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  الدكتور عبد الكريم اليافي
  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو 

ُّواملش((): مشش.(جاء يف تاج العروس
َ

ِمسح اليد بالشيء اخلشن لتنظيفها :  ِِ َ ِ ِ َ ِ
َ ُ َ

َِوقطع دمسها َ ِ َليقلع الدسم: هُّونص. ّوهو قول األصمعي. َ َ ََّ َ َونص املحكم ليذهب . َ
ِ ُ َ

ُ ُّ َ
َِّبه غمرها وينظفها َ َ   )١ (:وأنشد اجلوهري وابن سيده المرئ القيس. َ

ِهبَضُ مٍواءِن شَنا عُْم قُإذا حنن ِمنش بأعراف   َّ ُّ  ناَّفُ أكِيادِ اجلَُ
َّاملضهب َ ُ

ُالذي مل يكمل نضجه:  ُ ُ م أكلوا الشرائح اليت. َ َيريد أ َ شووها َّ
ٌعلى النار قبل نضجها، ومل يدعوها إىل أن تنشف، فأكلوها وفيها بقية من  َ َ َ ُ َ ِ ُ

  )).ماء
َُواملشوش كصبور((): مشش(وجاء يف التاج  ُ ُ َ

ُما متش به اليد، وهو املنديل : 
ِ ُ َ ُّ َُ

ُاخلشن 
ِ َ ((.  

 وهي كلمة Kleenexلفظ املشوش يف رأينا يقابل يف اللغة األجنبية 
ُ تسمية ملادة ورقية كاملنديل ترمى ١٩٢٥يكية ظهرت يف أمريكا سنة إنكليزية أمر ّ ً

 كما جاء ذلك يف معجم ١٩٦٥بعد استعماهلا، وانتقلت إىل الفرنسية سنة 
  . الفرنسي)) روبري((

ّوما أجدرنا أن نستبدل لفظ املشوش باللفظ األجنيب الثقيل، والسيما أنه 
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 .)٥٤( ، ص١٩٦٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٣٤  )١(اجلزء ) ٨٣( ا

ارة بإلقاء تسميات على هذه املادة ّوعندئذ يتفنن أهل التج. ٍيبدأ حبرف ساكن
ا يف األسواق، كنسمة أو شذا أو قمر أو بسمة، ونتخلص  َّالورقية اليت يطرحو

  .بالتدرج من ألفاظ أجنبية حتول دون نقاء اللغة العربية وعذوبتها ورهافتها
ّهذا وينسب اخرتاع الورق وصناعته إىل الشعب الصيين وقد عرفه العرب . ُ

 عن الصني عن طريق التجارة، وتفننوا يف إتقان صناعته ويف ًقدميا، وأخذوه
َوامتألت البالد مبصانعه شرقا وغربا وأورثوا الغرب هذه الصناعة . إجياد أنواع له ً ً

  .ًوغدا الورق ركنا من أركان احلضارة احلديثة. ّالثقافية التجارية املهمة
وتآزر أوليس يف عرض هذا املثال مأثرة من مآثر تآخي احلضارات 

ًالثقافات، وهو الواقع، بدال من استعمال صراع احلضارات وتنابذ الثقافات 
وأمثال هذه املصطلحات السلبية اليت تسيء إىل حقيقة النوع اإلنساين يف 

  .غمار التاريخ
ّحنن نؤثر املصطلحات اإلجيابية اليت توحي بالتعاون واحملبة والتساند، 

ِّلة عن عمارة األرض ورعاية اإلنسان، وترقيه وبالتنويه بالقيم اإلنسانية املسؤو
ّدائما يف معارج الرقي، بدال من اإلسفاف الفكري والرتدي يف غياهب التصارع  ً ّ ً
والشقاق واحلروب والتقتيل والتنكيل، مما هو بالصفة احليوانية أشبه، وبوهم 

 إن تلك النزوات من إفرازات! َالتأخر على رغم مظاهر احلضارة أحرى وأقمن؟
 .العقول املريضة


