
 الُمقّدمة
 

من غيهم  والكثير هي تلك اللغة اليت أبدعها واستخدمها الص مُّ  "للسيِّد" لغة اإلشارة البدوي ة إن         
ظهرت هذه اللغة للن ور  .الن اس القادرين على الس مع يف قبيلة الس ي د اليت تقع يف منطقة الن قب من إسرائيل

احتاج الوالدان واألوالد . أربعة أطفال صم  لعائلة واحدة يف القرية عندما ورِلد   يف ثالثيني ات القرن املاضي
للتواصرل، فبدأ الواحدر يعّب  لآلخر باإلمياءات واإلشارات اليت صارت تدرجيي ا نظاًما مرتَّب  ًعا ومرت فًقا عليه عند 

 .هذه العائلة

. شخًصا 051قدَّرر عددرهم اليوم  بنحو مع تتايل األجيال ازداد  عددر الناس الصرم  يف القرية، حيث ير        
الص م  والقادرين على  اصل بني أبناء القريةللتو  طلًبا ها عّب  الز مناستخدام تدرجيي ا بفضل تطو رت اللغة

 عفوي  أسلوب يف مواضيع خمتلفة ب الت واصللغة التخاطب و  إىل أن صارت اليوم   على حد  سواء، ،الس مع
 .وسريع

أمهي ة خاص ة لدى الباحثني بسبب حداثتها الن دي ة؛ فباستطاعتنا أن نتعل م من خالهلا ما ال هلذه اللغة        
أقدم وأعظم رسوًخا من  -سواء كانت لغة إشارة أو لغة حمكي ة-ميكن تعل مه من خالل دراستنا للغاٍت أخرى 

ن إىل اكتشاف املكوِّنات يطمح الباحثو . ، وأكثر عررضة للتأث رات اخلارجي ة بلغات أخرى"الس يِّد"لغة 
، كما يتمث ل ستخدمهاتقوم بوظيفتها كلغة مجاعي ة لدى م ن ي األساسي ة اليت جيب أن تتوف ر يف أي  لغة كي

كوِّنات، كما أن نا . "الس ي د"ذلك بنجاٍح يف لغة 
ر
إن  حبثنا يف لغة اإلشارة لدى قبيلة الس ي د يكشف هذه امل

  .  األجيالنبحث يف كيفي ة تطو ر اللغة عّب

ِ جلامعة حيفا، إضافة إىل باحثة من جامعة كاليفورنيا يف سان         ِ تابع تنين يتكو ن فريق حبثنا من باحث تنين
 قبيلةلقد درس هذا الفريق لغة  اإلشارة لدى . دييغو وباحث من جامعة ستوين بروك يف لونغ آيالند، نيويورك

استقب  ل نا أبناءر القرية حبفاوة  .حّت  صدور الط بعة األوىل من هذا القاموسعقد من الز مان خالل  "الس يِّد"
تصلر بيننا كما نعتز  بالر وابط اليت   ،إن نا شاكرون هلم صداقتهم معنا. واستضافونا يف بيوهتم ضيافة بدوي ة حق ة

 ".الس ي د"وبني كثيين من أبناء 

لقد . فردات قرمنا جبمعها من أناس صرم  كثيين يف القريةهذا القاموس عبارة عن مرص نَّف يضمُّ مر        
إشاراٍت " الفيديو"كذلك سج لنا بواسطة . عر ضنا عليهم صور  أشياء خمتلفة وِمن َث َّ قرمنا بتصوير ردود فعلهم



وذلك من  -عراشاملأو  ي اتلافع  العلى سبيل املثال، إشارات دال ة على -من الص عب عرضها يف صوٍر ساكنة 
 .خالل ترمجٍة لكلماٍت مكتوبة

ت ِملٍ  غير  األوىل هي أن  القاموس  . هناك مالحظتان هام تان بالنسبة للقاموس        ، فال تزال هناك  مركن
املالحظة الثانية هي . كلمة اليت قرمنا بتسجيلها وعرضها هنا  ةكلمات يف هذه اللغة أكثر بكثي من الثالمثائ

حقًّا، لقد وجدنا تنوًُّعا كبيًا يف اإلشارات عّب  . عات أكثر مم ا هو معروض هناأن  للعديد من اإلشارات تنوُّ 
 ".الس يِّد"من هنا فإن  القاموس يقد م عيِّنًة تصلرحر لتذوُّق لغة أبناء . القرية، حّت  بالن سبة لألشياء املتداو ل ة يوميًّا

لغتهم، ونتطل عر قردرًما لقاموس هذا العمل معهم مبا خيص  ال ذين  أتاحوا لنا فرصة ال" الس يِّد"نشكر أبناء        
 .                  إىل حتسني القاموس والز يادة عليه بالت عاون معهم
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