلها عىَل َغنِمَك حتَّى ال َتْتَُك 

ِمْنها َشْيئاً.

يارا أبو شيخة



َوْيَحَك! أَهذا ِمْن َحقِّ 

ْحَبِة وُحرَمِة الِعْشَِة؟!. الصُّ

لن َتْتَك ذئايب، من 

غنمك شيئاً.

َلن أسمَح َلَك 

باالقِتاِب ِمن 

أغَناِمي
َحَسناً ِلَنَدْع ذلَك الرَُّجَل 

َيْحُكم َبيننا

َلْم أَر ف حيات َمْن 

ُهو أْحَمُق ِمْنُكم

وأخبا الرجل بالقصة ...

31 النهاية.
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ه  الثالثَة عْشَة من عمره، يعيُش ف كَنف جدِّ جابر طفل ف 

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكمل دراسِتهم العليا.

هذا  ف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االختاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  ف خطأ لغوّي، وكذلك تصُّفاته 

غرُي املقبولة، لذا فقد اختع له ساعة يد فيها شيحة إلكتونية، 

تصوِّب له أخطاَءه اللغوية. 

32

ِلَم ال ُتْلِقي 

لم يا هذا!! السَّ

أََتتكلَُّم َمِعي ؟!!

َهْل ُتريُد  اْختلَق امُلْشِكلِت  

داً يا رَِشيُد.  ُمَجدَّ

اْنَقِلَعوا ِمْن ُهنا وإالَّ 
ْعُتُكم إَرباً إَرباً َقطَّ

ِمَن الَخَطإ أَْن َتُقوَل 

ِحْيُح  إَرباً إَرباً والصَّ

إْرباً إْرباً 

ما َهذا 

ْوُت  الصَّ

اَعِة  إنَُّه صاِدٌر ِمْن ِتْلَك السَّ

التي ِف َيِدِه يا زعيم

صفاء اليوسف
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ساعٌة َتَتَكلَُّم !! ِلَنَضْع 

ًة ِلَسَِقِتها ِمْنُه  ُخطَّ

..َسَنِبْيُعها ِبَْبَلٍغ ُمرَْتِفٍع 

حارِضُ 

أيها 

الزعيم

َلَقْد كاَن َيْنُظُر إىل ساَعِتي 

ِبَطريَقٍة َغرْيَبٍة 

ْيٌر ..  رَشيٌد َوَلٌد ِشِّ

علينا أَْن َنتَجنََّبه.

اْنُظرا إنَُّهم  ُيلِحقاِننا، 

ماذا َسَنفَعُل؟

ُتَرى ما الذي 

ُيرْيداِنِه ِمنَّا؟ 

ُتَك ِلَسَِقِة ما هَي خطَّ

اعِة يا َزعيم ؟  السَّ

ابتعد عني يا جابر،

َسأْذَهُب أُلَلِقَنهم درساً. 

ال ..ِمَن األْفَضِل لنا أْن 

ْ طريَقنا.  َنَتَجنََّبُهم،  ِلُنَغريِّ
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اْنُظرا.. ثلثُة أْوالٍد 

ُبوَن  رشيداً  َيْضِ

باً ُمْبحاً  وُمساِعَدُه رَضْ

واُب  ال ُيقاُل رضباً ُمْبحاً، والصَّ

باً ُمَبِّحاً ِبَفْتِح  أْن ُيقاَل  رَضْ

الباء وَتْشِديِد الرَّاِء 

اْسُكْت هذِه 

اَعَة يا جابُر  السَّ

ْن ُهْم  َلَقْد الَقى َجزاَءُه ِممَّ

َعىل شاكلِتِه  هاهاها 
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َمَتُة .. َعلينا   ال َتُجوُز الشَّ

أْن ُنَباِدَر ِلُمساَعَدِتِهم 
ِمَن الَخَطإِ أْن َتُقوَل  ُنباِدُر 

ِلُمساَعَدِتهم، َبْل ُقْل َعلينا أْن 

ُنبادر إىل ُمساَعَدِتِهم

هيا سنصطحبكم  

إىل الطبيب 

ال ال َدْعِني وَشأيْن ُأِريُد 

اللََّحاَق ِبأولئَك الُبَلهاِء 

إنَُّهْم أْعداُء ِعصابِتنا 

.. ُيْطَلُق َعلْيِهْم 

ِعصابُة الَعْيِ 

ْوداِء.  السَّ

ِمَن الَخَطإِ أْن َتقوَل 

َواُب أْن  ُبَلهاء والصَّ

َتُقوَل ُبُلٌه.
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َتعاال َمَعنا، ُهناَك  

ِعيادٌة َقريبٌة ِمْن ُهنا 

ال ُيقال َتعاال َمعي 

َواُب أْن ُيقاَل َتعاليا  والصَّ

ِر  َمِعي ِلْلُمَثنَّى امُلَذكَّ

وامُلؤنَِّث 
أَْسِكْت ساعاِتَك 

هذِه وإالَّ .. 

كيَف َحَصَل َلُكَم 

هذا !؟

ويويويوي



37 النهاية

أْشُعُر بارِْتياٍح َشِدْيٍد ..  ُشْكراً 

َلُكْم َعىَل ُمَساَعَدِت.

هذا واِجُبنا َفَنْحُن زَُملُء. 

آِسٌف َعىَل ما َبَدَر ِمنِّي.

البطولُة يا رشيد 

باألخلِق ال بالعضلت.

وء... بء... سء... 

وء... بء... سء... ُحُروٌف ال 

َمْعَنى لها .. َعَلْيَك اْنِتقاُء َكِلمِتَك 

َظ بها. َقْبَل أْن َتَتَلفَّ

إنها ساعٌة َثرْثارٌَة يا 

زعيم، الحمد لّله أَنَّ 

َتك مْل َتْنَجْح. خطَّ

َلِكنََّك َثرْثاٌر 

أْكرَث منها. ويويويوي
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كاَن ُهناَك َرُجٌل ِمْن ُكَسع )َحّي ف الَيَمِن ُعرَِف أْهُلُه بأنَّهْم 
رُماٌة ال ُيْخِطئوَن َهَدفاً(، بينم كاَن َيْرَعى اإلِبَل ذاَت َيْوٍم 

ُخْور. رأى َنْبَتًة َبْيَ الصُّ

ْبَتِة َهذِه ُيْصَنُع ِمْنُه  إنَّ ساَق النَّ

ُدها  أْمَتُ َوأْقوى األْقواِس، سأَتَعهَّ

بالرِّعايِة َحتَّى َتْكَب.

َلَقْد َحاَن الَوْقُت

ْيِد اأُلْوىل، وَسُأَجرُِّب  هذِه ِرْحلٌة الصَّ

ِفْيها َهذِه الَقْوَس.

أْنَدُم ِمَن الُكَسِعي

ُة َمَثل قصَّ

وبعَد أَْن َكبت النبتة

بلل سليم
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ما الذي يحدث؟

َلَقْد أْخَفْقُت َسُأَحاِوُل َمرًَّة 

أُْخَرى.

كم هي رديئٌة هذه القوس، 

مها، فأنا َلْم أَْصَطْد  َسُأَحطِّ

شيئاً حتى اآلن.

باِح  َسأَناُم َلْيلتي ُهنا، وف الصَّ

أَُعْوُد ِلِدياري.



ماذاااااا..... لقد اصطادْت َقْوس ثلثًة ِمن الَقِطيِع، 

وظننُت أنَّني أْخطأُت الَهَدَف!!! 

يا َلَنداَمتي ..... يا َلَنَداَمتي.

و َبْعَد ذلَك صاَر ما َحَدث للكسعي ُيْضَُب َمَثًل، 
فُيقاُل: )أْنَدُم ِمَن الُكَسِعي(.
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الجملُة االسميَّة كم اإلنسان تش عىل قدمي، هم املبتدُأ والخب

الجملُة االسميَّة تتعرُض للنصب

النَّحو الَمِرح
الجملُة االسميَّة تمشي على قدمين

كأن  َخرَب،  غرِي  من  فقط  مببتدأٍ  اسميًَّة  جملًة  تخيَّل 

تقول: 

هر... الجوُّ يف هذا الشَّ

  سيصُخ بك اآلخرون: ما به؟

ومهام أطلَت يف الكالِم، كأن تقول:

يف يف بالدنا... هر من الصَّ الجوُّ يف هذا الشَّ

فإنهم سيصخون أكث: فهمنا، مابه؟

فتقول:

. يف يف بالدنا حارٌّ هر من الصَّ و يف هذا الشَّ الجُّ

( هي القدُم الثَّانية التي تجعل  الجملة  فكلمة )حارٌّ

أَتَّت  التي  وهي  طبيعيَّة،  بصورٍة  تش  االسميَّة 

املعنى...

جملَتَك  تجعْل  فال  صديقي-  يا   – الخرب  هو  هذا   

االسميَّة تش عىل قدٍم واحدة. 

 كُثَت شكاوى الجملة االسمية من تعرضها للنصب، 

وكثرياً ما كانت تهرُع إىل مركزالشطة حافية القدمني، 

تعلن وهي تنتحُب أن لصوصاً )نصبوا( عليها وسقوا 

فرديت حذائها، فقام فريٌق من رشطِة النحو يف مدرسة 

الِفعل(،  )َفعالن  الرقيب  برئاسِة  اللبيب(،  )مغني 

الجناة، واستطاَعْت أن تسَك  للنصابني  بنصِب كمني 

بثالث عصابات خطرية، وتبنيَّ أن العصاباِت الخطريَة 

هذه هي أٌس كاملٌة، وإليكم التفصيالت:

 ، ، لعلَّ   العصابُة األوىل مؤلَّفة من )إّن( وأخواتها )أنَّ

فردِة  بالنصِب عىل  ٌة  مختصَّ وهي   ،) كأنَّ  ، لكنَّ ليَت، 

الحذاِء األوىل )املبتدأ( وتتُكها مفتوحًة هكذا:

. إن الجوَّ حارٌّ

   يف حني أن العصابَة الثانيَة مؤلفٌة من )كان( وأخواتها 

)ليس، صار، أصبح، أضحى، أمىس، غدا، بات، ما زال، 

مافتئ، ما برح، ما انفّك، مادام، ظّل(، وهي مختصٌة 

بالنصِب عىل الفردِة الثانيِة )الَخرَب(، وتتُكها مفتوحًة 

هكذا:

كان الجوُّ حاراً.

تبيعان  إذ  ذلك،  يف  متعاونتان  العصابتني  أن  ويبدو 

الَفرَْدَتنِي يف سوِق الجمعة وتتقاسامِن األرباَح مناصفًة. 

أما العصابُة الثالثُة فهي األخطر، إذ إنها تنصب عىل 

الجملَة  وتتُك  أحد،  معونَة  تنتظُر  وال  معاً،  الَفرَْدَتنِي 

االسميَة حافيًة تاماً، يا لخبثها!

ظّن الجوَّ حاراً.

حسَب الجوَّ حاًر.

وجَد الجوَّ حاراً.

رأى الجوَّ حاراً.

جعل الجوَّ حاراً.

عزيزي القارئ، انظْر إىل فرَديَتْ حذاِئك وتأكد أنهام ما 

زالتا يف َقَدَمْيَك.
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د. ركان الصفدي



؟؟ ؟

؟؟

؟؟

؟؟

؟ ؟؟

ّالضاد

ِّكلمة السر
أَحَد املََعاِجِم الَقِدمْيَِة ُمَؤلٌَّف ِمْن )13( ثلثَة َعَشَ َحرْفاً:

2--7-9-8-5           ِمْن أْسمِء اللِه الُحْسَنى             
8-2-3-9-10            إْحَدى ُسَوِر الُقـرْآِن                

5-6-7-8                 أَحُد األْنِبياِء
َعاِئر 8-9-13-3-6-7         الشَّ

11-10                    أَحُد األْسَمِء الَخْمَسِة

9-12-7                   أَحُد األْفَعاِل الناِقَصِة
ْوِط 8-2-7-12-13          َجْمُع السَّ

9-6-2-8                 َحرُْف َشٍْط َغرْيُ َجازٍِم
8-9-3-10-11           أْشَهُر الُحُبْوِب

8-9-10-11-12-13   َمْجَمٌع ماِئٌّ َكِبرْيٌ

َِّياط – لوال – الَقْمح – املِحْيط ُُّقْوس – حم – َلْيَس – الس َّلُم – الَقَلُم – ُموَس – الط اإلجاباُت: الس

؟؟ ؟

كلمات متقاطعة
األفقي:

1 - صاِحُب ِكتاِب الُبخلِء- َحرٌْف ناِصٌب

2 - أَحُد األْنبياِء)معكوسة(- َضِمرْيُ رَْفٍع ُمْنَفِصل

3 - أْمُر امُلَخاَطَبِة ِمْن الِفْعِل أََكَل- اْسُم آلٍة )معكوسة(

ٍة 4 - اْسُم َمَجلٍَّة وَمَحطَّ

5 - َحرُْف َنِفي- ُيْكِمُل- َحرُْف َشٍْط َغرْيُ َجازٍِم

6 - َحرٌْف ناِصٌب )معكوسة(- واِجٌب

7 - اْترُْك)معكوسة(-َقْحط )معكوسة(

8 - ِفْعٌل ناِقٌص- اللَّْيُل والنَّهاُر

9 - وِسيلٌة إْعلِميٌَّة – أَحَد ُشَعرَاِء امُلَعلَّـقاِت )معكوسة(

8

9

7

6

5

4

3

2

1

2 13456789
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تسالي

1 - أْشَهُر ُكُتِب امُلَبِِّد- اْسُم ِكناَيٍة َعْن َعَدٍد

2 - ُسْورَُة ِمْن الُقـرآن)معكوسة(_ِضدُّ َشِبَع)معكوسة(

3 - شاِعٌر ِمْن الَعْصِ اإلْسلِمي- عاِصمٌة أْجَنِبيَّة)معكوسة(

4 - أَحُد األْسمِء الَخْمسة- ِفْعٌل ناِقٌص ِمْن أَخَواِت كاَن 

)معكوسة(

5 - ُغرَف – اْسُم َفْعِل)معكوسة(

6 - أَحُد ُفُنوِن الِكتاَبِة

َجِر 7 - ُمْنَحة- َصْوُت الشَّ

-8 َظرُْف زَماٍن- ُظْلم

9 - ِمَن األْحَجاِر الَكرمْيَة)معكوسة(- َمدَّ

العمودي:

15 3710 26913 4812 11

إعداد: شوقي املعري
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اْبَحْث َعْن قاِئِل األْبياِت اآلِتَيِة، وهَو شاِعٌر َعبَّاِسٌّ َبْعَد 
َشْطِب َكِلَمِت األْبياِت:

إلََهنـــــا مـَـا أْعَدلَْك               َمِلْيـُك ُكلِّ َمْن َمَلْك

َما َخاَب َعْبٌد َسأَلَْك                أْنَت لَُه َحْيُث َسَلْك

وُكلُّ َعْبـٍد ســَـألَْك                َسبََّح أو لَبَّى َفَلــْك

اْعَمْل وبـاِدْر أَجَلْك               واْخِتْم ِبَخرْيٍ َعَمَلْك

الحل: أبو نواسلتعرَف الحلَّ اشطْب كلمِت البيتي املذكورين من املربعات 

َشّد

ُمْخِفق ن   زاِهدَحّطَرْغَبةالظَّ

كاِسبالَيِقيرَْهَبة راِغب

الفائز ف مسابقة العدد )العدد 3 - مارس 2015(:  نوف يوسف املنصوري




