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 تقديم            في البداية كانت الكلمة
 

      
لإلنسان في ھـذا الكـون وجـود بفضـل الخـالق ، ولـه    

مھمة أناطه بھا ھي تعمیر األرض وعبادته بكل ما أوتي 
ــدا علــى قدراتــه  العضــلیة  ــن قــوة وعزيمــة ، معتم م

الروحیة لیساھم في البناء إلـى جانـب أختـه والفكرية و
ــاء ،  ــالم . فالكلمــة بن ــوطن والع ــر ال ــه اإلنســان عب وأخی

 …والرّأي بناء ، والنّقد الموضوعي اللّبق أيضا بناء 
فال عجب أن يتربّى اإلنسان على حّب الكلمة ، ويعمل    

ــة  ــرة متفائل ــوعي بنظ ــزرع ال ــا ل ــرھا وإذاعتھ ــى نش عل
ا يـــؤّجج محبـّــة  العاشـــقین ، بالمســـتقبل ، لینبـــت ورد

 
وف�ي حمیمی�ة تس�مو  … لى كل عاش�ق معانق�ة الكت�اب والمجل�ة والجری�دة إ     

 روحانیة 
 المتصوفة أو تكاد ،  جاھد لتجاوز التخلف بكل أصنافھ ، مستمتع بلذة القراءة  

  ساعد على ذلك بكرم ونكران الذا … إلى كل أب وأم وأخ وأخت ومدرس و     
 

 َاإلهـْـــــــــــــداءُ 

 م2003یولیو سنة                  مید حادوش            عبد الح      
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وبلسما يـخّفف من ألم الجراح ، وشمعة تضيء الطريق 
 في ھذه الحیاة الّشیّقة والوعرة في آن واحد .

وال عجب أن يكـّد المـرء ويجتھـد لیضـیف إلـى القـراءة    
والقرّاء لبنة ھي جمٌع لمجھود بذل خالل سـنوات . إنھـا 

ھـا تْبسـم عـن لؤلـؤ لبنة ال تتوّخى إال التفاعل والنفع علّ 
ــام ،   ــروق ويحظــى باالھتم ــاحي ي ــرد أو أق ــد ، أو ب منضّ

وربّك األكرم الذي علّـم بـالقلم ، علّـم اإلنسـان مـا لـم «
 صدق هللا العظیم .… »  يعلم 
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 تـصّورات حول الكتابة
    
ص���ور  عن���دما ینش���غل اإلنس���ان ول���یس أّي إنس���ان بالكتاب���ة ، ی���تّم استحض���ار   

ومش��اھد ص��نعت م��ع ال��زمن ، وتآكل��ت بع��ض مرّكباتھ��ا ، وامتزج��ت ببعض��ھا ، 
بالحاض��ر . ق��د تك��ون ص��ورا  –اعتق��ادا  –وبقی��ت الثالث��ة ملتص��قة وف��ي ط��راوة 

تعش��ق المس��تقبل ، وتبح��ث ع��ن ش��كل أو أش��كال ص��یاغة للتعبی��ر ع��ن ذاتھ��ا ، أو 
 الذوات األخرى المحیطة بھا أو المتخیّلة .

ة الكتاب��ة ی��تّم الت��داخل ، وتب��دأ الحرك��ة ، إنھ��ا المعرك��ة الترتیبی��ة وأثن��اء عملی��    
واالنتقائی��ة وف��ق المكون��ات الذاتی��ة لإلنس��ان "الكات��ب" ، وتجربت��ھ الحیاتی��ة . 
وخالل ھ�ذه المعرك�ة یت�أثر الترتی�ب واالنتق�اء الفك�ري والتركیب�ي بعوام�ل عدی�دة 

الجم�الي المترت�ب عنھم�ا ،  منھا ، التربیة والتعلیم ، والمنھج المختار ، وال�ذوق
والقدرة التمكنیة من المادة حس�ب ق�وامیس ونم�اذج فكری�ة تش�بع بھ�ا م�ن كت�اب 
ونقاد ، وإش�كالیات التعام�ل م�ع النص�وص  .  وھ�ذا التعام�ل ق�د ین�تج ع�ن درای�ة 
وتعّمق ، أو یفرزه اإلطالع ول�و "القلی�ل" . والواض�ح أن�ھ بالممارس�ة والمعان�اة 

ط والتحلیل والتركیب . وكیفما ك�ان النّص�یب م�ن الق�درات تتأسس أدوات االستنبا
المختلف��ة ، ف��إن اختی��ار أو اكتس��اب األدوات الوظیفی��ة أّس أیض��ا لس��بك الخط��وط 
العامة لكتابة ما ،  تكون أولی�ة ، یلیھ�ا إعط�اء الجزئی�ات والجمالی�ات حقّھ�ا عن�د 

ف�ي ازدح�ام التعامل مع كل الصور، والمشاھد ، والمق�والت المس�ترجعة ، س�واء 
أو ترّو حسب الظروف ،  والحالة النفسیة ، وك�ذا المح�یط بك�ل تفاعالت�ھ . وعن�د 
الشروع ف�ي تحری�ك أداة الكتاب�ة ، وم�ا أكث�ر م�ا یحل�و لل�بعض اختی�ار ھ�ذه األداة 
التي ترتبط بمشاھد وأحداث انغرس�ت ف�ي ال�ذات م�ع األی�ام ، ق�د تس�ترجع بص�فة 

ل القلم أو التلمس المداعب لھ ، أو ھم�ا مباشرة أو غیر مباشرة ، سواء عند حم
معا . وقد یتجاوز البعض ذلك إلى العّض علیھ، أو تحویلھ إلى أداة للحك أو الدق 
، وما إلى ذلك . والھام كما یرى عدد من المستقرئین لھذه الع�ادة ، أن لك�ل م�ادة 

یص��دق وھ��ذا م��ا   -إیجابی��ا أو س��لبیا  -دورھ��ا ف��ي الحی��اة ق��د نعی��ھ ، وق��د ال نعی��ھ 
 أیضا على التعامل مع وبأداة الكتابة .

ف��ال عج��ب أن��ھ عن��د الكتاب��ة تت��داعى األفك��ار، ویبح��ث العق��ل ع��ن نس��قیة اللغ��ة     
المناسبة للتعبیـر . ق�د یبح�ث ع�ن التواف�ق فیس�قط عنھ�ا نوع�ا م�ن القم�ع ال�ذاتي 

ث�ا األولي ، قد یرفضھ النمط الكتابي المراد ، وعندھا یستمر التصادم ال�داخلي بح
ع��ن نم��ط یتقبّل��ھ ویرض��ى عن��ھ ، اس��تجابة للس��لطة الثانی��ة ( العلی��ا ) بك��ل م��ا ف��ي 
المجتم��ع م��ن مكون��ات مث��ل : الدی��ـن واألخ��الق، والع��ادات والتقالی��د ، وال��نمط 

وغیرھا مما ی�تحكم ف�ي التط�ور االقتص�ادي  واالجتم�اعي والثق�افي  … المعیشي 
ف��رض نفس��ھا عل��ى األنس��اق ویفع��ل فعل��ھ . إن ھ��ذه الس��لطة بك��ل  حموالت��ـھا  ت

اللغویة وبمس�تویات تفاعلی�ة مختلف�ة ، لك�ون طبیع�ة الف�رد مس�تحّمة ف�ي وس�طھ 
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الواسع ، والمتداخل والمعقّد . وبكل المفاتیح بما فیھا اللغة ، یفسح المجال أم�ام 
العاطفة والفكر إلظھار الكات�ب عجینت�ھ الخاص�ة . وعن�د الكتاب�ة تت�داخل العوام�ل 

ھرة منھ��ا والخفی��ة ، لیش��تد الص��راع للوص��ول إل��ى ت��راض ب��ین المتحكم��ة ، الظ��ا
الصور الممكنة ، واللغ�ة المتاح�ة ، ب�ین مكون�ات الشخص�یة والمح�یط والخی�ال ، 
بین الفكر والكلمة والواقع . وتزداد حدة الص�راع كلم�ا أراد الكات�ب االرتق�اء إل�ى 

ن عند العكس فكرا وأسلوبا، وقد ینتقص ویلی –في نظره  -ما ھو أصلب وأمتن  
، وحسب كل فرد  وھارمونیة لغتھ المكتسبة والموظفة . إنھ صراع بین ما یری�د 
وم��ا ی��راد ، وب��ین الممك��ن والك��ائن . وف��ي ك��ل ھ��ذا تبق��ى التجرب��ة ھ��ي المنھ��ل 
الرئیس�ي ، وھ��ي البوص�لة الموجھ��ة أثن�اء التعبی��ر بالبح�ث ع��ن الكلم�ة  ورّص��ھا 

فعھم وبتف�اوت للحك�م عل�ى نت�اج ھ�ذا لتنصھر في نسق معین یستفز القراء ، فی�د
الّصلب األمتن بالنجاح ، وعل�ى ھ�ذا األل�ین بالفش�ل، مس�تعملین ألفاظ�ا وعب�ارات 

ش�یق/ ممت�ع / راق / ج�اد / مفی�د../ أو مبت�ذل / معق�د / مھت�رئ /  : للتقییم ، مث�ل
 غیر مفید...) .

رھم ھ�ي إن متانة الكلمة عند الكثی�ر ف�ي عص�رنا ، لیس�ت أي كلم�ة . فف�ي نظ�    
تل��ك المش��حونة بك��ل مع��اني الحی��اة . ھ��ي الكلم��ة األم��ل والطم��وح المش��روع لغ��د 
أفضل لإلنسان . أما المنھزم أمام الكلمة ، فھو من أغل�ق أف�ق تفكی�ره ، وانص�ّب 
اھتمام��ھ عل��ى الص��یاغة ، والرون��ـق ، والمحاب��اة ، والتمل��ق إلرض��اء ن��وع م��ن 

م�نھم بنف�ي ال�ذات ، وبت�ر الج�وھر  القراء ، یعتقد أنھ منھم ، أو یرغ�ب أن یك�ون
 المبدع .

فقد ینجح ھذا النمط الكتابي فیكسب ق�راء ومعجب�ین م�ن ش�اكلتھ لیبق�ى كس�بھ     
ھذا نسبیــا ، فلنسمھ الكسب " الّسكروزي" تق�دیریا ، لم�ا لھ�ذه الم�ادة م�ن نف�ع 

 في تغذیة العدید من الكائنــات .

توص�لنا إل�ى التع�ّرف عل�ى م�ن یتح�ّدى  إن القراءة لألنم�اط الكتابی�ة المتنوع�ة    
التقیی��د ، حت��ى ال یس��قط ف��ي التعقی��د ویبق��ى حبیس��ھ ، فینطل��ق ف��ي س��بك الكلم��ات 
واختیارھ���ا باعتب���ارات ق���د تقت���رب أو تبتع���د م���ن األول المتوق���ف عن���د الكس���ب 
"الس��كروزي" ، فیس��خر قدرات��ھ ، وال ھ��ّم ل��ھ إال الص��دق ف��ي التعبی��ر ، ورف��ض 

ترجعون عند الكتابة الصور والمشاھد ، فیفكون رموزھ�ا التدجیل . إن ھؤالء یس
، یستقرئونھا ویركبونھا عاكسین أشكالھا وألوانھا ودالالتھا في ترّو ، معتم�دین 
على موضوعیة نسبیة . وكلما غاصوا في مواضیع یختارونھا إال قضوا وقتا ق�د 

إذ ل�یس یطول أو یقصر وفق استجابات ذواتھم ، ونوعیة المواضیع وطبیعتھ�ا ، 
أمامھم إال إزالة الغشاوة ، وإیضاح النّكارة بإنتاج رس�ائل ق�د تتواف�ق أو تتص�ادم 
مع المحیط . وفي كل ھذا ، فالكاتب أي كات�ب أنم�ـاط ،  یع�انق الكلم�ات والجم�ل، 

ھدفھ الوصول إلى ممارسة حقھ في الكتابة حت�ى … یشطّـب ، یغیّر ، أو یضیف 
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م والنقد أیضا ، ش�رط أن ال ینس�ى أن هللا عل�م یترك لآلخر حق االستیعاب والتقیی
 اإلنسان بالقلم ، علمھ ما لم یعلم . 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  
 
 
 

 م  09/09/1996نشر ب / في:
 
 

 عناق األحبة في رسالة
    
أتراھن یا صدیقي على ملحمة ھومیروس وتنسى مالحم العرب عبر التاریخ .    

وال تم�أل الص�فحات غض�با نورانی�ا یزی�ل الغ�بن والقھ�ر "  أتختار عش�ق الكلم�ات
المون��دیالزمي " عّم��ن خ��دعوا عن��دما غ��اب القم��ر، أم أن عش��قك عش��قا خرافی��ا 

 طفولیا تمحوه األیام .
حاولت مرات عدیدة أن أخاطب فیك إنسیتك برسم خطوط مختصرة علّك تفھمن�ي 

، والبس��مة للطف��ل ،  وتعی��د الم��اء للمج��ن ، والّزھ��رة لل��ّروض ، والترب��ة ل��ألرض
 والریشة للطیر، والمقولة للفیلسوف ، والكتاب للدرس .

حاولت جاھدا ألسمعك أغنیة تشنّف سمعك فتربطك بمملكة فكریة زئبقیة ، فال    
عجب أن ال أتلقى منك إال سخریة تغلف العنجھیة في حلقات عل�ى موائ�د تض�رب 

ء ش�دقیك ف�ي قھقھ�ة : (م�ا فیھا الجیش بالجیش لتحظى بلّذة العیش ، فتق�ول م�ل
 لھُ َسبٌَد وال لَبٌد ، غار مْنبُعھ ونبا مْربُعھ ) .

حاولت أن أستفّز فیك كل عواصم الدنیا بقدرة القادر األح�د ، فقل�َت لم�ا دع�وت    
إلى مأدبتك النّقرى : ( ھي ُملٌَح  أْعصمیةٌ ) ، ونسیَت ما تعلّمناه من ش�یخنا ( أن 

 ) . اإلنسان صنیعة اإلحســــان 
لم أّدِع یوماً عْلم َسطیح ، وال كن�ت أن�مُّ م�ن الّص�بح ، ول�م أِع�ْد ِع�َدةَ ُعرق�وب ،    

ولم أنقلْب ظھراً لبْطن ، ولْم أضْع ضْغَث الّدرھم على اإلبّالِة ،  فكّل امرئ أْع�ُرف 
 بوْسم قدحھ .

ِوزن  ھ��و ذا خط��ابي إلی��ك نث��ْرُت فی��ھ اْلَعْج��وةَ والنّْج��وة ، ووازْن��ُت ف��ي المق��ال   
المثقال دون أن أنفُخ في غْیر َضَرم ، وأنت أخبر منّي بم�ا ش�اَن وزاَن . كم�ا أن�ي 
لست في خّل وال خْمر، وال في سخریة من كیت وكیت ، فاللّجاُج ش�ْؤٌم ، والخنَ�ُق 

 لُْؤٌم .
وختاما ، الّسماء نقیّة ، وھذه القُصاصة محبّة سیراً على نھج من ق�الوا : إذا     

 م                 1999شتمبر  11ْن واْدُن إذا َشَحطَ .    نشر ب / في الخمیس عّز أخوك فھُ 
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 ھل ھي أسطورة الثور الذي یحمل األرض على قرنیھ ؟ !

    
إن تع��ارض المص��الح ب��ین ال��دول ، والرغب��ة ف��ي التغل��ب عل��ى ھ��ذه الظ��اھرة  -1 

حدة . وإذا كان�ت بالطرق السلمیة ، كان األساس الذي قامت علیھ ھیئة األمم المت
اإلنسانیة قد توّصلت إلى الوسیلة الت�ي تس�تطیع بھ�ا ك�بح الن�زوات الجنونی�ة ف�ي 
ظ��ل من��اخ وظ��رف ت��اریخي مع��ین أی��ام االجتم��اع الت��اریخي لك��ل م��ن روزفل��ت ، 
واتشرشل ، واستالین في غضون الحرب العالمیة الثانیـة ، وف�ي طھ�ران أواخ�ر 

ضروري إنشاء ھیئة دولی�ة تك�ون مھمتھ�ا . آنذاك ، رأوا أنھ من ال 1943نونبر 
 فّض المشاكل العالمیة ، وعلى أن یكون ذلك بعد انتھاء الحرب مباشرة .

م عق��د ب " دوم بروت��ون 1944أكت��وبر  07غش��ت إل��ى  21وف��ي الفت��رة م��ن  -
أكس "  بالقرب من واشنطن مؤتمرا تمھیدیا ضم ممثلین أم�ریكیین وبریط�انیین 

ام الم�ؤتمر بوض�ع الخط�وط العریض�ة لمیث�اق األم�م ، وروسا وصینیین . ولق�د ق�
م ، وأق�ر المیث�اق ف�ي 1945المتحدة ، والذي استكمل ف�ي یالت�ا ف�ي ش�ھر فبرای�ر 

یونیو من نفس السنة . وقد بدا  26أبریل إلى  25سان فرانسسكو في الفترة من 
واض���حا من���ذ البدای���ة ، أن  الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة واالتح���اد الس���وفییتي 

تكونان القوتان البارزتان بعد الحرب . وأنھ ال ب�د م�ن وج�ود وف�اق ب�ین ھ�اتین س
 الدولتین لكي تتمكن ھیئة األمم من تأدیة مھامھا .

ولقد كان الموقعون على المیثاق قد اس�تبدت بھ�م فك�رة العج�ز ال�ذي منی�ت ب�ھ   -
عص��بة األم��ـم ، فعمل��وا عل��ى وض��ع ص��یغة للمیث��اق الجدی��د یك��ون أكث��ر دق��ة م��ن 

 میثاق عصبة جنیف .
سنة الماض�یة م�ن  47وفي ظل الخطوط العریضة التي یمكن استخراجھا عبر   -

المجھودات الدولیة لص�الح الش�عوب والحكوم�ات ، وم�ا راف�ق ذل�ك م�ن تع�دیالت 
وتطویر للنصوص واألجھزة ، مع ما ال زال من المش�اكل العالق�ة ألس�باب كثی�رة 

النّظ��رة المتش��ددة لبــعـ��ـض األعض��اء  عاق��ت الحل��ول وتنفی��ذ الق��رارات ، تبق��ى
الّدائمین ، وبكثیر من مواقفھا التي تعبّ�ر عنھ�ا ( ب�الفیتو ) أي ح�ق االعت�راض ، 

 یحّول في الغالب مجلس األمن إلى أداة سیطرة .
والع��الم الی��وم بم��ا فی��ھ م��ن تغی��رات كب��رى وص��غرى ، اقتص��ادیا وتكنولوجی��ا  -

الدیمقراطی�ة المس�ایرة لك�ل بل�د ، ك�ل  وثقافیا ، وھ�ذا م�ا یف�رض البح�ث ف�ي نھ�ج
 حسب ما لھ وما علیھ ... ومناخھ وبوصلتھ ...

والعالم بعد الھزات التي شھدھا على أكثر من مستوى ، وعلى األخ�ص بع�د  -2  
التحّول الذي عّم الدول الشرقیة ، وعلى رأس�ھا االتح�اد الس�وفییتي ، إذ أص�بحت 

منظ��رون السیاس��یون واالقتص��ادیون رابط��ة ال��دول المس��تقلة ... ھ��ل س��یبقى ال
 LA TABLEوالحقوقی��ون یزن��ون ب��نفس الم��وازین ، أم أنھ��م س��یبدؤون بع��د 
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RASEE   من النظرة األسطوریة التي تفّسر زلزال األرض وانتقالھ�ا عل�ى قرن�ي
ثور الستعادة القوة بعد التعب ، وبذلك تك�ون ھ�ذه التح�والت والتغی�رات العالمی�ة 

وإنس��انیة أیض��ا ، ولك��ن نح��و أي اس��تقرار ، وأي ت��وازن  مرحل��ة انتقالی��ة طبع��ا ،
دولي ؟ ھذه جملة من التساؤالت تشغل الكثیر ، فتتعدد األجوبة ولیست اإلجابات 

. 
     

 م1992مارس  30نشر ب/ في :
 
 
 

 …اطّلعوا على تراثنا فترجموهُ 
 

بمدین�ة وأنا أتصفّح بعض الكتب التي اشتریتھا منذ مّدة من كتبّي " الخردة "    
وجدة ، وق�ع نظ�ري عل�ى أح�دھا باللغ�ة الفرنس�یة ، تآكل�ت أوراق�ھ ، وفق�د إح�دى 

 institutions Musulmanesدفّتی�ھ . عنون�ھ ص�احبھ ب�ـ (المؤسس�ات اإلس�المیة  
Les  فالكتاب وإن فقد بعض صفحاتھ الحاملة السم دار النشر والكاتب ، یبق�ى . (

المیة من��ذ تأس��یس الّدول��ة بیث��رب ، نافع��ا لمض��مونھ التّعریف��ي بالمؤسس��ات اإلس��
م�����رورا بع�����ّدة حق�����ب ، منھ�����ا : األموی�����ون والموح�����دون والع�����رب باألن�����دلس 

وتستدعي بعض فصولھ التّوقّ�ف عن�د ن�وع مـــ�ـن "التحریف�ات " ، إم�ا لع�دم …
فھم حقیقي أو لخلفیات تنّم عن توّجھ ما . ورغم ذلك ال یخل�و الكت�اب ف�ي مجمل�ھ 

وضوعیة . والمھّم فیما ذكر  ، ھو القول  بأن الكتاب ك�ان على اآلراء النّقدیّة الم
برف��وف مكتب��ة بال��دار البیض��اء إبّ��ان االس��تعمار ، ویستش��ّف ذل��ك م��ن م��داد خ��اتم 

 تكّرر على عّدة صفحات ، ویقرأ منھ ما یلي :
)Tribunal de 1ere instance de Casablanca)  وتتوّسط الخاتم الدائري لفظة 

 Bibliothéque . 
( أح�د تالم�ذة مدرس�ة   Paul-Rene cousinأما الكتاب فقد أُنجز لتخلی�د ذك�رى    

) كم��ا ج��اء معن��اه  1917م��ارس  27اللّغ��ات الّش��رقیة  ال��ذي قتل��ھ األع��داء ف��ي 
 الحرفي في الكتاب .

إّن من أھم ما استرعى انتب�اھي أیض�ا ، ذك�ر بع�ض المراج�ع الفرنس�یة الت�ي      
) . وأب�رز م�ا یس�تخلص م�ن الج�رد  12-11-10-9غطّت أرب�ع ص�فحات ھ�ي : ( 

المرجعي أنھم اطّلعوا على تراث العرب والمسلمین وترجم�وه ، وق�الوا م�ا ق�الوه 
؟ . وب��ذكري بع��ض العن��اوین الت��ي ترجم��ت من��ذ أكث��ر م��ن ق��رنین ، ال أنتظ��ر …

 استغراب المختصین ألنھا قلیل من كثیر ، وھي :
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  H.Houdas# صحیح البخاري ترجمھ : ح. ھوداس    
  Seingnette Peron et Falgnan# التّقریب للنّووي : سینییت بیرون وفانیان    
 Van Den Berg#  منھاج الطالبین والفتح القریب : فان دین بیرك      
#  نص���وص لع���دد م���ن الم���ؤرخین والكت���اب والش���عراء جمعھ���ا : م.ماش���ویل     

M.Machuel  
 وھؤالء ھم :  
 Boucher: بوشي  دیوان الفرزدق ترجمھ -   
 بستان الذھب للمسعودي في ( تسعة أجزاء ). -   
 Defremeryتاریخ الجغرافیا ألبن بطوطة ، ترجمھ : دفرمري   -   
 Astrorog etاألحك���ام الس���لطانیة للم���اوردي : أس���ترورك و فانی���ان   -

Falgnan   
ترجم�ت  أما ألف لیلة ولیلة ، والمائة ولیل�ة ، وكلیل�ة ودمن�ة وغیرھ�ا ، فق�د    

ع�ّدة ترجمــ�ـات ، و مثلھ��ا عن�اوین أخ��رى ف�ي الحی��اة االجتماعی�ة والفلس��فیة ، 
 …ودراسات عن المالكیة والشافعیة والشیعة 

وأخیرا ، ال بّد من اإلشارة إلى أن الكتاب مْحور المقال موّجھ للطلبة ، وعلى    
یس�تخلص  األخّص طلبة مدرسة اللّغ�ات الش�رقیة . وھن�ا ال یمك�ن للق�ارئ إال أن

 …                  بأّنھم  اّطلعوا على تراثنا فترجموه 
 

 م1992مارس  05ب / في : 
 
 

 العدالة والسلم والرفاھیة وعظمة الشعوب
  

كْم ھي عظیمة ھذه األّمة العربیة بكّل مكّوناتھا أمام األزمات واْلَھجمات . وك�ْم    
ت . ترفع صوتھا لتقول ما لْم ھي عظیمة شعوبھا التي تعطي بسخاء ونْكراِن الّذا

یس��تطع حّكامھ��ا قول��ھ جھ��را ، متحّدی��ة ك��ّل المعّوق��ات الموض��وعیة والّذاتی��ة ، 
مبرھنة عن حیویّتھ�ا وأص�التھا ، رافض�ة اْلَغ�ْبَن بك�ّل أنواع�ھ وص�ّوره ، محاول�ةً 
إِزال��ةَ اْلك��رب ال��ذي یعت��ري جس��دھا بس��بب الّض��ْعِف اْلك��امِن فیھ��ا عل��ى أكث��ر م��ن 

 مستوى ...
عظیم��ة ھ��ذه الّش��عوب الت��ي تح��ّدْت عْب��ر تاریخھ��ا الق��دیِم والح��دیِث وال زال��ْت  -   

تتحّدى كّل عناصر اْلواقِع اْلَمْوب�وِء ، رْغ�م الّض�باِب واخ�تالِط األوراِق واألنانیّ�اِت 
 واألْلغام ...

عظیم��ة ح��ین تتّك��ئ عل��ى عناص��ر الق��ّوِة اْلُمْبِدع��ِة فیھ��ا لتق��اوَم ف��ي إص��راٍر و  -   
 ، متسلّحة بِقِیَمھا اْلُمْنغرسِة فیھا جیالً بْعَد جْیٍل .ذكاٍء 

9 
 



شعوٌب عربیّ�ة عظیم�ة حنّكتھ�ا اْلمح�ُن . ش�عوٌب باحث�ة  َدْوم�اً ع�ْن مْج�ِدھا و  -   
ِعّزتھ��ا ، رافض��ة أْغ��الَل اْلجب��روِت مب��دءاً ، متحیّن��ةً عامل��ةً لتكس��یرھا وفَ��ْرِض 

مل���يٍء بالّش���عاراِت واْلب���رامج وجودھ���ا ف���ي زم���ِن التّس���ابُق والتّھاف���ِت ، وع���الٍم 
واْلمن��اھِج ، یع��یُش ص��راعاً یْومی��اً ب��یَن اْلح��ّق واْلباِط��ِل ، واْلِغن��ى واْلفْق��ِر ، وب��یَن 

 التّْعمیِر والتّْدمیِر ، واإلنسانیِّة واإلْنِسیِّة والّسْیطَرِة اْلھمجیِّة .
ِة لِتْحقی��ِق فط��ـوبى لْلب��انین اْلُمْخلص��ین ف��ي دف��اعھم ع��ْن حق��وِق اإلنس��ان اْلحقیقیّ��

 الّسْلِم واْلعدالِة والّرفاھیِّة .   
 

 م 28/12/1998نشر ب في:
 
 
 

 الجرة والفاسوخ
 

في طریقي إلى العمل صباحا ، لمحت جّرة مكّس�رة وس�ط الطری�ق . ك�ان لھ�ا ت�أثیر    
قزحي خاص على نفسیتي ومادتي الرمادیة . فرملت المش�ي ، وتمّعن�ت ف�ي األج�زاء 

كتش��ف م��ا ق��د یحی��ل عل��ى مرجعی��ة دال��ة أتع��ّرف بھ��ا عل��ى الش��كل المتن��اثرة  علّن��ي أ
والمحت��وى . ك��دت أن أجل��س القرفص��اء كعلم��اء اآلث��ـار ، وأنھم��ك بعم��ق وتأّم��ل ف��ي 
االكتشاف لوال ھدیر السیارات وحدسي بالعواقب . وفي لحظة غی�ر منتظ�رة ، لمح�ت 

م�ن إدخ�ال ج�زء ماّدة سوداء عالقة ببعض أجزاء الحوض التحتي للجرة ، فلم أتأخر 
في جیب معطفي . م�ّر الی�وم كل�ھ إل�ى أن ح�ان وق�ت الخل�ود للراح�ة ، وإذا ب�ي أت�ذكر 
الكن��ز األث��ري ، فل��م أت��أّخر ف��ي تقّم��ص شخص��یة ع��الم الكیمی��اء . اعتم��دت المالحظ��ة 
والشّم واللّمس  إلى أن انتھیت بإحراق بقایا المادة المتخثرة . أتدرون ما ھي ؟ إنھ�ا 

" . ابتدأت رحلة أخرى من التساؤالت كمثل : من أین و إلى أی�ن ؟  ماّدة " الفاسوخ
من و لمن ؟ ... واختصارا للقول ، أترك ل�ك أخ�ي الق�ارئ ح�ّق التس�اؤل علّ�ك تھت�دي 

 إلى ما قد یقربك من اإلجابات الصحیحة .
 

 العودة إلى المدرسة
 

م��ھ دخ��ل حج��رة القس��م وف��ي یدی��ھ دفت��را بك��را وقلم��ا ومس��طرة . بح��ث ع��ن رق   
وجلس على مقعد أمام طاولة في الّصّف األول . انتظر حتّى یُعطى ل�ھ األم�ر ب�دّق 
الجرس . تسلّم ورقة االمتحان من ید األستاذة الحارسة لیش�رع ف�ي اإلجاب�ة ع�ن 

 أسئلة ماّدة الریاضیات . تمّعن في المعطیات وقـــرأ :
 سـ + د ( فـ + مـ + ك ) =            
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 الوقت المناسب أجب  واستجب لما یلي : عندما یحین         
 ( قـ + ف ) + ( ا + خـ + ر + ج ) =          

أصیب صاحبنا بال�ذھول . ل�م یس�بق ل�ھ أن درس م�ا یس�اعده لیھت�دي إل�ى    
اإلجابة المطلوبة . حملق في مشیة األستاذة وزیّھا األنث�وي الكاش�ف فنس�ي 

تحّرك�ھ بخش�ونة ، وص�وت  اإلجابة عن أسئلة الریاضیات . وفجأة أحّس بید
 حاد یأمره للنھوض من الفراش والذھاب إلى العمل .

 
 لغز الكلمات المتقاطعة

 
جل��س  بمقھ��اه المعت��ادة عل��ى ض��فة البح��ر ال��ذي ل��م ی��زره من��ذ  س��نین . أرخ��ى    

العنان لنظ�ره فحمل�ق ف�ي أوج�ھ الحاض�رین علّ�ھ یج�د وجھ�ا مألوف�ا یبتس�م ل�ھ أو 
أربع�ة ش�بان ك�انوا ح�ول طاول�ة قریب�ة من�ھ . أرخ�ى یحییّھ . أثار انتباھ�ھ ص�خب 

 أذنیھ لیعرف سبَب  النقاش الحاد فسمع :
 -ال  ن��دنب   -ال  نب��دن   -دال  ب��نن     -ن��بال  نِ��د    -بن��د الن   -ب��ال  دن��ن    -

 تصاحبھا من حین آلخر ضحكات  واحتجاجات .
ال بإزاح���ة تس���اءل الرج���ل ع���ن حقیق���ة م���ا یس���مح ، فق���رر أن ال یرت���اح بال���ھ إ   

الغموض . وقف من مكانھ وتظاھر أنھ یبغي ال�دخول إل�ى المرح�اض . تثاق�ل ف�ي 
س��یره وھ��و یم��ر بجان��ب طاول��ة الشب��ـان . لم��ح  ش��بكة للكلم��ات المتقاطع��ة عل��ى 

 ورقة تتوسط الطاولة ، فعلم أن األمر ال یغدو إال بحثا عن كلمة ما . 
عائ�د إل�ى مكان�ھ ، ھم�س فّكر في األمر وھو یقضي حاجت�ھ . وبینم�ا ھ�و     

 في أذن أحد الشبان بالّدن . أجابھ مبتسما :
 " عْرفـیـْنھا ،  شكرا " .                  -
 
 

 م2001دجنبر 29أنجز في : السبت 
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 نحو التفتح العالمي واالنجذاب إلى الواقع المتمیز
    
ن الحّق والباطل من�ذ كثُر الحدیث عن الحّد الفاصل بین الّرذیلة والفضیلة ، وبی   

عص��ور، وألّف��ت كت��ب ، وأجری��ت مح���اورات ومن��اظرات ، فتخ��بّط م��ن تخ���بّط ، 
واھتدى م�ن اھت�دى إل�ى الطری�ق ، فانتُھج�ت وابتُ�دعت من�اھج وط�رق للتحلی�ل ، 
وبنی�ت عل��ى قواع�د داف��ع عنھ�ا أص��حابھا . وال زلن�ا ف��ي عص�رنا نج��د الكثی�ر م��ن 

ھم أثین�ا مص�درا وراف�دا معرفی�ا لھ�م ، المفكرین والباحثین یأخذون ف�ي مرجعیات�ـ
یعانقون فالسفة الیونان ، وینتقون ما شاءوا من أس�ماء وطرائ�ق س�یرا عل�ى " 

 عادة " روح العداء أو الوالء لھذا أو ذاك .
فالتاریخ اإلنساني لم یخل مرة من ھذه ال�روح ، حت�ى ألّن الكثی�ر م�ن س�لوك  -   

ل��ق أو ترّص��د أو إس��قاط روای��ات البش��ر أص��بح یس��تمتع إلرض��اء ھ��ذه ال��روح بخ
 –ساخرة مستھزئة من طرف لط�رف آخ�ر ، وش�مل ھ�ذا الفن�ون واآلداب ( رس�م 

…  -مقاالت  –أفالم  -أمثال  –حكایات  –نوادر ونكت  –مسرح  –شعر  –غناء 
) كل یقدم طروحاتھ للدفاع عن نفسھ أو عن مجموعت�ھ الت�ي تربط�ھ بھ�م رواب�ط 

 لوضعیات .تتعدد وتتنوع حسب المواقع وا
قب�ل م�یالد س�یدنا  299وقد علْمنا من الت�اریخ أن س�قراط ح�وكم وقت�ل س�نة  -    

 المسیح ، وأنھ قّدم لدرء ما اتّھم بھ ھذین الّدفعین :
على كل فرد مھما تكن النتیجة أن یقاوم ك�ل م�ا ی�راد علی�ھ مم�ا ی�راه ظلم�ا ، -1  

 سواء أصدر عن شخص صاحب نفوذ أم عن محكمة .
 ینزل مطلقا عن القول بأّن في المناقشة الحرة مص�لحة للفائ�دة العام�ة أن ال -2  

 ، وضمانا للعلم الصحیح .
دفعان فتحا للمفك�رین والفالس�فة والش�عوب ف�ي أقط�ار المعم�ور األب�واب عل�ى    

مصارعھا للحیاة العقلی�ة ، فانتعش�ت حرك�ة التفكی�ر والت�دبیر، وتط�ورت ف�ي ج�و 
مال الخازوق كم�ا ك�ان علی�ھ الح�ال ف�ي أوروب�ا من التسامح ولیس الحجر واستع

 لقرون .
فأوروبا لم تخرج من ظالمیتھا إال بالرجوع إلى روح الّدفعیـ�ـن س�الفي ال�ذكر،    

كما أن مجاورة أھل أوروبا ألھل القرآن ك�ان فتح�اً آخـ�ـر لتحری�ر العق�ول وإقام�ة 
نیة العربیة وحری�ة صروح العلوم ، وتزیین الّدنیا بجمیل الفنون ، وذلك أیام المد

 الفكر اإلسالمیة الّرائدة . 
فكم من الكتب والمخطوطات المتحدثة بتفصیل عن ھذا ال�تالقح والتث�اقف .  -     

وك��م م��ن األف��الم الوثائقی��ة والتوثیقی��ة التثقیفی��ة الت��ي أع��ّدت وعرض��ت للتعری��ف 
لق�ة بھذه المرحلة ؟ ألیس من األفضل أن ینكّب العرب والمس�لمون عل�ى ھ�ذه الح

التاریخی���ة إب���داعاً ونش���راً لخدم���ة األجی���ال الص���اعدة ، ولھ���دف رب���ط الماض���ي 
بالحاض�ر حت��ى ال ینس��وا ، وھ��ذا ل��ن یك��ون ف��ي نظ��ري إال دفع��ا لل��دخول ف��ي عھ��د 
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جدید ، وبتمیّز یزید في قّوة التحّدي أم�ام ھ�ذا التح�ّول الع�المي ال�ذي أص�بح الك�ل 
م بح��الوة ثم��اره القط��ـوف ، یبح��ث فی��ھ ع��ن ذات��ھ الحقیقی��ة ل��یخط مس��اره ، وی��نع

 ولیستزید . ھو ذا واجب من واجبات عالمنا العربي واإلسالمي .
فكرت كثیرا في أحوال الع�رب والمس�لمین ، واستحض�رت أفك�ارا نّص�ت علیھ�ا    

كت��ب مختلف��ة ، وأح��داثا ال زال وقعھ��ا س��اریا ف��ي الع��الم ، فتوقف��ت عن��د حلق��ات 
ول والش�عوب ، وتس�اءلت م�ع كثی�ر م�ن تاریخیة ھامة تعّد بالقرون ف�ي عم�ر ال�د

 المتسائلین :
م��ا الح��دود الفاص��لة ب��ین الفض��یلة والرذیل��ة ، وب��ین الح��ق والباط��ل فیم��ا یق��ع    

حسب م�ا ی�رد م�ن ھ�ذا ال�زخم اإلعالم�ي ال�دولي المتن�وع ؟ فلھ�ذا ربم�ا ط�اوعني 
واق�ع فكري لعنونة مقالة متواضعة بـــــــ ( نحو التفتح العالمي واالنجذاب إل�ى ال

 المتمیز ) بعد أن عّرجت على بعض شواطئھا وأمواجھا ، وبإیجاز .                            
 م12/04/1993ب / في 

 
 المدیـنـة

 
یرسل رجلیھ وعینیھ وھو ال یعرف إلى أین . یخیط الشوارع محملقا في أوجھ    

ونك�دھا .  المــارین . یحاول من حین آلخر ق�راءة ص�فحات ذاك�رة األی�ام بزھوھ�ا
 یرفع عینیھ لقراءة الفتات الدكاكین المفرخة . یحمد هللا بلغة العامة قائال : 

 " الخیر باسط ، وموالنا أعوین " .  -
یح��س ب��ألم ف��ي قدم��ھ األیم��ن فیتوقّ��ف . یح��رك رجل��ھ ، ین��زع ح��ذاءه ، ویزی��ل    

لس�یر حصاة تطفّلت علیھ من ثقب لم یعلم بھ إال في حین�ھ . یعی�د الح�ذاء ویت�ابع ا
مبتسما في حشمة . یحاول استرجاع معارف قدیمة جدیدة ت�رتبط بص�نع األحذی�ة 
وتسویقھا ، وتأثر الحصى بالمواد الحمضیة . یحّس بالتعب فیتوقّف ب�أّول مقھ�ى 
تقابلھ . یبحث عن كرسي فارغ . یلقي جثتھ علیھ في ارتخاء . ی�دیر وجھ�ھ یمن�ة 

جی���ب معطف���ھ ، ی���تفحص  ویس���رة متفّحص���ا أوج���ھ الن���اس . یخ���رج جری���دة م���ن
محتواھا لیتوقف من حین آلخر أمام عمود . یستغرق في الق�راءة إل�ى أن یس�مع 

 النادل یقول : 
 آش تشرب أ أستاذ ؟ -
 " أبحال دیما " قھوة خفیفة . -

یشرب قھوتھ . ی�دخن بع�ض الس�جائر وف�ي رأس�ھ ت�دور أل�ف فك�رة وفك�رة .    
 ه .           ینظر إلى ساعتھ ویقوم دون استئذان لیتابع سیر

 
 

 م  1998ب / في : یونیو 
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 بین الحي والبرید وقصاصة جریدة
 

* )  امتطى دّراجت�ھ الناریّ�ة واتّج�ھ كعادت�ھ إل�ى أّول اتّج�اه ل�ھ . اتّج�ھ إل�ى البری�د 
المركزّي . وف�ي الطّری�ق س�رق بع�ض النّظ�رات م�ن ھن�ا وھن�اك ، ش�ارع البلدیّ�ة 

وف�یالّت ، واألش�غال ف�ي بعض�ھا ال  واسع وعریض ، وعلى الیم�ین والیس�ار دور
زال على قدم وساق ، أّما بعض الحدائق فكث�ر بھ�ا العش�ب الی�ابس . ح�ّدث نفس�ھ 
بحملة سقي وتنقیّة إلعادة الحی�اة لھ�ا ل�و ... أوق�ف التّفكی�ر أم�ام الّض�وء األحم�ر 
بالّض��غط عل��ى الحص��ار ، وت��ذّكر ح��دیث ص��دیق أخب��ره ذات ی��وم ع��ن الم��ّدة الت��ي 

 ّضوء المنظّم للمرور ، قال :یستغرقھا ال
 قالّي : دقیقة وأسبع طاش ثانیة..."… ـ " سّولت   

 قال في نفسھ :    
 ــ ُربّـــــمـــــــا...  
تابع الّرجل مسیره إلى أن وصل مكتب البرید . ترك طفطافتھ للحارس ودخل .    

العق�اري . أخرج مفتاح صندوق البرید لیتناول جریدة بیان الیوم ومراسلة البن�ك 
 طفق راجعا من حیث أتى وحدیث النّفس ال یتوقّف . 

أسئلة عدیدة مّرت كلمح البرق . أحّس بانقباض وحدس ینبّھ�ھ إل�ى الك�ّف ع�ن    
 …وحتّى ال … حدیث النّفس حتّى ال 

* ) من عادتھ أنّھ ال یتوقّف عن قراءة الجرائد والمجالّت ، حاول یوما اإلضراب 
ھ أیضا أنّھ یضع ملفّات لكّل ما یقّص�ھ م�ن مق�االت أنتجھ�ا فلم یستطع . ومن عادت

أو أعجبت���ـھ . وبینم���ا ھ���و یتص���فّح ملفّ���ا ، اس���تقّر نظ���ره عل���ى ص���ورة لل���ّرئیس 
الفرنسي الراحل فرانسوا میتران وق�رأ م�ا تحتـ�ـھا : ( إّن النّظ�ام الع�المي الجدی�د 

ك�ا  ترس��م ال�ذي یتح�ّدث عن��ھ ج�یمس بیك��ر ھ�و بمثاب�ة س��ایس بیك�و جدی��د . فأمری
… ) . خریطة جدیدة تھدف م�ن ورائھ�ا إل�ى اس�تعباد األم�ة العربی�ة واإلس�المیّة 

بحث عن رق�م یتع�ّرف ب�ھ عل�ى الی�وم والّس�نة لھ�ذا التّص�ریح  فل�م یج�د ه . فاتت�ھ 
الفرص��ة أن  ی��رقّم القصاص��ة  یوم��ا وس��نة . أح��ّس بالتّقص��یر لّم��ا ل��م یج��د اس��م 

ن ج���دوى أن یس���ترجع م���ا دفع���ھ إل���ى الجری���دة الت���ي انتزعھ���ا منھ���ا . ح���اول دو
 االحتفاظ بھا بین مقاالت عّدة ال رابط عضوّي معـــھا ، فتساءل :

 والّرجل قد غادر ھذه الّدنیا ، فھل كان صادقا ، بل صائبا في تقییمھ ؟-1
 ـ  وھل ورثتھ لھم نفس الّرأي ؟. 2
ن البس�طاء " وھل التّصریحات لھا مصداقیّتھا في عالمن�ا الی�وم ، أم أنّن�ا نح� - 3

أھل النّیّة " نحتاج إلى إعادة التّكوین والّدراس�ة " لعل�م التّص�ریحات " للوق�وف 
 على الغّث منھا والّسمین ؟  

اس��ترجع الّرج��ل أح��داثا عدی��دة عاش��ھا الع��الم العرب��ي واإلس��المي واإلفریق��ي    
وأنھ��ى الح��وار فتوّص��ل إل��ى م��ا توّص��ل إلی��ھ ، وأوق��ف حب��ل " ف��الش ب��اك  " ، 

14 
 



( هللا یعف�وا ْعلینــ��ـا )  ال لش�يء إالّ ألّن األم��ر ص�عب ، ول��یس م��ن  تي بجمل��ةال�ذا
اختصاص���ھ . وھك���ذا ق���ّرر أن یش���رك الق���ّراء مع���ھ ف���ي ق���راءة القصاص���ة ش���كال 

 ومضمونا . 
 
 

 م1998یولیو  11نشر ب / السبت 
 

 الحـاج والمـدّونة
     
ف�ي م�رآة انغرس�ت أدار عمامتھ الطویلة على رأسھ بخفّة ومھ�ارة وھ�و ینظ�ر    

منذ مدة طویلة في الحائط المھترئ لغرفتھ . فت�ل ش�اربیھ واس�تدار لیرش�ف آخ�ر 
جرعة القھوة التي بقی�ت ف�ي فنجان�ھ . خ�رج ف�ي عجال�ة وھ�و یحم�ل تح�ت إبط�ھ 

 الظرف / الملف . 
بباب دار القاضي وقف ینتظر دوره وھو یحملق في ھ�ذا ، ویس�أل ذاك ، وم�ن    

نفسھ لیحّدثھا برھة ، فینتھي إلى تحریك شفتیھ بدعاء أو  حین آلخر ، یعود  إلى
 قراءة آیة الكرسي . لم یتوقف الرجل إال مع صوت العون :

 …أدخل یا سیدي …ـ أدخل 
 أجاب :  

 ـ " هللا إبارك فیك " .
وف��ي خفّ��ة غی��ر معھ��ودة ، خاص��ة وأن��ھ متق��ّدم ف��ي الس��ّن ، وج��د نفس��ھ أم��ام   

 القاضي ، فقال :
 یر أ سیدي ".ـ " صباح الخ

 ـ  وعلیك السالم ورحمة هللا ، تفّضل .
 استطرد الحاج بعد أن جلس :  

م�ن ام�رأة ول�دت معھ�ا ثالث�ة أبن�اء وبن�ت . تزوج�وا  64ـ تزوجت یا سیدي س�نة 
كلّھـم " شي" في الخارج و" شي" في الرباط . وبقیت أنا و" لفقی�رة " وح�دنا 

انیة . سألت عن الوثائق المطلوب�ة ، وهللا وسع علي بخیره ، فقررت أن أتزوج ث
 فقالوا لي :

ھ��اھي كلھ��ا ف��ي ھ��ذا المل��ف . و" لفقی��رة " راض��یة ، …وھ��ذه …وھ��ذه…ھ��ذه 
 وهللا یا سیدي القاضي راضیة . ھاھي الموافقة ، وقعتھا بنفسھا .

 قّدم الحاج للقاضي الظرف فتفّحص محتویاتھ ، وقال :  
 ـ " واش فكرت مزیان أسیدي الحاج "

 دون ترّدد ، وبلھفة وحرارة :أجاب  
 ـ هللا أسیدي ، الزواج " ماشي لعب ، والخیر كثیر ، ومكاین مشكل " 
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طلب القاضي من الحاج أن ینتقل إلى مكتب الع�دول لیكم�ل ك�ل اإلج�راءات بع�د    
 أن أعاد إلیھ الظرف / الملف ، قائال :

 ـ هللا " إكّمل " بالخیر .
. وف�ي الطری�ق س�خر م�ن نفس�ھ وق�رر أن  وقف الحاج ش�اكرا القاض�ي وخ�رج   

 یعود إلى منزلھ لیطمئن " لفقیرة " أنّھ عدل عن عزمھ ، ورّدد : 
 ـ رّب أدْم علّي نعمك ، وأنْر طریقي مع تعدیالت المدّونة .

 
 

 م  25/02/1994نشر ب / في : 
 
 
 

 لغة طفل ونكتة
 

. ظھ�رت عل�ى  ضّمت األّم ابنھا بكّل رْأف�ة وحن�ان وھ�ي ت�تلّمس س�بب ص�راخھ   
وجھھا عالمات حیرة واستغراب . حاولت أن تعرف ما ألّم بابنھا الذي ال یتوقّ�ف 
ع��ن الّص��راخ ، فل��م تفل��ح . تتابع��ت أس��ئلتھا وھ��ي تمس��ح مخ��اط أنف��ھ ولعاب��ھ 

 ودموعھ بُكّم لباسھا البدوّي .
ألّح ص�راُخ الطّْف�ل عل�ى أذن الج�ارة ، فح�ّرك عن�دھا برك�ة حن�ان األموم�ة . ل�ْم    
 تأّخر عن الھرولة نحو الباب لتدفعھ بقّوة وتقتحم المنزل دون استئذان .ت

لم تشعر " العالیة " إالّ وھ�ي تج�ذب الطّف�ل م�ن ب�ین ی�دي أّم�ھ لتحتض�نھ بك�ّل    
 قّوة قائلةً في امتعاض :

 …"أْختي مَعْندْك قْلب…" آْش دْرتي لیْھ أْلغولة ؟ -   
 :أجابت األّم ونبض قلبھا یكاد یتوقّف   
 " وهللا أختي مدرْت لیْھ والو . مْعرفْت آْش بیْھ ؟ "-   
بذلت العالیة جھدھا لتقف على سّر بكاء الطّفل . أشربتھ م�اء ، وناولت�ھ حل�وى   

دون جدوى . أزالت عباءتھ باحثة عن ُخدوش أو دمل ، أو ما یرشدھا إلى س�بب 
رك العالی��ة الوْض��ع ك��ّل ھ��ذا الّص��راخ ال��ذي ك��اد الطّف��ل أن یغم��ى علی��ھ ل��و ل��م تت��دا

 برّش الماء على وجھـھ . 
مّرت ھذه األحداث وابن العالیة واج�ٌم واج�ٌل ، متمّس�ك بثی�اب أم�ھ ال یبرح�ـھ .    

توّجس كالم الطـفل الذي أعجز المرأتین ، فلم تجدا لھ ناھَجةً . لق�د س�مع الط�ـفل 
 الطفـل یكّرر جملة ، قائـالً :

 …"ّدیْس  إنو فاقّاْس أَعَ …" أََعّدیْس  إنو فاقّْس -  
 لم یتمالك ابن العالیة نفسھ حتّى ناَكَف قرینھ مجیباً :  
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 " أُالْش ینّاْن  أَْتْش  أطّاْس ." -  
وَجَمت األّم وجارتھا عند سماع ما أزال اْلَغشاوةَ ، و أوَض�ح ال�ـنّكارةَ . أس�رعتا   

ة آی��ات م��ن إل��ى زجاج��ة زْی��ت الّزیت��ون ، وتعاونت��ا عل��ى دھ��ن بط��ن الول��د وق��راء
القرآن الكریم مشیاً على عادة األّمھات والجّدات . ومنُذ ذلك الی�وم أص�بح الح�دث 

 ولغة الطفل نُْكتةً تتناقلھا األْلسنة .
 

 ملحوظة : 
 معنى الجملتین باألمازیغیة :   
 ) ( بْطني ینفجر ) 1
 ) ( من قال لك ُكْل كثیراً ) 2
 
 

 
 م  02/01/1998نشر ب /في 

 
 

 ة واولّوت " في الحكایة الشعبیةعین " اللّ 
                                      

 تعریف موجز   
   
ع��ین " آلل��ة واول��وت " منب��ع م��ائي تفّج��ر ف��ي زم��ن بعی��د وبعی��د ج��دا ، فك��ّون    

بركة بطول یزید عن ثالثین مترا ، وعرض یفوق الخمسة عش�ر ، علم�ا أن ھ�ذه 
میاه الجوفیة . لق�د ش�ق ھ�ذا المنب�ع لنفس�ھ المقاییس تتغیر تبعا للفصول وسعة ال

مج��رى مائی��ا یص��ّب ب��وادي "شراع��ـة " بع��د أن تس��تفید من��ھ بس��اتین ع��دة عل��ى 
الضفتین . وتبعد ھذه العین عن مدینة بركان بثالث كیلومترات تقریبا . وللتحدث 
ع��ن ع��ین "واول��وت " ف��ال محی��د م��ن الرج��وع إل��ى ال��ذاكرة التاریخی��ة والحكای��ة 

المق��ام األول ، ومحاول��ة اس��تجالء عناص��ر لوح��ة تش��كیلیة بأغل��ب الش��فھیة ف��ي 
معطیاتھا اإلبداعیة التي تمزج ب�ین الواق�ع والخی�ال ، وض�من المخ�زون التراث�ي 
الذي أصبحت تتالشى بعض مكوناتھ من ذاكرة األجی�ال ، وم�ا تبق�ى یخ�تلط بفع�ل  

 الزمن والتطور االجتماعي والثقافي .
 " االسم واألسطورة "  
"واول��وت" اس��م لع��ین مائی��ة ارت��بط اس��مھا بحكای��ة ش��عبیة تناقلھ��ا األج��داد    

واألحف��اد بن��وع م��ن التنوی��ع والتفری��ع اإلب��داعي التخیل��ي . ومفادھ��ا أن عج��وزا 
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اسمھا واولوت كانت تسكن خیمة وسط حي على نفس أرض ھذه العین  قب�ل أن 
مج�ر ) أي كلب�ة  –یتفجر ماؤھا . تمل�ك عن�زة تقت�ات م�ن لبنھ�ا ، ولـ�ـھا (مجری�ة 

لھا جراء . تقدم بھا الس�ن وض�عف بص�رھا . وذات ی�وم  وقب�ل غ�روب شمس�ھ ، 
قدم إلى الحي شیخ ذو لحی�ة بیض�اء ، عل�ى وجھ�ھ وق�ار رج�ل تق�ي ، بی�ده عص�ا 
تس��اعده ف��ي رحلت��ھ . تق��دم إل��ى خیم��ة العج��وز وطل��ب ض��یافة هللا . رحب��ت ب��ھ 

من نص�یب م�ا تملك�ھ م�ن ش�عیر،  وأنزلتھ ضیفا عندھا اللیلة كلھا . طبخت طعاما 
س��قتھ بل��بن العن��زة ، وزینت��ھ بلحمھ��ا . أك��ل الش��یخ حت��ى ش��بع ، وأم��ر الم��رأة 
باالقتراب منھ ، مّرر یده على عینیھ�ا فاس�ترّدت بص�رھا ف�ي الح�ین . طل�ب منھ�ا 
إحض��ار جل��د الم��اعز ، مس��ح ی��ده علی��ھ فأعادھ��ا للحی��اة كم��ا كان��ت . وفع��ل نف��س 

أل ، وأوص�اھا أن تخب�ر س�كان الح�ي بالرحی�ل ف�ي الشيء م�ع خ�یش ال�دقیق ف�امت
الغد ب�اكرا ، وض�رب أوت�اد الخی�ام ف�ي المك�ان ال�ذي س�تنقل إلی�ھ الكلب�ة مجرھ�ا . 
قضت العجوز اللیلة في فرح وحیرة متسائلة في أمر الشیخ .  وف�ي الغ�د ، غ�ادر 

أة الرجل / البركة الخیمة بعد أن وعدھا خیرا إذا ما عملت بوصیتھ . أعلمت المر
أھل الحي فصدقھا الكثیر منھم ، وراقبوا كلبتھ�ا حت�ى رأوھ�ا تنق�ل جراھ�ا واح�دا 
واحدا بعیدا ، وتضعھم تحت سدر . لم یخ�امر الش�ك إال القلی�ل منــ�ـھم ، فھرع�وا 
إلى نقل خیامھم تباعا إلى أن خال الربع . وفي نفس الی�وم أمط�رت الس�ماء س�یال 

 عین آللة واولوت . تفجر معھ نبع ، وسّموه منذ ذلك الزمان
تناقلت األلسنة قصة العجوز والش�یخ فق�الوا أن الش�یخ ھ�و س�یدي عب�د الق�ادر    

الجیاللي جاء من بغداد ، فلما مر بالمكان ورأى ما أص�اب الن�اس م�ن ض�یق ف�ي 
العیش بفعل الجفـاف ، لم یتأخر في إكرامھم بنبع دافق فتح علیھم أبواب ال�رزق 

ف�ا بص�نیع الشـــــــیـ�ـخ / البرك�ة ، بن�ى أھ�ل الح�ي ل�ھ بامتھان الزراع�ة . واعترا
مقاما یُزار ، سموه مقام سیدي عبد القادر الجیالل�ي، ت�نظم فی�ھ وحول�ھ ال�والئم . 

یغتس��ل بمائھ��ا قب��ل  وم��ع األی��ام ، اعت��اد الن��اس  زی��ارة المق��ام والعـ��ـین /البرك��ة،
و حاجة من شروق الشمس كل من بھ غبن ما ، عقرا كان أو مرضا أو عنوسة أ

إال إذا ذب�ح دجاج�ة ، أو رم�ى  -اعتقادا  -حوائج الدنیا . وال تقضى حاجة الطالب 
رغیفا أو عجین�ا وس�ط م�اء الع�ین منادی�ا ع�ن ش�يء اس�مھ "مس�عود" ، ویعتق�د 
الكثیر أنھ سمك من نوع خــاص ، یسمع طلب ال�داعي فیلب�ي رغبت�ھ ، وھ�و م�ن 

 بركة الشیخ .
لتي ارتبطت بع�ین واول�وت ، یرویھ�ا ك�ل راو حس�ب ھي ذي الحكایة الشعبیة ا   

قدراتھ ، إما بالزی�ادة أو النقص�ان لطبیع�ة الحك�ي الش�فھي . وللت�ذكیر، ف�إن ع�ین 
واولوت عرفت في الخمس�ینات والس�تینات خص�وبة قوی�ة ف�ي األس�ماك ، فكان�ت 
محـجا لكل ولوع بالصید . ومن األح�داث الت�ي تؤك�د ذل�ك ، م�ا ترس�خ ف�ي أذھ�ان 

، وقبل استقالل الجزائر  1959-1958ن أبناء المنطقة ، ذلك أنھ في سنة كثیر م
) FERME الش��قیقة  ، ك��ان ج��یش التحری��ر الجزائ��ري یتّخ��ذ ض��یعة بلح��اج ( 
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الواقع��ة عل��ى مرتف��ع قری��ب م��ن الع��ین ثكن��ة ل��ھ ، ففك��ر ف��ي اس��تغالل م��ا بھ��ا م��ن 
ك�ل الن�اس أسماك . استعمل متفجرات في العمق ، فطفا السمك عل�ى الس�طح ، وأ

األسماك لعدة أیام ، وعّم االستیاء لدى الكثی�ر م�نھم بس�بب ھ�ذا الفع�ل ال�ذي رأوا 
فیھ مّس�ا بقدس�یة المكـ�ـان . انتش�ر الخب�ر وس�ط القبائ�ل ، فتواف�د الن�اس لمعاین�ة 
األمر، خاصة أن العدید منھم ك�ان یعتق�د أن ( الـم�ـینا ) قتل�ت " مس�عود " . قی�ل 

 وا الحدث ، وأصبح ال یذكر إال نادرا . ما قیل ، ومع األیام تناس
 
 

 
 
 

 م1993نشر ب / في  : یونیو 
 مع صور   1993یونیو  15نشر ص / في : 

 
 

 ذكــرى في رسالة
 

اشترى في وقت فراغھ ذك�رى عن�دما ان�زوى ف�ي رك�ن مقھ�ى ش�عبیة تق�ع ف�ي    
" زقاق ضیّق بمدینة بركان . تھاوى على الكرسي بتثاقل أمام طاولة بھا م�رض 

بوھّزاز " . أرسل تنّھدا عمیقا وأسند ظھره إلى الحائط المكُس�ّو ب�الطالء األس�ود 
 … ، وتوّغل 

توّغل الرجل في انفعاالت طارئة رافقت ھذا المنظ�ر ، ف�راح یحمل�ق ف�ي أوج�ھ    
الحاضرین علّھ یتعّرف على أحدھم . رأى الدنیا بعین�ھ الیمن�ى المص�ابة بالّرم�د ، 

رة فخرا بالفوز . استقام الرجل في جلستھ فرأى بعین�ھ ولّخصھا في ضحكة موفو
السلیمة غضب أحد الالعبین على تصّرف أصدقائھ الّسيء . تصاعد غضبھ حتّى 
ثار في وجوھھم ، وخاص�ة ف�ي وج�ھ م�ن یجّرون�ھ برقبت�ھ آخذین�ھ إل�ى إنف�اق م�ا 

 لدیھ في الجیب ، صارخاً :
 ـ " مشي ھكذا ، ال ، ال  ھذا غش " .  
لرج�ل الغری�ب ع�ن المك�ان ، وعل�م أن�ھ ال یقب�ل الغ�ش . أغم�ض عینی�ھ سمعھ ا   

مطأطأ الرأس في زاویتھ فترة . دخل دنی�ا تأملی�ة أخ�رى ، أح�ّس بھ�ا تجذب�ھ بك�ل 
ق��ّوة . رض��خ لھ��ا بع��د أن اخترق��ت غش��اء أذنی��ھ وس��ّكت عل��ى جس��مھ النحی��ف 

دل . تنبّھ إلى اعوجاجا مثیرا . فتح عینیھ فرأى الخفّة والتّصنّع ظاھرین على النّا
اب . دّخ��ن ف��ي ـ��ـنق��یض حیات��ھ . أدخ��ل ی��ده ف��ي جیب��ھ ف��أخرج س��یجارة وع��ود ث��ق

تستّر وح�ذر كأنّ�ھ طف�ل مبت�دئ یخ�اف عق�اب مراقبی�ھ . نف�خ ال�دخان ف�ي الفض�اء 
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وتتبّعھ بعینی�ھ والقل�ق ب�اد عل�ى م�ـحیّاه . تخلّ�ص م�ن قلق�ھ ب�الغوص ف�ي ماض�یھ 
ھ وس��عادتھ ، ض��یقھ وانفراج��ھ . وی��ده تح��رك ك��أس القھ��وة بنعوم��ة . ت��ذّكر حبّ��

استحضر الوجھ الصبوح لفتاة أح�ّب فیھ�ا وقوفھ�ا إل�ى جنب�ھ أی�ام المح�ن . س�مع 
صوتھا في كل ركن من أركان المقھى . أصیب بالذھول لّما سمع نف�س العب�ارة ، 
وب��نفس النّب��رة . كان��ت تكررھ���ا عن��ـد ك��ل ص��باح یھ���ّم ب��الخروج إل��ى مھاّم���ھ . 

النّاعمة حینما كانت تجلس أرضا لمسح حذائ�ھ الثقی�ل . تصّورھا بنفس الحركات 
 نفذ إلى أعماقھ بلھفة فسمعھا تقول :

 ـ " فیوك  أتجي ؟ راني نستنّاك ، إوا عنداك " .  
أحّس الرجل بحّر السیجارة تلھب أصبعیھ ، فعاد م�ن رحلت�ھ ف�ي الح�ین . ألق�ى    

 نظرة خاطفة في أرجاء المقھى متمتما في امتعاض :
 … ".هللا إجازي ـ "  

أخذ آخر رشفة القھوة ، وأشار إلى النادل بیده بعد أن نثر على الطاول�ة قطع�ا     
من النقود وفص�ول ال�ذكرى تتالش�ى م�ن ذھن�ھ روی�دا روی�دا . وف�ي خفّ�ة ، خ�رج 

 دون أن یلتفت البتّة كأنھ تذّكر عمال ھاّما دون إنجاز .
 

 م08/02/1999م التنقیح في : 01/09/1975نشر ب/ في : 
 
 
 
 
 
 
 

 مقامة السمن والعسل
 

 حّدثـني المویلحي قال :     
 ھل تعرف مقامة الّسمن والعسل ؟ -

 قلت : 
 لم یسبق لي أن وقفت علیھا فیما قرأت .   -

 قال : 
ی��روى أن قائ��دا اس��تأجر خ��دما لیقتف��وا أث��ر ق��اض ویعلم��وه بك��ل ص��غیرة    -

قول ؟ وأین یسافر ؟ وكیف یعامل وكبیرة ، ماذا یـــأكل ؟ وأین یذھب ؟ وماذا ی
من حولھ من أھلھ وعشیرتھ ؟ وكیف یحكم بین المتقاضین ؟ ... وكل م�ا ینق�ل 
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إلی��ھ یستش��یر فی��ھ معاونی��ھ م��ن حاش��یتھ لیش��یروا علی��ھ بم��ا یص��لح ، فیجع��ل 
 الناس یضعون أصابعھم في آذانھم كلما صدر منھ كالما ینتقد بھ حكم القائد . 

ضي إلى بیت�ھ ج�رتین أثارت�ا اس�تغراب المخب�رین ألنھ�م وذات مّرة ، أدخل القا 
تعودوا أن ی�روه خ�اوي الوف�اض كلم�ا تخط�ى عتب�ة منزل�ھ ، فل�م یت�أخروا ع�ن 
نقل الخبر معتقدین أن في األم�ر س�ّرا س�ینالون ب�ھ رض�ى القائ�د ، فلم�ا س�ألھم 
عّما بھم�ا وجم�وا ف�ي مك�انھم معت�ذرین ع�ن غفل�تھم ، فطلب�وا مھل�ة لیحیط�وه 

 ینا .علما یق
فكرت عیون القائ�د ف�ي الطریق�ة الت�ي توص�لھم إل�ى المبتغ�ى ،  فل�م یج�دوا إال  

أطفالھ لیحتالوا عل�یھم ، تق�ّدموا إل�یھم وھ�م منش�غلون باللع�ب ف�ي الزق�اق بع�د 
ص��الة المغ��رب لیطلب��وا م��نھم م��اء ی��روي عطش��ھم ، وھ��م یلح��ون عل��ى الم��اء 

لمطلبھم ، وغرفوا منھما البارد من جرتي القاضي ، فاستجابت براءة األطفال 
، وقّدموا للطالبین ما أرادا . فلما ھّم أولھم معرفة ما بالقدح األول ل�م یج�ده إال 
م��اء ، ول��م یج��د اآلخ��ر ف��ي  الث��اني إال م��اء ، فاس��تغربا ، وض��ربا أخماس��ا ف��ي 

 أسداس باحثین عّما سیقوالنھ للقائد ، فلم یجدا إال :
 السمن والعسل . موالي ، لقد رأینا في الجرتین  -    
غضب القائد غضبة المتقي أمام عیونھ ، واتھم القاضي باالرتشاء وھو یعل�م  

 أن أجرتھ ال تكفیھ القتناء كل ذلك ، ولما انصرفا قال لمستشاریھ :
اآلن أصبح  بیدنا مفتاح إلسكات القاضي كلما زاغ ، فم�ا علین�ا إال أن نق�ول  - 

 لھ : أنت سمن وعسل .
واألع��وام وأص��بح الجمی��ع یقول��ون كلم��ا س��ئلوا ع��ن رأیھ��م ف��ي توال��ت األی��ام   

 القاضي ، ھو سمن وعسل سیرا على نھج القائد الحاكم .  
 استیقظت من نومي وأنا أرّدد : سمن وعسل ، سمن وعسل ...  
فكرت في األمر ملیا ، وتذكرت كتاب تفسیر األحالم البن س�یرین ف�ي طبعت�ھ       

 فسیرات ما یلي :البیروتیة ، فوجدت من الت
أن ت�رى العس�ل ف�ي الحل�م فإش�ارة إل�ى ث�راء كبی�ر . أم�ا إذا رأی�ت » العسل :   

نفسك تأكل العسل فإشارة إلى سعادة في الح�ّب . وھ�ذا الحل�م إذا رآه المحبّ�ون 
 جاءت نتیجتھ زواجا في وقت قریب . 

ك أن تحل��م بأن��ك تأك��ل زب��دة طازج��ة أو س��منا جدی��دا ، ف��ذل»  س��منة :  –زب��دة 
یرم��ز إل��ى أن خطط��ك س��تنجح وس��تكافأ ب��وفرة . أم��ا أن تأك��ل زب��دة  فاس��دة ، 

 «فترمز إلى نضاالت كثیرة تتعلق بالعمل الیدوي . 
أن تحل��م ب��الجرة فإش��ارة إل��ى ان��ك س��تحول عم��ال مكافح��ا عل��ى نج��اح » ج��رة : 

كبی��ر ، وتف��اجئ ب��ھ اآلخ��رین . أم��ا إذا كان��ت مكس��ورة فمعن��ى ذل��ك أن العم��ل 
 «المشاكل .  سیتعثر ببعض
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ق��د تس��أل أشخاص��ا عدی��دین ع��ن آرائھ��م ف��ي »  محلف��ون ، والقاض��ي محل��ف : 
خط��ة مقترح��ة لتنتھ��ي بع��دھا م��ذھوال أكث��ر . اتخ��ذ حكمت��ك ف��ي األم��ر بنفس��ك ، 
وتذكر أن آخرین یترصدون لك ، ویراقبونك ، وقد یتبعونك ف�ي العم�ل ، فعلی�ك 

 «مسؤولیة . 
الحل��م ، فإش��ارة حس��نة دائم��ا ، وأن  إذا رأی��ت میاھ��ا ص��افیة ف��ي» الم��اء :  

 «تشرب ماء صافیة في الحلم تعني الصحة والعافیة . 
رؤی��ة الطف��ل ف��ي المن��ام إش��ارة حس��نة تنب��ئ بالس��عادة والف��رح ، » أطف��ال :   

والح��ظ الس��عید والنج��اح . ولرج��ل ف��ي العم��ل ینب��ئ ل��ھ ھ��ذا الحل��م بتغیی��ر حال��ة 
 « العمل التي ستصبح ناجحة . 

یك أن تتیقظ حین تلعب أو تراھن أو تق�وم بص�فقة ، فق�د یك�ون عل» حارس :  
ب�ین م�ن تتعام�ل معھ��م م�ن یح�اول أن یخ�دعك . تأك��د م�ن حافظت�ك . وق�د ت��تھم 
بسبب تسرعك شخصا بریئ�ا . انتب�ھ لحافظت�ك ف�ي األم�اكن العام�ة ، فق�د تنش�ل 

 « منك . 
 تأملت في مجمل التفسیرات وتبّسمت ، ثم قلت في نفسي :     

 ستیقظت من حلم إلى حلم آخر .ا - 
                          

 
 

 م 2002یولیو  08ونشر جزء منھا ب / یوم االثنین 
 
 

 
 أنغام ھــارمـونیة

 
خرج من كوخھ الصغیر وقلبھ منقبض ترافق الخطوات المتثاقلة  دقاتھ . ألق�ى    

ف مس�احة نظرة خاطفة على یمینھ وشمالھ ، وبحث عن الطریق.  كان الظالم یل�
المك��ان . س��ار خط��وات قلیل��ة فتس��ّمر ف��ي مكان��ھ لص��وت س��معھ . إنھ��ا خشخش��ة 
مزعجة سمعھا بین األعشاب الجانبیة . وضع یده في جیبھ ف�أخرج مص�باح الی�د 
. سلّط ض�وءه ف�ي ع�دة اتجاھ�ات فل�م یھت�د إل�ى معرف�ة س�بب الص�وت . اس�تأنس 

 :بالضوء الخافت لمصباحھ وتابع سیره محّدثا نفسھ قائال 
 المھّم ، كائنات هللا على األرض كثیرة ، ولكل شأن . -   
مّد یده في جیبھ ثانیة ، فاخرج " ھارمونیكا " و بدأ یأكلھا بش�راھة مفرط�ة .    

أرسل أنغاما مضطربة متقطعة ، كان ھّمھ أن یؤنس نفسھ وھو یبتعد عن كوخ�ھ 
أمثال���ھ ، أو  . ك���ان نفس���ھ ط���ویال ، وأكلت���ھ ص���لبة ال یستس���یغھا إال المت���ألمون

22 
 



الك���ادحون ال���ذین یص���بحون ویمس���ون ، وال تص���ورات ل���دیھم إال ع���ن جن���اتھم 
لیصوروا لآلخرین أنغاما حزینة جدیرة باالھتمام في عالم الحی�اة والف�ن ال�واقعي 
، ألنھا تخترق الظالم الدامس في كل الخطى ، باحثة ع�ن آذان ص�اغیة ، ال قط�ن 

بما حولھ . سیطرت األنغ�ام الھارمونی�ة  فیھا وال كحول . مضى في طریقھ ال یعبأ
 على كیانھ إلى أن أحس بید تحركھ منادیة :                                

 " بابا بابا ، وّصلني للمدرسة "  -   
 

                                      
 م   2000مارس  23نشر ب/ في : 

 
 

 ھل الطـــوفان قادم ؟ !
 

ّدد كلمة الطوفان على أفواه الكثیر من المثقّف�ین وغی�ر المثقّف�ین ، كثیراً ما تتر   
والممثل�ین عل��ى ال��ّركح ، أو ف��ي أف��الم ومسلس�الت ، فتحم��ل ھ��ذه اللّفظ��ة ف��ي ك��ّل 

 السیاقات دالالت مختلفة ، إما رمزاً أو حقیقة ، ومنھا :
مرس�ومة قد یُقصد منھا التغیّرات المجتمعی�ة المختلف�ة المتج�اوزة للح�دود ال –   

إنسانیا وقیمیــا ، والتي تھّد كّل شيء جمیل وتُحدث ش�روخاً عمیق�ة ف�ي مختل�ف 
البنى ، وأمامھا ال یجد اإلنسان النّقّي السریرة الطّموح إلى األفضل إالّ االستنجاد 

 والتعبیر عّما وقع وأھالھ ، وما سیقع إالّ بتوظیف كلمة الطوفان .
رجعی��ة الدینی�ة والتاریخی�ة ، ورغ�م كونھم��ا والطّوف�ان بغ�ّض النّظ�ر ع�ن الم –   

 –سنداً في بلورة مختلف المفاھیم ، فإّن المفھوم الّشائع ال یخرج ع�ن : ( الم�اء 
مم��ا یس��اعد عل��ى الّس��مّو ف��ي المع��اني …) الم��وت الج��ارف –الغ��رق  –الّس��یل 

والّدالالت وتنویعھا عبر إسقاطات ، أو " إنزال فكري " لھذه المعاني / األصل ، 
على كل شيء فیھ القّوة والكثرة المؤّدیة إلى الغرق ، إلى الموت ، مثل األوبئ�ة و

، والفیضانات،  والّرشوة ، وك�ل أن�واع الظّل�م االقتص�ادي واالجتم�اعي والثق�افي 
 المؤّدي إلى العبودیة وإلغاء الّذات اإلنسانیة المبدعة .

ى األسالیب والمناھج وفي مفاھیم أخرى ، نجد كلمة " الطّوفان " تُطلق عل –   
إلخضاع العب�اد ع�ن طری�ق  –رأسمالیة كانت أو غیرھا  -المستعملة من األنظمة 

للحط من الكرامة اإلنسانیة ، ضاربة عرض الحائط كّل الق�یم … و… التجویع و
 النّبیلة .

أّما المفھوم األعّم واألشمل للّفظة ، فتعني الكْسر والھْدم لك�ّل ش�يء ، وھ�ذا  –   
 طلق علیھ شریعة الغاب إذا اقترن بالفساد .ما قد یُ 
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ومن كّل ما سبق ، وبناءا على ما تنقلھ وتبثھ وسائل اإلعالم ، وما یس�تنتج  –   
مّما یجري على المستوى الدولي من تحّوالت سریعة ، أال یصّح التّساؤل بالتالي 

 : ھل الطوفان قادم ؟ !
اء أّي جواب إالّ بعد تتبّع م�ا یُط�رح وقطعاً ، ال یمكن إصدار أّي حكم ، أو إعط    

ف���ي المحاف���ل الدولی���ة م���ن طروح���ات ، وم���ن ثم���ة  اس���تخراج الخالص���ات م���ن 
 مضامینھا التي تتناول محاور عدة ، منھا :

 االقتصاد والعولمة . –أ     
 الدیموقراطیة وحقوق اإلنسان . –ب     
 الحقوق االجتماعیة والثقافیة . –ج     
 والتسامح .الدیانات  –د     
وف��ي ك��ّل ھ��ذه المح��اور ، ال ننس��ى أن الخائض��ین فیھ��ا یعمل��ون عل��ى توس��یع     

 األنساق المختلفة في المجتمع ، واضعین اإلنسان أمام اختیارین : 
 … إّما االلتحاق بالنسق العام المراد تحقیقھ  -   
 …أو البقاء خارجھ لبناء نسق خاص   -   
الحك��م عل�ى المتغیّ��رات الّدولی�ة ، علی��ھ أن یق�رن ك��ّل  وحتّ�ى ال یتعّج��ل المتتبّ�ع    

الطّروحات باإلنجازات المتنوعة . وف�ي ح�دود الم�آل ، ف�ال زال الّس�ؤال مطروح�اً 
 بلسان الحال ، ھل الطوفان قادم ؟!

 
                

 )   08م(ص:25/01/1997نشر ب/ في  
 

 برتقالة ابن سعیدة
 

ي خیمت��ھ " بع��ین الش��یلیة " ، اقتس��م أبن��اؤه لّم��ا ت��وفّي الّش��یخ " أنی��ف " ف��   
الثالثة ما تركھ من إرث قلیل . كان العج�وز فقی�را ، وق�د ال یحت�اج الم�رء للبح�ث 
كثیرا من "مسكرة " إلى " الكف "  ومن " أدَج�ْدَجلّي " إل�ى " زنین�ة " لیج�د 

ت�ھ ، عربیا أقّل منھ ثراء . لم یترك بعد موتھ إالّ خیمتھ التي عاش فیھ�ا ط�ول حیا
 وحماره الّرمادّي الّصغیر، مرافقھ في سنواتھ األخیرة .  

استحوذ " حسي " االبن األكب�ر عل�ى الخیم�ة ، وأخ�ذ " جم�ار" االب�ن الث�اني    
الحمار الّرمادي . ولّما جاء دور ابن سعیدة أصغر أبناء الفقی�ر " أنی�ف " ، أخ�ذ 

ثیابا ألّن الشیخ دف�ن  أخواه یبحثان لھ عن نصیب . لم یجدا في مسكنھ المتواضع
بمعطف��ھ الوحی��د ، ول��م یك��ن یمل��ك أوان��ي ألنّ��ھ ك��ان ال یأك��ل إالّ ثم��ارا یقطفھ��ا م��ن 
النّخل وأشجار الكوك التي تمأل جنبات الطّرق ، وال یشرب إالّ ماء الینابیع بكفی�ھ 
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. ول��م یخلّ��ف نق��ودا وال أطعم��ة م��ن أّي ن��وع ألّن " أنی��ف " تواع��د م��ع الفق��ر . 
مر االبن�ان یبحث�ان ف�ي الخیم�ة . اكتش�فا برتقال�ة ق�ّدماھا ألخیھم�ا ورغم ذل�ك اس�ت
 الّصغیر قائلین :

ھذا نصیبك  من إرث والدنا . حاول أخانا أن تقبلھا ، فنحن لم نأخذ أكث�ر م�ن  -   
 حقّـنا ، ثّم طرداه  من المنزل وأغلقا الباب خلفھ .  

املتھم�ا القاس�یة ، ابتع�د فلما الحظ ابن سعیدة القسمة المجحف�ة ألخوی�ھ ، ومع   
باكی��ا ، ومش��ى وس��ط األعش��اب ط��ویال ح��امال مع��ھ م��ن اإلرث برتقال��ة ھ��ي آخ��ر 
ذك��رى أبی��ھ . س��أل نفس��ھ إل��ى أی��ن ی��ذھب ؟  وكی��ف یلب��ي حاجات��ھ ؟ ق��رر متابع��ة 
إحدى الشعب التي یعرفھا جیدا لیصل إل�ى مدین�ة " مغ�وم " ، ویبح�ث فیھ�ا ع�ن 

ـمكان مقف�را ، و اب�ن س�عیدة یمش�ي ب�بطء ، شغل . أسدل اللی�ل ظالم�ھ ، وك�ان ال�
وفجأة ، انتبھ إل�ى أن�ھ ق�د ظ�ل طریق�ھ وأص�بح ال یعل�م أی�ن یس�یر . ح�اول معرف�ة 
اتجاھ��ھ فل��م یفل��ح . ل��م یج��د ب��دیال إال الجل��وس عن��د ج��ذع نخل��ة وانتظ��ار ش��روق 
الش��مس . ل��ّف جس��مھ ببرنس��ھ ، واستس��لم . وھیھ��ات أن ی��زوره الن��وم والج��وع 

ابن س�عیدة المس�كین . ت�ذّكر أن�ھ یمل�ك برتقال�ة ، فبح�ث عنھ�ا یسیطر بعنف على 
 في ثنیات ثوب حزامھ الواسع .

 عندما آكل ھذه البرتقالة لن یبقى لي شيء من ذكریات أبي .    -   
ھكذا فكر ابن سعیدة ، ولكن لما اش�تد ب�ھ الج�وع ق�رّر أكلھ�ا ، ولم�ا ع�زم عل�ى    

ودة سحریة في سكون اللیل الس�اخن إزالة قشرتھا ،  سمع صوت ناي یعلو كأنش
 . نطقت البرتقالة فقالت : 

ال تتن��اولني ی��ا اب��ن س��عیدة ، اعل��م أن ل��ي الق��درة عل��ى التح��ول إل��ى ع��دد   -   
المتن��اھي م��ن األش��یاء  مھم��ا كان��ت كروی��ة الش��كل وذھبی��ة الل��ون ، ف��إن عرف��ت 

 استعمالي صرت غنیا .
رف كی�ف یتعام�ل م�ع ھ�ذه الفاكھ�ة ألّم العجب والخوف بابن سعیدة ولم یعد یع�   

األعجوبة . أمسكھا ب�ین یدی�ھ ، وطف�ق یلمس�ھا ف�ي فض�ول ق�وي وس�ط الظ�الم ، 
 ولم یجرأ على استعمالھا بأي شكل من األشكال .

سأنتص�ر دون ش�ك  -ص�رخ بھ�ذه التمیم�ة  -لو أستطیع أن أجد طریق�ي  فق�ط  -  
 ، ودون نجوم وقمر .على فقري ، لكن ھیھات وأنا تائھ وسط األعشاب واللیل 

ولم یكد ینھي ھذه الكلمات حتى طارت البرتقالة من ب�ین أص�ابعھ ، وعل�ت ف�ي    
السماء ، وبعد برھة إذا بقرص قمر یضيء وسط الس�حب لینی�ر طری�ق المس�افر 

 المسكین ، فصاح حینئذ متعجبــا :
 آه ! آه ! هللا أكبر . -  
وتابع سیره تحت ض�یاء القم�ر ف�ي ألقى ابن سعیدة جبینھ على الثرى ساجدا ،    

اتج��اه " مغ��وم"  والفرح��ة تغم��ره بم��ا یمل��ك م��ن س��لطة عجیب��ة ، وھ��و یتض��ور 
جوعا فكر في ما قد یلّم بھ من أسف وحس�رة ل�و ض�یّع ھ�ذه البرتقال�ة الش�ریفة . 
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كئب على أخویھ اللذین طرداه بقسوة دون طعام ، فكم تمنى لو ك�ان رغی�ف خب�ز 
جبن ضأن ال غیر . وبینما ھو یحدث نفسھ جھ�را بھ�ذه شعیر ، أو جرة ماء ، أو 

الكلمات إذا بالبرتقالة تعود من تلقاء نفسھا ، وتستقر ف�ي ی�ده . ص�رخ م�ن ش�دة 
الفرح وأمسكھا بحدة بین أصابعھ ، ولكنھ لم یكن یمس�ك برتقال�ة . وف�ي لحظ�ة ، 

رج أصبح ابن سعیدة یلمس خبزا دائریا فضیا تنبع�ث من�ھ رائح�ة عط�رة كأن�ھ أًخ�
م��ن ف��رن الخبّ��از لت��ّوه . جل��س عل��ى جان��ب الطری��ق ووض��ع الخب��ز أمام��ھ ، وف��ي 
حینھ ، امتألت یده للمرة الثانی�ة ، فالح�ظ أن�ھ یق�بض عل�ى ج�رة كروی�ة م�ن جل�د 
ناعم بلون زعفراني مملوءة بماء زالل . وما كاد ینتھي من وضع الج�رة بجان�ب 

اه . ج�بن ك�روي تغطی�ھ الرغیف حتى وجد في یده ج�بن النع�اج الط�ري ال�ذي تمن�
قشرة ص�فراء المع�ة . أك�ل اب�ن س�عیدة وش�رب ، وش�كر هللا عل�ى كرم�ھ ، وت�ابع 

 سیره نحو " مغوم " . 
وف���ي الص���باح الب���اكر ، ألف���ى نفس���ھ بم���دخل المدین���ة ق���رب ح���دائق الزھ���ور    

والیاسمین . مرت بجانب�ھ فتی�ات ص�غیرات متحجب�ات ك�ّن متجھ�ات إل�ى الن�افورة 
ات��ـھن ، فانتب��ھ إل��ى أن برنس��ھ الق��دیم ، وك��ل أس��مالھ ال وھ��ن یض��حكن تح��ت بزّ 

 تمنحھ مظھرا الئقا ، فتمنى برنسا جدیدا ، وثوبا وحذاءا قشـیـبـیـن .
 ھیھات ! ال أملك في جیبي سكة واحدة . -  
وفي الحین ، خرجت البرتقالة من ثنیات حزامھ لتستقر في كفھ . رأى العرب�ي    

ر إلى أن أص�بحت قطع�ة ذھ�ب . دخ�ل أح�د دك�اكین الصغیر البرتقالة تصغر وتصغ
" مغوم " ، فاشترى ثیابا فاخرة ، وأسلحة ، وجوادا بھیّا أس�ود ، ول�م ی�نس أن 

 یشكر هللا ویستغفره ، ویصلي على رسولھ محمد .
فخور بھیئتھ وھو على ظھر حصانھ ، جاب اب�ن س�عیدة ط�رق " مغ�وم " ف�ي    

اب م�ن تح�ت أق�واس وأعم�دة المم�رات زھو ، وأسرع جّم من الفض�ولیین والعّج�
والمساجد وأقدام الصوامع ، ومن كل مكان لمعاینة فارس غریب یرت�دي عمام�ة 
شرقیة في فخر ، ویتمنطق بسیف مقّوس مزخرف بخیوط ذھبی�ة وفض�یة رقیق�ة 
. توقّف أمام قصر رئیس المدینة السلطان عمر بن العریش ، األكبر ق�وة ونف�وذا 

ملك قصرا من المرمر المرّص�ع بال�ذھب والفسیفس�اء ، ل�ھ من كل شیوخ البلد ، ی
ش��رفات عالی��ة مطل��ة عل��ى الح��دائق المزھ��رة ، ویعبرھ��ا ج��دول ب��ھ می��اه ثّجاج��ة 

البن�ت المحبوب�ة للس�لطان  –تندفع بقوة ، وفي أعلى شرفة بالقصر تلعب یـمالح 
 ب��الكرة م��ع قریناتھ��ا . س��مع اب��ن س��عیدة جلَ��َب ف��رح الّص��بایا فوق��ف عن��د -عم��ر 

م��دخل ال��بالط ، ورف��ع عینی��ھ ف��ي اتج��اه ی��ـمالح یتتبّ��ع نظ��رات عینیھ��ا برھ��ة . ل��م 
یستطع ابن سعیدة مشاھدة وج�ھ بن�ت الش�یخ ألن بی�اض خمارھ�ا یحج�ب فمھ�ا ، 

 وخدیھا ، وجیدھا ، وال یسمح إال ببروز عینیھا الناعستین الرائعتین .
اتھا س�قطت م�ن أعل�ى وفجأة ، صاتت الفتاة ، فالكرة التي رمت بھا إل�ى ص�دیق   

الش��رفة إل��ى الج��دول لتجرفھ��ا ق��وة المی��اه الدافق��ة . ھ��بط اب��ن س��عیدة م��ن أعل��ى 
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حص��انھ ، عب��ر ب��اب القص��ر وأس��رع نح��و الج��دول یأم��ل إنق��اذ ك��رة الس��لطانة 
الصغیرة من المیاه ، لكن اللعبة أبع�دتھا ال�دوائر المزب�دة لخفتھ�ا . وف�ي األوان ، 

ن ثنای��ا ث��وب حزام��ھ . وض��عھا عل��ى كف��ھ ، وإذا ت��ذكر البرتقال��ة الت��ي أخفاھ��ا ب��ی
 بالبرتقالة تحلّق بسرعة إلى علو الشرفة وتستقر بین األصابع البیضاء لیمالح . 

 صاحت األمیرة الشابة في إعجاب . –أخواتي ، أخواتي تعالین لتنظرن  -  
 تعالین لمشاھدة جمال الكرة الذھبیة ! -  
شكل رقة كرة ذھبیة وھي تنطّ برف�ق وابتھ�اج  فالبرتقالة كانت بالفعل قد أخذت   

. أطلت یـمالح من العلو على حدائق القصر فرأت فارسا على صھوة جواد أسود 
 ، وسألتھ : 

 أیھا الفارس الجمیل ، من الذي بعث بھذه الكرة البنة عمر بن عبد العریش ؟  -  
 لى قلبھ .أنا یا أمیرة األمیرات ، أجابھا ابن سعیدة في انحناء ، ویده ع

وفي الحال ، أعطت یـمالح أمرھا للعبد األسود " دجیـوال " إلحض�ار الف�ارس    
 أمام السلطان عمر ، ورخصت البن سعیدة ما لِسن بھ قولھا :  

اذھب للسالم على أبي الس�لطان ، واطل�ب من�ھ ی�د ابنت�ھ ی�ـمالح ، اذھ�ب وهللا  -  
 یحرسك . 

لیھ زوجة محبوبة ، ابنة أمیر غني وق�وي ابتھج ابن سعیدة بالحظ الذي بعث إ   
 یلبي كل ما ترغبھ یمالح . ولما وقف في حضرة عمر بن عبد العریش خاطبھ :

باسم هللا األكبر ، ورسولھ محمد ، أطلب منك ید األمیرة یمالح ، ابنتك المتألقة  -
 بین صاحباتھا كجشرة الورد المزھرة وسط أقحوان الحقول . 

 من تكون أیھا الفارس الغریب ؟ -                 
اسمي ابن سعیدة ، ابن  " أنیف " ، ولدت " بعین شیلیة " ، ما وراء  -         

 بلد الشركي . (كـ : بثالث نقط ) 
ش��رفنا ھ��ذا المس��اء ف��ي الحف��ل ال��ذي أنظم��ھ بح��دائق قص��ري ، وعل��ى  -         

ة عش�ر ، وغ�دا شرف ابنتي المحبوب�ة الت�ي تكم�ل ف�ي ھ�ذا الی�وم س�نتھا الخامس�
 سأقول لك ھل تستطیع أن تحظى بید یمالح . 

شاء السلطان عمر أن یمنح لنفسھ الوق�ت ألن�ھ یتمن�ى ت�زویج وریثت�ھ الوحی�دة   
 من أمیر مغربي غني ، وصاحب جاه وصیت واسع .

سیدي عمر ، سأحظر ھذا المساء للحف�ل ف�ي ح�دائقك  -قال ابن سعیدة  -فلیكن  -
 . 
المك��ان . ولم��ا ح��ّل اللی��ل ع��اد إل��ى القص��ر . وج��د الح��دائق  حی��ا الس��لطان وب��رح  

تفوح بعطر الورود والیاس�مین وزھ�ور األقح�وان ، وھ�ي ف�ي احتفالی�ة ، وخری�ر 
المیاه المتدفقة تمأل نافورات المرمـر ، وض�یاء الف�وانیس ین�تظم ِط�وال األش�جار 

ك���انوا والعش���ب كاألف���اعي الناری���ة الطویل���ة . وأم���ا الموس���یقیون والراقص���ون ف
ینعش��ون الش��جیرات بأص��وات نغ��م الطب��ول واألناش��ید ، والخ��دم یص��بون القھ��وة 
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العربیة المعطرة في الفناجین الص�غیرة المط�رزة أق�دامھا بالنح�اس . وم�ن أعل�ى 
الشرفة كانت األمیرة یمالح تراقب االحتفال الذي أقیم على شرفھا ، وابن سعیدة 

 اللؤلئي . یلمح رفرفة حجابھا األبیض ، وبریق حلیھا 
وحوالي منتصف اللی�ل ، انطف�أت القنادی�ل المض�یئة للح�دائق لنف�اذ زیتھ�ا ال�ذي   

یوق��دھا لس��اعات عدی��دة ، ولم��ا ك��ان المس��اء قمری��ا ، ف��إن الس��ماء بقی��ت س��وداء 
 كسماء العاصفة .

نح��ن اآلن نغ�رق ف��ي الظلم��ة . علین��ا أن  -ق��ال الس�لطان عم��ر -م�ع األس��ف  -     
 ، فیمالح كانت تتمنى دوام الحفلة اللیل كلھ . نوقف الغناء والرقـص

 إن أمنیة األمیرة باإلمكان أن تتحقق أیھا السلطان عمر ، إذا أذنت لي .   -     
نط��ق اب��ن س��عیدة بھ��ذا وھ��و یخ��رج م��ن حزام��ھ البرتقال��ة ص��احبة التغی��رات   

 المتعددة ، وناشدھا بصوت خافت :
، اعمل��ي عل��ى إن��ارة  الحدیق��ة لألمی��رة  برتقال��ة ، أیتھ��ا البرتقال��ة الس��حریة -    

 یمالح .
وف���ورا ، انقس���مت البرتقال���ة العجیب���ة إل���ى أل���ف ج���زء عل���ق باألش���جار،         

والش��جیرات ، والنبات��ات ، والعناقی��د المزھ��رة . وف��ي أق��ل م��ن برھ��ة ، أض��اءت 
المص��ابیح الكروی��ة الالمع��ة ك��ل أرج��اء القص��ر، وانبع��ث منھ��ا لھ��ب فض��ي حی��ث 

 ل بالعطور یأرجحھا برفق .النسیم المحم
وم��ن أعل��ى الش��رفة ، ص��فقت یم��الح معب��رة ع��ن فرحھ��ا . وبع��دھا اس��تأنف       

الحفل ، وأجلس السلطان عمر الف�ارس عل�ى یم�ین عرش�ھ البھ�ّي . وق�دم الطع�ام 
السلطاني تح�ت خیم�ة م�ن الحری�ر الم�زركش برس�وم جمیل�ة . ووزع�ت أص�ناف 

للم��دعوین ، وق��دم الس��لطان كأس��ھ الب��ن الم��أكوالت اللذی��ذة ، والش��راب الراق��ي 
 سعیدة معلنا بصفة رسمیة :

 أیھا الغریب النبیل ، نقبل أن نمّدك ید األمیرة ابنتنا . -    
وفي نفس الھنیھة ، أحضر خدام السلطان إلى الخیمة متسولین ضبطا بم�دخل    

 الحدائق یسرقان لیمون وتمر معالیھ .
لما عرف أن السارقین أخواه  "حّسي " و  وجم ابن سعیدة في مكانھ مذعورا   

 " جمار " اللذین طرداه بفظاظة من المنزل األبوي .
 لیلقیان في السجن ، صاح عمر بحدة وغیض . -    

ت��ردد اب��ن س��عیدة برھ��ة خائف��ا م��ن أن یعرف��ھ األخ��وان ، وبق��ي منقس��ما ب��ین       
اق عل�ى م�ن ك�ان الرغبة في االنتقام مما لحق بھ في الماض�ي م�ن أذى ، واإلش�ف
 العجوز ینادیھما ببنّي . انتصرت الرحمة ، فنادى ابن سعیدة :

أیھا السلطان عمر ، باسم ابنتك یمالح التي تحتفل الیوم بعید میالدھا الس�عید ،  -
أع��ف ع��ن ھ��ذین الم���ذنبین ، واتركن��ي أرافقھم��ا بنفس���ي إل��ى أب��واب القص���ر ، 

 وجازاك هللا العظیم خیرا على نبلك . 
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 عمر :أجابھ  
 ابن سعیدة ، صھري ، لن أرفض لك طلبا . -
أبعد اب�ن س�عیدة أخوی�ھ خ�ارج قص�ر الس�لطان ، وع�ّرف بنفس�ھ  "لحّس�ي " و   

 "جمار" المرتعدین والمذعورین .
 سامحنا ، نستحلفك باہلل ، قال األخوان في رجاء . -
م��الح غف�ر اب�ن س�عیدة لھم�ا ألن��ھ ك�ان طیّب�ا ، وك�ان یعل��م ف�ي ق�رارة نفس�ھ أن ی  

األملود ستوافقھ على صفحھ . وأمّد  " حسي" و" جمار" قدرا كبیرا من الم�ال 
حت���ى ال یفك���را ف���ي الس���رقة ، وع���اد   إل���ى خیم���ة عم���ر حی���ث التحق���ت یم���الح 

 بالـمدعوین ، وبأمر من أبیھا . 
دع��ا الس��لطان الخطیب��ین لیش��ربا ف��ي ك��أس واح��د ، ویتلفظ��ا ب��الكالم المق��دس    

البرتقال�ة  –وأم�ام الحاض�رین  –اب�ن س�عیدة لألمی�رة یم�الح  المعتاد ، بع�دھا ق�ّدم
     السحریة التي صنعت غناه ، وقادت األفراح إلى مصیره .

 م1924لسنة «  حكایات لألیام الممطرة » من المجموعة الحكائیة : 
Contes pour les jours de pluie 

فبرایر  20أ  ترجمت  في : Madeleine FAVERGEAT  en 1924للكاتبة : مادلین فافركییت   
2002 

 
 بـــــالي –بـــــالي 

 
 تـقـدیـم

 
الـسـماء تـمـطـر . القطرات تسقط ، تالمس األرض واألق�دام . إنھ�ا ت�رقص        

 على العشـب واألوراق وزجـاج النوافـذ .
الــســماء تـمـطـر ، ھل تسمعھا ؟ أرید أن أنقل إلیك حكایة من حلم وحقیق�ة       

 إن الحكایات تنسینا تعب الطریق ، تدفّئنا ، وتزرع فینا األمــــــل .. 
 قـطـرات المطر تمتعنا ، والحكي یستھوینا في كل األیــام الــمــمــطـــرة .     
العـصـفـور المرتعد في وكنھ یعشق المطر والنش�ید ، وأح�الم األطف�ال ترت�اح      

   للــحـكـایـات .

 
 ایةإضاءة أولیة عن الحك

 
من ع�ادتي كلم�ا زرت مدین�ة وج�دة  أن أتج�ول باألس�واق ، وأق�ف أم�ام ب�ائعي    

الكتب المستعملة الت�ي طالم�ا ش�ّدت تالبیب�ي . وبینم�ا أن�ا أختط�ف عن�اوین الكت�ب 
المعروض��ة ، اس��تقر نظ��ري عل��ى عن��وان مجموع��ة قصص��یة باللغ��ة الفرنس��یة ، 
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 Comptes pour les joursوتحت عنوان : ( حكای�ات لألی�ام الممط�رة 
de pluie  تصفحت أوراقھ�ا وأش�ار عل�ّي حدس�ي باقتن�اء اإلب�داع وإض�افتھ ،(

 إلى خزانتي المتواضعة بعد القراءة طبعا .
،  Madeleine Favergeatفالمجموعة الحكائیة ل : مادلین فافركیت    

شارع دي سان بیریس بباریس ، وفي طبعتھ�ا  75والكوبرایت لمكتبة جیدالج ، 
. وأما الصور التزیینیة والتوض�یحیة فبریش�ة ح .  1942ة عشر ، ولسنة الثانی

. وتحتوي المجموعة عل�ى خم�س حكای�ات ، اخت�رت H.K.wagnerك . وكنیر  
منھا الثالثة للقراء صغارا وكبارا  علھا تروقھم وتدخل علیھم بعضا م�ن البس�مة 

 والفائدة .
إل�ى مس�توى الحكای�ة بفع�ل  لقد اس�تھوتني قص�ة ( ب�الي ب�الي ) لكونھ�ا ترتق�ي   

التباعد الزمني وجمالیة النس�ج الحك�ائي ، وعن�اق فض�اء إفریق�ي ترب�ة وواقع�ا . 
ولن أخفي سرا على القارئ لھذه الترجمة المتواضعة ، إذا قلت أن االطالع عل�ى 
ما كتبھ اآلخرون عن البلدان اإلفریقیة ، وف�ي فت�رات تاریخی�ة مختلف�ة ، أرض�یة 

جعة ال�ذات لترس�یخ العالق�ات الحمیمی�ة انطالق�ا م�ن المح�یط خصبة لإلغناء ومرا
ثقافي الم�درك . فك�م حكای�ات تنش�ر وتت�داول ف�ي إفریقی�ا والع�الم لھ�ا  -السوسیو 

قواسم مشتركة عدیدة ، إن على المس�توى الفن�ي والفك�ري ، أو النس�ج الحك�ائي 
 المرتبط بتشابھ األحداث ، وحاجتھا وفقرھا ، التفاتة عطف وإغناء .

أختي القارئة ، أخي القارئ ، أرجو أن تكون ھذه اإلض�اءة ق�د ربط�ت تواص�ال    
إیجابیا وأختمھا بما قالھ یوما أح�د ال�روائیین المغارب�ة ، وف�ي عب�ارة وجی�زة : (  
لقد استمتعت بالكتابـة ( و الترجم�ة ) ، وأری�د للق�ارئ أن یس�تمتع ب�القراءة . ) ، 

ای�ة الت�ي نش�رتھا ف�ي كتی�ب لألطف�ال س�نة وأحیطك علما أني ضمنت الكت�اب الحك
 م ، وحاولت فیھا تجاوز جوانب الخلل التي شابت التجربة األولى .  1997

 
 بالي –حكایة إفریقیة                  بالي 

 
على ضفّة نھ�ر " س�انكورو " ، وبس�فح جـب�ـل " میتومب�ا " طف�ل أس�ود م�ن    

بالي ، یعیش مع أّمھ عبیرة  -ھ باليقریة " لوْلواْكوي " الواقعة بالكونغو ، اسم
 ، وأخویھ مویرو ومتادي في خیمة من اْلبانبو وتِبن الّصورغو .

بالي آخر األبناء وأحبّھم لعبیرة . دفع�ت الغی�رة أخوی�ھ إل�ى التّردی�د  -كان بالي    
ب�الي أغب�ى الكنغ�ولیین  -في كّل مج�الس القبیل�ة واألس�واق والحف�الت ، أّن ب�الي 

الذین سیولدون . صّدق الجمیع إش�اعتھما إل�ى ح�ّد أّن عبی�رة خاف�ت المولودین و
أن یصبح ھذا حقیقة ، فأرادت التحكم في ھ�ذا المص�یر الم�ؤلم ، فل�م تج�د أمامھ�ا 
إال أن علّقت في عنق ابنھا مجموعة من الحبوب والعظام ، ومن مختلف األلوان 

ر ، وف�ي می�اه نھ�ر واألحجام بعد أن تركتھا سبعة لی�ال متوالی�ة تح�ت ض�وء القم�
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سانكورو الصفراء ، وحّصنت تمیمتھا بأن س�قتھ جْرع�ات م�ن دم م�اعز أس�ود ( 
 عنزة سوداء) .

بالي لم یكن غبیّا أو متخلّـفا عقلی�ا كم�ا زعم�ھ أخ�واه  -وفي الحقیقة ، إن بالي    
، ف��األّم المس��كینة أحّس��ت بك��ّل جوارحھ��ا م��ا یعانی��ھ ص��غیرھا ، وكان��ت تتمن��ى ل��و 

ن تعطیھما الّدلیل المـقـنـع والمسفّھ لَمزاعھم�ا ، فتثب�ت ب�ذلك س�المة استطاعت أ
 بالي العقلیة ، ولكنھا لم تعرف كیف تعالج األمر في البدایة . -قدرات بالي

 قالت لمویرو ومتادي طالبة منھما بلطف :   
ب��الي إل��ى حی��ث ت��ذھبان لیس��تفید وی��تعلّم ،  -ی��ا ول��داي ، خ��ذا معكم��ا ب��الي  -    

 ن أن باستطاعتھ التفكیر والكالم مثلكما .وستریا
 لكن مویرو ومتادي كانا یرفضان في كل مّرة قائلین :     
بالي مث�ل الكل�ب أویم�و والخ�روف تی�امي الل�ذین ال یفھم�ان ش�یئا ،  -بالي   -     

 وال یعرفان ما یفعالن ، ال نصحبھ معنا .
ل��م المدرس��ة ، فوجدت��ھ أم��ام ھ��ذا ال��رفض المتك��رر ، التج��أت عبی��رة إل��ى مع     

جالسا تحت شجرة الكوكو وسط عشرین طفال ال یختلفون بش�رة ولباس�ا ، فقال�ت 
 لھ بعد التحیّة المفعمة رجولة :

أنت یا سیدي علّمت ابني أسماء النباتات والحیوانات والنج�وم ، أتعتق�د أن  -     
 بالي أقّل ذكاء من أخویھ ؟ -بالي 
 أجابھا المعلّم :     
بالي یعرف أحسن من أخویھ أسماء الحیوانات والنبات�ات والنج�وم  -بالي   -     

 ، إنھ األكثر ذكاء .
ھو ذا رأیي ، ھالّ تفّضلت وكّررت ھ�ذا أینم�ا حلل�ت ،  -قالت عبیرة  -حسنا  -     

فإن فعلت ، أع�ددت ل�ك ث�الث ِوْزن�ات م�ن دقی�ق الص�ورغو .ل�م تقتن�ع عبی�رة بم�ا 
جثم على فكرھا ویدفعھا لتتحّرك في ك�ّل اتج�اه یت�راءى فعلتھ ، كان مصیر ابنھا ی

لھا فیھ بصیص من األمل ، فحملتھا رجالھا إلى الساحر ماتیفولو ، وجدت�ھ یخ�طّ 
 على الّرمل صورة أفعى " الكوبرا " ، فقالت لھ :

ب�الي ، ولقنت�ھ ص�لوات االستش�فاء  -أنت أعطیتني كّل التعاویذ البن�ي ب�الي  -     
ات " أتس�ي أتس�ي " وعّض�ات " الب�انغوالن " ، أتعتق�د أن ابن�ي من ل�دغات أذبّ�

 أقل ذكاء من أخویھ ؟
 أجاب الّساحر :     
ب��الي یع��رف أحس��ن م��ن أخوی��ھ كی��ف ی��داوي لس��ع ال��ّذباب ، ول��دغ  -ب��الي  -    

 الحیّات ، إنّھ أذكاھما .
ھ�ت ، أشاركك ال�رأي ، فھ�الّ ك�ّررت كالم�ك أینم�ا توجّ  -قالت عبیرة  -حسنا  -    

 فإن فعلت ، أعددت لك ثالث وْزنات من الزعفران .
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تابعت عبیرة سیرھا ومصیر ابنھا یرافقھا في ھلع ، والشكوك تالحقھ�ا ، فل�م     
ت��ر مْلج��أ إال رئ��یس القبیل��ة ، فتوجھ��ت إلی��ھ . وج��دت بانك��ا ب��انكوال بب��اب خیمت��ھ 

 یدّخن غلیونھ الطویل ، فقالت لھ :
أخاھم��ا الص��غیر ، ویزعم��ان أن��ھ مث��ل الخ��روف م��ویرو ومت��ادي یض��ایقان  -    

تیامي والكلب أویمو اللذین ال یفھمان شیئا . رئ�یس قبیلتن�ا ، أری�د من�ك أن تفھ�م 
 كّل القبیلة أنھما یكذبان .

سأفعل كّل ما ترغبین بك�ّل اعت�زاز . ش�ّرفي مجل�س  -أجاب بانكوال  -عبیرة  -    
القبیل�ة وص�غارھا ، واص�حبي  النّص�یحة ال�ذي س�یعقد ھ�ذا المس�اء بحض�ور كب�ار

بالي ، وس�أطرح علی�ھ ثالث�ة أس�ئلة ، إذا أج�اب عنھ�ا جیّ�دا ، منحت�ھ  -معك بالي 
بنفس��ي قض��یب الب��انبو عالم��ة القی��ادة والّرزان��ة ، وزھ��رة " الف��انیي " الت��ي ال 
یملكھا إال رجل  الحكمة والمعرفة ، وبھ�ذا س�نوقف م�ویرو ومت�ادي عن�د ح�ّدھما 

 ا امرأة ، ولیفعل ابنك ما قلت لك .فیسكتان . اذھبي ی
فرحت عبیرة واستبشرت ألنھا لم تشّك البتّة یوما في ق�درات ابنھ�ا الّص�غیر ،     

 -رغ�م الھ��واجس الت�ي كان��ت تح�یط بھ��ا م�ن ح��ین آلخ�ر ، فتعّجل��ت امتح�ان ب��الي 
 بالي حتّى ترفع رأسھا في القبیلة .

غب��ر الزعف��ران الل��ذین ھرع�ت عبی��رة إل��ى خیمتھ�ا ، وأع��ّدت دقی��ق الص�ورغو و 
وع��دت بھم��ا معل��م القری��ة ، وأمی��ر الس��حرة ، فألبس��ت ابنھ��ا س��رویلھ الحی��واني 

 الجدید ، وأحاطت كعبیھ بخلخالین دائریین من حدید قائلة :
اذھب بنّي إلى مجلس الق�دماء ، وأج�ب ع�ن األس�ئلة الثالث�ة لرئیس�نا بانك�ا (  -   

أس ) . ھیّا ،  ف�إن أص�بت ، أص�بحت ومعنى كلمة بانكا في لھجة الكونغو ھي الر
 قائدا ألخویك .

بالي بفرصتھ عند سماع توجیھات أمھ ، فلم یتخلّف ع�ن الموع�د  -أحّس بالي    
م��ع غ��روب الش��مس . تق��دم الطف��ل نح��و خیم��ة رئ��یس القبیل��ة ف��ي خفّ��ة ورش��اقة 
م�وزونتین ، حی�ث الق��دماء مجتمع�ون ف��ي حلق�ة ق��رب عتب�ة ش��یخ القبیل�ة ، وھ��م 

 الحشیش في غالیینھم ، أو ینتشون بھا مضاغة في ھدوء .یدّخنون 
التحق الّصغار تباعا ، وجلسوا إل�ى جان�ب الكب�ار محملق�ین ف�ي انتظ�ار ، وم�ن    

 بینھم ابنِي عبیرة .
انتظر الجمیع في شغف ، وما ك�ادت الطب�ول تق�رع ، والنای�ات ت�نفخ ، یرافقھ�ا    

نس�اء القبیل�ة إل�ى حت�ى أس�رعت الراقصون الس�ود بخط�واتھم وقف�زاتھم الرتیب�ة 
 المجلس ، وفي مقدمتھم عبیرة ، یطلقن صیحات اإلفریقیات المعھودة .

ض��ّج المك��ان فل��م یع��د یس��مع الم��رء م��ن بجانب��ھ إالّ بص��عوبة . تت��ابع ال��ّرقص   
 والتّصفیق برھة لیقف بعدھا رئیس القبیلة مشیرا برفع یده للتوقف ، مردفا :

ھرة الفانیي لمن یجیب عن ثالثة أسئلة سأطرحھا سأعطي قضیب البانبو وز -   
 ، فمن رغب في المشاركة فلیبق رافعا یده التي تحمل الّرمح .
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رفع خمسة من القدامى أیدیھم ، واستجاب شباب من بی�نھم م�ویرو ومت�ادي ،    
 بالي دون ترّدد . -والتحق بھم بالي

ب رئ�یس القبیل�ة ، وك�ّل م�ا ارتبك األخوان لّما رأیا أخاھما الّص�غیر واقف�ا بجان�   
فیھ یفصح عن استعداد الكبار ، فحاوال التّ�أثیر علی�ھ بتردی�د كالمھم�ا ، أن م�ا ل�ھ 

 حّم وال رّم ، فقاال لھ :
بالي ، أترید اإلجابة ؟ ارجع إلى خیمة أّمن�ا عبی�رة ، وأش�عل النّ�ار ف�ي  -بالي -   

 الموقدة ، فأنت ال تصلح لشيء غیرھا .
 م بنبرة حاّدة مصّرا على البقاء :أجابھما الغال   
إنّكم��ا مث��ل حیّ��ة " الك��وبرا " ، ل��ن أع��ود إل��ى الخیم��ة ، ول��ن أوق��د النّ��ار،  -   

 وسأبقى في المجلس ألجیب على أسئلة بانكوال .
 وما كاد الغالم ینھي كالمھ حتّى وقف الّرئیس قائال :   
 سأطرح األسئلة ، أنصتوا جمیعا .  -   
ل : ما الشيء الذي لیس أكبر من حبّ�ة " الك�وال " ویم�أل خیم�ة السؤال األو -   

 عبیرة في المسـاء ؟ 
وأطل��ب أیض��ا ، م��ا ھ��و الّش��يء المحم��ول عل��ى لح��م وعظ��م ، ویحم��ل عظم��ا  -   

 ولحما ، ولیس لھ لحم وال عظم ؟
 وھذا سؤالي الثالث : ما الّشيء الذي یذھب راقصا ، ویعود باكیا ؟ -   
 انتھیت ، فمن یجیب األّول ؟ لقد -یضیف الرئیس 

تقّدم شیخ رسم الّزمن على وجھھ تجاعید الخش�ب اإلفریق�ّي ، بلحی�ة بیض�اء ،    
وضلوع بارزة ،  بفم�ھ مض�غة الحش�یش المف�رز للتّف�ال ، ووض�ع ی�ده عل�ى قلب�ھ 

 متعتعا :
بانكا بانكوال ، إنك تطلب أش�یاء ص�عبة ، وأش�ّك أّن روح�ا نفخ�ت ف�ي أذن�ك ،  -   

نج��د بینن��ا رج��ال یس��تطیع اإلجاب��ة ع��ن س��ؤال واح��د مّم��ا س��ألت ، ولكنّ��ي وأن ال 
 سأحاول .

فالّذي لْیس أكبر من حبّة الكوال ھو الّزنبور األزرق ، وبطنینھ یمأل ك�ّل خی�ام  -   
 لولواْكوي ، وال یستثني خیمة عبیرة .

ك�ان  لكنّ�ك ل�م تج�د م�ا -بھ�ذا علّ�ق بانك�ا ب�انكوال –م�ا قلت�ھ ل�یس ع�دیم المعن�ى  - 
 ینبغي ، فاترك الفرصة لمن ھو أكثر معرفة .

وھكذا ، خطا شاّب في مقتبل العمر ثالث خْطوات حتى توّسط المجلس ، فجمع    
ذراعی��ھ النّحیلت��ین ف��وق عنق��ھ الم��زیّن بأس��نان الثّعل��ب ، عین��اه تش��بھان قش��ور 
الّس��مك األزرق، وعل��ى وجھ��ھ س��واد لی��ل ق��اتم ، فنط��ق مكّس��را ِدفء وس��كون 

 س .المجل
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سأجیب عن الّسؤال الثّاني كاآلتي : ھي الّسلّة التي یحملھا الّشّغیل على كتفیھ  - 
، ولیست من لحم وعظم ألنّھا مصنوعة من خشب البانبو ، أّما حاملھ�ا فھ�و م�ن 

 لحم وعظم مثل الّشيء المحمول .
ل�ى إنّ�ك ل�م تھت�د إ -أض�اف ب�انكوال  -ما قلتھ لیس خال من المعنى ، آه ی�ا بن�ّي  - 

 المراد . 
تتابعت األجوبة دون أن تحّل ألغاز شیخ القبیلة . كان مویرو ومتادي طول ھ�ذا   

 الوقت یفكران في الحّل بصمت ، ولّما أحّسا باكتمال الّرؤیا لدیھما ، صاحا :
 سنجیب عن الّسؤال الثّالث . -
األطف�ال  أثار تدّخل الّشابّین حفیظ�ة الّرج�ال والنّس�اء ف�ي اس�تغراب ، ول�م یس�لم  

العراة المنھمكون في اللّعب بجانب الخیمة . ھرول الجمیع لیلتفّوا حول األخ�وین 
،  لعلمھما بما یْعزوانھ من معرفة لنفسیھما تفوق معارف أقرانھما ، وما ألحق�اه 

 بأخیھما الّصغیر من صنوف االستھزاء . 
 أجابا مبرزین بیاض أسنانھما الالّمعة نصاعة لّب " الكوكو " .  
بالي عندما تعطیھ أّمن�ا عبی�رة ف�ي تخ�ّف أس�اور  -فالّذي یذھب راقصا ھو بالي - 

من ذھب ، اشترتھا من رجال بیض ، لتفضیلھا لھ عنّ�ا ، والّ�ذي یرج�ع باكی�ا ھ�و 
بالي حینما یتبع أخویھ إلى حقل الموز ،  فیكافئان�ھ ب�بعض الّض�ربات عل�ى  -بالي

 كتفیھ ، وبقصب جاّف .
ك��ان علیكم��ا أن تكتم��اه ی��ا رج��ال النّذال��ة  -أج��اب بانك��ا ب��انكوال  -م��ا تقوالن��ھ ! - 

والخّس�ة ، مّس��تكما روح ب��دون عین��ین وقل�ب ، فأعمتكم��ا وزرع��ت فیكم��ا الغلظ��ة 
 والقسوة ، فمن بین كّل األجوبة كان جوابكما أشّد سخافة .

بالي األحداث دون أن ینطق ببن�ت ش�فة ، وأخی�را ظھ�ر أم�ام رئ�یس  -تتبّع بالي  
بیلة . ولّما رأیاه متأّھبا للحدیث ، واقف�ا ف�ي اس�تقامة داخ�ل س�رویلھ الجمی�ل ، الق

 أخذ األخوان الّشّریران یضحكان بصوت عال ، وھما یرّددان :
إنّھ كالخروف تیامي والكل�ب أویم�و الل�ذین ال یفھم�ان ش�یئا ، وال یعرف�ان م�ـا  -  

 یفعالن . 
، ولم یكت�رث بَض�ْحكاتھما . أش�ار ف�ي بالي كالم أخویھ فلم یغضب  -تعّود بالي    

زھ��و وبحرك��ة م��ن ی��ده إل��ى أّم��ھ عبی��رة الواقف��ة وس��ط النّس��اء ، وعل��ى وجھھ��ا 
 مسحة حـزن واكتئاب ، فخاطب بانكوال :

أیّھا الّرئیس ، سأجیب عن األسئلة الثالثة ، وأّن روح�ا دون ش�ّك نفخ�ت ف�ي  -   
ال " ، ویمأل خیمة عبی�رة ، ھ�و أذنك مخبرة . إّن الّذي لیس أكبر من حبّة " الكو

لسان الّسراج الّزیتّي الّصغیر ألّمي عبیرة ، والمصنوع من سعف النّخی�ل وزیت�ھ 
 ، وتوقده في خیمتھا عندما یأكل روح اللّیل الّشمس ، وھذا للّسؤال األّول .

 قال الرئیس :   
 لقد تكلّمت جیّدا ، استمر . -   
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، والمحمول على لح�م وعظ�م ، لكنّ�ھ ل�یس لحم�ا  أّما الّذي یحمل اللّحم والعظم    
وال عظما ، ھ�و ِس�ْرج حم�اري الّ�ذي أركب�ھ فیحملن�ي عن�دما أذھ�ب إل�ى س�وق " 

 بوتویـالوو " ، وھذا جواب الّسؤال الثّاني .
 استمر . -قال الرئیس -أصبت  -   
س��معت عبی��رة ذل��ك فض��حكت بك��ّل ض��واحكھا ، ولك��ّن ال��وجھین الّس��وداوین     

 ومتادي عالھما االصفرار ، فخـفّفا من لوعتھما ببَْسمات مرتبكات .لمویرو 
ال�ّدلو  ھ�و  –بالي وكلّھ ثق�ة  -تابع بالي –أّما الّذي یذھب راقصا ویعود باكیا  -   

عن�د إدالءه فارغ��ا یت��أرجح ف��ي بئ��ر " نی��ادو "، وعن��دما نس��تطلعھ ممل��وءا ثق��یال 
 ا للّسؤال الثّالث .تسیل دموعھ ماء صافیا یعود في كّل طلعة ، وھذ

 -ق��ال  ب��انكوال ھ��ذا مص��فّقا بك��ّل ق��ّوة  -ب��الي ف��ي أجوبت��ك  -لق��د أص��بت ب��الي    
القی�ادة ، وزھ�رة الف�انیي اللّت�ین ال ینالھم�ا إال الّرج�ل  سأمنحك كـما وعدتك ب�انبو

 الّذي یتمتّع بالحكمة والمعرفة .
ص�وات المھنّئ�ة ، صفّق الحاضرون بحرارة كبارا وص�غارا ، وتعال�ت معھ�ا األ    

فأسرع الكبار إلى الّص�بّي ورفع�وه عل�ى حص�یر م�ن س�عف عل�ى ع�ادتھم ، وھ�ي 
عالم��ة االعت��راف ل��ھ ب��القّوة والّذك��ـاء ، وداروا ب��ھ دورات ح��ول خیم��ة رئ��یس 
القبیلة ،  ترافقھم أنغام النّایات  ودقات الطّبول ، والك�ّل ی�رقص مرح�ا إال م�ویرو 

 عن الجمع یفّكران بغیظ في طریقة لالنتقام .ومتادي ،  فقد انزویا بعیدین 
 اقترب الغالم الفطن منھما وخاطبھما :    
ھیّا معي إلى خیم�ة أّمن�ا عبی�رة ، نعق�د الّص�لح ، ونش�رب خم�ر الّص�ورغو ،  -   

ونأكل بیض سالحف ضفاف نھر " سانكورو " ، لقد عرف�ت ح�ّل األلغ�از الثّالث�ة 
ران فی��ھ ، أح��ّذركما ، إنّ��ي أمل��ك الی��وم بسھول��ـة ، وبمق��دوري أن أعل��م م��ا تفّك��

 قضیب البانبو ، فلن تستطیعا شیئا ضّدي .
ب��الي ل��یس ق��طّ مث��ل الكل��ب أویم��و  -وأخی��را ، اقتن��ع م��ویرو ومت��ادي أّن ب��الي    

والخروف تیامي اللذین ال یفھمان شیئا ، وال یعرفان ماذا یفعالن ، فقبال الّس�لم ، 
 عبیرة .     وتبعا أخاھما إلى خیمة الفقیرة 

 
 

 Contes pour les jours de pluieحكایة إفریقیة من كتاب         
MADELAINE  FAVERGEAT1924 

 م 1997أنجزت الترجمة سنة 
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 ویستمر التاریخ وتبقى الذكرى
 

 إلى الجد 
ك��م كان��ت ص��التك لل��وطن قدس��یة ، وك��م كان��ت س��ریرتك النقی��ة متعلق��ة ب��الرب     

راتیل��ك وھجرت��ك وطیبوبت��ك تعط��ر ك��ل األمكن��ة ، فتت��رك والطریق��ـة ، وكان��ت ت
بصماتھا التاریخیة في النفوس واألجی�ال رغ�م ض�نك الع�یش وخف�افیش الظ�الم . 
ترقد اآلن في الثرى بعدما تركت وصیتك التي تنتظ�ر الوف�اء واإلنج�از ، وت�راھن 
على عروق غرستھا ، وكنت تدعو لھا دائما بالنبات والثبات في صلواتك ص�بحا 
ومساء . نم قریر العین ، فال زالت كلماتك ترّن في أذني وأنت تحكي عن الحركة 
الوطنی��ة ، واالجتماع��ات اللیلی��ة ف��ي الجب��ال وال��دور بعی��دا ع��ن عی��ون االس��تعمار 
الفرنســ��ـي ، وع��ن الش��یخ والمق��دم والقای��د .  وال زال��ت أس��ماء أن��واع األس��لحة 

ار مخزون�ة ف��ي الذاك�ـرة ، فم��ن الت�ي كان�ت تس��تعمل ف�ي أیام�ك لمقاوم��ة االس�تعم
ینس��ى" بوحب��ة  "، و " بوش��فر " وغیرھ��ا م��ن األس��لحة ذات الص��نع الفرنس��ي 
واالنجلی��زي ، وال زال س��ردك الش��فھي للت��اریخ یش��نف أس��ماعي ع��ن الملك��ین 
ومعركة أنكاد ، وعن الجلد الذي تعرض لھ أبناء الجبال یوم علموا باالجتماع�ات 

افوغال�ت حی�ث قب�رك ، وتحك�ي ع�ن تعلق�ك بالبل�د التي كنت تش�ارك فیھ�ا بجب�ال ت
وملوك�ـھ ، وع��ن ھج��رة أبی��ك ، وع��ن ث�ورة تافیالل��ت ، وع��ن الطریق��ة الدرقاوی��ة 
الت��ي اعتنقتھ��ا وخ��دمتھا بك��ل إخ��الص ، وع��ن فت��وى تح��ریم ش��رب القھ��وة وج��ر 

فرحم�ة علی�ك ی�وم ول�دت … البشر على أشواك السدرة ، وعـن ، وع�ن ، وع�ن 
م ألقاك في جنة الخلد إن شاء هللا . فنم قریر العین محفوف�ا ویوم لقیت ربك ، ویو

برحمة هللا وسط الجبال التي عشقتھا طول حیات�ك ، وقاوم�ت فیھ�ا الظل�م وض�نك 
العیش بعزیمة المتصوفین ، وعّز المكدین المجدین . واعلم أن ذكراك ل�ن تنس�ى 

 األم�ر ، فما غرست نبت بعضـھ ، وما تمنیت تحقق بعضھ واس�تمر زرع�ھ ، وہلل
 من قبل ومن بعد ، والسالم علیك ورحمة هللا وبركاتھ . 

 م 2002یونیو  12في األربعاء 
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 خـاطـرتـان
 

 على مزامیر داود
    
على مزامیر داود یرقص العباد ، وعلى ھدیر التّلفزات تئّن كثر الفئات ، وعل�ى   

عص��ر ، والبش��رى ت��راب ذا وذاك ترتّ��ب الملفّ��ات ، وف��ي عی��ون الم��روج نكت��ة ال
بالع���الم  الجدی���د ،  وال جدی���د إال أنغ���ام وطب���ول اإلفرنج���ة ، وسلس���الت ال���رقص 

 المھووسة  بالفرجة . 
فالك��ّل یغن��ي عل��ى ل��یاله ، وال ھ��ّم إال ع��اله . جفّ��ت المحب��رة ، وتكّس��ر القل���م    

 والمنجرة .
      

 م 2001شتمبر 13في 
 
 
 

 استدراك
 

سیزیف ، وفّجرت المسكوت في زمن  عانقت الفسحة ، وناجیت بدعة»    
الّصمت ،  والتّباھي األجوف ، والكالم الحربائي ، وسیناریوھات ھات ھات ھات 

 … « . المتوالیة ألصرخ ال وألف ال 
 
 
 

 
 الشـاشـة

     
ال یعشق م�ن ب�رامج التلف�زة إال نش�رات األخب�ار واللق�اءات الثقافی�ة . یتعقبھ�ا     

ن�وات الت�ي یع�رف لغتھ�ا . دخ�ل إل�ى منزل�ھ مس�اء دون كلل على ط�ول وتن�وع الق
، وأخذ مكانھ أمام الشاشة لیتنقل م�ن  1998یوم الثالثاء  الثاني من شھر یونیو 

قن��اة ألخ��رى كعادت��ھ . اس��تغرقت رحلت��ھ س��اعات وس��اعات حتّ��ى غش��یھ النّ��وم . 
استیقظ صباح الیوم الموالي لیجد على سریره أوراقا مبعث�ـرة . تناولھ�ا الواح�دة 

 بعد األخرى ، ورتّبھا حسب رقم الصفحات وقرأ : 
 ـ الھند والباكستان تسابق/ تجارب نوویة...آسیا...ارتفاع الحرارة... 
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 موت ؟؟؟ 1300
 ـ أمریكا / رد فعل / تحذیر / عقوبات.    
 ـ فلسطین / استمرار االستیطان .../ مواجھة المواطنین / الحجارة...    
 ائیل لمصر/ـ زیارة وزیر حرب إسر    
 ملیار دوالر دیون الدول العربیة ... 262ـ     
ـ آراء وتحلیالت حول میزان القوى الھند الباكس�تانیة / ص�واریخ / / ج�یش /     

 أرقام / ؟؟
ـ�� خط��ر اس��تعمال القناب��ل النووی��ة موج��ود ... المفاوض��ات وتوقی��ع اتفاقی��ات     

 ممكن...الخ /الخطر من الدوائر االستعماریة...
ـ��� زل���زال ف���ي أفغانس���تان .../ الح���رب + المآس���ي.../ دور الع���الم...؟ ( أ.م ) (     

 منظمة المؤتمر اإلسالمي )...الخ.
 ـ عمان / ومشاورات لعقد مؤتمر قمة عربیة .../ برنامج ؟ / العراق ؟ /...    
 ـ كوسوفو واندالع مواجھات .../ حرب  ؟    
 . الدوفیز…ـ موسكو واألزمة االقتصادیة    
 ـ إضراب الطیران بفرنسا.../ الموندیال...  

 ـ المؤتمر العربي لمكافحة المخدرات .../ فیاكرا    
 ـ البرنامج الدولي والطفولة...   
 …ـ مؤتمر العمل الدولي .../ جنیف/ تشغیل األطفال / حقوق العمال / الغات ؟   
 ـ بلیر في إرلندا واتفاقیة السالم...   
 یسكوفري لالنطالق ...ـ استعداد د    
ملی�ون فرن�ك  500ـ زیارة الشیخ حمد آل ثاني أمیر قطر لفرنسا.../ رواس�ي..    

 فرنسي...
 …ـ محاكمة متھمین تونسیین في مقتل أندري كولس / بتونس    
 ـ المؤتمر الوزاري للعرب المتوسطیین / بیروت /    
 ـ تحدید سقف متوسط المطالب / وبالیرمو...    
االعتراف باالتحادات النقابیة المحذورة في عھد الرئیس سوھارطو الس�ابق  ـ    

 / المدعي العام...
 
 

 
 

 م1998ب / في : یونیو 
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 …واألمـــل… الشباب 
  

یتنب���ھ ك���ل مالح���ظ ، أو متتبّ���ع  لألدبی���ات السیاس���یة واإلعالمی���ة ، واألنش���طة    
یات ع��دة م��ن حی��ث االجتماعی��ة والثقافی��ة إل��ى أن لفظ��ة الش��باب توظ��ف بمس��تو

الدالل��ة ، س��واء ككلم��ة ، أو عن��د تحلی��ل األوض��اع داخ��ل المغ��رب عل��ى أكث��ر م��ن 
مستوى ، ومرّده دون شك إلى اختالف التصورات والّرؤى والقناع�ات م�ن جھ�ة 
، وأخرى إلى كون الشباب یفرض نفسھ بإلحاح عل�ى الواق�ع ع�ددیا ونوعی�ا ، إذ 

 قد اآلمال نحو غد أفضل . لھ تخطط المؤسسات والحكومات ، وعلیھ تع
وبالرجوع إلى القوامیس المختلفة نقف على تع�دد االش�تقاق وال�دالالت للكلم�ة    

 . فنجد في لسان العرب ما یلي :
شّب : یشّب شبابا وشبیبة . والشباب ھو الفتاء والحداث�ة . والجم�ع : الش�باب    

اجٍر وُحج��راٍن . والّشبّ��ـان . نظ��ر س��یبویھ فی��ھ أن��ھ أُج��ري مج��رى االس��م نح��و ح��
 والشباب اسم للجمع ، قال الشاعر:

 ولقد غدوت بسابح مِرٍح         ومعي شباب كلھم أخیل
وقال األصمعي : شّب الغالم یشّب شبابا وُشبوبا وشبیبا . وق�ال اب�ن األعراب�ي    

:رجٌل شبٌّ ، وامرأة شبّةٌ ، یعن�ي م�ن الش�باب . ونق�ول : ام�رأة ش�ابّة م�ن نس�وة 
جوز نسوة شبائُب في معنى شواّب . ونقول : مررت برجال شبَبَة أي شواّب ، وی

شبّان . وفي المثل : أعییتني من ُشّب إلى ُدّب ، ومن ُشّب إل�ى ُدّب . وف�ي روای�ة  
: نـھى النبي صلى هللا علیھ وسلم عن قی�ل وق�ال ، وم�ازال عل�ى خل�ق واح�د م�ن 

ي أولھ . وشبّب بالمرأة : ق�ال ُشّب إلى ُدّب . ویقال جئتك في شباب النھار ، أي ف
فیھا الغزل والنس�یب . والتش�بیب : النس�یب بالنس�اء . ورج�ل مش�بوب : جمی�ل ، 
حس��ن الوج��ھ . ورج��ل مش��بوب : إذا ك��ان ذك��ّي الف��ؤاد  ش��ھما . البی��اض یش��ّب 
الس�واد ف�ي ث�وب : أي یزھ�اه ویحّس�نھ ویوق�ده ورج�ل مش�بوب : إذا ك�ان أب�یض 

إن�ھ یُش�ّب … صلى هللا علیھ وسلم  ألم سلمة (  الوجھ أسود الشعر . وفي حدیث
 أي یلّونھ ویحّسنھ . وشبّذا زید أي حبّذا .…): الوجھ 

: ھ���ي مرحل���ة م���ن الحی���اة   larousse  (jeunesseوف���ي الق���اموس الفرنس���ي (
اإلنسانیة بین الطفولة والسن النّاضج . وأن تك�ون ش�ابا ھ�ي أن تمل�ك مجموع�ة 

 شباب القلب والذھن . –فكریة لشخص شاب من الممیزات الفزیولوجیة وال
   )   GUILLAUME  Kostrowitzky (Rome ویق�ول الكات�ب الفرنس�ي    

1880-paris 1918 ( 
 O ma jeunesse abandonnée                                                

Comme une guirlande fanée                                                
Voici que s’en vient la saison                                             

              DES REGRETS ET DE LA RAISON    
 Louis Aragon:   وقال لویس أركون    
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Mon Dieu, comme le monde est encore jeune et beau.                
علی�ھ وس�لم ، ق�ال : ( ال ت�زول ق�دما اب�ن آدم ی�وم وفي الخبر عن النبي صلى هللا 

القیامة حتى یسأل عن أربعة أشیاء : ع�ن ش�بابھ فیم�ا أم�اله ، وع�ن عم�ره فیم�ا 
 أفناه ، وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیما أنفقھ ، وعن علمھ ماذا عمل بھ )

ة وبعد ھذا الجرد الموجز للدالالت واألفك�ار والتوجیھ�ات ، ف�ال ب�د م�ن اإلش�ار    
إلى أن الشباب المغربي یعیش في ھ�ذه الفت�رة التاریخی�ة م�ن العھ�د الجدی�د تعلق�ا 
كبی��را باألم��ل المعق��ود عل��ى ص���احب الجالل��ة س��یدي محم��د الس��ادس لتحس���ین 
أوض���اعھم ، واألخ���ذ بی���دھم لف���تح آف���اق مش���رقة أم���امھم ف���ي الش���غل والتعل���یم 

وھن�ا  یج�ب االنتب�اه والتطبیب والعیش الكریم ، إذ یرون فیھ الشرعیة والم�الذ ، 
وتمحیص األمر باعتبار أن األمل كثیرا ما یتح�ول س�لبیا ل�دى كثی�ر م�ن األف�راد ، 
خاصة إذا لم تلع�ب المؤسس�ات دورھ�ا الری�ادي والب�ارز ف�ي التوعی�ة الحقیقی�ة ، 
وتحقیق التطور المنشود في ك�ل المی�ادین . وھن�ا أستحض�ر م�ا روي ع�ن الب�زاز 

لی�ھ وس�لم ان�ھ ق�ال : ( أرب�ع م�ن الش�قاء: جم�ود عن أنس عن النب�ي ص�لى هللا ع
العین ، وقساوة القلب  وطول األمل ، والحرص على الدنیا ) . وقال اإلم�ام أحم�د 
: حدثنا یحي عن شعبة ، حدثنا قتادة عن أن�س أن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ، 

 قال : ( یھرم ابن آدم ویبقى منھ اثنان ، الحرص واألمل ) (في الصحیحین) .
     André  Chanson       :On peut mélanger l'espoir etوقال    

      le désespoir jusqu’à ne  plus distinguer l'un de l'autre      
 فقالت:  Simone de Beauvoirأما    
   Dans toutes les larmes s'attarde un espoir.                      
         .Luc de clapiers   :La Patience  est  l'art  d’espérerوقال  
 
 
 
 

 م18/04/2000نشر ب / في: 
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 قراءةٌ أولیة في أمثال المنطقة الشرقیة باألمازیغیة
 

 دوافع االھتمام  
  
إّن التّحّدث مع الكثیر من الناس الم�ولعین بالنكت�ة وباألمازیغی�ة ، وربطھ�ا  – 1  

أمثال شعبیة ( الش�لحة ) ، وبالمع�اودة والتركی�ز ف�ي بالواقع االجتماعي مطّعمة ب
السماع ترّسخ لدّي االھتمام والقناعة للبحث في ھذا المجال التراثي . وبعد جم�ع 
عدد ال یستھان بھ من األمثال خصصت جزءا من أوقات فراغي لتفّحص معانیھا 

ر ، ، وجمالی��ة تعابیرھ���ا ، فأخ��ذت ال���رؤى تتوّض���ـح ،  واألفك��ار تتبل���ور وتتط���و
وزادت الرغبة في التعرف أكثر على المقصدیات الفكریة والعاطفیة للرواة الغی�ر 
المع��روفین إال لك��ونھم ینتم��ون ف��ي الغال��ب إل��ى ترب��ة المنطق��ة الش��رقیة ،  وأن 
الفنون األدبی�ة الش�عبیة بمختل�ف أنواعھ�ا لھ�ا قیم�ة فكری�ة وجمالی�ة تتس�ع وف�ق 

 –ألدب ف��ي ع��دة ن��واحي ( ال��ّدالالت تن�وع الق��راءات والمن��اھج ، وھ��ذا م��ا یغن��ي ا
إل��ى جان��ب أنھ��ا تعك��س مس��توى فكری��ا ، … ) التنغ��یم الموس��یقي  –التش��بیھات 

ونمطا معیشیا واجتماعی�ا بمختل�ف التف�اعالت الثقافی�ة والس�لوكیة ، والمنغمس�ة 
 عبر أزمنة متفاوتة في ثقافة الشعوب بفعل النّقل ، والتفاعل الحضاري .

معرفیة مس�اعدة وف�ي مق�دمتھا التح�دث " بالش�لحة " من�ذ امتالك أدوات  – 2   
 الصغر ، واإلقبال المستمر على القراءات التي تصّب في نفس الرافد .

م�ع » اھتمام العدید من الجمعیات والھیئ�ات والكت�اب بالثقاف�ة األمازیغی�ة  – 3   
اب ) . كم��ا أن األح��ز 1« (مناص��رة مب��دأ أن ك��ل أش��كال الفن��ون ج��دیرة باالھتم��ام 

وت��دافع ع��ن الخص��ائص البربری��ة » ت��ولي اھتمام��ا واض��حا ف��ي ھ��ذا االتج��اه ، 
كمكونات من مجم�وع الثقاف�ة الوطنی�ة ج�دیرة بالعنای�ة وال�درس ، وخاص�ة عل�ى 

 ) . 2« ( المستوى الجامعي ، ومستوى وسائل اإلعالم  
 األمثال رافد ثقافي شعبي متأّصل     
تعبیری�ة / الخطابی�ة نث�را أو نظم�ا ، وباللغ�ة إن األدب الشعبي بكل مكوناتھ ال -   

العامی��ة أو األمازیغی��ة ، انبث��ق م��ن األوس��اط الش��عبیة ب��دافع الحاج��ة للتعبی��ر ع��ن 
العواط��ف واألحاس��یس واألفك��ار ، إم��ا لع��دم ام��تالك المس��توى الثق��افي المؤّھ��ل 
لمس��ایرة التط��ور الثق��افي وإنت��اج اللغ��ات ،  ومنھ��ا اللغ��ة العربی��ة الفص��حى ، أو 

 …تلبیة حاجة  نفسیة واجتماعیة یحكمھا االنتماء للھویة واالعتزاز بھا 
واألمث��ال س��واء كان��ت بالفص��حى ، أو الدارج��ة أو األمازیغی��ة ، تتمیّ��ز ببنی��ة    

لغویة وفكریة مرّكزة ، تأثر على الس�امع والق�ارئ ، وتجل�ب انتباھ�ھ لم�ا تش�تمل 
غ�ة األخ�رى ، واختص�ار ف�ي علیھ من دقّة في التش�بیھ والمج�از ، وض�روب البال

األلفاظ ، وتنوع في التنغیم م�ع م�ا تحمل�ھ التع�ابیر م�ن نت�ائج وخالص�ات تج�ارب 
اإلنسان الذي عایش ظروفا اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة مختلفة حس�ب األمكن�ة 
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أي  -واألزمنة . إنھا ترتبط بأحداث وقعت في فضاءات متنوعة م�ن المجتم�ع     
ة / الح��دث المحكی��ة والملتص��قة بالمث��ل ، ھ��ي الب��ؤرة لتك��ون القّص�� –مجتم��ع م��ا 

للوق��وف عل��ى مك��امن الفك��رة / الفائ��دة . وكلم��ا أض��اع اإلنس��ان القص��ة / المث��ل 
األصلیة بفعل عوامل عدیدة ، ومنھا طبیعة الروایة الشفھیة إال وحبك أخرى ف�ي 
 الغال��ب لتتواف��ق المعن��ى والمقص��د ، وإلض��فاء الش��رعیة والمرجعی��ة التفس��یریة

) ی��تم اس��تنباطھ ب��القراءة  3« ( للمث��ل معن��ى أص��لیا » للمث��ل .   وم��ن ھن��ا  نج��د 
المتأنّی��ة ل��ربط ال��دالالت الس��طحیة بالعمیق��ة لأللف��اظ ، والبنی��ات التركیبی��ة ، وف��ي 

معن�ى » مقاربات غیر مخلّة لما وضعت لھا ، وباجتناب اإلقحام والتّعّس�ف . ول�ھ 
/ المث�ل الت�ي تس�تعمل عن�د االقتض�اء ف�ي ) أو مرجعي ھو القصة 3« (تطبیقـــي 

المج��ال المتوافـ��ـق ، أو المناس��بة المماثل��ة ، وبمعن��ى آخ��ر ، عن��د تش��بیھ أح��وال 
الناس بھا . ورغم م�ا ق�د یعت�ري األمث�ال م�ن تب�این أو تض�اد ، إن عل�ى مس�توى 

ألس�باب ع�ّدة منھ�ا : …الروایة أو النّقل في الحدث أو المناسبة أو السیاق الع�ام 
وھ�ذا م�ا ق�د ی�ؤدي إل�ى … ادم ، وضعف االھتمام ، وتدّخل الذوات واألذواق التق

تحریفات غیر مقصودة ، أو متعّم�دة ت�ـمرر خلفی�ات معین�ة ف�ي الخط�اب ، ورغ�م 
ذلك یبقى للمثل أثره الق�وّي عل�ى اإلنس�ان لجمالیت�ھ ، وس�ھولة حفظ�ھ إلیج�ازه ، 

اف معین�ة تختل�ف حس�ب وما یتضمنھ م�ن أفك�ار یُ�راُد لھ�ا الش�یوع ، خدم�ة ألھ�د
 نوعیة ومحتوى اإلرسالیة ، وقدرات المرسل وموقعھ االجتماعي واالقتصادي . 

وبع��د ھ��ذه النظ��رة الم��وجزة ، أورد مجموع��ة م��ن األمث��ال تتناقلھ��ا ع��دد م��ن    
األلسنة بالمنطقة الشرقیة  لیستأنس القارئ بھا فیطل�ع عل�ى بع�ض م�ن جوانبھ�ا 

ج�زء یس�یر م�ن ثقاف�ة أجی�ال ال زال�ت بص�ماتھا الفكریة والجمالیة ، ویق�ف عل�ى 
حاض��رة ف��ي الھیكل��ة وأنم��اط المجتم��ع الح��الي وإن ان��دثرت بع��ض عناص��رھا أو 

 تجوزت بفعل التطور المتعدد الجوانب .
) كم���ا 4وم��ا دام��ت اللغ���ات األمازیغی��ة ( اللھج��ات البربری���ة ) أو لغ��ة / األم (   

م�وح إلی�ھ ، رغ�م م�ا أنج�ز م�ن یسمیھا البعض ال زالت ل�م تح�ض باالھتم�ام المط
تخصیص برامج إذاعیـة ، ونشرات أخبار تلفزیة ، واھتمام عدد من المؤسس�ات 

، ورغ���م اإلش���كالیات المطروح���ة عل���ى مس���توى توحی���د نظ���ام الكتاب���ة ، …بھ���ا 
یبقى قبول عضویة مھتمین ف�ي … وإدخالھا في البرامج التعلیمیــة  ، وأكدمتھا 

ر التحاد كتاب المغرب المنعقد بالرباط مؤش�ر آخ�ر ھذا المجال من المؤتمر العاش
أن الزمن الحاضر ھو زمن الحفاظ عل�ى جمی�ع أش�كال تراثن�ا » یأخذ إلى القول : 

) وھ��و ق��ول معبّ��ر وف��اتح لب��اب االجتھ��ـاد ، ل��ھ بع��ده الوح��دوي ف��ي 5« (ال��وطني 
 توافق مع التطور المجتمعي .

 من أمثال المنطقة الشرقیة     
 فــي اْلكـرم
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الك�رم م��ن الخص��ال الت��ي افتخ��ر بھ�ا الع��رب والبراب��رة عب��ر العص��ور ، فج��ادت    
 قرائحھم بإبداعات في أغلب األجناس األدبیة ، شعرا ونثرا .

أنَ���ـْوج أَْنی���ْدَجْن واْس إَرْق أَُمقَْن���دیْل ، أَنَ���ـْوج أَْنیوم���ایَْن یَ���ْذقَْل     – 1
 أَُمَزْنبیْل .

 یل ، وضیف یومین ثقیل  "كالزنبیل " .معناه : ضیف یوم واحد یلمع كالقند
 المكونات اللفظیة ودالالتھا 

 أنْوج : الضیف . 
 من األعداد . –إْدجْن : واحد  

 واْس : یوم ( إدجن واس ) یوم واحد .
 أُمقندیل : من الدخیل الالتیني في الفصحى ، ویستعمل أیضا في تشلحیت .

 أُمـ : أداة تشبیھ ، مثل أو الكاف .
وع��اء ، ص��ندوق للش��اي / النب��ات ، وق��د توض��ع فی��ھ  –: مث��ل الزنبی��ل  أُمزنبی��لْ 

 حاجیات كالدقیق ...الخ
یَْذقْل : ثقیل من فعل ثقل یثقل وھي كلمة معدولة عن العربیة . وضع الذال مك�ان 

) حسب علم�ي . ولإلش�ارة ف�إن األمث�ال  6الثاء التي ال توجد في حروف تفناغ ( 
) لزی�ادة ح�روف ونق�ص بعض�ھا ألس�باب یتطلّ�ب  ال تلتزم حرفی�ا ح�روف ( تفن�اغ

 استجالؤھا في دراسات موسعة .
 یومایْن : واضحة في تداخلھا وتثنیتھا ومعناھا : یومین .

 -الموس��یقى أو التنغ��یم :  مص��دره تك��رار ح��روف وكلم��ات لھ��ا نف��س ال��وزن ( أمُ 
 ـن ) . والسجع في المثل واضح . –أنْوج -قندیل  -زنبیل

لوضعیة االقتصادیة لألسرة غالبا ما تفرض نوعا من التعام�ل م�ع استنتاج : إن ا
الضیف ال یحط من شرف وخصلة الكرم ، وقد یكون عند البعض قناع�ة وس�لوكا 

 ، والحدیث النبوي في حق الضیافة یرفع كل التباس .
 أكْصبَْح أنَْوج غیْر یْنَس یَْسَر ، وهللا أَُرسَّ یَكَّْر غیْرما یَْتَش یَْسوا – 2
عناه :  كْم ھو جمیل الضیف ال�ذي یبی�ت وی�ذھب ، وهللا ل�ْن یق�وم م�ن ھن�ا حت�ى م

 یأكل ویشرب .
 المكونات اللفظة ودالالتھا 

أكصبْح : كم جمیل .أكـ : تم تكوینھا بتحویل یاء ( یصبح ) جمیال وبارتباط م�ع ( 
 أ ) نطقا أّدى إلى ( كـ ) علیھا ثالث نقط .

              یْنس : بات .                 
یَْسَر : ذھب وغادر  وھي مأخوذة من فعل سرى یس�ري ، وف�ي المث�ل العرب�ي :  

 عند الصبح یحمد القوم السرى ، أي : السیر لیال .
 وهللا : واو القسم والمقسم بھ كما في العربیة الفصحى .

 أرسَّ : من ھنا .
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تس�تعمل ل�م أي  یّكیْر : نھض . ( رس یكر ) ل�ن ی�نھض م�ن ھن�ا . أر : ل�ن ، وق�د
 وظیفتھا النفي في عدة سیاقات . ّس : ھنا . 

غیرْ  : تستعمل بمعنى الذي ، وغی�ر كم�ا ف�ي الفص�حى ، وإذا اقترن�ت بم�ا أف�ادت 
 إلى أن یْتَش : أكَل ،  وفي العبارة ( غیرما یتش ) تصبح : إلى أن یأكَل . 

المض�ارع ( إل�ى  یْسوا : َشرب في الماضي ، ومع نفس االرتباط ینتقل الفعل إل�ى
 أن یأكل ویشـرب ) .

اس��تنتاج : لق��د الح��ظ الق��ارئ أن الجم��ل باألمازیغی��ة  قلم��ا تخل��و م��ن أث��ر العربی��ة 
 الفصحى صراحة أو عرضا أو تعدیال  في المعنى أو في المبنى . 

 فـي األطعمــة 
القّصة / المثل :  رأت امرأة جارتھا تض�ع الق�در عل�ى الن�ار ، ف�دفعھا فض�ولھا    
سألھا عن نوع الطعام الذي حضرتھ ، فتلقّت منھا جواباً لم یكن إال م�ثال ین�زاح لت

 إلى اللغز أو األحجیة .
 أََكـْرُكـوْر ُخـَكْركـوْر ، أَْثـغـاْط ثَـْنـیـا ُخـَزّمـوْر   -1

مـعناه : اعتبارا لك�ون لفظ�ة ( كرك�ور ) م�ن الكرك�ر ، أي المك�ّب م�ن الخیط�ان ( 
م�ن فع�ل كْرَك�َر الش�يء : أي جمع�ھ ، والح�ّب حنّط�ھ ، أو عامیة ) ، وھي مشتقة 

) یمك��ن االس��تنباط ب��أن قائل��ة المث��ل /  7معن��ى : وض��ع الش��يء عل��ى الش��يء ( 
األحجیة إما أن تكون قد قصدت " الكس�كاس" عل�ى القـ�ـدر ، أو ت�راكم حبّ�ات " 
الكسكس " بعضھا على بع�ض ، وف�ي ك�ال الح�التین ، یك�ون المعن�ى الم�راد  ھ�و 

 الكسكس ) .           –الكسكاس  –شيء على الشيء ( القدر ال
أما الم�اعز ركب�ت الش�جرة ، ف�المراد ب�ھ إفھ�ام الج�ارة بأنھ�ا حظ�رت الكس�كس    

 بدون حلیب أو لحم ، وبأسلوب تعبیري راق داللیا وبالغیا .
 المكونات اللفظیة ودالالتھا 

 كْركور : من فعل كركر ( انظر القاموس العربي ) .
 ْثغاْت : الماعز أو الماعزة .أ

ثَْنیا : ركبت وطلعت وتسلّقْت ویصّرف ( أنییْغ = ركبت ، ثنیی�ْذ =ركْب�ت ، ثَْنی�ا = 
 الخ ) . …ركبَْت ، ثَْنییْم = ركْبتُْم 

 ملحوظة 
كثی��را م��ا نج��د م��ن ینط��ق فع��ل طلع��ْت ( ثنی��ا ) بالت��اء ( تَنی��ا ) وق��د یك��ون ھ��و    

كون ھذا االنزیاح ف�ي النط�ق م�رّده إل�ى تع�دد الصحیح وفق حروف تفناغ ، وقد ی
 اللھجات أو الخطأ الشائع . 

ُخزّموْر : ُخـ: على ، أَزّموْر : اسم لشجرة الزیتون الغابوي المسّمى "الّزبّوْج " 
 أو الزیتون الجائح .

 التنغیم الموسیقي 
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للغ�ز تكرار الكاف في كلمتین ، و( أوْر ) في آخر ثالث كلمات  أعط�ى للمث�ل / ا   
 تنغیما موسیقیا ملحوظا . 

 في األطعمة والتوظیف المجازي 
      َسـّكْر أّشاْن إثاروْث ، أَتَْتـشاْر ثـاْیذوْرث .     - 2
 معناه :  أعط القیمة للّرئة (رئة الّذبیحة من الحیوانات ) ، تمتلئ القْدر . 

ل إعط��اء المناس��بة : عن��دما ینع��دم المطل��وب والمحبّ��ذ ، ی��رى ال��بعض م��ن األفض��
القیمة الّزائدة لما ھو حاضر ومتوفّر حتى ال یبقى الفراغ . وقد یك�ون س�اریا ف�ي 
الحاجة الغذائیة ، وھو المستوى األولي المس�تنبط م�ن المث�ل ، ویتج�اوزه حس�ب 

 الحدث / المناسبة إلى كل ما ھو مادي وفكري .
 المعجم 

ال�خ حس�ب الس�یاق …د سّكْر : فعل أمر ، أعط ولھ معانى آخرى ھو : أیقظ ، أبع
. 

 أّشاْن : الشأن والقیمة واألھمیة .
 ثاروْث : رئة الّذبیحة من األغنام واألبقار وغیرھا .

 أتَـْتشاْر : تـْمتـلُئ .
 ثاْیذوْرْث : القْدُر .

 المستوى الّصوتي والتنغیم 
مرّده إلى تكرار ح�روف ف�ي آخ�ر الكلم�ات لھ�ا قاس�م مش�ترك م�ن حی�ث التنغ�یم ( 

 ثا ). –ثایذوْرْث  ) والمّد المتكرر مع حروف ( شا  -ثاروْث 
 في الّزفاف والعالقات االجتماعیة 

 ثاْسلـیـْث أْثَمّشْض   ُزَكْمَشْض ، ثَْمغاْرْث أْثَمّشْض ُزكْسفَْض .  - 1
 مْعناهُ : العروس تمشط بالمشط ( آلة النّسج ) ، والحـماةُ تمشط بعود متّقد ناراً .

 المناسبة /الحدث 
عن��د ت��زیین الع��روس لزفّھ��ا إل��ى زوجھ��ا ، أو ف��ي األی��ام أو الش��ھور قب��ل لیل��ة    

الزفاف ، ینتاب العروسة تفكیر تخیّلي ُملـحٌّ یرّكز عل�ى مس�تقبل حیاتھ�ا الزوجی�ة 
، وعالقتھ��ا ب��أفراد أس��رة الـ��ـزوج ، ونف��س  الحال��ة تعیش��ھا الحم��اة لك��ن إلث��ارة 

ك�ھ . والمث�ل یتج�اوز اس�تعمالھ  إل�ى المشاكل ، خاصة إذا كان ھذا الزواج ال تبار
 حاالت ووضعیات متشابھة في العالقات االجتماعیة ، وما أكثرھا .

 المـعجـم 
 ثاْسلیْث : العروس.
 أْثـمّشْض : تـمشط .

 ُز كمشْض : بالمشـط ( آلة النسج / القرداش ).
 ثـْمغاْرْث : الحماة ( أم الزوج ) .

 جمر .(كـ بثالث نقط )  ُز كسفْض : بعود متّقد ناراً ، أي بھ
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 المستوى الصوتي والتنغیم 
 فھو واضح من تكرار الحروف والكلمات ( السجع ) .   

 في نھایة الحكایات الشعبیة ( الحجایات) 
 نَـْتـْش أْتـشیـْغ أبَـتّیـْخ ، َشْك ثَْتـشیـْذ ألَـتّیـْخ       - 1

 ترجمتـھ 
 السقوط على األرض ) .أنا أكلت البطیخ ، وأنت أكلت الّسقطة (     

 المـعجـم 
نتْش : أنا .               أتشیْغ : أكلُت .           أبتیخ : البطیخ .       ش�ْك : أن�َت 

. 
 ثتشیْذ : أكلَت .         ألتّیْخ : السقطة ، السقوط على األرض .

 الـمناسبــة 
یاْت أو الحّجای�ات ) عند نھایة الحكایات الشعبیة أو ما یسّمى بالمغرب ( لَْمحاجْ    

، وف��ي ت��ونس ( الْتَشْنش��یناْت ) ، ق��د یظ��ّن المتلقّ��ي / المس��تمع أن الحكای��ة ال زال 
إشعارا منھ بانتھاء …) لھا بقیة ، فیشعره الراوي بالقول السابق ( نتش أتشیغ 

 حكیھ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المراجع 
 –م 1979فبرای�ر 25 – 24–  23الثاني لحزب التقدم واالش�تراكیة ( أطروحة المؤتمر الوطني –

 ) . 162 – 161مع المثقفین من أجل ثقافة تقدمیة ( ص : –تحالیل أھداف مھام ) 
 ) . 140الوحدة الوطنیة في إطار التنوع الثقافي ( ص:  –نفس المصدر  - 
 جلة البینة .م –نظرة عن الدب الشعبي بالمغرب  –العالمة محمد الفاسي  - 
اللغ�ة الھوی�ة والثقاف�ة الوطنی�ة –م 1989-01-15ف�ي  261جریدة االتحاد االشتراكي ، العدد : - 

 قراءة في كتاب جیلبیر كرانكیوم ، تقدیم وتعریب : حسن أحجیج . –في المغرب العربي 
 –م 14/04/1986و13 – 143الع���دد :  –ملح���ق البی���ان الثق���افي  –األس���تاذ ش���معون لیف���ي  - 

أج�رى الح�وار  –حدیث في الثقافة الشعبیة  –سھام الیھودي المغربي جزء من التراث الوطني اإل
( نق��ل واعتم��اد ق��ول األس��تاذ العرب��ي المس��اري ف��ي ع��دد خ��اص ب��العلم  –: ن��ور ال��دین برش��ید 

 م ) .1983-12-16في  16السیاسي ، العدد:
 –دار لسان العرب  –المغرب الحدیث  تطور الفكر واللغة في –األستاذ عبد العزیز بن عبد هللا  - 

 ) .229لبنان (ص:
                       م لبنان1966طبعة  – 639معجم الطالب ، ص:  -

 
 

 م 1987نشر ب/ سنة 
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 وال زالت…قرأت لك    من األخطاء الشائعة في صحف زمان 
 

تھاف��ت ف�ي البدای��ة الب��ّد م��ن اإلش�ارة إل��ى أّن الحی��اة المعاص��رة بم�ا فیھ��ا م��ن ال   
المختل��ف والمتن��ـوع ، والمف��روض عل��ى العب��اد بفع��ل التط��ور الس��ریع ف��ي ك��ل 

التكثی�ر م�ن  –وم�نھم عب�د رب�ھ  –المیادین االجتماعیة واالقتصادیة أنسى الكثیر 
البحث والتنقیب في كتب اللغة أثناء الكتابة لص�یانة القل�م م�ن الش�وائب والغل�ط . 

اللّح��ن ف��ي اإلع��راب ، لس��رعة تفش��یھ وال یخف��ى أن الغل��ط ف��ي اللغ��ة ، أق��بح م��ن 
وانغراسھ في األذھ�ان ، وم�ن ثم�ة الن�زوع إلی�ھ عن�د الكتاب�ة لأللف�ة المترس�خة ، 
وربم��ا للتقلی��د ع��ن غی��ر قص��د إل��ى درج��ة أص��بحت الكت��ب والجرائ��د تع��ّج ب��اللّحن 
والخط��أ لینتش��ر كثی��ر م��ن ألفاظھ��ا عل��ى ألس��نة العام��ة ، ف��تعّم البل��وى إل��ى س��ائر 

خط��ب وف��ي ك��ل المس��تویات م��ن ال��وزیر إل��ى ممث��ل األم��ة إل��ى المطبوع��ات وال
 …المدرس إلى المطابع والكتب المدرسیة 

والحاصل أن ا لجرائد بما ھي علیھا من كثرة االنتش�ار والت�داول ، ب�ین أی�دي     
الق��راء ، وتت��ابع ظھورھ��ا عل��ى األی��ام تع��ّد م��ن أعظ��م العوام��ل وأثبتھ��ا أث��راً ف��ي 

یحّق لكّل قارئ أن یطالب ب�الّرفع م�ن مس�توى مس�طورھا األذھان واأللسنة ، لذا 
 ، وتفادي الغلط للحفاظ على نبل وسمو اللغة العربیة خلفا عن سلف .

وحتّى ال أتطاول على علم اللغة الذي ال أملك منھ إال القلی�ل ، ارتأی�ت أن أنق�ل     
نقی�ب ف�ي للقراء ألفاظا أوردھا الع�ارفون  بھ�ا م�ورد الّص�واب  ، بع�د البح�ث والت

 كتب اللغة لنستفید منھا جمیعا ، والسالم .
  « َشَكَر لَھُ على إْحسانھ ، وشَكَر إلْحسانھ ، ..: »  قولھم   
والّص��واب : ش��كرتھ وش��كرت ل��ھ ، وش��كرت ہلل نعمت��ھ ، وش��كرت نعم���ة هللا    

،واش��كروا ل��ي ، وش��كرت فالن��ا ، وش��كرت لف��الن ص��نیعھ، ش��كرتھ عل��ى إحس��انھ  
… 
 «أوجبني إلى كذا ، أي ألجأني إلیھ ، وأوجبت الّرجل .  »قولھم :    
 : أوجبت األمر ، وأوجب علّي كذا . والّصواب   

 « أعلنت فالنا باألمر . » قولھم :    
 الّصواب : أعلنت األمر وباألمر ، وأعلنتھ لفالن ، وأعلنتھ إلیھ .   
 « أطاع . أشار علیھ بكذا فانصاع لمشورتھ ، أي انقاد و: »  قولھم   
: انصاع الرج�ل إذا انفت�ل راجع�ا مس�رعا ، انص�اع الق�وم ،إذا م�ّروا  والّصواب   

 سراعاً ، وفي لسان العرب: صاع الشيء یصوعھ صوعاً فانصاع أي فّرقھ .
 « عھد إلیھ أمر كذا . » قولھم :    
في لسان الع�رب ) وف�ي   قول�ھ …( : عھد إلّي في كذا أي أوصاني  والّصواب   

 یعني : الوصیة واألمر .… « ألم أعھد إلیكم یا بني آدم » لى : تعا
 «ینبغي علیك أن تفعل كذا ، بمعنى یجب . » قولھم :    
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ال » والّصواُب : لم یسمع عند العرب إال موص�وال ب�الالم ومن�ھ قول�ھ تع�الى :     
ي وم�ا علمن�اه الش�عر وم�ا ینبغ�» وقول�ھ : « . الشمس ینبغي لھا أن تدرك القمر 

 وھو یستعمل عندھم بمعنى یجوز ، ویصلح ، ویتیّسر.« لھ 
ھ��ذا العم��ل یقتض��ي ل��ھ ك��ذا م��ن النفق��ة ، وق��د جمع��ت ل��ھ األم��وال » ق��ولھم :    

 «المقتضیة . 
والّص��واب : اقتض��ى بمعن��ى : طل��ب ، فیق��ال : افع��ل م��ا یقتض��یھ كرم��ك أي م��ا    

 یطالبك بــــھ . 
ي كذا من النفقة ، وقد ُجمعت ل�ھ األم�وال والّصواب أن یقال : ھذا العمل یقتض   

 المقتضاة .
 وھو غریب .« ھذا األمر قاصر على كذا أي مقصوٌر علیھ . » قولھم :    
والّصواب : ( في لسان العرب ) قصرت نفسي على الش�يء إذا حبس�تھا علی�ھ    

 قصرت الشيء على كذا .…وألزمتھا إیاه 
 یعنون المروءة ، وعّزة النفس.  «فالن من ذوي الشھامة . « قولھم :    
: في ك�الم الع�رب الّش�ھم عن�دھم : ال�ّذكّي المتوقّ�د الف�ؤاد ، وبمعن�ى  والّصواب   

السیّد النافذ الحكم في األمور. قال الفّراء : الّشھم في كالم الع�رب اْلَحم�ول الجیّ�د 
 القیام بما ُحّمل .

ھرةٌ یانع�ة ، ورْوٌض ی�انٌع غصن یانع ، أي نضیر أو رطٌب ، وكذا ز» قولھم :    
 » . 
والّصواُب : ثمر یانٌع ، وینیٌع أي ناضٌج ، وینَع الثمر وأینَع . والیانُع : األحمُر    

من مقاالت إبراھیم الیازجي ( بتص�رف ) / من كّل شـــيء ، وثمر یانٌع إذا لّون . 
 م 2001ب في :  یولیوز 

 دجمعھ وقدمھ نظیر عبو 1984لغة الجرائد طبعة  
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 القضیة الفلسطینیة مواقف للتذكیر

 
في خضّم التّحّركات المكثّفة على الّصعید الّدولي ، وأم�ام التّعنّ�ت اإلس�رائیلي ،    

 -وف�ي عجال�ة  -أرى من ال�الّزم التّ�ذكیر ب�بعض األح�داث والق�رارات  والمواق�ف 
تحرر العربیة وعلـ�ـى لتذكیر القّراء وإثارة انتباھھم إلى قاعدة تؤمن بھا حركة ال

رأسھا منظمة التّحریر الفلس�طینیّة ، وھــ�ـي : ( مھم�ا تع�ّددت األس�الیب واْلت�وِت 
 الّدروب ، فال تراجع عن تحقیق االستراتیجیات النبیلة للّشعوب ) .

أص��درت األم��م المتّح��دة ق��راراً بإِْلغ��اِء االنت��داب  1948ف��ي ن��ونبر م��ن ع��ام  -1   
ش��اء دولت��ین مس��تقلّتین ، إح��داھما عربیّ��ة واألخ��رى البریط��اني ف��ي فلس��طین وإن

، اس��تولت  1949-1948اإلس��رائیلیّة ع��امي  -یھودیّ��ة . وأثن��اء الح��رب العربیّ��ة 
قّوات إسرائیل على مس�احات واس�عة م�ن األراض�ي الت�ي خّصص�ت للفلس�طینیین 

 وفقاً لقرار األمم المتّحدة .
أثن�اء الع�دوان ال�ذي قام�ت ب�ھ  استولت الق�ّوات اإلس�رائیلیّة 1967وفي عام  -   

على الدول العربیة المجاورة على األراضي الفلسطینیة في الّض�فّة الغربی�ة لنھ�ر 
األردن وقط��اع غ��ّزة . ونتیج��ةً للّض��ّم القس��ري م��ن جان��ب " ت��ل أبی��ب " ل��م تق��م 
الدول���ة الفلس���طینیة حتّ���ى وقتن���ا ال���ّراھن ، ورزح جان���ب م���ن الّش���عب العرب���ي 

ل القّوات اإلسرائیلیّة ، بینما طرد الجانب اآلخر م�ن وطن�ھ الفلسطیني تحت احتال
. وما زال النّضال البط�ولّي للّش�عب العرب�ي الفلس�طیني قائم�ا حتّ�ى وقتن�ا ال�ّراھن 

 من أجل الحصول على حقّھ في تقریر مصیره ، وإقامة دولتھ المستقلّة .
ت��راف ح��ّدا فاص��ال ق��ي النّض��ال م��ن أج��ل االع 1974-1973أص��بح عام��ا  - 2  

ال���دولي بمنظم���ة التحری���ر الفلس���طینیة مم���ثال ش���رعیا وحی���دا للش���عب العرب���ي 
ال��ذي  3232الفلس��طیني ، فأص��درت الجمعی��ة العاّم��ة لألم��م المتح��دة الق��رار رق��م 

تؤك�د فی�ھ الح��ّق ال�ذي ال ن��زاع علی�ھ للش��عب الفلس�طیني ف��ي تقری�ر مص��یره دون 
ح�ّق الع�ودة إل�ى ممتلكات�ھ تدّخل خارجي ، واالستقالل الوطني والسیادة ، وكذلك 

 وموطنھ .
قال أندریھ جرومیكو وزیر الخارجیة السوفییتي في كلمت�ھ الت�ي ألقاھ�ا ف�ي  - 3  

الدورة الرابعة والثالثین للجمعیة العامة لألمم المتح�دة : ( آن األوان لك�ي تح�ّس 
 كافّة الدول الممثلة ف�ي { أ.م } ك�ل ح�ّدة مأس�اة الش�عب العرب�ي الفلس�طیني . فم�ا
ھي قیمة اإلع�الن ع�ن حمای�ة اإلنس�انیة وحق�وق الن�اس س�واء ك�انوا الجئ�ین أو 
غیر الجئین ، إذا كانت الحقوق التي ال تنتزع لش�عب بأكمل�ھ ، طُ�رَد م�ن أرض�ھ ، 

 وُحرم من وسائل العیش ، وتنتھك على نحو فظ أمام عیون العالم .)
.م ) لبح���ث المش���كلة رأي ال���ّدورة الس���ابعة الطّارئ���ة للجمعی���ة العام���ة ( أ - 4  

 . 1980الفلسطینیة عام 
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ال یمك��ن إق��رار الس��الم الوطی��د والش��امل ف��ي الش��رق األوس��ط دون انس��حاب  -
 إسرائیل من كافة األراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلّة بما في ذلك القدس .

ص�وتاً بالموافق�ة ،  112اتّخذ رأي ال�دورة الس�ابعة بأغلبی�ة كب�رى لألص�وات (  -
أصوات معارضة ) وبمب�ادرة م�ن مجموع�ة  07متناع عن التصویت ، وباال 24و

البلدان غیر المنحازة واالشتراكیة صدر قرار بتأیی�د الحق�وق المش�روعة للش�عب 
 الفلسطیني .

یؤیّ�د ض��ّم  1980تح�ّدي إس�رائیل ك��ان بإص�دار الكنیس��ت قانون�ا ف�ي غش��ت  -5   
 القدس وإعالنھا عاصمة موّحدة إلسرائیل .

بإدان��ة إس���رائیل  1980غش��ت  20أص��در مجل��س األم��ن ق��راره ف��ي  وعن��دما -
لضّمھا غیر المشــــروع ، امتنع مندوب الوالیات المتحدة عن التّصویت ، وك�ان 

 مندوباً . 15الوحید بین 
تح�ّدث لیونی�د بریجنی�ف ف�ي ب�اكو ع�ن أس�لوب  1978شتمبر سنة  22في  -6    

كام�ب دیفی�د ق�ائال : ( إّن المخطّ�ط  الصفقات المنفردة وراء الكوالیس مشیرا إل�ى
واضح جّدا : إحداث انقسام العـرب ، ووضع كل منھم في قبال�ة اآلخ�ر ، وف�رض 

 شروط تسویة على ھوى المعتدي على البلدان العربیة كالّ على حدة .)
أعّدت منظمة األمم المتّحدة عّدة قرارات لصالح الشعب الفلس�طیني منھ�ا :  -7   

،  1967ن��ونبر س��نة  22ف��ي  242رة ع��ن مجل��س األم��ن رق��م ( الق��رارات الص��اد
، وأخرى ص�ادرة ع�ن الجمعی�ة العاّم�ة  1973أكتوبر  22الصادر في  338ورقم 

 .) 1980منھا الّدورة الطّارئة في یولیوز ، والدورة االعتیادیة في دسمبر سنة 
 ومن فوق منبر المؤتمر السادس والعشرین للحزب الش�یوعي الس�وفیتي ، -8   

أعل��ن لیونی��د بریجنی��ف ف��ي تقری��ره أم��ام الم��ؤتمر أنّ��ھ ( ح��ان وق��ت الع��ودة إل��ى 
البحث الجماعي النّزیھ عن التّسویة الّش�املة عل�ى أس�اس واقع�ي وع�ادل ، وف�ي 
الظروف النّاشئة یمكن بلوغ ذلك ، على س�بیل المث�ال ، وف�ي إط�ار م�ؤتمر دول�ي 

ة ، ف���نحن موقن���ون یعق���د خّصیص���ا ...) وأض���اف ( فیم���ا یخ���ّص ج���وھر القض���یّ 
كالس���ابق ، ب���أّن الس���الم الحقیق���ي ف���ي الش���رق األوس���ط یتطلّ���ب إزال���ة االح���تالل 

. ویج�ب أن تطبّ�ق  1967اإلسرائیلي من جمیع األراضي العربیة المغتص�بة من�ذ 
الحق��وق الثابت��ة للّش��عب العرب��ي الفلس��طیني إل��ى ح��ّد تأس��یس دول��ة ل��ھ . وم��ن 

ھ�ذه المنطق�ة ، بم�ا فیھ�ا إس�رائیل ، الضروري تأمین سالمة وس�یادة جمی�ع دول 
تل���ك ھ���ي المب���ادئ األساس���یة ، أّم���ا التّفاص���یل ف���یمكن أن تك���ون ب���الطّبع م���اّدة 

 للمفاوضات...).
ج�رى ف�ي البندقی�ة اجتم�اع رؤس�اء دول وحكوم�ات  1980وفي یونی�و س�نة  -   

الس��وق األوروبی��ة المش��تركة ، فناقش��وا " المش��كلة " الفلس��طینیة ، وأص��دروا 
مبھما لحسابات واضحة بوجھ عام . فالسوق األوروبیة ترید أن تبق�ى عل�ى  بیاناً 

عالقات طیّبة م�ع الع�رب مظھ�رة اھتمامھ�ا وقلقھ�ا تج�اه األزم�ة المزمن�ة ، وف�ي 
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الوقت نفسھ تسترضي الوالیات المتّح�دة بش�تّى الس�بل معلن�ة والءھ�ا وإخالص�ھا 
 ؟. بعد التّغیّرات الدولیة  تجـاھھا . ھو ذا حال أوروبا آنذاك ، فما حالھا الیوم

انعق��دت ف��ي دمش��ق ال��دورة الخامس��ة عش��ر  1981ف��ي أبری��ل م��ن ع��ام  -10   
للمجل��س ال��وطني الفلس��طیني ، أي الجھ��از التش��ریعي األعل��ى ال��ذي یض��ّم ش��تّى 
المنظم���ات المناض���لة الت���ي ش���كلھا الش���عب الفلس���طیني ، ولق���د أعل���ن ال���ّرئیس 

إّن » ألقاھ�ا ف�ي افتت�اح ال�دورة قــ��ـائال : الس�وري ح�افظ  األس�د ف�ي الكلم�ة الت�ي 
المشكلة الفلسطینیة ھي المشكلة الحیوی�ة ف�ي الش�رق األوس�ط ، ودون ح�ّل ھ�ذه 

 ...« .المشكلة ال یمكن إقامة السالم في ھذه المنطقة 
                                                         

 
 م1990نشر ب في: 

 
 

 …لى أین ؟القضیة الفلسطینیة إ
 

 تقدیم 
أورد مداخل��ة ف��ي إح��دى الن��دوات ح��ول القض��یة الفلس��طینیة كأح��د الحض��ور    

 م .2000 – 12 – 22بتاریخ 
من��ذ أن فتح��ت عین��ي عل��ى فھ��م الواق��ع العرب��ي وحرك��ات التح��رر العربی��ة ، »    

توّصلت إلى خالصة شخصیة ھي أّن نضاالت الشعوب العربیة كلّم�ا تق�ّدمت نح�و 
وقراطیة وتطویرھا لتحقیق التقّدم االقتصادي واالجتماعي والثق�افي ترسیخ الدیم

ف��ي بل��دانھا إالّ وانعك��س ذل��ك عل��ى تق��ّدم الش��عوب ال��ـُمْستَْعَمرة بتعجی��ل خطواتھ��ا 
لتحقیق االستقالل ، والعكس بالعكس ، وھذا شأن القضیة الفلسطینیة التي تعتبر 

یات ش��عبھا  ألكث��ر م��ن طلیع��ة حرك��ة التح��رر العربی��ة ال��ذي دام نض��الھا وتض��ح
نصف قرن . أما الصراع القائم بین النظام اإلسرائیلي والقیادات الفلس�طینیة من�ذ 
أس�لو فھ��و ص�راع تأس��یس وترس�یخ الدول��ة تح�ت غط��اء الش�رعیة الدولی��ة الت��ي 
أخ��ذت تتراج��ع یوم��ا بع��د ی��وم لع��دم تك��افئ می��زان الق��وى ، ولغی��اب المعس��كر 

لس�لمي والس�الم عب�ر الع�الم  . وم�ن ھ�ذا االشتراكي ، وضعف حركات التع�ایش ا
اإلسرائیلیة فتوقفت  –المنطلق قمت بقراءة متواضعة لبنود االتفاقیة الفلسطینیة 

اتف��ق « )  الت��ي تقـ��ـول :  4) وف��ي النقط��ة الرابع��ة (  5عن��د البن��د الخ��امس ( 
  الطرفان على أن حصیلة مفاوضات الوضع النھائي یجب أن ال یجحف بھ�ا ، أو

   PREEMPTED       باالتف�اق ال�ذي ی�تم التوص�ل إلی�ھ للمرحل�ة االنتقالی�ة . «
وھنــا أال یمك�ن أن نتس�اءل ع�ن س�بب حش�ر كلم�ة  إنجلیزی�ة  ف�ي ھ�ذا البن�د ف�ي 
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مقاب��ل كلم��ة عربی��ة أخ��رى ؟  ث��م إذا رجعن��ا إل��ى الق��وامیس المختلف��ة فم��ا ھ��ي 
م���ن  مس���تویات التع���ارض ب���ین الكلمت���ین عل���ى مس���توى الفھ���م ؟ . ث���م أل���یس

الموض��وعیة التس��اؤل أیض��ا ع��ن الجھ��ات الت��ي حش��رت ھ��ذه الكلم��ة ف��ي اتفاقی��ة 
دولیة ؟ وما كان الھدف من ذلك ؟ وفي األخیر أال یمكن القول أن دخ�ول ش�ارون 
إلى القدس واستفزاز مشاعر الفلسطینیین والعرب والمسلمین اعتمدت ھذا البند 

دوائ��ر اس��تعماریة دولی��ة وم��ا فی��ھ م��ن تع��ارض ب��ین الكلمت��ین ، ووراء ك��ل ھ��ذا 
تھدف إلى ما تھدف تحقیق مخطط�ات ول�یس مخطط�ا واح�دا ، وم�ن ذل�ك : ج�ّس 
ن��بض األط��راف المش��اركة ف��ي االتفاقی��ات م��ن قری��ب أو بعی��د ، والتع��رف عل��ى 
میزان القوى جھویا ( منطقة الشرق األوسط ) وكذا ردود الفعل الدولیة ، وعلى 

و الخطط لتحقیق أھ�داف ، إذا فم�ا ھ�ي ؟ أساس كل االستنتاجات تسطر البرامج أ
وعن��د ك��ل األط��راف ؟ وك��ل ھ��ذا مط��روح لبح��ث معّم��ق یق��وم ب��ھ المختص��ون ف��ي 
القیادات والحكومات . أما وضع رزم االتفاقیات الدولیة أو الثنائیة عل�ى الّرف�وف 
لیطالـھا الغبار والنسیان ، وعدم اطالع الشعوب علیـھا ، فھذا م�ا یمك�ن اعتب�اره 

س��تراتیجیا ف��ي كف��اح الش��عوب وال��دول إذا ل��م نق��ل اس��تھزاء بـ��ـھا . وف��ي خل��ال ا
األخیر یبقى مصیر تحریر فلسطین والقدس مطروحا ف�ي ظ�ل التط�ورات األخی�رة 
سواء منھا تغییر الرئاسة األمریكیة والص�راع ال�دائر داخ�ل الكی�ان اإلس�رائیلي ، 

الم�ؤتمر العرب�ي  وحسب عدد من المعطیات من المنتظ�ر أن ی�تّم تج�اوز مق�ررات
 « .واإلسالمي األخیرین إذا لم یتدارك األمر ؟. وشكــرا 

                                       
 
 
 
 
 

 م  2000-12-26في 
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 التّضامن مع األسرى العرب...والسید علي عقلة سرحان ...
 

عل�ي عقل�ة طلعت علینا قصاصة جریدة وطنیة مغربیة خبرا مف�اده ، أّن الس�ید    
ف�ي دمش�ق  2000فبرایر 7سرحان رئیس اتحاد الكتاب العرب ، دعا یوم االثنین 

إلى التّضامن م�ع األس�رى الع�رب ف�ي الّس�جون اإلس�رائیلیة بمناس�بة لق�اء عق�ده 
االتح��اد م��ع األس��یر الس��وري المح��رر یاس��ر نص��رات الم��ؤذن ال��ذي أمض��ى ف��ي 

نتیج�ة ظروف�ھ الص�حیة  سجون االحتالل أكثر من عشر سنوات ، وأطلق س�راحھ
المتدھـورة . وشّدد الس�ید رئ�یس اتح�اد كت�اب الع�رب عل�ى ض�رورة الّض�غط بك�ل 

وھ��ذا الخب��ر … الوس��ائل لإلف��راج ع��ن األس��رى الع��رب ب��المعتقالت اإلس��رائیلیة
الّصحفي یدعو ك�ّل غی�ور عل�ى حری�ات الع�رب إل�ى التّوقّ�ف برھ�ة لیش�ّد عل�ى ی�د 

ھ إلى صوتھ دفاعا عن الح�ّق ف�ي الحری�ة السید علي عقلة سرحان ، ویضّم صوت
، حریة األسرى العرب بالمعتقالت اإلس�رائیلیة ، أي  نع�م . ولك�ن  التّض�امن م�ع 
األسرى العرب ینبغي أن یكون تضامنا كلّیا وشمولیا ، ومع كافة األسرى الع�رب 

 ، وفي كّل الدول العربیة ، وبدون استثناء . 
س�جون العربی�ة واألوروبی�ة واألمریكی�ة و... إن األسرى العرب كثیرون في ال    

وتختل��ف ظ��روفھم وقض��ایاھم . فم��نھم أس��رى الح��روب ، وأس��رى " الخب��ز" ،  
والمحتجزین ، وأسرى الّرأي ، والھج�رة الس�ریة ، والقض�اء الج�ائر ، والج�رائم 
المتنوع��ة ، والت��دلیس والمخ��درات ... وغیرھ��ا . فاألس��یر العرب��ي ك��ّل ال یتج��ّزأ 

 ة منطقیة للتّخلّف ، وغیاب العدالة والدیموقراطیة في آخر المطاف .لكونھ نتیج
وإذا كان��ت دع��وة الس��ید عل��ي عقل��ة دع��وة تس��تحّق ك��ّل االھتم��ام والتّض��امن     

الالمشروط ، فإنھ�ا ف�ي نف�س الوق�ت تس�توجب النّظ�ر إلیھ�ا بش�مولیة ، وم�ن ك�ّل 
المنظمـ�ـات ،  العرب وعلى رأسھم رؤساؤھم وحكوماتھم ونخبھم ، بم�ا ف�ي ذل�ك

 والجمعیات الحقوقیة ، والبرلمانات ...
إّن التّض���امن م���ع األس���یر العرب���ي واج���ب الجمی���ع إلعط���اء ال���ّدلیل الواض���ح     

إلسرائیل وغیر إسرائیل على أّن الجسم العربي واحد م�ن المح�یط إل�ى الخلی�ـج ، 
 وبالفعل الملموس على الواقع .

لنبی�ل اتج�اه األس�رى الع�رب ب�المعتقالت فتحیة للسید علي عقلة على موقف�ھ ا    
اإلسرائیلیة ، باسمھ واسم االتح�اد ،  ولك�ن یبق�ى ھ�ذا النّ�داء جزئی�ا ومبت�ورا م�ا 

 دامت سجون وطننا ومعتقالتھ تـعّج باألسرى . 
وإل��ى ح��ین أن تس��یر الحكوم��ات العربی��ة عل��ى ھ��دي ھ��ذا الن��داء برس��م خطّ��ة     

س�یر والمحتج�ز العرب�ي حّریت�ھ عل�ى ط�ول موّحدة تتح�ّدى المتغیّ�رات ، وتعی�د لأل
وع��رض الخریط��ة العربی��ة ، و ح��ین تحقی��ق ذل��ك ، ل��ن یبق��ى إلس��رائیل وغی��ر 

 إسرائیل أّي عذر أو حجة على العرب .
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وإل��ى ح��ین تخص��یص ی��وم عرب��ي لألس��رى والمحتج��زین الع��رب ، تُعت��ق فی��ھ    
رك��وب الرؤس��اء الّرق��اب ، وتُ��دمج ف��ي الحی��اة العام��ة لألقط��ار العربی��ة ، ول��م ال 

والوزراء جرا فات لھدم السجون ، وآنذاك یكون العرب قد تغلّبوا على قط�ـریتھم 
وأن�انیتھم  ، وحقق��وا خط��وات جب�ارة ف��ي الفع��ل التض�امني الوح��دوي ال��ذي یكم��م 
أفواه األعداء . وآنذاك أیضا ، یمكن الفخر واالعتزاز بإنجازاتنا العربی�ة وف�رض 

 احترامنا في العالم .
                                                                          

 
 م 14/02/2000أنجز في/

 
 
 
 

 
 التقویم األولي للكتاب

 
 

إن الق��ارئ المھ��تم ی��درك بتف��اوت كیفی��ة التعام��ل م��ع الكت��ب المعروض��ة ف��ي     
تطول المكتبات والمعارض ، إذ بالتجربة التي اكتسبھا بممارسة القراءة لمدة قد 

أو تقصر، وبرصیده في ھذا المضمار، یستطیع وفي بضع دقائق أن یقرر ش�راء 
الكتاب أو اإلعراض عنھ ، إال أن الكثیر من الناشئة حدیثي العھد ب�القراءة غالب�ا 
ما ینتابھم القلق والتردد ، فیحتارون في اقتناء ما یرغبون فیھ من كتب . وحت�ى 

عن����د تن����اولھم المحت����وى بال����درس  إذا اس����تقر اختی����ارھم یص����ابون باإلحب����اط
والتمحیص،  ال لشيء إال ألنھم اعتمدوا في االختیار على جوانب جمالی�ة جذاب�ة 
، أو عناوین لھا ما لھا من القوة التأثیریة . وسأحاول ف�ي ھ�ذا المق�ال أن أتن�اول 
نقطا محددة ، وذات أھمیة ترشد إلى ما ینبغي الوق�وف أمام�ھ ف�ي الكت�اب للحك�م 

 أولیا لإلقبال أو اإلعراض عنھ . علیھ حكما
  تفّحص بعنایة األدلة الظاھریة - 1  

 شھرة المؤلف -أ )     
إن األمر ھیّن ، فلتتعرف على ص�احب الكت�اب م�ن النب�ذة الم�وجزة ع�ن حیات�ھ    

التي تذكر بإحدى الصفحات الداخلیة ، أو الصفحة األخیرة للغالف ، إذ بھا تتب�یّن 
دبیة التي تخ�ول ل�ھ الت�ألیف ف�ي الموض�وع . وأن مھنت�ھ ، المؤھالت العلمیة واأل

ومرك��ز عمل��ھ ، وتجربت��ھ ، ومؤھالت��ھ المتنوع��ة تعتب��ر مؤش��رات قدرت��ھ عل��ى 
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التألیـف . فإذا لم تكن مذكورة  ، فیمكن الوقوف علیھا م�ن ص�فحات المـ�ـراجع ، 
 وھذا یقتضي التریث والبحث إذا كان الوقت یسعف .

   شھرة الناشر -ب )     
إن أحس���ن الناش���رین ھ���م الغی���ورون عل���ى س���معتھم وش���ھرتھم . فھ���م ال       

یتأخرون عند نشر كل إنتاج بذكر دار النشر والعنوان ، وأرقام الھاتف والف�اكس 
والش���عار، ورق���م الباتانت���ا ... وھن���اك م���ن یرف���ق الكت���اب ببطاق���ة المالحظ���ات 

 واالقتراحات ...
 تاریخ النشر وعدد الطبعة -ج )     
إن المفروض عند طبع كل كتاب ذكر سنة النشر والطبع�ة. وإذا ت�م إغف�ال ذل�ك    

، علیك بالرجوع إلى صفحة العنوان الداخلیة واستقرأ من ت�اریخ الطبع�ة أو رق�م 
اإلیداع . وإن استحال ذلك ، فعلیك الرجوع إلى قائمة المصادر والمراجع لتص�نع 

 فكرة تقریبیة عن تاریخ النشر ...
 ئمة المصادر والمراجعقا -د)    
إن كثیرا ما یذیل الكتاب مؤلفاتھم بقائمة المصادر والمراجع التي اعتم�دوھا ،    

وھ��ذا م��ا یعط��ي الق��ارئ فك��رة واض��حة ع��ن موض��وع الكت��اب وأھمیت��ھ ، وحداث��ة 
 المعلومات والمعارف التي وردت فیھ . 

 التقویم األولي لمادة الكتاب نفسھا - 2  
كت��اب نفس��ھا ، وم��دى مناس��بتھا المھ��تم، ومس��توى فائ��دتھا إن معرف��ة م��ادة ال   

 یستدعي التّحري عن أمور ھي :
 مدى ارتباط موضوع الكتاب باالھتمام -أ )      
 وللحكم على ذلك علیك القیام بما یلي :   
اق��رأ المقدم��ة ول��و ف��ي عجال��ة ، لتق��ف عل��ى غ��رض وبع��ض مقص��دیات  - 1  

 المؤلف من تألیف الكتـــاب  .
تفح���ص قائم���ة محتوی���ات الكت���اب والكش���اف التحلیل���ي ل���ھ للتع���رف عل���ى  - 2  

 الموضوعات التي یغطیھا الكتاب .
تفّحص بعض الصفحات حتى تتعرف على بعض المكون�ات الفكری�ة ، وم�ن  - 3  

 ثمة مدى إدراك وفھم المؤلف للموضوع .
 موضوعیة المؤلف أو تحیّزه -ب )      
رات القلیل��ة والموزع��ة تح��ت بع��ض العن��اوین إن ق��راءة س��ریعة ل��بعض الفق��     

 تقّرب من اإلجابة على السؤالین التالیین :
 ھل یعرض المؤلف جوانب الموضوع بأمانة ونزاھة وصدق ؟ - 1  
 ھل یعطي تعلیال معقوال ومنطقیا ومدعما ؟ - 2  

 لغة المؤلف  -د )      
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تى بق�راءة فق�رات م�ن إن الفكرة األولیة ع�ن لغ�ة المؤل�ف الت�ي وظّفھ�ا تت�أ - 1  
أول ووس��ط وآخ��ر الكت��اب ، مم��ا یس��مح ب��القول م��ثال : إن أس��لوبھ متح��رر م��ن 

الرجع�ي  –السفاح  –البلید  –االنفعالیة ، ویتجنب العبارات النّابیة ، مثل : األبلھ 
مجموعة أكاذیب ... الخ . وكلما زاد ع�دد ھ�ذه العب�ارات إال وأخلّ�ت بالحق�ائق ،  -

 اعتماد الكتاب في وثوقیتھ . وبالتالي قلت قیمة
 یة عن التساؤالت التالیة: 2
 ھل یحتوي الكتاب على حقائق وبیانات أكثر مما یحتویھ من آراء ؟ -   
 ھل یستقي المؤلف اآلراء من مؤلفین مشھورین یمكن الوثوق بھم ؟ -
وھ���ل …) -أمط���ار-أج���ور-ھ���ل أغن���ى الكات���ب مؤلف���ھ بإحص���ائیات (س���كان -     

 ــددة ؟یدعمھا بتواریخ مح
ھل یتوفر اإلنتاج على مس�توى مع�یّن م�ن األمان�ة العلمی�ة ، واإلش�ارة إل�ى  -     

 المصادر والمراجع التي یقتبس منھا ؟
 الخــالصــة 
إن الق��ارئ لعناص��ر " منھجی��ة" الق��راءة الس��ریعة ألي كت��اب یری��د الش��خص   

ت منھا رس�م اقتناؤه ، ھي نظرة بیداغوجیة متواضعة ال اّدعي كمالھا ألني توخی
خطوط عامة فقط ، وألن سوق الطبع والنشر سوق واسع تزداد بنیاتھ ، وتتج�دد 
إمكانیات��ھ التكنولوجی��ة ، فتتن��وع أس��الیبھ وطرق��ھ بفع��ل الط��ابع التنافس��ي ال��ذي 

 یفرض التجدید المستمر والممنھـج .
   
 
 

 م1998نشر ب / سنة 
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 الشعر والرؤى والمستقبل
 

صفّح ملّف محاوالتھ الّشعریّة ، وبدافع ال یدركھ قرأ وقرأ . في وقت فراغھ ت   
توقّف أمام إحدى محاوالتھ . استغرق وقتا لیعیش مع أشطرھا متلّذذا معانیھا . 
أغلق مرتّب األوراق واستسلم للنّوم . حاول النوم ولم یستطع . سیطرت على 

اآلیة الكریمة : (  فكره مضامین المحاولة الشعریة . عاد إلیھا متأّمال، فحضرتھ
قرأ العنوان : صحراؤنا بین …) . الشعراء یتبعھم الغاوون إالّ الّذین آمنوا

) جریدة البیان أیّام  03/08/1975النّظریة والتّطبیق . وقف على سنة النّشر ( 
كانت في حلّتھا األسبوعیة . استعاد مقولة أحد النّقّاد التي لقیت معارضة شدیدة 

راء كثیرا ما یخوضون في المستقبل ، فیأتون برؤى تتأّكد مع ، مفادھا أن الشع
الّزمن وتسّمى عند البعض " بالتنبئ " . قیّم نفسھ فأدرك أنّھ لیس بشاعر . إنّھ 

مبتدئ  فحسب . غاص في النّوم واستیقظ فجرا . وبعد أن أّدى صالتھ حضره 
شراك القّراء ھاجس المحاولة الّشعریّة التي نسجھا أیّام شبابــھ . قّرر إ

مضمونھا علّھم یجدون فیھا لّذة ما . وحتّى ال یتیھ القارئ  في تأویالت ال فائدة 
منھا ، نبّھ إلى أّن إسبانیا التي كانت تحتّل الّصحراء المغربیة  في ذلك العھد ، 
كانت تحت الحكم الفرنكوي البائد . كما أنّھ لم یتأّخر في نقل ما على قصاصة 

 ة وال نقصان وبْعثھا إلى جریدة بیان الیوم .الجریدة دون زیاد
 
 

 لُِمرونِة اْلَعْقِل بیان       
 َولِنَفاِذ اْلَعْیِن ِسنان       
ناِن ِسنان         َوبیاُن السِّ

 تَُمّزُق ، تُْفِرغُ          
 تَُمّزُق اْلقُبَّعةَ دوَن َحنان        
 َوتُْفِرُغ اْلُجْعبَةَ دوَن ِعنان       
 تَُعضُّ َوتُْدمي       
 تَُعضُّ اْلَجبَروَت َكْي یَالن       
 َوتُْدمیِھ لِتَراهُ اْلِعیان       
ُح ، تُنَبِّھُ          تَُوضِّ
ُح الّسیر اْلَمْستوَر لِْلِكیان         تَُوضِّ
راِخ ِضدَّ نِظاِم األقنان         تُنَبِّھُ األَْھَل لِلصُّ
قُ          ، تُْفِرُغ بَِھیجان َعلى األْرِض تَُمزِّ
 َوتَْحَت ُكلِّ َسْقٍف ُمْھَمٍل دوَن فَّدان       
 تَُعضُّ َوتُْدمي َخَونَةَ اْلُمْرجان       

57 
 



 ُمْستَْعِملَةً في ُدْنیاھا ِدْرعان         
 ُمرونَةُ اْلَعْقِل َونَفاُذ اْلَعْیِن اْلِحسان       
 ال یُخان .لِتُقیَمھا ِزْلزاالً الَ یُْقَھُر وَ        

 
 م 21/08/1998نشر یوم الثالثاء ب /

 
 
 
 

 َوطَني أْنَت َرْغماً َعِن اْلقافیّةِ 
 

 َدْمُع الّسماِء َغْسٌل لِذنوِب اْلبَِریَِّة یا وطَني
 َوطٌَن أَْنَت حیَن تَْستجیُب َویَْستجیبُ 

 لِندائَِك اْلُحفاةُ َواْلُعراةُ .
 ْنیاَوطٌَن یَْرتَفُِع َصْوتَُك َویَلُفُّ الدُّ 

 َرْغماً على اْلجاِحدیَن یا َوطَني .
 َوطٌَن تُعانِقَُك األَْقواُس اْلقَُزِحیّةُ 

 َوتَسیُر في ُدروبَِك اْلَعصافیُر اْلَمعشوقِة .
 بِاْسِمَك ینادي اْلُمستَضامُ 

 بِاْسِمَك یَتَبَّرُك اْلُمالمُ 
 بِاْسِمَك یَْكتُُب اْلُمتَیَُّم إِْن خانَْتھُ اْلقافیّةُ 

 َك ُسْبحاَن ُمبَّدِل األْحوالِ بِاْسمِ 
 َوقَْھِر اْلُوحوِش الّضاریّة .

 َوطٌَن أَْنَت َكْیفما أْنتَ 
 أَْنَت َوطَني

نَِك َو النُُّسِك .  ساَعةَ اْلُوْجِد واْلجوِد والضَّ
 م 1994/ فبرایر 25ب  / 
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 ومضة حــرة 
 

ة الت��ي خض��ع لھ��ا طالعتن��ا الجرائ��د الوطنیّ��ة المغربیّ��ة بخب��ر العملیّ��ة الجراحیّ��   
الّش��اعر العرب��ي الكبی��ر محم��ود دروی��ش ف��ي القل��ب بس��بب انس��داد ف��ي الش��رایین 
الّرئیسیّة . فما كان على عّشاق شعره النّ�ابض بالحی�اة إالّ أن ی�دعوا ل�ھ بالّش�فاء 
العاجل لیعود إلى جمھوره الواسع بقصیدة تصدح بھموم العرب والفلس�طینیین ، 

الفنّی�ة الّراقیّ�ة ، والمغّذی�ة للّش�رایین م�ن المح�یط إل�ى ویفتح أبعادا رحبة للّصور 
 الخلیج .

فإلیك أھدي ھذه الكلم�ات المتواض�عة أم�ال أن تن�زل بْلس�ماً یُض�ّمد ج�راح العملیّ�ة 
 لتعود إلى الغناء عن اآلمال والجراح.

 جواُد العرب في عْھدنا
 یَعیُب اْلَعْولمة

 یَعیُب اْلَمْطَحنة
 أُ اْلَمْشأَمةَوِطْفُل حاَرتنا یَْقرَ 

 َوطاووُس اْلَكراسي قُْرَب اْلِمْدَخنة
 یُِعدُّ الطُّـْعَم لْلجائِعین ،
 بأوراٍق َوإِْمضاءاٍت .

 لَِھذا صْحُن قَْمٍح ،
 َوذاَك َخْفُض َدْیٍن ،

 فَْلنَقُْل عاَشِت اْلَعْولََمة .
 م 1998/مارس 28نشر ب /

 
 ِرسالةٌ إلى مْحمود دْرویش بأْوزاٍن◌ٍ 

 ــلِــفَــٍة...ُمــْخـــتَ 
 اْلِخطاُب األَّولُ 

تسأل عن جنّیة حمراء في قصیدة . تداعب منبت الفكرة . تغازل المرآة ف�ي غ�ّزة 
والقط��اع ، ف��ال تج��د إالّ رأس��ا انتفخ��ت أعص��ابھ . یأتی��ك توفی��ق زی��اد واألش��رفیة 

 فتحملك الجنّیة لتقرأ :
 ُھنا على ُصدوِرُكْم باقوَن كاْلِجدارِ 

 َوفي ُعیونُِكمْ 
 ْوبََعةٌ مْن نارٍ زَ 

 ُھنا على ُصدوِرُكْم باقوَن كاْلِجدارِ 
 نَجوُع ، نَْعرى ، نَتََحّدى
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 نَْنُشُد األَْشعارَ 
 اْلِغضاَب باْلُمظاَھراتِ َونَْمألُ الشَّواِرَع 

 َونَْمألُ السُّجوَن ِكْبِریاءَ 
 َونَْصنَُع األَْطفاَل َجْیالً ناقِماً 

 َوراَء َجْیٍل..."
 اْلِخطاُب الثّاني

بعد سبع...والجّزار یقتّص م�ن ج�ذع ال�وطن ، والمراع�ي یتھاف�ت فیھ�ا اْلِغْلم�ان . 
وعْیُن األّم أمٌّ تُسارع إْرض�اعك ، تُْرض�ع وتَرض�ع ، وین�تفُِخ اْل�بْطُن حتّ�ى اْلق�ْيِء ، 
فتع��انق المدی��ة والكت��اب وتق��رأ بِعب��اءٍة وتس��بیِح اْلَج��ّد ، فتن��ادي اْلم��وتى ، تن��ادي 

ی��ٍب ؟ وھ��ْل م�ن مص��یٍب ؟ ت��تلقُّح األص��ابع بأْص��باِغ النّس��اِء ، اْلغرق�ى فھ��ْل م��ن مج
 فتتعانُق طیوَر اْلِھْجَرِة .

 م 1988شتمبر 16مجلة الیوم السابع    في / 
 

 اْلَكالُم اْلُمــباحُ 
 

 َھــــَرٌج َوَمــــَرجٌ 
 أَْمریكاُن یَْبَحُث الّساحاِت َرْسماً بَْعَد َرْسمِ 

 یوقِظُ النّاَر بِنَْخِس .
 ْمریكاُن في أغاني اْلُعْرِب ُعْرٌس بَْعَد ُعْرِس ،أَ 

 َواْلَحیارى یَْرفَعوَن فَْوَق َسْرٍج َعلََم فَأِْس .
 َھـــَرٌج َومــــَرجٌ 

 أَْمریكاُن بَْعَد أَْن َجَمَع َغْرباً ،
 أَْشَرَع اْلفُْلَك َھباَء لَْیٍل َعْنِس .

 َھـــَرٌج َو َمــــَرجٌ 
 َھلّلَْت لَّما أَعاَدْت نَْبَع َجْرِس .َواْلَعصافیُر اْلِعناُس 

 َھــــَرٌج َوَمــــَرجٌ 
...  أَْمریكاُن بِالّرساِغ اْلیَْوَم رْسٌم دائِِريٌّ

 بَْعَد أَْن َشْرنَقَنا ،
 یَْبَحُث الّساحاِت َرْسماً بَْعَد َرْسِم ،

طَ الّشْرَق بَِرْجِس .  َمـرَّ
 َھـــــَرٌج َوَمـــَرجٌ 

 ضي اْلُعْرِب ُعْرٌس بَْعَد ُعْرِس ،أَْمــریكاُن في أَرا
 َوُخیوُل اْلُعْرِب أُْلبَِسْت بِنَْبِس .     

 م 15/05/1991ب / في:    
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 تضامنا مع الشعب الفلسطیني

 
 في زمن الّدفع واالنكسار

 التجأت إلیك یا فاتحا كراریس األطفال
 یا متأمال في خربشات كونیة صارخة

 أرقىأفتح صنابیر قلبي وعیونھ علّني 
 أرقى إلى نسمة تلطف حرارة الساحات ، فتعید الرصاص للبنادق ،

 أو علّني ألقى ضوء قمر ال یغیب .
 التجأت إلیك یا مبدع الدنیا ومنظمھا ،

 دمعة على جثث تحولت إلى أرقام النشرات واألبناك ،
 في زمن یرى بارونات العالم العقر موھبة ،

 محمدة ، والوالدة جریمة .
 فیض السماء في القدس وكل الصحاري العربیة ، التجأت إلیك

 ت الفكر ،لدمعة ، نكتة ، عزاء على مواثیق كبّ 
 ووّزعت النمیمة إلطعام النسور والمقصلة .

 في زمن االنكسار الّروض شوك وألغام ،
 والّرواء دمعة ، والسماد بسمة في انتظار ،

 في انتظار الذي عاد ولم یعد .
 الجدید القدیم ال بّد من كلمة ، في زمن االنكسار والعالم

                 كلمة بعیدة عن تالقح الكوالیس والمنفضة .
 

 م 21/11/2000ب : یوم الثالثاء 
 معذرة للقراء إن كنت قد تطاولت على الشعر ، فمعذرة إنھا الكلمة .
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 قراءة في كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سالّم الجمحي

 
 

 میم التص
 التعریف بصاحب الكتاب ومؤلفاتھ 

 طبعات الكتاب 
 ما اعتمده الشارح محمود شاكر لتألیف كتاب " طبقات فحول الشعراء" 
 الماّدة التوضیحیة 
 مدخل إلى النصوص 
 الشرح والتعالیق ( الطریقة والتقنیات وطریقة التحقیق ) 

 في ماّدة المكتبة:  
 قـــــراءة مختصرة في كتاب طبقات فحول الشعراء البن سالم الُجمحي  

 قضایا تربویة : 
 بناء المنھاج الدراسي –أ    
 رأي في الكتاب المدرسي –ب   
 علم الدوسیمولوجیا والتقویم التربوي  –ج   

 دة الترابیة في القضیة الوطنیة : الوح
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 )55إلى ص  1محتوى النصوص إجمالیا من ( ص  
 )107إلى ص  56لى من ( ص الطبقة األو 
 )137إلى  108الطبقة الثانیة من ( ص  

 )160إلى  138الطبقة الثالثة من (ص
 )170إلى  160الطبقة الرابعة من ( ص 

 )186إلى  171الطبقة الخامسة من ( ص 
 )192إلى  187الطبقة السادسة من ( ص 
 ) 196إلى  193الطبقة السابعة من ( ص 
 )219إلى  198الطبقة الثامنة من ( ص 

 )244إلى  220الطبقة التاسعة من ( ص 
 )265إلى  245الطبقة العاشرة من ( ص 

 الخالصة لما تقّدم 
 بعض االنتقادات
 شعراء المراثي 

 شعراء القرى العربیة
 شعراء یھود

 التعریف بصاحب الكتاب -)  1
ألص�فھاني ھو أبو عبد هللا محمد بن عبید هللا ب�ن س�الم أو ( س�الّم ) الجمح�ي ا   

ھ�ـ . أخ�ذ ع�ن 139أو البصـــري مولى بن مطغون الجمحي . ول�د بالبص�رة س�نة 
ھ�ـ ) ببغ�داد ، وب�ذلك 232أو  231الخلیل بن أحمد الفراھدي . وكانت وفاتھ في (

 سنـــة . 93عّمر نحو 
روى عنھ الریاشي والم�ازني وأحم�د ب�ن حنب�ل وابن�ھ عب�د هللا ب�ن حنب�ل وأب�و    

ّما شیوخھ الذین روى عنھم وذكرھم في كتابھ طبق�ات فح�ول خلیفة وغیرھم . وأ
الش�عراء ، فع�ددھم تس�عة وس�بعون . كم�ا روى ع�ن آخ�رین ذك�رھم بجم�ل ودون 

( بع�ض أھ�ل العل�م م�ن  –أسماء لقولھ : بعض أصحابنا )  (بعض أھ�ل الكوف�ة ) 
 ( بعض رواة قیس وعلمائھم ) . فأبوه ھو اب�ن سـ�ـالّم ، وأخ�وه عب�د -المدینة ) 

ال�رحمن م�ن رواة الح�دیث ، وأب�و خلیف�ة ھ�و اب�ن أخ�ت محم�د ب�ن س�الّم ص�احب 
الطبق��ات ، روى عن��ھ كتب��ھ ، وھ��و راوی��ة لألخب��ار واألش��عار واآلداب واألنس��اب 

ھ�ـ . 295و  293والحدیــث ، كان عالما ثقة أعمى ، تولّى القضاء بالبصرة ب�ین 
خبار من كتاب أبي أحم�د ومحمد بن سالم كان یفھم الفارسیة كما ورد في أحد األ

 العسكري ( شرح ما یقع في التّصحیف ) 
 مؤلّفــاتھ 

 ذكرھا ابن الندیم في الفھرست وھي :   
 الفاضل في علم األخبار واألشعار
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 بیوتات العرب
 طبقات الشعراء الجاھلیین

 طبقات الشعراء اإلسالمیین
 الحالل وأجر الخیل

 اء كتابین ھما :وذكر لھ یاقوت الحموي في معجم األدب   
 طبقات الشعر
 غریب القرآن

 كما ذكر األصفھاني أن من آخر كتبھ :  كتاب الفرسان أو فرسان الشعراء 
ھ�ذه الكت��ب وحقیق�ة أس�مائھا،  ف��إّن  ف�رغم االختالف�ات الت�ي دارت ح��ول وج�ود   

أشھرھا كتاب طبقات فحول الشعراء . ولقد اعتبره الدارسون أول كتاب ألّف ف�ي 
ت��اریخ األدب العرب��ي حی��ث یب��رز أن اب��ن س��الم درس األدب واس��توعبھ ، فش��رح 

 وحلّل ورتّب .
 طبعات كتاب الطبقات -)2

 تمده أھل العلم ھي :طبع كتاب ابن سالم في عّدة طبعات ، وأشھر ما اع    
 طبعة یوسف ھل : -أ 

ظھ��رت باس��م طبق��ات الش��عراء ألول م��رة بمطبع��ة ( بری��ل ) بمدین��ة ل��دن ب��ین ( 
م ) بمقدمة ألمانیة . واعتمد الكاتب إلخراجھ عل�ى نس�ختین م�ن 1916م و1913

 كتب محمد محمود بن التالمیذ التركزي الشنقیطي ، وتكرر طبع الكتاب .
أدب ش )  ولق�د   36وظة بدار الكتب المصریة تح�ت رق�م ( النسخة ألولى : محف

ھ�ـ نق��ال ع�ن نس��خة مكتب��ة ش�یخ اإلس��الم ع�ارف ب��ك بالمدین��ة  1303كتب�ت س��نة 
 المنورة .

ھ�ـ ، 1310أدب ش ) ، وكتب�ت س�نة  37النسخة الثانی�ة : محفوظ�ة تح�ت رق�م ( 
 وھ��ي منقول��ة ع��ن نس��خة المدین��ة أیض��ا . ولق��د تع��رض ھ��ذا الكت��اب لنق��د الذع
لسقوط یوسف ھل في الخلط والعبث سواء في تسمیة الكتاب و تمحیص األخب�ار 

 وترتیبھا والتعلیق علیھا .
 طبعة حامد عجمان الحدید الكتبي  -ب 

م . اعتم�د ف�ي إخراج�ھ عل�ى النس�خة 1920صدرت ع�ن مطبع�ة الس�عادة س�نة    
 األوروبیة والمخطوطین السابقي الذكر ، وقد تكرر طبع ھذا الكتاب .

 الطبعة األولى لمحمد محمود شاكر   -ج 
صدر الكتاب تحت عن�وان "طبق�ات فح�ول الش�عراء " ع�ن دار المع�ارف س�نة    

م . واعتم��د فی��ھ عل��ى الكت��ابین الس��ابقین وم��ا نقل��ھ ف��ي أی��ام ش��بابھ ع��ن 1952
ورق��ة  ) ولق��د ك��ان عم��ره آن��ذاك   69المخطوط�ة األص��لیة ، وھ��و ق��در یســـ��ـیر ( 

 زال ی�درس . وع�ن ھ�ذه الطبع�ة یق�ول محم�ود ش�اكر ف�ي سبع عش�رة س�نة ، وال
تعثرت فیھا تعثرا ال یغتفر، ومن أجل ھ�ذا » م  1974مقدمة الطبعة الثانیة لسنة 
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فأنا ال أحّل ألحد من أھل العلم أن یعتمد بعد الیوم على ھذه الطبعة األول�ى م�ن " 
 «طبقات فحول الشعراء " مخافة أن یقع بي في زلل ال أرضاه لھ 

 الطبعة الحدیثة  -د 
م . ولق�د ك�ان لألس�اتذة أحم�د 1974طبعت بدار المعارف في شھر فبرایر سنة    

راتب ، والدكتور شاكر الفحاح و الدكتور ناصر األسد دورا ھاما ، وفض�ال كبی�را 
 على الكتاب في التصحیح واإلفادة كما یعترف بذلك محمود شاكر في مقدمتھ .

م��د محم��ود ش��اكر ف��ي ت��ألیف كت��اب ( طبق��ات فح��ول م��ا اعتم��ده الش��ارح مح -) 3
 الشعراء)           

 جزء منقول عن المخطوطة األصلیة -1
وھ��و ج��زء نقل��ھ بخطّ��ھ وھ��و ال زال طالب��ا للعل��م وعم��ره س��بع عش��رة س��نة .      

وھي مخطوطة أتى بھا السید أمین الخانجي الكتبي  بعد رحلتھ إلى الع�راق س�نة 
حم��ود ش��اكر مع��ھ أم��ره بترتی��ب أوراق المخطوط��ة ھ��ـ ، ونظ��را لتعام��ل م1343

المتآكلة ونقلھا وإرجاعھا ، غیر أن تراخیھ وكسلھ أضاع عنھ جزءا نفیسا ، فلم 
ینق��ل إال تس��عة وس��تین ورق��ة اح��تفظ بھ��ا إل��ى ح��دود العاش��ر م��ن ش��تمبر س��نة 

 م ، واعتمد علیھ في نشر كتابھ األول .1952
 األصلیة   النسخة الثانیة المصورة من المخطوطة -2
م ، وبعد حملة صحافیة ھامة تختل�ف ب�ین 1952فبعد نشر الطبعة األولى سنة    

التعری��ف بالكت��اب واالنتق��اد ل��ھ ، ص��ادف أن وص��لتھ رس��الة م��ن أح��د أس��اتذتھ 
السیـــد عبد العزیز الراجكوتي یذكر فیھا أن مقال�ة للمستش�رق اإلنجلی�زي آب�ري 

الطبق�ات ، وع�ن طری�ق المراس�الت صدرت ف�ي مجل�ة فیھ�ا ق�راءة جدی�دة لكت�اب 
كت��ب حكایت��ھ ألح��د أصدقائ��ـھ ال��دكتور محم��د رش��اد س��الم ، وك��ان یومئ��ذ تلمی��ذا 
آلبري في إنجلترا ، فعلم منھ أن بحوزتھ النسخة األصلیة التي نق�ل عنھ�ا الج�زء 
الیسیر ، والتي كانت في حوزة الكتبي أمین الخانجي ، فاستطاع بذلك أن یحص�ل 

ورة . والمخطوطة كانت توجد آنذاك بمكتب�ة (( تشس�تر بت�ي منھ على نسخة مص
ص�فحة ف�ي األص�ل ، ول�م یب�ق  114)) بایرلندا ، وكانت تحتوي في كاملھ�ا عل�ى 

ورقة لالطالع . فحسب معھد إحیاء المخطوطات فإن خطھا مش�رقي  76منھا إال 
ا یرج��ع إل��ى أواخ��ر الق��رن الثال��ث وأوائ��ل الق��رن الراب��ع الھج��ري ، وأم��ا كتابتھ��

 –ك��ذى  -ھك��ذى  –فض��بطت بحرك��ات ، وتحت��وي أخط��اء إمالئی��ة مث��ل: م��اذى 
الخ . وفي آخر ك�ل خب�ر ح�رف (ھ�ـ) دالل�ة عل�ى انقض�اء الخب�ر. كم�ا أن …ھاذى

بھا بیاضا دالل�ة إم�ا عل�ى انتھ�اء الب�اب أو نق�ص . وف�ي الھ�وامش اس�تدراك لم�ا 
�ح ت�اریخ كت ابتھ�ا بالتقری�ب سھا عنھ الكاتب وبخط�ھ . وكان�ت النس�خة عتیق�ة ُرجِّ

 ھـ ، واسم كاتبھا محاه البلل .336إلى ما قبل 
 المخطوط الثاني أو ما سماه الشارح بنسخة المدینة (م)   -3
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ھي نسخة مكتبة عارف بك بالمدینة المنورة ، مختص�رة بھ�ا بت�ر ف�ي الك�الم ،    
أوراق بھ��ا دع��اء  3ورق��ة إذا ح��ذفنا م��ا زی��د ف��ي آخرھ��ا  83ومجم��وع أوراقھ��ا 

س��ت لش��عراء الطبق��ات بخ��ط مغ��ایر لألص��ل ، وھ��ي إم��ا لق��ارئ م��ا أو مال��ك وفھر
ورقة بخ�ط مش�رقي  71أوراق مفقودة لیبقى من النسخة  9النسخة ، إضافة إلى 

فی��ھ ش��بھ إل��ى المغرب��ي یرتف��ع إل��ى أوائ��ل الق��رن الخ��امس الھج��ري حس��ب تق��دیر 
انتھ�اء ك�ل المعھد المذكور سالفا ، وھو مضبوط بحركات ، وإمالؤه جاد ، وعن�د 

خبر حرف (ھـ) منفردا ، وبھا اختصار لل�رواة بمث�ل : یح�دثنا = ن�ا ، وأجبرن�ا = 
أن�ا ، ول�یس ف�ي الھ��امش أي اس�تدراك ، وال ف�ي آخ��ر النس�خة اس�م الكات��ب ، وال 

 ھـ .409تاریخ الكتابة ، ولقد ُرّجحت كتابتھا إلى ما قبل 
 ھـ )     356-ھـ  284كتاب األغاني ألبي الفرج األصفھاني (  -1
ھ��و أب��و الف��رج عل��ي ب��ن الحس��ن القرش��ي األص��فھاني األم��وي ، یتص��ل نس��بھ    

لم�روان ب��ن الحك��م . ول��د بأص�فھان ، وانتق��ل إل��ى بغ��داد طلب�ا للعل��م.  أتق��ن النح��و 
واللغة والفقھ واألنساب والسیر والحدیث ، وم�ن آث�اره النفیس�ة كتاب�ھ األغ�اني . 

م�ا ف�ي تألیف�ھ . وھ�ذا الكت�اب اعتم�ده وقد تحّدث عن نفسھ أن�ھ قض�ى خمس�ین عا
الشارح محمود شاكر مصدرا ثالثا في إصدار كت�اب طبق�ات فح�ول الش�عراء ألت�ھ 
أكثر فیھ الروایة عن ابن سالّم بثالثة عشر إسناد أخبار أخ�ذھا ع�ن أب�ي خلیف�ة . 

خب��را إّم��ا للتّأكی��د عل��ى ص��ّحة الخب��ر ، أو  36أم��ا ع��دد األخب��ار الت��ي زادھ��ا فھ��ي 
لخبر خاصة في أماكن األوراق المفقودة م�ن المخطوط�ة حی�ث ب�یّن أرق�ام إكمال ا

 نصوصھا في تعالیقھ على الكتاب .
 ھـ ببغداد )384 – 269نسخة أو كتاب الموّشح للمازباني(  - 5

ھو أبو عبید هللا محمد بن موسى بن عبید . روى كتاب الطبقات ع�ن إب�راھیم     
ا ذل�ك ب�دورھم ع�ن أب�ي الخلیف�ة الجمح�ي بـن شھاب وأبي الطیب العطار ، وروو

 743و 146خب�را ) ، وزاد الش�ارح خب�رین برقم��ي  743ع�ن محم�د ب�ن س��الّم ( 
 عن طریق آخر . 743عن نسخة المدینة ، والخبر رقم 

 ھـ )  655 – 586شرح البالغة البن الحدید المدائني (  - 6
ن عس�اكر م�ن ع�ن اب� 712، وج�زء م�ن خب�ر رقم�ھ  137زیادة خبر منھ برقم    

مخطوطة تاریخ دمشق ، فوصل مجموع ما زید من األخبار عل�ى نس�خة المدین�ة 
 خبرا . 27(م) 

 زیادات أخرى من كتب مختلفة - 7
أما الزیادات األخرى من كتب مختلفة فقد أثبتھ�ا الش�ارح ف�ي تعالیق�ھ م�ع ذك�ر    

 الخ .…االختالف واالتفاق في ترجمة شاعر، أو ذكر طبقتھ ، أو شعر 
 الماّدة التّوضیحیّة -) 4

بعد مقدمة الكتاب التي أبرز فیھا الكاتب محمود شاكر المنھج الذي اتبع�ھ ف�ي     
ص�فحة ذیلھ�ا بص�ور لیطل�ع  64التحقیق والت�ألیف ، وھ�ي مقدم�ة طویل�ة ش�ملت 

66 
 



القارئ على ما احتوت�ھ بع�ض ص�فحات ك�ل م�ن المخطوط�ة األص�لیة ومخطوط�ة 
 نسخة المدینة وھي كالتالي :

ص��ورة  –المخطوط��ة األص��لیة : ص��ورة للورق��ة األول��ى الخارجی��ة (الغ��الف)    
 111و - 96و  – 30ص��ورة ل��ألوراق التالی��ة :ص   –للورق��ة األول��ى الداخلی��ة 

 وھي األخیرة .
 . 27و 6والورقتین ص  -نسخة المدینة : صورة للغالف   
 مدخل إلى النصوص  -) 5

الكتاب طبقات فحول الشعراء ، واس�م  بعد الصفحة األولى التي تحمل عنوان     
ابن سالم وسنة میالده ووفاتھ ، وإثب�ات الــج�ـزء بتس�میتھ الّس�فر األّول ، وذك�ر 

بس�م هللا ال�رحمن » الّرواة األربعة ، یبتدئ الكتاب في الورقة الموالی�ة بالبس�ملة 
ف��احتوت عل��ى فق��رات ق��د  521أم��ا الص��فحات كلھ��ا وإل��ى ح��دود رق��م « . ال��رحیم 

¾ و  2/4و¼ أو تطول لتأخ�ذ الحیّ�ز األعل�ى م�ن الص�فحة ، فتختل�ف ب�ین  تقصر
. فھ��ي إم��ا أخب��ار ل��رواة وبأس��انید عل��ى  708الص��فحة ، وع��دد ھ��ذه النص��وص 

طریق��ة الق��دامى ورواة الح��دیث ( ع��ن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم أخبرن��ا ف��الن 
ت�ذكر الس�نة ، أو الخ ) . وقد …وأنبأنا فالن عن فالن قال : سمع فالن -قــــال : 

یس��قط اس��م راو أو ج��زء من��ھ فیش��ار إل��ى ذل��ك ب��نقط  وھ��ذا م��ا یس��مى بالروای��ة 
المتقطّعة ، أو سند براو مھمل . وإما أن تكون نصوصا ھ�ي اس�تطراد لك�الم اب�ن 

 …سالم وآراءه دون سند ، أو شعر 
 الشروح والتّعالیق ( الطریقة والتقنیات ) و( منھجیة التحقیق ) -) 6 

الصفحات كلھا كما أوردت وكما ذكرت ( دون ذك�ر البی�اض ف�ي االنتق�االت  إن    
م��ن ب��اب آلخ��ر) مقس��مة إل��ى ج��زء عل��وي خ��اص بالنص��وص ، وس��فلي خ��اص 
بالش�روح والتع�الیق، وب�ین الج�زأین خ��ط ح�اجز . وأم�ا الش�روح والتع�الیق فھ��ي 
لمحمد محمود شاكر ، وبخ�ط مطبع�ي رقی�ق ، وتتض�من ش�رح اللغ�ة : كلم�ات أو 

ل اعتمادا عل�ى مص�ادر اللغ�ة المتع�ددة م�ع ذك�ر االختالف�ات إن كان�ت ، وذك�ر جم
أسماء الكتب وأصحابھا وصفحاتھا . وإن التعلیقات تبرز االختالفات أو النقصان 
ف��ي روای��ة أو خب��ر أو ش��عر م��ع ذك��ر بع��ض االستش��ھادات ، أو المقارن��ة ب��ین م��ا 

بی���ان الص���فحات أو أوردت���ھ المخطوط���ة ونس���خة المدین���ة أو الكت���ب األخ���رى وت
الحركات المختلف فیھ�ا ، أو التش�طیبات والھ�وامش الت�ي تتعل�ق ب�نص م�ا . كم�ا 
ی�ورد الش�ارح م�ن ح�ین آلخ�ر استش�ھادات م�ن األحادی�ث النبوی�ة أو الش��عر ، أو 
آراء العلماء والنحویین أو اللغویین عن�د  مخالف�ة ن�ص م�ا أو تأیی�ده ، وال یھم�ل 

الش�ارح ف�ي النص�وص إل�ى األم�اكن الت�ي ت�ّم  المصدر ورقم الصفحة . وقد یش�یر
إلحاق الھوامش بھا من المخطوطة ، وكذا األماكن التي أكلھا البل�ى أو البل�ل ف�تّم 
تعویض���ھا بكلم���ة أو جمل���ة أو أكث���ر، اس���تنادا إم���ا عل���ى نس���خة المدین���ة (م) أو 

 المصادر األخرى مع ذكرھا بالتحدید.
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قاتھ یذكر ترجمتھم والمصادر المعتم�دة أما األسانید أي أسماء الرواة ففي تعلی   
 في ذلك .

وقد یضیف الشارح آراءه لتوضیح الم�راد م�ن الفق�رات أو الفق�رة مث�ل قول�ھ ف�ي 
فی��ھ اس��تطراد ع�ن منح��ول الش��عراء وع��ن طبق��ات ) » 27إل��ى7الفق�رات م��ن (ص

وی��ورد بع��ض االختالف���ات الت��ي وردت ف��ي فھ���م الم��راد م��ن ال���نص « . النح��اة 
، وھو في ذلك یفضل إبراز المصادر والص�فحات . كم�ا ی�ورد  الشعري أو النثري

االخ��تالف ف��ي األنس��اب فیع��دد المص��ادر ویش��یر لص��فحاتھا للرج��وع إلیھ��ا . وف��ي 
إشارة إلى زیادة إما من نسخة المدینة أو مصادر أخرى …] النصوص عالمة [ 

أكث�ر . یشیر إلیھا في التعلیق ، وق�د تك�ون ھ�ذه الزی�ادة حرف�ا ، كلم�ة ، جمل�ة أو 
فعندما یص�ل الش�ارح إل�ى ُخ�ْرٍم ( أوراق مفق�ودة ) یش�یر عل�ى الھ�امش وبجان�ب 
النص إلى عدد األوراق المخرومة ورقم ترتیبھا ف�ي المخط�وط . أم�ا عن�دما تب�دأ 
ورق��ة المخطوط��ة یش��یر إل��ى ذل��ك ف��ي ال��نص بخ��طّ مائ��ل/ وف��ي الھ��امش ال��رقم 

الورق���ة. وعن���دما تُِخ���ّل الترتیب���ي لھ���ا ، ویش���یر بخط���ین م���ائلین// إل���ى نھای���ة 
المخطوط��ة بش��يء یع��ّوض ذل��ك بم��ا ف��ي نس��خة المدین��ة إذا كان��ت ، أو بمص��ادر 
أخرى یش�یر إلیھ�ا ف�ي تعلیق�ھ . كم�ا أن�ھ یجتھ�د مش�یرا بعالم�ة نجم�ة    *    ف�ي 

 النصوص أو العناوین إلى ما زاده ھو اعتقادا منھ أنھ الّصواب .
 )55إلى1محتوى النصوص إجماال  من (ص  -
إن ھ��ذه النص��وص یمك��ن تقس��یمھا إل��ى ع��دة أقس��ام ، وتن��درج تح��ت ك��ل قس��م    

نصوص تتعلق بموضوع واحد ، أو تیم�ة واح�دة ، وال یمك�ن الوق�وف عل�ى ذل�ك 
 إال بالقراءة االستقرائیة .

) = رأي ابن سالّم في المصنوع والمفتعل م�ن الش�عر ب�ذكر  7إلى  1من ( ص   
 القدامى ، وللّسمع في ذلك الریادة .خصائصھ وطریقة رّد ھذا الشعر لدى 

) = أخب�ار ح�ول معن�ى العربی�ة ولس�انھا ، وأول م�ن تكل�م  13إل�ى  8من ( ص   
 بھا ، وتكذیب ما روي من شعر ثمود من الرواة في حق ابــن إسحاق .

) = خمسة عشر خبرا عن أھل البصرة وسبقھم ب�النحو  28إلى  14من ( ص    
نقاش��ات والمرافع��ات ب��ین العلم��اء ، واالختالف��ات ولغ��ات الع��رب ، وذك��ر بع��ض ال

الت��ي تب��رز م��دى علمی��ة ھ��ؤالء وغی��رھم . وت��دور النقاش��ات ح��ول أبی��ات ش��عریة 
 وآیات قرآنیة والقراءات المختلفة .

) = رأي ابن سالم في كل ما سبق من الشعراء والعلماء  30إلى  29من ( ص   
أف�رس الن�اس وأص�دقھم ف�ي إن » الذین سبق ذكرھم لینتھ�ي إل�ى تلخ�یص ھ�و : 

نقل الشعر خلف بن حیّان األحم�ر، وأعل�م الن�اس األص�معي و أب�و عبی�دة ، وم�ن 
 « .البصرة المفّضل بن محـمـد  الّضبّي 

(  2) = استطراد لكالم ابن سالم ووصال بما بدأه في الفقرة  31الــنـص ( ص   
اقتص�رنا م�ن الفح�ول ف» ) لیبین المنھجیة التي اتبعھ�ا ف�ي كتاب�ھ فق�ال :  2النص
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المشھورین على أربع�ین شاع�ـرا ، فألّفن�ا م�ن تش�ابھ ش�عره م�نھم إل�ى نظرائ�ھ ، 
 « .فوجدناھم عشر طبقات ، أربعة رھط كل طبقة ، متكافئین معتدلین 

دی��وان یقی��دون فی��ھ » ) = ی��ورد أھمی��ة الش��عر الج��اھلي  43إل��ى32م��ن ( ص    
أص�ّح عل�وم » عمر بن الخطاب  وبھ یقاسون ، وھو كما یقول« علمھم وحكمھم 

فیب��دي رأی��ھ ف��ي م��ا ض��اع م��ن الش��عر ، وس��بب ذل��ك « . الجاھلی��ة الش��عر ال غی��ر 
دخول اإلسالم واالنشغال ب�الحرب والفتوح�ات لكون�ھ ل�م ی�دون ، فاعتم�د الروای�ة 
مبینا ما وصلنا مدونا ومنھ دیوان المنذر بن النعمان ، وفیھ ما مدح بھ أھل بیتھ 

ي مروان . فما وصل من الشعر قلیل ، والحج�ة عل�ى ذل�ك قل�ة م�ا ، وانتقل إلى بن
لطرف��ة وعبی��د م��ن الش��عر بأی��دي ال��رواة والمص��ّححین وھ��ي عش��ر قصـائـ��ـد ، 
والب��اقي غث��اء وھ��ذا م��ا ألق��دم الفح��ول . وف��ي رأي اب��ن س��الّم أن الع��رب یقول��ون 

د الشعر للحاجة ، وأطولھ كان في عب�د المطل�ب ، وھاش�م ب�ن عب�د من�اف . وی�ور
أبیاتا شعریة من قدیم الشعر الصحیح للعنبر ب�ن عم�ر ب�ن تم�یم ، ودوی�د ب�ن زی�د 
بن فھد لما حضره الموت ، وأعصر بن سعد ب�ن ق�یس ب�ن ع�یالن ، وللمس�توغر 
بن ربیعة ، وزھی�ر ب�ن جن�اب الكلب�ي ، وخدیم�ة األب�رش ، والوض�اح م�ن ق�دماء 

 ملوك العرب ، وبیت واحد المرئ القیس . 
) = أّول من قّص�د القص�ائد ، وذك�ر الوق�ائع المھلھ�ل ب�ن  48لى إ 44من ( ص   

ربیعة الثعلبي في قتل أخی�ھ كلی�ب وائ�ل ، وی�روي ذل�ك النابغ�ة خب�را ف�ي ش�عره . 
وبع��دھا ینتق��ل إل��ى ذك��ر ش��عراء الجاھلی��ة م��ن ربیع��ة ، وھ��م تس��عة : المھلھ��ل ، 

رث ب�ن حل�ّزة المرقشان ، سعد بن مالك ، طرفة بن العبد ، عمر بن قمیئ�ة ، الح�ا
، األعش��ى ، والمس��یب ب��ن عل��س . كم��ا ذك��ر أن الش��عر تح��ول إل��ى قبیل��ة ق��یس ، 
ومنھم : النابغة، زھیر ب�ن أب�ي س�لمى ، ابن�ھ كع�ب ولبی�د ، الخطیئ�ة والش�ّماخ ، 
أخوه مزّرد وخداش بن زھی�ر ، فل�م یفت�ھ ذك�ر م�ن عاص�ر ام�رأ الق�یس . وینتق�ل 

المتعّھ�رین ف�ي ش�عرھم ، وی�ذكر ام�رأ لیفّصل الشعراء المتع�اطین للــفـواح�ـش و
القیس واألعشى ، ویستدّل على ذل�ك بأبی�ات ش�عریة . أم�ا ف�ي اإلس�الم فی�رى أن 
أقولھم في ھذا الفّن الفرز دق ف�ي المدین�ة ، فی�ورد قّص�تھ م�ع م�روان ب�ن الحك�م 
وما لقیھ منھ من زجر . وفي استطراد كالمھ یؤكد أن جری�ر ك�ان عفیف�ا ف�ي ذك�ر 

رط��ا ف��ي الھج��اء ، وی��ورد أبیات��ا لالس��تدالل . أم��ا قبیل��ة مض��ر فی��ذكر النس��اء ، مفْ 
 شاعرھم أوس بن حجر فقط .

) = فف�ي ھ�ذه النص�وص یب�ین أح�د األس�باب الت�ي ت�دفع  54إلى  49من ( ص    
الرواة لنحل الشعر ، وھو انتماؤھم لقبائ�ل ، وع�دم وج�ود ش�عر یــذك�ـر وق�ائعھم 

ا مقیاس نقدي . وفي رأیھ أن اإلشكال لیس فیقولونھ على ألسنة شعرائھم ، وھذ
ف��ي زی��ادة ال��رواة ألن أھ��ل الع��ـلم یتمكن��ون م��ن استكش��اف مواض��عھا ، ولك��ن 
المش��كل ھ��و ف��ي نس��ب الش��اعر وترجمت��ھ . وف��ي ھ��ذا الب��اب ی��ورد أمثل��ة ل��رواة 

 انتحلوا الشعر ، فیعطي نماذج عن ذلك ومنھم داود بن متیم ، وحماد الراویة .
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) = وبع�د ھ�ذا االس�تطراد ف�ي آرائ�ھ یع�ود لتوض�یح منھج�ھ  55الــنـص ( ص    
النقـــــــــــ��ـدي " التحلیل��ي " للش��عر والش��عراء بمقی��اس التفض��یل والتص��نیف 

بع�د الفح�ص والنظ�ر والروای�ة عّم�ن مض�ى م�ن  –ث�ّم إنّ�ا اقتص�رنا » حیث قال : 
اختلف�وا  إلى رھط أربعة اجتمعوا على أنھ�م أش�عر الع�رب طبق�ة ، ث�م –أھل العلم 

فیھم بعد . وسنـسـوق اختالفھم واتفاقھم ، ونسمي األربع�ة ، ون�ذكر الحج�ة لك�ل 
 –ولیس تَْبـِدئَـت�ـُنا أَح�َدھم ف�ي الكت�اب نحط�م ل�ھ ، وال ب�ّد م�ن مبت�دأ  –واحد منھم 

 « .ونذكر من شعرھم األبیات التي تكون في الحدیــث والمعنى 
 الخالصـــة 

ص�ل األول" إذا افترض�نا ھـ�ـذه التس�میة أن�ھ تمكن�ا إن خالصة ما جاء في "الف   
 من الوقوف على ما یلي :

م��ن  21بیت��ا ش��عریا ، و 86) اش��تملت النص��وص عل��ى  55إل��ى  1م��ن ال��نّص (   
عباس ب�ن م�رداس  -الفرزدق  –النابغة  –أسماء الشعراء منھم : لبید بن ربیعة 

 الكلبي.  –األخطل  –الّراعي  -
 –رأي ابن سالّم شعر الشعراء اآلتین : العنبر ب�ن عم�رو ومن قدیم الشعر في    

 –أعص�ر ب�ن س�عد المس�توغر ب�ن ربیع�ة  –دوید بن زید  –جریر  –مالك بن زید 
اب�ن  –خدیم�ة األب�رش  –زھی�ر ب�ن جن�اب الكلب�ي  –عبد هللا ب�ن میم�ون  –زھیر 

 جذام ذكره امرؤ القیس في بیت . 
وأق��ولھم ف��ي اإلس��الم  –األعش��ى  –وم��ن الش��عراء الف��واحش : ام��رؤ الق��یس    

وما أماله حماد عل�ى أب�ي عبی�دة الثقف�ي م�ن ش�عر طرف�ة ھ�و ألعش�ى  -الفرزدق 
 رأیا . 19خبرا ، ومن آراء ابن سالم  36ھمذان . ومن األخبار بإسناد 

 ) 107إلى  56: من ( ص الطبقة األولى
 ھم أربعة ذكرھم ابن سالم بأنسابھم :   

 امرؤ القیس
 یاننابغة بني ذب

 زھیر بن أبي سلمى
 األعشى

 20نص��ا منھ��ا  52) فع��ددھا 107إل��ى  56أم��ا النص��وص والفق��رات م��ن ( ص    
ھي عبارة عن أخبار بإسناد ، والباقي ھي استنتاجات اب�ن س�الم وآراء " بع�ض 
الن��اس " دون ذك��ر أس��مائھم . وی��ورد ھ��ذه النص��وص بتفص��یل وترتی��ب حس��ب 

واح�د ، وف�ي نق�ط مح�ددة ال تخ�رج ف�ي  أسماء الشعراء ، ویدور حدیثھا ع�ن ك�ل
الغالب عن الترجمة واألخبار والنقد بالتعرض لألمور الفنیة في الشعر مع إب�راز 
نظرات��ھ الخاص��ة ، وآراءه الشخص��یة الت��ي تغل��ب علیھ��ا الروای��ة ع��ن العلم��اء 
المشھورین ، ومن أكثرھم عمرو بن العالء ، ویونس بن حبیب ، وآخرون . أما 
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راء فق�د اعتم�د مقیاس�ین نق�دیین ھم�ا : المق�درة الفنی�ة والكف�اءة في ترتیبھ للشع
 الشعریة ، وھي بالنسبة لھ : الجودة والكثرة .

 
 

 الشاعر
 –الفنی��������������ات  -أخب��������������اره 

 الخصائص ( وما یمتاز بھ )
 -آراء -    

 عدد األبیات المختارة                  
 

ام�������������رؤ 
 القیس

 
 

 ـــــــــــــ
 النابغة

 
 
 
 

 ـــــــــــــ
 زھیر

 
 

 ـــــــــــــ
 األعشى

 أحسنھم تشبیھا
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدیباج�������ة والج�������زل وع�������دم 

 التكلف.
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبالغ��ة ف��ي الم��دح وإكث��ار ف��ي 
األمث�������ال ، وھ�������و أحكمھ�������م 

 وأجزلـھم .
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكث������رھم عروض�������ا ( كث�������رة 
األوزان واختالفھ���������������������ا ) ، 
وأكثرھم م�دحا وھج�اء وفخ�را 

 ووصفا .

بیتا وھي م�ا خیّ�ره الن�اس ف�ي  16
 تشبیھھ ،

 في وصف المطر . 8و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف����ي  9أبی����ات ف����ي التش����بیھ ، و 3
للحجی�ة عل�ى  7وصف الف�رس ، و

 عر الناس.أنھ أش
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بیتان على أنھ أشعر الناس .

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للحجیة أورد بیتا واحدا .
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 أخبار في عیوب الشعر
 –اإلس��ناد  –ورد اب��ن س��الم أخب��ارا ف��ي عی��وب الش��عر األربع��ة ( الزح��اف أ    

اإلبط��اء ) ومنھ��ا م��ا أورده حبی��ب ب��ن أوس وغی��ره ، وم��ن  –اإلق��واء أواإلكف��اء 
 بیتا للفرزدق واللھبي وغیرھم . 28أمثلة ذلك 

 أخبار في تفضیل الشعراء
 ء .وھي أخبار تطرقت آلراء العلماء والشعراء وتفضیلھم للشعرا    

 آراء ابن سالم النقدیة 
یس��تزید الش��اعر ف��ي ش��عره بیت��ا أو ص��درا أو » ف��ي الس��رقة الش��عریة یق��ول :    

وال یع�د ھ�ذا ف�ي نظ�ره س�رقة ، فی�ورد أمثل�ة « عجوزا إما لتأكید معنى أو رفعھا 
 لبیت ورد في موضعین من شعر امرئ القیس وطرفة .

 عند امرئ القیس    
 يَّ َمِطیَُّھْم** یَقولوَن: ال تَْھلِْك أَسًى َوتََجمَّلِ ُوقوفاً بِھا َصْحبَِي َعلَ 

 عند طرفة :   
َوتََجلّ ……………………………**…………………..

 دِ 
 ( وغیر ذلك من األمثلة ) .   
وأورد رأی��ا نق��دیا آخ��ر ھ��و أن م��ا یمك��ن ض��بط الش��عر إال أھل��ھ ، وھ��م العلم��اء    

مثل ذلك م�ا ت�روي العام�ة والرواة ، فھو بذلك یرفض األخذ بما ترویھ العامة ، و
 في عصره عن الشعبي ، وما روي شيء یحمل على لبید :

 باتَْت تَْشكي إِلَّي النّْفس ُمْجِھَشةً* َوقَْد َحَمْلتَُك َسْبعاً بَْعَد َسْبعینا
 فَإِْن تَعیشي ثَالثاً تَْبلُغـي أََمــــالً*   َوفي الثّـالِث َوفاٌء لِلثّمـانینا

 
 ) 137 - 108ن ( ص م الطبقة الثانیة -9
 أربعة َرْھط  وھم :   
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 …أوس بن حجر بن عتاب بن عبد هللا بن عدي 
 بشر بن حازم األسدي

 كعب بن زھیر بن أبي سلمى 
 من غطفان…الخطیئة ، أبو ملیك جزول بن أوس بن مالك

 ) 137إلى  108النّصوص من ( ص 
أوس نظیر األربعة و» تبتدئ برأي ابن سالّم في أوس بن حجر ، فیقول فیھ :    

إن��ھ بھ��ذا یب��دو « . المتق��ّدمین  إال أنّ��ا اقتص��رنا ف��ي الطبق��ات عل��ى أربع��ة رھ��ط 
متشبّثا بما أعلن عنھ في منھجـھ ، فھو یلتزم بالتقسیم الكیف�ي الحس�ابي مض�ّحیا 

 بالقسمة الفنیة .
نص��وص ھ��ي اس��تنتاجات  5خب��را بإس��ناد ، و 13نّص��ا نج��د  29وم��ن مجم��وع    

یات الشعریة ، والباقي أخبار تبتدئ ب  " أخبرن�ا بع�ض أھ�ل العل�م آلراء من األب
" . وتلخیصا لبعض مما سبق فأوس من قبیلة مضر وفحلھا ، وزھی�ر راویت�ھ ، 
وزوجتھ اسمھا أم زھیر ، وأخوه بُجیر بن زھیر أسلم وشھد مع النب�ي ص�لى هللا 

سالمھ یق�ول علیھ وسلم فتح مكة وحنین ، وھو الذي أرسل لكعب بن زھیر قبل إ
قاتل�ك » لھ :  ویلك ، إن النبي أوعدك  وقد أوعد رجاال بمكة فقتلھم ، وھ�و وهللا 

فك�ان س�ببا ف�ي إس�الم كع�ب ب�ن زھی�ر . أورد اب�ن س�الم قص�ة « أو تأتیھ فتسلــم 
 فلما آمنھ رسول هللا أنشد :… إسالمھ 

 ھا لَْم یَْشَف َمْكبولُ بانَْت ُسعاُد فَقَْلبَِي اْلیَْوَم َمْتبوُل ** ُمتَیٌَّم إِْثرَ 
ویومھا كساه النبي صلى هللا علیھ وسلّم بُردة اشتراھا معاویة من آل كعب بن    

زھی���ر بم���ال كثی���ر . وتتت���ابع النص���وص حس���ب ترتی���ب الش���عراء مرّك���زة عل���ى 
 ترجماتھم وشعرھم، وما قیل فیھـم . 

ن ھجائ�ـھ . وم�ن فالحطیئة كان جشعا سؤوال تمّده القبائل ال تكریماً بل خوفاً م�   
 شعره ما قالھ في الّزبرقان بعد أن أطعمت زوجتھ عیالھ . 

 َدِع اْلَمكاِرَم ال تَْرَحْل لِبُْغیَتِھا *َواْقُعْد فَإِنَّك أَْنَت الطّاِعُم اْلكـاسي
 فلما شكاه الّزبرقان لعمر حبسھ ، فقال :   

 ماٌء وال َشَجرُ ماذا نَقوُل لِفِراٍخ بِذي َمَرخٍ * ُحْمِر اْلَحواِصِل ال 
 أَْلقَْیَت كاِسبَُھْم في قَْعٍر ُمْظلَِمٍة*فاْغفِْر َعلَْیَك َسـالُم هللاِ یاُعَمرُ 

 إلى أن یقول :   
 وما آثَروني بِھا إِْذ بایَعوني لَھا ** لَِكْن ألَْنفُِسِھْم كانَْت بَِك األَثَرُ 

 وبھذا أطلق عمر سراحھ .   
) بیتا ال نج�د فیھ�ا  55وع األبیات الشعریة ( والمالحظ في ھذه الطبقة أن مجم   

لبشر بن أبي حازم األسدي أي بی�ت ی�ذكر ، ول�م ی�ذكر الس�بب ف�ي ھ�ذا اإلخ�الل ، 
 - 21إلى  15فقد یكون ذلك مرّده للُخْرم في المخطوطة ( أوراق مفقودة من ص 

73 
 



سبع ورقات ) ، ونفس األمر ألوس ب�ن حج�ر وإن كن�ا نج�د ل�ھ ش�عرا ف�ي فص�ول 
 أخرى .

 ) 160إلى  138من ( ص  الطبقة الثالثة -10
 أربعة رھط ، وھم :   

 بن صعصعة.…أبو لیلى نابغة بني جعدة ، وھو قیس بن عبد هللا بن عدس 
 ابن ھذیل …أبو ذؤیب الھذلي ، وھو خویلد بن خالد بن محّرث  
 ابن ذبیان…الشّماخ بن ضرار بن سنان  
 ابن عامر…لبید بن ربیعة بن مالك  

 )160إلى  138ص من ( ص النصو
 ذكر ابن سالم شعرا للنابغة بن جعدة حین قال :   

 فََمْن بَِك سائالً َعنّي فَإنّي     **   ِمَن اْلفِْتیـاِن أَیّـاَم اْلُخنانِ 
 أَتَْت مائة لعاٍم ُولَِدْت فیِھ     **   َو َعْشٌر بَْعَد ذلَِك َوِحّجتانِ 

 ي **  ما تُْبقي ِمَن الّسْیِف اْلیَمانيَوقَْد أَْبقَْت خطوُب الّدْھِر ِمنّ 
ومن ھذا استنتج أن النابغة شاعر قدیم ومفل�ق ( طوی�ل البق�اء ) ف�ي الجاھلی�ة    

واإلسالم ، وكان أكبر من النابغة الذبیاني . ( وأیام الُخناِن كان�ت أی�ام المن�ذر ب�ن 
س عن�دما ماء السماء ، وھي أیام ماتت منھ اإلبل ) . فببی�ت ش�عره استش�ھد ی�ون

، « جئت�ك م�ن س�بأ بنب�أ یق�ین » سألھ ابن سالم كی�ف تق�رأ قول�ھ تعـــــــــــ�ـالى : 
 فقال كما قال الجعدي :

ِمْن َسبَأَ اْلحاضریَن َمأِْرَب إِْذ ** یَْبنوَن ِمْن دوِن َسْیلِِھ اْلَعِرما (سّد 
 العرم )

« ، وال وھ�ن  ك�ان ش�اعرا فح�ال ال غمی�زة فی�ھ» أّما ذؤیب الھ�ذلي فق�ال فی�ھ :  -
أبو ذؤی�ب مؤل�ف زورا » والخبر في األغاني . ویروي ابن سالم أن في التوراة  

 مؤلف زورا < ( ولم یورد لھ أي بیت ).«  > ھو اسم الشاعر بالسریالیة
شدید متون الشعر ، أشّد أس�ر ك�الم م�ن » أما الّشّماخ بن ضرار فقال عنھ :  -   

م��ن « . ( ض ) . ولبی��د أس��ھل من��ھ منطق��ا لبی��د، وفی��ھ ك��زارة ( الیُ��ْبس والتق��ب
األغاني ) . وك�ان للش�ماخ أخــ�ـوان ، وأفحلھ�م م�زّرد وھ�و أش�بھھما ب�ھ . كان�ت 
لدیھ امرأة م�ن بن�ي س�لیم فنازعت�ھ ، وادع�ت علی�ھ طالق�ا بع�د أن ض�ربھا وكس�ر 

 یدھا ، وأقعد للنظر بین الناس فرأى كثیر علیھ یمینا ، فالتوى ثم حلف ، وقال :
ني ُسلَْیُم قَّضھا َوقَضیُضھا* تَُمّسُح َحْولي بِاْلبَقیِع بَسالَھا (مقّدم أَتَتْ 

 اللّحیة)
 یَقـــولوَن لي:یا اْحلِْف َولَْسُت بِحالٍِف * أُخاتِلُُھْم َعْنھا لَِكْیما أَنـالَھا

ْجُت َھمَّ النَّْفِس َعلَيَّ بَِحْلفٍَة* َكما َشقِّت الّشْقراٌء َعْنھا َجاللَ   ھافَفَـــرَّ
 جالل : كساء تلبسھ الدواب . 
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أما لبید بن ربیعة والمكنّى بأبي عقیل ، فكان شاعرا وفارسا شجاعا ، ع�ذب  -   
المنط��ق ، وھ��ذا رأي اب��ن س��الم ، وروى أن عام��ل عم��ر س��ألھ : م��ا أح��دث م��ن 
الشعر في اإلسالم ؟ قال لبید : " ق�د ب�ّدلني هللا الّش�عر س�ورة البق�رة وآل عم�ران 

 في عطائھ ، فبلغ ألفین . ولكن زمن معاویة أحطّ منھ . ." فزاد عمر
بیت��ا . فف��ي مقی��اس  25إن مجم��وع األبی��ات الت��ي وردت لھ��ذه الطبق��ة بلغ��ت    

أبیات ألوس بن مغراء ، كان ھ�و والتابغ�ة یتھاجی�ان  3المفاضلة أورد ابن سالم 
ف�ي رث�اء   أبی�ات ألخ الش�ماخ 4، فغلَب النابغة ، أي ُغلَِّب . وفي نف�س المقی�اس 

 عمر بن الخطاب لیؤكد ابن سالم أن أخاه مزّرد یشبھھ في قرض الشعر .
 ) 170إلى  161من (ص  الطبقة الرابعة -11
 قال ابن سالم في ھؤالء األربعة :   
وھم أربعة رھط فحول شعراء ، موضعھم م�ع األوائ�ل . وإنم�ا أخ�ّل بھ�م قل�ة »   

 « .شعرھم بأیدي الرواة 
 وھم :   

 من بني ثعلبة… ن العبد طرفة ب
 من بني خزیمة … عبید بن األبرص 
 من تمیم … علقمة بن عبدة  
 أحد بني امرئ القیس ھو من تمیم ویسكن الحیرة .…عّدي بن زید  

 ) 170إلى  161النصوص من ( ص 
فبعد ذكر أنسابھم ، أعطي ابن سالم رأیھ في شعر كل واحد م�نھم ، واستش�ھد    

یراھا من القصائد الحسان أو الجیدة ، أو ما سماھا بالّروائع ببعض األبیات التي 
 والمبّرزات . ومما قال في طرفة أنھ أشعر الناس بواحدة ، وھي قولھ :

 لَِخْولَةَ أَْطالٌل بِبَْرقَةَ ثَْھَمِد ** َوقَْفُت بِھا أَْبكي َوأُْبكي إِلى اْلَغدِ 
قولھ : ( نقلھ صاحب األغاني وفي عبید األبرص ، لم یعرف ابن سالم لھ إال   -  
( 

 أَْقَف ِمْن أَْھلِِھ َمْلحوُب ** فَاْلقُْطبیّاُت فَالّذنوبُ 
 ( أسماء مواضع ومیاه )   
أما علقمة بن عبدة ، فسمي علقمة الفحل لمھانتھ امرئ القیس ، فحكم�ت ل�ھ   - 

قھ�ا ، أم جندب زوجة امرئ القیس . فلّما غلَّبَْت علیھ علقمة  بقصیدتھ البائی�ة طلّ 
 وخلف علیھا علقمــــة ( التعلیق للشارح ) .

 لھ ثالثة روائع منھا :   
 طَحا بَِك قَْلٌب في اْلِحساِن طَروُب* بِعیِد الّشباِب َعْصَر َمشیبُ 

 ولعّدي بن زید أورد من روائعھ األربعة قولھ : - 
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 لَْیَس على الَمنوِن بِباٍق ** َغْیُر َوْجِھ اْلُمَسبَِّح اْلَخالّقِ 
 ) 185إلى  171من ( ص  الطبقة الخامسة -12  
أربعة رھط ، وفیما أتتبّ�ع الكت�اب ق�راءة وتفّحص�ا واس�تنتاجا حس�ب المق�اییس    

النقدی���ة األساس���یة ألب���ن س���الم ، إذ انتبھ���ت إل���ى وق���ع كلم���ة تك���ررت ب���إفراط ، 
فتص��فّحت كت��اب "مخت��ار الّص��حاح " ألب��ي بك��ر ب��ن عب��د الق��ادر ال��ّرازي ، وھ��و 

رھط الّرجل ، قومھ وقبیلت�ھ . » ي علم اللغة ، فوقفت على ما یلــــي : مختصر ف
والرھط ھو ما دون العشرة من الرجال ال یكون فیھم ام�رأة . ق�ال هللا تع�الى : (( 

، « وكان في المدینة تسعة رھط )) الجمع: أرُھط ، وأرھ�اط وأراھ�ط ، وأراھ�یط 
 امرأة ضمن الطبقات العشر . وتبیّن أن استعمالھا كان في محلّھ النعدام أي

 وأربعة الطبقة الخامسة ھم :   
 … خداش بن زھیر بن ربیعة 

 …األسود بن یعفر بن عبد السود 
 المخبّل أبو زید بن ربیعة بن عوف بن أنف الناقة بن قریع

 …تمیم بن أبّي بن مقبل 
ھ�و أش�عر ف�ي قریح�ة الش�عر م�ن » وفي روایة عمر بن العالء قال عن خداش : 

ك�ان یھج�و قریش�ا ، ویق�ال أن الس�بب ف�ي « ." بید ، وأبى الناس إالّ تقدمة لبید ل
 ذلك قتل قریش ألبیھ أیام الفِجار" ، وفي ھذا قال :

أبي فارس الّضْیحاِء عمرو بن عامر*أبى الّذمَّ واْختاَر اْلَوفاَء 
 علٮاْلَغْدرِ 

 ُكْم، ال َسبیَل إلى َجْسرِ فَیا أَخَوْینا من أبـیـنا َوأُّمـنــا  *  إلَْیُكْم إلَیْ 
 والقصیدة من المجمھرات قالھا في یوم شواحط .   
 الّضْیحاُء : فرس عمرو بن عامر جّد خداش .   
أما أیّام الفِجار فھي كما وردت في التّعلیق ، ومذكورة في العقد الفریـد ، فھ�ي    

، وك�ان خمسة أیام في أربع�ة س�نین ب�ین بن�ي كنان�ة وق�ریش كلھ�ا وب�ین ھ�وازن 
فرسھ یلعب دوره إلى جانب المعارك . وھذه األی�ام ش�ھدھا النب�ي ص�لى هللا علی�ھ 

كنت أْنبُُل على أعمامي یوم الفِج�ار ، وأن�ا اب�ن أرب�ع عش�رة » وسلم ، قال فیھا : 
 أي كان یناول أعمامھ النّبل .« سنة 
ھ�ا وخداش ھو ال�ذي ق�ال القص�یدة المنص�فة ، وھ�ي القص�یدة الت�ي یم�دح فی      

الشاعر أعداءه ویذكر ما أوقع�وا بقوم�ھ ، وم�ا أوق�ع قوم�ھ بھ�م إنص�افا وع�دال ، 
 حیث قال :

 فَأَْبلِْغ إِْن َعَرْضَت بِنا ِھشاما ** َوَعْبَد هللاِ أَْبلِْغ َواْلَولیدا
 أي أخبر ھؤالء بما كان من أمرنا ، وھشام والولید ابنا المغیرة .   
 إلى أن یقول :  
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 ماةَ َوعانَقونا   ** ِعراَك النُّْمِر واَجَھِت األُسودافَعانَقنا اْلكُ 
 فَلَـــــْم أََر ِمْثلَُھْم ھزموا َوفُلّوا** وال َكِذیاِدنا ُعْنـقاً َمـجودا

الُكماةُ : الّشجعان                      فُلّوا : انھزموا                    ذاَد       
 الّشيء : َرّده 

كم�ا ت�رّد اإلب�ل العط�اش ع�ن الم�اء ، وھ�ي تقب�ل تقب�ل عل�ى  ذدناھم : أي رددناھم
 الماء مصّممةً .

ومما تقّدم یالحظ أن النّصوص التي أت�ى بھ�ا اب�ن س�الم مخت�ارة لم�ا تمت�از ب�ھ    
 من اإلدالء النسبي والمفاخرة . فھي حّجة على صّحة النّسب .

را فح�ـال ، ك�ان ش�اع» …أما األسود بن یعفر ، فیقول فیھ ابن س�الم رأی�ھ :  -   
ولھ واحدة رائعة طویلة الحقة … یكثر التّنقّل في العرب ، یجاورھم فیُذّم ویحَمُد 

 ، وھي :…« بأجود الّشعر 
 ناَم اْلَخلِيُّ َوما أُِحسُّ ُرقادي ** َواْلَھمُّ ُمْحتَِضٌر لََديَّ ِوسادي

ي غ�زوة ویذكر ابن سالم أربعة أبیات في مدح الحارث بن ھشام الذي شارك ف   
أحد ، وكان لھ فیھا أثر ، لیدّعم قولھ : " ی�ذّم ویْحَم�ُد " ، وب�ذلك ب�یّن األغ�راض 
الت��ي طرقھ��ا وأحس��ن فیھ��ا ، م��دّعما ذل��ك بخب��ر ع��ن المفّض��ل ح��ین ق��ال : " ل��ھ 
ثالثون ومائة قصیدة " لیبین أن ھذا الخب�ر مش�كوك فی�ھ لع�دم وقوف�ھ عل�ى ھ�ذه 

ل��ھ أكث��ر مم��ا یروی��ھ أص��حابھ أھ��ل الكث��رة ، وإن ك��ان أص��حاب الكوف��ة ی��روون 
 البصرة ، والذي ھو منھم ، ویتعّصب لھم .

أما المخبّل أبو زید فیشھد ل�ھ اب�ن س�الم أن�ھ م�ن الفح�ول اعتم�ادا عل�ى ق�ول  -   
 الفرزدق :

 َوَھَب اْلقَصائَد لَِي النّوابُغ إْذ َمَضْوا*وأبو یَزیَد َوذو اْلقروح َوَجْرَولُ 
اب�غ ھ��م : نابغ�ة بن�ي ذبی��ان ، ونابغ�ة الجع�دي ، ونابغ��ة وی�ذكر الش�ارح أن النّو   

 بني شیبان ، وذو القروح وھو امرؤ القیس بن حجر ، وجروا وھو الحطیئة .
ومما سبق ، یمكن أن نخلص إلى أن ابن سالم وظف عند ك�ل طبق�ة ع�ددا م�ن    

عتم�د المقاییس النقدیــة ، أو األسالیب التحقیقیة ، أو طرق المفاضلة للقول أنھ ا
على من شھد لھذا الش�اعر أو ذاك مم�ن عاص�روه ، أو أت�وا بع�ده راوی�ا لألخب�ار 
أو الشعر بعد التحقیق في صّحتھا للتّأكی�د عل�ى أن الش�اعر فح�ل مبین�ا األغ�راض 
الشعریة التي أحسن السبك فیھا، وأجزل القول . أم�ا التنص�یص عل�ى قلّ�ة ش�عره 

 بقتھ .أو كثرتھ ، فلینتھي إلى أنھ بذلك أوضعھ ط
وقد ی�نھج طریق�ة أخ�رى بإب�داء رأی�ھ ف�ي ش�عر ش�اعر دون ذك�ر ھ�ذا الش�عر ،    

كأنھ یترك للقارئ الرجوع إلى أشعاره لالستنباط والوقوف على ما انتھ�ى إلی�ھ ، 
للمخیّ��ل ش��عر كثی��ر جیّ��د ، ھج��اؤه الزبرق��ان » كم��ا فع��ل م��ع المخیّ��ل حی��ث ق��ال : 

 « .ســعد ، وشعره كثیر  وغیره ، وكان یمدح بني قریع ، ویذكر أیام
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والب��ن س��الم فنی��ة أدبی��ة نقدی��ة یوظفھ��ا عن��د إب��داء آرائ��ھ بع��د المس��ح للش��عر،    
ودراس��تھ، وتحقیق��ـھ . ف��آراؤه لیس��ت اعتباطی��ة كم��ا یت��راءى لن��ا  ألّول وھل��ة ، 
فعندما نتتبّع استشھاداتھ ، ونقف على المقاربات التي استخدمھا یزول الغموض 

دراستھ ال تخرج ع�ن إح�دى ث�الث : الش�عر والروای�ة ولیس�ت  . فالماّدة الخام في
 أي روایة ، وآراء العلماء وغیرھم ممن عاصروا الشاعر أو جاءوا بعده .

فعن�د تم��یم ب��ن أب�ي مقب��ل یق��ول : " مجی��د ُمغلّ�ب " أي أن ھ��ذه الج��ودة تفوق��ھ  - 
 جودة أخرى ُغلَِب فیھا . ویورد بیتا في الھجاء لقیس بن عمر بن مالك .

 إِذا هللاُ عادى أَْھَل لُْؤٍم وِدقٍّة*فَعادى بني اْلَعْجالِن َرْھطُ ابن ُمْقبِلِ 
وإن اس��تعمالھ لھ��ذه المفاض��لة الدراس��یة ( مقی��اس نق��دي ) تش��فع ل��ھ أثن��اء "    

 ترتیب " الشاعر في الطبقة الخامسة .
ي كما یورد خبرا : " ك�ان اب�ن مقب�ل جافی�ا ف�ي ال�دین ، وك�ان ف�ي اإلس�الم یبك�   

 أھل الجاھلیة ویذكرھا ، فقیل لھ : أتبكي أھل الجاھلیة وأنت مسلم ؟ فقال : 
 َوما لي ال أْبكي الّدیار َوأھلَـھا* َو قَْد زاَرھا ُزّواُر َعكٍّ َوِحْمیَرا
را  َوجاَء قَطا األَْحباِب ِمْن ُكلِّ جانٍِب*فََوقََّع في أَْعطانِنا ثُمَّ طَـیـَّ

 یر .زّوار : یعني ملوك عّك وحم
ومن الخبر الوارد یمكن استنتاج أم�ور ع�ّدة وباس�تنطاق واس�تقراء الخب�ر ذي    

الطّ��ابع الكلّ��ّي نج��د أن الش��اعر أس��لم ، فھ��و م��ن الش��عراء المخض��رمین ، وعّم��ر 
طویال ، وال زال یفّضل حیاة الجاھلیـــة ، وأن اإلسالم لم یوقف قریحتھ الش�عریة 

إل�ى … ن بج�والت ف�ي الم�دن واألمص�ار ، ثّم أن ملوك عك وحمیر ك�انوا یقوم�و
غی��ر ذل��ك . وال عج��ب أن نس��تنتج أن دراس��ة الق��دامى وكتاب��اتھم كان��ت دراس��ات 
أكادیمیة ، أي أننا نقف فیھا على اآلراء والنتائج ، ویستعص�ي عل�ى الق�ارئ ف�ي 
أّول وھلة التع�ّرف عل�ى الط�رق واألس�الیب ، وك�ذا المعطی�ات المعتم�دة للوص�ول 

إلی�ھ إالّ ب�الّرجوع إل�ى عملی�ة االس�تقراء واالس�تنباط للم�ادة وم�ن  إلى ما توّصلوا
الم��اّدة ، أي أن عل��ى الق��ارئ الوق��وف عل��ى الكلی��ات والع��ودة بالبح��ث والتنقی��ب 

 للوقوف على الجزئیات المركبة للرجوع إلى نفس الكلیات لالقتناع بھا .
 ) 192إلى  187من ( ص الطبقة السادسة  - 13
أي لكل واحد معلّقة « ھم أربعة رھط لكل واحد منھم واحدة : » قال ابن سالّم    
. 
 وھم :  

 …عمرو بن كلثوم بن مالك 
 …الحارث بن حلزة 

 …عنترة بن شداد بن معاویة 
 …سوید بن أبي كاھل 
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فبعد ذكر أنسابھم نھج أسلوبا ، أو فلنقل منھجا جدیدا للحكم عل�ى ھ�ذه الطبق�ة    
 لجودة ، فیذكر لكل واحد أول مشھورتھ .اعتمادا على مقیاس الكثرة وا

 لعمرو بن كلثوم :  
 أَال ُھبّي بَِصْحنِِك فاْصبحینا ** وال تُْبقي ُخموَر األْنَدرینا

 للحارث بن حلّزة :  
 آَذْنتَنا بِبَـْیـنِھا أَْسـماُء **  ُربَّ ثـاٍو یَُملُّ ِمْنھُ الثّواءُ 

ق�ال : إنّ�ھ قالھ�ا وھ�و یومئ�ذ اب�ن  وفي ھذه المعلّقة ذك�ر الّش�ارح أن األص�معي   
 سنة . 135

 لعنترة بن شّداد :  
 یا داَر َعْبلَةَ بِاْلجواِء تََكلَّمي*َوِعمي َصباحاً داَر َعْبلَةَ َواْسلَمي

 لسوید بن أبي كاھل : 
 بََسطَْت رابَِعةُ اْلَحْبِل لَـنـا ** فََمَدْدنـا اْلَحْبَل ِمْنھـا ما اتَّسعْ 

ول�ھ » " « ول�ھ ش�عر كثی�ر» ن ابن سالم یكرر عبارتین ھما : والمالحظ ھنا أ   
عند تعلیقھ على كل شاعر ، وھ�ذا التأكی�د یب�ین بوض�وح أن�ھ یعط�ي « سوى ذلك 

 أھمیة كبیرة لكثرة الشعر إلى جانب الجودة .
 ) 196إلى  193من ( ص  الطبقة السابعة -14
أش��عارھم قلّ�ة ف��ذاك أربع�ة رھ�ط محكم��ون ُمقلّ�ون ، وف�ي » یق�ول اب�ن س��الم :    

 «الذي أّخرھم 
 وھم :    

 …سالمة بن جندل 
 …ُحصین بن الحمام الُمّري 

 خال طرفة … اْلُمتلّمس وھو جریر بن عبد المسیح 
 خال األعشى … الُمسیّب بن علس  بن عمرو بن قمامة 

فبعد ذكر أنسابھم انتقل إلى توضیح األسباب التي سّمي بھ�ا الم�تلّمس متلّمس�اً    
 والمسیّب مسیّباً .، 
 فاألّول لقولھ :  

 فََھذا أواُن اْلَعْرُض حيِّ ُذبابُھُ ** َزنابیُرهُ َواألَْزَرُق اْلُمتَلَمِّسُ 
األزرق ن��وع م��ن  –ح��يِّ ذباب��ھ : كثُ��َر ذباب��ھ  -الع��رض : واد مرب��ع بالیمام��ة    

  –الّذباب 
 المتلّمُس : الُمتطلُّب الّشيء ھنا وھناك .  
: " ھذا البیت َس�َخَر ب�ھ بأص�حاب الیمام�ة ، ویق�ال أیض�ا ھج�ا ب�ھ  قال الشارح   

 عمرو بن ھند .
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سّمي المسیُّب حین أْوعد بني عامر بن ُذْھ�ٍل ، » فالثاني یقول عنھ ابن سالّم :  -
وأورد أبیاتاً لھ في القعق�اع ینف�ي عن�ھ « فقالت بنو ضبیعة : قْد سیّْبناَك والقوم . 

 الكرم .
الحمام وسالمة بن جندل فل�م ی�ذكر أش�عارھما ق�ط ، وال یع�رف  أما ُحصین بن -  

لذلك سبب ، أھو لُخْرٍم في المخطوط�ة ونس�خة المدین�ة مع�اً ، أم النع�دام ش�عرھم 
 وضیاعھ ؟

 )  219إلى  198من ( ص  الطبقة الثامنة -15
 أربعة رھط ، وھم :   

 …عمرو بن قمیئة 
 …النّمر بن تولب بن أقیش 

 …جیمي أوس بن غلفاء الھ
 …عوف بن عطیة الجزع 

فبعد ذكر أنسابھم ، أورد بن سالّم أخباراً وأشعاراً لكّل منھم بعد أن یبدي رأیھ    
الخاّص في شعرھم ، إّما من حیث الفصاحة أو الجرأة . ولالختصار أقتصر عل�ى 
األھم في محتوى النصـ�ـوص ، وم�ن ذل�ك ن�ّص كت�اب رس�ول هللا ص�لّى هللا علی�ھ 

أقیس یدعوھم فیھ لإلسالم ویبیّن ما علیھم ، وتأكید ص�دق رواة بن�ي وسلّم لبني 
 تولب لھذا الكتاب .

 ) 244إلى  220من ( ص الطبقة التاسعة  -16
 رھط أربعة ، وھم :  

 …ضابئ بن الحارث بن أرطأة 
 …ُسَوید بن ُكراع العْكلي 

 …اْلُحَوْیِدَرةُ واسمھ قطة بن محصن بن جرول 
 …حْسحاس بن ھند ُسحْیم ، عبد بني ال

كان ضابئ بَِذیّاً كثیر الّشّر بالمدین�ة ، ص�احب ص�ْیٍد » قال ابن سالّم في األول :   
ومما روي من األخبار أن دابّتھ وطئت صبیّا فقتلتھ ، فحبسھ عثم�ان …« وكْلٍب 

بعد أن اعتذر بضعف بصـره . وصف فرسھ قیار . وفي خبر ذیّل بشعر أن�ھ رم�ى 
كلب فحبسھ عثمان ، وفي السجن حّد حدیدة یری�د أن یغت�ال امرأة من المسلمین ب

 بھا عثمان ، فضربھ بالسیاط ورّده الّسجن ، وبقي حتى مات .
ولقد ذكر ابن س�الّم أخب�اراً لك�ل الش�عراء األربع�ة م�ع بع�ض ش�عرھم رآه جیّ�دا    

مبدیا رأیھ من ح�ین آلخ�ر فی�ھ ، ف�ي الفخ�ر والّص�راع ال�ّدائر ب�ین القبائ�ل . ومم�ا 
ّص��ھ لعب��د ب��ن الحس��حاس ال��ذي قت��ل ف��ي عھ��د عم��ر لفح��ش ش��عره ، وتعاطی��ھ خ

 الخمرة ، ومن شعره بعد أن طلب منھ عمر اإلنشاد لیعطیھ :
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 فَبــــاَت ِوسادانا إلى َعلَجانٍَة ** َوِحْقٍف تَھاداهُ الّریاُح تَھـِدیا
ةٌ**َوال ثَْوَب إالّ ِدْرعُ   ھا َوِردائیاَوَھبّــــــْت َشماٌل آِخَر اللّْیِل قَرَّ

 فما زاَل بُْردي طَیّباً ِمْن ثِیابِھا*إلى اْلَحْوِل َحتّى أَْنَھَج الثّْوَب بـالِیا
 ) 265إلى  245من ( ص  الطبقة العاشرة -17
 أربعة رھط ، وھم :   

 …أمیّة بن ُحرثان بن األسكر 
 حریث بن محفّظ

 …الُكمیت بن معروف بن الكمیت بن ثعلبة 
 …ي بُلّي ، واسمھ عبید عمرو بن شأس بن أب

بع��د ذك��ر األنس��اب ج��اء اب��ن س��الّم بأخب��ار وأش��عار تب��یّن س��كناھم ( قب��ائلھم )    
وأبن��اءھم كم��ا ألمی��ـة . وم��ا تمثّ��ل الِحج��اَج ( أي اس��تدّل ) م��ن ش��عر حری��ث ف��ي 
خطبت��ھ . أم��ا الثال��ث فق��د ذك��ر انتس��ابھ إل��ى عائل��ة وق��وم جلّھ��م ش��عراء ، وھ��م 

من شعره ، فبیّن أنھم مخضرمون عاشوا ف�ي الجاھلی�ة  الكمیتیّون ، فأورد بعضا
 واإلسالم ، وعّمروا طویال .

  الــخــالصــة لــمــا تقــّدم - 18
یعتبر كتاب " طبق�ات فح�ول الش�عراء " م�ن التص�انیف ، وھ�و ف�ّن م�ن فن�ون    

الكتابة المستحدثة في العصر العبّاسّي ، فكان ابن سالّم بكتابھ ھذا أّول من أحك�م 
 التّبویب وبفنّیة علمیة .

ولق��د ص��نّف الّش��عراء إل��ى عش��ر طبق��ات بكیفی��ة حس��ابیة اعتم��د مق��اییس ،    
 ومبادئ المفاضلة ، ومنھا :

كث��رة ش��عر الش��اعر                            تع��ّدد األغ��راض                  الج��ودة 
 مع تغلیب الكثرة 

فإنھ یعتبر ل�دى الّدارس�ین لكت�ب  ورغم ضعف المقاییس النقدیة التي اعتمدھا ،  
األدب الق��دیم محقّق��اً ناجح��اً ف��ي مج��ال األخب��ار واألش��عار واألنس��اب ، وض��ع لبن��ة 
أساس��یة لم��ن بع��ده معتم��دا عل��ى ط��رق منطقی��ة تبت��دئ بجم��ع الم��اّدة ، والتفس��یر 
والتعلی��ق والمقارن��ة، فامت��ازت كتابت��ھ ب��روح نقدی��ة بإبدائ��ھ األدلّ��ة والّش��واھد ، 

ك الجدل ، وبنمطیة تعلیمیة تمیّزت بالوضوح في الك�الم والمعن�ى ، وسلوكھ مسل
 واالستطراد والتفصیل .

 ففي مجال التّبویب ارتفع إلى مستوى فنّّي محكم یستدّل علیھ نھجھ التالي :   
 باب المقّدمة

طویل�ة یع��رض فیھ��ا لمق��اییس النق��د المختلف�ة ف��ي عص��ره ، ویب��یّن اتّجاھ��ھ  -أ    
لّشعـ��ـر ، وف��ي تص��نیف كتاب��ھ ، و" تبوی��ب " طبقات��ھ . تع��ّرض وآراءه ف��ي نق��د ا

للّش��عر الق��دیم كم��دخل للح��دیث ع��ن الش��عر ، مح��اوال انتق��اده م��ن حی��ث وج��وده 
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وصحتھ وانتحالھ ، فتوّصل إلى ضرورة تخلیص الصحیح من المنح�ول ، فوض�ع 
ل��ذلك مب��ادئ اعتم��دھا لك��ون الش��عر الم��روّي المس��موع فی��ھ مفتع��ل وموض��وع 

 لذا رأى ضرورة االعتماد على منھج واضح . كثیران ،
 رفض األخذ من الكتب . -ب    
 االعتماد على الروایة مع إسنادھا إلى العلماء والعارفین . -ج    
 وللوصول إلى الغایة یتوّجب االعتماد على :   
 الذوق والفطرة . -   
 الّدربة والممارسة ، أي التجربة . -   
 شعر .المعرفة بخصائص ال -   
بدأ في تحقیق الشعر بدءا من القدیم ، فعرض ما وص�لت م�ن أخب�ار وحققھ�ا .    

اتّف��ق وخ��الف ، وع��رض م��ا ك��ان ی��دور م��ن ض��روب النق��د اللغ��وي ف��ي البص��رة 
والكوف��ة ، ف��اتّفق وع��ارض بإب��داء تبریرات��ھ وحجج��ھ ، ونف��س الّش��يء فعل��ھ م��ع 

م ودرای�تھم ، فللنح�وي الفقھاء باعتبار أن للنّقّ�اد مواق�ف مختلف�ة حس�ب نزع�اتھ
اتجاھھ ، وللغوي اتجاھھ، ولآلخرین عصبیّاتھم القبلیة والمذھبی�ة . فخل�ص إل�ى 
أن االحتك��ام وبدرای��ة إل��ى خص��ائص الف��ّن الش��عري وأص��ولھ یھ��دي إل��ى ال��ّرأي 

 األرجح الصحیح .
 الباب الثاني 

 ففیھ صنّف اب�ن س�الّم الش�عراء طبق�ات عش�ر ، ف�ي ك�ل طبق�ة أربع�ة ش�عراء ،   
 وفي المجموع عشرة أبواب داخلیة .

وعند كل طبقة ذكر أسماء شعرائھا وأنسابھم ، وفّصل بترتیب حدیث�ھ ع�ن ك�ل    
واحد بذكر أخبار ، وانتق�ادات ، وآراء غی�ره إل�ى جان�ب رأی�ھ ، فتع�ّرض للفنّی�ات 
ف�ي الش��عر ، فغلّ�ب الج��ودة والكث�رة . وھ��و أیض�ا ال یكتف��ي ف�ي قس��متھ الحس��ابیة 

ات بل یشیر إلى االضطراب في ھذا الترتیب بإلحاق ھذا لطبقة تق�ّدمت بذكر الطبق
، أو ذاك لطبقة أخرى توّس�طت ، وھ�ذا م�ا آخ�ذه عن�ھ بع�ض النّق�اد لع�دم التزام�ھ 
الم��نھج ال��ذي ص��ّرح ب��ھ ف��ي المقّدم��ة . فبع��د التقس��یم الكیف��ي الحسابــ��ـي ( عش��ر 

 بوابا ھي :طبقات ) ینتقل ابن سالّم إلى التقسیم المكاني لیورد أ
 باب ألصحاب المراثي = وھم أربعة شعراء .

 باب لشعراء المدینة = وھم خمسة .
 باب لشعراء مـكـة = وھم تسعة 

 باب لشعراء الطائف = وھم خمسة .

 باب لشعراء البحرین = وھم أربعة .
 باب لشعراء یھود   = وھم ثمانیة .

 باب لشعراء الیمامة = ال یعرف شاعرا مذكورا .
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عند كل ھذه األبواب یقف الكاتب متّبع�اً نف�س ال�نھج ف�ي الترجم�ة واألخب�ار ، و   
والنقد والتعرف على األمور الفنیة لیضیف عنصراً جدیداً یتعلّق بالبیئة وتأثیرھ�ا 

أھ�ل الق�رى » في الشعراء وشعرھم ، ( أھل المدینة والبدو ) ، وفي ھذا یق�ول : 
 «ألطف نظرا من أھل البـــدو . 

ب��اب ش��عراء اإلس��الم ی��ذكر الطبق��ة األول��ى ب��نفس األس��لوب والم��نھج م��ع فف��ي    
،  708غزارة في االستش�ھادات ش�عرا وأخب�ارا لینتھ�ي الّس�فر األول عن�د ال�نص 

 .  521وانتھاء بالصفحة 
 بعض االنتقادات - 19
محم��ود من��دور : یأخ��ذ علی��ھ األس��س الت��ي وض��عھا للمفاض��لة ب��ین الش��عراء ،    

إن ابن سالّم ل�م یتق�ّدم » وتعدد األغراض والجودة ، فیقول :  وھي كثرة الشعر ،
بالنّقد الفنّّي إل�ى األم�ام ش�یئا كبیـ�ـراً ، وإن ك�ان ق�د ص�در ف�ي تحقیق�ھ للنّص�وص 
ع��ن م��ذھب ص��حیح ، وح��اول أن یُ��دخل ف��ي ت��اریخ األدب العرب��ي اتجاھ��ا نح��و 

 «التفسیر ، ومحاولة للتّبویب تقوم على أحكام فنّیة . 
سین : اعتمد على الكثیر من أسس ابن سالّم ، خاصة تحری�ر النّص�وص طھ ح   

، وتخلیص الشعر من الّدخیل ، وصلة الشاعر لما یروى لھ . فھ�و ی�دین ل�ھ بن�اء 
 النّقد على الّذوق .

 ومن االنتقادات األخرى   
 عدم تعّرض ابن سالم للناحیة الموسیقیة . -   
طبق��ات ، أي أن القس��مة الحس��ابیة ل��م  االض��طراب ف��ي ترتی��ب الش��عراء إل��ى -    

 تتّفق مع القسمة الفنّیة .
 إلى غیر ذلك من المآخذ .…عدم استیفاء مفھوم الّسرقة الّشعریة حقّھا  -    
ورغ��م ھ��ذه االنتق��ادات والمآخ��ذ یبق��ى كت��اب " طبق��ات فح��ول الش��عراء" الب��ن    

أّول كت��اب  س��الّم مرجع��ا أساس��یا لت��اریخ األدب بنصوص��ھ " المحقق��ة " ، وھ��و
 حاول أن یضع اللّبنات األولى للنّقد المنھجّي على أسس علمیّة . 

وفي كّل ما تق�ّدم ، اعتم�د اب�ن س�الم ف�ي تص�نیفھ للش�عراء عش�ر طبق�ات عل�ى    
العامل أو المقیاس الزماني ، فك�ان ملتزم�ا بمنھج�ھ ال�ذي أعل�ن عن�ھ ف�ي مقّدم�ة 

ام ض��یّع علی��ھ فرص��ة تص��نیف كتاب��ھ بحی��ث ص��ّرح أكث��ر م��ن م��ّرة أن  ھ��ذا االلت��ز
شعراء في غیر الطبقة التي ُوضعوا فیھا وھ�ذا م�ا دفع�ھ لالنتق�ال إل�ى ن�وع جدی�د 
ف��ي اھتمامات��ھ النقدی��ة ، ف��أعطى األھمی��ة لألغ��راض الفنی��ة الش��عریة ، واخت��ار 
الّرثاء كغرض غالب لكونھ یجمع بین مدح المیّ�ت والثّن�اء علی�ھ . وق�د ی�دفع ھ�ذا 

إثارة العاطفة للوصول إلى ھ�دف مع�یّن ھ�و الثّ�أر، فیتوّع�د  بالشاعر إلى نوع من
 بذلك على لسان القوم .

  شعراء المراثي -20  
 «  وصیّرنا أصحاب المراثي طبقة بعد العشر طبقات » قال ابن سالم :    
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 وھم :   
 …متیّم بن نویرة بن جمھرة 

 …الخنساء بنت عمرو بن الحارث 
 …رث بن ریاح أعشى باھلة وھو عامر بن الحا

 …كعب بن سعد بن عمرو 
ففي األول قال : " المقّدم عن�دنا م�تّمم ب�ن ن�ویرة المكنّ�ى أب�ا نھش�ل ". وكلم�ة    

مقّدم واضحة المعنى وتعني المفّضل والمرتّب في الّدرجة األولى ع�ن اآلخ�رین . 
ورغم أنھ  یصنّف ھؤالء الشعراء األربعة في طبقة ، لكن�ھ ل�م ی�ورد جملت�ھ الت�ي 

ان یبتدئ بھا عند كّل طبقة " وھم أربعة رھط " ، وھذا إیحاء وتنبیھ من�ھ إل�ى ك
 أنھ عدل عن القسمة الحسابیة ، والتزام العدد أربعة .

انتقل ابن سالم إلى إیراد أخبار عنھ تتعلّق برثائھ ألخیھ مال�ك ب�ن ن�ویرة ال�ذي    
فب�یّن ف�ي اس�تطراد أن قتلھ خالد بن الولید حین وّجھ�ھ أب�و بك�ر إل�ى أھ�ل ال�ّرّدة . 

روایات وأخبارا شتى وردت في مالك یشّك فیھا إال ما اس�تقّر عن�ھ أن عم�ر أنك�ر 
قتلھ وقام على خالد فی�ھ وأغل�ظ ل�ھ ، وأن أب�ا بك�ر ص�فح ع�ن خال�د وقب�ل تأّول�ھ . 
ومالك شاعر وفارس یق�ال ل�ھ الجف�ول ألن�ھ جف�ل وذھ�ب بإب�ل الّص�دقة الت�ي والّه 

وسلّم علیھا ، وھي صدقات بني قومھ بني یربوع . قالوا الرسول صلّى هللا علیھ 
 لھ ال تعجل بتفرقة ما في یدیك ، فقـال :

 
 أَرانـــــي هللاُ بالنََّعـِم اْلُمـنَـّدى* بِبُْرقَةَ َرْحَرحاَن ، وقْد أَرانيَ 

 َوقُْلُت : ُخذوا أْموالَُكْم غیر خائٍف* َوال ناظٍر فیما یَجيُء ِمَن اْلَغدِ 
 َم بِاألْمِر اْلُمَخّوِف قائِــٌم* َمنَْعنا َوقُْلنا : الّدیُن دیُن ُمَحّمدِ فَإْن قا

أورد ابن سالم قّصة قت�ل خال�د لمال�ك ، والح�وار ال�ذي وق�ع بینھم�ا ، وزواج�ھ    
بامرأتھ أّم تمیم . وزاد األغاني أنھ كان یق�ال أن�ھ ل�م ی�ر أحس�ن م�ن س�اقْیھا . أم�ا 

 والمقّدمة منھن قولھ  ( رأي ابن سالم ) :تمیم فبكى مالكا فأكثر وأجاد ، 
 ألََعْمري َوما َدْھري بِتَأْبیِن مالٍك ** [ وال َجَزٍع مّما أصاَب َوأَْوَجعا ]

 اْلَعُجُز زیادةٌ من المفّضلیات .   
 اْلَخْنساُء  -   
بك�ت الخنس�اء أخویھ�ا َص�ْخراً ومعاوی�ةَ . ف�األّول قتل�ھ بن�و أس�د ، والث�اني بن�و    

 فان . أورد كلمتھا في كل منھما :مّرة غط
 ومن ذلك في صخر :   

 أَِمْن َحَدِث األیّاِم َعْینَُك تَْمھُُل*َوتَْبكي على َصْخٍر وفي الّدھِر َمْذَھلُ 
 وفي معاویة :   
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 أَال ما لَِعْیـنَِك ما لَـھا ؟  **  لَقَـْد  أَْخَضَل الّدْمُع ِسـْربالَھا
 أعشى باھلة  -     

 ر بن وھب الباھلي قتیل بن الحارث بن وھب ، ومن كلمتھ أخذت :رثى المنتش  
 فَإِْن َجَزْعنا ، فَِمْثُل الّشّر أْجزَعنا* َوإِْن َصبَْرنا ، فَإنّا َمْعَشـٌر ُصبرُ 

 إّما َسلَْكَت َسبیالً ُكْنَت سالَِكـھا*فَاْذَھْب فَال یُْبِعَدنَّك هللاُ ُمْنتَِشر
 أباه أبا المغوار بكلمة ( أورد منھا ) :كعب بن سعد الغنوّي رثى  -     

 فَلَْو كانَِت الموتى تِباُع اْشتِریتھ*بِما لَْم تَُكْن َعْنھُ النّفوُس تَطیبُبِ 
 َعْیــنَيَّ أْو ِكْلتا یََديَّ َوقیَل لــي:  ُھَو اْلغانُِم اْلَجْذالُن حیَن یَؤوبُ 

 إلى أن یقول :   
 ْوَت َدْعَوةً لََعلَّ أبا اْلِمْغواِر ِمْنَك قَریبُ فَقُْلُت: اْدُع أْخرى َواْرفَِع الصّ 

فبعد أن بیّن ابن سالّم نسب الشاعر وما روي عنھ من أخبار ، بین بما اشتھر    
 في رثائھ ، وألّي شخص ، فأورد من شعره ما یراه أجود .

 شعراء القرى العربیة -20
الجزی�رة العربی�ة ، وانتقل ابن س�الّم إل�ى إعط�اء األھمی�ة ألم�اكن حض�ریة ف�ي    

فیختار خمسة أماكن ألھّمیتھا دون شك في المجال الحضاري عام�ة ، والش�عري 
خاص���ة ، وھ���ي : المدین���ة ، ومك���ة ، والط���ائف ، والیمام���ة ، والبح���رین ( ف���ي 
المخطوطة كتبت طائف ب�دون تعری�ف ) . فب�دأ بالمك�ان الخص�ب ش�عرا ، واخت�ار 

المدینة ، ش�عراؤھا الفُح�وُل خمس�ةٌ :  وأشعرھّن قریةً » شعراءھا الفحول قائال : 
وھن�ا ال ب�ّد م�ن التّس�اؤل ع�ن اس�تعمال « ثالثة من الخزرج ، واثنان م�ن األوس 

ابن سالّم لكلمة ( قریة المدین�ة ) . فھ�ل ھ�و اس�تعمال للّدالل�ة عل�ى واق�ع المدین�ة 
 في مرحلة  أو عصر ما ، أم استعمال ُمشاٌع فقط ؟

 ھم من شعراء المدینة وقبائل   
 حّسان بن ثابت       من الخزرج من بني النّّجار( في المخطوطة بني نجار )  - 1
 كعب بن مالك        من بني سلمة  - 2
 عبد هللا بن رواحة من الخزرج - 3
 قیس بن الخطیم من األوس ، من بني ظفر   - 4
 قیس بن السلت من بني عمرو بن عوف . - 5
ھ�و » أش�عرھم حّس�ان ب�ن ثاب�ت ، حی�ث ق�ال : ورأي اب�ن س�الم ف�ي ھ�ؤالء أن    

كثی��ر الّش��عر ، وق��د حم��ل علی��ھ م��ا ل��م یُحم��ل عل��ى أح��د ، لّم��ا تعاھض��ت ق��ریش 
 « واستتبّت ، ووضعوا علیھ أشعارا كثیرة ال تُنقّى . 

تعاھض��ت واس��تتبّت : أي تناھش��وا فرم��ى بعض��ھم ال��بعض باإلف��ك والبھت��ان      
 والشتیمة .
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زال یعط�ي األھمی�ة لكث�رة الش�عر ، غی�ر أن الموض�وع  وھنا نج�د اب�ن س�الم ال   
على حّسان كثیر یصعب تلخیصھ . ذك�ر أنس�ابھ وم�ا ك�ان لھ�م م�ن ش�أن . ف�روى 
قصة قدوم الرسول صلّى هللا علیھ وسلم إلى المدینة ، فتناولتھ قریش بالھج�اء ، 

ب ب�ن فأمر الرسول الكریم عبد هللا بن رواحة أن یرّد علیھم فلم یُش�ف . ف�أمر كع�
مال�ك ف�ذكر الح�رب ، ف�دعا حس�ان ف�أبرع . وب�ین اخ�تالف الروای�ات ، ف�أورد م�ن 
ش��عره الجیّ��د ف��ي م��دح بن��ي جفن��ة ، وم��ن الھج��اء ھج��اؤه للح��ارث ب��ن ع��وف . 
ومجمل القصة أن الحارث أتى الرس�ول (ص) مس�لما ، فأرس�ل (ص) مع�ھ رج�ال 

طع الح��ارث أن م�ن األنص��ار إل�ى قوم��ھ ی�دعوھم  إل��ى اإلس�الم فقتل��وه ، ول�م یس��ت
یدافع عن�ھ فھج�اه حّس�ان ، وج�اء الح�ارث یعت�ذر إل�ى رس�ول هللا ( ص ) . ( م�ن 

 تاریخ ابن عساكر ).
 من ھجائھ لھ :   

 َوأَمانَةُ اْلُمّريِّ َحْیُث لَقیتَھُ  **  ِمْثُل الّزجاجِة َصْدُعھا لَْم یُْجبَرِ 
« أحادیثھ كثی�رة وأشعار حّسان و» وینھي ابن سالم كالمھ عن حسان بقولھ :   
  . 
قصد ب�ذلك أن�ھ أج�اد ف�ي أش�عار « . ( شاعر ُمجید » وفي كعب بن زھیر قال :    

 العرب ). ویأتي بأبیات في یوم أُُحد : 
 فَِجْئنا إلى َمْوٍج ِمَن اْلبَْحِر َوْسطَھُ* أحابیُش ، ِمْنُھْم حاِسٌر َوُمقَنَّعُ 

 * ثَالُث ِمئَْیَن إْن َكثُْرنا َو أَْربَعُ ثَــــــالثَةُ آالٍف  َو نَْحـُن نَـِصـیّةٌ 
 ) .  700مقابل  3000( 
كم��ا ج��اء بأش��عار ف��ي أی��ام الخن��دق ، وف��ي رج��وع الرس��ول م��ن حن��ین ، وف��ي    

مسیره إلى الطائف ، وأخبار أخرى سواء منھ�ا م�ا قال�ھ الرس�ول ص�لى هللا علی�ھ 
 وك .وسلم  فیھ ، وفي خبر نزول القرآن ، وفي حقّھ لتخلّفھ عن تب

سیٌّد في الجاھلیة وعظیم الق�در والمكان�ة عن�د » وفي عبد هللا بن رواحة قال :    
وأورد شعرا قالھ وھو یأخذ بزم�ام ناقت�ھ ص�لى « . الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

 هللا علیھ وسلم في عمرة القضاء ، قال :
 َمْع ِرسـولِھِ  َخلّوا بَني اْلُكفّاِر َعْن َسبیلِِھ  * َخلّوا ، فَُكلُّ اْلَخْیرِ 

 نَـــْحُن َضَرْبناُكْم على تَأویلِِھ  *  َكما َضَرْبنـاُكْم علـى تَْنزیـلِھِ 
ومن األخب�ار الت�ي ج�اء بھ�ا م�ا قال�ھ للیھ�ود ف�ي اْلَخ�ْرِص ( أي تق�دیر م�ا عل�ى    

الشجر من الثمار ب�الظّّن ال باإلحاط�ة ) ، وأخب�ار أخ�رى لھ�ا عالق�ة بمكانت�ھ عن�د 
 علیھ وسلم وما أنشده . الرسول صلى هللا

جاء لھ بشعر في حرب » . ھو شاعٌر ُمجیٌد » وفي أبي قیس بن األسلت قال :    
 قومھ والخزرج ، ومن ذلك :
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 قَْد َحّصِت اْلبَْیَضةُ َرْأسي فَما ** أَْطَعُم نَْوماً َغْیـَر تَْھجاعِ 
 أَْسعى على ُجلِّ بَني مالِـٍك  ** ُكـلُّ اْمِرٍئ في شأنِِھ ساعٍ 

وھذا في االستعداد للح�رب . وأورد خب�را مف�اده أن�ھ أقب�ل یری�د النب�ي ص�لى هللا   
علیھ وسلم  فقال لھ عبد هللا بن أبي : ِخْفَت وهللاِ ُسیوَف اْلَخزرج . ق�ال : ال َج�َرَم 

 [وهللا] ال أسلم َحْوال . فماَت في اْلحوِل .
لھ عل�ى حّس��ان ش��اعر ، فم�ن الن�اس م�ن یفّض�» وف�ي ق�یس ب�ن الخط�یم ق�ال :    

أورد لھ خمسة عشر بیتا من ثالثة قص�ائد ، وم�ن ذل�ك « . شعراً ، وال أقول ذلك 
: 

 أَتَْعِرُف َرْسماً َكاطّراِد اْلَمذاِھِب ** لَِعْمَرةَ قَْفراً َغْیَر َمْوقِِف راِكبِ 
وسرد قّصتھ مع النّب�ّي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ، ومفادھ�ا أن�ھ بق�ي عل�ى ش�ركھ    

تھ ، وكان یقال لھا حّواء ، فكان یصّدھا عن اإلسالم ، ویعبث بھا ، وأسلمت امرأ
یأتیھ��ا وھ��ي س��اجدة فیقلبھ��ا عل��ى رأس��ھا . فلم��ا وص��ل الخب��ر الرس��ول ص��لى هللا 
علی�ھ وس��لم وھ�و ال زال بمك��ة قب�ل الھج��رة ، التق�ى ب��ھ ف�ي الموس��م ، فرّح�ب ب��ھ 

لھا ، فقال : نع�م ،  وعظّمھ ، فطلب النبي صلى هللا علیھ وسلم منھ أن ال یتعّرض
 وكرامةً یا أبا القاسم .

 من شعراء مكـة 
 وھم :   
عب�د هللا ب��ن الزعب��ري ب��ن ق��یس ـ��ـ أس��لم وم��دح الرس��ول .ع��اش زم��ن عم��ر  - 1 

 مكفوفا.
أبو طالب بن عبد المطلب ــ شارك في دار الندوة ، وقال شعرا ف�ي الفج�ار  – 2  

 .  ومن أروع قصائده ما كان في مدح الرسول ( ص )
 الزبیر بن عبد المطلب شعره قلیل . ناقش خطأ في القافیة . – 3
أب��و س��فیان ب��ن الح��ارث ـ��ـ ل��ھ ش��عر قال��ھ ف��ي الجاھلی��ة ، ول��م یص��ل من��ھ إال  - 4 

 القلیل . ولھ شعر في أحد .
مس��افر ب��ن أب��ي عم��رو ب��ن أمی��ة ـ��ـ ی��روي الن��اس قول��ھ لحس��ان . نح��ل من��ھ  - 5

 لحسان .
ي دافع��ت عن��ھ أم ع��یالن ھ��ي وبناتھ��ا ف��ي قت��ال ( ض��رار ب��ن الخط��اب الفھ��ر - 6

 شعر)
أبو عزة الجمعي ، اسمھ عمرو بن عبد هللا ــ أطلق�ھ الرس�ول ص�لى هللا علی�ھ  -7

وسلم بعد أن أسر في أحد ، وبعد أن وعده أنھ ال یع�ین علی�ھ بالش�عر ، لك�ن قتل�ھ 
 بعد أن خدعھ ( شعر) .

 یذكر لھ شیئا .عبد هللا بن حذافة الّسھمي الممّزق ، لم  - 8
ھبیرة بن أبي وھب بن عامر من رجال قریش ، وأش�ّد ع�داء للرس�ول ص�لى  - 9

 هللا علیھ وسلـم . لھ شعر في أحد .
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 من شعـراء الطّـائف
وبالط��ائف ش��عر ول��یس ب��الكثیر ، وإنم��ا ك��ان یكث��ر الش��عر » ق��ال اب��ن س��الم :    

أو ق�وم یغی�رون  بالحروب التي تكون بین األحیاء نحو ح�رب األوس والخ�زرج ،
ویغار علیھم . والذي قلّل ش�عر ق�ریش أن�ھ ل�م یك�ن بی�نھم ن�ائرة ، ول�م یح�اربوا . 

 « .وذلك الذي قلّل شعر عّمان ، وأھل الطائف من طرف ، ومع ذلك كان فیھم 
 من الشعراء :   

 أبو الّصلت بن أبي ربیعة مدح فارس .
واألرض . ل�ھ عل�م بالكت�اب ، ابنھ أمیّة بن أبي الّصلت ذكر المالئك�ة والس�ماوات 

 وأخبار الّدیانات ، وھو أشعرھم .
أبو مجن عمر و الثقفي شاعر وشریف . غلب علیھ الشراب ، فض�رب وح�بس ( 

 لھ قصة في ذلــك ) .
غیالن بن سلمة أورد لھ خبر تطلیق زوجاتھ وتوزیع مالھ على أوالده ، فأرغم�ھ 

 عمر على إرجاعھن ، ولم یذكر لھ شعرا .
 بن عبد بابیل لم یذكر ابن سالم من شعره وال خبره . كنانة 

 من شعـراء البـحریـن
 ، ومنھم :« وفي البحرین شعر كثیر جیّد وفصاحة » یقول ابن سالم :    
 سّمي بالمثقب العبدي لقولھ :…المثقّب ، وھو عائذ بن محصن  -

 لِْلُعیونِ  َرَدْدَن تَِحیّةً َوَكنَنَّ أُْخرى  **  َوثَقَّْبَن اْلَوصاِوصَ 
 اْلَوصائص : ثقب في الّستر .   
 الُممّزق العبدي ، وھو شأس بن نھار بن أسود . سّمي بالممّزق لقولھ : -

 فَإْن ُكْنُت َمأكوالً فَُكْن َخْیَر آِكِل  ** َوإالّ فاْدِرْكني َولَّما أَُمّزقِ 
 المفّضل بن معشر -   
 ، ومنھا :« یقال لھا " الُمنصفة"  فّضلتھ قصیدتھ التي» قال فیھ ابن سالم :    

 ألَْم تََر أّن جیَرتَنا اْستَقَلّوا  **  فَنِیّتُنا َونِیّتُُھْم فریقُ 
وأورد لھ أبیاتا اختُلِف قي قائلھا لعدم وجود اسم الشاعر لُخرٍم في المخطوط�ة    
. 

 من شعراء الیمامة 
 « .اً َوال أعرف بالیَمامة شاعراً مذكور» یقول ابن سالّم :    

 من شعراء یـھود
 ، ومنھم :« وفي یھود المدینة وأكنافھا شعر جیّد » یقول ابن سالّم :   
السموأل بن عادیا ، وھو من تیماء . وھو الذي كان اس�تودعھ ام�رؤ الق�یس  -   

سالحھ فلما ذھب الحارث بن أبي شمر یطلبھ رفض ، وأغلق الحص�ن . فأخ�ذ ل�ھ 
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ھ : إّم�ا أن ت�ؤّدي إل�ّي الّس�الح ، وإّم�ا أن أقتل�ھ ، ابنا خارجا م�ن القص�ر ، فق�ال ل�
 فقال : اقتلھ فلن أؤّدیھا ، فلم یفعل ، فضرب بھ األعشى المثل فقال :

 ُكْن َكالّسَمْوأِل إْذ طاَف اْلُھماُم بھ  في َجْحفٍَل َكَسواِد اللّْیِل َجّرارِ 
 وأورد لھ شعراً .    
 ضیر ، فھو القائل :الّربیع بن الحقیق . وھو من بني النّ  -   

 سائِْل بِنا خابَِر انكفائنا  **  َواْلِعْلُم قَْد یُْلقى لَدى الّسائِلُ 
كعب بن األشرف . وھو م�ن ط�ّي ، وأّم�ھ م�ن بن�ي النّض�یر . بك�ى قت�ل ب�در ،  -   

وشبّب بنس�اء رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  ، ف�أمر الرس�ول ص�لى هللا علی�ھ 
ا معھ من األنصار بقتلھ فقتلوه . أورد لھ ش�عرا ف�ي وسلم  محمد بن سلمة ورھط

 االفتخار بخالھ .
 شریح بن عمران . أورد لھ شعرا ، ومنھ : -    

 أِخِ◌ اْلـــِكراَم إِن اْستطَْعـ    َت إلى إخائِھم سبیال
مَّ الثّمیال  واْشَرْب بَِكأِسِھُم َو إْن ** َشِربوا بھا السُّ

 إلى أن یقول :   
 إذا تــؤا     خیِھ َوَجْدَت لَھُ فُضوال إِّن اْلَكریمَ 

 َسْعیَةُ بن اْلَعریص . أورد لھ شعراً ، ومنھ : -   
 ال تَْبَعَدنَّ فَُكلُّ َحـيٍّ ھالِـٌك   **   ال بُدَّ ِمْن تَلٍَف ، فَبِْن بِفَالحِ 

 إنَّ اْمرأ أَِمَن اْلَحواِدَث جاِھالً  **  َوَرجا اْلُخلوَد َكغارٍب بِأَْقداحِ 
 َولَقَْد أََخْذُت اْلَحقَّ َغْیُر ُمخاِصٍم ** َولَقَْد َدفَْعُت الضیَم غیر مالحِ 

 أبو قیس بن رفاعة ، أورد لھ شعرا ، ومنھ : -   
 أَلیُن لَُھْم ، َوأَْفدیھْم بِنَْفسي ** ُمقاَرَشةَ الّرماِح إذا لَقیتُ 

 أبو الّذیال ، ولھ شھر منھ : -   
 ساِكنُھا ** باْلِحْجِر فَاْلُمْستَوى إلى الثَّمِد ؟ َھْل تَْعِرُف الّداَر َخفَّ 

 إلى أن یقول :   
 فَال تَلوَمنّني على ُخلُـقـي  ** واْقنَْي َحیاَء اْلَكریِم واْقتَِصدي

 درھم بن زید ، وھنا ورد اختالف في االسم . ومن شعره : -   
 َخفََق اْلُمْجَدحُ  َوأُْدلِــــُج باْلقَْوِم َشْطَر اْلُملـو     ِك حتّى إذا

 أََمْرُت ِصحابي لَِكْي یَْنِزلوا ** فَناموا قلیال َوقَْد أَْصبَحـوا
 أََجــــــّدوا ِسراعاً فَأْفضى بِِھْم ** َسراُب بَِدِویٍّة أَْفـیَـــحُ 

ومن خالل ما ذھب إلیھ اب�ن س�الم ف�ي اختی�ار ش�عراء یھ�ود ، یالح�ظ أن ھ�ذه     
ابع دین��ي عقائ��دي ، وھ��و أیض��ا اعت��راف بالتع��ایش العملی��ة االختیاری��ة تطب��ع بط��

الس��لمي ال��ذي ك��ان یعق��د ف��ي معاھ��دات م��ع المس��لمین م��ن ح��ین آلخ��ـر . كم��ا أن��ھ 
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توض��یح لك��ون الق��رض ل��م یك��ن للمس��لمین والج��اھلیین وح��دھم . وم��ن خ��الل م��ا 
أورده ابن سالم من أبیات شعریة مخت�ارة یتّض�ح أیض�ا أن�ھ أراد أن یطلعن�ا عل�ى 

ي طرقوھ��ا لمعرف��ة م��ا یمیّ��زھم ع��ن اآلخ��رین م��ن بخ��ل ، ومك��ر ، األغ��راض الت��
 وغیرھا .…ووفاء ، وحّب للثّراء 

فكان ابن سالم في كّل ما س�بق ، ھم�ة ومب�ادرة قیم�ة ومتنوع�ة وض�ع أص�ابع    
ال��ّدرس عل��ى ك��ّل م��ن الش��عر ص��حیحھ ومنقول��ھ ، ووظ��ف ع��ددا م��ن المق��اییس 

 النقدیة التصنیفیة ،  وھي :
 لحسابي الزماني .التصنیف ا -   
 التصنیف المكاني . -   
 التصنیف الغرضي الفني . -    
 التصنیف العقائدي . -    
 إلى جانب األحكام واآلراء الشخصیة النّیّرة في الشعر والّشعراء .  
 

 
 
 

 م 1990نشر في خمسة أعداد من البیان الثقافي سنة 
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 قضایا تربویة
         

 نھاج الدراسي في اإلعدادي ( اللغة العربیة )بناء الم
 

 تقدیم     
ارتأی��ت أن أض���من الكت���اب أفك���ارا تتعل���ق ببن���اء المنھ���اج الدراس���ي ألھمیتھ���ا    

م ، ونش�رت بمجل�ة 1999الفكریة والبیداغوجیة ، وھي مشاركة ترجع إلى سنة 
 قضایا تربویة العدد التاسع .

 ــــــــــــــــ
لدراسي عملیة علمیة وتنظیمیة بالدرج�ة األول�ى ، وتقتض�ي بناء المنھاج ان إ   

فیما تقتضیھ حس�ب األولوی�ات اإلش�راك الواس�ع لرج�ال التعل�یم والمختص�ین ف�ي 
بع��ض ال��دول ع��دة مج��االت ، وحتّ��ى تتض��ح الرؤی��ا أكث��ر یكف��ي أن أش��یر إل��ى أن 

العربی���ة تش���رك المدرس���ین ف���ي م���ؤتمرات ، إل���ى جان���ب المختص���ین والنقاب���ات 
 د ، والمھندسین ... وغیرھم .والمعاھ

وم����ن خ����الل الج����دول الم����والي یتب����ین لن����ا مختل����ف الط����رق التش����اركیة ،    
 والمساھماتیة في صیاغة المناھج وتطویرھا :

 الجھات والھیئات التي شاركت في صیاغة البرامج وتطویرھا 
 م 1983قبل سنة 

 
 
 
 
  

 المدرسون الجھات العلمیة الدولة
نقاب����������������ات 
وھیئ�������������ات 

 أخرى

 األردن

الجامع��ة األردنی��ة -
 بسائر تخصصاتھا

 معاھد المعلمین-
المجل��س الق���ومي -

 للتخطیط
الجمعی���ة العلمی���ة -

 الملكیة 

توضع مش�اریع  -
م�������������ن قب�������������ل 
متخصص���������������ین 
ومعلمین وأساتذة 

 أكفاء .
یش�����ارك جمی�����ع -

المعلم���ین حس���ب 

 ال مشاركة 
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مجل�����س البح������ث -
 العلمي

اختصاصاتھم ف�ي 
المش��������������������اریع 
المقدمة ، وتؤخ�ذ 
االقتراح�����������������ات 

س وی���دمج وت���در
 المناسب منھا 

 مصــر

 معھد التربیة -
 جامعة القاھرة -
الجامع�����������������������ة  -

 اإلسالمیة 
ت�����تم المش�����اركة  -

ع�����������ن طری�����������ق 
االستش���������������������ارة 
والعض������ویة ف������ي 
الھیئات التي تنظ�ر 
ف��ي ب��رامج التعل��یم 
ب����إجراء التج����ارب 

.… 

وكأعض�����اء ف�����ي 
نقاب��ة المعلم��ین ، 
وتش�������ترك ف�������ي 
المناس���بات الت���ي 
تع���������الج فیھ���������ا 

 مناھج . ال

 

 سوریا

أساتذة الجامع�ات  -
والكلی�������ات وف�������ي 
م����ؤتمرات تط����ویر 
المن����اھج وت����ألیف 

 الكتب .

یش����������������������ارك  -
المعلم��������������������ون 
واألس������اتذة ف������ي 
م��ؤتمرات ولج��ان 
تط�ویر المن�اھج ، 
ویس�����ھمون ف�����ي 

 التألیف أیضا .

تش�����������ارك  -
نقاب��������������������ة 
المعلمین ف�ي 
م���������ؤتمرات 
تط�����������������ویر 
المن���������اھج ، 
وتراق��������������ب 
الكت������������������ب 
المدرس���������یة 
والتطبی����������ق 

داني المی������������
 للمناھج 

 لبنان

رؤس��اء وأس��اتذة  -
 الجامعات 

الم��������������������دارس  -
 الرسمیة 

یش����������������������ارك  -
المعلم��������������������ون 
واألس������اتذة ف������ي 
الن������������������������دوات 

تش�����������ارك  -
قاب�������������ات الن

والھیئ����������ات 
بحض�������������ور 
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الم��������������������دارس  -
 الخاصة 

المنظم������������������ات  -
 الدولیة

أخص����ائیون ف����ي  -
التربی�������ة وم�������واد 
التعل��یم ع��ن طری��ق 
دراس����ات میدانی����ة 
وعلمی�����������������������ة ، 
والمش������اركة ف������ي 

 مؤتمرات .

الن�������������دوات  والمؤتمرات .
 والمؤتمرات 

 العراق

 أساتذة الجامعة  -
 كلیة التربیة  -
مرك����ز البح����وث  -

التربویة والنفس�یة 
م����ن خ����الل لج����ان 

 وقتیة .

یس�����������اھم ذوو  -
الخبرة الجیدة من 
المعلم���������������������ین 
واألس������اتذة ف������ي 
اللجان إل�ى جان�ب 
االس�����������������تئناس 
ب�������������������������آرائھم 
وتق����اریرھم ع����ن 
 المناھج المطبقة.

ل ممث��������������� -
لنقاب������������������ة 
المعلمین ف�ي 
بعض اللجان 
، وھن������������اك 
ممث����ل دائ����م 
للنقاب����ة ف����ي 
اللجن��ة العلی��ا 

 للمناھج .

 السودان

 جامعة الخرطوم  -
معھ���د المعلم���ین  -

 العالي 
كلی������ات ت������دریب  -

المعلم������������������������ات  
 (الثانوي العام )

یش����������������������ارك  -
المعلم��������������������ون 
كعاملین ف�ي قس�م 
المن�������������������اھج ، 
والت��������������������دریب 
والتوجی���ھ الفن���ي 
وإع���داد وت���دریب 
المعلمین كقائمین 

. 

 
 
 نعـــم -

 تونس

إدارات التعل��������یم  -
بخالیاھ��ا المركزی��ة 

 والالمركزیة 
المعاھ��د الثانوی��ة  -

 ودور المعلمین 
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التفق�������������������دیات  -
الجھوی��ة بالتع��اون 
م���ع دار المعلم���ین 

 العلیا 
معھ��������د عل��������وم  -

 التربیة 

 الجزائر 

یش�����ارك أس�����اتذة -
الجامع��������ات ف��������ي 

 اللجان 
 

یش����������������������ارك  -
المعلم��������������������ون 
واألس������اتذة ف������ي 
مختل����ف اللج����ان 
وھ�������م العنص�������ر 

 األساسي .

تش�����������ارك  -
عل���������������������ى 
مس�����تویین ، 
األول ف����������ي 
تحدی������������������د 
االتجاھ��������ات 
السیاس���������یة 
للتربی�����������ة ، 
والث��������������اني 
لمناقش������������ة 

 المشاریع .

 السعودیة

الجامع�����ات ( ف�����ي 
لجن������ة السیاس�������ة 
العام�������ة ، وف�������ي 
 اللجان المختصة) 

یش����������������������ارك  -
المعلم��������������������ون 
واألس������اتذة ف������ي 
مختل����ف اللج����ان 

عنص�������ر وھ�������م ال
 األساسي .

 
 
 
 ال -

 تح����������������ادا
اإلم��������ارات 

 العربیة 

بع�������ض أف�������راد  -
 الھیئات التعلیمیة 

بع�������ض أف�������راد  -
المجتم��ع م��ن ذوي 

 الخبرة السابقة 

 

 
 
 
 ال توجد  -

 
  أسس المنھاج 

 
إن كثی���را مم���ن درس���وا مختل���ف المن���اھج الموض���وعیة ف���ي الع���الم العرب���ي ،    

لمختلف��ة للمن��اھج ، حس��ب طبیع��ة ك��ل وغیرھ��ا ، أو ال��ذین اقترح��وا المنھجی��ات ا
مس��توى ، وك��ل م��ادة ، یؤك��دون عل��ى أن ك��ل م��ن اش��ترك ، أو س��اھم ف��ي عملی��ة 
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تط��ویر المن��اھج ، علی��ھ أن یواف��ق عل��ى أن مب��ادئ المنھ��اج واتجاھات��ھ یج��ب أن 
 تنطلق من الواقع االجتماعي . 

ش�عرون ، ولكون المنھاج یعتبر مرآة یعكس للمجتمع ما یعتقده الناس ، وم�ا ی   
وم��ا یفك��رون ویعمل��ون ... واعتم��ادا عل��ى مب��ادئ نظری��ة تخص��ص المنھ��اج ، 

مش��روع أي طبیعت��ھ وعالقات��ھ ، ومكونات��ھ ومرتكزات��ھ ، بارتب��اط م��ع محت��وى 
ري ، یمكن التنبیھ ، والتعلیق بالنقط المختصرة ــالمنھاج المقترح في جزئھ النظ

 التالیة :
 ھھ العام في عالقتھ مع المجتمع .كل منھاج مدرسي ال بّد أن یجد اتجا -
ما یجري في المدرسة یؤثر بشكل أو بآخر على النظام االجتماعي ، حت�ى قی�ل   -

 وي " .ـ: " یمكن معرفة أي مجتمع كان من خالل معرفة نظامھ الترب
إن النظ��ام الترب��وي ألی��ة دول��ة ، ال یمك��ن فھم��ھ إال م��ن خ��الل تن��وع عالقات��ھ ،  -

 جتماعي .واتصاالتھ بالنظام اال
عل���ى المدرس���ة أن تك���ون مخزن���ا ض���خما لألفك���ار ، والمثالی���ات ، والمھ���ارات  -

الجدی��دة لتحفظھ��ا ع��ن المفھ��وم الق��دیم ، وف��ي نف��س الوق��ت لتبق��ى مالزم��ة م��ع 
 التطور .

ضرورة إدراك مختلف الحق�ائق المس�تقاة م�ن التش�خیص االجتم�اعي للمجتم�ع  -
لعلم�اء والخب�راء ف�ي می�دان عل�م الذي یساھم في وضعھ عدد كبیر من مش�اھیر ا

 النفس ، والعلوم االجتماعیة ...
ھ ، ـعل��ى واض��عي المنھ��اج ، ومطوری��ھ ، أن یح��ذفوا ق��یم الطبق��ة الوس��طى من�� -

 ویستبدلونھا بقیم األكثریة الساحقة من الشعب .
إذ تركی�ب شخص�یة الف�رد تتبل�ور ف�ي الثقاف�ة الت�ي ینش�أ فیھ�ا ،  مراعاة الثقاف�ة -

 لوغھ سن الرشد .وتنمو حتى ب
 الثقافة تتألف من عناصر عالمیة ، وخصوصیات ، ومتغیرات . -
المتغی��رات الثقافی��ة المس��توردة م��ن ثقاف��ات أخ��رى ، تلع��ب دورا ق��ادرا عل��ى  -

 المساھمة في تمزیق الثقافة.
تط��ویر المنھ��اج ھ��و تحری��ره مم��ا عل��ق ب��ھ م��ن غب��ار الماض��ي الس��لبي ، وم��ن  -

 وسائل واتجاھات قدیمة .
المنھاج علیھ أن یبقى ق�ابال للتط�ور ، وعلی�ھ أن یك�ون مرن�ا ، یس�ھل تكییف�ھ ،  -

 وتعدیلھ عند الضرورة .
المنھاج علیھ أن یتعرض للمواضیع الملتصقة بالمجتمع وآالمھ مثل : المرض  -

 ، الفقر ، الجھل ، التعصب ، العنصریة ...وغیرھا من اآلفات االجتماعیة .
للحاج��ات ، خاص��ة الحاج��ة إل��ى ش��عور ع��ام جدی��د ،  المنھ��اج علی��ھ أن یتع��رض -

والحاجة إلى فھ�م اجتم�اعي وواقع�ي ، والحاج�ة إل�ى ط�رق جدی�دة لح�ل المش�اكل 
 االجتماعیة .
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التشدید على مفھ�وم الق�یم ف�ي النظ�ام ال�دیمقراطي حی�ث تعتب�ر المس�اواة حج�ر  -
لخ�الص م�ن الزاویة . فالدیمقراطیة لھا دورھا ، ینظ�ر إلیھ�ا الن�اس أنھ�ا خش�بة ا

 الجوع والفقر والمرض ...
الطبق��ات المتواض��عة ب��دأت تطال��ب بالعدال��ة والمس��اواة ، وھ��ذه المطالب��ة تج��ر  -

 آثارا تشتد وتقل حسب كل نظام دولة .
مراع��اة ح��ل النزاع��ات العالمی��ة والدولی���ة بالس��لم ال ب��الحرب ، وع��ن طری���ق  -

 المنظمات الدولیة واإلقلیمیة .
یص���یبھ التغیی���ر ف���ي الع���ادات واألفك���ار ، والمھ���ارات مراع���اة أن ك���ل مجتم���ع  -

 االجتماعیة التي تتناقلھا األجیال منذ القدم .
 مراعاة أثر العلم والتكنولوجیا على الثقافة واللغة ... -
األخ��ذ بع��ین االعتب��ار أن األس��رة ت��أثرت ففق��دت نص��یبا ھام��ا ف��ي وظیفتھ��ا :  -

 . نوع من االنفصامل ، العنایة باألوالد ، فوقع ــاستمرار النس
ومن ھنا یمكن القول ، أن�ھ إذا ك�ان المنھ�اج المت�رجم لم�ا یح�دث ف�ي المجتم�ع    

لیعكس��ھ عل��ى التالمی��ذ ، ف��ال ب��ّد م��ن تنظیم��ھ عل��ى أس��اس األفك��ار والمھ��ارات ، 
والق��یم الجدی��دة ك��ي یس��ایر الواق��ع االجتم��اعي فیتفاع��ل مع��ھ ، وم��ن المنطق��ي 

اسة خصائص ما في المجتم�ع م�ن تغی�رات ، واألساسي ، أن یتضمن المنھاج در
وم�دى انعكاس��ھا عل��ى الف��رد والمجتم��ع . فعن�د ق��راءة محت��وى الفق��رات األول��ى ، 

ثقافی���ة للغ���ة  -الخاص���ة باألس���س االجتماعی���ة والثقافی���ة ، وبأبعادھ���ا السوس���یو
العربیة ، یالحظ نوع من القفز والتعمیم دون التشخیص ال�دقیق ، كم�ا تعام�ل ب�ھ 

یا ف��ي الج��زء المخص��ص للنم��و الوج��داني ، والجس��دي للم��تعلم ، المش��روع نس��ب
ة ، واألس���س اللغوی���ة ، م���ع ـ���ـوكم���ا ف���ي الفق���رات المتعرض���ة لألس���س المؤسس
 استحسان ذكر بعض توصیات المنظمات العربیة .

 المكونات والعملیات
ف��ي ھ��ذا الفص��ل وم��ا یلی��ھ ، ف��إن القاع��دة األساس��یة والمنطقی��ة الت��ي یج��ب    

بأن�ھ ال  طلقا في إصدار الحكم النھائي عل�ى المنھ�اج ھ�ي القائل�ة : "اعتمادھا من
یمكن أن نتحقق من مجمل المنھاج بأن�ھ مناس�ب ، دون تص�فّح الم�واد التعلیمی�ة 
المناس��بة لھ��ذا المجم��ل . " وعلی��ھ ، ف��ال یمك��ن اعتب��ار تحض��یر مجم��ل المنھ��اج 

س��بة الت�ي یج��ب أن بش�كل نھ�ائي م��ا ل�م یص��ار إل�ى اعتم�اد الم��واد التعلیمی�ة المنا
 تسیر جنبا إلى جنب للتناسب مع ھذا المجمل .

ورغ��م ذل��ك ، ف��ال ب��ّد م��ن الت��ذكیر ب��بعض األفك��ار المس��اعدة ، والتنبی��ھ ألخ��رى    
 المعیقة في تنفیذ المنھاج .

 األسباب والعوامل المعیقة والمساعدة
 .) اج ــالمنھ(  التساؤل عن المراكز والمؤسسات التربویة التي أعّدت
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ك���ل محاول���ة تجدیدی���ة أو تحدیثی���ة نص���طدم بح���وافز ض���خمة م���ن التص���ورات 
والممارسات القدیمة والمتراكمة على مدى سنوات طویل�ة ( إص�الح التعل�یم من�ذ 

 االستقالل ) .
العدید یؤكد على أن�ھ ف�ي معظ�م ال�دول المتخلف�ة أو النامی�ة الت�ي ال تمل�ك الخب�رة 

من الض�روري تجھی�ز الم�دارس بوس�ائل الكافیة للتخطیط التربوي السلیم ، فإنھ 
وأدوات مثل : إض�افة إل�ى الكت�ب المدرس�یة ، تض�اف كت�ب مرش�دة للم�درس ف�ي 
التحض���یر واألس���ئلة ، واالمتحان���ات ، والتق���ویم و ... وب���رامج تلفزی���ة س����ھلة 

 االستعمال ، وأشرطة ، ومعاجم ، وبطاقات صور ثابتة ... ومعامل ..
واحد ، فیلجأ واضعوه إل�ى تقس�یم أنفس�ھم إل�ى  المنھاج إذا اعتمد فیھ على مركز

فئات من أجل تحضیر وضع منھاج معین لتالمیذ معینین ، وفي مس�توى مع�ین ، 
 ویعتبر مشروعا مستقال ، ومن ھنا تطرح عدة إشكالیات منھا :

كثرة التفاصیل للمنھاج الموضوع ( وقد تتحول ف�ي كثی�ر منھ�ا إل�ى تبری�رات  –أ 
یفرض أن یوج�د الم�درس الم�درب ت�دریبا خاص�ا ك�ي یتب�ع  عامة اإلقناع )  ومنھ

ویطبق تلك التفاصیل ، وھنا أیضا فالمدرس غالبا ما یجد نفسھ في تض�ارب ب�ین 
 تلك التفاصیل ، وبین ما یعتقده شخصیا أنھ مناسب .

سات المیدانیة بینت أن المدرسین الذین یكون تدریبھم لتل�ك المش�اریع رالدا –ب 
ون إل��ى االعتم��اد ف��ي تطبی��ق تل��ك التعلیم��ات عل��ى طرائ��ق ج��أیلعالی��ا ، غالب��ا م��ا 

 تدریسھم  ، وما یرونھ مناسبا .
یقترح كثیر من المھتمین إعداد برامج بأقل تفصیل حتى ال یتقیّد المدرسون  –ج 

یل ، ف��تطمس شخص��یتھم التعلیمی��ة ، وتقت��ل مب��ادراتھم الفردی��ة ، ـبتل��ك التفاص��
 دریس فن " قائم " بذاتھ .فیتعطل الخلق واإلبداع ، ألن الت

 بنیة البرنامج السنوي 
 
إذا ك���ان مش���روع المنھ���اج یق���ول ب���التنظیم المح���وري واألخ���ذ بمب���دأ التعل���یم     

بالوحدات ، فإن ھذا التنظیم الطولي الذي یحتوي على مواد دراسیة موجودة في 
الكتاب ، ومخصصة للتدریس في القسم فإنھا تقتض�ي مراع�اة بع�ض اإلش�كالیات 

 نھا :م
ضرورة توافق الوحدات الدراسیة مع األی�ام الدراس�یة للس�نة ، واألخ�ذ بع�ین  –أ 

 –متوسط م�رض الم�درس  –االعتبار المفاجئات والطوارئ ( اجتماعات تربویة 
 ...الخ ) . -العطل  –أیام االختبارات 

لذا فإن اعتبار كل وحدة مكونة من أربع�ة مق�اطع + أس�بوع التق�ویم وال�دعم ،    
ن كل دورة تشتمل عشرة أس�ابیع ، لك�ل دورة خمس�ة ، اعتب�ارات ل�م ت�راع إال وأ

 المقیاس الحسابي في الغالب .
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ھذا التقسیم تعترضھ معوقات عدیدة تظھر عند التنفیذ في المیدان ( تق�اریر  –ب 
 المفتشین والمجالس التعلیمیة ؟ ) .

 أخرى قد تقترح ؟ ھل ھذا التقسیم راعى ساعات العمل الحالیة ، أم ساعات –ج 
إن النسق أو التنظ�یم الموض�وع للوح�دات الدراس�یة علی�ھ أن یجع�ل األس�تاذ  –د 

قادرا على اختیار ما یراه مناسبا أي أن المنھاج یسمح بمرونة أكث�ر كون�ھ یت�رك 
اختیار الوحدات الدراسیة أكث�ر منھ�ا ف�ي النس�ق الط�ولي ، حس�ب م�ا یق�رره م�ن 

اج�ات التالمی�ذ ، وعل�ى األخ�ص ف�ي عالقاتھ�ا م�ع األولویات ، ویراه متناس�با وح
محتوی��ات النص��وص ومجاالتھ��ا ، وھ��ذا للمس��تویات الت��ي ال ت��رتبط باختب��ارات 

 موحدة على مستوى المؤسسة أو النیابة .
رى الكثی��ر ، اعتم��ادا عل��ى الواق��ع االجتم��اعي واالقتص��ادي ی��وف��ي م��ا س��بق  -ھ��ـ

والمدین�ة ، إن�ھ م�ن األفض�ل وض�ع للبلدان التي تعیش تمایزا واضحا بین البادی�ة 
 كتب مدرسیة  تستجیب للواقعین والتمایزین .

ولكون التعل�یم األساس�ي یتك�ون م�ن ع�ربتین ( الط�ور األول والث�اني ) فإن�ھ  –و 
من المنطقي اختیار النصوص ومنھجی�ة دراس�تھا ف�ي الس�نة الس�ابعة ، وخاص�ة 

ر األول األساس��ي حت��ى ال��دورة األول��ى ، م��ع مراع��اة النمطی��ة المتبع��ة ف��ي الط��و
 یحس التلمیذ بھذا التواصل ، ولیس القطیعة .

ا ، أن ـكم��ا أن المع��اییر المعتم��دة ف��ي اختی��ار النص��وص م��ن األفض��ل أیض�� –ز 
تراع��ى فیھ���ا إل���ى جان���ب المعی���ار الجغراف���ي والت���اریخي ، واألجن���اس األدبی���ة ، 

األدن��ى  والت��راث والحداث��ة ، مقی��اس الط��ول والقص��ر ، والتوس��ط بتحدی��د الح��د
واألقصى للكلمات ، مع التدرج الكمي من القلة إلى الكثرة ، وذلك خالل ال�دورات 

) ، لیفس���ح أم���ام األس���تاذ لإلب���داع س���واء  9 – 8– 7الثالث���ة ، والمس���تویات ( 
إلض��افة مع��ارف جدی��دة ع��ن طری��ق البح��ث الشخص��ي ، أو اس��تعمال الوس��ائل 

، أو بح��ث معجم��ي ، أو  التعلیمی��ة الحدیث��ة م��ن أش��رطة فی��دیو أو ص��ور ثابت��ة
 بطاقات ...الخ .

 مراعاة األمانة العلمیة بالحفاظ على المتن األصلیة وأصحابھا . –ح 
الرقي بالرسوم والص�ور المس�اعدة ، واألش�كال البیانی�ة المرفق�ة للنص�وص  –ط 

إل��ى مس��توى التواف��ق والترجم��ة لمحتواھ��ا أو ج��زء ھ��ام منھ��ا حت��ى تتح��ول إل��ى 
أدبی�ا ، أو  جغرافی�ا ، أو ھا واس�تثمارھا تاریخی�ا ، أونصوص أخرى یمكن دراست

 فنیا ، أو تكنولوجیا ... والموسوعات غنیة بصور یمكن أن تستجیب للھدف...
 القواعد

فاعتم��ادا عل��ى حقیق��ة أن اللغ��ة أس��بق ف��ي الوج��ود عل��ى القواع��د یفض��ي إل��ى أن 
ن الحس�ن اختیار النصوص أو األسالیب المساعدة لدراس�ة الظ�واھر اللغوی�ة ، م�

أن تك��ون ف��ي ارتب��اط م��ع نص��وص الق��راءة لیتواف��ق ومنط��ق الت��درج ال��داخلي ، 
 والتكامل " الدائري والمحوري " بین المواد ومحتویاتھا النصیة والمعرفیة .
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كما أنھ بعد دراسة الظواھر اللغویة ، واستنباط قواعدھا ، وتوخی�ا للترس�یخ  - 1
م وخطاط�ات تس�ھل عملی�ة المعرف�ة واالستیعاب ، فمن األفضل تركیبھا في رس�و

واسترجاعھا عند االقتضاء ، و وفي الكتب الحدیثة لمختل�ف العل�وم بم�ا ف�ي ذل�ك 
ب�رامج اإلعالمی��ات ، وم�ا ع��رف ل��دى الفقھ�اء والعلم��اء، وم��ا ف�ي تراثن��ا العرب��ي 
واإلس��المي م��ن تقنی��ات اس��تحدثوھا تس��تعمل عن��د الحف��ظ والتلخ��یص . و إن��ـھا 

زُب ) ف�ي نق�ص أو زی�ادة ـمنھا مثال : الجمع الحرفي ( نـقْ لكثیرة تشفي وتغني ، 
ركع��ات الص��الة ، أو التمثی��ل الرس��مي بال��ّدوائر والمثلّث��ات ، والح��روف ... وھ��ذا 
المجال یقتضي بحثا مس�تقال حبّ�ذا ل�و أنج�ز فتس�تفید من�ھ المدرس�ة المغربی�ة ف�ي 

 تألیف الكتب والتدریس لربط األصالة بالحداثة .
لس��ابق ذك��ره ، یس��تدعي ض��رورة مس��اھمة الب��احثین ف��ي اس��تخراج إن ال�ربط با  

المخزون��ات الطرائقی��ة الّذكیّ��ة الت��ي مارس��ھا علم��اء الفق��ھ واألص��ول والتفس��یر 
والت��اریخ وغی��رھم ، وبس��طھا ف��ي مبح��ث لالنتف��اع منھ��ا ف��ي عملی��ة التح��دیث 
للمن���اھج التربوی���ة عام���ة . إن كت���ب الت���راث زاخ���رة بالت���دویرات والترقیم���ات ، 

الرموز ذات بعد منھجي ومعرفي ستربط دون شك ب�ین الماض�ي والحاض�ر ف�ي و
حال��ة توظیفھ��ا ، وف��ي حل��ة جدی��دة تس��اعد عل��ى الرف��ع م��ن " الق��درات التحلیلی��ة 
والتكییفیة " كوسائل . ( الجملة الس�الفة ب�ین م�زدوجتین " " ذك�رت ف�ي تقری�ر 

ال التعلیم ) . وفي البنك الدولي ، وفي الجزء المتعلق بتطبیق اإلصالحات في مج
نف��س المج��ال یمك��ن االس��تفادة م��ن المع��اجم القدیم��ة والحدیث��ة إذ ال تخل��و م��ن 

م�ث : مثن�ى ) ، وھ�ذا  –م�ع: مع�روف  –م�ص : مص�در  –" فاع�ل  الرموز ( ف�ا
مبحث آخر یحتاج إلى مجھود . وفي كل ما ذكر في سابقا في ھذا الب�اب ال یش�فع 

ي والتفص�یلي ، ب�ل م�ن األفض�ل اإلض�فاء التخلي عن القاع�دة ف�ي ش�كلھا التركیب�
تك��دس  –علیھ��ا نوع��ا م��ن التح��دیث ال��ذي تفرض��ھ ض��رورات العص��ر ( الس��رعة 

 توظیف التكنولوجیا اإلعالمیة ...) . –المعارف 
إن الممارسة الیومیة ھي أس�اس ك�ل اس�تقراء للعملی�ة التعلیمی�ة ، فاعتم�ادا  - 2

أخطاء سنویا سواء ف�ي الفص�ل على ما قد یستخرج من المواضیع اإلنشائیة من 
الواح��د ، أو مجم��وع فص��ول مؤسس��ة أو ع��دة مؤسس��ات یتوص��ل ك��ل باح��ث إل��ى 
اس��تنتاجات منھ��ا : إن األخط��اء اإلمالئی��ة ال تنع��دم ل��دى التالمی��ذ ف��ي ك��ل مراح��ل 
الط��ور الث��اني األساس��ي ، ل��ذا م��ن األفی��د توزی��ع دروس اإلم��الء عل��ى الس��نوات 

دراسیة في شكل دروس مس�تقلة للس�نة الس�ابعة ، و الثالثة أثناء تنظیم المواد ال
إضافات معرفیة تذكیری�ة تت�ذیل النص�وص القرائی�ة ، أو القواع�د بت�درج مناس�ب 

 ومنطقي .
ال بّد من التنبی�ھ أن ھن�اك بن�ودا كثی�رة ف�ي المنھ�اج م�ن األفض�ل جمعھ�ا ف�ي  - 3

ا ، وأیض�ا وحدة معینة من أجل انتش�ارھا عن�د اختی�ار الم�واد التعلیمی�ة وتنظیمھ�
عند تلخیص وجمع كل المقترحات و " التعلیمات " في مرشد لألس�تاذ ( كتیّ�ب ) 
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یرش��د إل��ى أھ��داف البرن��امج بدقّ��ة وعنای��ة حت��ى ال یتی��ھ المنف��ذ ( األس��تاذ ) م��ع 
المعرفي ، وقد تكون في كثی�ر م�ن الح�االت تبریری�ة لخط�وات  والتكرار اإلعادات

إلى كیفیة تدریس البرنامج ، وإیص�الھ  المشروع . والمرشد علیھ أیضا أن ینصّ 
إل��ى التالمی��ذ أكث��ر عنای��ة وإتقان��ا ، ودون الس��قوط ف��ي التنظی��ر والتعم��یم . وف��ي 

 الغالب ال یكون ھذا األسلوب التدعیمي كافیا فیصاحب بندوات تدریبیة علمیة .
وفي ھذا المجال أیضا من األحس�ن التفكی�ر ف�ي كت�اب خ�اص لنش�اطات اللغ�ة  - 4

) موّح��د  أو لك��ل مس��توى عل��ى ح��دة ،  9 – 8 – 7للس��نوات الثالث��ة ( العمل��ي 
وعلی��ھ أن یحت��وي أنش���طة متنوع��ة ، یعتم���ده األس��تاذ ( عن��د اختی���ار م��ا یلی���ق 

 التحضیر ) ، ویعتمده التالمیذ واآلباء ، ویتوّخى في عمقھ الترشید والّدعم .
 الوسائل التعلیمیة

من مراع�اة توافقھ�ا م�ع إمكانی�ة إنت�اج فعند اختیار النصوص المختلفة ، ال بد    
ھذه المواد من أشرطة فیدیو ، أو صور ثابتة ، أو اقتن�اء ص�ور وخ�رائط ... ال�خ 
لتك��ون مس��اعدة وص��فا وإیض��احا لمختل��ف الظ��واھر المدروس��ة . وھن��ا ال ب��ّد م��ن 
الت��ذكیر أن المن��اھج الحدیث��ة ال تت��رك الوس��ائل التعلیمی��ة للص��دف واالجتھ��ادات 

و االستیراد االعتباطي ، بل توكل مھمة تحض�یرھا إل�ى مراك�ز أبح�اث الفردیة ، أ
لتحافظ على االرتباط الوثیق م�ع ك�ل الم�واد ، وتخ�دم الواق�ع الثق�افي االجتم�اعي 
بع��د أن تنطل��ق من��ھ ، وتتف��ادى ك��ل قطیع��ة . وإن اقت��راح مرش��د مم��نھج یحت��وي 

المختلف���ة ) اختی��ارات لوس���ائل تعلیمی��ة عب���ر م��واد اللغ���ة العربی��ة ( النص���وص 
ویقترح أسالیب توظیفھ�ا ، طبع�ا بع�د توفیرھ�ا ف�ي المؤسس�ة ج�زءا أو ك�ال یف�تح 
المجال أم�ام اجتھ�ادات المعام�ل ، وھ�ذا قم�ین لخل�ق تواف�ق منطق�ي وموض�وعي 

 دروس ، ورفع مستوى انتباه المتعلمین واستیعابھم .ــبین الوسائل وال
ال  من��اص م��ن رب��ط اللغ��ة وللرف��ع م��ن التكام��ل " الوح��دوي " للمنھ��اج ، ف��    

 بالمحیط عبر :
إع�ادة النظ��ر فیم�ا یوج��د بالم��دن والق�رى م��ن كتاب�ات ( الالفت��ات والعن��اوین  –أ   

 واإلعالنات في الطرق والواجھات ...
جعل وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزة وصحف ومجالت ... في خدم�ة اللغ�ة  –ب 

ا ... ( دروس ـھجی��ا وجمالی��العربی��ة بب��ّث ونش��ر م��ا ی��دّعم الم��واطن معرفی��ا ومن
 لمختلف المستویات عبر اإلذاعة والتلفزة ...) .

 شكل أھّم النصوص النثریة والشعریة في المجالت والصحف ... -
ھتم�ین ، وعل�ى األخ�ص الع��املین منش�ر بح�وث لغوی�ة ( ف�ي اللغ��ة ) موجھ�ة لل -

 بالتعلیم .
 اإلعالم .تصحیح األخطاء الشائعة االستعمال بمساھمة كل وسائل  -
ف��ي البح��ث المعجم��ي بتخص��یص ق��وامیس وتوظی��ف اإلعالمی��ات ف��ي الم��دارس  -

 متنوعة .
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إحداث یوم وطني للغة العربیة تتنوع فیھا األنشطة على مختلف المس�تویات . ( -
 الباب مفتوح لالجتھاد في ھذا المجال ) .

ل وح��ول المنط��ق ال��داخلي لك��ل منھ��اج وقدرت��ھ عل��ى تحدی��د ارتباط��ھ بالمج��ا   
ي ، ـالتربوي مع البع�د االجتم�اعي ، یخش�ى من�ھ الس�قوط ف�ي التجری�ب االعتباط�

وسوء فھ�م كثی�ر م�ن النظری�ات الموظف�ة ف�ي ص�نعھ ، مث�ل : توظی�ف اللس�انیات 
 لخدمة اللغة العربیة .

فلنسائل أنفسنا ، إل�ى أی�ن وص�لت اللس�انیات العربی�ة من�ذ عھ�د اب�ن جن�ي إل�ى    
أن��ھ ال « ت��رى بع�ض الن��دوات العربی��ة للمختص��ین  الی�وم ؟ . وع��ن ھ��ذا التس��اؤل 

یمكن ھذا التوظیف إال م�ن خ�الل تأص�یل لس�انیات عربی�ة تج�د مكانھ�ا ف�ي ص�لب 
، وھ��ذا اس��تنتاج محت��رم ، وال یعن��ي االنكم��اش إل��ى ح��ین  »اللس��انیات العالمی��ة 

 «تطور واكتمال كل األبحاث . فبإمكان توظیف ما ج�ّرب وفق�ا لمقول�ة معروف�ة : 
، وف�ي  »قدیم ومجّرب یس�تطیع الص�مود أكث�ر م�ن الجدی�د الغی�ر المج�رب  إن كل

أعم��ال كثی��ر م��ن الب��احثین الع��رب م��ا یبع��ث عل��ى التش��جیع واالعت��زاز ، لك��ن أن 
ف�ي  أمب�ونسقط في ما عبر عنھ المدیر الع�ام الس�ابق للیونس�كو ، الس�ید المخت�ار 

الفع�ل ف�إن األنظم�ة ب … «بقول�ھ :  »التنمیة والتع�اون ال�دولي  «دراسة لھ عن 
الموجودة في الدول السائرة في طریق النمو عادة ما وضعت كنسخ مطابق�ة م�ن 
األنظم���ة الموج���ودة ف���ي ال���دول المص���نعة ، وذل���ك لخدم���ة مجتمع���ات أخ���رى ، 

، وھ��ذا م��ا یس��اھم ف��ي التمزی��ق  »وبوس��ائل مغ��ایرة ، وم��ن أج��ل ق��یم مختلف��ة .
، ومن ث�ّم ترس�یخ التبعی�ة . وتفادی�ا  الثقافي ، وتعطیل القدرات اإلبداعیة األصیلة

لھ��ذا النس��خ وم��ا یج��ره م��ن تبع��ات ، م��ن األفی��د كم��ا أك��دت عل��ى ذل��ك كثی��ر م��ن  
 األطروحات : 

عدم إسناد شؤون التربیة إلى اإلدارة المركزی�ة ( إال ف�ي ح�دود ) ألنھ�ا ف�ي  –أ   
، ھ�ذا م�ا  الغالب تقنّن األمور حیث ال تقبل الجدل إال في ح�دود ض�ئیلة ، وبالت�الي

ع ، والحد من مشاركتھ ، ألن التعلیم المجدد كما یسمیھ ـیقلص من جھود المجتم
ال��بعض م��ن ش��روطھ األساس��یة مش��اركة الجماع��ة بمعن��ى الجمی��ع ، وبھ��ذا ك��ان 

وكك��ل إص��الح ...  : «بم��ا یل��ي  24تقری��ر البن��ك ال��دولي (( ینص��ح)) ف��ي النقط��ة 
ا من طرف مراكز القرار ، وعلى یتطلب اختیارات صعبة ، وتجنّدا واضحا مساند

جمی��ع مس��تویات الحكوم��ة والمجتم��ع . واإلج��راءات الت��ي یج��ب اتخاذھ��ا تعن��ي 
األھ���داف ، ومحت���وى ومن���اھج التعل���یم ، وص���الحیة المنش���آت والتجھی���زات ، 

 …»ة ، ودور المدرسین ، واآلباء ، والجماع�ات المحلی�ة ـوالمرافق البیداغوجی
استعمال فع�ل یج�ب أن تك�ون الب�رامج ، والم�واد )) ب (( ینصح 27، وفي النقطة 

البیداغوجیة ، وكذا االمتحانات فعالة لتنمیة (( القدرات التحلیلیة والتكییفیة )) ، 
وخاص���ة ف���ي می���دان العل���وم والریاض���یات واللغ���ات . وتق���دیم وإدخ���ال ب���رامج 
بیداغوجی��ة جدی��دة مص��حوبة ببرن��امج واس��ع لتك��وین مس��تمر للمدرس��ین ، وك��ذا 
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ف�إني  …یداغوجیة جدیدة . ویجب إعادة ھیكل�ة امتحان�ات الس�نة التاس�عة مواد ب
ده : یج�ب ال�ذي یج�ب ، لك�ن ب�أي ـأرى كما قال محمود دروی�ش ف�ي إح�دى قصائ�

 اخ ، وطرق ...؟ـــوسائل ، وتجارب ، ومن
وفیم��ا یخ��ّص الج��زء المتعل��ق بتنظ��یم الم��ادة الدراس��یة ومحتویاتھ��ا بمختل��ف    

ي ، یرج��ع بن��ا ـوف��ي اتص��الھا ب��المحیط واألھ��داف والمرام��المع�اییر المطروح��ة ، 
البح��ث والتنقی��ب إل��ى االط��الع عل��ى بع��ض الكت��ب المدرس��یة الت��ي ص��درت من��ذ 

النض�ال المش�ترك ،  »الستینات ، لنجد أنھ�ا نّص�ت ف�ي أھ�دافھا م�ا نّص�ت عل�ى : 
وبناء جیل عربي واع برسالتھ القومیة واإلنسانیة ، وتّم رس�م خط�ط ھ�ذه الكت�ب 

لمدرس��یة بم��ا یتف��ق ومن��اھج وزارات التربی��ة والتھ��ذیب ال��وطني ف��ي المغ��رب ا
األقص��ى ، والجزائ��ر وت��ونس ، ولیبی��ا ، ف��ي ھ��دف تحقی��ق ال��روح الوحدوی��ة ، 
واالعتزاز باللغة العربیة ، واألمة العربیة ، لخلق التقارب بین البیئ�ات العربی�ة ، 

.  وانطالق��ا مم��ا ك��ان ،  … «وتك��وین ال��رأي الع��ام الموح��د ف��ي المغ��رب العرب��ي 
أل�یس م��ن األفی��د التفكی��ر ف��ي م��ا ینبغ�ي أن یك��ون وف��ي تج��دد ، وھ��ذا یفض��ي إل��ى 
إض��افة ع��ّدة مع��اییر ، منھ��ا م��ا ی��ربط الماض��ي بالحاض��ر ف��ي أف��ق الت��دعیم ب��ین 
األجیال المتجددة ، وفي عالم حافل بالتحدیات المختلفة . وما قد یساعد على ذلك 

ة ـوص حدیثة لشعراء وكتاب من الوطن العربي عامتطعیم الكتب المدرسیة بنص
، والمغرب العربي خاصة . فعلى واضعي المناھج في عالمن�ا العرب�ي أن یض�عوا 
نسبا ل�ذلك ... والجامع�ة العربی�ة ، واتح�اد المع�رب العرب�ي أنس�ب إط�ارین ، إل�ى 

القت�راح المش�اریع ... وف�ي  –حكوم�ة  –جانب التعاون الثنائي الخاص لكل دولة 
 ھیاكلھا المختصة بالتربیة والعلوم .

فل��و ق��ام الب��احثون بج��رد للمس��تحدثات ، والعناص��ر الت��ي أخ��ذت بھ��ا البل��دان    
العربی��ة ف��ي ص��یاغة المن��اھج لتب��یّن م��دى الف��رق الموج��ود ، وس��یدفع ھ��ذا إل��ى 

 االستزادة من االستفادة عن قرب من التجارب سلبیاتھا وإیجابیاتھا.
یة بأن مفھوم المناھج یعني جمی�ع الخب�رات الموجھ�ة ، أغلب الدول العربیة واع

 والتي تشملھا العملیة التعلیمیة داخل القسم وخارجھ .
، ف��األمر یختل��ف م��ن دول��ة  األش��یاء المس��تحدثة ف��ي تنظ��یم المن��اھجأم��ا 

 ألخرى .
 أمثلة :  

 البحرین : ھناك ترابط أفقي وعمودي بین المناھج . 
ظما في صورة وح�دات متكامل�ة ، تتن�اول الم�ادة مصر ولیبیا : أصبح المنھاج من

 ذ ، واالتجاھات االجتماعیة المرغوب فیھا .ـوالنشاط والتلمی
األردن : ف��ي المرحل��ة االبتدائی��ة العلی��ا دخ��ل مفھ��وم الوح��دات ف��ي العل��وم واللغ��ة 

 العربیة ، وفي المرحلة الثانویة دخل منھاج المجاالت الواسعة في العلوم .
102 

 



 ناھج والعناصر الجدیدة في محتوى الم  
یج��د الباح��ث تفاوت��ا ب��ین البل��دان العربی��ة ، حی��ث وض��عت ك��ل م��ن س��وریا ،    

ا ، واألردن ، والبح�رین ، والمملك�ة الس�عودیة ، والس�ودان و ـــوالجزائر ، ولیبی
 ال ، ولزمت أغلبھا الصمت ...ــ... دورھا في ھذا المج

   .مع اھتمام بالفروق التربویةفي البحرین : حدث مراعاة للبیئة المحلیة   
 في الوسائل المساعدة أو المعینة 

 اختالف بین الدول ...
 في لبنان واألردن والكویت تم توظیف التلفزیون التربوي .  

 البحرین : إدخال الفیلم  التعلیمي ، وأجھزة العرض السینمائي .
 مصر : استخدام المعامل اللغویة في بعض المدارس .

عمال األفالم واألشرطة المسجلة ، واإلذاعة المرئیة ، ومعام�ل اللغ�ات لیبیا : است
. 

 في أسالیب التقویم 
 الجزائر : أسلوب المراقبة المستمرة ھو السائد .

 لبنان : أسالیب التقویم تتطور ...
الع���راق : اس���تخدام البطاق���ة المدرس���یة ، وت���ألیف دلی���ل االختب���ارات واألس���ئلة 

 . الموضوعیة إلرشاد المدرس
وف��ي ھ��ذا الج��رد الس��ریع ، والغی��ر المس��توفي لك��ل المس��تجدات ، یج��د الباح��ث    

والق��ارئ ح��افزا أكب��ر لالس��تفادة مم��ن طبق��وا أس��الیب ، واس��تعملوا وس��ائل ... 
للدعوة إل�ى إض�افتھا لالجتھ�ادات المحلی�ة ، والت�ي أفرزتھ�ا التراكم�ات المعرفی�ة 

 لى سبیل المثال :والعلمیة ، دون التناسي لجوانب ھامة ، منھا ع
المطالبة من األستاذ القیام بكل شيء ومن ال شيء عدا الكتاب المدرس�ي ،  – 1 

ودون األخ��ذ بع��ین االعتب��ار الوض��عیة المادی��ة ، والح��وافز ... ( وھن��ا یحض��رني 
تعلی��ق أح��د المدرس��ین أی��ام كن��ت ف��ي االبت��دائي ، لق��د عل��ق عل��ى م��ذكرة تتعل��ق 

ك�ل   une blouseكرافاط ) ووزرة   ا ربطة عنق (بالھندام قائال : لو وزعوا علین
. وھنا تعبیر واض�ح ع�ن الف�رق ب�ین  )سنة أحسن من أن یضیعوا الورق والمداد

المطالبة بالمذكرات ، والتحفیز اإلیجابي والفعال لتحسین الوضعیة ، والرفع م�ن 
 المردودیة .

خ��ل المؤسس��ة ت��وفیر التش��ریع المالئ��م والناف��ذ لتنظ��یم مختل��ف العالق��ات دا – 2
التعلیمی��ة أوال ، وبینھ��ا وب��ین النیاب��ات ، ومص��الح ال��وزارة ، وب��ین المؤسس��ة 

دور الش��باب...) إلش��راك  –الص��حة  –الجماع��ات المحلی��ة  -ومحیطھ��ا ( اآلب��اء 
 المدرسین في الفعل التنموي على أسس بناءة .

می�ع فالتشریع ( القوانین ) من األجدى أن تك�ون عل�ى أس�س حدیث�ة تجع�ل الج   
یخدم التربیة والتعلیم دون تھمیش أو تج�اوزات ، وأن تش�مل مج�الس األقس�ام ، 
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واألقسام البیداغوجیة ، المجالس الداخلیة ، األنشطة االجتماعی�ة ...ال�خ ، وذل�ك 
بتحدید االختصاصات ، والمسؤولیات الفعلیة ، والعالقات المختلفة ، وف�ي أنم�اط 

ح��د ألس��الیب البح��ث ع��ن الثغ��رات عم��ل جماعی��ة ومؤسس��اتیة متكامل��ة لوض��ع 
والعی��وب وح��دھا ، والمحاس��بة العمی��اء ، أو المقص��ودة الت��ي تحركھ��ا خلفی��ات 

 تھدف الھیمنة أو التھمیش ...
أكتف��ي بھ��ذا الق��در ف��ي مق��الي ھ��ذا ، ب (( إن أری��د إال اإلص��الح م��ا اس��تطعت ،    

  )). صدق هللا العظیم ت ، وإلیھ أنیبــعلیھ توكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م1999لسنة  09مجلة قضایا تربویة العدد ب نشر
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 في الكتاب المدرسي 
  

 مقدمة 
ومنھ��ا جری��دة بی��ان  - بع��د اطالع��ي عل��ى م��ا نش��رتھ بع��ض الص��حف الوطنی��ة    

تصّورات الوزارة حول إعادة النظ�ر ف�ي المن�اھج الدراس�یة ، ومنھ�ا  عن –الیوم 
عقود أن مجم�ل یفوق ثالثة منذ ما الكتاب المدرسي تبیّن لي بصفتي رجل القسم 

ال��نقط الت��ي وردت موض��وعیة ف��ي مجملھ��ا وإن كان��ت ف��ي الكثی��ر منھ��ا متباین��ة 
، وحتّى أضیف إلى الّدلو ملحاً ق�د یفی�د الق�ّراء  تعكس وجھات نظر فكریة مختلفة

لْم تتّم ص�یاغتھا إالّ بع�د االط�الع البیداغوجیة وغیر القّراء  أشیر أّن ھذه المقالة 
 عدد من المراجع والكتب المدرسیة  .على 

إّن الكت��اب المدرس��ي م��رآة تعك��س مس��توى وع��ي واض��عي المنھ��اج المدرس��ي 
، وك��ذا مختل��ف التقنی���ات  ودرج��ة تمّك��نھم م���ن النّظری��ات التعلیمی��ة والفلس���فیة

 البیداغوجیة الفاعلة وذات مردود سبق تجریبھ .
، الناحی�ة الجمالی�ة  على الكتاب المدرسي أن یعكس صورة مشرفة لواضعیھ م�ن

المضمون الجامع بین األصالة والعراقة والحداثة ومسایرة التطور ال�وطني وكذا 
 والدولي في كل المجاالت .

على الكتاب المدرسي أن ال یكون مقّززا للنف�وس یھ�تّم بالناحیّ�ة المعرفی�ة فق�ط ، 
ع��ي ب�ل علی��ھ أن یتع��ّدى ذل�ك إل��ى توظی��ف المع��ارف بش�كل اختزال��ي وتراتب��ي یرا

 یة ، وعمر المتعلم�ین وبیئ�اتھم ، أي أن یتض�ّمن معرف�ة ھ�يــالمستویات الدراس
نتاج النتیجة ، وبمعنى آخر أن تكون الّزبدة ولیس الّزبد تحاشیا للحشو والتكرار 
وملء األدمغة بما ینفّر أكثر ما یشّوق لجلب المتعلّم إلى البحث ع�ن المزی�د وف�ق 

 . اً )ـمالّدعاء المشھور ( اللھم زدني عل
على الكتاب أن یكون وسیلة ال غایة في حّد ذاتھا ، أي أن تكون كّل مكوناتھ  -   

 مفتوحة على القراءات المتعددة والبحث لإلغناء سواء من المتعلم أو المعلّم .
على الكت�اب المدرس�ي أن ی�ذیّل بمعج�م حس�ب ك�ل م�اّدة وج�داول توض�یحیة ،  -  

 ص والعناوین و محتویاتھا .وقوانین تتماشى مع تدّرج النّصو
عل��ى  الكت��اب المدرس��ي أن ی��زیّن بص��ور فنی��ة توض��یحیة تش��رح وتس��تفھم  -  

خاص�ة ونح�ن نحی�ا ف�ي ع�الم تت�دفّق فی�ھ یومی�ا  ، وتدعو للتأّم�ل ، وتربّ�ي ال�ّذوق
 وخطابات متنوعة وعبر أجھزة اتّصاالتیة وتواصلیة .  رسائل

المش��ھورة أیض��ا ( م��ا ق��ّل ودّل )  عل��ى الكت��اب المدرس��ي أن یس��ایر القول��ة  -  
 بشرط التوافق مع األھداف المراد تحقیقھا .

إن عنصر المتعة وتحقیق اللّذة عند فتح كتاب ما ال یتحقّق إال بتحقّق العناص�ر    
الجمالیة الرفیعة فیھ صورة و لونا وتنظیما . فالق�ارئ ل�نّص م�ن نص�وص كات�ب 

ا م�ا وق�ع نظ�ره عل�ى ص�ورة ص�احب س�یزداد التص�اقا ب�النّّص إذ… أو شاعر أو 
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النّّص ، فقد یح�اول الم�تعلّم م�ن تلق�اء نفس�ھ اس�تقراء مالم�ح الكات�ب فیتس�اءل ، 
وبترّس��خ مكون��ات ال��نّّص ف��ي ذھن��ھ تترّس��خ مع��ارف وتص��ورات أخ��رى كان��ت 
الّصورة منطلقا لھا .كما أّن األلوان المختارة لكتاب�ة عن�اوین ال�نّّص والملّخص�ات 

، والملحوظات والعناوین الّصغرى والكب�رى وم�ا إل�ى ذل�ك  ئیةواألسئلة االستقرا
لن ترض�ى عنھ�ا نفس�یة المط�الع إال إذا كان�ت ترت�اح لھ�ا الع�ین أّوال ، وتلبّ�ي … 

رغب��ة نفس��یة ثانی��ا ، و ف��ي ھ��ذا الب��اب أقیم��ت دراس��ات علمی��ة  ع��ن األل��وان ف��ي 
ك���ل  ال���خ  فأعط���ت ألص���حابھا مردودی���ة فاق���ت…التعل���یم والتج���ارة والتّطبی���ب 

 االحتماالت التي وضعت لھا من قبل . 

الكت��اب المدرس��ي ف��ي ك��ل األقط��ار الت��ي تغی��ر عل��ى األجی��ال ال تض��عھ لتلبی��ة    
الرغبات والنزوات العابرة للكبار ، بل تستفتي المتعلّم�ین عب�ر اس�تمارات ھادف�ة 

زم��ر دراس��ات ممنھج��ة للتع��ّرف عل��ى م��ا یمی��ل إلی��ھ الی��افع وف��ي ووتحقیق��ات  
عمار والبیئات ، كما أّن الكت�اب نفس�ھ ی�ذیّل باس�تمارات تس�تغّل س�واء األ مختلفة

 …عند التجریب أو غیره 

إن الكت��اب المدرس��ي مؤل��ف یوض��ع لالس��تئناس یس��یر وف��ق منھجی��ة تعط��ي    
األھمی��ة لمرفولوجی��ة اللغ��ة ، ف��ال تف��ّرق ب��ین دراس��ة الجمل��ة المعقّ��دة ، والجمل��ة 

العتب��ارات والقیم��ة البیداغوجی��ة لخل��ق البس��یطة إال ف��ي ح��دود التّ��دّرج حس��ب ا
ك��ّل التقنی��ات المس��اعدة عل��ى الفھ��م والتحلی��ل  و ذل��ك بتوظی��ف تواص��ل إیج��ابي ،

والتركیب ، بما فیھا جذور ومكونات الكلمات وتغیّراتھ�ا بتغیّ�ر األزمن�ة واألمكن�ة 
خاّص�ة كت�ب و واألجیال ، وفي نفس المنحى أیضا كثیرا ما نجد الكت�اب المدرس�ي

د تخصص نصف الكتاب للتمارین المھتّم�ة بالتراكی�ب الكتس�اب القواع�د ، القواع
وھي تمارین تف�تح الب�اب للفھ�م ( الدراس�ة التفكیری�ة ) ش�فھیة وكتابی�ة متنوع�ة 
تحت����اج إل�����ى المالحظ�����ة المؤّدی����ة إل�����ى اكتش�����اف أس����س القواع�����د الھاّم�����ة . 

ص�ص فالمتخّصصون في وض�ع الكت�اب المدرس�ي ال یس�تعملونھ العتم�اده ف�ي ح
لتعوی���د  االس���تئناسو الم���ادة بعینھ���ا ، وإنم���ا أرادوا ل���ھ أن یك���ون أداة لل���تفّحص

التالمیذ على اكتساب عادة الرجوع إلى المراجع كلما اعترضتھم صعوبات ، فلن 
یبدؤوا في األّول إال بما یتوفر علیھ الكتاب من جداول وفھارس ومعاجم وأوراق 

ات الكت�اب ت�ّم تحدی�د أرق�ام تت�راوح الخ . ولتحقیق توازن مقبول بین كل مكون…
دون إخ�الل بالمض�مون ،  ، و تتمیّز بالقص�ر ) للنصوصكلمة  120 -  60 بین (

أو تحویر في المتن حفاظا على األمان�ة العلمی�ة ألص�حابھا س�واء كان�ت نصوص�ا 
، أو نصوصا لمؤلفین في أغلبھا حدیثة ینتھ�ي بھ�ا ك�ل فص�ل  مساعدة لالكتشاف
 بیة والتراكیب المدروسة .، و تعتني باألسلو

إن األس���ئلة ف���ي الكت���اب المدرس���ي ل���ن ترق���ى إل���ى مس���توى خدم���ة األھ���داف    
المرسومة وبالت�الي الم�تعلّم إال إذا كان�ت أس�ئلة متنوع�ة ومبدع�ة ، أي تس�تقرئ 
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النصوص بمنھجیة تراتبیة من البسیط إلى المعقد ،وم�ن الملم�وس إل�ى المتخی�ل 
 وأورد جردا لتنوع األسئلة كأمثلة : …، ومن المحّول إلى المرّكب 

ـ  أجوب�ة المقارن�ة ـ أجوب�ة  +  Xأجوب�ة قص�یرة /نع�م/ال . ـ  أجوب�ة االختب�ار      
خطاط�ة تتواف�ق  رس�م أو -سھمیة   ـ وضع الجواب بین معقوفتین أو م�زدوجین 

تركیب كلمات أو قانون  ـ xسطرین تحت ـ  وضع عالمة  النّّص ـ  وضع سطر أو
لم��ي م��ا م��وزع ـ  تعلی��ل الج��واب ـ  م�لء نق��ط الح��ذف ـ  اس��تخراج أو معط�ى ع

ـ�  ض�ع إط�ارا عل�ى …ـ ضع إط�ارا عل�ى …ووّضح … الجواب الصحیح ـ  ركب
ـ��  وض��ع … ـ��  وظ��ف ف��ي جمل��ة ك��ذا ـ  ح��ول الجمل��ة إل��ى …ال��ذي تنقص��ھ ….

خطاطة لكل النّص ـ  م�ا   طبیع�ة الكلم�ة /اللفظ�ة > وظیفتھ�ا ـ�ـ ض�ع إط�ارا تح�ت 
) ـ  المعج�م ( ) ـ�ـ  معن�ى الكلم�ة تعری�ف ـ�  م�ا معن�ى المص�طلح (…في األخطاء 

ـ�  اقت�رح  …المشابھة لـ… أو النتائج ، أو، ات ـــالمعطی ابحث عن األسالیب أو
ــ مت�ى یس�تحیل  …صورة مذیّلة بسؤال أو نّص حواري ــ  احذف كذا من   -…

ـ��  م��ا  … و ب��ین…ـ��ـ  ب��ین العالق��ة ب��ین  …ـ��  أكت��ب بح��ذف ك��ذا  …ك��ذا ف��ي 
اس�تعمال ش�ائع ؟ ـ�ـ … ـ�  ھ�ل ل�ـ …ـ  ما السبب.. ـ  ألي ش�يء یص�لح… شعور

ـ  حّرر محتوى النص في إعالن أو رس�م ؟ ـ  أتم�م  ـ م�ا  …لماذا نعتقد أو یعتقد 
/ ـ��ـ  ض��ع  أو فكری��ا جمالی��ا / تاریخی��ا ـ علّ��ق عل��ى الص��ورة /… معن��ى االس��م 

… ال یتواف��ق ـ  رتّ��ب و أ تواف��قبواحك��م ـ��ـ أج��ب …ـ�� تخیّ��ل  ؟ عالم��ات الت��رقیم
 ……  -… ـ  أعط مثاال مشابھا لـِ … باألرقام لـِ 

و بھ��ذا الج��رد المتواض��ع یتب��یّن أن لألس��ئلة ال��ّدور األساس��ي ف��ي توجی��ھ فك��ر    
المتعلّم الستكشاف ما یراد الوصول إلیھ من أھداف ، ناھیك عن اكتس�ابھ مھ�ارة 

 اع والتربیة والفالسفة ما قالوا فیھ .علماء االجتم بل فّن السؤال الذي قال فیھ
حادی�ة ل�ن یخ�دم الم�تعلّم إال ف�ي ح�دود أإن الكتاب المدرسي ال�ذي ی�نھج نمطی�ة   

تحنیطیة سرعان ما یَُمّل ، و یُطرح جانباً ، لھ�ذا فّك�ر المتخّصص�ون ف�ي واض�عي 
الكتاب المدرسي إلى اعتماد المستوى األول والثاني في التحلیل ، وف�ي نص�وص 

 )ال��داللي العمی��ق –ال��داللي البس��یط  ––الس��طحي  ات (ــ��ـزة ب��ثالث  مستویمتمیّ��
 .حتّى یتسنى ّ لمختلف الفئات المستھدفة االستفادة منھ حسب قدراتھم 

ب ـإن الكتاب المدرسي ال یذیّل بالمعجم والجداول والخطاطات والخرائط  فحس�   
معجمی��ة  ، ب��ل تض��اف إلی��ھ ملحوظ��ات ض��روریة ف��ي الھ��وامش ، وتوض��یحات

 نیة للدرس .آواصطالحیة لتكون خدمة 
  
 

 وأرسل لعدة جرائدم 16/04/2001في یوم العلم أنجز 
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 الدوسیمولوجیا والتقویم التربوي علم
 

 مقدمة
ین����درج التق����ویم ض����من عل����م ح����دیث /ق����دیم أطل����ق علی����ھ الدوس����یمولوجیا    

Docimologie  ین ، ، ومص��طلح الدوس��یمولوجیا نش��أ م��ع بدای��ة الق��رن العش��ر
ولق��د ظھ��ر ھ��ذا العل��م لتج��اوز   Logieومنط��ق  -  Dociویترك��ب م��ن امتح��ان 

س��لبیات االمتحان��ات التقلیدی��ة ف��ي أھ��دافھا وتقنیاتھ��ا ، ولكونھ��ا ف��ي كثی��ر م��ن 
 مكوناتھا بالالأمانة والالصالحیة .

ولقد وظف ھ�ذا العل�م ف�ي أغل�ب المج�االت االجتماعی�ة واالقتص�ادیة والثقافی�ة    
یات التقویم الفكري والعملي في اإلدارة والمعمل والحق�ل وك�ل مراف�ق للقیام بعمل

المجتمع في بس�اطتھا و ض�خامتھا . وال یعك�ف عل�ى تطبی�ق م�ا توص�ل إلی�ھ ھ�ذا 
العل��م م��ن دراس��ات ومنھجی��ات ووف��ق ك��ل مج��ال إال مختص��ین لھ��م درای��ة ودرب��ة 

تش�ارات وتكوین علمي متوسط أو متقـــدم ، فم�ا ظھ�ور مكات�ب الحس�ابات واالس
والدراسات القبلیة والبعدیة وغیرھ�ا م�ن المكات�ب المختص�ة ف�ي مج�االت التقی�یم 
والتق��ویم وبأس��ماء متع��ددة إال إف��رازا ونتیج��ة طبیعی��ة لتق��دم ھ��ذا العل��م نظری��ا 
وتطبیقیا وتلبیة لحاجات المجتمع تماشیا مع تطوره على أكثر م�ن مس�توى . وال 

ع تخ�دم مس�ار ھ�ذا العل�م وتض�یف عجب أن تصدر مؤلفات وكت�ب تتن�اول مواض�ی
إلی��ھ مس��تجدات وطرائ��ق نظری��ة ی��تم إخض��اعھا للتجری��ب ، وم��ن ثم��ة تطویعھ��ا 

) إال  MERISEللقیام بمختلف التقییمات والتقویمات ، فم�ا المب�ادئ ومنھجی�ة ( 
مثاال واحدا مما قد یضرب عن أساتذة المعاھ�د الجامعی�ة الغربی�ة ومعاھ�د البح�ث 

اضح على أن التطور المجتمع�ي المعاص�ر ال یق�وم إال عل�ى العلمي ، وھذا دلیل و
نتائج العلوم رغم تعدد المناھج التي ال تھدف إال السبق ف�ي الص�الحیة والفعالی�ة 
والمردودی��ة ، ل��ذا ف��إن تط��ور التربی��ة والتعل��یم عام��ة ، والعملی��ة التعلیمی��ة عل��ى 

فة والعلم�اء األخص استفادت عبر القرون من مختلف نظریات المفكرین والفالس
وال زالت  ، علما أن ال شيء یمكن أن یتغیر ویتط�ور ف�ي المجتم�ع م�ا ل�م یس�تفد 
التعل��یم ف��ي المق��ام األول م��ن مختل��ف ك��ل البح��وث العلمی��ة الھادف��ة إل��ى تحس��ین 
وتطویر الطرائق التعلیمیة بما فیھ�ا ط�رق التق�ویم المص�احبة للب�رامج والمن�اھج 

 اعي .والتسییر اإلداري واإلشراف االجتم
 تعریف الدوسیمولوجیا في التقویم التربوي 

ھي العلم الذي یأخ�ذ كموض�وع ل�ھ االمتحان�ات بش�كل ع�ام ، فھ�ي إذا الدراس�ة    
العلمیة لكل أنواع االمتحانات من أجل التمحیص في صالحیتھا وأمانتھا ومعرفة 

ع�ب مدى مصداقیة النتائج التي نخل�ص إلیھ�ا م�ن االمتحان�ات آلن ھ�ذه النت�ائج تل
 دورا ھاما دائما في اتخاذ قرار تربوي أو إداري أو تعلیمي .

 أسباب الظھور عدیدة منھا :   
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 مسایرة تطور المجتمع في كل المجاالت  -   
الحاجة إل�ى وض�ع قواع�د وق�وانین لالمتحان�ات للحص�ول عل�ى نت�ائج ممكن�ة  -   

 ومتقدمة 
 مسایرة عملیة تحدیث المناھج والبرامج -   
 االمتحانات في خدمة التلمیذ والمجتمع  جعل -   

  وغیرھا… إشاعة القیم النبیلة من أمانة واعتماد على النفس  -
 الدوسیمولوجیا والعملیة التعلیمیة

إذا كانت الدراسات النقدیة العلمی�ة لالمتحان�ات التقلیدی�ة ق�د وض�عت الی�د عل�ى    
ی��داغوجي واض��ح اإلیجابی��ات والس��لبیات فالھ��دف م��ن ھ��ذا العل��م وض��ع تص��ور ب

لعملیة التقویم لتتماشى مع العملیة التربویة المتبعة في ك�ل الم�دارس وبمختل�ف 
مس��تویاتھا وتوجھاتھ��ا العلمی��ة واألدبی��ة والفنی��ة اعتم��ادا عل��ى بع��ض األس��س 

 ولتحقیق أھداف واضحة ، ومنھا : 
جع��ل التق��ویم یأخ��ذ كموض��وع ل��ھ التلمی��ذ وح��ده لتقی��یم مھارات��ھ المعرفی��ة  -   
تحلیلی���ة والتطبیقی���ة ، والوق���وف عل���ى مك���امن الض���عف عن���ده الس���تدراكھا ، وال

 وإكسابھ مھارات جدیدة تدفعھ نحو اإلبداع وتحقیق الذات .
وض���ع قیاس���ات وج���داول التخص���یص وروائ���ز علمی���ة تتس���م بالموض���وعیة  -   

واإلنص��اف وتك��ون معی��ارا للحك��م عل��ى الم��تعلم والعملی��ة التعلیمی��ة ف��ي مختل��ف 
 المراحل .

…) برمجة المشاریع ( البنیات التكوینیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  -   
 وفق الحوصالت السنویة لالمتحانات المؤسساتیة .

ربط العملیة التعلیمی�ة وتقویمھ�ا م�ن خ�الل االمتحان�ات لتص�نیف المتعلم�ین  -    
ك�ل  ووضع استراتیجیة مدروسة لتلبی�ة حاج�ات المجتم�ع م�ن األط�ر الفاعل�ة ف�ي

 المیادین .
وفي كل ما سبق فإن التصور البی�داغوجي الواض�ح للعملی�ة التعلیمی�ة  تنبن�ي     

 أساسا على المسار التالي :
األھ���داف ـ        المض���امین ـ      الوس���ائل والط���رق ـ                            

 التقــویم 
( تنص����ب                                                                                        

 على )
 
 

التلمیذ        العملی�ة                                                                           
 التعلیمیة 
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        Feed-backفیدباك                            

 التغذیة الراجعة    
 
  

       تعریف  
ك�ل تق��ویم عملی��ة مقص��ودة موجھ��ة م��ن أج��ل إنت��اج أجوب��ة وتجمی��ع معلوم��ات    

تس��تعمل م��ن ط��رف المم��تِحن والمم��تَحن التخ��اذ ق��رار أو تھییئ��ھ أو تعدیل��ھ أو 
 تطبیقھ . 

 التصنیف الثالثي للتقویم
 التقویم التنبّئي -1
عن��د –س��لك تعلیم��ي ع��ام  –ینج�ز عن��د بدای��ة العم��ل التعلیم��ي ( حص��ة تدریبی��ة    

 …)لتوجیھ المدرسي ا
ب��ھ یرص��د حظ��وظ النج��اح والفش��ل ف��ي المس��تقبل ، والحك��م عل��ى األش��خاص (  

 مباریات الدخـول ) 
 التقویم التكویني :-2
ینصب على العملیة التعلیمیة ككل ، ویكون التلمیذ موض�وعا ل�ھ ، وأم�ا نت�ائج    

ى نج�اح التالمیذ في ھذا النوع م�ن التق�ویم فھ�ي الت�ي تمك�ن م�ن الحك�م عل�ى م�د
العملیة التعلیمیة من خالل مقیاس المردودیة ( وضع نسبة مئویة إذا بلغت یتابع 

 العمل وإال لزام مراجعة العملیة) 
 األسس المحددة للنسبة المئویة 

 أھمیة المادة بالنسبة للتكوین الالحق -  
 تعقد المادة -  
 وضوح األھداف  -  
لیمیة ، ویتم إجراؤه بعد االنتھاء من ك�ل التقویم التكویني یصاحب العملیة التع   

 وحدة من وحدات التكوین 
 التقویم اإلجمالي الكلي : - 3
ینصّب على بلوغ األھداف العامة من التعلیم ، ویأتي بعد فترة زمنی�ة طویل�ة (    

نھایة الس�نة ) م�ع التمیی�ز ب�ین التق�ویم الش�ھاداتي ونھای�ة  –امتحانات الدورات 
 التكوین .
 الثنائي للتقویم التصنیف

 التقویم المعیاري    
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وھ��و تق��ویم یؤخ��ذ ب��ھ معی��ار بل��وغ األھ��داف كمعی��ار نھ��ائي ، وللحص��ول عل��ى    
 نتائج القیاسات یمكن من إصدار حكم على التالمیذ " المتكونین " انطالقا من : 

 ھل بلغوا ھذه األھداف أم ال ؟    
 التقویم المقارن 

نتائج للمقارنة ب�ین المتك�ونین لمعرف�ة تموق�ع  یھدف من وراءه الحصول على   
كل واحد منھم بالنسبة لآلخرین ، ویؤخذ فقط معیار المقارنة بین األقران ول�یس 

 األھداف .
 اإلجراءات عند تقدیم أداة القیاس   
 قبل :  
 تحدید األھداف من القیاس  -   
 ضبط الموضوع المقصود بھ الممتحنون  -   
النس��بة المئوی��ة  -متعلق��ة بكیفی��ة التص��حیح ( س��لم التنق��یط  اتخ��اذ إج��راءات -   

 …)للنتائج اإلیجابیة 
 معرفة خصائص الممتَحن  -   
 ظروف االمتحان  -   
 الحدود الزمنیة المتاحة  -   
 تقدیم التعلیمات الكافیة للممتَحن قبل بدایة االمتحان  -   

 الّســیاق 
ي ینج�ز فی�ھ االختب�ار ، أي ینبغ�ي تحدی�د من المفید أن تتعرف على السیاق الذ   

 میزة الجواب المقبول .

 وظائف التقویم ( اثنا عشر )     
 التقویة  -7  التوعیة بالنقائص

 االنتقاء -8   التحفیز 
 الترتیب -9   التنشیط
 المقارنة -10   التوجیھ 
 الشھادة أو الدبلوم -11   التصحیح

 افاكتشاف بلوغ األھد -12  ضبط الموقع 
 وظائف االختبار كثیرة 

 اختبار واحد یمكن أن تكون لھ وظائف متعددة 
 

 أھداف التقویم حسب السیاق الزمني 
 
 

111 
 



 
 

 بــعد التــعــلم  أثــــنــــاء قــــــبل التعلم 
 

انتق��اء داخل��ي أو ف��ي -1
حاج�������ة إل�������ى إع�������ادة 

 التكوین 
مراقب���ة ال���تحكم ف���ي -2

 المكتسبات السابقة 
ین تحفی������ز ال������داخل - 3

 الجدد وتوجیھھم 
التنب��������ؤ بنج��������احھم -4

وبالوق������ت الض������روري 
 لتكوینھم

تجری��ب م��ا إذا كان��ت -5
األھ��داف قابل��ة ألن ی��تم 

 بلوغھا 

إخبار التلمی�ذ بتقدم�ھ -1
 بالنسبة لألھداف 

إخب�������ار الم��������درس  -2
 بمھارة تدریسھ 

 ھل بلغ كل األھداف ؟-
م������ن  التالمی������ذ لھ������م -

 مشاكل ؟
 من ال یسایر ؟-
ابھ م���ن م���ا ت���م اس���تیع-

المھ�����������ارات أو ل�����������م 
 تستوعب ؟

تش������خیص أس������باب  -3
الص��������عوبات الع��������ابرة 
والق��������ارة لتجاوزھ��������ا 
وتتجل���ى ف���ي التحض���یر 
وطریق��������ة الت��������دریس 
وظروف التعلیم وال�تعلم 

 ووضوح المضامین .
تحفی��������ز وتنش��������یط  -4

 التالمیذ

قی����������اس م����������دى -1
 مالءمة الطریقة 

تش���خیص أس���باب -2
 الفشل والنجاح 

المقارنة بین طرق -3
 سائل مختلفة أو و

قیاس بلوغ أھداف -4
 نھائیة 

 منح شھادة  -5
مراقب���������������������������ة  -6

 المكتسبات
إظھ����ار التغی����رات -7

 الحادثة 
دراس������ة مراح������ل -8

 التعلم 

                               
                            

 أنــواع األســئـلـة 
 أنواع األسئلة التي یمكن طرحھا في امتحان موضوعي :     

 األسئلة ذات االختیارات المتعددة المألوفة  -م / م    –خ  –س  -1  
األس����ئلة ذات االختی����ارات المتع����ددة و ذات  النت����ائج  -م / ن إ  –خ  –س  -2  

 االنتقائیة 
األس���ئلة ذات االختی���ارات المتع���ددة و ذات النت���ائج  -/ ن ت  -م  –خ  –س  -3  

 التكمیلیة 
 ـــــــــــــــــــ
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 م /  ن مألوفة  ــــ حل واحد وال یقترح  -خ  -س 
ترت���ب حس���ب درج���ة ص���حتھا   Distracteursتض���اف مجموع���ة ملھی���ات   -   

 المتفاوتة 
 یختار المجیب حال واحدا صحیحا -   
 م / ن إ    ــ  اقتراح حلول متعددة صحیحة  –خ  –س  – 2 

 ـــ   یختار المجیب أحسن اإلجابات                      
 / ن ت ـ   اقتراح حلول عدیدة تتفاوت في الصحة  -م  -خ  -س 

 ـ   یختار المجیب ویرتب األجوبة الصحیحة                       
 ـ   یختار المجیب ویرتب  بدرجات مختلفة                       

 التنقیط عن األسئلة  
ح دون كس��ور ، م /  ذات نت��ائج انتقائی��ة ـــ��ـ   نقط��ة للج��واب الص��حی –خ  –س  

 المصحح یقدر أھمیة النقطة التي تمنح ألحسن جواب 
م / ذات نتائج تكمیلی�ة  ـــ�ـ   تم�نح ل�ھ مجموع�ة ال�نقط   المخصص�ة  –خ  –س  

 لكل الحلول المقترح مراعیا الترتیب إذا كان مطلوبا 
 
 
 
 
 
 
  
 

 األسئلة اإلیجابیات والسلبیات 
 بـیـات الســلــ اإلیـــجـابــیـات  الــنوع  

                               ||                                                   ||                                       |                 
|| 

 س خ م / ن ت  
األس�����ئلة االختیاری�����ة 
المتع��ددة ذات النت��ائج 

 االنتقائیة

تمكن وضع نق�ط دقیق�ة  - 
   للجواب المختار

تدخل ذاتی�ة المم�تحن  -
ف������ي غی������اب ج������داول 
التخص���������یص عل���������ى 
 مستوى اختیار األسئلة 

  
 (س ت ج ط) 

األس�����ئلة التحریری�����ة 
یمك����ن قی����اس الق����درات -

–العقلی���ة العلی���ا (تحلی���ل 
ص������عوبة التص������حیح -

ص�������ا مقارن�������ة (خصو
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 …)تركیب  ذات اإلجابات الطویلة 
قی��اس الق��درات المتعلق��ة -

 بالتعبیر اللفظي 
 قیاس تركیب األفكار -

 المواضیع ) 
الج���واب یعتم���د عل���ى -

مع�������ارف إض�������افیة ال 
 تكون قد خبرناھا 

یك�����ون وق�����ت إنت�����اج -
األجوب�����������ة ووق�����������ت 

 التصحیح طویلین 
تط��رح ص��عوبة تق��ویم -

 موضوعي 
 (س ت ج ق )

األس�����ئلة التحریری�����ة 
ذات اإلجاب���������������������ات 

 القصیرة 
 

 (س / ت / ج / ق)

 تمكن من مراقبة سریعة -
تم������نح س������ھولة عن������د -

حیح وموض�����وعیة التص�����
 أكثر 

تمّك��������ن م��������ن قی��������اس -
مستویات  صنافیة محددة 

 / المعرفة والفھم 
تلغ�����ي عرقل�����ة التعبی�����ر -

 اللفظي 

ال تب��ین تسلس��ل أفك��ار -
 التلمیذ 

یمك���ن أن ین���تج عنھ���ا -
قی���اس ش���مولي ولكن���ھ 
یس���تثني قی���اس بع���ض 
المس����تویات الص����نافیة 

 العلیا 
 
ش��مول أق��ل ف��ي تق��ویم -

 التعبیر اللفظي 
مزاوجة (س/ أسئلة ال

 م )
 
 
 ( س / م ) 

تمك�����ن م�����ن المراقب�����ة  -
 السریعة 

توفر حقال كبیرا لتطبیق  -
 بنود الصنافة 

تمك�������ن م�������ن تنق�������یط  -
 موضوعي 

ت����نقص م����ن الح����ظ ف����ي -
اختیار األجوب�ة باس�تعمال 

 تقنیة درجة الیقین 
تمك���ن م���ن قی���اس أكث���ر  -

موض�������وعیة خصوص�������ا 
 خالل التقویم التكویني 

تط���������رح ص���������عوبة  -
 قواعد التحریر احترام 

ص��عوبة العث��ور عل��ى  -
ملھیات تكون لھا ق�درة 

 اإلثارة 
تتطل�������ب مح�������اوالت  -

للتأك����د م����ن ص����الحیة 
األس��ئلة ، وت��دبیر نبی��ھ 

 لالئحة ھذه األسئلة 

 س خ م / ن ت 
األس�����ئلة االختیاری�����ة 
المتع��ددة ذات النت��ائج 

تتطلب من التلمی�ذ ق�درة  -
كبی�������رة للتمیی�������ز ب�������ین 

  االختیارات

تطرح صعوبة التحكم  -
 في صیاغتھا 

اإلنج���از فیھ����ا مثبط����ا -
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 أحیانا  االنتقائیة
تط���������رح ص���������عوبة  -

التص�����حیح خاص�����ة إذا 
 كانت األسئلة كثیرة 

 
 

  األسئلة الشروط والخصائص والممیزات 
  األسئلة التحریریة ذات األجوبة الطویلة (س/ ت/ ج/ط)

 شروطـــھا     
 تلیق في قیاس المھارات العقلیة العلیا  -
 ) ال یتعلق باألمانة وال بقیاس األھداف  19إلى  12تراوح النقط من (  -
 وضع المعامالت أمام األسئلة  -
 ال بد من وقت محدد یناسبھ  -
أ ) تفادی�ا لحی�رة التالمی�ذ والمجازف��ة 4س= 4تق�دیم نف�س األس�ئلة واألجوب�ة (  -

 في قیاس األھداف والتردد في الحكم على بلوغھا .
ق��دار ع��ددي م��ن ال��نقط لألس��لوب مس��بقا قب��ل معرف��ة خص��ائص ع��دم وض��ع م -

 األسلوب والتعبیر. 
قب��ل تقری��ر إعط��اء نقط��ة إجمالی��ة أو نق��ط جزئی��ة التنب��ھ إل��ى أن ال��نقط الجزئی��ة  -

 تساھم في أمانة الرائز ولكن قد تنقص من صالحیتھا .
راق تفادی��ا للت��أثر بعم��ل س��ابق لتلمی��ذ م��ا ، وللتص��حیح األحس��ن إذا كان��ت األو -

بدون أسماء یستحسن تصحیح السؤال الواحد عند ك�ل تلمی�ذ أحس�ن م�ن الورق�ة 
 كلھا تفادیا للتأثر .

 یجب وضع سلم التنقیط قبل التصحیح . -
               األسئلة التحریریة ذات اإلجابات القصیرة ( س / ت / ج / ق )  

، أو بضع جمل ھو سؤال یكون جوابھ بكلمة أو بضع كلمات ، أو جملة قصیرة   
 قصیرة .

 الممیزات   
 ط )  -ت -لھا فاعلیة أكبر بالمقارنة مع ( س  -
إمكانی��ة ط��رح ع��دد كبی��ر م��ن األس��ئلة ، وتش��مل قی��اس مزی��د م��ن المھ��ارات  -

 واألھداف 
 ال یضیع التلمیذ فیھا كثیرا من الوقت  -
 أقل فاعلیة في قیاس التنظیم والمقارنة والتعارض بین وضعیتین  -

 بصعوبة الفھم والتطبیق إذا كان الجواب في كلمة أو كلمتي تقیس -
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 نافعة جدا في قیاس المعرفة  -
 تتطلب من التلمیذ التذكر وتحریر الجواب  -   
 -ت  –والبحث أكد أن الذي یحصل على نتائج جی�دة وس�ریعة ف�ي رائ�ز ( س  -  

ب�ین اختی�ار  م / ن  ت ) ألنھ ال فرق ھنا –خ  –ق ) یحصل على نتائج في  ( س 
 الجواب وتحریره .

 الســلـبـیـات 
فعن�د ……....... تطرح مشكلة تنوع األجوب�ة الممكن�ة ، مث�ل : الخ�روف م�ن    

 ق  على األستاذ  مراعاة ما یلي : -ت  -طــرح س 
 التأكد من أن األشیاء المطلوبة مھمة  -
 عدم اقتراح جمل من الكتب المدرسیة  -
 ا لكلمة أو جملة قصیرة ال یترك إال فراغا واحد -
 السؤال إذا تطلب  جوابا قصیرا یجب ترك الجواب في اآلخر  -
 التأكد من أن السؤال ال یتضمن إال احتماال واحدا في الجواب  -
التأكد من أن السؤال ال یتضمن م�ا یمك�ن أن یوج�ھ التلمی�ذ إل�ى الج�واب بش�كل  -

 میكانیكي
 أمــثــلــة :

 > خطأ  ---المركزي للذرة "  ھي الجزء….. " الـ  -أ  
 > خطأ -…. إن مستوى العیش أكثر ارتفاعا ولكن  -ب 

 > خطأ --------……..        صنّاع المغرب   -ج  
 > خطأ --------أین یوجد أطول نھر في العالم   -د   

 األسئلة ذات االختیارات المتعددة (س / خ / م )
 قیل عــنــھا :      

 لإلنجاز تتطلب وقت أكبر  - 
 تتطلب وقتا أقل للتصحیح  -
 التحلیل ) -تقیس مھارات مھمة ( ال تشمل العلیا كلھا  -
 قیاس مھارات ما دون التحلیل ( یمكن تجاوزھا بجھد )  -
الرائز المحكم یصل إل�ى قی�اس ال�ذكاء والفھ�م والتطبی�ق والتحلی�ل (بجھ�د أكب�ر  -

 عند اإلعداد )
ناعیة " تبس�ط المعرف�ة ، وتح�د م�ن حری�ة ھناك م�ن ی�رى أنھ�ا " أس�ئلة اص�ط -

 التلمیذ في التعبیر عن حكمھ 
وھناك من یعتقد أن األجوب�ة المقترح�ة ( االختی�ارات ) یج�ب أن تك�ون محاط�ة  -

بنوع من الغموض والض�بابیة لیس�ھل االختی�ار ، وھن�اك م�ن ی�رد بم�ا یل�ي  : إذا 
 حصل ھذا یعني أن ھناك خلال في الصیاغة ال عیبا ذاتیا .

 كیفیة تحریر األسئلة ( س / خ / م ) بكیفیة مقبولة 

 طويلة-ت-مشتركة مع س 
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 المطلوب فیھ ثالثة مراحل :   
 المرحلة األولى :  اعتبارات عامة مرتبطة باإلعداد 

 توفیر الوقت الخاص لإلنجاز والمراجعة وإعادة النظر  -أ     
یكت��ب الج��ذع األول أوال ث��م یتب��ع ب��الجواب الص��حیح ، وبع��دھا األجوب��ة  -ب    

ألخرى لتسھیل العودة إلى األسئلة ، وكتابتھا على أوراق مستقلة ( جھة واحدة ا
 ( 

 المرحلة الثانیة : صیاغة الجــذع 
 الجــذع ھو سؤال أو اقتراح أو مشكل غیر مكتمل    
 شـــروطــھ     

 یشیر إلى ما ھو مطلوب ویتضمن السؤال كلھ   -      
 في صیغة تقریریة مباشرة    -      

 ال یتضمن نفیا أو سلبا  -      
 یكتب الجذع بدون إطالة زائدة  -      
 یطرح مشكال واحدا یحتاج إلى جواب واحد -      
 أال یقتصر على أجوبة تستدعي الذاكرة وحدھا  -      
 خال من األخطاء النحویة  -      

ت واح�دة غیر موح بالجواب ( مثل : الجذع یطلب الجواب بجمع وتقدم اختیارا -
 فقط في صیغة الجمع (  مفرد /مفرد / مفرد / جمع )

 المرحلة الثالثة : األجوبة 
 سھولة تحضیرھا إذا كان الجذع سلیما یحتمل مشكال واحدا 

 یمكن لالختیارات أن تضم جوابا أصح من غیره  -ب 
 یجب أن ال تشیر االختیارات المقترحة إلى الجواب الصحیح  -ج 
 لحظ لوجود ملھیات ضرورة إعطاء ا -ج 

 بعض المؤشرات التي تعلن عن الجواب المطلوب في السؤال :
 الجواب الصحیح أطول أو أقصر بكثیر من األجوبة األخرى .

 أجوبة مألوفة ( اعتماد الكتاب المدرسي مثال )  -ب 
 تموقع الجواب الصحیح دائما في نفس المرتبة  -ج 

 اعتبارات إضافیة 
 -الص��حیح مثی��را أكث��ر م��ن غی��ره أي : ( مفص��ل أكث��ر  أن ال یك��ون الج��واب - 

 …)  سھل أو صعب أكثر  -مقتضبا أكثر 
أن تكون كل االختیارات شبھ الشبھ مألوفة لدى التالمی�ذ ل�ذلك یمك�ن أن تك�ون  - 

 الملھیات أجوبة صحیحة بالنسبة لألسئلة األخرى 
 الشروط الخمسة األخرى :

 ة طرح اختیارات أربعة للقضاء على الصدف
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 وضع االختیارات عند نھایة الجذع ال ضمنھ 
-71-15-12النظام التتابعي الطبیعي لالختیارات یجب أن تقدم كم�ا ھ�و علی�ھ :( 

90 ( 
 وضع االختیارات في اتجاه عمودي 

 الجذع قصیر واالختیارات قصیرة
 األسئلة المغلقــة

 خصائصھا 
 سھلة التحریر  -
 ذ  مطواعة في قیاس ماذا یعرفھ التلمی -
مج���ال ش���مولھا ض���یق وتم���نح الفرص���ة لل���تكھن ب���الجواب ألنھ���ا ال تط���رح إال  -

 اختیارین
إن ھذا النوع من األسئلة تقیس المھارات الدنیا فقط ، ولك�ن بالجھ�د واإلتق�ان  - 

 قد تقیس مھارات أخرى .
ولتج��اوز الصدفـــ��ـة الب��د للتلمی��ذ أن یخت��ار جواب��ھ م��ن ض��من مجموع��ة م��ن  -

كأن یقول أن جوابھ صحیح أو یحتم�ل الص�حة ، أو ال أع�رف  درجات الصـــحة ،
 ، أو أن الجواب یحتمل الخطأ ، أو أنھ خاطئ ، 

عن��د وض��ع س��لم لالختی��ارات یض��طر التلمی��ذ مع��ھ الختی��ار جواب��ھ م��ن مجم��وع  -
 األجوبة وبدرجات من الصحة 

 مثال :    
                                                 التنقیط        المعامل                                    
 صحیح         خطأ                                     

 ـــــــــــــ                                           
                                           2-        2صحیح                            +

 1-     1حة                     +یحتمل الص
 0          0ال أعرف                            

 1+      1-الجواب یحتمل الخطأ          
 2+      2-الجواب خاطئ                     

  
 ولكتابة أخرى لھذا النوع من األسئلة وبكیفیة أحسن یرى :

 باألھداف التأكد من أن للمقترحات عالقة وطیدة  -
 أن ال تكون األسئلة مقتصرة على استعمال الذاكرة  -
 التأكد من أن العثور على الجواب ال یحتاج إال للمنطق وحده  -
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والت�ي تش�یر …) كلھ�ا  -تجنب الكلمات المطلقة عند صیاغة الج�ذع مث�ل ( أب�دا -
ى والت�ي تش�یر إل�ى معن�…) أحیان�ا  -إلى اختیارات خاطئة  أو التّبعیض ( بع�ض 

 القبول والصحة.
 أن ال تكتب المقترحات الصحیحة ویضاف إلیھا النفي لتصبح خاطئة . - 

      Items à apparier   أســئــلــة المزاوجـــة
ف��ي عم��ودین م��ع … وھ��ي الجم��ع ب��ین كلم��ات أو جم��ل ، أو ت��واریخ مقترح��ة    

 . تفاوتھما في العناصر التي تتضمنھا ، وعلى أساس االنسجام في المادة
 مثل :  القادة  |  الدول  |  التواریخ  |  األحداث    

 ممیــزاتھا 
 فاعلیتھا تكمن في طرح كثیر من األسئلة وتنتج إجابات كثیرة  -
 محدودة في قیاس جمیع األھداف  -
یصعب معھا إیجاد صیغ مقبولة تتم المزاوجة بینھا ، وإذا ت�م ذل�ك ف�إن اإلكث�ار  -

 ار من إمكانیة الخطأ النحوي واللغوي وغیر ذلك .من ھذه الصیغ یحتمل اإلكث
 شروط إنجازھا 

 كلما كانت األزواج منسجمة كانت الصیاغة مقبولة  - 
زوجا ، وعند التجاوز یطرح بعض الغم�وض  12أو  10أن ال تتعدى السلسلة  - 

لص��عوبة االحتف��اظ بالمقترح��ات األول��ى ف��ي ال��ذھن ، والبح��ث ع��ن ج��واب كل��ي 
 مقترح على حدة .

م�ن األحس�ن أن ت�نظم المقترح�ات األول�ى ( العم�ود األول ) حس�ب نظ�ام مع��یّن  - 
یجع��ل بینھ��ا نوع��ا م��ن الوح��دة ( ترتیبھ��ا أبج��دیا أو زمانی��ا ) تمك��ن التلمی��ذ م��ن 

 الثبات ، وتساعده على اختیار الجواب المناسب .
وكال یجب أن تكون أجوبة العمود الثاني أكثر من العمود األول من حیث العدد  - 

 العمودین في صفحة واحدة . 
فإذا ك�ان التق�ویم الترب�وي یع�د الركی�زة األول�ى لتحس�ین مس�توى التعل�یم ف�ي ك�ل 
المؤسســـات ، خاصة كانت أو عام�ة لتلبی�ة حاج�ات المجتم�ع م�ن أجی�ال مكون�ة 
تستطیع أن تندمج وتنتج وتساھم في تق�دم البش�ریة نح�و األفض�ل ، ف�أن مفعول�ھ 

را ومنغلقا لن یس�تجیب للقواع�د والمرام�ي الحقیقی�ة الت�ي ومردوده یبقى محصو
وض��عت ل��ھ م��ا ل��م یك��ن یش��مل ك��ل المراح��ل التعلیمی��ة والمكون��ات المؤسس��اتیة 
تعلیمیة كان�ت أو غیرھ�ا ، ال لش�يء إال ألن عملی�ة التط�ویر والتغیی�ر كلم�ا مس�ت 

رى ، التربیة والتعلیم إال واستوجبت تعمیمھا ف�ي ك�ل المج�االت والقطاع�ات األخ�
إذ من البداھة والموضوعیة ف�ي حال�ة تح�دیث أو تجدی�د الق�اطرة أن ال یلی�ق بھ�ا 
جر عربات مھترئ�ة وقدیم�ة ، وحت�ى إن ح�دث ذل�ك فل�ن یك�ون باإلمك�ان توظی�ف 
طاقات القاطرة كلـھا ، وعندما یش�د الع�زم عل�ى تغیی�ر العرب�ات بع�د س�نوات تج�د 

ممارس�ة تس�تند عل�ى مفھ�وم  نفسھا مجرورة بقاطرة قد دخلت نفق القدم ، وھذه
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خاطئ للتطویر والتغییر وبحكم الطبیعة التجزیئیة الت�ي تص�اغ لھ�ا أع�ذر مختلف�ة 
ومتنوع��ة . فم��ا فائ��دة طب��ع الكت��ب المدرس��یة لمرحل��ة أو م��رحلتین وع��دم إكم��ال 

 –السلسلة التحدیثیة كلھا عبر فترات زمنیة مقبولة ومراحل متجانسة ( ابت�دائي 
) ؟ وما فائدة ذل�ك إذا ل�م یص�احب ذل�ك تك�وین المنف�ذین  الخ…ثانوي  –إعدادي 

العملیین بطرق جدیدة أیضا ؟ وما الفائ�دة م�ن تغیی�ر نم�ط االمتحان�ات باالقتص�ار 
عل��ى منھجی��ة یس��یطر علیھ��ا الھ��اجس التقن��ي والحس��ابي والزمن��ي دون مراع��اة 

والتطویر  األھداف التكوینیة والتقویمیة العـمیقة ؟ وما الفائدة أیضا من التحدیث
إذا ل��م یش��مل التس��ییر اإلداري ، ب��ل المنظوم��ة التعلیمی��ة كلھ��ا ، وض��من تص��ور 
عملي شامل لمشروع كام�ل ؟ ص�حیح أن المیث�اق ال�وطني س�طر بن�ودا تج�اوزت 
المائة والسبعین ، وأقر ما أقر كتصورات لما ینبغي أن یكون علیھ نظ�ام التربی�ة 

لنفع لن یبلغ مداه م�ا ل�م یك�ن مرفوق�ا والتعلیم وأنجزت أعمال مختلفة ، غیر أن ا
أي برنامج�ا عملی�ا م�دققا باألرق�ام …بخطوات عملیة قانونی�ا وھیكلی�ا وتجھیزی�ا 

وطنیا ومحلیا ، وف�ي أف�ق س�نوات مح�ددة متوس�طة أو بعی�دة ، وك�ي یعل�م جمی�ع 
المھتمین بقضیة التعلیم ما لھ وم�ا علی�ھ ، وحت�ى ال یبق�ى مس�ار الطری�ق حب�یس 

أمزجة وأھ�واء ، وتقلب�ات الظ�روف واإلم�الءات الفوقی�ة ، ول�ن مكاتب وعقول و
 تتحمل النتیجة في األخیر إال األجیال القادمة والوطن .

 
 

 
المرجع : ملخص دروس التكوین إلشاعة التكوین بتصرف مع    

 إضافات
 م 2003-ینایر-31     
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 في القضیة الوطنیة
 وال المساومة وال المقامرة زيءالجالوحدة الترابیة المغربیة ال تقبل 

 
كك���ل مغرب���ي ، تتبّع���ت  أخب���ار الھج���وم االس���تعماري االس���تفزازي لجزی���رة "    

" " لیلى " تورة "( بالتاء ) كم�ا وردت بمختل�ف   Persil المعدنوس أو القصبر
األس��ماء ، وف��ي  ع��دد م��ن  وس��ائل اإلع��الم الوطنی��ة والدولی��ة ، ومم��ا اس��ترعى 

د ، ف���ال مج���ال للتعلی���ق علیھ���ا ألنھ���ا ح���رة ال تخ���ّص إال انتب���اھي مختل���ف ال���ردو
أصحابھا ، ولم تكشف إال عن حقیقتھم ، غی�ر أن ال�ذي یج�ب التأكی�د علی�ھ ، ھ�و 
أن الجمی��ع عب��ر الع��الم  یعل��م عل��م الیق��ین أن حرك��ات التح��رر اإلفریقی��ة والعربی��ة 

زال��ت أنج��زت مھمتھ��ا التحرری��ة م��ن الس��یطرة االس��تعماریة إال المغ��رب ال��ذي ال 
األطم��اع والمن��اورات تتكال��ب علی��ھ ، بحك��م موقع��ھ االس��تراتیجي كبواب��ة عل��ى 
إفریقی��ا والع��الم العرب��ي ، والمنف��تح عل��ى الع��الم ، ولغن��اه الطبیع��ي واالقتص��ادي 
مادی��ا وبش��ریا ، وأكث��ر م��ن ھ��ذا وذاك ، لمواقف��ھ المبدئی��ة قی��ادة وش��عبا لنص��رة 

لھ��ذا البل��د الغن��ي ببطوالت��ھ ،  الش��عوب المس��تعمرة ، وعب��ر المس��یرة التاریخی��ة
والمعتز بعطاءاتھ المس�اندة لك�ل الش�عوب المقـ�ـھورة . فالمتأم�ل ف�ي الت�اریخ  " 

رغ�م بع�ض  –الطویل والعریض " سیقف على الحقائق التي ال یعتریھ�ا أي ش�ك 
ف��ي أن المغ�رب دوم��ا ، وقب�ل الفتوح�ات اإلس��المیة إل�ى الی��وم  –ھف�وات الطری�ق 

متعددة ومتنوعة ، وتحت غطاءات مختلفة  للنی�ل من�ھ  عرف ھجمات استعماریة
ومن أھلھ ، وجره لخدمة أھداف ال یمك�ن أن یق�ال عنھ�ا إال أنھ�ا منافی�ة للمب�ادئ 
الس�امیة لل�دین اإلس�المي والعروب�ة ، ولألع�راف الدولی�ة التحرری�ة والس��یادیة ، 

ة وم��ن ومنافی��ة للح��ق والعدال��ة . وم��ن ھن��ا یمك��ن ت��ذكیر أع��داء الوح��دة الترابی��
یسیرون في فلكھم م�ن المق�امرین واإلنتف�اعیین أن المغ�رب رغ�م ك�ل من�اوراتھم 
وضغوطھم سیبقى مرفوع الرأس ، موحدا ، یبني ویشید ، ویواجھ كل التح�دیات 
كیفم�ا ك�ان مس�تواھا ال لش�يء إال أن الش�عب المغرب�ي بك�ل بنات�ھ وأبن�اءه " كب��ر 

ة یعرفون من أین تأكل الكتف ف�ي شأنھ أو صغر " وبقواه الحیة، وقیادتھ الواعی
تعاملھم مع االستعمار وأذناب�ھ بحك�م التجرب�ة الطویلـ�ـة ، وال�دروس المكتس�بة ، 

 وبفضل مناصرة اإلخوة واألصدقاء عبر العالم .
فل��تعلم إس��بانیا الج��ارة أن الف��تح اإلس��المي ، وت��اریخ العباس��یین والم��رابطین    

ي بم�ا یكف�ي لتأخ�ذ العب�رة ب�أن إل�ى المس�یرة الخض�راء غن�… و…والموحدین و
العرب عامة ، والمغاربة خاصة تمسكوا وال زالوا یتمسكون بشعار : نعادي م�ن 
یعادینا ، ونسالم من یسالمنا ، وننصر المظلوم  ، فبھذا تحرروا وتألقوا في بن�اء 
حضارتھم  ، وساھموا ف�ي بن�اء الحض�ارة العالمی�ة مص�داقا لقول�ھ تع�الى (( وإن 

 …)) …فاجنح لھا )) و (( أعدوا لھم ما استطعتم جنحوا للسلم 
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ولتعلم أیضا أن الس�یادة الوطنی�ة ك�ل ال یتج�ّزأ ش�ماال وجنوب�ا وش�رقا وغرب�ا ،    
وال یمكن ألي مغربیة حرة ومغربي حر أن یفّرط في شبر واحد من أرض�ھ ، فم�ا 
علیھ��ا إال أن تغی��ر بوص��لة سیاس��تھا لتواف��ق العص��ر الحدی��ـث ، عص��ر الحری��ة 

ق���وق اإلنس���ان وال���دول ، وعص���ر التكنولوجی���ا والعل���وم ، والتعام���ل الك���وني وح
اإلنساني الذي یطمح إلى تحقیق حضارة إنسانیة واحدة أساس�ھا الت�آخي وحس�ن 
الجوار الحقیقی�ین ، والتكام�ل االقتص�ادي والتج�اري ، حض�ارة إنس�انیة فیـ�ـھا " 

االس���تعماریة لك���م دی���نكم ول���ي دی���ن " تنمح���ي فی���ھ ك���ل العقلی���ات والسیاس���ات 
والعنص��ریة الت��ي ال تحی��ا إال باس��تعباد العب��اد ، ونھ��ب األرض والخی��رات ظلم��ا 

 وعدوانا .
ول��تعلم الج��ارة الص��دیقة لبل��دنا المغ��رب أن م��ا یجمعھ��ا معن��ا ، وم��ع الع��رب     

والمسلمین أكثر بكثیر من األح�الف األخ�رى بفع�ل قواس�م الحض�ارة المش�تركة ، 
لنعرة والتعص�ب االس�تعماري والص�لیبي والحس�ابات واألصالب المشتركة ، أما ا

الضیقة فل�ن تج�ر إال إل�ى الخس�ران األكی�د ، وھ�ذا م�ا أكدت�ھ النض�االت التحرری�ة 
 للشعوب واألمم عبر التاریخ ، ألن الحق حق ، والباطل باطل .

ولتعلم إسبانیا الجارة أیضا ، أن حكم�ة المغ�رب ال غبارعلیھ�ا ب�دلیل أن�ھ ص�بر    
تحّمل ما تحّمل إلى أن استرجع صحراءه المغتصب�ـة ، وك�ذلك ق�د یفع�ل لعقود ، و

إل��ى أن یس��ترجع الم��دینتین الس��لیبتین س��بتة وملیلی��ة وك��ل الج��زر ، ألن ب��دونھا 
ستبقى سیادتھ ناقصة ، وسیبقى ش�عبھ بكامل�ھ منخرط�ا ف�ي خان�ة حرك�ة التح�رر 

 الوطني .
لبلدین كانت دائما عالق�ات وّد ولتعلم أیضا ، أن العالقات التي تجمع الشعبین وا  

ملی�ار  1.5وصداقة وتفاھم ب�دلیل المب�ادالت التجاری�ة الت�ي نم�ت إل�ى أن وص�لت 
ش���ركة  800ملی���ار أورو ، وتواج���د أكث���ر م���ن  1.2أورو ، وللمغ���رب نص���یب 

ومقاولة في داخل تراب المغرب ، وال داعي للقیام بج�رد كام�ل للمن�افع المتبادل�ة 
ا المرتبة الثانیة بع�د فرنس�ا ، ناھی�ك ع�ن المج�ال الثق�افي التي احتلت فیھا إسبانی

 والتعلیمي وغیرھا من المعاھدات المتعددة . ( فلخبراء إسبانیا واسع النظر ) .
ومن ھنا یبقى إلسبانیا أن تختار ما تشاء ، ولكن ال تنس�ى أن الوح�دة الترابی�ة    

، وھ�و مب�دأ ك�ل المغارب�ة المغربیة ال تقبل التجزيء وال المساومة وال المقامـرة 
إل��ى  2002یونی��و  17األح��رار ، ب��دلیل أن  أص��وات المغارب��ة الت��ي ارتفع��ت م��ن 

الیوم نددت وأدانت الغزو العدواني واالستعماري اإلسباني ، وطالبت باالنس�حاب 
الفوري ، كم�ا طالب�ت بالس�یادة الكامل�ة عل�ى ك�ل الت�راب المغرب�ي ، ألن  الوح�دة 

ا ھ��و ق��رار وطن��ي قی��ادة وقاع��دة ، وم��ا ع��دا ذل��ك فأض��غاث الترابی��ة وال��دفاع عنھ��
 أحالم لیس إال سرعان ما ینجلي عنھا الّصبح . 

 
 م أرسلت لعدة صحف2002یونیو  20في السبت 
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 إصـــــدارات
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 حریري كتاب نزھة الخالل ومقامات ال                          
 
 
 
        

 
 
 

 صاحب الكتاب
 
 

 تعریف موجز : 
 عبد الحمید حادوش بن إبراھیم بن عبد الرحمن حادوش العمیري

 م بالحمري ببركان 1952# من موالید 
 …# درس بابن رشد وأبي الخیر ببركان وثانویة عبد المومن بوجدة 

 م1975# تخرج من مدرسة المعلمین ابن خلدون بوجدة سنة 
 م1987ج من مركز تكوین األساتذة ببني مالل سنة # تخر

م من جامعة محمد 1988# حاصل على اإلجازة في اآلداب ، شعبة الدراسات اإلسالمیة 
 م1988األول بوجدة سنة 

 م1997بالي ) نونبر  -# من إصداراتھ : ترجمة لحكایة إفریقیة ( بالي
ل ) # ول�ھ إس�ھامات عدی�دة (الج�زء األو  99 – 98# نزھة الخالل ومقامات الحری�ري 

 ) . 2003إلى  1974أجناس نشرت بعدة جرائد ومجالت وطنیة  ( من  في عدة
 

 
 

صدر الجزء األول في طبعتھ األولى بمطبعة البیان بالدار البیض�اء س�نة    
 . 1997 – 1437تحت رقم اإلیداع القانوني :   1999 – 1998

بمطبعة بن عزوز بالناظور تحت   1997نونبر -صدر في طبعتھ األولى 
 . 1997 -1438رقم اإلیداع القانوني : 
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 محــــــــتــــــوى الـــــكــــتـــــاب
عنوان الكتاب ورقم اإلیداع 

 تاریخ اإلنجاز تاریخ النشر  01ص  والطبعة والمطبعة 

   02ص  اإلھداء 
   03ص  وفي البدایة كانت الكلمة 

/  09/ 09 04ص  تصورات حول الكتابة 
 م 1996/

 

/  11/ 11  07ص  عناق األحبة
 م1999

 

 30/03 08ص  …ھل ھي أسطورة الثور الذي 
/1992 

 

/ 05/03 10ص  …اطلعوا على تراثنا فترجموه 
1992 

 

 28/12 12ص  …العدالة والسلم والرفاھیة و
/1998 

 

/29/12  13ص  الجرة والفاسوخ
2001  

   13ص  العودة إلى المدرسة
   14ص  لغز الكلمات المتقاطعة 

 12/04 15ص  …نحو التفتح العالمي واالنجذاب
/1993 

 

  م1998یونیو  17ص  المدینة

/ 11/07 18ص  …بین الحي والبرید وقصاصة 
1998 

 

/ 25/02 20ص  الحاج والمدونـــة
1994 

 

/ 02/01 22ص لغة طفل ونكتــة
1998 

14/12/
1998 

  1993یونیو  23ص  عین " آللة واولوت "

/ 01/09 27ص  ذكرى في رسالة 
1975 

نقح 
8/2/1999 

/08/07 29ص  حكایة السمن والعسل
2002 
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/23/03 31ص  أنغام ھارمونیة
2000 

 

 25/01 33ص  ھل الطوفان قادم 
/1997 

 

/20/02  35ص  برتقالة بن سعیدة ( مترجمة )
2002 

   43ص  بالي –لي تقدیم لحكایة با
    44ص  إضاءة أولیة عن الحكایة 

/ 10/11  46ص  بالي ( مترجمة ) –حكایة بالي 
1996 

أنجز كتیبا 
1997 

   54ص  …ویستمر التاریخ 

/13/10  55ص  خاطرتان 
2001 

  1998یونیو  56ص  الشاشة 

/18/14 58ص  الشباب واألمل
2000 

 

قراءة أولیة في أمثال المنطقة 
  1987سنة  62ص  …شرقیةال

من األخطاء الشائعة في صحف 
  2001یولیو  70ص  زمان .

  ؟؟ ص ؟ القضیة الفلسطینیة مواقف للتذكیر
  ؟؟ ص ؟ القضیة الفلسطینیة إلى أین ؟
التضامن العربي مع األسرى 

  ؟؟ ص ؟ …العرب 

   ص ؟ التقویم األولي للكتاب 
  ؟؟ ص  قصائد بأوزان مختلفة

الكتاب طبقات فحول  ملحق
  ؟؟ ص ؟ الشعراء

قضایا تربویة : بناء المنھاج 
  ؟؟ ص ؟ الدراسي

  ؟؟ ص ؟ رأي في الكتاب المدرسي
علم الدوسیمولوجیا والتقویم 

  ؟؟ ص ؟ التربوي
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في القضیة الوطنیة: الوحدة 
  ؟؟ ص ؟ الترابیة 

   ص ؟ إصدارات 

   ص ؟ تعریف موجز عن صاحب الكتاب

   ص ؟ الكتاب ( فھرست )محتوى 

   ص ؟ ملحوظة 

:  ذیلت النصوص بحرفي ( ب ) و ( ص ) لإلشارة إلى الجری�دتین  ملحوظة    
اللت��ین تكرمت��ا بالنش��ر وھم��ـا : جری��دة البی��ان ف��ي ش��كلھا الس��ابق وبی��ان الی��وم 
الحالیة ، وجری�دة الص�حراء المغربی�ة، فش�كرا ج�زیال عل�ى م�ا تس�دیانھ لمختل�ف 

 ن أن أنسى مجلة الیوم السابع ، ومجلة قضایا تربویة .األقالم دو
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	آذَنْتَنا بِبَـيْـنِها أَسْـماءُ **  رُبَّ ثـاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثّواءُ
	يا دارَ عَبْلَةَ بِالْجواءِ تَكَلَّمي*وَعِمي صَباحاً دارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمي
	بَسَطَتْ رابِعَةُ الْحَبْلِ لَـنـا ** فَمَدَدْنـا الْحَبْلَ مِنْهـا ما اتّسَعْ
	فَهَذا أوانُ الْعَرْضُ حيِّ ذُبابُهُ ** زَنابيرُهُ وَالأَزْرَقُ الْمُتَلَمِّسُ
	فَبــــاتَ وِسادانا إلى عَلَجانَةٍ ** وَحِقْفٍ تَهاداهُ الرّياحُ تَهـدِيا
	وَهَبّــــــتْ شَمالٌ آخِرَ اللّيْلِ قَرَّةٌ**وَلا ثَوْبَ إلاّ دِرْعُها وَرِدائيا
	فما زالَ بُرْدي طَيّباً مِنْ ثِيابِها*إلى الْحَوْلِ حَتّى أَنْهَجَ الثّوْبَ بـالِيا
	أَرانـــــي اللهُ بالنَّعَـمِ الْمُـنَـدّى* بِبُرْقَةَ رَحْرَحانَ ، وقدْ أَرانيَ
	وَقُلْتُ : خُذوا أمْوالَكُمْ غير خائفٍ* وَلا ناظرٍ فيما يَجيءُ مِنَ الْغَدِ
	فَإنْ قامَ بِالأمْرِ الْمُخَوّفِ قائِــمٌ* مَنَعْنا وَقُلْنا : الدّينُ دينُ مُحَمّدِ
	لأَعَمْري وَما دَهْري بِتَأْبينِ مالكٍ ** [ ولا جَزَعٍ ممّا أصابَ وَأَوْجَعا ]
	أَمِنْ حَدَثِ الأيّامِ عَيْنُكَ تَمْهُلُ*وَتَبْكي على صَخْرٍ وفي الدّهرِ مَذْهَلُ
	أَلا ما لِعَيْـنِكَ ما لَـها ؟  **  لَقَـدْ  أَخْضَلَ الدّمْعُ سِـرْبالَها
	فَلَوْ كانَتِ الموتى تِباعُ اشْتِريته*بِما لَمْ تَكُنْ عَنْهُ النّفوسُ تَطيبُبِ
	عَيْــنَيَّ أوْ كِلْتا يَدَيَّ وَقيلَ لــي:  هُوَ الْغانِمُ الْجَذْلانُ حينَ يَؤوبُ
	فَقُلْتُ: ادْعُ أخْرى وَارْفَعِ الصّوْتَ دَعْوَةً لَعَلَّ أبا الْمِغْوارِ مِنْكَ قَريبُ
	وَأَمانَةُ الْمُرّيِّ حَيْثُ لَقيتَهُ  **  مِثْلُ الزّجاجةِ صَدْعُها لَمْ يُجْبَرِ
	فَجِئْنا إلى مَوْجٍ مِنَ الْبَحْرِ وَسْطَهُ* أحابيشُ ، مِنْهُمْ حاسِرٌ وَمُقَنَّعُ
	ثَــــــلاثَةُ آلافٍ  وَ نَحْـنُ نَـصِـيّةٌ * ثَلاثُ مِئَيْنَ إنْ كَثُرْنا وَ أَرْبَعُ
	خَلّوا بَني الْكُفّارِ عَنْ سَبيلِهِ  * خَلّوا ، فَكُلُّ الْخَيْرِ مَعْ رِسـولِهِ
	نَـــحْنُ ضَرَبْناكُمْ على تَأويلِهِ  *  كَما ضَرَبْنـاكُمْ علـى تَنْزيـلِهِ
	قَدْ حَصّتِ الْبَيْضَةُ رَأْسي فَما ** أَطْعَمُ نَوْماً غَيْـرَ تَهْجاعِ
	أَسْعى على جُلِّ بَني مالِـكٍ  ** كُـلُّ امْرِئٍ في شأنِهِ ساعٍ
	أَتَعْرِفُ رَسْماً كَاطّرادِ الْمَذاهِبِ ** لِعَمْرَةَ قَفْراً غَيْرَ مَوْقِفِ راكِبِ
	رَدَدْنَ تَحِيّةً وَكَنَنَّ أُخْرى  **  وَثَقَّبْنَ الْوَصاوِصَ لِلْعُيونِ
	فَإنْ كُنْتُ مَأكولاً فَكُنْ خَيْرَ آكِلِ  ** وَإلاّ فادْرِكْني وَلَمّا أُمَزّقِ
	ألَمْ تَرَ أنّ جيرَتَنا اسْتَقَلّوا  **  فَنِيّتُنا وَنِيّتُهُمْ فريقُ
	كُنْ كَالسّمَوْألِ إذْ طافَ الْهُمامُ به  في جَحْفَلٍ كَسَوادِ اللّيْلِ جَرّارِ
	سائِلْ بِنا خابِرَ انكفائنا  **  وَالْعِلْمُ قَدْ يُلْقى لَدى السّائِلُ
	أخِِ الْـــكِرامَ إنِ اسْتطَعْـ    تَ إلى إخائِهم سبيلا
	واشْرَبْ بِكَأسِهِمُ وَ إنْ ** شَرِبوا بها السُّمَّ الثّميلا
	إِنّ الْكَريمَ إذا تــؤا     خيهِ وَجَدْتَ لَهُ فُضولا
	لا تَبْعَدَنَّ فَكُلُّ حَـيٍّ هالِـكٌ   **   لا بُدَّ مِنْ تَلَفٍ ، فَبِنْ بِفَلاحِ
	إنَّ امْرأ أَمِنَ الْحَوادِثَ جاهِلاً  **  وَرَجا الْخُلودَ كَغاربٍ بِأَقْداحِ
	وَلَقَدْ أَخَذْتُ الْحَقَّ غَيْرُ مُخاصِمٍ ** وَلَقَدْ دَفَعْتُ الضيمَ غير ملاحِ
	أَلينُ لَهُمْ ، وَأَفْديهمْ بِنَفْسي ** مُقارَشَةَ الرّماحِ إذا لَقيتُ
	هَلْ تَعْرِفُ الدّارَ خَفَّ ساكِنُها ** بالْحِجْرِ فَالْمُسْتَوى إلى الثّمَدِ ؟
	فَلا تَلومَنّني على خُلُـقـي  ** واقْنَيْ حَياءَ الْكَريمِ واقْتَصِدي
	وَأُدْلِــــجُ بالْقَوْمِ شَطْرَ الْمُلـو     كِ حتّى إذا خَفَقَ الْمُجْدَحُ
	أَمَرْتُ صِحابي لِكَيْ يَنْزِلوا ** فَناموا قليلا وَقَدْ أَصْبَحـوا
	أَجَــــــدّوا سِراعاً فَأفْضى بِهِمْ ** سَرابُ بِدَوِيّةٍ أَفْـيَـــحُ
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