
Original text in English by Liz Wenger: 
http://learnluxembourgish.com/blog/2014/7/21/how-to-avoid-embarrassing-moments-
with-luxembourgers 

Arabic translation by Amine Semmar. 

	  

فانن كاتت-كتبهھا ليیزز فيینجرر منن "تعلمم االلووكسمبووررغيیة" ووتررجمهھا مارريینن اايیررثوومم -   
 كيیفف يیمكنن للمررء إإعططاء معلووماتت سرريیة في لووكسمبووررجج؟

    كيیفيیة تجنبب لحظظاتت محررجة مع لووكسمبررغيیيینن

ما هھھھوو أأسووأأ٬، ماذذاا يیمكنن أأنن يیكوونن أأكثرر حررجا منن محاوولة لتحيیة سيیددةة في لووكسمبووررجج ووتبددأأ االمسررحيیاتت سيیئة ليیقبلهھ أأوو 
ووإإعططاء ااثنيینن ثمم اانهھا تتووقع ثلثث يیجعلكك تهھبطط على ااألنفف. تجنبب ذذلكك إإذذاا أأمكنن! االمذذكووررةة أأددناهه بعضض االنصائح لمساعددتكك على تجنبب شخصيیة 

  .االفقررااء ووبعضض االتفاصيیلل أأنهھ منن االجيیدد أأنن تعررفف عنن تسميیة لووكسمبووررغغ

  اااللتززاامم بالمووااعيیدد

في حالة تأخيیرر ألكثرر منن خمسس ددقائقق. سووفف يیسألل االناسس أأسئلة حوولل االمهھاررااتت  ال تتأخرر عنن مووااعيیدد عملكك٬، ووإإبالغغ مقددما
االخاصة بكك إإذذاا لمم تكنن حتى قاددررةة على االووصوولل في االووقتت االمناسبب إإلى ااالجتماعاتت. ال يیصلل في ووقتت مبكرر٬، قدد شرريیكك االمهھنيیة االخاصة بكك 

رركك ووقتا قليیال جدداا لاللتفاهھھھاتتلنن تكوونن جاهھھھززةة. سووفف لهھجة منن ااالجتماعاتت ستكوونن محتررفة جدداا وواانهھ سووفف يیت .  

 15االططعامم االخاصص تسمح بقددرر أأكبرر منن االمرروونة. تأكدد منن أأنن تكوونن في االووقتت االمناسبب ووااحترراامم تأخيیرر االحدد ااألقصى لمددةة 
   .ددقيیقة

  تحيیاتت

  .لعقدد ااجتماعع ااألوولل أأوو في مكانن االعملل٬، فمنن االمعتادد أأنن االمصافحة

االشائع للحصوولل على ثالثة االقبالتت على االخدديینن. بعضض االناسس تعططي  عندد تططوويیرر عالقة شخصيیة مع شخصص ما٬، فإنهھ منن
  .ااثنيینن٬، وولكنن االثالثة هھھھوو أأكثرر شيیووعا

  .االقبالتت هھھھي بيینن االنساء أأوو بيینن االررجالل وواالنساء٬، ووليیسس االررجالل

  .نبددأأ مع خددهه ااأليیمنن حتى االخدديینن لمسة خططيینن٬، في االووااقع كنتت ال تقبيیلل االخدد وولكنن لمسة ووقبلة في االهھووااء

ووااسس ناددررةة بيینن لووكسمبووررغغ ووستكوونن فقطط بيینن ااألصددقاء االمقرربيیننااألق .  

  االتحددثث مع شخصص

 عنددما تتحددثث مع شخصص ما مباشررةة٬، يیستخددمم لقبهھ وولقبب "االسيیددةة" أأوو "االسيیدد"..بالططبع

 tutoierez لهھمم. كنتت vouvoyez :االشخصص سيیتصلل باسمهھ ااألوولل فقطط بناء على ططلبهھا.. 

Moie Madame Wenger, wéi geet et Iech ? Hätt Dir eng Minutt Zäit ? 

 مررحبا االسيیددةة فيینغرر٬، كيیفف حالكك؟ هھھھلل لدديیكك ددقيیقة لتكرريیسي؟

 تعيیيینن

فمنن االمألووفف أأنن تعقدد أأسبووعيینن على ااألقلل مقددما عملكك أأوو االتعيیيینن االخاصص. ليیسس منن االشائع أأنن تظظهھرر في شخصص لمم يیعلنن عنهھا مسبقا. في هھھھذذهه 
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يیشعرروونن بعددمم ااالررتيیاححاالحالة٬، هھھھلل خططرر أأنن االمضيیفيینن٬، غيیرر مهھيیأةة٬،   

 إإقامة عالقاتت

لكسمبررغي هھھھوو شخصص ددقيیقق٬، سووااء كانن مهھنيیا أأوو خاصة وواالرروواابطط ال تددوورر بسهھوولة. االتحلي بالصبرر وواالثقة يیستغررقق ووقتا ططوويیال للفووزز ووال 
 تمنح تلقائيیا

 االثررثررةة

بددال منن االحدديیثث عنن ااالختناقاتت االمرروورريیة االناسس ال خلطط االحيیاةة االخاصة وواالمهھنيیة٬، حتى عنددما يیكوونن قرريیبا منن منصبهھ. ال تأخذذ فررصة وو
 وواالططقسس أأوو ال تسألل شخصيیة جدداا

  Et ass schéint Wieder haut, gell? االططقسس لططيیفف االيیوومم٬، أأليیسس كذذلكك؟  

 االعشاء

 إإذذاا كنتت مددعووةة إإلى عشاء٬، ووجلبب االززهھھھوورر وواالشووكووالتة جيیددةة أأوو هھھھدديیة صغيیررةة لألططفالل. ااالنتظظارر لددعووتهھمم إإلى االجلووسس٬، اانتظظرر االمضيیفف
االخاصص بكك كما أأخذذتت لددغة ااألوولى قبلل االبددء في تناوولل االططعامم االخاصة بكك إإال إإذذاا أأنتت مددعوو للبددء. تفرريیغ لووحة االخاصص بكك٬، إإذذاا كنتت ترريیدد 

 أأكثرر منن ذذلكك٬، نسألل االمضيیفف االخاصص بكك

Kann ech nach e bësse Spargel kréien, w.e.gقدد ال يیززاالل لدديي االهھليیوونن٬، منن فضلكك؟ 

Kann ech mir nach e bësse Spargel huelen, w.e.g.? ال يیززاالل يیمكنني ااستخدداامم بلدديي االهھليیوونن منن فضلكك؟ 

 حفالتت أأعيیادد االميیالدد لألططفالل

 االتخططيیطط لحفلة عيیدد ميیالدد لططفلكك يیمكنن أأنن تكوونن مررهھھھقة للغايیة بالنسبة لكثيیرر منن ااآلباء٬، ووخاصة إإذذاا كنتت في بلدد أأجنبي وويیجبب أأنن تأخذذ بعيینن
ووفف االبالدد. كنتت ووااحدداا االيیوومم في حفلل عيیدد ميیالدد في االسوويیدد٬، حيیثث تعلمتت أأنهھ منن االمعتادد في نهھايیة االحززبب ااالعتبارر عاددااتت ووتقاليیدد االضيی

لل ااالططفالل "ااألسماكك" مووااهھھھبهھمم بددال منن منحهھمم كما كنا. لماذذاا هھھھمم االعبثث قصبة االصيیدد٬، مع االبالغيینن تخفي ووررااء االستارر االهھدداايیا وويیذذهھھھبب ااألططفا
قبلل وواالدديیهھمم٬، يیتمم ررسمهھا منن قبلل ااألططفالل. بعدد كلل االصيیدد ااستئنافف أأططفالهھمم على ااإلنتررنتت. إإنني لمم أأرر االصيیدد. االحززمم٬، ووتعلقق على خطط سرراا منن 

أأبدداا مثلل هھھھذذاا االشيء في لووكسمبووررجج لكني أأحبب هھھھذذهه االفكررةة. بقددرر ما أأتذذكرر منن ططفوولتي في لووكسمبووررجج٬، أأعططيیتت حززمة مفاجأةة صغيیررةة لكلل 
 .ططفلل في نهھايیة االحززبب قبلل أأنن يیغاددرر

قووااعدد حوولل فتح االهھدداايیا خاللل عيیدد االووجباتت االخفيیفة لووكسمبووررغغ. يیفضلل االبعضض أأنن يیتمم فتح على ااستالمم ووآآباء آآخرريینن يیفضلوونن  هھھھناكك حقا أأيي
 .ااالنتظظارر حتى يیكوونن االجميیع حاضرراا ووجاء منن كعكة لفتح االحززمة أأمامم االجميیع

وورربما ااألفضلل تجنبهھا كما يیجبب أأنن تصاحبب االططفلل في عنددما يیأتوونن الصططحابب أأططفالهھمم؟ ال شيء يیقوولل لدديیكك ل أأعتقدد أأنن تقدديیمم كووبب منن ااآلباء
 .االسيیاررةة. وولكنن هھھھذذاا ال يیمنع أأنن تقددمم لهھمم االشرراابب إإذذاا كانوواا االبقاء لفتررةة منن االووقتت قبلل أأنن تعوودد في االمنززلل مع أأططفالهھنن

لبططاقة بعدد ططررفا فيیهھاعلى االررغمم منن أأنني متأكدد منن أأنن االلكسمبووررغيیيینن ستتأثرر هھھھذذهه االخططووةة٬، فإنهھ ليیسس منن االمعتادد أأنن تررسلل أأشكرركمم اا  

 االبقشيیشش

إإذذاا كنتت االخررووجج لتناوولل االعشاء أأوو االمشررووباتت في االمططاعمم وواالحاناتت أأوو االمقاهھھھي٬، نصائح شائعة حتى لوو أأنهھا ليیستت على االنحوو االمططلووبب في 
أةة. فإنهھ عاددةة ما يیترركك لهھمم ما أأمرريیكا االشماليیة. ال نعططيیهھ أأنن نووعيیة أأوو خددمة لمم تكنن في االمووعدد. االنووااددلل ووناددالتت االمووظظفيینن وواالمكافآتت هھھھي مكاف

٪15٪٬، وويیمكنن يیكافأ تجرربة ااستثنائيیة 10وو  5بيینن   



Original text in English by Liz Wenger: 
http://learnluxembourgish.com/blog/2014/7/21/how-to-avoid-embarrassing-moments-
with-luxembourgers 

Arabic translation by Amine Semmar. 

	  
 االعططلل

 االدديینن االررئيیسي هھھھوو االكاثووليیكيیة في لووكسمبووررجج وومعظظمم ااألعيیادد االدديینيیة ووااألعيیادد االووططنيیة. ووااحتفلل معظظمهھمم كأسررةة ووااحددةة٬، مثلل عيیدد االميیالدد.
سررةة االمباشررةة. وومع ذذلكك٬، فقدد أأصبح االمررااهھھھقيینن ااستخدداامهھا لتقدديیمم االهھدداايیا االصغيیررةة ليیسس منن االمألووفف أأنن تقددمم هھھھدداايیا لشخصص ال يینتمي إإلى ااأل

 ألصددقائهھمم ووثيیقق خاللل هھھھذذهه االفتررةة. بلل هھھھوو أأيیضا في هھھھذذاا االووقتت االتي قددمتت تبررعاتت للجمعيیاتت االخيیرريیة وواالنوواادديي االمحليیة

اجاتت منن االبيیررةة في ساعي االبرريیدد أأوو ررجلل االقمامة لعيیدد ثيیرر منن ااألجانبب تسألني إإذذاا فمنن االططبيیعي أأنن تترركك مكافأةة عيیدد االميیالدد أأوو بضع ززج
االميیالدد. على ما يیبددوو هھھھناكك االعررفف االذذيي يیعتمدد على االقرريیة االتي تعيیشش فيیهھا. شخصيیا٬، لمم يیسبقق لي أأنن يیعططى٬، وولكنن سألتت منن حوولي٬، ووإإعططاء 

يیدد. االططرريیقق ااألسلمم هھھھوو أأنن نسألل جيیرراانكمم كيیفف بعضض ساعي االبرريیدد هھھھدداايیا االسنة٬، وواالبعضض ااآلخرر للررجلل االقمامة ووغيیررهھھھا بددال يیعططي االعامم االجدد
 االمضي قددما لووكسمبووررغغ

 عقليیة

االناسس مهھذذبوونن جدداا وومحفووظظة وولكنن متووااضع نسبيیا٬، ووخصووصا في االبدداايیة. ال يیحظظى بتقدديیرر تباهھھھى منن نجاحهھ أأوو تضخيیمم االحقائقق ووتعتبرر 
سس مباشررةة جددووقحا. يیقوولل االناسس ما يیفكرروونن لكنهھمم يیقوولوونن بمهھاررةة ووبعنايیة. هھھھمم صرريیح وولكنن ليی  

 فخرر

االلكسمبووررغيیيینن فخوورروونن جدداا منن ااستقاللهھا وولغتهھمم. ال نعتبرر االلغة االلووكسمبررجيیة لهھجة٬، وواانتت تعررفف بالتأكيیدد أأنهھا ووااحددةة منن ثالثث لغاتت 
 ..ررسميیة إإلى جانبب االفررنسيیة ووااأللمانيیة

 

 


