
مجلة الّضاد 
لّلغة العربّية

أبو األسود 
الدؤلي
واضُع النِّقاِط على الحروف

العدد 2  -  فبراير 2015

َسْلَمان 
َعْبَر اأَلْزمان

َخَطأ
وَصواب

مملكة 
األبجدّية





لّلغة العربّيةمجلة الّضاد 

واضُع النِّقاِط على الحروفالدؤليأبو األسود 

العدد 2  -  فبراير 2015

َعْبَر اأَلْزمانَسْلَمان 

وَصوابَخَطأ

األبجدّيةمملكة 

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

اإلعراب  عىل  باعتامدها  العامل  يف  اللغات  باقي  عن  العربية  لغتنا  امتازت 

كان  ولذلك  كلمة.  كل  وظيفة  عىل  للداللة  الكلامت  أواخر  يف  والحركات 

أجدادنا يحافظون عىل سالمة اإلعراب يف حديثهم الشفوي فضاًل عن املكتوب، 

ليك يحافظوا عىل املعاين التي يقصدونها.

القرآن  نصوص  والسيام  النصوص  معاين  ضبط  يف  مهاًم  سبباً  هذا  كان  وقد 

الكريم، التي اعتنى بها املفرسون املسلمون األوائل، وحاولوا أن يضعوا الحلول 

القاطعة لكثري مام كان يلتبس منه، واستناداً إىل هذا نستطيع القول بأهمية 

اإلعراب وسالمة األلفاظ من اللحن والغلط.

وقد نقلت لنا مصادر الرتاث العريب كثرياً من األخبار والطرائف عن اهتامم 

القدماء باللغة إعراباً وأسلوباً وبالغة وسالمة ألفاظ، ومن جملة ذلك ما اشتهر 

عن الخليفة األموي عبد امللك بن مروان أنه قال: »أشابني صعود املنابر«!، ألن 

عىل الخطيب أو َمن يواجه عامة الناس أالاّ يقع يف اللحن والغلط يف اإلعراب، 

ألنه عند ذلك لن يسلم من سهام االنتقاد.

مدرسة الّضاد

ديوان العرب

موسيقى الحروف

كلمة العدد

طرائف لغوّية

سوق الوّراقين

تعّرف على ظاهرة االشتقاق.

المعّلقات.

 حرف »الباء«: الحرف المجهور الشديد.

ما الذي منع الفتحة من الظهور؟

 »َكليلة وِدمنة« مْن أّمهاِت الكتِب األدبّية.
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يقولون إنَّ الُكسوف

 سيكون يف الساعِة

الثانيِة ظهراً.

ارايت أجمُل  هاهاها.. نظَّ

اراتك. من نظَّ مل أنزع 

ارات، حّتى  النظَّ

وأنا نائٌم.

صباح الخري 

ها التالميذ! أيُّ

صباح الُنور

ارات  ما بكْم! ما هذه النظَّ

الغريبة؟!!!

هناَك ُكسوٌف للشمِس 

هذا اليوم، يف الساعة 

الثانية ظهراً.

ارات  واشرتينا هذه النظَّ

ِلَنْحِمَي أعيننا.

لْن أنظَر إىل الشمِس 

أثناَء االُكسوِف، حّتى ال 

أفقَد برصي.

مدرسة       
     الّضاد
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هّيا انزعوا هذه 

ارات عْن أعيِنكم. النظَّ

الحمد لّله، لقد 

طأمْنَتنا يا أستاذ. 
َتْحُدُث عندما تكوُن األرُض 

والشمُس والقمُر عىل استقامٍة 

واحدٍة. وما عليكْم إاّل َعَدُم 

التحديِق يف الشمِس مبارشًة 

أثناَء الُكسوف. 

مبا أّننا تحّدْثنا اليوم عْن ظاهرٍة 

من الظواهر الطبيعية، فام 

رأُيُكْم أْن نتحّدَث عْن ظاهرٍة 

مْن ظواهِر اللغة العربية.

ال داِع ألْن تخافوا وتقلقوا، 

ُكسوُف الشمِس ظاهرٌة طبيعيٌة.

ارات  ما بكْم! ما هذه النظَّ

الغريبة؟!!!
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وهْل هناَك ظواهُر يف 

اللغة العربية؟

نعْم، هناَك عدٌد من الظواهِر 

يف اللغِة العربيِة،

منها ظاهرُة االشتقاق.

االشتقاُق يف اللغِة 

العربّيِة هَو.... 

... هَو.... هَو ... هَو 

أنا ال أعرف ما هو!!

هَو أْخُذ كلمٍة مْن كلمٍة 

أُخرى، تكون هي األصل.

وتكون الكلمُة األصلّيُة كأّنها الشمُس، 

والكلامُت املشتّقُة منها كأّنها الكواكُب 

التي تدوُر حوَلها.
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إذاً ميكُننا أْن ُنوّلَد مْن لفظٍة واحدٍة 

عدداً مَن األلفاِظ.

صحيح.. فالكلامُت يف اللغِة 

العربّيِة ال تعيُش ُفرادى، 

بْل لها نسٌب، وهي تجتمُع 

وتعيُش ضمَن أرسٍة.

ويجُب أْن توافَق الكلمُة املشّتقُة، 

الكلمَة األصلّيَة يف املعنى.

نسب.. أرسة!!!!!
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ها ها ها ها ها 

النهاية

ها ها ها ها ها 

ظاهرُة االشتقاِق، أْنَسْتني خويف 

من ظاهرِة الكسوِف.

املثاُل عىل درِسنا حارٌض اآلن 

راشٌد هو الشارُب.. املاُء ُيْشُب 

ُْب  فهو الشرِّ

وكلُّها من الفعِل )رَشَِب(.

لقْد َجفَّ حلقي من 

موضوِع االشتقاِق أريُد 

أْن أرشَب 

ها ها ها ها ها 

ها ها ها !!! 
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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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ديوان العرب
"املعلَّقات"
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املعّلقاُت هَي َعدٌد من القصائِد العربيِة اّلتي اشتهرْت منُذ أّيام الجاهلّية، وكانْت ُتعلَُّق 

الشعرّي،  عكاظ  واستحساِنها يف سوِق  ورِْفَعِتها  لجودِتها  املكرّمة،  مّكة  يف  الكعبِة  عىل 

وكاَن ذلَك فخراً للعرِب يف الجاهلّية، وأّوُل مْن ُعّلَقْت قصيَدُته الشاعُر امرُؤ القيِس. 

ُكِتَبْت مباِء الّذهِب، أو »القصائُد الطواُل« ألنَّها جميعاً قصائُد  بات« ألنَّها  كام كان ُيطلُق عليها »امُلْذهَّ

طويلةٌ  يزيُد عدُد أبياِت ُكلرِّ منها عىل سّتنَي بيتاً. وقد اّتفَق الّنّقاُد والباحثون عىل تحديِد عدِدها بسبٍع، 

ولكنهم اختلفوا يف أصحاِب بعِضها، ويف تحديِد قصائد بعِض الشعراء.

بُن أيب سلمى، ولَبيُد  البكري، وزهرُي  العبِد  بُن  الِكْندي، وطرفة  القيِس بُن حجر  امرُؤ  وأصحاُب املعلاّقات هم: 

اد العبيس، والحارُث بُن حلاّزة، وعبيُد بُن األبرص،  بُن ربيعة العامري، وَعْمُرو بُن كلثوم التغلبي، وعنرتُة بُن شداّ

بياين، واألعىش الَبْكري. والنابغُة الذُّ

لَِقَيِت املعلاّقاُت عنايًة كبريًة برشِحها والتعليِق عليها، فإىل جانِب رشوِحها يف دوواين أصحابها ظهرَْت كتٌب مفردٌة 

لرشحها مجتمعًة، ومن أشهِر رشوحاتها: »رشُح القصائد السبع الطوال« البن األنباري وهو أجوُد الرشوح، و»رشُح 

وهو  الزوزين،  أحمد  بن  للحسني  السبع«  املعلقات  و»رشُح  النحاس،  جعفر  أليب  املشهورات«  التسع  القصائد 

أشهرُها وأوسُعها انتشاراً لسهولته ووضوحه، و»رشُح القصائد العرش« للخطيب التربيزي وغريها. كام ُترجمْت 

بعُض املعلاّقات إىل عدٍد من اللغاِت األجنبية.

اِد والباحثني، فهي ذاُت قيمٍة فناّيٍة عاليٍة يف الشعِر الجاهيلاّ  كام لَِقَيِت عرَب التاريخ اهتامماً كبرياً من الشعراِء والنقاّ

وما بعَدُه، الشتامِل ُكلِّ واحدٍة عىل معاٍن كثرية وبالغٍة وحسِن قوٍل وحكمة، كام سلَك العديُد من الشعراء عىل 

منوالها فيام بعد وَبنوا عليها.

لذلك حرَص القامئون عىل تربيِة األجياِل العربيِة عىل أْن ُيْنِشئوهم بتعلُِّم ما يف الشعر العريب من أصالٍة ومعايل 

األمور من األخالق واآلداب والفنون، وُتـَعــدَّ املعلقات مَن األبواب األوىل للدخوِل يف الشعر العريب.
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ّطرائف لغوية
ها الخّياط.. أنا  مرحباً أيُّ

اللَُّغويُّ أبو الحروف.

أهاًل بَك يا أبو 
بل قل: )يا أبا الحروف(، ألنَّ )أبا( الحروف.

منادى مضاف منصوب وعالمُة نصِبه 
األلُف، ألّنه مَن األسامِء الخمسِة.

أحتمُل الخطَأ يف أيرِّ يشٍء.. إال 
يف اللُّغِة العربّيِة.

مبا أنَّني خياٌط مبتدٌئ فهذا 
اللَُّغويُّ سيحتمُل أخطايئ يف 

ُه هَو سالمُة  الخياطة، فام يهمُّ
الّلغِة فقط.

حقاً !!
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واآلن أريدَك أْن تخيَط يل 

ثوباً جمياًل بأكامٍم طويلٍة 

وفتحٍة عىل الصدِر.

حسناً ، تعال بعد 
يومني لتأخَذه.

أهاًل وسهاًل بأيب 
الحروف.

مرحباً

لقْد نطْقَت اسمي 
صحيحاً هذه املرة بال 

أخطاء لغوية.

ألنََّك تْحَتِمُل الخطَأ يف 
أيرِّ يشٍء إال يف الّلغة.. 

أليَس كذلك !!

نعم نعم.. واآلن أيَن ثويب؟.
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النهاية.

ْل. ماهذا؟ أيَن الفتحة !!.ها هَو تفضَّ

كانْت موجودًة، لكْن َمَنَع 

ر. من ُظهورِها التََّعذُّ

ماذا؟ َمَنَع من 
ر!!  ُظهورِها التََّعذُّ

نعم.. فالفتحُة ال تكوُن 
ظاهرًة دامئاً، ففي حاالٍت 

كثريٍة مَيَْنُع ظهورَها 
ُر. التََّعذُّ

ها ها ها ها ها ....
َغَشْشَتني يف الخياطِة 

وَغَلْبَتني يف النحِو والبالغِة.



ماهذا؟ أيَن الفتحة !!.
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شخصّيات تاريخّية

أبو األسود الدؤلي



وكان السبب يف وضعي لهذه النقاط، هو انتشار اإلسالم، وكرثة أتباعه من العجم، وتفيش اللحن يف لغة العرب،  

فقد سمعت  يف إحدى املرات قارئاً يقرأ:

}أَنَّ اللََّه َبِريٌء ِمْن اْلُمْشِِكنَي َورَُسوُلُه{ 

ي إليه من فهم  فقال )رسولِه( بكرس الالم، بدالً من )رسوُله( بضماّ الالم ، فصعقت من هوِل الخطأ، وما يؤداّ

خاطئ يصل حدَّ الكفر، فأتيت بكاتب وقلت له: إذا رأيتني فتحُت فمي بالحرف فانقْط نقطًة فوقه عىل أعاله 

ة( ، وإن كرست فانقْط نقطًة تحت الحرف  ) الفتحة(، وإن َضَمْمت فمي فانقْط نقطًة بني يدي الحرف ) الضماّ

ط حروف املصحف، لنطقها نطقاً سلياًم، كام أنزلت عىل نبيِّنا محمد صىل  ) الكرسة(، وهكذا كنت أواّل من نقاّ

الله عليه وسلم.

و كنت أواّل من أسس النحو ، و واضع أواّل حجر يف رصحه، وسار بعد ذلك عىل نهجي كثريون.

ا وفايت فقد كانت سنة ٦٩ للهجرة، بعد أن أصبت بداء الفالج، أبعد الله عنكم كلَّ داء. أماّ

لضبطها،  وذلك  إعرابها،   حركَة  لتمّيز  املصحف،  أحرِف  عىل  النقاط  وضَع  َمْن  أّول  وأنا 

ونطقها نطقاً صحيحاً. فكانت هذه النقاط توضع يف موضع معنّي عىل الحرف، عوضاً عن 

الضّمة والكرسة والسكون. 
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أنا ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل، انتسب إىل كنانة، وإىل خصوص الدئل منهم. ُولدت قبل الهجرة بـ 

١٦ عاماً،  أدركُت الجاهليَة واإلسالم، لذا أعدُّ من املخرضمني.

هم عقاًل« » ذو دين، وعقل، ولسان،   كنت ذكياً رسيع الجواب، وقد قالوا عني » هو أكمل الرجال  رأياً ، وأسداّ

وبيان، وفهم، وذكاء، وحزم«.  

كنت محباً لالطالع واملعرفة،  واسع العلم، عميق الثقافة، و لقد زوَّدت نفيس مبختلف املعارف التي  كانت 

يف عرصي،  كالرشيعة ، والفقه ، واللاّغة. وإن أكرث ما تعلاّمته كان عىل يد اإلمام عيلاّ )ريض اللاّه عنه( .

مصحف من القرن الثالث الهجري
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َسْلَمان 
َعْبَر اأَلْزمان

حسناً، يا شيَخ النحاة
ثني عن الفاعل. حدرِّ

ارشب الشاي أواًل.

شكراً لك

واآلن أخربين
من رَشِب
الشاي ؟

أنا !!!
ولكن ملاذا تسأل ؟

سلامن يهوى قراءة الُكتب والقصص قبَل الّنوم , وكثريًا ما يسافُر يف أحالِمه بِبساِطِه الطائر إىل أبطاِل 
ِف والّنحو . تلك القصص ليعيَش معهم مغامراِتهم ويتعلََّم أصوَل اللغة العربية وقواعَد الرصَّ
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إذْن الفاعُل يف رَشَِب 
الشاي هو أنت .. هل 

فهْمَت اآلن !

إذاً ..مْن يقوُم بالفعِل هو 

الفاعُل ويجب أن يكون 

مرفوعاً دامًئا.

 وعالمُة رفعه 

الضّمُة الظاهرة 

عىل آخره 

أنت ذيك جداً يا سلامن، 
أنا فخور بك.

هههههه
أخجلتني! شكراً لك.

ههههه أحسْنَت 
يا سلامن 
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واآلن حاَن دوري يك 
آخذك إىل عامل املستقبل.

ها العامل الجليل،  هيا أيُّ
تعال معي.

هههههه
عامل املستقبل!! 

حسناً، حسناً
سأذهب معك، و لكن
دعني أجلب حصاين.

لن تحتاج إليه، تعاااااال 
هيا رافقني.
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ُترى هل هذا 
ا  اليْشُء يطرُي حقًّ

!!!؟؟؟

بالتأكيد 
انتظر وسرتى.

هههه إّننا نطري ..نطري .. 
أين أنتم يا أهَل بغداد  

لتشاهدوين 

هاقد وصلنا إىل 
 عامل املستقبل ،هذه قطر

وهذا هو الحيُّ الثقايفُّ
 »كتارا«.

إذا أردتم أن تعرفوا تفاصيل زيارة 
سيبويه إىل عامل املستقبل، تابعونا يف 

العدد القادم ...



ُظَرَفاء
إىل أيَن أنتم 

ذاهبون؟

إىل عرُس مالِك بِن 
أيب ُعبيدة.

وهْل أليب ُعبيدة 
صاحٌب يف سفٍر أو 

أٌخ غائٌب؟
لُه ولٌد يف اليمِن.

هكذا، َضَمّنا العشاَء!
إىل العرِس إذاً!

معي رسالٌة من ولِدَك 
يف اليمِن. 

أهاًل وسهال،
أعطني الرسالة. وتفضل 

إىل املائدة.

 أرى الختم 
مازال طرياً!

نعم.. وأعجُب مْن هذا أنًُّه ليس يف الرسالِة حرٌف 
واحٌد!.. ألنَّ ولَدَك مْل يكتْب فيها شيئاً 
من العجلة!

آه فهمت اآلن ......

أنت طفييّل إذاً 

ُكْل أيها الطفييّل ..... ُكْل !!

22

الطفييّل: هو الذي يحرض الوالئم واألعراس واملناسبات من غري دعوة. 



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



مملكة الأبجدّية
ة حرف "الباء" ق�صّ
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يافع  يعيش حرف شاب  كان  األبجدياّة،  يف مملكة 

يدعى حرف »الباء«،

 ورغم أنه كان يف مقتبل العمر إال أنه كان مفلطح 

البنية؛  ويقف عىل نقطته الواحدة دامئاً، مل يكرتث 

أحد يف مملكة األبجدياّة لهذا الشاب ومل ُيعَط أيَّ 

اهتامم، حتى عندما يأيت ذكره كانوا يقولون« ذاك 

الشاب« وأحياناً يهمسون:

إنه »محض شاب » لقد كان سكان مملكة األبجدية 

يظنون أن هذا الشاب بال نفع وال فائدة؛ فقد كان 

دائم االنزواء معتزالً عن بقية أقرانه، وبالكاد كان 

 « من  أكرث  قال  أنه  أحد  يذكر  ال  حتى  يتحدث، 

أسعدتم صباحاً أو عمتم مساًء«، و كان ُيرى دامئاً 

يف  ق  يحدِّ اململكة،  أسوار  أعىل  نقطته  عىل  واقفاً 

األفق البعيد، فقد كان الشاب »باء«  كثري الرشود 

ومل يعرف أحد سبباً لهذا.

25

حرف متسّمٌر على 
نقطته
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ويف يوم من األيام كان أهايل مملكة األبجدياّة كلهم ينظرون 

إىل البعيد؛ ففي ذلك اليوم من كل عام، وكانت الحياة يف 

فتبدو  اململكة،   من  اآلخر  الطرف  يف  تتغري  اليوم،  ذلك 

ضخاًم،  برتقالياً  قرصاً  تصبح  الشمس  وتلوناً،  زهواً  أكرث 

وانعكاسها عىل األرض البعيدة يظهر تنوعها وغناها بكل 

األلوان، وعىل الرغم من أن أهايل اململكة كانوا يالحظون 

إىل  متجهة  الجميلة  الطيور  من  تحىص  ال  أرساب  مرور 

تلك األرض امللونة، لكن مل يجرؤ أحد منهم عىل أن يتاّجه 

طيبة  أرض  أنها  يعلمون  أنفسهم  قرارة  يف  كانوا  نحوها، 

وجميلة، لكنهم كانوا يخشون من أن يكون هذا الجامل 

يعودون  فال  بهم  يوقع  ثم  إليه  يستدرجهم  محكاًم،  فخاً 

بعد ذلك إىل مملكتهم، فاكتفوا بالنظر من بعيد.

راً عىل نقطته ينظر  أما الحرف »باء« وكعادته كان متسماّ

حدث  وفجأة  تلك،  الجامل  أرض  نحو  األسوار  أعىل  من 

زت النقطة تحت الشاب وأخذت، بالقفز  يشء غريب، تحفاّ

ويساراً،  مييناً  يرتناّح  الشاب  الحرف  وبدأ  ويساراً،  مييناً 

وماهي إالاّ لحظات قليلة حتى انسجم الشاب مع نقطته 

حثاّ  وكلام  اتاّجاه،  كل  يف  شديدة  مبرونة  يقفزان  وصارا 

لصعوده  وكان  وأعىل،  أعىل  قفز  أكرث  نقطته  باء  الشاب 

وهبوطه عىل األرض صوت مميز لفت أنظار أهايل اململكة 

،بويييييييييييييييييييينغ،  (بويييييييييييييييييينغ  جميعاً 

السعادة  الـ»باء« شديد  بوييييييييييييييييييييييينغ ) كان 

وهو ينظر من أعىل إىل أهايل اململكة وهم يلوون أعناقهم 

ملالحقته، فصاح بهم( يا أهيل وشعبي ..

أنا أطري ) مل يكتف هذه املرة بعبارة »أسعدتم صباحاً أو 

قفز  وينط،  يقفز  السعيد   الـ»باء«  وظل  مساًء«،  عمتم 

يف كل أرجاء اململكة، كان مزهواً بحامسة أهايل اململكة 

وتصفيقهم له، وبواحدة من تلك القفزات ابتعد عن أسوار 

اململكة، متجهاً نحو أرض الجامل الخطرة.

الحرُف »باء« يدخُل أرَض الَجَمال
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بينهم، وظناّوا  الهلع  وانترش  األبجدياّة  فزع سكان مملكة 

أن الشاب »باء« املسكني، قد وقع يف الفخ ولن يعود مرة 

أخرى إىل بيته؛ وأسفوا لهذا املصري الذي سيلحق به، فهو 

تنحدر  أن  وقبل  البعيد.  يف  هناك  ينتظره  ماذا  يعرف  ال 

الشمس نحو املغيب وصلت عند أسوار مملكة األبجدياّة 

كلمة زائرة، كانت كلمة غريبة مل يلحظها أحد من السكان 

يف األرجاء من قبل، لكنها كانت  شديدة الجامل، مزدهية

بشتى األلوان ؛ وتفوح منه روائح كل العطور، لكن أهايل

هذه  يف  رؤيته  لهم  سبق  مألوفاً  شيئاً  لحظوا  األبجدياّة 

باء«   « اليافع  الشاب  وجدوا  التدقيق  وبعد  الكلمة، 

وسطها، كان يشكل فيها الحرف الثاين، فرح السكان كلهم 

وتغلبوا عىل خوفهم واقرتبوا من الكلمة، حينها .. أخربهم 

الشاب »باء« أن أرض الجامل البعيدة ليست خطرية البتاّة، 

زمن  منذ  اململكة  زيارة  يرغب يف  كان  فيها  الجامل  وأن 

معناه  ليكتمل  »الباء«  حرف  انتظار  يف  كان  لكنه  بعيد، 

وقال الشاب: )أرأيتم ؟؟.. ها أنذا أمامكم ..أنا ابن الربيع، 

مملكة  أرجاء  كل  يف  الربيع  طاف  ثم  ساملاً(  عدت  وقد 

الزكيَّة،  والعطور  األلوان  تحلاّ  حلاّ  أينام  وكان  األبجدياّة؛ 

عىل  النباتات  وتتسلاّق  الجدران،  يف  الشقوق  وتعشب 

األسوار، وتنبت األزهار يف كل بقعة، وتصطف األشجار يف 

التي كانت متراّ من فوق  الطيور  كل شارع وزقاق، حتى 

أهايل  وقفز  واسرتاحت،  اليوم  ذلك  يف  هبطت  اململكة 

بهذا الزائر الجميل، لكنهم شعروا  مملكة األبجدياّة فرحاً 

بالخجل، ألنهم ظناّوا يف يوم من األيام أن هذا الشاب »باء« 

بال نفع أو فائدة، وهاهو اليوم قد جاءهم بأمثن هدية، 

فاعتذروا منه، فقبل اعتذارهم عن طيب خاطر، ومن ذلك 

وباباً،  )خشباً،  اململكة  لسكان  »باء«  الشاب  الوقت صار 

وِعرْبة(، وألنه جاء »بالربيع«، فقد منحته مملكة األبجدياّة 

لقب الحرف الثاين من حروف األبجدياّة.

قدوُم الربيِع إلى مملكِة األبجدّية
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وعىل الّرغم ِمن بساطة صوِت هذا الحرف، فهو متعّدد الوظائِف والخصائص 

الصوتّية، ومل تجد الّلغة العربّية ما هو أصلُح منُه لتمثيِل األشياء التي تنطوي 

معانيها عىل االّتساع واالنبثاق، والّظهور، مبا يحايك انبثاق صوتِه من بني الشفتني.

موسيقى

بحرف الباء
 الحروف

حرف مجهور شديد، يوحي بـ:

االنبثاق والظهور:

البعثرة والّتبديد: االّتساع واالمتالء والعلّو:

بجَس املاُء ) انفجَر(، بدا، بدر، برز، بسم، 

بزغ النجُم ) ظهَر(، بَلَج الصبُح

)برطم( انتفخ غيظاً وأدىل شفتيِه

)بجَل( ضخم جسُمُه

)بسط اليشء( نرَشُه

)بذخ الجبل( عال فباَن
)بضَّ البدن( امتأَل ونرُضَ

َد بداّ

َبْعرث
َبثَّ

)اْبَزَعرَّ القوم( تفرقوا

( ألقاُه يف األرض للزراعة )بذَر الَحبَّ



ُقَصاَصات

ْدِق يقاُل: أصدُق مْن  َبري، فيقاُل: أدهى مْن قيِس بن الزبري؛ ويف الصِّ هاِء عنَد العرِب بقيِس بن الزُّ ُيرْضَُب املثُل يف الدَّ

عبِد اللِه بِن الزبرِي؛ ويف الُبْخِل يقاُل: أبخُل من مادِر؛ ويف العزِّ يقاُل: أعزُّ من كليِب وائل؛ ويف الخطابِة يقاُل: أخطُب من 

ا يف رسعِة الَعْدِو  ِة البرِص يقاُل: أبرُص من زرقاِء الياممة؛ أماّ قسِّ بِن ساعدة؛ ويف الطمِع يقاُل: أطمُع من أشعب؛ ويف ُقواّ

فتقوُل العرُب أعدى من الشنفرى.

الفالجُة: ُمتََّسٌع بنَي ُمرْتفعني.

الفرُط: اليوُم بنَي اليومني.

دفُة: ما بنَي املغرِب والشفِق. السُّ

املدلُج: ما بنَي البرِئ والحوِض.

الوتريُة: ما بنَي املنخرين.

الِشرُب: ما بنَي طرِف الخنرِص إىل 

طرِف اإلبهاِم.

األكمُة: بنَي التلِّ والجبِل.

النُّعاُس: وهَو أْن يرغَب اإلنساُن يف النوِم.

الَوَسُن: وهَو ِثقُل الرأِس.

الرتنيق: مخالطُة النعاِس للعنِي.

الَكرى: أْن يكوَن اإلنساُن بنَي النوِم 

واليقظِة.

التغفيُق: النوُم وأنَت تسمُع كالَم الناِس.

اإلغفاُء: النوُم الخفيُف.

التهويُم: النوُم القليُل.

الرُّقاُد: النوُم الطويُل.

الَفْلَتُة: آخُر ليلٍة مْن كلِّ شهٍر.

كمة: آخُر َولَِد الرجل. الزُّ

الُعجمة: آخُر الرمِل.

األََسُف: حزٌن مَع َغَضٍب. 

َدُم: همٌّ يف َنَدم.  السَّ

َُح: ِضدُّ الَفَرِح. الرتَّ

ُم الذي يأخُذ  الَكرُْب: الغَّ

بالَنفِس. 

الُوُجوِم: حزٌن ُيسكُت صاِحَبُه.

الكآبُة: ُسوُء الحاِل واالنكساُر 

مَع الُحزِن.

شخصيَّات رُضِب بها املََثل

يشٌء بني الشيئني 
مراتُب النوم

مراتُب الرّسوِر

مراتُب العداوِة

مراتُب الغضِب

أواخُر األشياء

أوصاُف الُحْزن ب
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الَجَذُل- االبتهاُج- االستبشاُر- االرتياُح- الَفَرُح- املََرُح.

نآن- املَْقُت. الُبْغُض- الِقىَل- الشَّ

ْخُط- الرَبْطمُة- الَغْيُظ- الَحرَُد- الَحَنُق- االختالُط. السُّ



ُيَعـَـدُّ كتاُب »َكليلة وِدمنة« مْن أّمهاِت الكتِب األدبّيِة 

يف تراِث اإلنسانّية، وهَو مجموعُة قصٍص رمزّيٍة َجرَْت 

عىل أْلُسِن الحيواناِت »من بهائَم وطري«، وترمي هذه 

القصُص إىل إصالِح األخالِق وتهذيِب العقوِل، وُيرَّجُح 

أنَّها تعوُد ألصوٍل هندّيٍة يف أواخِر القرِن الرابِع امليالدي، 

وهَي قّصُة الفيلسوِف َبْيَدبا مع امللِك َدْبشيلم. وُيقاُل 

إنَّ ملَك الفرِس كرَسى آنورشوان أمَر برتجمِتِه مَن اللغِة 

الّسْنَسكريتّية إىل اللغِة البهلوّيِة )الفارسية القدمية(. 

كتاُب 

كليلة وِدمنة
ع عبُد الّله بُن الُمَقفَّ
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ِع يف بالِد فارس؟  ما اسُم القريِة التي ُوِلَد فيها ابُن امُلَقفَّ

ِع؟  ما اسُم وايل البرصِة الذي أمَر بقتِل ابِن امُلَقفَّ

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 1 - يناير 2015(:  بيان حسن الساعي حل مسابقة العدد السابق:
- معجم العني

- إسامعيل بن حامد الجوهري

ِع. يف ُمنتصِف القرِن الثامِن امليالدي ُنِقَل الكتاُب مَن البهلوياِّة إىل العربياِّة،  وكاَن ذلك عىل يِد أديٍب هَو عبُد اللِه بُن امُلَقفَّ

َب أبوه  الله وُلقاّ ى بعبد  ابُن املقفع يف العام )106ھ- 724م( يف قرية ببالِد فارٍس، فهَو فاريسُّ األْصِل أْسَلَم وَتَسماّ ولد 

أبواِبِه يحتوي عىل خرافٍة طويلٍة تتداخُل فيها  ِمْن  باٍب  الحيواِن، وُكلُّ  باملقفع. وكتاُبُه )كليلة ودمنة( حافٌل بخرافاِت 

. خرافاٌت قصريٌة، وَيْهِدُف إىل الناّْصِح الُخُلقيِّ واإلصالِح االجتامعيِّ والتوجيِه السيايسِّ

وبعَد قروٍن ِمَن الزاَّمِن ما زاَل كتاُب )كليلة ودمنة( ُيَعـدُّ مْن نفائَس األدِب العامليِّ الخالدِة. وفكرُة الكتاِب قامئٌة عىل 

َة تفسرياً  ِة بحكمٍة، ُثمَّ يجعُل القصاّ ُد للقصاّ ِة الرئيسِة، وهَو ميهِّ الحواِر بنَي الفيلسوِف َبْيدبا وامللك َدْبشيلم يف سياِق القصاّ

ًة يف  ، وترجَمِتها الفارسياّة، فإنَّ طابَع الثقافِة العربياِّة ظاهٌر فيها، خاصاّ ِة الهندياّ لهذه الحكمِة. ومهام قيَل عْن أصِل القصاّ

ِع إىل الكتاِب األصيلِّ َقْصَد اإلشارِة إىل الثقافِة العربياِّة اإلسالمياّة.  باِب )الفحص عن أمر دمنة( الذي أضاَفَه عبُد اللِه بُن امُلَقفاّ

ُل عليها يف هذا األثِر النفيِس. بْل إنَّ األصَل الهنديَّ قْد ضاَع، وظلَِّت الرتجمُة العربياُّة هَي املعواّ

ِع يف العام )142ھ- 759م( بأمٍر مْن وايل البرصِة آنذاك، ومْن كتِبِه أيضاً: األدُب الصغرُي واألدُب الكبرُي. ُقِتَل ابُن امُلَقفَّ



َشْعـٌر أو طـنٌي وحجـاُر

املـنزُل بيـــٌت  أو داُر

» بيـُت العصفوِر هو »الُعشُّ

وجوانُبـُه دومـاً َقــشُّ

»الخيمـُة« بيٌت و»الُجْحـُر«

و»القريُة«  أيضاً  و»الَوْكـُر«

أيـَن ُتراهـا تحيـا الخيـُل

ْكـنى »اإلْصَطْبُل« بيـُت السُّ

والبيُت املشهـوُر »َعريـُن«

ِمْن َمِلِك الغابـِة َمْسكـوُن

سُيالقي  سيفي  ال َصْوتـي

َمْن يرسُِق يف  يـوٍم  بيتي !

قصائد لغويّة
شعر: بيان الصفديالَبيــْت

هناك أنواع كثرية من البيوت مثل: 

الكوخ والقرص والكهف والنُُّزل، اذكروا 

اسم بيوت أخرى لإلنسان أو الحيوان.
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هيا يا جابر! سنتأخُر 
عىل تدريبات فريِق كرِة 

القدم.

سأحرُض حقيبتي 

الرياضية وآيت 

ما أجمل النسامِت يف هذه 

اآلونة من كلرِّ صباح !

مباذا أخطأت !!!؟ 

ال تقْل يف هذه اآلونة ، بل ُقْل يف 

هذا األوان. ألن آونة هي جمع 

)أوان(، واألواُن هو الوقت.

ه  الثالثَة عْشَة من عمره، يعيُش يف كَنف جدرِّ جابر طفل يف 

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوّي، وكذلك ترصُّفاته 

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

تصورِّب له أخطاَءه السلوكية وكذلك  أخطاَءه اللغوية. 
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ما هذا يا جابر ..  أما زلت 

تحمُل هذه الساعَة معك!!؟

حسناً، سأضع 
الساعة هنا، وأذهب 

للتدريب.

سنلحق بك 

بعد قليل. 

لن أتدرَّب قبل أن أتخلََّص

 من هذه الساعِة املزعجة.

أسمع مارأيك ان نأخذ الساعة 

ونرميها يف البرئ املهجورة، خلف

النادي ؟ !

ماذا . . .البرئ املهجورة !!

يا لك من ذيك إنها فكرٌة رائعة.  

أخربتك بأنني وعدُت جّدي 

بأال أنزعها من يدي، إال خالَل 

التدريباِت الرياضية. 
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هيا.. هيا.. ارمها

 يف هذه الُجّب.

ال يقال هذه الُجّب، 

بل يقال هذا الُجب

 ألن الُجبَّ مذّكر. 

خطأ..  خطأ..

 ال تقل يليُق لكام،

  بل يليق بكام.

هناك رشطي

 قادم، هيا.. هيا بنا نلوُذ 

بالُفرار.

خطأ.. خطأ..  الُيقال الُفرار 

بضم الفاء، فهي تعني

 ولد النعجة،  بل يقال

 الِفرار بكرس الفاء.  

أسكتها..

هيا قلت لك أسكتها.

اووو ، ُكشف أمرنا

أنتام ... توقفا ...

الُفرار ولد النعجة، 

والِفرار الهرب...



35 النهاية

ماذا تفعالن هنا ؟!

وما الذي تخفيه وراء

ظهرك؟؟

هاه ، ، ،

 ال يش نحن فـ . .

الُفرار ولد النعجة، 

والِفرار الهرب...

ما هذا ..

 ساعة تتكلم !!!

سنعرتُف بكلرِّ يشٍء

 يا حرضَة الشطّي. ولكن 

بحضوِر صديقنا جابر.

حسناً لقد سامحتكام 

ألنكام كنتام تقصدان راحتي ،

كفاكام بكاء فالبكاء 

ال َيليُق لكام.

خطأ..  خطأ..

 ال تقل يليُق لكام،

  بل يليق بكام.

حقاً إنها ساعٌة

مزعجة ههههه

ها الشطّي..  أرأيت أيُّ

أمل نكن محّقني يف التخلص منها.

َر هذا نحن آسفان لن نكررِّ

 الفعَل ثانيًة.
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 ها قد وصلت الحرية، 

سأنزل ألشرتَي حذاًء.

ما سعر 

هذا الحذاء؟

ديناران

كلُّ األحذية لديك مرتفعة 

الّثمن، ولن أشرتي منها شيئاً.

حسناً

سرتى !!

إنه مرتفع الثمن،أال 

تخفض يل من مثنه؟

هيا يا رجل، لقد أضعَت وقتي، 

وأغضبَت زبائني. 

ْي ُحنني رجَع بُخفَّ
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 ما أشبه هذا بخّف 
حنني، لو كان هناك 
فردتان ألخذتهام. 

هاه ، ،  الَفرَدُة األخرى!! 

حسناً سأعود

 ألحرَض الَفرَدَة األوىل.

كم أمتنى أن أرى وجه صاحِبك،

 عندما يعود وال يجدك.
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أين بعريي؟

لقد ضاع

 البعري، وضاعت الهدايا.

ماذا َجَلْبَت لنا من سفرِك؟؟؟
ْي ُحنني !!!!! لقد جئتكم بُخفَّ

الخف ما ُيلبس يف الرجل من جلد خفيف، ويرضب هذا املثل عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة.



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	 
مع 	  سليمِة،  عربية  بلغة  الموضوع  يكتب  أن   

المحلية  اللهجات  عن  واالبتعاد  القواعد  مراعاة 
غير 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



دعيت األفعال الخمسة إىل مؤمتر تحت عنوان »النون عالمة الرفع »، وكام هي العادة 

كان هناك كثري من  املتطفلني والفضوليني الذين يحاولون أن يحشوا أنفسهم يف هذه 

اللقاءات، ولذلك مل يكن مستغرباً أن نرى ازدحاماً ونسمع َجَلبًة أمام باِب قاعة املؤمتر، 

وكان موظف االستقبال يحاول  تنظيم الدخول. و يرصخ  يف وجه الفعل )يقرأ(:

4040

_ أنت لسَت من األفعال الخمسة وال العرشة، ممنوع الدخول.

ويتقّدم الفعل )يكتبان( فرُييه نونه ويدخل، فيندفع الحشد من 

جديد وراءه، ويصّده املوظف بيديه متامياًل:

_  أرجوكم، فليمسك كلُّ واحٍد منكم نونه، ويرفعها يك أسمح له 

بالدخول !

م أحدهم يرفع بيده )نوناً(: وهنا استغّل بعضهم الفوىض،فتقدَّ

ة لك. _ هذه نوين، ال ُحجاّ

_ أنت )يصوُن(، نعم هذه نون، ولكن لو سمحت اذهب  إىل مكتب 

السيد »مغني اللبيب« يف نهاية الرواق.

ثم جاء آخر، وقدم له نونه، ولكن موظف االستقبال عرف أن يف هذه النون التباساً، فقال له:

_ آذهب إىل السيد »مغني اللبيب«!

خفاّ االزدحام أمام القاعة، ولكن ازدحاماً آخر  كان يف مكتب »مغني اللبيب«. قال السيد مغني 

اللبيب وهو ينظر يف النونات امللقاة عىل منضدته:

_ما األمر؟

_ نريد أن ندخل إىل قاعة املؤمتر، ومل يقبلوا مناّا هذه النونات، ونرجو أن تسمح لنا.

ن النَّحو الَمِرح
د. ركان الصفديمؤتمر »النوُن عالمُة الرفع«



ن
_ أمل تقرؤوا شعار املؤمتر »النون عالمة الرفع “؟ ُنوناتكم هذه ليست عالمة رفع، يا سيد 

)َيصون( ويا سيد )ُيعني(، هذه النون أصلية فهل تتخليان عن أصليكام؟ وأنِت يا سيدة 

)يلبْسَن( نونك ضمري وليست عالمة رفع. 

واستطرد مبتساًم: 

_ وأنت يا سيد )نجهُل(، ما عالقتك بكلاّ ما يجري، نونك هذه حرف مضارعة وهي يف أولك 

وليس يف آخرك؟ انرصفوا جميعاً من فضلكم!

صاحوا جميعاً:

_ نرجوك، أنت أملنا، نوناتنا قوياّة أيضاً.

   تأمل  السيد مغني اللبيب الجميع، ثم قال:

_ ال بأس، سنجراّب نوناتكم القوية.

 عليكم أواًل أن تنقلوا صناديق الكتب هذه إىل املخزن، ثم عليكم أن متسحوا املمر فقد 

وّسخته أقدامكم وأنتم تتزاحمون.

  مل يصل إىل الكلمة األخرية حتى كان الجميع قد انسحب مرتاجعاً متوارياً عن األنظار، 

ما عدا )نجهل( الذي قال بحزن: 

_ ولكن يا سيدي كيف أحمل عرشات الصناديق الثقيلة هذه وحدي؟

_ يا “نجهل”، قانون املؤمتر واضح: يجب أن تكون من األفعال الخمسة، أي أن يكون معك 

ألف ونون، 

فأهاًل  الشوط  إن حّققَت هذه  األفعال!  لتكون من هذه  ونون،  واو  أو  ونون،  ياء  أو 

وسهاًل بك.

انرصف )نجهُل( حزيناً، فأخذ السيد مغني اللبيب يلّم أوراقه استعداداً لحضور املؤمتر، 

لكنه فوجئ بدخول )نجهل( الهثاً، يقول بصوت متقّطع:

_ تدباّرت أمري يا سيدي

_ ؟!

_ استطعت استعارة ألف ونون من أحدهم ورصت )نجهالن(...

كتم مغني اللبيب ضحكة كادت تنفجر منه، وقال مرسعاً يف الخروج:

 “ مؤمتر  يفوتني  أن  قبل  ابتعد عن طريقي  العربية،  أصل يف  لها  ليس  _ صيغتك هذه 

النون”.
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؟؟ ؟

؟؟

؟؟

؟؟

؟ ؟؟

ّالضاد

ّكلمة السر
شاعٌر عريبٌّ وهَو أحُد أصحاِب املعلقاِت، اسُمُه يتأّلُف من 11 حرفاً، وذو 3 مقاطع:

1+4+6        أحد الشعوب

2+8+11      مبعنى َنْسَحُب

9+10+7+3  مبعنى َخَضَعْت

8+9+5  من عالمات تشكيل الحروف

الحل: عنترة بن شداد

؟؟ ؟

كلمات متقاطعة
األفقي:

1 – عامل عريب هو مؤسس علم الجرب
2 – ناهية- كثري األكل

3 – العاقلة )معكوسة(
4 – نرث املاء- سقي )معكوسة(- جسم )معكوسة(

5 – نوع من األشجار )معكوسة(- للندبة
6 – السفن الصغرية

7 – استعمل بحذر- منفرد )معكوسة(
8 _ امرأة عجوز سّيئة الخلق
9 – علم أوزان الشعر العريب

8

9

7

6

5

4

3

2

1

2 13456789
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تسالي

1 – من شعراء العرص األموي
2 – ناهية- عكس خري- من الحشات املفيدة

3 – مكان رسّو السفن )معكوسة(
4 – منخفض من األرض- صوت املرجل 

)معكوسة(
5 – بزوغ الشمس- حرف عطف واستدراك

6 – شاهد- ارجعوا )معكوسة(
7 – نعطي اهتامماً معيناً )معكوسة(- راين مبعرثة

8 – بدء االنسان- عكس برد )معكوسة(
9 – مهرتئ )معكوسة(- ألوان وأنواع )معكوسة(

العمودي:

15 3710 269 4811



؟؟ ؟

؟
؟

؟
؟

؟
؟؟

؟؟
مسابقة العدد

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

أرسل اإلجابة إلى البريد اإللكتروني:
competition@alddad.com

االسم:

رقم الهاتف:

اْبَزَعرَّ الكواكُب  ُمَفلطح
عنوان الصفحة: عنوان الصفحة: عنوان الصفحة:

رقم الصفحة: رقم الصفحة: رقم الصفحة:

أرسل اإلجابة
لتربح

 آيفون 
6

من هو؟

َ
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عال لب

)الحل: أبو تمام( 

شاعٌر عبايّس ميتدُّ نسُبُه إىل قبيلِة طيء، وهَو قائل:

يُف أصدُق إنباًء مَن الُكُتِب       الساّ

ِه الحدُّ بنَي الجدِّ واللَِّعِب يف َحدِّ   

لتعرَف الحلَّ اشطْب كلامِت البيِت املذكوِر من 

املرّبعات التالية:

مشحون

كأس عني بحر وادي  فلك          

زاخردهاقثرَّة طامي
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