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َأَل ُتَلِحُظوَن َأنَّ اُلْسَتاَذ َلْ َيُعْد 
ْرِس الَقاِدِم؟ َنا بَِمْوُضوِع الدَّ ِبُ ٍةُيْ َنا ُمْنُذ َفْتَ ِبُ ُه َلْ َيُعْد ُيْ َصِحيٌح، إِنَّ

ُد َعَل َأْن َنُقوَم  َوَكاَن ُيَشدِّ
ًدا ْرِس اجلِديِد َجيِّ بَِتْحِضرِي الدَّ

ْغِم ِمْن َذلَِك َفَل َيَزاُل  ُه َعَل الرَّ الَغِريُب َأنَّ
ْرِس ِح الدَّ اِكَنا َمَعُه ِف َأْثَناِء َشْ َج إِْشَ بُِع َنْ َيتَّ

ْرِس َفَيْنَسى  ِح الدَّ َم َيْنَشِغُل َمَعَنا برَِشْ ُربَّ
ْرِس اجلِديِد إِْخَباَرَنا بَِمْوُضوِع الدَّ

َل َأُظنُّ َأنَّ اُلْسَتاَذ 
َيْنَسى َشْيًئا ُمِهمًّ َكَهَذا

ِة؟! َدَقائُِق َهْل َتْعَتِقُد َأنَّ اُلْسَتاَذ َيْقِصُد َذلَِك؟ َوِلَ ُكلُّ َهِذِه الـَحرْيَ
َبِب َوَسَيِصُل اُلْسَتاُذ َوَنْسَأُلُه َعِن السَّ

َها َأَنا َقْد َوَصْلُت، َفَعْن َأيِّ 
ٍء ُتِريُدوَن ُسَؤاِل؟ َشْ

ُب ِمْن َعَدِم إِْخَباِرَنا  ا َنَتَعجَّ ُكنَّ
ْرِس اجلِديِد َكَم اْعَتْدَنا بَِمْوُضوِع الدَّ

ْدُت  َدٌة؛ َفَقْد َتَعمَّ ُمَلَحَظُتُكْم َجيِّ
ٍة َعَدَم إِْخَباِرُكْم  بِالِفْعِل ُمْنُذ َفْتَ

ْرِس اجلِديِد بَِمْوُضوِع الدَّ
ُ ِف الِقَراَءِة َحْوَل  َنا ُنَقصِّ نَّ  َهْل ِلَ

ْرِس اجلِديِد؟ الدَّ
ُض َأْن َتُكوَن  ُه ُيْفَتَ نَّ إِْطَلًقا، َوَلِكْن ِلَ
ٌة، َفَأَرْدُت ِقَياَسَها َلٌة ِعْلِميَّ صِّ َلَدْيُكْم ُمَ
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َعَل َأيِّ َحاٍل.. َنْحُن َنْعِرُف َمْوُضوَع َدْرِس 
ْرِس املاِض ُه اْستِْكَمٌل لِلدَّ نَّ الَيْوِم ِلَ

َدْرُسَنا الَيْوَم َعْن َمَواِضِع 
َزِة إِنَّ ُوُجوًبا َفْتِح َهْ

 َوَذلَِك إَِذا َأْمَكَن َتْأِويُلَها َمَع َمْعُموَلْيَها 
َة َمَواِضَع بَِمْصَدٍر، َوَهَذا َيْشَمُل ِعدَّ

ُل َأْن َيَقَع املْصَدُر   املْوِضُع اَلوَّ
لِّ َرْفِع َفاِعٍل ُل ِف َمَ املَؤوَّ

يِن َأنََّك َبارٌّ   ِمَثاُلُه: َسَّ
َك ِبِْم( بَِأْهِلَك )َأْي بِرُّ

املْوِضُع الَثايِن َأْن َيَقَع ِف 
ائِِب َعِن الَفاِعِل  َمْوِقِع النَّ

ِمَثاُل َذلَِك: َقْوُل اهللِ َتَعاَل: ﴿ قُۡل 

 ،﴾ ّنِ نَُّه ٱۡسَتَمَع َنَفٞر ّمَِن ٱۡلِ
َ
وِحَ إَِلَّ أ

ُ
أ

َأْي: ُأوِحَي إَِلَّ اْستَِمُع َنَفٍر

الُِث: َأْن َيَقَع ِف  املْوِضُع الثَّ
َمْوِقِع املْفُعوِل بِِه

ِمَثاُل َهَذا املْوِضِع َقْوُل اهللِ 

 َتَعاَل: ﴿ َوَل َتَافُوَن 

﴾ ِ ۡكُتم بِٱللَّ ۡشَ
َ
نَُّكۡم أ

َ
أ

ابُِع َأْن َيَقَع ِف َمْوِقِع املْبَتَدإِ املْوِضُع الرَّ

ِمَثاُل َذلَِك َقْوُل اهللِ َتَعاَل: ﴿َوِمۡن 

ۡرَض َخِٰشَعٗة﴾
َ
نََّك تََرى ٱۡل

َ
املْوِضُع اخَلاِمُس ُوُقوُع إِنَّ َبْعَد )َلْو( َأْو )َلْوَل(َءاَيٰتِهِۦٓ أ

بِيِّ َصلَّ اهلُل َعَلْيِه  ِمَثاُل ُوُقوِعَها َبْعَد )َلْو( َقْوُل النَّ
ِلِه  ُلوَن َعَل اهللِ َحقَّ َتَوكُّ َم: }َلْو َأنَُّكْم َتَتَوكَّ َوَسلَّ

اًصا َوَتُروُح بَِطاًنا{ رْيَ َتْغُدو ِخَ َوِمَثاُل )َلْوَل( َقْوُل اهللِ َتَعاَل: ﴿فَلَۡوَلٓ َلَرَزَقُكْم َكَم َيْرُزُق الطَّ

نَُّهۥ َكَن ِمَن ٱلُۡمَسّبِِحنَي ١٤٣ لَلَبَِث ِف 
َ
أ

َبۡطنِهِۦٓ إَِلٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن﴾ 
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ية
ها

لن
ا

اِدُس: َأْن َتَقَع َمَع َمْعُموَلْيَها   املْوِضُع السَّ
ا َعِن اْسِم َمْعًنى َغرْيِ َقْوٍل َخْبً

 َوَذلَِك ِمْثُل: اْعتَِقاِدي َأنََّك 
ُه َمْوُجوٌد َصاِدٌق. َو: َظنِّي َأنَّ

ٍر ُروَرًة بَِحْرِف َجرٍّ َمْذُكوٍر َأْو ُمَقدَّ ابُِع َأْن َتَقَع َمْ املْوِضُع السَّ

َحْرُف اجلرِّ املْذُكوُر َكَقْوِل اهللِ َتَعاَل: 

﴾ َ ُهَو ٱۡلَقُّ نَّ ٱللَّ
َ
﴿ َذٰلَِك بِأ

ُر، َفِمْثُل َقْوِل اهللِ  ا َحْرُف اجلرِّ املَقدَّ  َأمَّ

ِ فََل تَۡدُعواْ  نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ
َ
َتَعاَل: ﴿ َوأ

نَّ  ْقِديُر: َوِلَ َحٗدا ﴾ َوالتَّ
َ
ِ أ َمَع ٱللَّ

املَساِجَد هللِ. َفُحِذَف َحْرُف اجلرِّ ِقَياًسا

اِمُن َأْن َتَقَع  املْوِضُع الثَّ
ُروَرًة بِاِلَضاَفِة  َمْ

 َوَذلَِك َكَقْوِل اهللِ َتَعاَل: ﴿ إِنَُّهۥ َلَّقٞ ّمِۡثَل َمآ 

نَُّكۡم تَنِطُقوَن ﴾ َأْي ِمْثُل ُنْطِقُكْم
َ
أ

اِسُع: َأْن َتِرَد َبْعَد ِفْعٍل   املْوِضُع التَّ
ُم َقْلبِيٍّ َوَلْيَس ِف َخَبَِها اللَّ

لَۡم 
َ
ِمَثاُل َذلَِك َقْوُل اهللِ َتَعاَل: ﴿أ

َ َورَُسوَلُۥ  نَُّهۥ َمن ُيَادِدِ ٱللَّ
َ
َيۡعلَُمٓواْ أ

ا فِيَهاۚ ﴾ نَّ َلُۥ نَاَر َجَهنََّم َخِٰلٗ
َ
فَأ

َم ٍء َتَقدَّ َم َأْو َبَدًل ِمْن َشْ ٍء ِمَّا َتَقدَّ املْوِضُع الَعاِشُ َأْن َتَقَع َمْعُطوَفًة َعَل َشْ

ٍء ِمَّا   ِمَثاُل املْعُطوَفِة َعَل َشْ
َم َقْوُل اهللِ َتَعاَل:  َتَقدَّ

ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمِتَ  ﴿ َيَٰبِنٓ إِۡسَر

ّنِ 
َ
ۡنَعۡمُت َعلَۡيُكۡم َوأ

َ
ٱلَِّتٓ أ

ۡلُتُكۡم َعَ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾،  فَضَّ
َمْعُطوٌف َعَل املْفُعوِل »نِْعَمتِي«

 ُ َم، َفَقْوُل اهللِ َتَعاَل: ﴿ ِإَوۡذ يَعُِدُكُم ٱللَّ ٍء َتَقدَّ ا ِمَثاُل الَبَدِل َعَل َشْ َأمَّ

ايِن َها لَُكۡم ﴾، َبَدٌل ِمْن »إِْحَدى« املْفُعوِل بِِه الثَّ نَّ
َ
آئَِفَتنۡيِ أ إِۡحَدى ٱلطَّ

َأْحَسْنُتْم َيا َأْبَنائِي، َوَأْكَثُر َما َأْسَعَديِن الَيْوَم 
اْستِْشَهاُدُكْم بِآَياٍت ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم



 

ْدِويـــِن  َمْنُظـــوٍم، َلْ َتِصـــْل إَِلْيَنـــا لِِغَيـــاِب التَّ
املوِســـيِقيِّ آَنـــَذاَك. َوِف َعْصــــِر َصـــْدِر اِلْســــلِم، 
بِـــيَّ َصـــلَّ اهلُل َعَلْيـــِه  اْســـَتْقَبَل اَلْنَصـــاُر النَّ
ــَع  ــِهرِي »َطَلـ ـ ــيِد الشَّ ــِرَب بِالنَِّشـ َم ِف َيْثـ ــلَّ َوَسـ
ــيُد  َرِت اَلَناِشـ ــوَّ ــا َتَطـ ــا«. َبْعَدَهـ ــْدُر َعَلْيَنـ الَبـ
َوَصـــاَرْت َأْكَثـــَر ُنْضًجـــا ِف الَعْصــــِر اُلَمـــِويِّ 
ـــْت  ـــِذي َدَخَل ـــا ال ـــِيِّ َأْيًض ، َواَلْنَدُلـ ـــاِسِّ َوالَعبَّ
ـــُة َوَأْســـَهَمْت ِف َتْطِويـــِر  َقاَفـــُة الَغْربِيَّ َعَلْيـــِه الثَّ
َأَناِشـــيِدِه بِـــآَلٍت َجِديـــَدٍة، َحتَّـــى َوَصـــَل إِل 

ـــِث. ـــِر الِدي ـــِه ِف الَعْصـ ـــَل إَِلْي ـــا َوَص َم

َأنَّـــُه  الَوَطنِـــيِّ  النَِّشـــيِد  َدَلَلِت  َوِمـــْن 
ـــِة  ْوَل ِة لِلدَّ ـــَياِديَّ ـــِر السِّ ـــتِْكَمِل الَعَناِصـ ـــيُء ِلْس َيِ

ــوُن  ــا َتُكـ ِة َبْعَدَمـ ــَتِقلَّ املْسـ
ـــا  ـــا َأْرَكاُنَ ـــَرْت َل ـــْد َتَواَف َق
ـــْعُب،  الشَّ ُة:  اَلَساِســـيَّ
ـــْلَطُة  َوالسُّ َواِلْقِليـــُم، 
َكاَن  َوإَِذا  ُة.  َياِســـيَّ السِّ
ــَة  ـ ْمِزيَّ ــُل الرَّ ــُم ُيَمثِّــ الِعْلـ
ــإِنَّ  ــِد، َفـ ــَة لِلَبَلـ ـ وِريَّ الصُّ
النَِّشـــيَد  الَوَطنِـــيَّ ُيَمثِّــــُل 
املْصَطــــَلَحاِت الَوَطنِيَّـــَة 
ــِن  ــَرَة َعـ ــَزَة َواملَعبِّــ املَميِّــ

ابِيَّــــِة.  َ ـــَياَدِة التُّ السِّ

َوَقـــْد َيْنَطِلـــُق النَِّشـــيُد ِمـــْن َقْلـــِب املْعَرَكـــِة 
ـــَهَداِء،  لَِيَتــــَغنَّى بُِبُطـــوَلِت اجلْيـــِش َوَتــــْخِليِد الشُّ
َأْو ُيوَلـــُد ِف َوَســـِط َثـــْوَرٍة َوَبـــْنَ ُجـــْدَراِن 

ـــَرِة لَِتْمِجيـــِد الَوَطـــِن   املَعاَنـــاِة بِالَكِلـــَمِت املَؤثِّ
ـــْأِن  ـــْن َش ـــِي ِم ـــَم ُيْع ـــوَلِت بِ ـــاِر بِالُبُط َوالْفتَِخ

ـــِة. الَرَكـــِة الَوَطنِيَّ

ــًرا ِف  ـ ــيُّ َدْوًرا ُمَؤثِّ ــيُد الَوَطنِـ َوَيْلَعـــُب النَِّشـ
ـــَو  ـــٍة، َفُه يِّ ُأمَّ ـــِة ِلَ ـــَرِة اجلَمِعيَّ اِك ـــتِْحَضاِر الذَّ اْس
ـــُه  ـــْت َكِلَمُت ـــَم َكاَن ـــْعٍب. َوُكلَّ ـــِخ َش ـــُة َتاِري َل صِّ ُمَ
ــِه َوُتَثِّــــُل  ـــْعِب  َوَمَعانِيـ ــَرًة ِف َتاِريـــِخ الشَّ َغائِـ
ا َوُمْســـَتْقَبًل،  بِيِعـــيَّ َلـــا َحـــاِضً الْمتِـــَداَد الطَّ
ـــِة  َبِقـــَي َهـــَذا النَِّشـــيُد ِمـــْن َثَوابِـــِت اُلمَّ

ــا.   ــا َواْعتَِزاِزَهـ ــَث اْفتَِخاِرَهـ َوَمْبَعـ

ــٍر  ــَن ُمَعبِّــ ــيُّ َأْحَسـ ــيُد الَوَطنِـ ــدُّ النَِّشـ َوُيَعـ
ــُه  َعُلـ ــا َيْ ــِة، َمـ ـ ــاِد اُلمَّ ـ ــِم َوَأْمَ ــٍم لِِقَيـ ِجـ َوُمَتْ
ْوَلـــِة التِـــي  َلِصيًقـــا بِالدَّ
َيـــْرِوي َوَقائَِعَهـــا، َوَذلِـــَك 
ُشـــَعَراَء  ِخـــَلِل  ِمـــْن 
ِكُمـــوا  ُيْ َأْن  اْســـَتَطاُعوا 
ـــُه  ـــوا َنْظَم ـــُه َوَأْن ُيْتِقُن َصْنَعَت
ــوَن  ــى، لَِيُكـ ــى َوَمْبًنـ َمْعًنـ
ِمـــْرآًة َتْعِكـــُس ِصـــْدَق 
ــِهُم ِف  ــَم ُيْسـ ــاِعِر، بِـ املَشـ
ــي  َتَواُصـــِل اَلْجَيـــاِل التِـ
ُدُه َعْبــــَر اَلْزَمـــاِن  ُتـــَردِّ
ُز ُحـــبَّ الَوَطـــِن  َوُيَعـــزِّ
إِل  َوَتْوِجيَهـــُه  َوَتْربَِيَتـــُه  النَّـــْشِء  َوَصْقـــَل 
ــَر  ــُدَها َعْبــ ـ سِّ ــي ُيَ ــِم التِـ ــل الِقَيـ ــاِظ َعـ اِلَفـ

َكِلَمتِـــِه الاِدَفـــِة.

ديوان
العرب

 َتْجِييٌش ِللَمَشاِعِر َوالحَمَسِة َوإِْبَداٌء ِلُروِح الَوَلِء

الوََطنِيَُّة األَنَاشِيدُ 

النَِّشيُد الَوَطِنيُّ 

ُ َعِن اْسِتْكَمِل  ُيَعبِّ

َياِديَِّة  الَعَناِصِ السِّ

َوَيْلَعُب َدْوًرا ُمَؤثِّرًا 

اِكرَِة  ِف اْسِتْحَضاِر الذَّ

ِة الجَمِعيَِّة ِلأُلمَّ
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َة، ِمْن  اُه املَعاِنَ َواملَشاِعَر الَوَطنِيَّ ًنا إِيَّ اِعُر ُمَضمِّ ْعُر الِذي َيْنُظُمُه الشَّ ِشيُد الَوَطنِيُّ ُهَو الشِّ النَّ

اِعِر بَِوَطنِِه  ِق الشَّ اٍم َوإِْجالٍل لِلَوَطِن، بِاإِلَضاَفِة إىِل إِْظَهاِر َمَدى َتَعلُّ إِْعَجاٍب َوُحبٍّ َواْحِتَ

ِشيَد الَوَطنِيَّ ُيَعدُّ َنْوًعا َجِديًدا ِمْن  ْعبرِِي َعِن احلننِِي إَِلْيِه. َوبَِذلَِك َفإِنَّ النَّ بُِكلِّ َتَفاِصيِلِه، َوالتَّ

ُعوُب. ا الشُّ ِة التِي َتُرُّ ِبَ اِرخِييَّ ِشيُد الَوَطنِيُّ بِاملَراِحِل التَّ ْعِر، َوَعاَدًة َما َيْرَتبُِط النَّ َأْغَراِض الشِّ

َوُيَعـــدُّ النَِّشـــيُد الَوَطنِـــيُّ ِف َأْغَلـــِب ُبْلـــَداِن 

ــِه  ــْن ِخَللِـ ــُر ِمـ ــا ُيَعبِّــ ـ ــْعًرا َوَطنِيًّ ــاَلِ ِشـ الَعـ

ــُه  ــَم َأنَّـ ــْم، َكـ ـ ــْم َأْوَطاَنُ ِهـ ــْن ُحبِّ ــاُس َعـ ـ النَّ

اِريـــَخ  ـــاِت َكِلَمتِـــِه الِفْكـــَر َوالتَّ ِمـــُل َبـــْنَ َطيَّ َيْ

ــُة،  ْوَلـ ــَراُه الدَّ ــِذي َتـ ــَتْقَبَل الـ ــاَة َواملْسـ َواملَعاَنـ

 َوَكَذلِـــَك املْرَحَلـــُة التِـــي َوَصَلـــْت إَِلْيَهـــا.

ُلـــو اَلَناِشـــيُد الَوَطنِيَّـــُة ِمـــْن َحـــثِّ  َوَل َتْ

النَّـــاِس َعـــل َأْن ُيَداِفُعـــوا َعـــْن َأْوَطاِنِـــْم 

ِه، َوَبْعـــِث اَلَمـــِل ِف  ْلـــِم َوَغـــرْيِ ِمـــَن الظُّ

ـــا َعـــل  ـــا َوُقْدَرِتَ ِتَ ـــُعوِب بُِقوَّ ُنُفـــوِس الشُّ

ـــِة ِقَيـــِم  يَّ تَِهـــا، َوَبَيـــاِن َأَهِّ ِر ِمـــْن ُعُبوِديَّ التََّحـــرُّ

ــتِْقلِل  ــِة َوالْسـ ــِة َوالَكَراَمـ ــةِ َوالَعَداَلـ يَّــ الرِّ

إِل  ـــُعوِب  الشُّ َوَدْعـــَوِة  َوَغرْيَِهـــا،  َواِلَراَدِة 

الِكَفـــاِح َوالنَِّضـــاِل َوالثَّـــْوَرِة. 

ـــْوَراٍت  ـــلِّ بَِث ـــَد املْحَت ِديـ ـــا َتْ ـــُل َأْيًض ِم ـــْد َيْ َوَق
 َعاِرَمـــٍة َســـَتْقِض َعـــل ُظْلِمـــِه َوَجَرائِِمـــِه.
ـــيِد  ـــْنَ اَلَناِش ـــا َوَب ـــِديٌد َبْيَنَن ـــاٌط َش ـــاَك اْرتَِب َوُهَن
ــَك  ــِة، َوَذلِـ ـ ــِع الَوَطنِيَّ ــا بَِداِفـ ــِة لُِبْلَدانَِنـ ـ الَوَطنِيَّ
ـــِة  ـــاِعِر َوالَمَس ـــِش املَش يِي ـــل َتْ ـــُل َع ـــا َتْعَم َ نَّ ِلَ
ــا،  ــاِل َأْحَياًنـ ــِز لِلِقَتـ ــَوَلِء َوالتَّْجِهيـ ــَداِء الـ َوإِْبـ
َلـــِة  املَحمَّ ـــا  َوَكِلَمِتَ ـــا  َمْوُضوَعاِتَ بَِســـَبِب 
ْوَلـــِة  ُ َعـــْن َتاِريـــِخ الدَّ بِالَكثِـــرِي ِمَّـــا ُيَعـــبِّ

ــي َتْدُعـــو َلـــا. َواَلْفـــَكاِر َواملُثـــِل التِـ

ـــيَد  ِش ـــا إِْدَراُك َأنَّ النَّ ـــٍة ُيْمِكُنَن َق ـــَرٍة ُمَتَعمِّ َوبَِنْظ
ـــَم  ـــِث َك ـــِر الِدي ـــَد الَعْصـ ـــَس َولِي ـــيَّ َلْي الَوَطنِ
ـــُه َيْضــــِرُب بُِجـــُذوِرِه ِف  َيْعَتِقـــُد الَكثِــــرُيوَن، َوَلِكنَّ
ـــِيِّ  ـــِر اجلاِه ـــي الَعْصـ . َفِف ـــَرِبِّ ـــَمِق اَلَدِب الَع َأْع
ــاٍع  ــيَد َذاَت إِيَقـ ــَمِل َأَناِشـ ــَداُة اجِلـ ــَد ُحــ َأْنَشـ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا

َب  ْيُل الزُّ َبلََغ السَّ

َيا َصائَِد اُلُسوِد، َأَما َوَجْدَت 
َغرْيَ اُلُسوِد لَِتْصَطاَدَها؟

ُه َل  َيا َرُجُل، َأَما َعِلْمَت َأنَّ
َيْصَطاُد اُلُسوَد إِلَّ اُلُسوُد؟

َوَلِكنَّ اُلُسوَد َقْد َتْسَتْعِص 
ْيِد َعَلْيَك ِف الصَّ

َل ُبدَّ َأنََّك َلْ َتْسَمْع بَِمَهاَرِت، َفَمَتى 
َبى َفَقْد َوَقَعْت ِف الَفخِّ َأْحَكْمُت َلَا الزُّ

ُقْل إِْن َشاَء اهلُل َحتَّى َيتِمَّ 
َلَك َما َأَرْدَت

َمَتى َأْحَسْنُت التَّْخِطيَط 
اَلَة ْيِد َفُهَو َواِقٌع َل َمَ لِلصَّ

ِسُن  َوَكْيَف ُتْ
ْيِد؟ التَّْخِطيَط لِلصَّ

َبى ِهيِز الزُّ َبى؟بِإِْتَقاِن َتْ َفَم َتُكوُن الزُّ

ِهيِزَها  ا ُحَفٌر َأُقوُم بَِحْفِرَها َوَتْ َ إِنَّ
َحتَّى َتْسُقَط ِفيَها اُلُسوُد

َوَكْيَف َتُقوُم 
ْبَيِة؟ بَِتْجِهيِز الزُّ

ِء ُعْمُقَها الِذي َيْمَنُع اَلَسَد  َأَهمُّ َشْ
ا املْرَتِفُع َكْي َل  ِمَن الَرِب، َوَمَكاُنَ

ُيوِل َتِصَل إَِلْيَها ِمَياُه السُّ

 َوَما َيْضَمُن َلَك َأنَّ اَلَسَد 
َسَيْذَهُب إَِل الْفَرِة؟

ْعُم الِذي َأَضُعُه َلُه ُهَو  الطُّ
ِذُبُه إَِلْيَها الِذي َيْ
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ٌك! إَِذْن ُهَو َشَ

ُك َيْنِصُبوَنُه لِْلَقَطاِة َ الرشَّ

َها الِفْكَرُة َنْفُسَها َتِلُف، َوَلِكنَّ َصِحيٌح، َلِكنَّ الَفِريَسَة َتْ
اَن َبْنَ َمْن َيْصَطاُد َقَطاًة  َفَشتَّ

َوَمْن َيْصَطاُد َأَسًدا

َأَراَك ُمْعَجًبا بَِنْفِسَك 

َوَكْيَف َل ُأْعَجُب بَِنْفِي َوَأَنا َأْصَطاُد َمِلَك الَغاَبِة؟!

َأْخَشى َأْن َتُكوَن 
َكَمْن َقَتَلُه ُغُروُرُه

َراِقُبويِن َوَسْوَف 
َتَرْوَننِي ُأْوِقُع 

اُلُسوَد 
الَواِحَد تِْلَو 

َها َنْحُن ُنَراِقُبَك ُمْنُذ َوْقٍت َطِويٍل اآلَخِر
ُدوَن َأْن َنَرى ُأُسوًدا َتَقُع!

َدَأ اجلوُّ   اْنَتِظَرا َحتَّى َيْ
َوَتْنَقِضَ َهِذِه الُبْغَثُة

َوَما َشْأُن اُلُسوِد 
بالُبْغَثِة؟

ُرُج ِمْن  اَلَسُد َل َيْ
َعِرينِِه ِحَن الُبْغَثِة

َفَمَذا َلِو اْشَتدَّ املَطُر؟

َف  َنْنَتِظُر َحتَّى َيَتَوقَّ
املَطُر، َوَتْأِتَ اُلُسوُد

ا  َ َكَأنََّك َواثٌِق ِمْن َأنَّ
َسْوَف َتْأِت!

ْعِم،  َطاملا َأْحَسْنُت َوْضَع الطُّ
َفَل ُبدَّ ِمْن َأْن َتْأِتَ
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اعالن

ية
ها

لن
ا

َلَقِد اْشَتدَّ املَطُر َأْكَثَر َوَأَكْثَر

َما َهَذا الظُّ الَعثُِر؟ َلْ ُيَصاِدْفنِي 
ْؤُم ِمْن َقْبُل َهَذا الشُّ

َل املَطُر  وَّ َلَقْد َتَ
إَِل َسْيٍل

ْزَق  َأَرَأْيَت َيا َصائَِد اُلُسوِد َأنَّ الرِّ
ْيُل ِمَن اهللِ َوَل َعَلَقَة َلُه بَِمَهاَرٍة؟ َف السَّ َوَلِكنِّي آَمُل َأْن َيَتَوقَّ

َبى ُرَج اُلُسوُد إَِل الزُّ َوَتْ

َف، َهُلمَّ إَِل  ْيُل َقْد َتَوقَّ َها ُهَو السَّ
َبى لَِنَرى َماَذا َحَدَث َلَا الزُّ

َبى ْيُل الزُّ َلَقْد َبَلَغ السَّ
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َبـاِبــُل

ِبََكاَنٍة  َوَتْحَظى  َوأَْقَدِم املُدِن،  أَْعَرِق  َواِحَدًة ِمْن  الِعَراِق  َباِبَل ِف  َمِديَنُة  ُتَعدُّ 

ِمَن  َوإَِل الجُنوِب  َتْقِريًبا  الِعَراِق  ُمْنَتَصِف  َباِبُل ِف  َتَقُع   . اإِلْنَساِنِّ َاِث  التُّ َفِريَدٍة ِف 

إِْحَصاِئيَّاٍت  َحْسَب  َنَسَمٍة  املْلُيوَنْ  ُيَقارُِب  َما  اِنَها  ُسكَّ َعَدُد  َوَيْبُلُغ  َبْغَداَد.  الَعاِصَمِة 

َواَياُت  الرِّ َواْخَتَلَفِت  املياَلِد،  َقْبَل  َما  ُعُصوِر  إِل  املِديَنِة  َهِذِه  َتاِريُخ  َحِديَثٍة. وَيُعوُد 

َواَياِت أَنَّ الِذي  أَْشَهُر َهِذِه الرِّ ًل، َوَلِكْن  التَّاِريِخيَُّة ِف أَيِّ املُلوِك َوَضَع ُأُسَسَها أَوَّ

َعاًما   43 َلَها  َواْسَتَمرَّ ُحْكُمُه  َعاَم 2100 قبل امليالد،  أَْنَشَأَها ُهَو املِلُك َحُموَراِب 

َكِبرٍي. ِبَشْكٍل  الَباِبِليَُّة  الحَضارَُة  ِخاَلَلَها  اْزَدَهرَْت 

ْحِر َوالَجَمِل َمِديَنُة الحَضاَراِت َوالسِّ



21 20

ــِمَيِة  ــْوَل َتْس ــاِت َح َواَي ــَن الرِّ ــُد ِم ــاَك الَعِدي ُهَن
ٌة ِمــْن َكِلَمــِة  َبابِــَل َأْشــَهُرَها َأنَّ َكِلَمــَة َبابِــَل ُمْشــَتقَّ
»َبْلَبــَل«؛ َحْيــُث َذَكــَرْت ِرَواَيــاٌت َتاِرِييَّــٌة َأنَّ 
ــٍة  ــوُد إِل َحاِدَث ــِم َيُع ــَذا الْس ــِمَيتَِها ِبَ ــَل َتْس َأْص
ــْرٍج  ــاَء ُب ــوا بَِن ــوٍح َحاَوُل ــي ُن ــَي َأنَّ َبنِ َشــِهرَيٍة، َوِه
ــى  ــَنَتُهْم َحتَّ ــَل اهلُل َأْلِس ــَمَء، َفَبْلَب ــُغ السَّ ــاٍل َيْبُل َع
ــوُل  ــٍض. َوَتُق ــُم َكَلَم َبْع ــْم َل َيْفَه ــاَر َبْعُضُه َص
ــوا  ــَن َبَن ــَن اَلْقَدِم ــا ِم ــَرى إِنَّ َقْوًم ــاٌت ُأْخ ِرَواَي
ــضِّ  ــْم َوَف ــاِء َبْيَنُه ــِه لِلَقَض ــوَن بَِبابِ ِلُس ــَكًل َيْ َهْي
ــا  ــَل َوَأْصُلَه ــُة َبابِ َيِت املِديَن ــمِّ ــْم، َفُس ُخُصوَماِتِ
ــٌة  ــاُب اهللِ. َوِرَواَي ــل« َأْي َب ــاب إِي ــَذا »َب ــَل َه َع
ــو«  ــاب إِيُل ــِم »َب ــَل الْس ــوُل إِنَّ َأْص ــَرى َتُق ُأْخ
َهــا ِمــَن  ــاِميَِّن. َوَغرْيُ لُِقَدَمــاِء السَّ إَِلــٌه  َوُهــَو 
َتِمُلــُه َلْفَظــُة  ــِة َعــَل َمــا َتْ َواَيــاِت الَعِديــَدِة املْبنِيَّ الرِّ

. ــِويِّ َغ ــِل اللُّ ْأِوي ــرِي َوالتَّ ْفِس ــَن التَّ ــُل« ِم »َبابِ

َظى  ْسِمَيِة َفإِنَّ َمِديَنَة َبابَِل َتْ َوَبِعيًدا َعْن َأْصِل التَّ
َتاِرِييٍّ  بِاْهتَِمٍم  َظى  َتْ َدائًِم  َوِهَي  َواِسَعٍة،  بُِشْهَرٍة 
َبابَِل  َمِديَنِة  ِذْكُر  َوَرَد  َوَقْد   ، َوَثَقاِفٍّ َوَأَثِريٍّ  َوِعْلِميٍّ 
ِمْن   102 َرْقِم  اآلَيِة  ِف 

َتۡتلُواْ  َما  َبُعواْ  ﴿َوٱتَّ َتَعاَل:  َقْولِِه  ِف  الَبَقَرِة  ُسوَرِة 
ُسلَۡيَمُٰن  َوَما َكَفَر  ُسلَۡيَمَٰنۖ  ُمۡلِك   ٰ َعَ َيِٰطنُي  ٱلشَّ
ۡحَر  َيِٰطنَي َكَفُرواْ ُيَعّلُِموَن ٱنلَّاَس ٱلّسِ َوَلِٰكنَّ ٱلشَّ
نزَِل َعَ ٱلَۡملََكنۡيِ بَِبابَِل َهُٰروَت َوَمُٰروَتۚ َوَما 

ُ
َوَمآ أ

فََل  فِۡتَنةٞ  َنُۡن  إِنََّما  َيُقوَلٓ   ٰ َحٍد َحتَّ
َ
أ ِمۡن  ُيَعّلَِماِن 

تَۡكُفۡرۖ َفَيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفّرِقُوَن بِهِۦ َبنۡيَ ٱلَۡمۡرءِ 
َحٍد إِلَّ بِإِۡذِن 

َ
أ َوَزوِۡجهۦِۚ َوَما ُهم بَِضآّرِيَن بِهِۦ ِمۡن 

ِۚ َوَيَتَعلَُّموَن َما يَُضُُّهۡم َوَل يَنَفُعُهۡمۚ َولََقۡد َعلُِمواْ  ٱللَّ
ىُٰه َما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖقۚ َوَلِۡئَس َما  لََمِن ٱۡشَتَ
ُهۡم  نَّ

َ
أ َولَۡو  َيۡعلَُموَن ١٠٢  َكنُواْ  لَۡو  نُفَسُهۡمۚ 

َ
أ بِهِۦٓ  ۡواْ  َشَ

َكنُواْ  َّۡو  ل َخۡيۚٞ   ِ ٱللَّ ِعنِد  ّمِۡن  لََمُثوَبةٞ  َقۡواْ  َوٱتَّ َءاَمُنواْ 
َيۡعلَُموَن﴾.

ــٍة، َحْيــُث َتْرَتِفُع  ــُز َبابـِـُل بُِجْغَراْفَيــا َخاصَّ َوَتَتَميَّ
ــِر  ــْطِح الَبْح ــْن َس ــُة َع ــا اجلُنوبِيَّ ُمْنَحَدَراُتَ

ْحــَراِويِّ الــارِّ  35م َتْقِريًبــا، َوَتَْتــاُز بُِمَناِخَهــا الصَّ
ــِة،  ــَراَرِة املْرَتِفَع ــاِت ال ــاِر ِذي َدَرَج ــِل اَلْمَط َقِلي
ــًة.  ــًة ِمَئِويَّ ــِف إَِل 50 َدَرَج ْي ــُل ِف الصَّ ــْد َتِص َفَق

ــِئ. اِف ــَتائَِها الدَّ ــاُز بِِش ــَم َتَْت َك

ــِة،  اِرِييَّ َواْشــُتِهَرْت َبابـِـُل بَِعــَدٍد ِمــَن املَعــاِلِ التَّ
ــْن  ــاٍل ِم ــْن ِتَْث ــاَرٌة َع ــَو ِعَب ــَل، َوُه ــِد َبابِ ــِل َأَس ِمْث
اَس َشــْخٍص،  ــاِوُل اْفــِتَ َســٍد ُيَ َحَجــِر الَباَزْلــِت ِلَ
ُطــوُل  َيْبُلــُغ   . الَعــْدوِّ َهِزيَمــِة  َعــْن  ِكَناَيــٍة  ف 
ــْد ُنِحــَت  ــاِل 2.6م َواْرتَِفاُعــُه 11.95م، َوَق ْمَث التِّ

ــِة.  ــاَرِة الَكْلَدانِيَّ ــِد الَض ــُد ِف َعْه ــَذا اَلَس َه

اَبــُة َعْشــَتاَر، َوِهــَي  َوِمــْن َمَعــاِلِ َبابـِـَل َأْيًضــا َبوَّ
َمنَِيــِة ملِديَنــِة َبابِــَل  اَبــاِت الثَّ َواِحــَدٌة ِمــَن الَبوَّ
ــَل  ــاَم 575 َقْب ــر َع ـ ــذ َنصَّ ــا َنُبوَخ ــِة، َبَناَه الَقِديَم

ِل املِديَنــِة، إِْهــَداًء ِمْنــُه لَِعْشــَتاَر  ِد ِف َشــمَ امليــلَ

ــُة  اَب ــِذِه الَبوَّ ــُز َه ــْم، َوَتَتَميَّ ــَن ِعْنَدُه ــِة الَبابِِليِّ إَِلَ
َنــِة بَِأْشــَكاِل َحَيَواَنــاٍت  بَِواِجَهتَِهــا املَزْخَرَفــِة َواملَزيَّ
وْنــِز  َوالُبُ َحــاِس  النُّ ِمــَن  ُصنَِعــْت  ُخَراِفيَّــٍة 
ــا ِف  َمْوُجــوَدٌة َحالِيًّ ِن. َوِهــَي  املَلــوَّ َواخلــَزِف 

ُمْتَحــِف برِْيَغاُمــوَن بَِأملاْنَيــا. 

َقــُة إِْحــَدى املَعــاِلِ  َكــَم ُتَعــدُّ َحَدائـِـُق َبابـِـَل املَعلَّ
ــِب  ــْن َعَجائِ ْت ِم ــدَّ ــي ُع ــةِ التِ اِرِييَّ ــِة التَّ الَبابِِليَّ
ــر  ـ ــا َنُبوَخــذ َنصَّ ــاَم بِبَِنائَِه ــْد َق ــْبِع، َوَق ــا السَّ ْنَي الدُّ
ــْت  ــاُت. َوَكاَن َواَي ــوُل الرِّ ــَم َتُق ــِه َك إِْرَضــاًء لَِزْوَجتِ
ــْت  ــْد ُصنَِع ــِة. َوَق ــِة اللَّ ــْن ِمْنَطَق ــْرِب ِم ــُع بِالُق َتَق
ُزَهــا َأنَّ  ــَن. َوَمــا ُيَميِّ َهــِذِه الَدائِــُق بَِأْيــِدي الَبابِِليِّ
ــٍة  ــٍة ِميَكانِيِكيَّ ــا بَِطِريَق ــُد إَِلْيَه ــْت َتْصَع ــاَه َكاَن املَي

ــٍة. َرائَِع

ــا  ــَغ اْرتَِفاُعَه ــْد َبَل ــَل َفَق ــِة َبابِ ــا َأْســَواُر َمِديَن َأمَّ
350 َقَدًمــا َوُســْمُكَها 87 َقَدًمــا. َوُيْوَجــُد ِف 
ــِة،  ــِة َواَلَثِريَّ اِرِييَّ املِديَنــِة الَعِديــُد ِمــَن املَســاِجِد التَّ
َخْيَلــِة،  ــِة الَكبـِـرُي، َوَمْســِجُد النُّ ِمْنَهــا: َمْســِجُد اللَّ

ِة الَكبرُِي.  ــَكْنَدِريَّ ــِجُد اِلْس َوَمْس

الُقـْرآُن الَكــِريـُم َخلَّـــَد ِذْكـَر َمِديــَنِة َباِبـَل
ِبـُوُروِدَهـا ِفـي ِإْحـــَدى آَيـاِتِه الَكِريَمِة



سلمن يهوى قراءة الُكتب والقصص قبَل الّنوم، وكثريًا ما يسافُر ف أحالِمه بِبساطه الطائر إىل 

ِف والّنحو..  أبطاِل تلك القصص ليعيَش معهم مغامراِتهم ويتعلََّم أصوَل اللغة العربية وقواعَد الصَّ

23 22

رسوم: 

وجدان توفيق

َسْلَمان َعْبَر اأَلْزمان
َماَذا ُتَشاِهَداِن؟

ا َعْن  ُنَشاِهُد ِفيْلًم َوَثائِِقيًّ
َكاِت َتاِريِخ ِصَناَعِة املَحرِّ

َهْل ُيْعِجُبُكَم؟

ُه َثِريٌّ بِاملْعُلوَماِت  َنعْم. إِنَّ
َوَأْكَثُر ِمْن َرائٍِع

َوَلِكْن َأْحَزَننِي َأنَّ ُعَلَمَء املْسِلِمَن َلْ َيُكْن 
َكاِت ْم َأيُّ َدْوٍر ِف َتاِريِخ ِصَناَعِة املَحرِّ َلُ

َهَذا الَكَلُم َغرْيُ َدِقيٍق، َأْنَت 
بَِحاَجٍة إَِل َتْصِويِب َمْعُلوَماتَِك

َهْل َتْعنِي َيا َأِب َأنَّ املْسِلِمَن َكاَن 
َكاِت؟ ْم َسْبٌق ِف ِصَناَعِة املَحرِّ َلُ

ْم  ًة َلُ ْأِكيِد. َفاملْسِلُموَن َوالَعَرُب َعامَّ بِالتَّ
َكاِت َتاِريٌخ َطِويٌل ِف َتْطِويِر ِصَناَعِة املَحرِّ

ٌن؟ ٌل َوُمَدوَّ اِريُخ ُمَسجَّ َوَهْل َهَذا التَّ

ٌن  ْأِكيِد ُهَو ُمَدوَّ بِالتَّ
بِاْسِم َأْصَحابِِه

ِمْثُل َمْن؟

اِز  زَّ ْيَلَة َعِن اْبِن الرَّ َسَأْحِكي َلُكَم اللَّ
ِة اِد الْنَدَسِة الَرِكيَّ اجلَزِريِّ َأَحِد ُروَّ

َم اجلَزِريُّ إَِل  َوَهْل َقدَّ
ًة؟ َعاٍت ُمِهمَّ َتَ ِة ُمْ يَّ اْلَبرَشِ

َنَعْم، َوَكثرَِيٌة َأْيًضا
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ِجُه بِالبَِساِط؟ ِة ُحْكِم اَلْرَتِقيَِّنإَِل َأْيَن َسَنتَّ إَِل ِدَياِر َبْكٍر ِف َفْتَ

َوملاَذا َعاَش اجلَزِريُّ ِف َهِذِه 
املْنَطَقِة بِالتَّْحِديِد؟

اَم ِدَياِر َبْكٍر ِمْن َبنِي اَلْرَتِق  نَّ ُحكَّ ِلَ
َقْد َشَمُلوُه بِِرَعاَيتِِهْم، َحتَّى َصاَر َكبرَِي 

ُمَهْنِدِس امليَكانِيَكا ِف الَبَلِط
 ، َها ُهَو اجلَزِريُّ
ا َفْلَنْهبِْط إَِلْيِه َهيَّ

اِل الْنَدَسِة  َسِمْعَنا َعْن إِْنَجاَزاتَِك ِف َمَ
ْفِصيِل َف َعَلْيَها ِمْنَك بِالتَّ َفِجْئَنا َنَتَعرَّ

َما الِذي ُتِريَداِن َمْعِرَفَتُه؟

اَلِت ِدَراَستَِك ْثَنا َعْن َمَ َحدِّ

َياِضيَّاِت، َوَجِيَع  َلَقْد َدَرْسُت الرِّ
ِة، َواملْعُلوَماِت املْرَتبَِطَة  بِيِعيَّ الُعُلوِم الطَّ

ِة َناِعيَّ ْطبِيَقاِت الصِّ بِالتَّ

ٍة  ٍة ِعْلِميَّ ُع بَِشْخِصيَّ َنا َوالِِدي َأنََّك َتَتَمتَّ َأْخَبَ
َة؟ ْخِصيَّ ٍة، َفَكْيَف َصَنْعَت َهِذِه الشَّ ُمْسَتِقلَّ

ْبِط َبْنَ  ُكْنُت ُأْكثُِر ِمَن الرَّ
ِة َظِريَّ َراَسِة النَّ َوَكْيَف ُكْنَت َتْربُِط َبْيَنُهَم؟التَّْجِريِب َوالدِّ

ِة  َظِريَّاِت الْنَدِسيَّ ِة النَّ َلْ َأُكْن ُأِقرُّ بِِصحَّ
ُة ا التََّجاِرُب الِعْلِميَّ َدْتَ إِلَّ إَِذا َأكَّ

ُة، َفَهِل  َظِريَّاُت الْنَدِسيَّ َتُقوُل النَّ
اِل الْنَدَسِة؟ اْنَحَصَ َعَمُلَك ِف َمَ
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َت ِصَناَعِة  ُكلُّ إِْنَجاَزاِت َتْنَدِرُج َتْ
ِة اَعاِت امليَكانِيِكيَّ اآلَلِت َوالْخِتَ

َز ِف  َميُّ َفَكْيَف اْسَتَطْعَت التَّ
ِقيِق؟ ِص الدَّ َهَذا التََّخصُّ

ِة  ُكْنُت َكثرَِي الْعتَِمِد َعَل اخلْبَ
ِة ِة َوالَقائِِق الِعْلِميَّ يَّ الَفنِّ

ِة؟ َفَم َأْبَرُز ُمْنَجَزاتَِك الِعْلِميَّ

اِت  اِل املَضخَّ ُكْنُت َرائًِدا ِف َمَ
التِي اْبَتَكْرُت َعَدًدا ِمْنَها

ا؟ اِت التِي اْبَتَكْرَتَ َفَم َأْشَهُر املَضخَّ

ًة َذاَت ُأْسُطَواَنَتْنِ ُمَتَقابَِلَتْنِ اْبَتَكْرُت ِمَضخَّ

ا التِي َباَت  َة ِهَي َذاُتَ َقاَل َأِب إِنَّ َهِذِه املَضخَّ
ُة« ُة الَكابَِسُة املاصَّ ُيْطَلُق َعَلْيَها »املَضخَّ

ْعُت َنَواِعرَي َرْفِع املاِء َكَم اْخَتَ

َواِعرِي؟ َوَما ِفْكَرُة َهِذِه النَّ

َتْعَمُل َعَل الْستَِفاَدِة ِمْن َطاَقِة 
اِر َجَرَياِن املاِء ِف اَلْنَ

اَعاتَِك َأْيًضا  َسِمْعُت َأنَّ ِمَن اْخِتَ
َلِء، َفَم ِهَي؟ ْنِجرِي َوالدِّ َة الزِّ ِمَضخَّ

ُقوِط التِي ُتْعِطي  ِهَي َنْوٌع ِمْن آَلِت السُّ
ا َنتِيَجَة ُنُزوِل املاِء َعَل َمَغاِرَف َمْرُدوًدا َحَرِكيًّ

َعاٌت ُأْخَرى؟ َتَ َوَهْل َلَدْيَك ُمْ

َة الَرَكِة،  ْعُت آَلٍت َذاتِيَّ َنَعْم، اْخَتَ
ًة،  ًة، َوآَلٍت َهْيُدُرولِيِكيَّ َوَساَعاٍت َمائِيَّ

َوَساَعاٍت َتْعَمُل بَِفَتائِِل الَقَناِديِل
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ِعْنـَد  ـِة  اخلاِرِجيَّ الَبـوِل  َفْتَحـِة  اِد  اْنِسـدَ ـِة  ملَعاجَلَ
اَلْطَفـاِل َحِديثِـي الـِوَلَدِة لَِتْسـِهيِل ُمـُروِر الَبْوِل. 
ـْدِر،  الصَّ ِويـِف  َتْ ِمـْن  ِم  الـدَّ إَِزاَلـِة  ِف  َوَنَجْحـُت 

 . َعـامٍّ بَِشـْكٍل  َهـا  ُكلِّ ـِة  اِخِليَّ الدَّ اجلـُروِح  َوِمـَن 

َصَنَع  َمْن  َل  َأوَّ ُكْنُت  َأْيًضا  اجلَراَحاِت  اِل  َمَ َوِف 
اَلْمَعاِء.  ِجَراَحِة  ِف  َواْسَتْخَدَمَها  ًة،  ِجَراِحيَّ ُخُيوًطا 
َل  َأوَّ ُكْنُت  َكَم  الِقَطِط.  َأْمَعاِء  ِمْن  اْسَتْخَلْصُتَها  َوَقِد 
اِخِيَّ بِإِْبَرَتْنِ َوبَِخْيٍط َواِحٍد  َمْن َماَرَس التَّْخيِيَط الدَّ
ًة  َخاصَّ َقَوالَِب  اْسَتْعَمَل  َمِن  َل  َوَأوَّ ِفيِهَم،  ُمثبٍَّت 

ِة. َوائِيَّ لُِصْنِع اَلْقَراِص الدَّ

 ِ ـنْ الَفكَّ َوِجَراَحـِة  اَلْسـَناِن  ِطـبِّ  ـاِل  َمَ َوِف 
ِة،  ـِة َوالَعَمِليَّ ْمُت الَعِديَد ِمَن اِلْسـَهاَماِت الِعْلِميَّ َقدَّ
َهاِت الَفـِم َوَسـْقِف الْلـِق.  ـاِل َتَشـوُّ ـًة ِف َمَ َخاصَّ
ِة  ِح َكْيِفيَّ ـا لِـرَشْ ْنـُت ِف َذلِـَك َفْصـًل َخاصًّ َوَقـْد َدوَّ

َقْلـِع اَلْسـَناِن بُِلْطـٍف، َوَأْسـَباِب ُكُسـوِر الَفكِّ ِف 
اِس،  َأْثَناِء الَقْلِع، َوُطُرِق اْسـتِْخَراِج ُجـُذوِر اَلْضَ
ْنِ  َوُطـُرِق َتْنِظيـِف اَلْسـَناِن، َوِعَلِج ُكُسـوِر الَفكَّ
ا. َوَقـْد َبَرْعُت ِف  ِ َمَكاِنَ ابَِتـِة ِف َغـريْ اِس النَّ َواَلْضَ
ِة. ْولِيِد َواجلَراَحِة النَِّسـائِيَّ َتْقِويـِم اَلْسـَناِن، َوِف التَّ

َنَجْحــُت ِف َتْقِديــِم الَعِديــِد ِمــَن اِلْســَهاَماِت 
ــًة تِْلَك التـِـي َيتِمُّ  ِضــرِي اَلْدِوَيــِة، َخاصَّ ــاِل َتْ ِف َمَ
ْقِطرِي،  َســاِمي َوالتَّ ِضرُيَهــا بِاْســتِْخَداِم تِْقنِيَّاِت التَّ َتْ
َحْيــُث ُقْمــُت بِإْعــَداِد الَكثِــرِي ِمــَن اَلْدِوَيــِة التِــي 
َوالتَّــَداِوي،  الِعــَلِج  ــاِل  َمَ ِف  َنْقَلــًة  َلــْت  َمثَّ
ُت ِمــْن ِخَلَلــا الَعِديــَد ِمــْن َأْنــَمِط الِعــَلِج  َغــريَّْ

ــائَِدِة. السَّ

الزَّهْرَاِويُّ

، َصاِحُب اإِلْسَهاَماِت  ْهَراِويُّ بِيُب الَعَرِبُّ املْسِلُم َأُبو الَقاِسِم َخَلُف ْبُن َعبَّاٍس الزَّ َأَنا الطَّ
ْقنِيَّاِت املْسَتْخَدَمِة َأِو األْجِهَزِة التِي َصَنْعُتَها َوالتِي َكاَن َلَا  ائَِدِة، َسَواٌء يِف التِّ ِة الرَّ بِّـيَّ الطِّ
َل َطبِيٍب َيِصُف احلْمَل املْنَتبَِذ )احلْمُل  ِق َوالَغْرِب. َوَقْد ُكْنُت َأوَّ ْ َتْأثرُِيَها الَكبرُِي يِف الشَّ

َة ملَرِض النَّاُعوِر )اليُموِفيْلَيا(. بِيَعَة الِوَراثِيَّ َل َمِن اْكَتَشَف الطَّ ِحِم(، َكَم ُكْنُت َأوَّ َخاِرَج الرَّ

يِف َراِئـُد الِجرَاَحِة َوَصاِحُب َمْوُسـوَعِة التَّْصِ

َوِعْشُت  بِاَلْنَدُلِس،  ْهَراِء  الزَّ َمِديَنِة  ِف  ُولِْدُت 
ِة  ِعيَّ ْ ِف ُقْرُطَبَة َحْيُث َدَرْسُت إَِل َجانِِب الُعُلوِم الرشَّ
ِفيِهَم  َنَبْغُت  َحتَّى  َواجلَراَحَة،  بَّ  الطِّ ِة  بِيِعيَّ َوالطَّ

َبِة. َوَأْصَبْحُت َخبرًِيا بِاَلْدِوَيِة املْفَرَدِة َواملَركَّ

اْلَتَحْقُت بِالَعَمِل ِف ُمْسَتْشَفى ُقْرُطَبَة َحْيُث ُكْنُت 
ِف  املْسَتْخَدَمِة  َوالَوَسائِِل  ُرِق  الطُّ ِف  َظَر  النَّ ُأْعِمُل 
َنْت  ِة َتَكوَّ ِعَلِج املْرَض. َوَمَع املَطاَلَعِة َواملَتاَبَعِة اجلادَّ
املْضَمِر  ِف  َقَناَعاِت  َخْت  َوَتَرسَّ ُة،  الِعْلِميَّ تِي  َشْخِصيَّ
ِة  يَّ بَِأَهِّ إِيَميِن  َلَديَّ  َقاِعَدُة الْنِطَلِق  َوَكاَنْت   . بِّيِّ الطِّ
تِْلَك  إِيَكاِل  ِمْن  َبَدًل  اجلَراَحِة  َفنَّ  بِيِب  الطَّ ُمَزاَوَلِة 
َذلَِك الِن »َصاِحُب  ى ِف  ُيَسمَّ َكاَن  َمْن  إَِل  ِة  املَهمَّ
ِقَن.  اللَّ َأِو  اِمَن  الجَّ ِمَن  َعاَدًة  َوُهَو  ْنَعِة«  الصَّ
اَلْعَمِل  تِْلَك  ُمَاَرَسِة  ِمْن  َيْأَنُفوَن  اُء  اَلِطبَّ َكاَن  َفَقْد 
ِم َوالَقْيِح.  ِة التِي َتْقَتِض َغْمَس َأْيِديِْم ِف الدَّ اجلَراِحيَّ
َولَِذلَِك َفإِنَّنِي -َوبِاْستِْقَراِر َهِذِه الِفْكَرِة ِعْنِدي- َقْد 
َعَل  ُت  َوَصَبْ ِفيَها  َوَحِذْقُت  اجلَراَحَة  َماَرْسُت 
َهْت إَِلَّ َحتَّى َبَرْعُت َوَأْبَدْعُت  الْنتَِقاَداِت التِي ُوجِّ

ُت َعَلًم ِف املَجاِل. َوِصْ

، َأْفَضُلَها  بِّ ِل َتَصانِيُف َمْشُهوَرٌة ِف ِصَناَعِة الطِّ
 ،» ْهَراِويِّ الزَّ بِـ»ِكَتاُب  املْعُروُف  الَكبرُِي  ِكَتاِب 
َعِن  َعَجَز  ملْن  يف  »التَّْصِ ِهرُي  الشَّ ِكَتاِب  َأْيًضا  َوِل 
َوُيَعدُّ  َوَأْشَهُرَها،  َتَصانِيِفي  َأْكَبُ  َوُهَو  ْألِيف«،  التَّ

ًدا.  لَّ ًة ِمْن َثَلثَِن ُمَ يَّ َمْوُسوَعًة ِطبِّ

َكالتِي  اجلَراَحِة  َأَدَواِت  ِمْن  الَعِديَد  ْعُت  اْخَتَ
َوِلِْدَخاِل   ، اِخِيِّ الدَّ اِلْحِليِل  لَِفْحِص  ُتْسَتْخَدُم 
ِمْنُه،  َوإِْخَراِجَها  الْلِق  إَِل  الَغِريَبِة  اَلْجَساِم 
ْصُت ِف ِعَلِج  َولَِفْحِص اُلُذِن، َوَغرْيَِها. َكَم َتَصَّ
اَلْنَواَع  َح  َوضَّ َمْن  َل  َأوَّ َوُكْنُت   . بِالَكيِّ اَلْمَراِض 
ْؤُلوَل  الثُّ َعاَلَج  َمْن  َل  َوَأوَّ الَبْذِل،  َنابِيِب  ِلَ املْخَتِلَفَة 
َل َمِن  ٍة َكاِوَيٍة، َوَأوَّ بِاْستِْخَداِم ُأْنُبوٍب َحِديِديٍّ َوَمادَّ
ِة،  اَفاٍت ُمْزَدَوَجًة ِف الَعَمِليَّاِت اجلَراِحيَّ اْسَتْخَدَم ُخطَّ
ِزيِف  َل إَِل َطِريَقٍة َناِجَحٍة لَِوْقِف النَّ َل َمْن َتَوصَّ َوَأوَّ

ايِِن الَكبرَِيِة.  َ بَِرْبِط الرشَّ

ـِة الَقْسـَطَرِة َوُمْبَتِكُر  َوَأَنـا َصاِحُب ِفْكـَرِة َعَمِليَّ
ِشـقِّ  ِف  َصْعَبـًة  َعَمِليَّـاٍت  َأْجَرْيـُت  َكـَم  ـا.  َأَدَواِتَ
ا  ـِة، َكـَم اْبَتَكـْرُت آَلـًة َدِقيَقـًة ِجـدًّ الَقَصَبـِة الَوائِيَّ



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه لستكمل دراسِتهم العليا.

هذا  ف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  الخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  ف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُي املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

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

ي
و وي  وي  وي  

ي
 و

ي 

وي  وي  و

أرسة جابر يف الطائرة

ُل  َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ َهِذِه َأوَّ
ٍة ُنَساِفُر ِفيَها َمًعا؟ َمرَّ

َكْم َأَنا َسِعيَدٌة بَِسَفِرَنا َمًعا

اِمُل املِضيَفَة  يَنَها ُتَ َوَهْل َتُظنِّ
َغِة؟ َعَل ِحَساِب اللُّ

َعَل اَلَقلِّ َتَتَغاَض َعْن َخَطئَِها 
َما ُدمَنا ِف ِضَياَفتَِها

ِطَن  طِّ َيا َلِك ِمِن اْمَرَأٍة! َأُتَ
ٍة؟ لَِتْحِقيِق َمَكاِسَب َشْخِصيَّ

ُق  قِّ َوَكْيَف ُتَ
ًة؟ َمَكاِسَب َشْخِصيَّ

ا ُتِريُد اْستِْثَناَء املِضيَفِة  َ َأَل َتَرْوَن َأنَّ
اَعِة؟ ِمْن َتْصِويَباِت السَّ

اِل  ُكْم ُكلَّ الَوْقِت، َوبِالتَّ َوَنْحُن ِف ِضَياَفِة ُأمِّ
ائَِرِة ُتْسَتْثَنى ِمَن التَّْصِويَباِت َكُمِضيَفِة الطَّ

ي! ٌة لِْلَغاَيِة َيا ُأمِّ َأْنِت َذِكيَّ
َحاِفُظوا َعَل َجَواَزاِت 

ِة بُِكْم َفِر اخلاصَّ السَّ

َفِر« َوَلْيَس  »َأْجِوَزِة السَّ
َفِر« »َجَواَزاِت السَّ

 نَِداٌء إَِل ُعُموِم 
اِب كَّ اَدِة الرُّ السَّ

اَدِة  »نَِداٌء إَِل السَّ
ًة« اِب َعامَّ كَّ الرُّ

 َأَرَأْيُتْم؟ َلْ َتْسَلِم املِضيَفُة 
ِل َساَعتُِكْم ِمْن َتَطفُّ
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ا« ٌة ِجدًّ »َأْنِت َذِكيَّ

ِك،  ائَِرُة بِالتََّحرُّ َلَقْد َبَدَأِت الطَّ
َفِر ُدوا ُدَعاَء السَّ ا َردِّ َهيَّ

َأَماَمُكْم ِرْحَلٌة َطِويَلٌة َفْلَيْنُظْر ُكلٌّ 
ِمْنُكْم َكْيَف َسَيْشَغُل َنْفَسُه

َأَنا َسَأْشَغُل َنْفِي بِِذْكِر اهللِ

ا َأَنا َفَسَأْرَتاُح َحتَّى َنِصَل  َأمَّ
»َفَسَأْسَتِيُح«

ائَِرِة ُج ِمْن َناِفَذِة الطَّ َوَأَنا َسَأَتَفرَّ

ُج« ُقوِل »َسُأَشاِهُد«، َوَل َتُقوِل »َسَأَتَفرَّ

ُتُه َمِعي َوَأَنا َسَأْقَرُأ ِكَتاًبا َأْحَضْ

َوَأَنا َسَأْقَرُأ الُقْرآَن الَكِريَم

ِج املَطاِر ائَِرُة َعَل ُمَدرَّ ا اْنَتبُِهوا؛ َفالطَّ »َعَل َمْدَرِج املَطار«َهيَّ

ي
و  

ي 
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  سوق      

 

  سوق      
الوراقني

هــ(،   327( َعـاَم  ِة  بِالَبـْصَ ُنوِخـيُّ  التَّ ُولِـَد 
َأْوِج  ِف  َعـاَش  َعـاَم )384 هــ(.  اَد  بَِبْغـدَ  َ َوُتـِوفِّ
ْضـِج  ـَة النُّ ابِـِع الْجـِريِّ الـِذي ُيَعـدُّ ِقمَّ الَقـْرِن الرَّ
َقاَفــِة الَعَربِيَّــِة َوالِفْكِر الَعَربِــيِّ ِف  َوالْزِدَهـاِر لِلثَّ

اَهاتِــِه. َ َشـتَّى اتِّ

َبِديَعــٍة  َمــٍة  بُِمَقدِّ الِكَتـاَب  َهـَذا  َر  َصـدَّ َوَقـْد 
ا  ا َوإَِيـاِز ِعَباَراِتَ ُتْدِهـُش الَقاِرَئ بَِفِصيـِح ُمْفَرَداِتَ
َتِصــَر ِفيَها الَعِديَد  ِلَها؛ إِِذ اْسـَتَطاَع َأْن َيْ َوَبلَغِة ُجَ

ِمـَن املَعـايِن ِف ِعَبـاَراٍت ُموَجَزٍة.

ِكَتـاِب  َتْصنِيــفِ  ِف  ُنوِخــيُّ  التَّ َع  َشَ َوَقـْد 
َض  ِة«، َعـَل إِْثـِر ِمــَحٍن َتَعـرَّ ـدَّ »الَفـَرُج َبْعـَد الشِّ
َوَقـْد  ِمْنَهـا.  َنَجـا  ُثـمَّ  ـا  ِبَ اْبُتـِيَ  َوَشـَدائَِد  َلــَها، 
َأْوَدَعَهـا  اٍت،  ـدَ لَّ ُمَ ِة  ِعـدَّ ِف  الِكَتـاَب  َأْخـَرَج 
إَِلْيَهـا  َوَأَضـاَف  الُكُتـِب،  ِمـَن  َها  اْسـَتلَّ َأْخَبـاًرا 
ُمَشاَهَداتِــِه. َوِمـْن  َمْسُموَعاتِــِه،  ِمـْن   ِقْسـًم 
َمـِة ِكَتابِِه  ـا املَصاِدُر التِـي َنَقَل ِمْنَهـا َفَذَكَر ِف ُمَقدِّ َأمَّ
َلـَع َعـل َثَلَثــِة ُكُتٍب ِف  َأنَّـُه َقـِد اطَّ

َفُه  ُلــَها: ِكَتاٌب َصنَّ ِة، َفَأوَّ ـدَّ َمْوُضوِع الَفَرِج َبْعَد الشِّ
ــٍد املَدائِنِــيُّ )ت:225  مَّ َأُبـو الَسـِن َعـِيُّ ْبـُن ُمَ
يَقـِة«؛  َوالضِّ ِة  ـدَّ الشِّ َبْعـَد  »الَفـَرُج  اْسـُمُه  هــ(، 
ٍد  مَّ َفـُه َأُبـو َبْكـٍر َعْبـُد اهللِ ْبـُن ُمَ َوَثانِيَهـا: ِكَتـاٌب َألَّ
ُه  ْنَيـا )ت: 281 هــ(، َسـمَّ املْعـُروُف َباْبـِن َأِب الدُّ
َفُه الَقاِض  ِة«؛ َوَثالُِثُها: ِكَتـاٌب َألَّ ـدَّ »الَفَرُج َبْعَد الشِّ
ـــِد ْبِن ُيوُسـفَ اَلْزِديُّ  مَّ ِ ُعَمـُر ْبُن ُمَ َأُبو الَسـنْ
ِة«.  ـدَّ ُه َكَذلَِك »الَفَرُج َبْعَد الشِّ )ت: 328 هـ( َسـمَّ
َلَعـُه َعل َهـِذِه الُكُتِب َكاَن  ُنوِخـيُّ َأنَّ اطِّ َوَذَكـَر التَّ
ِمـْن َأْسـَباِب َنَشـاِطِه لَِتْألِيـِف ِكَتابِـِه َهـَذا، َوَقـاَل 
َمَواِضِعـِه  ِف  َلَثـِة  الثَّ الُكُتـِب  ِف  َمـا  َوَضـَع  إِنَّـُه 
ِمـْن َأْبـَواِب ِكَتابِـِه »إِلَّ َمـا َأْعَتِقـُد َأنَّـُه َل َيِـُب َأْن 
َيـُه َأْصـَوُب َوَأْوَل«.  َيْدُخـَل ِفيـِه، َوَأنَّ َتْرَكـُه َوَتَعدِّ

ُنوِخـيُّ ِف ِكَتابِـِه َهـَذا،  َوَعـَل َذلِـَك َفَقـْد َنَقـَل التَّ
َلَثُة، َكـَم َنَقَل  َأْكَثـَر َما اْشـَتَمَلْت َعَلْيـِه الُكُتـُب الثَّ
ِف ِكَتابِـِه َأْخَبـاًرا َوِقَصًصا ِمـْن ُكُتٍب ُأْخـَرى، ِمْنَها 
ِفيَسـُة«،  النَّ ُق  َواَلْخـلَ ُة  الِميـدَ »اآلَداُب  ِكَتـاُب 
هــ(،   310 )ت:  يِّ  ِ ـبَ الطَّ َجْعَفـٍر  َأِب  لإِِلَمـاِم 

ِب الَفـَرِج اَلْصَفَهـايِنِّ )ت:  َوِكَتـاُب »اَلَغـايِن« ِلَ
ِب  ِلَ َوالُكتَّـاُب«  »الـُوَزَراُء  َوِكَتـاُب  356هــ(، 
وَس اجلْهَشـَياِريِّ )ت: 331 هــ(.  َعْبـِد اهللِ َعْبـدُ

ُيَضـاُف إِل َذلِـَك َمـا َنَقَلـُه ِمـَن اَلْخَباِر َعـْن ُكُتٍب 
َنَقــلَ  َو  ِفيَهـا،  ُمَصنِّ َء  َأْسـمَ َوَل  َأْسـَمَءَها  َيْذُكـْر  َلْ 
ا َكثِـرًيا ِمـَن اَلْخَبـاِر َعـْن  ُنوِخـيُّ ِف ِكَتابِـِه َهـذَ التَّ
َواَيـَة َعْنُهْم،  َبْعـِض َأَسـاتَِذتِِه الِذيـَن َأَجاُزوا َلـُه الرِّ
وِلُّ )ت:335  َيـى الصُّ ُد ْبُن َيْ مَّ ِمْنُهـْم: َأُبو َبْكـٍر ُمَ

هــ(، َو أُبـو الَفـَرِج 
الَسْيــنِ  ْبـنُ  َعـِيُّ 
الْصـــَفـَهانِـــــيُُّ 
َوبِالنََّظـِر  ـا.  ُهَ َوَغرْيُ
التِـي  ِة  ــيَّ اَلَهِّ إِل 
ا الِكَتاُب  َهـا َهـذَ َتلُّ َيْ
ـوُد  اْعَتَنـى »َعبُّ َفَقـِد 
« بَِتْحِقيِقـِه  ـاجِليُّ الشَّ

ِمـْن  ِفيـِه  َمـا  ِح  بِـرَشْ َفاْهَتـمَّ 
ـِة  َجَ ْ َوبِالتَّ َصْعَبـٍة  َكِلـَمٍت 
لِلَكثِـرِي ِمـَن اَلْعـلِم الـَواِرِد 

الِكَتـاِب. ِف  ِذْكُرَهـا 

َبْعَد  »الَفَرُج  ِكَتاُب  َوَيْأِت 
َباًبا؛  َعرَشَ  َأْرَبَعَة  ِف  ِة«  ـدَّ الشِّ

ِل: )َما َأْنَبَأَنا بِِه اهلُل َتَعاَل ِف اْلُقْرآن، ِمْن  اْلَباِب اَلوَّ
ِذْكـِر الَفَرِج َبْعَد اْلُبْؤِس َوالْمتَِحان(. اْلَباِب الثَّايِن: 
َواء،  ْ اللَّ َبْعَد  الَفَرِج  ِذْكـِر  ِمْن  اآْلَثاِر  ِف  َجاَء  )َما 
َواْلَبَلء(.  ِة  دَّ الشِّ َناِزِل  َكْشـِف  إَِل  بِِه  ـُل  ُيَتَوصَّ َوَما 
َ بَِفَرٍج ِمْن ُنْطِق َفال، َوَنَجا  الِِث: )َمْن ُبرشِّ اْلَباِب الثَّ
ابِِع:  ِمْن ِمـْحَنٍة بَِقْوٍل َأْو ُدَعاٍء َأِو اْبتَِهال(؛ اْلَباِب الرَّ
َلْفظ،  بَِصاِدِق  ْلَطاِن  السُّ َغَضَب  اْسَتْعَطَف  )َمِن 

َواْسَتْوَقَف َمْكُروَهُه بُِموِقِظ َبَياٍن َأْو َوْعظ(؛ اْلَباِب 
اْعتَِقال  َأِو  َأْسٍ  َأْو  َحْبٍس  ِمْن  َخَرَج  اِمِس: )َمْن  اخْلَ
الَباُب  َجاَء  ُثمَّ  َحال(  َوَصَلِح  َوَسلَمٍة  اٍح  َسَ إَِل 
ى َمَنام  ًة إَِل َرَخاٍء َبْعَد ُبرْشَ اِدُس )َمْن َفاَرَق ِشدَّ السَّ
َوالَباُب  اَلْحلم(،  بَِكِذِب  َتْأِويِلِه  ِصْدُق  ُيَشْب  َلْ 
ِخَناق  َوِضيِق  َكْرٍب  ِمْن  اْسُتْنِقَذ  )َمِن  ابُِع  السَّ
اِمُن  الثَّ َوالَباُب  اتَِّفاق(  َأِو  َعْمٍد  َحاَلَتْي  بِإِْحَدى 
)ِفيَمْن َأْشَفى َعل َأْن ُيْقـَتـل َفـــَكاَن اخَلـــلُص 
إَِلْيِه  اْلَقــْتِل  ِمــــَن 
َوالَبــاُب  َأْعَجــل( 
)َمــــْن  التَّــاِسـُع 
اْلـَمـْوَت  َشـــاَرَف 
ُمْهـــِلٍك  بَِحـَيـَواٍن 
َذلِـَك  اهلُل  َفَكفَّ  َرآه 

اه(. بُِلْطِفِه َوَنجَّ

الَبـــاُب  ــــا  َأمَّ
اْشَتدَّ  )ِفيَمِن  َفُهـــَو  الَعاِشـُر 
اهلُل  َفَعاَفاُه  َناَله  بَِمَرٍض  َبَلُؤُه 
َوَأَقاَله(؛  َسَبٍب  بَِأْيَسِ  ُسْبَحاَنُه 
)َمِن  َعرَشَ  الَباُب الــاِدي  ُثمَّ 
ٍق  بَِسَ ُصوِص  اللُّ ِمَن  اْمُتِحَن 
َض ِمَن الْرتِـَجاِع  َأْو َقْطٍع َفُعوِّ
)ِفيَمْن  َعرَشَ  ايِن  الثَّ َوالَباُب  ُصْنٍع(؛  ِل  بَِأْجَ َواخلْلِف 
ْوُف إَِل َهَرٍب َواْستَِتاٍر َفُأْبِدَل بَِأْمٍن َوُمْسَتَجدِّ  َأُه اخْلَ َأجْلَ
َناَلْتُه  )ِفيَمْن  َعرَشَ  الِـَث  الثَّ الَباُب  ُثمَّ  َوَمَساٍر(؛  نَِعٍم 

َواه(. َكُه َمْن َيْ ٌة ِف َهَواه َفَكَشَفَها اهلُل َعْنُه َوَملَّ ِشدَّ

ابِـَع َعـرَشَ )َمـا  َوُيــْخَتَتُم الِكَتـاُب بِالَبـاِب الرَّ
َم ِمـَن  ْشـَعار ِف َأْكَثـِر َمـا َتَقـدَّ اْختِـرَي ِمـْن ُمَلـِح اْلَ

ْخَبـار(. َواْلَ ْمَثـاِل  اْلَ

الشِّدَّةِ بَعْدَ  الفَرَجُ 

ِفِه الَقاِض َأُبو َعِلٍّ املْحِسُن ْبُن َعِلٍّ  ِة« ملَؤلِّ دَّ ِكَتاُب »الَفَرُج َبْعَد الشِّ
َة  َف الَقاِض َأُبو َعِلٍّ املْكَتَبَة الَعَربِيَّ ، َواِحٌد ِمَن الُكُتِب التِي َأْتَ ُنوِخيُّ التَّ

ُه َناِدُر املَثاِل. ْألِيِف الِذي ُوِصَف بَِأنَّ بًِعا ُأْسُلوَبُه يِف التَّ ا، ُمتَّ ِبَ
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 َصنََّفُه التَُّنوِخيُّ َعَل إِثِْر َشـَدائَِد تََعرََّض لََها

ِكَتاُب التَُّنوِخيِّ 

اَلَثِة ُكُتٍب  َلُة ثثَ ُمَحصِّ

َساِبَقٍة َعَلْيِه َحَمَلِت 

الْسَم َنْفَسُه
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َلـْحُم َتـْيـٍس

َكاَد ُيورَِد أَْشَعَب َمَوارَِد الهاَلِك

ُرَك بَِأنَّ الَواِلَ َيْكَرُه  َيا َأْشَعُب ُأَذكِّ
َمْن َيُمدُّ َعْيَنُه إَِل َطَعاِمِه

ُع  َفِلَمَذا َنُزوُرُه إًِذا َما ُدْمَنا َل ُنَمتِّ
ِذيِذ؟ َأْنَظاَرَنا َوُبُطوَنَنا بَِطَعاِمِه اللَّ

 َأْخَشى َأْن ُتوِرَدَك  
َبْطُنَك َمَواِرَد الَلِك

َعاَم  ِل الطَّ ا، َتَأمَّ َيا َرُجُل ُكْن َذِكيًّ
ِبَ َصاِحَبُه َعَل َدْعَوتَِك إَِلْيِه َحتَّى ُتْ

َفَمَذا َتْفَعُل َلْو َلْ َيْدُعَك إَِلْيِه؟

ُه ُك ُكلُّ ُه َل ُيْتَ َء؛ َفَم َل ُيْدَرُك ُكلُّ َل َشْ

إَِذا َلْ ُتْدَع إَِلْيِه َفَقْد َتَرْكَتُه 
ُه َرْغَم َأْنِفَك ُكلَّ

ْعُت َناِظَريَّ بِِه َيْكِفينِي َوْقَتئٍِذ َأنَّنِي َمتَّ

ا الاِرُس! َأْخِبْ  َ َأيُّ
َمْوَلَك َأنَّ َأْشَعَب بِالَباِب

اِْنَتِظَرا َرْيَثَم َيْفُرُغ َمْوَلَي ِمْن 
َطَعاِمِه، َفَقْد َحاَن َوْقُتُه

إَِذْن َقْد ِجْئَنا ِف الَوْقِت املَناِسِب، 
َنا ُنِريُدُه ِف َأْمٍر َعاِجٍل ُه َأنَّ َأْخِبْ

ُخوِل َمْوَلَي َأِذَن َلُكَم بِالدُّ

يُع   اِْحَذْر َيا َأْشَعُب؛ َفإِنَّ الَواِلَ َسِ
الَبِدَيِة، َوَقْد ُيَفاِجُئَك بَِم َتْكَرُه

!!
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َما اَلْمُر الَعاِجُل الِذي 
ُتِريُديِن ِفيِه َيا َأْشَعُب؟

َقِصيَدٌة َنَظْمُتَها ِف َمْدِحَك َيا َمْوَلَي الَواِل

َعاِم؟ َأَما َكاَن َلا َأْن َتْنَتِظَر َحتَّى َأْفَرَغ ِمَن الطَّ
ْعُر َكاَلْكِل  َيا َمْوَلَي! الشِّ

َتَاًما؛ َلْو َتَرْكَناُه َلَفَسَد

َما َباُل َصاِحبَِك ُيِطيُل 
َعاِم َهَكَذا؟ َظَر إَِل الطَّ النَّ

ُه َل َيَتَمَلُك  َيا َمْوَلَي، إِنَّ
ُيوِس َنْفَسُه َأَماَم َلـْحِم التُّ

ى َكْيَف َسَأْجَعُلُه َيْكَرُه   اِْنَتِظْر َوَسَتَ
ْيِس إَِل اَلَبِد َلـْحَم التَّ

َأَل َتْأُكُل َيا َمْوَلَي َقْبَل 
َعاُم؟ َد الطَّ َأْن َيْبُ

ْجِن َيا َمْوَلَي؟ ْهِرَوَما َشْأيِن بَِأْهِل السِّ َواَب ِف َهَذا الشَّ  اِْمِض إَِلْيِهْم َوَصلِّ ِبِْم َواْغَنِم الثَّ

ا الَواِل! َلْو َأْعَفْيَتنِي ِمْن َهَذا َنِظرَي  َ  َأيُّ
َلِق َوالِعَتاِق َأينِّ َل  َأْن َأْحِلَف َلَك بِالطَّ

ْيِس َما ِعْشُت! آُكُل َلـْحَم التَّ

َلَك؟.. َكاَن َسُيوِرُدَك الَلَك َأَرَأْيَت َتَطفُّ

ْجِن َسَأُلويِن َأْن  اِْسَمْع َيا َأْشَعُب، إِنَّ َأْهَل السِّ
ُأْرِسَل إَِلْيِهْم َمْن ُيَصيِّ ِبِْم ِف َشْهِر َرَمَضاَن
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1- صفة الفعل الذى: فاؤه وعينه 

والمه حروف صحيحة.

2- اسم سورة الفرائض.

3- آلة يستعان بها إلنجاز غرض من 

األغراض. 

4- كتاب مـن أهم مصنفات العالمة 

الخطيب البغدادي.

5- الخيط الذى ُيْنظم فيه الخرز 

األبيض.

6- صاحب رشح صحيح مسلم.

7- حرف ناسخ مشبه بالفعل من 

أخوات إّن.

8- مشوه الخلقة.

9- بدل.

10- آخر ليلة من الشهر.

11- شدة الجوع.

12- مال وعطف.

13- مياه املطر.

14- قمح الخبز.

15- من املحاصيل االستوائية.

16- عادل.

قل: شهر ُجمدى األوىل وُجمدى اآلِخرة، ولتقل: َجمد األول وَجمد الثاين..

ألن ُجامدى عىل وزن »ُفَعاىل« هو االسم الصحيح لهذا الشهر، واأللف فيه للتأنيث. ولذلك قالوا »األوىل« و»اآلخرة«. 

وجامدى مثل ُقصارى. وُجامدى من أوزان األسامء املفردة، فللعرب جامديان: األوىل واآلخرة، وربيعان: األول واآلِخر، ولغريهم 

كانونان: األول والثاين، ولو كانوا عرًبا لقالوا: »اآلِخر«، ولهم ترشينان: األول والثاين، ولو كانوا عرًبا لقالوا: »ترشين اآلِخر«.

 وال يخفى ما يف قول العرب »األِخر واآلِخرة« من فائدة؛ وذلك أنهم أرادوا أن ُيفهموا السامع أنه ليس عندهم ربيع 

ثالث وال جامدى ثالثة، عىل حني أن قول غريهم »ترشين الثاين« ال مينع أن يأيت ترشين ثالث، وقولهم »كانون الثاين« ال ينفي 

أن يكون لهم كانون ثالث.

قل.. وال  تقل

من كتاب قل والتقل، د. مصطفى جواد

الذواب

السنبة

الناجود

الدعلج

الطلة

املخيلة

الدساس

اللواص

الحمق

الهطال

الشع

الزنجبيل

النسيل

القطب

امللوان

النسيل

املزج

الطخية

األشجع

الشهد

الهامر

العتك

الرشو

الحفث

األفعى

األرسة

األرقم

التنني

اآلرسة

امللوان

الهجري

الغورة

املاذية

العرق

العثاث

الحوم

الكثيف الطرم

املنهمر

املرسبة

السلوى

الثميلة

العرزم

األبد

الروبة

الطخاء

البهور

الجنى

السالف

الرقاش

العاتق

الرصيم

الخميل

الدامس

املخيلة

اللذيذ

الرصفان

الصافية

املنومة

السليق

لونت  فإذا  الحقل مع صيصانها،  تاهت ف  التي  إىل زوجته  الوصول  الديك  حاول هذا 

الدوائر التي تحتوي عل أسمء )الثعبان( فسيمكنك أن تساعده ف الوصول إىل الدجاجة 

وصغاره قبل أن يصل إليهم الثعبان.. حاول وستصل بالتأكيد إىل الهدف..

الطريق؟ أين  
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ِغـــرُي َبـــَدا َيـــْوَم ِعيـــْد َفَضائِـــي الصَّ

َفــــًتى إِنَّ  اْلِقــــــَراَءَة  ُأِحـــــبُّ 

َرائِــَقــــاٌت ِقَصـــٌص  بَِمْكَتَبتِـــي 

ـــي ـــوِف إَِزائِـ ُف ـــي الرُّ ـــي ِفـ ـــَرى ُكُتبِ َت

إَِذا َمــــا َقـــَرْأُت ِكـــــَتاًبا َأُفـــوُز

ي ِكــــَا َأَبـــــَويَّ َيـــــَنااَلِن بِــــرِّ

ــٍن ــٍب آِمـــ ــِب يِف َلِعـ ْحـ ــَع الصَّ َمـ

َحِيــــْد بِـــِه ُمْســـَتَجاٌد  ُســـُلوِكي 

َلَرِشيــــْد ِعـْشُقـــــَها  َكــــُه  َتَلَّ

َيْسَتِفيـــــْد ُمَطالُِعَهـــا  َوُكْتـــٌب 

إَِلْيَهـــا ُمُيـــوِل َوُحبِّـــــي َشِديــــْد

ــْد ــٍل َجِديــ ــٍف َوَعْقــ ــٍر َطِريـ بِِفْكـ

ـــُدوْد ـــى اْلـُجـ ـــِرِّ َأْرَع ـــِف َواْل َوبِاْلَعْط

ــْد ــٍت َسـِعـيــ ــُش بَِوْقـ ــَراِن َأِعيـ َتـ

أِحبُّ 
الِقَراءة
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