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 غفطث ىؾث

 
 

 (8))ْكزا( ٔ)كٓزا( ٔانفشٔق بًُٛٓا يف املعىن ٔاالصتعًال
!!
ّ
ِٕ٘
َ
ٛ
ْ
، ال خِه

ّ
ِٕ٘
َ
ه
َ
 ْاتف خ

 ()د. ٌهٖ اىطصِٖ أ.

)١٬ؾا( ك)٠٭ؾا( ٧٤٠ذةف ٦ؿ٠ٌجذػةف ٦ػ٨ ٩ٛػف اٵظػؿؼ  )٬ػة( ا٣ذ٪جٲػ٫،  -أكالن 

٦ػٓ ذ٣ػٟ ٗٲػؿ ٦ذُػةثٞذٲ٨ ٹ ٚػٰ  ٧٬ةك٠ةؼ ا٣ذنجٲ٫، كاق٥ اٷمةرة )ذا(. 

 ا٧٣ٕ٪ٯ كٹ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ، كثٲ٪٭٧ة ٚؿكؽ  

ٲٙ ٠٭ؾا ا٣كٲٙ. ٗي٘ٓا)٠٭ؾا(  -8  ا٧٣نةر إ٣ٲ٫، ٩عٮ  ٬ؾا ا٣كن

ٲٙ!ا٧٣نةر إ٣ٲ ال ٗي٘ٓا)١٬ؾا(  ٲٙ ١٬ؾا ا٣كن  ٫، ٚٺ ٱٞةؿ  ٬ؾا ا٣كن

ق ٣٘ذ٪ة  ك١٣٪٪ة ٩ك٧ٓ ٨٦ ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ذعؽزٲ٨ ٔجةرات دؤذم ا٣ك٧ٓ، كدنٮ 

 ا٣ض٧ٲ٤ح، ٩عٮ 

أ٦ؿ  نٓذقثؽٹن ٨٦  إف ٝؿاراتو  إف ١٬ؾا ٝؿارات أ٦ؿ ٤ُ٦ٮب ثإ٣عةح!

 ٤ُ٦ٮب ثإ٣عةح.

 ا٣ٞؿارات أ٦ؿ ٤ُ٦ٮب ثإ٣عةح.ٌرو ْذق أك  إف 

دنػجٲ٫  -٨٦ ظٲػر ا٧٣ٕ٪ػٯ-ا ا٣كٲٙ ٠٭ؾا ا٣كٲٙ( ٱٛٲؽ ز٥ إف ٝٮ٣٪ة )٬ؾ -2

                                                 

 -٤٣ؽ٠ذٮر ٚةًػ٢ ا٣كػة٦ؿااٰ  «٦ٕة٩ٰ ا٣٪عٮ»اقذٛؽت ٔ٪ؽ ٠ذةثح ٬ؾق ا٣ىٛعح ٨٦ ٠ذةب  (8)

 ـ.2117 -ثٲؿكت  -8إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ طدار 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 



 469 (4)اجلزء  (09)لد اجمل -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

سْف ةسْف. أنا قَليا )إن ٌذا السْف ٌكذا( فهعياا  أن ٌاذا الساْف لاً 

 ٌذ  الصَرة، أي ُصيع علُ ٌذ  الٍْئث، أو ٌَ آن علُ ٌذ  الحال!

، تقااَله ٌكااذا ّاعااا الروااال! أو ٌكااذا فِعلل )ٌكااذا( ّهكااو أن ّلٍْااا  -3

 .غالبا   االسمّلٍْا كٍذا( التِ ّضّحِ األةطال! ةخالف )

أي ٌاذا  هو هكلاا الجَابه ل فالن ّاعا كذا وكذا؟ فقد ّكَن إذا قْاه نا ةا -9

 إال ةهعيُ ٌَ شتًْ ةٍذا. وشتان نا ةْو الهعيْْو. هو كهاا شأىً، وال ّقاله 

 ثم إن اسم اإلشارة )ذا( فِ )كٍذا( ّتغْر تذكًْرا وتأىْثًا وإفرادًا ووهًعا، تقاَله -5

 وال ّقاله ٌكذي، وال ٌكذّو، وال ٌكؤالء... كٍذ ، كٍذّو، كٍؤالء...

 ةا ّقال نثاًله ٌكذا ٌها، وٌكذا ىحو، وٌكذا ٌم...

إن ٌذا التشًَّ الهستهر للغتيا الجهْلث ٌَ نو وياّاات التروهاث الحرفْاث 

ااعف الرقاةااث اللغَّااث لَسااا ا اإلعااال   الركْكااث إلااُ العرةْااث، وىتْجااث قا

 َسا ا اإلعالن ونؤسستً.الهختلاث، ول
 

ال( ةاإلىكلْزّاث  -ثاني ا َّ أو  cell phoneّسهُ وٍااز الٍااتف الهحهاَل )الجا

cellular phone  ونعيُ كلهثcell  ِلّْث. وحْو ظٍر ٌاذا الٍااتف ةالعرةْثه خا

الجدّد تاروم اسهاً نو ال ّتقو العرةْث فقاله ٌاتف خلَْي! وٌاذا خطاأ 

، وٌااذ  الصااْغث َخلَللِو   )خلّْااث( ٌااِ  شاايْع، ألن اليسااتث الصااحْحث إلااُ

نستعهلث فِ سَرّث فِ كتب الطب والعلَ  الحَّْث نيذ عشرات السيْو! 

 ولكو لهاذا ّجب أن ىقَل خلَي؟

ألن القاعدة تقَله عيد اليستث إلاُ االسام الهختاَ  ةتااء نرةَجاث ّجاب 

 تضْف إلُ االسم ّاءً نشددة، ىحَهإسقاجٍا ثم 

 نك ي  نكة كوفي   كوفة

...  القاهرة بصر  ةبصر  القاهر  
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، قُصا  ِّ ..فإذا كان االسم ّيتٍِ ةْاٍء نُشدَّدة قتلٍا حرفان، ىحَه عاِدّي، ىت ِّ ، عل ِّ 

 تحِذف الْاء األولُ وتقِلب الثاىْث واًوا ثم تايسب فتقَله

َِّي. لا َِّي، عا َِّي، قُصا اتا ِوّي، ى دا  عا

لّْث  ِّ  خا ِل َِّي. خا لا  خا

سَءُىِ أن أرى  كلهث )خلَْي( الهخطَء فٍْا نساتعهلث فاِ فاَاتْر وإىً لْا

لااث» اإلعالىااات  ، وفااِ«الشااركث السااَرّث لالتصاااالت الهساااٌهث الُهْغاا

 الدعا ْث للكثْر نو الهيتجات السَرّث.
 

*   *   * 


