
 > م��ا ال��ذي لف��ت نظ��رك ال��ى االهتم��ام له��ذا 
املوضوع )األخطاء الش��ائعة(؟

حتديدا،  والعربية  اللغات،  عشقت  لطاملا   -
بأخطاء  ومتتهن  تهان  أراه��ا  حني  كثيرا  وآل��م 
تقترف جهال بها او جتاهال وصدودا عنها. لست 
اطالع  على  لكني  العربية  اللغة  في  متخصصة 
أتألم،  اخطاء  هكذا  ارى  وحني  لها،  ومحبة  بها 
اإلنكار  من  أكثر  هو  ما  أفعل  ان  علي  ان  وارى 

بالقلب.

طرئق تدريسها
في  العربية  اللغة  تدريس  طرائق  ترين  كيف   <
في  السبب  انها  تعتقدين  وهل  واجلامعات،  املدارس 

وملاذا؟ األخطاء  هذه  انتشار 
- اللغ��ة ف��ي األص��ل كي��ان محك��ي، والطريقة 
الس��ليمة لتعل��م لغة ما هي الطريق��ة التواصلية 
الت��ي تش��مل اس��تماعا وحتدثا اكثر م��ن القراءة، 
اللغ��ة العربي��ة فيه��ا جمالي��ات تخط��ف العقول 
والقل��وب، لكن لألس��ف مناه��ج التدريس جامدة 
عل��ى  ال  القواع��د  حف��ظ  عل��ى  ترك��ز  ومتقع��رة، 
املران على اس��تخدامها الصحيح. كما ان االعالم 
والدرام��ا تظه��ر املتحدث��ني به��ا مبظه��ر غريب��ي 
األطوار، ويرس��م صورة ظاهرها الدعابة، لكنها 
باطنه��ا وحقيقته��ا االس��تهزاء واالمته��ان للغ��ة 

الق��رآن الك��رمي.
تدريس  تسهيل  ميكن  كيف  نظرك  وجهة  من   <
للتالميذ؟ محببة  مادة  وجعلها  املدارس  في  العربية 

- علينا ان ندرك ان الطفل حني يتعلم العربية 
له  بالنسبة  اجنبية  شبه  لغة  فهي  الفصحى 
قدرة  لكن  اليومية،  حياته  في  يتعاطاها  ال  ألنه 
اراقب  كنت  باهر.  امر  اللغات  تعلم  على  الصغار 
ان  وقرروا  يلعبون،  صغار  مجموعة  مرة  ذات 
هذا  من  شيئا  او  الفضاء  ح��رب  لعبة  يلعبوا 
لعبهم  أثناء  يتحدثون  ص��اروا  وفجأة  القبيل، 
ومثلجا  ولطيفا،  بريئا  منظرهم  كان  بالفصحى. 
للتلفزيون  شكرا  ذلك؟  تعلموا  أين  من  للصدر! 
تذكر  ان  حينها  حاولت  املتحركة.  وللرسوم 
نتعمد  كنا  ح��ني  ت��ذك��رت  وبالفعل  طفولتي، 
متعلقة  العابا  نلعب  حينما  احيانا  الفصحى 
لم  بالفصحى.  شاهدناها  مسلسالت  او  بأفالم 
وتعليم  احلاجز  لكسر  الطريقة  هذه  تستغل  ال 

اليهم؟ وحتبيبها  العربية  اللغة  األطفال 
> في ظل تعدد اللهجات العربية، وسيطرتها على 
بني  وسطى  لغة  ايجاد  ميكن  كيف  العربي،  اللسان 
والتعامل  فهمها  الناس  يستطيع  والفصحى،  العامية 

بها؟
ستتضمن  النها  الوسطى،  باللغة  اعتقد  ال   -
ملصلحة  ستكون  انها  وازع��م  كثيرة،  تنازالت 
دون  من  املبسطة  الفصحى  ان  ارى  العامية. 
تقعر تفي بالغرض اذا ترافقت مع خطة اعالمية 
عن  ايجابية  ذهنية  ص��ورة  خللق  وتعليمية 
البيوت،  وفي  اليومي  احلديث  في  اما  الفصحى، 
تتغير  ال  فاملجتمعات  متسيدة،  العامة  فستظل 
بجرة قلم، وال اطالب الناس باحلديث بالفصحى 
عقودا  يتطلب  امر  فهذا  واألس��واق  البيوت  في 

وفي  االعالم  وفي  احملافل  في  لكن  التنوير،  من 
الفصحى، وال شيء  املقروءة يجب ان جند  املواد 
باجلراح  مثخنة  ال  سليمة  تكون  وان  سواها، 

واألخطاء.
التصويب جتربة 

الى  > كانت لك جتربة اصدار كتيب تشيرين فيه 
هذا  في  للتوسع  طموح  لديك  هل  السائدة،  األخطاء 

املشروع؟
وخطايا  أخطاء  البيان؟  قدد  الذي  ذا  »من   -
ان  واخترت  األول،  كتابي  هو  مصورة«  لغوية 
صورة  فيه  القارئ  يرى  اذ  مصورا،  كتابا  يكون 
والفتات  اع��الن��ات  م��ن  صورتها  لغوي  خلطأ 
بجانبها،  التصحيح  ويجد  حقيقية،  ومطبوعات 
في الكتاب تقريبا 100 صورة، وارى اني غطيت 
اكثر االخطاء التي كانت تزعجني وتستفزني حني 
اآلمال  لكن تظل  املطبوعات.  او  الشارع  اراها في 

العربية. خلدمة  مشابه  شيء  لتقدمي  معقودة 
األخ��ط��اء  ف��ي  ن��ظ��رك  لفت  ال���ذي  اجل��دي��د  م��ا   <

اللغوية؟
للكتاب  االن��ت��رن��ت  على  م��دون��ة  ان��ش��أت   -
أنشر   www.nashiri.net/bayaan عنوانها 
التي  اللغوية  األخطاء  او  »التقديرات«  فيها 
قسما  اضفت  كما  الكتاب.  صدور  بعد  التقطتها 
ألخطاء  صور  فيه  ترجمية«  »تقديرات  اسميته 
العكس.  او  لالنكليزية  العربية  من  الترجمة  في 
احاول  انني  اال  بداياتها،  في  التزال  املدونة  لكن 

الوقت. زمام  ملكت  ما  متى  حتديثها 

أجندة ثقافية
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حوار

تستفزها أخطاء الكتابة والترجمة .. وتتألم ألجلها

الياقوت لــــ                                     : مناهج تدريس اللغة العربية جامدة ومتقعرة

جمال محمود

حياة الياقوت ليست متخصصة في اللغة العربية، ولكن ميكن القول: انها قد خدمتها بأكثر مما 
يقوم به املتخصصون. فهذه الشابة الكويتية احلاصلة على درجة املاجستير في علوم املكتبات 
واملعلومات، واملتخرجة في جامعة الكويت في العلوم السياسية واللغة االنكليزية بدرجة االمتياز 
م��ع مرتب��ة الش��رف، آمله��ا ما مير حتت ناظريها كل يوم من أخط��اء لغوية، ال يلتفت اليها معلمو 
العربية سواء في املدارس او اجلامعات، اذ انهم غالبا اسرى الطرائق اجلامدة في تعليمها، األمر 
ال��ذي يصعبه��ا ف��ي نظر دارس��يها، ب��ل واملتخصصني فيها. فالتقطت ما يقع في��ه الذين يكتبون 
بالعربية بشكل دائم، وال شعوري، بل انها ألّفت كتابا مصورا رصدت من خالله االخطاء التي 

تراها في الالفتات وصوبتها، ولقد جاء بعنوان »من ذا الذي قدد البيان؟- أخطاء وخطايا لغوية 
مصورة«.

فضال عن ذلك، ال تألو جهدا في تصويب االخطاء اإلمالئية والنحوية التي يقع فيها كثيرون، 
م��ن خ��الل مقاالته��ا ف��ي املجالت او في موقعه��ا »حياة« او موقعها الذي ت��رأس حتريره: »دار 

ناشري للنشر اإللكتروني« وهي مؤسسة غير ربحية.
أخيرا، قرأت لها موضوعا بعنوان: »من ذا الذي يشوي« »اجلينز« وقدد اللسان؟«، في فصلية 
»أزهار« التي تصدر عن منتدى األدب االسالمي، فكانت فكرة هذا احلوار، الذي يدور في مجمله 
في شأن نظرتها الى تدريس اللغة العربية وكيفية تسهيلها، حتى ميكن لغير املتخصصني فيها 

ان يكتبوا بشكل صحيح، وفق أبسط قواعدها.وهنا نص احلوار:

حياة الياقوت

تجليات
في عتمة األركان... جّففنا دموعنا

وفي قلبنا ادخرنا ظلمة املساء
احلزن مازال على قلوبنا

ثقال من العناء
سرنا به حتى بلغنا دارنا

حني رأينا األصدقاء
اليوم يوم عيدنا
واحلشد قائمون

ما شأنهم وحزننا الدفني؟

                                                                 ملك عبدالعزيز

في دار اآلثار اإلسالمية

جوهي يحاضر عن الحروب 
الصليبية عند معلوف

ضم��ن املوس��م الثقاف��ي ل��� »دار اآلثار اإلس��المية« يلق��ي الدكتور 
انتون��ي جوه��ي محاضرة باإلنكليزية حتت عن��وان »اجلانب اآلخر 
في كتاب امني معلوف، احلروب الصليبية من وجه النظر العربية« 
في الس��ابعة من مس��اء اليوم في مركز امليدان الثقافي )مقر منطقة 
حول��ي التعليمي��ة( يقدم احملاضرة ويدي��ر حولها النقاش بدر احمد 

البعيجان رئيس اللجنة التأسيسية ألصدقاء الدار.
يذكر ان الدكتور جوهي استاذ األدب املقارن بقسم اللغة اإلنكليزية 
بكلي��ة اآلداب بجامع��ة الكوي��ت من��ذ ع��ام 1991، حاضر من قبل في 
انكلت��را واملاني��ا والصني وتونس، دارت ابحاثه األخيرة عن روايات 
الكات��ب اللبنان��ي الفرنكفوني املعروف امني معلوف، كما اهتم بأدب 
األزمات، نش��ر دراس��ات مقارنة عن »دكنز ودستوفسكي« ولوروبل 
وتوم��اس م��ان وغونتر غراس و»س��وينكا وس��ويفت« في الواليات 
املتح��دة، وكن��دا، واململك��ة املتح��دة، )بل��ده( وفرنس��ا، ونذرلن��دز، 
والكوي��ت، والهن��د، وعض��و مؤس��س لكّت��اب الكوي��ت، ل��ه نتاجات 
ش��عرية، ُق��رأت بع��ض اعماله الش��عرية في جلس��ات مرك��ز امليدان 

الثقافي )دار اآلثار اإلسالمية(.
ت��دور محاض��رة الدكتور جوهي حول رواية »احلروب الصليبية 
من وجه النظر العربية« وقيام معلوف بتصنيف هذا العمل ب� »رواية 
حقيقي��ة« للح��روب الصليبي��ة. يح��اول احملاض��ر ان يبني للحضور 
املقصود بهذا النص، مع اعتبار ان الكتاب وضع بالفرنس��ية وصدر 
في باريس عام 1983، وهل هو موجه للفرنسي ام للعربي؟ مع إثارة 

قضية اهمية احلوار مع اآلخر.

معرض القعود والشيباني
يفتت��ح مس��اء الي��وم معرض الفنانني الكويتيني محمد الش��يباني 

وخالد القعود في قاعة آرتي فيال في منطقة غرناطة.

 مناهج التدريس 
سبب بالء اللغة 
العربية

ل لغة   ال ُأفضِّ
وسطى بني العامية 
والفصحى.. بل أريد 
 لغة سليمة

أخبار في الثقافة

»أحد رواد التنوير في الكويت «

المجلس الوطني ينعى عبدالمحسن البدر
نع��ت األمان��ة العام��ة للمجل��س الوطن��ي للثقاف��ة والفنون 
واألداب ش��اعر الكويت الكبير املغفور له عبداحملس��ن الرش��يد 

البدر، الذي انتقل الى جوار ربه اجلمعة املاضية.
وق��ال بي��ان األمان��ة العام��ة ان الفقيد اح��د رواد التنوير في 
الكوي��ت واح��دى الهام��ات الش��عرية التي س��اهمت في جتديد 
القصي��دة منذ االربعينات، واضاف البيان بالقول: لقد حرصت 
اللجنة املنظمة ملهرجان القرين الثقافي الرابع عشر على تكرمي 
الراحل الكبير ضمن كوكبة الرواد على مجمل عطاءاته االدبية 
والثقافي��ة وحص��ل على جائزة الدول��ة التقديرية لعام 2007، 
واش��ار البي��ان ال��ى ان الفقي��د أدى دورا محوري��ا ف��ي احلرك��ة 
الثقافية والفكرية في الكويت من خالل املؤسسات الثقافية، إذ 
كان م��ن االدب��اء املؤسس��ني لنادي املعلمني وش��ارك في حترير 
مجلة الرائد، كما س��اهم في تأس��يس رابطة االدباء وش��غل اول 

امني عام لها.
كم��ا س��اهم الراح��ل الكبي��ر في االنش��طة الثقافي��ة للمجلس 
الوطن��ي للثقاف��ة والفنون واألداب، وقدم في يناير 2003 ندوة 
بعن��وان »فهد العس��كر واملرأة« ضمن انش��طة مهرجان القرين 
الثقاف��ي التاس��ع، ف��ي سلس��لة من��ارات ثقافي��ة كويتي��ة التي 

يحرص املجلس على اصدارها سنويا.
وتقدم االمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ب��در الرفاع��ي بأحر التعازي القلبية نياب��ة عن االمانة العامة، 
الى اس��رة الفقيد واالس��رة االدبية والثقافية في الكويت، سائال 

املولى القدير ان يسكنه فسيح جناته.

»البابطين « تنظم دورات شعرية 
في جامعات عربية

قال��ت مؤسس��ة جائ��زة عبدالعزي��ز س��عود البابط��ني لإلبداع 
الش��عري، ف��ي بي��ان  ص��در عنها ام��س، انها تنظ��م حاليا ثماني 
دورات تدريبي��ة ف��ي ع��دد م��ن ال��دول العربية، ضمن مش��روعها 

الثقافي. 
وأشارت املؤسسة إلى انها ماضية في مشروعها الثقافي بهدف 
التواصل من خالل الثقافة بني ابناء الوطن العربي، وإعادة اللحمة 

بني احلاضر واملاضي . 
وأش��ارت ال��ى دورات تدريبي��ة تنظ��م ه��ذا االس��بوع ف��ي علم 
العروض وتذوق الشعر ومهارات اللغة العربية، خصوصا في كل 
من جامعة البعث وحماة في س��ورية، وجامعة اجلزائر املركزية 
وجامع��ة جنوب الوادي وجامعة اس��وان ف��ي مصر . وقالت انها 
تنظم دورة في فن االتصال االعالمي في االس��كندرية، بالتعاون 
مع نقابة الصحافيني، ودورة تدريبية في كلية التربية مبرس��ى 
مطروح والعريش وجامعة قناة السويس . وأعلنت املؤسسة عن 
اختتام ثماني دورات تدريبية في علم العروض وتذوق الش��عر 
ومه��ارات اللغ��ة العربي��ة، في كل من جامع��ات الكويت والقاهرة 
وتونس والس��ودان واملغرب . يذكر ان املؤسس��ة بدأت مشروعها 
الثقاف��ي ع��ام 2000 ونظم��ت حت��ى اآلن 180 دورة تدريبي��ة في 
الوط��ن العربي والعالم اإلس��المي، وبل��غ عدد خريجيها 11 ألف 

خريج.)كونا(

سيمبوزيوم أسوان الدولي 
ينهي أنشطته األسبوع المقبل

من منحوتات أسيمبوزيوم

ي�����ن�����ه�����ي 
س��ي��م��ب��وزي��وم 
الدول�ي  اسوان 
دورت��ه  للنحت 
عش�رة  الث�الث�ة 
من  العاشر  في 
مارس اجلاري، 
وك���������ان���������ت 
االن�����ش�����ط�����ة 
ق�������د ب�������دأت 
ف����ي احل�����ادي 
من  والعشرين 
ين�اي��ر املاضي، 
وي����ش��������ارك 
نحاتون  في�ها 
م������ن م��ص�����ر 
وأملانيا وتركي�ا 
وال�������ي���ون���ان 
وأم���ي���رك�����������ا 
وت�����������اي�����وان 
وال����ب����رازي����ل 

والعراق.

الكويت تشارك في معرض
 مسقط الدولي الـ 13 للكتاب

تش��ارك دول��ة الكوي��ت في معرض مس��قط 
الدول��ي ال��� 13 للكت��اب املقام حالي��ا في مركز 
عم��ان الدول��ي مبجموع��ة كبي��رة وقيم��ة م��ن 

االصدارات احلديثة. 
اآلداب  »حولي��ات  حتري��ر  مدي��رة  وقال��ت 
الكوي��ت  بجامع��ة  االجتماعي��ة«  والعل��وم 
الدكتورة هيفاء حمد املشاري ل� »كونا« اليوم: 
ان اجلناح الكويتي في معرض مسقط الدولي 
يس��تقطب اع��دادا كبي��رة من ال��زوار نظرا إلى 
م��ا حتظ��ى به الكوي��ت من مكان��ه ثقافية لدى 

اجلمهور العماني. 
واضاف��ت ان مش��اركة جامع��ة الكويت في 
املعرض تأتي إلبراز االنتاج العلمي للجامعة، 
واحل��رص على الوجود الفعال في التظاهرات 
الثقافي��ة اجلادة. وذكرت املش��اري ان املجلس 
الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون واآلداب يهدف من 
املشاركة الى توسيع قاعدة انتشار مطبوعاته 
وتأكي��د حضور ووجود اس��م جامعة الكويت 
ف��ي ه��ذا احملفل الثقافي الكبي��ر، باالضافة الى 
س��عيه إلى اجن��اح معارض الكت��ب في الدول 

اخلليجية. 

وقال��ت ان مطبوعات جامعة الكويت تتمتع 
مبكان��ة علمي��ة رفيع��ة ومبوق��ع متق��دم على 
خريطة الثقافة العربية، ملا تتضمنه من بحوث 
ودراسات معمقة فضال عما حتتويه من جديد 
ومفيد وش��ائق وثري في ش��تى مجاالت العلم 

واملعرفة. 
واك��دت ان م��ا تقدم��ه جامع��ة الكوي��ت في 
معرض مسقط يعتبر خدمة علمية وحضارية 
تس��اهم به��ا الكويت في املج��ال العلمي لتمنح 
الق��ارئ فرص��ة االطالع على اعم��ال الباحثني 
اجلادي��ن واملتميزين بغض النظر عن هويتهم 
وجنس��يتهم. وبينت ان هناك مشاركة كويتية 
ف��ي املع��رض م��ن املجل��س الوطن��ي للثقاف��ة 
والفنون واآلداب ومركز البحوث والدراس��ات 
الكويتية ووزارة االعالم وعدد من دور النشر 
اخلاص��ة. وقال��ت املش��اري ان اهمية معرض 
مس��قط تأت��ي م��ن كون��ه نقط��ة تالق��ي كت��ب 
ومطبوع��ات تأت��ي من مختلف الدول ما يجعل 
من��ه تظاه��رة علمي��ة ضخم��ة، لذل��ك تش��ارك 
جامع��ة الكوي��ت مبعرض مس��قط الدولي منذ 
انطالقت��ه االولى. واش��ادت بالذائق��ة الفكرية 

واالدبية التي يتمتع بها اجلمهور العماني في 
اختي��اره لنوعية االصدارات وباهتمامه اجلاد 
بالكتب ذات القيمة العلمية في مختلف العلوم، 
مش��يرة ال��ى االقب��ال الكبي��ر على كت��ب اللغة 
والشريعة والقانون والتربية. وقالت املشاري 
ان معرض مسقط للكتاب يعد االفضل واالكثر 
اقباال بني املعارض التي تقام في املنطقة، وان 
ذل��ك ين��م عن م��دى الوعي واالهتم��ام من قبل 
العماني��ني بالكت��اب الذي الي��زال يحافظ على 
مكانته رغم الثورة التكنولوجية التي يشهدها 
العال��م. واعربت عن ارتياحه��ا لالقبال الكبير 
ال��ذي يش��هده جناح دول��ة الكويت كل عام في 
املعرض، مشيرة الى ان معرض مسقط تشارك 
فيه 570 دار نشر قدمت نحو 100 ألف عنوان. 
واش��ادت بالتنظي��م اجليد للمع��رض ما يحث 
اغلب الناشرين العرب على املشاركة فيه نظرا 

إلى االقبال الكبير وارتفاع نسبة املبيعات. 
وكان معرض مس��قط الدولي ال� 13 للكتاب 
قد افتتح يوم االربعاء املاضي ويس��تمر حتى 
اخلامس من مارس اجلاري مبشاركة اكثر من 

دولة.  30

غطيت في كتابي 
أكثر األخطاء التي 

كانت تزعجني حني 
أراها في الشوارع
أو في املطبوعات

 مازلت أتصيد 
األخطاء وأصوبها 

في موقعي »ناشري« 
على اإلنترنت


