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العربيالعالماستفادهليالجهلومكافحةالمعرفةلنشرالانسان،بفيالعلم

؟.فعالةبصورةواستخدمهـا(مكانياتهاجميعمق

اللغةطبامحةتجويكيفنرىان!جبال!امالسوالهذاءاكاللرد
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ثلا:الميمحرفلنأخذ

الكلمةمنموقعهبتعددالحرفشكليتعبر-اء

منفرداالكلمةآحرفيالكلمةوسظفياكلمةاولوي
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تليهاوتسبقهالتيالحروفمعظممعالحرفهدايتصل-2

:ثلخاصةمطبعيةحروفالىفيحتاجمعهاويتداخل

فيصبركأمحء!!بمغ؟غ55؟

ععلم!لمش!كلضءهمع!؟فاظتما؟،

للخ؟ململم

.الحروفبقيةمعوهكذا

حرفا28منالمولفةالبشبطةالعربيةالابج!ديةانكيفلنايتبينبهدا

المختلفة.الطبعقطعمعبمئاتاببومتطبع

لتعليمتصعيبوكذلك،فعاليتهاوتقليلالطباعةتصعيبفيتفنقهؤ(

الواحدللحرفالمختلفةالمتعددةالاشكالهذهلئطمل.العربيةالابجدية

التيالمتداخلةالمتتحمابكةالصغرفيالمتناهيةبلالصغيرة،الاحجامالمتباينة

الحالية،قياسمحلىيستقيماولتحديديخضعمعينشكللهاليس

فيالمبتدفييجدهاالتيالصعوبةووصوحالخطوط،ولنتصورالشكلبساطةمن

الكبيرالعددبهذاالطباعةصعوبةولنتخيل.العجيبةالاشكالهذهنعلم

ألاسلوبهذايصلحهل:ذلكبعدولنتساكللى.المطبعيةالحروفءن

افرادجميعبينوتعميمهالعلملنشرووسيلةلغتنالنقلاداةالفاسد

؟؟شعبنا

والطباعة،للتعليمتصعيبهافيالعربيةالطبعحروفواضعو-تفنئبينما

سهلةيجعلهابشمكلابجديتهمحروفصممواقدالغربفيزملأءهمنرى

واضحمحددابسيطاواحداشكلأحرفلكلفأعطواوالتعلمالطباعة

ويسرووصوحهااسحتقلالهاعلىظبقوامئفصلةالحروفوطبعو(الخطوط

قراءتها.
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اللاتيمىءالبلفحرالعربيألباءفحر

بيبو؟يررن!:ب

اللاتي!يالكافحرفألعرجم!الكافحرف

كا3كككك

.وولمح!م!لكم

صمئر!يخ!يرمرلر!--.ء!!ي

بسيظشكلللهاللاتينيالحرفمتعددةاشكال:العربيالحرف

مستقيموخظدائرة:موحدوالاحجامالانتمكالمختلفةمتشابكة

اجتهـدبينما.واتيسببروالتسهيلالتبسيظالغربتوخىفقدوهكذا

ووخيصةسهلةالطباعةكانتلهؤال!والتصع!ببالتعقبدفيالعرب

العربيه.بالحروفالئفقاتوكثوةبطيعةصعبة،الاللاتييةبالحروف

الابجديةتعلمكماوبينماساللىالبس!ميطةاللاتينيةالالفباءتعلمكا!و!ذا

يدفيالعلموصع.عسيراصعباالمعقدةالمتعددةباشهـالهاالعربية

بينماوجهاحىنعلىالغربفاستخدمهاالمعرفةلنشرفعالةاداةالانمسار

(لفعالية.قاليلةبطيئةاداةألىالعرباحالها

بانيقضيخاطبماءافتراضعلىبناءالعربيةالطبعحروفوضعت

خاطيءافتراضهذا!اليدلخظالاصلطبقصورةالطبعحروفتكون

الحروفوتنضيد،عمليةباليدالكتابةلانخاطيءآساسعلىميني

فياوالوسيلةفيانالعمليتينبينعلأقةولا-،اخرىعمليةالمطبعية

الطريقة.

باشكالويكتبونهاباشكالالحروفيطبعونث!لأواميركااوروبافي

وفي،للطباعةبسيطةموحدةاشكالالحروفنانضعانيمكنايضاونحن

طثاعتنافنسهلاليدويةالكتابةفيحروفنااشكالعلىنبقيذاتهالوقت

نفسه.الوقتفيوكتابتنا

لانتاجالوحيدةالاداةهيباليدالكتابةكانت،لطثاعةادخالوقبل3

والكتابةالنسخعمليةيناسببماالحروفاشكالضعتفوالكتب

الىالبويةالكتابةمنالكتبانتاجوسائلتغيرتوقداما.اليدوية

هذايأسببماحروفنااشكالنغيرانالواجبمنفانالآلية،لطباعة

.الانتاجوسائلفيالتغير

***

الج!يلىة؟لعربية

ضرورةلناوتبينالعربيةللحروفالتقليديةالاشكالفسادراينا

والتعليم.الطباعةتسهيلهوالاصلاحهذامنوالغاية.اصلاحها

:الحرف،يمونانيجبالهدفهذاالىوللوصول

.الخطوطواصحمحددبسيظشكلذ(-اولا

وسطهاوفيالكلمةاولفيالحرفلتمثيليصيلحموحمدشكلدا-ثانجة

.وممفردااخرهاوفي

قراءيهيمفىللعينمألوفاالشكليظل(نيجبكلههذ(جانبالى

الغايةهذهويحققالنتيجةهذهالىيوديحرفشكلأيرما.بسهولة

الصالح.الشكلفهو

الموحدةالجديدةبالرروفو(ليك

الالفجس

فياسلوبئافسادعلىآخرشيءايمناكثريدلناالحرفهذاان

بوضوحيدلالحرفهداواعوجاج"ا)ءاعوجبخظيمثلحرف0الطباعة



العربيي.الطصعحروفوضعواألذينوذوةلتلكيرامحوجاجعلى

الجديدالاسلوبفيمسنقيمخضشكلللالف

ادءاد5دا!ورا!

عادحأدهاد!اد

لطبتحروف

يرجميبربمابشبحبحبههآب:ب:الباءلحرشالتقليديةآلاشكدال

جرةالاولده،معينشكل؟للهليسىترنكملالتقليديالباءحرف

نقطة.تحتولقلمجرلأل،قلم

!ستقيطنوابطالىدائرةنصفبسيظ-ا:الجديدالشمكل

اكلمة.امنا"!اقعجميعفيالحرفله!ث!بلبصسلح-2

ال!لمةاخرليال!لممةودمح!!ىاكله"الولىقي

بالا5لاباى!عبىل

حلبحبلبلح

خحجال=ووف7

وزاو.بيدائرلنصف:ومحددب!سيظسالمةالجديحالشكل

الكلمو.منقع1الموجميعليالحرمرلتمثيليصلح-؟

3*

?يغفرهأبمضط5ءداآ

مدحنجمحمد

ذدالحرفان

لا!بالضرورلالىحروفبقيطمعويننناسقراويي:بسيشالجهبربالشكل

.الارتفاعذاتل!االحروفجميع

يغضصغمءيغورغنأحم

لثيخااولس!يخاأ

.كببرلثالثةسنومنصعيرتينسنينمنلحرش1يدليتألف:(لسين

الاصليةالاشكالمنبتبكنكماالحرفلي(ساشيالثالثةالسن

.للحرشلهذ!

ويهن....ء:4انةئشتالذلالاصلوهوالنبطيالسينشكل

ي!الاولىالاسلاميالعهدفيالسينشكل

اولفي)بعحهبماالعرفاتصلاداصعيرلتكبالثللثفالسن

آخرؤيالحرفوقعاداكبيرةوتلأشب(م!هس)(وسطهـاوفيالكلمة

."س)ةالكلمة

الاصليةالثالثةاهـءنهذهعلىابقىالموحدالجديدالشكل

المواقعجميعتيمألوفاالحرلحيطلبح!بتنسباال!ذلاتتالاسخانوامحطيت

الكلماآ.ءن

لللابا5ل!لللا5ل!ىلللا

حبضنحسعبسحب

وألظاءاللاء

الطلءلعرشالجحبحالنل!كل

قائمو.وراويطمملرجطراوبك:ومححعبصتل-1

الكالمة.كاالمواقعجميع!كطالحرففنمث!بلصا!ح-2

ظءصضمساضآغبمنردس5

وعشحطبطحن

والضادألحصماد

لهذا(لاصليطالاشكالمنيتبينكماالحرشلياساسيالصاعسنان

صغيرايغبنبوهو،الاولالاسلامرلعهحفولر،النبطيعهرهليالحرش

الحوشهذايتصللاحكنكبيراويكتب0)ص(بعحهبماالحرشيتصلحفن

)ص(الكلمةأخرفي5بعدبما

الجتلءاعطفيبينماالجحيحالاسهومهفبىوسطاحجماالسنهذااعطي

في.الحرشلتمثيليصلجالشطوشوايسجبسيطاشكلأالحرشمنالمميز

الكلمةمنالمواقعجميع

ماء39هالاىل!مال

عوضحصلصلب

لقلفوالفاءل

...قىقهقلقيك:القاشلحرشالتقليحيفالاتذمكال

)ك(هوالقاشلحرشالمميلالاسلسيهالجةأءانذليعطنتلرلمنيتخج

لافانهالكلموايرفريقععندما)ق(الحرشلهتأاالعيائحالجئلءولما

منحعشلدلكغاييايطيحقلاووظيلطعليييقوتلولاالبتيلهلالوم

نصش:واشحابستلاشكلاالموححالقاشحرشواعطيب،الجحيحالنئمكل

قائممت.وراوبةدائرة

.يميبرر!عرمووسةن?هقهكفى

عوفىقعحعقح

الكاف7

:للكاشالموحدالملكل

وراويف.عائرلءنقشم:بسيش-ا

(لكلمة.منالمواقعجميعفيالحرفلتمثيليحلج-2



كأ?لكأ5ءلما!!أ

اليم
مامحمام!5م:التقليديةالاشكال

الموحدالفشكلاما.تحديدهيمكئمعينشكلالتقليديايملحرفليسى

فهو

وقوسدائرة:بسي!-ا

"لكلمة.منالمواقعجميعفيالحرفلتمثيليصلح-2

ءدرددسهـءكالىء

الهاء

داخلهاودائرةر(وية:بسيطشكل

كا!كالاكاو

الواو

وقوسدائرة:بسيظشكل

اقطاريس!اويدائرتهاقطرلانالحروفبقيةمعوتنسجمتتناسقالواو

.ألاخرى(لحروفدوائر

ط59ن9?9روبمه

واضحةمحددةبسيطةموحدةكلهاالجديدةالحروففانوهكذا

تتناسقفانها.واحدارتفاعداتجميعهاالحروفانوبماالخطوط

.بالغرورةوتنسجم

العربيةلطباعةصالحةموح!دةأشكالوضعبالامكانانهبينافقدوهكذا

ومنللمبترئينالعربيةتعلمتسهلكمانفقاتهاوتخفضالطباعةتسهل

بسرءةالجديدةالحروفقراءةفيالسوبةبعضالقاريءيجدانالبديهي

قاريءايان.طويلوقتالىيحتاجلاعليهاالتعودانالموكدمنولكن

العاديالخظعناختلأفهرغمالكوفيالخظيقرأاناليوميستطيععربي

مناكثرالتقليديةالاشكالعنتختلفلاالجديدةالموحدةالاشكالوان

طباعةفبمالاسلوبهذايحلاناتوقعلاواناعنهاالكوفيالخطاخنلاف

ادخالالسهلمنولفىوضحاهاليلةفيالتقليديالاساوبمحلالعربية

تطبعثمالامراولفيبهالعناوينفتصدرتدريجيةبصورةالاسلوبهؤا

ومعوالمجلاتالصحففيوالاعمدةالابواببعضاوالمقالاتبعضبه

الوقتومعبمبنهوتألفهاالجديدةالاشكالعلىالعربيالقاديعيتعودالوقت

التقليدية.الاشك(لعلىافضليتهالهوتتصحمزاياهايدرك

العوبيةالكتابةاصلأح

منالعربيةالكتابةخلومشكلةوهياهميةاكثرمشكلةنعالجوالان

؟لمناسب.الحلواقتراح.الحركاتحروف

ونضعنصفهانسقظالاختزالىمنصرباالاليستالمكتوبةالعربية

دلكفياصابكفاذا،الطلأسمالىاقربمعقدةاشكالفيالآخرالنصف

الامثلة:مناليكاسوقفيماوالفكرالنظرفأمعئريعاوشك

اوجه:ستةءفىقر؟ءتهيمكنالرلصمهدا.ملككلمةرسملظخذ

مإدمذكمإكمل-كمل-كصمإد

علم:رسمكدلك

علمعلىمءعاهمعلمغلمعلم

القليلفيالاتكتباوالمطبوعةالكتبفيتوصعلاالحركاتهده

اثباتها.والشواذالحركاتاغفالهيوا!كتابةالطباعةفيالقاعدة.الئادر

؟؟ضروبىبةاساسيةغيرالحركاتهدهلانهل؟زرلىيا(لسببهوفما

الاعرابقواعدتضبظحينهامادوراتلعبلاقدالحركاتهذهان

واثبلالهاالكلمةفياساشاجزءاتتنعكلايحركاتفاندلكعدافيما(ما

لتمثيل!افروري

بهذهلقننانكتبلماذا؟والمخطوطةالمطبوعةكقابتنافياذننهملهافلماذا

هداعلىتجيبانالقاريءايهاتسخطيع؟؟؟الفاسدةالناقصةالطويقة

بالحروفسلمكلمةاكتب.بسيطةبتجربةتقومانبعددئفسكالسوال

هذهتكتبحينبيئماآليةبصورةالحركاتتهملنفسكترىالعربية

ك!وو85كروو

:كذا.كاملةتكتبهانفسكترىاللأتينيةبالحروفالكلمة

كلمةأىمعوهكذا.-اك! الناقصة:العربيةبالطريقةوليس

كتبتاللانينيةبالحروفكتبتهافاذا.حركاتبدونبالعربيةتكنبهااخرى

ن!كتب:لماذا:نفسكسائلوالآن.لضعوريةلاآليةوبص!ورةحركلألهاجميع

سم=+314:هكداوليسأ!3!ول88:هكذاسيم

سلم.=3!ث!ا:هكذاوليسا!3ء+،،أ:هكذاسفى

سلم-*اثه:هكذاأيسوأثاولأ:هـكداسل!نم

الكنابةعندتهملهابينمااليةبصورةباللاتينيةالحركاتتكتبلمادا

؟؟بالعربية

اللاتينيةالابجديةفيالحروفشكللهاالحركات:التفسيرسهلالامر

العربية.الابجديةفيالحرو!شكللهاليسبينما

وتشقكلملالهاتحددفهيخطرادوراالعربيةاللغةفيالحركاتتلعب

هده.اكثراووجهينعلىقراءتهايمكنالعربيمةالكلماتومعطمصيغها

ايةمناكثربضبطهايعنىوانكاملةبصورةتكنبانبهـاالاولىكاناللغة

القاريءوعلىهيكلهاالااللغةهذهمنيكتبلارايناكماولكناءرلىلغة

ليقرأيفهمانيجبالقاريءانيغنيوهداويستنتجويخمئيقدران

فاذاحركةحرفلكللاننصفهاالامنهايكتبلاكأالعربي.ليفهميقرألا

نصفاسقطنافقيد(بالضبظنفعلهماوهذا)الكتابةمناسقطناهانحن

الىمنهالطلأسمالىاقربفانهنكتبهالذيالباقيالنصفامابهننطقما

.الحروفاشكال

التعابيرقويةالمعانندقيقة(لترايهبجميلة(لالفاظغعيةلفةالعربية

وشوءمحاسنهاسترعلإهامقيمىغرثوباالبستالجميلةاللغةهذهولكن

كلمنالاشواكبهااحاطتالكثيفقلبالغابفيايانعةكالوردةفهيجمالها

:يقولوهووراغبخاطبكلعنهافئفرجانب

الاطايبالثمارفييزهدالشوكمنمجتنىكلفيلاقيتمايلقومن

الصربية!الكننااصلاح

تاريخيةنبذد

فوقواشكالىنقاط:الفاسدةالطريقةبهذهتكتبالعربي!كاتتلمادا



صببىةاشكالاالصوتيةحروفهايانتلماذا؟؟يهيدبينومنوتحتهالحرف

؟(لحروفكبقيةالكلمةجسمفي.نوضعحروفاوليستالكلمةخارج

المتشابهةالحروفلارمعقوطةعرالاصلفي"لحروفكانت:الئقظ

الىادىالكتابةفيالجديدالاسلوبو!*نتميزهانقظالىبحاحبةتكئلم

المتشابهةالحروفتمييزالصعبمنمعهااصبحدرجةألىالحروفتنسابه

هذهاشكاللاصلاحوسائلروةهناكانشكلابةللتمييزالنقظفادخلت

الذهئالىيتبادرماواول.تشابههاوتزيلتمييزهاتكفلبصورةالحزوف

اما،المتشابهالجزءاسقاطاووتصعيرحرفلكلالمميز؟لجزءابرازهو

.بباليخطرممكنحلاسوأهوفهذ(تحتهاوالحرففوقنقظوضع

(لنق!واصبحتمنقوطةالحروفنصفاصبحتالقديرلهذاونتيجة

وفيلحرفالمميؤةالرئبيسيةالاجزاءهيومواضعه!أعد؟دهاواختلاف

.ءوالقاريللكانبؤال!نشويشى(!نضاليل"دطفيهماهذا

ا!حركات

الفراهيدياحمدبنالخليلطريقة

دعتلاحقاتطوراالاهيوليستالاصلفي!روفةالحركاتتكنلم

لتمييزوضعتالنقظكانتولئئ.الامويالعهداوائلفيالضرورةاليه

فياصلينقعىلتلأفيوضعتالحركاتفاناليناوصلتمتشابهةحروفط

الفتحة:الثلاثةالصوتيةالحروفمنحضاوهاوهوالاالعربيةالابجدية

.-.والضمةوالكسرة

الابجديةوكانتالابجدياتامالفينيقيةمنالعربيةالابجديرةاشتقت

بعدهمومنالاغرإقادركوعن!دمافقظساكنةحروفمنمكونةالفينيقية

فقدساكنةكلهاكالتولما.الفينيقيةالحروفطاقتبسواالكتابةقيمةاللأتين

العرباماصوتيةحروفالىاحالوهابساطةوبكلمه).اخمسكأاخدوا

هذ؟علىابجديتهمفظلتصونجبةحروفاتخادفيالاعرإقنحويئحوافلم

الخطير.الئقص

بالاعاجمالعرباحتكحينالصوتيةالحروؤءالىالحاجةظهرت

الفسادوتطرقكلأمهفياللحئفشاجديدجيلفظهـرمع!موتمارجوا

للحروفعلاماتوضعمنبردلاوكانالكريمالقرانالىثمومنالعربيةالى

.الالتباسوتمنعالكلام.نضبظالصوتية

غفيرةشعوبالاسلامدخلتحينمساسا(كثرالحاجةهذهواصبحت

حركاتبدونالكريمالقرانقراءةالصعبءنوجدتالعربيةتتكلملا

فيالخيمالنقصهداتلأفيفيالنطر؟لىدعاهذاكل،وضوابظ

باشكالاذنئعدماعتمدتالسبيلهذافيمحاولاتوجرتالكتابةاسلوب

الكتابةترقيعالحتميةلتيحتهاوكالتاساسا"المقدسة"الحروف

وتضليلها.ارتباكهاوريادة

ريدانالرواةيحدثنا:الدوليالاسودابوبمهاقام:الاولىالمحاولة

الفرسللمسلمينالكريمالقرآنكتابةفيا،سمودابااستنتعارالحادثبن

فوقنقطةضعشفئيكتفتحعندما-:ا:يليبماالاسودابوعليهفماشار

(لحرفجانبالىنقطةضعشفتيكتضمعندما-:2.(فتحة)الحرف

(كسرة)الحرفتحتنقطةضعشقنيكتخفضعذدما-:03(ضمة)

علىالصوتيةالحروفادخالفي*ولىالفكرةصاحبهوالاسودفأبو

يحصلالذيالالتباسبسببعملياي*نلماقتراحهولكنالعربيةالكتابة

."الصوتيةالنقطة)ءوبينللحرف(لاصاليةالنقالةبين

فأردلالعباسيالعصراو(ئلىفيالفراهيدياحمدبنالخليلجاءثم

والكرةفالفتحةصيمةحروفباشكالا!سودابووضعهاالتيالئقطة

هص!اءاوصعيرةجبموالسكورصيمةواووالضمةافقيةصعيرةالف

.صغيرةصادالوصلوهمزةصغيرةءيمنوالهمزةصعرةشينوالتشدوب

جاءتحتىوحدهاالمصصللةألنقاطتلكوجودلكفلمفكأنهوهكذا

التشوينتىفيوزادتتحتو"نفوق"نصعتفوالصعغرةالاشكالتلك

والتضليل.

الىالاولىبالدرجةيعودبكتابتنالحقالذي،التشويهالفسادهداأن

مسهايجوز!مقدسةالقرانبهاكنبالتيالحروفاشكال؟عتبار

ا!عظنظادا،تاونتيرةذاتهال!يمال!رانمنجزءلانهاوالاصلأحبالتحسين

فأحيطتطالترفيعالىولخأالحقيقيالاصلأحاساليبتركتالخاطيء

وبدلكمسها)نفلديو(لاشكالالنقاطمنبهالة،(المقدسةالانتعكال))

.الهاس!دةالناقصةالطريقةهدهالىتطورت

لاعتقادتبيجةكانتوافسدتهاككارتماعلىطرأتالتيالتطوراتهده

ووضعالزمنعليهطمالال!يالخطهذالاصلأحالاوانآنوقدخاطيء

.-.العربيةللكتابةصحيخاسماس

"مرب!بةالكتابةالمقترحا!سلوب

فق!-الطباعةفي-

الكلمة.جسمفيوادخالهاالحروفاشكالالحركاتاعطاء

معالفتحةتهملبيئمادائماالالفتكتبلمادا.مثلأوالالفالفتحةلظخد

الالف:واضحالسبب؟الفتحة"نضرورةاواهميةاكثرليستالالفان

الكلمة،خارجفانهاالففنحةاماالكلمةجسمفيوتدخلالحرفشكللها

كتبناهالكناالحروفاشكالللحركاتكانلو.الحرفشكللهاوليس

ال!تينية.بالحروفنكتبعندمانفعلكماواعيةلالية3بصورة

الكاملا!سلوبووول!لمم!!،انالح!8ووا**،4!8هوووليه

،ال!8ءلاسكال!88ولكل!4

الاللولناقمىلعرجمما%ملكملكملكملك

الىيعودواسقاطهاالكلمةفياساسيةالصوتيةالحروفاوالحركات

آخر.سبب!يوليس.اشكالهاصلأحعدم

القائلانتأعميا:مرةالمعريالعلأءاباغ!مسأل

الاوائلتستطعهلمبمالآتالاخيرزمانهكئتوانوافي

وءنترينبثمائياتوا!دالاوائلان:الغلأمفقال،نعمالع!ءابوفقال

وضعهالذي(لسوالهذا؟؟واحداحرفاعليهاتزربانتستطيعفهلحرفا

جوابب!القرونذه5طوالظلسنةالفمنمنذاكثرالذكاءمتوقدغلأم

عليهاحرفاقييداننستطيعفهلحرفاوعشرينبثمانجنهاتواالاوائلان

والكسرةالفتحةحروفث!ثةعليهانزيداننسمتطيعشكب!؟؟واجد(

ونحنساكنةكلهاحرفا28فيهـلاناقصةبابجديةاتوناالاوائل.والضمة

النقص.هدالسدصوتيةحروفبث!ثةلاتي

العزبرببةلكتابةالمقترحي!سلوب

الفتحةالاولالصوتيالحرف

الكلمةجسمفيوتدخلحرفشكللها

التةلءديةالعربيه(خاطب-خطباخاط-:اخطب



مسشقيمخظ:بسيصسالم:ا!قنحةتئسكل

اذنهتسمعهماالقاريءعينالىينقلصالح-2

شكللهااعطيلذلكطويلةفتحةالابيستالصوتيةالىوجهةمنفالالف

الطريقةمنافضلالطربقةهذء.الصوتعنيعبرالشكلواصبحفتحة

الجديدالاسلوبفيالمدعلامةلان(")اللأتينيةالحروففيالمستعملة

الشكل.عنهيعبرالنيالصوتللعينيبرزالحرفمنجرء

الضمة:الثانيالح!وتيالحرف

الكلمةجسمفيوتكتبحرفشكللهاالضمة

الجديدةالعريية!رن!ءهـث!رنسابماس!!ه

افنطيديمةالعربيهدعوكأددجوجد

.صببرةوساقدائرة:بسيظالضمةشكل

جعلفالميزةهذهولابرازبعد!اوقعتاذاالضمةفيتمدالسا!لنةالواو

طويهة0وساقدائرةوالواوصغيرةوسالىدائرة؟لضمة

الصوتقصرعلىيدلالضمةفيالسافىقصر

.الصوتطولعلىي!دلالو(وفيالساقوطول

الكسرد:الثالثالحسوتيالحرف

الكلمةجسمفيوتدخلحرفشكللهاالكسرة

الجديدةالمربيةدالاطر5دللاىءدالاء

التقبيديةالعربببةذبصحر3عر

تمدوالياءبالياءالقاريءفيكرلانهالبسيظالشكلهذاالكسرةاعطيت

رهينا.كماالكسرةفي

التقليديةأشكالهاعلىفتظل("؟لمأ؟لتناويناما

لسكون1

الصوتيةالحروفلانالجديدالاسلوبفيضرورةايللسكلنيعدملم

وعدمالحروفكبقيةالكلمةجسعمفيتكنباصبحت(ضمةكسرةقتحة)

سكونعلأمةلوضعحاجةولاوجودهاعدمعلىيدلالخركاتوجود

ذلك.علىللدلالة

حرفجوصمومليوعدىيدحر(دفيعدقدمبقدبهلالااور-

علامةالىولالكحاجةلةاللأعلىللدلم!كونب--!ايىالااوو

الشدة

مضعفةولكئهافقظمشددةليستمدفيالدال.مدثكلمةلطخذ

الدالانادسفمتاللفظلتسهيلولكنمدداصلهم!الئلأثيفالفعل

واحدةدالوليسدالان.متحركةدالتعقبهاساكنةدال.دمدفاصبحت

ممدود،دتمحدفيكماالمشتقاتفيتهـظهرانالدالانهاتان.مشددة

مرتين؟الحرف3تابةمنبدلاالشدعلامةالخليلوضعلماذاوالآن

للهتمابة.اثوبهعليهبنيالذيالاساسفسادالىيعردالسبب

(لعرففه)كخبالذي(لوقتففيحركةحرفلكل؟نالخليلافترص

تكون(مدد)لبن1بدملتخبت3؟تفاداوهميةحركةالحرفلهذايولد

تقراـمدد"الكلمةف!تصبحوهميةحركةالدالينءنكلفوقيخلقتقد

علأمةوسماهاالحالةهذهعلىللدلالةعلأمةالخليلوضعهذاولتلافي

داتهالوقتوؤءبخاطعة؟نهاالتسميةهدهعلىاعترضانا.الشد

الاصحو؟إنهـبفالخفعلىبلانئدعلىتدللاالعلامةه!هلانمضللة

وافصح.ادلتسميةلانهاالتضعيفعلأمةتسمىان

علىبش!ددليلذاقه(لتضعيفمنبدلاللتضعيفعلامةايجادان

بماالاصلاستبداللزملماصالحاالاساسكانف!والاسلوبهذاف!بماد

جميع.:صجيحاسماسعلىالكنابةوضع؟لجديدالاسلوب.عنهينوب

كل!.فوقوهمميةحركةهنالكتعدلملذلافالكلمةجمحمفيتكتبالحر+لات

0-مضعفا7الايقرأإفايمهنولامضعفايك!نبالمضعفالحرفواصبححرف

دداءاداادداءدأداء

مذدمذمذد

لانالتضعيفعلىتدلعلامةالىحاجةلاالجديدالاسلوبففيوهكذا

هدهشروكاتبيهاالمحربيةقراءاللهوكفىتضعيفهعإهىيم!الحرفتضعيف

الطفيلية.الصغيرةالاشكالووالرموزالعلأمات

الهمزة

ولكنفياتهقائمعلمفهيالهمزةكتابةقواعداسداننيتيفيليس

كيفيةتحددعديدةلقواعدوفقاتكنب"لهمزةانالقاريءنجنهيهرشاكنفي

؟.قبلهاماوحركةلحركتهاووفقاالكلمةمنمواقعهامختلففيكتابتها

كشابةواحدحرفلكنابةالقواعدمنالكبرالعددهذاالىالاحتياجان

وفسادالكنابةاسل!وبخطعلىساطعشاهدذاتهحدفيمضبوطة

العكاكيزمنكيبرعددالىيحتاجالمتداعيالاعوجالبناءانذلك.اساسها

ولتصحيحلتلافيوضعتالكمرةالهمزةكتابةقواعد.الانهصارمنلتمنعه

اساسعلىكتابتناوضعنانحئفاذا،للكتابةالفاسدالاسلوباخطاء

بالكلية.العجيبةالقواعدهذهالىالحاجةبطلتصحيح

يابدونالحروفبقيةتكتبكماتكتبانويجبساكنحرفةالهمغ

محمةثعهقا

الللااأأراأاالللاارهأيالللارا9!للااوهلللاأرا

رأصيروساءرئيسرووسرأس

وتحديدضبظوهيواحدةغايةلتحقيقالهمزةكتابةقواعدوصعت

الجديردالاساوبفيالحركاتاصبحتوقداماالكلمةفيالهمزةحركة

يعدفلمومحددةمضبوطةالهمزةحركةواصبحتالكلمةجسمفيتكتب

القواعد.هذهكلالىحاجةمن

عهع*علا

تكمنببالمئةمئةكأصوفيلغةيجعلهاالجديدبالاسلوبالعربيةكابةان

فمعظمالاخرىاللغاتعلىكبببرةافضليةهداوفيبالضبصتلفظكما

بصورةوتلفظبصورةتكتبالانجليريةخاصةوبصورة(لاوروبببةاللغات



وحدهاللفظاليكتنقللامثلاالانجليزيةالكلمةتهجية(نذلكاخرى

يضيعتلفظكماالكلماتهدهلكتابةمحاولةوايالكلمةواصلتاريخبل

.جديدةصعوباتويخلقومصادرهاالكلماتهذءاعل

كتابتهاتعلمسهولةفياللغاتبينفريدة(لعربيةيجعلالجديدالاسلوب

يستطيعحتىفقظحرفا31تعلمالىيحتاجءالمبري؟ن0وقراءتها

كبيرقسممعرفةالىيحتاجبينماصحيحةقراءةملإوعلعىايقراءة

مطبوعاالئصداتقراءةيستطيعحتىوقواعدهااللمةمفرداتمن

الذيوالمالوالوقتالص،دتصور.اليومالمستعملالتقليديبالاسلوب

وقارنالتقليديبالاسلوبالعربيةو؟لمبتدئينالاميينلتعليمبذلهيجب.

الجديد.الاسلوبوبساطةذلك

الطريقةاماومختصرةسريعةالكتابةفيالتقليديةطريقتناانتقولقد

شكبلاصحيحوهذا(طولووقتااكبرفراغاوتشغلمطولةفانهاالجديدة

ناالبد!فمنالكلمةنكتباناردنافادااختزالعنعبارةكتابتنالان

.الكمالثمنوهذااوسعوفراعطويلوقتالىنحتاج

تكتبانايضاتستطيعاللاتينيةالحروفتستعملالتيالشعوبان

مثلأاصغرفراغاوتشفلاسعكتابتهاتصبحوبدلكصوتيةحروفبدوق

نفعلكمامحتزلةصوتيةحروفبلأالكلماتهدءكابةيمكن

!3كا!5ح!،زءول!!!لاي!،م!ول،عول!كااأح!،)هول!!4"ه1،30س!هولأحلماد808!

!!كا3،ول!+8يث!،ولكلاس!،ول!-3433ح4كهفى8

قوموانهمغبيةش!وبواميركااوروباشعوباننقولفلاذلكومع

الصالحةهيالناقصةكتابتناوانويطولونهاكتابتهميصعبونسخفاء

الاختزالاستعمالبالامكانفانه،لسرعةعننفتشكناواذا(سرعلائها

.الواحدة؟لدقيقةفيكلمةا.عكتابةيمكنحيث

يدلا!4)3باللاتيببةتكنبانيجبسلمانعربيلايقلتلو

هذامنشدقيهملءلضحكللوقتتوفيراذلكفيلان،،،د!4)*3مه،

ذلكالعربيةبالحروفتكتبهاحينمعقولاالامرلهيبدوبينماالفريبالمنطق

البسيطة.الحقيقةهذهرويةعنواعمتناتفكرنافياثرتالعادةان

كتابةفياماالطباعةفيالعورليةالجدصهـللكتابةالاسلوبشرحنالقد

جميعفيهباليدللكتابةاسلوباوضعقدالسطورهذهكاتبفانالير

المشكلة.التقليديةالعربيةبهاتكتبالتيالسرعةبذاتويكتبالحر!ات

هنا.لثرحهامجالىولا

قواعدصعوبةوهيقائمةتزاللاالاساسيةالصعوبةانتقولوقد

القاريءمنالصعوبةنقلالجديدالاسلوبانتقولوقدوالنحو(لعرف

الأسلوبفيبقىالقاريءالىخطةانتقلالكاتباخطفاداالكاتبالى

من.الصعوبةنقلبانهداعلىاجيبكوانا.ويسجلهالخطعلىالجديد

يفكرالكاتبتجعللانهاالجديىالاسلوبمزايااهممنالكاتبالى؟لقاريء

بعكسللغةالصحيحةالاوضاععلىيتعودوبهذاصحيحافيكتببكتابته

يكتبحينالتلميذان.جهلهعلىالجاهليبقيالذيالتظلميدي*سلوب

المعلمفيقروهاالاداءفيمختلفةلاوجهقابلةكلمةكليتركتشكيلبدون

فاذا(لخطأالوجهيقصديكونربماالتلميذانمعالصحيحالوجهعلى

نهسرالصحيحالوجهعلىإلمعلمقرأهامثلأينصر"نعرالتلميذقصد

هذافاناخرىجهةومن.وخطئهجهلهعلىالتلميذوظلالخ-..ينصر.

علىيقرأهاربماومجلاتوصحفكتبمنالمطبوعاتيقرأحينالتلميذ

تبرزفانهاالجديدبلاسلوبالكتابةاما.خطئهعلىويطلالخابرءالوجه

رؤيةعلىوداكرتهعيئاهتعودتالمطبوعاتقرأفادالهنجبصححخطء

.اذاخىدماءوتلأفيفداكرتهفيالصحيحةالاوضاعفتعلقالصحيح

.فور(انكرشذوذأوخطاير"ى

يهمناوانماقليلاوكثيرفيتهمنالاالافرادبينالشحصيةالمكاتباتان

هولاءيضطرالجديدالاسلوب.الناسبينوتنشرتطبعالتيالكتابة

رورجميعوفي.صحيحةبصورةالمربيةكتابةالىوالمولفينالكتاب

اللغوبةالاخطاءتصحيحمهمتهمومراجعونمصححونانشرواالطباعة

منخال!يةصحيحةوهيالاالناسالىالمطبوعاتتصلفلاوالنحوية

للغة.الصحبحةالاوضاععلىالئالىىفيتعوب(لانجطاء

ورعمبداوتهمرعملحخوبدونبفصاحةيتكلمونالقديمفيالعربكان

يتعودمنهمالطفللانالاذلكوماعندهم(لنشرووسائلالكتابةانعدام

-بتكلمفيصبحذلكعلىونرعرعوالصحيحوينشأالفصيحسماععلى

فانالعصرهدافياما.وخطشادكلتنكراذنهوتصبحبفصاحة

اذنهمنليدلاعينهواصبحتللتعببمالاسعاسيةالاداةاصبحتالمطصوعات

المغ!ةالصعحيحة(لاوصاعرويةءاىبمبئهتعودتفاداالتعلمالى؟لو؟-علة

.وشادخطكل.ننكراصبحت

تراثئاضاعتابةوالكالطباعةفيالاسعلوباهداستعملئااذا:تقولوقد

وهماالاليسوهدا.والمخطوطة.المطبوءةالكتبطياتفيالمحفو!(لقديم

الكتبخىجديدمنتطبعتزاللاالنفسيةالعربيةالكتبمعطملان

ملإبينعدةبتكاليفوتوزيعهاكلهاطبعهايمكوالهامةالمطبوعةاوالمخطوطة

سوفالتيبالؤائدةقيساداربكريكادلاتافهمبلغوهداالليراتمن

بحتةماديةمسألةلةالمث.وكضابتناطباعتناوتطوبراصلاحمننجنيها

الخوفولكنكتابتنااصلحنااذاالضمياعرونالادبيتراثناعلىخوفولا

الناقص.الفالسد؟لاسلوبهذاعلىابقينانحن(ذاالخوفكلعليه

والعروبةالعربيةخدمةفيجميعااللهوفقنا

مولويركيإحمدطرابلس

المعاصوالفكلياؤضممال

التيالفكريةالقضايااهمتتناولكتسلسلة
وافيةثراسةمع،أليومالمثقفينتشغل

العالميبنوممثليهالابثلأمها

منهاصدو

يةفىلو%سواةو-سارا-.

أثريسسهيلالدكتورترجمةالبيريس.ر.متاليف
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للملايينالعلمدارمنتطلب

بيروت-الادابودار


