
أملانيا، لكنه عاش  Library. وهو من مواليد 
ــا، حــيــث تــتــلــمــذ على  ــ ــدة فـــي رومــ ــنـــوات عــ سـ
 –  1720( بــيــرانــيــزي  باتيستا  جــيــوفــانــي  يــد 

1778(، أحد أبرز فناني عصره.
جرى توظيف ماير من ِقبل السفير البريطاني 
لدى الدولة العثمانية روبرت أينسلي، وهو 
بالسلطان عبد  كــان على عالقة جيدة  الــذي 
العالقات  على  جهته  مــن  الحريص  الحميد 
مــع بريطانيا فــي بــدايــة عــهــده. هــذه العالقة 
للتنقل  كبيرة   

ً
فرصة للفنان  أتاحت  الجيدة 

قــرب على  داخــل اإلمبراطورية والتعّرف عن 
ــل شــؤونــهــا. وكــــان أيــنــســلــي مـــن هـــواة  ــ دواخـ
العثمانية والبيزنطية  التحف واآلثــار  جمع 
أفريقيا  شمال  مــن  القديمة  النقدية  والقطع 
وأوروبا الشرقية والشرق األدنى، واللوحات 

ف ماير بالكثير منها.
ّ
املرسومة والتي كل

سخت أعمال ماير وتم تجميعها في ثالثة 
ُ
ن

فــي مصر«  »نــظــرات  مجلدات تحت عناوين: 
 ،)1802( فــلــســطــن«  فـــي  و»نــــظــــرات   ،)1801(
ــة الــعــثــمــانــيــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــي اإلمــ و»نـــــظـــــرات فــ
)1803(. وقد نشرت  كارامانيا«  في  وخاصة 
تــلــك املــؤلــفــات فــي لــنــدن بــعــد عـــودة أينسلي 
إلـــى بــــالده وبــرفــقــتــه لــويــجــي مــايــر. فــي عــام 
1804، أتــيــحــت املــجــلــدات الــثــالثــة فـــي كــتــاب 
واحــد كبير، تحت عنوان »نــظــرات في مصر 
ــزاء أخـــرى مــن اإلمــبــراطــوريــة  وفلسطن وأجــ

العثمانية«.
كــــان »نــــظــــرات فـــي مـــصـــر« هـــو الـــجـــزء األول 
مــن املــوســوعــة املـــصـــّورة، وربــمــا كـــان الــجــزء 
األجــمــل الحــتــوائــه عــلــى الــصــور األكــثــر لفتًا 
ــزء عـــلـــى 102 مــن  ــ ــجـ ــ الـ ــوى  ــ ــتـ ــ ــاه. احـ ــبــ ــتــ لــــالنــ

الصفحات النّصية التي تقّدم وصفًا للتاريخ 
واملالبس  املعمارية  والهندسة  والجغرافيا 
ــر، مـــــع وصــــف  ــ واآلثــــــــــــار والــــــنــــــاس فـــــي مـــــصـ
ذلك  فــي  اللباس  وطريقة  للعادات  تفصيلي 

العصر.
الكتاب،  التي يتضّمنها  اللوحات  في إحدى 
ظهر لوحة عمودًا رفيعًا قائمًا في سط برج 

ُ
ت

ظهر 
ُ
مستدير، ويقع بن الجيزة والقاهرة، وت

 يجلس بــجــوار الــعــمــود ليقرأ 
ً
الــلــوحــة رجـــال

قــيــاس الــنــيــل، وآخــريــن فــي االــطــابــق العلوي 
ــر عـــن كـــثـــب. ويــوضــح  ــ لــلــبــرج يــتــابــعــون األمـ
الشرح بجوار اللوحة في الكتاب أن املقياس 
في وسط بئر، ويستخدم لقياس ارتفاع املياه 
فــي الــنــيــل خـــالل الــفــيــضــانــات الـــدوريـــة. ومــن 
الضرائب  تحديد مستوى  يتم  املقياس  هــذا 
املـــفـــروضـــة عـــلـــى الــــنــــاس مــــن قـــبـــل الــســلــطــة، 
اعتمادًا على حجم خصوبة األرض تبعًا لذلك 
القياس. كانت حملة نابوليون على مصر قد 
ألهبت خيال البريطانين حول كنوز مصر، 
لـــرواج كــتــاب مــايــر حتى أصبح  وأّدى األمـــر 
األكثر مبيعًا في دور النشر البريطانية، كما 
أعيد طبعه عدة مرات لتلبية الطلب املتزايد، 
وشملت الطبعة األولى صورة لويجي ماير 

نفسه على الغالف.
من الصور الالفتة في هذا املجلد، تلك التي 
تـــصـــّور األهـــــرامـــــات املـــصـــريـــة بــالــجــيــزة من 
الــداخــل والــخــارج، واملــواقــع املحيطة بها من 
الــعــصــور الــقــديــمــة. يــظــهــر اســـتـــخـــدام متقن 

القاهرة ـ محمد كريم

ـــرعـــت آلــــة الــتــصــويــر الــضــوئــي 
ُ
اخـــت

رت 
ّ

في فرنسا سنة 1839، وقد تأخ
أقدم اللقطات الفوتوغرافية للمعالم 
عشر.  التاسع  الــقــرن  نهايات  حتى  املصرية 
كبيرًا  الرّسامن  دور  كــان  التاريخ،  ذلــك  قبل 
فــــي نـــقـــل مـــعـــالـــم الـــبـــلـــدان عـــبـــر رســومــاتــهــم 
الــدقــيــقــة ولــوحــاتــهــم الــتــفــصــيــلــيــة. وقـــد كــان 
 Luigi Mayer املستشرق والفنان لويجي ماير
أحد أولئك املوهوبن الذين ذاع صيتهم قبل 

عصر الصورة الفوتوغرافية.
املراجع  من  العديد   )1803-1755( ماير  أنتج 
املصّورة الضخمة عن الشرق األدنى وخاصة 
فلسطن ومصر والــنــوبــة، وتــوجــد نسخ من 
 Overstone أوفرستون«  مؤلفاته في »مكتبة 

بيروت ـ فؤاد هاشم

معرضها األول كــان في املنزل، »كــان يشبه 
العرس« كما تقول عنه التشكيلية اللبنانية 
مي حمدان. وكان الحضور محصورًا بأفراد 
في  املقّربن.  وبعض  وأصدقائها  عائلتها 
معرضها املنفرد الثالث »مشاهدون« الذي 
يقام حاليًا في قاعة »أمن وفادي للفنون« 
درج  على   »Galerie Plus ou Moins dix«و
مار نقوال الجميزة في بيروت، تقّدم حمدان 
مختلفة  بمقاسات  وجهًا  وعشرين  سبعة 

حتى 27 من الشهر الجاري.
هو  الصباح  الخاصة،  طقوسها  حمدان  لـ 
لــلــقــيــام بــاألعــمــال الفنية؛  الــوقــت املــنــاســب 
املوسيقى  دائـــم،  بشكل  مــوجــودة  قهوتها 
تسبقها إلى مشغلها. تفّكر قبل اختيارها 
لكنها في كل مرة تعود إلى وردة الجزائرية 
كانوا  أصدقاؤها  سعيد«.   »قلبي  بأغنية 

الناصحن  الــداعــمــن األســاســيــن و  ــًا  دومـ
ــة، وكـــذلـــك  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــن لـــهـــا مـــنـــذ الـ ــ ــديـ ــ ــرشـ ــ واملـ
القديمة،  أعــمــالــهــا  مــن  عــمــل  فلكل  زوجــهــا. 
تستذكر صديقًا وعالقته مع هذا العمل أو 

تلك اللوحة.
ــوراه فــي  ــ ــتـ ــ ــة، حـــاصـــلـــة عـــلـــى دكـ ــ ــدّرسـ ــ ، مـ أمٌّ
ــيــــات الـــنـــظـــريـــة، وتـــعـــشـــق الـــرســـم  الــــريــــاضــ
الــيــدويــة مــنــذ طفولتها. حــّولــت  واألشـــغـــال 
حـــمـــدان مــنــزلــهــا إلــــى صــالــة عــــرض دائــمــة؛ 
تــقــوم بإنتاجه،  صــالــة تتجّدد مــع كــل عمل 
الخاص والحيوية  إلى مرسمها  باإلضافة 
تتنّوع  وبــيــتــهــا،  عملها  بــن  تحكمه.  الــتــي 
من  الفنية  والتقنيات  والــخــامــات  املــحــامــل 
حــيــاكــة وتــطــريــز عــلــى األقــمــشــة والـــكـــوالج 
ورســم، ودمج مواد واكتشاف طرق جديدة 
أو  الُصدفة  لوحاتها، عبر  ملعالجة سطوح 
من خالل البحث. كّونت حمدان أيضًا مكتبة 
صغيرة، تزّين بها مشغلها املليء بالحركة، 

واألشياء املبعثرة.
ــد جـــــــدران بــيــتــهــا، لـــوحـــة مـــطـــرزة  ــ عـــلـــى أحـ

استشراق ما قبل 
الفوتوغرافيا

في معرض شخصّي 
بعنوان »مشاهدون« 

يقام حاليًا في بيروت، 
تقّدم التشكيلية اللبنانية 

سبعة وعشرين وجهًا 
بمقاسات مختلفة

قبل أن تتحّول الصورة 
الفوتوغرافية إلى 

عنصر التوثيق الرئيسي، 
كان الرّسامون يحملون 

على عاتقهم هذه 
المهمة. في أعماله، 

نقل المستشرق األلماني 
اإليطالي مشاهداته 

في مصر

مي حمدان طريق ملتوية بين بيكاسو وموديلياني

لويجي ماير لوحات من الشرق األدنى

تساعد الفنانة 
أرواحًا هائمة على 

السكن داخل اللوحة التي 
ترسمها

رصد لويجي
ماير تفاصيل الحياة التي 

اعترضته في مصر

تنقل صوره الشعور 
بالغموض والتعّجب

الذي تثيره اآلثار
بالشرق مقارنة  استثنائية بخصوص عالقته  هل كان لويجي ماير حالة 
بمجمل حركة االستشراق؟ لقد رسم الفنان األلماني اإليطالي جزءًا من 
الشأن  وإدارة  الحكم  ممارسات 
»الطغيان  على  يرّكز  ولــم  العام 
اليومية  الحياة  ورســم  الشرقي«، 
ــّوب نــظــره حــصــرًا إلــى  ــص ولـــم ي
مثًال  فعل  كما  الــحــريــم  عــوالــم 
ليون  ــان  ــ وج ــروا  ــالكـ ديـ أوجــيــن 
أتى  ألنه  ذلك  يكون  قد  جيروم. 
في زمن كان الغرب فيه ينظر إلى 
االستشراق  تبلور  بنّدية قبل  الشرق 

في مخططات عسكرية؟

أبعد من الحريم

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمعرض

 فــي تــصــويــر املــصــريــن وهــم 
ّ

لــلــضــوء والـــظـــل
املــمــرات  عبر  اآلثـــار  ويستكشفون  يتسلقون 
ــودة تـــحـــت األرض  ــ ــوجـ ــ والــــغــــرف األثــــريــــة املـ
ــاعــــل. ويــنــقــل  بـــاســـتـــخـــدام املـــصـــابـــيـــح واملــــشــ
الــتــصــويــر الـــشـــعـــور بــالــغــمــوض والــتــعــّجــب 
اآلثــار ومستكشفوها في قلوب  الــذي تثيره 
للصورة  املــرافــق  النص  ويصف  املشاهدين. 
قــيــاســات األهـــرامـــات وغرفها  مــفــّصــل  بشكل 
املختلفة  والــتــصــّورات  والحجج  والتوابيت، 
املــحــيــطــة بــقــيــاســات الــهــيــاكــل وطــريــقــة بــنــاء 

األهرامات.
لوحة أخرى تصّور تمثال أبي الهول، وتصفه 
الصلبة  الصخور  من  خيالية  منحوتة  بأنه 
لـــه رأس امــــــرأة وكـــفـــوف أســــد وجـــســـد كــلــب. 

»العربي  لـ على قماش لطائر صغير، تقول 
ورافقها  أعمالها،  أوائـــل  مــن  إنها  الجديد« 
الطائر وتطّور شكله في أغلب أعمالها. تارة 
يكون  أخــرى  وتـــارة  للعمل،  يكون متصّدرًا 
مجّرد تفصيل، وكان هذا الطائر محور أحد 

املعارض التي أقامتها في السابق. 
لــدى مــي نــوع مــن الفطرية فــي عملها الفني، 
املــحــض. من  األكــاديــمــي  اختصاصها  بعكس 
خالل الوجوه التي ترسمها، أو الخطوط التي 
بدراية  املنسقة  وألــوانــهــا  اللوحة،  بها  تحدد 
على كامل سطح اللوحة، يستطيع املشاهد أن 

يرى الطفلة التي ما زالت داخل مي.
تأثرت التشكيلية اللبنانية بأعمال الفنان 
أن  تعتبر  وهــي  بيكاسو،  بابلو  اإلسباني 
ق 

ّ
وتعل وحدها.  لها  ُرسمت  أعماله  بعض 

عــلــى قــولــهــا بــأنــه »نــــوٌع مــن الــجــنــون«. في 
املــقــابــل، اســتــعــارت مـــن مــعــاصــره أمــيــديــو 
مــوديــلــيــانــي بــعــض تفاصيل أعــمــالــه وهــو 
الــذي تخّصص في رســم الــوجــوه، وهاهي 
ــي مــــعــــرضــــهــــا تـــعـــيـــد صـــيـــاغـــة  ــ ــدان فــ ــ ــمــ ــ حــ

مسيرته بعفوية.  
أتأملها.  وجلست  قماش  قطعة  »اشتريت 
ــال  ــن حــ ــ ــة تــــخــــبــــرنــــي عــ ــاشــ ــمــ ــقــ ــذت الــ ــ ــأخــ ــ فــ
أخــتــهــا الــقــمــاشــة الـــتـــي انــفــصــلــت بــعــد أن 
هكذا  نفسه...«.  الثوب  إلــى  تنتميان  كانتا 
ــمــــدان مــــع مــــوادهــــا املــخــتــلــفــة،  تــتــعــامــل حــ
تــعــتــبــرهــا أرواحــــًا هــائــمــة، تــســاعــدهــا على 
أو  ترسمها،  التي  اللوحة  داخل  االستقرار 
األقمشة التي تقوم بجمعها، لتشكل منها 

 فنيًا.
ً
عمال

ويشير مــايــر إلــى كــتــابــات املـــؤرخ الــرومــانــي 
بليني الـــذي كــتــب أنـــه فــي زمــانــه كـــان هناك 
ممر ســري بن أبــي الهول وأحــد األهــرامــات، 
حيث يمكن للكاهن أن يصعد لرأس التمثال 
ويــجــيــب عــلــى أســئــلــة وطـــلـــبـــات املــتــجــمــعــن 

أسفل التمثال.
كما توجد مجموعة من الصور االجتماعية 
مفّصل   

ٌ
وصــف يرافقها  للمصرين  املختلفة 

العصر،  النموذجية في ذلك  ألنــواع املالبس 
على سبيل املثال لوحة تمثل »بيك« مصري 
مع خادمه، ويشرح ماير معنى كلمة »بيك« 
بأنها مصطلح تركي يعني األمير أو الحاكم. 
ونعثر أيضًا على صورة لبيك تركي حاكمًا 
لــلــمــقــاطــعــة بــالــلــبــاس الــعــثــمــانــي والــعــمــامــة 
ــرتــــدي الـــبـــيـــك ثـــوبـــًا مــن  والــــعــــبــــاءة. حـــيـــث يــ
ــااًل هنديًا  ــ الــحــريــر وقــفــطــانــًا مـــن الــقــطــن وشـ

مزّينًا بمشابك من الذهب.
ــلـــوحـــات املــصــحــوبــة بــالــشــرح  ــوالـــى الـ ــتـ وتـ
لــراقــصــات ومــغــنــيــات مــصــريــات )»عـــوالـــم« 
ــوازي«( فــي الــهــواء الطلق على شاطئ  و»غــ
النيل مع شرح ملالبسهن وحليهن، ثم لوحة 
لعائلة فالح مصري وامرأته تغسل املالبس 
في النهر وبجوارها طفالها، وعلى بعد من 
تلك املرأة تظهر نساء تحمل كل منهن جرة 
»مملوك« على  لـ ماء للشرب. ولوحة أخــرى 
صهوة جــواده يحمل عصا ويــدرب الفرس 
أمام قصر مراد بيك في العاصمة املصرية 

القاهرة آنذاك.

تصويب

بيجان ماتور

 I
 نفسها تحت الشجرة 

ُ
شنقْت غزل

األعتق في الغابة،
 في الغابة.

ً
الشجرة األكثر قتامة
لعلها ال تزال تكتب،

شجرة في بالد األشجار.

II
روح غزل تنتمي إلى الغابة اآلن

فـــي خبرتها  روحـــهـــا مــســتــغــرقــة 
بالها  ليغيب عــن  بــالــجــذور حــتــى 

ضوُء الشمس.
على ساحل بالد الغابات

ثمة باحات فسيحة.
تتبادل  صافية  سباحة  أحـــواض 

النظرات الرائقة.
تسمع غزل أخبار كل شيء.

عنقها مشدودة بقوة
ة الظالل.

ّ
تلوح بخف

علّي أن أعود، تقول،
إلى الطيور املائية في طفولتي.

، تقول،
ً
ربما ارتكبُت خطأ

ها ليست لي.
ُ
 لغت

ً
في فهمي حياة

ها
ْ
ت
َ
تجري إلى الحياة التي عرف

وربما كانت النار باالنتظار.

III
 حني كانت غزل تحتضر في تلك 

الغابة أردُت أن أصبح شجرة.
سيكون لي موضع مثل الشجرة

مثل التفّجع ملوٍت قبل أوانه
شنقت غزل نفسها على اسمها،

على الجسد الحّي لألوراق.
لكن اسمها ميت.

يصول ويجول في مكان ما،
وعابرًا من لون إلى لون

يصبُح هو األرَض.
ها.

ّ
تبتلع غزل ظل

 عن املوت
ً
وذاهلة

صبح هي املوَت.
ُ
ت

)شاعرة كردية تركية 
من مواليد عام 1968. 
ترجمة: أحمد م. أحمد(

انطلقت في وجوه على درج في الجميزة التي  للمعمار«  الدولية  »اللقاءات  بيروت تظاهرة  اليوم في  تختتم 
المواضيع  من  المدن؟.  العولمة  تغيّر  كيف  شعار  تحت  الجاري  مايو  أيار/   23
الجديدة؟  العالم  مراكز  هي  ما  الختامي:  اليوم  في  للنقاش  المطروحة 

ومقاييس تخطيط المدن اليوم وواقع السياحة المعمارية.

على جدران دار »دنيز ماسون« في مراكش، ُتعرض حتى التاسع من حزيران/ يونيو 
عنوان  تحت  مغربيات  وفنانات  لكاتبات  فوتوغرافية  صور  مجموعة  المقبل 
المغربية  الفوتوغرافية  الفنانة  التقطتها  الصور  الضوء.  دائرة  في  مغربيات 
الراحلة ليلى العلوي )1982-2016/ الصورة(، وهي سلسلة من البورتريهات، لثالثين 

مبدعة من المغرب.

يقام اليوم في مقر »المعهد الجامعي للبحث العلمي«، في الرباط، يوم دراسي 
بعنوان الدين والفن: أي عالقة؟، يتناول فيه المشاركون، ومن مقاربات مختلفة، 
الزاهي  فريد  الجماليات  في  الباحث  المشاركين؛  من  الظاهرتين.  هاتين  تفاعل 
)الصورة( والباحثة االجتماعية عائشة حليم والباحثة في الفلسفة سعاد البحري 

والمعمارية نجوى طبجي والباحث في اإلسالميات نور الدين األشهب.

يقّدم بداية من السابعة من مساء اليوم في »بيت السناري« في القاهرة، العرض 
قامت  فيما  الزناتي  محمد  المصري  للمخرج  ثنائي  تخريف  مسرحية  من  األول 
يوجين  أحد نصوص  العمل مقتبس من  سميرة رضوان.  السينوغرافيا  بتصميم 

يونسكو وهو يعّد من األعمال التجريبية في تيار مسرح العبث.

C

عودة غزل

من رسومات ماير

من أعمال المعرض
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ــام 1967.  ــ ــيـــد مـــديـــنـــة طــنــجــة عـ مــــن مـــوالـ
ــادة الـــــدكـــــتـــــوراه فــي  ــ ــهـ ــ ــل عـــلـــى شـ ــاصــ حــ
كــتــابــا:   12 لـــه  )2002(. صــــدر  الــفــلــســفــة 
في  »قــضــايــا   ،)1992( الــثــقــافــة«  »مشكلة 
 ،)2002( ــر«  ــاصـ ــعـ املـ ـــي  ــالمـ اإلســ الـــفـــكـــر 
»مقاربات ورؤى في الفن« )2007(، »نقد 
الفلسفة  داللـــة  »فــي   ،)2007( الليبرالية« 
وسؤال النشأة )2012(، »الفلسفة ما قبل 
 ،)2013( املــلــطــيــة«  الفلسفة  الــســقــراطــيــة، 
»فيثاغور   ،)2013( الــروايــة«  ماهية  »فــي 
والفيثاغورية، بني سحر الرياضيات ولغز 
فيلسوف  »هيراقليط   ،)2014( الــوجــود« 
اللوغوس« )2015(، »كزينوفان والفلسفة 
اإليلية« )2016(، »أفول التفلسف األيوني« 
الــســوفــســطــائــيــني«  عــن  »دفـــاعـــا   ،)2016(

.)2017(

بطاقة

وقفة
الطيب بوعزةمع

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــاورات  ــ ــحــ ــ تـــشـــغـــلـــنـــي إعـــــــــــادة قـــــــــــراءة مــ
ــــد اســتــجــمــعــت نــصــوص  ــــون، وقـ أفـــــالطـ
ــثــــالث لـــغـــات  ــة بــ ــيــ ــونــ املــــــدّونــــــة األفــــالطــ
)الــعــربــيــة، والــفــرنــســيــة واإلنــكــلــيــزيــة(؛ 
كتاب  كتابة  فــي  للبدء  تحضيرًا  وذلـــك 

عن فلسفة أفالطون. 
الكتابة  تــعــّودت قبل خــوض تجربة  إذ 
عن فيلسوف ما، االبتداء بقراءة متنه، 
مع االحتراس من قراءة أية دراسة عنه 
فـــي لــحــظــة تــعــامــلــي املــبــاشــر مـــع املـــن؛ 
التقّيد  دائمًا على  أحــرص  قاعدة  وتلك 

بها.

■ ما هو آخر عمل صدر لك؟
السوفسطائين«  عن  »دفاعًا  كتاب  هو 
عن »مركز نماء« هذا العام، وقد حاولت 
السوفسطائية  إلــى  النظر  تجديد  فيه 
 من داخل حقل التفلسف 

ً
بوصفها نبتة

اإلغريقي، بلورْت ما أسميه »نمط العقل 
الــعــمــلــي«، وأن ذلـــك هــو الـــذي يجعلني 
أشكك في موقف شيشيرون الــوارد في 
كتابه »مــجــادالت توسكالن« حيث قال 
 »سقراط أول من دعا الفلسفة للنزول 

َّ
بأن

من السماء، لإلقامة في املدن، والدخول 
حتى إلى البيوت، وفرض عليها دراسة 
الحياة، واألخالق«؛ إذ بالنظر إلى نمط 
لنا  يصح  ه 

َّ
فإن السوفسطائي،  التفكير 

 فاعل هذا 
َّ
معارضة شيشرون بالقول إن

ًا هم من سبقوا سقراط من  
ّ
التنزيل حق

الــســوفــســطــائــيــن أمــثــال بــروتــاغــوراس 
وجورجياس وبروديقوس...

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
لست راضيا عن كتاباتي جميعها، بل 
 كتاب 

ِّ
أنــا من الذين إذا انتهوا من خــط

ونــشــره، أخــــذوا فــي اســتــشــعــار مــا قاله 
الــقــاضــي الــبــيــســانــّي »إنـــي رأيــــُت أنـــه ال 
يكتب أحــد كتابًا فــي يــومــِه إال قــال في 
ــِدِه: لو غّيَر هذا لكان أحسن ولو زيد 

َ
غ

ّدم هذا لكان 
ُ
هذا لكان ُيستَحسن، ولو ق

ــرك هــذا لكان أجــمــل. وهــذا 
ُ
أفضل ولــو ت

أعــظــم الــعــبــر وهـــو دلــيــل عــلــى اســتــيــالء 
النقص على جملة البشر«.

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ــــذي انــتــهــجــتــه، وخــــاصــــة فــي  املــــســــار الــ
كتابة  هــو  السابقة،  الخمس  الــســنــوات 
الغربي،  الفلسفي  الفكر  تاريخ  سلسلة 
ــزاء. أرى  الــتــي أصـــدرت منها سبعة أجــ
أن الــفــكــر الــفــلــســفــي الــغــربــي لـــم ُيـــدرس 
في اللغة العربية بما يستحق من دقة 

وتوّسع ورؤية نقدية. 

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ما هو   ■
العالم؟

ــاق الــثــقــافــيــة  ــ ــسـ ــ أَمــــلــــي أن تـــتـــطـــّور األنـ
الــعــاملــيــة بــحــيــث تــصــيــر الــشــعــوب أكــثــر 
 تــســامــحــًا فـــي قـــبـــول بــعــضــهــا الــبــعــض، 
ــارف ال  ــعــ ــتــ الــ ــكــــون رابــــطــــهــــا هــــو  وأن يــ

التحارب.

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملــاذا 
هي بالذات؟ 

الشخصية التي أود لقاءها من فالسفة 
ــن مــلــكــا  ــ ــو أبــــــو الــــبــــركــــات بـ ــ ــــي هـ ــاضـ ــ املـ
البغدادي، إذ أعتقد أنه من أكثر الفالسفة 
لم  العرب تمّيزًا وإبــداعــًا، ولكن لألسف 

يعط حقه من الدرس والبحث.
 

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائما؟

ثمة كتاب أعود إليه مرارًا وهو »تجديد 

الطيب بوعزة

الــتــفــكــيــر الــديــنــي فــي اإلســـــالم« لـــ محمد 
إقبال.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
ــارات  ــكــــور »مــــســ ـــ بـــــول ريــ أقــــــرأ كـــتـــابـــًا لــ
االعتراف«. وباملناسبة أرى ريكور أفقًا 

فلسفيًا مهمًا لم يستنفد ثراؤه بعد. 
بـــــل يــــصــــح الـــــقـــــول بــــأنــــه - بــــاإلضــــافــــة 
إدراك  إلـــى  مــهــم  مــعــَبــر   - إلـــى ليفيناس 

إشكاالت العقل الفلسفي املعاصر.
 

■ مــاذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
ــــرح  ــتـ ــ ــي أقـ ــ ــتــ ــ ــ ــة الــــغــــنــــائــــيــــة ال ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
مشاركتكم لي في سماعها هي تجربة 
الغنائية  نصوصها  الــغــيــوان«،  »نـــاس 
دالــــــة جــــــدًا، وكـــثـــيـــر مــنــهــا مــســتــمــد مــن 

التراث الصوفي.


