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 Ianبأيان ستيفنسون  بشكل وثيق عجمة االلتباسمفهوم  يقترن  املقدمة.. 1

Stevenson في كلية الطب بجامعة  طب األمراض النفسيةلكالرسون  كرس ي أستاذ

ن الحاالت مموثق بشكل استثنائي لعدد  مستفيضةوالذي قام بنشر تحليالت  فيرجينيا

غير  يةحأنها "التحدث بلغة بويعرف ستيفنسون عجمة االلتباس  .املزعومة لهذه الظاهرة

 معروفة 
 
 Richetأن ريشيه  ويذكر .(1، 197) "حالته العاديةفي  ]بها للمتحدث[ تماما

نظر على وجه ستيفنسون )اوبحسب ( كان أول من صاغ هذا املصطلح. 1905-1907)

هنالك العديد من  فإن م(1974كتابه عام  املوجودة في الدراسة االستقصائيةالخصوص 

 يحوي النزر القليل من التقارير املنشورة لحاالت من عجمة االلتباس ولكن غالبيتها

 صحتها. اختبار حاملعلومات مما ال يتي

                                                           
بادئ ذي بدء أوجه شكري وتقديري للدكتورة / ساره للسماح بترجمة هذا البحث وجعله في متناول يد القارئ العربي. املقصود  *

عند التباس العالم  وتحدث Xenoglossyعجمة االلتباس  :: األول نيوهي على ضرب اء اللفظ على الفهم.بالعجمة هنا استعص

 كما في كالم الجني على لسان 
 
 واحدا

 
املوازي بالحس والتلفظ بأنواع من الكالم من لغة ال يعرف املتلفظ بزعمهم منها حرفا

ألرواح لالستدالل بها على تناسخ ا مة االلتباس. وهنالك عدة دراسات غربية توثق لعجاإليحائياملصروع أو في حاالت التنويم 

على سبيل  وهي عجمة تعود للتلبس بالزار Glossolaliaعجمة التلبس  :وهذا ما يدحضه هذا البحث بالحجة والبرهان. الثاني

املثال أو التلبس بحالة دينية كما يشاع حدوثه عند بعض أتباع الخمسينيين البروتستانت. ولكن هذه العجمة مردها ما يطرأ 

من تغيير في بناء املفردات وخلل في بناء الجملة النحوية على الرغم من موافقته لقواعد اللغة سواء  من جهة البناء الصوتي أو 

تلك املفردات أو الجمل. وعلى الرغم من دراسة العجمة بشقيها في الغرب وتوثيقها وإخضاعها للدراسة التشكيل الصوتي ل

ألة وتأصل للعجمة بنوعيها سواء  مس الحججليس هنالك، على حد علمي، أي دراسات عربية تستقص ي  هالعلمية املتأنية إال أن

عوة لجميع املهتمين بدراسة الظواهر اللغوية ودراسة الخوارق من كالم الجني على لسان املصروع أو في حاالت الزار. وهذه د

 علميا وضبطهما وتوثيق تلك املشاهدات كي ينعقد بهما اعتقاد صحيح يلعلماء النفس لدراسة الظاهرتين وتأص
 
هما تأصيال

 ترجم(.  وذلك بترسم خطى هذا البحث الذي بين أيدينا والذي تخصصه الكاتبة للحديث عن عجمة االلتباس )امل
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عجمة االلتباس  ن ثمة فارق جوهري بين ما أسماهستيفنسون إلى أ ويذهب

. responsive xenoglossy االلتباس التجاوبية عجمةو recitative xenoglossy السردية

  األعجم ففي عجمة االلتباس السردية يتلفظ
 
مقاطع أطول بلغة بـ "عبارات وأحيانا

 ما 
 
 في حياته دون القدرة على التحدث بها" ) يتعلمهاأجنبية غالبا

 
 " (،2،1974مبكرا

 
وغالبا

"  غيرال في ذاكرة التكرار املرتبطة بالترديد والحفظ عن ظهر قلب ذلكاألعجم ما يظهر 

 البتة تلك اللغة الغريبة هتاماتمن  األعجم ( وقد ال يفهم5،نفسه املرجع)
 
من و .  شيئا

ه تعريف عجمة االلتباس ألنالواضح أن عجمة االلتباس السردية ال تندرج بالفعل ضمن 

قد يكون نس ي غالبية ما تعلمه من تلك اللغة بعد أن  األعجموعلى الرغم من أن —

  م.تاقلما تعد لغة غير معروفة له بشكل —فإنها  استخدامها عنسنوات عدة  انقطع

في عجمة االلتباس التجاوبية  األعجمباستطاعة وعلى النقيض من ذلك فإن 

(". ومن منظور ستيفنسون فإن أهمية نفسه املرجع) فطنةالتحدث باللغة األجنبية ب"

ل اللغة بشك استخدامهذا املعيار تكمن في أن "بإمكان املرء ان يكتسب القدرة على 

وصف  إن .(160،1984وليس باالستماع إلى كالمها املنطوق" ) تجاوبي باستخدامها فقط

 على نحو أقل مما يعتقده متيسرمر " على وجه الدقة أبفطنةمفهوم "التحدث 

وضع  بيد أن ستيفنسون  املقدرة.من الصعوبة بمكان اختبار هذه  فإن ولذا ؛ستيفنسون 

 على فهم األسئلة التي  األعجمأن  اعتبارهفي 
 
جنبية باللغة األ  تطرحيجب أن يكون قادرا

وإظهار ذلك باإلجابة عليها بالطريقة املناسبة. وبالنظر إلى إشكالية التعلم العادي املبكر 

في عجمة االلتباس السردية فليس من املستغرب أن يركز ستيفنسون أبحاثه على 

 بثبوت عجمة الحاالت الوحيدة أنها والتي يعتقد ب التجاوبيةالحاالت 
 
التي تقطع حتما

إلشارة ل "عجمة االلتباس"وسوف أستخدم فيما تبقى من هذا املقال مصطلح  االلتباس.

  بشكل حصري إلى هذا النوع من الحاالت.

نظر إليها يلتعليل حاالت عجمة االلتباس التي  ستيفنسون  والفكرة التي يطرحها

من املوت التحدث من خالل هيئة جسد  نجا شخصان( حقيقية هي أن ")بإمك على أنها
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بلغة قد تعلمها في —العارضسواء من خالل تناسخ األرواح أو من خالل املس —آخر 

"االختيار بين فرضية املس  ه(. ويقول إنه ال يمكن166،1984" )السابقةفترة حياته 

(. ففي تلك 84،1974على سبيل املثال ) Jensenوفرضية تناسخ األرواح" في حالة جنسن 

 تفسير ة فضل في البداية تناسخ األرواح الحال
 
 راجح ا

 
س ولكنه تحول بعدها إلى امل لها، ا

(. وعلى وجه العموم فإنه يتوخى الحذر نفسه املرجعبدون معرفة سبب ذلك بالتحديد )

"حاالت ي هبخصوص تناسخ األرواح: فالعبارة التي تتكرر في العديد من كتاباته  مزاعمهفي 

ة تقرير أولي حول حالمقاالت مثل "  نظر على سبيل املثالاتناسخ األرواح." ب ذات صلة

 مجلة الجمعية األمريكية) تناسخ األرواح لعجمة االلتباس"ب ذات صلةغير مألوفة 

 خذات صلة بتناسحاالت ( وكتب تحمل عناوين مثل 48-331( 1980) 74 للبحث النفس ي

، مطبعة جامعة فيرجينيا لشارلوتفي[الهند عشر حاالت في  ،)املجلد األول  األرواح

وهو محق  ،تناسخ األرواح هو هدف رئيس له مزاعمتدعم  حججإن العثور على  .(]1975

بإقناع املشككين بضرورة  لعجمة االلتباس كفيل فعلية لةحا قناعته بأن توثيقفي 

 تفسير  إعطائها
 
 خارق ا

 
 .بعض الش يء ا

 الخطوط العريضة 
 
الة: حال راساتد لعدد منوفي األقسام التالية سوف أضع أوال

 ،Gretchen، وحالة غريتشن Jensenحالة جنسن —األمثلة الرئيسية لستيفنسون 

 عرضها —Sharadaوحالة شارادا 
 
 من أخصائي تنويم إيحائيوثالث حاالت أقل تعقيدا

نظر في القسم الثالث فيما إذا كانت اثم سوف حالة"(. المدينة بيتسبيرج )"دراسات 

أنه ولئن كان  قناعتيكون وسوف ت  هنالك حاجة لتفسير خارق ألي من تلك الحاالت.

اية اللغوية ضعيفة للغ ةالحجباإلمكان استبعاد التدليس في جميع تلك الحاالت فإن 

املناقشة ملا كان من شأن عجمة االلتباس. و ب املزاعم واالدعاءات املتعلقةلدعم 

 املستفيضة لعجمة االلتباس أن تشمل الظواهر اللغوية املتصلة بها مثل عجمة التلبس

glossolalia  التحدث بلغات في سياق ديني، ا( نظر سامارينSamarin  1972 واللكنات )

ة أو يشبه األجنبية في كالم "الكيانات" امللتقطة من خالل الوسائط الروحانية العصر 
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حول ت الدراسة حدودأن  إال (Thomason 1989وماسون نظر تنيين )االوسطاء الروحا

 ادراج هذه املوضوعات هنا.التوسع في دون 

بتقص ي ( 1974عام )املنشور ستيفنسون كتابه  يستهل دراسات الحالة. .2

 ذا وزن  ،عدة حاالت لعجمة االلتباس وردت في املصنفات العلمية
 
ولكنه ال يقدم شيئا

 توافر معلومات كافية تسمح بإخضاعها الختبارات صارمة.لشعوره بعدم  ؛لدعم صحتها

 لذلك فإن كتابه املنشور عام 
 
يتمحور كل واحد  1984وكتابه املنشور عام  1974وعوضا

خضاعها الختبار جاد. سوف لعجمة االلتباس التجاوبية يمكن إ ل ثالث حاالتمنهما حو 

ومن ثم أوجز الكالم في الحالتين اللتين  ،الحالة األولى بش يء من اإلسهابدراسة أتناول 

لتا كوذلك لتشابه النمط السائد للتحقيقات والتحليالت في  1984تناولهما في كتابه عام 

 الحالتين.

 ذكر"عارض"  Jensen Jacobyفي جنسن جاكوبي  1974الة لعام تتمثل دراسة الح

 تحت تأثير التنويم على لسان  تحدث
 
 وثالثين عاما

 
ربة منزل أمريكية تبلغ من العمر سبعا

يضة لهذه الحالة الواردة هنا . )الخطوط العر TEكـ تي إي وقد رمز إلى اسمها  ،اإليحائي

جميعها  تنويم إيحائيظهر جنسن في ثمان جلسات  .(1974من ستيفنسون  ةقامست

 استرجاع الذاكرة املعروف باستخدام أسلوب 1956 – 1955خالل العام املمتد بين 

الذي يفترض أن يرجع تي إي إلى مراحل أبكر من حياتها  التنويمي النكوص العمري ب

 باللغة  السابقة كجنسن الفالح السويدي.
 
خالل تلك الجلسات سئل جنسن أوال

على  باللغة اإلنجليزية اإلنجليزية وبعد ذلك باللغة السويدية بخصوص حياته فأجاب

طرحت  على األسئلة التيوأجاب باللغة السويدية األسئلة التي طرحت باللغة اإلنجليزية 

 باللغة السويباللغة السويدية )على الرغم من أن بعض األسئلة قد طرحت عليه أو 
 
دية ال

ائي هو (. كان إخصائي التنويم اإليحبدأ أنه ال يفهمها طرحت عليه باللغة اإلنجليزية اثم مل

 زوج تي إي.
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ي داخل فيتحدثان أبواها املهاجران  وكان .في مدينة فيالدلفيا توترعرعتي إي ولدت 

باللغة اإلنجليزية وباللغة البولندية وباللغة اليييدية وباللغة عندما كانت صغيرة املنزل 

 ،في اللغة السويدية أو أي لغة اسكندنافية أخرى  أي تعليم منتظم ولم تتلق  الروسية.

ة جمل في بضع —على قدر ما تتذكر —وتمثلت خبرتها امللموسة في اللغة السويدية

ذوي  نحول حياة األمريكيي ةسويدية قيلت ضمن سلسلة من التمثيليات التليفزيوني

 شكل جيد. م والتي تذكرتها ب1955ات قبل عام األصول السويدية التي شاهدتها بضع سنو 

اد أي ستبعال  ةقام ستيفنسون بإجراءات استثنائيحالة جنسن  وللتحقيق في

لخبرات السابقة ل أو إغفال التدليس على مبنيتفسير لتحدثه باللغة السويدية إمكانية 

من  نالختباريفقد أخضع تي إي  اللغة السويدية أو أي لغات إسكندنافية أخرى.لتعلمه 

وكذلك الختبار قدرات اللغة كما  ،واختبار تداعي الكلمات ،اختبارات الكشف عن الكذب

ا ومعارفها اآلخرين إقرارات موقعة يشهدون فيها على عدم من تي إي وزوجها وأقاربه انتزع

ثبت للغات اإلسكندنافية. كما أباوعلى عدم معرفتها  ،نمعارف لها من اإلسكندنافييوجود 

وأنه ال توجد  ،أنه لم يتم تدريس أي لغة إسكندنافية في املدارس التي تلقت فيها تعليمها

 دون علم زوجها وأقاربها 
 
أي فترة في حياتها قد تكون تعلمت فيها اللغة السويدية سرا

 للغاية في الجهود التي  اآلخرين وما إلى ذلك.
 
وفي حقيقة األمر كان ستيفنسون متحمسا

 تفسير  التدليسبذلها الستبعاد 
 
  ا

 
للغة القدرة على التحدث با". وقد خلص إلى أن محتمال

(. 71،1974)لم يتم بصورة طبيعية" تي إي  العجماءكما فعلت  لسويدية في هذه الحالةا

في هذه الحالة مقنع بيد أن زعمه أن  تدليسعلى عدم وجود أي ستيفنسون وما قدمه 

 .لم يكن كذلكجنسن لديه القدرة على التحدث باللغة السويدية 

القة الدرجة من الط بتلكليست  يقر ستيفنسون فإن لغة جنسن السويدية اوكم

  .والتمكن
 
في املقابلة التي استقصاها ستيفنسون بشكل مكثف )وهي الجلسة  :فأوال

السابعة( لم يستخدم جنسن سوى حوالي ستين كلمة فقط بشكل عفوي )أي قبل أن 

 ألحد مستشاري 
 
يستخدم املتحاورون معه باللغة السويدية تلك الكلمات( ووفقا
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ستيفنسون فإن استبعاد الكلمات ذات األصل املشترك مع اللغة اإلنجليزية واللغة 

 جعاملر يقلص هذا العدد إلى إحدى وثالثين كلمة مفهومة ) األملانية أو اللغة الييدية

 
 
ما  جنسن اللغوية من اللغة السويدية حصيلةفي هذه املقابلة بلغ إجمالي  :نفسه(. ثانيا

لغة  ناب التي يلم بهاالف الكلمات ا عدد غير كبير إذا ما قورن بآوهذ .كلمة املئة بيقار 

 .العتباراطبيعية معينة حتى مع أخذ السياق املحدود لتحدث جنسن باللغة السويدية في 

 
 
الكامل  التفريغ النص يقلما يجيب جنسن على األسئلة باستخدام جمل كاملة ففي  :ثالثا

م كانت الغالبية العظمى إلجابات 1974كملحق في كتابه عام  للجلسة السابعة واملدرج

 عبارات مكونة من كلمة أو كلمتين مع عدم وجود أي جمل مركبة البتة.جنسن 

من  اناثنفمن ناحية يثني  وتتفاوت اآلراء حول جودة نطق جنسن للغة السويدية.

للغة ستيفنسون على لكنة جنسن السويدية ويقول أحدهما إن ابن ا مستشاري 

السويدية فقط بإمكانه نطق كلمة "سبعة" بشكل سليم كما يفعل جنسن )املرجع نفسه 

على "تفوق اللكنة السويدية في بعض  كحجة(. ويأخذ ستيفنسون هذه اآلراء 38،37

في  (. وعلى النقيض من ذلك يشير ستيفنسون 66املواضع على األقل" )املرجع نفسه، 

طريقة نطق جنسن وباألخص عادته في إضافة صائت إلى "الخصائص املميزة لموضع آخر 

 لمقابالتالتفريغ النص ي ل( ويقر بأن 96في نهاية الكلمات املنتهية بصامت" )املرجع نفسه، 

 على أخطاء للغة السويدية "وفق قواعد اإلمالء الصحيحة
 
 .نجنسنطق " يضفي غموضا

 يجب أن تؤخذ 
 
جوانب أخرى تثير الدهشة تتعلق بملكة جنسن في الحسبان أيضا

 ما ابنها(.اللغوية 
 
صائي قام عدد من إخفقد  )بافتراض أنه ابن اللغة السويدية أو كان يوما

البحوث الروحانية ممن يتقنون اللغة السويدية و/أو اللغة النرويجية بإجراء مقابالت 

قوا أثير التنويم اإليحائي واتفمع تي إي عندما كان يظهر عليها "عارض" جنسن وهي تحت ت

على أن لغة جنسن السويدية اختلطت بش يء من اللغة النرويجية. ويفترض ستيفنسون 

والدة جنسن كانت نرويجية. وإضافة إلى ذلك فإن جنسن يتحدث أن إلى أن ذلك يعود إلى 

 في أن عاشاللغة اإلنجليزية وهذا يدل من وجهة نظر ستيفنسون على أن جنسن ال بد و 
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ر إلى مستعمرة السويد الجديدة في أمريكا الشمالية حيث تعلم القرن السابع عشر وهاج

 قيل إنها تفسر تمازج اللهجات السويدية الذياللغة اإلنجليزية. وهنالك مقترحات مماثلة 

 يظهر في حديث جنسن.

مشاكل لغة جنسن السويدية فإن ستيفنسون يخلص إلى  وعلى الرغم من جميع

تحدث بشكل مفهوم بلغة سويدية ذات لكنة  األعجمالقول بأنه "مما ال جدال فيه" أن "

هذا وهو ب(. 71ممتازة )في بعض املواقع( وبحصيلة لغوية مقبولة" )املرجع نفسه، 

س من تدرب عليها فلياالستنتاج يشدد على أنه لكي يتحدث املرء بلغة ما يجب عليه ال

 املمكن أن يتحدث بها بمجرد حفظ بعض الكلمات والعبارات.

على دراستي حالة إحداهما حالة غريتشن  1984ويشتمل كتاب ستيفنسون عام 

واألخرى شارادا. وغريتشن "عارض" ظهر أثناء جلسات تنويم إيحائي وقعت بين عام 

. ومثلها مثل Dolores Jayدولوريس جاي على لسان ربة منزل أمريكية تدعى  1974و 1970

السابق )مما تجود به الذاكرة( باللغة األملانية على برامج إملام جاي  اقتصرتي إي فقد 

كتاب باللغة األملانية. وكما حدث في حالة جنسن فإن تليفزيونية ونظرة ألقتها على 

تين )إلى جانب أخصائي التنويم اإليحائي كان زوجها. هناك اختالف واحد بين الحال

اختالف لغة "العارض"( يتمثل في أن السيدة جاي تابعت دراسة معجم أملاني في وقت من 

األوقات خالل الفترة املعينة في إطار جهودها الرامية إلى تعلم ما يكفي من اللغة األملانية 

 إلسعاد زوجها املريض خالل جلسات التنويم اإليحائي الالحقة. بيد أن ستيفنسون يشير

 الواقعة ئتين وست كلمات بشكل عفوي قبل هذهى أن السيدة جاي تلفظت بمإل

(48،1984.)  
 
 الستبعاد التدليسوقد بذل ستيفنسون في هذه الحالة أيضا

 
 كبيرة

 
 جهودا

 تفسير 
 
  ا

 
تدليس مقنع في كلتا  عدم وجودألدائها اللغوي. وما خلص إليه من  محتمال

الحالتين وإن كانت رغبة كليهما في إسعاد زوجيهما بإظهار "عارض" أجنبي هي التي 

 بأي عبارات سويدية أو أملانية صادفتهما في 
 
 خاصا

 
شجعتهما على أن يوليا اهتماما

 طريقيهما.
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يتماثل أداء غريتشن اللغوي من الناحية النوعية مع أداء جنسن. ويعرض 

 نصيةتفريغات ( مقتطفات من 203-169، 1984في ملحق من مالحق كتابه )ستيفنسون 

( تتألف من أسئلة من قابلوها وإجابات غريتشن عليها. وقد 169لجلسات مع غريتشن )

ا مجرد وكثير منه ،مكونة من كلمة أو كلمتين اقتصرت إجاباتها إلى حد كبير على ألفاظ

 يم الجمل من استفهام إلى تقرير(. وحصيلةتكرار ألسئلة من قابلها )ولكن بتغيير تنغ

 ونطقها 
 
ى سبيل . فعلالتذبذب يعاني حالة منغريتشن اللغوية في األملانية صغيرة جدا

وهي بالتأكيد الكلمة اإلنجليزية مع — blü  املثال الكلمة التي تستخدمها للون األزرق هي 

اإلنجليزي وهذا ليس نطقها في األملانية فهي تنطق  مكان الصائت [ü]إبدال صائتها األملاني 

أن بعض نطقها يتأثر بطرق  . ويبدو"cowبصائت ثنائي على وزن الكلمة اإلنجليزية " 

 من تأثره بأصوات اللغة األملانية فعلى
 
ل سبيل املثال يقو  التهجئة األملانية بدال

جميل" بإمالة صائت الضمة كما في نطق "  schönنها تنطق الكلمة األملانية ستيفنسون إ

  [ö]وليس كما يتوقع املرء بإكساب الصائت األملاني    shownالكلمة اإلنجليزية 
 
طابعا

 بنطقه 
 
أو الكلمة  Schaneكما في الكلمة اإلنجليزية —صائت الكسرة بإمالة إنجليزيا

    . shernاإلنجليزية 

 لجنسن الذي يتحدث اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى اللغة السويدية )مع 
 
وخالفا

اللغة النرويجية( فإن غريتشن تتحدث اللغة األملانية فقط. ومن الواضح أنها ب خلطها

رغم ذلك تفهم اللغة اإلنجليزية ألن باستطاعتها "أن تجيب باللغة األملانية على األسئلة 

(. ولكنها بالتأكيد 32ة اإلنجليزية وباللغة األملانية " )املرجع السابق التي تطرح عليها باللغ

لإلشارة إلى كلمة  schickenعلى سبيل املثال  األحيان،تستخدم كلمة إنجليزية في بعض 

 لقدرة غريتشن على فهم اللغة 
 
"دجاجة" )املرجع السابق(. وال يقدم ستيفنسون تفسيرا

مات اللغة اإلنجليزية ولعل ذلك يعود إلى عدم وجود نظير أو ملعرفتها لبعض كل اإلنجليزية

 مقبول هنا لتفسيره إلنجليزية جنسن بهجرته إلى مستوطنة السويد الجديدة.
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ملرات كتبت حوالي ولكنها في أحد ا (40نها أمية )املرجع السابق،وتقول غريتشن إ

إمالئية وهذا ما يتوقعه  ( )البعض منها مكرر( بها أخطاء43اللغة األملانية )أربعين كلمة ب

 املرء من متحدثة باللغة اإلنجليزية لم تتعلم سوى القليل من اللغة األملانية.

 فإن ستيفنسون على قناعة بوجود حاجة لتفسير خارق 
 
وفي حالة غريتشن أيضا

 مِرئ  ا باستطاعةلحالة غريتشن " وجهت انتقاداتاللغوي. ويقول في رد على  العجماءألداء 

 من اللغة األملانية ولكن ليس 
 
ر صغ على— بالقدرأن يتعلم بشكل عرض ي قليال

إلى رئيس تحرير مجلة علم غريتشن" )جاء ذلك في رسالة وجهها  عرفتهالذي  —حجمه

 (.373:  [1987] 51نفس الخوارق، العدد 

 وتختلف حالة شارادا 
 
 هذهبصورة ملحوظة عن حالتي جنسن وغريتشن. فأوال

 سوف يرمز إلى اسمها  ومن)هودر وهي امرأة هندية تدعى اوتارا — العجماء
 
اآلن وصاعدا

لم تكن تحت  —تتحدث اللغة املهراتية لغتها الوطنية 1941بـ ا هـ( واملولودة في عام 

املؤكد  من شبهو التنويم اإليحائي بل ظهر عليها "عارض" شارادا "بصورة تلقائية مع أنه 

 أن 73، 1984" )ستيفنسون هوره في حالة الوعي املوازي أنها ..... كانت أول مرة لظ
 
(. ثانيا

على عكس "عارض" جنسن وغريتشن يتحدث بما يفترض أنه لغتها األم شارادا "عارض" 

 ما يستخدم جمال طويلة وتامةاللغة البنغالية بطالق
 
 وكثيرا

 
ابق(. )املرجع الس ة نسبيا

 على النقيض من حالتي جنسن وغريتشن( "
 
 باإلضافة إلى ذلك يزعم ستيفنسون )مجددا

 ال يستهان به من أن 
 
شارادا تم التحقق منه وأن عائلة تربطها بهم عالقة تم  إفاداتعددا

" )املرجع السابق(. ومن إنها عاشتتعقب آثارها في جزء من إقليم البنغال حيث قالت 

 اوكان حديثها عن حياتها زاخر  ،بصورة واضحة تحدثت عن حياتهاشارادا ؤكد أن امل

 .على حد سواء غريتشنو جنسن بمقارنة  باملعلومات

مالبس  ومرتديةمتحدثة باللغة البنغالية  1974ظهرت شارادا أول مرة في عام 

ى حيث ( وكان ذلك في مستشفال تتناسب مع مالبس واليتها األصلية )ماهارشترابنغالية 

ستيفنسون أنها عاشت في القرن  وافترضتتلقى العالج من مرض نفس ي.  (ا هـ)كانت 
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 على جهلها بأشياء عصرية مثل بصورة جزئية التاسع عشر وذلك وفق تقديرات اعتمدت

حيث كان  1976(. استمر ظهور "عارض" شارادا حتى عام 106القطارات وأقالم الحبر )

 ي مرتين يظهر حوال
 
 . تهاقصرت مدقل عددها و إلى أن  متفاوتةفترات في  شهريا

بالبنغال والبنغاليين" )املرجع  منذ زمن طويل "اهتمام خاص (ا هـ)كان لـدى 

. ومع ذلك وعلى حد قول ستيفنسون لدى أبيها ذات االهتمام( وكذلك كان 81السابق، 

 دينة ناغبور م عالقات تربطها بالبنغال.فإن العائلة ال تعرف اللغة البنغالية وليس لها أي 

Nagpur  عشرة آالف بنغالي من مجموع يتواجد بها جل حياتها  (ا هـ)التي عاشت فيها

( لذا كان بوسعها أن تتواصل مع متحدثي 137السكان البالغ عددهم املليون نسمة )

اللغة راءة بولقد أخذت بعض الدروس في تعلم الق اللغة البنغالية إبان حياتها الراهنة.

أال  تهالغكتابة ذات صلة بألنها كانت تعرف  (ا هـ)لـ ( وهذه كانت مهمة سهلة 139البنغالية)

درست اللغة السنسكريتية التي ساعدت على صعيد تعلمها وهي اللغة املهراتية. كما أنها 

 أ. يمكن القراءة بتلك اللغةالتحدث باللغة البنغالية وعلى صعيد 
 
ا )عرفة م تفسيريضا

 .(143) كتبت باللغة البنغالية تبالوسائل العادية حيث قرأت ترجمات لروايا للبنغال (هـ

وكما هو الحال في حالتي جنسن وشارادا فقد توسع ستيفنسون في التحقق من 

بل بطريقة عادية )مقا احتماالت إعطاء تفسير للغة البنغالية التي تحدثت بها شارادا

تفسير خارق للعادة(. ومع ذلك لم يركز في هذه الحالة على احتمال التدليس ربما ألن 

سنوات  معظمبصورة جلية لها اللغة البنغالية كانت متاحة  (ا هـ)الوسائل العادية لتعلم 

 ةحياتها قبل أن يظهر عليها "عارض" شارادا. ولم يوافقه الرأي خبراء يتحدثون اللغ

البنغالية ممن استشارهم بشأن ملكة شارادا اللغوية. فعلى سبيل املثال قال الدكتور 

ذلك  في( وقد اتفق معه 120أن شارادا "كانت متقنة للغة البنغالية اتقانا تاما" ) Royروي 

 .M.Cوعلى النقيض من ذلك قال م س بهاتشاريا  Pal (121.)البروفسور بال 

Bhattacharya نه "على الرغم من قدرة شارادا على التحدث باللغة البنغالية بفطنة إال إ

 هذا الرأي(. وقد تكرر 120 ينطلق لسانها بها" )أنها ال تتحدثها بطالقة وفي بعض األحيان ال
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الذي أضاف أن لكنتها البنغالية "لم تكن بالتأكيد  Ranjan Borraا على لسان رانجان بور  

كانت لكنة شخص من غير أهلها ممن تعلم التحدث باللغة ] لب[اللغة..... ابنلكنة 

للغة  نطقها بأن (. بل إن روي علق قائال122) رحلة الطفولة"بعد اجتياز م البنغالية

 (.124البنغالية لم يكن جيدا )

ومع هذا فمن األرجح أن األهم من ذلك كله هو تقييم البرفسور سيسر كومار داس 

Sisr Kumar Das  تاغور أستاذ كرس يTagore ( وهو 126للغة البنغالية في جامعة دلهي )ل

"اللغوي الوحيد من ذوي الدربة" من بين أبناء اللغة البنغالية الذين درسوا لغة شارادا 

 ،(. فقد خلص إلى أن لغتها البنغالية كانت مكتسبة ولم تتحدثها بطالقة133البنغالية )

وأن لغتها البنغالية تمثل لهجة دون الفصحى من لهجات غرب البنغال  ،وأن لكنتها أجنبية

بالتأكيد و —( وأنها تحدثت ضربا غير أصلي من اللغة البنغالية في القرن العشرين 127)

هو  خالصة القول أن و  —التاسع عشر ليس من ضروب اللغة البنغالية السائد في القرن 

(. 132لغة ثانية ولكن ليس بشكل متقن" )ا لبنغالية "تشبه لغة شخص اكتسبهلغتها اأن 

وارات ولكنه يبين أنه وبسبب ح ،البرفسور داس بشكل كامل شهادةويعرض ستيفنسون 

وأنها  ،داس املقتضبة مع شارادا فلربما لم يكن لديها الوقت الكافي "للتمهيد" للتحدث إليه

(. وعلى نفس 133نغالية" )بالتالي لم تبرز صورة الوجه األمثل ملهارات تحدثها باللغة الب

املنوال يدفع بأن نطق شارادا للغة البنغالية املشوب بتأثيرات اللغة املهراتية ربما أمكن 

ا )البرفسور داس أو اهتمام  شهادة. ولم تكن (ا هـ)تفسيره بحاجتها للتحدث على لسان 

لغة شارادا ل البالغ بالبنغال والبنغاليين ليزعزع إيمان ستيفنسون بالطابع الخارق  (هـ

 .البنغالية

شارادا عن حالتي جنسن وغريتشن في جانب آخر مهم حالة وتختلف دراسة 

ومن  ينجم  األعلمحادثات الفعلية التي دارت بين تفريغات نصية لفستيفنسون يعرض 

ال يعطي سوى بضع مقتطفات من ترجمات إنجليزية  قابلهم ولكنه في حالة شارادا

م زعلحجة اللغوية الجوهرية (. لذا ال تتوافر بيانات تتيح تقييم ال209-206للمقابالت )
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لمة ن كبه أربع وعشرو  ويعرض ستيفنسون بالفعل جدوال مقتضبا عجمة االلتباس.

السنسكريتية واللغة  اللغةبنغالية تلفظت بها شارادا جنبا إلى جنب مع مرادفاتها في 

(. ثمان كلمات منها تشابه 129-128البنغالية الحديثة واللغة املهراتية واللغة الهندية )

 ألقل( وسبعو ليس بشكل وثيق على االلغة السنسكريتية ولكنها ال تشابه اللغة البنغالية )أ

ابه اللغة شمنها ت على حد سواء، وسبع واللغة البنغاليةمنها تشابه اللغة السنسكريتية 

  واثنتانالبنغالية وليس اللغة السنسكريتية 
 
ع بشكل وثيق من اللغات األرب منها ال تشابه أيا

)على الرغم من أن إحداها يقال بأنها من املعقول أن تكون مستقاة من لهجة بنغالية 

(. وليس هنالك أي كلمات مشابهة جدا للغة املهراتية أو اللغة الهندية وليست مختلفة

والكلمات التي تشابه اللغة  .بهة للغة السنسكريتية و/ أو اللغة البنغاليةمشا

السنسكريتية وال تشابه اللغة البنغالية ال يشابه أي منها اللغة املهراتية أو اللغة الهندية 

حجة ل. ومن هنا فإن املحصلة النهائية أن االلغة البنغالية مشابهتهبشكل أوثق من 

يل أنها تشير بالفعل إلى تعو  على الرغم من قاطعةفنسون غير اللغوية التي قدمها ستي

ا وليس هنالك ما يثبت أن شارادا بنفسه ،على اللغة السنسكريتية (ا هـ) ن شارادا على تمر  

 درست اللغة السنسكريتية.

وثمة نقطة أخيرة ينبغي اإلشارة إليها هنا وهي أن الحاالت املسجلة لعجمة االلتباس 

والظواهر األخرى لتناسخ األرواح شائعة للغاية في الهند ربما بسبب التقاليد الدينية 

مة أن التقاليد الهندية القديالهندية العريقة املتعلقة بتناسخ األرواح. وعلى الرغم من 

ال تؤكد احتمال وجود ذكريات تناسخ أرواح سابقة فإن االعتقاد السائد لتناسخ األرواح 

بوجود ذكريات من هذا النوع ليس من غير املألوف )مراسالت شخصية مع فريد كلوثي 

Fred Clothey ،1985 لذا فإن حالة شارادا تنسجم بوجه عام مع نمط يتكرر في أماكن .)

 أخرى من الهند.

اء وصف موجز لثالث حاالت مزعومة لعجمة سوف أختتم هذا الجزء بإعط

قاش أوفى لتلك لالطالع على ن 1984نظر توماسون لتباس أقل تعقيدا من سابقاتها )ااال



13 
 

الة حهذه الحاالت نفس القدر من الدراسة املستفيضة التي عنيت بها  الحاالت(. ولم تلق

ترات زمنية "فالعوارض" لم تظهر سوى خالل ف ؛جنسن وحالة غريتشن وحالة شارادا

لم تبذل أي محاولة منهجية الستبعاد  أقصر بكثير )عادة في بضع جلسات فقط(.

نطقوا لم ي يناألعجمِ ألن  ؛فلم تثر مسألة التدليس ،التدليس كتفسير لهذه الظاهرة

 ينألعجمِ اأن جميع  وانطباعيبكلمات للغات من الواضح أنهم يعتقدون أنهم يتحدثونها. )

 نأي أنهم يؤمنون أ—وإخصائي التنويم اإليحائي نفسه يؤمنون بصدق "العوارض" 

قد نكصوا إلى مرحلة سابقة من مراحل حياتهم وأنهم بمؤازرة أخصائي التنويم  يناألعجمِ 

اإليحائي لهم تحدثوا لغات مراحل حياتهم السابقة(. في هذه الحاالت املزاعم حول عجمة 

بشكل مباشر. لقد زودني أخصائي التنويم  —تبارهابل وتم اخ —االلتباس يمكن

بتسجيالت على أشرطة وبشكل جوهري بقوائم  Ralph Grossiي اإليحائي رالف غروس   

كلمات يفترض أنها للغة عجمة االلتباس. وقد طلب مني "التحقق" من اللغات التي 

من قائمة ) باستنباط كلماتوبناء على طلب مني ساهم في التقييم  ،األعجمون يتحدثها 

 منهم بينما كانوا تحت تأثير التنويم اإليحائي. ساسية(ات اال موحدة للمفرد

من أبناء اللغة اإلنجليزية جميعا وكانوا  ينمن األعجمِ ثالثة  عجمةدرست لقد 

وا هي إشارات إلى عجمتهم بينما كان ،وفي املوجز التالي جميع اإلشارات الواردة األمريكية.

اإليحائي وعند ظهور تلك "العوارض" األجنبية املزعومة عليهم. قالت تحت تأثير التنويم 

أنها عاشت في بلغاريا في أوائل القرن التاسع عشر وأنها تحدثت اللغة  )أ(العجماء 

 ]خ[الذي كان بطيئا ولكنه كان سلسا صوتا واحدا ) البلغارية. وقد حوى كالمها املسترسل

 اللغة اإلنجليزية من أصوات( وهذا صوت ليس Bach، كما في نطق الكلمة األملانية 

في اللغة  ةشائع،  [št]على سبيل املثال ، كما حوى بضعة عناقيد صوتية  الوطنية

البلغارية ولكنه ليس في اللغة اإلنجليزية. ومع هذا فإن قائمة الكلمات التي قدمتها ال 

"، 4"عداد أطلقتها على األ التي  اللفظيةوالبنى ى أي كلمات بلغارية على اإلطالق تحتوي عل

لسائد في نظام األعداد " لم تظهر نمطا من النوع ا50" ،”49" ،”48" ،”47" ،”8" ،”7" ،”5"
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لالطالع على تحليل مفصل ونقاش أوفى(. وعندما أخبرت  1984نظر توماسون العاملي )ا

لم تتحدث اللغة البلغارية أملح إلى أنه من املمكن أنها تحدثت لغة  )أ(ي أن العجماء غروس   

األرجح اللغة الروسية ألنها أخبرته )تحت تأثير التنويم اإليحائي( أنها قد ولدت —أخرى 

في وقت الحق إلى بلغاريا. ولقد أصبح متشككا عندما أكدت له أن كالمها  وانتقلتفي روسيا 

ي واقع األمر لم يكن من لغة البشر على اإلطالق. غير أنه لم يكن باللغة الروسية وأنه ف

عل وكأنه بالف فإنه بدى للوهلة األولى املسترسل تجدر اإلشارة إلى أنه عند سماع كالمها

 جيزةو إليه أستاذ من أساتذة اللغة السالفية لفترة  استمع مالغة سالفية مبهمة. وعند

ظن أنها  هما لغتان يتحدثهما شخصيا( ولكنأدرك أنه ليس لغة بولندية أو لغة روسية )وه

ا(. وهذه ن ال يتحدثهماللغات السالفية الجنوبية )واللتيقد تكون لغة بلغارية أو لغة من 

املسألة ينبغي أال تغيب عن بالنا عند النظر إلى تعليقات مستشاري ستيفنسون بأن 

 .لغته السويدية ببعض من اللغة النرويجيةخلط جنسن 

أنه كان في حياته السابقة يحمل لقب فارس اسمه السير غاي  )ب(األعجم أفاد 

والذي عاش في قرية شانسون  ]هكذا ورد[  Sir Guy de Maupassantدو موباسان 

Chanson ه ن لغتإلى القرن الرابع عشر. كما قال إ في نورماندي عندما كان يرجع عهدها

ثلها مثل اللغة اإليرلندية أو لغة إال لغة سلتية م توهي ليس ،هي اللغة الغالية

عجمة ولكن  .في نورماندي سائدتين ليستاأن هاتين اللغتين اإلسكتلنديين الغالية عدا 

في واقع األمر بلكنة فرنسية مميزة ذات سمات صوتية مثل الصوائت اصطبغت  )ب(

فإن  )أ(األنفية والنبر الواقع على املقطع األخير من الكلمة. وكما هو الحال في عجمة 

 ون اللغة الفرنسية وبدا لهما أنها نوعن ممن يعرفاثنياملسترسلة استوقفت  )ب(عجمة 

ن يستطيعا أن يفهما الكلمات الفعلية ولك إنهما لممن اللغة الفرنسية أو ما شابهها وقاال 

ة الغالبي أنبالرغم من و  .راودهما شعور بأن "هنالك بعض أساسيات اللغة الفرنسية"

 ال أنهاإكلماته أكثر قربا إلى اللغة الفرنسية منها إلى اللغة السلتية  قائمةجمات لتر  العظمى
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ال تنتمي إلى أي لغة منهما. وبدال من ذلك كانت تلك الكلمات تشابه تصحيفا بلكنة فرنسية 

 .لطريقة نطق اللغة الالتينية الكنسية

أرجعها إلى مرحلة سابقة من مراحل  يبأن غروس   )تؤمن(  )ج(وختاما فإن العجماء 

وبالرغم من . Chloeحياتها في القرن التاسع عشر حينما كانت إمرأة أباشية تدعى كلوئي 

ي لها على التحدث باللغة األباشية فقد مانعت بشدة التحدث بتلك اللغة حث غروس   

ين وفي اإلنجليزية الهجاللغة وبدال من ذلك تحدثت  حينما كان يظهر عليها "عارض" كلوئي.

جين. إلنجليزية الهللغة اي نفسه إال أن جاراها وتحدث إليها بانهاية األمر ما كان من غروس   

ولكن ايمانه بحياتها السابقة التي وصفتها لم يتزعزع سواء جراء هذا أو جراء ردها على 

لد يكتب عندما تو م: "1852سؤاله الذي طرحه بخصوص كيفية معرفتها بأنها ولدت عام 

رئيس القبيلة على رأسك سنة والدتك وفي أي شهر". كما أنه لم يأبه أيضا بزعمها بأنها 

م عندما كانت في سن التاسعة والعشرين. وعندما عقد العزم 1873وافتها املنية في عام 

على مواصلة جهوده لحملها على التحدث باللغة األباشية أسفر ذلك بالفعل عن تلفظها 

ولكن نظرا ألن تلك الكلمات حوت العديد من أصوات اللغة اإلنجليزية التي . ببضع كلمات

ير غ ال توجد في اللغة األباشية )والسيما صوت الراء( كما أنها خلت من جميع األصوات

البرهنة على  فيلذا فإن تلك الكلمات لم تساعد  ،اإلنجليزية التي توجد في اللغة األباشية

 .(ج)عجمة 

جمع معلومات مفصلة عن خلفيات لم أ فإنيستيفنسون  عكس ما فعلوعلى 

ولكن بإمكاننا التوصل لتخمينات مدروسة ي ين اللغوية الذين ذكرهم غروس   األعجمِ 

قد درست لغات أجنبية رغم أنها تعلمت  (أ)ال توجد أدلة كافية على أن العجماء  حولها:

. [št]كما يوجد بها عنقود صوتي شائع هو  ]خ[في مكان ما أن اللغة البلغارية بها صوت الـ 

البد وأنه قد تعلم قليال من اللغة الفرنسية )وإن  (ب)وعلى النقيض من ذلك فإن األعجم 

 
 
نه من ترجمة كلمات من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة لم يكن سوى بالقدر الذي يمك

ولكن ليس  ة الكنسيةاللغة الالتينيالفرنسية( كما والبد أنه قد اطلع وبشكل مكثف على 
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أقل  (ج)في املدارس العامة في الواليات املتحدة. وكانت العجماء  اللغة الالتينية كما تدرس

ها ولم تكن إنجليزيت (أ)وإلى حد ما أقل تمرسا من العجماء  (ب)تمرسا في اللغة من األعجم 

 ية.اشفكرتها عن الطريقة التي ستتحدث بها إمرأة أب ( سوى االهجين )كما استشفه

في كل حالة من الحاالت الواردة  هل تعد هذه الحاالت من الخوارق؟. 3

األداء الخارق  لتعليل" ثمة زعم بأن هناك حاجة لتفسير خارق دراسات الحالةفي "

أن لسانهم في واقع األمر فيه عجمة االلتباس. ال ينبغي أن نقارن مزاعم —ينلألعجمِ 

ك كما ي ليس كذلو غروس    لم بحاثةاعبشكل مباشر بمزاعم ستيفنسون فاألخير  يغروس   

أن ستيفنسون أخضع حاالته الثالث الرئيسية لفحص دقيق ولكل ما خطر بباله من 

حاالته على عالتها. ومع ذلك فإن حاالت ستيفنسون  ياختبارات بينما تقبل غروس   

 .ياملدروسة بعناية متهادية غير مقنعة من الناحية اللغوية مثلها مثل حاالت غروس   

في حاالت ستيفنسون كاعتبار هام ينبغي مراعاته بالقدر الذي  ال يبرز التدليس

لتي أظهرت وحيدة ايتصوره ستيفنسون. فشارادا التي كانت فصيحة نسبيا هي العجماء ال

ما يكفي من القدرة اللغوية لطرح فرضية اطالعها على اللغة في أي وقت من أوقات حياتها. 

ولكن ال يمكن في حالتها أن يتم اختبار التفسير الخارق لعجمتها بشكل تام وذلك لسببين: 

 ةأن ستيفنسون ال يعطي تقريبا أي بيانات بنغالية )وال كالم مسترسل باللغ :أولهما

 
 
 ،ةباللغة البنغالي اهتمامأنها منذ صغرها كان لديها  :البنغالية على اإلطالق(، وثانيا

. وعالوة على ذلك فإن العالقة املتينة التي تربط اللغات الهندية وتوافرت لها فرص تعلمها

ة اللغة الوطني الوطنية اللغة املهراتية ولغة شارادا(  ا ه)لغة  بما فيها —بعضها ببعض

جعل من — من لغة تكاد تتماثل مع اللغة السنسكريتية تنحدريهما تالبنغالية فكل

من اللغة البنغالية. ومما ينطوي على داللة كبيرة  تعلم قليالتأن  (ا ه) السهل جدا على

أن البيانات الوحيدة لشارادا التي استشهد بها ستيفنسون كانت األربع وعشرين كلمة 

 اوالتي حوت كلمات سنسكريتية أكثر مما حوته من كلمات بنغالية. وتماما كم "بنغالية"

أنه اطلع عليها )اللغة الفرنسية  قد استفاد من اللغات التي يبدو (ب)بدى أن األعجم 
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واللغة الالتينية الكنسية( في بناء لغته "الغالية" بطريقة ال شعورية فإن شارادا بدت 

لى الرغم ع يتية في بناء لغتها البنغالية بطريقة ال شعوريةوكأنها تستغل لغتها السنسكر 

من أنها قد تعلمت أيضا بعضا من اللغة البنغالية الحقيقية. ولقد فند الشخص الوحيد 

تحقق من لغة شاراد البنغالية االدعاء القائل بأن شارادا عاشت في أوائل القرن الذي 

ون هي لغة بنغالية حديثة. وكون ستيفنسالتاسع عشر ألن اللغة البنغالية التي تعرفها 

لح تها السابقة في البنغال ال يصالتي قدمتها عن حيا فاداتاإل استطاع التحقق من بعض 

كما  ،تم التحقق منه دون البعض اآلخر إفاداتهادليل اثبات على الرغم من أن بعضا من 

 ويةاللغيظل احتماال واردا. واألهم من ذلك أن الحجة  إفاداتهاأن وجود تطابق عرض ي في 

هي التي يمكن أن تساعد في القطع بأن هذه حالة من حاالت  —وحدها —القطعية

 عجمة االلتباس.

وى فلم يستطع هنا ساألخريين وينطبق الش يء نفسه على حالتي ستيفنسون 

تند وقد اس التي قدماها عن حياتيهما. التحقق من عدد قليل من إفادات جنسن وغريتشن

 ،بعض اإلفادات ذات الخطأ البين لتسويغعلى افتراض التخلف واالضطرابات العقلية 

د الهجرة إلى مستعمرة السويمثل اآلباء املهاجرين و كعوامل معينة على افتراض وكذلك 

اعالوة على افتراضه  الجديدة ر 
ْ
ي من حوش  جرى على لسانيهمابعض ما  لتسويغب اإِلغ

ولكن ما أتى به جنسن وغريتشن من الغريب غير املأنوس من القول ربما كان  .الكالم

ين عن على لسان األعجم   يلصيق الشبه بهذه األنواع من القصص التي أوردها غروس   

ىهما. فعلى سبيل املثال مخاوف غريتشن التي عيحيات
الديني  هاداالضطعليها الزمن من  ف ّٙ

ىعالتي  السير غاي تتشابه مع إفادة
بع عليها الزمن بأنه والفرسان النورمان في القرن الرا ف ّٙ

 تاجرغم خسارة ال —رعايا امللك اإلنجليزي ولكنهم يفضلون ملكا فرنسيا اكانو عشر 

 م.1204ئة وخمسين عاما مضت، في عام البريطاني لنورماندي ألكثر من م

ين في استبعاد إمكانية تلقي األعجم   نجح ستيفنسون في حالتي جنسن وغريتشن

شبهة ن هما الراهنة. ولكيفي حيات ألي تعليم منتظم في اللغة السويدية أو اللغة األملانية
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اءة نوعية وذلك بسبب رد ؛التدليس املتعمد في هاتين الحالتين قد انتفت عنهما بالفعل

فالشخص الذي تلقى بصورة خفية تعليما في اللغة السويدية أو اللغة  ،األداء اللغوي 

ورد ين. لقد حاول ستيفنسون أن يكيد أكثر مما يعرفه هاذين األعجم  األملانية يعرف بالتأ

 اباتهمن كت غير موضعحججا لغوية قوية ملفهوم عجمة االلتباس التجاوبية محتجا في 

ابرة مجرد عالقة ع ب ممارسة عملية مكثفة وليسبأن فهم األسئلة واإلجابة عليها يتطل

 هو أن اختباره غير كاف. واعتراض ي(. 75، 1974نظر على سبيل املثال بلغة أجنبية )ا

ي بطلب مني تتيح حججا أفضل بكثير فقائمة مفردات كتلك التي استنبطها غروس   

لتحقق طعية لللتحقق من اإلملام باملفردات كما أنه يمكن وضع اختبارات لغوية أخرى ق

تلك جراء مقابالت منفلتة كة. واالختبارات الوافية لن تشمل إمن اإلملام بالقواعد النحوي

 التي استند عليها ستيفنسون. 

ؤال من ما س أنه ليس من املتوقع أن يخمن أعجمفي اعتقاده ب مخطئوستيفنسون 

وأن يرد عليه وفق الحد األدنى من مفردات اللغة األجنبية وبشكل يكاد يغيب  ،يحاوره

في التفريغ النص ي لكل من جنسن وغريتشن غالبا  :بقواعدها النحوية. فأوال االلتزامعنه 

ة أي أسئلة تكون اإلجابات املالئم— ما يطرح عليهما املتحاورون معهما أسئلة )نعم( و )ال(

"ال". مثل هذه األسئلة تنتهي في اللغة السويدية أو اللغة األملانية كما عليها مجرد "نعم" أو 

في اللغة اإلنجليزية بتنغيم صاعد ومن ثم يتسنى التعرف عليها كأسئلة )نعم( و هو الحال 

ئذ حين أم لم يفهمه. فما على األعجم)ال( سواء فهم األعجم املحتوى الفعلي للسؤال 

"نعم" و "ال" لكي يجيب بشكل مفهوم وحسب مقتض ى  ـسوى معرفة الكلمات املقابلة ل

ئلة تدور ن األسأل  ؛الحال. كما أن إجابات األسئلة ستكون صائبة بوجه عام بحكم طبيعتها

 أعرف بشأنها.—وحدهما —ومن املتوقع أن يكونا ،ين الغابرةحول حياة األعجم  

 
 
الحالتين طرح العديد من األسئلة املوجودة في التفريغ النص ي  كلتاتم في  :ثانيا

باللغة اإلنجليزية. ال يحتاج فهم تلك األسئلة إلى أي إملام باللغة السويدية أو اللغة األملانية 

لذا فإن املذكورين لم تداخل لسانيهما عجمة االلتباس التجاوبية كما  ؛على اإلطالق
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املتحاور السؤال أوال باللغة السويدية ومن ثم حتى حين يطرح  —عرفها ستيفنسون 

 يكرره باللغة اإلنجليزية مثلما يحدث أحيانا في التفريغ النص ي لجنسن. 

وبطبيعة الحال فإن املتحاورين يطرحون بالفعل أسئلة أخرى بخالف أسئلة )نعم( 

على  اهمتو )ال( على جنسن باللغة السويدية وعلى غريتشن باللغة األملانية. وتتسم اجابا

تلك األسئلة بالتذبذب في األداء. فعلى سبيل املثال يجيب جنسن "زوجتي" على سؤال 

وله في تتنا يما الذوعندما سئلت غريتشن  السوق،حول ماذا سيدفع لبعض األشياء في 

الكلمة  مأخوذة منترجمة حرفية — "Bettzimmer"الفطور )"بعد النوم"( تجيب 

ال تستخدم الكلمة األملانية لـ "غرفة النوم"  هاغرفة النوم" لكن” “bed-roomاإلنجليزية "

. إن معرفة املذكورين (" "غرفة النوم"sleep-room)وتعني حرفيا "  Schlafzimmerوهي 

جنبية في حياتيهما الراهنة متسقة مع مستوى الفهم الذي أبدياه أثناء الطفيفة للغات أ

أن العديد من ن الخبرة في اللغة السويدية كما التحاور معهما. لدى تي إي القليل م

الكلمات السويدية الستين التي استخدمها جنسن بشكل عفوي شديدة الشبه بكلمات 

في اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية واللغة الييدية أو اللغة الروسية وكلها قد درستها تي 

 ة جاي القليل من الخبرة فيإي أو سمعتها في املنزل عندما كانت طفلة. كان لدى السيد

لغة في ال لها نظائروالعديد من الكلمات التي استخدمتها غريتشن  ،اللغة األملانية

ين الثالثة الذين ذكرهم ستيفنسون كان فإن جميع األعجمِ  اإلنجليزية. وكما ذكرنا آنفا

ء نحوية قد ارتكبت أخطاشارادا لديهم أخطاء في النطق كما اتسم كالمهم بلكنة أجنبية. ف

حين تحدثت باللغة البنغالية كما اتسم كالم جنسن وغريتشن باقتضاب شديد حتى إن 

  حوت أنواعا قليلة جدا من التراكيب النحوية. اأقوالهم

ه في اوانب القصور التي عانى منها أعجملقد طرح ستيفنسون عدة تفسيرات لج

اللغة السويدية واللغة األملانية. فعلى سبيل املثال فإن بعض األخطاء في لغة جنسن 

باللغة النرويجية. ويستند ستيفنسون على افتراض أن  امتزاجهاالسويدية تعزى إلى 

ة" غريتشن
 
ل
ْ
غ
 
وقد أمضت معظم وقتها في املطبخ مع خادمة"  ،تعاني من اإلهمال كانت ن
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وأن لغتها األملانية املعيبة ناجمة ذلك فيما حدثت به عن حياتها،  دون وجود ما يعزز  —

ولكن نظرا ألن  .(46، 1984عن حقيقة أن الخادمة لم يكن لها حظ من التعليم )

تسم تالكلمات وقواعد نحوية  آالفاألشخاص غير املتعلمين لديهم حصيلة مفردات بها 

ذا فإن لالشخص املتعلم  تخدمهالذي يس تصال الكالميلال بطابع تعقيد لغوي مماثل

لمنا )وذلك إذا ما س أكثر وجاهة. وهنالك اقتراحات ال ينبغي التعويل عليهتفسير الهذا 

هور ظ يمكن االستناد إليها منها أنبحجج ستيفنسون بأن عجمتهم تعد من الخوارق( 

لجمة ا و/أو "أن الصعوبات كان على استحياء شديد عجمتهاال سيما  "العوارض" األجنبية

ومما يؤسف له  (.69، 1984) " قد أثرت على األداء اللغوي التواصل الروحي تكتنفالتي 

 أن هذه التفسيرات غير قابلة لالختبار العلمي.

ن املثير للجدل فإن ستيفنسون على قناعة راسخة يوعلى الرغم من أداء األعجم  

اللغوية في اللغة السويدية وفي اللغة األملانية تستوجب تفسيرا خارقا. ونظرا  ابأن مقدرتهم

يء من كلمة وش  لي باللغات األجنبية يقتصر على مئة أو مئتيألن ما أبدياه من إملام فع

بإمكان املرء أن يتعلمه دون إجهاد الذاكرة  نوالذي من املؤكد أ —القواعد النحوية

فإن اعتقاده يستند بشكل جلي على الصبغة —على اللغة االطالعبأدنى قدر من 

موفق  على األسئلة بشكلآخر من وقت إلى لألداء اللغوي، فهما يجيبان بالفعل  التجاوبية

غريتشن )لقد أحصيت ل .األسئلة التي تتطلب إجابة غير اإلجابة بـ "نعم" أو "ال" بما في ذلك

ئة ملكررة من أصل ما مجموعه مك ابما في ذل كتلك اإلجاباتن إجابة ثمان وعشري

ملناقشة تلك الحالة(. هل  1988و 1987نظر توماسون في التفريغ النص ي، ا وسؤالين

ى اإلجابات غير املوفقة عل تلكاملنثورة بين يدي  ،إلمكان تعليل اإلجابات املوفقةاب

       بشكل طبيعي بحيث ال يلزم تقديم تفسير خارق لها؟  ،اإلطالق

هي نعم فالتفسير يكمن في قدرتهما على استخدام قرائن سياق املحادثة واإلجابة 

 للوصول إلى تخمينات مدروسة حول نيات املتحاورين معهما. وهذه ليست موهبة نادرة

يد أن تي . بالتأكفي األمر متعلم أو أميوليس  ،بل ملكة يتمتع بها جميع مستخدمي اللغة
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هما عن حياتيهما السابقتين وأن األسئلة تنصب إي والسيدة جاي علمتا بأنهما يتم سؤال

ن اتضح في كلتا الحالتيوعن حياتيهما اليومية.  في املقام األول على معلومات تفصيلية

أسلوب االستجواب من األسئلة التي طرحت عليهما باللغة اإلنجليزية. لم يكن إطار 

فة بص—خدمون يستأيضا كان املتحاورون ادثة مقيدا إلى حد بعيد فحسب بل املح

ليات ل عمهْ س  وغالبا ما يكررون أسئلتهم مما ي   ،ةكيب سهلاجمال ذات تر  —عامة

السؤال املطروح. بإمكان أي شخص  —في الواقع —انالتخمين إذا لم يفهم األعجم

سافر إلى بلد أجنبي تقديم أمثلة على تخمينات ناجحة من هذا النوع. ويمكن أيضا 

ض طرح بعالوقوف على بعض األمثلة في املحاكم األمريكية حيث يقرر القضاة بعد 

 ، بأن(سمك؟" سؤال طرح على كال من جنسن وغريتشناألسئلة البسيطة )مثل "ما أ

يه الكفاية جيدا بما فللغة اإلنجليزية كأبنائها يعرفونها ليهم الذين ال يتحدثون ااملدعى ع

في العديد من يحدث ذلك و  —مساعدة من مترجم فوريملتابعة إجراءات املحكمة دون 

 نسنج طالته يدايعرف املدعى عليهم اللغة اإلنجليزية بالقدر الذي  عندماحتى الحاالت 

عند  ةاالستجاب. وبتعبير آخر فإن سرعة اللغة األملانيةو من اللغة السويدية  وغريتشن

جنسن وغريتشن متدنية للغاية إلقناع عالم لغويات بأنها تعكس قدرا كبيرا من تعلم 

ر ن أي إتقان للغات غييستيفنسون لم يظهر األعجم   مما يعتقدهوعلى النقيض  اللغة.

ن وينبغي أال يغيب ع. يتجاوز عددها عدد أصابع اليدال  نحويةلكلمات وسمات  امعرفتهم

اللغة  فيللغة السويدية والعملية في ا امعرفتهمأن  —املقام، ، في هذا أيضا—بالنا

 فعليال اإملامهمإن وجدت فهي أضعف من  —قدرتهما على فهم ما يقال لهما —األملانية

اللغة  ، بما في ذلك متعلميحقيقيةلغات أن املتحدثين الحقيقيين ب على بالكلمات والجمل

 إملامهم الفعلي باللغة. تفوق معرفتهم العمليةكلغة ثانية، 

للغات ذات الصلة يعد التفسير بالجرس الصوتي  الستةين األعجمِ  معرفةإن 

وى سفمنهم من ليس له منها تدرج تصاعديا ت معرفة وهي—اللغوي  دائهمأل األكثر قبوال 

حالة  ( كما فية)ومغلوط ةضئيلمعرفة  ثمو )ج(  (أ)ين العجماو  كما في حالة النزر اليسير
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كلمة وش يء من القواعد  مئة أو مئتيقتصر على معرفة ت صل إلىتأن  إلى (ب)األعجم 

م أنهم ك—شاراداكمعرفة  ةواسع معرفة إلى تقيتر لالنحوية لكل من جنسن وغريتشن 

حياة  هم أنها اللغة التي تحدثوا بها في اعتقدوافي صياغة اللغة التي  سخروا كل ما يعرفونه

 عواربه يشو معيار سابقة. إن مفهوم عجمة االلتباس التجاوبية كما يعرفه ستيفنسون 

للتدليل على اإلملام بلغة ما على األقل عند املستوى املتدني للفهم الذي  لكونه ال يصلح

أن يمكنه املرء  أن على الرغم منولذلك   سواء. وأبدته غريتشن على حد   نأبداه جنس

توفر حالة حقيقية لعجمة  أنمن ستيفنسون ما ذهب إليه مع  بكل أريحيةيتفق 

و أنه ه القول الفصل في املسألةلظاهرة خارقة إال أن  معتبرةكون حجة االلتباس سوف ي

 حتى اآلن. لم تسق حجج تؤيد حالة واحدة لتلك العجمة
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