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مذاخالث لغىيت
ألف المنذوب ما أصلها
أبى أوس إبراهيم الشمضان

انًُذٔة يُبدٖ خبص؛ ألَّ َذاء نًب ال ٚشخٗ إقجبنّ أٔ ْٕ َذاء نًب ال ٚكٌٕ يُّ
اإلقجبل كبنظٓش يٍ اإلَسبٌٔ ،غبٚخ انًُبد٘ حُٚ ٍٛذة أٔ ٚزٕخع سفع صٕرّ ثًب ٚذفع
عٍ انُفس شٛئًب يٍ انعٛق ثبنًصبة ،فبنُذة شكٕٖ كًب أَّ ثٛبٌ نهزٕخع ،فأَذ
رقٕل (ٔا غاليبِ) كًب رقٕل (ٔا ظٓشاِ)ٔ ،نزنك كبَذ انٕأ أَست أدٔاد انُذاء نٓزا انغشضٚٔ .شٖ
انُحٕ ٌٕٚأٌ أنف انًُذٔة يضٚذح عهٗ انهفع نٓزا انغشض ،كًب ْ ٙيضٚذح ف ٙانزعدت ف ٙقٕنك
(ٔا عدجب)ٔ ،أيب انٓبء فٓ ٙنهسكذ ال ٚؤرٗ ثٓب إال ف ٙحبل انٕقفٔ ،يٍ انشزٔر أٌ رجقٗ فٙ
انذسجٔ .قٕل انُحٕ ٍٛٚإٌ ْزِ األنف يضٚذح يزٕقف ف ّٛعُذ٘ ،فبنز٘ أساِ أٌ انًُذٔة نٛس سٕٖ
حبنخ يٍ حبالد َذاء انًعبف إنٗ ٚبء انًزكهى ْٙٔ ،انحبنخ انز ٙرحزف فٓٛب ٚبء انًزكهى ٔحشكخ
اإلعشاة انز ٙقجهٓبٚٔ ،عٕض عًُٓب ثًطم فزحخ انٛبء (ٔا غالئِ َٙا غاليب) ٔف ٙانٕقف (ٔا
غاليبِ)ٔ ،قذ ٚحزح ثأَُب َقٕل (ٔا صٚذاِ)ٔ ،نٛس ف ٙرنك حدخ عُذ٘؛ إر نى أَذة (صٚذًا) إال
نًُضنزّ انز ٙخعهزّ يعبفًب إن ،ّٙفهٛس يٍ يُذٔة عُذ٘ سٕٖ يب أظٛف إنٗ ٚبء انًزكهى أٔ
أَضل يُضنزّ (ٔا صٚذَ٘ ٔا صٚذاِ)ٔ ،كزنك يب ٚكٌٕ يٍ شأٌ انزٕخع (ٔا ظٓشَ٘ ٔا ظٓشاِ) ٔانزعدت
(ٔا عدجٔ َٙا عدجب)ٔ .إرا رقشس ْزا كبٌ ثبإليكبٌ أٌ َسزغُ ٙعٍ احزشاص انُحٕ ٍٛٚانز٘ احزشصِٔ،
ْٕٔ قٕنٓى ثٕخٕة انعذٔل عٍ األنف إنٗ انٕأ أٔ انٛبء إٌ خٛف انهجس ،فٓى ٚضعًٌٕ أَك إٌ َذثذ
يب ْٕ يعبف إنٗ ظًٛش انغبئت (غاليَّ) فئَك نٕ أظفذ األنف (ٔا غاليٓبِ) صبس يطبثقًب نُذة يب
أظٛف نعًٛش انغبئجخ (غاليٓب) ،فٕخت أٌ ٚقبل (ٔا غاليِٕٓ)ٔ ،يثهّ َذة يب أظٛف إنٗ انًخبغت
ٔانًخبغجخ (غاليكَ/غاليكِ) فٕٛخجٌٕ أٌ ٚكٌٕ يع انًخبغت (ٔاغاليكبِ) ٔيع انًخبغجخ
(ٔاغاليكٔ .)ّٛانقٕل كهّ يشزًم عهٗ يغبنطبد فئٌ كبٌ َذة انًعبف إنٗ ٚبء انًزكهى ثحزفٓب
فكٛف ُٚجقٗ عهٗ ْزِ انعًبئشٔ ،ثغط انطشف عٍ أٌ إظبفخ األنف يع انعًٛش (ْب) غٛش يفٕٓيخ
ٔال يعهٕيخ انكٛفٛخَ ،قٕل :إٌ ْزا االحزشاص ال قًٛخ نّ ألَّ ال يحم نّ ،فهٛس ُٚذة سٕٖ يب
أظٛف إنٗ ٚبء انًزكهىٔ .نٛس نٓزا انعًم انعقه ٙانقٛبس ٙانجحذ انز٘ أقحى فَ ٙحٕ انعشثٛخ
يٍ قًٛخ فٕٓ يٍ انفعٕل انز٘ ال ٚعزًذ عهٗ اسزعًبلٔ .ثقٛذ يسأنخ أخشٖ يعزًذح عهٗ
افزشاض صٚبدح األنف ْٔ ٙإعشاة انًُبدٖ يعٓبٔ ،انُحٕٚ ٌٕٚزْجٌٕ إنٗ رقذٚش انحشكخ ،فئٌ كبٌ
انًُذٔة يفشدًا حست رصٕسْى فبنعًخ انز ْٙ ٙحشكخ انجُبء يقذسح كًب فَ ٙذة (ٔا صٚذاِ)،
ٔإٌ كبٌ يعبفًب فبنفزحخ كًب فٔ( ٙا غاليبِ)ٔ .انقٕل فْ ٙزا عُذ٘ أٌ انًُذٔة انز٘ ْٕ يعبف
إنٗ ٚبء انًزكهى نٛسذ حشكزّ يقذسح ثم ْ ٙيحزٔفخ كًب ثُٛذ رنك ف ٙيذاخهخ سبثقخ عُذ
انكالو عهٗ إعشاة انًُبدٖ انًعبف إنٗ ٚبء انًزكهىٔ ،خالصزّ أٌ عاليخ يب أظٛف إنٗ ٚبء
انًزكهى رًبثم ٚبء انًزكهى فبنفزحخ ٔانعًخ رسزحٛالٌ كسشح يعٓب اَسدبيًب صٕر ًّٛب( ،غاليِ)َٙ؛
ٔيٍ صٕس َذاء ْزا االسى أٌ رحزف انٛبء ٔعاليخ اإلعشاة ٔٚعٕض عًُٓب ثًطم انفزحخ فزكٌٕ
األنف (ٚب غاليب)ْٔ ،كزا ْٕ األيش ف ٙانًُذٔة ،رقٕلٔ( :اغاليبِ).
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