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 الكسليك –الروح القدس جامعة  –أوديل الخوري 
 4192تشرين الثاين  91 –ناسبة "يوم سعيد عقل" دب
 

 " اللبناني: تعبير هويةلعقلا"أبجدية 
 
تاا  ة لتسااليل قرا العرري اا ا  اار  َلتم  ع  اسااتا   دوقااة. راللغااة اللبناني اات كتارتاا  ت اا اة نص ااالعرري اا يلااي ينقاال رااا  ر  مااا إن  

  ة املكتورة، كما أعد ها وطو رها سعيد عقل. قرا ة اللغة اللبناني   ل َمن ال جييد

********************* 

ااوقاات يل اا   قاال ماا  كاال  حبربش اار إو كااون عاا  ن ااخ اات إ ،مااا خب ااي عاانكن ،عاان سااعيد عقاال كااي إرت ي فك 

و واقا  ي شاق ي كبا ة من او الياوم ويل اعن ا كي إعن املوضوع يلي رح   طن   رس ما قدرت  ،ختصاصيإ جوانبو من 

 ين  إام املدرساااة. ودباااا ي اااإة طويلاااة و لااا  رافقااا  ماااد   ،بت ااا  نكل  باَ ن  صاااعورة منواجلاااا مااان وقااات ماااام   ،لبنااااين حبيااااة كااال  

مان  تي طلع اتناا يل القيات مان الواروري إ كاي عان لغ   ،ي و ادة مان ركاايزو سراساة ا ار الزخريف يل   صة رال ن  خمص  

ت ات كتااا ة صاااار  غ ااات لتناساااب ل ااا  لر  و  تاااتو  ،وانَتَشااار ت ،العااااا وانتلقااات فيااا  ج  و  ت غ ااا ،جبدياااةأو ل أساساااا ا أ

 يكلبناااني  من تخاار رمنااا  و  يال ينيقي اا واسااي رَ املنتااي يل ااساسااات أة علاا  مبني اا كاا    ،اليوناااين والروماااينل تاامتنكتااب فيلااا 

اا  نااا ن  واااراتي  تناَ  ،اليونااان ورومااا ،ريعاار  ن. ومثاال مااا الكاال  ررنااا ماان  قر ف ساا ة رين و كباا ة وعريقااة طلاا  منلااا م ك 

اااظَ عَ  وكااال   ،هااا   رعااادنا للياااوم مندرسااالن ومنستشااالد ربفكاااارهن وكتاراااا ن.  ،وعبااااقرة ، ة ال ينيقياااةوا ا جبدي ااان اااتباَ  ،تلنم 

االوها تَات  عااد  و   ،يال ينيقي اايللااي من تخاار جباادوسنا  ،ياللبناااني  رمنااا ي ثااارتع عليلااا وريكتبوهااا. و تلن ورعاادن  ل ااب لغ ااناس 

ة رلغ ا ،هاارتساتعمل أ ار  غ   ،ا تنكتابرس راد  و  ،ةن كلمات من كذا لغ  ن  ب  لَ رتستع  ورتا   ،ةي  كحم ة رس  تنا لغ  لغ   ترقي

 .و  ه رس م  ،كيدأ    بَ . رتش  و يه رس م   ،خت أ   ت  و أاللبناين  رنت ع   
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بنااين ة ما روافقوا معي رتساماي  لل  لغ  لصع راهون يف كت  من املتخص   

مااا  و ، راااس هياادا مااا  موضاااوع هياادا الب ااا  يلااا   اااةس  ا و ن اااإ لور و ااا ،ةلغ اا

وياا  ،بتَاكَ ن  و فيلاا ت   ،ة رتن كا ة كلغ اة اللبناني  ك راللغ  رتمس  نا أ ،شغلي. اليوم

عماااال أوتااارج   ،رهاااا واساااتعمللا وكتاااب فيلااااوطو   ،ي سرسااالاريااات كتارتلاااا يل ااا

 ،فنارتصار  لاا و ت   ،ناا ياهااعمل  ، و سانة 9١ة ر فيلا جريدة ملاد  صد   ا و إلة ملم  

ساااتاع ساااعيد اإل ،لبناااان ششااال  مااان شااالو  ،ين الكبااا بناااالالكاتاااب الر و هاااامل ك  

ااات  تَ كااا  أت انتشااار   ،ب ااا هبال موضاااوعنا ي هاااو  يل ااا ،عقااال يكتباااوا  يلل بنااااني  ح مَ س 

 .رالتب    م  إة م  لغ   ،ةفعلي   م  إة روا فيلا ويكون عندن لغ  ر ك   ييل  ة لغ  لرا

 

 ة سعيد عقل؟شو تعريف أبجدي  

رفياااي  ،متااال ذمياااب داااال الااادينكتاااار  يلبنااااني  ين اب وشاااعرا  وم كااار  اهاااا كت اااا ساااعيد عقااال وتبن  لاااعرَ تاَ ة اخ  جبدي اااأ يهي ااا

،  اار  ٦٣ عبااارة عاان يوهي اا ،اتا جباادي   كاال   م   إ ،ةيقي اانة ال يا جبدي ااه ن. أسااا    وكتااار َغاا ،كمااال شاارعي  ،رو انااا

لأل ار  ساتعما ا إحبكا   قريباة مان الكال   ،اتاللغ ا ركال   ةالو ادات الصاوتي     فيلا كل   َ رتنلَ  ،ةن  رو  عل  من   9١

اااة ا كااا  شاااي م  تيني ااا ال منعااار  كيااا  رااادنا نل ظلااااا  ،ةل كلماااة أجنبي ااا. هياااك وقااات منعاااو  نساااتعم  لة رالعاااااعمَ تَ س 

 الااااااازغ وإساااااااي ، muoamlula uoumlullو ،rroflBBَوعاااااااد   ruoflaB ريصااااااا  َوعاااااااد   مااااااا ط. مظباااااااو 

hlror أو hallo  رادالhllor . َة وتثيال ا وي اا ،ةوالدق ا ،التوضايح ،التبسااي  ،ة جبدي اها وا اد  الرييساي ل

  ة.اللبناني  



3 
 

ا ،ة "العقال" اللبنااينأجبدي ا ،ةتسماي  ها جبدي ا د َع هاي َت أك 

االكتاراة راللغاة يل ا راا كي و و الوا د ريعّب  ة إن  ي  أه   ر فيلاا ي ر ك 

 اس ريس عاااو  الشااااعر ماااو رقاااول ساااليمة. و قااا  فكرتاااو واضااا ة و ب  ت  تَ 

اجملال ناا إ  عااا ل  خَ نكون سَ  ،يف اللغة وا ر  منا: "مت تكل  هب 

 ، لَيساوي الشكل راملومون. م  رعو ن بك د هباجلملة عل  اللغة وعل  ا ر ، ور  العلوم"

 

 ؟يلبناني  ال ة ل  ليش كتابة اللبناني مهم  

املغ رااع  ياللبناااني  كااي لبناااين" راابواخر الساابعينات لتساااعد "    نشاارت كتااابة ة العاملي ااة الثقافي ااة اللبناني ااوقاات اجلمعي اا

رااو أال اا ة رياايس اجمللااس العاااملي وراادوي دي يااهباخللياال وكااان نااور أمااة كتبااوا راملقد    ،نااةي  هَ رتريقااة  م  اإلتلن لغ اا امااو يتعل  

 استعمال  ورقولوا: الو ليسل   ،ة  ر  ال تيني  اوا تقدمي هالكتاب رنق  ن ن  إ ،السر  مع أسيب 

 « Ce livre a été retranscrit en caractères latins afin d’en faciliter l’usage. » 

ة  ساب ة اللبناني االلغ التادوين  رااسرةأو ل  هيدي كانات عل  تعب  النسخ الصويت. ،م  عن َعَبسو  ،اعتمدوا ،وقتلا

الادكاترة فاداس افارام  علا  هالعمال ومعا ع ماقي  المتلا كاان ا ساتاع ساعيد عقال مان يو و . (exuBuyr)دلتلا تركيب 

 .هباجملال  مراج نتت ت ،فرحيةنيس أو البستاين 

 ، ةال دااااة الصااااوتي  ة النظاااار عاااان سق اااا رغاااا   و ن ااااإ ،ي تاااارج  هياااادا املرجاااا يل اااا ،ورقااااول ا سااااتاع عتاااااه 

(transcription phonétique)  
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كاان ضاروري يت قا    ،تلاا. مان شاان هياكمان سق    رتخ   ة اللي من اإلعتباطي   يفيلا ش رول   ،يةما تكون جد   قد   

 راية وكتارة اللبناين.قل طريقة لتسل  

 ا وقتلا هبالكتاب:عملو تاس

   الش تةة شار إلللمزة: 

   eoleBBlopr ةللعع: ال اصلة ال وقاني  

 " فوقا نقتة ġللغع:  ر  "

  hpة وللخا ا رفع ال تيني  

الشااباب يل ااي فينااا  نااا منعاار  كياا  جياالوكل   ،ماا  متاال اليااوم

و  إن ا أكيادة ل. وأناريكتب ليتواصَ  ،لق  املتن التل ون نسم ي جيل

أو  ،ريساااتعملوا أوقاااات هالتريقاااة ،املوجاااوسين هاااون الياااوم كااال  

لاااو كاااان كااا  وا اااد مااانل  و  ،قليلاااة ري لموهااااَع الأو  ،وهاااار  ق  ري  

 . نة من  دو نا أو ر ف  فكر ا 

اللبناااين رتخااد م  ة كتارااةيَ  إمكاني ااروا قااد  ي قااد  املااا يل ااقاا ل ر ي  

 ا.هي  اررو كتار يل    ،لسو  ا    ، و يشلا هال كرة سارقة عصرهاروا قد  ي فك  ق ل يل  و  ،ال كر اللبناين
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ة ة لبناني ااااالاااااو كاااااان جيااااال الشاااااباب الياااااوم عناااااده  خبااااادمتل  لغ ااااا
بناا ا ذبن  كن ا  ،عقال املدروساةة ساعيد مثال أجبدي ا ،ومنظ ماة مكتوراة

 كااااان.  ماااااة كياااا  واسااااتعمال اللغ اااا ،نواااابتةملاغاااا  رذباااااالت اإل
يل اااااااي  صاااااااواتا عااااااان  و ضرتعااااااا ،الكتيباااااااة اجلديااااااادة هالتريقاااااااة

ة رااا  ر   ال تيني اا لااةماا  دمث   رااس منسااتعمللا رااا كي اللبناااين
ااااتَاع ملوها الشااااباب " أو éمااااا رااااب ر  متاااال ال "إ ،يل ااااي َعاااا  يس 

 متً : . رقامار

   ”ح“لل   ال  -7   رق 

 ...اجر    و هل     ”ع“لل   ال    ٦  رق  

 

قاوا ر ر  ن ل ان كن  إل شي ل تلنا نظرنا وأو   ،ةة اللبناني  موا اللغ  مغ رع عن سرجة سلولة يتعل   يلبناني  ة وسبلنا شوي   

 ،املغ رااع ياللبناااني  ربعواالا. َهااو سي ات يالتساامي عايشااع هااون وريخلتااوا اللبناااين رعكااس كتاا  ماان يل اارااع العاار  و 

وا وال كلماة لبنااين وال ري لماوا عليناا رت ص اماا  ،تاك العافياة  طب  علبنان طب   ر جعوا ،موا عر  مترح ما ه   وقت ريتعل  

ي العاار  تاابعن مااا وغاا ن ماان يل ا يجزايري اا مصاااروي أو ر  ساااتذة العار  راَااأ ،رابك  ا  ااوال و ن اان لبناااين. إعا  كينااه

جامعااة ماان  nprrorB  puheBluسااور املستشاار  لّبوفورستشاال د هااون را ،ماان كتاا  رعيااد ال  إريشااب  اللبناااين 

 ي قال:يل   ،هارفرس

وماا  العاار  ماان  ، و غااار رالبياات فيااا فاار  رينااا ورااع رعواالا ماان جلااةوا ماان هاا   ك اامااوا حي  ي العاارب ريتعل  ات يل اا"اللغ اا 

 ما ال تي  يف فر  م  اإلنكليزي". أس   ،جلة تانية

مليون لبناين مغ رع، تيول وا حمافظع شوي  عل  لبناني تل  ويول وا حين وا علا  لبناان،  9١ح هل ك  نا نري  دكي  ر  بَ رَ 

ح يتعل مااوا: لبناااين سارج مااا رَ  ياللبناااني  ، هااوسي يواقعي اا كااونن   ؟ وتاَ وى رااا ع  إعا مااا منقاادر نتواصاال معاان ونت اااه  َساا
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رالبيت، وعر  فصيح تي قدروا يا ق روا كل متع جبريدة لبناني اة 

اااااع متاااااا يلبناااااااني  أو ك ت اااااب لك ت اااااااب  مااااااارون عب ااااااوس،  لملم 

س، وفاااار  الشاااديا  وأماااع الرحيااااين، اوتوفياااي يوسااا  عاااو  

وخمايااال نعيماااة وإميلاااي نصاااراه، وجرجاااي  يااادان وغااا ه ، 

 وأكيد وأو    سعيد عقل.

يقل ااي لااي   ادَ اا  العرري ااة، يف ل للعاار  واسااتعمل ا  اار  إعا ربااو   ال  إبناااين ماا  م ااروض ينكتااب و كااان الللاا 

روا الكاال  يكتبااوا عاار ، رااا  ر  ال تيني ااة و سااب ل اا  قااد  ي  اخ عااوا ررنااامل " لااي" علاا  اإلن ناات تَ  ،411٣ساانة 

 .ة ر  العرري  لكتارة را ل لكلمات املدقوقة حبرو  التيني ة،دو ا   وَ و  سغريدا الّبنامل حبو ل معي ؟ هي  الكلمة السَ 

اارين كاناات الكتارااة اللبناني اامااا  لااو  كتااار وكبااار، متاال صاا ح  يلبناااني  ة حباجااة ت ن ك ت ااب، مااا كااان فيلااا أ َسرااا وش ااَعرا وم ك 

ة، وريقاادروا كتاا  مناايح أكاا ه  متاال سااعيد عقاال ضااليعع راللغااة العرري اااس وشااكري غاااري وغاا ه  و لبكااي ومااوريس عااو  

وا فيلا رتريقة ص ي ة، رس َمن اا لغاة ف كارن ا صالي ة، لاو ماا  س اوا  وكتباوا فيلاا ا  اإوا بالت ا، ماا كاانوا هبا اجاة يعّب 

 أو تردوا عد ة مراج  إل ا.

يصاا  إح  ااي  قااول إن ااو  العاارب، هااو ي تَ  اشااعر سااعيد عقاال "إعا صاارت وا ااد ماان أكااّب  هبالشااي وريقااول  

ااو رت Orient Littéraire  اة يل ااي منسااتعم  رااس للكتارااة عماارا قصاا ". وهااون ال م إعكاار ناا   متاال مااا ورس رالاااللغ اا   م 

 :رتقول عن العر ويف دلة لسعيد عقل  4194

« Lorsqu’une langue n’est plus vraiment parlée, elle se sclérose très vite, ce qui entraîne chez 
ceux qui continuent à l’écrire une véritable sclérose de l’esprit. Les peuples attachés à la langue 
arabe sont atteints d’aphasie. Depuis six cents ans, ils sont emportés vers l’abîme. Au Moyen-
Orient, les dialectes -l’égyptien, l’irakien, le saoudien, le libanais,…- ont pris la relève de l’arabe 
écrit, lequel est maintenu artificiellement. La langue parlée, moins rigide, plus évolutive, plus 
malléable, a évincé la langue écrite. À terme, la langue arabe est condamnée à devenir une 
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langue morte. Et si je suis devenu l’un des plus grands poètes arabophones, c’est justement afin 
d’acquérir la légitimité nécessaire pour affirmer cette idée. »  

اااة، ماااا كاااان الباااا ثع راللغاااة  ، أو (eBhullaes ioluhu)متااال أركااااسيو  رلونكاااا ولاااو ماااا كانااات كتاراااة اللبنااااين ملم 

 كيااوا هالقااد  عاان إن ااو اللبناااين املكتااوب يل ااي  (iBsxesBlf fltpuoehl)  كريسااتو  ميشالسااكياملستشاار  البولااوين

، إن ااو أقااوى  (duus tBlBsfrol)ل هااانس كروتسا يلد لغ ااة وطني اة رسي ااة، وقاا ليصاا  طاو رو سااعيد عقال، عاا  يت  ا  

 تر  دَ يل اااي َصااا (mulmuo lrBau ro xuuoum)" أدااال كتاااب العااااا"املسااااهع لت قياااي ها اااد  وأسااارعن،  موعاااة 

    ام.هبيدي اإلي  

 

اوا  اا ن ماان قياوس اللغ اا تل  ؟ شاو فارقااا ة وحيكاوا ويكتباوا رلغ ااوشاو فارقاا معاا  العار  ال صايح، إعا كاا  لبنااين قاار روا يرحي 

 ،ة ؟ مباع  وقات كتاب ساناتة العرري اتو وكان عندو إمكاني ة يكتبلا، رَح تواع  اللغ اعر  لغ   كل    معو ؟ شو إعا  كي

nlnluu tlmmrllu  nuuBr ،ة، وهالشااي مااا أث اار وال شااوي عااال تي . ماا  أ ساان مااا ة فلااورانس العام ي ااكتبلااا رلغ اا

 ة ويا مع ي ل  عالتاين ؟ومنخ  ي ركذا لغ  نص  متل ررج رارل، من كي ومنخل  

 

زكااو  يااايت  َك   يلبناااني  قناااعنت. رااس راملقاراال، أنااا أكياادة إين  فش اايت خلااي كتاا   اورااارخر، رااد ي إعتااذر ماان كاال  يل ااي َ ك 

شاي ااار كانات  اكتاراة اللبنااين، وريتمن او   ةي اأه   نظري اة كب ناا ا ساتاع ساعيد عقال عان اعندن رأين هبيادا اجملاال ورقي ادو 

ة فينااا مااا ، هوي ااة خاص اايَكلبناااني   رتريقااة تعب ناااة إن ااو يكااون عن ااا ه ي ااتت ق ااي أو رااا  رى منتمااهن  شااي اااار نسااتوع ب أ

ال م  اديثنا و ن اإوننسا   امنستعمل العر   ن و يل اي  واليناا اساتعملو  ،(iuuaBar)   رانورجنكون رق  متل خواري

 قيمة، خل ي يكون رالشكل كمان إلو لون وطعمة وهوي ة.متل ما دبومونو يكون إلو 
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ا تاراة هاو  شاد س إن او ا اد  ا ساسااي للكرذك ر و رااأناا، حبكا  مسادولي   دبلنا ،    فكرتناا لل ااي التواصال: إن ااو نقادر ن  ل 

كتااب إإن ااو يتااا صااعبة عاا  نتوج للااو، رمنااا وعاا  رماااف  عاان قااو ة ال كاارة، وعاان رو لااا، ومااا فاايكن تتصااو روا أس ي اا  لق

ااار إسااا  شاااخ  أوراااد ي  كلمااااو س ااايت   ة اللبناني اااة وحبااارو  عرري اااةلغ ااارال هاااالن    إستشااالد ربقوالااا ، إين   باااورة  إعك 

و رتريقة واض ة وص ي ة.إستعع را  ر  ال تيني   ت ب لو إس   ة إلك 

   

ورتخاد م َل  ظاو  ق و يكون عندو أجبدي ة خاص ة فيا ،  ؛راسو ر عل  را فكار ينلبنا َت ساف  عن  ي  كل   ،هبالن    ا أن

ات والعلوم وغ هاا مان إكتشاافات وأحبااث رتصا  ات وا وارات والتقني  كلمة ريستعم  حبك  تباسل اللغ    كل  ول     

و ض اع  رال راالعكس ن لا  إن ا هبالشاي نشاو  ونل ظلاا رتريقاة مظبوطاة، را  ماا  نساتعم لغ ات وال  م نقد ر  ةرعد  

ار  اللغاة يعاّب  ران س  لبنااين لكال   تسامح بجبدي اةتال اب رتَ  ،هباالن    اأن. هاإلن تاح ثروة رتغ    وارتنا ولغ تنا يل اي ر  ك 

، وتتغاا   يا ساساا فيلااا وتبقاا  روح ف ك رتااو شااق ي من لااا، ماا  تت شاا  الااروح، وت اادوب ر اابرواح تانيااة وت قااد شااكللا

فيلاا وتصا  دمزوجاة، ع   تَ وتاتمتل كت  من معاملنا يل ي م  ع  ر توق ا  تساتورس وتقتابس مان هالبلادان وها واارات 

وت قااد نقاو اااا وأصاااالتلا ماان رعاااد ماااا تكاااون انقبعاات رو لاااا تتصااا  مااا رتشاااب  شاااي: ماااا رقاا  تشاااب   ا اااا وشاااكللا 

جااان نوكااارول  وشااب   .شااق ة أساسااي ة مااا رتن صاال عنلااا ة هااي  ،  ن ااو روح ال كاار عاسااةتال ، وهااونسد  حماا غااام ، ماا  

(lruu glaauxBlo)، رروح وفكر أص اهبا.شكلي ا  الكتارة   

« L’écriture des rois d’Assur et de Ninive est l’image de leur esprit de soldats et de conquérants et 
marque, avec le triomphe des parallèles et des angles droits, l’assujettissement du signe à une 
sorte de discipline militaire ». 

 

ة وخب  ت  ، رتل خي  َمق َت  لسعيد عقل عن الكتارة راللبناين ربك اد يف إن او اللبنااين تعبا  عان هوي اة ولغ اة خاص ا 

ااد َع أه  ات العرري اااللغ ااة وعاان ات الغرري ااة عاان اللغ ااة املغاا   تنااا اللبناني اافينااا، وهبوي   راللبناااني ي ة ة تَابَااا   لغ ااة خاص ااي ااة. وربك 
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ااة  ا الااة اليااوم  راادل مااا ن غ ااَر  متاال مااا هااي   ،تلنوهبااوي    شااي ماا  م لااومختاااب لَ  كاال     ااو لت ااو ش ورتات رت  لغ ااخبَب ص 

ز لغوي  وت ر  ص ورت عو   كل      :هالن    ورقول  ةريد يعّب  ر   واج 

« L’écriture, transcription de l’identité : une langue qui est propre à nous, à notre identité 
libanaise qui n’a rien à voir avec les langues occidentales et rien à voir avec la langue arabe. 
Adopter une fois pour toute une langue propre aux libanais et à leur identité au lieu qu’on ne 
sombre, comme c’est actuellement le cas dans une cacophonie linguistique assourdissante qui 
rend tout discours inaudible et inintelligible et coupe ainsi la voie à toute voix qui voudrait 
s’exprimer sans barrage linguistique ». 

 

اار لبناااين عبقااري، َسااسااعيد عقاال،  ااد إن ااو رمااز ل رااداع وال خاار واإلعتاازا  ورستشاال دبَ م  ك   ي عصاارو ويف لاازوم قااول وأك 

يعل مناا مبااسا القاو ة والعاز ة والكراماة... وكاان معا  لبناان العظماة، ولبناان  ر َقو ل تلمياذو وإران ضايعت  فاداس الا و: "هاو  

 .التاريخ"
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