
ســعــادة مــؤّســس »الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
مبكر  وقــت  منذ   ،)1949  -1904( االجتماعي« 
يــرجــع إلـــى الــعــام 1943 فــي كــتــابــه »الــصــراع 
الفكري في األدب السوري«، ومثلها اعتراضه 
على استخدام الشاعر يوسف الخال ألساطير 

توراتية في مسرحية »هيروديا«. 
يمكن تلخيص هـــذا االتــجــاه بــعــبــارة واحـــدة 
ــراق املــــــــوروث الــــتــــوراتــــي ألرضـــيـــة  ــ ــتـ ــ هــــي »اخـ
ــتــنــا 

َ
الــثــقــافــة الــشــعــريــة«، وهـــو أخــطــر مــا أورث

إّيــاه هــذه املوجة، نظرًا الرتباط هــذا املــوروث 
بـــاإلحـــاالت الــصــهــيــونــيــة إلــيــه، ورؤيــتــهــا إلــى 
لــهــذا  الــصــهــيــونــيــة  الــصــيــاغــة   

ّ
الـــعـــالـــم. أي أن

لــم تتركه مــوروثــًا بريئًا على حاله،  املـــوروث 
العالم  إلــى  بل ربطته وقّيدته بمشروع رؤيــة 
، مع 

ً
يجعل الرمز التوراتي رمزًا كونيًا شامال

 تــبــعــات هـــذا الــشــمــول وآثـــــاره عــلــى ثقافة 
ّ

ــل كـ
شعب تخترق الصهيونية ثقافته وأرضه، بل 

وتمحو وجوده.
العرب  ــاد 

ّ
والــنــق الشعراء  التفات بعض   

ّ
ولــعــل

ــتـــوراة، بــتــأثــيــر تــتــلــُمــذهــم األعــمــى على  إلـــى الـ
مرويات أساتذة الشعر الغربي بكافة تياراته، 
وإدخال رموزها في النص الشعري، وقراءته 
بهذا  نية  نقديًا، ال يحمل ســوء  واستحسانه 
الــظــاهــرة  هـــذه  ر  تـــطـــوُّ أن   

ّ
إال ذاك،  أو  الــقــصــد 

وصل إلى مرحلة خطرة، مرحلة تغيير وجهة 
بخاصة  والفلسطيني  العربي  اإلنسان  رؤيــة 
إلـــى طــبــيــعــة صـــراعـــه مـــع الــصــهــيــونــيــة، وإلـــى 
إلى  وللعالم من حوله،  لنفسه  رؤيته  طبيعة 
الــخــرافــيــة حــول  املــعــتــقــدات الصهيونية  أخـــذ 
»الــــحــــق« و»الــــوعــــد« فـــي اســتــعــمــار فلسطني 
ــمــات 

ّ
املــســل مـــأخـــذ  مــتــاحــة  عــربــيــة  وأي أرض 

واملرتكزات الفكرية.
ــر اســـتـــخـــدام األســـاطـــيـــر واملــبــانــي  ــم يـــُعـــد أمــ لـ
البداية، مجّرد إشــارات  كــان في  الرمزية، كما 
 

َ
»اعــتــنــاق أصــبــح  بــل  تفسيرية،  إلـــى مرجعية 
تصّوٍر« للعالم من حولنا يشيع بهذا القدر أو 
ذاك في قصائد عدد من الشعراء من دون وعي 
ر، بل وحتى بمصدره  بمتضّمنات هذا التصوُّ

اد 
ّ
النق ف 

ّ
يتوق لم  املثال،  ومعناه. على سبيل 

صّور »شجارًا 
ُ
ت التي  التوراتية  الصورة  أمام 

مـــــع الـــــلـــــه« حـــــني شــــاهــــدهــــا بـــعـــضـــهـــم وملــــس 
شيوعها لــدى هــذا الشاعر أو ذاك من شعراء 
وتابعهم  »املقاومة«  لقب شعراء  لهم  خذوا 

ّ
ات

فيه جمهور عريض. 
 مثااًل واحــدًا من أمثلة عديدة 

ّ
وليس هذا إال

الشعراء في فهمهم  تترّدد في شعر  نجدها 
ــنـــاس مــــن حــولــهــم  ــالـ لــعــالقــتــهــم بـــالـــعـــالـــم وبـ
ــل إلــى 

ّ
ـــهـــا مـــّمـــا تــســل

ّ
ــيـــة، وكـــل ــهـ وبــــالــــذات اإللـ

ر تــــوراتــــي صــاغ  ثــقــافــتــهــم قـــادمـــًا مـــن تـــصـــوُّ
أســــطــــورة »الـــشـــعـــب املـــخـــتـــار«، األعـــلـــى فــوق 
ــالــــوجــــود عــلــى  ــاغ عـــالقـــتـــه بــ ــ ــ الـــجـــمـــيـــع، وصـ
ــّدد مــصــيــر  أســــــاس أنـــهـــا عـــالقـــة كـــونـــيـــة تــــحــ
ها، فمن أراد أن ينجو، لجأ إليها، 

ّ
البشرية كل

ومن أنكرها هلك. 
ــدخــل فــي وعي 

ُ
الــتــصــورات املستدخلة ت هــذه 

الــفــرد تـــزويـــرًا، وقـــد ال يلتفت أحـــد إلـــى وعــي 
 أن تعميمها عبر األعمال 

ّ
فــرد تم تــزويــره، إال

ًا، وإحاطتها 
ّ
اإلبداعية شعرًا ونقدًا ورواية وفن

بــكــم صـــاخـــب مـــن االحـــتـــفـــاالت واملــهــرجــانــات 
هو  ريــن،  املــزوِّ أصحابها  وتمجيد  الخطابية 

محمد األسعد

منذ زمن غير بعيد، ولعّدة سنوات، 
كانت للمبنى الرمزي، واألسطوري 
منه بخاّصة، سيطرة على مساحة 
وبلغت  ونــقــدًا.  شعرًا  العربي  الشعري  الفعل 
ــّدًا جــعــل مــن الــشــعــِر فــضــاًء  هـــذه الــســيــطــرة حــ
 أشــكــال 

ّ
ــل  كــ

ُ
ـــــردت فــيــه األســـاطـــيـــُر والــــرمــــوز

َ
ط

السياق  هــذا  وفــي  الواقعي.  اإلنساني  ل  التأمُّ
اكتسبت املباني الرمزية املعتمدة على مئات 
 واضحًا، 

ً
األساطير، وثنية وغير وثنية، ثقال

فها عــدد مــن الــشــعــراء الــعــرب الـــذي رأوا 
ّ
وتلق

الشعرية،  الحساسية  تحديث  من  نوعًا  فيها 
ى الزمن. 

ّ
يمنح قصائدهم عمقًا كونيًا يتخط

ــاٌه فـــــي هــــــذه الـــحـــركـــة  ــ ــجــ ــ ويـــلـــفـــت نـــظـــرنـــا اتــ
ــابـــت الـــوســـط  ــتـ الــشــبــيــهــة بـــالـــحـــّمـــى الـــتـــي انـ
الــشــعــري، وخـــاصـــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن املاضي، لم تحسن بعض وجهات نظر 
ره،  تدبُّ األساطير  استخدام  على  املعترضني 
الــذيــن تحّمسوا  الــشــعــراء  ولــم يستطع وعــي 
 
َ
لــتــوظــيــف األســــطــــورة فـــي قـــصـــائـــدهـــم، تــــارة
 »عـــالـــم الـــيـــوم يــخــلــو مـــن الــشــعــر«، 

َّ
بــحــّجــة أن

 1926( السياب  بــدر شاكر  الشاعر  كما ذهــب 
أنـــهـــا دلـــيـــل حـــداثـــة،  - 1964(، وتـــــارة بــحــّجــة 
كــمــا ذهــــب الـــنـــاقـــد يـــوســـف ســـامـــي الــيــوســف 
تاما  إدراكـــًا  إدراك مضمونه   ،)2013  -  1938(
وتبعاته، باستثناء ملحة صــدرت عن أنطون 

ممدوح عزام

لــــســــُت مـــــن أنـــــصـــــار املــــطــــابــــقــــة بـــــني املــــرجــــع 
واملسرح  الرواية  في  الفني  والعمل  الواقعي 
أن ينتقد  والــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون، وُيــمــكــن 
العمل من الداخل، من دون إجراء أي مطابقة 
حرفية، فال سكان حــارة »صح النوم« )وهو 
نتج وُعرض في الستينيات 

ُ
مسلسل شهير أ

الــســوري  التلفزيون  فــي  العشرين  الــقــرن  مــن 
عيد عرضه منذ أسبوعني( من سورية وال 

ُ
وأ

لة  ُهــم مــن أّي مكان آخــر، بــل مــن بقعة متخيَّ
ف، وهو 

ّ
، شاء املؤل

ً
لة فعال تمامًا، وهي متخيَّ

ل شخصية 
ّ
هنا نهاد قلعي الــذي سوف يمث

ة حيلتها 
ّ
ستشتهر في ما بعد بغبائها وقل

ــًا، أن يــســّمــيــهــا »صـــح  وطـــيـــبـــة قــلــبــهــا أيــــضــ
ــنــــوم«، وســــوف ُيــطــلــق عــلــى جــــزء آخــــَر من  الــ

املسلسل اسم »حارة كل مني إيدو إلو«.
 كــاتــب 

َّ
إذا تـــجـــاوزنـــا مــســألــة املـــطـــابـــقـــة، فـــــإن

املــســلــســل ومـــخـــرَجـــه، والــشــخــصــيــة الــبــطــلــة 
ــدور الـــرئـــيـــســـي فــــيــــه، وهـــو  ــ ــالـ ــ الــــتــــي تــــقــــوم بـ
دريــد لحام، أو غــّوار الطوشة، ينطلقون من 
 
َّ
أن اعتبار  على  قائم  وفلسفي  فكري  أســاس 
»البطل« هو املحتال عديم الشرف. البطل هو 
أي قيمة أخالقية  تــردعــه  الـــذي ال  الــشــخــص 
الخطط  تنفيذ  عــن  اجــتــمــاعــيــة  أو  فــكــريــة  أو 
ت بها جهود أهل الحارة، 

ّ
واملقالب التي يشت

الروحية  الصالت  ويــخــّرب  عاداتهم،  ويــدّمــر 
التي  تلك  أو  بينهم،  املــوجــودة  واالجتماعية 
املشاهدين  نــحــن  وعلينا  لبنائها.  يــســعــون 
املقالب  بتلك  ــســّر، 

ُ
ون نضحك  أو  نبتسم،  أن 

سم 
ّ
الذكية )وهي ليست ذكية أبدًا، بل إنها تت

املشاهدين  واستغباء  املوهبة  ة 
ّ
وقل بالغباء 

ــذهــا غــــــّوار الـــطـــوشـــة ضد 
ّ
أيـــضـــًا( الـــتـــي يــنــف

حسني البورظان، أو ضّد كل من يقترب من 
َور. حسني بأي صورة من الصُّ

وأّما الوجه الثاني لفكرة املسلسل، فهو يقوم 
هم، بال استثناء، من 

ّ
الــحــارة كل أهــل   

َّ
أن على 

صــاحــبــة الــفــنــدق )األوتـــيـــل( إلـــى الــعــامــل في 
الفندق، إلى بائع الخيار، إلى الفنان النحات، 
 من 

ٌ
إلــــى رئــيــس املــخــفــر والـــشـــرطـــي، جــمــاعــة

أساطير تخترق الرؤيا

مواقف هزلية ال يمكن 
استيعابها من الناحية 

األخالقية، إذ أنَّ رسالتها 
الضمنية تهدف إلى 

إقناع المشاِهد بعدم 
تأييد المغلوب أو 

التعاطف معه

لعّل التفات بعض الشعراء 
والنّقاد العرب إلى التوراة 

وإدخال رموزها في النص 
الشعري ال يحمل سوء 

ر هذه  نية، لكن تطوُّ
الظاهرة وصل إلى مرحلة 
تغيير وجهة رؤية اإلنسان 

العربي، والفلسطيني 
بخاصة، إلى طبيعة 

صراعه مع الصهيونية، 
وإلى رؤيته لنفسه وللعالم

خلف حاجز السخرية

سرديات توراتية في ضيافة الشعر العربي

رأى شعراء عرب 
مشكالت عصرهم عبر 

منظور القصص التوراتي

سكان حارة »صح النوم« 
ليسوا من سورية وال ُهم 

من أّي مكان آخر

تزوير للوعي الجماعي 
تحت حجج »فنية النص« 

و»إبداع« المبدع

اإلنسان  بين  الشجار  فكرة  كانت  إذا 
االتفاق  من  معناها  تستمد  ــه  واإلل
المزعوم بين اليهودي الذي أُعطي، 
»مختارًا«،  يكون  أن  األسطورة،  وفق 
وبين يهوه الملَزم بأن ال يتركه طعمة 
العربي  الشاعر  تبنّي  األشرار، فإن  لألغيار 
يبدو  الرؤيا  في  الخصوصية  لهذه 
فــكــاهــة ســــوداء خــشــنــة، ويــبــدو 
أو  الفلسطيني  بتجربة  إلــصــاقــهــا 
ع،  التوسُّ أردنــا  إذا  العربية  المقاومة 
شاذًا، ألنها مقاومة تجري لدحر مثل 

هذه األسطورة بالذات.

فكاهة سوداء خشنة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطاللة

ما يحّولها إلى تزوير للوعي الجماعي تحت 
حجج »فنية النص« و»إبداع« املبدع.

في البداية، وقبل انفجار الصراع مع الحركة 
الــصــهــيــونــيــة، وأنـــــا أشــــــّدد عــلــى أن عــالقــتــنــا 
بــهــا عــالقــة صــراعــيــة بــاألمــس والــيــوم والــغــد، 
شــّكــل الــقــصــُص الــتــوراتــي املــنــظــوَر الـــذي رأى 
خالله شــاعــٌر مثل إلــيــاس أبــو شبكة )1903 - 

ــو الـــوصـــف  ــاء، وهــــــذا هــ ــيــ ــبــ ج، أو األغــ
ّ
الـــــســـــذ

ــّوار الـــطـــوشـــة أن  ــغــ الــحــقــيــقــي الـــــذي ُيــمــكــن لــ
حيرة  فــي  ويضعهم  بمقالبه،  منهم،  يسخر 
ــيـــا. والــــالفــــت أنـــنـــا ســوف  مـــن أمــــر هــــذه الـــدنـ
أن طبيبًا جّراحًا  الحلقات  إحــدى  في  نشهد 
شهيرًا قادمًا من البرازيل، يفتتح عيادة في 
 سذاجة وغباًء ودروشــة 

ّ
حي مجاور، ال يقل

الطوشة،  غــّوار  فيتمّكن  املجموعة،  بقية  عن 
ــيُّ الــــذي ال يــقــرأ وال يــكــتــب، مــن خــداعــه،  ــ ــ ّم

ُ
األ

أقـــاربـــه يــخــشــى العملية   أحـــد 
ّ
أن بـــأن يــزعــم 

صة في 
َّ

الجراحية، بينما تشي حالته، املشخ
الجراحة ضــروريــة،  أن  آخــر،  تقرير لشخص 
 
ّ
ــزائــــدة الــــدوديــــة. الــطــريــف أن الســتــئــصــال الــ
اقــتــراح غـــّوار بتخدير  الــجــّراح الشهير يقبل 
املريض في فنجان القهوة، وُيجري العملية 
لحسني البورظان من دون استشارته، ومن 

دون أن يكون مصابًا بأي أعراض.
وهكذا فنحن أمام هجائية تتستر بالضحك 
 املــجــتــمــع الـــــذي يـــكـــون حـــــارة »صــح 

ّ
مـــن كــــل

ــارة مــحــّمــلــة بــمــعــنــَيــني:  ــبــ ــوم«. )وهــــــي عــ ــ ــنـ ــ الـ
األّول أنها اسم محايد لحّي ما من األحياء، 
لني 

َّ
والثاني أنها تشير إلى الشماتة من املغف

رين(، 
ّ

الذين ينتبهون ملا يحدث حولهم متأخ
وهي مواقف هزلية ال يمكن استيعابها من 
 رسالتها الضمنية 

َّ
الناحية األخالقية، إذ أن

تهدف إلى إقناع املشاهد بعدم تأييد املغلوب 
هذا  وبــني  بينه  أو تضع  مــعــه،  التعاطف  أو 
والــســخــريــة، بحيث  الضحك  حــاجــز  املغلوب 
 ضّد »املجتمع الطّيب«.

َ
يناصر الفرَد املحتال

)روائي من سورية(

الفردية  1947(، مشكالت عصره، بل ومآسيه 
والــجــمــاعــيــة. وكـــانـــت هــــذه الــقــصــص مــرجــعــًا 
العالم من حوله. فاستلهم  تفسيريًا إلضــاءة 
قــصــة »ســــدوم وعـــمـــورة« ليقص علينا قصة 
مــوبــقــات الــعــصــر املــــادي الـــذي نعيشه حسب 
و»دليلة  »شمشون«  حكاية  ل 

َّ
مث

َ
وت اجتهاده، 

ــــني عــلــى الـــصـــراع بـــني عــالــم  ـ
َّ
» كــنــمــوذجــني دال

اإلرادة والحق وعالم الباطل والزوال.
الـــفـــردوس« تكون  »أفــاعــي  وتــكــاد مجموعته 
ر. بالطبع لم يكن  نموذجًا خالصًا لهذا التصوُّ
ر مــولــوَد املسيحية الــشــرقــيــة بل  هـــذا الــتــصــوُّ
مولود االختراق الصهيوني للتراث املسيحي 
بتوراة غريبة عنه بكل قيمه األخالقية، ومع 
 مـــرجـــعـــًا مـــنـــذ عـــهـــد مــا 

ً
ــنــــوة ــك أصـــبـــحـــت عــ ــ ذلـ

ُيــســّمــى عــصــر اإلصـــــالح فـــي الـــربـــع األول من 
الــقــرن الــســادس عــشــر. ويعتقد مـــروان فــارس 
في  صهيونيًا  فكريًا  غـــزوًا  هــنــاك   

ّ
أن  ،)1947(

ــــى وقـــت  الــــتــــراث املــســيــحــي يـــرجـــع أســــاســــًا إلـ
ــدم، إلــى »االلــتــبــاس التاريخي الـــذي أحــدث  أقـ
بني مسألتني غير متالزمتني؛ فقد تم اإليهام 
 
َّ
بأن الزمن  من  رة 

ّ
متأخ تاريخية  مراحل  عبر 

الن 
ّ
ــصــالن يمث

ّ
الـــتـــوراة واإلنــجــيــل كــتــابــان مــت

ــة »اآلداب« 
ّ
الــنــظــر« )مــجــل فــي   

ً
نهجًا مــتــكــامــال

الببيروتية، العدد 4-3، 1982(.
ع  التشبُّ لهذا  مثيل  لم يظهر  أبــو شبكة،  بعد 
ف مع 

ّ
كث

َ
 أن هذا االتجاه ت

ّ
إال بشكل جزئي، إال

فـــي خمسينيات  الــتــرجــمــة املــحــمــومــة  مــوجــة 
»إثــراء«  إلى  الدعوة  العشرين، وبتأثير  القرن 
األدب العربي باملوروث األسطوري بمختلف 
أنــواعــه، كتلك الــدعــوة الــتــي تــصــّدرت ترجمة 
ــريـــزر عــلــى يد  كـــتـــاب »أدونــــيــــس« لــجــيــمــس فـ
وبتأثير   .)1994  -  1920( إبراهيم جبرا  جبرا 
الـــتـــرجـــمـــات، ظـــهـــرت دعـــــــوات إلـــــى اســتــلــهــام 
»إبداعيا« يحتوي  التوراة بوصفها نموذجًا 
واملواقف  واألساطير  الحَكم  من  ذخيرة  على 
اإلنسانية. فبدأنا نقرأ بدءًا من الخمسينيات 
إشارات إلى التوراة، كأن ُيقّدم شاعر مثل أكرم 
الوتري مجموعته الشعرية، »الوتر الجاحد«، 

بسطرين من »نشيد اإلنشاد« التوراتي: 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

السادسة صح النوم من  بداية  يقام  اإلنساني،  النفسي  العالج  إلى  مدخل  عنوان  تحت 
والنصف من مساء اليوم نقاش ينّظمه »المعهد المغربي لعلم النفس العالجي«، 
عدم  على  يقوم  تيّار  وهو  اإلنساني،  النفسي  العالج  واقع  تدارس  فيه  ويجري 
الفصل بين مكّونات الذات البشرية من شعور والشعور وجسد وذاكرة وسلوكات.

النيل«  هرقل على خشبة مسرح »تياترو  اليوم، الكوميديا الغنائية  ُتعرض، مساء 
للكاتب  رضوان جالل، وهو مقتبس عن نص  إخراج  العمل من  اإلسكندرية.  في 
المسرحي اليوناني القديم يوريبيدس، وقد صّمم استعراضاته أحمد برعي الذي 
يستفيد في هذا العرض من الفيلم الكرتوني األميركي المقتبس من النص نفسه.

على خشبة مسرح »تياترو« في تونس العاصمة، تعرض بداية من 19 من تشرين 
الثاني/نوفمبر الجاري مسرحية عبور للمخرج التونسي المنصف زهروني، ويشاركه 
أداءها كل من سنية الهذيلي وأمينة بن دّوة. يطرح العمل مسألة االنتقال من 
االجتماعية، حيث  األعراف  الصدام مع  زاوية  أُخرى بعيدًا عن  إلى  هوية جندرية 

يتناولها من زوايا نفسية وفلسفية وميثولوجية.

باريس السنوات المجنونة عنوان جولة افتراضية تقيمها جمعية »باري زيغزاغ« 
الحربين في فرنسا مع صعود  بين  إلى مرحلة ما  الجولة  األحد. تعود  بعد غد 
تيارات فنية مثل السريالية والدادائية ومسرح العبث والتكعيبية، ومن بين المواقع 

التي تمرّ منها الجولة: مقهى السرياليين في مونبارناس، وبيت بيكاسو )اللوحة(.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

وقفة
عبد الرزاق بلعقروزمع

تقف هذه الزاوية 
مع شخصية ثقافية 

عربية في أسئلة سريعة 
حول انشغاالتها 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجها وبعض ما توّد 

مشاطرته مع قرّائها

سطيف ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
تشغلني هواجس الثقافة اليوم. واليوم 
مني 

َّ
باملعنى الُعمراني ليس هو اليوم الز

املـــكـــرور والـــعـــائـــد؛ إذ يــعــنــي لــبــنــاٍت في 
أجل  مــن  ف 

َّ
املثق يبذله  واجــتــهــادًا  البناء 

ــام فــــي تـــكـــويـــن الــــوعــــي املـــعـــرفـــي  ــ ــهـ ــ اإلسـ
لـــإنـــســـان. ودومـــــــًا هـــواجـــســـي الــيــومــيــة 
األفكار من  بها  تنتقل  التي  الكيفية  هي 
مثالها إلى واقعها، ِمن عالم األفكار إلى 
العالم  من  االجتماعية،  املتخّيالت  عالم 
املعقول إلى العالم املحسوس، ومن أجل 
وبــحــرارة معرفية،  أشــتــغــل،  فإنني  هـــذا، 
التقاُبل  الــذي يرتفع به هــذا  على املنهج 
ثقافتنا  فــي  والــواقــع  الفكرة  بــني  العقيم 
العربية، فبدأت تلوح لي معالم في أهمية 
التربية الفكرية وبناء العقل على أسس 
ــت لـــي أيـــضـــا أهــمــيــة  فــكــريــة صــلــبــة، الحــ
االرتـــيـــاض عــلــى مــكــارم األخــــالق كشرط 
خول إلى حركة التاريخ...  حيوي ألجل الدُّ
حاليًا، ال تشغلني كثيرًا األحداث العابرة 
السياسي، تشغلني األمور  دى  الصَّ ذات 
ق بالحرية 

ّ
حّرك اإلنسان كي يتحق

ُ
التي ت

مفهوميًا وبالحرية واقعيًا.
الحيوية  ألننا حاليًا، فاقدون للحماسة 
الــتــاريــخ، بتنا كائنات  الــفــعــل فــي  ألجـــل 
ى وتــتــوالــد، مــن غير 

َّ
حــيــة تنمو وتــتــغــذ

إرادتنا هي مبدأ تشريعنا وال  أن تكون 
أثر لنا في العالم... هاجسي اليومي هو 
تــربــيــة الــتــفــكــيــر واالرتـــيـــاض عــلــى القيم 

األخالقية ودروب اآلالم نحو الحضارة.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
القادم؟

الت في  آخر عمل صدر لي هو كتاب »تأمُّ
مسائل فلسفية وفكرية حارقة« )2019(، 
ــه 

َ
ــل قــيــمــت ــاولـــت أن أعـــيـــد لــلــتــأمُّ وفـــيـــه حـ

ائد الفلسفي  ل في السَّ الحيوية، ألن التأمُّ
د، وبعد ثــورات  انحصر في النظر املــجــرَّ
املثالية،  املفاهيم  ضد  العلمية  العصور 
 مـــن قيمته 

ُّ
ــم الـــحـــط ـــل وتــ انــحــســر الـــتـــأمُّ

األزمـــات   
َّ
أن  

ّ
إال للعلم،  االنــتــصــار  بحجة 

الـــجـــديـــدة لـــإنـــســـان املـــعـــاصـــر ولــلــعــلــم، 
ل كقيمة  دفعت بالتفكير إلى إحياء التأمُّ
الفلسفي، فكان كتابي  الفكر  مركزية في 
ـــل فــــي الـــعـــديـــد مــن  تــمــريــنــًا لــفــعــل الـــتـــأمُّ
القضايا الحارقة، مثل قضايا املنهج في 
الــعــلــوم والــعــالقــات بــني الــعــلــوم، وأيــضــًا 

قيمة اإلنسان في ظل الثقافة السائلة. 
أّما كتابي املستقبلي فهو »روح الثقافة: 
مــتــى تــكــون الــثــقــافــة قـــــّوة«، وأحـــــاول من 
خالله إعادة بناء مقولة الثقافة، بوصفها 
نــشــاطــًا نــوعــيــًا لــإنــســان ولــيــســت مــجــّرد 
أســلــوب شــعــب مــا فــي نــمــط حــيــاتــه. كما 

ُيــراد  فدومًا  وبالتالي  الفكرية،  ورمــوزي 
لــي أن أكـــون تــابــعــًا... أريـــد أن أدخـــل إلــى 
الفلسفية  وبالجهود  بثقافتي  العاملية 
ــثـــوثـــة فــــي خـــصـــوصـــيـــتـــي الــثــقــافــيــة  ــبـ املـ
لنا من توسيع  بّد  والقيمية، وهكذا فال 
ـــظـــر نـــحـــو الــفــلــســفــات الــشــرقــيــة 

َّ
ــــق الـــن أفـ

ــارج دائـــرة  والــفــالســفــة الـــذيـــن يــقــعــون خــ
النمط الحضاري الغربي، وأريد أن أدفع 
بثقافتي إلى أفق العاملية، كي أحقق هذه 

التوليفة الجدلية املبدعة.

ّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
■ لو ق

ستختار؟
ــد لــكــانــت  ــديـ ــبــــدء مــــن جـ ــّيــــض لــــي الــ ــ

ُ
لــــو ق

نقطة االنــطــالق هــي االمــتــالء بــالــوجــدان 
الـــســـامـــي، وأيـــضـــًا تــحــويــل الــــقــــراءة إلــى 
ــم أولـــويـــاتـــي، ألن 

ّ
قــيــمــة الــقــَيــم ضــمــن ســل

الـــوجـــدان الــســامــي والـــقـــراءة املــتــواصــلــة، 
هـــي املــعــالــم الـــتـــي يــهــتــدي بــهــا اإلنـــســـان 
ــلــمــات الــوجــود، فــال شــك أنــنــا نأتي 

ُ
فــي ظ

ــلــون بــإجــابــات  إلــــى الـــعـــالـــم ونـــحـــن مــحــمَّ
نا 

ّ
أن ولــو  ذواتنا وكينونتنا،  جاهزة عن 

منا السؤال والقراءة والتفكير لكانت 
ّ
تعل

 وصالبة.
ً
اتنا الثقافية أكثر رصانة انتماء

الروحية  القيم  الثقافة على  أقمُت أسس 
 الثقافة التي 

ّ
الحافزة والرافعة، مؤّكدًا أن

ب املعاني الروحية هي ال ثقافة.  ال تتشرَّ
حـــاولـــُت، أيـــضـــًا، فـــي فــصــل مـــن فــصــولــه، 
اإلبانة عن دور الثقافة في ظل الجائحة 
ــاء، بــالــحــديــث عن  ــوبـ الــبــيــولــوجــيــة أي الـ
ــيــــوي وقـــيـــمـــتـــهـــا املـــعـــرفـــيـــة  دورهـــــــــا الــــحــ
واألخــالقــيــة، فقلُت إننا فــي ظــرف تتقّدم 
 
ّ
فيه قيمة األمانة على قيمة الحرية، وإن
دور الثقافة هو بث أخالق العناية التي 
تقوم على االستماع إلى انفعاالت الناس 
والجماعية  الــفــرديــة  همومهم  ومــرافــقــة 

ر. ورسم سبل للتجاوز والتحرُّ

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ــدًا، لــســُت راضـــيـــًا عـــن إنــتــاجــي، وإنــمــا  ــ أبـ
ــــني نـــعـــم وال، نــعــم  ــي بــــــــرزخ بـ ــ أعــــيــــش فـ
الفكري  ألنني في مسلك املعرفة والبناء 
ــم أصــل  ــانـــي، وال، ألنـــنـــي لـ لــلــعــقــل اإلنـــسـ
إلــــى الـــيـــقـــني، وبـــالـــتـــالـــي فـــأنـــا فـــي بـــرزخ 
يقني واألمــل، أقرأ وأجمع وأكتب 

ّ
بني الال

وأنشر وأتحاور وأشــارك في الفضاءات 
الظاهر  فــي  الثقافة  دور   

َّ
ألن اإلعــالمــيــة، 

الذي  البناء  هي  العمق  في  لكنها  قليل، 
إذا انــتــهــت مــســائــل املــعــرفــة والــســيــاســة، 
ــّددة  تــبــقــى الــثــقــافــة ورمــــوزهــــا هـــي املـــحـ

لكينونة الكائن.
أّمــا ملــاذا لست راضيًا، فإنني أعتبر أننا 
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مــا زلــنــا فــي أمــس الــحــاجــة إلــى اكتشاف 
بـــؤر ثــقــافــيــة وتــفــلــســف آخـــر يــمــأ ربـــوع 
املــعــمــورة، فالعالم ليس لونًا واحـــدًا، بل 
ــّددة، ولــيــس  ــعـ ــتـ ــانـــات مـ ــكـ ــوان وإمـ ــ هـــو ألــ
 إمــكــانــًا من 

ّ
الــنــمــط املــعــرفــي الــغــربــي إال

 الــثــقــافــة 
ّ
اإلمــــكــــانــــات... لــســت راضـــيـــًا ألن

ــعــــرف ثــقــافــتــي  ــة املـــهـــيـــمـــنـــة ال تــ ــيـ ــاملـ ــعـ الـ


