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بِيُل  السَّ ُه  إِنَّ املْثِمِر،  املْخِلِص  اْلَعَمِل  ِمَن  َواملْجَتَمِع  لِْلَفْرِد  َأَنَفُع  اْلُوُجوِد  ِف  َلْيَس 

ِويِلَها إَِل إِْنَتاٍج، ُيْكِسُب اْلَفْرَد َمَواِرَد،  ا، َوَتْ ا َوَمَهاَراِتَ اِت َوَتْنِمَيِة ُقْدَراِتَ لَِتْطِويِر الذَّ

َمَء َواْلِْزِدَهاَر. تِِه، َفَتْجُلُب َلَا النَّ ِة، َوَتْنَهُض بُِأمَّ مَّ َتُعوُد َعَلْيِه بِاْلَفَوائِِد اْلَ

َعَل  َيُدرُّ  ُمْتَقًنا  َعَمًل  بَِمْجُهوِدِه  ُيْبِدُع  ِحنَي  َوَنَشاٍط،  بِِجدٍّ  اْلَعاِمَل  اْلِْنَساَن  إِنَّ 

ُمِيِطِه  َمَع  اْلِجَياِبُّ  َتَفاُعُلُه  َوَيْزَداُد  َغاِمَرٍة،  بَِسَعاَدٍة  َيْشُعُر  اْلَوِفرَي،  رْيَ  اْلَ َتَمِعِه  ُمْ

ٍة، َتِزيُد  َقُة بِالنَّْفِس، ِحنَي َيُقوُم بَِأْدَواٍر إجَِيابِيَّ ُز َلَدْيِه الثِّ ، إِْذ َتَتَعزَّ اْلِْجتَِمِعيِّ

ًقا بِِه.  ا َلُه َوَتَعلُّ النَّاَس ُحبًّ

َمْنِزَلَة  َأْسَمى  َوَما  ْنَعِة!  الصَّ املْحَكَم  اْلَبِديَع  اْلَعَمَل  َأْحَسَن  َفَم 

ُعِهَد  َما  ُكلِّ  ِف  َفْلَنِجدَّ  َعَمِلِه،  إِْتَقاِن  ِف  ُيَبالُِغ  الَِّذي  اْلَعاِمِل  اْلِْنَساِن 

َواِب َوإْعَمًرا لَِوَطنَِنا اْلَعِزيِز.  إَِلْيَنا ِمْن َأْعَمٍل َرْغَبًة ِف َجِزيِل الثَّ

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

تصدر عن ملتقى كتارا الثقايف
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َهْل َرَأْيُتْم تِْلَك اأَلَدَواِت التِي 
َأْخَرْجُتَها ِمْن َحِقيَبتِي؟

ِضرِي  ا الَقَلُم َوَدْفرَتُ َتْ َ َنَعْم، إِنَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ ُروِس َوِكَتاُب اللُّ الدُّ

ِس  َهَذا َأْمٌر َجيٌِّد، َفَهْل ُيْمِكُن ملَدرِّ
ِة الْستِْغَناُء َعْن إِْحَداَها؟ َغِة الَعَربِيَّ اللُّ

َل َأُظنُّ َأنََّك َتْسَتِطيُع الْستِْغَناَء 
َعْن إِْحَداَها َيا ُأْسَتاَذَنا

ِدُم َهِذِه اأَلَدَواُت  َهْل َتْ
ِة؟ َغِة الَعَربِيَّ َة اللُّ ِحصَّ

ٌة، ُربََّم  ا َأَدَواٌت َهْنَدِسيَّ َ إِنَّ
َياِضيَّاِت ِة الرِّ َنْسَتْخِدُمَها ِف ِحصَّ

ُس َلَنا  َل ُبدَّ َأنَّ اأُلْسَتاَذ َسُيَدرِّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ َياِضيَّاِت إَِل َجانِِب اللُّ الرِّ

َط  هههههه.. َل، َوَلِكنِّي َأَرْدُت َأْن ُأَبسِّ
ِد َواملِزيِد ِمَن اأَلْفَعاِل َلُكْم َمْفُهوَم املَجرَّ

ِد َواملِزيِد َيا ُأْسَتاَذَنا  َوَما َعَلَقُة املَجرَّ
ِة؟ بَِأَدَواتَِك َواأَلَدَواِت الْنَدِسيَّ

تِي، َل  ُد ِمْثُل َأَدَواِت ِف ِحصَّ الِفْعُل املَجرَّ
ُيْمِكُننِي الْستِْغَناُء َعْن َأيِّ َحْرٍف ِمْن ُحُروِفِه

َفَمَذا َلْو َأْسَقْطَنا َأَحَد ُحُروِفِه؟
إَِذْن َلْن ُيْعِطَي َمْعًنى

َمْعَنى َذلَِك َأنَّ الِفْعَل املِزيَد ُهَو الِذي 
َياَدِة ِفيِه َر ِف َمْعَناُهُيْمِكُن الْستِْغَناُء َعْن ُحُروِف الزِّ ُدوَن َأْن ُيَؤثِّ
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ُد: ُهَو الِفْعُل الِذي َل  إَِذِن املَجرَّ
َياَدِة َيْشَتِمُل َعَل َحْرٍف ِمْن ُحُروِف الزِّ

ٌة َل ُيْمِكُن  َها َأْصِليَّ َأْي َأنَّ ُحُروَفُه ُكلَّ
الْستِغَناُء َعْنَها َو إِلَّ اْعَوجَّ املَعْنَى

ِمْثُل: َكَتَب، َوَفِهَم، َوَلِعَب، 
َوَوْسَوَس، َوَزْلَزَل

ِد َعَدٌد  َوَلِكْن َهْل لِْلِفْعِل املَجرَّ
ٌ ِمَن احلُروِف؟ ُمَعنيَّ

ُه َل ُيْمِكُن  ِف َعَل َأنَّ ْ َفَق ُعَلَمُء الصَّ اِتَّ
َأْن َيِقلَّ الِفْعُل َعْن َثَلَثِة َأْحُرٍف

ُه َقْد  َهْل ُيْفَهُم ِمْن َذلَِك َأنَّ
َيِزيُد َعْن َثَلَثِة َأْحُرٍف؟

ِد َهَذا َيْرِجُع لَِنْوِع الِفْعِل املَجرَّ
ِد؟ َوَما َأْنَواُع الِفْعِل املَجرَّ

َلثِيُّ ُد الثُّ ُل ُهَو املَجرَّ ْوُع اأَلوَّ ُن ِمْن النَّ َوُهَو الِذي َيَتَكوَّ
ٍة َثَلَثِة َأْحُرٍف َأْصِليَّ

ِمَثاُلُه: َفِهَم، َوَوَعَد، َوَظنَّ
َباِعيُّ ُد الرُّ ْوُع الثَّايِن: ُهَو املَجرَّ النَّ

ٍة ُن ِمْن َأْرَبَعِة َأْحُرٍف َأْصِليَّ ُه َيَتَكوَّ ِمَثاُلُه: َوْسَوَس، َوَزْلَزَل، َأْي َأنَّ
َوَدْحَرَج، َوَبْعَثَر

ا الِفْعُل املِزيُد، َفُهَو الِذي َيْشَتِمُل  َأمَّ
َياَدِة َعَل َحْرٍف َأْو َأْكَثَر ِمْن ُحُروِف الزِّ

َياَدِة؟ َوَما ُحُروُف الزِّ
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ا
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ها
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ا

َمُعَها َكِلَمُة »َسَأْلُتُمونِيَها« ِهَي التِي َتْ

ِزِم؟ َوَهْل لِْلِفْعِل املِزيِد َأْنَواٌع ِمْثُل اللَّ

َلثِيِّ َنَعْم، َفُهَناَك املِزيُد الثُّ

َوِمْنُه َما ُهَو َمِزيٌد ُثَلثِيٌّ بَِحْرٍف، 
، َوَقاَتَل َ ِمْثُل: َأْخَرَج، َوَكربَّ

، ِمْثُل:  َوِمْنُه َما ُهَو َمِزيٌد بَِحْرَفنْيِ
، َواْقَتَتَل، َوَتَشاَرَك اِْنَتَصَ

َوِمْنُه َما ُهَو َمِزيٌد بَِثَلَثِة َأْحُرٍف، 
ِمْثُل: اِْسَتْخَرَج، َواْسَتْعَمَل

َباِعيُّ َوِمْن َأْنَواِع املِزيِد َأْيًضا املِزيُد الرُّ

( َما ُهَو َمِزيٌد  َلثِيِّ َوِمْنُه َأْيًضا )َكالثُّ
بَِحْرٍف، ِمْثُل: َتَدْحَرَج، َوَتَزْلَزَل، َوَتَبْعَثَر

َل ُبدَّ َأنَّ ِمْنُه املِزيَد بَِحْرَفنْيِ 
َأْيًضا، َوَلِكْن َما ِمَثاُلُه؟

ُف َعَل َأْحُرِف ِمَثاُلُه: اِْفَرْنَقَع، َواْحَرْنَجَم َفَكْيَف َنَتَعرَّ
َياَدِة ِف الِفْعِل؟ الزِّ

ٍد، ُثمَّ  رَّ َنْأِت بِالِفْعِل ِف املاِض َغرْيَ ُمَ
ِد َنْأِت بِالِفْعِل ِف املاِض املَجرِّ

ُثمَّ ُنَواِزُن َبنْيَ الِفْعَلنْيِ 
َياَدِة ملْعِرَفِة ُحُروِف الزِّ



 

ـا َيـْوُم الِقَياَمـِة،  ، اأُلوَل ُيْقَصـدُ ِبَ ِ َتـنيْ َرُة َمرَّ املَكـرَّ
ـُة ِمـنَ الَوْقِت.  َمنِيَّ ُة الزَّ انَِيـُة ِهـَي املـدَّ َوالثَّ

ــا  ــُق ِعْنَدَمـ ـ ــُص َفَيَتَحقَّ اِقـ ــاُس النَّ ــا الَنـ ـ َأمَّ
 ، وِط الَنـــاِس التَّـــامِّ ٌط ِمـــْن ُشُ َيْنُقـــُص َشْ
ْفَظَتـــنْيِ ِف َنـــْوِع احلـــُروِف  ــَلِف اللَّ ِمْثـــُل اْختِـ
َأْو َعَدِدَهـــا َأْو َتْرتِيبَِهـــا َأْو َهْيَئتَِهـــا، إَِضاَفـــًة إَِل 
ــٍص  ــاٍس َناِقـ ــُكلِّ ِجَنـ ــى. َولِـ ــَلِف املْعَنـ اْختِـ
ـــوِد.  ـــْرِط املْفُق ـ ـــِب الشَّ ـــِه بَِحْس ـــاصٌّ بِ ـــٌم َخ اْس
ــِة  ــُع ِف َهْيَئـ ــُص الَواِقـ اِقـ ــاُس النَّ ــًل الَنـ َفَمَثـ
َف. َوإَِذا  ى الَنـــاَس امُلحـــرَّ احلـــُروِف ُيَســـمَّ
َي  َكاَن الْختِـــَلُف ِف َنـــْوِع احلـــُروِف ُســـمِّ
َهـــا َتْنـــَدِرُج  ُمَضاِرًعـــا، َوَهـــِذِه التَّْســـِمَياُت ُكلُّ

ــِص.  اِقـ ــاِس النَّ ــْوِع الَنـ ــَت َنـ ـ َتْ

ــٌة  َع ــَي ُمَتَنوِّ ــِص َفِه اِق ــاِس النَّ ــُة الَن ــا َأْمثَِل َأمَّ
ــا  ــوُن ِجَناًس ــاَرًة َيُك ــَكالِِه، َفَت ِع َأْش ــوُّ ــَك لَِتَن َوَذلِ

احلــُروِف،  َنــْوِع  ِف  َناِقًصــا 
إَِل  َوَمــا  َعَدِدَهــا  ِف  َوَتــاَرًة 
ــَواِهُد  ــِذِه الشَّ ــْن َه ــَك. َوِم َذلِ
ُســوَرِة  ِف  َتَعــاَل  َقْوُلــُه 

يَۡوَمئِــٖذ  ﴿وُُجــوهٞ   الِقَياَمــِة: 

ــَرةٞ  ــا نَاِظ ةٌ ٢٢ إَِلٰ َرّبَِه ــاِضَ نَّ
٢٣﴾، َفالَنــاُس ِف َهــِذِه اآلَيــِة َبــنْيَ َلْفَظَتــْي: 
ٌة« َو»َناِظــَرٌة«، َوُهــَو ِجَنــاٌس َناِقــٌص  »َنــاِضَ
َوَقــَع ِف َنــْوِع احلــُروِف، َوالْختـِـَلِف َبْيــَن َحــْرَف 
ــى.  ــَلِف املْعَن ــًة إَِل اْختِ ــاِء، إَِضاَف ــاِد َوالظَّ الضَّ

بِالَنـــاِس  ُتْلَحـــُق  ُمْلَحَقـــاٌت  َوُهَنـــاَك 

َوُتْشـــبُِهُه، َوَقـــْد َأْطَلـــَق َعَلْيَهـــا الُعَلـــَمُء اْســـَم 
»الَنـــاُس املْطَلـــُق«، َوُهـــَو ِقْســـَمِن:

الْشــِتَقاِق،  ِف  املَتَلِقَيــاِن  ُهــوَ  ُل  اأَلوَّ
ــتَِقاِق،  ــنْيِ ِف الْش ْفَظَت ــاُق اللَّ َف ــِه اتِّ ــوُد بِ َواملْقُص
وِم:  الــرُّ ُســوَرِة  ِف  َتَعــاَل  َقْوُلــُه  َوِمَثاُلــُه 

ِمــن  ٱۡلَقّيِــِم  لدِّلِيــِن  وَۡجَهــَك  قِــۡم 
َ
 ﴿فَأ

 ِۖ ِمــَن ٱللَّ َلُۥ  َمــَردَّ  لَّ  يَــۡومٞ  ِتَ 
ۡ
يَــأ ن 

َ
أ َقۡبــِل 

ُعــوَن﴾. َفَلْفــُظ »َأِقــْم« َوَلْفــُظ  دَّ يَۡوَمئِــٖذ يَصَّ
ــَدٍة.  ــٍة َواِح ٍة ُلَغِويَّ ــادَّ ــْن َم اِن ِم ــَتقَّ ــِم« ُمْش »الَقيِّ
ــاُس  ــَم »الَن ــِة اْس ــَمُء الَبَلَغ ــِه ُعَل ــَق َعَلْي َوَأْطَل
الْشــتَِقاِق  ِف  ْلَفْظــنِي  الَّ لَِتَلِقــي  ــْتقاِق«  االشْ

َوُهــَو ُمْلَحــٌق بِالَنــاِس.

ــبُِه  ــَم ُيْشـ ــاِن ِفيـ ــَو املَتَلِقَيـ ــايِن َفُهـ ـ ــا الثَّ ـ َأمَّ
ـــا  ـــنْيِ َم ْفَظ ـــنْيَ اللَّ ـــَع َب َم ـــَو َأْن جَيْ ـــتَِقاَق، َوُه الْش
ُيْشـــبُِه الْشـــتَِقاَق، ِمْثـــُل َقـــْوِل اهللِ َعـــزَّ َوَجـــلَّ 

إِّنِ  ﴿قَـــاَل  ـــَعَراِء:  الشُّ ِف 

ـــن﴾.  ـــَن ٱۡلَقالِ ـــم ّمِ لَِعَملُِك
الِفْعـــُل »َقـــاَل« ُمْشـــَتقٌّ ِمـــَن 
»الَقـــْوِل« َوَكِلَمـــُة »الَقالِـــنَي« 
ـــُض  ـــَو املْبِغ ـــاِل« َوُه ـــُع »الَق َجْ
َوالاِجـــُر، ِمـــْن »َقـــَلُه ِقـــًل« 
ـــا  ـــَم َم ـــَع َبْيَنُه ـــْن َجَ ـــَرُه. َوَلِك ـــُه َوَهَج إَِذا َأْبَغَض
ــاِف  َكا ِف الَقـ ــرَتَ ــِد اْشـ ــتَِقاَق، َفَقـ ــبُِه الْشـ ُيْشـ
ــنْيِ  َتـ ــْن َمادَّ ــا ِمـ ِم، ِوإِْن َكاَنـ ــلَّ ــِف َوالـ َواأَللِـ
ى  ـــِة َوَهـــَذا ُيَســـمَّ َتِلَفَتـــنْيِ ِف املَعاِجـــِم الَعَربِيَّ ُمْ

ــُق«. ــاُس املْطَلـ »الَنـ

ديوان
العرب

َفنٌّ ُيوِهُم الَقاِرَئ ِبَتْكرَاِر الَكِلَمِة َلِكنَُّه ُيَفاِجُئُه ِباْخِتَلِف املْعَنى
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ِة التِي ُتَزيُِّن َكَلَم  ْفِظيَّ َناِت اللَّ ُة اجلَناَس َكْوَنُه ِمَن املَحسِّ َغُة الَعَربِيَّ َعَرَفِت اللُّ

َتِلَفاِن  ْطِق َوَيْ الَعَرِب َوُتْكِسُبُه َرْوَنًقا َبِديًعا. َواجلَناُس: ُهَو َأْن َيَتَشاَبَه َلْفَظاِن ِف النُّ

ًل بَِتْكَراِر  ُه َفنٌّ ُيوِهُم الَقاِرَئ َأوَّ ِة َأنَّ َغِة الَعَربِيَّ ِف املْعَنى. َوِمْن ُمَيَِّزاِت اجلَناِس ِف اللُّ

ْفِظ، َولَِذلَِك ُهَو ِمَن  ُه ُيَفاِجُئُه ِفيَم َبْعُد بِاْختَِلِف املْعَنى َمَع َتَشاُبِه اللَّ الَكِلَمِة، َلِكنَّ

ْفِظ. ُه َيْعَتِمُد َعَل التَّْحِسنِي ِف الَكِلَمِت ِمْن َناِحَيِة اللَّ ِة؛ إِْذ إِنَّ ْفِظيَّ َناِت اللَّ املَحسِّ

ــَناِت  ــي املَحسِّ ــْأِن َباِق ــاِس َكَش ــْأُن الَن َوَش

ــرَيٌة  ــٌة َكثِ ــُل َوَأْمثَِل ــَواٌع َوَتَفاِصي ــُه َأْن ــِة، َل الَبِديِعيَّ

ــَناِت،  ــَن املَحسِّ ــِرِه ِم ــْن َغْيـ ُزُه َع ــيِّ ــُه َوُتَـ ُح ُتَوضِّ

ــَت ُكلِّ َنــْوٍع ُتوَجــُد  ، َوَتْ َفُهــَو َيْنَقِســُم إَِل َنْوَعــنْيِ

ــَن ُعَلــَمُء الَبَلَغــِة ِف  ٌة َتَفنَّ َياٌت ِعــدَّ ُفــُروٌع َوُمَســمَّ

ــَواِهِد  ــَن الشَّ ــَن ِم ــا، َذاِكِري ــِمَيتَِها َوَتْوِضيِحَه َتْس

ــا. ــًل َوُوُضوًح ــا َتْفِصي ــا َيِزيُدَه ــا َم َعَلْيَه

 ، َتـــامٍّ ِجَنـــاٍس  إَِل:  الَنـــاُس  َوَيْنَقِســـُم 

ــَو َأْن  ــامُّ ُهـ ـ ــاُس التَّ ــٍص. َوالَنـ ــاٍس َناِقـ َوِجَنـ

ــا  ــُروِف َوَنْوِعَهـ ــِة احلـ ــاِن ِف َهْيَئـ ْفَظـ ــَق اللَّ ِفـ َيتَّ

ــى.  ــا ِف املْعَنـ َتِلَفـ ــا، َوَأْن َيْ ــا َوَتْرتِيبَِهـ َوَعَدِدَهـ

ــَرَكاُت  ــُروِف احلـ ــِة احلـ ْيَئـ ــا ِبَ ــوُد ُهَنـ َواملْقُصـ

ـــُة،  مَّ الضَّ )الَفْتَحـــُة،  الثَّـــلُث 

ـــا َنـــْوُع  ـــُكوُن. َأمَّ ُة والسُّ ـــدَّ الَكْســــَرُة(، والشَّ

احلـــْرِف  َماِهيَّـــُة  بِـــِه  َفُيْقَصـــُد  احلـــُروِف 

ـــَدُد:  ـــنٌي...(. َوالَع ـــاٌء َأْو ِس ـــاٌء َأْو َت ـــِديِّ )َب اأَلْبَج

َأْي َأْن َتُكـــوَن الَكِلَمَتـــاِن ُمَتَســـاِوَيَتنْيِ ِف َعـــَدِد 

تِيـــُب: َأْن َيُكـــوَن َتْرتِيـــُب  ْ احلـــُروِف. َوالرتَّ

َقـــْت  قَّ ُحـــُروِف الَكِلَمَتـــنْيِ ُمَتَجانًِســـا. َفـــإَِذا َتَ

َتِمَعـــًة إَِضاَفـــًة  وُط اأَلْرَبَعـــُة ُمْ ُ َهـــِذِه الـــرشُّ

إَِل اْختِـــَلِف املْعَنـــى، ِقيـــَل إِنَّ الَنـــاَس َبـــنْيَ 

. ــامٌّ ــاٌس َتـ ــَو ِجَنـ ــنْيِ ُهـ الَكِلَمَتـ

وِم: ﴿َوَيۡوَم  َوِمْن َأْمثَِلتِِه َقْوُلُه َتَعاَل ِف ُسوَرِة الرُّ

ـاَعُة ُيۡقِسـُم ٱلُۡمۡجرُِموَن َما َلُِثـواْ َغۡيَ   َتُقـوُم ٱلسَّ
ـاِهُد َعَل  َسـاَعةٖۚ َكَذٰلَِك َكنُواْ يُۡؤفَُكوَن ٥٥﴾. الشَّ
ـاَعة«  الَنـاِس التَّـامِّ ِف َهـِذِه اآلَيِة ُهـَو َلْفَظُة »السَّ

الجَناُس.. أََحُد 

ُفُنوِن َتْحِسنِي الَكَلِم 

ِف ُلَغِة الَعرََب
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا

اًء،  َما ُدْمَنا َل ُنِريُد َبْيًعا َوَل ِشَ
وِق؟ َفِلَم َتْصَطِحُبنِي إِل السُّ

وُق َمْدَرَسٌة َكبرَِيٌة َيا َوَلِدي َأَرْدُت َأْن  السُّ
اٍت َتْنَفُعَك ِف َحَياتَِك َد ِمْنَها بِِخرْبَ َتَتَزوَّ

َكْيَف َتُكوُن َمْدَرَسًة َوَأَنا َأَرى اأُلُموَر 
ا ُدوَن َضابٍِط َأْو َرابٍِط؟ ِري ِبَ َتْ

إَِذْن َل ُبدَّ لِلَمْرِء ِمْن َسَنٍد 
ُيِعيُنُه َعل ُمَناَطَحِة َمْن بِِه

َهْل َتْقِصُد َأْن َيُكوَن َلُه َظِهرٌي 
ِمْن َحَسٍب َأْو َنَسٍب؟

َحَسٌب َأْو َنَسٌب َأْو َعْقٌل َأْو 
َها ٌة َأْو َمَنَعٌة َأْو َغرْيُ َماٌل َأْو ُقوَّ

وِق، َل  َتْقِصُد َأنَّ املْرَء ِف احلَياِة َكَم السُّ
ُز بِِه َوَيْرَتِكُن إَِلْيِه ٍء َيَتَميَّ ُبدَّ َلُه ِمْن َشْ

ا بَِنا  َما ُدْمَت َقْد َفِهْمَت، َفَهيَّ
وِق لَِنْنَطِلْق ِف َمْدَرَسِة السُّ

َأَرَأْيَت َهَذا الَبائَِع املْسِكنَي 
ُث؟َكْيَف َيْقُسو َعَلْيِه الَقْوُم؟ َعْن َأيِّ َبائٍِع َتَتَحدَّ

ْمِر، ُهَناَك.. َهَذا َيْنَهُرُه  َبائُِع التَّ
ُه ِعيِف َيا َوَلِديَوَهَذا َيْزُجُرُه، َوَذاَك َيْسَتِغلُّ َهَذا َشْأُن الضَّ

َتُه َمَع الَقْوِم؟ ْفَنا ِقصَّ َهلَّ َتَعرَّ
َأْجِزُم َأنَّ َأْمَرُه َلْن 

ُتَك َيُكوَن إِلَّ َكَم َأْخرَبْ

قوم يف سوق 



ْمِر.. ملاَذا َيْسَتْضِعُفَك  َيا بِائَِع التَّ
؟ الَقوُم إِل َهَذا احلدِّ

َوِلَ َل َيْسَتْضِعُفوَننِي َوَلْيَس ِل َسَنٌد ِمْن 
ٍة َأْو َمَنَعٍة؟! َحَسٍب َأْو َعْقٍل َأْو َماٍل َأْو ُقوَّ

ي ُد َكَلَمَك َيا َجدِّ َلَكَأنَّ الَبائَِع ُيَردِّ

وَق َمْدَرَسٌة؟ َأَلْ َأُقْل َلَك إِنَّ السُّ

َفِلَم َل َنْصَطِحُبُه إَِل ُسوِق َقبِيَلتَِنا َوَنُكوُن 
َلُه َسَنًدا َحتَّى ُنْنِقَذُه ِمْن ُظْلِم َقْوِمِه؟

اَيُتَنا َلُه  ِرَج ِحَ َأْخَشى َيا َصِغرِيي َأْن ُتْ
َعَفاِء ا َعل الضُّ الَِب َيْسَتْقِوي ِبَ َأْنَياًبا َوَمَ

ُه َيْفَعُل َذلَِك  َل َأُظنُّ
ْلِم َوَقْد َذاَق َمَراَرَة الظُّ

َأَتُظنُّ َأنَّ ُكلَّ َمْن َذاَق َمَراَرَة 
ُه؟ ْلِم َلْن َيْظِلَم َغرْيَ الظُّ

ي، َأْرُجوَك  ْأِكيِد َيا َجدِّ بِالتَّ
َأْنِقْذُه ِمْن َهُؤَلِء الَقْوِم

َسْوَف َأْفَعُل َوَسَنْنُظُر َماَذا 
اُه َسَيْفَعُل بَِدْعِمَنا إِيَّ

ا الَبائُِع َلْو ِجْئَت إَِل  َ َأَرَأْيَت َأيُّ
ُسوِق َقبِيَلتَِنا َوَنِعْمَت بِِحَمَيتَِنا؟

َهَذِه َيٌد َلْن َأْنَساَها 
َما َحيِيُت

ْع بَِضاَعَتَك َواْتَبْعَنا إَِذِن اْجَ

ي ُذو َمَكاَنٍة َوَمْنِزَلٍة ِف الَقبِيَلِة  َجدِّ
ُرَؤ َأَحٌد َعل ُمَضاَيَقتَِك َوَلْن جَيْ

َوَلِكِن اْحَذْر َأْن َتْسَتْقِوَي 
َعَفاِء بَِمَكاَنتِي َعل الضُّ

ُتُوُه؟ ْمُر، ِمْن َأْيَن َأْحَضْ ٌد َهَذا التَّ َجيِّ

ْمِر الِذي  ِمْن َبائِِع التَّ
وِق اْسَتْقَدَمُه َسيِِّدي إَِل السُّ
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ية
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ها
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ا

ا اَلاِدُم.. َكْيَف َغَدا  َ يِن َأيُّ َأْخرِبْ
َحاُل َهَذا الَبائِِع املْسِكنِي؟

هههههه.. الَعْفَو َيا َسيِِّدي. َوَلِكْن َأَتُقوُل: 
وِق »املْسِكني«؟ َلَقْد َأْصَبَح َأْكرَبَ َتاِجِر َتٍْر ِف السُّ

وِق لَِنَرى َحاَلُه؟ َهلَّ َذَهْبَنا إَِل السُّ

ْمِر َوَقْد َكُثَر  َها ُهَو َبائُِع التَّ
َلْت َحاُلُه وَّ َماُلُه َوَتَ

ُه  ي؟ إِنَّ َهْل َتَرى َما َأَرى َيا َجدِّ
َعَفاِء!! َيْسَتْقِوي َعل الضُّ

إنَّ الُبَغاَث بَِأْرِضَنا َيْسَتْنِسُ
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الخِليُلالخِليُل

ِلَنْهِر  ِة  الَغْرِبيَّ ِة  فَّ الضَّ ِف  الَواِقَعِة  الِفَلْسِطيِنيَِّة  املُدِن  ِمَن  َواِحَدٌة  الخِليِل  َمِديَنُة 

َوِهَي  ِكيُلوِمْتًا.  َوَثالِثنَي  َنْحَو َخْمٍس  َعْنَها  َوَتْبُعُد  الُقْدِس  ِمَن  الجُنوِب  َوإِىل   ، اأُلْرُدنِّ

. اِنِّ كَّ السُّ َوالتَّْعَداِد  املَساَحِة  َحْيُث  ِمْن  الَغْرِبيَِّة  ِة  فَّ الضَّ ُمُدِن  أَْكَبِ  ِمْن 

ُد  ُيَؤكِّ َما  ِر،  املَبكِّ الُبـُروْنِزيِّ  الَعْصـِر  ِف  الَكْنَعاِنيِّنَي  إِىل  َيُعوُد  املِديَنِة  َتْأِسيِس  َتاِريُخ 

الِتي  يِنيَِّة  الدِّ يَِّة  األََهمِّ ِظلِّ  ِف  ًة  َخاصَّ التَّاِريِخ،  أَْعَمِق  ِف  ِبُجُذورَِها  َتْضـرُِب  أَنََّها 

الثَّالِث. َمِويَِّة  السَّ اِئِع  َ الشَّ أَْتَباِع  ِعْنَد  ِبَها،  َتْحَظى 

َساِت َوالحاَراِت الَعِتيَقِة َساِت َوالحاَراِت الَعِتيَقِةَمِديَنُة املَقدَّ َمِديَنُة املَقدَّ
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يــُف  ِ ــُط املِديَنــَة احلــَرُم اِلْبَراِهيِمــيُّ الرشَّ َيَتَوسَّ
إِْبَراِهيــَم  اهللِ  َأْنبَِيــاِء  َمَقاَمــاِت  َيُضــمُّ  الــِذي 
ــُم إِل  َوإِْســَحاَق َوَيْعُقــوَب َوَزْوَجاِتِــْم، َوُتَقسَّ
ــُة، َفَتَقــُع  ــاِن الَقِديَمــُة َواحلِديَث ــا الَبْلَدَت ِقْســَمنْيِ ُهَ
ــاَرٌة  ــَو ِعَب ــَرِم، َوُه ــَواِر احل ــُة إِل ِج ــَدُة الَقِديَم الَبْل
َواأَلْبنَِيــِة  َوالُبُيــوِت  ــِة  األِزقَّ ِمــَن  َعــَدٍد  َعــْن 

ــِة. ــَواِق الَقِديَم ــنِ اأَلْسـ َكاِكيــ ــةِ َوالدَّ اِرِييَّــ التَّ

َكُمْتَحـِف  املَتاِحـِف  ِمـَن  َعـَدٌد  ـا  ِبَ َوُيوَجـُد 
احلَدائِـِق  ِمـَن  الَعِديـِد  إِل  إَِضاَفـًة   ، الِليـــلِ
ُه الَكْرِمِل«  َهـا »ُمَتَنـزَّ ـِة َوِمـنْ َأَهِّ َهـاِت الَعامَّ َواملَتَنزَّ
ـُة التِـي ُأْجِرَيـْت َعـل  َراَسـاُت اأَلَثِريَّ َنـــتِ الدِّ َوَبيَّ
َمـــنِ  ُل  َأوَّ ُهـمْ  الَكْنَعانِيِّـنَي  َأنَّ  َوَقَضائَِهـا  املِديَنـِة 
ْم،  اْسـَتْوَطَن تِْلَك املْنَطَقـَة؛ إِْذ َأَقاُموا ُقَراُهـْم َوُمُدَنُ
َوِمـْن َبْينَِها الِليـُل الَقِديَمُة، َوَل َتـَزاُل ُهَناَك َبْعُض 
اأَلَثِريَّـاِت الَقِديَمـِة التِـي َتُدلُّ َعـل َعَراَقـِة املَكاِن. 
َتـِوي  ـِة َفـإِنَّ املِديَنـَة َتْ َوإَِضاَفـًة إِل اآلَثـاِر الَكْنَعانِيَّ
ـٍة  َوَمُْلوِكيَّ ـٍة  َوُأَمِويَّ ـٍة  َوُروَمانِيَّ ـٍة  بِيَزْنِطيَّ آَثـاٍر  َعـل 

َوُعْثَمنِيَّـٍة. ـٍة  َوَصِليبِيَّ

ــا  بَِحاَراِتَ الِليــِل  َمِديَنــُة  اْشــُتِهَرْت  َوَقــِد 
اِزيــَن،  ــَواْكَنِة، َوَحــاَرِة الَقزَّ املْعُروَفــِة؛ َكَحــاَرِة السَّ
َوَحــاَرِة َبنِــي َدار، َوَحــاَرِة الَقْلَعــِة، 

ــاَرِة  ِة، َوَح ــيَّ ــاَرِة احُلوِش ِة، َوَح ــبِيَّ ــاَرِة املْحَتِس َوَح
َمْدَرَســِة  َوَحــاَرِة  اأَلْكــَراِد،  َوَحــاَرِة  اَبــِة،  الَعقَّ
املَعــاِرِف، َوَحــاَرِة الَيُهــوِد، َوَحــاَرِة َقْيُطــوَن، 

ــْيِخ. َوَحــاَرِة املَشــاِرَقِة، َوَحــاَرِة الشَّ

التِــي  الَقِليَلــِة  َوُتَعــدُّ الِليــُل ِمــَن املــُدِن 
يِّ  َحاَفَظــْت َعــَل اْســتِْمَراِر الْســتِْقَراِر الَبــرَشِ
ــا  ــًة إِل اْعتَِباِرَه ــوِر، إَِضاَف ــَدِم الُعُص ــُذ َأْق ــا ُمْن ِفيَه

ائِــِع الثَّــلِث.  َ َســِة لِلرشَّ إِْحــَدى املــُدِن املَقدَّ

َوَقــْد َكاَنــِت الِليــُل َأَساًســا ِمــَن املــُدِن 
َبْعَدَهــا  املِديَنــُة  َوَوَقَعــِت  َفــِة،  املرْتَ الَكْنَعانِيَّــِة 
ــَت َســْيَطَرِة الَعِديــِد ِمــَن الُقــَوى َكاآلُشــوِريِّنَي  َتْ
ــاِن،  وَم ــمَّ الرُّ ــْرِس َواِلْغِريــِق، ُث َوالَبابِِليِّيـــَن َوالُف
ًدا  ــدَّ ــْرُس اْحتِلَلــا ُمَ ــنَي، َوَأَعــاَد الُف ــمَّ البِيَزْنِطيِّ ُث
ــوَن  ــَنَواِت إِل َأِن اْســَتَطاَع البِيَزْنِطيُّ لَِعــَدٍد ِمــَن السَّ
ا َوَنْزَعْهــا ِمــْن َأْيِديِــْم َوإِْجــَلَء الُفــْرِس  اْســتَِعاَدَتَ

ــَلِد. ــَن املي ــابِِع ِم ــْرِن السَّ ــا ِف الَق َعْنَه

ــاَدْت  ــِة، َع ــلِميِّ لِلَمِديَن ــِح اِلْس ــَد الَفْت َوَبْع
وَهــا  ِليبِيِّــنَي َبْعــَد َأْن َضمُّ لَِتَقــَع ِف َأْيــِدي الصَّ
، َوَبِقَيــْت ِف َأْيِديِــْم َحتَّــى َتَّــْت  إِل َمَالِِكِهـــمْ
ــنَي َأَمــاَم َجْيــِش َصــلِح  َهِزيَمُتُهــْم ِف َمْعَرَكــِة ِحطِّ

. ــوِبِّ ــِن اأَليُّ ي الدِّ

َناَعــاِت  بِالصِّ الِليــِل  َمِديَنــُة  ُاْشــُتِهَرْت 
ــَض  ــى إِنَّ َبْع ــاِن، َحتَّ َم ــِم الزَّ ــُذ َقِدي ــِة ُمْن الَيَدِويَّ
ــَرِف  ــِذِه احِل ــَمِء َه َيْت بَِأْس ــمِّ ــِل ُس ــاَراِت الِلي َح
ــاَرِة  ــْزِل، َوَح ــِة، َوُســوِق الَغ يَّ ــَل ُســوِق احلَصِ ِمْث
ــِة  ــِذِه املِديَن ــْهَرِة َه ــِة إِل ُش . بِاِلَضاَفـ اِجيـــنَ جَّ الزَّ
اُبــوِن َوِدَباَغــِة الُلــوِد َوِصَناَعــِة  بِِصَناَعــِة الصَّ
احلَيَواَنــاِت،  َشــَعِر  ِمــْن  الَكبِــرَيِة  اأَلْكَيــاِس 
اِر،  َوِصَناَعــِة اأَلْحِذَيــِة، َوَمَعاِطــِف الَفــْرِو، َوالَفخَّ
ِة  الَشــبِيَّ َناَعــاِت  َوالصِّ َواَلــَزِف،  َوالنَِّســيِج، 
ــاِت  َناَع ــَن الصِّ ــِد ِم ــِة إِل الَعِدي ــِة بِاِلَضاَف املْخَتِلَف

اأُلْخــَرى.

ــِة  ينِيَّ ــِة الدِّ ِة َواأَلَثِريَّ ــَياِحيَّ َوِمــْن َأْبــَرِز املَعــاِلِ السِّ

ِف املِديَنـــةِ احَلــَرُم اِلْبَراِهيِمــيُّ الــِذي ُيَعــدُّ َأْيًضــا 
ِمــْن َأَهــمِّ املْنَشــآِت املْعَمِريَّــِة التِــي اْرَتَبَطــْت 
بِاْســِم َمِديَنــِة الِليــِل. َوِمــَن املَعــاِلِ الَبــاِرَزِة أْيًضــا 
ــْلَطاِن، التِــي َتَقــُع َوْســَط  بِالِليــِل بِْرَكــُة السُّ
ــَن املْســِجِد  ــْرِبِّ ِم ــوِب الَغ ــِة الِليــِل إِل الُن َمِديَن
يــِن  ــْلَطاُن َســْيُف الدِّ ، َوَقــْد َبَناَهــا السُّ اِلْبَراِهيِمــيِّ
ــَر  ــْلَطَة ِمْصـ ــَولَّ ُس ــِذي َت ــيُّ -ال ــَلُووُن اأَلْلِف َق
ــاَم املَملِيــِك- بِِحَجــاَرٍة َمْصُقوَلــٍة َوَقــِد  ــاِم َأيَّ َوالشَّ
ًعــا َبَلــَغ ُطــوُل ِضْلِعــِه َأْرَبِعــنَي  ْت َشــْكًل ُمَربَّ ــذَ َ اتَّ

ــا. ا َتْقِريًب ــرْتً ِم

ــِذي  ــِل ال ــُف الِلي ــا ُمْتَح ــا َأْيًض ــْن َمَعامِلَه َوِم
اًمــا  َيَقــُع ُقــْرَب َخــاِن الِليــِل َوَكاَن ِف اأَلْصــِل َحَّ
ــِل.  ــَم الِليـ ــاِم إِْبَراِهي ــِم َحَّ ــِرَف بِاْس ــا ُع ُتْرِكيًّ
َســُة، َوَتَقــُع بِالُقــْرِب ِمــْن  وَطــُة املَقدَّ ــَك الَبلُّ َوَكَذلِ
ــُح  ِة، َوِهــَي َشــَجَرٌة َضْخَمــٌة ُيَرجَّ َكنِيَســِة املْســُكوبِيَّ
ــَنٍة، َل  ــِة آَلِف َس َس ــل َخْ ــُد َع ــا َيِزي ــَأنَّ ُعْمَرَه بِ
ــا.  ــا َعَلْيَه ــا ِحَفاًظ ــوِل إَِلْيَه ُخ ــٍد بِالدُّ َح ــَمُح أِلَ ُيْس
وِم  ــرُّ ــِة ال ــُع ِف َحِديَق ِة َفَتَق ــُكوبِيَّ ــُة املْس ــا َكنِيَس َأمَّ
ــِع  ــْت ِف َمْطَل ــِة، َوُبنَِي ــْرَب املِديَن ــِس َغ اأَلْرُثوُذْك
ــاصُّ  ــُد اَل ــُع الَوِحي ــَي املْوِق ــاِض. َوِه ــْرِن امل الَق

. بِاملِســيِحيِّنَي ِف املِديَنـــةِ

َمِديَنُة الخِليِل َتْحِوي آَثـــــاًرا َكْنَعاِنـــيًَّة َوِبيَزْنِطـيًَّةَمِديَنُة الخِليِل َتْحِوي آَثـــــاًرا َكْنَعاِنـــيًَّة َوِبيَزْنِطـيًَّة

َوُروَماِنيًَّة َوُأَمِويًَّة َوَمْمُلـــــوِكيًَّة َوَصِليِبيًَّة َوُعْثَماِنيًَّةَوُروَماِنيًَّة َوُأَمِويًَّة َوَمْمُلـــــوِكيًَّة َوَصِليِبيًَّة َوُعْثَماِنيًَّة
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رسوم: 

وجدان توفيق

َسْلَمان َسْلَمان َعْبَر اأَلْزمانَعْبَر اأَلْزمان

الِذي َل َيْعِرُف الِكيْمَياَء َيُظنُّ 
ا ِسْحٌر َأنَّ َبْعَض َتَفاُعَلِتَ

ِة  َفاُعَلِت الِكيْمَيائِيَّ َبْعُض التَّ
بِالِفْعِل ُتْفِض إِل َنَتائَِج ُمْدِهَشٍة

َوَهْل َنْحَتاُج 
الِكيْمَياَء ِف َحَياتَِنا؟

ِعْلُم الِكيْمَياِء َيْدُخُل ِف َجِيِع َنَشاَطاِت 
اَلِت احلَياِة ِة َمَ ِة َوُيْسِهُم ِف َكافَّ الَكائَِناِت احليَّ

َوِمْن ِخَلِل ِعْلِم الِكيْمَياِء َتمَّ 
ِة اَلامِّ إِل  بِيِعيَّ ِويُل املَوادِّ الطَّ َتْ
َمَوادَّ ُتَلبِّي اْحتَِياَجاِت اِلْنَساِن

َوَلِكنِّي َأْسَمُع َدائًِم َمْن َيُقوُل 
»ِسْحُر الِكيْمَياِء«، َفَم ِسُّ َذلَِك؟

نَّ الِكيْمَيائِيَّ َيَتَعاَمُل َمَع َمْوُجوَداٍت َل َيَراَها  أِلَ
اِت َواُلَزْيَئاِت رَّ َوَل َيْسَتِطيُع إِْحَصاَءَها ِمْثَل الذَّ

َأَلْ َيْنُبْغ َأَحٌد ِمْن َأْعَلِم الَعَرِب ِف ِعْلِم الِكيْمَياِء؟

َبْل َنَبَغ ِمْنُهُم الَكثرُِي، َوَكاَن َأْشَهُرُهْم 
اَن َعل اِلْطَلِق َجابَِر ْبَن َحيَّ

َهْل َكاَنْت َلُه ُمْنَجَزاٌت َأْو 
َعاٌت ِف ِعْلِم الِكيْمَياِء؟ رَتَ ُمْ

َيْكِفي َأنَّ الَفْيَلُسوَف اِلْنِجِليِزيَّ  »َفَراْنِسيْس 
ُل  اَن ُهَو َأوَّ بِيُكوْن« َقاَل َعْنُه: إِنَّ َجابَِر ْبَن َحيَّ

َم الِكيْمَياَء لِلَعاَلِ، َفُهَو َأُبو الِكيْمَياِء َمْن َعلَّ

َأْحَتاُج َمْعِرَفَة املِزيِد َعْن 
اَن َيا َأِب َجابِِر ْبِن َحيَّ

َلًة  ًة ُمَسجَّ اَضَ َسُأْرِسُل إَِلْيَك ُمَ
ِة َعْن َتاِرِيِه َوَحَياتِِه الِعْلِميَّ

اَن ا البَِساُط، اْنَطِلْق بَِنا إِل َجابِِر ْبِن َحيَّ َ ا َأيُّ َهيَّ
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َمْن َأْنَت؟ َوَمْن َأِذَن َلَك 
َترَبِي؟! بِاْقتَِحاِم ُمْ

َأَنا َسْلَمُن. ِجْئُتَك ِمْن َزَمٍن َبِعيٍد 
َة َف ُمْنَجَزاتَِك الِعْلِميَّ َتَعرَّ أِلَ

َمْرَحًبا بَِك َيا َسْلَمُن، َلْوَل َأنََّك ِمْن 
َزَمٍن َبِعيٍد َلـَم َسَمْحُت َلَك بَِذلَِك

ِف َزَمنَِنا ُشْهَرُتَك ِهَي »َأُبو الِكيْمَياِء«، َفَهِل 
اْقَتَصَ ُنُبوُغَك َعل الِكيْمَياِء َوْحَدَها؟

َل َيا َوَلِدي؛ َلَقْد َبَرْعُت َأْيًضا ِف ُعُلوِم الَفَلِك، 
ْيَدَلِة، َوالَفْلَسَفِة ، َوالصَّ بِّ َوالْنَدَسِة، َواملَعاِدِن، َوالطِّ

ِعيَِّة؟ ْ َوَماَذا َعِن الُعُلوِم الرشَّ

ْأِكيِد َكاَن َلا َنِصيٌب َواِفٌر ِمْن ِدَراَساِت، َوَيْكِفينِي  بِالتَّ
اِدِق َأنَّنِي ُكْنُت َأَحَد َتلِميِذ اِلَماِم َجْعَفٍر الصَّ

ًة َكثرَِيًة َثنِي َأِب َأنَّ َلَك إِْسَهاَماٍت ِعْلِميَّ َحدَّ

َصَدَق َأُبوَك، َفَلَقْد َكَتْبُت َأْكَثَر 
ُطوَطٍة ِمْن  َثلَثِة آَلِف َمْ

ْلَت ُكلَّ َهِذِه املْعِرَفِة؟ َفِمْن َأْيَن َحصَّ

ْرُت  َلْعُت َعل َأْعَمِل َمْن َسَبَقنِي، َكَم َتَأثَّ َلَقِد اطَّ
يِّنَي َواِلْغِريِق بِِكَتاَباِت الِكيْمَيائِيِّنَي من ُقَدَماِء املْصِ

ا  بُِع َمْنَهًجا ِعْلِميًّ َوَهْل ُكْنَت َتتَّ
ِة؟ بَِعْينِِه ِف َأْبَحاثَِك الِكيْمَيائِيَّ

َأَنا َيا ُبَنيَّ َمْن َأْدَخَل املْنَهَج 
التَّْجِريبِيَّ إِل الِكيْمَياِء

َأَتْعَلُم َيا َسيِِّدي، َلَقْد َأْطَلُقوا َعَلْيَك »اأُلْسَتاُذ الَكبرُِي« 
َو»َشْيُخ الِكيْمَيائِيِّنَي املْسِلِمنَي« َو»َأُبو الِكيْمَياِء«، َكَم 

َأْطَلُقوا َعل ِعْلِم الِكيْمَياِء »َصْنَعُة َجابٍِر«



ية
ها

لن
ا

ية
ها

لن
ا

2627

َلَقْد َأْثَلْجَت َصْدِري َوَطْمَأْنَتنِي َأنَّ 
َة َلْ َتْذَهْب ُسًدى ُجُهوِدي الِعْلِميَّ

َوَلِكْن لِـَمَذا ُمنِْحَت ُدوَن 
َغرْيَِك ُكلَّ َهِذِه اأَلْلَقاِب؟

َد ُخَراَفاٍت َتْعَتِمُد َعل  رَّ نَّ الِكيْمَياَء َكاَنْت ُمَ أِلَ
ُكُمَها َنَظِريَّاٌت َغرْيُ  ِة، َوَتْ لِيَّ اأَلَساِطرِي اأَلوَّ

َة ْجِرَبَة الَعَمِليَّ َصِحيَحٍة، َحتَّى َأْدَخْلُت َعَلْيَها التَّ

َأَراَك َمْشُغوًل بَِبْعِض 
ِة التََّجاِرِب املْعَمِليَّ

َأَنا َأُقوُم بَِتْحِضرِي َبْعِض 
ِة املَوادِّ الِكيْمويَّ

َعِلْمُت َأنََّك ُكْنَت َصاِحَب الَفْضِل 
ِضرِي َبْعِض  ِف اْكتَِشاِف ُطُرِق َتْ

ِة املَوادِّ الِكيَمِويَّ

ْرنِيِخ،  ِة، َوالزَّ ُل َمْن َقاَم بَِتْحِضرِي ُكُلوِريِد الِفضَّ َأَنا َأوَّ
وَدا الَكاِوَيَة( َكَم اْكَتَشْفُت الَقْطُروَن )الصُّ

َعِلْمُت َأنَّ َبْعَض اْكتَِشاَفاتَِك 
ِة َهِب َوالِفضَّ َكاَنْت َذاَت ِصَلٍة بِالذَّ

 ، َهِب َأِو املاَء املَلَكيَّ َل َمِن اْسَتْحَضَ َماَء الذَّ َلَقْد ُكْنُت َأوَّ
اِض َهِب َعْن َطِريِق اأَلْحَ َة َعِن الذَّ ُل َمْن َفَصَل الِفضَّ َوَأوَّ

ِة ْقِليِديَّ َعاتَِك َغرْيِ التَّ رَتَ َنا َعْن ُمْ َأْخرِبْ

ِة،  ْقِليِديَّ َعاِت َغرْيِ التَّ َلَديَّ الَعِديُد ِمَن املْخرَتَ
اِق ِمْثَل ِصَناَعِة َوَرٍق َغرْيِ َقابٍِل لِلْحرِتَ

َكْيَف ُقْمَت بِِصَناَعِة املَداِد املَضِء؟

َعاِت، َحْيُث  رَتَ ُهَو َأْيًضا ِمْن َأَهمِّ ُمْ
ُقْمُت بِِصَناَعتِِه ِمْن َصَدأِ احلِديِد

َنا َعْن ُجُهوِدَك ِف التَّْصنِيِف َأْخرِبْ

َها ِكَتاُب  ْفُت َأْكَثَر ِمْن ِمَئَتْي ِكَتاٍب، َأَهُّ َألَّ
ُموُم«  ْبُعوَن«، َوِكَتاُب »السُّ َسائُِل السَّ »الرَّ

بِّ َزَة الَوْصِل َبنْيَ الِكيْمَياِء َوالطِّ الِذي ُيَعدُّ َهْ
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ــِة، َوَقــْد َلَقــى الُعَلَمُء  ُصــوِص َوالُكُتــِب الُيوَنانِيَّ النُّ
ــلَّ  ــِة، َوَلَع ــِت احلْكَم ــاِت ِف َبْي َي ــَن التََّحدِّ ــرًيا ِم َكثِ
ــُة احلُصــوِل َعــل املْخُطوَطــاِت  َهــا ُهــَو ُصُعوَب َأَهَّ
ٍة َمــا َأْرَســَل املْأُمــوُن َفِريًقــا ِمــَن  ــِة، َوِف َفــرْتَ الُيوَنانِيَّ
الُعَلــَمِء إِل بِيَزْنَطــَة، َوَقــْد ُكْنــُت ِمــْن َأْكَثــِر الُعَلــَمِء 
َمْعِرَفــًة ِف َذلِــَك الَوْقــِت، َوَقــْد َشــاَرْكُت ِف تِْلــَك 
ــَفِر  َقــِة بِالسَّ ، َوُقْمــُت بِِكَتاَبــِة اأُلُمــوِر املَتَعلِّ ـــةِ املَهمَّ
ــنْيَ  ــا َب ــلِد َم ــٍة َواِحــَدٍة ِف بِ ُطوَط ــْن ُمْ لِلَبْحــِث َع
ا، َوِفَلْســِطنَي، َوِمْصـــَر؛ َوِف  ْهَرْيــِن، َوُســوِريَّ النَّ

ــِة َعَثــْرُت َعــل املْخُطوَطــِة ِف ِدَمْشــَق. َهاَي النِّ
ــاِء  ــَس َأِطبَّ ُل َرئِي ــَوكِّ ــُة املَت ــي الِليَف َننِ ــْد َعيَّ َوَق

املْحَكَمــِة، َوَبْعــَد َأْن َســاَفْرُت إِل ِفَلْســِطنَي، 
ا لِـــَجْمِع املْخُطوَطــاِت  َوِمْصـــَر، َوُســوِريَّ
َوبُِمَســاَعَدِة  ُقْمــُت  الَقِديَمــِة،  الُيوَنانِيَّــِة 
اَد  ِجيـــنَ ِف َبْغــدَ ِب ِف َمْدَرَســـةِ املرَتْ ُطــلَّ
ُصــوِص  لِلنُّ َيانِيَّـــةِ  ْ السُّ َســِخ  النُّ ــةِ  َجَ برَِتْ
ــِة،  ــِة الَعَربِيَّ َغ ِة إِل اللُّ ــيِكيَّ ــِة الِكلِس الُيوَنانِيِّ
َوُلَغــاٍت ُأْخــَرى ِف َجِيــِع َأْنَحــاِء الَعــاَلِ 

. ــلِميِّ اِلْسـ
ِطــبَّ  ــًة  َخاصَّ  ، ــبِّ الطِّ ِف  َنَبْغــُت 

ِفــي »ِكَتــاُب الَعرْشِ  الُعُيــوِن، َوُيَعــدُّ ُمَصنَّ
ــٍف  ــَدَم ُمَؤلَّ « َأْق ــنْيِ ــاَلٍت ِف الَع َمَق

ــِة ِف ِطــبِّ  ِريَقــِة الِعْلِميَّ َعــل الطَّ
الُعُيــوِن، َوَأْقــَدَم ِكَتــاٍب 

ــٍم َعَرَفُه  ــْدَرِسٍّ ُمْنَتِظ َم
الَبْحــِث  َتاِريــُخ 
ــَراِض  ــيِّ ِف َأْم الِعْلِم

ــائِِل  ــاُب املَس ــا »ِكَت ــاِت َأْيًض َف ــْن ُمَؤلَّ ــوِن. َوِم الُعُي

«، َو»ِكَتــاُب  ِف الَعْيـــِن«، َو»ِكَتــاُب َتْرِكيــِب الَعــنْيِ

 ،» اأَلْلــَواِن«، َو»ِكَتــاُب َتَقاِســيِم ِعَلــِل الَعــنْيِ

«، َو»ِكَتــاُب ِعلِج  َو»ِكَتــاُب اْختَِبــاِر َأْدِوَيــِة الَعــنْيِ

ــوِل  ــاُب الُفُص ــِد«، َو»ِكَت ــنْيِ بِاحلِدي ــَراِض الَع َأْم

ِف  َو»الَقــْوُل  ِء«،  الــرُبْ َو»ِحيَلــُة   ،» اأَلُبْقَراِطيَّــةِ

َو»ِكَتــاُب  َواْســتِْصلِحَها«،  اأَلْســَناِن  ِحْفــِظ 

ــَن  ــا ِم َه ــَن«، َوَغرْيُ ِميـ ــبِّ لِلُمَتَعلِّ ــائِِل ِف الطِّ املَس

ــْدُت  ــا َوَقَص ــل َوْضِعَه ــُت َع ــي َعَكْف ــِب التِ الُكُت

ــاِرِف. ــِة َمَع ــَن ُخلَص ــا َتْدِوي ِبَ

حُنَيْنُ بْنُ ِإسْحَاَق حُنَيْنُ بْنُ ِإسْحَاَق 

ـــِة  ـــْن َمِديَن ـــِة ِم ـــَرِة الَقِريَب ـــِة احِل ـــْدُت يِف ِمْنَطَق ، ُولِ ـــاِديُّ ـــَحاَق الِعَب ـــُن إِْس ـــْنُ ْب ـــٍد ُحَن ـــو َزْي ـــا َأُب َأَن
ـــَفِة  ـــاِر الَفالِس ـــَدٌة لِِكَب ـــاٌت َعِدي ، يل َتْرمَجَ ـــَرِبٌّ ـــٌث َع ـــا َباِح ـــاَم 808م. َوَأَن ـــَراِق َع ـــَداَد يِف الِع َبْغ
ـــَاِء  ـــَفِة َوالُعَل ـــتَِطاَعِة الَفالِس ـــُل اْس ـــُع َفْض ـــَراَط، َوإيَِلَّ َيْرِج ـــُطو، َوَأُبْق ـــوَن، َوَأِرْس ـــاِل َأْفالُط َأْمَث
ـــبَّ يِف  ـــُت الطِّ ـــِة. َدَرْس ـــِة الُيوَنانِيَّ َقاَف ـــِر َوالثَّ ـــَن الِفْك ـــِة ِم ـــاِدِر املِهمَّ ـــوَل إىِل املَص ـــَرِب الُوُص الَع

ـــِة. ـــِة الَقِديَم ـــِة الُيوَنانِيَّ َغ ـــَن اللُّ ـــا ِم ًن ـــَك ُمَتَمكِّ ـــَد َذلِ ـــُت َبْع ـــمَّ أْصَبْح ـــَداَد، ُث ـــِة َبْغ َمِديَن

ــوِن ــاِء الُعُيـ ـ ــرُي أَِطبَّ ــنَي وََكِبـ ــْيُخ املَتِْجِمـ َشـ

َيْرِجــُع َنَســبِي إِل آِل الِعَبــاِد، َوُهــْم َقَبائِــُل 
َتِلَفــٌة ِمــْن ُبُطــوِن الَعــَرِب، َكاُنــوا َيِديُنــوَن  ُمْ

احِلــرَيَة.  َوَيْســُكُنوَن   ، بِالنََّصانِيَّـــةِ
ُعِرْفــُت بِِميــَزاٍت َعِديــَدٍة؛ َفَقــْد ُكْنــُت َفِصيــَح 
ــبِّ  َســاِن، َوَشــاِعًرا، َوَباِرًعــا َأْيًضــا ِف الطِّ اللِّ

َجـِة. ْ َوالرتَّ
ــَد  َأْحَ ْبــِن  الِليــِل  َيــِد  َعــل  َتَتْلَمــْذُت 
لِلَعْيــِش  اْنَتَقْلــُت  َذلِــَك  َوَبْعــَد   ، الَفَراِهيــِديِّ
، َفَلــْم ُأَفــاِرْق  ــبِّ ِف َبْغــَداَد، َوَعِمْلــُت ِف الطِّ
ــْن  ــَوْيِه؛ إِْذ َكاَن ِم ــِن َماَس ــا ْب ــَس ُيوَحنَّ ِل ــا َمْ َيْوًم
ــْد  ،  َفَق ــبِّ ــِم الطِّ ــِة لَِتْعِلي َغ ــِس املَتَفرِّ ــِر املَجالِ َأْكَث
ــاَب  ــَوْيِه ِكَت ــِن َماَس ــا ْب ــل ُيوَحنَّ ــَرُأ َع ــُت َأْق ُكْن
 ، ــايِنِّ َي ْ ــاِن السُّ َس ــَف بِاللِّ «، َواملتَِّص ــبِّ ــَرُق الطِّ »ِف

. وِمــيِّ َوالرُّ
َأْرَبــِع  إِْتَقــاِن  ِمــْن  ْنـــتُ  َتَكَّ

ــُة،  َيانِيَّ ْ َغــُة السُّ ــُة، َواللُّ َغــُة الَعَربِيَّ ُلَغــاٍت، َوِهــَي اللُّ
ــُة،  ــُة الُيوَنانِيَّ َغ ــَك اللُّ ُة، َوَكَذلِ ــيَّ ــُة الَفاِرِس َغ َواللُّ
ــا  ــاِن، َم ــَة اِلْتَق ــاِت َغاَي َغ ــِذِه اللُّ ــُت َه ــْد َأْتَقْن َوَق
ــِب. َكــَم  ــِة الَعِديــِد ِمــَن الُكُت َســاَعَديِن َعــل َتْرَجَ
ــَن،  ــَقَلِة اآلَخِري ـ ــاِت النَّ ــَر ِف َتْرَجَ َظ ــْدُت النَّ َأَع
َفَقــْد  املْأُمــوِن،  الِليَفــِة  ِمــَن  بَِأْمــٍر  َوَذلِــَك 
ِة َصِغــرَي  يِن الِليَفــُة -َوَأَنــا ِف تِْلــَك الَفــرْتَ َأْحــَضَ
ــِة َمــا َأْســَتِطيُع ِمــْن  ُكُتــِب  َجَ - َوَأَمــَريِن برَِتْ ــنِّ السِّ
ــِة. َوَكاَن  ــِةِ الَعَربِيَّ َغـ ــَن إِل اللُّ ِء الُيوَنانِيِّيـ ــمَ احلَك
ِة،  َجَ ْ ــاِل الرتَّ تـِـي ِف َمَ املْأُمــوُن َيثـِـُق ِف ُقــْدَراِت َوِدقَّ
ــنُِد إَِلَّ  ــُه ُيْس ــي َجَعَلْت ــَي التِ ــَة ِه َق ــَك الثَّ ــلَّ تِْل َوَلَع
ْعَبــَة، َرْغــَم َحَداَثــِة ِســنِّي، َوَقــْد  ــَة الصَّ َهــِذِه املَهمَّ

ــا. ــَك َذَهًب ــَل َذلِ ــي ُمَقابِ ــوُن ُيْعِط َكاَن املْأُم
ــِة،  ــِت احلْكَم ــِل ِف َبْي ــوُن بِالَعَم ــي املْأُم َفنِ َكلَّ
ــِة  َجَ ــًزا لرَِتْ ــاُؤُه َمْرَك ــْم إِْنَش ــِذي َت ــُت ال ــَو الَبْي َوُه



خـطـأخـطـأ
ووصـــوابصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  ف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االختاعات،  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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َمَتى َسَتْبَدُأ املَباَراُة؟

َبِقَي َعل َمْوِعِد اْنِطَلِقَها 
َأْكَثُر ِمْن نِْصِف َساَعٍة

َنْسَتِغلُّ إَِذْن َهَذا الَوْقَت ِف الْستِْمَتاِع 
ِهيَزاِت املْلَعِب ًةبُِمْسَتَوى َتْ َفًة َفنِيَّ ِة َيْبُدو ُتْ ْعِليِميَّ َمْلَعُب املِديَنِة التَّ

احلَقيَقُة َأنَّ َملِعَب الُبُطوَلِة 
َها َمْدَعاٌة لِلَفْخِر ُكلَّ

َجاِت  ْلَنا بِاملَدرَّ وَّ َهلَّ َتَ
َحتَّى َتْبَدَأ املَباَراُة؟

َلْن ُأَباِرَح َمَكايِنَ َحتَّى َتْنَتِهَي املَباَراُة

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

َحتَّى ِف َهَذا الَيْوِم َل َتُكفُّ 
َساَعُتَك َعْن ُمَضاَيَقتِي

ا  َ نَّ َعَلْيَك َأْن َتْشُكَرَها أِلَ
ُب َأْخَطاَءَك ُتَصوِّ

اَهَها ِة ُتَ ُه َشِديُد احلَساِسيَّ إِنَّ

ُقْل: »َشِديُد اِلْحَساِس«، َوَل 
ِة« َتُقْل: »َشِديُد احلَساِسيَّ

َأْخَشى َأنَّ الْنتَِظاَر 
َعُلُكْم َتْشُعُروَن بِاملَلِل جَيْ

َلْو َمَكْثَنا ِف َهَذا املْلَعِب الِميِل 
ِطيَلَة الَيْوِم َلْن َنْشُعَر بِاملَلِل

ل تقل: »ِطيَلَة الَيْوِم«، 
َوَلِكْن ُقْل: »َطَواَل الَيْوِم«

َبُة َوالتَّْصِميُم  ؛ َفاملَناِظُر اللَّ َأْنَت ُمِقٌّ
َعلنَِك َل َتَلُّ املَكاَن اْنَتبِْه َيا َجابُِر! َهاتُِفَك َيِرنُّ َوَل الَفِريُد جَيْ

ِعنَي َتْسَمُعُه ِمْن َأْصَواِت املَشجِّ

ي  ويوي
  و

ي  
وي  ويوي  و وي  
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ُه َصِديُقَنا َعْبُد اهللِ.. َمْرَحًبا َيا  إِنَّ
ْيَنا َلْو ُكْنَت َمَعَنا ُه َأنَّ اأَلْجَواَء ُهَنا ُمْتَِعٌةَصِديِقي، َتَنَّ َأْخرِبْ

ُه َأْنَت، َفَضِجيُج اأَلْصَواِت  َأْخرِبْ
ًدا َعُلنِي َأْسَمُع َجيِّ َل جَيْ

ًة  اِعيَّ اِْنَتِظْر، َسْوَف َنْلَتِقُط ُصوَرًة َجَ
وَرَةبِالاتِِف َوُنْرِسُلَها إَِلْيَك ُعوا لَِنْلَتِقَط الصُّ مَّ ا َتَ وَرَة لَِتِعيَش َهيَّ َشاِهْد َهِذِه الصُّ

َمَعَنا َهِذِه اأَلْجَواَء املْمتَِعَة

َل َتُقْل: »إِْمَكانِيَّاِت«، َوَلِكْن ُقْل: »إِْمَكاَناِت«
ُه َعْن إِْمَكانِيَّاِت املْلَعِب َحتَّى  َأْخرِبْ

َدِم لَِعَدِم ُحُضوِرِه َمَعَنا َيْشُعَر بِالنَّ

َط َعَلْيُكْم هههههه.. ِمْن َأْعَملُِكْم ُسلِّ

َأَنا اآلَن َأْشُعُر بِالْرتَِياِح
، َفِمْن َغرْيِ املْعُقوِل َأْن َنْبَقى ُعْرَضًة  َأْنَت ُمِقٌّ

ا ٌن ِمْن َتْصِويَباِتَ اَعِة َبْيَنَم َجابٌِر ُمَصَّ لَِتْصِويِب السَّ

ا َتَتَساَهُل  َ َلَقْد ِكْدُت َأُشكُّ َأنَّ
َمَعُه َوَتَتَجاَهُل َأْخَطاَءُه

ُقْل: »َتَتَساَهُل َعَلْيِه«، َوَل 
َتُقْل: »َتَتَساَهُل َمَعُه«

َد  َعَلْيَك إَِذِن املَتاَبَعُة لَِنَتَأكَّ
اِمُلُه اَعَة َل ُتَ َأنَّ السَّ

ُضَك َأْنَت بَِأْمِر املَتاَبَعِة َبْل ُنَفوِّ

ْضُت  َواُب َأْن ُتُقوَل: »َفوَّ الصَّ
َتابُِعوا املَباَراَة التِي َبَدَأِت اآلَن، َأْمَر املَتاَبَعِة إَِلْيَك«

َوْلَنْنُظْر ِف َأْمِر ُمَتاَبَعتِي َلِحًقا

ي  ويوي
  و

ي  
وي  ويوي  و وي  



  سوق      
 

  سوق      
الوراقني

َوُهــَو َمــَع َذلِــَك َكاَن ُموَلًعــا بِــاأَلَدِب َوَيْنِظــُم 
ــى َأَجــاَد ِشــْعَرُه َوَمَهــَر ِفيــِه. ــْعَر، َوَلْ َيــَزْل َحتَّ الشِّ

ٍة،  َتــاَراٍت ِشــْعِريَّ ــُف ِعَبــاَرٌة َعْن ُمْ َوَهــَذا املَصنَّ
املَعــاِصُ  الَعبَّــاِسُّ  ــاِعُر  الشَّ ــَقَها  َوَنسَّ َعَهــا  َجَ
 ، ــيٍّ ـ ــوٍر ِحسِّ ــا ملْنُظ ــا ِطْبًق َفَه ــْد َألَّ ــي، َوَق لِْلُمَتَنبِّ
ــا  ــا ملْوُضوَعاِتَ َة ِطْبًق ــْعِريَّ َة الشِّ ــادَّ ــُف امل ــَل ُيَصنِّ َف
، َوإِنَّــمَ َحْســَب احلــَواسِّ التِي َتْســَتْمتُِع  ـــةِ ْقِليِديَّ التَّ
ُث  ــا َواملَحــاِوِر التـِـي َتْعَتِمــُد َعَلْيَهــا، َفُهــَو َيَتَحدَّ ِبَ
الــَمِل  َعــِن  بِاملْحُبــوِب  الــاصِّ  ِء  الــزْ ِف 
ــَدِم.  ــِص الَق أِس إَِل َأْخَ ــرَّ ــِة ال ــْن ِقمَّ ــِويِّ ِم اأُلْنَث
َعَواِطِفــِه  َعــْن  بِاملِحــبِّ  الــاصِّ  ِء  الــزْ َوِف 
ــا  ِة َواملْعَنِويَّــِة. َأمَّ ــيَّ َوَلَواِعِجــِه َوَأْوَصاِفــِه احلسِّ
ــوِر  ُه ــَواُن الزُّ ــِة َوَأْل بِيَع ــُج الطَّ ــَو َأِري ــُموُم َفُه املْشـ
ــِر  ــوُف الْم ــَو ُصُن ــُروُب ُه ــِن. َواملْشـ َياِحيـ َوالرَّ

ــُه. ــْكُر َوَحاَلُت ا َوالسُّ ــَوُتَ َوَنْش

ــُع  ــا، َوَيَتَتبَّ ُهــَو إَِذْن َيْعَتــدُّ بِاحلــَواسِّ َوُمْعَطَياِتَ
ــْعِر َوُصــَوِرِه  ــٍج ِف الشِّ َأْقــَى َمــا َتْبُلُغــُه ِمــْن َتَوهُّ
ــُح ف   ــاِة، َوَيْنَج ــُل بِاحلَي َتِف ــٍد َيْ ــيٍّ َفِري ــسٍّ َفنِّ بِِح
ــاٍت َأْو  ــِل الــَمِلِّ املْتَقـــنِ ملَظاِهِرَهــا، ِف َأْبَي ْمثِي التَّ
ــَم  ــِة َرْغ ابَِض تَِها النَّ ــْعِريَّ ــُظ بِِش َتِف ــاٍت، َتْ َمْقُطوَع
َتْفِقــَد  َأْن  ُمــُروِر ُقــُروٍن َطِويَلــٍة َعَلْيَهــا، ُدوَن 
ــَدى  ــاِن َل ــاِب َوالْفتَِت ــاَرِة اِلْعَج ــَل إَِث ــا َع ُقْدَرِتَ

ــوِر. ــِع الُعُص اِء ِف َجِي ــرَّ الُق

ــُه  ــاِب إَِل َأنَّ ــِة الِكَت َم ــاُء ِف ُمَقدِّ فَّ ــرُي الرَّ َوُيِش
ــْعِر  َعــاِت الَغــَزِل َوَأْبَيــاِت الشِّ َرُه بِِذْكــِر ُمَقطَّ َصــدَّ
ــَواِرِد »التِــي َتُكــوُن ِف املَحاِفــِل َأْجــَول،  الشَّ
َوَعــَل املَســاِمِع َأْدَخــل، ِف َأْوَصــاِف املَناِظــِر 
ــِة  ائَِع ــِن الرَّ ِة، َواملَحاِس َ ــريِّ ــوِه النَّ ــَنِة، َوالُوُج احلَس
ــِن  ــَوِر املِليَحــِة اأَلنِيَقــِة، َوُحْس املْعِجَبــِة، َوالصُّ
اَلْلــِق، َوَوَســاَمِة التَّْصِويــِر، َوَصَباَحــِة َســَنِة 

ْدِويــِر،  ِكيــِب، َواْســتَِقاَمِة التَّ ْ ِة، َواْعتِــَداِل الرتَّ الُغــرَّ
ــْعِر« إَِل َغرْيَِهــا ِمــَن اأَلْوَصــاِف. َوُســُبوَطِة الشِّ

بِيــِع،  الـِـُث ِف »َأْوَصــاِف الرَّ َوَجــاَء الَفْصــُل الثَّ
َوَجْلَجَلــِة  َســَحائِبِِه،  َوَنــرْشِ  َبْرِقــِه،  َوإِيــَمِض 
َنِســيِمِه،  ِة  َوَفــرْتَ َقْطــِرِه،  َوُســُقوِط  َرْعــِدِه، 
َوَسْجَســِج َهَوائـِـِه، َواْنِعَطاِف َقْوِســِه َوْســَط الَغَمِم 
ــَرِت  ــَم َتَظاَه ــر، َك ــَر إَِل َأْصَف ــِب َأْحَ َأْخــَض بَِجْن
ــِل َأَصُّ  ْي ــُض الذَّ ــا َوَبْع ــنْيَ َجَلبِيبَِه ــُروُس َب الَع

ــَدِت  ــَم َعَق ــِض، َأْو َك ــْن َبْع ِم
ا  َأْســِوَرَتَ وُد  الــرُّ الَكاِعــُب 
ــوِغ  ــْن َمُص ــا ِم ــَل ِمْعَصِمَه َع
َذَهــٍب إَِل َمْنُظــوِم َزَبْرَجــٍد 
َياُقــوٍت؛  َمْعُقــوُد  َبْيَنُهــَم 
َعــَل  َيــاِح  الرِّ َوُهُبــوِب 
ُوُجــوِه الُغــْدَراِن َوَمْســِحَها 
َماِويَّــٌة  ــا  َ َكَأنَّ َأْقَذاَءَهــا 
ٌة،  ُلــوَّ َمْصُقوَلــٌة، َأْو ِمــْرآٌة َمْ
ــَواِقي  ــَمِل بِالسَّ ــِة الشَّ َوَعْصَف
ــا  َ ٍة َعــَل اْســتَِواٍء َكَأنَّ ُمَْتــدَّ
َصِفيَحــُة  َأْو  َتْســَعى،  َحيَّــٌة 
ــا  احلَســاِم املْســُلوِل؛ َوَتْدِرجِيَه
َكُمُتــوِن  ُحــُزوًزا  ــا  ُمُتوَنَ
َكَمَراِقــِد  َأْو َحَلًقــا  املَبــاِرد، 
ــرِي  ــَواِع اأَلَزاِه ــاِود؛ َوَأْن اأَلَس

ــُخ الــوُّ  َياِحــنِي، َوَكْيــَف َيَتَضمَّ َوُصُنــوِف الرَّ
بَِأَرِجَهــا؛  املَســاِرُب  ُع  َوَتَتَضــوَّ َعْرِفَهــا،  ِمــْن 
َوُخُرُوِجَهــا  َأْكَمِمَهــا،  ِمــْن  اأَلْنــَواِر  َواْنِفَتــاِق 
ــِر  ــَل َظَواِه ــا َع ى َهْيِجَه ــْسَ ــا إَِل َم ــْن َأْغِطَيتَِه ِم

الْلــد،  بَِضَواِحــي  ُجُفوِفَهــا  َوَأَواِن  اأَلْرض، 
اِف الَبــال َوُمُتــوِن اأَلْقَبــال؛  َوِحــنَي ُيْبِســَها بـِـَأْشَ
ــا  ــا، َوَعْوِدَه َجتَِه ِح َبْ ــوُّ ــا، َوَتَص ــوِل َنَضاَرِتَ َوُذُب
اأَلْرُجــُل  َوَتْنِســُفُه  َيــاُح،  الرِّ َتــْذُروُه  َهِشــيًم 
يــِب ِمــَن املُســوِك َوالَعَنابِــِر  ُتوًمــا بَِمْشــُموِم الطِّ َمْ
ــِق  ــِر َحَقائِ ــَواِل، َوِذْك ــَواِد َوالَغ ــرِي َواأَلْع َوالَكَواِف
اْشــتَِقاِقَها َوَشــَواِهِدَها ِمــَن الَعَربِيَّــِة، َوَحــْصِ 
ِمــْن  ــَعَراُء  الشُّ َفْتــُه  َصَ َمــا  َوإِيــَراِد  َأْســَمئَِها 

َمَعانِيَهــا«.

َث ِف الَفْصــِل  ــدَّ ُثــمَّ َتَ
ــوِر  ــِت الُم ــْن »َنْع ــِع َع ابِ الرَّ
ِقيــِق  َوَتْ َأَســاِميَها  َوَعــدِّ 
ــا  َوَمْوُضوَعاِتَ اْشــتَِقاِقَها 
ــاِل  ــا، َواأَلْمَث ــا َوُلَغاِتَ َوَأْبنَِيتَِه
َوِصَفــاِت  ــا،  ِبَ وَبــةِ  املْضُ
ُمْبَتَكــِر  ِمــْن  َأْحَواِلَــا 
ــا  ــِق ُكُروِمَه ــاِل، َوَتْوِري اأَلْمَث
َعائِــم  الدَّ َعــَل  َوَتْعِريِشــَها 
ُثــمَّ  بِالَقَوائِــم،  َها  َوشــدِّ
ِل  ــدُّ ــا، َوَتَ اِر َأْوَراِقَه ــِضَ اْخ
ُشــَعبَِها،  ــِن  َوَتَفنُّ ــا،  َأْفَناِنَ
َوإِيَنــاِع  ــا،  اِتَ َحبَّ َواْنِعَقــاِد 
ــا،  َأْعَناِبَ َوَتــَدلِّ  ــا،  َثَمَراِتَ
اَلــا،  ــا، ُموِقــَرًة َدَوالِــَح بَِأْحَ َوَتَســاُقِط ُقْضَباِنَ
ــى  ــَم اْحَتَب ــا َك ــَواِدَل بَِأْثَقاَل ــا، َه ــَزًة َعَناِقيَدَه ُمْكَتنِ
ــا ِف  َريَّ ُض الثُّ ــرُّ ــر، َأْو َتَع ــُج ِف اأُلُزِر الْضـ ْن الزِّ

الَفْجــر«. َأْزَرِق 

وَاحملْبُوب  احملِبُّ 
وَاملشْرُوب وَاملشْمُومُ 

َد  يِّ ْبِن َأْحَ ِ ِب احلَسِن السَّ وب« ِلَ ِكَتاُب »املِحبُّ َواملْحُبوب َواملْشُموُم َواملْشُ
، َوُهَو َشاِعٌر َمْشُهوٌر َكاَن يِف ِصَباُه َيْرُفو  اِء املْوِصِلِّ فَّ يِّ الِكْنِديِّ الرَّ ِ اْبِن السَّ

اِء.  فَّ َي بِالرَّ اٍن بِاملْوِصِل، َولَِذا ُسمِّ اًطا( يِف ُدكَّ ُز )َيْعَمُل َخيَّ َوُيَطرِّ
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ٍّ َفِريـــٍد ِحَياكَـــٌة لَْفِظيَّـــٌة بَِديَعـــٌة ِبَْنظُـــوٍر ِحـــيِّ

اُء أَلََّف  ِيُّ الرَّفَّ السَّ

ِكَتاَب »املِحبُّ 

َواملْحُبوب« َوْفًقا 

َقِة ِلْلَحَواسِّ املَتَذوِّ
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أَْبَناُء النَّْحِويِّ

!!!!َوالَقْصَعُة املْكُسورَُة َوالِخزَاَنُة املْفُتوَحُة
ُأِريُدُكْم َيا َأْوَلِدي َأْن َتْضبُِطوا ُلَغَتُكْم

َل َيِليُق بَِأْبَناِء النَّْحِويِّ 
ِطُئوا َأْو َيْلَحُنوا َأْن ُيْ

َلْ َأَر َنْحًوا َأْشَبَع َجائًِعا َأْو َكَسا 
ُعْرَياًنا، َفِلَمَذا َنْضبُِط ُلَغَتَنا؟

َفاُهِم َبنْيَ  َيا ُبَنيَّ الَكَلُم ُلَغُة التَّ
ا َما َكاَنْت َصْنَعُتُهْم النَّاِس َأيًّ

َؤاِل َبْعُد َلْ ُتِيَبا َعْن السُّ

ِعْنَدَما َتُكوُن ُلَغُتَك َسِليَمًة 
َك اآلَخُروَن َسُيِجلُّ

إَِذْن َنْجَتِهَد ِف َضْبِط ُلَغتَِنا

ٌة َساِن َمْسَألٌة َشاقَّ َوَلِكْن َمْسَأَلُة َضْبِط اللِّ َتاُج إَِل َمِزيٍد  َنَعْم، َفِهَي َتْ
ِمَن احلْلَوى َوالَفاِكَهِة

ُقوِد َتاُج َأْيًضا إَِل َكثرٍِي ِمَن النُّ َوَتْ

َيا َلُكْم ِمْن ِفْتَيٍة اْنتَِهاِزيِّنَي

َأْخَشى َأْن ُتْنِسَيُهُم احلْلَوى 
َغِة َوالَفاِكَهُة َحَلَوَة اللُّ
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َغِة« َهِذِه  َهْل »َحَلَوُة اللُّ
َنْوٌع َجِديٌد ِمَن احلْلَوى؟

َيْوًما َما َسْوَف ُتوِرُدُكْم ُبُطوُنُكْم َمَواِرَد الَلِك

َز َلُكُم  َجهِّ َسْوَف َأْذَهُب أِلُ
َعاَم َقْبَل َأْن َتْأُكُلويِن الطَّ

ا َسَنْذَهُب  َوَحتَّى َتْرَضَيا َعنَّ
لُِنَطالَِع ِف َأَحِد ُكُتِب النَّْحِو

َبْل ُقْل: لُِنَطالَِع َأَحَد ُكُتِب النَّْحِو

َهَذا َما ُيْزِعُجنِي ِف النَّْحِو؛ ُأِضيُف 
َحْرَف َجرٍّ َتُقوُلوَن اْحِذْفُه، َوِعْنَدَما 

َأْحِذُفُه ُتَطالُِبوَن بِإَِضاَفتِِه

ا ا َقَواِعُد جَيُِب َعَلْيَنا الْلتَِزاُم ِبَ َ َيا ُبَنيَّ إِنَّ

َل َأِجُد َما َأْطُهوُه َلُكْم؛ 
َفَقْد َأَكْلُتْم ُكلَّ َما بِاملْنِزِل

ْرِس  َل َتْشَغِليَنا َعِن الدَّ
اُه َعاِم َيا ُأمَّ بَِحِديثِِك َعِن الطَّ

َوَهْل َتَرْكُتْم َطَعاًما بِالَبْيِت؟ َلَقْد َأَكْلُتْم 
ُكلَّ َما َكاَن بِالَزاَنِة َوالَقْصَعِة

َعَل ِذْكِر اِلَزاَنِة َوالَقْصَعِة. َهْل 
؟ َل َتْكِسِ الَقْصَعَة َوَل َتْفَتِح اِلَزاَنَة!ُتْنَطَقاِن بِالَفْتِح َأْم بِالَكْسِ
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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 »اللوم« غري التي ذكرها؟

اللَّْوُم

التَّْذِميُم

التَّْقِريُع

التَّأْنِيُبالتَّْوِبيُخ

التَّْقِبيُح
مترادفاتمترادفات
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هذا الصبي يريد أن يصل إىل كلبه الذى وجده 

هذا الصبي يف الطريق.. كل ما عليك أن تلون 

الدوائر التي تحتوي عىل »حروف الجر«، 

وستصل بالتأكيد مع الصبي إىل هدفه، حاول..

يــن يــنأ أ
الطريق؟الطريق؟

1-  من ســــور 

القـــرآن الكريم.

2- اسم اشتهرت به 

مدينة تم فيها أرس ملك 

فرنسا لويس التاسع 

قائد الحملة الصليبية 

السابعة عىل مرص.

3- للتعريف.

4-  من الحروف 

الناسخة التي تدخل 

عىل الجملة االسمية، 

فتنصب املبتدأ ويسمى 

اسمها، وترفع الخرب 

ويسمى خربها.

5-   رفع صوته بالتلبية 

يف الحج أو العمرة.  

المتقاطعةالمتقاطعة الكلمات الكلمات 
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6-  عىل قيد الحياة.

7- من التوابع الخمسة يف 

اإلعراب.

8- جمع.

9-  عملة أجنبية.

10-  مواقيت للناس.

11-  رمز يف حساب 

املثلثات.

12-  مايغىش النهار من ظالم.

13-  عاصمة عربية.

14- مجًرى صغري ُيَشقُّ يف 

قيا. األَرض للسُّ
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اعالن َأْب ــدَّ ــَذا الـ ــِك َهـ ــَنا ِمْنـ ــُروُق َلــ َيـ

ـــــى بَِخْلـِقــــِك َيـــا َنــــْحَلًة لَّ َتَ

َتْكَدِحيــــَن َمْعَمـــٍل  يِف  ـــَن  َتَظلِّ

ـــَذاُق ـــاٍم ُي ـــَهى َطَع ـــِل َأْش ْح ـــى النَّ َجَن

بِإِْخالِصـــِه َنْحـــٌل  َحـــلَّ  َلَقـــْد 

َسْعيِــــِه يف  َجــــدَّ  َكـــا  َفِجـــدَّ 

نَِظــــاٍم بَِأْرَقـــى  ُخَطـــاُه  يِف  َوِسْ 

ــْب ــْعَي َواملْكَتَسـ ـ ــَب السَّ ــَا أْطَيـ َفـ

ــْب ــُع اْلَعـَجــ ــِه اْلَبِديـ ــُع اْلَِلـ َصنِيـ

َنَصـــْب بِـــُدوِن  َوَلْيـــاًل  ـــاًرا  َنَ

ُشْب لِـــَداٍء  َدَواٍء  َوَأْحَلــــــى 

ـــْب َتـ ـــى الـرُّ ـــاُه بَِأْعــَلـ ـــِب َجَن َوِطي

ـــْب ـــَلـ ـــْص َكإِْخالِصـــِه يف الطَّ َوَأْخِل

َغــــْب َتُفـــْز َيــــا َفَتــــى بِامُلَنـــى َوالرَّ

النحلةالنحلة

د. مريم النعيمي
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