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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  •	يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق	•
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  •	ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  •	ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب  	•
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  •	تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم  	•
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم  	•

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�س  الحوا�شي  •	تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  •	تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  •	ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
وما اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون 

قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحد  ملخ�س  يقدم  	•
المقال، وي�شتخدم الملخ�س فـي ا�شترجاع المعلومات ويكتب 
بحيث يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  •	بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4éme éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن  	•
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ‘The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382’, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. ‘Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna’, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. ‘The Late Period, 664-323 BC’, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قــــواعد الن�شــــــــــر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
•	عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوفر هذه 
المعلومات، لبد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند  	•
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  لبد  	•
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
 300 تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة  	•
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

•	ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم  	•

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  لبد  	•
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  لبد  	•
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
•	تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
•	اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب. 	•

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

قــــواعد الن�شــــــــــر
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خالل ال�شنوات الخم�شة الما�شية حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها �شد الثغرة القائمة في مجالت درا�شات الكتابات 
والخطوط. ولم تكن هذه الفجوة على الم�شتوى المحلي فقط بل كانت على الم�شتوى الإقليمي كذلك؛ فلم يكن هناك حولية 
اأهداف مركز  ‘اأبجديات’ اأهم  الع�شور؛ حيث تحمل حولية  العالم عبر  الكتابات والخطوط في  ب�شئون  تعنى  علمية محكمة 
درا�شاتهم،  في  اإليها  يحتاجون  التي  والنقو�س  الكتابات  من  بالنادر  المتخ�ش�شين  اإمداد  الخطوط وهي  الكتابات  درا�شات 
ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين، ولعل هذا هو �شبب اعتماد لجنة الآثار بالمجل�س الأعلى 

للجامعات لحولية ‘اأبجديات’ كحولية اإقليمية. 

يعد هذا العدد ب�شفة خا�شة من اأهم الأعداد التي اأ�شدرتها حولية اأبجديات، وقد �شعدنا - كفريق عمل تحرير الحولية - 
كثيًرا عندما وجدنا العديد من الباحثين يتناف�شون في ن�شر اأبحاثهم في الحولية؛ حيث تلقى فريق تحرير الحولية العديد من 

الأبحاث من مختلف البلدان ومن كافة الجامعات؛ مما �شاعدنا في الرتقاء بالم�شتوى العلمي لحولية ‘اأبجديات’. 

كذلك من الأ�ش�س التي تحر�س عليها حولية ‘اأبجديات’ ت�شجيع الباحثين ال�شباب على ن�شر اأبحاثهم �شمن اأعداد الحولية، 
ومن المعروف لدى الجميع اأن من اأهداف مكتبة الإ�شكندرية هو ت�شجيع ودعم الباحثين ال�شباب في كافة المجالت البحثية 
والعلمية؛ لذا فقد ا�شتقبلت الحولية عدًدا من اأبحاث الباحثين ال�شباب، الذين هم على الم�شتوى العلمي الماأمول، بعد اأن اأقرت 

باأبحاثهم لجنة التحكيم العلمي الخا�شة بالمكتبة و�شهدت لأبحاثهم بالكفاءة، والجودة، وال�شالحية للن�شر.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها الحولية، فبالرغم من اأن كلها تحمل 
هدًفا واحًدا هو الهتمام بالنقو�س والكتابات ولكن نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة، فمنها ما يتناولها 
من منظور لغوي بحت، ومنها ما يتناولها من منظور لغوي تاريخي، ومنها ما يتناولها ب�شكل فني؛ مما ي�شكل توازًنا  لكافة 

محاور البحث العلمي.

 يزخر العدد ال�شاد�س من حولية ‘اأبجديات’ بمجموعة من الأبحاث القيمة والتي منها ما يتعلق بنقو�س اللغة الم�شرية 
القديمة، �شواء تلك التي عثر عليها في منطقة �شرابيط الخادم اأو في منطقة وادي الحمامات اأو في منطقة وادي جوا�شي�س، 
اأو تلك التي ترجع اإلى ع�شر النتقال الثاني، اأو ما يتعلق بالألقاب الإدارية في م�شر القديمة، اأو ما تناولته بع�س البرديات 
في الكتابة عن العالم الآخر طبًقا لعقيدة الم�شري القديم، اأو اجتهادات بع�س الباحثين في مجال اللغة الم�شرية القديمة؛ مثل 
الدكتور اأحمد با�شا كمال ومعجمه اللغوي، ومنها ما يتعلق بالكتابات في الع�شر القبطي والتي تم تناولها من منظور فني 
تحدث عن �شكل الأيقونات، ومنها ما تم تناوله من منظور تاريخي يتحدث عن اأول الأقباط الذين كتبوا باللغة العربية، ومنها ما 

المـقدمـــــــــة



يتعلق بالكتابات في الع�شر الإ�شالمي؛ حيث تناول كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني والكتابات على الم�شكوكات 
الإ�شالمية النادرة والتركيبات الكتابية مثل المونوجرام الملكي في الع�شر الحديث والنقو�س على بع�س الجوامع.

ومن هنا ن�شتطيع القول باأن هذا العدد قد اأتاح الفر�شة ل�شباب الباحثين بن�شر اأبحاثهم، مقدًما تنوًعا علميًّا ر�شيًنا من 
�شاأنه ا�شتكمال م�شيرة قد بداأها مركز الكتابات والخطوط منذ ت�شع �شنوات.

اأحمد من�سور           
     مدير مركز الخطوط بالإنابة
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Abstract
Ahmed Kamal Pasha is the clerk who wrote a lexicon which has not seen light because of 

the tendentious (unfair) orientalists. Ahmed Kamal Pasha is the first Arabic philologist who 
ascribed the Egyptian dialects to the Arabs throughout [Mystification (Slang)] and [philology].

This research displays the efforts of Ahmed Kamal Pasha and his ideology as   philologist, 
and not as a linguist.

This research explains the effect of [Orientale] on the Arab history; some were fair, others 
were tendentious and another group collected the important information for us. However, the 
destiny of the clerk, the Egyptian people and Arabs is that Dictionary fell in the unfair hands 
of Virth (British), Laco (French), and Reisner (American).

Some rejected to publish and to print this Dictionary over the past 90 years. This Dictionary 
has recently returned to meet phenomenal attention by Arabs who know the classical Arabic 
language to reveal [Hieroglyphic] writings.

اأحمد با�شا كمال
فقيه الهيروغليفّية العربي الم�شري

Ahmed Kamal Pasha
The Philologist of Egyptian Hieroglyphs

بهجت القبي�سي
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المنهج  هذا  اإّن  حوا�س  زاهي  الدكتور  يقول  وكما 
عدم  وراء  �سبًبا  كان  العدنانية(  بالعربية  المقابل  )اإعطاء 
القامو�س  هذا  اأعطي  وقد  انتهائه،  عند  المعجم  هذا  ن�سر 
عام 1922 اإلى لجنة موؤلفة من كل من الفرن�سي )الكو(، 
الرغم  وعلى  )رايزنر(،  واالأمريكي  )فيرث(،  والبريطاني 
عار�س  الفرن�سي  )الكو(  فاإّن  لطباعته  رايزنر  تحّم�س  من 
ًجا باأّن اللغة الفرن�سية التي �ُسرحت بها كلمات  ذلك متحجِّ
لراأي  فيرث  وماَل  التعديل،  بع�س  اإلى  تحتاج  المعجم 
الكو. وتم اإيقاف هذا العمل، ولم يخرج للنور بعد ذلك، 
التالي، وكما  العام  با�سا كمال في  اأحمد  خا�سة بعد وفاة 
اأخرى  اإّنه جرت ثالث محاوالت  الدكتور حوا�س  يقول 
بعد ذلك، لكّنها باءت بالف�سل )واأظن اأّن محاولتنا كانت 
االأولى في هذه الثالث الفا�سالت(. لكّنها اأ�ّس�ست لقبول 
ال�سادة ورثة المرحوم اأحمد با�سا كمال تقديمه لم�سلحة 
تراَث  قّدموا  ال�سكر واالمتنان؛ حيث  مّنا كل  االآثار. لهم 

اأّمٍة �سنعه اأحمد با�سا كمال، الذي كان اأّمًة بذاته.

وال�سيدة  بارودي  منى  ال�سيدة  من  كالًّ  الأ�سكر  اأعود 
لالأ�سباب  اأحمد  زكريا  الحميد  عبد  وال�سيد  �سالم،  هالة 

التالية:

1- محافظتهم على هذا االإرث العظيم.

واالأمة  العالم،  اإلى  مقابل  دون  االإرث  هذا  تقديم   -2
العربية، وال�سعب الم�سري العظيم )جامع االأمة(.

قراءة في فكر اأحمد با�سا كمال

التعمية )ال�سيم(  باأ�سلوب  ُكِتَبْت  اللغة  اأّن  وعيه االأكيد   -1
اأو ما ُي�سمى بال�سيفرة.

الغو�س في علم الداللة اللغوي، وهذا العلم ال يجيده   -2
اللغة  فقيه  يجيده  بل  )الالنجوي�ستيك(،  اللغة  عالم 
)اأي  كمال  با�سا  اأحمد  كذلك  وكان  )فيلولوجي(، 

فقيه لغة(2

اأّول عالم فقيه لغوي عربي اأعطى ِفكره، ومالحظته، 
الهيروغليفية  للكتابات  ومو�سوعيته،  و�سبطه،  وتجاربه، 

منذ القرن التا�سع ع�سر.

فهو من مواليد عام 1851، وُتوفَِّي عام 1923. رافق 
واأخذ  بحوثهم  في  واالأمريكان  والبريطانيين  الفرن�سيين 
اللغوي  وح�ّسه  بنف�سه  عمل  وخالفهم.  ووافقهم،  عنهم، 

العربي، واأ�سقط ذلك في درا�ساته وتحاليله.

وهو  الم�سرّية.  االآثار  م�سلحة  في  المراكز  اأهّم  تقلَّد 
الم�سّماة  المقد�سة  الم�سرية  لكتابة  معجم  اأكبر  �ساحب 
)الهيروغليفية(. وكلمة هيرو/ غليفية كلمتان يونانيتان تعنيان: 
الكتابة المقد�سة: )هيرو= مقد�س(، و)غليف= نق�س – كتابة( 

)وهي ت�سمية حديثة ترقى للقرن التا�سع ع�سر الميالدي(.

مة  العالَّ الفقيه  اأ�ستاذنا  من  به  �سمعت  المعجم  هذا 
عنه  و�ساألت  اهلل(.  )رحمه  خ�سيم  فهمي  علي  الدكتور 
مة الدكتور عبد الحليم نور الدين حينما  اأ�ستاذنا االأخ العالَّ
كان رئي�ًسا لم�سلحة االآثار في بداية الت�سعينيات من القرن 
المرحوم  عائلة  اإلى  الو�سول  في  �ساعدني  وقد  الما�سي، 
اأحمد با�سا كمال االأ�ستاذة هالة عالم، وكان االبن الحبيب 
)الدينامو(  الفعلي  المحرك  لوؤي محمود  الدكتور  اأ�ستاذنا 
الذي رّتب باأ�سلوبه العلمي وال�سحفي الدءوب الجمع بين 
الحبيب  االأخ  �سخ�سية  في  ممّثلًة  الم�سرية  االآثار  م�سلحة 
الدكتور  االأ�ستاذ  واالأخ  حوا�س  زاهي  الدكتور  االأ�ستاذ 
ممدوح الدماطي، وبين ورثة العالم الفقيه المرحوم اأحمد 
با�سا كمال وعلى راأ�سهم االأ�ستاذة هالة عاّلم وال�سيدة منى 
موا  البارودي واالأ�ستاذ عبد الحميد زكريا اأحمد الذين قدَّ

تعاوًنا كبيًرا في اإعطاء المعجم  للمجل�س االأعلى لالآثار.

هذا  بت�سوير  م�سكوًرا  لالآثار  االأعلى  المجل�س  قام 
المعجم الموؤلَّف من 22 جزًءا؛ حيث يعطي الكلمة باللغة 
العربية  باللهجة  لها  والمقابل  )هيروغليفي(،  الم�سرية 

العدنانية )اأي العربية الف�سحى(.
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)حطية(،  حثية  من  المختلفة  باأنواعها  الم�سمارية  اللغات 
وفار�سية قديمة، وكلدانية.3

وهنا ناأتي اإلى تطبيقات اأحمد كمال في�سير في ال�سفحة 
) ( اأو ) "‘7’ من الجزء ‘20’ في معجمه اإلى اأّن )

بالفرن�سية’(  ‘حّية   Viranet( اأي  )عائ�سة(  العربية  في  تعني   
ولفظها )عنخ=عنق( )والعنق مدلول الحياة(. وياأتي اإلى الثاء 
نهاية  في  ) = ت(  اأو  ) = ث(  وتاأتي  التاء  اأو 
الفعل لتف�ّسر باأّن الفعل هو مبني للمجهول )عائ�سة(. )نعم، 

هكذا وردت عند اأحمد كمال( طّيب اهلل ثراه.

ومن ال�سيم الموجود في الهيروغليفية ت�سبيق حرف عن 
حرف. فهذا نق�س )ِمرنبتاح( الم�سّمى زوًرا وبهتاًنا بنق�س 
)اإ�سرائيل( المحفوظ في المتحف الم�سري بالقاهرة، نجد 

كلمة )فتك( بمعنى )قتل( قد ُكتبت )فكت(:

    
   ت                  ك                     ف

عنوانه:  بعد،  ُين�سر  ولم  �سنة  قبل  بحًثا  كتبت  وقد 
)الهيروغليفية لغة �سيٍم، وتعميٍة، و�سيفرة(، وهذا ملّخ�سه:

يعترف البحث باأّن الف�سل في عنوانه يعود لثالثة:

في  اأثار  الذي  اهلل(  )رحمه  فهمي خ�سيم  اأولها: علي 
كتابه اآلهة م�سر العربية ال�سجون واالأفراح.

ثانيها: اأحمد با�سا كمال في قامو�سه الذي راأى النور 
منذ ب�سع �سنين، والف�سل فيه يعود اإلى خم�سة:

االأ�ستاذ الدكتور علي فهمي خ�سيم )رحمه اهلل( الذي   -1
نبَّه اإليه.

ال�ساعي  الدين  نور  الحليم  عبد  الدكتور  2-االأ�ستاذ 
للح�سول عليه.

3-الدكتور لوؤي محمود المتابع الُمجّد له.

عاّلم  هالة  مقدمتهم  وفي  كمال،  با�سا  اأحمد  4-عائلة 
حفيدة الموؤلف.

تعريف التعمية )ال�سيم/ ال�سيفرة(

التعمية هي نوع من التمويه والتغطية يتفق عليه اثنان اأو 
اأكثر بكلمات تبدو وا�سحة للمتفقين عليها، ومعّماة على 

َمن �سواهم، والمثال يخت�سر المقال:

التدمرية  الجمركية  التعريفة  في   ) ( الدال  فحرف 
ُيكتب  فهو  ديناًرا،  وُيلفظ   ) ر=  ن  )د  ديناًرا  تعني 
)ل.�س(  �سوريا  في  واليوم  )دينار(.  ُيلفظ  لكّنه   ) ( داالًّ 
ا  ُتلفظ )ليرة �سورية(، فهو نوع من التمويه، ويحقق غر�سً

اآخر هو االختزال.
مثال اآخر:

نجد لغة ال�سيم الم�سرية العربية العامية في م�سر اليوم. 
فلتجار الذهب لغة ال�سيم الخا�سة بهم، وللنجارين لغتهم 

ا. الخا�سة بهم، وللحدادين اأي�سً

واالآن هنالك لغة �سيم لطالب الجامعات، هذا ال�سيء 
ال نجده اإال في م�سر، وعلى نطاق �سيق نجده في �سوريا 
ال�سعب  في  لة  المتاأ�سّ العادة  لكّنها  فقط،  الذهب  لتجار 

الم�سري منذ اآالف ال�سنين.

ي�سدر  لم  مقنع؛ حيث  غير  الكالم  هذا  اأّن  نجد  وقد 
الخواجا(  )عقدة  الغرب  عقدة  ح�سب  اأجنبية  جهة  عن 
الموجودة لدينا، فال بدَّ لنا من اال�ست�سهاد ببع�سهم، فهذا  
ديفيد كون David Kahn  في كتابه Kahn on Codes  ي�سير 
اإلى ذلك، وهذا Arthaud Doblhofer اآرثورد دوبلهوفر 
اإلى    Ledechiprement des Euritupes كتابه  في  ي�سير 
علم التعمية )ال�سيفرة( اأفاد في الك�سف عن اللغات القديمة 
اأكبر  )ال�سيم(  المعمى  ا�ستخراج  لعلم  كان  البائدة؛ حيث 
االأثر في ك�سف رموز اللغات الهيروغليفية في مطلع القرن 

الما�سي )اأي القرن التا�سع ع�سر(.

�سامبليون  قواعد  كتابه  في  اإي�سات  جين  ويذهب 
Grammair du Champollione  اإلى اأّن هذا العلم )علم 

التعمية/ ال�سيم/ ال�سيفرة( ال يزال ُي�ستعمل في الك�سف عن 
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الدكتور  االأ�ستاذ  راأ�سه  وعلى  لالآثار  االأعلى  المجل�س   -5
زاهي حوا�س واالأ�ستاذ الدكتور ممدوح الدماطي.

عند  المعمى  وا�ستخراج  التعمية  علم  كتاب  ثالثهم: 
اإ�سدار مجمع  ال�سيفرة( بجزاأين.  )الت�سفير وك�سر  العرب 
اللغة العربية بدم�سق تاأليف كلٍّ من: دكتور محمد مراياتي، 
دكتور يحيى مير علم، دكتور محمد ح�سان الطيان، تقديم 

رئي�س المجمع المرحوم �ساكر الفحام.

يذهب البحث اإلى اعتبار اأّن لغة الكتابة الهيروغليفية 
هي لغة غير م�ستعملة عند عامة ال�سعب الم�سري القديم، 
بمعنى  التدوين،  ولغة  والكهنة  المخت�سين  لغة  هي  اإّنما 
اآخر اأّن لغة )الكتابة الهيروغليفية( لي�ست اللغة اليومية في 

ال�سارع الم�سري القديم.

الهيروغليفية  التعمية  كلمات  عروبة  ينفي  ال  وهذا 
وُي�سرب على ذلك مثٌل: اأّن ا�سم نهر النيل ورد في )�سيم 
وتعمية( الهيروغليفية با�سم حابي، نعم كلمة حابي لي�ست 
معروفة في ال�سارع الم�سري القديم اإال اأّن كلمة حابي )التي 
ا�ستعملت لل�سيم والتعمية( هي كلمة عروبية وا�سحة، كما 
اأّن ا�سم الهرم عرف بالتعمية وال�سيم وال�سيفرة الهيروغليفية 
العربيات  في  تعني  مر  وكلمة   ]) ]مر)  بكلمة 
ٍة فا�ستوى( اأي ذو قوة  القوة. جاء في القراآن الكريم )ذو ِمرَّ
فا�ستوى. ونحن نعلم اأّن الهرم هو اأقوى اأنواع البناء؛ حيث 
يٌّ على اأقوى  مركز ثقله يكاد اأْن يكون في القاعدة وهو َع�سِ

اأنواع الهزات االأر�سية )التكتونية(.
عن  يزيد  بما  )عنوانه(  اإثبات  اإلى  البحث  وذهب 

الع�سرين دلياًل منها:
جملة؛  كل  اآخر  في  �س  المخ�سَّ وجود  وجوب   -1

للتذكير بالمعنى.
�س في الكتابات الم�سمارية )رغم  قلة وجود المخ�سَّ  -2

وجودها(.
االأبجدية  الكتابات  في  �س  المخ�سَّ وجود  عدم   -3
الوا�سحة؛ الأّنها خالية من التعمية كالكنعانية واالآرامية.

)اأي  فتك  فمثاًل  )بالتعمية(  الم�ست�سرقون  اعترف    -4
قتل( تكتب فكت:
  

  ت           ك            ف 
 فكت بمعنى فتك. وتلفظ

   

                   فتك.

الم�سري  ال�سارع  في  )التعمية(  ال�سيم  لغة  وجود    -5
اليوم، ولكل مهنة �سناعية لغتها الخا�سة، بينما تقل 
في بقية الدول العربية االأخرى، ففي �سوريا نجد لغة 
بينما  فقط(،  الذهب  )�سانعي  ال�سياغ  لدى  ال�سيم 
لغة  فهناك  م�سر  في  لل�سيم  لغًة  مهنة  لكل  اأّن  نجد 
ورابعة  للبنائين  وثالثة  للحدادين  واأُخرى  للنجارين 
لعادٍة  ا�ستمراًرا  اإال  ذلك  وما  وهكذا...  دين  للمنجِّ

كانت موجودة في م�سر على مر اآالف ال�سنين.

ان ا�ستعراًبا بعد  اإن قالوا اإّن ا�سم هرم وا�سم النيل يعدَّ   -6
قري�س  لدى  لي�س  فنقول:  االإ�سالمي،  العربي  الفتح 
هرٌم اأو نيٌل كي ُت�سقط ا�سميهما في م�سر، ولي�س من 
الفاتحون  العدنانيون  َي�ْسَع  تغيير اال�سم، ولم  ال�سهل 
على  االأ�سماء  اأعادوا  اإّنهم  بل  االأ�سماء  تغيير  اإلى 

حقيقتها كما �سنرى.

بما  النهرين  بين  فيما  موجودة  والتعمية  ال�سيم  لغة    -7
برهاًنا  ال�سومرية، وقد كفى على ذلك  باللغة  ُعِرف 
في  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  في  المن�سور  البحث 
حيث  حنون؛  نائل  الدكتور  االأ�ستاذ  للزميل  ليبيا 
ا�ستعمالها  يمكن  فقط وال  للتدوين  لغة  )هي  يقول: 

في التخاطب(.

المجاورة  البلدان  تتاأثر  لم  كيف  المطروح،  ال�سوؤال   -8
لم�سر كبالد ال�سام وليبيا بهذه اللغة؟ بينما نجد اأّن كل 
ما يحيط بم�سر من بلدان كانت تتكلم لهجات عروبية 
كاالآرامية والكنعانية، فهذه ليبيا غرًبا تتكلم الكنعانية 
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الليبية، وهذه فل�سطين تتكلم الكنعانية واالآرامية، علًما 
باأّن الكنعانية تحوي 91.5٪ من كلماتها في قامو�س 
ل�سان العرب، و4.2٪ من كلماتها نجده في عامياتنا، 
واأّن االآرامية تحوي 86٪ من كلماتها في قامو�س ل�سان 
العرب، و11.2٪ من كلماتها نجده في عامياتنا، واإّننا 
نعّلم االآرامّية للعرب في �سبعة اأيام فقط، و�سنحاول تنفيذ 

ذلك في االإ�سكندرية اإن �ساء اهلل.

اأثناء حكمهم لم�سر �سنة 500  لماذا َكتب الفر�س    -9
باالآرامية؟  الم�سري  القانون  كتبوا  لماذا  ق.م، 

ولمن ُكتب ذلك؟

الفيلة  جزيرة  في  المكت�سفة  االآرامية  الكتابات  اإّن   -10
در�سنا  فقد  َعى.  ُيدَّ كما  عبرية  لي�ست  م�سر  جنوب 
نماذج منها وهناك بحث لنيل �سهادة الدكتوراه �سيهتم 

بذلك. وال�سوؤال االأخير لمن ُكِتب هذا القانون؟

خالف  هي  )ال�سيم(  الهيروغليفية  اللغة  اإّن   -11
حجر  كتابات  في  ذلك  لنا  ويتجلى  الديموطيقية، 
وقد  انتهت،  قد  درا�ساته  تكون  اأْن  وناأمل  ر�سيد، 
طلبت ذلك من االأخ االأ�ستاذ الدكتور عبد الحليم 

نور الدين اإلى جانب درا�ستنا الخا�سة.

با�سم  الم�سرية  الكتابات  في  ورد  م�سر؟  ا�سم  اأين   -12
كمت واأ�سماء اأخرى مثل دميرة.

كيف بقيت الكتابات الكنعانية واالآرامية )ال�سعيفة   -13
بمجالها الحيوي االقت�سادي( في كلماتنا العامية، 
ولم تبق الهيروغليفية لغًة؟ )رغم انقياد كافة �سعوب 
المنطقة لالأر�س االأم م�سر متمثلًة في ذلك بنيلها: 

�سعيدها ودلتاها(.

زوجة  االآرامية(  )العربية  دومنا  جوليا  دخلت   -14
االإمبراطور الكنعاني الليبي �سبطيم �سفير )�سبتمو�س 
م�سر،  في  �سرابي�س  االإله  معبد  دخلت  �سيفريو�س(، 
فكم كانت مفاجاأتها كبيرة عندما وجدت اأّن االأدعية 

في  الم�ستعملة  نف�سها  هي  المعبد  في  وال�سلوات 
حم�س، وكانت تفهمها مبا�سرًة دون و�سيط.

ماريا  زوجته  مع    الر�سول  يتكّلم  كان  بماذا   -15
القبطية وال�ّسهير اأّنه كان يطيل االإقامة لديها؟

عمرو  ابن  بين    الخطاب  بن  عمر  حكم  كيف   -16
القبطي المظلوم؟ فكان كلٌّ  العا�س والم�سري  بن 
واللهجة  العربّية،  العامّية  )الم�سريّة  بلهجته  يتكّلم 
العدنانّية(، ولم يثبت وجود مترجم حينما قال عمر 
بن الخطاب  كلمته الم�سهورة: )متى ا�ستعبدتم 
النا�س وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراًرا(، واأمر الم�سري 

القبطي باأْن يقت�ّس من ابن عمرو بن العا�س.

م�سر  في  العدنانية(  )العربية  الف�سحى  بقيت  لماذا   -17
لهجة  تكون  اأْن  المعقول  اأمن  اإيران؟  في  تبَق  ولم 
العدنانية؟  اللهجة  عن  بعيدة  م�سر  �سكان  ولغة 
)الم�سافة بين دم�سق والقاهرة 625كم، والم�سافة 

بين القاهرة واأ�سوان 725 كم كخط نظر(.

منطوقة،  لغة  )الهيروغليفية(   الكتابة  كانت  لو   -18
فلماذا لم تتاأثر بلهجات جيرانها؟

لغة ال�سيم معروفة في اأكثر بالد العالم. فعند االإنكليز   -19
 ،Argot وعند الفرن�سيين تعرف بـ ،Slang تعرف بـ
El-Gergo، وعند القر�سيين اللحن،  وعند الطليان 
اللهجات  من  وكالهما  ال�سيم.  الم�سريين  وعند 

العروبية.

من  وخالفها  )مثل(  زي   – جّوا   – بّرا  كلمات:   -20
العامية غير موجودة في العدنانية )العربية الف�سحى) 
ال�سيد  )لغة  واالآرامية  الكنعانية  في  موجودة  لكّنها 
الم�سرية  اللهجات  اأ�سالة  يثبت  وهذا  الم�سيح(، 
العربية �سواء: ال�سكندرية، اأو القاهرية، اأو ال�سعيدية.

هي:  فهل  بلفظها،  الم�سرية  الچيم  اأتت  اأين  من   -21
يمنية، اأم عمانية، اأم هي م�سرية اأ�سيلة؟
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 David الم�ست�سرقين مثل )ديڤيد كون  اأ�سار بع�س   -22
الثاني  الجزء   ،29-28 �س  راجع   )Kuhn

وا�ستخراج  التعمية  علم  كتاب  من  والحوا�سي 
�سيم  لغة  الهيروغليفية هي  باأّن  تفيد  والتي  المعمى 
وتعمية. وقد اأفاد علم ا�ستخراج المعّمى كثيًرا في 

قراءة اللغة الهيروغليفية كما بيَّنَّا �سابًقا.

فكيف  منطوقة  القديمة  الم�سرية  اللغة  كانت  اإْن   -23
تزول وتبقى اللغة النوبية في م�سر؟

ت�سالن  هامتين  كلمتين  على  ونوؤكد  نعيد  اأْن  نود   -24
فرغم  والهرم.  النيل  وهما:  التقدي�س  درجة  اإلى 
)نيل  التاريخ  فجر  منذ  هكذا  ا�سمهما  اأّن  قناعتنا 
التواتر وهو مبداأ  وال�سبب في ذلك عامل  + هرم( 
العدنانيين وحتى  العرب  واأّن  به.  ُيعَتّد  علمي هام 
القحطانيين لي�س لديهم اأهرامات وال نهٌر ليقوموا 
بتبديل ا�سميهما. ومع ذلك فاإّننا نود اأْن ن�سير اإلى 
اأّن العرب العدنانيين اأثناء وبعد الفتح قاموا باإعادة 
اأهلها  يلفظها  ما  وح�سب  اأ�سا�سها،  اإلى  االأ�سماء 
رغم محاولة االإغريق وبع�س الرومان تغيير اأ�سماء 
المدن والقرى؛ الإعطاء الهوية االإغريقية للمنطقة، 
اإلى  بيروا، وا�سم حماة  اإلى  ا�سم حلب  بّدلوا  فقد 
اإلى الودكيا، وا�سم بعلبك  بيروت  اأبيفانيا، وا�سم 
اإلى هليوبول�س، وا�سم عمان اإلى فيالدلفيا، وتدمر 
على  العدنانيين حافظوا  العرب  لكّن  بالميرا.  اإلى 
كلمة  فرجعت  المدن،  لهذه  عمومتهم  اأبناء  لفظ 
ودم�سق  بيروا وهكذا حماة وحم�س  بدل  حلب 
وتدمر. فكلمتا نيل وهرم كلمتان هامتان، فعندما 
نقول اأهرامات فنحن نعني م�سر وعندما نقول نيل 
من  �سامل  ا�سم  وهو  ا:  اأي�سً م�سر  بها  نعني  فنحن 
تغييره،  يعقل  النيل( ال  )وادي  م�سر  اإلى  ال�سودان 
في  اأ�سا�سي  علمي  مبداأ  هو  اللفظي  التواتر  وعامل 

مدر�سة اللفظ اللغوية.

اإّن لغة ال�سيم )التعمية( ال تزال موجودة بالقبطية:   -25
.) فكلمة اآمين ُتكتب )

ويتطرق البحث بعد ذلك اإلى ال�سوؤالين التاليين:

اللهجة  هي  هل  م�سر؟  في  الدارجة  اللغة  هي  ما  اإذن   -1
الم�سرية العربية الم�ستعملة في العاميات اليوم؟

اإْن كان االأمر كذلك فقد �سمعنا اأّن هناك مترجمين كانوا   -2
في م�سر، وهذا يقف حائاًل اإلى اعتماد الفقرة اأعاله.

ولالإجابة عن ذلك:

فقد ورد  االأيام.  تلك  في  مف�ّسًرا  تعني  ترجمان  كلمة   -1
في االأثر اأّن ابن م�سعود قال: )ِنْعَم ُترجمان القراآن ابن 
ولي�س  للقراآن  مف�ّسًرا  كاّن  عّبا�س  ابن  اأّن  اأي  عّبا�س( 

مترجًما له.

بقيت الدواوين في م�سر ُتكتب باليونانية حتى القرن   -2
العبا�سي.  الع�سر  نهاية  حتى  اأي  الميالدي،  العا�سر 
المترجمين  معه  ا�سطحب  الماأمون  اأّن  نجد  وعندما 
كانت  التي  الدواوين  ح�سابات  لتدقيق  فقط  فهذا 

ت�ستعمل اليونانية.

مع ذلك، هذه وجهة نظر، ولو كانت مدعمة بخم�سٍة 
اللغة  فقهاء  من  ندوة  اإلى  اأدعو  اأّنني  اإاّل  دلياًل،  وع�سرين 
تناق�س ذلك وتبحث في ردِّ هذه المقوالت واّتباع مدر�سة 
فل�سفة التاريخ التي تقوم على: 1- المنطق. 2 - الخيال 

العلمي. 3- الماّدة التاريخية. كما �سنبّين.

اإلى  تدعو  اأ�سا�سية  فقرة  هناك  المنطق  مدر�سة  وفي 
االإنكار واالإثبات: )ال اإله )اإنكار(، اإاّل اهلل )اإثبات (.

من الثابت اأّن االأحرف القبطية هي: 24 حرًفا يونانيًّا   -1
+6 اأحرف قريبة من الم�سرية )الديموطيقية(.

لقد ا�سُتعمل هذا الحرف في القرن الثالث الميالدي،   -2
)الترجمة  التوراة  ثم  االإنجيل  ترجمة  غايته  وكانت 

ال�سبعونية(.
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اإّن لغة ال�سيم )كعادة(، بقيت في الكتابات القبطية،   -3
وهي تدل على اأ�سالة الفكرة، فلكّل امرئ من دهره 

ما تعّودا.

العربية  االإذاعات  ظهور  بعد  بعيًدا(:  كان  )ولو  مثال 
الوطن  في  الم�سرية  االأغنية  �ساعت  الع�سرين  القرن  في 
الموؤلفون  فقام  العامية،  العربية  الم�سرية  بكلماتها  العربي 
عامية  م�سرية  بلهجة  اأغاٍن  بتاأليف  ال�سوريون  والملحنون 

وهذه االأغاني ُتعّد بالمئات.

واالآن ناأتي اإلى القبطية بلهجاتها، وباخت�سار:

كتابه:  في  يو�سف  عياد  مجدي  المهند�س  االأ�ستاذ  يقول 
)مدخل اإلى اللغة القبطية واللغة اليونانية( والذي راجعه وقدم 
له نيافة الحبر الجليل االأنبا غريغوريو�س اأ�سقف عام للدرا�سات 
وتاأتي  العلمي:  والبحث  القبطية  والثقافة  الالهوتية  العليا 
الكتاب  )هذا  تقول:  للكتاب  االأخير  الغالف  على  مالحظة 
الحبر  نيافة  بها  قام  قد  كان  التي  الر�سالة  من  الأجزاء  ترجمة 
الجليل االأنبا غريغوريو�س اإلى جامعة مان�س�ستر للح�سول على 
  Greek loan words in Coptic درجة الدكتوراه وهي بعنوان
االأ�ستاذ  نقتب�س من  القبطية، وهنا  اللغة  اليونانية في  الكلمات 

مجدي عياد يو�سف ما ذكره في الباب الرابع:

الكلمات اليونانية في اللغة القبطية

الف�سل الأول
كمية الكلمات اليونانية التي ا�ستُعملت في اللغة القبطية

للن�سو�س  قراءته  اأثناء  القارئ  انتباه  يجذب  ما  اإّن 
القبطية هو ا�ستعمال الكلمات اليونانية البحرية التي ال تجد 
الكلمات  هذه  القديمة،  الم�سرية  اللغة  في  قلياًل  اإال  منها 
اليونانية تبرز في كل الكتابات االأدبية القبطية �سواء كانت 
في الكتاب المقد�س اأو ال�سلوات اأو الالهوتيات اأو حتى 
والر�سائل  القانونية  الوثائق  مثل  االأدبية  غير  الكتابات  في 

ال�سخ�سية.

اأجزاء  اأكثر  هي  اليونانية  واالأفعال  االأ�سماء  اأّن  ورغم 
اليونانية  الكلمات  فاإّن  القبطية  اللغة  في  اقتبا�ًسا  الكالم 

يمكن اأْن توؤخذ من اأي جزء اآخر من اأجزاء الكالم.4

ومن كثرة ا�ستعمال هذه الكلمات في الكتابة القبطية 
اأعرب بع�س الدار�سين عن �سكوكهم عما اإذا كانت القبطية 
يوًما ما لغة النا�س اأم اأّنها لغة المدار�س ولغة االأدب اأي لغة 

القراءة والكتابة.

وفي الحقيقة فاإّن العك�س هو ال�سحيح؛ الأّن المعروف 
االآن اأّن اللغة القبطية هي الوريث المبا�سر للغة الحديث في 

اللغة الم�سرية القديمة.

من  تحتاجه  ما  ا�ستعارة  اإلى  تميل  الحية  اللغات  كل 
بدرجات  االأخرى  اللغات  من  المنا�سبة  اال�سطالحات 
من  العديد  نجد  فاإّننا  المثال  �سبيل  وعلى  متفاوتة.  ون�سب 
الكلمات االأجنبية في اللغة العربية الم�سرية الدارجة، وهذا 
ا في اللغات االأوروبية؛ اإذ اإّنها تاأخذ من بع�سها. ملحوظ اأي�سً

اأو  بدرجة   – اليونانية  الكلمة  اأ�سل  على  االإبقاء  اأما 
باأخرى – عند ا�ستعمالها في اللغة القبطية، فمرجعه اإلى اأّن 

القبطية ت�ستعمل االأبجدية اليونانية.

في  لتغييرات  كثيرة  اأمثلة  توجد  فاإّنه  حال،  اأية  وعلى 
اأُخذت  اإذا  ا  وخ�سو�سً الكلمة  لهذه  المتحركة  الحروف 
الكلمة من الحديث )عن طريق ال�سمع( ولي�س من الكتابات.

التي  اليونانية  الكلمات  عدد   Lefort ليفورت  ر  َقدَّ
كلمة   3260 عن  يزيد  بما  القبطية  اللغة  في  ا�سُتعملت 

موزعة على اللهجات القبطية المختلفة كاالآتي:  

هي  المتفوقة  علمّيته  رغم  تقدم  ما  على  مالحظتنا 
لغة  تكن  لم  القبطية  باأّن  ال�سائدة  العلمية  المقولة  دح�س 

النا�س بل كانت لغة المدار�س ولغة االأدب.

االأ�سلوب  من  اإرث  وتعمية  �سيم  لغة  هي  بل  نقول 
الم�سري القديم في الكتابة، فهذه كلمة اآمين القبطية ُتكتب 
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 ) (، وهذان الحرفان لي�سا من كلمة اآمين ) (
على االإطالق، اإّنما المجموع الرقمي لكلمة اآمين هو 99، 
ومجموع الحرفين  هو 99، وهذه الطريقة من طرق 

التعمية وال�سيم. 

( لكلمة اآمين،  باالإ�سافة اإلى هذا يوجد االخت�سار )
( لي�سا في   ، وهو من االخت�سارات الغريبة، فالحرفان )

( على االإطالق. كلمة اآمين )

لكلمة  كاخت�سار   ) ( هنا  ا�ستعمل  الكاتب  ولكن 
القبطية؛  اأرقام حروفها في  اآمين؛ لكونه ي�ساوي مجموع 

حيث: 

هو:  اآمين  كلمة  حروف  مجموع  فيكون 

99 =  1 + 40 + 8 + 50
( هـو     ، ومن جهة اأخرى فاإن مجموع الرقمين )

99 = 90 + 9
اأي اأنه من جهة الح�ساب فاإن: 99 =  = 

نهايته،  اأو  الحديث  بداية  في  االخت�سار  هذا  ويوجد 
وفي العبارات المكتوبة على المقابر، وهذا النوع نوع من 

اأنواع واأ�سكال )التعمية/ ال�سيم/ ال�سيفرة(

وتوجد اخت�سارات اأخرى كثيرة نذكر منها:

الكلمة اليونانيةالكلمة اليونانية بحروف قبطيةالخت�سارمعنى الكلمة بالعربية
نوع، جن�س

ح�سب

اإيمان

اللغة  في  اليونانية  الكلمات  اخت�سار  اإلى  وباالإ�سافة 
مثل:  القبطية  الكلمات  اخت�سار  يجري  كان  فقد  القبطية 

.) ( وتخت�سر اإلى ) ا�سم )

باالإ�سافة اإلى ذلك فاإننا نجد في اإحدى المخطوطات 
اخت�سارات تاأخذ �سكل عالمات مثل:

كنـز... اإلخ.
هذه  في  الم�ستعملة  والعالمات  االخت�سارات  هذه 
القبطية،  في  اال�ستعمال  �سائعة  تكن  لم  المخطوطة 
اأْن تكون هذه  اأّن الكاتب كان يعتمد  اأْن نفتر�س  ويمكن 

االخت�سارات غير معروفة بالن�سبة للتعاليم الغنو�سية.

ونفتر�س نف�س ال�سبب بالن�سبة للكلمات التي لم تكن 
�سائعة ب�سفة عامة وُت�ستعمل عالمات لالخت�سار مثل:

اأْن  الطبية البنه ق�سد  البردية  فالكاتب الذي كتب هذه 
ي�سّلل االآخرين وال �سيما القارئ المبتدئ غير المدّرب.

اأّن االخت�سار ي�سر بالمعنى(  وفي هذه العجالة: )ولو 
نقول وبعد التحقق:

لغة  ولي�ست  االأديرة  لغة  هي  القبطية  اللهجات  اإّن   -1
النا�س، و�سببها اأّنها لغة �سيم ال يعرفها اإال المخت�سون.
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2- منذ عهد قريب ُتَعلَّم هذه اللغة على اأْن ت�سبح لغة محكية، 
واإّني اأظن اأّنه لن يكتب لها النجاح لالأ�سباب التالية:

لكل امرٍئ من دهره ما تعّودا. اأ-  

 + اليونانية   + الم�سرية  ال�سيم  )من  مركبة  لغة  ب- 
ال�سيم اليونانية(.

فل�سفة  مدر�سة  ظل  في  االأقباط  نحن  بهدوء  لنبحث   -3
التاريخ القائمة على:

1( المنطق:

اأ- 1+1 = 2.

ب- االإنكار واالإثبات.

 2( الخيال العلمي المبني على:

بين  الم�سافة  اأّن  ومنها  الجغرافي:  الخيال  اأ-  
الـ  تتجاوز  ال  ودمياط  فل�سطين  في  لحم  بيت 
500كم، واأّن لغة ال�سيد الم�سيح هي االآرامية 
اللهجة  يعرف  لمن  اأيام  �سبعة  في  نعّلمها  التي 

العربية العدنانية )الف�سحى(.  

الخيال التاريخي: بمعرفة ال�سلم التاريخي، وال  ب-  
�سيما اأّن ال�سيد الم�سيح اأقام في م�سر، ولم يثبت 

اأّنه كان يتكلم اليونانية بل لهجته االآرامية.

التقديم  هذا  بعد  المدرو�سة  العلمية  المادة  ج-  
لكّنهم يقولون اإّن هناك...

يعّدوا  لم  العدنانية  كتبة  اأّن  هي  االأخرى  والمالحظة 
�سوؤال  وهذا  العربية،  من  العامية  العربية  الم�سرية  اللهجة 
مطروح ومقنع، لكّن العجب يزول عندما نجد االأمويين 
لم يعترفوا باأن العربية النبطية من العربيات، وهذا التزمُّت 
التخلف  هذا  في  �سبًبا  كان  والقحطانية  للعدنانية  االأموي 
المنطقة  من  العربية  اأخذ  البع�س  اأّن  �سيما  وال  اللغوي 

الجغرافية التالية:

1- �سمااًل: خط من الكويت وخليج العقبة.

جنوب مكة بحدود 200كم.  -2

الدخيل.  من  خوًفا  الطائف؛  اأهل  من  ياأخذوا  لم   -3
وكذلك لم ياأخذوا من اأهل اليمن؛ خوًفا من الدخيل 

كما يقولون.

ذلك،  خالف  فتثبت  الجديدة  اللغوية  البحوث  اأما 
وعلى �سبيل المثال كلمة �َسوب بمعنى َحّر لم يعترفوا بها 
وفي  االآرامية  العربية  في  وجودها  رغم  الحر  تعني  اأّنها 

القراآن الكريم )�سوًبا من حميم(.

ونتيجة لهذا البحث:

1- نو�سي باإقامة مركز يحمل ا�سم المخت�س به المرحوم 
العالمة اأحمد با�سا كمال ي�سم علماء الوطني وفقهاءه، 
لتحقيق قامو�س اأحمد با�سا كمال. باالإ�سافة اإلى تحقيق 

اللهجات االأخرى كاالأكادية والكنعانية واالآرامية.

ء  ا بتاأليف لجنة من العلماء والفقهاء االأجالَّ 2- نو�سي اأي�سً
هذا  في  جاء  ما  لمناق�سة  العربي  والوطن  م�سر  في 
هذه  وحدة  على  للحفاظ  مو�سوعية؛  بكل  البحث 
روابط  على  والحفاظ  وم�سيحييها،  م�سلميها  االأمة 
هذه  اأع�ساء  �سروط  ومن  الجغرافية.  والوحدة  اللغة 

اللجنة:

تعمقها في اإحدى اللهجات القديمة. اأ- 

ب- ا�ستيعابها لعلم الداللة اللغوي العام.

االإحاطة بعلم التعمية. ج- 

اأيها الإخوة الأقباط في م�سر الحبيبة

بع�س  تفقد  القبطية  اللغة  اأن  ماآله  �سوٌت  اأخيًرا  ظهر 
المفردات لتتكامل، وكان الطرح اأن تكمل هذه المفردات 
بمفردات يونانية ) المرجع: �س 15 من كتاب مدخل اإلى 

اللغة القبطية واللغة اليونانية(.
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وهنا نقول:

لالإغريق  اأم  الم�سيح،  ال�سيد  اإلى  تنتموا  اأْن  اأتحبُّون 
ولغتهم؟

 ال �سّك وبدون نقا�س اأّننا جميًعا - م�سيحيين وم�سلمين -
الم�سيح  ال�سيد  ولغة  الم�سيح،  لل�سيد  ننتمي  اأْن  نحب 

االآرامية، بل العربية االآرامية، كيف ذلك؟

العربية  لنقول  عرًبا  اأنف�سهم  االآراميون  �سّمى  فهل 
االآرامية؟ نقول نعم:

1- فهذه مملكة عربايا في ما بين النهرين �سمال بغداد حتى 
ديار بكر )في تركيا اليوم(، وكلمة عربايا في االآرامية تعني 
فترة  اأي  235م(  وحتى  ق.م   50( وتاريخها  العرب، 
ال�سيد الم�سيح؛ حيث كانت بالد ال�سام )�سوريا، لبنان، 
اأّما عربايا  الرومانية،  ال�سيطرة  االأردن( تحت  فل�سطين، 
فكانت ذات ا�ستقالل كامل باّتفاق فار�سي روماني. اأي 
اأّن الم�ستقّلين في الحكم الروماني والفار�سي اأرادوا اأْن 
عرًبا؛  اأنف�سهم  االآراميون  هوؤالء  ف�سّمى  هويتهم،  يثبتوا 

حيث �سيطر الدخيل على ما حولهم. 

هي  االآرامية  في  النكرة  حالة  في  عرب  كلمة  جمع   
وهي  االآرامية  التعريف  اأداة  ندخل  وعندما  عربين، 
االألف باآخر الكلمة فت�سبح عربينا، لكن االألف تلغي 
را�سيا،  را�سين،  را�س،  مثل:  عربايا،  فت�سبح  النون 

ح�سب، حا�سبين، حا�سبيا، قد�س، قد�سين، قد�سيا. 

اأنف�سهم عرًبا )راجع بحثنا  نعم، �سّمى االآراميون 
الوطن  في  ح�سارات  اأم  واحدة  ح�سارة  كتاب  في 

العربي القديم �س 131 – 138(. 

لذا، ن�ستطيع اأْن نقول: اللهجة العربية االآرامية.

االأثرية،  االأر�س  نقو�س  ح�سب  االآرامية  اأّن  نعيد،   -2
العرب  ل�سان  قامو�س  في  كلماتها  من   ٪86 تحوي 
في  نجدها  كلماتها  من   ٪11.2 واأن  منظور،  البن 

 عاميتنا الم�سرية وال�سامية، مثل كلمات: بّرا – جّوا –
 خ�ّسة )بمعنى غرفة(، كما اأ�سلفنا.

للعرب:  اأيام  �سبعة  في  االآرامية  نعّلم  اأّننا  ثانيًة،  نعيد   -3
اإلى  ونحتاج  والمغاربة،  وال�سوريين،  الم�سريين، 
الجهات  مع  و�ساأن�ّسق  لالأجانب.  لتعليمها  �سنتين 
المعنّية في مكتبة االإ�سكندرية اأو جامعتها الإجراء هذه 

الدورة التعليمية كما يجري في �سوريا.

ثراك،  اهلل  وطيَّب  كمال،  با�سا  اأحمد  يا  لك  �سكًرا 
فلوالك لما كانت هذه المحا�سرة، وع�ساها اأْن تترك االأثر 
م�سلميها  االأمة  هذه  وحدة  في  الطيبين  واللغوي  الوطني 
التعمية  علم  بحث  اإلى  نتطرق  لم  ولوالك  وم�سيحييها، 

)ال�سيم/ ال�سيفرة(.

الغربية؛  االأبحاث  تتخّبط  �سبابية  في  زلنا  وما  وكّنا 
لف�سم ُعرى هذه االأمة، فهذه م�سكلة االأمازيغ في الدول 
وم�سكلة  اليمن،  في  المهريوت  م�سكلة  وهذه  المغاربية، 
العبرية في معلوال التي انتهت ب�سورة علمية واإلى االأبد اإن 

�ساء اهلل.
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الم�سيح  ال�سيد  بلهجة  اأحّييكم  اأْن  ي�سّرني  واأخيًرا، 
العربية االآرامية الأقول:

)بطوبا و�سالم( اأي )بطيٍب و�سالم(.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الهوام�س
1  كل فقيه لغة عالم لغة، ولي�س كل عالم لغة فقيًها

ا. فقه ال�سيء اأي فهمه فهًما جادًّ  
الخليل بن اأحمد الفراهيدي كان فقيه لغة. اأ-  

مهند�سان عالمان، االأول يجيد الدرا�سات والح�سابات، ويطبق  ب- 
االآخر  المهند�س  اأما  عالم.  مهند�س  فهذا  بحذافيره،  تعلمه  ما 
فهو عالم كاالأول، لكّنه ا�ستفاد من علمه باختراع اآلة اأو تطوير 

نظرية فهذا المهند�س المخترع المبدع هو فقيه عالم.

2  محمد مراياتي، يحيى مير علم، محمد ح�سان الطيان، علم التعمية 
دم�سق(،   ،1987( الثاني  الجزء  العرب،  عند  المعمى  وا�ستخراج 

. 29–28
3  اأجزاء الكالم: هي االأدوات )كاأدوات التعريف والتنكير(، وال�سفات 
ولم  والظروف.  العطف(،  وحروف  الجر  )كحروف  والحروف 

توؤخذ اأية اقتبا�سات من ال�سمائر اليونانية.


