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التقوى

خا�f �لعربّية: 7سعد موسى َعو��

HHSSI@I@@ANN>ÃŽ€@b„c@ANN>ÃŽ€@b„c

�لّلغـة  كانت   ^|
هي  �لوجـو�؛  هي 
"جـو�نا �ملعنـوّ� 
"�حلضـا�ّ�  �لّثقاّ£  "�ملـاّ�ّ�، 
ٍ̂ مًعا، فهي، 
ّ"ًال  ¥ £ ،Dإلنسـا�"

بًد� " 
َ�ًال " "َبْعًد�،  "َقْبًال  "¥ِخًر�، 
�لكائن  بل  حّي،  كائن  "َسْرَمًد�، 
"�ألكمل  �ألvل   �"�ملخلو �حلّي، 
�هللا  ��تضـا�  �ّلذ�  "�أل�"�، 
 bَ�َ¥ �إلنسـا^؛ ﴿َ"َعلََّم  نو�  لب¿ 
 .(٣٢ (�لبقر�:  ُكلََّها﴾  �ألْسَماَ� 
لقو�نـني  �ـضع  بذلـك  "هي 

 ،Qتأثـ" تـأّثر  من  �لّطبيعـة، 
"بقـا� "فنـا�.

"çن |� نقو� "�لُفصحى"، |ّنما نع¿ 
لغتنا �لعربّية �ملعيا�ّية �لّتركيبّية �ملُعَربة، 
�ّلË كانت - £ يوb من �ألّياb - لغة 
�لّشفهّي  "�لّر¡ّي،  �ليومّي  �حلديث 
كاّفة.  �لّنا  بني  "�لّتحريرّ�،  منه 
�ملعامال�  على   ،bليو� لتقتصر، 
 "
  ،�"½لو خالق  بني  �لّر¡ّية، 
مد�ٍِّ   "
  ،Ú�قا "متلقٍّ  ُمبِدٍ� 
تابع   "
  ،Qغف" "�ير   "
 "مد�َّ، 
"متبو�، 
" قاهر "مقهو�، 
" ظا³ 

"َيعتريها،  َيْعَتِوُ�ها  ما  "مظلوb. مع 
"خطأ  "�كاكة  ضحالة  من  غالًبا، 
 ،Ûّسلو
" لغوّ�   �"� "قّلة  "َلَحٍن 

صًال،  فيه،  ما çن   r| كّلها  تعو� 
 uمن ُضعٍف "َضعف، £ كلِّ مستًو

"على 
�ِّ صعيد.

 "
 �لعاّمّية/�لعاّمّيا�  نقو�   �| "çن 
تلك  نع¿  |ّنما  �َملْحِكّية/�َملْحِكّيا�، 
�لّلغة/�لّلغا� �لّتفكيكّية، �لّناجتة عّما 
ببيئا�  تأّثر  من  �لُفصحى   uعتر�
|نسانّية "لسانّية، "ثقافّية "حضا�ّية، 

ُّغوّي، بني الفُصحى والعاّمّية أو احملِكّية، أو بينها/ بينهما واألجنبّية ُّغوّي، بني الفُصحى والعاّمّية أو احملِكّية، أو بينها/ بينهما واألجنبّيةاالزدواج الل االزدواج الل

"ال حاَجة" أم "فِّش حاِجة" أم "نُو نِيد"؟! "ال حاَجة" أم "فِّش حاِجة" أم "نُو نِيد"؟! 
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 r| بتحليلها  �ضطلعنا   ^|  Ëّل�"
عو�مل، تكّشف لنا "جهها �لفصيح 
تشويه،  من  �عتر��  مبا  �ألصل،   £
�لّد�   £ مسا�ته  له  كانت   ^|"
�لّلساDّ �حلـديث، 
" علم تأثـيل 
 "
 "�لّدالال�   Dملعـا�" �ملفر��� 

تأصيـلها.    

 - �ملَِعيش  �لّلغوّ�  مشهدنا   £"
|ضافة |r ما تقّدb - ال Óفى على 

�ٍّ مّنا، صغ�Qً كا^ 
" كب�Qً، عاملًا 
ناِظَم   "
 ِشعٍر  ناِظَم  متعلًِّما،   "

 -  ªخلطا� لغة  تشهد�  ما  َشعر، 
قد   bْعجا| عملّية  من   - بيننا  فيما 
تسر�  �لّصو�،  سرعة  جتا"�� 
 ،����  "
  ���" �"منا  
لسنتنا  على 
صياغة  ُتعيد  نشعر،   ^
  ^"� "من 
"نفسّياتنا  
صًال،  �ملشوَّ�،  "عينا 
"طأ�  حتت  �ملُنَهكة  "قاماتنا  �ملُتعبة، 
لُتصبح،  �لعيش.  لقمة   ���" �للُّها¹ 
عذً��،   - �إلنچليزّية  �لكلمة  مثًال، 
�حلاضر�  هي  "ُموْ�"،   - "�لعربّية" 
"�ملفهـومة،  "�ملتد�"لة  "�لو�ضحة 
عذً��،   - �لعـربّية  �لكلمة  "ُتصبح 
"�إلنچليزّية" - "ِمز�¾"، هي �لغائبة 
"�ُملستعصية!  "�ملتر"كة  "�ملُبَهمة 

 ªصبـحنا نقو�، من بـا
"هكذ� 
"شّر   ªبـا من   "
 �لدُّعابـة، 
 Ûِباَلعـَر َيْعِني   - "ِمز�¾  �لبلّية": 

"ُموْ�" ...".

�¡عو� "ُعو� صو� ��"يش �لقصيد، 
|� يقو�:


نا ما قالِت �لكلماُ�: .Ëنا لغ
 ..."

ُكْن 
َجَسد�، فكنُت لَنْبِرها َجَسًد�..."

 ّ̂ 
 من  سابًقا،  |ليه،  �هبنا  ما  "هو 
 É"لَوعي "�لّنفس "�لّر� َتْشَحذ  �لّلغة 

"�جلسد.

 �Qس
 لغتنا  تصبح   ^
 نريد  فهل 
"�ملسـّال�   ،Éأللـو��" �لكتب 
�لّدينّية  "�لّطقو  "�جلد��ّيا�، 
"�لعبا���؛ كا%Q"غليفّية "�لِقبطّية، 
"�لّالتينّية،  ريانّية،  "�لسُّ "�آل��مّية 
 r| �لّطريق  هنا�  "من  "غQها؟ 
 £ لتصبح  "فنائها،  �لّلغة   ��"�
ليس  مّيتة"،  "لغة   Dّلّلسا� �ملصطلح 
بطويل. 
b نريدها لغة حّية نابضة، 
"%ا،  ֲדا  فنرتقي  "ترتقي،  تنمو 

حيث ال �قيَّ لنا بد"¶ا؟! 

�لّلغة  هي  مّيتة  لغة  
حيت  |سر�ئيل 
�لع�ّية، "باتت ُهوّية "جو�ها، "فيها 
�لعربّية  �فع   r| 
يًضا،  يدعو،  من 
 r| �لع�ّية  "نقل  �لّالفتا�،  عن 

حر® عربّية - "هو ما ُيسّمى £ 
�لّد� �لّلساDّ �حلديث "�لنَّْقَحَر�"، 
منحوتة من "�لّنقل �حلرّ£" - لُتصبح 
"�لّناصر�"  "ُتصبح  "َعّكو"،  "عّكا" 
"َنْتِس�Qِ"، "ُتصبح "يافا" "ياُفو"... 
مبا حتمله هذ� �حلر"®، 
صًال، من 
 Dّمكا"  Dّما�" "�الّ¬  ُلغوّ�  ُبعد 
 ،Dّّي "|نساÓ�ّ� "تا�ثقاّ£ "حضا"

"هكذ� �"�ليك!

7لـم ُتـد
كـو� بـعـُد
� معركتنا ُلغـوّيـة؟!!!  ّ7 

"ُيضي�  �لّسر"�   £ّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   £ّ
هذ�  تطرحه  عّما  "تساÍالتكم 
�ل�يد  ُعنـو�^  ع�  �لّز�"ية، 
�ُملسـّجل 
�نا�. "|r لقا� ¥خر، |^ 

شـا� �هللا!

�لكاتـب ��� عاشـق لّلغـة �لعـربّية، 
asarabic@gmail.com / �ّلغو �ّرM" مترجم


