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 لغتي هوّيتي...

 اللّغة العربّية وتأثيرها في اللغات األخرى 

 كلير بو ناصيف

 

إذا كان التفكٌر لغًة صامتة، فإّن اللّغة فكٌر ناطق. ولرّبما هً الرابط األهّم 

واحدة،  على اإلطالق بٌن أبناء المجتمع، إذ تساهم فً نقل المفاهٌم بٌن أّمةٍ

ًٌّة كانت أم فقٌرة. غَ بقات الشعب الواحد، أَ وتثبٌت االنسجام والتفاهم بٌن ط  ن

ٌّة، وأنا أعٌش فً لبنان، فً قلب  ٌّة، لغتً األّم هً اللّغة العرب أنا شاّبٌة لبنان

. آه حقًّا؟! أحٌاًنا ٌغٌب عن بالً أّننً ابنة هذا الواقع ألّننً، فً  ًّ الوطن العرب

ٌّة، ال ٌتناهى إلى مسمعً إاّل مرتع اللّغة ال ٌّة غرٌبة تحاول أن  كلمات عرب أجنب

ٌٌّن. "بونجور"، "سا فا؟"، "واي نات؟"، "مٌرسً"،  تقلّد نبرة ناطقٌها األصل

ٌّة، كلمات “ أنٌواي"، "هاي"، "بلٌز"، "باي"... كلمات كثٌرة تغزو لغتنا العرب

ًّ ٌجهل مقابلها فً لغته األّم، بل أسوأ من ذلك، ٌعتقد أّنها  بات الطفل العرب

ٌّة وٌسأل و ٌّة؟"الده: "بابا؟ كٌف نقول )مٌرسً( باللّ عرب  .غة الفرنس

األّمة التً ال تحافظ على لغتها هً أّمة بدون كٌان. ونحن أّمة نمٌل أكثر 

ٌّة؟ نعم!  يّ حرلكٌف باففأكثر إلى االبتعاد عن لغتنا.  لو كانت لغتنا هً اللّغة العرب
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ٌّة التً ٌحقّرها عدٌد من الناطقٌن بها إذ ٌ ٌّة على اللّغة العرب رتقون باللّغات األجنب

ٌّة التً تضّم مجموعًة من األصوات الخاّصة المختلفة عن  حسابها. اللّغة العرب

ٌْن  سواها مثل: "ء، غ، ح، خ، ض، ظ"، بحٌث تتوّزع مخارج حروفها بٌن الشفَت

ٌّز باشتقاقاتها، وضمائرها المّتصلة والمنفصلة، وصٌغة  وأقصى الحلق، والتً تتم

ٌّة التً امتّد تأثٌرها إلى عدد ال ٌستهان به المثّنى، و طرٌقة التشكٌل... اللّغة العرب

ٌّة التً أُدرَجت فٌها زهاء خمسة آالف كلمة ومن اللّغات األخرى  ٌّما اإلسبان ال س

ًّ الذي ٌبقى شاهًدا  ًّ واإلسالم من لغتنا. وهنا ٌبرز واضًحا عمق التأثٌر العرب

ٌّة قدٌمة فٌها من العظمة والرهبة ما ٌكفً لٌنّصبها ملكًة أقلّه  على حضارٍة عرب

ٌّة.  على أّمتنا العرب

 تأثير اللّغة العربّية في اللّغة اإلسبانّية تحديًدا

مّروا فً حكمها حّتى العام واست  م1ٔٔ/هـ2ٕ غزا العرب إسبانٌا العام

عند وصول الملوك الكاثولٌك وسقوط آخر معاقل المسلمٌن فً  م92ٕٔ/هـ922

عندما دخلوا إسبانٌا، أدخلوا معهم علومهم، وعاداتهم، ودٌنهم و األندلس.

، وفنونهم  ًّ ٌّة منها، وحاولوا الحّد من الجهل، ورغبوا واإلسالم ٌّما العمران ال س

 فً إحالل السالم.

ٌّة، وأصبحت جزًءا ال  ٌّة اللّغة اإلسبان وبالتالً، غزت آالف الكلمات العرب

ًْ ٌتجّزأ منها. كذلك، ٌعتبر األلسن ٌّة التً تبدأ بحرَف ٌّون أّن معظم الكلمات اإلسبان

، أُدِخل علٌها "أل" التعرٌف، مثالً: " ًّ "، Alcázar"ألـ" هً كلمات من أصل عرب

وتعنً القصر. ومن هذه المصطلحات ما أطلق على أطعمة وأغذٌة، ومدن 

ًّ وقرى، ومهن وِحَرف. فً ما ٌلً جدول بأهّم الكلمات المستخَدمة بأصلها الع رب

 وترجمتها.
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 الكلمة العربّية األصل اللّفظ اإلسبانيّ  الكلمة اإلسبانّية

 أطعمة وأغذية

Arroz أرزّ  أّروث 

Aceituna زٌتون أثٌتونا 

Azahar زهر اللٌمون أثاهار 

Aceite ًزٌت أثاٌت 

Berenjena باذنجان بٌرٌنخٌنا 

Albaricoque البرقوق )مشمش( ألبارٌكوكه 

Alcachofa الخرشوف )أرضً شوكً( ألكاتشوفا 

Alubia اللّوبٌاء ألوبٌا 

Azafrán زعفران أثافران 

Azúcar سّكر أثوكار 

Jarabe ًشراب خاراب 

 مدن وقرى وأماكن

Medina مدٌنة مٌدٌنة 

Almacén المخزن ألماثٌن 

Alcázar القصر ألكاثار 

Aldea الضٌعة ألدٌا 

Gibraltar جبل طارق خٌبرالتار 

Guadalajara وادي الحجارة غواداالخارا 

Guadalquivir الوادي الكبٌر وادالكٌبٌر 

Alhambra قصر( الحمراء أالمرا( 

Valladolid ٌّادولٌد  بلد الولٌد فا
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 مهن وكلمات أخرى

Albañil البّناء البانٌٌل 

Fulano فالن فوالنو 

Hasta حّتى آستا 

Jarra جّرة خاّرا 

Ojala شاء هللاإن  أوخاال 

Carmesí ًقرمزيّ  كارمٌس 

Almohada المخّدة ألموادا 

Algodón القطن ألغودون 

 ... بلغتي العربّيةشغف  حكاية أنا وإسبانيا: 

ٌّة وتراثها. لطالما جذبتنً رقصتهم منذ صغري وأنا مولعة باللّ  غة اإلسبان

ٌّة "الفالمنكو"، و اتٌنهّن التً ٌونة، وفساللّ  اتراقصاتها الشدٌدحسدت التقلٌد

قًة على أجسامهّن قبل أن تتفّتح وروًدا عند الخصر تتناغم طبقاتها  ٌّ تنساب ض

مع صوت الموسٌقى. لطالما رغبت فً متابعة "كوّرٌدا"  مرالسود والحُ 

(Corrida de toros ٌصارع فٌها الثور "الماتادور" القوّي الممشوق ذلك الذي )

تشّد الثور، وٌستمع إلى هتافات  حمرأٌرتدي بّزًة خاّصًة وٌحمل قطعة قماش 

ٌّما تلك التً خلّفها  جمهوٍر شدٌد الحماسة. لطالما أغوتنً اآلثار فً إسبانٌا، وال س

تَ  ٌّ ن ٌْ عرب األندلس فً مناطق عدٌدة، أذكر منها إشبٌلٌا وغرناطة األندلس

 ن.ٌْ الرائعتَ 

ا كونً ذهبت إلى إسبانٌا مّرتَ  تمّكنت من ن، وٌْ وبالفعل، كنت محظوظًة جّدً

ٌّة. فً من هذه بعناصر عدٌدة  التعّرف على الحضارة الممزوجة حضارتنا العرب

بٌروت -ن طرٌق مدرسة الترجمة فً جامعة القّدٌس ٌوسفم، و1ٕٓٓالعام 

-حٌث درست، شاركت فً ورشة عمل نّظمتها مدرسة الترجمة فً طلٌطلة

ن ن، تقوم على حركة الترجمة بٌنٌْ إسبانٌا على مدى أسبوعَ  ٌْ ٌّة  اللّغَت اإلسبان
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ٌّة. وكم كان حّظً كبًٌرا عندما حصلت على فرصة أخرى  لالندماج والعرب

ًّ  بالشعب ومتابعة دروس فً اللّغة، والتارٌخ، والجغرافٌا،  ٕٕٔٓالعام  اإلسبان

ٌّة، والقواعد. وهذه المّرة، كانت تجربتً  غاٌة الروعة ألّننً استفدت فً واأللسن

ٌّات ىحدإن فً منزل ٌْ . فقد بقٌت أسبوعَ على المستوٌات كافّةً  ٌّدات اإلسبان  الس

ٌّة فً بالدٍ التً عاملتنً معاملًة رائعة أعشقها، وتذّوقت  ، واختبرت الحٌاة الحقٌق

 المطلّة على البحر المتوّسط.  الذٌن ٌشبهون إلى حدٍّ كبٌر الشعوبَ  السّكانطٌبة 

ٌّة، ألفٌت نفسً أعشق لغتً  وأنا، كلّما تعّمقت أكثر فً اللّغة اإلسبان

ٌّة. كلّما غصت على تارٌخ إسبانٌا، شعرتُ  بعظمة لغتً. عسى أن نعتّز  العرب

عكس ما ٌزعم بعض األشخاص، لغة ب ،بلغتنا األّم، ونشعر بجمالها، فهً

ٌّة، شأنها شأن اللّ  ٌّة الرّنانة؛ وهل من كالم أجمل من: "حبٌبً"، رومنس غة الفرنس

ًّ "أحّبك"؟ عسى أن ٌفهم ال ًّ على وجه الخصوص، عموًما شعب العرب ، واللّبنان

ٌّة بمفرداتها، ومعانٌها، وألفاظها، وكلماتها.. فلننهض بها وال  ٌّة غن أّن لغتنا العرب

 فلنعلّمها أوالدنا ونبنً بها أوطاننا!ونهملها، 

 


