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جهد الفرنكوفونيين حفظ العربية

ُ
«المنجد» اليسوعي بلغ  110أعوام
ّ
اليسوعية «حنين» الطالب إلى القواميس ّ
ّ
معها ومعرفة تقليب
التعامل
ل
يشك
التي
ة
العربي
الفرنكوفونية باللغة العربية .دغدغت
احتفت الجامعة ُ ِّ
ُ ّ
ّ
ُ
والمقاالت القديمة والنسخات األصلية داخل صناديق زجاج ،ركزت لوحة لألب لويس
صفحاتها «مشكلة» .رتبت نسخات المنجد على الرفوف« ،حصنت»
المراجع َ
ّ
ُ
ُ
معلوف واضع ُ
«المنجد» ،ولوحة أخرى لألب فرديناند توتل واضع «منجد األعالم» .بدا «المنجد» في هذه االحتفالية متجددًا أكثر من اللغة العربية نفسها
إيلده الغصين
ب ـي ـن ـمــا تـ ــواجـ ــه ال ـل ـغ ــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة «ه ـ ـ ّـم»
التحديث واللحاق باإلضافات اللغوية
فــي امل ـيــاديــن الـتـكـنــولــوجـ ّـيــة والـعـلـمـ ّـيــة،
ت ـبــدو الـجــامـعـ ًـة الـيـســوعـ ّـيــة فــي بـيــروت
أكـ ـث ــر حـ ـم ــاس ــة مـ ــن كـ ـب ــري ــات امل ـج ــام ــع
ّ
العربية في هذا املجال .تستند
اللغوية
ّ
الـجــامـعــة «الـفــرنـكــوفــونــيــة» إل ــى تــاريــخ
ط ــوي ــل وع ـم ــل دؤوب لـلـيـســوعـيــن في
ّ
العربية ُ .أبرز إنجازات أولئك
حقل اللغة
الرهبان قاموس «املنجد» الذي احتفلت
الجامعة بمرور  110أعوام على إصداره
ع ـبــر إط ـ ــاق امل ـن ـجــد امل ـف ـ ّـص ــل (ع ــرب ــي ـ ـ
فــرن ـســي ،وعــربــي ـ ـ ـ ـ إنـكـلـيــزي) واملـنـجــد
اإللكتروني.
ّ
ف ــي األس ـ ــاس اخ ـت ــار امل ـنــظ ـمــون ع ـنــوان
«امل ـن ـج ــد ...املـعــاصــر دومـ ــا» 110 .أع ــوام
ع ـلــى ع ـمــر ُالـطـبـعــة األول ـ ــى ( )1908من
ق ــام ــوس «املـ ـنـ ـج ــد» ال ـ ــذي وض ـع ــه األب
لــويــس معلوف اليسوعي .ص ــدرت منه
إلــى الـيــوم  35طبعة ،و 600ألــف نسخة
ح ـم ـلــت ت ــوق ـي ــع امل ـط ـب ـعــة الـكــاثــولـيـكـيــة
و«دار املشرق» .مع ُ
«منجد» اليسوعيني
ـاول الجميع
أص ـبــح ال ـقــامــوس فــي م ـت ـنـ ُ
وخصوصًا الطالب .اقترب «املنجد» من
الجمهور أكثر من «لسان الـعــرب» البن
ّ
منظور ،وتخطى نشره ُ«السياسة» البن
سينا .على ّ
مر السنني ،أدخل إليه تباعًا
اللون األحمر إلى جانب األسود ،أضيفت
ص ــور وخ ــرائ ــط ،زيـ ــدت آالف الـكـلـمــات،
وج ـ ـ ــرى ت ـط ــوي ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ،ول ـح ـقــت
باملفردات املوجودة شروحات…
ُ
«املـ ـنـ ـج ــد» ال ـ ــذي وض ـع ــه األب مـعـلــوف

أصـ ـب ــح م ـ ــرادف ـ ــا لـ ـل ـق ــام ــوس فـ ــي ال ـل ـغــة
ال ـعــرب ـيــة ،ث ــم راكـ ــم اآلب ـ ــاء الـيـســوعـيــون
إسهاماتهم في هــذا «اإلنـجــاز» اللغوي
ال ـ ـ ــذي ب ـ ّـس ــط ال ـل ـغ ــة وق ـ ّـربـ ـه ــا أكـ ـث ــر مــن
ال ـ ـطـ ــاب والـ ـب ــاحـ ـث ــن .مـ ــن بـ ــن أولـ ـئ ــك
األب فــردي ـنــانــد تــوتــل ال ـي ـســوعــي ال ــذي
ْ
واألع ــام»
عمل على «املـنـجــد فــي اللغة
( )1930مـنـطـلـقــا م ــن امل ـعــاجــم الـعــربـيــة
األصيلة ومضيفًا كلمات عربية ّ
تقرها
املجامع العربية أو يستخدمها األدبــاء
والعلماء ،وهذا املعجم ُيعاد النظر فيه
كــل سنة أو اثنتني .ثــم تــوالــت إنـجــازات
«اليسوعيني» :املنجد الوسيط (،)2004
منجد الطالب الحديث ( ،)2013واملنجد
ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي ال ـل ـغ ــة واألع ـ ـ ـ ــام (،)2016
واملنجد املعاصر للطالب ( ،)2017املنجد
املـفـ ّـصــل (املـ ـف ــردة ،املـقــابــل واالسـتـعـمــال
في السياق :عربي ـ ـ فرنسي أو عربي ـ ـ
إنكليزي) واملنجد اإللكتروني (.)2018
ولـلـمـنــاسـبــة ،احتفلت جــامـعــة القديس
ي ــوس ــف فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت و«دار امل ـ ـشـ ــرق»،
أول مــن أم ــس ،بــاإلصــداريــن الجديدين
ال ـلــذيــن أت ـيــا نـتـيـجــة ج ـهــد وع ـمــل كلية
اللغات والترجمة في الجامعة نفسها،
وب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب
خريجي مدرسة الترجمة في الجامعة
وأساتذة فيها.

ّ
والعربية
الشباب

ف ــي مـ ـس ــرح ب ـي ــار أبـ ــو خ ــاط ــر ف ــي ح ــرم
العلوم اإلنسانية في اليسوعية ،طغى
حضور الشباب والطالب رغــم الصورة
ّ
العربية
«النمطية» عنهم :االبتعاد عن
ّ
األجنبية ولغة «الشات».
لصالح اللغات

راكم اآلباء اليسوعيون
في هذا
إسهاماتهم
ّ
«اإلنجاز» ّالذي بسط
اللغة وقربها من
الطالب والباحثين

طــاب ّ
كلية الترجمة الـتــي ُيحسب لها
هـ ــذا ال ـع ـم ــل حـ ـض ــروا أيـ ـض ــا .ف ــي قــاعــة
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ُع ـ ــرض ـ ــت صـ ـ ــور وك ـل ـم ــات
ل ـل ـم ـت ــرج ـم ــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ــذي ـ ــن ع ـم ـلــوا
على «املـنـجــد املـفـصــل :عــربــي ـ ـ فرنسي
أو ع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ إن ـك ـل ـي ــزي» .ب ــن دردش ـ ــات
ال ـح ـضــور «بــال ـفــرن ـسـ ّـيــة» ،يـمـكــن ق ــراءة
تعريف «املنجد» على لوحة كبيرة كما
ع ـ ّـرف ــه األب ك ـم ـيــل ح ـش ـي ـمــه ال ـي ـســوعــي
(مـجـلــة ال ـن ــور ،ل ـنــدن ع ــدد  ،119نيسان
« :)2001إســم علم ولكن بسبب الشهرة
التي نالها أصبح كإسم «للجنس» فقد
أصبح تعبير «املنجد» يستعمل للداللة
على أي قاموس».
في كلمة رئيس جامعة القديس يوسف
األب سـلـيــم دكـ ــاش ،لــم يـغــب أص ــل األب
لــويــس م ـع ـلــوف ال ـي ـســوعــي «ابـ ــن زحـلــة

وم ــن عــائـلــة مـعـلــوف ال ـتــي لـهــا عــاقــات
طويلة باللغة العربية وانفتاحها على
ّ
الثقافة األوروبية» .برأيه «شكل املنجد
أداة إلخراج اللغة العربية من االنحطاط
ولإلسهام في النهضة العربية الكبرى
دعائمها».
الـتــي كــان اليسوعيون أحــد ُ
واألب م ـع ـلــوف ال ـ ــذي وضـ ــع «امل ـن ـج ــد»
أجاد لغات عدة ،وبحسب دكاش «اطلع
معلوف خالل وجوده في فرنسا لدراسة
الــاهــوت على الـعــديــد مــن املخطوطات
العربية وقام بنسخها».
«ي ـقــال راج ــع املـنـجــد وال ـق ـصــد مــراجـعــة
الـقــامــوس» بهذه الكلمات اخـتــزل مدير
«دار املشرق» األب صالح أبو جودة عمر
املنجد مع الدار .وقد وصلت شهرته إلى
دول عديدة منها «إندونيسيا والهند»
قال .إنه «مفخرة» لليسوعية .أما وزارة
الثقافة فقد أبدت «اعتزازها» باملشاركة
في املهرجان وفــق كلمة الــوزيــر غطاس
خ ــوري ،الـتــي ألقاها البروفيسور أمني
ف ـ ــروخ .ه ــذا م ــا اك ـت ـفــت ب ــه ال ـ ـ ــوزارة ،أمــا
ّ
فروخ فكانت له كلمة الحقة أسهب فيها.

«جعة أم بيرة؟»

ّ
املـ ـ ـح ـ ــط ـ ــة األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ق ـ ــرب ـ ــا م ـ ــن جـ ـمـ ـه ــور
الشباب الحاضر فــي الصالة كانت مع
البروفيسور هنري عويس ،مدير مرصد
ّ
العربية وأخواتها في الجامعة،
اللغات
الجعة أم البيرة
تأخذون:
«ماذا
بعنوان
ِ
أم عـصـيــر ال ـش ـع ـيــر؟» .ث ــم س ــأل عــويــس
«ومل ـ ــاذا ت ــأخ ــذون ول ـيــس ت ـشــربــون؟»…
كلمات عويس التي اختارها بعناية مثل
«أن ــا ذاه ــب إلــى الـيـ ّـم والـلـجــة للسباحة،
وليس إلى البحر» كان لها وقعها على

َ
الحاضرين .هو دوزن ُ الكلمات حني أشار
إل ــى جـهــد واضـ ــع «امل ـن ـج ــد» ،أو جـهــود
ـدوزن ـ ــون»
امل ـت ــرج ـم ــن ح ــال ـي ــا ،ح ــن «ي ـ ـ ِ
الكلمة ،وللمفارقة لفت عــويــس إلــى أن
كـلـمــة «دوزن» تــركـيــة األصـ ــل .أم ــا ن ــداء
ال ـت ـح ــدي ــث فـ ــي الـ ـلـ ـغ ــة ،فـ ـج ــاء صــري ـحــا
على لـســان مــديــر املعهد العالي إلعــداد
الــدكـتــوراه فــي علوم اإلنـســان واملجتمع
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور ج ــرج ــوة
حردان ،إذ ّ
تحدث عن إضافات ضرورية
وغياب مصادر الكلمات األعجمية إلى
ّ
علمية
ال ـيــوم ،داعـيــا «إل ــى إع ــداد الئـحــة
للكلمات املستعملة واقعًا وحاليًا ،وإلى
تطوير مشروع الئحة الكلمات العربية
ً
األكثر استعماال».

«إضحك» مع الترجمة
وإذ عملت كلية الـلـغــات فــي اليسوعية
على املنجد املفصل ونقله إلى الفرنسية
واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،اع ـت ـب ــرت ع ـم ـيــدة الـكـلـيــة
البروفسورة جينا أبو فاضل «أن املنجد
ّ
يتوجه إلى مثقف القرن الواحد
القديم
والعشرين ،فيما املنجد الثنائي الجديد
(ع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ فــرن ـســي ،ع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ إنـكـلـيــزي)
يـ ـخ ــدم امل ـت ــرج ــم امل ـح ـت ــرف الـ ـ ــذي يـنـقــل
لـ ُلـمـثـقــف امل ـع ـل ــوم ــات» .وف ــي ه ــذا الـنـقــل
«أس ـق ـط ــت م ــن امل ـن ـجــد ال ـث ـنــائــي أص ــول
املـفــردات ،وتـ ّـم اإلبـقــاء على املـيــدان الذي
تنتمي إليه املفردة مثل الطب والفيزياء
وس ــواه ــا» .وأوردت أبــو فــاضــل العديد
من املفردات التي لها ترجمات مختلفة،
مـثــل إب ــرة وج ـســم .وأسـهـبــت فــي تـعــداد
ال ـ ـصـ ــور الـ ـب ــاغـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــزدحـ ــم بـهــا
اللغة الـعــربـيــة ،والـتــي كــان مــن الصعب
ّ
األجنبية ،مثل نقل الصورة
نقلها إلــى
ً
ال ـب ــاغ ـي ــة «ف ـج ـع ـل ـنــاه هـ ـب ــاء م ـن ـث ــورًا».
وهنا استطردت أبو فاضل لتقول «لكن
ال ـص ــور ال تــرت ـحــل م ــن ل ـغــة إل ــى أخ ــرى
وتبقى على حالها» .مثال آخر اختارته
َ
أب ــو فــاضــل« :وراء األك ـم ــة مــا وراء هـ ــا»،
وفـيـهــا داللـ ــة إل ــى ص ـخــور األك ـم ــة الـتــي
انتظرت الحبيبة خلفها مجيء حبيبها،
وهنا يصبح النقل إلى الفرنسية موازيًا
لـعـبــارة «،»il y a anguille sous roche
وب ــاإلن ـك ـل ـي ــزي ــة «there is something
ً
 .»fishyل ـكــن األم ـ ــر يـخـتـلــف م ـث ــا عند
نقل ال ـصــورة البالغية «يـعــرف مــن أين
تؤكل الكتف» ،حيث اكتفى املترجمون
ب ـت ــرج ـم ــة امل ـع ـن ــى إذ ال ت ــوج ــد صـ ــورة
م ـشــاب ـهــة ل ـه ــا ف ــي ال ـفــرن ـس ـيــة فـتـصـبــح
ً
مـثــا ،»avoir de l’expérience« :أمــا في
اإلنكليزية فلها عبارة قريبة في املعنى
وه ــي «to know on which side one’s
 .»bread is butteredالـتــرجـ َمــة الحرفية
ّ
ل ـصــورة «وأعـ ــز مــن بـيــض األن ـ ــوق» هي
تــرجـمــة مـثـيــرة ل ـ «ال ـضـحــك» ،مـمــا جعل
امل ـت ــرج ـم ــن ي ـن ـق ـلــون ـهــا إلـ ــى الـفــرنـسـيــة
بعبارة معناها «أكثر قيمة من الحياة».
ل ـكــن تــرج ـمــة الـ ـق ــول ت ـص ـبــح أس ـه ــل مع
أق ــوال مثل «الــولــد سـ ّـر أب ـيــه» ،وتصعب
أم ــام «ال تطلب أث ـرًا بـعــد ع ــن» .العثور
على ترجمة «ترضي املترجم نفسه» أمر
ّ
يتطلب جهدًا ووقـتــا .ومراكمة الجهود
أمر نجح به اليسوعيون وجامعتهم.

جامعة القديس
رئيس
ّ
يوسف :شكل المنجد أداة
إلخراج العربية من االنحطاط
ولإلسهام في النهضة العربية
الكبرى (مروان طحطح)
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