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رئيس التحرير

اِد، َيِطيُب َلَنا أَْن َنُزفَّ إَِلْيُكْم َمَع ُكلِّ َرْيَحاَنٍة ِمْن  إْخَوَتَنا اْلِكرَاَم ُقرَّاَء الضَّ

َاِث  َدِة ُقُطوًفا َداِنَيًة َوِثَاًرا َياِنَعًة َجاِمَعًة َبْيَ َعَبِق التُّ اِد املَتَجدِّ َرَياِحِي الضَّ

ِة اْلَحَداَثِة الرَّاِئَقِة. الَعِريِق َوِجدَّ

َطيٌِّب،  أََثٌر  ِلْلِْنَساِن  َيُكوَن  أَْن  املْسَتَجاِد  املَْمُدوِح  ِمَن  اْلِكرَاَم،  َتَنا  أَِحبَّ

َيْجِلُب  َوِمَم  ْيَِة.  السِّ َوَراِئِق  ُلوِك  السُّ َوَجِميِل  التََّصُِّف  ُحْسِن  ِمْن  َيْكَتِسُبُه 

َوِمَن  َسَم  َما  اْلِعَباَراِت  ِمَن  اْنِتَقاُؤُه  َواملَحبََّة  االْحِتَاَم  ِلْلِْنَساِن 

ًعا َعْن َسْفَساِف الَقْوِل َوَقِبيِح اْلَعَمِل. اْلَكِلمِت َما َنُبَل ُمَتَفِّ

َفْلَنْحرِْص َعَل أَْن َيُكوَن َلَنا َصِنيٌع ُمَحبٌَّب َوَجْهٌد َمْحُموٌد ِف 

ِباْلِخرَِة،  اِلـِحَي  الصَّ ِعَباِدِه  ِف  اللُه  َلَنا  َيَتَقبَّ َحتَّى  اْلَحَياِة،  َعاَلِم 

ُسَعَداَء  ِلَنِعيَش  ِبُدْنَياَنا  اأَلرِْض  ِف  اْلَقُبوِل  ُحْسَن  َلَنا  َوُيْلِقَى 

ِبِذْكٍر َحِميٍد.

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

تصدر عن ملتقى كتارا الثقايف
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اِد ِف َمْرَحًبا بَِتَلِميِذ الضَّ
 َعاٍم ِدَراِسٍّ َجِديٍد

ُف َعْن َأَل َتَتَوقَّ
 َتْوِجيِه اأَلَواِمِر؟!

َوَها َأْنُتْم َقْد َأْرَشْدُتُوَنا إَِل 
َمْوُضوِع َدْرِسَنا اجلِديِد

َنَعْم، َفَدْرُسَنا الَيْوَم إِْن َشاَء 
ْهِي اهلُل َعِن اأَلْمِر َوالنَّ
ِة َلَلِة الْستِْلَزاِميَّ  َوالدَّ

وِط إِْجَراِء اأَلْمِر  ِهَي َخْرُق َأَحِد ُشُ
ُد َعْنُه َمْعًنى  ، بَِم َيَتَولَّ ْيِ ْهِي احلِقيِقيَّ َوالنَّ

ِعِه ُع بَِتَنوُّ آَخُر، ُيَناِسُب املَقاَم وَيَتَنوَّ

َلَلِة  َما املْقُصوُد بِالدَّ
ِة؟ الْستِْلَزاِميَّ

ا اأَلْمُر َفَمْعُروٌف، َوُهَو َطَلُب الِفْعِل  َأمَّ
َعَل َوْجِه الْستِْعَلِء َواإِلْلَزاِم 

إَِذْن َسْوَف َيُكوُن 
»اأَلْمُر« َمْوُضوَع 

َدْرِس الَيْوِم

 ُهَو َلْ َيْقِصْد َتْوِجيَه 
ـُه  َأَواِمَر َلَك، َوَلِكـنَّ

َأَراَد ُنْصَحَك

َهْل َأْتَْمُتُم الْستِْعَداَد لِْلَعاِم 
َراِسِّ اجلِديِد؟ الدِّ

َك ا َما َيُسُّ َسْوَف َتَرى ِمنَّ
ِم املِشيَئَة َحتَّى َل ُيْصَدَم  ِف َهَذا الَعاِم  َقدِّ

اأُلْســَتاُذ بَِعـْكِس َما ُقـْلَت

َمْرَحًبا ُأْسَتاَذَنا الَفاِضَل

رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد
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َأْحَسْنَت، 
َوَحتَّى َتتِمَّ 

الَفائَِدُة َل ُبدَّ 
َف إَِل  َأْن َنَتَعرَّ

ِصَيِغِه

 ِمْن ِصَيِغِه، 
ِفْعُل اأَلْمِر، 

ِمْثُل:
 اِْجَتِهْد ِف 

َعَمِلَك

ْهِي ُصَوٌر  َوَهْل لِلنَّ
 ِمْثُل اأَلْمِر؟

َلُه ِصيَغٌة َواِحَدٌة َأْرُجو
ِمْثُل َأْن َنُقوَل:  َأْن َيْعِرَفَها َأَحُدُكْم

ِمْل ُدُروِسَك  َل ُتْ

َهَذا ِمَثاُلُه، َوَلِكْن ِصيَغُتُه: 
اِهَيُة املَضاُف إَِلْيَها  َل النَّ

ُزوٌم ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َمْ

ْهِي،  ْمِر َوالنَّ وٌط لِْلَ ُهَناَك ُشُ
ِرُجُهَم  ا ُيْ َوَعَدُم الْلتَِزاِم ِبَ

ـًيا َعْن َكْوِنَِم َأْمــًرا َوَنْ

وِط َأْن  ُ  َأَحُد َهِذِه الرشُّ
َلُب َغْيَ  َيُكوَن الطَّ
َحاِصٍل َوْقَت َطَلبِِه

وِطِهَم َأْن َيُكوَن   َوِمْن ُشُ
َلُب  ُمِْكَن احلُصوِل الطَّ

 َوِمْن ِصَيِغِه َأْيًضا، اْسُم ِفْعِل 
اأَلْمِر، ِمْثُل: َعَلْيَك بِاِلْجتَِهاِد 

ِف َعَمِلَك

 َوِمْنُه ِصيَغُة املَضاِرِع املْقرَتِِن 
بَِلِم اأَلْمــِر، ِمْثــــُل: 

لَِتْجــَتِهْد  ِف َعَمِلَك

َبِقَيْت ِصيَغٌة َأِخَيٌة َوِهَي ِصيَغُة 
ائِِب َعْن ِفْعِل اأَلْمِر،  املْصَدِر النَّ

ِمْثُل: اِْجتَِهاًدا ِف َعَمِلَك

َأْحَسْنُتْم. َواآلَن َنْنَتِقُل إَِل 
ْهِي احلِديِث َعِن النَّ

ْهُي ُهَو َطَلُب الَكفِّ َعِن   النَّ
الِفْعِل َعَل َوْجِه الْستِْعَلِء

ا َأْن َيُكوَن   إَِذِن اأَلْمُر إِمَّ
بِِصيَغِة ِفْعِل اأَلْمِر، َأْو 
اْسـِم ِفْعــِل اأَلْمــِر، 
َأِو املَضـاِرِع املْقـــرَتِِن 
بَِلم ِاأَلْمِر، َأِو املْصَدِر 
ائِِب َعْن ِفْعِل اأَلْمِر النَّ
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 ِوِمْنَها َأْن َيُكوَن اآلِمُر َأِو النَّاِهي 
، َأْي  ُمْسَتْعِلًيا َعَل املْأُموِر َأِو املْنِهيِّ

َأْعَل ِمْنُه ُسْلَطًة َأْو َمَقاًما

ْهُي  ُل اأَلْمُر َوالنَّ  َوِعْنَدئٍِذ َيَتَحوَّ
ِة َلَلِة الْستِْلَزاِميَّ اِن إَِل الدَّ احلِقيِقيَّ

ُدُث إَِذا ُأِخلَّ   َوَما الِذي َيْ
وِط؟ ُ بَِأَحِد َهِذِه الرشُّ

ا  ْهُي َعْن َمْعَناُهَ ُرُج اأَلْمُر َوالنَّ َيْ
ْيِ إَِل َمَعاٍن ُأْخَرى احلِقيِقيَّ

َمنِّي، ِمْثُل: َل َتْنَتِه   َوِمْنُه َأْيًضا التَّ
اِت َيا َزَمَن الَفَرِح َواملَسَّ ِة  َلَلِة الْستِْلَزاِميَّ َوِمَن الدَّ

ْوبِيُخ، ِمْثُل: َل  َأْيًضا التَّ
َتْنَه َعْن ُخُلٍق َوَتـْأِت ِمْثَلُه

ْهِديُد، ِمْثُل:  َوِمْنَها َأْيًضا التَّ
َواِمِر َرئِيِسَك  َل َتَْتثِْل أِلَ

ى َما َيُكوُن ِمْن َأْمِرَك َوَسرَتَ

 َوِمْنَها َأْيًضا التَّْخيُِي، 
ًة ِمْثُل: اِْقَرْأ ِرَواَيًة َأْو ِقصَّ

اِوِل  ْيئِيُس، ِمْثُل: َل ُتَ َوَأِخًيا التَّ
ِة اجلَبِل الُوُصوَل إَِل ِقمَّ

 َوِمْنـُه َأْيًضا التَّْحـِقُي،  ِمْثُل: َدِع  
ْصَحابِِه َل َتْسَع ِف َطَلبِِه النََّجاَح أِلَ

َعاِء، َكَقْولَِنا:  َوِمْثُل الدُّ
ُهمَّ ُذنوِب  اِْغِفِر اللَّ

ْصُح َواإِلْرَشاُد، ِمْثُل:  َوِمْنُه النُّ
 َشاِوْر ِسَواَك إِْن َوَقْعَت ِف ُمِصيَبٍة

 ِمْثُل الْلتَِمِس، َكَأْن َيُقوَل َأٌخ 
ِخيِه: َأْقِرْضنِي َمْبَلًغا ِمْن َفْضِلَك  أِلَ

ية
ها

لن
ا



ديوان
العرب

ـــَعَراَء  ـــو الشُّ ـــْد َتْدُع ـــي َق ـــَباِب التِ ـــَن اأَلْس  ِم
ــاَز  ــْم، َأْن َيْمَتـ ــَعاٍر لَِغْيِِهـ ــِة َأْشـ إِل ُمَعاَرَضـ
ـــاِعُر َصاِحـــُب الَقِصيـــَدِة املَعاِرَضـــِة  الشَّ
ـــَوِر  َياَغـــِة، َوالصُّ بِالَفَصاَحـــِة، َوَرْوَعـــِة الصِّ
ــــَرِة. َأْو َأْن َتُكـــوَن الَقِصيـــَدُة املَعاَرَضـــُة َقْد  املَعبِّ
ـــْعِر  ـــي الشِّ ـــْيَ ُمِبِّ ـــَعٍة َب ـــْهَرٍة َواِس ـــْت بُِش َحِظَي
ــْت  ــِذي ِقيَلـ ــاِل الـ ــاِب املَجـ ــْيَ َأْصَحـ َأْو َبـ
ـــَها  الِـ ـــًة ِف َمَ ـــَدُة َعلَم ـــدَّ الَقِصي ـــِه. َأْو َأْن ُتَع ِفي
َدِة التِـــي  َكـــَم َهـــي احلـــاُل ِف َقِصيـــَدِة الـــرُبْ
ـــا  ـــي َعاَرَضَه ـــِد التِ ـــَهِر الَقَصائِ ـــْن َأْش ـــدُّ ِم ُتَع
ـــَعَراِء، َوَمـــاَزاَل ِمـــَن  َعـــَدٌد َكبِـــٌي ِمـــَن الشُّ
ـــَعَراِء َمـــْن ُيَعاِرُضَهـــا إِل الَيـــْوِم. َهـــَذا  الشُّ
ــَن  ــُأ ِمـ ــِذي َيْنَشـ ــَداِع الـ ــِة إِل اإِلْبـ بِاإِلَضاَفـ
ـــُه  ـــاِرَض َأْعَجَبْت ـــاِعَر املَع ـــِة، إِْذ إِنَّ الشَّ املَعاَرَض
ـــَض  ـــا َأْو َيْنُق ـــَب ِمْثَلَه ـــَب َأْن َيْكُت ـــَدٌة َفَرِغ َقِصي
ـــى  ـــَم َتَبنَّ ـــا َوَأْفَكاَرَهـــا؛ َفُربَّ َمَعانِيَه

ـــُه إِْمَعاًنـــا  ًة، َلِكنَّ املَعـــاِرُض ِوْجَهـــَة َنَظـــٍر ُمَضـــادَّ
ي ُيْلـــِزُم َنْفَســـُه َأْن ُيْبـــِدَع ِف  ِمْنـــُه ِف التََّحـــدِّ
ــُه  ــِذي اْلَتَزَمـ ــِه الـ ــْعِريِّ َنْفِسـ ـ ــِب الشِّ الَقاَلـ
ــَر  ــَوْزَن َوالَبْحـ ــِزُم الـ ُل، َفَيْلَتـ ــاِعُر اأَلوَّ ـ الشَّ

َة َنْفَســـَها. ـــْعِريَّ َوالَقاِفَيـــَة َأِو املوِســـيَقى الشِّ

َبـــْيَ  املَعاَرَضـــاِت  ِشـــْعُر  َبـــَرَز  َوَلَقـــْد 
ِفيـــَم  َوَتَناَفُســـوا  َواملْحَدثِـــَي،  الُقَدَمـــاِء، 
ــًيا؛ لَِيْظَهـــَر ُكلُّ َشـــاِعٍر  َبْيَنُهـــْم َتَناُفًســـا َكبِـ

بِِشـــْعِرِه َعـــل اآلَخـــِر.

ــِد  ــَض الَقَصائِـ ــِر َأنَّ َبْعـ ــُب ِف اأَلْمـ َوالَغِريـ
املَعاِرَضـــِة َقـــْد َفاَقـــِت الَقَصائِـــَد املَعاَرَضـــَة 
َلَلِت،  َوالـــدَّ اأُلْســـُلوِب،  َناِحَيـــِة  ِمـــْن 
ـــاِد  قَّ َواملْضُمـــوِن، لَِذلِـــَك َرَأى َبْعـــُض النُّ
َة َعِمَلـــْت َعـــل  ـــْعِريَّ َأنَّ املَعاَرَضـــاِت الشِّ
َبَهـــاِء  ـــَعَراِء النُّ َناُفـــِس َبـــْيَ الشُّ إِْذَكاِء ُروِح التَّ

اْسِتْنَســـاٌخ ِشـــْعِريٌّ ِلـــُروِح َقِصيـــَدٍة أُْخـــَرى

املعَارََضاتُ..

املَعارََضاُت أَْسَهَمْت 

ِف املَحاَفَظِة َعىل 

ْعِريِّ َعىَل  َاِث الشِّ التُّ

َمرِّ الُعُصوِر
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، َفَيْلَتِزُم  ٍ ِشْعُر املَعاَرَضاِت ُهَو ِشْعٌر ُنِظَم ُمَواَفَقًة لِِشْعٍر َسابٍِق ِف َمْوُضوٍع ُمَعيَّ
ِرُص  اِعِر اآلَخِر ِف ُكلٍّ ِمْن  َقاِفَيتِِه، َوَبْحِرِه، َوَمْوُضوِعِه. َوَيْ اِعُر َنْظَم الشَّ الشَّ

اِعِر املَعاَرِض ِف ِشْعِرِه. ِة َعىل ُمَضاَهاِة الشَّ ْعِريَّ اِعُر ِف املَعاَرَضاِت الشِّ الشَّ

 

ـــْعِر، َمـــا  لَِعـــْرِض ُقْدَراِتِـــْم ِف َمَياِديـــِن الشِّ
ــِد،  ــًة بِالَفَرائِـ ــاَض اأَلَدِب ِخْصَبـ ــَل ِرَيـ َجَعـ
َقـــْد  املَعاَرَضـــاِت  َأنَّ  َكـــَم  َوالنَّـــَواِدِر. 
َأْســـَهَمْت بُِصـــوَرٍة َأْو ُأْخـــَرى ِف املَحاَفَظـــِة 
ـــِث  ـــِم َواحلِدي ـــْعِريِّ الَقِدي اِث الشِّ َ ـــرتُّ ـــل ال َع

ــوِر. ــرْبَ الُعُصـ َعـ

ـــَدُة  ـــاِت َولِي ـــاِد َأنَّ املَعاَرَض قَّ ـــُض النُّ ـــَرى َبْع َي
ـــَو  ، َوُه ـــَرِبِّ ـــْعِر الَع ـــِث ِف الشِّ ـــِر احلِدي الَعْصـ
َرْأٌي َغـــْيُ َدِقيـــٍق؛ إِْذ إِنَّ  املَعاَرَضـــاِت َوْفـــَق 
ـــْعِر  الشِّ ِف  َبـــَدَأْت  ـــاِد  قَّ النُّ ُمْعَظـــِم  َرْأِي 
وَن  اأَلْنَدُلـــِيِّ ، ِعْنَدَمـــا َشـــَعَر اأَلْنَدُلِســـيُّ
ـــٌي  ـــاَم َكثِ ـــًم؛ َفَق ـــاِرَقِة ِعْل ـــَن املَش ـــلُّ ِم ـــْم َأَق ُ بَِأنَّ

ِمـــْن ُشـــَعَراِء اأَلْنَدُلـــِس 
َقَصائِـــَد  بُِمَعاَرَضـــِة 
لُِشـــَعَراَء  َمْشـــُهوَرٍة 
إِنَّ  َحتَّـــى   ، َمَشـــاِرَقٍة 
ـــَب  ُلقِّ َمـــْن  ِمْنُهـــْم 
بَِأْلَقـــاِب ِكَبـــاِر ُشـــَعَراِء 
ــَن  ــوا اْبـ ُبـ ِق، َفَلقَّ ــرْشِ املَـ
ـــي  اٍج الَقْســـَطِلَّ بِـ»ُمَتَنبِّ َدرَّ

ــِه لِلُمَتَنبِّـــي،  ــَرِة ُمَعاَرَضاتِـ ــِس«، لَِكْثـ اأَلْنَدُلـ
يِّ اأَلْنَدُلـــِس«؛  ُبـــوا اْبـــَن َزْيـــُدوَن بــِــ »ُبْحـــرُتِ َوَلقَّ

. يِّ لَِكْثـــَرِة ُمَعاَرَضاتِـــِه لِلُبْحـــرُتِ

ـــَد  َأْحَ ـــَعَراِء  َأِمـــَي الشُّ ـــاُد  قَّ النُّ َوَيُعـــدُّ 
َشـــوِقي إَِمـــاَم املَعاَرَضـــاِت ِف الَعـــْرِ 
َبْعًثـــا  َكاَنـــْت  َقَصائِـــَدُه  نَّ  أِلَ احلِديـــِث؛ 

يِّ ِف الَوْصـــِف،  َوإِْحَيـــاًء لَِقَصائِـــِد الُبْحـــرُتِ
ـــِة،  ـــاٍم ِف احلَمَس ـــْدِح، َوَأِب َتَّ ـــي ِف امل َواملَتَنبِّ
ـــِة، َواْبـــِن  ــــ َبِويَّ َوالُبوِصـــِييِّ ِفــــي املَدائــِـِح النَّ
َقـــْت ُمَعاَرَضاُتـــُه  َزْيـــُدوَن ِف الَغـــَزِل؛ َفَحقَّ
َنَجاًحـــا َواِســـًعا. الَبـــاُروِديُّ َأْيًضـــا َســـاَر 
ــاِر  ــِة ِكَبـ َعـــل ُخَطـــى َشـــوِقي ِف ُمَعاَرَضـ

ـــِة.  ـــَعَراِء الَعَربِيَّ ُش

َفنِّــيٍّ  َوَتْقَتــِي املَعاَرَضــُة ُوُجــوَد َحــَدٍث 
َأْو َنُمــوَذٍج ِشــْعِريٍّ َماثِــٍل َأَمــاَم املَعــاِرِض 
ــاُوَزُه أِو  ــاِوَل َتَ ــُه، َأْو ُيَ اِكَي ــِه َوُيَ ــِدَي بِ لَِيْقَت
َســِق َنْفِســِه، َأْي  ــُه َعــل النَّ اإِلْتَيــاَن بَِأْفَضــَل ِمْن
ــِد  ِويِّ الَواِح ــرَّ ــَدِة َوال ــِة الَواِح ــَن الَقاِفَي ِضْم

ــِد. ــِر الَواِح َوالَبْح

ِف  َواملَعاَرَضـــاُت   
َحِقيَقـــِة اأَلْمـــِر َنـــْوٌع 
املَباَرَيـــاِت  ِمـــَن 
ِة التِـــي َقـــْد  ـــْعِريَّ الشِّ
ـــَعَراِء،  ـــِري َبـــْيَ الشُّ َتْ
ـــا  َ َأنَّ الِعْلـــِم  َمـــَع 
ْقِليـــِد،  َتِلـــُف َعـــِن التَّ َتْ
ـــِدَرِة  اِت َواملْق ـــذَّ ـــاِت ال ـــْن إِْثَب ـــْوٌع ِم ـــَي َن َفِه
ــِم  ــَدُأ بَِنْظـ ــْعِريِّ َوَتْبـ ـ ــَداِع الشِّ ــل اإِلْبـ َعـ
ٍ َقِصيـــَدًة َرائَِعـــًة َفَيـــْأِت  َشـــاِعٍر ُمَعـــيَّ
َشـــاِعٌر آَخـــُر ُيَعاِرُضَهـــا بِـــَوْزِن َهـــِذِه 
ِة  ـــْعِريَّ الَقِصيـــَدِة َنْفِســـَها َوُموِســـيَقاَها الشِّ

َنْفِســـَها. َوبَِقاِفَيتَِهـــا 
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا

َوَأْيَن َكاَن ِرَجاُل احليِّ ِعْنَدَما 
اٌر؟ َأَغاَر َعَلْيِه ِضَ

َحَنا بَِعَدٍد َوَعَتاٍد َل  َلَقْد َصبَّ
ِقَبَل َلَنا بِِه 

َما اخلْطُب َيا َقْوُم؟ 
َماَذا َدَهاُكْم؟

َيا َعْمُرو! َنْعَلُم َأنَّ َبْيَنَك 
اِر ْبِن َعْمٍرو  َوَبْيَ ِضَ

َصَداَقًة َفاْذَهْب إَِلْيِه

َأْدِرْك َقْوَمَك َيا َعْمُرو 
َك اآلَن َفَلْيَس َلْم َغْيُ

َداَقُة َما  َوَهْل ُتِعيُد الصَّ
اٌر؟ َأَخَذُه ِضَ

َبْل َسُأْدِرُكُه َوَأْسرَتِدُّ َما 
ِة َأَخَذُه بِالُقوَّ

اِْحَذْر َيا َوَلِدي َفإِنَّ َأْهَلَك 
َمَعُه، َحتَّى »َسْلَمى«

 َلْ َتْسَلْم ِمْنُه
اِه َنْجٍد َ ُه َساَر بِاتِّ َأُظنُّ

إِنََّك َلْو َأْدَرْكَتُه 
َعاَد َداَقَة أَلَ َوَناَشْدَتُه الصَّ

 إَِلْيَكَ  َما َأَخَذُه

 َأْدِرْكَنا َيا َعْمُرو ْبَن َثْعَلَبَة..
 َأْدِرْكَنا َيا َعْمُرو ْبَن َثْعَلَبَة

اُر   َأَغاَر َعَلْيَنا ِضَ
اْبُن َعْمٍرو

ْك َشْيًئا ِف  َلْ َيرْتُ
، َفَقْد َغنَِم  الـَحيِّ

ا َوَسَبى ِمنَّ

أَْتِبــِع الَفــرََس ِلـــَجاَمَها
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اُر.. َأَنا  اِْنَتِظْر َيا ِضَ
َعْمُرو ْبُن َثْعَلَبَة

َلَقْد َأَغْرَت َعَل َقْوِمي
 َوَسَبْيَت ِمْن َأْهِل

َتْعَلُم َيا َعْمُرو 
َأنَّنِي َلْ َأْبَدْأُهُم 

الَعَداَء

، َوَلِكْن َلْيَس   َلَقْد َأْحَسْنَت إَِلَّ
َهُؤَلِء َما ُأِريُد َفَقْط

َة إِلَّ   َأْنُشُدَك اإِلَخاَء َواملَودَّ
َرَدْدَت َعَلَّ َأْهِل

وا َعَلْيِه َبْعَض َأْهِلِه  ُردُّ

 َما الـَخْطُب َيا َعْمُرو؟

وا َعَلْيِه ُأمَّ َسْلَمى،  ُردُّ
ُه ُيِريُدَها َفَلَعلَّ

َأْعِطِه ُأمَّ َسْلَمى ُثمَّ اْنُظْر 
َماَذا َسَيْفَعُل

َيا َرُجُل َأَل َتْعَلُم َأينِّ ُأِريُد 
َسْلَمى لَِنْفِي؟! َها ُه َيْعنِي َسْلَمى َوُأمَّ  إِنَّ

 َوَلِكنَّ َهُؤَلِء َلْيَس َبْيَنُهْم 
َمْن ُأِريُد

وا َعَلْيِه َما ُيِريُد؛ َفَقْد َناَشَديِن  ُردُّ
َة َة َواملَودَّ اأُلُخوَّ
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َها،  َلَك َما َأَرْدَت َيا َعْمُرو اُر َلَقْد َأْطَلْقَت ُأمَّ َيا ِضَ
َفـَأْتبِِع الَفَرَس لِـَجاَمَها

اُر إِنََّك  َواهللِ َيا ِضَ

َلَتْعَلُم َأينِّ َأْعنِيَها

َها َأْعَجَبْتنِي َوَأَرْدُت َوَلِكنَّ

 َأْن ُأْبِقَيَها لَِنْفِي

َك َتْقِصُد  َلَعلَّ
َسْلَمى! اُر! إِنََّك  َيا ِضَ

َتْعَلُم َما ُأِريُد

ية
ها

لن
ا
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ِة، َوِهَي  َمِديَنٌة  ِة َوالَعَربِيَّ وِريَّ َمِديَنُة احلَسَكِة ُتَعدُّ ِمْن َأْعَرِق املُدِن السُّ

ِر اهلِْرَماِس، َوِهَي َمْرَكُز  ِر اخلاُبوِر َوَنْ ِق ُسوِرَيا َعىَل َنْ َتَقُع ِف َشَمِل َشْ

ُز احلَسَكُة بِِخْصِب َأَراِضيَها َوَوْفَرِة ِمَياِهَها  اَفَظِة احلَسَكِة. َوَتَتَميَّ ُمَ

ِة، َوَتْبُعُد احلَسَكُة َعْن ِدَمْشَق  اِل َطبِيَعتَِها َوَكْثَرِة َمَواِقِعَها اأَلَثِريَّ َوَجَ

وِر 179 كم. 600 كم َوَعْن َمِديَنِة َحَلَب 400 كم َوَعْن ِديِر الزُّ
الحَسَكُة

اأَلَثـِريَّـِة  َوالتِّـَلِل  المـَواِقـِع  َمِديـَنـُة 
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َمِديَنِة  َزاِت  يِّ ُمَ َأَهمِّ  َوِمْن 
ٍة  َغنِيَّ ِمْنَطَقٍة  ِف  َتَقُع  ا  َ َأنَّ احلَسَكِة 
ِة،  اأَلَثِريَّ َوالتَِّلِل  بِاملَواِقِع  ا  ِجدًّ
َكاَنْت  ا  َ بَِأنَّ احلَسَكُة  َتَْتاُز  َكَم 
احلَضاَراِت  َوَأْقَدِم  َأْعَرِق  َمْوِطَن 
ِة،  وِريَّ السُّ اجلِزيَرِة  ِمْنَطَقِة  ِف 
احلَسَكِة  َمِديَنِة  َمْوِقِع  ِديًدا  َوَتْ
احلِديَثِة َوالِذي ُهَو املْوِقُع اأَلَثِريُّ 
ُيَدلُِّل  ا  ِمَّ ِريَن،  َأْو َنْ اِريَن  ملِديَنِة َنَ
َعَل َعَراَقِة َهِذِه املِديَنِة َوُجُذوِرَها 

اِريِخ.  اِرَبِة ِف ُعْمِق التَّ الضَّ

احلَسَكَة  َأنَّ  املْعُروِف  َوِمَن 
ِة،  َظى بِالَعِديِد ِمَن املَواِقِع اأَلَثِريَّ َتْ
ُيْوَجُد  ِفيَها  اأَلَراِض  اْمتَِداِد  َفَعَل 
َأَثِريٍّ  َمْوِقٍع   800 َعَل  َيِزيُد  َما 
َيُعوُد َأْقَدُمَها إَِل َنْحِو َثَمنَِيِة آَلِف 
َعاٍم َقْبَل امليَلِد، َوبَِذلَِك ُتَعدُّ َهِذِه 
املْنَطَقُة ِمْن ُسوِرَيا ِمْن َأْقَدِم َمَناِطِق 

ُة. يَّ احلَضاَراِت التِي َعَرَفْتَها الَبرَشِ

احلَسَكِة  َمِديَنِة  ُجُذوُر  َتَْتدٌّ 
ِمَن  لِْلَعِديِد  َوْفًقا  َعِميًقا  ُة  اِرِييَّ التَّ
ِة  َواجلُيوُلوِجيَّ ِة  اأَلَثِريَّ َراَساِت  الدِّ
َقِديَمٍة  َمِديَنٍة  ُوُجوَد  َدْت  َأكَّ التِي 
احلَسَكِة  َمِديَنِة  ُتَراِب  َت  َتْ
الُعُهوِد  إَِل  َتاِرُيَها  َيُعوُد  ِة  احلالِيَّ
ِة  َواأَلَكاِديَّ ِة  وَمِريَّ َوالسُّ ِة  وَباِريَّ السُّ
ِة  َواآلُشوِريَّ ِة  َوالَبابِِليَّ ِة  َواْلِكْلَدانِيَّ
ِريُن،  َنْ اْسُمَها  َوَكاَن  ِة  َواآلَراِميَّ
َوَكــاَنْت َمِديــَنًة 

ِلْلتَِقاِء  ِريَن  َنْ َيْت  َوُسمِّ ًة،  آَراِميَّ
َكَم  الِْرَماِس،  بَِنْهِر  اخلاُبوِر  ِر  َنْ
َراَساُت إَِل َأنَّ َذلَِك َكاَن  ُتِشُي الدِّ

ِف َعْهِد املِلِك ِكيش ِميِسيِليَم.

التِي  املَعالِ  َأَهمِّ  َوِمْن 
ا احلَسَكُة َهْيَكُل اإِلَلِه  اْشُتِهَرْت ِبَ
َت  َشْمُشو أو َشْمش الِذي َيَقُع َتْ
ِة, َوِهَي  بَِناِء َكنِيَسِة الِكْلَداِن احلالِيَّ
إِل  َتِيُل  َبْيَضاَء  ِمْن ِحَجاَرٍة  ٌة  َمْبنِيَّ
املْعُروَفِة  املَعالِ  َوِمَن  ْفَرِة.  الصُّ

َقْرُ  احلَسَكِة  َمِديَنِة  ِف  َأْيًضا 

َت  َتْ َيَقُع  الِذي  ِميِسيِليَم  املِلِك 

َياِن الَكاُثولِيِك. ْ بَِناِء َكنِيَسِة السُّ

احلَسَكِة  َوَمَعاُل  آَثاُر  ُز  َوَتَتَميَّ

املِديــــَنُة  َتُضمُّ  َفَكَم  ِع،  َنوُّ بِالتَّ

َماْرِجْرِجَس  يِس  الِقدِّ َة  َكاتِْدَرائِيَّ

ــْرَيـــاِن  السُّ لَِطائِــَفِة  ابَِعــَة  التَّ

ِف  َتْنَتِصُب  التِي  اأَلْرُثوُذْكِس 

بَِناٍء  َذاُت  َوِهَي  املِديـــَنِة،  َقْلِب 

َد ِف َعاِم 1956،  َجِيٍل َوَفْخٍم ُشيِّ
َوُتْعَرُف َبْيَ َأْبَناِء املِديَنِة بِالَكنِيَسِة 
املْسِجَد  َأْيًضا  َتُضمُّ  الَكبَِيِة. 
ُمَعاِذ  بَِمْسِجِد  املْعُروَف  الَكبَِي 
املِديَنِة  َمَعالِ  ِمْن  َوُهَو  َجَبَل.  ْبِن 
الَعالَِيِة  بِِمْئَذَنتِِه  َوُيْعَرُف  ِة  ئِيِسيَّ الرَّ

ا. التِي َتْرَتِفُع 36 ِمرْتً

التِي  ِهَيِة  الشَّ املَعاِلِ  َوِمَن 
َداُر  احلَسَكِة  َمِديَنُة  ا  ِبَ ُتْعَرُف 
اي(، َوُثْكَنُة ُعْقَبَة  ِ احلُكوَمِة )السَّ
الِكْلَداِن  َكنِيَسِة  َوبَِناُء  َناِفٍع،  ْبِن 
ِل  َأْجَ ِمْن  ُتَعدُّ  التِي  الَكاُثولِيِك 

الَكَنائِِس ِف املِديَنِة.

ِة  الَعَربِيَّ املُدِن  ِمَن  َوَكَغْيَِها 
بُِوُجوِد  احلَسَكُة  َتَْتاُز  الَعتِيَقِة 
التِي  اأَلْسَواِق  ِمَن  الَعِديِد 
َقِديَمٍة  َأْسَواٍق  إَِل:  َتْنَقِسُم 
الَقِديُم  املْأُموِن  ُسوُق  َأْبَرُزَها 
اِريٍّ  ِتَ ُسوٍق  َل  َأوَّ ُيَعدُّ  الِذي 
النِّْصِف  ِف  َس  َتَأسَّ املِديَنِة  ِف 
املاِض.  الَقْرِن  ِمَن  ِل  اأَلوَّ
اَلاِل.  َوُسوُق  اَغِة  الصَّ َوُسوُق 
ِف  ٌة  ُمَْتدَّ َحِديَثٌة  َوَأْسَواٌق 
َشاِرِع  ِمْثِل  ِة  ئِيِسيَّ الرَّ َواِرِع  الشَّ
ِفَلْسِطَي ِف َوَسِط املِديَنِة َحْيُث 
ُة، َوُهَو َشاِرٌع  ُت التَِّجاِريَّ املِحلَّ

إِْذ  املِديَنِة  ِف  ْيِ  السَّ َعَصَب  ُيَعدُّ 
ا. ِق املِديَنِة َوَغْرِبَ َيْربُِط َبْيَ َشْ

ِمَن  بَِعَدٍد  احلَسَكُة  َظى  َوَتْ
الَعَرِبِّ  ابِِع  الطَّ َذاِت  اأَلْحَياِء 
َعَبَق  ِفيَها  َتُِد  التِي  اأَلِصيِل، 
ِمَن  ِة  املْمَتدَّ ِة  الْجتَِمِعيَّ احلَياِة 
َوِمْن  اأَلِصيِل.  وِريِّ  السُّ اِث  َ الرتُّ
ِة احليُّ  َكنِيَّ َأَهمِّ َأْحَياِء احلَسَكِة السَّ
َمْرَكِز  َحْوَل  ُع  َتَتَوزَّ َكَم  الَقِديُم. 
ِة  َوالنَّاِصَ املَطاِر  َضَواِحي  املِديَنِة 
َسِة  ْشَوِة َوالَكلَّ َوَحيِّ ُغَوْيَراَن َوالنَّ
الَعْسَكِريِّ  َواحليِّ  ِة  احليَّ َوالصَّ

ِة. َوالَعِزيِزيَّ

الحَسَكِة َتَتَميَُّز ِبِخْصِب أََراِضيَها َوَوْفرَِة ِمَياِهَها 

َوَجَمِل َطِبيَعِتَها وََكْثَِة َمَواِقِعَها األََثِريَِّة
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ِقي  ْع َأْن َيُكوَن َتَفوُّ َلْ َأَتَوقَّ
َراِسُّ ُمَناَسَبًة لِلْحتَِفاِل الدِّ

َراِسُّ َأَهمُّ ُمَناَسَبٍة  ُق الدِّ َفوُّ التَّ
ا َتِفِل ِبَ ُيْمِكُنِك َأْن َتْ

َتِلُف َعْن  ِق َيْ َفوُّ الْحتَِفاُل بِالتَّ
ِعيَدِة؛  َغْيِِه ِمَن املَناَسَباِت السَّ
َتِفِلَي بَِجْنِي ثَِمِر َجْهِدِك  إِنَِّك َتْ

ا َسْوَف  َ َدَرَجاُت َشِقيَقتِي ُتْنبُِئ بَِأنَّ
َتُكوُن َعالِـَمَة ِرَياِضيَّاٍت َكبَِيًة

 ٌ ُه ُمَؤشِّ نَّ َوَهَذا َما ُيْسِعُديِن، أِلَ
ُبوِغ ٌد َعَل النُّ َجيِّ

َياِضيَّاِت َكاَنْت  ُكلُّ ُعَلَمِء الرِّ
ا َعَلَقُة ِعْشٍق َتْربُِطُهْم ِبَ

َياِضيَّاِت َأَنا َأْعَشُق ِدَراَسَة الرِّ

اِء  بِاأَلْمِس ُكْنُت ُأَطالُِع ِكَتاًبا َعِن اْبِن الَبنَّ
َياِضيَّاِت ِه ِدَراَسَة الرِّ اُكِشِّ َوَدِهْشُت ِمْن ُحبِّ الـَمرَّ

ِد ْبِن ُعْثَمَن  مَّ ُد ْبُن ُمَ ُهَو َأُبو الَعبَّاِس َأْحَ
اُكِشِّ اِء الـَمرَّ اأَلْزِديُّ َواْشُتِهَر بِاْبِن الَبنَّ

َمْن َيُكوُن اْبُن 
؟ اُكِشُّ اِء الـَمرَّ الَبنَّ

ْيَلَة َحتَّى ُأَطالَِع  َلْن َأَناَم اللَّ
الِكَتاَب الِذي َكاَن َيْقَرُؤُه 

اِء ي َعِن اْبِن الَبنَّ َعمِّ

إَِل َأْيَن َيا َسْلَمُن؟

َسَأِطُي إَِل
اُكِشِّ اِء الـَمرَّ  اْبِن الَبنَّ

ُه َأَحُد َأْعَلِم  إِنَّ
َياِضيَّاِت املْعُروِفَي الرِّ
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َأْرُجوَك ُخْذيِن َمَعَك؛ َفَقْد 
َقنِي َحِديُثُكْم َعْنُه إَِل لَِقائِِه َشوَّ

اِء،  َها ُهَو اْبُن الَبنَّ
ْف ِعْنَدُه لَِنَتَوقَّ

َتاَجاِن  َمْرَحًبا َأْبَنائِي، َهْل َتْ
إَِل ُمَساَعَدِت؟

َعِجيٌب َأنََّك َلْ َتْنَدِهْش ِمْن 
َطِريَقِة ُقُدوِمَنا َعَلْيَك
 َكَغْيَِك ِمَن الُعَلَمِء

َوِلَ اِلْنِدَهاُش؟ َفالِعْلُم َل 
ُحُدوَد إِلِْنَجاَزاتِِه

َياِضيَّاِت  َأَنا ُأِحبُّ ِدَراَسَة الرِّ
ويِن َأنََّك ُكْنَت َوَقْد َأْخرَبُ

اِدَها  ِمْن ُروَّ

ًة ِف املْغِرِب،  ًة ُمِهمَّ ْسُت َمْدَرَسًة ِعْلِميَّ َلَقْد َأسَّ
ِحَها َفاِت َوَشْ َأَكبَّْت َعَل َتْدِريِس ُمَؤلَّ

َصْت َهِذِه  َهْل َتَصَّ
املْدَرَسُة ِف َتْدِريِس 

َياِضيَّاِت َفَحْسُب؟ الرِّ

ْت بَِتْدِريِس  َبــِل اْهَتمَّ
الُعُلوِم التِي َنَبْغُت ِفيَها

َوَهْل َنَبْغَت ِف ِدَراَسِة ُعُلوٍم 
َياِضيَّاِت؟ ُأْخَرى َغْيِ الرِّ

َبَرْزُت ِف الَعِديِد ِمَن الُعُلوِم، 
َياِضيَّاِت  نِي اْشُتِهْرُت بِالرِّ َوَلِكنَّ

بِّ َوالَفَلِك َوالطِّ

َك؟ َوَماَذا َعْن َباِقي ُعُلوِم َعْرِ

َدَرْسُت النَّْحَو َواحلِديَث َوالِفْقَه 
ي َها ِمْن ُعُلوِم َعْرِ َوَغْيَ

ْم َأْطَلُقوا اْسَمَك َعَل  َ َقَرْأُت َأنَّ
ٍة َعَل َسْطِح الَقَمِر َهٍة ُبْرَكانِيَّ ُفوَّ
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َقُكَم، َوَلِكنِّي  ُتَا َأَحًدا ِف َزَمايِن بَِذلَِك َما َصدَّ َلْو َأْخرَبْ
ُتُكَم َأْعَلُم َأنَّ الِعْلَم َل ُحَدوَد إِلْنَجاَزاتِِه َكَم َأْخرَبْ

ْقَت َعَل َمْن  ي َأنََّك َتَفوَّ يِن َعمِّ َأْخرَبَ
ًة  َياِضيَّاِت َوَخاصَّ َسَبَقَك ِف ُعُلوِم الرِّ

ِف ِحَساِب الُكُسوِر

َنَعْم، َفَقْد ُقْمُت بُِبُحوٍث ُمْسَتِفيَضٍة 
َعِن الُكُسوِر، َوَوَضْعُت َقَواِعَد 

ا َباِتَ لِـَجْمِع ُمَربََّعاِت اأَلْعَداِد َوُمَكعَّ

ُه َقْد  َهْل َتْعَلُم َأنَّ الَعاَلَ ُكلَّ
َتْرَجَم ُكُتَبَك َوَنَقَل ِمْن 

ُعُلوِمَك الَكثَِي؟

! الِعْلُم َل ُحُدوَد َلُه،  َيا ُبَنيَّ
َوَقِد اْجَتَهْدَنا ِفيِه لَِتْنَتِفَع

َها ُة ُكلُّ يَّ  بِِه الَبرَشِ

َما َأْكَثَر َما اْشُتِهْرَت
 بِِه َبْيَ َأْقَرانَِك؟

ِة  ْطبِيِقيَّ ُاْشُتِهْرُت بِاجلَوانِِب التَّ
ِف ِعْلِم احلَساِب

َوَهْل َأَجْدَت َشْيًئا 
ِمَن الُفُنوِن؟

َنَعْم، َأَجْدُت املوِسيَقى َواْشُتِهْرُت 
ِة ِفيَها ْطبِيِقيَّ َأْيًضا بِاجلَوانِِب التَّ

َهْل َأْطَلُقوا َعَلْيَك اْسَم اْبِن 
اِل  اِء إِلِْسَهاَماتَِك ِف َمَ الَبنَّ

ِة؟ الْنَدَسِة املْعَمِريَّ

هههههه.. َل َيا َوَلِدي، َبْل 
نَّ ُعِرْفُت بَِذلَِك أِلَ
اًء  َوالِِدي َكاَن َبنَّ

ْكِريِم  َوَهْل َحِظيَت بِالتَّ
وَك؟ املَناِسِب ِمَّْن َعاَصُ

احلْمُد هللِ، َفَقْد َحِظيُت بَِتْقِديِر 
ِة ِف املْغِرِب  ْوَلِة املِرينِيَّ ُمُلوِك الدَّ
الِذيَن اْسَتْقَدُمويِن إَِل َفاَس ِمَراًرا
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نُورُ الدِّيِن مَحْمُو دٌ
املِلـــُك املَجاِهـــُد الَعـــاِدُل

 ، ُموُد ْبُن َزْنِكيٍّ يِن َمْ َأَنا املِلُك املَجاِهُد ُنوُر الدِّ
ِة،  ْنِكيَّ ْوَلِة الزَّ ُأَعدُّ ِمْن َأْبَرِز َشْخِصيَّاِت الدَّ
َفُل ِسرَيِت بِِجَهاٍد َطِويٍل ِضدَّ  إِْذ َتْ
ِة، ِف  ْوَلِة الُعَبْيِديَّ ِليبِيَِّي، َوِضدَّ الدَّ الصَّ
ِة اإِلْسَلِم َوَرْفِع َراَيتِِه. َسبِيِل ُنْصَ

اَل َسَنَة 511هـ/  ُولِْدُت ِف َشوَّ
1118م بَِحَلَب، َوَقْد َنَشْأُت 
ِف َكَفاَلِة َوالِِدي َأِمرِي 
َحَلَب واملْوِصِل َوِدَياِر 
ِة.  اِميَّ َبْكٍر َوالبَِلِد الشَّ
ْمُت الُقْرآَن  َوَتَعلَّ
ْمَي،  َة َوالرَّ َوالُفُروِسيَّ
َهاَمِة  َوُعِرْفُت بِالشَّ
َجاَعِة  َوالشَّ

ِة الَعالَِيِة.   َواهلِمَّ

 

ــِة، َفَأْســَقْطُت َمــا َكاَن  ِعيَّ اْعَتَنْيــُت بَِمَصالـِـِح الرَّ
ــِة  ــَرَب الَباِدَي ــُت َع ــوِس، َوَأْعَطْي ــَن املُك ــُذ ِم ُيْؤَخ
ْنــُت  ــاِج، َوَحصَّ ُضــوا لِْلُحجَّ ــاٍت لَِئــلَّ َيَتَعرَّ إِْقَطاِعيَّ
ــا،  ــاِم َوَبَنْيــُت اأَلْســَواَر َحــْوَل ُمُدِنَ بِــَلَد الشَّ
ــُة  وِريَّ ــُة َوالنُّ ــَيًة ِمْنَهــا الَعاِدلِيَّ ــَداِرَس َكثِ ــُت َم َوَبَنْي
ــًة  ــى َمْدَرَس ــْن َبَن َل َم ــُت َأوَّ ــِث، َوُكْن َوَداُر احلِدي
ــوِريَّ بِاملْوِصــِل،  لِلَحِديــِث، َكــَم َبَنْيــُت اجَلاِمــَع النُّ
َواُضــِع  ــُرِق، َوُعِرْفــُت بِالتَّ َوَبَنْيــُت اخَلاَنــاِت ِف الطُّ

ــَمِء. ــَراِم الُعَل َوإِْك

، َوُكْنــُت  َدَرْســُت الِفْقــَه َعــَل املْذَهــِب احلَنِفــيِّ
ُأَجالِــُس الُفَقَهــاَء، َكــَم َأْوَقْفــُت ُكُتًبــا َكثِــَيًة 

ــاُس.  ــا النَّ لَِيْقَرَأَه

لِْلُكُتـِب  املَطاَلَعـِة  َكثِـَي  اخَلـطِّ  َحَسـَن  َوُكْنـُت 
َعـلَ  اِفًظـا  ُمَ ـِة،  َبِويَّ النَّ لآِلَثـاِر  بًِعـا  ُمتَّ ـِة،  ينِيَّ الدِّ
ـا لِِفْعِل  َلـَواِت ِف اجلَمَعـاِت، َكثِـَي التَِّلَوِة ُمِبًّ الصَّ
ِف  ُمْقَتِصـًدا  َوالَفـْرِج،  الَبْطـِن  َعِفيـفَ  اِت،  َ اخَلـيْ
. اإِلْنَفـاِق َعـَل َنْفـِي َوِعَيـاِل ِف املْطَعـِم َواملْلَبـسِ

ْقــُت َنَجاًحــا َباِهــًرا ِف بَِنــاِء َدْوَلــٍة َواِســَعٍة   َحقَّ
ِة  َوَأْحَســْنُت ِسَياَســَتَها بَِفْضِل ُشــُعوِري بِاملْســُؤولِيَّ
ــَة،  املْلَقــاِة َعــَل َعاتِِقــي، َواْعتـِـَمِدي احلُلــوَل الَعْقِليَّ
بَِخَصائِــَص  ْعــُت  َتَتَّ َكــَم  تِي،  َشــْخِصيَّ ِة  َوُقــوَّ
ٍة َجَعَلْتنـِـي ِمــْن َأْعَظــِم َقــاَدِة َزَمــايِن،  ٍة َفــذَّ َعْســَكِريَّ
ِغــِي إَِل َأْعَظــِم  ِويــِل َجْيــِش الصَّ َنْتنـِـي ِمــْن َتْ َوَمكَّ
ــُت  ــَم ُكْن ــى، َك ِق اأَلْدَن ــرشَّْ ٍة ِف ال ــَكِريَّ ٍة َعْس ــوَّ ُق
ِل ُموَلًعــا بِِرَياَضــِة الُكَرِة  ــَراِز اأَلوَّ ــا ِمــَن الطِّ ِرَياِضيًّ

ــِد. ْي ــُت ِرَياَضــَة الصَّ ــَم َماَرْس ــاِن، َك ْوجَلَ َوالصَّ

ــٍة  ــِة بِِعَناَي ْوَل ــاِل الدَّ ــاِر ِرَج ــي اهلُل ِف اْختَِي َقنِ َوفَّ
َة اْســتِْقَلًل  َســَة الَقَضائِيَّ َفائَِقــٍة، َوَقــْد َمَنْحــُت املَؤسَّ

ــِة  ــْت بَِمْنِزَل ــي َكاَن ــْدِل التِ ــْأُت َداَر الَع ــا، َوَأْنَش َتامًّ
ْوَلــِة،  ِفــَي ِف الدَّ َكَمــٍة ُعْلَيــا ملَحاَســَبِة ِكَبــاِر املَوظَّ َمْ
ــوَم  ــُت املْظُل ــْدَل َوَأْنَصْف ــُت الَع ْي رَّ ــْد َتَ ــي َق نِ نَّ أِلَ
ــِة،  َظــِر إَِل الَفــَواِرِق الْجتَِمِعيَّ ــاِلِ ُدوَن النَّ ِمــَن الظَّ
اخلَدَمــاِت  َتْأِمــِي  َعــَل  َحِريًصــا  ُكْنــُت  َكــَم 

ــي. تِ ــةِ لَِرِعيَّ الْجتَِمِعيَّ

 َنـَذْرُت َنْفـِي لِْلِجَهـاِد ِف َسـبِيِل اهللِ لَِتْحِريـِر 
َرْأِسـَها  َوَعـلَ  املْعَتِديـنَ  ِليبِيِّـَي  الصَّ ِمـنَ  اأَلْرِض 
َبْيـُت املْقـِدِس، َوَتْوِفـِي اأَلَمـاِن لِلنَّـاِس، َوَأْدَرْكُت 
إِلَّ  ـقَ  َيَتَحقَّ َلـنْ  ِليبِيِّـَي  الصَّ َعـلَ  الْنتَِصـاَر  َأنَّ 
َبْعـَد ِجَهـاٍد َطِويـٍل َوَمِريـٍر َحاِفـٍل بِالتَّْضِحَياِت ِف 
ُب ُكلٌّ ِمْنَهـا َيـْوَم احلْسـِم. ُخُطـَواٍت ُمَتَتابَِعـٍة ُتَقـرِّ

ـُن:  َتَتَضمَّ ُمَتَكاِمَلـٍة  ِسَياَسـٍة  ُأُسـَس  َوَضْعـُت 
ـاِم  ـاِم، ُثـمَّ َتْوِحيـَد الشَّ َتْوِحيـَد إَِمـاَراِت بِـَلِد الشَّ
الْضَطراَبـاِت  ِمـَن  ُتَعـايِن  َكاَنـْت  التِـي  َوِمـْرَ 
ِليبِيَِّي ِمـنَ املْنَطَقِة.   َوَفـْوَض احلْكِم، ُثمَّ َطـْرَد الصَّ

 ، ــوِبِّ ــِن اأَليُّ ي ــَلِح الدِّ ــاَء بَِص ــُت الْعتَِن ْي َتَولَّ
ــِم، َوُكْنــُت  َفُكْنــُت َلــُه بَِمْنِزَلــِة الَوالِــِد َواملَعلِّ
ــبَّ  ــِه ُح ــِرُس ِفي ــاِل، َوَأْغ ــوِن الِقَت ــَل ُفُن ــُه َع ُب ُأَدرِّ
ْنُتــُه ِحــَي َشــبَّ  اجِلَهــاِد ِف َســبِيِل اهللِ، ُثــمَّ َعيَّ
ــِه  َطــِة، ُثــمَّ َأْرَســْلُتُه بُِصْحَبــِة َعمِّ ْ َقائِــًدا لِلرشُّ
؛ اْســتَِجاَبًة لِنِــَداِء  يــِن ِشــْيُكوه إَِل ِمــْرَ َأَســِد الدِّ
اِعــِه ِضــدَّ  ِف ِصَ َوُمَســاَعَدتِِه  َشــاَوَر  الَوِزيــِر 
ِليبِيِّــَي. َغــاٍم الــِذي اْســَتَعاَن بِالصَّ الَوِزيــِر ِضْ

يـــِن َبْعـــَد  َكاَنـــْت َعَلَقتِـــي بَِصـــَلِح الدِّ
ْوَلـــِة الُعَبْيِديَّـــِة بِِمـــْرَ َحَســـَنًة  إِْســـَقاِط الدَّ
ـــْن  ـــِه ِم ـــُه بِ ـــا َأَمْرُت ـــَذ َم ـــُه َنفَّ ـــٍة َأنَّ ـــاًل، َوبَِخاصَّ إِْجَ
ِة بَِوْصِفـــِه  اِســـيَّ ْعـــَوِة لِْلِخَلَفـــِة الَعبَّ ُوُجـــوِب الدَّ

. اِت ِف ِمـــْرَ َنائِبِـــي َوَقائِـــَد ُقـــوَّ



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكمل دراسِتهم العليا.

هذا  ف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االختاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكث ما يزعجه وقوُع حفيِده  ف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُي املقبولة، لـذا فقد اختع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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رسوم:
محمد صالح درويش
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ًسا  ي ُمَتَحمِّ َلْ َأَر َجدِّ
ِسِه  لِْلُخُروِج َكَتَحمُّ

لِْلُخُروِج اْلَيْوَم

نَُّكْم َسْوَف ُتَشاِرُكون  أِلَ

َ ِف َحَدٍث اْستِْثَنائِيٍّ

ا َأَنا َفَأْعِرُف َما َيْعنِيِه   َأمَّ
ِب املْهَرَجاُن أِلَ

ُة اأُلْوَل َهِذِه املرَّ
 التِي َأُزوُر ِفيَها 
ُموِر ِمْهَرَجاَن التُّ

ُموِر َأَبًدا َوَأَنا َأْيًضا َلْ َأُزْر ِمْهَرَجاَن التُّ

َبْل َما َيُِب َأْن َيْعنَِيُه 
املْهَرَجاُن َلَنا َجِيًعا

ُد  رَّ ُه ُمَ إِنَّ
ُموِر ِطِمْهَرَجاٍن لِلتُّ  َوَأَنا َأْحَتجُّ َعَل َهَذا املَخطَّ

َنا َبْعُد  رِبْ ي َلْ ُتْ  َوَلِكنََّك َيا َجدِّ
بَِسَبِب ِحْرِصَك َعَل اْصِطَحابَِنا 

إَِل َهَذا املْهَرَجاِن

ْخَلُة َشَجَرٌة  ! النَّ  َيا ُبَنيَّ
َمِر  َبُة الثَّ ُمَباَرَكٌة َطيِّ

ْفِع َكثَِيُة النَّ

 َوِهَي َأْيًضا ِمَياُثَنا
 الِذي َنْعَتزُّ بِِه

َواُب: َلْ َأُزْر   الصَّ
ُموِر َقطُّ                                                                            ِمْهَرَجاَن التُّ

َط َواُب َأْن َتُقوِل: َأْسَتْنِكُر َهَذا املَخطَّ الصَّ

 َل َتْنَي َيا َصِغَيِت 
َأنَِّك َوَعْدِت بَِبْذِل 
املِزيِد لَِضْبِط ُلَغتِِك

 َوَأَنا ِعْنَد َوْعِدي 
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ْمَر  َوَل َتْنَسْوا َأنَّ التَّ
 ِغَذاٌء َوِشَفاٌء

ي ُتَواِفُق  َما َهَذا؟! ُأمِّ
ي َوَأِب؟! َرْأَي َجدِّ

 ُمَعاَرَضتِي َلْيَسْت ِسَوى 
ُ َعْن  ُمَزاٍح، َل ُيَعربِّ

ـِي احلِقيــِقيِّ َرْأيـ

 َلَقْد َقَضْيُت ِطيَلَة ُعْمِري
 ِف َتْربَِيتُِكْم

َواُب: َطَواَل ُعْمِري الصَّ

ُر َهَذا اجلْهَد  َوَنْحُن ُنَقدِّ
ي احلبِيَبَة َيا ُأمِّ

اَشى َقْدَر َجْهِدي  َسْوَف َأَتَ
لَِنْنَتِقْل إَِل َجَناٍح آَخَرالُوُقوَع ِف اأَلْخَطاِء اَشى َعِن الُوُقوِع َواُب: َأَتَ الصَّ

ُموِر  ُفوا إَِل َأْنَواِع التُّ ُأِريُدُكْم َأْن َتَتَعرَّ
ُقوَها املْوُجوَدِة بِاملْهَرَجاِن َوَتَتَذوَّ

ا َجَزاِك اهلُل َخْيً
 َيا ُأمَّ َجابٍِر

ِعَوِض َأْن ُيْدِرَك َجابٌِر
 َوُأْخُتُه َما َفاَتنِي

 َنْحُن َواثُِقوَن ِمْن َذلَِك
ي احلبِيَبَة  َيا ُأمِّ



  سوق      
 

  سوق      
الوراقني

ـــرِْب ِْق َوالَغ ـــشَّ ـــوِك ال ـــاِر ُملُ ـــٌع أِلَْخَب ـــاٌب َجاِم ِكَت

 ُولــِـَد اْبـــُن اأَلثــِـِي ِف َعـــاِم )555هــــ(، ِف َجِزيـــَرِة 
ـــِة،  ِكيَّ ْ ِة الرتُّ ـــوِريَّ اْبـــِن ُعَمـــَر الَواِقَعـــِة َعـــل احلـــُدوِد السُّ
ــْرآَن  ــَظ الُقـ يـــِن، َفَحِفـ ــِم َوالدِّ َتـــمُّ بِالِعْلـ ةٍ َتْ ْسَ أِلُ
ـــمَّ  ـــِة، ُث ـــَراَءةِ َوالِكَتاَب ـــوَل الِق ـــَم ُأُص ـــَم، َوَتَعلَّ الَكِري
ــَث  ــَم اأَلَحاِديـ ـ ــِل َوَتَعلَّ ــِة املْوِصـ ــاَفَر إِل َمِديَنـ َسـ
ــا إَل  ــْن َبْعِدَهـ ــَل ِمـ ــا، َواْنَتَقـ ــَة َوَحِفَظَهـ يَفـ ِ الرشَّ
ِدَمْشـــَق َوَنِـــَل الِعْلـــَم َوالِفْقـــَه َعـــل َيـــِد َأَهـــمِّ 
ِكيـــَز َعـــل  ْ ـــَل الرتَّ ـــُه َفضَّ ــــُيوِخ ِفيَهـــا، َوَلِكنَّ الشُّ
ــا َأْنَســـاَب  ــَح َحاِفًظـ اِريـــِخ، َفَأْصَبـ احلِديـــِث َوالتَّ
ـــَق  ـــًدا امُلَتَعلِّ ِدي ـــْم، َوَتْ ـــْم َوَقَصَصُه ـــَرِب َوَأْخَباَرُه الَع
ـــَلِة  ـــُل الصَّ ـــِه َأْفَض ـــوِل اهللِ َعَلْي ـــِة َرُس ـــا بَِصَحاَب ِمْنَه
ــُهوًرا ِف  ًزا َمْشـ ــرَبِّ ــَح ُمـ ــَذا َأْصَبـ ـــلِم، َوَهَكـ َوالسَّ

َعْصـِرِه.

ِة الَعِديَد  َتَرَك اْبـــــُن اأَلثِـــــِي لِلَمْكَتَبـــِة اإلِْســـلِميَّ
ـــِي الَعِديـــَد ِمـــَن  ـــُن اأَلثِ ـــَف اْب َفاِت؛ إِْذ َألَّ ِمــــَن املــــَؤلَّ
ـــُل  ـــُع الَفْض ـــِه، َوَيْرِج ـــلَل َحَياتِ ـــِة َخ ـــِب املِهمَّ الُكُت
اِم ِف  ِف َذلِـــَك إِل َصَداَقاتِـــِه الَواِســـَعِة َمـــَع احلـــكَّ
ـــِم،  ـــِن الِعْل ـــا َع ةِ َبْحًث ـــَتِمرَّ ـــَفاِرهِ املْس ـــِل، َوَأْس املْوِص
ـــِة  ـــِه الَوثِيَق ـــِة إِل َعلَقتِ ـــَذا بِاإلَِضاَف َه

ـــْرِوي  ـــَكاَن َي ، َف ـــوِبِّ ـــِن اأَليُّ ي ـــلِح الدِّ ـــِد َص بِالَقائِ
ـــَزَواِت. ـــاِرِك َوالَغ ـــَداَث املَع ـــُه َأْح ـــُف َل َوَيِص

ـــِة  ـــة ِف َمْعِرَف ـــُد الَغاَب ـــِه: »ُأْس َفاتِ ـــمِّ ُمَؤلَّ ـــْن َأَه  َوِم
ــاب«،  ــِب اأَلْنَسـ ِذيـ ــاب ِف َتْ َبـ ــة«، و»اللُّ َحاَبـ الصَّ
َهـــــَذا بِاإلَِضــــاَفِة إِل َهـــَذا الِكَتـــاِب الَكبــِـِي »الَكاِمُل 

ـــِخ«. اِري ِف التَّ

ــْي  ــَن اْثَنـ ــِخ« ِمـ اِريـ ــُل ِف التَّ ُن »الَكاِمـ ــوَّ َيَتَكـ
ـــًدا، َذَكـــَر ِفيَهـــا اْبـــُن اأَلثِـــِي َتاِريـــَخ  لَّ َعـــرَشَ ُمَ
ــُروًرا  ــِق ُمـ ــِة اخلْلـ ــُذ بَِداَيـ ــَم ُمْنـ ــِة الَقِديـ ـ يَّ الَبرَشِ
ـــُش  ـــِذي َكاَن َيِعي ـــِر ال ـــلِم َوإِل الَعْصـ ـــوِر اإلِْس بُِظُه
ـــَج  ـــُع َمْنَه ـــُث َكاَن َيْتَب ـــِه، َأْي إِل )628هــــ(، َحْي ِفي
ُل  ــجِّ ــُه َكاَن ُيَسـ ــى َأنَّـ ؛ بَِمْعَنـ ــْوِلِّ ــِجيِل احلـ التَّْسـ
ـــاَم  ـــُه َق ـــاُر إِل َأنَّ ، َوُيَش ـــَنِويٍّ ـــْكٍل َســ ـــَداَث بَِش اأَلْح
ـــِة، ُدوَن َأْن  ـــِة َوالَغْربِيَّ ِقيَّ ْ ـــاِر الرشَّ ـــْيَ اأَلْخَب ـــٍة َب بُِمَواَزَن
ـــَذا َوَكاَن  ـــِه. َه َة ِف ِمْنَطَقتِ يَّ ـــلِّ ـــَداَث املَحـ ـــَل اأَلْح ِم ُيْ
ـــَة  ـــَة َوالْقتَِصاِديَّ يَّ ـــَة اجلوِّ ـــِجيلتِِه احلاَل ـــُر ِف َتْس َيْذُك
ِمـــْن ُرْخـــٍص َأْو َغـــَلٍء، بِاإلَِضاَفـــِة إِل اأَلْوَضـــاِع 
َلِزِل  ــزَّ ــَراِض، َأِو الـ ــاأَلْوبَِئِة َواأَلْمـ ــةِ َكــ ـ يَّ حِّ الصِّ
ــَرى،  ــِر اأُلْخـ َواِهـ ــَن الظَّ ــا ِمـ ــِي َوَغْيَِهـ اِكـ َوالرَبَ

ـــا  ـــاِمًل َوَعامًّ ـــاُب َش ـــَذا الِكَت ـــْد َكاَن َه ـــمَّ َفَق ـــْن َث َوِم
ـــَر. ـــاٍب آَخ ـــْن َأيِّ ِكَت ـــَر ِم ـــِخ َأْكَث اِري لِلتَّ

ـــَد   ـــْف ِعْن ـــِي َلْ َيَتَوقَّ ـــِن اأَلثِ ـــِلُّ ِلْب ْحِلي ـــُد التَّ الُبْع
َتْســـِجيِل اأَلْحـــَداِث ِف َهـــَذا الِكَتـــاِب َفَحْســـُب، َبـــْل 
ـــَة  َة َوالْجتَِمِعيَّ ـــيَّ َياِس ـــَداَث السِّ ُ اأَلْح ـــسِّ ـــاَن ُيَف َكــ
َة َوَيْنَتِقُدَهـــا َبَشـــْكٍل ِعْلِمـــيٍّ َوُمْقنِـــٍع  َواأَلْخلِقــــيَّ
ـــَيةِ، َوُيَشـــاُر إِل َأنَّ  ـــِه الَكبِ ـــِه َوَبِصَيتِ ـــُدلُّ َعـــل َفْهِم َي
ـــِي  ـــَن اأَلثِ ـــَو َأنَّ اْب ـــاَب ُه ـــَذا الِكَت ـــُز َه ـــا ُيَميِّ ـــَر َم َأْكَث
ــَف  ـ ــي َتَوقَّ ــَداِث التِـ ــتِْكَمِل اأَلْحـ ــِه بِاْسـ ــاَم ِفيـ َقـ

يُّ ِف َعـــاِم  ـــرَبِ ِعْنَدَهـــا الطَّ
ـــَن  َتَضمَّ ـــُث  َحْي )302هــــ(، 
َهـــَذا الِكَتـــاُب احلـــُروَب 
َتـــاِر إِل  ـــَة، َوَزْحـــَف التَّ ِليبِيَّ الصَّ
ِة، َوَذلِـــَك  البِـــلِد اإلِْســـلِميَّ
ـــٍح  ـــِويٍّ َوَواِض ـــُلوٍب َعْف بُِأْس
ِف َأِو  ُلـــو ِمـــَن التَّــــَكلُّ َيْ
ـــَدةِ. ـــِة َواملَعقَّ ـــاِظ الَغِريَب اأَلْلَف

ْكـــِر   ِمـــَن اجلِديـــِر بِالذِّ
َأنَّ اْبـــَن اأَلثِـــِي اْنَتَهـــى ِمـــْن 
َتْألِيـــِف َهـــَذا الِكَتـــاِب ِف 
ـــُه،  َل ـــمَّ َأْهَ ـــاِم )628هــــ(، ُث َع

يـــِن ُلْؤُلـــُؤ  َوَتَرَكـــُه، َحتَّـــى َطَلـــَب ِمْنـــُه َبـــْدُر الدِّ
ـــا  َصاِحـــُب املْوِصـــِل الَعَمـــَل َعـــل َتْبيِيِضـــِه، َأمَّ
ـــاِم )1850م(، ِف  ـــْت ِف َع َة اأُلوَل َفَكاَن ـــرَّ ـــُه امل ِطَباَعُت
لِيـــِدَن، َتَلْتَهـــا َطْبَعـــٌة ِف َعـــاِم )1303هــــ( ِف ِمْصــــَر.

ــوِك  ــاِر ُمُلـ ْخَبـ ــٌع أِلَ ــٌخ َجاِمـ ــاُب َتاِريـ َوالِكَتـ
ـــَهِر  ـــْن َأْش ـــَو ِم ـــَم، َوُه ـــا َبْيَنُه ـــْرِب، َوَم ِق َوالَغ ـــرشَّْ ال
ــا  ــنَِها َتْرتِيًبـ ، َوَأْحَسـ ــلِميِّ ــِخ اإلِْسـ اِريـ ــِب التَّ ُكُتـ

َوَتْنِســـيًقا.

ــْدِء  ــِر َب ــاَب بِِذْك ــَذا الِكَت ــِي َه ــُن اأَلثِ ــَح اْب اْفَتَت
اخلْلــِق، َوَقَصــِص اأَلْنبَِيــاِء إِل ُصُعــوِد املِســيِح َعَلْيــِه 
ــْن  ــَك ِم ــْن َمَل ــِر َم ــٍل ِف ِذْك ــُه بَِفْص ــلُم، َوَأْعَقَب السَّ
ــلُم إِل  ــِه السَّ ــيِح َعَلْي ــِع املِس ــَد َرْف وِم َبْع ــرُّ ــوِك ال ُمُل
َم، ُثــمَّ َأْخَباِر  ــٍد َصــلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَســلَّ مَّ بـِـيِّ ُمَ َعْهــِد النَّ
ــلِم،  ــَل اإلِْس ــَرِب َقْب ــاِم الَع ــِة، َوَأيَّ ــَراِت الَعَربِيَّ الْج
ــَح  ــاِم )11هـــ(. َواْفَتَت ــِة إِل  َع َبِويَّ ــَيةِ النَّ ــمَّ السِّ ُث
ــِه  ــيِّ َصــلَّ اهلُل َعَلْي بِ ــَرِض النَّ ــِر َم ــايِن بِِذْك ــدَ الثَّ املَجلَّ

ــَنِة )65هـــ(.  ــَواِدَث َس ــِه إِل َح َم َوَوَفاتِ ــلَّ َوَس

ـــِد  بِاملَجلَّ َوَوَصـــَل 
ــَنِة  ــَواِدِث َسـ ــِث إِل َحـ الِـ الثَّ
إِل  ابِـــِع  َوبِالرَّ )168هــــ( 
ـــَنَة  ـــِدِر َس ـــِة املْقَت ـــِر ِخلَف آِخ
إِل  َواخلاِمـــِس  )295هــــ( 
ـــاِدِس  َوالسَّ ـــَنِة )412هــــ(  َس
ـــابِِع  إِل  َســـَنِة )527هــــ( َوالسَّ
َوُهـــَو  إِل  َســـَنِة )628هــــ( 
ـــِه  ـــاِب َوِفي ـــَزاِء الِكَت ـــمُّ َأْج أَه
ُمَشـــاَهَداتِِه  ِمـــْن  الَكثِـــُي 

َوِذْكَرَياتِـــِه. 

ــِي ِف  ــُن اأَلثِـ ــَر اْبـ َوَذَكـ
اِريـــِخ ُمَتَبايَِنـــًة  َســـَبِب َتْألِيِفـــِه َأنَّـــُه َرَأى »ُكَتـــَب التَّ
ـــا  ـــِة ِبَ ـــُر املْعِرَف ـــَكاُد َجْوَه ـــَرِض، َي ـــِل الَغ ِصي ِف َتْ
ــُم  ــٌي ِمْنُهـ َد َكثِـ ــوَّ ــَرِض... َوَسـ ــَتِحيُل إِل الَعـ َيْسـ
ـــْد  ـــْم َق ـــيُّ ِمْنُه ِق ْ ـــوِر... َوالرشَّ ـــِر اأُلُم اأَلْوَراَق بَِصَغائِ
ـــَل  ـــْد َأْهَ ـــْرِبُّ َق ـــْرِب، َوالَغ ـــاِر الَغ ـــِر َأْخَب ـــلَّ بِِذْك َأَخ
ـــَع  ـــُب إَِذا َأَراَد َأْن ُيَطالِ الِ ـــَكاَن الطَّ ِق، َف ْ ـــرشَّ ـــَواَل ال َأْح
ــَداٍت  ـ لَّ ــاُج إِل ُمَ َتـ ــِه َيْ ــًل إِل َوْقتِـ ــا ُمتَِّصـ َتاِرًيـ

َكثِـــَيةٍ«.

اِريِخ الَكامُِل  فِي التَّ

اِريــِخ  اِريِخ« اِلْبِن اأَلثرِِي ِمْن َأْشَهِر ُكُتـِب التَّ ِكَتاُب »الَكاِمُل يِف التَّ
 ، يِن َأُبو احلَسِن املْوِصِلُّ ُفُه ُهَو ِعزُّ الدِّ َوَأْعَظِمَها َنْفًعا َوَفائَِدًة، َوُمَؤلِّ
اِريِخ. ِخنَي اإِلْسالِميِّنَي َعْبَ التَّ الِذي ُيَصنَُّف َواِحًدا ِمْن َأَهمِّ املَؤرِّ
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الَكاِمُل ِمْن أَْشَهِر ُكُتِب 

التَّاِريِخ اإلِْسالِميِّ 

َوأَْحَسِنَها َترِْتيًبا َوَتْنِسيًقا 



َل  َلَقْد َسئِْمُت الَعْيَش َمَعُه َفَقْد َحوَّ
ٍة ِة ُلَغٍة َعَربِيَّ َحَياَتَنا إَِل ِحصَّ

ِك َكثًِيا َوَل  ُه ُيِبُّ َوَلِكنَّ
ِخُر َجْهًدا إِلِْسَعاِدِك! َيدَّ

ِه  ْنَيا َكُحبِّ ُه َل ُيِبُّ َشْيًئا ِف الدُّ إِنَّ
َف ْ النَّْحَو َوالرَّ

َم  َم َفَعْلُت َذلَِك َأْخَطْأُت، َوُكلَّ ُكلَّ
َأْخَطْأُت َغِضَب ِمنِّي َوَعاَقَبنِي

َلْيَس َعَلْيِك ِسَوى اْستِْخَداِم 
َبْعِض املْفَرَداِت التِي َيْسَتْخِدُمَها 

َحاُة ِف َأَحاِديثِِهْم النُّ

إَِذْن َتَصنَِّعي َلُه َأنَِّك َأْيًضا ُتِبَِّي 
َف  ْ النَّْحَو َوالرَّ

رسوم:
محمد 
صالح 
درويش

3637

ـَكِن  الَبْيُت ِللسَّ

ِلْلَفْصِل َوالنَّْحُو 

َأَتَرْيَن َهِذِه احليَلَة 
ِدَيًة َمَعُه؟ ُمْ

َوَكْيَف َسَأْعِرُف َهِذِه 
املْفَرَداِت؟

ي  اْقَتبِِي ِمْن َكَلِمِه َوُردِّ
َعَلْيِه بِِمْثِل َما َيُردُّ َعَلْيِك بِِه

ِف  َوقُّ ِمُلُه َعَل التَّ َوَما الِذي َيْ
َعِن الْستِْعَلِء؟

َشى َأْن ُتَعاِرِضيِه ِف  ُه َسْوَف َيْ َأنَّ
ا بَِكِلَمٍة ِمْثِلَها ُكلِّ َكِلَمٍة َيْنِطُق ِبَ

ا َأْن  ُه إِمَّ ْيَن َأنَّ ِب، َوَسرَتَ َجرِّ
ُيْعِجَبُه َصنِيُعِك، 

َأْو َيُكفَّ َعِن الْستِْعَلِء 
َعَلْيِك بُِلَغتِِه
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ْمُت ِمْنَك َأنَّ َكْيَف َحاُلِك َيا َحبِيَبتِي؟ َتَعلَّ
احَلاَل َدائًِم َمْنُصوَبٌة

َأْسَأُل َعْن َحالِِك  َأْنِت!

إِْن َوَجْدُت ِمْنَك إِْقَباًل َفَمْرُفوَعٌة، َوإِْن 
اًفا َفَمْكُسوَرٌة َوَجْدُت ِمْنَك اْنِرَ

َوَكْيَف َيُكوُن َهَذا اإِلْقَباُل 
َيا َفِصيَحَة َزَمانِِك؟

َعِجيٌب َأْمُرِك! ُكْنِت بِاأَلْمِس َتْكَرِهَي 
ِمَي ِبَِم؟! َف، َوالَيْوَم َتَتَكلَّ ْ النَّْحَو َوالرَّ

ُكوِن  مِّ َوالسُّ ِة َواجلْزِم، َوَلِكْن بِالضَّ دَّ بَِألَّ ُتَعاِمَلنِي بِالشِّ

َمَعنَِي اهلُل بَِك  َأْحَبْبُتُهَم َحتَّى َيْ
َع َتْكِسٍي ًعا َسامِلًا َل َجْ َجْ

َمَك َأنَّ الَبْيَت  َأَرْدُت َأْن ُأَعلِّ
َكِن َوالنَّْحَو لِْلَفْصِل لِلسَّ

َهَذا َراتِبِي َكاِمًل، َفَأِرينِي 
َماَذا َأْنِت َفاِعَلٌة بِِه

َفُه  ى َصْ َل َتْقَلْق َوَسرَتَ
َعَل النَّْحِو الِذي ُيْرِضيَك

َأْرُجو َأْن 
َتْنَتِهي ِمْن 

ْحِو  ِة النَّ ِحصَّ
ي  َهِذِه َوُتِعدِّ

َعاَم َلَنا الطَّ

ْك َلَنا ُنُقوًدا  َلْ َترْتُ
ا َطَعاًما لَِنْشرَتَِي ِبَ

ي َعْن َذلَِك َفَسَأْهُجُر النَّْحَو  إَِذا َلْ َتُكفِّ
َف َوَأْجِلُس ِف الَبْيِت بَِل َعَمٍل ْ َوالرَّ
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د. مريم النعيمي

أنا املثري للعجب
َأَنا اْلــــُمثرُِي لِْلـَعـَجــــــــــــــــْب

َجَعـْلــــُت ِمْن َنـَظـــــــــــــــاَفتِي

ـــي ـــي َمـاَلبِـِســــــــــــ َطـاِوَلــتِـ

َواْلــــــ ــَذاَر  اأَلْقـــــــــــــ َأَدُع  اَل 

ـــَواِن َمـَتــــــــى ُأْخـــــــــِرُج َأْلـ

ُثــمَّ ُأِعـــيـــــــُدَهــــــــــــا إَِذا

ــــــــــتِـي َنَظـــــــاَفـتِـي لِـِصحَّ

ـــْب ِعـ ـــِل َويِف اللَّ ـــي َمْعَم ِفـــــــــــ

ُمْكـَتــــَسْب ُخـْلــــٍق  َأْحَســـَن 

َدَفـــــــاتِـِري َمَع اْلـُكـــُتـــــــْب

ْب ـــَرِ ـــا َتْق ـــَأْلَواَن ِمـْنـَهــــ  ــــــــ

إِْخَراُجَهـا ِمنِّي ُطـــــــِلـــــــــْب

ْنُت َداِخــــــــَل اْلـُعـَلــــــْب َلـوَّ

َبْب َوُحْســـــِن َمْظَهــــــــِري السَّ
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