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رئيس التحرير

ــِة َمــَع ُكلِّ َطالـِـٍع َجِديــٍد َيــْرُُف  ــاِد« األَْوِفَيــاَء- َرَياِحــَن املَحبَّ َنــُزفُّ إِلَْيُكــْم -ُقــرَّاَء »الضَّ

َاِث، ِف  ِبِوَصالُِكــْم رَْغَبــًة ِف َتْثِقيِفُكــْم ِبأَْمَتــِع ُمْجَتَنــى أََطاِيــِب املْعرَِفــِة َوأَزَْهــى َذَخاِئــِر الــرُّ

ِة َواْلَفاِئــَدِة. رَاَفــِة َوالِجــدَّ َثــْوٍب ُمَعــاِصٍ ُيَؤلِّــُف َشــْمَل الطَّ

ِبيِعــيِّ أَْن َيُكــوَن لـِـُكلٍّ  َتَنــا اْلِكــراَم، إِنَّ لِلنَّاِشــَئِة َحاَجــاٍت َورََغَبــاٍت َعِديــَدًة، َوِمــَن الطَّ أَِحبَّ

ــٍة، َيْبَحــُث َعــْن َفَضــاٍء لَِتْنِمَيِتَهــا َوَتْطِويرَِهــا،  َن ــا َمْيــٌل إَِل َمْنَشــٍط َخــاصٍّ أَْو َمَهــارٍَة ُمَعيَّ ِمنَّ

ــَك  ــي ِتْل ــا ُيَلبِّ ــورٍَة ِبَ ــاٍت َمْعُم ــاِء أْوَق ــَن ِف َقَض ــَأِ الرَّاِغِب ــِريِّ َظ ــٍة لِ ــَل ِوْجَه ــلَّ أَْفَض َولََع

ــاِدي؛  ُح املْعــرُوُف ِبالنَّ ْ ــَك الــرَّ ــَك الحاَجــاِت َذلِ ــاِت َوَيْســَتِجيُب لِِتْل الرََّغَب

ــا  ــُهْم ِب ــي ُعُقولَـ ــارَِف ُتَنمِّ ــِه َمع ــُب ُمرَْتاِدي ــوٌح ُيْكِس ــاٌء َمْفُت ــَو َفَض َفَه

ــْوَن ِف َقاَعاِتــِه ِمــْن إِرَْشــاَداٍت، َوُيَقــوِّي أَْجَســاَمُهْم ِبــا َيْحَرُِفــوَن ِف  َيَتَلقَّ

ــٍة. ــاٍب ِرَياِضيَّ ــْن أَْلَع ُســوِحِه ِم

َفْلَنْقِصــْد َنواِديَنــا رَْغَبــًة ِف الِخــْرَِة َواالْحــِرَاِف َوِحَفاًظــا َعــَى 

ــةِ َوَطَلًبــا لِْلُمْتَعــِة َوالرَّاَحــِة. حَّ الصِّ

ٌ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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املفعول اسم  املعتادة يف شرح 



َتاُج  َل َأُظنُّ َأنَّ َدْرَس الَيْوِم َيْ
إَِل َتْقِديٍم َأْو َتْشِويٍق

ْرُس ُمْرَتبًِطا  َلَقِد اْعَتْدَنا َأْن َيُكوَن الدَّ
ٍء ِمـمَّ َيُدوُر َبْيَنَنا بَِشْ

ْرُس  َتاُج َهَذا الدَّ ملاَذا َل َيْ
ِديًدا إَِل التَّْشِويِق؟ َتْ

َنا َسْوَف ُنَراِجُع  َل ُبدَّ َأنَّ
ْرَس املاِض الدَّ

ُه َسْوَف  َما َفِهْمُتُه ِمْن َكَلِم اأُلْسَتاِذ َأنَّ
ُس َلَنا َدْرًسا َجِديًدا الَيْوَم ُيَدرِّ

ْرُتْم َقِليًل َلَفِهْمُتْم  َلْو َفكَّ
ْقِديِم لَِدْرِس الَيْوِم َسَبَب َعَدِم التَّ
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد
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َبَب َأَنا َعَرْفُت السَّ

إًِذا َأْخرِبْ بِِه ُزَمَلَءَك 

َل ُبدَّ َأنَّ َدْرَس الَيْوِم 
َسْوَف َيُكوُن َعِن اْسِم املْفُعوِل

َنا َدَرْسَنا  َكْيَف َلْ َنْنَتبِْه إَِل َأنَّ
ابَِقِة اْسَم الَفاِعِل؟ ِة السَّ ِف احلصَّ

َوبَِطبِيَعِة احلاِل َماُدْمَنا َدَرْسَنا اْسَم 
الَفاِعِل َفَل ُبدَّ َأْن َنْدُرَس اْسَم املْفُعوِل

ْرَس  َما ُدْمُتْم َقْد َعَرْفُتْم َأنَّ الدَّ
ُفُه؟ َعِن اْسِم املْفُعوِل، َفَمْن ُيَعرِّ
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ِف  ُهَو اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمْن ُحُروِف الِفْعِل املَتَصِّ
لِْلَمْجُهوِل، َوَيُدلُّ َعَل َمْن َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل الَفاِعِل

َلثِيِّ  ُيَصاُغ اْسُم املْفُعوِل ِمَن الِفْعِل الثُّ
َلثِيِّ املْبنِيِّ لِْلَمْجُهوِل َأْو َغْيِ الثُّ

ِمَثاُل َذلَِك: اْسُم املْفُعوِل 
ِمْن ُأِكَل: »َمْأُكوٌل«، 

وٌب« َب: »َمرْشُ َوِمْن ُشِ

َوَلِكْن َكْيَف ُيَصاُغ 
اْسُم املْفُعوِل؟

ِة،  ِحيُح ُهَو اخلاِل ِمْن ُحُروِف الِعلَّ الصَّ
ٍة  ُلُه َحْرَف ِعلَّ َواملَثاُل ُهَو َما َكاَن َأوَّ

لِـَمْعِرَفِة َذلَِك َل ُبدَّ َأْن َنْعِرَف 
إَِذا َكاَن املاِض َصِحيًحا َأْو ِمَثاًل

ِمـمَّ ُيَصاُغ اْسُم املْفُعوِل؟
ا لِْلَمْجُهوِل َوَنْحِذُف َحْرَف املَضاَرَعِة  َنا َنْأِت بِالِفْعِل املَضاِرِع َمْبنِيًّ ِف َهَذا الَوْضِع َفإِنَّ

َوَنَضُع َبَدًل ِمْنُه ِميًم َمْفُتوَحًة؛ ِمَثاُلُه: ُفِهَم: »َمْفُهوٌم«؛ ُوِهَب: »َمْوُهوٌب«

ٍة،  اأَلْجَوُف: َما َكاَن َوْسُطُه َحْرَف ِعلَّ
ٍة والنَّاِقُص: ُهَو َما َكاَن آِخُرُه َحْرَف ِعلَّ

َذُف َواُو »َمْفُعوٌل«  اأَلْجَوُف إَِذا َكاَن َوْسُطُه َياًء ُتْ
ا إَِذا َكاَن َوْسُطُه َواًوا  َوُيْكَسُ َما َقْبَلَها؛ َأمَّ

َذُف َواُو »َمْفُعوٌل« َوُتْنَقُل َحَرَكُتَها إَِل َما َقْبَلَها.  ُتْ
اِقِص ِة ِف الِفْعِل النَّ ًة َعَل َحْرِف الِعلَّ َبْيَنَم َنَضُع َشدَّ

َفاْسُم املْفُعوِل ِمَن اأَلْجَوِف َيُكوُن: 
»بِيَع/َمْبُيوٌع/َمبِيٌع«؛ َو»ِقيَل/ َمْقُووٌل/
 » اِقُص َفَيُكوُن: »َمْرُجوٌّ ا النَّ َمُقوٌل«. َأمَّ

« ِمْن َبَنى ِمْن َرَجا، َو»َمْبنِيٌّ

َنْنَتِقُل َبْعَد َذلَِك 
إَِل ِصَياَغِة اْسِم املْفُعوِل 

َلثِيِّ ِمْن َغْيِ الثُّ

َلثِيِّ  َنْأِت بِاْسِم املْفُعوِل ِمْن َغْيِ الثُّ
ِمَن الِفْعِل املَضاِرِع َمَع إِْبَداِل 

َحْرِف املَضاَرَعِة ِميًم َمْضُموَمًة 
َوَفْتِح احلْرِف َقْبَل اآلِخِر

َفَمَذا َلْو َكاَن الِفْعُل 
َأْجَوًفا َأْو َناِقًصا؟
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الن
ُنِريُد َأْن ُنَطبَِّق َذلَِك 

ِف ِمَثاٍل َعَمِلٍّ

َوِف اْسِم املْفُعوِل َنُقوُل: 
َتاَرٌة بِِعَناَيٍة َشِديَدٍة ُة ُمْ الـَهِديَّ

َأْحَسْنُتَم: َفُمْخَتاَرٌة اأُلوَل اْسُم 
ا َدلَّْت َعَل َمْن َقاَم  َ نَّ َفاِعٍل أِلَ

انَِيُة اْسُم َمْفُعوٍل  بِالِفْعِل، َبْيَنَم الثَّ
ا َدلَّْت َعَل َمْن َوَقَع َعَلْيِه الِفْعُل َ نَّ أِلَ

َفَمَذا َعْن َعَمِل اْسِم املْفُعوِل؟

ُط َعَمِلِه ُهَنا َأْن َيْعَتِمَد َعَل َنْفٍي  َوَشْ
َأِو اْستِْفَهاٍم َأْو ُمْوُصوٍف َأْو ُمْبَتَدأٍ

َيْعَمُل اْسُم املْفُعوِل َعَمَل ِفْعِلِه 
املْبنِيِّ لِْلَمْجُهوِل إَِذا َكاَن ُمْقرَتًِنا 

ًدا ِمْن »َأْل« رَّ بِـ»َأْل« َأْو ُمَ

ِف اْسِم الَفاِعِل َنُقوُل: 
َة  َتاَرٌة الـَهِديَّ الَفَتاُة ُمْ

بَِذْوٍق َعاٍل

ِمَثاُل َذلَِك: »ُمْعَتَمٌد« ِمَن ُاْعُتِمَد، 
َو»ُمْسَتْخَرٌج« ِمَن ُاْسُتْخِرَج

َهْل ُيْمِكُنَنا َأْن َنْعِرَف َأْمثَِلًة لِـَهِذِه الَكِلَمِت؟

ِمْثُل: َجِريٌح، 
َوَقتِيٌل، َوَسِجنٌي

ُهَناَك َأْيًضا َبْعُض َأْسَمِء املْفُعوِل 
َتَتَشاَبُه َمَع اْسِم الَفاِعِل ِف احلُروِف 
ُق َبْيَنُهَم بِاملْعَنى َفَقْط َتاٌرَفَحْسُب، َوُنَفرِّ َتاٌل، وُمْ ِمَثاُل َذلَِك ُمْ

ِة التِي ُتْسَتْخَدُم  اذَّ َبِقَي َأْن ُنْدِرَك َأنَّ ُهَناَك َبْعَض الَكِلَمِت الشَّ
َلثِيِّ َوَلِكْن ُدْوَن َقاِعَدٍة اْسَم َمْفُعوٍل ِمَن الِفْعِل الثُّ
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َنْوًعــا  اأُلْقُصوَصــُة  َأْصَبَحــِت  َوَقــْد 
اأَلَدِب  ِف  اأَلَدبِيَّــِة  الُفُنــوِن  َأْنــَواِع  ِمــْن 
ــٍة  ٍد ملْجُموَع ــْن َسْ ــاَرٌة َع ــَي ِعَب ، َفِه ــَرِبِّ الَع
 ُ ِمــَن اأَلْحــَداِث املْرَتبَِطــِة بَِبْعِضَهــا ُتَعــربِّ
ــِة  ٍ ِمــَن اأَلْحــَداِث احلَياتِيَّ َعــْن َحــَدٍث ُمَعــنيَّ
ُموَعــٍة ِمــَن اأَلْشــَخاِص. لَِشــْخٍص، َأْو َمْ

ا  اِتَ ِصيَّ ُز بِـِه اأُلْقُصوَصُة َأنَّ َشـخْ َوِمَّـا َتَتَميَّ
َقِليَلـُة الَعـَدِد ِف الَغالِـِب، َوَأْحَياًنـا َل َتَتَجاَوُز 
ي  ُتـَؤدِّ َهـا  َوَلِكنَّ ًة،  َرئِيِسـيَّ َواِحـَدًة  ًة  َشـْخِصيَّ
ُتَعـدُّ  إِْذ  اِث؛  اأَلْحـدَ ُكلِّ  ِف  ـا  َوِريًّ ِمْ َدْوًرا 
َوِهــيَ  هَلـا،  اأَلَسـاِسَّ  َك  املَحـرِّ

التِـي ُتْبَنـى َعَلْيَهـا اأُلْقُصوَصـُة ِمـْن بَِداَيتَِهـا 
ُة  ِصيَّ ــخْ ُز الشَّ اَيتَِهـا. لَِذلَِك َقْد َل َتَتَميَّ َحتَّـى ِنَ
ـا  َ ْوِر الُبُطوَلـِة املْطَلَقـِة، َبـْل بَِأنَّ ُة بِـدَ ئِيِسـيَّ الرَّ
ْت ِف  ِة، َوَسـاَهَ ئِيِسـيَّ َرْت ِف الِفْكَرِة الرَّ التِي َأثَّ
َها. ـا ُكلِّ َتْسـِويِغ َتْرتِيـِب اأَلْحـَداِث املْرَتبَِطِة ِبَ
 ، ـُز اأُلْقُصوَصـُة بَِتْصِميـٍم َخاصٍّ َكـَم َتَتَميَّ
، َوَتْوِزيـُع ِفْقَراتِِه  بَِحْيـُث َيتِـمُّ َتْرتِيـُب النَّـصِّ
ُيَسـاِهُم ِف  ِمَّـا  َوُمَناِسـَبٍة،  بَِطِريَقـٍة َصِحيَحـٍة 
التِـي  َوالَعَنـاِصِ   ، النَّـصِّ َمَلِمـِح  َتْوِضيـِح 
َم َكاَن  اْعَتَمَد َعَلْيَهـا الَكاتُِب ِف ِصَياَغتِـِه، َوُكلَّ
َتْصِميـُم النَّـصِّ ُمَتَناِسـًقا َمـَع َبْعِضـِه َسـاَهَم 

ٍة زََمِنيَّـــٍة َقِصـــَرٍة َحـــَدٌث َوِحيـــٌد ِضْمـــَن ُمـــدَّ

قْصُوصَُة األُ
اِء،  الُقـرَّ ِقَبـِل  ِمـْن  َفْهِمـِه  ُسـُهوَلِة  ِف  َذلِـَك 
ـًة. َوَواِقِعيَّ ـًة  َمْنِطِقيَّ َأْكَثـَر  َأْحَداَثـُه  َوَجَعـَل 

ِمــَن   بَِعــَدٍد  اأُلْقُصوَصــُة  َوَتَتَميَّــُز 
َفــَق الُكتَّــاُب  يَّــِة التِــي اتَّ اخلَصائِــِص الَفنِّ
ــِة  ــوَن بِِدَراَســِة َفــنِّ الِقصَّ َواأُلَدَبــاُء املْهَتمُّ
َن ِمْنَهــا  ُطوا َأْن َتَتَكــوَّ َعــَل ِصَياَغتَِهــا، َواْشــرَتَ
ــْأِت  ــٌة. َي ــٌة َأَدبِيَّ ــا ُأْقُصوَص َ ــَز بَِأنَّ ــى ُتَيَّ َحتَّ
ــاُع«،  ــِص »الْنِطَب ــِذِه اخلَصائِ ــةِ َه َمـ ِف ُمَقدِّ
َهــا  ــًة، َوَأَدقَّ يَّ الــِذي ُيَعــدُّ َأْكَثــَر اخلَصائـِـِص َأَهِّ
نَّــُه  اِء، أِلَ ُوُضوًحــا ِعْنــَد الُكتَّــاِب َوالُقــرَّ
ــَد  ــِب َبْع ــْخِصَّ لِلَكاتِ ْأَي الشَّ ــرَّ ــُس ال َيْعِك
ــِه، َعــْن َطِريــِق  ــِة ُأْقُصوَصتِ ــْن ِكَتاَب ــِه ِم اْنتَِهائِ
اِتِّ هَلــا،  ْقيِيــِم الــذَّ ِد َعــَل ُأْســُلوِب التَّ الْعتِــمَ

ــِه  ــَدى َنَجاِح ــِع َم َوَتَوقُّ
بَِطِريَقــٍة  ِصَياَغتَِهــا  ِف 

َصِحيَحــٍة.
َفــاِق  التِّ َوَرْغــَم 
ُوُجــوِد  وَرِة  َضُ َعــَل 
الْنِطَبــاِع، َفــإِنَّ ُهَنــاَك 
َبــنْيَ  َحْوَلــُه  ِخَلًفــا 
ــُكلٍّ  ــاِد، َفِل قَّ اِء َوالنُّ ــرَّ الُق

ــٍة  ُموَع ــَل َمْ ــُد َع ــِذي َيْعَتِم ــُه ال ــْم َرْأُي ِمْنُه
ــْخِصِّ  ْوِق الشَّ ــذَّ ــَرِة، َكال ــِل املَؤثِّ ــَن الَعَواِم ِم
ــوِل  ، َوُوُص ــصِّ ــِي النَّ ِة َتْأثِ ــوَّ ــَراَءِة، َوُق ِف الِق

َناِجــٍح. بُِأْســُلوٍب  الِفْكــَرِة 
ــِة  ــصَّ اأُلْقُصوَصـ ــِد َأنَّ َنـ ـ ــَن املَؤكَّ َوِمـ
ــا  ــاِع، َفِعْنَدَمـ ــمًّ ِف الْنِطَبـ ي َدْوًرا ُمِهـ ــَؤدِّ ُيـ

ـــًرا ُيَســـاِهُم بَِشـــْكٍل  َيُكـــوُن َناِجًحـــا َوُمَؤثِّ
ـــٍة  ِة بَِطِريَق ـــيَّ ئِيِس ـــا الرَّ ـــِم ِفْكَرِتَ ـــٍح ِف َفْه َواِض

اِء. ـــرَّ ـــِل الُق ـــْن ِقَب ـــَل ِم َأْفَض
ــِة  ــَزِة لأُِلْقُصوَص ــِص املَميِّ ــَن اخلَصائِ َوِم
وَرِة  ــْن َضُ ــِم ِم ْغ ــَل الرَّ ــي َع ــُة«، التِ »احلْبَك
ــُف  َتِل ــا َتْ َ ــِة، َفإِنَّ ــِة الَعاِديَّ ــا ِف الِقصَّ ُوُجوِدَه

ــِة. ــِة الَعاِديَّ ــِن الِقصَّ ــةِ َع ِف اأُلْقُصوَص
ــِة الَعاِديَّــِة َتْرَتبِــُط احلْبَكــُة  َفِفــي الِقصَّ
ــِة َتَفاُعــِل اأَلْبَطــاِل  ــِد اأَلْحــَداِث، َوَكْيِفيَّ بَِتَعقُّ
ِف  ــا  َأمَّ َمَعَهــا.  اَنِويِّــنَي  َوالثَّ ئِيِســيِّنَي  الرَّ
ــاِشٍ  ــْكٍل ُمَب ــُط بَِش ــَي َتْرَتبِ ــِة َفِه اأُلْقُصوَص
ــِيَّ  ئِي ــا، َوَتْكِشــُف َدْوَرُه الرَّ ِة َبَطِلَه ــْخِصيَّ بَِش
ِف َتْوِجيــِه َأْحــَداِث اأُلْقُصوَصــِة. َوَلْيــَس 
َتُكــوَن  َأْن  وَرِة  بِالــرَُّ
ْحَظــُة َقِصــَيًة  َهــِذِه اللَّ
ِمــَن  َوَلِكــْن  ــا،  َزَمنِيًّ
إِل  َتــاَج  َتْ َأْن  املْمِكــِن 
ــَراِت  ــَن الِفْق ــٍة ِم ُموَع َمْ
َحتَّــى َيتـِـمَّ الَكْشــُف َعــْن 
ــَن  ــَذا ِم ــا. لِ ُكلِّ َتَفاِصيِلَه
ــِب  ــَل الَكاتِ ــِب َع الَواِج
ــى  َأْن ُيِســَن ِصَياَغــَة َنــصِّ اأُلْقُصوَصــِة، َحتَّ
ــِة  ــِة حلَظ ــِة بَِداَي ــَل َمْعِرَف ــاِرَئ َع ــاِعَد الَق ُيَس
اَيتَِهــا، َوَطبِيَعــِة َتْأثِِيَهــا ِف َســْيِ  اأَلْزَمــِة، َوِنَ
ــاِظ  ــَل الْحتَِف ــْرِص َع ــَع احل ــَداِث، َم اأَلْح
ــِم  التََّحكُّ ِف  التَّْشــِويِق  ُعْنــُصِ  بِــَدْوِر 

ــا. ــِة ِبَ ــَداِث املِحيَط بِاأَلْح

األُْقُصوَصُة َترَْجَمٌة 

ُر  ِلَوْعٍي َحادٍّ ُيَصوِّ

الَواِقَع االْجِتَمِعيَّ 

َوَيرُْصُد َتَناُقَضاِتِه
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ُدُف إَِل َتْقِديِم َحَدٍث َوِحيٍد  َواَيِة َيْ ٌد ِحَكائِيٌّ َنْثِريٌّ َأْقَصُ ِمَن الرِّ اأُلْقُصوَصُة َسْ

َماٍت َبَرَع  ُدوٍد. َوِهَي َفنٌّ َيُقوُم َعَل ُمَقوِّ ٍة َقِصرَيٍة َوَمَكاٍن َمْ ٍة َزَمنِيَّ -َغالًِبا- َيُدوُر ِف ُمدَّ

. َوَلْ َيُكِن  ْكِل اأَلَدِبِّ ِة َهَذا الشَّ ا بُِخُصوِصيَّ ِجُم َوْعًيا َحادًّ اأُلَدَباُء ِف اْستِْخَداِمَها بَِم ُيَتْ

الـَهَدُف ِمْن َذلَِك َغرْيَ َتْصِويِر الَواِقِع االْجتَِمِعيِّ َرْصًدا لَِتَناُقَضاتِِه َواْنِحَراَفاتِِه. َوِهَي 

ٌة َقِصرَيٌة،  ا ِقصَّ َ َأْيًضا َنْوٌع ِمْن َأْنَواِع الِقَصِص الَقِصرَيِة، َوُيْمِكُن َأْن ُيَشاُر إَِلْيَها َأْيًضا بَِأنَّ

َها َبِسيٌط، َواَل  ِة، َأِو الِقَصِص ُعُموًما، بَِأنَّ َنصَّ ُز َعِن الِقَصِص الَقِصرَيِة الَعاِديَّ َها َتَتَميَّ َلِكنَّ

ِة املْعُروَفِة. ُن ِمْن َعَناِصِ الِقصَّ ا َتَتَكوَّ َ ْغِم ِمْن َأنَّ َفاِصيِل، َعَل الرَّ َتِوي َعَل َكثرٍِي ِمَن التَّ َيْ
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ُه  َوَما ِل َل ُأِحبُّ
َوُهَو َأْغَل النَّاِس ِعْنِدي؟!

امللك َجِذمَية يجلس عىل عرشه 

وحوله الخدم والحاشية

َأْيَن َعْمٌرو 
اْبُن ُأْختِي؟

ُئُه  يِّ إِنَّ َمْوَلِت ُأمَّ َعْمٍرو ُتَ
لِـَمْجِلِس َمْوَلَي املِلِك

وَها َألَّ َتْنَسى َأْن ُتْلبَِسُه  َأْخرِبُ
َهبِيَّ الِذي َأْهَدْيُتُه َلُه ْوَق الذَّ ُسُد َمْوَلَي الطَّ ِلِسَك َيْ ُكلُّ َمْ

اُه  َعْمًرا َعَل ُحبَِّك إِيَّ

ْزُت لِـَمْجِلِس َمْوَلَي املِلِك هَّ َهَأَنَذا َقْد َتَ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا ْوِق.. َكِبَ َعْمٌرو َعِن الطَّ

َيا َمْوَلَي، َلَقْد َأْوَصاَك 
ا َمْوَلَي املِلُك بَِألَّ َتْبَتِعَد َعنَّ

ُقْلُت َل َيْتَبْعنِي َأَحُدُكْم، 
ُأِريُد َأْن َأْعُثَر َعَل الَكْمَأِة َوْحِدي

َوَلِكْن ُكْن َحِذًرا 
َوَل َتْبَتِعْد َعِن احلَرِس

ا  َأَل َتَزاُل ُمِصًّ
َعَل اخلُروِج 
إَِل الَغاَبِة؟ 

َتْعَلُم َيا َمْوَلَي َأينِّ ُأِحبُّ 
الَبْحَث َعِن الَكْمَأِة

َهْل َتْأَذُن ِل َأْن َأْخَلَعُه 
َقْبَل اخلُروِج إَِل الَغاَبِة؟

اْقرَتِْب َقْلَب َخالَِك املِلِك َوَأِريِن 
َهبِيَّ اجلِديَد َطْوَقَك الذَّ



َلَقْد َطاَل ِغَياُب َمْوَلَي َعْمٍرو، 
َعَلْيَنا َأْن َنْبَحَث َعْنُه َقْبَل َأْن َيُتوَه ِف الَغاَبِة

َل َأَثَر َلُه، َبَحْثَنا َعْنُه 
ِف ُكلِّ َمَكاٍن بِالَغاَبِة

َل َتَدُعوا َمَكاًنا ِف الَغاَبِة 
إِلَّ َوَبَحْثُتْم ِفيِه َعْن َعْمٍرو

َيا َوْيَلَنا ِمْنُه، َلَقْد َأَمَرَنا 
َأْن َنْبَقى بِالُقْرِب ِمْنُه 

َوَألَّ َنَدَعُه َوْحَدُه ِف الَغاَبِة

لَِيْذَهْب َأَحُدُكْم 
رِبْ َمْوَلَي املِلَك  َوُيْ

َأَل َيَزاُل َأَماَمَنا الَكثُِي 
َحتَّى َنِصَل إَِل َقْصِ 

َجِذيَمَة اأَلْبَرِش؟

ُكْم َعَل َطِريٍق  َسْوَف َأُدلُّ
ُر َعَلْيَنا نِْصَف املَساَفِة  ُيَوفِّ

َوَل َيْعِرُفَها َأَحٌد

َماَذا َتْنَتِظُر؟ ُخْذَنا إَِلْيِه

1415

ْأِس  َما َهَذا؟ َأَتَروَن َذلَِك الَفَتى َأْشَعَث الرَّ
َياِب؟! ْعِر َرثَّ الثِّ َطِويَل الشَّ

لَِنْأُخْذُه َمَعَنا إَِل َقْصِ َجِذيَمَة 
َفإِْن َكاَن َلُه بِِه َحاَجٌة َوإِلَّ ُعْدَنا بِِه

َها ُهَو َقْصُ َجِذيَمَة 
اأَلْبَرِش، لَِنْسَتْأِذْن 

ُخوِل َعَلْيِه ِف الدُّ

َلَقْد َبَعَثَنا َقْوُمَنا إَِلْيَك َيا َمْوَلَي 
َوَمَعَنا َهِذِه اهلَداَيا

َفَمْن َهَذا الَفَتى اأَلْشَعُث 
الِذي َتْصَطِحُبوَنُه؟  قافلة مسافرة متر يف الغابة



ية
ها

لن
ا

َلَقْد َوَجْدَناُه َضالًّ ِف الَغاَبِة َفاْصَطَحْبَناُه 
ُه َعْمٌرو اْبُن ُأْختِي الِذي َطاَل َبْحُثَنا َعْنُه،  إِنَّ
ِلِسَنا ِه َحتَّى َيْغَتِسَل َوَيُعوَد إَِل َمْ ُخُذوُه إَِل ُأمِّ

األم تقف بالباب وتدخل عمرو

ُاْدُخْل َعَل َخالَِك املِلِك 
َفَسْوَف ُيَسُّ بَِمْرآَك

َهبِيَّ  ْوَق الذَّ َياِب َوالطَّ ي َأْفَخَر الثِّ َها َقْد َأْلَبَسْتنِي ُأمِّ
ُدُه ْوِقالِذي ُتِبُّ َأْن َتَرايِن َأَتَقلَّ َوَلِكْن .. َكرِبَ َعْمٌرو َعِن الطَّ
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ٌة َتَقُع َعىل َخِليِج َقابَِس، َوَتْبُعُد َعِن الَعاِصَمِة ُتوُنَس  َمِديَنُة َصَفاُقَس َمِديَنٌة ُتوُنِسيَّ
ْيِ  وُنِسيَّ اِحِل َواجلُنوِب التُّ . َوَتَقُع َصَفاُقُس َبْيَ السَّ ِقيِّ ْ بَِنْحِو 270كم إىِل اجلُنوِب الشَّ

ِة َوَغْرًبا ِواَلَيَتا ِسيِدي ُبوَزْيٍد  ُط َوَشَماًل ِواَلَيُة املْهِديَّ ًقا الَبْحُر املَتَوسِّ َها َشْ دُّ َوَيُ
وُنِسِّ َرْغَم ُوُقوِعَها يِف  َواِن َوَجُنوًبا ِواَلَيُة َقابَِس. َوُتَعدُّ َعاِصَمَة اجلُنوِب التُّ َوالَقْيَ

اٍن، بِاإِلَضاَفِة إىِل  ِة ِمَساَحًة َوَعَدَد ُسكَّ وُنِسيَّ انَِيَة يِف املُدِن التُّ ا الثَّ َوَسِط البَِلِد، َوَذلَِك َكْوَنَ
ِة َعاَم 2016م. َقاَفِة الَعَربِيَّ ِز الِذي َجَعَلَها َعاِصَمَة الثَّ َقايِفِّ املَميَّ َنَشاِطَها الثَّ

َوالزَّْيُتـــوِن اللَّـــْوِز  َمِديَنـــُة 

ــْوَل  ــاُت َح َواَي َدِت الرِّ ــدَّ َتَع

ــَذا  ُأُصــوِل َتْســِمَيِة املِديَنــِة ِبَ

ــا  ــْن َيْربُِطَه ــاَك َم ــِم؛ َفُهَن الْس

ــيَفاْكَس،  ــيِّ ِس ــِد اأَلَماِزيِغ بِالَقائِ

ــوُد  ــا َتُع َ ــُروَن َأنَّ ــَرى آَخ ــَم َي َبْيَن

»َصَفــا«  اْســُمُه  َخــاِدٍم  إِل 

ــّص(،  ــا! ُق ــا َصَف ــُه: )َي ــَل َل ِقْي

َفَصــاَر َهــَذا اأَلْمــُر َعَلــًم َعَلْيَهــا 

َذلِــَك  ُمْنــُذ  بِــِه  َواْرَتَبَطــْت 

ــَرْوَن  ــَن َي ــنَّ آَخِري ــِن. َلِك احليـ

َواَيــةَ اأَلْقــَرَب إِل َهــِذِه  َأنَّ الرِّ

ــَس  ــْوُن َصَفاُق ــَي َك ــِمَيِة ِه ْس التَّ

ِمــْن  َنــٌة  ُمَكوَّ َبــٌة  ُمَركَّ َكِلَمــٌة 

َذْيــِن  ، َواللَّ َلْفَظــنْيِ َأَماِزيِغيَّــنْيِ

ــِه  ــِذي َتْرَتِدي ــاَس ال َب ــاِن اللِّ َيْعنَِي

َوبِالتَّــاِل  لَِتْحِصينَِهــا،  املــْرَأُة 

ــَة  ــي املِديَن ــَس َتْعنِ ــإِنَّ َصَفاُق َف

. ــةَ َنــ املَحصَّ
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ِفيَهــا؛ َفَقــِد اْســُتْخِرَج الَغــاُز 
ــَكاَر  ــِل ِميْس ــْن َحْق ــيُّ ِم بِيِع الطَّ
الــذي ينتــج 200 ِمْلُيــوَن َقــَدٍم 

ــِد. ــْوِم الَواِح ــٍة ِف الَي َب ُمَكعَّ

َتْنَقِســُم اأَلْيــِدي الَعاِمَلــُة 
ــاٍت،  ــِة إِل ِقَطاَع ــِذِه املِديَن ِف َه
ــِد  ــِة َوَصْي َراَع ــاُع الزِّ ــَي ِقَط َوِه
 ،%  25.3 بِنِْســَبِة  ِك  اأَلْســمَ
بِنِْســَبِة 25.6 %،  َواخلَدَمــاِت 
ــِة بِنِْســَبٍة  َناَعــاِت التَّْحِويِليَّ َوالصِّ

إِل 24.4 %. َتِصــُل 

َصَفاُقــَس  َمِديَنــُة  َتَتَميَّــُز 
ــِة  املِهمَّ املَعالِـــِم  ِمــَن  بَِعــَدٍد 

التِــي َجَعَلْتَهــا ِمــْن َأَهــمِّ املــُدِن 
َفُهَنــاَك  َوالَعَربِيَّــِة،  ِة  وُنِســيَّ التُّ
املِديَنــُة الَقِديَمُة ِف َوَســِط َمِديَنِة 
ــُة  ُع َبِقيَّ ــرَّ ــا َتَتَف ــَس، َوِمْنَه َصَفاُق
اأَلْجــَزاِء اأُلْخــَرى لِلَمِديَنــِة، 
ــِوي  َت ــُة َتْ ــِذِه املِديَن ــْت َه َوَكاَن
ٍة  ــَكنِيَّ ــاٍت َس َع مُّ ــل َتَ ــًم َع َقِدي
املْســِجِد  َوَعــل  َصِغــَيٍة، 
ــَي ِف  ــِذي ُبنِ ــِي ال ــِع الَكبِ اجلاِم
ــا  ــدُّ َحالِيًّ ــِذي ُيَع ــِطَها، َوال َوَس
ــِة ِف  ينِيَّ ــِم الدِّ ــمِّ املَعالِـ ــْن َأَه ِم
ــِه ِف  ــُط بِ ــا، َوُتِي ِة إِْفِريْقَي ــارَّ َق
الَوْقــِت احلــاِلِّ اأَلْســَواُق لَِبْيــع 
َناَعــاِت، َوُيِيــُط  َتَلــِف الصِّ ُمْ

ِجــَداٌر  الَقِديَمــِة  بِاملِديَنــِة 
اَيــًة  ِحَ ُل  ُيَشــكِّ َكاَن  َضْخــٌم، 
ــِوي  َت ــَمِت، َوَيْ ــدَّ اهلَج ــا ِض هَل
اأَلْبــَراِج  ِمــَن  الَعِديــِد  َعــل 
ــل  ــاِت، َوَع َف ُ ــةِ َوالرشُّ َفاِعيَّ الدِّ
َبــاُب  ــا:  ُهَ نْيِ  َرئِيِســيَّ َباَبــنْيِ 
يــَواِن، َوَعــَل  ِّ َوَبــاُب الدِّ اجِلْبــلِ
ــِة  ــَواِب الَفْرِعيَّ ــَن اأَلْب ــَدٍد ِم َع

اأُلْخــَرى.

َمَعالِـــِم  َأَهــمِّ  َوِمــْن 
ــوِلِّ  َصَفاُقــَس َأْيًضــا َداُر اجِللُّ
ــِة  ــِة الَقِديَم ــوَدُة  ِف املِديَن املْوُج
ِف َشــاِرِع الَبــاي، َوالتِــي َتُعــوُد 
ــَن  اِم ــْرِن الثَّ ــا إِل الَق ِف َتاِرِيَه
اُر  ، َوَكاَنــْت َهــِذِه الــدَّ َعــرَشَ
ِريَّــةِ  ــوِلِّ الثَّ ِة اجِللُّ ْسَ ِمْلــًكا أِلُ
ُأُصــوٍل  ِمــْن  َتْنَحــِدُر  التِــي 
َتْعَمــُل  َوَكاَنــْت  ٍة،  َأْنَدُلِســيَّ
َهــِذِه  َوَشــَغَلْت  بِالتَِّجــاَرِة. 
ِف  ــًة  ُمِهمَّ َمَناِصــبَ  ُة  اأُلْسَ
ــا  اُر َحالِيًّ ــدَّ ــدُّ ال ــِة، َوُتَع ْوَل الدَّ
الِعــَمَرِة  َعــل  ــا  َحيًّ ِمَثــاًل 
ــْد  ــَس، َوَق ــةِ ِف َصَفاُق ْقِليِديَّ التَّ
ــتِْقلِل  ــَد اْس اُر َبْع ــدَّ ــِت ال َل ُحوِّ
لِلُفُنــوِن  ُمْتَحــٍف  إِل  ُتوُنــَس 

َقالِيــِد. َوالتَّ َوالَعــاَداِت 

َظــى َصَفاُقــُس بِِســِجلٍّ  َتْ
إِل  َيُعــوُد  َحاِفــٍل،  َتاِرِيــيٍّ 
ــا  ــِع ِعْنَدَم اِس ــْرِن التَّ ــِة الَق اَي ِنَ
َمِديَنــًة  َصَفاُقــُس  َأْصَبَحــْت 
ُخُضوِعَهــا  بَِســَبِب  ًة  ُمْســَتِقلَّ
الثَّــايِن  ُروَجــَر  لَِســْيَطَرِة 
ــاَم 1148م،  ــَة َع َي ــِك ِصِقلِّ َمِل
ــى  ــِه َحتَّ ــَت ُحْكِم ــْت َتْ َوَبِقَي
ُة  َعاَم  ـــيَّ اُت املََحلِّ ــا الُقــوَّ َرْتَ َحرَّ
اُت  الُقــوَّ ْتَهــا  َواْحَتلَّ 1156م، 
ٍة  ــدَّ ــَرى مل ًة ُأْخ ــرَّ ــةُ َم يَّ اأُلوُروبِّ
ــا  َه ــَك اْحَتلَّ ــَد َذلِ ــَيٍة، َوَبْع َقِص
ــاِدَس  ــْرِن السَّ ــَباُن ِف الَق اإِلْس
َوبَِذلِــَك  لِلِميــلِد،  َعــرَشَ 
َقاِعــَدًة  َصَفاُقــُس  َأْصَبَحــْت 
ــا  ــَذا َم ــِر، َوَه َب ــِة الرَبْ لِْلَقَراِصَن
ــِة  ــْزِو املِديَن ــَة إِل َغ ــَع الُبْنُدِقيَّ َدَف
َهــِذِه  َوَلِكــنَّ  1785م،  َعــاَم 

بِالَفَشــِل. َبــاَءْت  املَحاَوَلــَة 

ِف َأَواِخــِر الَقــْرِن التَّاِســَع 
ــْت َفَرْنَســا َهــِذِه  َعــرَشَ اْحَتلَّ
َباِقــي  َجانِــِب  إِل  املِديَنــَة 
إِل  ْتَهــا  َوَضمَّ ُتوُنــَس،  ُمــُدِن 
ِة،  الَفَرْنِســــيَّ ِة  اُطــــوِريَّ اإِلْمرِبَ
انَِيــِة  الثَّ الَعامليَّــةِ  ِب  احلــرْ َوِف 
وَن  الَفَرْنِســيُّ اْســَتْخَدَمَها 
ًة َلـــُهْم َحتَّــى  َقاِعــَدًة َرئِيِســيَّ
َعَلْيَهــا  ــوَن  الرِبِيَطانِيُّ اْســَتْوَل 

َوَبْعــَد  1943/4/10م،  ِف 
ــِة  انَِي ــِة الثَّ ــاِء احلــْرِب الَعامليَّ اْنتَِه
َفَرْنَســا،  إِل  ُتوُنــُس  ُأِعيــَدْت 
ُتوُنــُس  َحَصَلــْت  َوَأِخــًيا 
َهــا َعــل الْســتِْقلِل  ــا ُكلُّ َوُمُدُنَ

1956م. َعــاِم  ِف 

املَتَميِّــِز  َصَفاُقــَس  َمْوِقــُع 
َطَمــٍع،  ــلَّ  َمَ َدائِــًم  َجَعَلَهــا 
يَّــٍة  َظــى بَِأَهِّ ــا  َتْ َ ــًة َأنَّ َخاصَّ
البِــلِد  ِف  َكبِــَيٍة  اْقتَِصاِديَّــٍة 
ــَطُة  ُع اأَلْنِش ــوَّ ِة؛ إِْذ َتَتَن ــيَّ وُنِس التُّ
َفَيْعَتِمــُد  ِفيَهــا؛  الْقتَِصاِديَّــةُ 
ٍة  َأَساِســيَّ بُِصــوَرٍة  اْقتَِصاُدَهــا 

ــِد  ْي ــوِن، َوالصَّ ْيُت ــِت الزَّ َعــل َزْي
َوالُفوْســَفاِت   ، الَبْحـــــــِريِّ
ــِد  ــاِم 1960م، َوالَعِدي ــُذ َع ُمْن
َواملَشــاِريِع  َناَعــاِت  الصِّ ِمــَن 
ِغـــــــَيِة   الصَّ ِة  ـــــَناِعيَّ الصِّ
ــا  َ َأنَّ إِل  َوُيَشــاُر  ِة،  ــطَ امُلَتَوسِّ
ــاِج  ــَة اأُلوَل ِف إِْنَت ــلُّ املْرَتَب َت َتْ
ــْوِز،  َواللَّ ْيُتــوِن  الزَّ َزْيــِت 
ُر املَراتِــَب اأُلوَل  َتَتَصــدَّ َكــَم 
 ، الَبَحــِريِّ ْيــِد  الصَّ إِْنَتــاِج  ِف 
ِميَنــاٍء  َأْكــرَبُ  ِفيَهــا  َوُيوَجــُد 
، َوَأْضَخــُم  ْيــِد الَبْحــِريِّ لِلصَّ
ــَمِك، َوَأِخــًيا ُيَعــدُّ  ُســوٍق لِلسَّ
ْفــُط َمْصــَدًرا آَخــَر لِلْقتَِصاِد  النِّ

َمِديَنُة َصَفاُقَس َعــــــاِصـــَمُة الجـــُنوِب 
التُّوُنِسيِّ َوَأْرُض الـــــحَضـاَرِة َوالــثََّقاَفِة
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رسوم: 

وجدان توفيق

احلْمُد هللِ َلَقْد َهَدَأ اأَلَلُ 
َن َبْعَدَما َتَناَوْلُت املَسكِّ

َشَفاَك اهلُل َيا َأِخي، 
َأْعَلُم َأنَّ َأَلَ َحَصَواِت الُكَل َقِويٌّ

احلْمُد هللِ َعَل ُكلِّ َحاٍل

لُّ  َحَصَواُت الُكَل َمَ
ِدَراَسِة الُعَلَمِء َوالَباِحثنَِي 

ُمْنُذ َزَمٍن َبِعيٍد

اُء َقِديًم َتْشِخيَص َهَذا  َوَهِل اْسَتَطاَع اأَلِطبَّ

ُه َحَصَواٌت بِالُكَل؟ اأَلَلِ َعَل َأنَّ

َدْوُرَك َيا َسيِِّدي

ِن احلَصَواِت؟ َأَلْ َيِِد الُعَلَمُء َحلًّ ملْنِع َتَكوُّ

َلَقْد َأْصَبْحَت َأْفَضَل َحاًل. َهَذا َجَزاُء 
بِيِب َأُهَناَك َتْوِجيَهاٌت ُيْمِكُن َأْن َمْن َلْ َيْلَتِزْم بَِتْوِجيَهاِت الطَّ

ِن احلَصَواِت؟ وَل ُدوَن َتَكوُّ َتُ

ْصَحاِب  ًة أِلَ ْأِكيِد، َخاصَّ بِالتَّ
اأَلْجَساِم املْعُروِف َعْنَها 

ُتَها لَِتْكِويِن احلَصَواِت َقابِِليَّ

ْأِكيِد، َفَمَثًل اْبُن ُزْهٍر  بِالتَّ
َلُه ِكَتاٌب َقيٌِّم ِف ِعَلِل الُكَل 

َهْل َتَناَوَل ِف 
َهَذا الِكَتاِب 

ا َيَتَداَوُلُه  َبْعًضا ِمَّ
اُء اآلَن؟ اأَلِطبَّ

بِيِب.  َيا َسْلَمُن َل ُتِضْع َوْقَت الطَّ
َسْوَف ُأِعرُيَك َبْحًثا َعْن َحَياِة اْبِن ُزْهٍر

ي ُ َهَكَذا ِمْن َقْبُل َيا َعمِّ َلْ َأَرَك َتَتَألَّ

ُكْنُت َأْسَأُل 
َقْبَل َأْن َنْدُخَل 

اِء  َعْن ِعْلِم اأَلِطبَّ
َقِديًم بَِتْشِخيِص 
َحَصَواِت الُكَل
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ٍء؟ َأْقبِْل َيا َوَلِدي، َهْل ُتَعاِن ِمْن َشْ

َل َيا َسيِِّدي َوَلِكنَّ النَّاَس ِف َزَمنَِنا َل َيَزاُلوَن 
َف إَِلْيَك َيْذُكُروَن ِعْلَمَك، َفَأَرْدُت َأْن َأَتَعرَّ

ِف َزَمنُِكْم؟! 
َأِمْن َزَمٍن َأْنَت 

َغرْيِ َزَمنَِنا؟

َوَماَذا َيُقوُل َعنِّي 
النَّاُس ِف َزَمنُِكْم؟

َيْذُكُروَن ِعْلَمَك َوُكُتَبَك َوَأْبَحاَثَك 

َذا احلِديِث َيا َوَلِدي َلَقْد َأْثَلْجَت َصْدِري ِبَ

بِّيَّ  َقَرْأُت َأنَّ ِعْلَمَك الطِّ

َكاَن َلُه َبالُِغ اأَلَثِر ِف الَعاَلِ

َوَكْيَف ُنِقَل ِطبِّي َوِعْلِمي إَِل الَعاَلِ؟

ْت ُكُتُبَك َوَأْبَحاُثَك، َفَل َتَزاُل اأَلْجَياُل َتَتَناَقُلَها ِجيًل َبْعَد ِجيٍل َلَقْد ُتْرِجَ

ِزَينِي َعْن َذلَِك  َأْسَأُل اهلَل َأْن َيْ
َجَزاَء َمْن َتَرَك ِعْلًم ُيْنَتَفُع بِِه

َكْيَف َوَصْلَت إَِذْن 
ِة؟ ٍة، َفَقْد َتَواَرَث إَِل َهِذِه املَكاَنِة الِعْلِميَّ يَّ ٍة ِطبِّ َأَنا ِمْن ُأْسَ

بَّ َأًبا َعْن َجدٍّ َبُنو ُزْهٍر الطِّ

َنَعْم َيا َسيِِّدي، 
َفَأَنا ِمَن املْسَتْقَبِل الَبِعيِد



ية
ها

لن
ا
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َة. َوُكْنُت  يَّ بِّ َناِت الطِّ َكهُّ َهَذا َصِحيٌح، َفُكْنُت َأْكَرُه التَّ
َظِر ِف َحاِل  ُص اأَلْمَراَض َعْن َطِريِق َتْدِقيِق النَّ ُأَشخِّ

املِريِض َوملِس  اأَلْعَضاِء املَصاَبِة َوَفْحِص الَبْوِل
بِّ ا ِف الطِّ َبْعَت َمْنَهًجا َخاصًّ َعَرْفُت َأنََّك اتَّ

؟ بِّ َهْل َعِمْلَت بَِمَجاَلٍت ُأْخَرى َغرْيِ الطِّ

اِل التَّْخِديِر؟ َماَذا َعْن إِْسَهاَماتَِك ِف َمَ

ائَِدِة لِْلُعَلَمِء املْسِلِمنَي  َعَل َعْكِس املَمَرَسِة السَّ
بِّ َفَقْط ي، َفَقِد اْقَتَصَ َعَمِل َعَل الطِّ ِف َعْصِ

َة لِْلَمِريِض  ْفِسيَّ َعَرْفُت َأنَّ احلاَلَة النَّ
اتَِك َمِة َأْوَلِويَّ َكاَنْت ِف ُمَقدِّ

ِفيِه، َواْسَتَعْنُت بِاملوِسيَقى. َوَقْد آتِيِهْم  ْ ْرُت ملْرَضاَي َوَسائَِل التَّ َهَذا َصِحيٌح، َفَقْد َوفَّ
ِفيِف آَلِمِهْم « لَِتْسِلَيتِِهْم َوَتْ لِّ َعَراِء َوَأْعِرُض َعَلْيِهْم »َخَياَل الظِّ اِص َوالشُّ بِالُقصَّ

َأْبَرُز إِْسَهاَماِت ِف َهَذا املَجاِل اْبتَِكاُر التَّْخِديِر 
ِم« بَِطِريَقِة »اإِلْسَفْنِج املَنوِّ

ٍة؟  َمْعَنى َذلَِك َأنََّك ُكْنَت َتُقوُم بِإِْجَراِء َعَمِليَّاٍت ِجَراِحيَّ

ْغِذَيِة  ًفا ِمْن ُصْنِعي ِف التَّ وَّ َنَعْم، َفَقِد اْسَتْخَدْمُت ُأْنُبوًبا ُمَ
َمَد  ِة، َوَعاَلـْجُت الرَّ ِة َعْبَ الَقَصَبِة اهلَوائِيَّ َناِعيَّ الصِّ
بِاجلَراَحِة، َوَكَذلَِك اْسَتْخَرْجُت َحَصَواِت الُكَل

ُدُث  ِقيِق إَِل الَوَرِم الِذي َيْ َل َمْن َأَشاَر بِالَوْصِف الدَّ َهَذا َصِحيٌح، َوُكْنُت َأوَّ
ا، َوإَِل التَِهاِب ِغَشاِء الَقْلِب ْدَر ُطولِيًّ ْدِر َوالِغَشاِء الِذي َيْقِسُم الصَّ ِف الصَّ

اِل اأَلْوَراِم  َقَرْأُت َأنََّك ُكْنَت َرائًِدا ِف َمَ

ِكَتاُب »الْقتَِصاد ِف إِْصَلِح اأَلْنُفِس َواأَلْجَساد«، َوِكَتاُب 
ْدبرِي« ْيِسري ِف املَداَواِة َوالتَّ »اأَلْغِذَيُة«، َوِكَتاُب »التَّ

َفاتَِك؟ َفَم َأَهمُّ ُمَصنَّ



 

الـحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ
ُل َمْن أََمَر ِبَتْشِكيِل املَصاِحِف َوَتْجزَِئِة الُقرْآِن أَوَّ

 . َقِفيِّ اِج ْبِن ُيوُسَف الثَّ ٍد، املْعُروُف بِاحلجَّ مَّ َأَنا ُكَلْيُب ْبُن ُيوُسَف ْبِن احلَكِم ْبِن َأِب َعِقيٍل َأُبو حُمَ
ُولِْدُت َسَنَة )40هـ - 661م(، َوَنَشْأُت يِف ِظلِّ َعائَِلٍة َكِريَمٍة ِمْن َعائَِلِت َثِقيٍف، َوَكاَن َوالِِدي 

َس َحَياَتُه َلَتْعِليِم َأْبَناِء  ُه َكرَّ ِلًعا َعىل الِعْلِم َوَفَضائِِل اآلَداِب، َحتَّى إِنَّ ًزا؛ إِْذ َكاَن ُمطَّ َرُجًل ُمَيَّ
ي َأْجٍر َعىل َعَمِلِه َهَذا. َوِمْن َهَذا املْنَطَلِق َحِفْظُت ِكَتاَب اهللِ  ائِِف الُقْرآَن الَكِريَم، ُدوَن َتَلقِّ الطَّ
ابِِعَي َأْمَثاِل:  َحاَبِة َوالتَّ ِة َوِكَباِر َأْهِل الِعْلِم ِمَن الصَّ َعىل َيِد َوالِِدي، ُثمَّ َوَلـْجُت َحَلَقاِت اأَلئِمَّ
َعْبِد اهللِ ْبِن َعبَّاٍس، َوَأَنِس ْبِن َمالٍِك، َوَسِعيِد ْبِن الـُمَسيِِّب، َوَغْيِِهْم. َوَبْعَد َذلَِك اْنَخَرْطُت 
ائِِف يِف َفَصاَحتِي، َفَقِد  َرْت َنْشَأِت بِالطَّ ْبَياِن َشْأِن يِف َذلَِك َشْأُن َوالِِدي، َوَقْد َأثَّ يِف َتْعِليِم الصِّ
اِل اخلَطاَبِة. اتََّصْلُت بَِقبِيَلِة ُهَذْيٍل التِي َكاَنْت ُتَعدُّ ِمْن َأْفَصِح َقَبائِِل الَعَرِب، َوَبَرْعُت يِف َمَ
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ْعِليــَم، َواْلَتَحْقــُت بِاجلْيــِش  نِــي َتَرْكــُت التَّ َوَلِكنَّ
ــى  ِر َحتَّ ــوُّ َط ــي َوالتَّ قِّ َ ــُت يِف التَّ ، َوَمَضْي ــِويِّ اأُلَم
ِن اخلِليَفــةُ َعْبــدُ املِلــِك ْبــُن َمــْرَواَن ِقَيــاَدَة َجْيٍش  َوالَّ
َمَة، َكَم  ــَة املَكرَّ َبــْيِ يِف َمكَّ لِـــُمَحاَرَبِة َعْبــِد اهللِ ْبــِن الزُّ
ْنــُت  ِن َعْبــدُ املِلــكِ احلَجــاَز َوالَيَمــَن، َفَتَمكَّ َوالَّ
ــْيِ  ــِن يِف َهاَت ــْشِ اأَلْم ــْن َن ــِي ِم ــِي اْثَن ــَلَل َعاِم ِخ
ــَة،  ــي ُأَميَّ ــوَن َبنِ ــُع ُيِطيُع ــَح اجلَمي ، َوَأْصَب ِ ــيْ املْنَطَقَت

ــَراَق.  ــِك الِع ــُد املِل ِن َعْب ــَذا َوالَّ ــىل َه ــاًء َع َوبَِن

ْيــُت َأْمــَر الِعــَراِق َعــاَم )75هـــ - 694م(،  َتَولَّ
َفَأَذْعــُت اأَلْمــَن ِخــَلَل َعــْشِ َســَنَواٍت؛ إِْذ َقَضْيــُت 
ــِة َبنِــي  ِديــَن َعــىل َدْوَل َعــىل اخلــَواِرِج، َوَعــىل املَتَمرِّ

ــَة.  ُأَميَّ

ْيـــُت  َخَطْبـــُت ُخْطَبـــًة يِف النَّـــاِس ِعْنَدَمـــا َتَولَّ
ــا  ــُهوَدًة َتَناَقَلَهـ ــًة َمْشـ ــْت ُخْطَبـ ــَراَق، َوَكاَنـ الِعـ
ـــْت َأْصَداُؤَهـــا  النَّـــاُس يِف ُكلِّ َمـــَكاٍن َحتَّـــى َعمَّ
ِة، َوَكاَنـــِت اخلْطَبـــُة  ْوَلـــِة اإِلْســـَلِميَّ َأْرَجـــاَء الدَّ
ْهـــِل الُكوَفـــِة. َقاَتْلـــُت  َتْقِريًعـــا َوَتْوبِيًخـــا أِلَ
ــِن َأِب  ِب ْبـ ــُمَهلَّ ــَع الــ ــاِب َمـ َهـ ــَواِرَج بِالذَّ اخلـ
ـــٌف  الِ ـــٌل ُمَ ـــي َرُج نِ ـــُت َأنَّ ـــا َأْعَلْن ـــَرَة، َوِعْنَدَه ُصْف
َمـــْن َســـَبَقنِي ِمـــَن الـــُواَلِة، َكـــَم َأْعَلْنـــُت َعـــِن 
ــي  ِة َوالَبْطـــِش يِف ُمَعاَمَلتِـ ـــدَّ ِة َوالشِّ َبـــاِع الُقـــوَّ اتِّ
ـــَراَق  ـــي الِع ُة ِواَلَيتِ ـــدَّ ـــِهَدْت ُم ـــَراِق. َش ـــَل الِع َأْه
ـــِة   الِقَيـــاَم بِالَعِديـــِد ِمـــَن اإِلْصلَحـــاِت اإِلَداريَّ
ـــَط،  ـــِة َواِس ـــاِء َمِديَن ـــْرُت بِبَِن ـــْد َأَم ـــِة؛ َفَق َوالُعْمَرانِيَّ
ـــَة  نَّ الُكوَف ـــَك أِلَ ـــًة ِل؛ َوَذلِ ـــا َعاِصَم ْذُتَ َ ـــي اتَّ التِ
ـــَم  ـــٍب، َبْيَن ـــِن َأِب َطالِ ـــِيِّ ْب ـــايَِعًة آِلِل َع ـــْت ُمَش َكاَن

 . َبـــْيِ ًة آِلِل الزُّ ُة ُمَنـــاِصَ َكاَنـــِت الَبـــْرَ

الِعـَراِق  بِِواَلَيـِة  َتْكِليِفـي  إِبَّـاَن  ُقْمـُت  َوَقـْد 
ْنـُت  َوَعيَّ الِعـَراِق،  َمَناِطـِق  مَجِيـِع  بِِقَيـاِس 

َك، َكَم َأَعْدُت  ْلُت اأَلْمـلَ َأَماِكَنَها، َوَسـجَّ
َقَنـَواِت املـاِء التِـي ُطِمـَرْت يِف  َحْفـَر 

احلـُروِب َواملَعـاِرِك، َوُقْمـُت َأْيًضـا 
َواملَكايِيـِل.  املَواِزيـِن  بَِتْوِحيـِد 

ــِل  ِويـ ــىل َتْ ــُت َعـ ــْد َحَرْصـ َوَقـ
ــِة  َغـ ــِة إىِل اللُّ ــِن احلُكْوَمـ ــِة َدَواِويـ ُلَغـ

ُن  ــَدوَّ ــْت ُتـ ــَد َأْن َكاَنـ ــِة َبْعـ ـ الَعَربِيَّ
ِة  )الَفاِرِســـيَّ الَفْهَلِويَّـــِة  َغـــِة  باللُّ

الَقِديَمـــِة(، َكـــَم ُقْمـــُت بَِســـكِّ 
ــِة.  ـ ــِة الَعَربِيَّ َغـ ــِة بِاللُّ الُعْمَلـ

َتْنِظيــِم  يِف  ُق  ــبْ السَّ ِل  َكاَن 

َعَمــِل اجلْيــِش، َوَجَعْلــُت اخِلْدَمــَة يِف اجلْيــِش 
ــوِش  ــاِل اجلُي ــىل إِْرَس ــاَعَدِن َع ــا َس ــًة، َم إِْجَباِريَّ
ــَتاَن،  ــَخ، َوُطَخاِرْس ــُح َبْل ــمَّ َفْت ِق، َفَت ــْشِ ــِح امل لَِفْت
ِة  َوَفْرَغاَنــَة َوِهــَي َمَناِطــُق َتَقــُع يِف َوَســِط َقــارَّ
ــوِش  ــْت ُجُي ــَم َفَتَح ــِد، َك ــْرِب اهلْن ــَيا، َويِف َغ آْس
ــوِل إىِل  ــَن الُوُص ــُت ِم ْن ــمَّ َتَكَّ ــْنِد، ُث ــَة السِّ ِمْنَطَق
ــِي. ــِة الصِّ ــُدوِد َدْوَل ــىل ُح ــِة َع ــَغَر الَواِقَع َكاْش

َهــا  ــا َوَأَجلِّ َوِمــْن َأَهــمِّ اأَلْعــَمِل التـِـي ُقْمــُت ِبَ
املَصاِحــِف  بَِتْشــِكيِل  َأْمــِري  اإِلْطــَلِق  َعــىل 
ــىل  ــُدلُّ َع ــاَراٍت َت ــِع إَِش ــْرآِن، َوَوْض ــِة الُق ِزَئ َوَتْ
ــُت  ْب ــِه، َوَرغَّ ِس ــِه َوُخُ ــِه َوُرُبِع ــْرآِن َوُثُلثِ َنْصــِف الُق
ــاُس َعــىل ِقــَراَءٍة َواِحــَدٍة، وَأْخــِذ  يِف َأْن َيْعَتِمــَد النَّ
ــْرِك َغْيَِهــا  ــاَن، َوَت ــِن َعفَّ ــَمَن ْب ــَراَءِة ُعْث ــاِس بِِق النَّ
ــَدًة  ــَف َعِدي ــُت َمَصاِح ــَم  َكَتْب ــَراَءاِت، َك ــَن الِق ِم

ــاِر. ــا إىِل اأَلْمَص ــُت ِبَ ــَدًة َوَبَعْث ُمَوحَّ



ُب َلَك اَعَة ُتَصوِّ َل ُأِحبُّ َأْن َأَرى السَّ

الصواب: »َل َيَقُع إِلَّ احلاِذُق« َأِو »املاِهُر«

اِطُر َل َيَقُع إِلَّ الشَّ

َواِء َل ُتَقاَوُم َأَنا َمْعُذوٌر َيا َأِب؛ َفَرائَِحُة الشِّ

َقِة  ُهَو ِف احلِقيَقِة َشاِطٌر، َل َيُكفُّ َعْن َسِ
ْحِم َوَوْضِعِه ِف َشَطائِِر اخلْبِز اللَّ

َهِذِه َعاَدُة َجابٍِر َل َيَتَخلَّ َعْنَها َأَبًدا

ي  وي  وي
وي  و

يََّة! َما َأْرَوَع اأَلْجَواَء اأُلَسِ

َأْسَأُل اهلَل َأْن ُيِديَم َعَلْيَنا 
الْستِْقَراَر َوَراَحَة الَباِل

َها اهلُل-  ِت -َرِحَ َهْل َكاَنْت َجدَّ
ي؟ َة ِمْثَلَك َيا َجدِّ َغَة الَعَربِيَّ ُتِبُّ اللُّ

ي  َوملاَذا َل ُتِبُّ ُأمِّ
َغِة َواأَلَدِب؟ َفًة بِالِفْطَرِة، َأَحاِديَث اللُّ ُتَك َكاَنْت ُمَثقَّ َجدَّ

ُتِبُّ الِقَراَءَة َوَتَْوى املْعِرَفَة

ْرَت َعَلْيَها َأْو َأنََّك َقْد َأثَّ

ا«،  ْرَت ِفيَها« َأْو »ِبَ ُقْل: »َأثَّ
َوَل َتُقْل: »َعَلْيَها«

َنَعْم، َوَكاَنْت َيا َوَلِدي ُتِبُّ 
َما ُأِحبُّ َوَتْكَرُه َما َأْكَرُه

خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكمل دراسِتهم 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 

تصُّفاتـه غـُر املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكرتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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ية
ها

لن
ا

َواِء؟! ْبُتَم َبْطنِي بَِرائَِحِة الشِّ ًلَماَذا َأْفَعُل َوَقْد َعذَّ َكاَن َعَلْيَك َأْن َتْسَتْأِذَن ِمْن َأبِيَك َأوَّ

َواُب َأْن َتُقوِل: »َأْن َتْسَتْأِذَن َأَباَك« الصَّ
ههههه.. َها ِهَي 
َجِر  َعَلَماُت الضَّ

ي  َقْد َبَدْت َعَل َوْجِه ُأمِّ
ِل َتْصِويٍب  َمَع َأوَّ

ِغرَيَة َباَرَك اهلُل ِفيِك َيا َفَتاِتَ الصَّ
ي  وي  وي

 و
ي 

و
ي  وي  وي

وي  و

ُكُلوا َحتَّى َل ُيَغاِفَلُكْم َجابٌِر بَِساَعتِِه 
َواِء َغِة َوَيْنَفِرُد بِالشِّ َوَحِديِث اللُّ

َة  ٌة َهِذِه املرَّ َأْنِت ُمِقَّ

ِك   هههههه.. ُكْنُت َأُظنُّ
تِي  َسُتَساِعِديَننِي َعَل إِْتَاِم ُخطَّ

َلَها« َوَل َتُقوِل:  ُقوِل: »اْعَتْدُت َتَطفُّ
ِلَها« ْدُت َعل َتَطفُّ »َتَعوَّ

ِلَها ْدُت َعَل َتَطفُّ َل َأْحَتجُّ َوَل َأْسَتْنِكُر، َفَقْد َتَعوَّ

َتجُّ َعَل َكَلِمُكْم ي َسْوَف َتْ ُأمِّ

َواُب َأْن َتُقوِل: »َتْسَتْنِكُر َكَلَمُكْم« الصَّ

َوَعَل َوْجِهي َأَنا 
َأْيًضا، َوَلِكنِّي 
ُب  َسْوَف َأَتَغلَّ

َعَلْيَها بَِضْبِط ُلَغتِي

ِك َفَعَلْت ِمْثَلِك  َلْو َأنَّ ُأمَّ
اَعِة ِمْثَل َأِخيِك َبْت َعَل السَّ َلَتَغلَّ

ي  وي  وي
 و

ي 

و



 

  سوق      
الوراقني

ُعـْمـــــَدُة كُـُتــــِب التَّـاِريــــخِ 

َو»َتاِريـــُخ اأُلَمـــِم َواملُلـــوِك« ِكَتـــاٌب ُمْســـَنٌد، 
ـــنَِدُه  ـــى ُيْس ـــيَّ َحتَّ اِرِي ـــرَبَ التَّ ـــُر اخل ـــُه َل َيْذُك َأْي َأنَّ
ــْوِن  ــٌد إِل َكـ ــَذا َعائِـ ــِه، َوَهـ ــِه َوَراِويـ إَِل َصاِحبِـ

ًثـــا. دِّ املَؤلِّـــِف ُمَ

ـــُد ْبـــُن  مَّ َواملَؤلِّـــُف ُهـــَو َأُبـــو َجْعَفـــٍر ُمَ
ـــَبًة  يُّ نِْس ـــرَبِ ـــٍب، الطَّ ـــِن َغالِ ـــِد ْب ـــِن َيِزي ـــِر ْب َجِري
ــَهِر  ــَل َأْشـ ــَبًة إَِل آُمـ ــِلُّ نِْسـ ــَتاَن، اآلُمـ إَِل َطرَبِْسـ

َمـــٌة  َعلَّ َوُهـــَو  ـــا.  ُمُدِنَ
 ٌ ُمَفـــسِّ ٌث  ـــدِّ ُمَ َجِليـــٌل 
اْســـَتَقلَّ  َفِقيـــٌه،  ٌخ  ُمـــَؤرِّ
َي  بَِمْذَهـــٍب ِفْقِهـــيٍّ ُســـمِّ
، َوَكاَن  بِاملْذَهـــِب اجلِريـــِريِّ

ــَداَد. ــاٌع ِف َبْغـ ــُه َأْتَبـ َلـ

ـــُع بَِحاِفَظـــٍة َنـــاِدَرٍة،  ـــُه اهلَل َيَتَمتَّ يُّ َرِحَ ـــرَبِ َكاَن الطَّ
ــا  ـ ــُظ َمْوُضوَعاِتَ َفـ ــوٍم، َوَيْ َة ُعُلـ ــدَّ ــُع ِعـ َمـ َوَيْ
ــُه  ــَواِهَدَها، َوإِنَّ ُكُتَبـ ــا َوَشـ َتَهـ َوَأِدلَّ

ـــى  ـــَك، َحتَّ ـــَل َذلِ ـــٍل َع ـــرَبُ َدلِي ْك ـــا أَلَ ـــي َوَصَلْتَن التِ

ـــِن  ـــَد ْب ـــُن َأْحَ ـــُد اهللِ ْب ـــِن َعْب ـــو احلَس ـــُه َأُب ـــاَل َعْن َق

يَّ  ـــرَبِ ـــٍر الطَّ ـــا َجْعَف ـــنُّ َأَب ُظ ِس: »َواهللِ إيِنِّ أَلَ ـــُمَغلِّ الـ

َقـــْد َنـــِيَ ِمَّـــا َحِفـــَظ إَِل َأْن َمـــاَت َمـــا َحِفَظـــُه 

ـــْن  ـــًيا ِم ـــًل َكبِ ـــَر َرُج ـــِرِه )َوَذَك ـــوَل ُعْم ـــَلٌن ُط ُف

ـــِم(«. ـــِل الِعْل َأْه

ــًة  ـ ــْرَوًة ِعْلِميَّ يُّ َثـ ــرَبِ ـ ــا الطَّ ــَرَك َلَنـ ــْد َتـ َوَقـ

ـــِه،  ـــَزاَرِة ِعْلِم ـــَل َغ ـــُدلُّ َع َت

تِـــِه ِف  َوَســـَعِة َثَقاَفتِـــِه، َوِدقَّ

ـــِة  ِعيَّ ْ اْختَِيـــاِر الُعُلـــوِم الرشَّ

ـــا،  َقـــِة ِبَ َواأَلْحـــَكاِم املَتَعلِّ

اٌل،  َوَكاَن َلـــُه َقَلـــٌم َســـيَّ

ــرْبٌ  ــٌل، َوَصـ ــٌس َطِويـ َوَنَفـ

ــَل  ــُف َعـ ــَكاَن َيْعَتِكـ ْرِس، َفـ ــدَّ ــِث َوالـ ِف الَبْحـ

ــِة ِف  ـ ــوَعاِت الِعْلِميَّ ــِة املْوُسـ ــِف، َوِكَتاَبـ التَّْصنِيـ

ُصُنـــوِف الُعُلـــوِم.

»َتاِريـــُخ  ِكَتابِـــِه  ِف  َمْنَهُجـــُه  َكاَن  َوَقـــْد 
ـــَل  ـــِمنِي، َع ـــثِّ َوالسَّ ـــنْيَ الَغ ـــَع َب « اجلْم يُّ ـــرَبِ الطَّ
ـــَك ِف  ـــَر َذلِ ـــْد َذَك ـــِي، َوَق ْفِس ـــِه ِف التَّ ـــَراِر َمْنَهِج ِغ

ــاِب. ــِة الِكَتـ َمـ ُمَقدِّ

َوُيَصنَّـــُف َهـــَذا الِكَتـــاُب ِضْمـــَن َأَهـــمِّ 
ـــٍل  ـــدُّ َأْوَف َعَم ـــِخ؛ إِْذ ُيَع اِري ـــاِل التَّ ـــاِدِر ِف َمَ املَص
ِل  ــْن َأوَّ ــَدَأ ِمـ ــِد اْبَتـ ــٍع. َفَقـ ــَرِبٍّ َجاِمـ َتاِرِيـــيٍّ َعـ
ـــِصْ  ـــَنِة 302هــــ. َوَلْ َيْقَت ـــى إَِل َس ـــِة َواْنَتَه اخلِليَق
َعـــَل َتاِريـــِخ اإِلْســـَلِم َفَحْســـُب، َفَقـــْد َذَكـــَر ِف 

ـــَن  ـــًيا ِم ـــْرِس َكثِ ـــِخ الُف َتاِري
ــا  ــي َل َنِجُدَهـ ــِق التِـ احلَقائِـ
ِف  َوَذَكـــَر  ِه،  َغـــْيِ ِعْنـــَد 
وِم َعـــَدًدا ِمـــَن  َتاِريـــِخ الـــرُّ
ـــو إَِل  ـــٍة َتْدُع ـــَداِث بِِدقَّ اأَلْح
ـــاِدِر  ـــِة املَص ـــَع ِقلَّ ـــِب َم الَعَج
َحْوَلـــُه ِف َهـــَذا املْوُضـــوِع.

التِـــي  ِريَقـــُة  الطَّ ـــا  َأمَّ
يُّ  ـــرَبِ الطَّ َعَلْيَهـــا  َســـاَر 
َطِريَقـــُة  َفِهـــَي  ِكَتابِـــِه  ِف 

ـــَواِدَث  ـــَر احل ـــلَّ ِف َأْن َيْذُك ـــي َتَتَج ، َوالتِ ـــنيَ ثِ املَحدِّ
ـــَنِد إَِل َناِقِليَهـــا، َل ُيْبـــِدي ِف َذلِـــَك  ـــَة بِالسَّ املْرِويَّ

َرْأًيـــا ِف ُمْعَظـــِم اأَلْحَيـــاِن.

ـــَل  ـــِة َع ـــِر اأَلِدلَّ ـــُه بِِذْك ـــٍر َتاِرَي ـــُن َجِري ـــَدَأ اْب َب
ـــُم،  ـــَو الَقَل ـــَق َوُه ـــا ُخِل ِل َم ـــاِن، َوَأوَّ َم ـــُدوِث الزَّ ُح
ـــَك  ـــا َوَرَدْت بَِذلِ ـــَل َم ـــْيًئا َع ـــْيًئا َفَش ـــَدُه َش ـــا َبْع َوَم
ـــَلُم،  َدَنا آَدَم َعَلْيـــِه السَّ اآلَثـــاُر، ُثـــمَّ َذَكـــَر َســـيِّ
ـــِل،  ُس ـــاِء َوالرُّ ـــاِر اأَلْنبَِي ـــْن َأْخَب ـــَدُه ِم ـــا َكاَن َبْع َوَم

ــا  ًضـ ــْوَراِة، ُمَتَعرِّ ـ ــْم ِف التَّ ــِب ِذْكِرِهـ ــَل َتْرتِيـ َعـ
ـــا  ا َم ً ـــسِّ ـــْم، ُمَف ـــْت ِف َزَماِنِ ـــي َوَقَع ـــَواِدِث التِ لِلَح
ًجـــا َعـــَل  َوَرَد ِف الُقـــْرآِن الَكِريـــِم بَِشـــْأِنِْم. ُمَعرِّ
ــوِك  ــْم، َوُمُلـ وُهـ ــَن َعاَصُ ــوِك الِذيـ ــاِر املُلـ َأْخَبـ
ــِم  ــِر اأُلَمـ ــَع ِذْكـ وِم، َمـ ــرُّ ــوِك الـ ــْرِس، َوُمُلـ الُفـ
ــِث  ــى َمْبَعـ ــاِء َحتَّـ ــَد اأَلْنبَِيـ ــاَءْت َبْعـ ــي َجـ التِـ

ـــَلِم. ــَلِة َوالسَّ ـ ــُل الصَّ ــِه َأْفَضـ ُســـوِل َعَلْيـ الرَّ

ــَل  ــُه َعـ َبـ ــْد َرتَّ ــَلِميُّ َفَقـ ــُم اإِلْسـ ــا الِقْسـ ـ َأمَّ
احلـــَواِدِث ُمْنـــُذ َعـــاِم اهلْجـــَرِة َحتَّـــى َســـَنِة 
ُكلِّ  ِف  َوَذَكـــَر  302هــــ، 
َســـَنٍة َمـــا َوَقـــَع ِفيَهـــا ِمـــَن 

اأَلْحـــَداِث.

ــِة  ــْن َمَكاَنـ ــِم ِمـ ْغـ َوبِالرَّ
يِّ َوُشـــْهَرتِِه  ـــرَبِ َتاِريـــِخ الطَّ
بِـــِه،  املْســـِلِمنَي  َوِعَناَيـــِة 
ُنْســـَخٌة  َتِصْلَنـــا  َفَلـــْم 
ـــْد  ـــِه. َوَق َداتِ لَّ ـــْن ُمَ ـــٌة ِم َكاِمَل
ــُه اأُلوَل ِف  ــَدَرْت َطْبَعُتـ َصـ
ـــي  ـــني عام ـــَدا ب وَلْن ـــِدَن ِبُ لِي
ـــُة   انَِي ـــُه الثَّ ـــَدَرْت َطْبَعُت ـــمَّ َص 1879م و 1898م. ُث
ــي 1897م  ــني عامـ ــَرى بـ ًة ُأْخـ ــرَّ ــِدَن َمـ ِف لِيـ
ِقنَي  اِف َعـــَدٍد ِمـــَن املْســـَترْشِ ـــَت إِْشَ و1901م َتْ
ُطوَطـــاٍت ِمـــْن 12 َمْكَتَبـــًة  َرَجُعـــوا ِفيَهـــا إَِل َمْ
ــْد ِقيـــَل ِف  . َوَقـ ــا َوالَعـــالِ اإِلْســـَلِميِّ ِف ُأوُروبَّـ
ــِة  ـ ــاِت الَعَربِيَّ ــِل املْطُبوَعـ ــْن أْمَثـ ــا ِمـ ـ َ ــا إِنَّ َهـ َحقِّ
ـــًدا ِمْنَهـــا  لَّ َهـــا. َوَقـــْد ُطبَِعـــْت ِف 15 ُمَ َوَأَدقِّ

ــاِرِس. ــَداِن لِْلَفَهـ ـ لَّ ُمَ

بَِريِّ الطَّ  تَاِريخُ 
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»َتاِريُخ اأُلَمِم َواملُلوِك« 

أَْوَف َعَمٍل َتاِريِخيٍّ 

َعَرِبٍّ َجاِمٍع

اِريِخ  « ُعْمَدَة ُكُتِب التَّ َبِيُّ ُيَعدُّ »َتاِريُخ اأُلَمِم َواملُلوِك« املْعُروُف بِـ»َتاِريُخ الطَّ
اِريَخ ُمْنُذ  ِوي التَّ اِريِخ التِي َتْ َها َتْصنِيًفا، َوُهَو ِمْن ُكُتِب التَّ َوَأْشَهَرَها ِذْكًرا َوَأَدقَّ

ُه َوَشِهَد أْحَواَلُه  ِعَياًنا. َبْدِء اخلِليَقِة إىَِل َزَمِن املَؤلِِّف الِذي َعاَصَ



َنا َغرْيُ ُمَتَكاِفَئنْيِ؟ َأَل َتَرى َأنَّ

َك َتْقِصُد َأنِّ َأْفُضُلَك  َلَعلَّ
بَِعَدِم َلْفِت الْنتَِباِه

َبْل َأَنا الِذي َأْفُضُلَك بَِبْسَطٍة 
اَها ِف اجِلْسِم َمَنَحنِي اهلُل إِيَّ

وُل َفْخٌر َوَلْو ِمْن َخَشٍب،  َوَيَراَها النَّاُس: »الطُّ
َياِح َوالِقَصُ َعاٌر َوَلْو ِمْن َذَهٍب« ا لِلرِّ ِويَل إِلَّ ِمَصدًّ َل َأَرى الطَّ

ْعَبِة ِة الصَّ ُروِف اجلِويَّ ِف الظُّ

َأَراَها:»َأْجَساُم البَِغاِل 
َوَأْحَلُم الَعَصاِفرِي«

رسوم:
محمد 
صالح 
درويش
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! ِويلَْيِ َجاِل َفإِنَّنِيَقِصٌر أَْنَهى نَْفَي الطَّ َفإِْن َأُك َقْصًدا ِف الرِّ
َوَلِكنَّ الَقِصرَي َيْسَتِطيُع الْنِسَحاَب إَِذا َحلَّ َأْمٌر َساَحتِي َلـَجِسيُم

ِمْن َأيِّ َمَكاٍن َل َيْرَغُب ِف اجلُلوِس 
ِفيِه ُدوَن َأْن ُيلِحَظ َأَحٌد

ُع إَِلْيِه اأَلْبَصاُر ِويُل، َفَعَلٌم َتَتَطلَّ ا الطَّ َأمَّ
لَِذلَِك َل َيْسَتِطيُع 
الْختَِباَء بُِسُهوَلٍة

إَِذْن َفُهَو ُشَجاٌع 
َوَل َحاَجَة إَِلْيِه ِف الْختَِباِء

َواِل  َأَل َتَرْوَن َمَعاِشَ الطِّ
وَن إَِل الْنِحَناِء  َأنَُّكْم ُتْضَطرُّ

َلِم َعَلْيَنا؟ ِعْنَد السَّ
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َواُضِع َوالْحتَِواِء ُهَو اْنِحَناُء التَّ
اِن ِويُل الثَّ َهَذا ُهَو َصِديُقَنا الطَّ

َل َمْنِزَلَة َلُكَم بُِدوِن

َأْيَن َأْنَت لُِتْؤنَِس الِوْحَدَة التِي َأْشُعُر 
ا َوَأَنا َأِسرُي َمَع َهَذا الَقِصرِي؟ ِبَ

َلـَحَن الِعَراِقيُّ

ههههه.. َنَعْم، 
 ُ َها َتَتَبنيَّ َفبِِضدِّ

اأَلْشَياُء

إَِذْن َفَقْد َعَرْفَت َمْنِزَلتِي

ية
ها

الن

رْيُ  َوَما الضَّ
ِف َأْن َنُكوَن »َل«؟

ها ها ها ها

ُطُكَم  ِعْنَدَما َأَتَوسَّ
ْسَبِة إَِلْيُكَم  َأُكوُن بِالنِّ

اَنِة امليَزاِن َكُرمَّ

وِن ِف »َلَنا« َبْل َتُكوُن َكالنُّ

ُتَا »َل« َفَلْوَل َأَنا َلِصْ

ُلُكَم  وِّ َأَنا َمْن ُيَ
ْفِي إَِل اإِلْثَباِت،  ِمَن النَّ

َفَلْوَلَي َلَبِقيُتَم َنْفًيا

َل َحَرَمَنا اهلُل ِمْن ِمَزاِحَك 
َك ِة ِظلِّ َوِخفَّ



1. متسع بني مرتفعني.
2. رجاء.

3. املقامات الخاصة باألمئة يف 
املساجد.

4. مجرى املاء يف الوادي.

5. أداة تعريف.
6. أحد الولدين من بطن واحد.

7. الَبنيِّ من األُمور.
8. صفٌّ من األشياء يتبع بعضها 

بعًضا.

زق يف جلد البعري. 9. الُقراد اللَّ
10. جمع َحَمل.
11. مصدر سأل.

12. يتبع.
13. من مراتب الرسور.

شارك واربح ــــةمسابقــــ

1

2

3

رَبِيُّ ِف ِكَتابِِه )َتاِريُخ اأُلَمِم َواملُلوِك(؟ ِريَقُة التِي َساَر َعَلْيَها الطَّ َما الطَّ

ِم« ِف التَّْخِديِر؟ َمِن الَعاِلُ املْسِلُم الِذي اْبَتَكَر َطِريَقَة »اإِلْسَفْنِج املَنوِّ

َب(؟ الفائز مبسابقةَما اْسُم املْفُعوِل ِمَن الِفْعِل )ُضِ
العدد املايض

هبه جادالله - مرص

ــــاليـــاليتســـــتســـــ إعداد: أبو طــارق

@Heba539

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عىل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

@alddadmag

2000ريـــال

العدد
38

االســم :

رقم الهاتف :

البلـد :

ت لكلمــــا ا
ة لمتحــــد ا

2

3

1

4

9

1112

10

13

8

7

6

5

املرتادف هو كلمة لها معنى قريب 

لكلمة أخرى يف اللغة أو املعنى 

نفسه. هل تستطيع أن تساعد فهًدا 

يف إيجاد خمسة مرتادفات أخرى 

لكلمة »تاب« غر التي ذكرها؟

َتاَب

أَقْلََع

رََجَع

أَنَاَباْستََفاَق

فَـــاَء
مترادفات

هــذا الشــبل فقــد األســد العجــوز الــذى كان يرافقــه يف الغابــة، وإذا 

ــر التــي تحتــوي عــى أســمء )الســحاب( فســيمكنك  لونــت الدوائ

ــتصل  ــر.. وس ــر املط ــل أن ينهم ــه قب ــول إلي ــاعده يف الوص أن تس

ــد إىل الهــدف.. حــاول.. بالتأكي

أين  

الطريق؟

الذواب

السنبة

العجوز

الدعلج

املعرصات

الوغر

القمراء

الطرفة

الخدرة

الغارب

الشع

السحق

الرساج

الخندس

الجلبة

النازح

الكنهور

الغاسق

السدفة

ضلع

الهامر

التلهب

الزبرج

الحمطة

املزن

حزازة

جريرة

الرباب

القرن

الرشيق

الهجري

الخندس

الخميل

الزمن

الديسق

البادر

الصافية جداع

كحلة

الناىئ

الطرمساء

الباحور

الخيطالحاطوم
 األبيض

الحوم

السنامر

العلياءالعلياء

الساهور

الهزم

الغامم

الوضح

الناهور

الضجوع

الجليفة

الضوء

الضباب

دمنة

الطخاء

سخيمة

الكثيف

القنيب
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د. مريم النعيمي

42

اعالن

َذَهْبــــُت اْلَعـــْرَ لِلنَّـــاِدي
َأْتـُلــــوُه الُقـــْرآُن  بِــــِه 
َفَكـــْم ِمـــْن ِفْتَيـــٍة َجـــاُءوا
َعـــىَل احلاُســـوِب يِف ِقْســـٍم
ـِــــيِه َأْلـــــــَواٌن ف ْ َولِلــتَّ
ـاَحــــا ْلَعـــاِب يِف السَّ َولِْلَ
ِرَيـاَضــــاٌت بِــــِه َشـــتَّى
ُكـــَراٌت َبــــْيَ َأْشــــَباٍل
َنــاِديــــــَنا َأيَّـــــاَم  َأَرى 

لَِتـْثـِقـيِفــــي َوإِْســـَعاِدي
لَِتْهـِذيــــبِي َوإِْرَشـــــاِدي
ـــاِد لِـَنــــاِدي احلـــيِّ ُقصَّ
وا َخْيــــَر إِْعـــَداِد ُأِعــــدُّ
اِد اٌت لِـــــــُروَّ ُمَعــــــــدَّ
َكـإِْرَعــــاِد إِْرَنــــــاٌن  ِت 
ُمِفيـــــَداٌت لِـُمـــْرَتــــاِد
َوُأْخــــَرى َبـــْيَ آَســــاِد
بِـَمـْغــَناَنــــا َكـَأْعـــــَياِد

النادي
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اعالن


