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مقدّمة ّ
ّ
ّ
مشاحة أن استخدام األلفاظ العبرية في نسيج الجمل العربية في اللغة الدارجة أصبح
ال
ً
مألوفا بين العرب في إسرائيل ،فأنت ال تكاد تسمع أية جملة بكلمات عربية ّ
قحة ،بل ثمة
ُ
مزج كلمات فيها هنا وهناك مما يرد بالعبرية ،واألنكى من ذلك أن يلفظ الكلمة العربية
ُ
بلك نة عبرية ،ال لسبب إال ألنه سمعها من يهود املدينة القريبة .هذا هو حال املثقفين من
محامين وأطباء ومهندسين وغيرهم ،وكم بالحر ّي إذا استمعت ّ
لسباك أو نجار أو أي صاحب
مهنة ،فعندها توقن أن (اللغة ال ِع ْـرِبـ ّـيـة) هي اللغة الطاغية ،هذه العربية املعبرنة هي التي
ً
ً
تواجهنا شئنا أم أبينا ،فاللغة تحيا في مدى استخدامها ،وهي أوال وقبال وسيلة اتصال
ّ
واملتلقي.
سريعة بين املرسل
من هنا نعي وندرك حجم املشكلة ،فإذا تنادينا للوقوف ضد تيار كاسح جارف فلن نخدع
ّ
الصد ّ
والرد ،ولكنها هنا وفي مثل هذا الكتاب اقتراحات مختارة أجدها
أنفسنا بأننا ننجح في
بديلة أللفاظ عبرية مستحكمة ومتحكمة ،فإن أقنعت ً
نفرا 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.
ً
ً
سابقا ،وأبذل اليوم ً
جهيدا ،وأنقب في املصادر ،وأسأل ذوي
جهدا
ليثق قارئي أنني بذلت
االختصاص ،وأراجع ال أقل من عشر مرات قبل أن أقترح مادتي ،ومع ذلك جل من ال تفوته
َ
شاردة أو واردة ،ومع ذلك فإنني ال أقنع هذا أو ذاك في كل مقترح ،فال بأس! فإذا لم ُيرق
لكم ما أدعو إليه فال تحولوا دوني واالستمرار في غيرتي على عر ّبيتي!
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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ٌ
ثم أقول :جدير بنا أن ندرس العبرية -لغة الجوار ،واللغة الرسمية األولى في بالدنا ،بل أن
نكون ممن يحسنونها ،ويتفوقون على أصحابها بها.
ولكن بربكم ،هل لغتنا ضعيفة إلى هذا الحد حتى ّ
تعبروا عن معانيكم بألفاظ هجينة ،بل
تجعلون اللفظة العبرية َوفق قواعد العربية ،فيقول أحدكم :أزمنت كرطيسين؟؟؟!!!
يسرني أن الحلقات الخمسين في هذا الكتاب قد القت النشر واالستحسان واملتابعات
ّْ
الذكر.
والتعليقات في املواقع وفي الصحف املحلية ،فلهم الشكر ،وحسن ِ
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.
وال يسعني إال أن أشكر السيدة مريم شايب على إعدادها املعجم في نهاية الكتاب ،والسيدة
سائدة أبو ال ّ
صغير على إخراج هذا الكتاب ،والسيد حسام الشايب على تصميم غالفه.
ّ
لعربيتنا ،مؤمنة أن أدبنا ولغتنا وثقافتنا أهل ألن ننذر
وإلى لقاء في محاولة أخرى مخلصة
أنفسنا لخدمتها ،ورفع شأنها ،ما أوتينا إلى ذلك سبيال.
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املدونة األولى ّ
ً
نظرا لغزو العبرية وتغلغلها في رحاب لغتنا ،وفي حياتنا اليومية فقد ارتأيت أن أتجند
لترجمة ألفاظ منها إلى العربية أستحدثها  -كما أرى ،أو أحدد ترجمة واحدة أختارها مما يرد
في املعاجم ،وذلك من بين عدد من الترجماتً ،
موقنا أن رضا الناس كلهم (أعني اللغويين)
غاية ال تدرك .فلنحاول ما وسعتنا الحيلة! فلنبدأ!
דּכּון وهي نحت في األصل من עַדַַּ+כאן وتقابلها في اإلنجليزية updating
ִע ִ

َ ْ
ُ
ُ
ونحتها من (حتى )( +اآلن) ،وأعترف أنني أفدت من العبرية في هذا
ترجمتها ( تح ـت ـيــن)
النحت .وملا أن كانت الالم في (اآلن) ال تستعمل في النحت  ،فقلت إذن هي َ
(ح ـ َّـتـ َـن)
ومصدرها تحتين ،والفاحص في املصرف يسمى ַעד ָּּכן= حتــان ،وأنا ّ
أحتنكم بآخر
ِ
املستجدات .وقد ُّ
نحت هذا اللفظ سنة  0791في مقال نشرته في مجلة صدى التربية تحت
ً
(أبد رأيك)  ،فإذا بأحد الشعراء يجعلها ً
وتعسفا:
ظلما
عنوان ِ

(حتلن) و جعل مصدرها (حتلنة) ً
ناسيا ما يلي:
-0

-2

أن الالم ال تضاف في النحت ،ففي نحت النسبة من عبد الشمس= عبشمي  ،ومن عبد
الدار= عبدري ،ومن عبد هللا= عبدلي ،ومن عبد القيس عبقس ي....
ً
أن الناحية الصوتية ال تقبل ذوقا الجمع بين التاء والالم والنون ،وجربوا أن تلفظوها،
َْ
ومحتلن ،
محتلن ،
وسيتبين أنه ال يمكن أن يستسيغ من يتذوق لفظ العربية :
ِ
ّ
محتن َّ ،
محتــن.
والصواب هو ِ

فالتحديث في املعلومات إذن هو تحتين ال حتلــنة.
أحب أن أضيف هنا أن أترجم ַעדּכִָּני= حتـاني ،מת ַעד ֵּּכן= يـتـحـتـن.
שיבֹון ترجمتها ِم ْجواب.
מ ִ
ִ =Answering-machine
َ
ש ַאים) ،وأن أترجم
שא ترجمتها َم ْـعـشـب ،فعندها أستطيع أن أجمعها= معاشب ( ַד ַ
דִ ִ
שאֹות معشبــية  ،وال أرى أدنى حاجة ملسألة املسطحات ووصفها بالخضراء.
ַד ַ
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שלִָּט=  remote controlأصل التعبير العبري ַש ָּלט ִ ַר ַחק ،لكنهم يختصرونها إلى لفظة
ִַ
ُ
ַש ָּלט فقط ،وأرى ترجمتها (املوج ــه) ،وأنا أغفل ً
أيضا (عن بعد) لالختصار ،ويستخدمها
ِ
أفراد عائلتي ويرون اللفظة طبيعية .فباهلل عليكم هل يمكن أن تكون "جهاز التحكم" أو
(الريموت كونترول) معقولة وميسورة أكثر من ُم َوج ِـه؟!
املدونة الثانية ّ
הִ ִליכֹון= دراج ّ
ً
كثيرا ما تتردد لفظة הִ ִליכֹון العبرية ،خاصة لدى رواد رياضة املش ي هذه األيام ،وهم
كثيرون ،كما أن الجهاز يستخدم للمش ي على هذه اآللة بقصد فحص القلب والجهد.
ً
ديال منها ،فالفعل (درج) معناه مش ى مشية الصاعد أو َّ
دب في الحركة،
أقترح كلمة (دراج) ب

فاخترت صيغة املبالغة على وزن ّ
فعال ،وال أنكر أن معنى ّ
(دراج) في الفصيحة يرد بمعان
ً
أخرى ال يستخدمها أحد كمعنى ّ
النمام مثال.
اقترحت الكلمة ،وتعهد معهد رياض ي= ִָּמכֹון باستخدامها املتواصل ،وذكرتها أمام العشرات
من الرياضيين فأخذوا يستعملونها.
שמועִַ= مساءلة ّ
ִ

كلما كانت املحكمة تستلزم االستماع ومناقشة الشخص /املتهم في املحكمة وجدنا اللفظة
ً
العبرية تتردد على األلسنة .من هنا أقترح بديال لها :مساءلة ،فثمة مساءلة لهذا أو ذاك قبل
الشروع في تداول قضية ما .وهي في اإلنجليزية

hearing

بمعنى االستماع للحجج ،وبالتالي

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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יטה= إرسال ّ
ק ִל ִָּ
ִ
َ
َ
في الخـلوي ً
دائما نهتم أن يكون هناك استقبال وإرسال ،واللفظة اإلنجليزية والعبرية تدالن
على االستقبال  ،receptionبمعنى استقبال الجهاز الالقط لإلشارات الصوتية ودرجة
فعالية ذلك .ولكني أرى أن نستخدمها (اإلرسال):
ً
أوال ألنها مستخدمة في بعض الدول العربية ،وشارع اإلرسال في رام هللا ملن يعرفه دليل
ً
ً
وثانيا ألن لفظة (استقبال) قد تفهم بمعنى آخر ،وهو الترحيب .وثالثا ألن
على ذلك.
(إرسال) قليلة االستخدام في اللغة الدارجة اليومية .ويبدو أن أكثر الناس العاديين يرسلون
أكثر مما يستقبلون.
ََ
يّ
פלאפֹון= خـلـ ِـو ّ
يخطئ الكثيرون في تسميته (الخليوي) بإضافة الياء فالترجمة هي عن  ،cellularوقد وفق
ََ
َ
ً
صرفيا ،ذلك ألن في النسبة للفظة (خل ِـ ًـية)،
صاحب املورد بترجمتها خلـوي ،وأنا أوافقه
ً
َ
نحذف هاء التأنيث أوال ،فتبقى (خ ِـلـ ّـي) .وفي اللفظة املنتهية بياء مشددة وما قبلها حرفان
َ
نحذف الياء الثانية ،ونقلب الياء األولى ً
واوا ،ونفتح ما قبلها ،نحو نبي= َنبـوي ،علي= علـوي،
خلي= خلوي.

َُ
ً
تصغيرا لخلية ،فنقول لهم إذن هي
أما من يدعي أن اللفظة أصلها (خلـية -بضم الخاء-
ََ
ُخ َلوي ،ولكن ال ضرورة هنا لهذا االفتعال في ّ
تقري األصل) ،فالجهاز هو خـلـوي ،وجمعه
ََ
خـلويات .أما الهاتف األرض ي فيمكن أن يكون له جهاز نبعده عن مركز استقبال املكاملة،
فأرى أن نقصر املعنى عليه ّ
(نقــال).
حبذا عدم الخلط! وال أرى لفظة (املحمول) في مصر مالئمة لنا ،وربما هذه ترجمة عن
األملانية  -Haendeأي يحمل باليد ،كما أن كل دولة عربية لها استخدامها ،وليس هناك
اتفاق على مصطلح.

ما يالئمنا -في رأيي -خلوي (ال خليوي) ،أما الجهاز املتنقل في البيت فهوّ -نقـال.
أحب أن أذكر أن الهاتف الذي يسمى بالعبرية ִַנ ִָּייח هو األرض يّ .
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َ
ייטנִג= نسبة التّـ ّلـقّي ّ
רִֵּ ִ
ייטנִג هي في اإلنجليزية  Ratingتستخدم في اإلعالم ،حيث يقوم املسؤولون
هذه اللفظة רִֵּ ִ
بإحصائيات تبين عدد املستمعين أو املشاهدين لهذا البرنامج أو ذاك ،وذلك بقصد تطوير
البرامج ،فاخترت (التلقي) لتجمع بين املشاهد واملستمع.
املدونـ ـ ـ ــة الثالثـ ــة ّ
َ
ִַקלִ-נֹו ִעית= َيس ـي ــكــة ّ

بعد مغالبة ارتأيت أال بد من ترجمتها ً
ً
تركيبا من أصول عربية بدل
نحتا ،وذلك حتى نلفظ
العبرية ،أقول ذلك وأنا أعرف أن هناك من ال يريد أن نقلد النمط العبري ،أو أن هناك من

يستصعب اللفظ وال يعتاده ،أو أن هناك من سيعارض ال لسبب إال ألجل املعارضة.
َ
اقتراحي هو نحت من كلمتين هما :يسير الحركة= يسي ــكـة ّ
أخذت من يسير (يس ي)  ،وأخذت نهاية الكلمة الثانية (كة) ،ويالحظ حذف (ال) التعريف
ّ
كما فعلنا مع ّ
ً
تحتينا ،التي نحتت من حتى  +اآلن ،إذ ال يجوز (حتلنة) بالالم.
حتــن يحتن
وقبل أن أدون هذا التركيب الجديد سألت ال أقل من عشرة أشخاص يركبون اآللة
الجديدة ،فاستحسنوها ،ولم أجد من استثقلها.
فباهلل عليكم الفظوا (قال نوعيت) والفظوا يسيكة فأيهما أرق؟!
علي أن أصطلح وعليكم أن تقبلوا أو ترفضوا ،وسيبقى الرافضون يقولون ويستعملون
اللفظ العبري ،وسيحارون أكثر إذا أرادوا استخدام صورة املثنى باللفظة العبرية.
ْ
ִקנִיֹון= مش َرىّ ّ
َ
دعوكم من "املج ّمع التجاري" فال أحد يستخدمها في حديثه اليومي ،فكلهم ُ(يـق ْـنـينون)،
ْ
وإزاء ذلك أرى أن نجعلها َ(مش َـرى) ،واملعنى في اللغة -مكان البيع والشراء ،فلفظة (شرى)
من األضداد.
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استخدمت هذه اللفظ قبل عقود عندما فتحوا في بلدتي مشرى ،فرجوتهم أن يكتبوا على
الالفتة (مشرى باقة الغربية) ،لكنهم لم يفعلوا ،وكنت على يقين أنهم إذا فعلوا سيعتادون
األمر ،وستكون لفظة مألوفة ،ولكن هيهات!
في الدول العربية يلفظون (مول) ،ونحن نتجول في (الكنيون)؟!
وأما أنا فقد ذهبت للمشرى القريب.
َ
(مشرى) على غرار مقهى ،ملهى ،مشتى ،وكلها أسماء مكان؟!
ماذا نخسر إن قلنا
ُ
خـ ْب ِزي ــة ّ
לִַ ִח ִָּמנִייה= ّ
هل نبقى نقول أعطني (لحمنيا)؟
طغت اللفظة العبرية ،وال بد من لفظ عربي ،وإذا جدد رجال العبرية ،واشتقوا لفظهم من
ُ
לַ ַחם  ،فلماذا ال نشتق نحن من (الخبز)؟ فالعربية أولى بأنواع خبزها ،و(الخ ْب ِزية) طيبة
ً
ש ַתיַה).
بهذا اللفظ أيضا ،خاصة مع مشروب (بدل ַ
ونحن ال نستغني عن الكماجة – رغم أصولها غير العربية ،-فلماذا نفضل عليها (بيتا)؟
טפֹו ִליו= حافظة ّ
פֹו ִר ִ
سألني الصديق أبو جالء من دالية الكرمل :كيف لي أن أترجم (البورتفوليو) إلى عربية
مستساغة؟

إنها الحافظة ،وهذا رأيي الشخص ي ،وال ألزم به ً
أحدا ،فهذا امللف الكبير الذي يحوي

معلومات وشهادات ووثائق ،وكل ما له عالقة بموضوع ،ال يمكن أن نظل على استخدامه
ً
ً
ً
صرفيا ،فأقترح أن نسميه (حا ِفظة) -أي أنه يحفظ
ولغويا
صوتيا
األعجمي غير املالئم لنا
َ
كل ما له عالقة باملوضوع املتناول .وكنت قد استخدمت لفظة ِ(م ْحقــب) في سنوات سابقة،
فما استسيغت ،وهي من لغة (حقيبة) ،وتعني ما يوضع فيها الزاد ونحوه ،ولكني ال أراها
اليوم أقوى من الحافظة.
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סילִַּבּוס לקּו ִרס= خطة ملسا ّ
ִ
اعتدنا في أكاديمية القاسمي على ترجمة املصطلحات العبرية إلى العربية ،فال تكاد تجد
ُ َّ
ً
محاضرا أو ً
ً
طالبا إال ويستخدم (خـطـة) بدال من  ،syllabusويعني أسس األمور التي يدرسها.
وأما (الكورس) أو (الدورة) فأسمعهما ً
كثيرا في هذه املؤسسة أو تلك ،لكن لفظة (املساق)
مألوفة أكثر في كثير من الجامعات العربية ،وهي أوصل من (دورة) التي قد تضم ً
عددا من
املساقات.
املدون ـ ـ ـ ــة الرابع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
َ
ִמ ִל ִָּת ִָּחה= َم ْـحــقـ َـبــة ّ
هذه اللفظة العبرية تعني (مخزن األمانات) أو موضع إيداع مالبس رواد املسرح ،وقد
َ
استخدمت ترجمة لها ملكتبة القاسمي الضخمة َ(م ْح ــق ـ َـب ــة) ،وهي بارزة في الالفتة هناك ،إذ
يضع الطالب حقائبهم في مكان يتاخم املدخل هوَ -
(الم ََ ْح ْق َْبة) ،وذلك قبيل ارتيادهم
املكتبة ،واخترت فتح امليم في اللفظة ،على اعتبار أنها اسم مكان أسوة بمزرعة ومدرسة
ومقبرة.
َ
קּוצִֵּב= نـظــام ّ

ّ
هذه اللفظة العبرية (قوتسيب) شائعة بكثرة َ
عدد من يحملون في صدورهم (منظم القلب)،
ّ
وكم نتمنى أن يخفق قلب الواحد منهم دون هذا النظام ،وهي باإلنجليزية،basemaker -
ّ
(منظم القلب) ،لكن
وقد يستخدمه االكثير من األطباء العرب الحريصين على لغتهم-
ِ
اللفظتين ً
معا تصعب أمر الترجمة في الحياة اليومية ،فيفضل الناس العاديون الكلمة
الواحدة( -قوتسيب) على التركيب (منظم القلب).

في بحثي في املورد عن ترجمة اللفظة اإلنجليزية أقترح منير البعلبكي -وهو جريء أشهد له
ّ
يوقـع
بإبداعه في إيجاد البديل من الدخيل -اقترح لفظة(ِ :مــيقاع) ،على اعتبار أن الجهاز ِ
ً
ً
ولغويا ،فما علي إال أن
صوتيا
وينظم ويضبط دقات القلب ،ولكني هنا ال أرى مالءمتها
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ّ
أختار من مادة (نظم) صيغة مبالغة ،فما وجدت أفضل من (نـظام) ،فإن كان هناك اقتراح
لفظة واحدة أفضل فأرجو أال يضن أحد علينا به!
وبعد سؤالي هذا تساءلت :ترى ،ما أيكم في ّ
خفــاق؟
ر
ّ
قلت لنفس يّ :
خفاق لعلها تصلح للفصيحة ،وأما في الدارجة فهي لغة عالية ،بينما (نظام)
يسيرة في كلتيهما.

ّ
ّ
أقول سافر املريض إلى املدينة وفي صدره نظامه .فحص املريض نظامه بعد بضعة أشهر،

فوجد النظام يعمل بدون أي عائق.
َ
ִַמזִ ִָּגן= ُمـك ـ ِـيــف ّ
هذه الترجمة مستخدمة في بعض األماكن ،وحري بنا أن نشيعها ،فهذه الغرفة مك َّيـ َـفة –
(ال ممزﭽنة ،أو مكندشة – كما يلفظها بعض منا بتأثير اللفظة اإلنجليزية،)condition -
وضرورة أن يكون هناك (تكييف) في القاعة ،وفي السيارة ،فالصيف حار ،وا ِمل ْروحة
אוַרּור.
מַא ַורַר) ال تكفي ،ويحسن أن يكون تهوئة (أو تهوية)= ַ
(ַ

ّ
יַמ ַז ַגנַים) ،واذكر لنا أيهما أسهل؟
ש ַנ ַ
يا رعاك هللا قل :اشترينا مكي ـفين ال ( ַ
ִַהזִ ִָּמ ִָּנה= طلبيــة ّ
معنى اللفظة العبرية إذا استخدمناها في حديثنا عن الناس هو استدعاء ،فأنا أستدعي
ً
ً
مسبقا من أمتعة وحاجيات
فالنا للمقابلة .ولكن املشكلة تكمن في استعمال ما نطلبه
بقصد االمتالك.
نعرف أن استدعاء أي ش يء لشرائه أو لحجزه يستلزم ً
طلبا ،وملا أن كانت لفظة (الطلب)
لها معان أخرى كثيرة ،فقد ارتأيت أن نعتمد ما يستخدمه الناس في لغتهم الدارجة
ّ
(طلبية) ،وبررت االشتقاق في الفصحى على أنه اسم مأخوذ من املصدر الصناعي.
أعرف في بعض القرى من يستخدم (أزمنت) من اللفظ العبري (הזמנתי) بمعنى تقدمت
بطلبية ،فضايقني األمر بسبب قوته ،وكأن (أزمنت) قد نجحت في اقتحام العربية ،فقلت ال
بد من حل:
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هل نقول طلبت سيارة من الشركة؟ عندها ال يعرف أحد أنها (طلبية) ،بل هي مجرد طلب
قد يكون لسياقتها مرة واحدة ،أو ليست بالضرورة للشراء ،فوجدت للتخصيص أنه ال بد
من التصرف في االشتقاق ،فاخترت صيغة ّ
(فعــل) ،التي تدل على كثرة ،فما املانع أن أقول:
ّ
ّ
طلبت سيارة من الشركة ،وستصل ً
قريبا ،عندما طلبت بطاقة من املسرح وجدتها غالية.
َ
ّ
מין ַ(ּכַדַי
הזַ ַ
ַד ַרש) ،وبين (طلب) بمعنى ַ
יקשַ ,
أرجو أن نالحظ الفرق بين طلــب بمعنى ( ַב ַ
ַל ַרּכֹוש)ַ .أما املعترضون فأسألهم :أال تجيز لغتنا االشتقاق ،وهي قادرة ً
جدا في هذا الباب،
بل من خصائصها ،ولنا في السلف قدوة حيث اشتقوا وابتكروا.
من التعقيباتّ :
من محمد -املثلث:
ً
عطفا على اقتراحاتك في املدونة الثالثة فإني أقترح أن تكون ترجمة الكلمة קִַלִ-נֹועִית من
الجذر (د ر ج) ،على نحو (دراجة كهربائية).
أما (الخبزية) ففعال أعجبتني هذه الكلمة ،وكنت أعرف أن (לִַ ִח ִָּמ ִנייה) هي (خبز الحمام) في
الدول العربية .أحييك ا.د .فاروق على هذه املبادرة الجميلة ،بارك هللا فيك وأنا أشجعك
على االستمرار .أجبت :لك يا محمد شكري ومالحظاتي!
ال تتوقع أن يسمي أحد ما يركبه العجزة ( ִַקלִ -נֹו ִעית) أنها دراجة كهربائية ،وأظن أن
دراجة استهلكت :فثمة دراجة نارية ،ودراجة بخارية ،ودراجة هوائية ،ودراجة مائية ،فأرى
االبتعاد عن هذه الكلمة بسبب ضرورة تخصيص اللفظة الواحدة ،حتى أنني أفكر وأفكر
ً
جديا بإيجاد بديل معقول للموتورسيكل ،فمن يستعمل :دراجة بخارية؟!.
الحظ -أخي محمد -أنني أبحث عن لفظة ال تثير اللبس ،وليست واردة ً
كثيرا في تحوالت
َ
لغوية مختلفة .وإذا كان لدى البعض تحفظ من النحت(َ -يــسيكة) ،فأقول :ال بد من جرأة
ً
نحت ،فالعرب ً
قديما نحتوا مثال (تالش ى) من ال ش يء ،وغيرها كثير إلى درجة أن هناك من
ً
ظن الفعل الرباعي (بعثر مثال) هو دمج بين فعلين كل منهما من جذر ثالثي.
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صاد عبد :ملاذا ال تجعل الكلمات املقترحة مرتبة ،فأنت هنا ال تسير على ترتيب أبجدي،
وال على ترتيب في املواضيع؟
أجبت :هذا صحيح ،فأنا أختار اللفظة التي تتطلب النظر فيها ً
حاليا أكثر من غيرها ،كما
أجيب عن أسئلة موجهة إلي ،وعندما تتجمع مئات الكلمات سيكون الترتيب حسب
الطريقتين اللتين أشرت إليهما أنتً .
شكرا على مالحظتك املهمة!
ّ
املدون ــة الخام ـســة ّ
יך= َسـ ْـيـرورة ّ
תהִ ִל ִ
ִַ
יך هي في اإلنجليزية  ،processوأذكر أنني شاركت في ابتكار ترجمتها
תהַ ַל ַ
هذه اللفظة العبرية ַ
مع بعض األصدقاء من بينهم الدكتور محمود أبو فنة ،وال أستأثر بها ،وذلك في أوائل
ً
موضوعا ً
تربويا ،فسيرورة ليست واردة في املعاجم كاملورد،
السبعينيات ،وكنا يومها ندرس
وال هي حتى في قاموس سغيب في ترجمة اللفظة العبرية ،ففي املورد :سلسلة من العمليات
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
أننا نسينا كيف بدأت.
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.
יך= إجراء ّ
הִ ִל ִ
יך ַחַ ַקי ،وقد رأيت أن (إجراء)
הלִ ִ
טיִ ַ ,
שפַ ַ
מַ
יך ַ ַ
هذا اللفظ من لغة القضاء والقانون הִלִ ִ
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 ً
جدا تحديد اللفظة ملعنى محدد أولى ،وهذا األمر يذكرني

بترجمة محددة للفظة شائعة ً
جدا ،هي:
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َ
סדִר= ّتمام ّ
ִּב ִֵּ

فهذه اللفظة العبرية طاغية ً
جدا ،وال يكاد يسلم من الوقوع فيها إال القليل األقل .والسبب
ً
حسنا ،كويس،
في رأيي أن كثرة الترجمات واملرادفات في الفصيحة والعامية (طيب ،مليح،
إن شاء هللا ،جيد ،عالً ،
تماما....إلخ) حالت دون اختيار مفردة محددة تكون قوية
َ
ً
(تماما)،
االستعمال ،سائدة ،وأنا هنا أقترح أن نستعمل لفظ (تمام) ونشيعه ،وبالفصيحة
ً
فاألتراك مثال يستخدمونها ،مع أنها من لغتنا ،والتعبير ناجح ،ويشهد على ذلك متابعو
األفالم التركية ،وزوار تركيا في رحالتهم الصيفية .تمام تمام!
(ع ْـرِبـ ّـية) أي مزيج بين العربية والعبرية -كما
استمعت إلى معلم يخاطب زميله بلغة ِ
ُ
اصطلحت عليها:
 فتحت (املحاشيب) ،وحضرت (الـمتسيغت) ووجدت (التوخنا) قديمة -في الصف(مقرين)؟
بالطبع استخدم األول (ال) التعريف العربية ،وجعلها في بداية كل لفظة عبرية مما يلي:
בַ,מצַ ַגתַ,תֹו ַכ ַנהַ,מקרן.
ש ַ
חַ
מַ
ַ
ً
بعد أن أبديت إعجابي أوال لل ِتقنيات ،أبديت عجبي لهذه اللغة املختلطة.
سألني :وهل أنت ضد اللغة العبرية؟
فأجبته :ال يا عزيزي ،فنحن يجدر بنا أن نحسن العبرية ،ولكني ال أوافق على هذا املزج
الحاد بين اللغتين ،وكأننا نبتكر لغة ثالثة.
سألني :إذن ،ماذا أقول؟
قل يا صديق:
فتحت الحاسوب ،وحضرت العارضة ،ووجدت َ
الب ْـر َمجية قديمة ،وعلى صاحبك أن يقول
هل في الصف عاكس؟
 أنت على حق ،مع أن بعض األلفاظ صعبة على اللسان ،ولكنا سنعتادها ،وأنا عندماً
أقول للطالب" :شغل حاسوبك" أسهل وأحسن لفظا من (شغل ِم َحشيبك) ،وأدرس
ْ
الحاسوب أفضل من أدرس ِ(محاشبيم) ،مع أن اللفظ العبري الصحيح الذي ينبهوننا
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عليه هو ْ
(ماح ِشيبيم) .وعندما أقول (عارضتنا) أفضل من (متسيغتنا) ،وصدق املتنبي:
لكل امرئ من دهره ما تعودا! فلنتعود!
املدونة السادسة ّ
חִגֹורִָּה= ِحـزام ّ

ّ
نتحزم ،فلماذا يصر بعضنا ،وخاصة أطفالنا على أن يلفظوا
نركب سياراتنا ،وعلينا أن
(الحـﭽورا) -بالجيم املصرية؟

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

ومشتقاته ،وهو أيسر من اللفظ العبري :חַגֹור أو ַה ַתחַ ַגר ،وكما أن القانون يلزمنا على
وضع الحزام ،فالقانون اللغوي يلزمنا أن نستخدم الحزام (جمعه أحزمة ،فشدوها) ،وليت
ّ
هناك من يدفع غرامة رمزية على كل استخدام للفظة غير العربية.
َ
ִַמחִזִיק= َمـسـاكـة ّ
أعرف أن هناك كثرة من األسماء للسلسلة التي تحمل املفاتيح ،لكنك قد ال تجد من
يفهمك في أي لفظ تختاره من بينها ،إال إذا قلت للبائع (أعطني محزيق) ،عندها قد يقول
لك" :أيوه احكي عربي".
أقترح أن نستعمل لفظة (مساكة) -صيغة املبالغة من الفعل مسك ،فهي تمسك باملفاتيح
املختلفة ،وبحلقاتها ،وجعلتها مبالغة لكثرة املسك بها ،وكذلك لقلة استخدامها في اللغة
العربية بأي معنى آخر.
مذكرا ّ
ً
(مساك)؟
سألني صديق :قال "وملاذا ال تجعل االسم
قلت "لغة التأنيث أرق ،فالوصف املذكر يوحي بمعنى اعتدائي".
ً
فصاعدا لن أقول :حلقة ،سلسلة ،سلسال ،حامل
ضحك صاحبي وقال :من اليوم
املفاتيح ،محزيق ،ولن أستخدم ترجمة اللفظة اإلنجليزية في املورد :حاملةِ ،م ْـمـسك ،بل
ّ
سأكتفي ّ
بمساكة لتكون لفظة واحدة دالة.

13

سأكون ً
مدينا ّ
بمساكة هدية ملن يستخدمها بصورة تلقائية ،ويعتادها كأي كلمة عادية.
ִאשּור= تصديق ّ
ما أكثر ما أسمع (إشور) العبرية على ألسنة الطالب والباحثين عن الوظائف ،فهذا املسؤول
َ ّ
ש ַרת) ،وباإلضافة إلى اللفظ العبري الطاغي
מאּו ַ
שר ،وتلك الشهادة مئوشيرت ַ
מַא ַ
(مئـشير ַ
ثمة من يستخدم اللفظ العربي املشتق من الجذر (ص.د.ق) خطأ.
الخطأ الشائع هنا هو في قولنا (مصادقة) بمعنى اإلقرار والتأييد ،ذلك ألن املصادقة مصدر
ً
محمدا= اتخذته
صادق ،وأن بين فالن وفالن صداقة أو مصادقة حميمة .فأنا صادقت
ً
ً
محمدا النصيحة أي أخلصتها له.
صديقا ،وصادقت
صدق فالن الطلب ،أو ّ
إذن ،يجب أن نقول :التصديق ،وقد ّ
صدق عليه.

أقره ،ولعل القرآن سبق أن استخدم الفعل ّ
ففي معجم الوسيطّ :
صدق على األمر ّ
(صدق)
بمعنى التحقيق{ :والذي جاء بالصدق ّ
وصدق به أولئك هم املتقون} – سورة الزمر،33 ،
ً
ويعني الفعل هنا حقق ما أورده قوال بما تحراه فعال ،وقال الراغب األصفهاني "ويستعمل
التصديق في كل ما فيه تحقيق".
إذن ،نقولّ :
صدق مدير املدرسة الشهادة (أو على الشهادة) ،فحصل الطالب على التصديق
ורים) ثالثة .أما الشهادة التي
אש ַ
(ال على اإلشور) ،وبلغ مجموع التصديقات (ال اإلشوريم ַ -
قد أجازها املدير أو وافق عليها وأمضاها ،فهي ُم َّ
صدقة (ال مئوشيرت).
َ
ִּכדִַאי= ُيحبـذُ ،مـح ــبـذ ّ

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

ِ(كـداي) و (لو ِكـداي לֹאַ ִּכדִַאי) في الحوار.
تتعلق ترجمة اللفظة العبرية – باللغة التي نريد الترجمة إليها ،فعند تغيير اللفظة العبرية
إلى لغتنا (لهجتنا) الدارجة القريبة من الفصيحة نقول (يـسـوى أو يستاهل نسافر هذا
ّ
الصيف) ،وبالطبع تزاد الباء في أول الفعل املضارع بالعامية= (بيسوى أو بيستاهل أو بتوفــي
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نتعش ى في هذا املطعم) .ونحن -كما تعلمون -ال نقاوم العامية على األلسنة في حياتنا
اليومية ،وإال فإننا نضرب في حديد بارد.

أما الفصيحة فأفضل ترجمة لها  -في رأيي(ُ :-ي ّ
حبـذ) أو اسم مفعول ُ(م َـح َّـبـذ) ،وال أرى (يا
ً
اختيارا بعد تقليب األمر ،كما أن
حبذا) مالئمة ،ألنها تعبير يدل على إعجاب أكثر من كونها
(من املستحسن) ال تفي باملعنى ً
تماما ،وإذا اخترنا (من املجدي) ابتعدنا أكثر.
إذنّ ،
يحبذ أن نستخدم اللفظة العربية ،ونفضلها على (كداي) ،وإذا خاطبنا األم في املطبخ
ّ
نقول لها :بيسوى تطبخي اليوم مقلوبة .وبتوفي نشتري الخيار بالجملة ،وأنا أقول لكم :يحبذ
أن تتناولوا معنا طعام الغداء!
وبعد ،فإذا كان لك عزيزي القارئ واملتابع أي اقتراح لترجمة ،فال تضن به علينا ،كما أنتظر
ً
مخرجا.
أي استفسار ال تجد له
املدون ــة السابـعـة ّ
قالت العرب في تشاؤمها "السبعة مسبوعة" ،ويخشون من نتائج الرقم ،رغم أن (سبعة)
تدل ً
أيضا على الخير وعلى الكثرة ،كما تتمثل في آيات وفي أشعار كثيرة.
أقدم بهذا القول ،ألنني سأطرح في هذه املدونة السابعة اقتراحات جريئة ،وقد ينفر منها
بعضنا ،وقد تدعو إلى التشاؤم ،وربما التفاؤل ،وربما تدعوه للتفكير في حل ،ولعله يقبلها
ً
على مضض ،وقد يمر عليها مر الكرام أو غير الكرام .فمن يحاو ْل
مخلصا أفضل ممن يبقي
األمور على عالتها ،ومن اجتهد فأصاب فله أجران ،ومن طاش سهمه فحسبه أجر واحد.
ִַה ִַמזִלִֵּג= الرا ِفـ َـبــة
ال أعني باللفظة العبرية המזלג شوكة الطعام التي نستخدمها كث ًيرا ،بل تلك اآللة التي لها
أسنان ترفع املواد لنقلها أو لخزنها .إنها ( )forkliftباإلنجليزية ،وهي الرافعة الشوكية ،كما
قرأتها هنا وهناك ،وقد عربها البعض (الرافعة املتشعبة).
تساءلت :أي عامل من عمالنا سيتخلى عن لفظ (مزليچ) في حديثه في أثناء عمله ،ومن
سيتذكر أو سيردد ً
تعبيرا من لفظتين قد ال يستسيغهما؟
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اف) ،ومن (متشعبة) آخر حرفين َ(بة)=
قلت :ال بد من جرأة نحت ،فأخذت من رافعة (ر ِ

را ِفـ َـبــة.

أما العامل على اآللة ִַמזִלִֵּ ִָּגן فهو الرا ِفــب.
كلمة جديدة أقترحها ليس لها معنى منافس في اللغة ،عل ألسنة العمال تتعودها ،وال ألزم
بها ً
أحدا ،وذلك حتى نتخلص من اللفظة العبرية القوية ،فهل لديكم اقتراح آخر؟
اللهم قد اجتهدت!
טח= َس ـطـيـ َـحــة ّ
ש ִָּ
מ ִ
ִ
מזַלַ ַגן :وماذا أسمي الخشبية التي توضع عليها املواد للنقل أعني משטח
سألني الرا ِفب ה ַ

العبرية؟ هل أسميها خشبِـ َّيـة؟

ً
ً
وأحيانا أخرى
أحيانا على خشبية،
أجبت التسمية التي اخترتها -جيدة ،لوال أن املواد توضع

على معدنية.

في رأيي أن نسميها َس َ
ـطيحة ،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
القيام لضعف أو ملرض ،قلنا :نعم ،ولكن الناس يستخدمون اليوم ُ(م ْقعدة) ،و (كسيحة)،
وال نجد في أدبيات اليوم من يعيدنا إلى سطيح الكاهن.

إذن هي (سطيحة) وجمعها (سطيحات) ،ويجب أن نتخلى عن لفظة ِ(مشطاح) وجمعها في
لغتهم ال ِع ْرِب ّـية هو جمع تكسير (مشاطيح)؟!
ַרכ ַבל= רּכבל َرك ِـابل ّ
ْ
اللفظة العبرية هي نحت من רַכַב ַַּ +כַ ַבל ،ويلفظونها َ(رخبال= רכבל) خطأ ،والصواب
ّ
( َرك ـي ِـبل= רּכבל) ،وبالطبع فأن اللفظة الثانية مأخوذة عن العربية (حبل).
َّ ّ
الركابل (كما نجده في حيفا) يسمون هذه
في بعض الدول العربية ،وفي أريحا ،حيث نجد
الناقلة التي تسير على (الكابل) في الهواء لتنقل الركاب في نزهتهم (تلفـريك) – اللفظة
التركية=  ،teleferikوهي باإلنجليزية .cable car, cable railway
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اقترحت قبل سنين أن نأخذ من لفظة (راكب) رك ،تزاد قبل كلمة (كابل) ،وعندها تكون
ّ
َْ
ـكابل= رك ِابل.
رك ِ
كلمة جديدة اقترحتها ،عل ألسنة الطالب والسياح تتعودها ،وال ألزم بها ً
أحدا ،وذلك حتى
نتخلص من اللفظة العبرية القوية حتى في طريقة اللفظ الخاطئ ،فهل لديكم اقتراح آخر؟
اللهم قد اجتهدت!
َْ
ט ִיילִת= مـ ّـنـ َـزه ّ
ִַ
هذه اللفظة العبرية تعني الطريق املرصوفة قرب شاطئ البحر أو في أماكن أعدت للراحة،
وللنزهات أو للتمتع بالطبيعة ،إنها لفظة ال بد لها من ترجمة إلى العربية بعد أن أغفل
أصحاب املعاجم تحديد لفظة لها.
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
لم أجد لها أقرب من اشتقاق اسم املكان من الفعل (نـزه)= َمنزه ،وقد خصصنا (املـنـت َـزه) أو
ُ ََ
(امل َـتــن ّزه) للحديقة الواسعة= .park
إن اشتقاق النزهة واملنتزهات والنزاهة وما إلى ذلك من معان كان ً
بدءا يعني االبتعاد عن
َ
املكروه والقبيح .فنحن في امل ْن َـزه نبتعد عما قد يرهقنا ،فلعل في هذا املنزه راحة البال،
ونحن نشاهد الرائحين والغادين في تجوالهم ،وفي تمتعهم بالطبيعة الخالبة.
في مصر يستخدمون اللفظ الفرنس ي-
ً
ً
مالئما لنا إطالقا ،ذلك ألن اللفظة العبرية قد تطلق على مكان ليس له عالقة
اللفظ
corniche

(كورنيش) ملا هو قرب البحر ،وال أظن

بالبحر.
َ(م ْـن َـزه) كلمة جديدة أقترحها ،عل ألسنة الزوار تتعودها ،وذلك حتى نتخلص من اللفظة
العبرية القوية ،وحتى ال نظل نقول (طييلت) حيفا وعند (الطييلت) في رأس العين ،فهل
لديكم اقتراح آخر؟
ִמ ִדִ -רחֹוב= َ
شارصيف
ַרחֹוב ،وهو امتداد الشارع الذي يحظر فيه سير
מ ַדרַכַה ַַ +
التركيب العبري مركب من ַ
السيارات ،ويكون ً
خاصا للمشاة.
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ً
مقترحا النحتَ -رصــيق ،من (رصيف +طريق) ،ولم أعارض
كتب لي صديقي جواد بولس
اقتراحه ،بل شكرته على اهتمامه ،لكني ارتأيت أن أبدأ بالشارع (شا) وأنهي بكلمة (رصيف)
ُ
على خالف الترتيب في ما نحت بالعبرية ،وذلك من منطلق أن الشارع هو األصل ،وهذا
ً
رصيفا.
امتداده الذي توقف ،فأصبح
لم تسعفني اإلنجليزية ،فثمة تعبير  ،pedestrinized streetأو  pedestrian only streetأي
شارع ّ
املارة ،أو شارع للمارة فقط ،وهناك تعبير أمريكي جديد هو –  ،mailوال أظن أنه
ً
رصيفا للمارة.
يالئمنا على غرار ذلك أن نستعمل (بريد) للداللة على الشارع الذي خصص
كلمة جديدة أقترحها ،عل ألسنة البعض تتعودها ،وال ألزم بها ً
أحدا ،وذلك حتى نتخلص
من اللفظة العبرية القوية ،وحتى ال أقول نلتقي في (ا ِمل ْد َرحوب) ،فهل لديكم اقتراح آخر؟
اللهم قد اجتهدت!

املدونــة الثامن ــة ّ
ً
بدءا ال بد من اإلجابة عن تساؤالت وتعليقات وردت لدى بعض قراء هذه املدونات -التي
ّ
تحفز على إيجاد البديل من العبرية ،وتحرص على لغتنا العربية.
سأل سائل:

ً
ً
حريصا على لغة العرب ،أو لغة القرآن؟
وملاذا ال تقترح بديال لكل لفظ أعجمي ،إذا كنت
وإجابتي :ليس وكدي هنا أن ألغي ما هو متفق عليه ،وشائع في لغتنا ،مما ورد إلينا من

لغات أجنبية أو أعجمية ،وأنا ال أزعم أنني أنجح فيما عجزت عنه مجامع الدول العربية،
فمن منا ينكر اليوم استخدام لفظة (ميكانيكا) ،ويطالب بأن نستخدم ما قرره مجمع
الح َيل؟ وهل نترك لفظ (البطارية) لنقول لبائعها :هل عندك ِم ْـركم؟
القاهرة  -علم ِ
ومن يرفض ألفاظ الدكتاتورية والديموقراطية والليبرالية والبيروقراطية ،بل ألفاظ
الفيتامين والفيروس واأللكترونيكا والتكنولوجيا والفيديو واليو تيوب واآليفون وووو كلها
أضحت ً
جزءا من لغتنا -شئنا أم أبينا ،-ولغتنا خضم ال يعيبه استــيعاب ،وهي تهضم
ً
وتصوغ قدر طاقتها بقوالب عربية ،فتتقبلها كما تقبلنا ألفاظا فارسية وتركية ويونانية...
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فهذه األلفاظ التي استوعـبـتها العربية ،وآالف غيرها من املستحضرات والصناعات هي
ألفاظ عاملية بمعظمها -يفهمها الفرنس ي والتركي واإلنجليزي والعربي .وبالطبع ،فإنني ال
ً
أناقش هذه املسألة بتفاصيلها ،ومدى نجاحنا أو إخفاقنا فيها ،ذلك ألنها أشبعت بحثا،
وتناولتها دراسات كثيرة ووافية.
أما ألفاظ العبرية فهي حصرية هنا في بالدنا ،ونحن وإن كنا نطالب أن نتقن كل لغة على
حدة ،فكل لغة هي إنسان آخر فيك -كما يقول بعض الحكماء -إال أنني أتضايق ً
جدا،
ويتضايق معي الكثيرون من عشاق لغتنا من هذه اللغة الهجينة على ألسنتنا ،فانصت إلى
حوار بين محاميين ،بل بين شابين من الطيبة أو الدالية أو باقة ،وقل لي رأيك!
ربما ستتفق معي وتسأل:

ً
سميتها ال ِع ْـرب ّـية -هي مزيج بين لغتينً ،
تماما كما كانت
ما حاجتنا ألن نتحدث لغة سبق أن
ِ
مزجا بين األملانية والعبرية ،والالدينو ً
الييديش ً
مزجا بين اإلسبانية والعبرية ،والفرانكو آراب

تعرفون عنها وال شك!
קלַיטַן),
إن املسؤولية تحتم علينا أن نبحث عن بدائل ،فال يجوز أن نظل نقول (תַ ַ

יתַה ַברַָאה) ...على سبيل املثال!
מזֹור) (בַ ַ
(רַ ַ
فمن منطلق الحرص على التقليل ،وال أقول اإللغاء( ،فذلك عسير ،إن لم يكن
ً
ً
استحسانا ً
كبيرا لدى البعض ،وتحفظا من غرابة
مستحيال) عرضت البديل ،فالقت
االقتراح لدى البعض اآلخر ،ناسين أن كل جديد ال بد له من عملية استساغة تمر في
مرحلة ليست قصيرة ،وإال فهل نظل نردد ַקלַנֹו ַעית وقد كثرت في الشوارع ،ونتحفظ من
َ
ً
نحت َ(ي ـسـيكـة) من لفظتين هما :يسيرة الحركة  -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،
ويقرأ املتابع أنني أدرس املوضوع باستقصاء ،وبصورة ذاتية ،وأفكر فيه ساعات طويلة،
وليس أدل على اإلثبات أنني أفكر منذ فترة طويلة بإيجاد البديل للفظةـ תקליטן في
أعراسنا ،وهي في املصطلح اإلنجليزي

Disc Jockey =D.j
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 ،فمن أحب قبل أن أصل إلى

مقترح منطقي أن يدلي بدلوه فهو مشكور ومأجور ،وأنا معكم من املنتظرين.
ً
وأرجو أال ينس ى أحد أنني أقترح وال أفرض ،فكيف لي أن أفرض أصال؟! وقد كانت تجربتي
ّ
ّ
ّ
ً
للمصرف أي البنك) التي أوردتها وشرحتها في
والحتان
تحتينا،
مع اللفظة (حتن يحتن
ِ
املدونة األولى ترجمة لـ ( ַע ַדּכַן) فقد ارتأى من ارتأى إقحام الالم( -حتالن) وهم يحتلننونا؟،
حتى أفسدوا علي الذوق.
أما الصديق الذي يؤثر لفظ التحديث ،فأقول له :ال بأس! ولكن كيف ستقول لشخص
ّ
سأحدثك؟!
تريد أن توافيه بآخر املستجدات؟ هل تقول له:
كتب لي د .رفيق أبو بكر -محاضر اللغة العبرية والباحث فيها:
"أشكرك على هذه التجديدات ،وسؤالي لحضرتكم:
هل أستطيع أن أكتب في مقال علمي ما أن هذه الكلمات العربية لكلمات عبرية مقابلة هي
من تجديداتك ،مع ذكر اسم حضرتكم؟"

فأجبته" :هناك كلمات منها ما هو من وضعي ،وهناك كلمات منها ما ّ
أروجه ،وقد يكون
سبقني أحد دون أن أعرف من هو ،فيمكنك أن تكتب أنها في زاويتي التي ابتكرتها "البديل
من العبرية إلى العربية".

ً
مسبقا ،ألمانة البحث العلمي ،وسأقول لك إن كانت
عند حديثك عن كلمة بعينها اسألني
ً
ْ
أصال  ،ولكني ّ
أروجها مثل
ט ִיילִת ،أو أقول لك إنها ليست مني
مني ،مثل ( َمـن َـزه) ترجمة لـ ִַ
ََ
(خـلـوي) التي استقيتها من املورد ترجمة لـ  ،cellularوبينت في مدونة سابقة سبب الخطأ في
(الخلــيوي؟).

ט ִֵּען "ليطعن" َخ َـل ّ
ـويه (بلفونه؟) ،فقلت له
מִ
وعلى ذكر الخلوي فقد سأل صديقي عن الـ ִַ

لعلك تريد الشاحن؟
قال من أين أتيت بها :قلت إن الفعل اإلنجليزي  =chargeيشحن ،و chargerهو الشاحن،
فلماذا ال نتعود عليها؟
لقد اتصلت بك ،وتركت لك ًשיבֹון.
מ ִ
خبرا في ا ِّملجواب= ִ
 استمعت إليه ،فهو ַמעַ ַנ ַיין.21

شافيا ً
ً
تماما ،وأعدك أن أبحثه
 هذا لفظ سأتدارسه ،فقل (مثير لالهتمام) ،مع أنه ليسفي مدونة قادمة.
ّ
املدون ــة التاسع ــة ّ
עִ ִמידֹון= وقّــاف ّ
معالجة طبيعية) ونستخدم
إلى البروفيسور املحترم  ...أنا أعمل في مجال التربية الخاصة ( ِ
كثيرا كلمة עמידֹון  ،وال نعلم ما هي ترجمتها في اللغة العربية؟ سوار 2102/10/23

إلى سوار العزيزة:
سألت عن ترجمة عربية للفظة עמידֹון ،ذلك الجهاز الذي يساعد ذوي االحتياجات
ِ
الخاصة على أن يقفوا .ما وجدت حتى اليوم أفضل من وقــاف – بتشديد القاف -أي أنه
يوقف اإلنسان -أو يساعده على الوقوف ،ويجعل قامته أقرب إلى أن تكون منتصبة ،ذلك
ألن جسم اإلنسان بحاجة إلى الوقوف على األقل ساعة في اليوم .نحن نعرف أن املشافي
ّ
تستخدم الوقـافات لعالج املحتاجين.
באִ ִדיבּות  =...بإذن منّ ....
إلى د .فاروق :كيف أترجم ما تعتاده الكتب العبرية من كتابة كلمة وفاء واحترام لصاحب
الرسوم أو الصور او أية مادة مستقاة أخرى ،حيث يكتبون في بداية الكتاب באדיבּות،
فهل أترجم (بلطف من).....؟ أحمد سليمان ّ
أخي أحمد:
في رأيي أن التعبير (بإذن من )..هو أدق من التعبير غير املتداول (بلطف من )...وهو
باإلنجليزية ،by courtesy of :وبالطبع فعندما نستأذن نكون واعين أن في افتراض إعطاء
ً
اإلذن ً
ً
وشكرا .إذ يكون ذلك عادة بدون مقابل.
وتعاونا
لطفا
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ויה= َع ْـي ِـشـيــة ّ
חִ ִָּו ִָּ
هذه اللفظة ما أكثر استعمالها بالعبرية ،وعلى ألسنتنا في تضاعيف كالمنا في هذه البالد،
فكلما عشنا أو عايشنا (חַ ַווינּו) تجربة شعورية عذبة أو ُمـ ّرة لجأنا إلى التعبير العبري
(حفايا) ،ونحن ال نتوقع من أحد أن يقول :وهللا عشت تجربة شعورية قاسية أو رائعة.
ارتأت بعض املعاجم أن تترجم املقابل باإلنجليزية =experience -تجربة شعورية.
أقول :ملاذا نستخدم لفظتين في حديثنا؟ فنحن نستطيع من لفظة חַי= عاش أن
نستضيف لفظة َ
(ع ْـي ِـش ّـيـة) -مصدر صناعي من العيش ،واللغة العربية فيها طاقات اشتقاق
مميزة ،ونستطيع أن نتصرف باشتقاقاتها -חַוַוה= عاش أو عايش.
أقول :كنت في البحر! أي عيشية ُ
عشتها!
 تقول :اللفظة غريبة و"صعبــة"!فأقول :أعرف ،ولكن ،لنتعود ،فهل لديك حل؟
يقول :ملاذا ال أجعلها (معايشة) مصدر عايش التي هي لفظة مقبولة؟
הַתקּופַהַ .
דַ,לחיֹותַבאֹותַ ַ
ַ
ח
תַביַ ַ
לחיֹו ַ
أقول :معنى (املعايشة) بالعبرية مختلف ،فهي تعنيַ :

َ
َ
ن ُ ( -م ْسـت ْـر ِعين)
וח= ُم ْسـت ْـر ُع ْـو ّ
יִטפ ִַ
טעֹו ִֵּנ ִ
ִ
هذا التعبير ُيقصد به أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية /عناية خاصة حتى يتقدموا في
الحياة كما يجب.
التعبير العبري يوحي بطلب الرعاية واالعتناء ،أي من هم بحاجة إلى عناية خاصة ،والتعبير
العبري هو ترجمة للمصطلح  Special Care….اخترت وزن استفعل للفعل (رعى) ،فاسم
ُ َ
ْ
و(مست ْر ِعـين) في النصب
مستر ُعون في حالة الرفع،
الفاعل هو ُم ْس َـت ْـر ٍع (املسترعي) ،وهم
والجر.
ذلك ألن الهمزة والسين والتاء تفيد االستدعاء ،فالشخص يستدعي أي يطلب الدعوة،
ويسترحم  -يطلب الرحمة /ويسترعي -أي يطلب الرعاية .وقد سرني أن بعض املؤسسات
استخدمت هذا التعبير الذي اقترحته قبل بضعة عقود.
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מּו ִמ ִחה= مختص أو متخصص
يستعمل الكثيرون لفظ أخـ ّ
ـصـائي ترجمة لـ מּומחה  ،وال أدري من أين أتوا به ،فاختص
ِ
فالن بهذا الفن= انفرد به ،فهو مختص ،وتخصص فيه أي انفرد فيه ،وتخصص في علم
كذا – قصر عليه جهده وبحثه فهو متخصص ،وما أكثر شبابنا املتخصصين هذه األيام!
(أمر مفرح).
ً
يجد الباحث الفعل (أخص ى) في متن اللغة بمعنى تعلم ً
واحدا (مجاز) ،ولكن مصدر
علما
ْ
ْ
أفعل هو إفعال ،وأخص ى مصدرها إخـصاء ،فاإلخصاء أو اإلخـصائي – مع صحتهما -تثيران
معاني ال نريدها في حديثنا ،وسنلجأ إلى لغة (بال قافية).
إذن نقول :متخصص ،أو مختص ال מּומחה  ،ولنتخل عن الخطأ الشائع أخ ّ
صــائي!
ِ
سألني الصديق طارق :وماذا نسمي ִמ ִת ִַמ ִחה? ّ
 نسميه متمرنّ أو متدرب. ولكني ال أرى الدقة في بيان العكوف على التخصص ،وقد يكون كل تعبير منهما من عالمً
رياضيا أكثر.
الرياضة ،أي
 أنت على حق! ونحن بحاجة إلى إيضاح بعد قولنا متدرب ،متمرن في ،...ومع ذلك ال يوحيكل منهما بالتخصص في مجال ما.
ُ ْ َ
الخـيار!
لو جاز لي أن أقترح القترحت :مسـت ِـخـصّ أي يطلب االختصاص .وأنا أترك لك ِ
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املدونة العاشرة ّ
كتبت لي قارئةّ :
شكرا لجهودك ،وبارك هللا فيك على هذه اللفته الرائعة ً
ً
حقا ،وحتى اآلن فأنا متابعة
ملدوناتك الثماني .آمل أن تجد كلمه مستقاة من العربية لكلمة עּוב ָּדה ،ألن أغلب الناس
حولي يستخدمون هذه اللفظة العبرية في كالمهم.
ً
شكرا لك ،وننتظر جديدك! وطن أبو مخ 2102/10/20 -
 هذه اللفظة بالذات سأل عنها أحد املعقبين ،واستفسر كذلك عن ترجمة דווקא?עּוב ָּדה= واقع
 في رأيي أن עּוב ָּדה أفضل ترجمة لها (أمر واقع) ،وبلفظة واحدة (واقع) أو (حقيقة)،ً
ً
ً
ً
واللفظة أصال هي آرامية ،وتعني عمال قد عمل ،فعال ،حدثا قد حدث ،وقد تذكر اللفظة
إلثبات ما تناقش فيه ،وكأنك تقول له (مفروغ منه).
דִַ ִוו ִָּקא= بالذات ّ
וקא= ليس بالضرورة
לִָּאוִ ַדו ָּ
וקא التي تتكرر وتتكرر فأقرب ترجمة لها كما ترد في حديثنا وفي كتابتنا:
أما لفظة ַדו ָּ
بالذات ،فترجمها بالذات! (قد ترد بمعنى ً
تماما -ملن يتحفظ من املعنى اللغوي للذات).
וקא فأترجمه ليس بالضرورة (ليس ً
تماما ،وبالعامية "مش بالزبط").
אוִדו ָּ
أما التعبير ָּל ַ
ً
וקאַהּוא
فبدال من أن تقولַ :דו ָּ
قل :هو بالذات!
ً
וקא
אוִדו ָּ
وبدال من تقولָּ :ל ַ

ً
أحيانا ،ألنني
قل  :ليس بالضرورة! (وبالعامية مش بالضرورة ،مش حتم ،وأنا أذكر العامية
ال أتوقع استخدام (ليس) في الحديث الدارج ،وال َ
ينس املحتج أن أصل (مش) هو :ما ش يء،
وقد جرى ٌ
نحت هنا كذلك).
ّ
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من التعليقاتّ :
ّ
 -0وقاف التي اقترحتها للفظة עִ ִמידֹון في املدونة السابقة تذكر بوصف لعمر بن
ً
الخطاب بأنه كان وقافا عند حدود هللا أي كثير الوقوف ،والترجمة برأيي لها إيحاءات
بعيدة عن (العميدون) ،فربما " ُمساند" أو "ساند" أو "داعم" تكون أوفى! مجرد اقتراح
ً
وشكرا! أبو عبيدة .2102/10/22
أو مقترح،
-2

أقترح كلمة ُمو ِقف .بضم امليم وكسر القاف .محمد 2102/10/22

 -3أقترح لفظة ِ(م ْـنـصاب) .سديد
أعزائيً :
شكرا لالهتمام!

قلت في مدونة سابقة إن الكلمة العبرية تقوى وتبقى إذا كنا نعطي لها بالعربية أكثر من
ّ
بديل ،فوقاف صيغة مبالغة تدل على اسم آلة ،وهي املالئمة – في رأيي -بعدما درست كل
ّ
ً
إيجابيا فهنا مكانها
الخيارات املذكورة وغيرها .وإذا كانت (وقـاف) واردة في حديث عمر
ّ
بالذات ،ألن الوقاف يساعد على الوقوف ،والثبات ،والحفاظ على الجسم ،وقد بحثت
ً
تماما عن معنى (עַ ַמידֹון) العبرية ،ورأيت في الشبكة صور هذا الجهاز املختلفة ،فازددت
ّ
ً
اقتناعا بالوقاف (على غرار :جرار ،سحاب ،خالط ،حفار ،)...ونحن قد الحظنا (وقاف) في
ً
قصرا على ما وصف به الخليفة ،فهي ترد بمعنى الثابت،
الشعر العربي ،واللفظة ليست
كقول شوقي:

ّ
اف
لو عاش قدوتهم ورب لوائهم
نكس اللواء لثابت وق ِ
ثم ال ننس أن هناك كلمات مشتركة املعنى ،فمساند لها عدد من املعاني ،والساند قد يكون
َ
ُ
في أمور مالية ،أو في غيرها ،واملو ِقـف تختلط بالقراءة مع امل ْوقف ،وفي املعنى بالذي يوقف
ً
أمواله للخير .أما ا ِمل ْنصاب فهي تدل على رفع الش يء ،ويمكن أن أكون
منتصبا وأنا جالس،
ثم إن اللفظة تدل على معان مختلفة ،وهي ثقيلة على اللفظ.
ّ
الحظ أننا ال نستعمل لفظة (وقاف) ألي معنى آخر بلغتنا اليومية والحديثة ،فلنقصرها
على الجهاز!
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إلى البروفيسور املحترم حارس اللغةّ :
ال يروق لي أن نترجم

ס ַיה epilepsy
א ַפ ַילַפ ַ
ַ

داء َّ
الص ْرع – كما هو في قوجمان والبعلبكي

َ
(الص َرع) ،هذا الداء الذي يؤدي إلى سقوط املريض به فاقد
وسغيب ،ونحن نلفظه
الرشد ،وبحالة تشنج عصبية معينة ،فما رأيك بترجمة ليست قاسية نستخدمها في
حديثنا بلغة عربية سليمة؟ ممرضة في مستشفى هيلل يا ِّفهّ .
אפילפסיָּה= ُ
الوقــاع
(سعالُ ،زكامُ ،
هذه الترجمة اخترتها على وزن ُفعال ،وهو يطرد في األمراض ُ
صداع،)...
فالفعل (وقع) حيادي بدون دالالت سلبية.
أنت أيتها األخت على حق ،فإن اللفظ الدقيق هو َّ
(الص ْرع) -بتسكين الراء (وذلك أخف
ً
وقعا من َّ
الص َـرع) ،فبالفتح يوحي بداللة سلبية ،وبالطبع فإن من يضع املعاجم هم من
البشر ،وجل من ليس فيه تثريب.
جدير بالذكر أن مجمع اللغة العبرية ترجم  epilepsyإلى ּכפיון ،وهي لدى البعض מַחַלַת

הנפילַה.-
ْ
إذن لنقل أصيب ُ
بالوقاع ،وهو وقعان ،وال تقل كما تقترح املعاجم :أصيب بالصرع ،وهو
مصروع؟
ّ
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املدونة الحادية عشرة
رسالةّ :
 عليكم سالم!بداية لك مني جزيل الشكر والعرفان على جهودك الجبارة واملخلصة من أجل الحفاظ
على لغتنا العربية .واملدونات التي تنشرها هي طريقة رائعة لتشجيع استعمال ألفاظ عربية
ال يستخدمها الكثيرون ،ويؤثرون بدلها العبرية أو األجنبية .أود أن أسألكم:
زوجي دائما يقول هذا الشهر أخذت َمـ ْفـريعا ( ַמפַ ַר ַעה) من الشغل ،وأنا ش ً
خصيا أتضايق
ِ
من اللفظة الغريبة ،وأقول له :رجاء ال تستعمل العبرية ،وعليك بلغتنا العربية!
يقول :ال أعرف ما هي الكلمة بالعربية ً
تماما؟
قلت له :قل"سلفة" فهل أنا على حق؟ ما رأي األستاذ الدكتور في ذلك؟
بارك هللا بك على كل ش يء! مع تحيات (أم وسيم) – املثلث.
َْ
מפ ָּר ָּעה= ُســلـفة ّ
أحييك وأشكرك أم وسيم!
ُ َ
نقول عادة عن املبلغ الذي نحصل عليه تحت الحساب ُس َـلفة ،وجمعها ســلـف.
إذن أنت على حق! والترجمة الثانية لها تكون في أكثر من لفظة ،حيث يقول البعض دفعة
على الحساب ،أو حتى باختصار (على الحساب= َع الحساب) .قلت للمحاسب في املكتب:
"أعطني ألف شاقل على الحساب!" ،فحصلت عليها ،وأنفقتها دون أن أدري كيف طارت
من يدي!

ً
ومثل هذا االختصار نجده باإلنجليزية كذلك ،فبدال من قولهم

advance payment

يقولون  .advanceأما ִמ ִקדִָּ ִָּמה فتكون دفعة من الحساب ،ونطلق عليها كذلك (دفعة
ً
مقدما) ،وال بأس من استخدام سلفة ،ففي العربية ليس هناك هذا التفريق بين מפ ָּר ָּעה
وبين מק ָּד ָּמה ،فاملهم القبض ،فكل مبلغ تحت الحساب هو لدينا سلفة .ذلك ألن هذه
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اللفظة العبرية מק ָּד ָּמה تستعمل عندما يحصل الشخص على مبلغ مما هو موعود به من
زيادات ،بينما מפ ָּר ָּעה تكون ً
دينا عليه وتخصم من مستحقاته.
أما ִפרִָּעֹון أي حساب فهو التسديد( ،في معجم الوسيط :سدد ماله :أحسن العمل به،
ً
خلال ً
أيضا) ،فإذا פַ ַרע فالن حسابه فقد دفعه
وفي رأيي قبول اللفظة الدارجة ،ألننا نسد
أو َّ
سدده.
حوارّ :
ִַמחִסֹום= حاجز
قال لي وهو يحاورني :أنا ال أطيق كلمة حاجز التي تطالبني أن أقولها كلما أقبلنا على
السلطة الفلسطينية .أنا أفضل قول (املحسوم)!

دما ،وألطف ً
قلت له :املسألة تكمن في تعويد اللسان ،فهل اللفظة العبرية أخف ً
نطقا،
ً
ً
شخصا ً
حياديا في اللفظتين ،فستجد أنه سينحاز ملوسيقا لفظتنا.
أوربيا
جرب أن تستفتي
فلماذا نقول (محسوم) ونجمعها على محاسيم ،وفي لغتنا (حاجز) وجمعها حواجز؟
قال وكأنه يسمع لغة جديدة :حاجز؟!
 يا أخي! يبدو أن لسانك ال يستسيغها ،ومع ذلك ،فإنك لو قلت "محسوم" -اسم مفعول،مثل محمود ،محجوز فأنت لست ً
بعيدا عن املعنى ،فمعنى (حسم على فالن) في معجم
الوسيط :منعه من الوصول ،و(حسم الش يء) قطعه.
ُ
املحسوم ،وهذا أضعف اإليمان!
قل (حاجز) ،فإن لم تستطع فال بأس من
في هذا السياق كتب لي صديق معل ًقا على ترجمتي لـ חַסּום التي نقرأها على شاشة الخلوي:
"أرى أن نترجمها -محسوم ،فحسم على فالن غايته :حال بينه وبين الوصول إليها"
وجوابي :ال يصح أن نعمد إلى املشترك ،فمحسوم تستخدم على الحواجز ،وقد وقفت على
םַ,חסּוי في املدونة التاسعة والعشرين ،وملاذا فضلت (مستور) و(مجهول).
חסּו ַ
ترجمة ַ
عبرية طاغي ــة في اإلعالنات ّ
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ً
إن كنت ال تصدق فادخل مدينة الطيرة مثال من جهة الشرق ،وقل لي ما حال العربية في
اإلعالنات أو الالفتات؟ حبذا تصوير بعضها هنا حتى نرى ما يحدث في مدننا وقرانا،
وستجد أن العبرية الفصحى سيدة املوقف ،بل وصل ذلك إلى مواقعنا على الشبكة؛ ففي
ً ً
ט ִכ ִנית:
קצֹו ִָּעןִַ-אס ָּפ ָּקהִ ִ
מִ
موقع تنشر فيه هذه املدونات نجد إعالنا بارزاִ :
ْ
צֹועןִַ-אס ָּפ ָּקהִטכנית= محترف -إمداد ِتـقني ّ
מק ָּ

أما מקצוען فهي من لفظة ַמ ַקצועַ= مهنة أو ِحرفة ،ولفظة ַמ ַקצֹועַי تعني ِم ْـهـني ،أما
َ
צֹוען فتدل على تخصص واحتراف ،فهو ُمـحـت ِرف ،وإذا جاز لي االشتقاق لقلت
اللفظة מק ָּ
َ
ُمـت َـم ِهـن .فلنختر األولى داللة على الخبرة في الحرفة ،أو الثانية إذا أحببت أن تبقى في جوار
لفظة (املهنة) لضرورات لغوية أو مبنوية.
وأما ַאס ָּפ ָּקה فتعني اإلمداد (التجهيز والتزويد والتوريد ،وكلها فيها نوع من الترادف،
ً
وصوتيا هي أجمل من "األسبقا أو الهسبقا" ،وهي تالئم املقصود من اإلعالن).
تبقى لفظة טכני -التي تعني العملي والتنفيذي في االستخدام ،فأفضل أن تترجمها ( ِت ْـقـني)،
َ
فهي عربية الجذر بمعنـى اإلحكام ،فرجل ِت ْـقـن أو ت ْـقن يعني في املعاجم املتقن الحاذق ،وهي
تقارب اللفظ العالمي ( )technicalحتى تكاد تكون إياها ،فلماذا نختار لفظة ّ
(فن ــي) كما
يفعل مؤلفون كثيرون ما دامت لفظة (الفن) لها دالالت مغايرة ،وما دامت التقانة من
متطلباتنا ومن أصول لغتنا؟! دعونا نتفق أن الرجل الذي نسميه بالعبرية טִכִ ִַנאי هو
ْ
ال ِـتـقـني ،فذلك أدق من قولنا :رجل فني.
أما لفظة ַט ַכנֹולֹוגַי التي تعني مجمل الفنون الصناعية والعملية األدائية ،فاألوصل في
اللغة أن نلفظها بتعبيرها العالمي (تكنولوجي  ،)technologyفال حاجة لترجمتها أسوة
بألفاظ سوسيولوجي ،مورفولوجي ،بيولوجي...مما هو وارد في اللغات العاملية ،والعربية
تستقبل مثل هذه األلفاظ ،وال تثريب عليهاّ .
استفسارّ :
שטּויֹות?
 -ما التعبير العربي بدل ִ
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 -שטּויֹות= كالم فارغ

وإذا عمدت إلى لغة فصيحة منـتـقاة فقلُ :هـراء!
وإذا أردت الدارجة فقل "حكي فاض ي"!

عس ى أال يكون ما أقوم به يدخل في هذا النطاق ،فقد كتب لي معلق "إنك تضرب في حديد
ُّ
بارد" ،وال يمكن أن تغير حركة التاريخ ،فالعبرية في تضاعيف العربية تتغلغل في الـل ْحمة
َّ
والسداة.
قلت :حسبي أن يفيد البعض من بعض ما أورده ،حتى ولو لفظة .صحيح أنني أجهد
نفس ي ،ولكن من يعمل أفضل ممن ال يعمل ،ومن يعمل فقد يخطئ ،لكن من ال يعمل
فهو ً
حتما على خطأ!
جدا ً
وأطمئن صاحبي أن األصداء إيجابية ً
جدا ،فأعني اللهم على أن أواصل!
ّ
املـدونــة الثانـيــة عشـرة ّ
َ َْ
ִצנִתּור= كــثـت َـرة
أعني ما يتمثل بإدخال أنبوبة إلى فضاء الجسم ،بقصد إخراج سوائل منه ،كما هو في
مجرى البول إلفراغ املثانة ،أو إدخاله لشرايين/ألوردة الجسم عامة ،والقلب خاصة ،وذلك
لفحص سالمته وعالجه .والتعبير باإلنجليزية منه ما هو:

catheterization

،cardiac

(وباختصار األطباء ،cardiac cath -وقد استخدموا في الطب ( cardiacبمعنى قلبي= أي ذو
عالقة بالقلب) للتمييز بينه وبين إدخال األنبوبة في جزء آخر من الجسم.
َ َ
لقد ترجم املورد للبعلبكي اللفظ اإلنجليزي ( ،)catheterأنه الق ْسـطـر(الحظ أنه ابتدع
اللفظة واستبدل الثاء ً
سينا ،وغير في النقحرة) ،وشرح أنه أنبوبة معدنية أو مطاطية تدخل
في مجرى البول لتفريغ املثانة ،وربما عنه أخذ معجم الوسيط فقال :القسطرة (بزيادة هاء
التأنيث) هي أنبوبة املطاط تدخل في مجرى البول لتفريغ املثانة.
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ً
ويالحظ أن كليهما لم يتحدثا إطالقا عن القلب ،وكأنه لم يكن في زمانهم ما يدعوهم إلى
اهتمام باللفظة( .الحظ أن املنجد ال يذكر الكلمة ال في املتن وال في اإلضافات!).
من حقنا أن نعود إلى اللفظ العبري צינתּור ִ(צנתּור) فابن شوشان في معجمه يرى أن
ً
تحريفا من ַצּנֹור ،وربما كانت الكلمة آرامية צַנַ ַתרא.
اللفظ צַ ַנ ַתר= ( )catheterربما كان
بل إن الكثيرين يلفظونها بأصلها األجنبي ַק ַת ַטר (ونسمعها دارجة كاتيتير).
إذن ما دامت اللفظة اإلنجليزية هي املعتمدة ،فلماذا ال نقولها بلفظها بدون تغيير الثاء إلى
َْ
َْ
سين -كما هي في األصل( -كثـ َـتـرة)؟ وملاذا ال نجيز الفعل ُ(يـكـثــتر) عندما يدخل الطبيب
َ
األنبوبة -أي الكاثيتر؟

الكثـتـرة أولى من القسطرة ،ألنها أقرب إلى األصل ،ومن جعلها بالسين فال إثم عليه ،فهناك
أساتذة أحبوها وأجازوها؛ ولكن لنبتعد في تضاعيف العربية عن استخدام צנתּור ،وقد
شرحنا أكثر من مرة ملاذا!
بالطبع الحظتم أنني أقبل األلفاظ العاملية ما دمنا نفتقد البديل العربي ،فما عجزت عنه
ً
ّ
ويسوقــه.
مجامع اللغة ال يستطيع فرد أن يبتدع لفظا ما
ثمة سبب لغوي آخر يقرب (الكثـترة) للعربية ،إذ أن الكثرة في التدفق بعد انحباس هي
عالمة خير .يبقى أن ندعو بالخير والعافية ألولئك الذين أجروا العملية أو الذين على وشك
إجرائها ،وال تهم اللفظة بقدر ما تهمنا عافيتهم!
مالحظة ال بد منها :أطلعت البروفيسور رسمي مجادلة -املتخصص بأمراض القلب -على
هذه املادة فأجازها.
ַהנד ַסאי= َ
هندسـا ِنــي ّ
كثير من شبابنا يعملون في هذا املجال ،فباإلضافة إلى املهندس هناك خريج كلية ِت ْـقـ ِن ّـيـة-
ويكون في درجة تتراوح بين املهندس وبين ّ
الت ْـقـ ِن ّـي ( ַט ַכנַאי) ،هي ( ַהנד ַסאי)= هندساي (وليس
ِ
َ
هندس ِـئي كما نسمعها في الخطأ الشائع من اللفظ العبري) ،فإذا سألت :ماذا تعملـ (ين)؟
ً
مصرا على استخدام اللغة العربية :هندس ي! وأجابتك هي:
كانت اإلجابة -إذا كنت
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هندسية.
ونحن بالطبع نالحظ أن النسبة تربكنا ،فالنسبة إلى (هندسة) هندس ي ،فلو قال قائل:
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.
إذن الحل بأن نضيف النون في التخصص :هو هندساني ،وهي هندسانية!
تسألني ،أيجوز ذلك في اللغة؟
أجيب :نعم ،فنحن نقول صيدالنــي ،صيدالنية (وال نقول هي صيدلية ،وإال فستكون
ْ
غاضبة ً
جدا عليك!) .نقول كذلك هو حلـواني وكنفاني...
لألمانة :هذه الفكرة تداولتها أنا والدكتور إلياس عطا هللا قبل عقود!
إذن هي فكرة مشتركة ،فهل توافقوننا عليها؟
حتى في الكتابةّ :
كتب لي صديق :لست ( ً
شليما) مع هذه اللفظة التي اقترحتها.....
ָּש ֵּלםִעם= متوافق ّ

ً
قل يا صديقي :متوافقا ،ألنك توافق نفسك ،أو ال توافقها ،وفي الفعل (توافق) مشاركة،
סּכִָּ ִָּמה .وأنت تجد في التوافق الرضا ،وعليه يمكن
הִ
وفيه اختالف عن املوافقة بمعنى ִַ
قبول ( ً
راضيا) إذا أحببت.
ש ַת ֵּלם= ُيوفــيُ ،م َوفّ
מ ִ
أما التعبير الذي نسمعه من رجال األعمال מש ַת ֵּלם في هذا املشروع أو ذاك ،فأقرب
ّ
ّ
ترجمة نجدها في الدارجة ُ(ي َـوفـي)" ،هذه املصلحة بتوفي" ،وفي رأيي أن نقبلها في الفصيحة
ّ
ّ
ً
أيضا بمعنى= تدر ً
ربحا ،فنقول :هذا املشروع وفى ،وهذا املشروع لم َيو ِف .إذ أن طاقة
ّ
وفـى ً
فالنا حقه= أوفاه إياه -أي أعطاه إياه
االشتقاق في العربية تجيز لنا ،فاملعاجم تذكر:
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ً
تاما ،فهل يمكن أن نتيمن ً
خيرا من املشروع حتى يعطينا الحق في الربح؟ وإال فسنقول :هذا
ّ
املشروع ال ُيوفــي!
ّ
املدونة الثالثة عشرة ّ
ُ
ُّ
מֹועִדֹונִית= ن َـو ْيــد ( مع التعريف :الن َو ْيـدي) ّ
מֹועִדֹונִית تصغير מֹועִדֹון

ُّ
إذا وافقنا على أن מֹועדֹון هو النادي ،فتصغير النادي هو الن َو ْيدي ،وهو اسم منقوص
َّ
ُ
تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر (غير املحلـيتين بالم التعريف ،وغير املضافتين)= ن َـو ْي ــدّ .
إذن نقول :أرسلت طفلي إلى النويدي (ال إلى النويدية) ،وفي بلدتنا ُن َو ْيـ ِـديات كثيرة (بدون
ُ
ُ
ْ
والنوي ِديات ضرورة
تشديد الياء كما يلفظ الكثيرون) .إذن هذا ن َو ْيد وليس (ن َو ْيـ ِـدي ـة)!

لألمهات العامالتّ .
َْ
אביזָּרִ(אביזָּרים)= ُم ْـسـتـل َزم (مستلزمات) ّ
في اإلنجليزية هي

/ accessory

ّ
 ،accessaryمن هنا علق البعض الفتة على متجره

إكسسوارات ،ويعني بها اللوازم التي يحتاجها الخياطون ونحوهم من قطع صغيرة هامة
لجمهور املشترين ،وكذلك ما تهتم به الصغيرات من خرز وحلق وأساور ووو.
יזר لفظ آرامي אביזרא ،ويعني اللفظ:
إذا عدنا إلى ابن شوشان فإنه يخبرنا أن ַאבזר/אב ַ
ملحق ،تابع ،قطعة إضافية.
لكن االستخدام اليوم بالعبرية يعني:
أ -قطعة صغيرة تضاف للمركبات أو اآلالت.
ب -قطع للخياطة ونحوها كالدبوس واملشبك وما ذكرت أعاله.
وقد سمى البعض هذه كماليات ،وأنا لم أجد هذه اللفظة (كماليات) في املعاجم ،اللهم
إال في إضافات املنجد– أي ملحق املفردات ،فيذكر أن الكماليات "هي مقتنيات اإلنسان
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من أصناف غير ضرورية ملعيشته" .إذا قبلنا الشرح فمعنى ذلك أن "اإلكسسوارات" وقطع
الغيار ،وإضافات التجميل للسيارات كلها غير ضرورية.
َْ
لم يبق إال أن أقترح اقتر ً
احا لعله يجمع املتطلبات والضرورة النسبية ،وهو ُم ْستـلزمات،
من الفعل (استلزم) ،وهذا فعل اختاره مجمع الوسيط للداللة على اللزوم ،فاستلزم
ضروريا ً
ً
الش يء= عده ً
الزما ،فهو يلزمنا إلكمال ما اشتريناه ،وأرى في عصرنا أنه يكون
نوعا
ً
كماليا بمعنى املنجد.
ما ،وليس
الحظوا أننا نستخدم في لغتنا الدارجة (لوازم) ،وهي مقبولة ومالئمة ،ولكن املشكلة في
املفرد ،فهل نسمي القطعة (الزم أو الزمة)؟!
ثم إن (لوازم) ومفردها لهما معان أخرى ،ونحن نحاول أن نفرد لفظة ملعنى محدد.
جدير باإلشارة إلى أنني حاولت تقص ي بداية اللفظة (كمالي) ،وعجبت ملاذا ال يكون معناها -
ً
حصرا -ما ينحو للكمال؟ فهي نسبة ،فكيف تكون نسبة الش يء إلى معنى نقيض؟
سيقى األمر في مجال استقصائي ،وأرجو من املهتمين أال يضنوا باإلفادة!
ُ َ
ست َ
ـلزمات التي نشتريها ،ونحب أن نستمتع بجمالياتها ،أو نجعلها ضرورية ،وكأنها
إذن هي امل
قطعة /قطع من الضروري أن تكون ،وأن نفيد منها.
שיר= جهاز ّ
מ ִכ ִ
ִַ
نعرف أن اللفظة العبرية (أعني االسم ال الفعل) تتراوح بين معنى الجهاز ،وبين معنى
ً
ً
مجازا ،لكني هنا أركز على ضرورة استخدام جهاز في لغتنا الدارجة ،بدال من
(وسيلة)
(مخشير) ،التي (خشرت) آذاننا ،فهناك جهاز الهاتف (التلفون) ،وهناك ّ
املوجـه ( ַש ָּלט) وهو
جهاز كذلك ،وهناك جهاز األصم للسمع ،وجهاز اإلنذار (ַא ַזעַ ַקה) ،وأجهزة أخرى كثيرة ،ففي
كل آن جهاز .أما الفعل املضارع للفظة ַמכשיר فيعني ييهئ ،يجهز حسب السياق.
نستخدم في املؤسسات لفظة מכשּור  ،وتعني التجهيز ،وإذا حدث التباس باللفظة وحدها
فيمكننا أن نستخدم :تزويد أجهزة.
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َ َ
שיר= ُم ْسـت ْـحـضـر
תכ ִ
ִַ

ُ
َ َ
غير أن االسم ִַתכשיר يختلف ،فهو يعني ُم ْسـت ْـحـضـر ،وهو امل َـنتـج الذي نحضره ،في املختبر،

ويكون لغرض طبي أو للتجميل.
ّ
املدون ــة الرابــعة عشــرة ّ
النحت وجوازه ،ومحاوالت جريئةّ :
يعبر القدماء عن النحت بأنه استخراج كلمة من كلمتين أو أكثر ،فالعرب مالوا إلى اختزال
قوالب لغوية ،وقد اعتبر القدماء هذه الظاهرة سماعية ،فلم يبِـح كثيرون منهم للمتأخرين
ً
قياسيا ،كما عده ابن مالك في كتاب
بأن يبتدعوا .مع ذلك فقد اعتبر ابن فارس النحت
سيا ً
التسهيل قيا ً
أيضا.

(انظر كتاب :من أسرار اللغة  -القاهرة-
ّ
النحتيــة فسنجد نحو (املشألة)= قول "ما شاء هللا!"( ،طلبق)=
إذا نظرنا إلى بعض النماذج
0700

إلبراهيم أنيس،

ص92

وما بعدها)

قال "أطال هللا بقاءك" ،ومن الشواهد الشعرية:
فيا حبذا هذا الحبيب املبسمل

لقد بسملت ليلى غداة لقيتها

(عمر بن أبي ربيعة)
لن أستطرد في موضوع النحت ونماذجه الواردة في لغتنا ،وهي كثيرة ،ولن ألجأ إلى الذين
غالوا ،فظنوا أن كل فعل رباعي هو من النحت ،لكنا نقف على رأي اللغوي إبراهيم أنيس
في قوله املهم ً
جدا:
"إن النحت في بعض األحيان ضروري يساعدنا على تنمية األلفاظ في اللغة ،ولذا نرى
ً
الوقوف منه ً
موقفا معتدال ،ونسمح به حين تدعو الحاجة امللحة إليه" (م.ن ،ص .)97
َ
ومن جهة أخرى يعرض املحدثون من اللغويين إلى ظاهرة لغوية يسمونها Haplology
ً
ً
وتيسيرا للنطق بها،
اختصارا لبنيتها،
وهي عندهم حذف بعض األصوات من الكلمة
ً
ميال ً
عاما في تطور البنية للكلمات.
واعتبروا هذا
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يقول (جسبرسن) "ليس هناك أدنى شك في أن االتجاه العام لجميع اللغات هو نحو تقصير
الصيغ للكلمات" (م.ن ،ص .)99

وفي تجربة اللغة العبرية الغنية ً
جدا بنحتها واختزالها واختصاراتها (הלחםַ +הדבק) ما
يدعونا للنظر ،وصدق الحديث الشريف" :الحكمة ضالة املؤمن ،فحيث وجدها فهو أحق
بها" .وعليه ،وبسبب اقتناعي بضرورة التجديد ،ومن الضرورة اعتماد الجرأة خدمة للغتنا
ً
سابقا بعض
التي قبلت النحت بمئات أمثال منه ،وقبلت االشتقاقات ،فإنني اقترحت
املنحوتاتَّ :ح َّـتــن ،ومصدرهاَ -ت ْح ـتـين ،وهناك بطاقة ّ
حتــان (עדּכן"ַעדּכן) ،شارصيف (بدل

מדַ-רחוב) ،يسيكة (بدل קלַנֹועית).
ً
جنوحا ،وقد يرفضونه ً
بدءا ،ولكني ،مع
استمر ًارا لذلك سأدون هنا ما قد يعتبره البعض
ذلك -سأعرض وجهة نظر ،فربما يكون لها أيما أثر ،وربما ينحت أحد املتلقين ما هو
أجمل:
יטן= الواس ِــي
ק ִל ִָּ
תִ
ִַ
ال شك أنكم تعرفون هذا الذي يقف وراء املسجالت في األعراس ،فهو الذي يغير أسطوانة،
ً
ً
برنامجا إذ ً
تلفزيونيا ،ويعلق ،فهو -وللمحافظين
اعيا أو
ويضع س ي دي ،أو هذا الذي يعد
للغة أقول "يغير األقراص" ،مع أن لفظة (القرص) استهلكت ووزعت على دالالت كثيرة.
إنه فارس األسطوانات ،وباإلنجليزية اختصروا ،فسموه:

D.J

اختصار من

Disc Jockey

والسؤال :كيف نبتكر لفظة عربية تنجينا من (التقليطان)؟
لم أجد إال النحت سبيال ،فواضع (الس ي دي) في الجهاز ،هو الواس ي .إذ حفظت (وا) من
لفظة (واضع) ،وأخذت (الـس ي) من أول س ي دي.
أما الذي يعترض على استخدام (الس ي دي) مع أنه يستخدمه ،فأقول له:
أخذت السين – يا أخي -من لفظة (أسطوانة) -الحرف الثاني (وال تزعل) ،ولكن ،ومع ذلك
فهل أصل (أسطوانة) عربي؟!.
وال ينس أحد أن وظيفة هذا الواس ي تـتفق مع معنى يواس ي ،يعزي ويعين ،ويسلي!
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ً
أليست اللفظة الواحدة أفضل من تركيب (فارس األسطوانات) مثال؟
أليست  -على تحفظنا من كل جديد  -أفضل من لفظ (تقليطان؟!)
متى ستستضيف الواس ي في فرح قادم عندكم؟ وللمتدينين أقول :قد يضع الواس ي أشرطة/
أقر ً
اصا /سيديهات دينية.
َ ْ
יימ ִל ִתי= أ ْي َـمـلـت ّ
א ִַ
ִֵּ
ً
تعرفون أن اللفظ أصال هو  E.Mailأي  ،Electronic Mailوفي رأيي أن نقبل االسم
ً
اختصارا للتعبير :سأرسل بالبريد
(إيميل) ،وأن نشتق منه :يؤيمل ،سأؤيمل  ،وذلك
ً
األلكتروني (ثالث كلمات -بل أكثر) .ونحن نعلم أن اللغة توصيل وسرعة أوال.
ً
متعصبا للغة العربية أكثر مني ،فسأقول لك :هذه أمور استجدت ،وال نحاسب
وإذا كنت
ً
العربية على "القصور" فيها ،كما أنه ال ضرورة ألن نختلق ً
مبتدعا ليس بينه وبين
اسما
(اإليميل) أدنى وشيجة .ويظل اقتراح تعريبي (أي أجعله ً
عربيا بالعافية):
إيميل هي اختصار لرؤوس الكلمات التالية:
رسل يصل لملتلقي= إيميل ّ
إرسال يرسله م ٍ
ً
طبعا هذا اجتهاد من عندي إلرضاء املتعصبين الذين يرفضون كل ما ال يعرفون.
ִמעִַנִ ִֵּיין= ُمـثِـيــه ّ
أقرب لفظة لكلمة מ ַעניֵּין باإلنجليزية هي  ،interesting/ arrestingفاللفظة األولى تعني :
رائع ،الفت للنظر ،وأما الثانية فتعني :ممتعّ ،
مشوق.
ً
ً
واسما ،ونعني به (مثير لالهتمام) ،وقد يكون
نحن نستخدم اللفظ العبري מ ַעניֵּין فعال
سلبا ،فهذا الكتاب מ ַעניֵּין ،إذ قد يكون ّ
ً
ً
إيجابا أو ً
مشو ًقا ،وقد يكون
جاذبا للنظر
ذلك
ألفكاره الغريبة التي نعترض عليها ،وقد نقول اللفظة في حالة الدهشة ،وال تتوقع من أحد
ّ
(مشوق – وهذا ال
أن يستخدم التركيب (مثير لالهتمام) في حديثه ،أو يذهب إلى القول إنه
يقصده) ،بل يفضل عليها الكلمة العبرية(ِ -مـ َعـ ْنـ ِيين).

37

ولذا أقترح أن نأخذ من (مثير) األحرف الثالثة األولى (مثي) ،ونأخذ من (االهتمام) حرف
الهاء ،فتصبح اللفظة الجديدةُ :مثـيـه ،وقد َ
ثاهـني (ענ ִֵּין ִאֹו ִתי) هذا األمر ،وهو َيـثيـهك
أيضا ،وأنت تجد في األمر َم ً
ً
ـثاها ִעניָּן ّ .

أعرف أنكم استثقلتم ذلك ،وليس ما فعلت هو جريمة ال تغتفر ،ولكن ،ماذا سنفعل:
هل نظل نردد كلما أعجبنا ش يء أو لم ير لنا :وهللا (מ ַעניֵּין معنيين!) و(عنيين أوتي-
עניין אותי) و (מצאתיִעניין متساتي عنيان)؟! ّ
في أثناء بحثي عن بداية اللفظة العبرية מ ַעניֵּין تبين لي أن اللفظة ابتدعها إليعزر بن يهودا
سنة  ،0279وقد هاجمه ليلنبلوم في حينه ،وسخر من اللفظة املستحدثة( .انظر كتاب
رؤوبين سيفان :בהתחדשִלשוןִ–ַמהדורהַשניה ,3991ַ,עמ'ַ ).99كل ما أرجوه أال يكون
حظي هنا كحظ ليلنبلوم! ثم ،ال ننس أن لفظة (االهتمام) وحدها ال تؤدي املؤدى!
ּבִֵּיןִ ִ-עירֹונִי= َب ْـي َـمديني ّ
الحظتم أنني حذفت النون ،ودمجت اللفظتين في لفظة واحدة ،وفي تقديري هذا أيسر من
قولنا" :بين املدينة واألخرى" ،ويمكن أن نقول ً
تبعا لذلك ْبيـمجالي= ּבִֵּיןִ ִ -תחּו ִמי،
ْ ْ
ישי.
א ִ
بيـشـخصــي= ּבִֵּיןִ -
ألم أقل لكم إن هذه املدونة فيها جراءة؟ أية جراءة! حتى أنا استغربت!
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املدون ــة الخامس ــة عشرة
كيف تفسرون هذه الظاهرة؟ ّ

ُْ
أستمع إلى محادثات بين شبابنا ،فأعجب كيف يستخدمون اللفظة العربية بلـكنة عبرية،
َ
ً
(ط ْـبعي – الطاء مكسورة،
فبدال من أن يقول :ط ِبـيعي تراه يلفظها كما هي في العبرية טבעי ِ
والباء تكون كلفظ  vاإلنجليزية ،وهي ساكنة) ،وال تسأل عن لفظ (صبابة)( ،ألى كيفك)،
ً
(أهال) ،بأسة( ،تصوم)= صوم قبل الفحص الطبي ،جيبـس (بالجيم املصرية ً
طبعا)،
آالن
ِ
شـطخي َ
(سطحي) ،أخلى (وما هي باألحلى!) ...إلخ .فهل تظنون أن هذا نوع من الشعور
ِ
بالنقص؟ أم أن القائل بها نس ي األصل بسبب اختالطه بناطقي العبرية؟ هل لهذا األمر
عالقة بقصة الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحجل؟ أترك لكم اإلجابة!
ַיידת= َجواب ــة ّ
נִ
ً
كانت اللفظة العبرية נַיידת قبال تتركز على السيارات املتنقلة للشرطة أو الجيش ،وقد
سميناها نحن في اللغة الدارجةَ -د ْو ِري ـة ،مع أن هذه اللفظة محدثة في املعاجم ،حيث
ً
أقرها مجمع اللغة العربية ،وأثبتها معجم الوسيط بمعنى "العسس يطوفون ليال" ،وبالطبع
فإن هذا املعنى غير كاف ملا كنا اعتدنا عليه من معنى ،ذلك ألن (الدورية) تطوف ً
نهارا
ً
أيضا ،وقد تكون هذه الدورية في سيارة أو بدونها .غير أننا اليوم نستخدم اللفظ العبري
נַיידת لسيارة البريد ،ولنجمة داود الحمراء ،ولإلطفائية ،ولدائرة السجون ،ولسيارات
أخرى تروح وتغدو ،وكم بالحري سيارة الشرطة -األمر الذي يدعونا للبحث عن لفظة
ً
بدال من ّ
ـيدت).
عربية نجعلها
(النيـ ِ

ّ
(الجواب) كثير األسفار ،أو من عادته َجوب البالد -أي قطعها ،هو األكثر
رأيت أن معنى
َ
ً
ً
مالءمة لفظا ومعنى ،أقول "لفظا" ألن لفظ (الـجـ ّواســة) يفي باملعنى ،ولكنه غير وارد في
ّ
(الجوالــة) يفي هو
حياتنا اليومية ،ومن الصعب استخدامه في الدارجة ،كما أن لفظ
كذلك باملعنى ،لكننا ال نبغي الخلط بين هذه السيارة وبين ّ
الجوال الذي اعتاد الكثيرون
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َ
ََ
على إطالق اسمه على الخلو ّي .أرى أن نسمي السيارة هذه َجـواب ـة ،وجمعها جواباتّ .
ّ
مسجلة.
عندما حضرت جوابة البريد حصلت على رسالة
ليت لنا ّ
جوابــة لشرطة اللغة تزور املجالس املحلية لتتأكد من ضرورة كتابة رسائلها
بالعربية!
סיפּוק= ارِتــضاء ّ
ִ
סיפוּק تعني
هذه اللفظة التي تنحو منحى الرضا والقبول -لم أر لها ترجمة دقيقة ،فلفظة ִ
املتعة في الش يء أو اإلشباع ،أو الرضا العميق ،وليس مجرد القبول ،وبسبب عدم الدقة في
ترجمتها أرى أن نخصص لها في ترجمتها لفظة االرتــضاء= (ّ .)satisfication
مرتض (מסּופק) من هذا املشروع -أعني بها أكثر من الرضا ،إذ أجد املتعة في ذلك
فأنا
ٍ
ً
أيضا ،ذلك ألن الفعل ارتـض ى أعني به -رض ي في نفسه ،ولها ظالل معنى من املتعة والرضا
َ
الداخلي العميق .إذن لنمايز( :מרּוצה) تعني (راض)  ،بينما (מסּו ָּפק) من معانيها ( ُمرتـضّ).
والصرفيون يرون أن وزان (افتعل) قد يأتي للمبالغة نحو اكتسب ،أو للطلب ،نحو ّ
اكتد،

أو بمعنى الفعل الالزم ،نحو اجتذب= جذب .إذن ،ملاذا نتردد في "ارتضيت" إذا أردنا معنى
סיפוּק??!
אתיִ ִ
מצִָּ ִ
ִָּ
ُ َ
עִַגִ ִַמתִ ִנפִש= غــمّــة
أما هذه اللفظة التي حمانا هللا من أن نقع في وضع نصف أنفسنا بها ،فهي تعني الكرب
واألس ى وقد تصل إلى درجة الكمد ،وذلك إذا لم نجد ما يرضينا ،بل إذا وجدنا فيها ما
يؤذينا ،فسبب لنا ذلك خيبة أمل ومرارة وأسف وامتعاض .كنت آمل أن يكون ترجمتها
مرارة ،وهي صحيحة ملا تسببه ً
مجازا من مرارة في الطعم ،والحياة ،وعدم الثبات في زمنيتها،
وكنت أود أن أترجمها امتعاض ،وهي صحيحة كذلك بسبب أن اللفظ يدل على اإليالم
ُ
والغضب .لكني أفضل في ترجمة ַעג ַמתִנפש= غـمــة ،فهي تعني بالفصيحة الحزن ،والكرب،
ولكنها في الدارجة تعنى -عدم ارتياح البال والخاطر ّ
(غم بالــه) ،وهذه أقرب للمعنى ،وبسبب
الدارجة اخترتها.
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ُ
ذاك الرجل الذي خيب املي ( ַא ַכ ַזב ַאֹו ַתי) سبب لي غ ّـمـة ( ַעג ַמת ִנפש) ،ومن يدري فقد
ً
אמצַאַ ַסיפּוק.
صنيعا لي ،وما ألبث أن أرتض يַ -
يندم ،ويحسن في املستقبل
َ
מצפה= َم ْـرقــب ّ
ً
مؤخرا في رحلة إلى الشمال ،وكان املرشد يأخذنا إلى أكثر من مطل نطل منه على
كنت
مواقع جميلة ،وكان في كل مرة يستخدم لفظة َم ْر َ
صـد ،فقلت له :يا أخي هذا اللفظ
يستخدم عادة للنجوم عندما نرصدها ونراقبها ،وكذلك لرصد حركات الزالزل.
َ
َ
قال :هل أقول َمـطـلّ؟ قلت له :لعل لفظ َمـطـل مالئم ،لكنه ال يحمل في معناه املشاهدة
واملراقبة ،فهو حيادي ،إذ يمكنني أن أطل على مكان إطاللة ما ،دون أن أدرس أو أتعرف،
َ ََ
لكن امل ْـر ّقــب أقرب ،وهو في اإلنجليزية  ،Look outوال أظن املصطلح لديهم يعني مجرد
النظر (طلة وع املاش ي) ،بل ما أفترض فيه أن تصاحبه مراقبة أو دراسة.
َ َ
ً
امل ْرقب في (مسغاف عام) شماال مذهل ،فهل زرتموه لتروا صفحة القرى اللبنانية مفتوحة
أمامكم؟ املنظر من هذا املرقب مدهش.
ورجاءّ :
من طالب الجامعات والكليات :أن يقولوا :امتحان موعد أ ،وامتحان موعد ب ،وموعد
خاص! هل ذلك بحاجة إلى توضيح؟! ما الفرق بين لفظ מֹו ֵּעד ولفظ َم ْو ِعـد؟ املسافة
الصوتية قريبة! فلماذا تصر على (موعيــد) يا بو زيد؟
ّ
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املدون ــة السادســة عشرة ّ
ْ
אתגַר= حسب السياق :تـحدّ استِـغراء ّ
اللفظة العبرية אתגַר –  -challengeجذرها الثالثي גרה ,وهو يماثل الجذر العربي (غ ر ي)
ً
أحيانا ،فنقول :تحدى
في معناه .في رأيي أن اللفظة العبرية אתגַר قد ترد بمعنى املجابهة
خصمه ،تحدى من لم يقتنع بقدراته.

ً
أحيانا بمعنى التحدي -املجابهة ،بل تأتي يمعنى التحفيز.
لكن اللفظة العبرية אתגַר ال تأتي
أما اللفظة العربية التحدي فقد اكتسبت داللة املقاومة ً
نوعا ما ،وربما تخفي -في
ً
تحديا لي للمثابرة على
استعمالها -بعض العدائية بين طياتها ،فإذا قلنا" :نجاح أخي كان
الدرس" فهم املتلقي أن نجاحه لم يكن ً
مريحا لي ،لذا قررت أن أتحداه ،وأنجح ،وكذلك
القول" :الثورة العلمية خلقت التحديات أمام الفكر الديني".

في رأيي أن الترجمة املالئمة للفظة אתגַר هنا هي استغراء ،وكأنها تغرينا للمواجهة باملعنى
اإليجابي فنقول" :نجاح أخي كان استغر ًاء لي للمثابرة ،"..و"الثورة العلمية خلقت
االستغراءات أمام الفكر الديني."..
إن معنى يتحدى في املعاجم هو يبارز ويباري ،أو يدعوه للمبارزة ،وأرى أن هذا املعنى في
سياقاته ،أخذ يالئم أكثر من هو في موقف الخصم ،األمر الذي يدعو الفرد إلى إثبات قدراته
ومواجهة غيرهً ،
مثبتا أنه ال أقل منه ،إن لم يكن أفضل.
أما االستغراء فهو ما يبعثنا إلى مجاراة التحصيل ،وقد يكون التفوق ،ولكن من خالل
قبول األمر أو الشخص الذي أستغريه ،وبدون أية حدة مصاحبة.

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

وخاصة في عصر اإلغراءات -عصرنا.
عمدت إلى استغرىّ بزيادة الهمزة والسين والتاء ،وهذه الزيادة لالستدعاء.
َ ْ
وعليه فإن الفعل אתגֵּר في املعنى اإليجابي يعني= استـغريّ ،فأنا يستغـريني نجاحك في هذا

42

األمر ،ولذا سأعمل على مجاراتك ،وربما سأقوم بما هو أفضل .أقول يستغريني ،وال أقول
يبعث على التحدي .أال ترون أنني في اإلمكانية الثانية أستجلب العداء باملجان؟!
ْ
ש ַקעִִ+ת ַקעَ +مـق ِـبـس  +ق ِـابــس ّ
أما ש ַקע وباإلنجليزية  socketفهو التجويف الصغير في الحائط أو ما يشبهه ،حيث يكون
فيه خرقان أو ثالثة الستمداد التيار الكهربائي منه ،وقد سمي في املورد والوسيط -
َْ
املـق ِـبـسّ .
ّ
(وجمعها مقابس) .يسمي الكثيرون بيننا هذا املقبس خطأ (فيوزّ) ،واللفظة هذه هي
إنجليزية ( )fuseتعني في اإلنجليزية ّ
األمـان -الذي يتألف من سلك صغير يؤدي إلى قطع التيار
خطرا على السالمة .إذن (الفيوز) هو ّ
ّ
ً
الصمامة
األمان أو
الكهربائي كلما أمست قوته
الكهربائية ،وليس املقبس.
القابس (ج .قوابس) -أداة ذات شعبتين أو أكثر توصل
وأما ת ַקע وباإلنجليزية ) (plugفهو ِ
َ
باملقبس لتستمد منه التيار الكهربائي .وقد جعل املورد للبعلبكي له ً
اسما آخر املأخـذ (أي
ِ
مكان األخذ).
جدير بالذكر أن معجم املنجد لم يجد ً
مكانا لهما في نحو هذا املعنى ،فالقابس لديه هو
واملقبـس هو موضع الحطب املشتعل في النار.
طالب النار،
ِ
عدت إلى اللهجات العربية فوجدتها تأخذ من التعابير اإلنجليزية والفرنسية ،ففي مصر
يسمون القابس فيشة ،وهي لفظة فرنسية  fischeوجمعها فيشات (وقد سمعت من
يلفظها بيننا في فلسطين فيش) ،وأما املقبس فهو لدى املصريين ْبـريزة (بتسكين الباء حتى ال
تكون ً
نوعا من العملة).

ومقبـس ،وهما اشتقاقان فصيحان ،ولنتعود عليهما ،وكم أرجو الكهربائيين
إذن لنقل قابس ِ
أن يتداولوهـما ،فالناس تتبع ما يقول ا ِملنهي /الصانع في البيت ،وأما صديقي الكهربائي الذي
ً
يكثر من استعمال (الشيقع) و (التيقع) في كالمه ،فأسأله أوال :كيف تجمع كل لفظة؟
ستحتار ً
حتما! وأسأله ثانية :ملاذا ال تتحدث العربية ،وتشيع اللفظة الجميلة في صوتها
ً
أيضا؟
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מקלדת= َنضـ َ
ـادة ّ
قبل أن أبدأ أسألك :هل ستصر على لفظ (املقليدت) أو على اللفظة اإلنجليزية

key

( ?boardمالحظة :اللفظ اإلنجليزي هو السائد في الدول العربية ،وقد وصلت إلي – قبل
ساعات -رسالة من القاهرة يطلب فيها دكتور مختص باللغات أن أزوده "كي بورد" فيه
حروف عبرية).
سيقول قائل :هي لوحة املفاتيح .أقول :تركيب ثقيل من لفظتين ،وقد يكون لهذا التركيب
بالذات معنى ثان مغاير ،نحو :اللوح الذي نعلق عليه مفاتيح املنزل وغيرها ،ويكون في
مقدمة املسكن عادة.
إذا كنت ال ترى ً
بأسا في ذلك (أي في كي بورد ،أو لوحة املفاتيح) فال تكمل قراءتي ،فأنا هنا
ً
ً
أوال ،وهو َنضـ َ
لفظا ً
ـادة .تسألني :من أين أتيت بها؟
عربيا قد يثقل على اللسان
سأقترح
أجيبك من الفعل (ن َ
ـضـد) بمعنى ضم بعضه إلى بعض ليتسق ،فإذا تنضدت األشياء فإنها

ّ
ّ
والنضـادة جديدة ،نبارك لك فيها.
تنضد الطباعة،
تتراصف متناسقة ،فالسكرتيرة ِ
َّ
طاب ِـ َعـة لـ(מדפסַת)،
إذا صعب عليك اللفظ فما رأيك أن نخصص :طبـاعة لـ(מקלדת)ِ ،
َ
ْ
َمـط َـب َـعـة لـ(בית ַדפּוס) .أما الفعل הקליד فنختار له نـضـد ،ومصدرها تنضــيد ،ومن حسن
الحظ أنها مستعملة لدى البعض.
ً
في رأيي يمكنك أن تختار بديال عن מקלדת= الطـبـاعة ،أو النضـادة مع أنني من أنصار
ס ִדר ،وملاذا حصرتها في
الخـيار الواحد ،وقد شرحت السبب عندما تحدثت عن ترجمة ִּב ִֵּ
ِ
َ
لفظ تمام؟.

نجيز هنا الخيار على أن ال تظل (املقليدت) هي التي يجب أن نقلد لفظها.
سؤال :ال شك أنك تقدم ابتكارات جميلة تثير االهتمام ،لكنني أرى املوضوع أقرب ما يكون
إلى اإلفادة من اللغة العبرية ،ما تعليقك؟ قارئ ــة ّ
إجابتي :قلت ً
آنفا :الحكمة ضالة املؤمن أنى وجدها التقطها فهو أحق بها ،وهذا حديث
شريف يحض على اإلفادة من كل مصدر ،فأنا ال أرى ً
بأسا أن أفيد من تقنيات التجديد
واالبتكار في العبرية ،حيث واجهت هذه اللغة الحضارة الجديدة بمصطلحاتها وتعابيرها،
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ونجحت أيما نجاح ،فما العيب باإلفادة من أساليبها ووسائل التحديث فيها؟ وما العيب في
اإلفادة من علمائها والخبراء فيها؟!
العيب في رأيي أن أخلط في اللغة ،فأستخدم العبرية في تضاعيف حديثي وكتابتي ،وأنا
عاجز عن إيجاد اللفظ املالئم .العيب أن أتحدث أمام إخوة عرب في العالم العربي وال
ُ
لن ْحسن الحديث في كل لغة على حدة! أما أن أرى العربية ضعيفة في
أحسن التعبيرّ .
ألفاظها ،وال أحاول أن أجد البديل ،فهذا هو العيب.
ّ
املدون ــة السابـعــة عشرة ّ
سأصحبكم في سفرة في هذا الجو الحار ،وسنستغل ذلك لتقديم ألفاظ عربية بدل
العبرية ،من هذه اللغة التي تفرض نفسها علينا في كل كلمتين أو ثالث في لغتنا.
עֹומס= َزح َـمــة
قال لي رفيقي :עֹומס! قلت له :تقصد َزح َـمــة في الشارع ،وأما إذا قصدت עֹומסִחֹום ،ففي
العربية هو وطأة الحر ،وبلغتنا الدارجة شدة الحرّ .
قال :أقصد الزحمة في الشارع ،انظر الـ פ ָּקק.
פ ָּקק= ْأزمــة
ماذا نسمي هذا الـ פ ָּקק بالعربية? أنت تعرف أن اللفظة العبرية تعني سدادة الزجاجة
ّ
ونحوها ،فلينة ،نقطة االختناق ،وبالطبع نحن ال نستطيع أن نستعمل أية لفظة منها.
أرى أن لفظة ع َـ ْـل َـقة قريبة ً
جدا من معنى الضغط املتمثل ،وكذلك اختنا السير /املرور.
إال أنني أفضل التعبير املستخدم في الضفة الغربية ْأزمــة ،فمعنى أزم الباب في املعاجم-
أغلقه ،واألزمة في الطب -حمانا هللا منها -هي نهاية فجائية تحدث في مرض حاد كالتهاب
الرئة ،وأرى أن الكناية الجديدة التي نقلناها للمواصالت على ألسنتنا هي سهلة ومالئمة،
فأنا لم أستطع الوصول إلى الحفلة بسبب أزمة سير.
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هذا اقتراحي :أن نجعل لضغط السير= עֹומס (َ )heavy trafficزح َـمــة ،وأن نجعل لعلقة
السير أو اختناقه= פ ָּקק (ْ :)traffic jamأزمــة.
ََ
أعرف أنكم مهما قلتم بالعربية من مترادفات فقد تنقلون
املرسلـة ،ويفهمكم املتلقي ،ولكني
أخش ى من كثرة الترجمات للتعبير العبري الواحد ،فإذا لم نخصص لكل واحدة لفظتها
العربية ستبقى (عومس وبقاق والحتس)!
סּבּוב= منعطف

ْ َ
طف ،فهو ينعطف -أي ينحو التجاه آخر ،وبالطبع عند
ها قد جئنا إلى סּבּוב .تقصد ُمن َع ّ
ْ َ
الكتابة والخطابة نقول ُمـن َـعـطـف ،وأنا ال أتوقع من سائق عادي أن يقول في حياته اليومية

هذه اللفظة ،فلفظة لفـة أسهل له وأوصل.
ولكن ابني يركب الدراجة ويقول لي :اسمح لي بكم סּבּוב! اللفظة هنا تالئمها لــفــة .وماذا
ْ
ّ
طـفـة ،وهي في الدارجة كما سمعت في الكرمل (لـكـة)،
نسمي (بنيا) פניָּה? أقترح أن نحدد لها َّعـ ّ
ومنا من يستعمل (كوربة) ،وهي كلمة إنجليزية.curve -
َ ُ
מח ָּלף= تقاطـع ّ
ً
 أوال هو بالعبرية מח ָּלף ،وليس מחלף -كما يلفظونها خطأ ،وأرى أن نسميهَ ُ
تقاطـع -interchange ،بمعنى التقاء طريقين بنظام من املستويات املختلفة يتيح للمركبات
أن تنتقل من إحداهما إلى األخرى من غير أن تشق سيل املواصالت .ومن ال يعجبه
االستعمال اليومي ،ويخش ى من عدم فهم التقاطع أو التحويلة أقول له :يمكنك أن تكتب
(جسر استبدالي) ،كما ورد في املعاجم ،وبالطبع فإن هذا التعبير ّلل ّ
غوييـين.
ַרמזֹור= إشــار ّ
ها قد وصلنا الرمزور! تقصد إشارة املرور؟ أو اإلشارة الضوئية؟ ولكن بربك ،هل يمكن أن
يلفظ أحد هذا التعبير أو ذاك في نطقه" ،إشارة مرور"" ،إشارة ضوئية" ،فأنا أرى أنه
يمكننا أن نستخدم ًأيا منها في الكتابة فقط! أما رمزور فقد سمعتها في غزة (رمزون) ،بل ال
تكاد شرطة املرور هناك  -واألمر مفحوص -أن تلفظ غيرها ،وفي الضفة (رمزول) ،فهي
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لفظة قوية التحكم ،ومرة أخرى :أرجو أال يفهم القارئ أنني أتحدث من كمي .وأنا سمعتها في
مصر مختصرة (إشارة) ،أنت تعرف أن التعبير العبري هو دمج أو لصق (הדבק) بين רמזִ+

אור= ִ ַרמזֹור ،فلماذا ال ننحت نحن كذلك من اللفظتين إشارة  +مرور= إشار ،وبذلك
نقترب من لفظة إشارة -وهي اللفظة املستخدمة في مصر .أعني نأخذ من إشارة (إشا)،
ونكتفي من لفظة (مرور) بحرف الراء املتكرر فيها ،فتصبح الكلمة املستحدثة عربية=

ً
إشارا من بعيد ،فانتبهت .وإذا لم يعجبك النحت فعلينا
إشــار ،ونصرفها ،فنقول :رأيت
بالحذف ،وهو جار في اللغة العربية وظاهرة معروفة!
كل ما فعلناه أننا حذفنا من اللفظة األولى (إشارة) هاء التأنيث ،وبذلك نمايز بينها وبين أية
إشارة أخرى من اإلشارات .باختصار يمكن أن نقول نحتنا ،ويمكن أن نقول حذفنا حتى
اكتفينا بلفظة إشار ،وجمعها إشاراتّ .
لم أعمد إلى االستخدام املصري بسبب أن (إشارة) لها دالالت كثيرة.
יּכר= َدوار ّ
ּכ ָּ
ּכיּכר.
 ولكن هناك طريقة للتخفيف من اإلشارات ،وهي إقامة ָּ تقصد َدوارّ .الدوارات في قراها ومدنها تنظم
 نعم فاللفظة لطيفة الوقع ،واملجالس البلدية التي تنش ئ ّحركة السير.
َْ
יּכר الذي حوله اتساع كبير ،وبنايات من جوانبه ،فهو املـيدان.
 ولكن لننتبه إلى أن ּכ ָּנָּתיב= َم ْـسلـك ّ
ַמסלּול= َمسار
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
ً
ً
ירה ،ألنني سافرت طويال على املسلك األيسر.
مؤخرا مخالفة= ע ֵּב ָּ
شرطة السير لي
أما خط السير ַמסלּול فهو املسار ،وهو الطريق املحدد للطائرة أو لسباق ما ،أو في
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املواصالت ،أو أي طريق سير حقيقي أو مجازي .وأذكر أن لدينا في الكليات مسارات ،منها
مسار املمتازين= מסלולִמצטיינים.
ً

עֹוקף ،وسنوفر وقتا ،ولكن انتبه إلى املطبّات=
 -ها قد وصلنا إلى شارع التفافي= ּכביש ִ ֵּ

ָאטה ،سنخفف من السرعة!
ַפ ֵּסיִה ָּ

َ
 انتبه :فهذه السيارة ضوءها عال ،وقد ت ْـب َـهـر عينيك= מ ַסנוורת. ها قد وصلنا إلى צֹו ִמת كركور.َ
ْ
 تقصد َمـف ِر ّ كركور ،وامل ْف ِرق هو ملتقى شوارع متصالبة.َ
 هل يمكنني أن أقول ُمـفت َر كركور؟ نعم ،فاملفرق أو املفترق يؤديان املعنى نفسه ،والجذر الثالثي واحد ،ولكن أرجوك فقطوسـبوب )...
أن تتخلى عن لفظة (تسومت وكيكار وعوقف ومسلول؟ ورمزور ومحليف ِ
عندما تتحدث العربية.
ّ

املدون ــة الـثـامنـة عشرة ّ
ֵּרָאיֹון= ُرؤان ّ
مقابالت كثيرة نجريها من إذاعية أو صحفية ،تلفزيونية ،أو عند طلب العمل ،أو القبول
َ
ألية مؤسسة ،أو حتى بين اثنين الستطالع رأي ،وفي كل مرة نحجم عن استعمال (قابـل)
وحدها ،فنقول أجريت مقابلة ،ونحجم عن اختيار لفظة خاصة ملن قابل ،كأن نقول
َ
َ
املقابل ،أو املح ِاورّ وأخرى ملن قوبل ،كأن نقول
املحاورّ ،فيختار بعضنا ما هو
املقابل ،أو
ِ
أسرع له -قول מ ַראייןַ,מרֹואיין ,عندي ֵּרָאיון"ַראייןִאותיַ .
بعد تدبر وتفكر وجدت أن ترجمة املورد لـ interviewال تسعفني ،فاملعجم يقول لنا :مقابلة
فقط ،وبالطبع فمعنى مقابلة قد يكون ترجمة פגישה -
الحوار ال يقوم باملعنى ً
تماما.
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meeting

وغيرها ،وكذلك فإن

قلت :ال بد من لفظة جديدة ،وأنا أعرف خطورة التجديد ،وخاصة على املتحفظين الذين
يريدون من جهة أال نجري على اجتهاداتنا تقنيات عبرية ،ومن املفارقة أنهم يريدون الحفاظ
ً
ً
لفظا ً
قريبا من العبرية ،متعللال
على ألفاظ عبرية في مخاطباتهم ،فاخترت هنا أن أبقي لهم
بعربية األصول قدر اإلمكان.
َ
الفعل َرأن اخترته من رأى  +نّ .
رأى ألن الفعل -للمقابلة -هو في اللغات التي نعرفها مأخوذ من املشاهدة والرؤية.
زدت النون (جعلتها ساكنة) ،وقد تزاد في العربية فصيحة ودارجة :غشمن ،فلحن ،عقلن،
ملقن ،بلغن ،وحتى زعرن ،فليس ً
كفرا أن نزيد النون لحل املشكل.
َ
حذفت األلف من اللفظة األولى اللتقاء الساكنين ،فبقيت َرّأ ،ثم أضفت النون الزائدةّ .
َ
فالذي قابل يكون قد َرأن ،واملقابلة الصحفية هي ُرؤان ،والذي يقابل هو الرائن ،والذي
املرؤون ،وأنا سأرأن بعض اللغويين الستطالع آرائهم في لفظة رأنّ .
قابلوه هو ّْ
هما ً
سأترك ملن قبلها أن يستمر في اشتقاق األلفاظ ،وسأشكره ألنه أزاح عني ً
لغويا طاملا
ِ
ً
ً
ً
تيسيرا ،فبدال
أشغلني .وسأعتذر ملن يرفض ابتكاري ،قائال له :حاولت أن أختزل في اللغة
ً
ناجحا ،فلتقل -أخي املتحفظ -كما كنت تقول :أجروا
من رأنوني في برنامج كذا ،وكان الرائن
ً
أجريت لي مقابلة مع ثالثة
معي مقابلة،
ِ
واملقابل (أو من أجرى املقابلة) كان ناجحا ،وقد ِ
آخرين .وهذا على األقل نقبله ،فقد اعتدناه -ومع ذلك فال بأس به إذا أردنا أن نحافظ على

لغتنا .ولكني ال أقبل أن تعود حليمة لعادتها القديمة فيقول قائل :رئينوا أوتي ،وكان عندي
رئيون ،قال لي ا ِملرأيين!

هذا اقتراحي ،وال ألزم به ً
أحدا ،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.
َ
ַס ָּפק= زواد ّ
ْ
ירתִמ ַלאי= َج ْـرد املخـزون ّ
ספ ַ
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ַחיָּב= َمـدين َ(م ْديون) ّ
سألني محب متابع لهذه املدونات ،ويبدو أنه تاجر عن ترجمة أرتئيها لهذه التعابير التجارية.
َ
أما ַס ָּפק فأفضل ترجمتها على صيغة املبالغة زواد ،وهي أفضل من اسم الفاعل ُ(م َز ّ ِود)،
ذلك ألنها تأخذ صيغة أصحاب املهن من ّ
نجار وحداد وفالح ورسام وسباك...ونضيف هنا
املهنة املستجدةَ :زواد .أختار الزوّاد ،وأفضلها على املُـم ّدَ ،
املج ِّهـز ،مع أنهما يتجاوزان معنى
ِ
الطعام (الزاد) ،فقد يكون الزاد كل ما نحتاجه ،وذلك على سبيل االستعارة،
ً
وأختارها ً
ثانيا ألنه ليس لها منافس في معناها ،فإذا قلت ُم َـز ِود فقد يسألك السامع سائال
عن املفعول به :ماذا؟
ً
َ
ولكنك إن قلت زواد فهم املتلقي طبيعة عمل هذا الشخص .وأختارها ثالثا ألنها على وزان
اللفظة العبرية ،فأنا أنافس بلفظة عربية.
ירת ִמ ַלאי ،ونعني بها فحص البضاعة املوجودة في املخازن في تاريخ معين،
أما ספ ַ
وتسجيلها الدقيق ،وعادة ما يقوم التجار بذلك في نهاية السنة املالية ،فالترجمة املالئمة لها
ْ
هي َج ْـرد املخـزون ،stocktaking -وقد اختارها مجمع اللغة العربية في القاهرة ،وشاع
ً
منافسا لـلفظ )- (stockاختصار التعبير اإلنجليزي ،-فذكر معجم
التعبير في العالم العربي
الوسيط َ
جرد ما في املخزن :أحص ى ما فيه من البضائع وقيمتها.
تبقى ַחיָּב ،وهي ترد في سياقات مختلفة ،ولكن القصد في سؤال صاحبنا يتعلق َّ
بالد ْين،
وأرى أن نقبل اسماء املفعولَ :مـدي ــن (وهي األصوب ً
لغويا) و ُمـدان ومديونّ وهما واردتان في
ِ
املنجد ،والثانية شائعة ً
جدا على األلسن .فأرجو مع حرية القول الصرفي أال يكون عليك يا
صديقي חֹובִ ַּכספי أقصد دين مالي! مع ذلك قال صديقي ،وهو يتذمر :חייבתיִחשבֹוני!

ْ
חייבתיִחשבוני= َديـنـت حسابي ّ
ْ ُ
ـت ّ
זיּכיתי= أزك ْـي ّ
הפ ַקדתי= َ
أود ْعــت ّ
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 بل قلَ :دي ْـنـت حسابي ،فاملصرف أقرضكَ ،ودي َـن في معجم الوسيط معناها أقرض ،أو
ّ
اقترض ،وهما بمعنى دان ،التي لها املعنيان املختلفان .من يجد بعض التحفظ هنا أذكره
َ
َ
ُ
ُ
الوزان فعـل يدل على التكثير .وهو الدائن أو امل َـد ِّيـن ،وأنت املديون أو امل َـد َّيــن ،عس ى أن
أن ِ
َ
َ
ْ َ
ـت= זיּכיתִָּ حسابك،
يكون الت ْـدي ـيـن لفترة عابرة .أما إذا أودعت في حسابك فأنت أزكـ ْـي ّ

ّ
ً
فمعنى َزكـاْ ،أزكىَ ،زكــى هو نما وزاد ،فأنا عندما ْأو ِدع= ַאפקיד مبلغا أجعله ينمو ويزيد،
ومنها أخذ معنى التزكية واإلزكاء والزكاة -طهارة لألموال ،فهي تربو وتزيد .جدير بالذكر أن
املورد جعل ترجمة ( =(creditقيدنا لحسابك ،وال أظن أن الترجمة دقيقة ،كما أنه تهرب
من استخدام الفعل ديـن في معنى ( .)debitماذا فعلت:

اخترت ديـن بالذات ألنها على األلسن ،وال تتناقض ً
أبدا مع االستدانة ،بل هي شعبية
ً
َْ
قريبا من العبرية الشائعة ً
جداُ ،
لفظا ً
وعـدت به إلى أصول عربيته،
فصيحة .اخترت أزكــى
وال أظن أنني قمت بما يعيب!
ً ّ
ً
ثانيا :اخترت لفظا يذكر بالزكاة وطهارة املال ،لعله يربو وينمو ويزيد.
ُ
ْ
ً
فصاعدا ،فافحص
دين حسابك من اآلن
أرجو أن يظل حسابك في ِإزكــاء זיּכוי ،وأال ت ِ
حسابك الجاري עו"ש ،وحافظ على مالك!
ّ
رسالة :في مدونتك السابقة -السابعة عشرة أشفيت غليلي ،ألنك عالجت بعض
املصطلحات التي نويت بالسؤال عنها ،وهي من عالم السير والطرقات .فيعطيك كل الصحة
ً
ً
مشروعا ً
وحيويا للجميع الواقعين تحت سطوة الجهل وهيمنة
هاما
وهدأة البال لتكمل
املحتل! مع محبتيّ -جواد ّ
ً
شكرا يا عمي جواد ،ولكني أخذت أشعر أنني أقوم بعمل شبه مستحيل ،وكأنني
دونكيشوت لغوي؟! فباألمس كنت في شركة املياه ،وليتكم كنتم معي لتروا ولتسمعوا اللغة
ً
يسيرا ،بل هو خطير بمعنى الجدية والخطر .فليت الصحافة،
ال ِع ْـرِبـ ّـيـة ،فاألمر ليس
واملؤسسات ،واملسؤولين يتبنون ما نقترحه! هي مسؤولية ،أين نحن منها؟
 ولكن ،كيف يقبلون ما أعرضه؟ ألم نتعود معارضة بعضنا ًبعضا ال لسبب إال ألنه منك
أو مني؟!
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املدون ــة التـاسعــة عشرة ّ
ْ
אשפּוז= اس ِتـشـفـاء ّ
َ
שחרּור= ت ْـسريــح ّ
שפַזּו,
אַ
שפַזַ ַ ,
מאּו ַ
שפּוזַ ַ ,
אַ
بعد حسن الدعاء لكم بالعافية ،فإننا نصغي إلى ألفاظ ַ

ש ַח ַררּו -وبالطبع نتساءل :أين لغتنا؟
חרּורַ ,
שַ
ַ
حاولت أن أستقص ي األلفاظ القديمة في تاريخنا االجتماعي ،فوجدت الفعل آوى ،عالج،
داوى واملكان مأوى ،واألفعالّ :
أبل ،نقه ،استجم ،برئ ،وكلها ال تؤدي ما نقصده اليوم
ً
تماما من سيرورة االستقبال والتسجيل والعالج واملتابعة والتسريح .كما أن االسم
املستخدم للمشفى كان لفظة فارسية :بيمارستان= مكان املريض (بيمار في الفارسية
ْ ً
ً
وجدت حال
اختصارا= مارستان) .اللغة العبرية
مريض ،وأحيانا كانوا ال يلفظون الباء والياء
ً
للمشكلة ،فاستقته من اآلرامية ֻאשפיזָּא ،فاشتقوا من الكلمة ألفاظا كثيرة .ثم عرفنا
اللفظة اإلنجليزية

hospital

وما استخدمه آباؤنا من لفظة تركية محرفة عن اللغات

األوربية( -اسبتار ،وبعضهم يلفظها اسبتال).
ّ
(النزالة ،االستطباب ،االستمراض ،االستعالج ،االستبراء) ،وأبحثها
حاولت أن أدرس معاني ِ
ً
في كل دالالتها ،فما ارتضيت واحدة منها بديال أو ترجمة لـ אשפּוז ،وذلك لسبب أو آلخر.
في الدول العربية ً
غالبا ما يستعملون اليوم (استقبال املرض ى) ،وفي مجمع اللغة السوري
َ
ً
سريرا ،وال أرى أن االشتقاقات األخرى املأخوذة من السرير مالئمة،
ت ْـسـرير أي أن نجعل له
مسررّ ،
كأن نقول :الرجل ّ
وسررنا املريض .ويقولون مقابل ذلك (تسريح املرض ى) ،وبالطبع
فاالستعمال صحيح.
لكني أفضل أن نستخدم نحن هنا لفظ االستشفاء بسبب ضرورة التصريف للفظة
َ ْ
العبرية אשפּוז ،والتصريف مهم ً
جدا ،فاملريض ُم ْـس ــشـفّ (املستشفي= מאּושפז) أي نزيل،
ً
تشبيهاّ .
وهذا التعبير صحيح ،ومالئم عندما يكون صفة مشبهة فقط ،وكأنه ضيف
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ُ ْ
ْ
َ َ
שפַז وما
ـي= אֹו ַ
اسـشف َّ
أقول :االس ِتشفاء ،وقد استـشف ْـوه= אשפזּו ִאֹותו قبل أيام ،حيث
لبثوا أن سرحوه= שחררּוִ.فالتسريح في املعاجم هو اإلرسال واإلطالق.
َ َ
مالحظة للغويين :أعرف أن الفعل استـشفى هو الزم أو قاصر ،ولكن اللغة العربية جعلت
كثيرا من الالزمة متعدية ،وهذا مبحث طويل ،ولن يكون فعلي ً
ً
بدعا ،فاستقصوا ولن
تعدموا نماذج.

ْ
ً
ولرب سائل يسأل :ما سبب استخدام َمـشـفى في سورية بدال من مستشفى؟
ُّ
وإجابتي :أنهم على سبيل التيم ـن سيجدون الشفاء ،فاملشفى هو مكان الشفاء.
ّ
ليمن هللا عليك بالشفاء!)
(في هذا السياق :ندعو لك يا سورية أخلص دعاء ،يا شامنا
ً
أما املستشفى فهو املكان الذي يطلبون أو يستدعون فيه الشفاء ،فاملشفى أكثر تفاؤال
واللفظة أخف ً
وزنا .ولك الخيار في أي لفظ منهما ،وتبقى عليك واجبة عيادتك للمرض ى،
وهذه ّ
سنة ،فاغتنم فضلها!

وملحبي االستطالع أضيف :أول من بنى البيمارستان (دار املرض ى) في اإلسالم هو الخليفة
األموي الوليد بن عبد امللك (ت 907 .م) ،ثم جاء البرامكة وأسندوا البيمارستان إلى طبيب
هندي ،ويحكى عن طاهر بن الحسين أنه كتب إلى ابنه:
ُ
"وانصب ملرض ى املسلمين ً
دورا توقيهم ،وق ّو ًاما يرفقون بهم ،وأطباء يعالجون أسقامهم".
في مصر بنى أحمد بن طولون أول مارستان كبير ،وكان يركب بنفسه ليتفقد كل يوم جمعة
املارستان واملرض ى ،وقد جعل في املسجد(!) خزانة شراب ،فيها جميع األشربة واألدوية
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 ً
سنانا أن يمتحن
ً
األطباء ،حيث امتحن سنان ثمانمائة ً
ونيفا وستين ،يبدأ امتحانه سائال بهذه اللطافة

املدهشة" :اشتهيت أن أسمع من الشيخ ً
شيئا ،أحفظه عنه ،وأن يذكر من هو شيخه في
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الصناعة" .انظر :آدم متز ،الحضارة اإلسالمية ،املجلد الثاني ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
 ،0709ص.977
َ َْ
للتذكير ونحن في باب الطب أرجو أال ننس ى ما ذكرناه ٌ
ساب ًقا أن الكـثـتـرة هي צַנַתּור ،وأن
َّ
الن ّظــام هو קֹוצַב  ،وأن ُ
ْ
الصرع؟) هو אפילפסיָּה ،وقد شرحت ذلك
الوقــاع (سموه مرض
في املدونة العاشرة ،فمن أحب فليعد لفحص املبرر في كل منها.
ִַה ִברִָָּאה= استِـ ْجـمـام ّ
في هذه األيام يحصل العاملون على منحة استجمام ،وهي عالوة قد تتيح لهم ألن يذهبوا إلى
أماكن االستجمام ليستجموا .وإذا احتاجوا إلى االستراحة وإلى اعتماد الصحة فهم
يتوجهون إلى دور النقاهة أو إلى املصحات .أرجو لكم عطلة ميمونة!
دائما ،وتسعى ً
تعليق قارئة :كل االحترام لك ،فأنت مبدع كعادتك ً
دوما للبحث عن األفضل
ً
بدال من اللغة الدخيلة .مع ذلك فإني أقترح أ ً
يضا قبول
واألسرع واألقرب إلينا من كلمات
كلمات عبرية دارجة ً
جدا بيننا وتهجينها ،بحيث تصبح عربية مأخوذة من اللغة العبرية ،ما
رأيكم؟ سمورة 2102/9/03

إجابتي :تـالحظين أن أكثر املعلقين يعيبون علي استعمال األساليب العبرية في إيجاد البديل
ً
مبدئيا فإن هذه الصفحات ال ترفض أي أسلوب من أية لغة ،ولكنها
من األلفاظ العبرية.
تعمد إلى رفض األلفاظ العبرية في نسيج جملنا العربية ،فأنا ال أرى ً
بأسا أن أستضيف
ً
ْ ُ
ً
لفظة عبرية شائعة لها مثيل في العربية ً
وصوتا ،مثل أزكيت الحساب مقابال لي
جذرا
שבֹון ،ومثل ُرؤان ترجمة لـ ִֵּרָאיֹון ،فإن ارتأيت أنت قبول كلمات غير ذلك،
הח ִ
יתי ִ
יּכ ִ
זִ ִ
فاذكري بعضها ،ولم ،وما املبرر لك غير شيوعها؟
ذلك ألن الشيوع وحده ال يكفي ،فشبابنا ال يكادون ينطقون جملة عربية صافية ،دون أن
ً
لفظا ً
عبريا ،أو أكثر ،والذين يحسنون العربية قالئل في هذا العصر األغبر.
يقحموا فيها
ً
نحن ال ننفي أن العربية الفصيحة أخذت ألفاظا عبرية قديمة ،مثل التلمود والحاخام
والسبت والفصح ،بل أسماء أنبياء بني إسرائيل كلها من لفظ عبري ،فهذا االقتباس
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طبيعي ،وعادة يجري في كل لغة من وإلى ،لكن هذا املوضوع ال يبرر أن نستقبل اليوم
(كرطيس ،حفرا ،مونيت ورشوم وشالط وتلوش وبيطواح) -مهما قويت وهيمنت -وإال
رويدا ً
فستجد أن العربية ستنسحب وستتراجع ً
رويدا ما دامت السيطرة االقتصادية في
إسرائيل هي للغة العبرية.

ً
مرة أخرى أعيد :الحظت -مع األسف -أن هناك من يفخر باستخدامه ألفاظا عبرية في
نسيج كل كلمتين أو ثالث ،وكأنه يقول للمستمع -وبنوع من الكبرياء؟ :أنا متمكن من
العبرية ،فأنا شخص مختلف! أسأل بأمانة :هل هذه الظاهرة قليلة؟! وأسأل :هل تم غزو
على نفسية هؤالء؟!
ّ
املدون ــة العشرون
َ
מחירֹון= ت ْـسـعيــر ّ

ً
أعرف أن هناك من سيقول بدال من מחירֹון :دفتر (أو الئحة أو جدول أو قائمة) األسعار،
َ
ومع هذه املترادفات كنت أفضل لفظة واحدة هي ت ْـسـعـيـر (بدون تاء مربوطة بعدها) ،فهي
ً
أيسر ،وأكثر اختزاال إذا ما تعودنا عليها .اليوم تصفحت الت ْـسعـير للسيارات ،فوجدت أن

سيارتي نقص سعرها بشكل حاد.
ַאשרִַאי= اع ِتـمـاد ّ
ִ
َ
وهو ما ُيعطى للمستدين أو للشاري من مبلغ يكون تحت تصرفه ،حيث سيعيده بعد فترة،
وكذلك هو البـيـع بالدين ،في دفع مؤجل (كريديت=  ،)creditوقد ترجم اللفظ هذا في
املصارف في الدول العربية بصورتين :االئتمان ،واالعتماد ،والثانية هي األشيع في وسطنا.
ַאש ַראי – ِبطاقة اع ِتـمـاد.
إذن هو اع ِتماد ،ونسمي ַּכרטיסִ ִ
ריּבית= فائ ِـدة ّ
ما أكثر استخدام هذه اللفظة العبرية ריּבית  ،فالذين يدفعونها ال يحتسبونها فائدة ،وإنما
هي خسارة لهم ،فالفائدة هي ُ
للمقرض يحصل عليها من املستقرض بنسبة ما.
55

ويبقى االصطالح -فائ ِـدة رغم تكاليف املستقرض ومشقة دفعه ،ونفضل هذا االصطالح
الربــا التي اكتسبت داللة سلبية في اإلسالم ،وفي شرح معنى الربا اليوم اجتهادات
على لفظة ِ
יּבית فأفضل ترجمة للتعبير في العربية هو ِن ْـسـبة الفائدة.
הר ִ
שעִַרִ ִ
وتأويالت .أما ִַ
َ
َ
ومن يحصل على ق ْـرض= ִַה ִל ִָּוָאה من امل ْ
ص ِـرف (أو البنك=  ،)bankفال بد من أن يدفع
فائدة معينة.
חשּבֹוןִ ָּחסּום= حساب َ
مجـمــد ّ
ً
عندما يكون الحساب موقوفا إلى فترة ،فإنه مجمـد (يقولون له :حسابك ָּחסּום حسوم).
َ
סגּור فمعنى ذلك أنه :مسكــر ،وهي كلمة فصيحة وردت في لسان العرب-
أما إذا قالوا لهִַ :
رغم أنها تبدو عامية ،ولم أشكل امليم ألنها بالفصيحة مضمومة ،وبلهجاتنا هي ساكنة.
חשּבֹונית= فاتورة ّ
ً
يقدم البائع أوال كشف حساب ،أي الالئحة التي ترسل قبل البضاعة أو معها ،وتدرج فيها
ُ
أصناف البضاعة مع بيان تكلفتها ،وقد اصط ِـلـح عليها لفظة فاتورة ،وجمعوها على صيغة
منتهى الجموع – فواتير ،وهي لفظة إيطالية  ،fattura-وتعني في اإليطالية أجرة العمل،
قائمة الحساب.

وفي رأيي أن نبقي اللفظة األجنبية لشيوعها ً
جدا منذ عقود من السنين ،نقبلها رغم كونها

أجنبية ،مثل الديموقراطية والفيتامين والفيديو إلخ ،فهي مستخدمة في عدد من اللغات،
وليست هي محلية قاصرة على بالدنا فقط .أما املتعصب الذي يحافظ على صفاء لغته
أكثر فأقول له عليك باستخدام :كشف الحساب.
ַק ָּּב ָּלה= َو ْ
صــل ّ
اختار املنجد لفظة ُ
الوصـولّ بمعنى وريقة يدرج فيها بيان وصول مبلغ ونحوه من شخص
َ َ
إلى آخر ،واستخدم البعض في تجارتهم َسـند ق ْـبـض ،ورقة استالم ،إيصال ،وفي رأيي أن

صل كما ننطق في لغتنا الدارجة .يبرر ذلك أن اللفظة هي مصدر الفعل َو َ
الو ْ
نتقبل َ
ص َلّ
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صل ً
الو ْ
بمعنى جمع ،ومعنى َ
أيضا ا ِملثل ،ويمكننا تخريج املعنيين بصورة أو بأخرى ،فال بأس
صــل هي املعتمدة.
في رأيي أن تكون هذه اللفظةَ -و ّْ
أما في حالة الجمع فمن املحبذ جمع اللفظة التي اختارها معجم املنجدُ :وصولّ=

ُوصوالت ،وذلك لعدم استساغة أي جمع َلو ْ
صـل في الفصيحة ،مع أن العامية حلت
وصولـة.ولهذا فنحن نسمي:
وصل جمعها
ِ
املشكلِ :
פנ ַקסִ ַקּבלֹות= دفتر ُ
الوصوالت وبلهجتنا الدارجة :دفتر الوصولِــة ّ
َ ْ
صـفـقـة ّ
עס ָּקה=
(عـسقا  -עס ָּקה )! قلت له:
قال لي بعد أن خرج من مكتب مدير املصرف (البنك) :عملت ِ
ً
كبيرا وله جديته فقلَ :
ً
تجاريا ً
ص ْفـقة ،وإن كانت عادية فاألفضل أن تقول
إن كانت عمال
ُم َ
أمرا ً
عاملة .فالناس اعتادوا في مخاطباتهم وكتاباتهم على اعتبار الصفقة ً
كبيرا ،وليس
ً
عاديا.
أما الصفقة في األصل اللغوي فهي من الفعل َ
ص َـفـق ،وكانت العرب إذا أرادوا إنفاذ البيع
ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ،فقالوا َ
"صفق يده أو على يده بالبيع ،فوصفوا به
البيع" .وأما املعاملة في اللغة فتعني التصرف في البيع والشراء ،ومنها املعامالت الشرعية في
البيع والشراء وسائر األحكام.
َ َْ
صـلحـة ّ
עסק= م

َ َْ
ً
ّ
صـلحـة أوال ألنها
محل ...إلخ .لكني أفضل م
نعرف كثرة معانيها من شغل ،عمل ،وظيفة،
شائعة ذائعة ومفهومةً ،
وثانيا ألن املعاجم توردها ،فاملصلحة في الوسيط معناها الفائدة،
وما يبعث على الصالح ،وفي املنجد" :ما يتعاطاه اإلنسان من األعمال الباعثة على نفعه أو
ُ
שה ،فهو املصلحة امل َرخـصة -أي حصلت
نفع قومه" .أما قولنا في هذا السياق עסק מור ִ
على ترخيص رسمي أو قانوني في العمل.
ُْ َ
עֹוסק ִמורשה هو مشتغل
עֹוסק .وعليه فإن ֵּ
وأما الشخص املشـتـ ِغـل فهو (بدون تعريف) ֵּ
ً
ً
جديدا ألي تعبير منهما :مصلحة
اختصارا
ُمرخـص .ولو أجزت لنفس ي أكثر لقلت( :ميم ميم)
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ُ
شغـل مرخص -ذلك ألني أخش ى أن يستثقل البعض لفظ كل منهما ،وأشعر أن
مرخصة /م ِ
الناس في بالدنا يفضلون التعبير العبري ألنه أسرع للفهم ً
حاليا ،وبسبب عدم اعتيادهم.
واالختصارات ضرورة في لغتنا ،ومن املؤسف أنها نادرة ً
جدا ،بينما هي باآلالف في اللغات
األخرى ،فلو سألتك :هل أنت ميم ميم فمن نافلة القول إنني ال أسألك إن كنت مارلين
مونروّ! سأعود ً
الحقا لهذا املوضوع -االختصارات – ראשי ַתבֹות=  ،abbreviationsفي
املدونة الرابعة والعشرين ،فإلى لقاء!
ّ
املدون ــة الحادي ــة والعشرون ّ
ציּוד= ُم َـعـدات ّ

ציּוד تطلق بالعبرية على ما تراه ً
ماديا من أدوات وتجهيزات ،ونحن نقول بالعربيةُ :م َـعـدات،
َ
ً
مصدرا ،وكأننا نقوم بفعل فهي ت ْزوي ــد أي امل ّـد
وإن أردنا أن نستخدم الكلمة العبرية
ُبم َعـدات.
ידנית= م َ
ـزادة
ֵּצ ָּ

ً
سألتني حفيدتي وقد الحظت انهماكي في تقديم األلفاظ العربية بدال من األلفاظ العبرية

ידנית( -وتقصد هذا الصندوق
املهيمنة في جملنا :اليوم سنقوم برحلة ،وسنأخذ معنا الـ ֵּצ ָּ
ً
ً
ناضرا ومحافظا على حرارته) ،فماذا نسميه بلغتنا؟ ترددت قبل أن أجيبها،
لحفظ الطعام
ثم قمت أنا برحلة لغوية :في الدول العربية يسمونه باإلنجليزيةّ ،cooler :
(براد) أو

picnic

ידנית ،ولم أجد وأنا أستعرض ألفاظ
( ،boxصندوق النزهة) ،ولكنا في بالدنا نردد لفظ ֵּצ ָּ
ً
ً
تماما على وصفها وما تحويه.
الزاد ومشتقاته عبر تاريخنا اللغوي -لفظا يدل
ً
لم أجد أوفى من لفظ مزادة بديال من اللفظة العبرية ،ولوال خشيتي من أن أثقل عليكم
ً
شعرا للبيد بن ربيعة وللحسن األخفش وللمعري ولغيرهم ،يستخدمون
لعرضت أمامكم
ً
فيها لفظة املزادة ،ولكن ال تتوقعوا أنها ً
ידנית ،فهذه اللفظة جديدة – شكال
تماما ֵּצ ָּ
ً
تدبـرَ :م َ
ومضمونا كما تعرفون -اكتسبت دالالت حديثة لم ينعم بها آباؤنا؟ قلت بعد ُّ
ـزادة.

58

هذه اللفظة تحوي املاء خاصة ،وقد اخترتها رغم ذلك من بين ألفاظ ذكرها معجم سغيب
ً
ً
ידנית ،اخترتها أوال وقبال لعدم اشتراكها اليوم في أي معنى آخر ،فإذا قال
في ترجمة ֵּצ ָּ
أحدنا اليوم "اشتريت مزادة" ،فإننا سندرك – إذا قبلنا التحديد والتجديد -أن املقصود
هو صندوق الطعام والشراب الذي يحافظ على درجة الحرارة ،فهل ستعتمدونها؟ أم أنكم
ستظلون على لفظ (تسيـدانيــت)؟ إذا استثقلتم املَزادة (بسبب عدم التعود) فال بأس ً
مؤقتا
من قولنا" -صند ّو الرحلة" .القرار لكم!
ידה -هذه اللفظة العبرية التي يستخدمها القليل منا ،وليست سائدة في جميع
أما ֵּצ ָּ
ّ
نحضرها لنا ،وخاصة ألطفالنا ،وفيها طعام لنا أو لهم في أثناء الغياب
املناطق، -فهي التي
عن املنزل ،فهي بالعربية كما نلفظها في حياتنا اليومية زوادة ،واللفظة مالئمة وقريبة
ّ
املؤدى ومنطقية ،وتالحظون أنني تركت شكل الزاي ،ألنها تلفظ بلهجات مختلفة( .لم يرد
ذكر اللفظة في املعاجم بهذا املعنى) .في هذا السياق اسمحوا لي أن أذكر مطلع قصيدة لي
عن القدس ،وقد استخدمت اللفظة:
زوادت ــي في رحلت ــي مشاعري

مزجت ـ ـ ـها بب ـ ـه ــجة املن ــاظر

واآلن ،يا حفيدتي ،ونحن في الرحلة ،هل تسمحين أن نفتح املزادة ،فقد سمعت أنك
الح ْـلَـويَـات! ً
أحضرت ما أحب من َ
وغدا عندما تذهبين إلى املدرسة ال تنس ي أن تأخذي
زوادتك معك! صحتين!
עּוגָּה= كعكة ّ
ُ َ
עּוגיָּה= ك َـع ْـيـكـة ّ
نعم ،فقد أحضرت עוגה؟ -املشكلة أن بعضنا خصص الكعك للصناعة املحلية فقط ،أي
الكعك الذي أعدته لنا وتعده أمهاتنا في املناسبات ،ولكنا عندما نريد أن نحتفل بعيد
ميالد أحدنا فإننا نستعمل ً
غالبا (עּוגָּה) ،بل أسمع بعضهم يقول (عوجاي) ،ولن تطيب إال
مع (الشتـيـيا= שתיָּה) ،وأنا أسأل :ملاذا؟ ففي العربية نقول :كعكة مع املشروب ،أم أن
الكعكة تكون –يا رعاك هللا -أدنى مستوى؟ ويكون املشروب أقل جودة؟! إذن لنبق على
لفظ الكعكة لجميع أصنافها ،ويجب أال نميز بين كعك وكعك ،فهذه كعكة بجوز ،وهذه
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كعكة تفاح ،وسنحضر ملن يحتفل بزواجه كعكة كبيرة ،وم ً
شروبا ،ونبارك له ولعروسه!
أما القطع الصغيرة من الكعك -ما اصطلحوا عليه بالعبرية עּוגיָּה فهو تصغير ،فلنقل
ُ َ
بالعربية الفصيحة ك َـع ْـيـكة ،وفي لغتنا الدارجة ال بأس من كعك صغير.
בועה= تحويل دائم ّ
הֹורָאהִק ָּ
ָּ
املصرف (أو البنك) ،ورأيتك تخاطب أصدقاءك ،وأنت تحرص على
سؤال :كنت معك في
ِ
استخدام ألفاظ عربية بدل األلفاظ العبرية وسط دهشة الزبائن ،فتعجبت ،وك َ
نت تحتمل

ً
أحيانا سخرية من هذا ،أو بسمة غريبة من ذاك ،لكني مع ترددي في قبول ما تقترحه
בועה
הֹורָאה ִק ָּ
أسألك بعد أن طالعت مدونتك السابقة عن األمور املصرفية :ماذا نسمي ָּ

بالعربية؟ وماذا يسمونها في العالم العربي؟ إنها في دول الخليج طلب مستديم ،وكأنهم
يختارون ما هو قريب من املصطلح باإلنجليزية .standing order-هل نعتمد هذه الترجمة-
طلب مستديم؟
 أرى أن نسمي هذا األمر بالدفع بما يالئم واقعنا اللغوي هنا ،واقتراحي هو= تحويل دائمّ .ذلك ألن لفظ "طلب" فيه حيادية ،وليس فيه التزام ،ثم إنني أبتعد عن األلفاظ التي لها
ً
ً
دالالت أخرى ،فلو اخترت مثال :أمر لكانت هذه اللفظة مقابال لـ פקודה ,צווי ,צו،.... ,
باإلضافة إلى معنى اإلجبار في املوضوع ،وهو غير مقصود .إذن ماذا تقترح؟

 ألننا نحول من حساب إلى حساب فاألجدر أن يكون اللفظ تحويل ،وهكذا ّتفضل شركة

الكهرباء وشركة الهاتف وغيرها أن يكون هناك تحوي ــل دائم ،حتى يضمنوا وصول املبلغ من
حسابي أو حسابك.
ال ننس أن تحويل هي העברה ،وال أظن أن املعنى نخطئه هنا ،فالتحويل يتم بسبب
التزامنا أن ندفع كل شهر أو كل فترة معينة ،ولذا نحول للحساب اآلخر املبلغ املطلوب.
שיקִ(צִֵּ'קֵּ ִ,שק)=  =Chequeشـيـك ّ
ال أرى غضاضة في قبول اللفظة ِشيك ،وجمعها ِشيكات لشيوعها في لغات العالم ،والعبرية
ً
أخذتها من اإلنجليزية ،ولم تقاومها لفظة ִַה ִמחִָָּאה مثال التي أقرها مجمع اللغة العبرية.
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شيك في تقديري هي في األصل َ
صـكّ ،وهي بمعنى وثيقة بمال ونحوه ،وقد أقرها مجمع
ِ
ً
اللغة العربية في القاهرة بدال من ِشيك ،ولكن ندر من يستعملها ،فالكل يبحث عن
الشيكات ،ال الصكوك!
على فكرة ،هي لفظة فارسية نقلها العرب بمعنى كتاب ،وكذلك كتاب اإلقرار باملال وجمعها
صكوك ،وصكاك ُ
وأص ّـك .وقرأت في كتاب غرائب اللغة العربية لألب رفائيل اليسوعي ص
ِ
 239أن الصك هو كتاب االعتراف بدين أو غيره ،وعلى األرجح فهي من ـ ـاك tchak
الفارسية -بمعنى -جملة مكتوبة.
ً
השיקים.
نقول دفتر الشيكات بدال من פנ ַקסִ ֵּ
ً
فأود ْعـه!
سأكتب لك شيكا ألمرك (ל ַפקודתךַ)ِ ،
وإذا صرفته (......أترك لك التتمة).
 ولكن ،هل أدفع ע ָּמ ָּלה؟َ
 -تقصد ُعـمول ــة ،والجواب :نعم!

ولفظة ُ
العمولة ّ
أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة ،وقد أوردها معجم الوسيط،

املصرف لقاء معاملة ما ،وال أظن اللفظة العبرية إال
وتعني األجر الذي يأخذه السمسار أو
ِ
منها وبشهادة معجم ابن شوشان الذي يؤكد أنها من (العمالة).
ّ
املدون ــة الثاني ــة والعشرون ّ
أدعوكم بحرارة أن تدخلوا موقع يافطة لالستماع إلى /مشاهدة برنامج رفيق حلبي عن
اللغة "املتهودة" ،أي التي ّ
سم ُيتها :ال ِع ْـرِب ّـيـة ،وهو على الرابط:
/http://www.yafita.com/a/208159املحامية-ديانا-حسن-الكاتب-والباحث-فاروق-
مواس ي-الشاعرة-نداء-خوري-أيمن-نحاس-وحنا-شماس-عربيتناّ -
املتهودة-تحتضر/
أرجو – مرة أخرى -أال تفوتوا كل ما قيل ،وأن تصبروا حتى نهاية البرنامج ،فربما
ُ
تستخلصون ِع ْبـرة ،وقد تذرف َع ْـبرة .سأقف على بعض األلفاظ التي ُعرضت في هذا
ً
مقدما بدائل لها ،وبش يء ممن اإليجاز:
البرنامج،
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ִּכ ִאילּו= كأنــه ّ
ُ َ
يردد بعض املتحدثين العرب لفظة ּכאילּו بين كل جملة وجملة ،وربما لتكون نقلة أو تـكـأة
يستعينون بها لتبعد االرتباك عنهم ،فهم ال يريدون التشبيه هنا بحالة معينة ،وربما هم
يريدون أن يتحفظوا مما سيقولون ،ولعل املسافة اللغوية تجعلهم أكثر جرأة.
وفي رأيي أن (كأن ــه) تقوم بالدور نفسه ،وحبذا التقليل منهما ،حتى ينطلق اللسان بدون
َُ
عقبات ،وبدون تـكـآت!
ַמהִפתאֹום= َع َجــب! ّ
التعبير بالعبرية هو شعبي (ע ָּממי) ،وهو بمعنى :كيف يمكن لهذه الفكرة أن تخطر على
البال؟! في رأيي أن أفضل بديل لها بالعربية لفظة َع َـجـب! ويمكننا في التعبير عن نوع من

الدهشة أن نقول ً
أيضا (غريب! ونمد الياء كما نريد) ،وبالدارجة :مش معقولّ! وأرى أننا

نقترب بذلك من التعبير اإلنجليزي.certainly not :
ירה= ال ِخـيــار! ّ
ֵּאיןִּב ֵּר ָּ
التعبير كما نعرف يرد عند انعدام حيلة أو أنه ال طريق آخر أمامنا ،فاألفضل ترجمة ֵּאין

ירה= ال ِخـيار! (بعضهم يلفظون -في الفصيحة -الخاء مفتوحة ،وهذا خطأ إذا أردنا
ּב ֵּר ָּ
الدقة في اللفظ فهي مكسورة في املعاجم).
وإذا عمدت إلى الفصيحة العليا فقل :ال َمناص ،وفي الفصيحة القريبة من لغة الكالم :ال
ً
بد من( ...ما فش حل ثاني) .تالحظون أنني أختار ألفاظا عربية عامية ،وال أتردد ،فالعامية
يمكن تخريجها -بشكل أو بآخر -على أنها فصيحة ،املهم أن نتحدث العربية -فصيحة
وعامية -وأن تكون املرسلة في جملة واضحة!
ס ָּתם= ال لش يء ّ
تتردد اللفظة العبرية ס ָּתם على ألسنة الكثيرين بمعنى -بدون قصد ،وكما نقول بالدارجة
(وال ش ي) أو (هيك يعني= باإلنجليزية  )just like that, mereفال تحمل املوضوع أكثر ،نقولها
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كأننا نطالب بأن يخفف السامع من وقع ما قيل أو ما كان ،فاألمر كان بال سبب ُيذكر.
نختار كذلك لفظة ( ُم َجـرد) في الفصيحة ،ففي ترجمة ס ָּתםַ ַספּור نقول :مجرد قصة!
َُ
ـن!
فليـك ْ ّ
ָאזִ ַמה!=
ּומהִּב ָּכ ִך? ،كأنه يجيب
التعبير العبري له مرادف بالعبرية يستخدمه بعضنا كذلك ،وهو ַ
املخاطب :ليس هناك أي سوء وراء ما يحدث .فلو قال لي قائل :ربما يتبين أنك مخطئ،
ً
ْ
فليكن! فكلنا خطاؤون.
مخففا من النتيجة :ماذا يمكن أن يحدث؟ وباختصار:
أقول له
بالدارجة :شو فيها؟ شو يعني! ،شو بيصير؟ وملتابعي اإلنجليزية.so what! :
זֹורם= جارّ ّ
ֵּ
ً
منسابا أو بدون عقبات
إذا كان السير

((running

זֹורם ،ونحن في لغتنا
فهو في العبرية ֵּ

الدارجة نقول (ساحب) ،وبعضنا يقول :سالك أو ماش ي.وبالطبع فجملة السير سالك
فصيحة ً
أيضا.
יּקר= األساس ّ
הע ָּ
יּקרֹוִשלִ ָּד ָּבר فهو
نقصد بالتعبير جوهر الش يء أو الكالم أو األهم فيه ،فإذا قال قائلּ :בע ָּ
ً
أساسا ،وفي لغتنا الدارجة :باألساس.
يعني لفظة عربية واحدة مختصرة هي
ַּכנראה= كما يبدو ّ

َ
وأفضل ترجمة لها
التعبير شائع في العبرية بلفظ الكاف مكسورة (وهذا خطأ ،فهي بالفتح)،

في الفصيحة :على ما يبدو( ،كما يبدو) ،وفي لغتنا الدارجة إذا استصعبنا (يبدو) فنحن
نقول فصيحة أخرى :على ما يظهر ،وفي اللهجة اليومية (زي ماني شايف).
اترك ّ
עזֹוב= ْ ّ
خل! ّ
عندما ال يعجبنا أمر أو قول أو تصرف فإننا نكتب في الفصيحة "دعك!" ،اترك! ِ
ّ
ّ
ولكنا نستخدم في لهجاتنا (دشرك ،روح ،عف ،زيح – كل في منطقته ما يالئمه وكلها أيسر
من لفظ الكلمة العبرية) ،والتعبير العبري الشائع עזֹוב שטּויֹות! نسمع من يقول في معناه:
بالش كالم فاض ي! ّ
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ּכך= إلى هذا الحد ّ
ַעדִּכ ֵּדיִ ִ
هذا االستعمال يقال عند االستغراب والدهشة ،وكأننا ننكر أن يصل األمر إلى هذا القدر أو
الحد ،ونحن بالدارجة نقول :لهالدرجة؟!
ً
وأخيرا ّ
סֹוףִסֹוף=
ً
(وأخيرا) .أما الذي يقول לבעיה ִ ֵּאיןִ
نقول التعبير العبري סֹוף ִסֹוף ،ونقصد (في النهاية!)،
סֹוף أقول له :أنت تعني بلهجتك اليومية (للمشكلة فش نهاية) .هنا تذكرت املثل العبري:
סוף ַטוב–הּכל ַטוב! ونحن نقول في لغتنا :األمور بخواتيمها! ويمكن ترجمتها بصورة أدق:
خير األمور أحمدها مغبة -كما ترجمها يوسف دانا في معجم األمثال العبرية .عس ى أن تكون
ً
نهاية هذه املدونة على خير ،فقد اخترت لكم ألفاظا بديلة ليست ألسنتنا معتادة عليها
ثيراّ ،
ك ً
فقوموا ألسنتكم لو تستقيمون!
ّ
املدون ــة الثالـثـة والعشرون ّ
لم أكن أتخيل ً
أبدا وأنا أزور محكمة ُّ
השלֹום في الخضيرة أن تجري
الصلح ֵּּבית ִמש ַפט ִ ָּ
األلفاظ العبرية منسابة على األلسن لدى الشهود واملتهمين واملحامين وسائر الرواد العرب
وقعا ،وأسهل ً
بمثل هذه الحدة والشدة ،رغم أن اللفظة العربية أخف ً
نطقا ،فلفظة
َْ
ْ َ
יבה ،وال أظنكم
ש ָּ
َمحـك َـمة وال شك أيسر من ֵּּבית ִמשפט ،واللفظة جـل َـسة أرق من י ִ
עֹורך ִהדין.
تختلفون معي أن لفظة املحامي أسرع وأوصل وأيسر من (عوريخ دين)= ֵּ
َ
وال تسألوا عن פסק ִדין فهو القـرار ،وبربكم ما هذا الغبن الذي أصاب عربيتنا؟
ْ
نقول "بسا دين" ،وال نقول "قرار" أو "قرار ُحـكـم"؟!
שֹופט ،وأما الشاهد فهو (العيد)ֵּ -עד ،والشهود ֵּעדים،
ֵּ
أما القاض ي فهو (الشوفيط)-
(عـدوت)= ֵּעדּות .وال تسألوا أين كان املحامي ،فقد كان في (ا ِمل ْـسراد) -מש ָּרד
والشهادة هي ِ
يقصد املكتب ،ويبدو أن (املسراد) أكثر قيمة وأبهة ومكانة ،فاملكتب في نظرهم عادي ،وال
يحظى بشرف الهالة الخاصة للمسراد؟! املحامي (جمعها "محامون" في الرفع ،و"محامين" في
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غير ذلك ،والخطأ الشائع تعرفونه :محامي ـي ــن -بزيادة ياء) ،أسهل من اللفظة العبرية في
محاميـين؟ لي قريب محام
اإلفراد والجمع ،فتخيل القول שנֵּי עֹור ֵּכי ִדין ،ووازن ذلك مع
ِ
يحدثني عن َزبونّ (كلمة آرامية) ،ولكنه كان في كل مرة يذكر ִקלִ ִי ִנט ،وهي كلمة إنجليزية
شائعة  ،clientوما لبث هذا املحامي أن سألني بعد أن الحظ مالحظاتي :وكيف نسمي
שֹופט في محكمة عسكرية؟ هل هو قاض؟ قلت :نعم ،وهو الحاكم ً
أيضا،
(الشوفيط)ֵּ -
ألنه يحكم في قضية ،وقد نسمع لفظة الحاكم في لغتنا الدارجة ،وهي مرادفة للقاض ي.
ََ
وأما في األلعاب الرياضية فهو الحــكم .شرح لي املحامي أن للقاض ي  -كما هو معروف-
תֹוב ִַע ،لكنه هو وزميله سيقدمان
(سيدر يوم) ֵּ -סדר ִיֹום ،وهو يستمع إلى (التوبياع)ֵּ -
(الهجنا) -הגַנָּה ،واعتذر ألنه يلفظ املصطلحات العبرية  ،فهي مفهومة أكثر!
התֹוב ִַע هو املدعي הגַנָּה هي الدفاعّ .
ֵּ
قلت له يا حبيبيֵּ :סדרִיֹום هي جدول أعمال،
قال :أنا أعرفها ،لكنها صعبة ،وال يفهمها الكثيرون منا .قلت لهّ :
عود زبائنك على
ً
متيسرا،
استخدامها ،فسيكون األمر
ف ـإذا انت ـهت عنه فأن ـت حك ـي ـم

فابدأ بنفسك وانهها عن (خلطها)
فهنـ ـ ـ ـاك ُيقب ـ ـ ـ ـ ـل ما تقـ ـول ُويهتدى

بال ـق ـول من ـ ـك وي ـنف ـ ـع التعل ـي ـ ــم

 ح ًقا ،ومن يدري فقد نعود إلى لغتنا ،مع أن اللغة تيار ،ومن الصعب أن يقف أحد فيوجهه ،فنحن ليس لنا وزارة ثقافة ،وال سلطة عليا عربية مقررة ،وهل تظن أن العالم
العربي ً
حقا يحافظ على عربية صافية؟ صدقني أن عربيتنا أفضل من الحال في املغرب
وتونس والجزائر إذ تفرنسوا ،وال تسأل عن دول الخليج إذ تأنجلزو! أريد أن أبشرك-وأنت
נֹוטריֹון.
تحب الخير لي -أنني حصلت على شهادة (نتريون)ַ -
ً
 أبارك لك أوال ،وليتك تذكر أمام كل واحد من زبائنك منذ اليوم التعبير كاتب عدل ،ياكاتب العدل!

ً
ָאשם.
 قال :أتعرف صديقنا فالنا؛ هو ( ِنـئشام) -נא ָּשם ،وأخاف أن يكون (أشيم)ֵּ -َ
ْ
ً
 بل قل فالن ُمـتـهـم ،ونحن نرجو فعال أال يكون ُمـذ ِن ًـبا.ַּכאי)!
 إن شاء هللا يكون (زكاي= ז ַ65

 بل قل (بريء) ،وكما نقول في الدارجة يطلع براءة.ַּכאי لها معنى آخر.
 لكني أعرف أن ז ַַּכאי ملبلغ أو لش يء فاملعنى مستحق.
 نعم ،فأنت ז ַ أتعرف أن القاض ي حكم في قضية  -מש ָּפט مماثلة بالسجن شهرين (عل تناي) – ַעלִתנַאי  ،آسف بل حكم عليه بستة أشهر يقضيها في (شروت هتسيبور)ֵּ -שרּות הציּבּור.
 بل قل" :مع وقف التـنفيذ" ،ثم قل :يقضيها "في خدمة الجمهور".נֹוער ،فكيف حكمت عليه املحكمة?
 وابنه فالن من (النوعر)ַ - نعم هو من األحداث ،ولهم حكم خاص!נֹוער.
 -رأيته مرة عند (كتسين هنوعر)= ָּקציןִ ַ

 قل "ضابط األحداث" ،بربك أليست هي أسهل؟ً
لفظا ،ولكنها :أيهما أسرع ً
فهما.
 املشكلة ليست أيهما أسهلأعرف املشكلة ،ولكن ذلك يدفعنا إلى أن نصوب ونصحح ونصلح ونحاول!
ّ
قبل أن أودعك أردت أن أذكر بالتعابير العبرية التالية ،وما هو مقابلها بلغتنا ،ولن أزعم
أنني أحصرها كلها ،فإليكم ما تيسر منها:
ירה= التماس (في محكمة العدل العليا)
עת ָּ
ּכ ָּתבִאישּום= الئحة اتهام ّ
ערעּור= استئناف ّ
ָּּב ִָּג"ץ= محكمة العدل العليا ّ
ىّ
יעה= دعو ّ
תב ָּ
יעהִפלילית= دعوى جزائية ّ
תב ָּ
تواص ــل :كتب لي األستاذ إلياس صفوري :تحية للنحات اللغوي املاهر أبي السيد ،مع
موافقتي لبعض من ورد من نحوت إال أنني أعتقد ،وليسمح لي البروفيسور ،بأن بعض هذا
املقترح ثقيل على القلب واللسان .حبذا لو عمد االستاذ لعرض ما ينحت على بعض
املختصين قبل أن ينشرها .ومع ذلك له فائق الشكر وعظيم التحية.
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ً
ً
إجابتي :يا صديقي :أوال ،تحيات! توافقني أن كل جديد ال نصفق له ،بل يكون ثقيال على
الكثيرين! هذا يذكرني بمقطوعة لجورجي عطية يقول فيها:
أف لـ ـه فيـ ـه عـ ـيـ ـ ـب
ٍ

وذاك أمـ ـ ـر أكـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد

قالوا له :أي عيب؟!

أجاب :لحن جدي ـ ـ ــد

قد توافقني أنني أقترح ما أقترح بعد دراسة وتمحيص واجتهاد ،واستغراق في عشرات
املصادر .توافقني أنني ال ألزم ً
أحدا بأية لفظة ،فأنا أقول رأيي ،وعلى الجديين أن يتأولوا..
فهذه طرقة على الباب ،أحاول أن تكون خفيفة ،وحتى لو كانت عالية فهي تقرع األذهان،
وتحفز املساءلة ،ولن تزعج إال الذي يستمر ً
نائما .توافقني أن املختصين أقالء ،وخاصة
بيننا ،وال أعرف إن كان عددهم وصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة ،ويمكن من كانت له
ً
مالحظة أن يعلمنا مما علمه هللا ،فالباب مفتوح .الباب مفتوح لك أوال لك لتقول لنا  :ملاذا
استثقلت ما استثقلت؟ وما هو الحل عندك؟ أرجو أن تنتبه لجملتي األخيرة في الرد على
الصديق جواد ،في املدونة الثامنة عشرة ،ورسالته املعجبة وهو محام من خيرة املتذوقين
للعربية.

إضاف ــة :كتب األخ عماد ًردا آخر على السيد الصفوري :األخ الصفوري لم ينتبه إلى أن

املدونة املواسية-رقم  02ليس فيها نحت (نحوت؟!) النحت كان في مدونات سابقة ،واختارها
ً
لتكون
مخرجا  -أذكر (تقليطان) اختار لها (الواس ي) ،وأذكر (قال نوعيت) اختار لها
َ
َ(يـســيكـة) ،واختار ُ(مـثـيـه) مكان (مثير لالهتمام) ،وقد حفظتها لجمال وقعها .واختياره جريء
أظن أنه لم يكن هناك أي حل أو مخرج تيسيري نتفق عليه.
ثم ،ملاذا تستخدم (أعتقد) ،وأنت تقصد (أظن ،أرى)؟! إذا اعتبرت رأى  +ن نحتا فأنت
مخطئ فهذه النون زائدة ،كما يقول مواس ي ،وتجوز زيادتها في اللغة.
شكرا لألستاذ الدكتور على العطاء واملسئولية! شكرا ملن يعمل! فمن اجتهد وأصاب فله
أجران ،ومن أخطأ فله أجر واحد ،وأنت أخي الصفوري لك أجر واحد!
ّ
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املدون ــة الرابــعة والعشرون ّ
االختصارات ّ
االختصارات (ראשי ַתבֹות= ַר"ת) ،وباإلنجليزية

abbreviations

هي ظاهرة لغوية عرفها

العرب ،وسموها "النقص بسبب الرمز" ،فمنها ما ورد في املصنفات القديمة :إلخ= إلى
آخره ،ال يخ= ال يخفى ،اهـ= انتهى ،ثنا= حدثنا في الصحيحين ،وال أنس ما استكرهه بعض
الفقهاء  -من استعماالت شائعة نحو( -صلعم)= صلى هللا عليه وسلم ،ع م= عليه السالم،
رض -رض ي هللا عنه .وثمة اختصارات غير معروفة في أيامنا نحو :حج= ابن حجر الهيثمي في
كتب الشافعية ،س= سيبويه ...إلخ.
ً
غير أننا نجد في املعاجم اختصارات يجعلها املؤلف دليال في تصدير معجمه أو في نهايته ،كما
أننا نقرأ في كتب األبحاث على نحو :م.س (مصدر سابق) ،م.ن (مصدر نفسه ،ومنهم من
يجعلها -ن.م) ،را (راجع) ...إلخ.
كما أن من املنظمات السياسية من اختار االختصارات ،ونجح فيها ،نحو :حماس ،فهي
اختصار أوائل الكلمات :حركة املقاومة اإلسالمية ،و فتح التي كانت في األصل ح .ت .ف.
حتف= حركة تحرير فلسطين ،لكن وبسبب املعنى (الحتف هو املوت) فقد قلبوا الترتيب
ليتيمنوا ً
خيرا ،فكانت (فتح) .ثم كانت هناك وكاالت لألنباء قد عمدت إلى هذه االختصارات،
نحو وفا -وكالة فلسطين لألنباء ،واع= وكالة أنباء العراق.
وقد جربت في املدونة العشرين ترجمة עסק מורשה م .م (ميم ميم،من مشتغل مرخص
أو من مصلحة مرخصة -سيان) ،وكل كلمة من أي اختيار تبدأ بامليم .أكتب ذلك وعهدنا
بالشركات التجارية موصول ،حيث يثبتون بعد اسم الشركة م .ض ( -ميم ضاد) -أي
محدود الضمان؟
َ
מע"מ= ضـقـا ّ

מּוסף إلى (מעַ"מ) ويلفظونها بينناَ -
ماعـم ،فلماذا نحجم
في العبرية تم اختصار ַמס ִ ֵּער ִך ִ ָּ
َ
ضقـا ،من هنا فال أرى
عن اختصار ضريبة القيمة اإلضافية إلى (ض . .إ) -ونلفظها
68

ً
تثريبا أن نقول سندفع ضقا في الخامس عشر من الشهر ،وال أظن اللفظة بعيدة عن جو
الدافعين الذين يحسون بالضيق .ولو تسنى لي (واألمر عسير ،ولكن االقتراح متاح) لجعلت
اختصار ָּּב ִָּג"ץַ(ביתַהמשפטַהגבוהַלצדק) ،ويلفظونها بيننا (باﭽَتس) لفظة مختصرة هي
َم َـعـل (محكمة العدل العليا).
ַמנּכִָּ"ל ( َم ْـنـكال)= ميم عين= مدير عام
َ
ַסּכּו"ם (سكوم)= ش ْـو َسـم ،وهي اختصار مجموعة الشوكة ،السكين ،امللعقة.
عودة إلى النحت:
قلت في املدونة الرابعة عشرة إن ظاهرة النحت هي قديمة في لغتنا العربية ،وما أقل
ً
اإلفادة منها في أيامنا .والنحت لغة هو التركيب ،نحو ما يقوم به النجار مثال ،فينحت
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
الجمع بين كلمتين أو أكثر ،حيث يتم ابتداع كلمات جديدة ،بينما نحجم نحن العرب عن
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
فيها من النحت كما فعلت في ابتداع كلمة (رؤان) ترجمة لـ רָאיֹון.
ردي :قد يظن البعض أن زيادة الحرف على الكلمة هو نحت ،نحو ما فعلت في لفظة (رؤان
ترجمة لـ ֵּרָאיֹון) ،ولهم أقول :زيادة الحرف ال تعتبر ً
نحتا ،وقد زيدت امليم في بعض
الكلمات ،نحو زرقم= شديد الزرقة ،وزيدت النون في مثل رعشن= شديد االرتعاش ،والواو
في كوثر= شديد الكثرة ،إلخ ،ولهذا مبحث خاص في أسباب الزيادة ،ومتى تكون.
وبعد ،فلم ألجأ للنحت إآل لضرورة ملحة ،وأنا على يقين أن اللغة تجيز االجتهاد ،وتظل
ً
مسألة استساغة االستعمال ،وقبوله ،ثم شيوعه ،مجاال للنظر .يا حبذا أن يكون هناك
ً
تعاونا مع بائع
مؤسسات تتجند ،وشخصيات تشعر بالغيرة على لغتها ،وقد ملست
اليسيكات في بلدتي ّ
لتبني اللفظة ،وذلك يوم أن وضعت للدراجة التي يركبها املحتاجون لها،
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وهي آلة مستجدة على الشارعַ -קלִ -נֹועית ،إذ أخذ مستخدموها العرب يعيدون اللفظة
ً
العبرية (قال نوعيت)على ثقلها ،فما وجدت حال السم اآللة إال النحت :فكانت الترجمة عن
العبرية :يسيرة الحركة ،فأخذت من اللفظة األولى (يس ي) ،ومن آخر اللفظة الثانية (كة)،
فجمعتهما لتكون اللفظة الجديدة يسيكة .هل أكشف لكم ً
سرا أنني أفرح عندما أسمعها
على لسان شخص يركبها ،ولو تمكنت ملا تركته بدون فنجان قهوة.
بدأت بفكرة النحت في السبعينيات يوم أن اقترحت حتــن (من اللفظتين :حتى  +اآلن)
ترجمة لـ עד ֵּּכן ،والكثيرون يعرفون حكاية إقحام الالم عليها ،ومعركتي فيها! ،ومن الطريف
ّ
أنني تصفحت كل العرب عدد  2102/9/29وإذا في الصفحة األولى خبر رئيس يورد محتـلـنـة
– بتشديد الالم ،وأعيدت الكتابة بالشدة في الصفحة الداخلية ،فبربكم الفظوا الكلمة،
وتحدثوا بعد ذلك عن الذوق!).
ْ
ً
لغويا يقترح َ
صديقا ً
(حـتـ َه َـنـة) من (حتى +هنا) ،فلماذا كلما
ومن الجدير أن أذكر أن هناك
بادر أحدنا لش يء نقول له "ال مش هيك"؟ ،ويجب أن ندلي بالدلو؟! وهل يقبل األستاذ وهو
الفصيح أن يقول في املضارعُ :ي ْ
حت ِـهـن ،فهو مح ِـتهـن؟ أنا في شك ألنني أعرف ذوقه ،وهو ممن
أضع ثقتي بهم.
ُّ
יטן ،وهي من اللفظتين :واضع+س ي دي،
في هذه املدونات كنت نحت الواس ي (بدل ַתקל ָּ
وهي األشيع من أسطوانة أو قرص) ،كما ّ
نحت (شارصيف) من (شارع+رصيف= מדרחֹוב)،

ورا ِفـبـة من (رافعة+متشعبة= ַמזלגָּן) وغيرها .أشعر إزاءها بالراحة واالطمئنان ،وكم أرجو أن
تجد لها ألسنة تنطق بها ،وأفئدة تهوي إليها .لكني أصدقكم أن (شارصيف) هي الوحيدة
التي أجدها غير مستقرة بسبب خروجها عن الصيغ العربية املألوفة ،وقد شرحت سبب
ً
ً
مؤقتا إلى أن نجد ً
معا بديال لـ (ا ِملـد رحوب
اختياري لها في املدونة السابعة ،ولكني أبقيها
מדרחֹוב).
ّ
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املدون ــة الخامـسـة والعشرون ّ
ً
الحظت أن أسماء املفعولين بالعبرية تحفز املتحدث منا أحيانا على استخدام اللفظة
العبرية دون العربية ،وربما بسبب عدم شيوع الصيغةَ :
مشت ْـف َـعل ،أو ُم ْـف َـعـل ،ونحوهما في
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.
מתּוח ָּּכם= حاذ ّ
أعرف أن ترجمة מתּוח ָּּכם (وهي باإلنجليزية  )sophisticatedترد في أكثر من مورد :محنك،
رفيع الثقافة ،دقيق املعرفة ،فلماذا ال نكتفي بلفظة حاذ التي تدل على املهارة والخبرة
ْ
الحـذق لـ תחּכּום .في الدارجة ال تتوقعوا أن يقول أحد
واملهارة والحكمة في التصرف ،ونفرد ِ
من أبناء الشعب :فالن حاذ  ،فلو قال شاطر بمعنى اللفظة كما نعنيها اليوم لكانت
الكلمة وافية شافية ،أقول بمعنى اللفظة اليوم ،ال باملعنى القديم ،حيث ارتبط املعنى
ُ
القديم بالعيارين والشطار وأصحاب الكـدية ،فما لنا ولهم؟ وقد أفلت نجومهم -على األقل
َّ
ً
ً
وتطبيقا ،ذلك ألنهم
في املصطلحات! فال تصدقوني إن قلت إنهم تولوا وذهبوا بعي ًدا فعال
عادوا بلبوس جديد في ألفاظ أخرى ،ولكنهم لم يعودوا يحملون اللفظ القديم شاطر،
فهذه اللفظة الدارجة تركناها للطالب املجتهد ،وتركناها كذلك للحاذق بمعنى מתּוח ָּּכם.
وبهذا السياق ال بد لنا من التعود على وصف الجهاز بأنه حاذ  ،في نحوַ :מכשיר

َ
ֵּאלקטרֹוני ִמתּוח ָּּכם ،فـ (الدقيق) ال تفي باملعنى ً
تماما ،فاألولى – في رأيي -أن نستعير له
صفة بشرية هي الحذق.
َ
משּוכ ָּלל= ُم ْـحـكـم ّ

هذه اللفظة العبرية משּוכ ָּלל تعني أنه مصنوع ومهيأ بصورة كاملة ،وليس فيه عيب أو
َ
َ
ثغرة ،فهو ُمـتقــن ،وأرى أن نختار لها لفظة ُم ْـحـكـم ،ويمكننا أن نستخدم فيما بيننا في
ً َْ
أيضا ُمـتـقـن ،وال بأس بقولنا في لهجتنا ْم َـحـكـم فاملهم أن
الحديث الدارج وفي الفصيحة
ً
تتركونا من الشخ ـل ــلة! يالحظ املتابع أنني أحاول أن أجد حال في كل ترجمة للغة اليومية
َ
الدارجة ،حتى ال يسألني سائل :وهل تتوقع مني أن أقول ُم ْحـكـم؟!
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َ
מּוגזָּם= ُمـبالـغ ّ
َ
اسم املفعول ُمبالـغ يجدر أن يلحقها شبه جملة ،كأن نقول "مبالغ فيه" ،ولكني أرى أن
نكتفي بصورة اسم املفعول من بالغ للداللة على أن األمر خرج عن حد املعقول والتصور،
َّ
مضخم أو مغالى فيه .نسمع ً
كثيرا من يقول لآلخر بعد أن يستمع إلى ادعاءات ما أنزل
وأنه
هللا بها من سلطان :הגזַמ ִָּת! فما لنا ال ننبههه وهو يعارض -إلى أن يستخدم :بالغت،
وبالطبع فاللفظة أسهل ،ويمكنه في التعبير عند الدهشة أن يمد األلف قدر دهشته-
"بااالغت! ّ
َ
משּוחזָּר= ُم ْـسـتـعاد ّ
أعرف أن اللفظة العبرية تعني -يبني ويعيد التنظيم من جديد ،فاملبنى ُمعاد التركيب يسمى
بالعبرية משּוחזָּר ( ،(reconstructedوأنا أرى أن نترجمه مستعاد مخصصين اللفظة
لذلك ،رغم عدم الدقة ً
تماما ،وأما (מוחזר) فهي مرجوع أو ُمعاد ،وال ضرورة ألن نترجمها-
مستعاد ،فلنخصصها لـ משּוחזָּר.
ْ
ּמשּוכ ָּפל= َمـنـسـوخ ّ
وهو الذي يعاد نسخه إما بآلة الطباعة ،أو هو مستنسخ بنسخ كثيرة بوسائل أخرى.
َ ْ
لقد استمعت إلى بعض زمالئي املعلمين وهم يخاطبون السكرتيرة (شخ ِـبلي لي!) ،و( بحياتك!
ّ ْ
الشخبول قبل الحصة) ،وفي تقديري أننا في حديثنا لو قلنا (انسخي لي) ،و(النسخ قبل
ِ
ُ
الحصة) ملا مسنا أي سوء ،ولفهمنا ً
تماما ،وملا ظن أحد أن الذي خاطبناه امتشق قلمه
ليأخذ في نسخ النص وإعادة كتابته .فقد تم ً
فعليا في أيامنا تحويل معنى (نسخ) من مجرد
ّ
مستجد يتعلق بالطباعة -أي كما اللفظة اإلنجليزية.duplicate -
 copyإلى معنى
وبالطبع فإن تحديد اللفظة العبرية שכפּול للنسخ ال يمنع بقاء نسخ ،لصق في مقابل
لفظتيַ :הע ֵּתקַ ִ,הד ֵּּבק ،فاملعنى يفهم من السياق.
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מוצג= َم ْعـروض
ָּ
وهذا املعروض (ج .معروضات) يكون في البضاعة أو في املعارض التجارية والفنية ،ولكن
ً
מּוצג للمحكمة ،ويبرز دليال لدعواه ،فإن هذا يسمى
ָּ
إذا أراد أحدهم أن يقدم
" ُم ْـسـ َـت ْـم َ
تسكّ .
מּותג= مارك ــة ّ
ָּ
َ
ْ
מוצר ً
מותג هو اسم أو رمز أو أي عالمة أخرى ّ
معينا ،ويردد أبناء جيل
تعرف ُمـنـتـ ًـجا= ָּ
ָּ
اليوم (موتاﭺ) لدى شرائهم املالبس املختلفة ،وهي عادة أغلى بكثير من مالبس أخرى لم
ً
قديما من آبائنا لفظة ماركة ،وهي من التعبير اإلنجليزي
تحظ بامليزة الخاصة .كنا نسمع
( trade markانظر معجم ابن شوشان :مادة מּותג) .والعالم العربي يستخدم هذه اللفظة
اإلنجليزية في ضروب االقتصاد ،وهي شائعة ،وال أظن اختيار البديل :صنف تجاريّ يغير
استخدامها ،واقتراحي أن نستخدم في الفصيحة صنف تجاري ،وفي لغتنا اليومية نستخدم
ماركة ،وقد شرحت في أكثر من مدونة ملاذا نقبل األلفاظ األجنبية ،نحو فيتامين ،ألكترون،
أوكسجين ،وال نقبل العبرية في نسيج جملنا ،فها نحن نستخدم (األكسجين) لفظة عاملية،
بينما نرفض استخدام ַחמצִָּן= حمتسان ،وهي باملعنى نفسه ،ونقبل استخدام كمبيوتر
لدى الذين يستثقلون الحاسوب ،ونستسيغ (بريك) للكابح ،بينما يجدر بنا أال نخلط في
لغتنا العبرية ،فنستخدم جملة على غرار :غيرت البالميمּ -ב ָּלמים .وثمة نماذج كثيرة،
فمشكلة هذه املدونات ليست مع اللغات األجنبية ،وأنا ال أقف في وجه تيارات عجزت عن
ً
فعذرا!
التصدي لها املجامع اللغوية ،وأراني أعيد القول،
رسالة إلى جّ .
מּותג ،فهي باإلنجليزية
فيما يتعلق بـ ָּ
وكذلك في معجم سابير) ،وقد ّ
عربت اللفظة اإلنجليزية إلى (ماركة) ،ففي املنجد :عالمة
Mark

( tradeانظر املادة في معجم ابن شوشان،

فارقة تجعل على البضائع ،ولكل معمل عالمة خاصة يضعها على مصنوعاته" .والكلمة
مألوفة في لغتنا الدارجة ،ويستخدمونها في العالم العربي -كما ذكرت أعاله.
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ً
מּותג أصال كما قرأت في املواقع هي من מוצרַ +תג ،نحت نحته البروفيسور دوف
ָּ
يزرعيلي ،للداللة على خصوصية الصنف وتميزة بعالمة فارقة ،وتعرف اليوم في بعض دول
الخليج .branding
ثم أقرها مجمع اللغة العبرية بمعنى ) -)brand nameأي كما يترجم البعلبكي في مورده:
ماركة ،عالمة تجارية .قرأت اقتراح زميل بأن نترجمها (وسيمة) ،والترجمة من اإلنجليزية
 ،brandألن الفعل باإلنجليزية من معانيه (وسم) .وأترك االقتراح لنظركم!
ْ َ
עֹורב= ُمـنـخ ِـرط ّ
מ ָּ
الشخص الذي له يد في موضوع ،أو متداخل في قضية ،أو أقحم نفسه في موضوع ،أو
ْ َ
עֹורב ،وأرى أن نختار لترجمتها ُمـنـخ ِـرط ،فالفعل انخرط في
تورط فيه نسميه في العبرية מ ָּ
ً
املكان حسب املنجد يعني دخل ،وانتظم ،وإذا خرطنا رجال في األمر فهذا يعني أدخلناه.
ً
עּורבּות قل :انخراط ،وبالدارجة إن استصعبت اللفظة الفصيحة
لهذا فبدال من قولك מ ַ
עֹורב= له يد ،وبالطبع بلهجتك املحكية .لم أجد في معجم الوسيط هذا املعنى
فقل بدل מ ָּ
لالنخراط ً
أبدا ،ولم أجد لدى سغيب في معجمه هذا االقتراح للترجمةّ .
مالحظة :هناك من استخدم متداخل ،والفعل هو تداخل ،ورأيي الشخص ي أنه ال يفي
باملعنى املقصود ً
تماما ،ألن تداخل لفظة قد تأتي ترجمة لـ הת ַע ֵּרב ִב مثل تدخل،
ً
שּולבים .وشـتان!
وتداخلت األمور= הס ַתבכּוִהעניַנים  ،وأحيانا היוִמ ַ
َ
מעורה= ُمـت َـع ِالــق ّ
هذه اللفظة تعني من بين ما تعني أنه مرتبط ،له وشائج ،متأصل ،راسخ ،ولكن االستخدام
ً
الذي نستخدمه يأتي بمعنى االندماج ،وارتأيت أوال أن أختار لها -متعلق ،لكن معنى שייךַַ+
קשורַ+תלוי يربك ،فنحن ً
كثيرا ما نترجم كل واحدة من هذه األلفاظ العبرية (متعلق)،
فإذا قال قائل :فالن מעורה في حل مشاكل الناس ،أو غير מעורה في الحياة املنزلية ،فأرى
أن نترجمها في الفصيحة ُم َـتـعالــقً ،
علما بأن اللفظ (أي متعالق) اشتقاق حديث استخدم
ِ
ً
هنا وهناك في املقاالت الفكرية بغير معنى محدد ،فمرة بمعنى انجذب ،وأخرى تعلق خفيفا،
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ً
وآنا اشتبك ،وأخرى تمسك ،ولم أر الفعل في املعاجم ،فاسمحوا لي أن أخصص (متعالق)
ً
للفظة العبرية מעורה ،ذلك ألنها أخف حمال من متأصل ،فحبذا أن نقول "هو متعالق بهذا
األمر" ،و" وهو غير متعالق بالحياة املنزلية" ،ويظهر لي التعبير "هو داخل /جوا املسألة" يالئم
حديثنا الدارج.
ّ
املدون ــة السادسـة والعشرون ّ
كلمات متفرقــةّ :
أعرف أن هناك من يود أن أعمد إلى األلفاظ مرتبة ،فلهم أؤكد أن النية معقودة أن يصدر
كتاب بعد املدونة الخمسين ،وفيه مسرد باأللفاظ العبرية حسب األبجدية ،وبالطبع فليس
ً
ً
معجما متكامال ،فكل ما أفعله هنا هو اقتراحات مختارة أجدها بديلة
لي طموح أن أؤلف
أللفاظ عبرية مستحكمة ومتحكمة ،فإن أقنعت ً
نفرا 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 ،وليثق قارئي أنني أبذل ً
جهيدا ،وأنقب في
جهدا
املصادر ،وأسأل ذوي االختصاص ،وأراجع ال أقل من عشر مرات قبل أن أرسل مادتي ،ومع
ذلك جل من ال تفوته شاردة أو واردة.
َ
שפּוץ= ت ْرم ـيـم ّ
ִ
שּקּום= تأهي ــل ّ
ִ

שפּוץ إعادة الش يء إلى وضعه السابق ً
ً
وصالحا ،واللفظة
جيدا
نعني بهذه اللفظة العبريةִ -

من أصل آرامي – שפּוצא ،فأنت ترمم البيت القديم ،والبلدية ترمم الحي أو الشارع ،وهنا
ُ
ال تستخدم هذه اللفظة العبرية نفسها في إصالح شخص سجين أو معوق ،فاالستخدام
שּקּום ،ونترجمه للعربية :تأهيل -بمعنى إعادة
العبري الصحيح عندما يقصد اإلنسان فهو ִ
بناء ألن الشين في أول اللفظ العبري تدل على اإلعادة ،أي اإلقامة من جديد-
.rehabilitation
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ي لألماكن ً
שקּום قد ترد ً
أيضا ،واإلقامة من جديد،
أيضا بمعنى الترميم الجذر ّ
صحيح أن ַ
ً
שפּוץ) تختص باإلنسان ،فيمكننا أن نقول ملن يتوجه بعد حادث بدال
ولكنها وحدها (دون ִ
ً
من שּקּום إنه توجه لإلنعاش أو للتأهيل أي جعله أهال لحياة عادية أكثر.
טפּול= عالج ّ
טפּולִ(למכונית)= ْتدب ـيـر ّ
ً
ً
العالج قد يكون ً
طبيا ،وقد يكون
אט ֵּפל
شخصا ،أو ي ِعـده :אֲ נִי ַ
مجازيا ،كأن يتوعد شخص
ּבֹו .ويالحظ أن الدارجة تستخدم (أدبـره) كما تستخدم أعالجه.
أما العناية بالسيارات وسواها مما يحتاج إلى معالجات وفحص ورعاية فأرى أن نفرد لها
لفظة تدبير ،فمعنى الفعل دبـر في الوسيط :ساسه ونظر فيه ،بينما املعنى في املنجد :اعتنى
ً
به ونظمه ،فماذا يريد السائق مثال أكثر من ذلك؟ ثم ،ملاذا قبلنا (أدبره) للشخص وال
نقبلها للسيارة؟
(ط ّـبـول) ،قل لي مت ّدبرت السيارة؟ أعرف أنها صعبة ،ومن
بربك ال تسألني :متى عملت ِ
ّ
العجيب أن عدوى
(الطبـول) وصلت إلى نابلس ،وسمعتها هناك .أريدك أن تعزف عن لفظة
عبرية في حديثك بالعربية ،على املريض أن يأخذ العالج املالئم ،وعلى السائق أن يقوم
بتدبير سيارته .أتعرفون أن أصحاب املهن هم الذين ّ
يسوقون الكلمات؟ لو قالها املمرض
(عالج) وقالها امليكانيكي -تدبير لكان من حديثي إليكم نتيجة ما! (ال تحسبوا ّ
علي لفظة
امليكانيكي ،فأنا ال أتحفظ من الكلمات اإلنجليزية الشائعة في لغات العالم ،وقد شرحت
سبب ذلك).
التعبير باإلنجليزية هو  ،intensive care unitوقد ترجم بالعبرية إلى יחידת ַַ-טפּול ִנמ ָּרץ،

ويعني استخدام الوسائل العاجلة والقصوى إلنقاذ مريض في حالة خطرة .وقد تابعت من
خالل املواقع على الشبكة -استخدام املصطلح في الدول العربية ،فوجدت :العناية
الفائقة ،وفي األردن وغيرها( -العناية املركزة) ،وفي الخليج -وحدة العالج املركز ،املعالجة
القصوى ،غرفة الطوارئ...
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ألم أقل في بداية هذه املدونات أن كثرة الترجمات ألية لفظة ال تكون في مصلحتها.
ً
كان بودي أن أختار :وحدة الرقابة الشديدة ،متعلال بأن املريض يكون تحت املراقبة
ً
ً
سابقا
طبيبا من طالبي
الشديدة ،وقد يحتاج إلى عالج أو ال يحتاج .واتفق أن التقيت
فسألته عن ترددي وأنا أكتب هذه املدونة بين تدوين (الرقابة الشديدة) أو (العالج
املكثف).

ً
فأجابني أصبح املصطلح الثاني (العالج املكثف) معروفا لدينا في البالد ،فأدعوك اللتزامه
إن كنت تصبو إلى توحيد املصطلحً .
شكرا للطبيب سيف الدين ،وأدعو هللا أال أكون ال أنا

وال هو في مثل هذا العالج املكثف حتى ال نحتاج إلى رقابة شديدة.
َ
حادب ـة ّ
מ ַטפלת= ِ
حبذا أن نتفق على لفظة ونشيعها ،فأنا أعرف أن اللفظة غير دقيقة بالعربية ،وأكثر منها
ً
أحيانا مربية ،وكذلك حاضنة وهي األشيع .كنت
دقة :راعية ،متعهدة ،معتنية ،وقد ترجمت
ً
أود اعتماد حاضنة ،أوال ألن الفعل (حضن) فيه حميمية واهتمام وبالضرورة رعاية
واعتناء .ولكن الصعوبة في الحديث عن املذكر :حاضن ،فكيف أسمي هذا الرجل الذي
يقوم برعاية املرأة املسنة؟ هل أسميهّ :
مرب؟ ر ٍاع؟ حاضن؟ وجدت الحل في حادب
وحادبة ،فالفعل حدب عليه يعني في املعاجم انحنى وعطف .أما الصديق الذي أنكر أن
يكون معظم هؤالء الـ (מטפלים) الحادبين ممن يحدبون ً
حقا فأقول له :ليكن ذلك على
َ
سبيل التيمن! قال لي صديق :كنت أفضل ترجمتها ( ُمسـت ْرعاة) ،ونس ي صاحبنا أن هذه
اللفظة بصيغة اسم املفعول ،وهي ال تفي بما نحن فيه من فاعلية الرعاية.
ْ َ
מת ָּחם= َمـتـخـم ّ
هذا املوضع أو املوقع الذي حدد وخصص لش يء ما سموه بالعبرية מתחם ،وتعرفون أن
أكثر اليهود يلفظون الحاء خاء ِ(م ْتـخام) ،واللفظة أخذت تشيع ً
كثيرا هذه األيام ،إذ
أصبحت تطلق على األسواق التجارية غير املتسعة ،والتي تقع ضمن مكان محدد.
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ُ ُ
َ
قلت :تـخم ،وتـخـم وجمعها تخوم هي ألفاظ عربية وردت في املعاجم ،وتعني الحد بين
فاصلين ،وقد أفرد لسان العرب مادة لتخم ،وذكر ً
أبياتا شعرية منها البيت:
ُ
وع ّل ثرى تلك الحفيرة بالندى

وبورك من فيها وطابت تخومها

ويقال :هذه األرض تتاخم أرض كذا أي ّ
تحادها .قلت :لو اخترت أية كلمة نحو :متجر،
ّ
مجمع (ما أكثر معاني هذه اللفظة األخيرة التي حملناها فوق طاقتها) أو ِمنطقة لظلت
حروف التاء والخاء وامليم في الذاكرة ،فلماذا إذن ال نبحث عن لفظة قريبة من العبرية
بحيث ال تعارض لغتنا.

ً
أقترح وأنا أستصعب اللفظ معكم َم ْـت َـخـم ،اسم مكان على وزن َ
مفعـل -آمال منكم أال

تتعجلوا الرفض ،فحبذا تكرارها على ألسنتكم فربما تصبح سائغة .يسوقني هذا إلى الرد
على الكتير من املنتقدين بأن األلفاظ هذي أو تلك غير مستساغة ،أو ينبو عنها ذوقهم،
وردي هو  :لكل ذوقه ،والصعوبة هي في كل بداية ،وال أظن أن أية لغة كل كلماتها مأنوسة،
وليس فيها ألفاظ جاسية مستكرهة.
وهناك حل آخر :أن أدعوكم إلى املتخم لفنجان قهوة بشرط أن أسألكم :أين نحن؟
َ
فتجيبون :في املـتخــم! املتخم يتاخم املنطقة الصناعية في املدينة .ترى هل قبلتم تتاخم؟
بانتظاركم!
ֹולטִּב ָּלשֹון= متمكن من اللغة ّ
ש ֵּ
שֹולט ִּב ָּּמ ָּצב فمعنى ذلك أنه
ֵּ
اللفظة العبرية لها معان كثيرة -كما ال يخفى -فإذا قلنا
متحكم في الوضع ،أما إذا جعلنا املوضوع للغة أو ملادة يتقنها الشخص ويجيدها فهو
متمكن منها .في هذا السياق أذكركم بلفظة
ُم َوجـه ،وسرني أن هناك من يستعملها ،ويسأل زوجته" :وين ّ
املوجـه"؟
ِ
שלט= control
ָּ

 ،remoteفقد اقترحت

שלט= ال ِفـت ــة ّ
عرف عن محيي اللغة العبرية إليعزر بن يهودا أنه إذا لم يجد لفظة عبرية ملعنى أو ملادة
معينة لجأ إلى اللغات السامية ،وخاصة العربية التي كان يتقنها ،وإال فإنه يلجأ إلى اللغات
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ُ
ّ
األوربية ،فحدث أن أراد أن يضع ً
واملحال ،فرأى أن
اسما لإلعالنات التي تعلق على املتاجر
املستخدم في العربية أيامها آرمة ،وهي لفظة أجنبية (الحظ كيف أصبحت قارمة ،وما زالت
 ًظنا من الذين يلفظون القاف أن أصل املد قاف ،وأن آرمة لفظ خاص في املدن مثل
الفعل آل ،فأصله قال ،ومثل هذه الظاهرة اللغوية تسمى في العبرية :תיּקּוןִיתר وأترجمها
تصويب زائد).
قبل بحثي هذا كنت أعرف أن (آرمة) لفظة تركية ،فإذا بي أقع على ما ذكره صاحب
القاموس شمس ي باشا :أن الكلمة إيطالية ،وتعني :سارية السفينة والشراع وما شابهها من
التجهيزات ...كما تعني اللوحة التي تحوي مجموعة من اإلشارات والرسوم الخاصة
بالحكام واألمراء ...وقد اقترضتها بعض اللهجات العربية وحولتها إلى معنى اللوحة أو الالفتة
ً
حديثا.
ثم ُعرفت يافطة ،وهي على رأي األستاذ أحمد عيس ى أنها يافطة بالطاء ،ويرجع أصلها
البعيد إلى الكلمة الفارسية يافتة ،وهي اسم مفعول من ( ّ
يفتن -بمعنى أعلن أو كتب -باللغة

الفارسية).
انظر الحوار مع رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة د .كمال بشر:
http://www.aljazeera.net/programs/pages/2f1f4ce5-7282-4864-9c6ecdc8d8c35e18

ولم تكن (الفتة) قد شاعت ،ولم يذكرها املنجد ،وال املعاجم السابقة ،لكن معجم
ً
مشيرا إلى أنها محدثة .لذا لجأ إليعزر إلى األملانية والكلمة فيها ،Schild
الوسيط ذكرها
فأخذها وجعل الدال طاء ،ألن اللفظ بالدال له داللة أخرى= هيكل .ومن هنا نالحظ أن
االقتراض من اللغات العاملية أمر طبيعي.
صعب علي هنا ترجمة שלּוט ولدي اقتراح معين ،لكني ال أضعه هنا ،ألنني واثق من عدم
ْ
ً
مؤقتا :وضع الالفتات،
שלּוט
استساغتكم ،فيكفينا اليوم َمـتـخـم! لنستخدم لفظتين لـ ִ
ََْ
ومن يحب تجديداتي أقترح عليه لفـتـنةّ .
ّ
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املدون ــة السابعة والعشرون ّ
تفضلوا لشرب القهوةّ :
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
ً
في الطيبة ،ونقول ( :كافيه ،كافيه شحور ،كافيه بوتس ،كافيه هفوخ ،كافيه تركي) .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
كحال من ترجم (الفيسبوك)= كتاب الوجه؟! .ولنبدأ باأللفاظ العبرية التي تحاول هذه
املدونات أن تتركز عليها .ولنتفق ً
ثانيا أن لفظة القهوة عربية األصل ،ومعنى القهوة في اللغة
القديمة الخمرة ،وفي ذلك يقول أبو نواس:
ّ
َْ
َ
بالرطـ ـ ـل يـ ـ ـأخ ـ ـذ منها ِمـلـئـ ــه ذهبا
الصهباء يمهرها
القهوة
خاطب
يا
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ
ً
وة ح ـ ـ ّر ْ
أثرى ،فأتلف فيها املال والنـش ـ ــبا
مت إال ع ـلى رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍل
ي ـا قـهـ ـ ـ
ِ
ثم ملا اكتشفت القهوة في بالد الحبشة ،وهم هناك يسمونها إلى اليوم (بونا= ُبـ ّـن في لغتنا)
ً
ُ
رأى شاربوها أن غلي قرون ُ
الب ّـن يقدم سائال يشبه الخمرة (ت ْـقهي عن الطعام أي تخفف
الشهية له -كما ذكر املنجد ،ولعلها خالف ذلك ،وهللا أعلم) .ويقال -على ذمة موسوعة
ويكيبديا -إن الرازي في القرن التاسع امليالدي ذكر القهوة في أحد كتبه.
فلماذا إذن نطلب ָּקפה ִ ָּשחֹור وال نطلب قهوة سمرا (سمراء)؟ ألم تسمعوا باملقطوعة
الجميلة التي تعلمها جيلي في الصف الثاني ،وهي ملامية الرومي (ت0721 .م):
أنا املحبوبة الس ـ ـم ـرا

وأج ـ ـل ـ ـى بال ـ ـفنـ ـ ـ ـ ــاجيـ ـ ـن

وعود الهند لي عط ـر

وذكري شاع في الصين

راسـبة ّ
ָּקפה בֹוץ= قهوة ِ
أسميها راسبة ،ألن القهوة املطحونة فيها والتي سلقت باملاء الساخن دون النضج التام تبقى
في قعر الكأس وترسب فيها ،فاقت ـ ـراحي أن نختار لها لفظة راس ـ ـبة ،والقرار ألصحاب املق ـ ـاهي
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ً
أيضا .ال أظنكم تريدون اإلبقاء على (البوتس) وترجمتها الحرفية= الوحل؟!
פּוך= قهوة مع حليب ّ
ָּקפה ָּה ִ
ً
في العبرية هما كلمتان ،وأحيانا يكتفون بواحدة ָּהפּוך ،وهي باإلنجليزية coffee with milk
ولدى البعض .white milk

َ
في رأيي أن نبقي التعبير قهوة مع حليب ،ومن أحب طريقة النحت فأقترح أن يعتمد ق ِـهـيب،
وهي مجموعة من قهوة  +حليب ،وهي أخف من لفظ (هفوخ) العبرية التي هي ترجمة ملعنى
(مقلوب).

ً
أوال ألنها جديدة ،وما أعسر الجديد على أذواقنا! ً
وثانيا ألنها
من ينكر ذلك فله الحق،
ً
وثالثا ألن أصحاب املقاهي لم يستخدموها ،ولم ّ
يروجوها .على كل هو حل أراه
غريبة،
ً
أوال من اللفظة العبرية التي ستظل طاغيةً ،
وثانيا للتخلص من ثالث كلمات عربية
للتخلص
ً
معا ،وكأنها جملة ،والناس في مخاطباتهم يبحثون عن السرعة في األداء ،حتى تتم سرعة في
َ
الفهم والتلقي .ومن يستصعب أو يستغرب (ق ِـهـيب) فعليه أن يطلب :قهوة مع حليب!
وصحتين! ّ

ָּקפהַטּורקי= قهوة عربية ّ
هي املطحونة ً
جيدا ،وعادة تكون بإضافة "سكر قليل وبدون حليب .وقد شاعت في العالم
هذه النسبة (تركي) رغم أن قهوتنا العربية هي القهوة ،وما نشربه في تركيا أو فيما يسمونه
(تركية) ال لذة فيها وال طعم ،والقهوة السادة – للسادة ،-وهي إذا أحسن إعدادها ال تعلو
عليها قهوة .إذا لم تشأ أن تقول قهوة عربية فال بأس من قولك املصطلح العالمي :قهوة
تركية ،فليكن! املهم أال تقول (كافيه توركي!) عجبي! يقولون( :كافيه) ،واللفظة األصل هي
عربية قح! عجبي! يقولون (بيت كافيه) ،وال يقولون مقهى ،وال يقولون حتى بالدارجة :قهوةّ .
ָּמס= ِن ْسـكاف ـيــه ّ
ָּקפהַנ ֵּ
ָּמס هي ً
أيضا נסקפה= .Nescafe
ָּקפהַנ ֵּ
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ً
نسبيا ،وذلك ألن قليه كان لفترة أقصر ،وهوسريع التجهيز.
النسكافيه هو ذو لون فاتح
ָּמס (ناميس) والتي قد يكتفون بها عند طلبها ،تدل على أن هذه
والتسمية األولى بالعبرية נ ֵּ
القهوة سريعة الذوبان.
سبب تسميتها  nescafeأن هذا اسم صنف تجاري (ماركة= מותג) لشركة (نستاله)
عاملياً ،
العاملية ،وفي رأيي عدم ترجمة االسم الشائع ً
تماما كما أبقينا (إسبرسو) ،فنقول:
شربت نسكافيه ،واشتريت علبة نسكافيه ،وباملناسبة فقد قرأتها في روايات عربية فصيحة،
ولم يرهق أي مؤلف نفسه في ترجمة مفتعلة .على ذكر اإلسبرسو (منهم من يلفظ
قصيرة (أو قصير -حسب
ّ
إكسبرسو) ،فإن طلبتها فال تستعمل النعت ָּק ָּצר بل قل:
َ
مضاعفة!
قصدك) ،وال تقلָ :ארֹוך بل قل :طويلة (أو طويل) ،وال تقلָּּ :כפּול بل قل:
أما املشروبات الباردة فلنبق أسماءها العاملية ،وليس لنا أن نتدخل في (كوكا كوال) و
(شويبس)( ،سبرايت) ،و(سبرينغ) ونحوها ،ولو تدخلنا وحاولنا لظلت كلماتنا بال أذن
صاغية ،وغير منطقية ،ولظل صوتنا بال أي صدى .ولكنا باملقابل يجب أال نقبل מיץ ،في
تضاعيف لغتنا العربية ،ويجب أال ننس ى أن اللفظة العربية هي عصير ،فيجدر بنا أن
نقول :عصير عنب ال (ميتس عنبيم) ،ونقول :عصير برتقال ال (ميتس تبوزيم) ،ونقول
عصير ﭽريفوت ال (ميتس إشكوليوت) ...إلخ
سيعارضني بعضكم على كلمة (ﭽريفوت) ،وردي أن اللفظة واردة في دارجتنا ،ونحن نبحث
عن كل وسيلة الستخدام املألوف لدينا ،فهل أذهب إلى ترجمة هذه الفاكهة كما ترجمها
املورد :ليمون الجنة؟ أو الليمون الهندي؟
أرى أال نتحرج من استخدام الكريب فروت ،ولعل األسهل واألجمل :ﭽريفوت -بلفظ الجيم
املصرية ،ومن ال يعجبه فليشرب بعض عصيره.
أتوقع من أحدكم أن يدعوني إلى فنجان قهوة ،ولن ألبي الدعوة إال إذا تحدث الداعي ً
خلوا
من اللفظ العبري ،وال يهمني :سادة ،قهوة عربية (تركية) ،قهوة مع حليب ،نسكافيه ،قهوة
اسبة ،قهوة سمرا .من يدعوني ً
حقا؟! أنتظر ،وأنتظر األلفاظ العربية في أجواء املقهى،
ر
وعلى ألسنة الزبائن ُّ
والن ُـدل!
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املدون ــة الثام ـنــة والعشرون ّ
َ
הב ֵּדל= ف ْـر ّ ّ
הפ ֵּרש= ف ِـار ّ ّ
ַפ ַער= َب ْـونّ

ً
كثيرا ما تسمع هذه األلفاظ العبرية في نسيج جملة عربية ،فمن قائل( :ما َه ِـه ْـبديل؟
(اله ْـفـريش הפ ֵּרש ببن حسابي وحسابك ألف شاقل) .من شاء
ההב ֵּדל) ،وقائل آخر ِ
التحدث بالعربية يختر (الفر ّ) لكل منها ،وال بأس في ذلك ،لكني أقترح أن نفرد لألولى
הב ֵּדל -الفر ّ ،بينما הפ ֵּרש التي تتعلق بالكميات والحسابات -نخصص لها الفار ّ،
والسبب أن اللغة العبرية ميزت بينهما ،فيمكننا كذلك ،و للدقة أكثر أن نميز باملقابل ،فال
يستطيع املتحدث باللفظة العبرية أن يقول מה ַההפרש ַביני ַלבינך? أو أن يقول :מהַ

ההבדלַביןַשתיַהמשכורות? فالجملتان بالعبرية خطأ .ومن ال ير ضرورة التمييز على نحو
ذلك في العربية فلفظة الفرق تترجم الكلمتين العبريتين ،فال بأس!.

وثمة لفظة عبرية يرددها بعضنا وهي في نفس النطاقַ -פ ַער ،وأرى أن نترجمها َب ْـونّ ،ألننا

نستخدمها في داللة الفرق الكبير.
ַמשּכֹורת= را ِتــب ّ
תלּוש= قســيمة ّ
الراتب في اللغة تعني الثابت والدائم ،ومن هذه الصفة جاء االسم :را ِّتـب ،ألن املوظف
يحصل عليه بشكل دائم أو ثابت .والراتب استخدام َ
محدث في اللغة ،ومنهم من يستخدم
ونظمه .وأنا أعجب ً
ّ
جدا ملن يلفظ (أجت
اللفظ ُم َـرتـب ،من الفعل رتب= أقر الش يء
املسكورت ،على طول هذه اللفظة العبرية بمقاطعها الثالثة ،ويفضلها على لفظ راتب!)،
فإذا قال قائل :يا أخي ،راتب :هذه لغة فصيحة ،ومن منا يتحدث الفصيحة في حديثه
اليومي؟ أقول له :قل في لغتك الدارجةَ ( -معاش) ،وهي لفظة سليمة ،وإذا أحببت اللهجة
ّ
(ماهية) .أدام هللا عليك الرواتب (املعاشات) وأنت في صحة موفورة،
املصرية فقل
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وصدقني أن املبلغ ال يتغير إذا تعودت على لفظ الراتب ،فانظر إلى القسيمة= תלּוש

لتتأكد من ذلك.
(صاف)
נּטֹו=ִالصافي
ٍ
ברּוטֹו= إجمالي

ً
رغم أن اللفظتين ليستا عبريتين أصال ،وال تعالج هذه املدونات إال األلفاظ العبرية

الدخيلة ،إال أنني أرى ونحن في سياق الراتب أن أدعو إلى استخدام اللفظة العربية فيهما،
َ
ص ِّميـات= ניּכויים ،فاللفظة هي
الخ ّْ
وذلك لكثرة ترديدها على األلسن ،وخاصة لكثرة ّ
إيطالية األصل  ،nettoوكانوا يطلقون الكلمة بعد ذكر وزن البضاعة بدون غالفها أو
غطائها .فراتب فالن ،كما يقول :عشرة آالف شاقل إجمالي ،ويبقى له بعد َخ ْ
ـصـم= ניּכּוי
الضريبة سبعة آالف صاف.
(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).
أما (بروتو) فأصلها كذلك إيطالي  ،bruttoوتعني الوزن الكلي اإلجمالي مع الغالف أو الغطاء
الذي يسمونه في لغتهم (تارا) .وقد أردت أن أختار لفظة كنت أسمع والدي يرددها قائم،
لكن النوايا كانت أيامها أسلم!
ַמש ַּכנ ָּתא= َر ْهـن َعـقاريّ

ُْ
שעּבּוד (הנכס)= ارِتـهان املـلـك

ַמש ַּכנ ָּתאַ(משכנתה) هي القرض الذي يعطى للمستدين لقاء ارتهان= שעּבּוד ُملكه أو بعد

التوقيع على ضمان مالي ،ويفك هذا االرتهان لدى دفع الدين أو تسديده .عادة ما يؤخذ
ََ
العـقارات ،وعندما يحصل عليه
(مصرف)
الرهــن (العقاري) من ַּבנק ִ ַמש ַּכנ ָּתאֹות= بنك
ِ
الشخص فإن بعض ممتلكاته تكون مرهون ــة ( משוע ִּבדת)ّ .
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ָּחה= تخفيــض ّ
הנ ָּ

َ
ָּחה) خمس
املحل الذي أعلن عن ح ْـمـلة= מב ָּצע لبيع املالبس الرياضية ،أعلن عن (הנ ָּ

وثالثين ָאחּוז.
قلت له" :أعلن عن تخفيض خمس وثالثين باملائة".
واآلن بعد أن اشتريت ماذا تنوي أن تفعل؟
سأقوم بعمل (كوشر)= ּכֹושר يومي.
َ
قلت بل قلِ :لـيـاقـة( .لياقة بدنية إذا خشيت عدم الفهم) ،فاملهم أن تتخلى عن لفظة
(كوشر) التي ترددها.
פֹומט= صراف آلي
ַּכס ָּ
هل دفعت له ؟
פֹומט.
זּומן بعد أن حصلت على املبلغ من الكسبومات= ַּכס ָּ
 نعم دفعت מ ָּ بل قل :دفعت ًنقدا ،بعد أن حصلت على املبلغ من الصراف اآللي.

 نعم دفعت ًنقدا ،وبقي معي من النقود التي أخرجتها من الصراف اآللي مائة شاقل.
ً
مبلغا ً
كبيرا على أقساط= ַתשלּומים.
 أما أخي فقد دفع أعانه هللا على سدادها!مالحظة :لكل مصرف ّ
صرافه اآللي ،وال بأس بأن نقول سحبت املبلغ من البانكات ،أو من
الكسبومات ،ومن الكسبون أو من السينفـومات إذا أردنا التحديد ،ولكن التعبير الصراف
اآللي هو مشترك بينها .والش يء بالش يء يذكر فإن املصطلح باإلنجليزية هو  ،ATMوهو
اختصار لـ.Automatic Teller Machine :
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املدون ــة التاسعة والعشرون ّ
זָּמין= ُمـتـاح ّ
ََ
ّ
أعود إلى الهاتف ،وأذكر إن نفعت الذكرى أن الـ (פלאפֹון) أو الـ (נַיָּיד) هو الخـلـوي (وليس
ْ
الخل َـيـوي -كما يلفظون في إعالم لبنان خطأ ،وقد شرحت سبب ذلك) ،وأن الهاتف الذي
يرتبط باألرض ي= נַיָּיח ،والذي ينتقل في أرجاء البيت هو النقـال .ففالن يتصل= מת ַק ֵּשר،
وهناك إرسال= קלי ָּטה.
ْ

وال تنسوا أن تستمعوا ملا في ا ِملـجـواب= ָּתאִקֹולי (משיבֹון).
تتصل بصديقك ،فال تجده على الخط ،فتقول لي לֹאִזָּמין?

أقول لك :غير ُمـتاح؟
ماذا؟ لم أفهم.
يا سيدي ُمـتـاح هي البديل من (زمين) ،فاللفظة العبرية ترد في سياقات مختلفة ،ومن
الناس من يستسهل قول :موصول ،متيسر (وهي باإلنجليزية  .)availableومن جهة أخرى
قد نستخدم اللفظة العبرية זָּמין في النقد ( ،)cashableفمن املبالغ التي معك ما هو
شيكات ومنه ما هو זָּמין= ُمـتاح.
َ
َ
للمعن َـيـين أي للهاتف وكذلك للنقود ،وأظن أن
זָּמין إذن تأتي بمعنى ُمتاح ،و ُمـت َـي َـسـر
اللفظة األخيرة منهما مالئمة باللغة الدارجة ،والشكل للكلمة حسب لهجة املنطقة ،فاملبلغ
املتيسر ،واالتصال متيسر ،فإن استثقلت متاح ،فقل متيسر ّ
يسر هللا أمرك ،وألغيت
استعمال (زمين) و (مش زمين)! ّ
 =S.M.Sس .م .س ّ
االختصار باإلنجليزية هو لرؤوس كلمات ثالث .Short Message Service :وقد اختار مجمع
اللغة العبرية لفظ מסרֹון لها ،ومع ذلك ظل استخدام الحروف الثالثة اإلنجليزية هو
ً
الشائع الذائع في العبرية ،وكذلك في جميع أنحاء العالم منذ أن بدئ به أوال سنة ،0772
حيث الكتابة تتم وترسل عن طريق الخلوي .يمكننا ترجمتها إلى ُم ّْـر َســلة ،وهي األقرب
للمعنى  -وعندها لن يستعملها أحد -وهناك من يستخدمها (رسالة َن ّ
ـص ّـية) ،وكأن معنى
ِ
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(النص) يدل عليها فقط .في رأيي أن أبقيها س .م .س ،وأبرر ذلك أن هذه الحروف رؤوس
كلمات أتمثلها أنا -هي:
سطور ُمرسلة سريعة= س.م.س ّ
تذكرون قبولي لإليميل وتخريج ذلك برؤوس حروف الكلمات :إرسال يرسله مرسل يصل
املتلقيّ .
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
اإليميل ،وتبقى إس.إم .إس ،وتبقى تانغو ،ويبقى فايبر ....إلخ .سأذهب أبعد من ذلك ما
دامت هذه املدونات ال تشغل نفسها باملصطلحات والتعابير غير العبرية ،فأنا أسمح لنفس ي-
كما فعلوا بالعبرية -أن أنقل التعابير األجنبية على نحو:
َ
ס ַּמסתי= َسـم ْـســت (واملصدر ت ْـس ـمـيـس)
ْ ْ
פק ַססתי= فك َـسـلـت (من فاكسيميليا ،وتعمدت أن أتحاش ى ورود حرفي السين بعد الكاف)
َ ْ
יימלתי= أ ْي َـمـلـت (في املضارع :أؤيمل)
א ַ
َْ َ ْ
טל ַפנתי -تـلـفـنـت ّ
على كل هي فكرة ،ولك أن تقبلها ،ولك أن ترفضها!
ْ
ً
مقدما حرف امليم ،ألنها أسبق -في
فكسمـت
أما صديقي الذي تعجبني عربيته فقد ارتأى:
رأيه -في أصل اللفظ ،ولكني اخترت الالم لسهولة مخرج اللفظة ،إذ لسنا هنا في مجال
ترتيب الحروف .ومن العجيب أن أحدهم يفضل الفعل الثالثي :فكس ً
ناسيا أن لها معاني
أخرى في الفصيجة والدارجة ،فلنتداول مع ذلك كل فكرة .في هذا السياق أعجبني قول
فيلسوف" :عالمة العقل املتعلم هو قدرته على تداول الفكرة حتى ولو لم يتقبلها".
ْ
הֹוד ָּעה= إش ـعـار ّ
ָּ
הֹוד ָּעה) التي تصل
تعالوا نتفق أن نختار واحدة من املفردات الواردة في ترجمة (هودعا= ָּ
الخلوي ،وذلك من منطلق أن تقوية لفظة تؤدي إلى تشييعها أكثرً ،
تماما كالنبتة التي
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הֹוד ָּעה فوجدت :تبليغ ،إبالغ،
نرعاها أكثر من سواها .راجعت املعاجم ألبحث عن ترجمة ָּ
ْ
ً
خبر ،بيان ،إشعار ،إعالم! تعالوا نكتف بلفظة واحدة هي إشـعـار ،والسبب أوال :ليس
ً
هناك استخدام شائع ويومي لداللة أخرى لها ،فتخصيصها يقويها (فالخبر مثال أو التبليغ أو
البيان كل منها له أكثر من داللة) ،فإشعارفي لغة اليوم نوع من التبليغ ،وال نكاد نستعملها
ً
نسبيا -اللهم إال في العامية -وهي بصيغة الفعل :نحو أشعرته ،وهي بالتالي تؤدي املعنى
–
الذي نبغيهً .
הֹוד ָּעהִח ָּד ָּשה يترجم عادة :حتى إشعار آخر.
وثانيا :ألن التعبيرالعبريַ :עדִל ָּ
ً
إشعارا ،فهل قرأته؟
كتبت لك
قرأت إشعارين منك.
احذف اإلشعارات الزائدة في الخلوي!

ومن يستثقل إشعار (مع أنها أهدأ ً
صوتا من هودعا) فأقترح عليه أن يقول باختصار :إش!
הֹוד ָּעה التي نراها في الصحف وفي األماكن العامة فترجمتها -خبر.
أما ָּ
ָּחסּום= محجوب (مستور) ّ
ָּחסּוי= مستورّ ّ

ً
(مجازا)،
أعرف أن معنى ָּחסּום مغلق ،محجوب أو مسدود ،وأن ָּחסּוי تعني سري ومكتوم

وأرى أن ما يظهر على شاشة الخلوي= ָּצג سواء كان ָּחסּום أو ָּחסּוי يالئمه بالعربية:
َم ْـسـتورّ ،محجوب ،ألن املرسل قصد أن يستر اسمه أو رقمه ،فال ُيعرف ً
غالبا ،ويبقى
ً
للمتلقي بيان على الشاشة أن هناك مجهوال اتصل ،فلنترك استخدامنا (حسوم وحسوي)
في أثناء حديثنا ،ولنقل :رقم مستور ،أنا ال أرد على مستور .وإذا استثقلنا (مستورّ) فيمكننا
أن نقول ً
أيضا مجهولّ ،مع أنها ليست ترجمة حرفية ،فال بأس في (مجهول) أو (مخفي)،
وهي تالئم لغتنا الفصيحة ولهجتنا الدارجة.
َ
מּוע ָּדפים= ُم ّـفـضـالت

نجد هذه املفضالت في الحاسوب ً
أيضا ،والغرض منها أن نصل إليها أسرع ،فهي قد
فضلناها في التقديم .وفي اإلنجليزية يعرفها الكثيرون ويستخدمونها.favorites -
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 واآلن يا صديقي :من أين اشتريت جهاز اآليفون؟(الح ْـبـرا= חב ָּרה)?
 اشتريته من ِ تقصد من الشركة؟ילה)
 -نعم ،وكانت هناك (حبيال= חב ָּ

ْ
 أبارك لك ،ولكن ال تنس أن تقول بدل (حبيال) ِرز َمـة ولكني أسمع مصطلح عسقات حبيال= עס ַקתִחבילה ،فكيف نقول ذلك بالعربية؟ً
 أوال هذا املصطلح يعني االتفاق الشامل الذي يلزم األطراف بأن يوافقوا على كل تفاصيلهَْ َ
صفـقـة شاملــة.
كاملة ،وهو باإلنجليزية  ،Package Dealوفي رأيي أن نخصص له التعبير:
ّ
أعود ألذكر بأن اللغة العربية تدعوكم الستضافتها وأنتم تحملون الخلوي ،فإذا انقطع
ַתק! ّ
הק ִוִהתנ ֵּ
الخط ،فال حاجة لقولكمַ :
ً
وإذا كان الخط مشغوال فال حاجة ألن تقول ָּתפּוס!
َ
َْ
יחהִ ַממתינָּה هي ُمـكالـمة ُمـنـت ِظـرة!
و ש ָּ
ידה هي مكاملة َج ْـمـعة! (الحظ أنهم في اإلنجليزية اختاروا ً
أيضا التعبير:
שיחת ִוע ָּ
ָּ
 ،conference callولكني ال أستسيغ التعبير بالترجمة الحرفية للغة العربية ،ولن أستسيغ:
مكاملة مؤتمر؟!).
שיחת ַחּוץ آسف :مكاملة خارجية! فهو (ممتين عل هقاف)ַ -ממתין ִ ַעל ַה ַקו-
ָּ
وصلت إلي
ينتظر على الخط (بالدارجة :ع الخط) .سأستمع إليها ،وال تنس أنني أجتهد ،باألجر أو
األجرين .إلى اللقاء! ّ
ّ
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نّ
املدون ــة الثالثو ّ
جول ــة في عالم الحاسوب ّ
ّ
أذكر بما كنت أشرت إليه في مدونة سابقة من ضرورة استخدام اللفظ العربية-
ً
الحاسوب ،وتفضيلها في حديثنا بلغتنا على اللفظة العبرية التي يلفظونها أصال خطأ
ِ(مـحاشيب ،والصواب َم ْـحشيب= ַמח ֵּשב) ،وحري بنا أن نقول :تلك الفتاة تدرس علم
ً
الحاسوب ،وليس (محاشبيم -كما يلفظ الكثيرون ،والصواب بالعبرية أصال هو َم ْح ِشبيم=
ַמח ֵּשבים).
الخيار االفتراض ي ّ
ִּב ֵּר ַ
ירתִמח ָּדל= ِ
سألني صديق ِت ْـقـ ِنـي :نحن في قسم الحاسوب نستخدم ً
ירתִמח ָּדל ،فما هي
كثيرا التعبير ּב ֵּר ַ
الترجمة إلى العربية؟
ً
تلقائيا عندما ال يكون
 بحثت عن املصطلح فإذا به يعني "الخيار الذي يقوم به الحاسوبتحديد طلب واضح يقوم به" ،وهو باإلنجليزية ،default :وتعني اللفظة اإلنجليزية في األصل
ّ
ירתִ
تخلف عن الش يء ،ولم يتناول ابن شوشان وال البعلبكي هذا التعبير سواء بالعبرية ּב ֵּר ַ
מח ָּדל أو اإلنجليزية

defaltl

بسبب حداثته ،ثم إني بحثت في املواقع العربية ،وفي مواقع

الحاسوب على ترجمة  ،defaultفوجدت اختالف الترجمات :مبدئي ،افتراض ي ،اعتيادي،
وكلها في رأيي ال تجيب عن املعنى .في تقديري أن تكون الترجمة :بديل افتراض ي ،لكني عندما
استشرت بعض املختصين بالحاسوب فضلوا الخيار االفتراض ي ،وقال بعضهم :كنا
نستخدم (االفتراض ي) ،لكننا ال نرى دقة الترجمة في اللفظة.
َ
מחשּוב= َح ْـوس ـبة ّ
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
ً
موفقا ،فترجمة اللفظة العبرية في املعاجم التي بين أيدينا هي
اختار َحوسبــة كان
(استخدام الحاسوب) ،وال أظنها وافية شافية ،فعلينا بالحوسب ــة.
91

َْ
תקשּוב= إنـتـر َح ْـوسبة ّ
وأصل التعبير هو نحت من لفظتي :תקשֹורת ַַ +מחשבים ،وهو االتصال من خالل
حواسيب شخصية مزودة باملوديمات (لم ّ
أغيـر اللفظة العاملية األخيرة -موديم ،فأنا ال
أعمد إلى تغيير ما هو معروف ً
عامليا -إال ما ندر).
كنت أرى أن الترجمة –باستيحاء املعنى من العبرية -االتصال الحاسوبي ،غير أن الدكتورة
أسماء غنايم  -مديرة قسم الحاسوب في أكاديمية القاسمي أشارت علي بأن اللفظة األدق
هي إنتر حوسبة ،وربما هذا التعبير املختلط باللغتين هو ترجمة ممكنة للتعبير باإلنجليزية:
ً
 ،inter- computerوذلك ألننا في هذا املصطلح نستخدم وسائل تكنولوجية مختلفة ،مثال
تطبيقات حاسوبية ،إنترنت ،حاسوب (الالب) ،العاكس وغيره ،فهو يهتم إذن بالطرق
التربوية املختلفة ،ويمكن الدارسين أن يلموا بالتكنولوجيا املعاصرة.

ويبقى سؤالي :ماذا نسمي صيغة اسم املفعول מ ֻתק ָּשב? هل يمكننا أن نقول ً
وفقا لترجمة
َ
محوسـب؟ سل من كان به ً
خبيرا! وحتى ُيجاب أقول :ال بأس!
الدكتورة إنتر
رابـط= link
קשּור= ِ

في عالم الحاسوب أدعوكم لزيارة موقع (ي) א ָּתר=  ،siteوحتى تجدوه فعليكم بـ (محرك
البحث= ָּמנּועִַ ִחפּוש= search

 ،)engineوهو نظام السترجاع املعلومات من أعجب ما

يكون ،ففي ثوان يذكر لك امللفات والروابط= קשּורים التي ورد فيها االسم املبحوث عنه،
ومن العجب أنه يتفاخر على قدراتنا ،فيقول لك :لقد وجدت لك هذه اآلالف من العناوين
ָּריִ
والروابط= خالل نصف ثانية ،فهو يزودك بصور ووثائق من مخازن املعلومات ַמאג ֵּ

َ

ً

ידע ،ويزودك ِب ـ ( ُم ْـعـطـيات= נָּתּונים ،ووجدتها أيضا في كتاب لرؤوبين سيفان (תצלצלִ
ֵּמ ָּ

َ
שפתנו) ،ص  03נתּונים ،وهناك مصطلح عبري شائع עּבּוד ִנתּונים= إعداد ُم ْعطـيات،
وهو حفظ برمجيات مختلفة ،يتم تغذيتها في الحاسوب ،حتى نستحصل على املعلومات
التي أردنا من الحاسوب أن يعدها .قبل أن أودعكم في هذا الخضم الذي ال أحسن الخوض

في لجته ،أو على األقل أقف منه قرب الشاطئ -أحذركم من (الهاكر=  ،hackerوهو
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َُ َ
املـتـط ِـفـل ،الذي يشعر بالفخر ملعرفته بطرق العمل الداخلية للنظام أو الكمبيوتر أو
الشبكات بحيث يسعى للدخول عليها دون تصريح.
إنه مخترق محترف يستخدم جل طاقاته في االتجاه غير الشرعي ،كمحاولة اختراق أنظمة
حاسوبية بهدف إثبات قدرته أو التباهي بها ،أو أ ً
حيانا ألهداف إجرامية .وتقوم حاليا شركات
عريقة بتوظيف مثل هؤالء لغرض اكتشاف نقاط الضعف في شركاتهم ،أو مقاومتها.
هذا ما أفدت من املصادر ،وقد حاولت أن أجيب عن سؤال الصديق أبي جالء من دالية
الكرمل.

َُ َ
أفضل لفظ املـتـط ِـفـل ،بسبب شحن اللفظة بموقف ،فنحن عندما نلفظ الكلمة نحملها
الرفض لها ،وال أظن أن لفظ القرصان او املخترق تفي إحداهما ً
تماما باملعنى.
َ
َّ
وادم،
بعد قراءة أحدهم هذه املدونة الحاسوبية أضاف لي :نسمي (الشراتيم= ִָּ
שרִָּתים= خ ِ
שרִָּת= خادم .وهناك الكثير مما تجدر إضافته.
ومفردها (شرات)ִָּ -
ّ
املدون ــة الحادية والثالثونّ ّ
أصدقكم أنني أكاد أيأس من محاوالتي ومدوناتي وأنا أرى شيوع الكلمات العبرية على ألسنة
املتحدثين بالعربية ،وكأن الناطقين بها يفاخرون بأنهم ذوو شأن أرقى ،ومستوى أعلى ،فها
هم يحشرونها بدون أدنى تبرير ،فما الذي يدعو هذه املرأة التي أسمعها اآلن ساعة الكتابة،
َ
وهي تخاطب زوجها قائلة( :تخليط= ִַתחליט) بدال من (ق ِـررّ)؟ وملاذا تقول تلك املعلمة:
(هعبيرو أوتي) -העֱבירּו ִאֹותי ،وال تقول نقلوني؟ وملاذا يفضل هذا الرجل أن يقول عن
َ
ً
(شهــي) أو حتى (زاكي) أكثر توصيال،
طعام أعجبه (طعيم= ַטעים) ،وينس ى أن (لذيذ) ،أو ِ
وأكثر إيحاء ،فلو جرب أن يردد (زاكي) فسيجد أن اللفظة بمخارجها الصوتية زاكية ،وأين
ً
منها (طعيم)؟! ثم إننا نرى هذه اللفظة بالذات تقارب لفظا آخر في لغتنا الدارجة هو-
(طـ ِعـم).
(ط ِعـم) ،فاملشروب أو الطعام إذا كان له طعم غير مقبول وغير سائغ فإننا نسميه ِ
ً
ً
ً
طعاما ز ً
(شهيا ،لذيذا)! ّ
اكيا
فقرري يا عزيزتي أن تقدمي لزوجك
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ַמגיעִִַלֹו= يستحق (بيطلع له) ّ
ً
أمرا ،كما يرد ملن يستحق ً
هذا التعبير العبري يرد لدى تقدير من يستحق ً
حسابا،
عقابا أو
ِ
وأرى أن الترجمة الفصيحة ملن هو جدير بش يء أنه يستحق ،وألني أرفض اللفظة العبرية
في نسيج حديثنا اليومي فأقترح أن نقول بالدارجة :بيطلع له ،وإذا لم تعجبك فقل:
بيستاهل ،واللفظة لكل حسب لهجته .يستاهل العامية هي من أصل فصيح وصحيح:
يستأهلّ .
ָאדיש= ال ُمـبـالّ ّ
من التعابير التي ليس لها لفظة محددة بالعربية هي ָאדיש وتعني غير املكترث ،بارد املوقف،
ُ
وقد ترجمه معجم سغيب :ال أبالي( -بضم الهمزة) غير مكترث ،كما ترجم معجم املورد
لفظة  carelessبغير لفظة محددة فريدة .أرى أن نتفق على ما استخدم ً
سابقا هنا وهناك
في صحافتنا وفي إعالمنا ،وهو (ال مبالّ) ،واملصدر ָאדישּות يكون (ال مباالة) .وزيادة (ال)
أخذت ً
مكانا في لغتنا املعاصرة ،وتفيد نفي ما بعدها ،فنقول اليوم :ال وعي ،وال فلز ،ال
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
أحب املتابعة" :ال غضاضة في استخدام اللغة املعاصرة في التعبير (ال  +معقول) ونحوه كثير
وفير ،وهذا التركيب حري بنا أن نضيفه إلى التراكيب املعهودة ،وأرى أن نسميه "التركيب
النفي ــي" ،ومثل هذا التركيب ال يوصم ،وال يصم ،خاصة وقد أقر في مجمع اللغة في
القاهرة .وفي تقديري أن إعراب (ال) هنا= زائدة للنفي ،وهي ال تؤثر على مكان الثانية في
ً
ً
إعرابها ،فنقول الحظت ً
ً
رجال ال ً
مباليا ...أرجو أن تكون
مباليا بهذا
شيئا ال معقوال ،ونبهت
التحديد ،عندها تستحق مني ( ַמגיעִִַלךִָּ) هديةّ .
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ַשי= ُه َـديــةَ /ه ِـديـة ّ
ַמ ָּתנָּה= َه ِـديـة ّ
تتردد في اللغة العبرية ً
غالبا وفي مواسم األعياد العبرية أو أعياد امليالد لهذا الشخص أو
ذاك -لفظةַ -שי (يذكر ابن شوشان في معجمه أن هناك من يرى أن أصلها ش يء -العربية)،
وهي هبة تعطى للموظفين أو العاملين ،تقدمها مؤسسة أو دائرة ،كما أن هناك من يرى أن
ַשי عادة يكون حجمها غير كبير ،لذا أرى أن نقصر عليها في استخدامنا لفظة التصغير
ُه َـدية ،ومن ال ير الضرورة في التمييز على غرار اللفظتين العبريتين فله أن يقول كذلك
َهـديـة بدون تصغير.

أما لفظة ַמ ָּתנָּה فهي َه ِـديـة كما نستخدمها ،وقد وردت في لسان العرب" -أهدى الهدية
إهداء ّ
وهداها" ،وتدل اللفظة العبرية على العطاء (נתן) ،والترجمة الحرفية لها َع ِطـيـة،
لكن اللغة املعاصرة ركزت على أن العطية هي -عطاء هللا ،وقد ترد في سياق عطاء أو إنعام

من منعم كبير.
ً
ً
لذا فاختيار َه ِـديـة بدال من (متانا ַ -מ ָּתנָּה) أيسر ،واختيار ُه َـديــة أو َه ِـديـة بدال من (شاي-
ַשי) ألطف.
ْ
ْ
מלגָּה= ِمـنـحة (دراسية) واقتراحي الجديدَ :مل َـجــة ّ
ַמענָּק= منحة ّ
ْ
ַמענָּק و מלגָּה كلتاهما تترجمان ِمـن َـحـة ،غير أني أرى أن نضيف في معنى מלגָּה الوصف
(دراسية).
وتأتي ַמענָּק بمعنى منحة أبحاث أو منحة تقدير ،أو تشجيع ملؤسسة أو ملشروع ً
أيضا،
وتكون عادة بمبلغ أعلى .ثم إنه يمكن أن يحصل الكاتب العبري على ַמענָּק لطباعة كتابه،
ولكن هذا املتحدث بالعبرية لن يقول في ذلك :حصلت على מלגָּה لطباعة الكتاب.
وألن מלגָּה لفظة ليس لها مقابل في الترجمة إال منحة دراسية ،وبما أنني أدعي ضرورة
تفضيل لفظة محددة واحدة ،وال أرى ً
بأسا إن كانت قريبة على الصوت اللفظي العبري،
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فقد وجدت في لسان العرب :ملج الش يء تناوله ،فلماذا ال أستخدم هذه اللفظة املقترحة
ْ
َمـلـ َـجــة ،وأنا أعرف أن لسان الطالب يرف نحو اللفظة العبرية מלגָּה .جربوا أيها الطالب
ْ
األحباء أن تألفوا لفظة :ملــجة ،وجمعها َمـلـجات ،وال تنتظروا من سيقترحون هنا وهناك
ً
ألفاظا أخرى نقنع أنفسنا بها ،ولن يبقى بعدها بسبب عدم تحديد البديل ،إال (امليلا)
ْ
العبرية .فلنقل إذن َمـلـ َـجــة ،بمعنى تناول الش يء ،ولنخصصها بتناول املنحة الدراسية أو
ْ
العلمية ،وحتى نميز بينها وبين ַמענָּק= ِمـنـ َـحـة! ّ
ْ
أم أنكم تريدون أن تجعلوها كلها ِمـنـ َـحـة ،فالقرار أللسنتكم!
فقولوا على األقل منحة دراسية ،وال تقولوا اللفظة العبرية في حديثكم اليومي (طالع
نازل)! وبعد ،فإن اللغة العبرية لم تحدد بدقة فيما بحثت من مصادر ومن خالل موقع
األكاديمية العبرية على أي تمييز فاصل ַמ ִענָּק و מלגָּה ،ونحن هنا ال نعالج ذلك ،وإنما
وكدنا أن نختار اللفظة العربية البديلة.

يالحظ املتتبع أنني آثرت عدم اختيار( ِه َـبـة) وعدم إفرادها ملعنى محدد ،والسبب يعود
ً
ً
شرعيا يفسر الهبة
مصطلحا
لشيوعها في ترجمة هذي اللفظة العبرية أو تلك ،ثم ألن هناك

بشروط ،حيث أن الهبة تعني التبرع والتفضل على الغير سواء أكان بمال أو بغيره ،وهو عقد
موضوعه تمليك اإلنسان ماله لغيره في الحياة بال عوض ،وللواهب واملوهوب شروط.
ً
وأخيرا ،فرغم أن التداخل في املعاني قائم ،فحبذا تخصيص اللفظة العربية املحددة
للفظة العبرية ،ولكن األمر ليس باليسير ،فاملهم عندي أن يقول الطالب العربي حصلت
ْ
ْ
على منحة دراسية أو على َمـلـ َـجــة ،ال على (ميلجا) ،وعلى الباحث أن يقول حصلت على
منحة أبحاث ال على َ(م َعناق) ،وعلى من حصل على (شايַ -שי) في العيد أو في قسيمة
ً
جميعا
الراتب أن يقول :حصلت على هدية (اختر شكل الهاء -الفتحة أم الضمة)! أهنئكم
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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وعلى ذكر الهدية فاسمحوا لي أن أستشهد بالحديث الشريف الذي راق ليَ :
تهادوا ُّ
تحابــوا!
فبربكم لو أراد أحدنا أن يترجم الحديث إلى العبرية ،فهل يتسنى له ذلك بيسر؟ وكم من
كلمة عبرية سيستخدم؟ ونقول بعد ذلك عن لغتنا :صعبة!
مالحظة:
بعد أن نشرت هذه املدونة كتب لي صديق عزيز ممن يشهد لهم في ميدان اللغة :أقترح
لترجمة ָאדישּות= ُبـرود ،فالفعل َب َرد ُ ،ب ِر َد فالن – ضعف وفتر .أنا ال أوافق الصديق ،فهل
يتخيل أننا في هذه الحالة نقول عن ָאדיש هو بارد؟! ومن ناحية ثانية قد يكون الال مبال
ليس من منطلق ضعف وفتور ،وإنما يفعل ذلك عن عمد.
َ
(طـ ِعـم) باملعنى
ويقترح في ترجمة ִָּ
ט ִעים طـ ِعـم ،ونس ي صاحبنا أننا نستخدم هذا االسم ِ
السلبي ،وقد بينت ذلك في هذه املدونة ،ثم ال بد لنا من األخذ بالحساب وقع الكلمة
بالدارجة ،فلنعد إذن إلى زاكي ،شهي ،لذيذ وكلها أوفى بالكلمة ولها.
ّ
املدون ــة الثانـيـة والثالثونّ ّ
في زيارة مكتب التأمينّ :
زيارتنا اليوم هي ملكتب التأمين ،وستعجب معي كم يستخدم السائقون واملوظفون التعابير
العبرية ً
יטּוח= تأمين ،وال تعجبوا إن استمعتم في قرية جت (بدي
بدءا من (بيطواح)ּ -ב ִַ
ّ
أبوطــح السيارة) ،وهكذا سنجد عشرات
أبطــخ السيارة) ،وفي مدينة الطيرة( :بدي
ِ
التصريفات ّ
املعربـة للكلمة العبرية الواحدة ،ومن يدري فقد يقبل عليها دارس أو باحث
ً
مستقبال ليرى حركية التقبل للغة األخرى ،وطريقة لهجتها لتكون ضمن لغتنا.
جلست في املكتب وراقبت.
סֹוכןִּביטּוחִַ= وكيل التأمين؟
دخل رجل وسأل :هل حضرتك (سوخن البيطواح)ֵּ -
 -نعم.
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ً
 عندي سيارة مازدا ،وأحب أن أسأل أوال :كم يكلف تأمين سيارتي (بيطواح حوفا)-חֹובה ،وكم يكلف (بيطواح تساد شليش ي)ּ -ביטּוחִַַ ַצדִּׁשלישי?
יטּוחַ ָּ
ּב ִַ
بعد أن أجاب الوكيل عن استفسار السائل وبعد إجراء الحساب له ،سألت الوكيل:
ملاذا ال ّ
חֹובה هو تأمين
تعود زبائنك على لفظ الكلمات العربية ،فـ (بيطواح حوفا)ּ -ביטּוחִִַ ָּ
إلزامي ،و(بيطواح تساد شليش ي)ּ -ביטּו ִַח ִ ַצד ִּׁשלישי هو تأمين طرف ثالث (في الضفة
الغربية يستخدمون التعبير :تأمين الفريق الثالث ،وربما ألنهم يعتبرون التأمين اتفاقية،
َّ
واملؤمـن وما يملكه ،ويكون الفريق الثالث هو
فالفريقان األول والثاني هما شركة التأمين،
ً
أساسا ضروري ،وذلك حتى يكون
ذلك الذي خارج االتفاق ،وهذا النوع من التأمين
الضمان لدفع التعويضات عن األضرار التي تلحق هذا الطرف الثالث ،كالشخص الذي
ً
أصيب أو الجدار الذي هدم مثال ،ويسمى هذا النوع في األردن -كما ذكر لي وكيل تأمين،
وعلى مسؤوليته (تأمين تكميلي).
أجاب :الحق معك ،ولكن املؤمـنين= מבּו ָּטחים يفضلون التعابير بالعبرية ،فهذا أسهل لهم،
ً
وهكذا اعتادوا ،وهكذا فهموا ،فأنا أعرف مثال أن (بيطواح مقـيـف)ּ -ביטּוחִַ ִ ַמּקיף هو
تأمين شامل ،ولو قلت ذلك على مسامعهم الستغربوا ،وربما لم يفهموا .حضر شخص آخر
ليخبر الوكيل عن (نيزق) -נזק= ضررّ خفيف في سيارته ،فاقترح عليه الوكيل أن يصلح
ْ َ
ْ
املركبة= ַהרכב على حسابه ،ألن (الهِـشت ـتـفوت َعـت ْس ِـمـيت) -הש ַתתפּותִ ַעצמית= املشاركة
الذاتية أكثر من ألف شاقل( .في الضفة الغربية ،وفي األردن يسمونها :إعفاء ،وللمفارقة:
يبدو لي أن هذا اإلعفاء هو لشركة التأمين) .أبدى السائق عدم رضاه ،وقال :أريد أن (أزمين
شماي)ַ -אזמין ִ ַש ַּמאי= أستدعي (أطلب) ُم َخـمـن .دخل زبون ثالث ّ
ليؤمـن سيارته
ِ
الجديدة ،فطلب منه الوكيل (إشور ميجون" -والجيم هي مصرية باللفظة العبرية") -אשּורִ
מיגּון= تصديق وقاية ،وأشار عليه بمكان الحصول عليه .أخذ الوكيل يتفحص بوليسة
التأمين= وثيقة التأمين (بوليسة كلمة فرنسية  ،policeوهي شائعة في لغات العالم وال بأس
من استخدامها) ،ثم أخذ يحدث عن َ
(اله َنحوت) -הנָּחֹות= تخفيضات (تسمى في بعض
الدول العربية خصم) بسبب العمر ،وبسبب عدم تسليم السيارة ملن هم أقل من أربع
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وعشرين سنة ،وكذلك ملن في ملفه (ه ْـعـدير تـبـيـعـوت) -הע ֵּדר תביעֹות= ُخـلو َد َ
ى.
عاو ّ
ِ
َ
ירה= جــرّ في الحساب؟
سأل زبون :هل (الجريرا) -גר ָּ
(ريخـب َحـلوفي) -רכב ִחלּופי=
 نعم ،وعند الحادث= תאֹונָּה – ال سمح هللا -سيكون لك ِمركبة بديلةّ .
ידת ִ ֵּער ִך= هبوط قيمة (السيارة)،
تحدث الوكيل مع سائق آخر عن (يريدات عيرخ) -יר ָּ
وعن معنى ْ
(أوبدان كللي) -אֹוב ָּדןִּכ ָּללי= إبادة كاملة (بالدارجة :نازلة عن الشارع) ،ومتى ال
يكون أي ِ(ك ّسـوي)ּ -כּסּוי= تغطية (في بعض الدول العربيةِ -غـطاء) .دخل زبون ،وقال:
חֹובה -يقصد التأمين اإللزامي ،فطلب منه الوكيل أن يتوجه إلى محام
أضعت (الحوفا)ָּ -
ويوقع على (تـتسهير)ַ -תצהיר= تصريح بأنه قد أضاع شهادة التأمين ،حتى ال يحدث أي
ً
التباس مستقبال.
قال الزبون :أمس كنت في ْ
(مسراد َهـريشوي) -מש ָּרדִ ַהרישּוי= مكتب الترخيص والسيارة

َ
(ع ْبـراָּ -עב ָּרה= اجتازت الفحص السنوي (وفي العامية :عبرت).

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.
*مالحظة :هل هناك من يتبرع ويطبع هذه املادة ،ويعلقها في مكتب التأمين القريب ،وأجره
عند هللا وعند لغتنا.
ّ
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نّ
املدون ــة الثالـثـة والثالثو ّ
عن ا ِملـخرز و(املخراز) ّ
من أغرب ما قرأت  -في سياق ما تطمح إليه هذه املدونات -ما هاجم به "واحد على باب
ً
شخصا يذود عن ضرورة االحتراز من العبرية في تضاعيف الجملة العربية ،فاقرأوا
هللا"
"درره" في أحد املواقع حيث يكتب:
"ثم من قال لك إن الناس تعارض العبرية وتحاربها؟ هذا من أوهامك ،أنا أحب التحدث
بالعبرية ،بل والكتابة بها ،فما املانع؟ هناك أدباء عرب أجادوا الكتابة بلغة أبناء عمومتنا،
مثل :أنطون شماس ،وسيد قشوع ،وهناك جزائريون ومغاربة أبدعوا باللغة الفرنسية،
فكل واحد يكتب باللغة التي تروق له".
ال أعرف إن كان صاحبنا هذا يستحق النقاش ،فهو يخلط بين أهمية أن نتقن العبرية
ونتحدث بها أمام اليهود ببراعة ،وأهمية أن يبدع بعض أبناء العربية بها في نتاج أدبي -من
جهة ،وبين أن نتحدث أمام أهلينا بلغة هجينة مكسرة ،ال يفهمها األخوة في دنيا العرب ،وال
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
املالحظات كلها فما وجدت مثل هذا االدعاء؟
املرجو هو أن تحافظ أيها الرجل على لغتك ،وحبذا أن تتقن العبرية أو أية لغة أخرى،
بشرط أال تخترع لغة جديدة دون أدنى ضرورة ،وإال فإن تباهيك باللفظة العبرية "-لغة
أبناء عمومتك" في نسيج الجملة العربية يظل من قبيل العجز والقصور عن إيجاد البديل.
إنها الفوض ى اللغوية ،والضبابية والعشوائية بين املرسل واملتلقي في عالم االتصال.
الحظ الصديق ب .حسيب شحاده إثر زيارته إلى مسقط رأسه ،هذه اللغة الهجينة
املختلطة ،التي عكرت صفو مزاجه ،رغم كتاباته السابقة حول هذا األمر (العبرنة
تتفاقم دون مسوغات لغوية) ،فتألم "النتشار بل غزو اللغة العبرية للعربية املحكية في
البالد" .وذكر أن االقتراض اللغوي ظاهرة طبيعية وصحية في شتى اللغات البشرية،
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ولكن ما يحدث في عربية البالد أمر آخر باملرة ،قد يؤدي في آخر األمر إلى نتائج وخيمة.
يقول ب .حسيب:
"في هذه الزيارة رافقتنا بنتنا الصغرى التي لم تعش في البالد إال عامين من الزمن ،إال أنها
تجيد الحديث بالعربية ،ولكن كثرة األلفاظ والعبارات العبرية املقحمة في الكالم العربي
العادي حال في الكثير من األحيان دون فهم كامل ودقيق .إثر االستفسار عن تلك األعشاب
ّ
مات عربية
البرية حرص املتحدثون على تجنب هذا الدخيل غير الضروري ،ووجدوا كل ٍ
سلسة وجميلة بدل املفردات العبرية .في هذا السياق تجدر اإلشارة إلى سلسلة املقاالت التي
ينشرها الزميل فاروق مواس ي تحت عنوان (البديل من العبرية) وأهميتها في هذا املجال.
اللغة -أية لغة آدمية طبيعية ،ليست مجموعة من األصوات فكلمات فجمل ففقرات
فحسب ،بل هي أداة الفكر والوجدان األولى ،وعنوان الهوية الثقافية والقومية ملتكلميها.
تنمو اللغة وتزدهر بنمو ناطقيها وتطورهم .ماذا سيقال عن شخص ال يحترم لغته ال بل
يزدريها؟
ّ
تمك ُن الفنلندي من لغته واحترامه لها معروفان للمهتمين ،ونظام التربية والتعليم في فنلندا
ُيحتذى به -كما ال يخفى على كل مثقف مطلع" .أرجو من "الواحد" هذا ،وقد جعل نفسه
ّ
منك ًرا أن َ
يعي خطورة األمر وجديته .انظر مقالة ب .حسيب في موقع املوقد:
http://www.almawked.com/?page=details&newsID=3712&cat=1

ً
حرفيا:
ها أنا أستمع ساعة الكتابة إلى شخص يخاطب زميله ،وأنقل لكم قوله
ْ
قدمت ُ(م َ
وع َمدوت) -מּוע ָּמדּות للوظيفة .كان ِ(مخراز) -מכ ָּרז تقدم له ثالثة ،لكن بيني
َ
َ
وبينك كان كل ش يء (تـفور)ָּ -תפּור .األفضل واألمثل لو فطن صاحبنا إلى كلمة (ت ْرشيح) أو
قال (رشحت نفس ي) للوظيفة .صاحبنا هو مرشــح= מּוע ָּמד.
ُ َ
ً
ناقـ َ
صـة بدال من قوله (مخراز) -מכ ָּרז ،ثم األفضل لو قال :كل ش يء كان
وكانت م
َ ً
ـال= ָּתפּור( ،بالدارجة :كان ّ
مخيط ،ومن الطريف أن التفصيل يكون قبل الخياطة
ُمـفـص ّ
ّ
قطعه على ّ
َّ
قد صاحبه ،واللفظتان تؤديان املعنى نفسه)،
ففصل الخياط الثوب:
كما نعلم،
ِ
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ً
مسبقا ملالءمة شخص بعينه ،حتى
فاالستعارة العبرية تعني بأن ظروف املناقصة أعدت
يكون هو الذي يقع عليه االختيار ،والتفصيل أو الخياطة يوصالن املرسلة.
َ
أما מכ ָּרז فهي تتعلق باملباني أو بالوظائف عامة ،والترجمة املعروفةُ :مـناقـصــة .لم يشر
معجم الوسيط إلى هذه الكلمة ،بينما ذكرها املنجد بما يلي":املناقصة في اصطالح أصحاب
األعمال -أن يطرح لاللتزام مشروع إنشائي ،فيعرض الراغبون فيه املبالغ التي يرونها
ضرورية لنفقات القيام به ،فيلتزمه منهم من كان مبلغ ما عرضه أنقص مما عرضه سواه،
وعكسه واملزايدة".
כירה ִב ַהכ ָּרזָּה  /מכירה ַפומבית فهي البيع باملزاد العلني ،وبالدارجة:
أما املزايدة= מ ָּ
ِداللة ،وعلى أونو على دوي على تري -كما كنت أسمعها).
ً
ً
شخصيا أفضلها ألنني
وبدال من מכ ָּרז (مخراز) كنت أود أن نخصص َعـطاء للوظائف ،وأنا
ال أحب أن يرتبط أمر الترشيح لوظيفة بالجذر الثالثي (نقص) ،أفضلها رغم أنها  -أي
َعـطاء -لم ترد في املعاجم بهذا املعنى التي تدل عليه املناقصة ،لكنها وردت في املورد ترجمة
لـ  tenderفقد شرح أن من معانيها :عطاء ،تقديم سعر (للفوز بمناقصة مطروحة) ،وربما
جاء صاحب املورد بهذه اللفظة بإيحاء معنى اللفظة اإلنجليزية األخرى املرادفة ،bid
ً
عرضا ،وبالتالي فإن معنى املورد -في رأيي -أنه في العطاء
والفعل منها يعني ،يعطي ،يقدم
يعطي ً
سعرا (وفي الوظائف معلومات أو خبرات) تؤهله أكثر من غيره للفوز في املسابقة أو في
املناقصة .ويجدر بنا أن ننتبه إلى أن מכ ָּרז قد تعني ً
أيضا (إعالن عن مناقصة) ،وهذا
اإلعالن موجه ملن يرغب في ترشيح نفسه لوظيفة ما أو لشراء بضاعة ،فالفعل הכריז

ً

أصال يعني :أعلن ،دلل على سلعة ،نشر .ويجدر بنا كذلك أال نقول :كان (املخراز بنيمي)=

מכ ָּרז ִפנימי ،بل كانت املناقصة داخلية (هذا العطاء داخلي) ،ونعرف أن هذا النوع
مخصص فقط للمؤسسة ،يرشح العاملون فيها أنفسهم ،وال يحق ملن هو خارجها أن يرشح
نفسه .ومن جهة أخرى يحق للمؤسسة أن تجعل العطاء أو املناقصة خارجية= الحظنا أن
ّ
محادثة قصيرة دعت إلى كتابة هذه البدائل ،وال أدعي أنني أجدد بقدر ما أذكـر ،فلنجعلها
مركزة في ما يلي:
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מּוע ָּמד= ُم َـرشـح ّ
َ
מּועִ ָּמדּות= ت ْـرشيح ّ
ُ َ
ـناق َ
ـصـة ( وحبذا تخصيص َعـطاء للوظائف) ّ
מכ ָּרז= م
מכ ָּרזִפנימי= مناقصة داخلية ّ
מכ ָּרזִחיצֹוני= مناقصة خارجية ّ
כירהִפומּבית= البيع باملزاد العلنيِ ،داللــة ّ
כירהִב ַהכ ָּרזָּה  /מ ָּ
מ ָּ
َُ
מכ ָּרזַ ָּתפּור (في اللغة الشعبية)= مفـصـل (مخـيط) ّ
نّ
املدون ــة الرابعة والثالثو ّ
َْ
في زيارة املشـفـىّ :
ً
بدءا أؤكد ثانية أن األلفاظ البديلة في املدونات ال جديد فيها -في معظمها ،فهي في املعاجم،
ّ
وفي االستخدام اللغوي في الكتابة ،ولكني أعيدها هنا من قبيل تدبر اآلية{ :وذكر إن نفعت
الذكرى} ،ومن قبيل الحرص على استخدام اللفظة العربية في مخاطباتنا ،وحتى ال تكون
ً
لغتنا مثل "مرقعية الدراويش" كما يقولون في مصر ،وهذا ال يمنع بالطبع أن أقترح بديال
جديدا أو غير شائع -إن أعيتني الحيلة ،وال ألزم به ً
ً
أحدا.
قريبا من بلدتي ،وكما تعلمون فإن الكلمات العبرية تشيع ً
زرت مشفى ً
جدا ،وتتردد على
ألسنة األطباء واملرض ى وزوار املشافي ،فحتى لفظة َ
(ص ْـوم) التي يطلبها الطبيب قبل الفحص
يلفظها الكتيرون بتحريف ،فهي على ألسنتهم ْ(تـسوم) -צֹום= َ
ص ْـوم ،وزيارة األطباء تتكرر
ً
بدال من אשפּוז ،وثمة كلمات أخرى
في قولهم ּבּקּור ִרֹופאים ،وكنت تناولت االستشفاء
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 مر ً
افقا له:
َ
(حادر ِم ُّيون)  -ח ַדר ִמיּון ،وبالطبع فهو منشغل بصحة من معه،
ياهلل ياهلل بسرعة عالـ
والتصويب هنا يكون غير مقبول ،فباهلل عليكم من يصوب كلمة في أجواء التوتر؟! قال لي
صاحبي ،وهو يعرف اهتمامي :أراك تهم بتصويبه ،فماذا عليه أن يقول؟
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ئ ،وهذا التعبير الشائع في العالم العربي ،هو ترجمة للتعبير باإلنجليزية
يقول :غرفة الطوار ّ
حرفيا هو غرفة التصنيف ،وهو تعبير مالئم ً
ً
جدا ،حيث
 ،emergencyلكن املعنى بالعبرية
ً
يتم تصنيف املرض ى ،كل حسب مرضه .دخل املريض ،فقال له الطبيب :سأبدأ أوال بـ
َ ْ
ْ
(إبحون) -אבחּון= تشـخيص املرض .سأل أحدهم :وين (األخوت َر ِشـيت)ָ -אחֹותִ ֵּראשית?
تقصد رئيسة املمرضات ،وإذا استصعبت لفظ ممرضة فقل (نارسة) ،فهي كلمة إنجليزية
nurse

شائعة في عاميتنا ،وليس املجال هنا لالعتراض عليها ،أو على االستعماالت الدارجة

أو العامية عامة ،فهذه املدونات ال تعالج إال األلفاظ العبرية في حديثنا ،وقد شرحت
السبب أكثر من مرة .وعليه فإن:
ָאחִמּוס ָּמ ִך= ممرض مؤهل ّ
ָאחֹותִ ַמעשית= ممرضة عملية ّ
سألت املمرضة -وكانت من طالباتي -عن الفرق بين االثنتين ،فقالت لي :إن األولى يجب
(سـعود) -סעּוד= تمريض.
عليها أن تكون قد درست ِ
تستأذن املمرضة ،وتقول :سأفحص الـ َ
(الحتس دام)ַ -ל ַחץִ ָּדם= ضغط الدم ألحد املرض ى،
(الحـوم) -חֹום= الحرارة ،وسيكون َ
ثم أقيس ُ
(تحـت َّ
بيكواح)ַ -ת ַחתִפיקּוחִַ= تحت املراقبة،
(دليكـت)ַ -דלקת= التهاب.
ألن عنده
ِ
يقول :هذا املريض أحضرته سيارة (ال ِعزرا ريشونا) -עז ָּרה ִ ֵּראשֹונָּה= اإلسعاف األولي،
ראמדיק= ُم ْـسـ ِعـف كل مساعدة ممكنة ،وكان في السيارة
وقد قدم له (الباراميديك)ָּ -פ ֵּ
َ َ
ـضــمـد ،وقد يحتاج إلى ّ
(نتواح) -נתּוחִַ= عمليــة.
(حوبيش)ֵּ -
חֹובש= مـ ِ
بعد ساعة تنتهي (ا ِملـشميرت) -משמרת= َن ْـو َبــة (بالدارجةَ :و ْردية) ،ولنا للبلدة َ
(هسـعا)-
ِ
ِ
َ
ַה ָּּס ָּעה= َسفريات.
(الرفوآه املُ َ
ّ
ַעת= الطب
وناعـت) -רפּוָאה ִמּונ ַ
حضر متدرب وعرفنا بنفسه ،وقال :درست ِ
َ
الوقائي ،وأبي يعمل في البلدية (ت ْـبروآن)ַ -תברּוָאן= ِصحانيّ .
ِ
ّ
ِصحاني؟! من أين لك هذه اللفظةِ -صحاني؟ ّ
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ً
 الصحيح أن ترجمتها في املعاجم  -موظف الشؤون الصحية ،فبدال من ثالث كلماتجعلتها ِصـحـاني ،وهي باإلنجليزية ( sanitarianهناك من يلفظها  ،)sanitarحيث ترجمها
ً
صاحب املورد ِص ِـحـيّ ،ولكنها – في رأيي -قد تعني مدلوال هو نسبة للصحة عامة ،دون أن
تتحدد لوظيفة الذي يعمل في الصحة ،فلو قلنا "طعام صحي" لكانت الداللة تؤدي إلى
صحة الطعام فقط .وأقترح لكلمة ַתברּוָאה الترجمةِ :صحانيّـة ،وتذكرون بالطبع  -في هذا
َ
السياق -ما قلته في مدونة سابقة (الثانية عشرة) عن ضرورة ترجمة ַהנד ַסאי إلى هـ ْن َـدساني
بزيادة النون للتمييز بين الهندسانية والهندسية (ففي الوصف= خطة هندسية).
قالت لي املمرضة :ما دمت تحب أن تعيدنا إلى العربية في حديثنا ،فأنا ال أعرف كيف
أترجم (مونشام) -מונ ָּשם هذا املريض الذي نقدم له التنفس االصطناعي؟
قلت :الصحيح لم أجد فيما بحثت ترجمة لها في لفظة واحدة ،وقد فحصت في بعض
املعاجم الطبية في العالم العربي ،فألفيتهم يستخدمون ً
عددا من األلفاظ بالعربية ،نحو
(تحت التنفس االصطناعي) ،أو مصطلحات هي باإلنجليزية أو بالفرنسية .استشرت أطباء
ً
عربا ،وهيهات!
َ
َ
ً
بعد تدبر ارتأيت أن أقترح ُمـنـسّـم ،فالفعل نـســم في املعاجم يعني :أحيا ،وها أنا أختار لفظا
ً
قريبا على مخارج اللفظ العبري الشائع املتمكن ،والطبيب كأنه يقوم بعملية إحياء (بإذنه
تعالى) ،وأنتظر رد فعل ممن لهم معرفة أكثر وخبرة أوفى ،ليجزيهم هللا عن لغتنا ً
خيرا ،فاملهم
ً
ً
صحيا ،ومهم كذلك أال تستخدم اللفظة ،وتكون هي
عندي أال تكون أنت أوال (مونشام)
الطالعة نازلة!
نتذكر في هذه املدونةّ :
ָאחִמּוס ָּמ ִך= ممرض مؤهل ّ
ָאחֹותִ ַמעשית= ممرضة عملية ّ
ָאחֹותִ ֵּראשית= رئيسة املمرضات ّ
סעּוד= تمريض ّ
ּבּקּורִרֹופאים= زيارة األطباء ّ
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الوقائي ّ
רפּוָאהִמּונ ַ
ַעת= الطب ِ
עז ָּרהִ ֵּראשֹונָּה= اإلسعاف األولي ّ
َ
חֹובש= َمــضـ ِـمـد ّ
ֵּ
ח ַדרִמיּון= غرفة الطوارئّ ّ
יקּוח= تحت املراقبة ّ
ַת ַחתִפ ִַ
ַל ַחץִ ָּדם= ضغط الدم ّ
צֹום= َ
ص ْـوم ّ
ַדלקת= التهاب ّ
חֹום= حرارة ّ
َ ْ
אבחּון= تشـخيص ّ
תּוח= عمليــة ّ
נ ִַ
َ َ
ַה ָּּס ָּעה= سفريات ّ
َّ
َ
משמרת= ن ْـو َبــة (بالدارجةَ :و ْر ِديـة)
كلمات ليست في املعاجم ،وهي هنا مقترحةّ :
ָּפראמדיק= ُم ْـسـ ِعـف ّ
ִַתברּוָאן= ِصحانيّ ّ
َ
מונ ָּשם= ُمـنـسـم ّ
ّ

115

نّ
املدون ــة الخامسـة والثالثو ّ
في عيادة طبيب األسنانّ :
في زيارتنا لطبيب األسنان نسمع التعابير العبرية تقتحم جملنا العربية ،وكأننا ال نعرف
َ َ َ
البديل لها مما هو في املعاجم .يقول أحدهم إنه في (حيدر "حادر" ه ْـمـتـنا) -ח ַדר ַהמ ָּתנָּה=
ימה= َح ْـشـوة .أما أنا فكان عندي ّ
(طبـول
غرفة االنتظار ،عمل لي الدكتور (ستيما) -סת ָּ
صـب( .مالحظة :هذا التعبير يستخدم ً
شورش) -טיפּול ִשֹורש= عالج َع َ
أيضا في معنى
ِ
العالج الجذري ألية مشكلة ،وذلك على سبيل االستعارة).
قالت املرأة ،وهي قريبة لهما :أنا وضع لي الدكتور (كيتر زمني) .تقول املرأة (كيتر زمني)ּ -כתרִ

ּזמני= تاج مؤقت ،وكان بوسعها أن تقول في الدارجة "تلبيس ــة" ،وهي في رأيي مقبولة أكثر
ַ
ً
من التاج ،مع أنها توضع عليه .مكث الطبيب طويال ،فخرج من غرفته ليعتذر لزبائنه ،وقال
שתל= زرع /زراعة أسنان لزبون ،وسأنهي عملي بعد ربع ساعة ،فاهلل
أنا أقوم بـ (شيتل)ִ -
مع الصابرين!

ً
سأل األول :هل بإمكاني أن أزرع ،مع أنه يكلف ً
كثيرا ،وأنا على هللا! أجابه الطبيب :أوال
عليك أن تعمل (تسيلوم) -צלּום= صورة ،وبعد ذلك نتحدث عن َ
(العـلوت) -עלּות= تكلفة،
وسأراعيك!

َ
ً
أسنانا مؤقتة أن يأخذ (كـدوريم)ַּ -כדּורים= حبوب
ثم أوص ى الطبيب الشخص الذي زرع
(الس َ
لتخفيف الورم .دخل األول فطلب الطبيب من َّ
املساع َـدة أن تحضر
ַיעת=
ياعـت)ַ -סי ַ
ِ
َ

له الـ ِ(كـليم)= ֵּּכלים= أدوات العمل .ثم قدم الطبيب للشخص إبرة ْ
(هردما)ַ -הר ָּד ָּמה=

َ
َ ْ
ْ
تخدير ،حتى ال يشعر باأللم ،خاصة و(امل ْق ِـديحا)ַ -מק ֵּד ָּחה= ا ِملق َـدح يتغلغل في أسنانه( -ال
بأس باستخدام اللفظ الدارج في لهجتك :مقداح ،مقدحة......إلخ) ،وكان معه צ ַבת=

َْ
َ
ّ
كـماشة (خالعـة ،وكنا فيما مض ى نسميها الكـل َـبة ،بسبب التشابه في شكل األداة مع فم
الكلب).
والش يء بالش يء ُيذكر :أذكر في طفولتي أنني كنت أشاهد عملية خلع األضراس واألسنان
بربط طرفها بخيط ،ثم ربط الطرف األخر بمقبض الباب ،ثم يقوم شخص بإغالق الباب
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بقوة ،فتسقط السن بعد مغالبة ،ثم هل أنس ى ما شاهدته في ساحة جامع الفنا في مراكش
من عمليات قلع أسنان بدون أي مخدر؟
لنعد إلى العيادة!
يشـر) -גשר= جسر لتقويم أسنانه ،وكذلك لتنظيف الـ
(ج ِ
دخل العيادة شخص لتركيب ِ
ْ
(أبـ ِنـيت)ַ -אבנית= التكلس (طبقة قشرية مترسبة على السن) .قال له الطبيب( :الحنيخايــم)-
יכיים= ال ِـلـثـة ضعيفة ،فعليك باستعمال (املريدول) ً
يوميا! (مالحظة :تلفظ ثاء اللثة
חנ ַ
ً
ً
بالفصيحة بدون شدة ،بينما هي في الدارجة بالشدة ،ويهمني أوال وقبال أال يلفظ أحد
(حنيخايم) في جمله العربية ،فهي لفظ غير موسيقي ،فأين لفظها من لفظ اللثة بشدة أو
َ
ً
متذمرا ،وقال :أنا ال أنجح في مضغ األكل فأسناني (توتـبوت) جديدة-
بدونها!) دخل رجل
תֹותבֹות= أسنان اصطناعية (بالدارجة :طقم أسنان).
שּנים ָּ
(شن توتي ِـبت)ֵּ -שן ִתֹותבת= سن اصطناعية (بالدارجة:
(مالحظة :يقولون عن الواحدةِ :
ْ
ש ַחתִ-
نايـم) -מ ִ
سن تركيب) .عليكم أيها املهتمون بأسنانكم أن تستخدموا ِ(مشحات ِش ِ
שנַים= معجون أسنان على مستوى جيد ،وأن تغيروا بين الفترة واألخرى ِ(م ْـبريشت
ُ
نايـم) -מברשתִשנַים= ف ْرشاة أسنان! ّ
ِش ِ
ُْ
ال أرى ً
حرجا في استخدام فـرشاة ،وأخذناها عن الفرنسية ،brosse -ويقال إن األصل هو
لفظ أملاني  Buersteومعناه شعر الخنزير ،وفي اإلنجليزية وردت ،brush -بل ال أرى ً
حرجا
أن نستخدم الفعل (يفرش ي) كما هو بلهجاتنا ،ومن أحب أن يستخدم (يفرك أسنانه) ً
تيمنا
باملسواك املبارك فال بأس عليه ،وبالطبع ال نذهب ً
بعيدا في فصحى عميقة الغور ،وال
ِ
يعرفها إال القليل األقل ،وهيْ :
اس َـت ّـك ،أو ساك ،أو كما قرر مجمع دمشق للغة العربية:
س َّـن ّـن!
ويالحظ أن العبرية استقت מברשת من –  brushكما يذهب ابن شوشان في معجمه ،بل
يقول إن العربية ً
أيضا (ويبدو أنه يتحدث عن لهجة من لهجاتها ،وليس عن لفظة في
َ
املعاجم) استخدمت ِ(م ْب َـرشـة) -بمعنى أداة مسح تكون مغطاة بالشعر ،وتنظف بها األدوات
والحذاء واملالبس واألسنان .وقد أثبتها معجم املنجد (ف ْر َ
شايــة) .أرأيتم أن اللفظة ترد في
ِ
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معاجم لغات عاملية ،فال تثريب علينا إن استخدمناها بلغتنا فرشاة (فرشاية) ،والفعل منها
َ
بدل מ ַצח ֵּצ ִַח= ُيـف ْرش ي.

ولكن ال يجوز أن يقال :اشتريت مبريشت ،وإذا أ اد أحدهم أن ّ
يثني يقول :اشتريت
ر

مبريشتين ،ويجمع على ثالث مبريشات؟!
وبعد ،فقد أضحكني صديقي طبيب األسنان عندما قال لي بعد أن حياني على جهدي:
يا أستاذ! ليس املهم ما نقترح ،ولكن املهم ما يستخدمه الناس في حديثهم .ضحكت ألن
أطباء األسنان في سورية يدرسون املصطلحات بالعربية ،ولكن َمـن ِمـن الناس الذين
يتوجهون إلى الطبيب يستخدم في حديثه":استعاضة ثابتة"" ،التهاب أنسجة" ،العضة
ً
املفتوحة ،وغيرها .سأدع ذلك ألطباء األسنان ،فما يهمني هو أال نردد ألفاظا عبرية وكأنها هي
البديل من العربية ،وقد قمت بتقديم الغيض من فيض ما هو في املتداول .سألني الطبيب:
ما دمت تبحث عن البديل من العبرية ،فكيف نقول טכנָּאי ִשנַים و שינָּנית بالعربية؟
 قلت טכנָּאי ִשנַים تعني فني أسنان ،وهو يقدم املواد واألسنان االصطناعية والتركيباتاملطلوبة في العيادة.
أما שינָּן فهي وظيفة من هو مؤهل للعالج الوقائي ،واإلرشاد نحو كيفية تنظيف األسنان
ونوعية التغذية ،وليس هناك ترجمة لها إلى العربية في املعاجم ،مع أن اللغة اإلنجليزية
اختارت  ،hygienicومعناها ( ِصـحـي) ،وألن هذه اللفظة ال تقتصر على األسنان فقط
فأقترح للمذكر واملؤنث أن نقولِ :م ْـسـنـان .بالطبع سيقول لي قائل :أنا ال أستسيغها،
وأجيبه :وال أنا ً
تماما .ولكن ،ما العمل؟ هل نبقي (شينان وشيننيت)؟!
وعلى ذكر اقتراحاتي الجديدة ،فأنا ال ألزم ً
ً
وحتما هناك من له اقتراح آخر ،ولكن
أحدا بها،
يجدر أال يكثر الطباخون حتى ال تشيط الطبخة ،كما يجدر أن يكون االقتراح لفظة من غير
املشترك ،فأحدهم يقترح علي ترجمة ִמ ַטפלת حاضنة إذا كانت للصغار ،وراعية ملن تقوم
برعاية الكبار (أ أيتم؟ هل ً
حقا هذا هو تسهيل!؟)
ر
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نس ي صديقي ما كتبته في املدونة السادسة والعشرين وسبب اقتراحي حادب ،و حادب ــة،
فحبذا دراسة ما كتبت ،وملاذا اقترحت هناك ما اقترحت؟ من الغريب أن يكون االعتراض
ً
معتمدا على أن الذين يقومون بالرعاية ال يحدبون عادة؟!
على مقترحي
 طيب يا أخي خذها على سبيل ّالتيمن!
نتذكر ما هو في املعاجم ونحددّ :
ח ַדר ַהמ ָּתנָּה= غرفة االنتظار ّ
ْ
ימה= َحـشـوة ّ
סת ָּ
טיפּולִשֹורש= عالج َع َ
صـب ّ
ּזמני= تاج مؤقت ّ
ּכתרִ ַ
שתל= زرع /زراعة
צלּום= صورة ّ
עלּות= تكلفة ّ
ַּכדּורים= حبوب ّ
مساع َـدة ّ
ַיעת=
ַסי ַ
ِ
ֵּּכלים= أدوات ّ
َ ْ
ַהר ָּד ָּמה= تخدير ّ
ْ
ַמק ֵּד ָּחה= ِمق َـدح ّ
גשר= جسر (جسر تقويم)
َ
צ ַבת= كـماشة (كلبة) ّ
יכיים= لـثـة ّ
חנ ַ
תֹותבֹות= أسنان اصطناعية (بالدارجة :طقم أسنان)
שּניםַ ָּ
שנַים= معجون أسنان ّ
מש ַחתִ ִ-
ُْ
מברשתִשנַים= فرشاة أسنان ّ
ַאבנית= تكلس ّ
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טכנָּאיִשנַים تعني فني أسنان ّ
مقترحة ليست في املعاجمّ :
שינָּןִ/שינָּנית= ِم ْـسـنـان ّ
َ
מ ַצח ֵּצ ִַח= ُيـف ْرش ي ّ
ّ
نّ
املدون ــة السادســة والثالثو ّ
كلمات ترددت في سفرةّ :
أجاب السائق بعد أن سألته إلى أين سنسافر؟
ַעד للجوالن ،هيا!
 (الياعد) -י ַُ
قلت له :جميل ،ولكن ملاذا ال تقول "الوجهة" أو امل َّـت َـجــه.
ً
ً
لفظا ً
واحدا بدال من الكلمة العبرية.
قال :تريد
 طيب ،لنجعلها ( ُمـت َـجـه) ،والسبب قلة استعمالها بالعربية في سياقات أخرى ،فلنحددهابالفصيحة ملا يقصدون باإلنجليزية ً ،destination
وثانيا ألن ُو ْجـهة أو ِو ْجـهـة تعني بالعبرية
معاني مختلفة ،منها בחינהַ,השקפהַ,נקודת ראות....
َ
مع ذلك ،ال تتوقع من متحدث أن يستعمل في اللهجة الدارجة ُ(م َّتـجــه) ،فهو يقول ِو ْجهتنا
بير السبع ،وين وجهتكم؟
 ملاذا ال يقول (الهدف)؟ الهدف كلمة صحيحة ،ولكنها مخصصة للفظ العبري ַמ ָּּט ָּרה ،وهي أبعد مرمى منُ
ً
امل َّـت َـجه ،وتلزم فعال ما لتحقيقها.
(موعـد)؟ إذ أن
ַעד لها عالقة قوية باللفظة العربية (وعـد) ،وبالتالي من
أال تالحظ أن י ַ
ِ
َ
معانيهما يؤديان إلى ما يصل إلى ُ
البـغية واملقصد أو املرمى ،ومع ذلك ،فنحن نفضل اللفظة
التي ليست من املشترك ،وليتك توافقني في تحديد (مت َـجـه)! رن جرس الهاتف في السيارة،
فأخذ السائق يتحدث ،وقال ملن يهاتفه :عندي مشكلة بـ (الديبوريت) -דיּבּורית ،فالصوت
غير واضح.
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 عندك مشكلة بالحاكـيـة؟حاكـية؟
 -דיּבּורית – ِ

ً
ً
 نعم ،فقد ترجمتها مفضال إياها على (الناطقة) مثال ،ألنها ال تنطق فقط ،بل تحكيوتروي ،وتناقش.
 وهل الفعل (حكى) فصيح؟ نعم ،فحكى عنه القول نقله ،والحكاية هي ما يحكى ،ثم إن اللفظة قريبة من اللهجةاستخداما ،واألقبل ً
ً
لسانا.
اليومية ،ونحن نبحث عن األيسر
َ
 انظر هذي (امل َسئيت)ַ -מ ָּשאית على الطريق عاملة حادث مع الـ (مونيت) -מּונית!الشاحنــة في حادث مع سيارة أجرة (بالدارجة :تاكس ي).
 بل قل :هذيِ
أتعرف أن لفظة (مونيت= מּונית) مستحدثة في العبرية ،فقد كانوا يلفظونها (تاكس ي-
טקסי) كما نلفظها نحن بالدارجة ،وقد استقيناها من اإلنجليزية  ،taxiإال أن دافيد ريمز
وكان وزير املواصالت في سنوات الخمسينيات هو الذي أوجد الكلمة ،وهي من מֹונה= َع َداد
(السيارة الحتساب األجرة).

َ
ָּשר ،ومنهم من سماه "شارع
 -نحن في طريق العفولة ،هنا تجد الشارع يـشار يشار= י ָּ

املسطرة -רחֹוב ַה ַסרגל.
ّ

 نعم ،الشارع مستقيم كامل ْـسطرة (نقول بلغتنا اليومية :صحيح ،ونستخدم ًأيضا اللفظة
ِ
ْ
التركية بلهجتنا :دوز دوغري) أو ُ(دغـري).
َ ّ
ַּׁשר ،فكيف تنصحهم بأن
 -أسمع بعض السائقين وهم يخاطبون بعضهم البعض (ي ِـش ْـر) -י ִֵּ

يقولوا؟
َ
ـح! وبالعامية َ(زِّبـط ،وهناك كلمات أخرى في لهجات بلداتنا املختلفة)
 صـ ِـح ّْ ًحسنا ،وهذا الباص املسرع مسافر َ(يشـير) -יָּשיר لصفد؟
طوالي ،والتعبير يستعمل ً
 نقول :مباشر أفضل(.في مصر يسمونهّ :أيضا عندنا في بعض
لهجاتنا).
ََ
ַאסף?
(مئـسيف) -מ ֵּ
 وماذا نسمي الـ ِ111

َ ّ
 الوقــاف ،ألنه كثير الوقوف ،وعلى ذكر اللهجة املصرية يسمونه (القـشـاش) ،ونحن الَ َّ
نقول هذه الكلمة ،وفعلها قـشـش ،في هذا املعنى ،ألن لها في لهجتنا معنى آخر.
ً ّ
دكانا َ(مك ِولت)ַ -מּכֹולת ،وطلبوا منه (تعودات
 أمس التقيت أخاك وذكر لي أنه سيفتحיֹושר .رأيت معه ّ
ُ
קּופה ִרֹושמת اشتراها بسعر خاص.
(كوبا روشيمت) – ָּ
עּודת ִ ִ
وشر) -ת ַ
ي ِ
ً
עּודת ִיֹושר هي شهادة ُحسن
 أوال (املكولتַ -מּכֹולת) اسمها بالعربية الحديثة ِبـقالة ،و ת ַُ
سجـلـة ،وفي رأيي أنها مختصر للتعبير (مسجلة النقد= cash
سلوكָּ ،
קּופה ִרֹושמת هي امل ِ
.)register
ישה مع موظف البلدية حتى يحصل على ترخيص؟
 عنده (بجيشا) -פג ָּَ َْ
 تقصد مقابلة ،وأظن أن كل ش يء سيكون على ما يرام .كم كنت أفضل أن نختار (مـلـقـى)ישה ،وأما ֵּרָאיֹון
لهذا املعنى بالذات ،لكن (مقابلة) شائعة وذائعة ،فلنبق املقابلة ملعنى פג ָּ

فما زال بعضكم يذكر املقترح الجديدُ :رؤان ،وبالطبع فهذا الرؤان فيه استطالع وأخذ ورد،
ً
ً
وقد يكون
ישה
استجوابا ،فنحن نقولֵּ :רָאיֹון  -رؤان تلفزيوني ،وال نقول هنا פג ָּ
امتحانا أو
ً
ً
وتحضيرا للرؤان (انظر املدونة الثامنة عشرة)!
إعدادا
إال إذا كان اللقاء

نتذكر في هذه املدونةّ :
نحدد ما هو في املعاجمّ :
ַעד= ُمـت َـجـه ّ
יַ
شاحنــة ّ
ַמ ָּשאית= ِ
מּונית= سيارة أجرة (بالدارجة :تاكس ي)
מֹונה= َع َداد ّ
ָּשר= مستقيم
י ָּ
َ
ـح ّ
ַּׁשר= صـ ِـح ّْ
י ִֵּ
יָּשיר= مباشر ّ
ַאסף= وقــاف ّ
מ ֵּ
ַמּכֹולת= ِبـقالة ّ
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עּודתִיֹושר= شهادة ُحسن سلوك ّ
ת ַ
ישה= مقابلة
פג ָּ
كلمات مقترحة ليست في املعاجمّ :
حاكـية ّ
דיּבּורית – ِ
ُ
سجـلـة ّ
ָּ
קּופהִרֹושמת= م ِ
ُّ
للتدبـرّ :
رسائل مدعاة
موضوعك من أروع ما قرأت..في الحقيقة إنها الكارثة التي نعاصرها -لألسف -في حياتنا
اليومية ،وتكون ذروة الغباء عندما يقول أحد السطحيين جملة تتكون من ست كلمات:
أربع منها بالعبرية ،واثنتين بالعربية على األكثر ،وكأنه جاء ليقول إنه "متحضر" ،وما هذا
بتحضر ً
أبدا ،بل هذا قمة في التخلف والرجعية في الفكر واملبادئ الثقافية .أنا ال أقول أنني
ٍ
ضد التحدث بالعبرية ،بل على العكس ،أنا معها ،ولكن ليس فيما بيننا نحن العرب .يجدر
أن نتحدثها فقط عندما نقابل من ال يستطيع التحدث إال بها ،أي عندما ُن َ
جبر ،ال أن ّ
نشوه
لغتنا بمصطلحات خنفشارية ّيدعون بأنها تزيد من مرتبة اإلنسان في املجتمع.
عصر بالضبط ؟ إن أراد أحدكم الحفاظ على احترامه
بحق اإلله ! أين نعيش؟ في أي
ٍ
وهيبته فليتكلم بلغته العربية األم فقط ،وحينها يستحق أن ترفع له القبعات.
كفاكم بالهة وسذاجة! أمة نائمة!
راية خطيب – موقع العرب
من يزيد كتاني -باقة الغربية
السالم عليكم أستاذي وجاري الفاضل!
ََ
ُ
أتابع بشغف وكلف جميع مدوناتك التي تعنى بحداثة اللغة بشكل عام ،وسمو اللغة
العربية.

َ
أسلوبك في َعرض املوضوع بشكل منهي ،فهو موضوعي
لقد شدني رونق طرحك ولباقة
وهادف ،وذلك لشدة أهميته على مستقبل لغتنا في هالة َ
ودارة تسارع الحياة املتواترة،
وخ َ
ض ِ ّم الصخب والزخم الغربي الذي يكاد يطغى بثقافته الحديثة على جميع ميادين
ِ
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َ
ُ
عرف أنها ال
حياتنا؛ حيث أن القوى الكبرى التي تسعى إلى تحقيق مثل هذه األهداف ت ِ
ً
ُ
ً
شعريا أو نثريا ،ولكنها تقاوم ما َي ُرمز إليه ذلك
حارب فقط كلمات وقواعد وتراكيب وتراثا
ت ِ
كله ،وتسعى إلى السيطرة على مقدرات أبناء هذه اللغة وثرواتهم ،واستقالل ذواتهم ،لكي
يكونوا لقمة سائغة في خدمة عجالت اإلنتاج ومطامع التوسع ،وتحقق األمن لدى املستعمر
الغازي ...

ً
ما استفزني وحفزني ودفعني حقيقة لكتابة مثل هذه السطور هو معاناتي الشخصية من
شح واضمحالل اللغة العربية الخالصة في كياني بعد أن خضت تجربة حرجة في حياتي
َ
كان مفادها من السلب ما كان -وهي التحاقي بالتعليم في مدرسة إعدادية يهودية ومن ث َّم
َُ
الثانوية ،فتفوقت وبرزت بتحصيالتي حيث أصبحت أل َّق ُب بـ " אבי ַהתנך " لحفظي أجزاء
َ
ً
لدرجة
تحكما وسيطرة تامة بالقواعد واإلنشاء
موسعة منه عن ظهر قلب .أ ِضف إلى ذلك
ٍ
أصبحت – وأنا العربي -ذا املرجعية العليا لطالب شعبتي في حل الوظائف وإتمام البحوث
وتقديم االمتحانات .إال أني لم أحس بحجم الكارثة واملأساة إال حين رجعت موطني ،وبدأت
أدرك مواطن ضعفي ،وفقداني لغتي التي هي هويتي ،وأكتشف أني كفيف الكلمات ،مسلوب
اللغة ،وضحل الحديث ال أستطيع أن أعبر عما يجول ويصول في داخلي إال من خالل
ً
مشوارا
املعجم العبري .وتجلت أمامي أسمى معاني العار الباطني فخجلت من نفس ي ،وبدأت
طويال استمر سنين عدة ،قرأت من خالله وتصفحت ،وأعربت وتثقفت بجهد شخص ي حتى
شعرت أني ببر األمان أستعيد هويتي.

لذلك يمكنك أن تشعر بحرقتي ،ولذلك ً
أيضا أثمن مسعاك ً
غاليا ،وأقدر جهدك وكدحك
لجعل العربية لغة أجمل ،فهنيئا لك ،وأنت أهل لها!
ما َ
ً
ً
وكادحا في سبر أغوار اللغة ودراسة حداثتها بال كلل أو ضجر ،وأكاد
جاهدا
لت يا أستاذنا
ز
أجزم على يقين مطلق أن األمر ينهكك ويعيـيك في إعداد هذه املدونات والخواطر ،ففيك
الخير ،وما قدر األجر إال كقدر املشقة.
من إسراء ضعيف -الرملةّ :
أستاذي القدير سلم فكرك وبوركت يداك!
114

في الحقيقة إني أواجه تلك املشكلة في مدينتي الحالية "الرملة" حيث تفوق الكلمات العبرية
لغتنا العربية ،وال أدري حقيقة إن كان ذلك سبب تعدد الثقافات أم أنها حجة يستخدمها
ً ُ
العرب لتبرير حديثهم!ِ ...صدقا لغتنا العربية أجمل وأرقى بكثير ،فلماذا ال نتباهى بها؟!
* ملن يهمه األمر*:ما أظلم من اتهمك بما ليس فيك! ّ

ً
**نحن أحوج إلى خدمة شعبنا ولغتنا من املناكفات التي ال تغني عن الحق شيئاّ .
***مشكلتنا األساس أننا ال نعطي كل ذي قدر قدره ،وأن الفرد منا بحاجة إلى معرفة
حده حتى يقف عنده! ّ
ّ

نّ
املدون ــة السابعــة والثالثو ّ
هناك كلمات مستحدثة – أي ليست من أصول عربية -يظل استعمالها بالعربية لدى
َ
ً
ً
وتلقائيا مثل (الك ْه َربـاء) ،بينما يعزف عنها البعض اآلخر مع أنها مألوفة
طبيعيا
البعض
ً
مستساغة ،مفضال استخدام اللفظ العبري (حشمال) -חִַש ַמל دون مبرر ،فهو يريد أن
ُ
ّ
و(الح ّبـور)– חּבּור=
(يحبــر) -י ַח ֵּּבר= يربط بـ (الريشت) -רשת= شبكة ،وهي قريبة،
ِ
ِ
التوصيل (الربط) رغم ذلك يكلفه غالياً.
ِ
َ َ ْ
ْ
(حبرات هحشمال) חב ָּרת ִ ַה ַחש ַמל= شركة الكهرباء في
صاحبنا توجه -كما قال -إلى ِ
َ ْ
شكوى بسبب أنها ْ
ـطعت (بالدارجة ً
أيضا :الكهربا قطعت ،قاطعة) في
(نت ــقا) -נת ָּקה= ق
منزله بسبب دين ،وهو ليس ً
(الزيرم) -זרם= تيـار إلى بيته بصورة
مدينا .هو يرجو أن يعود
ِ
ّ
ً
ً
جديدا ،وهو يقصد خطـا (بالطبع فإن الخط يمكن أن
متواصلة ،فطلب منهم (قاف)ַ -קו
يكون من األعمدة أو مواسير على األرض) ،ونحن نرجو له التوفيق في مسعاه.
ّ
الكهربائي أن يغير له الـ (خوطيم) -חּוטים= أسالك ،ألنها قديمة ،وأن يغير
طلب الرجل من
له الـ (مفسيق)= ַמפ ֵּסק= مفتاح (زر) الكهرباء .ثم إن مكان (أرون حشمال) -ארֹוןִ ַחש ַמל=

תאּורה= إنارة غير كافية.
ָּ
خزانة الكهرباء غير مالئم ،بل إن (التيئورا) في البيت-
وبينما الرجل في شكواه إذا به ينبهنا على(َ :ه ْف َسقات حشمال)ַ -הפ ָּס ַקת ַ ַחש ַמל= انقطاع
الكهرباء.
115

َ
أما لفظة (ك ْه َرباء) -بفتح الراء فهي من أصل فارس ي ،مركبة من كلمتين (كاه)ُ +ربا .وأما
ّ
(كاه) فمعناها تبن ،و(ربا) تعني جاذب ،ثم أطلق التعبير على خواص األجسام التي إذا ُحكــت
جذبت األجسام الخفيفة ،وبعثت النور .هكذا كان أصل اللفظة التي ُع ّربـ ْـت ،وقبلت في
لغتنا مع معرفة العرب للكهرباء ،واستخدامهم لها ،بل استطاعوا أن يصوغوا األفعال
الجديدة املحدثة:
ْ َ
ً
ً
َ
كهرب املصنع بدال من חש ֵּמל ،والكهربــة بدال من חשמּול( ،الحش َملـ ِئـي – نلفظها كما هي
החש ַמ ַלאי= الكهربائيّ (بالدارجة –
شائعة بالعبرية خطأ ،والصواب فيها َحـش َـمـالي) ַ -
الكهربجي).

ً
يحذرنا خوفا من أن يقترب الطفل من عمود الكهرباء فـقد يتكهرب (ית ַחש ֵּמל)
َ
ָּבֹוה= الضغط العالي ،وهو ما يعرف ً
أيضا بالتوتر العالي.
بسبب (امليتح َج ُب َّوه) -מ ַתח ִג ִַ
ّ
(مكات حشمال)ַ -מ ַּכתִ ַחש ַמל= َ
ص ْـد َمـة كهربائية.
نحن نخاف أن يصاب الطفل بـ
ُ
َ
هناك قرب قيسارية (ت َحنات ك ّواح)ַ -תחנַת ִ– ִּכֹחִַ= محطة الطاقــة (محطة توليد الطاقة
ُ
َ
الكهربائية) ،وبسببها نرى في مجتمعنا ً
الكهرِبـيــة .علينا أن ننتبه
كثيرا من امل ًع ّدات واألدوات
ي ْ
(حش َم ِـلي)ַ -חש ַמלי= فهو ْ
كه َـرِبــيّ ،وقد اخترتها نسبة من (كهربا) بدون
إلى اللفظ العبر
همزة ،وهي تصح كذلك ،بل هي املستخدمة أكثر في لغتنا الدارجة.
َ
أما ال ِعـلم الذي يعالج موضوع الكهرباء ַחש ַמ ָּלאּות فهو الك ْه َـربا ِئـية ،وهذا هو "علم

ْ
(موسماخ)-
الكهرباء"  -موضوع الكهربائي الذي يهتم به ،هذا إذا كان كما يصفه الناس

מּוס ָּמך= مؤهلّ .
حبذا التقيد بلفظة مخصصة في الترجمة ،وذلك ألن التداخل في املصطلحات العربية
قائم ،وال بد من التحديد أو التخصيص ،فقد اعتدنا أن نخلق عشرين كلمة للمعنى
الواحد ،وكل منا يظن أن قوله هو الفصل؛ فجدير بنا أن نتقيد بترجمة واحدة حتى لو كان
فيها ثغرة هنا أو هناك .وأنا في مدوناتي أطرح رأيي ،وال ألزم ً
أحدا بما أرى ،لذا حددت هنا
الوصف َ
(كهرِب ّـي) لكلمة ַחש ִַמלי ،ولم أقل في ترجمتها (كهربائي) ،وهي باإلنجليزية ،electric
كما حددت (الكهربائي) (الكهربجي بالعامية) لكلمة ַחש ַמ ַלאי ،وهي باإلنجليزية .electrician
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َ ْ
(حشمليت)-
من هنا وما دمت في جرأة التحديد فإن هناك في املواصالت ما يسمونه
قاطـرة)
ַחש ַמלית ،وهي وسيلة االتصال العامة التي تسير بقوة الكهرباء ،فأرى أن نترجمها ( ِ
ً
بدال من (القطار الكهربائي ،أو الترام -الترامواي -كلمة فرنسية) ،ذلك ألن قاطرة ال تستخدم
َ ْ
(حش َمليت)،
هذه األيام في أدبياتنا أو في اللهجات الدارجة ،فلماذا ال نخصصها ملا يسمونها
ً
تمييزا لها عن القطار الذي خصص لـمعنى َّ
(الركيبت) -רּכבת ،وبه عربات
أقول (قاطرة)

متالحقة.
َ َ
ُ
مؤخرا أن ַחש ַמלית تطلق ً
ً
أيضا على ما أسميته يسـيـكـة  -ترجمة لـ
أما ما أخذت أسمعه
קלַנֹועית فأرى أن تظل يسيكة ،بسبب ضرورة التحديد وعدم الخلط.
من أحب أن يطلع على كلمات أخرى تتعلق بالكهرباء فأرجو أن يبحث عن املدونة السادسة
عشرة ،فهناك تحدثت عن بدائل لـ (الشيقع) و (التيقع) ،كما تحدثت عن ّ
األمــان ،وغيرها.
חב ָּרתִ ַה ַחש ַמל= شركة الكهرباء ّ
ח ֵּּבר= ربطَّ ،
وصل
חּבּור= توصيل ّ
רשת= شبكة ّ
חּוטים= أسالك ّ
ַקו= خطّ ّ
َ ْ
נתּוק= قـطـع ّ
ַה ִפ ָּס ַקתַ ַחש ַמל= انقطاع الكهرباء.
זרם= تيـار ّ
חש ֵּמל= َ
كهرب ّ
ִחשמּול= كهربــة ّ
ַחש ַמ ַלאי= كهربائيّ (بالدرجة :كهربجي) ّ
הת ַחש ֵּמל= تكهرب ّ
ָּבֹוה= الضغط العالي ّ
מ ַתחִג ִַ
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ַמ ַּכתִ ַחש ַמל= َ
ص ْـد َمـة كهربائية ّ
ֹח= محطة الطاقــة ّ
ַתחנַתִ–ִּכ ִַ
ַחש ַמלי= ْ
كهـ َرِب ِـيّ ّ
َ
ַחש ַמ ָּלאּות= الك ْه َـربا ِئـية" -علم الكهرباء"
ארֹוןִ ַחש ַמל= خزانة الكهرباء ّ
ַמפ ֵּסק= مفتاح (زر)
תאּורה= إنارة
ָּ
اقتراح مستجدّ :
ַחש ַמלית= قاطرة ّ
*معلومة في سياق اللفظة العبرية ַחש ַמל:
اللفظة العبرية ַחש ַמל مستقاة من الكتاب املقدس ،وجاءت بمعنى بريق ،ملعان النار ،ففي
سفر حزقيال ،اإلصحاح األول،

29

ورد" :וארא ַּכעין ַחשמל ַּכמראהַ -אש" والترجمة

العربية له هي " :ورأيت مثل منظر النحاس الالمع كمنظر نار "...
املدون ــة الثـامـنة والثالثونّ ّ
في مكتب املحاسبة:
(החשּבֹונַאי) -اللفظة العبرية هذه قليلة االستعمال ،فقد أغنت عنها ألفاظ أخرى ،منها:
ْ
َ
ַהל ִחשּבֹונֹות= مدير الحسابات (بمعنى موظف الحسابات) ،وإذا
(مـنهيل ِحشبونوت) -מנ ֵּ
ِ
ً
نجح صاحبنا ودرس أكاديميا فهو (روئي حشبون) -רֹואה ִחשֹּבֹון= مدقق حسابات ،وهذا
هو الفاحص للحسابات ،املراقب املسؤول عن تصديقها.
غير أنني أرى تخصيص (املحاسب) لهذه اللفظة العبريةַ -החשּבֹונַאי (ويلفظها الكثيرون
خطأ – حشبونئي) ،حيث أنها ترد أكثر في أدبيات املحاسبة – (חשבֹונאּות).
للمهتمين باإلنجليزية :החשבֹונאי يقابلها باإلنجليزية ،accountant -وعلم املحاسبة-
חשּבֹונָּאּות  ،accounting -بينما املحاسبة  -مصدر حاسب -فهي .(accountancy
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قلت :أرى جعل كلمة (املحاسب) باملعنى العام ،حيث تكون ترجمة لـ חשבֹונאי رغم قلة
استخدام اللفظة العبرية في الحياة العملية اليومية وعلى ألسنة الناس.
اعتدنا أن نسمي كل من يعمل في الحسابات (محاسب) ،سواء أكان كما يقولون (جزبار-
الجيم مصرية) -גז ָּּבר -مدير املالية ،أو (كوبئي تلفظ خطأ بالعبرية -وهي ّ
קּופאי=
كوباي)ַ -
أمين الصندو ّ ،أو (روئي حشبون) -רֹואה ַחשֹבֹון= مدقق الحسابات ،أو (منهيل
حشبونوت) -מנהל ַחשבֹונֹות= مدير الحسابات أو حتى َ
(الح ّساب)ַ -ח ָּּׁשב= حس ــاب ،فكله
عندنا محاسب!
ّ
الحســاب (والترجمة لي) فهو ذلك الخبير باألمور املالية ،وهو الذي ُي َ
ـعهـد إليه
على ذكر
َْ
بالفحص العام ،فالحكومة لها َ
(ح ّسـاب كـلـلي)ַ -חּׁשבִּכ ַללי= حساب عام.
ووظيفة َ
الح ّساب العام هي تنفيذ ميزانية الدولة ،فكل مصروف إضافي ألية وزارة يستلزم
حساب الوزارة الذي هو ممثل َ
للح ّساب العام (إذ أن كل وزارة لها ّ
توقيع ّ
حسابها).
أما (حشاب َسخار)ַ -ח ָּּׁשב ַ ָּש ָּכר التي ارتأيت ترجمتها َحـسـاب األجورّ ،فوظيفته تكون عادة

في إعداد الرواتب.

ً
هناك في العالم العربي من يحب استخدام التعبير (مسك الدفاتر) بدال من إدارة
الحسابات ،فمدير الحسابات يسمونه هناك باإلنجليزية  -book- keeperومنهم من يسميه

االسم العام( -محاسب) .أما רֹואהַחשֹבֹון فاملعنى كما قلت :مدقق حسابات ،ولكني أقرأها
في دول عربية (محاسب قانوني).
َ ْ
أما هذا ّ
(الد ّواح) -דּו" ִַח= كـشـف فهو يدل على أن صاحبه -ما شاء هللا -كانت له
َْ
ْ
ָּסה= َدخـل)
ل عالية أو مدخوالتַ ( .הכנָּסֹות جمع ַהכנ ָּ
َ(هـخـنـسوت)ַ -הכנָּסֹות= دخو ّ
ننتبه هنا إلى أن اللفظة العبرية -דּו" ִַח هي اختصار من דין ִוחשבֹון بمعنى تقرير ،أي
הֹוצאֹות.
تفاصيل املدفوعاتַ -תשלּומים وكذلك النفقات أو املصروفات – ָּ
الحظتم أنني ترجمت (الجزبار -גז ָּּבר) مدير املالية (في بعض الدول العربية يطلقون عليه
"مدير الخزانة" وفي بعضها اآلخر"مدير الخزينة") ،ذلك ألنه ليس مجرد أمين صندوق كما
ً
تذكر املعاجم ،بل هو مدير الشؤون املالية ألي تنظيم ،كالكيبوتس مثال ،وهناك مدير مالية
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الدولة גז ָּּבר ַ ַהמדינָּה ،وهو الذي يقف على رأس وزارة املالية -التي هي املقررة في اقتصاد
الدولة وتمويل وزاراتها األخرى ،بل هو في بالدنا وزير املالية ،وبالطبع ال يصح أن نسميه
أمين الصندوق؟!
ثم إن كل مجلس محلي أو بلدية له أو لها مدير مالية= גז ָּּבר ،وهو املسؤول عن ضمان
الصندوق أو الضبط املالي ،فال يستطيع املجلس البلدي أن يلتزم بأي دفع دون توقيع رئيس
البلدية ومدير املالية.
اللفظة العبرية גז ָּּבר مستقاة من التراث اليهودي ،حيث أنه كان املسؤول عن ممتلكات
الهيكل.

َْ
ى وفي أماكن بيع
קּופאי) فمن نجدهـ/ـا في املؤسسات وفي املش َـر ّ
أما أمينـ/ـة الصندوق ( ַ
ً
التذاكر مثال وغيرها.
أعود إلى مدير الحسابات ،وهو يعمل بعد أن نجح في دورات ومساقات أجازتها وزارة
الصناعة والتجارة ،وهناك ثالثة أنواع:
)سوﭺ) -סּוג= درجــة  2+0والحاصلون عليهما يعملون عادة مساعدين في مكاتب املحاسبة.
وبالطبع فهناك من لم يحصل على أي شهادة ،ومع ذلك يعمل في املكتب ،بحكم الخبرة
والتجربة.
درجة  3يستطيع الحاصل عليها أن يعمل في مصلحة صغيرة بشكل مستقل.
مدير حسابات – مع دبلوم (محاسب كبير= חשּבֹונַאי ַ ָּּב ִכירִ /מדּופ ָּלם) -وهو صاحب
َ
قوانين الضريبة ،ويستطيع أن يدير بشكل مستقل
الدرجة العليا ،حيث تشمل دراسته
حسابات مصالح مختلفة.
יֹועץ ִ ַמס ִמּוס ָּמך= مستشار ضريبة
من جهة أخرى قد يكون هذا املدير (يوعتس ماس) ֵּ -
قانوني (مؤهل) ،فيقدم الكشوفات ،وقد لجأت إلى أحدهم ليجري لي كما يقول ( ِتـئوم
ماس)ֵּ -תאּום ִ ַמס= َ
مالءمة الضريبة ،وكم سرني أن هناك (هحزير) -החזֵּר= إرجاع ،أي
أنه بقي لي ما أستحقه بعد أن دفعت لهم أكثر مما يجب.
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جدير بالذكر أن األمانة من أهم صفات مدير الحسابات ،فقدرته املهنية ونتائج عمله لهما
كبير األثر في نجاح املصلحة أو املشغل ،بل إن سلطات الضريبة ً
كثيرا ما تثق باملدير
َ
وبكشوفه .فسلطات الضريبة مشغولة في البحث عن َ(ه ْعـلـمات ماس)ַ -הע ָּל ָּמת ִ ַמס-
إخفاء املدخوالت ،فهم يتوجهون إلى أصحاب (الهون) -הֹון= ثروة بسؤال :من أين لك
ْ َ
هذا؟ فقد اكتشفوا أنه كانت له َ(هـشقعـوت)ַ -הש ָּקעֹות= استثمارات بماليين الشواقل،
و(القيرن) -קרן= رأسمال يدل فيما بعد على (ريـبح) -רוַח= ربح ،فكيف يدعي أنه ً
دائما في
ِ(هـفـسيـد) -הפ ֵּסד= خسارة؟
لقد راقبوا (العوش)= עו"ש ַ(עֹובר ַושב)= الحساب الجاريّ ،وعلى إثر ذلك استدعوه
ملكتب ضريبة الدخل ،وهللا أعلم ماذا سيقررون؟
نحدد في هذه املدونة ما نعرفه من املعاجم:
ַהלִחשּבֹונֹות= مدير الحسابات
מנ ֵּ
רֹואהִחשֹּבֹון= َ
مد ِقق حسابات
חשּבֹונַאי= محاسب
שּבֹונַאיַ ָּּבכיר= محاسب كبير
ח ִ
חשּבֹונָּאּות= املحاسبة ،علم املحاسبة
יֹועץִ ַמסִמּוס ָּמך= مستشار ضريبة قانوني (مؤهل)
ֵּ
סּוג= درجــة
קּופאי= أمين الصندو ّ
ַ
َ ْ
דּו" ִַח= كـشـف
ַתשלּומים= املدفوعات
הֹוצאֹות= النفقات /املصروفات
ָּ
ַהכנָּסֹות= دخو ّل أو مدخوالت
ַהש ָּקעֹות= استثمارات
הֹון= ثروة
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ي
עו"שַ(עֹוברַושב)= الحساب الجار ّ
רוַח= ربح
הפ ֵּסד= خسارة
קרן= رأسمال
ֵּתאּוםִ ַמס= َ
مالءمة الضريبة
החזֵּר= إرجاع
ַהע ָּל ָּמתִ ַמס -إخفاء املدخوالت
كلمات مقتــرحــة لم ترد في املعاجمّ :
ַח ָּּׁשב= حس ــاب
ַחּׁשבִּכ ַללי= حساب عامّ
ַח ָּּׁשבַ ָּש ָּכר= َحـسـاب األجو ّر
גז ָּּבר -مدير املالية ّ
نّ
املدون ــة التاســعة والثالثو ّ
في املطعمّ :
لن أتحدث هنا عن مأكوالت عرفت في العالم بلفظها بلغتها ،نحو :الشيشليك ،الستيك،
السوش ي (الياباني) ،التشي ـبــس ،الشنيتسل (األملاني) ،شوارما (التركية) ،واملكرونة
(اإليطالية) ،وانتهاء بالبودينغ ،فهذه ومثلها ال سبيل لترجمتها بلفظ عربي محدد ً
تماما ،فال
ّ
َّ
الشواء ،وال أية لفظة عربية تستطيع أن تفرض
الشرائح وال الشقف ،وال اللحم
املشرح ،وال ِ
نفسها على ما هو معروف ومألوف بأصله األجنبي ،فلنتناولها بصحة وعافية باسمها
ورسمها ،وأجرنا على هللا.
َ
ثم ال يظن ّ
ظان أن الكباب هي عبرية ( ַּכ ָּּבּב) ،فهي قد وردت في لسان العرب وفي القاموس
َّ
َّ
باهج (فارسية -بمعنى اللحم املشوي،
بمعنى اللحم
املشرح ،أو كما تقول املعاجم -هو الط ِ
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ومن املحققين من يرى أن الكباب هي األخرى لفظة فارسية استخدمت في العصر
العباس ي) ،وفي ذكر الكباب يقول الشاعر أبو ُدالمة:
َ
الك َ
من متون الفتيــة ُّ
السـحاح
ِّ
صباح
ـباب كل
غاد هذا
ِ
ِ
انظر :األغاني ألبي الفرج األصفهاني ج ،01ص( 307في أخبار أبي دالمة)
ُ َ
لكن املصريين يعنون بالكباب ما نسميه نحن بالدارجة (شـقـف) ،ويسمون شاويه وبائعه
(كبابجي) ،بينما الكباب عندنا هو اللحم املدقوق املضافة إليه التوابل والبقدونس (في
َ
ً
َْ
البـقدونس أخف ظال من -
املعاجم -امل ْقـدونس وهي معربة من َم ْـع ْـدنوز الفارسية ،وتظل
البتروزيليا= פטרֹוזיליָּה).
أتحدث هنا عن بعض األلفاظ العبرية – للمأكوالت -التي غزت لغتنا في نسيجها ،فما الذي
َ
يجبر صاحبنا أن يقول (ﭽيزر) -גזר وينس ى الجزرّ ،ويقول (مراق)ָּ -מ ָּרק ،وينس ى امل َـر ّ،
َ
َ َ
ويقول (سالطيم)ָּ -ס ָּלטים ً
ناسيا أنها السلـطات ،جمع سلـطـة ( ָּס ָּלט)؟ ،بل يفضل (أوخل)
אֹוכל على الكلمة العربية (أكل) أو طعام؟! ألفاظ عربية أصبحت بقدرة قادر بلكنة عبرية!
ومن يدري فاسألوا قائليها إن كانت بالعبرية أزكى وأشهى؟!
َّ َ
السـلطـة لم ترد في املنجد ،وقد وردت في الوسيط بعد أن أقرها مجمع اللغة
مالحظة:
الالتينيةsal

بمعنى امللح ،ثم جعلها اإليطاليون

العربية في القاهرة ،وأصل الكلمة من
ُ َّ
 insalataبمعنى امل َـمـلـحة (على ذمة أحمد عيس ى في كتابه املحكم في أصول الكلمات
العامية ،ص .)99
دخلنا إلى املطعم الرحب الجميل ،وصاحبي يصر على أنه (ا ِمل ْس َعدا) -מס ָּע ָּדה (الحظ أنهم
ْْ
يستعملون أداة التعريف العربية مع كل لفظة عبرية!) ،فسأل عن (ا ِمللتسار) -מל ָּצר= نـ ِـادل
(بالدارجة :سفرجي أو جرسون ،واألولى تركية ،والثانية كلمة فرنسية شائعة) ،فأقبل علينا
ُ
ثالثة ن ُـدل (وال أقول ملتسريــم ،وإذا أردت الدارجة فقل :سفرجية) يتسابقون على خدمتنا.
َ
َّ
وجدنا أمامنا (الش ْو َسـم)ַ -סּכו"ם= ش ْـو َسـم( -كلمة جديدة اقترحتها -انظر املدونة الرابعة
والعشرين -موضوع االختصارات) ،كما وجدنا ما سماه صاحبي ّ
(مبـيوت ،وهي جمع َم ّـبِـيـت)-
ِ
ُ َ
ַמפית= ِم ْـنديل (بالدارجة :فـوطــة) على الطاولة.
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َ ْ َ
َّ َ
السلطات املختلفة ،فلديهم كما يقول أحدهم ِ(م ْـبـحار)= מב ָּחר= تشـكيلــة
أحضروا لنا
َ
ُ
ُ
ْ
(الي َـرقـوت) -י ָּרקֹות= خـضراوات( ،بالدارجة ،خضروات) ،وهذا (الييرق) -ירק=
ممتازة من ِ
َ
ُ
خضرة (طري)ָּ -טרי= طازج .كما أحضروا لنا الـكـماج – פיתֹות (انظر عن الكماج في
املدونة الثالثة).

ْ
باذنجان (بيت إنجان بلهجة املثلث ،وكل له لهجته
طلب صاحبي (حتسيليم) -חצילים= ِ
الحـصيـل أو َ
فليعتمدها ،وليترك اللفظة العبرية مع أن أصلها من اللفظة العربيةَ :
الح ْـي َ
ـصل)
حيث ذكر لسان العرب أن الحصيل "ضرب من النبات" دون أن يحدد ،وأما تاج العروس
فذكر أن َ
الح ْـي َ
ـصل مثل صيقل يعني الباذنجان ،ويعيد ابن شوشان اللفظة إلى أصلها
ْ ً
حيصال بصور
بالعربية ،وهو يذكر חציל -بمعنى الباذنجان .ولكن من منا سيقولها؟ أكلت
مختلفة؟ وهل أنا خادمك ام خادم الحصيل؟ على فكرة (الباذنجان) من الكلمات الفارسية
(ب َادنكان) التي ّ
عربها العرب في صدر اإلسالم.
ً َ
ُ ْ
ً
أيضا فِـ ْـقـع).
(الب ْـتـريوت) -פטריֹות= فـطـر (يسمى
ثم طلب صاحبي صحنا من ِ
َ
بعد أن شبعنا من السلطات التي قدمت لنا في (املـنا ريشونا)ָּ -מנָּה ִראשֹונָּה= ُمـقبِــالت
(الترجمة الحرفية :الوجبة األولى).
َ
سألنا النادل عن (املنا ال ِعقريت)ָּ -מנָּה ִע ָּקרית= َو ْج َـبـة رئيسية (هناك من يريدني أن
أقول :رئيسة) -التي نرغب أن نأكلها ،فال بأس .عرض علينا( :داﭺ)ָּ -דג ونس ي أنه السمك،
َ
و(برﭽيت)ַ -פרגית= ف ّـروج (في الجمع :برﭽيوتַ -פרגיֹות= فراريج).
مالحظة اعتراضية :كلمة ( ّ
الفروج) من أصل يوناني  ،pterygosبمعنى (ذات الجناح)،
والجناح هو .petrix
مض ى النادل يقول :عندنا َ
(حـزي عوف)ָּ -חזה ִעֹוף= صدر دجاج (بالدارجة جاج ،وال
מּולא= دجاج محش ي (واملعروف ً
لغويا أنه محشو،
تزعل!) ،وعندنا (عوف ِمموال) -עֹוף ִמ ָּ
ولكن هناك في املزهر للسيوطي من أجاز الياء ً
أيضا)َ .
واصل النادل :وعندنا (عال هئيش)-
האש= على النار (يقصد اللحم املشوي) .اخترنا ما لذ وطاب من أنواع الطعام
ַעל ִ ֵּ
والشراب ،لكن صاحبي نس ي نفسه ،ونس ي اآلية التي ورد فيها {وكلوا واشربوا وال تسرفوا}!
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شربنا بعدها القهوة ،وأكلنا الحلوى ،وكان صاحبي يسابق في التهامه قطعة بعد قطعة،
فهو يعشقها.
وحمدنا هللا على نعمه ،أو لم يقل في ذكره الحكيم { :كلوا من طيبات ما رزقناكم}!؟
ً
مسرعا ،وهو يسأل :أين
الفطنة -نهض
والبطنة تذهب ِ
لكن صاحبنا الذي أكل بنهمِ ،
ّ
(الشروتيم)؟ ֵּשרּותים= منافع (بالدارجةّ :
الحمامات).
ِ
مالحظة :ما أكثر ألفاظ بيت الخالء ومرادفاته بالعربية ،ولكنها غير عملية اليوم ،فمن
سيسأل :أين الكنيف؟ أين املستراح؟ أين بيت الخالء (وما هو في الخالء كأصل التسمية،
بل في البيوت العامرة)؟ وتظل لفظة (ا ِمل ْرحاض) واردة هنا وهناك ،وهي مستخدمة .لكني
فحصت نسبة االستخدام ملوضع قضاء الحاجة ،فوجدت األطفال في الروضات ومعلماتهم
يذكرون (الشروتيم) أكثر ،مع أن اللفظة العبرية كناية دارجة بلغتهم ،وليست لغة
الفصحاء فيها.
تركنا صاحبنا يعاني ،ونحن نتفلسف ،فلما عاد إلينا اطمأننا على صحته ،وقلنا له :تذكر
بيت الشنفرى:
بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل
وإن مدت األيدي إلى الزاد لم أكن
حدثنا أحد الندل بعد أن ملس ميولنا األدبية طرفة قرأها عن َ
الحـساء (املرق) الذي كان
يسمى لدى إحدى القبائلَّ -
(السخـين) ،فسألو أعر ً
ابيا من هذه القبيلة:
 ماذا يسمى املرق عندكم؟ السخين. فإن برد ؟ ال ندعه يبرد.(واملرقة واردة في املعاجم ً
َ
أما َ
املرق
أيضا) ،فهو ما كان فيه اللحم والدسم ،وهو من الفعل

(مرق) ألنه ُ
يمرق من اللحم أي ينفذ منه ،وقد شاع استخدامه في معنى كل َحـساء -أي ما
يحسوه الشارب من املاء الذي فيه بعض أنواع الطعام (بالعامية ً
أيضا شوربة ،واللفظ -يا

125

للغرابة -هو فارس ي ً
أيضا رغم أن الجذر الثالثي عربي قح :شرب) .ومهما قال القائل فإنه
يهمنا هنا أال يلفظ بمد األلف (مراق)؟ ملاذا؟ هل يكون عندها أطيب وأزكى؟
ودعنا أصحاب املطعم ،وشكرناهم على حسن الخدمة .ثم قلت لصاحبي:
رحم هللا معلمي في الصف الثاني الذي علمني قول السكاكيني في كتابه الجديد في القراءة:
َ
"قم عن األكل وبك خـصاصــة"!
ّ
املدون ــة األربعونّ ّ
تحيات ومجامالت مع العبرية وبدونها:
سأعمد هنا إلى ألفاظ عبرية من تحيات ومجامالت (جامل فصيحة ،وهي بمعنى عامله
بالجميل) تتردد في نسيج لغتنا ،وكل منا يعرف ترجمتها ،وال ريب ،ويعرف كيف ينطقها
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!
عندما دخلنا املطعم في املدونة السابقة كان هناك أكثر من تحية يسميها فالن (براخا)-
ב ָּר ָּכה منهم من يفضل (شالوم)ָּ -שלֹום= سالم (السالم عليكم) ،ومنهم من يبدأ بقوله
للطاعمين ِ(بــتيـئبون)ּ -ב ֵּתָאבֹון= صحتين!

תֹודה= ً
شكرا!
وكان صاحبي يجيب في كل مرة بمودة( :تودا)ָּ -

َ
ش ِـهـي ــة ،فله ندعو أن
مالحظة :هناك من يأكل ،ويقول :وهللا ما عندي (تيئبون)ֵּ -תָאבֹון= ّ

يهبه هللا الصحة والعافية.
قال صاحبي لشخص ُولد له ولد( :مزال طوف)ַ -מזָּל ִטֹוב -مبروك (الترجمة الحرفية :حظ
سعيد ،واألصل الفصيح في اللغة أن نقولَ :
مبارك).
טֹובה= ساعة مباركة أو سعيدة!
وقال آخر ينهئ العائلة( :شعا طوفا)ָּ -ש ָּעהִ ָּ

مرت أعياد عبرية كثيرة في أيلول وتشرين األول ،فكانت تتردد بين عمالنا ً
أيضا( :شنا طوفا)-

טֹובה= كل عام وأنتم بخير (الترجمة الحرفية :سنة خير!)
ָּשנָּהִ ָּ
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ومن العجيب أن بعضنا يخاطب بعضنا اآلخر( :بوكر طوف) و (عيرف طوف) ،و (ليال طوف)
ً
ناسيا أن يتحدث العربية -لغة أمه وأبيه ،فيقول بدلּ :בֹוקר ִטֹוב= صباح الخير ،وبدل
ערבִטֹוב= مساء الخير ،وبدل ַלי ָּלהִטֹוב= تصبحوا على خير (ليلة سعيدة).
الحظ أن كل عبارة عبرية يكون الرد عليها بالعبارة نفسها ،فشلوم جوابها العادي شلوم،
ً
وأحيانا قليلة (شالوم وبراخا)ָּ -שלֹום ִּוב ָּר ָּכה ،وذلك خالف العربية ،فإن قال أحدهم:
صباح الخير ،كان جواب الشخص اآلخر :صباح النور ،صباح الفل ،صباح الخيرات
وغيرها.
وإن قال :تصبح على خير أجيب" :وأنت من أهله" أو (تالقي الخير) ،ونحوهما.
ْ
دخل رجل وسأل النادل( :ما ِنشما "نش َمع")ַ -מה ִנש ָּמע= ما أخبارك (كيفك في الدارجة،
والسؤال هو بمعنى ماذا نسمع عنك من جديد؟
أجابه( :بروخ هشيم)ָּּ -ברּוך ַה ֵּשם= الحمد هلل.
وعندما ودعه قال له( :يوم طوف) -יֹוםִטֹוב= نهارك سعيد!
في هذه املدونة سأتوقف على هذا الثراء اللغوي في التحيات واملجامالت بيننا نحن أهل
الشام مع اختالف يسير هنا وهناك ،وليست اللغة العربية في سائر البقاع العربية ببعيدة
عن هذه الروح اللطيفة ،حيث ال تضاهيها أية لغة أخرى في طاقتها التواصلية الحميمة مما
أعرفه على األقل ،بل ال يستطيع املترجم أن ينقل العبارة بشحناتها الوجدانية ،فلنخرج
ً
قليال عن مسارنا الذي اختططناه في هذه املدونات ،واسمحوا لي أن أدون لكم ما
يحضرني من أدعية إيجابية دون السلبية ،وأرى إثباتها لألجيال الجديدة بلهجتها ،وهي
ليست ببعيدة عن الفصيحةّ :

عند الطعام :تفضلوا! منهم من يزيد ويقول :تفضلوا َع امليسور! الرد :صحتين أو يزيد
فضلك! أو أفضلتم!
وكذلك إذا أقبلنا على من يتناول طعامه فنقول :صحتين! (أو صحتين وعافية!) الرد :على
قلبك! تفضلوا!
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سنستمع إلى قول القائل بعد أن شبع :الحمد هلل! فيجيب السامع :صحتين! صحة وهنا! أو
والنعم باهلل!

ً
ً
ً
ترحيبا وتحية .الرد:
الترحيب املتواصل عندنا في كل مناسبة :أهال وسهال ،وتتردد العبارة
ً
أهال بكم! أهلين!
ُ
الترحيب( :مرحبا) وارد ً
كثيرا (كما ورد في الشعر العربي القديم ،وما نسب إلى الحديث

الشريف) الرد :مرحبـتـين أو مراحب ،يا هال أو غيرها.
نقول ملن سيسافر :تروح وترجع بالسالمة! والرد :هللا يسلمك! ومنهم من يلجأ إلى الفصيحة
في حال السفر بالطائرة :على الطائر امليمون!
أما الحاج فعند وداعه نضيف:حج مبرور! وسعي مشكور! تقبل هللا طاعتكم! الرد :هللا
يطعمك! هللا يعطيك إياها!
نقول ملن أنهى صالته ،تقبل هللا! الرد :منا ومنك!
نقول ملن عاد من سفرة أو ملن ّ
أبل من مرض ،أو ملن نجا من حادث :الحمد هلل على
السالمة! سالمتك! وفي حالة الحادث :هللا ّ
قدر ولطف! من الردود :هللا يسلمك! هللا
يحفظك! تسلم! بارك هللا فيك!
نقول ملن رحب بنا في بيته :عمار! ونحو ذلك – محلكم عامر /عمار ،والرد :البيت بيتك!
وال ننس أن نقول بعد شرب القهوة :دايمة( .منهم من يقول :دايمة ،وأصحابها ساملة!)
والجواب :بوجودك! وال ننس :صحتين وعافية! وعندما انتهينا من الطعام نقول :سفرة
ً
ً
دايمة ،أو عمار ،هللا يكثر عليك الخير! والرد هو صحتين! أهال وسهال!
وعندما خرجنا قلنا مستأذنين :بخاطركم! والجواب :مع السالمة ،اجعلوها بعودة!
نقول ملن شرب وحمد هللاً :
هنيئا! الرد :هناكم هللا!
نقول ملن عطس وحمد هللا :رحمك هللا! الرد :وإياكم! أو رحمنا ورحمكم هللا! وهذا يسمى في
العربية :تشميت العاطس .هناك من املتعبرنين من يقول (لبريئوت) לּבריאּות= صحــة!
َ
وقد يستخدم البعض (صحة) فيجيب املخاطـب بالعربية :على قلبك!
نقول ملن حلق وجهه أو رأسه ،أو ملن خرج من االستحمامً :
نعيما! الرد :هللا ينعم عليك!
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ُ
نقول ملن خرج من املرحاض :ش ِـفيتم! الرد :عوفيتم!
نقول ملن أفاق من نومه :صح النوم! وقد تستعمل للسخرية ملن تأخر عن واجبه ،أو ملن نام
ً
طويال!
نقول ملن أنهى عمله الشاق :صح بدنك! الرد :وبدنه ،هللا يسلمه!
وعند العمل أو بعده يمكن الدعاء :هللا يعطيك العافية! الرد :هللا يعافيك!
نقول ملن يتوضأ :زمزم! الردً :
جمعــا!
إذا أردت أن تعتذر ملن قدم عليك وأنت ال تقف له لسبب أو آلخر ،تقول له :عزيز من دون
قيام! الجواب :يسلم عزيزك! أو :هللا يعزك!
إذا أردنا تخفيف غضب أو إسكات أحد نقول له :صل على النبي! الرد أن يصلي السامع
على النبي :اللهم صل على سيدنا محمد!
بالطبع للنصارى أدعية مقابل ذلك ،توافق املصطلحات الدينية لديهم.
ً
ال ندخل ً
سابقا يعلنون عن الحضور برفع أصواتهم :دستور!
بيتا دون االستئذان ،وكانوا
والرد بالطبع :تفضلوا!
إذا استأذن أحد بالخروج يقول :تسمحوا لي ...أو أنا أستأذن! الرد :إذنك معك!

إذا عثر أحدهم يقول الناظر :هللا معك! (كان القدامي يقولون للعاثر :دع ْ
دع ،وأقال هللا

عثرتك!)
عند اللباس الجديد نقول لالبس :مبروك /تعيش وتهريه ،وأما الحذاء الجديد فيقال
ملنتعله :مبروك ع األرض! والجواب في كل :هللا يبارك فيك /على حسابك!
بعد الزواج نلتقي أهل العروسين ونقول :مبارك ما عملتو! الرد :هللا يبارك فيك! عقبال
أوالدك! (أو ملن هم في مستقبل الزواج)
في العيد ننهئُّ :
كل عام وأنتم بخير! الرد :وأنتم بخير (الزيادة :أعاده هللا علينا وعليكم
ساملين) ،أو :كل سنة وأنت سالم! يكون الرد :وأنتو ساملين!
للمريض :سالمتك! ما عليك شر (باس)! تقوم بالعافية! سليمة! الرد :هللا يسلمك!
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ّ
في التعزية :العوض بسالمتكم! الرد :هللا يسلمك! أو :عظم (أعظم) هللا أجركم! الرد :شكر
هللا سعيكم! أو أن نقول لقريب امليت :يسلم راسك! الرد :وراسك سالم /وحالك سالم! أو
نقول في املصافحة :هللا يرحمه ،والرد :آجركم هللا!
ً
(شكرا) نحو :مم ــنونك ،ممنونين! والجواب نحو:
كما تكثر كلمات الشكر ،باإلضافة إلى
ً
عفوا! تكرم عينك! خدمتك على راس ي! ال شكر على واجب!
ما أكثر دعواتنا التي تبدأ بلفظ الجاللة :هللا وبعدها فعل مضارع :يخليك ،يحميك ،يديمك،
ّ
يعزك ،يبارك فيك ،يطول عمرك ،يقويكّ ،
يسهل عليك ،ييسر أمرك ،يرض ى عليك ،يعلي
ّ
مراتبك ،يهديك ،يحنن عليك ،يجيرك ...إلخ .الرد :هللا يحفظك! هللا...
أما الدعاء الشائع (هللا يستر) فنقوله عند ترقب أمر نخشاه ،أو عند مخاطبة النساء :هللا
يستر عليك ،واملقصود أن تكون محفوظة مما يريب شرفها.

ً
جديدا أو سيارة ،أو ً
نبارك كل ش يء جديد في لغتنا الدارجة( :مبروك) ،فإن كان ً
جهازا
لباسا
فالرد :على حسابك! وإن كانت ً
دارا فالرد :الدار دارك ،بيتك الصغير!
وخطابنا للشيوخ فيه رجاء :هللا ينفعنا ببركتك! والرد :هللا يحفظك!
ثم ال ننس خطاب املحترمين في التوجهً :
لطفا! تسمح! اعمل معروف! باهلل !...والردود :بدنا
خدمة! تكرم! ً
عفوا ،واجب!
وملن نعجب بكلماته :يسلم هالثم! والفصيح منا يقتبس :ال فض فوك! وقد نقول معجبين:
يا عيني عليك! يخزي العين! ما شاء هللا!
الحظتم أنني تركت األدعية السلبية ،وهي ليست قليلة ،بل هي أكثر ،فليبحث عنها من يهتم
بها! حمانا هللا منها!
سأنهي بالقول :وفقكم هللا وهداكم!

َ
أرأيتم أن العبرية تعجز كلماتها هنا عن اإلتيان بمثل لغتنا ،وأن لغتنا فيها الثراء والغناء،

وحسن الدعاء!
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ُ َ َ
הּכבֹוד= عظيم! (أصل الترجمة:
أعجب أحدهم بهذه العبارات وقال لي( :كـل هـكـبود)ּ -כֹל ִ ָּ
كل االحترام) ،والتعبير شعبي بالعبرية ،لذلك ارتأيت أن أخرج عن الترجمة الحرفية ،وأصف
ما يدهشني ويعجبني :عظيم! ومع ذلك يمكن أن نقول :احترامي! ّ
ّ
املدون ــة الحادي ــة واألربعونّ ّ
كلمات عبرية متقاربــة اللفظّ :
קּופתִצינּון= فترة تبريد ّ
ת ַ
סינּון= تصفية

ً
موظفا في دائرة حكومية ،وأنهيت عملي ،كما حصلت على حقوقي ،لكنني
قال صديقي :كنت
أردت العودة لوظيفتي ،أو لوظيفة أخرى في دوائر الحكومة ،وخشية من أن يكون هناك
َ
تضارب في املصالح الوظيفية ،فقد ط ِلب مني حسب القانون أن أمر بفترة (تسينون)-
צינּון= تبريد.
ً
حرفيا ،ألن املصطلح هو إسرائيلي ،ولم أجد فيما بحثت على
بالطبع الحظتم أنني ترجمت
غراره في العالم العربي ،ويبدو أن التبريد هو استعارة ،ويعني أنه انتقال من حرارة الوظيفة
السابقة إلى فترة استراحة تبرد فيها الحرارة التي كانت.
ّ
(سن ـون) -סינּון= تصفية ،فهي تعني التنقية ،وتكون عبر مصفاة للتنقية من األوساخ
أما ِ
أو الشوائب ،وتأتي ً
أيضا في مجال آخر على سبيل االستعارة بمعنى اختيار األفضل ،وال
ضرورة لذكر أي قذر أو قذى هنا.
* مالحظة :تأتي تصفية كذلك ترجمة لكلمة חיּסּול= ַמכירת ַסוף ַעונה ،وتأتي كذلك
ترجمة لـ חיסולַחשבון ،سواء باملعنى اإليجابي أو السلبي ،أو ال يستخدمون في مصطلحات
عالم اإلجرام هذا التعبير؟
ילה= مجتمع محلي /جماعة ّ
קה ָּ
קהילתי= جماهيريّ ّ
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חב ָּרה= مجتمع ّ
ילה فتدل على مجتمع يعيش في منطقة معينة ،أو على مجموعة منتظمة ،أو على
أما קה ָּ
طائفةـ وأرى أن نجعل الترجمة كلمتين -مجتمع محلي ،ومن أصر على كلمة واحدة فهي:
الجماعة.
أما קהילתי فاألفضل ترجمتها كما شاع على ألسنتنا -جماهيريّ ،وقد عرفنا املراكز
الجماهيرية ،والشرطة الجماهيريةُ ،
وع ِرف املصطلح ،فحري بنا أن نأخذ به.
أما كلمة חב ָּרה فتعني املجتمع عامة.
ילה في اإلنجليزيةcommunity :
إن العبرية شأنها شأن اإلنجليزية تفرق بين الكلمتين ،ف ـ קה ָּ

بينما חב ָּרה هي في اإلنجليزية  ،societyوبالطبع فإن الثانية أوسع ً
عددا وأشمل معنى.
وصف فالن صديقه بأنه (حب َـرتي)ַ -חברּותי= اجتماعي (يلفظونها خطأ بكسر الحاء-
ِحـبـروتي) ،واملعنى أنه دمث ،ودود يتقبله املجتمع.
מיצּוי= استيفاء ّ
ַהמ ָּצָאה= اختراع
تدل מיצּוי ً
أيضا على استقصاء كل إمكان ،واستخالص املوضوع واستـنفاده ،وفعلها هو
מ ָּצה ،وقد سألني صديق عن بعض التعابير التي ترد فيها كلمة מיצּוי :وكيف نترجمها ،فهم
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:
מיצּויִ ַהפֹוטנציָּאל= استيفاء الطاقة الكامنة ّ
בֹוהה= استيفاء التعليم العالي ّ
מיצּויִ ַהש ָּכ ָּלהִג ָּ
מיצּויִ ַהיתרֹוןִ ַהיַחסי= استيفاء األفضلية النسبية ّ
מיצּויִ ַהדין= استيفاء القانون (من خالل تطبيقه) ّ
מיצּויִ ַהחשבֹון= استيفاء الحساب (تصفيته)
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أما ַהמ ָּצָאה فهي اختراع ،بمعنى استحداث ش يء ،وفعلها המציא بمعنى اخترع ،أتى بش يء
من عنده ،وقد يحمل الفعل داللة سلبية  ،كأن يتحدث شخص عن وقائع لم تكن ،وعن
قصص ليس لها أساس من الصحة ،فنقول له :אתה ִ ַממציא= أنت تؤلف أو أنت تخترع.
في هذا السياق أذكر أن املصطلح العبري זכּות ִ ַהמ ָּצָאה هو في العربية براءة اختراع.
بعد أن أجبته بما أقترحته مما هو وارد في املعاجم قال لي :أنت (متمتس ي) -מת ַמ ֵּצא=

ً
ُمط ِـلـع ،أي ُم ِـل ّـم ،فقلت له :ما أصدق قوله تعالى :وما أوتيتـم من العلم إال قليال.

وعلى ذكر هذه التعابير فقد ترجمت הת ַמצאּות= orientationاستهداء ،فهي ليست مجرد
اهتداء ،بل هي قدرة اإلنسان أن يعرف (بالفصيحة وبالدارجة ً
أيضا :يستهدي) أين هو وأين
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
فقد أدرك موقعه دون ُّ
تعمـل ،بينما (استهدى) فيها الطلب واالستدعاء( .ال نفترض أن
الفعل املنافس يجد من يستخدمه بمعنى طلب الهدية) .من هنا فإن מת ַמ ֵּצא تعني
باإلضافة إلى ما ذكرت (مطلع)= (مست ْـه ٍـد) أي يعرف أين هو بعد النظر إلى ما حوله.
ַמחזֹור= دورة ّ
מחזּור= تدوير ّ
ْ
َ
يكرر طالبنا في نهاية مرحلة دراسية التعبير :صورة امل ْحزور= ַמחזֹור= ُدفـ َـعــة ،ولو بأس
بكلمة (فوج) ،مع أن األولى أشيع.
أما ַמחזֹור في معظم استعماالتها فتعني دورة في التعابير العبرية ،نحو :מחזֹור ַהדַם,
תיַ.
ש ַנ ַ
המ ַיםַ,מחזֹורַ ַ
מחזֹורַ ַ

وال ننس أن اللفظة ً
أيضا تستعمل بمعنى الحيض ،وفي الدارجة (العادة أو العادة الشهرية).
أما מחזּור فتعني استثمار مادة بالية أو فاسدة وإعادتها إلى االستهالك بعد إجراء عمليات
ً
حفظ وتجويد عليها حتى ينتفع منها مرة أخرى .واملصطلح أصال هو باإلنجليزية ،recycling
فاختار البعلبكي صاحب املورد( :إعادة الدورة) ،ثم ترددت على أقالم املترجمين الترجمة
الحرفية (تدوير) ،أي أن املادة تدخل دورة جديدة لتكون صالحة ،وال أرى عليها ً
بأسا رغم
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ََ
كثرة الترجمات ،ففي مصر يستخدمون َ(ر ْسـكــلـة ) أي نقلوها كما هي وعربوها .وبعض الدول
العربية يستخدمون (اس ِت ْحداث) وهي صيغة صحيحة ،وال يعيبها إال كون اللفظة من الجذر
الثالثي (حدث) الذي له مئات التخريجات واالشتقاقات .كما أن هناك من يستخدم
كلمتين( -إعادة تصنيع).
ومهما كانت الترجمة فنحن نفيد من العلم الذي يعيد لألرض مياها كانت عادمة ،ويعيد
القمامة إلى ما هو بعيد عن الرائحة الكريهة ،بل ما له جدوى في حياتنا العملية.
ّ
املدون ــة الثاني ــة واألربعونّ ّ
بعض كلمات سئلت عنهاّ :
תּודה :اح ِتـياطي ّ
ע ָּ
תּודה ִא ָּקד ָּמאית :تعني الطالب الجامعيين الذين أجلت خدمتهم العسكرية إلى وقت
ע ָּ
إنهاء دراستهم ،وأرى ترجمتها احتياط أكاديمي .غير أن ِ(مـلوئيم) -מלּואים عامة تعني
תּודתִ ַמנ ִהיגּות تعني احتياط قياديّ .
احتياط .وعليه فإن ע ַ
תּודהִעסקית فهي احتياط شغلي.
תּודה ניּהולית فهي احتياط إداري ،وأما ע ָּ
أما ע ָּ
وهذه التعابير مهنية ال تتردد إال في مجاالتها.
َ
התנַּסּות :ت َـم ُّـرس /ت َـج ُّـرب ّ

ْ
ً
צֹורה= شكل،
وكثيرا ما نستخدم الكلمة مقابل كلمة (تصورا)ָּ -
واملضمون هو املحتوىّ،
وجمع الكلمة( :تخانيم) -ת ַכנים= مضامينّ .
ً
ّ
ַהל ִתֹוכן ،وهذه الوظيفة تتعلق مثال
وقد استجدت في عصرنا التكنولوجي وظائف منها מנ ֵּ
بإدارة موقع على الشبكة ،فأرى ترجمتها :مدير املحتوىـ فإذارة املحتوى ניהּול ִתֹוכן في هذه
الخطط أو تلك أمر مهم.
ُ
ַמע ָּר ִך= خـطـة ّ
وفي مـ ـعنى ַמע ָּר ִך عام ـة ترت ـيب وتنسيق .تستخدم الكل ـم ـة ك ـذلك للدرس أو للمحاضرة ،كـ ـأن
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ّ
يعد املعلم َ
(معـراخ ِشعور)ַ -מע ָּר ִךַשיעּור= تخطيط الدرس ،وقد ذكر لي السائل عن هذه
الكلمات أنه كان وقتها يعد َ
(معـراخ ِشعور) ،وهو يريد أن يقول :تخطيط للدرس.
ثم سألني في هذا السياق ،وماذا أسمي הת ָּערבּות ִ ַמע ָּר ַכתית فأجبته أن األولى تعني
َ
(معرخا)ַ -מע ָּר ִַכה ،ومن معانيها :األمور
تدخل ،وأن الثانيةַ -מע ָּר ַכתית هي نسبة من
املنظمة وفق ترتيب معين ،وعليه فأرى ترجمتها :تنظيميّ .
إذن הת ָּערבּותִ ַמע ָּר ַכתית= تدخل تنظيميّ .
סיעּורִמּוחֹות= َع ْ
ـصـف ذهني ّ
املصطلح جديد ً
أخذ عن اإلنجليزية .Brain Storm
نسبيا ،وقد ِ
أما مفهوم العصف الذهني (وأستعين هنا باملصادر) فيقصد به توليد وإنتاج أفكار وآراء
إبداعية من األفراد واملجموعات لحل مشكلة معينة ،وتكون هذه األفكار واآلراء جيدة
ومفيدة .أي وضع الذهن في حالة من اإلثارة والجاهزية للتفكير في كل االتجاهات لتوليد
أكبر قدر من األفكار حول املشكلة أو املوضوع املطروح ،بحيث يتاح للفرد جو من الحرية
يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار.

أما عن أصل كلمة عصف ذهني (حفز أو إثارة أو إمطار للعقل) فإنها تقوم على تصور
"حل املشكلة" على أنه موقف فيه طرفان يتحدى أحدهما اآلخر ،العقل البشري (املخ) من
جانب
واملشكلة التي تتطلب الحل من جانب آخر .والبد للعقل من االلتفاف حول املشكلة والنظر
إليها من أكثر من جانب ،ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل الحيل املمكنة.
أما هذه الحيل فتتمثل في األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبه العاصفة.

מּופ ָּר ִך= َم ْـدحوض ّ

ْ
قيل لي :هذا الرأي (موفـراخ) -מּופ ָּר ִך= َم ْـدحوض ،والدحض هو التفنيد ،ورد الحجة
لبطالنها ،فالشاهد ْ
יך= َ
دحض ،ومصدرها ْ
الدحـض أي التفنيد.
(هـفـريخ) االدعاء -הפר ִ
ِ
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وتسألني –كذلك -عن (أحريوت حبرتيت)ַ -אח ָּריּות ִחב ַרתית ،وهي -كما تعلم -مسؤولية
اجتماعية ،كما تسأل عن (الشبوطيوت) -שיפּוטיּות ،وهي القضـائـية ،ولكنها في املجاالت
ْ
العامة تعني ال ُـحـك ِـمـيــةّ .
מּוקד= تجريب مركز ،حيث فضلت تجريب على
وسؤالك عن ( ِنسوي مموكاد) -ניּסּוי ִמ ָּ
ً
َ
(تجربة) ألن هناك تعبير النسبة נּסּויי ،فال أرى ذوقا أن نترجمها ت ْـج ِـر ّبي ،بل األفضل:
تجريبي .كم أحب يا صديقي السائل أن تتركز – תתמ ֵּקד في موضوع واحد ،فليعذرنا القراء
على هذا التنويع الذي يدور في فلك عملك اإلداري.
ّ
نّ
املدون ــة الثالثـة واألربعـو ّ
كلمات الثناء واملديحّ :

مرادفات املدح في اللغة العربية كثيرة -من تقريظ ومديح َوم ْـده وثناء وتمجيد وحمد ّ
وخم....
ً
فروقا وضعها اللغويون
ونحن في العربية قد نستعمل الكلمة مكان األخرى ،رغم أن هناك
بين كلمة وأخرى ،فالتأبين جعلوه ً
مدحا للميت ،لكنا مع ذلك نجد من مدح الحي به ،كما

قال الراعي النميري:
ّ
فرف ـ ـ َـع أص ـحـ ـ ـابي املط ـ ـ ـ ـ ـ َّي َّ
وأبـ ـ ـنـ ـ ـوا

َ
ُ
هنيدة فاشـ ـتاق العيون اللوامـ ـح
(انظر :ابن السكيت .كتاب األلفاظ ،ص )320

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:
ْ
פרגּון= إطراء (مجاملــة)
ً
كثيرا ما نسمع لفظة ( ِف ْـرجون – بالجيم املصرية) في جملنا العربية ،كأن يقول القائل :يا
(فرج ْـن) له ،وفي رأيي أن
أخي أنت ال تعرف الـ (فرجون) -פרגּון ،أو باستعمال الفعل
ِ
نترجمها بما نألفه في لغتنا اليومية -مجاملة ،والفعل -هو جامل.
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ْ
ويمكن أن نحدد لها كذلك :إطراء ،فهو ُيطـري على صديقه ،وهذا اإلطراء يسعده.
كلمة פרגּון (يشكل ابن شوشان الفاء مشددة= פ بينما هي في معجم سابير بدون شدة،
وجدير أن أذكر أن الكلمة ليست واردة في املعاجم العبرية العربية) هي كلمة من الييديش
املحكية -أي غير الرسمية ،وكما نعلم فإن الييديش لغة عبرية متمازجة مع األملانية،
واللفظة نفسها تعني في األملانية (اليهودية).
معنى פרגּון في األصل -أن ننظر بعين الرضا ،أن نؤيد ونتسامح ونتساهل في قبول اآلخر.
أما مجاملة فقد ذكرت في املدونة األربعين أنها فصيحة ،وأن معناها أتى بالجميل ،ونحن
نجامل بعضنا البعض ،باقتناع وبغير اقتناع ،فالتسامح والتساهل في قبول اآلخر مجاملة،
فهي مالئمة ملعنى פרגּוןّ .
وأما إطراء فهي مالئمة كذلك ،بل هي أفصح في املعاجم ،فأطرى الرجل تعني أحسن الثناء،
وتعني كذلك مدحه بما ليس فيه ،ففي الحديث الشريف" :ال تطروني ....فإنما أنا عبد هللا"،
َ
ونحن نتخيل املخاطـبين وهم يستخدمون ما هو على غرار פרגּון اليوم ،كما أرى أن اإلطراء
تعبير مالئم ،وخاصة أن الفعل (طرىّ) الحديث أو أطراه بمعنى جعله ً
ناعما .وفي ذلك قرأت
ً
ً
نيوزيالنديا لعل ترجمته تالئمنا هنا" :اإلطراء ّ
يطري األجواء".
مثال
َ
ַמח ָּמָאה= ثـناء
ً
إنسانا على أمر يتعلق به :جماله ،لباسه،
اللفظة العبرية َ(م َحمآه)ַ -מח ָּמָאה هي أن نمدح
صفاته ،أعماله ،وذلك حتى نبعث السرور في نفسه ،ويقابلها باإلنجليزية ،compliment
وهي ضرورية لإلنسان بين الفينة واألخرى ،وفي رأيي أن نخصص لها الثناء ،والفعل
ה ֱחמיא يعني أثنىّ .
مرة أخرى يمكننا في كل مرة أن نستخدم لفظة (املدح) ،ولكن ما املانع أن يكون هناك
تخصيص وتحديد ،فهل نس يء بذلك للغة؟
الثناء في أصل اللغة مدح مكرر ،وذلك من قولك :ثـن ْـيـت الخيط أي جعلته ذا طاقين،
ً
َّ
وثن ْـيـته إذا أضفت له خيطا آخر ،وأثنى تكون في الخير وفي الشر كما ورد في املعاجم .إذن
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فمن املقبول ما دامت الـ ַמח ָּמָאה فيها املدح املعاد أن يقابلها الثناء ،ويذكرني هذا بما قاله
الشاعر ابن الخياط:

ُ
ُّ
الثناء طبيعة اإلنسان
حب
ِ

ّ
يهوى الثن ـ ـ ـ َاء ّ
ومقصر
مبر ٌز

قبل أن أترك اللفظة العبرية ַמח ָּמָאה وجمعها ַמח ָּמאֹות فقد وجدتها في املزامير (إصحاح
ֳ " :)22 ،77חלקּו ַמחמאֹות ַפיו" ،ومن الطريف أن مترجم التوراة ترجم النص خطأ ،فهي
في سفر مزامير" :أنعم من الزبدة فمــه" ،فقد ظن أنها من الكلمة (חמָאה) ،وكان األصوب:
ُ
عذ َب الثناء في فيه (أو على لسانه).
وأقترح كذلك أن نخصص ש ַבח للمدح أو املديح عامة .הש ַבחִ ָּל ֵּאל= الحمد هلل ،ذلك ألننا
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.
ילה= تمجيد ّ
وأرى أن نخصص תה ָּ
ילהַ ָּל ֵּאל= املجد هلل ّ
תה ָּ
يمجـد ّ
מ ַה ֵּלל= ِ
في الترجمة املعاكسة أرى أن نترجم (قصيدة املدح)= שיר ַהלל ַ(תהילה) ،وذلك بسبب
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
َ
الصحراوية ،فالق َرظ هو ما ُيـدبغ به األديم ،فإذا ُدبغ به حسن وصلح ،وزادت قيمته،
فشبه مدح اإلنسان بذلك ،كأنك تزيد قيمته بمدحك إياه.
ً
وأخيرا يسأل سائل:
ً
وما جدوى املدح أصال ،ولم نعالج معاني الثناء؟ أجيب بما قاله شوقي:
ً
ـدوة وم ـ ـ ــ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـال
رب مدح أذاع في الناس فض ـ ـال
وأت ـ ـ ـاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم ب ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ً
ُ
ُ
حسن بعض الآللـي
قد
وث ـنـ ـ ـ ـ ـ ٍاء عل ـى ف ـ ـ ًتى عـ ـ ـ َّـم قـ ـوم ـ ـ ـ ـ ـ ـا
قيمة ال ِع ِ
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نّ
املدون ــة الرابعــة واألربعـو ّ
في الجول ــةّ :
-

َ
(س ّيـور) في القدس.
سألني صديق :يمكن (ت ْمليتس) لي على ِ

قلت له وقد تجاهلت اللفظتين العبريتين في نسيج جملته :ملن الجولة مع ّـدة؟
ّ
(للنِـخـيم) و(للقشيشيم).
أقترح أن يزوروا املتحف اإلسالمي ،فهناك آثار من الضروري أن يشاهدوها.

-

ال يريدون (املوزيئون) ،وإنما يريدون التجول في أماكن في الطبيعة.
هل تريد مر ً
ً
مرشدا يشرح لهم؟
افقا

-

ال يريدون (مدريخ) فهم ال يطيقون الشروح.

-

إذن ماذا تقترح أنت يا صديقي؟ هل لديك فكرة؟

-

آخذهم إلى (الجان تسيبوري) ،وبعدها نتجول في (العير عتيقا) ،ففي (الجان) (مزريقا)
عجيبة ستعجبهم ،وال تنس أنهم سيمرون من الـ (منهيرا) .سنصل ً
معا إلى (مفعال)

-

األلومنيوم ،وهناك بالقرب منه (متسيـبـا) لضحايا الحرب العاملية األولى.
-

طيب ،وبعد ذلك؟
ْ
آخذهم لـ (مركاز ِهـقـ ِنـيـوت).
ما داموا يحبون الطبيعة ،فماذا قدمت لهم؟

-

سأنهي الرحلة في (شمورات طيبع) ،وسيجدون حيوانات ونباتات ،بعضها لم يروها،

-

وهناك -هللا وكيلك -بعض األيام تكون فيها الـ (كنيساه حوفشيــت).
-

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!

-

قال :وهل يسهل ذلك بدون لفظة عبرية هنا ولفظة هناك؟

 قلت :لنجرب!ُ
َ
فقولك (ت ْمليتس)ַ -תמליץ تعني بها تـوص ي ،وال تنس أن الـ (هملتسا)ַ -המ ָּל ָּצה تعني توصيةّ .
وقولك (س ّـيـور) -סיּור تعني بها َج ْـولــة ،وجمعها َ
(ج ْـوالت -بتسكين الواو).
ِ
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ُ
ْ
وأقترح أن تجعل بدل טיּול ن ْـزهــة ،وأذكر أن اقتراحي َمـنـ َزه بدل ַטילת قد أعجبك في
حينه(.انظر املدونة السابعة) ،وطالبنا يفضلون أن يستخدموا ِر ْحـلــة فال بأس ،ولكني أنبه
هنا لجمعها بالعربية ،فنحن ال يصح لنا أن نقول َ(ر َحـالت) بفتح الراء والحاء ،وهذا خطأ
شائع جدا ،ولكن الصحيح واألقرب على لساننا هو ِ -ر ْحـالت( .يجب أن تبقى الراء
مكسورة ،ويصح شكل الحاء بالكسر أو بالفتح ً
أيضا ،وال أرى ضرورة الستعمالهما اليوم).
وقولك ( ِنـخيم) -נכים تعني بها ُمعاقين /معاقون ،واملفرد נָּכה= معا  ،وقولك
ْ(قـشيشيم) -קשישים تعني بها ( ُمـسـنونّّ /
مسنـين) ،وفي رأيي أن نترك للفظة ִָּז ֵּקן= شيخ،
ِ
وفي الدارجة (ختيار).
وأنا عندما اقترحت عليك زيارة ُّم ْـت َحـف (يصح لفظها ً
أيضا بفتح امليم) تجاهلت الكلمة
وفضلت عليها (موزيئون)= מּוזֵּיאֹון ،وكأن اللفظة العبرية أيسر وأسهل .بربك الفظ
الكلمتين ،واسمع صوتك!
َْ
יך= ُم ْـر ِشـد!
ال تنس أن (املدريخ)ַ -מד ַר ִ
יּבּורי فهي الحديقة العامة .فالجان (بالجيم املصرية) هو
أما (الجان تسيبوري)= גַן ִצ ַ
الحديقة.
יקה فهي البلدة القديمةّ .
העת ָּ
أما (العير العتيقا)= העירִ ַ
وقد أخبرتك مرة عن النافورة الجميلة التي تسميها أنت مزرقا -מז ָּר ָּקה ،وسمعتك تسألني
عن النفق الذي ال يعجبك أن نسميه (نفق) ،بل ترى من األفضل أن نستخدم اللفظة
العبرية ِ(م ْـن َـهـرا) -מנ ָּה ָּרה ،فلماذا ال نقول سافرت عبر النفق املؤدي إلى الناصرة ،ونفضل
عليها ِ(م ْـن َـهـرا)؟ عجبي!
(مفعال) -מפ ָּעל تقصد به مصنع( ،ويأتي كذلك بمعنى مشروع في نحو قولك מפ ָּעלִ
وقولك ِ
ַחיִים) ،وحبذا أن نخصص لـ ֵּּבית ִחרֹושת= معمل ،إذا أمكن .وقد يختلط اللفظان
بالعبرية -מפ ָּעלִֵּּ ,בית ִחרֹושת فتأتي الواحدة مكان األخرى ،فسمينا نحن كذلك معمل
الورق في الخضيرة ،وأحيانا سميناه مصنع الورق.
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ُ ْ َْ
وكلمة (متسيـبـا)ַ -מ ֵּצ ָּבה= نُـ ْ
ـصـب تذكاري .وإذا
ـصـب ،ومنهم من يحب أن يضيف النعت :نـ
شاهـدّ .
كانت على القبر فهي ِ

أراك تترقب ما معنى (مركاز ْقـ ِنـيـوت) -מר ָּּכזִקניֹות ،وهو ّ
ّ
املحال التجارية واألسواق
مجمع
ً
ً
ً
جمعا مؤنثا ساملا  -أعاله) إنه -מר ָּּכז
والخ ْدمات( -انتبه ملالحظة جمعها مثل ِرحلة-
ِ
ً
حرفيا فال بأس أن تقول (مركز الشراء).
סחִ ִרי= املركز التجاريّ ،وإن شئت أن تترجم
מִ
ִ
ْ
מּורת ִט ַבע= هي َم ْـح ِمـية طبيعية ،وهي مكان فيه حيوانات
ثم إن (شمورات طيبع) -ש ָּ
ً
ونباتات يحافظون عليها ويحمونها خوفا من انقراضها ،إذ أن لها أهميتها في البحث العلمي،
وتكون مز ًارا للمتنزهين.
יסהִחֹופשית= الدخول مجانيّ .
(كنيساه حوفشيــت)ּ -כנ ָּ
لنختر ترجمة مما هو في املعاجمّ :
ُ
ַתמליץ= تـوص ي ّ
ַהמ ָּל ָּצה= توصية ّ
סיּור= َج ْـولــة ّ
ُ
טיּול ن ْـزهــة (رحلة) ّ
נכים= ُمعاقين /معاقونّ ّ
קשישים= ( ُمـسـنون ّ /
مسنـين)
ِ
ָּקן= شيخ (في الدارجة ختيار)
ז ֵּ
َْ
מּוזֵּיאֹון= مـتحف ُ(متحف)
יך= ُم ْـر ِشـد ّ
ַמד ַר ִ
יּבּורי= الحديقة العامة ّ
גַןִצ ַ
יקה= البلدة القديمة ّ
ירִהעת ָּ
ַ
הע
מז ָּר ָּקה= نافورة ّ
ََ
מנ ָּה ָּרה= نـفـق ّ
מפ ָּעל= مصنع (مشروع)
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לִחיים= مشروع حياة ّ
מפ ָּע ַ
ֵּּביתִחרֹושת= معـمل ّ
ُ
ַמ ֵּצ ָּבה= نُـ ْ
ـصـب تذكاري) ّ
ـصـب (= نـ ّْ
ַמ ֵּצ ָּבה= شاهد (إذا كان على القبر)
מר ָּּכזִקניֹות= مركز تجاري (مركز الشراء)
מּורתִט ַבע= َم ْـح ِمـية طبيعية ّ
ש ָּ
יסהִחֹופשית= الدخول مجاني ّ
הּכנ ָּ
ّ
نّ
املدون ــة الخامسة واألربعـو ّ
الكرة في ملعب اللغة العربية ّ
جمعت لكم يا عشاق الكرة وعشاق لغتنا ً
معا بعض الكلمات العربية البديلة ،ألنني على
قلة اهتماماتي الرياضية أجفل من كثرة استعمال بعضكم العبرية ،وذلك في أثناء الحديث
ً
مستعينا بخبرة شقيقي شاكر مواس ي-
العربي اليومي ،هكذا سأصوب الكلمات نحو الهدف
املحررالرياض ي.
لعل ما يشفع لهذه البدائل الواردة في املعاجم أنني جمعتها في مدونة واحدة عس ى (أقول
عس ى) أن ينتفع بها بعض الرياضيين.
بعض أنواع اللعباتّ :
ַּכדּורגל= كرة القدم ّ
ַּכדּורַ ִ-סל= كرة السلة ّ
ַּכדּורָּ ִ-עף= كرة الطائرة ّ
ַּכדּורִִ-יָּד= كرة اليد ّ
ַמחנַים= لعبة املعسكرين ّ
الالعبــونّ :
ַשח ָּקן= العب (أما שחַקןַמרחק= العب موقوف)
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ַשח ָּקןִ ַמחליף= العب بديـل ّ
בּוצה= فريق ّ
ק ָּ
ליגָּה= َد ْوري (مجموعة الفرق التي لها مستوى معين في تدريجها)
ַאלּוף= بطل ّ
ַאליפּות= بطولــة ّ
נבחרתִל ֻאומית= املنتخب القومي ّ
אֹוהדים= مشجعون (الترجمة الحرفية -مؤيدون)
َ
שֹוער= حارس (املرمى) ّ
ֵּ
ָּחלּוץ= مهاجم (الترجمة الحرفية -طالئعي)
ָּמגֵּן= ظهير ّ
مدرب ّ
מ ֵּ
ַאּמן= ِ
َ َ
שֹופט= حـكـم ّ
ֵּ

َ
תִשֹופט= استمارة الحكـم ّ
ֵּ
ימ
רש ַ

ַּב ָּלם= قلب دفاع (בלםַקדמי= دفاع متقدم)
ןִּכנָּף= العب جناح ّ
ַשח ָּק ָּ
ַשח ָּקן הר ֵּּכב= العب تشكيلة (يكون هذا الالعب عادة في كل تركيبة)
في امللعب ّ
יתִ(ראשֹונָּהִ/שניָּה)= الشوط (األول /الثاني) ّ
ֵּ
ַמחצ
ַהפ ַס ָּקה= استراحة ّ

יטתִעֹונשין= ضربة جزاء (من أحد عشر ً
مترا) ،)penalty( -وقد حرفت إلى ِ(ب ْن ِدل).
בע ַ
יטה ִחֹופשית= ضربة حرة مباشرة (في مسافة أكثر من أحد عشر ً
مترا ،وهناك
בע ָּ

ירה= غير مباشرة) ّ
יטה ּבלתיִיש ָּ
בע ָּ
יטתִקרןִ(קרן)= ضربة ُركنية (باختصارُ -ركنية)= ّ corner
בע ַ
מג ַרש= ملعب ّ
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ً
وأحيانا تأتي بمعنى هدف ّ goal
ַש ַער= مرمى،
עֹונש= عقوب ــة ّ
ירה= مخالفــة (ّ )foul
עב ָּ
דּורִּבינַיים= إسقاط كرة (ما يقوم به الحكم لدى الشروع باللعبة ،فيلقي بالكرة بين
ֵּ
ַּכ
العبين)
הפסידּו= خسروا ّ
נצחּו= ربحوا (املعنى الحرفي فازوا)
ُّ
נב ָּדל= ت َـسـلـل ))offside
ַּכדּורִחּוץ= זריקתַחּוץ= َرمـي التـماس (هذا التعبير بالعربية تقوله يا شاكر في اإلذاعة أو
ً
وغالبا ال ،)...ولكنا نقول عادة اللفظة اإلنجليزية
في الخطابة أو الكتابة ،وقد نفهمه،
َ
العاملية (أ ْوت)= .out
ֵּתיקּו= تعادل ،وفي أصل املعنى العبري هو أن املشكلة أو اللعبة ظلت قائمة بدون حل أو
ّ
بت لطرف ،والكلمة هي من رؤوس الكلمات العبرية :תשבי ַיתרץ ַקֹושיֹות ַּובעַיֹות.
من عالم الرياضةّ :
ַמציל= منقذ ّ
ָּמכֹוןִּכֹושר= معهد لياقة ّ
מגַנים= واقيات (ما يوضع على الساقين للحماية من الضربات ،ومفردها ָּמגֵּן)
ّ
قال لي أحد الحكام بعد أن أطلعته على املدونة قبيل إرسالها:
ها أنت خبير مثلنا ،ما رأيك أن تنضم إلينا؟
יכה .وقبل أن أودعك ملاذا يصر
قلت له :تكفيني رياضة املش ي التي تقولون عنها הַלַ ַ
الالعبون على ذكر نتائج كل لعبة بأرقام عبرية (إحاد إيفس)( ،شلوش إحاد) ،وأظنكم
ً
جميعا تعرفون لفظ األرقام بالعربية!
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نّ
املدون ــة السادسة واألربعـو ّ
ثقاف ــة وتعليمّ :
ظننت أن املتعلمين واملثقفين يحافظون أكثر على العربية من هيمنة كلمات عبرية متداولة،
وإذا باألمر هو هو أو هو إياه ،فصاحبنا الذي أراد أن يسجل ابنه للدراسة في مؤسسة
تعليمية قال لي :سأدفع (األجرا -بالجيم املصرية ً
طبعا ،وبالتعريف العربي -ال ـ )ַ -אג ָּרה=
ּוך= رسوم التعليم.
َّر ْسـم (لكننا نفضل استخدام الجمع -رسوم) كقولنا ַאג ַרתִחינ ִ
وقال لي :ما أكثر الـ (بحينوت)ִּ -ב ִחינֹות= امتحانات في هذه املؤسسة!
قلت له :قل امتحانات .وإليك بعض أنواعها في العبرية والعربية:
בחינתַּכניסה= امتحان قبول (في الترجمة األصلية امتحان دخول)
בחינהַבכתב= امتحان تحريري (أي كتابي)
בחינהַבעל -פה= امتحان شفهي
בחינהַחיצֹונית= امتحان خارجي
בחינהַמעשית= امتحان عملي
בחינתַגמר= امتحان نهائي

בחינת בגרּות= امتحان الثانوية العامة ،وأصل معنى الكلمة العبرية -בגרּות ُّ
(النضج)،
ويحصل الناجح في جميع املواضيع على תעּודתַבגרּות ،شهادة اإلنهاء ،وهي مقابل شهادة
املترك التي عرفها املتعلمون في زمن االنتداب ،matriculation :وهي على غرار شهادة
ِ
التوجيهي (التوجيهية) في بعض الدول العربية.
בחינת ַהשלמה= امتحان تكميل ،وأما (هشتلموت)ִ -הש ַתלמּות فهي لتذكير الناس ي:
استكمال.
בחינתַסֹוףַהסמסטר= امتحان نهاية الفصل (الدراس ي)
ً
وتقول :كان عندي َ
ً
قصيرا ،وفي رأيي أن نخصص له لفظة:
امتحانا
(بوحـن) -בֹוחן ،وتقصد
اختبار ،ذلك ألن صيغة التصغير في العربية لكلمة (امتحان) ال تستساغ.
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وأقترح أن نخصص لكلمة (مبحان) -מב ָּחן= فحص ،ويبدو أن מב ָּחן يكون عادة أكبر
وأشمل في بحث ناحية ما ،فنحن نقول:
(מבחן تيمس للرياضيات= Trends in international Mathematics and Science Study
ونقول (מב ָּחן بيرلز لفهم املقروء= Progress in International Reading Literacy Study

בֹוחןّ .
وبالطبع فال نسمع في هذين الفحصين من يقول كلمة ּבחינָּה أو ַ
أما (إبحون) -אבחּון= تشخيص= (أو ַאבחנה) ،فهو لتحديد مادة أو مرض ما ،والتعرف
إليه وإلى طبيعته ،واللفظ باإلنجليزية هو .diagnosis
لنلخص ما نقترح ونحدد من بين اختيارات املعاجم الكثيرة التي ال حدود في تعريف كل منها:
ּבחינָּה= امتحان ّ
בֹוחן= اختبار ّ
ַ
מב ָּחן= فحص ّ
אבחּון= تشخيص ّ
أين يتلقى أبناؤنا التربيةّ :
لنبدأ بأطفالنا ،وحبذا التحديد في ترجمة كل من األلفاظ العبرية:
גןַילדים= بستان أطفال (حفيدي عمره خمس سنوات وهو في البستان)
ַגּנֹון= روضة أطفال (حفيدتي عمرها ثالث سنوات وهي في الروضة)
ً
وكثيرا ما تستخدم اللفظة العبرية في هذا السياق واملعنىָּ -מעֹוןّ .
משפחתֹון= حضانة،
גּננת= مربية أطفال ،ومعها (عوزيرت) -עֹוזרת= مساعدة.

ّ
واآلن إلى أنواع املؤسسات التعليمية ،وبالطبع فأنا ال أجدد ،وإنما أذكر:

בית ספרַממלכתי= مدرسة حكومية (كانت تسمى مدرسة رسمية)
בית ספר ַמקיף= مدرسة شاملة (مدرسة فيها فروع مختلفة ،وعادة ما تكون إعدادية
وثانوية ً
معا).
בית ספרַמקצּועי= مدرسة صناعية
בית ספרַחקלאי= مدرسة زراعية
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ً
أحيانا بالعبرية בית ספרַעממי.
בית ספרַיסֹודי= مدرسة ابتدائية ،وتسمى
בית ספרַעלַיסֹודי= مدرسة فوق ابتدائية (بالتعريف نقول :املدرسة فوق االبتدائية)
בית ספר ַפרטי= مدرسة خاصة (ومن هذا النوع املدرسة األهلية التي تشرف عليها
مجموعة معينة من الناس).
בית ספר ַתיכֹון= مدرسة ثانوية (أصل املعنى :مدرسة متوسطة ،ألن هذه املرحلة تتوسط
بين االبتدائية واملرحلة الجامعية).
ً
وكثيرا ما نسمع من يسأل :أين تتعلمين يا فالنة؟ فتجيب دون طرفة عين
מכללה= كليــة،
اللفظة العبرية :في (املخلال) ،بفتح امليم مع أن حقها الكسر.
דקן= عميد ،وهي لفظة التينية األصل  ،decanusوتعني في األصل كبير الكهنة ،ثم انتقل
املعنى لألكاديميات فأصبح يطلق على رئيس ينتخب إلدارة معينة في املؤسسة ،وذلك لفترة
محددة.
מנהלן (אמרּכל)= إدار ّي.

מנהל= مدير (جمعها مديرون /مديرين ،وال يجوز ً
أبدا أن يظل الخطأ الشائع :مدراء ،فهل
نجمع ُمعين ومشير ومجيد ومريد على ُم َعناء؟ ومشراء؟ ومجداء؟ ومرداء؟
َ
أما عميد فهي مختلفة ،وجمعها عمداء ،مثل وزير وزراء ،فهما على وزن (فـعيل).
هناك بعض املؤسسات التعليمية ما يكون فيها (بنيميا) -פנימיָּה= داخلية ،وهي سكن
(مساكن) الطالب في املؤسسة ،وفي الجامعات يبحث الطالب عن (معون ،ج .معونوت)-
َ َ
ُ
س ّكن الطلبة.
ָּמעֹון= ن ُـزلّ ج .أنزال ،واألسهل واأليسر أن نقولّ :
كم يجدر بنا أن نحدد معنى اللفظة العبرية ،مع أني أعرف مدى التداخل بين الواحدة
واألخرى:
ַהש ַּכ ָּלה= تثقيف ّ

ַתרּבּות= ثقافة (culture) -وتأتي ً
أيضا بمعنى أشمل :حضارةّ .
נוך= تربية ّ
ח ִ
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إليك بعض االستخداماتّ :
عال
ַהש ַּכ ָּלה גבֹוהה= تثقيف ٍ
ַהש ָּּכ ָּלה ּכללית= تثقيف عام
מש ָּרדִ ַה ַתרּבּותִו ַה ַמ ָּדע= وزارة الثقافة والعلوم
נוך גּופני= تربية بدنية
ח ִ
נוך חֹובה= هنا من النادر أن يقول أحد :التربية اإللزامية فقد اعتادت األلسنة على:
ח ִ
التعليم اإللزامي ،فال بأس أن نجعلها (التعليم) ً
أيضا على قلة ،ذلك ألن التعليم تعني
كذلك -הֹורָאה .وال ننس أن هناك التعبير العبري :חֹוקַליּמּודַחֹובה ،وهو يالئم املقابل
العربي :قانون التعليم اإللزامي .كما أنه من الجاري على اللسان أن نترجم המּועצה

ל ַהש ָּּכ ָּלה גבֹוהה ַ(מל"ג)= مجلس التعليم العالي ،وبالطبع فاقتراحي الشخص ي أن يكون
"مجلس التثقيف العالي" ،ألن التعليم كما قلت يعني في العبرية הֹורָאהַ,לּמּוד ،وأنا أصبو
إلى التحديد :هذه الكلمة لهذي ،فال يجدر بنا أن نجعل اللفظة العبرية بثالث ترجمات
عربية .وأنا إذ أكتب رأيي أترك الخيار للمتلقي.

ّ
فاملعوق فيها
נוך מיּוחד= تربية خاصة (تعليم املعاقين ،وأفضل لفظة – ُمعاق لخفتها،
ח ִ
ً
تشديد الفعلّ :
عوق ،األمر الذي يجعل الحالة أكثر ً
عسرا وأقل تقبال) ،ولكن هناك من

يستخدم ً
أيضا בעליַצרכיםַמיּוחדים= ذوو (ذوي) االحتياجات الخاصة.
َ
שלים= تربية ُمك ِـمـلة ّ
נוך ַמ ִ
ח ִ
נוךִּבלתיִפֹו ִר ָּמלי= تربية ال منهجية
ח ִ
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نّ
املدونــة السابعة واألربعـو ّ
من عالم الكتابّ :
بادئ ذي َبـدء 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! من هنا فسأفيد من العبرية في ابتكار بعض ترجمات لم أجدها في املعاجم ،أو
سأحدد مما هو فيها ،ولنبدأ:
ָּפה= أدب َّم ْحــض ّ
ספרּותִי ָּ

أعرف أن معنى יפה هو جميل ،ولكني اخترت َ(م ْحض) للداللة على صفاء املعنى وخلوصه
لألدب كما نعرفه – ً
ً
وشعرا ،فال ضرورة للتقيد بالجمال الذي اختاره التعبير العبري،
نثرا
ً
فهذا النوع من األدب هو النتاج التعبيري والخيالي عامة ،وقد يكون جميال وقد ال ،وهو في
الفرنسية:

lettres

 ،bellesوقد فوجئت بعد اقتراحي هذا أن البعلبكي كان سبقني في

املورد ،وما أنا إال ملتقط من ثمراته دون أن أدري ،معجب بابتكاراته ،فال بأس ،فهذا
يقربني إلى تبرير جرأتي.
ثم إننا نعرف أن ספרּות العبرية (وأصلها آرامي ספרא) تحمل معاني أخرى ،منها معنى-
مجموعة الكتب في موضوع واحد ،كما يعني التعبير:
ספרּות ִמקצּועית= املصادر -أي (كتب املراجع ،وتكون حول املوضوع الذي يتناوله
الدارس) ،ومنها ما سماه الباحثون (بيبليوغرافيا)=  ،bibliographyفالقسم األول من
الكلمة  biblioبادئة بمعنى -كتب ،والقسم الثاني يعني :كتابة أو رسم ،وبالتالي يكون التعبير
َ
بمعنى ثـ َبـت املراجع أو املصادر.
ْ
في لغتنا اعتدنا أن نسمي مكان بيع الكتبَ -مكتبة ،واملكتبة كذلك هي املكان الذي نحفظ
الكتب فيه سواء في بيوتنا أو في الجامعات واملؤسسات .ونالحظ أن اإلنجليزية والعبرية
فرقت بين املكانين ،فمكان بيع الكتب هو

חנּות ִס ָּפרים= book shop
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في إنجلترة،

ويسمى في أمريكا-

store

 ،bookومن جهة ثانية هناك ّ
مجمع الكتب التي ليست للبيع:

ספריָּה= ّ .library
ً
وجريا على ذلك ،ولتوضيح األداء اللغوي ،فأنا أقترح أن نخصص ملكان بيع الكتب وهو
ً
استخداما في حياتنا اليومية :مكتبة؛ ونخصص ملكان املطالعة وحفظ
األشيع واألكثر
الكتب :التعبير األصيل الذي عرفها أجدادنا :دار الكتب ،وأما ّ
ملجمع الكتب في البيت وهو
طبعا فأقترحُ :ك ُـتـبـيـة ،ويمكن أن نجعلها ً
أصغر ً
أيضا ملكان الكتب في الكلية أو في الجامعة-
ِ
ً
كتبتـيـة جامعة حيفا ،في كتبية كلية
إذا استثقلنا دار الكتب (الكلمتين معا) ،فنقولِ :
القاسمي ،فإذا كررناها نعتادها ،وإال فعد إلى قول :املكتبة ً
اسما لكل مكان فيه كتب دون
متجرا أو ً
ً
مكانا للمطالعة وإلعارة الكتب ،وحتى لرف واحد من الكتب في
تمييز ،سواء كان
منزل أحدنا ،وهذا ما استعملناه حتى اليوم .والقرار لك!
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
املسجد أيامذاك ً
معهدا للدراسة ً
أيضا ،أو نسبة للسوق كانت تباع فيه الكتب هناك.
َ
ويسال سائل :وماذا نسمي َ
(س ْفران)ַ -ספ ָּרן ،فأجيب :أقترح :قــيِـم (بدون إضافة املضاف
ُ
ً
الك ُـتـبـية هو الذي يقوم عليها ،وال أرى لكلمة ّ
منافسا إال وظيفة
(قيم)
إليه -املكتبة) ،فأمين
ِ
ِ
ّ
(القيـم على املسجد) ،فال بأس أن تكون الكلمة مشتركة للمعنيين ،يشفع لذلك ندرة
ِ
زمانا ومكاناً.
التداخل بينهما ً

(س ْفرنوت)ַ -ספ ָּרנּות= فهو يتعلم املكتـبـيـة ،وهنا تجد بالطبع اقتر ً
وإذا تعلم قريبك َ
احا
ِ
َْ
ً
جديدا ،فحبذا أن يقول قريبك :أتعلم املك َتبية ،وبذلك يعني (علم املكتبات) ،كما يختصر
ترجمة البعلبكي :library science -علم تنظيم دور الكتب ،الصناعة املكتبية .صدقوني

مكت ِـبـيـة أسهل وألطف من السفرنوت!
عندما قرأت هذه املادة على ّ
القيـم سألني :ولم لم تذكر (حادر قريآه) -ח ַדרִקריָאה= غرفة
ِ
יַאתִהחֹומר= قراءة املواد (املادة) ،وهناك تتم
ַ
املطالعة ،فهناك تتم (قريآت هحومير) -קר
عملية (التسلوم) -צלּום= تصوير .ما رأيك في هذا (التسـيـتوت) -ציּטּוט ،أخذته من
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املقريآه -מק ָּרָאה للصف السادس? قبل أن أجيبك :أود أن تقول بالعربية :ما رأيك في هذا
االقتباس أخذته من كتاب القراءة للصف السادس ،فلفظة מק ָּרָאה تعني كتاب القراءة،
وكنا نختصر ً
دائما ونحن يافعون ،ونقول :أحضرت القراءة ،ضيعت القراءة ،قراءتي
جديدة ،فال بأس فيها! قال لي :هذا (ألفون) هل تستخدمه؟ قلت ألفون؟ لعلك تقصد
ַאלפֹון= أل ِـ ِـفـيـة -هذه اللفظة املستحدثة في العبرية ،واملقصود هو الدفتر الصغير املرتب
حسب الحروف الهجائية ،وهي مبدوءة بالعبرية بحرف األلف ،فلماذا أحجم وال أستحدث
على غرارها ،ما دامت األبتـثـيـة العربية مبدوءة باأللف ً
أيضا.
َ
ُ َّ
األلـفية في ُمـغـلـفַ -מע ָּט ָּפה إلى صديق ،وكان املغلف بدون ِ(ب ّيــول)ּ -ביּול.
قال :لقد أرسلت ِ
َ
قلت :تقصد بدون (طوبـ َـعـة)!
َطوبـ َـعـة هي من َ
(طابـع)= בּול ،وكما جرى اشتقاق في العبرية واإلنجليزية ( )stampingفقد
حاولت أن أشتق بالعربية ،فلم أتمكن من اختيار (تبويل) ،ألن املعنى يرتبط بالبول
ومحاولة إخراجه ،فلجأت إلى َ
(طابع) فقلت :لعلنا نستخدم (تطبيع) فأجابتني נֹורמליזציה:
نحن هنا! فلم أر إال اللجوء إلى وزن (فوعلة) .فما رأيكم؟ دام فضلكم!ّ
َط ْوبــع يا صديقي جميع َ
الدعـوات ،وال تضطرني إلى استخدام كلمتين ً
معا -ألصق الطوابع!
ِ
سؤال :في أحد املواقع وجه لي أحدهم :وماذا مع (تساهارون)ַ -צהרֹון؟
أجيب :هذا إطار خاص لألطفال ُي ّ
فعـل ساعات الظهيرة ،وذلك للعناية باألطفال الذين
يعمل آباؤهم ساعات الظهيرة ،فهذا اإلطار يضمهم بعد أن أنهوا يومهم في الروضة أو
ُ
َ َ
البستان ،وهو قليل بين ظ ْهران ْـيـنا ،وأنا أقترح أن نترجمها (ظـ ْـه ِـريّ).
سيقول قائل :ما هذه الكلمة؟ غريبة؟ فأجيبه :كل اقتراح جديد هو غريب.
يقول آخر :وماذا يسمى في الدول العربية؟

ً
ً
أجيب :كثير مما يجري في إسرائيل هنا ليس معموال به في العالم العربي .وإن كان معروفا
ً
ً
أجنبيا يطغى ،وخاصة في أكثر االستخدامات الحديثة في الخليج .وال
فال بد إال أن لفظا
يزعم أحد منا أنه يعلم العالم العربي مصطلحات أو أفانين القول ،فنحن في وضع
ً
أحيانا.
مختلف ،ومشكالتنا مغايرة ،وظروفنا تستلزم النظر باستقاللية ما
151

ُ
كنت أردت أن أترجم ַצהרֹון -ظ َـه ْـيـر بصورة التصغير ،وهذا األمر منطقي ،إال أنني أعرف أن
صيغة التصغير في الثالثي ال نستعملها في حديثنا الدارج إال بإمالة الياء على طريقة لفظ
( ،)aنحو ْولِــيد (تصغير ولد) ،ولن نستسيغ (ظهير) بأي حال -فصيحة أو دارجة .لذا عدت
ُ
ً
إلى النسبة (ظـ ْـه ِـريّ) ،وهي أخف وأسهل لفظا ،علها تكون بدل (تساهارون) ،وقلما ُيـلجأ إليه
في مجتمعنا املحلي ،فتحملوها ،وإال فستبقي (تساهارون) بكل ثقل ظلها.
ترجمات نحددهاّ :
ָּפה= أدب محــض ّ
ספרּותִי ָּ
ִ
ספרּות מקצּועית= املصادر ّ
חנּות ס ָּפרים= مكتبة ّ
ַספ ָּרן= قــيـم ّ
ח ַדר קריָאה= غرفة املطالعة ّ
קריַאת ַהחֹומר= قراءة املواد (املادة)
צלּום= تصوير ّ
ציּטּוט= اقتباس ّ
מק ָּרָאה= قراءة (كتاب القراءة)
ترجمات فيها جدةّ :
ُُ
ספר ִָּיה= التي ليست كتبها للبيع -كـت ِـبيـة (دار الكتب) ّ
ַספ ָּרנּות= مكت ِـبـيـة ّ
ַאלפֹון= أل ِـ ِـفـيـة ّ
َ
ּביּול= طوبـ َـعـة ّ
ُ
ַצהרֹון= ظـ ْـه ِـريّ
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نّ
املدون ــة الثامن ــة واألربعـو ّ
من أجواء التعليم
حوار بين معلمينّ :
َ
ً
معلمـين يستخدمان اللغة "الـ ِع ْـربِـ َّـيـة أي (املعبرنة) ،وسأنقل الحوار
حوارا جرى بين
إليكم
ّ
بينهما ،لكني بعد كل خطاب سأحشر أنفي ألذكر إن نفعت الذكرى ،ولعل الذكرى تنفع
املؤمنين بعروبتهم وبلغتهم ،وفي كل مرة أبدأ التعليق" :كان يجدر أن يقول."....
األول :رأيتك يوم (الـ ِع ّـيـون) في (املوساد) ،الحظت أن (األوالم) كان مآلن.
ً
التعليق :أوال سأحذف الم التعريف العربية من الكلمة العبرية.
كان يجدر أن يقول بدل (يوم ع ّـيـون) -יֹום ִעיּון= يوم دراس ي ،وبدل ُ
מֹוסד=
(موساد)ָּ -
ِ
אּולם= قاعة .وقد أجريت إحصاء حول استعمال (قاعة) و (أوالم)
مؤسسة ،وبدل (أوالم)ָּ -
في املناسبات ،فوجدت -مع األسف -ثمانية عشر مقابل ثالثة ،وخمنوا ماذا قال الثالثة!
َ َ
(س ْبلنوت) ،وال حتى (تفيــسا) ملثل هذه املواضيع.
الثاني :خرجت بعد دقائق .ما عندي
َ َ
יסה= ّ
(س ْبلنوت)ַ -סב ָּלנּות= ص ْـبـر ،وبدل (تفيــسا) -תפ ָּ
التعليق :كان يجدر أن يقول بدل
استيعاب (والترجمة الحرفية هي -إدراك).
ْ
األول :كيف قضيت (الحوفشاه)؟
التعليق :كان يجدر أن يقول -بدل (الحوفشاه) -חּופ ָּשה= إجازة ،والعبرية تستخدم
(حو ِفش)-
ْ
ُ
ً
חֹופש= ُعـطلة (في الدارجة هناك من يقول :ف ْـرصة ،وهي أصال تعني :حرية  ،بينما جملة :أنا
(حوفش ي) -חֹופשי= ُحـرّـ للداللة على تحرره من كل قيد ،أو لكونه غير مرتبط بالعمل أو
بمسؤولية ما في حينه.

ً
كما تستعمل (باﭽرا) -פגרה لعطلة املحاكم ،واملؤسسات كالبرملان مثال ،فال أحد يستخدم

في العبرية חֹופש ַבית ַהמשפט ،فحبذا التحديد هنا :חּופ ָּשה= إجازةַ ،פג ָּרה= عطلة،
ُ ْ
ـطلة ً
أيضا (تكون كثيرة األيام ً
غالبا ،وربما ارتباطها بمعنى الحرية له ما يبرره.
חֹופש= ع
ويمكن أن نحدد لها (فرصة) إلتاحتها الفرص لنا أن نبتعد عن أجواء العمل أو الدراسة).
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ִמח ָּלה= إجازة مرضية ،وال نقول أية لفظة من
والحظوا أننا نقول بالعبرية :חֹופ ַשת ַ
اللفظتين العبريتين األخريين.
على ذكر الفروق بين املعاني فإن اللغة العربية وضعت وحددت الفروق في مؤلفات كثيرة،
ً
ً
مثال ،لكن في العبرية وجدت ً
واحدا هو ו ַדיֵּק أعده يعقوب
كتابا
كالفرق بين شكر وحمد
باهط ومردخاي رون ،وهو كتاب يصوب في اللغة العبرية ،ويهذب أسلوبها.
ً
مستفتيا عن الفرق بين كلمات
وفي أثناء تحريري لهذه املدونات لجأت إلى األكاديمية العبرية
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 ْ
أن حري
باألكاديمية للغة العبرية أن تولي هذا املوضوع اهتمامها ،فقد تأتي חֹופש بمعنى חּופ ָּשה
و ַשי بمعنى ַמ ָּתנָּה (عنهما انظر :املدونة الحادية والثالثين) و מנה ָּלן بمعنى א ַמר ָּּכל=

إداريّ ،فأين الحدود الفارقة؟
الثاني :كنت أحضر (املـحقار) للجامعة ،وأنهيت (الراتسيونال) لكتابي الجديد ،و(املفو) له،
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-
מח ָּקר= بحث ،وبدل (الراتسيونال)ַ -רציֹונָּל= َب ْـسـط  ،وأنا أقترح هذا التعبير تح ً
ديدا ،دون
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
 ،rationaleوكل منها بلفظتين ،نحو :األساس املنطقي ،التصور الفكري ،البسط املبدئي.
فماذا يجري لو اتفقنا على (البسط)؟ فهل ستكون صعبة على الفهم ،ونحن نكتبها في بداية
الكتاب أو املشروع -الذي يلفظه الكثيرون  -פרֹויקט ،وهذه الكلمة
عبرنوها في األكاديمية للغة العبرية إلى מיזם?

إنجليزيةproject

ُّ
(سـكـوم) -סּכום= إجمال.
وبدل أن يقول صاحبنا (مفو)ָּ -מבֹוא= ِ
مقدمــة ،وبدل ِ
في هذا السياق أرى أن نحدد ُخالصة ملعنى ַתמצית ،ونجعل خاتمة ترجمة للتعبير العبري
ַאחרית ָּד ָּבר.
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ً
وردت في حوار املعلمين هذه الكلمات التي التقطتها أدناه ،وأود أن أجعل بديال لها مما هو
في املعاجم ،وإذا لم يكن فيها فسأشير إلى ذلكً ،
ذاكرا اقتراحي:
סקר= استطالع (هناك من يحب استخدام است ْـبـيان ،مع أن األصوب ً
لغويا هو االستبانة).
ِ
נַיֵּירת= َو َر ِقــيـة (كلمة أقترحها ،وتعني تعبئة النماذج واألوراق املكتبية التي ال طائل وراءها،
بل قد تربك العمل).
ْ
ַּמתי فهذا يعني ُمـغ ِرض -أي
ַּמה= اتجاه ،نزعة ،غرض -حسب السياق ،وإذا قلنا מג ָּ
מג ָּ
ملتزمّ .
ينحاز لهدف ،وفي األدب تعني ِ
ַּמה ֵּריָאלית= فرع علمي ّ
מג ָּ
ْ
ַמחוָּן= ِمـئــشار والترجمة هي اقتراح جديد لدليل األجوبة ( )indicatorالذي يكون التصحيح
وفقه ،فالدليل واملؤشر لهما سياقات أخرى ،وما أحوجنا إلى تخصيص كلمة جديدة للفظة
العبرية املستحدثة ،وقد سرني أن د .جمال أبو حسين -عميد كلية التربية في أكاديمية
القاسمي يستخدم هذه الكلمة مع املحاضرين ودرجت على األلسن.
רֹוח= العلوم اإلنسانية – humanities
ַמ ָּד ֵּעיִ ִַ

רֹוח= كلية اآلداب ّ
ַה ָּפקּול ָּטהִל ַמ ָּד ֵּעיִ ִַ
ֻויקים= العلوم الدقيقة)exact sciences( -
ַמ ָּדעיםִמד ִָּ
סֹורִח ֵּבר= أستاذ مشارك)associate professor(-
ָּ
רֹופ
פ ֵּ
ִהמניָּן= أستاذ كرس ي
רֹופסֹור ִמן ַ
פ ֵּ

(professor

 -)fullأي" -بروفيسور كامل" -كما

يطلقون عليه في أمريكا ،وهو أرفع الرتب العلمية ،بينما يكتفون في مصر بلقب (أستاذ)،
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.
وعلى ذكر الكرس ي ،فهذا االستعمال ورد في التاريخ اإلسالمي ،إذ قام أحد الخلفاء بإجراء
التعيين لكرس ي األستاذ في الجامع (جامعة أو مدرسة) كما في حالة أبو الوفاء علي بن عقيل
(ت0007 .م) الذي ُع ِّين في كرس ي األستاذ في جامع املنصور في بغداد ،وأصبح املعلم
الرئيس في املدرسة.
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ْ
ִהספר= رقـم املدرسة ،هذا للحصول على ترخيص رسمي ،وأما סמל الذي
ִּבית ֵּ
סמל ֵּ
يوضع على األوراق الرسمية كـ (اللوغو) فهو شعارّ .
ירה= ُّ
تسرب ّ
נש ָּ
וַע ַדתִה ָּש ָּמה= لجنة تنسيب ،وهي تختار املالئم لوظيفة ما أو النتساب ما ملؤسسة أو ،...
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،
فالتعبير هو في واقعنا في هذه البالد ،وهو ليس في املعاجم .ومن جهة قريبة للموضوع -فقد
שּבּוץ هو إدراج ،فله الشكر.
نبنهي صديق إلى أن أفضل ترجمة لـ ִ
وعلى ذكر البروفيسور فإنها كلمة ّ
عربت كذلك عن الالتينية حيث كان معناها – الذي
ً
متخصصا .واليوم هناك من يستعمل -مرادفها للداللة على أعلى درجة في
يعلن عن نفسه
الرتب العلمية :أستاذ دكتور= أ .د ،.وأنا أختصرها على غرار د( .دكتور) ،فلنكتف من
بروفيسور بأولها( -ب) -كما ترون في صدر هذه املدونات :ب .فاروق مواس ي.
ّ
أما لفظة (دكتور) فهي كلمة التينية فعلها  docereبمعنى يعلم ،واسم الفاعل

doctor

املعلم ،وال أدري كيف وصلت إلى األطباء ،فربما ألنهم يعلموننا كيف نحافظ على أجسامنا!
وبعد تفحص في لغات أخرى وجدت أن اللفظة الفرنسية  docteurتعني درجة الناجح في
الفحوص الجامعية ،ويبدو أن االهتمام بالطب كان األول بين كل التفوقات ،كما هو الحال
في أيامنا ،حيث يطمح شبابنا اليوم بكل ما أوتوا إلى ذلك ،فأولياتهم ً
غالبا أن يتعلموا
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
ً
التخنيون -حيفا حديثا بإطالق لقب (بروفيسور) على كل محاضر كبير ( ַמרצה ִָּּבכיר)،
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!
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نّ
املدون ــة التاسـعـة واألربعـو ّ
معكم في املطبــخّ :
كتب لي الصديق قاسم مصري م ً
تذمرا من هيمنة العبرية على لغتنا هنا نحن من سمونا
"عرب ( ."92وعلى ذكر هذا اللقب علق الشاعر املرحوم عبد اللطيف عقل ،فقال لي“ :أال
ً
يكفيكم ما أنتم به من َ
كرب ،حتى جعلوكم مضافا ألسوأ عدد في حياة العرب”).
أشار قاسم إلى أن املشكلة قائمة في الدول العربية حيث تهيمن اإلنجليزية هنا والفرنسية
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؟
ٌ ُ
من هذه الكلمات ֻקמקּום= ق ْـمـقـم.
ֻקמקּום كما تعرفون هو إبريق الشاي ،أو نحوه ،وأنا أفضل أن نختار له من الترجمات-
ُ
قـ ْم ُـقـم ،فهذه الكلمة واردة في املعاجم بمعنى اإلناء الذي يسخن فيه ،وفي لسان العرب:
ضرب من األواني ،وقد جعلته بعض املعاجم من نحاس ،فلماذا ال نأخذ الكلمة ما دامت
واردة في العربية منذ القدم ،وما دام اللسان قد اعتاد عليها وألفها بتأثير العبرية.
ثم إني وجدت )قمقم( واردة في الشعر الجاهلي ،يقول األعش ى في وصف الحمار:
ُ
احتدام الجوف في َح َـمى ّ
َ
وما بع ـ ـده من ش ـ ـ ِّد ِه غـ ـ ُلي قـمـق ـ ـ ِـم
شد ِه
كأن
ِ
ِ
ُ ُ
يقال إن القمقم معرب (ك ْـمكـم) بالفارسية ،انظر :معجم األلفاظ والتراكيب املولدة
لشهاب الدين الخفاجي ،ص ،900أو هو من اليونانية في األصل –koukkoumion -كما يرى
ُ
ابن شوشان ،ويذكر أنه عادة ما يكون له مقبض وف َّوهـة.
نعرف أن (الشايش)ַ -שיש= رخام ،وإذا شاء أحدكم أن يجعله من التحف أو مما له قيمة
أثرية قال :مرمر ،ومنا – وهم قلة -من تكون الكلمة (رخام) طبيعية على لسانه -عندما
يقوم ببناء بيته ،وذلك دون أن تتطفل عليه (الشايش).
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ُ
لكن املشكلة هي في املطبخ ،حيث يكون هناك ما يسمونه (الشايش) ،وهو املقام كما نعرف
َْ
حول حوض املاء الذي يسمى ً
أيضا ِ(ك ّـيـور)ּ -כיֹור= مـ ّغـسـلة ،حيث تحيط به ِخـزانة املطبخ،
(وليس -أرون ِمطباخ) ،وقد استحكمت لفظة (الشايش) في الخطابات اليومية :فضعي يا
ّ
السباك
فالنة الصحن على الشايش ،واملفاتيح على الشايش ،و(الكيور) مسدد ،ونادوا
لعالجه (-ولفظة ّ
السباك هي للكتابة فقط ،بينما هي املواسرجي في الدارجة) ...إلخ.
بالطبع سيصعب أن نقول عن هذا املكان (الرخام) ،وال أظن أن هناك من يستعملها ،فإذا
ً
قلت ضع الفاكهة على الرخام ضحك املستمع ،أو سخر ،فبقي أن نجد حال وهو عدم
الترجمة الحرفية ،واللجوء إلى اسم املكان من الفعل (جلى) ،ألن أكثر ما يجري هناك هو
َ َْ
جار في بعض األماكن في
الجلي والتنظيف ،فاقتراحي أن نسمي هذا املكان – مـجـلـى( ،ذلك ٍ
بالدنا ،وهي قليلة ،وهناك من يستخدمون هذه اللفظة -أي املجلى ملعنى ּכיֹור= َمغسلة)،
َ
فلنجعل مكان (الشايش) في املطبخ كلمة امل ْجلى .وملن يرتاب بسيرورة املجلى أقول له:
اعتدت في بيتي منذ عشرات السنين على استخدام لفظة (املجلى) في كل خطاب لي يتعلق
بما يسميه بعضنا (الشايش) في املطبخ ،وفهمني حتى الحفدة.
أما ּכיֹור= َمغسلة فقد فاجأني الصديق أبو جالء أنهم في الكرمل يستخدمون ملعناها-
(ال ُـج ْـرن) ،وفي رأيي أن الكلمة قريبة ً
جدا ،بسبب أنها في املعاجم :حجر منقور يوضع فيه
املاء ونحوه ،بينما يطلقون (املغسلة) على مكان غسل األيدي ،وأما (الشايش) فهم يطلقون
عليه (املجلى) .هذا التباين يحفز على أن نتم مشروع (طلمون) من جامعة حيفا الذي عزم
على يدون اللهجات العربية في البالد ،لكنه قض ى قبل أن يمض ي في خطواته األولى.
وسألني صديقي :وماذا نسمي بالعربية (املزليـﭺ)ַ -מז ֵּלג الذي نستخدمه في املطبخ لغلي
الشاي والقهوة؟
قلت :ليست هناك كلمة عربية محددة ،وفي العالم العربي يستخدمون،immersion heater
ّ
أو يكتفون بالكلمة الثانية ،heater -وأرى هنا أن نحدد لها هنا كلمةِ -مـغالة ،تاركين الغالية
لكل ما نسخن به من أوان أخرى تستخدمها في الغلي ،فاقتراحي لهذا (املزليـﭺ)ַ -מז ֵּלג=

ْ
ِمغـالةّ .
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(روطب) -רֹוטב ،وهو سائل يصنع من عصير
لو بقينا على املائدة لسمعنا من يطلب:
ِ
ْ
البندورة أو الليمون أو التوابل واألبازير ونحوها ،وقد سمي (صـل َ
ـصـة) ،وهي كلمة إيطالية
 Salsaتشيع في املطاعم واملطابخ في العالم العربي .فصلصة على السمك ،وصلصة ثوم على
هذا الطعام الشهي ،فلنختر الصلصة كما اخترنا السلطة ،واللفظتان شائعتان بفضل
ً
فشكرا لروما!
الطهاة اإليطاليين،
ُْ
(الق ّـنوحيم) -קנּוחים= نـقـل؟
ويسألني آخر :وما حكاية ِ
ُْ
أجيب :إنه ما يقدم من ُعقبى بعد األكل من طعام وحلوى ،والفصيحة اختارت (نـقل)،
بينما في الدارجة يقالّ -
(الت ْحـالة).
ِ
(الق ّـنوحيم) -קנּוחים= النقل فهو الذي يقدم مع الشراب ً
بدءا.
أما ِ
ُ
َ
بدءا فإنه يعرف بالعربية ً
أيضا باملق ّـبـالت .من جهة أخرى فإن ّ
والنقل إذا قدم ً
املقبالت في
ِ
ِ
ُّ
الل ْـم َـجة هي التي تثير الشهية و"تفتح" النفس ،وتكون ّ
املقبالت
الطعام ،وبلغة أفصح -
ً
أحيانا مصنوعة من بعض الشراب الخاص ،أو تكون عامرة بأنواع السلطات.
مطعما يقدمون لك عادة َ
ً
ָּהִראשֹונָּה= وجبة أولى ،وفيها
(مـنا ريشونا)ָּ -מנ ֵּ
فأنت عندما تزور
مختلف األطعمة الخفيفة ،فتعلم أال تشبع منها ،وأنت تعرف السبب!
أرجو هنا أال يتعبرن أحد ،ويقول :أين (التبلينيم)ַ -תבלינים؟

ُْ
كالفـل ُـفـل).
فالصواب هو توابل (مفردها تابل :وهو ما يطيب به األكل من بهارات وأفاويــه
ثم هناك ُ
العلـب والقناني (القنينة عربت منذ القدم عن اليونانية ،)kanniyon( -فال
ضرورة للتخلي عنها بدعوى عاميتها ،واللجوء إلى تفصيحها -الزجاجة ،فهذه الزجاجة لها
معان كثيرة ،وتكفيها.
وإليكم ما ذكره أبو نواس عن القناني ،وهو الخبير فيها:
ّ
ُ
قلت الق ـ ـن ـ ـ ـ َ
فرعون قالت :لقد هيجت لي طربا
اني واألق ـ ـداح ول ـ ـ ـده ـ ـ ـ ـا
بل سبقه عنترة في استخدامها:
فرش ـدي ال يغ ـ ِّيـبـ ـه م ـ ـدام

وال أصغ ـ ـي لقهقهـ ـة القـنـانـي
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ْ
ثم إن القنينة لها بلفظكم العبري يا متعبرنون( -بوتحان) -פּות ָּחן= فتــاح ــة ،فادعونا بعد
فتحها لنشارككم ،وال تبخلوا!
שֹואב ،حيث أن بعض النساء استخدمن الفعل (يشأف)
ֵּ
ويسألني آخر عن (شوئيب)-
بتشديد الهمزة -في محاوراتهن ،وفي تنظيف بيوتهن ،وأعترف أن الترجمة صعبة ،ألن الفعل
(امتص) الذي هو ترجمة حرفية قد يثير تداعيات لغوية أو غيرها -ليست يسيرة على
االستخدام املتواصل.
שֹואב ִא ָּבק (دمجت بالعبرية لدى بعضهم שאבק) يقابلها باإلنجليزية
ֵּ
وقد الحظت أن
ّ
املنظفة الخوائية ،املكنسة الكهربائية،
 ،vacuum cleanerحيث ترجمها صاحب املورد – ِ
وأرى أن نساءنا ال يمكن أن يتعودن على التعبير هذا أو ذاك ،إذن فاالستخدام العامي
الذي ليس له دليل في الفصيحة هو أنسب ما يكون :الشـفـاطة ،واملرأة تشفط السجادة،
فلنتقبل الكلمة الدارجة ،ألنها تمتص الغبار ونحوه ،وألنها قريبة اللفظ على الكلمة العبرية
الطاغية بابتداء الشين في الكلمتين ،والباء غير املشددة بالعبرية قريبة من الفاء العربية،
שֹואב= شفاطـة ،والفعل -يشفط.
فليكن( :شوئيب)ֵּ -
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:
קילּוף= تقشير ّ
َ
فالطاجـن هو ا ِمل ْـقـلى في
טיגּון= قلي ،ومن أحب أن يقارب العبرية فيمكنه أن يقول :ط ْـجـن،
ِ
لسان العرب.
ּבישּול= َط ْهـي ،واملألوف ُ
يوميا أن نقول (طبخ)
ָּצלי= شـيّ ،واللحم هو צלּוי= مشو ّي ،ونالحظ في اللغة العربية القديمة استخدمت
( َم ْ
ـص ِـلي) ،ففي املعاجم :صلى اللحم -شواه ،لكني ال أنصح بالعودة إليهما رغم أن الجذر
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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.
יטה= ْ
عصـر ّ
סח ָּ
מיקסר= خالط ،والكلمة العبرية التي تترجم

mixer

هي מערבל ،ونحن نفضل أن نكرر

الخالط خمس مرات ،وال نقول (معربيل) مرة واحدة.
חיּמּום= تسخين ّ
קירּור= تبريد ّ
ُ
َ
ن ،ومن يقل اللفظة نفسها بالعربية تـنـورّ فال جناح عليه ،فهي واردة في اللغة
ַתנּור= ف ْـر ّ
بمعني مقارب ،يقول ابن الرومي:
محراك تنور تلوى فاحترق

فكأنه من يبسه وسواده
ֻושן= مدخن ّ
מע ָּ

יחִ ֵּּכלים= جاليــة ()dish- washer
ֵּמד ִַ
יסה= ّ
غسـالة
מכֹונַתִּכב ָּ
َ ْ
ַקצפת= ق ْـشـدة ،وال أرى ً
بأسا في لغتنا الدارجة أن نقول :قشـطة (رغم أنها تطلق على
ِ
الغشاوة الرقيقة على اللبن أو السمن ،وأعرف أنها مختلفة) ،واألكثر في االستعمال اليومي
ْ
هي كـريما -اللفظة اإلنجليزية الشائعة على األلسنة.cream -
סנּון= تصفية
اآلن ،ما رأيكم أن تلبوا دعوتي لوجبة ساخنة بشرط أال تلفظوها َ(مـنا حاما) -מנהַחמה،
فمن لديه االستعداد للحفاظ على عربية من غير عبرية ،فليخبرني ،فالدعوة جدية!
ّ
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نّ
املدون ــة الخمـسـو ّ
علق الصديق أ .جريس طنوس -وكان أستاذ اللغة العبرية في املدارس الثانوية نحو نصف
قرن ،على املدونة السابقة في صفحة الفيسبوك ،فكتب:
"مدوناتك التي تنفرد بها يا أبا السيد هي من شهادات الشرف التي تزين مشواركم".
وأنا إذ أعتز بهذه الشهادة أو اإلجازة ،وخاصة ألنها من معلم لغة عبرية كتب فيها وأبدع،
وكانت له صوالت وجوالت في الترجمة منها وعنها .يشار منها هنا إلى ما أضافه األستاذ جريس
من اجتهاد في كتابيه :معجم الوفا  -معجم الكلمات املتشابهة بالعربية والعبرية -عربي
عبري( .مطبعة أبو رحمون ،عكا ،)2110 -עימותִנעיםַ -מילוןַהמליםַהזהותַוהדומות
(דפוסַאבוַרחמוןַ,עכו.)6009ַ-

كتي ًـبا تحت عنوان :העבריתַ
على ذكر الوفاق بين اللغتين فقد كان د .يوسف دانا قد وضع ِ

עלַרקעַהעברית -מפגשִביןִלשונותִאחיות (الكلية العربية -حيفا ،)0777 -وفي السنة
نفسها قام يعقوب كوهين ود .محمود زحالقة بوضع قاموس الكلمات املتشابهة (دار
املشرق ،شفا عمرو.)0777 -
ً
وأخيرا قام أ .عادل علي غنايم بمغامرة إصدار مجلدين ضخمين :معجم الجذور والكلمات
ً
مجلدا للترتيب
املشتركة للغتين -العربية ّوالعبرية (مطبعة باقة الغربية  ،)2101-وقد أفرد
الهجائي العربي ،واآلخر للترتيب األبجدي العبري.
إذن ،فأمام الباحث مصادر مهمة في متابعة املوضوع ،ومن نافلة القول إن كل مقدمة من
الكتب املذكورة فيها تبرير وتعليل لطرق املشابهة ونوعياتها ،وال شك أن املوضوع له أهمية
ً
بالغة سيوليها الكثيرون ً
ً
وتمحيصا.
الحقا بحثا
ً
وقد الحظتم في املدونة السابقة مثال كيف كانت كلمات :قمقم ،تنور ،تابل ...من املشترك

بين اللغتين ،ويمكن اإلفادة من كلمات أخرى وردت في هاتين اللغتين الساميتين.
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وبعدّ ،
فقد يسر هللا لي أن حققت ما صبوت إليه ً
بدءا ،حيث ارتأيت قبل نحو سنة أن أكتب
خمسين مدونة من "البديل من العبرية" ،وأعمل على نشرها لتكون الجزء األول من كتاب
ينشر ضمن هذا املشروع ،وبذلك أجيب عن تعليق الصحافي املصري املعروف -حسين
ً
محفزا:
السراج حيث أورد
"رائع كعادتك يا دكتور ،وأرجو تجميع هذه املدونات و إصدارها في كتاب ،فهذا النوع من
الكتب تفتقده املكتبة العربية  ....بارك هللا فيك!"
من هنا ال بد من شكر وتقدير للمواقع التي نشرت املادة ،وبذا دلت على حرصها على ما أنا
حريص عليه ،وهي توحي لي بأن امض ي ،فنحن معك ،فجزاهم هللا عن العربية وعني كل خير
وجزاء!
وملن يسأل عن املدونات مجموعة -قبل إصدارها في كتاب -فأرجو أن يتيسر له ما ينشده في
ً
موقعي مثال ،مع أن محرك (غوغل) في البحث عن "البديل من العبرية" -ينقل له كل موقع
تفضل فنشر .وأما في موقعي فالرابطhttp://faruqmawasi.com/baqaminakhbari.htm :

سأحاول منذ اآلن أن أكتفي باإلجابة عن أسئلة توجه لي ،ر ً
اجيا أن أوفق في بحثي ،وفي هذا
الباب كنت نهجت على أن أجيب عن أسئلة في اللغة واألدب (ليست من ضمنها األلفاظ
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 ً
أحدا ،وقد
أنشر اإلجابات ً
قريبا ،وقد ال ،لكني أعد أن أوليها عنايتي ودراستي.

إيميلfaruq_m@qsm.ac.il :

تسأل األخت رويدة مصطفى -محررة في مجلة الحياة لألطفال:
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ماذا نسمي (الشمينت)ַ -שּמנת بالعربية؟ أعرف أن الترجمة صعبة ،ألن تصنيعها هنا يختلف عن الزبادي في بعض الدول العربيةنحو مصر والسعودية ،ويختلف عن اللبن ،وعن املخيض ،وكذلك عن القشدة التي هي
باإلنجليزية  ،)cream( -ولو حاولت أن أنقب في املعاجم ،وآتي بكلمة ألنكرها الناس جلهم
إن لم يكن كلهم.

َْ
سأغامر باختيار ترجمة ،وأجري على هللا ،وأقول :كـثـأة.
نعم .أختارها من بين ترجمات سغيف في معجمه للـفظة (شمينت) .ولسان العرب يدعمني:
ُْ
كثأة اللبن (بفتح الكاف أو ضمها -كـثـاة= طفاوته فوق املاء ،وقيل هو أن يعلو دسمه
وخثورته رأسه.
َْ
ַשּמנת= كـثأة

َْ
מּוצה= كـثأة حامضة
ַשּמנתִח ָּ
َْ
תֹוקה= كـثأة حلوة
ַשּמנתִמ ָּ

أعرف أن الكثيرين أشاحوا بوجوههم ،وقرروا أال يأكلوا (الشمينت) حتى ال يقولوا أكلت
َْ
كـثـأة؟
ولكني – يا رعاكم هللا -أقبلها على قلة أكلي لها،
ً
أوال -ألني ال أريد أن أقول (شمينت) بأية حال،
ً
وثانيا -ألن (كثأة) غير واردة في لغتنا في أي معنى آخر.
أم عندكم حل آخر؟ أنتظر ردودكم حتى إصدار الكتاب!
على فكرة :اسمحوا لي أن أتذمر من خالل هذه املدونات ،وبسبب كثرة اإلقحامات:
ما أكثر من يقترحون اقتراحات غير مدروسة!
ما أكثر من يستهجنون كل اقتراح مستجد!

164

على ذكر (الشمينت)ַ -שּמנת فقد عالجنا في مجمع اللغة العربية في حيفا كلمة (كوتيج)،
ً
معتمدا على أن الكلمة وردت في معجم الوسيط:
وكان أن أقر املجمع ترجمتها بـ (الحالوم)،
"لبن يغلظ فيصير ً
شبيها بالجبن الطري وليس به".
ً
واللفظة (كوتيج) أصال هي إنجليزية ،cottage cheese :حيث يترجمها صاحب املورد (جبنة
ّ
ً
الحلـوم) .ثم إن هناك من يستعمل الكلمة حتى ولو كانت ملادة مختلفة قليال عن هذا النوع
من األلبان.
غير أنه من املؤسف أن ثمة من سخر وتندر على الكلمة في صحيفته ،مع أن هذا اجتهاد،
ومن حق أساتذة اللغة الجادين أن يجتهدوا.
مع ذلك ،فال بأس -في رأيي -في استخدام التعابير اإلنجليزية الشائعة ،دون تجشم ترجمتها،
فسآكل معكم الكوتيج هذه املرة ،واللغة العبرية تستخدمها في معاجمها وعلى موائدها-
קֹוטג' ،فهل نبحث عن بديل للبسطرمة والباجيت والبيجال والشوكو والدانياال والكورسون
واملرغرينا( -عرفت اليوم أنها فرنسية األصل–  )margarineوغيرها؟

ً
البديل الذي يشغلني هو للكلمات العبرية فقط ،وقد شرحت السبب -أوال -بسبب كونها
محلية ،وإال فستنقطع لغتنا ال ِع ْـرِب ّـية عن العالم العربي ،وسنكون كالغراب الذي أراد تقليد
مشية الحجل ،فال يفهمني العربي ال وال اليهودي ،ثم إن اقتحام العبرية في الجمل العربية

يؤكد أننا عاجزون عن إيجاد اللفظة العربية ،وعندها يصدق قول حافظ – شاعر النيل:
عقمت فلم أجزع لقول عداتي

رموني بعقم في الشباب وليتني

إن اللغتين -العربية والعبرية تأخذان من اللغات العاملية ،وال بأس في ذلك ،فاللغة – كل
لغة كائن حي تتطور ،وقد تستقرض من سواها ،ولكنا يجب أال نقول( :حمآه) وعندنا
الزبدة ،و (ﭽبينا) وعندنا الجبنة......واملدونات السابقة عالجت ذلك وركزت عليه.
وأنا إذ أودعكم بعد الجولة األولى من هذه املدونات ألستريح استراحة املنافح قرأت
مقالة للصديق القاض ي املتقاعد د .أحمد ناطور ،وفيها يندب وضعنا اللغوي ،وسأورد
فقرات منه حتى تتيقنوا معي ومعه أن املسألة ليست ً
لعبا ،فتداركوا األمر يا أولي األلباب!
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يكتب أبو األمير في موقع (فلسطين  -)92تحت عنوان "بئس الزمان زمانكم":
َ
َ
"قال "الق ْبالن" الشيخ لعامله الفتىْ " :اب ِعد "املساعيت" ألنه في "العوالم" في عرس ،بعدين
ّ
َ
"القواديح" .واعمل "قاف" بالخيط على شان توخذ َ
"س ّم ْن َ
َ
"چوبع
العموديم" الي طالعة من
ِ
ّ
ْ
ْ
الرت ْسبا" وتحط "القوتسيم".
ِ
("القبالن" يعني املقاولَ ،
"املساعيت"  -تحريف لكلمة َ"م َسئيت" -أي شاحنة" .العوالم" -
َ
"سمان" العبرية -أي ضع عالمة" .عموديم" هي
يعني "أوالم" – قاعة" .س ِّمن"– تعريب لكلمة ِ
األعمدة" ،قواديح" جمع تكسير لكلمة (قيدواح) -أي غرز( ،قاف) أي خط( ،جوبع) تحريف
لكلمة (جوبه) العبرية بمعنى ارتفاع( ،رتسبا) أي أرضية( ،كوتسيم) أي أشواك واملقصود بها
قضبان الحديد"
بمثل هذه الحدة ذكر د .ناطور نماذج أخرى مما يجري على األلسنة من تهجين ،وبلفظ غير
دقيق.
سأختم هنا بصرخته املنبهة املثيرة ،وعلى ضوء ذلك ،ليعذرني أبو نواس إذ أغير في بيته
ألخاطب من ال يحافظ على لغته ومن يخلط العربية بالعبرية ،وأقول إن املسألة ِج ّدية:
َ
رب ج ـ ٍد جـره الجهل
خلطت ب ــه
صار ِج ًـدا ما
فلنتقن العربية على حدة ،وهذا ال يعني أال نتقن العبرية كذلك.
عس ى أن تكون محاوالتي ونداءاتي مجدية ومجزية ،ولغتي هويتي من وراء القصد.
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الكلمات التي وردت في هذا الكتابّ :
مالحظاتّ :
* 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.
* يرجى فحص الكلمة العبرية إما بالكتابة التامة أو بالكتابة الناقصة (מלאַאוַחסר) ،فلم
ً
يكن هنا التزام تام ،فقد اعتمدت األشيع ،فمثال בטחון كتبتها كتابة ناقصة ،بينما חום
كتبتها كتابة تامة ،فيرجى البحث عن اللفظة بالكتابتين ،والترتيب – ً
تبعا لذلك -يتغير.
كما يرجى البحث عن االستعمال الشائع في أول حرف للكلمة ال في جذرها الثالثي ،فكلمة
ً
משתלם مثال أو מתּוחּכם نبحث عنها في حرف امليم.
إبادة كاملة (في الدارجة :نازلة عن الشارع) ّ

אֹב ָּדןִּכ ָּללי ִ
אבחּון

تشخيص ّ

ִ ִ

ַאב ָּחנָּה ִ
אביזָּרִ(אביזָּרים) ִ

تكلس ّ
َر ْسـم (تستخدم عادة في الجمع= رسوم) ّ

ַאבנית ִ
ַאג ָּרה

ִ ִ

ּוך
ַאג ַרתִחינ ִ
ָאדיש ִ

تشخيص (تحديد مادة أو مرض ما) ّ
َْ
ُم ْـسـتـل َزم (ج .مستلزمات) ّ

ִ ִ

رسوم التعليم ّ
ُ
المـبـالّ

אדיבּות ִ

انظر :באדיבּות ّ

ָאדישּות ִ

ال مباالة ّ

אֹוב ָּדןִּכ ָּללי ִ

انظر :אֹב ָּדן ّ

אֹוהדים ִ

مشجعون (الترجمة الحرفية -مؤيدون) ّ

אֹוכל ִ

انظر :אֹכל ّ

אּולם ִ
ָּ

قاعة ّ
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אורּור ִ

تهوية ّ

אּוש ָּפז ִ

انظرֻ :אש ָּפז ّ
َُ
ـن! ّ
فليـك ْ ّ

ַאז ָּע ָּקה ִ

جهاز اإلنذار ّ

ָאחִמּוס ָּמךִ ִ

ممرض مؤهل ّ

ָאחּוז ִ

نسبة (باملائة) ّ

ָאחֹותִ ַמעשית ִ

ممرضة عملية (في الدارجةْ :
نارسة) ّ

ָאחֹותִ ֵּראשית ִ

رئيسة املمرضات ّ

יתִד ָּבר ִ
ַאחר ָּ

خاتمة ّ

ָאזִ ַמה ִ

ַאח ָּריּותִחב ַרתית ִ
יימלתי ִ
ֵּא ַ

مسؤولية اجتماعية ّ
َ ْ
أ ْي َـمـلـت ّ

ירה ִ
ֵּאיןִּב ֵּר ָּ

ال ِخـيــار ّ

ֵּאיןִסֹוף ִ

ال نهاية (بالدارجة :ما لها نهاية) ّ

אֹכל ִ

أكل ،طعام ّ

ַאלּוף ִ

بطل ّ

ַאליפּותִִִִִִִִִִ ִ

بطولــة ّ

ַאלפֹון ִ
ִ

أل ِـ ِـفـيـة ّ

א ַמר ָּּכל ִ

إداريّ ّ

ַאס ָּפ ָּקה ִ
אפילפסיָּה ִ

اإلمداد ّ
ُ
الوقــاع ّ

ָארֹוךִ(אספרסו) ִ

طويل /ـة

ארֹוןִ ַחש ַמלִ ִ

خزانة الكهرباء ّ

אשּורִ ִ

تصديق ّ

אשּורִמגּון ִ

تصديق وقاية ّ
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אש ֵּפזִאֹותו ִ

ْ
ُمـذ ِنـب ّ
ْ
اس ِتـشـفـاء ّ
َ َ
استـشفـاه ّ
ُ ْ
اسـشف َ ّـي
َ ْ
(املستشفي) ّ
مستـشـف
ِ

ַאש ַראי ִ

اع ِتـمـاد ّ

א ָּתר ִ

موقع ّ

ָאשם ִ
ֵּ
אשפּוז ִ

ֻאשפִָּז ִ
מ ֻאש ָּפז ִ

بإذن من ّ
באדיבּות ִ
ָּּב ִָּג"ץִ(ביתִהמשפטִהגבוהִ َم َـعـل (محكمة العدل العليا)ّ .
לצדק) ִ

ُّ
النضج ّ

ַּבגרּותִ ִ
ב ַֹחן

اختبار ّ

ִ ִ

صباح الخير ّ

בֹקרִטֹוב ִ
ּבחינָּהִ ִּבכ ָּתב

امتحان تحريري (أي كتابي) ّ

ִ ִ

ּבחינָּהִּב ַעלִ-פה

ִ ִ

امتحان شفهي ّ

ּבחינָּהִחיצֹונית

ִ

امتحان خارجي ّ

ּבחינָּהִ ַמעשית
ּבחינֹות

ִ ִ

امتحانات ّ

ִ ִ

ּבחינַת ַּבגרּות
ִּבחינַתִג ָּמר

امتحان الثانوية العامة ّ

ִ

امتحان نهائي ّ

ִ ִ

ּבחינַתִ ַהש ָּל ָּמה
יסה
ּבחינַתִּכנ ָּ

امتحان عملي ّ

ִ ִ
ִ ִ

ּבחינַתִסֹוףִ ַה ֵּסמס ֵּטר

امتحان تكميل ّ
امتحان قبولّ ،امتحان دخولّ ّ
ִ ִامتحان نهاية الفصل (الدراس ي) ّ

ּבטּוחִַ ִ

تأمين ّ

חֹובה ִ
ּבטּוחִִַ ָּ

تأمين إلزامي ّ
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تأمين شامل ّ
َْ
َ
تأمين طرف ثالث طـوبـعة ّ

ִּבטּוחִִַ ַמּקיף ִ
ּבטּוחִִַ ַצדִּׁשלישי ִ
ּביּול ִ

َب ْـي َـمديني ّ
ْبيـمجالي ّ

ֵּּביןִ-עירֹוני ִ
ֵּּביןִ-תחּומי ִ

ּב ֵּּקשָּ ִ,ד ַרש ִ

ْ
ْبيـشـخصــي ّ
ََ
طل ب ّ
ْ
َمـط َـب َـعـة ّ

ֵּּביתִ ַהב ָּרָאה ִ

دار النقاهة (استجمام) ّ

ֵּּביתִחרֹושתִִִִִִִִִִ ִ

معـمل ّ
َ
َّم ْحـك َـمة
ْ
َجـل َـسة ّ

ֵּּבין-אישי ִ

ֵּביתִדפּוס ִ

ֵּּביתִמשפט
יבה ִ
יש ָּ

محكمة ُّ
الصلح ّ

השלֹום ִ
ֵּּביתִמש ַפטִ ָּ
ֵּּבית ספרִ ַחק ָּלאי
ֵּּבית ספרִיסֹודי

ִ
ִ ִ

ֵּּבית ספרִמקצּועי

ִ ִ

مدرسة شاملة ّ

ִ ִ مدرسة صناعية ّ
ִ ִ مدرسة فو ابتدائية ّ

ֵּּבית ספרִ ַעלִיסֹודי

مدرسة ابتدائية

ֵּּבית ספרִע ָּממי ִ
ֵּּבית ספרִפ ַרטי

مدرسة ابتدائية

ִ ִ

مدرسة خاصة ّ

ַּב ָּלם ִ

قلب دفاع ّ

ַּב ָּלםִקדמיִִִִִִִִִִ ִ

دفاع متقدم ّ

ּב ָּלמיםִ(רכב) ִ

فرامل ّ

ַּבנקִ ַמש ַּכנ ָּתאֹותִ ִ

ّ

ִ ִ مدرسة حكومية ،مدرسة رسمية ّ

ֵּּבית ספרִ ַממ ַלכתי
ֵּּבית ספרִ ַמקיף

مدرسة زراعية ّ

ََ
العـقارات ّ
بنك
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ّ

تمام ّ

)סדרִ ִ
(ּב ֵּ

ירהִִִִִִִִִִ ִ ضربة حرة غير مباشرة ّ
יטהִּבלתיִיש ָּ
בע ָּ
יטהִחֹופשית ִ
בע ָּ
יטתִעֹונשיןִִִִִִִִִִ ִ
בע ַ
יטתִקרןִ(קרן) ִ
בע ַ

ضربة حرة مباشرة ّ

ً ْ
مترا)ِ -بن ِدل ّ
ضربة جزاء (من أحد عشر
ْ
ّ
ضربة ُركنية (باختصارُ :ركـنية)

ּבע ָּּקרֹוִשלִ ָּד ָּברִ ִ

ً
أساسأ ،باألساس ّ

יּוחדים ִ
ַּבע ֵּליִצ ָּרכיםִמ ָּ

ذوو (ذوي) االحتياجات الخاصة ّ

ּבּקּורִרֹופאים ִ

زيارة األطباء ّ

ברּוטֹו ִ

إجمالي ّ

ָּּברּוךִ ַה ֵּשם ִ

الحمد هلل

ּבריאּות ִ

انظر :לבריאּות ّ

ּב ֵּר ָּרה ִ

ِخـيار ّ

ּב ֵּר ַרתִמח ָּדל ִ

الخيار االفتراض ي ّ
ِ

ב ָּר ָּכהִ ִ

تحية ّ

ּבשּול ִ

طهي ّ

ּב ֵּתָאבֹון ִ

صحتين ّ

גז ָּּבר ִ

مدير املالية ّ

גַןִי ַלדים

ִ ִ

بستان أطفال ّ

יּבּורי
גַןִצ ַ

ִ ִ

الحديقة العامة ّ

גַנֹון
גַננת
ג ֵּר ָּרהִ ִ

روضة أطفال ّ

ִ
ִ

مربية أطفال ّ
َ
جــرّ ّ

דּו"חִִַ ִ

جسر ( وجسراألسنان هو للتقويم) ّ
َ ْ
كـشـف (דיןִוחשבון= تقرير)

וקא ִ
ַדו ָּ

بالذات ّ

גשרִ ִ
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וקא ִ
אוִדו ָּ
ָּל ַ

ليس بالضرورة (في الدارجة :مش بالزبط ،مش حتم)

דיּבּוריתִ ִ

حاكـية ّ
ِ

ַדלקת ִ

التهاب ّ

ֵּד ָּקן

ִ ִ

דשא ִ

عميد ّ
َ
َم ْـعـشـب ّ

ד ָּשאים ִ

معاشب ّ

האקר )(hacker

متطفــل ّ
َ
ف ْـر ّ ّ

הב ֵּדל ִ
ַהב ָּרָאה ִ

استِـ ْجـمـام ّ

הגזים ִ

بالغ ّ

הגַנָּה ִ

الدفاع ّ

ַהד ֵּּבק ִ
הֹוד ָּעה ִ
ָּ

لصق ّ
ْ
إش ـعـار ،باختصار :إش وفي الصحف هي إعالنّ .

הֹוןִ ִ

ثروة ّ

הֹוצאֹותִ ִ
ָּ

النفقات /املصروفات ّ

הֹורָאה ִ
ַ

التعليم

בּועה ִ
הֹורָאה ק ָּ
ַ

تحويل دائم ّ

הזמיןִ ַש ַּמאי ִ
ַהז ָּמנָּהִ ִ

َُ
املخ ِـمـن ّ
أستدعى (طلب) ّ
َ
طـ ّلبيــة ّ

הז ַמנתיִ(מכונית) ִ

طلـبـت (بتشديد الالم= تقدمت بطلبية) ّ

החזֵּר ִ

إرجاع ّ

ה ֱחמיא ִ

أثنى ّ

ַהכנָּסֹותִ ִ

دخول أو مدخوالت ّ

הכריז ִ

أعلن ،دلل على سلعة ،نشر ّ
َ
ق ْـرض ّ

ַהלוָָּאה ִ
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יך ִ
הל ִ

إجراء ّ

יכה ִ
הל ָּ

رياضة املش ي ّ

הליכֹוןִ ִ

دراج ّ

ַהמ ָּחָאהִ ִ

حوالة ّ

המליץִ

ִ

أوص ي ّ

ַהמ ָּצָאהִִִִ ִ

اختراع ّ

המציאִִִִִ ִ

اخترع ،ألف (من عنده) ّ
َ
هندسـا ِنــي ّ

ה ִָּנ ָּחה ִ

تخفيــض ّ

הנָּחֹות ִ

تخفيضات ّ

ַהס ָּּכ ָּמה ִ

موافقة ّ
َ
َسفريات ،نقل ّ

הס ַתבכּוִהעניַנים ִ

تداخلت األمورّ ّ

העֱבירּוִאֹותי ִ

نقلوني ّ

ַהע ָּב ָּרהִ(לחשבון) ִ

تحويل ّ
ُخـلو َد َ
عاوىّ .

ַהע ָּל ָּמתִ ַמסִ ִ

إخفاء املدخوالت ّ

ַהע ֵּתק ִ

نسخ ّ

הפ ֵּסד ִ

خسارة ّ

הפסידּוִִִִִִִִִ ִ

خسروا ّ

ַהפ ַס ָּקה ִ

استراحة ّ

ַהפ ָּס ַקתִ ַחש ַמלִ ִ

انقطاع الكهرباء ّ
ْأو ِدع ّ
َ
دحض ّ

הפ ֵּרש ִ

ف ِـار ّ ّ

ַהנד ַסאי ִ

ַה ָּּס ָּעה ִ

הע ֵּדרִתביעֹות ִ

הפקיד ִ
יךִ ִ
הפר ִ
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ַהר ָּד ָּמה ִ

َ
نـضـد ّ
َ ْ
تخدير ّ

התמ ֵּקד ִ

تركّـز ّ

הקלידִ ִ

ַהש ַּכ ָּלה

تثقيف ّ

ִ ִ

בֹוהה
ַהש ַּכ ָּלהִג ַ

ִ

تثقيف عالّ ّ

ַהש ָּּכ ָּלהִּכ ַללית

ִ

تثقيف عام ّ

ַהש ָּקעֹותִ ִ

استثمارات ّ

הש ַתלמּות ִ ִ

استكمال ّ

הש ַתתפּותִ ַעצמית ִ

املشاركة الذاتية ّ

הת ַחש ֵּמלִ ִ

تكهرب ّ

הת ַמצאּות ִ

استهداء ّ

הת ַמ ֵּקד ִ
התנַּסּות ִ

تركز ّ
َ
ت َـم ُّـرس /ت َـج ُّـرب ّ

התנַּסּות (בספרּות) ִ

معاناة (في األدب) ّ

הת ַע ֵּרבִב ִ

تدخل ّ
ִ ִ تدخل تنظيمي ّ

הת ָּערבּותִ ַמע ָּר ַכתית
וַע ַדתִה ָּש ָּמה

ִ

لجنة تنسيب ّ

זּכיתיִהחשבֹון ִ

جار ،منساب ّ
ِإ ْزكــاء ّ
ُ
ـت ّ
ْأزك ْـي ّ
ُ
ْأزكيت الحساب ّ

ַּכאיִ ִ
זַ

مستحق (في الحساب) ،بريء(في املحكمة) ّ

זכּותִ ַהמ ָּצָאהִ ִ

براءة اختراع ّ
ُمـتـاح ّ

(ּכסף)ִזָּמין ִ

متيسـر ّ

זֹורם ִ
ֵּ
זּכוי ִ
זּכיתי ִ

זָּמין ִ
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זריַקתִחּוץִִִִִִִִִִ ִ

شيخ (في الدارجة :ختيار) ّ
َرمـي التـماس )(OUT

זרםִ ִ

تيـار ّ

חּבּור ִ
ילה ִ
חב ָּ

توصيل ّ
ْ
ِرز َمـة ّ
ربط ،وصل ّ

חִב ָּרה ִ

شركة ّ

חב ָּרהִִִִִ ִ

مجتمع ّ

ַחברּותיִִִִ ִ

اجتماعي ّ

חב ָּרתִ ַה ַחש ַמל ִ

شركة الكهرباء ّ
َ
ت َحزم ّ

גֹורהִ ִ
ח ָּ

ِحـزام ّ

ח ַדר ַהמ ָּתנָּהִ ִ

غرفة االنتظار ّ

ח ַדרִמיּון ִ

غرفة الطوارئّ ّ

ח ַדרִקריָאה ִ

غرفة املطالعة ّ

חֹובִ ַּכספי ִ

دين مالي ّ

חֹובה ִ
ָּ

חוָּויָּהִ ִ

إلزامي ّ
َمـ َ
ـضـ ِـمـد ّ
َع ْـي ِـشـيــة ّ

חּוטיםִ(חשמל) ִ

أسالك ّ

חֹום

انظر חֹם

חֹופש ִ

انظر :חֹפש ّ

חּופ ָּשה ִ

انظرֻ :חפ ָּשה

חֹופשי ִ

انظر :חפשי

חֹופ ַשתִ ַמח ָּלה ִ

إجازة مرضية ّ

ָּקןִִִִִִִִִִ ִ
ז ֵּ

ח ֵּּברִ ִ

חגֹור أو הת ַחגֵּר ّ

חֹובש ִ
ֵּ
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ִ

חֹובה
חֹוקִליּמּודִ ָּ

قانون التعليم اإللزامي ّ
صدر دجاج ّ
َمـدين َ(م ْديون)

ָּחזהִעֹוף ִ
ַחיָּב ִ
חיבתיִחשּבֹוני ִ

ْ
َديـنـت حسابي ّ

חּמּום ִ

تسخين ّ

חּסּולִ(מכירתִסוףִעונה) ִ تصفية ّ
חּסּולִ(חשבון) ִ

تصفية ّ

ָּחלּוץ ִ
ֳחלקּוִ ַמח ָּמאֹותִפיו ִ

مهاجم (الترجمة الحرفية -طالئعي) ّ
ُ
عذ َب الثناء في فيه ّ

חֹם ִ

حرارة ،سخونة ّ

חמָאה ִ

زبدة ّ

ַחמ ָּצן ִ

أكسجين ّ

נוך ִ
ח ִ

تربية ّ
ִ ִ تربية ال منهجية ّ

נוךִּבלתיִפֹור ָּמלי
ח ִ
גּופני
נוךִ ָּ
ח ִ

ִ

חֹובה
נוךִ ָּ
ח ִ

ִ ִ

تربية بدنية ّ
التعليم اإللزامي ّ

נוךִ ַמשלים ִ
ח ִ

تربية خاصة ّ
َ
تربية ُمك ِـمـلة ّ
مكتبة (انظر معاني ספריָּה) ّ

יכיים ִ
חנ ַ

لـثـة ّ

ָּחסּוי ִ

مستورّ ّ

ָּחסּום ִ

مستور ،محجوب (مجهول)

חֹפש ִ

عطلة ّ

ֻחפ ָּשה ִ

إجازة (فرصة) ّ

חפשי ִ

حر ّ

יּוחד ִ
נוך מ ָּ
ח ִ

חנּותִס ָּפרים ִ
ִ
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חציליםִִִ ִ

ْ
باذنجان ّ
ِ

ַח ָּּׁשבִ ִ

حس ــاب ّ

ַחּׁשבִּכ ַלליִ ִ

حساب عامّ ّ
َحـسـاب األجورّ ّ

ִחשּבֹוןִ ָּחסּום ִ

حساب مجمد ّ

חשּבֹונָּאּות ִ

املحاسبة ،علم املحاسبة ّ

חשּבֹונַאיִ ִ

محاسب ّ

חשּבֹונַאיִ ָּּבכירִ ִ

محاسب كبير ّ

חשּבֹונית ִ

فاتورة ّ

חשמּול ִ

كهربــة ّ
َ
كهرب ّ
َ
الك ْه َـربا ِئـية" -علم الكهرباء" ّ

ַח ָּּׁשבִ ָּש ָּכרִ ִ

חש ֵּמלִ ִ
ַחש ַמ ָּלאּותִ ִ
ַחש ַמ ַלאיִ ִ
ַחש ַמלי ִ
ַחש ַמליתִ ִ
טבעי ִ
טגּון ִ
טיּולִ ִ
ַטיילת ִ
טכנַאיִ ִ

كهربائيّ (بالدارجة :كهربجي) ّ
ْ
كه َـرِب ِـيّ ّ
قاطرة ّ
َ
ط ِبـيعي ّ
قلي ّ
ُ
ن ْـزهــة (رحلة) ّ
َْ
مــنـ َـزه ّ
ْ
ال ِـتـقـنيّ ّ

טכנָּאיִשנַיםִ ִ

فني أسنان ّ

טכנֹולֹוגי ִ

تكنولوجي ّ
ْ
ِتـقـني ّ
َْ َ ْ
تـلـفـنـت ّ
َ
َ
ُم ْسـت ْـر ُع ْـونّ ُ ( -م ْسـت ْـر ِعين) ّ

טכני ִ
טל ַפנתי ִ
ִ
טעֹונֵּיִטפוחִַ ִ
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ַטעים ִ

لذيذ ّ

ט ֵּפלִּבֹו ִ

دبـره ،عالجه ّ
ْتدب ـيـر ّ

טפּולִ(למכונית) ִ

טפּולִשֹורשִ ִ

عالج مك ـثـف ّ
عالج َع َ
صـب ّ

ָּטרי (ירק) ִ

طازج ّ

יֹוםִטֹובִִִִ ִ

نهارك سعيد ّ

יֹוםִעיּון ִ

يوم دراس ي ّ

יֹועץִ ַמסִמּוס ָּמךִ ִ
ֵּ

مستشار ضريبة قانوني (مؤهل) ّ

ידתִִ-טפּולִנמ ָּרץ ִ
יח ַ

وحدة الرقابة الشديدة ّ
ُمـت َـجـه ّ

ידתִ ֵּער ִך ִ
יר ָּ

هبوط قيمة ّ
ُ
خضرة ّ
ُ
َخ ْ
ـضراوات( ،خضروات)

יבה ִ
יש ָּ

جلسة

יָּשירִ ִ

مباشر (بالدارجة :طوالي) ّ
َ
صحح) ّ
ـح (بالدارجة :زبطّ ِ ،
صـ ِـح ْ ّ

ָּשרִ ִ
י ָּ

مستقيم (بالدارجة صحيح – دوغري) ّ

ּכאילּו ִ

كأنــه ّ
َ
الكباب ّ

עֹוקף ִ
ּכבישִ ֵּ

شارع التفافي
َ
ُيحبـذُ ،مـح ــبـذ (بالدارجة :بيسوى ،بيستاهل) ّ

ַּכדּורִִ-יָּדִִִִִִִִִִ ִ

كرة اليد ّ

ַּכדּורִ ֵּּבינַייםִִִִִִִִִִ ִ

إسقاط كرة ّ
َرمـي التـماس )(OUT

טפּולִנמ ָּרץ ִ

ַעד ִ
יַ

ירק ִ
י ָּרקֹותִ ִ

ַשרִ ִ
י ֵּ

ַּכ ָּּבּב ִ

ּכ ַדאיִִ ִ

ַּכדּורִחּוץִִִִִִִִִִ ִ
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ַּכדּורַ ִ-סלִִִִִִִִִִ ִ

كرة السلة ّ

ַּכדּורָּ ִ-עףִִִִִִִִִִ ִ

كرة الطائرة ّ

ַּכדּורגלִ ִ

كرة القدم ّ

ַּכדּוריםִ ִ

حبوب (في الطب) ّ

ּכֹושר ִ

יּכר=ִּכ ָּּכר ִ
ּכ ָּ

انظر :כֹשר ّ
َْ
مـغـسـلة ّ
َدوار ،وإذا كانت هناك بنايات حوله فهو ميدان ّ

הּכבֹודִִִִ ִ
ּכֹלִ ָּ

عظيم ،احترامي! ّ

יסהִחֹופשיתִִִִִִִִִִ ִ
ּכנ ָּ

دخول مجاني ّ

ַּכנראה ִ

كما يبدو( ،على ما يظهر) ّ

ּכּסּוי ִ

تغطية ّ

פֹומט ִ
ַּכס ָּ
ָּּכפּולִ(אספרסו) ִ

الصراف اآللي ّ
َ
مضاعف ّ

ַּכרטיסִַאש ַראי ִ

ِبطاقة اع ِتـمـاد

ּכֹשר ִ

لياقة بدنية ّ

ּכ ָּתבִאישּום ִ

الئحة اتهام ّ

ּזמניִ ִ
ּכתרִ ַ

تاج مؤقت (في الدارجة :تلبيسة) ّ
غير ُمـتاح ّ

וקא ִ
ָּלאוִ ַדו ָּ

ليس بالضرورة ّ

לבריאּות ִ

ליגָּהִִִִִִִִ ִ

صحة (عند العطاس :رحمك هللا) ّ
ُ ْ
خـبّـ ِزي ــة ّ
ّ
ضغط الدم ّ
َد ْوري (مجموعة الفر التي لها مستوى معين في تدريجها) ّ

ַלי ָּלהִטֹובִִִִ ִ

تصبحو(ن) على خير ّ

קודתי ִ
לפ ַ

ألمريّ ّ
ّ

ּכיֹור ִ

לֹאִזָּמין ִ

ַלח ָּמניָּהִ ִ
ַל ַחץִ ָּדם ִ
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ידע ִ
ָּריִ ֵּמ ָּ
ַמאג ֵּ

مخازن املعلومات ّ
ِم ْروحة ّ

מאוש ָּפז ִ
מאּושרת ִ

انظر :מ ֻאש ָּפז ّ
صـدّقة ّ
ُّم َّ

ַאּמןִִִִִִִִִִ ִ
מ ֵּ

مدرب ّ
ِ

מַאו ֵּרר ִ

ַאסף ִ
מ ֵּ

ً
وقــاف (مثال :القطار الوقـاف) ّ

ַאּׁשר ִ
מ ֵּ

يصد ّ

ָּמבֹוא ִ

مقدمــة ّ
ِ

בּוטחִ ִ
מ ָּ

املؤمـن ّ

מברשתִשנַיםִ ִ

فحص ّ
َ ْ َ
تشـكيلــة ّ
َح ّْـمـلة ّ
ُ
ف ْرشاة أسنان ّ

ַמגיעִִַלֹוִ ִ

يستحق (بيطلع له ،يستاهل) ّ

ַמגיעִִַלךִָּ ִ

تستحق ّ

ַּמהִ ִ
מג ָּ

اتجاه ،نزعة ،غرض ّ

מב ָּחן

ִ

מב ָּחר ִ
מב ָּצע ִ

ִ ִ

ַּמהִ ֵּריָאלית
מג ָּ
ַּמתי ִ
מג ָּ
ָּמגֵּןִ(במשחק) ִ

فرع علمي ّ
ُ ْ
ملتزم) ّ
مـغ ِرض( ،في األدبِ :
ظهير ّ

ָּמגֵּןִ(לשחקנים) ִ

الواقي ّ

מגַנים ִ
ִ

واقيات ّ

מג ַרש ִ

ملعب ّ

ֵּמדיחִִַ ֵּּכלים
ַמ ָּד ֵּעיִרֹוחִַ

جاليــة ّ

ִ

العلوم اإلنسانية ّ

ִ ִ

ַמ ָּדעיםִמדֻויָּקים

ִ ִ

العلوم الدقيقة ّ
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طاب ِـ َعـة ّ
ِ
َ
شارصيف ّ

מדפסת ִ
מ ִד-רחֹוב ִ
יךִִִִִִִִִִ ִ
ַמד ַר ִ
(ּו) ַמהִּב ָּכךִ ִ

ما أخبارك؟ (في الدارجة :كيفك؟) ّ
َع َجــب! ّ

ַמהִנש ָּמע ִ
ַמהִפתאֹום ִ
מ ַה ֵּללִִִִִִִִִִ ִ
מּוגזָּם ִ
מּוזֵּיאֹון

ُم ْـر ِشـد ّ
فليكن! ّ
ّْ

ִ ִ

يمجـد ّ
ِ
ُ َ
مـبالـغ ّ
َْ
مـتحف ُ(متحف) ّ

מּומחה ִ

مختص أو متخصص ّ
َع َداد ّ

מּוניתִ ִ
מונ ָּשם ִ

سيارة أجرة (بالدارجة :تاكس ي) ّ
َ
ُمـنـسّـم ّ

מֹוסד ִ
ָּ

مؤسسة

מּוס ָּמךִ ִ

مؤهـل ّ
َم ْو ِعـد أ (في االمتحانات) ّ

מֹונהִ ִ

מֹועדִא ִ
ֵּ

מֹועדֹונית ִ

النادي ّ
ُ
ُّ
ن َـو ْيــد (مع التعريف :الن َو ْيـدي) ّ
َ
ُمـفـضـالت ّ

מּוע ָּמד ִ

مرشــح ّ

מֹועדֹון ִ

מּוע ָּדפים ִ

בֹוההִ
מּוע ָּצהִל ַהש ָּּכ ָּלהִג ָּ
ַה ָּ

َ
(مثع)" -مجلس التثقيف العالي" ّ
مجلس التعليم العاليّ ،

(מל"ג) ִ
מּופ ָּרךִ ִ
מוצג ִ
ָּ
מוצר ִ
ָּ

َم ْـدحوض ّ
َ
َم ْعـروض (في املحكمةُ :م ْسـت ْـم َـسك) ّ
ْ َ
ُمـنـتــج ّ
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(صنف تجاري) ّ
مارك ــة ِ
َ
ُمـك ـ ِـيــف ّ
ً
نقدا ّ
مبروكَ ،
مبارك ّ
ْ
ِمغـالة (في األواني) ،وهي الرا ِفبةّ -
ألة لرفع املواد وللنقلّ .

מּותגִ ִ
ָּ
ַמזגָּןִ ִ
זּומן ִ
מ ָּ
ַמזָּלִטֹוב ִ
ַמז ֵּלג ִ

الرا ِفــب ّ

ַמז ֵּלגָּן ִ
מז ָּר ָּקה

ִ ִ

ַמחוָּן ִ
מחזּורִִִִ ִ
ַמחזֹורִִִִ ִ

نافورة ّ
ْ
ِمـئــشار ّ
تدوير ّ
دورةُ ،دفعة ،فوج ،الحيض= (العادة) ّ

הדם ִ
ַמחזֹורִ ָּ

الدورة الدموية ّ

ַמחזֹורִהמים ִ

دورة املياه (في الطبيعة) ّ

دورة سنوية (املردود املالي خالل السنة)
ַמחזֹורִשנַתי ִ
َ
َمـسـاكـة ّ
ַמחזיק ִ
َ
ت ْـسـعيــر ّ
מחירֹון ִ
َ ُ
تقاطـع (تحويلة) ّ
מח ָּלף ִ
َ
(מח ָּמאֹות)ִִִִִִִִ ִ الثـناء ّ
ַמח ָּמָאהִ ַ
ַמחנַים ִ
ַמחסֹום ִ

لعبة املعسكرين ّ
حاجز ( ْ
محسوم) ّ

ַמחציתִ( ֵּראשֹונָּהִ/שניָּה)ִִ ִ الشوط (األول /الثاني) ّ
ח ָּקר ִ
מִ

بحث ّ

ַמח ֵּשב ִ

حاسوب ّ

ַמח ֵּשבים ִ

حواسيب +علم الحاسوب ّ
َ
َح ْـوس ـبة ّ

מחשּוב ִ
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ַמט ֵּען ִ

الشاحن ّ

מ ַטפלים ִ

الحادب ّونّ (الحادبين) ّ
َ
حادب ـة ّ
ِ

מיץ ִ

عصير ّ

מיצּוי ִ ִ

استيفاء ّ

מיצּויִ ַהדיןִִִִִ ִ

استيفاء القانون (من خالل تطبيقه) ّ

מיצּויִ ַהחשבֹוןִִִִִ ִ

استيفاء الحساب (تصفيته) ّ

מ ַטפלת ִ

מיצּויִ ַהיתרֹוןִ ַהיַחסי ִ ִ استيفاء األفضلية النسبية ّ
מיצּויִ ַהפֹוטנציָּאל

استيفاء الطاقة الكامنة ّ

ִ

בֹוהה
שכ ָּלהִג ָּ
מיצּויִ ַה ָּ

ִ

استيفاء التعليم العالي ّ

מיקסר ִ

خالط ّ

ַמּכֹולתִ ִ

ِبـقالة ّ

ָּמכֹוןִ ִ

معهد رياض ي ّ

ָּמכֹוןִּכֹושר ִ

معهد لياقة ّ

יסה
מכֹונַתִּכב ָּ

ִ ִ

כירהִ
כירהִב ַהכ ָּרזָּה  /מ ָּ
מ ָּ

غسـالة ّ
البيع باملزاد العلنيِ ،داللــة ّ

פומּביתִ ִ
מכ ַל ָּלה ִ
מכ ָּרז ִ

كليــة ّ
ُ َ
ناق َ
ـصـة (يفضل في الوظائف :عطاء) ّ
م
 +إعالن عن مناقصة أو عطاء ّ

מכ ָּרזִחיצֹוני ִ

مناقصة خارجية (عطاء خارجي) ّ

מכ ָּרזִפנימי ִ

مناقصة داخلية (عطاء داخلي) ّ
َ
ُمفـصـل (مخـيط) ّ

מכשּור ִ

التجهيز ّ

ַמכשיר ִ

جهاز (الفعل :يجهز) ّ
ّ

מכ ָּרזִ ָּתפּור ִ
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َ
ص ْـد َمـة كهربائية ّ
ْ
ْ
َمل َـجــةِ ،مـنـحة (دراسية) ّ

ַמ ַּכתִ ַחש ַמלִ ִ
מלגָּה ִ
מלּואים ִ

احتياط ّ

מל ָּצר ִ
מל ָּת ָּחהִ ִ

نـ ِـادل (في الدارجة :جرسون ،سفرجي) ّ
َ
َم ْـحــقـ َـبــة ّ

ַממתיןִ ַעלִ ַה ַקו ִ

ينتظر على الخط (في الدارجة :ع الخط) ّ

ָּמנָּהִ ַח ָּמה ִ
ָּמנָּהִע ָּקריתִִִ ִ

وجبة ساخنة ّ
َو ْج َـبـة رئيسية ّ

ָּמנָּהִראשֹונָּהִִִ ִ

الوجبة األولى ُ(مـقبِــالت) ّ
ִ ִ

ָּמנָּהִ ֵּראשֹונָּה

وجبة أولى ّ

ַהלִחשּבֹונֹותִ ִ
מנ ֵּ

مدير الحسابات ّ

ַהלִתֹוכן ִ
מנ ֵּ

مدير املحتوىّ ّ

מנה ָּלן (א ַמר ָּּכל) ִ

إداريّ ّ
ََ
نـفـق ّ

ָּמנּועִִַחפּוש ִ

محرك البحث ّ

ַמנּכִָּ"לִ ִ

ميم عين (مدير عام) ّ
َ
ُمرتـضّ ّ

מנ ָּה ָּרה

ִ

סּופק ִ
מ ָּ
ַמסלּול ִ

َمسار ّ

ַמסלּולִמצ ַטיִנים ִ

مسار املمتازين
َ
ت ْـب َـهـر ،باهرة

מס ָּע ָּדה ִ

مطعم ّ

מסרֹוןִ S.M.Sִ-

س.م.س (اختصار :سطور ُمرسلة سريعة) ّ

מ ַסנורת ִ

מּוסף) ִ
ָּמעִָּ"מִ( ַמסִ ֵּער ִךִ ָּ
ָּמעֹון ִ
עֹורב ִ
מ ָּ

ضريبة القيمة اإلضافية ( -ض . .إ) -ونلفظها َ
ضقـا ّ
َ
حضانة ،وللطالب َ :سـكـن ّ
ْ َ
ُمـنـخ ِـرط (في الدارجة :له يد ،داخل) ّ
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עּורבּות ִ
מ ַ

انخراط ّ
َ
ُمـت َـع ِالــق (في الدارجة :جوات) ّ

ֻושן ִ
מע ָּ
ַמע ָּט ָּפה ִ

مدخن ّ
َ
ُمـغـلـف ّ

מ ַעניֵּן ִ

ُمـثِـيــه (اختصار من :مثير اهتمام) ّ

מעורה ִ

منحة ّ
ُ
خـطـة ّ

ַמענָּק ִ
ַמע ָּר ִךִִ ִ
ַמע ָּר ִךִשעּורִִִִִִִִִִ ִ
ַמפית ִ
ַמפ ֵּסקִ ִ
מפ ָּעל

ִ ִ

מפ ָּר ָּעה ִ
ָּמ ָּצאתיִסיפוּק ִ
ַמ ֵּצ ָּבהִִִִִִִִִִ ִ
מִַ ֵּצ ָּבה

مصنع (مشروع) ّ

ִ ִ

מפ ָּעלִ ַחיים

ִ ִ

تخطيط الدرس ّ
ُ َ
ْ
ِمـنديل (بالدارجة :فـوطــة) ّ
مفتاح (زر) ّ
مشروع حياة ّ
ُسـ ْـل َـفة (في الدارجة ً
ايضا :دفعة ع الحساب) ّ
ارتضيت ّ
ـصـب (نُـ ْ
نُـ ْ
ـصـب تذكاري) ّ
شاهد (إذا كان على القبر) ّ

ַמצגת ִ

عارضة ّ

מצּוי ִ

انظر :מיצּוי ّ
َ
ُيـف ْرش ي ّ

מ ַצח ֵּצחִַ ִ
ַמציל ִ
מצפה ִ
ַמק ֵּד ָּחהִ ִ
מק ָּד ָּמה ִ
מקלדת ִ
מקצועִַ ִ

منقذ ّ
َ
َم ْـرقــب ّ

ْ َ
(مقداح) ّ
ِمقـدح ِ
ً
مقدما (دفعة من الحساب) ّ
دفعة
َ َ َ
نضــادة -طبـاعة ّ
مهنة ّ
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צֹוענּות ִ
מק ָּ

ِم ْـهـني ّ
ُمـح َـترف َ
(ممت ِهن) ّ
ِ
َ
ت َـم ُّـهـن ّ

מק ָּרָאה ִ

قراءة (كتاب القراءة) ّ

ַמק ֵּרן ִ

عاكس ّ

מרּוצה ִ

راضّ ّ

מקצֹועי ִ
צֹוען ִ
מק ָּ

ִ ִ

מר ָּּכזִקניֹות

مركز تجاري (مركزالشراء) ّ

ַמרצהִ ָּּבכיר ִ

محاضر كبير ّ
َ
امل َـر ّ

ַמ ָּשאיתִ ִ

شا ِحنــة ّ
َ
ُم ْـسـتـعاد ّ
َ
َْ
ُم ْـحـكـم ُ(مـتـقـن) ّ
ْ
َمـنـسـوخ ّ

משועּבדת ִ

مرهون ــة ّ

מש ַחתִ-שנַיםִ ִ

معجون أسنان ّ
َس ـطـيـ َـحــة ّ

ָּמ ָּרק ִ

משּוחזָּר ִ
משּוכ ָּלל ִ
ּמשּוכ ָּפל ִ

מש ָּטח ִ

ِم ْجواب ّ

משיבֹון ִ

را ِتــب (في الدارجة :معاش) ّ
َر ْهـن َعـقاريّ ّ
َ
ن ْـو َبــة (بالدارجةَ :و ْر ِديـة) ّ

ַמשּכֹורת ִ
ַמש ַּכנ ָּתא ִ
משמרת ִ
מש ָּפחתֹון

ִ ִ

حضانة ّ

מש ָּפט ִ

قضية ّ

מש ָּרד ִ

مكتب ّ

מש ָּרדִ ַהרישּוי ִ

مكتب الترخيص ّ

מש ָּרדִ ַה ַתרּבּותִו ַה ַמ ָּדע

وزارة الثقافة والعلوم ّ
ִ ִ
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מש ַת ֵּלם ִ

ُيوفــيُ ،م َوفّ ّ

מתּוח ָּּכם ִ

حاذ (في الدارجة :شاطر ،مزبط) ّ

מתּוק ָּשב ִ

انظر :מ ֻתק ָּשב ّ

מ ַתחִגָּבֹוהִִַ ִ

الضغط العالي ّ
ْ َ
َمـتـخـم ّ

מת ָּחם ִ

מת ַמ ֵּצאִִִִ ִ

َ
ُم ْسـت ِـخـص ّ
ُمط ِـلـع ،مستـهـدّ ّ
َه ِـديـة ّ

מתנַּסה ִ

متمرس (في األدب قد تأتي بمعنى يعاني التجربة) ّ
متجرب،
ِ
ِ

מת ַעד ֵּּכן ִ

يـتـحـتـن ّ
ح َ
وسـب ّ
إنتر ُّم َّ

מת ַמחה ִ

ַמ ָּתנָּה ִ

מ ֻתק ָּשב ִ
מת ַק ֵּשר ִ

يتصل ،متصل ّ
َ
ُمـتـهـم ّ
ُّ
ت َـسـلـل ّ

נבחרתִל ֻאומיתִִ ִ

املنتخب القومي ّ

נֹוטריֹון ִ
ַ

كاتب عدل ّ

נֹוער ִ
ַ

األحداث ،الشبيبة ّ

נֹור ָּמליזַציָּה ִ

تطبيع ّ

נזקִ ִ

ضررّ ّ

נּטֹו ִ

صافي (صاف) ّ

נַיָּד ִ

النقـال ّ
َجواب ــة ّ

נא ָּשם ִ
נב ָּדל ִ

נַיידת ִ
נַיָּחִ ִ
נַיֵּירת ִ
נּכּויִ ִ

األرض ي (الهاتف) ّ
َو َر ِقــيـة ّ
َخ ْ
ـصـم ّ
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َ
الخ ْْ ِـصـميـات ّ

נּכויים ִ
מּוקדִִִִִִִִִִ ִ
נּסּויִמ ָּ

تجريب مركز ّ
معا  ،جُ .معاقين /معاقونّ ّ

נּסּויי ִ

تجريبي ّ

נצחּו ִ

ربحوا ،فازوا ّ

נראה ִ

انظرַּ :כנראה ّ
ُّ
تسرب ّ

ִ ִ

נָּכהִ(נכים)

ירה ִ
נש ָּ

عمليــة ّ
َ
ُم ْـعـطـيات ّ
َ ْ
قـطـع ّ
َم ْـسلـك ّ

נתּוחִַ ִ
נָּתּונים ִ
נתּוקִ ִ
נָּתיב ִ

ַסב ָּלנּות ִ

منعطف (في الدارجة :لفـة) ّ
ص ْـبـر ّ
َ
مسكـ ّـر  ،مغلق ّ

ֵּסדר ִ

انظرּ :ב ֵּסדר ّ

סִֵּדרִיֹום ִ

جدول أعمال ّ

סּוגִ(חשבונאות) ִ

درجــة ّ

סֹוכןִּביטּוחִַ ִ
ֵּ

وكيل التأمين ّ
ً
وأخيرا ّ

סּבּוב ִ

ַסגּורִ ִ

סֹוףִסֹוף ִ
יטה (מיץ) ִ
סח ָּ
סיּור

ִ

ַיעתִ ִ
ַסי ַ

ْ
عصـر ّ
َج ْـولــة ّ

مساع َـدة ّ
ِ

ילּבּוסִ(לקּורס)ִ ִ
ס ַ

خطة ملسا
َ
ش ْـو َسـم (اختصار مجموعة الشوكة ،السكين ،امللعقة) ّ

סּכום ִ

إجمال ّ

ַסּכו"ם ִ

ّ
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سلطة ّ
َ
الس َلْـطات ّ

ָּס ָּלט ִ
ָּס ָּלטים ִ
סמלִ ִ
ִ ִ

הספר
סמלִ ֵּּביתִ ֵּ
ס ַּמסתי ִ

شعار ّ
ْ
رقـم املدرسة ّ
َسـم ْـســت ّ

סנּון ִ

تصفية

סעּוד ִ

تمريض ّ
َع ْ
ـصـف ذهني ّ

סעּורִמּוחֹות

ִ ִ

ספוּק ִ

االرتــضاء ّ

(היָּהִלֹו)ִספוּק ִ

ارتـض ى

ירתִמ ַלאי ִ
ספ ַ

جرد املخزون ّ
َ
زواد

ָּפה ִ
ספרּותִי ָּ

أدب محــض ّ

ספרּותִמקצּועית ִ

املصادر ّ
ُُ
كـت ِـبيـة (في البيت)
دار الكتب (العامة) ّ

ַס ָּפק ִ

ספריָּה ִ

חנּות ס ָּפרים= مكتبة ّ
ַספ ָּרן ִ

قــيـم ّ

ַספ ָּרנּות ִ

مكت ِـبـيـة ّ
ِن ْسـكاف ـيــه ّ

סקרִ ִ

استطالع (شاعت لفظة :استبيان) ّ
ْ
َحـشـوة ّ

נס ָּקפה ִ

ימהִ(שנים) ִ
סת ָּ

עּבּודִנתּונים ִ

ال لش يء ّ
َ
إعداد ُم ْعطـيات ّ

ירה ִ
עב ָּ

مخالفــة ّ

ס ָּתם ִ
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ע ֵּב ָּרה ִ

مخالفة ّ

ָּעב ָּרה ִ
ַעג ַמתִנפש ִ

اجتازت (في الدارجة :نجحت) ّ
ُ َ
غــمْــة ّ

ֵּעד ִ

الشاهد ّ

ַעדִּכ ֵּדיִּכךִ ִ

إلى هذا الحد (في الدارجة :لهالدرجة) ّ

הֹוד ָּעהִח ָּד ָּשהִ ִ
ַעדִל ָּ

حتى إشعار آخر ّ

ֵּעדּות ִ

الشهادة ّ

ֵּעדים ִ
עדּכּון ִ

الشهود ّ
َ ْ
تح ـت ـيــن ّ
حـتـّن ّ
َّ

ַעד ָּּכן ִ

حتــان ّ

ַעד ָּּכני ִ

حتـانيّ ّ

ָּשב)ִ ִ
עֹוברִו ָּ
עו"שִ( ֵּ

الحساب الجاريّ ّ

עּוב ָּדה ִ

واقع ّ

עּוגָּה ִ

كعكة ّ
ُ َ
ك َـع ْـيـكـة ّ

עד ֵּּכן ִ

עּוגיָּה ִ
עֹוזרת ִ

مساعدة ّ
َزح َـمــة ّ

עֹומסִחֹום ִ

وطأة الحر ،شدة الحر ّ

עֹונש ִ

عقوب ــة ّ

עֹוסקִמורשה ִ
ֵּ

مشتغل ُمرخـص ّ

מּולא ִ ִ
ִעֹוףִמ ָּ

دجاج محش ي ّ

עֹורךִהדין ִ
ֵּ

املحامي ّ

עזֹוב ִ

خل! ّ
"دعك!" ،اترك! ِ

עזֹוב שטּויֹות ִ

بالش كالم فاض ي ّ

עֹומס ִ
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יקהִ ִ
(ה)עת ָּ
(ה)עירִ ַ

البلدة القديمة ّ
ً
على النار (يقصد اللحم املشويّ ،أو مجازا أنه تحت اإلنجاز) ّ

ַעלִתנַאי ִ

مع وقف التـنفيذ ّ

עלּותִ ִ

تكلفة ّ

עמידֹון ִ

ّوقّــاف ّ
َ
ُعـمول ــة ّ

ע ָּממי ִ

شعبي ّ
َمـثاه (اختصار من مثار اهتمام) ّ

האשִִִ ִ
ַעלִ ֵּ

ע ָּמ ָּלה ִ

עניָּןִ ִ
עניֵּןִאֹותי ִ
עסק ִ
עסק מורשה ִ
עס ָּקה ִ
עס ַקתִחבילה ִ
(ה)ע ָּּקר ִ

َ
ثاهـني ّ
َ َْ
صـلحـة ّ
م

مصلحة ُم َرخـصة ّ
َ ْ
صـفـقـة ،معاملة (لألمور اليسيرة) ّ
َْ َ
صفـقـة شاملــة
ً
أساسا ّ
األصل=

ע ָּּקרֹוִשלִ ָּד ָּבר ִ

انظرּ :בע ָּּקרֹוִשלִ ָּד ָּבר ّ

ערעּור ִ

استئناف ،اعتراض ّ

תּודה ִ
ע ָּ

اح ِتـياطي ّ

תּודהִא ָּקד ָּמאית ִ
ע ָּ

احتياط أكاديمي ّ

תּודה ניּהולית ִ
ע ָּ

احتياط إداريّ ّ

תּודהִעסקית ִ
ע ָּ

احتياط شغلي ّ

תּודתִ ַמנהיגּותִ ִ
ע ַ

احتياط قيادي ّ

ירה ִ
עת ָּ

التماس (في محكمة العدل العليا) ّ

ישהִ ִ
פג ָּ

مقابلة ّ

ַפג ָּרה ִ

عطلة ّ

פֹורטפֹוליוִ ִ

حافظة ّ
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فتــاح ــة ّ
ْ
َبـقدونس ّ
ُ ْ
ْ
فـطـر ،فِــقـع ّ
كـماج ّ
ََ
خـلـ ِـويّ ّ
ْ
َعـطـفـة ّ

פּות ָּחן ִ
פטרֹוזיליָּה ִ
פטריֹותִִ ִ
פיתֹות ִ
פלאפֹוןִ ִ
פניָּה ִ
פנימיָּה

داخلية ّ
دفتر ُ
الوصوالت ّ

ִ ִ

פנ ַקסִ ַקּבלֹות ִ
השיקים ִ
פנ ַקסִ ֵּ

دفتر الشيكات ّ

ָאטה ִ
ַפ ֵּסיִה ָּ

املطبات
َ
القـرار ّ
َب ْـونّ ّ

קודתי ִ
פִ ַ

קודתי ّ
انظر :לפ ַ

ָּפקּול ָּטהִל ַמ ָּד ֵּעיִרֹוחִַ ִ

كلية اآلداب
ْ ْ
فك َـسـلـت ّ
ْأزمــة (سير) ّ

פסקִדיןִ ִ
ַפ ַער ִ

פק ַססתי ִ
פ ָּקקִ ִ

ُم ْـس ِـعـف ّ
ْ
إطراء (مجاملــة) ّ

ָּפראמדיקִ ִ
פרגּון ִ
ַפרגיֹות ִ

فراريج ّ
َ
فـروج ّ
ْ
أطرى (جامل) ّ

פרֹויֵּקט ִ

مشروع ّ

ַפרגית ִ
פרגֵּן ִ

רֹופסֹורִ ָּח ֵּבר
פ ֵּ
רֹופסֹורִמןִ ַהמניָּן
פ ֵּ
פ ָּרעֹון ִ

ִ ִ

أستاذ مشارك ّ
ִ أستاذ كرس ي ّ
التسديد ّ
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َ
كـماشة (في الدارجة :كلبة ،خالعة) ّ

צ ַבת ִ

شاشة ّ
ُ
ظـ ْـه ِـريّ ّ
َ
ص ْـوم ّ
َ
ْ
ُمـفت َر َ ،مـف ِر ّ

ִ ָּצג ִ
ַצהרֹון ִ
צֹום ִ
צֹומת ִ
צֹורה ִ
ָּ

شكل ّ

צטּוטִִִִִִִִִ ִ

اقتباس ّ

ֵּצי ָּדה ִ
ידנית ִ
ֵּצ ָּ

زوادة ّ
َّم َ
ـزادةׁ (صندو الرحلة) ّ
ُم َـعـدات (في املصدر :تزويد) ّ

קּופה)ִִִ ִ
צינּוןִִ(ת ָּ

تبريد (فترة) ّ

ָּצלּוי ִ

مشويّ ّ

צלּום ִ

تصوير ،صورة ّ

ָּצלי ִ

شـيّ ّ
َ َْ
الكـثـتـرة ّ

ציּוד ִ

צנתּור ִ
בּוצהִִִִִִִִִ ִ
ק ָּ

فريق ّ
َو ْ
صــل

ַקּב ָּלן ִ

مقاو ّل ّ

ַקּב ָּלנּות ִ

مقاولة ّ

ילהִִִִ ִ
קה ָּ

مجتمع محلي /جماعة ّ

ַק ָּּב ָּלה ִ

קהילתי

ִ

يّ
جماهير ّ

ַקוִ ִ

خطّ

ַתק ִ
הקוִִהתנ ֵּ
ִ ַ

انقطع الخط

קּופאיִ ִ
ַ

أمين الصندو ّ ّ
ُ
سجـلـة ّ
م ِ

קּופהִרֹושמתִ ִ
ָּ
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َ
نـظــام ّ
َ
َي ـسـيكـة ّ

קּוצבִ(לב) ִ
ֵּ
ַקלִנֹועית ִ
קלּוף ִ

تقشير ّ

יטהִ(פלאפון) ִ
קל ָּ

إرسال ّ
َزبون ّ
ٌ ُ
ق ْـمـقـم ّ
ُْ
الت ْحـالة) ّ
نـقـلِ ( ،
ْ
مش َرىّ ّ

ָּקפה בֹוץִ ִ

راسـبة ّ
قهوة ِ
َ
ق ِـهـيب ،قهوة مع حليب ّ
قهوة عربية (تركية) ّ
ِن ْسـكاف ـيــه ّ

קלינט ִ
ִ
ֻקמקּום ִ
קנּוחים ִ
קניֹון ִ

ָּקפה ָּהפּוךִ ִ
ָּקפהִטּורקי ִ
ָּמסִ ִ
ָּקפהִנ ֵּ
ָּקפהִ ָּשחֹורִ ִ

قهوة سمرا ّ

ָּקציןִנֹו ַער ִ

ضابط األحداث ّ
ْ
ِقـشـدة ّ

ָּק ָּצרִ(אספרסו) ִ

قصير/ة ّ

קריַאתִ ַהחֹומר ִ

قراءة املواد (املادة)

קרּור ִ

تبريد ّ

קרןִ ִ

رأسمال (في كرة القدم :ضربة ركنية ،ويمكن اختصارها-
ُركنيةّ .

קשּור ִ

رابـط ّ
ِ
ُ(م ِـسـنون  /مسنـين) ّ

ַקצפת ִ

קשישים

ִ ִ

אשיִתִֵּבֹות) ִ
ר"תִ( ָּר ֵּ
ֵּרָאיֹון ִ
רֹואהִחשֹּבֹוןִ ִ

االختصارات ّ
ُرؤان

َ
مد ِقق حسابات ّ
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רֹוטב ִ

ربح ّ
ص ْـل َ
ـصـة ّ

ריּביתִ ִ

فائ ِـدة ّ

ֵּרייטינגִ ִ

نسبة التلقـي ّ

רכב ִ

مركبة ّ

רכבִחלּופי ִ

مركبة بديلة ّ
َرك ِـابل ّ
إشــار (بدون هاء ،وجمعها :إشارات)

ַעת ִ
רפּוָאהִמּונ ַ

שֹופטִִִִִִִִִִ ִ
ימתִ ֵּ
רש ַ

الوقائي ّ
الطب ِ
َب ْـسـط ّ
َ
استمارة الحكـم (في اللعبة) ّ

רשתִ ִ

شبكة ّ

שּבּוץ ִ

إدراج ّ

(ה)ש ַבחִ ָּל ֵּאלִִִִִִִִִ ִ

الحمد هلل ّ

רוַח ִ

ַרכ ַבל ִ
ַרמזֹור ִ

ַרציֹונָּל ִ

שֹואב
ֵּ

ִ ִ

يشفط ّ

שֹואבִא ָּבקִ ִ
ֵּ

شفاطـة ّ

ּבלשֹון ִ
שֹולטִ ָּ
ֵּ

متمكن من اللغة ّ

ּבּמ ָּצב ִ
שֹו ֵּלטִ ָּ

متحكم في الوضع ّ
َ
حارس (املرمى) ّ

שֹוערִִִִִִִִִִ ִ
ֵּ

שֹופטִִ(במשחק)ִִִִִִִִ ִ
ֵּ

القاض ي (في الدارجة ً
أيضا -الحاكم) ّ
َ
َحـكـم ّ

ַשח ָּקןִִִִִִִִִִ ִ

العب ّ

ַשח ָּקן הר ֵּּכבִִִִִִִִִִ ִ

العب تشكيلة (يكونّ هذا الالعب عادة في كل تركيبة) ّ

ַשח ָּקןִ ָּּכ ִָּנףִִִִִִִִִִ ִ

العب جناح ّ

ַשח ָּקןִ ַמחליףִִִִִִִִִִ ִ

العب بديـل ّ

שֹופט ִ
ֵּ
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שחרּורִ(מביתִחולים) ִ

العب موقوف ّ
َ
ت ْـسريــح ّ

שחררּוִאותו ִ

سرحوه ّ

שטּויֹות ִ

كالم فارغ (في الدارجة :حكي فاض ي) ّ
َه ِـديـةُ ،ه َـديـة ّ
َ
َْ
ُمـكالـمة ُمـنـت ِظـرة ّ
مكاملة َج ْـمـعة ّ

ַשח ָּקןִ ֻמר ָּחק

ִ ַשי ִ
יחהִ ַממתינָּהִ ִ
ש ָּ
ידה ִ
שיחתִוע ָּ
ָּ

ִ

שיחתִחּוץִ ִ
ָּ

مكاملة خارجية

תֹותבֹות ִ
שינַיםִ ָּ

תֹותבֹות
انظر :שנַיםִ ָּ

שינָּןִ/שינָּניתִ ִ

ِم ْـسـنـان ّ

שיפּוטיּות ִ

ْ
القضـائـية ،ال ُـحـك ِـمـيــة ّ

שיקִ(צִֵּ'קֵּ ִ,שק) ִ

شـيـك ّ

ילה) ִ
ה ָּ
שירִ ָּה ֵּללִ(ת ִ

قصيدة املدح ّ

ַשיש ִ

رخام (في املطبخَ :م ْجـلى)

שכמיָּה ִ

ـتفـيــة ّ
ك ِ

שכפּול ִ

نسخ ّ
َ
َْ
وضع الالفتات (لفـتـنة) ّ

ָּשלֹום ִ

سالم ّ

ָּשלֹוםִּוב ָּר ָּכה ִ

صباح النور ،صباح الفل ،صباح الخيرات وغيرها ّ
جـه ّ
ُم َو ِ ّ
ال ِفـت ــة ّ
ُ
امل ّو ِج ــه ّ
متوافق ّ

ַש ַּמאי ִ

مخمــن ّ

שמועִִַ ִ

مساءلة ّ

שלּוט ִ

שלט ִ
ָּ
שלטִ ִ
ַש ָּלט ִ
ָּש ֵּלםִעם ִ
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מּורתִט ַבע
ש ָּ

ִ ִ

ַשּמנתִִִִִִִִִִִִ ִ
תֹוקהִִִִִִִִִִִִ ִ
ַשּמנתִמ ָּ
מּוצהִִִִִִִִִִִִ ִ
ַשּמנתִח ָּ

َم ْـح ِمـية طبيعية ّ
َْ
كـثأة ّ
َْ
ّ
كـثأة حلوة
َْ
كـثأة حامضة ّ

טֹובהִִִִ ִ
ָּשנָּהִ ָּ

كل عام وأنتم بخير ّ

תֹותבֹות ִ
שנַיםִ ָּ

أسنان اصطناعية (بالدارجة :طقم أسنان) ّ
ُْ
ارِتـهان املـلـك ّ

שעּבּודִ(הנכס) ִ
טֹובה ִ
ָּש ָּעהִ ָּ
ַש ַערִ(במשחק) ִ
ַש ַערִהריּביתִ ִ
שפּוץ ִ

ساعة مباركة أو سعيدة! ّ
مرمى ،وتأتي ً
أيضا=هدف ّ
ِن ْـسـبة الفائدة ّ
َ
ت ْرم ـيـم ّ

ֵּשרּותִהציּבּור ִ

تأهي ــل  +ترميم جذري ملبنى
ْ
َمـق ِـبـس  +ق ِـابــس ّ
في خدمة الجمهورّ ّ

ֵּשרּותיםִִ ִ

منافع (في الدارجة :الحمـامات) ّ

ָּש ָּרת ִ
ָּש ָּרתים ִ

خادم ّ
َ
وادم ّ
خ ِ

שתיָּה ִ

مشروب ّ

שתלִ ִ

زرع /زراعة ّ
ا ِمل ْـجـواب ّ
َشـهـي ــة( ،انظر ً
أيضا ּב ֵּתָאבֹון= صحتين) ّ
ِ
َ
مالءمة الضريبة ّ

שּקּום ִ
ש ַקעִִ+ת ַקע ִ

ָּתאִקֹולי (משיבֹון) ִ
ֵּתָאבֹון ִ
ֵּתאּוםִ ַמס ִ
תאֹונָּה ִ

حادث ّ

תאּורהִ ִ
ָּ

إنارة ّ

יעה ִ
תב ָּ

ىّ
دعو ّ
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יעהִפלילית ִ
תב ָּ

دعوى جزائية ّ

ַתבלינים ִ

توابل ّ

ַתברּוָאה ִ

ِصحانيّـة ّ

ַתברּוָאן ִ

ِصحانيّ ّ

ילה ִ
תה ָּ

تمجيد ّ

ילהִלִָּ ֵּאלִִִִִִִִִִ ִ
תה ָּ

املجد هلل ّ

יך ִ
ַתהל ִ

سيرورة ّ

תֹובעִַ ִ
(ה) ֵּ

املدّعي ّ

תֹוכן ִ
תֹוכנָּה ִ

مضمونّ ّ
َب ْر َمجية

תֹותבֹות ִ
ָּ

תֹותבֹות
انظر :שנַיםִ ָּ

ַתחליט (מדוברת) ִ

ْ
ِحـذ ّ
َ
ق ِـر ّر ّ

ַתחנַתִ–ִּכֹחִִַ ִ

محطة الطاقــة ّ

ַת ַחתִפיקּוחִַ ִ

تحت املراقبة ّ

ֵּתיקּו ִ

تعادل ّ

תיּקּוןִיתר ִ

تصويب زائد ّ

תחּכּום ִ

ת ַכנים

ִ ִ

ַתכשיר ִ

مضامين ّ
ُم ْس َـت ْـح َ
ـضـر ّ

תלּוש ִ

قســيمة ّ

ַתמצית

خالصة

תנַאי ִ

انظرַ :עלִתנַאי ّ
ُ
ف ْـرنّ ّ

עּודתִ ַּבגרּותִִִִ ִ
ת ַ

شهادة اإلنهاء (شهادة التوجيهي  -التوجيهية) ّ
شهادة ُحسن سلوك ّ

ַתנּור ִ

עּודתִיֹושרִ ִ
ת ַ
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ָּתפּוס ִ

مشغ ّو ّل ّ
َ
ُمـفـصـل ّ

יסה ִ
תפ ָּ

استيعاب ّ

ַתצהיר ִ

تصريح ّ

יטן ִ
ַתקל ָּ

الواس ِــي ّ

ת ַקע ִ

قابـس ّ
ِ
َْ
َ
ْ
إنـتـر حـوسبة ّ

ָּתפּור ִ

תקשּוב ִ
ַתרּבּות

ִ ִ

ثقافة  -حضارة ّ

ַתשלּומים ִ

أقساط ّ

ַתשלּומים ִ

املدفوعات ّ
َُ َ
املـتـط ِـفـل ّ

ִ hacker
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