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َد ُمُيولُِكــْم َورََغاِئِبكــْم، أَِعزَّاَءَنــا أَْجَيــاَل  َدِة َتجــدُّ ــاد« املَتَجــدِّ أَْحَباَبَنــا ُقــرَّاَء َمَجلَّــِة »الضَّ

ــِة  ــاِق النَِّبيَل ــِة َواألَْخ ــِم الَفاِضَل ــِك ِبالِقَي ــاَل التََّمسُّ ــاِد، أَْجَي ــاِر ِبأَْمجــاِد الضَّ ــزَِّة َوالَفَخ الِع

ِة. ــِة َوُوُروَد املــَودَّ َمــَع ُكلِّ َطالِــِع َعــَدٍد َجِديــٍد ُنْهِديُكــْم َرَياِحــَن املَحبَّ

ــاِضِ  ــُة الح ــا، ِفْتَي ــيِّ الُعلَي ــاِت الرُِّق ــُد إىِل َدرََج اِع ــُل الصَّ ــِه الِجْي ــىَّ ِب ــا َيَتَح ــزَّ َم إِنَّ أََع

ــَذا  ــْدُق، َه ــا الصِّ رَُه ــي َيَتَصدَّ ــا الِت ــٌخ ِبِقَيِمَن ــاٌن رَاِس ــَو إِمَي ــِر ُه ــَتْقَبِل الزَّاِه ــرِِق َواملْس املْشـ

الخُلــُق النَِّبيــُل الرَّاِئــُع الــِذي ُيْكِســُب الَفَتــى رَِضــا اللــِه َوِثَقــَة النَّــاِس، َوَيجَعــُل ِمــْن َحَياِتَنــا 

ــا  ــَنا َوأَْهِليَن ــَع أَْنُفِس ــَن َم ــوُن َصاِدِق ــَن َنُك ــاِء، َفِح ــِو َوالنََّق ْف ــاِض الصَّ ــْن ِرَي ــًة ِم ــا َرْوَض ُكلَِّه

ــْدرًا. ــُع َق ــزًّا َوَنرَْتِف ــزَْداُد ِع ــَعاَدًة َوَن ــا َس ــُئ َحَياُتَن ــا َتْتِل َوُمَعلِِّميَن

ــْد  ــُدوُق َق ــى الصَّ ــُه! َفالَفَت ــزَّ َصاِحَب ــدِق َوأَع ــَق الصِّ ــَل ُخُل ــَا أَْجَم َف

ــٍف  ــْن ُكلِّ َكاٍم ُمخال ــا َع ــِه ُمْعرًِض ــَواَن َحِديِث ــِة ُعْن ــَن الحِقيَق ــَل ِم َجَع

يــِه  الِــِح املَِثــايلِّ ِبَتَوخِّ لَهــا، َســاِعًيا إِىل أَْن َيُكــوَن ِمَثــاالً لِْلَفَتــى الصَّ

ــًا. ــْواًل َوَعَم ــَة َق ــُق الحِقيَق ــا ُيَطاِب ــِه ِب ــْدَق َوالِتَزاِم الصِّ

ــْدِق َســِبيًا لـِـَدرِْب َحَياِتَنا لَِنْنَعــَم ِبالَعْيِش الـــَهِنيِء  َفْلَنْجَعــْل ِمــَن الصِّ

ــاِمَيِة.           ــَة َعــى َهــِذِه الِقيَمــِة األْخاِقيَِّة السَّ ــَة َوالثَِّقــَة املْبِنيَّ َوَنْنــُرَ املَحبَّ

ٌة  ٌة َشْهِريَّ لَّ َمَ
َطٍة َة َوَقَواِعَدَها بَِطِريَقٍة ُمَبسَّ َغَة الَعَربِيَّ ُم اللُّ ُتَقدِّ

تصدر عن ملتقى كتارا الثقايف

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479
info@alddad.com  :ص.ب: 22899  الدوحة -قطر - الربيد اإللكرتوين
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

 َهْل َراَجْعُتْم 
َدْرَس الَيْوِم 
َفْقَنا؟ َكَم اتَّ

ٍة ْأِكْيِد َراَجْعَناُه َأْكَثَر ِمْن َمرَّ  َل ُبدَّ َأْن بِالتَّ
َنْسَتِعْيَد ثَِقَة 

اأُلْسَتاِذ

 َلَقْد َبَدا َعَلْيِه الْستَِياُء ِمْن َتَراُجِع 
ِة املاِضَيِة ُمْسَتَوَياتَِنا ِف احلصَّ

ا َعائِِدْيَن  َنا ُكنَّ َم َأنَّ ُه َتَفهَّ  َوَلِكنَّ
ِة ْيِفيَّ َنا ِمَن اإِلَجاَزِة الصَّ لَِتوِّ

 َعَل َأيِّ َحاٍل َدُعْوَنا 
َنْسَتْثِمُر َوْقَت َذَهابَِنا 

إىِل املْدَرَسِة ِف 
ْرِس ُمَراَجَعِة الدَّ

 ِفْكَرٌة َصائَِبٌة.. لَِتُكْن ُمَراَجَعًة 
ًة َحتَّى َتُعمَّ الَفائَِدُة اِعيَّ َجَ

ْأِكْيِد َعل َأنَّ   َطْبًعا َلْسَنا ِف َحاَجٍة لِلتَّ
ْرِس ُهَو »َأْنَواُع املَعاِرِف« ُعْنَواَن الدَّ

 إَِذْن لُِنَراِجَع َهِذِه 
اأَلْنَواَع َمَع ِذْكِر املَثاِل

 َأْحَسْنَت َقْوًل .. 
ا  َتمُّ َكثِْيً اأُلْسَتاُذ َيْ

بِاملَثاِل، َوَدائًِم َيُقْوُل 
»بِاملَثاِل َيتَِّضُح املَقاُل«

ُل ِمْن َأْنَواِع  ْوُع اأَلوَّ  النَّ
املَعاِرِف ُهَو »الَعَلُم«

 َوالَعَلُم َيْنَقِسُم إىَِل: َعَلِم 
إِْنَساٍن ِمْثِل َزْيٍد، َوَعَلِم 

َحَيَواٍن ِمْثِل الَقْصَواِء، َوَعَلِم 
َة، َوَعَلٍم َعَل  َمَكاٍن ِمْثِل َمكَّ

اٍل ٍء آَخَر ِمْثِل َشوَّ َشْ

 َوِمْن َأْنَواِع املَعاِرِف 
ُف بِـَأْل«  َأْيًضا »املَعرَّ

ِمْثَل الِكَتاِب

ُف بِاإِلَضاَفِة«  َوِمْن َأْنَواِع املَعاِرِف َأْيًضا »املَعرَّ
ُف بِاإِلَضاَفِة ِمَثاُلُه:   َواملَعرَّ

ِكَتاُب النَّْحِو

 َوِمْنَها »َأْسَمُء اإِلَشاَرِة«
 َوَأْسَمُء اإِلَشاَرِة ِمْنَها َما 
ُيِشْيُ إىَِل الَقِرْيِب، َوِمْنَها 

َما ُيِشْيُ إىَِل الَبِعْيِد
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َوَأْسَمُء اإِلَشاَرِة التِي ُتِشْيُ 
إىَِل الَقِرْيِب ِهَي: َهَذا، َهِذِه، 

َهَذاِن، َهاَتاِن، َهُؤَلِء

ا َأْسَمُء اإِلَشاَرِة التِي   َأمَّ
ُتِشْيُ إىَِل الَبِعْيِد َفِهَي: 
َذاَك، َوتِْلَك، َوُأْوَلئَِك

 ِمْن َأْنَواِع املَعاِرِف َأْيًضا 
»اأَلْسَمُء املْوُصْوَلُة«

َواأَلْسَمُء املْوُصْوَلُة ِمْنَها: 
َذاِن،  الِذي، التِي، اللَّ

ئِي َتاِن، اللَّ اللَّ

َمئُِر«  َوِمَن املَعاِرِف َأْيًضا »الضَّ

 ..   اْحرَتِْس َيا َعمِّ َبِشْيَ
َكاَدِت احلاِفَلُة َأْن ُتْقَلَب بَِنا

اُفوا.. َسِمْعُتُكْم   َل َتَ
، َيْبُدو َأنَّ  ِمْيَ َتُقْوُلْوَن الضَّ
ِلَصٍة َضَمئَِرُكُم الَيْوَم َغْيُ ُمْ

 هههههههه.. َل 
 .. َتْظِلْمَنا َيا َعمِّ َبِشْيَ
َنْحُن َكَم َتَرى ُنَراِجُع 

َدْرَس الَيْوِم َمًعا

 َأَنا َأْمَزُح َمَعُكْم َفَحْسُب.. 
َتِهُدْوَن َوَأَنا  َأْنُتْم َأْوَلٌد ُمْ

ا ُكْم َكثِْيً َك َيا َعمِّ َبِشْيَُأِحبُّ  َوَنْحُن َأْيًضا ُنِحبُّ

َمئِِر  َنُعْوُد إىل َحِدْيثَِنا َعِن الضَّ
 َوِهَي َضَمئُِر ُمتَِّصَلٌة، 

َوَضَمئُِر ُمْنَفِصَلٌة

َمئُِر املْنَفِصَلُة، ِمْنَها َضَمئُِر  الضَّ
ِم، َوِهَي: َأَنا َوَنْحُن  َوِمْنَها َضَمئُِر املَخاَطِب، َوِهَي: املَتَكلِّ

َأْنَت، َأْنِت، َأْنُتَم، َأْنُتْم، َأْنُتنَّ
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 َوِمْنَها َأْيًضا َضَمئُِر الَغائِِب، َوِهَي: 

ا، ُهْم، ُهنَّ ُهَو، ِهَي، ُهَ
َمئِِر املتَِّصَلِة  َنْنَتِقُل َبْعَد َذلَِك إىِل الضَّ

 ِمْنَها َضَمئُِر 

ِم َوَكاُف النَّْصِب َواجلرِّ  َوِهَي: َياُء املَتَكلِّ
اخلَطاِب َوَهاُء الَغائِِب

َمئِِر املتَِّصَلِة   َوِمَن الضَّ
ْفِع ِم، َألُِف َأْيًضا َضَمئُِر الرَّ َوِهَي: َتاُء املَتَكلِّ

، َواُو اجلَمَعِة، ُنْوُن  الْثَنْيِ
النِّْسَوِة، َياُء املَخاَطَبِة

َمئِِر   َبِقَي ِمَن الضَّ
ْفِع  املتَِّصَلِة َضَمئُِر الرَّ

َوالنَّْصِب َواجلرِّ

» ِمْيَ ٌة َعل »َنا املَتَكلِّ  َوِهَي ُمْقَتِصَ

 َها َقْد َوَصْلَنا َيا َشَباُب.. 
ُزْوِل وا لِلنُّ اْسَتِعدُّ

 َوَنْحُن َأْيًضا َيا َعمِّ َبِشْيَ َفَرْغَنا 
ِمْن ُمَراَجَعِة َدْرِس الَيْوِم

 َها ُهَو اأُلْسَتاُذ.. 
ْيًعا َفْلَنْذَهْب إَِلْيِه َسِ

اَء، َأَراُكُم   َمْرَحًبا َأْبَنائِي اأَلِعزَّ
الَيْوَم ِف إِْقَباٍل ُيَغايُِر َما ُكْنُتْم 

ابَِقِة ِة السَّ َعَلْيِه ِف احلصَّ

ا َما  ى ِمنَّ  إِْن َشاَء اهلُل َسرَتَ
َك الَيْوَم َيا ُأْسَتاَذَنا َيُسُّ

ا إىَِل الَفْصِل   إَِذْن َهيَّ
لُِنَعايَِن َعَل َأْرِض الَواِقِع
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ٌة بَِضِمْيِ  ٌة َشْخِصيَّ ، َوُهَو ِسْيَ ْوثِْيِقيِّ ِة ِمْن ُفُنْوِن اأَلَدِب التَّ اتِيَّ ِة الذَّ ْيَ َأَدُب السِّ
ِة َحْوَل الَعاَلِ َوَتَناُل الَقْدَر  اتِيَّ ِة الذَّ ْيَ ِم َأْو َضِمْيِ الَغائِِب. َوَتْنَتِشُ ُكُتُب السِّ املَتَكلِّ

ِة  اتِيَّ ِة الذَّ ْيَ ُد اإِلْحَصاَءاُت َأنَّ ُكُتَب السِّ ؛ إْذ  ُتَؤكِّ ْيَ اِء َواملْهَتمِّ اأَلْكَبَ ِمْن ِعَناَيِة الُقرَّ
ِة، َوَكَنَدا،  لِلَمَشاِهْيِ ِهَي اأَلْكَثُر َمبِْيًعا يِف ُكلٍّ ِمَن الِوالَياِت املتَِّحَدِة اأَلْمِرْيِكيَّ

ٍة،  ْسَباٍب ِعدَّ ِة أِلَ اتِيَّ َيِ الذَّ اُء إىِل السِّ ِجُه الُقرَّ َة. َيتَّ ا الَغْربِيَّ ًة ُأْوُرْوبَّ َوُأْوُرْوبَّا، َخاصَّ
ٍة َطِوْيَلٍة  َيِ مِلدَّ ُهْوَلًة َعْن َحَياِة َأْصَحاِب السِّ َها اْستِْكَشاُف احلَقائِِق التِي َكاَنْت َمْ َأَهُّ

ًة َمَع َمْعِرَفتِِه َأنَّ اأَلْحَداَث  ْشِوْيِق َواإِلَثاَرِة لِلَقاِرِئ، َخاصَّ َمِن، املِلْيَئِة بِالتَّ ِمَن الزَّ
َواَياِت.  ْسَبِة إىِل الرِّ ٌة َوَلْيَسْت ِمْن َخَياِل املَؤلِِّف َكَم ِهي احلاُل بِالنِّ َحِقْيِقيَّ

ـــِة إىِل  اتِيَّ ِة الذَّ ـــْيَ ـــِة السِّ ـــْوُل ِكَتاَب ـــُع ُأُص َوَتْرِج

ـــو،  الَفْيَلُســـْوِف الَفَرْنـــِيِّ َجـــان َجـــاك ُرْوسُّ

ـــِف  ـــاُت« ِف النِّْص اَف ـــُه »الْعرِتَ ـــَدَر ِكَتاُب ـــم َص ِحْيَن

ــَك  ــرَشَ َوَذلِـ ــَن َعـ اِمـ ــْرِن الثَّ ــَن الَقـ ــِر ِمـ اآلِخـ

ا ِمـــَن  َبْعـــَد َوَفاتِـــِه، َوَقـــْد َلَقـــى َقـــْدًرا َكبِـــْيً

تِِه  ـــاَهَ ـــا ملَس ـــا َوَخاِرَجَه ِة ُأوُروبَّ ـــارَّ ـــاِح ِف َق َج النَّ

ــَفِة  ــَو املَكاَشـ اِء َنْحـ ــرَّ ــاِعِر الُقـ ِرْيـــِك َمَشـ ِف َتْ

ـــُد  ـــُه الَعِدْي ـــِس، َوَتبَِع ْف ـــَبِة النَّ اَس َوُمَ

ِرْيـــَن ِف ُأوُروبَّـــا، َحتَّـــى  ـــاِب َواملَفكِّ ِمـــَن الُكتَّ

ــِة  ـ ــِة الَعَربِيَّ َغـ ِة إىِل اللُّ ــْيَ ـ ــُة السِّ ــْت ِكَتاَبـ اْنَتَقَلـ

ـــْدَياِق،  ـــَد َفـــاِرِس الشِّ ـــْيِخ َأْحَ َعـــل َيـــِد الشَّ

ـــاِم  ـــَس ِف َع ـــُه ِف َباِرْي ـــَدَر ِكَتاَب ـــْد َأْص ـــُه َق َوَلِكنَّ

. َوَأْصـــَدَر  ِســـْيَ َســـٍة َوَخْ َأْلـــٍف َوَثَمنِِمَئـــٍة َوَخْ

َة  ـــتَّ ـــِعِمَئٍة ِس ـــٍف َوتِْس ـــْكِري ِف َأْل ـــِن ُش ْحَ َعْبُدالرَّ

اَفـــاُت«؛  ـــًة َأْســـَمَها »الْعرِتَ ًة َذاتِيَّ َعـــرَشَ ِســـْيَ

َوَمـــَع َذلِـــَك ُيَعـــدُّ َطـــَه ُحَســـْيٍ َرائِـــَد ِكَتاَبـــِة 

ــاَب  ــَداِرِه ِكَتـ ــِة بِإِْصـ ـ ــِة الَعَربِيَّ ـ اتِيَّ ِة الذَّ ــْيَ ـ السِّ
اأَلَدِب  ِف  اأَلْشـــَهَر  ُعـــدَّ  الـــِذي  »األيَّـــاُم« 
ـــُد  ـــَدَر الَعِدْي ـــِدِه َأْص ـــْن َبْع ، َوِم ـــاِصِ ـــَرِبِّ املَع الَع
ــَة  ـ اتِيَّ ُهُم الذَّ ــَيَ ــَن ِسـ ِرْيـ ــاِء َواملَفكِّ ــَن اأُلَدَبـ ِمـ
ـــاِس  ، َوَعبَّ ــاِزيِنِّ ــَم املـ ــَد َأِمـــٍي، َوإْبَراِهيـ ـ َكَأْحَ
ـــاِزُك  ـــاِعَرُة َن ـــِت الشَّ ـــَم َقاَم ـــاِد، َك ـــوِد الَعقَّ ُم َمْ
ــِة  ــِة لِلَكاتَِبـ ـ اتِيَّ ا الذَّ ِتَ ــْيَ ــِة ِسـ ــِة بِِرَواَيـ امللئَِكـ
ٌة  ــْيَ ــَواِن »ِسـ ــا بُِعْنـ ـ ْتَ ــي َنرَشَ اَرِة التِـ ــاِة َشَ َحَيـ

ِمـــْن َحَيـــاِة َنـــاِزِك امللئَِكـــِة«.
ـــُة ِف َتاِريـــِخ اأَلَدِب  َبِويَّ ُة النَّ ـــْيَ َوُتَعـــدُّ السِّ

ـــاِت  ـــْن ُأوىَل ِكَتاَب ـــَرِبِّ ِم الَع
ـــا  َه ـــًة، َوَلِكنَّ ـــَرِة َقاِطَب ـْ ي السِّ
ـــا  َكْوِنَ ِف  َتــــْخَتِلُف 
ـــًة؛ َأْي َكَتَبَهـــا  ًة َغْيِيَّ ِســـْيَ
ـــا.  ـــْيُ َصاِحبَِه ـــْخٌص َغ َش
ـــإِنَّ  ـــِة َف ـــِة احلالِيَّ َوِف املْرَحَل
ـــَيِ ِمـــَن  َأْصَحـــاَب السِّ

َياَغـــِة إىِل  املَشـــاِهْيِ َيْعَهـــُدْوَن بِالِكَتاَبـــِة َوالصِّ
ــْيَ َبْعـــَد إِْعَطائِِهـــِم  نِـ ـــاِب املَتَمكِّ َأَحـــِد الُكتَّ

املْعُلْوَمـــاِت اللِزَمـــَة.
ـــُة  ِرْيَق ـــَي الطَّ ـــِة ِه ـــِة الَعَربِيَّ َغ ـــَرُة ِف اللُّ ـْ ي السِّ
ـــْخِص  الشَّ َوَحاَلـــُة  َواملْنَهـــُج،  ُة  ـــنَّ َوالسُّ
ـــاِس، َفُيَقـــاُل إِنَّ ُفلًنـــا  َوَوْصُفـــُه َوْســـَط النَّ

ُتُه َحَســـَنٌة َكإَِشـــاَرٍة إىِل ُحْســـِن ُخُلِقـــِه  ِســـْيَ
ـــا ِمـــْن َحْيـــُث املْصَطَلـــِح َفـــإِنَّ  َوِفْعِلـــِه، َأمَّ
ــَواِع  ــَدى اأَلْنـ ــَي إِْحـ ــَة ِهـ ـ اتِيَّ ــَرِة الذَّ ـ ـْ ي السِّ
ـــِة التِـــي َيْعَتِمـــُد َكاتُِبَهـــا َعـــل اْنتَِقـــاِء  اأَلَدبِيَّ
ــا  ــا َوَعْرِضَهـ ــِة َوَتْرتِْيبَِهـ ـ ــَداِث احلِقْيِقيَّ اأَلْحـ
ـــٍف َأْو  ـــْن ُدْوَن َتْزيِي ـــٍة َلِك يَّ ـــائَِقٍة َوَفنِّ ـــْوَرٍة َش بُِص

ــِق. ــِة َخْلـــٍط للَحَقائِـ اَوَلـ ُمَ
ــِد  ــْن َأْعَقـ ــُة ِمـ ـ اتِيَّ ُة الذَّ ــْيَ ـ ــدُّ السِّ َوُتَعـ
ـــا  َ ـــِم َأنَّ ـــِة، بُِحْك ـــاِس اأَلَدبِيَّ ـــِب اأَلْجَن َوَأْصَع
ـــاُم  ـــْهِل الِقَي ـــَن السَّ ـــَس ِم ـــيٌّ َلْي ـــاٌط إِْبَداِع َنَش
ـــدٍّ  َتَ َأْكـــرَبَ  نَّ  أِلَ بِـــِه، 
ِة  ـــْيَ ُيَواِجُهـــُه ُمَؤلِّـــُف السِّ
َكْيِفيَّـــُة  ُهـــَو  اتِيَّـــِة،  الذَّ
ــًة  ــِه ِكَتاَبـ ــِة بَِذاتِـ اإِلَحاَطـ
ـــِه  ـــَن اتَِّصالِ ـــِم ِم ْغ ـــل الرَّ َع
ـــا. َوَلَعـــلَّ َمـــا  الَوثِْيـــِق ِبَ
ِة  ـــْيَ َيِســـُم َمْفُهـــْوَم السِّ
ِع  ــوُّ ــْوٍم بَِتَنـ ُكـ ــلٍف َمْ ــَن اْختِـ ــِة ِمـ ـ اتِيَّ الذَّ
ــاِص-  ــُل الْختَِصـ ــْم َأْهـ اِء -َوِمْنُهـ ــرَّ الُقـ
 ، ـــِس اأَلَدِبِّ ـــَذا اجلْن ـــْم إىِل َه ِب َنْظَرِتِ ـــعُّ َوَتَش
ـــُف  ـــي َتْكَتنِ ـــِة التِ ُعْوَب ـــِر الصُّ َلــــِمْن َأَدلِّ َمَظاِه
ِة  ـــْيَ ـــَأَدِب السِّ ـــاصَّ بِ ـــيَّ اخل ـــاَز املَفاِهْيِم اجلَه

ــِة. ـ اتِيَّ الذَّ

ـــِة َنَشـــاٌط إِْبَداِعـــيٌّ ِمـــْن أَْعَقـــِد األَْجَنـــاِس األََدِبيَّ

ُة اِتيَّ ْيَُة الذَّ السِّ

َفنُّ اْسِتْكَشاِف 

الحَقاِئِق املْجُهْوَلِة 

َعْن َحَياِة الَكاِتِب

ة ة الذاِتيَّ ْيَ السِّ
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ُمْلَتَقى الحَضاَراِت
َماِل َوالجُنْوِب ُة التََّباُدِل َبْيَن الشَّ َوَمَحطَّ

َطَراُبُلُس الَغْرِب

َمِل الَغْرِبِّ لِِليْبَيا، َوِهَي ُمَقاَمٌة َعىل َرْأٍس  ا، َوَتَقُع يِف الشَّ َطَراُبُلُس ِهَي َعاِصَمُة لِيْبَيا َوَأْكَبُ ُمُدِنَ

ُط َمْرَكَز  َيَة.  َوَيَتَوسَّ ْأِس اجلُنْوِبِّ جلِزْيَرِة ِصِقلِّ ِط ُقَباَلَة  الرَّ َصْخِريٍّ ُمِطلٍّ َعىل الَبْحِر اأَلْبَيِض املَتَوسِّ

ِط«،  ا »َعُرْوُس الَبْحِر املَتَوسِّ َ اَيا احلْمَراُء. َوُتْوَصُف َمِدْيَنُة َطَراُبُلَس بَِأنَّ َ َهَداِء َوالسَّ املِدْيَنِة َمْيَداُن الشُّ

ى َطَراُبُلُس َأْيًضا بِاْسِم َطَراُبُلِس الَغْرِب لَِتْميِْيِزَها َعْن  جلَمِل َبَساتِْينَِها َوَمَبانِْيَها الَبْيَضاِء، َوُتَسمَّ

 ، ابِِع َقْبَل املْيالِد َزَمَن الِفْينِْيِقيِّْيَ َسْت َطَراُبُلُس يِف الَقْرِن السَّ اِم الَواِقَعِة َشَمَل ُلْبَناَن. ُأسِّ َطَراُبُلِس الشَّ

اِل  ِة ِمْن إِْفِريقَيا، َواْسَتَمرَّ َدْوُر َهِذِه املِدْيَنِة يِف َمَ لِيَّ ْيِف املَوادِّ اأَلوَّ ًة َوُسْوًقا لَِتْصِ اِريَّ ًة ِتَ طَّ َفَكاَنْت حَمَ

ُمْوَعَة َأْقَطاِر إِْفِريقَيا. َوَيُعْوُد  َي َمْ اِه اجلُنْوِب لُِيَغطِّ َ َمِل َواجلُنْوِب، َفاْمَتدَّ اتَِّصاُلـُهْم بِاتِّ َباُدِل َبْيَ الشَّ التَّ

َسَبُب َتْسِمَيتَِها إىِل اإِلْغِرْيِق الِذْيَن َأْسَمْوَها »تِِرْيُبـوِل« َأْي املُدُن الثَّالُث. 
الغرب طرابلس 



ِط َطَراُبُلُس َعُرْوُس     الَبْحـِر المَتَوسِّ
َذاُت المَبـاِني الَبْيَضـــــاِء َوالَبَساِتْيِن الَغنَّاِء

ـــْد  ـــاْرت(، َوَق ـــِه ِمْلَق ـــَدُة اإِللِ ـــات َبْل ـــاَكاْر« )ُأْوَي ـــلْت َم ـــاْت بِي ـــا« َأْو »ُأْوَي ـــِم »ُأْوَي ـــُة بِاْس ـــِت املِدْيَن ـــْد ُعِرَف َوَق

ـــيٌّ  ـــٌع ِفْينِْيِق ـــا َمْصَن ـــَف ِبَ ـــَم اْكُتِش ـــِة، َك ـــِة َوالُبْونِْيِقيَّ ـــْوِر الِفْينِْيِقيَّ ـــَن الُقُب ـــُد ِم ـــَس الَعِدْي ـــِة َطَراُبُل ـــَف بَِمِدْيَن اْكُتِش

ـــاِر. َوُيْعَتَقـــُد َأْيًضـــا َأنَّ إِْجـــَراَء املِزْيـــِد ِمـــَن احلْفِريَّـــاِت ِف َطَراُبُلـــَس َسَيْكِشـــُف َعـــْن ُعْمـــِق  إِلْنَتـــاِج الَفخَّ

ـــًة،  ـــًة َوَمْأُهْوَل ـــًم َمْبنِيَّ ـــْت َدائِ ـــُة َكاَن ـــِذِه املِدْيَن . َفَه ـــيِّ ْيبِ ـــِخ اللِّ اِرْي ـــِة ِف التَّ ـــِة الَكْنَعانِيَّ ـــاَرِة الِفْينِْيِقيَّ ـــُذْوِر احلَض ُج

اَتـــَة  ـــاِت التِـــي ُأْجِرَيـــْت ِف َصرْبَ ـــاٍت ِفْيَهـــا َعـــل ِغـــَراِر احلْفِريَّ ـــاِل َل ُتَتـــِح الُفـــَرُص إِلْجـــَراِء َحْفِريَّ َوبِالتَّ

ـــَدَة  ـــلِث: َلْب ى الثَّ ـــرْبَ ـــُدِن الُك ـــٌة ِف امل ـــَة َجِليَّ ـــاَرَة الِفْينِْيِقيَّ ـــإِنَّ احلَض ـــَذا َف ـــَم َه ى. َوَرْغ ـــرْبَ ـــَدَة الُك ـــا( َوَلْب اَت )َصرْبَ

ـــْيَطُروا  ـــَن َس ـــاَم 1531م، الِذْي ـــَة َع ـــْن َمالَِط ـــا ِم ـــِس ُيْوَحنَّ ْي ـــاِن الِقدِّ ـــِليِمَها إىِل ُفْرَس ـــى َتْس ـــاِم 1510م َوَحتَّ َع

ـــاِم 1551م. ـــى َع ـــْم َحتَّ ـــا بَِدْوِرِه َعَلْيَه

ـــَياِحيِّ ِفْيَهـــا، َفَكاَنـــْت  َوُتَعـــدُّ املِدْيَنـــُة الَقِدْيَمـــُة َوْســـَط َطَراُبُلـــَس، َأَحـــَد َأْبـــَرِز َأَماِكـــِن اجلـــْذِب السِّ

ـــِط َعـــرْبَ ِمْيَنـــاِء املِدْيَنـــِة، َول  ْحـــَراَء إىِل الَبْحـــِر اأَلْبَيـــِض املَتَوسِّ َطَراُبُلـــُس َمْرَكـــًزا لِلتَِّجـــاَرِة الَعابِـــَرِة الصَّ

ـــَرِز  ـــْن َأْب اِر. َوِم وَّ ـــزُّ ـــَتْقِطَبًة لِل ـــًة َوُمْس ـــَة، َباِقَي ـــاِدَق الَقِدْيَم ـــًة الَفَن ـــِة َخاصَّ ـــَك املْرَحَل َدُة ِف تِْل ـــيَّ ـــايِن املَش ـــَزاُل املَب َت

ْيـــَت«، الـــِذي َيُعـــْوُد إِْنَشـــاُؤُه إىِل َعـــاِم 1883. ِة الَقِدْيَمـــِة »ُفْنـــُدُق َزمِّ ـــَياِحيَّ الَفَنـــاِدِق السِّ

اَتَة.  ى َوَوَياَت َوَصرْبَ الُكرْبَ

ـــآٍت  ـــاُن ُمْنَش ْوَم ـــاَم الرُّ ـــايِنِّ َأَق ْوَم ـــْصِ الرُّ ِف الَعـ

ـــْصِ ِف  ـــْوِس النَّ ـــَوى َقـ ـــا ِس ـــقَّ ِمْنَه ـــًة َل َيَتَب ُرْوَمانِيَّ

الَبْلـــَدِة الَقِدْيَمـــِة َواملْعـــُرْوِف بَِقـــْوِس َماْرُكـــوْس 

اُطـــْوِر  اإِلْمرِبَ َذلِـــَك  إىِل  نِْســـَبًة  ُأوْرَيلُيـــوْس 

ـــَداِل ِف  ـــِم الَوْن ـــُة حلْك ـــِت املِدْيَن . َوَخَضَع ـــايِنِّ ْوَم الرُّ

، َولِلُحْكـــِم البِْيَزْنِطـــيِّ  الَقـــْرِن اخلاِمـــِس املْيـــلِديِّ

ـــْزَواِت  ـــلَل َغ ، َوِخ ـــلِديِّ ـــاِدِس املْي ـــْرِن السَّ ِف الَق

اَتـــَة، َوَكاَن  ـــَرْت َأْســـَواُر َلْبـــَدَة َوَصرْبَ الَوْنـــَداِل ُدمِّ

ـــَد  ـــا َبْع ُتَه يَّ ـــاُد َأَهِّ ـــا، َواْزِدَي ـــوُّ ُأْوَي ـــَك ُنُم ـــَة َذلِ َنتِْيَج

ـــًة ِف ُمـــُدِن َطَراُبُلـــَس. يَّ َأْن َكاَنـــِت اأَلَقـــلَّ َأَهِّ

ـــِلُمْوَن  ـــَرُب املْس ـــا الَع ـــاِم )645م( َفَتَحَه َوِف َع

ــِت  ــاِب، َوَبِقَيـ ـ ــِن اخلطَّ ــَر ْبـ ــِة ُعَمـ ــَن ِخلَفـ َزَمـ

ـــَد  ـــلِميِّ  َبْع ـــِم اإِلْسـ ـــَت احلْك ـــُة َتْ املِدْيَن

َذلِـــَك )َمـــا َعـــَدا ِمـــْن 1146-1158م 

وْرَمـــاُن  النُّ َعَلْيَهـــا  اْســـَتْوىَل  ِعْنَدَمـــا 

ــْن  ــَباُن ِمـ ــا اإِلْسـ َهـ َن(، َواْحَتلَّ ــوْ ـ يُّ ِقلِّ الصِّ

ـــُة  ـــُة الَقِدْيَم ـــَس: املِدْيَن ـــاِلِ َطَراُبُل ـــمِّ َمَع ـــْن َأَه َوِم

اَيـــا احلْمـــَراِء،   َ اَيـــا احلْمـــَراُء، َوُمْتَحـــُف السَّ َ السَّ

، َوَحِدْيَقـــُة احلَيـــَواِن، َوُســـْوُق  واملْتَحـــُف اإِلْســــلِميُّ

ــايِن،  ــِة اهلـ ــْذَكاِريُّ ملْعَرَكـ ـ ــُب التَّ ُصـ ِك، َوالنُّ ــرتُّْ الـ

ـــْعِب،  ـــْصُ الشَّ ـــوْس، َوَق ـــوْس ُأوِريْلُي ـــْوُس َماْرُك َوَق

ـــْوِن  ـــُة الُفُن ـــُة، َوَمْدَرَس ُة الَقِدْيَم ـــيَّ ـــُة الَفَرْنِس َوالُقْنُصِليَّ

ـــْذَكاِريُّ ملْعَرَكـــِة َعـــْيِ  ُصـــُب التَّ َنائِـــِع، َوالنُّ َوالصَّ

ُة، َوَزْنَقـــُة  ـــُة اأَلْرُثْوُذْكِســـيَّ َزاَرَة، َوالَكنِْيَســـُة الُيْوَنانِيَّ

ــَم،  َدِة َمْرَيـ ــيِّ ـ ــِة السَّ ــاَعُة َكنِْيَسـ ــْيِس، َوَسـ الَفَرْنِسـ

ــُي  ــِح )َتـــمَّ َتْغيِـ ـــاَعِة، َوُبـــْرُج الَفاتِـ َوُبـــــْرُج السَّ

ـــَمِد،  ـــَراُج َذاِت الِع ـــَس(، َوَأْب ـــْرِج َطَراُبُل ـــِمِه إىِل ُب اْس

ـــُة  ـــَة، َوَقْرَي ـــْرُج ُبوَلْيَل ـــِب، َوُب َه ـــِح للذَّ ـــْوُق الَفاتِ َوُس

ُة، َوَغاَبـــُة َطَراُبُلـــَس، َوَحِدْيَقـــُة  ـــَياِحيَّ َوْجـــَدَة السِّ

ـــُة. ـــُة الَفَلِكيَّ ـــِة, َوالُقبَّ يَّ ـــاِء الرَبِّ اأَلْحَي

َطَراُبُلــَس:  َمَســاِجِد  َأَهــمِّ  َوِمــْن 

َوَجاِمــُع  اِب،  ــعَّ الشَّ َســيِِّدي  َجاِمــُع 

ــاِط. اَقــِة، َوَجاِمــُع َســيِِّدي َسالِـــٍم املشَّ النَّ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا َما َيْوُم َحلِْيَمٍة بِِسٍّ

 َيا َقْوِم.. َيا َقْوِم، َهْل َعِلْمُتْم 
َمِء  َأنَّ املْنِذَر ْبَن َماِء السَّ
ِة؟ اْسَتَقرَّ َلُه ُمْلُك احِلْيَ

 َيا َلُه ِمْن َنِذْيِر ُشْؤٍم

َك َيا َرُجُل! ملاَذا   َوْيَ
ْؤمَ؟ َنْفرَتُِض الشُّ

ُه َساَر   َأَما َعِلْمَت َأنَّ
إىِل احلاِرِث ْبِن َجَبَلَة 

ايِنِّ َمِلِك الَغَساِسَنِة  الَغسَّ
َطالًِبا َثْأَر َأبِْيِه ِعْنَدُه

 ِّ  َوَهْل َوَصَل َرُسْوُل َوْيٌل لِلَعَرِب ِمْن َهَذا الرشَّ
املْنِذِر إىِل احلاِرِث؟

 َنَعْم، َوَصَل إَِلْيِه 
ُسوُل بِِرَساَلِة املْنِذِر الرَّ

َساَلُة؟ َلْتُه الرِّ ا: »إيِنِّ َقْد َأْعَدْدُت َلَك  َوَما الِذي َحَ  َجاَء ِبَ
الُكُهْوَل َعل الُفُحْوِل«

 َوبَِم َردَّ َعَلْيِه 
احلاِرُث؟

 َأَجاَبُه احلاِرُث 
بِـ»َقْد َأْعَدْدُت َلَك 

املْرَد َعل اجلْرِد«

اَلَة  إَِذْن ِهَي احلْرُب َقاِدَمٌة َل َمَ

 َلَقْد اْشَتدَّ اأَلْمُر َوَيَباِدُلَنا 
اأَلْعَداُء َبْأًسا بَِبْأٍس

 اْحَذْر َيا َرُجُل؛ َفَحِدْيُثَك 
َقْد ُيَثبُِّط َعْزَم اجلُنْوِد
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 َواهللِ َلَقْد َضُعَفْت َعِزْيَمُتُهْم 
َقْبَل َأْن َيْسَمُعوا َحِدْيثِي

 َل ُبدَّ َأْن َيْعَلَم َسيِِّدي احلاِرُث 
بِتِْلَك احلاِل التِي َأَصاَبِت اجلْنَد

ُه َيا   َوَمْن َسُيْخرِبُ
َأْنَبَه َقْوِمَك؟!

َة  َسَأَتَوىلَّ َأَنا َهِذِه املَهمَّ

؟ ا اجلْنِديُّ َ  َماَذا ُتِرْيُد َأيُّ

 ُأِرْيُد ُمَقاَبَلَة َسيِِّدي 
احلاِرَث ِف َأْمٍر َخِطْيٍ

؟ ا اجلْنِديُّ َ َما َخْطُبَك َأيُّ

 َيا َسيِِّدي! َأْخَشى َأْن َتُكْوَن ُرْوُح الَيْأِس َقْد َدبَّْت ِف اجلُنْوِد

 َوَكْيَف َعِلْمَت بَِذلَِك 
؟ ا اجلْنِديُّ َ َأيُّ

 َلَقْد َسئَِم اجلْنُد ُطْوَل َأَمِد 

ُقوا النَّْصَ قِّ الِقَتاِل ُدْوَن َأْن ُيَ

َسْوَف َتَرْوَن.. َسَأْجَعُل احلَمَسَة  َوَماَذا َسَتْفَعُل َيا َسيِِّدي احلاِرَث
ُج ِمْن َجِدْيٍد َبْيَ اجلُنْوِد  َتَتَأجَّ

 َمْن َهِذِه احلْسَناُء التِي 
َتِسْيُ َنْحَوَنا؟

َك َيا َهَذا!   َوْيَ
َأْمِسْك لَِساَنَك
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 َأَل َتْعِرُف َمْن َتُكْوُن  َوِلَ اخلْوُف َهَكَذا؟!
َشى ِمْن َنْعتَِك  َحتَّى َتْ

اَها بِـ»احلْسَناِء«؟ إِيَّ

َها اْبَنُة َسيِِّدي احلاِرِث ا ِهَي.. َحِلْيَمُة بِْنُت احلاِرِث؛ َوِهَي  َلَعلَّ َ  إِنَّ
ْيِب ُخُهْم بِالطِّ َتـُمرُّ َعل اجلُنْوِد ُتَضمِّ

 َأَرى احلَمَسَة َقْد َدبَّْت 
 َسَيُكْوُن النَّْصُ َلَنا، َوَغًدا َتُقْوُل َبْيَ اجلْنِد ِمْن َجِدْيٍد

» الَعَرُب »َما َيْوُم َحِلْيَمٍة بِِسٍّ
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الـَخَواِرْزِميُّ
َياِضيَّاِت َوالجْغرَافَيا َوالهْنَدَسِة َوالَفَلِك أَُبْو الجْبِ َوَراِئُد الرِّ

ْبُت بِاخلَواِرْزِميِّ نِْسَبًة إىِل َمِدْيَنِة  َياِضيَّاِت َوالَفَلِك، ُلقِّ ُد ْبُن ُمْوَسى، َعاِلُ الرِّ مَّ َأَنا َأُبو َعْبِد اهللِ حُمَ

ْيَن ِمْن  ِة، َفَبْيَنَم ُكْنُت يِف الِعْشِ َياِضيَّاِت َواأَلْشَكاِل اهلْنَدِسيَّ َخَواِرْزَم. َأْظَهْرُت ُمْنُذ ِصَغِري َوَلًعا بِالرِّ

ٍء  ُد يِف َشْ مَّ ُر َيا حُمَ ُعْمِري، الَتَقْيُت َواِعًظا، َفَسَأَلنِي: َأاَل ُتَفكِّ

َغْيِ ُرُكْوِب اخلْيِل َواملَساَبَقاِت؟ َفُقْلُت َلُه: َسَأُقْوَل َلَك 

ُر َدائًِم  َحٍد ِمْن َقْبُل، َفَأَنا ُأَفكِّ َيا َشْيُخ َشْيًئا َل َأُقْلُه أِلَ

ِة َوَما إىِل َذلَِك ِمَن  يِف املَساَفاِت َواأَلْشَكاِل اهلْنَدِسيَّ

َياِضيَّاِت، َفَقاَل ِل الَواِعُظ َوُهَو َيْبَتِسُم: َيْبُدو َأنََّك  الرِّ

َياِضيَّاِت، َفإِنِّ َأْنَصُحَك  َيا ُبَنيَّ َسْوَف َتُكْوُن َعالِـًم يِف الرِّ

َهاِب إىِل َبْغَداَد َوَلَسْوَف ُأْقنُِع َوالَِدَك الَيْوَم يِف  ُد بِالذَّ مَّ َيا حُمَ

املْسِجِد بَِذَهابَِك. َوِعْنَد َصالِة الِعَشاِء الَتَقى الَواِعُظ بَِأِب 

ِم ُهَناَك. َعلُّ َوَأْقَنَعُه بَِذَهاِب إىِل َبْغَداَد لِلتَّ

ــاِت  ـ َياِضيَّ ــَمِء الرِّ ــِل ُعَلـ ــْن َأَوائِـ ــُت ِمـ ُكْنـ
ْت َأْعـــَمِل بِـــَدْوٍر  ؛ إِْذ َســـاَهَ املْســـِلِمْيَ
ي،  ـــاِت ِف َعـــْصِ َياِضيَّ ِم الرِّ َكبِـــْيٍ ِف َتَقـــدُّ
ــْوِن،  ــاِسِّ املأُمـ ـ ــِة الَعبَّ ــُت بِاخلِلْيَفـ َفاتََّصْلـ
ــَداَد  ــِة ِف َبْغـ ــِت احلْكَمـ ــُت ِف َبْيـ َوَعِمْلـ
ــُه  ــى إِنَّـ ــِة، َحتَّـ ــَة اخلِلْيَفـ ــْبُت ثَِقـ َوَكَسـ
ـــَم  ـــِه، َك ـــِة ُكُتبِ ـــل ِخَزاَن ـــًم َع ـــي َقيِّ َجَعَلنِ
َعِهـــَد إَِلَّ بَِرْســـِم َخاِرَطـــٍة لــِـَأْرِض َعِمـــَل 
ـــا. ِف إِْنَجاِزَهـــا َأْكَثـــُر ِمـــْن 70 ُجْغَراِفيًّ

َفـــاِت ِف ُعُلـــْوِم  َتَرْكـــُت الَعِدْيـــَد ِمـــَن املَؤلَّ
الَفَلـــِك َواجلْغَرافَيـــا، َوِمْنَهـــا ِكَتـــاُب »اجلـــرْبُ 
ــي، َوَقـــْد  َواملَقاَبَلـــُة« الـــِذي ُيَعـــدُّ َأَهـــمَّ ُكُتبِـ
ــَنَة  ــِة َسـ ـ ــِة اللتِْينِيَّ َغـ ــاُب إِىل اللُّ ــَم الِكَتـ ُتْرِجـ
1135م، َوَقـــْد َدَخَلـــْت َعـــل إِْثـــِر َذلِـــَك 
ــاِت  ــِر إِىل اللَغـ ْفـ ــرْبِ َوالصِّ ــُل اجلـ ــَمٌت ِمْثـ َكِلـ

اللتِْينِيَّـــِة.

َفـــاِت ِكَتـــاَب »اجلْمـــُع  ـــْت ُمَؤلَّ َكـــَم َضمَّ
«، َوِكَتـــاَب  ْفِرْيـــُق ِف احلَســـاِب اهلْنـــِديِّ َوالتَّ

ْبـــِع املْعُمـــْوِر«،  »َرْســـُم الرُّ
»َتْقِوْيـــُم  َوِكَتـــاَب 
َوِكَتـــاَب  الُبْلـــَداِن«، 
ِب«،  »الَعَمـــُل بِاأَلْســـُطْرَلْ
ـــْوَرُة اأَلْرِض«  ـــاَب »ُص َوِكَت
ِفْيـــِه  اْعَتَمـــْدُت  الـــِذي 
 » َعـــل ِكَتـــاِب »الــــَمَجْسِطيُّ
ـــاٍت  ـــَع إَِضاَف ـــوْس َم لَِبْطَلْيُم
ْوٍح َوَتْعِلْيَقـــاٍت، َكـــَم  َوُشُ
ِكَتـــاِب  ِكَتاَبـــَة  َأَعـــْدُت 

ـــَد  ـــْنَد ِهْن ـــِم »السِّ ـــُرْوِف بِاْس ـــِديِّ املْع ـــِك اهلْن الَفَل
ـــَن  ـــِة َزَم ـــِة الَعَربِيَّ َغ ـــَم إىِل اللُّ ـــِذي ُتْرِج « ال ـــْيُ الَكبِ
ـــُت  ـــُه َوَأَضْف ـــْدُت ِكَتاَبَت ـــْوِر ، َفَأَع ـــِة املْنُص اخلِلْيَف

.» ِغـــْيُ ـــْنَد ِهْنـــَد الصَّ إَِلْيـــِه َوَأْســـَمْيُتُه »السِّ

ــُة« َأْو  ــرْبُ َواملَقاَبَلـ ــاِب »اجلـ ــُت ِف ِكَتـ َعَرْضـ
َل َحـــلٍّ َمْنَهِجـــيٍّ لِلُمَعـــاَدلِت  »اجلـْبــــُر« َأوَّ
ـــُس  ِة، لَِذلِـــَك َفَأَنـــا املَؤسِّ ِة َوالتَّــــْربِْيِعيَّ ــــيَّ اخلطِّ

ــِح  ــُت بَِتْنِقْيـ ــَم ُقْمـ ، َكـ ــرْبِ ــِم اجلـ احلِقْيِقـــيُّ لِِعْلـ
ِكَتـــاِب اجلْغَرافَيـــا لِكلُودُيـــوْس َبْطَلْيُمــــوْس.

ــَواِرْزَم  ــِة َخـ ــْن َمِدْيَنـ ــي ِمـ ــْت َعائَِلتِـ اْنَتَقَلـ
ـــلِميِّ  إىِل  ـــاَن اإِلْسـ ـــِم ُخَراَس ـــِة ِف إِْقِلْي اأُلوْزَبِكيَّ
ـــي  ـــَم َأْبَحاثِ ـــْزُت ُمْعَظ ـــَراِق. َوَأْنَج ـــَداَد ِف الِع َبْغ
ــِة  ــِت احلْكَمـ ــْي 813 و833م ِف َبْيـ ــْيَ َعاَمـ َبـ
ـــَد  ـــْيُد، َوَعِه ِش ـــاُرْوُن الرَّ ـــُة َه ـــُه اخلِلْيَف َس ـــِذي َأسَّ ال
ـــِة  ـــِب الُيْوَنانِيَّ ـــِع الُكُت ـــْوُن بَِجْم ـــةُ املأُم إَِلَّ اخلِلْيَفـ
ـــي  ـــِب التِ ـــَن الُكُت ـــَتَفْدُت ِم ـــِد اْس ـــا، َوَق تَِه َوَتْرَجَ
ـــِة  ـــَرًة ِف ِخَزاَن ـــْت ُمَتَواِف َكاَن
َفَدَرْســـُت:  املأُمـــْوِن، 
ـــا،  ـــاِت، َواجلْغَرافَي َياِضيَّ الرِّ
اِرْيـــَخ،  َوالتَّ َوالَفَلـــَك، 
إَِحاَطتِـــي  إىِل  إَِضاَفـــًة 
الُيْوَنانِيَّـــِة  بِاملَعـــاِرِف 

َواهلْنِديَّـــِة. 

ْحـــُت  ْمـــُت َوَصحَّ َنظَّ
َبْطَلْيُمـــوْس  َبَياَنـــاِت 
ِق  ْ َعـــْن إِْفِريقَيـــا َوالـــرشَّ
ـــْوَرُة  ـــاُب »ُص ـــِة ِكَت ـــي املِهمَّ ـــْن ُكُتبِ ـــِط. َوِم اأَلْوَس
ْمـــُت ِفْيـــِه إِْحَداثِيَّـــاِت  اأَلْرِض«، الـــِذي َقدَّ
ـــِة َبْطَلْيُمــــوْس  ـــَتنُِد إىِل ُجْغَراِفيَّ ـــي َتْس ـــِن التِ اأَلَماِك
ـــِن الِقَيـــِم لِلَبْحـــِر اأَلْبَيـــِض  سُّ َوَلِكـــْن َمـــَع َتَ
ـــا  ـــُت َأْيًض ـــَم َكَتْب ـــا، َك ـــَيا َوإِْفِريقَي ـــِط َوآْس املَتَوسِّ
ـــِة ِمْثـــَل اأَلْســـُطْرَلِب،  َعـــِن اأَلْجِهـــَزِة الَفَلِكيَّ

َوالــــِمْزَوَلِة.

ُكُتِبي َتْرَجَمُة 

َأْثَرِت  الالِتْيِنيَِّة  ِإلى 

الِعْلِميََّة  الحَياَة 

ُأْوُرْوبَّـا ِفـي 
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َفْقَنا َأْن  ِل ِمْن لَِقائَِنا اتَّ ِف اجلْزِء اأَلوَّ
ُأِجْيَبَك َعْن َباِقي َأْسئَِلتَِك َوَنْحُن 

ُل بِبَِساِطَك ِف املْسَتْقَبِل َنَتَجوَّ

َسْلَمان َعْبَر اأَلْزمان
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ٌف ِل َأْن َأُكْوَن بُِصْحَبِة  َشَ
الَعالِـِم اجلِلْيِل اْبِن اهلْيَثِم

َة َسْوَف َنَتَحاَوُر َمًعا   َهِذِه املرَّ
اِت ِرْحَلتَِنا طَّ ِمْن ِخلِل َمَ

َوَأَنا ِعْنَد َوْعِدي، َفل 
َتَزاُل َلَديَّ اْستِْفَساَراٌت 
ٌة، َوَسُأِجْيُبَك َأْيًضا  َكثِْيَ

َعِن اْستِْفَساَراتَِك

ا بَِنا لَِنْنَطِلَق؛ َكْم   إَِذْن َهيَّ
َأَنا ُمْشَتاٌق إىَِل هِذِه اجلْوَلِة

 َوَما َوْجُه اْشتَِياِقَك إىِل 
هِذِه اجلْوَلِة؟

َف إىِل َبْعِض  َعرُّ  ُأِرْيُد التَّ
ْيُتَها..  األْفَكاِر التِي َتَبنَّ

ٌء؟ َذ ِمْنَها َشْ َهْل ُنفِّ

ْن ِمْن َتْطبِيِقَها   َفِهْمُت.. َكاَنْت َلَك َنَظِريَّاٌت َل َتَتَمكَّ
َعل َأْرِض الَواِقِع، َوُتِريُد َمْعِرَفَة َما آَلْت إَِلْيِه

 لَِنْبَدْأ َجْوَلَتَنا َيا َسْلَمُن

 َوَلِكْن.. َهْل َسَتْبَقى َمَعَنا 
َبْعَد اْنتَِهاِء اجلْوَلِة؟

َأَنا املاِض َيا َسْلمُن، 
َوَأْنُتُم املْسَتْقَبُل َيا َوَلِدي

َفْلَنْنَطِلِق اآلَن

اْجِلْس َأْنَت َعل 
ًل، ُثمَّ  البَِساِط َأوَّ

َأْجِلْسنِي إىِل َجانِبَِك

اْسَتِعدَّ َيا َسيِِّدي 
اْبَن اهلْيَثِم؛ َفَسْوَف 

َنْنَطِلُق اآلَن 

يِن َيا َسْلمُن، إىِل َأْيَن  َأْخرِبْ
َسَيأُخُذَنا بَِساُطَك؟

 َأَنا َوالبَِساُط َرْهُن إَِشاَرتَِك 
ْد َلَنا الِوْجَهَة  َيا َسيِِّدي، َحدِّ

َوَسَنْنَطِلُق إَِلْيَها َفْوًرا

ًل   ُخْذيِن َأوَّ

إىِل ِمْصَ

رسوم: 

وجدان توفيق
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 ُتِرْيُد َأْن َتْطَمئِنَّ َعل الِفْكَرِة 
َعْيَت بَِسَببَِها اجلُنْوَن التِي ادَّ

 هههههه.. َعل َألَّ َيُكوَن احلاِكُم بَِأْمِر 
اهللِ َقْد َسَبَقَنا بِبَِساٍط آَخَر َفَيَناُل ِمنِّي

 هههههه.. ل َتْقَلْق َيا َسيِِّدي؛ َهَذا 
البَِساُط َل ُتْوَجُد ِمْنُه ُنْسَخٌة ُأْخَرى

َل ُبدَّ َأنَّ َأَحًدا َغْيَ احلاِكِم بَِأْمِر اهللِ َقْد 
ْيِل ِم ِف َفَيَضاَناِت النِّ َة التََّحكُّ َذ َنَظِريَّ َنفَّ

بِالِفْعِل ُطبَِّقْت 
ُتَك، َوَسْوَف  َنَظِريَّ

َنْذَهُب لَِنَرى 
ْوَع اآلَن َعل  املرْشُ

َأْرِض الَواِقِع

ْبَنا  َنا َقِد اْقرَتَ  َيْبُدو َأنَّ
ِمَن املْوِقِع الِذي 
ْدُتُه  ُكْنُت َقْد َحدَّ
ْوِع إِلَِقاَمِة املرْشُ

َنا  َوَكْيَف َعَرْفَت َأنَّ
ْبَنا؟ َفاملَعاُل  َقِد اْقرَتَ

ْأِكْيِد َقِد اْخَتَلَفْت  بِالتَّ
َعمَّ َتَرْكَتَها

ًدا  َها ِهَي آَثاُر الَفَراِعَنِة، َأَنا َأْعِرُفَها َجيِّ

 َلَقْد َوَصْلَنا بِالِفْعِل َيا 
دِّ َسيِِّدي إىِل َمْوِقِع السَّ

 َوَهْل َأْطَلُقوا َعَلْيِه 
؟ دِّ ُه اْسمَّ السَّ  َنَعْم، إِنَّ

دُّ الَعاِل« »السَّ

 َأْيَن َسَيْأُخُذَنا 
بَِساُطَك َبْعَد َذلَِك 

َيا َسْلَمُن

َد ِعْلُمَك   َسُأِرْيَك َكْيَف َخلَّ
ِذْكَرَك َبْيَ اأَلْجَياِل

 َما َهَذا املْبَنى الِذي َأْوَقْفَتَنا 
ِعْنَدُه َيا َسْلَمُن؟
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 َنْحُن اآلَن ِف َباِكْسَتاَن، 
َوَهِذِه َجاِمَعُة »َأَغاَخان«

َوملاَذا َأْوَقْفَتَنا 
ِعْنَدَها َيا َسْلَمُن؟

 َلَقْد َأْطَلُقوا اْسَمَك 
َعَل ُكْرِسِّ ِطبِّ 

الُعُيْوِن ِف َهِذِه اجلاِمَعِة

 َل َأْسَتِطْيُع َأْن َأِصَف َلَك 
ْكِريِم َيا َوَلِدي َذا التَّ َسَعاَدِت ِبَ

 َلْيَس الَعَرُب َواملْسِلُمْوَن َوْحَدُهْم 
َمَك َيا َسيِِّدي، َوَلِكنَّ الَعاَل  َمْن َكرَّ

َة َم ُجُهْوَدَك الِعْلِميَّ ُه َكرَّ ُكلَّ

ُهْم  َمنِي َغْيُ  َوَأْيَن َكرَّ
َأْيًضا َيا َسْلَمُن؟

ُمْوَك ِف الَفَضاِء   َكرَّ
َك َتَْزُح َيا َوَلُد!َيا َسيِِّدي  َلَعلَّ

 َل َأْمَزُح َيا َسيِِّدي؛ َفَلَقْد ُأْطِلَق 
اَهاِت  اْسُمَك َعل إِْحَدى الُفوَّ

ِة َعل َسْطِح الَقَمِر َكانِيَّ الرُبْ

 َوَعل َسْطِح الَقَمِر َأْيًضا؟

 َلْيَس َذلَِك َفَحْسُب، َبْل ُأْطِلَق اْسُمَك َأْيًضا 
َعَل َأَحِد الُكَوْيِكَباِت املْكَتَشَفِة َحِديًثا

ْرُس الِذي َيُِب َأْن   َوَهَذا الدَّ
َمُه َيا َوَلِدي َقْبَل َأْن َنْفرَتَِق؛  َتَتَعلَّ

ُد ِذْكَر َأْهِلِه لِّ َوُهَو َأنَّ الِعْلَم ُيَ
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ٍد  مَّ ُد ْبُن حُمَ مَّ َفُه حُمَ ِة«، ُيَعدُّ َواِحًدا ِمْن َأَهمِّ َما َصنَّ ْحَبِة َواأُلُخوَّ ِة َوِذْكُر الصُّ ِكَتاُب »آَداُب الِعْشَ
 ، ْيِن. َوُهَو َفِقْيٌه َشاِفِعيٌّ َكاِت، َبْدُر الدِّ ، َأُبو الَبَ َمْشِقيُّ يُّ الَعاِمِريُّ الدِّ ٍد الَغزِّ مَّ ْيِن ْبِن حُمَ َرِضِّ الدِّ
ْفِسْيِ َواحلِدْيِث، ُولَِد يِف ِدَمْشَق َسَنَة )904هـ(، َلُه ِمَئٌة َوبِْضَعَة َعَشَ ِكَتاًبا،  َعاِلٌ بِاأُلُصْوِل َوالتَّ

َع اْبُنُه َأْسَمَء ُكُتبِِه يِف ِكَتاٍب َأْفَرَدُه لَِذلَِك، َوَقْد َلِزَم َبْدُر  ِخ، َوَقْد مَجَ ٍد املَؤرِّ مَّ ْيِن حُمَ َوُهَو َوالُِد َنْجِم الدِّ
اِم َبْل َيْقِصُدْوَنُه، َوَكاَن  ْيِن الُعْزَلَة يِف َأَواِسِط ُعْمِرِه، َفَكاَن اَل َيُزوُر َأَحًدا ِمَن اأَلْعَياِن َوال احلكَّ الدِّ

َ يِف ِدَمْشَق َسَنَة 984هـ. ِسًنا، َجَعَل لَِتالِمْيِذِه َرَواتَِب َوَأْكِسَيًة َوَعَطاَيا، ُتُويفِّ َكِرْيًم حُمْ

ِة  َ ِف َهـــَذا الِكَتـــاِب ُحْســـَن الِعـــرْشَ َوَقـــْد َبـــيَّ
ـــلِق  ـــل َأْخ ـــُدلُّ َع ـــا َي ـــا َم َ ِمْنَه ـــيَّ ـــا، َوَب َوَأْوُجَهَه
، َوَأنَّ اهلَل -ُســـْبَحاَنُه  احِلــــْيَ امُلْؤِمنِــــْيَ َوآَداِب الصَّ
ـــا،  ـــًة َوَعْوًن ـــٍض َرْحَ ـــْم لَِبْع ـــَل َبْعَضُه ـــاىَل- َجَع َوَتَع
َعَلْيـــِه  اهلُل  َصـــلَّ  اهللِ  َرُســـْوُل  َقـــاَل  َولَِذلِـــَك 
ِهـــْم َوَتَراُحِِهـــْم  َم :  »َمَثـــُل املْؤِمنِـــْيَ ِف َتَوادِّ َوَســـلَّ
َكَمثِـــِل اجلَســـِد إَِذا اْشـــَتَكى ِمْنـــُه ُعْضـــٌو َتَداَعـــى 

ـــَهرِ «. ـــى َوالسَّ َســـائُِرُه بِاحلمَّ
ــِب  ــِل الُكُتـ ـ ــْن َأْجَ ــاُب ِمـ ــَذا الِكَتـ ــدُّ َهـ َوُيَعـ
ِة؛ إِِذ  َوَأْرَوِعَهـــا ِف َمْوُضـــوِع األْخـــلِق اإِلْســــلِميَّ
ـــلَق  ـــَذا َأْخ ـــِه َه ـــَز ِف ِكَتابِ ـــُب َأْن ُيْوِج ـــَتَطاَع الَكاتِ اْس
ـــْن  ـــًدا َع ـــٍط َبِعْي ـــَصٍ َوُمَبسَّ َت ـــُلْوٍب ُمْ ـــلِم بُِأْس اإِلْسـ

ـــِف.  َكلُّ ـــِع َوالتَّ َحْشـــِو الـــَكلِم َوالتََّصنُّ
ــَراِدِه  ــاُب بِإِْيـ ــَذا الِكَتـ ــُز َهـ ـ َيَتَميَّ

ـــَم  ـــَعاَر َوِحَك ـــَث َواأَلْش ـــَة َواأَلَحاِدْي ـــَواِهَد الُقْرآنِيَّ الشَّ
ـــاُن  ـــَد اإِلْنَس ـــْي َيْعُب ـــْم، َولَِك ـــُه ِبِ َت ـــًم ُحجَّ ـــَمِء َداِع الُعَل
ـــلِق  ـــَق بِاأَلْخ ـــَراُه َأْن َيَتَخلَّ ـــَم َأْح ٍة َف ـــْيَ ـــل َبِص ـــُه َع َربَّ
املْذُكـــوَرِة ِف َهـــَذا الِكَتـــاِب، َفَســـَتُكوُن َلـــُه ُمِعْيًنـــا 

ـــَل. ـــاِت الُع َرَج ـــوِل إىِل الدَّ ـــل الُوُص َع
ـــْن  ـــاٍر، ِم ـــاٍر َوِصَغ ـــْن ِكَب ـــِع ِم ـــُة لِلَجِمْي َوالنَِّصْيَح
ـــَذا  ـــاِء َه ـــِم؛ بِاْقتَِن ـــِة الِعْل ـــْن َطَلَب ـــاٍل، ِم ـــاٍء َوِرَج نَِس

ـــِه. ـــٍت َوُملَزَمتِ ـــَرِب َوْق ـــاِب ِف َأْق الِكَت
ُس ِف  ـــَدرَّ ـــاَب ُي ـــَذا الِكَت ـــو َأنَّ َه ـــى َل ـــا َنَتَمنَّ َوَأْيًض
ـــَراِج  ـــِة إِلْخ ْيِفيَّ ـــِز الصَّ ِة َوِف املَراِك ـــيَّ َراِس ـــا الدِّ َمَناِهِجَن

. ـــْرآيِنٍّ ـــيٍّ ُق ـــٍل َأْخلِق ِجْي
ـــُه  َكاِت -َرِحَ ـــرَبَ ـــو ال ـــذُّ َأُب ـــاِلُ الَف ـــَر الَع ـــْد َذَك َوَق
ـــِن  ُث َع ـــدَّ ـــي َتَتَح ـــاَلِة التِ َس ـــِذِه الرِّ ـــاىل- ِف َه اهلُل َتَع
ـــوَق  ـــاَل َواحلُق ِة: اخلَص ـــوَّ ـــِة َواأُلُخ ْحَب ِة َوالصُّ ـــرْشَ الِع

ــِه.  ــَع َأِخْيـ ــَأِخ َمـ ــا لِـ ــدَّ ِمْنَهـ ــي َل ُبـ َواآلَداَب التِـ
ـــَع  ـــَع اهللِ، وَم ـــِة: َم ْحَب ـــْن آَداِب الصُّ ـــًة ِم َل ـــَر ُجْ َوَذَك
ــِه  َم، وَمـــَع َصَحاَبتِـ ــيِّ َصـــلَّ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ بِـ النَّ
الِكـــَراِم، وَمـــَع الَوالَِدْيـــِن، وَمـــَع َكثِـــْيٍ ِمـــْن 
ـــَب بِـــآَداِب اجلـــَواِرِح،  َطَبَقـــاِت النَّـــاِس. ُثـــمَّ َعقَّ
ـــَع  ـــِر َم اِه ـــِق آَداِب الظَّ ـــِة َتَواُف يَّ ـــِن، َوَأَهِّ َوآَداِب الَباِط

ــِن. آَداِب الَباِطـ
َوَقـــْد َجـــاَء الِكَتـــاُب َتْفِصْيـــًل َعـــْن َأَدِب 
ِة َوُحْســـِن اأَلْخـــلِق َوَتِســـِي الُعُيـــوِب،  الِعـــرْشَ
ْفـــِح  ِة، َوالصَّ ِة املْؤِمـــِن َوَأْوِجـــِه املَعـــاَشَ َوُمَعـــاَشَ
ـــل  ـــِد َع ـــَواِن، َواحلْم ـــِة اإِلْخ ـــَراِت َوُمَواَفَق ـــِن الَعَث َع
ـــاِر  ـــاِء َوإِْظَه ـــِة احلَي ـــِد، َوُملَزَم ـــْرِك احلَس ـــاِء َوَت َن الثَّ

َوالَبَشاَشـــِة،  الَفـــَرِح 
ـــِل،  ـــاِلِ َوالَعاِق ـــِة الَع َوُصْحَب
ـــَداِء  ـــِب َوإِْب ـــلَمِة الَقْل َوَس
َوِحْنـــِث  النَِّصْيَحـــِة، 
ـــوِر  ـــِة الَوُق ـــِد َوُصْحَب الَوْع
ـــِة،  ْحَب َواإِلْخـــلِص ِف الصُّ
َوُحْســـِن  اأَلَذى  َوَتـــْرِك 
ــلِص ِف  ِة َواإلْخـ ــرْشَ الِعـ
الَوْعـــِد، َوَمْعِرَفـــِة َأْســـَمِء 
َوَأْنَســـاِبِْم،  اإِلْخـــَواِن 
اَنَبـــِة احلْقـــِد َوِحْفـــِظ  َوُمَ
ـــاِب  ـــلِل الِعَت ـــِد، َوإِْق الَعْه
الْســـتِْخَفاِف،  َوَتـــْرِك 
ِديـــِق  الصَّ َوُملَزَمـــِة 
َداَقـــِة،  الصَّ ِة  َوُقْدِســـيَّ

ِة، َوُحْســـِن  ِ َوَجَواِمـــِع الِعـــرْشَ َواُضـــِع َوالتَّـَكـــــربُّ َوالتَّ
ــَرِم  ــاِر َوالَكـ ــلَمِة، َواإلْيَثـ ـ ــِة السَّ ِة َوُصْحَبـ ــَودَّ املـ
ـــِق بَِمـــَكاِرِم اأَلْخـــلِق  َوُحُقـــوِق الُفَقـــَراِء َوالتََّخلُّ

َوالَوَفـــاِء  ْحَبـــِة  َوالصُّ اإِلْخـــَواِن،  َوُمَواَفَقـــِة 
بِّ  ي املَواِقـــِف َوالـــذَّ ـــرِّ َوَتـــْرِك املَداَهَنـــِة َوَتَ
َعـــِن اإِلْخـــَواِن، َواْحتِـــَمِل اأَلَذى َوالْنبَِســـاِط 
ِمْيَمـــِة  اَنَبـــِة اخلَصـــاِل الذَّ ْفـــِس َواملـــاِل، َوُمَ ِف النَّ
ــَواِن  ــِل َوالنِّْسـ ِة اأَلْهـ ــرْشَ ــا، َوِعـ ْنَيـ ــِض الدُّ َوُبْغـ
َأْهـــِل  ِة  َوِعـــرْشَ اخلـــاِدِم  ِة  ُمَعـــاَشَ َوُحْســـِن 
ــَواِت  ــِن اهلَفـ ــِو َعـ ــاِر، َوالَعْفـ ـ جَّ ــَواِق َوالتُّ اأَلْسـ
َوُحْســـِن اجلـــَواِر َوَطلَقـــِة الَوْجـــِه َوُحْرَمـــِة 
اِء،  ــرَّ ــ اِء الـضَّ ــرَّ ــ ــاَرَكِة ِف الـسَّ ــَواِن، َواملَشـ اإِلْخـ
ِم،  ـــمِّ َواإِلْعـــَراِض َعـــِن الـــَواِش الَنـــمَّ َوَتـــْرِك النَّ
َوالَوَفـــاِء ِف احلَيـــاِة َوالَوَفـــاِة، َوِســـرْتِ الَعـــْوَراِت، 
ــِل  َغاُفـ ــِد، َوالتَّ ْفـــِح َوِحْفـــِظ الَعْهـ ِد َوالصَّ ــَودُّ ـ َوالتَّ
ــْوِل  ــِة َوَقُبـ ــْرِك الَوِقْيَعـ َوَتـ
الْعتِـــَذاِر، َوَقَضـــاِء َحَوائِـــِج 
ـــْمِع  ـــْوِن السَّ ـــَواِن َوَص اإِلْخ
َســـاِن، َوَردِّ اجلـــَواِب  َواللِّ
َوَفْهـــِم ُنُفـــوِس اأَلْصَحـــاِب، 
ـــاِة  ـــوِد َوُمَواَس ـــِظ الُعُه َوِحْف
ـــرْبِ َعـــل  اإِلْخـــَواِن، َوالصَّ
ْوِقـــْيِ  َوالتَّ اهلْجـــَراِن 
ـــِة َوَدَواِم الُعُهـــوِد  ْحَ َوالرَّ
اخلَصـــاِم،  ِف  َوالتَّـــَمِدي 
َجـــاِل،  َوَمْعِرَفـــِة َأْقـــَداِر الرِّ
َوُصْحَبـــِة  اهللِ  َوُصْحَبـــِة 
بِـــيِّ َصـــلَّ اهلُل َعَلْيـــِه  النَّ
َوُصْحَبـــِة  َم،  َوَســـلَّ
الَبْيـــِت،  َوآِل  َحاَبـــِة  الصَّ
ـــِة  ـــْلَطاِن، َوُصْحَب ـــِة السُّ ـــاِء، َوُصْحَب ـــِة اأَلْولَِي َوُصْحَب
اأَلْهـــِل َوالَوَلـــِد َوالَوالَِدْيـــِن َوالُعَلـــَمِء، َوآَداِب 

َوالَبَواِطـــِن. اجلـــَواِرِح 

آداُب الِعشَرة

آَداُب الِعْشَِة َبَياٌن

أِلَْخالِق اإلِْسالِم َبِعْيًدا

ِع َوالتََّكلُِّف َعِن التََّصنُّ



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه لستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  الخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـُي املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكرتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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َهْل َلَدْيَنا َبْرَناَمٌج َخاصٌّ 
َهَذا اأُلْسُبْوَع؟

ْأِكْيِد.. َفاأُلْسُبْوُع الَقاِدُم   بِالتَّ
َسْوَف َيْشَهُد َحْفَل َتْوِزْيِع 

َواَيِة َجَوائِِز َكَتاَرا لِلرِّ

َل ُبدَّ َأْن َنْغَتنَِم َهِذِه 
الُفْرَصَة، َفَناِدًرا 
َما ُيَتاُح ِمْثُل َهِذِه 
ِة َقاِفيَّ اأَلْحَداِث الثَّ

 َوَلِكْن َما الِذي 
َسَيُعْوُد َعَلْيَنا ِمْن 

ُحُضْوِر َهَذا احلْفِل؟

؛ َل   َهَكَذا َأْنَت َيا َناِصُ
ِفْيِه ْ َتْبَحُث ِسَوى َعِن الرتَّ

ُلَو  َعَل َأيِّ َحاٍل َلْن َيْ
ِفْيِه ْ احلْفُل ِمَن الرتَّ

 َوَهْل ُهَو َتْرِفْيٌه 
َيْسَتْدِعي َأْن َأُكْوَن 
ُمَتَواِجًدا بِاحلْفِل؟

 َل َيِصحُّ َأْن َتُقْوَل 
»ُمَتَواِجًدا بِاحلْفِل«

ُل إىِل   َكاَدْت لَِقاَءاُتَنا َتَتَحوَّ
ُب،  ٍة.. َساَعٌة ُتَصوِّ َنَدَواٍت َثَقاِفيَّ

ِة َواَيِة الَعَربِيَّ َوَحْفٌل لِلرِّ

ْف َنْفَسَك  َيا َصِدْيِقي! َثقِّ
يِن ملاَذا َحتَّى َل َتُكْوَن َخاِوًيا  َدْعَك ِمْنُه َوَأْخرِبْ

اَعُة »ُمَتَواِجًدا«؟ َبِت السَّ َصوَّ

ُ َعْن ُوُجْوِد  ا َل ُتَعربِّ َ نَّ  أِلَ
 ، ٍ ْخِص ِف َمَكاٍن ُمَعيَّ الشَّ

َها َتْعنِي إِْظَهاَر الَوْجِد  َوَلِكنَّ
ِدْيُد َأِو احلْزُن َوُهَو احلبُّ الشَّ

يِن َأَحُدُكْم َعِن   َل ُيـْخرِبْ
ِفْيِه املوُجْوِد بِاحلْفِل ْ الرتَّ

 َعل َهاِمِش احلْفِل َسُتْعَرُض 
اِمَتُة« ُة »احلْرُب الصَّ ِحيَّ َمْسَ

 إَِذْن َسْوَف َأْصَحُبُكْم، 
َرْغَم َأنَّ الَواِضَح ِمِن 

ا َلْيَسْت  َ ِة َأنَّ ِحيَّ اْسِم املْسَ
َساِخَرًة َكتِْلَك التِي 

ًرا ا ُمَؤخَّ َشاَهْدُتَ
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ًرا« ُة َأَنا َأْعِرُف َسَبَب  َل َتُقْل »ُمَؤخَّ َهِذِه املرَّ
اَعِة اِض السَّ اْعرِتَ

َوَما َذاَك َيا تِْلِمْيَذ َساَعِة َجابٍِر؟

ا«،  ِحْيُح َأْن َتُقْوَل »َأِخْيً  الصَّ
ًرا« َفَتْعنِي ُحُصْوَل  ا »ُمَؤخَّ َأمَّ

اأَلْمِر َبْعَد َتْأِخْيٍ

ْويِن.. َهْل  َوَلِكْن َأْخرِبُ
َتْشَهُد َهِذِه اجلائَِزُة 
ُمَشاَرَكاٍت َواِسَعًة؟

ا َتْشَتِمُل ُمَشاِرَكاٍت  َ  َلَقْد َعِلْمُت َأنَّ
ِة َوِل الَعَربِيَّ ِمْن َسائِِر الدُّ

 َل َتُقْل »َتْشَتِمُل 
ُمَشاِرَكاٍت«

َنا إَِذْن َعْن َوْجِه   َمْن ُيـْخرِبُ
اخلَطأِ ِف َهِذِه اجلْمَلِة؟

ى  الِفْعُل »َيْشَتِمُل« َيَتَعدَّ
بَِحْرِف اجلرِّ »َعل« َأِو »الَباِء«، 
َواُب َأْن َتُقْوَل »َتْشَتِمُل  َفالصَّ

َعَل ُمَشاَرَكاٍت«

 إَِذْن َسْوَف َتُكْوُن َسْهَرًة 
ًة َرائَِعًة َثَقاِفيَّ

َك إىَِل َهَذا احلْفِل َيا َجابُِر  َل ُبدَّ َأْن َيْصَحَبَنا َجدُّ
ُه َسَيَدُع َهِذِه   َل َأُظنُّ

املَناَسَبَة َتِضْيُع ِمْنُه؛ َفُهَو 
ائِيُّ  -َكَم َتْعَلُمْوَن- َأِخصَّ

َفَعالِيَّاٍت َثَقاِفيٍَّة

» ائِيٌّ  َل َيِصحُّ َأْن َتُقْوَل »َأِخصَّ

َواُب   هههههه.. َكْم َأَنا َشاِمٌت بَِك َيا َجابُِر، الصَّ
» ائِيٌّ «، َوَلْيَس »َأِخصَّ َأْن َتُقْوَل »اْختَِصاِصٌّ
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الَعاِشُق المَعلُِّم 
» أَْنَقَذ »َنَواِدُر املَعلِِّمْيَ

 َسِمْعَنا َأنََّك َأْتَْمَت 
ِمْيَ   َنَعْم، َوَلِكنِّي َعَزْمُت ِكَتاًبا َعْن َنَواِدِر املَعلِّ

َعل َتْقِطْيِعِه

ُعُه َبْعَد َأْن َبَذْلَت   َأُتَقطِّ
ِفْيِه ُكلَّ َهَذا الـَجْهِد؟

ُم الَفاِضُل  ا املَعلِّ َ َلُم َعَلْيَك َأيُّ السَّ

َِمُهْم  ُه ِمْن َغْيِ اللئِِق َأْن َأتَّ  َوَجْدُت َأنَّ
ْوَن ُبْوَن َواملَربُّ بِالَغَفِل َوُهُم املَؤدِّ

الِِس الِعْلِم َلُم.. اْجِلْس َيا َرُجُل َوُخْذ َنِصْيَبَك ِمْن َمَ  َوَعَلْيَك السَّ

ًرا ِف الُعُلوِم   َأَراَك ُمَتَبحِّ
َوالِفْقِه َوَأْشَعاِر الَعَرِب

 َنْسَأُل اهلَل َأْن 
َمَنا َما َيْنَفُعَنا  ُيَعلِّ

َوَيِزْيَدَنا ِعْلًم

الجاحظ يذهب إىل مجلس املعلم

ُم، َوملاَذا   َأْيَن املَعلِّ
الُكتَّاُب ُمْغَلٌق؟

 َلَقْد َماَت َلُه َمْيٌت 
َفَجَلَس ِف َبْيتِِه 

ُحْزًنا َعَلْيِه

 َل ُبدَّ َأنََّك َسْوَف 
ِم َتْذَهُب لَِتْعِزَيِة املَعلِّ

اجلاحظ يزور املعلم ف بيته

ُم..  ا املَعلِّ َ َلُم َعَلْيَك َأيُّ  السَّ
َم اهلُل َأْجَرَك  َعظَّ

َلُم.. َأْحَسَن اهلُل َتْعِزَيَتَك  َوَعَلْيَك السَّ
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 َعَلْيَك بِالَصرْبِ.. َهْل 
َ َوَلُدَك َأْم  َمْن ُتُوفِّ

َوالُِدَك َأْم َأُخْوَك، َأْم 
َزْوُجَك؟

 َل َأَحَد ِمْنُهْم.. 
َها َحبِْيَبتِي، َماَتْت  َوَلِكنَّ

َوَتَرَكْتنِي َوِحْيًدا

 ُسْبَحاَن اهللِ! النَِّساُء َكثِْيٌة، 
َها َوَسَتِجُد َغْيَ

 َأَتُظنُّ َأينِّ َرَأْيُتَها؟

  َوَكْيَف َعِشْقَت َمْن َلْ َتَر؟!
ُكْنُت َجالًِسا ِف َهَذا املَكاِن َوَأَنا َأْنُظُر 

اِق َإْذ َرَأْيُت َرُجًل َيُقْوُل: ِمَن الطَّ

ْعَت   َل ُبدَّ َأنََّك َتَصنَّ
اهَلَا َحتَّى َرَأْيَت َجَ

نِي ُقْلُت ِف َنْفِي: َلْوَل َأنَّ ُأمَّ   َل، َوَلِكنَّ
ْنَيا َأْحَسَن ِمْنَها َما  َعْمٍرو َهِذِه َما ِف الدُّ

ْعُر َفَعِشْقُتَها  ِقْيَل ِفْيَها َهَذا الشِّ

 َفَكْيَف َعَرْفَت 
ا َماَتْت؟ َ َأنَّ

ُجُل بَِعْينِِه َوُهَو َيُقْوُل:   ُمْنُذ َيْوَمْيِ َمرَّ َذلَِك الرَّ
 َلَقْد َذَهَب احِلَمُر بُِأمِّ َعْمٍرو       َفَل َرَجَعْت َوَل َرَجَع احِلَمُر

ا َماَتْت َ َفَعِلْمُت َأنَّ

ْفُت ِكَتاًبا ِف َنَواِدِرُكْم  َيا َهَذا! إيِنِّ ُكْنُت َقْد َألَّ
، َوُكْنُت ِحْيَ َصاَحْبُتَك َقْد  ِمْيَ َمْعرَشَ املَعلِّ
َعَزْمُت َعَل َتْقِطْيِعِه، َواآلَن َقِوَيْت َعِزيَمتِي 

َعَل إِْبَقائِِه هلِذِه احلَكاَيِة

َيا ُأمَّ َعْمٍرو َجَزاِك اهلُل َمْكُرَمًة 
ي َعَلَّ ُفَؤاِدي َأْيَنَم َكاَن  ُردِّ



إذا  قرأت ملتك جيدا، فستستطيع حل هذه األسئلة الثالثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..

شارك واربح ــــةمسابقــــ

1

2

3

َواُب »ُمَتَواِجٌد« َأْم »َمْوُجْوٌد«؟ َم الصَّ ُ َأيُّ

ِة«؟ ـَي ُمَؤلُِّف ِكَتاِب »آَداُب الِعرْشَ َمَتى ُتُوفِّ

؟ َما َأَهمُّ ِكَتاٍب لِلَخَواِرْزِميِّ
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الفائز مبسابقة
العدد املايض

وضحة إبراهيم املاليك - قطر

ــــاليـــاليتســـــتســـــ إعداد: أمين حجاج

@wodoo7a

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عىل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

@alddadmag
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2000ريـــال

العدد
21

1- أحد الخلفاء الراشدين.

2- علم يبحث يف أصول تكوين الجملة وقواعد اإلعراب.

3- سوق شهرية يف الجاهلية، تخصصت يف البضائع األدبية.

4- أطــول سـور القرآن الكريم، وهي أول سـورة نزلت يف 

املدينة.

5- سلسلة من التخيالت، أو النشاط التفكريي، تحدث لإلنسان أثناء النوم.

6- طرائق السامء حسنة الصنع.

7- ساخن.

8- املْعَجم.

9- سجني.

إمام النحاة الكوفيني يف   -10

اللغة.

االســم :

رقم الهاتف :

البلـد :

5

6

8

7

9

10

4

3

2

1

متقاطعة كلمات 
فا

ما

نا

ن

وا

يا

أيا

آ

لن

را

ال

هال

كا

هيا

ها

أي

ق

فيا

من

و

أ

أم

ض

آن

تا

أين الطريق ؟

الطريق  الصغريتان  القطتان  هاتان  ضلت 
النداء،  أحرف  تعرف  كنت  إذا  أمهام،  إىل 
يف  القطتني  هاتني  تساعد  أن  فستستطيع 
الوصول ألمهام، كل ما عليك أن تلون املربعات 
وستصل  النداء،  أحرف  عىل  تحتوي  التي 

بالتأكيد إىل الهدف، حاول..

هل تعلم

من أسامء األسد:

أسامة - تيمور - حمزة - قنصوة 

- رستم - عباس - عرتيس - 

سبع - هامم - ليث - أشهب - 

غضنفر. 

من أسامء الفرس:

العتيق - السابح – الـهيكل - 

الجواد - الحصان – الشهم.

من أسامء األنثى:

- تسمى أنثى الجمل ناقة.

- تسمى أنثى الحامر أتان.

- تسمى أنثى الثور بقرة.

- تسمى أنثى الديك دجاجة.

- تسمى أنثى التيس عنزة.

متـرادفــات

املرادف هو كلمة لها معنى قريب لكلمة أخرى يف اللغة أو 

املعنى نفسه. هل تستطيع أن تساعد فهًدا يف إيجاد خمس 

مرتادفات أخرى لكلمة »ظلم«، غري التي ذكرها؟

    لغـة القـرآن
    اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، فقد 

نزل بها، لذلك تعد لغة مقدسة، وال تتم الصالة 

وبعض العبادات األخرى إال بها. هي من أغزر 

اللغات من حيث املادة اللغوية، وتحتوي عىل 

إىل  اليمني  مثانية وعرشين حرًفا، وتكتب من 

انتشارًا  اللغات  أكرث  من  واحدة  هي  اليسار. 

أربعمئة  من  أكرث  بها  يتحدث  إذ  العامل؛  يف 

وعرشين مليون نسمة يف الوطن العريب، ويف 

اللغات  املجاورة. هي إحدى  املناطق األخرى 

املتحدة،  األمم  منظمة  يف  الست  الرسمية 

ويحتفل باليوم العاملي للغة العربية يف الثامن 

عرش من شهر ديسمرب، كذكرى اعتامدها لغة 

رسمية يف األمم املتحدة.

َجْوٌر إَِساَءٌة

إِْجَحاٌف

اْسِتْبَداٌد أًَذى

ُظْلٌم
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ــا ــي اْلـَكـِذَبــ ــنَّْب َصاِحـبِــ ــ َتَ

ــْدٍق ــاِس ُذو ِصــ ــُر الـنَّــ َفَخـْيــ

ـــِذٍب ـــْن َكـ ـــُه َعـ ـــَك ُصـْنـ َحِديَثـ

ــْن ُث َعــــ ــدِّ ــ ــِمْعُت َأِب ُيَ َسـ

َوَيــْمــَدُحـــــُه ــــُدُه  ُيــَمـجِّ

ْهـــِر َلــــْم َيـْكــــِذْب َفًتـــى يِف الدَّ

وا ــِبُ ــَذا أِن اْعَتــ ــُر بـِـــــ ُيِشـيــ

ـــِن ِفـــــي ِصــــــــْدٍق ْحَ ِرَضـــا الرَّ

ـــا ـــّزوِر ُمــْجـَتـنِــَبــ ـــْن لِلــ َوُكــ

َتِسـَبــــا ُمْ ـــْدَق  الصِّ ى  ـــرَّ َتَ

لِـَتـْجـَعـــــَل َتـاَجـــــــَك األَدَبــا

ـــا ـــْن َصِحـَبـ ـــاَق َمـ ـــٍم َفـــ َكِريــ

ــَبا ــا َعـَجـــ ــْعٍت  َزاَدَنـــ بِـــَنــ

-َيُقـــوُل َأِب- َوَمـــا َغـِضــــَبا

ــا ــاَدًة ُنُجَبــ ــوا َسـ َتـُكــــوُنــــ

َتـَحـــــلَّ بِـــــِه َتـَنــــْل َأَرَبــــــا

د. مريم النعيمي

الكذب
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