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ــاِد(، الَعِبــِق ِبأَِرْيــِج َطرَاِئــِف  ِد الـــُمزَْداِن ِبَنــواِدِر )الضَّ أَِحبَّـــَتَنا الِكــرَاَم ُقــرَّاَء الَعــَدِد املَتَجــدِّ

.. ــْنِ ــَرِبِّ املِب ــاِن الَع اللَِّس

إِنَّ ِمــْن َعِظْيــِم املَقاِصــِد َوَحِمْيــِد املَســاِعي أَْن َيْحَفــَظ َناِشــَئُتَنا أَْلِســَنَتُهْم ِمــَن الزَّلَــِل، َفَيْزُكــْو 

َحِديُثُهــْم َوَيِطْيــُب َمْنِطُقُهــْم ِبِحْفــِظ َقَواِعــِد ُلَغِتِهــْم الَغالَِيــِة َوِصَياَنــِة أََســالِْيِبَها ِمــَن الـــَخَطِل، َوأَيُّ 

ُث ِبُلَغِتــِه،  َمــرَاٍم أََهــمُّ ِمــْن َبْعــِث َجيِّــِد الِعَبــارَاِت َوَنــْرِ رَِصــْنِ الَكِلــِم، َفــا أَْحَســَن الَفَتــى َيَتَحــدَّ

ــِة َل  ــِة الَقِوْيَ َغ ــاِمَيِة ِباللُّ ــِن الِفْكــرَِة السَّ ــاُنُه ُمَعبِّـــرًا َع ــُق لَِس ــا، َفَيْنَطِل ــْن َناِصَيِتَه ــٌن ِم َوُهــَو ُمَتَمكِّ

ــَة  َغ ــْوَن اللُّ ــَل أَْن َيُص ــا َقْب َتَه ــْخِصيَِّتِه َوُقوَّ ــَة َش ــَحاِفٌظ َهْيَب ــَك لَـ ــُه ِبَذلِ ــِري إِنَّ ــا، َولََعْم ــاَج ِفْيَه اْعِوَج

ِتــِه َوَفْخرََهــا. الحاِمَلــَة لِِرَْعــِة ِدْيِنــِه، َوَيْحِمــي ِحَاَهــا، َويْرَعــى ِعــزَّ َذَخاِئــِر أُمَّ

ُم  ِت َوالنَّــْرَاِت ُتَقوِّ ٍة َمْقــُرْوَءٍة ِف املَجــاَّ ُمــُه إىِل أَْجَيالَِنــا ِمــْن َمــادَّ  َوإِنَّ َمــا ُنَقدِّ

ــا  ــِلْيَمِة، ُيَعــدُّ رَِصْيــًدا إْثرَاِئيًّ َغــِويِّ السَّ أَْلِســَنَتُهْم َوَتْهِديِهــْم إىِل أََســالِْيِب التَّْعِبــِر اللُّ

زًَة لـِـا َيْحُصُلْوَن َعلْيــِه ِف َمَدارِِســِهْم؛ لَِتـــَتَكاَمَل الجُهــْوُد التَّْعِلْيِميَُّة،  ًة ُمَعــزِّ َوَمــادَّ

َوَتَتَعاَضــَد الرَِّســالُت التَّْثِقيِفيَّــُة َســِبْيًا لَِغــرٍْس َطيِّــِب الثََّمــرَاِت َمْحُمــوِد 

ُث ُلَغَتــُه ِباْقِتــَداٍر، َوَيْفَتِخــُر ِبهــا ِبُشــُمْوٍخ.  ي ِجْيــًا َيَتَحــدَّ الُعْقَبــى، ُيَغــذِّ

ٌ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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ْوُت َما َهَذا الصَّ
اِخُب؟  الصَّ

َيْبُدو َأنَّ َأَحَد إَِطاَراِت
 احلاِفَلِة َقْد ُثِقَب

َأْرُجو َألَّ ُنْضَطـرَّ إىِل 
َتْغيِْيِ َأَحِد اإِلَطاَراِت 

ْف َيا َعمُّ َبِشْيُ لَِفْحِص  َتَوقَّ
إَِطاَراِت احلاِفَلِة

َساِعُدْويِن َيا َأْوَلُد، َفَسُأْحِضُ 

اإِلَطاَر الْحتَِياِطيَّ

َوَنْحُن َسُنْحِضُ 
اِفَعَة الرَّ

َوَماَذا َسَنْفَعُل
اِفَعِة؟ ِذِه الرَّ ِبَ

ا احلاِفَلَة  َسْوَف َنْرَفُع ِبَ
َن ِمْن َتْغيِْيِ  َحتَّى َنَتَمكَّ

اإِلَطاِر املْثُقْوِب

؛ ْيًعا َيا َعمُّ َبِشْيُ اْنَطِلْق بَِنا َسِ
ْرَنا َعِن املْدَرَسِة  َفَقْد َتَأخَّ

َما ِل َأَرى اإِلْرَهاَق َيْبُدو 
ْيًعا؟ َعىل ُوُجْوِهُكْم َجِ

ا  ا ُنَساِعُد الَعمَّ َبِشْيً ُكنَّ
َن ِف َرْفِع احلاِفَلِة َحتَّى َيَتَمكَّ

 ِمْن َتْغيِْيِ اإِلَطاِر

ْعُت، ُثِقَب َكَم َتَوقَّ
 َأَحُد اإِلَطاَراِت

ُه َعَمٌل ا، إِنَّ َحقًّ
 ُمْرِهٌق َوَشاقٌّ

رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد
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ههههههههه، َوَأَنا َلْن َأْذَهَب بُِكْم َبِعْيًدا، 
ْفِع َفَسْوَف ُأَواِصُل َمَعُكْم ِرْحَلَة الرَّ

ُح َلَنا ُطَرَق َهْل َسَترْشَ
اَراِت؟!  يَّ  َرْفِع السَّ

إَِذا ُذِكَرِت املْرُفْوَعاُت
 ُذِكَر الَفاِعُل

ٌد.  مَّ ِمَثاُلُه: َحَضَ ُمَ
ٌد ُهَنا َفاِعٌل َمْرُفْوٌع َفُمَحمَّ

َوَنائُِب الَفاِعِل: اْسٌم َمْرُفْوٌع 
لَّ الَفاِعِل َبْعَد َحْذِفِه َحلَّ َمَ

ِمَن املْرُفْوَعاِت َأْيًضا،
ا  اْسُم َكاَن َوَأَخَواِتَ

ا َيْدُخْلَن َعىل امُلْبَتَدأِ  َفَكاَن َوَأَخَواُتَ
 ، ى اْسَمُهنَّ َفْعَن امُلْبَتَدَأ َوُيَسمَّ َواخلرَبِ، َفَيْ

ُهنَّ ى َخرَبَ َوَيْنِصْبَن اخلرَبَ َوُيَسمَّ

 َوِمَثاُلُه َأْن َنُقْوَل:
ُجُل. َفُكلُّ َب الرَّ  ُضِ
 َنائِِب َفاِعٍل َمْرُفْوٌع

َماُدْمَنا َذَكْرَنا الَفاِعَل، 
َفِمَن املْرُفْوَعاِت َأْيًضا 

َنائُِب الَفاِعِل

َرُكْم بَِأنَّ الَفاِعَل َيُدلُّ  َتاُجْوَن إىِل َأْن ُأَذكِّ َل َتْ
ْفُع َدائًِم َعىل َمْن َقاَم بِالِفْعِل، َوُحْكُمُه الرَّ

َمتَِها ْأِكْيِد ِف ُمَقدِّ بِالتَّ

 املْبَتَدُأ َواخلرَبُ
ُث َعِن املْرُفْوَعاِت ِف  َبْل َسْوَف َنَتَحدَّ
َغِة، َفَمْن َيْذُكُر َلَنا َأَحَد املْرُفْوَعاِت؟ اللُّ

َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ املْبَتَدَأ اْسٌم َمْرُفْوٌع
ِة ْفِظيَّ ٌد ِمَن الَعَوامِل اللَّ رَّ  ُمَ

َواخلرَبُ اْسٌم َمْرُفْوٌع ُيْسَنُد إىِل 
امُلْبَتَدأِ لَِيتِمَّ بِِه َوَمَعُه َمْعَنى الَكالِم 

الُِب:  َتِهٌد. َفالطَّ الُِب ُمْ ِمَثاُلـُهَم َأْن َنُقْوَل: الطَّ
ا َمْرُفْوٌع ؛ َوِكالُهَ َتِهٌد: َخرَبٌ ُمْبَتَدٌأ، َوُمْ

َأْحَسْنُتْم َيا َأْولِدي، َفَمْن َيْذُكُر 
َلَنا َنْوًعا آَخَر ِمَن املْرُفْوَعاِت؟
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 ِمَثاُلا »َوَكاَن اهلُل
 َغُفْوًرا َرِحْيًم«، َفَلْفُظ 

اجلاَلَلِة اْسُم َكاَن َمْرُفْوٌع

ِمَثاُل َذلَِك َأْن َنُقْوَل:
 إِنَّ الَوَلَد َنِشْيٌط، 

َفالَوَلُد ُهَنا َمْنُصْوٌب
ُه اْسُم إِنَّ  نَّ  ِلَ

اِفَيِة لِلِجْنِس ُيَعاَمُل  َوَخرَبُ َل النَّ
ا ُمَعاَمَلَة َخرَبِ إِنَّ َوَأَخَواِتَ

ُكْم َأنَّ ِمَن املْرُفْوَعاِت  َبِقَي َأْن ُأْخرِبَ
َأْيًضا َتَوابَِع املْرُفْوَعاِت

ْعُت املْرُفْوُع َكَأْن  النَّ
ُمْوٌد َرُجٌل  َنُقْوَل: َمْ
ْوِكْيُد:  ٌب. َوالتَّ ُمَؤدَّ

ْيُعُهْم ُب َجِ الَّ َحَضَ الطُّ

َوِمَثاُل الَبَدِل: َجاَء َبْكٌر 
ا الَعْطُف  ُجُل الَعاِدُل. َأمَّ الرَّ

ٌد َفُعَمُر مَّ َفِمَثاُلُه: َجاَء ُمَ

ْأِكْيِد َتْقِصُد النَّْعَت، بِالتَّ
ْوِكْيَد، َوالَبَدَل، َوالَعْطَف  َوالتَّ

ِسَن َمْذُمْوٌم. َفَكلمة  َوِمَثاُل َذلَِك َأْن َنُقْوَل: َل ُمْ
اِفَيِة لِلِجْنِس ا َخرَبُ َل النَّ َ نَّ َمْذُمْوٌم ُهَنا َمْرُفْوَعٌة ِلَ

َوَأْيًضا ِمَن املْرُفْوَعاِت 
اِفَيِة لِلِجْنِس َخرَبُ َل النَّ

ههههههه َبيََّض اهلُل َوْجَهَك َيا َفْهُد 
َكَم َبيَّْضَت ُوُجْوَهَنا َأَماَم اُلْسَتاِذ

 َتْعَلُمْوَن َطْبًعا َأنَّ َل 
اِفَيَة لِلِجْنِس، ُتِفْيُد َنْفَي  النَّ
َخرَبَِها َعْن ِجْنِس اْسِمَها

َأْحَسْنَت َيا َوَلِدي، ُكْنُت 
َأْعَتِقُد َأنَُّكْم َلْن َتْذُكُرْوُه

ا َيْدُخْلَن َعىل  إِنَّ َوَأَخَواُتَ
امُلْبَتَدأِ َواخلرَبِ، َفَيْنِصْبَن امُلْبَتَدَأ 

، َوَيْرَفْعَن  ى اْسَمُهنَّ َوُيَسمَّ

ُهنَّ ى َخرَبَ اخلرَبَ َوُيَسمَّ

ا َفِمَن  َوَماُدْمَنا َذَكْرَنا اْسَم َكاَن َوَأَخَواِتَ
ا الَبَدِهيِّ َأْن َنْذُكَر َأْيًضا َخرَبَ إِنَّ َوَأَخَواِتَ



ديوان
العرب

ـــًة  يَّ َوَقـــْد َكاَنـــْت َنْشـــَأُة َفـــنِّ املَقـــاِل ُأوُروبِّ

ـــاِدَس  َخالَِصـــًة؛ إِْذ َظَهـــَرْت ِف الَقـــْرِن السَّ

ـــِة  َباَع ـــاِر الطِّ ـــَد اْنتَِش ـــَك َبْع ـــا، َوَذلِ ـــرَشَ ِف َفَرْنَس َع

َواملْطُبْوَعـــاِت ِف َشـــتَّى َأْنَحـــاِء ُأْوُرْوبَّـــا، َوَكاَن 

ـــاِب  ـــِة لِلُكتَّ اتِيَّ ـــاِرِب الذَّ َج ـــِن التَّ ُ َع ـــربِّ ـــاُل ُيَع املَق

ــِة  ـ َبِويَّ ْ ــاِت الرتَّ ــمُّ بِاملْوُضْوَعـ َتـ ــاِس َوَيْ ِف اَلَسـ

ِر املَقـــاِل ِمـــْن َبَلـــٍد  . َوَمـــَع َتَطـــوُّ ـــةِ َواَلْخالِقيَّ

ــى  ــِة َتْطَغـ ـ ــُة املْوُضْوِعيَّ ــَدَأْت ِصَفـ ــَر َبـ إىِل آَخـ

ــىل  ــِز َعـ ِكْيـ ْ ــتِْمَراِر الرتَّ ــَع اْسـ ــِة َمـ ــىل الِكَتاَبـ َعـ

ـــاُل  ـــَح املَق ـــِة، إىِل َأْن َأْصَب ـــاِت الْجتَِمِعيَّ املْوُضْوَع

ــَن  اِمـ ــْرِن الثَّ ــِه ِف الَقـ ــًم بَِذاتِـ ــا َقائِـ ـ ــا َأَدبِيًّ َنْوًعـ

َحاَفـــِة  اِســـَع َعـــرَشَ َمـــَع َتَناِمـــي الصَّ َعـــرَشَ َوالتَّ

ـــاُد  قَّ َواْنتَِشـــاِرَها َحـــْوَل الَعـــاَلِ. َوَيـــَرى النُّ

ــَرْت ِف  ــاِل َظَهـ ــَن املَقـ ــَكاًل ِمـ ــَرُب َأنَّ َأْشـ الَعـ

ـــائِِل  ـــِم ِف َرَس ـــَرِبِّ الَقِدْي ـــِر الَع ْث النَّ

ـــِب،  ـــِد الَكاتِ ـــِد احلِمْي ـــِع َوَعْب ـــِن املَقفَّ ـــِد اهللِ ْب َعْب

. ــِديِّ ْوِحْيـ ــاَن التَّ ـ ــِظ، َوَأِب َحيَّ ــائِِل اجلاِحـ  َوَرَسـ

ـــِة  ـــِة الَعَربِيَّ َغ ـــاِل باللُّ ـــَة املَق ـــُرْوِف َأنَّ ِكَتاَب ـــَن املْع َوِم

ــْرِب ِف  ــاِفِّ بِالَغـ َقـ ــَكاِك الثَّ ــَع الْحتِـ ــْت َمـ َكاَنـ

ـــي  ُة التِ ـــرْتَ ـــَي الَف ـــالِل، َوِه ـــَل الْحتِ ـــا َقْب ِة َم ـــرْتَ َف

ـــِة ُتْرِســـُل ِفيَهـــا  َوِل الَعَربِيَّ َكاَنـــْت َبْعـــُض الـــدُّ

ـــِر  ـــٍة إىِل اخلـــاِرِج، َوَكاَن ِمـــْن َتَأثُّ َبَعَثـــاٍت َتْعِلْيِميَّ

ــَة إىِل  َحاَفـ ــوا الصِّ ــاِرِج َأْن َنَقُلـ َ بِاخلـ ــنْ ِمــ املَتَعلِّ

ـــُة،  َحاِفيَّ ـــِة، َوِمْنَهـــا املَقـــالُت الصِّ َغـــِة الَعَربِيَّ اللُّ

َة َوَمـــا َتالَهـــا  َكَذلِـــَك َصاَحـــَب تِْلـــَك الَفـــرْتَ

ــٍة  ـ ــاَراٍت ِفْكِريَّ ـ ــٍة َوَتيَّ ـ ــَرَكاٍت َقْوِميَّ ــْوُر َحـ ُظُهـ

ــَم َأنَّ   ِف الَعِدْيـــِد ِمـــَن اَلْقَطـــاِر الَعَربِيَّـــِة، َكـ

َحـــَرَكاِت ُمَقاَوَمـــِة الْحتِـــالِل َجَعَلـــِت املَقـــاَل 

ــُعْوُب  ـ ــَها الشُّ ــي َتِعْيُشـ ــاِة التِـ ــاًل بِاملَعاَنـ ُمتَِّصـ

ـــُة. الَعَربِيَّ

ــَة  ـ ْوَح اخلاصَّ ــرُّ ــَو الـ ــُلْوُب ُهـ ــدُّ اُلْسـ َوُيَعـ
ــْل  ــُة َهـ ــُن َمْعِرَفـ ــِه ُيْمِكـ ــْن َطِرْيِقـ ــِة َفَعـ بِاملَقاَلـ
َيْرَغـــُب الَقـــاِرُئ ِف الْســـتِْمَراِر بِالِقـــَراَءِة َأْم َل؛ 
ـــاِوُل اْســـتِْدَراَج  َفالَكاتِـــُب اجليِّـــُد ُهـــَو َمـــْن ُيَ
ــُه  َعُلـ ــُه َتْ ــٍة َلـ َبـ بَّ ــْهَلٍة َوُمَ ــٍة َسـ ــاِرِئ بَِطِرْيَقـ الَقـ
َيَتَفاَعـــُل َمـــَع املَقاَلـــِة َتَفاُعـــاًل َيـــُدلُّ َعـــىل َأنَّـــُه 

ـــا. َيْســـَعُد ِبَ

لَِتْشـــَمَل  املَقـــالِت،  َأْنـــَواُع  ُد  َوَتَتَعـــدَّ
الْجتَِمَعيَّـــَة،  املَقـــالِت 
الَدبِيَّـــَة،  َواملَقـــالِت 
َبِويَّـــَة،  ْ الرتَّ َواملَقـــالِت 
الِعْلِميَّـــَة،  َواملَقـــالِت 
ِمـــْن  َتْنَبثِـــُق  َهـــا  َفُكلُّ
ـــا:  َنْوَعـــْنِ َرئِْيَســـْنِ ُهَ
الِعْلِميَّـــُة،  املَقـــالُت 
الَدبِيَّـــُة،  َواملَقـــالُت 
ـــُص،  ـــَم َخَصائِ ـــُكلٍّ ِمْنُه َولِ
ـــْن  ـــِم ِم ْغ ـــىل الرَّ ـــْن َع َوَلِك

ــاُتُه  ــِب ملَسـ ــى لِلَكاتِـ ــِص َفَتْبَقـ ــِذِه اخلَصائِـ َهـ
ـــْرِح، َوَقـــْد ُيْبـــِدُع  ـــُة ِف الِكَتاَبـــِة َوالطَّ اإِلْبَداِعيَّ
ِه،  ــْيِ ــْن َغـ ــا َعـ ـ ــُز ِبَ ـ ــاِدَرٍة َيَتَميَّ ــالٍت َنـ ـ ِف َمَ
 ، ْفِكـــْيِ َوَمـــا َذلِـــَك إِلَّ لْختِـــالِف َطَرائِـــِق التَّ
ــْن  ــُه ِمـ ــُم َعْنـ ــا َيْنُجـ ــاِل، َوَمـ ــالِف اخلَيـ َواْختِـ
ْوِق َأْيًضـــا،  َراٍت، َواْختِـــالٍف ِف الـــذَّ َتَصـــوُّ
ـــُة، َوَزاِوَيـــُة  ُتُه اخلاصَّ َفِلـــُكلِّ َكاتِـــٍب َشـــْخِصيَّ
ـــَها إىِل  ـــْن ِخاللِـ ـــُر ِم ـــي َيْنُظ ـــُة التِ ـــِرِه اخلاصَّ َنَظ

اُلُمـــْوِر، َوَلِكـــْن َمـــَع احلَفـــاِظ َعـــىل َســـالَمِة 
. ْعبِـــْيِ َغـــِة، َوُحْســـِن التَّ اللُّ

ـــا الَكاتِـــُب  ـــاُب املَقـــاِل َنْوَعـــاِن، ُهَ َوُكتَّ
ــُكلٍّ  ، َولِـ ــُمْوِلُّ ـ ــُب الشُّ ــُص َوالَكاتِـ ـ املَتَخصِّ
ــُص  ـ ــُب املَتَخصِّ ــا الَكاتِـ ـ ــُه؛ َأمَّ َدْوُرُه َوَنْكَهُتـ
ــْن  ــنٍّ ِمـ ــُه َعـــىل َفـ ــُس َنْفَسـ بِـ ــْن َيْ ــَو َمـ َفُهـ
، َأِو  ْينِـــيِّ ، َأِو الدِّ ـــَياِسِّ ُفُنـــْوِن املَقـــاِل السِّ
، َأِو  َيـــاِضِّ ، َأِو الرِّ ، َأِو الَفنِّـــيِّ الْقتَِصـــاِديِّ
، َفُيْصبِـــُح َعَلـــًم  الِعْلِمـــيِّ
َوَيُكـــْوُن  ِصـــهِ  َتَصُّ ِف 
ــِع  ــِة املْرِجـ ــاُل بَِمْنِزَلـ املَقـ
ــْوَدُة  ــُن الَعـ ــِذي ُيْمِكـ الـ

إَِلْيـــِه.

ـــُمْوِلُّ  ـــُب الشُّ ـــا الَكاتِ َأمَّ
الَكاتِـــُب  َذلُِكـــُم  َفُهـــَو 
ِمـــَن  َيتَِّخـــُذ  الـــِذي 
ـــاُه  ـــِه َوَقَضاَي ـــِع َوُفُنْونِ املْجَتَم
ًة َخْصَبـــًة  َعـــِة َمـــادَّ املَتَنوِّ
ـــاِعِر َأِو  َواِســـَعًة، َفُهـــَو َأْشـــَبُه َمـــا َيُكـــْوُن بِالشَّ
ـــُط  ـــِذي َيْلَتِق ِر ال ـــوِّ ـــاصِّ َأِو املَص ـــيِّ َأِو الَق َوائِ الرِّ
ــُه،  ِعي اْنتَِباَهـ ــرَتْ ــَرُه َأْو َيْسـ َطـــُف َنَظـ ــا َيْ ُكلَّ َمـ
ـــٌر  ـــِدٌع َأْو ُمَفكِّ ـــَو ُمْب ـــَم ُه ـــٍل، إِنَّ ـــَب َلْي ـــَس َحاِط َلْي
ــُع  ــِة، َتتَِّسـ ـ ــْوِم الَعامَّ ُمـ ــْوٌم ِبُ ــٌف َمْهُمـ ـ َأْو ُمَثقَّ
َقاِفيَّـــُة َوالِفْكِريَّـــُة اتَِّســـاَع َهـــِذِه  َمَداِرُكـــُه الثَّ

الُمـــْوِم َوتِْلـــَك اَلَمـــايِنِّ 
اِت. َواملْســـَتِجدَّ

َمٌة، َوَعْرٌض،  ، َوَلُه ُمَقدِّ ٍ ، َوَيْعَتِمُد َعىل َمْنَهـــٍج ُمَعيَّ املَقـــاُل ِعَبـــاَرٌة َعْن َبْحٍث َقِصْيٍ
َزِة،  َغِة الَواِضَحِة َواملَركَّ ٍة كاللُّ ـِـــيَّ ِة َعَناِصَ َأَساسـ ـــُه َيْعَتِمُد َعىل ِعدَّ َوَخاِتَـــٌة، َكَم َأنَّ

ـــَواِهِد. ِة، َواحلَكاَيِة، َوالِفْكَرِة الَعِمْيَقِة، َواأَلْمثَِلِة، َوالشَّ َوالــــُحجَّ
املَقاُل َفنُّ 

اْسِتْدَراِج الَقاِرِئ 

ِللتََّفاُعِل َمَع 

َقِضيٍَّة َما

ْرِح  ٌة ِمَن اإلِْبَداِع ِف الِكَتاَبِة َوالطَّ  ملَساٌت َخاصَّ

ُل املقَا

1011



1213 1213

رسوم: 
وفــاء 
شــطا َجَنْت َعىَل َنْفِسَها َبَراقُِش

َقْرَيُتَنا َلْ َتُعْد ف َمْأَمٍن 
ُصوِص ِمْن َهَجَمِت اللُّ

َلْيَتَنا َنِجُد َطِريَقًة َنُصدُّ 
ا َهِذِه الـَهَجَمِت  ِبَ

ٍة  َل ُبدَّ ِمْن ُخطَّ
ِب َهِذِه املَخاِطِر لَِتَجنُّ

ْعُت بِاْلِفْعِل ِف  َلَقْد َشَ
ٍة لَِتْأِمِن الَقْرَيِة َتْطبِيِق ُخطَّ

ُة؟ َوَما َهِذِه اخلطَّ
َسْوَف َنْعَتِمُد َعىَل َبَراِقَش 

ْأِمِن ِة التَّ ِف َتْنِفيِذ ُخطَّ

َلْيَس َلَنا ِقَبٌل
ُصوِص ُؤَلِء اللُّ  ِبَ

َوَهْل َسَتُصدُّ َكْلَبُتَك 
املْخِلَصُة َهَجَمِت 

ُصوِص؟! اللُّ
َقْطًعا َلْن 

َها َتَنا َيا َرُجُل.. َفَكْيَف َتْسَتِطيَع َصدَّ ْ َحيَّ
َسَنْعَتِمُد َعَلْيَها إَِذْن؟

ُفَها   َوَماَذا ُيِفيُدَنا َتَعرُّ
اِن الَقْرَيِة؟ إىَِل ُسكَّ

ُف َلَقْد َجَعْلُتَها َتَتَعرَّ
اِن َقْرَيتَِنا  إىَِل ُكلِّ ُسكَّ

َوَمْن َتُكوُن
 َبَراِقُش َهِذِه؟

ا َكْلَبتِي إِنَّ
 املْخِلَصُة 
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َباَح  َسْوَف ُتَواِصُل النُّ
ِحَن َتَرى َأْغَراًبا بِالَقْرَيِة

َنا إَِذا َسِمْعَنا  َهْل َيْعنِي َذلَِك َأنَّ
ُنَباَح َبَراِقَش َخَرْجَنا لَِصدِّ 

ُصوِص؟ َهَجَمِت اللُّ

اآلَن َفِهْمُتَك، َسْوَف َتُكوُن 
ْسَبِة إَِلْيَنا َنِذيًرا َبَراِقُش بِالنِّ

َهَذا إِْن َكاَن َعَدُدُهْم 
ُهْم َقِلياًل َوَنْسَتِطيُع َصدَّ

َفَمَذا َلْو َكاَنْت َأْعَداُد
ُصوِص َكبَِيًة؟  اللُّ

َنْسَتِطيُع َأْن َنْقِضَ
 َلْيَلَتَنا ُمْطَمئِنَِّن

اْسَتْيِقِظي َيا اْمَرَأُة َوَأْيِقِظي اَلْطَفاَل، 
وَن الَقْرَيَة اِجُ ُصوُص ُيَ َفاللُّ

ٌد َلْن  َهَذا املْخَبُأ َجيِّ
َيْسَتِطيُعوا الُوُصوَل إَِلْيِه

اِقَش اْنَتِظُروا َحتَّى آِتَ برَِبَ

َيا َأْهَل الَقْرَيِة..
 َيا َأْهَل الَقْرَيِة.. 

وَنَنا اِجُ ُصوُص ُيَ اللُّ

َة.. َراِقبِي  ا َيا َكْلَبتِي الَوِفيَّ َهيَّ
َقْرَيَتَنا َواْنَتبِِهي لُِكلِّ َمْن َيْدُخُلَها

َوْقَتَها بِإِْمَكانَِنا َأْن َنْخَتبَِئ ِمْنُهْم 
ِف َمَكاٍن آِمٍن َحتَّى ُيَغاِدُروا 

َسْوَف َأْجَعُل َبَراِقَش َتِقُف ِف 
ْبَوِة َمَكاٍن َتْسَتِطيُع ِمْنُه ُمَراَقَبَة الَقْرَيِة ُاْنُظْر إىِل تِْلَك الرَّ

ا َمَكاٌن  َ الَعالَِيِة، إِنَّ
ُمَناِسٌب لِْلُمَراَقَبِة

ٌة َهِذِه بِاْلِفْعِل ُخطَّ
اِطَر ُبَنا َمَ نِّ َرائَِعٌة ُتَ

ُصوِص  اللُّ

إَِذْن لَِنْجَعَل َبَراِقَش َتِقُف َعَلْيَها

هو هو هو هو هو هو
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ُتَنا، َأَرى  َلَقْد َنَجَحْت ُخطَّ
ُفوَن َبْعَد َأْن  ُصوَص َيْنَصِ اللُّ

َفِشُلوا ِف الُوُصوِل إَِلْيَنا

ُصوَص َعىَل َمَكانَِنا َأْسِكْت َبَراِقَش َيا َرُجُل َفُنَباُحَها َسْوَف َيُدلُّ اللُّ

َكاَن َيُِب َأْن ُنْدِرَك َأنَّ َبَراِقَش َكَم َتْنَبُح َعىَل َمْن
ا َتْنَبُح َأْيًضا َعىَل اخَلاِرِج ِمْنَها َ  َيْدُخُل الَقْرَيَة، َفإِنَّ

ِضْعَنا َواهللِ، َسَيْقُتُلوَنَنا 
َوَيْقُتُلوَن الَكْلَبَة

َجَنْت َعىَل َنْفِسَها
ا َصَمَتْت  َبَراِقُش، َلْو َأنَّ

 َلَنَجْت َوَنَجْوَنا َجِيًعا

هو هو هو هو



َمْرَكُز اإِلْشَعاِع االْجِتَماِعيِّ َواالْقِتَصاِديِّ

، َوُتَعدُّ َأْكَبَ  َمِدْيَنُة اجلَزائِِر ِهَي َعاِصَمُة َدْوَلِة اجلَزائِِر إِْحَدى ُدَوِل املْغِرِب الَعَرِبِّ
اِن. ُأْطِلَق َعىل  كَّ ِة َواملْغِرِب الَعَرِبِّ ِمْن َناِحَيِة َتْعَداِد السُّ ْوَلِة اجلَزائِِريَّ َمِدْيَنٍة يِف الدَّ

ْوَماِن، َواْسُم  املِدْيَنِة الَعِدْيُد ِمَن اأَلْسَمِء ِمْنَها: »إُِكوْزُيوْم« َوَكاَن َذلَِك يِف َزَمِن الرُّ
ْوِن اأَلْبَيِض.  ا َذاِت اللَّ املْحُرْوَسِة، َوالَبْهَجِة، َواجلَزائِِر الَبْيَضاِء لَِكْثَرِة َمَبانِْيَها َوِعَمَراِتَ

ئراجلزا
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ـــى  ـــَراَرِة الُعْظَم ـــاُت احل اَوُح َدَرَج ـــرَتَ ـــٌل، َوَت َطِوْيـ
ـــًة،  ْيـــِف َمـــا َبـــْنَ 40-46 َدَرَجـــًة ِمَئِويَّ ِف الصَّ
ْقـــُس ُمْعَتـــِدٌل  ـــَتاِء َفالطَّ ـــا ِف َفْصـــِل الشِّ َأمَّ
ي  ـــَؤدِّ ـــي ُت ـــاُر َوالتِ ـــا اَلْمَط ـــُر ِفْيَه ـــٌب، َوَتْكُث َوَرْط
ـــا  ـــْوُج ِفْيَه ُل ـــُيوِل، َوالثُّ ـــاِن إىِل السُّ ـــِض اَلْحَي ِف َبْع

ا.  َنـــاِدَرٌة ِجـــدًّ

ـــِة،  ـــاِلِ املِهمَّ ـــَن املَع ـــَدٌد ِم ـــِر َع ـــُد بِاجلَزائِ َوُيْوَج
ـــِة  ـــُع ِف ِمْنَطَق ـــي َتَق ـــاِرِب التِ َج ـــُة التَّ ـــا َحِدْيَق ِمْنَه
ـــِة، َغـــْرَب َوْســـِط الَبَلـــِد، َأْي َعـــىل ُبْعـــِد  احلامَّ
ـــاُم  ـــا َمَق ـــا َأْيًض ـــاِر. َوِمْنَه ـــَن اَلْمَت ـــِة آلٍف ِم بِْضَع
ِة  ِخْيـــِل اإِلْســـَمْنتِيَّ ـــِهْيِد، َوُهـــَو َوَرَقـــاُت النَّ الشَّ
ُل َمْعَلـــًم  ْخَمـــُة، التِـــي ُتَشـــكِّ الثَّـــالُث الضَّ

َبـــاِرًزا، َوَغالًِبـــا َمـــا ُيَشـــاُر إىِل الَعاِصَمـــِة بِـــِه. 

َوِمـــْن َأَهـــمِّ َمَعـــاِلِ اجلَزائِـــِر الَواِجَهـــُة 
ـــُة، َحْيـــُث ُأِعْيـــَدْت  الَبْحِريَّ

ـــِة لِلَمِدْيَنـــِة،  ِقيَّ ْ ـــِة الرشَّ يَِئـــُة الَواِجَهـــِة الَبْحِريَّ َتْ
اٍت  ــرَّ اَء َوَمـ ــْضَ ــاَحاٍت َخـ ــْكِل ِمَسـ ــىل َشـ َعـ
ُمْوَعـــُة  َعـــِب، َقْبـــَل َأْن ُتْفَتـــَح َمْ َوِمَســـاَحاٍت لِلَّ
ـــٍة ُتِطـــلُّ َعـــىل الَبْحـــِر، َوَقـــْد  َمَســـابَِح ُعُمْوِميَّ
ْيـــِف،  َشـــِهَدْت إِْقَبـــاًل َطـــَواَل َلَيـــاِل الصَّ
ــِل  ــاِة إىِل َلْيـ ــاَدِة احلَيـ ٍة ِف إَِعـ ــوَّ ْت بُِقـ ــاَهَ َوَسـ

ــِة. املِدْيَنـ

ُس« التِـــي  َوُتَعـــدُّ َكنِْيَســـُة »الَقْلـــُب الــــُمَقدَّ
َبَناَهـــا املَهْنـــِدُس الَفَرْنـــِيُّ ُلـــو ُكوْربِْيِزيِْيـــه 
َبـــْنَ َعاَمـــْي 1958-1962، ِف َأْعـــىَل َشــــاِرِع 
ـــُة«  َدُة اإِلْفِرْيِقيَّ ـــيِّ ـــُة »السَّ ـــَراٍد، َوَكنِْيَس ـــُدْوَش ُم ِدْي
ــِف  ــُة ِف ُمْنَتَصـ ـ ، املْبنِيَّ ــْنَ ــيِّ ُبوُلوِغـ ــىل َحـ َأْعـ
ـــِس ِف  ـــمِّ الَكَنائِ ـــْن َأَه ، ِم ـــرَشَ ـــَع َع اِس ـــْرِن التَّ الَق

املِدْيَنـــِة. 

ـــَرج«،  ـــيِِّدي َف ـــاُء »َس ـــاِلِ ِمْيَن ـــِذِه املَع ـــْن َه َوِم
ـــْرَب  ـــم َغ ـــِو 25 كل ـــِد َنْح ـــىل ُبْع ـــُع َع ـــِذي َيَق ال
ـــْطآِن ِف  ـــمِّ الُش ـــْن َأَه ـــدُّ ِم ـــِة، َوُيَع ـــِط املِدْيَن َوْس
ـــِه  ـــُة إىِل َكْونِ اِرْيِيِّ ُتُه التَّ ـــيَّ ـ ـــْوُد َأَهِّ ـــِة، َوَتُع الَعاِصَم
ـــِيُّ  ـــُطْوُل الَفَرْن ـــِه اُلْس ـــا ِفْي ـــِذي َرَس ـــَكاَن ال امل
ــىل  ــِوي َعـ َتـ ــَنَة 1830. َوَيْ َسـ
َواِرِق  لِلــــزَّ َصِغـــْيٍ  ِمْيَنـــاٍء 
ـــَرٍة  ـــاٍت ُمَتَناثِ ـــْوِت، َوبَِناَي َوالُيُخ
ـــَباَحِة،  َوُفْنـــُدٍق َوَشـــاِطٍئ لِلسِّ
ائِِرْيـــَن  لِلزَّ ُيْمِكـــُن  َحْيـــُث 
َبْحِريَّـــٍة  ُأْمِســـَيٍة  َقَضـــاُء 
َبِعْيـــًدا  َهـــاِدٍئ  َمـــَكاٍن  ِف 
َعـــْن َضِجْيـــِج الَعاِصَمـــِة 

تَِهـــا. َوَزْحَ

ــَن  ــالِد ِم ــِر ِف ُمْنَتَصــِف البِ ــُة اجلَزائِ ــُع َمِدْيَن َتَق
ــِر  ــِج الَبْح ــىل َخِلْي ــلُّ َع ِة، َوُتِط ــَملِيَّ ــِة الشَّ اِحَي النَّ
ــُة  ــُف َمِدْيَن ، َوَتَتَألَّ ــْرِبِّ ــِب الَغ ــَن اجلانِ ــطِ ِم املَتَوسِّ
ــُن  : ِقْســٍم َقِدْيــٍم َيَتَضمَّ اجلَزائِــِر ِمــْن ِقْســَمْنِ
ــَداِر  ــِدْيِد الْنِح ــلٍّ َش ــىل َت ــْوَدَة َع ــَة املْوُج الَقَصَب
َســْطِح  ُمْســَتَوى  َفــْوَق  ا  ِمــرْتً  122 بِاْرتَِفــاِع 
ــِة  ــَن املِدْيَن ــِة ِم ــِة اخلْلِفيَّ ــًدا ِف اجلَه ِدْي ــِر، َتْ الَبْح
ــْرِب  ــاِحِل بِالُق ــَتَوى السَّ ــٍم بُِمْس ــِة؛ َوِقْس احلِدْيَث
ــِط َوُهــَو الِقْســُم  ِمــَن الَبْحــِر اَلْبَيــِض املَتَوسِّ
اِن املِدْيَنــِة َنْحــَو  احلِدْيــُث. َوَيْبُلــُغ َعــَدُد ُســكَّ
3.335.418 َنْســَمًة َحْســَب َتْقِدْيــَراِت َعــاِم 
2010. َوُتَعــدُّ َمِدْيَنــُة اجلَزائـِـِر املْرَكــَز الْجتَِمِعــيَّ 

ْوَلــِة.  ئِْيــَس ِف الدَّ َوالْقتَِصــاِديَّ الرَّ

ـــِريِّ  ـــا الَبْح ـــِر بَِمْوِقِعَه ـــُة اجلَزائِ ـــُز َمِدْيَن َتَتَميَّ
ِة  ـــَملِيَّ ـــِة الشَّ ـــاِز؛ إِْذ َتَقـــُع َعـــىل احلافَّ يِّ املْمَت َوالـــرَبِّ
ــِذي  ــَة َوالـ ْيَعـ ــْو َزرِّ ــِل ُبـ ــْن َجَبـ ــةِ ِمـ ـ ِقيَّ ْ الرشَّ
ِمْيَهـــا ِمـــَن  ـــِط َوَيْ ُيِطـــلُّ َعـــىل الَبْحـــِر املَتَوسِّ
ِة.  ـــَملِيَّ ـــاِح الشَّ َي ـــِة َوالرِّ ِة الَغْربِيَّ ـــَملِيَّ ـــاِح الشَّ َي الرِّ
َيْمَتـــدُّ َخِلْيـــُج املِدْيَنـــِة ِمـــْن ِمْنَطَقـــِة َرْأِس 

ـــِة  ـــى ِمْنَطَق ـــُدو َحتَّ ْي ـــِس َحِ يِّ الرَّ
ـــْكِل  ـــىل َش ـــِمْنُفوْسَت َع َرْأِس َتـ
ا،  َقـــْوٍس بُِطـــْوِل 31 ِكْيُلْوِمـــرْتً
ـــُرِق  َوُتْوَجـــُد ِفْيَهـــا َأَهـــمُّ الطُّ

ـــِة.  يَّ ـــِة َوالرَبِّ احلِدْيِديَّ

ــىل  ــِة َعـ ــاُء املِدْيَنـ ــمَّ بَِنـ َتـ
ـــاِحِل  السَّ ِجَبـــاِل  ُســـُفْوِح 
َتْشـــيِْيُد  َوَتـــمَّ   ، اجلَزائِـــِريِّ
ـــَي  ـــِة َوِه الَقَصَب

ـــٍة َعـــىل  ـــٍة ُمِطلَّ َأْقـــَدُم َحـــيٍّ ِف املِدْيَنـــِة َعـــىل َتلَّ
ـــاٍع  ـــْرِبِّ بِاْرتَِف ـــْرِف الَغ ـ ـــَن الطَّ ـــِة ِم ـــِج املِدْيَن َخِلْي

ا َفـــْوَق َســـْطِح الَبْحـــِر.  َنْحـــَو 150 ِمـــرْتً

ـــْرِبِّ  ـــَمِل الَغ ـــَجاِه الشَّ ـ ـــُة بِاتِّ ـــَعِت املِدْيَن َتَوسَّ
ـــُل  ـــِذي َيِص ـــَة َوال ْيَع ـــْو َزرِّ ـــِل ُب ـــُفْوِح َجَب ـــىل ُس َع
ـــِر  ـــْطِح الَبْح ـــْوَق َس ـــرْتٍ َف ـــَو 400 ِم ـــُه َنْح اْرتَِفاُع
ــىل  ــدُّ َعـ ــِذي َيْمَتـ ــَوْاِدي َوالـ ــاِب الـ ــيِّ َبـ َكَحـ
ـــَجاِه  ـ ـــُة بِاتِّ ـــَعِت املِدْيَن ـــَم َتَوسَّ ـــِل، َك ـــِة اجلَب َحافَّ
ـــي  ـــُل َضَواِح ـــَرْت َأَوائِ ـــيِّ َوَظَه ِق ْ ـــْوِب الرشَّ اجلُن
ِغـــْيِ َحتَّـــى  ـــاِحِل الصَّ املِدْيَنـــِة َعـــىل ُطـــْوِل السَّ
ـــِة. ْطَب اِش َعـــىل اَلَراِض الرَّ َمَصـــبِّ َواِدي الــــَحرَّ

ـــا  ـــِطيٍّ لُِوُجْوِدَه ـــاٍخ ُمَتَوسِّ ـــُة بُِمَن ـــُع املِدْيَن َتَتَمتَّ
ـــُس  ْق ـــْوُن الطَّ ـــُث َيُك ـــِط، َحْي ـــِر املَتَوسِّ ـــىل الَبْح َع
ــا  ا َوَصْيُفَهـ ــارًّ ــا َوَحـ ـ ــِف َجافًّ ْيـ ــِل الصَّ ِف َفْصـ

َمِدْيَنُة الجَزاِئِر.. َأْكَبـــــُر المُدِن المَغاِرِبيَِّة

ِط بِإْطـالَلٍة َفِرْيـَدِة َعلـــى الَبْحِر المَتَوسِّ
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22

رسوم: 

وجدان توفيق

اَرُتَك  ُمَباَرٌك َسيَّ
اجلِديَدُة َيا َأَبا َسْلَمَن

َباَرَك اهلُل ِفيَك َيا َأِخي

اَرتَِك  ْنِع ِمْثُل َسيَّ ُة الصُّ َهْل ِهَي َياَبانِيَّ
ْنِع؟ َة الصُّ يَّ اَرًة ُأوُروبِّ َت َسيَّ ابَِقِة، َأِم اْخرَتْ السَّ

َنَعْم َيا َسْلَمُن.. َوْقَت َأْن َكاَنِت 
ِة ْهَضِة الِعْلِميَّ َوِف َأيِّ ُفُروِع الِعْلِمالَعَرُب َتِعيُش َعْصَ النَّ

 َكاَنْت َهِذِه النَّْهَضُة؟

ْيَلَة  لَِيُكْن َحِديُثَنا َهِذِه اللَّ
ْهَضِة َعْن َمَعاِلِ تِْلَك النَّ

ْثَنا َفَقْط  دَّ َيْكِفيَنا َفْخًرا َلْو َتَ
َعْن َعْصِ اخلِليَفِة املْأُموِن

ِفْعاًل.. َفَأَنا َأْسَمُع اْسَم اخلِليَفِة املْأُموِن 
ِة ِة َواَلَدبِيَّ ُد بَِكْثَرٍة ِف املَحاِفِل الِعْلِميَّ دَّ َيرَتَ

ْهَضِة َل  ُعُصوُر النَّ
َتْكِفيَها ِجْلَسٌة َواِحَدٌة

َضًة َلَقْد َكاَنْت َنْ
ًة َشاِمَلًة  ِعْلِميَّ

ًة..  ًة َأْم َياَبانِيَّ يَّ َسَواٌء أَكاَنْت ُأوُروبِّ
ْم ُيْنتُِجوَن َوَنْحُن َنْسَتْهِلُك ُ تِيَجُة َأنَّ النَّ

َصَدْقَت َواهللِ َيا َأَبا َسْلَمَن،
ِة  َفَحاُلَنا َيْدُعو لِْلَحْسَ

ُر َوُنْنتُِج ا َيْوًما ُنَفكِّ ُكنَّ
 َوُهْم َيْسَتْهِلُكوَن

َة  ي َأنَّ ُأمَّ َهْل َتْقِصُد َيا َعمِّ
ًما؟ الَعَرِب َكاَنْت اَلْكَثَر َتَقدُّ
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َوَكْيَف َل َوَقْد َشاَرَك اخلِليَفُة 
بَِنْفِسِه ِف َهِذِه النَّْهَضِة؟

ْهَضِة  اخلِليَفُة ُيَشاِرُك بَِنْفِسِه ِف النَّ
ُل َلُه ِة! َهِذِه َسابَِقٌة ُتَسجَّ الِعْلِميَّ

َد َعْهُد املْأُموِن بَِتْشِجيٍع ُمْطَلٍق لِْلُعُلوِم  َتَفرَّ
ِمْن َفْلَسَفٍة َوِطبٍّ َوِرَياِضيَّاٍت َوَفَلٍك

اْنَتِظْر ُهَنا َيا بَِساِطَي الَعِجيَب.. َل ُبدَّ 
َأنَّ َهَذا الَقْصَ املنِيَف ُهَو َقْصُ اخلاَلَفِة

ائُِر؟ ا الَفَتى الطَّ َ َمْن َأْنَت َأيُّ

اًعا  ُب اْخرِتَ رِّ ُه َأَحُد الُعَلَمِء ُيَ َل ُبدَّ َأنَّ
َفُه بِِه َمْوَلَنا اخلِليَفُة ا احلاِرُس، َلْسُت َجِديًدا َقْد َكلَّ َ َل َأيُّ

اَعُه ُب اْخرِتَ رِّ َعالِـًم ُيَ

َأَنا َسْلَمُن، ِجْئُت ِمَن املْسَتْقَبِل
 الَبِعيِد لِـُمَقاَبَلِة اخلِليَفِة املْأُموِن

ِة ِف َعْهِدُكْم  ْهَضِة الِعْلِميَّ َسِمْعُت َعِن النَّ
َفِجْئُت َكْي ُأَعايَِنَها َعىَل َأْرِض الَواِقِع

ا الَفَتى؟ َ َماَذا ُتِريُد َأيُّ

َفَمْن َتُكوُن إَِذْن؟

ْهَضَة  َهْل ُتْوَجُد ُكُتٌب َتَناَوَلِت النَّ
َة ِف َعْصِ املْأُموِن؟ الِعْلِميَّ

َنَعْم، ُهَناَك ِمَئاُت الُكُتِب التِي 
ُه َتَناَوَلْت َحَياَة املْأُموِن َوَعْصَ

َل ُبدَّ َأنََّك َسْوَف 
ِدينِي َأَحَد َهِذِه الُكُتِب  ُتْ
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َوَما الِذي َوَصَلُكْم ِف 
ْهَضِة؟ املْسَتْقَبِل َعْن َهِذِه النَّ

ِميِع  اْجَتَهْدُت َقْدَر اْستَِطاَعتِي ِف َتْ
ِذيبَِها تَِها َوَتْ الُعُلوِم َوَتْرَجَ

َتاُج  ُه َعَمٌل َشاقٌّ َيْ إِنَّ
إىِل ُجُهوٍد َفْوَق الَعاَدِة

َصَدْقَت، َفَقْد َأْرَسْلُت 
ِة  الَبَعَثاِت  إىِل الُقْسَطْنِطينِيَّ
ِة َوَأْنَطاِكَيَة  َواإِلْسَكْنَدِريَّ

َوَغْيَِها ِمَن املُدِن لِْلَبْحِث 
تَِها َفاِت َوَتْرَجَ َعِن املَؤلَّ

َعَرْفَنا ِرَعاَيَتُكُم اْلِعْلَم 
ْفَنا إىَِل  َواْحتَِضاَنُكُم الُعَلَمَء، َوَتَعرَّ

ُلوا إَِلْيَها تِي َتَوصَّ الْكتَِشاَفاِت الَّ

اِريَخ  َكْم َأَنا َسِعيٌد َيا َوَلِدي بَِأنَّ التَّ
َل ُجُهوِدي ِف ِخْدَمِة الِعْلِم َسجَّ

َل َأْيًضا َأنََّك َفْوَق َذلَِك  َوَسجَّ
ُكْنَت َشاِعًرا َوَعالِـًم َوَأِديًبا

ْهَضِة َيا َوَلِدي  َأَساُس َهِذِه النَّ
َأنَّنِي َأْحَبْبُت الِعْلَم، َوَكَذلَِك 
َأْحَبْبُت الُعَلَمَء َوَجَعْلُتُهْم َل 
ُيَفاِرُقوَننِي ِف ِحلٍّ َأْو َتْرَحاٍل

ْت َهِذِه  لَِذلَِك َيا َسيِِّدي َفَقِد اْمَتدَّ
َها ْهَضُة إىَِل َأْرَجاِء املْعُموَرِة ُكلِّ النَّ

َع ُعُلوَم  اِغُل َأْن َأْجَ َلَقْد َكاَن ُشْغِل الشَّ
ْنَيا لَِن َواآلِخِريَن ِمْن ُكلِّ الدُّ اَلوَّ

ُه َيْذُكُر  ا، َفاْلَعاَلُ ُكلُّ َجَزاُكُم اهلُل َخْيً
َلُكْم ُجُهوَدُكْم ِف ِخْدَمِة الِعْلِم

َل ُبدَّ َأنَّ الَعَرَب ِمْن 
َبْعِدي َقِد اْسَتْثَمَرْت َهِذِه 
َسْت َعىَل  اجلُهوَد َوَأسَّ
َعاٍت َكثَِيًة رَتَ َنَتائِِجَها ُمْ

ُروَها َوَأْصَبَحْت  اْسَتْثَمَرَها َغْيُ الَعَرِب َوَطوَّ
ُة الَعَرِب َتِعيُش َعىَل َفْضِل ُعُلوِمِهْم ُأمَّ

َة  َل َحْوَل َوَل ُقوَّ
إِلَّ بِاهللِ.. إِنَّا هللِ َوإِنَّا 

إَِلْيِه َراِجُعوَن

ْنَت ِمْن َذلَِك؟ َوَهْل َتَكَّ



البَيَْطاِر ابْنُ 
َعاِلُم َنَباٍت َمْيَداِنٌّ أَرَْس َمْبَدأَ ِدَراَسِة األَْشَياِء ِف َمَواِضِعَها 

ـــَياَء  ـــا َأْدُرُس اَلْش ـــا َمْيَدانِيًّ ـــا َطبِْيِعيًّ ـــُت َعامِلً َأْصَبْح
ــِي. ــا بَِنْفـ ــُق ِمْنَهـ ـ قَّ ــا َوَأَتَ ِف َمَواِضِعَهـ

ــٌع  ــاَلٌع َواِسـ ـ ــَك َكاَن ِل اطِّ ــِب َذلِـ َوإىِل َجانِـ
َفـــاِت َمـــْن َســـَبَقنِي ِف َهـــَذا  ـــٌل َعـــىل ُمَؤلَّ ُمَفصَّ
. ـــوَس َواإِلْدِرْيِيِّ املَجـــاِل، َكــــِدْيُقْوِرْيِدَس َوَجالِْيُن

َباِت  َبـــاِت َفَأَضْفـــُت إىِل َمْكَتــــَبِة النَّ ْفـــُت ِف النَّ َألَّ
ــدُّ  ــَهاَماِت؛ إِْذ ُيَعــ ــَن اإِلْسـ ا ِمـ ــْيً ــِة َكثِـ ـ الِعْلِميَّ
ـــِة«  ـــِة َواَلْغِذَي ـــُمْفَرَداِت اَلْدِوَي ـــُع لِـ ـــاِب »اجلاِم ِكَت

-َواملْعـــُرْوِف بِـ»ُمْفـــَرَداُت 
ِمـــْن  الَبْيَطـــاِر«-  اْبـــِن 
ـــِة؛  َباتِيَّ َأْنَفـــِس الُكُتـــِب النَّ
إِْذ ُقْمـــُت بِِكَتاَبتِـــِه َبْعـــَد 
الَبْحـــِث  ِمـــَن  الَعِدْيـــِد 
َراَســـِة  َوالدِّ ْدِقْيـــِق  َوالتَّ
ِف  ْلـــُت  َتَنقَّ َأْن  َوَبْعـــَد 
ـــاَلِ،  ـــالِد الَع ـــْن بِ ـــِد ِم الَعِدْي
ـــَر  ـــِه َأْكَث ـــُت ِفْي ـــْد َوَصْف َوَق
ـــاٍر َنَبـــاِتٍّ  ِمـــْن 1400 َعقَّ
ـــا  ًن ، ُمَبيِّ ـــِديِنٍّ ـــَوايِنٍّ َوَمْع َوَحَي

َة لِـــُكلِّ َواِحـــٍد ِمْنَهـــا. بِّــــيَّ الَفَوائِـــَد الطِّ

ْجِرَبـــَة  اْعَتَمـــْدُت املْنَهـــَج الِعْلِمـــيَّ َوالتَّ
اَلْدِوَيـــِة  لِِدَراَســـِة  َأَساًســـا  َواملَشـــاَهَدَة 
َذَكـــْرُت  لَِذلِـــَك  َواَلْعَشـــاِب،  َوالَعَقاِقـــْيِ 
َبْعُتـــُه  َمـــِة ِكَتـــاِب املْنَهـــَج الـــِذي اتَّ ِف ُمَقدِّ
ــِدي  ــحَّ ِعْنـ ــا َصـ ــَو: »...َمـ ــي، َوُهـ ِف َأْبَحاثِـ
ــرَبِ َل  ــَديَّ بِاملْخـ ــَت َلـ ــِر َوَثَبـ َظـ ــاَهَدِة َوالنَّ بِاملَشـ
الًِفـــا ِف  بِاخلـــرَبِ َأَخـــْذُت بِـــِه، َوَمـــا َكاَن ُمَ
ـــِة  ِة َواملاِهَي ـــيَّ ـــاَهَدِة احلسِّ ـــِة َواملَش ـــَوى َوالَكْيِفيَّ الُق

ـــَواِب َنَبْذُتـــُه َوَلْ َأْعَمـــْل بِـــِه...«. لِلصَّ

ــَهاِم ِف  ــي لإِِلْسـ َقنِـ ــاىَل َأْن َوفَّ ــُد اهلَل َتَعـ ـ َوَأْحَ
ـــْوِم  ـــالِل ُعُل ـــْن ِخ ـــِة ِم يَّ ـــاَرِة الَبرَشِ ِر احلَض ـــوُّ َتَط
ـــبِّ إِْســـَهاًما َعِظْيـــًم  ْيَدَلـــِة َوالطِّ َبـــاِت َوالصَّ النَّ

ـــِة. ـــِة املِهمَّ بِاْكتَِشـــاَفاِت الِعْلِميَّ

ـــاِت،  َف ـــمِّ ُمَؤلَّ ـــْن َأَه ـــُع« ِم ـــاُب »اجلاِم ـــدُّ ِكَت َوُيَع
ــا، َوَكاَن  ــُغ ِف ُأْوُرْوبَّـ ــُرُه الَبالِـ ــُه َأَثـ ــْد َكاَن َلـ َفَقـ
َبـــاِت  ِم ِعْلـــِم النَّ ِمـــْن َأَهـــمِّ الَعَواِمـــِل ِف َتَقـــدُّ
، َوَقـــْد ُتْرِجـــَم َهـــَذا الِكَتـــاُب  ِعْنـــَد الَغْربِيِّـــْنَ
ـــاٍت. ِة ُلَغ ـــدَّ ـــهِ إىِل ِع تِ يَّ َهِّ ِلَ

َفـــاِت  ُمَؤلَّ َوِمــــــــْن 
ــي  ــِة، ِكَتـــاُب »املْغنِـ ِفْيَسـ النَّ
ـــَو  ـــَرَدِة«، َوُه ـــِة املْف ِف اَلْدِوَي
ِمـــْن  انَِيـــِة  الثَّ املْرَتَبـــِة  ِف 
ـــُم إىِل  ـــِة، َوُيَقسَّ يَّ ـــِة اَلَهِّ َناِحَي
َتـــِوي  ْيـــَن َفْصـــاًل، َوَيْ ِعرْشِ
اَلْدِوَيـــِة  َبْحـــِث  َعـــىل 
بِْيـــُب  التِـــي َل َيْســـَتِطْيُع الطَّ
الْســـتِْغَناَء َعْنَهـــا؛ َفَقـــْد 
ــُج ُكلَّ ُعْضـــٍو  ْبـــُت ِفْيـــِه اَلْدِوَيـــَة التِـــي ُتَعالِـ َرتَّ
ـــًطا َوبَِطِرْيَقـــٍة  ِمـــْن َأْعَضـــاِء اجلَســـِد َتْرتِْيًبـــا ُمَبسَّ
. ـــبِّ ـــاِء َولُِطـــالِب الطِّ ٍة َوُمِفْيـــَدٍة لأَِلِطبَّ َتـــَصَ ُمْ

ـــالم  ـــُة َواإِلْع ـــا: »اإِلَباَن ـــاِت َأْيًض َف ـــْن ُمَؤلَّ َوِم
ُح  ـــام«، َو»َشْ ـــِل َواَلْوَه ـــَن اخلَل ـــاِج ِم ـــَم ِف املْنَه بِ
َأْدَويِـــِة ِكَتـــاِب ِدْيُقوِرْيـــِدَس« ، َو»اَلْفَعـــاُل 
َو»ِمْيـــَزاُن  الَعِجْيَبـــة«،  َواخلـــَواصُّ  الَغِرْيَبـــة 
، َوِرَســـاَلٌة ِف  ـــبِّ بِْيـــِب«، َوِكَتـــاٌب ِف الطِّ الطَّ

ــُمْوِم. ـ ــَداِوي بِالسُّ ـ التَّ

إِْسَهاَماُت اْبِن 

الَبْيَطاِر َساَعَدْت  

ِر الحَضارَِة  ِف َتَطوُّ

يَِّة ِمْن ِخالِل  الَبَشِ

ُعُلوِم النَّــَباِت 

ـبِّ ْيَدَلِة َوالطِّ َوالصَّ

ْفـــُت َأينِّ َأْعَظـــُم َعـــاِلٍ َنَبـــاِتٍّ َظَهـــَر ِف الُقـــُرْوِن  ُصنِّ
ـــِيٍّ  ـــْيٍخ َأْنَدُل ـــِد َش ـــىل َي ـــْذُت َع ـــْد َتَتْلَم ـــَطى، َوَق الُوْس
َباَتـــاِت َواَلْعَشـــاَب ِف ِمْنَطَقـــِة  َمـــُع النَّ َكاَن َيْ
. َوَلــــمَّ َبَلْغـــُت  َبـــاِتُّ ـــاِس النَّ إِْشـــبِْيِلَيَة ُهـــَو َأُبـــو الَعبَّ
ـــَش  اُك ـــاَفْرُت إىِل َمرَّ ـــِري َس ـــْن ُعْم ـــَن ِم ْي الِعرْشِ
َباَتـــاِت،  َواجلَزائِـــِر َوُتْوُنـــَس لِِدَراَســـِة النَّ
ـــْلَطاِن  َوَوَصْلـــُت إىِل ِمـــْصَ ِف َعْهـــِد السُّ
ـــْوِبِّ املْلـــِك الَكاِمـــِل، َوَأْصَبْحـــُت  اَليُّ

. ـــابِْنَ ُهَنـــاَك َرئِْيـــَس الَعشَّ

إىِل  َذلِـــَك  َبْعـــَد  َســـاَفْرُت  ُثـــمَّ 
الِـــِح  ِدَمْشـــَق ِف َعْهـــِد املْلـــِك الصَّ
، َوَدَرْســـُت  ـــْوِبِّ -اْبـــِن الَكاِمـــِل- اَليُّ
ًة، َوِمْنَهـــا اْنَتَقْلـــُت إىِل  َنَباَتـــاٍت ُســـْوِريَّ
ْغـــَرى َوالُيْوَنـــاِن ُمَواِصـــاًل  آْســـَيا الصُّ
ُبُحْوثِـــي َفْيَهـــا، َوبَِأْســـَفاِري َهـــِذِه، 

ْبُت  ، ُلقِّ َد املاَلِقيُّ ٍد َعْبُد اهللِ ْبُن َأْحَ مَّ ْيِن َأُبو حُمَ َأَنا ِضَياُء الدِّ
بِاملاَلِقيِّ أِلنَّنِي ُولِْدُت يِف َقْرَيِة »بِْيَناملاِدْيَنا« التِي َتَقُع يِف َمِدْيَنِة 
نَّ َوالِِدي َكاَن  َماَلَقَة يِف اأَلْنَدُلِس. اْشُتِهْرُت بِاْبِن الَبْيَطاِر أِلَ
ا َماِهًرا، َوَقْد ُولِْدُت َنْحَو َسَنِة 1197م. َطبِْيًبا َبْيَطِريًّ
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خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  ف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  ف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُي املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكرتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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رسوم:
محمد صالح درويش

ي
 و

ي 

وي  وي  و

ي
وي  وي  وي  و

َهْل َتْعِرُفْوَن لِـَمَذا َحَضَ 
َجابٌِر املَباَراَة ِف املْلَعِب؟

اَعُة  َحْتًم َسْوَف َتُِد السَّ
ُب َلُه اَلْخَطاَء َمْن ُتَصوِّ

َل  ، َفَم َأْجَ َأْنَت ُمِقٌّ
الْستِْمَتاَع بُِمَتاَبَعِة املَباَراِة 
ِف َهِذِه النََّسائِِم اجلِمْيَلِة!

َأْسِكْت َساَعَتَك َيا َجابُِر؛ َفِمَن 
ًة الَواِضِح َأنَّ املَباَراَة َسَتُكْوُن َقِويَّ

ْدَنا َل َعَلْيَك، َفَقْد َتَعوَّ
اَنا  َعىل إِْحَراِجَها إِيَّ

ُقْل: »َفَقِد اْعَتْدَنا« 
ْدَنا« َوَل َتُقْل: »َفَقْد َتَعوَّ

َبِل اْضبِْط َأْنَت لَِساَنَك 
اَعُة ِرَجَك السَّ َحتَّى َل ُتْ

َواُب »َنَسَمت«  الصَّ
َوَلْيَس »َنَسائِم«

ا  اَعَة َوَشْأَنَ ُاْتُرُكْوا السَّ
َوَدُعْوَنا َنْسَتْمتُِع بِاملَباَراِة

ْيًعا َها َجِ َها َكَم َنْحُضُ َحَضَ
َها َهَرًبا ِمْن َتْصِوْيِب َساَعتِِه  ُضُ ُه َيْ إِنَّ

ِلْيِفْزُيْوِن ِق املَباَراِة ِف التِّ َأْخَطاَء ُمَعلِّ

َك َعِلَم َما َفَعْلَت  َلْو َأنَّ َجدَّ
َيا َجابُِر َلـَحَرَمَك ِمَن اإِلْرِث

َلْ َأُكْن َأْعَلُم َأنََّك 
ْرِف!! َذا الظُّ ِبَ

َل َتُقْل: »َحَرَمَك ِمَن 
اإِلْرِث«، َوَلِكْن ُقْل: 

»َحَرَمَك اإِلْرَث«

ي
 و

ي 
وي  وي  و



33 32

ية
ها

لن
ا

ي
و  

ي 
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ي
 و
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ُه َخَطٌأ َواِضٌح  َما َهَذا؟ إِنَّ
َتِسْبُه احلَكُم ِضدَّ َفِرْيِقَنا َلْ َيْ

ُكْنُت َأْعَلُم َأنَّ َهَذا احلَكَم
ٌد َوَغْيُ َحاِسٍم ِف َقَراَراتِِه دِّ  ُمرَتَ

َل َتُقْل: »َيُبتُّ ِف َأْمِرَها«،
 َوَلِكْن ُقْل: »َيُبتُّ َأْمَرَها«

َكْم َكاَن 
َفِرْيُقَنا َرائًِعا

 ِف َهِذِه 
املَباَراِة

َكاَن ُيْمِكُنُه َأْن ُيَضاِعَف َهِذِه 
يُِّئ تِْيَجَة َلْوَل التَّْحِكْيُم السَّ النَّ

هاااااااااااااااااا َهَدٌف 
َرائٌِع، َهَدٌف َرائٌِع

ْوَن، َفَأْكَثُر ِمْن ُكِرٍة  َأْنُتْم ُمِقُّ
ُد َقْبَل َأْن َيُبتَّ ِف َأْمِرَها دَّ َكٍة َيرَتَ ُمْشرَتَ

َأْخَطاُء التَّْحِكْيِم َأْصَبَحْت
 ُتْفِسُد َأْجَواَء املَباَرَياِت

َض  َلْو َأنَّ الَفِرْيَق املَناِفَس ُهَو الِذي َتَعرَّ
ْلِم َلْنَسَحَب ِمَن املَباَراِة لَذا الظُّ

َل َتُقْل: »اْنَسَحَب«،
 َوَلِكْن ُقْل: »َخَرَج«

 َلَقْد َكاَن َيْوًما َرائًِعا اْسَتْمَتْعَنا
ْحَبِة َوبِاملَباَراِة  ِفْيِه بِالصُّ

َوَتَّْت َسَعاَدُتَنا بَِفْوِز َفِرْيِقَنا
ْبَنا َبْعَض   َوَفْوَق ُكلِّ َهَذا َصوَّ

ا ُنْخِطُئ ُنْطَقَها الَكِلَمِت التِي ُكنَّ

ُع ُفْرَصًة َحتَّى  َساَعُة َجابٍِر َل ُتَضيِّ
مُّ بِاخلُرْوِج ِمَن املْلَعِب َوَنْحُن َنُ



  سوق      
الوراقني

 َتاِرْيُخ اإلِْنَساِنيَِّة َبِعْيًدا َعِن اإلِْسَاِئْيِليَّاِت َواألََساِطرْيِ

ْقِل بِاملْعَنى يِف ِسَياٍق َواِحٍد  ْلِخْيِص َوالنَّ َهاَيُة« اْعَتَمَد َعىل التَّ َمْنَهُج اْبِن َكثِْيٍ يِف »البَِداَيُة َوالنِّ
ِة،  اِرْيِيَّ ِة التَّ َهاَيُة« ِمْن َأَهمِّ َوَأْضَخِم اأَلْعَمِل املْوُسْوِعيَّ ُمَتَمِسٍك، َوُيَعدُّ ِكَتاُب »البَِداَيُة َوالنِّ

َمْشِقيِّ املَتَوفَّ َسَنَة 774هـ. َمِة اْبِن َكثِْيٍ إِْسَمِعْيَل ْبِن ُعَمَر الدِّ لإِِلَماِم احلاِفِظ الَعلَّ

ــاِب  ــَذا الِكَتـ ــْيٍ ِف َهـ ــُن َكثِـ ــَتْعِرُض اْبـ َيْسـ
ِة َأْجـــَزاٍء- َتاِرْيـــَخ  ُن ِمـــْن ِعـــدَّ -الـــِذي َيَتَكـــوَّ
ـــَمَواِت  ـــِق السَّ ـــْن َخْل ـــْدًءا ِم ـــاًل َب ِة َكاِم ـــانِيَّ اإِلْنَس
آَدَم،  بَِخْلـــِق  َوُمـــُرْوًرا  َواملالئَِكـــةِ  َواَلْرِض 
ا،  ــَصً َتـ ــاِء ُمْ ــِص اَلْنبَِيـ ُق إىِل َقَصـ ــرَّ ــمَّ َيَتَطــ ُثـ
ــُذ  ــِة ُمْنـ ـ اِرْيِيَّ ــَداِث التَّ ــِل ِف اَلْحـ ْفِصْيـ ــمَّ التَّ ُثـ
َم  ـــٍد َصـــىلَّ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ مَّ بِـــيِّ ُمَ َمْبَعـــِث النَّ
ـــىل  ـــِب َع ْبِوْي ـــِة التَّ ـــَنِة 767 هــــ بَِطِرْيَق ـــى َس َحتَّ

ـــَنَواِت. السَّ

ـــَص اْبـــُن َكثِـــْيٍ اجلـــْزَء اَلِخـــْيَ  َوَقـــْد َخصَّ
ـــِر  ِة آِخ ـــرْتَ ـــاَعِة َوَف ـــاِت السَّ ـــاِب لَِعالَم ـــَن الِكَت ِم
ـــمَّ  ـــاَعِة، ُث ـــاِم السَّ ـــْن ِقَي ـــَتْتبُِعُه ِم ـــا َيْس ـــاِن َوَم َم الزَّ

ـــاِر.  ـــِة َوالنَّ ـــاِب َواجلنَّ ـــِث َواحلَس الَبْع

 ...« : ــْيٍ ــُن َكثِـ ــْوُل اْبـ ــاِب َيُقـ ــِن الِكَتـ َوَعـ
َفَهـــَذا ِكَتـــاٌب َأْذُكـــُر ِفْيـــِه بَِعـــْوِن اهللِ َوُحْســـِن 
ُه اهلُل َتَعـــاىل  َ َتْوِفْيِقـــِه َمـــا َيـــسَّ

تِـــِه ِمـــْن ِذْكـــِر َمْبـــَدأِ املْخُلْوَقـــاِت ؛  بَِحْولِـــِه َوُقوَّ
ــَمَواِت  ــْرِسِّ َوالَسـ ــْرِش َوالُكـ ــِق الَعـ ــْن َخْلـ ِمـ
ـــَي  ـــى َتْنَتِه ، َحتَّ ـــْنَ بِيِّـ ـــِص النَّ ، َوَقَص ـــْنَ َواَلْرِض
ـــٍد َصَلـــَواُت اهللِ  مَّ َنـــا ُمَ ُة إىِل َأيَّـــاِم َنبِيِّ ُبـــوَّ النُّ
َوَســـالُمُه َعَلْيـــِه. ُثـــمَّ َنْذُكـــُر َمـــا َبْعـــَد َذلِـــَك 
اَط  إىِل َزَمانَِنـــا، َوَنْذُكـــُر الِفَتـــَن َواملالِحـــَم َوَأْشَ
ُشـــْوَر َوَأْهـــَواَل  ـــاَعةِ ،  ُثـــمَّ الَبْعـــَث َوالنُّ السَّ
ــاِب  ــَن الِكَتـ ــَك ِمـ ــا َوَرَد ف َذلِـ ــِة، َوَمـ الِقَياَمـ
ِة َواآلَثـــاِر َواَلْخَبـــاِر املْنُقْوَلـــِة املْعُقْوَلـــِة  ـــنَّ َوالسُّ

ــاِء...«. ــِة اَلْنبَِيـ ــَمِء َوَوَرَثـ ــَد الُعَلـ ِعْنـ

َوَقـــْد َدَرَج ِف َتْأِرْيِـــِه لِـــُكلِّ َعـــاٍم َعـــىَل َأْن 
ُد  َيُقـــْوَل: »ُثـــمَّ َدَخَلـــْت َســـَنُة...«، ُثـــمَّ َيـــْسُ
ـــَة ِفْيَهـــا، ُثـــمَّ َيْذُكـــُر َأْبـــَرَز  اِرْيِيَّ اَلْحـــَداَث التَّ
ـــِة  َهاَي ـــْزُء النِّ ـــا ُج ـــَنِة. َأمَّ ـــِذِه السَّ ـــْوا ِف َه ـــْن ُتُوفُّ َم
ــاِب  ــْوِم احلَسـ ــاَعِة إىِل َيـ ـ ــاُت السَّ ــِه َعالَمـ َفِفْيـ

ــِل. ْفِصْيـ بِالتَّ

ـــاِلٌ  ـــْيٍ َع ـــَن َكثِ ـــِر َأنَّ اْب ْك ـــٌر بِالذِّ َجِدْي
ٌث،  ـــدِّ ُمْســـِلٌم، َوَفِقْيـــٌه، َوُمْفـــٍت، َوُمَ
ٌخ، َوَعـــاِلٌ  ، َوُمـــَؤرِّ ٌ َوَحاِفـــٌظ، َوُمَفـــسِّ
َغـــِة، َوَلـــُه  َجـــاِل، َوُمَشـــاِرٌك ِف اللُّ بِالرِّ

ـــٌم. َنْظ

ـــُذ  ـــْيٍ ُمْن ـــِن َكثِ ـــىل اْب ـــَب َع ـــْد َغَل َوَق
ـــِة َأَثـــُر  َبِويَّ ِة النَّ ــــْيَ اَيـــِة السِّ ِل ِكَتابــِـِه إىل ِنَ َأوَّ
ـــَزَم  ـــُه، َفاْلَت ـــُلْوُبُه َوَمْنَهُج ـــِث َوُأْس احلِدْي
ـــاَن  ـــا، َأْو َبَي ـــانِْيِد َوَنْقَدَه ـــَة بِاَلَسـ َواَي الرِّ

ـــْكِم  ـــَنِد لِلُحـ ـــِد السَّ ـــِث ُدْوَن َنْق ـــِة احلِدْي َدَرَج
ـــَمِء  ـــِة ُعَل ـــاِت َعـــىل َطِرْيَق َواَي ـــِث َوالرِّ َعـــىل اَلَحاِدْي
ـــُكْوٍر  ـــْعٍي َمْش ـــْيٍ َوَس ـــْوٍد َكبِ ـــاَم بَِمْجُه ِه، َوَق ـــْصِ َع
ـــِد  ـــاِت َوَنْق َواَي ـــِص الرِّ ـــاِر َوَتِْحْي ـــِق اَلْخَب ِقْي ِف َتْ
اَلَســــانِْيِد َوَفْحـــِص َبْعـــِض املُتـــْوِن َوَكْشـــِف 

. ـــْيِ ـــِب َواملَناِك ـــِف الَغَرائِ َزْي

ـــَنِد  ـــالَمِة السَّ ـــىل َس َل َع ـــَمَد اَلوَّ ـــنَّ الْعتِ َوَلِك
ـــُب  ـــَو الَغالِ ـــاِر، َوُه ـــِث َواَلْخَب ـــِد اَلَحاِدْي ِف َنْق
ـــَل ِف  ـــَمَح َأْن َيْدُخ ـــا َس ـــا َحاِفًظ ًث دِّ ـــُه ُمَ ـــِه َكْوَن َعَلْي
ـــاِر  ـــِة َواَلْخَب ِعْيَف ـــاِت الضَّ َواَي ـــُض الرِّ ـــِه َبْع َتاِرْيِ
 ، املاِضـــْنَ َأْخَبـــاِر  ِف  ـــًة  َوَخاصَّ الَواِهَيـــِة، 
ــا  ــانِّ َوَمـ ــِف اجلـ ــِة َوَهَواتِـ ـ ــَواِدِث اجلاِهِليَّ َوَحـ
ـــاِر  ـــِض اَلْخَب ـــْن َبْع ِة َوِم ـــوَّ ُب ـــِل النُّ ـــاَء ِف َدلئِ َج
ـــَنَن الَكْونِيَّــــَة  التِـــي ُتَناِقـــُض الَعْقـــَل َوالسُّ
ـــيٌّ َأِو  ـــَنٌد ِعْلِم ـــٌة َأْو َس ـــٌة َتاِرْيِيَّ ـــَها ِقْيَم ـــْت َلـ َوَلْيَس

ْيَعـــِة.  ِ اْعتَِبـــاٌر ِدْينِـــيٌّ ِف الرشَّ

ــْيٍ  ــُعُر ِف َكثِ ــْيٍ َكاَن َيْش ــَن َكثِ ــُة َأنَّ اْب َواحلِقْيَق
ــاِت  ــْن َهَذَياَن ــَو ِم ــِه ُه ــا َيْرِوْي ــاِن َأنَّ َم ــَن اَلْحَي ِم
ــَباًعا  ـ ــُرُه اتِّ ــُه َيْذُك ــِهْم، َلِكنَّ َ َوُخَراَفاتِـ ــنْ ِخـ املَؤرِّ

ِخـْنَ  لِلمَؤرِّ
بِـــــِقْنَ  ــــا لسَّ ا

ُم  ْنبِْيــِه َعَلْيــِه. َوُيَقــدِّ دِّ َوالتَّ لِلــرَّ
اْبــُن َكثِــْيٍ ُعــْذَرُه ِف ِمْثــِل َهــِذِه اَلَماِكــِن 

ــِب  ــْن ُكُت ــْيٍ ِم َرٌة ِف َكثِ ــطَّ ــا ُمَس َ ــْول َأنَّ ــاًل: »َل َقائِ
َوَأيَّــاِم  التَّــــَواِرْيِخ  ِمــَن  َوَغْيَِهــــا   ِ ْفِســـيْ التَّ
ــا  ا َوَرَكاَكتَِه ــَقَطاِتَ ــا لَِس ْضَن ــَم َتَعرَّ ــاِس، َلـ النَّــ

َواملْنُقــْوِل«.  لِلَمْعُقــْوِل  اَلَفتَِهــا  َوُمَ

ــاِد  ا ِف إِْبَع ــْيً ــًدا َكبِ ــْيٍ َجْه ــُن َكثِ ــَذَل اْب ــْد َب َوَق
َواَلَســاِطْيِ  َواملْوُضْوَعــاِت  ائِْيِليَّــاِت  اإِلْسَ
التِــي  الَقِدْيــِم  ــْعبِيِّ  الشَّ َوالَقَصــِص  اخلَراِفيَّــةِ 
ِقْســِم  ِف  املْســِلِمْنَ  ِخــْنَ  املَؤرِّ َعْنــَد  َدَخَلــْت 
املْبَتــَدأِ َوَقَصــِص اَلْنبَِيــاِء ِمــْن َتاِرْيِــِه. َوَقــْد َنَجَح 
َة  ــادَّ ــَرَض امل ــْنَ َع ــُدْوِد ِح ــِد احل ــَك إىِل َأْبَع ِف َذلِ
ـــةِ الَقِدْيَمــَة َعــْن ُعُصــْوِر َما َقْبَل اإِلْســالِم  اِرْيِيَّ التَّ
َقَهــا، َفَأَقــرَّ َمــا َوَجــَد  َعــىل الُقــْرآِن َواحلِدْيــِث َوَحقَّ
ِمْنَهــا ُمَواِفًقــا ِف َنَظــِر الِعْلــِم اإِلْســـالِميِّ َوَردِّ َمــا 
ــَكاَرٍة  ــِه ِمــْن َضْعــٍف َأْو َن ــا ِفْي ــا َم ًن ــا، ُمَبيِّ الًِف َرآُه ُمَ

ــُذْوٍذ. ــٍة َأْو ُش َأْو َغَراَب

الِبدَايَُة وَالنِّهَايَُة
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َوَحاُنوِتيٌّ َطِبيٌب 
 إِْن أَْخَفَق أََحُدُهاَم َنَجَح اآلَخُر!!

َيا ُغاَلُم.. َناِوْلنِي
 َقَدَح َماٍء َباِرٍد

ْل َيا َمْوَلَي، َفَلَقْد َعِلْمُت َأنَّ َترْبِيَد  َتَفضَّ
ْمآِن ِمْن َأْعَظِم  اَلْكَباِد َوإِْطَفاَء َحَراَرِة الظَّ

تِي َتُقوُد إىَِل الـِجَناِن َبُه،اَلْبَواِب الَّ ْشَ َيا ُغاَلُم، َأَرْدُت َماًء ِلَ
 َل َدْرًسا ِف َفْضِل َسْقِي املاِء

َلَقْد ِكْدُت ُأَجنُّ ِمْنُه َوِمْن لَِسانِِه 
ُف َعِن احلِديِث الَِّذي َل َيَتَوقَّ

َيا َسيِِّدي اَلْلُسُن الَفِصيَحُة 
بِيَحِة َأْنَفُع ِمَن الُوُجوِه الصَّ

َلْ َأَر َمْن ُهَو َأْلَسُن 
ِمْن ُغاَلِمَك َهَذا

َوَلِكْن َمْن ُعِرَف بَِفَصاَحِة
َساِن َلـَحَظْتُه الُعُيوُن بِالَوَقاِر  اللِّ

َدْعَك ِمْن َشْهَوِة الَكاَلِم، َواْذَهْب
وِق َفاْشرَتِ َلَنا ِعَنًبا َوتِيًنا  إىَِل السُّ

َسْمًعا َوَطاَعًة 
َيا َسيِِّدي

َلَقْد ِعيَل َصرْبِي 
ِر الُغاَلِم ُت َلُكْمِمْن َتَأخُّ َلَقْد َأْحَضْ

وِق  َأْفَضَل تٍِن بِالسُّ

َوَأْيَن الِعَنُب؟

َلَقْد َسِمْعُتَك َتُقوُل: 
َق، َأْحِضْ َلَنا تِيًنا َيا َلَك ِمْن ُغاَلٍم َأْحَ

َم اْسَتْقَضْيُتَك َحاَجَتْنِ  َأُكلَّ
ا؟! َنِسيَت إِْحَداُهَ

وِق  ُث َأْهَل السُّ دِّ ُه ُيَ َلَعلَّ
َعْن َفْضِل التِِّن َوالِعَنِب

ِحيَحُة َأْبَلُغ  َمئُِر الصَّ َوالضَّ
ِمَن اَلْلُسِن الَفِصيَحِة



38

ية
ها

لن
ا

39

َشَفاَك اهلُلُ َيا َسيِِّدي،
 َفاملَرُض اْختَِباٌر َواْبتاَِلٌء

َوَماَذا َأْفَعُل َيا َسيِِّدي؟ َلْو
ْعَطْيُتَك َدَواًء  ُكْنُت َطبِيًبا َلَ

اَل، َفَسيِِّدي َتَفضَّ
 َيَناُم ُهَنا

ُق! اْذَهْب  َيا َأْحَ
َواْئتِنِي بَِطبِيٍب

َمْن َهَذاِن؟ َلَقْد َأْرَسْلُتَك
 ِف َطَلِب َطبِيٍب

بِيُب  َهَذا ُهَو الطَّ
َيا َسيِِّدي

ُجُل الَِّذي َفَمْن َهَذا الرَّ
بِيِب؟ َتُه َمَع الطَّ  َأْحَضْ

َأَلْسَت ُتَوبُِّخنِي إِن اْسَتْقَضْيَتنِي 
َحاَجَتْنِ َفُأْحِضُ َلَك َواِحَدًة؟

ا َمَع  ُت َحاُنوتِيًّ َلَقْد َأْحَضْ
ا َأْن َيْشِفيَك اهلُل،  بِيِب، َفإِمَّ الطَّ
َك ِفَر َلَك احلاُنوِتُّ َقرْبَ ا َأْن َيْ َوإِمَّ  َوَما َشْأُن َهَذا بِإِْحَضاِرَك

بِيِب؟  َرُجاًل َمَع الطَّ

ُكنِي َمِريًضا َهَكَذا  َهْل َسَترْتُ
ُثنِي َعِن الْبتاَِلِء؟ دِّ َوُتَ
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1 - عامل نبايت وصيديل ُمسلم شهر، لقب بالعشاب.

2- من أمهات كتب األدب العرب لبن عبد ربه.

3- إناء من خزف.

4- املؤازرة واملساعدة.

5- قصيدة شهرة لعيل محمود طه.

6- غر املعلوم.

7- علم يهتم بأنساب

القبائل والعشائر واألرس.

8- قلعة.

9- النون الزائدة ف آخر 

السم لفظًا ل كتابًة.

هم

هي

إياكم

إياكن

إيانا

إياهام

وآتوا

وآتني

آتوين

هم

إياي

وآتنا

إياكن

هو

آتوين

نحن

هي

إياكام

إياك

أنتام

إيانا

إياكن

نحن

أنت

ائت

نحن

إياهن

وآتوهم

أنتام

إياه

آتهم

إياه

هام

إياه

أننت

إياها

إيانا

فأت

هو

إياكم

آت

أنتم

أنتام

هن

إياهم

إياهام

أنتام

إياكم

إياهن

أنتم

أنا

وآتوهن

هو

أنت

إياك

لهم

يبدو أن فهًدا ضل الطريق إىل الدوحة، إذا كنت تريد مساعدة 
فهد يف الوصل إىل مدينته الجميلة فام عليك إال تلوين أفعال األمر 

من القرآن الكريم من املصدر)أىت( مبعنى اإلتيان واملجيء، حاول 
فقد تستطيع..

ت
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املرادف هو كلمة لها معنى قريب لكلمة أخرى يف اللغة أو املعنى 
نفسه. هل تستطيع أن تجد خمس مرتادفات أخرى لكلمة »سعادة«، 

غري التي ذكرها؟

اْغِتَباٌط ارِْتَياٌح

اْبِتَهاٌج

ْوٌر رُسُ اْنِرَاٌح

َسَعاَدٌة

▓ من أسامء الفرس:

رُْف - الـُمَجيلِّ -  الطِّ

الـَهْيَكُل - الَجَواُد - الِحَصاُن 

اِبُق - التَّايِل. ْهُم - السَّ - الشَّ

▓ تسمى أنثى الجمل ناقة.

تسمى أنثى الحار أتاًنا.

وتسمى أنثى الثور بقرة.

وأنثى الديك دجاجة.

وأنثى التيس عنزة.

▓ من أسامء السيف: 

ارُِم -  ْمَصاُم - الـُجرَاُز - الَعْضُب - الصَّ الصَّ

املَهنَُّد   - ِفُّ  الـَمْرَ  - الحَساُم   - ِفْيَحُة  الصَّ

- الـُهَذاُم - الِهْنُدَواِنُّ - ُذو الَكِريَهِة.

أسماء

41 40



43 42

ـــاِدي ـــْوُق لِلـنَّــ ــ ـــَداَنا الــشَّ َحـ

ِح َتــْهــِذْيـــــٌب ْ ـــَذا الـــرَّ ِبَ

ــٍه ــَواُن َتـــْرِفــــْيــــ ــِه َأْلـــ بِـــ

ــٍب ــاٌت لِــَتْدِرْيــ َوَســــاَحـــــ

َفــِمــــــْن َمْغـــــًنى إِلْنَشــــاٍء

ــاٌت ــو ِرَيــاَضـــ ُلــ ــْم َتْ َوَكـــ

ُكــــــَراٌت َخـْلــَفـَهـــــا َعــــْدٌو

ـــاِدي ـ ـــَذا الـنَّ ـــى بِ ـــا َأْحــَلـ َفـَمـ

لِـَتـْثـِقــْيــــــٍف َوإِْســـَعـــــــاِد 

ــــــــاِد  َوإِْمـــَتــــــاٌع  لِـــُقــصَّ

اِد اٌت لِـــــــُروَّ ُمـــــَعــــــــــدَّ

َوَقـــاَعــــــــاٌت إِلْرَشــــــــاِد 

َوِمــــْن َمـْغــًنـــــى إِلْنـَشـــــــــاِد

ـــاٌب لِـــُمـــْرَتــــاِد َوَأْلـــــَعـــ

ـــاٍل َوآَســـــــــاِد لِـَأْشــَبـــــــ

َمـــَواِعـــْيــــــًدا  َكـَأْعــَيـــــاِد

د. مريم النعيمي

                                                        
لنادي ا
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