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ا َتِسرُي  َلٍة ِمَن اْلَقَواِعِد، ِبَ ٍس َعَل ُجْ ِة اهللِ ِف احَلَياِة َأْن َتُقوَم َعَل نَِظاٍم ُمَؤسَّ ِمْن ُسنَّ
اْلَعْيِش،  َطَرائُِق  ْت  َواْخَتلَّ املَواِزيُن،  اْنَقلَبِت  َعْنُه  َحاَدْت  َفإَِذا  اْستَِقاَمٍة،  ِف  َعَجَلُتَها 

ْت َعَل اْلِْنَساِن بَِعَواِقَب َوخيَمٍة. َواْرَتدَّ

َة احَلَياِة َوْفَق َوترَِيٍة  ِة ُنُظٌم َعِديَدٌة، َل ُيْسَتْغَنى َعْنَها، َتْضَمُن اْنِسَيابِيَّ َوِف َحَياتَِنا املَعاِصَ
ُد َقَواِعَد َوَضَوابَِط  دِّ ٌة، ُتَ ٌة َرْمِزيَّ ا نَِظاُم املُروِر، َوُهَو َمْنُظوَمٌة إَشاِريَّ ِسَقٍة، ِف َصَداَرِتَ ُمتَّ
ْمَناَها َجَلْبَنا  َواِء، َوَمَتى اْحَتَ اِجِلنَي َعَل َحدِّ السَّ ائِِقنَي َوالرَّ ائِِريَن، ِمَن السَّ َلَمِة لِلسَّ السَّ

ا اْلِْستَِفاَدَة  ا َأْوَدَع اهلُل ِف احَلِديِد ِمْن َبأٍس َشديٍد بِإِْذِن اهللِ، َوَضِمنَّ َلَمَة ِمَّ السَّ
ُظِم  ِذِه النُّ َعٍة َقاتَِلٍة، َأِو اْستِْهَتاٍر ِبَ ِمْن َمَناِفِعِه، َفَكْم ِمْن َعَجَلٍة َقاَدْت إَِل ُسْ

ِريَن َوأْهِلِهْم إَِل َجِحيٍم. َلْت َحَياَة املَتَهوِّ ٍة، َحوَّ َأْسَلَم لِنَِهاَيٍة َمْأَساِويَّ

ِة  املُروِريَّ ُظِم  النُّ َهِذِه  اْحِتاِم  َعَل  اِد-  الضَّ اَء  -ُقرَّ َتَنا  َأِحبَّ َفْلُنَحاِفْظ 
َكْي َنِعيَش َحَياًة َسِعيَدًة َبعيًدا َعْن َمهاِوي اْلَلِك، وَنَتَجنََّب َسَخَط اهللِ، 

ِر اْلَوِخيَمِة. َهوُّ َوَنْنَأى َعْن َعَواِقِب التَّ

ٌة  ٌة َشْهِريَّ لَّ َمَ
َطٍة َة َوَقَواِعَدَها بَِطِريَقٍة ُمَبسَّ َغَة الَعَربِيَّ ُم اللُّ ُتَقدِّ
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َلُم  ُشْكًرا ِلِْصَغائُِكْم، َوالسَّ
ُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َوَرْحَ

َأْحَسْنَت، َوإِْن َكاَنْت ِل 
َبْعُض املآِخِذ َعَل َأَدائَِك

َهْل ُيْمِكُننِي َأْن َأْعِرَف 
َهِذِه املآِخَذ؟

اْنَتِظْر َحتَّى َنُعوَد إِل اْلَفْصِل لَِكْي 
ُهْم َتُعمَّ الْستَِفاَدُة ُزَمَلَءَك ُكلَّ

َل ُبدَّ َأنَّ َهِذِه املآِخَذ َكثرَِيٌة

َلْيَسْت َكثرَِيًة 
َرٌة َها ُمَؤثِّ َوَلِكنَّ

َكاَن إِْلَقاُؤَك الَيْوَم َباِهًرا
يِن َأنَّ  َوَلِكنَّ اأُلْسَتاَذ َأْخرَبَ

ُهَناَك َبْعَض املآِخِذ

نَّ  ا َتُصُّ الَقَواِعَد، أِلَ َ َل ُبدَّ َأنَّ
اِلْلَقاَء َكاَن َأْكَثَر ِمْن َرائٍِع

َتُصُّ اِلْلَقاَء َأِم اأَلَداَء؟

َلَقْد َأْرَجأ اأُلْسَتاُذ احلِديَث َعْن َهِذِه 
املآِخِذ َحتَّى َنْجَتِمَع بِالَفْصِل

 اأُلْسَتاُذ َيْسَتْخِلُص َأْفَكاًرا 
ُروِس ِمْن َواِقِعَنا لِلدُّ

َع َأنَّ إِْلَقاَء َصالٍِح  اجلِميُع َأْجَ
َكاَن َأْكَثَر ِمْن َرائٍِع

َنا َأنَّ َلَك َيا  ُه َأْخرَبَ َوَلِكنَّ
ُأْسَتاَذَنا َبْعَض املآِخِذ َعَلْيِه
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ُه َوَقَع  بِالِفْعِل َكاَن اِلْلَقاُء َرائًِعا، َوَلِكنَّ
ِف اخلْلِط َبنْيَ إِنَّ َوَأنَّ

ْأِكيِد َسْوَف َيُكوُن َهَذا  َوبِالتَّ
ُهَو ُعْنَواَن َدْرِسَنا الَيْوَم 

ًل ُنِريُد َأْن َنْعِرَف املَواِضَع  َأوَّ
َزُة إِنَّ التِي ُتْكَسُ ِفيَها َهْ

ِل الَكَلِم ُتْكَسُ إَِذا َوَقَعْت ِف َأوَّ

َكَأْن َنُقوَل: إِنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم

ُس: إِنَّ َوَأْيًضا إَِذا َوَقَعْت َبْعَد الَقْوِل ِمْثُل: َقاَل املَدرِّ
الْمتَِحاَن َسْهٌل

َوإَِذا َوَقَعْت َبْعَد َحْيُث

ههههه.. الَغِريُب 
َأنََّك َتْعِرُف الَقاِعَدَة

َعَرْفُت َخَطئِي، َلَقْد َفَتْحُت 
َزَة إِنَّ الَواِقَعَة َبْعَد َحْيُث َهْ

ِمَثاُل َهَذا املْوِضِع َأْن َنُقوَل: 
اْبَتِعْد َعنِّي َحْيُث إيِنِّ َمِريٌض

َوِمْن َهِذِه املَواِضِع َأْيًضا ُوُقوُع 
َلِة الَقَسِم إِنَّ َبْعَد ُجْ

َق َلَعِظيٌم َفوُّ ِمْثُل: َواهللِ إِنَّ التَّ
َوَأْيًضا إَِذا َوَقَعْت َبْعَد 

ِة »َأَل« الْستِْفَتاِحيَّ
َوَقْد َأْخَطْأُت ِف َهِذِه َأْيًضا
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 اجلْمَلُة َنْفُسَها التِي َأْخَطْأُت ِفيَها:  َأَما َوَقْد َعَرْفَتَها َفاْذُكر ِمَثاَلَا
َأَل إِنَّ النََّجاَح َهَدُف اجلِميِع

 َوِمْن َهِذِه املَواِضِع َأْيًضا َأْن َتَقَع 
َبْعَد الْسِم املْوُصوِل

 ِمْثُل: َل َتْعَتِمْد َعَل الِذيَن 
ْم ُمَناِفُقوَن ُ َيْكِذُبوَن، إِنَّ

 َبِقَي َمْوِضٌع، َأَل َيْعِرُفُه َأَحُدُكْم؟

َك َيا ُأْسَتاُذ  َكالَعاَدِة َلْيَس َلَا َغرْيُ

َلِة احلاِل َل ُجْ َأْن َتَقَع َأوَّ

َنا َلْن َنْسَتِطيَع   ِمَن الَواِضِح َأنَّ
َأْن َنْأِتَ بِِمَثاٍل ِلََذا املْوِضِع 

ْرُت! َهِذِه إَِذْن َواِحَدٌة ِمَن اأَلْخَطاِء   َتَذكَّ
ِة التِي َوَرَدْت ِف َكِلَمتِي اِلَذاِعيَّ

ْب َما َأْخَطْأَت بِِه ْرَس إَِذْن َصوِّ ُه َيْقَرُأ الدَّ  َأْدَرْكُتُه َوإِنَّ

، ُيْسِعُديِن َأنََّك اْسَتَطْعَت  َأْحَسْنَت َيا ُبَنيَّ
اْستِْخَلَص َأْخَطائَِك بَِنْفِسَك

 َفَم املَواِضُع التِي 
؟ َزُة َأنَّ ُتْفَتُح ِفيَها َهْ

َسْوَف َتُكوُن َحِديَث 
ْرِس الَقاِدِم إِْن َشاَء اهلُل الدَّ



 

ديوان
العرب

َعــْن  ِعَبــاَرٌة  ِقيــِص  ْ التَّ ِشــْعَر  إِنَّ  َوِقيــَل 
ــاِت،  ــاِب الَبَن ــٍة ِف َأْلَع ــٍة َوَجِيَل ُنُصــوٍص َطِويَل
َد نـِـَداَءاٍت ُمْعَتــاَدٍة ِف  ــرَّ َوَقِصــرَيٍة َقــْد َتُكــوُن ُمَ
ــْم َيْعَتِمــُدوَن ِف  ُ نَّ ــَك أِلَ ُكــوِر، َوَذلِ َأْلَعــاِب الذُّ
ــِل بَِعْكــِس الَبَناِت  َنقُّ َأْلَعاِبـِـْم َعــل احلَرَكــِة َوالتَّ
ِك  ــرُّ ــل التََّح ــنَّ َع ــْدَن ِف َأْلَعاِبِ ِت َيْعَتِم ــلَّ ال
ــُل  ــوُن الَبِدي ــمَّ َيُك ــْن َث ــٍة، َوِم َق ــٍة َضيِّ ِف ُرْقَع

ــاَء. ــَو الِغَن ــِة ُه لِلَحَرَك
ــاِل  ــِص اأَلْطَف ــايِن َتْرِقي ــاُز َأَغ َتَْت

ــِرَحِة،  ــيَقاَها املـ ــِة، َوُموِس يَع ِ ــا السَّ بِإِيَقاَعاِتَ
َواِهــَر  َوَنْســَتِطيُع َأْن َنْلَمــَح ِف َهــِذِه اأَلَغــايِن الظَّ

ــَة: الَِي التَّ
َســِب َوالَكْثــَرِة َوَمَكاَنــِة  َفاُخــَر بِاحلَســِب َوالنَّ التَّ

اآلَبــاِء َواأَلْجَداِد.
ــل  ــْم َع ــوِر َوَتْفِضيَلُه ُك ــِع لِلذُّ ــَر املْجَتَم َتْقِدي
اِلَنــاِث، َوَذلـِـَك بِاْســتِْعَمِل ِعَبــاَراٍت َواِضَحــٍة 

ــِل. ْأِوي ــا لِلتَّ ــاَل ِفيَه ٍة، َل َمَ ــاِشَ ُمَب
َنَظــِر  ِف  لِلَمــْرَأِة  اأَلْمَثــِل  ْوِر  الــدَّ َتْأِكيــَد 

 ِشْعــُر املْهــِد الـِذي َتَتــَوارَُثُه األَْجـــَياُل

رْقِيصُ لتَّ ا
ــُص ِف َتْربَِيــِة  املْجَتَمــِع، َوُهــَو الــِذي َيَتَلخَّ
ــِت،  ْوِج َوالَبْي ــزَّ ــُؤوِن ال ــِة ُش ــاِل َوِرَعاَي اأَلْطَف

ِف. ــكِ بِالــرشََّ َوالتََّمسُّ
ــا  َه ــاِل، َوَلِكنَّ ــاِب اأَلْطَف ــايِن َأْلَع ُد َأَغ ــدَّ َوَتَتَع
ــوَم  ِل َأْن َيُق : اأَلوَّ ــنْيِ ــَمنِي َرئِيَس ــُم إِل ِقْس َتْنَقِس
ــايِن  ــرٍي، َوالثَّ ــٍل َصِغ ــِب ِطْف ــرٌي بَِتْلِعي إِْنَســاٌن َكبِ

ــْم. ــِب َوْحَدُه ِع ــاُل بِاللَّ ــوَم اأَلْطَف َأْن َيُق
َبْعــَض  ُدوَن  َوُيــَردِّ
ــْت  ــَواٌء َأَكاَن ــي َس ـِ اأَلَغان
َأْو  اِعيَّــًة  َجَ َأْم  َفْرِديَّــًة 
ُذُكــوًرا  َأْطَفــاًل  َكاُنــوا 
َوَيــْرِوي  إَِناًثــا.  َأْم 
»الِعْقــُد  َصاِحــُب  َلَنــا 
الَفِريــُد« َأْبَياًتــا َرَجِزيَّــًة 

ُأْخــَرى، ِمَّــا َكاَنــت ُتْســَتْخَدُم ِف َتْرِقيــِص 
ــُه  ُه ُحبَّ ــلِّ ُيَشــبِّ ْعــَراِبٍّ َخِفيــِف الظِّ اأَلْطَفــاِل أِلَ
ــاٍة  ــَد ُمَعاَن ــاُه املــاُل َبْع ــٍل َأَت ــِه بُِحــبِّ َبِخي لِِطْفِل
ــا  ــا َجًّ ــُه ُحبًّ ــبُّ َماَل ــَو ُيِ ــَدْيِن َفُه ــٍر َشِديـ َوَفْق
ــِه َذاَك  ــْن َمالِ ــْيًئا ِم ــَق َش ــُه َأْن ُيْنِف ــمَ َعــنَّ َل َوُكلَّ
ٌء  ــُه َشْ ــَدا َل ــٍر َب ــوِل َفْق ــَد ُط ــاُه َبْع ــِذي َأَت ال
ــنٌي  ــَو َضنِ ــاِل. َفُه ــَك امل ــْذِل َذلِ ــْن َب ــُه َع َعاَق
ــِه.  ــِل بَِملِ ــَك الَبِخي ــنِّ َذلِ ــا َكَض ــِه َتَاًم بِِطْفِل
ــُص ِطْفَلــُه: َفَيُقــوُل َذلِــَك اأَلْعــَراِبُّ َوُهــَو ُيَرقِّ

ــْه ــِحيِح َماَلـ ـ ــبَّ الشَّ ــُه ُحـ ـ ُأِحبُّ
َقــْد َكاَن َذاَق الَفْقــَر ُثــمَّ َناَلــْه
َلـــْه َبـــَدا  َبْذَلـــُه  َأَراَد  إَِذا 

ــَك  ــا َذلِ اِث َأْيًض َ ــتُّ ــِب ال ــاَع ِف ُكُت ــْد َش َوَق
ِقيــصُ الــِذي َتَغنَّــْت بِــِه َأْعَرابِيَّــٌة: ْ التَّ

ـــَذا ِريـــُح الَوَلـــْد َيـــا َحبَّ
ـــْد ـــُح الــــُخَزاَمى ِف الَبَل ِري
َوَلـــْد؟ ُكلُّ  َأَهَكـــَذا 
ــْد؟ ــِي َأَحـ ــْد ِمْثـ َأْم َلْ َيِلـ

ــُن  ــْعِر ُيْمِك ــَن الشِّ ــابَِقُة ِم ــَواُن السَّ ــِذِه اأَلْل َه
ُجــُذوًرا  َنْحَتِســَبَها  َأْن 
ــاِل  َدِب اأَلْطَف ــًة أِلَ َحِقيِقيَّ

. ِف ُتَراثَِنــا الَعــَرِبِّ
ــْوَع  ــَذا النَّ ــُة َأنَّ َه َواحلِقيَق
ــَدَم  ــٌم ِق ــْعِر َقِدي ــَن الشِّ ِم
، إِْذ ُعــِرَف  ــْعِر الَعــَرِبِّ الشِّ
ُمْنــُذ  ِقيــِص  ْ التَّ ِشــْعُر 
ــِر  ــايِن َحْف ــَك َأَغ ــْن َذلِ ، َوِم ــِيِّ ــِر اجلاِه الَعْصـ

ــا. ــْن ِمَياِهَه ــَقاِء ِم ــاِر َوالْستِْس اآلَب
َوَقـْد َأْطَلـَق َبْعُضُهـْم َعـل َهـَذا النَّـْوِع ِمـَن 
ـْعِر ِشـْعَر املَناَغـاِة، َوَذلِـَك لَِكـْوِن اآلَباِء  الشِّ

َغـاَر. َهـاِت ُيَناُغـوَن بِـِه َأْبَناَءُهـُم الصِّ َواأَلمُّ
ْعِر  الشِّ ِمَن  ِة  ْوِعيَّ النَّ َهِذِه  ِمْن  الـُمَعاِصِ  َوِف 
ُيَقاُل  َكَم  الَعْصـِر،  ُروُح  َأْوَحْتَها  َجِديَدٌة  َمَضاِمنُي 
ْفِل. ِف املَناَسَباِت املْسَتْحَدَثِة، َكالَيْوِم الَعاَلـِميِّ لِلطِّ
ــْرِن  ــَمِء الَق ــَر َأنَّ َأَحــَد ُعَل ــَم ُذِك ــَر ِفي ــْد ُذِك َوَق
ــِن  ــِداهللِ ْب ــا َعْب ــى َأَب ــِريِّ َوُيْدَع ــِع الْج ابِ الرَّ
ــعَ َأَغــايِنَ املْهــِد ِف  املَعــلَّ اأَلْزِديَّ َقــدْ َجَ
ــْل  ــُه َلْ َيِص ــُص« َلِكنَّ ِقي ْ ــَمُه »التَّ ــاٍب َأْس ِكَت

ــا. إَِلْيَن

ِْقيِص..  ِشْعُر التَّ

أَْبَياٌت َرَجِزيٌَّة 

ُتْسَتْخَدُم ِف

ُمَناَغاِة األَْطَفاِل
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ا، َوَمْنُظوٌم بِإِيَقاٍع َراِقٍص ُيَناِسُب  ِشْعُر َتْرِقيِص اأَلْطَفاِل َقِديٌم ِجدًّ

ْفِل، َفَيْدَفُعُه  ُر ِف الطِّ ْفَل َوَعاِطَفَتُه َوَصْوَتُه الِذي ُيَؤثِّ ُص الطِّ َمْن ُيَرقِّ

ْقِص، َواملَرِح. إىِل الَكفِّ َعِن الُبَكاِء إَِذا َكاَن َباِكًيا، ُثمَّ إىِل الرَّ

 ُ اِلٌّ ُيَعبِّ ُهوُل املَؤلِِّف َتَتَواَرُثُه اأَلْجَياُل، َوُهَو اْرِتَ ُه َمْ ِقيِص بَِأنَّ ُجلَّ ْ َيتَِّصُف ِشْعُر التَّ

ْسِلَيِة َواملَرِح، َوبُِظُهوِر اإِلْسالِم ُأِضيَفْت إَِلْيِه َمِعاٍن َلْ  َعْن َعاِطَفٍة َأْو َحاَجٍة إىِل التَّ

ِة: ْعِديَّ يِن اجلِديِد، َوِمْنُه َما ُنِسَب إىِل َحِليَمَة السَّ ُق بِالدِّ َتُكْن َمْعُروَفًة َتَتَعلَّ

َفَأْبِقـــِه ُأْعِطْيُتـــُه  إِْذ  َربِّ  َيـــا 

ـــِه َوَرقِّ الُعـــاَل  إىِل  َوَأْعِلـــِه 

ـــِه ـــَدا بَِحقِّ ـــَل الِع َواْدَحـــْض َأَباِطي
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا

أَْن َترِِد املَاَء ِبَاٍء أَْكَيُس

َهْل َأْعَدْدَت 
ِحيِل؟ َة لِلرَّ الُعدَّ

َسَأْرَحُل َبْعَد 
َقِليٍل

إَِذْن َفاْسَتْصِحْب ُغَلَمَك 
َوُخَذا َما َيْكِفيُكَم ِمْن 

اٍب َطَعاٍم َوَشَ

َل َتْقَلِقي َيا اْمَرَأُة، َفَأَنا 
َأْعَلُم النَّاِس بُِدُروِب 

ْحَراِء الصَّ

َل ُيْقِلُقنِي ِسَوى 
ثَِقتَِك املْفِرَطِة 

َوُغُروِرَك الِذي َل 
َقُة بِالنَّْفِسُحُدوَد َلُه ا الثِّ َ إِنَّ

ُت ُكلَّ َما  َأْحَضْ
َأَمْرَت بِِه َيا َمْوَلَي

َقاَء َوُخْذ  َأْوِكِئ السِّ
َما َيْكِفيَنا ِمْن َطَعاٍم

َقْد َفَعْلُت َيا َسيِِّدي 
اِحَلَة ُت الرَّ َوَأْحَضْ

َل ِفـي  اِْحَذْر َأْن َتَتَوغَّ
ْحَراِء َفَتِضلَّ َأْو الصَّ

َتْنَفَد َمُؤَنــُتُكَم
اِت  ذَّ َل َتْقَلِقي، َيُفوُز بِاللَّ

ُكلُّ ُمَغاِمٍر

ْيِل  ْرَنا َسَفَرَنا إَِل اللَّ َهلَّ َأخَّ
ْمِس؟ لَِنَتَفاَدى َحَراَرَة الشَّ

ا َيا ُغلُم َوَل َتُكْن  َهيَّ
َأْيَن َسَتُكوُن ِوْجَهُتَنا َكثرَِي احلِديِث

َيا َسيِِّدي؟
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ُلو  َنْحَو البِْئِر، َفُهَناَك َيْ
ْيُد الصَّ

ِريَق  َوَلِكنَّ الطَّ
َوِعَرٌة َوَبِعيَدٌة

َل َتْقَلْق َفَسْوَف َنْسُلُك 
ًة َتَصَ َطِريًقا ُمْ

َنا ِف  إَِذْن ِضْعَنا َوُتْ
ْحَراِء الصَّ

َء َيا َسيِِّدي، َأُقوُل َل َأَحَد بَِم ُتَتْمتُِم َيا ُغَلُم؟  َل َشْ
ْحَراِء ِمْثَلَك َيْعَلُم ُدُروَب الصَّ

َيا َلَك ِمْن ُغَلٍم َلئِيٍم

َلْ َأُعْد َأْحَتِمُل َحَراَرَة 
ْمِس َيا َمْوَلَي الشَّ

ًة ِمْن َبِعيٍد..  َأْلـَمُح ُشَجرْيَ
َها اِْنَطِلْق إَِلْيَها لَِنْسَتِظلَّ بِِظلِّ

ُة  َجرْيَ َها ِهَي الشُّ
َيا َمْوَلَي

َقاَء َيا ُغَلُم َفَقْد  َناِوْلنِي السِّ
َبَلَغ ِمنِّي الَعَطُش َمْبَلَغُه

ْل َيا َسيِِّدي َتَفضَّ
َما َهَذا؟! املاُء 

ا َحارٌّ ِجدًّ

َنا َرَحْلَنا  َلْو َأنَّ
ْضَنا  ْيِل َلـَم َتَعرَّ بِاللَّ

لَِذلَِك

، َفَقْد  ا الَغبِيُّ َ ُاْصُمْت َأيُّ
إَِذْن َفْلُنَعاِوِد املِسرَيَأْصَبْحَنا َعَل َمْقَرَبٍة ِمَن البِْئِر
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اعالن

ية
ها

لن
ا

، َها ِهَي البِْئُر ا الَغبِيُّ َ َأَرَأْيَت َأيُّ

َماَذا َتْفَعُل َيا َسيِِّدي؟!

ُأْفِرِغ املاَء احلارَّ َحتَّى 
َتْسَتْبِدَل بِِه َماًء َباِرًدا

َما َهَذا.. َما َهَذا؟ 
ٌة َيا َسيِِّدي البِْئُر َجافَّ

َيا َلَك ِمْن ُغَلِم ُشْؤٍم، 
َلَقْد َهَلْكَنا إَِذْن

َأْن َتِرِد املَاَء بَِمٍء َأْكَيُس



1819 1819

َمَداِئُن
َصــاِلـٍح

َأْرُض
ِبيَن المَعذَّ

اَفَظِة  ُمَ ِمْن  22 كـم  ُبْعِد  َعَل  َتَقُع  ٌة  َمِديَنٌة َحَجِريَّ َمَدائُِن َصالٍِح، 
َعل  اتِيِجيًّا  اْسِتَ َمْوِقًعا  َتلُّ  َوَتْ ِة،  ُعوِديَّ السُّ ِة  الَعَربِيَّ املْمَلَكِة  ِف  الُعـاَل 
َوباِلِد  اِفَدْيِن  الرَّ بِباِلِد  ِة  الَعَربِيَّ اجلِزيَرِة  َجُنوَب  َيْربُِط  الِذي  ِريِق  الطَّ

إِىل  التَِّجاَرِة  َطِريُق  ُع  َيَتَفرَّ احِلْجِر(  َمِديَنِة  ِمَن  )َأْي  َوِمْنَها  َوِمْصـَر،  اِم  الشَّ
ِة  ُعوِديَّ َمْوِقٍع ِف السُّ َل  َأوَّ َوُتَعدُّ  اِء.  الَبْتَ إِىل  ِجُه َشَمًل  َيتَّ ا  َأَحِدِهَ  : َفْرَعْيِ

الُيونِْسُكو. َمِة  لِـُمَنظَّ الَعاَلـِميِّ  اِث  َ التُّ َمَواِقِع  َقائَِمِة  إِىل  ُيَضمُّ 
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ـــٍة  ـــَرِ َمِديَن ـــاِن َأْك ـــٍح َث ـــُن َصالِ ـــدُّ َمَدائِ َوُتَع

اِء  َجُنـــوَب َمَْلَكـــِة اأَلْنَبـــاِط َبْعـــَد الَبـــْرَ

 ، ـــْرٍ ـــاَفُة 500 ِكيُلوِم ـــَا َمَس ، َوَتْفِصُلُه ـــاأُلْرُدنِّ بِ

ـــَاِل  ـــْن َش ا ِم ـــْرً ـــِد 320 ِكيُلوِم ـــى ُبْع ـــَي َع َوِه

َرِة. املِديَنـــِة املَنـــوَّ

ـــاِم  ـــَل اإِلْس ـــا َقْب ـــُدُن إىِل َم ـــِذِه امل ـــوُد َه َوَتُع

َتـــِوي  َبِطيَّـــِة(، َوَتْ )إىَِل َعْهـــِد املْمَلَكـــِة النَّ

َعـــى َأْكـــَرِ ُمْســـَتْوَطَنٍة َجُنوبِيَّـــٍة ملْمَلَكـــِة 

اأُلْرُدنِّ  اِء يِف  الَبـــْرَ َمِديَنـــِة  َبْعـــَد  اأَلْنَبـــاِط 

َعاِصَمـــِة َمِديَنـــِة اأَلْنَبـــاِط. َوَتْرِجـــُع َتْســـِمَيُة 

ـــىَّ اهلُل  ـــٍح َص ـــيِّ اهللِ َصالِ ـــٍح إىِل َنبِ ـــِن َصالِ َمَدائِ

َم، َوُعِرَفـــْت يِف الُقـــْرآِن الَكِريـــِم  َعَلْيـــِه َوَســـلَّ

ـــا  َ بِـ»الــــِحْجِر« َحْيـــُث َجـــاَء يِف َوْصِفَهـــا َأنَّ

ــوِر. ُخـ ــاِل َوالصُّ ــٌة يِف اجِلَبـ ــٌة َمْنُحوَتـ ِمْنَطَقـ

ــدُّ  ــٍع َيْمَت ــٍح يِف َواٍد َواِس ــُن َصالِ ــُع َمَدائِ  َتَق

ــِل  ــَد َجَب ــاَك ِعْن ــوِب ُهَن ــَاِل إىِل اجلُن ــَن الشَّ ِم

»الَقْهــِر« الــِذي َيَقــُع َعــى ُبْعــِد 130 كــم 

ــِة  ــِة الَعَربِيَّ ــاَزاَن بِاملْمَلَك ــِة َج ِق ِمْنَطَق ــَاَل َشْ َش

ى بِـ»احِلْجــِر« َلِكــْن َتــمَّ  ِة، َوَكاَن ُيَســمَّ ــُعوِديَّ السُّ

َتْغيِــُر االْســِم لُِيْصبِــَح َمَدائِــَن َصالِــٍح. َوالِذيَن 

الَِثــِة َقْبــَل امليَاِد  ــِة الثَّ َســَكُنوا املِديَنــَة ُمْنــُذ اأَلْلِفيَّ

بـِـيِّ َصالٍِح َلـــُهْم، َوَجــاَء ِمْن  بُِعــوا َدْعــَوَة النَّ َلْ َيتَّ

ــُد  ــَاِد َأَح ــَل املي ــِع َقْب اِس ــْرِن التَّ ــْم يِف الَق َبْعِدِه

ــِة الَقاِطَنــِة يِف اجلُنــوِب َوُيْطَلــُق  ــُعوِب الَعَربِيَّ الشُّ

َعَلْيِهــْم َبُنــو لِـــْحَياَن ، ُثــمَّ َجــاَء اأَلْنَبــاُط الِذيَن 

ــُذوا َمَدائِــَن َصالِــٍح  َ ــَن، َواتَّ ْحَيانِيِّ َأْســَقُطوا اللِّ

ُبُيوًتــا إِلَِقاَمتِِهــْم َوَمَعابِــَد لِـــُمَاَرَسِة َشــَعائِِرِهْم 

ــاُط  ــْد َنَســَب اأَلْنَب ــِن َمْوَتاُهــْم. َوَق ــوًرا لَِدْف َوُقُب

ــوِش  ُق ــِهْم يِف النُّ ــِر إىِل َأْنُفِس ــِة احِلْج ــاَء َمِديَن بَِن

التـِـي ُعثـِـَر َعَلْيَهــا. َوُهــْم َقبِيَلــٌة َكاَنــْت ُتِقيــُم يِف 

ــِة. ــَرِة الَعَربِيَّ ــْبِه اجلِزي ــَاِل ِش َش

ـــِة إىِل 1700  ـــٍر بِاملِديَن ـــَدُم َأَث ـــَا َيُعـــوُد َأْق َوُربَّ

ـــَر  ـــْد ُدمِّ ـــاِت، َوَق ـــَب الِكَتاَب ـــَاِد بَِحَس ـــَل املي َقْب

ـــا َمِديَنـــُة احِلْجـــِر  ُجـــْزٌء ِمْنَهـــا بِِزْلـــَزاٍل، َوَأمَّ

ــِل  ــَن اأَلَوائِـ ــاِر الثَُّموِديِّـ ـ جَّ ــاُر التُّ ــَي آَثـ َفِهـ

ـــِة. ـــَرِة الَعَربِيَّ ـــوِب اجلِزي ـــْن َجُن ـــَن ِم الَقاِدِم

ـــْن  ـــِر ِم ـــى َأْكَث ـــُن َع ـــِذِه املَدائِ ـــِوي َه َت  َوَتْ

ــْنَ  ِة َبـ ــْرَ ــا يِف الَفـ ــمَّ بَِناُؤَهـ ــا، َتـ 130 ِمْدَفًنـ

ـــاِم 75  ـــى الَع ـــَاِد َوَحتَّ ـــَل املي ِل َقْب ـــاِم اأَلوَّ الَع

ِميَاِديًّـــا، َوْســـَط ُصُخـــوٍر َضْخَمـــٍة َتِقـــُف 

ـــُص  ـــِة، َوُتَصَّ َج ـــاِل املَتَموِّ َم ـــْنَ الرِّ ـــِرَدًة َب ُمْنَف

ـــاِل  ـــا َولأَِلْجَي ـــا الـــِذي َبَناَه ٍة لَِصاِحبَِه ـــَرَ ُكلُّ َمْق

ـــِلِه. ـــْن َنْس ـــِة ِم املَتَعاِقَب

ــاِكَل  ــوَن َهَيـ ـ ــوَن ِعْلِميُّ ــَف َباِحُثـ َواْكَتَشـ

ـــٍة  ـــوٍد َطبِيِعيَّ ـــًة بُِجُل ـــَن َمْلُفوَف ـــًة َوَجَثاِم َعْظِميَّ

َكاَنـــْت َقـــْد ُحِفَظـــْت َداِخـــَل ُغـــَرٍف يِف 

ُصُخـــوٍر َيِزيـــُد ُعْمُرَهـــا َعـــى َأْكَثـــِر ِمـــْن 3 

ـــوَن  ـــَح الَباِحُث ـــَداٍم َرجَّ ـــاَر َأْق ـــاٍم، َوآَث آاَلِف َع

ـــِة إىِل  ـــوَراٍت بِاإِلَضاَف ـــاًرا لَِدْيَناُص ـــوَن آَث َأْن َتُك

ــِة. اَعـ ــِة الَرَ ــوٍش يِف َغاَيـ ــوَماٍت َوُنُقـ ُرُسـ

بِـــيَّ َصـــىَّ اهلُل َعَلْيـــِه  َوَقـــْد َوَرَد َأنَّ النَّ

ـــرَّ  ـــاَّ َم ـــاَل َلـ ـــا، َفَق ـــْن ِزَياَرِتَ ـــى َع َم َنَ ـــلَّ َوَس

بِاحِلْجـــِر: »اَل َتْدُخُلـــوا َمَســـاِكَن الِذيـــَن 

ـــْم  َظَلُمـــوا َأْنُفَســـَهْم َأْن ُيِصيَبُكـــْم َمـــا َأَصاَبُ

ــُه  ــَع َرْأَسـ ـ ــمَّ َقنَّ ــَن«، ُثـ ــوا َباِكـ إاِلَّ َأْن َتُكوُنـ

ــَواِدي. ــاَز الـ ــى َأَجـ َ َحتَّـ ــرْ ـ َع السَّ َوَأْسَ

َمِديـَنُة الِحـْجِر َتــــمَّ َتْغِييُر اْسِمـَها
ِلُيْصِبَح َمَداِئَن َصاِلٍح ِنْســــَبًة ِإلى َنِبيِّ اللِه َصـاِلٍح
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رسوم: 

وجدان توفيق

َنَغَمُت الُعوِد 
ٍر َذاُت َوْقٍع ُمَؤثِّ

ٌة  ُه آَلٌة ُموِسيِقيَّ إِنَّ
ٌة َأِصيَلٌة َعَربِيَّ

َهْل َكاَنِت الَعَرُب َتْعِرُف 
َكِلَمَة »ُموِسيَقى«؟

َة  ُل َمْن َأْدَخَلَها الَعَربِيَّ َنَعْم، َأوَّ
الَعاِلُ الَعَرِبُّ الِكْنِديُّ

ُه َكاَن َعَل ِعْلٍم  َل ُبدَّ َأنَّ
بُِفُنوِن املوِسيَقى

ًرا ِفيَها، َفُهَو َمْن  َلَقْد َكاَن ُمَتَبحِّ
َأَضاَف الَوَتَر اخلاِمَس إَِل الُعوِد

َوَماَذا َتْعنِي إَِضاَفُة 
َوَتٍر إَِل الُعوِد؟

َتْعنِي َنَغَمٍت َجِديَدًة َوَسَعًة
 ِف اأَلْلـَحاِن

ْلِحنَي َأْيًضا؟ َوَهْل َكاَن ُيِيُد التَّ

َم  لَّ ُل َعَرِبٍّ َيَضُع السُّ ُه َأوَّ إِنَّ

املوِسيِقيَّ
ُب  َيْبُدو َأنَّ اأَلْمَر َسْوَف َيَتَطلَّ

َمْعِرَفَة املِزيِد َعِن الِكْنِديِّ

اِْسَتْمتِِع اآلَن بِاملوِسيَقى َوَسْوَف 
َأُقصُّ َعَلْيَك ُكلَّ َما ُتِريُد َمْعِرَفَتُه 

َعِن الِكْنِديِّ َوَنْحُن ِف 
َطِريِقَنا إَِل املْنِزِل

ٌق إَِل  ا البَِساُط! َفَأَنا ُمَتَشوِّ َ ا َأيُّ َهيَّ
َمْعِرَفِة َتَفاِصيِل َحَياِة الِكْنِديِّ

َسْلَمان َعْبَر اأَلْزمان
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َأْقبِْل َيا َوَلِدي، َل ُبدَّ َأنَّ َعْزِف 
َأْطَرَبَك َفِجْئَت َتْسَتِمُع إَِلْيِه

ُل َمْن َأْدَخَل َكِلَمَة  َعِلْمُت َأنََّك َأوَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ »ُموِسيَقى« إَِل اللُّ

اأَلَهمُّ ِمْن إِْدَخاِل َكِلَمِة »ُموِسيَقى«، 
ًة،  َة ُنوَتًة ُموِسيِقيَّ َأينِّ َوَضْعُت اْثَنَتْي َعرْشَ

َة ُأْطُروَحًة ِف املوِسيَقى َس َعرْشَ َنْت َخْ َتَضمَّ

ٍس َفَقْط ُه َلْ َيْبَق ِمْنَها ِسَوى َخْ َك بَِأنَّ ُيْؤِسُفنِي َأْن ُأْخرِبَ

ُهَو بِالِفْعِل َأْمٌر ُمْؤِسٌف، َأْخَشى َأْن َتُكوَن 
َياُع َفاِت اأُلْخَرى َقْد َناَلا َهَذا الضَّ ُمَؤلَّ

ُه َلْ َيْبَق  يِن َوالِِدي َأنَّ َأْخرَبَ
ِسنَي ِكَتاًبا ِمْنَها ِسَوى َخْ

َأِمْن ِمَئَتنْيِ َوَواِحٍد َوَأْرَبِعنَي 
ِسنَي؟! ِكَتاًبا َلْ َيْبَق ِسَوى َخْ

ُه َيْعِرُف  َوَلِكنَّ الَعاَلـَم ُكلَّ
بِّ َوالَفْلَسَفِة  ِرَياَدَتَك ِف الطِّ

ْوِحيِد  َياِضيَّاِت َواملْنِطِق َوالتَّ َوالرِّ
َوَغرْيَِها ِمَن الُعُلوِم

ُه، َفَكْيَف  َتُقوُل الَعاَلُ ُكلُّ
َيْعِرُف اأَلَعاِجُم ُعُلوِمي؟

َت َأْنَت َعْن ُلَغاٍت ُأْخَرى، َفَقْد َتْرَجَم  َكَم َتْرَجْ
ِة إَِل ُلَغاٍت ُأْخَرى الَعاَلُ َعْنَك ِمَن الَعَربِيَّ

ينِي َعَل  َهَذا ُيَعزِّ
الُكُتِب التِي ُفِقَدْت

َوَلِكْن َكْيَف اْسَتَطْعَت َأْن 
اِل املوِسيَقى  ُتْبِدَع ِف َمَ

َوَأْنَت َمْشُغوٌل بَِتْحِصيِل 
ُكلِّ َهِذِه الُعُلوِم؟

ُكلُّ الُعُلوِم َهَدُفَها َواِحٌد َوُهَو 
، َفَل َعَجَب  إِْسَعاُد الَبرَشِ
بِّ َأْو  َأْن ُتْسِعَدُهْم بِالطِّ

َياِضيَّاِت َأْو بِاملوِسيَقى بِالرِّ

َفَكْيَف اْسَتَطْعَت َأْن 
َل ُكلَّ َهِذِه الُعُلوِم؟ ُتَصِّ

ِصيِل  اأَلَهمُّ ِمْن َتْ
َهـِذِه الُعـُلوِم َأْن 
َفَها َجِيًعا ِف  ُتَوظِّ

ِة يَّ ِخْدَمِة الَبرَشِ
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َفَكْيَف َفَعْلَت َذلَِك؟

ْقُت  ا َوَحقَّ َلَقْد َفَعْلُت َهَذا َعَمِليًّ
َنَتائَِج َهائَِلًة

ْنَت َذلَِك؟ َفَهْل َدوَّ

َنَعْم، َفِفي ِرَساَلٍة ِف َقْدِر َمْنَفَعِة ِصَناَعِة 
َة اْستِْخَداِم  بِّ َأْوَضْحُت َكْيِفيَّ الطِّ
ْيَدَلِة بِّ َوالصَّ َياِضيَّاِت ِف الطِّ الرِّ

َمْعَنى َذلَِك َأنَّ ِدَراَساتَِك 
َد  رَّ ًة َوَلْ َتُكْن ُمَ َكاَنْت َعَمِليَّ

َنَظِريَّاٍت

ْقُت ِعْلِمي  َنَعْم، َلَقْد َطبَّ
َعَل َأْرِض الَواِقِع، 

َوَفَتْحُت آَفاًقا َأْرَحَب 

َتنِي َعْن َنُموَذٍج ِمْن  َهلَّ َأْخرَبْ
ْطبِيَقاِت؟ َهِذِه التَّ

اِرَب ِف  ْسُت ِصَناَعَة الُعُطوِر، َوَأْجَرْيُت َتَ ِف الِكيْمَياِء َأسَّ
ِويِلَها إَِل ُزُيوٍت َباَتاِت َعْن َطِريِق َتْ اجلْمِع َبنْيَ َرَوائِِح النَّ

يِن َأِب َأنََّك َتَناَوْلَت  َأْخرَبَ
َة ِف ِرَساَلٍة َهَب َوالِفضَّ الذَّ

ْدُت ِفيَها َدْعَوى  َنَعْم َوَقْد َفنَّ
ِميَنِة  ِة اْستِْخَراِج املَعاِدِن الثَّ إِْمَكانِيَّ

َهِب ِمَن املَعاِدِن اخلِسيَسِة َكالذَّ

َل َمْن َأْدَخَل  َهْل ُكْنَت ِفْعًل َأوَّ
اأَلْرَقاَم الِْنِديََّة؟

َلَقْد َوَضْعُت ِف َذلَِك ِكَتاًبا َأْسَمْيُتُه 
ِة« »ِكَتاٌب ِف اْستِْعَمِل اأَلْعَداِد الِْنِديَّ

َك،  ْفَسَطُة ِف َعْصِ َكُثَرِت السَّ
َفَكْيَف َواَجْهَتَها؟

ْرُت النَّاَس ِمْن ِحَيِلَها  َلَقْد َحذَّ
اِس  َوَكَتْبُت ِرَساَلًة ِف الْحِتَ

ِفْسَطائِيِّنَي ِمْن ُخَدِع السُّ

ٌة َفِريَدٌة  َأْنَت بَِحقٍّ َشْخِصيَّ
َأْبَحْرَت ِف الُعُلوِم َوالُفُنوِن
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َشـاَرْكُت َمـَع ُموَسـى ْبـِن ُنَصـرْيٍ ِف ُفُتوَحاتِـِه 
الِقَتـاِل  ِف  َمَهـاَراِت  َأْظَهـْرُت  َوَقـدْ  ِة،  اِلْسـلِميَّ
؛  َوالِقَيـاَدِة بَِشـْكٍل َلَفـَت َنَظَر ُموَسـى ْبِن ُنَصـرْيٍ إَِلَّ
َمـِة اجلْيـِش ِف  ِقَيـاَدَة ُمَقدِّ َأَتـَولَّ  َولَِذلِـَك َجَعَلنِـي 
املْغـِرِب، َواْسـَتَطاَعْت ُجُيـوُش ُموَسـى ْبـِن ُنَصرْيٍ 
ـْيَطَرَة َعـل  ، َوالسَّ ِّ الُوُصـوَل إِل املِحيـطِ اأَلْطَلـيِ
املْغـِرِب اأَلْقَص. َوَواَصْلـتُ ُفُتوَحاِتَ إِل َجــانِِب 

ُموَسـى ْبِن ُنَصرْيٍ َحتَّـى َوَصْلَنا 
املْغـِرِب،  ِف  املـِدِن  َأَهـمِّ  إِل 
الــُحَسْيَمِة،  َمِديَنـُة  َوِهـَي 
ـا َحتَّى َأْسـَلَم  ُتَ اَصَ ـتْ ُمَ َفَتمَّ
ـَذا َيُكـوُن املْغـِرُب  َأْهُلَهـا، َوِبَ
ُموَسـى  لِــُحْكِم  َخَضـَع  َقـْد 
اْبـِن ُنَصـرْيٍ َعـَدا َمِديَنـَة َسـْبَتَة 
ُولِّيـُت َعل  َوَقـْد  َنِة،  الــُمَحصَّ

َسـْبَتَة. َمِديَنـِة  ُمَراَقَبـَة  َأْسـَتِطيَع  َحتَّـى  َطْنَجـَة؛ 

َأَشـاَر َعـَيَّ ُموَسـى ْبـُن ُنَصـرْيٍ بَِفْتـِح اأَلْنَدُلِس 
ْهـُت  َفَتَوجَّ لُِدُخولِــَها،  ُفْرَصـًة  َوَجـَد  َأْن  َبْعـَد 
ًة َنْحـَو َجَبِل َطـاِرٍق ِف َعاِم 92 ِمـَن الْجَرِة،  ُمَبـاَشَ
َوَسـْيَطْرُت  ـَة،  ُقْرَطاَجنَّ ِحْصـِن  َفْتـَح  َواْسـَتَطْعُت 
َطـاِرٍق،  َجَبـَل  ـاِوُر  ُتَ َكاَنـْت  التِـي  املَناِطـقِ  َعـل 
َوِعْنَدَمـا َعِلـَم ُلْذِريـُق َحاِكـُم اِلْقِليـِم الُقوِطـيُّ بَِم 
َفَعْلُتـُه، َأْرَسـَل إَِلَّ اجلُيوَش الَواِحَد تِْلـَو اآلَخِر، إِلَّ 
ـا، َوَكاَنـِت املْعَرَكُة  ائِيًّ َأنَّنِـي ُكْنـُت َأْقـِي َعَلْيَهـا ِنَ
الَفاِصَلـُة َبنْيَ املْسـِلِمنَي َوالُقوِط ِف َسـْهِل الَفَلْنترَِيِة 
ْت َهـِذِه  ِف َرَمَضـاَن ِمـْن َعـاِم 92 َنْفِسـِه، َواْسـَتَمرَّ
ِة َثَمنَِيـِة َأيَّـاٍم، َوَقـْد َكاَن َلَنـا ِمـَن اهللِ  املْعَرَكـُة لِــُمدَّ

ِفيَها. النَّْصــُر 

ـِة التِـي ُخْضُتَهـا َأْيًضـا ِف   َوِمـَن املَعـاِرِك اَلامَّ

َة، َوِهـَي إِْحَدى  َفْتـِح اأَلْنَدُلـِس، َمْعَرَكـُة َواِدي ُلكَّ
املْسـِلُموَن  ِفيَهـا  اْنَتـَصَ  التِـي  ـِة  اَلامَّ املَعـاِرِك 
َمِلـِك  ِذْكـِر  اَيـُة  ِنَ َكاَنـْت  َوِفيَهـا  َكبِـرًيا،  اْنتَِصـاًرا 
، َوَلْ َيِـْد َأَحـٌد َأيَّ  الُقـوِط )ُلْذِريـَق(؛ إِْذ إِنَّـُه َفـرَّ
َأِن  َوَبْعـَد  الُقـوِط،  ُمُلـوِك  آِخـَر  َفـَكاَن  َلـُه؛  َأَثـٍر 
ـاِه  َ ُت َوَجْيـِي بِاتِّ ـَة ِسْ اْنَتَهـْت َمْعَرَكـُة َواِدي ُلكَّ
ـا املِدَن التِـي ِف َطِريِقَنـا، َكُطَلْيِطَلَة،  اأَلْنَدُلـسِ َفاِتً
ُثـمَّ  َوَماْلَقـَة،  َوِغْرَناَطـَة، 
َوبُِمَسـاَنَدِة   ، بَِجْيـيِ ُت  ِسْ
َحتَّـى  ُنَصـرْيٍ  ْبـِن  ُموَسـى 
َداَنـْت َلَنـا ُكــلُّ اأَلْنَدُلـِس، 
َها. َبْعـَد َأْن َأْتَْمَنا َفْتَحَهـا ُكلَّ

التِـي  الُبُطـوَلِت  َوَرْغـَم 
ْع  ْقُتَها، َفـِإنَّ َنْفِي َلْ َتَتَطلَّ َحقَّ
املْشـَهِد،  ِر  َتَصـدُّ إِل  َيْوًمـا 
َبْعـَد  ـايِنَ  الثَّ ُجـَل  الرَّ َأَظـلَّ  َأْن  اْرَتَضْيـُت  نِـي  َوَلِكنَّ
اٍع  ، َوَلْ َتْظَهْر ِمنِّـي َأيُّ َعلَمِة ِصَ ُموَسـى ْبِن ُنَصـرْيٍ

ـا. ـَ ْنيـ الدُّ َأْجـِل  ِمْن 

ا  َحَرْصـُت ِخـلَل َفْتِحـي اأَلْنَدُلَس َأْن َأَظـلَّ َوِفيًّ
لِـُكلِّ َمـْن َوَقـَف َمِعـي، َوَلْ َأْنُكـْث َعْهـِدي َأَبـًدا، 
َحتَّـى َمـَع الَيُهـوِد الِذيـَن َكاَن ِل َعَلْيِهـْم َفْضـٌل َل 
ُيْنَسـى؛ َفَقـْد َكاَن الُقوُط َقـْد َأْصَدُروا َأْمـًرا بَِتْنِصرِي، 
َأْو َتْعِميـِد، ُكلِّ َأْبَنـاِء الَيُهـوِد الِذيَن َيِصُلوَن إِل ِسـنِّ 
ُروا َأْمًرا بُِمَصـاَدَرِة َأْملِك الَيُهوِد  ـابَِعِة، َكَم َأْصـدَ السَّ
ًة. َولِــَهَذا َكاَن َفْتِحي  وِديَّ َبْعـَد اْكتَِشـاِفِهْم ُمَؤاَمـَرًة َيُ
اأَلْنَدُلـسَ إِْنَقـاًذا َلــُهْم، َكـَم َكاَن إِْنَقـاًذا لِــُجوْلَياَن 
ـِة، الـِذي َكاَن َعـل ِخـلٍف َمَع  َحاِكـِم َسـْبَتَة املْغِربِيَّ
َوائَِر، َفَوَجـَد ِعْنَد  بَُّصـوَن بِـِه الدَّ الُقـوِط، َوَكاُنـوا َيَتَ

َواأَلَماَن.  اأَلْمـنَ  املْسـِلِمنَي 

َطاِرُق بْنُ ِزيَادٍ
 الَقاِئُد الَفاِتُح َصاِحُب الَعْهِد َوامليَثاِق

َأَنا َطـاِرُق ْبُن ِزَياِد ْبِن َعْبِد 
اهللِ، َفاتِـُح اأَلْنَدُلِس، ُولِْدُت َعاَم 
50 لِلِهْجَرِة يِف اجلَزائِِر بَِخْنَشَلَة، 
. َنَشْأُت يِف بِيَئٍة  ِمْن َأْصٍل َأَماِزيِغيٍّ
ْمُت  ٍة؛ َحْيُث َتَعلَّ ٍة َعَربِيَّ إِْساِميَّ
بِيِّ  الُقْرآَن الَكِريَم َوَأَحاِديَث النَّ
َم. َصىَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ُجنِّْدُت ِفـي َجْيِش ُموَسى 
اْبِن ُنَصٍر، َوُكْنـُت ِمـْن ِرَجـالِِه 
اِء، َفُكْنُت ِمْن َأَهمِّ الَقاَدِة  اأَلِشدَّ
اِريِخ،  الَعْسَكِريَِّن اأُلَمِويَِّن يِف التَّ
َحتَّى إِنَّ اجلَبَل الَواِقَع َجُنوَب 
َي بِاْسِمي. َمْن َرآِن  إِْسَباْنَيا ُسمِّ
ًدا ِصَفاِتَ التِي اْشُتِهْرُت  َعَرَف َجيِّ
ُع بِبِْنَيٍة  ا، َفَقْد ُكْنُت َأَتَتَّ ِبَ
ٍة َضْخَمٍة، َوُكْنُت  َجَسِديَّ
َطِويَل الَقاَمِة، ِمَّا َزاَدِن 
َمَهاَبًة، َكَا ُكْنُت 
ْوِن.  َأْشَقَر اللَّ

ُبُطوَلُت َطاِرِق ْبِن 

ِزَياٍد َلْم َتْطَغ َعَل 

ِة الجَواِنِب اإلِْنَساِنيَّ

ِفــــي َحَياِتـِه
 ِشْعُر املْهِد الِذي َتَتَوارَُثُه األَْجَياُل



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه لستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  ف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  الختاعات،  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 اختع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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رسوم:
محمد صالح درويش
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ُب ِمْن َتَباُيِن   َأَتَعجَّ
ُسُلوِكيَّاِت النَّاِس

ٌة  َعاُمُل َمَع النَّاِس ِخرْبَ التَّ
ا إِلَّ  َل ُيْمِكُن اْكتَِساُبَ

بُِمَخاَلَطتِِهْم

َوَلِكنََّك َقْد َتَرى ِمْن َبْعِضِهْم 
َفاٍت َل ُتْعِجُبَك َتَصُّ

رْبُ َعل  اَلَطُة النَّاِس َوالصَّ ُمَ
ٌة َأَذاُهْم ُسنَّ

إَِذْن لَِنْنَطِلْق إَِل ِرْحَلِة 
رْبِ َعَل َأَذى النَّاِس الصَّ

َل َتْنَسوا َأنَّ َثَقاَفَة املَكاِن 
ُر َعَل املْوُجوِديَن بِِه ُتَؤثِّ

ُر ِف  ُقْل: »ُتَؤثِّ
املْوُجوِديَن بِِه«

رْبِ َعَل  َلَقِد اْنَطَلْقَنا إَِل ِرْحَلِة الصَّ
َأَذى َساَعِة َجابٍِر َل إَِل ِرْحَلِة 

رْبِ َعَل َأَذى املَكاِن الصَّ

َلْو َأْسَمْعَنا َساَعَتَك َكَلَم النَّاِس 
ا اجلُنوُن َصاَبَ ِف املْتَجِر أَلَ

َدٌة  ا ِهَي ُفْرَصٌة َجيِّ َحقًّ
اَعِة لِلْنتَِقاِم ِمَن السَّ

َعَلْيَنا َأْن َنْأُخَذَها َعَل َذْنبَِها

ُقْل: »َأْن 
َنْأُخَذَها بَِذْنبَِها«

ا ْرَثَرِة، َوَهيَّ َدْعُكْم ِمْن َهِذِه الثَّ
ِق  َنْسَتْأنُِف َجْوَلَة التََّسوُّ
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ِق« ُقْل: »َنْسَتْكِمُل َجْوَلَة التََّسوُّ

ي  وي
 و

ي 

وي  و

اِحِر ْحُر َعَل السَّ اِْنَقَلَب السِّ

ُنوَن  َكَأنَُّكْم َتَتَحيَّ
الُفْرَصَة ِلِْبَداِء 

َمَتِة الشَّ

ِل..  َلَقْد َتِعْبُت ِمَن التََّجوُّ
لَِنْجِلْس ِف َهَذا املْقَهى َقِليًل

َنا َلْ َنْنَتِه ِمَن  َوَلِكنَّ
ِل َبْعُد التََّجوُّ

َلْن ُأَباِرَح املَكاَن َحتَّى َنْجِلَس 
وًبا َوَنَتَناَوَل َبْعَض  َوَنْحَتِيَ َمرْشُ

اِخَنِة َقائِِق السَّ الرَّ

ُقْل: »َلْن َأْبَرَح« 
َوَل َتُقْل: »َلْن ُأَباِرَح«

َأَرَأْيَت َكْيَف َغِضَبِت 
اَعُة ِمْن َأْخَطائَِك؟ السَّ

َوَسَتَظلُّ َغاِضَبًة 
َماُدْمُت ُمْتَعًبا 

َوَجائًِعا

َفْلَنْسَتِْح َقِليًل 
ُثمَّ ُنَواِصْل 

ِرْحَلَتَنا

َنا َلْن  َوْلَيُكْن ِف ِحَسابُِكْم َأنَّ
َنْجِلَس إِلَّ َبْعَد الْنتَِهاِء 

ِل ِمَن التََّجوُّ

ُقْل: ِف ُحْسَبانُِكْم

اَعُة َتْعَتُِض َعل َعَدِم  السَّ
ًة ُأْخَرى اجلُلوِس َمرَّ

َبْل َتْعَتُِض َعَل اخلَطأِ َيا َذِكيُّ



  سوق      
 

  سوق      
الوراقني

ــِه  ــاِدُر َعـــل َتْعِظيِمـ ــِت املَصـ َفَقـ ــِد اتَّ َوَقـ
ـــِة،  ـــِة الَعالَِي ـــِه الِعْلِميَّ ـــِة َوَمَكاَنتِ َغ ِدِه ِف اللُّ َوَتَســـيُّ
ُتـــُه ِف ُكلِّ املَصـــاِدِر التِـــي  َكـــَم َجـــاَءْت َتْرَجَ
َذَكَرْتـــُه بَِأنَّـــُه َكاَن َعالِــــًم َجِليـــًل، َوَشـــاِعًرا 
َم  ــدَّ ــِم َواملَقـ ــِل الِعْلـ ــرًيا، َوَكاَن َرْأَس َأْهـ َكبِـ
َغـــِة َواأَلْنَســـاِب، َكـــَم اْجَتَمـــَع  ِف ِحْفـــِظ اللُّ
ــِم  ــَن الِعْلـ ِه، ِمـ ــرْيِ ــْع لَِغـ َتِمـ ــا َلْ َيْ ــِه َمـ َلَدْيـ

ــِه. َواملْعِرَفـــِة ِف َزَمانِـ

ــرَيًة  ــاِب َذِخـ ــَذا الِكَتـ ُة َهـ ــادَّ ُل َمـ ــكِّ ُتَشـ
وَب  ُ ــضُّ ــِذِه الـ ــُم َهـ ــًة، َتْنَتِظـ ــًة َواِعَيـ ـ ِعْلِميَّ
ْســـَمِء  أِلَ َغـــِويَّ  اللُّ الْشـــتَِقاَق  الَِيـــَة:  التَّ
الَقـــْوِل ِف  َوَبْســـَط  َجـــاِل،  َوالرِّ الَقَبائِـــِل 
ـــِذِه  ـــا َه ْت ِمْنَه ـــُتقَّ ـــي اْش ـــِة التِ َغِويَّ ِة اللُّ ـــادَّ املـ
ـــِة  ـــِة َواأَلَدبِيَّ ينِيَّ ـــاِر الدِّ ـــرَي اآلَث ـــَمُء، َوَتْفِس اأَلْس
ـــاَن  ، َوَبَي ـــَوادِّ ـــَك امل ـــٍة إِل تِْل ـــتُّ بِِصَل ـــي َتُ التِ
الَعـــَرِب  َقَبائِـــِل  َأْنَســـاِب 

ــا  ِب َبْعِضَهـ ــعُّ ــا، َوَتَشـ ــا َوَأْفَخاِذَهـ ـ َوُبُطوِنَ
ـــَن  ـــرٍي ِم ـــُث بَِكثِ ـــَتَعاَن الَباِح ـــٍض. َواْس ـــْن َبْع ِم
ـــُق  ــي َتَتَعلَّ ـــاِدَرِة التِـ ـــِة النَّ اِرخِييَّ املَعـــاِرِف التَّ
بَِقَبائِـــِل الَعـــَرِب َوِرَجالِــــَها، َوَبْعـــِض َمـــْن 
ـــِل َوإِل  ـــَك الَقَبائِ ـــٍة إِل تِْل ـــٍة َتاِرخِييَّ ـــتُّ بِِصَل َيُم

ــاِل. َجـ ــَك الرِّ ُأوَلئِـ

ـــَمِء  ـــتَِقاُق َأْس ـــتَِقاُق« َأِو »اْش ـــاُب »الْش َوِكَت
ـــدُّ  ، ُيَع ـــِويُّ ـــوُت احلَم ُه َياُق ـــمَّ ـــَم َس ـــِل« َك الَقَبائِ
ـــِن  ـــِب اْب ـــِع ُكُت ـــِع َوَأْمَت ـــمِّ َوَأْنَف ـــْن َأَه ـــًدا ِم َواِح
ِل  وَّ ــاَب أِلَ ــَذا الِكَتـ ــرَشَ َهـ ــْد َنـ ــٍد، َوَلَقـ ُدَرْيـ
ُق ِفْســـتِْنِفْلُد، َســـَنَة 1854م،  ٍة املْســـَترْشِ َمـــرَّ
ـــاُروَن،  ـــلِم َه ـــُد السَّ ـــَتاُذ َعْب ـــُه اأُلْس َق ـــمَّ َحقَّ ُث

ـــَنَة 1958م. ـــُه َس ِقيُق ـــَدَر َتْ َوَص

َعـــل  َلِكنَّـــُه   ، ُلَغـــِويٌّ َعَمـــٌل  َوُهـــَو 
ِة  ــيَّ ئِيِسـ ــَمِل الرَّ ــَن اأَلْعـ ــِر ِمـ ــِب اآلَخـ اجلانِـ
ــي  ــوِم التِـ ــِد الُعُلـ ــاِب، َأَحـ ــِم اأَلْنَسـ ِف ِعْلـ

ـــَي  ُة، َوِه ـــلِميَّ ـــُة اِلْس ـــُة الَعَربِيَّ َقاَف ـــا الثَّ َرْتَ َطوَّ
ـــا  َدْتَ ـــِة، َوَقعَّ ـــاَفَهِة إِل الِكَتاَب ـــَن املَش ُل ِم ـــوَّ َتَتَح
ـــَك  ـــٍة. َذلِ ـــٍة َوَثَقاِفيَّ ـــٍة َواْجتَِمِعيَّ ـــَباٍب ِدينِيَّ ْس أِلَ
ــٍد  ــِن ُدَرْيـ ــِل اْبـ ــرِي لَِعَمـ ــرِي الَكبِـ ْأثِـ ــرْيُ التَّ َغـ
ـــا  ـــِة، َوُخُصوًص ـــِن َوالِكَتاَب ْدِوي ـــل التَّ ـــَذا َع َه

ِشـــْبِه  ِف   ، اِرخِييَّـــةَ التَّ
َجِزيـــَرِة ُعـــَمَن.

َوُيَعـــدُّ َهـــَذا الِكَتـــاُب 
ـــِب  ـــمِّ ُكُت ـــْن َأَه ـــًدا ِم َواِح
ــمَّ  ــي َتـ ــٍد التِـ ــِن ُدَرْيـ اْبـ
ــاِع،  َيـ ــَن الضَّ ــا ِمـ إِْنَقاُذَهـ
إِل  بِاِلَضاَفـــِة  َوُهـــَو 
َغِويَّـــِة َفإِنَّـــُه  تِـــهِ اللُّ يَّ َأَهِّ
ـــْرَوًة  ـــِه َث َتْي ـــنْيَ َدفَّ ـــمُّ َب َيُض
ُر  ـــًة َل ُتَقـــدَّ ـــًة َتاِرخِييَّ َأَدبِيَّ
ِفيـــِه  َأنَّ  َكـــَم  بَِثَمـــٍن، 
ـــَمِء  ـــتَِقاِق اأَلْس ـــرَي اْش َتْفِس
َواملْقُصـــوِر  الَعَربِيَّـــِة 

َواملْمـــُدوِد.
ِكَتـــاٌب  َوُهـــَو 
ُلَغـــٍة  ِف  َواِفـــٌر،  َغنِـــيٌّ 
ُمْســـِعَفٍة،  َطبِيَعـــٍة  َذاِت 
ــرٌي  ــا َكثِـ ــُدَها َعَلْيَهـ ُسـ َيْ
ـــٌز  ـــَي َكْن ـــاِت، َفِه َغ ـــَن اللُّ ِم

ِســـُن اْســـتِْخَداَمُه  َيْطُلـــُب َمـــْن َيْكَتِشـــُفُه َوُيْ
ِمْنـــُه.  َواِلَفـــاَدَة 

َوِمـــَن الَواِضـــِح َأنَّ الِكَتـــاَب َســـَلَك 

َغـــرْيُ  الَعَواِمـــُل  ِفيـــِه  ُل  ُتَشـــكِّ َمْنَهًجـــا 
يـــِن َواأَلْعـــَراِف  اِريـــِخ َوالدِّ َغِويَّـــِة َكالتَّ اللُّ
ـــِة  ِة َوالِقَيـــِم الْجتَِمِعيَّ ـــْعبِيَّ َواملْعَتَقـــَداِت الشَّ
َقالِيـــِد َوالَعـــاَداِت  َقاِفيَّـــِة َوالتَّ َوالِقَيـــِم الثَّ
ــــا َذا ِقيَمـــٍة  َوالبِيَئـــِة املِحيَطـــِة ُمْســـَتًوى ُمِهمًّ
الْســـِم  ِليـــِل  َتْ ِف 
ـــَذا  ـــُق َه ـــِه، َوَيْنَطبِ ِح َوَشْ
ــَكاِن  ــاِن َواملـ َمـ ــل الزَّ َعـ
 . َقـــاِفِّ الثَّ َواُصـــِل  َوالتَّ
َوَنِجـــُد النََّمـــَط َنْفَســـُه 
ْصَنـــا الَعَواِمـــَل  إَِذا  َتَفحَّ
)َكاآلَمـــاِل  َة:  ْفِســـيَّ النَّ
َوَزَمـــِن  َغَبـــاِت  َوالرَّ
ــُن  ــَم ُيْمِكـ ــِولَدِة(. َكـ الـ
ـــِه  ُملَحَظـــُة َهـــَذا التََّوجُّ
ــاِصِ  ــِمَيِة ِف الَعَنـ ِف التَّْسـ
ـــَن  ـــِة ِم ِفيَّ ْ ـــِة َوالصَّ ْوتِيَّ الصَّ

َغِويَّـــِة.   البِْنَيـــِة اللُّ
ِكَتـــاُب  َوَيْزَخـــُر 
ـــاِت  ـــتَِقاُق« بِاملْعُلوَم »الْش
ِة  َواِلْنَســـانِيَّ اِرخِييَّـــةِ  التَّ
َواأَلْنَســـاِب َوالنَّـــَواِدِر، 
ــٍد  ــُن ُدَرْيـ ــَط اْبـ ــَم َرَبـ َكـ
ِف ِكَتابِـــِه َبـــنْيَ َأْســـَمِء 
الَقَبائِـــِل َوالَعَمئِـــِر َوالُبُطـــوِن َواأَلْفَخـــاِذ 
ــاِنِْم  ــَعَرائِِهْم َوُفْرَسـ ــاَداِتِْم َوُشـ ــَمِء َسـ َوَأْسـ

َوَبـــنْيَ َمْعَنـــى ُكلٍّ ِمْنَهـــا.

الشْتِقَاُق..  لِبِْن دُرَيْدٍ

ُد ْبُن احلَسِن  مَّ ُفُه ُهَو اْبُن ُدَرْيٍد، َأُبو َبْكٍر حُمَ ِكَتاُب »االْشتَِقاُق« ُمَؤلِّ
َغِة  اأَلْزِديُّ )ت: 321هـ(، َوُهَو َرْمٌز ِمْن ُرُموِز اإِلْساِم َوَأْعِمَدِة اللُّ

ِة. ِة َواأَلَدبِيَّ َفاِتِِم الِعْلِميَّ َة بُِمَؤلَّ الِذيَن َرَفُدوا احلَضاَرَة اإِلْساِميَّ
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 َذِخـــــريٌَة ِعـلِْمــيٌَّة َواِعــــَيٌة

»الْشِتَقاُق« مُيَثُِّل ِوَعاًء

ِلَكِثرٍي ِمَن املَعارِِف

التَّاِريِخيَِّة النَّاِدرَِة

الِتي َتَتَعلَُّق ِبَقَباِئِل

الَعرَِب َوِرَجاِلـَها
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ْبُي َنِكرٌَة َوَمْعرَِفٌة  الظَّ

ِبَحَسِب َمْوِقِعِه ِمَن املاِئَدِة!!

َدْعَوٌة َمْشُكوَرٌة 
َطاَل اْنتَِظاُرَها  َيا َرُجُل، َأَلْ َأْدُعَك إَِل َطَعاٍم الَعاَم املاِض؟

َوَلِكنَّ َولِيَمَة َأِب الِعرَبِ 
لَِتُكْن َكَذلَِك، َفَقْد َبِقَي بِِمَئِة َولِيَمٍة ُأْخَرى

َلَنا ِعْنَدُه ِمَئَتاِن َوَأْرَبَعٌة 
ُسوَن َولِيَمًة َوَخْ

َل َأْفَهُم َما َتْعنِي َيا َأَبا الَعبَّاِس
ُه َيْقِصُد  ههههه.. إِنَّ

الَعاَم َيا َرُجُل

َلْو َكاَنْت َولِيَمُتُه بِِمَئِة 
َولِيَمٍة، َفإِنَّ الَعاَم 
الْجِريَّ َثَلُثِمَئٍة 

ُسوَن َيْوًما َوَأْرَبَعٌة َوَخْ
إَِذْن َتْقِي ُثُلَثِي الَعاِم بَِل َطَعاٍم

َأْقِي ُثُلَثِي الَعاِم بُِدوِن 
َطــَعاِم َأِب الِعرَبِ!

َل َعَلْيَك َيا َأَبا 
َنا بَِم  الَعبَّاِس، َأْخرِبْ

َعاِم ُتِبُّ ِمَن الطَّ

َعاُم ِمْثُلُه ِمْثُل الْسِم،  الطَّ
ِمْنُه َنِكَرٌة َوِمْنُه َمْعِرَفٌة

ِكَرَة َأِم املْعِرَفَة؟ ، النَّ َعاِم ُتِبُّ َفَأيَّ الطَّ

 َأَنا َل آُكُل ِمَن 
َعاِم إِلَّ َما َأْعِرُفُه الطَّ



38

ية
ها

لن
ا

39

 َأْن ُأَضيَِّق َواِسًعا َأْفَضُل ِمْن َأْن َوَلِكنََّك ُتَضيُِّق َواِسًعا َيا َأَبا الَعبَّاِس
َتِضيَق َبْطنِي بَِم َل َأْعِرُف

َوَما َيِضرُي َبْطَنَك َأْن َتَْتِلَئ
 بَِم َل َتْعِرُف؟

ى َما َل َأْعِرُفُه؟ َوَكْيَف َأَتَشهَّ

َهَكَذا َأُبو الَعبَّاِس، ُكلُّ َما ِف َحَياتِِه 
ِف ْ ْحِو َأِو الصَّ َلُه َأْصٌل ِمَن النَّ

َنا َيا َأَبا  َعَل ِذْكِر النَّْحِو، َأْخرِبْ
ْبُي َنِكَرٌة َأْم َمْعِرَفٌة؟ الَعبَّاِس، الظَّ

اِْحَذْر َيا َأَبا الَعبَّاِس َأْن 
ا َؤاُل َفخًّ َيُكوَن َهَذا السُّ

َم َأَعدَّ َلَنا  َأْعَلُم َأنَّ َأَبا الِعرَبِ ُربَّ
َظْبًيا َوَأَراَد َأْن َأْحِرَم َنْفِي ِمْنُه

َفَمَذا َأْنَت َفاِعٌل َيا َأَبا الَعبَّاِس؟

ا َعَل  َأُقوُل: إِْن َكاَن َمْشِويًّ
املائَِدِة َفَمْعِرَفٌة، َوإِْن َكاَن ِف 

ْحَراِء َفُهَو َنِكَرٌة الصَّ

ههههه ههههههَما َرَأْيُت َأَحًدا َأْعَرَف ِمْنَك بِالنَّْحِو
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املرادف هو كلمة لها معنى قريب 

لكلمة أخرى يف اللغة أو املعنى 

نفسه. هل تستطيع أن تساعد فهًدا 

يف إيجاد خمس مرتادفات أخرى 

لكلمة »الغيظ« غري التي ذكرها؟

الَغْيُظ

الَوْغُر

الـَحَنُق

النِّْقَمُةالِغلُّ

الـَمْوِجَدُة
مترادفات

1- ما الســــورة التــي تســــمى 

نصف القرآن الكريــم؟

2- حزينة.

3- جمع راحلة.

4- ارتفــاع مــاء البحــر عــىل 

الشــاطئ وامتــداده إىل الــرب.

5- حرف يدخل عىل الجملة االسمية 

فينصب املبتدأ  ويرفع الخرب.

6- صوت الحامم.

7- الحجر العظيم.

8- خاصم.

9- الخليفة األديب الزاهد

الذى ظلمته الشائعات.

10- اعتنى به.

11- الشجرة العظيمة.

12- ينزع.

13- أنهار صغرية.

14-  كثري التجوال.

15- إحدى قارات الدنيا.

16- مينع.
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الذواب

النسيل

أزام

الدعلج

الظن

الناهور

العتك

الرصيف

الغضب

الشع

الدبس

السنبة

الكثيف

املنون

الرخم

التوتر

الديسم

الجونة

الزعل

الجيلم

الحقب

الهامر

الجلبة

الدر

الضح

السري

البياض

القحمة

الهجري

الطرم

الرائب

الدلسة

الروب

البث

األسف

الغم

الكرب القنيب

الرتح

السدم

الوجوم

الحميت

املزن

األبد

الروبة

الرنفزة

البهور

الكندس

األىس

البادر

السبات

الدجن

الخميل

السلثم

الطخية

الغورة

السمري

الخندس

الكحلة

الطنس

التي  الدوائر  لونت  وإذا  املفقود،  ابنها  إىل  تصل  أن  الزرافة  هذه  حاولَْت 

تحتوي عىل أسامء )الحزن( فسيمكنك أن تساعداها يف الوصول إىل صغريها.. 

وستصل بالتأكيد إىل الهدف.. حاول..

الطريق؟ أين  

المتقاطعة الكلمات 
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د. مريم النعيمي

النظام فخار األنام

اعالن

ـــاْم ـــَد نَِظ ـــَك ِعْق ـــْل َحَياَت ـــي اْجَع َأِخ

الــــُمَقاْم املـــُروِر  نَِظـــاَم  َوَراِع 

ـــَدٍة ُمَهَّ ُطـــْرٍق  َوَتْأِمـــِن 

َنَشـــاٍط َعِظيـــَم  اْلبِـــَاُد  َيـــا  َوَتْ

احلَيـــاُة َتـــِدبُّ  النَِّظـــاِم  ـــَذا  ِبَ

الــــُمُروِر بِنَِظـــاِم  َتْعَبَثـــْن  َفـــَا 

َواَل ُكلُّ ِذي َغْفَلـــٍة َعْنـــُه َيْصُحـــو

َنـــاْم اأْلَ َفَخـــاُر  النَِّظـــاَم  َفـــإِنَّ 

َحـــاْم لَِتْوزيـــِع االْدواِر َوْســـَط الزِّ

الــــَمَراْم َســـبِيَل  ُكلٌّ  لِيْســـُلَك 

ُمـــَداْم وِســـْلٍم  ُمَصـــاٍن  بَِأْمـــٍن   

َوَتْرَقـــى اْلبِـــَاُد َوَيْفُشـــو اْلِوَئـــاْم

ُيَقـــاْم ِفيـــِه  ُهـــدَّ  َمـــا  ُكلُّ  َفـــَا 

اْلتَِئـــاْم َذا  بِـــِه  ُجـــْرٍح  ُكلُّ  َواَل 
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