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ما كنت أظن أنني سأكتب يومًا معقبًا على قول قائل أو بحث  باحث ف امثا بثي تتبثق ط،سثقا   
ومعراتي بنفسي تمنعني من ذ،ك. غير أننثي  ا،عثت اثي ط،عثألأل ط ميثر مثن مملثع ط،مممثق طقترطحثًا 

ين طيمثثر   طكنكلي يثثع  معل قثثًا علثثى بحثث  ،ألسثثتاذ عيسثثى ط،نثثاعور  بجثثأن ايمثثاأل مثثرطأل  ،كلمثثع  تثث
،لثثألكتور نا ثثر ط،ثثألين ط سثثأل نجثثرتي ط،مملثثع اثثي عثثألألنا ط ولف وكنثثت أ نثثا  مرطمعتثثي ،لبحثث  نثثذط 
نثثت مظحظثثات ،ثثي تتعلثثل با،مسثثأ،ع نفسثثىا  مريثثًا علثثى عثثاألتي اثثي كتابثثع تعثثا،يل نامجثثيع أرمثثق  ألو 

ن أنجثرنا  عسثى أن تفيثأل أو تقثوأل ا،ثى ا،يىا عنثأل ط،حامثعف اارتأيثت  وقثأل  ثرل ط،موجثوا ممثألألًط  أ
نقثا  يمثثر  منفعثثع.  ثثع ع مثثت علثثى أن أممثثق حوطجثي أمثثرب كنثثت ذي لثثت بىثثا بعجثثًا مثثن ط،مقثثا ت 

 ط،منجورة اي أعألطأل ط،مملع  ،عل  ط،بح  يكون أوسق  وط،فائألة أعع.

)طسثثتألرطكات علثثى ط،ن ثثو   97وقثثأل توميثثت أن أبثثألأ ببح ثثي ط،منجثثور اثثي ط،عثثألأل ط، ثثاني  
ع اثثي كتثثاب  جثثعرط  عباسثثيون د حتثثى ي ثثألل ط،قثثولس مثثن سثثاوطك بنفسثثي امثثا ظلمثثك. و،ثثن ط،جثثعري

أعرض ،ألم ا  ط، باعيع ط،تي َحرَّات من ط،ن و  ط،مستألركع بعجثًا  اتلثك تسثىل معراتىثا امثا 
ثثثثين ،سثثثثلع ط،ماسثثثثر اثثثثاتني ابأليىثثثثع أو بثثثثا،رموا  ،ثثثثى ط،م ثثثثاألر ط،مثثثثذكورةف و،كننثثثثي سأنجثثثثر ننثثثثا ن  

 ق عليىما ا   بعأل أن كنت أرسلت بح ي ،لمملع. وط،مق وعتان نماس   لأألرطمىما  اذ ،ع ا

ط،منعع ط،حميثر   تحقيثل تمريمىاس كتاب ط،روض ط،مع ار اي مبر ط ق ثار )،محمثأل بثن عبثأل -أ
 )من ط،سريقد 729د  5791حسان عباس  منجورطت مكتبع ،بنان ط،ألكتور ا

 ن ط،منايثثثثثثثثثثثا  ونثثثثثثثثثثثثي غثثثثثثثثثثثثألطرةا -5
 أوقثثثثثثثثثأل نثثثثثثثثثارًط مابيثثثثثثثثثًا جثثثثثثثثثو نا -2
ثثثثثثثثثثي  جثثثثثثثثثثانأل -3  كبيثثثثثثثثثثألل ،ثثثثثثثثثثع يحم 
 

  ثثثثثثثاألت حسثثثثثثثينا  انيثثثثثثثا يثثثثثثثوع اثثثثثثث   
 يقثثثثثثثثثاأل ايىثثثثثثثثثا بثثثثثثثثثنف   ،ثثثثثثثثثع ي  ثثثثثثثثثن  ،إ

 جثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  ر    اَجثثثثثثثثثثثثثثثثثثنََّمت ي جثثثثثثثثثثثثثثثثثثربع  
 

تمريمىثثاس غثثرر ط،م ثثائ  ط،وطجثثحع وعثثرر ط،نقثثائ  ط،فاجثثحع )،برنثثان ط،ثثألين ط،و ثثوط    -ب
 )من مم و  ط،كاملد   212بيروتد   –ط، بعع ط،م ورة نجر ألطر  عب 

 َمل ثثثثثثثثثثثثثك ط،ثثثثثثثثثثثثثذ يثثثثثثثثثثثثثا أي ىثثثثثثثثثثثثثا ط، -5
 نثثثثثثثثثثثثثثثثثثثت ط،منثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو   باسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثميأ -2
  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع ط،ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ  أموط،ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي -3

 ،لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ألر ك مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن اتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى    

تثثثثثثثثثثثثثثثثثثي ط،معثثثثثثثثثثثثثثثثثثا،ي  أجثثثثثثثثثثثثثثثثثثحى ونم 
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات ط، قثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثال    عنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأل ط،ملم 
 عنثثثثثثثثثثثثثثأل ط،محامثثثثثثثثثثثثثثأل ميثثثثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثثثثال  
 مثثثثثثثثثثا ايثثثثثثثثثثك مثثثثثثثثثثن كثثثثثثثثثثرع ط،مثثثثثثثثثثظل  



 يحيثثثثثثثثثثثى بثثثثثثثثثثثن ما،ثثثثثثثثثثثأل  ط،ثثثثثثثثثثثذ  -7
 ع ثثثثثثثثثثثثثثثثثثاك قبثثثثثثثثثثثثثثثثثثل سثثثثثثثثثثثثثثثثثث ط،يأ    
 مل ثثثثثثثثثثثثثثك  مثثثثثثثثثثثثثثظ مثثثثثثثثثثثثثثن ما،ثثثثثثثثثثثثثثي    
 ذط رمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاك بموعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثألط  و     

 

 بثثثثثثثثثثثثثثثثثا،ييع ثثثثثثثثثثثثثثثثثي ط،م يثثثثثثثثثثثثثثثثثل و  ي
 اكفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاك مكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرو  ط،سثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث طل  
 ومثثثثثثثثثثثثثن ط،مثثثثثثثثثثثثثرو ة غيثثثثثثثثثثثثثر مثثثثثثثثثثثثثال  
 كثثثثثثثثثثثثثثثان ط،نثثثثثثثثثثثثثثثوطل  مثثثثثثثثثثثثثثثق ط،مقثثثثثثثثثثثثثثثال  

 

 د554   74بيات على ط،مق وعع )ب ياألة أربعع أ

َوب  بثثي  ثثع يمثثألر بثثي أن أجثثير ا ،ثثى أن ط،ق عثثع ) د مثثن ط،ن ثثو  ط،تثثي ممعتىثثا ،َسثثل ع ت ثثر 
بىمثثثثثع ط،ممثثثثثا،س د و 31د و مثثثثثار ط،قلثثثثثوب )2/92د وط،مسثثثثثت ر  )7/22ط،عتانيثثثثثع اثثثثثي ط غثثثثثاني )

 نىا،ي.أ حد مما يرم5/521)

ستاذ روكس بن  طئثأل ط،ع يث   اثي ط،عثألأل ط، ثاني ، انيع اقأل تتبعت ايىا ما كتب ط أما ط،حاجيع ط
،يىماف وما ما  اي تعليثل ط،ثألكتور اد بجأن كلمتي كيميا  وكىربا  وط،نسب 7 -3وط،عألأل ط،م ألوج )

،ثى ط سثت رطب مثا طسثت رقي اظاثت ،لنظثر وط،ثألطعي  . عبألط،رحيع عثن ط،كلمثع ط ميثرة. وأنثي ،مثن ط،
ذ اط ب طنسثتاس مثار  ط،كرملثي   نذط ط،موجوا من نقا  وبح   بألأ  منذ أك ر من أربعثين عامثاً 

كتب مقاً  ن جر اي ط،م   ط،مثامس مثن مملثع مممثق ط،ل ثع ط،عربيثع ط،م ثر   أنىثا  بقو،ثيس انثي  ،ثع 
ط،كثثثظع وأقومثثثي وأ ثثثألقي روطيثثثًع وموطاقثثثًع ،كثثثظع  يبثثثل جثثثك اثثثي أن ط،كيميثثثاو  وط،كيمثثثاو  مثثثن أ ثثثح

ط،ف ثثثحا  وط،بل ثثثا  . وكثثثان أن أ ثثثألر ط،مممثثثق اثثثي ط،ملسثثثع ط،مامسثثثع مثثثن ط،ثثثألورة ط،ساألسثثثع )سثثثنع 
،ثثى كيميثثا س كيميثثاو  وكيمثثاو     ثثع قثثأل ع ط ميثثر م ثث فى ان ثثيس  يقثثال اثثي ط،نسثثب  د قثثرطرطً 5732

،ثى ط،مممثق نفسثي اثي اما  ط،ممألوألة ط،معربثع ،ى كيميا  ونحونا من ط سي ط،نسب اط،جىابي بح ًا ا
ا،ى كيميا  د أني  يمو  اي ط،نسب 5777ألورتي ط،مامسع عجرة  ورأت ،منع ط  ول آنذطك )سنع 

 بات ط،ىم ة وقلبىا وطوًط  و،كن ط،قلب أو،ى .  ع أعيأل بح  نذط ط،موجوا اثي ط،ملسثع ط،تاسثعع مثن ا
ا،ثثى ،ثثى مثثوط  ط،نسثثب ا  وطنتىثثى ط،مممثثق ط،م ثثر  5797مامسثثع وط، ظ ثثين ط،منعقثثألة سثثنع ط،ثثألورة ط،
سثتاذ ط،ع يث   ة قثول كثل م يثب   وأ ثبحت تم ئثع ط  بات ط،ىم ة  وبىذط  ق عثت مىيث  كيميا  بإ

 ،لألكتور بألرطن غير ذطت موجوا.

ثل و،و سثلكنا عنثأل ألرطسثع ط،نسثب ط،ثى كلمثع كىربثا  ط،ثنىر ط،ثذ   رقثي ط،مممثق حثين  ،ثى اتو  
ين بنا أن نفعل ذ،ك  ،عو قرطر  ط،مذكور     ،حاقثًا ببرنسثاا،حال )لل بظننا أن تكون ط،ىم ة ايىا ،إَقم 

وعقربا د  وذ،ك  ستبعاأل كثون ط،ىمث ة ،لتأنيث    ن مثذنب ط،ب ثريين يثرب نثذ  متفرعثع عثن أ،ث  
بقا  ذ  ط،حا،ع يمو  ان،  اي كىربا  ،يست ،لتأني   واي أني  ط،مق ورة. ومن ط،محقل أن ط ط،ت



ذن اي أن نقول كىربائي  اظ يممىا ط،ذول  كما اط،ىم ة أو قلبىا عنأل ط،نسب. اظ نقول غجاجع 
 نقول كىربي وكىرباو  وكلىا مائ ة.

سثثتاذ وأ ثثل طجثثتقال ،فظىثثا. وقثثأل أبعثثأل ط  بعثثأل نثثذط سثثأت رل ط،ثثى ط،بحثث  ط،مثثا  با،مقرنسثثات
ط،ظتينيثثع  اا،كلمثثع    Corpus،مقربسثثات مثثن كلمثثع عيسثثى ط،نثثاعور  مرمثثا  حثثين قثثألر أن أ ثثل ط

با،تمسثيع  بثل نثي معا،مثع نماف كمثا أن ط،قرنسثع   عظقثع ،ىثا  تعني ط،مسع بل ط،مسأل  وجت ان ما
اقثثي  نثثأل ط نتقثثال مثثن ط تمثثا  ط،عمثثوأل  ا،ثثى ط تمثثا  ط نجثثائي ع مرايثثع كبثثرط  ممثثال ط،عن ثثر طك

ن مثثن منحنيثثات مقع ثثرة أو مسثث  حع. و،كثثن مثثن أرط  وتكثون عثثاألة ذطت جثثكل مثثألر ج أو سثثل مي  م كثثو 
نكلي يثثع طك Tableط،تجثثابي ط، ثثوتي ومثثأل . ونثثل نسثثت يق أن نمثث ع بثثأن ط، او،ثثع وط، بلي ثثع وكلمثثع 

ط،تكملع وط،تثاج عثن ،ى ترميح ما ما  اي ااأنا  ،ذ،ك .. حأل؟ورأليفتىا ط،فرنسيع ذوطت أ ل ، و  وط
غريقي اط نتماع با  ل  أكان من ط،قرناس أع من أ ل ميل. ونحن بمنألوحع عن كلمع ط،قرنسع أ

نكلي يثع  ونثي تعب ثر عثن  مراثات ناتئثع طك Cornice ثل كلمثع أأو  تيني. وقأل كنت نظرت اثي 
وط،تي تفيأل ط نحنا ف  Koronisاول تيمان ط،عمألطن  اوقفت على أنىا طجتقت من ط،كلمع ط،يوناينع 

ط،ظتينيثثثع  وط،تثثثي تفيثثثأل  Curvusات  كمثثثا تكثثثون كلمثثثع ،لمقرنسثثث أاثثثظ يمثثثو  أن تكثثثون نثثثذ  أ ثثثظً 
،لمقربسثثثات؟ و،عثثثل طمثثثتظ  ط،لفظثثثين يفس ثثثر طمثثثتظ  ط،لفثثثظ بثثثين ط،مجثثثارقع    أ ثثثظً ط نحنثثثا  أيجثثثاً 

 وط،م اربع.

سثثثتاذ عيسثثثى ط،نثثثاعور  عثثثن مثثثا مثثثا  اثثثي ط قتثثثرطا ط،مقثثثألع مثثثن ط وطمتثثثتع نثثثذ  ط،مظحظثثثات ب
نكلي يثع. وط،كلمثع ط،مقترحثع   جثك مفيفثع طيمر د طك )تينَعَجرييند كمرطأل  ،كلمع )طستعمال كلمع 

،ثثى ا 53. اىثذ  ط ميثثرة تجثثمل ط عمثثار مثثن نكلي يثثع تمامثثاً ب لىثثا ط ذن  و،كنىثثا   تما ثثل طكط،وقثق تتق
. و،يسثت ط،عبثرة سنع  اي حين تجمل ط،كلمع ط،مقترحع من نع بين ط،عاجرة وط، ا، ع عجثرة أيجثاً  57

نق ثي  و،كثن ط،مرحلثع ط،معنيثع با،كلمثع يق ثأل بىثا مرحلثع تكوينيثع ونفسثيع  ننا اي  ياألة ط،جمول أو
جثمنىا. وط،ل ثع ط،عربيثع وطسثعع  ويمكننثا أن نمثأل  ألرطج من نع اي ط،عاجثرة مث ظً اما ع    يمكننا 

أك ر من كلمع تظئع نذ  ط،مرحلع  م ل يفعع ومرطنقين. وأنا   أمأل جرورة  ،ت طع كلمع رقمي ع كي 
 ذط أمكننا ط،تعبير عنىا بكلمع و في ع توج حىا.امرحلع من ط،نجر  تعب ر عن 

،ثثثثى أنثثثثي  يمكثثثثن أن يقثثثثال ،مثثثثن نثثثثع اثثثثي سثثثثن ط،عجثثثثرينات أو اسثثثثتاذ ط،نثثثثاعور   ثثثثع يت ثثثثرل ط 
د 59/552،   بينما يذكر طبن سيأل  اثي ط،مم ث  )اا..  ط، ظ يناتس ط،عجرينيون أو ط، ظ ينيون

ثر   و ظ ثي  ابت ،ثى ط،عثألأل أنثك  اذط نسثااي بثاب ط،نسثب  ج   مثر ط،عثألألآ،ثى ا،ثى عجثرين تقثول نثذط ع 
. وربمثا اذط أرألت ط،نسثب انما اعلوط ذ،ك ،ئظ يممعوط بين اعرطبين. أما ط  ..  و  ،ثى  ظ ثع اتقثول   ظ ثي 

جثثثري ات و ظ  ي ثثثات  بثثثأل ً األاعنثثثا نثثثذط ،ظنتىثثثا   مثثثن ط،سثثثنوطت  ،ثثثى أن ط  ثثثح أن نقثثثولس  سثثثنوطت ع 



سثثأل اثثي مقا،ثثي عثثن قثثرطر مممثثق ط،ل ثثع ط،عربيثثع ذكثثر  ط،ثثألكتور ط  ات  رغثثع مثثاط،عجثثريني ات وط، ظ يني ثث
 ط،م ر  بىذط ط، ألأل.

أرمو أ   أكون أ لت وأبرمت  كما أرمو أ   أكون ار  ت أو أار ثت  وعثذر  اثي ذ،ثك حبثي 
 ،ىذ  ط،ل ع ط،جريفع  وقانا ط،لي من ط،سر  وط،ج    وط،لي من ورط  ط،ق أل.
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