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القارئ إىل

باملجَمع جرى ملا بيانًا لك أقدِّم األول املطلب يف مطالب؛ ثالثة أولهما يف قسمان، الكتيب هذا
كالمي يف أني وكيف الالتينية، الحروف لها اقرتحُت وكيف الكتابة، رسم مسألة يف اللغوي
قد األمم، من غريهم إىل أهلها ونسبة اللغات من غريها إىل ونسبتها العربية ُصعوبات عىل
الرقيق. الكاذب العاطفي الوصف دون القايس، الصادق الواقعي الوصف طريقة نهجت
ثم اقرتاحي، عىل االعرتاضات من لِعلمي وَصل ما لجميع تفصيًال الثاني املطلب يف لك وأقدِّم
اقُرتحت التي الطرق لخري نماذج نظرك تحَت أضع الثالث املطلب ويف منها. كلٍّ عىل ردِّي

العربية. الحروف استبقاء مع الرسم لتعديل
الرئيسية الفكرات من به ما بحسب ُمتتابعة فقرة إحدىعرشة األول املطلب جعلُت وقد
االعرتاضات أدرجُت تحتها ،١٢ فقرة هي واحدة؛ فقرة يف فيقع الثاني املطلب أما امُلختلفة.
أيًضا واحدًة فقرًة الثالث املطلب وجعلُت والعرشين. الثالث إىل األول من العددي بالرتتيب
بالحجم الكتيِّب هذا يف مطبوعة املذكورة عرشة الثالث الفقرات أرقام وكل .١٣ رقم هي

الكبري.
وكان املجمع، ملؤتمر قدَّمتُه الذي اقرتاحي لبيان حرفية صورة فإنه الثاني القسم أما
يتلوه كان ما مع هو كما اآلن طبعه أعيد فأنا نَُسُخه. ونَفدت األمريية باملطبعة طبع قد
وقد للطبع، الكتيِّب هذا تمثيل عند وضعتُها بيانات بضعة إال عليه أزد ولم النَّماذج، من

بأصله. تختلط ال حتى املتْن صحائف ذيل يف هوامش جعلتُها
الرتتيب عىل الثالثة بمطالبه األول الِقسم لرءوسمسائل حاويًا فهرًسا بعد فيما وترى

املتقدِّم.
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نظرك: وأسرتعي
،١٩٤٤ سنة يونيو أواخر يف فعًال للمطبعة وُقدِّم للطبع، إعداده تمَّ الكتيِّب هذا أنَّ إىل أوًال:
وعرشين اثنني االعرتاضات كانت وحينئذ يوليو. شهر ُغضون يف عملها يف هي وأخذت
يوليو و٢٥ ١٨ يف الصادرة أعدادها يف تباًعا نرشت «الثقافة» مجلة وجدُت أني غري فقط،
فرأيُت دمشق، العشِمن يوسف األستاذ لحرضة آخر اعرتاًضا ١٩٤٤ أغسطسسنة وأول
االعرتاضات جميع تهيئة نهائيٍّا ت أتمَّ قد كانت املطبعة أنَّ وبما أيًضا. هو عليه الردَّ
الثالث املطلب إىل فعًال وتجاوزتْها للطبع، األول القسم من الثاني باملطلب املدرجة
اعرتاض عىل ردِّي إلدراج تحتاط كيما نظرها هُت وجَّ فقد ابتدائية؛ تهيئًة بعضه فهيَّأت
ثالثًة االعرتاضات فتكون فعلْت. وقد األخرى، االعرتاضات عقب إليه امُلومأ األستاذ حرضة
الثاني املطلب صدر يف الكتيِّب ُصلب يف إليه أشري كما فقط، وعرشين اثنني ال وعرشين

املذكور.
الثاني االعرتاض سوى — الكتيِّب بهذا — أطبع أن نيتي من يكن لم أني إىل ثانيًا:
معوًِّال فكنت األخرى االعرتاضات سائر أما البغدادية، «املجلة» نرشتْه الذي والعرشين
وَمن أعضائه حرضات عليها ليطَّلع املجمع إدارة — عليها وتعقيباتي هي — إيداعها عىل
معهم والرد واألخذ الناس مساجلة أكره بطبعي ألني املعرتضني؛ حرضات من يُريدون
جميع طبع وجوب يف وا ألحُّ املشكلة بهذه املهتمني بعض لكنَّ العلني. النرش بطريق
اآلراء تقدير من وتمكينه للجمهور األمر تجلية من هذا يف ملا والتعقيبات؛ االعرتاضات
الذي للتمحيص مدعاٌة هو مما املخالفة، أو املواَفقة أسباب من لديه يكون قد ما وإبداء
فقبلُت جانب، كل من اإللحاح هذا عيلَّ توارد وقد بعينه. يشء عىل االستقرار إىل يؤدِّي قد
حرصت أني عىل تقدَّم. كما والردود االعرتاضات تلك كل مع للطبع الكتيب وقدمُت
االعرتاضني صاحبي الفاضَلني حرضتَي سوى املعرتضني من أحد اسم ذكر عدم عىل
التهوين إىل التجهيل بهذا رميُت وقد دمشق. من والثاني العراق من وأولهما األخريين؛

القاسية. العبارات بعض من ردودي يف يكون ما وقع من

وأما األساسية، النُّقط من االعرتاضات يف ما إىل إالَّ أرش لم الفهرس يف أني إىل ثالثًا:
إن ذاته أصلها عىل يطلع أن للقارئ تركُت بل نقاطها، من شيئًا ص ألخِّ فلم تعقيباتي

أراد.
بقوميتهم يعتزُّون ممن وأنا — بخاطري يمرُّ كيف يتساءلون من الناس ومن هذا،
لهؤالء الكتابة؟ لرسم العربية بالحروف الالتينية الحروف أستبدل أن — العربية وبلغتهم
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القارئ إىل

تركُت أكون. وضع أي يف وأؤدِّيه واجبي أفهم كيف أيًضا أَعرف لكنِّي العذر، كل املتسائلني
واملساجالت املغامرات عن بعيًدا هادئًا بقريتي، زمني من بقَي ما قضاء عىل وعوَّلُت العمل
أهدأ، القدر يذرني لم لِشقوتي لكنَّ العامة، الحياة مناحي من منًحى أي يف واملناَصبات
بني تردَّدُت اللغوي. بمجمعنا عضًوا بتعييني — به فوجئت فيما — عزلتي يف فوجئت بل
فرار يُشبه ما الناس ظن يف عليه املقدور رفض ويف مشقة، القبول يف والرفض، الَقبول
األمر بأن النفس ُمعلًِّال ة مضَّ عىل قبلُت نفيس. به تضيق ما رشُّ الجبن وفكرة الجبان،
يف قرصُت إنَّ األفاضل، وأدبائنا علمائنا خرية من نخبة بني هاِدئ بمعهد للعربية خدمة
قصوري يسع ما أخالقهم وكرم صدورهم ورحابة عقولهم رجاحة من يل كان مجاراتهم
واجب معرفة بداهًة به ُعنيُت ما وأول غنائي. قلَّة من بيشء يُشعرني وال تقصريي، أو
سالمة عىل املحافظة مهمته لبِّ من أنَّ تأليِفه مرسوِم يف قرأُت اللغوي. املجمع هذا عضو
الئحته يف قرأُت ثم القرارات، من الغرض لهذا املعارف وزير يُصدره ما يحقق وأن العربية،
أمر يبحث أن عليه أنَّ املعارف: لوزير قراٍر ويف العربية. الكتابة تيسري يف النظر عليه أنَّ
هذا يف املجمع فواجب والخطأ، اللحن من قرائها ألسنة يقي تيسريًا الكتابة هذه تيسري
هذا تأدية املكلَّفة األصول لجنة أعضاء ضمن من وأنا الرصيحة، بالنصوص معنيَّ الصدد
وجعل الفصحى، عىل املحاَفظة هو ؛ بنيِّ إذن واجبي التكليفات. من عليها ما ضمن الواجب
أن فإما املجمع عضوية قبلُت وإذ يخطئ. وال قراءته يف يَلحن ال بها مكتوب هو ما قارئ
إال التأدية حق لتأديته رأيي يف سبيل وال أفارق. أن وإما أراه، ما بحسب الواجب هذا أؤدِّي
أما رأيته. خاص وجه عىل بل إطالًقا، ال الحركات، حروف وفيها الالتينية الحروف باتخاذ
العربي، الرسم غضون يف للحركات تُوضع ذنبات أو حروف أو الجزئي أو الكيل «الشكل»

صالًحا. منها شيئًا أجد ولم كثريًا فيها فكرت فقد
إىل ودفعتني الالتينية الحروف اتخاذ بخاطري أمرَّت التي هي الواجب فتأدية
العامية لتصوير تَصلُح إنما الراهنة الكتابة أن ليعلموا ثم املتسائلون. فليعلمه اقرتاحها،
للبالد، رسمية لغة العامية هذه اتخاذ يقرِّرون األمر أويل يجعلوا أن استطاعوا فإن فقط،
شيئًا يستطيعوا أن وهيهات لنفيس، أستبرص فعندها اللغوي، املجمع اختصاص ويعدِّلون

هيهات! هذا، من
أمني شوقي األستاذ الناضج؛ والرأي الِجدِّ ذوي رجلنيمن بذكر التنويه هنا يفوتني وال
ما ثانيهما أمليُت النقضواإلبرام. بمحكمة الكتاب رئيس عمر ومحمود امَلجمع، موظَّفي من
— بعضاملواضع نبَّهني—يف ولقد للطبع، وإعداده بتبييضه ل وتكفَّ ات، املسودَّ من وضعتُه
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نظره بسالمة ُمغتبًطا إليه نبَّهني ما فأصلحُت املقصود، املعنى أداء عن العبارة قصور إىل
املطبعة، (بروفات) تجارب تصحيح عني توىل فقد شوقي، األستاذ أولهما أما االغتباط. كلَّ
أن يطيق ال اللغة، ُمفردات يف املتأثمني Puritainsاملتحنِّثني بل امُلتحرِّجني، من وجدته ولقد
األلفاظ من استعملُت ما وإليك استعماله. وجه عىل أو عليه املعاجم كل تُجمع لم لفًظا يرى
(بمعنى عديدون نضوج، تندُّر، غبآء، املفعول)، (بحذف يُساوي «احتاس، يرضه: فلم
يرَض، لم كشارة.» منجم) (بمعنى معدن مران، كذا، من الرجُل تأكَّد نبوءة، متعدِّدين)،
تنادر، غباوة، املفعول)، (بذكر كذا يساوي «انحاس، الرتتيب: عىل بها أستبدل أن رأى بل
اعتقادي ومع قطوب.» منجم، مرانة، كذا، للرجل تأكََّد ن، تكهُّ متعدِّدون، نضج، أو ِنضاج
— أني غري كتَّابها، ذوق وال العربية أقيسة تأباه ال سائغ األلفاظ من استعملته ما بأن
لم مسألة هناك إنما أشار. ما بغري أو به أشار بما بعضها تغيري قبلت — بتحرُّجه إعجابًا
يف واقًعا إحداها َحَدُث يكون ما وهي االقرتانية؛ الجمل يف رأيه: عن فيها زحزحته أستطع
كان عمرو فيه الذي الوقت يف يقرأ كان «زيد مثل: األخرى؛ حدث فيه الواقع نفسه الزمن
كما يأكل.» عمرو كان بينما يقرأ زيد «كان يقال: أن من العربية يف مانع أي أرى ال يأكل.»

يقرأ.» زيد كان يأكل عمرو كان «بينما يقال:
فاعليهما، من عنه باإلخبار يُهتم ملا تبًعا يكون العبارتني إحدى استعمال أن األمر غاية
كحروف الصدارة لها «بينما» أن ويرى بتاتًا، األول التعبري يمنع شوقي سيدنا لكن
يف عليه منبَّه هذا إن ويقول: الصحيح، وحده هو الثاني التعبري وأن وأسمائه، االستفهام
كلمتي «بينما» بكلمة يستبدل أن فعليه األول التعبري استعمال يريد من وإن النحاة، كتب
ولقد يأكل.» كان عمرو حني يف يقرأ زيد «كان فيقول: مثًال؛ حني» «يف أو حني» «عىل
التي الثانية الجملة يف دارة الصَّ لها «بينما» وأن جملتنَي، العبارة يف بأنَّ إقناعه حاولُت
مما الرغم عىل العربية أساليب تأباه ال هذا وأنَّ صدارتها، عن أُنزلها لم وأني فيها، هي
ما عىل ثباته لفضيلة فاحرتاًما يغوِّث، وكاد وتأبَّى ف توقَّ ولكنه النحاة. أقوال من به يُحتجُّ
«بينما» استعمال نفيس عىل حرَّمت قد التغويث، من عليه وإشفاًقا املتعني، الصواب يعتقده
صحيحتان عربيتان حال كل عىل وهما حني»، «يف أو حني» «عىل بكلمتي عنها واستعضت

واحرتام. له شكر وكل به إعجاب كل فلحرضته االستعمال، يف ومطروقتان الصحة، كل

فهمي العزيز عبد
١٩٤٤ سنة أغسطس ١٥
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األول القسم





املطلباألول

١

التي والحلبة هدى، التي السبيل يف وأجريت وجَريُت بالحاصل، منه ورضيُت بالعقل آمنت
الكتابة رسم مسألة الوِحلة؛ املسألة تلك يف يَرطمني به إذا بسنَّته آخذ أنا وفيما اختار.
عىل كوَّنته الذي برأيي فيها أدليُت األواخر. فيها واحتاس األوائل بها شقي التي العربية،
وإذا يخدعني، كان هو فإذا لساني، ومحرِّك قلمي وُمجري حارضي وهو العقل، هذا ُهدى

ختَّال! هو
والعامة، الخاصة صفوف من هبَّت حتى الرأي بهذا أنطق كدُت ما أني كيف تر ألم
تُعِول الجراد، وأرجال بْر الدَّ جماعات هيَجان هائجة جماهري يساوي، ال ومن يُساوي ممن

العظيم؟ الِحنث هذا مرتكب عىل يُعديها من مسترصخة صاخبة وتَُولول
السيد هذا حتى بل تديُّنًا، وأقومهم عمًال، وأكثرهم علًما، الناس أغزر من سيًدا إن بل
وإشفاق له رحمة من فأباتني، قلمه، فجَمح الظنون فظنَّ التيار مع انساق قد الكريم املتَّزن

د. موسَّ غري عليه،
… أقول … أقول واملرازءات؟ والصيحات الهبَّات تلك أمام أقول أن إذن عساني ماذا

ُمخطئ! أني أظنُّ
الحق»؟ أقالم الخلق «ألسنة قولهم: َغر الصِّ منذ ووعيَت سمعَت أما

ُمخطئ. إني تقول هللا مخاليق ِمن الجماهري ألسنة هاك
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النجوم عابد أرستطاليس، رشعه الذي القياس يَقيض بهذا ا، حقٍّ مخطئ أنا إذن
اللعني.

مخطئ! غري أني أظنُّ لكن
أنه اإلنجليز فيلسوف «بيكون» عن تقرأ أولم لها؟ عقل ال الجماهري أنَّ يبلغك ألم
الخطيب البطل ذلك عن أُثر ما تقرأ أولم الدهماء»؟ ُمصانعة الرياء رضوب «أخسُّ قال:
أي «تُرى قائًال: حوله َمن إىل التفت يخطب، وهو الجمهور له ق صفَّ إذا أنه من اليوناني
من رجًال أنَّ األحياء بعض من تسمع أولم البعيد؟ وللمايض يل ما بل مني؟» فرط خطأ
الحناجر أرباب جمهور وبينما باملظاهرات، فَكِلف السياسة َهوَّسته العربية أساتذة خرية
املدلول، قبيحة الرنني حسنة بكلمة صائًحا يندسُّ الظرفاء بأحد إذا الهتاف، عايل ه يزفُّ
لم أن بعد معناها، يفهم الذي املزفوف وامتثل يُردِّدها، وَطفق رنينَها الجمهور فاستطاب

الغوغاء؟ حماسة أذابته ولكن املعارضة من بحَّ الذي صوته عنه يُغن
بل ق، تصفِّ لم هللا مخلوقات من الجماهري تلك دامت ما أخطئ لم فأظنني وإذن

العظيم. أرستطاليس ملوالنا قياًسا أيًضا يُقىض بهذا بالصفري، تلقتني
املسألة.» هي هذه That is the question» مخطئ؟ غري مخطئ؟

يل فمن االعتياص! يف بالغة عرساء غرباء ومشكلة ، الضبِّ ذنَِب ِمن أعقد ألُحجية وإنها
اللهم! ُرحماك األليم؟ الشك من فساده، أو رأيي صحة يف يُساورني، مما وإنقاذي بحلِّها
بعد وحيك بانقطاع حكمَت وقد األبصار، تُدركك ال سبحانك فإنك األبصار تُدرك كنَت إذا
بوا نصَّ الذين العلم أهل من الدنيا هذه يف أمامي ليس إنه تَِكلني؟ من فإىل الكريم، نبيك
فقد العقل أما والهوى. العقل لهما؛ ثالث ال اثنان إال البلوى هذه مثل يف للفتوى أنفسهم
ُروعي يف وألقى وداهن وتزلَّف نحوي دلف ثم عيلَّ، رها فتسوَّ حائطي واستوطأ استضعَفني
متملًِّقا، ذنَبه وهزَّ وتطامن وبشَّ هشَّ ثم لنفيس، واصطفيته به فأنسُت نور، من خلقته أنك
الهوى منها فخلقت منتنة، آسنة َحمأٍَة من قبضًة فقبَض الشيطان أمرت أنك وأوهمني
تلك ِجَماع فكان بأخويه الهوى فاستبدَّ خصائصها فيها أودعت وأنك والِحرباء، والزئبق
يف وال الزمان يف ألفاعيله حد ال هبَّاج، هرَّاج لُمزة، ُهمزة طيَّاش، طيار أثري فهو الخصائص،
أبرصه ولو البنان، تَضبطه وال اليد تُمسكه ال زلًقا زلًجا زئبًقا كان م تجسَّ إذا وهو املكان.
البعولة، بني عبثًا تقلَّبْت هلوك، مشكَّل خنثى حرباءة ألنه بطائل؛ عيناه ظفرت ملا ُمبِرص
يف بالتهاويل فُعوقبت الشمس، عبادة إىل وصبأت أمها، مذهب عن ارتدَّت استيأست وملا

لون. لها وليس لون كل فيها إهابها،
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حييْت. ما أبًدا أستفتيَه فلن الهوى، إيلَّ كرَّه الظريف الطريف املعسول الكالم هذا
فركنُت منه يل قسمت ما أنَّ أرى ذا أنا وها العقل، إال الُفتيا أهل من بَْعد يل يبَق لم
امتدَّ التي صحبته من األخرية الساعة يف بي غرَّر قد مرضيٍّا، راضيًا كريًما وصحبَني إليه

أجلها.
وأن سومه، وكسد قيمته وقلَّت أفلس، قد الناس يف منه أودعته ما وأرى هذا، أرى
، امَلحكيَّ الصائح هي أصبحت الهوى، بنات من وهي والبهتان، والزور ك والتأفُّ التقول

صدى. وال هْمس وال صوت لغريها وليس
بل َقَرن، يف سيَّني والهوى هو أضحى الذي املفلس العقل هذا أإىل اللهمَّ! عفوَك
إىل اليمني ذات مقعده عن وأقصاه دمه، فأسال واملجتمعات النوادي يف الهوى طَعنه الذي
عليه فحَجر نفسه وَسِفه واستخذى تبلَّد الذي بل الشمال، ذات ُمستحَقرة ُمستَوبَلة مزَجرة
أإىل مفلس؟ كلُّ ُشُكوله من فساَمه ُكاله، ُهزاله من وبدت فُهِزل رزقه عليه وقرتَّ امُلحتسب،
ال. ال. صوابي؟! من خطئي وتقرير األحجية، تلك ى معمَّ لحلِّ تكلني أن إرادتك تشاء مثله
يف وجهي توجيه تُكلِّفني أن من وأحكم املستطري، الرش هذا بي تُريد أن ِمن ألعَدُل إنك ال!

العقول. ُمفِلسة من الجامدين إىل واالستبصار واالستقدار االستفتاء

النِّسيان، عليه كتبَت فقد اإلنسان بني من مثيل وأما وحدك، لك إال عصمة ال إنه ربِّ
نسيت، إني بسكارى. هم وما سكارى الناس ترى الساعة، كيوم واملوقف تُنِيس، والحوادث
من به رميتُه مما فأَستغفرك عقيل، أثَّمت بما نفيس ظلمت أني ذكرُت اآلن! ذكرت لكني
قبل من جهًدا يَأُل لم أنه أُشهدك الفارغني. قيامة أقام الذي الرأي هذا يف بي التغرير تهمة
الغفور. العفوُّ أنت فإنك جنبه، يف فرَّطُت ما يل فاغفر الهوجاء، القيامة بهذه تبصريي يف

لذي الصبُح وبان الزَّبد، عن امَلحض ح رصَّ قد وها استغفاري، باستجابة أشعر إني ها
ذلك سحابة وانقشعت الغطاء، البرص عن وانجاب — املتقوِّلني بعض قال كما — عينني

مصيب. ِجدُّ هللا بفضل إني بل أخطئ، لم أني إىل واطمأننُت األليم، الشك
القائمة، امُلشكلة نبأ من عليَك أقصُّ ملا واستمع األوهام، عبَدة من ودْعني عنِّي فإليك
األحالم. وتطيش املالم، فيها ويَكثُر الكالم، عليها يدور التي العربية الكتابة رسم مشكلة
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٢

دام ما وسأُمارسها الشيخوخة، إىل ومارستها حجرها يف نشأت العربية، أهل من رجل إني
شقاءً بها وغريي أنا شقيُت فقد ؛ الهنيِّ باألمر العربية ممارسة وليست انفساح. األجل يف

ُمرٍّا:

كان سبُلها. ى وعمَّ معاملها نكَّر األولني العرب أهلها وبني بيننا ما العهد طول ألنَّ (١)
ُكلفة ال والسجية بالسجية، صحيًحا نطًقا عباراتها ويَنطقون بها يتفاهمون األولون هؤالء
بلهجتك النُّطق يف كسجيتك اللسان، عليها يَنطبع عادة ألنها استكراه؛ وال َعناء وال فيها
لرأيَت — النبوة عرص قبل ومن النبوة، عرص — شاهدهم كنَت لو بسواء. سواء العامية
ال اآلفات، ِمن سليمًة القوام، ُمعتدلة باهرة، زاهرًة زاكيًة أفواههم من ق تتدفَّ الفصحى
لرشوح وال ِلمتون تقويمها يف يحتاجون وال حَرًجا، وال بها ضيًقا أنفسهم يف يجدون
وال ، ألشمونيٍّ وال عقيل، أو مالك أبناء من البٍن يَلجئون وال حواٍش، وحوايش وحواٍش

صبَّان.
واالرتباك، والعرس د والتعقُّ الصعوبة يف بالغة ورصفها الفصحى نحو قواعد وألنَّ (٢)

ء. األجالَّ العلماء أولئك إىل والتعرُّف والرشوح، املتون تلك إىل الرجوع عىل اآلن تُرغمك
لهجات جملة هي بل حملها، يخفُّ واحدة لغة ليست — إلينا وصلت كما — وألنها (٣)
عىل فألقوا جميًعا، وشواهدها جميًعا، ُمفرداتها املعاجم يف وكدَّسوا املسلمني أوائل جمعها
الثِّقال، واألحمال واألوزار األوقار ِمن مضاَعفًة أضعاًفا واالصطناع امُلدارسة يف كواهلنا
ال أو يشعرون حيث من علينا، وبغوا وبالءً، وشقاءً عناءً والتحصيل الدرس يف وزادونا
وامُلراقبني النظارة من القصوى بالُعدوة من وجعلوا عظيًما، ظلًما وظلمونا يشعرون،
قد أنفسهم يرون إذ واألوزار؛ املكاره تلك احتمال عىل صربنا لقوة ويَبتسمون بنا يتفرَّجون
كالرباذين ويروننا السماء، جوِّ يف رءوسنا فوق يُحلِّقون فهم لغاتهم، مئونة عليهم ت خفَّ
لنا وليس الجبل، صعود يسومنا غليظ سائق ورائنا ومن لغتنا حمل نجرُّ املجرَّحة الدَّبرة

مغيث. وال ُمنجد من
منهم الواحد عىل يتعذَّر — استثناء بال وشيوخ شبان من — متعلِّميها خري وألنَّ (٤)
متتابعة قراءًة جريدٍة؛ أية من واحًدا نهًرا أو كتاب، أيِّ من واحدة صحيفًة أمامك يقرأ أن
أن غري من األقلِّ عىل أو فاحش، غري أو فاحًشا لحنًا يَلحن أن غري من األجزاء، متَّصلَة
الفكر وإعمال البرص بتحديد أبًدا مشغول قراءته يف وهو العبارات. أوصال ويَُقطِّع يتوقف
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كامَلجذوب الحال تلك يف وتراه يقرأ. أن يستطيع حتى يقرأ؛ أن قبل يقرأ، ما ملعنى ًسا تحسُّ
أخرى، تارًة أحَوَصهما أو أخَزرهما تارًة، العينني جاحظ املتجلِّد، املكروب أو د، املتوجِّ

االرتِتاج. رضوب من وغريها والفأفأة والغمغمة باللعثَمة اللسان مرضوب

إنك يدك، متناول يف فالدليل مُلوَجبه؛ ويَنصاعون بالدليل يقتنعون الذين من كنَت إن
غريك قراءة يف وتُعرِّفه الصحيح، العربي النُّطق د تتعمَّ حني قراءتك يف نفسك من تعرفه
األخص عىل وتَعرفه ، لُغويٍّ مجمع يف عضٍو أو جامعة، يف أستاذ أو جامعة، خرِّيج من
قد صاحبها يكن لم ما امُلذاعة، أو امَلتلوَّة الُخطب من أو االرتجالية الخطب من تسمع فيما
يُزري شائنًا لحنًا فيها يلحن ال حتى قبل؛ من مراًرا خلوته يف وكرَّرها له شكَّلُوها أو شكَّلها

السامعني. جمهور لدى بمكانته
الرغم عىل ونفيس فاِرغ، ُمدَّع ُمتعنِّت فأنت للدليل، يَنصاعون ال الذين ِمن كنَت إن أما

الفارغني. امُلدَّعني خطاب َمها أُجشِّ أن ِمن عيلَّ أكرم وهي كبرية، منك

٣

أقوم من حقيقتها جوهر يف هي الجسام، الصعوبات من بها ما عىل العربية اللغة هذه لكنَّ
اللغات. أقَوُم — الوجوه من كثري من — إنها قلُت إذا أُبعد ال بل اللغات،

قيمة ذا شيئًا يمس أن يستطيع اللغوي املجمع غري أو اللغوي املجمع أنَّ تصدِّق وال
— لآلن يقع لم ما — ُفرض ولو ورصفها. نحوها يف قواعدها أصول من أو ُمفرداتها من
يف عالًجا إال ذلك يكون فلن — تشكيله أمر يف به مكلَّف هو كما — هذا من شيئًا عالج أنه
بجوهر مساس دون وى الشَّ يف وتشذيبًا الباطن، دون الظاهر يف وتهذيبًا ، اللُّبِّ دون القرش
من ويَحرمنا اللغة، ذاتية يُفسد ألنه منا؛ فليس اللبِّ إىل بالنفوذ نفسه تُراوده وَمن الهيكل.

واآلثار. التُّحف من األدبيِة املناحي يف األولون تركه ما م تفهُّ

٤

اآلن مظهره يف ما عىل الرسم، هذا إنَّ كتابتها. رسم هي خبيثة آفة الجميلة اللغة لهذه إنما
العربية منظر فشوَّه أزَمَن رسطاٌن إنه البالء. ورأس الداء، وأسُّ الِعَلل، علَّة لهو جمال، من
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أعني فإني «رسطان» أقول وإذ الغريب. والخاطب القريب الويلَّ منها ر ونفَّ جمالها، وغىشَّ
أرشُت وما للجميع، معروف هو عما النظر ارصف ومعنًى. ا حسٍّ كالرسطان ألنه أقول؛ ما
أَُمم لغات من لغة أية رسم يف تجد هل وانظر الرسم، هذا مساوئ من بياني أصل يف إليه
كما اثنتني، حتى أو ثالثًا أو كلمات أربع تجاويفه يف يحوي واحًدا هيكًال أن الحضارة
وهيكل ثالثًا، «علَّْمته» وهيكل كلمات، أربع «علَّمتَِنيه» هيكل — العربي الرسم يف — يحوي
َمن يف فعلها وأن رسطانية، أشكال هي العربية الهياكل تلك أن ترى أال اثنتني؟ «علَّمَت»

املخيف؟ الرسطان فعل هو بدقة مشكولة غري قراءتها يُريد

٥

العربية؛ عىل مصيبة الرسم هذا أنَّ من اآلن نُالحظه ما األول الصدر يف املسلمون الَحظ لقد
فعالجوا بعباراتها، املراد أصل وتغيري تصحيفها من يقي وال صها يشخِّ ال ُمضلِّل ألنه
«بالشكل»، العالج تكملة إىل عمدوا يُغني ال وحده النقط وجدوا وملا بالنقط، أوًال األمر
أصفر، بمداد نقطات الهمزات جعلوا كما أحمر، بمداد نقطات مجرد كالت الشَّ وجعلوا
خرجوا ثم وأصفر. وأحمر أسود املداد، من ألوان ثالثة استعمال إىل مضطرٍّا الكاتب فكان
باملداد مرسومة اليوم، عليه هي ما بحسب الشكالت اتخاذ إىل امُلضني التكلُّف هذا من
زال وال املداد. بهذا ورسموها الخاصة عالمتها للهمزة جَعلوا كما الكلمات. به املرسومة
يف يختلفون — الهجرة من سنة وستني وثالث وثالثمائة ألف بعد — اليوم إىل العربية أهل
غريه رسم وبني القرآن رسم بني زال وال وغريها، املقصورة األلف كتابة ويف الهمزة كتابة
أفلس الذي «الشكل» يحلَّها لم قائمة الرسم مصيبة زالت وال قريب، غري بوٌن املكتوبات من
صحيحة قراءًة العربية قراءة إمكان من مانعًة امُلصيبة هذه زالت وال العارفني، بإجماع

القارئني. جميع لدى األداء دة ُمَوحَّ

٦

كما املضلِّل، القارص الرسم هذا بأمر سنوات خمس عن زيادة من اللغوي املجمع اهتمَّ ولقد
واملربي الكبري األستاذ حرضة عماُدها لجنٌة ُمشكلته ببحث واشتغلت الحكومة، به ت اهتمَّ
باملجمع األصول للجنة قدَّم بأن مرة أول حرضته انتهى وقد بك، الجارم عيل القدير
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قال بتقرير مصحوبًا الكتابة، بتيسري الخاص مرشوعه (١٩٤١ سنة أبريل ٢٤ (بجلسة
بغباره: حرفيٍّا يأتي ما الحايل الرسم مساوئ عن فيه

نجعل وأن املعيب، والخطأ الشائن اللحن من العربية قراء نُنقذ أن علينا وبقَي
صحيحة قراءتها يف تحتاج ال التي الحية اللغات جميع مع يفصفٍّ الرشيفة لغتنا

الحروف. رسوم عن األصوات تُرتجم أن إال
التعقيد كثري دقيًقا ِعلميٍّا عمًال عندنا أصبحت القراءة إنَّ الحق، ويف
تقول أن شئت وإن األعباء، من عبئًا أو الفنون من فنٍّا وصارت والرتكيب،
َوجهها عىل العربية القراءة تستطيع ال إنك فقل. األلغاز من لغًزا أصبحت إنها
عن عجزَت جميًعا هؤالء كل تكن لم فإن مًعا، نحويٍّا َرصفيٍّا لُغويٍّا كنت إذا إال

قارئ. شبه أو قارئًا تكون أن
الشكل إنَّ قلنا الصعوبة. تلك ويُذلِّل الحاجة هذه يسدُّ الشكل إنَّ قالوا فإن
أن العني تستطيع وكيف للخطأ! َمدعاًة يكون قد إنه بل الخطأ، من يُنقذ ال
تَنُقله ثم والدقة، الضبط مع واحد آٍن يف فوقها وما تحتها وما الحروف تدرك
يف جرَّبنا لقد صحيًحا؟ سليًما اللسان أعصاب إىل هذه فتنقله املخ أعصاب إىل
املشكول. غري قراءة يف خطأهم املشكول قراءة يف يُخطئون التالميذ أنَّ مدارسنا
عىل مشكول وهو الكريم القرآن قراءة يستطيع ال ف املثقَّ الطالب أن جربنا
عن يُنقل ما كثريًا الشكل إنَّ ثم الضبط. يكون ما وأحكم الشكل يكون ما أدقِّ
حرف من الحركة وتنقل املضموم، إىل املفتوح حركة فتُنقل الطبع، عند مواضعه
شاق عمل الشكل أن وأخرى شكًال. لضبطه يتطلَّب ال حرف إىل شكله يجب
الكتب من قلَّ لذلك ُمضاعف؛ أجر وإىل زمن وإىل دقة إىل يحتاج الطباعة يف ا جدٍّ
تُذلَّل. ال مادية صعوبة الشكل أن وامَلجالت الصُحف أصحاب ورأى امَلشكول،

العربية، اللغة ُمفتِّيش كبار من كان غريه. من شهادة ألف تَعدل خبري شهادة تلك
— يقول هاكه العربية. أساتذة من غريها ويف فيها كثري ومربي العلوم دار وكيل وكان
األلغاز، من لغًزا أصبحت الحايل برسمها العربية قراءة إنَّ فيها: بما أدرى الدار وصاحب
وإنَّ قارئ. شبه أو قارئًا يكون أن لعَجز آٍن يف رصفيٍّا نحويٍّا لغويٍّا يكن لم إن قارئها وإن
املدارس تالميذ وإنَّ به. االهتداء بالنُّطق امُلوكلة األعضاء تستطيع ال للخطأ َمجَلبة الشكل
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يستطيع ال ف املثقَّ الطالب وإنَّ املشكول، غري قراءة يف خطأهم املشكول قراءة يف يخطئون
إال لقائل، قوٌل الخبري هذا شهادة بعد وليس يكون. ما أدق عىل مشكول وهو القرآن قراءة

الرجال. بني لهم قيمة ال هؤالء ومثل عاًما، ويُحرِّمونه عاًما األمر يُحلُّون كانوا من
فني يف باالختصاصيِّني ويستعني يكدُّ بعُد ِمن لبَث قد بك الجارم حرضة أن عىل
اللحن ِمن ويَقي الرسم يُيرسِّ إنه قال الذي هذا مرشوعه تحسني رجاءَ والطباعة؛ الخط
املرشوع هذا وجدُت املرض، بسبب طويلة غيبة بعد باملجمع للعمل عدُت وملا القراءة. يف
يف ذلك وكان أعضائها، ِمن أنا التي األصول لجنة عىل النهائية صيغته يف عرضه أعيد قد
قاسيًا، نقًدا نقدته بل عليه، غريي وال أنا أُوافق فلم .١٩٤٣ سنة نوفمرب شهر ُمنتصف
العربية إلطالق طريقة ويف واآلِخرين، األوَّلني ت حريَّ التي املصيبة هذه يف أفكِّر أخذت ثم
يلوح الذين أولئك األولون، آباؤها أها نشَّ وكما أمها ولدتها كما كريمة حرًة عقالها من
يف وها فحَرشُ قدِّها، عىل َمقيس لها ثوب اصطناع عن أقعدهم واملرانة الدُّربة فقدانهم أن
ضغطوا إذ كربى؛ جنايًة عليها فجنوا األطفال، من ع للرضَّ إال يُتَّخذ ال مما ومخنقة قماط

الكمال. من له ة ميرسَّ هي ما وبلوغ النمو عن وكبتوها أعضاءها

٧

الحروف اتخاذ يف النظر إىل فكري فاتجه وجوهه، كل عىل وقلَّبته األمر، يف جديٍّا فكَّرت
للعربية إنقاذًا االتخاذ، هذا ِمن محيص ال أن واستيقنُْت فنظرُت العربية، لرسم الالتينية
رصاحٍة بكل بك الجارم حرضة إليها أشار والتي جميًعا نعرفها التي َرسمها مساوئ من

آنًفا. امَلذكور تقريره يف وجالء
يناير ١٥ يف افتُتح الذي املجمع مؤتمر جلسات من الثالثة أو الثانية الجلسة ويف
يَشتغُل مما يشء أهميتها يف يُدانيها ال التي األساسية املسألة هذه يف تكلمُت ١٩٤٤ سنة
الحروف تلك اتخاذ وجوب من رأيي إليه انتهى ما لحلِّها فاقرتحُت ومؤتمره، املجمع به
فني، مثقَّ وغري فني مثقَّ — الكافة عىل قراءتها وتَسُهل اللغة كلمات تُضبط حتى الالتينية،
الجميع. ألُسن يف األداء دَة موحَّ صحيحة قراءًة — عجًما أو عربًا أطفاًال، أو شبَّانًا أو شيوًخا
يناير من و٣١ ٢٤ بجلستَْي وتلوته فكتبتُه بالكتابة، هذا اقرتاحي تقديم املؤتمر إيلَّ فطلب
فيه. املناقشة يَستطيعوا كيما األعضاء حرضات عىل وتوزيعه طبعه املؤتمر فرأى املذكور،

كان. وقد
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٨

ونسبتها، صعوباتها، وبيان العربية حال وصف من االقرتاح هذا تفصيل يف يل بدَّ ال كان
يف ونسبتهم بها، لني املتحمِّ أهلها حال وبيان األخرى، اللغات إىل الصعوبات تلك حيث من
الواقع تقرير من والبيان الوصف هذا يف بدَّ ال وكان األمم. من غريهم إىل ر التأخُّ أو الرقيِّ
بيشء التأثُّر من ا تامٍّ تجريًدا نفيس أجرِّد أن من صادًقا تقريًرا تقريره يف بد ال وكان فعًال،
اإلنسانية ُمعلِّمو — الحكماء أشار التي واملشوِّشات وارف الصَّ تلك والعواطف، امليول من
تعرُّف يف األخذ أو الشئون، من شأن أي يف الواقع تقرير أريد كلما منها التجرُّد بوجوب —
، عاطفيٍّ مؤثِّر كل من فعًال نفيس جرَّدُت لإلنسان. معرفتها امَلقدورة الحقائق من حقيقة
مجاملة وال عندي لهم وال لها حقَّ ال وأهلها العربية عن أجنبيٍّا كنُت لو كما األمر وتناولُت
يف بالًغا وصًفا — ستَقرؤها التي — األوىل الثماني الفقرات يف الوصف فخرج والء. وال بيننا
الوصف بني الفرق يعرف ف مثقَّ أقلُّ صدقه يف يُماري ال ،Trés réaliste الواقعي التصوير
ة أئمَّ يرفُضه الذي Idéaliste العاطفي الوصف وبني البحث هذا مثل يف الواجب الواقعي
عىل النَّعي يف يكون ما أقىس من الوصف ذلك خرج كما فيه. غناء ال هذر ألنه اإلنسانية؛

خياليِّني. وغري خياليِّني من أهلها وحال العربية حال
برصهم قومنا بعض يغضُّ التي اآلتية األربُع الواقعية الحقائق من فيه أوردت فمما
التواري بهذا أنها غباوتها يف حاسبًة رجَليها، بني رأسها النعامة تُخفي كما رؤيتها دون

الصائدين: سهام من نفسها تَحمي املضحك
يُطأطئون الذين عاف الضِّ نحن منا، ليَعجبون املختلفة األمم من امُلسترشقني «إنَّ قلت: أوًال:

مضت.» سنة وخمسمائة ألف أوزار لَحمل اللغة تمثال أمام كواهلهم
مىض أنها العربية اللغة عن املعروف فإنَّ امُلماراة؛ يَحتمل ال صادق تقرير وهذا
ونحوها مفرداتها يف حالها عىل وهي سنة وخمسمائة ألف — تقدير أقلِّ عىل — عليها
يف اللغات إذ الطويل؛ الزمن هذا مثل واحدة حاٍل عىل بقيَْت لغة توجد أن وقلَّ ورصفها.
وأصبح ر التطوُّ ازداد العهُد تقاَدم وكلما شهيد. وهو البال ألقى من يَعرفه ُمستمرٍّ ر تطوُّ
واعتادوه فيهم نشأ ما وبني بينها ما لبُعد امُلحدثني؛ ظهر ينقض ووزًرا عبئًا اللغة قديُم
ريب ال حقٌّ فقوله وأثقال أوزار إنها واألثقال األوزار عن يَُقل ومن اللهجات. مختلف من
لصنَمها وتعبَُّدهم عليها صربهم ويَر حامليها كواهل األوزار هذه إبهاظ يراقب وَمن فيه،

فيه. تصنُّع ال طبيعي فعجبه يعجب إن فهو صاغرين،
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بآسية بالد عدة يف وحتَّتَها َمفاصلها يف التطور قانون رسى قد العربية «إنَّ قلت: ثانيًا:
امُلنفصلة البالد تلك من بلد أي ببال يخطر لم وإنه الحرص، يُخطئها لهجات إىل وأفريقية
عليهم يسهل كيما وَرصفها نحوها لها بذاتها قائمة لغًة أهله لهجة من يَتَّخذ أن سياسيٍّا

الحياة.» أمور
يميِّزون ال الذين الفارغون يَهرف مهما قررُت، الذي هو هو فيه شكَّ ال الذي والواقع

املفهومات. من التقرير لهذا مما يشء إرادة وبني الواقع تقرير بني
كتابتهم تصحُّ كيما ُفصحاها؛ تعرُّف عىل ُمستكَرهون العربية أهل «إنَّ قلت: ثالثًا:
وأقول: قلت كما وهو املحسوس، للواقع مطابق صحيح االستكراه وهذا وقراءتهم.»

يُطيقون.» ال بما للناس تكليف ألنه وبغٌي؛ «ظلٌم
عن اإلعالن يَبتغون ممن العربية، أساتذة من كبريًا أستاذًا أن األشياء أظرف ومن
ُحماة أنهم موسوليني وغري موسوليني أَعلن كما — العربية حماة من أنهم أنفسهم
ُمستكَرهون إنَّنا تقول «كيف فسألني: مصادفة قابَلني العظيم األستاذ هذا — اإلسالم
وهم الحق يكتمون ممن يَعرفهم كبعضمن أني ًرا متصوِّ سألني الفصحى؟» تعرف عىل
الحارة، لغة ليست إنها سيدي، «يا تزمته: قطوب تفكُّ ببساطة لغبطته فقلُت يعلمون.
مركزك. إىل وصلت ملا وبالنَّبوت أذنَيك بَعْرك وتعلَّمتها عليها أُكرْهَت تكن لم لو وإنك
يجدون وال بالشهادات يَظفرون ال فإنهم كرًها أو طوًعا يتعلَّمونها ال تالميذك أنَّ ولو

ُمتعطِّلني.» ء أذالَّ يقضونها بل الحياة، يف ُمرتَزًقا لهم
لهجات مجموع هي بل بعينهم، لقوٍم واحدًة لغًة ليست العربية اللغة «إن قلت: رابًعا:
عىل ًة حجَّ مجموُعها ويكوَن العربية، هي كلها لتكون املعاجم أُودَعت العرب، جزيرة أهل
واختلطت، فانعجنت بعض يف بعضها ماج قد اللهجات هذه وإن للعربية. ينتسب من
لغات جملة تعلُّم من دارسها عىل أشقَّ دراستها لكانت فصلها أمكن لو منها أيََّة وإن
كل بتعرف املرصيِّني وغري املرصيني إلزام الظلم من وإن الحياة. سبيل عليه تُيرسِّ حية

وقراءتهم.» كتابتهم تصح كيما اللهجات تلك
يَحتشد خضمٌّ — بها خبري كل يدرك كما — العربية فإنَّ الواقع؛ الحق وهو هذا قلت
القصار من أحد العكس ادَّعى وإذا الغرق. فيه يأمن ال وراكبه بحور، ُجملة عبابه يف
هذا ركوب تُلزمه َمن أن وواضح يُهان. أو يُكرم وعنده لالمتحان، فليتقدَّم املتطاولني

مبينًا. ظلًما ظلمتَه فقد الطامي الخضمِّ
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تقتضيه ممن الصحيح، الواقعي وللوصف للبحث املتصدِّي عىل الواجبة الرصاحة بهذه
بهذه شوكة، امُلؤملة املدمية والشوكة وردة الوردة َي يُسمِّ وأن والخيال، عر الشِّ نبذ مهمته
أو مكسوب لوالء وال ٍة آلِرصَ مجاملَة وال لعاطفة فيها محاباة ال التي القسوة وتلك الرصاحة
أية تعلُّم وأن وعقبات، أشواك وكلها متشعبة إليها الطُرق أنَّ وبيَّنُت العربية نقدُت موروث،
اللهجات تلك من لهجة أية تعلُّم من وأهون أيرس منها، عدَّة تعلُّم بل الحية، اللغات من لغة

األوىل. العربية

٩

أن نفيس عن نفيس ويُريض نفيس، أمام نفيس ويُعيل طبعي يالئم مما رأيُت إذ أني عىل
الشيَة مكشوًفا ُعريان فعًال به صدعُت وقد َوِكل، وال هيَّاب غري الحق مواطن يف بالحق أجهر
من كثريًا أن عني يغب لم فإنه وصدعُت، رأيُت إذ ميه؛ ُمتوسِّ دون يه تُغشِّ قرتة وال عليه
بل الخيال، يف وما الواقع يف ما بني — التقدير عند — يُفرِّقون ال سطحيُّون خياليُّون قومنا
عقليتهم بقياس واألفعال األقوال من يشهدون وما يسمعون ما ويقيسون بينهما يَخلطون
هذه ضالالت من فعًال خفُت ولقد والتخيُّالت. مات التوهُّ ألوان من هم أدمغتهم يف وما هم
الوصف يف الرصاحة هذه يرون إذ بعضهم أنَّ خشيُت أربابها، وعىل الحق عىل العقلية
الصعوبات من العربية يف ما إىل باإلضافة األجنبية، اللغات بسهولة والتنويه فيه، والقسوة
فيهم تحكَّمْت ربما — يألفوه حتى فيه قبل من يُسيموا لم واٍد احة والرصَّ — الجسام
وسوء التظنُّن مهاوي إىل — وجهًال خطأ — بهم وطوحت املخلَّطة املختلطة العقلية تلك
واالستعاضة الوجود من حذفها وأبتغي العربية أكره أني غباوتهم يف موا فتوهَّ التأويل،

اللغات. تلك من بغريها عنها
التظنن هذا من يقوم قد ما إىل باإلشارة التاسعة) الفقرة (يف سارعت هذا أجل من
يف ما أشد هي عبارة يف هللا، غضب عليهم واستنزلت بالبالدة مقرتفيه ووصفت الذميم،
الواحد: بالحرف — ستقرؤه كما — قلت واالسترباء. والقمع الزجر عبارات من العربية
من ب ويُصعِّ العربية عىل بالالئمة هكذا يُنحي الرجل هذا بال ما يتساءل: البعض «لعل
هذا أردفت ثم الحية؟» اللغات من أجنبية بلغة عنها واالستعاضة نبذها يريد ألعلَّه أمرها؟
له وشقًحا ثمود! بَِعدت كما البليد الظن لهذا وبُعًدا هلل! «حاش اآلتية: باإلجابة التساؤل

محجوًرا!» وحجًرا
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تقديم يف بعد من وأخذُت مني. وموقفها الفصحى من موقفي فبيَّنت استطردُت ثم
غريها، وبني بينها وفاضلُت فيها، طريقتي وبيَّنُت الالتينية، الحروف اتخاذ إىل جنوحي ِعَلل
ورددُت واالعرتاضات به الشُّ من يَِرد أن قدَّرت ما كل البحث أثناء وأقمت َمزاياها، لت فصَّ ثم
عبارات يف هذا وكل اعرتاض، وجه من لديه ستُه تحسَّ بما كلٍّ مجابهة عن أحجم ولم عليها.

اْلِتواء. وال فيها ُمداَورة ال رصيحة عربية

١٠

فإنِّي الناِفرين، غري ِمن كنَت أم الالتينية الحروف اتخاذ من الناِفرين من أكنَت وسواء
نفسك م تجشِّ وأن الحريف،1 بنصه هذا مع لك طبعتُه الذي اقرتاحي بيان تقرأ أن لك أنصح
الالت. الضَّ من بأنه أوهموك قد الفارغون يكن مهما وإمعان، تَُؤدة يف القراءة عىل الصرب
ولُخلُقك لَعقلك منه تكسب قد فإنك فائدتك أما بنصيحتي. األخذ يف فائدة ويل لك إن
الخصوص عىل — واملسلم ولخلُقه. لعقله االستفادة يأبى أن لعاقل وليس الكثري، اليشء
جامعاتنا إنَّ بل وثنيون، التكليف هذا يوم أهلها وكل بالصني، ولو العلم بطلب مكلَّف —
أول هذه ليست بل املارقني، العقول جبابرة من تها وأئمَّ الفلسفة، فيها تدرَّس أصبحت
والفلسفة الحكمة إىل قبل من لجئوا األول الصدر رجال من كثريًا فإنَّ للمسلمني؛ رشدة

املالعني. اليونانيِّني عقول فيض من يَغرتفونهما
أفرقاء؛ ثالثة االقرتاح هذا إزاء الناس أنَّ بك واملتصلون أنت ق تتحقَّ فأن فائدتي وأما
ورجًما تقليًدا السوء ألسنتهم تصف وإنما يَقرءون ال للكذب، سماعون عات اإلمَّ من فريق
عىل يسمو اقرتاحي موضوع يف التفكري ألنَّ يفهمون؛ وال يقرءون ثاٍن وفريق بالغيب.
حَمله قرأ عما ُسئل إذا منهم الواحد لكن طاقتهم، فوق أيًضا البيان ولغة عقولهم، مستوى
إذا ثم قرأ. ما فهم أنه يزعم فهو لها؛ ليس ما لنفسه يدَّعي أن بضاعته وقلَّة خلقه سوء
الحاصل كل يقول: إنه العوام؛ عند وقبوًال انفهاًما وأكثر أوجز هو ما إىل لجأ فهم عما ُسئل
شيئًا استحيا وإن القرآن. لغة يَنبذ أن يُريد صاحبها أنَّ والعجن واللت الثرثة هذه من
وكريياكو وكراملبو يني ككتابة يجعلها وأن العربية، اللغة كتابة تغيري يريد إنه قال: ما

الكتاب. هذا من الثاني القسم 1
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يتطاحن صدَره ولكنَّ ويفهم، يقرأ فإنه الثالث الفريق أما األروام. قهاوي جرسونات من
ارة األمَّ شهوات من شهوة إرضاء أو العيش رضورات وعامل اإلنصاف، عامل عامالن: فيه
ثم قليًال اإلنصاف عامل َخِرس النفس شهوات أو العيش رضورات قضت ومتى بالسوء.
فيَعمد العبارة يتناول ألنه الثالثة؛ رش الفريق وهذا وتوارى. ُمدبًرا وىل ثم وبَرس، عبس
عىل يَبني ثم ويُشوِّه، ويَمسخ ويَختزل يَنتقر فهو يرضهُّ، عما ويصدُّ ينفعه ما إىل منها
وهو للناس. ويبيعها األباطيل شوامخ من شاء ما والتشويه واملسخ واالختزال االنتقار هذا
إذ ضمري؛ من أو عقل من يَردعه يشء ال إرصاره، وشنيع إجرامه من بيِّنة عىل ذلك كل يف
قرءوا قد الفريق هذا أهل يكن ومهما وانقرب. ومات َمرض قد عنه وىلَّ حني اإلنصاف عامل
ليزدادوا لهم يميل إنما بأنه أنذرهم هللا يكن مهما بل بثدييها.» تأكل وال تجوع الحرة «أن
املوازين «يضع إنما هللا أن يقرءوا ألم النذير. لهذا وال التبكيت لذلك يأبهون ال فإنهم إثًما،
يف إال يكون لن الحساب أنَّ يسمعوا أولم القيامة؟ يوم قبل ملا ال القيامة» ليوم القسط
اليد يف عصفوًرا أن الهجاء كتُب يف يحفظوا أولم يشء؟ كل وسعت ربك رحمة وأنَّ اآلخرة،
وهم سعيها لها وليسعوا العاجلة شهود فلينتهزوا وإذن السماء؟ جو يف كركي من خري
هلل املحادَّة هذه وكل مبني. وبالء وغمٌّ همٌّ عليهم ُكلُّها التي اآلجلة تلك ولرَيفسوا ُمجرمون،
خسيس من لَشهوة إرضاءً أو حقري، لُغنْم اجرتاًرا — ترى ما عىل — يأتونها إنما وللضمري،

أعاجيب! َعيبة حواء ابن إنَّ أال الثالثة؟ رشُّ أنهم يف معي ألسَت الشهوات.

١١

الطريقة زيادة وعىل الحارض، رسمها سوء عىل ونَعيُت العربية، صعوبات بياني يف ذكرت
لكتابة طريقة إىل يصل من استطاعتي جهد أكافئ بأن دُت وتعهَّ السوء. لهذا الجارمية
أداء الصوتية صورته بذاته الحرف يؤدِّي فيها كتابًة ذاتها العربية بالحروف العربية
الحروف اطِّراح يُحزنني أنه (٦٨ فقرة (يف وبينت 2.(٥٨ فقرة من األخرية (العبارة صادًقا
هي العربية كيان عىل املحافظة رضورة وأن الالتينية، بالحروف عنها واالستعاضة العربية

البغيض. االقرتاح لهذا تضطرُّني التي

الجارم حرضة مرشوع مناقشة أثناء ١٩٤٤ سنة فرباير ٧ بجلسة املؤتمر أمام د التعهُّ هذا كرَّرُت وقد 2

التعهد. بهذا فشافهته بك الجارم به يستعني كان الذي االختصايص الخطاط حرضة قابلُت وكذلك بك.
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ومفهومها بالهريوغليفية، وال بالصينية ال بالعربية مكتوبة الفقرتني تينك يف وعباراتي
بالغرض وَفْت إذا تُستحَسن هي وإنما للُكره، وال للحب محالٍّ بذاتها ليست الحروف أنَّ
قصورها عالج عن حيلة كل وعجزت الوفاء هذا عن ت قرصَّ إذا وتُستقبَح بها، فيُحتفظ منها

املهمالت. سلة يف وتُرمى فتُطَرح
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١٢

فيما لك سأذُكرها وعرشون اثنان منها ِعلمي إىل وصل االعرتاضات من كثريٌ رأيي عىل قام
فيها تحرَّيُت عربية صياغًة االعرتاضات هذه ُصْغُت وقد عليه. بردِّي منها كالٍّ ُمردًفا ييل،
بوضوح. اإلبانة عن قلمهم أو لسانهم قرص الذين امُلعرتضني بعض مراد عن التعبري دقة
ردي أدوِّن كنت اعرتاض كل أنَّ أوًال: فعلَّته التكرار، من شيئًا ردودي يف الحظَت وإذا
وقد البعض، يف بعضها ُمتداخل االعرتاضات هذه أن وثانيًا: علمي. إىل وصوله بمجرَّد عليه
يَسُهل حتى برأسه، مستقالٍّ يكون وأن اعرتاض، لكل مواجًها ردٍّ كل يكون أن عىل حرصُت

عليه. جوابي معرفة كلٍّ عىل
بالفصحى. عامية لهجًة أستبدل أن أو ذاتها، العربية نبذ أُريد إني قيل األول:

سخيف. صبياني اختالق ترى كما وهو وصغار، كبار القوم من هذا قال
تُحيل فهي النغمات، من العربية يف ما كل تؤدِّي ال الالتينية الحروف إنَّ قيل الثاني:

إلخ. … داًال والضاد سينًا، والصاد هاءً، الحاء
الذي هذا الحظُت كيف يَعرفوا ولم بياني يقرءوا لم أنهم إما االعرتاض هذا وموردو
فإنهم البيان، يقرءوا أن سوى عليهم وما معذورون. فهم عالجته، وكيف به، يعرتضون
الناحية هذه من ويردُّهم اعرتاضهم يُسقط ما (٣٩ إىل ٢٨ من الفقرات (يف يجدون
الخطاب. يستأهل ال اب شغَّ مرَّاء واملتعنِّت ُمتعنِّتون، ولكنهم قرءوا أنهم وإما مطمئنني.
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الخلف ويَحرم الخلفوالسلف، بني يقطع الالتينية الحروف اتخاذ إنَّ يقولون الثالث:
واآلداب. والفنون العلوم يف السلف بآثار االنتفاع من

جدِّيٌّ اعرتاض وهو البيان، من ٢٥ فقرة يف نفيس أنا استثرتُه قد االعرتاض وهذا
املال ديته كانت ما وكل بْحت، مايلٌّ عالجه إن خالء. وجوفه يطن كالطبل لكنه وجيه،
مع ماليني ثالثة أو األكثر عىل مليونان أو الجنيهات من مليون الهيِّنات، الهنات من فهو
التوايل عىل بل واحدة، سنة يف واحدة دفعة ال الحكومة تَرصفها التقدير، يف اإلرساف شدة
منظومها اآلداب كتب من امُلهمِّ وكل اللغة، معاجم أمهات كل لك فتَطبع سنني، بضع يف
هذا عن واإلغضاء ُمهم. منها عندنا كان إن والفنون العلوم كتب من املهم وكل ومنثورها،
إالَّ العاقل يراه ال عواقبه، من والتخويف األمر تصعيب إىل اللجوء ثم امليسور، املايل العالج
الَخلق ثوبها يف ش تتكمَّ املسكينة اللغة واستبقاء اإليهام ملجرد والتباكي التعاُجز من رضبًا

وإضالل. وتبهيم تنكري كلُّه الذي
كليات إىل ارجع قبَّة. الحبَّة إليك يخيِّلون الذين الخالني تصدِّق وال الحقائق، واجه
الصحيح العلم معاهد عندنا وهي والحقوق، والزراعة والهندسة والصيدلة والطب العلوم
معاهد وإىل والفنون، الصنائع مدارس إىل ارجع ثم البالد، إنهاض يف االعتماد عليه الذي
فإنهم املرصيني، أساتذتها وَسْل إليها ارجع وتصوير. ونقش موسيقى من الجميلة الفنون
األوروبيني وفن األوروبيني علم عىل قائمة ومعاهدهم كلياتهم يف الدراسة أن يُنبئونك جميًعا
وأمريكا ألوروبا الحكومة بعثتهم الذين أولئك هم إنما خيارهم وأن األوروبيني، وكتب
إننا لك يقولون كما املرصيني. يعلِّمونها عادوا ثم والفنون، العلوم صنوف هناك فدرسوا
فضلُنا مما العلمية، املسائل ِمن شيئًا عالجنا حضارتنا زمن يف كنا إذا — العرب نحن —
اآلن يُسمن ال ضئيًال جزئيٍّا قدًرا كان إنما ذلك فإن الصديق، قبل العدوِّ من به معرتف فيه
اقتَناه إذا قديم علمي عربي كتاب أيَّ وإن األوروبيون، إليه وصل ما إىل باإلضافة يُغني وال
طفولته يف العلم بني املوازنة ملجرَّد إال يكون ال ذلك فإن أحد؛ يقتنيه وقلَّما اآلن، أحدنا
اآلن أننا تعرف منه العلماء، األساتذة أولئك من تسمعه ما هذا االكتمال. دور يف وبينه
كان إذا بعضهم أن تدرك كما األولني. أسالفنا عىل ال األوروبيِّني عىل عيال والفن العلم يف
بهم حاجة ال األمة سواد فإن الفنون، وِقَطع الكتب قديم من العربية املرشقيات جمع يلذُّ
العامة الحكومية واآلثار الكتب دور يف لهم تُحفظ أن يكفيهم بل اللذاذات، هذه مثل إىل
والفنون. العلوم مسائل من مسألة بتاريخ لالشتغال أنفسهم تصبوا قد من منهم يُراجعها
املسترشقني، من األجانب يجهد كما السبيل هذا يف يجهدوا أن يريدون من بينهم وجد وإْن
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إىل منها إليهم أقرب واآلثار الكتب ودور لغتهم، العربية واللغة بيئتهم، فالبيئة فليجهدوا؛
املسترشقني. أولئك

تلك فإن والفنون؛ العلوم يف السلف آثار عن االنقطاع بقالة يَفتنك ملن تسمع ال إذن
شيئًا، تجده لم جئته إذا موهًما رسابًا — األوروبيِّني عند ما إىل بالقياس — أصبحت اآلثار

الصواب. إىل خائًرا وتردُّك تصدمك املرة الحقيقة ووجدت
والفنون الصنائع ومعاهد الكليات أساتذة إىل الرجوع تُِرد ولم قويل يُعجبك لم إن
من األخرية الصحيفة إىل ولو فارجع األجانب، عىل عيال والفن العلم يف ا حقٍّ بأننا تَثق كيما
تُرد لم وإن للربملان. وقدمه املعارف وزير باشا الهاليل وَضعه الذي الجامع التقرير ذلك
العام، هذا بميزانية الخاص تقريرها يف النواب بمجلس املالية اللجنة قالتْه ما إىل فارجع
تنقصنا، التي العلوم لتحصيل أوروبا إىل البعثات إرسال بمواصلة الحكومة عىل تُشري تَرها
بإرسال لنصحْت القائلني كقالة كان األمر أن ولو والفنون. الصنائع لتعلُّم األخصِّ وعىل
تَركوا وما السلف مؤلَّفات عن فيها والفن العلم ي لتلقِّ بمرص واآلثار الكتب دور إىل البعوث
كالمي فاسمع سالكني. وأكثرها نفقًة، وأيرسها الطُرق أخرص ذلك ولكان مصنوعات، من

املسئولني. غري كالم من أنا أَعفني لكن تُعفها، ال أو نفسك وأعِف تسمعه، ال أو
القرآن؟ رسم تَحرتم ال كيف يقولون الرابع:

العربية. ومفَخرة الدين وأساس هللا كتاب ألنَّه القرآن أحرتم أنا
سلطان، من به يُنزل لم هللا ألنَّ (١) القرآن: رسم باحرتام ديانًة مأموًرا لسُت ولكني
فادَّعوا تورطوا الحمقى بعض كان إذا ألنَّه و(٢) القرآن. برسم له التعبُّد علينا يَفرض ولم
توقيفيٌّ هو — فقط القرآن رسم وال فقط العربية رسم ال — جميعها اللغات كتابة رسم أن
الطوفان األرضوأتى إىل هبط وملا ، كاآلجرِّ وطبخها لغة كلِّ أحرَف آدُم فسوَّى آدم، هللا علمه
كان إذا فاستعملوها، لديهم حارضًة لغتهم حروف جهة كل أهُل وَجد مائه انحسار فبعد
واختالق، وتخريف بالهة كله زعم — ترى كما — فإنه الزعم؛ هذا يف تورَّط البعض ذلك
وبعض الصوفية متهوِّيس بعض كان إذا ألنه و(٣) التفات. أدنى يُعريه أن لعاقل كان ما
أصبحت هللا كالم بها ُرسم إذا وأنها قديمة، واألصوات الحروف أن زعموا قد املبتدعة
أصحابها عىل ونعوا الفرية هذه قاَوموا السنيِّني عقالء فإنَّ هللا، كالم كِقَدم قديمة هي
من هو إنما أخرى، كتابة كلِّ كرسم القرآن، رسم أن ِمن الحق وقرَّروا امُلطبق، جهلهم
قديًما. ال حادثًا يَزال فلن القرآن به يُكتب ومهما قديم، ال حادث إنه أي اإلنسان؛ اخرتاع
كانت إنما بها مصاحفه وكتَب عفان بن عثمان عهد يف كانت الرسم هذا صورة ألنَّ و(٤)
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قراءة يف املسلمني تُضلِّل أن وُقصورها سخافتها من خيف قارصة1 سقيمة بدائيًة صورًة
بن الحجاج وتوىل ة، الغمَّ هذه كشف إىل مروان بن امللك عبد الخليفة فسارع القرآن،
وباَرش ببعض، كلماته حروف بعض اللتباس منًعا القرآن؛ تنقيط العراق يف عامله يوسف
يضبط كان إذا النقط أن الزمن مع لوحظ وملا الحفاظ. خرية من جماعة التنقيط له
ال — أسلفت كما — فإنه الهيكل، يف يماثله بحرف منها حرف تبديل ويمنع الحروف
هذا من التصحيف يمنع وال والسكون، الحركات ناحية من الحرف أداء صورة يَضبط
القرآن، كلمات حروف بشْكل يكون الغمة هذه كشف أنَّ يف املسلمون فكَّر فقد الباب،
رسم أنَّ ولو اآلن. الجارية بالطريقة شكله إىل عدلوا ثم ُمخالف، بمداد بالنقط أوًال فشكَّلوه
عفان بن عثمان مصاحف يف بذاته نُقل والذي ملسو هيلع هللا ىلص النبي صحف به ُكتبت الذي القرآن
صغر أو َكُرب — بعدهما ممن أحد وال الحجاج وال مروان ابن َجُرأ ملا قدسية، أدنى له كانت
عثمان اتخذها التي العربية الكتابة ألن و(٥) مساس. أدنى الرسم هذا يمس أن عىل —
الكويف، الجزم خط من ُمستَمدَّة إنها يقولون املسلمني جمهور كان القرآن لرسم عفان بن
الفهم هذا عىل زالوا وما اليمن.2 أهل خط الحمريي املسند من ُمستَمدٌّ الكويف أن ويظنُّون
ومائتي ألف عن زيادة بعد أي — عرش التاسع القرن يف األوروبيون املسترشقون جاء حتى
استنطقوا واقعيٍّا، علميٍّا بل خياليٍّا، عاطفيٍّا ال بحثًا بوا ونقَّ وبحثوا — الهجرة من سنة
والبهتان، باإلفك تُذبذبه اإلنسان كلسان لسان لها ليست ألنها تكذب؛ ال وهي الجوامد فيه
كتابتنا أن عىل دلتهم النقوش أنَّ الساهني، العربية أهل نحن لنا، بينوا ثم استنطقوها
من أشداء قوًما كانوا النبط أن — التاريخية بحوثهم بفضل — علَّمونا كما نبطي. أصلها
لهم كان وأنه وفلسطني، الشام جنوبي الجزيرة من الشمايل القسم منازلهم العاربة، العرب
الرومان عليها استوىل ثم بعده، من ١٠٦ سنة إىل املسيح قبل ١٦٩ سنة من قامت مملكة
من املؤرِّخني قدماء عند اسمها وكان «سلع» الشمال جهة ملكهم عاصمة وأن وأزالوها،

رجال من — الهواري أفندي حسن املرحوم ولكنَّ عفان. بن عثمان مصاحف من أثر عىل يعثر لم 1

ن تتضمَّ وعبارة امليت اسم عليه منقوش حجر عىل بالدار التي القربيات بني عثَر — العربية اآلثار دار
بعد وإليك عفان. بن عثمان خالفة يف كان النقش هذا إن أي ٣١؛ سنة اآلخرة جمادى وتاريخ له الدعاء
العيون. ويَحرس النفوس يغمُّ سخيًفا بدائيٍّا وقتها الرسم كان كيف منها تعرف الفتوجرافية صورته

(1 شكل (انظر
السالم. عليه هود هللا لنبيِّ الوحي كاتب خط عن ى ُمتلقَّ أنه بعضهم زعم بل 2
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وهي «الِحْجر»، تسمى كانت الجنوبية وعاصمتهم الصخرة، أي Petra»؛ «بطرا الفرنجة
كانوا النبطيِّني هؤالء وأن الحجاز، حديد سكة خط عىل صالح َمدائن باسم اآلن املعروفة
نقل الحجاز أهل وبني بينهم املستمر لالتصال وأنه وُهبل، ومناة والعزى الالت يَعبدون
يف به واملأخوذ لآلن الثابت هو هذا آلهتهم. وعبادة بل كتابتهم، رسم عنهم الحجازيُّون

األول.3 فؤاد جامعة
الجزيرة؛ شمال من النبطيني عن منقوًال القرآن به رسم الذي العربية رسم كان وسواء
يف فإنه املتقدمون، قال كما جنوبها؛ من اليمنيني عن أو رون، املتأخِّ املسترشقون قال كما
ينشئها لم القرآن بها نزل التي نفسها العربية اللغة بل نزاع. بال وثنيٌّ رسم الحالتني
إال وثنيِّني، جميًعا كانوا وقد العرب، قبائل من وغريهم قريش لسان كانت هي بل القرآن،
يمكن كان وما القرآن، بها نزل وقد الوثنيِّني، هؤالء لغة فهي الكتاب. أهل من نزًرا عدًدا
َلُهْم﴾. َ ِليُبنَيِّ َقْوِمِه ِبلَِساِن إِالَّ َرُسوٍل ِمْن أَْرَسْلنَا ﴿َوَما يقول: تعاىل هللا فإن بها؛ إال يَنزل أن
﴿أََفَمْن ويقول: ،﴾ اْلَحقِّ ِمَن يَْستَْحِيي َال ﴿َوهللاُ يقول: هللا وكان الحق، هو هذا كان إذا
عىل بالنَّعي هذا يُردف ثم يُْهَدى﴾، أَْن إِالَّ يَِهدِّي َال ْن أَمَّ يُتَّبََع أَْن أََحقُّ اْلَحقِّ إَِىل يَْهِدي
بأن لنا إيذانًا هذا يقول تَْحُكُموَن﴾، َكيَْف َلُكْم ﴿َفَما فيقول: العقل حكم عن امُلنِرصفني
الباطل وبأنَّ به، الجهر من يُستحى ال الذي وحده وأنه االحرتام، الواجب هو وحده الحق
للحق، احرتاًما فإني، الحق هو هذا كان إذا والتقدير. الحكم سيئو مأفونون وعباده َممقوت
ولسُت القرآن، رسم باحرتام مكلًَّفا لسُت بأني أقرِّر القرآن، بوصايا وعمًال للقرآن، واحرتاًما
القرآن بني يُميِّزون وال عقولهم، إلغاء يريدون كلهم أو الناس بعض أن ملجرَّد عقيل أُلغي

القارصين. الوثنيِّني وضع من هو الذي السخيف رسمه وبني القديم، هللا كالم العظيم،
َمْن تَْهِدي َال ﴿إِنََّك يقول: هللا فإن تراه؛ ال أو رأيي ترى أن ني يُهمُّ وما هذا. عني افهم

يََشاءُ﴾. َمْن يَْهِدي هللاَ َوَلِكنَّ أَْحبَبَْت
بخط: بعده وما سطر كل بني مفصوًال قراءته وهذه

أو جرب، (أو جبري بن الرحمن لعبد ─── القرب هذا الرحيم الرحمن هللا بسم
رحمة يف وأدخله ─── له اغفر اللهمَّ الحجري) (أو الحجازي خري) أو جبار،

درجة عليها ونال نامق، يحيى خليل األستاذ حرضة وَضعها التي العربي» الخط «أصل رسالة راجع 3

.١٩٣٥ سنة مطبوعة وهي فؤاد، بجامعة اآلداب كلية من املاجستري
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أصل كتاب عن [منقولة الهواري أفندي حسن املرحوم عليه عثر الذي النْقش صورة :1 شكل
نامق]. يحيى خليل لألستاذ العربي الخط

───وقل (الكتاب) الكتب هذا قرأ(ت) إذا له ───استغفر معه وآتنا منك
من ───خر األ (جمادى) حمدى يف (الكتاب) ───الكتب هذا وكتب آمني

(ثالثني). ثلثني و─── إحدى (سنة) سنت

إجماع بمخالفِتَك الدين تخالف وكيف القرآن؟ ترسم أن تُريد كيف يقولون الخامس:
حماية إليه يَطلب امللك لجاللة بها بعث برقية صورة يل أرسل أحدهم إنَّ بل املسلمني؟

املبني. الرش هذا من الدين
هو حياتي يف يوم أسعد أن علمت شكَّ ال فإنَّك القرآن، أرسم أن أريد كيف أما
العالم بلسان كلماته أداء كيفية بذاته يَضبط رسًما مرسوًما هللا كتاب فيه أرى الذي اليوم
تصحيًفا. وال لحنًا يحتمل ال صحيًحا أداءً واألعجمي، والعربي املسلم وغري واملسلم والجاهل
إليها يُضاف وما الحركات حروف من فيها بما الالتينية الحروف أن وعلمَت هذا علمَت
— اآلن إىل وحدها هي الالتينية الحروف يها تؤدِّ ال التي النغمات ذات العربية حروفنا من
عىل امُلحافظة هو ني يُهمُّ ما أول كان وإذ األمنية. هذه تحقيق إىل ل توصِّ التي — رأيي يف
أُضيف وما الالتينية الحروف بهذه القرآن رسم هو إنما بالبداهة فرأيي القرآن أداء سالمة
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أُعالن وما أقول فيما وحده هللا ُمراقبًا الضمري، مطمنئ بهذا أعالنك وإني العربية، من إليها
به.

تواَضعوا الذين املسلمني إجماع ملخالفته حرام؛ هذا إنَّ قائلني صائحني الهبَّابون يهبُّ
الهبَّابون هؤالء به يجاب ما وأقل العربية. بالحروف القرآن رسم عىل الكريم النبي عهد ِمن
النقطات فوَضعوا النبي؛ عهد إىل قبلهم َمن إجماع خرقوا قد امللك عبد عهد يف املسلمني أنَّ
امللك عبد بعد خَرقوه ثم عفان. بن عثمان َمصاحف يف وال النبي صُحف يف تكن لم التي
اإلجماع خْرق يف عليهم أَعرتض ولسُت بأخرى. ثم بطريقة الشكل فوَضعوا مروان؛ بن
أحد عىل فيه ة حجَّ ال الفاسد واإلجماع استطاعوا. ما اإلصالح أرادوا إنما فإنَّهم مرات؛ ثالث
الحروف من الالتينية الحروف فأبدل أستَطيع، ما اإلصالح أريد أيًضا وأنا املسلمني، من
قال والذي أجمعون، الناس منه يشكو الذي العربية رسم سوء املسلمني وأَكفي العربية
األلغاز، من لغًزا بل الفنون، من فنٍّا أصبح الرسم هذا «إن موجزه: ما بك، الجارم عنه
يقي ال الشْكل وإنَّ قارئ، شبه وال قارئًا كنَت ملا مًعا رصفيٍّا نحويٍّا لُغويٍّا تكن لم إن وإنك
مع القرآن قراءة يستطيع ال ف املثقَّ الطالب أن املدارس يف جرَّب وإنه والخطأ، اللحن من

يكون.» ما أدق عىل مشكول أنه
إنما الالتينية فإنَّ الوثنيني عن مبارشة منقولة وثنيًة العربية الحروف كانت وإذا
إن بل املسلمني. نحن إلينا الوثنيِّني ِمن أقَرُب كتاب أهل وهم النصارى عن اآلن أنقلها
أخذوا الذين اليونانيِّني عن مأخوذة أوروبا أمم جميع عند الكتابة حروف أن عليه املتفق
العربي منها التي وفروعها واآلرامية السامية الكتابات جميع وأن الفنيقيني، عن حروفهم
ليس العربية لرسم الالتينية الحروف فاتخاذ الفنيقيني، من مأخوذة أيًضا أصلها النبطي
يف وأشاعها اليوناني العقل هذَّبها أن بعد الرشقيني نحن لعاريتنا اسِرتداد مجرد إال فيه

أوروبا. بالد
غْلف مقلِّدون أناس وهم العاجزين، تَُكأة هو «اإلجماع» بمسألة االعرتاض أنَّ عىل
لفظ إىل بل الدين، قدس إىل الجئني وهرَولوا أشالءهم ملَلموا الحق َرصعهم إذا العقول،
والدين مصميات. طعنات من للحق ما به يتَّقون ِمَجنٍّا ويتَّخذونه قوسه، عن يرمون الدين،
لفظ وحروف العربية، كتابة برسم له شأن ال — املحرتمون رجاله يعرف كما — قداسته يف
يف لكنهم السبيل، هذا يف أثر أي لها يكون أن من أوهى نون) ياء، دال، الم، (ألف، الدين
يشهد وهللا الدين، باسم وخداًعا وإيهاًما للبَُسطاء ترهيبًا يفعلون، هكذا وسكنة حركة كل

لكاذبون. إنهم
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كتابهللا هما اإلسالمي، الرشع يف الوحيدين األساسيني املصدَرين أي الدليَلني؛ أنَّ اعلم
بالتفصيل شاملني يكونا لم ملا املصدرين هذين وأنَّ غري. ال الكريم نبيه سنة من والصحيح
املسلمني عىل يطرأ ما طروء عند تُطبَّق التي األخرى األحكام ولكل العبادات أحكام لكل
إىل يرجعوا أن املسلمون اضطر فقد املعامالت؛ أقضية من بينهم يقوم وما األحداث، من
كانت وملا الشئون. تلك يف األحكام تفصيل منهما يستنبطوا كيما السنة وصحيح الكتاب
حوادث يف وارًدا املصدرين ذينك تقريرات معظم وكان والتجدُّد، التقلُّب دائمة الحوادث
ونظائرها بأشباهها واألقضية الحوادث يقيسوا أن املسلمون اضطرَّ بخصوصها، وأقضية
واألشباه؛ النظائر تلك يف األحكام من قرراه ما عليها يُطبِّقوا وأن والسنَّة، الكتاب تناوله مما
الرضورة إليه تدعو أمر وهذا الرشيعة. يف املعتَربة املصادر من القياس جعلوا هذا أجل ومن
أو قائمة أحواًال أنَّ فوجدوا نظروا ثم االجتماع. ملصلحة تحقيًقا العقلية البداهة به وتأُمر
آداب يف عادات من — األمصار من املسلمون فتَحه فيما األخصِّ وعىل — الناس يف تقوم
ومواَضعات اصطالحات ومن بها، واالستمتاع الحياة وسائل تناول كيفية ويف السلوك،
فأوجبوا سنَّة، وال كتاب منها يَمنع ولم سنَّة، وال كتاب بها يأمر لم املعامالت، يف وُعْرف
أصًال واعتبارها عليه، هي ما عىل — يقوم وما منها قائم هو ما — األحوال تلك بقاء
من وجعلوه «اإلجماع»، االعتبار هذا علَّة وسموا نزاع. منها حال بسبب حَدث إذا إليه يُصار
رضورات أيًضا إليه تدعو الزًما أمًرا الجعل هذا وكان ومصادره. اإلسالمي الترشيع أدلة
الوجيز؛ املحكم القول من بكليات قوته عن العلماء عربَّ الذي «اإلجماع» هذا لكنَّ االجتماع،
عىل «القديم وقاعدة رشًطا»، كاملرشوط عرًفا «املعروف وقاعدة ُمَحكِّمة»، «العادة كقاعدة
كشفت إذا إنه بل املسلمني، مصالح من مصلحًة يعطِّل أن ألبتة يجوز ال اإلجماع هذا قدمه»،
فإنَّ للمسلمني، خري به واالستبدال اطِّراحه يف وكان باملجموع، رضره عن األحوال ظروف
بما واألحكام األنظمة من عنه واالستعاضة باطراحه يأمر أن الرشعي الحاكم واجب
تبيح «الرضوريات منها بقواعد أيًضا أشاروا الواجب هذا وإىل االجتماع. مصلحة ق يحقِّ

يُزال». و«الرضر املصالح»، جلب من أوىل املفاسد و«درء املحظورات»،
رسم يف طريقتي كانت وإذ املسلمني. عند عنه يقولون الذي «اإلجماع» مركز هو هذا
فأعفني التحقيق، تمام املسلمني مصلحة ق وتحقِّ الرضر تُزيل الكريم القرآن ورسم العربية

االعرتاض. هذا وهانة يف الكالم زيادة من
الدِّين رجال بعض كان فإذا العربية، هي دائًما هللا بفضل ستبقى العربية أنَّ عىل
ترك من ما مشقة أو ما غضاضًة أنفسهم عىل — يل يَلوح قد كما — يجدون امُلحرتمني
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بعض يف قلُت كما — اآلن عليه هو ما عىل الحديث وصحيح القرآن رسم لهم فليبَق القديم،
وصحيح القرآن يَبقى املثابة بهذه الجديد. بالرسم الناس لجماهري وليُكتَبا — املواقف
وإنَّ الناس. جميع عند محفوَظني الناس، جميع من صحيحة قراءًة مقروءين الحديث
رسُم لهم بقَي إذا وهؤالء الطلبة، من وآالًفا العلماء من كثريًا الدينية باملعاهد اآلن لدينا
يف أيًضا سيكونون فإنهم الحارض، برسمها كتبهم قراءة يف واستمرُّوا هو، كما العربية
وحروف الجديدة الهجاء حروف معرفة يَكفيهم إذ الجديد؛ بالرسم العربية قراء طليعة
وهو النجاح، ملرشوعي قدِّر وإذا عناء. أدنى بال القراءة يستطيعوا حتى الثالث الحركات
الرسم استعمال عىل حرضاتهم بقاء يف فائدًة لنا فلعلَّ آجًال، أو عاجًال سيكون أن أعتقد ما
يُطبَع لم ما رموز لنا ويحلُّوا املسترشقني، عمل املستقبل يف لنا يؤدُّوا أن هي الحارض،
هللا ساقها فرصًة يكون فيه نحن ما لعل بل واملؤلَّفات. الكتب قديم من الجديد بالرسم
لتنقية الجد ساعد عن روا فيُشمِّ يَهتبلونها هل إليهم ينظر وهو األجالء علمائنا لحرضات
والسذَّج والقصاصون والخوارج الزنادقة علينا ودسه وضعه مما الرشيف الحديث كتب
بالرسم يُكتب ال حتى وذلك السلطان؛ لذوي وامُلتزلِّفون اإلرسائيليات وهواة الصالحني من
تكون لعلَّها ارتياب؟ وال فيها شكَّ ال تُه ِصحَّ ما إال األحاديث من للجماهري ويُنرش الجديد
ثواب وُحسن الدنيا ثواب يَنالوا كيما ففاعلون، ُمنتهزوها هم فهل القدر، يد هيَّأتها فرصًة

امُلحسنني؟ للعاملني هللا َضِمنه ثواٌب وهو اآلخرة،
وبقَي العربية لكتابة الالتينية الحروف اتُّخذت إذا يقول: بعُضهم كتب السادس:
العربية الكتابة تكون أال املستقبل؟ يف يقرؤهما فَمن العربية بالحروف والحديث القرآن
املرصيني) قدماء كتابة يَعني (هو القديمة كالقبطية اندَرست التي الكتابات بمنزلة حينئذ

وغريها؟
والحديث القرآن بقاء عىل يُطمئنك ما أسلفت فيما ترى ذا أنَت ها سيدي، يا كال
الدين رجال من دائًما له سيكون بل الرسم، هذا يندرس فلن الحايل، بالرسم مكتوبنَي

عليه. ويُحافظون يقرءونه من الدينية املعاهد وطلبة
يف كدَّس والفونوجراف والفوتوغرافيا الطباعة اخرتاع أنَّ سيِّدي عن يغيب ال أنه عىل
قديمها العربية، الكتب من أكداًسا ومغاربها األرض بمشارق الكتب دور من عظيٍم عدٍد
من العربية للحروف ما جرس ص تُشخِّ أقراًصا كدَّس كما رها، وُمصوَّ َمطبوعها وحديثها،
العلماء من هناك إنَّ بل ولعبًا، أهلها من لهًوا األجنبية البالد يف ذلك تكديس وليس النغمات.
يف هم أدب أو فنٍّ أو علم أو فلسفة الستفادة ال بها، ما للوقوفعىل قراءتها عىل يعكفون َمن
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تكون التي وَمراحلها واآلداب والفنون والعلوم الفلسفة تاريخ عىل للوقوف بل إليه، حاجة
وعىل بل الفصيحة، بالعربية النُّطق كيفية عىل للوقوف ثم العربية، بالد يف قبل من قطعتها
املسترشقون العلماء هؤالء كان فإذا البيئات. مختلف يف العامية بلهجاتها النطق كيفية
لغة قبل من قرءوا كما لغتهم، غري وهي العربية جرس ويُحدِّدون الرسم هذا يقرءون
أننا أفتظنُّ بها، الناِطقني النقراض جرسها لتَحديد يصلوا لم وإن البائدة املرصيني قدماء
فرْضنا لو حتى امُلستِرشقني، عمل يعملون الكثريون بيننا ِمن يقوم أن لغتنا، واللغة نعدم،
ولكنك ُمتشائم، ِجدُّ سيدي يا إنك القديم؟ الرسم عىل تحافظ ال عندنا الدينية امَلعاهد أنَّ
يعمل وكلٌّ متفائل. فجدُّ أنا أما االسِتشكال. لتَخلق بالصناعة التشاؤم هذا لنفسك تخلق
ولو سبيًال. إليها األهدى هو وأينا ُرْحًما، للعربية األقرب هو بأينا أعلم وربك شاكلته، عىل
أن لوجب باطل، بقومنا ظني وحْسَن تفاؤيل وأن ، حقٌّ تشاؤَمك أن تعاىل هللا علم يف كان

الطني. يف رءوسنا نَدفن وأن الناس، أعني عن انحطاطنا قومنا وكل أنا أواري
هذا نعدم فكيف القومية، مشخصات من الحروف رسم إنَّ يقولون السابع:

ص؟ املشخِّ
هذا، الناس يوم يف أمة كل صات ُمشخِّ أن فيه ريب ال الذي الحقُّ غريب. اعرتاٌض وهذا
الكتابة رسم وحدة أما اللغة. ووحدة والسياسية اإلقليمية الوطن وحدة لهما: ثالَث ال اثنان
إنَّ الدين. وحدة وال كال ، الزيِّ وحدة وال هي ال األمم، صات مشخِّ ِمن إنَّها أحٌد يقول فال
حروًفا يتَّخذون كلهم وغريهم، والبلج واألسبان والطليان واألمريكان واإلنجليز الفرنسيني
وكلُّهم األقدام، إىل الرءوس من للباسهم واحًدا زيٍّا يتَّخذون وكلهم كتابتِهم، لرسم واحدًة
جميًعا إنهم أو واحدة، قومية أولو جميًعا إنهم أحد يقل ولم املسيح، دين عىل نصارى
اإليرانيون وكذلك الدين. وحدة صها تُشخِّ أو الكتابة رسم أو الزي صها يشخِّ واحدة أمة
يف معهم يشرتكون أنهم ملجرَّد واحدة أمة والعرب هم إنهم اآلن أحٌد يقول ال والجاويون
يشخصها إنما األمم تلك من كالٍّ إن بل باإلسالم. يدينون العرب كسواد وأنهم الكتابة، رسم
قائمة الحرب ترى ذا أنت وها فحسب. لغتها وحدة ثم وطنها بأرض سياسيٍّا استقاللها
تسمع فال األزياء. ويف الكتابة رسم يف ومتشابهون مسيحيُّون كلهم أمم بني وساق قدم عىل
املحسوس الواقع يُناقضها التي َمزاعمهم ملصلحة بالباطل يوهمونك الذين املهوِّشني لكالم

هللا. بالد كل يف
فيها يقول مفتوحة تذكرًة بالربيد يل أرسل أحدهم أن االعرتاضات أطرف من الثامن:
بالعربي كانت ما بعد الساعة أن كفانا «أما فكرته: ويُربز لغته من يَقرب بما حاصله، ما
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إال لنا يبق ولم باإلفرنجي، عملوها بالعربي كانت ما بعد األشهر وأن باإلفرنجي، عملوها
التخريف.» من ك ُفضَّ شيخ يا تُفرنجها؟ أن تُريد الباقية البقية هذه فحتى بالعربي، الكتابة
النُّكتة أوالد قبيل من إنه أو ساذج، عاميٌّ إنه وتقول الرجل هذا من تسخر قد
يف وقعنا الفرعونية من خرجنا «بقى باقرتاحي: تناُدًرا أحدهم قال الذين املرصيني من
«هو العربية: م يعمِّ أن مزاياه من اقرتاحي إنَّ قويل بلغه ما عند آخر وقال الالتينية؟»
من خريًا أراه فإني املفتوحة؛ التذكرة تلك مرسل من تسخر ال يربنطها.» بل مها يُعمِّ ال
تبتدئ كانت وساعته الزوال من ابتداءً اتُِّخذت إذ الساعات بأن ذلك املعرتضني؛ جميع
ومدفع الصالة، أوقات باقي معرفة ثم املغرب، أذان حساب عليه اختلط فقد الغروب، من
يُرصف مصلحٍة يف صغريًا كاتبًا أو ساعيًا أو فرَّاًشا هو كان وإذ بها. علًما يفيده ال الزوال
نصف وليلة رجب، بطلعة منزله أهل يفاجئه ما فكثريًا اإلفرنجي، الشهر بحساب راتبه له
الشهر أول لها االحتياط عن املسكني يَسهو نفقات يقتيض مما عاشوراء، وليلة شعبان،
مصيبًة عليه تغريها كان العربية الحروف تغريت وإذا عليه. حرج ذلك ويف «القبضيَّة»، يوم
الرجل اعرتاض يف ما أقل والجزار. والخرضي الخباز حساب يقرأ أن يستطيع ال ألنه ثالثًة؛
يعرتضون بمن ظنك ما ولكن الالتينية. الحروف بلوى نفسه عن ليدفع يُبيِّنها أسبابًا له أنَّ
واملحاَفظة هللا وجه يبتغون إنما باعرتاضهم أنهم هذا مع إليك ويخيِّلون الشيطان، لوجه

اإلسالم؟ دين عىل
واملاليو والهند إيران لغات لكتابة ُمستعَمل العربية الكتابة رسم إن يقولون التاسع:
وعددهم هناك، املسلمني وإنَّ الشأن، هذا للعربيف تابعة فكلها وغريهما»، وسومطره «جاوه
حرمانهم تُريد فكيف العربي، الرسم بهذا والحديث القرآن ويقرءون يكتبون يُحىص، ال

الكبري؟ الرشف هذا من العرب وحرمان املزية هذه من
حركات يف به مبتالة العربية ما بمثل ُمبتالة البالد تلك لغات كانت لنئ هللا! سبحان
أهل إخوان وهم — العرب أنَّ كيف فيقول: سؤاله يقلب أن بامُلعرتض فاألخلق كلماتها،
عنق يف ُغلَّه ووضعوا خيف، السَّ العربي الرسم بمصيبة رَزءوهم قد — الدين يف البالد تلك

الساخطني؟ من الحال بلسان عليهم وجعلوهم لغاتهم،
هل ولكن القرآن، به ويَكتبون العربي، بالرسم لغتهم يكتبون البالد تلك أهل إنَّ ا حقٍّ
فيهم وجد إذا أنه يل يلوح بل كال، القرآن؟ من شيئًا يفهمون خاصتهم أو عامتهم أن تظنُّ
وإذا أكثر، ال يتعلمها من املسترشقني من يوجد فكما ويقرؤها، ويكتبها العربية يتعلَّم َمن

أكثر. ال وليبزج وليدن أكسفورد يف تُطبع فكما عربية كتب هناك ُطبعت
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الهور مدينة يف ١٩٣٣ سنة مطبوًعا كتيبًا العام هذا حج من عادوا من أحد يل قدَّم
سطر كلُّ ولكن العربي، بالرسم مكتوبة أدعية وبعض القرآن من سور بعض به بالبنغال،
إىل العربية من مرتَجم القرآن أن عىل أوًال: يدلُّ مما البالد. تلك بلغة ترجمته تحته منها
تَنطق كما القرآن بكلمات ينطقون إنما أنهم عىل وثانيًا: بعيد. عهٍد من املسلمني هؤالء لغة
ناحية ومن تحتها. املكتوبة الرتجمة لهم تؤديه ما إال معنى لها يُدركوا أن بدون الببغاء
يف ثم القرآن، سور بعض إىل إشارته طريقة ويف الكتيب، هذا مقدمة يف تأملَت إذا أخرى
فيقولون: السور؛ أسماء يُحرِّفون لغتهم يف أنهم أوًال: لعلمَت نفسه، للقرآن كتابته طريقة
أنهم وثانيًا: التعريفية. أل بحذف إخالص» نبأ. مزمل. ُملك. واقعة. رحمان. فتح. «سورة
سورة من اآلتية الكلمات فيكتبون القديم، النبطيِّ أصله عىل القرآن كلمات هيكل يكتبون
عينن. مدهامتن. قارصت. زوجن. تجرين. عينن. جنتن. يكذبن. «ينترصن. هكذا: الرحمن
واالكتفاء الكلمات، هذه من كل يف موضعها من األلف حرف بحذف الجلل» ذي نضاختن.
املصاحف رسم واضعي أنَّ عىل ية حسِّ داللة هذا ويف املمدود. الحرف فوق صغرية بألف
الهنود رسم خالفوا فقد الكلمات تلك كل يف مواضعها األلفات وضعوا إذا اآلن، بيننا املتداولة
أيًضا اإلجماع خرقوا قبل من كانوا والهنود هم وأنهم األصيلِّ، العربي للرسم هيكله امُلطابق
بن عثمان مصاحف يف سابقة له يكن لم مما املمدود، الحرف فوق غرية الصَّ األلف بوضع
إشارة وال ألف فيه تكن لم الذي الرسم أصل عىل اإلجماع أن ترى الناحية هذه ومن عفان.
الهنود بقي التي الصغرية األلف تلك أي األلف؛ بإشارة أوىل مرة املسلمون، خَرقه قد أللف
داخل األلف حرف َمصاحفها يف وضعت التي العربية بالد يف ثانية ومرًة لها. مالزمني
الكلمات، بعض يف املمدود، الحرف فوق الصغرية األلف تلك أيًضا ُمستبقية الكلمات، هيكل
وال له، قدسية ال املصحف رسم بأن علًما يَزيدك مما اآلخر. البعض يف لها مستبقية وغري

إجماع. بأي فيه يُحتجُّ
كذلك؛ حال فقلُب العظيم الرشف هذا العرب يَحرم الالتينية الحروف اتخاذ كون أما

بحال. رشًفا بفعلته لنفسه يَحوز ال بداهية الناس يرمي من ألن
كتابتها، رسم تيسري طريق ِمن يكون ال العربية حال تحسني إنَّ يقولون العارش:
نقل معناه الرسم لتيسري االتجاه ألنَّ وقواعدها؛ أصولها تقريب طريق من يكون وإنما
يقع بما يَنطق فهو الرسم تيرسَّ إذا القارئ أنَّ هذا: وبيان الكاتب. إىل القارئ من العبء
غري يَقرؤها التي العبارة تكون وقد للرسم. مطابًقا ذاته يف مضبوًطا نطًقا بُرصه عليه
مضبوط غري هو ما قراءة القارئ فيَعتاد وقواعدها، اللغة أصول بحسب ذاتها يف مضبوطة
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إال يمتنع ال الرضر هذا وأن رضرها. فيستديم بالطباعة ل تسجَّ قد التي العبارات من عربيًة
ال وحتى صحيًحا، إال يكتب ال حتى وقواعدها، اللغة أصول يتعلَّم أن الكاتب عىل أوجبْنا إذا
الكاتب. إىل القارئ من العبء نقل إىل الكتابة تيسري يئول وبهذا الصحيح. إال الناس يقرأ
املوضوع. عن اعرتاضخارج حاٍل كل عىل فإنه ًدا االعرتاضُمعقَّ لهذا بياني يكن مهما
أن قبل علينا الساعة تقوم امُلفرغة، الحلقة طرَيف عن بالباحثني — إزاءه — أشبهنا وما
تلك ورصفها، نحوها قواعد وتيسري اللغة أصول يف البحث مسألة إن املطلوب! إىل نهتدي
قائمة أخرى مسألة هي العربية، ألدواء الشايف العالج هي إنها املعرتضون يقول التي
ما ويُحاول ومخارجها، مداخلها يَرود اللغوي، امَلجمع عىل فعًال مطروحة وهي بذاتها،
تيسري مسألة فهو اآلن بسبيله نحن ما أما التمهيد. منها يقبل ما تمهيد قدرته وسعت
العربية ُمحبي ِمن الناضل الحظه ما هي استقالًال فيها البحث وعلَّة العربية، الكتابة رسم
األرض وطوب وامُلحَدثون، والقدماء والغادون، والرائحون واملفضول، والفاضل واملنضول،
وأحمد حسني وطه وهيكل واألسمر والعقاد والجارم مطران خليل أن من السماء، ونجوم
أساتذة جانبهم وإىل واألدباء، الشعراء من ونظراءهم واملازني الزيات حسن وأحمد أمني
والسوادي والشناوي القادر عبد وزكي أباظه وفكري الجميل وأنطون باملدارس، العربية
لنا ويُخِرجون ويَكدُّون يَجهدون جميًعا أوالء واملجالت، الصحف رجال من ورصفاؤهم
ما واالجتماع، السياسة يف املختلفة واملقاالت التعليم وكتب األدب وكتب الشعر قصائد من
كله وما ورصفها، نحوها وقواعد العربية ألصول املطابقة من يكون ما أدق عىل محرَّر كلُّه
األشعار تلك قراء فإن هذا ومع الحايل. العربي الكتابة رسم يكون ما خري عىل مرسوم
اللغة يف امُلتمكِّنون واضعوها أراده الذي الوجه عىل قراءتها يستطيعون ال واملقاالت والكتب
املراد؛ معناها أصل عن بالعبارات يَخُرج شنيًعا ً خطأ قراءتها يف يُخطئون هم بل وقواعدها،
«الشكل» أو الحركات حروف وجود عدم بسبب — قابل ذاته يف الكتابة رسم ألنَّ وذلك
منها وجوٍه، جملة عىل الفحول، الكاتبني أولئك أنف رغم به، يُنَطق ألن — أفلس الذي
لبحث — وحديثًا قديًما — الرضورة ت مسَّ هذا أجل ومن معيب. خاطئ وأكثرها الصحيح
ًضا ُمتمحِّ وجعله معالجته بقصد سواه، دون عليه دائر اآلن الكالم وكل ذاته. الرسم هذا
املذكورين وغري املذكورون والكتاب واألدباء الشعراء رسمه إذا بحيث األداء؛ من واحد لوجه
يريدون وال دونها يتعمَّ صورة عىل األغالط، من أقالمهم املعصومة العربية، أساطني من
معنى وما االعرتاض؟ هذا محلُّ فما وإذن أرادوا. كما جزًما حتًما القارئ قرأه سواها،

األغالط؟ واستدامة األغالط تسجيل
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الجهر عن ألسنتَنا فأخرسنا امُلعارضني، حرضات جارينا أننا — ُهنَيهة — لنفرض
نا همِّ كل ورصفنا إصالحه، أمر يف البحث عن وأمَسكنا العربية، رسم سوء من بالشكوى
املستحيل؛ أيًضا لنفرض ثم وَرصفها، نحوها قواعد وتبسيط اللغة أصول تسهيل مسألة يف
كبار من ذكرنا من صفِّ إىل رفعه وقد إال الناس من أحًدا يُبْق لم االتجاه هذا أن نفرض
األغالط وشنيع التصحيفات وكثرة األداء سوء أن املعارضون يرى أفال والُكتَّاب، الشعراء
من فيه نحن ما إىل ستُلجئنا الرضورة وأنَّ هو، كما باقيًا الكتابة رسم دام ما تنقطع لن
هذا بمثل أننا ا حقٍّ يرون أفال إصالحه؟ من اآلن فيه نبحث فيما بالبحث واملطالبة الرصاخ
عن البُعد يف واغلني الحلقة، طريف عن والبحث والدوران اللف يف الوقت نُضيِّع االعرتاض

السداد؟ ة محجَّ
أعضاء من كانوا لو فإنهم وإال املعرتضني، لحرضات مجاملًة الرد يف اإلسهاب دُت تعمَّ
الئحة إنَّ فيه. خري ال عبث كالهما امُلسهب هذا وردِّي اعرتاضهم أنَّ لعرفوا اللُّغويِّ املجمع
ووزير العربية. الكتابة رسم تيسري يف البحث عليه أنَّ يف رصيح ها نصُّ تجبُّهما؛ املجمع
الوزير. قرارات بتنفيذ نظاميٍّا مكلَّف وهو خاص، منه بقرار املهمة بهذه إليه عهد املعارف

فيه. لالجتهاد مساَغ ال النصِّ وَمورد
األجنبية اللغات يف وهي الحركات، حروف تَستعمل كيف يقولون عرش: الحادي
الحرف يحرِّك قد — هو هو أنه مع — وبعضها النُّطق، يف االتجاهات وُمتعدِّدة متعدِّدة

مختلفتني؟ حركتنَي
(فقرة لها املختارة الثالثة والحروف العربية الحركات مسألة اقرتاحي يف يقرأ ومن

عليه. وروده ُمستحيل االعرتاض هذا أن يجد ،(٤٣ إىل ٤١
ال صامتة حروًفا رسمها ويف شاذَّة، أفعاًال األجنبية اللغات يف إنَّ يقولون الثانيعرش:
كلماتها من كثري ويف الشاذة، األفعال تلك من جملة فيها — مثًال — فاإلنجليزية بها. ينطق
يف الشذوذ من فيها بما وال لغتهم برسم اإلنجليز يتأذَّ ولم بها، يُنَطق ال gh مثل حروٌف

األفعال. ترصيف
التي والكلمات اإلنجليزية يف الشاذة األفعال فإنَّ يُقال، أن بحال يصحُّ ال كالم وهذا
f كنغمة بها ينطق أو أشبهها، وما night كلمة يف gh مثل بها يُنَطق ال حروف فيها
فعل أربعمائة تتَجاوز ال قد وجدتها جميًعا أحصيتَها إذا وغريها، rough كلمة يف كما
اإلنجليز أهلها دع — املرصيِّني الطلبة وكل التقدير. يف امُلبالغة مع خمسمائة أو وكلمة،
يقولون كما فيها إنَّ العربية، إىل تعاىل لكن رسمها. نطق يف يُخطئون وال يَعرفونها —
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جعلنا فإذا االشتقاق، منه يُمكن مما امُلشتق بخالف أصل، ألف ثمانني (٨٠٠٠٠) نحو
لحصل فقط، ثالثة حتى أو أربعة أو طة املتوسِّ يف ُمشتقات خمسة األصول هذه من لكلٍّ
تُعرف ال جوهرية أصوات من مركَّبة كلها كلمة، ألف وأربعون مائتان (٢٤٠٠٠٠) عندنا
هذه وبني اإلنجليزية يف كلمة خمسمائة بني ما ولَشتان رسمها. بذات حروفها حركات

االعرتاض؟ هذا ملثل إذن قيمة فأيَّة العربية! يف املؤلَّفة اآلالف
الصحيفة إذ اقتصادية؛ فهي اختزالية العربية الكتابة إنَّ يقولون عرش: الثالث
سمعُت قد بل ثالثًا، أو صفحتني كلماتها مألت الالتينية بالحروف كتبت إذا منها الواحدة
امليزة هذه بمثل االنتفاع حاول الفرنسيني بعض إنَّ قال: أنه األذكياء كبار أحد عن نقًال
كتابتها يمكن أطفاًال) رزقت (هيالنة Hélène a eu des bébés عبارة أن فوجد االختزالية،

.hlnaudbb هكذا:
«هيالنة» عبارة وأما .(٢٣ (فقرة بياني يف عليها فمردود واالقتصاد االختزال فكرة فأما
عندي شكَّ وال الناس. لتسلية اإلفرنجية الصحف يف مثلها ينرش ما كثريًا التي األحاجي فِمن
إشارته يف وهو يات، املعمَّ األحاجي تلك كرسم لغتنا رسم أن إىل اإلشارة بها أراد حاكيها أن
زيادة عن بأنفسهم يَربئون الذين املتصوِّنني الحذَّاق من أنه إيلَّ ويخيل الصادقني. من
إشارته عن نحن لكنا حداد. ألسنة من صاحِبها عىل الترصيح زيادة تَسحبه وما الترصيح

ساهون.
الواو املد، حروف وإنَّ العربية، األلفاظ يف كثرية الفتحة إنَّ يقولون عرش: الرابع
يف بعد من يبقى فال تُناسبه، بحركة فيُحرِّكه قبله ما منها الحرف يجذب والياء، واأللف
الشكالت من األقدار أقلَّ وإن والسكون، والتنوين والتشديد والكرس الضم سوى الكلمات
معروفة قياسية صيًغا تصاريفها يف للعربية إنَّ بل اللبس. خيف متى هذا عىل للداللة يكفي
يقولون ثم مشكولة. غري أو كانت مشكولة صحيًحا نُطًقا بها يَنطقون فهم الناس، اعتادها
ذاتها الحروف لتغيري وال بالحروف، كالت الشَّ إليصال ال لزوم ال إنه كله هذا عىل بناءً

الحركات. حروف ُغضونها يف تُوَضع التينية بحروف
التعليم يف البادئني تُفيد ال الطريقة هذه أن عن ا تامٍّ سهًوا يَسهون بهذا القائلني لكن
أهل من التعليم تمام املتعلِّمني وال بل العربية، عن األجانب وال املتعلِّمني أنصاف وال
وبعلَمي اللغة بُمفردات قبل من عارًفا القارئ يكون أن تَقتيض إنها أنفسهم. العربية
لعجزَت مًعا رصفيٍّا نحويٍّا لغويٍّا تكن لم إن «إنك بك: الجارم يقل ألم والنحو. الرصف
املشكول قراءة يف يُخطئ ف املثقَّ الشاب «إنَّ يقل: أولم قارئ»؟ شبه أو قارئًا تكون أن عن

41



العربية لكتابة الالتينية الحروف

يكون ما أدقِّ عىل مشكوًال كونه مع القرآن قراءة يف يُخطئ وإنه املشكول، غري يف خطأه
الذي للغرض َموصل غري — املذهب هذا باألحرى أو — االعرتاض فهذا وإذن الشكل»؟

إليه. نسعى
لسبب بَمعرفتها، قبل من ف أترشَّ لم جريدة من عدد بالربيد ورَدني الخامسعرش:
ال فيها، أقرأ واحدة جريدة وبحسبي الجرائد، بقراءة ُمغرم غري أني هو بي، خاصٍّ بسيط
ملا أني أولهما هي، بها ني خاصَّ آخَرين ولسببنَي األخبار. من امُلفيد بعض بل األخبار، كل
١٣٦٣ سنة اآلخر ربيع تاريخها وجدُت ولكنِّي أسبوعية، جريدة أنها قرأُت غالفها فضضُت
وتَختفي مرة تظهر التي الجرائد من أنها فأدركت أسبوع، وال الشهر من يوم تعيني بال
ُمكتٍف وأنا إسالمية، دينية جريدة أنها من فيها قرأُت ما وثانيهما التساهيل، بحسب أخرى
وهو املسلمني. من كان من كائن عند عليه مزيد ال بأن وموقن ديني، من يل هللا يرسَّ بما
كانت بل مغمورة غري كانت لو حتى مثلها رشاء يف واحد درهم إضاعة عن يَرصفني سبب

املرصيِّني. وغري املرصيني بني ذائعة
عىل لعثوري بالًغا رسوًرا فُرسرت ُمرسلها، إليه أشار مقاًال الجريدة تلك يف قرأت
ذيل يف املوضوع املجهول االسم يكن مهما عيب، كل من سليمة نقية العربية يكتب إنسان
عىل يَرين وليس رين. املسخَّ أحد من مستعاًرا لفًظا يكن أو الكاتبة، الذات عىل داالٍّ املقال
قد نبوات كاتب لكل أن أعرف ألني النابية؛ العبارات بعض من املقال يف رأيُت ما رسوري
بإيصالها له تفضُّ مع — الجريدة صاحب أن رسوري من يقلل ال كما فروطها. عىل يَندم
أنَّ يُفيد ما الغالف عىل الذي الفهرس يف فكتب املقال، ذلك أقرأ لن أني توهم — منزيل إىل
ة مشقَّ نفسه وتكليف سهوه يف كأنه بقراءته، يل إغراءً اقرتاحي؛ فوائد يف بحث هو املقال
املسلمني، بعض عرف يف جائزة الرشعية الِحيَل أن من أعلمه ما يعلمني أن يُريد االحتيال
تائًها دينية صحيفة صاحب كان متى األخص وعىل املسلم، يستعملها أن من مانع ال وأنه
الكون! أمور بتدبري املوكَّلني األقطاب من الباطن أهل مع الحقيقة بحر يف غارًقا هللا، حبِّ يف
يُبلِّغهم حتى الناس عىل يحتال أن ديانة واجبه ِمن أن غيبوبته يف إليه يوحى مثله أليس
عنها بعيد آخر يشء بالتبليغ املكلَّف الربانيُّ القطب وهو وأنه يشء، الدينية األخالق أن
يف صدقه آية إنَّ للناس يقول أن قلبه يف يُقذف أنه أَوليس الجنة؟ أهل من النار أهل بُعد
والقطب معنًى األخالق أنَّ هي والبصري، واألكمه والكبري، غري للصَّ واضحة الرسالة هذه
أيًضا يقلِّل وال املرئيات؟ املاديات وكتل الذهنية املعاني بني ما شتَّان وأنه ة، مادَّ الرسول
ألنه التنفيذ؛ مستحيل ِسْقط إنه فيقول وسعه، ما بكل اقرتاحي يف يَطعن أنه رسوري من
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ويُكلِّف الطاِبعني، أعباء ويَزيد املاضني، بثقافة االنتفاع واملستقبلني املوجودين عىل يُضيِّع
بالرسم يُشيد أنه منه يُقلِّل وال الحاِسبني. وحساب العادِّين عدُّ يخطئه ما النفقات من
بعض تنَبُؤ فيه ق سيتحقَّ بأنه الدعوى حد إىل يذهب بل جالًال، سخافته من ويَخلق الحايل
القبيل. هذا من به يوهم وما يزعم ما إىل العاملني، كل كتابة خط سيكون أنه من نني املتكهِّ
من اقرتاحي بعض استلهمُت إني يقول أن إليه فزيَّن نفخه تديُّنه أن رسوري ينقص وال بل
تَسُقط فهم أثارة أو علم فضلة بالدين يَتجر الذي للَمغمور كأن النورانية، مكارمه فيض
من — ألني املقال؛ بالغة من برسوري يذهب ال هذا كل الالقطني. أيدي إىل أسنانه بني من
قارئوه م لتوهَّ أو نفسه ألوهمتْه دينية، ورسالته يسهب ولم يطعن لم لو أنه فاهم — ناحية
رأيُت — أخرى ناحية من — وألني يرام. ما عىل يؤدِّها لم أنه — قارئ له كان إن —
البالد، يف اآلن القائمة الوضعية القوانني كل تسويء هو إليه، يسعى أساسيٍّا غرًضا له أن
ذاته، يف ُمهمٌّ غرٌض وهو الغراء. الرشيعة رصح من األكرمون الُفقهاء بناه ما إىل والرجوع
من الصالح السلف وباقي سعد بن الليث اإلمام ترك بما اإلشادة إىل يدفع أن شأنه وِمن

املخلَّفات. بتلك املساس منه يتوهم حادث كل عىل النَّعي إىل يَدفع كما اآلثار،
قصور يف «َمثَيل أن من فدوَّنه له كتبوه ما أن املقال طابع الرباني للقطب أيًضا وأؤكد
إفريقية مجاهل من يخرج الزنجيِّ كَمثَل اقرتاحي نقط بعض بها علَّلُت التي األسباب
«النتيجة أن من أيًضا دوَّنه ما ثم ين.»4 املتحرضِّ شئون من به له علم ال فيما رأيه فيُبدي
التجريح يف التورط هذا كل أن للقطب أؤكِّد اإلسالم.» إضعاف هي باقرتاحي لألخذ النهائية
أنَّ عن لسهوه أبتسم يجعلني بما فيه يَزيد إنه بل الرشيق، مقاله بأسلوب رسوري يمنع ال
— جَرحت إن — العجماء جْرح وأن قرونها، بكرس إال الصخرة نَطح ِمن تئوب ال الوعول
ُقْطب أنه بوْصف ارتكبه أنه خاطره يف يجول إثم كل من أحلله فإني هذا أجل ومن ُجبار.
هللا، له أستغفر بل اإلسالم، وأخالق اإلسالم دين عن تَدفع صحيفًة يطبع أو يحرِّر مسلم

ُمخامر. داء غري مريئًا هنيئًا لك يكتب وَمن أنت استمرَّ له أقول بل
عما له التجاوز أملك ال بي، يتعلَّق مما يقول قد وما قال ما إثم من تحليله مع ولكني
الطابع حرضة يا هم من واستفال. صغار كله تعديًا الناس كرام ِمن غريي إىل فيه تعدى
املتقدِّمني بني بموازنتك ترمي وإالم الجلسات؟ بمحارض يَعبثون الذين امُلشايعون أولئك

فيه. بك الجارم قول جاهًال وإفالسه، «الشكل» مسألة يف قلته ما إىل بذلك مشريًا 4

43



العربية لكتابة الالتينية الحروف

املتقدِّمني فضل يَغمطون أنهم رين املتأخِّ عن أتاك وهل رين؟ املتأخِّ وبني املجمع أعضاء من
عىل اربَْع واملهندسني؟ األطباء ومن القانون رجال من ويرمده برصك يقذي وماذا األولني؟
من تورُّط جانبك من هذا كل أن واعلم بالدين. تجارتك يف أخرى ببضاعٍة واشتغل ظلعك،
مقالك أن أُعلمك فقط وهنا واإليقاع. والفتنة الدس بالعربية اسمه وأن التورُّطات، أشنع
شئت إن مخالتك يف فاحفظه أعجمي، أم هو أعربيٌّ أحًدا يهم وما اإلحراق. إال يستأهل ال
ال الدمن خرضاء فإن وحدك، أنت ُكْله الناس، فيه دت زهَّ فقد هنيء، غري أو هنيئًا وكله

يُعاف. الحجام محجمة يف والعسل تُخَطب،
فيه، ُقُدًما امليضِّ إىل زني تُحفِّ هي بل واجبي، عن تَرصفني ال الطابع هذا آثام أنَّ عىل
بسيطتني بمالحظتنَي املقال، له كتب َمن أذن يف باألحرى أو أذنه، يف أَهمس أن أريد إني
يف عبثًا عمله كان إليهما باله يُلق لم وإن إليه، يَسعى الذي األسايس بالغرض تني خاصَّ

خسار. يف خساًرا بالدِّين وتجارته عبث،
قيوم حي هللا ألن يتغري؛ ال ثابت هلل وما فلإلنسان، اإلنسان سياسة أما هلل. الدين أن األوىل:
ويزول ويَحول ويتبدَّل يتغريَّ فكاإلنسان، لإلنسان ما أما التغري. عليه يستحيل أبدي
العقائد يمسَّ أن اإلسالم يف يستطيع ال أحد كان وإذا واألحداث. واملكان الزمان بفعل
عامًال الناس يسوس أن — القيد بهذا — عليه اإلسالم يف الحاكم فإنَّ العبادات، وفرائض
ًسا مؤسِّ واألحوال، الظروف ومقتضيات واملكان الزمان بحسب مصالحهم ق يحقِّ ما عىل
يرى فهل العباد. أمور تَنتظم ال بدونه الذي العدل من بسياج له حائًطا الحق، عىل عمله
ومالية وجنائية وتجارية مدنية من اآلن، املوجودة القوانني يف الكاتب أو الطابع حرضة
بسنِّها ة املختصَّ العليا الترشيعية وللهيئات بتطبيقها املكلَّفة للهيئات نُظٍم ومن وإدارية،
يعطل أو املسلمني عقائد من شيئًا يخالف ما والقوانني النُّظم تلك يف يرى هل وإصدارها.
يُبرصون أعنُي لهم كان إن ه، لفَّ لفَّ ومن هو ويسمع ينظر أَوال الدين؟ فروض من فرًضا
األوقاف وزارة اسمها هيئة النُُّظم تلك من املرصية الدولة يف أن بها، يسمعون آذان أو بها
فقهاءنا أن يحسب وهل هللا؟ بيوت يف الدين شعائر وإقامة هللا مساجد بتعمري قائمة
اآلن املوجود بغري سياستنا يف يأخذون كانوا اليوم، إىل أجلهم يف مدَّ هللا كان لو األكرمني،
جمعاء، العاملية وللظروف بل الناس، ألحوال تبًعا باالستمرار ر تتطوَّ التي القوانني من
البالد، نواب من والعقد والحل الشورى أهل ضمانة تحت تطورها أدوار كل يف وهي
إن ألنك الجواب؛ تستطيع ال إنك بعيد، من ضمريك أقرأ إني البالد؟ نواب فوق وِمن
من غَرَضَك نفسك عىل فوَّت وافقتني وإن علنًا. الصالح السلف عىل كذبت سلبًا أجبَت
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يَحملك ما غاية بالدين. تجارتك عليك وضاعت وقربتها عليها فأجهزت صحيفتك إصدار
قبلك إليها نبَّه التي املخبثة تلك مخالفتي، يف ُشبهًة لنفسك لتدَّعي إليه اللجوء عىل الوهم
وأن األخالقية، املسائل بعض إىل تُشري أن عندك ما أقىص املحرتمني. رجالنا من كثري
إنَّ قليًال! لبِّْث ولكن بريٍّا. منها أنت كنت إن معك أنا الدين. آلداب مخالفة إنها تقول
باملعروف يأمر هللا دين أصله يف هو الذي دينهم حدود عن خرجوا ملا النصارى قسييس
بعض وأحَرقوا الدين، باسم وعذَّبوهم بالعباد وبطشوا خرجوا ملا املنكر، عن وينهى
هللا قوانني بعض إىل فاهتدوا عقولهم لوا شغَّ أنهم سوى لجريرة ال الدين، باسم العلماء
زالت وما شعوبهم، منهم ت ضجَّ الحدِّ، هذا إىل القساوسة طغى ملا الوجود، هذا يف وُسننه
الرأي حرية فيها تقرَّرت دساتري واستصدرت يدهم، عىل الرضب إىل وصلت حتى تُكافح
عليهم لغريهم وال للَقساوسة يكون كيال وذلك الحريات؛ من وغريهما العقيدة وحرية
فيما السليمة الديموقراطية املبادئ تلك مقرًِّرا املرصي الدستور جاء ولقد سبيل. من
عىل للقضاء وسعها يف ما تعمل املرصية الحكومة أن ألُعلمك قليًال لبِّث األحكام. من قرَّر
مما السفور، نزوات يف واإلغراق والخمور وامَليرس البغاء مسائل من بخلدك يدور ما كل
حيطان تنهار ال حتى يُديمه أن ك رسِّ يف هللا عىل وتتمنى لتجارتك، مروًِّجا أنت ه تعتدُّ
األخص وعىل املنَكرات، تلك الجتثاث الحكومة وسيلة ما ولكن لسانك. فيَخرس متجرك
محرتيف من غرينا أم أنت أم أأنا املرتكبوها هم من هللا يعلم مما الخفاء يف منها يُرتكب ما
ومرصيني؟ أجانب من املسلمني غري من كثري البلد ويف وسيلتها ما امُلحرتفني؟ وغري الدين
تريد ولكنك الدستور، قرَّرها التي الحريات تلك وفيها أُدركها، كما العوائق تُدرك أنت

العقيم. بالقول ولو رسالتك تأدية
أن إما اثنتني: إحدى عن اآلن أذنك يف به همسُت ما كل يف سيدي يا لك معدى ال
الترشيع أمور من وكله وما الحريات، من قرَّره وما الدستور إلغاء وأرضابك أنت تطلب
أغلبهم فإنَّ القوانني، من لها يلزم وما بأحوالها عارفني كانوا إذا الذين البالد، نواب إىل
ممن كثري فيهم بل الفقهاء، من كالخلف وال كالسلف ال اإلسالمية الرشيعة يَدرسوا لم
املسلمني املرصيني من وغريي أنا وجهك يف فأقوم هذا تَطلب أن إما باإلسالم. يدينون ال
وأنصحك اآلن. الكائن من خري اإلمكان يف ليس وتقول تسكت أن وإما املسلمني، وغري

العرشين. القرن هذا يف وبأمثالك بك األجدر هو هذا بأن
بالفوائد. التعامل مسألة امُلنَكرات؛ تلك غري أخرى لك تَُكأة نفسك يف أن نسيُت
فُمعطيك استعَطيت إذا وأنك فعًال بها تتعاَمل ألنك إما خافتًا، فيها صوتك أرى ولكني
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ألنَّكما عليك؛ دائًما يُشِفق هو ثم ا. رسٍّ إال يُعطيك ال ورعك، َدنِّ من ورُعه تقيٌّ مسلم
وكالكما القروض، من يُناولك مما مائة لكل عرشة خمس عن يَزيد فال الدين، يف أَخوان
خفوت لهذا إما عليه. االحتيال طرق من يتقن بما هللا غضب يتَّقي وُمعٍط آخذ من
يموج تياًرا العاملية للُمعامالت أنَّ أدركت قد — الُفهماء سيد وأنت — ألنك وإما صوتك،
نفسك خاصة عىل فيها اإلسالم حكم تراه ما تَقرص لم إن وأنك وأرضابها، املسألة بهذه
أن ولو إليك. يستمع لن أحًدا فإن — املتحرجني من تكون وأن تتوب أن شئت إن —
تأتي قد بما فأخذت طاشت بل املحظورات» تبيح «الرضورات بقاعدة تعمل لم مرص
لرشاء االقرتاض استطاعت وملا العالم، لقاَطَعها القبيل، هذا من لك يكتب وَمن أنَت به
والنحطَّت أبوابها، البنوُك وألغلقت عليها، التي األجانب ديون ولتَحويل أهاليها محاصيل
َمن رأس عىل الجمارك مصلحة وانهدمت التجارة، وتعطَّلت الصناعة ووقَفت الزراعة
﴿َوَال تعاىل: قوله تحفظ ولعلك الهالكني. من مًعا ومرص أنت وكنت املوظَّفني، ِمن فيها
تضطرُّك رسالتك لعلَّ يدري؟ من لكن املآل. هذا وتخاف التَّْهلَُكِة﴾، إَِىل ِبأَيِْديُكْم تُْلُقوا
تنعق وأن مرص، وبرملان مرص وحكومة بمرص واملخاطرة َظهرك، وراء هللا قول نبْذ إىل

الدين. تخدم بأنك اإليهام ملجرَّد امُلحال بهذا
العلوم خصوص يف ال األوروبيِّني، عىل عيال اآلن أنَّنا مني وتعلم ُغلوائك، من ُحطَّ الثانية:
رجال فسل قويل، عليك ثَُقَل وإن والقوانني. الترشيعات أمور يف كذلك بل فحسب، والفنون
وسل القوانني، مرشوعات ز تُجهِّ التي الحكومة قضايا وأقالم التجارة، وكلية الحقوق كلية
املحامني من لديها يَشتغل وَمن املرصيِّني، القضاة من واملختلطة األهلية بامَلحاكم َمن كل
العوجاء طريقتك إليه مضاًفا هذا، أجل ومن اليقني. بالخرب جميًعا يأتوك سلهم املرصيني.
يف رغبتك أجيب لن — صحتي يف قويٍّا كنُت لو حتى — أني يؤسفني الدين، خدمة يف

القوانني. أمر يف الصالح لسلفنا الرجوع
أقصاك إذ أنك بد ال السمع، السرتاق اللغوي املجمع أبواب عىل وقفَت كما سيدي يا إنك
ذات فالتقطت الحجرات وراء ومن األبواب عىل أيًضا لهم وقفت قد محلَّتهم عن العلم أهُل
لم — أظن ما عىل — كنَت وإذا ره.» تصوُّ عن فرع اليشء عىل الحكم «إنَّ قولهم: مرة
األوروبيني، قوانني من شيئًا تدرس ولم األوروبيني، بقوانني لك، يكتب من وال أنت تتَّصل،
يل سمحَت لو األوروبيِّني؟ وعمل الصالح سلفنا عمل بني املواَزنة يف ا حقٍّ لنفسك ترى فهل
يف وال عندي العري يف ليس سماحك بل إفادتك، عن أحجمُت ملا الواقع الحق عىل أدلَّك بأن
يَنابيع لجارك رت وفجَّ الكهرباء، عجائب عن لك كشَفْت التي العقول أن ُمَعلًَّما، اعلم النفري.
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املسارج وهمِّ والقناديل املسارج عن وأغنتْه العامر، بيته أركان من زاوية كل يف النور
الراديو خواصِّ عن لك وكشفْت والالسلكي، السلكي التلغراف للناس وهيَّأت والقناديل،
كما األصوات، من األرضية الكرة يف بقعة بأقىص يحدث ما يُدرك عيف الضَّ سمعك فجعَلت
السماء؛ أرجاء الناس جميع وعىل وعيلَّ عليك طبق الذي الطريان معجزات عن لك كشفْت
بيئته يف ويسمو القانون، بمسائل جانبها إىل يشتغل أبويها ِمن أٌخ لها الجبارة العقول هذه
يشَخص أن حاول وكلما قصري، نظرك ألنَّ تراه؛ ال ولكنَّك اآلخرون، إخوته إليه يسمو ما إىل
باطني، غيْبوبي، متديِّن ألنَّك يعنيه؛ ال بما االشتغال الناسوعن عىل التطفل عن ردعتَه لرياه
الحضيض. إىل وسقطت عجزك عن كشفَت َحيِّك غري يف ست وتجسَّ قرشتك من خرجَت إذا
هللا. لوجه مجانًا لك يُقدِّمه حاء َ الرصُّ ِمن غريي تجد لن الذي الدرس هذا تحفظ أن أرجو

التهويل. عن ي ُكفِّ لنفسك: تقول وأن تحفظه أن أرجو
إني الصالحني. سلفنا بقدر مساس أدنى يمس ال لك أقول ما أنَّ سيدي يا لتعلم ثم
لم اإلنساني العقل أن وأعرف وأرضابك، أنت تَعرف مما أكثََر العظيم فضلهم لهم أعرف

السابقني. عمل من الالحقني وباستفادة التدرج، سنَّة عىل إال بيئة أيَّة يف يرَق
بمر تتغري ال ألنها واملعتقدات؛ العبادات يف يُفْدك السابقني الصالحني عمل إىل ارجع
نُساير وغريك أنت فاتركنا االجتماع، وقوانني االجتماع وسياسة االجتماع أحوال أما السنني.
بيشء يُخلُّون وال الدِّين يحرتمون — منك ُكْره عىل — فيها ُقوَّامنا دام ما األرض، أمم فيها

الدين. أمور من
بالدين؛ له شأن ال واٍه ُدنيويٌّ أرضابك من كثري وعمل عملك بأنَّ مقتنعان وأنت أنا
دائرة يف تَشتغل عندنا الترشيع جهات أن رأسك بعيني ترى أنت وألنَّك الدين، أفهم ألني

الدين. دائرة غري
قيمة لعملك بأن االدِّعاء عىل فأرصرَت الحق هاجك وإذا ! املرِّ الحق من تَبتِئس ال
به لك وأن للدين، خدمة فيه أن تَزعم واستمررَت الدين، تجارة من االرتزاق غري أخرى
هللا مدَّ ما لك والكاتب أنت وخادع شئَت، ما فابتئس الصالحني، بجوار الجنة يف قًرصا
ويومئذ … وجوه وتسودُّ وجوٌه تبيضُّ يوم سنُالقيه وحسابكما وحسابي ، الغيِّ يف لكما
فأَعرف نَْعَمُل﴾ ُكنَّا الَِّذي َغرْيَ َصاِلًحا نَْعَمْل أَْخِرْجنَا ﴿َربَّنَا تُردِّدان: ُمصطرَخني سأَسمعكما
سبيل وسلكتُما الُهدى اتبعتما إن السالم، لك الكاتب هذا وعىل وعليَك أنتما. املخلوقات أي

املؤمنني.
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إيجازه فإن ُعظمى؛ فائدة له الحايل العربية رسم إنَّ يقولون: عرش: السادس
الفكر إعمال ويف أدائه. أوجه من الصحيح الوجه استبانة يف الفكر إعمال يَقتضيان ده وتعقُّ

املشكالت. حلِّ عىل ويُدرِّبها القريحة يشحذ ما
هذه؟ من أشد غفلة أرأيَت

وإدراك املعلومات، إلدارك وسيلة والتفاهم الناس، بني للتفاُهم وسيلة اللغة إن
من املجهول كْشف طريق يف للسري أو الحياة يف املرء سلوك لتكييف وسيلة املعلومات
هذا علمَت إذا اإلنسان. ملصلحة لتسخريها وسيلة الحقائق هذه وكْشف الوجود، هذا حقائق
ال بحتة وسيلة فوقها ما دون وأنها والغايات، الوسائل سلَّم درجات أوىل اللغة أن أدركت
بها تُخاطب ال ك مخِّ يف وحبستَها الصينية أو العربية تعلمَت أنك ولو لذاتها. عاقل يَقصدها
عابثًا تعلُّمها يف لكنَت أحد، بها لك يكتب وال ألحد بها تكتب وال أحد، بها يخاطبك وال أحًدا
رابَضني خادَمني للغة أن فاعلم أيًضا هذا فهمت إذا الشعور. مختلَّ بل نفسك عىل ُمرسًفا
الكتابة، ورْسم اللسان هما الوجود، يف أثر لها يظهر ال مسعاتهما بدون السلَّم رجَيل تحت
اللسان وخَرُس خرساء. كمثله كانت الكتابة دت تعقَّ وإذا أخرس، كان اللسان انعقد فإذا
عىل اآلن وقفتَُك الذي حرضتك فاعرتاض جهيل. صناعي الرسم وخرس ، مَريضٌّ أو طبيعيٌّ
العمر وإضاعة والتثقيف، الرتبية وسائل أجلِّ من الُخرس مخاطبة أنَّ معناه مطاويه يف ما
اإللزامي، من األوىل السنة يف سيدي يا أنَت املشكالت! حلِّ عىل وتمرِّن القرائح تشَحذ فيها
كلية يف أستاذًا وأصبح املراحل جاَز غريُك حني عىل تموت، حتى فيها راسبًا وستَستمرُّ

الهراء. هذا مثل عن لسانك وُصْن وجَهَك، فاسرت العلوم،
بأنها االعتقاد عىل «تحملني العربية ات مشقَّ إنَّ اقرتاحي بيان يف قلُت عرش: السابع
ر تأخُّ أنَّ والحال تقوله كيف صائحني: سون املتحمِّ فهبَّ الرشقيِّني.» ر تأخُّ أسباب من
واللغة تقوله كيف اتها؟ ومشقَّ العربية صعوبات منها ليس أخرى أسباب له الرشقيني
يف ُمزدهرة العربية كانت اضمحاللهم؟ إبان وتضعف قوتهم إبَّان تَزدهر أهلها لقوة تابعة
وبانحراف األحداث من انتابها بما العربية بالد لت اضمحَّ حني انحطَّت ثم اإلسالم صدر

الدين. مقرَّرات من أهلها
أطباق يف الخشبي بسيفه يرضب «Don Quichotte كيشوت «دون اعرتاض هذا
صدر من سنة وألف نيف بعد اآلن، العربية حال عن أتكلم إني الهواء. ليمزِّق الهواء
وما الحارض الناس عرص يف حالها عن أتكلم إني اإلسالم! بصدر يتحدُّونني وهم اإلسالم،
ولبنان وفلسطني مرص يف قام وما األجانب، لغات ومن األجانب من العربية بالد يف تغلغل
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تُنرش معاهد من العربية بالد وباقي ومراكش وطنجة والجزائر وتونس والعراق والشام
رسمها البعيد املأخذ، هلة السَّ الحضارة أمم لغات من وغريهما واإلنجليزية الفرنسية فيها
الذي العلوم كلية وخرِّيج والكيمائيِّ والصيديلِّ الطبيب إىل أنظر إني واالرتباك. د التعقُّ عن
بخاطره يجول ما الناس تعليم يف تُؤاتيه ال هو وعربيته الفصحى، يتقن أن يستطيع ال
سواد يَفهمها ال أجنبية فبلغة نرشها وإن مواطنيه، منها ويَحِرم فكرته فيُميت األفكار، من
وما فيهم يُنرش ما بمقدار ر تتأخَّ أو اآلن تتقدَّم إنما األمم جماهري كانت وإذا امُلواطنني.
إني بل الرشقيِّني، ر تأخُّ أسباب من العربية ات مشقَّ أن شكَّ فال العلوم، مسائل من يفهمونه
تتناحر الرشقيني. ر تأخُّ أسباب أهمُّ بأنها القول عن أُحجم ال التهريجيِّ االعرتاض هذا إزاء
واحدة وكل بالغلبة، تستقل أيتها إرادة العالم يف لتنفذ وأمريكا وإنجلرتا والروسيا أملانيا
وليس مكتوبًة، أو منطوقًة اللغُة العلم وسفري سواه. دون العلم عىل قوتها يف تَعتمد منها
بال روا وتأخَّ فاضمحلُّوا أهلها يف العلم اضمحلَّ وارتبَكت دت تعقَّ فإذا سفري، من سواها له

نزاع.
يف العربية ازدهار إنَّ لهم أقول فال سني، املتحمِّ هؤالء مناقشة عن أُمسك قد أني عىل
اللُّغوي املجمع إنَّ لهم أقوُل وال األولني.5 آبائهم من أبنائها لُقرب كان إنما اإلسالم صدر
مدلوالتها ألنَّ يَستطيع؛ فال العربية إىل ترجمتها يُحاول العلمية االصطالحات من كثري أمامه
بلفِظها تعريبها إىل فيضطرُّ اإلسالم، وبعد اإلسالم قبل العرب عن غريبة الوجود، حديثة
وال أصلها يفهم ال املعالم ُمتنكِّرة فتجيء العربي، الرسم من ثوب يف وإخراجها األجنبيِّ
فإن الدين؛ بمقرَّرات االحتجاج عن وا كفُّ لهم أقول وال الجماهري. سواد من أحد فصلها

واألصمعي هجرية. ١٨٠ سنة يف تُويف لُغوي، معجم أول وهو «العني» كتاب صاحب أحمد بن الخليل إن 5
تُويف «التهذيب» معجم صاحب الهرويَّ منصور وأبا ٢١٢ه. سنة حوايل أي سنة ٣٢ بنحو بعده تُويف
هؤالء وكل ٤٠٠ه. سنة حوايل تُويف حاح» «الصِّ معجم صاحب الجوهري نرص وأبا ٢٧٦ه. سنة حوايل
كانت العربية فاللغة حراء. الصَّ يف البادين األعراب أفواه من أخذًا كتبهم وضعوا إنما اللغويني العلماء
الباب. هذا يف لَضعفهم وال العرب لقوة شأن وال الهجري، الرابع القرن آخر إىل بطبعها لكيانها حافظًة
ورصٍف نحٍو من اللغوية العلمية ناعة الصِّ يف بل اللغة ذات يف ال كبري شأٌن لها كان العرب قوة إنما
األعاجم، بينهم أكثر الفتوح من أصابوا ما ألنَّ الصناعة؛ لهذه اضطرُّوا وقد ذلك. أشبه وما وبالغة
الجارف التيار هذا يحجزوا كيما لها اضطرُّوا اإلفساد. هذا عىل التطور قانون وساَعدوا اللغة فأفَسدوا

األوىل. السليمة العربية السجية من كثري عىل قىض الذي
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املسلمني من الراشدين الخلفاء بعد أتى َمن أغلبية حال من خري الدين يف اليوم حالنا
تفيء ترى يا متى أسألهم: ثم مسلمة، قضية قولهم وآُخذُ هذا، مثل عن أُمسك قد األولني.
األول الصدر يف لها كان ما العربية إىل يرجع حتى العربية بالد وتتبوأ غيبتها من القوة
الخليج من لكم ألعلَّ املرقوب. امَلوعد هذا عن النجوم يف قرأتموه عما أنبئوني االزدهار؟ من
بر ومراكب ارة، هدَّ ومدافع جرارة، جيوًشا حلب، إىل حرضموت ومن مراكش، إىل الفاريس
تُخبِّئونها ولكنَّكم املوعود، اللغة ازدهار ويوم القوة يوم لكم تُقرِّب ارة، مخَّ وسفنًا سيارة،
األخبار؟! من خربًا عنها أسمع وال ركًزا، لها أحسُّ وال أثًرا، لها أرى فال القدر، جناح تحت
قبل لوا سهِّ محيص، عنها لنا ليس فإنه الفصحى صعاب لوا سهِّ الحقائق، واجهوا
وقتكم روا ووفِّ وتَفهموها، تَفهْمُكم منه، حرِّروها السخيف، د املعقَّ كتابتها رْسم يشء كل
تَشحذوها بقرائحكم واحتَِفظوا واملآل. الحال يف ينفعكم قد ما فيها فلعلَّ مخابئها؛ لتفتيش
نحن مما فَرَفعنا لنا استجاب شاء إن هلل الغيب أن واعلموا مفيد. وغرض نافع علٍم يف
منه ادَّخروا العقالء. يعمل كما فيه أنتم الذي ليومكم فاعملوا يستجب. لم شاء وإن فيه،
وإن بقوتكم، لالستمتاع استعداد عىل كنتم — رجاؤنا هو كما — هللا قوَّاكم فإن لغدكم،
كذبًا تتحكَّكوا ال مأجورين. كراًما واجبكم مؤدِّين ُرحتم — هللا َقدَّر ال — األخرى كانت
باسم الصبيانية الحماسيات يف تتطوَّحوا وال فات. قد هذا فوقُت الدين؛ بمقرَّرات ورياءً
الدين، باسم خداًعا خبزه وأكل بالدين، باطًال ك تمحَّ من الربية ورشُّ مات، قد فزمنُها اآلباء؛

األجداد. ومجادة اآلباء ذكرى عىل استنام من الناس وأعَجُز
رسمها، وسوء العربية صعوبات من تذكر عما َعدِّ حاصله: ما يقولون عرش: الثامن
بفضل وذلك الفصحى؛ من تَقرتب العامية وأن النهوض، َدور يف اليوم العربية أن واعلم
دور يف املحامني وفضل املذياع، ويف امَلجامع يف الُخَطباء وبفضل األدباء، ومؤلَّفات الجرائد
ويَفهمون يقرءون جميًعا الناس ويُصبح األمية تزول حتى قليل إال يَمَيض لن وأنه القضاء،
أدنى. أو قوسني قاب إال والُفصحى العامية بني يكون ال وحتى واملجالت، والجرائد الكتب
للتَّكرير. مضطرٍّا أراني أن األسف وِمن املوضوع، عن أيًضا خارج االعرتاض هذا
من حرف كل يؤدِّي «بحيث العربية الكتابة رسم تيسري هو بصدده نحن الذي املوضوع
فهل الشنيع.» وغري الشنيع واللحن الغلط من واقيًا صادًقا أداءً الصوتية صورته كلمة كل
ألم املقصود؟ هذا يؤدِّي الفصحى من العامية واقرتاب والجرائد الكتب وفهم األمية زوال
من صحيفًة يقرأ أن منهم الواحد يستطيع ال فوقهم وَمن الجامعة خرِّيجي إنَّ لك أقل
العربية الكتابة رسم وإنَّ فاحًشا. ً خطأ العربية يف يُخطئ أن دون جريدة من نهًرا أو كتاب

50



الثاني املطلب

فيه عليه، عطف وما األمية زوال وهل األلغاز. من لغًزا — بك الجارم قال كما — أصبح
من إذن دعنا الحركات؟ من ه تستحقُّ ما الحروف عىل وتَضع اللغز هذا تفكُّ سحرية قوة

للموضوع. امُلفارق االعرتاض هذا
الجرائد ومن األدب كتب من الطباعة تَنرشه ما أن فرْضنا إذا يقولون: عرش: التاسع
الكتابة يف الرأي فما وقواعدها، العربية أصول َوْفق إخراجه نارشوه يستطيع واملجالت
محرِّروها يكون أن يَستلزم ضبَطها إنَّ الجلسات؟ وبمحارض واملحاكم واملصالح بالوزارات
وزُن عليهم أشكل كلما املعاجم إىل يَرجعوا وأن واألصول، القواعد بتلك ني ملمِّ املوظفني من
النطق تَضبط التي الالتينية باألحرف كتابتهم فإنَّ وإال األفعال، من فعل وزن أو اسٍم
للقارئني. مضلِّلة العربية يف خاطئًة كلها تَخُرج األداء، من واحًدا وجًها إال تَحتمل وال
وغري األداء من الصحيح يحتمل الذي الحايل بالرسم االحتفاظ إذن األوىل إنَّ يقولون ثم

املوظَّفني. هؤالء عىل تخفيًفا الصحيح؛
مراحل قطعوا ن ممَّ اآلن هم واملصالح الوزارات ُكتَّاب أن أوًال: امُلعرتض: حرضة يا اعلم
الت، املؤهِّ يف فوقهم هم رؤسائهم ِمن وكثري األقل. عىل الثقافة إىل أو التوجيهي إىل التعليم
الِكتاب أن تعلم أنك عىل مُلراجعات. فيها يحتاجون ال عليهم سهلًة الفصحى تكون ما فغالبًا
وتناول التَّبغ من لفافة وتدخنِي وتبْييٍض تسويد بعد إال مصلحة أو وزارة من يَخرج ال
العمل يُؤذي مما للزائرين، التجبيه أو املداَورة أو امُلجاملة واجبات وتقديم القهوة، من قدح
الكلمات، من كلمة وزن عارٍف غري كان املرءوس أو الرئيس أنَّ فرض فإذا يؤذيك. وقد
إىل أغناه مرًة عرفه إن وهو املعجم، من وزنها تعرُّف يف يضريُه أو يَضريك تعطيل فأيُّ
العمل وعىل وعليك عليه أجدى املفيد األمر هذا يف دقيقتنَي رصفه أَوليس الحياة؟ آخر
كتاب عىل تالحظه ما أقىص إن ثانيًا: واملعوِّقات؟ امللهيات تلك يف الوقت معظم رصفه من
واجب إنَّ لك قال الذي وَمن بالعامية. أو مشوَّشة بفصحى محارضهم يَكتبون أنهم املحاكم
أو الخْصم أو املحامي عامية يُفسد وأن املراَفعات، من يسمعه ما ح يصحِّ أن الجلسة كاتب
تدوين عىل البوليس محارض وكتاب الجلسات كتاب ليستمرَّ الفصحى؟ إىل بردِّها الشاهد
هذا فإنَّ تعديل، أدنى بال الرصفة العامية أو الفصيحة نْصف أو الفصيحة من يَسمعون ما
يف والتعديل والشهود، والخصوم املحامون أرادها التي للمعاني ضبٍط من فيه ملا واجبهم
أنَّ رأيَت قد ذا أنت ها يقصدون. التي للمعاني وتشويًشا إفساًدا يكون ما غالبًا هؤالء ألفاظ
الستفتاءات. وال ملعاجم يَرجعون وال كاتبوها بها يَضيق ال إليها تشري التي األوراق تلك كل
وال يشء منها يُطبع وال فيها، الشأن ذَُوو إال يقرؤها ال خاصة أوراق جميعها أن لتعلم ثم
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فإنَّ بحتة، عامية كانت أم فصيحة عربية عباراتها أكانت فسواء وإذن الناس. يف يُنرش
رضب سيدي يا فاعرتاُضك يشء. العربية أخطائها من ه يرضُّ وال شيئًا منها يتعلم ال أحًدا

نار. غري يف ونفٌخ مرضب، غري يف
عىل بعُضهم هها يوجِّ طعونًا هناك أن «املصور» محرِّري أحد يوًما أخربني العرشون:
هذا مثل أُعري ال «إني له: فقلت رأيي وسألني اإلسالم.» لدين «بمخالفته قائلني: اقرتاحي
أنت بالك فما حذائي، أو ردائي يُصيب الذي الغبار من عيلَّ أهون فإنه اْلتفات، أدنى الهراء
إنسانًا ولكونه األباطيل، هذه ملثل اكرتاثي عدم وجه له أبني كيما املحرِّر ألحَّ به؟» تهتم
يستحقون. بما الفارغني هؤالء له ووصفُت التفصيل، من يشء يف له بينتُه فقد ظريًفا أديبًا
اقرتاحي. عىل اعرتاًضا امُلحرتمة املجالت بعض يف نَرش فالن ابن فالنًا أن بعد من علمُت
عىل واطلعت املجلة استحرضُت فقد امَلعدودين، الرجال من بيئته يف كان األب ولكون
عليها بنى ثم وحدها، فَرواها حديثي من العبارة تلك إىل عمد الكاتب فرأيُت االعرتاض،
تسمع قاضيًا عرفناك «إنا حاصله: ما يل يقول أنه التجريح وأهوُن شاء، ما التجريح من
الذي الُعجب وذلك الكربياء هذه وما أصابك؟ فماذا للعدل، وتثبيتًا للحق تقصيًا قول كل

الكالم؟» إليك يوجه ملن تستمع ال اليوم جعلك
كل عىل يجب مما هو العبارة بتلك فيه أفضيُت الذي املقام أن أحسَّ امُلعرتض هذا
فهرب أحس الكربياء. من يُمكن ما أقىص فيه يُظهر أن دينه ويحرتم نفسه يَحرتم مسلم
موقفي تعليل من الحديث صلب يف للمحرر بيَّنته عما برصه أغَمَض كما املقام، توضيح من
خاص يل حديث يف «باملصور» نُرشت العبارة تلك إن قوله هو أورده ما وكل الجاهلني. إزاء
الناس أمام وليستحلَّ للتبهيم عمًدا اختزل إنه يزد. ولم العربية» والحروف «باإلسالم
عىل املحرِّر سؤال موضوع وذكر النقل يف األمانة اصطنع لو ألنه التجريح؛ يف اإلسهاب
رجل ألنه نفسه؛ من الستحيا الحديث ديباجة يف حدقتيه أمام مذكور هو كما حقيقته،
أحد عليه يطَعن أن أطاق ملا مجوسيٍّا أو يهوديٍّا أو نرصانيٍّا كان بل يَكنْه لم أنه ولو مسلم،
إىل ونزل الجزء، هذا تَضاءل فإذا بالتالبيب، األخذ للطاعنني عنده جزاء أقل ولكان دينه، يف
االثِّئَار، يف التساُمح درجات أقىص فهذا الحذاء، عىل الغبار بوقع الطعن وَقع تشبيه مجرد
ِمن يستِح لم كان إذا املعرتض حرضة أنَّ عىل يُعاب. بأن األحرى هو كان التساُمح وهذا
املسلم عىل الواجب من يَرون الذين املسلمني عقالء من أو أبيه طيف من استحى فهال نفسه
عىل الكتابة حروف تغيري يف أن يزعم جاهل كل خطاب عن ًعا ُمرتفِّ النفس كبري يكون أن
املعرتض فإنَّ الحديث، صلب يف بينتُه عما النظر بقطع حتى إذ بالدين؟ ا َمسٍّ صورة أيَّة
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لكان بالدين عالقة أيَّة له كان لو الكتابة رسم أن رضوريٍّا علًما يعلم — مسلم وكل —
مكة يف هو لبث وملا الكريم، القرآن يف يِّ باألُمِّ هللا وصفه وملا القارئني، الكاتبني أول النبي
ِكتَاٍب ِمْن َقبِْلِه ِمْن تَتْلُو ُكنَْت ﴿َوَما تعاىل: بقوله املرشكني يتحدَّى الرسالة بعد عدة سنني

اْلُمبِْطلُوَن﴾. َالْرتَاَب إِذًا ِبيَِمينَِك تَُخطُُّه َوَال
هو من تجريح يَشتهي الشباب من ككثري أنه يل يلوح الذي امُلعرتض من رشدة تلك
عىل مفتوًحا للتجريح الباب وجد وقد التجريح. بهذا تعلو ذاتيته أن حاسبًا سنٍّا، منه أكرب
والُعجب ع الرتفُّ وذلك الكربياء بتلك يهما تلقِّ إالَّ عندي ولرشدته له وليس فولج، مرصاعيه
جواز فزمن رثاء، كربياء بل حقد، كربياء ليست أنها أُطمئنه لكني أشار. إليهما اللذَين
شذَّات من الناس يف ملا م التبسُّ فيه ينفق ما خري ذماء، غري األجل يف يبق ولم وىلَّ االضطغان

وشطَّات. ورشدات
ولكن: املوضوع يف وتكلم الناحية هذه املعرتض ترك

تُوهم كما املنقوطة العربية الحروف كل استبَقيُت اقرتاحي يف أني صحيًحا ليس (١)
فقط خمسًة إالَّ منها أستبِق لم عرش خمسة الحروف تلك أن حيح الصَّ بل حرضته، عبارة
نغماتها يؤدُّون واإلفرنج غ»، ظ، ض، خ، «ج، وهي الالتينية، الحروف يف لنغماتها نظري ال
اتخاذ أمَرين: بني ًدا مرتدِّ فكنت (dj, ch, dh, dz, gh) حرفني من مكون منها كل برتاكيَب
العربية النغمات أداء عدم ورضر الحروف مضاعفة رضر من فيها ما مع الرتاكيب تلك
فيها رضر وال دقة بكل نغماتها تؤدى التي العربية الحروف تلك استبقاء أو بالدقة،
استبقاء فوجدت حُت رجَّ باثنتني. وال بثالث ال فقط واحدة بنقطة كلٌّ منقوطة كونها سوى

النغمات. أداء ة ودقَّ االختصار عىل حرًصا العربية الحروف
ثالثي كفْعل عربية مادة إىل عمدنا لو أننا حاصله: ما امُلعرتض حرضة يقول (٢)
وأمر، وُمضارع ماٍض من امُلختلفة الترصيف صور يف ومزيداته هو ترصيفه وأردنا مجرَّد
إىل يضاف ما املختلفة الصور يف وبمشتقاته به وألحْقنا املتعدِّدة ُمشتقاته واستخرْجنا
وقلَّبناه األسماء من اسم إىل عمدنا لو أو االستعماالت، رضوب بحسب مائر والضَّ الزَّوائد
صوره يف وأعطيناه مائر، الضَّ لبعض وإضافة وجمع وتثنية إفراٍد من املتعدَّدة أحواله يف
ثم ذلك، إىل عَمدنا إذا يقول منابها، ينوب ما أو اإلعراب حركات من ه يستحقُّ ما املختلفة
أليتهما ُعرف وملا االسم، ومادة الفعل مادة لتنكَّرت الالتينية بالحروف الكلمات رسمنا
العربي؛ رسمها بخالف الكلمات، أصول عليه فاستغلقْت فعًال هذا جرَّب هو وإنه أصل.
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ال جسيم رضر هذا إنَّ ويقول أحد، معرفته عن يضلُّ فال األصل هذا عن دائًما يَكشف فإنه
وإن الحركات، حروف بسبب األداء صحة من تُستفاد قد التي الضئيلة املنفعة تلك تُوازنه
الحركات. حروف تؤدِّيه ما لنا يؤدِّي وإنه مزعوم، هو كما يفلس، لم حارض عندنا الشكل

الحركات، ُحروف وفيها الالتينية، الحروف إن امُلعرتض حرضة يقول أن أنتظر كنت
أن وأصحُّ منه أحقُّ ولكن صحيح، حقٌّ هذا له فأقول فتُضاعفه، الكلمة رسم يف تزيد
«الشكل» هذا امَلحسوس؛ بالواقع رأيهم املؤيد العارفني بإجماع فعًال أفلس الذي «الشكل»
هذا أنتظر كنُت االرتباك. فيها ويوقع ويُشوِّشها، العربي الرسم عملية أيًضا يُضاعف
يدَّعيه ما ُمطلًقا أفهمه أن أَستطيع وال أَنتظُره كنُت ما الذي ولكن اآلن. أقول بما فأجيبه
ما عكس عىل األمر إنَّ ُمستغلًقا. وتجعله الكلمة أصل ي تُعمِّ الالتينية الحروف أن من
بها يلحق أو إليه ف تترصَّ وما مادتها أصل عىل زائد يشء فيها يكون لن الكلمة فإن يقول؛
بحروف تشتبه ال الخاص، برسمها ُمتميِّزة ظاهرة وهي الثالثة، الحركات حروف سوى
بطريقة ُمدرًجا «الشكل» عن عبارة ألنها فيها؛ تتقلَّب التي صيغها بحروف وال املادة أصل
كل كانت الحساب6 من أسقطتها فمتى الكلمات، هيكل تجاويف يف مأمونة منتظمة
نفس هي — صورها اختالف عىل — ات واملشتقَّ واملزيدات املجرَّدات يف الباقية الحروف
نغماتها يف تغيري وال نقصان، وال عددها يف زيادة بال آخر، بشكل مرسومًة العربية الحروف
ال والواحد الواحد ألنَّ جدال؛ موضع يكون أن يَليق ال واضح بديهي أمر وهذا تبديل. وال

بحال. ثالثًة يكونان
مطلًقا يُمكن ال — الحركات حروف كمثل — هي الباقية الحروف أن هذا إىل أضف
ا جدٍّ الرديء غري يف تضلله أن ويَبعد املطبوعات، يف القارئ تُضلِّل أن الالتيني الرسم يف
يتغري، ال واحًدا هيكًال تالزم — الرديء هذا عدا ما كل يف — ألنها وذلك املخطوطات؛ من
يف هي إذ واملخطوطات؛ املطبوعات جميع يف تتغري هياكلها فإنَّ العربية، الحروف بخالف
معرفة عن الضالل ففكرة الكلمات. يف مواضعها بحسب أشكال عدة عىل تكون جميعها
الرسم عىل ترد ال ذكرت ما عدا وفيما العربي، الرسطاني الرسم مورُدها الكلمة أصل

بحال. منه، املطبوع األخص وعىل الالتيني،

إليه. نبَّهُت كما الكلمة صدر يف منها يكون ما بدل همزة وضع مع 6
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واألفعال مائر والضَّ األسماء كتابة وجوب إىل اقرتاحي يف أرشُت فإني هذا وفوق
الكلمات تخلَّصت متى املثابة وبهذه اإلمكان. بقدر بعض عن بعضها منفصًال والحروف
أصولها. معرفة يف الضالل لفكرة أنفى ذلك كان واحد، هيكل يف منها جملة التصاق من

هو ما عىل العادة تحكُّم وهيِه وأساس واٍه، أيًضا الناحية هذه من فاالعرتاض إذن
اع. خدَّ أبًدا فهو العادة ه أُمُّ نظر وكل ظاهر.

ال الالتينية الحركات حروف أن عن يُغمض امُلعرتض حرضة أن يكون ما أعجب من
إفالًسا أفلس الشكل أنَّ وعن رصفية، وزوائد أصل من الكلمة يف الحروف بباقي لها شأن
كان الذي بك الجارم وأولهم باملدارس، العربية أساتذة وهم ون املختصُّ منه رصخ ذريًعا
العربية رسم سوء أن ويُغمضعن العلوم، لدار وكيًال ثم باملدارس العربية مفتيش كبار من
حسني ومحمد باشا بركات الدين بهي هما أديبان؛ كاتبان للمعارف وزيران منه رصخ
تيسري أمر يف النظر مهمته من أنَّ اللغوي املجمع الئحة يف رسميٍّا تقرَّر أنه وعن باشا، هيكل
لم التقرير هذا أنَّ وعن غلط، وال لْحن بال قراءتها الناس يستطيع بحيث العربية؛ الكتابة
عىل تشبُّثه ويقرصِّ هذا كل عن يغمض يُفلس، ولم وظيفته أدى «الشكل» أنَّ لو ليقع يكن

حاصله: ما يقول إنه عليه. باالقتصار منه أخلق العربية رجال من غريه كان أمر

وقواعدها، العربية بأصول القارئ جهل إىل بل الكتابة، رسم إىل يَرجع ال العيب
بل العربي الرسم قراءة يف أخطأ ملا والقواعد األصول بهذه عارًفا كان أنه ولو

صحيًحا. أداءً اه ألدَّ

أن من نسمعه كنا بما يُذكِّرنا — غريه به سبَقه الذي — االعرتاض بهذا حرضته
قال فلما َوتَبَّ َلَهٍب أَِبي يََدا تَبَّْت سورة تلقينه مسلم أراد األول الزمن يف األقحاح من أعرابيٍّا
يقول: أن إال األعرابيُّ أبى نها، تلقُّ األعرابي عىل يسهل حتى الجملة مقطًعا يََدا تَبَّْت امللقن:
يكون هكذا نعم قائًال: األعرابي تابعه إليه باملضاف املضاف ن امللقِّ وَصل فلما يدان.» «تبت

الكالم.
ولم سنة. ألف من أكثر األعرابي ذلك أمثال وبني بيننا أن يبلغه لم املعرتض حرضة
املجَمع وُمنشئ التعليم رجال وكل املعارف وزارة اضطرَّت لدرجة تغري الحال أن يبلغه
جميًعا أهلنا ليت العربية. الكتابة رسم تيسري أغراضهم أهمِّ من يجعلوا أن إىل اللغوي
يَبلغوا حتى وقواعدها العربية أصول تعليمهم االستطاعة يف ليت أو األعرابي! كذلك كانوا
أقدم اليوم ذلك يف أني سيدي يا عيل نذٌْر امُلعرتض! حرضة درجة األقل عىل أو درجته،
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لن أني يظهر ولكن الحسني! لسيدنا وأخرى الباتعة، للست ومثلها البدوي، للسيد شمعة
السبيل هذا يف يل يملكون ال — وعنك عنهم هللا ريض — فإنهم األولياء؛ لهؤالء شيئًا أغرم
الكالم فيه الجاري املوضوع تحلم، سيدي يا أنت تأخريًا. وال تقديًما وال ا، رضٍّ وال نفًعا
فكلُّ وقواعدها، اللغة أصول تيسري ال العربية، الكتابة رسم تيسري موضوع هو األيام، هذه
به وذاهبة املوضوع عن خارج هو مفيد، أنه مت وتوهَّ فيه، نفسك أجهدت الذي كالمك

الريح.
وإني عليه، ورددت قبُل لك صتُه لخَّ ما لواحق من ثانوية رشدات االعرتاض غضون يف

والتوفيق. الغفران هللا من له وأرجو فيها، الحدَّ تجاوزه يف املعرتض حرضة أسامح
عالٍج يف النظُر العام هذا دورة يف املجمع مؤتمر شغل ما أهمُّ والعرشون: الحادي
أحدها الغاية. لهذه جميًعا تَستبق ثالثة مذاهب لديه تزاحم ولقد العربي، الرسم لنْقص
من أو الشائك القنفد جلد من برداءٍ الطبيعي النقص هذا سد كثريون، وهم أربابه، يرى
والحس والعقل هللا. بإذن علَّته فتربأ املريض برشة عىل بالِغراء يُلصق األخطبوط، سلخ
إىل راجع املرض ألنَّ بناجع؛ األخطبوطات سلوخ وال القنافد جلود من يشء بأال يَقضيان
ومعالجة التشويه زيادة قبيل من إال تكون ال بها تتَّصل لزقة فكل الحسيَّة، الخلقة أصل
ويقول اآلن، املعروف «الشكل» وهو حارض العالج أن يرى والثاني الداء. من برشٍّ الداء
القليل فإن الحروف، كل عىل استيفائه عند للكلمات مشوًِّشا كان إذا الشكل هذا إنَّ أربابه
الخلقة يُغريِّ ثائٌر هائج مذهب والثالث العليل. لشفاء كاٍف اللبس، إلزالة الرضوريُّ منه،
اليأس صورة يف وذلك ا؛ تامٍّ بُعًدا العربي املثال عن بعيًدا أجنبيٍّا مثًال للرسم ويتَّخذ ذاتها،

جنسه. من له عالج عىل العثور من امُلطلق
وثاروا الثاني، للمذهب السكون من شيئًا وسكنوا األول، املذهب من الناس امتعض
غضون ويف املوضوع، يف برأي يبتَّ أن بدون ارفضَّ فقد املؤتمر أما الثالث. املذهب عىل

بالنابل. الحابل فاختلط امليدان يف امُلتسابقني اضطراب أوجب ما حَدث ذلك
غري بأعضائه فاحتفلْت فؤاد بجامعة اآلداب كلية لت تفضَّ املؤتمر ارفضاض وعقب
أحد أن علمُت وجيز بزمن االحتفال وبعد العربية. خدمة يف ملساعيهم تقديًرا املرصيني
فشاقني ومزاياه. وعيوبه العربي الخط يف محارضة سيُلقي بالكلية األساتذة حرضات
وإذ الدواء. ويصفون الداء صون يشخِّ من خري وأساتذتها الكلية بأن إيقانًا إليه؛ االستماع
الحصول يف املجمع إدارة عىل ألححُت فلقد للمحارضة االستماع عن الصحة رقة أقعدتْني
نفيس يف وقلت فاستبرشُت الثقافة، مجلة يف ستُنرش إنها وقيل تظَفر، فلم منها صورة عىل
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الناقص منها يُكمل أن يريد بل وغبارها، بعبلها للناس إخراجها يريد ال امُلحارض كأنَّ
والعالج، التشخيص آيات من وآية ، الفنِّ تَُحف من تُحفًة ستَخُرج وإنها املائل. ويُصلح

لدود. كل قول يقطع فيصًال وتكون الباطل، وتُبطل الحق تحقُّ
كامًال. شهًرا نُرشها استغرق التي امُلحارضة تلك نرش إتمام الصرب بفارغ انتظرت
أردُت نًرشا األجزاء تمت فلما ويُْقِني. يُغني ما بعده فيما لعل قلت جزءًا قرأُت كلما أني بيد
ومن هنا من متصيَّد عريض طويل كالم وجدته الذي كل إذ يدي؛ فصفرْت فيها ما تحصيل
ويف التالوة من خرجت كأني بل االختصاصيِّني، من وغريي أنا أقوله ما غرار عىل هناك،
شغف مبعثها التي الشخصية التقديرات إىل كالهما راجع أساَسني عىل تقوم أنها ذهني
األحدوثة حسن ونيل الراحة إىل اإلخالد حبَّه األخص وعىل وبعادته، وبصناعته بنفسه املرء
مقتض بال ويرسًة يمنًة فيها التعبري ينحرف األساسية النقط إذ الجماهري؛ ميول بُمتابعة

البيان: وإليك الشخصية. الدوافع تلك من القارئ ه يحسُّ ما سوى ظاهر
خاصٌة: األوىل الثالثة األجزاء

بالخواطر يقوم ملا خارجي رْسم لوْضع املاسة الرضورات من القدم منذ قام ما ببيان أوًال:
غري أو الجاحظ ألنَّ ال قنا، وصدَّ آَمنَّا اللغات. ألفاظ لتقييد ثم املختلفة، املعاني من
الجاحظ أرادها سواء إنسان، كل يُدركها واقعة ماسة رضورة هذه ألنَّ بل قاله، الجاحظ
هؤالء وليس يدوِّنوها. ولم يُالحظوها لم أم فدوَّنوها الحظوها يُريدوها، لم أو وغريه
وأنت أنا أستطيعه التسجيل وهذا بالرضورة. امَلقيض للواقع لني مسجِّ مجرَّد إال امُلفكِّرون
رجال من غريه وقليًال الجاحظ أن األمر غاية التعليم. ناقص وكل ُمتمكِّن عالم وكل
وأسَلس فكًرا، وأنور استقصاءً، وأكمل إحصاءً، وأشمل مالحظة، منا أدق كانوا العربية

قلًما.
أية يعرف إنسان كل يستطيعه تقريٌر وهو نبطي، أصله العربي الرسم أنَّ بتقرير ثانيًا:
موسوعاتها، من موسوعة عىل أو املطولة معاجمها من معجم عىل فيطَّلع أجنبية لغة
لألستاذ العربي» الخط «أصل رسالة عىل اطَّلع إذا فقط للعربية قارئ أي ويستطيعه
النبطيني، وضع من العربي الخط أن فيها أورد فقد الكلية؛ علماء من نامق، يحيى خليل
العربي الخط نسبة أدلة بالتفصيل وذكر تاريخهم، وما النبطيون أولئك هم من وبنيَّ
كل أعطى منصًفا، حكيًما كان ١٩٣٥ سنة يف نرشت التي هذه رسالته يف ولكنه إليهم.
غريه أو هو أنه يظن فيجعله القارئ، يُضلِّل سبهلًال ُغفًال األمر يرتك ولم حقه، حق ذي
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عزاها إنه بل كالَّ الحقيقة. هذه كشفوا الذين هم فؤاد بجامعة اآلداب كلية أساتذة من
بأسمائهم. وسماهم واألملان، واإلنجليز الفرنسيني من املسترشقون وهم لكاشفيها،

وأن وآسية، أفريقية قارتي من واسعة بالد يف ُمنترش العربي الرسم أن بتقرير ثالثًا:
وهذا الجميلة. الفنون أروع من فنٍّا صار حتى وزيَّنوه نوه حسَّ والرتك والفرس العرب
حشو مجرد هنا فهو قبل، من كثريون ردَّده وقد الجميع، عند املوضوع معروف التقرير

فيه. غناء ال وتزيُّد
حاصله: ما فقال فيه، نحن ما وادي من قريبة أخرى فكرة إىل هذا بعد امُلحارض انتقل
للصوت تضع وال صوت، من أكثر عىل منها بالحرف تدلُّ ال التي هي امُلثىل الكتابة «إن
يقول: فيها كتب أستاذًا أن الربيطانية املعارف دوائر عن نقل ثم حرف.» من أكثر الواحد
الواحد والصوت واحًدا، صوتًا مؤديًا الواحد الحرف فيها يكون التي هي املثىل الكتابة «إنَّ
طويًال؛ تستمرُّ فال كانت وإن إليه، نطمح الذي املثل تبلغ كتابة ال وإنه واحد، بحرف متأديًا
ضبط يستطع لم لهذا وإنه الحركات، سيما وال مستمر، تغريُّ يف اللغات معظم أصوات ألن

الحية.» اللغات من املهجورة الصيغ وال امليتة اللغات ألفاظ
األوروبية باللغات يتعلق فيما صدقْت إذا إنها يقول ثم العبارة تلك املحارض ينقل
بالعربية املتعلق هذا استدراكه يرتك ثم بالعربية. يتعلق فيما بالريبة تُقابَل فإنها ونحوها،

الكالم. فيه الدائر املوضوع لباب لبُّ هي النقطة هذه أنَّ مع صامتًا، مجمًال
املعروف بالشكل بالدقة مشكولًة العربية الكتابة يعني كان إن امُلحارض حرضة إنَّ
غري من ُمرسلة العربية الكتابة يعني كان إن أما فيه. جدال ال حقٌّ فكالمه القرآن، كتشكيل
املروية العبارة تلك بأن ذلك ارتياب؛ بكل يُقابَل الذي هو فكالمه ناقص، بشكل أو شكل
— فمراده الحركات»، سيما «وال بقوله: واضعها قيَّدها قد الربيطانية املعارف دائرة عن
من املختلفة االتجاهات يف محرَّكة تكون أن يجب صوتية نغمة كل أن — ظنِّي صدق إذا
واحد آٍن يف دالة رسومها تكون ما امُلثىل الكتابة إنَّ أي متنوعة؛ وإماالت وكرس وفتح ضم

حركاتها. عىل أي نغماتها؛ اتجاهات وعىل نغماتها عىل
غري استدراك هو بل إطالقه، عىل يتمىش ال استدراكه وجد إذ امُلحارض أن والظاهر
لفقدان ناقًصا؛ شكًال املشكول أو الشكل عن الخايل العربي بالرسم يتعلق فيما صحيح
مختالٍّ استدراكه وجد إذ الثانية؛ يف ولقصوره األوىل، الحالة يف كليٍّا فقدانًا الحركات دليل
للبيان، املقتيض املوقف هذا يف البيان عن ممسًكا ُمجملة دعوى به أتى فقد االختالل؛ هذا
هذا «وليس االستدراك: ذلك عقب بقوله البيان، من التهرُّب عن االعتذار معرض يف ومكتفيًا
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إنَّ يُقال أن أخىش الصميم. هذا غري آخر صميًما للموضوع كأنَّ موضوعنا»! صميم من
فإنما األجنبية، اللغات عن الكالم إىل وطفر املوضوع هذا يف الكالم عن أمسك إذ حرضته
ليس الخطابي التأثري عىل بل ، املنطقيِّ التأثري عىل ال عباراته تسويغ يف االعتماد أراد يكون

العلماء. من تُنتظر التي هي ليست الخطابية واألدلة غري.
أقل يف طفر ثم — البيان إىل الحاجة شدة مع ترى، كما — البيان امُلحارض ترك
يذكر فأخذ أوروبة إىل مرص من طفر — الكتاب من علم عنده كالذي — البرص ملح من
كثري فيها واإلنجليزية كالفرنسية األجنبية اللغات أنَّ — العربية رسم لسوء تهوينًا —
الكلمات توجه كثرية حركات حروف وفيها بها، منطوق غري تُرتك جوهرية حروف من
مختلفتني، نغمتني عىل منها بالحرف يُنطق جوهرية حروف فيها بل مختلفة، توجيهات
لحفظ ُمضطرُّون اإلنجليزية يتعلمون الذين أوالدنا إن قال ثم األمثال. بعض لهذا ورضب

القياس. أصل عىل النُّطق فيها يجري ال التي الشاذة الكلمات
قبل، من وبأمثاله به الفضالء من غريه سبقه قد املحارض حرضة يقوله الذي هذا وكل
به اإلقرار املحارض حرضة يُرْد لم ما باإلجمال أنا ح أوضِّ وهنا فيه.7 الخطأ وجه بيَّنت وقد

غريه: ونظر نظره أَلفُت باإلجمال. وال بالتفصيل ال وإيضاحه
إصالحه، برضورة وأحَسْسنا به ِضقنا الذي العربية لغتنا رسم يف هو الكالم أنَّ إىل أوًال:
يتَّجهون وال عليها أهلها يَصرب عيوب غريهما أو الفرنسية أو اإلنجليزية رسم يف كان فإذا
بأهل أسوة لكم ألنَّ شأنكم؛ إصالح عن وا كفُّ لنا يقول أن يف حق ألحد فليس إلصالحها،
العالج تطلب ال للمريض يقولوا ِألَْن الجرأة بهم تبلغ أناًسا أن سمعَت وهل اللغات. تلك
العالج؟ له يطلبون وال بدائهم يموتون مثلك مرىض هم ممن كثري دام ما بدائك ومت
تخوِّله ولم هللا، له يمنحه لم الذي الجريء الحق هذا نفسه يعطي املحارض حرضة لكنَّ
العقل يُسيغه وال بل بيده، التي الدكتوراه ورقة وال بل فيها، يعمل التي العلم بيئة إياه

البسيط. الساذج اإلنساني
املستحيل فمن الفرنسية، أو اإلنجليزية شواذ حفظ استطاعوا إذا أوالدنا أنَّ إىل وثانيًا:
الحركات حروف وجود لعدم شواذ؛ طالسم كلماتها كل ألنَّ العربية؛ شواذ حفظ عليهم
تدل. فيما عليها تدلُّ ما هي املثىل الكتابة أن إىل عبارته صدر يف حرضته يشري التي

آخره. أوله ينقض ُمتخاذل املحارض حرضة فكالم

عليه.] والرد ١٢ رقم االعرتاض الثاني: املطلب [راجع 7
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األدلة إىل يلجئوا وأالَّ العلماء، دقة هو إنما العلماء، من ننتظره وغريي أنا كنُت الذي إن
العلماء. غري من وغريي أنا يل يرتكونها بل لها، قيمة ال التي الخطابية

فائدة ال مما تقدم ما بعد امُلحارض حرضة أن الخطابية األدلة من رأيتُه ما أطرف ومن
اإلنسان هذا فإن كاتب إنسان عىل منها شيئًا أَمَليَت إذا العربية «ولكن حاصله: ما قال فيه،
ووضع الهمزة رسم من عليه باملختلف يتعلق فيما إالَّ اللهم يخطئ، أن بدون تماًما يكتبها
الرتكية أو الفارسية من شيئًا اإلنسان هذا أمليَت إذا بل هذا. ونحو الجماعة واو بعد األلف
معنى يفهم لم وإن مضبوطة كتابة يكتبه يكاد فإنه — العربي بالرسم املرسومتني —
واو بعد لأللف استنكاًرا سمعنا كنا إذا «إننا بقوله: هذا أتبع ثم اللغتني.» تينك كلمات
بالدول استنكارنا من مصونًا بقَي األوروبي الرسم فإن عمرو، واو يف نزاًعا أو الجماعة،

جانب.» كل من تأخذاننا اللتني والفتنة والهيبة والطائرات واألساطيل
ولحمته اللفظية، الوطنية سداه ثوبًا وارتدى ثوبه العلم خلع هنا مرحى! مرحى!

الحناجر. أرباب أناشيد
الكرام، مرَّ باملرور يكتفي ال إنه تماًما، ينىسنفسه القطعة هذه امُلحارضيف حرضة إن
املوضوع هذا يَقلب هو بل فيه، الكالم منه املنتَظر املوضوع عىل الجهام السحاب مرَّ أو
لغري وال املحارض لحرضة يشُك لم أحًدا إن طرًدا. امليدان من يَطُرده بل عقب، عىل رأًسا
هذا أحد شكا ما يسمعه، ما يكتب أن يستطيع ال بالعربية الكاتب أن من امُلحارض حرضة
رصِّ يف يخطئ يكاد ال — الجهول الزراعة كاتب «عطية» وال حتى — أحًدا ألنَّ قط؛ إليه

أن قبل من عارًفا هو دام ما يسمعه، الذي الرتتيب عىل بعض تلو بعضها النَّغمات حروف
الكلمات هيكل يف وأنها ع»، ح، ج، «ب، هكذا تُرسم مثًال والعني والحاء والجيم الباء نغمات
نغمات جملة فيها كلمة العربية بغري أو بالعربية سمع فمتى ، هكذا ترسم
بعضها الحروف رصِّ يف يخطئ أن ويستحيل متتالية؟ الحروف بهذه حتًما كتبها ُمتعاقبة
بل املسألة، ليسمورد هذا لكن معتوًها. أو ساهيًا كان أو وقر، أذنه يف كان إذا بعضإال تلو
كتب متى السامع هذا يسمع، ما كتابة يف يخطئ أن يَستحيل الذي السامع هذا أن موردها
الوقت يف ويؤدِّي شيئًا، عليه يالحظ فال امُلْميل غرض يؤدِّي مشرتًكا رسًما كتابتِه رسم كان
الكتابة فتناول بعُد من قارئ أتى إذا بحيث امُلميل؛ غرض عن بعيدًة أخرى أغراًضا نفسه
جوهرية لنغمات صة مشخِّ حروف مجرد الكتابة هذه ألفى املميل، غرض أصل يجهل وهو
فال للسكون، فوقها وقابًال مختلفة حركات لثالث قابًال منها حرف كل وألفى ُمتالصقة،
يف يتعثر إنه بل التسكني، هو الواجب كان إن وال منها للحرف يعطيها الحركات أيَّة يدري
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وهو املسألة، مورد هو هذا التصحيف. من الحروف تحتمله ما بقدر ف ويُصحِّ ويخلِّط هذا
اللغة ومجمع الحكومة تسعى الذي وهو منه، املشكو وهو الناس، كل فيه الواقع املحظور
كل إفالسه عىل اتَّفق الذي «الشكل» غري له دواءٍ عىل للعثور األصقاع كل يف العربية ورجال

ني. املختصِّ
حالق، من به وقذف فجرجَره املوضوع إىل عمد امُلحارض حرضة أنَّ كيف إذن أرأيَت

فيه؟ الكالم منه أحد انتظر وما إليه أحد منه شكا ما آخر موضوًعا وتصيَّد
ووقت وقته وأضاع الكالم، عليه الذي املوضوع نبذ إذ حرضته إنَّ يُقال أن أخىش
هو واحد؛ لغرض فعل إنما فإنه اثنان، فيه يَختلف ال آخر موضوع يف سًدى الناس
كل من تأخذاننا اللتنَي والفتنة والهيبة والطائرات واألساطيل «الدول لكلمات: يرشح أن
القومي التحرسُّ عىل الدالة الكلمات تلك إن له أقول أن حرضته يل ليَسمح وهنا جانب».
رجال غري من كثريون ُمنشدون ولها اللفظية، الوطنية أناشيد من — أسلفُت كما — هي

فيه. تُقال امَلوضع هذا غري أخرى مواضع لها أن كما العلم،
ِده تعمُّ معنى عىل عباراته حمل إمكان من األستاذ عىل أخشاه فيما واهٌم لعيل بل
فيما — يرون ال الناس من كثريًا ولعل اللفظية. الوطنية حلبة يف الحناجر أرباب مسابقة
والعرض الجماهري. وأقوال أقواله بني مشرتك عام عَرض مجرد إال — فيه التأول أخىش
الفاعلني. القائلني ِقيَم وال األشياء، حقائق عىل فيه داللة ال شائع ظلٌّ أو منترش، ُشعاع العام
من سوداء كل وهل عالم؟ اآلدميني من أبيض وكل شحمة، األشياء من بيضاء كل وهل
أن الصحيح ولعلَّ ا. حقٍّ واهٌم فلعيلِّ إذن جاهل؟ اآلدميِّني من أسود وكل فحمة، األشياء
َخَدمة من وغريهم القساوسة ِشيَم أظهر من ر» «التوقُّ أن بصريته بنافذ رأى قد األستاذ
فعله وما رآه وما به. وتَقنَّع وارتداه فاستشَعره املعلِّمني، للعلماء حلية أنفس وأنه الدين،
األستاذ يظن أن من باهلل أعوذ كلمة املقام هذا يف يل أنَّ غري مراء، بال وحَسٌن حقٌّ كلُّه هذا من
حتى أقيِّدها أن — اء نسَّ وأنا — يل املفيد ومن سنَحْت، كلمة إنها إليه، أُوجهها أني الجليل
وانتفاع يدي، ملك أولئك كل والقرطاس، واملداد القلم أنَّ عىل ذاكرتي. من معناها يفرَّ ال
األستاذ يتظنى أن عيلَّ وما السانحة، تلك فْألُقيد والقانون، الرشع يف حالل يملك بما املرء

إليه. هة موجَّ غري بأنها ترصيحي ُمغِفًال بها، املعنيُّ أنه
واألستاذ باإلرادة. ويضيق اصطناعه، مدى يتسع بالتشكيك، مقول لفظ ر» «التوقُّ إن
ومرن فعًال بلغها وقد الغاية، اصطناعه من يَبلغ أن عىل عمل قد — يبدو ما عىل —
يف نفسه رياضة عىل — القلوب يف له ن، ُمتصوِّ ر متوقِّ رجل غريي وعند عندي فهو عليها،
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أستغفر نفسه، األستاذ ال — األستاذ غري لكن واحرتام، تبجيل كلُّ — الوعرة السبيل هذه
عرف يف ت» «التزمُّ يسمى ما إىل يحور ر التوقُّ يف اإلفراط أن عن يسهو — العظيم هللا
إنه َخلقه. نكَّر الرجل بخناق أخذ متى — هللا أجارك — ت والتزمُّ البسطاء، من أمثايل
بارز الوجه، ُمحتقن األوداج، منتفخ الصدر، محدَّب الظهر، ر مقعَّ فيبدو االقعنساس يورثه
فهو املشنقة، بحبل كاملعلَّق يكن لم إن ته. همَّ الحضيض ويف هامته األوج يف الحدقتني،
أنفار بني بكفايته مدالٍّ ُمتشامًخا يميش األساس»، بأورطة معلٌِّم صف «ضابط األقل عىل

املستجدِّين. القرعة
بني املألوفة املعايري عن فاته ترصُّ يف يُخرجه هو ثم بصاحبه، ت التزمُّ يفعل هكذا
وإذا قنطاًرا، منه الرغم عىل خرجت رطًال فيه من الكلمة إخراج أراد متى يجعله الناس،
إىل البصاق نَكص استواءٍ عىل أمامه بَصق وإذا شماًال، فذهب اْلتَوى يمينًا صوته أرسل
بالغة هلل حكمة املتعاكسات اآلثار هذه ويف فيُعميه. ملآقيه فريتدُّ فيه من يخرجه هو الوراء،

كنهها. اآلدميِّني نحن نُدرك ال
وراءها. ما لها بلوى كان ت بالتزمُّ العبد ابتىل إذا هللا إن فحسب، هذا ليس

ال النار. فيُدخله فتُعطلها، عباداته فتئوف الوسوسة، فتَِلد عليه هللا يسلِّطها محنة إنه
وال فيه زيف ال إخوان» «أرستطاليس رشكة ميسم عليه منطقيٍّا ترُه قويل وارقب تدهش،

تزوير.
إىل اليدين وغسل عًرشا، فاستنشق أَرسف الوضوء أراد إذا «املتزمت» هذا أن أليس
فتعكر ر، التطهُّ يتمَّ أن قبل املاء فنِفَد عًرشا، برأسه ومسح عًرشا، — املرفقني ال — اإلبطني
الدلو أو محالتها، انكرست البرئ ولكن ماء، فضلة طالبًا يَصيح طفَق ثم ، وسبَّ فاحتدَّ دمه
بإخراجها، فاشتغل رجله، يف شوكة أصابته نحوه هرولته ويف بعيد، والنهر رشاؤها، انقطع
الحارة عجائز ُمستعينًا أسبوًعا والزمها أَِسًفا، عرجان داره إىل فعاد الصالة، وقت ففات
ويف األليم؟ الناغر الجرح تضميد وعىل اللحم، يف وسكن الشوكة من انكرس ما إخراج عىل

حيي؟! وال صىلَّ وال أ توضَّ ال األسبوع هذا
وأَهلَّ الجماعة وحرض الوقت، دخول قبل بالوضوء فاستعدَّ عليه هللا ل سهَّ إذا أنه عىل
ت» «التزمُّ إليه خيَّل قد تراه فإنك وبساطة، يُرس يف الناس وتبعه اإلحرام، بتكبرية اإلمام
النية، استشعار يف الكمال درجة عن لقصورهم ينبغي؛ كما ليست املصلِّني تكبريات كلَّ أن
هذا التزمت إليه خيَّل التكبري. حروف مخارج تجويد يف اظ الحفَّ مشاهري عن وتقصريهم
ويف النية استشعار يف نفسه فعذب ينبغي، يراه كما التكبري يعالج هو فطفق النقص،
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الجماعة صالة وفاتت اإلمام، سلَّم حتى إيذائهم يف واستمر املصلِّني، عىل وشوَّش التجويد،
فإن األوىل، للتكبرية يَنبغي فيما وأضناها نفسه أتعب إذ هو ثم ينبغي. مما يَفرغ أن قبل
أن يتَّفق كما بل ينبغي، ال كما وال ينبغي كما ال يؤديه الصالة أوضاع من بعدها أتى ما

تدقيق. وال تحقيق يف منه يُطمع ال والعقل القلب امُلتَعب ألنَّ يكون؛
باب من اإلمساك، قبل ساعًة جيبه ساعَة ت» «املتزمِّ هذا قدَّم رمضان دخل إذا ثم
كل يف نفسه فعذَّب والتمكني. االحتياط باب من الغروب، قبل ساعة رها أخَّ ثم االحتياط،

عليه. فيهما الحرمان هللا يَكتب لم ساعتنَي رمضان من يوم
ة القمَّ حبة سقوط بكفيه واتَّقى واحتياًطا، استيفاءً الُربِّ قدح أطفَّ الزكاة أراد إذا ثم
فيَلتقطها فتسقط، الجذب قانون وتطيع أمره تعيص وأخواتها ة القمَّ حبة لكن وليها، وما
حبات فتسقط الوضع فيختل ولهفة، عجلة يف فيلتقطها غريها، فيسقط للقمة، ويعيدها
تتألَّب حتى املشغلة هذه يف يزال وال الحبات. سقوط ويزيد االلتقاط لهفة يف فيزيد كثرية،
القدح فينكفئ وراءها، فيجري فتعاند، فيَطردها، ودجاجها، وحمامها الدار عصافري عليه
ويلعن فيسب والدجاج. الطيور حوصالت يف كله يكون حتى يَلبث وال الحب، ويتبعثر
َعْدًوا باهلل فكَفر الزكاة ويوم الزكاة فلَعن بعقله الغضُب د رشَّ وربما واملكان، الزمان
الكالب إال يأكله ال فطيًسا فمات الدجاج بعض خنق عىل الغيظ حمله وربما النار. فاستحق
وخرب فطلَّقها، فاعَرتَكا، منه، لغيظها فتأبَّت الكومة، عىل امليتة رْمَي زوجته فكلَّف والهررة،

اآلخرة. خرس كما الدنيا فخرس البيت،
رأى إذا إالَّ يرميها أن يُريد ال الجمار، رْمي عند ت التزمُّ ركبَه فحجَّ هللا قدره إذا هو ثم
وربما فيغضب، الشيطان، يرى ال لكنه ُمصيبُه. أنه يَستَيِقن حتى رأسه بعيني الشيطان
رأسه فانشجَّ نفسه فرجم الشيطان، رؤية يف تُطاوعانه ال اللتان هما بأنهما عينَيه اتهم
ألهله؛ خري ولعله الطاهرة. األماكن يف االندفان نال ألنه له؛ خري هناك موته ولعلَّ فمات.
وال طبل ال كشارتَه يفك ال ت متزمِّ وهو واملزمار بالطبل القدوم عند يه تلقِّ مؤنة كفاهم ألنه

مزمار.
أمواتًا؟! أهلها من وهم أحياءً النار ون يستحقُّ امُلتزمتني رين املتقعِّ أنَّ إذن أرأيَت

عمال وكان بباريس، كان القزويني اسمه عامًلا أنَّ سمع أنه امُلحارض يورد ذلك بعد
يبدو كما — (وذلك لغريه؟ أم هي أله الرسائل، من إليه يَرد ما عىل معه يَختلفون الربيد
وردت أنه يُذكر ثم عليه). والدَّاللة اسمه تعيني يف تتخاَلف كانت الالتينية الحروف ألنَّ —
أمم بني الكتابة لتوحيد الجماعات بعض من دعوة السابقني اآلداب كلية عمداء أحد إىل
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لغاتهم، كتابة بتوحيد أنفسهم هم يبدءوا أن الداعني إبالغ عىل والعميد هو فاتَّفق األرض،
األمر. يف يُنظر بعد وِمن

الحروف تخاَلفت إذا االسم هذا مثل أن يَعلم املحارض فحرضة القزويني، حكاية فأما
فإن لكاتب، كاتب من تتغري ال ثابتة بعينها بحروف عليه تدلَّ ولم لفظه ضبط يف الالتينية
مصدُره بل كلماتها، من األصيل عىل األجنبية اللغة حروف َداللة عدم من آتيًا ليس هذا
«ألفونس: يف العرب يقل ألم أخرى. لغة ألهل لغة أهل من تختلف التي اللسان لوكة
التحريف هذا عن النظر وبقطع مجريط»؟ «مدريد: ويف غرناطة» «جريناد: ويف األذفونش»
لها العربي قراءة عند — هي «القزويني» كلمة فإن اللسان، لوكات تخالف من اآلتي
بالحروف ُكتبت إذا أوضاعها تخالف من أكثر لتَخالُف محلٌّ — العربية بالحروف مكتوبة
االسم هذا وأنَّ «قزوين»، اسمه شيئًا هناك أن قبل من يَجهل الذي العربي أليس الالتينية.
أو الزاي فتح ثم حركتها، فثلث القاف ف صحَّ قراءته أراد إذا أنه أليس إليه، منسوب
أعنِّي أن أريد ال األوضاع من عظيم عدد التصحيفات هذه من فنتج شددها، أو سكَّنها
رواه ما أفهم ال فإني هذا ومع املحارض؟ لحرضة اإلحصاء هذا أترك بل بإحصائها، نفيس
الربيد عمال يخطئ ال حتى اسمه لتسجيل اضطر قد القزويني األستاذ هذا أن من املحارض
مقيم رجل يف والكالم التسجيل، هذا كان وجه أي عىل أفهم ال إليه، مراسالته إيصال يف
هذا يكون يشء أي الالتينية؟ باألحرف بل بالعربية معنونة رسائله تأتيه ال باريس يف
تصديقي، عدم يَقتيض ال فهمي وعدم امُلحارض. حرضة أصدِّق طبًعا أنا سجله؟ القزويني
عىل اعتماًدا نُصدِّقها أن من يمنعنا ال لها إدراكنا وعدم ذاتها يف حقيقية هي أمور من فكم
ما أدري ال كنُت وإن شيئًا سجل القزويني أن أصدِّق فأنا املبلِّغني، صدق من نعرف ما

هو.
السابق العميد حرضة ومكان مكانه كنُت لو فإني الكتابة، لتوحيد الدعوة مسألة وأما
أي إىل أدري فال لألغلبية، يكون الجماعات هذه مثل يف الرأي ألن فعال؛ ما غري فعلُت ملا
من واثق فإني الجماعات هذه مثل مع الحرية اسِتصحاب فْرض وعىل أساق. أنا طريق

األمم. من غرينا عند لها مثيل ال نغمات العربية لغتي يف ألنَّ ضائع؛ زمني أن قبل
فيه. فائدة ال َحشٌو كله الدعوة تلك وعن القزويني عن فالكالم حاٍل كل وعىل

من حروًفا له اختار وقد «الشكل»، وضع الذي هو أحمد بن الخليل إنَّ قال هذا بعد
العربية. الهجاء حروف
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يف ُوسَعه واجتهاده العربية عىل لغريته أحمد بن الخليل عىل م نرتحَّ يجعلنا خرب وهذا
مجمعون الكل ألن فيه؛ نحن فيما له أهمية فال هذا فوق أما القارص. رسمها ة غمَّ كْشِف

سليمان. جن من عفريتًا كان أم أحمد بن الخليل واضعه أكان سواء الشكل إفالس عىل
باملشتقات، أصولها ر تتفجَّ األصول ثالثية العربية الكلمات أن بعد من حرضته يَذكر
منها. باالشتقاق تتغريَّ ال ثابتة أصولها فإنَّ والرتكية، كالفرنسية األخرى اللغات بخالف
ولست أفالطون. ُمثُل تشبه وأنها الثالثية بهذه إعجابهم املسترشقني بعض عن يَروي ثم
عىل مانًعا امُلقتَيض حرضته يَجعل كيف أدرك لسُت بل فيه؟ نحن فيما هذا أهمية ما أدري
باقية ثابتًة أصولها كانت إذا وغريهما والرتكية الفرنسية إنَّ الناس! عند امَلقبول خالف
لعدم الدواعي من يكون أن إىل أقرب الثبات فهذا ات، املشتقَّ من منها أخذ مهما حالها عىل
هذا من الرغم عىل — الفرنسيِّني لكنَّ الحركات. بعالمات أو الحركات بحروف تحميلها
حرضته يقول كما — واألتراك الحركات، حروف أصولهم غضون يف يَستعملون — الثَّبات
غضون يف الليِّنة الحروف استعملوا قد الالتينية الحروف اتخاذهم قبل من أيًضا كانوا —
كانت أفما الحَركات. من األصول هذه لُحروف ما لضبط بالعربية املرسومة كلماتهم أصول
بحروف واألحقُّ األَوىل هي — أوضاعها به وتتغريَّ باالشتقاق ر تتفجَّ وأصولها — العربية
كما — هو الصدد هذا يف الكالم فإنَّ حاٍل كل وعىل املختلفة؟ أوضاعها لضبط الحركات
لها تُدرك ولم شيئًا تجْدها لم عرصتها إذا التي امُلتخاذلة الخطابية األدلة قبيل من — ترى

فيه. نحن فيما فائدًة أية
عن — باألتراك يختصُّ فيما — أيًضا خَرج قد املقام هذا يف امُلحارض حرضة أنَّ عىل
الالتينية الحروف اتخاذ عىل لهم الدافع يف فشكَّك السيايس، امليدان إىل االجتماعي املوضوع
يف وغريها الليِّنة العربية الحروف استعملوا قد كانوا — بسنني ذلك قبل من — هم داموا ما
ما أقل إنَّ الحركات. من لها ما عىل للدَّاللة — العربية من امُلستعارة حتى — كلماتهم ِبنية
غرينا ومن ومنِّي امُلحارض من بمصلحتهم أعلم ك الرتُّ أنَّ الصدد هذا يف ُمراعاته تجب كانت
عىل حملتهم التي البواعث يف يتدخل أن السياسة رجال غري من ألحد ليس وأنه الناس، من
وعدم الواقع تسجيل مجرَّد هي إنما العلم رجال ة مهمَّ قصارى وأنَّ كتابتهم، حروف تغيري
التغيري. إىل الدافعة السياسية البواعث من يكون قد فيما — تلميًحا أو ترصيًحا — التورُّط
يَخرتع لم واضعها ولكن حقيقة، املوضوع يف فهي امُلحاَرضة من األخرية القطعة أما
هي، كما العربية الحروف اسِتبقاء وهو الثاني؛ باملذهب األخذ يرى هو بل جديًدا، فيها
إلزالة منه الالزم بالقدر بل كله، ال ولكن اآلن، الجارية الطريقة عىل الشْكل واستعمال
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لرأي ترديًدا هذا يكن ومهما للكلمات. الصحيح النُّطق ضبْط من القارئ وتمكني اللبس
الصالحية كل وصالح املوضوع يف داخل كالٌم حاٍل كل عىل فإنه املؤتمر، عىل عرُضه سبق
التنويه عىل يَقترص أن امُلحارض حرضة وسع يف كان أنه عىل للتقدير. محالٍّ يكون ِألَْن
يُعنِّيها ال وأن املوضوع، عن خارجة كثرية حواٍش يف نفسه يُتعب ال وأن الفكرة، بهذه
تفيد ال واقعيٍّ مادي بحث مسألة املسألة فإن املسترشقني؛ وغري بامُلسترشقني باالستشهاد
مثل عن ويغنينا يغنيه وحده هو كالمه بل الذهنية، التخيُّالت وال اللفظية الشهادات فيها

الشهادات. تلك
الصفحة يف العظيم األستاذ قول وامُلناَظرة البحث آداب عىل انطباًقا رأيتُه ما أبلغ ومن
الخري ويرى سبًَّة، وماضينا عاًرا، تاريخنا يرى َمن ِمنا كان «إن الراقي: بيانه من األخرية
أن فله تاريخ، بغري نعيش أو تاريًخا ونستعري التاريخ، بهذا يصلنا ما كل نَقطع أن يف
فؤاد، جامعة يف نحن حي!! هللا واألجيال.» األعصار تراث من نَنبذ فيما خطِّنا نبْذ إىل يدعو
العايل كرسيِّه وأمام املعهد، رئيس غرفة ويف الرشقية، اللغات معهد ويف اآلداب، كلية ويف
هللا أقَدره ما كل هذا فهل لألخالق. وتهذيبًا للعقول نوًرا علينا ليُفيض قوائَمه أعَلينا املنيف.
أحاسبه؛ فال أنا أما كان. ما عىل فُمحاسبها نفسه ُمراجع ولعله بدرت، فلتة لعلها عليه؟!
الدميم وجَهها وألغطِّ أقرأها لم أني فألَفرض حساب، كل عن نظري يف تجلُّ فلتة ألنها

هللا. له ألستغفر ثم والقطران، بالزفت
ينقلها بعبارة الطويل مقاله اختتم امُلحارض األستاذ حرضة أنَّ يكون ما أطرف ومن
باتخاذ ت همَّ لو مرص «إن هي: مرص، بحب مغرم بأنه يصفه رشقيٍّ أديٍب عن مذعوًرا

بٍخ! بٍخ لقاطعناها.» الالتينية الحروف
ال العلم ورجُل علم، رجَل أراك — أزال ولن — زلت ال إني امُلحارض، سيدي يا
الكاذبات. اإليهاميات الحماسيات الفلتات إىل التفاتًا يُعري وال ذاته، يف الحق إىل إالَّ يَنظر
محرابه عىل عاكفني يرتاءون عبَّاد له وسيستمرُّ الوجود، يف قائم معنًى الدونكيشوتية إن
بطنك يف حطَّ أو البنزهري، من ليمونًة ومصَّ تنذعر، وال عليك ض فخفِّ الساعة، تقوم حتى
أن ُمستعدٌّ فإني األسعار غالء هالك وإذا األسواق! يف اآلن كثري والبطيخ صيفية، بطيخًة
من تَنُرش ال حتى لك أقدِّمها رشوة ألنها املستفيدان؛ ومرص وأنا والبطيخ، البنزهري لك أقدِّم
النابيات التهريجيات العبارات تلك من به فهَت ما مثل فني املثقَّ شبابنا بني كرسيِّك عايل

امُلحِزنات.
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لألجيال بالنسبة أصبحْت الفصحى العربية أن امُلفكِّرون الَحَظ والعرشون: الثاني
كتابتها، رْسم ولسوء وَرصِفها، نحوها قواعد د وتعقُّ ُمفرداتها ب لتشعُّ ثقيًال، ِحمًال الحارضة
الرسم ذلك وتيسري القواعد تلك تسهيل رضورة عىل — األقل عىل مرص يف — وأجَمعوا
مسألة املايض فرباير يف انتهت التي دورته يف اللُّغويُّ املجَمع به اشتغل ما أهمِّ ومن امُلضلِّل.
أداءً الصوتية صورته بذاته مؤديًا الكلمة يف حرف كل يكون أن فيها واملطلوب الرسم.
جهة، من لنغمته، واحد آٍن يف ُمربًزا رسمه بذات عليه املدلوُل به ظ التلفُّ يكون أي صادًقا؛
أخرى؛ جهة من تنوينه، أو تشديده أو لُسكونه أو وكٍرس، وفتٍْح ضمٍّ من حركته والتِّجاه
أنصاف أو ُمتعلِّمني وصغاًرا، كباًرا القارئني ألُسن ولِعصمة القراءة كيفية لتوحيد وذلك

واألغالط. اللحن من عجًما، أو عربًا ُمتعلِّمني،
املرصية الحكومة بمدارس العربية تعليم عىل امُلرشفني االختصاصيِّني كبار كان وإذ
ُمستندين الغرض؛ هذا يف فائدتها عدم وأكَّدوا «الشكل»، طريقة عىل النَّعي ُمرَّ نعوا قد
الذي املحسوس الواقع وإىل املختلفة، التعليم بمراتب للطلبة واختباراتهم مشاهداتهم إىل
امَلخطوطات يف فعًال إهماله ومن أثره، سوء وِمن «الشكل» هذا ُكلفة من إنسان كل يُدركه
للعيان، الحال حَرُج َص تشخَّ فقد هذا كان إذ — نَدر ما إال — املطبوعات شتى ويف جميًعا،
غري أُخرى طريقة يف يُنظر أن املقصود، وجهها عىل باللغة للنُّطق الرضوري من وأصبح

الكلمات. يف الحروف حركات لتعيني الشكل
واعرتض العربية. لرسم الالتينية الحروف اتخاذ أنا واقرتحُت اقرتح، ما غريي اقرتح
هما: حقيقة النظر يَستوقفان أمران اعرتاضاتهم يف ما أهم كثريون، ُمعرتضون عيلَّ
حديثنا بني القطع وآفة الشْكل، عن العاري العربي الرسم يف االختزالية الخصوصية
يف — استثرتهما التحقيق عىل أو — أثرتُهما أمران وهما الالتيني. الرسم يف والقديم

مقنع. وال صحيح غري أو قويل كان ُمقنًعا صحيًحا قلُت، ما فيهما وقلُت اقرتاحي،
تصور يف حاجة بال مطَّلع كلُّ البرص بحاسة يُدركه ماديٍّا األمرين ِكال كان وإذ
بهما امتألت فقد هذا كان إذ املنطقية؛ األقيسة ِمن وال الشارحة األقوال من ليشء ماهيته
األمَرين ذينك إثارة عىل اقترصوا إن امُلعرتضون؟ يقول أن عىس ماذا لكن االعرتاضات.
العقل، له ينصاع دعًما تَدعمها طريفة أسبابًا اعرتاضاتهم أيدي بني يُقدِّموا أن دون من
دام وما نفيس، عىل اعرتايض إال يُردِّدون ال هم داموا ما بائخًة، أو كابيًة اعرتاضاتُهم كانت
أن يحبُّون ال وهم والجاهل، العالم به واإلدالء إدراكه يف يستوي ماديٍّا االعرتاض موضوع
فقد فاتت إذا للكالم فرصة إنها كال، إذن؟ أيسكتون البائخني، مظهر الناس يف يَظهروا
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بما بل والرجولة، الجدُّ يهوى بما ال ولكن وليتكلَّموا، أحالمهم أمر فليُطيعوا إذن تعود. ال
وهم الرخيص. للتعايل بل واالستفادة، لإلفادة ال تطمح صغرية وأنفسهم أنفسهم، تهوى
من التطاول الخسيس؛ التعايل يف إذن فليَمضوا الرخيص، للتعايل وال حتى عندهم مادة ال
فتكلموا الدِّين إىل بعضهم عمد هللا. عصم ن ممَّ قليًال إال املعرتضني كل مىض وهكذا ِقَرص.
املجد ذروة إىل يرفعهم طريق خري بعُضهم ورأى عباده. أمر إليهم هللا وَكل كأنما باسمه،
صفة ابني الشغَّ عىل يُفيضون ما كثريًا العوام أن عىل ُمعتِمدين الغليظ، الكالم اصطناع هو
هذه أنَّ املساكني وفات واإلكبار. بالتجلَّة نظرهم يف والحقيقة لالفتخار، املبيحة الفتوة

سحيق. مكان يف بهم فتهوي لتَنقِلب إال ذواتهم ترفع ال املرقاة
املجمع موظَّفي بأحد إذا الخلقيِّ التحلُّل من الناس بعض انتاب فيما أفكِّر أنا وبينا
بغداد. يف تَصُدر «املجلة» اسمها صحيفة من ١٩٤٤ سنة آيار ٧ يف صادًرا عدًدا يُناولني
لرسم الحروف أنواع من اتخاذه يَنبغي ما شأن يف قومه استفتى صاحبها أن فيها قرأُت
فألَفيُت الردَّ هذا قرأُت الجادرجي». كامل السيد «معايل من إليه أتى ا ردٍّ ن دوَّ ثم العربية.
العربية. لرسم الالتينية الحروف اتخاذ من اقرتحتُه ما عىل شديًدا اعرتاًضا يَعرتض واضعه
قبُل يقع لم ما واالحرتام التقدير من امُلعرتض لهذا نفيس يف وقع قد هذا ِمن الرغم وعىل
وسعة الفطنة دليل اعرتاضه أسُطر من سطر كل يف ملسُت أني ذلك مُلواِفق؛ وال مُلعرتض

الرجولة. وكمال الكيَس ِسيما األخصِّ وعىل االطالع،
اآلتية: الفكرات عىل مقاله يقوم املتَّزن الرجل هذا

به؛ االحتفاظ العربية أهل مصلحة ومن اختزايل، أنه العربي الرسم خصوصية إنَّ (١)
أفكاره تثبيت يف محتاج الكهرباء رسعة يُشبه بما اآلن أموره يف يَسري الذي العالم ألنَّ
دة معقَّ ُمبهَمة رسومها ولكن االختزالية، الكتابة اخرتع ولذلك وأوَجِزه؛ رسٍم أخرص إىل
والقابل بوضعه، االختزايلَّ العربي رسمنا أنَّ حني يف والتفسري، والتحصيل التعليم صعبة
ما قراءة العربية مماِرس يَستطيع املعالم، واضُح رسٌم هو عليه، هو عما اختزاله لزيادة

اليوم. إىل سنة ألف عن زيادة من به مكتوب هو
ُملتصقة للحَركات إشارات أو حروف وضع يقبل ال كان إذا العربيَّ رسمنا إنَّ (٢)
عىل اإلعراب وحركة الحروف حركة خفاء يف ُمنحِرص ذلك رضر فإنَّ الكلمات، بهيكل
أو بإشاراتها الحركات ضبط رضُر — عليه يُربي بل — يُساويه رضر وهذا القارئ.
ا ملمٍّ الكاتب يكون أن يَستدعي الضبط هذا ألنَّ الالتيني؛ بالرسم وخصوًصا بأحُرفها،

68



الثاني املطلب

الخطأ هذا ويَرسي اللغة، أوضاع فيشوِّش الكتابة يف يخطئ ال حتى بالُفصحى ا تامٍّ إملاًما
القارئني. إىل بعد من والتشويش

اللغة نحو قواعد تيسري يف النظر هو إنما — ذكر ما والحال — العالج يف األوىل إن (٣)
أصبحت القواعد تلك أن وجالء وضوح يف يقرِّر وهو الناس. عىل أمرها لتهوين ورصفها
ال هو ثم أنفسهم. االختصاصيِّني ممارسيها عىل بل الحارضة، األجيال عىل ثقيًال وحمًال وزًرا
لزوم ال أن يذكر عليه؛ اإلصالح ورود إمكان يرى مما أمثلًة يذكر بل القول، مجرَّد عند يقف
لنصب وال بالفتحة، الرصف من املمنوع لجر لزوم وال العدد، ألفاظ يف والتأنيث للتذكري
د توحَّ وأن الظروف، من املبني يف الجر حرف إعمال لعدم وال بالكرسة، السالم املؤنث جمع

األحوال.8 جميع يف املضارع عني حركة
من مركَّبًة الجملة تكون ألن الفاعل؛ عن ًرا مؤخَّ الفعل يكون عندما ، محلَّ ال أن ويرى
إليه مسنَد أو وفاعل فعل من مركبة واحدة جملة الرتكيب يكون بل الخرب، هي وجملة مبتدأ
مرتدِّد غري أنه عىل ني، للُمختصِّ جميعه ذلك يف األمر يَِكل بل برأيه، يستبدُّ ال وهو وُمسند.
بالكالم ظ التلفُّ يف اآلن لهم حاصلة سجية الناس يفقد التيسري هذا مثل بأن االعرتاف يف
ما مثل عىل الناس بطبْع كفيل الزمن وإن وإْلف، عادة السجية إن يقول ولكنه العربي.

بجوهرها. مسٍّ غري من اللغة ل تسهِّ إنها يقول التي اإلصالحية الوجوه هذه من يرى
اللغات، كل لكتابة واحد رسم عىل العالم أمم أجمعت إذا إال كتابتنا رسم نغريِّ ال (٤)

متابعتها. عن لنا محيص ال يكون فعندها

االتساق يف بعضها يأخذ متَّزنة سهلة لة مفصَّ عبارات يف املقال صاحب يورده ذلك كل
لتطاول االتجاه وال الكاذب االستعالء نية وال الشغب رائحة فيها تشمُّ ال البعض، بيد
إىل تدفعك التي الرجولة فيها ق وتتحقَّ غري، ليس اإلصالح إرادة منها م تتنسَّ بل الِقصار،

الواضع. إكبار
من خط ما عىل بمالحظاتي أُفيض أن التفكري النزيه الرجل هذا يل يَسمح هل واآلن

االحرتام: يمازجه إخالص يف له قلُت سمح إن البيان؟ قيِّم
السعي وفكرة ه، مسِّ عدم ورضورة العربي الرسم اختزال فكرة إنَّ العزيز! سيدي يا
يقوم اللتني الفكرتني هاتنَي قواعدها، تبسيط طريق هي واحدة طريق من العربية لعالج

جاء مجتهداتًا. نسوة رأيت مساجد. يف نساء. وأربع رجال أربع يقال: أن يجوز لرأيه فتطبيًقا وإذن 8

الكل. يف الضم أو الكل، يف الكرس أو الكل، يف بالفتح نأكل، نخرج، نرضب، قبل. من
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باملقدار عليهما ورددُت — أسلفُت كما — قومنا أثارهما أن سبَق قد الشائق بيانُك عليهما
وحدها الرسم مسألة عىل — األغلب يف — ردي وصببُت مثرييهما. كالم يستأهله الذي
التي وهي اآلن، الكالم فيها الجاري هي الرسم مسألة ألنَّ القواعد؛ تبسيط مسألة دون
وغريي فأنا القواعد تبسيط مسألة أما الالتينية. بالحروف الخاص اقرتاحي بشأنها قدمت
التبسيط، هذا كيفية يف هو الخالف بل خالف، أي مبدئها أصل يف يقم ولم عليها، متَّفقون

يكون. وجه أي وعىل
العربي الرسم تيسري بشأن ردودي يف به تمسكُت الذي األقوى الدليل يكن مهما وإنه
اللغوي مجمعنا وتكليف تيسريه، وجوب عىل الرسميِّني وغري الرسميِّني رجالنا إجماع هو
تيسري وجوب عىل الدليل هذا قيام من يكن مهما أعماله، يف عليها يجري التي الالئحة يف به
عنه، النظر أرصف — املتَّزن بيانك تلقاء — فإني قوة، من له يكن ومهما الكتابة، رسم
بيانك؟ يف أرى فماذا اليوم. وليدة أنها اعتبار عىل للمسألة وأنظر فعًال، قيامه عدم وأفرض
الحركات إشارات وال الحركات حروف وضع يحتمل ال اختزايلٌّ رسمنا أنَّ تقرِّر أراَك
الحروف تلك من يشء وضع محاولة وعدم هو، كما باستبقائه تَنصح ثم هياكله. غضون يف
يُخلُّ هذا ألن عنها؛ ُمنفصًال خارًجا وال بها متَّصًال للحروف تاليًا ال غضونه، يف واإلشارات
بل التصحيف، إثم من أكثر — نظرك يف — الخاصة هذه ومنفعة االختزالية، ته بخاصَّ

والحركات. الحروف تلك باتخاذ يزداد الحَرج أنَّ إىل تذهب
فلنتَّفق إليه، نسعى الذي الغرض عىل واضًحا اتفاًقا متَّفقني غري أننا سيدي يا الظاهر
وأنت الفصحى، العربية عىل املحافظة أريد أنا شاء. بما بعد كالنا ليتكلَّم ثم ابتداءً، عليه
فال أنا أما جميًعا. نريدها التي الفصحى تلك هي ما الرصيح بالنص فلنحدِّد كذلك، تريدها
عندما يل املْعِنيَّة وحدها هي فلغته بالتواتر؛ ه نصُّ الثابت القرآن غري للفصحى مثاًال أرى
من واألسهل األقيَس تكون ما هي يل املْعِنيَّة لغته إن فأقول: أكثر د وأحدِّ الفصحى. أذكر
َلَساِحَراِن﴾ َهذَاِن ﴿إِْن دون يل املعنية هي لساحران» هذين «إنَّ فقراءة قراءاته؛ وجوه
وأيرس وأسمح أوضح هي أعنيها التي هذه القرآن لغة بأنَّ االقتناع كلَّ مُلقتنع وإني مثًال.
إنها؛ بل الجاهليني. وشبه الجاهليِّني أقوال من لنا ترامت التي العربية النصوص كل من
امُلعجز املثال هي األلسن، عىل جريانها ويُرس فهمها وسهولة اتساقها جمال حيث من
لكثرة — أصبح فقد هذا ومع ضئيل. فقدر الغريب من يشء فيها كان وإذا امُلمتنع، للسهل
العناية من وقليل الجملة، يف يفهمونه الناس عند مألوًفا — املختلفة املناسبات يف التكرار
خالف لسيِّدي فهل ًدا، محدَّ رأيي هو هذا والتعيني. التأصيل وجه عىل يَفهموه كيما يكفي
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خالًفا؛ له أن أظن ما ولكني القول. يف االسرتسال عن أمسكُت خالف له كان إن هذا؟ يف
التنصيص هذا يف خالف أي صاحبهما جانب من أتصوَّر ال الكيََس وذلك الفطنة تلك فإنَّ

عليه. املتَّفق الغرض وحده هو هذا أن فلنَعترب وإذن والتحديد.
— هذا الناس يوم يف — إطالًقا اللغات كتابة رسم أنَّ يرى أنه السيد عبارات تُفهم
أن وواضٌح االختزال. بنعمة بالفوز جميًعا سبقتْها العربية وأنَّ اختزاليٍّا، يكون أن يجب
االختزال اخرتاع إىل األخرى اللغات أهل لجوء من يراه ما التقرير لهذا بالسيد حدا الذي
صورة الرسم أن أرى رأيك. غري الخصوص هذا يف أرى سيدي يا أنا لكني .Sténographie
بالخاطر. الجائلة املعاني عن املعربة اللغوية للرتاكيب أو املنطوقة لأللفاظ منظورة حسية
ال أنه صفاته ومن وسكون، صمت يف والخواطر األلفاظ تلك عن يعرب ترجمان هو أو
من برتجمته مكلَّف هو ما فيه فيُصب عقلك إىل برصك من مبارشة يتَّجه بل سمعك، يتعب
أنت لسانك إىل وكل بل عليك، يتقدَّم أن أبى واستلفظته استنطقته وإذا واملعاني، األلفاظ

والبيان. اللفظ أمر
الصورة إىل إالَّ يسكن ال فالعقل صورًة، الرسم اعتبار عند وقفَت إن بالخيار، إذن أنت
بل هللا، خلقها ما عىل املصوِّر يخرجها لم إنسان صورة نظرت هبك ِرها. ملصوَّ املطابقة
أفتسكن رأسها، قمة يف وأنفها قفاها، يف فمها جعل أو واحدة، أذن أو واحدة بعني جعلها
وبيان الفاعل بيان لوَحتُها تَستوِف لم إن اللغة، صورة كذلك ال. املؤكد من إليها؟ نفسك
لم أو اللغة، واضع له ها تخريَّ التي بعالمته منها كلٌّ ُمعلًَّما املتضايَفنْي وبيان املفعول
العالمات من هذا إىل وما للمجهول والبناء للمعلوم البناء عالماِت األفعال صيغ يف تَستوِف
رؤيتَها العني تُنكر مشوَّهة برتاء لوحًة كانت املختلفة، للمعاني الوضع أصل يف املقرَّرة

اللغوية. الدالالت يف إليها السكون النفس وتَرُفض
يرصُّ برتجمان ُمِنيَت هبك يل: تسمع أن أرجوك فإني ترجمانًا الرسم اعتربت إن أما

تَمتمة َمْلفظها لك ويُتمتم حركات، بدون ُمتتابعًة الهجاء أحُرف نغمات من نغمات لك
تَمتمِته؟ محاكاة تَستطيع أو شيئًا منه تفهم فهل امللفظ، يف تقليده إليك ويَِكل أنفية،
من وتطرُده قفاه عىل تَصفعه األقل عىل فإنك تخنْقه ولم شعورك ملكَت إن أنك شكَّ ال
النغمات بني ألنَّ الوجود؛ مستحيل األبكم الرتجمان هذا بأنَّ القول إىل أبادر وهنا خدمتك.
والحركات الحركات، بدون تظهر ال فالنغمات االنبعاث. ُمْكنة يف وتضامنًا تالُزًما والحركات
ترجمان منها لك يخرْج كنانتك عصام من عروة اآلن ُفكَّ النَّغمات. عىل ُمعتمدًة إال تظهر ال
الرتجمان هذا ُرِقيُّ باستخدامه. اآلن عادتنا الجارية الصنف هو ما، نوًعا أرقى صنف من
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َمساعيه بمبلغ ًما مقدَّ ك يُبرصِّ إنه والحرص. الِعيِّ من سالمِته واحد، يشء يف يَنحِرص الثاني
رسام أنا لك: يقول إنه بالالئمة. عليه وترجع وتَحنق العاقبة يف تتأذَّى ال حتى خدمتك يف
من بخاطرك يَدور ما وكل األلفاظ، من والناس أنت به تَنطق ما كل نغمات أرسم ماهر
الرقعة، قرطايسضيِّق ولكنَّ الناس، من وغريك أنت فعًال به تَنِطق ألن ُمعدٌّ هو مما املعاني،
ة املعدَّ العالمات تلك األلفاظ، لحروف الحركة عالمات وضع يف أضيعه أن من أثمن ووقتي
أبذِّر وال القرطاس، يف أُرسف ال فأنا األلفاظ، فيها املستعَملة املختلفة املعاني بني للتفريق
أثناء واحدة مرًة األلفاظ بتلك أَنطق بأن أكتفي بل العالمات، تلك لك أضع وال الوقت، يف
تنىس أن بعُد من عيلَّ وما النطق. أثناء أنت لسانك ُمستعريًا تريده، الذي وجهها عىل الرسم
بنُطقكم عقب عىل رأًسا يل املقصودة األوضاع وتَقلبوا وتُخلِّطوا غريكم أو أوالدك أو أنت
يف يخلو ال التخليط من به تأتون ما أن عىل منكم اعتماًدا الرسم، عند لنُطقي املخالف
عن يَبُعد معنى كان وإن العربية، قوانني بحسب معنًى له يكون أن من األحوال غالب
بادئ يملِّقك بل ويُعجبك، يشوِّقك التبصري هذا القطبني. بني ما بعد الرسم عند املراد أصل
وقتُك، والوقت قرطاسك، األمر واقع يف القرطاس إذ فؤادك. يف هًوى يُصاِدف ألنه الرأي؛
تهيِّئ التي األحالم لكواذب االستنامة وعىل تملك، بما الضنِّ عىل مجبولة اإلنسانية والنْفس
عوادي من صيانتها وعىل واملعنويات، املاديات قصور من تبني ما حياطة عىل القدرة لها
الوجه، هذا عىل الرسم ويتمُّ رصاحته. للرتجمان وتشُكر التبصري تقبَل إذن أنت الدهر.
الرتجمان هذا أنَّ األحوال من كثري يف الواقع لكن … ولكن! نفسك. جوانب مالئ واالرتياح
يف صار ما إذا ك رسَّ الذي رسمه إنَّ عليه، غضبَت الذي األبكم ذلك عن يمتاز ال الراقي
الرتجمان، لك وأراد أردَت ما بخالف نطقوه فربما األقربني عشريتك أو أوالدك إىل غيبتك
القضاء؛ ولدور امُلحامني مَلكاتب أحالًسا وأصبحوا والشحناء، العداوة بينهم وقعت وربما
ومن ، يُلحُّ اإلعطاء يرى ومن يَمنع. واآلخر يُعطي أحدهما محتملني، وجَهني لكتابك ألن
يُهمهم ال ن ممَّ هؤالء لغري الكتاب هذا مثل وقع إذا أما العراك. فيقوم يُْمسك، املنع يرى
لم ما صاحبَه وتقويلهم القراءة يف إياه هلهلتهم فوق — فإنهم الكاتب، بسمعة االحتفاظ
تتَّفق له يَزعمونها نيات عن رشائحه يف البحث وعن عقله ترشيح عن يتورَّعون ال — يقل
النار؛ أهل من بأنه والحكم تكفريه إىل البحث بهم يَنتهي وقد تصحيفهم. عليه صدق وما
لفظ ورفعوا مفعوًال، فجعلوه الجاللة لفظ نَصبوا املكتوبة ُجمله بعض تناولوا ملا ألنهم
املفعول. مكانة وحقارة الفاعل مكانة برشف قاٍض العبارة وسياق فاعًال، فجعلوه إبليس
للناس اإلدالء الكاتب هذا يحاول ومهما أرسع. الرش إىل والناس التكفري، يأتي هنا ومن
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الحروف تقييد عدم عليه اشرتط الذي الرتجمان من باهلل واالستعاذة الصحيح، بالنطق
الرتجمان هذا يطيعون األرض بقاع كل يف املسلمني جلَّة إنَّ لهم يقل ومهما بحركاتها،
الناس عند بناٍج هو فما النار، استحقاق من للتخلُّص يفعل أو يقل مهما رشوطه، ويقبلون

النار. حكم من الدنيا الحياة هذه يف
نظري يف وإنه دينه؟ ويف ولده يف املرء عىل الرسم سوء جَلبَه رش أي إذن أرأيت

فني. املصحِّ أيدي يف أُلعوبة فجعلها اللغة حق يف قرصَّ ألنه ليستأهل؛
عن الالزمة اآلثار بيان يف الفيهقة وزيادة والرتجمان وللصورة لنا ما تقول كأنك
معنى يف اإلسهاب عىل وتلومني هذا تقول الرتجمان؟ عبارة وتحريف الصورة تعوير
رات التصوُّ أشد العقلية البديهيات فإنَّ تلم؛ وال تقل ال التفاهة. لدرجة وبسيط واضح،
سلوك أساس فإنها هذا ومع التفاهة. من أتفه موقًعا يقع عنها والتعبري ووضوًحا، بساطة
كانت إذا معامله ووضوح الطريق ضوء بداهة إنَّ الكون. عمارة وعليها الحياة، يف الناس
اإلظالم وبداهة الرزق، وراء سعيًا فيه السري إىل باإلنسان تدفع التي هي طالعًة، الشمس
يف االرتطام خشية املسري عن وتمنعه بيته يف تحجبه التي هي غائبة، الشمس كانت إذا
من يُريده ما تناول أو والقراءة الكتابة يَستطيع كيما مصباح اتخاذ إىل تُلجئه أو حفرة،

األشياء.
من التاريخية األحداث أن أتُنكر تافهة. تحسبها التي البسائط هذه من أُعفيك أني عىل
الشأن يف التاريخ أحداث انظر الحياة؟ هذه يف اإلنسان بني عقول اتجاه عىل الدالئل أدلِّ
الفكرة عن يعربِّ تصويريٍّا بدءوه املرصيِّني إن الكتابة. رسم شأن بخصوصه، فيه نحن الذي
أسماء عىل مقصورة ليست اللغة مفردات ألن ذرًعا؛ ضاقوا أن لبثوا ما لكنهم بالصورة،
والجهل كالعلم املعاني؛ أسماء من كثري أيًضا فيها بل بالحس، تُدرك صور لها التي الذوات
املعاني هذه وبعض ذلك. ماثل وما والجبن والشجاعة والطيش والشفقة والرحمة والعدل
التصوير. عىل يَستعيص اآلخر بعضها فإنَّ التقريبي، بالتصوير عليه االحتيال أمكن إذا
زتهم حفَّ اإلبانة فرضورة واإلفصاح، اإلبانة يريدون مدنيتهم وأحوال معامالتهم يف وهم
أسمائها أوائُل ذواٍت، بصور نفسها اللغوية األلفاظ تشخيص وهي املقطعية، الكتابة إىل
مقاطعه، تعدُّد بمقدار صور عدة له تُرسم اللفظ فكان تصويره. املراد اللفظ مقاطع من
ليس أو املروم. اللفظ هو مجموعها فيكون الصور، يات ُمسمَّ من األوىل املقاطع فيَنِطقون
األعظم السواد وألنَّ واإليضاح، بالبيان تُسعفهم ال ألنها الطريقة؛ بهذه أيًضا ضاقوا أنهم
من نغمة عن يُعربِّ منها كل خاصة، رموٍز لوضع لوا فتوصَّ فكرهم، فأعملوا يَستطيعها، ال
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من أتوا الفنيقيني أن أَوليس املعروف؟ الهجاء مبدأ هذا فكان األلفاظ، يف الدائرة النغمات
اليونان أخذ وعنهم مستوفاة، للهجاء أحُرًفا فوضعوا املرصيِّني، عمل من فاستفادوا بعد
الكتابة رسم يف اإلنساني العقل اتجاه عىل تدلُّك التطورات تلك كل أَوليست آسية؟ وأهل
بعض إال يستطيعها ال صور فِمن واإلفصاح؟ البيان يف التيسري وإىل واإلفصاح البيان إىل
يَستلزم مقطعيٍّ هجاء إىل اللغوية، املعاني كل تؤدي أن يتعذر ذاتها يف وهي صني، املتخصِّ
الكلمة، نغمات تؤدِّي نغمات حروف إىل أيًضا، صون املتخصِّ إال عليه يقدر ال الذي التصوير
وأقلُّ مًدى، البيان يف أوسع — حاٍل كل عىل — فإنها حركتها بيان عن قرصت إن وهي
الحروف أن لنا يذكر إنه بعد؛ من التاريخ َدوَّنه ماذا انظر ثم الجماهري؟ سواد عىل مؤنة
أخذوها ملا اليونان وأن الحركات، من خالية ة مرتاصَّ نغمات إال تؤدِّي ال كانت الفنيقية
قراءة اللغة يقرءوا أن الناس فاستطاع الحركات، حروف الكلمات يف فأدخلوا بها ضاقوا
حروف إدخال أنَّ أيًضا لنا يروي التاريخ أَوليس الكالم. من به للملفوظ مطابقة صحيحة
نقلوا إطالًقا أوروبا أهل أنَّ أَوَليس اليوناني؟ للعقل خالًدا وفخًرا جديًدا فتًحا كان الحركات
ولم آسية من إليها اآلتية األمم حتى الحركات؟ حروُف وفيها الكتابة، حروف اليونان عن
التاريخية أطواره يف اإلنساني العقل فاتجاه وإذن حركات. حروُف لغتهم رسم يف يكن
بني واملطابقة والتبيني اإليضاح إىل الكتابة أمر يف باالستمرار متطلِّع أنه عىل دالٌّ املعروفة

والتجهيل. التعمية إىل الكتابة يف ميله التاريخ يف قط يَثبُت ولم ومكتوبها. اللغة ملفوظ
يرى فهل خاص. بوجٍه العربي الرسم يف القول ولنَحُرص العام، الكالم هذا لنرتك
يق الضِّ أشد ضاقوا العرب إنَّ كال. ثم كال، االختزال؟ إىل كان فيه األقدمني اتجاه أن السيد
منك أحق الناس يف وليس بالصدر، يجيش متَِّسع معنى وهذا السخيف، االختزايل برسِمهم
حقٌّ بأنه واالقتناع وخافيه، ظاهره فهم عىل منكم أقدر وال بسماعه، العراق أهل ومن

فيه. ريب ال
ذلكم فتح وقت بأنه الناس أعلم أَولستم أرمينية؟ جبال من تتحدَّر ِدجلتُكم أليَست
بن عثمان وأن البعض، ر يُكفِّ بعضهم وكاد القرآن قراءة يف املسلمني جنود تخاَلف اإلقليم
لألمصار؛ نَُسخه وإرسال القرآن جمع إىل فسارع العاقبة سوء خَيش الخرب بلغه ملا عفان
املتديِّنني اظ الحفَّ مراقبة تحت جهة كل يف جعلها وقد إليه، يُرجع الذي الثَّبََت هي لتكون
يدوِّنها أُوىل حادثة تلك للدين؟ األسايس املصدر هذا رواية يف املعوَّل عليهم الذين املأمونني،
العرب قبائل من الفتح حرض فيمن النَُّعرة هل التخالُف؟ هذا مبَعث ما يل فقل التاريخ.
وكانت التخالف فكان لقرآنهم، قبيل كل ب وتعصَّ قرآنًا، يَخرتع أن عىل قبيٍل كل حملت

74



الثاني املطلب

السورة يف بعينها، اآليات ُمتغاير نفسه القرآُن أَنََزَل ال، قطًعا التكفري؟ ووشك املشادَّة
للرش مبعث من يبَق لم إذن أيًضا. ال قطًعا اآليات؟ تلك يف املعاني متخاذل بعينها، الواحدة
القليل، من أقلَّ والكتاب قليلني، القراء كان لقد العربية. رسم سوء هو واحد؛ سبب إال
من آيات بضع أو سورة فيها مكتوب بصحيفة ظفرْت قبيلة فأيُّما الندرة. من أندر والرِّقاع
وإذ عليه. تقرأها أن استطاعت الذي الوجه عىل بتالوتها وتعبَّدت عليها، حَرصت سورة،
املمدودة، واأللفات النقط من لتجرُّده اآلن؛ هو مما اختزاًال أشدَّ ذاك إذ الكتابة رسم كان
إذ — السخيف القارص برسمها حتى — الكتابة ضبط يَستطيعون ال بدائيِّني الكتاُب وكان
لأللفاظ يكون أن ويكفي مرصاَعيه. عىل مفتوًحا كان والتصحيف الخطأ باب فإن هذا كان
ب ويتعصَّ قراءته يف القارئ يميض حتى كثريًا، أو قليًال تتالءم معاٍن — تصحيفها بعد —

لها.
ووجازته الرسم سوء عن اإلسالم أول يف نشأ الذي الرضر مبلغ سيدي يا إذن أرأيَت
وكونه العربي َرسِمنا اختزال مزيَّة من رأيك عىل ا مرصٍّ زلَت ال فهل للتصحيف؟ وقابليته

هلل. — الفصحى حماية يف — فاألمر هذا عىل زلَت ال كنَت إن االختزال؟ لزيادة قابًال
لم عمله فإنَّ القرآن، بجمعه يٌد املسلمني وعىل هللا عند له كان إذا عثمان أن عىل
لم الذين الكاتبني جهل رش املسلمني كفى أنه كان ما كل أساسه، من الرش به يَنحسم
من رش ثم السخيف، العربي الرسم قاعدة عىل حتى الصُحف من لديهم ما كتابة يحسنوا
غري الحال بطبيعة فأتت متفرقة، وُفَرص ُمتباعدة أوقات يف كتبوها صُحف لديهم كانت
، الحقيقيُّ الرش منبع أما واآليات. السور يف ترتيب من للقرآن ما فيها مراًعى غري أو وافية
من أكثر بيشء يُعاَلْج ولم عليه، كان ما عىل فبقي تصحيف، لكلِّ القابل العربية رسم وهو
ضئيل، واهن عالج ذاته يف وهو الصالحني. املتديِّنني اظ الحفَّ إىل مٍرص كل يف األمر إيكال
حتى قليل إال يمِض لم وأنه التصحيف، من خائفني ضائقني استمرُّوا املسلمني أنَّ ترى أال
عىل فعمل — مروان بن امللك لعبد عامًال بالعراق عندكم وكان — يوسف بن اج الحجَّ قام
عليها يبعث ولم التاريخ. يَرويها ثانية حادثة وهذه القرآن؟ كلمات يف الحروف تنقيط
الضالل، يف للناس امُلوِقعة االختزالية هذه رضر هو الباعث بل القرآن، رسم اختزاليِة مزيَّة

والتبْيني. اإليضاح ورضورُة
الخليل ومنهم السلف، بها قام التي املتَّعبة التجاريب كانت حتى قليل إال بعُد يمِض لم
وغري القرآن كلمات يف الحروف حركات لرسم توضيًحا الشْكل بوضع انتهت قد أحمد، بن
بانبهام الناس ضيق سوى مبَعث من لها وليس التاريخ، يَرويها ثالثة حادثة وهذه القرآن.
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الوقوع من منًعا الطريقة هذه توضيح ووجوب القرآن، وغري القرآن بكلمات النُّطق طريقة
التَّصحيف. خطر يف

وعدم الكتابة، رسم من تغيُّظهم شدة عىل العلماء من السلف كتب يف الواقع يدلُّنا
بَعَده، َمْن اخرتعه الذي الشكل عىل وال اج، الحجَّ به أتى الذي التنقيط عىل ال اعتمادهم،
األلفاظ يَضبطون السلف أولئك نجد مخرتعيه. بعد أتوا من نه حسَّ قد الشكل هذا يكن مهما
بالضم، التحتية، املوحدة بالجيم الفوقية، املثلثة بالثاء فيقولون: مثلها. بألفاظ كتبهم يف
ال حتى به يأتون زائد عمل جانبهم ِمن وهو إلخ. … سحاب وزان قمر، وزان بالكرس،
كتُب يف شائعة كلية رابعة حادثة وهذه يكتبون. ما عىل ووجازته الرسم سخافة تَجني

األقدمني.
من التخلُّص نحو كان إنما بخصوصها العربية يف االتجاه أن عىل يدلُّنا فالتاريخ

وقصوره. رسمها اختزال
الصورة عىل الكالم يف تبسطُت بما متزيًِّدا تعدَّني أن استطعَت إذا سيدي يا إنك
لسُت فإني حوادثه؛ وداللة التاريخ ربقة من تَخرج أن بحال تستطيع ال فإنك والرتجمان،
ُمساير بها ُمنفعل كالنا بل حوادثه، عىل سيطرة لك وال يل وليس للتاريخ، الخالق أنا
تتدبَّروا أن وقومك أنت فأرجوَك وأقصاه. جَرفه التيار هذا بقوة منا يعرتف ال وَمن لتيَّارها،
عىل العربية كتابتنا رسم تعديل بوجوب اإلقرار إىل قكم تُوفِّ التأمل زيادة ولعلَّ أقول، ما
أريده ما كل الوقواقية، أو بالالتينية اإلفصاح يكون أن يُهمني وما . املبنيِّ امُلفصح الوجه
الطويل ل التأمُّ بعد استقرَّ الضعيف نظري أن األمر غاية اإلفصاح. غري شيئًا ال اإلفصاَح
بحق — يدلني من ُمنتظًرا زلت وال النجاح، وسيلة وحدها هي الالتينية الحروف أن عىل

الغريب. النظر هذا يف خطئي وجه عىل —
كلما اللغة أهل أنَّ وهي االستقراء؛ يُثبتها حقيقة تقرير من هنا يل بد ال أني عىل
كتابتها رسم لتقويم صيحتُهم كانت أنشط، بها االضطالع وإىل وأحرص أحنى عليها كانوا
بن والحجاج مروان، بن امللك عبد وأيام عفان، بن عثمان أيام الحال كان هكذا أعظم.
عىل حرُصهم اشتدَّ الذين العلماء من بعدهم َمن وأيام أحمد، بن الخليل وأيام يوسف،
اللغوية النهضة ودبيب اآلن الحال وهكذا باأللفاظ. ألفاظها يَضبطون فكانوا العربية
— هذا يف والعلَّة األخرى. العربية البيئات وسائر بيئتكم ويف املرصية بيئتنا يف يدبُّ العربية
وأخذت وإعزازها، لغتهم لخدمة تنبَّهوا متى اللغة أهل أن هي — عليك تخفى أظنُّها وما
من عبث يُطيقون ال وجعلتهم هم حسَّ امللكة هذه أرهفت ألسنتهم، عىل تُسيطر مَلكتُها
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ويتألَّبون يتأذون هم بل نصوصها، من يشء قراءة عند حقوقها يراعي وال قواعدها يُهدر
اللحن مصدر ويزول القارئ، عذُْر يَسُقط حتى رسمها معالم توضيح طالبني صارخني
مع تدور النفسانية العلَّة وهذه أسماعهم. يؤذي كما عليهم العزيزة لغتهم يؤذي الذي
يفكِّر أن قلَّ العقيل، للركود التابع اللغوي، الركود إبان أنه ترى أال وعدًما؛ وجوًدا معلولها

واألخطاء؟ اللحن من صونها عدم أو َصونها يف وال اللغة، يف أحد
يف ارتأيتَه ما حتًما سقط تَعتِقد، بما وانفعلت واعتقدتَها الحقيقة، هذه تقرَّرت إذا
العالج أن ومن ُمضلًِّال، يكن مهما يُمسَّ ال أن يَنبغي الحايل رسمنا أن من الجميل مقالك
تقريب إىل القواعد بتبسيط ترمي ألنك سقط قواعدها؛ تبسيط عن يخرج ال للعربية الوحيد
أسلفت مما — ترى ذا أنت وها بها. التمرُّس عىل وحملهم إليهم، وتحبيبها للناس الفصحى
العابث من التأذِّي وإىل أحرص، األلُسن يف سالمتها عىل كانوا أعلم بها كانوا كلما أنهم —

وأقوم. أثور رسمها إفصاح بطلب ياح الصِّ وإىل وأرسع، أوحى بها
القواعد وتبسيِط الختزاليته الرسم بقاء الطبيعة؛ الثنائي هذا رأيك يف سيدي يا أنك عىل
أن سيدي عن يغيب ال إنه البناء. آلة باألخرى ويَكرس بيد يبْني كَمن الفصحى؛ راية لنرش
ال إنهم محدود. حدٍّ إىل إال التطور قانون مغالبة يستطيعوا فلن عملوا مهما العربية محبِّي
أنا فيه أطمع الذي كل بل العربية، بالد كل يف العامية اللهجات عىل القضاء يَستطيعون
لكن ُمستطاع. عدد أكرب الناس من يمارسها حية القرآن لغة بقاء هو إنما وغرينا وأنت
العربية، أهل مجموع من املئة يف عرشًة أو خمسًة يبلغ ال قد فإنه يكرب، مهما العدد هذا
ومساعيَّ مساعيك من الرغم عىل العامية لهجاتهم عىل فسيُقيمون الناس أعشار تسعة أما
التجارة، ِسَلع يف كالشأن اللغات يف الشأن أن يفوتك ال سيدي يا وأنت غرينا. ومساعي
بُفصحاهم للخواصِّ سابقني سيَبقون الرخيصة بلهجاتهم فالعوامُّ غاليها؛ يطرد رخيصها
العوام مخاطبة إىل دائًما الخواص وسيُضطرُّ عدًدا. أكثر أنهم دائًما وسيُعينهم النفيسة،
هذا ونتيجة الخواص. بلغة الخواص مخاطبة يستطيعوا فلن العوام أما العوام. بلهجات
الخاصة من رجل كل مطَلق، وخصوص عموم وثمينها اللغة رخيص بني دائًما سيكون أن
يف قوته وله أثره له وضع وهذا العامية، إال يتكلَّم فال العامة رجل أما العامية، يتكلَّم
االستعانة من بد ال امُلعاكسة القوة هذه الفصحى. إحياء عىل يعملون َمن جهود مناهضة
يفيد. ال وحده والنظريُّ نظرية، القواعد ولكن القواعد، تقول أنت أثر. ذي بيشء عليها
لَت وسهَّ طتها بسَّ وهبك اآلن، إىل سيبويه عهد من النحويني كتب كل للناس طبعَت هبْك
أيدي يف تبور هي إنما تظن. ال يقرؤها؟ أحًدا أن تظنُّ فهل عليهم، عرضتَها ثم مواردها
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لقواعدك تُمثِّل بما وال النظرية باألمور يهتم ال الجماهري من األعظم السواد أن ذلك الورَّاقني؛
حقيقة ال كاذبة تجريدية أمثلة ألنها رأسها. حتى السمكة أكلت أو عمًرا، زيٌد رضب من:
واألقاصيص الجديدة والحوادث الطارئة لألخبار يهتمُّ السواد هذا إنما فيها، غناء وال لها
يعرف حتى الروائية والقصص واملجالت الجرائد قراءة استطاع لو أن يتمنى فهو املسلية؛
التي هي العاطفة هذه املكدودة. نفسه مزاج ويُرطِّب الخارجي، العالم وأخبار بلده أخبار
الروايات وكتب واملجالت الصُحف اجعل االستغالل. مناط وحدها وهي تستغلَّها، أن عليك
يتعثَّر ال األصولية، والسكنات الحركات ُمستوفاة االنفهام سهلة كتابة مكتوبة واألقاصيص
العملية أداتك هي تكن كذلك اجعلها فرد، عن القراءة هذه يف فرد يشذُّ وال قراءتها، يف فرٌد
واالستجمام، االستطالع حب بغريزة جميًعا مدفوعني والعوام املثقفون يَقرؤها البناء؛ يف
صحيحة وقراءتهم الزمن بهم طال ومتى عقليته. ودرجة هواه يوافق ما منهم كلٌّ ُمتخريًا
لهم تكون أن من قريبة الفصحى وأصبحت القواعد، نظريات املثقفني عند تمكَّنْت األداء،
بالفصحى، خاطبوهم إذا الخواص يفهموا أن من واقرتبوا العوامِّ حال نت وتحسَّ سجية،
وهذا املثقفون. يُعالجه ما النظرية وقواعدها الفصحى أمر ِمن فعالج بعضهم نشط وربما
وإال فبها، بالزمن وارتفع اتَّسع فإن فيه، نطمع أن ومثيل ملثلك يصحُّ ما أقىص هو الوضع
وكواذب املحاالت من هي — النظرية القواعد مجرد عىل اعتماًدا — وعيلَّ عليك فالطفرة

اآلمال.
يل اسمح لكن الحركات، آالت الرسم استكمل لو الرضر زيادة تخىش املقام هذا يف أنت
الحارض يومنا يف واملجالت الجرائد ومديري األدبية الكتب مؤلفي إنَّ واهم. لعلَّك أقول أن
هؤالء وأكمل. أرقى فيها كانوا الزمن طال وكلما العربية. ُمجيدي من األول الصف يف هم
إال — نشاهد كما — يَطبعون ال وهم الناس، يقرؤه ما للناس يَطبعون الذين هم الكَملة
أنَّ الحكيمة القواعد من إنَّ موجب. بال تخاف سيدي يا فأنت الصحيح. كل عربيًة الصحيح
وجهني؛ من مفيد للحركات عالمات أو حروٍف وضع أنَّ اليقني وِمن بالشك. يزول ال اليقني
أنت تريد امُلفيد اليقني هذا األداء. صحة الناس وتعويد العبارات، يف األلفاظ معاني إبراز
باللغة ا تامٍّ إملاًما ملمٍّ غري كان الكاتب أنَّ لو اللغوي الفساد من وقوعه يحتمل بما إزالته
مطلًقا؛ تسليًما به لك أُسلِّم ال افرتاض وهو افرتاض، مجرَّد جانبك من هذا إنَّ وقواعدها.
أن وال إطالقه، عىل يصحَّ أن — الواقع يف — يُمكن ال فهو الذهن يف صحيًحا كان إذا ألنه
إنَّ فتهاَفت. بعًضا بعُضه أكل الواقع ميدان إىل الذهن من خَرج إذا إنه إطالقه. عىل يَدوم
فاضمحلَّت وكَسدت، الناس نظر يف سقطت كان، سبب ألي األغالط فيها َكثُرت إذا الجريدة
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من هم أصحابهما أنَّ القراء ن تيقَّ إذا وموتهما تهافتُهما ويتأكَّد الِكتَاب. ومثلها وماتت،
أنه افرتاضك عليه تبني الذي الداء هذا يف الحق أنَّ عىل العربية، علم يف الواطئة الدرجة
يكون بل املفيد، الجوهريَّ اليقني بإزالة يكون أن يصحُّ ال وعالجه بالُكتَّاب. له شأن ال داء
ومحرِّري الكتب واضعي أن لك تأكََّد بحثَت إذا وأنَت عليها. والقضاء علَّته عن بالبحث
عمال هم امُلخطئون إنما تَفرتض، كما العربية األوضاع يف يُخطئون الذين هم ليسوا الجرائد
التجربة ح يُصحِّ إنه لك يقل ردَّك نَرشت التي املجلَّة صاحب سل الحروف. صفافو املطابع
صربه ينفد حتى الثالثة، ح فيُصحِّ يعود ثم الثانية، ح فيُصحِّ يعود ثم األوىل، (الربوفة)
األغالط. من فيها افون الصفَّ أبقاه ما عىل آسًفا فيخرجها الصحيفة إخراج ميعاد ويحلَّ

كلمة وهي افني، الصفَّ إلنصاف كلمًة أقول أن غري من املسألة تمرَّ أن عيلَّ يعزُّ أني عىل
ما أضعاف أضعاف منهم العامل يجهد َمعذورون، عمال إنهم بها، مراًرا الجهر يل سبَق
عنده الواحد للحرف الدُّون. دون إال الرزق من يَنال وال األجنبية. البيئات يف زميله يجهد
لصناديق ت التلفُّ كثرة من تَدوخ فرأُسه الزميل، ذلك عند واحد هيكل وله أربعة، هياكل
فما املحرِّرين. درجة اللغة فقه يف بالًغا كان ولو حتى لألخطاء عرضٌة والدائخ الحروف،
املتعدِّدة حائف الصَّ من جميعها كتبنا يف تراه وما األغالط، من الكتب أو الصحف يف تراه
املحرِّرون ال سببه ذلك كل األخطاء، من فيها رسى ما لتصحيح الطبع بعد توضع التي
املالزمة امُلستديمة العاهة تلك هي افني الصفَّ لخطأ األوىل والعلة املعذورون. افون الصفَّ بل
صناديق ألنَّ «الشكالت»؛ من يشء إليها أضيف إذا عقابيلها تشتد والتي العربي، للرسم
التي الدوافع جملة من هي الحقيقة وهذه تزداد. واألخطاء يزداد، والدُّوار تزداد، الرموز
اآلن تقريرها أعيد كنُت إذا سيدي يا وأنا العربية. لرسم الالتينية الحروف القرتاح دفعتْني
نحن الذي املركز بحرج للتبصري ثم املحرِّرين، برَّأُت أن بعد الصفافني، إنصاف فلمجرَّد

السوء. هذا من جميًعا يُخرجنا رأيًا بالعراق لكم لعل فيه،
بيَّنُت: أظنني هنا إىل

كل مستوفية كاملًة صورتُه تكون أن اللغة رسم يف قاضية ذاتها األشياء طبائع أن أوًال:
إىل تؤدِّي برتاء صورًة كانت وإال النَّغمات، هذه حركات وعىل األلفاظ نغمات عىل يدلُّ ما

الرشور. من كثري
هذا عىل تدلُّ كما والبيان، اإلفصاح إىل اللغات رسم يف متَّجهة اإلنسان ميول أن ثانيًا:

التاريخ. حوادث
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وكلها عظيًما، تقدًما الحركات لحروف اليونان اخرتاع تَعدُّ الحضارة أمم جميع أنَّ ثالثًا:
الحروف. من عنهم نقلتها فيما نقلتْها أن بعد اآلن إىل تستعملها

بما االختزايل رسمهم تكميل نحو دائًما اتجه بخصوصهم العربية أهل ميل أن رابًعا:
الكلمات. يف حركاتها عن يُفصح وبما الحروف، به تتمايَز

الصحيح الوجه عىل قراءتها من ويمكِّن اللغة عبارات يضبط بما الرسم تكميل أن خامًسا:
الناس بها واعتزَّ اللغة رقيَت كلما به واملطالبة إليه التطلُّع يزيد املقرَّرة، ألوضاعها املطابق

تتخلف. ال التي االجتماعية الظواهر من هذه وأن البيئات. من بيئة يف

بالعمل يُثبِّتوا أن عىل فني املثقَّ وإعانة القارئني، وقت توفريُ التكميل هذا أثر ِمن أن سادًسا:
الفصحى، سجيَّة عىل الزمن مع باملرانة حصولهم وعىل القواعد، نظريات من ون يتلقَّ ما
فيه. جميًعا نطَمع ما أقىص وهذا الخواص. لهجة من اإلمكان بقدر العوام تقريب ثم

حركات ببيان وافيًا وجعله القارص العربي رسمنا إصالح أنَّ هذا كل من والنتيجة
— بها واعتزازنا للعربية تنبُّهنا عرص — الحارض عرصنا يف ليس الكلمات يف الحروف
دفًعا إليها َمدفوعون نحن الرضورات من رضورة هي بل اعتباطيٍّا، تقليًدا وال زخرًفا
ُدمنا ما العقبات، من عقبة أية سبيله يف تقف أن تستطيع وال يُصادر، وال يُقاَوم ال نفسانيٍّا

هازلني. ال الُفصحى حماية يف جادِّين
— أعلم ما عىل — العربية أن للعيان، ويُربزها يجلِّيها بل ورة، الرضَّ هذه قوة يف يزيد
هذا إىل وأُضيُف ُمعربة. لغة أقوم العالم لغات بني هي القيِّم، مقالك يف إليه أرشت ما وعىل
املرونة. من فيها تراه ما الخصوصيتنَي هاتنَي والزُم محكمته. الترصيف دقيقة لغة أنها
كل عليهما. قدِّمه أو عنهما، املفعول ر وأخِّ الفعل، عىل الفاعل أو الفاعل، عىل الفعل م قدِّ
اللفظ مكان عىل ال العربية، يف املعوَّل ألنَّ غريها؛ يف تستطيعه وال العربية يف تستطيعه هذا
يف األلفاظ وظائف عىل تدلُّك التي وحدها فهي اإلعراب، حركات عىل بل الجملة، يف ومرتبته
أن وقلَّ رضبت.» زيًدا – زيًدا رضبُت – قام زيد – زيد «قام تقول: العربية يف إنك الُجمل.
ومعناه، اللفظ صيغة لك تبنيِّ التي هي الحروف حركات أن كما أخرى. لغة يف مثله تقول
الزم إىل ملفعول محتاج متعدٍّ من الفعل تَقلب بعينه الحرف حركة اختالف مجرد إن بل
– ضاِرٌب – ضاَرَب – مِرضب – مَرضب – َب ُرضِ – َب «َرضَ تقول: إنك بفاعله. ُمكتٍف
الهياكل امُلتماثلة األلفاظ هذه من ولكلٍّ وهكذا.» … َدِهش – َدَهش – بة ِرضْ – بة َرضْ
العربية نحو كتب من كتاب أي حَت تصفَّ لو وأنت الحركة. إالَّ يميِّزه ال الخاص، معناه
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وجوازمه، املضارع نواصب وعىل واملنصوبات، املرفوعات عىل كالًما به ما معظم أللَفيت
تعدُّدها. من أو الحركة من املحرومة املبنيات عىل كالًما به ما وباقَي وعوامله، الجر وعىل
أن حني عىل العربية، روح التحقيق عىل هي أو أبنيتِها، وعماد العربية اللغة قوام فالحركات
املنكرة األوضاع ِمن إن ميِّت. فهو روح بال جسم وكل جسمها، إال ليست الحروف نغمات
يف هذا نفعل نحن لكنا الناطقة، النابضة الروح دون الصامت امليت بالجسم ناس يُعنى أن
نرسم رسمها، عىل قدرتنا مع روحها هي التي الحركات ونرتك امليِّت جسمها نرسم لغتنا،
ُهِويَّته يعرفوا كيما املارة يَستنطقه الطُرق قوارع عىل هامدة جثة ونرتكه وحده جسَمها
ويَحزرون الفروض ويفرضون فيَحارون ينطق، ال امليت ألنَّ ينطق؛ فال أهله، إىل ويردوه
يقفون فإنهم الطريق، يخلَُو حتى يَنتهوا أن لهم بدَّ ال كان وإذ رأسه. مسقط حول األحازير
فليُدفن مسلم هو أو النصارى، لقُسس فليُسلَّم نرصاني هو االحتماالت. من احتمال عند
وعندئذ الجان، أوالد من هو بل يهودي، وال نرصاني وال مسلم ال أو املسلمني، مقابر يف
تقرأ ال ورسمها، لغتنا يف الشأن هكذا الشياطني. أوالده ومن إبليس من خائفني يرتكونه
اللفظ هذا كان «إن شارحه: أو مؤلفه قوُل مراٍت فيه يُصادفك إال األدبية كتبها من كتابًا
املعنى أن املؤلف وجد وإذا كذا.» املعنى كان بالفتحة كان وإن كذا، املعنى كان بالكرسة،
من السابلة أولئك فر كما أعلم.» «وهللا قائًال: املوضوع من فرَّ الفرَضني، كال عىل ركيك

الشياطني. جثث
يستطيع ال الذي بالدليل مدعوًما أسوقه أني مع فيه، ُمبالغ التمثيل هذا أن حسبَت إن
والحديد الذهب إن آخر. تمثيًال يَديك بني أضع — مرضاتك ابتغاء — فإني إنكاًرا، له أحٌد
والوزن ، معنيَّ جسم لها فليس َمناجمها من خروجها عند وزن لها كان إذا والنُّحاس
محجر أي من والطني، الحجر ألنَّ اإلنسان؛ لهما يأبه ال األقطار امُلبهم والجسم وحده
يكون املعادن تلك لكن األقطار. امُلبهمة أجسامهما ولهما وزنهما، أيًضا لهما مرقد، أو
الطهي أدوات النُّحاس ومن والخلخال، والخاتم والسوار والدملج الدينار الذهب من منها،
إذا وأنت الرماح. وأسنَّة والسيوُف واملصانع الزراعة آالت الحديد ومن األنابيب، ودقيق
اس: للنحَّ وال ذهب، رطَل أعطني للصائغ: تقول ال فإنك منها يشء عىل الحصول أردَت
تحدِّد لكنَّك تقول. بما يهزأ ألنه حديد؛ رطل أعطني اد: للحدَّ وال نحاس، رطل أعطني
بطبيعة مضطرٌّ فأنت الصلب، الحديد من سيًفا أو نحاس، إبريق أو ذهبًا، ُدْملًجا فتقول:
إنك شيئًا، تحدِّد ال العربية رسم يف ولكنَّك تريد. الذي املعدن صورة تحديد إىل األشياء
القرطاس عىل وترتكها تريد، التي الوزنة منها فتقتَِطع األبجدية، وهو منجمها، إىل تعمد
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هي املعادن، تلك يف رأيُت كما والصورة، صورة. بال َهيُويلٌّ األبعاد، منكَّر هامًدا جسًما
يزال فلن انْفلَّ إذا السيف ألنَّ أشنع؛ العربية يف فعلك إنَّ بل األجسام، بني املميِّزة وحدها
العراق من املرء يَنُْقل فقد اختلَّ إذا اللغة رسم أما الغرض. ويؤدي الرضيبة يقطع شبٍّا له
من الحمراء جهنم إىل حرضموت من ينقله قد بل األمريكان، بالد يريد وهو اليابان، إىل
طبيعة وترفضه العقل يَرفضه نهج عىل لغتنا رسم يف نسري أنَّا إذن أرأيَت يحتسب. ال حيث
مفصًحا استيفاءً صورته نستويفَ أن من لنا بدَّ ال إذن مخاطر؟ يف مخاطر وكله األشياء،
وضعته التي املستديمة عاهته وطأة يف نزيد أال رشط عىل الطرق، من طريقة بأية مبينًا
لم وإن الشفاء، تمام منها نشفيه أن نَستطع لم إن شدتها من ف نخفِّ بل بها، ُمصابًا أمه

دين. ويل دينُك لك نفارك، يف عيلَّ حجة وال أنا، يُعجبني أنه لك فأؤكِّد قويل يُعجبْك
اآلن يقرءون — املتعلمني أرباع بل املتعلمني، أنصاف بل — املتعلِّمني أن أُنكر لسُت
هللا خلقه الذي باللسان يقرءونها أنهم أُنكر ولكني فيها. ما ويفهمون والروايات، الجرائد
الصورة أنَّ تعوَّدوا إنهم اللسان، دون البرص ة بحاسَّ يقرءون إنما إنهم واإلفصاح. للنُّطق
التي الصور دالالت فيفهمون الصحيفة يف يَنظرون فهم الفالني، املعنى عىل تدلُّ الفالنية
الصور بهذه نطقوا اللسان، يُْعِملوا أن إىل األسباب من لسبب اضطرُّوا إذا لكن اعتادوها،
حركات عن والخالية الكلمات حروف لحركات املفسدة العامية لهجِتهم يف بها يَنطقون كما
الناشئ الوضع وهذا الحركات. تلك من يشء إىل يُرشد عما مجرَّدة الصور تلك ألنَّ اإلعراب؛
لوازمه ومن درجات. رها يؤخِّ هو بل َشعرة، قيَد الفصحى يقدِّم ال الكتابة رسم قصور عن
ال شذوذ وهو اللسان. لفظ يف األوضاع مختلة املعالم، منكَّرة األبيد أبد الفصحى تبقى أن

هللا. خلق من عدانا من أكثر عند له نظري
الخواص، لقراءة له تُعدِّ وأن العوام، لقراءة الحارض َرسمنا جعل ترتأي أن أْفَهُم
الذي ولكن عسري. جدُّ الخواص لغة إىل العوام لغة نقل أن يدعمه منطقيٍّا قولك فيكون
لهجة مع إال يتَّفق ال الذي الحايل الرسم استبقاء مع الفصحى تعميم تَرتأي أن أفهُمه ال

العوام.
الثمني، لوقتهم توفريًا االختزالية الكتابة اخرتعوا اإلفرنج أنَّ من إليه أرشَت ما أما
من هذا فإن عليه، هو ما عىل العربي رسمنا الستبقاء دليًال اإلجراء هذا من وانتزاعك

موضوع. عىل ملوضوع إقحام جانبك
دور فيه تكثر واالستيقاظ، التنبُّه أطوار من َطور يف اليوم اإلنساني العقل إن
السياسية األنظمة فيه تكثر كما العلم، تنرش التي وامُلحاَرضات العلم ومخرتعات العلم
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الناس تطلُّع لوازمه من وهذا الحضارة. مستلزمات من وغريها واالقتصادية واالجتماعية
يف أو النيابية املجالس يف يُقال ما معرفة عىل فون يتلهَّ فهم البيئات، تلك كل أخبار إىل
امِلضمار، هذا يف تَتبارى فهي الصُحف، األخبار وبريد العلمية. وغري العلمية املحاَرضات
يَْحِفزها كامًال، النرش يكون أن ويف األخبار، مهمِّ نْرشِ يف غريها سبق تُحاول صحيفة كل
وإىل النرش إىل سبقها بمقدار يكون إنما مالهم ومن القراء ميل من حظها أن املحاولة إىل
ِمن أو الربيطاني العموم مجلس من جلسة الصحف محرِّرو شهد فإذا فيه. الكمال ي توخِّ
بالسبق صحيفته تفوز الذي هو الكتابة يف يًدا أرسعهم كان مثًال، الفرنيس النواب مجلس
حركات رسيع يكن مهما املحرِّر لكن الصيت. وذيوع املادي للربح املستتبع النرش إىل
تُخرج ال امَلجالس كانت وإذا الخطيب. يقول ما كل يكتب أن يستطيع ال فإنه األصابع
يكتب، الذي هو واحد موظَّف فليس االستيفاء، من قريبة أو مستوفاًة إال جلساتها مضابَط
يكون البعض يَفوت وما إلقائها، أثناء خطبة كل كتابة عىل يتضاَفرون املوظفني من ثلَّة بل
الُخطب لهم فتتكامل ويضاهئون يُراجعون بعد ِمن هم ثم اآلخر. البعض يُفِت لم األغلب يف
تُرسل أن تستطيع ال الصُحف لكنَّ بمرص، اآلن عندنا الجاري هو وهذا تكاد. أو قيلت كما
أو النوادي أحد يف هامة محارضة كل لشهود أو مجلس كل لحضور املحرِّرين من عدة
حتى الكتابة، رسم بها يُخترص وسيلة إيجاد إىل الرضورة ت فمسَّ الجمعيات. إحدى يف
الكتابة فاخرتعوا الباحثون فبحث عباراته، وضبط الخطيب متابعة الواحد املحرِّر يستطيع
مجرد هي أيًضا، النيابية املجالس موظَّفو بل الصحف، محرِّرو فاستعملها االختزالية،
يمكن ال أنه — تقول كما — والظاهر كلمات. مقاطع أو كلمات عىل تدل بسيطة إشارات
أن ويستحيل الجماهري، عىل تُعرض ال أنها أيًضا املعلوم والواقع إليها. الركون وال إتقانها
إال تعيش ال ليل. من أو نهار من ساعة حياتها وقتية، ُمفكِّرة شبه إنها الجماهري. بها يلزم
تمزَّق. أو تُطوى ثم املعتاد بالرسم مضبطته إىل املوظَّف أو لصحيفته املحرِّر يَنُقلها ريثما
اآلن إىل يَحدث ولم لديهم. املقرَّرة أصوله مستوفيًا لغتهم رسم هو عندهم املعتاد والرسم
لرسم االختزال رموز واتخذت املعتاد رسمها عن عدلت ة املتحرضِّ األمم تلك من أمة أنَّ
إذ سيدي يا فأنت املعتاد. ذلك برسمها هي ومخطوطاتها وكتُبها صُحفها كل بل كتابتها،
رأيك يف تُراعي ال االختزال، اخرتعوا اإلفرنج أن ملجرَّد االختزايل برسمنا االحتفاظ لنا ترى
وأنهم ُمْفِهًما، مستوفيًا ُمعتاًدا رسًما لهم أن حسابك من تُسقط إنك األوضاع، تماثُل هذا
أنَّ حسابك من وتَحذف امُلْفِهم. الرسم هذا من فَمحرومون نحن أما عليه. ثاِبتني زالوا ال
وْضع وأنه وأمثالهم، الصحف مخربي من يسري نزر إال يَتناوله ال استثنائي وْضٌع اختزالهم

83



العربية لكتابة الالتينية الحروف

ألبتة له شأن وال امُلعتاد، املفهوم الرسم إىل نقله بمجرد بطبعه يموت العمر قصري ت مؤقَّ
قدمُت كما — هو Sténographie االختزال بحكاية القيِّم مقالك يف فاستداللك بالجماهري؛
نعدِّل أن علينا إنَّ تَقول أن أفهم فيه. لك اسِتدالل وال موضوع عىل ملوضوٍع إقحام —
هذا بعَد لنا كان ومتى الواجب، هو كما األداء لصحة ًقا محقَّ ُمْفِهًما ليكون الحارض رسمنا
الرسم إىل عمدنا ثم العادية، ومطبوعاتنا مخطوطاتنا يف اتخذناه ُمستوٍف، رسم التعديل
عليه أوافقك وقد هذا، أفهم الرسيع. الختزالنا هو واتخذناه هو مما أكثر فاختزلناه الحارض
اإلفرنج اخرتع بما وتحتج املضلِّل الحارض رسمنا تَستبقي أن أما قه، تُحقِّ أن استطعَت إن
فيه. نحن الذي الضيق من يُخرجنا ال عائم كالم مجرَّد إنه أقول أن يل فاسمح االختزال، من
الحق عىل وال عليك لسُت فإني قه» تحقِّ أن استطعت إن عليه أُوافقك «قد لك: أقول وإذ
عرش أحد أْمثَلُها العربي، الرسم لتيسري كثرية اقرتاحات إليه تواردت قد املجمع إنَّ بُمفتاٍت.
سوى النظر تحت باٍق وغري املختصة، اللجنة رفضتْها وكلها بعد، من نماذجها صور ترى

بك. الجارم حرضة مرشوع
به اشتغلت برأسه قائم موضوٌع فهذا العربية قواعد تبسيط رضورة من تراه ما أما
اآلداب وبكلية بمدارسها العربية أساتذة كبار من لجنة له وعيَّنت املرصية املعارف وزارة
الحكومة بمدارس املعلِّمني وبعض الكلية هذه أساتذة بعض به واشتغل فؤاد. بجامعة
ومن باملجمع. املختصة اللجنة لدى الفحص قيد عملهم موضوع زال وال انفراديٍّا. شغًال
يراه. بما ف ليترصَّ امُلقبلة دورته يف املؤتمر عىل ويُعَرض اليشء بعض فيه يتقرَّر أن املأمول
القواعد مسألة فإنَّ الَقواعد، لتبسيط تُريدها التي الطريقة يف رأيي لك أُبدي أن أستطيع وال
ما إىل لرجوعها ا جدٍّ دقيقة مسألة هي بل اللغة، جوهر عن خارجة الكتابة كرسم ليست
الصيف أشُهر انتهاء بعد أني أَعُدك أن هو أستطيعه ما وكل وَجوهرها. اللغة بلبِّ يتعلَّق
الواحد بالحرف منقولًة عليه فكرتك عرض عىل سأعمل االنعقاد، إىل املجمع مجلس وعودة
مع لبحثها املذكورة ة املختصَّ اللجنة عىل املجلس يُحيلها أن كثريًا الجائز ومن «املجلَّة». عن

االقرتاحات. من الشأن هذا يف عليها ُمحاٌل هو مما غريها
وما العربية، لغتنا عىل الغرية من أظهرت ما الشكر جزيل لك ألشكر سيدي يا وإني

واتزان. ونزاهة ورجولة فطنة بكل حاجْجَت
العش: يوسف األستاذ حرضة إىل والعرشون: الثالث

مراقدها يف بني املنقِّ العربية، عىل الُغريُ أمثالك من وأكثر أزرك، األدب ميدان يف هللا شدَّ
ما إليها يُعجلني تحية العثار. فيه وجنَّبك الزَّلل، عملك يف ووقاك غفوتها، من إليقاظها
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مخالفيك تُقنع التي امُلنصفة العبارة تلك من «الثقافة» مجلة يف املنشور مقالك به استفتحَت
يف يفيضوا مهما ُمحاجتك، يف عليهم التثريب وعدَم األَمنَة وتُشعرهم ضمريك، باستقامة

واإليضاح. التقرير
و«الفن»، «العلم» عيلَّ استرصخت قد الخالف، فيها القائم املشكلة يف فإنك بعد، أما
قَضيا ما إذا حتى عليهما، إال تك محاجَّ يف تعوِّل ولن بهما، إال تَستنِرص لن أنك إىل وأرشَت

عليه. لغريي وال يل تعقيب ال حاسًما قضاؤهما كان عيلَّ
من اتسع ما إيلَّ ضممُت «العلم» ذُكر متى فإني ا؛ حقٍّ أزعجتَني قد التحكيم بهذا إنك
ذلك تذوب؛ ملح حصاة كأني ا ُمحسٍّ الرهيب، اللفظ هذا أمام وتراجعت شُت وتكمَّ ثيابي،
قريب يشء هو بل الصحيح، العلم مراد هو ليس منحي يف العلم من شيئًا عالجت أني
اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم ﴿َوَما تعاىل: بقوله وإيمانًا بعجزي يقينًا ازددت أوغلُت وكلما واديه. من
بعد أدين وال والعلماء، العلم إال الوجود هذا يف أحًدا أخىش ال سيِّدي يا فأنا َقِليًال﴾ إِالَّ
العلم كلمة أمام إال سالحي وأُلقي أنصاع وال والعلماء، العلم بعزَّة إالَّ الوجود واجب عزة
وظللُت هَلْعُت — تلك عبارتك تالوة عقب — أني أدركَت الحقيقة هذه علمَت إذا والعلماء.
انتظرُت ثم التهاًما. وألتهمه قضًما، مقالك من األول الجزء أقضم وكدُت ب، أترقَّ خائًفا
الثالث. ظهر حتى الشوك مثل عىل آخر وأسبوًعا الثاني، ظهر حتى قلًقا ُمشفًقا أسبوًعا
للعلم بأثر منها يشء يف أشعر لعيل ورشبتها؛ وأكلتُها وَفَليتها، وفحصتها ثالثتها بحثُت
مع ولكني صاغًرا، وأخضع فأستكني الخالف، فيها القائم املشكلة يف إليه، أرشَت الذي
قاطًعا ُمرَهًفا ال أثًرا، أيها يف العلم لهذا أجد لم الباسمة، االستفاقة أو الشديدة، الدهشة
رسمها بجمال عواطفك وامتالء للعربية، حبَّك بأن موقنًا فخرجُت قاطع، غري مثلوًما وال
قد ذاتها يف املحمودة الطبائع تلك كل والقديم، حديثنا بني لة الصِّ انقطاع وخوفك الحايل،
وغريي وأنا علم. ال حيث علٍم قيام فِخْلت نظرك، فحَرفْت تكون، ما أشد عىل لك استجمعْت

«… اليشء «حبُّك قولهم: دائًما علينا يصدق
بساطة بكل لقرَّرَت فيك الجميلة الطبائع تلك تحكُّم لوال أنك يل ليلوح إنه وربي، إي
ما عىل — واتجاهاتها األلفاظ نغمات تصوير ورضورة الكتابة رسم يف دام ما الكالم أن
غريها، أو املعروفة «الشكل» بإشارات إما فيه يُستعان دقيًقا، تصويًرا — أهلها به يَنطق
بل هذا، من يشء يف له دخل ال العلم فإن التينية، غري أو التينية للحركات، بحروف وإما

هيبته. وتُسقط عرشه من تُنزله امليدان هذا مثل إىل جرجرتَه إن
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ثوبًا أو كسيح، ملريض كرسيٍّا أو لطفٍل، رسيًرا لنَشرتي السوق إىل نذهب وأنا أنت
والعلماء، العلم يقول حتى توقفنا — هذا من أردنا ما أيِّ يف — أنَّا فلو لسيدة، أو لرجل
نعتمد هذا كل يف نحن إنما والعلماء. بالعلم ولكفرنا رحبت، بما األرض علينا لضاقت
عندنا الحكم مَلكة به وتربت تكيفت وبما اإلنسانية، بغريزتنا لنا الحاصلة البديهيات عىل
ته، َمدَّ قدر عىل يكون صغريًا رسيًرا إال للطفل نتخري ال فنحن واملقارنات. امُلشاَهدات من
لكسيح دام ما والكريسُّ الكبار. ة أرسَّ من شيئًا له نختار أن — عادًة — علينا ويستحيل
وِضجعته، وقعدته املريض لقد مناسبًا ويكون عجالت، عىل يجري مما إال نَختاره ال فإننا
فمما وإال لرجل، كان إن لُبسه الرجال اعتاد مما إال نتخريه ال والثوب جسمه. براحة موفيًا

املسلَّمات. الرضوريات من هي بل بها، للعلم شأن ال أمور هذه وكل النساء. اعتادته
بجودة تتفاَضل جميًعا فإنها األشياء؛ هذه يف دخًال «للفن» أن يف ألبتَّة أعارضك لسُت
تغلو حسبهما وعىل «الفن»، متعلِّقات من ورداءته نع الصُّ وجودة جودته، وعدم صنعها
املجهول عن ب ينقِّ إنه آخر، ميدان فميدانه «العلم» أما التقويم. عند تَرُخص أو األشياء تلك
إن ومشكلتُنا املجرَّدة. الكلية القوانني من إليه يصل ما له ويضع فيكشفه الحقائق من
والبرص السمع يُرِض لم إن والفن التنفيذي. الفن ملجرَّد إال ترجع فال يشء إىل رجعت

رديئًا. فنٍّا كان ويالئمها، اإلتقان وفضيلة النفس وميول الجوارح، وباقي
ُمناقٌش فيه، إخالصك ولكمال لعملك وتقديري لَشخصك احرتامي مع أني، عىل

بعده. فيما أقوالك سأُناقش كما األول، الجزء ذلك يف عباراتك
إجماًال فحرصته املوضوع، يف الكالم بدأَت العلم، دالئل بتحكيم اسرتهبتني أن بعد إنك
والثانية: الصالح؟ كل صالحة هي هل الالتينية الحروف يف النظر األوىل: مسائل؛ أربع يف
فيها النظر من بدَّ ال إنه والثالثة: العربية؟ الحروف من أصلح هي فهل كذلك، تكن لم إن
نقص درء اإلمكان يف هل والرابعة: الحركات؟ لتأدية بطرائقها تَصلُح هل العربية) (أي

الالتينية؟ الحروف إىل االلتجاء دون الحركات
فقلَت: لَت تفضَّ األوىل املسألة فعن

الحروف يفصالح نظرنا إذا الغرب، بوسائل اإلعجاب يف املفرطني الرشقيِّني نحن إننا، أوًال:
الجدل. يقبل ال أمر الصالح هذا أن إلينا يخيَّل فقد وبأصلها، بذاتها الالتينية

أقواًال لنظرك تأييًدا أوردُت وهنا بضعفه. يقرَّ أن إالَّ يأبى الالتيني الحروف لكن وثانيًا:
وعدم أشكالها لتعقد حروفهم ُعوار فيها ينعون األوروبيِّني من االختصاصيِّني لبعض
املايض.» مع فيها الصلة لقطع أزفت الساعة «إنَّ ويقولون: قراءتها، وصعوبة وضوحها
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يف يُغرقوا ال «أن بقومه يهيب االختصاصيِّني هؤالء ألحد بقول هذا عىل استدركت ثم
عنه.» االبتعاد طلب ويف الالتيني، خطِّهم عىل االعرتاض

األصوات تؤدي — النظر وإتعابها شكلها د تعقُّ مع — كانت لو الحروف تلك إنَّ وثالثًا:
ليس ولكنه لهان. شكلها، برداءة تضيِّعه ما التأدية بحسن فتعوِّض تُؤدَّى، أن يجب كما
الصدد هذا يف قصورها عابوا أهلها إن بل يُظن، كما الغرض بهذا تقوم أنها الصحيح من
رأيهم يستقرَّ ولم املسالك، بهم بت فتشعَّ أخرى، حروًفا بها يستبدلوا أن وحاولوا أيًضا،

يشء. عىل
فقرة قولك ترتيب عىل أجريته ردِّي وإليك األوىل. املسألة يف أوردُت ما حاصل ذلك

فقرة:
بوسائل اإلعجاب يف بإفراطهم الرشقيِّني عىل حكمك يف الجدِّ حقَّ ا جادٍّ أظنُّك ما (١) أوًال:
استقراء نتيجة الفكرة هذه ولعلَّ فيه. َمثنَِويَّة ال الذي املطَلق العام الحكم ذلك الغرب،
فيك توسمتُه كما — وأنت ناقص. استقراء ولكنه سيدي، يا أنت تعرفهم أُناس ألحوال
فحراٌم الناقص أما التام. االستقراء بعد إال يجوز ال التعميم أن يعرفون من خري من —
«تطور مقاله العماني العامري أديب محمد لألستاذ قرأَت لو إنك التعميم، فاعله عىل
من األول للجزء مبارشًة السابقة بالصحائف «الثقافة» يف املنشورة الفكرية»، األساليب
فيما ولوافقتَني ذكر، عىل إحاطتك وواسع تحصيلك سابق من لكنُت املجوَّد، اعرتاضك

أقول.
أنت تجهد الذي العلم بمقرَّرات تذكريًا إالَّ هذا لُحكمك أتعرَّض لسُت أني عىل (٢)
ال حكٌم فإنه بشخيص يتعلَّق فيما أما إليه. الشدة يف واللجوء إكباره يف — بحقٍّ —
أثره بي يَحيق الذي هو — الناس خطأ ال — وحده خطئي ألن قليل؛ وال كثري يف ني يمسُّ
فيما املساجلة أنَّ من بيانك صدر يف أوردَت بما جاملتَني فقد هذا وفوق مغبَّته، وتلزمني
العربية. ألهل الخري لتحقيق فريق كل فيه يسعى رشيف» نضال «هي إنما فيه نحن
ال التي الحقيقة وجه عىل عبارتها معنى تَقصد أنك يف أشكُّ ال التي — املجاملة فهذه
هذا من تُخرجني — عليها الشكَر لك وأكرِّر شكرتُك والتي للتأويل، منَفذ وال فيها مجاز
ليس بأنه االقتناع يل وتُبيح األسوار، بأمتن ر املسوَّ بالتعميم فيه ترسعَت الذي الحكم
من شظيَّة ألنه بالرشود؛ القلب يفجأ ما كثريًا الذي القلم سبقات من «سبقٍة» سوى

لها. عقل ال حديد
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يف مستقبًال بها تستعني كيما أمري دخيلة تَعرف أن راقك إذا أنه عىل (٣)
ِمن له بَقيد ولكن تعميمك، يف داخل أني — وإياي هللا قك وفَّ — فاعلم استقراءاتك،
وال أنت تَستطيع وال يُبرص، وال يَسمع ال أكَمه، أصمَّ مبَهم قيٍد الحديد، كريشِتَك حديد،
بهذا التعميم عن خارٌج — األصحِّ عىل — أني أو فكاًكا. أْزمته من يل وال فكٍّا، له غريك
فإني حسنًا الغرب مناحي من عقيل يَراه فما العقل. قيد هو ذلك امِلكباح، امُلصَمت القيد
فإني قبيًحا منها يراه وما قومي. وكرامة كرامتي يمسُّ ال دام ما جهدي، إليه صائر

طاقتي. وسعت ما عني أخسؤه
ولتكن قراءته، وصعوبة وضوحه وعدم َشكله يف معيبًا الالتيني الحرف ليكن (١) ثانيًا:
هو فأين متضاربة، غري أو — رويَت كما — الصدد هذا يف ُمتضاربة األوروبيِّني أقوال
اصطالحي رسم الحرف إنَّ العيوب؟ هذه من به ما إلدراك لة املوصِّ العلم دالئل أو العلم
وحده كاٍف مستعمليه فنظر واِضحها، غري الصورة ُمرتبَك كان فإن بالنظر، يُدَرك
مربَّزين علماء القارئني، جميع بني مشرتكة ة حاسَّ والنظر الخصوص. هذا يف للفصل
العلم» «دالئل عبارة املناقشة هذه من فلتستبعد وإذن فني. مثقَّ غري عاديِّني أناًسا أو

عظيم. وظلم تجاُوز هنا إقحامها فإنَّ العريض؛ بالقلم ولتمُحها
فدوَّنوه الواقع راقبوا املوضوع بهذا الفرنجة من املشتغلني أن األمر يف ما كل أليس
ُمرٍض وضع إىل لآلن يَصلوا لم — تقول كما — ولكن رضره، إزالة يف وسَعوا منه وشكوا
أو «علًما» ى يُسمَّ منه والشكوى الواقع تقرير أن يَزعم الذي ذا ومن اإلجماع؟ عليه يقع
يف ونسعى العربية، رسم قصور من طويل زمن من نشكو مرص يف إننا علم»؟ «دالئل
منه؟ الشكوى ويف عندنا الواقع هذا تقرير يف العلم دالئل أو العلم هو فأيٌّ رضره. إزالة
العلم معنى ي تُعمِّ كربى ومجازفًة باطًال، إيهاًما لكان هذا من شيئًا مرص يف ادَّعينا لو
وأقالم العامة، والنيابة (البوليس) الضابطة َمكاتب لكانت ادَّعينا لو الناس. فيه وتضلِّل
تقرِّر دعاوى وعرائض ببالغات غاصة ألنها العلم؛ ودالئل بالعلم مملوءة املحاكم، كتاب

السلطان! لذوي منه وتَشكو — الواقع أنه مزعوم هو ما أو — الواقع
استطاعة إىل ورجوعه العلم، وادي عن عنارصه كل خروج مع استداللك إنَّ (٢)
تلك — وبضدِّه بالرأي فيه تأتي النقل يف أمانتك جعلتْك قد األوروبيِّني، من القارئني كل
لقارئيك بأن عليم وأنت — فيها للمراجعة ثمرة أو داع أقل أجد وال بها، أوقن التي األمانة
وكيف الرتجيح. تُكلِّفهم أن لك وليس عليك، فريدوه قولك بظاهر يأخذوا أن يف الحق
التفصييل بالدليل طبًعا علمهم مع — أنفسهم األوروبيون العلماء وأولئك يستطيعونه،

88



الثاني املطلب

يشء ترجيح عىل االتفاق — تقول كما — لآلن يستطيعوا لم — يمنع وملن يدَّعي ملن
دها؟ وتعقُّ ُقبحه أو ووضوحها، حروفهم شكل حسِن جهة من بعينه

الذي كل بل الشخيص، رأيي أُبدي ال هنا أني يالحظ أن سيدي وأرجو (٣)
تَستنِرصها التي العلم بدالئل ال شيئًا، تُثبت لم النقطة هذه يف أنك هو توضيَحه أريد
بعض عن رواية يف يَنحِرص أثبتُّه الذي كل العلم. دالئل بغري وال بها، وتسرتهبني
البعض وأنَّ قراءتها، وصعوبة حروفهم شكل د تعقُّ من بالشكوى وا ضجُّ أنهم األوروبيِّني

الشكوى. هذه من امتَعض
تسمح أن أرجو إنما حني، بعد إليها وسأعود مؤقتًا النقطة هذه أترك أني عىل (٤)
االتصال: شديد به متصلة فإنها تماًما، املوضوع يف ليست كانت إذا فكرٍة، بإبداء هنا يل
أنهم هي — عليك يَخفى ال أظنه وال أنا، أفهمه ما عىل — الشكوى لتلك العلة إن
سياستهم مناحي يف وأكاذيبهم وأخالقهم عاداتهم من كثري يف ال — وفنهم علمهم يف
من وجليل دقيق بكل الشعور من عالية درجة بلغوا قد — بالناس فيها وتغريراتهم
وال عليه، وأنت أنا أحسُدهم مما بها، واالستمتاع الحياة سبُل لهم تيرسِّ التي الشئون
حروفهم د بتعقُّ اليوم فإحساسهم الحارض. الوقت يف ألنفسنا ادعاءَه أنت وال أنا أستطيع
ال د، والَّ ٌل ُحوَّ اإلنساني والفكر الشعور. يف الرقيِّ ذلك وليد هو إنما شكلها، جهة من
به وتقدمت رِقَي كلما وسائله بنقص نفسه عىل يحكم بل الطِّماح، يف حدٍّ عند يقف
ضجْجنا — حضارته ازدهار وإبان اإلسالم ظهور عقب — العرب نحن ألسنا األحوال.
بالتنقيط؟ الشكل قبل ومن الشكل، من ُمختلفة بطُرق فأصلحناه كتابتنا رسم من
أكثر آخر وضع إىل وسائله يف وضع من تنقله أو اإلنسان طموح معنى املعنى، وهذا
املعنى هذا والزم للتغيري. جنوح أو وتغيري ضجيج لكلِّ العلة هو وصالحية، له مالءمًة
املهديُّ قال كما أو مستحيل، اإلنسانية األعمال يف الكمال أن البرشية، الطبيعة إىل الراِجع

: العبايسُّ

ب��م��ن��ق��وص م��ن��ق��وٍص إح��اط��ة إال ب��ه يُ��ح��اط ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ش��يء ال

اآلتي نغماتها إىل ال الالتينية الحروف شكل إىل راجع سبق ما كل أن وليالَحظ
الكالم. عنها
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يستعملونها ملن تؤدِّي ال فإنها شكلها ُعوار مع الالتينية الحروف تلك إنَّ تقول (١) ثالثًا:
حقٌّ جملته يف هذا وقولُك واتجاهاتها. النغمات من أي األصوات؛ من لغاتهم أللفاظ ما
ملمٍّ كل إذ دالئله؛ وال العلم من ليشء صوابه تعرف يف حاجة وال جدال. وال فيه ريب ال

اإلدراك. تمام يُدركه األوروبية اللغات من أكثر أو لغتني بمبادئ
عن يغيب ال كما — أنها الهامِّ الغرض بذلك حروفهم وفاء عدم يف والعلَّة (٢)
صارت لكنها بعينها، واحدة لغة لرسم متَّخذًة كانت القديم أصلها بحسب — سيدي
أو الالتينية عن األصل البعيدة اللغات من حتى متعدِّدة، لغات لرسم متَّخذًَة بالزمان
املمدودة األلف كنغمة املخرج السهلة النغمات يف اشرتكت إذا اللغات فهذه اليونانية.9
والكاف والفاء املفشوشة والشني ني والسِّ الخفيفة والزاي والراء والدال والتاء والباء
كالٍّ فإن بمتحرِّك، االبتداء عند العارضة والهمزة والياء والواو والهاء والنون وامليم
الذال كنغمتَي بها، خاصة نغمات لها — املشرتك السهل هذا مثل عدا فيما — منها
تاء من كمزيج بها يُنطق التي املكزوزة والشني األملانية، يف والخاء اإلنجليزية، يف والثاء
الخاصة النغمات وهذه الفرنسية. يف «gn «نيه وكنغمة والطليانية، اإلنجليزية يف وشني
يستطيع وال وأخرى، لغة بني بها النُّطق يختلف اصطالحية بُمَركَّبات تؤدَّى وأمثالها
أيًضا هي تؤدَّى السهلة املفشوشة الشني نغمة إنَّ بل ُمتعلمها. أو اللغة ابن إال أداءَها
يف تؤدَّى الواو ونغمة مختلفة. اصطالحية بمركبات واألملانية والطليانية الفرنسية يف
من نغمته تختلف قد بعينه الواحد والحرف بمركَّب. الفرنسية ويف بحرف اإلنجليزية
األملانية ويف معطَّشة، غري جيم نغمة الفرنسية يف يؤدي الذي j كحرف ألخرى؛ لغة
أصل خالف عىل به ينطق قد أو به يُنَطق ال الحروف وبعض ياء. نغمة والطليانية

الفاء. نغمة يؤديان وقد النُّطق، يف يُهَمالن قد مثًال اإلنجليزية يف gh فحرفا القياس؛
يف واضح فيها، التخالف وهذا مفردة، بحروف النغمات تأدية يف القصور هذا
النغمات ه توجِّ التي الحركات أحرف يف ا تامٍّ وضوًحا واضٌح هو ثم اللغات. تلك رسم

ن ممَّ املسلمني، والهنود والجاويني اإليرانيني ووضع اآلن) (قبل األتراك وضع يُشبه هذا ووضعهم 9

أو حروٍف لوضع — مثًال — اإليرانيون اضطر تُسعفهم لم فلما كتابتهم، لرسم العربية الحروف اتخذوا
ولكنهم األتراك، عنهم وأخذها العربية يف لها مثيل ال التي لغتهم نغمات بعض عىل للداللة خاصة إشارات
وقد الحروف، بحركات الخاصة املستديمة العاهة تلك عندهم لبثَّت — األوروبيِّني خالف عىل — جميًعا

للعالج. املتعينة الوسيلة باعتبارها الالتينية الحروف اتخذوا يئسوا فلما استَطاعوا، ما األتراك عالجها
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ثم ، كلٍّ يف املدِّ مع والكرس، والفتح الضمُّ فهناك لغة. كل ألفاظ تَقتضيه الذي التوجيه
بعض بني الواحدة الحركة يف بعينها الحروف تخالف مع ُمختلفة، بدرجات اإلماالت

بعينها. الواحدة اللغة يف بل وبعض، اللغات
العلم لدالئل حاجة بال وغرينا وأنت أنا أُدركها ولكني فيها، شكَّ ال حقائق تلك
تخطيطها حسن حيث من والصور األشكال إىل ال راجعة، هي ثم هنا. تقحمها التي
َجْرسها، وجوهر اللغات نغمات عىل الداللة صميم إىل بل وخفاؤه، قبحه أو ووضوحه

املختلفة. واتجاهاته
ال قد بل األوروبيني، االختصاصيِّني بال تُقلق التي هي الحقائق هذه ولعلَّ (٣)
رسم منهم يَنعون ملن األول الدافع هي — واألشكال الصور دون — أنها يف أرتاب
يف ليست ألنها األهمية؛ قليل ثانوي دافع فهي الصور أما تحسينه. ويطلبون كتابتهم
فيها، اإلرساف املجرَّد النظر يُدرك التي الحرفية املركَّبات تلك فيها ما وأهمُّ الصميم.

لدالئله. وال للعلم حاجة بال
من ليشء لِيَّته وأوَّ صدقه إدراك يف يحتاج ال عنه أقول الذي األول الدافع وهذا
الثالثة القرون ويف الحارض، العرص يف الحضارة أنَّ نتذكر أن فيه يكفي بل العلم،
والعلم ربوعها. يف العلم واستقر الالتينية، باألحرف تَكتُب التي األمم يف تركَزْت املاضية،
أينما واملضحَي السارَي يدرك اذ، نفَّ اٌب ثقَّ سناه إنَّ بل سار، كل ضوئه إىل يَعشو نور
يف الديار ُمتجاورة كلها تعيش األمم10 وتلك بجماله. ويبهرهما إليهما ويتحبَّب كانا،
ه، أُشدِّ عىل بينها العلمي فالتواُصل واحد؛ صعيد يف أصًال مخلَّقة هي أو واحد، صعيد
بتعدُّدها أو برتكُّبها ارتبكت أو كتاباتها، رموز تخالفت فإن الوسيلة، هي ولغاتها
طالبيها أعنُي يف قذًى ذلك كان نغمات، عدة منها الواحد الرمز بأداء أو الواحدة للنغمة
ويعوقهم تحصيلها يف تهم مشقَّ يَزيد الطريق يف وشوًكا ومفيديه، العلم مستفيدي من

واالستكمال.11 التقاُرض عن

أمريكا قارة وكل وغريها، وبلجيكا والربتغال وإسبانيا والنمسا وأملانيا وإيطاليا وفرنسا إنجلرتا 10

أفريقية. وجنوب وأسرتاليا
يشء عىل أثِره قوة بسبب األوروبيِّني يَحمل قد الذي هو النغمات بأداء الخاص األول الدافع هذا 11

أو ُمفردة، بحروف املركبات عن كاالستعاضة وذلك الجملة؛ يف بأشكالها مسٍّ بغري كتابتهم تعديل من
كل يف هذا إشاعة مع الحايل، بَشكِله تُخلُّ ال التي املميزات ببعض الواحد للحرف املختلفة النغمات تحديد
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إليها، أرشُت التي الحقيقة لهذه — التفصيل من بيشء — تقريري مع أني عىل (٤)
لغة كل أهل أن إىل سيدي نظر لفت إىل أُسارع فإني أفهم، ما بحسب لعلَّتها وتقريري
القراءة عند — يُخطئون ال — الحركة حروف بفضل — هم األوروبية اللغات تلك من
فاألملان املكتوب. غري الكالم يف يلفظونه ملا وفًقا لغتهم عبارات من باملكتوب النطق —
دائًما وجارية مقرَّرة عندهم النغمات ألنَّ يخطئوا؛ أن يمكن ال — مثًال — والطِّليان
نغمية مركبات أو نَغمات، حروف — أعلم ما عىل — عندهم وليس معلوم. قياس عىل
بها، يُنَطق ال نغمات حروف عندهم كان إذا — مثًال — والفرنسيون بها. يَنطبق ال
عرفها متى معينة، كلية قواعد أيًضا لها فإن خاصة، نغمات تؤدي حرفية مركَّبات أو
إذا واإلنجليزية موَجبها. خالف عىل ينطق أن عليه استحال — الطفل غري أو — الطفل
واملركَّبات .sh, ch مثل كلية قاعدة تحت داخل فمعظمها للنغمات، مركَّبات فيها كان
التي gh مثل — املركب جزءَي عن بعيدة بنغمة أحيانًا بها يُنطق أو بها، يُنطق ال التي
الذال نغمة وحينًا الثاء نغمة حينًا تؤدِّي التي th ومثل فاء، بها يُنَطق وقد تُهمل قد
ومثلها وتذكُّرها. حفُظها متعلِّمها أو اللغة ابن عىل سهٌل محصورة، األغلب يف هي —

املختلفة.12 التوجيهات من الجوهرية النغمة حروف هه تُوجِّ وما الحركات، حروف
أن فأظن — ريب بال تعرفه سيدي يا وأنت — الواقع هو هذا كان إذا (٥)
العربية يف ألن مبينًا؛ ظلًما مظلومون لغتنا رسم يف بأننا معي تسلِّم أن لوازمه من
خالية جوهرية نغمات حروف كلها — يقولون كما — أصل ألف ثمانني (٨٠٠٠٠)
ملختلف — منها يُشتقُّ قد وما هي — وقابلة للحركات. حروف من يوجهها عما
أنت تعرفه وكما مراًرا، هذا كررت كما — منا متعلم أي عىل ومستحيل التصحيفات.
مهما الفصيح، لكاتبها أصًال املراد الوجه عىل وهلة ألول بها يَنطق أن — وغريك
ما كثريًا بل الوضوح. كل وواضحة العريض الثلث بقلم مكتوبة حروفها رسوم تكن

فيه. رجاء ال ُميْئًِسا استغالًقا الصحيح، الوجه عىل بها النُّطق عليه يَستغِلق

الحكومات، ل وتدخُّ واألدب والفن العلم رجال تضاُفر يقتيض مما الالتينية، بالحروف تكتب التي األمم
مداه يعلم ال الذي الحارض طورهم يف الحروف أشكال تغيري من هذا فوق أما بعيد. غرٌض ذاته يف وهو

املحاالت. فمن هللا، إال وغايته
من باملكتوب النُّطق يف لوكات — األقاليم اختالف بحسب — لهم لغة كل أهل أنَّ األمر يف ما كل 12

واختالف جنوبيهما. وأهل أملانيا أو فرنسا شمال أهل وَلوكة واإلنجليز، األمريكيِّني كلوكتَي لغتهم، فصيح
فصيح. كله الذي لسانهم يف الجاهلية عرب لوكات اختلفت وقد طبيعي، اللسان لوكات
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تقول: الثانية املسألة عن
حروف بأشكال وتأتي الالتينية.» شكل من أبسط العربية الحروف شكل «إنَّ أوًال:
عىل بها االستدالل تريد مقارنة بينها فتُْجرى والالتينية العربية بني املشرتكة النغمات

أبسط. العربية شكل أنَّ
الخط يف الصورة بساطة إنما اتفاق، مجرد فليس هذا؛ من تعجب «وال تقول: ثانيًا:
الحروف هذه جميع أصل «إنَّ قالوا: الصناعة أهل أن وتُورد مقصود.» أمر العربي
«… الدائرة بعض هو الذي املقوَّس والخط الدائرة، ُقْطر هو الذي املستقيم الخط
املستقيم، الخط هو الذي األشكال بأبسط ابتدءوا «إنهم فتقول: عبارتهم أنت ح وتوضِّ
بمقادير الحروف كل القوس ومن منه فاستخرجوا ُمتقاربة، ُمتناسبة بنسبة نوَّعوه ثم
بالنقطات الحروف بعض بني «وفرَّقوا قال: أنه القلقشندي عن تروي ثم قليلة.» وصور
صورة حرف لكل يجعل أن من أخفُّ ذلك ألنَّ لالختصار؛ الصور تقليل بذلك وقصدوا
والجيم األلف وهي: صورة؛ خمس إىل الحروف صور «ترجع قال: وأنه الصور.» فتكثر

وامليم.» والنون والراء
كثرة ألن الصور؛ تخفيف إىل فعمدوا الحروف ببساطة ُعنوا أنهم يظهر «إنه تقول: ثالثًا:
الالتينية بالحروف وقع ما وهو التعقيد، إىل يؤدي مما الحروف، لتداخل داعية الصور

بيِّنًا.» اختالًفا بعض عن بعضها فاختلف وصورها، أشكالها دت تعقَّ التي
بأجزائها ال الكلية بصورها األلفاظ يميِّز القراءة عند اإلنسان أن حاصله ما تقول رابًعا:
القراءة تحليل من علمنا «لقد األوروبيِّني: العلماء أحد بقول لهذا وتستدلُّ وحروفها،
صورة إدراك عىل الرسيعة القراءة يف نَعتمد الواقع يف أننا «التَّاِشيْستوْسُقوب» آلة يف
الحروف عرض «إنَّ ويقوالن: هذا يَذكران آخَرين عامَلني بقول ثم مجموعها.» يف الكلمة
حاصله ما هذا عىل ترتَّب ثم القراءة.» حني معرفتها يف ُعظمى أهمية لهما وارتفاعها
يَعلو ما لكثرة وذلك اإلدراك؛ يف وأسهل أوضح بالعربية املكتوبة األلفاظ صور أن
كلمة لكل تُعطي — (كذا) علميٍّ بتعبرٍي — وأنها يَسُفل، وما السطر عن حروفها من
من كتابتنَي بني التجربة أن تُضيف ثم له. شبيه ال شكًال تبدو حتى خاصة شخصية
أن عىل دالَّة بالعربية، واألخرى بالالتينية إحداهما واحدة، صحيفة يف واحد مقياس

ُمرشقًة. واضحًة العربية وبقيت أوًال، الالتينية خفيت عنهما ابتعد إذا القارئ
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يف العالية املدارس طلبة من املائة يف وثالثني خمسة أن حاصله ما بعُد من تقول خامًسا:
الحروف د تعقُّ وأن الالتينية، الحروف قراءة عىل انكبابهم بسبب النظر؛ قصريو فرنسا
إصالحها. اإلفرنج يحاول هذا أجل من وأنه القراءة، عن النفس يصدُّ وضوحها وعدم
الحروف هو إنما العربية النغمات يؤدِّي ما أصلح أن إىل ذلك كل من تنتهي سادًسا:

العربية.
أجزائها. ترتيب عىل أيًضا جاريًا الثانية، املسألة هذه يف أثاره ما عىل ردِّي سيدي وإىل
إنه يقول ما وبني الالتينية، من ُمفرًدا حرًفا عرش ستة بني قارن السيد إنَّ (١) أوًال:

وهاكها: العربية، يف مقابلها

n i q k f s z h g t b

ن ل ك ق ف س ز ح ج ت ب

أبسط تكن لم إن الالتينية حرًفا عرش األحد أن إخالص، بكل السيد غري يرى ولقد
لوحظت متى بساطة، منها أقل فليست العربية، يف لها مقابلًة السيد جعلها التي ِمن
لم مما إن ثم الالتينية. دون العربية يف النقط ووجود ، كلٍّ يف واملنحنيات املستقيمات
ال وقد «ي»، العربية يف ومقابله الالتيني y حرف املشرتكة النغمات حروف من يذكره
وهي ،v, p, i, c حروف: العربية يف له مقابل ال ومما أبسط. الالتيني أن الرائي يشكُّ
أوروبية، لغة يَعرف عربي قارئ كل يَستطيعها املقارنات وهذه البساطة. غاية يف أيًضا

دالئله. وال العلم من ليشء حكمه يف محتاج غري
للمقارنة، أساًسا امُلفَردة الطباعة حروف اتخذ إذ َسها السيد أن إيلَّ يخيَّل ولقد (٢)
حالَّة بالالتينية، وقارنها الكلمات بنية يف حالَّة العربية، الحروف عىل اعتمد أنه ولو
يف ال أوضح، وال أيَرس ال لكن وأبسط. أوجز العربية أنَّ يف أحد خالفه ملا ِبنْيتها، يف
أخرى، أشكال ثالثة يأخذ لغالبها املفرد الشكل ألنَّ املخطوطات؛ يف وال املطبوعات
الحرف بأن يَقيض والعقل واالستمرار. الدوام عىل هي هي تبقى التي الالتينية بخالف
ق التحقُّ أراد ومن أشكال. أربعة بني املتقلِّب من أوضح واحدة حال عىل أبًدا الباقي
باملطابع الحروف ايف صفَّ إىل ليذهب بل العلماء، إىل وال العلم إىل به حاجة فال بالتجربة
يتعلَّم أوروبي أي ليسأل بل األخطاء، كثريو الناحية هذه من أنهم ليعلم العربية،
يف حالَّة الحروف أشكال تعرُّف يُكابدها التي الصعوبات من أن يعلم حتى العربية،
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عليه هو مما حركاتها خفاء دع — منها الواحد صور لتعدُّد وذلك الكلمات؛ بنية
مطلًقا يُخطئ ال فإنه أوروبية، لغة يتعلَّم الذي العربي بخالف — وأفظع أشقُّ مصيبة
بل الدوام. عىل واحدة حال عىل وبقائه شكلها د لتوحُّ كلماتها يف حرف أي معرفة يف
انتقاله الطفل عىل يكون ما أشقِّ ِمن أن ليستيقن األطفال معلمي من معلِّم أيُّ ليسأل
الكلمات. يف ببعض بعضها متصًال الحروف تعلم طور إىل املفَردة، الحروف تعلُّمه بعد
أمر هي بل اتفاق، مجرَّد ليست العربي الخط يف الحروف صور بساطة إنَّ تقول: ثانيًا:

مقصود.
األولني وضع عند مقصودة البساطة أنَّ بها يُريد السيد كان إن قضية وهذه
تسَمح كيف له: قلت إذا امَلعذرة أرجوه فإني عبارته)، ظاهُر هو (كما العربي للخطِّ
من أن عنهم فأخذَت املسيح ميالد حوايل النبطيني حارض كنَت هل تُقرِّرها؟ أن لنفسك
أقوال كانت وإن بسيًطا؟ يكون أن مقصودهم ومن العربية، للغتهم رسم وضع نيتهم
يف فاعتمدَت هذا، يفيد ما فيها ورد قد العربية كتَّاب من القلقشندي وغري القلقشندي
من رين واملتأخِّ املتقدِّمني أقوال من نفسك تُعفي أن أرجوك فإني عليه، القضية تلك
العربي، الخط واضع هو َمن يعرفون كانوا ما إنهم الخصوص. هذا يف العربية كتَّاب
عهد من توقيفي إنه قائل فِمن شديًدا؛ تخبًُّطا واالستنتاجات االفرتاضات يف تخبَّطوا بل
لنبي الوحي كاتب عن ى متلقَّ إنه وقائل إدريس، هللا نبيُّ واضعه إن قائل ومن آدم،
املسترشقون إال هم وما الحْمرَيي. املسند من ُمقتَطع أصله إن قائل ومن هود. هللا
الخط أن عىل دلُّونا ثم فقط، املايض عرش التاسع القرن يف ونقبوا بحثوا اإلفرنج، من
وغريهم الحجاز أهل إىل منهم ورسى اآلرامية، من اشتقوه النبطيني، وضع من العربي
فؤاد جامعة يف اآلن املعتمد هو — آخر موضع يف قلُت كما — وهذا الجاهلية. عرب من

األول.
علماء (من نامق يحيى خليل لألستاذ العربي الخط أصل كتاب عىل اطَّلعت وإذا
بني فرَّقوا «إنهم وهو: القلقشندي عن نقلتَه ما أن لعلمَت الجامعة)، بهذه اآلداب كلية
من أخف ذلك ألنَّ لالختصار؛ الصور تقليل بذلك وقصدوا بالنقط، الحروف بعض
األوَّلني الواضعني أن املوهم القول ذلك الصور». فتَكثر صورة حرف لكل يُجعل أن
مراًدا كان إن — الصواب عن بعيد قول هو إنما هذا، فعلوا الذين هم العربي للخط
عىل اعتماًدا امُلسترشقون، أولئك أثبته الذي ألنَّ — لفظه من م املتوهَّ املعنى هذا به
يف النقط من شيئًا يضعوا لم النبطيِّني أن هو نامق، األستاذ ودوَّنه الحسية، النقوش
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تَعتربه وكيف الجاهلية. عرب من خطهم إليهم رسى من وال هم ال الكتابة، حروف
صُحف بأنَّ كافة، املسلمني عند العلم استفاضة مع تلك، قضيتك عليه وتبني صوابًا
ومثلها للحروف، نقط أي منها يشء يف يكن لم القرآن، آيات بها ُدوِّنت التي النبيِّ
بها وبعث الصحف تلك من نسخها التي عفان بن عثمان مصاحُف النقط عدم يف
خالفة يف يوسف بن الحجاج يد عىل إال يحدث لم القرآن تنقيط وأن اإلسالمية، لألقطار
إال عندهم يكن لم — وجاهليِّني نبطيِّني من — األولون فالعرب مروان؟ بن امللك عبد
للدال وواحد والخاء، والحاء للجيم واحد وحرف والنون، والثاء والتاء للباء واحد حرف
للطاء وواحد والضاد، للصاد وواحد والشني، للسني وواحد والزاي، للراء وواحد والذال،
املشرتكة الحروف بني يفرِّقون كانوا كيف سألتني وإذا والغني. للعني وواحد والظاء،
النبي أصحاب كان كما بينها يفرِّقون كانوا إنهم عتيد: ميسور فالجواب القراءة؟ عند
إىل الهجرة تاريخ من سنة ثمانني مدة القرآن يف بينها يُفرِّقون بعده ِمن املسلمني وكل

مروان. بن امللك عبد خالفة
باإلضافة — هو الحروف بني التفريق يَحصل كان بكيف االعرتاض وجه أن عىل
شتان ألنه اإلسالم؛ قبل ما إىل باإلضافة منه أضعاًفا وأقوى أشد — اإلسالم مدة إىل
قوًما النبطيون كان مهما التفريق. رضورتي وبني الحضارتني وبني الزمنني بني ما
الشمايل الجزء يف املسيح قبل ١٦٩ سنة من قامت مملكة لهم كانت ومهما أشداء،
سنة يف الرومان أزالها أن إىل واستمرت والشام، فلسطني جنوبي العرب جزيرة من
الشام عىل أغاروا قد — الفرنجة مؤرِّخو يقول كما — كانوا ومهما املسيح، بعد ١٠٦
كاليونان يكونوا لم فإنهم هذا، حالهم من يكن مهما عاصمتها، دمشق عىل واستولوا
بالكتابة يُْغَرْوا حتى راقية صناعة أو علم أهل املرصيِّني، أو الفرس أو الرومان أو
هم تحرضُّ فإن التبدِّي، بعد وا تحرضَّ قد يكونوا ومهما أدواتها. لها ويتخذوا فيُتقنوها
إليهم رسى ومن وهم املدينة. يف والخزرج واألوس مكة، يف قريش كتحرض كان بدَّ ال
أباة أشداء جملتهم يف كانوا مهما الجاهليِّني من وغريهم هؤالء الحجاز أهل من خطُّهم
نُزًَّال، ًال ُرحَّ وشاء، إبل أصحاب أو تجارة نَقلة أيًضا جملتهم يف كانوا فإنهم ضيم،
والتغنِّي باألنساب، املفاَخرة يف يَنحِرص أدبهم وكان الجدب. دهم ويُرشِّ الغيث يَجذبهم
الشجاعة وبفضائل الغارات، وصنوف القتال وقائع من وحديثًا قديًما بينهم قام بما
وبرق سحاب من الطبيعية الظواهر وصف ويف امُلستجريين، الالئذين وإجارة والكرم
ويف والنسيب، التشبيب ويف وديار، منازل من غادروه أو نزلوه وما وأمطار، ورعد

96



الثاني املطلب

الخوالد الكلم جوامع األدب هذا وخري هذا. شاكل وما ومطاياهم، أسفارهم وصف
كانت وإذ الحياة. فلسفة وزبدة التجاريب نتاج هو مما واألمثال، الِحَكَم تَحمل التي
عىل — صُحفهم كانت بل لها، وجود ال الصالحة الرقاع وكانت رصفًة، بدائية كتابتُهم
الخزف وقطع النخل وسعف الحيوان أكتاف وعظام الرقيقة الحجارة هي — يلوح ما
فقد ذلك كان إذ الرقاع؛ رش من جميًعا وهي اإلسالم)، مبدأ يف كانت (كما الجلد أو
لتخليد واضطروا وتحسينها، نواقصها بتكميل اهتمامهم وقل طبًعا الكتابة تلك أُهملت
والشعر الشعر. الغرض: لهذا طريق أيرس اتخاذ إىل املناحي تلك يف وعواطفهم آثارهم
يَفي شعُرهم كان واستذكاره. وعيه فيسهل تكراُره يَحلو مألوف، عذب َموزون، غناء
صور بتكميل أنفسهم تعنية وعن والتدوين، الكتابة عن ويُغنيهم األغراض، بتلك لهم
منها كثري اشرتاك وإزالة جنسهم، أبناء النبطيني من إليهم رسْت التي النغمات حروف
خطَّتهم عىل فجرى اإلسالم أتى حتى هكذا استمرُّوا ولقد النغمات. هذه من جملة بني
فارس فتح ومع — أسلفُت كما — والحضارتني العهَدين اختالف مع طويًال، شوًطا

البالد. من حكمه تحت دخل ما رقعة واتِّساع وغريها، ومرص والشام
واستيالئهم مملكتهم قيام وقت أعمالهم يدوِّنون النبطيون كان كيف سألتني: وإذا
(اليونانية بالرومية حتًما يدوِّنونها كانوا عتيد؛ ميسور أيًضا فالجواب دمشق؟ عىل
فيها يُكتب مروان بن امللك عبد عهد إىل املسلمني دواوين كانت كما الرومانية) أو

والقبطية. والرومية بالفارسية
عندياتك من أكانت سواء تلك، قضيتك عن تَعدل أن سيدي يا أرجوك فإني وإذن
من لغريه عليها أنت اطَّلعت أقواٍل من أو ، القلقشنديِّ عن رويتَه مما انتزعتها كنت أم

العلماء.
العبارة وظاهر عبارتك ظاهر من الرغم عىل — هي القضية تلك كانت إن أما (٣)
أو العربي، الخط يف اآلن الواقع من انتزعتَه تقرير مجرَّد — القلقشنديِّ عن نقلتَها التي
قلة يف مثيل حتى بل يَِقظ، كاتب وكلُّ فأنَت عهده، يف فيه الواقع من القلقشندي انتزعه
امُلفَردة حروَفه إنَّ نقول أن الراهن، العربي الخط ُمشاَهدة بمجرد نَستطيع كلنا يقظته،
تتناسب منحنيات، أقواس ومن قصريات، أو طويالت مستقيمات خطوط من مكوَّنة
النقطات، ومواضع النقطات، تميِّزها ُمتشابهات، حروفه من كثريًا وإن املستقيمات، مع
وال التقدير هذا وزن يف يَزيد ال الصناعة وأهل القلقشندي فإدخال النقطات. وأعداد
يف وليس العلم» «دالئل تؤيده الرأي أن إيهام منه الغرض أن يُظن قد بل منه. ينقص

ترى. كما أثر أي للعلم املسألة
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قارنَت التي الالتينية الحروف عىل النظرة هذه مثل أَلقيت لو سيدي يا أنك عىل
قصريات، أو طويالت مستقيمات من مكوَّنة إال أيًضا وجدتها ملا العربية، وبني بينها
الحال يف والعربية فهي املستقيمات؛ مع التناسب كل تتناسب منحنيات أقواس ومن
وجود عدم العربية وبني بينها والفرق التكوين. يف واحد نظام عىل سائرتان الراهنة

املميزات. للنقطات امُلحتاجات املتشابهات
التشابه أن تَعترب غريه، أو القلقشندي عىل اعتماًدا سيدي، يا أنت كنَت وإذا (١) ثالثًا:
مزيتان أنهما ُموهمًة الصدد هذا يف عبارتك تُرسل ثم مزية، بالنقط التفريق وأن مزية،
قد كما وتعترب منها، والتخفيف األشكال لتبسيط األوَّلني، الخط لواضعي مقصودتان
لفقدها األشكال معقدة أتت الالتينية الحروف أن التخمني، بطريق عبارتك من أفهمه
للواِضعني ال راجًعا قولك كان ولو حتى واعتبارك، رأيك هو هذا كان إذا املزيتني، هاتني
يف أو القلقشندي عهد يف العربي الخط مركز إىل بل والجاهليِّني، النبطيني من األولني

وبينك. بيني هللا فيفتح واعتبارك، رأيك هذا كان إذا أقول هذا، الناس يوم
إال أفهم لم أني ِمن أقوله عما اعتذاري لك أقدم أن سيدي يا يل واسمح (٢)
املزيتنَي. هاتني لفقِدها دة معقَّ أتت الالتينية الحروف أن تَعترب أنك التخمني بطريق
أنت لتُعيد نظرك أمام أضعه فأنا الصدد؛ هذا يف عبارتك نصُّ هو لك أُقدمه الذي عذري
كثرة ألن الصور؛ تخفيف إىل فعَمدوا الحروف ببساطة ُعنوا أنهم يُظهر «إنه قراءته:
الالتينية بالحروف وقع ما وهو التعقيد، إىل يؤدي مما الحروف، لتداُخل داعية الصور

بيِّنًا.» اختالًفا بعض عن بعضها فاختلف وصورها، أشكالها دت تعقَّ التي
تُريح ال القلقشندي، عن ترويه وفيما أنت قولك يف أنك، عن النظر بقطع إنه
ظاهر كان إذا الذي الغائبني، جمع ضمري تَستعمل بل الظاهر، االسم ببيان القارئ
قد فإنه األوىل، الجاهلية أهل من العربي الخط واضعي إىل راجع أنه مفهًما عبارتكما
يف أو الحارض الوقت يف العربي الخط مركز إىل راجع أنه — بعيد من ولو — يُفِهم
ودالئله؛ بالعلم يحتج ممن إتيانه يجوز ال التبهيم من رضب وهذا القلقشندي. وقت
فهل هذا، عن النظر بقطع بعيد، من وال قريب من ال التبهيم، يحتمل ال العلم ألنَّ
الحروف لتداخل داعية الصور كثرة «إن قولك: معنى تُفهمني أن سيدي يا تستطيع
املفردة الحروف صور عىل الكالم صدد يف سيدي يا أنَت التعقيد؟» إىل يؤدي مما
دالٌّ الحروف ببساطة ُعنوا أنهم يُظهر إنه فيه تقول الذي جملتك وصدُر وأشكالها،
ألنَّ النغمات؛ بها تعني وال الحروف، صور «الحروف»، بلفظ تَْعني أنك عىل حتًما
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هذا عىل الحروف هي وهي األشكال، هي هي والصور تبسيطها. يَستحيل النغمات
داعية الصور كثرة «إنَّ قولك: يكون وإذن تلك. عبارتك صدر يف تَحدَّد الذي املعنى
إىل داعية الحروف كثرة «إنَّ بالضبط يساوي التعقيد.» إىل يؤدِّي مما الحروف لتداخل
كثرة أن العقل يف يصحُّ وكيف معنًى؟ القول لهذا هل أنت فاحكم الحروف.» تداخل
هذا يفهم أحد كان إن التداُخل؟ هذا معنى وما تداخلها؟ إىل تدعو الحروف أشكال
الالتينية بالحروف وقع ما «وهو لقولك: معنى أحد يُدرك هل وأخرى، أغباني! فما
ترمي إالَم بيِّنًا؟» اختالًفا بعض عن بعضها فاختَلف وأشكالها صورها دت تعقَّ التي
أشكال اختالف وهل بيِّنًا؟ اختالًفا بعض عن بعضها اختلف الالتينية الحروف بأن
إنسان أي نظر أو نظرك يف هو حركاتها، عىل أو امُلختلفة النغمات عىل الدالة الحروف
ي تسمِّ كيف ثم، أيًضا! أغباني فما صحَّ إذا العقل؟ يف هذا يصحُّ وكيف ونقص؟ عيب
والصور األشكال بأن يَقيض والعقل كيف أشكالها؟ يف ًدا تعقُّ الحروف صور اختالف
اشتبهت بينها، باملغايرة بعض عن بعضها يتميَّز لم إن وتخطيطات، رسوم هي إنما
بني امُلغايرة كانت وإذا به؟ تخصيصه املراد للغرض منها كل ض يتمحَّ ولم واشرتكت
وما «املغايرة»؟ وهو اسمها عن وتعدل ًدا» «تعقُّ يها تسمِّ فلماذا واجبة، الحروف صور
الفرنسية يُتقن وهو سيدي، وهل ا؟ جادٍّ معناها تعني هل د»؟ «التعقُّ بكلمة هنا مرادك
الالتينية، هجائها حروف يحفظ لم — امُلحَرتم مقاله يف استشهاداته من يؤخذ كما —
دها عقَّ قد اختالفها وجد بل الحركات، حروف من فيها بما غري، ال وعرشون ستة وهي
استبدال معرض يف كنا لو تُستعمل د التعقُّ كلمة أن أفهم إني حفظها؟ عليه فعز
أن لجاز إذن العربية. بالحروف القديمة املرصية أو اليابانية أو الصينية الحروف
الحيوانات وصور والتالفيف والتعرُّجات فيها الذنبات لكثرة دة؛ معقَّ جميًعا إنها يقال
اإلجهاد. وطول املرانة بعد إال وتعرُّجاتها بتثنياتها يُحيط ال الذهن وإنَّ والجمادات،
جزءَْي بني أن سيدي يا ترى أفال أسلفُت، ما وفوق ال. ثم ال، ثم فال، الالتينية يف أما
وليس تداخلها. إىل داعية الصور كثرة جعلَت األول جزئها يف واضًحا؟ تناُقًضا عبارتك
جعلَت الثاني جزئها ويف واالختالط. االمتزاج إال — أفَهم قد كما — معنى للتداخل
واالختالف بيِّنًا، اختالًفا الحروف اختالف إىل داعيًا د والتعقُّ د، التعقُّ إىل داعيًا التداخل

واالختالط. للتداخل بنيِّ ضدٌّ البني
فلماذا — يرى كما — واستغالًقا وتناُقًضا اضطرابًا كلها السيد عبارة كانت وإذا
بالقول عيلَّ فهجم استضَعفني قد فيها جدَّ ال أن يعلم وهو سيدي أيكون بها؟ يَرَزُؤني
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إليها؟ التطاول عن عقيل يقرص التي العلم» «ودالئل «العلم» من بأنه يل إيهاًما املشوِّش
ال أمثايل، الضعاف يُعلِّموا أن العلماء واجب أن زماني يف سمعُت إني له أقول لكني
عند العلماء هؤالء عمل حبط فقد وإال اإليهام، بسالح فيخرسوهم ضعَفهم يَستغلُّوا أن

هللا. عند أجرهم وضاع الناس،
ذي بحرف نغمة كل اختصاص بوجوب — أقول كما — ليقيض العقل إن (٣)
اآلفات. أشد من فإنه النقطات مجرد عىل التمييز يف االعتماد أما عليه. يدل معني هيكل
وشكل الواحدة النقطة شْكل أن تجد قليًال النظر ق ودقِّ مطبوع عربي كتاب أي خذ
العامل، لخطأ ا إمَّ وتتشابه، تختلط ما كثريًا الثالث، وشكل النقطتني شكل أو النقطتني،
والتاء بالتاء، النون الكلمات، غضون يف فتَختلط الورق. سخافة أو املداد مليوعة وإما
القراءة يف لتعثَّروا اللغة أبناء من القرَّاء تعوُّد ولوال بالياء. والباء بالقاف، والفاء بالثاء،
اللغة أبناء فطنة عىل فيها العمدة بأن عليم فأنت املخطوطات أما األحيان. غالب والفهم
مواضعها، أو أعدادها يف أو إثباتها يف اإلهمال يقع ما كثريًا النقطات إذ القرَّاء؛ من
بال الناحية هذه من العربية تَفُضل فالالتينية الناس.13 من كثري منها يضجُّ آفة وهي
يُقصد للنغمة ثوب الرسم فإنَّ واالختصار؛ باإليجاز يَحتجَّ ال أن سيدي وأرجو نزاع.

اآلفات. من العقل نظر يف فهو والتشويه للتغيري تعرُِّضه إعالم وكل بها. اإلعالم منه
وال ودالئله، بالعلم ُمستنرصين عيلَّ يَعرتضون من بني سيدي يا حرُت ولقد (٤)
الرسم وبحيازة املزيتنَي، بتَينِك تقول سيدي يا أنت أباعد. منهم وأيٍّا أشايع أيهم أدري
نقط بعض عىل — أنت استشهدَت — عندنا اآلداب بكلية أستاذًا لكنَّ لهما، العربي
ما منه فرط قد أيًضا، «الثقافة» نرشتْه جانبه من اعرتاٍض ضمن له بقول اعرتاضك
— يقول لوجدته مقاله عىل النظر أعدَت لو إنك الصدد. هذا يف يوافقك ال أنه عىل يدلُّ
عليه يدلُّ خاصٌّ حرف صوٍت لكل فيها يكون ما هي املثىل الكتابة إن — مفهومه ما
أنحاز؟ أيكما فإىل قوله. يؤيد ما الربيطانية املعارف دائرة عن ويروي واضحة، داللة
كما — والعقل العقل. به يَقيض ملا إال أنحاز ال إني الجامعي؟ أستاذنا إىل أم أإليك
غاية يف رأيه ألنَّ سيدي؛ إىل ال — النقطة هذه يف االنحياز وجوب إىل يهدي — أسلفُت

املجَمع أنَّ — الطب كلية عميد وهو — َعلم ما الذي باشا عزمي سليمان الدكتور مرص يف ومنهم 13

بنية من جزءًا جعلها طالبًا النقطات، من ُمستغيثًا قام حتى الكتابة، رسم بتيسري يشتغل اللغوي
التفريق. يف القراء ويضلَّ املتشابهات تَختلط ال حتى الحروف
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جملة من وبخصوصها وحدها النقطة هذه يف ولكن جامعِتنا، أستاذ إىل بل — الخطر
قال. ما

اللغات؛ من لغة أية كتابة بالرسعة يقرأ من أن يف سيدي أنازع لست (١) رابًعا:
كلمة لكلِّ الكلية الصورة من ذهنه يف قبل من ارتَسَم ما عىل هو األول معوَّله فإنَّ
آلة إىل ال هذا إدراك يف محتاجني ولْسنا الكلمة. من حرٍف حرٍف كل عىل ال يقرؤها،
تقرأ إنك يوم. كل أمامنا عمليٍّا يتكرَّر ذلك دليل دام ما غريها، وال التاشيستوسقوب
العيوب، من شيئًا لغته يف تُالحظ وال فتفهمه رسيعة، قراءة اإلخوان أحد من خطابًا
األغالط. من كثريًا فيه وجدتما البُطء، من بيشء قراءته أنت أعدَت أو غريك، قرأه فإذا
مرة (الربوفة) التجربة ح املصحِّ يقرأ املطبوعات، تصحيح يف هذا يُالَحظ ما أكثر بل
إال يُرسعون ال حني املصحِّ أن مع التحريفات، ِمن فيها ما بعض عىل إال عينه تقع فال
يَرها لم أخرى أغالط عىل فيها عثر ثانية قرأها ثم التحريفات حت ُصحِّ فإن قليًال.
بل حرًفا، حرًفا الكلمة يقرأ ال القراءة يف امُلرسع ألنَّ إال ذلك وما األول. التصحيح يف
وال للعلم ال تحتاج ال هذا يف فاملسألة رسمها، مدلول فهم اعتاد كلية كصورة يَقرؤها

العلماء. لتجاريب
واد؛ يف ونحن واٍد يف يقوله ما أن إىل سيدي نظَر ألفُت لهذا تقريري مع (٢)
كثرية، أو قليلة رسعة يف الرسِّ قراءة هي إليها، يشري التي املجموعيَّة القراءة تلك إنَّ
قراءة بسبيل بل الرس، قراءة بسبيل لسنا ونحن بُْطء. أو رسعة يف الجهر قراءة ال
لفظه يكون أن نُريد وجرس، صوت ذا لفًظا بالعربية يلفظ رجل موضوعنا العالنية.
ويجرُّ املنصوب، ويَنصب املرفوع، يَرفع وقواعدها؛ العربية أصول َوفق جاريًا امُلْسِمع
لنا شأن فال ية الرسِّ القراءة أما هذا. من يشء يف يَلحن وال املجزوم ويجزم امَلجرور
يقرءون جميعهم فني، مثقَّ وغري فني مثقَّ من القارئني إنَّ موضوعنا. من وليست بها،
إذا ولكن واألدب، والفن العلم مسائل من طاقِتهم فوق كان ما إال يقرءون ما ويفهمون
العامية، للهجِتهم وفًقا حروفها وحرَّكوا الكلمات أواخر سكَّنوا واإلسماع النُّطق كلَّفتهم
يستطيعونها ال التي الفصيحة من الجميع بني اإلفهام يف أشدُّ بل ُمفهمة، لهجة وهي

القليل. النادر يف إال منهم املثقفني ألسنة تلوكها وال
وما عبارتك بالغة عىل ُمعتمًدا املوضوع من تَخرج هنا أنك سيدي يا إذن أرأيت

العلماء؟ أقوال ومن التاشيستوسقوب من تَستنرصه
يُدرك ال البناء، مديد أجنبي لفظ التاكيستوسكوب) (أو التاشيستوسقوب إن
يكون وال وغريها الفرنسية يعرف من يُدركه ال بل العربية، إال يَعرف ال َمن معناه
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واالستهوال، االنذعار إال منه يَناله ال وهؤالء هؤالء من قارئه إن االختصاصيِّني. من
املعنى، زيادة عىل تدلُّ املبنى زيادة أن علَّموه ألنهم العربية؛ غري يعرف ال من سيما وال
أزيد والتاشيستوسقوب الشقداف. ومن الشقدف من معنى أوسع عنده فالشقنداف
سيدي وسع يف يكن أفلم الغيالن. أضخم من غوًال إال يراه ال فهو حروًفا، الشقنداف من

الناس؟ يُرعب ال حتى ذكره عن يتجاوز أن
األعمدة كثرة من فيها بما العربية، الكتابة أن من سيدي يا فيه تفيض ما أما (٣)
النظر، يتبيَّنها ظاهرة — عنها االبتعاد عند — تبقى السطر، كتلة أصل عن امُلرتفعات
فائدة ال — صحيًحا يكن مهما — فإنه مقاسها، من التي الالتينية الكتابة اختفاء بعد
منَعا قد النظر عىل واستخفاءها الالتينية الحروف دقة أنَّ يل أثبتَّ إذا إال اللهمَّ فيه.
ال وأنت الدرجات. أرقى جميعها يف بلوغهم وِمن واألدب، والفن العلم ُمزاولة من أهلها

ورائه. من طائل ال إذن فقولُك ذلك، إثبات تَستطيع
يف وثالثني خمسة فإنَّ الضعف؛ من النظر حفظ ذلك فائدة إنَّ كال تقول: خامًسا:
مطالعة عىل النكبابهم النظر؛ بقرص ُمصابون بفرنسا العالية املدارس طلبة من املائة
عن يصدُّ الحروف وضوح عدم إنَّ قالوا: العلماء أنَّ كما الحروف. الواضحة غري كتبهم

كالمي: — مأمور غري — فاسمع كالمك. حاصل هذا القراءة.
يف أمثالهم يكون أن بدَّ فال النظر، بقرص أصيبوا الفرنسيُّون الطلبة كان لنئ
وال أنا — أرى ال سيدي يا وأنا كذلك. به أصيبوا قد بالالتينية تكتب التي البالد جميع

عندنا. لهذا أثًرا — املرصيني من غريي
أعمالها تُزاول لألجانب، ومدارس كثرية، ُكربى ورشكات متعدِّدة، بنوك مرص يف
الدراسة فيها جارية بفروعه والطب والهندسة العلوم كليات وفيها األوروبية، باللغات
والرشكات البنوك تلك عمال أنَّ نحسَّ ولم الالتينية. بالحروف املكتوبة باإلنجليزية
الناس، من غريهم دون نظرهم، يف ُمصابون الكليات تلك وطلبة املدارس تلك وتالميذ
جميع من اإلفرنج أن كما اآلفات. من بغريه وال بالِقَرص الناس، من غريهم ِمن أكثر أو
عن وأدبائهم علمائهم أنفس الحروف تلك تصدَّ لم الالتينية باألحرف تَكتب التي األمم
أن من العالية، مدارسهم من يَخُرجوا أن بعد طلبتهم تمنع ولم التحصيل، يف الدأَب
وال األحداق، اءَ أصحَّ املخالب، حداَد والعقبان، كالبزاة علينا جلدتهم وأبناء هم وا ينقضُّ
مَسلَّمة القلوب أقوياء والجو، والبحر الرب يف الدموية املعارك غمار يَخوضوا أن من
هذا أن أم البرشية؟ طينتنا غري من أنهم أم هذا؟ أفسحٌر العالت. ِمن وأبدانهم أعينُهم
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ال قد أظنُّك يشء؟ يف العاملة األمم ر يؤخِّ ال واٍه أمر هو شأنه من م تُضخِّ الذي امَلحذور
مزاجك وامتالء العربي للرسم حبَّك أنَّ ويف الصحيح، هو األخري الفرض أن يف تمانع
األعنُي يرمد بأنه القول وإىل الالتيني، الرسم تسويء يف التغايل إىل يدفعك الذي هو به،
وأنت أنا أهله، يف آثاره من أشاهده ما هذا يف مخالًفا التحصيل، عن النفوس ويصدُّ

الناس. من وغرينا
القراءة عن تنصدُّ الرشق يف ونفوَسنا الغرب، كطلبة يرمدون الرشق يف طلبتنا ليت
األوروبيون يتبوءُه الذي املحلَّ ننا يُحالَّ االنصداد وهذا الرمد ذلك كان إذا الغرب، كأمم

األبدان! وسالمة العيون وصحة والفن العلم من
للغتنا ما لتأدية الحروف أصلح العربية الحروف بأنَّ القول من إليه تَنتهي ما أما سادًسا:
إىل رجع ما وهو فيه. ريب ال حقٌّ سيدي يا هذا قولك مدلول بعض فإنَّ النَّغمات، ِمن
الراجع اآلخر البعض أما 14. قطُّ هذا يف عارضُت ما وإني بالعربية. الخصيصة النغمات
أشبهها، وما والسني والدال والتاء كالباء غريها وبني العربية بني املشرتكة النغمات إىل

تأديتها. يف صالحية العربية عن تقل ال الالتينية األحُرف فإنَّ
بالحروف كانت سواء الكتابة إنَّ آخر. يف بسبيله نحن وما واٍد يف هذا كالمك أن عىل
من أو الخاصة، نغماتنا يؤدِّي ما العربية من فيها داخًال الالتينية، بالحروف أو العربية
يف النغمات حروف رصَّ فإن الخاصة، النغمات هذه عىل للداللة يُبتدع قد ما العربية غري
البليغ الرضر هو الحركات، بعالمات أو الحركات، بحروف متبوعة غريَ األحوال هذه كل
دام وما ومالكها، العربية روح هي الحركات دامت ما منه، الشكوى بسبيل نحن الذي

األلفاظ. معاني معرفة وال النغمات حروف معظم نطق يمكن ال بدونها أنه
بإدخالها الالتينية األحرف إنَّ يقول من اعرتاض بإيراد بدأت الثالثة، املسألة عن
أمامها تتضاءل خدمة العربية تخدم والكرس) والضم (الفتح للحركات مستقلَّة صوًرا

الخاصة. نغماتنا ألداء العربية الحروف من كثري استبقاء من اقرتاحي يف رأيته بما هنا أخذتني 14

أرى ولقد الدراسة. حق والدراسة ن التمعُّ عن الوقت لضيق فطريًا كان هذا يف رأيي بأنَّ للسيد ح وأرصِّ
الوضع مقلوبة كتابتها ورأيَت استبقيتَها التي والظاء والطاء والضاد الصاد فحروف فيه؛ التعديل اآلن
بأشكال عنها االستعاضة أرى قد الالتينية، مع لتتمىشَّ الكتيب) هذا آخر يف التي النماذج يف ترى (كما
االقتضاء عند الباقي يف أعدل وقد اللغات. مختلف لنغمات االختصاصيون يضعه مما تُستمدُّ أخرى

وأوىل. خريًا يكون تعديًال
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عىل وتَقيض نقرأ، كما ونكتب نكتب كما نقرأ تجعلنا ألنها عليها؛ الفنية االنتقادات كل
خاطئة محاولة تراه ولكنك االعرتاض، بهذا تستخف ال إنك قلت ثم فينا. املتفشية األمية
ُمسهب ببيان أتيَت ثم اللغات. وعلم بالتاريخ هذا لقولك تَستنِرص وأنك النتيجة، سيئة

حاصله:
للداللة مشتقات تخرج ومنه املصدر، أساسها السامية اللغات إنَّ قالوا العلماء أنَّ أوًال:
جوهرية نغمات حروف من إال يتكون ال املصدر هذا وإن واألسماء. األفعال عىل
(وتعني semi-voyelles العلة وحروف voyelles املد حروف تؤازرها Consonnes

والياء). الواو — أظن ما عىل — بها
أو وصف هي بل حروًفا، ليست ألنها التكون؛ هذا يف لها يؤبه ال الحركات أنَّ ثانيًا:
إذا فيما وتضاربَهم الحركة، بخصوص النحويني أقوال أوردَت وهنا للحروف. َعرٌض
تضارب به ه تُوجِّ بيان يف أخذَت ثم تتلوه، أو تُقارنه أو الحرف تَسبق النُّطق عند كانت

النحويني.
يف إدخالها وحاول للحركات حروف سبعة اخرتع الرسيان علماء أحد أن ذكرَت ثالثًا:
املندعيني وأن موته، بعد البدعة هذه ففَشلت قومه، يف وإذاعتها الرسيانية الكتابة
يفشل لم كان إذا هذا عملهم وأن للحركات، حروًفا كتابتهم رسم يف وضعوا (الصابئني)
من املدِّ حروف تمييز إمكان عدم عنه نتج فإنه — ًما تقدُّ اللغات علماء عدَّه بل —
وأسف نولدكه املسترشق العالم قاله كما بالحركات، املدات فاختلطت الحركات، حروف

له.
إىل — بالزمن — يؤدِّي العربي بالرسم الالتينية الحركات حروف إدخال أنَّ ذكرت رابًعا:
يف يغني ال التلقني وأنَّ عر. الشِّ أوزان وتفسد اللغة أقيسُة فتفسَد مدٍّ حروف اعتبارها
اللغتني وأن التشويه، هذا ملثل وقابليتها أساسها، يف القاعدة لفساد املوضوع؛ هذا مثل
هو كما أصلهما، عن بهما النطق فتشوه الالتينية باألحرف ُكتبتا قد والرتكية السودانية
أنها بدَّ ال املحذورات هذه كل وأن الحديث، ويف القديم يف سمعوهما من أقوال من ثابت

رأيهم. عن للُمعارضني صارفة
تدلُّ العربية، الكتابة جعل يف رغبتهم يُريض بما امُلعارضني ستُوايف إنك تقول خامًسا:

اإلشكال. دابر به ينقطع مما الكلمة، أصل يف الحركات عىل
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ردي: سيدي وإىل
كما — املصدر أساسها إنَّ العربية عن يقولوا لم السامية اللغات علماء إنَّ (١) أوًال:
كباقي أنها يُفيد ما سيدي قبل آخر معرتض ِمن سمعُت قد بل فحسب، — تَروي
صوفية ِذكر َحْلقة يف أننا امُلعرتض ذلك َحِسب قد بل األصول، ثالثية السامية اللغات
الثالثية هذه إنَّ قال امُلسترشقني بعض أن فروى باطني، خيايل شعري مقام إىل ى فرتقَّ

أفالطون! ُمثَُل تشبه
مرمرجي س. ا. القس حرضة وضعه الذي الطريف البحث عىل اطَّلع السيد أن ولو
وهو حرضته أن لوجد أشهر، بضعة من اللغوي مَلجمعنا به وبعث بالقدس، الدومنكي
ال ثُنائي العربية الكلمات أصل إن يقول بالعربية، امُلشتغلني خرية من — يظهر كما —
اليوم نَعتربها التي األلفاظ من كثرٍي معاني إىل يهدينا األصل لهذا الرجوع وأنَّ ثالثي،
— املايض الفعل أن فيه يثبت بحثًا للَمجمع قدَّم بمدارسنا معلًِّما أن كما األضداد. من

االشتقاق. أساس هو — املصدر ال
يَنطق لم األول اإلنسان بأن الظن غلبة يمنع ال — سيدي يا — املجرَّد العقل أنَّ عىل
فَرصخ ثعبانًا، أو نمًرا أو أسًدا الغابة يف شاَهد يكون إنه بل باألفعال، وال باملصادر أوًال
كاإلنسان كالهما األول واألعجمي األول والعربي عليه. يدل اسًما جعله بلفظ ونطق
من منها يشتقُّ وما للَمصادر سابقة إذن األسماء فتكون واألحاسيس. الطباع يف األول

تروي. ما خالف عىل واألسماء، األفعال
حروًفا يضعوا لم الفنيقيني من الهجاء حروف أخذهم عقب اليونانيِّني أن ولو (٢)
حروف بغري نغمات حروف إال تشمل ال اليوم إىل كتابتهم استمرَّت بل للحركات،
محتمل غري أهلها خلقها اليونانية إن يقولون امُلسترشقني غالب رأيت فلربما حركات،

الحركات. لحروف رسُمها
يف األولون الجاهليون أو هم أدرجوا العربية رسم وضع عند النبطيني أن ولو
قضية عنهم ألخذناها الحركات، عىل للدَّاللة خاصة زوائد أو حروًفا الكلمات غضون
لحروف محتملة غري األوىل خلقتَها أن املسترشقني بال يف وال بالنا يف خطر وملا مسلَّمة،
الذين والصابئني الرسيانيني من جريانهم حذو احتذوا بل يضعوا، لم لكنهم الحركات.
اإلمكان. يف بما األزمان، كل يف سدَّه يُحاولون فاحش نقص جميعهم من وهذا تذكرهم.
إىل يدفع الذي القوي حكمها لها لة املتأصِّ والعادات السالفة واآلثار األقدمية أنَّ غري
كثريًا يتعلَّق ال أن سيدي فأرجو منقوص. بأنه االقتناع مع منقوص كل عىل الصرب
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فأنت تَلُمني وال الشئون. من والرد لألخذ عقًال قابل هو فيما املسترشفني بتقديرات
العلماء ه عدَّ الصابئني كتابة يف للحركات حروف إدخال إنَّ بعُد: فيما قلت نفسك
املدَّات أن من قيل ما وعىل النقطة تلك عىل كالمي فسرتى باالعرتاض تعجل وال تقديًما.

القصريات. بالحركات اختلَطت اللغة تلك يف
جانبك من أنه شكَّ فال العربية، رسم يف لها يؤبه ال إنه الحركة يف قولك أما (١) ثانيًا:
عليك أنكره فإني رسمها، أهمية عدم به تريد كنَت إذا أما الواقع. يف للموجود تقرير
ثالثية ولتكن املاضية، األفعال ال املصادر العربية الكلمات يف األصل ليكن اإلنكار. أشد
ما هذا من ليكن مرمرجي، القسِّ حرضة يقول كما ثنائيتها أو يقولون، كما األصول
من لبعضها يكن مهما Consonnes الصامتة الجوهرية النغمات حروف فإنَّ يكون،
جميًعا فإنها وغريها، والشني والسني كالزاي الزمن؛ بعض يُستثَمر صفريي جرس
والياء؛ والواو األلف املد: حروف فيها وليكن الحركات. بدون شيئًا تُْفِهم أن يستحيل
ممدود. مكسور أو ممدود مضموم أو ممدود مفتوح مقطع سوى لك تؤدِّي ال هذه فإنَّ
بعض ألصوات حكاية تكون قد بل العربية، كلمات هي ليست املقاطع هذه ومثل
وإذا ومالُكها، العربية روح هي — قدمت كما — فالحركات الجمادات؛ أو الحيوانات

بسواء. سواء كاألخرس النُّطق عند اللسان ذَِرُب كان الرسم من حذفتها
تُلُوِّها أو مقارنتها أو للحرف وسبَِقها الحركة عن أوردتَه ما كل يف وليس (٢)
اليشء ذلك هي هي فإنها تكون، ما ذلك من الحركة لتكن موضوعنا، يف فائدة أقلُّ له

بالرضورة. يَعرفونه كلهم بل القارئني، من أحد يجهله ال الذي
وليست للحرف صفة الحركة أن من ذلك قبل تقوله ما ليشء يوصلنا ال كذلك
وإذا نغمة. حرف الحركة أن يدَّعي أن يُمكن وال يدَِّع، لم أحًدا ألنَّ يوصل؛ ال حرًفا.
أجهدتها كما النحويني، أقوال من املتضارب توجيه يف مقتٍض بال نفسك أجهدت كنَت
وترهيبًا اسِتنصاًرا صفة، إنها قالوا وبمن عرض، إنها قالوا بَمن هنا االستشهاد يف أيًضا
أني سيدي يا فاعلم والرتهيب، االسِتنصار لهذا موضع ما غري يف العلماء وأقوال بالعلماء
َعَرٍض الحركة إنَّ أقول: أن أستطيع الصدد، هذا يف منقوًصا أوردته ما تكميل أعرف قد
لإلنسان، ِحك كالضَّ منطقية خاصة املالزم والعرض بالفعل. أو بالقوة للحرف مالزم
قلَت فإذا ا. حدٍّ ال رسًما بها التعريف فيكون التعريفات يف تدخل املنطقية والخاصة
إذا للحركات)، قابلة نغماتها من نغمة (هو العربية األلفاظ يف الجوهريَّ الحرف إنَّ
عىل ،Consonnes الجوهري الحرف عرَّفت فقد ة، الصحَّ كل صحيح وهو هذا، قلت
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الحرف وأعرِّف الحرف، ماهية من جزء الحركة أن فأدَّعي البيان يف ى أترقَّ قد أني
وهنا خاص.» وجه عىل العربية الكلمات يف بها يلفظ خاصة «نغمة بأنه العربية يف
ألفاظ يف ، تدلَّ أن أردَت فإذا الحرف، ماهية من وجزءًا منطقيٍّا فصًال الحركة أصبحت
ُمعيِّنًا الدالَّ الهيكل تجعل أن حتًما عليك وجب بالخط، العربي، الحرف هذا عىل الكالم،
املنطوق الخاص الَوْجَه أو األول)، التعريف (عىل بالفعل عليه الظاهر له املالزم عرَضه
أو كان ً خطأ — جانبك ومن جانبي من الكالم هذا كل أنَّ عىل الثاني). التعريف (عىل به
أن ينبغي التي الوحيدة والحقيقة فيه. بالغ وال له رضورة ال وتزيُّد حشو هو — صوابًا
وينوِّعه يغريه فهو اإلنسان؛ اخرتاع من اللغات رسم أن هي فيه، نحن ملا أساًسا تكون
كما العربية الحروف استبَقيت إذا وأنت وغريها. العربية بني هذا يف فرق ال يشاء، كما
أي لها اتخذت أو للحركات، خاصة زوائد أو للحركات خاصة حروًفا لها ووضعت هي،
تريد فيما تعصيك ال فإنها وحركاتها، نغماتها يبني األجنبية اللغات رسوم من رسم
العربية؟ رسم أُْلِزمْت عندما عصْت والهندية والجاوية والفارسية الرتكية وهل هذا. من
ميسور املوضوع هذا يف كالم كل اليونانية؟ رسم ألزمت عندما عصْت أوروبا لغات أو
العلم، دالئل يه تُسمِّ بما تَسرتهبني ال أن فأرجو يُفيد. ال ولكنه إنسان، لكل منه اإلكثار
وعدم املوضوع عن خروجها مع العلماء بتقريرات الشبيهة التقريرات من باإلكثار وال

فيه. فائدتها
وأدخلها للحركات صور سبع وضع الرسيان علماء أحد «إنَّ سيدي: قول أما (١) ثالثًا:
العالُم هذا جعل كيف أدري ال فإني موته.» بعد فشل عمله ولكنَّ الكلمات، هياكل يف
ال (التي الرسيانية إىل باإلضافة كانت، إذا إنها الحروف. تلك من اخرتعه ما شكَل
مما — العربية رسم بشأن االقرتاحات من اللغوي ملجمعنا تقدم ما قبيل من أَعرفها)
كان عمل فإنه — الكتيِّب هذا من الثالث املطلب آخر يف مرسومة منها كثري نماذج ترى
أن فمستحيل مفيًدا، ُمتقنًا جيًدا العالم هذا عمل كان إن أما والزوال. باإلخفاق خليًقا
الناس عواطف إرضاء صعوبة السبب يكون بل وفائدتَه، متانتَه إخفاقه سبب يكون
ما بحبوط هنا يحتجَّ أن لسيدي فليس التقدير هذا صحة إمكان وعىل الناس. وشهوات

املفيد. املتني العمل من العالم هذا أتاه يكون
وكان كتابتهم، رسم يف الحركات حروف أدخلوا كانوا وإن الصابئني إنَّ تقول (٢)
من املدَّات تمييز عدم إىل أدَّى إنه قال نولدكه العاِلم لكنَّ ًما، تقدُّ هذا عملهم عدُّوا العلماء
كيف أعرف ال وكذلك (املندعيني). الصابئني لغة أعرف ال أيًضا إني الحركات. خفيف
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أخذ عملهم أن يفيد مما رَوى ما إىل سيدي نظر أْلِفُت لكني الحركات، حروف لها هيئوا
بدَّ ال العلماء هؤالء تقدًما. اعتربوه العلماء أن ومن عليه، مستمرون وأنهم به قومهم
أقوال أن علمَت هذا الحظَت وإذا السامية. باللغات املشتغلني املسترشقني بهم تعني أنك
اللغات من وهي — العربية اللغة ألفاظ أنَّ لتقرير بهم تَستنرص الذين العلماء أولئك
— تشاء) (كما خلقتها بأصل أو تكوِّنها، بأصل أو رسمها، بأصل — تأبى — السامية
يَمنعك ال وأنه غري. ليس رسمها يف للواقع تقرير هو إنما للحركات، فيها حروٍف وضع
حروف من لها تضع أن وال تريد، آخر رسم بأي ألفاظها نغمات ترسم أن من مانع
أن ظني فأغلب نولدكه، العالم عن السيد رواه ما أما تختار. ما تناسبها التي الحركات
راجعَت إذا وإنك الحركات. حروف من أدخلوه ما رسم سوء من إال آتيًا يكون ال نقَده
حتًما الخلط لوقع اتخذ لو ما بينها من لوجدت االقرتاحات من ملجمعنا قدم ما نماذج

.([١٣ الثالث، [املطلب يف ٢ رقم نموذج (انظر ات املدَّ وبني القصرية الحركات بني
بالزمن يئول العربي الرسم يف الالتينية الحركات حروف إدخال إنَّ سيدي قول أما رابًعا:
ألنَّ يغني؛ ال التلقني وأنَّ الشعر، وأوزان اللغة أقيسة فتفسد مدٍّ حروف اعتبارها إىل

إلخ. إلخ … األساس فاسدة القاعدة
الالتينية بالحروف املرسومة اللغات إنَّ يكون. ما أغرب من سيدي يا هذا قولك
أغلبها أن كما جميعها، يف شائع وأغلبها ا، جدٍّ كثرية فيها الحركات وحروف متعدِّدة،
يف ينطق إنجليزيٍّا نسمع لم لآلن ونحن األخريات. يف عنه لغة يف النغمَة توجيهه يَختِلف
نَر ولم لغته. يف كلٌّ الطلياني، أو األملاني أو الفرنيس بهما يَنطق كما e أو u حرف لغته
ما فجعل ببعض، بعضها لغاتها خلط األمم تلك ديار تجاور مع الحروف تلك د تعدُّ أن
الجريان أعدى أو بأهله، غرَّر قد خفيفة كرسة أو ضمة أو كفتحة بعضها يف به يُنَطق
يف سيدي قول أن أظنُّ األوزان. من ِلشعِرهم وما لغتهم فأفسدوا ممدوًدا، به فنَطقوا
أنَّ من تقول ومما مثله، من إعفائي فأرجو تهويل. مجرَّد وأنه الفاسد، هو الصدد هذا

فأفسدتهما. والرتكية السودانية بها كتبت قد الالتينية
وقفك أنه بدَّ فال — تقول كما — بهذا أخربك قد السودانيِّني كبار أحد كان إذا
القريب السودان يف اآلن واقع هو وما وَقع ما أعلمك أنه بد وال الخرب. جليَّة عىل
نيام، والنيام والنوير، والشلوك، الدنكا، قبائل تسُكنها مناطق يف االستواء خطِّ من
ال التي الخاصة َرطانته منها لكلٍّ بل العربية، تتكلَّم ال همجية قبائل وكلُّها وغريها،
— أخريًا سمعُت كما — ون املبرشِّ بينها تسلَّل قد القبائل تلك الوجود. يف لها قيمة
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باألحرف فضبطوها كتابتها، ويُعلموهم هم ليتعلموها بالكتابة رطانتهم ضبط وأرادوا
النغمات تؤدَِّي أن يمكن ال وحدها األحرف هذه ألنَّ طبًعا؛ بها النطق فتشوه الالتينية،
ألسنتهم ترصيف يستطيعون ال أنفسهم املبرشون والقُسس الرطانات. بتلك الخاصة
يف لها قيمة ال ألنها تتشوَّه؛ ال أو تتشوَّه أن يُهمهم وال باالجتهاد. يَكتبونها فهم بها،
صحيًحا يكون أن يبعد ال وقد — هذا من أنا سمعتُه ما صحَّ ولنئ حال. أية عىل ذاتها
العمل هزل يُدخل أن سيدي يَسمح وكيف ذاك؟ املبرشين عمل ِمن فيه نحن ما فأين —

الرطانات؟ بتلك فيحتجَّ جدِّه، يف
كيف لتعلم — دين املرشَّ وال الناقمني ال — أهلها تسمع أن فأرجوك الرتكية أما
ما عىل هو هو زال ال لغتهم نُطَق وأن الفوائد، أكرب لغتهم رسم تعديل من أفادوا
النغمات ينطق أن يَستطيع العربي الرسم عهد يف الرتكيُّ الرجل كان وهل عليه. كان
وأخرى مفشوشة تارة املعطَّشة والجيم سينًا، الثاء يَنطق يكن ألم بالعربية؟ الخاصة
والظاء تاءً، والطاء زايًا، والضاد والذال هاءً، الحاء ويَنطق وشني، تاء كأنها مكزوزة
بلوكتهم يتحكمون هو. هو زال ال فنُطقهم كاًفا؟ والقاف أَِلًفا، والعني فقط، مة مفخَّ زايًا
الغري الكالم من فدعنا العربية. يف بها يتحكَّمون كانوا كما الالتينية الحروف يف القومية

املفيد.
إنَّ وقلت أربًعا، فيها الكالم عىل عوَّلت التي املسائل جعلَت مقالك صدر يف إنك خامًسا:
الالتينية؟» الحروف إىل التجاء دون الحركات نقص درك اإلمكان يف «هل هي: رابعتها
حان. قد وقته يكون السالمة لربِّ الفصحى خروج علَّ لنفيس: وقلت خريًا أنا فاستبرشُت
يف الصادر آخرها «الثقافة» من أعداد ثالثة يف نرشت التي أقوالك يف تتناول لم لكنَّك
فيها كالمك تقدم فيما أوردُت التي األوىل الثالث املسائل إال ١٩٤٤ سنة أغسطس أول
الغايات، وغاية األهداف، وهدف العائذين، مالذ وهي الرابعة، املسألة أما عليه. ورددُت
بَسنا وتمتعنا محلَّها تبلِّغنا أن قبل الصحراء يف رحَلَك أنزلت فإنك الرحال، ومحطُّ
تسمِّ لم مجرد بوعد وعلَّلتنا الكالم، عن أمسكت كثٍب عىل منها رصَت حني إنك محيَّاها.
العربية الكتابة جعل يف رغبتهم يريض بما املعارضني «ستوايف إنك قلت أجًال. إلنجازه
أقساك! ما عليك حرام اإلشكال.» دابر يقطع بما الكلمة أصل يف الحركات عىل تدلُّ
امِلْصَعد به يقف كمن تركتنا بل املواعيد، أغنتْه السقُي فاته إن ونًا َكمُّ حسبتَنا بهذا إنك
القلب خافق فهو النزول. كيف يعرف السفىل إىل وال وصل، الُعْليا إىل ال طبقتنَي، بني
أنك سيدي يا األمر أفيكون يُنقذه. َمن له فيقيِّض هللا يشاء حتى الحشا، مضطرب
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— علم ال حيث والعلماء؛ بالعلم اسرتهابي ملجرَّد مديد طويل كالم يف نفسك أجهدت
بغري تَسرتهبي وملاذا العلماء؟ أقوال من تَنُقل ملا فيه نحن فيما قيمة وال — لك بينته كما
شخصك بمعرفة ف الترشُّ يل يَسبق لم — ولغريك لك الكيل احرتامي مع — وأنا الحق،
تكون ال ألعلَّك الرتهيب؟ عىل ويَبعث الصدور يُوغر مما معاملة بيننا جرت وال الكريم،
ذلك يف وتكون األجالء، بعض من فيه ملهًما تكون بل كالمك، نرش يف مختاًرا أنت
فضلهم أعرف فإني ُمخطئون، إنهم مُللهميك قل املرصيِّني؟! من عيلَّ امُلعرتضني كبعض
وإجالل. احرتام كل إال لهم أكنُّ وال اآلداب، يف َكعبهم وعلوِّ أهلهم يف مكانتهم وسمو
الذي اليوم ويف وعَدك. إنجازك انتظار يف باٍق سيدي يا فإني األمر، من يكن ومهما
نماذجها ترى التي الطُرق تلك وغري الشكل غري — طريقة عىل العثور إىل هللا يَهديك
ينطق أن الطبقات أية من فرد لكل يُيرس ما مستوفيًة الفصحى كتابة تجعل — هنا
ينطق كما بل فكر، إعمال أو ف توقُّ وال خطأ وال لحن بال الصحيح، الوجه عىل بها
اقرتاحي، ممزًِّقا الفور عىل تراني سيدي يا اليوم ذلك يف لغاتهم، من باملكتوب األجانب
السابعة السماء إىل عملك ورافًعا واستقباًحا، له تهجينًا السابعة األرض يف أشالءه دافنًا
يوم يف الوجه هذا عىل وعدك إنجاز يكون أن منك رجائي وكل وتمداًحا. له إكراًما

قريب.
وبركاته. هللا ورحمة السيد عىل والسالم
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١٣

قدَّم العربية، الكتابة تيسري أمر يف يبحث اللغوي املجمع أن الجمهور بعلم اتَّصل ملا
ُعرضت وملا التطبيقية. صورتها تبنيِّ بنماذج مشفوعة اقرتاحات باألمر اهتموا َمن بعض
بك، الجارم عيل األستاذ لحرضة اقرتاًحا عدا ما جميًعا، أهملتها املختصة اللجنة عىل
االختصاصيِّني إىل رجوعه بعد التحسني، من يرى ما عليه يُْدخل ريثما استبقته فإنها
التي املاضية الدورة يف املجمع ملؤتمر بتقديمه األمر انتهى ثم والطباعة. الرسم فنَّي يف
أن آمًال امُلقبلة، لدورته فيه البتِّ إرجاء قرَّر واملؤتمر .١٩٤٤ سنة فرباير آخر يف ت انفضَّ
عليه ثم املجلس عىل وتَعرضها أمثلها اللجنة فتتخريَّ أخرى باقرتاحات الجمهور يتقدَّم

ف. للترصُّ
١٩٤٤ سنة مايو أواخر إىل ١٩٤٤ سنة يناير من فعًال املجَمع إلدارة ُقدِّم ولقد
من اللجنة. عىل ُعرض يكن لم ١٩٤٣ سنة من اقرتاح إليها ُضمَّ اقرتاًحا، وعرشون اثنان
لَفصلها بطريقة واآلخر الحروف، لنقط بطريقة أحدهما خاص اثنان، االقرتاحات هذه
فخريها االقرتاحات باقي أما تحقيُقه. املراد الغرض مع يَتالقيان ال فهما الطباعة، يف
ورشها خريها — االقرتاحات تلك وكل نماذجها. صور بعد فيما تجد اقرتاًحا عرش أحد
عىل أو املجمع مجلس عىل لعرضه يَصلُح ما فيه تر ولم باتٍّا، رفًضا اللجنة رفضتْه —

مؤتمره.
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رفضها. يف اللجنة عذر الجمهور لدى ليقوم هنا النماذج من طبعنا ما طبعنا وقد
الذين املحرتمني ُمقرتحيها حرضات أسماء مع ١١ رقم إىل ١ رقم من النماذج تلك وهاك
غمَط إذا والذين العربية، مرضاة ابتغاء ومال جهد من استطاعوا ما إنفاق فضل لهم

الجزاء. أحسن هللا عند لهم فإن فضَلهم الناس
العربية: الكتابة لتيسري املختلفة االقرتاحات أصحاب وضعها التي النماذج بعض

املحاسبة: بديوان أفندي، الحطاب يوسف حرضة (١)

يقرتحها: التي الهجائية الحروف صور هاك (أ)

اقرتاحه: بحسب «العقل» لكلمة تصويرة هاك (ب)
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الحقوق: بكلية أفندي، فهوم إبراهيم أميل حرضة (٢)
اقرتاحه: نموذج هاك

باألزهر: العربية اللغة بكلية املدرس الصعيدي، املتعال عبد األستاذ حرضة (٣)
اقرتاحه: نموذج إليك

الصناعية: دمنهور بمدرسة املدرس الشبايس، املجيد عبد خالد األستاذ حرضة (٤)
له: اقرتاح آخر نموذج دونك

113



العربية لكتابة الالتينية الحروف

املعارف: بوزارة املنتدب املدرِّس رشارة، املنعم عبد األستاذ حرضة (٥)
طريقته: نموذج ذا هو ها

بالجيزة: التجارة بمدرسة املدرس سليمان، محمد سليمان األستاذ حرضة (٦)
اقرتاحه: نموذج هذا

اللغوي: باملجمع منصور، أفندي حسني حرضة (٧)
اقرتاحه: نموذج هاك
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بالعراق: املوصل من الحياوي، شيت محمد حرضة (٨)
اقرتاحه: نموذج إليك

الزراعة: بوزارة إبراهيم، الحميد عبد األستاذ حرضة (٩)
اقرتاحه: نموذج دونك

بببا: األمريي باملستشفى املتعايف، شافعي عيل الدكتور حرضة (١٠)
اقرتاحه: نموذج هذا
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لبنان: – طرابلس مياه مصلحة مدير كنعان، عيل األستاذ حرضة (١١)
اقرتاحه: نموذج إليك
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احلروفالالتينية اختاذ اقرتاح
العربية الكتابة لرسم

املجمع عضو باشا، فهمي العزيز عبد املعايل صاحب حرضة [قدَّمه
1[١٩٤٤ سنة يناير و٣١ ٢٤ جلستي يف املؤتمر إىل

أوىل كلمة

وأملان وإيطاليني وفرنسيني بريطانيني من املسترشقني، حرضات أن عندي شكَّ ال
اللغة، تمثال أمام كواهلهم يُطأطئون الذين الضعاف نحن منا يعجبون وأمريكيني،
يف والبحث للعلم انقطعوا عظماء رجاٌل إنهم مضت. سنة وخمسمائة ألف أوزار لحمل
العربية لغتنا يستعملوا أن يريدون ألنهم ال — وقائمها بائدها — القديمة الرشقية اللغات
بل أقوامهم، بني للتفاهم وسيلة اتخاذها أو بينهم، فيما الرشقية اللغات تلك من غريها أو
يَنبشون فهم القديمة، اللغوية الحفريَّات يف النبش تهم مهمَّ مؤرِّخون، الحقيقة يف ألنهم
واليمنيني، والكلدانيني األشوريني آثار ويَنبشون الهريوجليفية، لغتهم لتعرف الفراعنة آثار
يُقارنون هم ثم قوم. كل لغة عىل منه يستدلُّون الحجارة، يف منقوش نصٍّ عىل يَعثُروا كيما
والحارض القديم وتطبيق بالقديم، القديم ومضاهأة املقارنة من يَخُرجوا كيما ويضاهئون

الثانية. طبعتُه وهذه ،١٩٤٤ سنة فرباير يف األمريية باملطبعة مرة أول اللغوي املجمع طبَعه 1



العربية لكتابة الالتينية الحروف

عليها طرأ وما لغة كل بمايض العلَم الناَس تفيد يُقرِّرونها بنتيجة بعض، عىل بعضهما
عىل طرأ بما العلَم غالبًا تفيد كما الحارض، عهدهم يف أهلها إىل وصلت حتى التطور من
النبش هذا يف خاصة لذة وللُمسترشقني وتدهورها. حضارتها رقي ناحية من أمة كل
طويًال دهًرا أهلها بخناق لغة أية وإمساك يشء هذا عملهم لكن واالستقصاء، والبحث

آخر. يشء

وتطورها اللغات حياة

ويموت، ويهرم ينمو الحية، كالكائنات كائن اللغة أن رضوريٍّا علًما يَعلم أصبح كلنا
قوم يستطع ولم مستمر. تطور يف أيًضا هي األفراد، ُمتشعبة لغوية ذرية بعده من مخلًفا

غالبه. من رشاسة يكبح التطور فإن الطبيعية؛ الظاهرة هذه يُغالبوا أن لآلن
يف خلَفها وربما لغتهم، معهم وذهبت ريحهم فذهبت أمة، أعزَّ املرصيني قدماء كان
بعًدا عنها بعيدة لهجٌة — األوراق بطون يف إال األخرى هي ماتت التي — القبطية اللغة

األجداد. هؤالء لغة يخلِّد أن القدماء املرصيني ساللة من أحد يستطع ولم شاسًعا،
اضطرُّوا أهلها ألسنة يف التبلبُل اشتدَّ فلما وحكمة، شعٍر لغَة القديمة اليونانية وكانت
وهي ورصف، نحو قواعد لها جعلوا لهجًة عاميتهم من يتخذوا أن — منهم الرغم عىل —

اليوم. بها ويكتبون يتكلَّمونها التي
منها ت فاشتقَّ التطور، عليها فأتى الرومانية، اإلمرباطورية لغة الالتينية وكانت

الخاصة. قواعدها منها لغة لكلِّ وأصبح وغريها، واإلسبانية والفرنسية اإليطالية
منها. تفرَّع وما القديمة األملانية عن هذا مثل وقلَّ

هذا يُراقبون العلماء أن غري ر، تطوُّ يف يوم كل هي الذراري اللغات تلك من لغة وكل
الكالم لغة بني دوا يوحِّ حتى بيئتهم، يف اللغة إليه آلت ما عىل الناس ويجارون التطور

االستطاعة. جهَد الكتابة ولغة

العربية اللغة

يف التطور رسيان مع ألنها الغريبة؛ من أغرب بل غريبة، حال العربية اللغة حال لكن
لم هللا، إال عددها يعلم ال لهجات إىل وأفريقية آسية من بالد عدة يف وتحتيَتِها مفاصلها
أهله لهجة من يجعل أن سياسيٍّا امُلنفصلة البالد تلك من بلد أي يف سلطة أية بخَلد يَُدر
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الكتابة ويف امللفوظ، الكالم يف املستعملة هي وتكون ورصُفها، نحوها لها بذاتها، قائمة لغًة
اليونان. فعل كما أو واإلسبان، واإليطاليون الفرنسيون فعل كما الناس، عىل تيسريًا مًعا؛

الحياة. يف هللا خلق أتعس من العربية اللغة أهل وبقَي التيسري، هذا بلد أي يعالج لم
الكتابة لغة هي الُفصحى العربية تكون أن عىل ُمستكَرهون العربية اللغة أهل إن
التأثُّر عن عقولهم يَردعوا وأن وقًرا، آذانهم ويف أكنَّة قلوبهم عىل يجعلوا وأن الجميع، عند
الجماهري، لهجات يف — أنوفهم رغم — بالرضورة مجراه اآلخذ الحتمي التطور بقانون
الُخلف مسافة يوم كل تتسع والتي حرص، وال لها حدَّ ال فروًعا تتفرَّع التي اللهجات تلك

بعيًدا. اتِّساًعا اتها َجدَّ ِة َجدَّ الفصيحة وبني بينها
قراءتهم تصحَّ كيما الفصحى العربية تعلُّم الناس عىل يوجب الذي االستكراه هذا
للناس تكليف ألنه وبْغٌي؛ طغيان إنه العربية، بأهل حائقة محنة ذاته يف هو وكتابتهم،

طاقتهم. فوق بما
املنال سهلَة كانت الفصحى العربية تلك أن لو امِلحنة هذه عىل نَصرب كنا ولقد
ولكن بهذا، مؤمن وكلنا يكون، ما أشقِّ ِمن تناولها لكن الحيَّة، األجنبية اللغات كبعض

املشقة: هذه ببعض فلنُذكِّر املؤمنني، تنفع الذكرى

العربية بعضصعوبات

وهو املجرَّد فإن الترصيف، سهل املزيد كان ولنئ ومزيد، مجرد فيها األفعال إن (أ)
هو التابع الوزن عىل تدلُّ مميِّزة عالمة منها فعل أي يف وليس أوزان، ستة له الثالثي
وال األحيان غالب يف تُسمن ال دة معقَّ قواعد سوى دالالت ِمن التمييز لهذا وليس له،
أو مفتوحها أو العني مكسور ماضيه كان إن القارئ يَعرف ال مثًال «َظِفر» ففْعل تغني؛
أن عليه بل مضمومها، أو مكسورها أو العني مفتوح مضارعه كان إن وال مضمومها،

الثالثية. األفعال من كثري عدد «ظِفر» ومثل اللغة. ملعاجم يَرجع أو ن، ويخمِّ م ينجِّ
العني مفتوح املايض يف فيكون مختلفة، أوزانًا يتبع قد الواحد الثالثي الفعل إن (ب)
وبُهت، بِهت وبَُعد، بَِعد مثل مكسورها أو مضمومها ويكون بَِقَي، بَقى مثل مكسورها أو
ومثل بغيًضا، صار أي وبَِغض؛ وبَُغض بََغض مثل الثالث بالحركات صحيًحا يكون بل
أو مكسورها املايض يف العني مفتوح الفعل يكون وقد َش. توحَّ ضد وأنُس، وأِنس أنَس
يكون وقد ها، ضمِّ أو الطاء بكرس يبُطش أو يَبِطش بطش مثل املضارع، يف مضمومها
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أو املايض يف التغايُر هذا ويف ويبيت. يبات بات مثل مفتوحها أو املضارع عني مكسور
وباألَوىل — اللغة ابن يَدعو حَرٌج وهو الحرج. ُمنتهى بعينه الواحد الفعل يف املضارع

باإلياب. الغنيمة من راضيًا منها يفرَّ أن — دعيُّها
من لغة أية يف له شبيَه ال مما مصادر، جملة له الواحد الفعل أن هذا من أثقل (ج)
ألولهما و«بغى» «بات» فمثًال العربية، متعلم ظهر يقصم آخر وْقٌر وهذا الخلق، لغات
وذلك بُْغية، ِبغية، بًُغى، بَْغيا، بُغاءً، خمسة: ولثانيهما وبيتوتة، وبياتًا بيتًا مصادر: ثالثة
يَجوز بل للثاني. «مبغى» امليمي واملصدر «مبيتًا»، أو «مباتًا» لألول امليميني املصدَرين عدا
َلباثًا، َلبَثًا، لُبثًا، َلبْثًا، مصادره: فإن لِبث، فعل مثل مصادر؛ تسعة الواحد للفعل يكون أن

«ملبَث». امليمي املصدر عدا َلِبيثة، َلبثانًا، لُباثة، َلباثة، لُباثًا،
، امُلعتلَّ وفيها الصحيح فيها فإنَّ للمجهول، أو للمعلوم تُبنى كونها فوق األفعال إن (د)

العربية. يف يكون ما أشقِّ من واإلبدال اإلعالل ونظرية
وإذا ومبني. ُمعَرب منها األسماء فإنَّ األفعال، وعن الحروف عن النظر بقْطع إنه (ه)
مفردات كل يشمل يكاد امُلعَرب فإنَّ فيه صعوبة ال ضئيًال عدًدا األسماء من املبنيُّ كان
أواخر تتغريَّ املعَرب وهذا ونحوها)، الصفات من منها اشتُقَّ وما املصادر (فوق اللغة

الحية. اللغات معظم يف تُوجد ال صعوبة وهي عليها. الداخلة العوامل بتغري كلماته
هو ما ومنها الرصف، من املمنوع ومنها املرصوف منها األسماء فإنَّ هذا فوق (و)

خاصة. إعراب طريقة ولكلٍّ منقوص، أو مقصور
ملحق إىل سالم مذكَّر جْمع فِمن العربية؛ يف متعدِّدة الجموع أنَّ هذا من وأثقل (ز)
جمع إىل للكثرة، جمع إىل للقلَّة، تكسري جمع إىل به، ُملَحق إىل سالم مؤنَّث جمع إىل به،
متعدِّد التكسري جمع فإن هينًا، الساملني واملؤنث املذكَّر جمَعي يف الَخطُب كان ولنئ جمع.
الدُّوار. من فيها اإلنسان لرأس وقاية ال دراسته إنَّ بحيث الواحدة؛ للكلمة د ومتعدِّ الصيَغ،
كلمة فمثًال أشكال، جملة منها الواحد اللفظ يتشكَّل والذوات املعاني أسماء إنَّ (ح)
أَىل. إَىل، إْىل، مفردها تَُكذِّبَاِن﴾ َربُِّكَما آَالءِ ﴿َفِبأَيِّ الرشيف القرآن يف كالوارد ِنَعم) (أي آالء
بَْلَه مفرًدا، الجمع لهذا عرف ملا — االختصاصيني عدا ن ممَّ — عنها متعلم أي سألت ولو
لبَُؤة، َلبَاءة، َلبْأة، هي: — مثًال — األسد وأنثى الصور. تلك عىل متعدِّد مفَرده أن يعرف أن
ودراسة بعينه. لحيوان واحد أصل من أسماء تسعة فهذه َلٌب. َلبَاة، َلبَة، ِلبَْوة، َلبَُوة، َلبَْوة،
لغات: عرش فيها إن بعضهم قال «اسم» كلمة إن بل املتعلِّم، عىل مصيبة التغريات هذه
لم البعض لكن عًرشا. تُكملها َسَماة ثم تسع، فهذه األول، مثلَّثة منها كلٌّ سما، سم، اسم،

أخرى. ثماٍن إليها وتُضاف املذكورة العرش منها لغة، عرشة ثماني فجَعلها يقنع
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لغة ليست العربية اللغة هذه أن من الواقع تريك التعدد، وهذا والعَقبات، األشواك تلك
من العرب جزيرة يف البادين األعراب لهجات كل مجموع إنها بل بعينهم، لقوم واحدة
عىل حجة وجعلوها املعاجم، وأودعوها اللغة علماء جمعها سنة، وأربعمائة ألف من أكثر
البنيِّ الظلم من أفليس كانت! لهجة كم هللا إال يعلم وال العربية، للغة االنتساب يريد من كل

التعرُّف بُمعالجة الحديثة العربية اللهجات ُمتكلِّمي من املرصيني وغري املرصيِّني إلزام
وأمكن املستحيل فرض ولو فانعجنَت، بعض يف بعُضها ماَج التي القديمة اللهجات بتلك
أجنبية لغات عدة تعلُّم ِمن أشقَّ — قدمها بسبب — دراستُها لكانت منها، واحدة أية عزل
الدنيا؟ الحياة هذه يف العالم مسايَرة عىل القصري عمره يف اإلنسان يُعني منها كل حية،

متهًما باملدارس، العربية معلمي بها البعض يصخُّ ية مدوِّ صيحة نسمع سنة كل يف
املعلِّمني هؤالء أن فيه مرية ال الذي والحق التالميذ. تلقني يف التقصري أو بالقصور إياهم
عيب هو إنما العيب فإنَّ يعقوب، ابن دم من الذئب براءة التُّهمة هذه من بُرآء املساكني
األداء يف لها والتي يُوصف، آخر وال يُعرف أوٌل وقواعدها مفرداتها يف لها ليس التي اللغة
فيَنفر أمه، لهجة وبني بينهما ما لبُعد الطفل أذن صماخ يرضبان لسان ولوكة جرس

باَغتَّه. والظبي روَّْعتَه، الطري نفور املعلِّم ومن منها
يَفهمك، ال فإنه «ده» بدل «هذا» اإلشارة باسم األطفال أحد تُخاطب أن بيتك يف جرب
تراه ثم الكالم، يف ج وتتعوَّ تهذي فأصبحت الجنون، من مسٌّ بعقلك طاف قد يظنُّك بل

بهذَيانك! األطفال، من يَلقى َمن وسائر أمه، مُلضاحكة تقليدك يحاول مدبًرا وىلَّ
ومحاسنة ومخايلة، ُمحايَلة بني يلزمه الزمن من فكم معلم، إىل وكلتَه إذا الطفل هذا
من يلزمه وكم األداء؟ صحة ولسانه حنجرته يُعوِّد حتى وميارسة، ومعارسة ومخاشنة،
مرفوعات يعلِّمه حتى يلزمه وكم ومشتقاته؟ وتصاريفه الفعل أنواع يُعرِّفه حتى الزمن
هذا وغري املقاربة، وأفعال والذم املدح وأفعال التعجب فعل ويعرِّفه ومنصوباتها، األسماء
من كثريًا لتحفيظه الزمن من يلزمه ما فوق هذا كل امتداده؟ ينتهي وال رشحه يطول مما
العامية؟ التلميذ لهجة مفردات بها تقوم ال إعانًة اإلنشاء عىل تعني التي اللغة مفردات
املساكني؟! املعلمني آذان صماخ سنة كل تخرق الظاملة الصيحة تلك تزال ال هذا وبعد
الفصحى العربية هذه يدرس اإلنسان أن وغريهم هم يَعلمون الصائحني أولئك أن مع
إال مذكوًرا، شيئًا منها ل حصَّ تجده لم حاسبتَه وإذا العمر، أرذل يبلغ حتى ويمارسها

هم. ما وقليل ربك، أعان من
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وشكوى تربؤ

من ب ويُصعِّ العربية عىل بالالئمة هكذا يُنحي الرجل هذا بال ما يتساءل: البعض لعلَّ
هلل! حاش الحيَّة؟ اللغات من أجنبية بلغة عنها واالستعاضة نبذها يُريد ألعلَّه أمرها؟

محجوًرا! وحجًرا له، وشقًحا ثمود! بعدت كما البليد الظنِّ لهذا وبعًدا
من إيلَّ ألحبُّ املسنَّة البازل وناقتي جاري، سيارة عن ليُغنيني األعرج حصاني إنَّ

سبيًال. وأهدى طائرته
وهي ُمحكَّمة، والعادة بهما، فأُغرَم وناقته حصانه رؤية اعتاد مصدور نفثة هي إنما
جماًال فيها فتعرَّفُت وناقتي، حصاني وهي العربية ممارسة اعتدُت الغرائز. أمهات ِمن
وهذه النَّحل. إبر دونه َشهد فهَي الجسام، والعقبات األشواك تلك تحت مستوًرا رائًعا
مريض، كالنا األدواء. كثرة كمثيل نهكتها أيًضا فإنها النسل كثرة نَهَكتها كانت إذا العربية
قول شكواها عن يُعربِّ ما أصدق ولعلَّ حاله، يشكو كالنا نسيب. للمريض مريض وكل

عنرتة:

وت��ح��م��ُح��ِم ب��ع��ب��رة إل��يَّ وش��ك��ا ب��َل��ب��اِن��ه ال��ق��ن��ا وق��ع م��ن ف��ارت��اع
ُم��ك��لِّ��م��ي ال��ك��الم ع��ل��م ل��و ول��ك��ان اش��ت��ك��ى ال��ُم��ح��اَورة م��ا يَ��دري ك��ان ل��و

نَفرتق اإللف شدَّة مع كدنا حتى — مًعا بنا املكروه وقوع عن يُعرب ما أصدق ولعلَّ
األعرابي: قول —

ل��ُم��خ��ت��ل��ف��ان وإي��اه��ا وإن��ي ال��ه��وى اِم��َي وق��دَّ خ��ل��ف��ي ن��اق��ت��ي ه��وى

داعي إجابة وشك عىل — هللا كسنَّة — وأصبحت العمر، معظم استوفيت كنُت ولنئ
أقىص يف جمالها تُواري التي الحييَّة األبيَّة الحسناء تلك أترك أن ليَحُزنني فإنه الحق،
وأهل أهيل يرثها مفارقتها ليَحُزنني — األبراد أثخن يف فة متلفِّ خدرها، من ُمعتمة زاوية
طول بعَدنا َمن يملَّ أن أخشاه ما وأخىش واالنزواء. عف الضَّ من بها ما عىل العربية
أجنبية لغًة عنها ويعتاضوا فيُهملوها القنوط فيملكهم واستعصائها، ِبها وتحجُّ مرضها
ال ألسباٍب استطاعتهم، جهد الرشق يف نرشها عىل ذووها يعمل التي الحية اللغات من
هذا يدركها وأالَّ الحسناء، عربيتُنا تموت أن وأخىش هذا، أخىش بصري. أي عىل تَخفى

مثله. من مجمًعا عرشون وال املجمع
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مرضالعربية أسباب أهمُّ الرسم

جمال عىل رانا اللذان وحدهما هما والقواعد األوضاع وصعوبة التطور قانون كان لنئ
هدم يف يَعمالن اللذان هما وحدهما وأنهما وطالبها، أهلها وبني بينها فباَعدا العربية
فيها مما الرغم عىل محالة، ال للزوال آيلًة تكون — الشديد األسف مع — فإنها كيانها،
وصعوبة التطور قانون مغالبة تستطيع لن الحيوية هذه إذ الذاتية؛ الحيوية قوة من

حني. إىل إال والقواعد األوضاع
مرض يف األول الفاعل هو الذي الحقيقيَّ السبب أنَّ — الحظِّ لحسِن — الواقع لكن
عىل إياها وإكراههم أهلها استبداد هو إنما بيتها، كرس يف وانزوائها الجميلة اللغة هذه
أريد شيئًا؛ جمالها من تجيلِّ ال ُمْشكلة مبهمة وصورة عليها، َمقيس غري ثوٍب يف الظهور

كتابتها. رسم
لقانون عون أكرب إنه لغتنا، يف بنا الحائقة الكارثة هو العربية الكتابة رسم إنَّ

جمال. من يزينها عما ولاللتفات الصعوبات، من فيها بما ولإلحساس التطور،
وذلك املتعلمني؛ لخري حتى مضبوطة ُمسرتسلة قراءًة قراءتها معه يتيرسَّ ال رسم إنه

الحركات. حروف ِمن لخلوِّه
والكرس والضم للفتح بالشكالت، الحركات حروف عن االستعاضة أسالفنا عالج لقد
بل فيها، فائدة ال الوسيلة هذه أن العمل يف ظهر ولكن والتنوين، والشد واملد والسكون
حرف عىل تقع ما كثريًا الحرف عن املنفصلة الشكلة ألن األرضار؛ من لكثري مجَلبة هي
للخطأ الفهم فرَيتبك الطابع، أو الناسخ أو األصيل الكاتب يد ضبط لعدم بعده؛ أو قبله
الصحف ويف العادية، الكتابة يف الناس جرى ولذلك الصحيح. النُّطق وسيلة استعمال يف
غري يف يوجد ال فأصبح الشكل، إهمال عىل الحكومية بالدوائر األعمال وكافة األدب، وكتب

نادًرا. إال اللغة ومعاجم الكريم القرآن
الكلمة يَجعل الحركات حروف وال الحركات عالمات وجود عدم بأنَّ عليم وأنت
القارئ فها فيُصحِّ الرأي بادئ حركاتها تعرف ال جوهرية، أصواٍت حروف من مركَّبًة
يعرض فإنه املتمرن أما الحروف. تَحتملها التي الحركات أوضاع جميع عىل املتمرِّن، غري
الكلمات من بعدها فيما يُجيله وهو إال الكلمة عىل برصه يقع ال هو إذ عينيه؛ لحلول نفسه
وماذا الجملة، يف وظيفتها وما فعل، أو حرف أو اسم أهي الكلمة، تلك معنى يعرف حتى

اإلعراب. حركات أو البناء من ه تستحقُّ
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ألن الرشقيِّني؛ ر تأخُّ أسباب من العربية اللغة بأنَّ االعتقاد عىل تحملني ة املشقَّ وهذه
نرشها ويحب للناس مفيدة فكرة نفسه يف تَحُدُث فمن مضلِّل. ورسُمها عسرية، قواعدها
أو ويُميتها، نفسه يف فكرته فيَكتم عبارته انتقاد خوف يأخذُه الخطابة، أو بالكتابة فيهم
عليهم أيرس الرشقيِّني من كثري عند أصبَحت التي األجنبية اللغات من بلغة يَنُرشها هو

العربية. لغتهم من
بسخف نحسُّ ال قد — يفوقوننا ن ممَّ أو أمثالنا، من وكثريًا املؤتمر هذا أعضاء — إنا
الكلمة نطق وكلِّفه H S ْ حرَيف اإلنجليز من لرجل اكتُْب ولكن إياه، لتعوُِّدنا الرسم هذا
رموز من يكونان قد بل شيئًا، صان يشخِّ ال إنهما لك يقول فإنه يُشخصانها، قد التي
املعنى من عليه يدالن فيما يفكِّر أن ورجوته استدرجته فإن الكيمياء. علم أو الجرب علم
،Has كلمة يمثالن إنهما لك قال ثم ن فخمَّ الحركات، حروف بعض إليهما أضيف لو
صان يشخِّ إنهما كال، له قلت فإن ،His كلمة لعلها لك قال ثم ففكَّر ، كالَّ له قلت فإن
صامتًا، وانرصف لك استحماًقا ظهره ك والَّ مؤدبًا كان إن اإلنجليزي فهذا ،House كلمة
ِفيك عىل رضبة ناولك وربما ،God damn لك قال — نادر وهذا — مؤدب غري كان وإن
التي األمم من وغريهم واألملاني والفرنساوي األمريكاني اإلنجليزي ومثل .Box يده بُجمع

لغتها. كتابة يف الحركة حروف تستعمل
وكلُّ وهما وماروت، هاروت وَمهبط القديم، السحر موطن هما وبابل مرص لكنَّ

الباطنية! واإلرشاقات اإللهام موطن الرشق
عىل اعتمد قد — بعده من وصالح اإلسالم، قبل طالح ِمن — سلفنا أن إيلَّ يُخيَّل ولقد
واِكًال ُمبهَمًة، ُمستغَلقًة طالسم هكذا العربية الكتابة رسم فأرسل الخصيصتنَي، هاتني
فقل وإال واإلرشاقات. اإللهامات من القلوب يف يَنقذف وما السحر، إىل فكِّها يف الناس أمر
وإىل الرشطة إىل أمركما وترَفعا تتَقاتَال أن الثاني اإلنجليزي مع أوشكَت كنَت إذا بربِّك: يل
وغريك أنت تتقاتَل أن وبَدل لحظة، كل يف أمامك متكرِّر hs أمثال أنَّ تجد أفال القضاء،

وتُضنيها؟! نفسك تُقاتل فإنك
اإلنسان قامة لك ر وتصوِّ التحقيق، حرف لك ر تُصوِّ إنها «قد»، مثل كلمة أبسط خذ
ُقطع، أي «ُقدَّ» للمجهول مبنيٍّا وماضيًا َقطع، بمعنى «قدَّ» ماضيًا فعًال لك ر وتصوِّ «قدٌّ»،
وفعل للمجهول، املبني مع النُّطق يف ُمشرتَكة صيغة وهي «ُقدَّ»، اقطع بمعنى أمر وفعل

ره! تصوِّ ال أو ره تصوِّ آخر مدلوًال كم أدري وال «ُقْد». آَخر أمر
كتابتها يف الحركة حروف تَستعمل التي األمم جميع أنَّ عىل دالَّة املشاَهدات إنَّ أال
باليابان؛ تحتجَّ ال إطالًقا. وأمريكا أوروبا أهل هم وصناعيٍّا، علميٍّا الراقية األمم هي
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إني بل الكتابي، الرسم امُلزعنفة لغتهم عىل يَقترصوا لم وصناعتهم علمهم يف فإنهم
النظام عىل باإلنجليزية تُدرِّس جامعات عدَّة بالدهم يف أنشئوا مديد زمن ِمن أنهم سمعُت
الكثريون الجامعيون وطلبتُهم فعلماؤهم النمساوي. النظام عىل وباألملانية اإلنجليزي،

أوروبا. لغات ِمن غريهما يَعرفون وقد واألملانية، اإلنجليزية يعرفون
والعرب، اآلن) (قبل ك والرتُّ وإيران كالصني عندها حركات حروف ال التي األمم أما
هي العربانيُة ولغتهم باإلرسائيليِّني، تَستشكل وال وصناعيٍّا. علميٍّا رة املتأخِّ األمم من فكلها
البالد كل يف متفرِّقون اإلرسائيليِّني فإنَّ تَستشِكل ال فيها، حركات حروف ال كالعربية،
إال العربانية يف شيئًا أعرف ال كنُت وإن وإني عامليون. قوم فهم بلغاتها! عارفون الراقية،
أن «أولهما» أمَرين: منه فعلمت بامَلجمع، بينَنا املوجود األكرب الحاخام سيادة سألُت أني
الكلمات أَواخر أنَّ و«ثانيهما» ببعض. بعضها متَّصًال ال ُمنفصلة تُكتَب كلمة كل حروف
غاية يف أمران وهما عليها. الداخلة العوامل بتغري تتغريَّ وال واحدة حالة دائًما تلزم
— وثانيهما التصاقها. عن الناشئ اللَّبْس ويمنع الحروف شكل د يوحِّ أولهما ألنَّ األهمية؛
األخري الحرف تغيري ورضورة اإلعراب مصيبة من اللغة تلك أهل يُعفي — األخصِّ عىل

الكالم. يف لوظيفِتها تبًعا الكلمة من

العربية الكتابة رسم تغيري وجوب

كتابة لهم تيرسِّ التي الطريقة عن يَبحثوا أن هو العربية اللغة أهل عىل واجب فأول إذن
أنَّ علمَت ولقد األداء. صور من واحدة صورة إال الكلمة فيه تَحتمل ال وجه عىل اللغة هذه

املراد. هذا تؤدِّي أخرى طريقة يف التفكُّر من بدَّ فال ، ضارٌّ الكلمات تشكيل
اإلعراب؛ جهة من بل الرسم، جهة من ال املسألة يُعالج أن زمالئنا أحد بفكر خَطر
ألن فكرته؛ إىل إجابته السهل من وكان الكلمات. أواخر وتسكني حركاته بحذف وذلك
ُقرئت وقد القديمة. لهجاتها بعض يُوافق هو بل العربية، أصل عن غريبًا ليس موضوعها
«ويَضيْق هكذا: الرشيف القرآن من مثًال، ِلَساِني﴾ يَنَْطِلُق َوَال َصْدِري ﴿َويَِضيُق آية:
هذه قبول يَمنع الذي أنَّ غري الكلمتني، يف القاف بتسكني لساني» يَنطلْق وال صدري
الجاهلية شعر من إلينا وصل ما بكلِّ كليٍّا إخالًال أخلَّت عمًال قت تحقَّ إذا أنها الفكرة
األول البيت كلمات تسكني يف مثًال فكرت إذا ألنَّك اليوم؛ إىل املسلمني وغري املسلمني وِشعر
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وتحمحْم» بعربة إيلَّ وشكا بلبانْه، القنا وقع ِمن «فارتاْع وجعلته السابقني، عنرتة بَيتَي من
أخرى جهة وِمن روعة. وال له رونََق ال عاديٍّا منثوًرا كالًما ته وصريَّ حتًما بوزنه ألخللَت
من اآلتية الصعوبة يف شيئًا يُفيد ال فإنه اإلعراب، صعوبة يُزيل كان إذا العالج هذا فإنَّ
ومهما مختلفة، صور له «قد» لفظ أن رأيَت فقد الواحدة. للكلمة والصور الصيَغ تغريُّ
أن وأظنُّ مدلولها، وفهم امُلختلفة الصور تلك بيان يف شيئًا ذلك يُفيدك فال آخَره سكَّنَت
اقرتاًحا بها يقدِّم فلم االعرتاضات هذه من عليها ما الَحَظ الفكرة صاحب الفاضل حرضة

للمجمع.
ا خاصٍّ له قدَّم اقرتاًحا األصول لجنة عىل أحال — مرة آلخر — املجمع مجلس إنَّ
فاشتغل االقرتاح، هذا يفحصون من بينها من ندبْت اللجنة وتلك العربية، كتابة بتيسري
حمد كل يستحقُّ ُمتواِصًال ُشغًال املوضوع بهذا الجارم بك عيل األستاذ زميلنا حرضة
هو كما العربية الكلمات رسم استبقاء فيه الفكرة أساُس تقريًرا، للجنة قدم ثم وثناء،
عىل تدلُّ بزوائد منها هي التي الكلمة يف ذاتها الحروف تُكَمل وأن املعروفة، بحروفه
عىل الثالث، حركاتها املنوَّنة ة بالشدَّ يُلَصق وأن البسيط، والتنوين والسكون والضمِّ الكرس

األحوال. لبعض استثناءات التقرير ويف مفتوًحا، يُعتَرب عالمة فيه تُزاد ال حرف كل أنَّ
كما بالكتابة. ثم شفهيٍّا، عليه مالحظاتي لها فقدمُت التقرير هذا عىل اللجنة اطَّلعت
وُمجَمل كتابًة. عليه مالحظاته حمروش إبراهيم األستاذ الفضيلة صاحب حرضة قدَّم
ويَزيده الحايل الرسم يُزعِنف بك الجارم األستاذ فيه فكَّر الذي الرسم أنَّ املالحظات هذه
تعويد الصعب من وأنه الحالية. الكتابة طُرق ببعض قورن متى اللبس يف ويوقع ارتباًكا،
قواعد بعض معرفة عىل يتوقَّف ما قواعده من فإنَّ ارتباكه، عن فضًال ألنه إياه؛ التالميذ
فن يف االختصاصيِّني بعض مع املالحظات تلك يدرس بأن األستاذ وَعد وقد ابتداء. الرصف
تقريره تقديم يسْعه فلم املؤتمر عقد ُقبيل ذلك وكان األخري، رأيه للجنة ويُبدي الطباعة

طبًعا.2
فإنَّ اختصاصيِّني، غري أو اختصاصيِّني مع املالحظات هذه لدرس محلَّ ال أنه عىل
والُقبح، الجودة يف بينهم اختالٍف عىل عادة، الرقعيَّ الخط يَستعملون كتابتهم يف الناس

يف قرَّر ثم فعًال، املؤتمر فيه وتناقش لطريقته، ًال مفصِّ تقريَره — بعُد — بك الجارم حرضة قدَّم 2

من بشأنها يَِرُد ما ي وتَلقِّ الطريقة هذه إعالن مع املقبل للعام فيه النظر إرجاء ١٩٤٤ سنة فرباير ٦
واالقرتاحات. الردود

128



العربية الكتابة لرسم الالتينية الحروف اتخاذ اقرتاح

يُفيدهم فال الجديدة، القواعد عليها تتمىشَّ أن — طبًعا — بدَّ ال الرقعيَّة املخطوطات وهذه
ما. فائدة الطباعة يف االختصايص عمل

واحدة؛ طريقة إىل إال التفكري يَهِدني فلم طويل، زمن من املوضوع هذا يف فكَّرُت لقد
كما العربية حروفنا بدَل الحركات حروف من فيها وما الالتينية الحروف اتخاذ هي

تركيا. فَعلت
الحروف باستبدال كمال مصطفى املرحوم أَمَر أن عقب أني بايل يف هذا أخطر
نظار أحد الَقيُت الرتكية، اللغة كتابة يف ُمستعَملًة كانت التي العربية بالحروف الالتينية
عندهم، التعليم يف االنقالب هذا أحَدثَه يكون عما فسألتُه باألناضول، االبتدائية املدارس
األهايل منه امتَعض قد الحَركات حروف من فيها وما الالتينية الحروف اتخاذ أنَّ فأخَربَني
لهم مبيِّنني بهم األساتذة فتلطََّف املدارس، إىل الذهاب من أطفالهم ومنَعوا األمر، بادئ يف
بتلك كلماتُها مرسومًة اللغة األطفال تعليم وابتدأ الحكومة لت تدخَّ ثم املرشوع، هذا مزية
ثالثة أو شهَرين يف الطفل وَصل إذ كبرية؛ األهايل ودهشة األساتذة دهشة فكانت الحروف،
علمية ألنها املتون بعض يفهم ال كان وإن صحيحة، قراءة بها مكتوب متن أي قراءة إىل
يستغرق عندهم الطفل كان أن بعد من وذلك معناها. إلدراك عقله ينضْج ملَّا فنية، أو
عىل التصحيف رضوب بكل فها ويُصحِّ العربية بالحروف مكتوبًة الرتكية قراءة يف سنني

ورجال. أطفال من العربية أهل عند حاصٌل هو ما مثال
الكتابة تيسري أمر — شهَرين نحو من — عَرض أن إىل بايل تشَغل الفكرة هذه بقيَْت
أن عىس ماذا أعرف أن أحببُت فقد أعضائها من كنُت وإذ باملجَمع، األصول لجنة عىل
الطريقة هذه مساوئ ِمن أظَهرت قد املاضية، سنة عرشة الست يف تركيا تجربة تكون
وهي الرتكية، املفوضية إىل فعمدُت آخر. يشء والتجربة يشء النظر ألنَّ محاسنها؛ ِمن أو
بلقاء فأنسُت فيها، بأحد معرفة سابق غري عىل إليها عمدُت الخرب، منه يُستقى َموِرد آَمُن
الوزير سعادة فقال مًعا، ِطلعهما واستطلعُت األول السكرتري وحرضة الوزير سعادة
فائدًة تركيا أهل أفاَدت قد الجديد الرسم طريقة «أنَّ حاصله: ما السكرتري بحضور
صحيحة قراءًة كتاب أي قراءة يَستطيع الزمن من ا جدٍّ قليل بعد الطفل أصبَح إذ عظمى؛
تماًما، تركيا يف األمية زالت قد االنقالب هذا بفضل وأنه يفهمه. لم وإن فيها تحريف ال
يف اقتصاد فيها اختزالية كتابة كانت العربية بالحروف الكتابة أنَّ األمر وغاية كادت. أو
الحروف وأشكال الحَركات حروف بسبب فإنها، الجديدة الكتابة أما الوقت، ويف العمل
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شاَهدناه الذي الحقيقي الرضر «إنَّ قال: ثم أزيد.» ووقتًا أكثر عمًال تَستغِرق األُخرى،
العلوم يف السلف مخلَّفات وبني الجديد الجيل بني لة الصِّ قطعت الجديدة الطريقة أن هو

والفنون.» واآلداب
ألبتَّة أهمية ال كادت، أو تركيا يف األمية أزالت التي الطريقة «إنَّ أوًال: لسعادته فقلُت

قويل. عىل ن فأمَّ الوقت.» يف تراٍخ أو العمل يف بُطءٍ من يشء فيها يكون ألن
بالبداهة يَستلزم إتقان أو تدقيق كل وأنَّ بَمقاصدها، األمور أنَّ الصدد هذا يف والواقع
امُلتِقن والصانع ق املدقِّ العالم فإنَّ أطول؛ ووقتًا أزيََد عمًال امُلتِقن ومن ق املدقِّ من العقلية
أطول. زمنًا كالهما ويَستغرق املتِقن، غري ومن ق املدقِّ غري من أكثر كالهما يَشتغل
غري كونهما ملجرَّد للمالحظة، محالٍّ واإلتقان التدقيق يف أن يَزعم أن أحد يستطيع وال
عالمات عن رسُمها خال إذا الكلمة أن الحق يف أنَّ عىل الزمن. يف وال الفعل يف اقتصاديني
ص يُشخِّ ال أبرت رسًما — آنًفا إليه أرشُت كما — كان حركة، حروف أو شكل من الحركة،
ذاته يف وهذا أخرى. كلمة عىل صدقه من مانًعا استقالليٍّا تشخيًصا العني أمام لفظها
بحقها ُمطاِلبًة عًة متوجِّ عنرتة، كحصان لصاحت تُنطق أن للكلمة كان ولو شنيع. نقٌص
يف ال عليها، امَلقيس ثوبها يف وإبرازها الكاملة صورتها يف للناس تصويرها وجوب من
ذلك فيه فإنَّ اختزاٌل العربي الرسم يف كان فإذا َقدِّها. ِمن أقَرص وثوب برتاء صورة
فعًال، اه توقَّ وقد يه، توقِّ عىل كمال مصطفى املرحوم تركيا رجُل عمل الذي البالغ األذى
يف غاية فائدتان وهما األمية، زوال ورسعة اللفظ أداء طريقة تحديد تركيا فاستفادت
وأمريكا أوروبا أمم كل أنَّ عىل الصديق. ويَغبُطها العدو عليهما يَحسدها والجالل، األهمية
حروف أن أفرادها من فرد ببال يخطر لم — العالم يف ة امُلتحرضِّ األمم أرقى وهي —

الزمن. ويف الوقت يف اقتصاًدا حذَفها الالزم من وأنَّ لغاتها، لرسم معوِّقة الحَركات
أن هي األفاضل؛ زمالئنا أحد يل قالها عبارة إىل أُشري أن الصدد هذا يف يَفوتني وال
اعرتاض وهذا الرتكية. األلفاظ يف املخارج كل أداء طريقة تَضبط لم الالتينية الحروف
عليها الدالَّ الصحيح الحرف نغمة لكلِّ يَضعوا لم األتراك أنَّ وهو واضح؛ أساسه صحيح،

غريهما.3 أو الفارسية أو العربية من سواء ويأخذوه،

من اتخذوه بما النُّطق يف تتحكَّم التي هي الطبيعية لوكتهم ألنَّ يُهمهم؛ ال هذا أن يَظهر أنه عىل 3

الحروف. بتلك النُّطق يف والطلياني والفرنيس اإلنجليزي لوكة تتحكَّم كما الالتينية، الحروف
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ا، حقٍّ رضر «إنه له: قلت فقد الوزير سعادة إليه أشار الذي الحقيقيُّ الرضر أما
املعاجم أمهات لطبع املال من مبلغ إنفاق هو يكون؛ ما أيرس من وعالجه موقوت، ولكنه
التعجيل حكومتكم ِبيَِد وإنَّ الجديد، بالرسم والفنون واألدب العلم كتب وأمهات اللغوية،
صحيح، «هذا فقال: عمره.» فيطول اإلنفاق يف ر التأخُّ أو الرضر، هذا عمُر فيَقُرص باإلنفاق
العربية األلفاظ من فيها مما الرتكية اللغة تنقية وهو آخر، بأمٍر تًا مؤقَّ عنه ُشغلنا ولكنا
املرشوع وهذا بها. الستبدالها الطورانية لغِتنا من قديمة ألفاظ عن والبحث والفارسية،
القديمة الطورانية األلفاظ من كثري عىل فعًال عثرنا قد ُكنا إذا فإنا نهائيٍّا؛ فيه فشلنا قد
استعمالها أبى الجمهور أن إال عنها، االستغناء أردنا التي األلفاظ مقام داللتها يف تقوم
الجمهور إلكراه وسيلَة وال اعتادها، التي والفارسية العربية األلفاظ ولزَم عنده، لَغرابتها

يريد.» ال ما عىل وأساليبها اللغة ألفاظ يف

واستئناس اعتذار

طريقتَك وبنَيِّ فأَوِجز، أرسفَت يقولون قد — نابهون وكلُّكم — فيكم النابهون يقول قد
أصوات نغمات العربية ويف نفَعل كيف علينا واقصص األولني، آبائنا يف بها سمعنا ما التي
بمطالب تِف لم إنها قلت فيما قلَت وقد عليها، تُريدنا التي الالتينية الحروف تلك يها تؤدِّ ال

الرتكية؟ يف الصوتية النغمات كلِّ
وعلَّة بصربكم. أذهب وكدُت أمللتُكم ا حقٍّ ولكني أرسف، لم إني الرجال! أيها حلَمكم
خارج كل ويف ة، غضَّ تجديد لكل أنَّ — أمامكم مركزي يف كان َمن يُدركه كما — امللل هذا
أني عىل الفؤاد. يف هوى صادَفْت إذا املرء يف املقالة تَنجع وإنما َغضاضة، املألوف عن
الضمائر، أحرار سبيله يف وأنكم استطعتم، ما اإلصالح هي هنا تكم مهمَّ بأنَّ ِثقتي لوال
الجديد، يف املصلحة وجه لكم وَضح متى بقديم، ٍك تمسُّ أو لعادٍة ٍب تعصُّ كل من متسلِّبون
فكرتي بعرض قطُّ نفيس َعنَّيُت ملا شديد، ركن إىل سماحتكم من آوي وأني الثقة هذه لوال

عليكم.
عقبات هي إنما إليها تشريون التي العقبات تلك أنَّ تعلمون منها طريقتي، هاكم

التذليل. تمام مذلَّل هو بسيطة هنات من يَعرتض قد ما وأن وهمية،
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الطريقة بيان

وكل ندر، ما إال بها خاصة كلها جوهرية، صوت نغمة عرشة ثالث العربية اللغة يف إنَّ
منها، شيئًا املفردة الالتينية الهجاء حروف تؤدِّي وال ُمفَرد، هجائيٌّ حرٌف يؤدِّيه منها
الظاء، الطاء، الضاد، الصاد، الذال، الخاء، الحاء، الجيم، الثاء، «الهمزة، نَغمات: وهي

القاف». الغني، العني،
أول يف الحروف، الالتينيِة اللغات يف عَرًضا به يُنَطق إنما فإنه الهمزة حرف أما
إنما الحركة حرف ألنَّ مالزم؛ عرض وهو الحركة، حروف من بحرف مبدوءة كلمة كل
الخارج النَفس قبيل من فهي واالنضباط؛ الرتكُّز عن خاليًة ُمطَلقًة هوائيًة نربًة ص يشخِّ
مخارج تضبط التي والحْلق الفم أعضاء وال الصوتية، األحبال تُكيِّفه ال الرئتني من
ص يشخِّ ا خاصٍّ حرًفا عندهم تجد ال ولذلك أنواعها. وتميِّز الجوهرية الصوتية النغمات
فصًال أو مالزًما، عرًضا عندهم الهمزة تكون أن نا يُهمُّ ال أنه عىل العرضية. الهمزة هذه
الكلمة. به ابتدأت متى جوهريٍّا حرًفا يجعله الحَركة، حرف ماهية ِمن جزء هو منطقيٍّا
تجب أصيل، جوهري حرف العربية يف الهمزة لكن أصًال. بسبيله نحن فيما هذا يُهمنا ال
ملفوًظا كان أم الكلمة أول يف به ملفوًظا أكان سواء الخاص، برسمه كتابته — مبدئيٍّا —

بعد. سيُتىل ما إال آخِرها، يف أو وسِطها يف به
مزجيٍّ بمركب يؤدُّونهما اإلنجليز ولكنَّ والذال» «الثاء نغَمتا اإلنجليزية اللغة ويف

نغمتيه. من كالٍّ السماُع يُعني لفظي ُمشرتك الوضع وهذا .th حرَيف من مكوَّن ُمدَغم
ن مكوَّ ُمدغم مزجيٍّ بمركب أيًضا عليها يَدلُّون األملان ولكنَّ «الخاء» نغمة األملانية ويف

.ch حريف من
يف الالتينية الحروف الستعمال اضطروا أهلها من كثريًا ألنَّ األملانية (وأذُكر
العني تُمرض التي امُلتعثكلة4 ة املتكرسِّ الغوطية حروفهم بدَل ومطبوعاتهم مخطوطاتهم
فعلُه األصَلح بقاء قانون يفعل حتى زمن طويل يَميض ولن والضالل. التيه يف وتُوقع

كان.) خرب يف وتُصبح تها برمَّ الغوطية كتابتهم فيَطرحون

الديواني كالخط متشاولة ُمتواشجة اليدويِّ الخط ويف مزوَّاة، الطباعة يف ولكنها التينية أيًضا هي 4

عندنا. (الفرماناتي)
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ُمفَرد حرف هناك ليس ولكن «الشني» نغمة تُوجد الحروف الالتينية اللغات كل ويف
مزجيٍّ برتكيب منهم كل يؤدِّيها واألملان واإلنجليز واإليطاليون الفرنسيُّون بل عليها، يدلُّ

اآلتية: الرتاكيب بني من به خاصٍّ

ci ch

sch sh

والصاد والخاء والحاء والجيم الهمزة أنَّ — التفكري طول بعد — يل عنَّ والذي
رسمها بذات تؤدَّى أن يجب العرشة األحرف هذه والغني، والعني والظاء والطاء والضاد
معها ويتَّسق الالتينية الحروف رسم مع يتمىشَّ الرسم هذا أن املصاَدفات ومن العربي.

.١ رقم امللحق يف تراه كما كانت كالعربية ُرسمت إذا ألنها االتِّساق؛ كل
مع ُمتصالبتان رشطتان رأسه يف ويكون الالتيني، t حرف لها فيُستعَمل الثاء أما

.(١ رقم امللحق (انظر واحدة رشطة بدَل عموِده
لها يستعمل أو فوقه، أفقية رشطة وضع مع d الدال حرف لها فيُستعَمل الذال وأما
استعمال دائًما فيها يسهل املخطوطات فإن الرشطة؛ ذا ل وأفضِّ العمود، املعقوف d حرف

بالدال. الذال التباس يؤمن فال للذال املعقوفة هذه استعملنا فلو معقوفة، d الدال
فوقه. أفقية رشطة مع s حرف لها فيستعمل الشني وأما

ض متمحِّ k أولها .q, c, k هي: ثالثة الالتينية الحروف من أنَّ فيُالحظ القاف وأما
الصور، بعض يف النغمة لهذه يَستعمل c وثانيها الكاف. لنغمة استعماالته جميع يف
الشني لنغمة أو واألملان، واإلنجليز الفرنسيني عند السني لنغمة أخرى صور يف ويُستعَمل
تلك من لغة أية يف يُستعمل ال q وثالثها ثالث. أو نغمتني بني ُمشرتك فهو اإليطاليِّني، عند
فقط الكاف نغمة يف دائًما يُستعَمالن الحرف وهذا وهو ،u بحرف مصحوبًا إال اللغات
واو، نغمة تتبعها ساكنة كاف نغمة عىل مًعا ن فيدالَّ اإلنجليز عند أما الفرنسيني، عند
مبسوطتني الشفتان فيها تَنطبق واو أي v؛ نغمة تتبعها ساكنة كاٍف عىل األملان وعند
أن حاولَت إذا كما فتُفرِّقهما، قوية هوائية نربة — الداخل من آتيًة — بينهما وتنفذ قليًال،

واحد. آٍن يف والفاء بالواو تَنطق
منفرًدا؛ q حرف يستعمل وأن الكاف، عىل للداللة عندنا؛ k حرف يُستعمل أنَّ وأرى
فيُرتك c حرف أما املرصية. املساحة مصلحة يف اآلن كاملستعمل وذلك القاف، عىل للداللة
عندنا استعماله يف فكرُت ولقد األصلية. العربية الهجاء حروف من كحرف استعماله
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استعماله وجدُت أني إال ،i بحرف متبوًعا اإليطاليني عند لها يستعمل أنه بما الشني؛ لنغمة
سرتى. كما اللبس من يخلو ال النغمة لتلك

قد نغمة وهي الفصحى، يف معطَّشة عندنا الجيم حرف نغمة أنَّ إىل النظر وأستلفت
كما دائًما، واإلنجليز الفرنسيِّني عند j حرف الالتينية األحرف بني من تأديتها من يَقرب
صامتة نغمة إال هذا g حرف يؤدِّي ال أخرى صورة ويف الصور، بعض يف g حرف يؤدِّيها

صامتة. جيًما عندنا القبيل الوجه أهل يَقلبها التي القاف كنغمة
الحقيقة يف هي عندنا الجيم نغمة ألنَّ أوًال مًعا؛ الحرفني هذين استبعاد الخري فِمن
للقاف، اخرتناه الذي q بحرف تَشتبه ساقه من وجزء رأسه g حرف ألنَّ وثانيًا .dj نغمة

أسلفنا. كما العربي ج حرف لنَستبِق ثم اللبس. من يقي فاستبعاُده
الفرنسيني دون اإلنجليز به يَنطق كما ،w حرف له اخرتت فقد الواو حرف وأما

ُمفَردة. أو مكرَّرة v يعتربونه هؤالء إذ واألملان؛

الهجاء أحُرف ترتيب

ِمن العربية وبأسمائها تماًما اآلن عندنا عليه هو ما عىل الهجاء حروف ترتيب يكون
مستطيلة حركة حرف أي ؛ مدٍّ صوت الحقيقة يف هو األلف أنَّ مالحظة مع الياء. إىل األلف
املعنى هذا تفيد مميِّزة عالمة فوقه تُوضع أن يجب ولهذا بالسكون؛ نربته تَنتهي النربة
يستمرُّ ثم األَوىل، وهو فوقه أفقية رشطة مجرد أو الفرنسية، (ˆ) الَقَربوسية كالعالمة
فتبقى مكانه، الهمزة حرف ووضع استبعاده يجب الذي «ال» حرف إىل حاله عىل الرتتيب
الهجاء حروف عدَّة وتَبقى وعرشين، ثمانية عندنا الجوهرية الصوتية النغمات حروف
ال كان وإن ضمنَها، األلف وهو املمدود، الحركة حرف ببقاء اآلن هي كما وعرشين تسعة

سيأتي: كما َعَرًضا إال جوهرية صوتية نغمة يمثِّل
ثالثة حروف للحركة تُوضع األساسية العربية حرًفا والعرشين التسعة هذه بعد
i أو eو للضمة، uو للفتحة، الرشطة من خالية a هي: الالتينية الحركة حروف بني من

للكرسة.
خالصة حركات هي العربية البالد كل يف اآلن املعتَربة الفصحى يف الحركات أنَّ وبما
املختار a حرف أن فيلزم إشمام، وال فيها إمالة ال األداء، وكيفية الوقت مقدرة َموزونة
املختار u حرف وأن ،Parachute كلمة مثل يف الفرنسيُّون به يَنطق كما يؤدَّى للَفتحة
يَنطق كما أي والفرنسية؛ اإلنجليزية دون واإليطالية األملانية يف كما به يُنَطق ة للضمَّ
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يف مفرًدا به يُنطق كما يؤدَّى للكرسة اختري إذا e حرف وأنَّ ،ou حرَيف الفرنسيُّون
يف للمبتدئني ن تُلقَّ الحركات مقادير فإنَّ التمثيل؛ هذا ملثل لزوم ال أنه عىل اإلنجليزية.
تلقني. بدون شيئًا فيها يُفيد ال — عربي غري أو كان عربيٍّا — رسم وأي تلقينًا، التعليم
أنَّ عنده فالسبب ؛ املتعنيَّ أنه يُظنُّ الذي i حرف دون e حرف للكرسة يختار وَمن
االستطاعة، جهد العالمات ِمن وغريه النقط من مجرَّدة الهجاء حروف تكون أن الخري من
يَنسِحب ال األجزاء متَّصل بذاته قائم ُمفرد خاصٌّ هيكل حركة أو نغمة لكلِّ يكون وأن
كثريًا. الرسم تُربك اإلضافية والعالمات النقط كثرة إذ والحركات. النغمات من غريها عىل
غريه، إىل انحدارها يؤمن ال والنقطة الكلمات، يف كثرية والكرسة منقوط i حرف أن وبما
التي الكلمات يف األمر اْلتبس نقط بغري اتُّخذ وإذا اللبس. يف موقع رابك فاستعماله
كتابتهم يف يُهملون الناس من كثريًا وإن تشبهه. جرَّة فيه أسايس حرف فيها يُجاورها
،l هكذا العقفة من خاٍل بسيط بعمود الالم حرف يَكتبون منهم وكثريًا الحروف، نقط
هو به يَشتبه ما أكثر فإنَّ e حرف أما واقًعا. نفسه املحظور يكون الصورتنَي هاتنَي ويف

الهجائية. الحروف ضمن يكون أن من بتاتًا ممنوع األخري الحرف وهذا ،c حرف
ص يُشخَّ ألنه للكرسة؛ الفرنسيُّون به يَنطق كما iحرف اتخاذ وجوب يَرون الغري لكنَّ

للكرسة. i حرف يكون أن معهم أرى وإني اللغات، معظم يف فعًال حركتها مثل

الحركة وحروف جميعها الهجاء حروف

.١ رقم امُللَحق يف هو كما يكون والعرشين التسعة الهجاء حروف رسم أن تقدَّم ما وخالصة
هكذا: الحركة حروف ورسم

فتحة ضمة كرسة
a u i

والقراءة الكتابة يف تُعتَرب التي املقاطع ألنَّ له5 عالمة أية لوضع محلَّ فال السكون أما
العروض تقطيعات يف امُلعتَربة واألوتاد الثقيلة األسباب خالف عىل — وتعلُّمها وتعليمها

التقرير. لهذا امُلراِفق امللَحق يف الالتينية باألحرف رسمها تجد بعدها وما الفقرة بهذه الواردة األمثلة 5
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يف كما واحًدا متحرًِّكا حرًفا منها املقَطع يكون أن (١) فإما: ثالث؛ صور عىل هي —
َب» – ِر – «ُض هي: كتابية مقاطع ثالثة فيه فإنَّ املفَرد؛ للمجهول املبني (ُرضب) فعل
فيها فإنَّ «مِرضٌب»؛ كلمة مثل واحد ساكن حرف يتلوه متحرًِّكا حرًفا يكون أن إما و(٢)
حرف من مكوَّن منهما كل واألخري األول املقطعان منها بْن» ِر، «َمْض، هي: مقاطع ثالثة
حرفان يتلوه متحرًِّكا حرًفا املقطع يكون أن إما و(٣) واحد. ساكن حرٌف يَليه متحرِّك
أن مالحظة مع « باّرْ فني، – حاْف كريم، ِعْلْم، «مآء، مثل ساكنة، أحرف ثالثة أو ساكنان

وضعها. بأصل ساكنة املمدودة األلف
حالتني: يف إال ق تتحقَّ ال الثالثة الصورة هذه أنَّ إلدراك يكفي ل التأمُّ من وقليل

املوقوف األخري حرفها قبل كان متى عليها موقوف كلمة من األخري املقطع حالة إحداهما:
أو مسبوق متحرِّك غري مفَرد نغمة حرف أو ممدودة، «ياء» أو «واو» أو «ألف» عليه
مثل ويف السابقة، األمثلة يف كما وذلك الثالثة؛ األحُرف هذه من مدٍّ بحرف مسبوق غري

كلمات: من أيًضا األخري املقطع
«. فارٌّ ، يفرُّ ، يمرُّ يؤمنون، يعملون، «كبار،

حرف من مركبًا كان متى وسطها يف أو الكلمة، أول يف املقطع يكون أن وثانيتهما:
األوىل نغمته ف، مضعَّ أي مشدَّد؛ نغمة حرف مبارشًة بعدها ممدودة بألٍف متحرِّك
املقطع ومثل ضالِّني» «حافِّني، كلمتي مقطعي مثل وذلك األلف؛ لسكون مبارشًة تالية

«يوادُّون». كلمة ومن ني» «مشاحِّ كلمة من الثاني
أسلفنا كما مدٍّ حرف هو وضعه بأصل كان إذا «األلف» حرف أنَّ مالحظة مع
إذ ؛ املدِّ حروف من — يل يبدو كما — وضِعهما بأصل ليسا و«الواو» «الياء» حرَيف فإن
وقعت إذا «الياء» أنَّ األمر غاية وهكذا. أَود» َمنْي، لوال، «أين، مثل: يف شيئًا يمدان ال هما
النُّطق يُثقل سكونهما فإنَّ مضموم حرف بعد وقعت إذا و«الواو» مكسور حرف بعد
الحرف لحركة و«الواو» قبلها الذي املكسور الحرف لحركة «الياء» بمدِّ فيَسهل به
الياء نغمة ُمستصحبًا الصورتني هاتني يف بهما الالفظ يزال ولن قبلها. الذي املضموم
بالسكون.6 حتًما ينتهي مد كلَّ ألنَّ ساكنتنَي والواو الياء زالت وال اْلَمدَّة، كل يف الواو أو

تُناسبهما. حركة قبلهما ملا يُعطيان عرًضا مدٍّ حرَيف يكونان وقد بوضعهما، النغمة حروف ِمن إنهما أي 6
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املشدَّد كالحرف واحدة، نغمة من أكانا سواء تجاورا، كلما النغمة حريف أن هذا َمفاد
حتًما، ساكنًا يكون أولهما فإن مختلفتني، نغمتني من كانا أم ُمدغمان، حرفان هو الذي
«واًوا» أو «ألًفا» — املد حروف من يسبقه ما مع أو وحده أخرى، جهة من ويكون
املد حرف قبل أو قبله الذي املتحرِّك بالحرف املبتدئ للمقطع ًما ُمتمِّ جزءًا — «ياءً» أو
الوقف حالة يف إال حتًما متحرًِّكا فيكون امُلتجاورين النَّغمة حرَيف ثاني أما عليه. السابق
بثالث ُمنتهيًا الكلمة من األخري املقطع يكون أن معه يحدث قد الذي الوقف ذلك عليه،

بار». «مواد، كلمتي يف كما سكنات؛
محلَّ فال الساكن، الحرف معرفة معها تَلتبس ال التي القاعدة هذه وضوح ومع

للسكون. ًة خاصَّ عالمٍة لوضع
د.7 املشدَّ الحرف تَضعيف يجب بل له، عالمة لوضع لزوم فال الشدُّ وأما

حرف إتْباع هو تشخيصه يف األمور وأبسط حركة، حرف يَيل دائًما فإنه التنوين وأما
يُرسم أن أيًضا ويجوز أعىل. من الحركة حرف أمام صغرية نوٍن بحرف هذا الحركة
املتحرِّك الحرف أمام الفتْح أو الضمِّ عالمة فتُوضع املعروفة،8 العربية بعالماته التنوين

أسفله. الكرس وعالمة كذلك،

بعضمالحظات

أول يف منها حرف وَقع إذا i, u, a الثالثة الحركة وأحرف هي األلف داَمت ما (أ)
أنَّ فأرى تَسبقه، جربية همزة عىل باالعتماد إال به النُّطق يُمكن فال ُمنفرًدا كان أو الكلمة
بدون مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة أو كانت ممدودة الكلمة أول يف وقعت إذا الهمزة
أن هذا يف ويَستوي الحركة. بحرف أو باأللف يُكتفى بل لرسمها، ُمطَلًقا لزوم ال فإنه ، مدٍّ
وحرف إقبال» أوتي، أمَر، «آمني، فكلمات: ذلك وعىل حرًفا. أو فعًال أو اسًما الكلمة تكون
كما ترُسم قطع همزة همزتُها كانت متى «أْل» التعريف وأداة هذا، وأمثال «إْن» الرشط

.«٢ «رقم امللَحق يف

التأمل. زيادة بعد االقتضاء، عند تعديلها يُمكن التي التفصيلية األمور من هذا أنَّ يُالَحظ 7

التأمل. زيادة بعد االقتضاء، عند تعديلها يُمكن التي التفصيلية األمور من هذا أنَّ يُالَحظ 8
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لها يُرمز فعًال أو اسًما تَسبق أخرى وْصل همزة وكل «أل» يف الوصل همزة (ب)
سطر عن نوًعا عالية الهمزة مكان توضع (’) virgule الفرنسية الشولة مثل شولة بعالمة
استقم، اكتب، اسم، وكلمات: «أل» التعريف فأداة الرتقيم. بها يَلتبس كيال امليلء؛ الكتابة
امللحق يف كما تُرسم وصل، همزة وتَصري امُلسرتِسلة القراءة يف همزتها تَسُقط التي انتقل.

.٢ رقم
بدَّ فال أيًضا، وصل همزة أوله اسٍم عىل الحالة هذه يف التعريف أداة دخَلت إذا بحيث
هكذا تُكتَب «باالستقامِة» فعبارة بعدها؛ ثم قبلها نفسه املذكور بالشكل الشولة وضع من

امللَحق). يف (كما bi’l’stiqâmati
جوهريان حرفان — األلف حرف خالف عىل — هما y والياء w الواو حرَفا (ج)
يَجوز فال وإذن إليه. اإلشارة سبَقت كما جوهرية صوتية نغمة منهما كل يشخص
يجب بل بذاتهما، املدِّ أو الكرس أو بالضمِّ قبلهما الذي الحرف لتحريك مطلًقا استعمالهما
وكلمة «يف»، الجر وحرف مثًال رسور فكلمة كِرسه. أو الحرف ضمِّ عالمة قبلهما تُوَضع أن

امُللَحق. يف كما جميعها تُكتب «نيل» وكلمة عليه، وقف إذا الغائبة املؤنثة ضمري «هي»
بحسب الهجائية الحروف كاملَة تُكتَُب املعاني حروف كافة فإنَّ تقدَّم ما عدا ما (د)
يف (كما عىلْ إىلْ، بصيغتَي و«عىل» «إىل» حريف كتابة مع تماًما، اللُّغوي وضعها أصل

مائر. الضَّ عىل دخولهما عند يأخذانها التي الوضعية الصيغة وهي امللحق)،
املعاني حروف أنواع عرفوا متى املدارس تالميذ أن هو فيه التجوز يصحُّ ما وكل (ه)
وواو العطف واو من الحركة حذف يُمكن فهناك ذلك، وغري ونافية وجارة عاطفة من
واالكتفاء ، والجرِّ التشبيه وكاف الجر باء ومن السببية، وفاء العطف فاء ومن املعية،
حرف ِمن مركبة كلمة منها كالٍّ ألنَّ w, f, b, k واحد هجائي بحرف الحروف لهذه بالرمز
فال ُعرَفت كذلك برسمها العادة جرت ومتى واحدة. لحركة دائًما مالزم واحد ُمتحرِّك

لبْس.9 فيها يقع
وعن العاطفة عن لها تمييًزا wa كاملة أُوالهما كتابة فتجب الجر والم القسم واو أما
مكسورة تارًة تكون ألنها ,li؛ La أيًضا صيغِتها بحسب ثانيتهما وكتابة للمعية، التي
الحركة بحرف متبوع غري فقط l الم بحرف لها ُرمز إن اللبس يؤمن فال مفتوحة، وأخرى

.a أو i

فقط. املدارس كتب يف إال يكون ال الحذف وهذا 9
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مما يشء منها يسقط وال حروفها، بكافة واألفعال والضمائر األسماء تُكتَب وكذلك (و)
الكالم. درج يف يسقط

حروفها بكافة واألفعال مائر والضَّ الظاهرة واألسماء الحروف كتابة من والغرض (ز)
وضمري املتكلِّم ضمري لسقط بالدرج يَسقط ما منها ُحذف لو إذ حقيقتها؛ عىل تُعرف أن
الكالم، اسمعوا الكالم، واسمعا اليوم، اكتبوا اليوم، أبي «جاء مثل: يف واملخاطبني الغائبني

والتضليل. العبث ُمنتهى هذا ويف وهكذا، الباطل» تقولوا ال
العربية يف حاصًال كان إذا الكالم درج يف الحروف بعض سقوط أنَّ األمر وصحيح
رضورات عىل بل الرسم، اختزال عىل ال فيه ل واملعوَّ اللغات. من غريها يف أيًضا حاصٌل فهو
أيًضا فيها ل املعوَّ فإن والقمرية؛ الشمسية الحروف أحوال هذا ويَتبع التلقني. وعىل النُّطق
األوِل الحرِف الشمسيِة الكلمة يف حرف أول أو التعريف الم مسُّ ينبغي وال التلقني، عىل

بيشء.
بعضها منفصًال تُكتب واألفعال والضمائر الظاهرة واألسماء الحروف كافة (ح)
الغائب املثنَّى ضمري سوى املايض بالفعل منها يتصل فال اإلمكان، بقدر بعض عن
ضمري به فيتَّصل املضارع أما «رضبوا»، املذكَّر الغائبني جمع وضمري و«رضبتا» «رضبًا»
مطلًقا الذكور جمع وضمري ترضبان» «يرضبان، مطلًقا املثنَّى وضمري «ترضبني» املخاطبة
مقَطع ألنها تتَّصل فال ترضبن» «يرضبن، اإلناث جْمع نون أما ترضبون». «يَرضبون،
الغائبات ضمري ومثله منفصًال، به والنطق كتابته وتمكن واحد، متحرِّك حرف من واحد

«رضبن». املايض يف
يف فقط وذلك الكبري؛ النوع من األول حرفها يكون واملعاني الذوات أسماء ة كافَّ (ط)
مفيد ومصدر ضمري ِمن االسم أنواع باقي أما لألطفال. تُوَضع التي والتمرين الِهجاء كتب
رسِمها حروف كل فيكون املعاني وحروف األفعال كل وكذلك أشبََه، وما وصفة للحَدث
ا، تامٍّ فصًال قبلها عما امُلنفصلة الجملة أول يف تقع التي الكلمة عدا ما أصغر، نوع من
حرف أو فعًال أو اسًما كونها عن النظر بقطع كبريًا يكون رسمها من األول الحرف فإنَّ

معنى.
سوى كبري بحرف الجمل يف يُكتب فال التعليم مراحل ِمن األوَّلية املرحلة بعد أما
الجملة. يف كلمة أول ومن املبتدأ، أو الفاعل أي إليه؛ املسنَد وِمن الَعَلم من األول الحرف
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إضافية حروف

ثم ،g, j, p, v وهي الفصحى، العربية يف مقابل لنغمتها ليس حروف أربعة الالتينية يف
العربية يف يؤدِّيها كان وإن ونغمته ،x وهو نغمة حرف وفيها تركناه. الذي c حرف
والخمسة هو به والتعرُّف الالتينية هيئته عىل به االحتفاظ يجب أنه إال والسني، الكاف
لم فإذا نعرِّبه، مما وغريها علمية ومصطلحات أجنبية أعالًما هناك ألنَّ وذلك السابقة؛
األصليني. أربابه وعىل علينا تنكَّر اإلجمالية وهيئته نغماته بأصل واملصطلح العَلم نَكتُب
هنا.10 لتفصيلها محلَّ ال ا جدٍّ كثرية وهي اخرتنا، ما غري حركة حروف كذلك وفيها

الكتابة تيسري وطريقة الطريقة هذه بني املقارنة
العربية األحُرف التزام مع

نفسه، املرء به د تعهَّ ما الربِّ «خري عبارة: تكتب أن تَقتيض بك الجارم حرضة طريقة إنَّ
تمام: أبي بيت مثل وكذلك االعتذار.» مواقف عن بها تربأ أن النفس برِّ وخري

وال��ل��ع��ِب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ك��تُ��ب م��ن إن��ب��اءً أص��دق ال��س��ي��ف

.٣ رقم امللحق يف تراها التي الهيئة عىل
دونه. من برصه ويُغمض ه يَستعِرسَ حتى التيسري هذا عىل اإلنسان يطَّلع أن يكفي
املايض: الشهر يف اللجنة عىل مرشوعه عرض أن يوم شفهيٍّا بك الجارم لسيِّدي قلُت وقد
نبَحث ولكنا الجمال، عن نبحث ال إنا فقال: الراهن، الرسم لجمال مشوٌِّه الرسم هذا إنَّ
هذا من تأتيني منفعة كل عن بها وأفرُّ بنفيس أربأ أني لكم أؤكِّد لكني «املنفعة». عن
هذا إىل أرشُت ولقد بقية. من وجَلدي احتمايل قوة يف بما يذهب أن يَلبث ال الذي الرسم
يف الواردة الزوائد تلك «إنَّ قلت: إذ الصدد؛ هذا يف للَّجنة قدمتُه الذي تقريري يف املعنى
يف كالزعانف تبدو هي إذ األصيل؛ الرسم جمال لتشويهها حسريًا البرص تردُّ الرسم هذا
أوافق ال وإني التثقيف، امُلهَملة األشجار جذوع يف والعقد كالعجر أو ، السويِّ الجسم
يردُّ تقرير عىل املؤتمر جلسة ِمن انرصايف بعد أمس ِمن أول اطَّلعُت ولقد مطلًقا.» عليه

ونحوها. األجنبية األعالم يف إال لها لزوم ال ألنه 10
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كلمة ُمستبدًال السابق الشفهي قوله يُردِّد هو فإذا ُمالحظاتي، عىل الجارم األستاذ به
نقيضها غري شيئًا الكلمة هذه ِمن استفدُت أني أرى ولسُت «املنفعة»، بكلمة «الصحة»

املرض. وهو
والتصوير النقش فنِّ إىل نظروا أمِرهم مبدأ من كانوا إذا املسلمني إنَّ اآلن: لكم وأقول
والسالم، الصالة عليه محمد نبينا عليها نَعى التي الكعبة بأصنام يُذكِّر ألنه الكراهة بعني
وعىل وتزويقها، العمارة فن مجرى هو آخر مجرى يف الفنية مَلكتَهم هوا وجَّ فإنهم
العرس البدائي األصيل الكويف الخط وهو الجزم خط فنبذوا الكتابة، فنِّ إىل الخصوص
ونسخي ثُلثي من بأنواعه اآلن املستعَمل العربي الخط يف الفني خيالهم وصبُّوا القراءة،
الحارض «املنجد» معجم آخر يف مجموعة نماذجه تجدون مما ذلك، وغري ورقعي وفاريس

تَرون. كما الفاتن الخاص جماله له األنواع هذه من نوع وكل يديكم. بني
يف عظيم قسط لهما الفني والخيال العواطف بل فقط، بالعقل يَعيشون ال والناس
حسريًا برصي تردُّ الطريقة تلك إن أقول كنُت فإذا اإلنسان، عىل وتيسريها الحياة تَهوين
تحقيق من فيها يكن مهما أقبَلها أن حقيقة أريد وال وشعوري، نفيس مع متَِّفق فإني

أداء. صحة أو منَفعة
يقرءون الناس تجعل أهَي ذكرها؟ سمعُت التي الصحة أو املنفعة تلك هي ما أنه عىل
— بحسبها لكم رسمتُه مما تَرون كما — إنها كال. ثم كال، مضبوطة؟ قراءة العربية
أو الساقطة. الهاء أو بامليم منها الكرسة تَشتبه الزوائد تلك إذ الشديد؛ اللبس يف موقعة
من أول ع وزِّ ما ضمن أيًضا علينا ع ُوزِّ الذي ه ردِّ يف حمروش الشيخ األستاذ قال كما
بالدال، تَشتبه فيها ة الضمَّ وإن العربي، الرسم طُرق إحدى يف بالياء تَشتبه إنها أمس:
طرق بعض يف األخرية بالهاء املضموم التنوين ويَشتبه الكلمة. آخر يف كانت إذا خصوًصا
واملضمومة بالفاء الساكنة الواو وتَشتبه أيًضا. حمروش الشيخ األستاذ قال كما الرسم،

حمروش. الشيخ األستاذ ومالحظات ُمالحظاتي من أمامكم تَرون مما وهكذا بالقاف،
كان فلنئ الطباعة. بآالت حاصلة وإما باليد، مخطوطة إما الكتابة أنَّ يَعلم كلنا
والسكنات الحركات لهذه خاصة قوالب تُسبك أن الطباعة جهة من فيه ُمقرتًَحا املرشوع
كان لنئ بذاتها، قائمة ُمنفصلة الحروف جانب إىل مواطنها يف تُوَضع والتنوينات والشدَّات
هي املستمرة يده حركة بل منفصلة، العالمات هذه يضع ال بيده يَكتُب الذي فإنَّ هذا،
مرتبكة تشويهها عن فضًال الخطَّيَّة الكتابة فتخرج بالحروف حتًما فتصلها يها تؤدِّ التي

واالختالط. اللبس إىل داعية دًة معقَّ
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وال الوقت يف اقتصادية غري أنها الالتينية الحروف طريقة عىل يالحظ ما كان إذا ثم
العمل يف يزيد ما عىل كثريًا تَربو الزوائد من فيه بما املرشوع هذا طريقة فإنَّ العمل، يف

الالتينية. الحروف استعملت إذا والوقت
فيها يجري الذي التصحيف وِمن الطباعة من نشكو جميًعا فإننا أخرى جهة ومن
العلَّة أن لوجدنا قليًال فكرنا لو لكنا القارئ. عىل املعنى ويشوِّش الكلمات فيحرِّف
بينما إذ عمله؛ صعوبة من عندنا الطباعة عامل َمَلل هي إنما التصحيف لهذا األساسية
وعرشين، ستة أو وعرشين خمسة (٢٦ أو ٢٥) عىل تزيد ال الالتينية الحروف قوالب
لكل حرًفا، وعرشون ثالثة فيها العربية الهجاء حروف فإنَّ أبجديتها، حروف عدد وهو
يف أو وسطها، يف أو الكلمة، أول يف أو منفرًدا، يكون ما بحسب أربعة قوالب منها واحد
والراء والذال والدال األلف وهي الباقية الستة ثم قالبًا. وتسعون اثنان (٩٢) فهذه آخرها،
عرش اثنا فهذه منفرًدا. أو بغريه متَّصًال يكون ما بحسب قالبان منها لكل والواو والزاي
أربعة أي قوالب؛ وأربعة قالب مائة (١٠٤) العربي الهجاء قوالب جملة تكون بها قالبًا
فيخاطر وامللل، السآمة ويُورثه العامل، قلب يَكرس القوالب د فتعدُّ الالتينية. قوالب أمثال
صناديق بني وتردُّده عليه، محسوب العمل يف وقته ألنَّ منها؛ ويهرب اإلتقان بفضيلة
يُلزم املرشوع لكن الدماغ. ووجع الخطأ يف حتًما يوقعه الواحد للحرف املختلفة القوالب
والكرسة الضمة لصناديق أيًضا يرجع أن هي أخرى؛ بمشقة املشقة هذه فوق عاملنا

ومكسوًرا! ومفتوًحا مضموًما املشدَّد والتنوين البسيط والتنوين والسكون
ما بحسب العربية الحروف قوالب استبقاء هو املرشوع مراد أنَّ فرضنا إذا ذلك كل
ُمجاورًة تأتي إنما الزيادات تلك وأن اآلن، املوجوَدين وهيكلها عددها يف اليوم، عليه هي
تتلبَّس فجوات الحروف قوالب يف تعمل أن هو املراد أن فرضنا إذا أما بها. متصلة غري لها
بنية من أصليٍّا جزءًا الزوائد تلك بعض تكون أن املراد أن فرضنا أو الشكالت، هذه بها

. وأمرَّ أدهى تكون املطبعة عامل عىل املصيبة فإن ذلك فرضنا إذا الحروف،
بصحيفتني، ينتهي اآلن تُطبع التي العلمية أو األدبية كتُبنا من كتاب كل كان لنئ
بها أتى التي العمل زيادة فإنَّ صوابه؛ وبيان الخطأ من الطبع يف وقع ما لبيان أكثر أو

والتصويبات. األغالط ستُضاعف املرشوع
الجديد بني تقطع كانت إذا الالتينية الحروف فإنَّ أخرى جهة ومن جهة، من هذا
طريقته فإن علينا، الكتابي ه ردِّ يف بك الجارم األستاذ حرضة إليه أشار كما والقديم،
أني عىل الحايل. الكتابة رسم يقرأ أن يَستطيع ال يتعوَّدها من ألنَّ أيًضا؛ بينهما تقطع
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حروفها استبقاء مع العربية الكتابة لتيسري طريقة توجد أن قلبي صميم من أودُّ كنُت
األمنية هذه بتحقيق أظفر لن أني وأتخيَّل أظَفر، لم ولكني هذا، أتمنى زلُت وال الحالية،
كل جعل وهي — األمنية هذه يل ق يُحقِّ ومن العربية. وأهل أهيل وألنفس لنفيس املحبَّبة
ا حقٍّ وعًدا أعدُّه فإني — صادقًة داللًة الصوتية صورته عىل بذاته يدلُّ الكلمة يف حرف

العميم. الخري هذا فاعل به يُكافأ وجٍه أحسن عىل استطاعتي جهد بمكافأته

الالتينية الحروف استعمال مزايا

وضعناها ما بحسب الهجائية الحروف أنَّ األخرى اللغات طُرق عىل طريقتنا مزيَّة (أ)
نغمة وكل استثناء، بال جميًعا تُربزها هي بل العربية، الحروف نغمات من بيشء تُخلُّ ال
خالًفا أدائها، يف معه غريه يَشرتك ال واحد حرف اآلن الحال هو كما صها يشخِّ منها
واإليطاليون واألملانيون والفرنسيون اإلنجليز يَستعمل التي النغمات بعض يف للحاصل
التي الرتكية الطريقة ل تُفضِّ العربية نغمات جميع ألدائها هي ثم إلبرازها. حرفيٍّا مركَّبًا
األصيل، الرتكي اللسان نغمات من الرتكية اللغة يف ما كل لها املتََّخذة الحروف تؤدِّي ال

وغريها. العربية من ُمستعارًة كانت التي النغمات حروف بعض نغمات من وال
استبعاد بعد حرًفا وعرشون ثمانية تها عدَّ اآلن املوجودة العربية الهجاء حروف أنَّ (ب)
عرش ثالثة حرًفا والعرشين الثمانية هذه ِمن خاصة. نغمة تؤدِّي ال التي (ال) ألف الالم
منقوطة؛ فكلُّها — النِّصف ِمن أكثر وهي — الباقية عرش الخمسة أما منقوطة، غري فقط
ِمن أو تحته من نقطتان له ما ومنها فوقه، ِمن أو تحته ِمن واحدة نقطة له ما منها

فوقه. من نُقط ثالث له وما فوقه،
أما منقوطة، غري عرشون منها حرًفا، وعرشون تسعة تها فعدَّ املقرتَحة الحروف أما
وكلُّها غ»، ظ، ض، خ، «ج، وهي املنقوطة، هي فقط حروف خمسة فمنها الباقية التسعة
أما الجيم، عدا ما فوقه من واحدة نقطة إال له ليس منها كالٍّ ولكن العربية، من مأخوذة
التي النغمة لتحديد أفقية َرشطة منها لكلٍّ الالتيني لألصل أضيف فقد األخرى األربعة

للكرسة. املتََّخذ i سوى منها منقوًطا ليس الحركة حروف أنَّ كما لها، اتُّخذ
األسباب من كالشكل، هي، وَمواضعها أعدادها واختالف النقطات كثرة أنَّ وبما
أن شكَّ فال والتصحيف؛ الخطأ من رضوب يف املوقعة للقارئ، املضلِّلة للرسم، املشوِّشة
َمواضعه، جهات وال أعداُده تختلف وال النقط فيها يَكثر ال التي الالتينية الحروف طريقة
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أن شكَّ ال — الجيم) عدا (ما جهتها د وتتوحَّ مواضعه وتقلُّ غرى الصُّ وحدته إىل يَنزل بل
الشكوى، منه وتَكثُر العربي الرسم بلوى فيها تعمُّ التي الناحية هذه من كربى فائدة لها

املخطوطات. يف األخصِّ وعىل
واحد وجٍه يف األداء هذا ويَحرص الكلمة أداء كيفية يَضبط الحركة حروف اتخاذ أنَّ (ج)
وامُلضارع منها واملايض واملزيدة املجرَّدة األفعال فأوزان اشرتاًكا، وال شكٍّا يَحتِمل ال بعينه
البناء وحركات الرصف، من واملمنوع االسم، وأوزان للمجهول واملبني للمعلوم واملبني
وتنوين بسيط وتنويٍن وشدٍّ وسكوٍن وكْرسٍ وضمٍّ فتٍْح من جميعها؛ اإلعراب وحركات
بذاته الكلمة رسم يؤدِّيه ذلك كل والحروف، واألفعال األسماء يف الشدِّ وَمواطُن مشدَّد،
وهذا أخرى. وسيلة أية أو زيادات أو لشكالت احتياج بدون د املوحَّ املعنيَّ الوجه ذلك عىل

للعربية. محب كلُّ يتمناه ما منتهى
وتوضع له، املعنيَّ هيكله بأصل كلٌّ املطبوعات يف تُرسم الالتينية الحروف أنَّ (د)
هيكلها أصل عىل مجنيٍّا وال ببعض بعضها متصًال ال فقط ُمتجاورًة الواحدة الكلمة يف
اليدوية املخطوطات يف هي ثم الحايل. الرسم يف الشأن هو كما الهيئات، د متعدِّ باتصال
من محفوًظا سليًما َهيكِلها جوهر بقاء مع الطرفية بذنباتها إال متَّصلة غري كذلك تُرَسم
ال ما فيه الحركات، حروف غضونه يف امُلدرجة البسيط الرسم هذا ُمضلِّل. تغيري كل
يُفهموهم أن األطفال ُمعلِّمي وَحْسب الكافة. عىل الصحيحة القراءة تسهيل ِمن بعده غاية
مطبوع أي يَقرأ أن الطفل يستطيع حتى — أسلفنا كما بسيطة وهي — امَلقاطع نظرية
كل ُمشاَهد هو وكما تركيا، يف التجربة عليه دلَّت كما فقط، ثالثة أو شهَرين نحو بعد
زمن بعد فإنهم غريها. أو الحكومة مدارس يف أجنبية لغة يتعلَّمون الذين أوالدنا يف يوم
وال شكٍّا تَحتمل ال مضبوطة قراءة منها مطبوع نصٍّ أي قراءة يستطيعون ا جدٍّ وجيز
فيه ابتدءوا الذي نفسه الوقت يف أو األجنبية، اللغة تعلُّم ابتدائهم قبل هم بينما تصحيًفا.
ساعات وزيادة تعلمها يف الجد مع لكنَّهم العربية، تعليمهم ُحوول قد يكونون تعلُّمها،
وثانوي وابتدائي أوَّيل من الدراسة سني كل منهم الواحد يقيض لها، املقرَّرة الحصص
سوء بسبب — ُمستطيع غري العريض الطويل الزمن هذا بعد ويخرج جامعي، أو وعاٍل
صحيحة. قراءة العربية لغته من — املخطوط بْله — مطبوع نصٍّ أي قراءة — الرسم
حتى العربية، أهل يف إال ألوروبا امُلجاورة األمم من أمة يف ق تتحقَّ ال جهل خصوصية وهي
عريض «كائن بأنه — هنا ليسوا ن ممَّ غريي أو أنا — منهم الواحد يُعرَّف أن ليصحَّ
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للَخسار، يا صحيحة!» قراءًة له يُكتب وما هو يكتب ما قراءَة جاهل قارئ، كاتب، األظفار،
والشنار! للعار ويا

اللغوي املجمع لهذا ويَفرضون التقصري، أو بالقصور املعلِّمني يتهمون هذا وبعد
تحسني إليه فيطلبون بعمله، أعضائه من أحد يَكسبها ولم هللا له يهبها لم سحرية قوَّة

ترى؟! كما خائبة إليه األساسية والوسيلة التحسني هذا يكون كيف العربية! شأن
وضمائر ظاهرة أسماء من بذاتها قائمًة كلمة كل كتابة توجُب التي طريقتنا أن (ه)
البيان، سبق كما التعذُّر عند إال بأخرى كلمة وصل وعدم وحروف، وظروف وصفات
من األول الحرف يُكتب وأن الوضعية، اللغوية صورته مستوفيًا كلمة كل رسم يكون وأن
فيها الطريقة هذه فقط)، لألطفال والتمرين الهجاء كتب (يف كبري بخط وحدها األسماء
االسم يدرك املكتوب النص عىل يُلقيها نظرة بمجرد املبتدئ إذ والتعلُّم؛ للتعليم تسهيل كل
الدائرة فتضيق اعتادها، التي املعاني حروف كل ويدرك الظرف ويدرك الضمري ويدرك

أحد. عىل تخفى ال فائدة وهي والصفات، املصادر وعن الفعل عن فيها يبحث التي
ما أهمُّ هو الذي اإلنشاء ورقة حون يُصحِّ عندما أنفسهم ليَخدعون املعلمني إن (و)
محتملة الكلمة يكتبون بل الشكل، يستعملون ال التالميذ بأن ذلك التعليم، من يُقَصد
عىل كتبها التلميذ أن فيظن الصحيح، الوجه عىل يَقرؤها فاملعلم األداء؛ من مختلفة ألوجه
فعل التلميذ كتب فإذا التلميذ. نية من للواقع ُموافق غري هذا يكون ما وغالبًا الوجه، هذا
هنا)، (املشكول الصحيح الوجه هذا عىل يقرأه املعلم فإنَّ شكل غري من يظَفر» «ظِفر
غري الوجه هذا عىل يظُفر» أو يظِفر «ظَفر يقرؤه ما فغالبًا قراءته التلميذ سأل أنه ولو
عىل للدم كتْم وهذا اإلنشاء. ورقة قراءة تالمذته من أحًدا يسأل ال األستاذ لكن الصحيح.
التلميذ بقي وملا املعلم انخدع ملا الالتينية بالحروف كانت التلميذ كتابة أن لو أما الُقبح.

خطئه. عىل قارٍّا
الحايل العربية رسم فإن — قصد بغري أو بقصد — ُمعلمه التلميذ يَخدع كما بل (ز)
َمن فبعض القراء؛ نية سالمة حساب عىل بجهلهم يعيشوا أن الُكتَّاب من لكثري ييرسِّ
جريدة يف لنرشها بك الجميل أنطون األستاذ إىل — مثًال — ويُرسلونها مقاالت يضعون
فإن التلميذ، كتبه كما مضارًعا أو ماضيًا «ظِفر» فعل كتبوا هم إذا يُديرها، التي األهرام
عند الرسالة محرر نية أن ويظن املعلِّم، يقرؤه كما صحيًحا يقرؤه بك أنطون حرضة
يف املدير ألن جهله عىل الرسالة محرر فيستمر الصحيح. الوجه تعمد هي إنما الكتابة
الالتينية بالحروف هي الكتابة أن لو لكن شيئًا. رسالته عىل له يُالحظ وال يراه ال الغالب
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عند وغريه الجريدة مدير يلحظه بارًزا يكون خطأه ألنَّ يَكتب؛ ملا باله كاتب كل أللقى
تعويد يف ا جدٍّ مفيد البال وإلقاء بها. جهله أو العربية باألوضاع علمه درجة ويُقدِّر القراءة

تعميمها. يف وُمفيد الفصحى أوضاع الكتَّاب
صحة إىل — الالتينية الحروف بسبب — وجيز زمن يف انتهى متى الطفل أنَّ (ح)
استفرغ صحيحة وقراءته شبَّ ومتى جسمه. وتنمية للعب ولو الزمن له تواَفَر القراءة،

كربى. مزية وهذه سواه. دون للعلم مجهوده
هذه أصبحت العربية باأللفاظ النُّطق صحة صغره من تعوَّد متى الطفل هذا أنَّ (ط)
يُنكر وأصبح الخاطئة، األوضاع ه مخِّ خاليا من حت وامَّ وقراءته، كتابته يف له عادًة الصحة

لتعميمها. والداعية للعربية املرقية املزايا أكرب من وهذه شذوذًا. ويعدُّه منها خطأ كل
والغرب، الرشق بني الطبيعي املمر وكونها الجغرايف موقعها بسبب العربية بالد أن (ي)
بد ال األجانب، دون أبًدا حدودها إغالق إمكان وعدم العاملية، املواَصالت طُرق وزيادة
عنهم وينقلوا األمم من غريهم يُسايروا حتى الحية األجنبية اللغات من لغة تعلم من ألهلها
أدركتها حقيقة وهذه الحياة. سبيل تيرس التي والصناعات والفنون العلوم من عندهم ما
بل الفرنسية، أو كاإلنجليزية أجنبية لغة تعليم من منها بلد تخلو فال وغريها، مرص
يتعلم الذي فالطفل مدارسها. معظم يف — التوزيع عىل — وغريها واألملانية وكاإليطالية
اللغات تلك من لغة أية تعلم رسعة جدٍّا عليه يسُهل نَقرتُحها التي الطريقة عىل العربية
يف ثنائية11 وجود وعدم العربية، وبني بينها الحروف أشكال توحيد بسبب وذلك الحية؛
يف جميًعا نشاهد كما االرتباك، يف وتوقعه الطفل تُتعب الكتابة طريقة ويف الحروف هذه

آٍن. يف العربية مع أجنبية لغة يتعلمون الذين أطفالنا
ومنها املعرَّبة، والكلمات األجنبية األعالم قراءة ل تُسهِّ الالتينية الحروف طريقة (ك)
الكلمات تلك من كان ما األخص عىل ل وتُسهِّ كثرية، وهي العلمية االصطالحات
معناها فهم عىل تُعني هي إذ التيني؛ أو يوناني أصٍل من جزء فيه واملصطلحات
امليزات؛ أكرب من ميزة وهذه القديم. الالتيني أو اليوناني الجزء ذلك بفهم صحيًحا فهًما
طريقة وتُشوِّه املعنى تُنكر العربي بالرسم واملصطلحات األعالم تلك كتابة أن يعلم فكلنا

عنهم. هو املنقول أهله به يؤديه ما بحسب األصل أداء

اإلجمال. بوجه 11
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من تمنعهم وقد العربية، تعلُّم األجانب عىل ل تُسهِّ أنها الطريقة هذه مزايا من (ل)
سينا وابن محمد أسماء: شوَّهوا كما العربية، أهل نحن علينا، وتنكريها أعالمنا تشويه
أن شكَّ وال كري.» أو كرْيو أفريويس، أفيسني، «مهمت، فجعلوها مثًال، والقاهرة رشد وابن
عدم يف كربى مزية ولهم لها أن كما األجانب، بني نرشها يف كربى مصلحة وألهلها للعربية
قارئها أن لدرجة وغريها، الجغرافية واألعالم هي وتنكريها العظام رجالها أسماء تشويه

املشوَّه. َعَلِمنا حقيقة غالبًا يفهم ال بلغتهم منا
فاإلنجليزية واحد مفرد حرف لها دام ما بالعربية الخاصة النغمات بعض أنَّ (م)
بدل امُلفَردة حروفنا اتخاذ يف ما يوًما أهلها يفكر أن بدَّ ال وغريها، واألملانية والفرنسية
Kh. Ch. بدل «خ» وحرف ثانية) رشطة (وعليه t حرف فيستعملوا املزجية، ُمركَّباتهم
ال اللذين a, h حريف استعمالهم بدل العربية عن ينقلونه فيما ع» «ح، ويَستعملوا .Th.

يَقصدون. ما لفهم علينا تسهيل هذا ويف النغمة. يؤديان
ممن غرينا وعىل علينا كليٍّا تسهيًال الطباعة تسهل الالتينية الحروف طريقة أنَّ (ن)
يف ثمَّ الزمن، ويف العمل يف عظيم اقتصاد ففيها العربية، نصوصنا من شيئًا يَطبعون

غرينا. وبني بيننا الحروف معظم الشرتاك أيًضا النفقات
الطابعني تصحيف من يتَّقون مما نهم وتؤمِّ األدبية الكتب مؤلِّفي تُطمنئ أنها (س)
الكلمات حروف لنغمة تحديًدا — قولهم من كتبهم يف نجده ما عليهم ر وتوفِّ والقارئني،
يف وقولهم املثنَّاة.» بالقاف دة، املوحَّ بالباء املثلَّثة، بالثاء املثناة، بالتاء «بالنون، وحركاتها:
وهكذا قمر.» وزان الفوقية دة موحَّ ضاد تتلوها الواو، «بفتح مثًال: «َوَضم» كلمة ضبط
يف مثيًال لها نجد ال والتي وقتهم، وتُضيِّع عملهم وتزيد باَلهم تشَغل التي التوصيفات من

نقرؤه. أجنبي أدبيٍّ كتاب أي
يسهو.» ال من «جلَّ لعبارة اإلشارية الداللة من والعلمية األدبية كتبنا تُعفي أنها (ع)
عربي. كتاب أي آخر؛ منها يخلو ال التي والتصويبات الكثرية األخطاء معرة ِمن أي
صحف بعد يقول إذ الطابعني؛ عىل نابه وحرق مِلَلِله الكتاب ح ُمصحِّ تصوير من وتُعفينا
الذي أن والواقع القارئ.» عىل تخفى ال مطبعية أخطاء بعض «وهناك والصواب: الخطأ
يلحَّ أن حه ُمصحِّ أو الكتاب صاحب يخىش األغالط من جمهرة بل أخطاء، بعض ال هناك

واإلعنات. املهاترة إال منه يَلقى فال تصحيحها يف الطابع عىل
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خالصة

هو وأنه العربية، لغتنا صعوبة يف الِعَلل علَّة هو وأنه الحايل، الرسم أرضار علمتم قد ها
العربية باألحرف امُلقَرتح رسمها رضر ورأيتم بها، األلسن جريان من واملانع منها ر املنفِّ
صور يف غريها من وقليًال الفتحة، عدا ما الشكالت، بجميع وصلها مع اآلن املستعَملة
آثار من القديم وبني الحديث بني أيًضا قاطًعا كونه فوق الرسم، هذا وأنَّ قليلة، استثنائية
عن بعيد التعسري، ظاهر الديباجة، دميم فإنه واملخطوطات، امَلطبوعات يف سواء السلف،

التيسري.
وعلمتم أقرتحها، التي الالتينية الحروف طريقة ورأيتم وذاكم، هذا ورأيتُم علمتُم
الواحد الوجه عىل وجمالها جاللها يف الفصحى لغتنا لتجلية املتعيَّنة الوحيدة الوسيلة أنها
تنشئتهم أول من الناس اعتادها تحقق متى هذا وأن بكلماتها، النُّطق أوجه من املتعني
وَسُهلت املتفشية، والتصحيفات وامُلداَورات اللفظية االشرتاكات وامتنعت التعليم، بدور
مها ويُعمِّ الفصحى يُيرسِّ ما خري هو هذا وأن الكاتبة، باآلالت أو املطابع يف الطباعة أعمال
يخدم ما خري هذا أن اعتقادي ويف األجانب. من يريد من لها ويَستميل العربية بالد يف
التي األخرى األبحاث كل وأن طالبها، عىل امُلستعصية األبيَّة، الجميلة لغتنا مجمعكم به

بمراحل. األهمية يف هذا دون هي بها يشتغل

أخرية كلمة

التي الوحيدة الطريقة هو وأنه اقرتاحي، صحة متبيِّنني كنتم وإن أنكم، س أتحسَّ إني
به. األخذ لكم يُنَسب أن متهيِّبني أمامه تقفون أنكم إال وأبناؤها، العربية بها تُخدم

املزايا من يشء بصدق االعرتاف عن اإلمساك من فيكم اآلن أراه مما هذا س أتحسَّ
وهي الشمس ضوء ينكر ملن محاكاة سوى نظري يف ليس الذي اإلمساك هذا بيَّنتُها، التي

والغائبني. منكم الحارضين عند أيًضا علَّته س وأتحسَّ سه أتحسَّ طالعة،
الشاعر األديب النحوي اللغوي الرجل ذلكم بك، الجارم األستاذ حرضة أحدكم فأما

معجبة!» بأبيها فتاة «كل أن انكماشه فِعلَّة ، يملُّ وال العمل من يكلُّ ال الذي العالم
الجلسة يف ز تحفَّ الذي الكبري العالمة املسترشق ذلكم جب، األستاذ حرضة وأما
والتمقيق التدقيق أهل من رجل فإنه اقرتاحي، وجه يف واحدة دفعًة الباب إليصاد املاضية
نفسه من وأنس عمله، موضوُع واختفى األرض انهارت تغريَّ إذا الكتابة ورسم والتحقيق،
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لها حمَّ إذا إال نفسه عن يرىض ال العظيم والرجل هيِّنة. أصبحت مشاقه ألنَّ الرضا؛ عدم
العزائم.» تأتي العزم أهل َقدِر و«عىل املشاق، أشد

شخصيٍّا وهو العربية. عشاق خري من فإنه حسني بك طه الدكتور النابغة رجلُنا وأما
يف بإغراقه لكنه وليلة. واحد يوم يف فيها وتفقيههم للناس تعليمها استطاع لو أن يودُّ
يملُّ ال — السابقة الجلسات بعض يف إليه أرشُت كما — أصبح املستحيل هذا تمني
لغة من يُتقنه ما وحال حالها بني فقارن طيفها، به طاف كلما بسببها واملناكفة املحاردة
ومن له، ديدنًا العربية بسبب املناكفة هذه أصبحت لقد حتى قديمة. أو حديثة أجنبية
يُبقي كيما الحايل الرسم استبقاء يريد به فلكأني أجمعني. للناس البادية لوازمه أخص
رجال قبل من وإسماعهم سنة كل يف باملدارس العربية معلمي مُلحاردة سانحًة الفرصة
قارصون أنهم من استنهاضهم بقصد لهم ه توجَّ التي العبارة تلك وغريهم املعارف وزارة
نفسه إىل املحبَّبة الفرصة تلك عليه لضاعت الالتينية الحروف اتخذت ولو ون، ُمقرصِّ أو
مطية عقله يجعل أن وأبى نفسه، وحارد زأر الجد جدَّ متى إنه فأقول أعود لكني املتوثِّبة.

لهواه.
تعلو نظرة واألحداث األشياء يف له فإنَّ السيد، باشا لطفي صديقي أستاذنا وأما
الوجود هذا يف ما كل اعتبار عىل فلسفته تَحمله حكيم، رجل إنه غريي. ونظرة نظرتي
األكثر عىل أو اعتباريتنَي، لحقيقتنَي وصفان هما إنما والضار النافع وأن ُمستغَلًقا،
فال آدم ابن أما الوجود. واجب إال يعلمها ال ُمغرب عنقاء الحق الحقيقة وأنَّ نسبيتنَي،
يَزعم ما تعليل محاولة هو إنما الحياة يف شأنه إنَّ بل كنهها، إدراك املحدود بعقله يَستطيع
السماء! عن األرض بُعد الحق حقيقة عن بعيًدا يَزعم الذي الحق هذا كان وإن الحق، أنه
جليس املعرَّة شيخ قول يُردِّد ما كثريًا باشا لطفي أستاذنا نَسمع هذا أجِل وِمن

وأنيسه: بك طه الدكتور

ف��ه��ات��ه ي��ق��ي��ن ذا ك��ن��َت ف��إن ـ��ي��ل وت��ع��ل��ـ ض��الل ف��ي ن��ح��ن إن��م��ا

الحروف بها تُستبدل أو هي كما العربية حروف تبقى أن عنده فسيان هذا أجل وِمن
الصينية. أو الالتينية

فِعلَّة — وشعرائنا وأدبائنا علمائنا من الطليعة يف وهم — األجالء إخواننا باقي أما
القديم. وا مسُّ لو عليهم — الحق قيامة ال — الناس قيامة قيام من الخوف أغلبهم إمساك
وعىل ِقَدمه.» عىل القديم «بقاء قاعدة إال املعروفة القواعد من يَذكروا أال يُحبُّون بهم وكأني
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دون للحيلولة املاضية الجلسة يف أيًضا هو ز تحفَّ الذي املغربي الشيخ األستاذ األخص
يُزال»، «الرضر بقاعدة أصارحهم ويُهملون، يعلمون بما أُصارحهم لكني بياني. استيفاء
املصالح» جلب من أوىل املفاسد «درء وقاعدة املحظورات»، تبيح «الرضورات وقاعدة
يقولون: من عىل النَّعي من الرشيف القرآن يف وروده تكرَّر بما املغربي األستاذ وأصارح
مثَل الكريمة اآليات إىل باإلشارة أُريد أن من هللا وأستغفر … ٍة﴾ أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا
مرادي. عن للتعبري أقتبسها عربية عبارة خري هو ذكرُت ما وإنما فيه، نزلت الذي املقام

سلطان. من به هللا يُنزل لم الحايل العربية رسم بأن أصارحه ثم
صدور يف يحزُّ العربية الكتابة رسم قصور أن إىل سمعكم أسرتعي ثم بهذا أصارح
عليكم ُوزِّعت التي الجلسات محارض عىل االطالع أعدتُم ولو طويل. زمن من العربية أهل
— العلوم دار نادي أن ١٩٤١ سنة فرباير ٨ جلسة بمحرض لرأيتم أيام عرشة نحو من
تيسري مسألة من بسيط بيشء بعيٍد عهٍد من اهتمَّ قد — العربية ُمعلِّمي من رجاله وكل
مؤتمر عىل ُعرضت املسألة هذه أن رأيتُم ثم نتيجة. عن اهتمامه يُسفر ولم العربية الكتابة
لجنة لبحثها عنيَّ املؤتمر وأن سنوات. خمس نحو من أي ٣٨-٣٩ سنة دورة يف املجمع
حسني، والخرض حمروش، وإبراهيم بك، الجارم املحرتمني: األساتذة حرضات من مشكَّلة
إنَّ بل فيها، النظر اقرتاح تجدَّد ١٩٤١ سنة فرباير ٢ بجلسة وأنه املغربي. القادر وعبد
كيما بحثَها املجمع إىل فيه عهدت ١٩٤١ سنة فرباير ٦ يف قراًرا أصدرت املعارف وزارة
يُفيدها أن املجمع إىل وطلبَت واللحن.» للخطأ قارئها يتعرَّض «ال بحيث الكتابة تُصبح
عىل بيشء، املعارف وزارة إجابة أحد يستطع لم ولكن ،١٩٤١ سنة لغاية بحثه بنتيجة
قدَّمه الذي املرشوع بذلك إال نظفر لم الطويل الزمن هذا كل وبعد استمر. البحث أن
يف االختصاصيِّني الثقات ِمن بثِقة واالستعانة والجدِّ الكدِّ بعد بك الجارم األستاذ حرضة
يأتي عندما أني إال املرشوع، ذلكم عىل اعرتضت كنُت ولنئ والطباعة. العربي الخط فني

شئتم.12 إذا أيًضا بالكتابة ثم تفصيًال عيوبه لحرضاتكم سأبنيِّ فيه النظر دور
بثِّي وحده هللا إىل أشكو نفيس قرارة يف فإني قدمت، بما أصارحكم إذ أني عىل
ال أجنبي رسٍم إىل رسمها عن العدول اقرتاح إىل العربية ظروف تُلجئني أن من وحزني
جميًعا علينا وهذا تتجرَُّعوها، أن إليكم وأطلب أتجرَّعها مرارة إنها منا. هو وال منه نحن

املجمع. جلسات محارض نتْها تضمَّ وقد مستفيضة، مالحظات — كتابًة — قدمُت فيه املناقشة عند 12
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ل يُعجِّ موت ثم مرض، إزمان أو للعربية حياة مسألة املسألة أن غري أليم. د وجُّ ا جدٍّ كثري
الرشق أمم بني لنرشها لغتها تبسيط عىل املتواِصل العمل من القوية األمم من يبدو ما به
سياسيٍّا لنا الحيوية الرضورات من — الواقع هو كما — كان إذا هذا وعملها الضعيف.
هللا جعل ما فإنه لغتنا، خدمة يف تَراِخينا — العقلية بالبداهة — ثمنه فإن واجتماعيٍّا،
الغايل ويَكسد الرخيص البسيط منها يُنَفق َلع كالسِّ واللغات جوفه. يف قلبني من لرجل
مقاله عقب — بك عيل كرد األستاذ حرضة يَقرتح أن لغتنا عالج يف بنافع وليس املتني.
تعليًما العربية تعليم إيجاب — املاضية بالجلسة املؤتمر عىل تاله الذي الضايف التاريخي
صحة األطفال بتعويد — املدارس يف — العناية وبُمضاعفة قواعدها من بالتخفيف عمليٍّا
نظريٌّ اقرتاح إنه اإلسالم. صدر أهل أو الجاهليون، يَنِطق كان كما سجية» «أي بها النطق

الحايل؟ الرسم د تعقُّ مع تحقيقه إىل السبيل ما ولكن ظريٌف،
النطق صحة يف الناس تؤاتي بصورة العربي الرسم تعديل إمكان يف كثريًا فكرت لقد
«بالشكل» إال األمنية هذه تحقيق إمكان من ويئست التفكري، طول بعد فعجزُت بالكلمات،
اتخاذ سوى سبيل ال أن ورأيُت املطبوعات، يف للرضر والجالب املخطوطات يف املتعذِّر
— والرضورات برضورتها. فاعتقدُت الحركات، حروف من فيها وما الالتينية الحروف

املحظورات. تُبيح — أسلفُت كما
أال يبعثون. يوم إىل فباق النوع أما معلوم. يوم ميقات يف كلٌّ بائدون، األفراد إنَّ أال
الذي الوجود واجب ربك إال يُحصيها ال ودهور دهور الوجود يف أمامها العربية أمم وإنَّ

هو. إال الغيب يعلم ال
بني وخلُّوا صدورهم أوكية أْرَخوا لو ألفوا، ما استبقاء يَبغون الذين األحياء وإنَّ أال
يحافظون إنما أنهم عليهم فشهدت األلُسن هذه لنطَقت ألسنتهم، وبني أنفسهم دخائل
وأسالفهم هم كلفتهم مؤلَّفات، ذخائر من قماطرهم يف ما عىل بل العربية، اللغة عىل ال
قد — وانتباهتها عني غمضة بني — وجدوها لو بعينها الكتب هذه وأن والهيلمان، الهيل
ومرارة التَّصحيف رشِّ من واٍق كلماتها، أداء لصحة ضابط جديد رسم بأي لهم رسمت
وضع الذي العظيم الفضل هذا من عليهم أفاء ما عىل ًدا سجَّ هلل وخرُّوا لهلَّلوا التأويل،
ال بحتة مالية مسألة هي إنما عندهم املسألة وأن اإلمالق، رشَّ وكفاهم اإلنفاق، وطأة عنهم
فقالت الستطردْت ثم صعوبتها. من ييرسِّ بما الجديد الرسم يُفيدها التي باللغة لها شأن
غًدا!» وأِمتني اليوم «أْحيني مبدؤهم: أَِثرون، منهم كثريًا إنَّ — باطنهم عن ُمرتِجمة —

وهم هو إنما عقالها، من أطلقوها لو ألسنتهم به تشهد الذي هذا باطنهم إنَّ أال
عىل عاكًفا شاء ما ليَِعش نوح، عمر يعيش أن له هللا كتَب َمن منهم ليعش بعيد! وخطأ
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ترسيح يحرمه ولن يُصادرها لن أحًدا فإن يموت، أن إىل بذاتها وليقرأها كتبه خزائن
بنيه وعىل العربية عىل ليشفق ولكن قراءتها، مَلكة يسلبه ولن فيها، وتقريحهما عينيه
نقري. رشوى حياته يف تُكلِّفه ال الشفقة وهذه جميًعا! العربية وبالد أمته وعىل وذراريه،
يفيض صالحة بدعوة ذنبه هللا غفر وربما الدنيا. من عمله وانقطع فات فقد مات إذا وهو

العربية! رسم سوء من هللا أراحهم ممن واحٍد قلُب بها
العربية، بالد ولسائر له الخري وأرجو وطني وأُحبُّ ا، جمٍّ حبٍّا العربية أحب إني أال

فاعلون؟ أنتم فماذا الرضورة، إليه تدفع حق أعرضه ما أن يل بدا وقد
هذا أُالحظ أيًضا فإني أداور، وال ألفُّ ال القول يف رصيح أني الحظتم كنتم لنئ

غراركم. وعىل كمثلكم
أدب يف جانبي من ضعف أهو مًعا؟ نالحظه الذي هذا مبعث ما شعري وليت
هو أم الباطل؟ مع فيه يَصطرع مأزق يف بيده آخذ أالَّ الحق من استحياء هو أم السلوك؟
أن وتتأبى عيلَّ فتشمُس رأيًا، وأَسدُّ سنٍّا منِّي أكرب أنها يل تزعم التي نفيس أمام ضعف

أدري! ال فيه؟ املداورة أو الحق يف املصانعة من شيئًا مها أجشِّ
من املعبودة التاريخ بآلهة وأكفر وحده باهلل أؤمن أني هو يقينًا أدريه الذي ولكن
وما واألساطري القاالت من تزييفها مغاور يف اآللهة تلك تُْربِم ما عندي فسيان دونه.

الحظتموه. ما مبعث هو هذا ولكأن تمحو. وما الهبائية ألواحها يف ل تسجِّ وما تنقض،
رضا نفيس فبحْسب وإال فذاكم، نظري وجهة يف رشكتموني إن لكم، فالِخرَية واآلن
ُمْستَِقيٍم﴾.13 اٍط ِرصَ إَِىل يََشاءُ َمْن يَْهِدي ﴿َوهللاُ ا. حقٍّ أراها بكلمة قومي يف صدعت أني

فهمي العزيز عبد

املناقشة وبعد العربية، الكتابة بتيسري الخاص هذا اقرتاحي بيان املجمع مؤتمر عىل تلوُت أن بعد 13

نصه: هذا قراًرا ١٩٤٤ سنة فرباير ٢١ بجلسة املؤتمر أصدر فيه،

الهيئات إىل فرُيَسل املعروفة، بالطرق ويذاع املؤتمر، هذا يف الكتابة تيسري حول قيل ما كل يُطبع
وتعرض مالحظات، من إليها يرد ما األصول لجنة وتتلقى الجمهور، عىل وينرش املختصة،
ألحسن جنيه ألف مقدارها جائزة تضع أن الحكومة إىل ويطلب املقبل. املؤتمر عىل تقريرها

املسابقة. دخول يف الحق املؤتمر ألعضاء يكون أال عىل العربية، الكتابة تيسري يف اقرتاح
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من لزم وما الالتينية باألحرف مرسومة العربية الهجاء أحرف بيان :١ رقم ملحق
أسمائها مع العربية
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باالقرتاح الواردة بعضاألمثلة رسم طريقة :٢ رقم ملحق

متحرك و(٣) وساكن. متحرك و(٢) واحد. متحرك (١) الكلمات: مقاطع أنواع (أ)
من كان إن نوعه رقم مقطع كل تحت وضع وقد سواكن. وثالثة متحرك و(٤) وساكنان.

:(٤٦ (فقرة الرابع أو الثالث، أو الثاني، أو األول، النوع

:(٤٩ (فقرة ممدودة غري أو ممدودة الكلمة أول يف الهمزة (ب)

:(٤٩ (فقرة الكالم درج يف الوصل همزة (ج)

املمدودتني الياء أو الواو قبل الكرسة أو الضمة حركة حرف وضع وجوب (د)
:(٤٩ (فقرة
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عالماته بوضع والنون الحركة حرف عن يُستغنى أن يمكن التنوين يف ملحوظة:
الثاني الحرف فوق أو مفرًدا، كان متى ن املنوَّ الحرف فوق والفتحتني الضمتني العربية
بكٍر، بكًرا، بكٌر، فكلمات: املشدَّد، من الثاني أو املفرد تحت الكرسة وبوضع املشدَّد، من

هكذا: تُرسم . برٍّ برٍّا، ، وبرٌّ

الكتابة تيسري بطريقة امُلقَرتَحة الطريقة مقارنة :٣ رقم ملحق
العربية بالحروف االحتفاظ مع

االحتفاظ مع التيسري بطريقة ثم الحالية، بالطريقة مرسومني شعر بيت ثم عبارة هاك
الالتينية. الحروف بطريقة ثم العربية، بالحروف

االعتذار مواقف عن بها تربأ أن النفس بر وخري نفسه املرء به د تعهَّ ما الرب خري (١)
االعتذار.

وال��ل��ع��ِب ال��ج��دِّ ب��ي��ن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ك��تُ��ِب م��ن إن��ب��اءً أص��دق ال��س��ي��ف

(٢)
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(٣)
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