
إيلده الغصين

بــيــنــمــا تــــواجــــه الـــلـــغـــة الـــعـــربـــّيـــة »هـــــّم« 
اللغوية  باإلضافات  واللحاق  التحديث 
فــي املــيــاديــن الــتــكــنــولــوجــّيــة والــعــلــمــّيــة، 
تــبــدو الــجــامــعــة الــيــســوعــّيــة فــي بــيــروت 
ــــن كــــبــــريــــات املـــجـــامـــع   مـ

ً
ــر حــــمــــاســــة ــثــ أكــ

اللغوية العربّية في هذا املجال. تستند 
الــجــامــعــة »الــفــرنــكــوفــونــّيــة« إلـــى تــاريــخ 
في  لــلــيــســوعــيــن  طـــويـــل وعـــمـــل دؤوب 
حقل اللغة العربّية. أبرز إنجازات أولئك 
نجد« الذي احتفلت 

ُ
الرهبان قاموس »امل

الجامعة بمرور 110 أعوام على إصداره 
عــبــر إطـــــاق املــنــجــد املـــفـــّصـــل )عـــربـــي ــــ 
فــرنــســي، وعــربــي ــــــــــ إنــكــلــيــزي( واملــنــجــد 

اإللكتروني.
ــمــون عــنــوان 

ّ
ــتـــار املــنــظ ــــاس اخـ فـــي األســ

ــا«. 110 أعـــوام  ــ »املـــنـــجـــد... املــعــاصــر دومـ
الــطــبــعــة األولـــــى )1908( من  عــلــى عــمــر 
ـــنـــجـــد« الـــــذي وضـــعـــه األب 

ُ
قـــامـــوس »امل

منه  اليسوعي. صـــدرت  معلوف  لــويــس 
ألــف نسخة  الــيــوم 35 طبعة، و600  إلــى 
حــمــلــت تـــوقـــيـــع املــطــبــعــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
و»دار املشرق«. مع »ُمنجد« اليسوعين 
أصــبــح الــقــامــوس فــي مــتــنــاول الجميع 
نجد« من 

ُ
وخصوصا الطاب. اقترب »امل

الــعــرب« البن  »لسان  أكثر من  الجمهور 
ى نشره »السياسة« البن 

ّ
منظور، وتخط

دخل إليه تباعا 
ُ
سينا. على مّر السنن، أ

اللون األحمر إلى جانب األسود، أضيفت 
صــــور وخــــرائــــط، زيــــدت آالف الــكــلــمــات، 
ــرى تـــطـــويـــر اســــتــــخــــدامــــه، ولــحــقــت  ــ ــ وجـ

باملفردات املوجودة شروحات…
ـــنـــجـــد« الـــــذي وضـــعـــه األب مــعــلــوف 

ُ
»امل

ن الكلمات حن أشار 
َ
الحاضرين. هو دوز

ـــنـــجـــد«، أو جــهــود 
ُ
إلــــى جــهــد واضــــع »امل

ــا، حــــن »يـــــدوِزنـــــون«  ــيـ ــالـ املـــتـــرجـــمـــن حـ
أن  إلــى  عــويــس  لفت  وللمفارقة  الكلمة، 
ــل. أمـــا نـــداء  ــ كــلــمــة »دوزن« تــركــيــة األصـ
الـــتـــحـــديـــث فــــي الـــلـــغـــة، فــــجــــاء صــريــحــا 
العالي إلعــداد  املعهد  مــديــر  لــســان  على 
الــدكــتــوراه فــي علوم اإلنــســان واملجتمع 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــبـــروفـــيـــســـور جـــرجـــوة 
حردان، إذ تحّدث عن إضافات ضرورية 
إلى  األعجمية  الكلمات  مصادر  وغياب 
الــيــوم، داعــيــا »إلـــى إعـــداد الئــحــة علمّية 
للكلمات املستعملة واقعا وحاليا، وإلى 
العربية  الكلمات  تطوير مشروع الئحة 

األكثر استعمااًل«.

»إضحك« مع الترجمة

اليسوعية  فــي  الــلــغــات  كلية  عملت  وإذ 
على املنجد املفصل ونقله إلى الفرنسية 
واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، اعـــتـــبـــرت عــمــيــدة الــكــلــيــة 
البروفسورة جينا أبو فاضل »أن املنجد 
الواحد  القرن  إلى مثقف  يتوّجه  القديم 
والعشرين، فيما املنجد الثنائي الجديد 
ــــــ إنــكــلــيــزي(  ـــ ــــــ فــرنــســي، عـــربـــي ـ ـــ )عـــربـــي ـ
ــتـــرف الــــــذي يــنــقــل  ــحـ ــم املـ ــتـــرجـ يـــخـــدم املـ
لــلــمــثــقــف املـــعـــلـــومـــات«. وفــــي هــــذا الــنــقــل 
ــن املــنــجــد الــثــنــائــي أصـــول  ســـقـــطـــت مـ

ُ
»أ

املــفــردات، وتــّم اإلبــقــاء على املــيــدان الذي 
تنتمي إليه املفردة مثل الطب والفيزياء 
العديد  فــاضــل  أبـــو  وســـواهـــا«. وأوردت 
من املفردات التي لها ترجمات مختلفة، 
مــثــل إبـــرة وجــســم. وأســهــبــت فــي تــعــداد 
ــم بــهــا  ــ ــــزدحـ ــتــــي تـ ــــور الـــبـــاغـــيـــة الــ ــــصـ الـ
اللغة الــعــربــيــة، والــتــي كــان مــن الصعب 
الصورة  نقل  مثل  األجنبّية،  إلــى  نقلها 
ــاًء مـــنـــثـــورًا«.  ــبــ الـــبـــاغـــيـــة »فــجــعــلــنــاه هــ
وهنا استطردت أبو فاضل لتقول »لكن 
الـــصـــور ال تــرتــحــل مـــن لــغــة إلــــى أخـــرى 
وتبقى على حالها«. مثال آخر اختارته 
ــا«،  ــ أبـــو فــاضــل: »وراء األَكـــمـــة مــا وراءهـ
وفــيــهــا داللــــة إلـــى صــخــور األكـــمـــة الــتــي 
انتظرت الحبيبة خلفها مجيء حبيبها، 
وهنا يصبح النقل إلى الفرنسية موازيا 
 ،»il y a anguille sous roche« لــعــبــارة 
 there is something« وبـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة 
عند   

ً
مـــثـــا يــخــتــلــف  األمـــــر  لــكــن   .»fishy

أين  مــن  »يــعــرف  الباغية  الــصــورة  نقل 
املترجمون  اكتفى  حيث  الكتف«،  تؤكل 
تـــوجـــد صــــورة  املـــعـــنـــى إذ ال  بـــتـــرجـــمـــة 
مــشــابــهــة لـــهـــا فــــي الــفــرنــســيــة فــتــصــبــح 
في  أمــا   ،»avoir de l’expérience«  :

ً
مــثــا

اإلنكليزية فلها عبارة قريبة في املعنى 
 to know on which side one’s« وهـــي 
الحرفية  الــتــرجــمــة   .»bread is buttered
نـــــوق« هي 

َ
 مــن بــيــض األ

ّ
ــز ــ لــصــورة »وأعـ

تــرجــمــة مــثــيــرة لـــ »الــضــحــك«، مــمــا جعل 
ــــى الــفــرنــســيــة  املـــتـــرجـــمـــن يــنــقــلــونــهــا إلـ
بعبارة معناها »أكثر قيمة من الحياة«. 
لــكــن تــرجــمــة الـــقـــول تــصــبــح أســـهـــل مع 
أقـــوال مثل »الــولــد ســّر أبــيــه«، وتصعب 
أمـــام »ال تطلب أثـــرًا بــعــد عـــن«. العثور 
على ترجمة »ترضي املترجم نفسه« أمر 
الجهود  ومراكمة  ووقــتــا.  جهدًا  ب 

ّ
يتطل

أمر نجح به اليسوعيون وجامعتهم.

ل التعامل معها ومعرفة تقليب 
ّ

ة التي يشك
ّ

ة »حنين« الطالب إلى القواميس العربي
ّ

احتفت الجامعة الفرنكوفونية باللغة العربية. دغدغت اليسوعي

زت لوحة لألب لويس 
ّ

ك
ُ

نت« المراجع والمقاالت القديمة والنسخات األصلية داخل صناديق زجاج، ر
ّ

ص
ُ

بت نسخات المنجد على الرفوف، »ح
ِّ

ت
ُ

صفحاتها »مشكلة«. ر

ة نفسها
ّ

نجد« في هذه االحتفالية متجددًا أكثر من اللغة العربي
ُ

عالم«. بدا »الم
َ

نجد األ
ُ

نجد«، ولوحة أخرى لألب فرديناند توتل واضع »م
ُ

معلوف واضع »الم

جهد الفرنكوفونيين حفظ العربية

نجد« اليسوعي بلغ 110 أعوام
ُ

»الم

راكم اآلباء اليسوعيون 

إسهاماتهم في هذا 

ط
ّ

»اإلنجاز« الذي بس

بها من 
ّ
اللغة وقر

الطالب والباحثين

ــــي الــلــغــة  ــامـــوس فـ ــقـ ــلـ ــبــــح مـــــرادفـــــا لـ أصــ
ــاء الــيــســوعــيــون  ــ ــم اآلبــ ــ الــعــربــيــة، ثـــم راكـ
اللغوي  »اإلنــجــاز«  هــذا  إسهاماتهم في 
ــا أكــــثــــر مــن  ــهــ ــّربــ ــذي بــــّســــط الـــلـــغـــة وقــ ــ ــ الـ
ــــن أولـــئـــك  ــــن بـ ــثــــن. مـ ــاحــ ــبــ ــــطـــــاب والــ الـ
األب فــرديــنــانــد تــوتــل الــيــســوعــي الـــذي 
اللغة واألْعــــام«  فــي  عمل على »املــنــجــد 
الــعــربــيــة  املــعــاجــم  مـــن  مــنــطــلــقــا   )1930(
تقّرها  عربية  كلمات  ومضيفا  األصيلة 
األدبــاء  أو يستخدمها  العربية  املجامع 
النظر فيه  ُيعاد  والعلماء، وهذا املعجم 
كــل سنة أو اثنتن. ثــم تــوالــت إنــجــازات 
 ،)2004( الوسيط  املنجد  »اليسوعين«: 
منجد الطاب الحديث )2013(، واملنجد 
 ،)2016( واألعـــــــــام  ــلـــغـــة  الـ فــــي  الـــكـــبـــيـــر 
واملنجد املعاصر للطاب )2017(، املنجد 
املــفــّصــل )املـــفـــردة، املــقــابــل واالســتــعــمــال 
ــــ  أو عربي  ــــ فرنسي  السياق: عربي  في 
 .)2018( اإللكتروني  واملنجد  إنكليزي( 
القديس  جــامــعــة  احتفلت  ولــلــمــنــاســبــة، 
املــــشــــرق«،  و»دار  بــــيــــروت  فــــي  يــــوســــف 
الجديدين  بــاإلصــداريــن  أمـــس،  مــن  أول 
الــلــذيــن أتــيــا نــتــيــجــة جــهــد وعــمــل كلية 
نفسها،  الجامعة  في  والترجمة  اللغات 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ وبــــمــــشــــاركــــة مـــجـــمـــوعـــة مــ
الجامعة  في  الترجمة  مدرسة  خريجي 

وأساتذة فيها.

ة
ّ

الشباب والعربي

ــر فــــي حـــرم  ــاطـ ــو خـ ــ ــار أبـ ــيـ فــــي مـــســـرح بـ
طغى  اليسوعية،  في  اإلنسانية  العلوم 
الصورة  رغــم  والطاب  الشباب  حضور 
العربّية  عن  االبتعاد  عنهم:  »النمطية« 
لصالح اللغات األجنبّية ولغة »الشات«. 

لها  ُيحسب  الــتــي  الترجمة  كلّية  طــاب 
ــــذا الـــعـــمـــل حــــضــــروا أيــــضــــا. فــــي قــاعــة  هـ
ــلـــمـــات  ــال ُعـــــرضـــــت صــــــور وكـ ــبــ ــقــ ــتــ االســ
ــذيـــــن عــمــلــوا  ــاب الـــ ــبــ ــشــ لـــلـــمـــتـــرجـــمـــن الــ
ــــ فرنسي  املــفــصــل: عــربــي  على »املــنــجــد 
ـــ إنـــكـــلـــيـــزي«. بـــن دردشـــــات  ـــ ـــ أو عـــربـــي ـ
الــحــضــور »بــالــفــرنــســّيــة«، يــمــكــن قــــراءة 
تعريف »املنجد« على لوحة كبيرة كما 
عــــّرفــــه األب كــمــيــل حــشــيــمــه الــيــســوعــي 
لــنــدن عـــدد 119، نيسان  الـــنـــور،  )مــجــلــة 
الشهرة  ولكن بسبب  علم  »إســم   :)2001
التي نالها أصبح كإسم »للجنس« فقد 
أصبح تعبير »املنجد« يستعمل للداللة 

على أي قاموس«. 
في كلمة رئيس جامعة القديس يوسف 
األب ســلــيــم دكــــاش، لــم يــغــب أصـــل األب 
لــويــس مــعــلــوف الــيــســوعــي »ابــــن زحــلــة 

ومـــن عــائــلــة مــعــلــوف الــتــي لــهــا عــاقــات 
على  وانفتاحها  العربية  باللغة  طويلة 
الثقافة األوروبية«. برأيه »شّكل املنجد 
أداة إلخراج اللغة العربية من االنحطاط 
الكبرى  العربية  النهضة  في  ولإلسهام 
دعائمها«.  أحــد  اليسوعيون  كــان  الــتــي 
ـــنـــجـــد« 

ُ
الـــــذي وضــــع »امل واألب مــعــلــوف 

أجاد لغات عدة، وبحسب دكاش »اطلع 
معلوف خال وجوده في فرنسا لدراسة 
الــعــديــد مــن املخطوطات  الــاهــوت على 

العربية وقام بنسخها«.
»يــقــال راجــــع املــنــجــد والــقــصــد مــراجــعــة 
اخــتــزل مدير  الكلمات  بهذه  الــقــامــوس« 
»دار املشرق« األب صاح أبو جودة عمر 
املنجد مع الدار. وقد وصلت شهرته إلى 
والهند«  »إندونيسيا  منها  عديدة  دول 
قال. إنه »مفخرة« لليسوعية. أما وزارة 
الثقافة فقد أبدت »اعتزازها« باملشاركة 
الــوزيــر غطاس  في املهرجان وفــق كلمة 
أمن  البروفيسور  ألقاها  الــتــي  خـــوري، 
فـــــروخ. هــــذا مـــا اكــتــفــت بـــه الـــــــوزارة، أمــا 
فّروخ فكانت له كلمة الحقة أسهب فيها. 

»جعة أم بيرة؟« 

ــهـــور  ــمـ ــن جـ ــ ــ ــا مـ ــ ــربــ ــ ـــر قــ ــ ــثــ ــ ــ ـــــة األكـ
ّ
املـــــحـــــط

مع  كانت  الصالة  فــي  الحاضر  الشباب 
البروفيسور هنري عويس، مدير مرصد 
اللغات العربّية وأخواتها في الجامعة، 
بعنوان »ماذا تأخذون: الِجعة أم البيرة 
أم عــصــيــر الــشــعــيــر؟«. ثـــم ســــأل عــويــس 
»وملـــــاذا تـــأخـــذون ولــيــس تــشــربــون؟«… 
كلمات عويس التي اختارها بعناية مثل 
»أنـــا ذاهـــب إلــى الــيــّم والــلــجــة للسباحة، 
وليس إلى البحر« كان لها وقعها على 
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