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 \
 قبل   -  ½ �Ëحو� 
ُعنو�\  مبضمو\  
ّتصل 

عّبر   \
  - �ليو`  حْلقة 
هذ¨  تلقا¨  مبا  �لعا�مة   óسعا� عن 
بني   µَتْرحا" 
صد��  من  �لّز�"ية 
�لكاتب   ��® هم  �ّلذين  �لقّر��، 
"�صيد¨  "ُمعيُنه،  "َمعيُنه  كّله، 
ال  �ّلذ�   ¨àك" "�ألعلى،  �ألغلى 
يفá. فشكرَ� �جلزيل لكم، قّر�ئَي 
على  
كثر  لكم  "شكر�  �ألعّز�! 
�"ًما،  �لبّنا��  �لقّيمة  ملحوظاتكم 
حيث هي غالًبا ما تكو\ �ضا��� ال 
مالحظا�، Ûملها �وًعا � عيوننا 
كيما ُنبصر �لّطريق. فاستمّر"� على 

هذ� �لّطريق؛ لنستمّر!

ّما بعد،

فاعلمو� 
ّ\ فعل �لقر��� ليس َمْقصوً�� 
 µعلى من �ْمَتَهُنو� �لكتابة، من كّتا
"شعر��، "ليس َمْقصوً�� على �ّلذين 
�ألقّل  على  هم  منهم -  �ملُنتَظر  من 

كا�ميّيني،  من  به،  يضطلعو�   \
  -
"معّلمني،  "مرّبني،  "���سني، 
"قا��، "ُمبدعني، "مثّقفني. بل نر�¨ 
 - Mّمد  �لعرّ�،   ëّلّن� لقو�  تر|ة 
� -: "�ّنما �لعلم بالّتعّلم" ""ضاّلة 

�ملؤمن �لعلم".
"ال يعî هذ�\ �حلديثا\ �لّشريفا\ - 
بنظر�، بالّضر"�� - �لعلم �لّنظرّ� 

به  �ضطلع  �ّلذ�  �َملْحض،  �لّتقليدّ� 
 "
 �ملاضي،   � "�حلكما�  �لعلما� 
من   "
  - �ليو`  به  يضطلع  �ّلذ� 
 µصحا
�ملفر"¸ 
\ يضطلع به - 
موّظفينا،  من  �لِبيض،  �لياقا� 
من  �لّز��،  �لياقا�   µصحا
  \"�
�ألكر`  �لّرسوُ�  ُيثنِّي   �� ِحْرِفّيينا؛ 
ملقّوما�  �لو�عية  بنظرته   -  �  -
"كلٌّ  بقوله:   - �ملتكامل  �ملجتمع 
لقو�  ِمْصد�ًقا  له"،  ُخلق  ِلما  ٌر  ُمَيسَّ
َسْعَيُكم   َّ\�﴿  :- ُسبحاَنه   - �حلّق 
َلَشتَّى﴾ (�لّليل: ٥). كما 
ّ\ �إلنسا\ 

"لوّياته، " "بيئاته،  ظر"فه،  �بن  مّنا 
"حّظه، "تضحياته، � هِذ� �حليا�، 
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يؤّ��   \
 على  طبًعا،   ،Ýحلر� مع 
حتقيق   � ُ"ْسَعه  فيستفر�  �ألمانة؛ 
ُيْؤَ�   � "ما  
"ِتي  ما  بكّل  ��ته، 
�ّياها  "هبه  "ُقُد���  �مكانّيا�  من 
فبالّتا½  "�لّسما"��.  �أل�¸  خالق 
 îحلديث �لّشريف - يع� îنر�¨ - نع

\ منا�» حياتنا كّلها، "مَهننا - 
يًّا 
بعلم،  بعلم؛ فأ\ منا�سها  كانت - 
يعî - بالّضر"�� - 
\ منا�سها ُ°ّب 
"تو�ضع  "نز�هة  
مانة "  Ýخال�"
كلِّ  ""فضل  
ّنه  علًما  "�تقا\، 
�مِرٍ� ما كا\ ُيحِسنه"، كذ� عّلمنا 
�هللا "جهه "�ضي  �إلما` علّي كّر` 
�ُملخِلص   Ñُّكا فالسَّ 
�ضا¨؛ " عنه 
 Qلّطبيب غ� ملهنته، 
شرÑ من  فينا 
 \
�ُملخِلص لعلمه "ما �ئُتِمن عليه. "
على   - "مَهننا  حياتنا   - منا�سها 

\ منا�سها  îهذ� �لّنْحو �ملنشو�، يع
قر���  بال  علم  فال  "�����؛  بقر��� 
قر���  ُحسن   Qبغ علم  ال  "�����؛ 
 µكّل شيٍ� من حولنا: صفحة كتا

" Îّصصّي، 
" صفحة جريد�،  ّ̀ عا

" �عال\ �عالمّي 
" جتا�ّ�، 
" الفتة 
 "
� �لّشا��، 
" �سم، 
" صو��، 
طبيعّي  مشهد   "
 تسجيلّي،  شريط 
�جتماعّي  موقف   "
 �بد�عّي،   "

من  نسمعه  حديث   "
 سياسّي،   "


ّ̀ �لّنا» 
" خو�ّصهم، "
\ نكو\  عو�
قا��ين - "هو �ألهّم - على مناقشة 
�لك كّله "�إلضافة �ليه "تصحيحه، 
مبا  �لّلغة،   "
 �لفكر�  مستو}   �
�ّل   �لقر���  خال�  من   - �كتسبنا¨ 
تعّو�ناها على َمّر �لُعْمر، ُ°ْلِو¨ "ُمّر¨ 
- من معرفة "ثقافة، فإّننا - 
يًّا كّنا 
- نكو\ بذلك قد شا�كنا � تشكيل 
معرفتنا  "صياغة  "فكرنا،  "عينا 
"ثقافتنا، "كتابة تا�øنا "حضا�تنا، 
فنكو\ قد حّققنا �نسانّيتنا. 
ال هل 

بّلغت.. �لّلهّم فاشهْد!

�لص�ّيـا�
"ُسوپِّر  �إلنچليزّ�   ºالصطال� ُنِقل 
 - عندنا   - �لعربّية   ~� تاْنِكر" 
 � �لِعْمالقة"،  "�لّطائر�   ºباصطال
 - "�أل�ّ�  �ألصّح  تر|ته   \ّ
 حني 
بنظر�، معًنى "مبًنى، "سياًقا - هي 
"�لّناِقلة �جلّوّية �لِعْمالقة" 
" "�حلاِ"ية 
 � يترّ��  كما  �لِعْمالقة".  �جلّوّية 
�لّتعليقا� �إلخبا�ّية مصطلح "ُسوپِّر 
 "
 ناِقلة   Âألحد ُكنَيًة  ْسُكوِپر"، 
�لعا�، "هي طائر�  حاِ"ية جّوّية � 
�ملا�   Ñباغتر� تقو`  نع،  �لصُّ كندّية 
من �لبحا� مباشر� "خزنه � جوفها. 
 � "ْسُكو�"  �لفعل  هنا  "�ُملالَحظ 

�إلنچليزّية، مبعá �غتر�Ñ �ملا� "Ûِْو¨، 
"مقابله �حلرّ� � �لعربّية "َسَكب"، 
مبعًنى ِضّدّ�، هو َصّب �ملا� "Ûِْو¨. 

َ"لَْيست هذ¨ ماّ�� للّتأّمل � تالقح 
بني  "�لّدالال�   Dملعا�" �أللفا� 

�لّلغا�.
كث�Qً ما ُيقا�، مثًال: "طالت 
لسنة 
�لّن�Q\"، تأّثًر� بالفعل � مبنا¨ "معنا¨ 
�لعاّمّيْين �َملْحِكّيْين، حيث ُيفيد هنا� 
معá ُبلو� �لّشي�. علًما 
ّ\ "طا�" 
� �لقامو»، نقيض قُصر، ""طا"�" 
ال ُتفيد �ملعá هنا، فأ�عو - � مثل 
هذ� �لّسيا� �حلر�ئقّي - �~ �ستعما� 
 "\�Qلسنة �لّن
تر�كيب مثل: "بلغت 

تت 
لسنة �لّن�Q\ على"، "ْلنتُر� " "

"طالت" ""طا"لت" هاتني، فشأØما 

غQ �لّشأ\.

"ُيضي�  �لّسر"�   �ّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   �ّ
هذ¨  تطرحه  عّما  "تسا�التكم 
�ل�يد  ُعنـو�\  ع�  �لّز�"ية، 
�ُملسـّجل 
�نا¨. "�~ لقا� ²خر، �\ 

شـا� �هللا!

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




