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"افتح الباب یا غوغل!"نجرام، أو   
 

حبیب سروري  
 

ال یمكنكم  ،، وسریعة الردّ االستعمال سھلة غوغل نجرام، برمجیة عجیبة مدھشة،
االستغناء عنھا.  

باللغات،  بالثقافة، المھتمون بدون استثناء، ال سیّما الجمیعُ یومیا  ستخدمھایَ 
، واالحصائیات والریاضیة، بعلوم االجتماع، وبالعلوم الطبیعیة بالتاریخ
...المتنّوعة  

 
 سیّما في زمن لقضاء لیالي رمضان الساھرة، التثقیفیة ممتعة أجمل وسیلة  ولعلھا

، قبل ھذا وأصدقائكم (الذین یعشقونھا عادة) لتقدیمھا لطالبكمو التصفید الكوفیدي؛
...وذاك  

 
في ومالحظة عة الستخدامھا، أمثلة متنوِّ في ھذا المدخل المختصر المفید تجدون 

.، في نھایتھالجوھریةاألھمیّة وغایة   
 

ب ملیون كتا 7تحتوي على حوالي  مكتبة غوغلكانت ، 2010في عام للتذكیر: 
إلى نصوص رقمیة)  ،من كتب ورقیة باللغة اإلنجلیزیة، تّم َرْقَمنَتُھا (أي تحویلھا

.2007منذ   
...(ال حسد! قولوا جمیعا: ما شاء هللا!) أما اآلن، فھي حتما أكبر من ذلك  

 
أي  اتاستخدام عددانیة لِ رسم منحنیات بیسمح، بادئ ذي بدء، بی )1( غوغل نجرام

وذلك منذ أكثر العمالقة، غوغل ة قاعدة مكتبملیونیات في كل  ،مجموعة كلمات
من قرنین!  

 
"على الطایر" ،تمھیديمثال   

بدورھا "غوغل" التي تُستخدم  من كلمة:أقّل الیوم صارت تستخدم  "أحبك"مة كل
:"فیسبوك"كلمة أقل من   
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في كل وذلك یمكن معرفة عدد استخدام كل كلمة (في الخط العمودي)، مالحظة: 
شيء ال یخطر ببال! ...(في الخط األفقي)! 1800منذ  ،عام  

 
معرفیةاللالستخدامات أمثلة   

مثال ھنا . األمثلة بال عد. طبعا ةانجرام ھي المعرفیّ غوغل استخدامات  وأھمّ  أجمل
الضمیر  حریةو، ماَدي مفھوم الحریة: حریة التعبیرعِ  رسم بیاني عن استخدامات

(أن تؤمن، ال تؤمن، تُغیِّر إیمانك).  
الثانیة تّم  !العشرین القرنمن  ستخدامھا إال في الخمسیناتیبدأ ااألولى منھا لم 

الحدیث عنھا كثیرا في العقود التالیة لھا.ازدھر انتزاعھا بعد الثورة الفرنسیة، و  
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لمعرفة ترتیب الكلمات األكثر استخداما بعد كلمة "یقتل"، منذ  آخر، أضع ھنا مثاال
.18بدایة القرن   

... وقبل "یقتل الوقت": عنھما بعیدا جدا ،، ثم"یقتل رجال" مّ ، ثا"یقتل ناس"األكثر: 
."یقتل الملك"النھایة:   

 
للمقارنة بین استخدام خمس كلمات (الحیاة، هللا، الحب، الموت، مثال ثالث 

:1800الحرب) منذ عام   
 

 
ھي األكثر استخداما اآلن (قبل الثورة الصناعیة في  "الحیاة"واضح منھ مثال أن 

ھي األقل  "الحرب"). وكلمة ، ھي األكثر"هللا"، كانت كلمة: 19ن منتصف القر
لمیتین األولى والثانیة، حیث فاق الحربین العا (باستثناء فترتي دوما استخداما
بقیة الكلمات األربع)! استخدامھا  

 
مثال رابع الستخدام كلمات: مصر، فلسطین، إسرائیل أّوال في غوغل اإلنجلیزیة، 

:(الفرق بینھما یدعو للتأّمل!) ثم في غوغل الفرنسیة  
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شھیرة عربیة شخصیات أدبیة أمثلة تھمّ   
 بین عدد استخدام اسماء نجیب محفوظ، أمین معلوف، ومحمود درویشمقارنة ھنا 

في المالحظات  ع اسم أدونیس معھم، ألسباب سأشرحھا(لسوء الحظ، ال یمكن وض
.أدناه)النھائیة   

 
محمود درویش یتجاوز الجمیع حالیا، ویصعد، یصعد، دون توقف، كما یوضحھ 

:)2018م ألف مرة في عا 32(أكثر من  ھذا الرسم البیاني  
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.، كانت موجعةعندما الحظت قلّة ذكر أبي العالء المعري ،ھاتُ الصدمة التي تلقّیْ   

 
!1992مرة فقط في  84  

ي تُترجم حالیا إلى الفرنسیة، ف )ھو بطلھاظ أن روایتي "تقریر الھدھد" (لحسن الح
.S. Labbizeدار آكت سود، على ید الشاعرة المبدعة   

. ثم أقارن ھذا (دعوني أحلم!) ترجماتھا لكل بیت في العالمال یبقى إال أن تصل 
سنوات! 10بعد  آخر،بیاني رسم  ، معالرسم البیاني  

 
أمثلة تھّم الیمن  

(بعد استقالل الجنوب): 1967اسم الیمن تجاوز اسم عدن منذ   
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مباشرة  مرافقةعندما تكون ( "حربالي حول عدد استخدامات كلمة "والمثال الت
:1800منذ عام  )،الیمنكلمة ل  

السنوات التي  الیمن، في عّما حدث فيعدیدة. مثال: الرسم البیاني أسئلة یفتح ھذا 
؟!1820 تلت  

 
 

البحث عن عدد استخدامات جملة كاملة  
قرنین! ذكمثال: عدد استخدامات "رّب ضارٍة نافعة" من  

 

 
 

مھّمة مالحظات  
. لم یتّم التحدیث بعد بنتائج عام 2019نتائج نجرام غوغل تتوقف حالیا عند عام ) 1

2020.  
من  آتٍ  فرنسیة على غوغل غیر مكتملة. الموجود فیھا من الكتبالمكتبة ال) 2

فقط. الفرنسیة مكتبات بعض الجامعاترقمنة   
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بنك كلمات ھناك مواقع خاصة أخرى، لمثل ھذه الدراسات واإلحصائیات، مع 
.Corpus اللغة الفرنسیة  

 اسم شخص اتاستخدامعدد م غوغل نجرام لمعرفة تطورات ا) عند استخد2
معا.اسم العائلة و اسم الشخص، یلزم إعطاء معروف  

قد یكون االكتفاء باسم العائلة غیر جید (قد یكون ھناك آخرون لھم االسم نفسھ، أو 
م اسم مثیولوجي یستخدم منذ قرون، مثل اسھو منطقة، أو اسم رتبط بھذا االسم م

).Adonis أدونیسالشاعر   
عربیة مھمة ال وجود لھا  شخصیا عندما الحظت أن اسماء فتُ ) استغربُت وتأسّ 3

.باإلنجلیزیة غوغل نجرام في إرشیف  
 200(حوالي  الطیب صالحأقل مما تصورُت بكثیر. مثل ھم ذكر نتائجوبعضھم 

:)في أكثر سنوات ِذْكر اسمھ 550. و2019، عام فقط مرة  

 
 
 

. "بدون استثناء ،أي كلمة"نجرام، تعني: في أي استفسار لِ  "*") وضع النجمة 4
أن ھناك، في مكتبة غوغل،  ائلي، اكتشفتُ عند وضع النجمة قبل اسمي العكمثال: 

، ولكلِّ منھما رسمھ البیاني الخاص.Habibأو  H.: كلمتین ال غیر قبلھ  
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ھنا: ، رسمھ البیانينھماالثاني م  

 
 

قصید" ھذا المقالمالحظة ختامیة، و"بیت   
 

م كتبھا القدیمة والحدیثة ، یلزم أّوال أن تكون معظنجرام ألي لغةبرمجیة الك المت
إلكتروني، مثل وورد)،  أي كما لو طُبعت على ناشرٍ نصوص رقمیة ( في صیغ

سكانیر أو بي دي أف. رولیست في صیغة صوَ   
ال تسمن أو تغني من جوع: ال یمكن  ،بالنسبة للكمبیوتر ،صَور النصوص

جتھا، ترجمتھا، تمییز كلماتھا...معال  
ھي أشبھ بلوحة بیكاسو في أعین قطّة.  
.في المرجع أدناه )2( مقالي . أنظرفیما النصوص الرقمیة شيء آخر  

 
ة "متعرِّف ضوئي" كون للّغَ إلى نصٍّ رقمي، یلزم أن ی الورقيلتحویل الكتاب 

OCR.  
وھذه إحدى أكبر  !الوحیدة من اللغات الكبرى التي ال تمتلكھ ھي اللغة العربیة

منذ أكثر  ،فجائع اللغة العربیة في الزمن الرقمي التي لم أتوقف عن الحدیث عنھا
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جع )، في المر2الثة في رابط مقالي ((أنظر الفجیعة الرابعة والث سنة. 12من 
أدناه).  

 
اه تتبنّ  الكتب بالعربیة، یلزم مشروعٌ  رقمنة كلالمتالك ھذا المتعرِّف الضوئي، ولِ 

على األقل.عربیة دولة   
أو وجود حقیقي في العالم الرقمي. ،بدونھ ال توجد للعربیة ذاكرة  
ومن ال ذاكرة لھ ال حیاة لھ.  

 
ل إلسراع بذلك الیوم، ال سیّما من قِبَ ، لالمریع ن الوقت، بعد كل ھذا التأخرألم یح

للّغة العربیة؟! مھّمان ، حیث یوجد مركزاندولتي اإلمارات العربیة وقطَر  
قد حلّت ذلك منذ عقد ونصف تقریبا.األخرى كّل الدول   

االحتفال بھ، وإطالق  ب عربي بالمتعرِّف الضوئي، سیحّق لنارقمنة أّول كتا وعند
ألعاٍب ناریّة من المحیط إلى الخلیج...  

تستحقّھُ بدء دخول اللغة العربیة العصر الرقمي. موعٌد تاریخّي  سیكون ذلك موعدَ 
  لغة الضاد وكّل محبّیھا.

 
مراجع:  

): الستخدام نجرام:1(  
https://books.google.com/ngrams  

ولمزید من المعلومات عن طریقة استعمالھ:  
https://books.google.com/ngrams/info  

 
مقاالت عدیدة عن  ، لحقتھُ 2009في "القدس العربي"، نُشر في  ) مقالي األّول2(

ذلك.  
post_23.html-texts.blogspot.com/2009/03/blog-and-articles-last-http://my  

 
 

======  
 

 
ومن یرید  إعادة نشر ھذا المقال، دون طلب استئذان مني. استدراك: مسموحٌ 

.طلب ذلك ، یكفيلنشره صیغة رقمیة لھ على وورد  
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، دون رقميّ  عربیة، لحّولتم ھذا البي دي اف لنصٍّ بال OCRطبعا، لو كان ھناك 
الحاجة لمراسلتي.  


