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 1؟ةغل نم رثكأب ثدحتلا كيلع مل

في عالم يتحدث فقط باالنجليزية، سنتكلم عن األمور البسيطة ال أكثر، ولهذا أود ألطفالي 
 أن يتحدثوا بلغتين

 

 ينيشتاف نيب •

 زشيوعلا لافنأ :ةمجرت
 

  

 

ين والديت كان جل ما كنت أخشاه أثناء نشأيت يف براري الريف الفرنسي، جنوب وادي اللوار هو أن ختاطب
اإلجنليزية بصوت عايل،  مل أخجل كثريا من زيها املختلف، فقد كانت تزهو بقبعاهتا القشية و فساتني الشيفون 

 النبيذ أو بينما كانت ابقي االمهات يتجمعن عند بوابة املدرسة مبريالت املطبخ املمسوحة ببقع الطني أو
خارج املنزل، كنت أمر حبقول العنب يف  ابإلجنليزيةالطماطم حسب املوسم، ولكين كنت أجفل عندما تنطق 

طريق عوديت من املدرسة وأرتعب لسماع صوت والديت احلاد، والذي يتهيأ يل تردد صداه على الصخور حىت 
 بعد أن يبتعد رفقائي عن مرمى السمع.

للمدرسة حققت اتزاان لغواي يف طفوليت ابفتعال عدة حواجز فاالجنليزية كانت يف البيت، والفرنسية 
واإليطالية كانت متعلقة بوالدي، وحصرهتا  -ابستثناء احملاداثت الفردية مع أخي-خارج البيت  ءوكل شي

 بزايريت املنتظمة إليطاليا ولألغاين النابولية احلماسية واليت هتز نوافذ السيارة.

                                                           
 .المقال األصل طبرا . وهنارابط الموضوع منشور على موقع حكمة هناتجد  1
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يت ألخوايل يف كانت هذه احلواجز ضرورية حلاجيت إىل الظهور كمتحدث أصلي حسب املكان، فعند زاير 
اجنلرتا كنت أخفي فرنسييت، ويف إيطاليا اقتصرت على املواضيع اليت اتقنها حىت ال تفلت مين مّدة اجنليزية أو 

 فرنسية وتفضحين كهجني مزيف، حافظت على هوييت بقناع ذي ثالث أوجه.

ابلفرنسية منذ  -لندن يف املولدون-وعندما أصبحت أاب، كنت اعتقد أين عندما اخاطب ابنائي 
ثنائيي اللغة طبيعيا، وهذا مامل حيصل، ومل ينفع ضبط اللغة يف مشغل الدي يف دي للفرنسية،  يصبحوالوالدهتم 

وم، دائما ما متنيت الكالم وال حىت قراءة نسخي الفرنسية القدمية من جمالت اسرتيكس و تننت املصورة قبل الن
مع اطفايل ابلفرنسية، وختيلت أبين مع مساعدة من ابناء عموميت، سأورث االيطالية ألبنائي طبيعيا مع االجنليزية 

 ثالثي اللغة كما نشأت. سينشئونوالفرنسية وهكذا 

 

نقاش من طرف  كان ادخال الفرنسية لعائليت أمرا شديد الصعوبة، فكان وقت األكل يتأخر أحياان بسبب
لغيت الفرنسية مقابل اجنليزية ابقي أفراد العائلة، وأحس ابنائي أبهنم يف اختبار، وحىت مع فهمهم  إلثباتواحد 

املتنامي للفرنسية فإهنم جيدون أي عذر للتأخر عن املشي جبانيب عند الذهاب للمدرسة حىت ال يسمعين أحد، 
يكوالس الصغري يف السيارة، ويتملصون من احلديث مع ويضعون اصابعهم يف اذاهنم عن تشغيل سي دي ن

األقارب واألصدقاء ابلفرنسية هبز اكتافهم بطريقة اجنليزية تصاحبها أحياان مههمة بلكنة ابريسية، وقد خيرسون 
 متاما عن التحدث و يتحول احلوار إىل لغة اإلشارة.

شنا يف دولة تتحدث الفرنسية؟ االجابة هل سيختلف الوضع لو التحق أطفايل مبدرسة فرنسية أو ع
لغوية  معمعةليست قاطعة، جيب أن ينصهر املنزل والبيئة والثقافة واملمارسة املستمرة والدراسة والدافعية يف 

ولوقت كايف لتثبت اللغة جذورها. فمثال جدة زوجيت االجنليزية نشأت يف الصني وحتدثت ابللغة الصينية حىت 
 ا عادت الجنلرتا وفقدت لغتها الصينية ابلكامل.سن الثالثة عشر عنده

مل ينشأ أطفايل كنشأيت بني عدة لغات أأتثر هبا يوميا، وعلي تقبل احلقيقة وهي أين ال ميكنين صنع 
الظروف املواتية للمزيج اللغوي الطبيعي والذي جيعل منك متحداث فطراي بعدة لغات، وبدأت أقلق من أن 

 سوى االجنليزية.أطفايل لن يتقنوا أي لغة 
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فقد صقلت شخصييت منذ أايم املدرسة مرورا ابجلامعة وبعدها أثناء سفري وعملي مع أحدى وكاالت 
األمم املتحدة، والفضل يعود للغات املختلفة اليت اتقنها واليت مهدت يل غمار الطريق، وكان لنضايل يف للتنكر 

يت لعدة لغات جعلين أتقبل التنوع، ومنى حسي بصفيت متحدث أصلي أثناء طفوليت مثاره بال شك، فمعرف
ابلعامل، وفتح يل أبواب ثقافات متعددة، وصرت أتفهم ثراث الشعوب واتواصل معها بعمق ومتعة أكرب، وأخاف 
أن ينمو أطفايل بدون هذه النعمة العظيمة، فيسريون يف هذه احلياة على غري هدى، وينقطعون عن ارثهم 

 مل أن مينحهم.ميكن هلذا العا ويفوهتم ما

اقرتح أحد أصدقائي وهو ايطايل مقيم يف لندن بعد مشاهدته ملعاانيت مع أطفايل أن اختلى عن حماواليت 
لتعليم اطفايل لغة اثنية، فاالجنليزية كما اشار تتمتع مبكانة قوية يف أحناء العامل، فما اجلدوى من تعليم طفل 

يوين شخص االجنليزية؟ وهي كذلك لغة التفاهم بني رجال اجنليزي لغة أخرى بينما يتحدث ما يقرب من مل
األعمال سواء كانوا روس أو بريويني أو مصريني، وهي اللغة اليت يستخدمها أغلب السياح، واليت يدرسها 

 األطفال يف املدراس يف كل أحناء املعمورة.

السحري مع كل الشعوب، يف العطالت اليت نقضيها يف اخلارج، كانت االجنليزية فعال مفتاح أطفايل 
موظفي الفنادق ابالجنليزية، حىت قبل أن يسألوا وسويسرا خياطبنا اصحاب احملالت و يف اسبانيا وتركيا واليوانن 

 من أين حنن.

من االتقان للغة االجنليزية من أجل احلصول على قبول يف اجلامعات  -ولو ضئيال-كما حتتاج مقدارا 
ديد من الناس يكون هذا املقدار ابإلضافة إىل لغتهم األم وأحياان لغة غريها أو على مستوى العامل، ابلنسبة للع

أكثر، فما شأن من تكون لغته األم االجنليزية وال يعرف سواها؟ فحقيقة أن عدد املتحدثني ابالجنليزية كلغة 
تعليم ابنائي  اإليطايلاقرتاح صديقي عزع من مكانة االجنليزية بشدة، و اثنية يفوق عدد متحدثيها األصليني يز 

 االجنليزية وحسب قد جيلب مشاكل عديدة ملستقبلهم.

تبلغ احادية اللغة يف مناطق كثرية من الوالايت املتحدة واسرتاليا وبريطانيا نسبة كبرية، حيث تقل 
وتعدد دراسة اللغات االجنبية يف املدارس واجلامعات عند املقارنة مع املعدل العاملي، يف حني تشكل ثنائية 

اللغات صفة طبيعية للحياة اليومية يف معظم الدول، عملت مع الكثري من املعلمني يف املغرب الذين كانوا 
هجة العامية للعربية الفصحى مث إىل أحد اللغات الرببرية مث للفرنسية، ويف اهلند لينتقلون بسهولة من احلديث ابل

لغة، ويف  836(، ويف اببوا غينيا اجلديدة Ethnologueلغة حسب موقع ايثنولوج ) 461وحدها توجد 
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لغة، وتتم دراسة االجنليزية مبكرا مع اللغة األم يف الدول االسكندانفية وهولندا بال نقاش،  280الكامريون 
 ويف لبنان ميزج الناس بني العربية واالجنليزية والفرنسية يف كالمهم طوال الوقت.

حني مل يكن حمّبذا لألطفال - بريطانيا خالل السبعينيات كان اتقان لغة أخرى يف حقبة من الزمن يف
يعترب تشويشا للنمو العقلي واللغوي، ولدي العديد من األصدقاء من أصول خمتلطة فقدوا فرصة  -فعل ذلك

التحدث بلغتني بسبب هذه العقلية، بينما يف الوقت احلايل ينصح ابلعكس متاما، حيث تظهر الدراسات اليت 
للغوايت النظرية والتطبيقية يف جامعة كامربيج تفوق األطفال ثنائيي اللغة على نظرائهم أحاديي جيريها قسم ا

اللغة يف املواقف االجتماعية واملرونة العقلية ووعيهم ابلبناء اللغوي، وعزز هذه النتيجة أيضا البحث الذي اجراه 
على  2004فقد قاموا بدراسة يف عام  عاملتا النفس ايلني بياليستوك و ميشيل مارتن ري يف جامعة يورك،

األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة، واظهرت النتائج تفوق ثنائيي اللغة يف املهام اليت تتطلب مهارات بصرية 
 ولغوية.

، اجرت بياليستوك مع جمموعة ابحثني حبثًا حول أتثري الثنائية اللغوية يف 2007ويف دراسة أخرى عام 
لوحظ أن ثنائيي اللغة كانوا أكثر قدرة على التعايش والسيطرة على أعراض املرض من مصاب ابلزهامير،  400

 احاديي اللغة.

من قبل جمموعة من الباحثني  2013شخصا يف دراسة اجريت عام  648قام فريق الباحثني ابختبار 
من جامعيت حيدرأابد و ادنربة ركزت على املصابني ابلزهامري من املقيمني يف مدينة حيدر أابد املتعددة لغواي، 

األشخاص ثنائيي اللغة اخلرف تتأخر لدى غتني، دلت النتائج على أن أعراض لب ثديتحشخصا  391منهم 
مبعدل اربع سنوات ونصف عن احاديي اللغة، وكانت تشري إىل أن النشاط الذهين النابع من التحدث أبكثر 

 من لغة يلعب دورا يف محاية القدرات العقلية.

ويفتح اجملال حلب التعلم بشكل  االستطالعالحظت بواسطة خربيت أن تعلم لغة أخرى يبذر حب 
ب ابملعرفة ينمو معك مدى احلياة، نشأيت أثناء طفوليت يف منطقة ريفية ساعدين على قضاء عام، ويتطور حل

ساعات طويلة منحنيا وسط األعشاب العالية اأتمل احلشرات وأحلل الكلمات مبختلف اللغات، اصنفها 
يوجد مقابل  نه الوارتبها واستعرض معانيها ومفرداهتا وبدائها، واتذكر بدقة حماواليت حلل معضلة والدي وهي أ

(، واليت ميكن ترمجتها لـ"مع األسف" أو "ال أبس" tant pisبشكل كامل عن العبارة الفرنسية )يف االجنليزية يعرب 
 تساعد لغة اجلسد االجنليزية املرافقة يف نقل املعىن كامال. أو "ال عليك" ولكنها ال تويف املعىن حقه، وابلطبع ال
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فعالة جدا عندما عملت يف الياابن لعدة أشهر وحاولت دراسة أساسيات هذه التمارين اللغوية كانت 
لغة جديدة وغريبة، وسهلت علي أيضا دراسيت للغة العربية، واليت التزال معرفيت فيها قليلة جدا ولكن ساعدين 

مع اعتيادي على التكيف والعمل مع الكلمات اجلديدة، مل أدرس أبدا األفعال املساعدة، أو توافق الصفة 
، أو صيغة الشرط يف مدرسيت الريفية يف فرنسا، ولكين استوعبت كل هذه املفاهيم ابلفطرة، وأرى ذلك االسم

 يتكرر مع اللغات األخرى.

احلديث بني العربية لعشرين عن كيف كانوا يتنقلون يف حيكي كبار السن يف االسكندرية يف أول القرن ا
واننية حسب الشخص الذي خياطبونه، وكان هذا التنوع اللغوي عامودا حلياة والفرنسية واالجنليزية وااليطالية والي

 الكثري من االشخاص ذوي الثقافات املتعددة.

والسويدية واألملانية يف نيويورك  ابإليطاليةوصحف أخرى  كانت تُنشر سبع صحف ابللغة اليديشية
امريكا كانت نيويورك مدينة غنية ابالختالفات اللغوية حىت  يفناطق ملاخالل القرن التاسع عشر، وككل 

ت مجيعها تدرجيا للغة قومية واحدة، ويف اجملتمعات احلديثة من جاكرات مرورا جبوهانسربغ وحىت لوس انصهر 
اجنلوس تعتمد احلياة على لغات خمتلفة، ويوضح مسح لغوي للتغريدات الصادرة من نيويورك ولندن التنوع 

اجرين والسياح يف مزيج متنوع اللغوي فيهما، فخلف هذا السطر الواحد تظهر حشود االعالانت التجارية وامله
 من اللغات.

زمياليت وهي سورية جتيد التحدث خبمس لغات: العربية واالجنليزية والفرنسية واليواننية  إحدى
، حمافظة على الرتاث الشامي املتعدد اللغات، تقول أبهنا تستخدم االجنليزية للعمل، والفرنسية مع واإلسبانية

عند االستماع للموسيقى واالسرتخاء، والعربية يف البيت مع العائلة  واإلسبانية، األصدقاء واحلوارات السياسية
وكذلك للشتائم، واليواننية اثناء العطالت، ابلنسبة هلا دائما ما تبدل بني اللغات بكل مرونة، وميكنها تطعيم 

 ثقافات هذه اللغات مجيعها مع بعض.

ون مانديال، كثر الكالم عن )اوبنتو( وهي كلمة بلغة لكل لغة منظور معني للحياة، فعندما تويف نيلس
نغوين بونتو ميكن تفسريها تقريبا ملعىن االنسانية املشرتكة أو األخوة بني البشر، ابلطبع تعين أكثر من هذا ملن 
يفهم هذه اللغة، فعندما تتحدث عدة لغات تتوسع مداركك وال حتتاج لرتمجة قاصرة، تعلم لغة أخرى هي 

 وحيد لإلحاطة بكل هذه املعاين.السبيل ال

يوسع املدارك ويعرفك ابلثقافات وحسب بل ينمي ملكة  ن التحدث بلغة أخرى الأويشاع أيضا 
ذهنية خاصة حسب كل لغة، فمن املشهور أن األملانية هتيئ الشخص لفهم املوسيقى، ولغة املاندرين الصينية 
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طالية لغات احلب والشعر، واالجنليزية لغة عملية تناسب ياإل تشكل العقل الستيعاب للرايضيات، والفرنسية أو
األعمال، وغريها مما تشتهر به اللغات األخرى. ويروى أبن االمرباطور الروماين تشارلز اخلامس كان خياطب 

، والرجال ابلفرنسية، وحصانه ابألملانية، ابلطبع ستتفهم زميليت السورية ابإليطالية، والنساء ابإلسبانيةاآلهلة 
 وستقول أبن عدم التقيد بلغة واحدة سيمنحك مفهوما جديدا للغة فاحلرية عاملية.

عصفت اللغة بوالئي أايم الطفولة، كنت أحاول البحث عن هوييت وال أجدها مما شكل صراعا 
داخليا، وسيفهم ما أحتدث عنه أي شخص كااتلوين أوابسكي أوكردي، عندما ال تطابق اللغة اليت تتحدثها 

نزل مع اللغة الرمسية يصبح الذهاب للمدرسة أمرا عسريا، عاىن الرببر يف مشال افريقيا والسكان االصليني يف امل
ألمريكا من هذه احملاابة، يزخر اتريخ الشعوب أبمثلة كثرية على الصراع اللغوي، كمنع اللغة الفرنسية يف لويزايان 

يف فرنسا بعد احلرب العاملية األوىل، والتضييق على اللغة  اثناء السبعينيات والثمانينات، وقمع اللغة الربيتانية
 الويلزية يف القرن التاسع عشر، والكبح املستمر للغات السكان األصليني يف اسرتاليا.

العالقة بني اللغة والثقافة واهلوية جتعل التنوع اللغوي يف العامل أمرا أساسيا، تقدر اليونسكو أبن نصف 
لغة قد تنقرض بنهاية القرن، كل لغة وابلذات لغات السكان األصليني يف  6000عددها لغات العامل والبالغ 

املناطق املستعمرة حتمل كنوزا مل تكتشف من املعرفة، وعندما يتوقف الناس عن التحدث بلغة ما فإن علوما 
ة، ويرفع مشروع هانز مثينة يف الطب والزراعة والطبيعة سرعان ما تندثر و تندثر معها طرق خمتلفة للنظر للحيا

روزينق للغات املهددة ابالنقراض بدعم من قسم الدراسات الشرقية واألفريقية يف جامعة لندن شعارا خميفا وهو: 
 )كل كلمة مفقودة تعين فقدان عامل آخر(.

كأداة لدراسة وحفظ التنوع   ابالنقراضجيري العمل يف اليونسكو على حبث بعنوان "اللغات املهددة و 
وي " ويشري البحث إىل دراسة لقبائل االمويشا يف أعايل األمازون واليت تربط بشكل مباشر بني قلة عدد احلي

املتحدثني األصليني وقلة تنوع احملصول الزراعي احمللي. ونشرت دراسات من جامعة والية بنسلفانيا وجامعة 
على االرتباط بني االخنفاض املتسارع القومية للعلوم، أكدت  ةاألكادميييف اعقاب مؤمتر  2012عام  دأوكسفور 

ملناطق املتضررة من نقصان التنوع ا يف لغات العامل، واكثر االنقراضيف أصناف النبااتت واحليواانت وتوقع 
لغة يف العامل ترتكز يف املناطق املزدهرة ابلتنوع  4800احليوي هي املناطق اليت متوت فيها اللغات، فأكثر من 

 احليوي العايل.

ا ما تنقسم اللغات وتتفرع، ولكن التناقص احلايل السريع للغات أمر يدعو للقلق، وال ميكننا القاء دائم
كل اللوم على االجنليزية وانتشارها املستمر، بل إن العوملة اليت جلبت معها االجنليزية ترمي ابلثقافات احمللية 
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ي خماطر عديدة خلصوصيات وطقوس ثقافة والتنوع اللغوي عرض احلائط، خلف سيطرة اللغة االجنليزية تنطو 
األقليات واليت قد تندثر، واللغة املرتبطة هبذا اخلطر هي االجنليزية املبسطة العاملية سريعة االنتشار، فالعوملة واللغة 

 االجنليزية مرتبطتان بعالقة تكافلية.

يزية عندما يصادفوهنا يف سفرهم الفتات الفنادق ذات الرتمجة الظريفة، واليت يتندر هبا املتحدثني ابالجنل
مثل "يف حال احلريق الرجاء إاثرة كل النزالء" أو "ال تنجبوا األطفال يف بركة السباحة" حتمل دالالت ليست 
بتلك الطرافة، فاللغة االجنليزية اللهجينة ال تستعصي على متحديثها األصليني وحسب، بل إهنا تتشكل كدخان 

لنا وبال قصد  أجنبهوية حقيقية. فتاريخ االجنليزية العريق قد  أو مسايبة بال عشوائي ملوث ابملصطلحات الغر 
هذا املنشق النشط العصي على التقومي، والذي يفسد بالغة الغة اليت اجنبته وأي لغة أخرى يلقاها يف طريقه، 

شار التكنولوجيا يف كل وكما تنشر ايكيا األاثث نفسه يف كل أحناء العامل، فهذه االجنليزية اهلجينة يساندها انت
 مكان تزيل التفرد وتزرع التماثل.

لعدة أايم بعد هذا املوقف. حبثنا يف االنرتنت عن صور لبنني وبوركينا  إبفريقيامنا لدى ابنائي اهتمام 
فاسو والكونغو اجلمهورية والدميوقراطية ومدغشقر ومايل والسنغال وتونغو والغابون، وهذه بعض من الدول 

رية العديدة يف افريقيا، ورأيت أبنائي وقد تتفتحت أمامهم آفاق جديدة ألول مرة وتريهم الفرص اهلائلة الفرانكفو 
يف التواصل والتعرف على اآلخرين، والفضل يعود هلذه اللغة اليت اخاطبهم هبا، فقد ااتحت هلم القاء نظرة من 

 زاوية خمتلفة على هذا العامل الفسيح.

كن حسبانه مهدد بطغيان العوملة والصراعات يف أحناء العامل، موت لغة هو هذا التالقح الذي ال مي
عرض واحد لألمراض العديدة اليت تفتك بكوكبنا من الناحية البيئية أو الثقافية أو االقتصادية، فالكلمات 

فروع املنسية هي أشجار ساقطة، وفقدان لغة هو أرض قاحلة أخرى، ومن احملزن رؤية جذور املاضي العريق و 
 .رابً إ رابً إستقبل اليانعة يتم تقطيعها امل

تروي حكاية يف االجنيل قصة سقوط برج اببل وتفرق الناس أللسنة خمتلفة جعل من الصعب التواصل 
بينهم، ومع ذلك فال يبدو أن االجنليزية املبسطة سرتجع الناس للكالم بلغة واحدة، وحىت اتريخ احلروب األهلية 

من كل اجلهات ويقل عدد  يف الدول ذات اللغة الواحدة تظهر عكس هذا، واليوم حيث حيارب االختالف
الطالب الدارسني للغات األجنبية يف الدول الناطقة ابالجنليزية، فإن كل ما اود ايصاله للعامل عندما اكافح 

 التعدد هو أمر ضروري يف احلياة.ابنائي لغة أخرى هو أن التنوع و  لتعليم


