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الصفحة األولى...

• «القامو�س العربي»
• �أجنيلو �أ ْريويل

• «الإ�صالح»
• جوناثان تيربمان

• «درا�سة ماهية النقود يف ِ�سنِّ ال�شباب»
• كيم �سونغ جني

• «اخلدمات ال�صحفية»
• �سهيل �أجنم

• «حالة ياو�س»
• �أومتار �إيته

• «حدود ال�سوق»
• بول دي غراو

• «التقدم الع�سكري»
• �سريغي ماك�سيموف

• «مو�سكو  -القاهرة»
• ميخائيل بوغدانوف

• «التجديد الإ�سالمي»
• كارولينا راك

• «ال بيانات� :أ ّية حرية يف عامل رقمي؟»
• جون بول �أميتي

• «ديانات قدمية� ،سيا�سات حديثة»
• مايكل كوك

هالل الحجري
من الأطروحات ال ُعمانية املهمة التي �أجنزت يف اخلارج ،ر�سالة
ماج�ستري يف الل�سانيات التطبيقية بعنوان «اللغة والهُو ّية
يف عُمان :درا�سة لأ�صوات املذيعني العمانيني» ،قدمتها هالة
النبهانية جلامعة �أدنربا يف بريطانيا �سنة .2011
ترى الباحثة �أنّ عمان توفر جماال مثم ًرا لدرا�سة الل�سانيات
االجتماعية؛ وينطبق هذا ب�شكل خا�ص على لغة املذيعني
العمانيني يف القنوات املحلية الذين يقدمون من خالل �أ�صواتهم
هو ّية يفرت�ض �أ ّنها هو ّية عمانية .ولكن ،كما ترى الباحثة ،هناك
�ضغوط لغوية اجتماعية و�سيا�سية ت�ؤثر على الإمكانيات اللغوية
للمذيعني مما ي�ؤدي �إىل اختالفها عن اللهجة املحلية.
وتذهب الباحثة �إىل �أنّ املذيعني العمانيني لديهم نطق ثنائي
لبع�ض الكلمات؛ واختيار �أحدهما دون الآخر لي�س ع�شوائيا ،بل
ثمة عالقة وا�ضحة بني اختيارهم للنطق والهُوية االجتماعية؛
فاختيار كثري من املذيعني للهجة اخلليجية بدال من التهجئة
العمانية ال يعك�س الواقع اللغوي يف عمان .وتزعم الباحثة
ب�أنّ ه�ؤالء املذيعني تبنوا �سمات لغو ّية للهجة اخلليجية ،وهي
اللهجة املهيمنة اجتماع ًيا يف اخلليج العربي.
تركز الباحثة يف درا�ستها على متغريين :الأول هو القاف ،وله
نطقان هما (قاف) وهو �صوت لهوي انفجاري �أو (جيم) وهو
�صوت حلقي انفجاري .املتغري الثاين هو (اجليم) وله نطقان
� ً
أي�ضا بالتعطي�ش ورمزه ( )ʤوبدون تعطي�ش ك�صوت حلقي
انفجاري (ج) .وتربر الباحثة اختيارها هذين املتغريين لكونهما
�سمة وا�ضحة للهجة العمانية؛ ورغم ا�شرتاكهما يف ال�صوت
نف�سه ف�إنّ �أحدهما له ُحظوة يف بع�ض املناطق والآخر مُ�سته َْجن.
وت�ؤكد الباحثة ب�أنّ درا�ستها معنية بالعربية العمانية ا َ
حل َ�ضرية،
وت�صفها ب�أ ّنها هي اللهجة املُهيمنة يف عُمان ،وترى �أنّ افتقارها
�إىل مكانة �إقليم ّية جعل املذيعني يتكلمون بلهجة اخلليج العربي
بدال منها ملا حتظى به الأخرية من اعتبار.
ومن خالل حتليل ال�سلوك اللغوي خلم�سة مذيعني عمانيني
عرب املتغريين املذكورين ،حاولت هذه الدرا�سة معرفة ما �إذا كان
املذيعون يعك�سون الواقع اللغوي يف عمان ،وقد �أظهرت الدرا�سة
�أنّ هناك فرقا بني خطاب اجلمهور واملذيعني من حيث النطق؛
فبينما يبدو �أنّ معظم املت�صلني من اجلمهور بالربامج الإذاعية
كانوا يدركون نطق هذين احلرفني ،ف�شل املذيعون يف �إدراك
ذلك.
وقد حاولت الدرا�سة تف�سري النتائج املتعلقة باجلن�س كمتغري
اجتماعي ،ولكن تو�صلت �إىل �أنّ هناك متغريا اجتماعيا �آخر
ينبغي النظر فيه ،وهو «اجليل االحرتايف» من املذيعني .هذا
اجليل ،كما تقول الباحثة ،هم الذين بد�أوا حياتهم املهنية
كمذيعني يف و�سائل الإعالم العمانية؛ وهذا يف تقديرها مهم
جدا لأن و�سائل الإعالم العمانية ظلت متباينة يف م�س�ألة
الهوية املحلية لعقود من الزمن ،ولكن يبدو �أنّ اجليل اجلديد
من املذيعني العمانيني على ا�ستعداد لتمثيل الهوية العمانية
والواقع اللغوي بدال من �إنكار ذلك .وترى الباحثة �أنّ هذه
خطوة مهمة يف التغ ّلب على «انعدام الأمن اللغوي» الذي كان
وا�ضحا يف و�سائل الإعالم العمانية ل�سنوات.
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