الجنوبية الحديثة وتحليلها
العربية
برنامج  :توثيق اللغات
ّ
ّ
(لغويا واثنيا)
الجنوبية الحديثة"  ،وىي لغات
ييدف ىذا البرنامج الممول من قبل منظمة ليفرىولم البريطانية إلى توثيق "المغات العر ّبية
ّ
السعودية،
سامية تحكى في جنوب اليمن وشرقو ،كما في غرب ّسمطنة عمان ،وفي أطراف
ّ
جنوبية من المممكة العربية ّ
اإلثيوبية  ،و"المّغات العر ّبية الجنوبية القديمة" ،
السامية
امية
ّ
ّ
الس ّ
الجنوبية التي تشمل أيضا المّغات ّ
ويعود أصميا إلى المّغات ّ
امية والعبرّية.
امية الوسطى :المّغة العر ّبية
الحالية والمّغتين الآلر ّ
ّ
الس ّ
وتتفرع من المّغات ّ
ّ
كالتوسع العمراني ،واالنفتاح
المتغيرات المعاصرة
حقيقية في خضم
تحديات
تواجو ثقافة ىذه المجتمعات ّ
التطورات و ّ
ّ
ّ
ّ
التّجاري ،وارتفاع المستوى المعيشي للفرد ،ناهيك عن ترسيخ اللغة العربية في المناهج الدراسية ،وكذلك التحوالت
االجتماعية-االقتصادية والسياسية والتي انعكست سمبا عمى ىذه المغات وأدت إلى اضمحالليا وتخمي أبنائيا عنيا بشكل

ممحوظ ،مع العلم أن معدل االنقراض عند هذه اللغات متفاوتا من لغة إلى أخرى :فالمغة الميرية يقدر عدد الناطقين بيا
بحوالي مئة ألف شخص رغم أنو من الصعب الحصول عمى رقم دقيق لمناطقين بيا لوجودىا بين حدود ثالث دول ،عمما
أن ىناك كثي ار من الميريين ال يجيدون المغة الميرية؛ وأما المغة السقطرية التي تحكى في جزيرة سقطرى فيصل عدد
الناطقين بيا إلى ما يربو عن خمسين ألف نسمة حيث أن ىنالك المئات من الناطقين بيا ىاجروا إلى الخميج؛ وأما المّغة
ّ
فإن عدد الذين يتكمـّمون بيا يصل إلى ما بين عشرين إلى
الشحرّية في ظفار والتي تعرف أيضا باسم المغة
الجب ّ
ّ
اليةّ ،

فيقدر عدد الناطقين
أن
جدة الحراسيس وسط سمطنة عمانّ ،
الحرسوسية التي تتكمم في منطقة ّ
ّ
ثالثين ألف شخص؛ كما ّ
بيا ألفا ونيفا؛ وأما لغة اليوبيوت فتوجد في أقصى شرق اليمن ،وأقصى غرب السمطنة ،وعدد الناطقين بيا دون األلف
شخص؛ في حين ال يتعدى عدد من يتكممون البطحرية بطالقة عشرين شخصا .ومن الجدير بالذكر أن جميع من يتكممون

بيذه المغات يجيدون التكمم بالمّغة العر ّبية .إن ىذا البرنامج -الذي سيستمر مدة  3أعوام -ييدف إلى توثيق أربع لغات:
البطحرية (األكثر عرضة لمزوال) ،واليوبيوت ،والحرسوسية ،والشحرية ،باإلضافة إلى نصوص ميرية وييدف إلى إصدار
معجم مقارن يتضمن ألف مصطمح ثقافي يقارن بين المغات الست  ،كما سيسعى البرنامج إلى القيام بمخطط لغوي يقارن
بين ىذه المغات من حيث الصرف والتراكيب المغوية.
وقد تبين أسموبيا أن "المغات العربية الجنوبية الحديثة" تحتفظ بعناصر صوتية وصرفية ممحوظة في المغات السامية القديمة

قد تالشت في غيرىا من المغات السامية الحديثة ،وتتميز كذلك ببعض االبتكارات المغوية التي لم تكتشف في المغات
السامية األخرى .فمثال تتميز باستخدام الضمائر وتصريف األفعال لمداللة عمى العدد ،الذي ينقسم إلى ثالثة أقسام (مفرد،
مثنى ،جمع) .وأما الفعل في "المغات العربية الجنوبية الحديثة" فإنو يميز المرفوع من المنصوب في الفعل المضارع وىذه
الظاىرة قد اختفت من المغات السامية األخرى  ،ويشيع استخدام الحرف الدال عمى االستم اررية قبل الفعل الماضي لمداللة

عمى ابتداء الشيء في الماضي واستم ارريتو في الحاضر ،وىذه الخاصية لم يعثر عمييا في غيرىا من المغات السامية.
صِفيرية وىي :السين
وتتميز كذلك "المغات العربية الجنوبية الحديثة" عن سائر المغات السامية الحية باستخدام ثالثة أحرف َ
والشين ،والشين الجانبي االحتكاكي  ،ويعتقد أن ىذا الصوت يوجد في المغات السامية األم.
تبين عالقاتيا بالمغات السامية-اإلثيوبية ويظير ذلك جميا في الميجات
وتحمل "المغات العربية الجنوبية الحديثة" مفردات َ
العربية المحافظة شمال اليمن وجنوب السعودية  ،وتوحي لنا ىذه العالقة بيجرة سكانية حدثت قديما باحتكاك ىذه المغات
بمغات أخرى .ومع بداية ظيور اإلسالم احتمت المغة العربية مكانة عالية وحمت محل المغات األخرى في الجزيرة العربية

مما أحدث تنوعا في الميجات العربية ال يفيمو حتى اآلن المغويون فيما جيدا .لذا فإن توثيق ىذه المغات ودراستيا تاريخيا
ووصفيا أمر في غاية األىمية إلدراك التطورات والمراحل التاريخية التي مرت بيا المغات السامية ككل.
السامية ،فإن توثيقيا يعد َم َي ّمةً في تدوين عادات المجتمعات وتقاليدىا التي
والى جانب أىمية ىذه المغات في عمم المغات ّ
بدأت تتالشى شيئا فشيئا  ،فتوثيق المغات يتيح فرصة التعرف عمى ثقافة مجتمعاتيا وطبائعيا عن كثب قبل أن
تندىر .سيثير ىذا البرنامج اىتمام عمماء المغة  ،والمؤرخين  ،وعمماء األنثروبولوجيا  ،وعمماء االجتماع  ،وعمماء البيئة
والحيوانات  ،كما سييم متخصصين في مجاالت أخرى ،وسينال إعجاب أبناء ىذه المغات لمحفاظ عمى تراثيم في عالم
وتيرتو سريعة جدا.
ىنالك أكثر من  077نص نشر بالمغة الميرية تضمنت روايات وحكايات شعبية  ،وأحداثا تاريخية ،وشع ار وأغان ،
ونصوص وصف الثقافة .أما بالنسبة لمغة السقطرية  ،فقد سجمت الدكتورة ميرندا موريس حوالي ألف أغنية وقصيدة شعرية
 ،وتوجد كذلك نصوص مكتوبة جمعتيا كل من ميرندا موريس والبعثة الروسية .وفيما يتعمق بالحرسوسية ،فقد ألف الكاتب
اليولندي سترومر كتابا صدر عام 4772م نشر فيو عددا من النصوص الحرسوسية التي جمعيا المغوي المشيور

جونستون .ولكي يكون أرشيف لغوي يمكننا من إجراء بحث شامل حول "المغات العربية الجنوبية الحديثة" ،فإنو من
الضروري العمل عمى جمع قدر كبير من النصوص والتسجيالت لمغات األقل حظا من حيث التوثيق وىي البطحرية
والحرسوسية واليوبيوت والشحرية.
فبالتعاون مع باحثين من أرباب المغة ،سيتم جمع تسجيالت صوتية وبعضيا صوتية-مرئية تتراوح مدتيا من خمس
عشرة إلى عشرين ساعة لكل لغة من المغات األربع مع التركيز عمى بعض المواضيع الثقافية .وىناك أربعون بالمئة من

ىذه التسجيالت ستتم كتابتيا وترجمتيا إلى كل من العربية واإلنجميزية إلى جانب شرحيا .ولتسييل عممية المقارنة بين

قواعد المغات وبين المفردات المعجمية ،ستخضع النصوص الجديدة لمدراسة وستتم مقارنتيا ببحوث سابقة تناولت "المغات
العربية الجنوبية الحديثة" ،وستشمل النصوص أحداثا شخصية أو محمية ،تمقي الضوء عمى مواضيع تتعمق بفترة ما قبل
وسائل النقل الحديثة (0707م) كإدارة المواشي ،والزراعة  ،وصيد األسماك ،وعممية استخراج الحميب ،والطيي ،وأسماء

المواقع الجغرافية ،وادارة الرعي  ،والمياه ،والحرف التقميدية  ،وآداب التحايا والسالم ،واأللعاب ،وحصاد التمر (الحرسوسية

والبطحرية) ،وحصاد المبان (المغات االخرى غير الحرسوسية والبطحرية) .في ىذا المجال  ،قامت الدكتورة ميرندا موريس
منذ ما يقرب من ثالثين إلى أربعين عاما بتسجيل نصوص صوتية تضم البطحرية والشحرية والميرية واليوبيوت  ،لذا
سنقارن بين النصوص الجديدة والنصوص القديمة التي سجمتيا ميرندا موريس بغية متابعة التغيرات التي طرأت عمى ىذه
المغات .وسنقوم أيضا بالتقاط صور فوتوغرافية تتعمق بالجوانب الثقافية وعالم الحيوانات والنباتات مع بعض الشروح
التوضيحية.
كما أن التسجيالت التي تم شرحيا وكتابتيا وترجمتيا سوف تحفظ في أرشيف المغات الميددة باالنقراض بمعيد الدراسات
الشرقية واألفريقية بمندن  :http://www.hrelp.org/archive/وستنشر ىذه األعمال في كتاب .وكما ستكون مجموعة
مختارة من التسجيالت متاحة لمجميع عمى الموقع االكتروني لمبرنامج وأرشيف المغات السامية بجامعة ىايديمبيرج األلمانية
 http://www.semarch.uni-hd.de/index.php43?lang=enومواقع محمية أيضا  .ومن أىداف البرنامج،

إصدار معجم مقارن يحتوي عمى ألف مصطمح ثقافي لكل لغة من "المغات العربية الجنوبية الحديثة"  ،وسيتم اختيار
المصطمحات من النصوص المسجمة ،والحقول الداللية .أما بالنسبة لمّغات التي تتفرع منيا ليجات ذات فوارق لغوية شديدة

الوضوح فإنو سيشار إلى تمك الفوارق مع ذكر ما يقابميا في الميجات األخرى  ،وسيستخدم األحرف الالتينية والعربية في
كتابة المعجم باإلضافة إلى ترجمتو إلى كمي من العربية واإلنجميزية.
وأخي ار اليسعنا سوى أن نأمل بأن تستمر الجيود في توثيق المغات العربية الجنوبية الحديثة وثقافاتيا عمى أيدي أبناء
مجتمعاتيا عمى أمل أن يستمر التوثيق ألزمنة طويمة بعد انتياء مدة ىذا البرنامج.
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