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ّ ّمةمقد 

ّ

ال مشاّحة أن استخدام األلفاظ العبرية في نسيج الجمل العربية في اللغة الدارجة أصبح 

ا بين العرب في إسرائيل، فأنت ال تكاد تسمع أية جملة بكلمات عربية قّحة، بل ثمة 
ً
مألوف

مزُج كلمات فيها هنا وهناك مما يرد بالعبرية، واألنكى من ذلك أن يلفظ الكلمة العربية 

ك
ُ
نة عبرية، ال لسبب إال ألنه سمعها من يهود املدينة القريبة. هذا هو حال املثقفين من بل

محامين وأطباء ومهندسين وغيرهم، وكم بالحرّي إذا استمعت لسّباك أو نجار أو أي صاحب 

مهنة، فعندها توقن أن )اللغة الِعـْرِبــّيـة( هي اللغة الطاغية، هذه العربية املعبرنة هي التي 

 وسيلة اتصال توا
ً
 وقبال

ً
جهنا شئنا أم أبينا، فاللغة تحيا في مدى استخدامها، وهي أوال

 سريعة بين املرسل واملتلّقي.

من هنا نعي وندرك حجم املشكلة، فإذا تنادينا للوقوف ضد تيار كاسح جارف فلن نخدع 

ت مختارة أجدها أنفسنا بأننا ننجح في الصّد والرّد، ولكنها هنا وفي مثل هذا الكتاب اقتراحا

بديلة أللفاظ عبرية مستحكمة ومتحكمة، فإن أقنعت نفًرا منا أن يستخدم البديل فذلك 

ما يبعث الرضا في نفس ي، وإال )وأنا واثق من عسر األمر وشبه استحالته( فحسبي أنني 

 تحركت وحاولت، ومن ال يحاول فإنه ال يخطئ.

ا جهيًدا، وأنقب في املصادر، وأسأل ذوي ليثق قارئي أنني بذلت سابًقا، وأبذل اليوم جهًد 

االختصاص، وأراجع ال أقل من عشر مرات قبل أن أقترح مادتي، ومع ذلك جل من ال تفوته 

رح، فال بأس! فإذا لم يُرق 
َ
شاردة أو واردة، ومع ذلك فإنني ال أقنع هذا أو ذاك في كل مقت

 على عربّيتي!لكم ما أدعو إليه فال تحولوا دوني واالستمرار في غيرتي 

 ثم أقول: ال غضاضة إن أفدنا من تطور أية لغة بما فيها العبرية، ولكن العيب كل العيب

 أن نخلط الكلمات العبرية في جملنا اليومية حتى نكاد نتجاهل هويتنا، واللغة هوية!
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قول: جدير بنا أن ندرس العبرية
ٌ
أن لغة الجوار، واللغة الرسمية األولى في بالدنا، بل  -ثم أ

 نكون ممن يحسنونها، ويتفوقون على أصحابها بها.

ولكن بربكم، هل لغتنا ضعيفة إلى هذا الحد حتى تعّبروا عن معانيكم بألفاظ هجينة، بل  

 تجعلون اللفظة العبرية َوفق قواعد العربية، فيقول أحدكم: أزمنت كرطيسين؟؟؟!!!

ر واالستحسان واملتابعات يسرني أن الحلقات الخمسين في هذا الكتاب قد القت النش

ر.
ْ
ك ِ

ّ
 والتعليقات في املواقع وفي الصحف املحلية، فلهم الشكر، وحسن الذ

على إثر ذلك بادر مجمع القاسمي برئاسة د. ياسين كتاني لنشر هذا الكتاب، بما فيه من 

 اقتراحات ومناقشات، فله الشكر األجزل واألمثل على هذا الحرص الوافي واألمين.

إال أن أشكر السيدة مريم شايب على إعدادها املعجم في نهاية الكتاب، والسيدة وال يسعني 

 ر على إخراج هذا الكتاب، والسيد حسام الشايب على تصميم غالفه.صغيّ السائدة أبو 

وإلى لقاء في محاولة أخرى مخلصة لعربّيتنا، مؤمنة أن أدبنا ولغتنا وثقافتنا أهل ألن ننذر 

 شأنها، ما أوتينا إلى ذلك سبيال.أنفسنا لخدمتها، ورفع 

 

 

 أ.د. فاروق مواس ي                            
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ّاملدونة األولى

فقد ارتأيت أن أتجند  في رحاب لغتنا، وفي حياتنا اليوميةوتغلغلها  نظًرا لغزو العبرية

ما يرد مأختارها  ترجمة واحدة أحددأو  كما أرى، -إلى العربية أستحدثها  منها لترجمة ألفاظ

موقًنا أن رضا الناس كلهم )أعني اللغويين(  عدد من الترجمات، ، وذلك من بينفي املعاجم

 فلنبدأ! !غاية ال تدرك. فلنحاول ما وسعتنا الحيلة

 updating وتقابلها في اإلنجليزية אןּכ+ַַדעַ وهي نحت في األصل من  ןּוּכדִ עִ 

ـتــيــن( 
ْ
حـ

َ
وأعترف أنني أفدت من العبرية في هذا  )اآلن(، ونحُتها من )حتى (+ ترجمُتها ) ت

ــَن(  النحت. وملا أن كانت الالم في )اآلن( ال تستعمل في النحت ، فقلت إذن هي )َحـــتَّ

ן ومصدرها تحتين، والفاحص في املصرف يسمى ּכָּ ــان =ַעד 
 
نكم بآخر  ،حت وأنا أحّتِ

تحت  صدى التربيةه في مجلة في مقال نشرت 0791املستجدات. وقد نحتُّ هذا اللفظ سنة 

 وتعسًفا:عنوان )أبِد رأيك( ، فإذا بأحد الشعراء يجعلها ظلًما 

 ناسًيا ما يلي: )حتلن( و جعل مصدرها )حتلنة(

عبشمي ، ومن عبد  =أن الالم ال تضاف في النحت، ففي نحت النسبة من عبد الشمس -0

 ....، ومن عبد القيس عبقس يعبدلي =عبدري، ومن عبد هللا =الدار

ا الجمع بين التاء والالم والنون، وجربوا أن تلفظوها،  -2
ً
أن الناحية الصوتية ال تقبل ذوق

ن ، ومحتِلن ، 
َ
وسيتبين أنه ال يمكن أن يستسيغ من يتذوق لفظ العربية : محْتل

ــن. ن ، محتَّ ِ
ّ
 والصواب هو محت

 فالتحديث في املعلومات إذن هو تحتين ال حتلــنة.

ּכִָּأترجم أحب أن أضيف هنا أن  יַעד  ،  =נ  ـاني 
 
ןحت ּכֵּ ַעד  ת  ـن =מ 

 
 .يـتـحـت

 Answering-machine= ִ ִמ  .ِمْجوابترجمتها  ןיבֹוש 

ـبترجمتها  אש ִדִ 
َ

 ، وأن أترجم(יםא ַש ַדַ )معاشب  =، فعندها أستطيع أن أجمعهاَمـْعـش

ַדַ   معشبــية ، وال أرى أدنى حاجة ملسألة املسطحات ووصفها بالخضراء. תאֹוש 
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ט أصل التعبير العبري  remote control =טלִַָּשִ ، لكنهم يختصرونها إلى لفظة ַרַחקִַשלָּ

ט ـــهترجمتها )فقط، وأرى  ַשלָּ ِ
وج 

ُ
، ويستخدمها ، وأنا أغفل أيًضا )عن بعد( لالختصار(امل

أو جهاز التحكم" فباهلل عليكم هل يمكن أن تكون " أفراد عائلتي ويرون اللفظة طبيعية.

ِهمن  معقولة وميسورة أكثر ت كونترول( )الريمو 
 
 ؟!ُمَوجــ

 

ّاملدونة الثانية

ّدر اج =ןיכֹולִ הִ 

املش ي هذه األيام، وهم  العبرية، خاصة لدى رواد رياضة ןיכֹולִ הִ  كثيًرا ما تتردد لفظة

  ستخدم للمش ي على هذه اآللة بقصد فحص القلب والجهد.يكثيرون، كما أن الجهاز 

 منها، فالفعل )درج( معناه مش ى مشية الصاعد أو دبَّ في الحركة، ب (در اجأقترح كلمة )
ً
ديال

اج( في الفصيحة يرد بمعان فاخترت صيغة املبالغة على وزن فّعال، وال أنكر أن معنى )درّ 

.
ً
 أخرى ال يستخدمها أحد كمعنى النّمام مثال

ها أمام العشرات باستخدامها املتواصل، وذكرت ןכֹומִָּ =اقترحت الكلمة، وتعهد معهد رياض ي

 من الرياضيين فأخذوا يستعملونها. 

ִ ّمساءلة =מועִַש 

ومناقشة الشخص/ املتهم في املحكمة وجدنا اللفظة  كلما كانت املحكمة تستلزم االستماع

 لها: على األلسنة العبرية تتردد
ً
، فثمة مساءلة لهذا أو ذاك قبل مساءلة. من هنا أقترح بديال

 بمعنى االستماع للحجج، وبالتالي hearing. وهي في اإلنجليزية الشروع في تداول قضية ما

 فهو التحقيق األولي في قضية ما. 

 ؟ولرب سائل يسأل: ملاذا ال نجعلها )استماع(

 أجيبأن لفظة االستماع في حياتنا اليومية ال توحي بهذا الجو القانوني والقضائي. 
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ّإرسال =היטִָּלִ ק ִ

 
َ
 ـفي الخ
َ
استقبال وإرسال، واللفظة اإلنجليزية والعبرية تدالن  كون هناكوي دائًما نهتم أن يل

لإلشارات الصوتية ودرجة  ، بمعنى استقبال الجهاز الالقط receptionعلى االستقبال 

 (:اإلرسالفعالية ذلك. ولكني أرى أن نستخدمها )

 ألنها مستخدمة في بعض الدول العربية، وشارع اإلرسال في رام هللا ملن يع 
ً
دليل رفه أوال

ا ألن  وهو الترحيب. وثانًيا ألن لفظة )استقبال( قد تفهم بمعنى آخر، .ذلكعلى 
ً
وثالث

)إرسال( قليلة االستخدام في اللغة الدارجة اليومية. ويبدو أن أكثر الناس العاديين يرسلون 

 أكثر مما يستقبلون.

אפֹון ל  ــِوي ّ =פ 
َ
ـل
َ
ّخ

، وقد وفق  cellularهي عن  فة الياء فالترجمةبإضا يخطئ الكثيرون في تسميته )الخليوي(

،صاحب املورد بترجمتها  ـوي 
َ
ل
َ
ــًية(،  خ لــِ

َ
وأنا أوافقه صرفًيا، ذلك ألن في النسبة للفظة )خ

ـِلــّي(. وفي اللفظة املنتهية بياء مشددة وما قبلها حرفان 
َ
، فتبقى )خ

ً
نحذف هاء التأنيث أوال

وي،  =نَبـوي، علي =ألولى واًوا، ونفتح ما قبلها، نحو نبينحذف الياء الثانية، ونقلب الياء ا
َ
علـ

 خلوي. =خلي

ية 
َ
لـ
ُ
تصغيًرا لخلية، فنقول لهم إذن هي  -بضم الخاء -أما من يدعي أن اللفظة أصلها )خ

ـوي، وجمعه 
َ
ـل
َ
وي، ولكن ال ضرورة هنا لهذا االفتعال في تقّري األصل(، فالجهاز هو خ

َ
ل
ُ
خ

ويات.
َ
ل
َ
ف األرض ي فيمكن أن يكون له جهاز نبعده عن مركز استقبال املكاملة، أما الهات خـ

 فأرى أن نقصر املعنى عليه )نّقــال(.

ترجمة عن  حبذا عدم الخلط! وال أرى لفظة )املحمول( في مصر مالئمة لنا، وربما هذه

أي يحمل باليد، كما أن كل دولة عربية لها استخدامها، وليس هناك  -Haende األملانية

 تفاق على مصطلح. ا

 ال. ـنّق  -، أما الجهاز املتنقل في البيت فهوخلوي )ال خليوي( -في رأيي-ما يالئمنا 

ّ.األرض ي هو יחיִָּנִַأحب أن أذكر أن الهاتف الذي يسمى بالعبرية 
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ّ نسبة =גנִ ייט ִרִֵּ
 
ّـالت
َ
ّـل

 
ّيق

وم املسؤولون تستخدم في اإلعالم، حيث يق Ratingهي في اإلنجليزية  גנִ ייט ִרִֵּ هذه اللفظة

بإحصائيات تبين عدد املستمعين أو املشاهدين لهذا البرنامج أو ذاك، وذلك بقصد تطوير 

 البرامج، فاخترت )التلقي( لتجمع بين املشاهد واملستمع.

 

نـــــــــــة الثالثـــــة ّاملدو 

ـ =יתעִ נֹוִ-לקִַ
َ
ّـةَيســـيـــك

أصول عربية بدل  تركيًبا من حتى نلفظك وذلنحًتا،  ترجمتها بعد مغالبة ارتأيت أال بد من

أقول ذلك وأنا أعرف أن هناك من ال يريد أن نقلد النمط العبري، أو أن هناك من  العبرية،

 .إال ألجل املعارضة وال يعتاده، أو أن هناك من سيعارض ال لسبب يستصعب اللفظ

ـة  =يسير الحركة كلمتين هما: اقتراحي هو نحت من
َ
ّيسيـــك

)كة(، ويالحظ حذف )ال( التعريف  يسير )يس ي( ، وأخذت نهاية الكلمة الثانيةأخذت من 

ن تحتيًنا، التي نحتت من حتى + اآلن، إذ ال يجوز )حتلنة( بالالم.
ّ
 كما فعلنا مع حّتــن يحت

وقبل أن أدون هذا التركيب الجديد سألت ال أقل من عشرة أشخاص يركبون اآللة 

 من استثقلها.  الجديدة، فاستحسنوها، ولم أجد

  ؟!فباهلل عليكم الفظوا )قال نوعيت( والفظوا يسيكة فأيهما أرق 

علي أن أصطلح وعليكم أن تقبلوا أو ترفضوا، وسيبقى الرافضون يقولون ويستعملون 

 .باللفظة العبرية اللفظ العبري، وسيحارون أكثر إذا أرادوا استخدام صورة املثنى

َرّى =ןיֹונִ ק ִ
ْ

ّمش

ـْنـينون(،  ع التجاري" فال أحد يستخدمها في حديثه اليومي،ّم دعوكم من "املج
َ
فكلهم )ُيـق

ـَرى(وإزاء ذلك 
ْ

مكان البيع والشراء، فلفظة )شرى(  -في اللغةاملعنى و  ،أرى أن نجعلها )َمش

 من األضداد.
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استخدمت هذه اللفظ قبل عقود عندما فتحوا في بلدتي مشرى، فرجوتهم أن يكتبوا على 

إذا فعلوا سيعتادون  ى باقة الغربية(، لكنهم لم يفعلوا، وكنت على يقين أنهمالالفتة )مشر 

 األمر، وستكون لفظة مألوفة، ولكن هيهات! 

  ؟!(الكنيون )في الدول العربية يلفظون )مول(، ونحن نتجول في 

 وأما أنا فقد ذهبت للمشرى القريب.

 ؟!وكلها أسماء مكانماذا نخسر إن قلنا )مشَرى( على غرار مقهى، ملهى، مشتى، 

ّ =ייהנִ מִָּח ִלִַ
ُ
ــــةـخ ّْبِزي 

 هل نبقى نقول أعطني )لحمنيا(؟

طغت اللفظة العبرية، وال بد من لفظ عربي، وإذا جدد رجال العبرية، واشتقوا لفظهم من  

  ؟حن من )الخبز(ن نشتق ال فلماذا ، םחַ לַ 
ُ
ية( طيبة زِ بْ فالعربية أولى بأنواع خبزها، و)الخ

ַيًضا، خاصة مع مشروب )بدل بهذا اللفظ أ  (. היַ ת ַש 

 ؟، فلماذا نفضل عليها )بيتا(-رغم أصولها غير العربية – الكماجة عن نستغني ال ونحن 

ّحافظة =יולִ פֹוט ִרִ ֹופ

سألني الصديق أبو جالء من دالية الكرمل: كيف لي أن أترجم )البورتفوليو( إلى عربية  

 مستساغة؟

شخص ي، وال ألزم به أحًدا، فهذا امللف الكبير الذي يحوي ، وهذا رأيي الالحافظةإنها 

 معلومات وشهادات ووثائق، وكل ما له عالقة بموضوع، ال يمكن أن نظل على استخدامه

أي أنه يحفظ  -(حاِفظةاألعجمي غير املالئم لنا صوتًيا ولغوًيا صرفًيا، فأقترح أن نسميه )

ــب( في سنوات سابقة، كل ما له عالقة باملوضوع املتناول. وكنت قد 
َ
استخدمت لفظة )ِمْحق

ما يوضع فيها الزاد ونحوه، ولكني ال أراها  تعنيمن لغة )حقيبة(، و  هيفما استسيغت، و 

 .الحافظةاليوم أقوى من 
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ִ ّ سا مل خطة =סרִ לקּו סּוּבילִַס 

د اعتدنا في أكاديمية القاسمي على ترجمة املصطلحات العبرية إلى العربية، فال تكاد تج

 من
ً
ـة( بدال

َّ
ـط

ُ
 ، ويعني أسس األمور التي يدرسها. syllabusمحاضًرا أو طالًبا إال ويستخدم )خ

وأما )الكورس( أو )الدورة( فأسمعهما كثيًرا في هذه املؤسسة أو تلك، لكن لفظة )املساق(  

 مألوفة أكثر في كثير من الجامعات العربية، وهي أوصل من )دورة( التي قد تضم عدًدا من

 املساقات.

 

 املدونــــــــــــة الرابعـــــــــــــــــــــة 

ــَبــة =החִָּתִָּלִ מִ 
َ
َّمـْحــق

هذه اللفظة العبرية تعني )مخزن األمانات( أو موضع إيداع مالبس رواد املسرح، وقد 

ـــَبـــة(، استخدمت ترجمة لها
َ
إذ  وهي بارزة في الالفتة هناك، ملكتبة القاسمي الضخمة )َمْحـــق

بة(، وذلك قبيل ارتيادهم  -يضع الطالب حقائبهم في مكان يتاخم املدخل هو َْ ْحْق ََ )الَم

املكتبة، واخترت فتح امليم في اللفظة، على اعتبار أنها اسم مكان أسوة بمزرعة ومدرسة 

 ومقبرة. 

ــام =בצִֵּקּו
 
ـظ

َ
ّن

م القلب(، )قوتسيب( شائعة بكثرة عدَد من يحملون في صدورهم  العبرية هذه اللفظة
ّ
)منظ

ام، وهي باإلنجليزية
ّ
، basemaker -وكم نتمنى أن يخفق قلب الواحد منهم دون هذا النظ

ِ  -وقد يستخدمه االكثير من األطباء العرب الحريصين على لغتهم
ّ
م القلب(، لكن )منظ

الكلمة اللفظتين مًعا تصعب أمر الترجمة في الحياة اليومية، فيفضل الناس العاديون 

 )منظم القلب(.التركيب )قوتسيب( على  -الواحدة

وهو جريء أشهد له -في بحثي في املورد عن ترجمة اللفظة اإلنجليزية أقترح منير البعلبكي 

ِ  اقترح -بداعه في إيجاد البديل من الدخيلبإ
ّ
ع ـلفظة: )ِمــيقاع(، على اعتبار أن الجهاز يوق

ا صوتًيا ولغوًيا، فما علي إال أن دقات القلب، ولكني هنا ال أرى مالءمته وينظم ويضبط
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ام(، فإن كان هناك اقتراح 
ّ
أختار من مادة )نظم( صيغة مبالغة، فما وجدت أفضل من )نـظ

 لفظة واحدة أفضل فأرجو أال يضن أحد علينا به! 

 وبعد سؤالي هذا تساءلت: ترى، ما رأيكم في خّفــاق؟

ام(  رجةقلت لنفس ي: خّفاق لعلها تصلح للفصيحة، وأما في الدا
ّ
فهي لغة عالية، بينما )نظ

 يسيرة في كلتيهما.

امه بعد بضعة أشهر، 
ّ
امه. فحص املريض نظ

ّ
أقول سافر املريض إلى املدينة وفي صدره نظ

 فوجد النظام يعمل بدون أي عائق.

ــف =ןגִָּזִ מִַ ِ
ــي 
َ
ُّمـكــ

ــَفة هذه الترجمة مستخدمة في بعض األماكن، وحري بنا أن نشيعها، فهذه الغرفة مك  –يَّ

(، condition -اللفظة اإلنجليزية ر بتأثي كما يلفظها بعض منا –نة، أو مكندشة چ)ال ممز

 السيارة، فالصيف حار، وامِلْروحةوضرورة أن يكون هناك )تكييف( في القاعة، وفي 

 .ררּווַ א ַ =(تهوية أو) تهوئة يكون  أن ويحسن تكفي، ال( ררַ וַ ַאמ ַ)

فين ال يا رعاك هللا قل: اشترينا م
ّ
ַ)كيــ  ، واذكر لنا أيهما أسهل؟(יםנַ גַ זַ יַמַ נַ ש 

ــة =הנִָּמִָּזִ הִַ ّطلبي 

معنى اللفظة العبرية إذا استخدمناها في حديثنا عن الناس هو استدعاء، فأنا أستدعي 

في استعمال ما نطلبه مسبًقا من أمتعة وحاجيات تكمن فالًنا للمقابلة. ولكن املشكلة 

 بقصد االمتالك.

 ستدعاء أي ش يء لشرائه أو لحجزه يستلزم طلًبا، وملا أن كانت لفظة )الطلب(نعرف أن ا

لها معان أخرى كثيرة، فقد ارتأيت أن نعتمد ما يستخدمه الناس في لغتهم الدارجة 

 اسم مأخوذ من املصدر الصناعي. )طلبّية(، وبررت االشتقاق في الفصحى على أنه

י) اللفظ العبري أعرف في بعض القرى من يستخدم )أزمنت( من  ת  נ  מ  ז  بمعنى تقدمت  (ה 

العربية، فقلت ال  بطلبية، فضايقني األمر بسبب قوته، وكأن )أزمنت( قد نجحت في اقتحام

 بد من حل:
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هل نقول طلبت سيارة من الشركة؟ عندها ال يعرف أحد أنها )طلبية(، بل هي مجرد طلب  

فوجدت للتخصيص أنه ال بد  راء،قد يكون لسياقتها مرة واحدة، أو ليست بالضرورة للش

من التصرف في االشتقاق، فاخترت صيغة )فّعــل(، التي تدل على كثرة، فما املانع أن أقول: 

بت بطاقة من املسرح وجدتها غالية. 
ّ
بت سيارة من الشركة، وستصل قريًبا، عندما طل

ّ
طل

ـب بمعنى )
َ
ַדַ שיקַ בַ أرجو أن نالحظ الفرق بين طلـ ب) وبين ،(שרַ ,

ّ
ַ)ּכַ מ ַזַ ה ַ بمعنى( طل  ידַ ין

أما املعترضون فأسألهم: أال تجيز لغتنا االشتقاق، وهي قادرة جًدا في هذا الباب، ַ.(שֹוּכרַ לַ 

 بل من خصائصها، ولنا في السلف قدوة حيث اشتقوا وابتكروا.

ّمن التعقيبات:

 املثلث: -من محمد

من  יתעִ נֹוִ-לקִַ الكلمةترجمة  ن تكون أقترح أعطًفا على اقتراحاتك في املدونة الثالثة فإني 

 .(دراجة كهربائية) على نحو (،د ر ج)الجذر 

في  (خبز الحمام) يه (ייהנִ מִָּח ִלִַ)وكنت أعرف أن  ،ففعال أعجبتني هذه الكلمة (الخبزية)أما 

بارك هللا فيك وأنا أشجعك فاروق على هذه املبادرة الجميلة،  .أحييك ا.د .الدول العربية

 ومالحظاتي! شكري  محمد يا لك أجبت: .رارعلى االستم

 أن وأظن كهربائية، دراجة أنها (יתעִ נֹוִ-לקִַ) العجزة يركبه ما أحد يسمي أن تتوقع ال

 فأرى  مائية، ودراجة هوائية، ودراجة بخارية، ودراجة نارية، دراجةثمة ف استهلكت: دراجة

 وأفكر أفكر أنني حتى بسبب ضرورة تخصيص اللفظة الواحدة، الكلمة هذه عن االبتعاد

 . ؟!فمن يستعمل: دراجة بخارية للموتورسيكل، معقول  بديل بإيجاد جدًيا

 تحوالت في كثيًرا واردة وليست اللبس، تثير ال لفظة عن أبحث أنني -محمد أخي- الحظ

ة(، فأقول: ال -وإذا كان لدى البعض تحفظ من النحت. مختلفة لغوية
َ
 جرأة من بد )َيــسيك

  نحتوا قديًما ربفالع نحت،
ً
ش يء، وغيرها كثير إلى درجة أن هناك من  ال من( تالش ى) مثال

( ظن الفعل الرباعي 
ً
 هو دمج بين فعلين كل منهما من جذر ثالثي.)بعثر مثال



 

11 

ملاذا ال تجعل الكلمات املقترحة مرتبة، فأنت هنا ال تسير على ترتيب أبجدي،  صاد  عبد:

 وال على ترتيب في املواضيع؟

: هذا صحيح، فأنا أختار اللفظة التي تتطلب النظر فيها حالًيا أكثر من غيرها، كما أجبت

أجيب عن أسئلة موجهة إلي، وعندما تتجمع مئات الكلمات سيكون الترتيب حسب 

 الطريقتين اللتين أشرت إليهما أنت. شكًرا على مالحظتك املهمة!

ّ

ّاملدونــــة الخامــســة

َّســْيـرورة =יךִ לִ הִ תִַ

، وأذكر أنني شاركت في ابتكار ترجمتها processهي في اإلنجليزية  יךַ לַ הַ תַ هذه اللفظة العبرية 

مع بعض األصدقاء من بينهم الدكتور محمود أبو فنة، وال أستأثر بها، وذلك في أوائل 

في املعاجم كاملورد، واردة السبعينيات، وكنا يومها ندرس موضوًعا تربوًيا، فسيرورة ليست 

ففي املورد: سلسلة من العمليات  في ترجمة اللفظة العبرية، هي حتى في قاموس سغيب وال 

املتعاقبة، سير، تقدم، وفي قاموس سغيب: عملية، تسلسل، األمر الذي يدل على أن 

)سيرورة( من ترجماتنا املحلية التي اضطررنا إليها، ونجحنا فيها، وهي شائعة اليوم إلى درجة 

 ت.أننا نسينا كيف بدأ

غير أن بعض األصدقاء يومها آثر )صيرورة( بالصاد، وأرى أن السين أولى، ذلك ألن الفعل 

 )سار( يدل على حركة وتطور، بينما الفعل )صار( هو تحول، بل هو في األصل فعل ناقص.

ّإجراء =יךִ לִ הִ 

ַיט ַפַ ש ַמ ַַיךִ לִ הִ هذا اللفظ من لغة القضاء والقانون  أن )إجراء( ، وقد رأيت יק ַחַ ַיךִ לִ הִ ,

أكثر ما يالئم بين ألفاظ أخرى في الترجمة، وقد وردت في املعاجم ضمن تعابير أخرى 

))كاملسار واملسلك والطريقة( فلنكتف باإلجراء، ولنحدد، فكل لفظة مما ذكرت من البدائل 

لها سياق آخر، ومن الضروري جًدا تحديد اللفظة ملعنى محدد أولى، وهذا األمر يذكرني 

 محددة للفظة شائعة جًدا، هي:بترجمة 
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ّ =רדִ סִֵּּבִ 
َ
ّمامت

فهذه اللفظة العبرية طاغية جًدا، وال يكاد يسلم من الوقوع فيها إال القليل األقل. والسبب 

في رأيي أن كثرة الترجمات واملرادفات في الفصيحة والعامية )طيب، مليح، حسًنا، كويس، 

ن اختيار مفردة محددة تكون قوية إن شاء هللا، جيد، عال، تماًما....إلخ( حالت دو 

 سائدةاالستعمال، 
َ
مام( ونشيعه، وبالفصيحة )تماًما(، ، وأنا هنا أقترح أن نستعمل لفظ )ت

 يستخدمونها، مع أنها من لغتنا، والتعبير ناجح، ويشهد على ذلك متابعو 
ً
فاألتراك مثال

 األفالم التركية، وزوار تركيا في رحالتهم الصيفية. تمام تمام!

كما  -ستمعت إلى معلم يخاطب زميله بلغة )ِعـْرِبــّية( أي مزيج بين العربية والعبريةا

 اصطلحُت عليها:

في الصف  -متسيغت( ووجدت )التوخنا( قديمةـال)فتحت )املحاشيب(، وحضرت  -

 )مقرين(؟

 كل لفظة عبرية مما يلي: بالطبع استخدم األول )ال( التعريف العربية، وجعلها في بداية

ןהנַ כַ ֹות,ַתגַ צַ ב,ַמַ ש ַח ַמַ  ר  ק    .,ַמ 

 للِتقنيات،
ً
 لهذه اللغة املختلطة.  أبديت عجبي بعد أن أبديت إعجابي أوال

 سألني: وهل أنت ضد اللغة العبرية؟

فأجبته: ال يا عزيزي، فنحن يجدر بنا أن نحسن العبرية، ولكني ال أوافق على هذا املزج  

 ة ثالثة.الحاد بين اللغتين، وكأننا نبتكر لغ

 سألني: إذن، ماذا أقول؟

 قل يا صديق:

وعلى صاحبك أن يقول  فتحت الحاسوب، وحضرت العارضة، ووجدت الَبـْرَمجية قديمة،

 هل في الصف عاكس؟

أنت على حق، مع أن بعض األلفاظ صعبة على اللسان، ولكنا سنعتادها، وأنا عندما   -

ا من 
ً
)شغل ِمَحشيبك(، وأدرس أقول للطالب: "شغل حاسوبك" أسهل وأحسن لفظ

بيم(، مع أن اللفظ العبري الصحيح الذي ينبهوننا 
ْ

الحاسوب أفضل من أدرس )ِمحاش
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عليه هو )ماْحِشيبيم(. وعندما أقول )عارضتنا( أفضل من )متسيغتنا(، وصدق املتنبي: 

 لكل امرئ من دهره ما تعودا! فلنتعود!

 

ّاملدونة السادسة

ِّحـزام =הרִָּגֹוחִ 

ا، وعلينا أن نتحّزم، فلماذا يصر بعضنا، وخاصة أطفالنا على أن يلفظوا نركب سياراتن

 بالجيم املصرية؟ -ورا(چـ)الح

فإذا طلب السائق منا أن نضع الحزام، فإن في وسعه أن يستخدم الفعل )تحّزم( 

 على يلزمنا القانون  أن وكما ،רגַ חַ ת ַה ַ أو רגֹוחַ ومشتقاته، وهو أيسر من اللفظ العبري: 

يلزمنا أن نستخدم الحزام )جمعه أحزمة، فشدوها(، وليت  اللغوي  فالقانون  لحزام،ا وضع

فظة غير العربية. 
ّ
 هناك من يدفع غرامة رمزية على كل استخدام لل

ـة  =יקזִ חִ מִַ
َ
ـاك َّمـس 

األسماء للسلسلة التي تحمل املفاتيح، لكنك قد ال تجد من من كثرة أن هناك أعرف 

للبائع )أعطني محزيق(، عندها قد يقول  من بينها، إال إذا قلتيفهمك في أي لفظ تختاره 

 لك: "أيوه احكي عربي".

اكةأن نستعمل لفظة ) أقترح صيغة املبالغة من الفعل مسك، فهي تمسك باملفاتيح  -(مس 

املختلفة، وبحلقاتها، وجعلتها مبالغة لكثرة املسك بها، وكذلك لقلة استخدامها في اللغة 

 ى آخر. العربية بأي معن

 سألني صديق: قال "وملاذا ال تجعل االسم مذكًرا )مّساك(؟

 قلت "لغة التأنيث أرق، فالوصف املذكر يوحي بمعنى اعتدائي". 

ضحك صاحبي وقال: من اليوم فصاعًدا لن أقول: حلقة، سلسلة، سلسال، حامل 

ِمـْمـسك، بل  محزيق، ولن أستخدم ترجمة اللفظة اإلنجليزية في املورد: حاملة، املفاتيح،

ة.
ّ
 سأكتفي بمّساكة لتكون لفظة واحدة دال
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 سأكون مديًنا بمّساكة هدية ملن يستخدمها بصورة تلقائية، ويعتادها كأي كلمة عادية.

ّتصديق =רּושא ִ

ما أكثر ما أسمع )إشور( العبرية على ألسنة الطالب والباحثين عن الوظائف، فهذا املسؤول 

ير 
ّ

ـش
َ
 الطاغي العبري  اللفظ إلى وباإلضافة ،(תרַ ש ַאּומ ַشيرت مئو  الشهادة وتلك ،רש ַַאמ ַ)مئ

 .خطأ( ق.د.ص) الجذر من املشتق العربي اللفظ يستخدم من ثمة

املصادقة مصدر  ألن ذلكقولنا )مصادقة( بمعنى اإلقرار والتأييد،  في هو هنا الشائع الخطأ

اتخذته  =صادقت محمًدا صادق، وأن بين فالن وفالن صداقة أو مصادقة حميمة. فأنا

 صديًقا، وصادقت محمًدا النصيحة أي أخلصتها له.

 إذن، يجب أن نقول: التصديق، وقد صّدق فالن الطلب، أو صّدق عليه.

: صّدق على األمر أقّره، ولعل القرآن سبق أن استخدم الفعل )صّدق( الوسيطففي معجم 

، 33سورة الزمر،  –م املتقون{ بمعنى التحقيق: }والذي جاء بالصدق وصّدق به أولئك ه

 بما تحراه فعال، وقال الراغب األصفهاني "ويستعمل 
ً
ويعني الفعل هنا حقق ما أورده قوال

 التصديق في كل ما فيه تحقيق".

إذن، نقول: صّدق مدير املدرسة الشهادة )أو على الشهادة(، فحصل الطالب على التصديق 

 التي الشهادة أما. ثالثة( םיורַ שא ַ -)ال اإلشوريم  )ال على اإلشور(، وبلغ مجموع التصديقات

قة فهي وأمضاها، عليها وافق أو املدير أجازها قد  (.مئوشيرت ال) ُمصدَّ

ذ، =אידִַּכִ 
 
ـ ـذ ُيحب  ـب 

َ
ُّمـحــ

تكاد اللفظة العبرية أن تكون شائعة جًدا وذائعة على األلسنة، فما من مناقشة إال وتظهر 

 ( في الحوار.אידִַּכִ ַאלֹ دايـو )لو ِك  داي(ـ)ِك 

باللغة التي نريد الترجمة إليها، فعند تغيير اللفظة العبرية  –تتعلق ترجمة اللفظة العبرية 

إلى لغتنا )لهجتنا( الدارجة القريبة من الفصيحة نقول )يـسـوى أو يستاهل نسافر هذا 

ــي أو بيستاهل)بيسوى  =الصيف(، وبالطبع تزاد الباء في أول الفعل املضارع بالعامية
ّ
 أو بتوف
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ال نقاوم العامية على األلسنة في حياتنا  -كما تعلمون -نتعش ى في هذا املطعم(. ونحن 

 اليومية، وإال فإننا نضرب في حديد بارد.

ـذ(، وال أرى )يا -في رأيي -أما الفصيحة فأفضل ترجمة لها  : )ُيحّبـذ( أو اسم مفعول )ُمـَحـبَّ

يدل على إعجاب أكثر من كونها اختياًرا بعد تقليب األمر، كما أن  حبذا( مالئمة، ألنها تعبير 

 )من املستحسن( ال تفي باملعنى تماًما، وإذا اخترنا )من املجدي( ابتعدنا أكثر.

األم في املطبخ  إذن، يحّبذ أن نستخدم اللفظة العربية، ونفضلها على )كداي(، وإذا خاطبنا

ي نشتري الخيار بالجملة، نقول لها: بيسوى تطبخي اليوم مقلوبة.
ّ
وأنا أقول لكم: يحبذ  وبتوف

  أن تتناولوا معنا طعام الغداء!

 وبعد، فإذا كان لك عزيزي القارئ واملتابع أي اقتراح لترجمة، فال تضن به علينا، كما أنتظر

 أي استفسار ال تجد له مخرًجا.

 

ّاملدونـــة السابـعـة

، ويخشون من نتائج الرقم، رغم أن )سبعة( "السبعة مسبوعة" قالت العرب في تشاؤمها

 تدل أيًضا على الخير وعلى الكثرة، كما تتمثل في آيات وفي أشعار كثيرة.

ألنني سأطرح في هذه املدونة السابعة اقتراحات جريئة، وقد ينفر منها  ،القول  أقدم بهذا

حل، ولعله يقبلها وربما تدعوه للتفكير في  بعضنا، وقد تدعو إلى التشاؤم، وربما التفاؤل،

على مضض، وقد يمر عليها مر الكرام أو غير الكرام. فمن يحاوْل مخلًصا أفضل ممن يبقي 

 األمور على عالتها، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن طاش سهمه فحسبه أجر واحد.

 الراِفــَبــة  =גלִֵּזִ מִַהִַ

يًرا، بل تلك اآللة التي لها التي نستخدمها كث الطعام شوكة המזלגال أعني باللفظة العبرية 

وهي الرافعة الشوكية، كما ( باإلنجليزية، forkliftأسنان ترفع املواد لنقلها أو لخزنها. إنها )

 وقد عربها البعض )الرافعة املتشعبة(.قرأتها هنا وهناك، 

( في حديثه في أثناء عمله، ومن چتساءلت: أي عامل من عمالنا سيتخلى عن لفظ )مزلي

 و سيردد تعبيًرا من لفظتين قد ال يستسيغهما؟سيتذكر أ
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 =قلت: ال بد من جرأة نحت، فأخذت من رافعة )راِف(، ومن )متشعبة( آخر حرفين )َبة(

  راِفــَبــة.

 .الراِفــبفهو  ןגִָּלִֵּזִ מִַأما العامل على اآللة 

ألزم  كلمة جديدة أقترحها ليس لها معنى منافس في اللغة، عل ألسنة العمال تتعودها، وال 

 بها أحًدا، وذلك حتى نتخلص من اللفظة العبرية القوية، فهل لديكم اقتراح آخر؟

 اللهم قد اجتهدت!

ִמ ִ َّســطـيــَحــة  =חטִָּש 

 משטח: وماذا أسمي الخشبية التي توضع عليها املواد للنقل أعني ןגַ לַ זַ מַ הسألني الراِفب 

ـة؟ أ هل العبرية؟  سميها خشبـِيَّ

جيدة، لوال أن املواد توضع أحياًنا على خشبية، وأحياًنا أخرى  -اخترتها التي أجبت التسمية

 على معدنية.

في رأيي أن نسميها َسـطيَحة، وهي ما نسطح عليها األشياء، و)سطح( في اللغة معناها بسط، 

وال أرى ما يحول دون تسميتها. فإن قال قائل: )السطيحة( في املعاجم هي التي ال تقوى على 

ضعف أو ملرض، قلنا: نعم، ولكن الناس يستخدمون اليوم )ُمْقعدة(، و )كسيحة(، القيام ل

 وال نجد في أدبيات اليوم من يعيدنا إلى سطيح الكاهن.

شطاح( وجمعها في ( وجمعها )سطيحات(، ويجب أن نتخلى عن لفظة )مِ سطيحةإذن هي )

 لغتهم الِعْرِبـّية هو جمع تكسير )مشاطيح(؟!

ַבל ל =ַרכ  ב  ּכ  ـاِبل ר 
 
َّرك

ַּכַ כַ רַ اللفظة العبرية هي نحت من  +ַ بال ،לבַ ב
ْ
ל =ويلفظونها )َرخ ב  כ   والصواب خطأ،( ר 

ــيـِبل)
ّ
ל =َرك ב  ּכ   وبالطبع فأن اللفظة الثانية مأخوذة عن العربية )حبل(. ،(ר 

ابل )كما نجده في حيفا( يسمون هذه 
ّ
ك في بعض الدول العربية، وفي أريحا، حيث نجد الرَّ

اللفظة  –قلة التي تسير على )الكابل( في الهواء لتنقل الركاب في نزهتهم )تلفـريك( النا

 .cable car, cable railway، وهي باإلنجليزية teleferik =التركية
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اقترحت قبل سنين أن نأخذ من لفظة )راكب( رك، تزاد قبل كلمة )كابل(، وعندها تكون 

ـكاِبل
ْ
اِبل. =َرك

ّ
 رك

ها، عل ألسنة الطالب والسياح تتعودها، وال ألزم بها أحًدا، وذلك حتى كلمة جديدة اقترحت

 نتخلص من اللفظة العبرية القوية حتى في طريقة اللفظ الخاطئ، فهل لديكم اقتراح آخر؟

 اللهم قد اجتهدت!

ّ =תילִ יִ ַטִ
ْ
ـن
َ
ّــَزهمـ

ت للراحة، تعني الطريق املرصوفة قرب شاطئ البحر أو في أماكن أعد هذه اللفظة العبرية

 وللنزهات أو للتمتع بالطبيعة، إنها لفظة ال بد لها من ترجمة إلى العربية بعد أن أغفل

 أصحاب املعاجم تحديد لفظة لها.

ـزه(
َ
ـْنـَتـَزه( أو  =لم أجد لها أقرب من اشتقاق اسم املكان من الفعل )ن

ُ
َزه، وقد خصصنا )امل

ْ
َمن

ّزه(
َ
ـن
َ
ـَتـ
ُ
 .park =للحديقة الواسعة )امل

وما إلى ذلك من معان كان بدًءا يعني االبتعاد عن  إن اشتقاق النزهة واملنتزهات والنزاهة

ْنـَزه نبتعد عما قد يرهقنا، فلعل في هذا املنزه راحة البال، 
َ
املكروه والقبيح. فنحن في امل

 ونحن نشاهد الرائحين والغادين في تجوالهم، وفي تمتعهم بالطبيعة الخالبة. 

)كورنيش( ملا هو قرب البحر، وال أظن  corniche -مون اللفظ الفرنس يفي مصر يستخد

ا
ً
، ذلك ألن اللفظة العبرية قد تطلق على مكان ليس له عالقة اللفظ مالئًما لنا إطالق

 .بالبحر

)َمـْنـَزه( كلمة جديدة أقترحها، عل ألسنة الزوار تتعودها، وذلك حتى نتخلص من اللفظة 

، فهل في رأس العين )طييلت( حيفا وعند )الطييلت(نظل نقول  العبرية القوية، وحتى ال

 لديكم اقتراح آخر؟

 شاَرصيف =בחֹורִ -דִ מ ִ

 سير فيه يحظر الذي الشارع امتداد وهو ،בחֹוהַ+ַרַ כַ רַ דַ מ ַ من مركب التركيب العبري 

 .للمشاة خاًصا ويكون  السيارات،
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صيف+ طريق(، ولم أعارض ـيق، من )ر َرصـ -ي جواد بولس مقترًحا النحتكتب لي صديق

لكني ارتأيت أن أبدأ بالشارع )شا( وأنهي بكلمة )رصيف(  اقتراحه، بل شكرته على اهتمامه،

حت بالعبرية، وذلك من منطلق أن الشارع هو األصل، وهذا 
ُ
على خالف الترتيب في ما ن

 امتداده الذي توقف، فأصبح رصيًفا.

أي  pedestrian only streetأو  ، pedestrinized streetلم تسعفني اإلنجليزية، فثمة تعبير 

، وال أظن أنه mail –جديد هو أمريكي وهناك تعبير أو شارع للمارة فقط، شارع املاّرة، 

 أن نستعمل )بريد( للداللة على الشارع الذي خصص رصيًفا للمارة. على غرار ذلك يالئمنا

زم بها أحًدا، وذلك حتى نتخلص تتعودها، وال أل البعضكلمة جديدة أقترحها، عل ألسنة 

 ، فهل لديكم اقتراح آخر؟حوب(رَ ْد من اللفظة العبرية القوية، وحتى ال أقول نلتقي في )املِ 

 اللهم قد اجتهدت!

 

ّاملدونــة الثامنـــة

التي  -بدًءا ال بد من اإلجابة عن تساؤالت وتعليقات وردت لدى بعض قراء هذه املدونات

 من العبرية، وتحرص على لغتنا العربية.تحّفز على إيجاد البديل 

 سأل سائل: 

 لكل لفظ أعجمي، إذا كنت حريًصا على لغة العرب، أو لغة القرآن؟
ً
 وملاذا ال تقترح بديال

ورد إلينا من مما وإجابتي: ليس وكدي هنا أن ألغي ما هو متفق عليه، وشائع في لغتنا، 

فيما عجزت عنه مجامع الدول العربية،  لغات أجنبية أو أعجمية، وأنا ال أزعم أنني أنجح

بأن نستخدم ما قرره مجمع  ينكر اليوم استخدام لفظة )ميكانيكا(، ويطالب فمن منا

 وهل نترك لفظ )البطارية( لنقول لبائعها: هل عندك ِمـْركم؟ علم الِحَيل؟ -القاهرة 

، بل ألفاظ ومن يرفض ألفاظ الدكتاتورية والديموقراطية والليبرالية والبيروقراطية

والتكنولوجيا والفيديو واليو تيوب واآليفون وووو كلها  الفيتامين والفيروس واأللكترونيكا

، ولغتنا خضم ال يعيبه استــيعاب، وهي تهضم -شئنا أم أبينا-أضحت جزًءا من لغتنا 

ا فارسية وتركية ويونانية..
ً
 .وتصوغ قدر طاقتها بقوالب عربية، فتتقبلها كما تقبلنا ألفاظ
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فهذه األلفاظ التي استوعـبـتها العربية، وآالف غيرها من املستحضرات والصناعات هي  

يفهمها الفرنس ي والتركي واإلنجليزي والعربي. وبالطبع، فإنني ال  -ألفاظ عاملية بمعظمها

ا، 
ً
أناقش هذه املسألة بتفاصيلها، ومدى نجاحنا أو إخفاقنا فيها، ذلك ألنها أشبعت بحث

 راسات كثيرة ووافية.وتناولتها د

أما ألفاظ العبرية فهي حصرية هنا في بالدنا، ونحن وإن كنا نطالب أن نتقن كل لغة على 

إال أنني أتضايق جًدا،  -كما يقول بعض الحكماء -فكل لغة هي إنسان آخر فيك حدة،

ويتضايق معي الكثيرون من عشاق لغتنا من هذه اللغة الهجينة على ألسنتنا، فانصت إلى 

  وار بين محاميين، بل بين شابين من الطيبة أو الدالية أو باقة، وقل لي رأيك!ح

 : ستتفق معي وتسألربما 

هي مزيج بين لغتين، تماًما كما كانت  -ها الِعـْرِبـّيةسميتً سبق أن  ما حاجتنا ألن نتحدث لغة

لعبرية، والفرانكو آراب الييديش مزًجا بين األملانية والعبرية، والالدينو مزًجا بين اإلسبانية وا

 تعرفون عنها وال شك!

 ן(,יטַ לַ ק ַתַ )إن املسؤولية تحتم علينا أن نبحث عن بدائل، فال يجوز أن نظل نقول 

 على سبيل املثال! ה(...ָארַ בַ יתַהַ )בַ  ר(זֹומ ַ)רַ 

)فذلك عسير، إن لم يكن  ،فمن منطلق الحرص على التقليل، وال أقول اإللغاء

ا من غرابة مستحيال( عرضت البد
ً
يل، فالقت استحساًنا كبيًرا لدى البعض، وتحفظ

االقتراح لدى البعض اآلخر، ناسين أن كل جديد ال بد له من عملية استساغة تمر في 

وقد كثرت في الشوارع، ونتحفظ من  יתעַ לַנֹוקַ مرحلة ليست قصيرة، وإال فهل نظل نردد 

ة( من 
َ
؟ -يسيرة الحركة لفظتين هما: نحت )َيــسـيكـ

ً
 مثال

وننس ى كذلك أن رضا الجميع غاية ال تدرك، كما ننس ى أن كثرة البدائل تقوي األصل 

العبري. وعلى كثرة التعليقات والتحفظات إال أنني لم أسمع اقتراحات مدروسة ومعللة، 

باستقصاء، وبصورة ذاتية، وأفكر فيه ساعات طويلة،  ويقرأ املتابع أنني أدرس املوضوع

ןإلثبات أنني أفكر منذ فترة طويلة بإيجاد البديل للفظةـ وليس أدل على ا יט  ל  ק  في  ת 

، فمن أحب قبل أن أصل إلى  D.j= Disc Jockeyأعراسنا، وهي في املصطلح اإلنجليزي 
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 مقترح منطقي أن يدلي بدلوه فهو مشكور ومأجور، وأنا معكم من املنتظرين.

؟! وقد كانت تجربتي  وأرجو أال ينس ى أحد أنني أقترح وال أفرض، فكيف 
ً
لي أن أفرض أصال

ن تحتيًنا، والحتّ 
ّ
ن يحت

ّ
( التي أوردتها وشرحتها في أي البنك فان للمصرِ مع اللفظة )حت

، ؟)حتالن( وهم يحتلننونا -فقد ارتأى من ارتأى إقحام الالم ן(ּכַ דַ עַ )املدونة األولى ترجمة لـ 

 حتى أفسدوا علي الذوق.

، فأقول له: ال بأس! ولكن كيف ستقول لشخص التحديث أما الصديق الذي يؤثر لفظ 

 !تريد أن توافيه بآخر املستجدات؟ هل تقول له: سأحّدثك؟

 محاضر اللغة العبرية والباحث فيها: -كتب لي د. رفيق أبو بكر

 "أشكرك على هذه التجديدات، وسؤالي لحضرتكم:

ية لكلمات عبرية مقابلة هي ما أن هذه الكلمات العربعلمي هل أستطيع أن أكتب في مقال  

 من تجديداتك، مع ذكر اسم حضرتكم؟"

وقد يكون  ،ما أرّوجه منهامن وضعي، وهناك كلمات ما هو هناك كلمات منها " فأجبته:

نها في زاويتي التي ابتكرتها "البديل أفيمكنك أن تكتب ، سبقني أحد دون أن أعرف من هو

 .من العبرية إلى العربية"

إن كانت وسأقول لك مسبًقا، ألمانة البحث العلمي،  كلمة بعينها اسألنيعند حديثك عن  

 أقول لك إنها ل ، أو תילִ יִ ַטִترجمة لـ  (َمـْنـَزهمثل ) مني،
ً
 ولكني أرّوجها مثل ،يست مني أصال

( 
َ
 ـخ
َ
، وبينت في مدونة سابقة سبب الخطأ في cellular التي استقيتها من املورد ترجمة لـ وي(ـل

 (.؟)الخلــيوي 

ـوّيه )بلفونه ןעִֵּט ִמִַوعلى ذكر الخلوي فقد سأل صديقي عن الـ 
َ
ـل
َ
(، فقلت له ؟"ليطعن" خ

 ؟ الشاحنلعلك تريد 

هو الشاحن،  chargerيشحن، و =charge قال من أين أتيت بها: قلت إن الفعل اإلنجليزي 

 فلماذا ال نتعود عليها؟ 

ִמ ִ =جواباملِّلقد اتصلت بك، وتركت لك خبًرا في -  .ןיבֹוש 

 .יןיַ נַ עַ מ ַاستمعت إليه، فهو  -
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ليس شافًيا تماًما، وأعدك أن أبحثه  هذا لفظ سأتدارسه، فقل )مثير لالهتمام(، مع أنه -

 في مدونة قادمة.

ّ

ّاملدونـــة التاسعـــة

ّ =ןידֹומ ִעִ 
 
ّــافوق

 ستخدمون( طبيعية معاِلجة) الخاصة التربية مجال في أعمل أنا...  املحترم البروفيسور  إلى

ידֹון كلمة كثيرا    23/10/2102 سوار العربية؟ اللغة في ترجمتها هي ما نعلم ، وال ע מ 

  العزيزة: إلى سوار

ידֹון للفظة عربية ترجمة عن سألِت   االحتياجات ذوي  يساعد الذي الجهاز ، ذلكע מ 

ــاف من أفضل اليوم حتى وجدت ما. يقفوا أن على الخاصة
 
 أنه أي -بتشديد القاف – وق

 ذلك منتصبة، تكون  أن إلى أقرب قامته ويجعل أو يساعده على الوقوف، -اإلنسان يوقف

 اليوم. نحن نعرف أن املشافي في ساعة األقل على الوقوف إلى بحاجة اإلنسان جسم ألن

ـافات تستخدم
ّ
 . املحتاجين لعالج الوق

ّبإذن من.... =... תיבּודִ באִ 

الكتب العبرية من كتابة كلمة وفاء واحترام لصاحب  إلى د. فاروق: كيف أترجم ما تعتاده

יבּותالرسوم أو الصور او أية مادة مستقاة أخرى، حيث يكتبون في بداية الكتاب  ד  ، בא 

ّأحمد سليمان فهل أترجم )بلطف من.....(؟

 أخي أحمد:

في رأيي أن التعبير )بإذن من..( هو أدق من التعبير غير املتداول )بلطف من...( وهو  

، وبالطبع فعندما نستأذن نكون واعين أن في افتراض إعطاء by courtesy of باإلنجليزية:

 مقابل. اإلذن لطًفا وتعاوًنا وشكًرا. إذ يكون ذلك عادة بدون 
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ــة =הויִָּוִָּחִ  َّعـْيـِشـي 

هذه اللفظة ما أكثر استعمالها بالعبرية، وعلى ألسنتنا في تضاعيف كالمنا في هذه البالد، 

ة لجأنا إلى التعبير العبري رّ ـتجربة شعورية عذبة أو ُم ( וינּווַ חַ )شنا أو عايشنا فكلما ع

 )حفايا(، ونحن ال نتوقع من أحد أن يقول: وهللا عشت تجربة شعورية قاسية أو رائعة. 

 تجربة شعورية. =experience -املقابل باإلنجليزية ارتأت بعض املعاجم أن تترجم

عاش أن  =יחַ  ن في حديثنا؟ فنحن نستطيع من لفظةيلفظتنستخدم  أقول: ملاذا

مصدر صناعي من العيش، واللغة العربية فيها طاقات اشتقاق  -نستضيف لفظة )َعـْيـِشـّيـة(

 عاش أو عايش. =והוַ חַ  -ونستطيع أن نتصرف باشتقاقاتها مميزة،

 أقول: كنت في البحر! أي عيشية عشُتها! 

 "صعبــة"!اللفظة غريبة و تقول: -

 فأقول: أعرف، ولكن، لنتعود، فهل لديك حل؟ 

 يقول: ملاذا ال أجعلها )معايشة( مصدر عايش التي هي لفظة مقبولة؟

ַה.פַ קּוהַת ַת ַאֹותַביֹוד,ַלח ַחַ יַ תַבַ יֹולח ַأقول: معنى )املعايشة( بالعبرية مختلف، فهي تعني: 

ִ ـْرُعـْوّن =וחִַפיִט ִנִֵּעֹוט 
َ
ـْرِعين() - ُمْسـت

َ
 ُمْسـت

في قصد به أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية/ عناية خاصة حتى يتقدموا تعبير يُ هذا ال

 كما يجب.الحياة 

التعبير العبري يوحي بطلب الرعاية واالعتناء، أي من هم بحاجة إلى عناية خاصة، والتعبير 

فاسم اخترت وزن استفعل للفعل )رعى(،  .…Special Careالعبري هو ترجمة للمصطلح 

ْرِعـين( في النصب الفاعل هو 
َ
ُمْسـَتـْرٍع )املسترعي(، وهم مستْرُعون في حالة الرفع، و)ُمست

 والجر.

االستدعاء، فالشخص يستدعي أي يطلب الدعوة،  ذلك ألن الهمزة والسين والتاء تفيد

أي يطلب الرعاية. وقد سرني أن بعض املؤسسات  -يطلب الرحمة/ ويسترعي -ويسترحم 

  .لذي اقترحته قبل بضعة عقوداستخدمت هذا التعبير ا
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 مختص أو متخصص =החִ מ ִמּו

הيستعمل الكثيرون لفظ أِخــّصـائي ترجمة لـ  ח  ، وال أدري من أين أتوا به، فاختص  מּומ 

وتخصص في علم  انفرد به، فهو مختص، وتخصص فيه أي انفرد فيه، =فالن بهذا الفن

 !بابنا املتخصصين هذه األيامقصر عليه جهده وبحثه فهو متخصص، وما أكثر ش –كذا 

 )أمر مفرح(.

بمعنى تعلم علًما واحًدا )مجاز(، ولكن مصدر  متن اللغةيجد الباحث الفعل )أخص ى( في 

ـصائي 
ْ
صاء أو اإلخ

ْ
تثيران  -مع صحتهما –أفعل هو إفعال، وأخص ى مصدرها إخـصاء، فاإلخ

 معاني ال نريدها في حديثنا، وسنلجأ إلى لغة )بال قافية(.

הال  ن نقول: متخصص، أو مختصإذ ח   ، ولنتخل عن الخطأ الشائع أِخّصــائي! מּומ 

ّ?החִ מִַת ִמ ִسألني الصديق طارق: وماذا نسمي 

 .متدربأو  متمرّننسميه  -

من عالم ولكني ال أرى الدقة في بيان العكوف على التخصص، وقد يكون كل تعبير منهما  -

 رياضًيا أكثر.الرياضة، أي 

ونحن بحاجة إلى إيضاح بعد قولنا متدرب، متمرن في...، ومع ذلك ال يوحي أنت على حق!   -

 كل منهما بالتخصص في مجال ما.

ّلو جاز لي أن أقترح القترحت:  ـِخـص 
َ
 أي يطلب االختصاص. وأنا أترك لك الِخـيار! ُمْسـت
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ّاملدونة العاشرة

ّكتبت لي قارئة:

 اآلن فأنا متابعة حًقا، وحتى لرائعةا اللفته هذه على فيك هللا لجهودك، وبارك شكًرا

העּו لكلمة العربية من مستقاة كلمه تجد أن الثماني. آمل ملدوناتك דָּ الناس  أغلب ، ألنב 

 كالمهم. العبرية في اللفظة هذه يستخدمون  حولي

 20/10/2102 - مخ أبو وطن جديدك! وننتظر لك، شكًرا

 ?דווקאسر كذلك عن ترجمة أحد املعقبين، واستف هذه اللفظة بالذات سأل عنها -

העּו דָּ  واقع =ב 

הفي رأيي أن  - דָּ (، حقيقة( أو )واقع(، وبلفظة واحدة )أمر واقعأفضل ترجمة لها ) עּוב 

ا قد حدث، وقد تذكر اللفظة 
ً
، حدث

ً
 قد عمل، فعال

ً
 هي آرامية، وتعني عمال

ً
واللفظة أصال

 إلثبات ما تناقش فيه، وكأنك تقول له )مفروغ منه(.

ّبالذات =אקִָּווִ דִַ

אאוִלִָּ וקָּ  ليس بالضرورة =ַדו 

אأما لفظة  וקָּ التي تتكرر وتتكرر فأقرب ترجمة لها كما ترد في حديثنا وفي كتابتنا:  ַדו 

 ملن يتحفظ من املعنى اللغوي للذات(. -تماًماقد ترد بمعنى )! بالذات، فترجمها بالذات

אأما التعبير  וקָּ אוִַדו   يس تماًما، وبالعامية "مش بالزبط"(.)ل ليس بالضرورةفأترجمه  לָּ

 من أن تقول:  
ً
אفبدال וקָּ  אהּוַַדו 

 قل: هو بالذات! 

 من تقول: 
ً
אوبدال וקָּ אוִַדו    לָּ

مش بالضرورة، مش حتم، وأنا أذكر العامية أحياًنا، ألنني  قل : ليس بالضرورة! )وبالعامية 

حتج أن أصل )مش( هو: ما ش يء، ال أتوقع استخدام )ليس( في الحديث الدارج، وال ينَس امل

 .(هنا كذلك وقد جرى نحٌت 

ّ
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ّمن التعليقات:

ر ןידֹומ ִעִ التي اقترحتها للفظة  وقاف  -0
ّ
 بن لعمر بوصف في املدونة السابقة تذك

  كان بأنه الخطاب
ً
 إيحاءات لها برأيي والترجمة الوقوف، كثير أي هللا حدود عند وقافا

 اقتراح مجرد تكون أوفى!" داعم" أو" ساند" أو "ُمساند" فربما )العميدون(، عن بعيدة

 .22/10/2102 عبيدة أبو مقترح، وشكًرا! أو

 22/10/2102 محمد القاف. وكسر امليم بضم .ُموِقف كلمة أقترح  -2

 سديد  أقترح لفظة )ِمـْنـصاب(. -3

 !لالهتمام أعزائي: شكًرا

 من أكثر لها بالعربية يوتبقى إذا كنا نعط تقوى  العبرية الكلمة إن سابقة مدونة في قلت 

اف بديل،
ّ
 كل درست بعدما -في رأيي – املالئمة وهي آلة، اسم على تدل مبالغة صيغة فوق

ـاف( كانت وإذا. وغيرها املذكورة الخيارات
ّ
 مكانها فهنا إيجابًيا عمر حديث في واردة )وق

اف ألن بالذات،
ّ
 بحثت والحفاظ على الجسم، وقد والثبات، الوقوف، على يساعد الوق

فازددت  املختلفة، في الشبكة صور هذا الجهاز ورأيت العبرية، (ןידֹומ ַעַ ) معنى عن تماًما

اف( في  خالط، سحاب، جرار،: غرار على) اقتناًعا بالوقاف
ّ
حفار...(، ونحن قد الحظنا )وق

الشعر العربي، واللفظة ليست قصًرا على ما وصف به الخليفة، فهي ترد بمعنى الثابت، 

 وقي:كقول ش

اِف              لو عاش قدوتهم ورب لوائهم
ّ
 نكس اللواء لثابت وق

 يكون  قد والساند املعاني، من عدد لها فمساند مشتركة املعنى، كلمات هناك أن ننس ال ثم

وِقـف في غيرها، مالية، أو أمور  في
ُ
ْوقف، وفي املعنى بالذي يوقف  مع بالقراءة تختلط وامل

َ
امل

صاب فهي تدل على رفع الش يء، ويمكن أن أكون منتصًبا وأنا جالس، نْ ملِ أما ا .أمواله للخير

 ثم إن اللفظة تدل على معان مختلفة، وهي ثقيلة على اللفظ.

اف( نستعمل ال أننا الحظ
ّ
والحديثة، فلنقصرها  اليومية بلغتنا آخر معنى ألي لفظة )وق

 على الجهاز!
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ّإلى البروفيسور املحترم حارس اللغة:

ْرع  epilepsy היַ ס ַפלַ יַ פַ אַ لي أن نترجم ال يروق  كما هو في قوجمان والبعلبكي  –داء الصَّ

وسغيب، ونحن نلفظه )الَصَرع(، هذا الداء الذي يؤدي إلى سقوط املريض به فاقد 

الرشد، وبحالة تشنج عصبية معينة، فما رأيك بترجمة ليست قاسية نستخدمها في 

ّ.ههيلل يافِّ مستشفى يممرضة فحديثنا بلغة عربية سليمة؟ 

יָּה פס  ל  י  פ   الُوقــاع =א 

عال، وهو يطرد في األمراض )ُسعال، ُزكام، ُصداع...(، 
ُ
هذه الترجمة اخترتها على وزن ف

 فالفعل )وقع( حيادي بدون دالالت سلبية. 

)وذلك أخف  بتسكين الراء -ْرع()الصَّ الدقيق هو أنت أيتها األخت على حق، فإن اللفظ 

ـَرع( وقًعا من يوحي بداللة سلبية، وبالطبع فإن من يضع املعاجم هم من  ، فبالفتحالصَّ

 البشر، وجل من ليس فيه تثريب.

יוןإلى  epilepsyجدير بالذكر أن مجمع اللغة العبرية ترجم  פ   תלַ חַ מַ وهي لدى البعض  ،ּכ 

ילַ  פ   .-ההנ 

عان، وال تقل كما تقترح املع
ْ
اجم: أصيب بالصرع، وهو إذن لنقل أصيب بالُوقاع، وهو وق

  ؟مصروع

ّ
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 املدونة الحادية عشرة

ّرسالة:

 عليكم سالم! -

 الحفاظ أجل الجبارة واملخلصة من جهودك على والعرفان الشكر جزيل مني لك بداية 

 عربية ألفاظ لتشجيع استعمال رائعة طريقة هي تنشرها التي واملدونات العربية. لغتنا على

  أسألكم: أن أود األجنبية. أو العبرية بدلها رونويؤث الكثيرون، يستخدمها ال

خصًيا أتضايق الشغل، وأنا ش من( העַ רַ פַ מ ַ) يعارِ ـْف ـَم  أخذت الشهر هذا يقول  دائما زوجي

 العربية! وعليك بلغتنا العبرية، تستعمل ال له: رجاء وأقول من اللفظة الغريبة، 

  بالعربية تماًما؟ الكلمة هي ما أعرف ال يقول: 

  ذلك؟ في األستاذ الدكتور  رأي له: قل"سلفة" فهل أنا على حق؟ ما قلت 

 .املثلث –( وسيم أم) تحيات مع ش يء! كل على بك هللا بارك 

ה עָּ רָּ פ  ة  =מ 
َ
ـف

ْ
ُّســل

  !أحييك وأشكرك أم وسيم

ـف.ُسـلَفة،  عن املبلغ الذي نحصل عليه تحت الحساب نقول عادة
َ
 وجمعها ُســل

دفعة جمة الثانية لها تكون في أكثر من لفظة، حيث يقول البعض والتر  إذن أنت على حق!

. قلت للمحاسب في املكتب: (َع الحساب =أو حتى باختصار )على الحساب ،على الحساب

"أعطني ألف شاقل على الحساب!"، فحصلت عليها، وأنفقتها دون أن أدري كيف طارت 

 من يدي!

 من قولهم ومثل هذا االختصار نجده باإلنجليزية كذلك،  
ً
  advance paymentفبدال

)دفعة ونطلق عليها كذلك ، دفعة من الحسابفتكون  המִָּדִָּק ִמ ִأما  .advanceيقولون 

ה ففي العربية ليس هناك هذا التفريق بينسلفة،  وال بأس من استخداممقدًما(،  עָּ רָּ פ   מ 

ה وبين מָּ דָּ ק  ألن هذه  ذلك سلفة. فكل مبلغ تحت الحساب هو لدينا ،فاملهم القبض ،מ 
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הاللفظة العبرية  מָּ דָּ ק  تستعمل عندما يحصل الشخص على مبلغ مما هو موعود به من  מ 

ה، بينما زيادات עָּ רָּ פ   تكون ديًنا عليه وتخصم من مستحقاته. מ 

، )في معجم الوسيط: سدد ماله: أحسن العمل به، التسديدأي حساب فهو  ןעֹורִָּפִ أما 

 أيًضا(، فإذا وفي رأيي قبول اللفظة الدارجة، 
ً
فالن حسابه فقد دفعه  ערַ פַ ألننا نسد خلال

ده.  أو سدَّ

ّحوار:

 حاجز =םסֹוחִ מִַ 

التي تطالبني أن أقولها كلما أقبلنا على حاجز قال لي وهو يحاورني: أنا ال أطيق كلمة 

 السلطة الفلسطينية. أنا أفضل قول )املحسوم(!

للفظة العبرية أخف دًما، وألطف نطًقا، قلت له: املسألة تكمن في تعويد اللسان، فهل ا

 جرب أن تستفتي شخًصا أوربًيا حيادًيا في اللفظتين، فستجد أنه سينحاز ملوسيقا لفظتنا.

 فلماذا نقول )محسوم( ونجمعها على محاسيم، وفي لغتنا )حاجز( وجمعها حواجز؟ 

 ؟!قال وكأنه يسمع لغة جديدة: حاجز

اسم مفعول،  -غها، ومع ذلك، فإنك لو قلت "محسوم"يا أخي! يبدو أن لسانك ال يستسي -

مثل محمود، محجوز فأنت لست بعيًدا عن املعنى، فمعنى )حسم على فالن( في معجم 

 الوسيط: منعه من الوصول، و)حسم الش يء( قطعه.

 قل )حاجز(، فإن لم تستطع فال بأس من املحُسوم، وهذا أضعف اإليمان! 

  التي نقرأها على شاشة الخلوي: םסּוחַ ًقا على ترجمتي لـ في هذا السياق كتب لي صديق معل

 محسوم، فحسم على فالن غايته: حال بينه وبين الوصول إليها" -"أرى أن نترجمها

قد وقفت على وجوابي: ال يصح أن نعمد إلى املشترك، فمحسوم تستخدم على الحواجز، و 

 .اذا فضلت )مستور( و)مجهول(في املدونة التاسعة والعشرين، ومل יסּום,ַחַ סּוחַ ترجمة 

ّعبرية طاغيـــة في اإلعالنات
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 من جهة الشرق، وقل لي ما حال العربية في 
ً
إن كنت ال تصدق فادخل مدينة الطيرة مثال

اإلعالنات أو الالفتات؟ حبذا تصوير بعضها هنا حتى نرى ما يحدث في مدننا وقرانا، 

ذلك إلى مواقعنا على الشبكة؛ ففي وصل  وستجد أن العبرية الفصحى سيدة املوقف، بل

הִ-ןעִָּצֹוק ִמ ִموقع تنشر فيه هذه املدونات نجد إعالًنا بارًزا:  קָּ פָּ  :יתנִ כִ ט ִִַאס 

ן צֹועָּ ק  הִ-מ  קָּ פָּ יתִַאס  נ  כ  ني -محترف =ט 
ْ
ّإمداد ِتـق

تعني ِمـْهـني، أما  יעַ צֹוק ַמ ַمهنة أو ِحرفة، ولفظة  =צועַ ק ַמ ַ فهي من لفظة מקצועןأما 

ן اللفظة צֹועָּ ק  ِرففتدل على تخصص واحتراف، فهو  מ 
َ
، وإذا جاز لي االشتقاق لقلت ُمـحـت

ـن.  ِ
ـَمه 

َ
فلنختر األولى داللة على الخبرة في الحرفة، أو الثانية إذا أحببت أن تبقى في جوار ُمـت

 لفظة )املهنة( لضرورات لغوية أو مبنوية.

הوأما  קָּ פָּ د والتوريد، وكلها فيها نوع من الترادف، فتعني اإلمداد )التجهيز والتزوي ַאס 

 وصوتًيا هي أجمل من "األسبقا أو الهسبقا"، وهي تالئم املقصود من اإلعالن(.

יتبقى لفظة  נ  כ  فأفضل أن تترجمها )ِتـْقـني(، ، والتنفيذي في االستخدام التي تعني العملي -ט 

ـْقن ي
َ
عني في املعاجم املتقن الحاذق، وهي فهي عربية الجذر بمعنـى اإلحكام، فرجل ِتـْقـن أو ت

( حتى تكاد تكون إياها، فلماذا نختار لفظة )فّنـــي( كما technicalتقارب اللفظ العالمي )

يفعل مؤلفون كثيرون ما دامت لفظة )الفن( لها دالالت مغايرة، وما دامت التقانة من 

هو  אינִַכִ ט ִ العبريةدعونا نتفق أن الرجل الذي نسميه ب ؟!ومن أصول لغتنا متطلباتنا

 ، ـني 
ْ
ـق ِ

 
 .: رجل فنيفذلك أدق من قولناالـت

التي تعني مجمل الفنون الصناعية والعملية األدائية، فاألوصل في  יגַ לֹונֹוכַ טַ أما لفظة 

(، فال حاجة لترجمتها أسوة technology اللغة أن نلفظها بتعبيرها العالمي )تكنولوجي

يولوجي...مما هو وارد في اللغات العاملية، والعربية بألفاظ سوسيولوجي، مورفولوجي، ب

ّ تستقبل مثل هذه األلفاظ، وال تثريب عليها.

ّاستفسار:

ִما التعبير العربي بدل  -  ?תיֹוטּוש 
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טּויֹות -  كالم فارغ =ש 

 وإذا عمدت إلى لغة فصيحة منـتـقاة فقل: ُهـراء!

 وإذا أردت الدارجة فقل "حكي فاض ي"!

م به يدخل في هذا النطاق، فقد كتب لي معلق "إنك تضرب في حديد عس ى أال يكون ما أقو 

ْحمة  تتغلغلبارد"، وال يمكن أن تغير حركة التاريخ، فالعبرية في تضاعيف العربية 
ُّ
في الـل

داة.  والسَّ

قلت: حسبي أن يفيد البعض من بعض ما أورده، حتى ولو لفظة. صحيح أنني أجهد 

يعمل، ومن يعمل فقد يخطئ، لكن من ال يعمل  نفس ي، ولكن من يعمل أفضل ممن ال 

 فهو حتًما على خطأ!

 وأطمئن صاحبي أن األصداء إيجابية جًدا جًدا، فأعني اللهم على أن أواصل!

ّ

ّاملـدونــة الثانـيــة عشـرة

ـَرة =רּותנִ צִ 
َ
ـت
ْ
ــث

َ
 ك

في أعني ما يتمثل بإدخال أنبوبة إلى فضاء الجسم، بقصد إخراج سوائل منه، كما هو 

 ، وذلكمجرى البول إلفراغ املثانة، أو إدخاله لشرايين/ألوردة الجسم عامة، والقلب خاصة

،  cardiac catheterizationلفحص سالمته وعالجه. والتعبير باإلنجليزية منه ما هو: 

أي ذو  =)بمعنى قلبي cardiac ، وقد استخدموا في الطب cardiac cath -)وباختصار األطباء

 ب( للتمييز بينه وبين إدخال األنبوبة في جزء آخر من الجسم.عالقة بالقل

ـر)الحظ أنه ابتدع catheter) للبعلبكي اللفظ اإلنجليزي  املوردلقد ترجم 
َ
ْسـط

َ
(، أنه الق

اللفظة واستبدل الثاء سيًنا، وغير في النقحرة(، وشرح أنه أنبوبة معدنية أو مطاطية تدخل 

فقال: القسطرة )بزيادة هاء  الوسيط ربما عنه أخذ معجمفي مجرى البول لتفريغ املثانة، و 

 التأنيث( هي أنبوبة املطاط تدخل في مجرى البول لتفريغ املثانة. 
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ا عن القلب، وكأنه لم يكن في زمانهم ما يدعوهم إلى 
ً
ويالحظ أن كليهما لم يتحدثا إطالق

  في اإلضافات!(.ال يذكر الكلمة ال في املتن وال  املنجداهتمام باللفظة. )الحظ أن 

תּורمن حقنا أن نعود إلى اللفظ العبري  ינ  תּור)ִצ  נ  في معجمه يرى أن  فابن شوشان (צ 

. ראת ַנַ צַ ، وربما كانت الكلمة آرامية רֹוּנצַ ( ربما كان تحريًفا من catheter) =רתַ נַ צַ  اللفظ

 يتير(.ونسمعها دارجة كات) רטַ תַ קַ بل إن الكثيرين يلفظونها بأصلها األجنبي 

فلماذا ال نقولها بلفظها بدون تغيير الثاء إلى  ،إذن ما دامت اللفظة اإلنجليزية هي املعتمدة

ــتر( عندما يدخل الطبيب  -كما هي في األصل- سين
ْ
ـث

َ
ــَتـرة(؟ وملاذا ال نجيز الفعل )ُيـك

ْ
ث
َ
)ك

ر؟ -األنبوبة
َ
 أي الكاثيت

ل، ومن جعلها بالسين فال إثم عليه، فهناك أولى من القسطرة، ألنها أقرب إلى األص الكثـتـرة

תּורأساتذة أحبوها وأجازوها؛ ولكن لنبتعد في تضاعيف العربية عن استخدام  נ  ، وقد צ 

 شرحنا أكثر من مرة ملاذا!

الحظتم أنني أقبل األلفاظ العاملية ما دمنا نفتقد البديل العربي، فما عجزت عنه  بالطبع

ا ما ويسّوقــه. مجامع اللغة ال يستطيع فرد أن
ً
 يبتدع لفظ

( للعربية، إذ أن الكثرة في التدفق بعد انحباس هي الكثـترةثمة سبب لغوي آخر يقرب )

عالمة خير. يبقى أن ندعو بالخير والعافية ألولئك الذين أجروا العملية أو الذين على وشك 

 إجرائها، وال تهم اللفظة بقدر ما تهمنا عافيتهم!

على  -املتخصص بأمراض القلب -أطلعت البروفيسور رسمي مجادلةمالحظة ال بد منها: 

 هذه املادة فأجازها.

ַסאי ד  ّهنَدسـاِنــي =ַהנ 

 -كثير من شبابنا يعملون في هذا املجال، فباإلضافة إلى املهندس هناك خريج كلية ِتـْقـِنـّيـة

ـْقـِنـّي ) ويكون في درجة ַסאיي )(، هאינַ כַ ט ַتتراوح بين املهندس وبين الّتِ ד  هندساي )وليس  =(ַהנ 

هندَسـِئي كما نسمعها في الخطأ الشائع من اللفظ العبري(، فإذا سألت: ماذا تعملـ )ين(؟ 

! وأجابتك هي: هندس يإذا كنت مصًرا على استخدام اللغة العربية:  -كانت اإلجابة
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 .هندسية

، فلو قال قائل: ونحن بالطبع نالحظ أن النسبة تربكنا، فالنسبة إلى )هندسة( هندس ي 

أعجبت بمخطط هندس ي، فإننا ال نعرف املقصود؟ هل هو مخطط في الهندسة؟ أم هو 

مخطط الشخص الذي يعمل في الهندسة، وكذلك الحال في جملة: أعجبت بمخططات 

 هندسية.

 !هندسانية، وهي هندسانيإذن الحل بأن نضيف النون في التخصص: هو 

 تسألني، أيجوز ذلك في اللغة؟

: نعم، فنحن نقول صيدالنــي، صيدالنية )وال نقول هي صيدلية، وإال فستكون أجيب

ـواني وكنفاني...
ْ
 غاضبة جًدا عليك!(. نقول كذلك هو حل

 !لألمانة: هذه الفكرة تداولتها أنا والدكتور إلياس عطا هللا قبل عقود

 إذن هي فكرة مشتركة، فهل توافقوننا عليها؟

ّحتى في الكتابة:

 مع هذه اللفظة التي اقترحتها..... (شليًما)ق: لست كتب لي صدي

ם לֵּ םִשָּ ّمتوافق =ע 

اقل يا صديقي: 
ً
، ألنك توافق نفسك، أو ال توافقها، وفي الفعل )توافق( مشاركة، متوافق

وأنت تجد في التوافق الرضا، وعليه يمكن  .המִָּּכִָּס ִהִַوفيه اختالف عن املوافقة بمعنى 

 ( إذا أحببت.راضًياقبول )

ִ ש  םמ  ّ =ַתלֵּ  
 

ــي، ُمَوف
 
 ُيوف

םأما التعبير الذي نسمعه من رجال األعمال  ַתלֵּ ש  فأقرب  ،في هذا املشروع أو ذاك מ 

ي"، وفي رأيي أن نقبلها في الفصيحة 
ّ
ـي(، "هذه املصلحة بتوف

ّ
ترجمة نجدها في الدارجة )ُيـَوف

ى، وهذا املشر  =أيًضا بمعنى
ّ
. إذ أن طاقة تدر ربًحا، فنقول: هذا املشروع وف ِ

ّ
وع لم يَوف

ـى فالًنا حقه
ّ
أي أعطاه إياه  -أوفاه إياه =االشتقاق في العربية تجيز لنا، فاملعاجم تذكر: وف
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وإال فسنقول: هذا  ؟تاًما، فهل يمكن أن نتيمن خيًرا من املشروع حتى يعطينا الحق في الربح

ــي!
ّ
 املشروع ال ُيوف

ّ

ّاملدونة الثالثة عشرة

َوْيـدي( =יתנִ דֹועִ מֹו
ُّ
ـَوْيــد  ) مع التعريف: الن

ُ
ّن

 ןדֹועִ מֹוتصغير  יתנִ דֹועִ מֹו

َوْيديهو  الناديهو النادي، فتصغير  מֹוע דֹוןإذا وافقنا على أن 
ُّ
، وهو اسم منقوص الن

ـيتين بالم التعريف، وغير املضافتين(
َّ
. =تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر )غير املحل ـَوْيـــد 

ُ
ّن

َوْيــِديات كثيرة )بدون إذن نقول: 
ُ
أرسلت طفلي إلى النويدي )ال إلى النويدية(، وفي بلدتنا ن

َوْيد  . تشديد الياء كما يلفظ الكثيرون(
ُ
ة(! والنوْيِديات  وليسإذن هذا ن

 
َوْيــِديـــ

ُ
ضرورة )ن

ّ.لألمهات العامالت

יזָּר ב  ים)ִא  יזָּר  ב  َزم )مستلزمات( =(א 
ْ
ـل
َ
ُّمـْسـت

 accessary / accessoryي في اإلنجليزية ه
ّ
ق البعض الفتة على متجره ، من هنا عل

، ويعني بها اللوازم التي يحتاجها الخياطون ونحوهم من قطع صغيرة هامة إكسسوارات

 لجمهور املشترين، وكذلك ما تهتم به الصغيرات من خرز وحلق وأساور ووو. 

ז רإذا عدنا إلى ابن شوشان فإنه يخبرنا أن  יזַ /ַאב  ב  אلفظ آرامي  רא  ר  יז  ב   ، ويعني اللفظ: א 

 ملحق، تابع، قطعة إضافية.

 :لكن االستخدام اليوم بالعبرية يعني

 .قطعة صغيرة تضاف للمركبات أو اآلالت - أ

 قطع للخياطة ونحوها كالدبوس واملشبك وما ذكرت أعاله. - ب

اللهم  ، وأنا لم أجد هذه اللفظة )كماليات( في املعاجم،كمالياتوقد سمى البعض هذه 

"هي مقتنيات اإلنسان  الكمالياتأي ملحق املفردات، فيذكر أن  –املنجدإال في إضافات 
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من أصناف غير ضرورية ملعيشته". إذا قبلنا الشرح فمعنى ذلك أن "اإلكسسوارات" وقطع 

 الغيار، وإضافات التجميل للسيارات كلها غير ضرورية.

زماتتطلبات والضرورة النسبية، وهو لم يبق إال أن أقترح اقتراًحا لعله يجمع امل
ْ
ـل
َ
، ُمْست

للداللة على اللزوم، فاستلزم  الوسيطمن الفعل )استلزم(، وهذا فعل اختاره مجمع 

عده الزًما، فهو يلزمنا إلكمال ما اشتريناه، وأرى في عصرنا أنه يكون ضرورًيا نوًعا  =الش يء

 .املنجدما، وليس كمالًيا بمعنى 

في لغتنا الدارجة )لوازم(، وهي مقبولة ومالئمة، ولكن املشكلة في الحظوا أننا نستخدم 

 املفرد، فهل نسمي القطعة )الزم أو الزمة(؟!

 نفرد لفظة ملعنى محدد.ثم إن )لوازم( ومفردها لهما معان أخرى، ونحن نحاول أن  

 -عناها جدير باإلشارة إلى أنني حاولت تقص ي بداية اللفظة )كمالي(، وعجبت ملاذا ال يكون م

 فهي نسبة، فكيف تكون نسبة الش يء إلى معنى نقيض؟ ما ينحو للكمال؟ -حصًرا

 سيقى األمر في مجال استقصائي، وأرجو من املهتمين أال يضنوا باإلفادة!

ـلَزماتإذن هي 
َ
ست

ُ
التي نشتريها، ونحب أن نستمتع بجمالياتها، أو نجعلها ضرورية، وكأنها  امل

 تكون، وأن نفيد منها. من الضروري أن  قطعة/ قطع

ִכִ מִַ ّجهاز =ירש 

)أعني االسم ال الفعل( تتراوح بين معنى الجهاز، وبين معنى  نعرف أن اللفظة العبرية

 من  جهاز)وسيلة( مجاًزا، لكني هنا أركز على ضرورة استخدام 
ً
في لغتنا الدارجة، بدال

ט)هناك املوّجـه فهناك جهاز الهاتف )التلفون(، و  )مخشير(، التي )خشرت( آذاننا، وهو  (ַשלָּ

، وأجهزة أخرى كثيرة، ففي (הקַ עַ זַ ַא)جهاز كذلك، وهناك جهاز األصم للسمع، وجهاز اإلنذار 

ירاملضارع للفظة  كل آن جهاز. أما الفعل ש   حسب السياق.ييهئ، يجهز فيعني  ַמכ 

ש نستخدم في املؤسسات لفظة כ  اللفظة وحدها ، وإذا حدث التباس بالتجهيز ، وتعني רּומ 

 فيمكننا أن نستخدم: تزويد أجهزة.
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ִתִַ ש  ـر =ירכ 
َ
ـْحـض

َ
 ُمْسـت

ירתִַغير أن االسم  ש  ـريختلف، فهو يعني  כ 
َ
ـْحـض

َ
ـنَتـج الذي نحضره، في املختبر، ُمْسـت

ُ
، وهو امل

 ويكون لغرض طبي أو للتجميل.

ّ

ّاملدونـــة الرابــعة عشــرة

ّالنحت وجوازه، ومحاوالت جريئة:

يعبر القدماء عن النحت بأنه استخراج كلمة من كلمتين أو أكثر، فالعرب مالوا إلى اختزال 

قوالب لغوية، وقد اعتبر القدماء هذه الظاهرة سماعية، فلم يبـِح كثيرون منهم للمتأخرين 

عده ابن مالك في كتاب كما مع ذلك فقد اعتبر ابن فارس النحت قياسًيا،  بأن يبتدعوا.

 سًيا أيًضا.قيا التسهيل

 وما بعدها( 92إلبراهيم أنيس، ص 0700 -القاهرة - من أسرار اللغة)انظر كتاب: 

 =قول "ما شاء هللا!"، )طلبق( =)املشألة( إذا نظرنا إلى بعض النماذج النحتّيــة فسنجد نحو

 قال "أطال هللا بقاءك"، ومن الشواهد الشعرية:

 حبذا هذا الحبيب املبسمل فيا            لقد بسملت ليلى غداة لقيتها

 )عمر بن أبي ربيعة(                                  

لن أستطرد في موضوع النحت ونماذجه الواردة في لغتنا، وهي كثيرة، ولن ألجأ إلى الذين 

لكنا نقف على رأي اللغوي إبراهيم أنيس  غالوا، فظنوا أن كل فعل رباعي هو من النحت،

 :في قوله املهم جًدا

"إن النحت في بعض األحيان ضروري يساعدنا على تنمية األلفاظ في اللغة، ولذا نرى 

، ونسمح به حين تدعو الحاجة امللحة إليه" )م.ن، ص 
ً
 (.97الوقوف منه موقًفا معتدال

  Haplology ثون من اللغويين إلى ظاهرة لغوية يسمونهاومن جهة أخرى يعرض املحَد 

من الكلمة اختصاًرا لبنيتها، وتيسيًرا للنطق بها،  وهي عندهم حذف بعض األصوات

 عاًما في تطور البنية للكلمات.
ً
 واعتبروا هذا ميال
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يقول )جسبرسن( "ليس هناك أدنى شك في أن االتجاه العام لجميع اللغات هو نحو تقصير 

 (.99الصيغ للكلمات" )م.ن، ص 

ַהלחםواختصاراتها ) وفي تجربة اللغة العبرية الغنية جًدا بنحتها واختزالها ما ( הדבק+

يدعونا للنظر، وصدق الحديث الشريف: "الحكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو أحق 

بضرورة التجديد، ومن الضرورة اعتماد الجرأة خدمة للغتنا  اقتناعيوعليه، وبسبب  بها".

عض التي قبلت النحت بمئات أمثال منه، وقبلت االشتقاقات، فإنني اقترحت سابًقا ب

ــن، ومصدرها ـتَّ ْحــتـين، وهناك بطاقة حّتــان ) -املنحوتات: حَّ
َ
ןت ּכ  ד  ן"ַע  ּכ  ד  ، شارصيف )بدل (ע 

ל، يسيكة )بدل (רחובַ-מד יתַק   .(נֹוע 

استمراًرا لذلك سأدون هنا ما قد يعتبره البعض جنوًحا، وقد يرفضونه بدًءا، ولكني، مع 

 ما هو ما أثر، وربما ينحت أحد املتلقين سأعرض وجهة نظر، فربما يكون لها أي -ذلك

 أجمل:

 الواســِـي =ןיטִָּלִ ק ִתִַ

يغير أسطوانة، هو الذي في األعراس، ف ال شك أنكم تعرفون هذا الذي يقف وراء املسجالت

وللمحافظين  -اعًيا أو تلفزيونًيا، ويعلق، فهوويضع س ي دي، أو هذا الذي يعد برنامًجا إذ

 مع أن لفظة )القرص( استهلكت ووزعت على دالالت كثيرة. للغة أقول "يغير األقراص"،

  Disc Jockeyاختصار من D.Jإنه فارس األسطوانات، وباإلنجليزية اختصروا، فسموه: 

 والسؤال: كيف نبتكر لفظة عربية تنجينا من )التقليطان(؟

من ( وا. إذ حفظت )الواس يلم أجد إال النحت سبيال، فواضع )الس ي دي( في الجهاز، هو 

 ( من أول س ي دي. س يلفظة )واضع(، وأخذت )الـ

 أما الذي يعترض على استخدام )الس ي دي( مع أنه يستخدمه، فأقول له: 

، ولكن، ومع ذلك الحرف الثاني )وال تزعل( -من لفظة )أسطوانة( -يا أخي –أخذت السين 

 .؟!فهل أصل )أسطوانة( عربي

 معنى يواس ي، يعزي ويعين، ويسلي!تـتفق مع  الواس يوال ينس أحد أن وظيفة هذا  
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؟
ً
 أليست اللفظة الواحدة أفضل من تركيب )فارس األسطوانات( مثال

 (؟!أفضل من لفظ )تقليطان - على تحفظنا من كل جديد -أليست 

متى ستستضيف الواس ي في فرح قادم عندكم؟ وللمتدينين أقول: قد يضع الواس ي أشرطة/ 

 أقراًصا/ سيديهات دينية.

ـت =ית ִלִ יימִַאִֵּ
ْ
ْيـَمـل

َ
ّأ

 هو 
ً
، وفي رأيي أن نقبل االسم Electronic Mailأي  E.Mailتعرفون أن اللفظ أصال

)إيميل(، وأن نشتق منه: يؤيمل، سأؤيمل ، وذلك اختصاًرا للتعبير: سأرسل بالبريد 

. بل أكثر(. ونحن نعلم أن اللغة توصيل وسرعة -األلكتروني )ثالث كلمات
ً
 أوال

للغة العربية أكثر مني، فسأقول لك: هذه أمور استجدت، وال نحاسب  وإذا كنت متعصًبا

كما أنه ال ضرورة ألن نختلق اسًما مبتدًعا ليس بينه وبين  العربية على "القصور" فيها،

 ويظل اقتراح تعريبي )أي أجعله عربًيا بالعافية(: )اإليميل( أدنى وشيجة.

 إيميل هي اختصار لرؤوس الكلمات التالية: 

ّإيميل =ملتلقيلصل يرسٍل مرسله يال رسإ

 طبًعا هذا اجتهاد من عندي إلرضاء املتعصبين الذين يرفضون كل ما ال يعرفون.

ُّمـثـِيــه =יןיִֵּנִ עִַמ ִ

יֵּין لكلمة أقرب لفظة ַענ  ، فاللفظة األولى تعني : interesting/ arresting باإلنجليزية هي מ 

 متع، مشّوق.رائع، الفت للنظر، وأما الثانية فتعني: م

יֵּיןنحن نستخدم اللفظ العبري  ַענ   واسًما، ونعني به )مثير لالهتمام(، وقد يكون  מ 
ً
فعال

יֵּיןذلك إيجاًبا أو سلًبا، فهذا الكتاب  ַענ  ا، وقد يكون جاذًبا للنظر מ 
ً
، إذ قد يكون مشّوق

وقع من أحد ألفكاره الغريبة التي نعترض عليها، وقد نقول اللفظة في حالة الدهشة، وال تت

وهذا ال  –أن يستخدم التركيب )مثير لالهتمام( في حديثه، أو يذهب إلى القول إنه )مشّوق 

 ين(.يِ ـنْ ـعَ ـ)مِ  -الكلمة العبريةيقصده(، بل يفضل عليها 
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(، ونأخذ من )االهتمام( حرف مثيولذا أقترح أن نأخذ من )مثير( األحرف الثالثة األولى ) 

יִֵּ) ثاَهـني وقدُمثـيـه، يدة: ، فتصبح اللفظة الجدلهاءا נ  َيـثيـهك  هذا األمر، وهو (ית ִאֹוִןע 

ןעִ  َمـثاًهاأيًضا، وأنت تجد في األمر  יָּ ّ. נ 

جريمة ال تغتفر، ولكن، ماذا سنفعل: هو أعرف أنكم استثقلتم ذلك، وليس ما فعلت 

יֵּיןهل نظل نردد كلما أعجبنا ش يء أو لم ير  لنا: وهللا ) ַענ   -و)عنيين أوتي معنيين!( מ 

יין נ  ّ!متساتي عنيان(؟ ענייןִמצאתי) و (אותי ע 

יֵּיןفي أثناء بحثي عن بداية اللفظة العبرية  ַענ  تبين لي أن اللفظة ابتدعها إليعزر بن يهودا  מ 

، وقد هاجمه ليلنبلوم في حينه، وسخر من اللفظة املستحدثة. )انظر كتاب 0279سنة 

كل ما أرجوه أال يكون  .(99'ַעמ ,3991,ַשניהַדורהמהַ–ִלשוןִבהתחדש: سيفانرؤوبين 

 ال ننس أن لفظة )االهتمام( وحدها ال تؤدي املؤدى! ثم،  حظي هنا كحظ ليلنبلوم!

َّبـْيـَمديني =ינִ ירֹועִ ִ-יןּבִֵּ

الحظتم أنني حذفت النون، ودمجت اللفظتين في لفظة واحدة، وفي تقديري هذا أيسر من 

، ימ ִחּות ִִ-יןּבִֵּ =بْيـمجاليى"، ويمكن أن نقول تبًعا لذلك قولنا: "بين املدينة واألخر 

صــي
ْ
ִא ִ-יןּבִֵּ =بْيـشـخ  .ייש 

 حتى أنا استغربت! !ألم أقل لكم إن هذه املدونة فيها جراءة؟ أية جراءة
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 املدونــــة الخامســـة عشرة

ّكيف تفسرون هذه الظاهرة؟

نة عبرية،  أستمع إلى محادثات بين شبابنا، فأعجب كيف يستخدمون 
ْ
ـك

ُ
اللفظة العربية بل

 من أن يقول: 
ً
ِبـيعي فبدال

َ
יتراه يلفظها كما هي في العبرية ط ע  ב  الطاء مكسورة،  –)ِطـْبعي  ט 

 اإلنجليزية، وهي ساكنة(، وال تسأل عن لفظ )صبابة(، )ألى كيفك(،  vتكون كلفظ  والباء

(، بأسة، 
ً
ـِس )بالجيم املصرية طبًعا(، صوم قبل الفحص الطبي، جيب =)تصوم(آالن )أهال

فهل تظنون أن هذا نوع من الشعور . ِشـطخي )َسطحي(، أخلى )وما هي باألحلى!( ...إلخ

هل لهذا األمر  أم أن القائل بها نس ي األصل بسبب اختالطه بناطقي العبرية؟ بالنقص؟

 أترك لكم اإلجابة!  عالقة بقصة الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحجل؟

תַניִ  ابـــة  =יד  َّجو 

תكانت اللفظة العبرية   تتركز على السيارات املتنقلة للشرطة أو الجيش، وقد  ַני יד 
ً
قبال

ة،  -سميناها نحن في اللغة الدارجة
 
حيث  مع أن هذه اللفظة محدثة في املعاجم،َدْوِريــ

  الوسيطأقرها مجمع اللغة العربية، وأثبتها معجم 
ً
"، وبالطبع بمعنى "العسس يطوفون ليال

فإن هذا املعنى غير كاف ملا كنا اعتدنا عليه من معنى، ذلك ألن )الدورية( تطوف نهاًرا 

 غير أننا اليوم نستخدم اللفظ العبري  .هذه الدورية في سيارة أو بدونها أيًضا، وقد تكون 

ת ات لسيارة البريد، ولنجمة داود الحمراء، ولإلطفائية، ولدائرة السجون، ولسيار  ַני יד 

األمر الذي يدعونا للبحث عن لفظة  -أخرى تروح وتغدو، وكم بالحري سيارة الشرطة

 من )النّيــيِدت(.
ً
 عربية نجعلها بدال

أي قطعها، هو األكثر  -رأيت أن معنى )الجّواب( كثير األسفار، أو من عادته َجوب البالد

ّواســة( يفي
َ
ا" ألن لفظ )الـجـ

ً
ا ومعنى، أقول "لفظ

ً
باملعنى، ولكنه غير وارد في  مالءمة لفظ

حياتنا اليومية، ومن الصعب استخدامه في الدارجة، كما أن لفظ )الجّوالــة( يفي هو 

كذلك باملعنى، لكننا ال نبغي الخلط بين هذه السيارة وبين الجّوال الذي اعتاد الكثيرون 
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وّي.
َ
ل
َ
ة، أرى أن نسمي السيارة هذه  على إطالق اسمه على الخ

َ
ابــ ابات. وجمعهاَجـو  ّجو 

  حصلت على رسالة مسّجلة. جوابة البريدعندما حضرت 

تزور املجالس املحلية لتتأكد من ضرورة كتابة رسائلها  لشرطة اللغة ليت لنا جّوابــة

 بالعربية!

ִ ّارِتــضاء =קּויפס 

ִلم أر لها ترجمة دقيقة، فلفظة  -هذه اللفظة التي تنحو منحى الرضا والقبول  ي تعن וּקיפס 

املتعة في الش يء أو اإلشباع، أو الرضا العميق، وليس مجرد القبول، وبسبب عدم الدقة في 

ّ.(satisfication) =االرتــضاءنخصص لها في ترجمتها لفظة  أرى أن ترجمتها

סּוفأنا مرتٍض ) קמ  أعني بها أكثر من الرضا، إذ أجد املتعة في ذلك  -( من هذا املشروعפ 

رض ي في نفسه، ولها ظالل معنى من املتعة والرضا  -أعني بهارتـض ى ل أيًضا، ذلك ألن الفع

רּו) :إذن لنمايز الداخلي العميق. המ  סּו( ، بينما )راضتعني )( צ  קמ  ّ( من معانيها )פָּ ـض 
َ
 (. ُمرت

والصرفيون يرون أن وزان )افتعل( قد يأتي للمبالغة نحو اكتسب، أو للطلب، نحو اكتّد،  

" إذا أردنا معنى ارتضيتإذن، ملاذا نتردد في " جذب. =زم، نحو اجتذبأو بمعنى الفعل الال 

  !??וּקיפס ִִיאת ִצִָּמִָּ

ــم ّ =שפִ נִ ִתמִַגִ עִַ
ُ
ـةغ

َ
 ـ

أما هذه اللفظة التي حمانا هللا من أن نقع في وضع نصف أنفسنا بها، فهي تعني الكرب 

ا وجدنا فيها ما واألس ى وقد تصل إلى درجة الكمد، وذلك إذا لم نجد ما يرضينا، بل إذ

كنت آمل أن يكون ترجمتها  يؤذينا، فسبب لنا ذلك خيبة أمل ومرارة وأسف وامتعاض.

، وهي صحيحة ملا تسببه مجاًزا من مرارة في الطعم، والحياة، وعدم الثبات في زمنيتها، مرارة

، وهي صحيحة كذلك بسبب أن اللفظ يدل على اإليالم امتعاضوكنت أود أن أترجمها 

ַמתلكني أفضل في ترجمة  .والغضب שִַעג  ــة،  =נ פ  ـم 
ُ
فهي تعني بالفصيحة الحزن، والكرب، غ

عدم ارتياح البال والخاطر )غّم بالــه(، وهذه أقرب للمعنى، وبسبب  -ولكنها في الدارجة تعنى

 الدارجة اخترتها. 
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ـّمـة ( ית ַאֹוַבזַ כַ א ַذاك الرجل الذي خيب املي )
ُ
ַמת)سبب لي غ שִַעג   (، ومن يدري فقد נ פ 

 .קּויפס ַַאצַ אמ ַ -يندم، ويحسن في املستقبل صنيًعا لي، وما ألبث أن أرتض ي

ה פ  צ  ـب =מ 
َ
َّمـْرقـ

نطل منه على مطل  كنت مؤخًرا في رحلة إلى الشمال، وكان املرشد يأخذنا إلى أكثر من 

ذا اللفظ ه فقلت له: يا أخيَمْرَصـد، مواقع جميلة، وكان في كل مرة يستخدم لفظة 

 يستخدم عادة للنجوم عندما نرصدها ونراقبها، وكذلك لرصد حركات الزالزل.

ـل ّقال: هل أقول 
َ
ـل  قلت له: لعل لفظ  ؟َمـط

َ
مالئم، لكنه ال يحمل في معناه املشاهدة َمـط

فهو حيادي، إذ يمكنني أن أطل على مكان إطاللة ما، دون أن أدرس أو أتعرف،  واملراقبة،

ّلكن 
َ
ـْرق

َ
ـب امل

َ
، وال أظن املصطلح لديهم يعني مجرد  Look outأقرب، وهو في اإلنجليزية ـ

 النظر )طلة وع املاش ي(، بل ما أفترض فيه أن تصاحبه مراقبة أو دراسة.

ب
َ
ْرق

َ
 مذهل، فهل زرتموه لتروا صفحة القرى اللبنانية مفتوحة  في )مسغاف عام( امل

ً
شماال

 أمامكم؟ املنظر من هذا املرقب مدهش.

ّورجاء:

موعد ، وب موعد، وامتحان موعد أأن يقولوا: امتحان  من طالب الجامعات والكليات:

דמֹוما الفرق بين لفظ  هل ذلك بحاجة إلى توضيح؟! !خاص املسافة  ؟َمْوِعـدولفظ  עֵּ

 فلماذا تصر على )موعيــد( يا بو زيد؟ الصوتية قريبة!

ّ
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ّاملدونــــة السادســة عشرة

ַגר ת  ّ :ياقحسب الس =א  راء تـحد 
ْ
ّاستـِغ

ַגרاللفظة العبرية  ת  , وهو يماثل الجذر العربي )غ ر ي( גרהجذرها الثالثي  -challenge – א 

ַגרفي رأيي أن اللفظة العبرية  في معناه. ת   تحدىقد ترد بمعنى املجابهة أحياًنا، فنقول:  א 

 من لم يقتنع بقدراته. تحدىخصمه، 

ַגרلكن اللفظة العبرية  ת   بل تأتي يمعنى التحفيز.  املجابهة، -التحديتأتي أحياًنا بمعنى  ال  א 

في -فقد اكتسبت داللة املقاومة نوًعا ما، وربما تخفي  التحديأما اللفظة العربية 

لي للمثابرة على  تحدًيابعض العدائية بين طياتها، فإذا قلنا: "نجاح أخي كان  -استعمالها

ن مريًحا لي، لذا قررت أن أتحداه، وأنجح، وكذلك الدرس" فهم املتلقي أن نجاحه لم يك

  أمام الفكر الديني". التحدياتالقول: "الثورة العلمية خلقت 

ַגרفي رأيي أن الترجمة املالئمة للفظة  ת  ، وكأنها تغرينا للمواجهة باملعنى استغراء هنا هي א 

العلمية خلقت  و"الثورة اإليجابي فنقول: "نجاح أخي كان استغراًء لي للمثابرة.."،

 أمام الفكر الديني..". االستغراءات

في املعاجم هو يبارز ويباري، أو يدعوه للمبارزة، وأرى أن هذا املعنى في  يتحدىإن معنى 

سياقاته، أخذ يالئم أكثر من هو في موقف الخصم، األمر الذي يدعو الفرد إلى إثبات قدراته 

 كن أفضل.يم ومواجهة غيره، مثبًتا أنه ال أقل منه، إن ل

فهو ما يبعثنا إلى مجاراة التحصيل، وقد يكون التفوق، ولكن من خالل  االستغراءأما 

 قبول األمر أو الشخص الذي أستغريه، وبدون أية حدة مصاحبة. 

، وذلك ألن لهذا الفعل معنى محدًدا، أغرى(يالحظ املتتبع أنني لم أستخدم الفعل )

 عصرنا. -وخاصة في عصر اإلغراءات

 بزيادة الهمزة والسين والتاء، وهذه الزيادة لالستدعاء. استغرّىدت إلى عم

גֵּרوعليه فإن الفعل  ת  رّيا =في املعنى اإليجابي يعني א 
ْ
ـغ

َ
، فأنا يستغـريني نجاحك في هذا ست
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، وال أقول يستغرينياألمر، ولذا سأعمل على مجاراتك، وربما سأقوم بما هو أفضل. أقول 

 ترون أنني في اإلمكانية الثانية أستجلب العداء باملجان؟! . أال يبعث على التحدي

ַקע ַקע+ִִש  ـِبـس + قـاِبــس +ת 
ْ
َّمـق

ַקעأما  فهو التجويف الصغير في الحائط أو ما يشبهه، حيث يكون  socket وباإلنجليزية ש 

 - الوسيطو املوردفيه خرقان أو ثالثة الستمداد التيار الكهربائي منه، وقد سمي في 

ّ
َ
ـِبـس.امل

ْ
ّـق

(، واللفظة هذه هي فيوّز) خطأ)وجمعها مقابس(. يسمي الكثيرون بيننا هذا املقبس 

الذي يتألف من سلك صغير يؤدي إلى قطع التيار  -تعني في اإلنجليزية األّمـان( fuseإنجليزية )

الكهربائي كلما أمست قوته خطًرا على السالمة. إذن )الفيوز( هو األّمان أو الصّمامة 

 ربائية، وليس املقبس.الكه

ַקעوأما  أداة ذات شعبتين أو أكثر توصل  -)ج. قوابس( القاِبسفهو  (plug) وباإلنجليزية ת 

ـذللبعلبكي له اسًما آخر  املوردباملقِبس لتستمد منه التيار الكهربائي. وقد جعل 
َ
)أي  املأخ

 مكان األخذ(.

حو هذا املعنى، فالقابس لديه هو لم يجد مكاًنا لهما في ن املنجدجدير بالذكر أن معجم 

 طالب النار، واملقِبـس هو موضع الحطب املشتعل في النار.

عدت إلى اللهجات العربية فوجدتها تأخذ من التعابير اإلنجليزية والفرنسية، ففي مصر 

فيشات )وقد سمعت من  وجمعها fische، وهي لفظة فرنسية فيشةيسمون القابس 

يش(، وأما املقبس فهو لدى املصريين ْبـريزة )بتسكين الباء حتى ال يلفظها بيننا في فلسطين ف

 تكون نوًعا من العملة(.

ن، ولنتعود عليهما، وكم أرجو الكهربائيين ان فصيحااشتقاقوهما إذن لنقل قابس ومقِبـس، 

أن يتداولوهـما، فالناس تتبع ما يقول امِلنهي/ الصانع في البيت، وأما صديقي الكهربائي الذي 

: كيف تجمع كل لفظة؟ 
ً
يكثر من استعمال )الشيقع( و )التيقع( في كالمه، فأسأله أوال

ستحتار حتًما! وأسأله ثانية: ملاذا ال تتحدث العربية، وتشيع اللفظة الجميلة في صوتها 

 أيًضا؟ 
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ת ד  ל  ק  ـاَدة =מ 
 
ضـ

َ
ّن

 keyيزية )املقليدت( أو على اللفظة اإلنجل قبل أن أبدأ أسألك: هل ستصر على لفظ

board? (قبل  –اللفظ اإلنجليزي هو السائد في الدول العربية، وقد وصلت إلي : مالحظة

رسالة من القاهرة يطلب فيها دكتور مختص باللغات أن أزوده "كي بورد" فيه  -ساعات

 حروف عبرية(.

 هذا التركيبأقول: تركيب ثقيل من لفظتين، وقد يكون ل .لوحة املفاتيحسيقول قائل: هي 

، نحو: اللوح الذي نعلق عليه مفاتيح املنزل وغيرها، ويكون في مغاير معنى ثانبالذات 

 .عادة مقدمة املسكن

أي في كي بورد، أو لوحة املفاتيح( فال تكمل قراءتي، فأنا هنا إذا كنت ال ترى بأًسا في ذلك )

، وهو
ً
ا عربًيا قد يثقل على اللسان أوال

ً
ـاَدة. سأقترح لفظ

 
ضـ

َ
 : من أين أتيت بها؟تسألني ن

أجيبك من الفعل )نـَضـد( بمعنى ضم بعضه إلى بعض ليتسق، فإذا تنضدت األشياء فإنها 

د الطباعة، والنّضـادة جديدة، نبارك لك فيها.  تتراصف متناسقة، فالسكرتيرة تنّضِ

ّبـاعة لـإذا صعب عليك اللفظ فما رأيك أن نخصص
َ
ת): ط ד  ל  ק  סַ طاِبــَِعـة لـ) (،מ  פ  ד  ، (תמ 

ـَبـَعـة لـ
ْ
ית)َمـط פּוסַב  ידأما الفعل . (ד  ל  ק  ـدفنختار له  ה  ض 

َ
ومن حسن تنضــيد، ، ومصدرها نـ

 الحظ أنها مستعملة لدى البعض.

 عن في رأيي يمكنك أن تختار 
ً
תبديال ד  ל  ק  ـاعة =מ  ـب 

 
ـادة، أو الط مع أنني من أنصار  النض 

، وملاذا حصرتها في רדִ סִֵּּבִ دثت عن ترجمة الِخـيار الواحد، وقد شرحت السبب عندما تح

مام؟لفظ 
َ
 .ت

  ال تظل )املقليدت( هي التي يجب أن نقلد لفظها.نجيز هنا الخيار على أن 

االهتمام، لكنني أرى املوضوع أقرب ما يكون  ابتكارات جميلة تثيرال شك أنك تقدم  سؤال:

ّقارئـــة  ؟العبرية، ما تعليقك اللغة اإلفادة منلى إ

قلت آنًفا: الحكمة ضالة املؤمن أنى وجدها التقطها فهو أحق بها، وهذا حديث  ابتي:إج

شريف يحض على اإلفادة من كل مصدر، فأنا ال أرى بأًسا أن أفيد من تقنيات التجديد 

الحضارة الجديدة بمصطلحاتها وتعابيرها،  واالبتكار في العبرية، حيث واجهت هذه اللغة
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لعيب باإلفادة من أساليبها ووسائل التحديث فيها؟ وما العيب في ونجحت أيما نجاح، فما ا

 ؟!اإلفادة من علمائها والخبراء فيها

العيب في رأيي أن أخلط في اللغة، فأستخدم العبرية في تضاعيف حديثي وكتابتي، وأنا 

العيب أن أتحدث أمام إخوة عرب في العالم العربي وال  عاجز عن إيجاد اللفظ املالئم.

ّ التعبير. أحسن
ُ
أما أن أرى العربية ضعيفة في  ْحسن الحديث في كل لغة على حدة!لن

 فهذا هو العيب.  ، وال أحاول أن أجد البديل،ألفاظها

ّ

ّاملدونــــة السابـعــة عشرة

سأصحبكم في سفرة في هذا الجو الحار، وسنستغل ذلك لتقديم ألفاظ عربية بدل 

 ها علينا في كل كلمتين أو ثالث في لغتنا.العبرية، من هذه اللغة التي تفرض نفس

ס َحـَمــة =עֹומ 
 ز

סقال لي رفيقي:  َحـَمــةقلت له: تقصد  !עֹומ 
ס وأما إذا قصدت، في الشارع ز ففي ، םחֹוִעֹומ 

ّشدة الحر. وبلغتنا الدارجةوطأة الحر،  العربية هو

קقال: أقصد الزحمة في الشارع، انظر الـ  קָּ  .פ 

ק קָּ مــة =פ  ْ
  أز

קاذا نسمي هذا الـ م קָּ أنت تعرف أن اللفظة العبرية تعني سدادة الزجاجة  ?بالعربية פ 

ينة، نقطة االختناق، وبالطبع نحن ال نستطيع أن نستعمل أية لفظة منها.
ّ
 ونحوها، فل

ةأرى أن لفظة 
َ
ـق

ْ
ـل
َ
 السير/ املرور. اختنا املتمثل، وكذلك الضغط قريبة جًدا من معنى  عــ

مــةضل التعبير املستخدم في الضفة الغربية إال أنني أف  ْ
 -الباب في املعاجم أزم، فمعنى أز

هي نهاية فجائية تحدث في مرض حاد كالتهاب  -حمانا هللا منها-في الطب  األزمةأغلقه، و

الرئة، وأرى أن الكناية الجديدة التي نقلناها للمواصالت على ألسنتنا هي سهلة ومالئمة، 

 .أزمة سيرول إلى الحفلة بسبب فأنا لم أستطع الوص
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ס =هذا اقتراحي: أن نجعل لضغط السير َحـَمــة (heavy traffic) עֹומ 
، وأن نجعل لعلقة ز

ק =أو اختناقه السير  קָּ مــة(: traffic jam) פ  ْ
 .أز

 أعرف أنكم مهما قلتم بالعربية من مترادفات فقد تنقلون املرَس 
َ
ة، ويفهمكم املتلقي، ولكني ـل

ثرة الترجمات للتعبير العبري الواحد، فإذا لم نخصص لكل واحدة لفظتها أخش ى من ك

 العربية ستبقى )عومس وبقاق والحتس(!

ּבּוב   منعطف =ס 

ּבּובها قد جئنا إلى  ّتقصد  .ס 
َ
َعط

ْ
أي ينحو التجاه آخر، وبالطبع عند  -فهو ينعطفف، ُمن

ـفالكتابة والخطابة نقول 
َ
ـَعـط

ْ
ئق عادي أن يقول في حياته اليومية ، وأنا ال أتوقع من ساُمـن

ـة هذه اللفظة، فلفظة 
 
 .أسهل له وأوصللف

ּבּובولكن ابني يركب الدراجة ويقول لي: اسمح لي بكم  ــةاللفظة هنا تالئمها  !ס 
 
وماذا . لــف

יָּה نسمي )بنيا( נ  ّـعَّ لها نحدد أن أقترح? פ 
ْ
ـة) الكرمل في سمعتكما  هي في الدارجةو  ،ـفـةط

ّ
 ،(لـك

 .curve -هي كلمة إنجليزيةو ة(، بمن يستعمل )كور  اومن

ף לָּ ח  ـع =מ 
ُ
قاط

َ
ّت

 هو بالعبرية  -
ً
ףأوال לָּ ח  ף، وليس מ  ל  ח   وأرى أن نسميه كما يلفظونها خطأ، -מ 

ـع
ُ
قاط

َ
بمعنى التقاء طريقين بنظام من املستويات املختلفة يتيح للمركبات  - interchange،ت

خرى من غير أن تشق سيل املواصالت. ومن ال يعجبه أن تنتقل من إحداهما إلى األ 

أقول له: يمكنك أن تكتب  التحويلةأو  التقاطعاالستعمال اليومي، ويخش ى من عدم فهم 

غويّيـين.، وكما ورد في املعاجم، (جسر استبدالي)
ّ
 بالطبع فإن هذا التعبير لل

זֹור ّإشــار =ַרמ 

اإلشارة الضوئية؟ ولكن بربك، هل يمكن أن  تقصد إشارة املرور؟ أو  !الرمزورها قد وصلنا 

 يلفظ أحد هذا التعبير أو ذاك في نطقه، "إشارة مرور"، "إشارة ضوئية"، فأنا أرى أنه

أما رمزور فقد سمعتها في غزة )رمزون(، بل ال  !نستخدم أًيا منها في الكتابة فقطيمكننا أن 

، وفي الضفة )رمزول(، فهي أن تلفظ غيرها -واألمر مفحوص -تكاد شرطة املرور هناك 
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وأنا سمعتها في  .لفظة قوية التحكم، ومرة أخرى: أرجو أال يفهم القارئ أنني أتحدث من كمي

קأنت تعرف أن التعبير العبري هو دمج أو لصق ) (،إشارةمصر مختصرة ) ב  ד  +ִרמזبين  (ה 

זֹורִ=אור ، وبذلك ارإش =إشارة + مرور فلماذا ال ننحت نحن كذلك من اللفظتين، ַרמ 

إشارة )إشا(،  وهي اللفظة املستخدمة في مصر. أعني نأخذ من -إشارةنقترب من لفظة 

 =بحرف الراء املتكرر فيها، فتصبح الكلمة املستحدثة عربية)مرور( ونكتفي من لفظة 

وإذا لم يعجبك النحت فعلينا  : رأيت إشاًرا من بعيد، فانتبهت.، ونصرفها، فنقول إشــار

 جار في اللغة العربية وظاهرة معروفة!بالحذف، وهو 

كل ما فعلناه أننا حذفنا من اللفظة األولى )إشارة( هاء التأنيث، وبذلك نمايز بينها وبين أية 

باختصار يمكن أن نقول نحتنا، ويمكن أن نقول حذفنا حتى . من اإلشارات إشارة أخرى 

ّ.إشارات ، وجمعهاإشار اكتفينا بلفظة

 م املصري بسبب أن )إشارة( لها دالالت كثيرة.لم أعمد إلى االستخدا

ר יּכָּ ار =ּכ  َّدو 

ר، وهي إقامة اإلشاراتولكن هناك طريقة للتخفيف من  -  .ּכיּכָּ

ار.تقصد  - َّدو 

في قراها ومدنها تنظم  اراتالدوّ واملجالس البلدية التي تنش ئ ، نعم فاللفظة لطيفة الوقع -

 حركة السير.

ר ولكن لننتبه إلى أن - יּכָּ ـْيدانالذي حوله اتساع كبير، وبنايات من جوانبه، فهو  ּכ 
َ
 .امل

יב َّمـْسلـك =נָּת 

לּול  َمسار =ַמס 

ثمة شارع بمسلك واحد، وشارع آخر ذي مسلكـين، وشوارع أخرى لها عدد من املسالك، 

فإذا سافرت في شارع له أكثر من مسلك فحافظ على الجهة اليمنى منه، فقد سجلت 

ה =مخالفةا شرطة السير لي مؤخرً  ירָּ  على املسلك األيسر. ،ע בֵּ
ً
 ألنني سافرت طويال

לּולأما خط السير   ، وهو الطريق املحدد للطائرة أو لسباق ما، أو في املسارفهو  ַמס 
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املواصالت، أو أي طريق سير حقيقي أو مجازي. وأذكر أن لدينا في الكليات مسارات، منها 

 .מצטייניםִמסלול =مسار املمتازين

יש =شارع التفافيقد وصلنا إلى ها  - ב  ףִּכ   =اتاملطبّ ، وسنوفر وقًتا، ولكن انتبه إلى עֹוקֵּ

י הִַפסֵּ ָאטָּ  ، سنخفف من السرعة!ה 

ـْبـَهـرانتبه: فهذه السيارة ضوءها عال، وقد  -
َ
ת =عينيك ت וור  ַסנ   .מ 

 كركور. תמִ צֹוها قد وصلنا إلى  -

ِرّ تقصد  -
ْ
ْفِرق هو ملتقى شوار  َمـف

َ
 ع متصالبة.كركور، وامل

َر  هل يمكنني أن أقول  -
َ
 ر؟كركوُمـفت

نعم، فاملفرق أو املفترق يؤديان املعنى نفسه، والجذر الثالثي واحد، ولكن أرجوك فقط  -

ورمزور ومحليف وِسـبوب ...(  ؟أن تتخلى عن لفظة )تسومت وكيكار وعوقف ومسلول 

 عندما تتحدث العربية.

ّ

ّاملدونــــة الـثـامنـة عشرة

ָאיֹון ُّرؤان =רֵּ

مقابالت كثيرة نجريها من إذاعية أو صحفية، تلفزيونية، أو عند طلب العمل، أو القبول 

ل( 
َ
ألية مؤسسة، أو حتى بين اثنين الستطالع رأي، وفي كل مرة نحجم عن استعمال )قابـ

اختيار لفظة خاصة ملن قابل، كأن نقول  وحدها، فنقول أجريت مقابلة، ونحجم عن

، فيختار بعضنا ما هو املحاَوّر، أو املقاَبلوأخرى ملن قوبل، كأن نقول  اِوّراملقاِبل، أو املح

ייןقول  -أسرع له ַרא  רֹואיין,ַמ  ָאיוןعندي  ,מ  יין"ַרֵּ א  ַ.אותיִר 

 مقابلةال تسعفني، فاملعجم يقول لنا:  interviewبعد تدبر وتفكر وجدت أن ترجمة املورد لـ

وغيرها، وكذلك فإن   meeting- פגישה مةفقط، وبالطبع فمعنى مقابلة قد يكون ترج

 ال يقوم باملعنى تماًما.الحوار 
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قلت: ال بد من لفظة جديدة، وأنا أعرف خطورة التجديد، وخاصة على املتحفظين الذين 

يريدون الحفاظ  املفارقة أنهميريدون من جهة أال نجري على اجتهاداتنا تقنيات عبرية، ومن 

 على ألفاظ عبرية في مخاطباته
ً
ا قريًبا من العبرية، متعللال

ً
م، فاخترت هنا أن أبقي لهم لفظ

 بعربية األصول قدر اإلمكان.

ن الفعل 
َ
ّرأى + ن.اخترته من َرأ

 هو في اللغات التي نعرفها مأخوذ من املشاهدة والرؤية. -للمقابلة- ألن الفعل رأى

شمن، فلحن، عقلن، وقد تزاد في العربية فصيحة ودارجة: غ، جعلتها ساكنة(زدت النون )

 ملقن، بلغن، وحتى زعرن، فليس كفًرا أن نزيد النون لحل املشكل.

ّمن اللفظة األولى اللتقاء الساكنين، فبقيت  األلفحذفت 
َ
ّ.، ثم أضفت النون الزائدةَرأ

نفالذي قابل يكون قد 
َ
، والذي الرائنوالذي يقابل هو ُرؤان، ، واملقابلة الصحفية هي َرأ

ّرأن. لفظة في بعض اللغويين الستطالع آرائهمسأرأن  وأناؤون، املرّْقابلوه هو 

سأترك ملن قِبلها أن يستمر في اشتقاق األلفاظ، وسأشكره ألنه أزاح عني هًما لغوًيا طاملا 

  أشغلني.
ً
 له: حاولت أن أختزل في اللغة تيسيًرا، فبدال

ً
وسأعتذر ملن يرفض ابتكاري، قائال

كما كنت تقول: أجروا  -أخي املتحفظ-ن الرائن ناجًحا، فلتقل من رأنوني في برنامج كذا، وكا

معي مقابلة، واملقاِبل )أو من أجرى املقابلة( كان ناجًحا، وقد أجِريت لي مقابلة مع ثالثة 

ومع ذلك فال بأس به إذا أردنا أن نحافظ على  -آخرين. وهذا على األقل نقبله، فقد اعتدناه

حليمة لعادتها القديمة فيقول قائل: رئينوا أوتي، وكان عندي ولكني ال أقبل أن تعود  لغتنا.

 رئيون، قال لي امِلرأيين!

هذا اقتراحي، وال ألزم به أحًدا، وسأظل أبحث عن كل بديل من الدخيل بالعبرية، وإذا 

أمكنني أن أختار ما هو قريب من اللفظ العبري مما له أصول عربية فلن أتوانى، والسبب 

 معروف. 

ק اد =ַספָּ و  َ
ّز

יַרת פ  ַלאיִס  ـزون =מ 
ْ
َّجـْرد املخ
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َّمـدين )َمْديون( =ַחיָּב

 .سألني محب متابع لهذه املدونات، ويبدو أنه تاجر عن ترجمة أرتئيها لهذه التعابير التجارية

קأما  ادفأفضل ترجمتها على صيغة املبالغة  ַספָּ و  َ
د(، ز ، وهي أفضل من اسم الفاعل )ُمَزّوِ

ورسام وسباك...ونضيف هنا  ار وحداد وفالحيغة أصحاب املهن من نّج ذلك ألنها تأخذ ص

اد. املهنة املستجدة:  و  َ
ّ أختارز ـِمّد، املَج  ،ادالزو 

ُ
ز، مع أنهما يتجاوزان معنى ـهِّ وأفضلها على امل

 الطعام )الزاد(، فقد يكون الزاد كل ما نحتاجه، وذلك على سبيل االستعارة،

د ها منافس في معناها، فإذا قلت وأختارها ثانًيا ألنه ليس ل  ِ
  فقد يسألك السامعُمـَزو 

ً
سائال

  ماذا؟: عن املفعول به

اد إن قلت  ولكنك و  َ
ا ألنها على وزان املتلقي طبيعة عمل هذا الشخصفهم ز

ً
. وأختارها ثالث

 اللفظة العبرية، فأنا أنافس بلفظة عربية. 

יַרת أما פ  ַלאיִס  وجودة في املخازن في تاريخ معين، ونعني بها فحص البضاعة امل ،מ 

وتسجيلها الدقيق، وعادة ما يقوم التجار بذلك في نهاية السنة املالية، فالترجمة املالئمة لها 

ـزونهي 
ْ
، وقد اختارها مجمع اللغة العربية في القاهرة، وشاع stocktaking -َجـْرد املخ

، فذكر معجم -ار التعبير اإلنجليزي اختص (stock) -التعبير في العالم العربي منافًسا لـلفظ 

 جَرد ما في املخزن: أحص ى ما فيه من البضائع وقيمتها. الوسيط

ْين،  ،ַחיָּבتبقى  وهي ترد في سياقات مختلفة، ولكن القصد في سؤال صاحبنا يتعلق بالدَّ

تان في وهما وارد مديوّنو ُمـدان)وهي األصوب لغوًيا( و َمـِديـــنوأرى أن نقبل اسماء املفعول: 

، والثانية شائعة جًدا على األلسن. فأرجو مع حرية القول الصرفي أال يكون عليك يا املنجد

יִחֹוב صديقي פ  י: ، وهو يتذمرمع ذلك قال صديقي !دين ماليأقصد  ַּכס  ת  ייב  יִח  בֹונ   !חש 

תי ייב  ـت حسابي =חשבוניִח 
ْ
ـن َّدي 

יתי יּכ  ّ =ז 
ُ

كـْيـت
ْ
ّأز

תי ַקד  פ  ّأوَدْعــت =ה 
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ـت حسابي، بل قل:  -
ْ
ـن ـَن فاملصرف أقرضك، َدي  معناها أقرض، أو الوسيط  في معجموَدي 

ره هنا من يجد بعض التحفظ  املختلفان. التي لها املعنياندان، بمعنى  اقترض، وهما
ّ
أذك

ـل الِوزان أن ع 
َ
ــن، يدل على التكثير. ف ـَديَّ

ُ
ديون أو امل

َ
ـن، وأنت امل ـَدّيِ

ُ
عس ى أن  وهو الدائن أو امل

ـْديــيـنيكون 
 
ّ أما إذا أودعت في حسابك فأنت لفترة عابرة. الت

َ
ـْيـت

َ
كـ

ْ
ز

َ
ابك، حس זיּכיתִָּ =أ

ــى هو نما وزاد، فأنا عندما فمعنى َزك
ّ
יד =أْوِدعـا، أْزكى، َزك ק  ا أجعله ينمو ويزيد،  ַאפ 

ً
مبلغ

و وتزيد. جدير بالذكر أن طهارة لألموال، فهي ترب -ومنها أخذ معنى التزكية واإلزكاء والزكاة

دقيقة، كما أنه تهرب  قيدنا لحسابك، وال أظن أن الترجمة =credit)جعل ترجمة ) املورد

ـن من استخدام الفعل   ماذا فعلت:. (debitفي معنى )دي 

ـناخترت  بالذات ألنها على األلسن، وال تتناقض أبًدا مع االستدانة، بل هي شعبية  دي 

كـاخترت  فصيحة.
ْ
ز
َ
ا قريًبا من العبرية الشائعة جًدا، وُعـدت به إلى أصول عربيته،  ـىأ

ً
لفظ

 وال أظن أنني قمت بما يعيب!

ر بالزكاة وطهارة املال، لعله يربو وينمو ويزيد.
ّ
ا يذك

ً
 ثانًيا: اخترت لفظ

كــاءأرجو أن يظل حسابك في 
ْ
יּכוי ِإز ن، وأال ז  ِ

دي 
ُ
حسابك من اآلن فصاعًدا، فافحص  ت

 ، وحافظ على مالك!ש"עוجاري حسابك ال

ك عالجت بعض  -في مدونتك السابقةرسالة: 
ّ
السابعة عشرة أشفيت غليلي، ألن

فيعطيك كل الصحة  املصطلحات التي نويت بالسؤال عنها، وهي من عالم السير والطرقات.

وهدأة البال لتكمل مشروًعا هاًما وحيوًيا للجميع الواقعين تحت سطوة الجهل وهيمنة 

ّجواد -ّمع محبتي ل!املحت

شكًرا يا عمي جواد، ولكني أخذت أشعر أنني أقوم بعمل شبه مستحيل، وكأنني  -

فباألمس كنت في شركة املياه، وليتكم كنتم معي لتروا ولتسمعوا اللغة  ؟!دونكيشوت لغوي 

فليت الصحافة،  الِعـْرِبــّيـة، فاألمر ليس يسيًرا، بل هو خطير بمعنى الجدية والخطر.

 هي مسؤولية، أين نحن منها؟ ؤسسات، واملسؤولين يتبنون ما نقترحه!وامل

ولكن، كيف يقبلون ما أعرضه؟ ألم نتعود معارضة بعضنا بعًضا ال لسبب إال ألنه منك  -

 ؟!أو مني
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ّاملدونــــة التـاسعــة عشرة

פּוז ש  ـفـاء =א 
ْ

ّاسِتـش

רּור ח  ـْسريــح =ש 
َ
ّت

ַזּופש ַא ַإننا نصغي إلى ألفاظ بعد حسن الدعاء لكم بالعافية، ف ַזפַ ש ַאּומ ַ,  ,זּופַ ש ַא ַ,

ַ ַ, ררּוח ַש   وبالطبع نتساءل: أين لغتنا؟ -רּורַ ח ַש 

حاولت أن أستقص ي األلفاظ القديمة في تاريخنا االجتماعي، فوجدت الفعل آوى، عالج، 

قصده اليوم داوى واملكان مأوى، واألفعال: أبّل، نقه، استجم، برئ، وكلها ال تؤدي ما ن

تماًما من سيرورة االستقبال والتسجيل والعالج واملتابعة والتسريح. كما أن االسم 

مكان املريض )بيمار في الفارسية  =املستخدم للمشفى كان لفظة فارسية: بيمارستان

  مارستان(. =مريض، وأحيانا كانوا ال يلفظون الباء والياء اختصاًرا
ً
اللغة العبرية وجدْت حال

יזָּאلة، فاستقته من اآلرامية للمشك פ  ا كثيرة.ֻאש 
ً
ثم عرفنا  ، فاشتقوا من الكلمة ألفاظ

وما استخدمه آباؤنا من لفظة تركية محرفة عن اللغات  hospitalاللفظة اإلنجليزية 

 )اسبتار، وبعضهم يلفظها اسبتال(.  -األوربية

زالة، االستطباب، االستمراض، اال  ِ
ّ
ستعالج، االستبراء(، وأبحثها حاولت أن أدرس معاني )الن

 أو ترجمة لـ 
ً
פּוזفي كل دالالتها، فما ارتضيت واحدة منها بديال ש   ، وذلك لسبب أو آلخر.א 

، وفي مجمع اللغة السوري في الدول العربية غالًبا ما يستعملون اليوم )استقبال املرض ى(

ـْسـرير
َ
رى املأخوذة من السرير مالئمة، ال أرى أن االشتقاقات األخأن نجعل له سريًرا، و  أي ت

)تسريح املرض ى(، وبالطبع يقولون مقابل ذلك و  .كأن نقول: الرجل مسّرر، وسّررنا املريض

 صحيح. لفاالستعما

بسبب ضرورة التصريف للفظة  االستشفاءنحن هنا لفظ لكني أفضل أن نستخدم 

פּוז العبرية ש  ّ، والتصريف مهم جًدا، فاملريض א  ـف 
ْ

ـش
َ
ז =)املستشفي ُمـْســ פ  אּוש  أي نزيل،  (מ 

ّ.وكأنه ضيف تشبيًهافقط،  ومالئم عندما يكون صفة مشبهة، وهذا التعبير صحيح
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فاء، أقول: 
ْ

ـْوه وقداالسِتش
َ
ـشف

َ
זּו =است פ  ש  فـَيّ حيث، قبل أيام תואֹוִא 

ْ
وما  זפַ ש ַאֹו =اُسـش

רּו =سر حوه لبثوا أن ר  ח   رسال واإلطالق.في املعاجم هو اإل فالتسريح .ִש 

ىأعرف أن الفعل مالحظة للغويين: 
َ
ـشف

َ
هو الزم أو قاصر، ولكن اللغة العربية جعلت  است

ولن يكون فعلي بدًعا، فاستقصوا ولن ، كثيًرا من الالزمة متعدية، وهذا مبحث طويل

 تعدموا نماذج.

ـفى ما سبب استخدام ولرب سائل يسأل: 
ْ

 من َمـش
ً
 ؟مستشفىفي سورية بدال

ن سيجدون الشفاء، فاملشفى هو مكان الشفاء.وإجا
ُّ
 بتي: أنهم على سبيل التيمــ

 )في هذا السياق: ندعو لك يا سورية أخلص دعاء، يا شامنا ليمّن هللا عليك بالشفاء!(

  
ً
أما املستشفى فهو املكان الذي يطلبون أو يستدعون فيه الشفاء، فاملشفى أكثر تفاؤال

عليك واجبة عيادتك للمرض ى،  ار في أي لفظ منهما، وتبقىواللفظة أخف وزًنا. ولك الخي

 وهذه سّنة، فاغتنم فضلها!

أول من بنى البيمارستان )دار املرض ى( في اإلسالم هو الخليفة  وملحبي االستطالع أضيف:

م(، ثم جاء البرامكة وأسندوا البيمارستان إلى طبيب  907األموي الوليد بن عبد امللك )ت. 

 طاهر بن الحسين أنه كتب إلى ابنه: هندي، ويحكى عن

ّواًما يرفقون بهم، وأطباء يعالجون أسقامهم".دوًرا توقيهم"وانصب ملرض ى املسلمين 
ُ
 ، وق

كل يوم جمعة  كبير، وكان يركب بنفسه ليتفقد مارستانفي مصر بنى أحمد بن طولون أول 

األشربة واألدوية  )!( خزانة شراب، فيها جميعاملسجداملارستان واملرض ى، وقد جعل في 

 وطبيب يجلس يوم الجمعة للعالج.

وملن يحب االستزادة فعليه بالبحث عن شخصية سنان بن ثابت في املصادر، وعن 

املارستان املقتدري. ولكني لن أتنازل عن تعريفكم بما أمر به املقتدر سناًنا أن يمتحن 

 بهذه اللطافة األطباء، حيث امتحن سنان ثمانمائة ونيًفا وستين، يبدأ امتح
ً
انه سائال

"اشتهيت أن أسمع من الشيخ شيًئا، أحفظه عنه، وأن يذكر من هو شيخه في  املدهشة:
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، املجلد الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت، الحضارة اإلسالميةانظر: آدم متز،  الصناعة".

 .977، ص0709

َتـرة هي للتذكير ونحن في باب الطب أرجو أال ننس ى ما ذكرناه ساٌبًقا أن 
ْ
ـثـ

َ
، وأن רתּונַ צַ الك

ــام هو 
ّ
ظ יָּה، وأن الُوقــاع )سموه مرض الصْرع؟( هو  בצַ קֹוالنَّ פס  ל  י  פ   وقد شرحت ذلك ،א 

 ، فمن أحب فليعد لفحص املبرر في كل منها.في املدونة العاشرة

ّاستـِْجـمـام =הָארִָּבִ הִַ

وة قد تتيح لهم ألن يذهبوا إلى في هذه األيام يحصل العاملون على منحة استجمام، وهي عال 

واأماكن  . وإذا احتاجوا إلى االستراحة وإلى اعتماد الصحة فهم االستجمام ليستجم 

 أرجو لكم عطلة ميمونة! .املصحاتأو إلى  لنقاهةيتوجهون إلى دور ا

فضل أل وتسعى دوًما للبحث عن ا، اكعادتك دائًم  نت مبدعلك، فأكل االحترام  تعليق قارئة:

 من ا لينا من كلماتإرع واألقرب سأل وا
ً
 قبول ا يضً أقترح مع ذلك فإني أ. ةدخيلالللغة بدال

ما  العبرية، اللغةمن  ةمأخوذ ةبحيث تصبح عربي ،بيننا وتهجينها ادارجة جًد  ةكلمات عبري

 03/9/2102 سمورة رأيكم؟

ي إيجاد البديل املعلقين يعيبون علي استعمال األساليب العبرية ف ـالحظين أن أكثرت إجابتي:

فإن هذه الصفحات ال ترفض أي أسلوب من أية لغة، ولكنها ا مبدئيً  .من األلفاظ العبرية

، فأنا ال أرى بأًسا أن أستضيف العربيةفي نسيج جملنا  ةالعبري األلفاظرفض تعمد إلى 

 الحسابلفظة عبرية شائعة لها مثيل في العربية جذًرا وصوًتا، مثل 
ُ

كيت
ْ
 لي  أز

ً
مقابال

ִהחִ  יית ִיּכִ זִ  ، فإن ارتأيت أنت قبول كلمات غير ذلك، ןיֹוָארִֵּترجمة لـ ُرؤان ، ومثل ןבֹוש 

 فاذكري بعضها، ولم، وما املبرر لك غير شيوعها؟ 

ذلك ألن الشيوع وحده ال يكفي، فشبابنا ال يكادون ينطقون جملة عربية صافية، دون أن 

ا عبرًيا، أو أكثر، والذين ي يقحموا
ً
 حسنون العربية قالئل في هذا العصر األغبر.فيها لفظ

ا عبرية قديمة، مثل التلمود والحاخام 
ً
نحن ال ننفي أن العربية الفصيحة أخذت ألفاظ

والسبت والفصح، بل أسماء أنبياء بني إسرائيل كلها من لفظ عبري، فهذا االقتباس 
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ن نستقبل اليوم طبيعي، وعادة يجري في كل لغة من وإلى، لكن هذا املوضوع ال يبرر أ

وإال  -مهما قويت وهيمنت -)كرطيس، حفرا، مونيت ورشوم وشالط وتلوش وبيطواح(

دامت السيطرة االقتصادية في فستجد أن العربية ستنسحب وستتراجع رويًدا رويًدا ما 

 إسرائيل هي للغة العبرية. 

ا ع -مع األسف-الحظت  مرة أخرى أعيد:
ً
برية في أن هناك من يفخر باستخدامه ألفاظ

وبنوع من الكبرياء؟: أنا متمكن من  -نسيج كل كلمتين أو ثالث، وكأنه يقول للمستمع

وأسأل: هل تم غزو  ؟!أسأل بأمانة: هل هذه الظاهرة قليلة العبرية، فأنا شخص مختلف!

 على نفسية هؤالء؟!

ّ

 املدونــــة العشرون

ירֹון ח  ـْسـعيــر =מ 
َ
ّت

 من 
ً
ירֹוןأعرف أن هناك من سيقول بدال ח  : دفتر )أو الئحة أو جدول أو قائمة( األسعار، מ 

ـْسـعـيـرومع هذه املترادفات كنت أفضل لفظة واحدة هي 
َ
)بدون تاء مربوطة بعدها(، فهي  ت

 إذا ما تعودنا عليها.
ً
ـْسعـيراليوم تصفحت  أيسر، وأكثر اختزاال

 
للسيارات، فوجدت أن  الت

 سيارتي نقص سعرها بشكل حاد.

ִ ّاعِتـمـاد =אירִַַאש 

ى
َ
بعد فترة،  للمستدين أو للشاري من مبلغ يكون تحت تصرفه، حيث سيعيده وهو ما ُيعط

(، وقد ترجم اللفظ هذا في credit =وكذلك هو البـيـع بالدين، في دفع مؤجل )كريديت

 ، والثانية هي األشيع في وسطنا.االئتمان، واالعتماداملصارف في الدول العربية بصورتين: 

יס، ونسمي اعِتمادهو  إذن ט  ִִַּכר   .ِبطاقة اعِتـمـاد – ַראיַאש 

ית יּב  ّفائـــِدة =ר 

ית ما أكثر استخدام هذه اللفظة العبرية יּב  ، وإنما فائدة، فالذين يدفعونها ال يحتسبونها  ר 

 هي خسارة لهم، فالفائدة هي للُمقرض يحصل عليها من املستقرض بنسبة ما. 
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رغم تكاليف املستقرض ومشقة دفعه، ونفضل هذا االصطالح  ـِدةفائــ -ويبقى االصطالح

بــا على لفظة  ِ
التي اكتسبت داللة سلبية في اإلسالم، وفي شرح معنى الربا اليوم اجتهادات الر 

 .ِنـْسـبة الفائدةللتعبير في العربية هو  فأفضل ترجمة יתיּבִ הרִ ִרעִַַשִأما  وتأويالت.

ـْرضومن يحصل على 
َ
ْصـِرف )أو البنك הָאוִָּלִ הִַ =ق

َ
(، فال بد من أن يدفع bank =من امل

 معينة. فائدة

ּבֹון ש  סּוםִח  ــد =חָּ ّحساب مَجـم 

ا إلى فترة، فإنه 
ً
ـدعندما يكون الحساب موقوف סּום)يقولون له: حسابك  مجم   حسوم(.  חָּ

ـر، فمعنى ذلك أنه:  רגּוַסִأما إذا قالوا له: 
 
ـ
َ
 -لسان العربوهي كلمة فصيحة وردت في مسك

 رغم أنها تبدو عامية، ولم أشكل امليم ألنها بالفصيحة مضمومة، وبلهجاتنا هي ساكنة.

ית ּבֹונ  ש  ّفاتورة =ח 

 كشف حساب، أي الالئحة التي ترسل قبل البضاعة أو معها، وتدرج فيها 
ً
يقدم البائع أوال

ـِلـح عليها لفظة 
ُ
، وجمعوها على صيغة فاتورةأصناف البضاعة مع بيان تكلفتها، وقد اصط

، وتعني في اإليطالية أجرة العمل، -fatturaفواتير، وهي لفظة إيطالية  –منتهى الجموع 

 قائمة الحساب.

نقبلها رغم كونها  شيوعها جًدا منذ عقود من السنين،وفي رأيي أن نبقي اللفظة األجنبية ل 

دمة في عدد من اللغات، مثل الديموقراطية والفيتامين والفيديو إلخ، فهي مستخأجنبية، 

وليست هي محلية قاصرة على بالدنا فقط. أما املتعصب الذي يحافظ على صفاء لغته 

 .كشف الحسابأكثر فأقول له عليك باستخدام: 

ה לָּ َّوْصــل =ַקּבָּ

بمعنى وريقة يدرج فيها بيان وصول مبلغ ونحوه من شخص  الُوصـوّل لفظةاملنجد اختار 

ـْبـضي تجارتهم إلى آخر، واستخدم البعض ف
َ
د ق

َ
، وفي رأيي أن إيصال، ورقة استالم، َسـن

 َوَصَلّكما ننطق في لغتنا الدارجة. يبرر ذلك أن اللفظة هي مصدر الفعل  الَوْصلنتقبل 



 

57 

أيًضا امِلثل، ويمكننا تخريج املعنيين بصورة أو بأخرى، فال بأس الَوْصل بمعنى جمع، ومعنى 

 هي املعتمدة.  ــلَوصّْ -في رأيي أن تكون هذه اللفظة

 =ُوصوّل: املنجدأما في حالة الجمع فمن املحبذ جمع اللفظة التي اختارها معجم 

، وذلك لعدم استساغة أي جمع لَوْصـل في الفصيحة، مع أن العامية حلت ُوصوالت

 املشكل: وِصل جمعها وصوِلـة.ولهذا فنحن نسمي:

ַקס נ  ـة جة:وبلهجتنا الدار دفتر الُوصوالت  =ַקּבלֹותִפ  ّدفتر الوصولـِ

ה קָּ ס  ـقـة =ע 
ْ
َّصـف

ה -قال لي بعد أن خرج من مكتب مدير املصرف )البنك(: عملت )ِعـسقا  קָּ ס  قلت له:  (! ע 

 تجارًيا كبيًرا وله جديته فقل
ً
ـقةإن كانت عمال

ْ
، وإن كانت عادية فاألفضل أن تقول : َصف

أمًرا كبيًرا، وليس  الصفقةاعتبار . فالناس اعتادوا في مخاطباتهم وكتاباتهم على ُمعاَملة

 عادًيا.

فهي من الفعل َصـَفـق، وكانت العرب إذا أرادوا إنفاذ البيع  في األصل اللغوي  الصفقةأما  

ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، فقالوا "صَفق يده أو على يده بالبيع، فوصفوا به 

لشراء، ومنها املعامالت الشرعية في في اللغة فتعني التصرف في البيع وا املعاملةالبيع". وأما 

 البيع والشراء وسائر األحكام.

ק ס  حـة =ע 
َ
َّمْصـل

حـة لكني أفضل  .إلخ نعرف كثرة معانيها من شغل، عمل، وظيفة، محّل...
َ
 ألنها َمْصـل

ً
أوال

معناها الفائدة، الوسيط  في فاملصلحةوثانًيا ألن املعاجم توردها،  شائعة ذائعة ومفهومة،

: "ما يتعاطاه اإلنسان من األعمال الباعثة على نفعه أو املنجدث على الصالح، وفي وما يبع

קأما قولنا في هذا السياق  نفع قومه". ס  ש ִ ע  ـصة ، فهوהמור 
 
َرخ

ُ
أي حصلت  -املصلحة امل

 على ترخيص رسمي أو قانوني في العمل.

ـِغـلوأما الشخص 
َ
ـت

ْ
ش

ُ
קفهو )بدون تعريف(  امل ק وعليه فإن. עֹוסֵּ הִעֹוסֵּ ש  مشتغل  هو מור 

ـص. 
 
مصلحة اختصاًرا جديًدا ألي تعبير منهما: )ميم ميم(  ولو أجزت لنفس ي أكثر لقلت:ُمرخ
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ص/ مرخصة
 
ـل مرخ ِ

 
ألني أخش ى أن يستثقل البعض لفظ كل منهما، وأشعر أن  ذلك -ُمشغ

 م اعتيادهم. الناس في بالدنا يفضلون التعبير العبري ألنه أسرع للفهم حالًيا، وبسبب عد

واالختصارات ضرورة في لغتنا، ومن املؤسف أنها نادرة جًدا، بينما هي باآلالف في اللغات 

مارلين فمن نافلة القول إنني ال أسألك إن كنت  ميم ميماألخرى، فلو سألتك: هل أنت 

י –االختصارات  -سأعود الحًقا لهذا املوضوع !مونرّو אש  בֹותַר  في  ،abbreviations =ת 

 دونة الرابعة والعشرين، فإلى لقاء!امل

ّ

ّاملدونــــة الحاديـــة والعشرون

יּוד ات =צ  ُّمـَعـد 

יּוד ات مادًيا من أدوات وتجهيزات، ونحن نقول بالعربية: تطلق بالعبرية على ما تراه צ   ،ُمـَعـد 

ْزويـــدوإن أردنا أن نستخدم الكلمة العبرية مصدًرا، وكأننا نقوم بفعل فهي  
َ
أي املـّد  ت

 .بُمَعـدات

ית נ  ידָּ  مـزاَدة =צֵּ

 من األلفاظ العبرية 
ً
سألتني حفيدتي وقد الحظت انهماكي في تقديم األلفاظ العربية بدال

ית املهيمنة في جملنا: اليوم سنقوم برحلة، وسنأخذ معنا الـ נ  ידָּ )وتقصد هذا الصندوق  -צֵּ

ا على حرارته(، فماذا نسم
ً
ترددت قبل أن أجيبها،  يه بلغتنا؟لحفظ الطعام ناضًرا ومحافظ

 picnic، )بّراد( أو  coolerفي الدول العربية يسمونه باإلنجليزية: ثم قمت أنا برحلة لغوية:

box ית، )صندوق النزهة(، ولكنا في بالدنا نردد لفظ נ  ידָּ أستعرض ألفاظ  ، ولم أجد وأناצֵּ

ا يدل -ومشتقاته عبر تاريخنا اللغوي  الزاد
ً
 ى وصفها وما تحويه.تماًما عل لفظ

زادة لم أجد أوفى من لفظ    من اللفظة العبرية، ولوال خشيتي من أن أثقل عليكم م 
ً
بديال

لعرضت أمامكم شعًرا للبيد بن ربيعة وللحسن األخفش وللمعري ولغيرهم، يستخدمون 

ית، ولكن ال تتوقعوا أنها تماًما املزادةفيها لفظة  נ  ידָּ   –اللفظة جديدة  فهذه، צֵּ
ً
 شكال

ـر:  اكتسبت دالالت حديثة لم ينعم بها آباؤنا؟ -ومضموًنا كما تعرفون   .َمـزاَدةقلت بعد تدبُّ
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هذه اللفظة تحوي املاء خاصة، وقد اخترتها رغم ذلك من بين ألفاظ ذكرها معجم سغيب 

יתفي ترجمة  נ  ידָּ  צֵּ
ً
 وقبال

ً
لعدم اشتراكها اليوم في أي معنى آخر، فإذا قال  ، اخترتها أوال

أن املقصود  -إذا قبلنا التحديد والتجديد –فإننا سندرك مزادة"، دنا اليوم "اشتريت أح

فهل ستعتمدونها؟ أم أنكم  هو صندوق الطعام والشراب الذي يحافظ على درجة الحرارة،

زادة إذا استثقلتم  ستظلون على لفظ )تسيـدانيــت(؟
َ
)بسبب عدم التعود( فال بأس مؤقًتا امل

  القرار لكم! ".  الرحلةصندّو" -من قولنا

הأما  ידָּ هذه اللفظة العبرية التي يستخدمها القليل منا، وليست سائدة في جميع  -צֵּ

،فهي التي نحّضرها لنا، وخاصة ألطفالنا، وفيها طعام لنا أو لهم في أثناء الغياب  -املناطق

ادة، بالعربية كما نلفظها في حياتنا اليومية  عن املنزل، فهي مالئمة وقريبة واللفظة زو 

وتالحظون أنني تركت شكل الزاي، ألنها تلفظ بلهجات مختلفة. )لم يرد ، املؤّدى ومنطقية

في هذا السياق اسمحوا لي أن أذكر مطلع قصيدة لي  ذكر اللفظة في املعاجم بهذا املعنى(.

 عن القدس، وقد استخدمت اللفظة:

 هـــجة املنــــاظرــــــها ببــــــــمزجت              زوادتـــي في رحلتـــي مشاعري 

، فقد سمعت أنك املزادةواآلن، يا حفيدتي، ونحن في الرحلة، هل تسمحين أن نفتح 

ات!
َ
ويـ

َ
ـ
ْ
ال تنس ي أن تأخذي  وغًدا عندما تذهبين إلى املدرسة أحضرت ما أحب من الَحـل

 زوادتك معك! صحتين!

ّكعكة =עּוגָּה

יָּה ـة =עּוג 
َ
ـَعـْيـك

ُ
ّك

 أياملشكلة أن بعضنا خصص الكعك للصناعة املحلية فقط،  -؟עוגהحضرت نعم، فقد أ

الكعك الذي أعدته لنا وتعده أمهاتنا في املناسبات، ولكنا عندما نريد أن نحتفل بعيد 

(، بل أسمع بعضهم يقول )عوجاي(، ولن تطيب إال עּוגָּהنستعمل غالًبا )فإننا أحدنا  ميالد

יָּה =مع )الشتـيـيا ת  ، أم أن كعكة مع املشروبففي العربية نقول:  أسأل: ملاذا؟ (، وأناש 

إذن لنبق على  أدنى مستوى؟ ويكون املشروب أقل جودة؟! -يا رعاك هللا– الكعكة تكون 

لجميع أصنافها، ويجب أال نميز بين كعك وكعك، فهذه كعكة بجوز، وهذه  الكعكةلفظ 
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 شروًبا، ونبارك له ولعروسه!كعكة تفاح، وسنحضر ملن يحتفل بزواجه كعكة كبيرة، وم

יָּהما اصطلحوا عليه بالعبرية  -أما القطع الصغيرة من الكعك فهو تصغير، فلنقل  עּוג 

ة، وفي لغتنا الدارجة ال بأس من  بالعربية
َ
ـَعـْيـك

ُ
 .كعك صغيرالفصيحة ك

ָאה הִהֹורָּ בועָּ ّتحويل دائم =ק 

دقاءك، وأنت تحرص على كنت معك في املصِرف )أو البنك(، ورأيتك تخاطب أصسؤال: 

تحتمل  نَت رية وسط دهشة الزبائن، فتعجبت، وكاستخدام ألفاظ عربية بدل األلفاظ العب

أحياًنا سخرية من هذا، أو بسمة غريبة من ذاك، لكني مع ترددي في قبول ما تقترحه 

ָאה أسألك بعد أن طالعت مدونتك السابقة عن األمور املصرفية: ماذا نسمي הִהֹורָּ בועָּ  ק 

، وكأنهم طلب مستديمإنها في دول الخليج  وماذا يسمونها في العالم العربي؟ بالعربية؟

 -هل نعتمد هذه الترجمة .standing order-يختارون ما هو قريب من املصطلح باإلنجليزية

 ؟طلب مستديم

ّتحويل دائم. =بما يالئم واقعنا اللغوي هنا، واقتراحي هو األمر بالدفعأرى أن نسمي هذا  -

أللفاظ التي لها أبتعد عن افيه حيادية، وليس فيه التزام، ثم إنني  "طلب"ذلك ألن لفظ 

: دالالت أخرى، فلو اخترت
ً
 أمر  مثال

ً
 ،.... ,צו, צווי, פקודהلـ  لكانت هذه اللفظة مقابال

 إذن ماذا تقترح؟ باإلضافة إلى معنى اإلجبار في املوضوع، وهو غير مقصود.

شركة  ، وهكذا تفّضلتحويلب إلى حساب فاألجدر أن يكون اللفظ ألننا نحول من حسا - 

حتى يضمنوا وصول املبلغ من  ،تحويـــل دائموغيرها أن يكون هناك  الكهرباء وشركة الهاتف

  حسابي أو حسابك.

، وال أظن أن املعنى نخطئه هنا، فالتحويل يتم بسبب העברהتحويل هي  ال ننس أن

  كل فترة معينة، ولذا نحول للحساب اآلخر املبلغ املطلوب. التزامنا أن ندفع كل شهر أو 

ק,ִק'צִֵּ)ִיקש ّشـيـك =Cheque =(שֵּ

وجمعها ِشيكات لشيوعها في لغات العالم، والعبرية ِشيك، ال أرى غضاضة في قبول اللفظة 

 التي أقرها مجمع اللغة العبرية. הָאחִָּמ ִהִַأخذتها من اإلنجليزية، ولم تقاومها لفظة 
ً
 مثال
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ّفي تقديري هي في األصل  ِشيك ، وهي بمعنى وثيقة بمال ونحوه، وقد أقرها مجمع َصـك 

 من ِشيك، ولكن ندر من يستعملها، فالكل يبحث عن 
ً
اللغة العربية في القاهرة بدال

 !الشيكات، ال الصكوك

على فكرة، هي لفظة فارسية نقلها العرب بمعنى كتاب، وكذلك كتاب اإلقرار باملال وجمعها 

لألب رفائيل اليسوعي ص غرائب اللغة العربية كوك، وِصكاك وأُصـّك. وقرأت في كتاب ص

 tchak  ـاك هو كتاب االعتراف بدين أو غيره، وعلى األرجح فهي من ـ الصكأن  239

 جملة مكتوبة. -بمعنى -الفارسية

 من  دفتر الشيكاتنقول  
ً
ַקסبدال נ  יםִפ  יק   .השֵּ

ا ألمرك )
ً
פַ سأكتب لك شيك ךַ ל  ת   ، فأوِدْعـه! (קוד 

 وإذا صرفته ......)أترك لك التتمة(. 

הولكن، هل أدفع  - לָּ  ؟ע מָּ

ـةتقصد  -
َ
 والجواب: نعم! ،ُعـمولــ

، الوسيطأقّرها مجمع اللغة العربية في القاهرة، وقد أوردها معجم  الُعمولةولفظة  

 أظن اللفظة العبرية إال وتعني األجر الذي يأخذه السمسار أو املصِرف لقاء معاملة ما، وال 

 منها وبشهادة معجم ابن شوشان الذي يؤكد أنها من )العمالة(.

ّ

ّاملدونــــة الثانيـــة والعشرون

لالستماع إلى/ مشاهدة برنامج رفيق حلبي عن  يافطةأدعوكم بحرارة أن تدخلوا موقع 

 ط:وهو على الراب أي التي سّميُتها: الِعـْرِبـّيـة، اللغة "املتهودة"،

http://www.yafita.com/a/208159/فاروق-والباحث-الكاتب-حسن-ديانا-املحامية-

 /تحتضر-املتهّودة-عربيتنا-شماس-وحنا-نحاس-نأيم-خوري-نداء-الشاعرة-مواس ي

أال تفوتوا كل ما قيل، وأن تصبروا حتى نهاية البرنامج، فربما  -مرة أخرى  –أرجو 

ذرف َعـْبرة.
ُ
سأقف على بعض األلفاظ التي ُعرضت في هذا  تستخلصون ِعْبـرة، وقد ت

 البرنامج، مقدًما بدائل لها، وبش يء ممن اإليجاز:

http://www.yafita.com/a/208159/المحامية-ديانا-حسن-الكاتب-والباحث-فاروق-مواسي-الشاعرة-نداء-خوري-أيمن-نحاس-وحنا-شماس-عربيتنا-المتهوّدة-تحتضر/
http://www.yafita.com/a/208159/المحامية-ديانا-حسن-الكاتب-والباحث-فاروق-مواسي-الشاعرة-نداء-خوري-أيمن-نحاس-وحنا-شماس-عربيتنا-المتهوّدة-تحتضر/
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ّــهكأن =ילּוא ִּכִ 

ילּוيردد بعض املتحدثين العرب لفظة  א  أة  ּכ 
َ
ـكـ

ُ
بين كل جملة وجملة، وربما لتكون نقلة أو ت

ربما هم يستعينون بها لتبعد االرتباك عنهم، فهم ال يريدون التشبيه هنا بحالة معينة، و 

 يريدون أن يتحفظوا مما سيقولون، ولعل املسافة اللغوية تجعلهم أكثر جرأة.

ـــه()وفي رأيي أن 
 
تقوم بالدور نفسه، وحبذا التقليل منهما، حتى ينطلق اللسان بدون  كأن

ـآت!
َ
ـك

ُ
 عقبات، وبدون ت

תאֹוםִַמה َّعَجــب! =פ 

יالتعبير بالعبرية هو شعبي ) מ  ، وهو بمعنى: كيف يمكن لهذه الفكرة أن تخطر على (ע מָּ

مكننا في التعبير عن نوع من وي !َعـَجـبفي رأيي أن أفضل بديل لها بالعربية لفظة  البال؟!

وأرى أننا  !مش معقوّلونمد الياء كما نريد(، وبالدارجة:  !الدهشة أن نقول أيًضا )غريب

 .certainly not نقترب بذلك من التعبير اإلنجليزي:

ין הִאֵּ ירָּ רֵּ ّال ِخـيــار! =ּב 

יןترجمة  طريق آخر أمامنا، فاألفضل التعبير كما نعرف يرد عند انعدام حيلة أو أنه ال  אֵּ

ה ירָּ רֵּ الخاء مفتوحة، وهذا خطأ إذا أردنا  -في الفصيحة-)بعضهم يلفظون ال ِخـيار!  =ּב 

 الدقة في اللفظ فهي مكسورة في املعاجم(.

ال ، وفي الفصيحة القريبة من لغة الكالم: ال َمناصوإذا عمدت إلى الفصيحة العليا فقل: 

ا عربية عامية، وال أتردد، فالعامية تالحظون أنني أخ )ما فش حل ثاني(. بد من...
ً
تار ألفاظ

فصيحة  -على أنها فصيحة، املهم أن نتحدث العربية -بشكل أو بآخر-يمكن تخريجها 

 وأن تكون املرسلة في جملة واضحة! -وعامية

ם תָּ ّال لش يء =ס 

םتتردد اللفظة العبرية  תָּ بالدارجة  ، وكما نقول بدون قصد -على ألسنة الكثيرين بمعنى ס 

( فال تحمل املوضوع أكثر، نقولها just like that, mereباإلنجليزية  =( أو )هيك يعنيش ي وال)
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ُيذكر.  بال سبب كأننا نطالب بأن يخفف السامع من وقع ما قيل أو ما كان، فاألمر كان

دنختار كذلك لفظة ) ם( في الفصيحة، ففي ترجمة ُمَجـر  תָּ  نقول: مجرد قصة! רּופס ַַס 

ـْنّ =!ַמהִָאז
ُ
 !فلَيـك

ךִ ִּוַמהيستخدمه بعضنا كذلك، وهو  لتعبير العبري له مرادف بالعبريةا כָּ  كأنه يجيب  ،?ּב 

ربما يتبين أنك مخطئ،  فلو قال لي قائل: املخاطب: ليس هناك أي سوء وراء ما يحدث.

 فكلنا خطاؤون.فليكْن! ماذا يمكن أن يحدث؟ وباختصار:  أقول له مخفًفا من النتيجة:

 .!so whatوملتابعي اإلنجليزية:  رجة: شو فيها؟ شو يعني!، شو بيصير؟بالدا

ם ّجارّ  =זֹורֵּ

םفهو في العبرية running) أو بدون عقبات ) منساًباإذا كان السير  ، ونحن في لغتنا זֹורֵּ

 سالك السيرأو ماش ي.وبالطبع فجملة سالك  وبعضنا يقول:ساحب(، الدارجة نقول )

 فصيحة أيًضا.

ר יּקָּ ّاألساس =הע 

רֹו فإذا قال قائل:، فيهاألهم   نقصد بالتعبير جوهر الش يء أو الكالم أو יּקָּ ע  לִּב  רִש  בָּ فهو  דָּ

 .باألساس ، وفي لغتنا الدارجة:أساًسا مختصرة هي يعني لفظة عربية واحدة

ה א  ר  ّكما يبدو =ַּכנ 

وأفَضل ترجمة لها التعبير شائع في العبرية بلفظ الكاف مكسورة )وهذا خطأ، فهي بالفتح(، 

(، وفي لغتنا الدارجة إذا استصعبنا )يبدو( فنحن كما يبدو)على ما يبدو، في الفصيحة: 

 (.زي ماني شايف، وفي اللهجة اليومية )على ما يظهرنقول فصيحة أخرى: 

ّاترْكّ =ע זֹוב

! دعك!"، اترك!نكتب في الفصيحة " عندما ال يعجبنا أمر أو قول أو تصرف فإننا ِ
ّخل 

، زيح ولك
ّ

رك، روح، عف
ّ

كل في منطقته ما يالئمه وكلها أيسر  –نا نستخدم في لهجاتنا )دش

טּויֹות ע זֹוב من لفظ الكلمة العبرية(، والتعبير العبري الشائع  نسمع من يقول في معناه: !ש 

ّبالش كالم فاض ي!
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יִַעד דֵּ ّإلى هذا الحد =ּכךִ ִּכ 

كأننا ننكر أن يصل األمر إلى هذا القدر أو هذا االستعمال يقال عند االستغراب والدهشة، و 

 ؟!لهالدرجةالحد، ونحن بالدارجة نقول: 

ّوأخيًرا =סֹוףִסֹוף

יןִלבעיהأما الذي يقول  ، ونقصد )في النهاية!(، )وأخيًرا(.סֹוףִסֹוףنقول التعبير العبري  ִאֵּ

ثل العبري: هنا تذكرت امل أقول له: أنت تعني بلهجتك اليومية )للمشكلة فش نهاية(. סֹוף

ونحن نقول في لغتنا: األمور بخواتيمها! ويمكن ترجمتها بصورة أدق:  !טובַהּכל–טובַסוף

عس ى أن تكون  كما ترجمها يوسف دانا في معجم األمثال العبرية. -خير األمور أحمدها مغبة

ا بديلة ليست ألسنتنا معتادة عليها 
ً
نهاية هذه املدونة على خير، فقد اخترت لكم ألفاظ

 ، فقّوموا ألسنتكم لو تستقيمون!اثيرً ك

ّ

ّاملدونــــة الثالـثـة والعشرون

لح لم أكن أتخيل أبًدا وأنا أزور  יתمحكمة الصُّ ַפטִּבֵּ ש  לֹוםִמ  في الخضيرة أن تجري  השָּ

األلفاظ العبرية منسابة على األلسن لدى الشهود واملتهمين واملحامين وسائر الرواد العرب 

شدة، رغم أن اللفظة العربية أخف وقًعا، وأسهل نطًقا، فلفظة بمثل هذه الحدة وال

ـَمة
َ
יתوال شك أيسر من  َمْحـك פטִּבֵּ ש  ـَسة ، واللفظة מ 

ْ
ִأرق من َجـل ש  הי  وال أظنكم ، יבָּ

ך =أسرع وأوصل وأيسر من )عوريخ دين( املحامي تختلفون معي أن لفظة יןִעֹורֵּ  .הד 

סקوال تسألوا عن  יןִפ  ـرا فهو ד 
َ
 وبربكم ما هذا الغبن الذي أصاب عربيتنا؟ر، الق

ـم" أوقرار" "، وال نقول "بسا  ديننقول " 
ْ
 ؟!"قرار ُحـك

ט -فهو )الشوفيط( القاض يأما  ד -فهو )العيد( الشاهد، وأما שֹופֵּ ים الشهود، وעֵּ ד  ، עֵּ

דּות =هي )ِعـدوت(الشهادة و ד -(وال تسألوا أين كان املحامي، فقد كان في )امِلـْسراد .עֵּ רָּ ש   מ 

في نظرهم عادي، وال  فاملكتب، ويبدو أن )املسراد( أكثر قيمة وأبهة ومكانة، املكتبيقصد 

املحامي )جمعها "محامون" في الرفع، و"محامين" في  ؟!يحظى بشرف الهالة الخاصة للمسراد
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ية في بزيادة ياء(، أسهل من اللفظة العبر  -غير ذلك، والخطأ الشائع تعرفونه: محاميـــيـــن

נֵּיاإلفراد والجمع، فتخيل القول  י ש  כֵּ יןִעֹור  لي قريب محام  محاِميـين؟ ، ووازن ذلك معד 

بوّنيحدثني عن  ، وهي كلمة إنجليزية טנִ יִ לִ ק ִ)كلمة آرامية(، ولكنه كان في كل مرة يذكر  زَ

وكيف نسمي  ، وما لبث هذا املحامي أن سألني بعد أن الحظ مالحظاتي:clientشائعة 

ט -(وفيطالش) أيًضا،  الحاكمفي محكمة عسكرية؟ هل هو قاض؟ قلت: نعم، وهو  שֹופֵּ

 في لغتنا الدارجة، وهي مرادفة للقاض ي. الحاكمألنه يحكم في قضية، وقد نسمع لفظة 

م.وأما في األلعاب الرياضية فهو  
َ
ـك

َ
 -كما هو معروف -شرح لي املحامي أن للقاض ي  الحـ

ר -)سيدر يوم(  ד  עִַ -)التوبياع( و يستمع إلىوه، יֹוםִסֵּ ، لكنه هو وزميله سيقدمان תֹובֵּ

ַגנָּה -)الهجنا(  !واعتذر ألنه يلفظ املصطلحات العبرية ، فهي مفهومة أكثر، ה 

רقلت له يا حبيبي:  ד  עִַ ،جدول أعمالهي  יֹוםִסֵּ ַגנָּהاملدعي هو  התֹובֵּ ّ.الدفاعهي  ה 

قلت له: عّود زبائنك على  كثيرون منا.قال: أنا أعرفها، لكنها صعبة، وال يفهمها ال

  استخدامها، فسيكون األمر متيسًرا،

 مـــيـــت حكـــهت عنه فأنـــإذا انتـــف فابدأ بنفسك وانهها عن )خلطها( 

ــــــــفهن  ــ ــــــــاك ُيقبـ ـــــ  ـمـــيـــــع التعلــــــنفـــك ويــــــول منـــقـــبال ول وُيهتدىــــل ما تقــ

ًقا، ومن يدري فقد نعود إلى لغتنا، مع أن اللغة تيار، ومن الصعب أن يقف أحد في ح -

وال سلطة عليا عربية مقررة، وهل تظن أن العالم  وجهه، فنحن ليس لنا وزارة ثقافة،

العربي حًقا يحافظ على عربية صافية؟ صدقني أن عربيتنا أفضل من الحال في املغرب 

وأنت -أريد أن أبشرك وال تسأل عن دول الخليج إذ تأنجلزو!وتونس والجزائر إذ تفرنسوا، 

יֹון -)نتريون(أنني حصلت على شهادة  -تحب الخير لي  .נֹוַטר 

، وليتك تذكر أمام كل واحد من زبائنك منذ اليوم التعبير -
ً
 ياكاتب عدل،  أبارك لك أوال

 كاتب العدل!

ם -)ِنـئشام( فالًنا؛ هو قال: أتعرف صديقنا - שָּ ם -)أشيم( خاف أن يكون وأ، נ א   .ָאשֵּ

م بل قل فالن -
َ
ـهـ

 
 أال يكون ُمـت

ً
ِنـًبا.، ونحن نرجو فعال

ْ
 ُمـذ

 (!ַזַּכאי =)زكاي إن شاء هللا يكون  -
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 يطلع براءة. وكما نقول في الدارجة)بريء(،  بل قل -

 لها معنى آخر. ַזַּכאי لكني أعرف أن -

 مستحق. ملبلغ أو لش يء فاملعنى ַזַּכאי نعم، فأنت -

ט -قضية ف أن القاض ي حكم في أتعر  - פָּ ש  ִַעל –)عل تناي(  مماثلة بالسجن شهرين מ 

ַנאי רּות -)شروت هتسيبور( يقضيها في آسف بل حكم عليه بستة أشهر،  ת  יּבּור שֵּ  .הצ 

 ."في خدمة الجمهور" يقضيها ، ثم قل:"مع وقف التـنفيذ" بل قل: -

 ?ه املحكمةعليحكمت  فكيف، נֹוַער -)النوعر( وابنه فالن من -

 !ولهم حكم خاصاألحداث،  نعم هو من -

ין =)كتسين هنوعر( رأيته مرة عند - צ   .נֹוַערִקָּ

 "، بربك أليست هي أسهل؟"ضابط األحداث قل -

ا، ولكنها: أيهما أسرع فهًما. -
ً
 املشكلة ليست أيهما أسهل لفظ

 أعرف املشكلة، ولكن ذلك يدفعنا إلى أن نصوب ونصحح ونصلح ونحاول! 

ر بالتعابير العبرية التالية، وما هو مقابلها بلغتنا، ولن أزعم قبل أن أو 
ّ
دعك أردت أن أذك

 أنني أحصرها كلها، فإليكم ما تيسر منها:

ה ירָּ  )في محكمة العدل العليا( التماس =ע ת 

ב תָּ ישּוםִּכ  ّالئحة اتهام =א 

עּור ר  ّاستئناف =ע 

גִָּ ّمحكمة العدل العليا =ץ"ּבָּ

ה יעָּ ב  ّدعوّى =ת 

ה יעָּ ב  יתִת  יל  ל  ّدعوى جزائية =פ 

 مع السيد، أبي املاهر اللغوي  للنحات تحية صفوري: كتب لي األستاذ إلياس :تواصـــل

 هذا بعض بأن البروفيسور، لي وليسمح أعتقد، أنني إال نحوت من ورد من لبعض موافقتي

 بعض على ينحت ما لعرض االستاذ عمد لو حبذا. واللسان القلب على ثقيل املقترح

 .التحية وعظيم الشكر فائق له ذلك ومع. ينشرها أن قبل ختصينامل
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، تحيات! :صديقي يا :إجابتي
ً
  يكون  بل له، نصفق ال جديد كل أن توافقني أوال

ً
 على ثقيال

 :فيها يقول  عطية لجورجي بمقطوعة يذكرني هذا !الكثيرين

ــــــأم وذاك بــــــــيــــع هــــفي هــــل أٍف   ــــــــيــــأك رــ  ــــدــــ

 ـــــدــــجدي لحن: أجاب  !عيب؟ أي: له قالوا 

 عشرات في واستغراق واجتهاد، وتمحيص دراسة بعد أقترح ما أقترح أنني توافقني قد

.. يتأولوا أن الجديين رأيي، وعلى أقول  فأنا لفظة، بأية أحًدا ألزم ال أنني توافقني .املصادر

 األذهان، تقرع فهي عالية كانت لو وحتى خفيفة، ن تكو  أن أحاول  الباب، على طرقة فهذه

 وخاصة أقالء، املختصين أن توافقني .نائًما يستمر الذي إال تزعج ولن املساءلة، وتحفز

 له كانت من ويمكن اليد الواحدة، أصابع عدد وال أعرف إن كان عددهم وصل إلى بيننا،

  لك مفتوح الباب .مفتوح فالباب هللا، علمه مما يعلمنا أن مالحظة
ً
 ملاذا:  لنا لتقول  لك أوال

 على الرد في األخيرة لجملتي تنتبه أن أرجو عندك؟ الحل هو وما استثقلت؟ ما استثقلت

 املتذوقين خيرة من محام وهو املعجبة جواد، في املدونة الثامنة عشرة، ورسالته الصديق

 .للعربية

 أن إلى ينتبه لم الصفوري األخ :كتب األخ عماد رًدا آخر على السيد الصفوري :إضافـــة

 واختارها سابقة، مدونات في كان النحت (!؟نحوت) نحت فيها ليس 02 رقم-املواسية املدونة

 لها اختار نوعيت( )قال وأذكر )الواس ي(، لها اختار )تقليطان( أذكر - مخرًجا لتكون 

ـة(،
َ
واختياره جريء  وقعها. لجمال حفظتها واختار )ُمـثـيـه( مكان )مثير لالهتمام(، وقد )َيـســيك

 حل أو مخرج تيسيري نتفق عليه. أي هناك لم يكن أظن أنه

 فأنت نحتا ن+  رأى اعتبرت إذا ثم، ملاذا تستخدم )أعتقد(، وأنت تقصد )أظن، أرى(؟! 

  اللغة. في زيادتها وتجوز  يقول مواس ي، كما زائدة، النون  فهذه مخطئ

 فله وأصاب اجتهد فمن يعمل! ملن شكرا املسئولية!و  العطاء على الدكتور  لألستاذ شكرا

 أجر واحد! لك الصفوري أخي وأنت واحد، أجر فله أخطأ ومن أجران،

ّ
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ّاملدونــــة الرابــعة والعشرون

ّاالختصارات

י) االختصارات אש  בֹותַר  هي ظاهرة لغوية عرفها  abbreviations، وباإلنجليزية (ת"רַ=ת 

إلى  =إلخ الرمز"، فمنها ما ورد في املصنفات القديمة: العرب، وسموها "النقص بسبب

وال أنس ما استكرهه بعض  حدثنا في الصحيحين، =انتهى، ثنا =ال يخفى، اهـ =آخره، ال يخ

لسالم، اعليه  =صلى هللا عليه وسلم، ع م =)صلعم( -من استعماالت شائعة نحو -الفقهاء 

ابن حجر الهيثمي في  =في أيامنا نحو: حجوثمة اختصارات غير معروفة  رض ي هللا عنه. -رض

 .إلخ سيبويه... =كتب الشافعية، س

 في تصدير معجمه أو في نهايته، كما 
ً
غير أننا نجد في املعاجم اختصارات يجعلها املؤلف دليال

أننا نقرأ في كتب األبحاث على نحو: م.س )مصدر سابق(، م.ن )مصدر نفسه، ومنهم من 

 إلخ. ...ن.م(، را )راجع( -يجعلها

، فهي حماسكما أن من املنظمات السياسية من اختار االختصارات، ونجح فيها، نحو: 

 .التي كانت في األصل ح. ت. ف فتحاختصار أوائل الكلمات: حركة املقاومة اإلسالمية، و 

حركة تحرير فلسطين، لكن وبسبب املعنى )الحتف هو املوت( فقد قلبوا الترتيب  =حتف

فكانت )فتح(. ثم كانت هناك وكاالت لألنباء قد عمدت إلى هذه االختصارات،  ليتيمنوا خيًرا،

 وكالة أنباء العراق. =واعوكالة فلسطين لألنباء،  -وفانحو 

קوقد جربت في املدونة العشرين ترجمة  ס  ה ע  ש   مشتغل مرخص)ميم ميم،من  م. م מור 

بامليم. أكتب ذلك وعهدنا سيان(، وكل كلمة من أي اختيار تبدأ  -مصلحة مرخصةأو من 

أي  -)ميم ضاد( - م. ضبالشركات التجارية موصول، حيث يثبتون بعد اسم الشركة 

 محدود الضمان؟

ـقـا =מ"מע
َ
ّض

ךִ ִַמסفي العبرية تم اختصار  ר  ףִעֵּ עַ )إلى  מּוסָּ ، فلماذا نحجم ماَعـم -ويلفظونها بيننا (מ"מ 

قـا، ونلفظها  -()ض.  . إ إلى ضريبة القيمة اإلضافيةعن اختصار 
َ
من هنا فال أرى ض
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في الخامس عشر من الشهر، وال أظن اللفظة بعيدة عن جو  ضقاسندفع  تثريًبا أن نقول 

ولو تسنى لي )واألمر عسير، ولكن االقتراح متاح( لجعلت  الدافعين الذين يحسون بالضيق.

גִָּاختصار  فظة مختصرة هي تس( لچَ، ويلفظونها بيننا )با(לצדקַהגבוהַהמשפטַבית)ַץ"ּבָּ

 )محكمة العدل العليا(.َمـَعـل 

ּכִָּ  مدير عام =ميم عين =َمـْنـكال() ל"ַמנ 

ـْوَسـم =)سكوم( ם"ַסּכּו
َ

 ، وهي اختصار مجموعة الشوكة، السكين، امللعقة.ش

 عودة إلى النحت:

قلت في املدونة الرابعة عشرة إن ظاهرة النحت هي قديمة في لغتنا العربية، وما أقل 

، فينحت اإلفاد
ً
ة منها في أيامنا. والنحت لغة هو التركيب، نحو ما يقوم به النجار مثال

 خشبتين، ويجعلهما واحدة، ومن ذلك أخذ اسم هذه الظاهرة اللغوية.

ذكرت أن في لغات أخرى يظهر النحت وله فعاليته في هذا الغنى اللغوي، وفي التصرف في 

بينما نحجم نحن العرب عن  كلمات جديدة، الجمع بين كلمتين أو أكثر، حيث يتم ابتداع

ابتكارات نحتية، بحجة الذوق اللغوي الذاتي، وبأنه ثقيل على اللسان، أو بحجة أنه جديد، 

وال عيب فيه سوى أنه جديد. وقد وصلت هذه املدونات تعليقات أخرى من قراء يتحفظون 

ָאفيها من النحت كما فعلت في ابتداع كلمة )رؤان( ترجمة لـ   . יֹוןר 

 رؤانقد يظن البعض أن زيادة الحرف على الكلمة هو نحت، نحو ما فعلت في لفظة ): ردي

ָאיֹוןترجمة لـ   بعض في امليم زيدت وقد نحًتا، تعتبر ال الحرف زيادة :، ولهم أقول (רֵּ

 والواو االرتعاش، شديد =رعشن في مثل وزيدت النون  الزرقة، شديد =زرقم الكلمات، نحو

 .تكون  ومتى الزيادة، أسباب في خاص مبحث ولهذا إلخ، الكثرة، يدشد =كوثر في

وبعد، فلم ألجأ للنحت إآل لضرورة ملحة، وأنا على يقين أن اللغة تجيز االجتهاد، وتظل 

 للنظر. مسألة استساغة االستعمال، وقبوله، ثم شيوعه،
ً
يا حبذا أن يكون هناك  مجاال

ى لغتها، وقد ملست تعاوًنا مع بائع مؤسسات تتجند، وشخصيات تشعر بالغيرة عل

في بلدتي لتبّني اللفظة، وذلك يوم أن وضعت للدراجة التي يركبها املحتاجون لها،  اليسيكات
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יתִ-ַקל -وهي آلة مستجدة على الشارع ، إذ أخذ مستخدموها العرب يعيدون اللفظة נֹוע 

 السم اآللة إال 
ً
النحت: فكانت الترجمة عن العبرية )قال نوعيت(على ثقلها، فما وجدت حال

، فأخذت من اللفظة األولى )يس ي(، ومن آخر اللفظة الثانية )كة(، يسيرة الحركةالعبرية: 

 هل أكشف لكم سًرا أنني أفرح عندما أسمعها يسيكة.فجمعتهما لتكون اللفظة الجديدة 

 على لسان شخص يركبها، ولو تمكنت ملا تركته بدون فنجان قهوة.

ــن ت في السبعينيات يوم أن اقترحتبدأت بفكرة النح
 
)من اللفظتين: حتى + اآلن(  حت

ן ترجمة لـ ּכֵּ ד  ، ومن الطريف !، والكثيرون يعرفون حكاية إقحام الالم عليها، ومعركتي فيهاע 

ـنـة  29/9/2102عدد  كل العربأنني تصفحت 
ّ
وإذا في الصفحة األولى خبر رئيس يورد محتـل

كتابة بالشدة في الصفحة الداخلية، فبربكم الفظوا الكلمة، بتشديد الالم، وأعيدت ال –

  وتحدثوا بعد ذلك عن الذوق!(.

َهـَنـة( من )حتى+ هنا(، فلماذا كلما 
ْ
ومن الجدير أن أذكر أن هناك صديًقا لغوًيا يقترح )َحـتـ

وهل يقبل األستاذ وهو  بادر أحدنا لش يء نقول له "ال مش هيك"؟، ويجب أن ندلي بالدلو؟!

لفصيح أن يقول في املضارع: ُيحْتـِهـن، فهو محـتِهـن؟ أنا في شك ألنني أعرف ذوقه، وهو ممن ا

 أضع ثقتي بهم.

ן)بدل  الواس ي في هذه املدونات كنت نحتُّ  יטָּ ל  ، وهي من اللفظتين: واضع+س ي دي، ַתק 

חֹוב =( من )شارع+رصيفشارصيفوهي األشيع من أسطوانة أو قرص(، كما نحّت ) ר  ד  ، (מ 

ן=+متشعبةمن )رافعةراِفـبـة و גָּ ל  أشعر إزاءها بالراحة واالطمئنان، وكم أرجو أن  وغيرها. (ַמז 

لكني أصدقكم أن )شارصيف( هي الوحيدة  تجد لها ألسنة تنطق بها، وأفئدة تهوي إليها.

التي أجدها غير مستقرة بسبب خروجها عن الصيغ العربية املألوفة، وقد شرحت سبب 

 لـ )امِلـد رحوب اختياري لها 
ً
في املدونة السابعة، ولكني أبقيها مؤقًتا إلى أن نجد مًعا بديال

חֹוב ר  ד    .(מ 

ّ



 

71 

ّاملدونــــة الخامـسـة والعشرون

الحظت أن أسماء املفعولين بالعبرية تحفز املتحدث منا أحياًنا على استخدام اللفظة 

ـْفـَعل، أو ُمـْفـَعـل، ونحوهما في العبرية دون العربية، وربما بسبب عدم شيوع الصيغة: مشتَ 

اللغة العربية الشائعة واليومية، من هنا فسأصحبكم إلى استخدامات عبرية تبحث عن 

 كلمة محددة لها في العربية، وال بأس أن تكون كلمة أخرى مرافقة هي دارجة في العامية. 

ם ּכָּ תּוח  ّحاذ  =מ 

םأعرف أن ترجمة  ּכָּ תּוח  ( ترد في أكثر من مورد: محنك، sophisticated)وهي باإلنجليزية  מ 

التي تدل على املهارة والخبرة  حاذ رفيع الثقافة، دقيق املعرفة، فلماذا ال نكتفي بلفظة 

ق لـ 
ْ
ּכּוםواملهارة والحكمة في التصرف، ونفرد الِحـذ ח  في الدارجة ال تتوقعوا أن يقول أحد  .ת 

بمعنى اللفظة كما نعنيها اليوم لكانت  شاطر، فلو قال حاذ من أبناء الشعب: فالن 

أقول بمعنى اللفظة اليوم، ال باملعنى القديم، حيث ارتبط املعنى  الكلمة وافية شافية،

دية، فما لنا ولهم؟ وقد أفلت نجومهم
ُ
على األقل  -القديم بالعيارين والشطار وأصحاب الكـ

وا وذهبوا بعي
َّ
 وتطبيًقا، ذلك ألنهم في املصطلحات! فال تصدقوني إن قلت إنهم تول

ً
ًدا فعال

 شاطر،عادوا بلبوس جديد في ألفاظ أخرى، ولكنهم لم يعودوا يحملون اللفظ القديم 

םفهذه اللفظة الدارجة تركناها للطالب املجتهد، وتركناها كذلك للحاذق بمعنى  ּכָּ תּוח   .מ 

יר ، في نحو:حاذ وبهذا السياق ال بد لنا من التعود على وصف الجهاز بأنه   ש   ַמכ 

י רֹונ  ט  ק  ל  םִאֵּ ּכָּ תּוח  قيق، فـ )מ  ولى الد 
َ
أن نستعير له  -في رأيي –( ال تفي باملعنى تماًما، فاأل

 صفة بشرية هي الحذق.

ל לָּ שּוכ  ـم =מ 
َ
ُّمـْحـك

לهذه اللفظة العبرية  לָּ שּוכ  تعني أنه مصنوع ومهيأ بصورة كاملة، وليس فيه عيب أو  מ 

ــن، و 
َ
ـم،أرى أن نختار لها لفظة ثغرة، فهو ُمـتق

َ
ويمكننا أن نستخدم فيما بيننا في  ُمـْحـك

ـنالحديث الدارج وفي الفصيحة أيًضا 
َ
ـق

ْ
ـم في لهجتنا ، وال بأس بقولناُمـت

 
فاملهم أن  ْمـَحـك

ــلة!  في كل ترجمة للغة اليومية  تتركونا من الشخــلـ
ً
يالحظ املتابع أنني أحاول أن أجد حال

ـم؟!الدارجة، حتى 
َ
 ال يسألني سائل: وهل تتوقع مني أن أقول ُمْحـك
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זָּם ـغ =מּוג 
َ
ُّمـبال

ـغ اسم املفعول 
َ
يجدر أن يلحقها شبه جملة، كأن نقول "مبالغ فيه"، ولكني أرى أن  ُمبال

للداللة على أن األمر خرج عن حد املعقول والتصور،  بالغنكتفي بصورة اسم املفعول من 

م أو مغالى فيه. نسمع كثيًرا من يقول لآلخر بعد أن يستمع إلى ادعاءات ما أنزل  وأنه مضخَّ

תִָּهللا بها من سلطان:  ַזמ  ג  ، بالغتإلى أن يستخدم:  -فما لنا ال ننبههه وهو يعارض! ה 

-أن يمد األلف قدر دهشته وبالطبع فاللفظة أسهل، ويمكنه في التعبير عند الدهشة

ّ !"بااالغت

ש זָּרמ  ـعاد =ּוח 
َ
ُّمـْسـت

يبني ويعيد التنظيم من جديد، فاملبنى ُمعاد التركيب يسمى  -رف أن اللفظة العبرية تعنيأع

זָּרبالعبرية  שּוח  مخصصين اللفظة  مستعاد، وأنا أرى أن نترجمه reconstructed)) מ 

ז רلذلك، رغم عدم الدقة تماًما، وأما )  -فهي مرجوع أو ُمعاد، وال ضرورة ألن نترجمها( מוח 

זָּרنخصصها لـ مستعاد، فل שּוח   . מ 

לּמש פָּ ـسـوخ =ּוכ 
ْ
َّمـن

 وهو الذي يعاد نسخه إما بآلة الطباعة، أو هو مستنسخ بنسخ كثيرة بوسائل أخرى.

ـِبلي لي!(، و) بحياتك! 
ْ
خ

َ
لقد استمعت إلى بعض زمالئي املعلمين وهم يخاطبون السكرتيرة )ش

بول قبل الحصة(، وفي تقديري أننا في حديثنا 
ْ
خ ِ

ّ
لو قلنا )انسخي لي(، و)النسخ قبل الش

الحصة( ملا مسنا أي سوء، ولُفهمنا تماًما، وملا ظن أحد أن الذي خاطبناه امتشق قلمه 

ليأخذ في نسخ النص وإعادة كتابته. فقد تم فعلًيا في أيامنا تحويل معنى )نسخ( من مجرد 

copy أي كما اللفظة اإلنجليزية -إلى معنى مستجّد يتعلق بالطباعة- duplicate. 

פּולوبالطبع فإن تحديد اللفظة العبرية  כ  في مقابل  ، لصقنسخللنسخ ال يمنع بقاء  ש 

קلفظتي:  תֵּ ק,ִַהע  ּבֵּ  ، فاملعنى يفهم من السياق.ַהד 
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ג  َمْعـروض =מוצָּ

املعارض التجارية والفنية، ولكن  )ج. معروضات( يكون في البضاعة أو في املعروضوهذا 

ג يقدم إذا أراد أحدهم أن  لدعواه، فإن هذا يسمى  מּוצָּ
ً
للمحكمة، ويبرز دليال

ـْمتَسك."
َ
ُّمـْســت

ג ّماركـــة  =מּותָּ

ג ـًجاأو أي عالمة أخرى تعّرف  هو اسم أو رمز מותָּ
َ
ـتـ

ْ
ר =ُمـن ويردد أبناء جيل  معيًنا، מוצָּ

ى لم لدى شرائهم املالبس املختلفة، وهي عادة أغلى بكثير من مالبس أخر چ( اليوم )موتا

 ، وهي من التعبير اإلنجليزي ماركةتحظ بامليزة الخاصة. كنا نسمع قديًما من آبائنا لفظة 

trade mark (ג انظر معجم ابن شوشان: مادة والعالم العربي يستخدم هذه اللفظة  (.מּות 

يغير  صنف تجارّي وهي شائعة، وال أظن اختيار البديل:، اإلنجليزية في ضروب االقتصاد

وفي لغتنا اليومية نستخدم صنف تجاري، واقتراحي أن نستخدم في الفصيحة  استخدامها،

، وقد شرحت في أكثر من مدونة ملاذا نقبل األلفاظ األجنبية، نحو فيتامين، ألكترون، ماركة

أوكسجين، وال نقبل العبرية في نسيج جملنا، فها نحن نستخدم )األكسجين( لفظة عاملية، 

צִָּبينما نرفض استخدام   كمبيوترحمتسان، وهي باملعنى نفسه، ونقبل استخدام  =ןַחמ 

( للكابح، بينما يجدر بنا أال نخلط في بريكلدى الذين يستثقلون الحاسوب، ونستسيغ )

ים -لغتنا العبرية، فنستخدم جملة على غرار: غيرت البالميم מ  לָּ وثمة نماذج كثيرة،  .ּב 

وأنا ال أقف في وجه تيارات عجزت عن  فمشكلة هذه املدونات ليست مع اللغات األجنبية،

 التصدي لها املجامع اللغوية، وأراني أعيد القول، فعذًرا!

ّرسالة إلى ج.

גفيما يتعلق بـ  انظر املادة في معجم ابن شوشان، ) trade Mark، فهي باإلنجليزية מּותָּ

: عالمة داملنجوكذلك في معجم سابير(، وقد عّربت اللفظة اإلنجليزية إلى )ماركة(، ففي 

فارقة تجعل على البضائع، ولكل معمل عالمة خاصة يضعها على مصنوعاته". والكلمة 

 كما ذكرت أعاله. -مألوفة في لغتنا الدارجة، ويستخدمونها في العالم العربي
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ג   كما قرأت في املواقع هي من  מּותָּ
ً
ַמוצרأصال ، نحت نحته البروفيسور دوف תג+

الصنف وتميزة بعالمة فارقة، وتعرف اليوم في بعض دول يزرعيلي، للداللة على خصوصية 

 .brandingالخليج 

كما يترجم البعلبكي في مورده:  أي -( (brand nameثم أقرها مجمع اللغة العبرية بمعنى

 قرأت اقتراح زميل بأن نترجمها )وسيمة(، والترجمة من اإلنجليزية ماركة، عالمة تجارية.

brandة من معانيه )وسم(. وأترك االقتراح لنظركم!، ألن الفعل باإلنجليزي 

ב עֹורָּ ـِرط =מ 
َ
ـخ

ْ
ُّمـن

الشخص الذي له يد في موضوع، أو متداخل في قضية، أو أقحم نفسه في موضوع، أو 

בتورط فيه نسميه في العبرية  עֹורָּ ـِرط، وأرى أن نختار لترجمتها מ 
َ
ـخ

ْ
 فيانخرط ، فالفعل ُمـن

 في األمر فهذا يعني أدخلناه.يعني دخل، وا املنجداملكان حسب 
ً
 نتظم، وإذا خرطنا رجال

 من قولك 
ً
עּוַרבּותلهذا فبدال ، وبالدارجة إن استصعبت اللفظة الفصيحة انخراط :قل מ 

בفقل بدل  עֹורָּ هذا املعنى الوسيط لم أجد في معجم  ، وبالطبع بلهجتك املحكية.له يد =מ 

ّ ذا االقتراح للترجمة.لالنخراط أبًدا، ولم أجد لدى سغيب في معجمه ه

، ورأيي الشخص ي أنه ال يفي تداخل، والفعل هو متداخل : هناك من استخدممالحظة

בلفظة قد تأتي ترجمة لـ  تداخلباملعنى املقصود تماًما، ألن  ַערֵּ ת   تدخل،مثل  בִה 

כּו =األمور  تداخلتو ַתב  ס  יםִה  ַינ  נ  יםִהיו، وأحياًنا  הע  שּוַלב   وشـتان!. מ 

ה עור  ـَعاِلــق =מ 
َ
ُّمـت

هذه اللفظة تعني من بين ما تعني أنه مرتبط، له وشائج، متأصل، راسخ، ولكن االستخدام 

 أن أختار لها
ً
+ַַשייךلكن معنى متعلق،  -الذي نستخدمه يأتي بمعنى االندماج، وارتأيت أوال

 ،(لقمتعيربك، فنحن كثيًرا ما نترجم كل واحدة من هذه األلفاظ العبرية ) תלוי+ַקשור

הفإذا قال قائل: فالن  עור  הفي حل مشاكل الناس، أو غير  מ  עור  في الحياة املنزلية، فأرى  מ 

ـعالـِـق، أن نترجمها في الفصيحة 
َ
علًما بأن اللفظ )أي متعالق( اشتقاق حديث استخدم ُمـت

ا، هنا وهناك في املقاالت الفكرية بغير معنى محدد، فمرة بمعنى انجذب، وأخرى تعلق خفيًف 
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)متعالق( وآًنا اشتبك، وأخرى تمسك، ولم أر الفعل في املعاجم، فاسمحوا لي أن أخصص 

ה للفظة العبرية עור   من מ 
ً
هذا ب، فحبذا أن نقول "هو متعالق متأصل، ذلك ألنها أخف حمال

األمر"، و" وهو غير متعالق بالحياة املنزلية"، ويظهر لي التعبير "هو داخل/ جوا املسألة" يالئم 

  ديثنا الدارج.ح

ّ

ّاملدونــــة السادسـة والعشرون

ّكلمات متفرقــة:

، فلهم أؤكد أن النية معقودة أن يصدر مرتبةأعرف أن هناك من يود أن أعمد إلى األلفاظ 

وبالطبع فليس  ،كتاب بعد املدونة الخمسين، وفيه مسرد باأللفاظ العبرية حسب األبجدية

 ،
ً
فكل ما أفعله هنا هو اقتراحات مختارة أجدها بديلة لي طموح أن أؤلف معجًما متكامال

أللفاظ عبرية مستحكمة ومتحكمة، فإن أقنعت نفًرا منا أن يستخدم البديل فذلك ما 

يبعث الرضا في نفس ي، وإال )وأنا واثق من عسر األمر وشبه استحالته( فحسبي أنني تحركت 

أبذل جهًدا جهيًدا، وأنقب في وحاولت، ومن ال يحاول فإنه ال يخطئ، وليثق قارئي أنني 

املصادر، وأسأل ذوي االختصاص، وأراجع ال أقل من عشر مرات قبل أن أرسل مادتي، ومع 

 ذلك جل من ال تفوته شاردة أو واردة.

ִ ْرمــيـم =פּוץש 
َ
ّت

ִ ّتأهيـــل =ּקּוםש 

ִ -نعني بهذه اللفظة العبرية ا، واللفظة إعادة الش يء إلى وضعه السابق جيًدا وصالًح  פּוץש 

א –من أصل آرامي  פּוצ  وهنا  ، فأنت ترمم البيت القديم، والبلدية ترمم الحي أو الشارع،ש 

ستخدم هذه اللفظة العبرية نفسها في إصالح شخص سجين أو معوق، فاالستخدام 
ُ
ال ت

ִالعبري الصحيح عندما يقصد اإلنسان فهو  بمعنى إعادة  -تأهيل، ونترجمه للعربية: ּקּוםש 

 -ء ألن الشين في أول اللفظ العبري تدل على اإلعادة، أي اإلقامة من جديدبنا

rehabilitation. 
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ַ صحيح أن لألماكن أيًضا، واإلقامة من جديد،  الجذرّيالترميم قد ترد أيًضا بمعنى  קּוםש 

ִوحدها )دون  ولكنها  פּוץש 
ً
( تختص باإلنسان، فيمكننا أن نقول ملن يتوجه بعد حادث بدال

ּקּוםمن   لحياة عادية أكثر.للتأهيل إنه توجه لإلنعاش أو  ש 
ً
 أي جعله أهال

פּול ّعالج =ט 

פּול ّتْدبــيـر =(למכונית)ִט 

ל ֲאנִיالعالج قد يكون طبًيا، وقد يكون مجازًيا، كأن يتوعد شخص شخًصا، أو يِعـده:   אַטפֵּ

ـره ويالحظ أن الدارجة تستخدم .ּבֹו  .أعالجه( كما تستخدم )أدب 

معالجات وفحص ورعاية فأرى أن نفرد لها  أما العناية بالسيارات وسواها مما يحتاج إلى

ـر ، فمعنى الفعل تدبيرلفظة  : اعتنى املنجدساسه ونظر فيه، بينما املعنى في  الوسيط:في دب 

 أكثر من ذلك؟ ثم، ملاذا قبلنا )أدبره( للشخص وال 
ً
به ونظمه، فماذا يريد السائق مثال

 لسيارة؟نقبلها ل

أعرف أنها صعبة، ومن  بربك ال تسألني: متى عملت )ِطـّبـول(، قل لي مت دّبرت السيارة؟

أريدك أن تعزف عن لفظة  العجيب أن عدوى )الطّبـول( وصلت إلى نابلس، وسمعتها هناك.

عبرية في حديثك بالعربية، على املريض أن يأخذ العالج املالئم، وعلى السائق أن يقوم 

املمرض لو قالها  أتعرفون أن أصحاب املهن هم الذين يسّوقون الكلمات؟ ارته.بتدبير سي

)ال تحسبوا علّي لفظة  لكان من حديثي إليكم نتيجة ما! تدبير -)عالج( وقالها امليكانيكي

امليكانيكي، فأنا ال أتحفظ من الكلمات اإلنجليزية الشائعة في لغات العالم، وقد شرحت 

 سبب ذلك(.

ת ، وقد ترجم بالعبرية إلىintensive care unitنجليزية هو التعبير باإل  יד  ח  פּולַ-ַי  ץִט  רָּ מ   ،נ 

وقد تابعت من  ويعني استخدام الوسائل العاجلة والقصوى إلنقاذ مريض في حالة خطرة.

استخدام املصطلح في الدول العربية، فوجدت: العناية  -خالل املواقع على الشبكة

وحدة العالج املركز، املعالجة  -)العناية املركزة(، وفي الخليج -يرهاوغوفي األردن  الفائقة،

 القصوى، غرفة الطوارئ...
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 ألم أقل في بداية هذه املدونات أن كثرة الترجمات ألية لفظة ال تكون في مصلحتها.

 بأن املريض يكون تحت املراقبة الرقابة الشديدة كان بودي أن أختار: وحدة
ً
، متعلال

د يحتاج إلى عالج أو ال يحتاج. واتفق أن التقيت طبيًبا من طالبي سابًقا الشديدة، وق

العالج ( أو ))الرقابة الشديدةفسألته عن ترددي وأنا أكتب هذه املدونة بين تدوين 

 . املكثف(

ا لدينا في البالد، فأدعوك اللتزامه  العالج املكثف(فأجابني أصبح املصطلح الثاني )
ً
معروف

شكًرا للطبيب سيف الدين، وأدعو هللا أال أكون ال أنا  توحيد املصطلح. إن كنت تصبو إلى

 وال هو في مثل هذا العالج املكثف حتى ال نحتاج إلى رقابة شديدة.

ת ל  ַטפ  ة =מ 
َ
ّحاِدبـــ

حبذا أن نتفق على لفظة ونشيعها، فأنا أعرف أن اللفظة غير دقيقة بالعربية، وأكثر منها 

كنت  تنية، وقد ترجمت أحياًنا مربية، وكذلك حاضنة وهي األشيع.دقة: راعية، متعهدة، مع

 ألن الفعل )حضن( فيه حميمية واهتمام وبالضرورة رعاية حاضنةأود اعتماد 
ً
، أوال

، فكيف أسمي هذا الرجل الذي حاضنواعتناء. ولكن الصعوبة في الحديث عن املذكر: 

حادب ؟ وجدت الحل في حاضن ة املسنة؟ هل أسميه: مرّب؟ راٍع؟يقوم برعاية املرأ

أما الصديق الذي أنكر أن  عليه يعني في املعاجم انحنى وعطف. حدبفالفعل حادبة، و

ים)يكون معظم هؤالء الـ  ל  פ  ט  الحادبين ممن يحدبون حًقا فأقول له: ليكن ذلك على  (מ 

ْرعاة(قال لي صديق: كنت أفضل ترجمتها ) سبيل التيمن!
َ
هذه ، ونس ي صاحبنا أن ُمسـت

 ما نحن فيه من فاعلية الرعاية.باملفعول، وهي ال تفي اسم اللفظة بصيغة 

ם חָּ ת  ـم =מ 
َ
ـخ

ْ
َّمـت

םهذا املوضع أو املوقع الذي حدد وخصص لش يء ما سموه بالعبرية  ח  ת  ، وتعرفون أن מ 

أكثر اليهود يلفظون الحاء خاء )ِمْتـخام(، واللفظة أخذت تشيع كثيًرا هذه األيام، إذ 

 تطلق على األسواق التجارية غير املتسعة، والتي تقع ضمن مكان محدد.أصبحت 
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ـخمقلت: 
َ
ـم، وت

ُ
ـخ

ُ
هي ألفاظ عربية وردت في املعاجم، وتعني الحد بين تخوم وجمعها  ت

 مادة لتخم، وذكر أبياًتا شعرية منها البيت: لسان العربفاصلين، وقد أفرد 

 فيها وطابت تخومها وبورك من      وُعّل ثرى تلك الحفيرة بالندى

قلت: لو اخترت أية كلمة نحو: متجر،  ويقال: هذه األرض تتاخم أرض كذا أي تحاّدها.

لظلت  ِمنطقة مجّمع )ما أكثر معاني هذه اللفظة األخيرة التي حملناها فوق طاقتها( أو

 حروف التاء والخاء وامليم في الذاكرة، فلماذا إذن ال نبحث عن لفظة قريبة من العبرية

 بحيث ال تعارض لغتنا.

ـمأقترح وأنا أستصعب اللفظ معكم 
َ
ـخ

ْ
 منكم أال  -، اسم مكان على وزن مفَعـلَمـت

ً
آمال

تتعجلوا الرفض، فحبذا تكرارها على ألسنتكم فربما تصبح سائغة. يسوقني هذا إلى الرد 

وقهم، على الكتير من املنتقدين بأن األلفاظ هذي أو تلك غير مستساغة، أو ينبو عنها ذ

وردي هو : لكل ذوقه، والصعوبة هي في كل بداية، وال أظن أن أية لغة كل كلماتها مأنوسة، 

 وليس فيها ألفاظ جاسية مستكرهة.

 لفنجان قهوة بشرط أن أسألكم: أين نحن؟ املتخموهناك حل آخر: أن أدعوكم إلى 

ـتخــم! فتجيبون: في  
َ
 ؟ تتاخم ة. ترى هل قبلتماملنطقة الصناعية في املدين يتاخماملتخم امل

 بانتظاركم!

טש שּבִֹולֵּ ن من اللغة =ֹוןלָּ
 
ّمتمك

טفإذا قلنا  -كما ال يخفى -للفظة العبرية لها معان كثيرةا בּבִשֹולֵּ צָּ فمعنى ذلك أنه  ּמָּ

م في الوضع
 
، أما إذا جعلنا املوضوع للغة أو ملادة يتقنها الشخص ويجيدها فهو متحك

ن 
 
טياق أذكركم بلفظة في هذا الس منها.متمك  فقد اقترحت، remote control =שלָּ

ـه ِ
 ، وسرني أن هناك من يستعملها، ويسأل زوجته: "وين املوّجـه"؟ُمَوج 

ט ל  ّالِفـتـــة  =ש 

عرف عن محيي اللغة العبرية إليعزر بن يهودا أنه إذا لم يجد لفظة عبرية ملعنى أو ملادة 

العربية التي كان يتقنها، وإال فإنه يلجأ إلى اللغات  معينة لجأ إلى اللغات السامية، وخاصة
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علق على املتاجر واملحاّل، فرأى أن 
ُ
األوربية، فحدث أن أراد أن يضع اسًما لإلعالنات التي ت

، وهي لفظة أجنبية )الحظ كيف أصبحت قارمة، وما زالت آرمةاملستخدم في العربية أيامها 

املد قاف، وأن آرمة لفظ خاص في املدن مثل ظًنا من الذين يلفظون القاف أن أصل  -

יּקּוןالفعل آل، فأصله قال، ومثل هذه الظاهرة اللغوية تسمى في العبرية:  רִת  وأترجمها  י ת 

 (.تصويب زائد

قبل بحثي هذا كنت أعرف أن )آرمة( لفظة تركية، فإذا بي أقع على ما ذكره صاحب 

: سارية السفينة والشراع وما شابهها من القاموس شمس ي باشا: أن الكلمة إيطالية، وتعني

اإلشارات والرسوم الخاصة التجهيزات... كما تعني اللوحة التي تحوي مجموعة من 

اللوحة أو الالفتة  ... وقد اقترضتها بعض اللهجات العربية وحولتها إلى معنىبالحكام واألمراء

ا.
ً
 حديث

أصلها  ، ويرجعبالطاء يافطة اهاألستاذ أحمد عيس ى أن، وهي على رأي يافطةثم ُعرفت 

باللغة  -بمعنى أعلن أو كتب-يفتّن ) وهي اسم مفعول من ،البعيد إلى الكلمة الفارسية يافتة

 .(الفارسية

 رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة د. كمال بشر:انظر الحوار مع 

http://www.aljazeera.net/programs/pages/2f1f4ce5-7282-4864-9c6e-

cdc8d8c35e18 
وال املعاجم السابقة، لكن معجم  املنجد،ولم تكن )الفتة( قد شاعت، ولم يذكرها 

، Schildذكرها مشيًرا إلى أنها محدثة. لذا لجأ إليعزر إلى األملانية والكلمة فيها الوسيط 

هيكل. ومن هنا نالحظ أن  =فأخذها وجعل الدال طاء، ألن اللفظ بالدال له داللة أخرى 

 ن اللغات العاملية أمر طبيعي.االقتراض م

לּוטترجمة  صعب علي هنا  ولدي اقتراح معين، لكني ال أضعه هنا، ألنني واثق من عدم  ש 

ـماليوم  استساغتكم، فيكفينا
 
ـخ

ْ
ִلنستخدم لفظتين لـ  !َمـت ، وضع الالفتاتمؤقًتا:  לּוטש 

ـنة. ومن يحب تجديداتي أقترح عليه
َ
ـت

ْ
ف

َ
ّل

ّ
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ّوالعشرون املدونــــة السابعة

ّتفضلوا لشرب القهوة:

ما أحوجنا ونحن نتناول املشروبات، وخاصة الساخنة منها إلى تحديد ألفاظها، فمنها ما 

نعرف لفظها بالعربية، ورغم ذلك نلجأ إلى اللفظة العبرية نطلقها في مقهى في شفاعمرو أو 

  .كافيه تركي(ه بوتس، كافيه هفوخ، كافي في الطيبة، ونقول : )كافيه، كافيه شحور،
ً
اوال

لنتفق أنني ال أتناول األلفاظ العاملية، فلنترك كابوتشينو، إسبرسو، فلتر، موكا، كاكاو، 

وحتى )شاي( التي ليست هي من أصل عربي، فكل محاولة للترجمة ستكون عبثية، حالها 

ولنبدأ باأللفاظ العبرية التي تحاول هذه  .؟!كتاب الوجه =كحال من ترجم )الفيسبوك(

عربية األصل، ومعنى القهوة في اللغة القهوة ولنتفق ثانًيا أن لفظة  املدونات أن تتركز عليها.

 القديمة الخمرة، وفي ذلك يقول أبو نواس:

رط يا خاطَب القهوِة الصهباِء يمهرها  ِ
ّ
ــــــبال ـــل يـ  ـــــأخــــ

َ
ـئ
ْ
 ـه ذهباــــذ منها ِمـل

 حــــــــهـا قــي 
ً
ـــوة ـــــــلى رجـــال عّرِمْت إـــ ـــ ـــ ــ ــ ـش ٍل ــ

َّ
 أثرى، فأتلف فيها املاَل والن

َ
 ـباـــــ

ُبــّن في لغتنا(  =ثم ملا اكتشفت القهوة في بالد الحبشة، وهم هناك يسمونها إلى اليوم )بونا 

ـْقهي عن الطعام أي تخفف  رأى شاربوها أن غلي قرون الُبـّن 
ُ
 يشبه الخمرة )ت

ً
يقدم سائال

على ذمة موسوعة  -ولعلها خالف ذلك، وهللا أعلم(. ويقالاملنجد، كما ذكر  -هالشهية ل

 في القرن التاسع امليالدي ذكر القهوة في أحد كتبه. إن الرازي  -ويكيبديا

הفلماذا إذن نطلب  פ  חֹורִקָּ ألم تسمعوا باملقطوعة  )سمراء(؟ قهوة سمراوال نطلب  שָּ

 (:م0721ني، وهي ملامية الرومي )ت. الجميلة التي تعلمها جيلي في الصف الثا

ـــوأج مــراـــــأنا املحبوبة الس  ـــلـــ ـــى بالـــ ــــفنــــ ـــاجيــ ــ ــــــ ـــ  ن ـ

 وذكري شاع في الصين ر ـــوعود الهند لي عط 

ה פ  ّقهوة راِسـبة =בֹוץ קָּ

نضج التام تبقى ، ألن القهوة املطحونة فيها والتي سلقت باملاء الساخن دون الراسبةأسميها 

ــــراسلفظة  راحي أن نختار لهاــــــفي قعر الكأس وترسب فيها، فاقت  اهي ـــــ، والقرار ألصحاب املقبةـ
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 ؟!الوحل =ال أظنكم تريدون اإلبقاء على )البوتس( وترجمتها الحرفية أيًضا.

ה פ  פּוךִ  קָּ ّقهوة مع حليب =הָּ

פּוךة في العبرية هما كلمتان، وأحياًنا يكتفون بواحد  coffee with milk، وهي باإلنجليزية הָּ

 .white milkولدى البعض 

ـِهـيبيعتمد  ومن أحب طريقة النحت فأقترح أنقهوة مع حليب، في رأيي أن نبقي التعبير 
َ
، ق

وهي مجموعة من قهوة + حليب، وهي أخف من لفظ )هفوخ( العبرية التي هي ترجمة ملعنى 

 )مقلوب(.

 ألنها جديدة، وما أعسر الجديد على أذواقنا! وثانًيا ألنها من ينكر ذلك فله الحق
ً
، أوال

ا ألن أصحاب املقاهي لم يستخدموها، ولم يرّوجوها. على كل هو حل أراه
ً
 غريبة، وثالث

 من اللفظة العبرية التي ستظل طاغية، وثانًيا للتخلص من ثالث كلمات عربية 
ً
للتخلص أوال

خاطباتهم يبحثون عن السرعة في األداء، حتى تتم سرعة في مًعا، وكأنها جملة، والناس في م

ـِهـيبالفهم والتلقي. ومن يستصعب أو يستغرب )
َ
 !قهوة مع حليب ( فعليه أن يطلب:ق

ّوصحتين!  

ה פ  יַקָּ ק  ّقهوة عربية =טּור 

هي املطحونة جيًدا، وعادة تكون بإضافة "سكر قليل وبدون حليب. وقد شاعت في العالم 

تركي( رغم أن قهوتنا العربية هي القهوة، وما نشربه في تركيا أو فيما يسمونه هذه النسبة )

، وهي إذا أحسن إعدادها ال تعلو -للسادة –السادة )تركية( ال لذة فيها وال طعم، والقهوة 

قهوة فال بأس من قولك املصطلح العالمي:  قهوة عربيةإذا لم تشأ أن تقول  عليها قهوة.

أال تقول )كافيه توركي!( عجبي! يقولون: )كافيه(، واللفظة األصل هي  املهم ، فليكن!تركية

ّقهوة.، وال يقولون حتى بالدارجة: مقهىعجبي! يقولون )بيت كافيه(، وال يقولون  عربية قح!

ה פ  סַקָּ ِّنْسـكافــيــه =נָּמֵּ

ה פ  סַקָּ ה هي أيًضا נָּמֵּ פ  ק  ס   .Nescafe =נ 
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 ألن قليه كان لفترة أقصر، وهوسريع التجهيز.النسكافيه هو ذو لون فاتح نسبًيا، وذلك 

סوالتسمية األولى بالعبرية   )ناميس( والتي قد يكتفون بها عند طلبها، تدل على أن هذه  נָּמֵּ

 القهوة سريعة الذوبان.

( لشركة )نستاله( מותג =أن هذا اسم صنف تجاري )ماركة nescafe سبب تسميتها

لشائع عاملًيا، تماًما كما أبقينا )إسبرسو(، فنقول: العاملية، وفي رأيي عدم ترجمة االسم ا

، واشتريت علبة نسكافيه، وباملناسبة فقد قرأتها في روايات عربية فصيحة، نسكافيهشربت 

)منهم من يلفظ  على ذكر اإلسبرسو  ولم يرهق أي مؤلف نفسه في ترجمة مفتعلة.

רإكسبرسو(، فإن طلبتها فال تستعمل النعت  צָּ حسب  -)أو قصير ةقصيّربل قل:  קָּ

פּול: )أو طويل(، وال تقل طويلةبل قل:  ָארֹוך، وال تقل: قصدك(  ! مضاَعفة بل قل: ּכָּ

أما املشروبات الباردة فلنبق أسماءها العاملية، وليس لنا أن نتدخل في )كوكا كوال( و 

)سبرايت(، و)سبرينغ( ونحوها، ولو تدخلنا وحاولنا لظلت كلماتنا بال أذن ، )شويبس(

יץولكنا باملقابل يجب أال نقبل  اغية، وغير منطقية، ولظل صوتنا بال أي صدى.ص ، في מ 

، فيجدر بنا أن عصيرويجب أال ننس ى أن اللفظة العربية هي  تضاعيف لغتنا العربية،

ال )ميتس تبوزيم(، ونقول  عصير برتقالال )ميتس عنبيم(، ونقول:  عصير عنبنقول: 

 إلخ يوت(...ال )ميتس إشكول فوتريچعصير 

(، وردي أن اللفظة واردة في دارجتنا، ونحن نبحث ريفوتچسيعارضني بعضكم على كلمة )

عن كل وسيلة الستخدام املألوف لدينا، فهل أذهب إلى ترجمة هذه الفاكهة كما ترجمها 

 ؟: ليمون الجنة؟ أو الليمون الهندياملورد

بلفظ الجيم  -ريفوتچواألجمل:  أرى أال نتحرج من استخدام الكريب فروت، ولعل األسهل

  املصرية، ومن ال يعجبه فليشرب بعض عصيره.

أتوقع من أحدكم أن يدعوني إلى فنجان قهوة، ولن ألبي الدعوة إال إذا تحدث الداعي خلًوا 

من اللفظ العبري، وال يهمني: سادة، قهوة عربية )تركية(، قهوة مع حليب، نسكافيه، قهوة 

أنتظر، وأنتظر األلفاظ العربية في أجواء املقهى،  يدعوني حًقا؟!من  راسبة، قهوة سمرا.

ـُدل!  وعلى ألسنة الزبائن والنُّ
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ّاملدونــــة الثامــنــة والعشرون

ל דֵּ ב  ـْرّ  =ה 
َ
ّف

ש רֵּ פ  ّفـاِرّ  =ה 

 َبـْوّن =ַפַער

جملة عربية، فمن قائل: )ما َهـِهـْبديل؟  كثيًرا ما تسمع هذه األلفاظ العبرية في نسيج

ל דֵּ ב  שوقائل آخر )الِهـْفـريش  ،(הה  רֵּ פ  من شاء  ببن حسابي وحسابك ألف شاقل(. ה 

( لكل منها، وال بأس في ذلك، لكني أقترح أن نفرد لألولى الفرّ التحدث بالعربية يختر )

ל דֵּ ב  שبينما  ،الفرّ  -ה  רֵּ פ  ، الفارّ نخصص لها  -التي تتعلق بالكميات والحسابات ה 

العبرية ميزت بينهما، فيمكننا كذلك، و للدقة أكثر أن نميز باملقابل، فال والسبب أن اللغة 

ַמהأو أن يقول:  ?לבינךַביניַההפרשַמהيستطيع املتحدث باللفظة العبرية أن يقول 

ومن ال ير ضرورة التمييز على نحو  فالجملتان بالعبرية خطأ. ?המשכורותַשתיַביןַההבדל

  م الكلمتين العبريتين، فال بأس!.ذلك في العربية فلفظة الفرق تترج

، ألننا َبـْوّن ، وأرى أن نترجمهاַפַער -وثمة لفظة عبرية يرددها بعضنا وهي في نفس النطاق

 نستخدمها في داللة الفرق الكبير.

ת ּכֹור  ّراِتــب =ַמש 

לּוש ّقســيمة =ת 

، ألن املوظف ـب: راتِّفي اللغة تعني الثابت والدائم، ومن هذه الصفة جاء االسم الراتب

استخدام محَدث في اللغة، ومنهم من يستخدم  الراتبيحصل عليه بشكل دائم أو ثابت. و

ـباللفظ 
 
ب، من الفعل ُمـَرت

 
وأنا أعجب جًدا ملن يلفظ )أجت  أقر الش يء ونظّمه. =رت

!(، راتب، على طول هذه اللفظة العبرية بمقاطعها الثالثة، ويفضلها على لفظ املسكورت

: هذه لغة فصيحة، ومن منا يتحدث الفصيحة في حديثه راتبقال قائل: يا أخي،  فإذا

(، وهي لفظة سليمة، وإذا أحببت اللهجة َمعاش) -أقول له: قل في لغتك الدارجة اليومي؟

املصرية فقل )ماهّية(. أدام هللا عليك الرواتب )املعاشات( وأنت في صحة موفورة، 
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לּוש =القسيمة، فانظر إلى الراتبتعودت على لفظ  وصدقني أن املبلغ ال يتغير إذا  ת 

 لتتأكد من ذلك.

 )صاٍف( صافيالִ=נ ּטֹו

רּוטֹו  إجمالي =ב 

، وال تعالج هذه املدونات إال األلفاظ العبرية 
ً
رغم أن اللفظتين ليستا عبريتين أصال

 ربية فيهما،إلى استخدام اللفظة الع أن أدعو الراتبالدخيلة، إال أنني أرى ونحن في سياق 

ّوذلك لكثرة ترديدها على األلسن، وخاصة لكثرة 
َ
ـاتمِّصّْالخ יּכויים =ي  هي  ، فاللفظةנ 

، وكانوا يطلقون الكلمة بعد ذكر وزن البضاعة بدون غالفها أو  nettoاألصل إيطالية

ـْصـمعشرة آالف شاقل إجمالي، ويبقى له بعد  غطائها. فراتب فالن، كما يقول:
َ
יּכּוי =خ  נ 

 ضريبة سبعة آالف صاف.ال

)يالحظ املتتبع أنني في استخدام "صافي" و "إجمالي" لم أتقيد باإلعراب، فنحن في 

االستعمال اليومي نستعمل الدارجة، وال نشكل الكلمات، فاعذروني هنا، وأما في الفصيحة 

 فيجب التقيد.( 

لي مع الغالف أو الغطاء ، وتعني الوزن الكلي اإلجماbruttoأما )بروتو( فأصلها كذلك إيطالي 

، قائمالذي يسمونه في لغتهم )تارا(. وقد أردت أن أختار لفظة كنت أسمع والدي يرددها 

 لكن النوايا كانت أيامها أسلم!

א תָּ ַּכנ    َرْهـن َعـقارّي =ַמש 

ּבּוד ע  ס) ש  ـك =(הנ כ 
ْ
ـل
ُ
 ارِتـهان امل

א תָּ ַּכנ  ּבּוד =دين لقاء ارتهانهي القرض الذي يعطى للمست (משכנתה)ַַמש  ע  ُملكه أو بعد  ש 

عادة ما يؤخذ  التوقيع على ضمان مالي، ويفك هذا االرتهان لدى دفع الدين أو تسديده.

هــن )العقاري(  קمن الر  אֹותִַּבנ  תָּ ַּכנ  ارات )مصِرف(بنك  =ַמש 
َ
وعندما يحصل عليه  ،الَعـق

ּבִ  )مرهونـــة الشخص فإن بعض ممتلكاته تكون  שוע  תמ  ّ (.ד 
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ה נָּחָּ ّتخفيــض =ה 

ע =َحـْمـلةأعلن عن  املحل الذي צָּ ב  ה)لبيع املالبس الرياضية، أعلن عن  מ  נָּחָּ ( خمس ה 

 .ָאחּוזوثالثين 

 ."باملائةخمس وثالثين  تخفيضقلت له: "أعلن عن 

 واآلن بعد أن اشتريت ماذا تنوي أن تفعل؟ 

ר =(كوشرسأقوم بعمل )  يومي. ּכֹוש 

ـةقلت بل قل: 
َ
إذا خشيت عدم الفهم(، فاملهم أن تتخلى عن لفظة  لياقة بدنية. )ِلـيـاق

 ( التي ترددها.كوشر)

ט פֹומָּ  صر اف آلي =ַּכס 

 هل دفعت له ؟

ן نعم دفعت - זּומָּ ט =الكسبومات بعد أن حصلت على املبلغ من מ  פֹומָּ  . ַּכס 

 لي.الصر اف اآل بعد أن حصلت على املبلغ مننقًدا،  بل قل: دفعت -

  مائة شاقل. الصراف اآللي، وبقي معي من النقود التي أخرجتها من نقًدانعم دفعت  -

ا كبيًرا على -
ً
ים =أقساط أما أخي فقد دفع مبلغ לּומ   .ַתש 

 أعانه هللا على سدادها!  -

مالحظة: لكل مصرف صّرافه اآللي، وال بأس بأن نقول سحبت املبلغ من البانكات، أو من 

الصراف ومن الكسبون أو من السينفـومات إذا أردنا التحديد، ولكن التعبير  الكسبومات،

، وهو  ATMهو مشترك بينها. والش يء بالش يء يذكر فإن املصطلح باإلنجليزية هواآللي 

 .Automatic Teller Machineاختصار لـ: 
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ّاملدونــــة التاسعة والعشرون

ין ُّمـتـاح =זָּמ 

ر إن
ّ
אפֹון)نفعت الذكرى أن الـ  أعود إلى الهاتف، وأذك ל  ـوي  هو ا( ַניָּיד) أو الـ( פ 

َ
ـل
َ
)وليس لخ

ـَيـوي 
ْ
 كما يلفظون في إعالم لبنان خطأ، وقد شرحت سبب ذلك(، وأن الهاتف الذي -الخل

ـال. والذي ينتقل في أرجاء البيت هو ، ַניָּיח =باألرض ييرتبط 
 
ר =يتصل ففالنالنق ַקשֵּ ת  ، מ 

י =إرسال وهناك ל  הק   .טָּ

א =امِلـْجـواب وال تنسوا أن تستمعوا ملا في יִתָּ יבֹון) קֹול  ש   .(מ 

יןִלֹאتتصل بصديقك، فال تجده على الخط، فتقول لي   ?זָּמ 

 ؟ُمـتاحأقول لك: غير 

 ماذا؟ لم أفهم.

هي البديل من )زمين(، فاللفظة العبرية ترد في سياقات مختلفة، ومن  ُمـتـاحيا سيدي 

(. ومن جهة أخرى available)وهي باإلنجليزية  موصول، متيسرول: الناس من يستسهل ق

יןقد نستخدم اللفظة العبرية  (، فمن املبالغ التي معك ما هو cashableفي النقد ) זָּמ 

יןشيكات ومنه ما هو   .ُمـتاح =זָּמ 

ין ـَيـَسـر، وُمتاحإذن تأتي بمعنى  זָּמ 
َ
ن أن للمعَنـَيـين أي للهاتف وكذلك للنقود، وأظ ُمـت

والشكل للكلمة حسب لهجة املنطقة، فاملبلغ  منهما مالئمة باللغة الدارجة، اللفظة األخيرة

يّسر هللا أمرك، وألغيت متيسر  ، فقلمتاح، فإن استثقلت متيسر، واالتصال املتيسر

ّ!استعمال )زمين( و )مش زمين(

S.M.S= ّس. م. س

وقد اختار مجمع  .Short Message Serviceاالختصار باإلنجليزية هو لرؤوس كلمات ثالث: 

רֹוןاللغة العبرية لفظ  ס  لها، ومع ذلك ظل استخدام الحروف الثالثة اإلنجليزية هو  מ 

 سنة 
ً
، 0772الشائع الذائع في العبرية، وكذلك في جميع أنحاء العالم منذ أن بدئ به أوال

، وهي األقرب َســلةُمـرّْيمكننا ترجمتها إلى  حيث الكتابة تتم وترسل عن طريق الخلوي.

ـّية(، وكأن معنى  -وعندها لن يستعملها أحد - للمعنى ـّصِ
َ
وهناك من يستخدمها )رسالة ن
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وأبرر ذلك أن هذه الحروف رؤوس  ،س. م. سفي رأيي أن أبقيها  )النص( يدل عليها فقط.

 هي:  -كلمات أتمثلها أنا

ّس.م.س =سطور ُمرسلة سريعة

إرسال يرسله مرسل يصل  ذلك برؤوس حروف الكلمات:وتخريج  لإليميلتذكرون قبولي 

ّ املتلقي.

باختصار هذا تحايل أو مخرج للمتعصبين للغة، حتى نلتقي فيه بالنتيجة مع لغة عاملية 

ليس من الضروري إيجاد البديل لها، وحتى ولو حاولت اختيار بديل فلن تفلح، سيبقى 

سأذهب أبعد من ذلك ما  إلخ. ايبر....وتبقى تانغو، ويبقى ف، اإليميل، وتبقى إس.إم. إس

 -دامت هذه املدونات ال تشغل نفسها باملصطلحات والتعابير غير العبرية، فأنا أسمح لنفس ي

 أن أنقل التعابير األجنبية على نحو: -كما فعلوا بالعبرية

תי ַּמס  ـْســت =ס  ـْســمـيـس( َسـم 
َ
 )واملصدر ت

י ת  ַסס  ק  ـت  =פ 
ْ
ـَسـل

ْ
 يا، وتعمدت أن أتحاش ى ورود حرفي السين بعد الكاف()من فاكسيميلفك

י ת  ייַמל  ـت  =א 
ْ
ْيـَمـل

َ
 )في املضارع: أؤيمل(أ

י ת  ַפנ  ל  ـت -ט 
ْ
ـن

َ
ـف

ْ
ـل
َ
ّت

 على كل هي فكرة، ولك أن تقبلها، ولك أن ترفضها!

في  -مقدًما حرف امليم، ألنها أسبقفكسْمـت  أما صديقي الذي تعجبني عربيته فقد ارتأى:

أصل اللفظ، ولكني اخترت الالم لسهولة مخرج اللفظة، إذ لسنا هنا في مجال  في -رأيه

ناسًيا أن لها معاني  فكسترتيب الحروف. ومن العجيب أن أحدهم يفضل الفعل الثالثي: 

في هذا السياق أعجبني قول  أخرى في الفصيجة والدارجة، فلنتداول مع ذلك كل فكرة.

 قدرته على تداول الفكرة حتى ولو لم يتقبلها".فيلسوف: "عالمة العقل املتعلم هو 

ה עָּ عـار =הֹודָּ
ْ
ّإشــ

ה =ترجمة )هودعا في تعالوا نتفق أن نختار واحدة من املفردات الواردة עָּ التي تصل  (הֹודָּ

، وذلك من منطلق أن تقوية لفظة تؤدي إلى تشييعها أكثر، تماًما كالنبتة التي الخلوي 
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ה عاجم ألبحث عن ترجمةنرعاها أكثر من سواها. راجعت امل עָּ فوجدت: تبليغ، إبالغ،  הֹודָּ

ـعـارتعالوا نكتف بلفظة واحدة هي  خبر، بيان، إشعار، إعالم!
ْ

: ليس  ،إش
ً
والسبب أوال

 أو التبليغ أو 
ً
هناك استخدام شائع ويومي لداللة أخرى لها، فتخصيصها يقويها )فالخبر مثال

في لغة اليوم نوع من التبليغ، وال نكاد نستعملها البيان كل منها له أكثر من داللة(، فإشعار

، وهي بالتالي تؤدي املعنى أشعرتهوهي بصيغة الفعل: نحو  -اللهم إال في العامية -نسبًيا –

הִַעדوثانًيا: ألن التعبيرالعبري:  الذي نبغيه. עָּ הֹודָּ הִל  שָּ דָּ  يترجم عادة: حتى إشعار آخر. ח 

 ، فهل قرأته؟إشعاًراكتبت لك 

 منك. إشعارينقرأت 

 الزائدة في الخلوي! اإلشعاراتاحذف 

 !إشصوًتا من هودعا( فأقترح عليه أن يقول باختصار:  )مع أنها أهدأ إشعارومن يستثقل 

ה أما עָּ  .خبر -التي نراها في الصحف وفي األماكن العامة فترجمتها הֹודָּ

סּום ّمحجوب )مستور( =חָּ

סּוי ّمستوّر =חָּ

סּום أعرف أن معنى סּויأو مسدود، وأن محجوب  ،مغلق חָּ  )مجاًزا(،تعني سري  ومكتوم  חָּ

ג =الخلوي شاشة  ما يظهر علىوأرى أن  סּוםسواء كان  צָּ סּויأو  חָּ  يالئمه بالعربية: חָּ

ويبقى ، غالًبا ألن املرسل قصد أن يستر اسمه أو رقمه، فال ُيعرف، محجوب، َمـْسـتوّر

 اتص بيان للمتلقي
ً
ل، فلنترك استخدامنا )حسوم وحسوي( على الشاشة أن هناك مجهوال

( فيمكننا مستوّرفي أثناء حديثنا، ولنقل: رقم مستور، أنا ال أرد على مستور. وإذا استثقلنا )

، أو )مخفي( ، مع أنها ليست ترجمة حرفية، فال بأس في )مجهول(مجهوّلأن نقول أيًضا 

 وهي تالئم لغتنا الفصيحة ولهجتنا الدارجة.

ים פ  ّ =מּוע דָּ
َ
ـالتُمـف  ـض 

نجد هذه املفضالت في الحاسوب أيًضا، والغرض منها أن نصل إليها أسرع، فهي قد 

 . favorites -فضلناها في التقديم. وفي اإلنجليزية يعرفها الكثيرون ويستخدمونها
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 واآلن يا صديقي: من أين اشتريت جهاز اآليفون؟ -

ה =اشتريته من )الِحـْبـرا - רָּ ב   (?ח 

 ؟الشركةتقصد من  -

ה =وكانت هناك )حبيال نعم، - ילָּ ב   (ח 

َمـةأبارك لك، ولكن ال تنس أن تقول بدل )حبيال(  -
ْ
 ِرز

ַקת =عسقات حبيال ولكني أسمع مصطلح - ס  ילהִע  ב   ، فكيف نقول ذلك بالعربية؟ח 

 هذا املصطلح يعني االتفاق الشامل الذي يلزم األطراف بأن يوافقوا على كل تفاصيله  -
ً
أوال

ة شاملــة.، وفي رأيي أن نخصص له التعبير: Package Dealة كاملة، وهو باإلنجليزي
َ
ـقـ

ْ
 َصف

ر بأن اللغة العربية تدعوكم الستضافتها وأنتم تحملون الخلوي، فإذا 
ّ
انقطع أعود ألذك

קִהַקוִ فال حاجة لقولكم: الخط،  ַנתֵּ ת  ّ!ה 

  وإذا كان الخط
ً
פּוס فال حاجة ألن تقول مشغوال   !תָּ

הو  יחָּ ינָּהִש  ת  ِظـرة!هي  ַממ 
َ
ـت
ْ
مة ُمـن

َ
  ُمـكالـ

ת הִשיחָּ ידָּ ע   ! )الحظ أنهم في اإلنجليزية اختاروا أيًضا التعبير:مكاملة َجـْمـعةهي  ו 

conference call :ولكني ال أستسيغ التعبير بالترجمة الحرفية للغة العربية، ولن أستسيغ ،

 (. ؟!مكاملة مؤتمر

תوصلت إلي  ין -(فهو )ممتين عل هقاف !مكاملة خارجية آسف: חּוץַשיחָּ ת   -ַהַקו ַעלִַממ 

سأستمع إليها، وال تنس أنني أجتهد، باألجر أو  (.: ع الخط)بالدارجةينتظر على الخط 

ّإلى اللقاء! األجرين.

ّ
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ّاملدونــــة الثالثوّن

ّجولـــة في عالم الحاسوب

ر بما كنت أشرت إليه في مدونة سابقة من ضرورة استخدام اللفظ العرب
ّ
 -يةأذك

 خطأ الحاسوب
ً
، وتفضيلها في حديثنا بلغتنا على اللفظة العبرية التي يلفظونها أصال

ב =)ِمـحاشيب، والصواب َمـْحشيب שֵּ  وحري بنا أن نقول: تلك الفتاة تدرس علم، (ַמח 

 هو َمْحِشبيم -، وليس )محاشبيمالحاسوب
ً
 =كما يلفظ الكثيرون، والصواب بالعبرية أصال

ים ב  שֵּ  .(ַמח 

יַרתּבִ  לִרֵּ דָּ ח  ّالِخيار االفتراض ي =מ 

יַרתكثيًرا التعبير  سألني صديق ِتـْقـِنـي: نحن في قسم الحاسوب نستخدم רֵּ לִּב  דָּ ח  ، فما هي מ 

 الترجمة إلى العربية؟

بحثت عن املصطلح فإذا به يعني "الخيار الذي يقوم به الحاسوب تلقائًيا عندما ال يكون  -

في األصل  ، وتعني اللفظة اإلنجليزيةdefaultهو باإلنجليزية: تحديد طلب واضح يقوم به"، و 

ف عن الش يء، ولم يتناول ابن شوشان وال البعلبكي هذا التعبير سواء بالعبرية
ّ
יַרת تخل רֵּ ִּב 

ל דָּ ח  بسبب حداثته، ثم إني بحثت في املواقع العربية، وفي مواقع  defaltl أو اإلنجليزية מ 

فوجدت اختالف الترجمات: مبدئي، افتراض ي، اعتيادي،  ،defaultالحاسوب على ترجمة 

لكني عندما بديل افتراض ي، في تقديري أن تكون الترجمة:  وكلها في رأيي ال تجيب عن املعنى.

، وقال بعضهم: كنا الخيار االفتراض ياستشرت بعض املختصين بالحاسوب فضلوا 

 ة. في اللفظ نستخدم )االفتراض ي(، لكننا ال نرى دقة الترجمة

שּוב ח  بة =מ 
َ
َّحـْوســ

Computerization  هي تغذية معطيات )مكتب أو مصنع إلخ( في الحاسوب، أو تحويل

النشاطات اإلدارية إلى الحاسوب، وقد ترد بمعنى تزويد مؤسسة بالحاسوب، وأرى أن من 

 كان موفًقا، فترجمة اللفظة العبرية في املعاجم التي بين أيدينا هيَحوسبــة اختار 

  وال أظنها وافية شافية، فعلينا بالحوسبـــة.)استخدام الحاسوب(، 
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שּוב ק  ـر َحـْوسبة =ת 
َ
ـت
ْ
ّإن

שوأصل التعبير هو نحت من لفظتي:  ק  תת  ַַֹור  ים+ ב  ש  ח  ، وهو االتصال من خالل מ 

موديم، فأنا ال  -حواسيب شخصية مزودة باملوديمات )لم أغّيـر اللفظة العاملية األخيرة

 إال ما ندر(. -لى تغيير ما هو معروف عاملًياأعمد إ

، غير أن الدكتورة االتصال الحاسوبي -باستيحاء املعنى من العبرية–كنت أرى أن الترجمة 

مديرة قسم الحاسوب في أكاديمية القاسمي أشارت علي بأن اللفظة األدق  -أسماء غنايم 

ترجمة ممكنة للتعبير باإلنجليزية:  ، وربما هذا التعبير املختلط باللغتين هو إنتر حوسبةهي 

inter- computer 
ً
، وذلك ألننا في هذا املصطلح نستخدم وسائل تكنولوجية مختلفة، مثال

، العاكس وغيره، فهو يهتم إذن بالطرق حاسوبية، إنترنت، حاسوب )الالب( تطبيقات

 أن يلموا بالتكنولوجيا املعاصرة. التربوية املختلفة، ويمكن الدارسين

בبقى سؤالي: ماذا نسمي صيغة اسم املفعول وي שָּ ֻתק  هل يمكننا أن نقول وفًقا لترجمة  ?מ 

 وحتى ُيجاب أقول: ال بأس! ا!سل من كان به خبيرً  ؟إنتر محوَسـبالدكتورة 

שּור  link =راِبـط =ק 

ר موقع )ي(أدعوكم لزيارة  في عالم الحاسوب תָּ بـ )محر ك ، وحتى تجدوه فعليكم site =א 

נּועִַ =ثالبح פּושִמָּ (، وهو نظام السترجاع املعلومات من أعجب ما engine search =ח 

ים =يذكر لك امللفات والروابط يكون، ففي ثوان שּור  التي ورد فيها االسم املبحوث عنه،  ק 

ومن العجب أنه يتفاخر على قدراتنا، فيقول لك: لقد وجدت لك هذه اآلالف من العناوين 

יصف ثانية، فهو يزودك بصور ووثائق من مخازن املعلومات خالل ن =والروابط גָּרֵּ ִַמא 

ע ידָּ ـيات، ويزودك ِبــ )מֵּ
َ
ים =ُمـْعـط ִתצלצל، ووجدتها أيًضا في كتاب لرؤوبين سيفان )נָּתּונ 

ים 03، ص (שפתנו תּונ  ּבּודوهناك مصطلح عبري شائع ، נ  יםנִע  ـيات، =תּונ 
َ
 إعداد ُمْعط

يتم تغذيتها في الحاسوب، حتى نستحصل على املعلومات وهو حفظ برمجيات مختلفة، 

قبل أن أودعكم في هذا الخضم الذي ال أحسن الخوض التي أردنا من الحاسوب أن يعدها. 

، وهو hacker =أحذركم من )الهاكر -في لجته، أو على األقل أقف منه قرب الشاطئ
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ـل ِ
 
ـف

َ
ـط

َ
ـت
ُ
داخلية للنظام أو الكمبيوتر أو الذي يشعر بالفخر ملعرفته بطرق العمل ال، امل

 الشبكات بحيث يسعى للدخول عليها دون تصريح. 

نظمة أكمحاولة اختراق  ،االتجاه غير الشرعي مخترق محترف يستخدم جل طاقاته فيإنه 

جرامية. وتقوم حاليا شركات إا ألهداف حيانً أأو  ،ثبات قدرته أو التباهي بهاإحاسوبية بهدف 

 مقاومتها. ، أونقاط الضعف في شركاتهم لغرض اكتشاف هؤالءعريقة بتوظيف مثل 

هذا ما أفدت من املصادر، وقد حاولت أن أجيب عن سؤال الصديق أبي جالء من دالية 

 الكرمل.

ـلأفضل لفظ  ِ
 
ـف

َ
ـط

َ
ـت
ُ
، بسبب شحن اللفظة بموقف، فنحن عندما نلفظ الكلمة نحملها امل

 خترق تفي إحداهما تماًما باملعنى.الرفض لها، وال أظن أن لفظ القرصان او امل

راتيم
َّ

יםרִָּשִָּ =بعد قراءة أحدهم هذه املدونة الحاسوبية أضاف لي: نسمي )الش واِدم =ת 
َ
، خ

 . وهناك الكثير مما تجدر إضافته.خادم =תרִָּשִָּ -ومفردها )شرات(

ّ

ّاملدونــــة الحادية والثالثوّن

نا أرى شيوع الكلمات العبرية على ألسنة أصدقكم أنني أكاد أيأس من محاوالتي ومدوناتي وأ

املتحدثين بالعربية، وكأن الناطقين بها يفاخرون بأنهم ذوو شأن أرقى، ومستوى أعلى، فها 

بدون أدنى تبرير، فما الذي يدعو هذه املرأة التي أسمعها اآلن ساعة الكتابة،  يحشرونها هم

יטתִַ =)تخليط وهي تخاطب زوجها قائلة: ל  ّر) بدال من (ח  ِ
ـر 
َ
وملاذا تقول تلك املعلمة:  (؟ق

ירּו -)هعبيرو أوتي( ֱעב  יִה  وملاذا يفضل هذا الرجل أن يقول عن  ؟نقلوني ، وال تقول אֹות 

عيم طعام أعجبه
َ
ים =)ط (  أو)لذيذ(،  ، وينس ى أن(ַטע  ، )زاكي(  أو حتى)شِهــي 

ً
أكثر توصيال

بمخارجها الصوتية زاكية، وأين  ( فسيجد أن اللفظةزاكيوأكثر إيحاء، فلو جرب أن يردد )

ا آخر في لغتنا الدارجة هو منها )طعيم(؟!
ً
 -ثم إننا نرى هذه اللفظة بالذات تقارب لفظ

)ِطـِعـم(.  فاملشروب أو الطعام إذا كان له طعم غير مقبول وغير سائغ فإننا نسميه)طِعـم(، 

ا
ً
ّ(!فقرري يا عزيزتي أن تقدمي لزوجك طعاًما زاكًيا )شهًيا، لذيذ
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יעִַ ّيستحق )بيطلع له( =לֹוִַמג 

هذا التعبير العبري يِرد لدى تقدير من يستحق أمًرا، كما يرد ملن يستحق عقاًبا أو حساًبا، 

، وألني أرفض اللفظة العبرية يستحقملن هو جدير بش يء أنه  وأرى أن الترجمة الفصيحة

وإذا لم تعجبك فقل: ، بيطلع له في نسيج حديثنا اليومي فأقترح أن نقول بالدارجة:

: العامية هي من أصل فصيح وصحيح يستاهل ، واللفظة لكل حسب لهجته.بيستاهل

ّيستأهل. 

יש ّ =ָאד  ّال ُمـبـال 

ישمن التعابير التي ليس لها لفظة محددة بالعربية هي  وتعني غير املكترث، بارد املوقف،  ָאד 

باليوقد ترجمه معجم سغيب: 
ُ
 املوردرث، كما ترجم معجم )بضم الهمزة( غير مكت -ال أ

أرى أن نتفق على ما استخدم سابًقا هنا وهناك  بغير لفظة محددة فريدة. carelessلفظة 

ّفي صحافتنا وفي إعالمنا، وهو ) ישּות(، واملصدر ال مبال  ( الوزيادة ) (.ال مباالةيكون ) ָאד 

ال وعي، وال فلز، ال  أخذت مكاًنا في لغتنا املعاصرة، وتفيد نفي ما بعدها، فنقول اليوم:

سلكي، ال منطقي، وأذكر أن أحد أساتذة اللغة العربية ناقشني بحدة في عدم جواز البادئة 

)ال( فأجبته في موقعي، وفي زاوية )اسأل فاروق مواس ي(، ومن السهل الوصول إليه ملن 

نحوه كثير ال غضاضة في استخدام اللغة املعاصرة في التعبير )ال + معقول( و " أحب املتابعة:

التركيب أن نضيفه إلى التراكيب املعهودة، وأرى أن نسميه " وفير، وهذا التركيب حري بنا

في مجمع اللغة في ، وال يصم، خاصة وقد أقر ال يوصم ومثل هذا التركيب "،النفيـــي

زائدة للنفي، وهي ال تؤثر على مكان الثانية في  =وفي تقديري أن إعراب )ال( هنا .القاهرة

 ال مبالًيا...إعر 
ً
، ونبهت رجال

ً
أرجو أن تكون مبالًيا بهذا  ابها، فنقول الحظت شيًئا ال معقوال

יעִַتستحق مني )التحديد، عندها  ّ.هدية( לךִִַָּמג 
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ـة =ַשי
 
ـة/ ُهـَديـ َّهـِدي 

נָּה ـة =ַמתָּ َّهـِدي 

د لهذا الشخص أو تتردد في اللغة العبرية غالًبا وفي مواسم األعياد العبرية أو أعياد امليال 

العربية(،  -)يذكر ابن شوشان في معجمه أن هناك من يرى أن أصلها ش يء ַשי -لفظة -ذاك

وهي هبة تعطى للموظفين أو العاملين، تقدمها مؤسسة أو دائرة، كما أن هناك من يرى أن 

عادة يكون حجمها غير كبير، لذا أرى أن نقصر عليها في استخدامنا لفظة التصغير  ַשי

ة ، ومن ال ير الضرورة في التمييز على غرار اللفظتين العبريتين فله أن يقول كذلك ُهـَدي 

ـة   بدون تصغير. َهـدي 

נָּהأما لفظة  ـةفهي  ַמתָּ "أهدى الهدية  -لسان العربكما نستخدمها، وقد وردت في  َهـِدي 

ןإهداء وهّداها"، وتدل اللفظة العبرية على العطاء ) ـةالحرفية لها  ، والترجمة(נ ת  ، َعِطـي 

عطاء هللا، وقد ترد في سياق عطاء أو إنعام  -لكن اللغة املعاصرة ركزت على أن العطية هي

 من منعم كبير.

ـة  لذا فاختيار  من )متانا َهـِدي 
ً
נָּה -بدال ــة ( أيسر، واختيار ַמתָּ ـةأو ُهـَدي   من )شاي َهـِدي 

ً
 -بدال

 ( ألطف. ַשי

גָּה ל  ـ =מ 
ْ
ـَجــة الجديد: واقتراحيحة )دراسية( ِمـن

ْ
َّمل

ّمنحة =ַמע נָּק

גָּהو  ַמע נָּק ל  ـَحـةكلتاهما تترجمان  מ 
ْ
גָּה، غير أني أرى أن نضيف في معنى ِمـن ל   الوصف מ 

 (.)دراسية

بمعنى منحة أبحاث أو منحة تقدير، أو تشجيع ملؤسسة أو ملشروع أيًضا،  ַמע נָּקوتأتي 

كتابه،  لطباعة ַמע נָּקإنه يمكن أن يحصل الكاتب العبري على  وتكون عادة بمبلغ أعلى. ثم

גָּה ولكن هذا املتحدث بالعبرية لن يقول في ذلك: حصلت على ל   لطباعة الكتاب. מ 

גָּהوألن  ל  ، وبما أنني أدعي ضرورة منحة دراسيةلفظة ليس لها مقابل في الترجمة إال  מ 

نت قريبة على الصوت اللفظي العبري، تفضيل لفظة محددة واحدة، وال أرى بأًسا إن كا
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الش يء تناوله، فلماذا ال أستخدم هذه اللفظة املقترحة ملج فقد وجدت في لسان العرب: 

ــَجــة
ْ
גָּה ، وأنا أعرف أن لسان الطالب يرف نحو اللفظة العبريةَمـل ל  جربوا أيها الطالب  .מ 

ــجة، األحباء أن تألفوا لفظة
ْ
تنتظروا من سيقترحون هنا وهناك  ، وال جاتَمـلـ وجمعها: مل

ا أخرى نقنع أنفسنا بها، ولن يبقى بعدها بسبب عدم تحديد البديل، إال )امليل
ً
ا( ألفاظ

ــَجــةالعبرية. فلنقل إذن 
ْ
بمعنى تناول الش يء، ولنخصصها بتناول املنحة الدراسية أو  ،َمـل

ـَحـة! =ַמע נָּקالعلمية، وحتى نميز بينها وبين 
ْ
ِّمـنـ

ـَحـةنكم تريدون أن تجعلوها كلها أم أ
ْ
 ، فالقرار أللسنتكم! ِمـنـ

)طالع  وال تقولوا اللفظة العبرية في حديثكم اليومي منحة دراسية،فقولوا على األقل 

وبعد، فإن اللغة العبرية لم تحدد بدقة فيما بحثت من مصادر ومن خالل موقع  نازل(!

גָּהو  נָּקַמעִ األكاديمية العبرية على أي تمييز فاصل  ל  ، ونحن هنا ال نعالج ذلك، وإنما מ 

 .البديلة وكدنا أن نختار اللفظة العربية

( وعدم إفرادها ملعنى محدد، والسبب يعود ِهـَبـةيالحظ املتتبع أنني آثرت عدم اختيار)

يفسر الهبة  مصطلًحا شرعًيالشيوعها في ترجمة هذي اللفظة العبرية أو تلك، ثم ألن هناك 

ث أن الهبة تعني التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أو بغيره، وهو عقد بشروط، حي

 موضوعه تمليك اإلنسان ماله لغيره في الحياة بال عوض، وللواهب واملوهوب شروط.

وأخيًرا، فرغم أن التداخل في املعاني قائم، فحبذا تخصيص اللفظة العربية املحددة 

اليسير، فاملهم عندي أن يقول الطالب العربي حصلت للفظة العبرية، ولكن األمر ليس ب

جا(، وعلى الباحث أن يقول حصلت على منحة على 
ْ
ــَجــة، ال على )ميل

ْ
دراسية أو على َمـل

( في العيد أو في قسيمة ַשי -أبحاث ال على )َمَعناق(، وعلى من حصل على )شاي منحة

أهنئكم جميًعا  (!لفتحة أم الضمةا -الهاء الراتب أن يقول: حصلت على هدية )اختر شكل

بما حصلتم عليه، فاألوضاع االقتصادية تجعل من هذه املنح أو الهدايا ذات قيمة خاصة، 

 فالشكر ملن يعطي كل ذي حق حقه!
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ــوا! وعلى ذكر الهدية فاسمحوا لي أن أستشهد بالحديث الشريف الذي راق لي:  تهاَدوا تحابُّ

الحديث إلى العبرية، فهل يتسنى له ذلك بيسر؟ وكم من فبربكم لو أراد أحدنا أن يترجم 

 !ونقول بعد ذلك عن لغتنا: صعبة كلمة عبرية سيستخدم؟

 مالحظة:

بعد أن نشرت هذه املدونة كتب لي صديق عزيز ممن يشهد لهم في ميدان اللغة: أقترح 

ישּותلترجمة  أوافق الصديق، فهل ضعف وفتر. أنا ال  –ُبـرود، فالفعل َبَرد ، ُبِرَد فالن  =ָאד 

ישنقول عن  في هذه الحالة يتخيل أننا ومن ناحية ثانية قد يكون الال مبال  هو بارد؟! ָאד 

 ليس من منطلق ضعف وفتور، وإنما يفعل ذلك عن عمد.

ـِعـم، ونس ي صاحبنا أننا نستخدم هذا االسم )ِطـِعـم( باملعنى  יםעִ טִָּويقترح في ترجمة 
َ
ط

هذه املدونة، ثم ال بد لنا من األخذ بالحساب وقع الكلمة  السلبي، وقد بينت ذلك في

 بالدارجة، فلنعد إذن إلى زاكي، شهي، لذيذ وكلها أوفى بالكلمة ولها.

ّ

ّاملدونــــة الثانـيـة والثالثوّن

ّفي زيارة مكتب التأمين:

 التأمين، وستعجب معي كم يستخدم السائقون واملوظفون التعابير  زيارتنا اليوم هي ملكتب

יטּוחִַ -العبرية بدًءا من )بيطواح( ، وال تعجبوا إن استمعتم في قرية جت )بدي تأمين =ּב 

ــخ السيارة(، وفي مدينة الطيرة: )بدي أبوِطــح السيارة(، وهكذا سنجد عشرات 
ّ
أبط

للكلمة العبرية الواحدة، ومن يدري فقد يقبل عليها دارس أو باحث  املعّربـة التصريفات

 ليرى 
ً
 لتكون ضمن لغتنا.  ، وطريقة لهجتهاحركية التقبل للغة األخرى مستقبال

 جلست في املكتب وراقبت.

ן -دخل رجل وسأل: هل حضرتك )سوخن البيطواح( יטּוחִִַסֹוכֵּ  ؟وكيل التأمين =ּב 

 . نعم -
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:  كم يكلف تأمين سيارتي )بيطواح حوفا( -
ً
 -عندي سيارة مازدا، وأحب أن أسأل أوال

יטּוחִַ הַּב  יטּוחִַ -)بيطواح تساد شليش ي(وكم يكلف ، חֹובָּ יִַצדַּב  יש   ?ּׁשל 

 بعد أن أجاب الوكيل عن استفسار السائل وبعد إجراء الحساب له، سألت الوكيل:

יטּוחִַ -ملاذا ال تعّود زبائنك على لفظ الكلمات العربية، فـ )بيطواح حوفا( הִּב  تأمين  هو חֹובָּ

יטּו -، و)بيطواح تساد شليش ي(إلزامي יִַצדִחִַּב  יש  )في الضفة  تأمين طرف ثالث هو ּׁשל 

، وربما ألنهم يعتبرون التأمين اتفاقية، تأمين الفريق الثالثالغربية يستخدمون التعبير: 

ـن وما يملكه، ويكون الفريق الثالث هو  فالفريقان األول والثاني هما شركة التأمين، واملؤمَّ

تأمين أساًسا ضروري، وذلك حتى يكون ذلك الذي خارج االتفاق، وهذا النوع من ال

الضمان لدفع التعويضات عن األضرار التي تلحق هذا الطرف الثالث، كالشخص الذي 

، ويسمى هذا النوع في األردن
ً
كما ذكر لي وكيل تأمين،  -أصيب أو الجدار الذي هدم مثال

 (.تأمين تكميليوعلى مسؤوليته )

ـنينأجاب: الحق معك، ولكن  בּו =املؤم  יםמ  ח  يفضلون التعابير بالعبرية، فهذا أسهل لهم،  טָּ

 أن )بيطواح مقـيـف(
ً
יטּוחִַ -وهكذا اعتادوا، وهكذا فهموا، فأنا أعرف مثال יףִּב   هو ַמּק 

حضر شخص آخر  ، ولو قلت ذلك على مسامعهم الستغربوا، وربما لم يفهموا.تأمين شامل

 رته، فاقترح عليه الوكيل أن يصلحخفيف في سيا ضرّر =נ ז ק -ليخبر الوكيل عن )نيزق(

ב =املركبة כ  ْسـِمـيت( ַהר 
ْ
تـفوت َعـت

َ
تــ

ْ
פּות -على حسابه، ألن )الهـِش ַתת  ש  יתִה  מ  املشاركة  =ַעצ 

، وللمفارقة: إعفاءأكثر من ألف شاقل. )في الضفة الغربية، وفي األردن يسمونها:  الذاتية

أبدى السائق عدم رضاه، وقال: أريد أن )أزمين  يبدو لي أن هذا اإلعفاء هو لشركة التأمين(.

ין -شماي( מ  ـن. =ַשַּמאיִַאז  ِ
ـم 

َ
دخل زبون ثالث ليؤّمـن سيارته  أستدعي )أطلب( ُمخ

שּור -"والجيم هي مصرية باللفظة العبرية"( -الجديدة، فطلب منه الوكيل )إشور ميجون  ִא 

יגּון أخذ الوكيل يتفحص بوليسة  .، وأشار عليه بمكان الحصول عليهتصديق وقاية =מ 

، وهي شائعة في لغات العالم وال بأس policeوثيقة التأمين )بوليسة كلمة فرنسية  =التأمين

נָּחֹות -من استخدامها(، ثم أخذ يحدث عن )الَهَنحوت( )تسمى في بعض  تخفيضات =ה 

ع بسبب العمر، وبسبب عدم تسليم السيارة ملن هم أقل من أرب خصم(الدول العربية 
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ר -وعشرين سنة، وكذلك ملن في ملفه )ِهـْعـدير تـبـيـعـوت( דֵּ ע  יעֹות ה  ב  ـلو  َدعاَوّى =ת 
ُ
 .خ

ה -سأل زبون: هل )الجريرا( ירָּ ר  ـر ّ =ג 
َ
 في الحساب؟ جـ

אֹונָּה =الحادثنعم، وعند  - ב -سيكون لك )ريِخـب َحـلوفي( -ال سمح هللا – ת  כ  יִר  לּופ   =ח 

ّمركبة بديلة.

ת -مع سائق آخر عن )يريدات عيرخ(تحدث الوكيل  ידָּ ר  ךִ ִי  ר  )السيارة(،  هبوط قيمة =עֵּ

ן -وعن معنى )أوْبدان كللي( דָּ יִאֹוב  ל  לָּ (، ومتى ال نازلة عن الشارع)بالدارجة: إبادة كاملة  =ּכ 

ּסּוי -يكون أي )ِكّسـوي( دخل زبون، وقال:  (.ِغـطاء -)في بعض الدول العربية تغطية =ּכ 

ה -(أضعت )الحوفا ، فطلب منه الوكيل أن يتوجه إلى محام اإللزامييقصد التأمين  -חֹובָּ

יר -ويوقع على )تـتسهير( ה  بأنه قد أضاع شهادة التأمين، حتى ال يحدث أي تصريح  =ַתצ 

.
ً
 التباس مستقبال

ד -قال الزبون: أمس كنت في )مْسراد َهـريشوي( רָּ ש  ישּויִמ  والسيارة  مكتب الترخيص =ַהר 

ה -ـرا)َعبْ  רָּ ב   (.عبرتالفحص السنوي )وفي العامية:  اجتازت =עָּ

 أهنئك، لم أكن أتوقع ذلك، فقد ذكرتني سيارتك بسيارة فيروز: 

 هالسيارة مش عم تمش ي

 بدنا حدا يدفشها دفشة 

 يحكو عن ورشة تصليح

 .وما عرفنا وين هي الورشة

تب التأمين القريب، وأجره *مالحظة: هل هناك من يتبرع ويطبع هذه املادة، ويعلقها في مك

 عند هللا وعند لغتنا.

ّ
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ّاملدونــــة الثالـثـة والثالثوّن

ّعن امِلـخرز و)املخراز(

ما هاجم به "واحد على باب  -في سياق ما تطمح إليه هذه املدونات -من أغرب ما قرأت 

رأوا هللا" شخًصا يذود عن ضرورة االحتراز من العبرية في تضاعيف الجملة العربية، فاق

 "درره" في أحد املواقع حيث يكتب:

التحدث  وتحاربها؟ هذا من أوهامك، أنا أحب "ثم من قال لك إن الناس تعارض العبرية

، أبناء عمومتنا بلغةبالعبرية، بل والكتابة بها، فما املانع؟ هناك أدباء عرب أجادوا الكتابة 

الفرنسية،  دعوا باللغةمثل: أنطون شماس، وسيد قشوع، وهناك جزائريون ومغاربة أب

 فكل واحد يكتب باللغة التي تروق له." 

ال أعرف إن كان صاحبنا هذا يستحق النقاش، فهو يخلط بين أهمية أن نتقن العبرية 

من  -ونتحدث بها أمام اليهود ببراعة، وأهمية أن يبدع بعض أبناء العربية بها في نتاج أدبي

جينة مكسرة، ال يفهمها األخوة في دنيا العرب، وال جهة، وبين أن نتحدث أمام أهلينا بلغة ه

يدركها اليهود الذين نعيش بين ظهرانيهم، أو يعيشون بيننا. هي لغة في خلط عجيب وغريب 

من العربية والعبرية. ثم من قال بأن العربية تحارب العبرية وتعارضها؟ لقد قرأت 

 كلها فما وجدت مثل هذا االدعاء؟  املالحظات

أيها الرجل على لغتك، وحبذا أن تتقن العبرية أو أية لغة أخرى،  و أن تحافظاملرجو ه 

"لغة -أال تخترع لغة جديدة دون أدنى ضرورة، وإال فإن تباهيك باللفظة العبرية  بشرط

أبناء عمومتك" في نسيج الجملة العربية يظل من قبيل العجز والقصور عن إيجاد البديل. 

 ابية والعشوائية بين املرسل واملتلقي في عالم االتصال.إنها الفوض ى اللغوية، والضب

الحظ الصديق ب. حسيب شحاده إثر زيارته إلى مسقط رأسه، هذه اللغة الهجينة 

رت صفو مزاجه، رغم كتاباته السابقة حول هذا األمر )العبرنة املختلطة، 
 
التي عك

رية للعربية املحكية في تتفاقم دون مسوغات لغوية(، فتألم "النتشار بل غزو اللغة العب

وصحية في شتى اللغات البشرية،  االقتراض اللغوي ظاهرة طبيعية البالد". وذكر أن
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ي في آخر ولكن ما يحدث في عربية البالد أمر آخر باملرة، قد األمر إلى نتائج وخيمة.  يؤد 

 يقول ب. حسيب:

إال أنها  ،ال عامين من الزمنهذه الزيارة رافقتنا بنتنا الصغرى التي لم تعش في البالد إ"في 

ولكن كثرة األلفاظ والعبارات العبرية املقحمة في الكالم العربي  ،تجيد الحديث بالعربية

 األعشابعن تلك العادي حال في الكثير من األحيان دون فهم كامل ودقيق. إثر االستفسار 

ماٍت عربية ووجدوا كل ،حرص املتحدثون على تجّنب هذا الدخيل غير الضروري  البرية

املقاالت التي  سلسلةسلسة وجميلة بدل املفردات العبرية. في هذا السياق تجدر اإلشارة إلى 

 وأهميتها في هذا املجال.  (البديل من العبرية)ينشرها الزميل فاروق مواس ي تحت عنوان 

أية لغة آدمية طبيعية، ليست مجموعة من األصوات فكلمات فجمل ففقرات  -اللغة

والقومية ملتكلميها.  الثقافيةوعنوان الهوية  ،هي أداة الفكر والوجدان األولى بل ،فحسب

 تنمو اللغة وتزدهر بنمو ناطقيها وتطورهم. ماذا سيقال عن شخص ال يحترم لغته ال بل

 يزدريها؟ 

ُن 
ّ
ونظام التربية والتعليم في فنلندا  ،للمهتمين نالفنلندي من لغته واحترامه لها معروفا تمك

أرجو من "الواحد" هذا، وقد جعل نفسه  ."كما ال يخفى على كل مثقف مطلع -ى بهُيحتذ

ًرا أن يعَي خطورة األمر وجديته.
ّ
 انظر مقالة ب. حسيب في موقع املوقد:  منك

http://www.almawked.com/?page=details&newsID=3712&cat=1 

 قوله حرفًيا: ها أنا أستمع ساعة الكتابة إلى شخص يخاطب زميله، وأنقل لكم

דּות -قدمت )ُموَعَمدوت( راز(. للوظيفة מּוע מָּ
ْ
ז -كان )ِمخ רָּ כ  تقدم له ثالثة، لكن بيني  מ 

ـفور(
َ
פּור -وبينك كان كل ش يء )ت ْرشيح األفضل واألمثل لو فطن صاحبنا إلى كلمة .תָּ

َ
( أو )ت

ــح( للوظيفة. صاحبنا هو رشحت نفس ي) قال
 

ד =مرش  .מּוע מָּ

ـوكانت  
َ
 َصـة ُمناق

ً
ז -من قوله )مخراز(بدال רָּ כ  ثم األفضل لو قال: كل ش يء كان  ،מ 

ّ
ً
ـال ـص 

َ
פּור =ُمـف ، )بالدارجة: كان مخّيط، ومن الطريف أن التفصيل يكون قبل الخياطة תָּ

عه على قّدِ صاحبه، واللفظتان تؤديان املعنى نفسه(، 
ّ
ل الخياط الثوب: قط كما نعلم، ففصَّ



 

111 

بأن ظروف املناقصة أعدت مسبًقا ملالءمة شخص بعينه، حتى  فاالستعارة العبرية تعني

 يكون هو الذي يقع عليه االختيار، والتفصيل أو الخياطة يوصالن املرسلة.

ז أما רָּ כ  ـصــة.فهي تتعلق باملباني أو بالوظائف عامة، والترجمة املعروفة:  מ 
َ
لم يشر  ُمـناق

في اصطالح أصحاب  املناقصةبما يلي:" داملنجمعجم الوسيط إلى هذه الكلمة، بينما ذكرها 

فيه املبالغ التي يرونها  أن يطرح لاللتزام مشروع إنشائي، فيعرض الراغبون  -األعمال

ضرورية لنفقات القيام به، فيلتزمه منهم من كان مبلغ ما عرضه أنقص مما عرضه سواه، 

 .وعكسه واملزايدة"

ה =املزايدة أما כירָּ זָּהִמ  רָּ ַהכ  ה / ב  כיר  יתפַמ  ב  ، وبالدارجة: البيع باملزاد العلنيفهي  ומ 

 كما كنت أسمعها(. -، وعلى أونو على دوي على تري ِداللة

 من 
ً
זوبدال רָּ כ  للوظائف، وأنا شخصًيا أفضلها ألنني  َعـطاء)مخراز( كنت أود أن نخصص  מ 

أي  -ال أحب أن يرتبط أمر الترشيح لوظيفة بالجذر الثالثي )نقص(، أفضلها رغم أنها 

ترجمة املورد لم ترد في املعاجم بهذا املعنى التي تدل عليه املناقصة، لكنها وردت في  -َعـطاء

، تقديم سعر )للفوز بمناقصة مطروحة(، وربما عطاءفقد شرح أن من معانيها:  tenderلـ 

، bidبهذه اللفظة بإيحاء معنى اللفظة اإلنجليزية األخرى املرادفة  املوردجاء صاحب 

أنه في العطاء  -في رأيي- املوردل منها يعني، يعطي، يقدم عرًضا، وبالتالي فإن معنى والفع

يعطي سعًرا )وفي الوظائف معلومات أو خبرات( تؤهله أكثر من غيره للفوز في املسابقة أو في 

זويجدر بنا أن ننتبه إلى أن  املناقصة. רָּ כ  قد تعني أيًضا )إعالن عن مناقصة(، وهذا  מ 

יזيرغب في ترشيح نفسه لوظيفة ما أو لشراء بضاعة، فالفعل  وجه ملنم اإلعالن ר  כ   ה 

 يعني: أعلن، دلل على سلعة، نشر.
ً
 =ويجدر بنا كذلك أال نقول: كان )املخراز بنيمي( أصال

ז רָּ כ  יִמ  ימ  נ  ، بل كانت املناقصة داخلية )هذا العطاء داخلي(، ونعرف أن هذا النوع פ 

العاملون فيها أنفسهم، وال يحق ملن هو خارجها أن يرشح  للمؤسسة، يرشح مخصص فقط

الحظنا أن  =املناقصة خارجيةنفسه. ومن جهة أخرى يحق للمؤسسة أن تجعل العطاء أو 

ـر، فلنجعلها 
ّ
محادثة قصيرة دعت إلى كتابة هذه البدائل، وال أدعي أنني أجدد بقدر ما أذك

 مركزة في ما يلي:
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ד ـح =מּוע מָּ
 

ُّمـَرش

דּותמּועִ  ـْرشيح =מָּ
َ
ّت

ז רָּ כ  ـَصـة )  =מ 
َ
ّ(للوظائفَعـطاء  وحبذا تخصيصُمـناق

ז רָּ כ  יִמ  ימ  נ  ّمناقصة داخلية =פ 

ז רָּ כ  יִמ  יצֹונ  ّمناقصة خارجية =ח 

ה כירָּ זָּהִמ  רָּ ַהכ  ה / ב  כירָּ יתִמ  ּב  ّالبيع باملزاد العلني، ِداللــة =פומ 

ז רָּ כ  פּורַמ  ـل )م =في اللغة الشعبية() תָּ ـص 
َ
ط(ُمف ّخـي 

 

ّاملدونــــة الرابعة والثالثوّن

ـفـى:
ْ

ش
َ
ّفي زيارة امل

في معظمها، فهي في املعاجم،  -بدًءا أؤكد ثانية أن األلفاظ البديلة في املدونات ال جديد فيها

ر إن نفعت 
ّ
وفي االستخدام اللغوي في الكتابة، ولكني أعيدها هنا من قبيل تدبر اآلية: }وذك

على استخدام اللفظة العربية في مخاطباتنا، وحتى ال تكون  الذكرى{، ومن قبيل الحرص

 
ً
لغتنا مثل "مرقعية الدراويش" كما يقولون في مصر، وهذا ال يمنع بالطبع أن أقترح بديال

 إن أعيتني الحيلة، وال ألزم به أحًدا. -جديًدا أو غير شائع

ع جًدا، وتتردد على زرت مشفى قريًبا من بلدتي، وكما تعلمون فإن الكلمات العبرية تشي

ألسنة األطباء واملرض ى وزوار املشافي، فحتى لفظة )َصـْوم( التي يطلبها الطبيب قبل الفحص 

ـسوم(
ْ
تتكرر  َصـْوم، وزيارة األطباء =צֹום -يلفظها الكتيرون بتحريف، فهي على ألسنتهم )ت

ּקּורفي قولهم  יםִּב  א   مناالستشفاء  ، وكنت تناولتרֹופ 
ً
פ بدال ש  ، وثمة كلمات أخرى ּוזא 

 من عالم الطب دونتها في املدونة التاسعة عشرة، فليعد إليها من يهتم.

 سأواصل رحلتي مع ألفاظ أخرى، وأبدأ بما قاله رجل على مسمعي وهو يخاطب مرافًقا له: 

ون(  ַדר -ياهلل ياهلل بسرعة عالـ )حاَدر ِميُّ יּוןִח  وبالطبع فهو منشغل بصحة من معه،  ،מ 

قال لي  لتصويب هنا يكون غير مقبول، فباهلل عليكم من يصوب كلمة في أجواء التوتر؟!وا

 صاحبي، وهو يعرف اهتمامي: أراك تهم بتصويبه، فماذا عليه أن يقول؟
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 ، وهذا التعبير الشائع في العالم العربي، هو ترجمة للتعبير باإلنجليزيةغرفة الطوارّئ يقول:

emergency رية حرفًيا هو غرفة التصنيف، وهو تعبير مالئم جًدا، حيث ، لكن املعنى بالعب

 بـ  مرضه. حسب يتم تصنيف املرض ى، كل
ً
دخل املريض، فقال له الطبيب: سأبدأ أوال

חּון -)إْبحون( ב  ـخيص =א 
ْ

ش
َ
יתִָאחֹות -سأل أحدهم: وين )األخوت َرِشـيت( املرض. ت אש   ?רֵּ

 )نارسة(، فهي كلمة إنجليزية فقلة ممرض وإذا استصعبت لفظرئيسة املمرضات، تقصد 

nurse  شائعة في عاميتنا، وليس املجال هنا لالعتراض عليها، أو على االستعماالت الدارجة

، وقد شرحت ال تعالج إال األلفاظ العبرية في حديثناأو العامية عامة، فهذه املدونات 

 :وعليه فإن لسبب أكثر من مرة.ا

ךִ ִָאח   מָּ ّممرض مؤهل =מּוס 

יתִחֹותָא   ّممرضة عملية =ַמע ש 

عن الفرق بين االثنتين، فقالت لي: إن األولى يجب  -وكانت من طالباتي-سألت املمرضة 

עּוד -عليها أن تكون قد درست )ِسـعود(  .تمريض =ס 

םִַלַחץ -تستأذن املمرضة، وتقول: سأفحص الـ )الَحتس دام( ألحد املرض ى،  ضغط الدم =דָּ

اح(، وسيكون )تَح الحرارة =םחֹו -ثم أقيس )الُحـوم( יקּוחִִַַתַחת -ـت بيكوَّ ، تحت املراقبة =פ 

ת -ألن عنده )دليِكـت( ק   .التهاب =ַדל 

ה -يقول: هذا املريض أحضرته سيارة )الِعزرا ريشونا( רָּ ז  אשֹונָּהִע  اإلسعاف األولي،  =רֵּ

יק -)الباراميديك( له وقد قدم ד  ראמֵּ ، وكان في السيارة كل مساعدة ممكنةُمـْسـِعـف  =פָּ

ש -)حوبيش( ـد =חֹובֵּ ِ
ــم 

َ
תּוחִַ -وقد يحتاج إلى )نّتواح( ،َمــض ــة =נ   .عملي 

ת -بعد ساعة تنتهي )امِلـشميِرت( ר  מ  ש  ـْوَبــة =מ 
َ
 -للبلدة )هَسـعا( )بالدارجة: َوْرِدية(، ولنا ن

ה עָּ ريات =ַהּסָּ
َ
 .َسف

وناَعـت( حضر متدرب وعرفنا بنفسه، وقال: درست )الّرِفوآه
ُ
פּוָאה -امل الطب  =מּוַנַעתִר 

ـْبروآن(الِوقائي
َ
רּוָאן -، وأبي يعمل في البلدية )ت . =ַתב  اني  ِّصح 

؟ -ِصّحاني؟! من أين لك هذه اللفظة  اني  ِّصح 
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 من ثالث كلمات  -الصحيح أن ترجمتها في املعاجم  -
ً
موظف الشؤون الصحية، فبدال

ـانيجعلتها  (، حيث ترجمها sanitar)هناك من يلفظها  sanitarian ، وهي باإلنجليزيةِصـح 

ّصاحب املورد  ـي  ِ
 هو نسبة للصحة عامة، دون أن  -في رأيي –، ولكنها ِصـح 

ً
قد تعني مدلوال

تتحدد لوظيفة الذي يعمل في الصحة، فلو قلنا "طعام صحي" لكانت الداللة تؤدي إلى 

רּוָאה وأقترح لكلمةصحة الطعام فقط.  انيّ  ة:الترجم ַתב  في هذا  -وتذكرون بالطبع ، ـةِصح 

ַסאיما قلته في مدونة سابقة )الثانية عشرة( عن ضرورة ترجمة  -السياق ד  ْنـَدساني  ַהנ 
َ
إلى هـ

 خطة هندسية(. =بزيادة النون للتمييز بين الهندسانية والهندسية )ففي الوصف

نا، فأنا ال أعرف كيف قالت لي املمرضة: ما دمت تحب أن تعيدنا إلى العربية في حديث

ם -أترجم )مونشام( שָּ  هذا املريض الذي نقدم له التنفس االصطناعي؟ מונ 

قلت: الصحيح لم أجد فيما بحثت ترجمة لها في لفظة واحدة، وقد فحصت في بعض 

املعاجم الطبية في العالم العربي، فألفيتهم يستخدمون عدًدا من األلفاظ بالعربية، نحو 

طناعي(، أو مصطلحات هي باإلنجليزية أو بالفرنسية. استشرت أطباء )تحت التنفس االص

 عرًبا، وهيهات!

ّبعد تدبر ارتأيت أن أقترح  ـس 
َ
ــم، فالفعل ـمُمـن ـس 

َ
ا  ن

ً
في املعاجم يعني: أحيا، وها أنا أختار لفظ

ه قريًبا على مخارج اللفظ العبري الشائع املتمكن، والطبيب كأنه يقوم بعملية إحياء )بإذن

تعالى(، وأنتظر رد فعل ممن لهم معرفة أكثر وخبرة أوفى، ليجزيهم هللا عن لغتنا خيًرا، فاملهم 

 )مونشام( صحًيا، ومهم كذلك أال تستخدم اللفظة، وتكون هي 
ً
عندي أال تكون أنت أوال

 الطالعة نازلة! 

ّنتذكر في هذه املدونة:

ךִ ִָאח מָּ ّممرض مؤهل =מּוס 

יתִָאחֹות ّعمليةممرضة  =ַמע ש 

יתִָאחֹות אש  ّرئيسة املمرضات =רֵּ

עּוד ّتمريض =ס 

ּקּור יםִּב  א  ّزيارة األطباء =רֹופ 
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פּוָאה ّالطب الِوقائي =מּוַנַעתִר 

ה רָּ ז  אשֹונָּהִע  ّاإلسعاف األولي =רֵּ

ש ـد =חֹובֵּ ِ
ــم 

َ
َّمــض

ַדר יּוןִח  ّغرفة الطوارّئ =מ 

יקּוחִִַַתַחת ّتحت املراقبة =פ 

םִַלַחץ ّضغط الدم =דָּ

ّ َصـْوم =ֹוםצ

ת ק  ّالتهاب =ַדל 

ّحرارة =חֹום

חּון ב  ـخيص =א 
ْ

ش
َ
ّت

תּוחִַ ــة =נ  ّعملي 

ה עָּ ريات =ַהּסָּ
َ
َّسف

ת ר  מ  ש  ـْوَبــة =מ 
َ
ة( ن

َّ
 )بالدارجة: َوْرِديـ

ّكلمات ليست في املعاجم، وهي هنا مقترحة:

ראמדיק ُّمـْسـِعـف =פָּ

רּוָאןתִַ ّ =ב  اني  ِّصح 

ם שָּ ـم  =מונ  ـس 
َ
ُّمـن

ّ
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ّدونــــة الخامسـة والثالثوّنامل

ّفي عيادة طبيب األسنان:

في زيارتنا لطبيب األسنان نسمع التعابير العبرية تقتحم جملنا العربية، وكأننا ال نعرف 

ַדר -يقول أحدهم إنه في )حيدر "حاَدر" َهـْمـَتـنا( البديل لها مما هو في املعاجم. נָּה ח  תָּ  =ַהמ 

ה -ر )ستيما(، عمل لي الدكتو غرفة االنتظار ימָּ ת  ـوة =ס 
ْ

أما أنا فكان عندي )طّبـول  .َحـش

יפּול -شوِرش( שִט  )مالحظة: هذا التعبير يستخدم أيًضا في معنى  .عالج َعَصـب =שֹור 

 العالج الجذري ألية مشكلة، وذلك على سبيل االستعارة(. 

ר -املرأة )كيتر زمني(تقول  لي الدكتور )كيتر زمني(. أنا وضع قالت املرأة، وهي قريبة لهما: ת  ִּכ 

י ، وكان بوسعها أن تقول في الدارجة "تلبيســـة"، وهي في رأيي مقبولة أكثر تاج مؤقت =ּזַמנ 

، فخرج من غرفته ليعتذر لزبائنه، وقال 
ً
من التاج، مع أنها توضع عليه. مكث الطبيب طويال

לש ִ -أنا أقوم بـ )شيتل( عملي بعد ربع ساعة، فاهلل  / زراعة أسنان لزبون، وسأنهيزرع =ת 

 مع الصابرين!

  سأل األول: هل بإمكاني أن أزرع، مع أنه يكلف كثيًرا، وأنا على هللا!
ً
أجابه الطبيب: أوال

לּום -عليك أن تعمل )تسيلوم( ، تكلفة =ע לּות -، وبعد ذلك نتحدث عن )الَعـلوت(صورة =צ 

 وسأراعيك!

ـدوريم(ثم أوص ى الطبيب الشخص الذي زرع أسناًنا 
َ
ים -مؤقتة أن يأخذ )ك  حبوب =ַּכדּור 

ياَعـت( لتخفيف الورم. أن تحضر  املساِعـَدة =ַסַייַעת -دخل األول فطلب الطبيب من )السَّ

ים =له الـ )ِكـليم( ל  ה -ثم قدم الطبيب للشخص إبرة )هْرَدما( العمل. أدوات =ּכֵּ מָּ דָּ  =ַהר 

دير
ْ
خ

َ
ْق ت

َ
ה -ـِديحا(، حتى ال يشعر باأللم، خاصة و)امل חָּ דֵּ ـَدح =ַמק 

ْ
)ال  -يتغلغل في أسنانه امِلق

ַבתبأس باستخدام اللفظ الدارج في لهجتك: مقداح، مقدحة......إلخ(، وكان معه   =צ 

اشة ـم 
َ
ـَبة، بسبب التشابه في شكل األداة مع فم  ك

ْ
ـل
َ
عـة، وكنا فيما مض ى نسميها الك

ّ
)خال

 الكلب(.

فولتي أنني كنت أشاهد عملية خلع األضراس واألسنان أذكر في ط والش يء بالش يء ُيذكر: 

بربط طرفها بخيط، ثم ربط الطرف األخر بمقبض الباب، ثم يقوم شخص بإغالق الباب 
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ثم هل أنس ى ما شاهدته في ساحة جامع الفنا في مراكش  بقوة، فتسقط السن بعد مغالبة،

 من عمليات قلع أسنان بدون أي مخدر؟

  لنعد إلى العيادة!

ר -العيادة شخص لتركيب )ِجيِشـر( دخل لتقويم أسنانه، وكذلك لتنظيف الـ  جسر =ג ש 

ית -)أْبـِنـيت( נ   -(الحنيخايــم: )الطبيب له قال (.طبقة قشرية مترسبة على السن) التكلس =ַאב 

יַכיים נ  ـثـة =ח  ِ
 
)مالحظة: تلفظ ثاء اللثة  ضعيفة، فعليك باستعمال )املريدول( يومًيا! الـل

 أال يلفظ أحد بال
ً
 وقبال

ً
فصيحة بدون شدة، بينما هي في الدارجة بالشدة، ويهمني أوال

)حنيخايم( في جمله العربية، فهي لفظ غير موسيقي، فأين لفظها من لفظ اللثة بشدة أو 

ـبوت( جديدة بدونها!(
َ
 -دخل رجل متذمًرا، وقال: أنا ال أنجح في مضغ األكل فأسناني )توت

ם ּנ י  בֹו ש   )بالدارجة: طقم أسنان(. أسنان اصطناعية =תתֹותָּ

ן -)مالحظة: يقولون عن الواحدة: )ِشن توتيـِبت( תִשֵּ ב  )بالدارجة:  سن اصطناعية =תֹות 

حات ِشناِيـم( سن تركيب(.
ْ

ִ -عليكم أيها املهتمون بأسنانكم أن تستخدموا )ِمش ש  ִ-ַחתמ 

ם ַני  بين الفترة واألخرى )ِمـْبريشت على مستوى جيد، وأن تغيروا  معجون أسنان =ש 

ת -ِشناِيـم( ש  ר  ב  םִמ  ַני  ْرشاة أسنان! =ש 
ُ
ّف

ـْرشاة، وأخذناها عن الفرنسية
ُ
، ويقال إن األصل هو brosse -ال أرى حرًجا في استخدام ف

، بل ال أرى حرًجا brush -ومعناه شعر الخنزير، وفي اإلنجليزية وردت Buersteلفظ أملاني 

ل )يفرش ي( كما هو بلهجاتنا، ومن أحب أن يستخدم )يفرك أسنانه( تيمًنا أن نستخدم الفع

بامِلسواك املبارك فال بأس عليه، وبالطبع ال نذهب بعيًدا في فصحى عميقة الغور، وال 

يعرفها إال القليل األقل، وهي: اْسـَتـّك، أو ساك، أو كما قرر مجمع دمشق للغة العربية: 

ـّن!  سـنَّ

תية استقت ويالحظ أن العبر   ש  ר  ב  كما يذهب ابن شوشان في معجمه، بل  – brushمن  מ 

أيًضا )ويبدو أنه يتحدث عن لهجة من لهجاتها، وليس عن لفظة في  يقول إن العربية

ـة(
َ

بمعنى أداة مسح تكون مغطاة بالشعر، وتنظف بها األدوات  -املعاجم( استخدمت )ِمْبـَرش

)ِفْرشاَيــة(. أرأيتم أن اللفظة ترد في املنجد تها معجم والحذاء واملالبس واألسنان. وقد أثب
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معاجم لغات عاملية، فال تثريب علينا إن استخدمناها بلغتنا فرشاة )فرشاية(، والفعل منها 

חִַبدل  צֵּ ַצח  ْرش ي =מ 
َ
 .ُيـف

ولكن ال يجوز أن يقال: اشتريت مبريشت، وإذا أراد أحدهم أن يثّني يقول: اشتريت  

  ؟!ثالث مبريشاتع على يجممبريشتين، و 

 وبعد، فقد أضحكني صديقي طبيب األسنان عندما قال لي بعد أن حياني على جهدي:

ألن  يا أستاذ! ليس املهم ما نقترح، ولكن املهم ما يستخدمه الناس في حديثهم. ضحكت 

أطباء األسنان في سورية يدرسون املصطلحات بالعربية، ولكن َمـن ِمـن الناس الذين 

ن إلى الطبيب يستخدم في حديثه:"استعاضة ثابتة"، "التهاب أنسجة"، العضة يتوجهو 

ا عبرية وكأنها هي 
ً
املفتوحة، وغيرها. سأدع ذلك ألطباء األسنان، فما يهمني هو أال نردد ألفاظ

سألني الطبيب:  البديل من العربية، وقد قمت بتقديم الغيض من فيض ما هو في املتداول.

נָּאי يل من العبرية، فكيف نقول ما دمت تبحث عن البد כ  םִט  ַני  יתو  ש  ינָּנ   بالعربية؟ ש 

נָּאיقلت  - כ  םִט  ַני  ، وهو يقدم املواد واألسنان االصطناعية والتركيبات فني  أسنانتعني  ש 

 املطلوبة في العيادة.

ןأما  ינָּ  فهي وظيفة من هو مؤهل للعالج الوقائي، واإلرشاد نحو كيفية تنظيف األسنان ש 

في املعاجم، مع أن اللغة اإلنجليزية  ونوعية التغذية، وليس هناك ترجمة لها إلى العربية

ي، ومعناها ) hygienicاختارت
 
 (، وألن هذه اللفظة ال تقتصر على األسنان فقطِصـحـ

بالطبع سيقول لي قائل: أنا ال أستسيغها،  .ِمـْسـنـانفأقترح للمذكر واملؤنث أن نقول: 

 ولكن، ما العمل؟ هل نبقي )شينان وشيننيت(؟!  نا تماًما.وأجيبه: وال أ

وعلى ذكر اقتراحاتي الجديدة، فأنا ال ألزم أحًدا بها، وحتًما هناك من له اقتراح آخر، ولكن 

يجدر أال يكثر الطباخون حتى ال تشيط الطبخة، كما يجدر أن يكون االقتراح لفظة من غير 

תמ ִاملشترك، فأحدهم يقترح علي ترجمة  ל  حاضنة إذا كانت للصغار، وراعية ملن تقوم  ַטפ 

 برعاية الكبار )أرأيتم؟ هل حًقا هذا هو تسهيل!؟(
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، حادبـــة ، وحادبنس ي صديقي ما كتبته في املدونة السادسة والعشرين وسبب اقتراحي 

فحبذا دراسة ما كتبت، وملاذا اقترحت هناك ما اقترحت؟ من الغريب أن يكون االعتراض 

  ؟!قترحي معتمًدا على أن الذين يقومون بالرعاية ال يحدبون عادةعلى م

 طيب يا أخي خذها على سبيل التيّمن! -

ّنتذكر ما هو في املعاجم ونحدد: 

ַדר נָּה ח  תָּ ّغرفة االنتظار =ַהמ 

ה ימָּ ת  ـوة =ס 
ْ

َّحـش

יפּול שִט  ّعالج َعَصـب =שֹור 

ר  ת  יִּכ  ّتاج مؤقت =ּזַמנ 

ל ת   / زراعةزرع =ש 

ל ّصورة =ּוםצ 

ّتكلفة =ע לּות

ים ّحبوب =ַּכדּור 

ّ مساِعـَدة =ַסַייַעת

ים ל  ّأدوات =ּכֵּ

ה מָּ דָּ دير =ַהר 
ْ
خ

َ
ّت

ה חָּ דֵּ ـَدح =ַמק 
ْ
ِّمق

ר  (تقويم)جسر  جسر =ג ש 

ַבת اشة =צ  ـم 
َ
ّ)كلبة(  ك

יַכיים נ  ـثـة =ח 
 
ّل

ם ּנ י  בֹותַש   )بالدارجة: طقم أسنان( أسنان اصطناعية =תֹותָּ

ַחת ש  ִִ-מ  םש  ّمعجون أسنان =ַני 

ת ש  ר  ב  םִמ  ַני  ْرشاة أسنان =ש 
ُ
ّف

ית  נ  ّتكلس =ַאב 
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נָּאי  כ  םִט  ַני  ّفني  أسنانتعني  ש 

ّمقترحة ليست في املعاجم:

ן ינָּ ית/ִש  ינָּנ  ِّمـْسـنـان =ש 

חִַ צֵּ ַצח  ْرش ي =מ 
َ
ُّيـف

ّ

ّاملدونــــة السادســة والثالثوّن

ّكلمات ترددت في سفرة:

 ن سألته إلى أين سنسافر؟أجاب السائق بعد أ

 للجوالن، هيا! ַיַעד -)الياعد( -

ـَجــه. ـتَّ
ُ
 قلت له: جميل، ولكن ملاذا ال تقول "الوجهة" أو امل

 من الكلمة العبرية.
ً
ا واحًدا بدال

ً
 قال: تريد لفظ

ـَجـهطيب، لنجعلها ) -
 
(، والسبب قلة استعمالها بالعربية في سياقات أخرى، فلنحددها ُمـت

أو ِوْجـهـة تعني بالعبرية ُوْجـهة ، وثانًيا ألن destinationحة ملا يقصدون باإلنجليزية بالفصي

 ....ראות נקודת,ַהשקפה,ַבחינהمعاني مختلفة، منها 

ـه(، فهو يقول ِوْجهتنا  مع ذلك،
َ
ـجـ ال تتوقع من متحدث أن يستعمل في اللهجة الدارجة )ُمتَّ

 بير السبع، وين وجهتكم؟

 ول )الهدف(؟ملاذا ال يق -

הالهدف كلمة صحيحة، ولكنها مخصصة للفظ العبري  - רָּ ، وهي أبعد مرمى من ַמּטָּ

 ما لتحقيقها.
ً
ـَجه، وتلزم فعال ـتَّ

ُ
 امل

لها عالقة قوية باللفظة العربية )وعـد(، وبالتالي من )موِعـد(؟ إذ أن  ַיַעדأال تالحظ أن 

رمى، ومع ذلك، فنحن نفضل اللفظة  معانيهما يؤديان إلى ما يصل إلى الُبـغية واملقصد
َ
أو امل

ـَجـهالتي ليست من املشترك، وليتك توافقني في تحديد )
 
رن جرس الهاتف في السيارة، (! مت

ית -فأخذ السائق يتحدث، وقال ملن يهاتفه: عندي مشكلة بـ )الديبوريت( יּבּור  ، فالصوت ד 

  .غير واضح
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 عندك مشكلة بالحاكـيـة؟ -

ית - יּבּור   ؟ حاِكـية – ד 

، ألنها ال تنطق فقط، بل تحكي  -
ً
 إياها على )الناطقة( مثال

ً
نعم، فقد ترجمتها مفضال

 وتروي، وتناقش.

 وهل الفعل )حكى( فصيح؟  -

نعم، فحكى عنه القول نقله، والحكاية هي ما يحكى، ثم إن اللفظة قريبة من اللهجة  -

 ل لساًنا.اليومية، ونحن نبحث عن األيسر استخداًما، واألقب

َسئيت( -
َ
ית -انظر هذي )امل א  ית -على الطريق عاملة حادث مع الـ )مونيت( ַמשָּ  !מּונ 

 )بالدارجة: تاكس ي(. سيارة أجرةفي حادث مع  الشاِحنــةبل قل: هذي  -

ית =أتعرف أن لفظة )مونيت   -تاكس ي( مستحدثة في العبرية، فقد كانوا يلفظونها )מּונ 

، إال أن دافيد ريمز taxiبالدارجة، وقد استقيناها من اإلنجليزية ( كما نلفظها نحن טקסי

 َعَداد =מֹונ הوكان وزير املواصالت في سنوات الخمسينيات هو الذي أوجد الكلمة، وهي من 

 )السيارة الحتساب األجرة(.

ר =نحن في طريق العفولة، هنا تجد الشارع َيـشار يشار - شارع ، ومنهم من سماه "יָּשָּ

חֹוב -ةاملسطّر ג ל ר   .ַהַסר 

كامِلـْسطرة )نقول بلغتنا اليومية: صحيح، ونستخدم أيًضا اللفظة  مستقيمنعم، الشارع  -

ـري(.
ْ
 التركية بلهجتنا: دوز دوغري( أو )ُدغ

ـْر( - ِ
ّ

، فكيف تنصحهم بأن רַיּׁשִֵּ -أسمع بعض السائقين وهم يخاطبون بعضهم البعض )َيـش

 يقولوا؟

ـْحّ - ِ
ـح 
َ
ـط، وهناك كلمات أخرى في لهجات بلداتنا املختلفة(! وبالعاصـ  مية )َزّبِ

יר -حسًنا، وهذا الباص املسرع مسافر )َيشـير( -  لصفد؟ יָּש 

أفضل.)في مصر يسمونه: طّوالي، والتعبير يستعمل أيًضا عندنا في بعض  مباشرنقول:  -

 لهجاتنا(.

سيف( -
َ
ـ
َ
ף -وماذا نسمي الـ )ِمئ ַאסֵּ  ?מ 



 

112 

ــاف -
 
ـاش(، ونحن ال ، أل الوق

ّ
ـش

َ
نه كثير الوقوف، وعلى ذكر اللهجة املصرية يسمونه )الق

ـش، في هذا املعنى، ألن لها في لهجتنا معنى آخر.
َّ

ـش
َ
 نقول هذه الكلمة، وفعلها ق

ِولت( -
ّ
ת -أمس التقيت أخاك وذكر لي أنه سيفتح دكاًنا )َمك ، وطلبوا منه )تعودات ַמּכֹול 

עּוַדת -ُيوِشر( ה –. رأيت معه )كوّبا روشيمت( ריֹוש ִִת  תִקּופָּ מ   اشتراها بسعر خاص. רֹוש 

 )املكولت -
ً
ת -أوال עּוַדת، و ِبـقالة( اسمها بالعربية الحديثة ַמּכֹול  רִת  ُحسن هي شهادة  יֹוש 

ה ،سلوك תִקּופָּ מ  ـلـةهي  רֹוש  ِ
سج 

ُ
 cash=، وفي رأيي أنها مختصر للتعبير )مسجلة النقدامل

register.) 

ה -عنده )بجيشا( - ישָּ ג   مع موظف البلدية حتى يحصل على ترخيص؟ פ 

ـى( مقابلةتقصد  -
َ
ـق

ْ
، وأظن أن كل ش يء سيكون على ما يرام. كم كنت أفضل أن نختار )َمـل

הملعنى  املقابلة( شائعة وذائعة، فلنبق مقابلةلهذا املعنى بالذات، لكن ) ישָּ ג  ָאיֹון، وأما פ   רֵּ

، وبالطبع فهذا الرؤان فيه استطالع وأخذ ورد، ُرؤانذكر املقترح الجديد: فما زال بعضكم ي

ָאיֹון وقد يكون امتحاًنا أو استجواًبا، فنحن نقول: הرؤان تلفزيوني، وال نقول هنا  - רֵּ ישָּ ג   פ 

 إال إذا كان اللقاء إعداًدا وتحضيًرا للرؤان )انظر املدونة الثامنة عشرة(!

ّنتذكر في هذه املدونة:

ّنحدد ما هو في املعاجم:

ـَجـه =ַיַעד
 
ُّمـت

ית  א  ّشاِحنــة =ַמשָּ

ית  )بالدارجة: تاكس ي( سيارة أجرة =מּונ 

َّعَداد =מֹונ ה

ר   مستقيم =יָּשָּ

ـْحّ =רַיּׁשִֵּ ِ
ـح 
َ
ّصـ

יר ّمباشر =יָּש 

ף ַאסֵּ ــاف =מ 
 
ّوق

ת ِّبـقالة =ַמּכֹול 
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עּוַדת רִת  ُّحسن سلوك شهادة =יֹוש 

ה ישָּ ג   مقابلة =פ 

ّكلمات مقترحة ليست في املعاجم:

ית יּבּור  ّ حاِكـية – ד 

ה תִקּופָּ מ  ـلـة =רֹוש  ِ
ُّمسج 

ـر: ّرسائل مدعاة للتدبُّ

في حياتنا  -لألسف-الكارثة التي نعاصرها  هامن أروع ما قرأت..في الحقيقة إن كموضوع

 :اتوتكون ذروة الغباء عندما يقول أحد السطحيين جملة تتكون من ست كلم، اليومية

وما هذا  ،نه "متحضر"إليقول ، وكأنه جاء واثنتين بالعربية على األكثر ،أربع منها بالعبرية

بل هذا قمة في التخلف والرجعية في الفكر واملبادئ الثقافية. أنا ال أقول أنني ، ابتحضٍر أبًد 

در يج بيننا نحن العرب.فيما ولكن ليس ، أنا معها، بل على العكس ،بالعبريةحدث ضد الت

جَبر، فقط عندما نقابل من ال يستطيع التحدث إال بهاأن نتحدثها 
ُ
ال أن نشّوه ، أي عندما ن

 .لغتنا بمصطلحات خنفشارية يّدعون بأنها تزيد من مرتبة اإلنسان في املجتمع

إن أراد أحدكم الحفاظ على احترامه  ؟في أي عصٍر بالضبط  ؟أين نعيش !بحق اإلله  

 .حينها يستحق أن ترفع له القبعات، و العربية األم فقطوهيبته فليتكلم بلغته 

 !أمة نائمة! كفاكم بالهة وسذاجة 

 موقع العرب – راية خطيب

 باقة الغربية -كتاني يزيدمن 

 الفاضل! وجاري  أستاذي عليكم السالم 

ف بشغف أتابع
َ
ل
َ
عنى التي مدوناتك جميع وك

ُ
 اللغة وسمو عام، بشكل اللغة بحداثة ت

 العربية.

 موضوعي منهي، فهو بشكل املوضوع َعرض في أسلوبَك  ولباقة طرحك رونق شدني دلق

املتواترة،  الحياة تسارع وداَرة هالة في لغتنا مستقبل على أهميته وذلك لشدة وهادف،

 ميادين جميع على الحديثة بثقافته يطغى يكاد الذي الغربي والزخم الصخب وِخَضّمِ 
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عِرف األهداف هذه مثل تحقيق إلى تسعى لتيا الكبرى  الُقوى  أن حيث حياتنا؛
َ
 ال أنها ت

حاِرب
ُ
ا وتراكيب وقواعد كلمات فقط ت

ً
 ذلك إليه َيرُمز ما تقاوم ولكنها نثريا، أو شعرًيا وتراث

 لكي ذواتهم، وثرواتهم، واستقالل اللغة هذه أبناء مقدرات على السيطرة إلى وتسعى كله،

 املستعمر لدى األمن وتحقق التوسع، ومطامع نتاجاإل  عجالت خدمة في سائغة لقمة يكونوا

 ... الغازي 

  ودفعني وحفزني استفزني ما
ً
 من الشخصية معاناتي هو السطور  هذه مثل لكتابة حقيقة

 حياتي في حرجة تجربة خضت أن بعد كياني في الخالصة العربية اللغة واضمحالل شح

مَّ  ومن يهودية إعدادية مدرسة يف بالتعليم التحاقي وهي -كان ما السلب من مفادها كان
َ
 ث

ُب  أصبحت حيث بتحصيالتي وبرزت فتفوقت الثانوية، قَّ
َ
ل
ُ
 أجزاء لحفظي"  התנךַאבי"  بـ أ

ِضف قلب. ظهر عن منه موسعة
َ
 لدرجٍة  واإلنشاء بالقواعد تامة وسيطرة تحكًما ذلك إلى أ

 البحوث وإتمام ائفالوظ حل في شعبتي لطالب العليا املرجعية ذا -وأنا العربي – أصبحت

 وبدأت موطني، رجعت حين إال واملأساة الكارثة بحجم أحس لم أني إال االمتحانات. وتقديم

 مسلوب الكلمات، كفيف أني وأكتشف هويتي، هي التي لغتي وفقداني ضعفي، مواطن أدرك

 خالل من إال داخلي في ويصول  يجول  عما أعبر أن أستطيع الحديث ال وضحل اللغة،

 مشواًرا وبدأت نفس ي، من فخجلت الباطني العار معاني أسمى أمامي وتجلت العبري. املعجم

 حتى شخص ي بجهد وتثقفت وأعربت وتصفحت، خالله من قرأت عدة، سنين استمر طويال

  هويتي. أستعيد األمان ببر أني شعرت

 وكدحك جهدك وأقدر غالًيا، مسعاك أثمن أيًضا ولذلك بحرقتي، تشعر أن يمكنك لذلك

  أهل لها! لك، وأنت فهنيئا أجمل، لغة العربية لجعل

 وأكاد ،و ضجرأغوار اللغة ودراسة حداثتها بال كلل أا في سبر ا وكادًح جاهًد يا أستاذنا  زلَت ما 

ك فيف ،عداد هذه املدونات والخواطرفي إيك ـينهكك ويعيأن األمر جزم على يقين مطلق أ

  .ال كقدر املشقةإجر أل وما قدر ا ،الخير

ّ:الرملة -من إسراء ضعيف

  يداك! وبوركت فكرك سلم القدير أستاذي
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 العبرية الكلمات تفوق  حيث" الرملة" الحالية مدينتي في املشكلة تلك أواجه إني الحقيقة في

 يستخدمها حجة أنها أم الثقافات تعدد سبب ذلك كان إن حقيقة أدري  وال العربية، لغتنا

ا!... حديثهم لتبرير العرب
ً
غتنا ِصدق

ُ
 !بها؟ نتباهى ال فلماذا بكثير، وأرقى أجمل العربية ل

ّما أظلم من اتهمك بما ليس فيك!* ملن يهمه األمر:*

ا.
ً
ّ**نحن أحوج إلى خدمة شعبنا ولغتنا من املناكفات التي ال تغني عن الحق شيئ

اجة إلى معرفة ***مشكلتنا األساس أننا ال نعطي كل ذي قدر قدره، وأن الفرد منا بح

ّحده حتى يقف عنده!

ّ

ّاملدونــــة السابعــة والثالثوّن

يظل استعمالها بالعربية لدى  -أي ليست من أصول عربية –هناك كلمات مستحدثة 

ْهَربـاء(، بينما يعزف عنها البعض اآلخر مع أنها مألوفة 
َ
البعض طبيعًيا وتلقائًيا مثل )الك

 استخدام اللفظ العبري )حشمال(
ً
ַמלחִַ -مستساغة، مفضال دون مبرر، فهو يريد أن  ש 

ــر( ר -)يحّبِ ַחּבֵּ ת -بـ )الريشت( يربط =י  ש  ور(شبكة =ר 
ُ
ּבּור –، وهي قريبة، و)الِحّبـ  =ח 

ِبط)التوصيل 
 رغم ذلك يكلفه غالًيا.( الر 

مال(  -كما قال-صاحبنا توجه 
ْ

תإلى )ِحْبرات َهَحش רָּ ב  ַמלִח  في  شركة الكهرباء =ַהַחש 

ה -)نْتـــقا( شكوى بسبب أنها קָּ ת  عت =נ 
ْ
ـط

َ
)بالدارجة أيًضا: الكهربا قطعت، قاطعة( في  ق

ם -هو يرجو أن يعود )الزيِرم( منزله بسبب دين، وهو ليس مديًنا. ـار =ז ר  إلى بيته بصورة  تي 

ـاجديًدا، وهو يقصد  ַקו -متواصلة، فطلب منهم )قاف(
ً
 يمكن أن  خط

ّ
)بالطبع فإن الخط

 مواسير على األرض(، ونحن نرجو له التوفيق في مسعاه. يكون من األعمدة أو 

ים -طلب الرجل من الكهربائّي أن يغير له الـ )خوطيم( ، ألنها قديمة، وأن يغير أسالك =חּוט 

ק =الـ )مفسيق( له סֵּ רֹון -ثم إن مكان )أرون حشمال( )زر( الكهرباء. مفتاح =ַמפ  ַמלִא   =ַחש 

ה -)التيئورا( في البيت غير مالئم، بل إن خزانة الكهرباء  غير كافية. إنارة =תאּורָּ

ַקת -وبينما الرجل في شكواه إذا به ينبهنا على: )َهْفَسقات حشمال( סָּ ַמלַַהפ  انقطاع  =ַחש 

  .الكهرباء
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ْهَرباءأما لفظة )
َ
فهي من أصل فارس ي، مركبة من كلمتين )كاه(+ ُربا. وأما  بفتح الراء -(ك

ــت )كاه( فمعناها تبن، و)ربا
ّ
( تعني جاذب، ثم أطلق التعبير على خواص األجسام التي إذا ُحك

هكذا كان أصل اللفظة التي ُعّربــْت، وقبلت في  جذبت األجسام الخفيفة، وبعثت النور.

لغتنا مع معرفة العرب للكهرباء، واستخدامهم لها، بل استطاعوا أن يصوغوا األفعال 

 الجديدة املحدثة: 

  كهَرب
ً
ל من املصنع بدال מֵּ ש   من  الكهربــةو ،ח 

ً
מּולبدال ש  ـِئـي ח 

َ
َمل

ْ
نلفظها كما هي  –، )الحش

ַמַלאי -شائعة بالعبرية خطأ، والصواب فيها َحـشـَمـالي(  ّ =הַחש   –)بالدارجة  الكهربائي 

 الكهربجي(.

ا من أن يقترب الطفل من عمود الكهرباء فـقد
ً
ל) يتكهرب يحذرنا خوف מֵּ ַחש  ת   (י 

ه(بسبب )امل ַתח -يَتح َجُبوَّ בֹוהִִַמ   ، وهو ما يعرف أيًضا بالتوتر العالي.الضغط العالي =גָּ

ات حشمال(
ّ
ַמלִַמַּכת -نحن نخاف أن يصاب الطفل بـ )مك  .َصـْدَمـة كهربائية =ַחש 

ّواح(
ُ
َحنات ك

َ
ַנת -هناك قرب قيسارية )ت )محطة توليد الطاقة محطة الطاقــة  =ּכֹחִִַ–ִַתח 

ًعّدات واألدوات الكهربائية(، و 
ُ
ــةبسببها نرى في مجتمعنا كثيًرا من امل . علينا أن ننتبه الكهَرِبـي 

َمـِلي(
ْ

י -إلى اللفظ العبري )حش ַמל  ّ فهو =ַחש  ، وقد اخترتها نسبة من )كهربا( بدون كْهـَرِبــي 

 همزة، وهي تصح كذلك، بل هي املستخدمة أكثر في لغتنا الدارجة.

אּותالج موضوع الكهرباء أما الِعـلم الذي يع ַמלָּ ةفهو  ַחש  ْهـَرباِئـي 
َ
، وهذا هو "علم الك

 -موضوع الكهربائي الذي يهتم به، هذا إذا كان كما يصفه الناس )موْسماخ( -الكهرباء" 

ך מָּ ّمؤهل. =מּוס 

حبذا التقيد بلفظة مخصصة في الترجمة، وذلك ألن التداخل في املصطلحات العربية 

التحديد أو التخصيص، فقد اعتدنا أن نخلق عشرين كلمة للمعنى قائم، وال بد من 

الواحد، وكل منا يظن أن قوله هو الفصل؛ فجدير بنا أن نتقيد بترجمة واحدة حتى لو كان 

 وأنا في مدوناتي أطرح رأيي، وال ألزم أحًدا بما أرى، لذا حددت هنا. فيها ثغرة هنا أو هناك

מִַالوصف )كهَرِبـّي( لكلمة  יַחש  ، electric ، ولم أقل في ترجمتها )كهربائي(، وهي باإلنجليزيةל 

ַמַלאי جي بالعامية( لكلمة( )الكهربالكهربائيكما حددت )  .electricianوهي باإلنجليزية ، ַחש 
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مليت( 
ْ

 -من هنا وما دمت في جرأة التحديد فإن هناك في املواصالت ما يسمونه )َحش

ית ַמל  ( قاِطـرةال العامة التي تسير بقوة الكهرباء، فأرى أن نترجمها )، وهي وسيلة االتصַחש 

 من )القطار الكهربائي، أو الترام 
ً
ال تستخدم  قاطرةكلمة فرنسية(، ذلك ألن  -الترامواي-بدال

َمليت(، 
ْ

هذه األيام في أدبياتنا أو في اللهجات الدارجة، فلماذا ال نخصصها ملا يسمونها )َحش

كيبت( ا لها عن القطار الذي خصص لـمعنىأقول )قاطرة( تمييزً  ת -)الرَّ ב  ּכ  ، وبه عربات ר 

 متالحقة.

יתأما ما أخذت أسمعه مؤخًرا أن  ַמל  ـة  ַחש 
َ
طلق أيًضا على ما أسميته َيسـيـك

ُ
 ترجمة لـ -ت

ל יתַק   ، بسبب ضرورة التحديد وعدم الخلط.فأرى أن تظل يسيكة נֹוע 

السادسة  علق بالكهرباء فأرجو أن يبحث عن املدونةمن أحب أن يطلع على كلمات أخرى تت

 عشرة، فهناك تحدثت عن بدائل لـ )الشيقع( و )التيقع(، كما تحدثت عن األّمــان، وغيرها.

ת רָּ ב  ַמלִח  ّشركة الكهرباء =ַהַחש 

ר ּבֵּ لربط =ח   ، وصَّ

ּבּור ّتوصيل =ח 

ת  ש  ّشبكة =ר 

ים ّأسالك =חּוט 

ّ =ַקו
 
ّخط

תּוק ـع =נ 
ْ
ـط

َ
ّق

ַקתַהפִ  ַמלַסָּ   .انقطاع الكهرباء =ַחש 

ם ـار =ז ר  ّتي 

ל מֵּ ש  ّكهَرب =ח 

מּולִ ש  ّكهربــة =ח 

ַמַלאי ّ =ַחש  ّ)بالدرجة: كهربجي( كهربائي 

ל מֵּ ַחש  ת  ّتكهرب =ה 

ַתח ّالضغط العالي =גָּבֹוהִִַמ 
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ַמלִַמַּכת َّصـْدَمـة كهربائية =ַחש 

ַנת ّمحطة الطاقــة =ּכֹחִִַ–ִַתח 

י ַמל  َّرِبــِي ّكْهـ =ַחש 

אּות ַמלָּ ة =ַחש  ْهـَرباِئـي 
َ
 "علم الكهرباء" -الك

רֹון ַמלִא  ّخزانة الكهرباء =ַחש 

ק סֵּ  )زر( مفتاح =ַמפ 

ה  إنارة =תאּורָּ

ّاقتراح مستجد:

ית ַמל  ّقاطرة =ַחש 

ַמל *معلومة في سياق اللفظة العبرية  : ַחש 

ַמל اللفظة العبرية ت بمعنى بريق، ملعان النار، ففي مستقاة من الكتاب املقدس، وجاء ַחש 

א"ورد:  29سفر حزقيال، اإلصحاح األول،  ר  יןַוא  ע  לַּכ  מ  ש  אהַח  ר  מ  שַ-ּכ  والترجمة  "א 

 العربية له هي: " ورأيت مثل منظر النحاس الالمع كمنظر نار ..." 

 

ّاملدونــــة الثـامـنة والثالثوّن

 في مكتب املحاسبة:

ּבֹוַנאי) ש  أخرى، منها:  فاظللعبرية هذه قليلة االستعمال، فقد أغنت عنها أاللفظة ا -(הח 

بونوت(
ْ

ל -)ِمـَنهيل ِحش ַנהֵּ ּבֹונֹותִמ  ש   )بمعنى موظف الحسابات(، وإذا مدير الحسابات =ח 

ה -صاحبنا ودرس أكاديمًيا فهو )روئي حشبون( نجح שֹ ּבֹוןִרֹוא  ، وهذا مدقق حسابات =ח 

 املسؤول عن تصديقها.هو الفاحص للحسابات، املراقب 

ּבֹוַנאי -( لهذه اللفظة العبريةاملحاسبغير أنني أرى تخصيص ) ש  )ويلفظها الكثيرون  ַהח 

בֹונ אּות) –حشبونئي(، حيث أنها ترد أكثر في أدبيات املحاسبة  –خطأ  ש   (. ח 

בֹונ אי: للمهتمين باإلنجليزية ש  ח   -ملحاسبةاوعلم  ، accountant-يقابلها باإلنجليزية ה 

ּבֹונָּאּות ש    accountancy).فهي  -مصدر حاسب -، بينما املحاسبة accounting - ח 
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בֹונ איأرى جعل كلمة )املحاسب( باملعنى العام، حيث تكون ترجمة لـ  قلت: ש  رغم قلة  ח 

 الناس. استخدام اللفظة العبرية في الحياة العملية اليومية وعلى ألسنة

 -يعمل في الحسابات )محاسب(، سواء أكان كما يقولون )جزبار كل من اعتدنا أن نسمي

ר -الجيم مصرية( ּבָּ ז   =קּוַפאי -وهي كوّباي( -، أو )كوبئي تلفظ خطأ بالعبريةمدير املالية -ג 

ה -، أو )روئي حشبون(أمين الصندوّ  שֹ בֹוןַרֹוא  مدقق الحسابات، أو )منهيل  =ח 

ל -حشبونوت( נ ה  בֹונֹותַמ  ש  ב -أو حتى )الَحّساب( ير الحساباتمد =ח  ـــاب =ַחּׁשָּ ، فكله حس 

 !عندنا محاسب

 ( فهو ذلك الخبير باألمور املالية، وهو الذي ُيـعَهـد إليهوالترجمة لي) على ذكر الحّســاب

ـلي(
َ
ـل
ْ
יִַחּׁשב -بالفحص العام، فالحكومة لها )َحّسـاب ك ַלל  . =ּכ  اب عام   حس 

تنفيذ ميزانية الدولة، فكل مصروف إضافي ألية وزارة يستلزم ووظيفة الَحّساب العام هي 

 توقيع حّساب الوزارة الذي هو ممثل للَحّساب العام )إذ أن كل وزارة لها حّسابها(.

ב -أما )حشاب َسخار( רַַחּׁשָּ כָּ ـاب األجوّرالتي ارتأيت ترجمتها  שָּ ، فوظيفته تكون عادة َحـس 

 في إعداد الرواتب. 

 من إدارة هناك في العالم 
ً
العربي من يحب استخدام التعبير )مسك الدفاتر( بدال

ومنهم من يسميه  book- keeper-الحسابات، فمدير الحسابات يسمونه هناك باإلنجليزية 

הأما  )محاسب(. -االسم العام שֹ בֹוןַרֹוא  فاملعنى كما قلت: مدقق حسابات، ولكني أقرأها  ח 

 (.محاسب قانونيفي دول عربية )

ـف =חִַ"דּו -هذا )الّدّواح( اأم 
ْ

ـش
َ
كانت له  -ما شاء هللا-فهو يدل على أن صاحبه  ك

ـسوت(
َ
ـن

ْ
נָּסֹות -)َهـخ נָּסֹות. )مدخوالتعالية أو  دخوّل =ַהכ  הجمع  ַהכ  נָּסָּ ـل =ַהכ 

ْ
 (َدخ

ין هي اختصار من חִַ"דּו -ننتبه هنا إلى أن اللفظة العبرية בֹוןִד  ש  بمعنى تقرير، أي  וח 

ים -املدفوعات تفاصيل לּומ  אֹות –النفقات أو املصروفات  وكذلك ַתש   .הֹוצָּ

ר -الحظتم أنني ترجمت )الجزبار ּבָּ ז  ( مدير املالية )في بعض الدول العربية يطلقون عليه ג 

ليس مجرد أمين صندوق كما  "مدير الخزانة" وفي بعضها اآلخر"مدير الخزينة"(، ذلك ألنه

، وهناك مدير مالية تذكر املعاجم، بل هو مدير ا
ً
لشؤون املالية ألي تنظيم، كالكيبوتس مثال
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רالدولة  ּבָּ ז  ינָּהַג  ד  املقررة في اقتصاد  التي هي -، وهو الذي يقف على رأس وزارة املاليةַהמ 

نسميه  الدولة وتمويل وزاراتها األخرى، بل هو في بالدنا وزير املالية، وبالطبع ال يصح أن

 أمين الصندوق؟!

ר =ل مجلس محلي أو بلدية له أو لها مدير ماليةثم إن ك ּבָּ ז  ، وهو املسؤول عن ضمان ג 

فال يستطيع املجلس البلدي أن يلتزم بأي دفع دون توقيع رئيس  الصندوق أو الضبط املالي،

 البلدية ومدير املالية.

רاللفظة العبرية  ּבָּ ז  ات مستقاة من التراث اليهودي، حيث أنه كان املسؤول عن ممتلك ג 

 الهيكل.

ـَرّىفمن نجدهـ/ـا في املؤسسات وفي  (קּוַפאי) أما أمينـ/ـة الصندوق 
ْ

ش
َ
وفي أماكن بيع  امل

 وغيرها.
ً
 التذاكر مثال

أن نجح في دورات ومساقات أجازتها وزارة  أعود إلى مدير الحسابات، وهو يعمل بعد

 الصناعة والتجارة، وهناك ثالثة أنواع:

الحاصلون عليهما يعملون عادة مساعدين في مكاتب املحاسبة. و  2+0 درجــة =סּוג -(چسو (

وبالطبع فهناك من لم يحصل على أي شهادة، ومع ذلك يعمل في املكتب، بحكم الخبرة 

 والتجربة.

 يستطيع الحاصل عليها أن يعمل في مصلحة صغيرة بشكل مستقل. 3درجة 

ּבֹוַנאי =مع دبلوم )محاسب كبير –مدير حسابات  ש  כִ ַח  ִירּבָּ ם/ לָּ דּופ  وهو صاحب  -(מ 

الدرجة العليا، حيث تشمل دراسته قوانيَن الضريبة، ويستطيع أن يدير بشكل مستقل 

 حسابات مصالح مختلفة.

ץ -من جهة أخرى قد يكون هذا املدير )يوعتس ماس(  ךִַמסִיֹועֵּ מָּ  مستشار ضريبة =מּוס 

قانوني )مؤهل(، فيقدم الكشوفات، وقد لجأت إلى أحدهم ليجري لي كما يقول )ِتـئوم 

אּום -ماس( זֵּר -، وكم سرني أن هناك )هحزير(الضريبة مالَءمة =ַמסִתֵּ ח  أي  ،إرجاع =ה 

 أنه بقي لي ما أستحقه بعد أن دفعت لهم أكثر مما يجب.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%9E%D7%A1
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الذكر أن األمانة من أهم صفات مدير الحسابات، فقدرته املهنية ونتائج عمله لهما جدير ب

كبير األثر في نجاح املصلحة أو املشغل، بل إن سلطات الضريبة كثيًرا ما تثق باملدير 

ـمات ماس( فسلطات الضريبة مشغولة في البحث عن وبكشوفه.
َ
ת -)َهْعـل מָּ  -ַמסִַהע לָּ

بسؤال: من أين لك  ثروة =הֹון -وجهون إلى أصحاب )الهون(، فهم يتإخفاء املدخوالت

عـوت(
َ
ق

ْ
עֹות -هذا؟ فقد اكتشفوا أنه كانت له )َهـش קָּ بماليين الشواقل،  استثمارات =ַהש 

ן -و)القيرن( ר  ַוח -يدل فيما بعد على )ريـبح( رأسمال =ק  ، فكيف يدعي أنه دائًما في ربح =ר 

ד -)ِهـفـسيـد( סֵּ פ   ؟خسارة =ה 

ר)ַש"עו =راقبوا )العوش( لقد בַעֹוב  ، وعلى إثر ذلك استدعوه الحساب الجارّي =(ו ש 

 ملكتب ضريبة الدخل، وهللا أعلم ماذا سيقررون؟

 نعرفه من املعاجم: ما نحدد في هذه املدونة

ל ַנהֵּ ּבֹונֹותִמ  ש   مدير الحسابات =ח 

ה שֹ ּבֹוןִרֹוא  ق حسابات =ח  ِ
 
 مَدق

ּבֹוַנאי ש   محاسب =ח 

ִ ש  ירַּבֹוַנאיח  כ   محاسب كبير =ּבָּ

ּבֹונָּאּות ש   املحاسبة، علم املحاسبة =ח 

ץ ךִַמסִיֹועֵּ מָּ  قانوني )مؤهل( مستشار ضريبة =מּוס 

 درجــة =סּוג

 أمين الصندوّ  =קּוַפאי

ـف =חִַ"דּו
ْ

ـش
َ
 ك

ים לּומ   املدفوعات =ַתש 

אֹות  املصروفات /النفقات =הֹוצָּ

נָּסֹות   مدخوالتأو  دخوّل =ַהכ 

עֹות קָּ  استثمارات =ַהש 

 ثروة =הֹון

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%9E%D7%A1
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ר)ַש"עו בַעֹוב   الحساب الجارّي =(ו ש 

ַוח  ربح =ר 

ד סֵּ פ   خسارة =ה 

ן ר   رأسمال =ק 

אּום  الضريبة مالَءمة =ַמסִתֵּ

זֵּר ח   إرجاع =ה 

ת מָּ  إخفاء املدخوالت -ַמסִַהע לָּ

ّكلمات مقتــرحــة لم ترد في املعاجم:

ב ـــاب =ַחּׁשָּ  حس 

יִַחּׁשב ַלל  اب عامّ  =ּכ   حس 

ב רַַחּׁשָּ כָּ ـاب األجوّر =שָּ  َحـس 

ר  ּבָּ ז  ّمدير املالية -ג 

 

ّاملدونــــة التاســعة والثالثوّن

ّفي املطعم:

، نحو: الشيشليك، الستيك، هنا عن مأكوالت عرفت في العالم بلفظها بلغتها لن أتحدث

)األملاني(، شوارما )التركية(، واملكرونة  السوش ي )الياباني(، التشيــبــس، الشنيتسل

)اإليطالية(، وانتهاء بالبودينغ، فهذه ومثلها ال سبيل لترجمتها بلفظ عربي محدد تماًما، فال 

واء، وال أية ل ِ
ّ

تفرض  فظة عربية تستطيع أنالشرائح وال الشقف، وال اللحم املشرَّح، وال الش

نفسها على ما هو معروف ومألوف بأصله األجنبي، فلنتناولها بصحة وعافية باسمها 

 ورسمها، وأجرنا على هللا.

بابثم ال يظن ظاّن أن 
َ
ּבهي عبرية ) الك ، فهي قد وردت في لسان العرب وفي القاموس (ַּכּבָּ

باِهجهو ا -بمعنى اللحم املشرَّح، أو كما تقول املعاجم
َّ
بمعنى اللحم املشوي،  -)فارسية لط
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ومن املحققين من يرى أن الكباب هي األخرى لفظة فارسية استخدمت في العصر 

 وفي ذكر الكباب يقول الشاعر أبو ُدالمة:  العباس ي(،

ـباَب كل صباِحّ
َ
ـحاح           غاد هذا الك ــِة السُّ  من متوِن الفتي 

 )في أخبار أبي دالمة( 307، ص01اني جانظر: األغاني ألبي الفرج األصفه

ـف(، ويسمون شاويه وبائعه 
َ
ـق

ُ
لكن املصريين يعنون بالكباب ما نسميه نحن بالدارجة )ش

)كبابجي(، بينما الكباب عندنا هو اللحم املدقوق املضافة إليه التوابل والبقدونس )في 

ْقـدونس وهي معربة من َمـْعـْدنوز الفارسية، وتظل -املعاجم
َ
دونس امل

ْ
 من  الَبـق

ً
-أخف ظال

יָּה =البتروزيليا יל  טרֹוז   (.פ 

التي غزت لغتنا في نسيجها، فما الذي  -للمأكوالت –عن بعض األلفاظ العبرية  أتحدث هنا

ק -، ويقول )مراق(الجزّروينس ى  ג ז ר -يزر()چيجبر صاحبنا أن يقول  רָּ ـَرّ ، وينس ى מָּ
َ
، امل

ים -ويقول )سالطيم( ט  לָּ ـطاتنها ناسًيا أ סָּ
َ
ل ـة )الس 

َ
ـط

َ
ט، جمع سل לָּ ؟، بل يفضل )أوخل( (סָּ

ל  !ألفاظ عربية أصبحت بقدرة قادر بلكنة عبرية !؟على الكلمة العربية )أكل( أو طعام אֹוכ 

 ومن يدري فاسألوا قائليها إن كانت بالعبرية أزكى وأشهى؟!

ـة لم ترد في 
َ
ـلط ن أقرها مجمع اللغة بعد أالوسيط ، وقد وردت في املنجدمالحظة: السَّ

بمعنى امللح، ثم جعلها اإليطاليون  salالعربية في القاهرة، وأصل الكلمة من الالتينية

insalata ( ـحة
َّ
ـَمـل

ُ
املحكم في أصول الكلمات في كتابه  على ذمة أحمد عيس ىبمعنى امل

 (.99، ص العامية

ה -دا(دخلنا إلى املطعم الرحب الجميل، وصاحبي يصر على أنه )امِلْسعَ  דָּ עָּ ס  )الحظ أنهم  מ 

سار(
ْ
ت
ْ
ר -يستعملون أداة التعريف العربية مع كل لفظة عبرية!(، فسأل عن )امِلل צָּ ל  نــاِدل  =מ 

)بالدارجة: سفرجي أو جرسون، واألولى تركية، والثانية كلمة فرنسية شائعة(، فأقبل علينا 

ـُدل )وال أقول ملتسريــم، وإذا أردت الدارجة فقل: 
ُ
سفرجية( يتسابقون على خدمتنا. ثالثة ن

ْوَسـم(
َّ

ـْوَسـم =ם"ַסּכו -وجدنا أمامنا )الش
َ

انظر املدونة الرابعة  -)كلمة جديدة اقترحتها -ش

ـيوت، وهي جمع َمـّبـِيـت( -والعشرين  -موضوع االختصارات(، كما وجدنا ما سماه صاحبي )مّبِ

ית ــة( على الطاولة =ַמפ 
َ
ـوط

ُ
  .ِمـْنديل )بالدارجة: ف
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طات املختلفة، فلديهم كما يقول أحدهم )ِمـْبـحار(
َ
ل ר =أحضروا لنا السَّ חָּ ב  ــة =מ 

َ
ـكيل

ْ
ش

َ
 ت

ـوت(
ُ
קֹות -ممتازة من )الِيـَرق רָּ ـْضراوات =י 

َ
ضروات(، وهذا )الييرق(خ

ُ
ק -، )بالدارجة، خ  =י ר 

ضرة
ُ
ري( خ

َ
י -)ط ר  יתֹות –الـكـماج . كما أحضروا لنا طازج =טָּ كماج في انظر عن ال) פ 

 املدونة الثالثة(.

ים -طلب صاحبي )حتسيليم( יל  צ  جان =ח 
ْ
)بيت إنجان بلهجة املثلث، وكل له لهجته  باِذن

فليعتمدها، وليترك اللفظة العبرية مع أن أصلها من اللفظة العربية: الَحـصيـل أو الَحـْيـَصل( 

 تاج العروسما أن الحصيل "ضرب من النبات" دون أن يحدد، وأ لسان العربحيث ذكر 

فذكر أن الَحـْيـَصل مثل صيقل يعني الباذنجان، ويعيد ابن شوشان اللفظة إلى أصلها 

ילبالعربية، وهو يذكر  צ   بصور  بمعنى الباذنجان. -ח 
ً
ولكن من منا سيقولها؟ أكلت حْيصال

)الباذنجان( من الكلمات الفارسية  على فكرة مختلفة؟ وهل أنا خادمك ام خادم الحصيل؟

 اَدنكان( التي عّربها العرب في صدر اإلسالم.)ب

יֹות -طلب صاحبي صحًنا من )الِبـْتـريوت( ثم ר  ט  ـر =פ 
ْ
ـط

ُ
 )يسمى أيًضا فِـ  ف

َ
 ـْقـع(.ـ

ـنا ريشونا(
َ
נָּה -بعد أن شبعنا من السلطات التي قدمت لنا في )امل אשֹונָּהִמָּ ِـالت =ר 

 
 ُمـقبـ

 .)الترجمة الحرفية: الوجبة األولى(

ريت(سألن 
َ
נָּה -ا النادل عن )املنا الِعق יתִמָּ ר  קָּ هناك من يريدني أن ) رئيسية َوْجـَبـة =ע 

ג -چ(عرض علينا: )دا .فال بأس، التي نرغب أن نأكلها -أقول: رئيسة( ونس ي أنه السمك،  דָּ

ית -يت(چو)بر ג  ـّروج )في الجمع: =ַפר 
َ
יֹות -يوتچبر ف ג    .(فراريج =ַפר 

 بمعنى )ذات الجناح(، ، pterygosمن أصل يوناني (الفّروج)مة مالحظة اعتراضية: كل

 . petrixوالجناح هو 

ז ה -: عندنا )َحـزي عوف(مض ى النادل يقول  )بالدارجة جاج، وال  صدر دجاج =עֹוףִחָּ

אִעֹוף -تزعل!(، وعندنا )عوف ِمموال( מּולָּ )واملعروف لغوًيا أنه محشو،  دجاج محش ي =מ 

 -واَصل النادل: وعندنا )عال هئيش( سيوطي من أجاز الياء أيًضا(.لل املزهرولكن هناك في 

שִַעל اخترنا ما لذ وطاب من أنواع الطعام  )يقصد اللحم املشوي(. على النار =האֵּ

 ي ورد فيها }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{!توالشراب، لكن صاحبي نس ي نفسه، ونس ي اآلية ال
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كان صاحبي يسابق في التهامه قطعة بعد قطعة، و  شربنا بعدها القهوة، وأكلنا الحلوى، 

 فهو يعشقها.

 وحمدنا هللا على نعمه، أو لم يقل في ذكره الحكيم: } كلوا من طيبات ما رزقناكم{!؟ 

نهض مسرًعا، وهو يسأل: أين  -طنةطنة تذهب الفِ لكن صاحبنا الذي أكل بنهم، والبِ 

روتيم(؟  ِ
ّ

ים)الش רּות   امات(.)بالدارجة: الحّم  منافع =שֵּ

مالحظة: ما أكثر ألفاظ بيت الخالء ومرادفاته بالعربية، ولكنها غير عملية اليوم، فمن 

أين بيت الخالء )وما هو في الخالء كأصل التسمية،  سيسأل: أين الكنيف؟ أين املستراح؟

لكني  وتظل لفظة )امِلْرحاض( واردة هنا وهناك، وهي مستخدمة. بل في البيوت العامرة(؟

ة االستخدام ملوضع قضاء الحاجة، فوجدت األطفال في الروضات ومعلماتهم فحصت نسب

، وليست لغة بلغتهم أكثر، مع أن اللفظة العبرية كناية دارجة يذكرون )الشروتيم(

 .االفصحاء فيه

تركنا صاحبنا يعاني، ونحن نتفلسف، فلما عاد إلينا اطمأننا على صحته، وقلنا له: تذكر 

 بيت الشنفرى:

 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل           األيدي إلى الزاد لم أكن وإن مدت

حدثنا أحد الندل بعد أن ملس ميولنا األدبية طرفة قرأها عن الَحـساء )املرق( الذي كان 

خـين(، فسألو أعرابًيا من هذه القبيلة: -يسمى لدى إحدى القبائل  )السَّ

 ماذا يسمى املرق عندكم؟ -

 السخين. -

 ؟فإن برد  -

 ال ندعه يبرد.  -

كان فيه اللحم والدسم، وهو من الفعل  أما املَرق )واملَرقة واردة في املعاجم أيًضا(، فهو ما

أي ما  -)مرق( ألنه يمُرق من اللحم أي ينفذ منه، وقد شاع استخدامه في معنى كل َحـساء

يا -، واللفظ ةشوربيحسوه الشارب من املاء الذي فيه بعض أنواع الطعام )بالعامية أيًضا 
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هو فارس ي أيًضا رغم أن الجذر الثالثي عربي قح: شرب(. ومهما قال القائل فإنه  -للغرابة

 يهمنا هنا أال يلفظ بمد األلف )مراق(؟ ملاذا؟ هل يكون عندها أطيب وأزكى؟

 ودعنا أصحاب املطعم، وشكرناهم على حسن الخدمة. ثم قلت لصاحبي:

 :في القراءة الذي علمني قول السكاكيني في كتابه الجديد رحم هللا معلمي في الصف الثاني 

ـصاصــة"!
َ
 "قم عن األكل وبك خ

ّ

ّاملدونــــة األربعوّن

 :مع العبرية وبدونها تحيات ومجامالت

سأعمد هنا إلى ألفاظ عبرية من تحيات ومجامالت )جامل فصيحة، وهي بمعنى عامله 

ترجمتها، وال ريب، ويعرف كيف ينطقها بالجميل( تتردد في نسيج لغتنا، وكل منا يعرف 

عربية مشحونة بالوجدان، ولكني أثبتها للتذكير ليس إال، ومن يدري فقد تكون ذات فائدة 

 بعد عشرات السنين، فأرجو تقبل طرحها، أو االهتمام بها ألجيالنا الشابة!

 -)براخا( يسميها فالن من تحيةعندما دخلنا املطعم في املدونة السابقة كان هناك أكثر 

ה כָּ רָּ לֹום -منهم من يفضل )شالوم( ב  )السالم عليكم(، ومنهم من يبدأ بقوله  سالم =שָּ

ָאבֹון -للطاعمين )ِبــتيـئبون( תֵּ  ! صحتين =ּב 

ה -وكان صاحبي يجيب في كل مرة بمودة: )تودا(  !شكًرا =תֹודָּ

ָאבֹון -مالحظة: هناك من يأكل، ويقول: وهللا ما عندي )تيئبون( ّ =תֵּ
َ

، فله ندعو أن ـِهـيـــةش

 يهبه هللا الصحة والعافية.

مبروك )الترجمة الحرفية: حظ  -טֹובִַמזָּל -قال صاحبي لشخص ُولد له ولد: )مزال طوف(

 سعيد، واألصل الفصيح في اللغة أن نقول: مباَرك(.

ה -وقال آخر ينهئ العائلة: )شعا طوفا( עָּ הִשָּ  !سعيدة أوساعة مباركة  =טֹובָּ

 -د عبرية كثيرة في أيلول وتشرين األول، فكانت تتردد بين عمالنا أيًضا: )شنا طوفا(مرت أعيا

נָּה הִשָּ  )الترجمة الحرفية: سنة خير!( كل عام وأنتم بخير =טֹובָּ
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ومن العجيب أن بعضنا يخاطب بعضنا اآلخر: )بوكر طوف( و )عيرف طوف(، و )ليال طوف( 

רفيقول بدل:  لغة أمه وأبيه، -ناسًيا أن يتحدث العربية  ، وبدلصباح الخير =טֹובִּבֹוק 

ב ר  ה، وبدل مساء الخير =טֹובִע  לָּ  )ليلة سعيدة(. تصبحوا على خير =טֹובִַלי 

الحظ أن كل عبارة عبرية يكون الرد عليها بالعبارة نفسها، فشلوم جوابها العادي شلوم، 

לֹום -وأحياًنا قليلة )شالوم وبراخا( הִשָּ כָּ רָּ العربية، فإن قال أحدهم: ، وذلك خالف ּוב 

الخيرات  صباح الخير، كان جواب الشخص اآلخر: صباح النور، صباح الفل، صباح

 وغيرها.

 "وأنت من أهله" أو )تالقي الخير(، ونحوهما. وإن قال: تصبح على خير أجيب:

َمع"(
ْ

עִַמה -دخل رجل وسأل النادل: )ما ِنشما "نش מָּ ש  )كيفك في الدارجة،  ما أخبارك =נ 

  والسؤال هو بمعنى ماذا نسمع عنك من جديد؟

רּוך -أجابه: )بروخ هشيم( ם ּבָּ  .الحمد هلل =ַהשֵּ

 !نهارك سعيد =טֹובִיֹום -وعندما ودعه قال له: )يوم طوف(

في هذه املدونة سأتوقف على هذا الثراء اللغوي في التحيات واملجامالت بيننا نحن أهل 

يست اللغة العربية في سائر البقاع العربية ببعيدة الشام مع اختالف يسير هنا وهناك، ول

عن هذه الروح اللطيفة، حيث ال تضاهيها أية لغة أخرى في طاقتها التواصلية الحميمة مما 

فلنخرج أعرفه على األقل، بل ال يستطيع املترجم أن ينقل العبارة بشحناتها الوجدانية، 

 عن مسارنا الذي اختططناه في هذه املدونا
ً
واسمحوا لي أن أدون لكم ما  ت،قليال

دون السلبية، وأرى إثباتها لألجيال الجديدة بلهجتها، وهي  إيجابية يحضرني من أدعية

ّليست ببعيدة عن الفصيحة:

الرد: صحتين أو يزيد  عند الطعام: تفضلوا! منهم من يزيد ويقول: تفضلوا َع امليسور!

 أو أفضلتم! فضلك!

ول طعامه فنقول: صحتين! )أو صحتين وعافية!( الرد: على وكذلك إذا أقبلنا على من يتنا

 قلبك! تفضلوا!
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فيجيب السامع: صحتين! صحة وهنا! أو  سنستمع إلى قول القائل بعد أن شبع: الحمد هلل!

 والنعم باهلل!

، وتتردد
ً
 وسهال

ً
الرد:  العبارة ترحيًبا وتحية. الترحيب املتواصل عندنا في كل مناسبة: أهال

 بكم!
ً
 أهلين! أهال

سب إلى الحديث 
ُ
الترحيب: )مرحبا( وارد كثيًرا )كما ورد في الشعر العربي القديم، وما ن

 أو غيرها. ن أو مراحب، يا هالـيتـالرد: مرحب الشريف(

منهم من يلجأ إلى الفصيحة و  والرد: هللا يسلمك! نقول ملن سيسافر: تروح وترجع بالسالمة!

 ر امليمون!في حال السفر بالطائرة: على الطائ

الرد: هللا  أما الحاج فعند وداعه نضيف:حج مبرور! وسعي مشكور! تقبل هللا طاعتكم!

 يطعمك! هللا يعطيك إياها!

 الرد: منا ومنك! نقول ملن أنهى صالته، تقبل هللا!

نقول ملن عاد من سفرة أو ملن أبّل من مرض، أو ملن نجا من حادث: الحمد هلل على 

من الردود: هللا يسلمك! هللا  حالة الحادث: هللا قّدر ولطف! السالمة! سالمتك! وفي

 يحفظك! تسلم! بارك هللا فيك!

 والرد: البيت بيتك! محلكم عامر /عمار، –نقول ملن رحب بنا في بيته: عمار! ونحو ذلك 

 وال ننس أن نقول بعد شرب القهوة: دايمة. )منهم من يقول: دايمة، وأصحابها ساملة!(

ودك! وال ننس: صحتين وعافية! وعندما انتهينا من الطعام نقول: سفرة والجواب: بوج

! دايمة، أو عمار، هللا يكثر عليك الخير!
ً
 وسهال

ً
 والرد هو صحتين! أهال

 والجواب: مع السالمة، اجعلوها بعودة! وعندما خرجنا قلنا مستأذنين: بخاطركم!

 الرد: هناكم هللا! نقول ملن شرب وحمد هللا: هنيًئا!

أو رحمنا ورحمكم هللا! وهذا يسمى في  الرد: وإياكم! قول ملن عطس وحمد هللا: رحمك هللا!ن

יאּותهناك من املتعبرنين من يقول )لبريئوت(  العربية: تشميت العاطس. ר   !صحــة =לּב 

ـب بالعربية: على قلبك!
َ
 وقد يستخدم البعض )صحة( فيجيب املخاط

 الرد: هللا ينعم عليك! خرج من االستحمام: نعيًما!نقول ملن حلق وجهه أو رأسه، أو ملن 
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ـِفيتم!
ُ

 الرد: عوفيتم! نقول ملن خرج من املرحاض: ش

وقد تستعمل للسخرية ملن تأخر عن واجبه، أو ملن نام  نقول ملن أفاق من نومه: صح النوم!

!
ً
 طويال

 نقول ملن أنهى عمله الشاق: صح بدنك! الرد: وبدنه، هللا يسلمه!

 الرد: هللا يعافيك! ل أو بعده يمكن الدعاء: هللا يعطيك العافية!وعند العم

 الرد: جمًعــا! نقول ملن يتوضأ: زمزم!

إذا أردت أن تعتذر ملن قدم عليك وأنت ال تقف له لسبب أو آلخر، تقول له: عزيز من دون 

 هللا يعزك! يسلم عزيزك! أو:  الجواب: قيام!

الرد أن يصلي السامع  قول له: صل على النبي!إذا أردنا تخفيف غضب أو إسكات أحد ن

 على النبي: اللهم صل على سيدنا محمد!

 بالطبع للنصارى أدعية مقابل ذلك، توافق املصطلحات الدينية لديهم.

 ال ندخل بيًتا دون االستئذان، وكانوا سابًقا يعلنون عن الحضور برفع أصواتهم: دستور!

 والرد بالطبع: تفضلوا!

 الرد: إذنك معك! أو أنا أستأذن! حد بالخروج يقول: تسمحوا لي...إذا استأذن أ

إذا عثر أحدهم يقول الناظر: هللا معك! )كان القدامي يقولون للعاثر: دع دْع، وأقال هللا 

 (عثرتك!

عند اللباس الجديد نقول لالبس: مبروك/ تعيش وتهريه، وأما الحذاء الجديد فيقال 

 واب في كل: هللا يبارك فيك/ على حسابك! والج ملنتعله: مبروك ع األرض!

الرد: هللا يبارك فيك! عقبال  بعد الزواج نلتقي أهل العروسين ونقول: مبارك ما عملتو!

 أوالدك! )أو ملن هم في مستقبل الزواج(

الرد: وأنتم بخير )الزيادة: أعاده هللا علينا وعليكم  في العيد ننهئ: كلُّ عام وأنتم بخير!

 يكون الرد: وأنتو ساملين! كل سنة وأنت سالم! أو: ساملين(،

 الرد: هللا يسلمك! للمريض: سالمتك! ما عليك شر )باس(! تقوم بالعافية! سليمة!
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م )أعظم( هللا أجركم! في التعزية: العوض بسالمتكم! الرد: هللا يسلمك!
ّ
الرد: شكر  أو: عظ

أو  راسك سالم/ وحالك سالم!الرد: و  أو أن نقول لقريب امليت: يسلم راسك! هللا سعيكم!

 نقول في املصافحة: هللا يرحمه، والرد: آجركم هللا!

 كما تكثر كلمات الشكر، باإلضافة إلى )شكًرا( نحو: ممـــنونك، ممنونين! والجواب نحو:

 عفًوا! تكرم عينك! خدمتك على راس ي! ال شكر على واجب!

ها فعل مضارع: يخليك، يحميك، يديمك، ما أكثر دعواتنا التي تبدأ بلفظ الجاللة: هللا وبعد

ي 
ّ
يعزك، يبارك فيك، يطول عمرك، يقويك، يسّهل عليك، ييسر أمرك، يرض ى عليك، يعل

ن عليك، يجيرك...
ّ
 . الرد: هللا يحفظك! هللا...إلخ مراتبك، يهديك، يحن

هللا أما الدعاء الشائع )هللا يستر( فنقوله عند ترقب أمر نخشاه، أو عند مخاطبة النساء: 

 يستر عليك، واملقصود أن تكون محفوظة مما يريب شرفها. 

نبارك كل ش يء جديد في لغتنا الدارجة: )مبروك(، فإن كان لباًسا جديًدا أو سيارة، أو جهاًزا 

 فالرد: على حسابك! وإن كانت داًرا فالرد: الدار دارك، بيتك الصغير!

 لرد: هللا يحفظك!وخطابنا للشيوخ فيه رجاء: هللا ينفعنا ببركتك! وا

ثم ال ننس خطاب املحترمين في التوجه: لطًفا! تسمح! اعمل معروف! باهلل...! والردود: بدنا 

 تكرم! عفًوا، واجب! خدمة!

وقد نقول معجبين:  وملن نعجب بكلماته: يسلم هالثم! والفصيح منا يقتبس: ال فض فوك!

 يخزي العين! ما شاء هللا! يا عيني عليك!

تركت األدعية السلبية، وهي ليست قليلة، بل هي أكثر، فليبحث عنها من يهتم الحظتم أنني 

 حمانا هللا منها! بها!

 وفقكم هللا وهداكم! سأنهي بالقول:

ناء، 
َ
أرأيتم أن العبرية تعجز كلماتها هنا عن اإلتيان بمثل لغتنا، وأن لغتنا فيها الثراء والغ

 وحسن الدعاء!
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ـل أعجب أحدهم بهذه العبارات وقا
ُ
ـبودل لي: )ك

َ
בֹודִּכֹל -(َهـك ! )أصل الترجمة: عظيم =הּכָּ

كل االحترام(، والتعبير شعبي بالعبرية، لذلك ارتأيت أن أخرج عن الترجمة الحرفية، وأصف 

ّاحترامي!ومع ذلك يمكن أن نقول:  عظيم!ما يدهشني ويعجبني: 

ّ

ّاملدونــــة الحاديـــة واألربعوّن

ّلفظ:كلمات عبرية متقاربــة ال

קּוַפת ינּוןִת  ّفترة تبريد  =צ 

ינּון  تصفية =ס 

قال صديقي: كنت موظًفا في دائرة حكومية، وأنهيت عملي، كما حصلت على حقوقي، لكنني 

أردت العودة لوظيفتي، أو لوظيفة أخرى في دوائر الحكومة، وخشية من أن يكون هناك 

ِلب مني حسب القانو 
َ
 -ن أن أمر بفترة )تسينون(تضارب في املصالح الوظيفية، فقد ط

ינּון  .تبريد =צ 

بالطبع الحظتم أنني ترجمت حرفًيا، ألن املصطلح هو إسرائيلي، ولم أجد فيما بحثت على 

غراره في العالم العربي، ويبدو أن التبريد هو استعارة، ويعني أنه انتقال من حرارة الوظيفة 

 كانت.السابقة إلى فترة استراحة تبرد فيها الحرارة التي 

ون(
ّ
ינּון -أما )ِسنــ للتنقية من األوساخ  ، فهي تعني التنقية، وتكون عبر مصفاةتصفية =ס 

األفضل، وال  أو الشوائب، وتأتي أيًضا في مجال آخر على سبيل االستعارة بمعنى اختيار

 ضرورة لذكر أي قذر أو قذى هنا.

יּסּול كذلك ترجمة لكلمة تصفية* مالحظة: تأتي   ، وتأتي كذلكעונהַוףסַמכירתַ=ח 

، سواء باملعنى اإليجابي أو السلبي، أو ال يستخدمون في مصطلحات חשבוןַחיסולترجمة لـ 

 عالم اإلجرام هذا التعبير؟

ה ילָּ ה  ّمجتمع محلي/ جماعة =ק 

י ילת  ה  ّجماهيرّي =ק 
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ה רָּ ב  ّمجتمع =ח 

הأما  ילָּ ה  نتظمة، أو على فتدل على مجتمع يعيش في منطقة معينة، أو على مجموعة م ק 

، ومن أصر على كلمة واحدة فهي: مجتمع محلي -طائفةـ وأرى أن نجعل الترجمة كلمتين

 .الجماعة

יأما  ילת  ה  ، وقد عرفنا املراكز جماهيرّي -فاألفضل ترجمتها كما شاع على ألسنتنا ק 

 الجماهيرية، والشرطة الجماهيرية، وُعِرف املصطلح، فحري بنا أن نأخذ به.

הكلمة  أما רָּ ב   عامة. املجتمعفتعني  ח 

ה إن العبرية شأنها شأن اإلنجليزية تفرق بين الكلمتين، فــ  ילָּ ה   community في اإلنجليزية: ק 

הبينما  רָּ ב   ، وبالطبع فإن الثانية أوسع عدًدا وأشمل معنى.societyهي في اإلنجليزية  ח 

י -وصف فالن صديقه بأنه )حبـَرتي(  רּות   -لفظونها خطأ بكسر الحاء)ي اجتماعي =ַחב 

 ِحـبـروتي(، واملعنى أنه دمث، ودود يتقبله املجتمع. 

יצּוי ّاستيفاء =מ 

ָאה צָּ  اختراع =ַהמ 

יצּויتدل  وفعلها هو  أيًضا على استقصاء كل إمكان، واستخالص املوضوع واستـنفاده، מ 

ה צָּ יצּוי، وقد سألني صديق عن بعض التعابير التي ترد فيها كلمة מ  كيف نترجمها، فهم : و מ 

في املكتب يضطرون أن يستخدموا العبرية في هذه التعابير وفي حديثهم اليومي، وأنا إذ 

أحاول الترجمة ال أنفي أن يكون هناك بديل آخر، فلندون ما ذكر لي صاحبنا من تعابير 

  ومقابله ما أقترح:

יצּוי יָּאלִמ  צ  נ  ّاستيفاء الطاقة الكامنة =ַהפֹוט 

יצּוי הַהשִמ  לָּ הִכָּ בֹוהָּ ّاستيفاء التعليم العالي =ג 

יצּוי רֹוןִמ  ת  יִַהי  ס  ّاستيفاء األفضلية النسبية =ַהַיח 

יצּוי יןִמ  ّاستيفاء القانون )من خالل تطبيقه( =ַהד 

יצּוי בֹוןִמ  ש   استيفاء الحساب )تصفيته( =ַהח 



 

133 

ָאהأما  צָּ יא، بمعنى استحداث ش يء، وفعلها اختراع فهي ַהמ  צ  מ  ، أتى بش يء خترعابمعنى  ה 

من عنده، وقد يحمل الفعل داللة سلبية ، كأن يتحدث شخص عن وقائع لم تكن، وعن 

יאִאתהقصص ليس لها أساس من الصحة، فنقول له:  צ   أو أنت تخترع. أنت تؤلف =ַממ 

כּותفي هذا السياق أذكر أن املصطلح العبري  ָאהִז  צָּ  .براءة اختراعهو في العربية  ַהמ 

א -بما أقترحته مما هو وارد في املعاجم قال لي: أنت )متمتس ي( بعد أن أجبته ַמצֵּ ת   =מ 

ـِلـع
 
. ُمط

ً
 ، أي ُمـِلـّم، فقلت له: ما أصدق قوله تعالى: وما أوتيتـم من العلم إال قليال

אּותوعلى ذكر هذه التعابير فقد ترجمت  ַמצ  ת  ، فهي ليست مجرد استهداء orientation=ה 

اإلنسان أن يعرف )بالفصيحة وبالدارجة أيًضا: يستهدي( أين هو وأين  اهتداء، بل هي قدرة

مكانه، بالنظر إلى املحيط وإلى الجهات، وهو القدرة على معرفة اإلمكانات املختلفة للخروج 

من أوضاع معقدة. فاالهتداء كما هو في ترجمة املعاجم فيه مجرد معرفة، ومن اهتدى 

ـل، بين ض أن ما )استهدى( فيها الطلب واالستدعاء. )ال نفتر فقد أدرك موقعه دون تعمُّ

א بمعنى طلب الهدية(. من هنا فإنيجد من يستخدمه املنافس الفعل  ַמצֵּ ת  تعني  מ 

 )مستـْهـٍد( أي يعرف أين هو بعد النظر إلى ما حوله.  =باإلضافة إلى ما ذكرت )مطلع(

זֹור ّدورة =ַמח 

זּור ח  ّتدوير =מ 

ْحزورحلة دراسية التعبير: صورة يكرر طالبنا في نهاية مر 
َ
זֹור =امل ــَعــة =ַמח 

ْ
، ولو بأس ُدف

 بكلمة )فوج(، مع أن األولى أشيع.

זֹורأما  זֹורفي التعابير العبرية، نحو:  دورةفي معظم استعماالتها فتعني  ַמח  ח   ,םהדַ ַמ 

זֹור ח  זֹור,ַםיַ המ ַַמ  ח   .ַית ַנַ ש ַַמ 

 ى الحيض، وفي الدارجة )العادة أو العادة الشهرية(.وال ننس أن اللفظة أيًضا تستعمل بمعن

זּורأما  ח  فتعني استثمار مادة بالية أو فاسدة وإعادتها إلى االستهالك بعد إجراء عمليات  מ 

 هو باإلنجليزية
ً
، recycling حفظ وتجويد عليها حتى ينتفع منها مرة أخرى. واملصطلح أصال

لدورة(، ثم ترددت على أقالم املترجمين الترجمة فاختار البعلبكي صاحب املورد: )إعادة ا

الحرفية )تدوير(، أي أن املادة تدخل دورة جديدة لتكون صالحة، وال أرى عليها بأًسا رغم 



 

134 

ـة ( أي نقلوها كما هي وعربوها. وبعض الدول 
َ
ــل

َ
كثرة الترجمات، ففي مصر يستخدمون )َرْسـك

ة، وال يعيبها إال كون اللفظة من الجذر العربية يستخدمون )اسِتْحداث( وهي صيغة صحيح

الثالثي )حدث( الذي له مئات التخريجات واالشتقاقات. كما أن هناك من يستخدم 

 )إعادة تصنيع(.  -كلمتين

ومهما كانت الترجمة فنحن نفيد من العلم الذي يعيد لألرض مياها كانت عادمة، ويعيد 

 ل ما له جدوى في حياتنا العملية.القمامة إلى ما هو بعيد عن الرائحة الكريهة، ب

ّ

ّاملدونــــة الثانيـــة واألربعوّن

ّبعض كلمات سئلت عنها:

ה  ّ: احِتـياطيע תּודָּ

ה  יתִע תּודָּ א  מָּ ד  קָּ إلى وقت  : تعني الطالب الجامعيين الذين أجلت خدمتهم العسكريةא 

ל -غير أن )ِمـلوئيم(احتياط أكاديمي. إنهاء دراستهم، وأرى ترجمتها  יםמ  عامة تعني  ּוא 

ה ִִע תּוַדת وعليه فإن .احتياط ّاحتياط قيادي. تعني גּותיַמנ 

הأما  לית ע תּודָּ יּהו  הاحتياط إداري، وأما فهي  נ  יתִע תּודָּ ק  ס   .احتياط شغليفهي  ע 

  وهذه التعابير مهنية ال تتردد إال في مجاالتها.

ַנּסּות ת  ـَجـرُّبה 
َ
ّ : تـَمـرُّس/ ت

صوراتوّىاملحواملضمون هو 
ْ
ה -(، وكثيًرا ما نستخدم الكلمة مقابل كلمة )ت ، شكل =צֹורָּ

ים -)تخانيم(وجمع الكلمة:  ַכנ  ّمضامين. =ת 

ל وقد استجّدت في عصرنا التكنولوجي وظائف منها  ַנהֵּ ןִמ   תֹוכ 
ً
، وهذه الوظيفة تتعلق مثال

יהּול فإذارة املحتوى  مدير املحتوىـبإدارة موقع على الشبكة، فأرى ترجمتها:  ןִנ  هذه  في תֹוכ 

 الخطط أو تلك أمر مهم.

ךִ  ـة =ַמע רָּ
 
ـط

ُ
ّخ

ךִ عنى ــــوفي م  أن ــــذلك للدرس أو للمحاضرة، كـــة كــمــيب وتنسيق. تستخدم الكلـــة ترتـــعام ַמע רָּ
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ךִ  -يعّد املعلم )مَعـراخ ِشعور( יעּורַַמע רָּ ، وقد ذكر لي السائل عن هذه تخطيط الدرس =ש 

 للدرس. ، وهو يريد أن يقول: تخطيطت أنه كان وقتها يعد )مَعـراخ ِشعور(الكلما

בּותثم سألني في هذا السياق، وماذا أسمي  ר  עָּ ת  יתִה  ַכת  فأجبته أن األولى تعني  ַמע רָּ

ل
 
ית -، وأن الثانيةتدخ ַכת  כִַ -هي نسبة من )معَرخا( ַמע רָּ ، ومن معانيها: األمور הַמע רָּ

ّتنظيمي.ين، وعليه فأرى ترجمتها: املنظمة وفق ترتيب مع

בּות إذن ר  עָּ ת  יתִה  ַכת  ّتدخل تنظيمي. =ַמע רָּ

יעּור َّعـْصـف ذهني =מּוחֹותִס 

 Brain Storm.املصطلح جديد نسبًيا، وقد أِخذ عن اإلنجليزية 

يقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء ف ي )وأستعين هنا باملصادر(الذهن مفهوم العصفأما 

واآلراء جيدة  هذه األفكار واملجموعات لحل مشكلة معينة، وتكون  فرادإبداعية من األ 

االتجاهات لتوليد  كل ومفيدة. أي وضع الذهن في حالة من اإلثارة والجاهزية للتفكير في

جو من الحرية  املشكلة أو املوضوع املطروح، بحيث يتاح للفرد أكبر قدر من األفكار حول 

 .يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار

 تصور  عصف ذهني )حفز أو إثارة أو إمطار للعقل( فإنها تقوم على أما عن أصل كلمة

)املخ( من  العقل البشري  اآلخر، اأحدهم طرفان يتحدى فيهحل املشكلة" على أنه موقف "

 جانب

املشكلة والنظر  واملشكلة التي تتطلب الحل من جانب آخر. والبد للعقل من االلتفاف حول 

 تطويقها واقتحامها بكل الحيل املمكنة. من جانب، ومحاولة إليها من أكثر

 . بنشاط وسرعة تشبه العاصفة تتولد أما هذه الحيل فتتمثل في األفكار التي

ךִ  רָּ َّمـْدحوض =מּופ 

ـراخ(
ْ
ךִ  -قيل لي: هذا الرأي )موف רָּ والدحض هو التفنيد، ورد الحجة  َمـْدحوض، =מּופ 

יךִ  -دعاءلبطالنها، فالشاهد )ِهـْفـريخ( اال  ר  פ   ، ومصدرها الدْحـض أي التفنيد.دَحض =ה 
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יּות -عن )أحريوت حبرتيت( -كذلك–وتسألني  רָּ יתִַאח  ַרת  ב  مسؤولية  -كما تعلم-، وهي ח 

יּות -)الشبوطيوت( كما تسأل عناجتماعية،  יפּוט  ، ولكنها في املجاالت القضـائـيةوهي ، ש 

ــة. العامة تعني ـِمـي 
ْ
ّالـُحـك

وي مموكاد( عن وسؤالك יּסּוי -)ِنس  דִנ  מּוקָּ ز =מ 
 
، حيث فضلت تجريب على تجريب مرك

י)تجربة( ألن هناك تعبير النسبة  ּסּוי  ـْجـِربّي، بل األفضل: נ 
َ
ا أن نترجمها ت

ً
، فال أرى ذوق

ד –تتركز  أن كم أحب يا صديقي السائل .تجريبي קֵּ מ  ת  في موضوع واحد، فليعذرنا القراء  ת 

 لتنويع الذي يدور في فلك عملك اإلداري.على هذا ا

ّ

ّاملدونــــة الثالثـة واألربعـوّن

ّكلمات الثناء واملديح:

 من تقريظ ومديح وَمـْده وثناء وتمجيد وحمد وخّم.... -مرادفات املدح في اللغة العربية كثيرة

ا وضعها الل 
ً
غويون ونحن في العربية قد نستعمل الكلمة مكان األخرى، رغم أن هناك فروق

بين كلمة وأخرى، فالتأبين جعلوه مدًحا للميت، لكنا مع ذلك نجد من مدح الحي به، كما 

 قال الراعي النميري:

 
ّ
ـــفرف ـــحـــَع أصـــ ــــــــاملط ابيــــ ـــــ ــــــيَّ وأبَّ ـ ـــنـ ــ  فاش           واــ

َ
 حــــتاق العيوُن اللوامــــهنيدة

 (320لفاظ، ص )انظر: ابن السكيت. كتاب األ 

اللغة العبرية فيها ألفاظ مدح كذلك، ولكنا نعرف الفرق بينها من السياق املعاصر، وأرى 

 هنا أن نختار أو نحدد لكل لفظة عبرية ما هو مقابلها أو قريب منها:

גּון ר  راء =פ 
ْ
 )مجاملــة( إط

ن يقول القائل: يا بالجيم املصرية( في جملنا العربية، كأ –لفظة )ِفـْرجون  كثيًرا ما نسمع

גּון -أخي أنت ال تعرف الـ )فرجون( ר  ، أو باستعمال الفعل )فرِجـْن( له، وفي رأيي أن פ 

 .جاملهو  -، والفعلمجاملة -نترجمها بما نألفه في لغتنا اليومية
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ـري على صديقه، وهذا اإلطراء يسعده.إطراء ويمكن أن نحدد لها كذلك:
ْ
 ، فهو ُيط

גּוןكلمة  ר  بينما هي في معجم سابير بدون شدة،  פ =ابن شوشان الفاء مشددة)يشكل  פ 

وجدير أن أذكر أن الكلمة ليست واردة في املعاجم العبرية العربية( هي كلمة من الييديش 

أي غير الرسمية، وكما نعلم فإن الييديش لغة عبرية متمازجة مع األملانية،  -املحكية

 هودية(.واللفظة نفسها تعني في األملانية )الي

גּוןمعنى  ר   أن ننظر بعين الرضا، أن نؤيد ونتسامح ونتساهل في قبول اآلخر. -في األصل פ 

فقد ذكرت في املدونة األربعين أنها فصيحة، وأن معناها أتى بالجميل، ونحن مجاملة أما 

نجامل بعضنا البعض، باقتناع وبغير اقتناع، فالتسامح والتساهل في قبول اآلخر مجاملة، 

גּון مالئمة ملعنى فهي ר  ّ.פ 

فهي مالئمة كذلك، بل هي أفصح في املعاجم، فأطرى الرجل تعني أحسن الثناء، إطراء  وأما

وتعني كذلك مدحه بما ليس فيه، ففي الحديث الشريف: "ال تطروني ....فإنما أنا عبد هللا"، 

ـبين وهم يستخدمون ما هو على غرار 
َ
גּוןونحن نتخيل املخاط ר  اإلطراء  كما أرى أن اليوم، פ 

ّى تعبير مالئم، وخاصة أن الفعل وفي ذلك قرأت . ( الحديث أو أطراه بمعنى جعله ناعًما)طر 

 نيوزيالندًيا لعل ترجمته تالئمنا هنا: "اإلطراء يطّري األجواء".
ً
 مثال

ָאה מָּ ـناء =ַמח 
َ
 ث

ָאה -اللفظة العبرية )َمَحمآه( מָּ به: جماله، لباسه،  هي أن نمدح إنساًنا على أمر يتعلق ַמח 

،  complimentوذلك حتى نبعث السرور في نفسه، ويقابلها باإلنجليزية، صفاته، أعماله

والفعل الثناء، وهي ضرورية لإلنسان بين الفينة واألخرى، وفي رأيي أن نخصص لها 

יא ֱחמ  ّ.أثنى يعني ה 

أن يكون هناك  مرة أخرى يمكننا في كل مرة أن نستخدم لفظة )املدح(، ولكن ما املانع

 تخصيص وتحديد، فهل نس يء بذلك للغة؟

في أصل اللغة مدح مكرر، وذلك من قولك: ثـنـْيـت الخيط أي جعلته ذا طاقين،  الثناء

ا آخر، وأثنى تكون في الخير وفي الشر كما ورد في املعاجم. إذن 
ً
ـْيـته إذا أضفت له خيط وثنَّ
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ָאה فمن املقبول ما دامت الـ מָּ دح املعاد أن يقابلها الثناء، ويذكرني هذا بما قاله فيها امل ַמח 

 الشاعر ابن الخياط:

 اإلنسان           اَء مبّرٌز ومقّصرـــــــــيهوى الثن
ُ
 حبُّ الثناِء طبيعة

ָאהقبل أن أترك اللفظة العبرية  מָּ אֹות وجمعها ַמח  מָּ فقد وجدتها في املزامير )إصحاح  ַמח 

קּו" (:22، 77 אֹותֳַחל  מ  ח  יוַמ  ، ومن الطريف أن مترجم التوراة ترجم النص خطأ، فهي "פ 

ָאה، فقد ظن أنها من الكلمة )"في سفر مزامير: "أنعم من الزبدة فمــه מ   ، وكان األصوب:(ח 

َب 
ُ
 الثناء في فيه )أو على لسانه(. عذ

ַבחوأقترح كذلك أن نخصص  ַבח. للمدح أو املديح عامة ש  לִהש  אֵּ ألننا الحمد هلل، ذلك  =לָּ

عادة ال نمدح هللا بل نحمده، ثم إننا نبدأ الفاتحة بقوله تعالى: الحمد هلل رب العاملين. 

 فالحمد هو مدح مع الشكر كما ورد في كتب األلفاظ.

הوأرى أن نخصص  ילָּ ה  ّتمجيد =ת 

ה ילָּ ה  לַת  אֵּ ّاملجد هلل =לָּ

ל ַהלֵּ ـد =מ  ِ
ّيمج 

יר =دح(في الترجمة املعاكسة أرى أن نترجم )قصيدة امل לַש  ל  ה)ַה  יל  ה  وذلك بسبب  ،(ת 

 التمجيد الذي في القصيدة واملبالغة في املدح.

بعض األلفاظ العربية القديمة في باب املدح ال يستخدمها اليوم أحد، فنحن ال نقول 

اليوم مدهـته )بالهاء(، وال خممته، غير أننا ما زلنا نستخدم )التقريظ( املستقاة من اللغة 

َرظ هو ما ُيـدبغ به األديم، فإذا ُدبغ به حسن وصلح، وزادت قيمته، الصحراوي
َ
ة، فالق

 فشبه مدح اإلنسان بذلك، كأنك تزيد قيمته بمدحك إياه.

 وأخيًرا يسأل سائل:

، ولم نعالج معاني الثناء؟
ً
 أجيب بما قاله شوقي: وما جدوى املدح أصال

 ـــــرب مدح أذاع في الناس فض 
ً
ــــــوأت ال ـــــــاهــ ـــــْم بــــــــــــ ــــــ ـــ ــــــــقـ ــــــــــدوٍة ومــ ـــثــــــــ ـــ ـــــــ  ــاِل ـــــ

ـــنـــوث  ـــ ـــ ـــى فــاٍء علــــ ــــومــــًتى عــــــــمَّ قـــ ــــــ
ً
 الِعقِد حسُن بعض الآللـي اـــــــ

ُ
 قيمة
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ّالرابعــة واألربعـوّن املدونــــة

ّفي الجولـــة:

ْمليتس( لي على )ِسّيـور( في القدس. -
َ
 سألني صديق: يمكن )ت

 ملن الجولة معـّدة؟ قلت له وقد تجاهلت اللفظتين العبريتين في نسيج جملته: -

 و)للقشيشيم(. )للّنـِخـيم( -

 أقترح أن يزوروا املتحف اإلسالمي، فهناك آثار من الضروري أن يشاهدوها. -

 التجول في أماكن في الطبيعة. ال يريدون )املوزيئون(، وإنما يريدون  -

 هل تريد مرافًقا مرشًدا يشرح لهم؟ -

 ال يريدون )مدريخ( فهم ال يطيقون الشروح. -

 إذن ماذا تقترح أنت يا صديقي؟ هل لديك فكرة؟ -

)الجان( )مزريقا( آخذهم إلى )الجان تسيبوري(، وبعدها نتجول في )العير عتيقا(، ففي  -

 )منهيرا(. سنصل مًعا إلى )مفعال( ون من الـوال تنس أنهم سيمر عجيبة ستعجبهم، 

 لضحايا الحرب العاملية األولى. األلومنيوم، وهناك بالقرب منه )متسيـبـا(

 طيب، وبعد ذلك؟  -

 آخذهم لـ )مركاز ِهـْقـِنـيـوت(. -

 ما داموا يحبون الطبيعة، فماذا قدمت لهم؟ -

بعضها لم يروها، سأنهي الرحلة في )شمورات طيبع(، وسيجدون حيوانات ونباتات،  -

 بعض األيام تكون فيها الـ )كنيساه حوفشيــت(. -هللا وكيلك-وهناك 

 قلت له بعد أن تضايقت من ترديد الكلمات العبرية بصورة بالغة في جمله: -

 ما رأيك أن نتحدث بالعربية فيما بيننا، ونترك العبرية ملخاطباتنا مع اليهود! -

 ا ولفظة هناك؟قال: وهل يسهل ذلك بدون لفظة عبرية هن -

 قلت: لنجرب! -

ْمليتس(
َ
יץ -فقولك )ت ל  ـوص يتعني بها  ַתמ 

ُ
ה-الـ )هملتسا( ، وال تنس أنت צָּ לָּ ّتوصية. تعني ַהמ 

יּור -)ِسـّيـور( وقولك  بتسكين الواو(. -، وجمعها )َجـْوالتَجـْولــة تعني بها ס 
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יּולوأقترح أن تجعل بدل  ـْزهــة،  ט 
ُ
ـوأذكر أن اقتراحي ن

ْ
ת بدلَزه َمـن أعجبك في  قد ַטי ל 

فال بأس، ولكني أنبه ِرْحـلــة )انظر املدونة السابعة(، وطالبنا يفضلون أن يستخدموا .حينه

وهذا خطأ  هنا لجمعها بالعربية، فنحن ال يصح لنا أن نقول )َرَحـالت( بفتح الراء والحاء،

يجب أن تبقى الراء . )ِرْحـالت -شائع جدا، ولكن الصحيح واألقرب على لساننا هو 

 مكسورة، ويصح شكل الحاء بالكسر أو بالفتح أيًضا، وال أرى ضرورة الستعمالهما اليوم(.

ים -)ِنـخيم( وقولك כ  ה معاقون، واملفرد/ ُمعاقين تعني بها נ  وقولك  معا ، =נָּכ 

ـشيشيم(
ْ
ים -)ق יש  ש  وّنتعني بها ) ק 

 
ןזִָּ وفي رأيي أن نترك للفظة، / مسّنـين(ُمـِسـن ، شيخ =קֵּ

 وفي الدارجة )ختيار(.

َحـف ُمّوأنا عندما اقترحت عليك زيارة 
ْ
)يصح لفظها أيًضا بفتح امليم( تجاهلت الكلمة ـت

وكأن اللفظة العبرية أيسر وأسهل. بربك الفظ  ،מּוזֵּיאֹון =وفضلت عليها )موزيئون(

 الكلمتين، واسمع صوتك!

ْدريخ(
َ
ַריךִ  -ال تنس أن )امل  !ُمـْرِشـد =ַמד 

יּבּוַריִַגן =أما )الجان تسيبوري( . فالجان )بالجيم املصرية( هو الحديقة العامةفهي  צ 

 الحديقة.

ירה =أما )العير العتيقا( הִע  יקָּ ّ .البلدة القديمة فهي הַעת 

ה -الجميلة التي تسميها أنت مزرقا النافورةوقد أخبرتك مرة عن  קָּ רָּ ז  وسمعتك تسألني ، מ 

ك أن نسميه )نفق(، بل ترى من األفضل أن نستخدم اللفظة الذي ال يعجبالنفق  عن

ה -)ِمـْنـَهـرا( العبرية רָּ הָּ נ  ، فلماذا ال نقول سافرت عبر النفق املؤدي إلى الناصرة، ونفضل מ 

 )ِمـْنـَهـرا(؟ عجبي! عليها

ל -وقولك )ِمفعال( עָּ פ  לִ في نحو قولكمشروع  ويأتي كذلك بمعنى) ،مصنعتقصد به  מ  עָּ פ  מ 

ת ، وحبذا أن نخصص لـ(יםַחיִ  רֹוש  ִח  ית ، إذا أمكن. وقد يختلط اللفظان معمل =ּבֵּ

ת -بالعبرية רֹוש  ִח  ית ִּבֵּ ל, עָּ פ  فسمينا نحن كذلك معمل  األخرى،الواحدة مكان  فتأتي מ 

 الورق في الخضيرة، وأحيانا سميناه مصنع الورق.
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ה -)متسيـبـا( وكلمة בָּ ـْصـب =ַמצֵּ
ُ
. يضيف النعت: ، ومنهم من يحب أن نـ كاري 

ْ
ذ

َ
ـْصـب ت

ُ
وإذا نـ

ّشاِهـد. كانت على القبر فهي

ـِنـيـوت( أراك تترقب ما معنى
ْ
יֹות -)مركاز ق נ  זִק  ּכָּ ר  ، وهو مجّمع املحاّل التجارية واألسواق מ 

ا  -)انتبه ملالحظة جمعها مثل ِرحلة -والِخْدمات
ً
ا سامل

ً
ז -أعاله( إنه -جمًعا مؤنث ּכָּ ר   מ 

 )مركز الشراء(. ، وإن شئت أن تترجم حرفًيا فال بأس أن تقول التجارّي املركز =ירִ חִ ס ִמ ִ

مورات طيبع( ثم إن
ْ

ַבע -)ش ִט  ת מּורָּ ة طبيعية هي =ש  ، وهي مكان فيه حيوانات َمـْحِمـي 

ا من انقراضها،
ً
إذ أن لها أهميتها في البحث العلمي،  ونباتات يحافظون عليها ويحمونها خوف

 نزهين.وتكون مزاًرا للمت

ית -)كنيساه حوفشيــت( ש  הִחֹופ  יסָּ נ  ّالدخول مجاني. =ּכ 

ّ:لنختر ترجمة مما هو في املعاجم

יץ ל  ـوص ي =ַתמ 
ُ
ّت

ה צָּ לָּ ّتوصية =ַהמ 

יּור َّجـْولــة =ס 

יּול ـْزهــة )رحلة( ט 
ُ
ّن

ים כ  ُّمعاقين/ معاقوّن =נ 

ים יש  ש  ون ) =ק 
 
 / مسّنـين(ُمـِسـن

ן  ار()في الدارجة ختيشيخ  =זָּקֵּ

حف  =מּוזֵּיאֹון
ْ
ت
َ
 )ُمتحف(مـ

ַריךִ  ُّمـْرِشـد =ַמד 

יּבּוַרי ّالحديقة العامة =ַגןִצ 

ה יקָּ ירִהַעת  ّالبلدة القديمة =הע 

ה קָּ רָּ ז  ّنافورة =מ 

ה  רָּ הָּ נ  ـق =מ 
َ
ـف

َ
ّن

ל עָּ פ   )مشروع(مصنع  =מ 
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ים לִַחי  עָּ פ  ّمشروع حياة =מ 

ת  רֹוש  יתִח  ّمعـمل =ּבֵּ

ה בָּ ـْصـب ) =ַמצֵּ
ُ
ـصّْ =نـ

ُ
ّـب تذكاري(نـ

ה בָּ  )إذا كان على القبر( شاهد =ַמצֵּ

יֹות נ  זִק  ּכָּ ר   الشراء( )مركزمركز تجاري  =מ 

ַבע  תִט  מּורָּ ة طبيعية =ש  َّمـْحِمـي 

ית  ש  הִחֹופ  יסָּ נ  ّالدخول مجاني =הּכ 

ّ

ّالخامسة واألربعـوّن املدونــــة

ّالكرة في ملعب اللغة العربية

نا مًعا بعض الكلمات العربية البديلة، ألنني على جمعت لكم يا عشاق الكرة وعشاق لغت

 أثناء الحديث قلة اهتماماتي الرياضية أجفل من كثرة استعمال بعضكم العبرية، وذلك في

 -العربي اليومي، هكذا سأصوب الكلمات نحو الهدف مستعيًنا بخبرة شقيقي شاكر مواس ي

 املحررالرياض ي.

ملعاجم أنني جمعتها في مدونة واحدة عس ى )أقول لعل ما يشفع لهذه البدائل الواردة في ا

 عس ى( أن ينتفع بها بعض الرياضيين.

ّبعض أنواع اللعبات:

ג ל ّ القدمكرة  =ַּכדּור 

ّكرة السلة =ַסלִ-ַּכדּור

ףִ-ַּכדּור ّكرة الطائرة =עָּ

ّكرة اليد =יָּדִ-ַּכדּורִ

ם ַני  ّلعبة املعسكرين =ַמח 

ّالالعبــون:

ן קָּ חַ )أما العب  =ַשח  קש  ח  ר  ןַמ   العب موقوف( =ק 
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ן  קָּ יףִַשח  ל  ّالعب بديـل =ַמח 

ה בּוצָּ ّفريق =ק 

יגָּה  )مجموعة الفرق التي لها مستوى معين في تدريجها(َدْوري  =ל 

ّبطل =ַאלּוף

יפּות ّبطولــة =ַאל 

ית ֻאומ  תִל  ר  ח  ב  ّاملنتخب القومي  =נ 

ים ד   مؤيدون( -)الترجمة الحرفيةمشجعون  =אֹוה 

ר رمى( =שֹועֵּ
َ
ّحارس )امل

לּוץ  طالئعي( -)الترجمة الحرفيةمهاجم  =חָּ

ן גֵּ ّظهير =מָּ

ן ַאּמֵּ ِب =מ 
ّمدر 

ט ـم =שֹופֵּ
َ
َّحـك

ט יַמתִשֹופֵּ ש  ـم =ר 
َ
ّاستمارة الحك

ם ם)قلب دفاع  =ַּבלָּ ל  יַב  מ  ד   دفاع متقدم( =ק 

נָּף ןִּכָּ קָּ ّالعب جناح  =ַשח 

ן קָּ ב ַשח  ּכֵּ ר   عب عادة في كل تركيبة(هذا الال  )يكون العب تشكيلة  =ה 

ّفي امللعب

יָּה( נ  אשֹונָּה/ִש  יתִ)רֵּ צ  ّالشوط )األول/ الثاني( =ַמח 

ה ַסקָּ ّاستراحة =ַהפ 

ין ש  יַטתִעֹונ  ע   (، وقد حرفت إلى )ِبْنِدل(.penalty) -(ضربة جزاء )من أحد عشر متًرا =ב 

ית ש  ִחֹופ  ה יטָּ ע  متًرا، وهناك فة أكثر من أحد عشر ضربة حرة مباشرة )في مسا =ב 

ה יטָּ ע  ה ב  ירָּ ש  יִי  ת  ّغير مباشرة( =ּבל 

ן( ר  ןִ)ק  ר  יַטתִק  ע  cornerّ =ُركنية( -)باختصارضربة ُركنية  =ב 

ַרש ג  ّملعب =מ 
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goalّهدف  وأحياًنا تأتي بمعنىمرمى،  =ַשַער

ّعقوبـــة =עֹונ ש

ה ّ (foulمخالفــة ) =ע ב ירָּ

יַניים به الحكم لدى الشروع باللعبة، فيلقي بالكرة بين )ما يقوم إسقاط كرة  =ַּכדּורִּבֵּ

 العبين(

ידּו ס  פ  ّخسروا =ה 

חּו צ   )املعنى الحرفي فازوا( ربحوا =נ 

ל דָּ ב  ـل =נ 
ُّ
 ((offside  تـَسـل

י קתַחּוץ =ַּכדּורִחּוץ ר  ـماس   =ז 
 
)هذا التعبير بالعربية تقوله يا شاكر في اإلذاعة أو َرمـي الت

بة، وقد نفهمه، وغالًبا ال...(، ولكنا نقول عادة اللفظة اإلنجليزية في الخطابة أو الكتا

ْوت(
َ
 .out =العاملية )أ

יקּו أو اللعبة ظلت قائمة بدون حل أو  وفي أصل املعنى العبري هو أن املشكلة ،تعادل =תֵּ

עַ بّت لطرف، والكلمة هي من رؤوس الكلمات العبرية:  ַּוב  יֹות ַקֹוש  ץ ר  ת  ַי  י ב  ש   יֹות.ת 

ّمن عالم الرياضة:

יל ّمنقذ =ַמצ 

ר כֹוןִּכֹוש  ّمعهد لياقة =מָּ

ים ַגנ  ן )ما يوضع على الساقين للحماية من الضربات، ومفردهاواقيات  =מ  גֵּ  (מָּ

ام
ّ
 بعد أن أطلعته على املدونة قبيل إرسالها:  قال لي أحد الحك

 ها أنت خبير مثلنا، ما رأيك أن تنضم إلينا؟

وقبل أن أودعك ملاذا يصر  .היכַ לַ הַ املش ي التي تقولون عنها قلت له: تكفيني رياضة 

الالعبون على ذكر نتائج كل لعبة بأرقام عبرية )إحاد إيفس(، )شلوش إحاد(، وأظنكم 

 !جميًعا تعرفون لفظ األرقام بالعربية
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ّالسادسة واألربعـوّن املدونــــة

ّثقافــــة وتعليم:

أكثر على العربية من هيمنة كلمات عبرية متداولة، واملثقفين يحافظون  ظننت أن املتعلمين

يسجل ابنه للدراسة في مؤسسة  أن وإذا باألمر هو هو أو هو إياه، فصاحبنا الذي أراد

ה -الـــ ( -بالجيم املصرية طبًعا، وبالتعريف العربي -تعليمية قال لي: سأدفع )األجرا רָּ  =ַאג 

ַרתولنا ( كقرسوم -)لكننا نفضل استخدام الجمع ْسـمرَّ ּוךִ ִַאג  ינ   التعليم. رسوم =ח 

 في هذه املؤسسة! امتحانات =תינֹוח ִּבִ  -)بحينوت( وقال لي: ما أكثر الـ

 . وإليك بعض أنواعها في العبرية والعربية:امتحاناتقلت له: قل 

ינ ת ח  הַב  יס  נ   )في الترجمة األصلية امتحان دخول( قبول  متحانا =ּכ 

ינ ה ח  בַב  ת  כ    ي )أي كتابي(تحرير  حانامت =ב 

ינ ה ח  לַב  ע  ה -ב   يشفه متحانا =פ 

ינ ה ח  יתַב  יצֹונ   يخارج متحانا =ח 

ינ ה ח  יתַב  ע ש   يعمل امتحان =מ 

ינ ת ח  רַב  מ   يامتحان نهائ =ג 

ינ ת ח  רּות ב  ג  רּות -، وأصل معنى الكلمة العبريةامتحان الثانوية العامة =ב  ג  ضج(، ב   )النُّ

רּותالناجح في جميع املواضيع على ويحصل   ג  תַב  עּוד  وهي مقابل شهادة ، شهادة اإلنهاء ،ת 

وهي على غرار شهادة  ، matriculationاملتِرك التي عرفها املتعلمون في زمن االنتداب:

 التوجيهي )التوجيهية( في بعض الدول العربية.

ינ ת ח  הַב  מ  ל  ש  מּותה ִ -امتحان تكميل، وأما )هشتلموت( =ה  ַתל  فهي لتذكير الناس ي:  ש 

 .استكمال

ינ ת ח  רַסֹוףַב  ט  ס  מ  ס   ي(الدراس ) نهاية الفصل متحانا =ה 

ן -وتقول: كان عندي )بوَحـن( وتقصد امتحاًنا قصيًرا، وفي رأيي أن نخصص له لفظة: ، בֹוח 

 ، ذلك ألن صيغة التصغير في العربية لكلمة )امتحان( ال تستساغ.اختبار
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ן -نخصص لكلمة )مبحان( وأقترح أن חָּ ב  ן، ويبدو أن فحص =מ  חָּ ב  يكون عادة أكبر  מ 

 وأشمل في بحث ناحية ما، فنحن نقول:

ן) ח  ב   Mathematics and Science Study Trends in international  =للرياضيات تيمس מ 

ןونقول ) חָּ ב   Progress in International Reading Literacy Study  =بيرلز لفهم املقروء מ 

ינָּהمن يقول كلمة  وبالطبع فال نسمع في هذين الفحصين  ח  ّ.בֹוַחןأو  ּב 

חּון -)إبحون( أما ב  נ ה)أو  =تشخيص =א  ח   والتعرف ما، مرض أو مادة لتحديد فهو ،(ַאב 

 . diagnosis هو باإلنجليزية واللفظ طبيعته، وإلى إليه

 الكثيرة التي ال حدود في تعريف كل منها:لنلخص ما نقترح ونحدد من بين اختيارات املعاجم 

ינָּה ח  ّامتحان =ּב 

ّاختبار =בֹוַחן

ן חָּ ב  ّفحص =מ 

חּון ב  ّتشخيص =א 

ّأين يتلقى أبناؤنا التربية:

 لنبدأ بأطفالنا، وحبذا التحديد في ترجمة كل من األلفاظ العبرية:

יםַג ן ד  ל   )حفيدي عمره خمس سنوات وهو في البستان( أطفال بستان =י 

 )حفيدتي عمرها ثالث سنوات وهي في الروضة( روضة أطفال =ּנֹוןגַ 

תֹון ח  פ  ש  עֹון -واملعنى السياق هذا في العبرية اللفظة تستخدم ما وكثيًرا حضانة، =מ  ّ.מָּ

ת -، ومعها )عوزيرت(أطفال مربية =ג ּנ נ ת  .مساعدة =עֹוז ר 

ر: واآلن إلى أنواع املؤسسات التعليمية، وبالطبع فأنا ال 
ّ
 أجدد، وإنما أذك

ית ר ב  פ  יַס  ת  כ  ל  מ   )كانت تسمى مدرسة رسمية( مدرسة حكومية =מ 

ית ר ב  פ  יףַס  ק  )مدرسة فيها فروع مختلفة، وعادة ما تكون إعدادية  لةمشا مدرسة =מ 

 وثانوية مًعا(.

ית ר ב  פ  יַס  צּוע  ק   مدرسة صناعية =מ 

ית ר ב  פ  יַס  א  ל  ק    زراعية مدرسة =ח 
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ית ר ב  פ  יַס  סֹוד  יתابتدائية، وتسمى أحياًنا بالعبرية مدرسة  =י  ר ב  פ  יַס  מ   .ע מ 

ית ר ב  פ  לַס  יַע  סֹוד   فوق ابتدائية )بالتعريف نقول: املدرسة فوق االبتدائية(مدرسة  =י 

ית ר ב  פ  יַס  ט  ר  ومن هذا النوع املدرسة األهلية التي تشرف عليها ) خاصةمدرسة  =פ 

 ن الناس(.معينة م مجموعة

ית ר ב  פ  יכֹוןַס  )أصل املعنى: مدرسة متوسطة، ألن هذه املرحلة تتوسط  مدرسة ثانوية =ת 

 بين االبتدائية واملرحلة الجامعية.(

ה ל  ל  כ   عين طرفة دون  فتجيب فالنة؟ يا تتعلمين أين: يسأل من نسمع ما وكثيًرا كليــة، =מ 

 ع أن حقها الكسر.تح امليم مبف ،(املخلال) في: العبرية اللفظة

ן ק  ، وتعني في األصل كبير الكهنة، ثم انتقل decanus، وهي لفظة التينية األصل عميد =ד 

املعنى لألكاديميات فأصبح يطلق على رئيس ينتخب إلدارة معينة في املؤسسة، وذلك لفترة 

  محددة.

ן ל  ה  נ  ל( מ  ּכ  ר  מ   إدارّي. =)א 

ל  נ ה  ن، وال يجوز أبًدا أن يظل الخطأ الشائع: مدراء، فهل رون/ مديريمدي جمعها) مدير =מ 

 ؟نجمع ُمعين ومشير ومجيد ومريد على ُمَعناء؟ ومشراء؟ ومجداء؟ ومرداء

ـعيل(. 
َ
 أما عميد فهي مختلفة، وجمعها عمداء، مثل وزير وزراء، فهما على وزن )ف

יָּה -هناك بعض املؤسسات التعليمية ما يكون فيها )بنيميا( ימ  נ  سكن وهي  ،داخلية =פ 

 -الطالب في املؤسسة، وفي الجامعات يبحث الطالب عن )معون، ج. معونوت( (مساكن)

עֹון ـُزّل =מָּ
ُ
َّسّج. أنزال، واألسهل واأليسر أن نقول:  ن

َ
 .ن الطلبةك

كم يجدر بنا أن نحدد معنى اللفظة العبرية، مع أني أعرف مدى التداخل بين الواحدة 

 واألخرى:

ה  ַּכלָּ ّقيفتث =ַהש 

ּבּות  ّ.وتأتي أيًضا بمعنى أشمل: حضارة (culture) -ثقافة =ַתר 

נוךִ   ّتربية =ח 
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ّإليك بعض االستخدامات:

ה ַּכלָּ ה ַהש  בֹוה   عاٍل تثقيف  =ג 

ה לָּ ּכָּ ית ַהש  ל  ל   تثقيف عام =ּכ 

ד רָּ ש  ּבּותִמ  עִַהַתר  ַהַמדָּ  والعلوم الثقافة وزارة =ו 

נוךִ  י ח  נ   ةتربية بدني =גּופ 

נוךִ  ה ח  هنا من النادر أن يقول أحد: التربية اإللزامية فقد اعتادت األلسنة على:  =חֹוב 

فال بأس أن نجعلها )التعليم( أيًضا على قلة، ذلك ألن التعليم تعني اإللزامي، التعليم 

ָאה -كذلك ה: العبري  التعبير هناك أن ننس وال. הֹור  יּמּודַחֹוב   وهو يالئم املقابل ،חֹוקַל 

הالعربي: قانون التعليم اإللزامي. كما أنه من الجاري على اللسان أن نترجم  צ  מּוע   ה 

ה לָּ ּכָּ ַהש  הַ)מל"ג( ל  בֹוה   يكون  أن الشخص ي فاقتراحي وبالطبع العالي، التعليم مجلس =ג 

ּמּוד العبرية في يعني قلت كما التعليم ألن ،"العالي التثقيف مجلس" ָאה,ַל   أصبو وأنا ،הֹור 

 ترجمات بثالث العبرية اللفظة نجعل أن بنا يجدر فال لهذي، الكلمة هذه: التحديد ىإل

 أكتب رأيي أترك الخيار للمتلقي.  إذ وأنا. عربية

נוךִ  ד ח  יּוח  ُمعاق لخفتها، فاملعّوق فيها  –، وأفضل لفظة قيناتعليم املع) ةخاص تربية =מ 

(، ولكن هناك من تشديد الفعل: عّوق، األمر الذي يجعل الحالة أكث
ً
ر عسًرا وأقل تقبال

ים أيًضا يستخدم ד  יּוח  יםַמ  כ  ר  יַצ  ע ל   . الخاصة االحتياجات( ذوي ) ذوو  =ב 

נוךִ  ִ ח  יםַמש  ـلة تربية =ל  ِ
ـم 

َ
ُّمك

נוךִ  יִח  ת  ל  לירִ פֹוִּב   تربية ال منهجية =מָּ
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ّاملدونــة السابعة واألربعـوّن

ّ:من عالم الكتاب

ال غضاضة إن أفدنا من تطور أية لغة بما فيها العبرية، ولكن العيب  بادئ ذي َبـدء أقول:

كل العيب أن نخلط الكلمات العبرية في جملنا اليومية حتى نكاد نتجاهل هويتنا، واللغة 

من هنا فسأفيد من العبرية في ابتكار بعض ترجمات لم أجدها في املعاجم، أو  هوية!

 سأحدد مما هو فيها، ولنبدأ:

רּות פ  הִס  ّْحــضَمّ أدب =יָּפָּ

ولكني اخترت )َمْحض( للداللة على صفاء املعنى وخلوصه  جميل، هو יפהأعرف أن معنى 

نثًرا وشعًرا، فال ضرورة للتقيد بالجمال الذي اختاره التعبير العبري،  –لألدب كما نعرفه 

 وقد  فهذا النوع من األدب هو
ً
ال، وهو في النتاج التعبيري والخيالي عامة، وقد يكون جميال

، وقد فوجئت بعد اقتراحي هذا أن البعلبكي كان سبقني في belles lettresالفرنسية: 

، وما أنا إال ملتقط من ثمراته دون أن أدري، معجب بابتكاراته، فال بأس، فهذا املورد

 يقربني إلى تبرير جرأتي.

רּותثم إننا نعرف أن  פ  ראبرية )وأصلها آرامي الع ס  פ   -معنى منها أخرى، يمعان تحمل( ס 

 : التعبير يعني كما واحد، موضوع في الكتب مجموعة

ית צּוע  ק  ִמ  רּות פ  أي )كتب املراجع، وتكون حول املوضوع الذي يتناوله  -املصادر =ס 

، فالقسم األول من bibliography =الدارس(، ومنها ما سماه الباحثون )بيبليوغرافيا(

القسم الثاني يعني: كتابة أو رسم، وبالتالي يكون التعبير كتب، و  -بادئة بمعنى biblioالكلمة 

َبـت املراجع أو املصادر.
َ
 بمعنى ثـ

تبة -في لغتنا اعتدنا أن نسمي مكان بيع الكتب
ْ
، واملكتبة كذلك هي املكان الذي نحفظ َمك

الكتب فيه سواء في بيوتنا أو في الجامعات واملؤسسات. ونالحظ أن اإلنجليزية والعبرية 

יםت بين املكانين، فمكان بيع الكتب هو فرق ר  פָּ ִס  נּות  في إنجلترة، book shop =ח 
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 ، ومن جهة ثانية هناك مجّمع الكتب التي ليست للبيع: book store-ويسمى في أمريكا 

יָּה ר  פ  ّ.library =ס 

وجرًيا على ذلك، ولتوضيح األداء اللغوي، فأنا أقترح أن نخصص ملكان بيع الكتب وهو 

ونخصص ملكان املطالعة وحفظ  ؛مكتبةع واألكثر استخداًما في حياتنا اليومية: األشي

، وأما ملجّمع الكتب في البيت وهو دار الكتبالكتب: التعبير األصيل الذي عرفها أجدادنا: 

ـةأصغر طبًعا فأقترح:  ـِبـي 
ُ
ـت

ُ
 -، ويمكن أن نجعلها أيًضا ملكان الكتب في الكلية أو في الجامعةك

ـة جامعة حيفا،)الكلمتين مًعا(، فنقول:  دار الكتبتثقلنا إذا اس في كتبية كلية  كتِبتـي 

اسًما لكل مكان فيه كتب دون  ملكتبةالقاسمي، فإذا كررناها نعتادها، وإال فعد إلى قول: ا

تمييز، سواء كان متجًرا أو مكاًنا للمطالعة وإلعارة الكتب، وحتى لرف واحد من الكتب في 

 ، وهذا ما استعملناه حتى اليوم. والقرار لك!منزل أحدنا

مالحظة: زرت قبل سنين مدينة مراكش، ورأيت مسجد الكتبية، وهو قرب جامع الفنا، 

وهذا املسجد سمي بهذا االسم نسبة للخطاطين الذين كانوا يكتبون الكتب فيه، وكان 

 ه الكتب هناك.املسجد أيامذاك معهًدا للدراسة أيًضا، أو نسبة للسوق كانت تباع في

ן -ويسال سائل: وماذا نسمي )َسْفران( רָּ ـِم، فأجيب: أقترح: ַספ 
ـي 
َ
)بدون إضافة املضاف  قـ

م( منافًسا إال وظيفة  -إليه ـُتـِبـية هو الذي يقوم عليها، وال أرى لكلمة )قّيِ
ُ
املكتبة(، فأمين الك

ـم على املسجد(، فال بأس أن تكون الكلمة مشتركة للمعنيي ن، يشفع لذلك ندرة )القّيِ

 التداخل بينهما زماًنا ومكاًنا.

נּות -وإذا تعلم قريبك )َسْفرنوت( רָּ ـةفهو يتعلم  =ַספ   ، وهنا تجد بالطبع اقتراًحااملكتـِبـي 

َتبية، وبذلك يعني )علم املكتبات(، كما يختصر 
ْ
ك
َ
جديًدا، فحبذا أن يقول قريبك: أتعلم امل

 صدقوني علم تنظيم دور الكتب، الصناعة املكتبية. :library science -ترجمة البعلبكي

ـة   أسهل وألطف من السفرنوت!مكتـِبـي 

ـم سألني: ولم لم تذكر )حادر قريآه( יָאה -عندما قرأت هذه املادة على القّيِ ר  ַדרִק   غرفة =ח 

ר -، فهناك تتم )قريآت هحومير(املطالعة יַאתִַהחֹומ  ר  تتم )املادة(، وهناك  املواد قراءة =ק 

לּום -عملية )التسلوم( יּטּוט -ما رأيك في هذا )التسـيـتوت( .تصوير =צ  ، أخذته من צ 
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ָאה -املقريآه רָּ ק  قبل أن أجيبك: أود أن تقول بالعربية: ما رأيك في هذا  للصف السادس? מ 

ָאהفلفظة  للصف السادس، كتاب القراءةأخذته من  االقتباس רָּ ק  تعني كتاب القراءة،  מ 

صر دائًما ونحن يافعون، ونقول: أحضرت القراءة، ضيعت القراءة، قراءتي وكنا نخت

قلت ألفون؟ لعلك تقصد  قال لي: هذا )ألفون( هل تستخدمه؟ جديدة، فال بأس فيها!

פֹון ـة =ַאל  ـِفـي  ـِ هذه اللفظة املستحدثة في العبرية، واملقصود هو الدفتر الصغير املرتب  -ألـ

مبدوءة بالعبرية بحرف األلف، فلماذا أحجم وال أستحدث حسب الحروف الهجائية، وهي 

 على غرارها، ما دامت األبتـثـيـة العربية مبدوءة باأللف أيًضا.

ـفقال: لقد أرسلت األِلـفية في 
 
ـل
َ
ה -ُمـغ פָּ ف بدون )ِبّيــول( ַמע טָּ

َّ
غل

ُ
יּול -إلى صديق، وكان امل  .ּב 

وبــَعـةقلت: تقصد بدون )
َ
 (!ط

وبــَعـة
َ
( فقد stamping) واإلنجليزية العبرية في اشتقاق جرى  وكما ،בּול =ي من )طاَبـع(ه ط

حاولت أن أشتق بالعربية، فلم أتمكن من اختيار )تبويل(، ألن املعنى يرتبط بالبول 

י הومحاولة إخراجه، فلجأت إلى )طاَبع( فقلت: لعلنا نستخدم )تطبيع( فأجابتني  יז צ  ל  מ  : נֹור 

 إال اللجوء إلى وزن )فوعلة(. فما رأيكم؟ دام فضلكم!ّ فلم أر  !هنا نحن

ْوبـِـع يا صديقي جميع الدَعـوات، وال تضطرني إلى استخدام كلمتين مًعا
َ
 ألصق الطوابع! -ط

רֹון -في أحد املواقع وجه لي أحدهم: وماذا مع )تساهارون( سؤال:  ؟ַצה 

ك للعناية باألطفال الذين أجيب: هذا إطار خاص لألطفال ُيفّعـل ساعات الظهيرة، وذل

يعمل آباؤهم ساعات الظهيرة، فهذا اإلطار يضمهم بعد أن أنهوا يومهم في الروضة أو 

ـْيـنا، وأنا أقترح أن نترجمها )
َ
ْهران

َ
ّالبستان، وهو قليل بين ظ ـْهـِري 

ُ
 (.ظـ

  سيقول قائل: ما هذه الكلمة؟ غريبة؟ فأجيبه: كل اقتراح جديد هو غريب.

 اذا يسمى في الدول العربية؟ يقول آخر: وم

ا 
ً
 به في العالم العربي. وإن كان معروف

ً
أجيب: كثير مما يجري في إسرائيل هنا ليس معموال

ا أجنبًيا يطغى، وخاصة في أكثر االستخدامات الحديثة في الخليج. وال 
ً
فال بد إال أن لفظ

فنحن في وضع يزعم أحد منا أنه يعلم العالم العربي مصطلحات أو أفانين القول، 

 ومشكالتنا مغايرة، وظروفنا تستلزم النظر باستقاللية ما أحياًنا.  مختلف،
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רֹוןكنت أردت أن أترجم  ـَهـْيـر  -ַצה 
ُ
بصورة التصغير، وهذا األمر منطقي، إال أنني أعرف أن ظ

صيغة التصغير في الثالثي ال نستعملها في حديثنا الدارج إال بإمالة الياء على طريقة لفظ 

(aبأي حال )فصيحة أو دارجة. لذا عدت  -(، نحو ْولـِـيد )تصغير ولد(، ولن نستسيغ )ظهير

ّإلى النسبة ) ـْهـِري 
ُ
ا، علها تكون بدل )تساهارون(، وقلما ُيـلجأ إليه ظـ

ً
(، وهي أخف وأسهل لفظ

 في مجتمعنا املحلي، فتحملوها، وإال فستبقي )تساهارون( بكل ثقل ظلها. 

ّترجمات نحددها:

ִ הס  רּותִיָּפָּ ّمحــض أدب =פ 

רּות פ  ית ס  צּוע  ק  ّاملصادر =מ 

נּות ים ח  ר  פָּ ّمكتبة =ס 

ן רָּ ـم =ַספ  ّقــي 

ַדר  יָאה ח  ר  ّاملطالعة غرفة =ק 

יַאת  ר  ר ק   )املادة( املواد قراءة =ַהחֹומ 

לּום ّتصوير =צ 

יּטּוט ّاقتباس =צ 

ָאה רָּ ק   )كتاب القراءة(قراءة  =מ 

ّترجمات فيها جدة:

יִָּ ר  פ  ـة )دار الكتب( -التي ليست كتبها للبيع =הס  ـِبي 
ُ
ـت

ُ
ّك

נּות רָּ ـة =ַספ  ّمكتـِبـي 

פֹון  ـة =ַאל  ـِفـي  ـِ ّألـ

יּול وبــَعـة =ּב 
َ
ّط

רֹון ــْهـِري ّ =ַצה 
ُ
 ظ
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ّالثامنـــة واألربعـوّن املدونــــة

 من أجواء التعليم

ّحوار بين معلمين:

ـة أي )املعبرنة(، وسأنقل الحوار إليكم حواًرا جرى بين معلَمـين يستخدمان ا ـيَّ للغة "الـِعـْربـِ

ر إن نفعت الذكرى، ولعل الذكرى تنفع 
ّ
بينهما، لكني بعد كل خطاب سأحشر أنفي ألذك

 املؤمنين بعروبتهم وبلغتهم، وفي كل مرة أبدأ التعليق: "كان يجدر أن يقول....".

 أن )األوالم( كان مآلن.)املوساد(، الحظت  األول: رأيتك يوم )الـِعـّيـون( في

 سأحذف الم التعريف العربية من الكلمة العبرية. 
ً
 التعليق: أوال

יּון -كان يجدر أن يقول بدل )يوم ِعـّيـون(  ִע  ד -، وبدل )ُموساد(دراس ي يوم =יֹום  =מֹוסָּ

ם -، وبدل )أوالم(مؤسسة . وقد أجريت إحصاء حول استعمال )قاعة( و )أوالم( قاعة =אּולָּ

 ثمانية عشر مقابل ثالثة، وخمنوا ماذا قال الثالثة! -مع األسف-فوجدت  ناسبات،في امل

نوت(، وال حتى )تفيــسا( ملثل هذه املواضيع.
َ
 الثاني: خرجت بعد دقائق. ما عندي )َسْبل

نوت( 
َ
נּות -التعليق: كان يجدر أن يقول بدل )َسْبل לָּ ה -، وبدل )تفيــسا(صـْبـر =ַסב  יסָּ פ  ّ =ת 

 إدراك(. -والترجمة الحرفية هي) استيعاب

شاه(؟
ْ
 األول: كيف قضيت )الحوف

ה -بدل )الحوفشاه( -التعليق: كان يجدر أن يقول   שָּ ، والعبرية تستخدم إجازة =חּופ 

  -)حوِفش(

ש لة =חֹופ 
ْ
 تعني: حرية ، بينما جملة: أنا  ُعـط

ً
ـْرصة، وهي أصال

ُ
)في الدارجة هناك من يقول: ف

י -)حوفش ي( ש  قيد، أو لكونه غير مرتبط بالعمل أو  ـ للداللة على تحرره من كلُحـر ّ =חֹופ 

 في حينه. بمسؤولية ما

ה -را(چكما تستعمل )با  ר  ג  ، كالبرملان واملؤسسات املحاكم، لعطلة פ 
ً
 يستخدم أحد فال مثال

ט العبرية في פ  ש  ַהמ  ית ַב  ש ה: هنا التحديد فحبذا ،חֹופ  שָּ ה، إجازة =חּופ  רָּ  ،عطلة =ַפג 

ש  لة =חֹופ 
ْ
أيًضا )تكون كثيرة األيام غالًبا، وربما ارتباطها بمعنى الحرية له ما يبرره.  ُعـط

 ويمكن أن نحدد لها )فرصة( إلتاحتها الفرص لنا أن نبتعد عن أجواء العمل أو الدراسة.(



 

154 

ה والحظوا أننا نقول بالعبرية: לָּ ִַמח  ַשת ظة من إجازة مرضية، وال نقول أية لف =חֹופ 

 العبريتين األخريين. اللفظتين

على ذكر الفروق بين املعاني فإن اللغة العربية وضعت وحددت الفروق في مؤلفات كثيرة، 

، لكن في العبرية
ً
ַדיֵּקوجدت كتاًبا واحًدا هو  كالفرق بين شكر وحمد مثال أعده يعقوب  ו 

 سلوبها.باهط ومردخاي رون، وهو كتاب يصوب في اللغة العبرية، ويهذب أ

وفي أثناء تحريري لهذه املدونات لجأت إلى األكاديمية العبرية مستفتًيا عن الفرق بين كلمات 

وأخرى مما يقاربها في معناها، ومما لم أجد في أي معجم، فأجابتني السيدة تمار كاتس أن 

علي مراجعة املعاجم، وكأنها تظن أنني آتي باملواد من "دار أبي". فأجبتها أْن حري 

שاألكاديمية للغة العبرية أن تولي هذا املوضوع اهتمامها، فقد تأتي ب הبمعنى  חֹופ  שָּ  חּופ 

נָּה بمعنى ַשיو ן املدونة الحادية والثالثين( و )عنهما انظر: ַמתָּ לָּ ה  נ  ל بمعنى מ  ּכָּ ַמר   =א 

  ، فأين الحدود الفارقة؟إدارّي

تسيونال( لكتابي الجديد، و)املفو( له، الثاني: كنت أحضر )املـحقار( للجامعة، وأنهيت )الرا

 وحتى أصل )السكوم( ال أعرف ماذا أفعل، فأنا اآلن مللت وتعبت.

 -التعليق: كان يجدر أن يقول بدل )املحقار( التي لفظها بفتح امليم خطأ، وهي بالكسر

ר קָּ ח  יֹונָּל -، وبدل )الراتسيونال(بحث =מ  ديًدا، دون ، وأنا أقترح هذا التعبير تح َبـْسـط =ַרצ 

أن أخش ى البسط واملقام في الرياضيات، فلكل سياقه، فأنا أبسط املادة أي أعرضها 

بمبدئها الفكري الذي يقوم عليه العمل، وال ضرورة ألن نذهب إلى عدد من الترجمات لـ 

rationaleاملبدئي.  ، وكل منها بلفظتين، نحو: األساس املنطقي، التصور الفكري، البسط

في بداية  لو اتفقنا على )البسط(؟ فهل ستكون صعبة على الفهم، ونحن نكتبهافماذا يجري 

ט -الذي يلفظه الكثيرون  -الكتاب أو املشروع  projectإنجليزية الكلمة وهذه ،פרֹוי ק 

יז םعبرنوها في األكاديمية للغة العبرية إلى   ?מ 

בֹוא -وبدل أن يقول صاحبنا )مفو( مــة =מָּ ِ
 مقد 

ُّ
ּכום -ـوم(، وبدل )ِسـك  .إجمال =ס 

الصة في هذا السياق أرى أن نحدد 
ُ
יתملعنى خ צ  ترجمة للتعبير العبري  خاتمةونجعل  ،ַתמ 

ית ר  ר ַאח  בָּ  .דָּ



 

155 

 لها مما هو 
ً
وردت في حوار املعلمين هذه الكلمات التي التقطتها أدناه، وأود أن أجعل بديال

 ا اقتراحي:في املعاجم، وإذا لم يكن فيها فسأشير إلى ذلك، ذاكرً 

ר ק   )هناك من يحب استخدام اسِتـْبـيان، مع أن األصوب لغوًيا هو االستبانة(. استطالع =ס 

ת ـة =ַניֵּיר  )كلمة أقترحها، وتعني تعبئة النماذج واألوراق املكتبية التي ال طائل وراءها،  َوَرِقــي 

 بل قد تربك العمل(.

ה ַגּמָּ י قلنا حسب السياق، وإذا -، نزعة، غرضاتجاه =מ  ת  ַגּמָּ ِرض فهذا يعني מ 
ْ
أي  -ُمـغ

ّملتِزم. ينحاز لهدف، وفي األدب تعني

ה ַגּמָּ ית מ  יָאל  ّعلمي فرع =רֵּ

וָּן ــشار =ַמח 
ْ
الذي يكون التصحيح  (indicator) دليل األجوبةل جديد اقتراحهي  الترجمةو  ِمـئ

ة جديدة للفظة ، فالدليل واملؤشر لهما سياقات أخرى، وما أحوجنا إلى تخصيص كلموفقه

عميد كلية التربية في أكاديمية  -العبرية املستحدثة، وقد سرني أن د. جمال أبو حسين

 .القاسمي يستخدم هذه الكلمة مع املحاضرين ودرجت على األلسن

י עֵּ  humanities – العلوم اإلنسانية =רֹוחִִַַמדָּ

ה טָּ קּול  יִַהפָּ עֵּ ַמדָּ ّب اآلدا كلية =רֹוחִִַל 

ים ע  ֻדויִִַָּמדָּ יםמ   (exact sciences) -الدقيقة العلوم =ק 

ר בֵּ סֹורִחָּ רֹופֵּ  (associate professor)-مشارك أستاذ =פ 

ן  יָּ נ  ִַהמ  ן ִמ  סֹור רֹופֵּ كما  -روفيسور كامل""ب -أي -(full professor)أستاذ كرس ي   =פ 

، (أستاذيطلقون عليه في أمريكا، وهو أرفع الرتب العلمية، بينما يكتفون في مصر بلقب )

فالذي يحصل على األستاذية يكون قد كتب األبحاث املميزة، وشارك في املؤتمرات بصورة 

 فعالة، وبالطبع فإن الذي يقرر الرتب لجان في املؤسسة و/أو في مجلس التثقيف العالي.

، فهذا االستعمال ورد في التاريخ اإلسالمي، إذ قام أحد الخلفاء بإجراء الكرس يوعلى ذكر 

 أبو الوفاء علي بن عقيلي األستاذ في الجامع )جامعة أو مدرسة( كما في حالة التعيين لكرس 

ن في 0007)ت.  ، وأصبح املعلم بغدادفي  املنصور في جامع  كرس ي األستاذم( الذي ُعِيّ

 الرئيس في املدرسة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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ר פ  ִהסֵּ ית ִּבֵּ ל מ  ـم املدرسة =ס 
ْ
ל، هذا للحصول على ترخيص رسمي، وأما رق מ  الذي  ס 

ّ.شعار يوضع على األوراق الرسمية كـ )اللوغو( فهو

ה ירָּ ש  ّتسرُّب =נ 

ה מָּ שָּ وهي تختار املالئم لوظيفة ما أو النتساب ما ملؤسسة أو ...،  ،لجنة تنسيب =ַוע ַדתִה 

وال أعرف إن كانت هذه الترجمة من ابتكاري في سنوات السبعينيات، فقد سئلت عن 

ترجمة للتعبير العبري، فأجبت )لجنة تنسيب(، فهل كنت قرأتها في مكان ما؟ ال أذكر، 

فقد  -املعاجم. ومن جهة قريبة للموضوع فالتعبير هو في واقعنا في هذه البالد، وهو ليس في

ִنبنهي صديق إلى أن أفضل ترجمة لـ   ، فله الشكر.إدراجهو  ּוץּבש 

الذي  –وعلى ذكر البروفيسور فإنها كلمة عّربت كذلك عن الالتينية حيث كان معناها 

أعلى درجة في  مرادفها للداللة على -يعلن عن نفسه متخصًصا. واليوم هناك من يستعمل

، وأنا أختصرها على غرار د. )دكتور(، فلنكتف من .أ. د =رتب العلمية: أستاذ دكتور ال

 كما ترون في صدر هذه املدونات: ب. فاروق مواس ي. -)ب( -بروفيسور بأولها

م، docereأما لفظة )دكتور( فهي كلمة التينية فعلها  
ّ
 doctorواسم الفاعل  بمعنى يعل

 ألطباء، فربما ألنهم يعلموننا كيف نحافظ على أجسامنا!املعلم، وال أدري كيف وصلت إلى ا

تعني درجة الناجح في  docteurوبعد تفحص في لغات أخرى وجدت أن اللفظة الفرنسية 

الفحوص الجامعية، ويبدو أن االهتمام بالطب كان األول بين كل التفوقات، كما هو الحال 

ى ذلك، فأولياتهم غالًبا أن يتعلموا في أيامنا، حيث يطمح شبابنا اليوم بكل ما أوتوا إل

 الطب.

وأما البروفيسور فهو يطلق كذلك على كل محاضر في الجامعة أو الكلية بغض النظر عن 

درجته األكاديمية، كما هو الحال في أمريكا وكندا والبرازيل وهونغ كونغ، وقد أخذ 

ا بإطالق لقب )بروفيسور( على كل  -التخنيون 
ً
יר) محاضر كبيرحيفا حديث כ  ִּבָּ ה צ  (، ַמר 

بينما يطلق هذا اللقب على املعلم العادي في فرنسا وإيطاليا ورومانيا وصربيا وبولندة، 

 وذلك بدون أبحاث وال مؤتمرات وال ما يحزنون، فمن يحلم باللقب عليه بأيسر السبل!



 

157 

ّالتاسـعـة واألربعـوّن املدونــــة

ّمعكم في املطبــخ:

تذمًرا من هيمنة العبرية على لغتنا هنا نحن من سمونا كتب لي الصديق قاسم مصري م

أال “". )وعلى ذكر هذا اللقب علق الشاعر املرحوم عبد اللطيف عقل، فقال لي: 92"عرب 

ا ألسوأ عدد في حياة العرب
ً
 (.”يكفيكم ما أنتم به من كَرب، حتى جعلوكم مضاف

يمن اإلنجليزية هنا والفرنسية أشار قاسم إلى أن املشكلة قائمة في الدول العربية حيث ته

هناك، وهذا بسبب أن املحكوم يقلد لغة الحاكم، ويفرض ذلك االقتصاد والواقع اليومي 

املعيش، وسألني عن كلمات عبرية نستخدمها، فكيف السبيل إلى لفظها بعربية تسوغ على 

 األلسنة؟

קּוםمن هذه الكلمات  ـم =ֻקמ 
ُ
ـْمـق

ٌ
 .ق

קּום  -ريق الشاي، أو نحوه، وأنا أفضل أن نختار له من الترجماتكما تعرفون هو إب ֻקמ 

ْمـُقـم، فهذه الكلمة واردة في املعاجم بمعنى اإلناء الذي يسخن فيه، وفي 
ُ
: لسان العربقـ

ضرب من األواني، وقد جعلته بعض املعاجم من نحاس، فلماذا ال نأخذ الكلمة ما دامت 

 سان قد اعتاد عليها وألفها بتأثير العبرية.واردة في العربية منذ القدم، وما دام الل

 واردة في الشعر الجاهلي، يقول األعش ى في وصف الحمار: )قمقم(ثم إني وجدت 

هِ  ِه غـــــده من شــــــوما بع          كأن احتداَم الجوِف في َحـَمى شّدِ ـمـقــــّدِ
ُ
ـــلُي ق  ـِم ــ

ـم( بالفارسية، ان
ُ
ـْمك

ُ
 معجم األلفاظ والتراكيب املولدةظر: يقال إن القمقم معرب )ك

كما يرى  – koukkoumion-، أو هو من اليونانية في األصل900لشهاب الدين الخفاجي، ص

هـة. ابن شوشان، ويذكر أنه عادة ما يكون له مقبض وَّ
ُ
 وف

ש -نعرف أن )الشايش( وإذا شاء أحدكم أن يجعله من التحف أو مما له قيمة  ،رخام =ַשי 

عندما  -من تكون الكلمة )رخام( طبيعية على لسانه -وهم قلة –ومنا مرمر،  أثرية قال:

 يقوم ببناء بيته، وذلك دون أن تتطفل عليه )الشايش(.
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قام كما نعرف 
ُ
لكن املشكلة هي في املطبخ، حيث يكون هناك ما يسمونه )الشايش(، وهو امل

ّ =ּכיֹור -حول حوض املاء الذي يسمى أيًضا )ِكـّيـور(
ْ
غ
َ
حيث تحيط به ِخـزانة املطبخ،  ـسـلة،مـ

أرون ِمطباخ(، وقد استحكمت لفظة )الشايش( في الخطابات اليومية: فضعي يا  -)وليس

فالنة الصحن على الشايش، واملفاتيح على الشايش، و)الكيور( مسدد، ونادوا السّباك 

 .إلخ (...)ولفظة السّباك هي للكتابة فقط، بينما هي املواسرجي في الدارجة-لعالجه 

بالطبع سيصعب أن نقول عن هذا املكان )الرخام(، وال أظن أن هناك من يستعملها، فإذا 

 وهو عدم 
ً
قلت ضع الفاكهة على الرخام ضحك املستمع، أو سخر، فبقي أن نجد حال

الترجمة الحرفية، واللجوء إلى اسم املكان من الفعل )جلى(، ألن أكثر ما يجري هناك هو 

ـى، )ذلك جاٍر في بعض األماكن في  –، فاقتراحي أن نسمي هذا املكان الجلي والتنظيف
َ
َمـْجـل

َمغسلة(،  =ּכיֹורأي املجلى ملعنى  -يستخدمون هذه اللفظة بالدنا، وهي قليلة، وهناك من

ْجلى. وملن يرتاب بسيرورة املجلى أقول له:
َ
 فلنجعل مكان )الشايش( في املطبخ كلمة امل

شرات السنين على استخدام لفظة )املجلى( في كل خطاب لي يتعلق اعتدت في بيتي منذ ع 

 بما يسميه بعضنا )الشايش( في املطبخ، وفهمني حتى الحفدة.

 -ملعناهايستخدمون  الكرملَمغسلة فقد فاجأني الصديق أبو جالء أنهم في  =ּכיֹורأما 

م: حجر منقور يوضع فيه )الـُجـْرن(، وفي رأيي أن الكلمة قريبة جًدا، بسبب أنها في املعاج

، بينما يطلقون )املغسلة( على مكان غسل األيدي، وأما )الشايش( فهم يطلقون املاء ونحوه

هذا التباين يحفز على أن نتم مشروع )طلمون( من جامعة حيفا الذي عزم  .عليه )املجلى(

 ى.على يدون اللهجات العربية في البالد، لكنه قض ى قبل أن يمض ي في خطواته األول

ג -چ(وسألني صديقي: وماذا نسمي بالعربية )املزليـ לֵּ الذي نستخدمه في املطبخ لغلي  ַמז 

 الشاي والقهوة؟

، immersion heaterقلت: ليست هناك كلمة عربية محددة، وفي العالم العربي يستخدمون 

ية ، تاركِمـغالة -، وأرى هنا أن نحدد لها هنا كلمةheater -أو يكتفون بالكلمة الثانية
ّ
ين الغال

ג -چ(لكل ما نسخن به من أوان أخرى تستخدمها في الغلي، فاقتراحي لهذا )املزليـ לֵּ  =ַמז 

ـالة.
ْ
ِّمغ
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ב -لو بقينا على املائدة لسمعنا من يطلب: )روِطب( ، وهو سائل يصنع من عصير רֹוט 

ـَصـةالبندورة أو الليمون أو التوابل واألبازير ونحوها، وقد سمي )
ْ
مة إيطالية (، وهي كلصـل

Salsa  تشيع في املطاعم واملطابخ في العالم العربي. فصلصة على السمك، وصلصة ثوم على

هذا الطعام الشهي، فلنختر الصلصة كما اخترنا السلطة، واللفظتان شائعتان بفضل 

 الطهاة اإليطاليين، فشكًرا لروما! 

ים -ويسألني آخر: وما حكاية )الِقـّنوحيم( נּוח  ـل =ק 
ْ
ـق

ُ
 ؟ن

ـْقل(، 
ُ
أجيب: إنه ما يقدم من ُعقبى بعد األكل من طعام وحلوى، والفصيحة اختارت )ن

ْحـالة(. -بينما في الدارجة يقال  )الّتِ

ים -)الِقـّنوحيم( أما נּוח   النقل فهو الذي يقدم مع الشراب بدًءا. =ק 

ـالت. ـّبِ
َ
ق
ُ
الت في من جهة  والنقل إذا قدم بدًءا فإنه يعرف بالعربية أيًضا بامل أخرى فإن املقّبِ

ـْمـَجة هي التي تثير الشهية و"تفتح" النفس، وتكون املقبّ  -الطعام، وبلغة أفصح 
ُّ
الت الل

 أحياًنا مصنوعة من بعض الشراب الخاص، أو تكون عامرة بأنواع السلطات.

אשֹונָּה -فأنت عندما تزور مطعًما يقدمون لك عادة )َمـنا ريشونا( נָּהִרֵּ وفيها  ،أولى وجبة =מָּ

 مختلف األطعمة الخفيفة، فتعلم أال تشبع منها، وأنت تعرف السبب! 

ים -ويقول: أين )التبلينيم( يتعبرن أحد،أرجو هنا أال  ינ  ל   ؟ ַתב 

ـُفـل(.توابل فالصواب هو 
ْ
 )مفردها تابل: وهو ما يطيب به األكل من بهارات وأفاويــه كالُفـل

(، فال kanniyon) -ربت منذ القدم عن اليونانيةثم هناك الُعلـب والقناني )القنينة ع

الزجاجة، فهذه الزجاجة لها  -ضرورة للتخلي عنها بدعوى عاميتها، واللجوء إلى تفصيحها

 معان كثيرة، وتكفيها.

 وإليكم ما ذكره أبو نواس عن القناني، وهو الخبير فيها:

ـــنـــــقلت الق ـــ ـــانَي واألقــ  داح ولــ
ّ
ـــــ ـــــــدهــــ ـــ  فرعوُن قالت: لقد هيجت لي طربا            اــ

 بل سبقه عنترة في استخدامها:

ـبــدي ال يغـــفرش ـــه مــــّيِ  ة القـنـانـيــــي لقهقهــــــوال أصغ                دامـــ
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حان( -ثم إن القنينة لها بلفظكم العبري يا متعبرنون 
ْ
ן -)بوت חָּ ــاحـــة =פּות 

 
بعد  ، فادعونافت

 فتحها لنشارككم، وال تبخلوا!

ב -ويسألني آخر عن )شوئيب( ، حيث أن بعض النساء استخدمن الفعل )يشأف( שֹואֵּ

في محاوراتهن، وفي تنظيف بيوتهن، وأعترف أن الترجمة صعبة، ألن الفعل  -بتشديد الهمزة

على ليست يسيرة  -)امتص( الذي هو ترجمة حرفية قد يثير تداعيات لغوية أو غيرها

 االستخدام املتواصل.

קوقد الحظت أن   בָּ ִא  ב ק)دمجت بالعبرية لدى بعضهم  שֹואֵּ ב  א   باإلنجليزية يقابلها( ש 

vacuum cleaner فة الخوائية، املكنسة الكهربائية،  – املورد، حيث ترجمها صاحب ِ
ّ
املنظ

دام العامي نساءنا ال يمكن أن يتعودن على التعبير هذا أو ذاك، إذن فاالستخ وأرى أن

ـاطةالذي ليس له دليل في الفصيحة هو أنسب ما يكون: 
 
ـف

 
، واملرأة تشفط السجادة، الش

فلنتقبل الكلمة الدارجة، ألنها تمتص الغبار ونحوه، وألنها قريبة اللفظ على الكلمة العبرية 

العربية،  الطاغية بابتداء الشين في الكلمتين، والباء غير املشددة بالعبرية قريبة من الفاء

ב -فليكن: )شوئيب( اطـة =שֹואֵּ
 
 يشفط. -، والفعلشف

في هذا السياق هناك كلمات عبرية ال بد من التذكير بعربيتها، وأنا ال أكتشف أمريكا هنا، 

فهي معروفة للطاعم والصائم، ولكني أسوقها لعل الذين يتباهون بلفظها في العبرية أن 

 :
ً
 يخففوا قليال

ילּוף ّتقشير =ק 

י ـْجـن، فالطاِجـن هو امِلـْقـلى في قلي =גּוןט 
َ
، ومن أحب أن يقارب العبرية فيمكنه أن يقول: ط

 .لسان العرب

ישּול ْهـي =ּב 
َ
 ، واملألوف يومُيا أن نقول )طبخ(ط

י ל  ّ =צָּ לּוי، واللحم هو شـي   استخدمت القديمة العربية اللغة في ونالحظ مشوّي، =צ 

شواه، لكني ال أنصح بالعودة إليهما رغم أن الجذر  -ى اللحملص: املعاجم ففي ،(َمـْصـِلي)
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الثالثي في اللغتين واحد، وذلك ألننا حددنا للصلي في لغتنا اليومية ما يحدث عند الكي من 

 تشويه في املالبس، فيكون ثم احتراق أو احمرار، ونودع القميص أو غيره عندها.

ה יטָּ ח  ّعْصـر =ס 

ר ס  יק  ط =מ 
 
לهي  mixerلعبرية التي تترجم ، والكلمة اخال ב  ר  ע   نكرر  أن نفضل ونحن ،מ 

 .واحدة مرة( معربيل) نقول  وال مرات، خمس الخالط

יּמּום ّتسخين =ח 

ירּור ّتبريد =ק 

ـْرّن =ַתנּור
ُ
ـوّر، ومن يقل اللفظة نفسها بالعربية ف

 
ـن
َ
فال جناح عليه، فهي واردة في اللغة  ت

 بمعني مقارب، يقول ابن الرومي:

 محراك تنور تلوى فاحترق             كأنه من يبسه وسوادهف

ן ֻעושָּ ن =מ 
 
ّمدخ

יחִַ ד  יםִמֵּ ל  يــة =ּכֵּ
 
 (dish- washer) جال

כֹוַנת הִמ  יסָּ ב    غّسـالة =ּכ 

ת פ  ـدة =ַקצ 
ْ

ـطة )رغم أنها تطلق على ِقـش
ْ

ش
َ
، وال أرى بأًسا في لغتنا الدارجة أن نقول: ق

السمن، وأعرف أنها مختلفة(، واألكثر في االستعمال اليومي  الغشاوة الرقيقة على اللبن أو 

ـريما هي
ْ
  . cream-اللفظة اإلنجليزية الشائعة على األلسنة -ك

נּון   تصفية =ס 

ה -اآلن، ما رأيكم أن تلبوا دعوتي لوجبة ساخنة بشرط أال تلفظوها )َمـنا حاما( מ  נ הַח   ،מ 

 غير عبرية، فليخبرني، فالدعوة جدية!الستعداد للحفاظ على عربية من ا لديه فمن

ّ
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ّالخمـسـوّن املدونــــة

وكان أستاذ اللغة العبرية في املدارس الثانوية نحو نصف  -علق الصديق أ. جريس طنوس

 صفحة الفيسبوك، فكتب:  قرن، على املدونة السابقة في 

 شواركم". "مدوناتك التي تنفرد بها يا أبا السيد هي من شهادات الشرف التي تزين م 

وأنا إذ أعتز بهذه الشهادة أو اإلجازة، وخاصة ألنها من معلم لغة عبرية كتب فيها وأبدع، 

الترجمة منها وعنها. يشار منها هنا إلى ما أضافه األستاذ جريس  وكانت له صوالت وجوالت في 

عربي  -ة بالعربية والعبريةاملتشابه معجم الكلمات  -معجم الوفا من اجتهاد في كتابيه: 

 מילוןַהמליםַהזהותַוהדומותַ-עימותִנעים(، 2110 -)مطبعة أبو رحمون، عكا. عبري 

  (.6009ַַַ-)דפוסַאבוַרחמון,ַעכו

העבריתַعلى ذكر الوفاق بين اللغتين فقد كان د. يوسف دانا قد وضع كتِيـًبا تحت عنوان: 

(، وفي السنة 0777 -حيفا -الكلية العربية) מפגשִביןִלשונותִאחיות  -עלַרקעַהעברית

زحالقة بوضع قاموس الكلمات املتشابهة )دار  نفسها قام يعقوب كوهين ود. محمود 

 (. 0777 -املشرق، شفا عمرو 

معجم الجذور والكلمات وأخيًرا قام أ. عادل علي غنايم بمغامرة إصدار مجلدين ضخمين: 

، وقد أفرد مجلًدا للترتيب (2101-)مطبعة باقة الغربية  والعبريةّالعربية  -املشتركة للغتين

  الهجائي العربي، واآلخر للترتيب األبجدي العبري.

إذن، فأمام الباحث مصادر مهمة في متابعة املوضوع، ومن نافلة القول إن كل مقدمة من 

وتعليل لطرق املشابهة ونوعياتها، وال شك أن املوضوع له أهمية  الكتب املذكورة فيها تبرير 

ا وتمحيًصا. بالغة سيوليها الك
ً
 ثيرون الحًقا بحث

 كيف كانت كلمات: قمقم، تنور، تابل...  
ً
من املشترك  وقد الحظتم في املدونة السابقة مثال

 من كلمات أخرى وردت في هاتين اللغتين الساميتين.  بين اللغتين، ويمكن اإلفادة 
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ّوبعد،

بل نحو سنة أن أكتب فقد يسر هللا لي أن حققت ما صبوت إليه بدًءا، حيث ارتأيت ق

العبرية"، وأعمل على نشرها لتكون الجزء األول من كتاب  خمسين مدونة من "البديل من 

حسين  -املصري املعروف ينشر ضمن هذا املشروع، وبذلك أجيب عن تعليق الصحافي 

 السراج حيث أورد محفًزا: 

كتاب، فهذا النوع من  "رائع كعادتك يا دكتور، وأرجو تجميع هذه املدونات و إصدارها في 

 .... بارك هللا فيك!"   الكتب تفتقده املكتبة العربية 

من هنا ال بد من شكر وتقدير للمواقع التي نشرت املادة، وبذا دلت على حرصها على ما أنا 

بأن امض ي، فنحن معك، فجزاهم هللا عن العربية وعني كل خير  توحي لي  حريص عليه، وهي

 وجزاء! 

  فأرجو أن يتيسر له ما ينشده في -قبل إصدارها في كتاب -املدونات مجموعة وملن يسأل عن

، مع أن محرك  
ً
ينقل له كل موقع  -)غوغل( في البحث عن "البديل من العبرية"  موقعي مثال

   http://faruqmawasi.com/baqaminakhbari.htmتفضل فنشر. وأما في موقعي فالرابط: 

ي باإلجابة عن أسئلة توجه لي، راجًيا أن أوفق في بحثي، وفي هذا سأحاول منذ اآلن أن أكتف  

أجيب عن أسئلة في اللغة واألدب )ليست من ضمنها األلفاظ  الباب كنت نهجت على أن 

 العبرية املهيمنة في نسيج الجملة العربية(. 

    كم أدعو عشاق العربية لالطالع عليها، وهي في موقعي على الرابط:  

http://faruqmawasi.com/answers.htm 

وعليه فأنا أنتظر أسئلة تتعلق باأللفاظ العبرية ألبدي رأيي الذي ال ألزم به أحًدا، وقد    

 لكني أعد أن أوليها عنايتي ودراستي.  أنشر اإلجابات قريًبا، وقد ال، 

   faruq_m@qsm.ac.il إيميل:  

  :ألطفالالحياة لمحررة في مجلة  -تسأل األخت رويدة مصطفى  
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נ ת -ماذا نسمي )الشمينت(-   بالعربية؟  ַשּמ 

أعرف أن الترجمة صعبة، ألن تصنيعها هنا يختلف عن الزبادي في بعض الدول العربية  - 

ويختلف عن اللبن، وعن املخيض، وكذلك عن القشدة التي هي  نحو مصر والسعودية، 

وآتي بكلمة ألنكرها الناس جلهم  اجم، (، ولو حاولت أن أنقب في املع cream ) -باإلنجليزية 

 إن لم يكن كلهم. 

ـأة. 
ْ
ـث

َ
 سأغامر باختيار ترجمة، وأجري على هللا، وأقول: ك

يدعمني:  العرب لساننعم. أختارها من بين ترجمات سغيف في معجمه للـفظة )شمينت(. و

ـاة -ضمها كثأة اللبن )بفتح الكاف أو 
ْ
ـث

ُ
ن يعلو دسمه طفاوته فوق املاء، وقيل هو أ =ك

 وخثورته رأسه. 

נ ת   أة =ַשּמ 
ْ
ـث

َ
  ك

ה מּוצָּ נ תִח  أة حامضة =ַשּמ 
ْ
ـث

َ
  ك

נ ת הִַשּמ  תֹוקָּ أة حلوة =מ 
ْ
ـث

َ
  ك

أعرف أن الكثيرين أشاحوا بوجوههم، وقرروا أال يأكلوا )الشمينت( حتى ال يقولوا أكلت  

ـأة؟ 
ْ
ـث

َ
 ك

 ها،أقبلها على قلة أكلي ل -يا رعاكم هللا –ولكني   

   
ً
  ألني ال أريد أن أقول )شمينت( بأية حال،  -أوال

 ألن )كثأة( غير واردة في لغتنا في أي معنى آخر.  -وثانًيا

  أنتظر ردودكم حتى إصدار الكتاب! أم عندكم حل آخر؟  

  على فكرة: اسمحوا لي أن أتذمر من خالل هذه املدونات، وبسبب كثرة اإلقحامات: 

 قتراحات غير مدروسة! ما أكثر من يقترحون ا

  ما أكثر من يستهجنون كل اقتراح مستجد!
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נ ת -على ذكر )الشمينت( مجمع اللغة العربية في حيفا كلمة )كوتيج(،  فقد عالجنا في ַשּמ 

)الحالوم(، معتمًدا على أن الكلمة وردت في معجم الوسيط:   وكان أن أقر املجمع ترجمتها بـ 

 بن الطري وليس به". "لبن يغلظ فيصير شبيًها بالج

 هي إنجليزية:   
ً
، حيث يترجمها صاحب املورد )جبنة cottage cheese واللفظة )كوتيج( أصال

ـوم(. ثم إن هناك من 
ّ
 عن هذا النوع  الحل

ً
يستعمل الكلمة حتى ولو كانت ملادة مختلفة قليال

 من األلبان. 

حيفته، مع أن هذا اجتهاد، غير أنه من املؤسف أن ثمة من سخر وتندر على الكلمة في ص

  الجادين أن يجتهدوا. ومن حق أساتذة اللغة 

في استخدام التعابير اإلنجليزية الشائعة، دون تجشم ترجمتها،  -في رأيي-مع ذلك، فال بأس 

 -املرة، واللغة العبرية تستخدمها في معاجمها وعلى موائدها فسآكل معكم الكوتيج هذه 

ג' والشوكو والدانياال والكورسون  للبسطرمة والباجيت والبيجال  ، فهل نبحث عن بديلקֹוט 

  ( وغيرها؟ margarine  –)عرفت اليوم أنها فرنسية األصل -واملرغرينا

  -البديل الذي يشغلني هو للكلمات العبرية فقط، وقد شرحت السبب 
ً
بسبب كونها  -أوال

بي، وسنكون كالغراب الذي أراد تقليد الِعـْرِبـّية عن العالم العر  محلية، وإال فستنقطع لغتنا 

اقتحام العبرية في الجمل العربية  مشية الحجل، فال يفهمني العربي ال وال اليهودي، ثم إن 

 النيل:  شاعر  –يؤكد أننا عاجزون عن إيجاد اللفظة العربية، وعندها يصدق قول حافظ 

 عداتيعقمت فلم أجزع لقول            رموني بعقم في الشباب وليتني

كل  –العربية والعبرية تأخذان من اللغات العاملية، وال بأس في ذلك، فاللغة  -إن اللغتين  

تستقرض من سواها، ولكنا يجب أال نقول: )حمآه( وعندنا  لغة كائن حي تتطور، وقد 

 عالجت ذلك وركزت عليه.  ( وعندنا الجبنة......واملدونات السابقة بيناچالزبدة، و )

قرأت  ودعكم بعد الجولة األولى من هذه املدونات ألستريح استراحة املنافحإذ أ وأنا 

د. أحمد ناطور، وفيها يندب وضعنا اللغوي، وسأورد  مقالة للصديق القاض ي املتقاعد 

 فتداركوا األمر يا أولي األلباب!  فقرات منه حتى تتيقنوا معي ومعه أن املسألة ليست لعًبا، 
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  تحت عنوان "بئس الزمان زمانكم": -(92ع )فلسطين أبو األمير في موق يكتب

ساعيت" ألنه في "العوالم" في عرس، بعدين  
َ
ْبالن" الشيخ لعامله الفتى: " اْبِعد "امل

َ
"قال "الق

ي طالعة 
ّ
ْن الَعموديم" ال واديح". واعمل "قاف" بالخيط على شان توخذ "چوَبع  "َسّمِ

َ
من "الق

سيم".
ْ
 "القوت

ّ
ْسبا" وتحط

ْ
  الِرت

 -أي شاحنة. "العوالم" -تحريف لكلمة "َمَسئيت"  -)"القبالن" يعني املقاول، "املَساعيت"  

ن" –يعني "أوالم"  أي ضع عالمة. "عموديم" هي  -تعريب لكلمة "ِسمان" العبرية  –قاعة. "َسِمّ

)قاف( أي خط، )جوبع( تحريف   أي غرز،  -"قواديح" جمع تكسير لكلمة )قيدواح( األعمدة،

واملقصود بها  ، )كوتسيم( أي أشواك رتسبا( أي أرضية)جوبه( العبرية بمعنى ارتفاع، ) ةملكل

  قضبان الحديد"

هذه الحدة ذكر د. ناطور نماذج أخرى مما يجري على األلسنة من تهجين، وبلفظ غير  بمثل

 دقيق. 

في بيته هنا بصرخته املنبهة املثيرة، وعلى ضوء ذلك، ليعذرني أبو نواس إذ أغير  سأختم

 ومن يخلط العربية بالعبرية، وأقول إن املسألة ِجّدية:  ألخاطب من ال يحافظ على لغته 

 ره الجهلـٍد جـــرب ج            صار ِجـًدا ما خلطَت بـــه  

 العربية على حدة، وهذا ال يعني أال نتقن العبرية كذلك.  فلنتقن

  لغتي هويتي من وراء القصد.أن تكون محاوالتي ونداءاتي مجدية ومجزية، و  عس ى
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ّالكلمات التي وردت في هذا الكتاب:

ّمالحظات:

* من املهم التأكيد أن املعجم هنا ال يشمل جميع املعاني للفظة الواحدة، وإنما هو يضم 

 املفردات التي وردت في هذا الكتاب.

 * الم التعريف في العربية وردت بدون قواعد ضابطة.

، فلم (חסרַאוַמלא)رية إما بالكتابة التامة أو بالكتابة الناقصة يرجى فحص الكلمة العب *

  يكن هنا التزام تام،
ً
 חוםكتبتها كتابة ناقصة، بينما  בטחון فقد اعتمدت األشيع، فمثال

 يتغير. -تبًعا لذلك – كتبتها كتابة تامة، فيرجى البحث عن اللفظة بالكتابتين، والترتيب

 لشائع في أول حرف للكلمة ال في جذرها الثالثي، فكلمةكما يرجى البحث عن االستعمال ا

ל ם ת  ש   أو  מ 
ً
םمثال ּכ  תּוח   نبحث عنها في حرف امليم. מ 

ן דָּ יִאֹב  ל  לָּ ִּכ 

חּון ב  ִִ         א 

ّ)في الدارجة: نازلة عن الشارع( إبادة كاملة

ّتشخيص

נָּה חָּ ّتشخيص )تحديد مادة أو مرض ما(ִַאב 

יזָּר ב  ים)ִא  יזָּר  ב  َزم )ִ(א 
ْ
ـل
َ
ّمستلزمات(ج. ُمـْسـت

ית נ  ّتكلسִַאב 

ה רָּ ّرسوم( =)تستخدم عادة في الجمع َرْسـمִִ         ַאג 

ַרת ּוךִ ִַאג  ינ  ّرسوم التعليمִִ         ח 

יש ִָאד 

יבּות ד  ִא 

ّ  الُمـبـال 

יבּותانظر:  ד  ّבא 

ישּות ّال مباالةִָאד 

ן דָּ יִאֹוב  ל  לָּ ןانظر:  ִּכ  דָּ ّאֹב 

ים ד  ّمؤيدون( -شجعون )الترجمة الحرفيةمִאֹוה 

ל לانظر: ִאֹוכ  ّאֹכ 

ם ّقاعةִאּולָּ
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רּור ו  ّتهوية ִא 

ז פָּ זانظر: ִ אּוש  פָּ ّ ֻאש 

ـْنִַّמהִָאז
ُ
ّ!فلَيـك

ה קָּ עָּ ّجهاز اإلنذار ִַאז 

ךִ ִָאח מָּ ّممرض مؤهلִמּוס 

ّنسبة )باملائة(ִָאחּוז

יתִָאחֹות ّ)في الدارجة: ناْرسة( ممرضة عمليةִַמע ש 

יתִָאחֹות אש  ّرئيسة املمرضاتִרֵּ

ר בָּ יתִדָּ ר  ִַאח 

יּות רָּ יתִַאח  ַרת  ב  ִח 

ّخاتمة

ّمسؤولية اجتماعية

י ת  ייַמל  ـتִאֵּ
ْ
ْيـَمـل

َ
ّأ

ין הִאֵּ ירָּ רֵּ ִּב 

ין ִסֹוףִאֵּ

ל ִאֹכ 

ّال ِخـيــار

ّال نهاية )بالدارجة: ما لها نهاية(

ّأكل، طعام

ّبطلִַאלּוף

יפּות ّبطولــةִִִִִִִִִִִַאל 

ـةִפֹוןַאלִ  ـِفـي  ّألــِ

ל ּכָּ ַמר  ّإدارّيִ א 

ה קָּ פָּ ّاإلمدادִַאס 

יָּה פס  ל  י  פ  ّالُوقــاعִא 

 / ـةطويلִָארֹוךִ)אספרסו(

רֹון ַמלִא  ّخزانة الكهرباءִִַחש 

שּור ִִא 

שּור גּוןִא  ִמ 

ّتصديق

ّتصديق وقاية
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ם ِنـبִָאשֵּ
ْ
ُّمـذ

פּוז ש  ـفـاءִא 
ْ

ّاسِتـش

ז פֵּ ש  ִאֹותוִא 

פִָּ  ִזֻאש 

ז  פָּ ֻאש  ִמ 

ـ
َ
ـشف

َ
ّهااست

فـَيّ
ْ

 اُسـش

ـف  )املستشِفي(
ْ

ـش
َ
ّمست

ַראי ّاعِتـمـادִַאש 

ר תָּ ّموقعִא 

יבּות ד  ّبإذن منִבא 

גִָּ ִהגבוהִהמשפטִבית)ִץ"ּבָּ

ִ(לצדק

َّمـَعـل )محكمة العدل العليا(.

רּות ضجִִַּבג 
ُّ
ّالن

ّاختبارִִ         בַֹחן

ר ّصباح الخيرִטֹובִבֹק 

ינָּה ח  בּבִ ִּב  תָּ ّتحريري )أي كتابي( امتحانִִ         כ 

ינָּה ח  ַעלִּב  הִ-ּב  ّامتحان شفهيִִ         פ 

ינָּה ח  יתִּב  יצֹונ  ّامتحان خارجيִ          ח 

ינָּה ח  יתִּב  ّامتحان عمليִִ         ַמע ש 

ינֹות ח  ّامتحاناتִִ         ּב 

יַנת ח  רּות ּב  ّامتحان الثانوية العامةִ  ַּבג 

יַנתּבִ  רִח  מָּ ّامتحان نهائيִִ         ג 

יַנת ח  הִּב  מָּ לָּ ّامتحان تكميلִִ         ַהש 

יַנת ח  הִּב  יסָּ נ  ّ، امتحان دخوّلقبوّلامتحان ִִ         ּכ 

יַנת ח  רִסֹוףִּב  טֵּ ס  מ  ّ)الدراس ي( امتحان نهاية الفصلִִ         ַהסֵּ

טּוחִַ ّتأمينִּב 

טּוחִַ הִּב  ّتأمين إلزاميִחֹובָּ
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יףִטּוחִַּבִ  ّتأمين شاملִַמּק 

טּוחִַ יִַצדִּב  יש  ִּׁשל 

יּול ִּב 

ـْوَبـعة ثالث طرف تأمين
َ
ّط

ין יִ-ּבֵּ ירֹונ  َّبـْيـَمدينيִע 

ין יִ-ּבֵּ חּומ  ّبْيـمجاليִת 

ין י-ּבֵּ יש  صــيִא 
ْ
ّبْيـشـخ

ש ּקֵּ ַרש,ִּב  بִדָּ
َ
ل
َ
ّط

ית פּוסִבֵּ ـَبـَعـةִד 
ْ
َّمـط

ית ָאהִּבֵּ רָּ ّجمام(دار النقاهة )استִַהב 

ית תִּבֵּ רֹוש  ّمعـملִִִִִִִִִִִח 

ית פטִּבֵּ ש   מ 

ה יבָּ ש  ִי 

ـَمةَمّ
َ
 ْحـك

ـَسة
ْ
َّجـل

ית ַפטִּבֵּ ש  לֹוםִמ  لحִהשָּ ّمحكمة الصُّ

ית ר ּבֵּ פ  יִס  א  לָּ ّمدرسة زراعيةִ          ַחק 

ית ר ּבֵּ פ  יִס  סֹוד  ّمدرسة ابتدائية    ִִ         י 

ית ר ּבֵּ פ  יִס  ת  ַלכ  ّمدرسة حكومية، مدرسة رسميةִִ         ַממ 

ית ר ּבֵּ פ  יףִס  ّشاملة مدرسةִִ         ַמק 

ית ר ּבֵּ פ  יִס  צּוע  ק  ّمدرسة صناعيةִִ         מ 

ית ר ּבֵּ פ  יִַעלִס  סֹוד  ّمدرسة فو  ابتدائيةִִ         י 

ית ר ּבֵּ פ  יִס  מ  ّمدرسة ابتدائية    ִע מָּ

ית ר ּבֵּ פ  יִס  ַרט  ّمدرسة خاصة ִִ         פ 

ם ّقلب دفاعִַּבלָּ

ם יִַּבלָּ מ  ד  ّدفاع متقدمִִִִִִִִִִִק 

ים מ  לָּ ّفراملִ)רכב(ִּב 

ק אֹותִַּבנ  תָּ ַּכנ  اراتִִַמש 
َ
ّبنك الَعـق
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ר ד  (סֵּ ّتمامִִ)ּב 

ה יטָּ ע  יִב  ת  הִּבל  ירָּ ש  ّغير مباشرةضربة حرة ִִִִִִִִִִִי 

ה יטָּ ע  יתִב  ש  ّضربة حرة مباشرةִחֹופ 

יַטת ע  יןִב  ש  ِدل -ضربة جزاء )من أحد عشر متًرا(ִִִִִִִִִִִעֹונ 
ْ
ِّبن

יַטת ע  ןִב  ר  ן)ִק  ר  ـنية()ضربة ُركنية ִ(ק 
ْ
ّ         باختصار: ُرك

רֹו ּקָּ ע  לִּב  רִש  בָּ ّباألساسأساًسأ، ִִדָּ

י יםִַּבע לֵּ כ  רָּ יםִצ  ד  יּוחָּ ّذوو )ذوي( االحتياجات الخاصةִ מ 

ּקּור יםִּב  א  ّزيارة األطباءִרֹופ 

רּוטֹו ّإجماليִב 

רּוך םִּבָּ ִַהשֵּ

יאּות ִּבר 

 الحمد هلل

יאּותانظر:  בר  ّל 

ה רָּ רֵּ ِّخـيارִּב 

ַרת רֵּ לִּב  דָּ ח  ّالِخيار االفتراض يִמ 

ה כָּ רָּ ִִב 

שּול ִּב 

ّتحية

ّطهي

ָאבֹון תֵּ ّصحتينִּב 

ר ּבָּ ז  ّمدير املاليةִג 

יםִַגן ַלד  ّبستان أطفالִִ         י 

יּבּוַריִַגן ّلعامةالحديقة اִִ         צ 

ّروضة أطفالִ          ַגנֹון

ّمربية أطفالִ          ַגנ נ ת

ה רָּ רֵּ ִִّג  ـر 
َ
ّجـ

ר ّ(تقويموجسراألسنان هو لل )جسر ִִג ש 

ـفִִחִַ"דּו
ْ

ـش
َ
 تقرير( =דיןִוחשבון) ك

א וקָּ ّبالذاتִַדו 
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א וקָּ אוִַדו   ليس بالضرورة )في الدارجة: مش بالزبط، مش حتم(ִלָּ

ית יּבּור  ّحاِكـيةִִד 

ת ק  ّالتهابִַדל 

ן קָּ ّعميدִִ         דֵּ

א ש  ـبִד 
َ

َّمـْعـش

ים א  שָּ ִד 

 (hacker)   האקר

ّمعاشب

ــل
 
ّمتطف

ל דֵּ ב  ـْرّ ִה 
َ
ّف

ָאה רָּ ّاستـِْجـمـامִַהב 

ים ז  ג  ّبالغִה 

ַגנָּה ّالدفاعִה 

ק ּבֵּ ّلصقִַהד 

ה עָּ عـار،ִהֹודָּ
ْ
ّ.إعالنوفي الصحف هي  إشباختصار:  إشــ

ّثروةִִהֹון

אֹות ّاملصروفات /النفقاتִִהֹוצָּ

ִהֹוַרָאה

ה הֹוַרָאה בּועָּ ִק 

 التعليم

ّتحويل دائم 

ין מ  ז  ّ)طلب(  ىأستدعִַשַּמאיִה 
ُ
ـنامل ِ

ـم 
َ
ّخ

נָּה מָּ ّـطִִַהז 
َ
ــةل ّبي 

י ת  ַמנ  ז  ـبـت )بتشديد الالم ִמכונית()ִה 
 
ّ(تقدمت بطلبية =طل

זֵּר ח  ّإرجاعִה 

יא ֱחמ  ّأثنىִה 

נָּסֹות ّدخول أو مدخوالتִִַהכ 

יז ר  כ  ّأعلن، دلل على سلعة، نشرִה 

וָָּאה ـْرضִַהל 
َ
ّق
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יךִ  ל  ّإجراءִ ה 

ה יכָּ ל  ّرياضة املش يִה 

יכֹון ל  ّدر اجִִה 

ָאה חָּ ّحوالةִִַהמ 

יץ ל  מ  ّوص يأִ         ִה 

ָאה צָּ ّاختراعִִִִִַהמ 

יא צ  מ  ّ، ألف )من عنده(اخترعִִִִִִה 

ַסאי ד  سـاِنــيִַהנ 
َ
ّهند

נִָּ הה  ّتخفيــضִחָּ

נָּחֹות ّتخفيضاتִה 

ה מָּ ּכָּ ّموافقةִַהס 

ה עָּ رياتִַהּסָּ
َ
ّ، نقلَسف

כּו ַתב  ס  יםִה  ַינ  נ  ّتداخلت األموّرִהע 

ירּו ֱעב  יִה  ّنقلونيִאֹות 

ה רָּ ّتحويلִ)לחשבון(ִַהע בָּ

ר דֵּ ע  יעֹותִה  ב  ـلو  َدعاَوى.ִת 
ُ
ّخ

ת מָּ ّإخفاء املدخوالتִִַמסִַהע לָּ

ק תֵּ ّنسخִַהע 

ד סֵּ פ  ّارةخسִה 

ידּו ס  פ  ّخسرواִִִִִִִִִִה 

ה ַסקָּ ّاستراحةִַהפ 

ַקת סָּ ַמלִַהפ  ّانقطاع الكهرباءִִַחש 

יד ק  פ  ّأْوِدعִה 

יךִ  ר  פ  ّدَحضִִה 

ש רֵּ פ  ّفـاِرّ ִה 



 

174 

יד ל  ק  ـدִִה  ض 
َ
ّنـ

ה מָּ דָּ ديرִַהר 
ْ
خ

َ
ّت

ד קֵּ מ  ת  ִّה 
 
ّزـترك

ה ַּכלָּ ّتثقيفִִ         ַהש 

ה ַּכלָּ בֹוַההִַהש  ִّ          ג  ّتثقيف عال 

ה לָּ ּכָּ יתִַהש  ַלל  ّتثقيف عامִ          ּכ 

עֹות קָּ ّاستثماراتִִַהש 

מּות ַתל  ש  ّاستكمالִִ   ה 

פּות ַתת  ש  יתִה  מ  ّاملشاركة الذاتيةִַעצ 

ל מֵּ ַחש  ת  ّتكهربִִה 

אּות ַמצ  ת  ִה 

ד ַמקֵּ ת  ִה 

ّاستهداء

ز
 
ّترك

ַנּסּות ת  ـَجـرُّبִה 
َ
ّتـَمـرُّس/ ت

ַנּסּות ת  רּות() ה  פ  ّ)في األدب( معاناةִבס 

ב ַערֵּ ת  ّتدخلִבִה 

בּות ר  עָּ ת  יתִה  ַכת  ّتدخل تنظيميִִ         ַמע רָּ

הִַוע ַדת מָּ שָּ ّلجنة تنسيبִ          ה 

ם ، منسابִזֹורֵּ ّجار 

ּכוי كــاءִז  ِّإزْ

יתי ּכ  ִّז 
ُ

ّأْزكـْيـت

י ית  ּכ  בֹוןִז  ש   الحسابִהח 
ُ

ّأْزكيت

ّب(، بريء)في املحكمة()في الحسا مستحقִִַזַּכאי

כּות ָאהִז  צָּ ّبراءة اختراعִִַהמ 

ין ִזָּמ 

ין ף(ִזָּמ  ס  ִ)ּכ 

ُّمـتـاح

ـر  ّمتيس 
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ן ّختيار( :شيخ )في الدارجةִִִִִִִִִִִזָּקֵּ

ַיקת ר  ـماس   ִִִִִִִִִִִחּוץִז 
 
 (OUT) َرمـي الت

ם ـارִִז ר  ّتي 

ּבּור ّتوصيلִח 

ה ילָּ ב  َمـةִח 
ْ
ِّرز

ר ּבֵּ لִִח  ّربط، وص 

החִ  רָּ ّشركةִב 

ה רָּ ב  ّمجتمعִִִִִִח 

י רּות  ّاجتماعيִִִִִַחב 

ת רָּ ב  ַמלִח  ّشركة الكهرباءִ ַהַחש 

גֹור ַחגֵּרأو  ח  ת  مّה  َحز 
َ
ّت

ה גֹורָּ ِّحـزامִִח 

ַדר נָּה ח  תָּ ّغرفة االنتظارִִַהמ 

ַדר יּוןִח  ّغرفة الطوارّئִמ 

ַדר יָאהִח  ר  ّغرفة املطالعةִק 

יִחֹוב פ  ّدين ماليִַּכס 

ה ّلزاميإִחֹובָּ

ש ـدִחֹובֵּ ِ
ــم  َّمــضَ

וָּויָּה ــةִִח  َّعـْيـِشـي 

ים ّأسالكִ)חשמל(ִחּוט 

    חֹםانظر  חֹום

ש שانظر: ִחֹופ  ّחֹפ 

ה שָּ הانظر: ִחּופ  שָּ  ֻחפ 

י ש  יانظر: ִחֹופ  ש   חפ 

ַשת הִחֹופ  לָּ ّإجازة مرضيةִַמח 
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יּמּודִחֹוק הִל  ّقانون التعليم اإللزاميִ      חֹובָּ

ז ה ّصدر دجاجִעֹוףִחָּ

 َمـدين )َمْديون(ִַחיָּב

תי יב  יִח  ּבֹונ  ש  ـت حسابيִח 
ْ
ـن َّدي 

ּמּום ّتسخينִח 

ּסּול ّتصفيةִ(עונהִסוףִמכירת)ִח 

ּסּול ّتصفيةִ)חשבון(ִח 

לּוץ ّطالئعي( -مهاجم )الترجمة الحرفيةִחָּ

קּו אֹותֳִחל  מָּ יוִַמח  ִפ 

ִחֹם

َب الثناء في فيه 
ُ
ّعذ

ّونة، سخحرارة

ָאה מ  ّزبدةִח 

ן צָּ ّأكسجينִַחמ 

נוךִ  ّتربيةִח 

נוךִ  יִח  ת  ל  ליִּב  מָּ ّتربية ال منهجيةִִ         פֹור 

נוךִ  יִח  נ  ّتربية بدنيةִ          גּופָּ

נוךִ  הִח  ّالتعليم اإللزاميִִ        חֹובָּ

נוךִ  ד ח  יּוחָּ ّتربية خاصةִמ 

נוךִ  יםִח  ל  ـلةִַמש  ِ
ـم 

َ
ّتربية ُمك

יםִנּותחִ  ר  פָּ יָּה)انظر معاني  مكتبةִס  ר  פ  ّ(ס 

יַכיים נ  ـثـةִח 
 
ّل

סּוי ّمستوّرִחָּ

סּום ִחָּ

ש ִחֹפ 

ה שָּ ִֻחפ 

י ש  ִחפ 

 مستور، محجوب )مجهول(

ّعطلة

ّ)فرصة( إجازة 

ّحر
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ים יל  צ  جانִִִִח 
ْ
ّباِذن

ב ـــابִִַחּׁשָּ ّحس 

יִַחּׁשב ַלל  اب عامّ ִִּכ  ّحس 

ב רִַחּׁשָּ כָּ ִִשָּ

ּבֹוןִ ש  סִח  ִּוםחָּ

ـاب األجوّر َّحـس 

د ّحساب مجم 

ּבֹונָּאּות ש  ّاملحاسبة، علم املحاسبةִ ח 

ּבֹוַנאי ש  ّمحاسبִִח 

ּבֹוַנאי ש  ירִח  כ  ّمحاسب كبيرִִּבָּ

ית ּבֹונ  ש  ّفاتورةִח 

מּול ש  ّكهربــةִ ח 

ל מֵּ ש  ّكهَربִִח 

אּות ַמלָּ ةִִַחש  ْهـَرباِئـي 
َ
ّ"علم الكهرباء" -الك

ַמַלאי ّ)بالدارجة: كهربجي( ربائي ّكهִִַחש 

י ַמל  ִַّחש  ّكْهـَرِبــِي 

ית ַמל  ّقاطرةִִַחש 

י ע  ב  ِبـيعي ִט 
َ
ّط

גּון ّقليִט 

יּול ـْزهــة )رحلة(ִִט 
ُ
ّن

ת ــَزهִַטי יל 
ْ
ـن
َ
ّمـ

ַנאי כ  ـنيّ ִִט 
ْ
ـق ِ

 
ّالـت

נָּאי כ  םִט  ַני  ّفني  أسنانִִש 

י נֹולֹוג  כ  ّتكنولوجيִט 

י נ  כ  ـنيִט 
ْ
ِّتـق

יט ִ ת  ַפנ  ـتִל 
ْ
ـن

َ
ـف

ْ
ـل
َ
ّت

עֹונֵּי פוחִִַט  ـْرُعـْوّنִט 
َ
ـْرِعين() - ُمْسـت

َ
ُّمْسـت
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ים ّلذيذִַטע 

ל פֵּ ـره، عالجهִּבֹוִט  ّدب 

פּול ّتْدبــيـرִ(למכונית)ִט 

פּול ץִט  רָּ מ  ّعالج مكــثـفִנ 

פּול שִט  ִִשֹור 

י ר  ק( טָּ ִ)י ר 

ّعالج َعَصـب

ّطازج

ّنهارك سعيدִִִִִטֹובִיֹום

יּוןִיֹום ّيوم دراس يִע 

ץ ךִַמסִיֹועֵּ מָּ ّمستشار ضريبة قانوني )مؤهل(ִִמּוס 

יַדת ח  פּולִ-ִי  ץִט  רָּ ّوحدة الرقابة الشديدةִנמ 

ـَجـهִַיַעד
 
ُّمـت

ת ידָּ ר  ךִ ִי  ר  ّهبوط قيمةִעֵּ

ק ضرةִי ר 
ُ
ّخ

קֹות רָּ ִִי 

ה יבָּ ש  ִי 

ضروات(
ُ
ـْضراوات، )خ

َ
 خ

 جلسة

יר الي( مباشرִִיָּש  ّ)بالدارجة: طو 

ר ـْحִִַّישֵּ ِ
ـح 
َ
ّ صـ ِ

ط، صح  ّح()بالدارجة: زب 

ר ّدوغري( –)بالدارجة صحيح  مستقيمִִיָּשָּ

ילּו א  ّكأنــهִּכ 

ּב باب ִַּכּבָּ
َ
ّالك

יש ב  ףִּכ   شارع التفافيִעֹוקֵּ

ַדאי ـذִִִּכ  ـب 
َ
ذ، ُمـحــ

 
ـ ّ)بالدارجة: بيسوى، بيستاهل( ُيحب 

ّكرة اليدִִִִִִִִִִִיָּדִ-ִַּכדּור

יַנייםִַּכדּור ّإسقاط كرةִִִִִִִִִִִּבֵּ

ـماس  ִִִִִִִִִִִחּוץִַּכדּור
 
 (OUT)َرمـي الت

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%9E%D7%A1
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ّكرة السلةִִִִִִִִִִִַסלִ-ַּכדּור

ףִ-ַּכדּור ّكرة الطائرةִִִִִִִִִִִעָּ

ג ל ّ كرة القدم ִִַּכדּור 

ים ّ)في الطب(حبوب ִִַּכדּור 

ר רכֹانظر: ִּכֹוש  ّש 

ـسـلةִּכיֹור
ْ
غ
َ
ّمـ

ר יּכָּ רִ=ּכ  ּכָּ ارִּכ  ّ، وإذا كانت هناك بنايات حوله فهو ميدانَدو 

בֹודִּכֹל ّعظيم، احترامي!ִִִִִהּכָּ

ה יסָּ נ  יתִּכ  ש  ّدخول مجانيִִִִִִִִִִִחֹופ 

ה א  ר  ّيظهر()على ما  ،كما يبدوִַּכנ 

ּסּוי ّتغطيةִּכ 

ט פֹומָּ ّالصر اف اآلليִַּכס 

פּול ّمضاَعفִ)אספרסו(ִּכָּ

יס ט  ַראיִַּכר  ִַאש 

ר  ִּכֹש 

 ِبطاقة اعِتـمـاد

ّلياقة بدنية

ב תָּ ישּוםִּכ  ّالئحة اتهامִא 

ר ת  יִּכ  ّ)في الدارجة: تلبيسة( تاج مؤقتִִּזַמנ 

יןִלֹא ّغير ُمـتاحִזָּמ 

או אִלָּ וקָּ ّلضرورةليس باִַדו 

יאּות בר  ّصحة )عند العطاس: رحمك هللا(ִל 

יָּה נ  מָּ ִִַّלח 
ُ
ّبـخ

ْ
ــــةـ ِّزي 

םִַלַחץ ّضغط الدمִדָּ

יגָּה َّدْوري )مجموعة الفر  التي لها مستوى معين في تدريجها(ִִִִִִִִִל 

ה לָּ ّعلى خير )ن(تصبحوִִִִִטֹובִַלי 

י קוַדת  פ  ّّيألمّرִל 
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י גָּרֵּ עִַמא  ידָּ ّمخازن املعلوماتִמֵּ

ר רֵּ ַאו  ِّمْروحةִמ 

ז פָּ אוש  ז انظر:ִמ  פָּ ֻאש  ّמ 

ת ר  אּוש  ّـصَُّمִّמ  ّقةد 

ן ַאּמֵּ ِبִִִִִִִִִִִמ 
ّمدر 

ף ַאסֵּ ــافִמ 
 
ـاف( وق

 
: القطار الوق

ً
ّ)مثال

ר ַאּׁשֵּ ّيصد  ִמ 

בֹוא مــةִמָּ ِ
ّمقد 

ח בּוטָּ ـنִִמ  ّاملؤم 

ן חָּ ב  ّفحصִ          מ 

ר חָּ ב  ــةִמ 
َ
ـكيل

ْ
ش

َ
ّت

ע צָּ ב  ّـلةَحـْمִّמ 

ת ש  ר  ב  םִמ  ַני  ْرشاة أسنانִִש 
ُ
ّف

יעִַ ّ(، يستاهليستحق )بيطلع لهִִלֹוִַמג 

יעִַ ّتستحق ִלךִִַָּמג 

ה ַגּמָּ ّاتجاه، نزعة، غرضִִמ 

ה ַגּמָּ יתִמ  יָאל  ّفرع علميִִ         רֵּ

י ת  ַגּמָּ ِرض، ִמ 
ْ
ّ(ملتِزم)في األدب: ُمـغ

גֵּן ّظهيرִ)במשחק(ִמָּ

גֵּןִ)לשחקנים( ّواقيالִמָּ

יםמ ִ ّواقياتִַגנ 

ַרש ג  ّملعبִמ 

יחִַ ד  יםִמֵּ ל  يــة ִ          ּכֵּ
 
ّجال

י עֵּ ّالعلوم اإلنسانية ִִ         רֹוחִִַַמדָּ

ים ע  יםִַמדָּ ֻדויָּק  ّالعلوم الدقيقةִִ         מ 



 

181 

ת ס  פ  ד  َعـةִמ  ّطاِبــِ

דִ  חֹוב-מ  ّشاَرصيفִר 

ַריךִ  ُّمـْرِشـدִִִִִִִִִִִַמד 

ךִ ִַמה(ּו) כָּ ִּב 

עִַמה מָּ ש  ִנ 

ّ!فليكْنّ

ّما أخبارك؟ )في الدارجة: كيفك؟(

תאֹוםִַמה ّ!َعَجــبִפ 

ל ַהלֵּ ـدִִִִִִִִִִִמ  ِ
ّيمج 

זָּם ـغִמּוג 
َ
ُّمـبال

حف )ُمتحف(ִִ         מּוזֵּיאֹון
ْ
ت
َ
ّمـ

ה ח  ّمختص أو متخصصִמּומ 

ادִִמֹונ ה َّعدَ

ית ّسيارة أجرة )بالدارجة: تاكس ي(ִִמּונ 

ם שָּ ִّמונ  ـس 
َ
ّـمُمـن

ד ִמֹוסָּ

ךִ  מָּ ִמּוס 

 مؤسسة

ـل ّمؤه 

ד ّأ )في االمتحانات( َمْوِعـدִאִמֹועֵּ

ّالناديִמֹוע דֹון

ית َوْيـدي(ִמֹוע דֹונ 
ُّ
ـَوْيــد  )مع التعريف: الن

ُ
ّن

ים פ  ـالتִמּוע דָּ ـض 
َ
ُّمـف

ד ــحִמּוע מָּ
 

ّمرش

ה צָּ הִַהמּועָּ לָּ ּכָּ ַהש  הִל  בֹוהָּ ִג 

ִ(ג"מל)

ّ مجلس التعليم العالي،
َ
ّ"مجلس التثقيف العالي" -ع()مث

ךִ  רָּ َّمـْدحوضִמּופ 

ג ـْمـَسك( َمْعـروضִמוצָּ
َ
ّ)في املحكمة: ُمْسـت

ר ـجִמוצָּ
َ
ـتـ

ْ
ُّمـن
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ג ّ)ِصنف تجاري( ماركـــةִִמּותָּ

גָּן ــفִִַמז  ِ
ــي 
َ
ُّمـكــ

ן זּומָּ ّنقًداִמ 

ّمبروك، مباَركִטֹובִַמזָּל

ג לֵּ ـالةִַמז 
ْ
ّ-)في األواني(، وهي الراِفبة ِمغ

ّلة لرفع املواد وللنقل.أ

גָּן לֵּ ّالراِفــبִַמז 

ה קָּ רָּ ז  ّنافورةִִ         מ 

וָּן ــشارִַמח 
ْ
ِّمـئ

זּור ח  ّتدويرִִִִִמ 

זֹור ّ)العادة( =دورة، ُدفعة، فوج، الحيضִִִִִַמח 

זֹור םִַמח  ّالدورة الدمويةִהדָּ

זֹור ّدورة املياه )في الطبيعة(ִהמיםִַמח 

זֹור יִַמח  ַנת   وية )املردود املالي خالل السنة(دورة سنִש 

יק ז  ـةִַמח 
َ
ـاك َّمـس 

ירֹון ח  ـْسـعيــرִמ 
َ
ّت

ף לָּ ח  ـعִמ 
ُ
قاط

َ
ّ)تحويلة( ت

ָאה מָּ אֹות(ִַמח  מָּ ـناءִִִִִִִִִ)ַמח 
َ
ّالث

ם ַני  ّلعبة املعسكرينִַמח 

סֹום ّمْحسوم() حاجزִַמח 

ית צ  אשֹונָּה)ִַמח  יָּה/ִרֵּ נ  ّالشوط )األول/ الثاني(ִ(ִִש 

ח ִ רמ  ّبحثִקָּ

ב שֵּ ّحاسوبִַמח 

ים ב  שֵּ ّعلم الحاسوبحواسيب+ ִַמח 

שּוב ח  بةִמ 
َ
َّحـْوســ
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ן עֵּ ّالشاحنִַמט 

ים ל  ַטפ  ّ)الحادبين( ّنّوالحادبִמ 

ת ל  ַטפ  ةִמ 
َ
ّحاِدبـــ

יץ ّعصيرִמ 

יצּוי ّاستيفاءִִ   מ 

יצּוי יןִמ  ّاستيفاء القانون )من خالل تطبيقه(ִִִִִִַהד 

יצּוי בִמ  ש  ّاستيفاء الحساب )تصفيته(ִִִִִִֹוןַהח 

יצּוי רֹוןִמ  ת  יִַהי  ס  ّاستيفاء األفضلية النسبيةִִ    ַהַיח 

יצּוי יָּאלִמ  צ  נ  ّاستيفاء الطاقة الكامنةִ    ַהפֹוט 

יצּוי הִמ  לָּ הִַהשכָּ בֹוהָּ ّاستيفاء التعليم العاليִ    ג 

ר ס  יק  طִמ 
 
ّخال

ת ِّبـقالةִִַמּכֹול 

כֹון ّمعهد رياض يִִמָּ

כֹון רִמָּ ّمعهد لياقةִּכֹוש 

כֹוַנת הִמ  יסָּ ב  ـالةִִ         ּכ  ّ غس 

ה כירָּ זָּהִמ  רָּ ַהכ  ה / ב  כירָּ ִמ 

ית ּב  ִִפומ 

ّالبيع باملزاد العلني، ِداللــة

ה ַללָּ כ  ّكليــةִמ 

ז רָּ כ  ـَصـةִמ 
َ
ّ)يفضل في الوظائف: عطاء( ُمناق

ّ+ إعالن عن مناقصة أو عطاء

ז רָּ כ  יִמ  יצֹונ  ّ)عطاء خارجي( خارجية مناقصةִח 

ז רָּ כ  יִמ  ימ  נ  ّ)عطاء داخلي( مناقصة داخليةִפ 

ז רָּ כ  פּורִמ  ط(ִתָּ ـل )مخـي  ـص 
َ
ُّمف

שּור כ  ّالتجهيزִמ 

יר ש  ّ)الفعل: يجهز( جهاّزִַמכ 



 

184 

ַמלִַמַּכת َّصـْدَمـة كهربائيةִִַחש 

גָּה ל  ـَجــةִמ 
ْ
ـحة )دراسية(  ،َمل

ْ
ِّمـن

ים לּוא  ّاحتياطִמ 

ר צָּ ל  ّسفرجي(في الدارجة: جرسون، نــاِدل )ִמ 

ה חָּ תָּ ל  ــَبــةִִמ 
َ
َّمـْحــق

ין ת  ّ )في الدارجة: ع الخط(ينتظر على الخط ִַהַקוִַעלִַממ 

נָּה הִמָּ ّوجبة ساخنة ִַחמָּ

נָּה יתִמָּ ר  קָּ َّوْجـَبـة رئيسيةִִִִע 

נָּה אשֹונָּהִמָּ ِـالت(ִִִִר 
 
ّالوجبة األولى )ُمـقبـ

נָּה אשֹונָּהִמָּ ّوجبة أولىִִ         רֵּ

ל ַנהֵּ ּבֹונֹותִמ  ש  ّمدير الحساباتִִח 

ל ַנהֵּ ןִמ  ّمدير املحتوّىִתֹוכ 

ן לָּ ה  נ  ל) מ  ּכָּ ַמר  ִّ(א  ّإداري 

ה רָּ הָּ נ  ـقִ         מ 
َ
ـف

َ
ّن

נּועִַ פּושִמָּ ّمحر ك البحثִח 

ּכִָּ ّميم عين )مدير عام(ִִל"ַמנ 

ק סּופָּ ִّמ  ـض 
َ
ُّمرت

לּול َّمسارִַמס 

לּול ַטיִ ִַמס  צ  יםמ   مسار املمتازينִנ 

ת ו ר  ַסנ  ـْبـَهـرִמ 
َ
 ، باهرةت

ה דָּ עָּ ס  ّمطعمִמ 

רֹון ס  ّ (سريعة سطور ُمرسلة)اختصار: س.م.س S.M.Sִִ-מ 

עִָּ ךִ ִַמס)ִמ"מָּ ר  ףִעֵּ ّونلفظها َضقـا -)ض.  . إ( -ضريبة القيمة اإلضافية ִ(מּוסָּ

עֹון ـنحضانةִמָּ
َ
ّ، وللطالب : َسـك

ב עֹורָּ ـِرطִמ 
َ
ـخ

ْ
ّالدارجة: له يد، داخل()في  ُمـن
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עּוַרבּות ّانخراطִמ 

ה עור  ـَعاِلــقִמ 
َ
ات( ُمـت ّ)في الدارجة: جو 

ן ֻעושָּ نִמ 
 
ّمدخ

ה פָּ ـفִַמע טָּ
 
ـل
َ
ُّمـغ

יֵּן ַענ  يــهִמ  ّ)اختصار من: مثير اهتمام( ُمـثـِ

ّمنحةִַמע נָּק

ךִ  ـةִִִַמע רָּ
 
ـط

ُ
ّخ

ךִ  עּורִַמע רָּ ّتخطيط الدرسִִִִִִִִִִִש 

י ــة(ִתַמפ 
َ
ـوط

ُ
ديل )بالدارجة: ف

ْ
ِّمـن

ק סֵּ ّمفتاح )زر(ִִַמפ 

ל עָּ פ  ّمصنع )مشروع(ִִ         מ 

ל עָּ פ  יםִמ  ّمشروع حياةִִ         ַחי 

ה עָּ רָּ פ  ةִמ 
َ
ـف

ْ
ّ)في الدارجة ايًضا: دفعة ع الحساب( ُســل

י את  צָּ יפוּקִמָּ ّارتضيتִס 

ה בָּ ـْصـب تذكاري( ִִִִִִִִִִִַמצֵּ
ُ
ـْصـب )نـ

ُ
ّنـ

המִַ בָּ ّشاهد )إذا كان على القبر(ִִ         צֵּ

ג ת ִַמצ 

צּוי ִ מ 

ّعارضة

יצּויانظر:  ّ מ 

חִַ צֵּ ַצח  ْرش يִמ 
َ
ُّيـف

יל ّمنقذִַמצ 

ה פ  צ  ـبִמ 
َ
َّمـْرقـ

ה חָּ דֵּ ـَدحִִַמק 
ْ
ّ)ِمقداح( ِمق

ה מָּ דָּ ק  ّ)دفعة من الحساب( دفعة مقدًماִמ 

ת ד  ל  ק  ـاَدةִמ 
 
ضـ

َ
ـاعة -ن ب 

َ
ّط

צועִַ ק  ّةمهنִמ 
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י צֹוע  ק  ِّمـْهـنيִמ 

ן צֹועָּ ק  ِرفִמ 
َ
ّ)ممَتِهن( ُمـحـت

נּות צֹועָּ ק  ـنִמ  ـَمـهُّ
َ
ّت

ָאה רָּ ק  ّقراءة )كتاب القراءة(ִמ 

ן רֵּ ّعاكسִַמק 

ה רּוצ  ִّמ  ّراض 

ז ּכָּ ר  יֹותִמ  נ  ّمركز تجاري )مركزالشراء(ִִ         ק 

ה צ  ירִַמר  כ  ّمحاضر كبيرִּבָּ

ק רָּ ـَر  ִמָּ
َ
ّامل

ית א  ِّحنــةشاִִַמשָּ

זָּר שּוח  ـعادִמ 
َ
ُّمـْسـت

ל לָּ שּוכ  ـمִמ 
َ
ـن( ُمـْحـك

َ
ـق

ْ
ّ)ُمـت

ל פָּ ـسـوخִּמשּוכ 
ْ
َّمـن

ת ד  ּב  שוע  ّمرهونـــة ִמ 

ַחת ש  םִ-מ  ַני  ّمعجون أسنانִִש 

ח טָּ ש  َّســطـيــَحــةִמ 

יבֹון ש  ِّمْجوابִמ 

ת ּכֹור  ّ)في الدارجة: معاش( راِتــبִַמש 

א תָּ ַּכנ  َّرْهـن َعـقارّيִַמש 

ת ר  מ  ש  ة(ִמ 
 
ـْوَبــة )بالدارجة: َوْرِديـ

َ
ّن

תֹון ח  פָּ ש  ّحضانةִִ        מ 

ט פָּ ש  ّقضيةִמ 

ד רָּ ש  ّمكتبִמ 

ד רָּ ש  ישּויִמ  ّمكتب الترخيصִַהר 

ד רָּ ש  ּבּותִמ  עִַהַתר  ַהַמדָּ ّوزارة الثقافة والعلومִִ         ו 
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ם ַתלֵּ ש  ִّמ   
 

ــي، ُمَوف
 
ُّيوف

ם ּכָּ תּוח  ִמ 

ב שָּ תּוק  ִמ 

ط( حاذ  ّ)في الدارجة: شاطر، مزب 

בانظر:  שָּ ֻתק  ّמ 

ַתח ّالضغط العاليִִגָּבֹוַהִִמ 

ם חָּ ת  ـمִמ 
َ
ـخ

ْ
َّمـت

ה ַמח  ת  ـِخـص  ִמ 
َ
ُّمْسـت

א ַמצֵּ ת  ـِلـعִִִִִמ 
 
ُّمط ّ، مستـهـد 

נָּה ـةִַמתָּ َّهـِدي 

ה ַנּס  ת  ِب، ִמ 
ِسمتجر 

ّى يعاني التجربة()في األدب قد تأتي بمعن متمر 

ן ּכֵּ ַעד  ת  ـنִמ 
 
ّيـتـحـت

ב שָּ ֻתק  ّوَسـبَحّإنتر ُمִّמ 

ר ַקשֵּ ת  ّ، متصليتصلִמ 

ם שָּ مִנ א 
َ
ـهـ

 
ُّمـت

ל דָּ ב  ـلִנ 
ُّ
ّتـَسـل

ת ר  ח  ב  יתִנ  ֻאומ  ّاملنتخب القوميִִִל 

יֹון ّكاتب عدلִנֹוַטר 

ّ، الشبيبةاألحداثִנֹוַער

יָּה יַזצ  ל  מָּ ّتطبيعִנֹור 

ّضرّرִִנ ז ק

(ִנ ּטֹו ّصافي )صاف 

ـالִַניָּד
 
ّالنق

ת ابـــةִַני יד  َّجو 

ّ)الهاتف( األرض يִִַניָּח

ת ـةִַניֵּיר  َّوَرِقــي 

ּכּוי ـْصـمִִנ 
َ
ّخ
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ּכויים ـاتִנ  ـِصـمي  ْْ
َ
ّالخ

ּסּוי דִנ  מּוקָּ زִִִִִִִִִִִמ 
 
ّتجريب مرك

ים( כ  הִ)נ  ُّمعاقين/ معاقوّنمعا ، ج. ִִ         נָּכ 

י ּסּוי  ّتجريبيִנ 

חּו צ  ִנ 

ה א  ר  ִנ 

ّربحوا، فازوا

הانظر:  א  ר  ַּّכנ 

ה ירָּ ש  ّتسرُّبִנ 

תּוחִַ ــةִנ  ّعملي 

ים ـيات ִנָּתּונ 
َ
ُّمـْعـط

תּוק ـعִִנ 
ْ
ـط

َ
ّق

יב َّمـْسلـكִנָּת 

ּבּוב ـة( منعطفִס 
 
ّ)في الدارجة: لف

נּות לָּ ّصـْبـرִַסב 

ִִַסגּור

ר ד  ִסֵּ

ـّر
 
ـ
َ
ّ، مغلق مسك

רانظر:  ד  סֵּ ּّב 

רסִֵּ ّجدول أعمالִיֹוםִד 

ّدرجــةִחשבונאות()ִסּוג

ן יטּוחִִַסֹוכֵּ ّوكيل التأمينִּב 

ّوأخيًراִסֹוףִסֹוף

ה יטָּ ח  יץ( ס  ّعْصـرִ)מ 

יּור َّجـْولــةִ         ס 

ّمساِعـَدةִִַסַייַעת

יַלּבּוס ס(ִס  ّخطة ملسا  ִִ)לקּור 

ـْوَسـمִם"ַסּכו
َ

ّ(عقةاختصار مجموعة الشوكة، السكين، املل) ش

ּכום ّإجمالִס 
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ט לָּ ّسلطةִסָּ

ים ט  לָּ ـطاتִסָּ َْ َل ّالس 

ל מ  ّشعارִִס 

ל מ  יתִס  רִּבֵּ פ  ـم املدرسةִִ         הסֵּ
ْ
ّرق

תי ַּמס  ـْســتִס  َّسـم 

נּון ִס 

עּוד ִס 

 تصفية

ّتمريض

עּור َّعـْصـف ذهنيִִ         מּוחֹותִס 

פוּק ّاالرتــضاءִס 

פוּק ִ)היָּהִלֹו(ִס 

ַלאי יַרתִמ  פ  ִס 

 ارتـض ى

ّجرد املخزون

ק ادִַספָּ و  َ
 ز

רּות פ  הִס  ّأدب محــضִיָּפָּ

רּות פ  יתִס  צּוע  ק  ّاملصادرִמ 

יָּה ר  פ  ـةִס  ـِبي 
ُ
ـت

ُ
 في البيت() ك

ّ)العامة( دار الكتب

נּות ים ח  ר  פָּ ّمكتبة =ס 

ן רָּ ـمִַספ  ّقــي 

נּות רָּ ـةִַספ  ّمكتـِبـي 

ה פ  קָּ ס  ِّنْسـكافــيــهִנ 

ר ק  ّت لفظة: استبيان()شاع استطالعִִס 

ה ימָּ ת  ـوةִ)שנים(ִס 
ْ

َّحـش

ם תָּ ّال لش يءִס 

ּבּוד יםִע  ـياتִנתּונ 
َ
ّإعداد ُمْعط

ה ّمخالفــةִע ב ירָּ
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ה רָּ ّمخالفةִע בֵּ

ה רָּ ב  ّ)في الدارجة: نجحت( اجتازتִעָּ

ַמת שִַעג  ـةִנ פ 
َ
ـ  ْ ــم 

ُ
ّغ

ד ّالشاهدִעֵּ

יִַעד דֵּ ّ)في الدارجة: لهالدرجة( إلى هذا الحدִּכךִ ִּכ 

הִַעד עָּ הֹודָּ הִל  שָּ דָּ ّحتى إشعار آخرִִח 

דּות ّالشهادة ִעֵּ

ים ד  ّالشهودִעֵּ

ּכּון ד  ـتــيــنִע 
ْ
حـ

َ
ّت

ן ּכֵּ ד  ّتـَحִّע 
 
ّنـ

ן ּכָּ ــانִַעד 
 
ّحت

י נ  ּכָּ ִַّעד  ـاني 
 
ّحت

ר)ִש"עו בִעֹובֵּ ّالحساب الجارّيִ(ִוָּשָּ

ה דָּ ّواقعִעּוב 

ّكعكةִעּוגָּה

יָּה ـةִעּוג 
َ
ـَعـْيـك

ُ
ّك

ת ّاعدةمسִעֹוז ר 

ס َحـَمــةִעֹומ 
ّز

ס ّوطأة الحر، شدة الحرִחֹוםִעֹומ 

ّعقوبـــةִעֹונ ש

ק הִעֹוסֵּ ש  ـصִמור 
 
ّ مشتغل ُمرخ

אִעֹוףִ מּולָּ ّدجاج محش ي ִִ  מ 

ך יןִעֹורֵּ ّاملحامي ִהד 

!ִע זֹוב ِ
ّ"دعك!"، اترك! خل 

טּויֹות ע זֹוב ّبالش كالم فاض يִש 
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יר הִ)ה(ע  יקָּ ّالبلدة القديمةִִ)ה(ַעת 

שִַעל ّ(، أو مجاًزا أنه تحت اإلنجازعلى النار )يقصد اللحم املشوّيִִִִהאֵּ

ַנאיִַעל ّمع وقف التـنفيذִת 

ّتكلفةִִע לּות

ידֹון ّّوִע מ 
 
ّــافق

ה לָּ ـةִע מָּ
َ
ُّعـمولــ

י מ  ّشعبيִע מָּ

יָּן נ  ّه )اختصار من مثار اهتمام(َمـثاִִע 

יֵּן נ  יִע  ّثاَهـنيִאֹות 

ק ס  حـةִע 
َ
َّمْصـل

ק ס  ה ע  ש  ـصةִמור 
 
ّمصلحة ُمَرخ

ה קָּ ס  ـقـةִע 
ْ
ّ، معاملة )لألمور اليسيرة(َصـف

ַקת ס  ילהִע  ב  ִח 

ר ּקָּ ִ)ה(ע 

רֹו ּקָּ לִע  רִש  בָּ ִדָּ

ة شاملــة
َ
ـقـ

ْ
 َصف

ّأساًسا  =األصل

רֹוانظر:  ּקָּ ע  לִּב  רִש  בָּ ّדָּ

עּור ר  ّ، اعتراضاستئنافִע 

ה ّاحِتـياطيִע תּודָּ

ה יתִע תּודָּ א  מָּ ד  קָּ ّياط أكاديمياحتִא 

ה לית ע תּודָּ יּהו  ّاحتياط إدارّيִנ 

ה יתִע תּודָּ ק  ס  ّاحتياط شغليִע 

יגּותִע תּוַדת ה  ّاحتياط قياديִִַמנ 

ה ירָּ ّالتماس )في محكمة العدل العليا(ִע ת 

ה ישָּ ג  ّمقابلةִִפ 

ה רָּ ّعطلةִַפג 

יו פֹול  ט  ّحافظةִִפֹור 
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ן חָּ ــاحـــةִפּות 
 
ّفت

יָּה יל  טרֹוז  دونس َبـִפ 
ْ
ّق

יֹות ר  ט  ـرִִִפ 
ْ
ـط

ُ
ـع ،ف

ْ
ـق ّفـِ

יתֹות ّكـماجִפ 

אפֹון ל  ִִّפ  ــِوي 
َ
ـل
َ
ّخ

יָּה נ  ـفـةִפ 
ْ
َّعـط

יָּה ימ  נ  ّداخليةִִ         פ 

ַקס נ  ّدفتر الُوصوالتִַקּבלֹותִפ 

ַקס נ  יםִפ  יק  ّدفتر الشيكاتִהשֵּ

י הִַפסֵּ ָאטָּ  املطباتִה 

סק יןִפ  ـرارִִד 
َ
ّالق

ִַפַער

יפִ  ִקוַדת 

יִרֹוחִַ עֵּ ַמדָּ הִל  טָּ קּול  ִפָּ

َّبـْوّن

יانظر:  קוַדת  פ  ّל 

 كلية اآلداب

י ת  ַסס  ק  ـتִפ 
ْ
ـَسـل

ْ
ّفك

ק קָּ مــةִִפ  ّ)سير( أزْ

ראמדיק ُّمـْسـِعـفִִפָּ

גּון ר  راء )مجاملــة(ִפ 
ْ
ّإط

יֹות ג  ّفراريجִַפר 

ית ג  ִַפר 

ן גֵּ ר  ִפ 

ט ִפרֹויֵּק 

وج ـر 
َ
ّف

رى )جامل(
ْ
ّأط

ّمشروع

ס רֹופֵּ רִֹורפ  בֵּ ّأستاذ مشاركִִ         חָּ

סֹור רֹופֵּ ןִפ  יָּןִמ  נ  ّأستاذ كرس ي  ִ          ַהמ 

עֹון רָּ ّالتسديدִפ 
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ַבת ִצ 

גִ ִצָּ

اشة ـم 
َ
عة( ك

 
ّ)في الدارجة: كلبة، خال

ّشاشة

רֹון ִַّצה  ــْهـِري 
ُ
ّظ

َّصـْومִצֹום

ת ِرّ ִצֹומ 
ْ
َر ، َمـف

َ
 ُمـفت

ה ִצֹורָּ

טּוט ִִִִִִִִִִצ 

ّشكل

ّاقتباس

י הצֵּ ادةִדָּ ّزو 

ית נ  ידָּ ّ(صندو  الرحلة) ׁ ـزاَدةَمִّצֵּ

יּוד اتִצ  ّ)في املصدر: تزويد( ُمـَعـد 

ינּון ה(ִִצ  קּופָּ ّ)فترة( تبريدִִִִ)ת 

לּוי ִّצָּ ّمشوي 

לּום ّ، صورةتصويرִצ 

י ל  ִّצָּ ّشـي 

תּור נ  ـرةִצ 
َ
ت
ْ
ـثـ

َ
ّالك

ה בּוצָּ ّفريقִִִִִִִִִִק 

ה לָּ ִַקּבָּ

ן לָּ ִַקּב 

נּות לָּ ִַקּב 

 َوْصــل

ّمقاوّل

ّمقاولة

ה ילָּ ה  ّمجتمع محلي/ جماعة ִִִִִק 

י ילת  ה  ّجماهيرّيִ    ק 

ִִַקו

קִהַקוִ ִ ַנתֵּ ת  ִה 

ّ
 
 خط

 انقطع الخط

ّأمين الصندوّ ִִקּוַפאי

ה תִקּופָּ מ  ـلـةִִרֹוש  ِ
ُّمسج 
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ב ــامִ)לב(ִקּוצֵּ
 
ـظ

َ
ّن

יתִַקל ةִנֹוע 
َ
َّيــسـيكـ

לּוף ّتقشيرִק 

ה יטָּ ל  ّإرسالִ)פלאפון(ִק 

טק ִ י נ  بون ִל  ّزَ

קּום ـمִֻקמ 
ُ
ـْمـق

ٌ
ّق

ים נּוח  ـل، ִ ק 
ْ
ـق

ُ
ْحـالة)ن ِ

 
ّ(الت

יֹון נ  َرّىִק 
ْ

ّمش

ה פ  ّقهوة راِسـبةִִבֹוץ קָּ

ה פ  פּוךִ  קָּ ـِهـيب، ִהָּ
َ
ّقهوة مع حليبق

ה פ  יִקָּ ק  ّ)تركية( قهوة عربيةִטּור 

ה פ  סִקָּ ِّنْسـكافــيــهִִנָּמֵּ

ה פ  חֹורִקָּ ّقهوة سمرا ִִשָּ

ין צ  ّضابط األحداثִַערנֹוִקָּ

ת פ  ـدةִ ַקצ 
ْ

ِّقـش

ר צָּ ّة /قصيرִאספרסו()ִקָּ

יַאת ר  רִק  ִַהחֹומ 

רּור ִק 

 قراءة املواد )املادة(

ّتبريد

ן ר   -)في كرة القدم: ضربة ركنية، ويمكن اختصارها رأسمالִִק 

ُّركنية.

שּור ّراِبـطִק 

ים יש  ש  ـين(ִִ         ק 
 
ون / مسن

 
ّ)ُمـِسـن

י)ִת"ר אשֵּ ّاالختصاراتִ(בֹותתִִֵּרָּ

ָאיֹון  ُرؤانִרֵּ

ה שֹ ּבֹוןִרֹוא  ق حساباتִִח  ِ
 
ق

َ
ّمد
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ַוח ّربحִר 

ב ـَصـةִרֹוט 
ْ
ّصـل

ית יּב  ִִר 

ג ינ  ייט  ִִרֵּ

ّفائـــِدة

ـي
 
ّنسبة التلق

ב כ  ّمركبةִר 

ב כ  יִר  לּופ  ّمركبة بديلةִח 

ַבל ـاِبلִַרכ 
 
َّرك

זֹור  )بدون هاء، وجمعها: إشارات( إشــارִַרמ 

פּוָא ّالطب الِوقائيִמּוַנַעתִהר 

יֹונָּל َّبـْسـطִַרצ 

יַמת ש  טִר  ـمִִִִִִִִִִִשֹופֵּ
َ
ّ)في اللعبة( استمارة الحك

ת ש  ّشبكةִִר 

ּבּוץ ّإدراجִש 

ַבח(ה) לִש  אֵּ ّالحمد هللִִִִִִִִִִלָּ

ב ّيشفطִִ         שֹואֵּ

ב קִשֹואֵּ בָּ اطـةִִא 
 
ّشف

ט שֹוןִשֹולֵּ ن من اللغةִּבלָּ
 
ّمتمك

טשֹו בִלֵּ צָּ م في الوضعִּבּמָּ
 
ّمتحك

ר رمى(ִִִִִִִִִִִשֹועֵּ
َ
ّحارس )امل

ט ّالحاكم( -)في الدارجة أيًضا القاض يִשֹופֵּ

ט ـمִִִִִִִִִ)במשחק(ִִשֹופֵּ
َ
َّحـك

ן קָּ ّالعبִִִִִִִִִִִַשח 

ן קָּ ב ַשח  ּכֵּ ר  ّهذا الالعب عادة في كل تركيبة( العب تشكيلة )يكوّنִִִִִִִִִִִה 

ן קָּ נִִַָּשח  ّالعب جناحִִִִִִִִִִִףּכָּ

ן קָּ יףִַשח  ל  ّالعب بديـلִִִִִִִִִִִַמח 
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ן קָּ קִַשח  חָּ ّالعب موقوفִ          ֻמר 

רּורִ)מביתִחולים( ח  ـْسريــحִש 
َ
ّت

רּו ר  ח  ّسر حوهִאותוִש 

טּויֹות ّ)في الدارجة: حكي فاض ي( كالم فارغִש 

ـةִַשיִ ـةَهـِدي  ي  َ
ّ، ُهـد

ה יחָּ ינָּהִש  ת  ِظـرةִִַממ 
َ
ـت
ْ
مة ُمـن

َ
ُّمـكالـ

ת הִשיחָּ ידָּ ע  ّمكاملة َجـْمـعةִו 

ת ִִחּוץִשיחָּ

ם יַני  בֹותִש  ִתֹותָּ

 مكاملة خارجية

םانظر:  ַני  בֹותִש   תֹותָּ

ינָּן ית/ִש  ינָּנ  ِّمـْسـنـانִִש 

יּות יפּוט  ــةִש  ـِمـي 
ْ
ّالقضـائـية، الـُحـك

ק,ִק'צִֵּ)ִשיק ّشـيـكִ(שֵּ

יר לִש  לֵּ ה ִ)ִהָּ הת  ّقصيدة املدحִ(ילָּ

ש ִַשי 

יָּה מ  כ  ִש 

 )في املطبخ: َمْجـلى( رخام

ّكـتِفـيــة

פּול כ  ّنسخִש 

לּוט ـنةوضع الالفتات )ִש 
َ
ـت

ْ
ف

َ
ّ(ل

לֹום ّسالمִשָּ

לֹום הִשָּ כָּ רָּ ّالخيرات وغيرها صباح النور، صباح الفل، صباحִּוב 

ט ִّשלָּ ِ
ّـهُمَوج 

ט ל  ّالِفـتـــةִִש 

ט ّوִַשלָּ
ُ
ـــهامل ِ

ّج 

ם לֵּ םִשָּ ִע 

ִַשַּמאי

ّمتوافق

ــن ّمخم 

מועִַ ّمساءلةִִש 
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ת מּורָּ ַבעִש  ة طبيعيةִִ        ט  َّمـْحِمـي 

נ ת أةִִִִִִִִִִִִִַשּמ 
ْ
ـث

َ
ّك

נ ת הִַשּמ  תֹוקָּ أة حلوة        ִִִִִִִִִִִִִמ 
ْ
ـث

َ
ّك

נ ת הִַשּמ  מּוצָּ أة حامضةִִִִִִִִִִִִִח 
ْ
ـث

َ
ّك

נָּה הִשָּ ّعام وأنتم بخير  كلִִִִִטֹובָּ

ם ַני  בֹותִש  ّ)بالدارجة: طقم أسنان( أسنان اصطناعيةִתֹותָּ

ּבּוד ע  ס)ִש  ـكִ(הנ כ 
ْ
ـل
ُ
ّارِتـهان امل

ה עָּ הִשָּ ّساعة مباركة أو سعيدة!ִטֹובָּ

ّهدف=وتأتي أيًضامرمى، ִ)במשחק(ִַשַער

יתִַשַער יּב  ِّنـْسـبة الفائدةִִהר 

פּוץ ْرمــيـمִש 
َ
ّت

ּקּום  ترميم جذري ملبنى+  تأهيـــلִש 

ַקע ַקע+ִִש  ـِبـس + قـاِبــسִת 
ْ
َّمـق

רּות יּבּורִשֵּ ّفي خدمة الجمهوّرִהצ 

ים רּות  ـامات( منافعִִִשֵּ ّ)في الدارجة: الحم 

ת רָּ ّخادمִשָּ

ים ת  רָּ واِدمִשָּ
َ
ّخ

יָּה ת  ّمشروبִש 

ל ת  ّزرع/ زراعةִִש 

א יִתָּ יבֹון) קֹול  ש  ّامِلـْجـوابִ(מ 

ָא ـِهـيـــةִבֹוןתֵּ
َ

ָאבֹון، )انظر أيًضا ش תֵּ ّصحتين( =ּב 

אּום ّالضريبة مالَءمةִ ַמסִתֵּ

אֹונָּה ّحادثִת 

ה ّإنارةִִתאּורָּ

ה יעָּ ב  ّدعوّىִת 
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ה יעָּ ב  יתִת  יל  ל  ّدعوى جزائيةִפ 

ים ינ  ל  ִַתב 

רּוָאה ִַתב 

ّتوابل
انيّ  ّـةِصح 

רּוָאן ִַّתב  اني  ِّصح 

ה ילָּ ה  ّتمجيدִת 

ה ילָּ ה  ללִִָּת  ّاملجد هللִִִִִִִִִִִאֵּ

יךִ  ל  ִַתה 

עִַ(ה) ִתֹובֵּ

ّسيرورة

ّ ّعياملد 

ן ّمضموّنִתֹוכ 

נָּה ִתֹוכ 

בֹות ִתֹותָּ

ּכּום ח  ִת 

 َبْرَمجية

םانظر:  ַני  בֹותִש   תֹותָּ

 
ْ
ِّحـذ

יט ל  ّرִ)מדוברת( ַתח  ِ
ـر 
َ
ّق

ַנת ّمحطة الطاقــةִִּכֹחִִַ–ִַתח 

יקּוחִִַַתַחת ّتحت املراقبةִפ 

יקּו ّتعادلִתֵּ

יּקּון רִת  ّتصويب زائدִי ת 

ים ַכנ  ّمضامينִִ         ת 

יר ש  ـرִַתכ  ـْحـضَ
َ
ُّمْسـت

לּוש ّقســيمةִת 

ית צ   ַתמ 

ַנאי ִת 

 خالصة

ַנאיִַעלانظر:  ّת 

ـْرّنִַתנּור
ُ
ّف

עּוַדת רּותִת  ّالتوجيهية( -شهادة التوجيهي شهادة اإلنهاء )ִִִִִַּבג 

עּוַדת רִת  ّن سلوكشهادة ُحسִִיֹוש 
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פּוס ّّلمشغّوִתָּ

פּור ـִתָּ ـص 
َ
ّلُمـف

ה יסָּ פ  ّاستيعابִת 

יר ה  ّتصريحִַתצ 

ן יטָּ ל  ִַתק 

ַקע ִת 

ّالواســِـي

ّقاِبـس

שּוב ק  ـر َحـْوسبةִת 
َ
ـت
ْ
ّإن

ּבּות ّحضارة -ثقافة ִִ         ַתר 

ים לּומ  ّأقساطִַתש 

ים לּומ  ّاملدفوعاتִַתש 

hackerִـل ِ
 
ـف

َ
ـط

َ
ـت
ُ
ّامل
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