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2019م أكتوبــر    -   40 العــدد 

اد  ُة الضَّ مَجَلَّ
َغةِ العَرَِبيَّةِ لِلُّ

يَنَوِريُّ الدِّ حنيفَة  أبو   
َر علَمه في خدمِة البشريِة رجٌل سخَّ

ْبـــُن  ا
لَبِخيِل  ا
وحــذاء 
الضـيف!
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رئيس التحرير

ــاِد األْوِفيــاَء- مــا اْصَطَفْيَنــا َلُكــْم ِمــْن َمَجــاِن املْعرَِفــِة أَِو  َنــُزفُّ إَِلْيُكــْم -ُقــرَّاَء الضَّ

رَاِئــِف، َراِجــَن أَْن َيُكــوَن ِفيــِه َغــرٌْس َطيِّــُب الثََّمــرَاِت، ُيْكِســُب  اْخَتَْنــا ِمــْن َجِميــِل الطَّ

ــي الِفْكــَر، َوُيِْتــُع النَّْفــَس. ُقــرَّاَءُه َزاًدا ُيَنمِّ

َتَنـا اْلِكـرَاَم، ِلْلَْشـَجاِر ُصُنـوٌف َعِديـَدٌة، َوإِنَّ ِمـْن أْكَثَِهـا َمْنَفَعـًة ِلْلْنَسـاِن َمـا  أَِحبَّ

ُفـوَس ِبُحْسـِن َمْنَظرَِها، َوَتْسـَحُر  َلـُه َثَـرَاٌت َطيَِّبـٌة، َوِمـْن َهـَذا اْلَقِبيـِل َشـَجرٌَة ُتْبِهُج النُّ

اأْلَْلَبـاَب ِبَجَمِلَهـا املْبِهـِر الـِذي َيْسـَحُر ُعُيـوَن النَّاِظِريـَن، إِنَّهـا النَّْخَلـُة اْلَكِرَيـُة. َلَقـْد 

ِة ِذْكـِرِه ِف اْلُقـْرآِن اْلَكِريِم ، َيقوُل َتعـاَل:  ﴿َوٱأَلرَض َوَضَعَها ِللَناِم10  َ َشَُف النَّْخـلُ ِبَكـثْ

ِكَهـٞة َوٱلنَّخـُل َذاُت األكـمِم 11﴾  )الرحمـن: 11-10(. ِفيَهـا َفٰ

ْمــُر  ُد َمَناِفِعَهــا، َفالتَّ ْخَلــِة َمزايــا َكِثــرٌَة ِمْنَهــا ِطيــُب َثَرَاِتَهــا َوَتَعــدُّ َوِللنَّ

ْخَلــُة  ــيٌّ ُمِفيــٌد ُيْســَتْعَمُل َكَفاِكَهــٍة َشــِهيٍَّة. َوَتَتــاُز النَّ َكــَم ُهــَو ِغــَذاٌء ِصحِّ

ْحــرَاِء ِف َســَنَواِت املْحــِل َكــَم  ُمــوِد ِف الصَّ َبــاِت َواْلُقــْدرَِة َعــَى الصُّ ِبالثَّ

ــَمِء  ــَاِل َســاِمَقٌة ِف السَّ ــُة الظِّ ِهــَي ِف َســَنَواِت الِخْصــِب، َوِهــَي َوارَِف

ــُموِخ. َكرَْمــٍز  ِلْلِعــزَِّة َوالشُّ

ٌ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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َلْو ُكْنُت َأْعَلُم َأنَّ اْنتَِقاَل 
ِت إَِل َمْسَكٍن َجِديٍد  ُأْسَ
ُفنِي بِِزَياَرتُِكْم  َسْوَف ُيرَشِّ

ْلُت بِاْنتَِقالَِنا َلَعجَّ

َياَرِة ِهَي َما  ُمَعاَوَدُة الزِّ
ُد ِل َحِقيَقَة َسُتَؤكِّ

 َهِذِه املْنِزَلِة

َلَقِد اتََّصَل ِب
يِن بَِذلَِك  َوَأْخرَبَ

لأُِلْسَتاِذ ُقْدَرٌة َعِجيَبٌة
ُهَو نِْعَم الَوالُِد َواأُلْسَتاُذ َعَل اْحتَِوائَِنا

ِديُق َوالصَّ

اأُلْسَتاُذ َكاَن ُيَرتُِّب لِْلُحُضوِر 
َمَعَنا َوَلِكنَّ َأْشَغاًل َمَنَعْتُه

َد  َلْسَت ِف َحاَجٍة إَِل َأْن ُنَؤكِّ
َلَك َمْنِزَلَتَك ِعْنَدَنا

ُه َجَعَلَنا َنْعَشُق ِدَراَسَة  َيْكِفي َأنَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ اللُّ

َك ِف َأْثَناِء ُمَكاَلـَمتِِه َلَك  َهْل َأْخرَبَ
ْرِس اجلِديِد؟ بَِمْوُضوِع الدَّ

َلَقْد َسَأْلُتُه َعْنُه، َلْ َيُقْل ِل 

ُه َدْرٌس َغْيُ َتْقِليِديٍّ ِسَوى َأنَّ

ُد  ُهَو بِالِفْعِل َبنْيَ احلنِي َواآلَخِر َيَتَعمَّ
ِة َل بَِنا َبنْيَ َبَساتنِِي الَعَربِيَّ َنقُّ التَّ

َهْل ُتَلِحُظوَن َأنَّ اأُلْسَتاَذ َيْبُدو 
ٍء َجِديٍد؟ ُط لَِشْ طِّ َكَم َلْو َكاَن ُيَ
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َكْيَف َحاُل َمْنِزلَِك اجلِديِد 
َيا َساِلُ؟

اَك َأْن َتْنَسى  َوَلِكْن إِيَّ
َمْنِزَلَك الَقِديَم

إَِذْن لَِيُكْن َدْرُسَنا الَيْوَم 
َعْن َنْوٍع ِمْن َأْنَواِع 

ِق َعلُّ ٍق َتْقِصُد َيا ُأْسَتاُذ؟التَّ َأيَّ َتَعلُّ

ُق الِذي َيْنَشُأ َبنْيَ  َعلُّ ُهَو التَّ
احلْرِف َوَبنْيَ اْختَِصاِصِه َنْفَهُم ِمْن َذلَِك 

َأنَّ لِْلَحْرِف 
اْختَِصاَصاٍت؟

َل ُيْمِكُن َأْن َأْنَساُه؛ 
ٌق بِِه َفَقْلبِي ُمَتَعلِّ

ُه َقِريٌب ِمَن  ُل َما ِفيِه َأنَّ َأْجَ
املْدَرَسِة َوَيْكِفينِي َعَناَء 
َهاِب َوالَعْوَدِة ِزَحاِم الذَّ

َتنِي  ُهَو إَِذْن َكَم َأْخرَبْ

َدْرٌس َغْيُ َتْقِليِديٍّ

 َل ُبدَّ َأْن َتْعَلُموا َأنَّ ِمَن 
ُق بِاأَلْسَمِء،  احلُروِف َما َيَتَعلَّ
ُق بِاأَلْفَعاِل،  َوِمْنَها َما َيَتَعلَّ

َوِمْنَها َما َيْشرَتُِك َبْيَنُهَم
َهِذِه املْعُلوَمُة َنْعِرُفَها 

ِة اأُلْوَل لِلَمرَّ
ا بِاملَمَرَسِة  َبْل َتْعِرُفوَنَ
ُد  َفَحْسُب، َوالَيْوَم ُنَؤكِّ

املَمَرَسَة بِالَقاِعَدِة

َفَم احلُروُف التِي 
َتصُّ بِاأَلْسَمِء؟ َتْ

َوُكلُّ ُحُروِف اجلرِّ َل َتْدُخُل إِلَّ 
َعَل اأَلْسَمِء

َنا َدَرْسَنا َذلَِك  َأْذُكُر َأنَّ
ِف َدْرِس 

َعلَماِت الْسِم

َتصُّ ِمَن  ُل َما َيْ َأوَّ
احلُروِف بِاأَلْسَمِء 

ُحُروُف الـَجرِّ
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ْرُت، َفَقْد َدَرْسَنا  َتَذكَّ
َأنَّ ِمْن َعَلَماِت الْسِم 

َقُبوَل اجلرِّ بَِحْرِف اجلرِّ

ا ُحُروُف النَّْسِخ ِهَي إِنَّ َوَأَخَواُتَ
ِة  َوَأْيًضا ِمَن احلُروِف املْخَتصَّ

َهُة بِاأَلْسَمِء احلُروُف املَشبَّ
 بِـ )َلْيَس(

ُة بِاأَلْفَعاِل؟ َفَم احلُروُف املْخَتصَّ
ِة بِاأَلْفَعاِل  ُل احلُروِف املْخَتصَّ َأوَّ

ُحُروُف الـَجْزِم

َهُة بِـ)َلْيَس(؟  َوَما احلُروُف املَشبَّ

ِة بِاأَلْسَمِء  َوِمَن احلُروِف املْخَتصَّ
َأْيًضا ُحُروُف النَّْسِخ

، َلَت َما، إِنَّ

 َوآِخُر احلُروِف 
ِة بِاأَلْسَمِء )َل  املْخَتصَّ

اِفَيُة لِْلِجْنِس( النَّ

اِهَيُة، ، َل النَّ  َوِهَي: َلْ، َلـمَّ
 َلُم اأَلْمِر، إِْن

ِة  َوِمَن احلُروِف املْخَتصَّ
بِاأَلْفَعاِل َأْيًضا ُحُروُف 
النَّْصِب: َأْن، َلْن، َكْي

َوِمَن احلُروِف 
ِة بِاأَلْفَعاِل  املْخَتصَّ
َحْرَفا التَّْسِويِف 

ا:   َوَحْرَفا التَّْسِويِف ُهَ
نُي، َوَسْوَف السِّ

 َوآِخُر َما َيْدُخُل 
ِمَن احلُروِف َعَل 
اأَلْسَمِء َواأَلْفَعاِل 
ُحُروُف الَعْطِف 

َوُحُروُف الْستِْفَهاِم



 

ديوان
العرب

َبــاِت َواملــاِء ِف  َكــَم َأْكَثــُروا ِمــْن ِذْكــِر النَّ
َيْبــَدُأ  اجلاِهــِيُّ  ــاِعُر  الشَّ َوَكاَن  َأْشــَعاِرِهْم، 
ــي  ــَة التِ ْحَل ــُر الرِّ ــَلِل، َوَيْذُك ــُه بِاأَلْط َقِصيَدَت
َيِصــُف ِمــْن ِخَللِـــَها ُكلَّ َمــا َيــَراُه ِف َطِريِقــِه، 
لِْلَخْلــَوِة  َوِســيَلُتُه  ْحَلــَة  الرِّ َهــِذِه  َوَكَأنَّ 
َعَمِليَّــِة  ْتَــاِم  إِلِ بِيَعــِة  الطَّ َمــَع  َواِلْنِدَمــاِج 

اإِلْبــَداِع بَِأْحَســِن ُصَوِرَهــا. 

َمــا  ُشــَعَراُء  َأْبــَدَع  ِحــنِي  َوِف 

ــِة  ــِة املِحيَط بِيَع ــي بِالطَّ َغنِّ ــَلِم ِف التَّ ــَل اإِلْس َقْب
ــِع الُعُصــوِر  ــاُء ِف َجِي ــمَّ اأُلَدَب ــِد اْهَت ــْم، َفَق ِبِ
ــْيَ  ــْم َأْيًضــا، َغ ــِة ِبِ ــِة املِحيَط بِيَع ــةِ بِالطَّ اأَلَدبِيَّ
ــاِم  َوالشَّ َكالِعــَراِق  اجلِديــَدَة  البِيَئــاِت  َأنَّ 
تَِباًعــا،  َظَهــَرْت  َقــْد  َواأَلْنَدُلــِس  َوِمــْرَ 
ــٍر؛  َتَأثُّ َأيَّــَم  بِيَعــِة  الطَّ َوْصــُف  ــا  ِبَ ــَر  َفَتَأثَّ
ــل  ا َع ــِرً ــِة ُمْقَت بِيَع ــُف الطَّ ــْد َوْص إِْذ  َلْ َيُع
ــَرْت  ــَم َظَه ــِن، َوإِنَّ َعائِ ــِل َوالظَّ ــِل َوالنَِّخي اخلْي

اِعِر الَعَرِبِّ َمَع الِبيَئِة املِحيَطِة ِبِه َتْصِويٌر َبِديٌع ِلَتَفاُعِل الشَّ

ِبيعَةِ الطَّ وَصْفُ 
ــَعَراُء ِمــَن  ُمْفــَرَداٌت ُأْخــَرى اْكَتَســَبَها الشُّ

البِيَئــاِت املِحيَطــِة ِبِــْم.
ِة  ــاِعُر اأُلَمــِويُّ َعــَل ُســنَّ َوَقــْد َمــَى الشَّ
ــل  ــا َع ــَراَء، ُمَزاِوًج ْح ــَتْلِهُم الصَّ ــَلِفِه َيْس َأْس
بِيَعــِة َوُحــبِّ املــْرَأِة،  ــنْيَ ُحــبِّ الطَّ َشــاِكَلتِِهْم َب
ــاِر  َي ــَلِل الدِّ ــِف َأْط ــِه بَِوْص َلتِ ــُح ُمَطوَّ إِْذ َيْفَتتِ
ــا َشــَباَبُه َمــَع َبْعــِض َصَواِحبـِـِه،  التـِـي َقــَى ِبَ
ــِه.  ــاِت ُحبِّ ــْن ِذْكَرَي ــِث َع ــُل ِف احلِدي ِس َوَيْسرَتْ

ُث َعــْن ِرْحَلتـِـِه  ُثــمَّ َيَتَحــدَّ
ــِه  ــَل َناَقتِ اِء َع ــرَ ْح ِف الصَّ
َفُيْســِهُب ِف َوْصِفَهــا لِـــَم 
ــاٍل ِف َنْفِســِه،  َلـــَها ِمْن َجَ
َوْصــِف  ِف  َوُيْســِهُب 
الَفــَرِس إِْن َكاَن َفاِرًســا، 

ُثَنــا َعــْن ُكلِّ َمــا َتَقــُع َعَلْيــِه َعْيَنــاُه ِف  دِّ َوُهــَو ُيَ
ــَراِء. ْح الصَّ

ــَعَراِء  الشُّ ُمْعَظــَم  َأنَّ  ِمــْن  ْغــِم  الرَّ َوَعــل 
بِيَئــاٍت  ِف  َعاُشــوا  َقــْد  الَعْصـــِر  َهــَذا  ِف 
ــُم  ــْت ُمْلِهَمُه ــَراَء َظلَّ ْح ــإِنَّ الصَّ ٍة، َف ــرَِّ ُمَتَح
ــُد  ــا َنِج ــِو َم ــل َنْح اِرِهْم، َع ــعَ َل ِف َأْش اأَلوَّ
َواأَلْخَطــِل  َكالَفــَرْزَدِق  َفَطاِحِلِهــْم  ِعْنــَد 
ــَة  ْحَراِويَّ ــَة الصَّ ــُروا البِيَئ ــَن آَث ــٍر الِذي َوَجِري
الَبَدِويَّــَة َعــل َطبِيَعــِة البِيَئــاِت اجلِديــَدِة .

ُيْفِســُحوا  َلْ  ــْم  ُ َأنَّ َهــَذا  َمْعَنــى  َوَلْيــَس 
لِْلبِيَئــاِت اجلِديــَدِة ِمَســاَحًة ِف َأْشــَعاِرِهْم، َبــْل 
ــي  ــَي التِ ــَة ِه ْحَراِويَّ ــَة الصَّ بِيَع ــاُه َأنَّ الطَّ َمْعَن
َكاَنــْت َتْســَتْوِل َعــل َمَلَكاِتِــْم، َوَبْعَدَهــا 

ــَدِة  ــِم اجلِدي ــَة اأَلَقالِي ــوَن َطبِيَع ُل ــوا َيَتَأمَّ َكاُن
ــاٍر  ــا ِمــْن ِجَبــاٍل َوُثُلــوٍج َوَأْنَ َوَيِصُفــوَن َمــا ِبَ
ــوٍن  ــْن َزْرٍع َوَزْيُت ــا ِم ــل ِضَفاِفَه ــَت َع ــا َنَب َوَم
ــْم  ــاِل َفُهــْم َلْ ُيْغِمُضــوا ُعُيوَنُ َوَأْعَنــاٍب. َوبِالتَّ
ــوا  ــْد َكاُن ــَدِة، َفَق ــاِت اجلِدي ــِر البِيَئ ــْن َمَناِظ َع

ــنِي . ــنِي َواحل ــنْيَ احل ا َب ُلوَنَ ــجِّ ُيَس
َوَقــْد َتاَبــَع ُشــَعَراُء الَعْصـــِر الَعبَّــاِسِّ ِف 
ِف  ــاِحَرِة  السَّ بِيَعــِة  بِالطَّ اِلْهتِــَمَم  الِعــَراِق 
ــِة،  اِمَي ِظــَلِل احلَضــاَرِة النَّ
ُشــَعَراُء  ِفيِهــْم  َز  َفــرَبَ
َوَأِب  ُنــَواٍس،  َأِب  َأْمَثــاُل 
َوَأِب   ، ائِــيِّ الطَّ َتَّــاٍم 
ــِن  ، َواْب ــرُتِيِّ ــاَدَة الُبْح ُعَب
وِمــيِّ  الرُّ َواْبــِن   ، املْعَتــزِّ
اأَلْنَدُلــِس،  ِشــْعِر  ِف  َوَهَكــَذا  ِهــْم.  َوَغْيِ
َأْبــَدَع  التِــي  َبــُة  اخللَّ بِيَعــُة  الطَّ َحْيــُث 

َوْصِفَهــا. ِف  ــَعَراُء  الشُّ
بِيَعــِة َدْوُرَهــا الَواِضــُح ِف  َوَقــْد َكاَن لِلطَّ
َتَقــُع  التِــي  بَِمَباِهِجَهــا  ــَعَراِء  الشُّ َتَغنِّــي 
بِيَعــَة  الطَّ َنْذُكــُر  َوَل  َعَلْيَهــا،  َنَواِظُرُهــْم 
ــَد  ــِف ِعْن َوقُّ ــا ُدوَن التَّ ــَعَراِء َلَ ــَة الشُّ َوُرْؤَي
اأَلْنَدُلــِيِّ  ــْعِر  الشِّ َوَمَتاِحــِف  َمَلِحــِم 
َوَشــَغُلوا  ْنَيــا  الدُّ ُشــَعَراُؤُه  َمــأَلَ  الــِذي 
ــِة  بِيَع ــْعَر الطَّ َق ِش ــَذوَّ ــْن َت ــاَد َوُكلَّ َم قَّ النُّ
التِــي  التَّْصِويِريَّــِة  ْوَحــاِت  اللَّ بِتِْلــَك 
املِحيَطــِة  بِيَعــِة  الطَّ ــاَل  َجَ ــا  ِبَ َوَصُفــوا 
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َهاِتِِم  ا الَعَرُب ِف َتَوجُّ َر ِبَ ِة، َفَقْد َتَأثَّ َقاَفِة الَعَربِيَّ بِيَعِة َصًدى َواِسٌع ِف الثَّ لِلطَّ

ُه َعَلی  ثُّ ا ُتَعدُّ ِمَن الَعَواِمِل التِي ُتثرُِي َقِرحَيَة املْبِدِع، َوَتُ َ نَّ ِة، ِلَ ِة َواحلَياتِيَّ الِفْكِريَّ

 ، اِعِر الَعَرِبِّ ِة الشَّ ْأثرِِي ِف َنْفِسيَّ بِيَعُة َدائًِم ُمْلِهًم َبالَِغ التَّ اإِلْبَداِع. َوَقْد َكاَنِت الطَّ

َعَراُء  َرَها الشُّ َمِذِج التِي َصوَّ بِيَعِة بَِنِصيٍب َواِفٍر ِمَن النَّ َوَقْد َحِظَي ِشْعُر الطَّ

وَن َعْنَها ِف َأْشَعاِرِهْم،  ُ وَن ُيَعبِّ ِة، َفَقْد َمَض اجلاِهِليُّ الَعَرُب َعْبَ الُعُصوِر اَلَدبِيَّ

ُكوا َكبرَِيًة َوَل َصِغرَيًة ِف َصْمتَِها َوَل ِف َحَرَكتَِها ُدوَن َأْن َيْرُسُموَها ِف  َوَلْ َيْتُ

ا َوَأْمَطاِرَها  ا َوِرَمالِـَها َوُغْدَراِنَ ُروَن َصَحاِرهَيا بُِكْثَباِنَ َأْشَعاِرِهْم، َفُهْم ُيَصوِّ

ا َوَطرْيَِها َوَزَواِحِفَها َوَهَواِجِرَها، َوَما َقْد َيْنِزُل ِف  ا َوَحَيَواِنَ َوُسُيولِـَها َوَنَباِتَ

ِد َوَقَواِرِصِه. ا َوَأْطَراِفَها ِمَن الَبْ َبْعِض ُمْرَتَفَعاِتَ

ِبيَعُة َكاَنْت َداِئًا  الطَّ

ْأِثرِي ِف  ُمْلِهًم َباِلَغ التَّ

َعرَاِء َواألَُدَباِء َنْفِسيَِّة الشُّ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا ـــِه ِ ت ـــَذُه بُِرمَّ أَخ

تِِه أَخَذُه بُِرمَّ

َهْل َتْذُكُر َمْوِعَد 
َصاِحِب اجلَمِل؟

ُكُه َأْهُل  َوَهْل َسَيرْتُ
احليِّ لَِيَناَل ِمْنَك؟

ْيُل ِمْنَك  َنْيٌل ِمَن احليِّ بَِمْن ِفيِه َأْنَت َكبُِيَنا َوالنَّ

َم َقَصْدُت َوْأَد ِفْتَنٍة إِنَّ
 َقْد َتَناُل ِمَن اجلِميِع

َحَتى َوإِْن ُكْنَت بَِحاَجٍة 
َمِل؟ إَل اجْلَ

ا  َفإِْن َتَعاَرَض الَوَفاُء ِبَ
ِقيِق املَصالِِح؟ َمَع َتْ

ُجُل  الَكِلَمُة َعْهٌد، َل َيُكوُن الرَّ
ا َرُجًل إِلَّ إِْن َأْوَف ِبَ

َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َأَجٌل، 
ْمَناُه اجلَمَل َمَتى َحلَّ َسلَّ

َنَعْم َيا َوَلِدي، َوَهْل 
َيْنَسى َأَحٌد َما َأْلَزَم

 َنْفَسُه بِِه؟!

َرَك بِِه لِِعْلِمي  َأَرْدُت َأْن ُأَذكِّ
ُجِل بَِأْخَلِق َهَذا الرَّ

ْهِل  ُه َل َيْعِرُف أِلَ َأْعَلُم َأنَّ
ْم الَفْضِل َمَناِزَلُ

َشى َأْن َيَناَل ِمنِّي؟ َهْل َتْ

َوَما ِعْلُمَك بَِأْخَلِقِه؟
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ُنَحاِوُل َمدَّ اأَلَجِل، َوإِلَّ 
َجاِل َفالَوَفاُء ِمْن ِشَيِم الرِّ

َفْجَر الَغِد إِْن َشاَء اهلُل

َة  بِإِْمَكايِن َأْن َأْكِفَيَك َمَشقَّ
َتْسِليِم اجلَمِل

َمُه َلُه َكَم  َعَيَّ َأْن ُأَسلِّ
ْمُتُه ِمْنُه َتَسلَّ

ْسِليِم؟ ْدُتَا َمَكاَن التَّ َنَعْم، ِعْنَد َحائِِط الُبْسَتاِنَهْل َحدَّ

َوَمَتى َيِلُّ َأَجُل 
َتْسِليِم اجلَمِل؟

إَِذْن َسَأُكوُن َمَعَك َوَأْنَت 
ُمُه َلُه ُتَسلِّ

َسَأْنَتِظُرَك الَفْجَر

ُة َلَك َأْم َكاَنْت  مَّ َأَهِذِه الرُّ
َمَع اجلَمِل ِحنَي َأَخْذَتُه؟

َبْل ِهَي ِل، َوَضْعُتَها 
ِف ُعُنِقِه ِحنَي َأَخْذُت 

اجلَمَل ِمْن َصاِحبِِه

َيا َصاِحَب اجلَمِل.. 
َيا َصاِحَب اجلَمِل! 
َها َقْد ِجْئَنا بَِجَمِلَك

َها ُهَو َصاِحُب 
اجلَمِل. اِْنَطِلْق َنْحَوُه 

َمُه َلُه َحتَّى ُنَسلِّ

ا ِمْلُكَك  َ َعَرْفُت َأنَّ
لَِشَبِهَها بِِرَماٍم َلَك
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اعان

ية
ها

لن
ا

ُلَك َيا َرُجُل،  َهَذا َجَ
َفَهْل َوَفْيُت بَِوْعِدي؟

َمُه لِلتَّوِّ َنَعْم، َتَسلَّ َلُه؟ ُجِل َجَ ْيُتَم إَِل الرَّ َهْل َأدَّ

ُة التِي َكاَنْت مَّ َفَأْيَن الرُّ
 ِف ُعُنِقِه؟

تِِه ُجُل  بُِرمَّ َأَخَذُه الرَّ

 َوَمْن ُيوِف إِْن َلْ 
َتِف َأْنَت؟
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ُق ُطـْبـُر

ِة، َوِهَي  يَّ ِة املْصِ يبِيَّ ٌة َتَقُع َعىل ُبْعِد 140كم ِمَن احلُدوِد اللِّ ُق َمِديَنٌة َساِحِليَّ ُطْبُ
َة  اِرخِييَّ َمْسَقُط َرْأِس َشْيِخ املَجاِهِديَن ُعَمَر املْخَتاِر، َوِمْنُه َتْسَتِمدُّ َمَكاَنَتَها التَّ
ٍز، َفِهَي  ُق بَِمْوِقٍع ُجْغَراِفٍّ ُمَتَميِّ ِة. َوَتْشَتِهُر ُطْبُ ُعوِب الَعَربِيَّ َلَدى َجِيِع الشُّ
ُط ملَساَفٍة ِمْقَداُرَها  ا الَبْحُر اَلْبَيُض املَتَوسِّ ِعَباَرٌة  َعْن ِشْبِه َجِزيَرٍة حُيِيُط ِبَ

َق  ِوي َمِديَنُة ُطْبُ ِة. َتْ اِحَيِة اجلُنوبِيَّ 8كم، َوِهَي ُتَقابُِل َجِزيَرَة ِكِريَت ِمَن النَّ
ِة  بِيِعيَّ ُز بِاْحتَِوائَِها َعىل الَعِديِد ِمَن املَناِظِر الطَّ ، َكَم َتَتَميَّ َق الَبْحِريَّ ِميَناَء ُطْبُ

َتِوي َعَدًدا ِمَن اهلَِضاِب َواخلْلَجاِن. ِة، َوَتْ الَبْحِريَّ

المَجاِهِديَن َشْيِخ  َمِديَنُة 
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ُطْبُرُق الَمـِديـَنُة المــــَواِجَهُة لجِزيَرِة ِكِريَت 
ـْيـِد    َواأَلْعـَشاِب الَبرِّيَّـِة َوَسـاَحــُة الصَّ

َمِديَنـِة  َعـْن  َتْبُعـُد  َمـَى  ِفيـَم  ُق  ُطـرْبُ َكاَنـْت 
ـاِحِل  بِْنَغـاِزي َنْحَو 475كـم ِمْن ِخلِل َطِريِق السَّ
يبِيِّ ، إِلَّ َأنَّ املَساَفَة َتــمَّ اْختَِصاُرَها إِل 450كم  اللِّ
 ، ْحَراِويِّ ِميِمـيِّ الصَّ وَبـِة التَّ َبْعـَد َتْعبِيـِد َطِريِق اخلرُّ
َبـنْيَ   املَسـاَفِة  َتْقِليـُص  َتـمَّ  َذلِـــكَ  إِل  بِاإِلَضاَفـِة 
َق وَأْجَداْبَيـا من 620كـم إل 410كم  َمِديَنـِة ُطـرْبُ

َيـِة إِل َأْجَداْبَيا. ِريـِق املَؤدِّ َبْعـَد َتْعبِيـِد الطَّ

ــا:  ُهَ  ، ِقْســَمنْيِ إِل  إَِداِريًّــا  املِديَنــُة  ــُم  ُتَقسَّ
ــَم  ــاِج. َك ــوِق الَعجَّ ــُة ُس ــِة، َوَبَلِديَّ ــُة املِديَن َبَلِديَّ
ــا  ــُة َوِمْنَه ــا الَقِديَم ــاٍء، ِمْنَه ِة َأْحَي ــدَّ ــْن ِع ــُف ِم َتَتَألَّ
املْســَتْحَدَثُة. َوِمــْن َأْشــَهِر اأَلْحَيــاِء الَقِديَمــِة َحــيُّ 
ــا  ــِة، َوَأْيًض ِقيَّ ْ ــِة الرشَّ ــيُّ اجلَبِليَّ ــوِر، َوَح ــِة النُّ َجَبِليَّ
ــاِج، َوَحــيُّ  َحــيُّ َبــاِب ِدْرَنــَة، َوَحــيُّ ُســوِق الَعجَّ
ــِطنَي، َوَحــيُّ  ــاِرِع ِفَلْس ــِم، َوَحــيُّ َش ــاِر الَقِدي املَط
ــِة، َفَنِجــُد َحــيَّ  ــاِء احلِديَث ــا َعــِن اأَلْحَي ــاَرِة. َأمَّ املَن

ــوِر. ُه ــيَّ الزُّ ــبِيِلَيَة، َوَح ــيَّ إِْش ــِج، َوَح اخلِلي

َق بَِتاِريــٍخ َعِريــٍق، َفَقْد  ِفــُل َمِديَنــُة ُطــرْبُ َتْ

ــْي ُجــوَس،  َأْطَلـــــَق اإِلْغِريــُق َعَلْيَهــا اْســَم إِْنتِيبِ
ــَت،  ــَرِة ِكِري ــُة جلِزي ــُة َأِو املَواِجَه ــُة املَقابَِل َأْي املِديَن
َق َيْســبُِق َعْهَد الْســتِيَطاِن  ــُد َأنَّ بَِنــاَء ُطــرْبُ ــا ُيَؤكِّ ِمَّ
ــْن  ُل َم ــْم َأوَّ ــقَ ُه ــا، إِلَّ َأنَّ اإِلْغِري ــيِّ لِِليْبَي اإِلْغِريِق

َســَكَن املْنَطَقــَة َوَأْطَلُقــوا َعَلْيَهــا اْســَمَها. 

َق َكاَن  ــرْبُ ــٌة إِل َأنَّ ُط ــاٌت َتاِرِييَّ ــُي ِدَراَس ُتِش
ــْت  َن ــوٍذ، إِْذ َبيَّ ــْطَوٍة َوُنُف ــُل َذاُت َس ــا َقَبائِ َيْقُطُنَه
ــًة َكاَنــْت َتْقُطــُن  ــًة لِيبِيَّ َراَســاِت َأنَّ َقبِيَل َبْعــُض الدِّ

. ــْرَ ــْت ِم َق َحَكَم ــرْبُ ُط

ــِق ِف  ــِر املَناِط ــْن َأْكَث َق ِم ــرْبُ ــُة ُط ــدُّ َمِديَن َوُتَع
ــْرِب  ــلَل احل َرْت ِخ ــَرَّ ــي َت ــا التِ ــَمِل إِْفِريْقَي َش
ــا  ًح ــُة َمْسَ ــِت املِديَن ــْد َكاَن ــِة، َفَق انَِي ِة الثَّ ــِميَّ الَعاَلـ
ــَم  ــا، َك ــَوِر ِخلَل ــاِء َواملْح ــاِت احلَلَف ــمًّ لَِعَمِليَّ ُمِه
َكاَنــِت املِديَنُة  َمْهَلًكا لأَِلْلـــَمِن. 

ــَل  ــِر لَِقْت ــاَر املَقابِ َق آَث ــرْبُ ــُة ُط ــمُّ َمِديَن َوَتُض
اجلُنــوِد  اإِلْنِجِليــِز َوالَفَرْنِســيِّنَي َواأَلْلـــَمِن ِخــلَل 
َتــِوي َعــل  انَِيــِة، َكــَم َتْ ِة الثَّ احلــْرِب الَعاَلـــِميَّ
وَمانِيَّــِة،  الَعِديــِد ِمــَن اآلَثــاِر اإِلْغِريِقيَّــِة، َوالرُّ
ــِة َوَخاِرَجَهــا، َكُســوِر  ِة، َداِخــَل املِديَن َواإِلْســلِميَّ
»ِجْســتِْنَياَن« البِيَزْنِطــيِّ الــِذي َل َيــَزاُل َقائـِـًم َحتَّــى 

ــْوِم.  الَي

ــَئ  ــَة َمَوانِـ َق َأْرَبَعـ ــرْبُ ــُة ُطـ ــِوي َمِديَنـ َتـ َوَتْ
ـــاُء  ، َوِميَن ـــِريُّ َق الَبْح ـــرْبُ ـــاُء ُط ـــَي: ِميَن ـــٍة ِه َرئِيَس
ــِف  ــاُء َرِصيـ ، َوِميَنـ ــيُّ ْفِطـ ــِة النِّ ــى احلِريَقـ َمْرَسـ
َكـــِة الرَبِيَقـــِة، َوِميَنـــاُء اأَلْتـــَراِك لَِصْيـــِد  َشِ
ـــاِن,  ـــاَءاِن نِْفِطيَّ ـــا ِميَن ـــُد ِفيَه ـــَم ُيوَج ـــَمِك. َك اأَلْس
ـــِط،  ْف ـــَرِبِّ لِلنِّ ـــِج الَع ـــَة اخلِلي َك ـــُع َشِ ـــا َيْتَب َأَحُدُهَ
ـــِط.  ْف ـــِويِق النِّ ـــِة لَِتْس ـــَة الرَبيَق َك ـــُع َشِ ـــُر َيْتَب َواآلَخ

ـــَل  ـــِئ َداِخ ـــُع املَوانِ ـــُع َجِي َتَق

َق ِمـــْن  َأْو َوْســـَط املِديَنـــِة، َوُيَعـــدُّ ِميَنـــاُء ُطـــرْبُ
ــِئ املْوُجـــوَدِة ِف املْنَطَقـــِة  َأَهـــمِّ َوَأْفَضـــِل املَوانِـ
ــوَرٍة  ــيٌّ بُِصـ ِمـ ــُه َمْ نَّـ ــِريْقَيا؛ أِلَ ِة إِلِْفــ ــيَّ ـِـ َمل الشَّ
ــَخ  ــَمِء َأنَّ َتاِريـ ــُض الُعَلـ ــُد َبْعـ ــٍة، َوَيْعَتِقـ ـ َطبِيِعيَّ
ـــِر  ـــَن الَعْصـ ـــَدَم ِم ـــوٍر َأْق ـــوُد إِل ُعُص ـــيِيِدِه َيُع َتْش

ــِة. ــيِّ ِف املِديَنـ اإِلْغِريِقـ

َراَعـاِت، َكِزَراَعِة  َوَتْشـَتِهُر املِديَنُة بَِعـَدٍد ِمَن الزِّ
ِم   ـمَّ يِخ، الشَّ التِّـنِي -ِمـنْ َأْجـَوِد اأَلْصَنـاِف- َوالبِطِّ
إِل  بِاإِلَضاَفـِة  َهـَذا  أيًضـا،  ـاِن  مَّ َوالرُّ َوالِعَنـِب، 
الَقْمـِح  ِمْثـِل:  ـِة،  ْقِليِديَّ التَّ َراَعـاِت  الزِّ َبْعـِض 
اَواِت بَِأْنَواِعَهـا املْخَتِلَفـِة، َكَم  َ ـرْ ـِعِي، َواخْلَ َوالشَّ
َق بُِوُجـوِد َبْعـِض اأَلْعَشـاِب  ـُز البِيَئـُة ِف ُطـرْبُ َتَتَميَّ
يَّــِة   ، الَباُبوْنِج، َواأَلْزَهاِر الرَبِّ ِ ْعــرتَ ِة، ِمْثِل: الزَّ يَّ الرَبِّ

َوالِفْطـِر بَِأْنَواِعـِه املْخَتِلَفـِة.

ــاِت التِــي َتْشــَتِهُر  َق ِمــَن البِيَئ ــُة ِف ُطــرْبُ َوالبِيَئ
ُقــوِر َواإِلَوزِّ َوالِغــْزَلِن  ْيــِد، َكَصْيــِد الصُّ بِالصَّ

ِك. ــةِ َواأَلْســمَ يَّ َواأَلَرانـِـِب الرَبِّ
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رسوم: 

وجدان توفيق

 َما َهِذِه اأَلْشَجاُر 
اجلِميَلُة؟!

ا َأْشَجاُر  َ إِنَّ
الُقْرِم َدائَِمُة 

ِة ا اخلْرَ ا َأْشَجاٌر َجِيَلٌة َتْزَخُر ِبَ َ إِنَّ
بَِلُدَنا َوِهَي ُمِفيَدٌة لِْلَحَياِة 

ِة ِة َوالَبْحِريَّ يَّ الرَبِّ

ِذِه  ِخَيِة ِبَ ُة الذَّ ِميَّ َهْل َتْشَتِهُر َمْ
ِة ِمَن اأَلْشَجاِر َفَقْط؟ ْوِعيَّ النَّ

َل، ُاْنُظْر ُهَناَك َتِْد َأْنَواًعا َكثَِيًة ِمَن 
ُة ا املْحِميَّ اأَلْشَجاِر التِي َتْشَتِهُر ِبَ

َلْ َأْسَمْع بَِأْسَمِء َهِذِه 
اأَلْشَجاِر ِمْن َقْبُل

اأَلْشَجاُر َعاَلٌ َكبٌِي 
َوِعْلٌم َواِسٌع

َأَل ُيْمِكُن َحْرُ ُكلِّ 
َأْسَمِء اأَلْشَجاِر؟

َلَقْد َقاَم َأُبو َحنِيَفَة 
بَِذلَِك ِف ِكَتابِِه 

َجُر« َباُت َوالشَّ »النَّ

َلْ َأُكْن َأْعَلُم َأنَّ لإِِلَماِم َأِب 
َحنِيَفَة اْهتَِمَماٍت بَِغْيِ 

الِفْقِه َواأُلُصوِل

هههههه.. َلْ َأْقِصْد َأَبا 
ْعَمَن، َوَلِكنِّي  َحنِيَفَة النُّ
َد  َقَصْدُت َأَبا َحنِيَفَة َأْحَ

يَنَوِريَّ اْبَن َداُوَد الدِّ

َلُم َعَل َشْيِخ  السَّ
َباِت ُعَلَمِء النَّ

ِعْنَدَما َنُعوُد إَِل املْنِزِل 
َسُأْعِطيَك َبْحًثا َعْن 

َفاتِِه َحَياتِِه َوُمَؤلَّ
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ُة  َلُم َوَرْحَ َوَعَلْيَك السَّ
اهللِ. ُيْسِعُديِن َكثًِيا َأْن 

ُيَناِدَينِي النَّاُس
َذا الْسِم  ِبَ

َنْعَلُم َأنََّك َقْد َبَذْلَت َجْهًدا 
َوِفًيا ِف َتْصنِيِف ِكَتاِب 

َباُت« »النَّ

ْبُتُه َعَل ُحُروِف  َلَقْد َرتَّ
املْعَجِم، َمَع الْهتَِمِم 

َباَتاِت  بُِكلِّ َما ِقيَل ِف النَّ
َنْثًرا َوِشْعًرا 

َفَم َكاَن َمْنَهُجَك ِف َتْألِيِفِه؟

اْعَتَمْدُت َعَل َوْصِف بِْضِع 
َباَتاِت التِي َرَأْيُتَها  ِمَئاٍت ِمَن النَّ
بَِنْفِي، َأْو َسِمْعُت َعْنَها ِمَن 

َقاِت اأَلْعَراِب الثِّ
َصِحيٌح َأنََّك ُكْنَت 
َل َعــالِـٍم ُمْسِلٍم  َأوَّ

ُيِشُي إَِل َطِريَقِة 

َباِت؟ ْهِجنِي ِف النَّ التَّ

ْنُت  َنَعْم، َفَقْد َتَكَّ
ِمَن اْستِيَلِد ثَِمٍر 

َذاِت ِصَفاٍت َجِديَدٍة 
ْطِعيِم بَِطِريَقِة التَّ

َلَقْد َمَزْجَت ِف َهَذا الِكَتاِب 
َغِة  ِرَك ِف ِعْلَمِي اللُّ َبنْيَ َتَبحُّ

َباِت  َوالنَّ

َصِحيٌح. َوَقْد َسَبْقُت 
َغْيِي إَِل ِعْلِم التَّْهِجنِي 

ِعْنَدَما اْسَتَطْعُت اْستِْخَراَج 
َأْزَهاٍر َجِديَدٍة بِاملَزاَوَجِة َبنْيَ 
ْوِز  ىِّ َوَشَجِر اللَّ الَوْرِد الرَبِّ

َلَقْد َحَفْرَت لَِنْفِسَك َمَكاَنًة َكبَِيًة َبنْيَ الُعَلَمِء، 
ابنَِي،  اِء َوالَعشَّ َفَقْد ُصنِّْفَت ُعْمَدًة لأَِلِطبَّ

ْيَدَلِة  َوَنَقَلْت َعْنَك َأْكرَبُ ُكُتِب الصَّ

َفَم َحْجُم اْستَِفاَدِة اأَلْجَياِل التِي 
َباُت«؟ َلـِحَقْتنِي ِمْن ِكَتاِب »النَّ

ُه َلْ َيْبَق ِمْن ِكَتاِب  َك َأنَّ ُيْؤِسُفنِي َأْن ُأْخرِبَ
الِِث َواخلاِمِس َدْيِن الثَّ َباُت« ِسَوى املَجلَّ »النَّ

ِزٌن لِْلَغاَيِة َأْن َيِضيَع  َأْمٌر ُمْ
ُكلُّ َهَذا اجلْهِد

ٌة  َوَلِكْن َلَك إِْسَهاَماٌت ِعْلِميَّ
ُأْخَرى َكثَِيٌة ُنِقَلْت إَِلْيَنا

اَلِت  ِف َأيِّ َمَ
الُعُلوِم؟
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ِة َوِف الَفَلِك  َغِة الَعَربِيَّ ِف اللُّ
َوِف ُعُلوِم اأَلْرِض

ِف َذلَِك َتْعِزَيٌة ِل َعَل 
اأَلْجَزاِء التِي ُفِقَدْت 
َباُت« ِمْن ِكَتاِب »النَّ

َمَع َبنْيَ  َكْيَف اْسَتَطْعَت َأْن َتْ
ُكلِّ َهِذِه الُعُلوِم؟

َغِة،  َل َعَجَب َأْن ُتِيَد ُعُلوَم اللُّ
َفَأْصُل الُعُلوِم َأْن ُتِيَد ُلَغَتَك

َهَذا َمْفُهوٌم، َوَلِكْن َما َعَلَقُة الَفَلِك 
َباِت؟ –َمَثًل- بِِعْلِم النَّ

َباُت«  ْثُت ِف ِكَتاِب »النَّ دَّ َتَ
َعْن َتْطبِيَقاِت ِعْلِم الَفَلِك 
ِة ِف  يَّ َوِعْلِم اأَلْرَصاِد اجلوِّ

َراَعِة اِل الزِّ َمَ

ْفَت ِف ُكلِّ َهِذِه  َوَهْل َألَّ
املَجاَلِت؟

ْفُت ِف النَّْحِو  َنَعْم َيا َوَلِدي، َألَّ
َغِة َوالْنَدَسِة َوالَفَلِك  َوُعُلوِم اللُّ

اِريِخ َواجلْغَرافَيا َواجلرْبِ  َوالتَّ
َياِضيَّاِت َوالرِّ

ْفَت؟ َفَكْم ِكَتاًبا َألَّ

يَن  ْفُت َأْكَثَر ِمْن ِعرْشِ َألَّ
اَلِت الِعْلِم  ِكَتاًبا ِف َمَ

املْخَتِلَفِة

ْعَت  ي َيُقوُلوَن إِنََّك َجَ ُعَلَمُء َعْرِ
يَعِة الَفِقيِه، َوَبَياِن  َبنْيَ َشِ

، َوِحْكَمِة الَفْيَلُسوِف  الَعَرِبِّ

 َيا ُبَنيَّ َمَسالُِك الِعْلِم َرْحَبٌة، 
َفَمْن َأَراَد َأْن َيْسُلَكَها َفَلْيَس 
َة هللِ يَّ ِلَص النِّ َعَلْيِه إِلَّ َأْن ُيْ

َلَقْد َسِعْدُت بِِلَقائَِك َوَأِعُدَك بَِأينِّ 
ْيِ بَِمَسالِِك الِعْلِم َسَأْجَتِهُد ِف السَّ



يــِن  يــِن ُمْحُمــوُد ْبــُن ِعــَمِد الدِّ َوِعْنَدَمــا َمَلــَك ُنــوُر الدِّ

ــُث  ــِن، َحْي ي ــِم الدِّ ــِدي َنْج ــَع َواِل ــُه َم ــَق َلزَْمُت ــِيٍّ ِدَمْش زَْن

يــِن َطرَاِئــَق الخــْرِ َوِفْعــَل املْعــُروِف  َتَعلَّْمــُت ِمــْن ُنــوِر الدِّ

ــاِد. ــوِر الجَه ــاَد ِف ُأُم َوالْجِتَه

ــنِّيُّ  ــا ُس ــُت )َوأََن ــي َتَولَّْي ــاِت أَنَِّن ــاِت ِف َحَي ــَن املَفارََق ِم

ــيِعيَِّة، َوأََنــا  ْوَلــِة الَفاِطِميَّــِة الشِّ املْذَهــِب( الــِوَزارََة ِللدَّ

يــِن ُســْلَطاِن َحَلَب  أَِديــُن ِف الَوْقــِت َذاِتــِه ِبالــَوَلِء ِلُنــوِر الدِّ

ِتــي ِمــْن  َلــْت َمَهمَّ اِبــِع ِلَدْوَلــِة الخاَفــِة الَعبَّاِســيَِّة، َوَتَحوَّ التَّ

ــْعِي  ِليِبيَِّن إِل السَّ ــُقوِط ِف أَْيــِدي الصَّ َمْنــِع ِمْصـــَر ِمــْن السُّ

ــِة الَعبَّاِســيَِّة. َهــا إِل أَْحَضــاِن الخَاَف ِف رَدِّ

ــنِّيِّ ِف  ــِة املْذَهــِب السُّ َكاَن َعــَيَّ أَْن أَْعَمــَل َعــى َتْقِوَي

ِمْصـــَر؛ َوُهــَو َمــا اْســَتْغرََق َثــاَث 

َســَنَواٍت َحتَّــى أَْنَجــَح ِف َتْحِقيِقــِه.

َوَبْعـــَد أَْن َهيَّـــأُْت الجْبَهـــَة  

اِخِليَّـــَة، َوَوِثْقـــُت َتَاًمـــا ِف  الدَّ

ــُت إِل  ــِكَها، اْنَتَقْلـ ــا َوَتَاُسـ ِتَهـ ُقوَّ

َواْنَصَْفـــُت  اِنَيـــِة،  الثَّ الخْطـــَوِة 

ـــَن،  ِليِبيِّ ـــاِل الصَّ ِت إِل ِقَت ـــوَّ ـــُكلِّ ُق ِب

ِسْلِســـَلًة  ُهـــْم  ِضدَّ َفُخْضـــُت 

ـــاَراِت  ـــِت اْنِتَص َج ـــمَّ ُتوِّ ـــِر، ُث ـــْت ِبالنَّْصـ ـــارِِك ُكلَِّل ـــَن املَع ِم

ـــَنَة )583هــــ - 1187م(،  ـــَن« َس ـــِة »ِحطِّ ـــْم ِف َمْعرََك َعَلْيِه

ـــِدِس  ـــِت املْق ـــُك َبْي ـــا َمِل ـــًة ُأِسَ ِفيَه ـــًة َهاِئَل ـــْت َمْعرََك وََكاَن

َوأَرَْنـــاُط َحاِكـــُم ِحْصـــِن الَكـــرَِك، َوَغْرُُهـــَم ِمـــْن ِكَبـــاِر 

ــاِر أَْن  ِليِبيِّـــَن. َوَترَتَّـــَب َعـــَى َهـــَذا اِلْنِتَصـ َقـــاَدِة الصَّ

ـــِدي؛  ـــاَقَطْت ِف َي ـــُة، َوَتَس ِليِبيَّ ـــَاُع الصَّ ـــاَوِت املـــُدُن َوالِق َتَه

ُة،  ـــاِريَّ ا، َوَقْيَس ـــكَّ ـــَقَطْت َع ـــَة، َوَس ـــُة َطَبِيَّ ـــَلَمْت َقْلَع َفاْسَتْس

ـــا، َوأَْصَبَحـــِت  وُت َوَغْرَُه ـــْرُ ـــا َوَب ـــوُف، َوَياَف ـــُس، َوأَرُْس َوَناُبُل

ـــاَصُْت  ـــِدِس، َفَح ـــِت املْق ـــِتَعاَدِة َبْي ـــَدًة ِلْس ـــُق ُمَمهَّ ِري الطَّ

َســـَة، َحتَّـــى اْسَتْســـَلَمْت َوَعـــاَدْت إِل  املِديَنـــَة املَقدَّ

أَْحَضـــاِن املْســـِلِمَن.

يــَف ِف )27 ِمــْن َرَجــٍب 583هـــ  ِ َدَخْلــُت الُقــْدَس الشَّ

املَواِفــِق 2 ِمــْن ُأْكُتوَبــَر 1187م(، وََكاَن َيْوًمــا َمْشــُهوًدا ِف 

ْنــُت ِبَفْضــِل اللــِه َوَنــْصِِه أَْن  ، َفَقــْد َتَكَّ التَّاِريــِخ اإلِْســَاِميِّ

َســاِت اإلِْســاِميَِّة. أَْســَتِعيَد َمِديَنــًة ِمــْن أَْقــَدِس املَقدَّ

أَْوَلْيـُت ِبَنـاَء األَْسـَواِر َوالْسـِتْحَكاَماِت َوالِقـاِع اْهِتَمًما 

وِهـَي  ِمْصــَر  ِف  الجَبـِل«  »َقْلَعـُة  أَْشـَهرَِها  َوِمـْن  ـا،  َخاصًّ

يـِن«؛ الِتـي َبَنْيُتَهـا ِلَتُكـوَن  املْعُروَفـُة  ِبـ»َقْلَعـِة َصـَاِح الدِّ

ُنِني  َمَقـرًّا ِلُحُكوَمِتـي، َوَمْعِقـًا ِلَجْيـِي، َوِحْصًنا َمِنيًعـا ُيَكِّ

ُظِم  َفـاِع َعِن الَقاِهرَِة. َكـَم َعِمْلُت َعى اْسـِتْقرَاِر النُّ ِمـَن الدِّ

َيـْرأَُس  ـْلَطاُن  َفـَكاَن السُّ اإلَِداِريَّـِة؛ 

الَعاِصَمـِة.  ِف  املْرَكِزيَّـَة  الحُكوَمـَة 

َوُهـَو  ـْلَطاِن؛  السُّ َناِئـُب  َيِليـِه 

املْنِصـبُ الـِذي اْسـَتْحَدْثُتُه ِلَيُنوَب 

َعنِّـي ِف أَْثَنـاِء ِغَيـاِب. َيِليـِه الَوِزيُر 

ِسَياَسـاِت  ِبَتْنِفيـِذ  َيُقـوُم  وََكاَن 

َواِويـُن،  الدَّ َذِلـَك  َوَيـِي  ْوَلـِة.  الدَّ

الـِذي  النََّظـِر«  »ِديـَواُن  ِمْنَهـا: 

ـُؤوِن املاِليَّـِة، َو»ِديَواُن اإلِْنَشـاِء« َوَيْخَتصُّ   ُف َعى الشُّ ُيـْشِ

ِباملرَاَسـاِت َواألَْعَمِل الِكَتاِبيَِّة، َو»ِديَواُن الجْيِش« َوَيْخَتصُّ 

وِل«، ِممَّ  ، َو»ِديَواُن األُْسـطُ ِبـاإلِْشَاِف َعَى ُشـُؤوِن الجْيـشِ

َكاَن َلـُه َعِظيـُم األََثـِر ِف َبْسـِط ُنُفـوِذ َدْوَلِتـي َواْسـِتْقرَارَِها.

ــاِل ِف  ــْرَِب األَْمَث ــى ِصُْت َم ــَمَحِة، َحتَّ ــُت ِبالسَّ ُعرِْف

ــِة  ــاِم املِديَن ــَد اْسِتْس ــَن َبْع ِليِبيِّ ــُت الصَّ ــْد َعاَمْل ــَك؛ َفَق َذِل

ــرًا ِف  ــاُمًحا َظاِه ــُت َتَس ــًة، َوأَْبَدْي ــًة َطيَِّب ــةِ ُمَعاَمَل َس املَقدَّ

ــِلِمَن  ــوُل املْس ــَكاَن ُدُخ ــا، َف ــْن أَْهِلَه ــَداِء ِم ــِل الِف َتْحِصي

ــاٍء. ــِة ِدَم ــِدِس ُدوَن إَِراَق ــَت املْق 29َبْي 28

وِبُّ  يِن األَيُّ َصالُح الدِّ

ُظِم اإلَِداِريَِّة  َراِئُد النُّ

ِللُحْكِم َوَمْضُِب 

األَْمَثاِل ِف التََّساُمِح

النَّاصِرُ صَالحُ  الدِّيِن 
ِليِبيِّنَي نَِّة َوَقاِهُر الصَّ ُمْحِيي السُّ

يِن ُيوُسُف  َأَنا النَّاِصُ َصالُح الدِّ
وَب ْبِن َشاِذي ْبِن َمْرَواَن،  اْبُن َأيُّ
 » وِبِّ يِن اَليُّ ُعِرْفُت بِـ»َصاَلِح الدِّ

ُولِْدُت َعاَم 1138م، بَِقْلَعِة 
ِت َبْعَد  ا ُأْسَ َتْكِريَت التِي َلْ ُتِقْم ِبَ
ًة َيِسرَيًة، لُِتِقيَم ِعْنَد  ِوَلَدِت إِلَّ ُمدَّ

يِن َزْنِكيٍّ بِالـَمْوِصِل. ِعَمِد الدِّ



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  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
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َعَلْيَك َيا َجابُِر َأْن 
َتْسَتِعدَّ ِلِزيَمٍة َنْكَراَء

َوِلَ َل َتْسَتِعدُّ َأْنَت 
ِلِذِه الِزيَمِة؟

َماَذا َتْعنِي بَِقْولَِك َهَذا؟لُِكلِّ َفاِرٍس َحْلَبُتُه

ا ِف  َزاِل، َأمَّ َغِة َبَطُل النِّ  َأْعنِي َأنََّك ِف اللُّ
َم َشاَرَة الِقَياَدِة ِعِب َفَعَلْيَك َأْن ُتَسلِّ اللَّ

ههههه.. آَثاُر َهِزيَمتَِك املِريَرِة ِف 
ابَِقِة َل َتَزاُل َعَل َوْجِهَك ُمَباَراتَِنا السَّ

ِة«، َوَل  ُقْل: »الـُمرَّ
َتُقْل: »املِريَرِة«

َساَعُتَك َل َتَدُعَك َوِحيًدا 
َحتَّى ِف َأْوَقاِت َضْعِفَك

َسْوَف َتَرْوَن َمْن 
َفاِرُس احلْلَبِة الَيْوَم

ُف لُِرْؤَيتَِك َناِكَس  َأَتَلهَّ
ْأِس َبْعَد الِزيَمِة الرَّ

ُقْل: »َأْشَتاُق إَِل ُرْؤَيتَِك«، 
ُف لُِرْؤَيتَِك« َوَل َتُقْل: »َأَتَلهَّ

ها ها َوَهَذا َهَدٌف َأّوُل!!

ْعَبِة  َبْل ُقْل َهَدَفاِن؛ َهَدُف اللُّ
اَعِة َوَهَدُف السَّ

اَعِة َفَقد ا َأْهَداُف السَّ َأمَّ
ْدَنا َعَلْيَها َتَعوَّ
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وي  وي  و
َواُب َأْن َتُقوَل: »اْعَتْدَناَها« الصَّ

َل َتْفَرْح َهَكَذا َفَل َتَزاُل 
املَباَراُة ِف بَِداَيتَِها

ههههه.. َوَهَذا َهَدٌف َثاٍن

َواُب َأْن َتُقوَل: »َيُفوُقَك الَيْوَم« الصَّ

ُق َعَلْيَك الَيْوَم َواِضٌح َأنَّ َجابًِرا َيَتَفوَّ

َلْ َتَشَفْع َلَك 
ُتَك لِـَجابٍِر  ُمَناَصَ

ِعْنَد َساَعتِِه

اِمُل ِف احلقِّ َساَعتِي َل ُتَ

َيا َلِك ِمْن ُكَرٍة َعنِيَدٍة. َيْبُدو 
اِمُلَك َأنَّ اجلَهاَز ُهَو اآلَخُر ُيَ

َيْبُدو َأنَّ َجابًِرا َكثُِي 
احلَمِس الَيْوَم

 ُقْل: »َكثُِي احلَمَسِة«، َوَل َتُقْل: »َكثُِي احلَمِس«

اهلَل اهلَل.. َهَدٌف ُمَباِغٌت 
َأْجَهْزُت بِِه َعَلْيَك

َواُب َأْن َتُقوَل: »َنِفَد َصرْبِي« الصَّ

َلَقْد َنَفَذ َصرْبِي َعَلْيَك الَيْوَم

اْجَعْل َساَعَتَك َتْصُمُت، 
َها لأَِلَبِد َوإِلَّ َأْسَكتُّ

َرَك بَِأنَّ الَفاِرَس ِف  ِهَي ُتِريُد َأْن ُتَذكِّ
َغِة َفاِرٌس ِف ُكلِّ املَياِديِن َمْيَداِن اللُّ



  سوق      
 

  سوق      
الوراقني

ُمْعَجٌم اْهَتمَّ ِباْسِتْخَداِم الكَلَِمِة املْفرََدِة ِف تََراِكيَب ِسَياِقيٍَّة كَِثريٍَة

َوِمـــْن َأَهـــمِّ َمـــا ُيَميِّـــُز ُمْعَجـــَم »َأَســـاُس 
يِّ اجلْمـــُع َبـــنْيَ الَقِديـــِم  ـــرَشِ َمْ الَبَلَغـــِة« لِلزَّ
ــا  ــِه َأْلَفاًظـ ــَد ِفيـ ــِة َأْن َتِـ ــِث، لَِدَرَجـ َواحلِديـ
ــَن  ــا ِمـ َهـ ا َوَنُظنُّ ــدًّ ــًة ِجـ ــا َحِديَثـ َهـ ــا َنُعدُّ ِمَّـ
ُل  ـــهِّ ـــا ُيَس ـــَن، ِمَّ ي ـــِد املَعاِصِ ـــتِْعَمَلِت َوَتْولِي اْس
ـــٍة  يَّ َوْضـــَع الَيـــِد َعـــل ُأُصـــوِل َكِلـــَمٍت َعامِّ
ـــٌة. ـــا َدِخيَل َ ـــنُّ َأنَّ ـــُب الظَّ ـــا َكاَن َيْغُل ـــَيٍة ِمَّ َكثِ

اهللِ  جلـاِر  الَبَلَغـِة«  »َأَسـاُس  ُمْعَجـُم  َوُيَعـدُّ 
َتَْتـاُز  التِـي  اأَلْلَفـاِظ  َمَعاِجـِم  ِمـنْ  يِّ  ِ َمْـرشَ الزَّ
تِيـبِ  ْ الرتَّ َحْسـَب  وِر  اجلـذُ َأِو  املـَوادِّ  بَِعـْرِض 
اأَللِْفَبائِيِّ )أ - ب - ت - ث - ...( 

َكَم َيْمَتـاُز بَِتَناُوِل َهـِذِه اجلُذوِر َوَعْرِضَها َحْسـَب 
يُّ  ِ َمْـرشَ الزَّ َوَكاَن  ٍر.  ِجـذْ ُكلِّ  ِف  ِل  اأَلوَّ احلـْرِف 
ِل،  َل َمـنْ َرتَّـبَ الَكِلَمِت َحْسـبَ احلـْرِف اأَلوَّ َأوَّ
َوَأْخَضـَع َلـُه الَكِلـَمِت ُمْبَتِدًئـا بُِحُروِفَهـا اأُلوَل، 
َوَكاَن  َفاخلاِمَسـِة.  ابَِعـِة،  َفالرَّ الَِثـِة،  َفالثَّ انَِيـِة،  َفالثَّ
َولَِذلِـَك  ـُة،  الَعَربِيَّ اْبَتَكَرْتـُه  َتْرتِيـٍب  َأْيـَسَ  َهـَذا 

اْلَتَزَمْتـُه املَعاِجـُم احلِديَثـُة.

ــَن  ــَبَقُه ِم ــْن َس يُّ َعمَّ ــرَشِ َمْ ــَرَد الزَّ ــِد اْنَف َوَق
ــنْيَ  َق َب ــرَّ ــْن َف َل َم ــاَن َأوَّ ــهُ َكـ ــِميِّنَي، بَِأنَّ امُلْعَجـ
ــٍي  ــةِ لَِكثِ ــةِ املََجاِزيَّ َلَل ــةِ َوالدَّ ــةِ احَلِقيِقيَّ َلَل الدَّ

ــِه. ــا ِف ُمْعَجِم ــي َعَرَضَه ــاِظ التِ ــَن اأَلْلَف ِم

ـــِة ِف  َلَل ـــاِن الدَّ يُّ لَِبَي ـــرَشِ َمْ ـــَذ الزَّ َ ـــِد اتَّ َوَق
َة َوَســـائَِل،  ُمْعَجِمـــِه »َأَســـاُس الَبَلَغـــِة« ِعـــدَّ
ــُل: »ُاْغُضـــْض  ــَراِدِف ِمْثـ ُح بِاملـ ْ ــا الـــرشَّ ِمْنَهـ
ــِحَقْتُه  ــُه... َوَلــ ــَك: اِْخِفـــْض ِمْنـ ــْن َصْوتِـ ِمـ
ِمـــْن َكـــَذا َغَضاَضـــٌة: َأْي َنْقـــٌص َوَعْيـــٌب«. 
ُح بِِعَبـــاَرٍة َكاِمَلـــٍة ِمْثـــِل:  ْ َوَقـــْد َيُكـــوُن الـــرشَّ
ـــَل َفـــْوَق َطاَقتِـــِه«. َوَقـــْد  »َرُجـــٌل ُمْثَقـــٌل: ُحِّ
ـــَمُت  ـــا َكِل ـــُر ِفيَه ـــاَرٍة َتْظَه ُح بِِعَب ْ ـــرشَّ ـــوُن ال َيُك
ــِة  ــى بُِقَصاَصـ ــُل: »َوَرَمـ ــَها ِمْثـ ِة َنْفِسـ ــادَّ املـ

َمـــا  َوِهـــَي  َشـــْعِرِه، 
ـــْن  «. ِوِم ـــصُّ ـــَذ املَق َأَخ
ِح  ْ ـــرشَّ ـــائِِل ال ـــمِّ َوَس َأَه
ــِة«  ــاُس الَبَلَغـ ِف »َأَسـ
ـــَواِهِد  الشَّ ِذْكـــُر 
َواآلَيـــاِت  ِة  ـــْعِريَّ الشِّ
ُلـــو  َتْ َوَل  الُقْرآنِيَّـــِة، 
َصْفَحـــٌة َواِحـــَدٌة ِمـــْن 

ــَواِهَد. ِة َشـ ــدَّ ِعـ

يُّ  ــرَشِ ـ َمْ ــوُل الزَّ َيُقـ
ــاُس  ــِه »َأَسـ ــْن ِكَتابِـ َعـ
ـــاٌب  ـــَو ِكَت ـــِة«: »ُه الَبَلَغ
ـــوِب  ـــاُم الُقُل ـــَزْل َنَع َلْ َت
ــاُح  ــة، َوِرَيـ اَفـ ــِه َزفَّ إَِلْيـ

ــِل  اَفـــة، َوُعُيـــوُن اأَلَفاِضـ ــُه َهفَّ ــاِل َحْوَلـ اآلَمـ
َنْحـــَوُه َرَواِمـــق، َوَأْلِســـَنُتُهْم بَِتَمنِّيـــِه َنَواِطـــق، 
ـــا،  ـــْن ُلَغاِتَ ـــَح ِم ـــا َفُص ـــَة َوَم ـــُه الَعَربِيَّ ـــَت َل َفَلْي

ــَن  ــِمَع ِمـ ــا ُسـ ــا، َوَمـ ـ ــْن َبَلَغاِتَ ــَح ِمـ َوَمُلـ
اأَلْعـــَراِب ِف َبَواِدهَيـــا، َوِمـــْن ُخَطَبـــاِء احِلَلـــِل 
ـــا  ـــٍد ِف َأْكَلئَِه ـــِة َنْج ـــْن َقَراِضَب ـــا، َوِم ِف َنَواِدهَي
ـــَواِقَها  ـــَة ِف َأْس اَم ِة ُتَ ـــَمِسَ ـــْن َس ـــا، َوِم َوَمَراتِِعَه
ـــَقاُة  اِمِعَهـــا، َوَمـــا َتَراَجـــَزْت بِـــِه السُّ َوَمَ
َعـــاُة  َعـــَل َأْفـــَواِه ُقُلبَِهـــا، َوَتَســـاَجَعْت بِـــه الرُّ
َعـــَل ِشـــَفاِه ُعَلبَِهـــا، َوَمـــا َتَقاَرَضْتـــُه ُشـــَعَراُء 
َقْيـــٍس َوَتِيـــٍم ِف َســـاَعاِت املَمَتَنـــة، َوَمـــا 
ـــاِم  ـــٍل ف َأيَّ ـــٍف َوُهَذْي ـــَفَراُء َثِقي ـــِه ُس ـــْت بِ َتَزاَمَل
ــَع  املَفاَتَنـــة، َوَمـــا ُطولِـ
الُكُتـــِب  ُبُطـــوِن  ِف 
ــِر ِمـــْن  َفاتِـ َوُمُتـــوِن الدَّ
ـــة،  َرَوائِـــِع َأْلَفـــاٍظ ُمْفَتنَّ
ِف  َكِلـــٍم  َوَجَواِمـــِع 
َتنَّـــة.  ُمْ َأْحَشـــائَِها 
ـــَذا  ـــِص َه ـــْن َخَصائِ َوِم
ـــَع  ـــا َوَق ُ َم ـــيُّ ـــاِب َتَ الِكَت
ــنَي  ــاَراِت املْبِدِعـ ِف ِعَبـ
ـــَت  َتْ َواْنَطـــَوى 
اْســـتِْعَمَلِت املْفِلِقـــنَي، 
ــُه  ــاَز ُوُقوُعـ ــا َجـ َأْو َمـ
ـــا  َتَه ـــَواُؤُه َتْ ـــا َواْنِط ِفيَه
ــي  ــِب التِـ اِكيـ َ ــَن الرتَّ ِمـ
ـــن،  ـــا اأَلْلُس ـــُض َعْنَه ـــن، َوَل َتْنَقبِ ُس ـــُح َوَتْ َتُْل
ـــا  ـــَلت، َوُمُروِرَه ـــل اأَلْس ـــَلٍت َع ـــا َرْس جلْرهِيَ

ــات«. ــَل الَعَذَبـ ــاٍت َعـ َعْذَبـ

أَسَاسُ البَالََغةِ

يِّ  َشِ َمْ َد الزَّ ِد ْبِن َأْحَ مَّ ُموِد ْبِن ُعَمَر ْبِن حُمَ ِفِه حَمْ ِكَتاُب »َأَساُس الَبَلَغِة« ملَؤلِّ
َجاِر اهللِ، ُيَعدُّ ِمْن َأَهمِّ املَعاِجِم يِف الِعَناَيِة بِاْستِْخَداِم الَكِلَمِة املْفَرَدِة يِف 

ا َوُلَغِويًّا.  َع َبْيَ َكْونِِه ُمْعَجًم َأَدبِيًّ ٍة َكثرَِيٍة، َوُهَو ُمَصنٌَّف مَجَ َتَراِكيَب ِسَياِقيَّ
َوُهَو ُمْعَجٌم ُلَغِويٌّ بِاملْعَنى املْعُروِف، إِْذ ُيوِل َداَلَلَة الَكِلَمِت اْهتَِمًما َكبرًِيا، 

ِة،  َياِقيَّ اِكيِب السِّ َ َة، َوُيْكثُِر ِمَن التَّ اَلاَلِت املَجاِزيَّ ُم الدَّ ُ املَعاِنَ َوُيَقدِّ َوُيَبيِّ
ًة  ًة، َوُيْعِطي الَقاِرَئ َمادَّ ًة َوُقْرآنِيَّ ا، َوَيْذُكُر َشَواِهَد ِشْعِريَّ ُح َداَلاَلِتَ َوَيْشَ

َِها. اَلاَلِت َوَتَغريُّ ِد الدَّ ُر يِف َتَعدُّ َعُل الَباِحَث ُيَفكِّ ًة َطِريَفًة، َوجَيْ ُلَغِويَّ

34343535

أََساُس الَباَلَغِة  

.. َيأُْخُذ  ِللزََّمْخَشِيِّ

الَباِحَث إىَِل التَّْفِكرِي ِف

َِها اَلاَلِت َوَتَغريُّ ِد الدَّ  َتَعدُّ
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اْبُن الَبِخيِل وحذاء الضيف

َمْرَحًبا َصِديِقي الَعِزيَز، َوَأْهًل بَِك 
َضْيًفا َكِريًم

ُيْسِعُديِن َأْن َأُكوَن ِف ِضَياَفتَِك
ْيِف  اِْذَهْب َيا ُبَنيَّ َواْشرَتِ لِلضَّ

ْحِم َلـْحًم ِمْن َأْفَضِل اللَّ

َسَأْفَعُل َيا َأِب َوَلْن َأُعوَد إِلَّ 
وِق بَِأْفَضِل َلـْحٍم ِف السُّ ُف َنْفَسَك َيا َصِديِقي َل ُتَكلِّ

َل َتُقْل َهَذا َيا َرُجُل، 
َفَأْنَت َكِريٌم َواْبُن ِكَراٍم 

ُقْل َذلَِك لِلنَّاِس الِذيَن َلْ َأُكْن َأْعَلُم َأنََّك َكِريٌم إِل َهَذا احلدِّ
ُروَن َهَذا الَكَرَم! َل ُيَقدِّ

؟ ِريُّ ْحُم الطَّ ْرَت َيا َوَلِدي؟ َوَأْيَن اللَّ ملاَذا َتَأخَّ
َل َعَلْيَك، اآلَن َسْوَف َتُردُّ 

َعَلْيِهْم بِاأَلْفَعاِل َوَلْيَس بِاأَلْقَواِل

َأْمِهْلنِي َيا َأْبِت َحتَّى َأْسرَتِيَح 
ْحِم َك بَِشْأِن اللَّ َوَسْوَف ُأْخرِبُ

ُه َشْأٌن َعِظيٌم ْأِخِي ُيْنبُِئ بَِأنَّ ُكلُّ َهَذا التَّ

ُهَو بِالِفْعِل َشْأٌن َعِظيٌم، َفَقْد 
وِق ُدْرُت َعل ُكلِّ الَباَعِة بِالسُّ
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اِر، َفِلَمَذا  َلَقْد َأْرَسْلُتَك إِل اجلزَّ
َتُدوُر َعل الَباَعِة؟

َفِلَمَذا َلْ َتْأِت بِِه إَِذْن؟

َأْحَسْنَت ُصْنًعا، َوَل ُبدَّ
ْبَد اِل لَِتْشرَتَِي الزُّ َّ َأنََّك َقْد َذَهْبَت لِلَبقَّ

ْبُد. َفُقْلُت لَِنْفِي:  ُه الزُّ َقاَل ِل: َسُأْعِطيَك َلـْحًم َكَأنَّ
ْبَد؟ إَِذا َكاَن اأَلْمُر َكَذلَِك، َفِلَمَذا َل َأْشرَتِي الزُّ

َفْقَنا، َفُقْلُت َلُه:  اِر َكَم اتَّ َذَهْبُت بِالِفْعِل إِل اجلزَّ
ْحِم َأْعِطنِي َلـْحًم ِمْن َأْفَضِل اللَّ

َل ُبدَّ َأنََّك ُقْلَت لَِنْفِسَك: إَِذا َكاَن اأَلْمُر َكَذلَِك 
ْبَس؟ َفِلَمَذا َل َأْشرَتِي الدِّ

اِء! قَّ َل ُبدَّ َأنََّك َذَهْبَت إِل السَّ
اِء َوِعْنَدَنا ِمَن املاِء  قَّ َوِلَ َأْذَهُب إِل السَّ
اِف َما َيْكِفي ِضَياَفَتَك َوَيِفيُض؟! الصَّ

َنَعْم َذَهْبُت إَِلْيِه، َوُقْلُت َلُه: َأْعِطَنا َأْفَضَل َما ِعْنَدَك 
ْبُس ُه الدِّ ْبِد، َفَقاَل ِل: ُأْعِطيَك ُزْبًدا َكَأنَّ ِمَن الزُّ

ْبِس،  بِالِفْعِل َذَهْبُت إِل َبائِِع الدِّ
اِف ُه املاُء الصَّ َفَقاَل: ُأْعِطيَك ِدْبًسا َكَأنَّ

َأْحَسْنَت ُصْنًعا َيا َوَلِدي َلْوَل َأنََّك َأْبَلْيَت 
اٍن اٍن إِل ُدكَّ ِحَذاَءَك بِالـَجْرِي ِمْن ُدكَّ

ْيِف َل َتْقَلْق َعل احلَذاِء َيا َوالِِدي َفَقْد َلبِْسُت ِحَذاَء الضَّ
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اختفى القرد عن نظر صاحبه فحاول مع كلبه العثور عليه قبل حلول الظالم. 

إذا لونت الدوائر التي تحتوي عىل أسامء »الظالم« فسيمكنك أن تساعده يف 

الوصول إليه. وستصل بالتأكيد إىل الهدف.. حاول..
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قل: فلسطني السليب والبالد السليبة.ق

وال تقل: فلسطني السليبة.

ذلك ألن الصفة التي عىل وزن َفِعيل مبعنى َمْفُعول إذا بقيت عىل الوصفية واإلفراد فإنها ال 

تحتاج إىل عالمة تأنيث، بل يشرتك فيها املذكر واملؤنث. فتقول: »الفتاة الطريد«، و»املرأة الجريح«، 

و»املدينة السليب«، مبعنى: املطرودة، واملجروحة، واملسلوبة. وكذلك يكون حالها إذا كانت مبعنى 

فاعل نحو »األم الرؤوم« أى الرامئة، و»األم الحنون« أي الحانَّة، و»املرأة الصبور« أي الصابرة.

والسبب يف ترك التأنيث هو أن الصفة القدمية يف اللغة العربية تلزم حالة واحدة، وملا تطورت 

اللغة احتاجت إىل التأنيث لدفع االلتباس.

وعند الجمع يقال: »البالد السليبة« و»األخالق الحميدة«. والتاء يف السليبة والحميدة هي تاء 

الجمع، وإن كانت ُمْشِعرَة بالتأنيث. فهي كتاء املعتزلة واملارة والنظارة، والسابلة والناقلة، والجالية 

والقافلة واأليام املعدودة.
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1- عاصمة مرص حتى الفتح اإلسالمي وكان بها أعظم مكتبة يف التاريخ القديم.

2- مدينة تضم أكرب عدد من السكان يف سوريا.

3- مخرتع سويدي اخرتع الديناميت، وأوىص مبعظم ثروته التي جناها من اخرتاعه إىل جائزة سميت باسمه.

4- من أنواع الرخام.

5- فرت وضعف.

6- كل ما يلبس من املالبس.

7- رجل كثري الكالم.
8- مفرد  درر.

9- عظم.

10- أول الفاكهة.

11- مفرد جدور. 

12- أكرث أنواع الفنون 

الشعرية صدًقا 

وَغناًء بالتجربة 

اإلنسانية.

13- من مصادر 

الربوتينات.

14- آخر ليلة يف 

الشهر.

ت لكلما ا
طعة لمتقا ا
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د. مريم النعيمي

اعان

َأِحـــنُّ إَِل َبــــاِسَقاِت النَِّخـيــــْل

ُأِحـــبُّ النَِّخيـــَل، َلـــُه َمـْنـَظــــٌر 

ــَلُه  ــًخا يِف ُعـ ــَم َواْرَتَقـــى َشاِمــ َسـ

ــاِء  ــُب الَعَطـ ــُه ِطيـ ــي ِمْنـ َوُيْعِجُبنِـ

َيَناُلـــَك ِمْنـــُه َجًنـــى ُمْســـَتَطاٌب 

َنْشَتِهـيــــِه  بِـــَم  ـــوُد  جَيُ َكِريـــٌم 

َتَعاَلـــوا إَِل النَّْخـــِل َواْســـَتْمتُِعوا

نِّــــي َفًتـــــى َعَربِــــيٌّ َأِصيـــْل ِلَ

َمِهيـــٌب، َيـــُروُق لَِعْينِـــي مَجِيــــْل 

َدلِيــــْل  ُمْرَتـــــَقاُه  ِه  ِعــــزِّ َعـــَى 

ــِليْل  ــلٌّ َظــ ــُه ِظـ ــي ِمْنـ َوَيْسَحُرنِــ

ــْل  ــْن َمثِيـ ــَها ِمـ ــا َلــ ــٌة َمـ َوَفاِكَهــ

ــْل  ــاٌء َجِزيـ ــوِر َعَطـ ُمـ ــْل َكالتُّ َوَهـ

اْلَعِليـــْل بِالنَّـِســــيِم  بَِأْفــــَيائِِه 

أحب
النخيل
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