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 عود الضمير على متأخر
 ومسائل أخر

 في مقال "مع الصحف" لألستاذ إبراهيم السامرائي

 بقلم سالم علي سالم
 عود الضمير على متأخر:

الضمير المقصود هنا ضمير الغائب، وهذا ال بد له من مرجع يبينه. واألصل 
ى في مرجع الضمير، كما يقول عباس حسن في "النحو الوافي"، أن يكون سابقًا عل

 الضمير، ولهذا التقدم صورتان:
األولى: التقدم اللفظي أو الحقيقي، وذلك بأن يكون متقدمًا بلفظه وبرتبته معًا، 
كقولك: الكتاب قرأته واستوعبت مسائله. فضمير المفرد الغائب في "قرأته" 
وفي "مسائله" يعود على )الكتاب( الوارد نّصًا قبله والمتقدم أيضًا برتبته، 

دأ. والتقدم في الرتبة أن يكون المرجع في تكوين الجملة متقدمًا فهو المبت
على الضمير وسابقًا عليه بحسب األصول والقواعد العربية، فرتبة الفاعل 
متقدمة على المفعول، ورتبة المبتدأ سابقة على الخبر، ورتبة المضاف 

 .( 1)قبل المضاف إليه، وهكذا

صور، يعنينا منها هنا تقدم المرجع برتبته والثانية: التقدم المعنوي، ويشمل عدة 
كرم أباه خالد". فمرجع الضمير هنا : "أرغم تأخير لفظة الصريح، كقولك

وهذا التركيب  ."خالد" متأخر عن الضمير لفظًا لكنه متقدم رتبة، فهو الفاعل
سائغ في العربية غير منكر، وقد أقرته مراجع النحو، كما أنه قديم لم 

 . ففي األمثال القديمة قدم الفصحى:يبتدعه المحدثون



 -333- 

 ببطنههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يعههههههههههههههههههههههههههههههههههههدو الههههههههههههههههههههههههههههههههههههذّكر
 بههههههههههههههههههذات فمههههههههههههههههههه ي فتضههههههههههههههههههح الكههههههههههههههههههذوب
 عههههههههههههههههههههههههههههههههههادت لعترههههههههههههههههههههههههههههههههههها لمههههههههههههههههههههههههههههههههههيس

 حيههههههههههها ألقهههههههههههت رحلهههههههههههها أم قشهههههههههههعم إلهههههههههههى
 فهههههههههههههههههههههههههي بيتهههههههههههههههههههههههههه يههههههههههههههههههههههههه تى الحكهههههههههههههههههههههههههم
 إلهههههههههههههههههههههههى أمهههههههههههههههههههههههه يلههههههههههههههههههههههههف اللهفهههههههههههههههههههههههان

 بهههههههههههههههههههههراق  يتجنههههههههههههههههههههه أهلههههههههههههههههههههههاعلهههههههههههههههههههههى 
 أٌن بأظالفهههههههههههههههههاضههههههههههههههههحتفههههههههههههههههها تحمههههههههههههههههل 

 

تقدم رتبة، والمثل األخير وفي األمثلة كلها عاد الضمير على متأخر عنه لفظًا م
 .(2 )التميمية بين يدي رسول الله  قيلةتمثل به حريا بن حسان الشيباني مخاطبًا 

ال شك بعد هذا أن القول الذي اقتبسه األستاذ الدكتور السامرائي في مقاله "مع 
 ( من صحيفة االتحاد االشتراكي المغربية، وهو:31العدد  –الصحف" )مجلة المجمع 

... صرح الرئيس معمر القذافي  نسحابه المفاجئ من م تمر القمة اإلفريقي"عقب ا
بأن ليبيا قامت بواجبها تجاه الصحراء المغربية"، ال شك أن هذا القول سائغ، وفيه 
عاد الضمير الغائب في "انسحابه" على "الرئيس معمر القذافي" فاعل "صرح" المتقدم 

 ن تأخر بلفظه.ا  رتبته و ب

جمي الدبلوماسي إبراهيم ع"الم الدكتور عبدالهادي التازي في مقالهومثل هذا قول 
"ويتعلق األمر بالمصحف  نفسه من مجلة المجمع حيا يقول: 31طان" في العدد الق

الذي وقفت عليه هناك مما خطه بيده أحد الملوك المغاربة في العصر الوسيط". 
وال محل لقول  .ه كفاعلتم برتبفالضمير في "بيده" عائد على "أحد الملوك" بعده المتقد

"هذه عربية ملحونة وذلك ألن بناء الجملة على هذه الصفة  :الدكتور السامرائي
نعرفه في عربيتنا الفصيحة" فهذا البناء من العربية القديمة ال األعجمية شيء 
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أجنبية فرنسية أو إنجليزية، وقد تقدمت  لغةالسليمة، وال يضيره أن نجد مثله في 
 طالقًا بعدة قرون.ها على هاتين اللغتين في الوجود إكما نعرف العربية

وجههدير بالههذكر أن هههذا التركيههب دار  فههي لغههة الصههحافة بالمشههرق العربههي أيضههًا، 
ذكهر أن الهدكتور جميهل علهو  انتقهده، غيههر محهق، فهي جريهدة الدسهتور األردنيهة قبههل أو 

 بضع سنين.

" عههًا، فمثالههه "أكههرم أبههوه خالههداً أمهها عههود الضههمير علههى متههأخر فههي اللفههظ والرتبههة م
وقهع علهى مثلهه  ( وذلهك ال يصهح، وال أحسهب أن أحهداً )المقصهود: أكهرم أبهو خالهد خالهداً 

مهها فسههد ، وال أتصههور أحههدًا مه( 3)أن كتههب النحههو تههورده مههثالً فههي جريههدة أو كتههاب، إال 
 يقترف مثل هذا القبح في التعبير. ذوقه أو بلغ باللغة جهله

 لم يعد:

وحهار وعاد، "وقد تكون آض، ورجع، واستحال،  يخ مصطفى الغالييني:يقول الش
وتحهههول، وغهههدا، وراح، وانقلههب، وتبهههدل، بمعنهههى "صهههار" فهه ن أتهههت بمعناهههها فلهههها  ،وارتههد

 .( 4)حكمها" أي حكم أخوات كان

وكمها يجهوز إدخههال النفهي علهى األفعههال الناقصهة )إال مها كههان فيهه نفهي أو معنههى( 
عماله بمعنههههى "صههههار"، وخالفههههًا لمهههها ذهههههب إليههههه الههههدكتور يههههدخل علههههى "عههههاد" لههههد  اسههههت

"لهههم يعهههد هنهههاك أي مشهههكل"، وأسهههتبعد أن يكهههون ههههذا  السهههامرائي، يصهههح إذن أن نقهههول:
التعبيهههههر مولهههههدًا أو دخهههههياًل أو مسهههههتعارًا مهههههن قهههههول الفرنسهههههيين، كمههههها اسهههههتظهر الهههههدكتور 

 الفصيح.فهو في العامية واسع االنتشار، أقرب ما يكون من بقايا  ،السامرائي

 النجاحات:

"وأرادوا بالكلمة )النجاحات( جمع االسم وليس المصهدر،  :يقول األستاذ السامرائي
أي ما تهم مهن النجهاح فيهه مهن األعمهال والمنجهزات، وههذا مهن غيهر شهك يهومئ إلهى أن 

وههههي مجموعههة فهههي  SUCCESر العربههي قهههد نظههر إلهههى الكلمههة األجنبيهههة وهههي ر المحهه
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ههها إلههى العربيههة لقمههع، وكههذلك فههي اإلنجليزيههة، فلمهها نالمههة الجالفرنسههية دائمههًا مختومههة بع
 جعلها جمعًا".

لقد ضّيعت بالترك القليل الهذي حّصهلت مهن الفرنسهية. أمها فهي اإلنجليزيهة فالكلمهة 
SUCCESS  ال(SUCCES ًوهههي مفههرد قطعهها ) وال تههوهم بههالجمع وآخرههها ،SS إذ ،
اإلنجليزيهة إذا اسهتعلمت  فهي SUCCESS، وال تجمهع ESمفهردة أو  Sعالمة الجمهع 

، لكنها تجمع بمعنى "أعمال Aأو التنكير  THEمصدرًا وال تدخل عليها أداة التعريف 
ناجحههههة" أو "أشههههخا" نههههاجحون" فتلحقههههها حينئههههذ أداة الجمههههع المناسههههبة لنهايتههههها هكههههذا 

SUCCESSES"وهذا نظير استعمال "نجاحات ،. 

 ترشيد االستهالك:

ا االقتصههههههههههاديون فههههههههههي االسههههههههههتعمال مقابههههههههههل يبههههههههههدو أن كملههههههههههة "ترشههههههههههيد" أدخلههههههههههه
RATIONALISATION  نجليزيههة )مههع اخههتالف اللفههظ فههي اللغتههين(. الفرنسههية اإلإ

إلنجليزية تعني التنظيم العلمي للصناعة حرصًا على الحد مهن اإلسهراف فهي وهي في ا
الوقت والموارد. وتوحيد نوعية المنتجات ومقاييسهها، مهع تهوخي المحافظهة و اليد العاملة 

 لى األسعار في مستو  ثابت.ع

تاريخههًا لبدايههة  1223والكلمههة فههي هههذا المعنههى حديثههة، حههدد معجههم أكسههفورد عههام 
استعمالها في المصطلح االقتصادي. وقد وضهع مجمهع القهاهرة لهها اصهطالح "التنظهيم 

فلم يأبهه لهه الكتهاب والمترجمهون، واسهتعلموا "الترشهيد" فهي عبهارات كالترشهيد  ( 3)العلمي"
عي، وترشد اإلنتا ، أو اإلنفاق، أو االستهالك. والمراد هنا اتباع األولى حسهبما الصنا

يمليه العلم أو المنطق أو حسن التدبير أو الرأي الرشيد، ال التقليل بالضرورة كما يهر  
األستاذ السامرائي، إذ قد يتطلب ترشيد االستهالك مثاًل تشجيع الزيادة في بعض بدائل 

فائدة اقتصادية أو تحقيق أمن غذائي، كالحصول على  بعض لجني السلع والتقليل في
م الدجا  بداًل من لحم الضأن، واستعمال زيت الذرة الصهفراء بهداًل مهن البروتين من لح

 زيت الزيتون، واآللة بداًل من اليد العاملة.
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ن استعمال كلمة "الترشيد" بالمعنى االقتصادي المستحدا فيه نظرًا هكذا يتضح أ
اإلنجليزية )منطقي، معقهول، عاقهل، معتهدل( والكلمهة مهن  RATIONALعاني إلى م

بمعنههى حصههة الجنههدي مههثاًل  RATIONجههذر التينههي نجههده فههي اإلنجليزيههة أيضههًا فههي 
بمعنهههى التقييهههد فهههي صهههرف الطعهههام أو  RATIONINGمهههن الطعهههام )الجرايهههة( وفهههي 

عامهة كههالحرب الشهراب فهي حهاالت خاصهة كاالنقطهاع فههي الصهحراء أو فهي البحهر، أو 
بمعنههى النسههبة أو التناسههب العههددي بههين كميتههين، وال نجههد  RATIOوالحصههار، وفههي 

 هذه المعاني في مادة "رشد" العربية.

 ما زال:

يأخذ الدكتور السامرائي على الصحفي الذي كتب "ما زال علينا أن نقف في وجه 
لفائههدة. لكههن الجملههة ر تههتم بههه اعمل "مهها زال" دون أن يههأتي لههها بخبههالمهه امرات" أنههه اسههت

تامههة مفيههدة وخبههر "مهها زال" مقههدم هههو الجههار والمجههرور "علينهها" أو متعل ههق حههرف الجههر 
"، واسههمها متههأخر وهههو "أن نقههف" وال مجههال للم اخههذة، إال أن المحههذوف وتقههديره "واجبههاً 

 أكون قد أخطأت قصد الدكتور السامرائي.

 كتاب الصحف وكتاب الكتب:

ن الكاتهب الصههحفي مترجمهًا كهان أم غيههر متهرجم، غيههر إيقهول األسهتاذ السههامرائي "
نههه ال يعههرف مههن العربيههة إال ثلههه فههي تلههك اللغههات األعجميههة. ثههم إملههم بالعربيههة، ولعلههه م

 األشتات التي تلقفها في المرحلتين اإلعدادية والتوجيهية، وتلك بضاعة مزجاة".

ن انطبهههق علهههى الكثيهههر ال ينطبهههق علهههى ههههو إههههذا الحكهههم بتعميمهههه شهههديد القسهههوة. ف
الجميع. وهو من وجه آخر يبرئ بمفهومه المخالف الكتاب غير الصحفيين، رغم كثهرة 
ما يدل في كتب بعضهم على الجهل بالعربية صرفًا ونحهوًا وأسهلوبًا، وههذا مثهال واحهد، 

 كتب:لذي مأل العالم العربي براوياته ينجيب محفوظ، ا

 .)ماشيًا على قدمّي( يّ ذهبت إليه فوق قدم



 -343- 

 .)علّوًا بارزًا( جبهته عالية بصورة بارزة

  .()تمامًا من اإلنجليزية ا تمامًا بجدول الماءشغلن

  .)عمود( يبتوسطها عامود مرمر 

  .)حتى الموت إنجليزية( كرهت هذه الحياة حتى الموت

 .)واعدة إنجليزية( سيدة جميلة واعدة بمعاشرة سعيدة

ن كههان ال ا  ) التغلغههل فيههه معنههى التزايههد، و  ي أعماقها أكثرليتغلغال ف
. أمهههها "أكثههههر" بههههد فههههاألولى: ليههههزداد تغلغههههالً 

 ف نجليزية(.

 .)أكثر من اإلنجليزية ويغني عنها آخر( أود اال تبقى يومًا أكثر بال عمل

)هههذه علههى التههي انتقههد األسههتاذ السههامرائي  كدوا على حاجة الشعب إلى التربيةأ
 بها في لغة الصحف(. دتعدية أكّ 

 .)"يوجد" ال لزوم لها وهي إنجليزية( يوجد بينهم اآلن قطاع طرق

)أكثههههر وأكثههههر مههههن اإلنجليزيههههة وال داعههههي  الدنيا تتالشى أكثر وأكثر
 إليها مع فعل تتالشى(.

 أنه"(. )"ف نه" ال "إالّ  ورغم تضحيته إال أنه فاز بترقية

 سبب(. )ما كان للغضب من لم يوجد سبب للغضب

 )لكل سن عروس مناسبة(. توجد عروس مناسبة لكل سن

 .)بيننا اتفاق( يوجد اتفاق بيننا على ذلك 

 )عليه ال فوقه(. راقد فوق الفرا 
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 .)كم أنا سعيدة( كم أنني سعيدة

 )"أن" بعد "ما دام" قبيحة(. ما دام أن اإلصرار هو المس ول

 ء من الغرابة(.)فيه غرابة، على شي س ال غريب بعض الشيء

والشههاب بقههدر مهها يثيههر مههن عطههف بقههدر 
 ما يثير من ازدراء

 .تي "بقدر ما" ينبغي حذفها()إحد  عبار 

 )ينوء به العبء(. ينوء بالعبء وتنزلق قدمه
هههذا قليههل مههن كثيههر مههن روايههات نجيههب محفههوظ "قلههب الليههل" و"حضههرة المحتههرم" 

 و"حكايات حارتنا" بله رواياته األخر.

 ، ونّبه على:نّبه إلى

فههي تعليقههه علههى عبههارة "وانبههه علههى قلمههي أن يتههرك الههزمن الههرديء" مههن صههحيفة 
أردنيهههة، يقهههرر الهههدكتور السهههامرائي أن اسهههتعمال "علهههى" مهههع التنبيهههه يشهههير إلهههى الهفهههوات 

غههاليط الههرواة" ب لحمههزة األصههفهاني "التنبيههه علههى أالغلطههات كمهها جههاء فههي عنههوان كتههاو 
"على" مع "التنبيه" إلى حرف الجهر "إلهى" لكهان ذلهك دااًل  ويقول لو عدلنا عن استعمال

 على غير الخطأ والغلط كأْن يقال "التنبيه إلى عمل البر واإلحسان".

ولكنهههه ال يبهههدو لحهههرف الجهههر "علهههى" الهههوارد فهههي العبهههارة المقتبسهههة عالقهههة بمههها قهههرره 
األمهر المنبهه  الدكتور السامرائي، فهذا زائد خطأ، وقد دخل على مفعول التنبيه ال علهى

والصههحيح "انبههه قلمههي" ال "انبههه علههى قلمههي". فالخطههأ فههي وجههود "علههى"  .عليههه أو إليههه
بهداًل مهن "إلهى" التهي ي ثرهها الهدكتور السهامرائي. ولعهل  اأصاًل ال ترك األولى باستعماله

العبههارة هنهها متههأثرة بعبههارة "حههّر  عليههه" وهههي فههي الفصههحى بمعنههى شههدد عليههه أو ضههيق 
لعامية بمعنى شدد في نهيه، أو عبارة "نبه عليهه" فهي العاميهة بمعنهى نبههه عليه، وفي ا

 أو حذره أو أوصاه.
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أما على أو إلى التي يقصدها الدكتور السامرائي، فمكانها بعد كلمة "قلمي" في  
العبارة المقتبسة إذا أريد التصريح بها ومضاهاتها بما أورد األستاذ السامرائي من مثل، 

لى، مفيدًا بالرخصة في النحو، وهي ولكن الكاتب ت خّل" من كال الحرفين، على وا 
جوار حذف حرف الجر قبل أن المصدرية. ويصح القول لو قيل "وانبه قلمي أن يترك 

" من وجهة يء" كما يصح القول "وانبه قلمي إلى أن يترك الزمن الرديءالزمن الرد
 نظر نحوية، وال أتعرض للمعنى.

 د:أكّ 

د" بحهرف الجهر "علهى" كمها ههي سامرائي، وهو محق، أن تعدية "أكّ ير  الدكتور ال
د تصههل إلههى مههدخولها دون د الههرئيس علههى عروبههة لبنههان" ال تصههح و"أّكههفههي جملههة "أّكهه
د "علهههى" هنههها لهههيس مهههن العربيهههة، وكهههان ينبغهههي أن يقهههال "أّكههه ن اسهههتعمالحهههرف جهههر، وأ

المههألوف مههن العربيههة  الههرئيس عروبههة لبنههان". إال أنههه يههذهب إلههى أن هههذا التجههاوز علههى
كههان بتههأثير اللغههات األجنبيههة وال سههيما اإلنجليزيههة والفرنسههية، والفعههل فههي هههاتين اللغتههين 

 يصل إلى مدخوله بالحرف "على".

أما في اإلنجليزية، فاألفعال الدارجة التهي تحمهل معنهى التأكيهد تتعهد  دون حهرف 
 ,CONFIRM, REAFFIRM, AFFIRM, REASSERTجههر، وأشههيعها 

ASSERT, STRESS, EMPHASISE ، وأما في الفرنسهية، فهال أدري وال تثريهب
 علّي، ولم يورد األستاذ السامرائي أي مثال من اإلنجليزية أو الفرنسية.

 ابة:البوّ 

و البهاب فهي السهور أو ابة" )بمعنى الباب الكبيهر أن "البوّ إيقول الدكتور السامرائي 
جهته غيره( من الخطأ الذي استحدثناه،  إلى بلد أو منطقة ال ممر من الممر المفضي

اب، وههو اآلذن القهديم وليس فينا حاجة إلى توليد البوابة التي هي في األصل م نا بوّ 
اب صهاحب البهاب كهالجزار والحهداد، الذي يلزم باب األمير أو الوزير أو غيرهمها، فهالبوّ 

ننكهههر توليهههد الكلهههم وحرفتهههه البوابهههة كالنجهههارة والحهههدادة ثهههم كأنهههه يسهههتدرك فيقهههول: ولسهههنا 
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حههداا آالف المصههطلحات فههي كههل أن الحيههاة المعاصههرة تفههرض علينهها إ الجديههد، وذلههك
باب من أبواب المعرفة الجديدة" ولعله يعني أنه ال ينكر ابتكهار مصهطلح جديهد مها دام 

ابهة فهال حاجهة إلهى توليهده. علهى أي حهال الحاجهة فينا حاجة إليه، أما مها كهان مثهل البوّ 
ابههة" فههي الكههالم المكتههوب والههدار ، االنتشههار الواسههع فههي اسههتعمال "البوّ  واضههحة فههي هههذا

اب ابة بمعنى أنثى البهوّ وال ضير في هجر البوّ  GATEوترد الكلمة في الترجمة مقابل 
 ابة، وقبولها بمعنى الباب الكبير.الفتقاد النساء في حرفة البوّ 

ابهة لجماعهة البهوابين ل البوّ ابة بمعنى الباب الكبير كان مهن اسهتعماولعل توليد البوّ 
الهة، والهجانهة في السفر، وكذلك البغّ ارة ألصحاب الحمير كالسيارة للقوم يسيرون والحمّ 

اليههوم الجنههد المحمولههون علههى الهجههن مههن اإلبههل فههي الجههي  العربههي األردنههي. والجمههع 
ة، دار  فهي لغهة اغة والخّيالة والقّناصة والكّشافة والجّوالهبّ ادة والدّ الة، كالحدّ على وزن فعّ 

 التخاطب والكتابة المعاصرة.

وانتقههال المعنههى مههن الداللههة علههى جماعههة مههن األشههخا" إلههى الداللههة علههى مكههان 
صهبح اسهم أالقهدس فهي اجتماعهم مشهود في مثل "الصاغة" لسهوق الصهاغة، والدباغهة 

ورة لمًا بعد اندثار حرفة الدباغهة التهي كانهت فيهه. وفهي الحكايهات المهأثموضع استمر ع  
أن ثعلبههًا سههأل صههاحبه أيههن الملتقههى، وقههد وقههع كالهمهها فههي الفههخ فأجابههه: بههالفرائين بعههد 

ابههة المكههان الههذي يلزمههه وّ البثالثههة أيههام، أي فههي سههوق الفههرائين. وهكههذا، ربمهها أصههبحت 
 كبير.البّوابة أو جماعة البوابين، وهو في مقتضى الحال باب 

 الهوامش
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