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 اللغة العربية يف مهب الريح

  
بان ال كنُت حديث عهد ابلبعثة يف مدريد، َوََل َأُكْن أْعِرُف غْْيَ بْعِض كلمات من اإلسبانية، واإلس  1976يف ربيع سنة 

جنز يتحدَّثون إالَّ لغتهم، فذَهْبُت إىل ابئِع اخلُْبِز، وكنُت أسُكُن يف الشَّقَّة الَّيت كان يعيش فيها الدكتور أمحد نوار بعد أن أ
ُمِهمَّته، وعاد إىل القاهرة، فذهبُت إىل الرَُّجل، وقلُت له بتلْعُثٍم شديد )ابن( بتخفيف الباء، فقال يل: ليس عندي، فأشرُت 

فيفة، إشارَة اخلُْرِس إىل اخلُْبز، فقال يل: تريد )ابن( بتثقيل الباء أِو الباء الثَّقيلة، ففي اإلسبانية ثالث ابءات: الفا، والباء اخل
َتها، فذهبُت إىل أحد أ صدقائي والباء الثقيلة، مث قال يل عبارة، ال أزال أحفظها حَّتَّ هذه اللَّحظة، َغْْيَ أّني َل َأُكْن أْعرُِفها وق ْ
ا مَن األشياء املُستَ ْقَبحة الَّيت يشد عليها السيفون، وكنُت أان ذ لك وقلُت له: ما معََن هذه العبارة؟ فإذا به يُ َفسيُرها يل أبَّنَّ

 الشَّيء.

ا كانِت الغْية هي هذا الرَُّجل َل َيُكْن ُعضًوا يف األكادمييَّة امللكيَّة ِلليغة اإلسبانيَّة يف إسبانيا، وال كان من أهل هذه الليغة ، وإَّنَّ
ست الَّيت حتريكه وُتْظِهُر كواِمَنُه حَّتَّ مع األجانب والُغرابء عن اللغة، وَظلَّ الرَُّجل يُ َعليُمين كلمة )ابن( أكثَر من مخس أو 

 النَّاس؟ وألنَّ البالد مرات، واحلقي أنَّنا كان لديْنا مثل هذه الغْية والنَّخوة على لغتنا، لكن أين ولَّت اآلن؟ هي ولَّت كما وىلَّ 
 أبهِلها كما يقول ابن حزم. واللغة أيًضا أبهلها.

ْقرِيًبا، وُهناَك والواقع أنَّنا نُعاّن ال أقول من ازدواجيَّة التَّعليم، بل من تثليث التَّعليم، فعندان التعليم املدّن وكلينا خترَّْجَنا فيه ت َ 
يم الديييِني يف األزهر، وال َتْسَتِطيُع أن تقوَل إنَّ هذه املؤسسات التَّعليميَّة تقوم بدورها على التَّعليُم اأَلْجَنِبي، وُهناك التَّعل

 اإلطالق، بل كانت تقوم بدورها منذ زمن ألنَّ النَّاس كانوا جاديين، وكانْت لديهم هذه الغاية، فاْنظُْر إىل املناهج التعليميَّة يف
، وكانت النيصوص اليت تدرس لنا 1955أو  1954اًل، حيُث كنُت طالًبا ِِبَذه الِفرقة يف عام الِفرقة الرَّابعة االبتدائيَّة مث

َيضعها حممد عبداحلميد بك أبو العزم، وحممد برانق، وعلي اجلمبالطي، وجمموعٌة ضخمة من األساتذة الذين كانوا يُؤليفون 
وكاَنِت الكتاتيب تقوُم ِبَدْوٍر  –كما احلال يف املنتخب   –ختارات هذه الكُتب للطالَّب، وكاَن ُهناك َشْيٌء آَخُر وُهو كتاب امل

َأْيًضا يف ََتِْهيز أداِة النُّطق أو جهاز النطق؛ بينما ََنُْن اآلن نُعاّن من جهاز النطق ال لغة؛ وإَّنا على املستوى الصويت، 
ال، و"الذال" ال تقال، إًذا فهو جهاز وهبه هللا لنا؛ ولكننا فأصبحْت كلمة )أيُظني( تُ ْنَطق )أيزن أّني لعبة بيديه(، و"الثاء" ال تُق

 ال نسخره التسخْي املطلوب.

وَنن نتمسَّح اآلن يف التعليم األزهري الذي أصبح اآلن شديد الُبؤس، وبعد عشر سنوات جمرمات سوف أييت إلينا شيخ 
ف  القرآن الكرمي قبل أن َنْدُخَل هذه املؤسسة التعليميَّة؛ كما األزهر واملفيت ومها ال ََيَْفظَان القرآن الكرمي، ألنَّنا ُكنَّا َنَ 

أيُّها  -أصَبْحنا نتمسَّح اآلن أيًضا ابلنَّحو ونشكو من أنَُّه َصْعب، وما إىل ذلك من هذا الكالم السخيف، يف حني أنَّنا 
تُقدَّم لنا األشياء كليها جاهزة مثل األطفال، فأين نبحث عن حقوِقنا وال نبحث عن واجباتِنا، فنْحُن دائًما نُرِيُد أن  -السَّادة 
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اجلهد الَِّذي تبُذلُه ِلَكْي حُتَصيل شيًئا؟! ولذلك جاءِت املدارس واجملموعات اخلاصَّة والدروس اخلصوصيَّة وغْْي ذلك، ألنَّك ال 
نَ فيسه تنفيًسا صناعيًّا، ولذلك فأان أرى أنَّ مسألة أن يتنفَّس وْحَدُه، َبْل علْيَك أن ت ُ  –أو الولد نفسه ال يريد  –تُرِيُد ِلَوَلِدك 

من أشقي ما عرف النَّاس من اللغة، ومع ذلك فلم أر واحًدا  –مثاًل  –تيسْي النَّحو هي كالم سخيف ِجدًّا، فالنحو اإلسباّن 
مع هذا يدرسوََّنا على اإلطالق خالَل ََثاّن سنوات يشكو من النَّحو اإلسباّن، فاألزمنة هناك من أصعب ما ميكن، و 

 وَيفظوَّنا.

ا، وأان وََنُْن ننَتِمي إىل أُمَّة كانْت لدْيها طبقة ُتسمَّى طبقة احلُفَّاظ، ولكنَّهم خيرجون علينا اآلن ويقولون التَّلقني الكذا والكذ
كي خوت(، وَيفظون أقول إنَّ هذا احلِْف  نعمة، وإنَّه ينبغي أن َيف  الناس، فمازال األجانُب ََيفظون مشاهَد من )دون  

مشاهد من )لوركا( وغْيمها، َيفظون كل هذا حفظًا؛ بينما َنن ال نقوم ابحلف  على اإلطالق حَّتَّ على مستوى اجلامعة، 
وكان ُهناك كتاٌب ألَّفه حفين بك انصف، والشيخ مصطفى طامون، وجمموعة كبْية من هؤالء األعالم األجالَّء ُيسمَّى 

صفحة،  200وفيها ُكلي النَّْحِو َوالصَّرف والبالغة يف َحَوايَلْ  1903وِعْنِدي الطَّبعة الَّيت صَدَرْت عام  "الديروس النَّْحويَّة"،
ا هي من ََنِْو الصَّنعة كما يقولون، ومع ذلك ف أان ولكنَّنا اآلَن نُ ْغِرُق الطالَّب يف أشياَء كثْيٍة ليسْت من ََنِْو الكالم؛ وإَّنَّ

 تخصيصني ووسائل اإلعالم.أطالب بنحو الصنعة للمُ 
وأان أعَلُم جييًدا أنَّ املُذيعني يف اإلذاعة والتليفزيون ُحرصاء على حضور الدَّورات التَّدريبيَّة وتعليمها، ومع ذلك ال يهتمي 

الََبامج األدبيَّة أصحاُب الليغة العربيَّة يف التليفزيون ِبِْثل هذا، وحني حتذف من على خريطة التليفزيون بعُض الََبَاِمج تكوُن 
م أنطون ابشا اجلميل ال تَ ْنُشر شيًئا ابللغة العاميَّة على  والثقافيَّة أوَّل الَبامج اليت حتذف. وقد كانْت جريدة األهرام أايَّ

ا اإلطالق، بل كان الكالم يُ ْنَخل ََنْاًل، بينما ُهناك اآلَن صفحاٌت اِبلكامل مكتوبٌة ابللغة العاميَّة، وال أقول األه رام ألَّنَّ
النموذج األعلى واألرَقى لكلي الصيحف املصريَّة بْل والعربيَّة، أيًضا َنن عندان أزمة فيما يتصل ابملُْصطلح، فكلي النَّاس يريدون 
 أن يكونوا ُشَعراء، وهذا ال يصحي على اإلطالق، فإذا كثُر الشُّعراء قلَّ الشِيعر؛ كما قال إمساعيل ابشا صَبي، فكل النَّاس يف

مرأ املدارس اإلعدادي والثانوي أصبحوا اآلَن ُشعراء، والَّذي َيْكُتب العاميَّة يكون شاِعًرا عاميًّا أو شاعًرا َشْعِبيًّا، مع أنَّ ا
 القيس واملتنِبي وأاب العالء املعريي شعراء شعبييون، فهم يتحدثون إىل الشعب.

َنما  والطَّامَّة الُكَبى أنَّه أصبح يدرس يف املدارس اآلن ا تعلم االستخذاء، بَ ي ْ موضوعات رديئة للغاية، ال تعليم البطولة؛ وإَّنَّ
حنَي تدرس سْية "فارس بين محدان" ذلك الشاعر الطَّموح املَِلك فِهَي سْية رجل شجاع، ومن مثَّ ال يتعلَّم الطالَّب اللغة 

مثل هذه األجواء اليت نعيشها اآلن؛ فنحن مثاًل كنا فقط، ولكن يتعلمون أيضا البطولة، وَنن يف حاجة إىل تعليم البطولة يف 
ندرس يف كُتب املُطالعة فصواًل من امليثاق، والَّذين من سيني يعرفون هذه القضيَّة، وهو كالم سخيف يدرس للطالَّب، فماذا 

حو ال يُِقيموَن ُُجلة، وبعُضهم يعليُمهم امليثاق؟ أيًضا ََنُْن نفتقد القدوة يف أساتذتنا، إذ إنَّ بعض الذين يتخصَّصون يف النَّ 
 حاصل على الدكتوراه، وأان شاهد عيان على بعض الوقائع اليت ال أريد أن أرويها اآلن.

ا تُ َعاّن أيًضا ِمْن ُمْشِكلة التَّشريق )نسبة إىل  –وِهَي قضيَّة قدمية  –وإذا كانِت الليغة العربيَّة تُعاّن من مسألة التغريب  فإَّنَّ
م أو ِحنَي خَتُْرج من ِمْصَر وَتْذَهُب إىَل اخلليج َتَُِد ُكلَّ البُيوت وُكلَّ احملالي تتحدَّث اللغة األرديَّة وَنوها، ألنَّ اخلاد الشرق(، إذْ 

نَّا يف اخلادمة هناك هي اليت تسْيي احلركة الثقافيَّة واحلركة اللغويَّة، وأظني أنَّه بعد فرتة قصْية سيتحدَّث النَّاس األرديَّة، وقد كُ 
اإلمارات وسلطنة عمان جند أنَّ األوالد والبنات على أعلى مستوى يف احلديث؛ ولكنهم حينما أيتون يف الفصول ال يعرفون 
اللغة العربيَّة، كما أنَّ حالة القراءة اآلن حالة يُرثى هلا، فقد أصبح الناس أيًضا ال يقرؤون، وهذا من أسباب األزمة الضَّخمة، 

الُكُتب يف الوقت احلايل أصبحْت ُمَيسَّرة، فَ َقْد ُكنَّا َّنرع إىل حمطَّة السيكية احلديد يف املركز لكي نشرتي جملة  ابلرغم من أنَّ 
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الثقافة أِو الرسالة يف عهِدمِها الثَّاّن، وُكنَّا َنستعْي بعض الكتب من مكتبة البلدية يف طنطا ويف شبني الكوم، ونقرأ هذه الكتب 
 وَنف  ُكلَّ هذا.

من األكاذيب السخيفة كذلك ما يسمَّى ابللغة العربيَّة املعاصرة، وكأنَّ الليغة العربيَّة مرتبطٌة ِبَعْصٍر دون عْصر، وإذا صحَّ و 
هذا يف لغة أخرى فإنَّه ال يصحي يف اللغة العربيَّة على اإلطالق، فنحن نقرأ امرأ القيس ونقرأ أاب العالء، وغْيمها بلغتهم هم، 

ن واإلجنليز فيقرؤون ال  )دون كي خوت( وشكسبْي مرتَُجني إىل اللغة اإلسبانية املعاصرة، ولكن الذين ُيشيعون هذه أمَّا اإلسبا
ِر اليت  املسألة أْعَتِقُد أنَّ هلم بعَض املآرب الغربيَّة فيما يتَّصل ِبسألة اللغة العربيَّة املعاصرة، ودعوّن هنا أنقل بعًضا من األسطُ 

ا شعر كتبْتها أفَعى و  وبعُض الناس تستخذي، فحَّتَّ الذين كانوا يكتُبون الشيعر املوزون املُقفَّى استْخَذْوا  -تقدمها على أَّنَّ
دالقادر وكتبوا ِشعًرا ُحرًّا، مث كتبوا بعدها لَُغًة عامية عندما وجدوا أنَّ االَتاه يسْي يف اَتاه العاميَّة، ورمحة هللا على األستاذ عب

 املُِهمي تقول هذه املرأة: -عليه يف هذا كثْيًا القط، وكنت أعتب 

 "ِعندما أِقُف على فاترينة ُمضيئٍة ُمْزَدِهرة اِبملالبس الدَّاخليَّة
 َأْمَنُع نفسي من التفكْي يف ماركس

تُ ُهمْ   احرتاُم ماركس هو الشيء الوحيد املشرتك َبنْيَ َمْن َأْحبَ ب ْ
 بَ ْعَض الزُّهور الََبييَّة ِمْن َجَسِدي" –َتِلَفٍة بِِنَسٍب مُْ  –ومَسَْحُت هَلُْم أبن يقِطُفوا 

تعليم، وفيما يتَّصل بتعليم األوالد يف األزهر، فأان أُقَ رير أنَّه ال يَقوم أيُّ جهاٍز أْو ُمَؤسَّسة اآلن ابلدور املنوط به يف مسألة ال
ا االْعِتَماُد كله على البيت، وأان ُكْنُت ُأَحفِيُ  ولدي وابنيت سنوات؛ لكْي ُأَدريب َلَدْيِهما جهاَز النُّْطِق  5 – 4ومها يف سن  وإَّنَّ

 فَ َقْط.

َنا لََنا َما
ُّ
 اْلَمْتُبولُ  َوَقْلُبكَ  أَْهَوى أَنَا        َرُسولُ  يَا َجو   ُكل

النفس كنت أحف  أكثَر من فكالم املتنِب وكالم أيب عالء ُكْنُت ُأَحفيظه لألوالد، فعلينا أن نَِعَي هذا، وأان من َغْْيِ حديٍث عِن 
َنا هذا، وال األْزَهر، رغم أّني قد َحَصْلُت على اثنويَّة األزهر.  مخَسَة َعَشَر َأْلَف بيٍت من الشعر، فال املدارس علََّمت ْ

لقضيَّة اليت بني أيدينا اآلن إنَّيِن وأان أُتَ ْرِجُم بعض األشياء وجدُت أنَّ يف اللغة العربيَّة َسَعًة وال يَ ُفوُتيِن هنا أن أقول يف موضوع ا
 يف ََل أِجْدها يف اللُّغة اإلسبانية، وسأْكَتِفي ُهنا ِبَضْرب بعض األمثلة: املثال األوَّل كلمة )ليندس( وتعين أساطْي، فَقْد وَرَدتْ 

عن ِعْلم األنساب ِعْنَد )اْبِن َحْزم(، لكنَّيِن ظِلْلُت أدير هذه الكلمة  –وهو أستاٌذ يف جامعة غرانطة  –( مقاٍل َكتَ َبُه )بوزفيال
تعين كلمَة )اإلسرائيليات( ومن مثَّ فقِد  –ألنَّيِن ثقاَفيِت من املشايخ  –يف السياق فال َتْسَتِقيم على اإلطالق، فإذا يب أِجُدها 

إىل سياق آخر. أيًضا حني كان )أوان مونو( يتحدَّث عن أستاذه )خوليو فيخادور( حديث اللهفة  انتقلِت الكلمة من سياق
تذَكَّرُت أنَّيِن لو قلُت إنَّ أستاذ "أوانمونو" كان أعور فسيكون فيها نوع من املثلبة ابلنسبة  –وكان رجاًل أعور  –واملودة 

( العظيم للرَُّجل، فإذا يب أعود إىل لَُغيِت وأَرى فيما يتَّ  م كانوا يقولون عْنُه إنَّه كان  –وكان بعني واحدة  –ِصُل ب  )ابن جيني أَّنَّ
نَ ْيِه، فإذا يب أَقُع على الكِلَمة الَّيت مُيِْكُن أن ُتْسِعَفيِن يف هذا السياق.   ُُمَت ًَّعا إِبْحَدى عي ْ
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 (1اللغة العربية يف مهب الريح )

  د. كمال بشر
 املصدر: من كتاب: "احلضارة يف مهب الريح"

 مقاالت ذات صلة
 هجري  3/2/1429 -ميالدي  11/02/2008 اتريخ اإلضافة:

       124زايرة: 

 
 [1]اللغة العربية يف مهب الريح

  
العروبة كلها يف مهب الريح، وإنَّ االنتماء إىل  إذا كان البعض يقول: إنَّ اللغة العربيَّة أصبحْت يف مهبي الريح، فأان أقول: إنَّ 

أصبحْت يف مهبي الريح، وأعتقد أنَّ الريح  –سواء سياسيًّا أو ثقافيًّا أو اجتماعيًّا أو أخالقيًّا  –العربيَّة واخلواصي العربيَّة كلها 
وم أُجعني يف مهب الريح، ألنَّ اللغة سوف تذهب ِبذه األشياء بال عودة، ألنَّ كون اللغة يف مهب الريح يدل على أنَّ الق

 هي اإلنسان: جسًما وعقاًل وفكًرا، فاللغة مرتبطة ابلعقل واجلسم أيًضا، وقد قال العريب يف القدمي.

مِ   اللاْحمِ   ُصوَرةُ  إِلا  تَْبقَ  َفلَمْ         ُفَؤاُدهُ  َونِْصف   نِْصف   الَفَتى لَِسانُ   َوالدا

ا هلا جانب مادي، وجانب فكري، وأان هنا حني أتكلَّم عن اللغة، فإنَّين أتكلَّم عِن وهذا أبلغ تعبْي عن حقيقة  اللغة، وأَّنَّ
اللغة املنطوقة، ألنَّ اللغة يف االصطالح هي اللغة املنطوقة ال املكتوبة. فاللغة املكتوبة ليست سوى متثيٍل للمنطوق، ألنَّ 

يت ِبا يصدق الواقع، أمَّا هذا املكتوب ففيه اصطناع وتكليف، فأنت َتلس أمام اللغة املنطوقة هي اللغة الواقعيَّة احليَّة ال
،  اخلطاب ساعة تكتب فيه وتعيد وتزيد، ولكنَّ املنطوق خيتلف حني تتكلَّم، مث ملاذا ننعى اللغة؟ إنَّ علينا أن ننَعى أنُفَسَنا أوَّالً 

وِلَذاِِتا، فاللغة ال تعيش إالَّ يف جمتمع، ومن مثَّ ال بُدَّ من التَّناُزل كما جيب أن نعلم أنَّ اللغة ال تعيش وحدها أو لِنَ ْفِسها 
 املستمري بينها وبني أهلها.

 

وتفسْي هذه القضيَّة يف الكمبيوتر، فالكمبيوتر فيه "اهلاردوير" و"السوفت وير"، وكذلك اللغة فيها جانبان، فهناك شيء 
ة، وهذه خاصية إنسانيَّة ُمنوحة من هللا لكل إنسان سوي على وجه األرض، فاملاكينة ُيسمَّى الكفاية اللغوية أو املقدرة اللغويَّ 

جاهزة للعمل، ولكن هذه املاكينة مثل "اهلاردوير" عبارة عن إمكانيَّات ماديَّة وهو ال يعمل إالَّ ابلَبجمة "السوفت وير"، فال 
، وإذا  بُدَّ من إعداد الَبامج أواًل، وإعداد الَبامج يكون من البي ئة، فإذا كانت البيئة تتكلَّم اإلجنليزية يكون الَبانمج إجنليزايًّ

كانت البيئة تتكلَّم العربية يكون ابلعريب، بدليل أنَّنا نتكلم العامية بدقة وصحة كاملة، فهل تعلَّْمناها؟ هل أخذان فيها دروًسا؟ 
ا الذي حدث وَيُدث هو أنَّنا نسمعها مرارًا وَتكر   –ارًا، مث أنيت على منوال ما مسعنا؛ ألنك عندما تسمع اللغة إطالقا؛ إَّنَّ

فإنَّ آاثر هذا املنطوق تستقري يف ذهنك، وتكوين القواعد العامَّة اليت ميكن فيما بعد أن تولد منها ما  –وهي اللغة املنطوقة 
ا لدينا مزو  ٌن من العاميَّة فِلَذِلَك نتكلَّم العاميَّة بطالقة، ومن هنا تشاء، وألنَّنا ليس لدينا مزون من اللُّغة العربيَّة الفصيحة وإَّنَّ

أقول: إذا أردُُت أن تتعلَّموا لغة أو تكتسبوا لغة أو َتُِيُدوا لغة فعليكم أن تستمعوا هلذه اللغة، مث عليكم بعد ذلك أن 
 تكون القواعد.تتكلَّموها جهًرا، ألنَّ هذا اجلَْهَر له آاثر صوتيَّة، تذهب إىل الذهن، وتستِقري و 
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والسؤال اآلن هو: َمن الذي يتكلَّم العربيَّة الفصيحة اآلن؟ ال وجود هلا إالَّ على املالبس، فاللغة كلها أخطاء يف اإلذاعة 
لد؟ إنَّ والتليفزيون، أمَّا أخطاء املُعلم فاهللُ وحده أعلم ِبا؛ بل إنَّ الذي يُعلم النَّحو نفسه يتكلَّم ابلعاميَّة، فكيف يتعلَّم الو 

م يُقدِيمون قواعد اللغة ُمنعزلة عن  –يف العاَل العريب كله  –التَّعليم يف املدارس  ال قيمة له ُمطلًقا ابلنيسبة لليغة العربيَّة؛ ألَّنَّ
، مث قراءته جهًرا أكثر من مرَّة بوس اطة اللغة، بينما املفروض أن يبدأ العمل يف تعليم القواعد بقراءة َنصي وفهم هذا النَّصي

معلم ماهر، مث يقرأ األوالد، وبعد هذا يستخلص املعلم القاعدة من هذا النَّص، مثَّ يُطبق هذه القاعدة على هذا النَّص وعلى 
َنصي آَخر، فالطَّالب يتعلَّم قواعد اللغة يف الفصل الدراسي وقد َيصل على الدَّرجة النهائيَّة، ولكنَّه إذا َخَرَج من الفصل ال 

تكلَّم حلظة واحدة، وال يستطيع أن يكتب سطًرا واحًدا، وتنطبق هذه القضيَّة على اإلذاعة والتليفزيون، وإن  يستطيع أن ي
 كانت اإلذاعة ُملتزمة إىل حدٍي ما ابللغة العربيَّة، فاإلذاعة والتليفزيون مدرسة ُجاهْييَّة ُمتنقيلة ابجملَّان، ويسمعها الصَّغْي

عامل يف دكَّانه، ويف ورشته، ويف شارعه، ويف حْقِله، فإذا مسع كالًما عربيًّا استطاع فيما بعد أن أييت والكبْي، الرَّجل واملرأة، وال
 على منوال هذا الكالم العريب.

 لنيأمَّا املُصيبُة األخْية يف رأِيي فهي املدارس األجنبيَّة، واجلامعات اخلاصَّة، ومدارس اللغات، وقد قُ ْلُت هذا أمام ِكبار املَسؤو 
، ويَرونين على أّنيِ رجٌل ُمتخليف، ففي املدارس األجنبيَّة ومدارس اللغات واجلامعات  يف هذه الدَّولة، فكانوا يتعجَّبون ميني

تدرس ابللغات األجنبيَّة فكيف إًذا يستطيع الولد أن يستوعب اللغة العربيَّة،  -ما عدا الليغة العربيَّة  –اخلاصَّة املوادي كليها 
 يع أن يستوِعَب املادَّة الَّيت تُقدَّم ابللغة األجنبيَّة، وهو يعيش يف اجملتمع العريب؟!وكيف يستط

إنَّ هذا هو ما أمسييه ابلتَّلويث اللغوي، والتَّلوث اللغوي معناه: كالم ابللغة العربيَّة ملوط ومغلوط وُملوٌء ابللَّهجات 
ا قضيَّة والرَّطاانت، وحمشوي ابلكلمات والعبارات األجنبيَّة  اليت تنطق وتستخدم خطأ يف املبَن واملعَن، وِمن ُهنا فأان أرى أَّنَّ

ك على قوَّة قوميَّة، وليسْت جمرَّد قضيَّة اللغة، فالليغة هي الِعماد األوَّل أِو املرآة اليت ُتوضِيح لََنا، فإذا كانت اللغة قويَّة دلَّ ذل
ا املرآة العاكسة لك اهاتك، ولكلي ما تعمل يف هذه الدنيا. إًذا املسألة هي جفاف أهلها، والعكس صحيح، ألَّنَّ لي أعمالك واَتي

ا يفكير مرَّة ابللغة األملانيَّة، ومرَّة ابإلجنل يزيَّة، ومرَّة الِفْكر العريب، وأيًضا البالدة العربية، فهذا الطالب ال يفكير عربيًّا؛ وإَّنَّ
 لة ابلعربيَّة، وميزج معها بعض اإلجنليزيَّة.ابلفرنسيَّة، حَّتَّ أصبحت املوضة أن يتكلَّم ُج

ا هي قضيَّة أصحاب اللغة من الذين يكتُبون،  واحلقيقة أنَّ القضيَّة من أبسط ما ميكن، فالقضيَّة ليست قضيَّة اللغة، وإَّنَّ
لتَّحديُث عادًة يبَدأُ فْردايًّ من وَياِوُرون اللغة، ويبتكرون ما يشاؤون، فُكلي لُغة على وجه األرض قابلٌة للتَّجديد والتَّحديث، وا

خالل أيي َشْخٍص مَن األشخاص النَّابغني عندما يستْعِمُل كلمًة أو عبارة ما، مثل املصطلحات احلديثة اليت ُكنَّا نسمعها يف 
تشاء، فإذا قِبَلُه أثناء احلرب من )الصحَّاف(، فقِد استعَمَل جمموعًة من الكلمات وبعضها قُِبل، وبعضها َل يُ ْقبل. إًذا قل ما 

املُجتمع انضمَِّت الكلمة أِو الِعبارة إىل نظام اللغة، والعكس صحيح؛ لكن ال تنتظر من اللغة أن تُ ْعِطَيَك وأْنَت انئم؛ ألنَّ 
ْعِطَك هذه اللغة ما اللَُّغة ال َتِعيُش وْحَدها؛ ولذلك أقول: حرِيْك ِفْكَرك، وحرِيْك ثَ َقافَ َتَك، وحرِيك معارَِفك، واْطُلْب مَن اللغة ت ُ 

منهار، وِمْن تشاء، ولكنَّ القضيَّة أنَّنا قوٌم بُ َلداء، فضاًل عن أنَّ كلَّ شيء يف العاَل العريبي أصبح ُمْنهارًا: الثقافة منهارة، الِعْلم 
ليت تقدم لنا الزَّاد، وابلتايل مثَّ فإنَّ الليغة من الطبيعي أن تكون منهارة أيًضا، فنحن الذين نقدم الزَّاد للغة، وليست اللغة هي ا

 فالقضيَّة قضيَّة النَّاس؛ لكنَّ العرب اآلن انئمون يف كل شيء، ِبا يف ذلك الِعلم نفسه، فهل َنن ِعْنَدان ِعْلم عريبي يف أيي فرع
 نِب، وليس هناك إبداع.من فروع العلم؟ إطالًقا، حَّتَّ العلوم النظريَّة هي اآلَن ُمرَتَُْجة، أو معرَّبة، أو خليط من عريب وأج

، أمَّا العبارة التَّقليديَّة اليت تِرُد عندان أبن "اللغة   ا الليغة ُتْشِبه الكائَن احليَّ كائن حي" فهي عبارة إنَّ اللغة ليست كائًنا حيًّا، وإَّنَّ
ا، والدَّليل أنَّ اللغات الَّيِت جمازيَّة، ألنَّ الكائن احليي ميوت بنفسه، بينما اللغة ال متوت بنفسها، فاللغة متوت ِبوت أهله
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ن نسمييها لغات ميتة مثل اليواننيَّة ما زلنا نتعلَُّمها ونقرُؤها ونفَهُمها، فاللغة ختتفي وتظهر مثل اللغة العَبيَّة فهي يف فرتة م
اللغة، ألنَّ اللغة ال تعيش  الفرتات انتهْت ولكنَّها َل مَتُْت، بِل اختفت نظًرا الختفاء قوَِِّتا هي، فإذا عادت هذه القوة عادت

 وحدها أبًدا.

ا ُمتناسقة األصوات والنَّغمات ال أكثر وال أقلي، أمَّا الكلمات ومدى  واحلقي أنَّ اللهجة املصريَّة أخفي وأسهل يف النطق؛ ألَّنَّ
ة العربيَّة ال نلوم احلكومة، وال نلوم صحَّتها فهِذه حَتتاج إىل دراسة علميَّة؛ لكن على أيَّة حال فإنَّنا فيما يتعلَّق بَضْعِف الليغ

ا نلوم اجلميع، فكلينا ُمِْطئون: األفراد واهليئات واحلكومة والقاعدة، ومن مثَّ فإنَّ القضيَّة ق ضيَّة الشعب، وال نلوم األفراد، وإَّنَّ
ا ََنُْن ننصح    ونوجيه فقط.قوميَّة كبْية جدًّا، ولكنَّنا يف املقابل ال نستطيع أن نقرير شيًئا، وإَّنَّ
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