نادي والثقافة وإلابداع بثانوية إلامام البخاري التأهيلية يخلد
اليوم العاملي للغة العربية
إًماها مىه بإهمُت ألاوشطت املىاشٍت ودوزها الفعال في مد الجظىز بين الفصل الدزاس ي والحُاة
ّ
املدزطُت ،وجخلُدا للُىم العالمي للغت العسبُت الري ًتزامً مع الُىم الثامً عشس دحىبر مً ّ
كل طىت ،هظم
هادي "الثقافة وإلابداع" بثاهىٍت إلامام البخازي ًىمه  32دحىبر  3122وشاطا زلافُا جدذ شعاز ":لغتي
هويتي"  .وكد خضس هرا الللاء الظُد املدًس إلاكلُمي زفلت الظُد زئِع مصلحت الشؤون اللاهىهُت
والخىاصل والشساكت والظُد زئِع مصلحت الشؤون التربىٍت وجإطير املؤطظاث والخىحُه والظُدة زئِظت
مكخب ألاوشطت الاحخماعُت والتربىٍت باملدًسٍت زفلت الظُد مدًس الثاهىٍت وزلت مً ؤطاجرة املؤطظت
والادازة التربىٍت وؤطاجرة مً خازج املؤطظت.

هرا وكد ُ
افخخذ بسهامذ الللاء بأًاث ّبِىاث مً الركس الحكُم جالها الخلمُر هجُب ّ
السخالي .لِشسع
ّ
ألاطخاذ ّ
عُاد البرجي في جلدًم الفلساث التي ّ
جضمنها اليشاط الثلافي ،مظتهال إًاها بكلمت الظُد مدًس زاهىٍت
لكل الحاضسًٍّ ،
إلامام البخازي ألاطخاذ ؤخمد مداحي الري ؤعسب فيها عً شكسه وامخىاهه ّ
وبين كرلك ما
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جمخاش به اللغت العسبُت مً ظىاهس لغىٍت مً مثل الترادف والصىاجت وألاطع إلاًلاعُت .وفي ّ
الظُاق هفظه
ؤللى الظُد املدًس إلاكلُمي مداخلت دكُلتّ ،
جددر في زىاًاها عً ؤهمُت اللغت العسبُت وعملها الخازٍخي
الضا ب في َ
اللدم ،مظدشهدا في ذلك بأًاث بِىاث مً اللسآن الكسٍم ،وؤبُاث مً الشعس العسبي ،منهُا
ز
كالمه بظاهسة الاشخلاق التي حغني املعجم اللغىي العسبي.

زم بعد هرا الخطاب امللدماحي لللاء اهطللذ الجلظت العلمُت التي اكدظذ عىىان " :اللغت العسبُت
مً هاحع الخىظير إلى ؤفم اللساءة وإلابداع" جضمىذ زالر مداخالث هادفت :
املداخلت ألاولى :كدمتها الخلمُرجان ؤشهاز باللاض ي وخلُمت الصبيري جدذ عىىان :اللغت العسبُت ببن الجمال
والبُان.
املداخلت الثاهُت :كدمها ألاطخاذ عُاد البرجي جدذ عىىان :باللساءة وإلابداع هديي مجد اللغت العسبُت ،وفيها
جطسق إلى ؤهمُت اللساءة ،والتي خصسها في مداخل ؤزبعت وهي :مدخل اللغت وألاطلىب ومدخل الخىاصل
ومدخل الحجاج ومدخل الخفكير.
املداخلت الثالثت :كدمها ألاطخاذ عبد الظالم واطمُذ وعىىانها" :جلىُاث اللساءة وصىىف اللساء" وجددر
فيها عً ؤهىع اللساءاث ومنها :اللساءة املمخعت واللساءة املىخجت ...كما جددر عً ؤصىاف اللساء ومنهم:
اللازئ املظتهلك واللازئ املىخج ،كما خاول ؤًضا ؤن ًجُب عً طؤال هام مفاده :كُف هلسؤ كخابا؟ فددد
ّ
ؤواملىحهت ،التي جلترح الىكىف عىد عخباث
برلك زالر جلىُاث لللساءة ؤولها ،اللساءة الظسَعت ؤوالخطُت
الكخاب ..واللساءة املخعملت ؤوالشازخت ،و اللساءة العاملت...
ؤما الفلسة الثاهُت مً بسهامج اليشاط فلد كاهذ كساءاث كصصُت وشعسٍت ؤبدعتها ؤهامل جالمُر
ً
وإللاء الخلمُر بكِش عبد الكسٍم الري ٌعسف بين
وجلمُراث زاهىٍت إلامام البخازي؛ خُث جفسد فيها معنى
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ؤصدكائه مً الخالمُر بمخىبي هرا العصس ،وخم له ذلك ،فلد هبغذ كسٍدخه الشعسٍت وؤحادث شعسا
مىشوها ملفى وذا معنى ،فسغم خدازت ّ
طىه إال ؤهه شاعس كبير...
وفي الفلسة الثالثت جدىل اليشاط مً الكالم إلى العمل ومً الىظسي إلى الخطبُلي ،وذلك مً خالل
وزشت في اللساءة ُ ،وشع فيها الخالمُر املخفىكين مً كل كظم مً ؤكظام الثاهُت بكالىزٍا إلى ؤزبع
مجمىعاث ،جضم كل مجمىعت طخت ؤفساد ،زم وشعذ عليهم ؤزبعت كخب مخىىعت (كخاب لكل مجمىعت) ،
ُ
وطلب مً املجمىعاث ؤن جلدم كساءة في عخباث الكخاب (الغالف ،ظهس الغالف ،امللدمت،
الخاجمت،الفهسض )...مً خالل جطبُم ما اطخفادوا مما حادث به مفكسة ألاطخاذ واطمُذ في مداخلخه
الظالفت .وبعد هصف طاعت مىدذ لهرا إلاهجاش حمعذ ملخصاث املجمىعاث إلى خين ؤن جبث اللجىت
املىظمت في شإنها وجددد الفائصًٍ الرًً دوهىا ؤفضل جلخُص لكخابهم .وكبل ؤن ٌظدل الظخاز على بسهامج
اليشاط ضسب املظير مىعدا للحاضسًٍ  -في املدي اللسٍب إن كدز هللا -على مىائد علمُت وزلافُت وؤدبُت
ؤخسي.
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