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٣٠

التقوى

خا�� �لعربّية: سعد موسى َعو��

كّنا � حْلقتنا �أل� من هذ� �لّز��ية 
لُيهّيئ  %ّيها �ألعّز$! - قد �عونا   -
هذ�  حْلقة   �  - حديًثا  �لّلهّم  لنا 
�لعد� - عن %���. ,ايِتنا �جوَ�نا 
�جو�نا  �عت0نا�  �ّلذ1  �لّلغو1ّ، 
كّله، �ִדيئِتنا، 9ن، %سبا6َ �ميومته 
�Bقّيه ��C�ها�B. فرجا<نا %> نكو> 

 Gلك مبا سيلي.H قد ُ�ّفقنا
ما   �GH %ّ�ًال،  Gلك،  لنا  يكو>   ��B%
%يقّنا، فعًال، بأّ> �جو�نا ُلغو1ّ؛ 1% 
%ّننا لغتنا، فنحّب هذ� �لوجو�، �Nتّم 
عيشه/ %سبا6   Sبتوف  -  Tبالّتا  -

 Uَيأ <% H ،عيشنا، �,ايته/,ايتنا
 Sعليه؛ فمص Uال يأ� ،Xعلينا �لَفنا

�ألفر�� مّنا �لَفناX، �مصS �لّشعو6 
ُتْرُجما>  لغاִדا،   Xببقا �لبقاX؛ 

Hنسانّيتها، �ثقافاִדا �حضا�Bִדا.
بتطبيق  ثانًيا،  Gلك،  لنا  �يكو> 
 � كالّنقش  �لّصغر   � "�لعلم  مبد% 
 H  - لغتنا   - فنحّببها  �حلجر"، 
 ،�Bظفا% نعومة  �لّنشX �جلديد، منذ 
�تعّلًما.  تعليًما  �ْملًسا،  �بَصًر�  gًْعا 
 خطوB$ تعليم H - نلفُت - هنا�
عمرّية  مر�حل   � �ألجنبّية  �لّلغا. 
�لعقل  نغّر6  بذلك  Hنّنا   GH مبّكر$، 
��لّر�k ��لفكر؛ كو> �لّلغة - كما 
 lتصو  - �أل� حْلقتنا  %سلفنا � 
 mلفكر، فنكو> قو�� kلعقل ��لّر��
ُتبَّع. علًما %ّنه ال ُبّد من �لّتفريق - 
�لّلغا.  تعليم  بني   -  mملقا� هذ�   �

مبّكر$،  عمرّية  مر�حل   � qألخر�
%مر  �هو  %صًال،  تعليمها،  �مبد% 
�%ساسّي،  �مرَكز1ّ  جوهر1ّ 
مرغو6 �مطلو6 �مند�H GH ،6ّنه 
"من u يعرt لغة غu �S يعرt لغته، 
 tيعر u �Sين غ� tيعر u من�
 u �Sطن غ� tيعر u ينه، �من�
يعرt �طنه"، �Hّنه "من عَرt لغة 
قوm %ِمن مكرهم"؛ �Hّنما ُيعw بذلك 
"نقُل �ملعرفة �تعريبها �توطينها، ال 
��لّتبعّية   xلالنسال جسًر�  جعلها 
��الغتر�6"، لذ� فإّننا - � �لوقت 
نفسه �بالقّو$ نفسها - نقو|: "�يٌل 
ألّمة تلَبس ممّا ال تنسج، �تأكل ممّا 

ال تز�B، �تشر6 ممّا ال تعِصر".
فْلند�GًH ،�B، %ّ> �لعر6 هم �لعربّية، 
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��ّ� شأ� �لّلغة �بعد ��بعد لد� من 
ينظر �{ �بعد من قو` يومه؛ فإّنه 
�إلنسا�"  يا  �حَد�  باخلبز  "ليس 

(�ملسيح عيسى �بن مرمي �).
�يكو� لنا 'لك، ثالًثا، بأ� ُنحِسن 
�ملها,�`  ��جيالنا  �نفسنا  تعليم 
 Z_لقر���  iالستما� �أل,بع:  �لّلغوّية 
نر�ها  �ّل~  ��لكتابة،   ªلّتحّد��
سبحانه   - �حلّق   gقو  t تتجّلى 
َيْسَتِمُعوَ�  �لَِّذيَن   vِِعبا ر  ﴿َفَبشِّ  :-
(�لزمر:  �ْحَسَنه﴾  َفَيتَِّبُعوَ�   gَلَقو�
َ�ُهَو  ْمَع  �لسَّ ﴿�لَقى   ،(١٨-١٩

ِباسِم  ﴿�ْقَر�   ،(٣٨  :�) َشِهيد﴾ 
َ,بَِّك �لَِّذq َخَلق، َخَلق �إلنساَ� ِمن 
َعَلق، �ْقَر� َ�َ,بَُّك �ألْكَر?، �لَِّذq َعلََّم 
َيعَلم﴾   ¨ ما  �إلنساَ�  َعلََّم  ِبالَقَلم، 
مها,�`  �كّلها   .(٢-٦ (�لعلق: 
ترفد �لو�حدZ منها �ألخر�، �لكأّنه 
 ��v من  منها   Zلو�حد  vجو� ال 
��حدZ؛   Z,مها �لكأّنها  �ألخر�، 
هي مها,Z �� تكو� �نساًنا، يا �ّيها 

�إلنسا�!
 - �لقاvمة  �حلْلقة   t موعدنا 
عن  حديث  مع   - �هللا  شا_   ��

�لفصحى  بني   ،qّللُّغو�  µ��vال��
بينها/بينهما   �� �َملْحِكّية،  ��لعاّمّية 

��ألجـنبّية.    

�ُيضي_  �لّسر�,   tّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   tّ
هذ�  تطرحه  عّما  �تساÀالتكم 
�ُملسّجل  �ل�يد  ُعنو��  ع�  �لّز��ية، 
�vنا�. ��{ لقا_ Oخر، �� شا_ �هللا!

�لكاتـب �v,² عاشـق لّلغـة �لعـربّية، 
asarabic@gmail.com / qّّر, لغو�مترجم �

ـّنة  "إّن الّلغـة العربّيـة من الّديـن. ومعرفتها فـرٌض وواجب؛ فإّن فهَم الكتاِب والسُّ
فـرض، وال يُفهمـان إّال بالّلغة العربّية، وما ال يتّم الواجُب إّال به فهو واجب." (ابن تيمّية)

"إّمنا القرآُن جنسـّية لغوّية، جتمع أطراف الّنسبة إلى العربّية، فال يزال أهلُه مستعِربني 
به، متمّيزين بهذه اجلنسـّية، حقيقـًة أو ُحكًما."  (األديب املصرّي، مصطفـى صادق الّرافِعّي)

نًا      َجعل اجلماَل وسرَّه في الّضـاد."  (أحمد شوقي) ـِ "إّن اّلذي مأل الّلغاِت محاس

"الّلغـة العربّيـة بـدأت فَجـأة علـى غايـة الكمال، وهـذا أغرُب مـا وقع فـي تاريخ 
البشـر، فليـس لهـا طفولـة وال شـيخوخة." (املـؤّرخ والكاتـب الفرنسـّي، إْرنِسـت ِرينـان)
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