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العـدد 45 - أبـريــــل  2020م

اد  ُة الضَّ مَجَلَّ
َغةِ العَرَِبيَّةِ لِلُّ

ـفاِء  ـفاِء يتماثـُل للشِّ َجـدُّ جـابٍرَجـدُّ جـابٍر  يتماثـُل للشِّ
ويـواصـُل مسـيرَة خـدمـِة اللُّـغِةويـواصـُل مسـيرَة خـدمـِة اللُّـغِة

الَفيُّوُم..  الَفيُّوُم..  
أرُضأرُض

بيعِة  بيعِة الطَّ الطَّ

والتَّاريِخ والتَّاريِخ 

والجماِلوالجماِل

عُر  عُر الشِّ الشِّ
لتَّعليميُّ    لتَّعليميُّ ا ا
َمعيُن ِحفِظ َمعيُن ِحفِظ 

ِة ِةعلوِم األمَّ علوِم األمَّ
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املرشف العام:
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رئيس التحرير:
د. مريم النعيمي

رئيس التحرير

َقْوُل  يِف  ِ الرشَّ ِف احلِديِث  َوَرَد  َفَقْد  ِة،  اإلْنَسانِيَّ املَعاِن  َأْسَمى  ِمْن  ْفُق  الرِّ

ِه{. ْفَق ِف اأَلْمِر ُكلِّ الُم: }إِنَّ اهلَل َرِفيٌق ُيِبُّ الرِّ الُة َوالسَّ ُسوِل َعَلْيِه الصَّ الرَّ

ْفِق ِف اإِلْساَلِم َما َنِجُد ِمْن ِعَناَيٍة بِاحلَيَواَناِت، َفَقْد  َوَلَعلَّ ِمْن َأْرَوِع َأْمثَِلِة الرِّ

ْقِي َواإْلِْطَعاِم، َوَحثَّ  اَلُم إَِل اْلِقَياِم َعَلْيَها بِالسَّ اَلُة َوالسَّ بِيُّ َعَلْيِه الصَّ َدَعا النَّ

َعَل َما َيْكُفُل َساَلَمَتَها ِمْن ُكلِّ َأًذي. َبْل إِنَّ اهلَل َتَعاَل َرتََّب َأْعَظَم َثَواٍب َعَل 

ا، َفَقْد َوَرَد ف احلِديِث  اِلَا َوِحْرَماِنَ إِْطَعاِمَها َوَأَشدَّ ُعُقوَبٍة َعَل إِْهَ

ٍة  ِهرَّ اْمَرَأٌة ِف  َبِت  }ُعذِّ َقاَل:  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلُل  َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصلَّ 

َوَل  َأْطَعَمْتَها  ِهَي  َل  اَر،  النَّ ِفيَها  َفَدَخَلْت  َماَتْت،  َحتَّى  َسَجَنْتَها 
َسَقْتَها إِْذ َحَبَسْتَها، َوَل ِهَي َتَرَكْتَها َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اأَلْرِض{، 

َوَقاَل ِف َحِديٍث آَخَر: }ِف ُكلِّ َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجٌر{.

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

تصدر عن ملتقى كتارا الثقايف

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479
info@alddad.com  :ص.ب: 22899  الدوحة -قطر - الربيد اإللكرتون
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اسْتِدْعَاءٌ  يْفِ«..  الطَّ »ِرسَالَُة 
النَّفَسُ  تَضِيقُ  عِنْدَمَا  لِلَْخيَاِل 
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العَدَدِ هََذافِي

كِفَاٍح  قِصَُّة  احلمَِويُّ..  يَاُقوتٌ 

»مُعْجَمُ البُلْدَاِن« تَوَّجَهَا 

اِد َمْدَرَسُة الضَّ

عَِن  دَرْسًا  اسْتَلْهَمُوا  ادِ  الضَّ ُطلَّبُ 
الشِّعِْر جَمَاعَةِ  مِنْ  اخلمْسَةِ  األَسْمَاءِ 

عَمَّاٍر  ضِيَافَةِ  فِي  سَلْمَانُ 

العُيُوِن طِبِّ  رَائِدِ  املوْصِلِيِّ 

سوق
الوراقني
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ُب  َهْل َتْعَتِقُدوَن َأنَّ اأَلْسَتاَذ َسْوَف ُيَرحِّ
بِِفْكَرِة اجلَمَعاِت التِي َنَودُّ َتْفِعيَلَها؟

ا ِفْكَرٌة َقديَمٌة َوَمْعُروَفٌة  َ إِنَّ
بَِنَجاَعتَِها ِف اْكتَِشاِف املَواِهِب

ُب بِالِفْكَرِة؛ َفَقْد  ْأِكيِد َسْوَف ُيَرحِّ بِالتَّ
اَعَة  ٍة َيْذُكُر َجَ َسِمْعُتُه َأْكَثَر ِمْن َمرَّ

ا ْعِر التِي َكاَن ُعضًوا ِبَ الشِّ

ا ُتتِيُح  َ َأْفَضُل َما ِف َهِذِه اجلَمَعاِت َأنَّ
الُفْرَصَة لُِكلِّ َطالٍِب ُيَشاِرُك بَِمْوِهَبتِِه ِفيَها

اَعِة  ْعِر َوَجَ َفْقَنا، َعَل َأْن َنْبَدَأ بَِجَمَعِة الشِّ اتَّ
اَعِة املْوِسيَقى ْسِم َوَجَ اَعِة الرَّ َحاَفِة َوَجَ الصَّ

َبِقَي َأْن َنْعِرَض الِفْكَرَة َعَل اأُلْسَتاِذ 
ْعِر اَعِة الشِّ اِف َعَل َجَ َوُنْقنَِعُه بِاإِلْشَ

ا  اأَلْنِشَطُة التِي ُتْزِمُعوَن الِقَياَم ِبَ
َأْصَبَحْت َحِديَث املْدَرَسِة

َل َيْعنِيَنا َأْن َتُكوَن َحِديَث املْدَرَسِة بَِقْدِر َما 
َيْعنِيَنا َأْن ُتَباِرَك َهِذِه اخلْطَوَة َيا ُأْسَتاَذَنا

اِف  َل بَِقُبوِل اإِلْشَ َوَأْن َتَتَفضَّ
ْعِر اَعِة الشِّ َعَل َجَ

ْعِر؟ اَعِة الشِّ نَي إَِل َجَ َكْم َعَدُد املْنَضمِّ

َفْقَنا َعَل َأْن َتُضمَّ  َلَقِد اتَّ
ٍب َسَة ُطالَّ اَعٍة َخْ ُكلُّ َجَ

ُحوا َدْرًسا َنْدُرُسُه  َأْقَبُل، َعَل َأْن ُتَرشِّ
َذا املْوُضوِع الَيْوَم َلُه َعاَلَقٌة ِبَ

َسَة  اَعٍة َسْوَف َتُضمُّ َخْ َماَداَمْت ُكلُّ َجَ
َأْعَضاٍء، َفْلَيُكْن َحِديُثَنا َعِن اأَلْسَمِء اخلْمَسِة
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ٌق، َفَم اأَلْسَمُء اخلْمَسُة؟ َأٌب، َوَأٌخ، َوَحٌم، َوُفو، اْختَِياٌر ُمَوفَّ
َوُذو بَِمْعَنى َصاِحٍب

ا؟ َفَم َعاَلَمُة إِْعَراِبَ

ا ُتْرَفُع  َتْشرَتُِك َهِذِه اأَلْسَمُء ِف َكْوِنَ
ِة مَّ بَِحْرِف الَواِو ِعَوًضا َعِن الضَّ

ْم: ُاْشُتِهَر َأُبوَك بِالَكَرِم ِمَثاُل َذلَِك َقْوُلُ

ْعُب َأَباَكَوُتْنَصُب بِاأَللِِف ِعَوًضا َعِن الَفْتَحِة َوِمَثاُل َذلَِك َأْن َنُقوَل: َأْكَرَم الشَّ

ِة رُّ بِالَياِء ِعَوًضا َعِن الَكْسَ ا؟ِمْثُل: َأْنِصْت إَِل َنِصيَحِة َأبِيَكَوُتَ وُط إِْعَراِبَ َأْحَسْنُتْم، َفَم ُشُ

ُموَعًة  اًة َأْو َمْ َأْن َتُكوَن ُمْفَرَدًة. َفإَِذا َكاَنْت ُمَثنَّ
ا إِْعَراَب املَثنَّى َواجلْمِع َيُكوُن إِْعَراُبَ

َرًة  َرًة. َفإَِذا َكاَنْت ُمَصغَّ َألَّ َتُكوَن ُمَصغَّ
ا بِاحلَرَكاِت َيُكوُن إِْعَراُبَ

َأْن َتُكوَن ُمَضاَفًة. َفإَِذا َلْ َتُكْن ُمَضاَفًة 
ِة ا بِاحلَرَكاِت اأَلْصِليَّ َيُكوُن إِْعَراُبَ

ِم َأْن َتُكوَن إَِضاَفُتَها إَِل َغْيِ َياِء املَتَكلِّ

ِم  َأْحَسْنَت، َفإَِضاَفُتَها إَِل َياِء املَتَكلِّ
َرٍة ٍة ُمَقدَّ َعُلَها ُمْعَرَبًة بَِحَرَكاٍت َأْصِليَّ َتْ
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َنْخُلُص ِمْن َذلَِك إَِل َأنَّ َأيَّ اْسٍم ِمْن 
وُط  ُ َهِذِه اأَلْسَمِء َتْنَطبُِق َعَلْيِه َهِذِه الرشُّ

ُه ِمَن اأَلْسَمِء اخلْمَسِة ُيْعَرُب َعَل َأنَّ
َة، َفُهَناَك  وَط الَعامَّ ُ ى الرشُّ َوَهِذِه ُتَسمَّ

ٌة وٌط َخاصَّ بِاإِلَضاَفِة إَِلْيَها ُشُ

ُط ِف َعَمِل »َفٌم« َأْن  ُيْشرَتَ
َتُكوَن َخالَِيًة ِمْن َحْرِف امليِم

ِمَثاُلَا: إِنَّ َفاَك َجِيُل الَكاَلِم

ُط ِف َعَمِل »ُذو« َأْن  َوُيْشرَتَ
َتُكوَن بَِمْعَنى َصاِحٍب، َوَأْن 
ُتَضاَف إَِل اْسِم ِجْنٍس َظاِهٍر

َهْل َهِذِه اأَلْحَكاُم َتْقَتِصُ ِمَثاُلَا َقْوُلَنا: َوالِِدي ُذو َفْضٍل َكبٍِي
َعَل تِْلَك اأَلْسَمِء َفَقْط؟

َحُه  ُسَؤاٌل َجيٌِّد، َوَلِكنِّي ُأِريُدَك َأْن ُتَوضِّ
ْفِكِي َحتَّى َنْمَنَح ُزَماَلَءَك ُفْرَصًة لِلتَّ

َؤاَل َعمَّ إَِذا َكاَنْت  إَِذْن َأَنا َأْقِصُد السُّ
ِذِه اخلْمَسِة ُهَناَك َأْسَمٌء ُأْخَرى َتْلَحُق ِبَ

َنْحُن َنْعِرُف اأَلْسَمَء 
اخلْمَسَة التِي َعَدْدَناَها َفَقْط

َأَضاَف َبْعُضُهْم إَِل َهِذِه 
اأَلْسَمِء اْسًم َساِدًسا ُهَو »َهُنو«

َوَهْل ُيَعاَمُل »َهُنو« ُمَعاَمَلَة 
اأَلْسَمِء اخلْمَسِة َنْفِسَها؟

َبْعُضُهْم َرَأى إَِضاَفَتُه إَِلْيَها، َوَلِكِن 
اْسَتْقَبَح َذلَِك ُمْعَظُم النَّْحِويِّنَي



 

َعْهـِد  ِف  املُتـوِن  َأْشـَهِر  َوِمـْن   . املَملِيــكِ َعْهـِد 

يِن ْبِن َعَرب َشـاه  الُعْثَمنِيِّـنَي: ُأْرُجـوَزُة ِعَصـاِم الدِّ

يِن الِعْمِريِطيِّ  ِف الــدِّ ، َوَمْنُظوَمُة َشَ اأَلْسـَفَرايِينِيِّ

وِميَّة«. ِم اآلُجرُّ ُة الَبِهيَّـة ِف َنــظْ رَّ »الـدُّ

َكبِـٍي  بَِشـْكٍل  املُتـوُن  َهـِذِه  َنَشـَطْت  َوَقـْد 

 ، ِنِّ الُعْثـمَ الَعـْصــِر  َوِف   ، املَملِيـكِ َعْصــِر  ِف 

َوَتْعِليـًم  َتْصنِيًفـا  الْهتِـَمِم  َمَنـاَط  َوَأْصَبَحـْت 

ـْعَر  آَنـَذاَك. َلِكـْن َيـَرى َكثِـٌي ِمـَن اأُلَدَبـاِء َأنَّ الشِّ

ُلـو  َيْ نَّـُه  أِلَ اأَلَدِب؛  َدائِـَرِة  ِمـنْ  ـُرُج  َيْ ْعِليِمـيَّ  التَّ

ِمــَن املْتَعِة الَفنِّـيَّــِة، َوَيْفَتِقُر إَِل الَعاِطَفِة َواخلَياِل.

َنْشــَأِة  َحــْوَل  ُخــوَن  املَؤرِّ اْخَتَلــَف  َوَقــِد 

َفِمْنُهــْم   ، ْعِليِمــيِّ ِف اأَلَدِب الَعــَرِبِّ التَّ ــْعِر  الشِّ

ِف  َبــَدَأ  إِنَّــُه  َقــاَل  َمــْن 

، َوِمْنُهْم  ــِيِّ ــْصِ اجَلاِهـ الَعـ

ــْوَن  ــَذا اللَّ ــاَل إِنَّ َه ــْن َق َم

َلْ ُيْعــَرْف إِلَّ  ِمــَن اأَلَدِب 

ــٍر َنتِيَجــَة  ِف َوْقــٍت ُمَتَأخِّ

ــِد.  التَِّصــاِل بِاْلِفْكــِر الَواِف

ــَذا  ــَرى َأنَّ َه ــْن َي ــاَك َم َفُهَن

َقاَفــِة  ْأثـِـَي َناِشــٌئ َعــِن الثَّ التَّ

اتََّصــَل  التِــي  الْنِديَّــةِ 

ــا الَعــَرُب ِف الَعْصـــِر   ِبَ

َأْيًضــا  َوَظَهــَر   ، الَعبَّــاِسِّ

َر ِف  ، َوَتَطوَّ ِ املَملِيــكِ َوالَعـــْصِ الُعْثــَمِنِّ ِف َعـــصْ

. ــِر اأَلْنَدُلِســـيِّ الَعْصـ

ُيَعالِــجُ   ينِــيَّ  الدِّ ـْعَر  الشِّ َأنَّ  املْعـُروِف  َوِمـَن 

اخلـْيَ  َوَيَتَنـاَوُل  َوالِعَبـاَدَة،  َة  َوالَعِقيـدَ َق  اأَلْخـالَ

َيْنَبِغـي  َوَمـا  ِذيَلــَة،  َوالرَّ َوالَفِضيَلــَة   ، ــرَّ َوالشَّ

لإِِلْنَسـاِن َأْن َيُكـوَن َعَلْيـِه، َوَما َيُِب َأْن َيَتَحاَشـاُه 

ـاِعُر ِف َذلَِك َأَسـالِيَب  َوَيَتَباَعـَد َعْنُه. َوَيْسـُلُك الشَّ

ْصــحِ َوالِعَظـِة. َكَمـا   ِغيــبِ َوالنُّ ْ ِهيــبِ َوالرتَّ ْ الرتَّ

ُ اأَلْنَسـاَب  ُر َوُيَبنيِّ َيــَر، َفُيَقرِّ اِريَخ َوالسِّ َيَتَنـاَوُل التَّ

احلـَواِدِث  َوَتَسْلُسـَل  َوالُفـُروَع،  َواأُلُصـوَل 

َوَتْرتِيَبَهـا، َوَيْبَحـُث ِف الِعَلِل َواأَلْسـَباِب، َوَيْربُِط 

ـا. َماِتَ َتائِــجَ بُِمَقدِّ النَّ

ْعِليِمـيُّ لِْلُعُلـوِم َوالُفُنـوِن  ـْعُر التَّ وَيْعـِرُض الشِّ

ا،  َقــَة بَِشـْأِنَ ُر احلَقائِـقَ املَتَعلِّ َناَعـاِت، َفُيَقـرِّ َوالصِّ

الَقَوانِـنَي،  َلَـا  َوَيْسـَتْنبُِط  الَقَواِعـَد  َلَـا  َوَيَضـُع 

ـاِعُر بِـُكلِّ  َحْيـُث َيُقـوُم الشَّ

ُلْقَمـًة  لَِتْقِديِمـــَها  َذلِـــَك 

َم،  َعلُّ َسـائَِغًة لِــَمْن ُيِريـُد التَّ

ُلَها  َوُتَسـجِّ َذاِكَرُتـُه،  َفَتِعيَهـا 

َعَلْيـِه  َفَيْسـُهُل  َحاِفَظُتـُه، 

اْسـتِْدَعاُؤَها َواْسـتِْحَضاُرَها 

. ِف الَوْقــتِ املَناِســبِ

ــُن  ــوُن املَياِدي ــَذا َتُك َوِبَ

َهــَذا  ِفيَهــا  َيْعَمــُل  التِــي 

ــَة  ــْعِر َثاَلَث ــَن الشِّ ــْوُن ِم اللَّ

ُأُصــوُل  ِهــَي:  َمَياِديــَن 

اِريــُخ،  َوالتَّ َيـــُر  َوالسِّ َوالَعَقائِــِد،  ِق  اأَلْخـــالَ

َقــُة بِالُعُلــوِم َوالُفُنــوِن  َواحلَقائِــُق َواملَعــاِرُف املَتَعلِّ

َناَعــاِت. َوالصِّ

ديوان
العرب

ــِة ـ ــوِم اأُلمَّ ــِظ ُعُلـ ــُن ِحْفـ َمِعـ

عْلِيمِيُّ الشِّعْرُ التَّ
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َعَراُء َباَبُه ِف الَعـْصِ الَعبَّاِسِّ َتْسِهيًل حِلْفِظ الُعُلوِم  ْعِليِميُّ َفنٌّ َأَدِبٌّ اْقَتَحَم الشُّ ْعُر التَّ الشِّ

ْغَبِة ِف َطَلِب املْعِرَفِة. َوُهَو  ِم َوالرَّ َعلُّ ِديِد َعَل التَّ َم َبْعَد اإِلْقَباِل الشَّ َواملَعاِرِف، َوَلِسيَّ

ْعِريِّ  َفِس الشِّ ُز بُِطوِل النَّ اِطُب الَعْقَل، َوَيَتَميَّ ِف الَغالِِب َيْفَتِقُر إَِل الَعاِطَفِة َواخلَياِل َوُيَ

ُن  ْعِر َيَتَضمَّ ْعِليِميُّ َنْوًعا ِمْن َأْنَواِع الشِّ ْعُر التَّ َع الَقَواِف. َكَم ُيَعدُّ الشِّ َجَز َوَتَنوُّ َواْعتَِمِدِه الرَّ

ٍة بَِقْصِد َتْيِسرِي َوَتْسِهيِل ِحْفِظِه َوَتْعِليِمِه ِف  َتْعبرًِيا َعْن ِعْلٍم ِمَن الُعُلوِم بَِطِريَقٍة ِشْعِريَّ

ٍة. ُل َحَقائَِق الُعُلوِم بُِمْصَطَلَحاٍت ِعْلِميَّ ْثِر الِعْلِميِّ َما َداَم ُيَسجِّ اِكَرِة، َوُهَو بَِمْنِزَلِة النَّ الذَّ

ـِـي الَعــْصِ   ْظِم ف ْوُن ِمَن النَّ َوَلَقـْد َكُثَر َهَذا اللَّ
ــمَ   َعلُّ نَّ التَّ الَعبَّـاِسِّ بُِأْسـُلوٍب َسـْهٍل َمْيُسـوٍر؛ أِلَ
ــْرِح: ِحْفِظ  آَنـَذاَك َيْعَتِمُد َكثًِيا َعـَل احِلْفِظ َوالشَّ
يــفِ   ِ الرشَّ َبـِويِّ  النَّ َواحلِديـِث  الَكِريـِم  الُقـْرآِن 
ِة، َوَلْ َيَتَجاَوِز  ـْعِريَّ َغِويَّــِة َوالَقَصائِِد الشِّ َواملُتوِن اللُّ
آَخـَر،  ـاٍه  َ اتِّ ِف  ْر  َيَتَطــوَّ َوَلْ  ْعِليِميَّــَة  التَّ الَغاَيـَة 
َواإلْرَشـاَداِت  َواحلَكـَم  املَواِعـَظ  َأْيًضـا  َوَتَنـاَوَل 

ْهِذيـَب. لتَّ ا َو

ْعِليِمـيِّ  ـْعِر التَّ ـَر الَعـَرُب ِف َنْظـِم الشِّ َوَقـْد َفكَّ
َلَدْيِـِم  َعـْت  َوَتَنوَّ َمَعاِرُفُهـْم  اتََّسـَعْت  ِعْنَدَمـا 
ِم َوإِْحَساُسُهْم  َعلُّ َقاَفاُت َوَزاَد إِْقَباُلـُهــمْ َعَل التَّ الثَّ
ِمـَن  َخـاصٍّ  َنـْوٍع  إَِل  بَِحاَجتِِهـْم 

املْعُلوَمـاِت  ِحْفـِظ  َعـَل  ُيِعيُنُهـْم  التَّْصنِيــــفِ 
الـِذي  ـْعِر  بِالشِّ َذلِـَك  َعـَل  َفاْسـَتَعاُنوا  َوَنْقِلَهـا. 
الثَّـاِن  الَقـْرِن  بَِداَيـَة  َوَذلِـَك  َناِصَيَتـُه،  اْمَتَلُكـوا 
َقاَفـِة  ـِم َوالثَّ َعلُّ َأْقَبُلـوا َعـَل التَّ َأْن  َبْعـدَ   ، الْجـِريِّ
َفَوَجـُدوا َأْنُفَسـُهْم ِف َأَمـسِّ احلاَجـِة إَِل َتْصنِيـٍف 

َوَنْقِلَهـا.  املْعُلوَمـاِت  ِحْفـِظ  ِف  ُيَسـاِهُم 

ْعِليِمـيُّ بِاْسـِم »املْتُن«،  ـْعُر التَّ َوَقـْد ُعـِرَف الشِّ
املُتـوِن  َهـِذِه  َأْشـَهِر  َوِمـْن  »ُمُتـوٌن«،  ُعـُه  َوَجْ
ـاِفَيُة«  الشَّ »الَكاِفَيـُة  َمْنُظوَمَتـا  ِق:  اإِلْطــالَ َعـَل 
ِة،  اِطبِيَّ ، َوَمْنُظوَمُة الشَّ و»اخلاَلَصــُة« ِلْبِن َمالِــكٍ
ِب  أِلَ اآلَداب«  َوُنْسـَخُة  اإِلْعـَراب  َو»ُمْلَحـُة 
ِف  ِجيُعَهـا  اْشـُتِهَرْت  َوَقـِد   ، احلِريـِريِّ ــٍد  مَّ ُمَ

التَّْعِبرُي َعِن الُعُلوِم 

ِبَطِريَقٍة ِشْعِريٍَّة 

َعِمَل َعَل َتْيِسرِي 

ِحْفِظَها ِبُأْسُلوٍب 

ُل الحَقاِئَق  ُيَسجِّ

بُِصْطَلَحَاتٍ عِلْمِيٍَّة
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا

َخــَا لـَـِك الُجــوُّ َفِبيــِي َواْصِفِري

13

َت َهَذا املَكاَن  ملاَذا اْخرَتْ
لَِتُحطَّ ِرَحاَلَنا بِِه؟

ُدُر بَِطَرَفَة ْبِن الَعْبِد  َل َيْ
َعَل ِرْسِلَك َعَلْيِه َيا َعمَّ َأْن َيْسَأَل ُسَؤاًل َكَهَذا

الُغالِم، َفَطَرَفُة َلْ َيَزْل َصِغًيا

ُه ِمْن َعائَِلٍة َوِرَثِت  إِنَّ
الَفَطاَنَة، َفَصِغُيَها َكبٌِي

َك  ْس َيا َطَرَفُة َوَأْخرِبْ َعمَّ إَِذْن َتَفرَّ
َك ُهَو بِِه رِبَ َعمَّ َأَرْدَت َأْن ُيْ

ْأُي َيا َرُجُل َهَذا ُهَو الرَّ

َذا املْوِضِع  َنا َنَزْلَنا ِبَ َلَعلَّ
ُه َقِريٌب ِمَن املاِء نَّ أِلَ

َوَكْيَف َعَرْفَت َأنَّ َهَذا 
املْوِضَع َقِريٌب ِمَن املاِء؟

َق  لِّ ُيوِر َأْن ُتَ َما َكاَن لِـَهِذِه الطُّ
َفْوَقَنا إِلَّ َأْن َيُكوَن َحْوَلَنا َماٌء َنا َعائَِلٌة َوِرَثِت الَفَطاَنَة؟! َأَلْ َأُقْل َلَك إِنَّ

ْعَر َأْيًضا! ُه َوِرَث الشِّ ُه َلَعلَّ َوَكْيَف َل َيِرُثُه َوَقْد َكاَن َأُبوُه َوَجدُّ
َشاِعَريِن َوَأْعَمُمُه َوَخاُلُه ُشَعَراُء؟

ْعَر َعَل َحَداَثِة ِسنِِّه؟ َأَو َيُقوُل الشِّ

إِنَّ اْبَن َأِخي ِمْن َأْشَعِر الَعَرِب
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ُيوُر، َفَأَضُع إَِل َأْيَن َيا َطَرَفُة؟ طُّ َهِذِه الطُّ إَِل َحْيُث َتُ
َنا َنَناُل َبْعَضَها َلَا ُفَخْيًخا َلَعلَّ

َأْحِسْن َوْضَع ُفَخْيِخَك 
َواْنُثِر احُلُبوَب َحْوَلُه

ِن َخائًِبا َقطُّ َل َتْقَلْق َفَأْفَخاِخي َلْ َتُردَّ

َة أيًضا َها َتْصُدُقَك َهِذِه املرَّ َلَعلَّ

َهْل ِمْن َعاَدِة اْبِن َأِخيَك 
َأْن َيَضَع َأْفَخاًخا لِلَقَنابِِر؟

ُك َسَفًرا إِلَّ َنَصَبَها َل َيرْتُ

َذا  َيا َقْوِم! َلَقْد َأَطْلَنا املْكَث ِبَ
املْوِضِع. َأَما آَن اأَلَواُن َأْن َنْرَتَِل؟

اِْذَهْب َيا َطَرَفُة َفاْنُظْر َما َأَصاَب 
ِحيِل ْمَنا بِالرَّ ُفَخْيُخَك، َفَقْد َهَ

َة َوَلْ َما َخْطُبَك َيا َطَرَفُة؟ َما َباُل ُفَخْيِخَك؟ َلَقْد َخَذَلنِي َهِذِه املرَّ
َيْظَفْر َوَلْو بَِصْيٍد َواِحٍد

ُاْنُظْر َيا َطَرَفُة، َأَلْيَس َهَذا 
َمْوِضَع ُفَخْيِخَك؟

ههههه.. َوَهِذِه الَقَنابُِر َتْلَتِقُط 

َما ُكْنَت َقْد َنَثْرَتُه َلَا ِمَن احَلبِّ
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اعالن

ية
ها
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ية
ها

لن
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َها َكاَنْت ُتَعانُِدَك َيا َطَرَفُة َلَعلَّ
َها اْنَتَظَرْت َحتَّى َتْرَفَع  َأْو َلَعلَّ

ُفَخْيَخَك ُثمَّ َتْأِت لَِتْلَتِقَط احَلبَّ

بَِمْعَمــِر  ٍة  ُقْنــرُبَ ِمــْن  َياَلــِك 
خَالَ لَِك اجَلوُّ َفبِيِض َواْصِفِري

ــِري ــا ِشــْئِت َأْن ُتَنقِّ ــِري َم َوَنقِّ
ي اُد َعْنِك َفاْبرِشِ يَّ َقْد َرَحَل الصَّ

َقَهَرْتَك الَقَنابُِر َيا َطَرَفُة

ــَذِري ــَمَذا َتْ ــخُّ َف ــَع الَف َوُرِف
َلُبدَّ ِمْن َصْيِدِك َيْوًما َفاْصرِبِي
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الَفيُّــوُمالَفيُّــوُم
ــَاِل ــِة َوالَجـ ِبيَعـ ــِخ َوالطَّ أَْرُض التَّاِريـ

ِف  َتَقُع  َحْيُث   ، ِمـْصَ ُمَحاَفَظاِت  إِْحَدى  وُم  الَفيُّ

َتْبُعُد  َوِهَي  الَغْرِبيَِّة،  ْحَراِء  الصَّ ِمَن  َمِلِّ  الشَّ الُجْزِء 

َنْحَو  90 كم  َمَساَفَة  الَقاِهرَِة  يَِّة  املْصِ الَعاِصَمِة  َعِن 

ِباْشِتَمِلـَها  وُم  الَفيُّ َوَتَتَميَُّز   . الَغْرِبِّ الَجُنوِبِّ  االتَِّجاِه 

َواملْحِميَّاِت  َواملَزاَراِت  اآلَثاِر  ِمَن  الَعِديِد  َعىل 

َوُهَو  ارََة،  َهوَّ الَفيُّوِم َهرَُم  َمَعاِلِم  َوِمْن  ِبيِعيَِّة.  الطَّ

ِمَن  َوُهَو  الثَّاِلِث،  ِلْلَمِلِك أَِمْنِمَحاَت  ِبَناُؤُه  َتمَّ  َهرٌَم 

 ، الِجرِييِّ الَحَجِر  ِمَن  ِبَطَبَقٍة  املْكُسوِّ  اللَِّبِ  وِب  الطُّ

َواْرِتَفاُعُه األَْصِلُّ 58 ِمْتًا، َوَلْم َيَتَبقَّ ِمْنُه اآلَن ِسَوى 

َكِثريٍَة  َدَهاِليَز َوُحُجَراٍت  َيْحَتِوي َعىل  ِمْتًا، َوُهَو   20

األَْهَراَماِت  أََحَد  ُيَعدُّ  َوُهَو  ْفِن،  الدَّ ِبُحْجرَِة  َتْنَتِهي 

وِم. الَفيُّ ِف  َياِحيَِّة  السِّ اأَلَماِكِن  أََهمِّ  َوِمْن  الِفْرَعْوِنيَِّة. 



َنَواِعيُر الَفـيُّوِم ُصــــوَرٌة ُمْبِهـَجٌة َتُدلَُّنَواِعيُر الَفـيُّوِم ُصــــوَرٌة ُمْبِهـَجٌة َتُدلُّ
اِبِع الرِّيِفيِّ اِبِع الرِّيِفيَِّعَلى َعَراَقـِة َواْمـِتــــَداِد الطَّ َعَلى َعَراَقـِة َواْمـِتــــَداِد الطَّ

ــاِت  َج ــاَحاِت َواملَدرَّ ــنْيَ املَس ــِة َب بِيَع ــاِل الطَّ َوَجَ
اُحوَنــِة  اَراِت املَيــاِه، َوالطَّ اخلـْضـــَراِء، َوَهــدَّ
ُموَعــًة ُمَيَّــَزًة ِمــَن  الَقِديَمــِة، َكــَم َتُضــمُّ َمْ
املْنَتَجــاِت  َوَأْســَواِق  َواملَقاِهــي،  املَطاِعــِم، 
ــِة  ــُق الَفاِكَه ــا َحَدائِ ــُد ِبَ ــَم ُيوَج ِة، َك ــَياِحيَّ السِّ
ــاًل،  ــاًء َوَجَ َوالَبَســاتنِِي املْزِهــَرِة، َمــا َيِزيُدَهــا َبَ
ــَياَحِة ِف  َفِهــَي ُتَعــدُّ ِمْن َأْشــَهِر َمَناِطــِق السِّ

ــوِم. الَفيُّ

َوِمْنَهـا َأْيًضـا َمِديَنـُة َكَرانِيـَس، َوِهـَي إِْحَدى 
ِة التِي َأْنَشـَأَها َبْطَلْيُموُس  وَمانِيَّ ـِة الرُّ املُدِن الُيوَنانِيَّ
، َوَقْد َتمَّ اْكتَِشـاُف َهِذِه املِديَنِة بَِأْكَمِلَها  الِــــثُ الثَّ
َبْعـَد َعَمِليَّـاِت َتْنِقيـٍب، َوَوَجُدوَها َتُضـمُّ املَناِزَل 
ا  بِِن َوالتِـي ُزيَِّنـتْ ُجْدَراُنَ ـوِب اللَّ ـَة ِمـنَ الطُّ املْبنِيَّ

َزٍة. يَّ بُِنُقـوٍش ُمَ

ـــاُروَن،  ـــوِم َقــــْصُ َق ـــاِلِ الَفيُّ ـــْن َأْشـــَهِر َمَع  َوِم
ــُروُف  ــِة، َواملُعـ ـ ــِد الَبْطَلِميَّ ــُد املَعابِـ ــَو َأَحـ َوُهـ
ـــُز بَِتْصِميِمـــِه  بِاْســـِم َمْعَبـــِد َبْطَلْيُمـــوَس، َيَتَميَّ
ِمـــُل بَِداِخِلـــِه َأْقـــَى  الَبِســـيِط، َلِكنَّـــُه َيْ
ــُد  ــنَي َتَتَعاَمـ ــِة ِحـ ــِة املْعَمِريَّــ ـ قَّ ــاِت الدِّ َدَرَجـ
ـــْمُس ُكلَّ َعـــاٍم َعـــل ُقـــْدِس اأَلْقـــَداِس ِف  الشَّ

ــَتاِء. ـ ــِل الشِّ ــَع بَِداَيِة َفْصـ ــِد َمـ ــَذا املْعَبـ َهـ

ِمــْن  َفُتَعــدُّ  احِليَتــاِن،  َواِدي  ِميَّــُة  َمْ ــا   َأمَّ
ــاِت  ــَن املْحِميَّ ــَي ِم ِة، َوِه ــَياِحيَّ ــِن السِّ اأَلَماِكـ
ــاٍن  ــاِكِل ِحيَت ــل َهَي ــِوي َع َت ــي َتْ ــةِ التِ ـ بِيِعيَّ الطَّ
ــِة،  ــاِت الَبْحِريَّ َباَت ــاِت َوالنَّ ــَن احَلَيواَن َها ِم َوَغـــْيِ
ــوُد  ــَنٍة، َوَتُع ــوَن َس ــا إِل 40 ِمْلُي ــُع َتاِرُيَه َوَيْرِج
بِيِعيَّــِة لِلَعِديــِد  ُتَهــا إِل َتْوِفــِي البِيَئــِة الطَّ يَّ َأَهِّ
َدِة  املَهــدَّ ُيــوِر  َوالطُّ احَلَيواَنــاِت  ِمــَن 
ُيــوِر  لِلطُّ َوَكَذلِــَك  بِالْنِقــَراِض 
املَهاِجــَرِة َعــل َمــَداِر الَعــاِم، َكــَم ُيوَجُد 

اَبــِة. ــا َغاَبــاُت املاْنُجــُروِف اجَلذَّ ِبَ

َوُيَعـدُّ ُمْتَحُف آَثـاِر َكْوِم ُأوِشـيَم ِمْن 

َأَهمِّ َمَتاِحــفِ ِمْصــَر، َحْيُث َيُضـمُّ 320 ِقْطَعـًة 
ُق،  ُد املَعلَّ ــِة َأْيًضا املْسـجِ َأَثِريَّــًة. َوِمَن املَعاِلِ اَلامَّ
ـوِم  ِة ِف الَفيُّ ـَياِحيَّ َوُهـَو ِمـْن َأْفَضـِل اأَلَماِكـِن السِّ
بَِداَيِة الَعْصــِر   إِل  بَِنائِـِه  َتاِريـُخ  َيْرِجـُع  َوالـِذي 
ـا، َحْيـثُ ُأِقيـمَ َعل  الُعْثَمنِــيِّ َعاَم 1560 ِمياَلِديًّ
َرْبـَوٍة َعالَِيـٍة َعـل   َبْحـِر ُيوُسـَف، لَِذلِـَك ُأْطِلـَق 
اِخِل  ، َوَيَتَزيَّــنُ ِمـَن الدَّ ــــقُ َعَلْيـِه املْسـِجُد امُلَعلَّ
ِة التِـي َتْنَتِهـي ِمـَن  بَِأْعِمـَدِة الَباَزْلـِت اأُلْسـُطَوانِيَّ

اأَلْعـلَ بِتِيَجـاٍن ُكوِرْنثِيَّــٍة َرائَِعٍة.

ــوِم َفُتَعــدُّ َمْعَلــَم  ــا َســَواِقي َأْو َنَواِعــُي الَفيُّ َأمَّ
ــُد  ــَي َأَح ــالِق، َفِه ــل اإِلْط ــَهَر َع ــوِم اأَلْش الَفيُّ
ُ ِف ُصــوَرٍة  ِة َوالتِي ُتـــَعربِّ ــَياِحيَّ اَراِت السِّ َأَهمِّ املــزَ
ــمُّ  ــوِم، َوَتُض ــيِّ لِلَفيُّ يِف ــِع الرِّ ابِ ــِن الطَّ ــٍة َع ُمْبِهَج
َهــِذِه املِديَنــُة َمــا َيْقــُرُب ِمــْن 200 َســاِقَيٍة. َوَقــْد 
ــوِم. َوِمــْن َأْرَوِع  ــاِقَيُة« ِشــَعاًرا لِْلَفيُّ َصــاَرِت »السَّ
َلُت  ُة َوَشـــالَّ ِميَّ وِم َمْ ِة ِف الَفيُّ ــَياِحيَّ اأَلَماِكــِن السِّ
ــِة  ْحَراِويَّ ــُز بِبِيَئتَِهــا الصَّ ــاِن َوالتـِـي َتَتَميَّ يَّ َواِدي الرَّ
ــٍة، َوُعُيــوٍن  ــاٍن َرْمِليَّ ــَم ِفيَهــا ِمــْن ُكْثَب ــِة بِ املَتَكاِمَل
َحاٍت َمائِيَّــٍة َواِســَعٍة، َوَمــا  َطبِيِعيَّــٍة، َوُمَســطَّ
َلِت التِي  ــالَّ ــاًل ُوُجوُد الشَّ ــَة َجَ ــُد اإِلْطالَل َيِزي

ِة  ِة الُعْلَيــا َوالُبَحــْيَ َتِصــُل َبــنْيَ الُبَحــْيَ
ــٍة. ــٍة َرائَِع يَّ ــْفَل ِف َلْوَحــٍة َفنِّ السُّ

َعــنْيِ  َحَدائِــُق  َتــْأِت  َوَأِخيـــًرا 
بِاُلــُدوِء  َتَتَمتَّــُع  التِــي  ــيِليِّنَي،  السِّ
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اأَلَماِكـِن  َأْفَضـِل  ِمـْن  ُتوُنـَس  َقْرَيـُة  ُتَعـدُّ 
ـوِم، َوَقـدْ َحَباَهـا اهلُل َطبِيَعــًة   ِة ِف الَفيُّ ـَياِحيَّ السِّ
 َ َبـنيْ ُع  ــمَ َتْ إِْذ  ُمْذِهَلــًة؛  َوإِْطـالَلٍت  َبــًة  َخالَّ
املَيـاِه  ُزْرَقــِة  املْبِهَجــِة،  اِء  َ اخَلـرْ املَسـاَحاِت 
َشـَمَل  ْفـَراِء  الصَّ َمـاِل  َوالرِّ َقـاُروَن،  ِف ُبَحْيــَرِة 
ِة، َكَم َتَتَميَّــُز بِِصَناَعِة اخَلـَزِف َوَعَدٍد َكبٍِي  الُبَحْيَ
َعــلُ ِمْنَهـا ُمْتَحًفا ِف  ِة التِي َتْ ِمَن املَراِسـِم الَفنِّــيَّ
، َكـَم َتُضـمُّ ُمْتَحـَف الَكاِريَكاتِِي. ْلـقِ اَلـَواِء الطَّ



سلان يهوى قراءة الُكتب والقصص قبَل الّنوم، وكثريًا ما يسافُر يف أحاِمه بِبساطه الطائر إىل أبطاِل تلك القصص 

ِف والّنحو..  ليعيَش معهم مغامراِتهم ويتعلََّم أصوَل اللغة العربية وقواعَد الصَّ
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َأْعَتِقُد َأنَّ ِطبَّ الُعُيوِن ِمْن 
ِة بِّـيَّ َصاِت الطِّ َأَدقِّ التََّخصُّ

ِة َدِقيَقٌة،  بِّـيَّ َصاِت الطِّ ُكلُّ التََّخصُّ
َها َوَلِكنَّ الُعُيوَن ِفْعاًل ُتَعدُّ ِمْن َأَدقِّ

ْأِكيِد ُكلُّ َفْرٍع ِمْن ُفُروِع  بِالتَّ
بِّ َلُه َمَكاَنٌة َكبَِيٌة ِف ُتَراثَِنا الطِّ

َلَقْد َبَرَع الُعَلَمُء الَعَرُب ِف 
َلِكْن َلْ ُيْشَتَهْر ِمْنُهْم َغْيـُر اْبِن اَلْيَثِمِطبِّ الُعُيوِن بَِوْجٍه َخاصٍّ

بِالِفْعِل َلَقْد َناَل اْبُن اَلْيَثِم ُشْهَرًة َطاِغَيًة، 
َلِكنَّ َهَذا َل َيْعنِي َعَدَم ُوُجوِد َغْيِِه

َوَلِكنَّ اْبَن اَلْيَثِم َكاَن ُمْبَتِكًرا 
َوَرائًِدا ِف َهَذا املَجاِل

اٌد  َوُهَناَك َأْيًضا ُمْبَتِكُروَن َوُروَّ
اِل ِطبِّ الُعُيوِن ُه ِف َمَ َغْيُ

ِمْثُل َمْن؟

اِء  ؛ ُيَعدُّ ِمْن َأْشَهِر َأِطبَّ ٌر املْوِصِيُّ ُهَناَك َمَثاًل َعمَّ
ِة الُعُيوِن ِف َتاِريِخ احَلَضاَرِة اإِلْساَلِميَّ

؟  ٌر املْوِصِيُّ َمْن َيُكوُن َعمَّ
َلْ َأْسَمْع بِِه ِمْن َقْبُل

ُر ْبُن َعِيٍّ َأُبو الَقاِسِم املْوِصِيُّ ُهَو َعمَّ

ُه ِعَراِقيٌّ َلَقُبُه ُيوِحي َأنَّ

ِفْعاًل، َلَقْد ُولَِد َوَنَشَأ ِف املْوِصِل بِالِعَراِق، 
ا ُه اْنَتَقَل إَِل الَقاِهَرِة َواْسَتَقرَّ ِبَ َوَلِكنَّ
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ُأِريُد َمْعِرَفَة املِزيِد َعْن َهَذا الَعاِلِ الَكبِِي
ِعْنَدَما َنُعوُد إَِل الَبْيِت َسْوَف ُأْعِطيَك 

ِكَتاًبا َيَتَناَوُل َحَياَتُه َوإِْنَجاَزاتِِه

ْلُتَها َتَاًما يَّ ُل َهْيَئتِي؟َهْيَئُتَك َكَم َتَ َوَما الِذي َجَعَلَك َتَتَخيَّ

ُثنِي َعْنَك، ُثمَّ َأْهَداِن  دِّ ي ُيَ َكاَن َعمِّ
ِة ِكَتاًبا َقَرْأُت ِفيِه َعْن َمِسَيتَِك الِعْلِميَّ

َد َأنَّ  ْرَت ِزَياَرِت لَِتَتَأكَّ َوَهْل َقرَّ
َهْيَئتِي ُتْشبُِه َما َرَسْمَتُه بَِخَيالَِك؟

َل.. َوَلِكنِّي اْنَبَهْرُت بِإِْنَجاَزاتَِك ِف 
ِم َمِن املَتَقدِّ ِطبِّ الُعُيوِن ِف َذلَِك الزَّ

ِم«؟ َمِن املَتَقدِّ َتُقوُل: »ِف َذلَِك الزَّ

َنَعْم، َفَقْد َأَتْيُتَك ِمَن املْسَتْقَبِل 
َف إَِلْيَك َعْن ُقْرٍب َتَعرَّ الَبِعيِد، أِلَ

َوَما الِذي ُتِريُد َأْن َتْعِرَفُه َعنِّي؟

َكَيْف َوَصْلَت إَِل َهِذِه 
ِة الَكبَِيِة؟ املَكاَنِة الِعْلِميَّ

ْيُت َتْعِليِمي َعَل َيِد ِكَباِر  َتَلقَّ
ِريَن َوالُعَلَمِء ِف َمِديَنِة املْوِصِل املَفكِّ

َكْيَف َذاَع ِصيُتَك ِف ِطبِّ الُعُيوِن؟

ُكْنُت ُمِلمًّ بَِأْنَواِع اأَلْمَراِض التِي 
ُتِصيُب الَعنْيَ َوُطَرِق ِعاَلِجَها
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َها؟ َوَكْيَف ُكْنَت ُتَعاجِلُ

ي،  َها بَِم ُهَو ُمَتاٌح ِف َعْصِ ُكْنُت ُأَعاجِلُ
َغْيَ َأنِّ اْبَتَكْرُت ِعاَلَجاٍت ُأْخَرى

ي َأنََّك ِمْن َأْكَثِر  ِن َعمِّ َأْخرَبَ
اِء الُعُيوِن اْبتَِكاًرا َأِطبَّ

ْمُت َكثًِيا ِمَن اأَلْفَكاِر التِي  َك، َفَقْد َقدَّ َصَدَق َعمُّ
ًة، َلْ ُيوِرْدَها َمْن َسَبَقنِي ُتَعدُّ اْكتَِشاَفاٍت ِعْلِميَّ

ْلَت إَِلْيِه ِمَن  ْنَت َما َتَوصَّ َفَهْل َدوَّ
اْبتَِكاَراٍت ِف َهَذا املَجاِل؟

ْنُت َذلَِك ِف  َنَعْم، َدوَّ
ِهِي »املْنَتَخُب  ِكَتاِب الشَّ
ِف ِعْلِم الَعنْيِ َوِعَلِلَها 
ا بِاأَلْدِوَيِة  َوُمَداَواِتَ

َواحَلِديِد«

َما الِذي اْشَتَمَل َعَلْيِه َهَذا الِكَتاُب؟

 ، يِح الَعنْيِ َيَتَألَُّف ِمْن 21 َفْصاًل ِف َترْشِ
َكَم َذَكْرُت بِِه 51 ِصْنًفا ِمْن َأْمَراِضَها

ْنَت ِمْن  َوَلِكْن َكْيَف َتَكَّ
َتْطِويِر ِطبِّ الُعُيوِن؟

َساَعَدِن َعَل َذلَِك اْعتَِمِدي 
ِة َعَل التََّجاِرِب املْخَترَبِيَّ

َهْل ُكْنَت ُتَساِعُد َمْرَضاَك 
ْم َفَقْط؟ َواِء َلُ بَِوْصِف الدَّ

َبْل ُقْمُت بِإِْجَراِء الَعِديِد ِمَن 
ِقيَقِة ِة الدَّ الَعَمِليَّاِت اجِلَراِحيَّ

فَمَ اأَلَدَواُت التِي ُكْنَت 
َتْسَتْخِدُمَها ِف َهِذِه الَعَمِليَّاِت؟

اْسَتْخَدْمُت َبْعَض اأَلَدَواِت املَتاَحِة، َكَم 
اْبَتَكْرُت َبْعَض اأَلَدَواِت التِي َلْ ُتْعَرْف َقْبِي
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يَاُقوتٌ احلمَِويُّيَاُقوتٌ احلمَِويُّ

ٍة، َوَقِد  . اْنَحَدْرُت ِمْن ُأُصوٍل ُروِميَّ يِن َأُبو َعْبِد اهللِ َياُقوُت ْبُن َعْبِد اهللِ احلَمِويُّ َأَنا ِشَهاُب الدِّ
ُل َبْيَ الُبْلَداِن،  اْشَتَغْلُت بِالِعْلِم َوَأْكَثْرُت ِمْن ِدَراَسِة اأَلَدِب. َسَكْنُت َمِديَنَة َبْغَداَد، َوُكْنُت َأْيًضا َأَتَنقَّ

اًطا َوُلَغِويًّا. ا َوَشاِعًرا َوَخطَّ َحاَل، َكَم ُكْنُت َأِديًبا، َوُجْغَراِفيًّ ْ َفَر َوالتَّ اَلًة َعِشْقُت السَّ َفَقْد ُكْنُت َرحَّ
اِن  اِجِر َعـْسَكِر ْبِن َأِب َنْصٍ الَبْغَداِديِّ احَلَمِويِّ الِذي اْشَتَ ًة إىِل التَّ ْبُت بِاحَلَمِويِّ نِْســـبَ ُلقِّ

َن إَِلَّ  ْلُت َمَعُه َبْيَ الُبْلَداِن يِف ِصَغِري، َوَقْد َأْحـــسَ ُت َوَتمَّ َبْيِعي يِف َبْغَداَد، َوَقْد َتَنقَّ ِعْنَدَما ُأِسْ
ْرَس. َ ِل الِعْلَم َوالدَّ إِْذ َعاَمَلنـِـي ُمَعاَمَلَة االْبِن َفَيسَّ

َّجَهَـــا »مُعْجَـــمُ الُبْلـــَداِن« ــةُ كِفَـــاحٍ تَو    قِصَـّ

َة َعــِن  ُن ُمالَحَظــاِت اخَلـــاصَّ ِف َأْثَنــاِء ِرْحــالِت ُأَدوِّ
اأَلَماِكــِن َوالُبْلــَداِن َواملَســاِجِد َوالُقُصــوِر َواآلَثــاِر 
َواأَلَســاِطِي  َواحِلَكاَيــاِت  َواحَلِديَثــِة  الَقِديَمــِة 

ــِف. َرائِ ــِب َوالطَّ َوالَغَرائِ
ــُت  ــَكٍر َوَفَتْح ــاَرَة َعْس ــُت ِتَ ٍة َتَرْك ــرْتَ ــَد َف َبْع
ــَداَد  ــْن َبْغ ــْرِخ ِم ــِب الَك ــا ِف َجانِ ــا ُمَتَواِضًع اًن ُدكَّ
ِب  َأْنَســُخ ِفيــِه الُكُتــَب لِـــَمْن َيْقِصــُدِن ِمــْن ُطــالَّ
ــا َأَضــُع  اِن ُرُفوًف كَّ ــُت ُجــْدَراَن الــدُّ ــِم، َوَجَعْل الِعْل
ــِل  ْي ــُت ِف اللَّ ــِب، َوُكْن ــَن الُكُت ــَديَّ ِم ــا َل ــا َم ِبَ
ــَن  ــِن ِم ــَة التََّمكُّ يَّ ــُت َأَهِّ ــَراَءِة. َوَأْدَرْك ُغ لِْلِق ــرَّ َأَتَف
ْمــُت  َفَنظَّ ــْعِر  َوالشِّ اِريــِخ  َوالتَّ َواأَلَدِب  َغــِة  اللُّ
ــِن  ــِد اْب ــل َي ــِة َع َغ ــِة اللُّ ــا لِِدَراَسـ ــِي َأْوَقاًت لَِنْف
، َواأَلَدِب َعــل َيــِد اأَلِديــِب  َيِعيــَش النَّْحــِويِّ

. ــِريِّ ــِويِّ الُعْكُبـ َغ اللُّ
ـْعَر، َغْيــَر َأنِّ َلْ َأُكـنْ َأْمَدُح بِِه  َوَقـْد َنَظْمُت الشِّ

َأَحـًدا، َوَقـْد َتَرْكـُت ِديَواًنا َيْعِرُفـُه الُعَلَمُء.
يــَن،  َوالِعرْشِ اخَلاِمَســَة  َبَلْغــُت  ِعْنَدَمــا 

ــوِم  ــَن الُعُل ــُت ِم ْنـ ــا َتَكَّ َبْعَدَم
اِت  املْخَتِلَفــِة َوَشــُعْرُت َأنَّ ِخــرْبَ
َنِضَجــْت،  َقــْد  اجُلْغَراِفيَّــةَ 
ًة ُأْخــَرى،  ــَفَر َمــرَّ َعــاَوْدُت السَّ
ــاَرِة الُكُتــِب،  َوَعِمْلــُت ِف ِتَ
َوَلِقيــُت  َفــاِرَس  َفــُزْرُت 

ــاِم  الشَّ إَِل  َوَســاَفْرُت  َوُأَدَباَءَهــا،  ُعَلَمَءَهــا 
ْجــُت  ــاَة، َكــَم ُزْرُت َنْيَســاُبوَر َوَتَزوَّ َوُزْرُت َحَ
نِــي َلْ َأْســَتِطِع  ، َوَلِكنَّ ُهَنــاَك َوَمَكْثــُت َعاَمــنْيِ
ــاَرَة  ــَفَر َوِتَ ــاَوْدُت السَّ ــاًل َفَع ــتِْقَراَر َطِوي الْس

ــاَن،  ــِن ُخَراَس ــنْيَ َمَدائِ ــَرى َب ًة ُأْخ ــرَّ ــِب َم الُكُت
َخــَس، َوَمــْرَو،  َوَمــَرْرُت بَِمِديَنــِة ُهــَراَة َوَسْ
ــا  ْرُت َأْن َأْمُكــَث ِبَ ــًة، َفَقــرَّ ــًة َجِيَل ــْت َمِديَن َوَكاَن

. ــامٌّ ــاِفٌّ َه ــٌز َثَق ــَي َمْرَك َفِه
ُكْنـُت َأْخَترِبُ َما َأْسـَمُعُه ِمـْن َأْخَباٍر َعـِن املِديَنِة، 
ـْم ُبَخاَلُء،  ُ َفَقـْد َسـِمْعُت َمَثـاًل َعـْن َأَهـاِل َمـْرَو َأنَّ
ُيْؤثِـُروَن  ِق،  اأَلْخـالَ َليِّنِـي  ـمْ  َوَجْدُتُ نِـي  َوَلِكنَّ
َوِف  اَف.  اإِلْسَ َوَيْكَرُهـوَن  اَل  َوالْعتِـدَ الْقتَِصـاَد 
وِعـِي الَكبِـِي لَِتْألِيـِف  َمـْرَو َبـَدْأُت ِف إْنَجـاِز َمرْشُ
َوِمَّـا  الُبْلـَداِن  َأْسـَمَء  بِـِه  ُن  ُأَدوِّ ُجْغـَراِفٍّ  ُمْعَجـٍم 
َءَها َذاِكـًرا َمْوِقَعَها  ًقا َأْسـمَ قِّ َسـِمْعُتُه َوَرَأْيُتُه َعْنَها، ُمَ
، َذاِكـًرا املَسـاَفَة  ـَة َوالتَّْحِقيـقَ قَّ ِقيـقَ ُمَراِعًيـا الدِّ الدَّ
ًحـا  َوُمَوضِّ اِوُرَهـا   ُيَ َمْوِضـٍع  َأْشـَهِر  َوَبـنْيَ  َبْيَنَهـا 
»ُمْعَجـُم  َوُهـَو:  َوَأْخَباَرَهـا،  ـا  َوِحَكاَياِتَ َتاِرَيَهـا 

الُبْلـَداِن«. 
َوَمـَع اْجتَِيـاِح املُغـوِل َمـْرَو َرَحْلُت َوَسـاَفْرُت 
ْيـُت  ـَس َسـَنَواٍت َأْنَ ، َفَقَضْيـُت ِفيهـا َخْ إِل َحَلـبَ
ْعَجِم  خاللـا الِكَتاَبـَة اأُلوَل لِــمُ
الُبْلـَداِن َوَكْنـُت َقـْد َبَلْغـُت ِمـَن 
َوَأْرَبِعـنَي  َسـًة  َخْ َوْقَتَهـا  الُعْمـِر 

. ًما َعا
َوَرْغـــَم ُشـــْهَرِة »ُمْعَجـــُم 
َفـــاِت  ُمَؤلَّ َفـــإِنَّ  الُبْلـــَداِن«، 
ْفـــُت  َلْ َتْقــــَتِصْ َعَلْيـــِه َوْحـــَدُه، َوَلِكنِّـــي َألَّ
ـــب  ـــاِء«، َو»املْقَتَض ـــُم اأُلَدَب ـــِه »ُمْعَج ـــِة إَِلْي بِاإِلَضاَف
ــاُر  ــَرِب«، َو»َأْخَبـ ــاُب الَعـ ــب«، َو»َأْنَسـ ِف النََّسـ

املَتَنبِّـــي«.

َياُقوٌت الَحَمِويُّ

َنَبَغ يِف األََدِب 

ْعِر..  َوالُجْغرَافَيا َوالشِّ

اًطا َوُلَغِويًّا َوَعِمَل َخطَّ

َحِفْظـُت الُقـْرآَن ِف َمْسـِجٍد ُمَتَواِضـِع الُبْنَيـاِن ُهـَو املْسـِجُد 
ِغـِي َعـل َيـِد ُمْقـِرٍئ َجيِّـٍد،  ْرِب ِدْيَنـاٍر الصَّ ْيـِديُّ بِــدَ الزَّ
َوِحـنَي  َواحِلَسـاَب.  َوالِكَتاَبـَة  الِقـَراَءَة  ْمُت  َوَتَعــلَّ
َمْكَتَبـِة  ْدُت َعـل  َتـَردَّ َوالِكَتاَبـَة  الِقـَراَءَة  َأْتَقْنـُت 
ـا الُكُتـَب َوَكاَن إَِمـاُم  ْيـِديِّ َأْقـَرُأ ِبَ َمْسـِجِد الزَّ

ُعنِي َوُيِعـُيِن الُكــُتَب. اجَلاِمـِع ُيَشـجِّ
ِة باِلٍد،  َســاَفْرُت َمــَع َســيِِّدي َعْســَكٍر إِل ِعــدَّ
َوَكاَنــْت ُأوَل َأْســَفاِري إَِل »َجِزيــَرِة َقْيــٍس« ِف 
، َوَكاَنــْت َجِزيــَرًة َشــِهَيًة ِف  َجُنــوِب اخَلِليــِج الَعــَرِبِّ
َوْقتَِهــا بِالتَِّجــاَرِة. َوَتَواَلــْت َأْســَفاِري إِل بـِـالِد َفاِرَس 
ــِة  ــَرِة الَعَربِيَّ ــاِم َواجَلِزي ــاِء الشَّ ــِة َأْرَج َوَكافَّ
ــَكٌر  ــَأنَّ َعْس ــنَي اْطَم . َوِح ــْصَ َوِمـ
ِت بِالتَِّجــاَرِة َجَعَلنِــي  لِـــِخرْبَ
ُأَســاِفُر َوْحــِدي، َفُكْنــُت 



خـطـأخـطـأ
ووصـــوابصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكال دراسِتها العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُي املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكرتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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ْمُد ِلِ َظَهَرْت َنَتائُِج   اْلَ
ٌة ا َسْلبِيَّ َ ْدَنا َأنَّ َيا َأِب َأْخَشى َأنََّك َتَتَمَرُض َحتَّى التََّحالِيِل َوَتَأكَّ

َغِة َب ِمْن َمَهاِم َنرْشِ َصِحيِح اللُّ َتَتَهرَّ
َغَة  َتْعَلُم َيا ُبَنيَّ َأنِّ َقْد َوَهْبُت اللُّ
ُعْمِري. َأَفاَل  َأَهُبَها َما َبِقَي ِمْنُه؟!

ي َيْسَتْأِذُنوَن  َأْصَحاِب بِاخَلاِرِج َيا َجدِّ
ُخوِل لاِلْطِمْئَناِن َعَلْيَك ِف الدُّ

ْم َأْدِخْلُهْم َيا َجابُِر، َفَأْنَت َتْعَلُم َقْدَر ُحبِّي َلُ
ُهْم؛ َفَقْد  ْأِكيِد ُتِبُّ بِالتَّ

وِعَك ْم َجِيًعا لِـَمرْشُ ْدَتُ َجنَّ

وٍع؟ َأيُّ َمرْشُ

ِة وُع ُحبِّ الَعَربِيَّ َمرْشُ

ُثوَن  َكَأنِّ َسِمْعُتُكْم َتَتَحدَّ
وٍع َجِديٍد َعْن َمرْشُ

وُع  ي َل َيْشَغُلُه إِلَّ َمرْشُ َجدِّ
ْطِق َتْصِويِب َأْخَطاِء النُّ

وَعُه َوْحَدُه َبْعَد  َلْ َيُعْد َمرْشُ
َر َعَلْيُكْم َجِيًعا َأْن َأثَّ

َر ِفيُكْم« َواُب َأْن َتُقوِل: »َأثَّ الصَّ

َها ِة ُكلِّ وَع اأُلمَّ َبْل َيُِب َأْن َيُكوَن َمرْشُ
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ُة إِْن َفَقَدْت ُلَغَتَها، ِمَن  اأُلمَّ
َتَها ْهِل َأْن َتْفِقَد ُهَويَّ السَّ

َوَلِكنَّ َبْعَض اآلَراِء َتُقوُل إِنَّ 
ُعُه ِف َتْصِويَباِت  الَوْقَت الِذي ُنَضيِّ
ْطِق بِإِْمَكانَِنا اْستِْثَمُرِه ِف املْعِرَفِة النُّ ِعْنَدَما َتْضبُِط ُلَغَة َتْفِكِيَك، 

ُن َجْوَدُتُه َسْوَف َتَتَحسَّ

َعُلنِي َأُعوُد مِلَتاَبَعِة  َهَذا الَكاَلُم َسْوَف َيْ
َغِة َبْعَد اْنِقَطاٍع ِة َتْصِويِب اللُّ ُخطَّ

َيا ُبَنيَّ ُقْل:»َسْوَف أْسَتْأنُِف 
َغِة« َة َتْصِويِب اللُّ اَعُة َلَذا اخَلَطإِ؟ُخطَّ َكْيَف َلْ َتْنَتبِِه السَّ

اَعِة َيْقَتِصُ َعَل  َبْرَناَمُج السَّ
َلٌة َتْصِويِب الَكِلَمِت، َوَهِذِه ُجْ
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َغِة املْنَضبَِطِة ُيْنِي اجَلدَّ َمَرَضُه َحِديٌث َعِن اللُّ

َة ِكيَّ اَعَة الذَّ اجَلدُّ َيَتَداَرُك َتْصِويَباٍت َفاَتِت السَّ

خلفية1: 

ُة يِر َوَحْوَلُه اأُلْسَ ِ اجَلدُّ َمِريٌض َوَيَناُم َعل السَّ

-1 األم: 

-2 األب: 

-3 اجلد: 

-4 جابر: 

-5 اجلد: 

-6 األم: 

-7 اجلد: 

-8 األب: 

-9 خالد وهو يدخل الغرفة وباقي األصحاب: 

-10 جابر: 

-11 األم: 

-12 وي وي وي

-13 اجلد: 

-14 األب: 

-15 صالح: 

-16 اجلد: 

-17 أحد: 

-18 اجلد: 

-19 فهد: 

-20 جابر: 

-21 خالد: 

-22 جابر: 

-23 خالد: 

-24 اجلد: 

-25 األم: 

-26 وي ويوي

-27 األم: 

إَِذْن َكاَن َعَلْيَك َيا َجابُِر َأْن َتْسبَِق َتْصِويَب 
اَعُة اجَلدِّ َبإِْنَذاٍر َكالِذي َتْفَعُلُه السَّ

َما الِذي ُكْنَت ُتِريُدِن َأْن َأْفَعَلُه؟

َتُقوُل: وي وي وي َقْبَل َتْصِويِب اجَلدِّ

ُكْم َيا َأْوَلُد،  َأْضَحَك اهلُل ِسنَّ
ُمَزاُحُكْم َأْنَساِن املَرَض

ْم َلْن ُيَباِرُحوا  ُ ُكْنُت َأْعَلُم َأنَّ
الُغْرَفَة َحتَّى ُيْضِحُكوَك

ُحوا« َواُب:»َلْن َيرْبَ الصَّ

بَُّص ِب، َسُأْحِرُ  اَعُة َترَتَ َهِذِه السَّ
وًبا َقْبَل َأْن َتْقُتَلنِي َغْيًظا َلُكْم َمرْشُ



 

  سوق        سوق      
الوراقني

ــُح  ـ ــا ُتَوضِّ َمِلَهـ ــِف« ِف ُمْ ْيـ ــاَلُة الطَّ َو»ِرَسـ

ْيـــِف  ـــاِعَر ُربَّـــَم َيْلَجـــُأ إَِل اْســـتِْدَعاِء الطَّ َأنَّ الشَّ

ــِه  ــُق بِـ ــِيُّ َوَتِضيـ ْفـ ــُه النَّ ُمـ ــَتدُّ َتَأزُّ ــا َيْشـ ِعْنَدَمـ

َقـــاِء، َفَيْطـــُرُق َعـــاَلَ  ِر ُســـُبِل اللِّ احلَيـــاُة لَِتَعـــذُّ

اأَلْحـــاَلِم َواخلَيـــاِل، َبْحًثـــا َعـــِن 

َقـــاِء ِف اخلَيـــاِل ِمـــْن ِخـــاَلِل َطْيـــٍف. اللِّ

ــَواِب  ــَواِدِر َأْبـ ــْن َنـ ْيـــِف« ِمـ ــاَلُة الطَّ َو»ِرَسـ

َنـــْت  ـــٌة َلِطيَفـــٌة، َتَزيَّ اأَلَدِب، َفِهـــَي ِرَســـاَلٌة َأَدبِيَّ

ِف  َوَجـــاَءْت  املْســـُجوِع،  ْثـــِر  َوالنَّ ـــْعِر  بِالشِّ

ــِل  ــْن َأْهـ ــٍل ِمـ ــَيٍة، لَِرُجـ ــٍة َقِصـ ـ ــوَرِة ِقصَّ ُصـ

ــَد  ــَوى، َفَكاَبـ ــَرُة إَِل الـ ْظـ ــَلَمْتُه النَّ اأَلَدِب، َأْسـ

ـــمَّ  ـــمَّ َت ـــاِل؛ َفَل ـــوِغ الِوَص ـــِل ُبُل ـــْن َأْج ـــى ِم َوَتَعنَّ

َلـــُه ُمـــَراُدُه، إَِذا بِـــِه َقـــْد َواَصـــَل ُحْلـــَم َمَنـــاٍم 

َوَطْيـــَف َخَيـــاٍل.

َســـاَلُة 413 َبْيًتـــا، َوِهـــَي ِمـــْن  َوَتُضـــمُّ الرِّ

ـــيُّ  ـــا اإِلْربِِلـ ـــَع ِفيَه ـــا. َجَ ـــِب َوَأْمَتِعَه ـــِل الُكُت َأْجَ

ـــَف  ـــٍع َوَص ـــَد َوِقَط ـــْن َقَصائِ ـــِه ِم ـــَر َعَلْي ـــا َعَث َم

ِف  بَِمْحُبوبِيِهـــْم  لَِقاَءاِتِـــْم  ـــا  َأْصَحاُبَ ـــا  ِبَ

َنَســـٍق  ِف  َوَذلِـــَك  َوَأْحاَلِمِهـــْم،  َمَناَماِتِـــْم 

َنَهـــا الَكثِـــَي ِمـــْن َأْخَبـــاِرِه  ، َوَضمَّ َأَدِبٍّ ُمَتَميِّــــزٍ

َوَأْشـــَعاِرِه. َفِمـــْن َذلِـــَك 

َمْعُشـــوَقتِِه  َمـــَع  ُه  َخـــرَبُ

بَِقْوِلَـــا:  َناَجْتـــُه  التِـــي 

ــاَرْت  ــِذي َسـ ــَت الـ »َأَلْسـ

َأْخَبـــاُرُه،  اآلَفـــاِق  ِف 

َوَظَهـــَرْت َعـــَل َصَفَحـــاِت 

ــخ. ــاُرُه...« إلـ ــاِم آَثـ ـ اأَليَّ

الِكَتـــاُب  ُطبِـــَع   

ٍة بَِبْغـــَداَد َســـَنَة 1968م بَِتْحِقيـــِق  ِل َمـــرَّ وَّ أِلَ

، ُمْعَتِمـــًدا َأْرَبـــَع ُنَســـٍخ  َعْبـــِداهللِ اجلبـــوِريِّ

ــَخُة  ــا: ُنْسـ َهـ ــاِب، َأَهُّ ــاِت الِكَتـ ُطوَطـ ــْن َمْ ِمـ

الِـــِث بِإِْســـَطْنُبوَل، َوِهـــَي  ـــَد الثَّ َمْكَتَبـــِة َأْحَ

، َكَتَبَهـــا بَِبْغـــَداَد  بَِخـــطِّ َياُقـــوٍت املْســـَتْعِصِميِّ

ـــًة. َوَكاَن  ـــنَي َوَرَق ِس ـــُع ِف َخْ 674هــــ َوَتَق ـــَنَة  َس

ـــَذا  ـــْن َه ـــَث َع ـــْن َبَح َل َم ـــَى َأوَّ ـــُف املْرَت ي ِ الرشَّ

ــْعِر،  ـ ــَن الشِّ ــاِب ِمـ الَبـ

ِف  َباًبـــا  َلـــُه  َوَعَقـــَد 

»اأَلَمـــاِل«،  ِكَتابِـــِه 

وَن  َوَأْفـــَرَدُه املَعـــاِصُ

ـــاِل«  ـــاِب »اأَلَم ـــْن ِكَت ِم

بُِعْنـــَواِن  وُه  َوَنـــرَشُ

ـــمَّ  ـــاِل«، ُث ـــُف اخلَي »َطْي

ــيِّ  ــاُب اإِلْربِِلــ َكاَن ِكَتـ

َهـــَذا. َوَجـــاَء َبْعـــَد اإِلْربِِلــــيِّ احلِكيـــُم اْبـــُن 

ُه »َطْيـــُف اخلَيـــاِل«  ـــَف ِكَتاًبـــا َســـمَّ َداْنَيـــاَل َفَألَّ

اٍت. ــرَّ َة َمـ ــدَّ ــَع ِعـ ُطبِـ

يْفِ الطَّ ِرسَالَُة 

يِن َعِلِّ ْبِن ِعيَسى ْبِن  اِء الدِّ اِعِر َوالَكاتِِب َبَ ْيِف« لأَِلِديِب َوالشَّ ُتَعدُّ »ِرَساَلُة الطَّ

ِل الُكُتِب َعَل اإِلْطَلِق. َأِب الَفْتِح اإِلْربِِلـيِّ َأَحَد َأْمَتِع َوَأمْجَ

 ، ْعِر الَعَرِبِّ ِزيَن بَِمَتاَنِة ِعْلِمِهْم َوَمْعِرَفتِِهْم بِالشِّ َواإِلْربِِلـيُّ ِمَن الُكتَّاِب املَتَميِّ

اَلَلِة َعَل املَعاِن املَراَدِة،  ِة يِف الدَّ قَّ ْوَعِة َوالدِّ لَِذلَِك َجاَءِت اْختَِياَراُتُه َغاَيًة يِف الرَّ

ًبا  ا ِحيًنا، َوُمَتَعجِّ ُبوَبتِِه، ُمْرَتًِيا ِزَياَرَتَ اِعُر ُصَوًرا َعِديَدًة لَِطْيِف حَمْ َوِفيَها َيْرُسُم الشَّ

ُس َذلَِك ِمْن ِخَلِل اأَلَسالِيِب الَعْذَبِة التِي  ِمْن َجَفائَِها َأْحَياًنا ُأْخَرى. َحْيُث َيَتَلمَّ

ْيِف َعَل ُبْعِد  َعَراُء َكثرًِيا ِمْن ِزَياَرِة الطَّ َب الشُّ ا ِوَصاَل احلبِيِب، إِْذ َتَعجَّ َيْرَتِي ِبَ

ُرِق، َواْهتَِدائِِه إىَِل املَضاِجِع ِمْن َغرْيِ َهاٍد ُيْرِشُدُه،  اِر َوَشْحِط املَزاِر َوُوُعوَرِة الطُّ الدَّ

 . ُدُه، َبْعَدَما َقَطَع َبِعيَد املَساَفِة ِمْن َغرْيِ َحاِفٍر َواَل ُخفٍّ َأْو َعاِضٍد ُيَعضِّ
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ِعْنـَدَمــا لِلَْخــَياِل  اْسِتْدَعــاٌء 

ِر ُســُبِل اللِّـــَقاِء تَِضيــُق النََّفــُس لَِتَعـــذُّ

َتَزيََّنْت »رَِساَلُة 

ْعِر  ْيِف« ِبالشِّ الطَّ

رْثِ املْسُجوِع  َوالنَّ

َوَجاَءْت يِف ُصورٍَة 

أََدِبيٍَّة َبِديَعٍة
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َكْيَف َفَضَح َبْيُت اْمِرِئ 

؟؟القَيْسِ غَبَاءَ املتَسَاهِِل
ِث  ـِرُّ َعـَل التََّحــدُّ ِلَ ُتص
ِة الُفْصَحى؟ َغِة الَعَربِيَّ ٌف؟بِاللُّ ِعي َأنََّك ُمَثقَّ َأَلْسَت َتدَّ

َعاٍء، َبْل  َد ادِّ رَّ َثَقاَفتِي َلْيَسْت ُمَ
اِن ِهَي َواِقٌع َيْعِرُفُه الَقاِص َوالدَّ

ا َأَنا َفاَل َأَراَك إِلَّ ُمَتَساِهاًل ِف  َأمَّ
ُلَغتَِك َغْيَ َضابٍِط لَِقَواِعِدَها

ِث بِالُفْصَحى ُب ِمَن التََّحدُّ لَِذلَِك َيَتَهرَّ

ِف َحتَّى َيْفَهَمنِي النَّاُس َكلُّ َبْل َأْبَتِعُد َعِن التَّ

ِف؟ َكلُّ َوَما َعاَلَقُة الُفْصَحى بِالتَّ

ِث  اِر َعَل التََّحدُّ ُد اإِلْصَ رَّ ُمَ
ِف َكلُّ ٌء ِمَن التَّ بِالُفْصَحى ِفيِه َشْ

ُه  َك اهلُل َيا َرُجُل، َأَل َتْعِرُف َأنَّ َساَمَ
ًطا َكاَن َأْفَصَح؟ َم َكاَن الَكاَلُم ُمَبسَّ ُكلَّ

َكْيَف َنِجُد الَبَساَطَة ِف 
َكاَلٍم ُمْعَظُمُه َغْيُ َمْفُهوٍم؟

ْسَبِة إَِل َمْن؟ َغْيُ َمْفُهوٍم بِالنِّ

ْسَبِة إَِل  َغْيُ َمْفُهوٍم بِالنِّ
ْخِص الَعاِديِّ الشَّ

ٌف،  ِعي َأنََّك ُمَثقَّ َيا ُبَنيَّ إَِذا ُكْنَت َتدَّ
َفَعَلْيَك َأْن َتْرَتِقَي بَِوْعِي املْجَتَمِع

َقاَفِة بَِوْعِي املْجَتَمِع؟ َوَما َعاَلَقُة الثَّ
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َغَة َأَحُد  َأَل َتْعِرُف َأنَّ اللُّ
َقاَفِة؟ َأَهمِّ َعَناِصِ الثَّ

َث  َقاَفُة َأْن ُأَحدِّ َهِل الثَّ
النَّاَس بَِكاَلٍم َغْيِ َمْفُهوٍم؟

ْيِخ  َك بَِأنَّ َكاَلَم الشَّ ْفَت لَِتوِّ َلَقِد اْعرَتَ
ُث إِلَّ الُفْصَحى َمْفُهوٌم َوُهَو َل َيَتَحدَّ

ْيِخ َل َأْقِصُد َكاَلَم الشَّ

َفَكاَلَم َمْن َتْقِصُد إَِذْن؟
َأْقِصُد الَكاَلَم الَغِريَب املْكُتوَب ِف الُكُتِب 

ا َثَقاَفٌة َ ا َوَتْعَتِقُدوَن َأنَّ ُث؟التِي َتْدُرُسوَنَ َعْن َأيِّ َكاَلٍم َتَتَحدَّ

َلْن َأْذَهَب َبِعيًدا، َفَقْد َطاَلْعُت َهَذا الِكَتاَب 
َوَوَجْدُت بِِه َكِلَمٍت َغِريَبًة َل َمْعَنى َلَا

َكِلَمٌت َغِريَبٌة! ِمْثُل َماَذا؟

َعَراِء َذَكَر َكِلَمَة »الَكَمْوِج«،  َمَثاًل َأَحُد الشُّ
َفَبَحْثُت َعْنَها َفَلْم َأِجْد َلَا َمْعًنى

َأِرِن َهِذِه الَكِلَمَة َيا َأِخي، 
َباَعِة! ُه َخَطٌأ ِف الطِّ َلَعلَّ

احلْمُد هللِ َأنَّ الِكَتاَب َمِعي 
َحتَّى َتَرى بَِنْفِسَك

ُه َيْقِصُد َقْوَل اْمِرِئ الَقْيِس:  َقاَتَلَك اهلُل! إِنَّ
َوَلْيٍل َكَمْوِج الَبْحِر َأْرَخى ُسُدْوَلُه

هأهأهأ َيا َلَك ِمْن َغبِيٍّ 
َقاَفِة! ٍع لِلثَّ ُمَتَساِهٍل ُمدَّ
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ولكنهـا  لتطعمهـم،  لصغارهـا  عائـدة  كانـت  الحزينـة  العصفـورة  هـذه 

فقـدت مكانهـم، هـل تسـتطيع أن تسـاعد هـذه العصفـورة يف الوصـول 

إىل صغارهـا.. كل مـا عليـك أن تلـون الدوائـر التـي تحتـوى عـىل »أسـاء 

الطيـور املغـردة«، وسـتصل بالتأكيـد مـع العصفـورة إىل هدفهـا، حـاول.. الطريقالطريق أين أين 
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املـرادف هـو كلمـة لهـا معنـى قريـب 

املعنـى  أو  اللغـة  يف  أخـرى  لكلمـة 

نفسـه. هـل تسـتطيع أن تسـاعد فهـًدا 

أخـرى  مرتادفـات  خمـس  إيجـاد  يف 

ذكرهـا؟ التـي  غـر  »سـعادة«  لكلمـة 
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1- مسقط رأس شيخ 

املجاهدين عمر املختار.

2- خدع.

3- تنقص وزنها.

4- ىف الجاهلية مبنزلة 

الوزراء ىف اإلسالم.

5- ما يجزم به الفعل 

املضارع.

6- للدوابِّ كالُعطاس 

للناس.

7- الطيب من كل شيئ.

8- يسرت ويغطى.

9- آخر صوت الحمر.

10- نحتمي ونتحصن.

11- صــوت الحـىل.

12- مؤلف كتاب أساس 

البالغة.

13 - ثوب فضفاض.

14- السورة القرآنية التي 

تشفع ملن قرأها.

15- سـئم وضجر.

المتقاطعةالمتقاطعة الكلمات الكلمات 
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د. مريم النعيمي

اعالن

َأْزَمـــاِن  ُمـــْذ  ْفـــِق بِاحلَيـــَواِن  بِالرِّ

ـــًة  ُنـــو َعـــَل احلَيـــَواِن َيْنـــُرُ َرْحَ َيْ

ــُه  ــِزُل َعْطُفـ ــَي َيْنـ ــي ِحـ ـ ــَأِب َوُأمِّ بِـ

ـــى ُتْرَتَ ُأُجـــوٌر  َكبِـــٍد  ِذي  ُكلِّ  يِف 

ــٍة  ــَمى ِقيَمـ ــَواِن أْسـ ــُة احلَيـ َوِرَعاَيـ

ـــا ـــِه َفديُنَن ـــْف َعَلْي ـــِه َواْعِط ـــْق بِ َفاْرُف

اْلَعْدَنـــاِن  ـــِة  ْحَ الرَّ َنبِـــيُّ  َوصَّ 

اإْلِْنَســـاِن  ِعـــِه  بَِرْ الَعاملِـــيَ  يِف 

ــاِن  ــُف احْلـ ــَم َعْطـ ــاِت َلنِْعـ بِاْلَكائَِنـ

إِْن َناَلـــُه بِاْلَعْطـــِف ُذو اإْلِْحَســـاِن

ْضـــَواِن  الرِّ بَِجنَّـــِة  َتفـــوُز  َفبَِهـــا 

ْفـــِق بِاحلَيـــَواِن َيـــا ِطْفـــُل ِديـــُن الرِّ

رعاية احليوانرعاية احليوان
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