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هنادي الديري

"م���ال���ئ���ة ال���دن���ي���ا وش���اغ���ل���ة ال���ن���اس" 
ال��ع��ن��وان ال���ذي ت��واص��ل��ت فيه أعمال 
يوم  لُمناسبة  السنوية  االحتفالية 
لغة العالمي، من تنظيم الشريكين، 

ّ
ال

"م��ؤس��س��ة رف��ي��ق ال��ح��ري��ري" و"ك��ل��ّي��ة 
غات في جامعة القديس يوسف" 

ّ
الل

في  اإلسبانّية  السفارة  مع  بالتعاون 
لبنان. وتمّيزت بنشاطات عّدة، كان 
مسك الختام فيها ندوة أدارها رئيس 

مركز البحوث والدراسات في جامعة 
القديس يوسف البروفسور جرجورة 
حردان وشارك فيها ناشر "السفير" 
طال سلمان، رئيسة تحرير "النهار" 
النائبة نايلة تويني، الشاعر والناقد 
في "المستقبل" بول شاوول، رئيس 
تحرير "اللواء" صاح سام، واإلعامي 
ة "أم تي ف��ي"، وليد عّبود. 

ّ
في محط

لغات في 
ّ
وأقيمت الندوة في كلّية ال

ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي���وس���ف، وحملت 
صاحبة  تستضيف  "العربّية  ع��ن��وان 

الجالة".
، "وص�����ل�����ة ش�����رق�����ّي�����ة" م��ع 

ً
ب�������داي�������ة

لعميد  ترحيب  ثم كلمة  اإليقاعات، 
ك���ل���ّي���ة ال���ل���غ���ات ال���ب���روف���س���ور ه��ن��ري 
ع��وي��س ال���ذي ج���ال ف��ي أروق����ة اللغة 
اإللتحام  العربّية مؤكدًا قدرتها على 
ات عّدة. ثم روت سفيرة أسبانيا 

ّ
بلغ

م�����ي�����اغ�����روس ه����ي����رن����ان����دو ط����رائ����ف 
ع����دة، ُم���ش���ّددة ع��ل��ى ت��أث��ي��ر ال��ع��رب��ّي��ة 
العديد  ُي����درك  ل��م  ب��األس��ب��ان��ّي��ة، وإن 
الذي  التفصيل  ه��ذا  بلدها  أبناء  من 
ت��ع��ام��ل��ت م���ع���ه وك����أن����ه م����ح����ورّي في 

إطالته.
تحّدثت  طالبة  المنّصة  واع��ت��ل��ت 
هو  النشاط  أن  ��دة 

ّ
م��ؤك بالفرنسّية، 

ات 
ّ
غ

ُ
ل العربّية  اللغة  ُمراقصة  لتأكيد 

العالم. وق��رأت طالبات قصائد شعر 
بالعربية.

بعدها اعتلى الُمشاركون الخشبة. 
 س���ل���م���ان ك��ل��م��ت��ه ق���ائ���ًا: 

ّ
ف���اس���ت���ه���ل

"ال��ح��ق��ي��ق��ة ال����م����ّرة أن أه����ل ال��ع��رب��ّي��ة 
مشغولون عنها وقد هجروها أو كادوا 
وبا حبر،  ب��ا  تكتب  بلغات  ليرطنوا 
وتهجر  الشعر  تجافي  قواعد صارمة 
ال���ن���ص ال����م����ق����ّدس، ح���اض���ن���ة ال��ل��غ��ة 
بقدراتها غير المحدودة، بل ترميها 
بالعجز ع��ن ُم���ج���اراة ال��ع��ص��ر". وأك���ّد، 
"اننا نغتال لغتنا الجميلة بقرار واٍع... 
وهم  لمامًا،  إال  يعرفونها  ال  ف��أوالدن��ا 

ات غيرها. أما أحفادنا فا
ّ
يرطنون بلغ
يقاربونها".

وخ���ت���م ق����ائ����ًا: "ب���إس���م م��ه��ن��ت��ي ال 
أتوّرع عن القول أن الصحافة العربّية 
ومن  حاضرها،  ف��ي  الخطر  يتهددها 
ال���ص���ع���ب رؤي���ت���ه���ا ف����ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل، 
ع��ل��ى األق����ل ب���دوره���ا ال����ذي ك��ن��ا نحن 
ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن ن��ت��ب��اه��ى ب����ه، ب��إع��ت��ب��ار 
ال���ص���ح���ي���ف���ة ه�����ي ال����ك����ت����اب ال���ي���وم���ي 

لجمهور قّرائنا".
ث������م ت����ح����دث����ت ن����اي����ل����ة ت����وي����ن����ي، 
فقالت: "أنا ابنة "النهار" من الرعيل 
األح��دث فيها، ُيسعدني أن أتحدث 
ب��االق��ت��ض��اب ال��م��م��ك��ن ع���ن "ال��ن��ه��ار" 
وتاريخها وحاضرها مع اللغة العربية. 
تعرفون جميعًا أن اإلشكالّية الكبيرة 
ال���ت���ي ت��واج��ه��ن��ا ف���ي م���وض���وع ال��ل��غ��ة 
ال��ص��ح��اف��ّي��ة ف��ي ع��ص��رن��ا ال��ح��اض��ر هي 
ان��ع��ك��اس ل��واق��ع ال��ت��ح��ّدي ال��وج��ودي 

وال���م���ص���ي���ري ل��ل��ص��ح��اف��ة ال��م��ط��ب��وع��ة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف����ي ك����ل أن����ح����اء ال��ع��ال��م 
ال��ذي تشّكله  المتعاظم  الخطر  أم��ام 
إشكالّية  اإللكترونّية. هي  الصحافة 
نعيشها نحن معشر الصحافيين كل 
لحظة، ممزقين بين عصرنة مفروضة 
ف���ي ل��غ��ة ال��م��وق��ع اإلل���ك���ت���رون���ي ول��غ��ة 
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��م��ط��ب��وع��ة. ل��ك��ل منهما 
لغته ولو كانت العربّية جامعة بينهما. 
وب�����ات ع��ل��ى ال��ص��ح��اف��ي أن ي��ت��ح��دى 
ن���ف���س���ه ف����ي اع����ت����م����اد ل���غ���ة م��ب��ّس��ط��ة 
لُيحاكي القارئ اإللكتروني النهم إلى 
ي أكبر عدد ممكن من المواضيع، 

ّ
تلق

ناهيك باألخبار السريعة، وُسرعان ما 
يعود إلى األصول الصارمة في كتابة 
المطبوعة  للنسخة  نفسه  الموضوع 

الكاسيكّية".
أض����اف����ت: "ل�����"ال����ن����ه����ار" م����ع ال��ل��غ��ة 
العربّية قصة توأمة إذا صّح التعبير، 

وهي قّصة تختصر الكثير من هوية 
"النهار" على تعاقب أجيالها. كانت 
ل���"ال��ن��ه��ار" م���ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة تجربة 
رائ������دة ع��ن��دم��ا ط����وت س��ن��ت��ه��ا ال�����30
"النهار"  عميد  أط��ل��ق  إذ  ع��ام 1963 
يومها  وصفها  ورش���ة  تويني  غسان 
بانتقال الصحافة اللبنانّية من مرحلة 

االحتراف إلى مرحلة التصنيع".
وفي كلمته، قال شاوول إن وطنه 
الحقيقي هو اللغة العربّية، ورأى فيها 
ُمتصلين  "كائنين  الحّرة  والصحافة 
ينفصان".  . ال 

ً
وح��ي��اة ودم���ًا  مصيرًا 

أضاف: "اليوم اللغة العربّية ُمهّددة. 
ُم��ه��ّدد، أي  اللبناني والعربي  ال��ق��ارئ 
ال��ص��ح��اف��ة ُم�����ه�����ّددة...ال ص��ح��اف��ة با
ق���ارئ...ال التلفزيون وال ال����ipad وال 
العربّية  اللغة  حماة  هم  "فايسبوك" 
ب���ل م��ك��ان��ه��ا ف���ي ال���ج���ري���دة ال��ي��وم��ّي��ة 

ة".
ّ
والمجل

بدوره قال سام إن اللغة هي كائن 
بات الزمن التي 

ّ
حّي يخضع لكل تقل

��ر بها أي ك��ائ��ن آخ��ر، 
ّ
ي��ت��أث ُيمكن أن 

"وت��ق��وى وت��ض��ع��ف ب��ق��ّوة أب��ن��ائ��ه��ا أو 
بضعفهم". 

وفي كلمته قال عّبود: "أعترف 
أتعبتني.  اللغة  ب��أن ه��ذه  أم��ام��ك��م 
ل���م ت��م��ت��ن��ع ع��ن��ي ك��ل��ي��ًا، ل��ك��ن��ه��ا لم 
تمنح ذاتها لي إال جزئيًا. وهو أمر 
أقلقني، إذ كنت أتساءل وأن��ا في 
ح��رم ه��ذه الكلّية ب��ال��ذات، تلميذًا 
فيها، وأنا أدرس فيها اللغة العربّية 
ب����ال����ذات: ل���م���اذا ال ت��س��ت��س��ل��م ل��ي، 
لماذا تريد أن تبقى بالنسبة إلي: 
الصعب الممتع، والصعب الممتنع 

في آن؟".
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العربية تستضيف صاحبة الجاللة يف القديس يوسف:
لغة تختصر هوية الصحافة فهل تستطيع مجاراة العصر؟

)ميشال صايغ( خالل الندوة: سلمان، تويني، شاوول، حردان، سالم وعبود.  

اّللغة العربّية، تلك الخليلة التي ُيساء فهمها 
كما يخشى البعض االستسالم لسحرها، 
وهي التي ُيقال إنها تقطن برجها العالي 

وال تنزل منه، فكانت ُمكّرمة، ومحور ندوة 
أمس، في جامعة القديس يوسف تناولت 

العالقة ما بين العربّية والصحافة.

بات على الصحافي أن 
يتحدى نفسه في اعتماد 

لغة مبّسطة لُيحاكي 
القارئ اإللكتروني


