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خا�w �لعربّية: Fسعد موسى َعو��
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{��عّي  حديث  {طا�   �

عقا�   � معي  
جِر� 
�ملتو�ضع   æّلكتا� نشاطَي 
� ïاZ �لّلغة، ع� 
ثQ �إل��عة �لّرôّية 
�ملاهر  �ملحا"�  طر   �لعربّية،  بالّلغة 
 Éّل� "�لَعْوَلَمة"،  ُيسّمى  ما  مسألة 
 âعا" جديد،  عصر  ُهوّيَة  {ليها   zُير
من حولنا متحّر� متغّير، تالشت فيه 
 Åِنتا هو  �لقيو�؛  "ُكّسر�  �حلد"� 
من   Dلّثا� �لّنصف  منذ  �لعلم  "تفّجر" 
�لقر[ �لفائت "حّتى �لّساعة، مبا 
فر¦¨ 
 Zلنيل �ملعرفة، "حتقيق �الّتصا ��"�
من 
بني �لبشر، بأسرÐَ من َلْمح �لبصر، من 
قبيل �لّشبكة �لعنكبوتّية - 
" �لّشاِبكة 

- "متعّلقاִדا. "كأّ[ ُمستضيفي �لكرمي 
ما   :Zفيقو 
نِطقه  عّل¥   "
 يسأل¥، 
حاجتنا {v �لّلغة �لعربّية، علًما 
ّ[ لغة 
هذ¨ "�لَعْوَلَمة" 
بعد من 
[ تكو[ هي 
�إلنچليزّية  �لّلغة  �لعربّية، بل هي  �لّلغة 

�باֲדا  ألّ[  {ّال  لشي§،  ال  بامتيا¦؛ 
بل  �لعر�،  ليسو�  "مسّوقيها  "�عاִדا 
�لّسالِبـو[.  �ملُتلّقو[  هم  فيها  �لعر� 
هذ¨   Zخال من   Zقـو
  ]
 فأ�جو 
�لّسطو� ما â ُيسعف¥ �لوقت لقـوله 

.Qع� �ألثـ
�حلّقة - �  "�لَعْوَلَمة"   ]ّ} َبْدٍ§،  با¹�ِ 
�لقائمة على  
ّ"ًال، تلك  
ينا - هي، �
"معلوما�  "ِخْبر��  ثقافا�  تالُقح 

عبيد  بني  ال  
ند��،  شعو�  بني 
�ملُتطّلعة  تلك  ثانًيا،  "هي،  
سيا�. "
¦ما[  كّل   � �إلنسا[   Qخ  v}
�ملُتغطِرسة،  "ال  �ملُتعالية   Qغ "مكا[، 
�لّشعو� �  �ملُعتِرفة مبساÊة }يع  بل 
"�لّد�عمة  �إلنسانّية،  �حلضا��  َ�ْكب 
"�لكر�مة  �حلّرّية   � �لبشر  }يع  حلّق 
"�لّرفا¨،  "�لّرقّي   bلّتقّد�"  Zالستقال�"
"َسطو�  �ملاّ�ّية  �لّنْفِعّية  من  "�ملُتطّهر� 
�%يمنة  "بسط   ،Zملا�  Í
�" �ملصا¸ 
"�لّنفو�، "فكر� حّق �ألقوz "�ألصلح 
 zتتعّد  ،bليو� نر�ها،  ال   �} �لبقا§؛   �
�لقوّ�،  على  �لّضعيف  �نفتا   كو�ا 
على  "�ملُتخّلف   ،âلعا� على  "�جلاهل 
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�ملُنِتج،  على  "�ُملستهِلك   ،bملُتقّد�
"�لفقQ على �لغّ¥، "باختصا�: �نفتا  
Õن  
ّننا،  "ظّني  �لّسّيد!  على  �لعبد 
�لعرَ� - �حلْلقة �ألضعف � هذ¨   -
ْير"��. "مساÊتنا � كوننا كذلك،  �لسَّ

ّ"ًال، بأّننا َسّولت لنا 
نفُسنا 
[ نكو[ 
"�ْنبنا �  �ملَْنِزلة،  "َ�ِضينا ֲדذ¨  عبيًد�، 
�لك يفو� �ْنب من فر� علينا هذ¨ 
�لعبو�ّية، سو�§ 
كا[ من ُعوِ�نا 
b من 
غQ ُعوِ�نا؛ 
َ"َلم نقر
 عليًّا - كّرb �هللا 
"�لّر�ضي   âُلّظا�"  :Zيقو  �}  - "جهه 
 - جتاهلنا  
ّننا  كما  َسو�§"!  بالّظلم.. 

" ôعنا¨،  قر
نا¨  
ّننا  هذ� على فر� 

صًال - قوله - �ضي �هللا عنه "
�ضا¨ 
-: "عّلمو� 
"ال�كم بغQ علمكم؛ فقد 
ُخلقو� لزماٍ[ غQ ¦مانكم". "مساÊتنا 
"لِبسنا  بأّننا  Àِخًر�،  كذلك،  كوننا   �
جاهلّية..."؛  "�لّر"   �حلضا��  قشر� 

َ"َلم يُقل لنا نز�� � "هو�مشه" "على 

�فتر �لّنكسة":
"خالصُة �لقضّيْة
توَجُز � عبا�ْ�:

لقد لِبسنا قشرَ� �حلضا�ْ�
"�لّر"ُ  جاهلّيْة...".


ّ"ًال  كذلك،  كوننا   � "مساÊتنا 
تقر
!!! فإسر�ئيل،  
ّمة ال  
ّننا  "Àِخًر�، 
مثًال، ُيقر
 فيها � �لعاb �لو�حد �سة 
بينما حّصة  "ثالثو[ مليو[ كتا�!!! 

 âلعا�  � �لقر�§�  من  �لّسنوّية  �لّطفل 
تنشر¨  "ما  "�حد!!!  سطر   ،æّلعر�
ما  ُيضاهي  "�حد�  فرنسّية  نشر   ���
تنشر¨ �"� �لّنشر � �لعاâ �لعرæّ كّله 
ïتمعة!!! �لك �غم 
ّ[ �لنِّتاÅ �لبحثّي 
�لّلغة "�أل�� فيه، قد   Zاï � æّلعر�
�لبحثّي   Åبالنِّتا مقا�نة   - �لقّمة  بلغ 

صًال  ،b"شبه �ملعد "
�لعلمّي �ملهتر¹، 

عد�� �ملُبدعني "�ملفّكرين  ]ّ
- "�غم 
�ألفذ�� فيه، بعد� حّبا� �مل صحا�يه، 

ّ[ صحر�§¨ �أل"سع هي صحر�§  Qغ
�لو�حا�  بعض  �غم  �لقاحلة،  �لقر�§� 
هنا 
" هنا�؛ فأ¦متنا �ألك� "�ألعمق 

نذ��  Éمة �لقر�§�، �ّل¦
"�ألخطر هي 
باملصيبا� "�لويال�،   - Zتز� - "ال 

تت، "تلك �ّلâ É تأِ� بعد.  Éتلك �ّل

شاهد، قبل "قت ما،  ]
 Ì ]قد كا"
 ،Qلقاً§ تلفزيونيًّا مع جّر�  �لقلب �لكب
�لعاâ �ملصرّ� �جلليل، �لعاملّي �لّصيت، 
"عندما   ،bما}  Zعا� �لّدكتو�  �ألستا� 
�إلنساُ[  هذ�  عّلم  عّما   Zلّسؤ�� جا§ 
�ملصرّية:  َمبْحِكّيته  
جا�  
"الَ�¨، 
"َعلِّْمُتُهم {ْألْخال§ ِ"ْإل��َيه". فليت كالًّ 
مّنا يعّلم 
"ال�¨ �ألخال� "�لقر�§�، بل 

�لقر�§� "�ألخال�، � هذ� �لّسيا�. 

ّنها  كّله  �لك   � �لّلغة  "شأ[   
 Ðالستما�" "�لكتابة،  �لقر�§�   ���

"�لّتفاهم  "�لفهم  "�إل����  "�حلديث، 

�لفكرّ�   Åإلنتا�" "�لّتو�صل،   Qلّتعب�"
"�لعلمّي. "شأ[ �لّلغة �لعربّية � �لك، 

ّ"ًال، 
ّنها 
��� صقل كينونتنا كعر�، 
سبقت  "قد  �لك،  يعنيه  ما  بعميق 
حلقا�   Zخال من  {ليه  �إلشا��  مّنا 
ثانًيا،  �لك،   � "شأ�ا  �لّز�"ية.  هذ¨ 
�لّز�خر�،  �لعربّية  لغِتنا  ֲדا،  تعاملنا  هو 
"�لعصرنة  �حلد�ثة  هذ¨  تفرضه  ما  مع 
 ��"�
" مصطلحا�  من  ""�لَعْوَلَمة" 
"Àلّيا�، بوعي "علم "معرفة "{���� 
 b�عا �قّو�، ال �هل "ُضعف "شعو"
"�لّتَبِعّية؛  "�لّتخّلف  "�لّرجعّية  بالّنقص 
 îّألجن� �ملنَتَج  هذ�  �ستيعابنا  "ُحسن 
�الصطالحّي  �لّلغوّ�   - �لّضخم 
�ملصطَلحّي، � هذ� �لّسيا� - "تعاطيه، 
�نطالًقا من قاعد� كيانّية ُلغوّية ُصلبة، 
"جّو¨  "سياقه  "مبنا¨،  معنا¨  ُمد�كني 
"تد�عياته  
بعا�¨ " "موسيقا¨،  "نبضه 
"�لّرغبة   ،bّأل� �لّلغة   � "{سقاطاته 
"�ملعرفة  �لوعي  على  �لقائمة  �لعا�مة 
 v} كّله  �لك  نقل   � �لعلم،  "ُحّب 
"َموَهبة  "ِمْهنّية  بأمانة  �لعربّية،  �لّلغة 
"فّنّية "ِحْرِفّية عالية، "�لك - � هذ¨ 

�ملرحلة - هو 
ضعف �إلميا[.
"ِتـِلُفو["  يكو[  ال  مثًال،  فلما��، 
 "ZموM" ""ُموُبل/ُموباْيل"  "هاتف"، 
"َخْلَيِوّ�"  ""ِسـْلُيوال�"   ،"Zنّقا"  "

"َهو�ئّي"،  
ْنِتنـا" "" "َخَلِوّ�"،   "
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""باِتِر�"  "شاشة"،  ""ْسْكِرين" 
"َبّطاِ�ّية (فرنسّية معرَّبة)" 
" "ِمْرَكم"، 
""باِتِر� ْتشاْ�ِجر" "شاِحن"، ""هاْنْد¦ 

ِڤاالُبل" "" "ناِطقة"؛  ِتِلُفو["  ْفِر� 
ُمتا "   Qغ" 
ِڤاالُبل"  ""َنْت  "ُمتا "، 
 "Åِمِسيْد"" �خلدمة"؛   Å�خا"  "

 "Íْ}.bْ}.Íْ}"" "بال�"،   "
 "�سالة" 

َمِشني"  
ْنِسِريْنچ ""  ،"�Qقص "�سالة 
�ِملساحة  
ك� من  "�لقائمة  "ُمجيب". 
�ملُتاحة Ì %ذ¨ �لّز�"ية! 
ُلغتنا �لعاجز�، 


Õ bن �لعاجز"[؟! ،��ً}

"ُيضي§  �لّسر"�   �ّ يبعث  َلَشّدما 
على،  تعليقاتكم  تلّقي  �ألمل،   �ّ

هذ¨  تطرحه  عّما  "تساçالتكم 
�ل�يد  ُعنـو�[  ع�  �لّز�"ية، 
�ُملسـّجل 
�نا¨. "{v لقا§ Àخر، {[ 

شـا§ �هللا!

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

هذ�  فكا[  فأجا�،  
حَدهم  
حُدهم   Zسأ
�جلَدZ �لّلغوّ� بني سؤ�Z "جو��:

-  كم َتُعّد؟

لف. v} من "�حٍد -

ّن؟ 
ِ�ْ� هذ�. كم من �لسُِّ â -
حلقي   � عْشرَ�  ستَّ  "ثالثني:  �ثنتْين   -

"ِستَّ عْشرَ� � 
سفِل �حللق.
نني؟ 
ِ�ْ� هذ�. كم لك من �لسُِّ â -

- ليس Ì منها شي§، �لّسُنو[ (بضّم �لّسني 
"كسرها) هللا.

- يا هذ�! ما ِسنُّك؟

- َعظم.
- �ِبُن كم 
نت؟

.�
- �ِبن �ثنْين: �جل "�مر
- كم 
تى عليك؟

- لو 
تى علّي شيٌ§ لقتَل¥.
- كيف 
قوZ؟

- تقوZ: كم مضى من عمر�؟!

باهللا عليكم، هل كا[ ملثل هذ� �حلو�� 

[ ينشأ بأّية لغة 
خرz على "جه 

�أل��؟!

ُلَغُتنا الَعَرِبّية.. َ�اها اهللا..!ُلَغُتنا الَعَرِبّية.. َ�اها اهللا..!


