
ــي الــــوقــــت الــــــذي يـــجـــري فــيــه  ــ الــــحــــضــــاري. وفـ
ــف بــجــربــة، تــبــدو مــدن 

ّ
االهـــتـــمـــام بــشــكــل مــكــث

القيروان وقفصة وبنزرت  أخــرى مهملة مثل 
وحـــتـــى تـــونـــس الــعــاصــمــة وهــــي الـــتـــي تــضــّم 
 أحـــدًا لــن يلتفت 

ّ
ــرًا، ولــعــل رصــيــدًا تــراثــيــا زاخــ

إليها ما لم تكن على أجندة منظمة عاملية.
ــــرى من  مــنــذ عـــقـــود، تــعــانــي قـــرطـــاج هـــي األخـ
الكثير من اإلهمال. وقد يذّكرنا ذلك بالحملة 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الــيــونــســكــو نــهــايــة ستينيات 
الــقــرن املــاضــي »يــجــب إنــقــاذ قــرطــاج« )إعـــادة 
ــان فــي  ــ ــرومــ ــ ــيـــاغـــة لـــلـــمـــبـــدأ الـــــــذي رفــــعــــه الــ صـ
الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة: يـــجـــب تـــدمـــيـــر قــــرطــــاج(، 
وكــان من بني مخرجات تلك الحملة تأسيس 
»متحف املسيحية املبكرة«، حيث إن املنظمة 
عمليات  تنسيق  على  وقتها  سهرت  العاملية 
الــبــحــث فـــي املـــواقـــع األثـــريـــة فـــي قـــرطـــاج بعد 
ــان قـــد أطــلــقــهــا األثـــريـــون  ــفــهــا لــعــقــود، وكــ

ّ
تــوق

ــي الـــعـــقـــديـــن األخــــيــــريــــن مــن  ــ الـــفـــرنـــســـيـــون فـ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، أي فــي بــدايــات املرحلة 
االستقالل  فترة  في  فت 

ّ
توق ثم  االستعمارية، 

وهــو مــا أضـــاع الكثير مــن الــجــهــود السابقة. 
التمييز بني مختلف  كما عملت الحملة على 
ــل الــتــي عــرفــتــهــا قـــرطـــاج الــقــديــمــة، من  املـــراحـ
الــرومــانــيــة، وصـــواًل  إلـــى  الفينيقية،  املــرحــلــة 
إلى الفترة املسيحية حيث وقعت تحت حكم 
البيزنطيني ومن ثّم جرى نهب املدينة مجّددًا 
عـــن طـــريـــق الــــونــــدال، قــبــل أن يــتــركــهــا الــفــتــح 
اإلسالمي كمدينة ثانوية مع االستقرار على 
العاصمة  منها  القريبة  تــونــس  مدينة  جعل 

اإلدارية والعسكرية لشمال البالد.
أّدت جـــهـــود حــمــلــة »يـــجـــب إنـــقـــاذ قـــرطـــاج« 
إلـــى اســتــخــراج مـــادة أثــريــة مــتــنــّوعــة ذهبت 
امليالد  بعد  األولـــى  بــالــقــرون  منها  املتعلقة 
إلى »متحف املسيحية املبكرة« الذي افتتح 
جـــهـــود  ــانــــب  جــ وإلـــــــى   .1984 ــــي  فـ لـــلـــعـــمـــوم 
الثقافة  وزارة  هــيــاكــل  شــاركــت  الــيــونــســكــو، 
إلى  إضافة  التنقيب  عمليات  في  التونسية 
فـــرق بــحــث أمــيــركــيــة. ويــضــم املــتــحــف الــيــوم 

ــيـــة،  مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــطـــع األثــــريــــة األســـاسـ
ــا تـــمـــثـــال »غـــانـــيـــمـــاد« وفــســيــفــســاء  أشـــهـــرهـ
أة وجرى 

ّ
الطاووس، وهي قطعة ُوجدت مجز

تجميع عناصرها على مدى سنوات. 
كأن هذه املــادة األثرية بقيت لسنوات تنتظر 
ــه مــن الــجــديــر  زيــــارة الــســيــدة أزوالي. غــيــر أنـ
فــهــم أســـبـــاب اإلغـــــالق، حــيــث إن املــتــحــف كــان 
قـــد تـــعـــّرض لــســرقــة أهــــم قــطــعــة فــيــه )تــمــثــال 
سترّد القطعة في 

ُ
غانيماد( عام 2013، قبل أن ت

ل 
ّ
2017. لكن مسألة تأمني قطع املتحف ال تمث

اإلشكالية الوحيدة التي عانى منها املتحف، 
حــيــث إنـــه مــثــل كثير مــن املــتــاحــف التونسية 
بـــات يــحــتــاج إلـــى إعــــادة تــأهــيــل سينوغرافي 

يمّكن من تثمني املادة املعروضة فيه. 
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، يــمــكــن اإلشـــــــارة إلــــى انــطــفــاء 
العقود األخــيــرة،  فــي  قــرطــاج بالتدريج  وهــج 
ــلــت هــــذه املــديــنــة األثـــريـــة فــانــتــازمــا 

ّ
حــيــث مــث

فــرنــســيــا فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر عـــّبـــر عنه 
بعنوان  روايـــة  فــي  فلوبير  غوستاف  الكاتب 
قــرطــاج رهــانــا رمزيا  لت 

ّ
»صــالمــبــو«، كما مث

ي التنقيب 
ّ
لالستعمار الفرنسي، حيث إن تبن

عــلــى آثـــــار املـــديـــنـــة الــفــيــنــيــقــيــة الــقــديــمــة كــان 

شوقي بن حسن

كثيرًا ما تتحّول زيــارات مسؤولي 
الـــهـــيـــئـــات الـــعـــاملـــيـــة إلـــــى مـــواعـــيـــد 
العالم  في  مؤّجلة  مشاريع  تنفيذ 
العربي. ذلك ما نشعر به حيال إعادة افتتاح 
»مــتــحــف املسيحية املــبــكــرة« فــي قــرطــاج يــوم 
الثالثاء املاضي، التاسع من حزيران/ يونيو 
الــجــاري، إثــر زيـــارة أّدتــهــا إلــى تونس املديرة 
أزوالي.  أودريـــه  »اليونسكو«  مة 

ّ
ملنظ العامة 

ه من الوجيه التساؤل عن مصير املتحف 
ّ
ولعل

لوال هذا النوع من الزيارات!
يــشــيــر افــتــتــاح »مــتــحــف املــســيــحــيــة املــبــكــرة« 
إلى  زيــارة رسمية  في قرطاج فقط مع موعد 
ــاهــا الــعــقــل 

ّ
الـــنـــزعـــة املــنــاســبــاتــيــة الـــتـــي يــتــبــن

فــي تونس.  الثقافة  يــديــر شــأن  الـــذي  اإلداري 
عقل ال يلتفت إلى املادة األثرية التي تحتوي 
عليها البالد إال حسب روزنــامــة. األمــر أشبه 
 
ً
بقاعدة ال تعرف االستثناءات إال نادرًا، فمثال
ف بجزيرة 

ّ
في األشهر األخيرة بدأ اهتمام مكث

ــيــــد زيـــــــــارة لـــجـــان  ــة بـــســـبـــب قــــــرب مــــواعــ ــربــ جــ
ــحــة 

ّ
الــيــونــســكــو لـــدراســـة مــلــفــات املـــواقـــع املــرش

إلى قائمة التراث العاملي، في حني أن الجزيرة 
تعاني منذ عــقــود مــن إهــمــال إيــكــولــوجــي قد 
الرغم  ها على 

ّ
ملف قبول  عــدم  في  يكون سببا 

ــا الـــتـــراثـــيـــة وتــنــّوعــهــا  ــّدراتـــهـ ــقـ مــــن دســــامــــة مـ

عمر أبو سمرة

ــــي أصــــــدرهــــــا قــبــل  ــتـ ــ فـــــي آخـــــــر روايـــــــاتـــــــه الـ
ــق الــكــاتــب 

ِّ
ثـــالث ســـنـــواٍت مـــن رحــيــلــه، ُيــحــق

ــن أصـــــل هـــولـــنـــدي تـــومـــاس  ــمـــســـاوي مــ ــنـ الـ
صعبة   

ً
مــعــادلــة  ،)1989  -  1931( بــرنــهــارد 

شرت »االنقراض« 
ُ
بني املاضي والحاضر. ن

رًا 
ّ

للمّرة األولــى باألملانية عام 1986. ومؤخ
أعادت دار faber and faber البريطانية نشر 
نسخٍة جديدة منها باإلنكليزية، وهي التي 
 من كتبه 

ً
أصدرت، في اآلونة األخيرة، أربعة

حة.
َّ
في طبعاٍت جديدة ومنق

 ُيلقي بثقله 
ُّ

 بخبٍر مفجٍع سيظل
ُ

يبدأ العمل
على كاهل البطل طيلة الرواية: موت والديه 
ــرور بمدينة  ــادث مــ وشــقــيــقــه األكـــبـــر فـــي حــ
ر مـــوراو،  ولفسيغ األملــانــيــة. عــنــد ذلـــك، ُيــقــرِّ
وهو أيضا الراوي، العودة إلى مسقط رأسه 

ــيــه، 
َ
لــحــضــور الـــجـــنـــازة إلــــى جـــانـــب شــقــيــقــت

بعد ســنــواٍت طــويــلــٍة مــن الــغــيــاب والــهــروب 
سا،   فيها مدرٍّ

ُ
التي يعمل قضاها في رومــا 

 حاول القطع بشكل نهائي مع عائلته 
ُ
حيث

الطريقة  وجـــذوره وبــدء حياٍة جديدة على 
اإليطالية.

يسرُد موراو حكايته عبر مونولوغ طويل، 
ِمن دون فصول أو فواصل؛ إذ يأتي السرُد 
طويلة،  وُجمل  فة 

ّ
مكث فقراٍت  في   

ً
متواصال

ــردي اعـــتـــمـــده بـــرنـــهـــارد  ــ ــ ــــوٌب سـ ــلـ ــ وهـــــو أسـ
ـــة أعـــمـــالـــه الـــســـابـــقـــة. أّمـــــا مـــا ُيــمــّيــز 

ّ
فـــي كـــاف

ــوار  »االنــــــقــــــراض«، فـــهـــو جــمــُعــهــا بــــني الـــحـ
الـــذاتـــي، و»تــقــنــيــة الــفــالش بــــاك«، ونبرتها 

الحاّدة في وصف األشياء.
 موراو ُيحاول أن 

َّ
الحظ بأن

ُ
طيلة الرواية، ن

يقهر ماضيه، من خالل نسيانه ومحوه من 
باإلخفاق؛  تبوء  تلك   محاولته 

ّ
لكن حياته، 

املــاضــي مخّيما عليه دائــمــا،   شبح 
ُّ

يــظــل إذ 
ــادرة.  ــغــ ُيـــالحـــقـــه أيــنــمــا ذهـــــب، ويـــرفـــض املــ
ــاٍض ُيــــحــــاِور  ــ ــراض« مــ ــ ــقــ ــ املــــاضــــي فــــي »االنــ

إنقاذ قرطاج مجّددًا

اختار الكاتب النمساوي 
الزمَن كعنُصٍر مناِقض، 

يعيد من خالله كتابة 
األحداث من زوايا جديدة 
تنسف ذاكرة البطل التي 

تبدو مخترَعًة ومليئة 
بالوهم

كأن المادة األثرية التي 
يحتوي عليها »متحف 

المسيحية المبكرة« في 
قرطاج قد بقيت لسنوات 
تنتظر زيارة المديرة العامة 

لمنّظمة »اليونسكو« 
إلى تونس، حيث لم يفّكر 
العقل اإلداري الذي يسيّر 

شأن الثقافة التونسية في 
إعادة فتح المتحف للزوار 

إال بريط ذلك بأجندة عالمية

مع اإلعالن عن الطبعة 
الجديدة من »الروس 

الصغير« كّل عام، 
تتأّكد ضرورة التفكير 

الجّدي في إنتاج 
معجم موّحٍد للعربية 

قابل للتحيين السنوي

االنقراض سرديات توماس برنهارد المتضاربة

في تحيين قواميس العربية

متحف المسيحية المبكرة إعادة افتتاح أم مغازلة لليونسكو؟

تعاني قرطاج من 
إهمال الدولة والحسابات 

األمنية المفرطة

قّصة رُجل يعود بعد 
غياب إلى مسقط رأسه 

لحضور جنازة والَديه 
وشقيقه

تعزف القواميس عن 
ثمار الحيوية التوليدية 

التي تعرفها الضاّد

هناك نزعة مناسباتية 
تحكم عمليات الترميم 

وافتتاح المتاحف

محتويات  درّة  غانيماد  تمثال  ــعــّد  يُ
»متحف المسيحية المبكرة« في قرطاج. 
تعرّضت  قد  كانت  بالذات  القطعة  هذه 
للسرقة في 2013، وهو ما وضع شبكة 
مساءلة  أمـــام  تــونــس  ــي  ف الــمــتــاحــف 
المواقع  شبكة  مثل  مثلها  محرجة، 
استعادة  تــّمــت  ــه قــد  أن ــة. ورغـــم  ــري األث
التمثال في 2017، إال أن وضعية المتاحف 
ضغط  إلى  حاجة  في  تزال  ال  تونس  في 
مجتمعّي إلعادة تأهيلها وأيضًا لضرورة 
إلى  موّجهة  لها،  جديدة  جاذبية  بناء 

المواطن التونسي قبل السائح.

سؤال غانيماد المفتوح

2425
ثقافة

إضاءة

كتاب

إطاللة

فعاليات

يقطع الطريق أمام روايــة إيطالية مفادها أن 
اآلثــار  إلــى حيث توجد  حــدود إيطاليا تصل 
الرومانية، وكانت هذه الرواية تمهيدًا إلعالن 
إيــطــالــيــا أطــمــاعــهــا االســتــعــمــاريــة فــي تــونــس، 
ومن هنا بدأ االستثمار الفرنسي في الترويج 
باتت مدينة ذات جاذبية على  لقرطاج حتى 
مـــســـتـــوى املـــخـــيـــال. كـــــان مــــن املـــمـــكـــن لــلــدولــة 
التونسية الحديثة استثمار كل ذلك سياحيا، 

وُيناِقش ويفرض وجهة نظره... ماٍض قويٌّ 
ينشب أظافره في الحاضر واملستقَبل.

 في 
ُ

 الــبــطــل
ُ
هــكــذا، وبــشــكــٍل تــدريــجــي، يــأخــذ

استعادة حياته السابقة... أيامه مع عائلته 
 أفراٍد منها في حادث سير... 

ُ
التي قضى ثالثة

 هــذه 
َّ
ــه ومــراهــقــتــه فــي ولــفــســيــغ. لــكــن

َ
طــفــولــت

االستعادة ال تأتي في شكل حنني إلى زمن 
 
ً
 يرسم صورة

ُ
مضى وبكائيات عليه؛ فالبطل

موغلة في البشاعة عن عائلته، بشكٍل نتفّهم 
معه الــدوافــع التي قــادتــه إلــى املــغــادرة. غير 
الطويل، سنكتشف  املونولوغ  وخــالل  ــنــا، 

ّ
أن

 العائلة لم تُكن بذلك السوء.
َّ
أن

 مـــحـــدود 
ً
ــه بـــطـــال ــتـ ــروايـ ــارد لـ ــهـ ــرنـ يـــخـــتـــار بـ

الــرؤيــة، يــرى األمـــور مــن زاويـــٍة ضّيقة جــّدًا. 
 كعنُصٍر 

َ
الــزمــن ذلــك، يستخدُم  وفــي مقابل 

مــــنــــاِقــــض؛ إذ يــمــلــك املــــاضــــي وجـــهـــة نــظــٍر 
مختلفة تماما عّما ُيحاول الــراوي إيهامنا 
بـــه. ومـــن خـــالل ذلـــك، يعيد كــتــابــة األحـــداث 
من زوايــا جديدة تنسف ذاكــرة مــوراو التي 

 بالوهم.
ً
 ومليئة

ً
تبدو مخترَعة

رجمت أعــمــال تــومــاس بــرنــهــارد إلــى عــّدة 
ُ
ت

 األمــــر لــيــس كــذلــك 
َّ
ـــم، لــكــن

َ
لـــغـــاٍت عــبــر الـــعـــال

ل 
َ
ُينق لــم  الــتــي  العربية  اللغة  إلــى  بالنسبة 

إليها سوى كتاٍب واحد له هو »صداقة مع 
عابٌر   

ٌ
عمل وهو  فيتغنشتيان«،  ابن شقيق 

لألجناس صدر عن داَري »سرد« و»ممدوح 
بتوقيع سمير جريس.   ،2019 فــي  عـــدوان« 
 مختارة من 

ً
رجم قاسم طالع مجموعة

َ
كما ت

قــصــائــده، وصـــدرت عــام 1991 ضمن كتاب 
بعنوان »مجموعة قصائد«.

مع  الخمسينيات  في  التنقيب  ف 
ّ
توق أن  غير 

عودة الباحثني الفرنسيني إلى بالدهم كان قد 
العمل املنهجّي. ومع تطاول مدة  أهدر تراكم 
ــف عــن التنقيب والــبــحــث، جـــرى إهـــدار 

ّ
الــتــوق

فرص قرطاج للتحّول إلى مدينة ذات جاذبية 
عاملية كانت تخدمها السينما، كما أن وجود 
الطريق على  قطع  قــد  فيها  الــرئــاســي  القصر 
الهواجس  مــع  خصوصا  التنقيب،  عات 

ّ
تطل

األمنية املبالغة التي كانت تحكم تونس زمني 
الرئيسني الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن 
علي. على صعيد آخر، جرى إهدار كل أمل في 
تطوير جاذبية قرطاج حني استثمرت الدولة 
ســيــاحــيــا فــي بــلــدة ســيــدي بــوســعــيــد القريبة 
مــنــهــا، ولــــم تــعــد قـــرطـــاج غــيــر مـــــزار لــنــوعــيــة 
مـــن الــــســــّواح الــبــاحــثــني عـــن الــبــعــد الــثــقــافــي 
لـــتـــونـــس، وتــنــحــصــر جـــولـــة هـــــؤالء عـــــادة في 
مساحة صغيرة، رغم أن للمدينة عدة مواقع 
أبرزها  الطويل،  تاريخها  عن  تعّبر  متباعدة 
حـــمـــامـــات أنـــطـــونـــيـــوس، واملـــيـــنـــاء الــبــونــيــقــي 
 تــمــامــا، ويــســري 

ً
والـــــذي يـــبـــدو الـــيـــوم مــهــمــال

املبكرة«،  املسيحية  »متحف  على  ذاتـــه  األمـــر 
الــســّواح  ــارات  ل محطة ثابتة فــي زيـ

ّ
إذ ال يمث

وال توجد دعاية كافية عنه من قبل مصالح 
وزارة الثقافة لُيقبل عليه التونسيون. يطرح 
واقـــع قــرطــاج الــيــوم أسئلة كثيرة مــن املــؤّكــد 
ــادة فــتــح »مــتــحــف املــســيــحــيــة املــبــكــرة«  ــ أن إعـ
إهمال  مــن  تعاني  فاملدينة  عنها،  تجيب  لــن 
حقيقي ال ينتبه له كثيرون، فهي تعيش على 
هــامــش تــونــس الــعــاصــمــة كــضــاحــيــة خــاصــة 
بطبقة أرستقراطية مغلقة وال تزال مختنقة 
بالحسابات األمنية لوجود القصر الرئاسي 
ط 

ّ
بمخط قــد حظيت  أنها  يبدو  ال  كما  فيها، 

عــمــرانــي مــــدروس فــحــاصــرتــهــا األحـــيـــاء ذات 
الكثافة السكانية العالية من كل اتجاه. 

ــم مــصــّور فــوتــوغــرافــي فرنسي 
ّ
فــي 2015، نــظ

يدعى أرتور بيرسيه معرضا بعنوان »نهاية 
حكم قرطاج« كان يشير إلى معنى مزدوج بني 
نهاية إمبرطورية كبرى في العصور القديمة، 
ونهاية حكم زين العابدين بن علي الذي كان 
يسكن قرطاج. ربما لم ينتبه املصّور الفرنسي 
إلى أن قرطاج تعيش النهايات مثل قدر. إنها 
مدينة محكوم عليها بالتدمير املستمر، إن لم 
بّد  العشوائية. ال  فبالسياسات  بالحرب  يكن 

من إنقاد قرطاج مجّددًا.

للماضي وجهة نظر أُخرى

غياب ُمزدوج

هالة مزنّر، المستمرّ حتى مساء  اللبنانية  صيد الفراشات عنواُن معرض التشكيلية 
في  تجريدية  أعماًال  الفنانة  تقّدم  ببيروت.  أجيال«  »غاليري  في  اإلثنين  غد  بعد 
توزيع طبقات  أشكال ومقوالت مادية، خصوصًا في  إلى  لكنّها تحيل  تكوينها 

اللون على سطح اللوحات وفي العناوين التي تمنحها لكّل واحدة منها.

الشاعر  أعمال  من  لمقتطفاٍت  قراءًة  باريس  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  تقّدم 
المارتينيكي إدوار غليّسان )الصورة(، يؤّديها الممثّل غايل كاميلندي عند السادسة 
والنصف من مساء بعد غد اإلثنين. تأتي هذه القراءة ضمن سلسلة برامج بصوٍت 

عاٍل التي تخّصصها المكتبة لتقديم مالمح من أعمال كتّاب معاصرين.

تطبيق  عبر  محاضرًة  »تشكيل«  منّصة  ُتقيم  فلسطين«،  »شهر  سلسلة  ضمن 
خالد  الباحث الفلسطيني  اليوم السبت، يُقّدمها  »زووم«، عند السابعة من مساء 
م  عودة اهلل بعنوان مآذن فلسطين موقعًا للصراع مع االستعمار، وفيها يُقدِّ
المستعمرين  مع  والمكاني  والعسكري  األيديولوجي  الصراع  عن  موجزًا  تاريخًا 
الصهاينة على مدى أكثر من مئة عام، عبر نماذج مختارة من المآذن في فلسطين.

حتى الثالث من تّموز/ يوليو المقبل، يستمر في رواق »ليفينغ فور آرت« في الدار 
البيضاء معرُض الفنّانة التشكيلية المغربية رجاء الحلو، مرآة الروح. في نحو ستّين 
الفنانة  تحاول  الحارة،  األلــوان  إلى  ميل  مع  وتكويناتها،  بتقنيّاتها  تتنّوع  لوحة 

إعطاء أشكاٍل محسوسة لعوالم روحية تتميّز بالتكرار.

نجم الدين خلف اهلل

عَجم الفرنسي 
ُ
صدر في األيام األخيرة امل

»الروس الصغير«، في طبعته السابعة 
عشرة بعد املائة لسنة 2022، وسيضم 
63500 مفردة، و125000 معنى و20000 
 عــن 28000 اســم َعــلــٍم، من 

ً
 فــضــال

ً
عــبــارة

بينها مــائــة وســبــعــون ُمــفــردة َجــديــدة، 
هــي تــلــك الــتــي اســتــحــدثــهــا االســتــعــمــال 
ها يدور حول 

ُّ
طيلة العام املاضي، وجل

جائحة كورونا التي كانت وراء توليد 
العديد من األلفاظ والــدالالت الجديدة، 
ضيفت أسماء شخصّيات وأعيان 

ُ
كما أ

إلى َمتنه اللغوي.
ــظــر. فهذه 

ّ
لــيــس فــي األمــــر مــا َيــلــفــت الــن

عــمــلــيــة تــحــيــني روتـــيـــنـــّيـــة، تـــقـــوم بــهــا 
ــلـــة مــــع هـــذا  ــّصـــة الـــعـــامـ ــتـ الـــلـــجـــان املـــخـ
ــا فــيــهــا من  الـــقـــامـــوس بـــانـــتـــظـــاٍم، مـــع مـ
ــــق إدمـــــــــاج بــعــض  ــرافـ ــ ــّي يـ ــ ــمـ ــ ــع رسـ ــابــ طــ
ع 

َ
تواض

ُ
املفردات ضمن دائــرة السليم امل

عليه، أو رّدهـــا وَعـــدم اإلقـــرار بحقوقها 
في »مدينة املعاني«.

انتقلنا  إذا  الخاطر،  فــي   
ّ
مــا يحز أن  إال 

الغياب  هــذا  العربّية،  اللغة  مــيــدان  إلــى 
ــر 

ّ
ولــــــــى، ال تــتــوف

ُ
املـــــــــزدوج: فـــمـــن جـــهـــة أ

د يجرى  اد على ُمعجم عربّي ُموحَّ
ّ

الض
ــة األقــطــار العربية، 

ّ
اســتــخــداُمــه فــي كــاف

أية مدّونة موّحدة قاّرة.  مثل استخدام 
على العكس من ذلك، ثّمة عدد مهّم من 
وبعضها  مضامينها،  تكّرر 

َ
ت املعاجم، 

غلبة  مع  االستعمال،  عن  ا  نهائّيً خــرج 
ــتــــي تـــرّســـخ  الــــقــــوامــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
اختيارات علماء هذا البلد ورّبما تغلق 
خــرى، قد تكون 

ُ
املجال أمــام اختيارات أ

 وأسلم.  
َ

آنق
ومن جهة ثانية، وهذا هو األخطر، ال تتم 
 سنة 

ّ
 كل

ً
مــّرة عملّيات تحيني منتظمة، 

، تــدمــج َعــبــرهــا الــكــلــمــات الــطــارئــة 
ً

مــثــال
ــا ال  ــا حــّيً

ً
عــلــى الــضــاد بــاعــتــبــارهــا كــائــن

ــع 
ّ
يــتــطــّور فــقــط بـــاســـتـــمـــرار، بـــل ويــتــمــت

بموفور الصّحة وهو في ذروة الَعطاء. 
 ُمـــفـــردات الــجــائــحــة 

َّ
 أن

ً
فــمــن ذلــــك، مــثــال

والــتــعــابــيــر الــتــي طـــرأت معها وعــددهــا 
بالعشرات لم تلق أّية عملّية تجميٍع في 
 جلها، في الحقيقة 

ّ
مدّونة واحدة، مع أن

 املفردات 
ّ
د املعنوي )أي أن

ّ
من قبيل املول

مـــوجـــودة، لــكــن وقـــع تــوســيــع معانيها 
وإضفاء دالالت جديدة عليها أو نقلها 
ـــر(، كما أنها لم تحظ 

َ
 إلــى آخ

ّ
من سجل

الــــالزم لضبطها  بــاملــجــهــود الــتــعــريــفــي 

ـــبـــاعـــد اجـــتـــمـــاعـــي، تـــدابـــيـــر وقـــائـــّيـــة، 
َ
ت

ع الداللي  تطعيم... ( هي من قبل التوسُّ
ها 

ّ
بــهــا، ولكن فــلــم يعتنوا  كــذلــَك،  وهـــي 

ا معاٍن حادثة ال بدَّ من تسجيلها 
ً

أيض
الت الــكــلــمــات  كــــطــــوٍر مــــن أطـــــــوار تــــحــــوُّ
ــل  ــســجَّ

ُ
الـــداللـــيـــة، ومــــن الــــضــــروري أن ت

ضمن أعمال املعجم التاريخي للضاد.
حّدث وال َحرج؛ 

َ
أّما عن أسماء األعــالم ف

رة 
ّ
 أسماء الشخصيات البارزة واملؤث

َّ
فإن

 
َّ

في العالم العربي تمأل الدنيا، ولكن قل
ا، 

ً
مــن َيحظى بــشــرف إضــافــة اســمــه مّيت

 عن األحياء، والسبب هو ببساطة 
ً

فضال
غياب معجم خاص باألعالم منذ العمل 
ِرْكلي 

ِّ
الجبار الذي قام به خير الدين الز

كــحــالــة  ــا  رضــ ومــحــمــد   )1976  -  1893(
)1987 - 1905(، وكذلك »معجم البابطني 
لـــشـــعـــراء الـــعـــربـــيـــة«، طــبــًعــا إلــــى جــانــب 
ــرّيــة الــتــي ال تضّم 

ْ
ــط

ُ
ــعــاجــم الــق

َ
هيمنة امل

سوى شخصياٍت َوطن ما، دون سواها.
ــن الـــطـــبـــعـــة  ــ ــع اإلعـــــــــــالن عــ ــمــ وهــــــكــــــذا، فــ
تتأّكد  الصغير«،  »الروس  من  الجديدة 
التفكير الجّدي في أن تجتمع  ضــرورة 
اليوم  وعــددهــا  العربية،  اللغة  مجامع 
إنتاج  ه من أجل 

ّ
أقل العشرة،  يزيد على 

السنوي،  للتحيني  قابل  موّحٍد،  معجم 
ـــحـــظـــى جــمــيــُعــهــا بـــشـــرف إصـــــــداره، 

َ
ـــت

َ
ف

بعيًدا عن داء التنافس عليه، وسيكون 
خـــدمـــة جــلــيــلــة لـــلـــضـــاد الـــتـــي تــســتــحــق 
ــا عــبــر هــذه  أن يــتــجــّدد شــبــاُبــهــا ســنــوّيً
العملية الرمزية التي ترصد ما يحدث 
تنفيها،  أو  تثبتها 

َ
ف املــولــدات  من  فيها 

حــســب الـــقـــواعـــد املـــرســـومـــة، وال يــعــود 
»الروس«  ملـــعـــجـــم  الـــســـنـــوي  ــــدور  ــــصـ الـ
سبًبا في ألم يتجّدد على لغٍة ال قاموَس 

ًدا لها. ُموحَّ
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

وتــوحــيــدهــا وإشــاعــتــهــا. ومـــن أمثلتها 
ُيــقــابــلــهــا  الـــتـــي   Deconfinement كــلــمــة 
فــــي الـــعـــربـــيـــة »فـــتـــح أو »إعــــــــادة فــتــح« 
أو »خـــــروج مـــن الــحــجــر« أو »تــخــفــيــف 
ــهــــادات  ــتــ الــــقــــيــــود«، وغـــيـــرهـــا مــــن االجــ
الصحافّيون  بها  التي نهض  الّصائبة 
والّساسة والعاملون في قطاع الصحة، 
أو  تعريفّي   - نــظــرّي  مجهوٍد  دون  لكن 

نقدّي منّسق يقوم بها ُعلماء اللسان. 
وهكذا، ينضاف إلى هذا الغياب املزدوج 
ق  د يجمع شتات ما تفرَّ لقاموس موحَّ
 على ما 

ُّ
من الكلمات الحادثة التي تدل

املادية والذهنّية من  الحياة  يطرأ على 
األشـــيـــاء واملــــقــــوالت، ولــتــحــيــني ُمنتظم 
ـــعـــاجـــم املــعــاصــرة، 

َ
ملـــا هـــو ســـائـــد فـــي امل

ــاقـــــض الـــــــصـــــــارخ بــني  ــ ــنـ ــ ـ
ّ
ــت ــ يــــنــــضــــاف الـ

ــعــرفــتــهــا 
َ
الـــحـــيـــوّيـــة الـــتـــولـــيـــدّيـــة الـــتـــي ت

ــدان الـــجـــائـــحـــة،  ــيــ ــي مــ ــوم فــ ــيــ ــاّد الــ ــ ــــضـ الـ
ي القواميس لثمار هذه 

ّ
، وبني تبن

ً
مثال

الحيوّية وإقرارها أو رفضها. 
بكون  اغتّروا  العرب  اللغة  ولعل علماء 
ــــدات الــجــديــدة مــثــل )غــلــق، جــرعــة، 

ّ
ــــول

ُ
امل
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