
كما ُعــّن وزيــرًا لإلعالم حتى عــام 1966، في 
حقائَب  ســوريــون  فون 

ّ
مثق فيها  فــتــرة شغل 

وزاريــــــة، مــثــل: عــبــد الــلــه عــبــد الـــدايـــم، وعــبــد 
ــّم بــعــد ذلــــك ســـافـــر إلــى  الـــســـالم الــعــجــيــلــي. ثــ

الكويت ملّدة خمسة وعشرين عامًا.
ال تــخــلــو أفــكــار مــصــطــفــى، الــــذي َيــعــدُّ نفسُه 
 
ّ
أن فاعتبر  »البعث«؛  لسلوِك  نقٍد  من  بعثّيًا، 
السياسة عن  كــان يفصل  بدايتِه  في  الحزب 
الــعــســكــرّيــن، ولــــو اســتــمــر عــلــى ذلــــك املـــبـــدأ، 
 وضـــع املــنــطــقــة عــّمــا كـــان عــلــيــه؛ لو 

َ
الخــتــلــف

أعــــطــــى الـــعـــســـكـــريـــون مــــا لــقــيــصــر لــقــيــصــَر، 
وتـــركـــوا الــســيــاســّيــن يــعــمــلــون عــمــلــهــم، بــداًل 
السياسية  الــحــيــاة  طـــاول  الـــذي  لهم  مــن تغوِّ
واملــدنــيــة. ويــمــكــن فــهــم الــرجــل الــعــروبــي في 
سورية  بن  بالوحدة  فرحتُه  اثنن:  موقفن 
ومــصــر، وكــــان آنــــذاك قــائــمــًا بــأعــمــال ســفــارة 
 رئــيــس الـــوزراء 

ّ
بـــالدِه فــي الــخــرطــوم - مــع أن

ره من 
ّ
الله خليل، حــذ آنـــذاك، عبد  السوداني 

 املصرّين 
ّ
 السورين سوف يندمون، »ألن

ّ
أن

هم أسياد« -، وبكاؤه لخبر 
ّ
أن  

ّ
ال يفهمون إال

للكويت، وكـــان حينها يشتكي  الــعــراق  غــزو 
 عــن 

ً
ــُه بـــدمـــشـــق، فـــضـــال مــــن أمــــــــراض أقــــعــــدتــ

الوضع العام في الكويت؛ ما أعاق عودتُه إلى 
البلد الذي أسهم بجدارة في خططِه الثقافّية 

التي رفدت الثقافة العربية برّمتها.
»الثقافة  ة 

ّ
مجل إصـــدار  فــي  ســاهــم مصطفى 

ــمــة 
ّ
الــعــاملــيــة« فــي الــكــويــت، واخــتــارتــه »املــنــظ

أمينًا  والــعــلــوم«  والــثــقــافــة  للتربية  الــعــربــيــة 
للثقافة  الشاملة  ة 

ّ
الخط إعـــداد  للجنة  عــاّمــًا 

العربية، وقد قام بعمله ذاك مدة أربع سنوات 
ة 

ّ
ست فــي  ــة 

ّ
الــخــط وصــــدرت   ،)1985  -  1982(

دات، وقد أشرف على مشروعات قومية 
ّ
مجل

ثقافية متنّوعة. وكان عضوًا في هيئة تحرير 
سلسلة »عالم املعرفة« في الكويت، وقد ُعّن 
الــكــويــت،  لــكــلــيــة اآلداب فـــي جــامــعــة  عــمــيــدًا 
ومـــســـتـــشـــارًا فـــي الــــديــــوان األمــــيــــري. لــشــاكــر 
مصطفى إسهاماتُه النقدّية في حقل األدب، 
فــي مجاليهما:  الـــرائـــدان  كــتــابــاه  وال ســيــمــا 

»مـــحـــاضـــرات عـــن الــقــّصــة فـــي ســـوريـــة حتى 
و»األدب   )1958( الــثــانــيــة«  الــعــاملــيــة  الـــحـــرب 
اعــتــَبــر مصطفى، في  الــبــرازيــل« )1986(.  فــي 
لظهور  األولـــى  التكوينات   

ّ
أن األّول،  الكتاب 

ــة تـــعـــود إلــــى عــــام 1860،  ــوريـ الـــقـــّصـــة فـــي سـ
الغربية.  النقدية  املـــدارس  عن  َمّيزها  بعدما 
الــســوريــة، بشكلها  القصة  نــشــأة   

َّ
أن واعــتــبــر 

ي، تعود إلى فترة ما بن الحربن. وقد 
ّ
الفن

ل تجارب 
ّ
 أول قّصة فنية سورية تتمث

ّ
رأى أن

ميشيل عفلق املنشورة عام 1930.
 

ُّ
كل عليه  اعتمد  إذ  تاريخية؛  أهمية  للكتاب 
ه 

ّ
ــف بعده في هذا املجال. أّمــا عن مؤلف

ّ
من أل

الثاني؛ فقد استفاد من تعيينه سفيرًا لبالدِه 
ــالع على 

ّ
في البرازيل وإقامته هناك في االط

وُيعّد  الالتينية،  أميركا  فــي  والثقافة  األدب 
من أوائل الكتب في مجالِه أيضًا؛ إذ ذكر في 
ه نشَر سابقًا جزءًا منه عام 1964 

ّ
مقّدمته أن

ف مصطفى 
ّ
عن وزارة اإلرشاد القومي. ويتوق

فــي كــتــابــِه هــذا عند املــوقــف مــن الــتــراث لدى 
التراث األوروبــي  البرازيلين، فهم يرفضون 
الـــــذي كـــــّون ثــقــافــتــهــم وأدبــــهــــم، ويـــحـــاولـــون 
ــول الــتــي تــســبــق الكشف  ــ الـــرجـــوع إلـــى األصـ

سومر شحادة

ــــؤّرخ واألديـــب  انــقــســمــت جــهــود املـ
 -  1921( السوري شاكر مصطفى 
العام مائة  الــذي تمّر هــذا   ،)1997
ــيــــالده، إلــــى حــقــلــن مــعــرفــّيــن؛  ســنــة عــلــى مــ
 تخّصصِه وعملِه، واآلخر 

َ
أحدهما كان مجال

ــِه وشـــغـــفـــه. فـــي الــتــاريــخ  ــتـ كــــان مـــجـــال هـــوايـ
ضمن  اختير  إذ  مصطفى؛  نجم  ملــع  واألدب 
ــــاب ســــوريــــة فــــي اســـتـــفـــتـــاء جـــريـــدة 

ّ
أبــــــرز ُكــــت

إلــــى جـــانـــب عبد  عــــام 1954،  فـــي  ــاد«  ــ
َّ
ــق ــ

ُ
ــن »الــ

السالم العجيلي وفؤاد الشايب. وقد تجاَوز 
عدد كتبه املطبوعة األربعن كتابًا، منها ما 
دات عديدة، إلى جانب مئات 

ّ
ف من مجل

ّ
يتأل

املقاالت واألبحاث. 
حصل مصطفى على اإلجازة في التاريخ من 
الدكتوراه  وعلى   ،1945 عــام  القاهرة  جامعة 
ر في 

ّ
من جامعة جنيف عــام 1970، وقــد تأخ

الــحــصــول عــلــيــهــا الشــتــغــالــِه فـــي الــســيــاســة؛ 
الــتــي كــانــت أولــويــة لــدى أبــنــاء جــيــلــِه. شــارك 
العرب«، وُسّمي  اب 

ّ
الكت في تأسيس »رابطة 

مـــســـتـــشـــارًا ثــقــافــيــًا فــــي الــــســــفــــارة الـــســـوريـــة 
وزيـــرًا مفوضًا  وُســّمــي   ،1956 عــام  بالقاهرة 
في العاصمة الكولومبية بوغوتا عام 1958، 
عــام 1963،  البرازيل حتى   عامًا في 

ً
وقنصال

شاكر مصطفى في مئويـته برز الكاتب والمؤرّخ 
السوري الراحل في 

حقَلي التاريخ واألدب. 
اجتهد، ضمن األّول، 

في البحث عن المنسيّين 
والمجهولين في التاريخ، 

وألّف في الثاني أعماًال 
بارزة من بينها كتاٌب 

مرجعي عن القّصة 
السورية اعتمد عليه 

كلُّ من ألّف بعده في 
هذا المجال

بلغ التشكيك في 
الديمقراطية أنها 

اعتُبرت من اختراعات 
الحداثة. لكن إسقاطها 

سيعني إهماًال النتقال 
البشرية من الهمجية 

إلى المدنية

في معاني االرتداد عن الحداثة

التاريخ واألدب وما بينهما

اعَتبر التاريخ 
مجاًال شامًال وجامعًا 

للثقافة اإلنسانية

ليس هناك بديل عن 
النزعة اإلنسانية إلّا 

النزعة اإلنسانية

ل العسكر  انتقد تغوُّ
على الحياة السياسية 
والمدنية في سورية

الكاتب  أصـــدر  ــود،  ــق ع ــة  ــع أرب ــال  خـ
مصطفى  شاكر  الدمشقي  والــمــؤرّخ 
مكتبًة  تمثّل  عنوانًا  أربعين  مــن  أكثر 
إلى كتٍب  التاريخ، إضافة  بحّد ذاتها في 
»في  ــال  ــم األع هــذه  مــن  األدب.  فــي 
و»محاضرات   ،)1957( العباسي«  التاريخ 
الحرب  حتى  ســوريــة  فــي  القصة  عــن 
الثانية« )1958(، و»التاريخ العربي  العالمية 
في  و»األدب   ،)1983( ــون«  ــؤرّخ ــم وال
الصليبي  الغزو  و»مــن   ،)1986( البرازيل« 
إلى الغزو الصهيوني وبالعكس« )1987(، 

و»المظلومون في التاريخ« )1996(.

أربعة عقود من الكتب

2425
ثقافة

إطاللةاستعادة

فعاليات

ما في تحليلِه للفنون، أراد أن 
ّ
البرتغالي. كأن

اعتدادِه  من  شيئًا  الثالث«  ُم 
َ
»العال يستعيد 

 عن 
ُ
ــه يبحث

ّ
إن والثقافة؛  الفنون  فــي  بــتــراثــِه 

 عـــلـــى تــصــويــر 
ُّ

ــحــــض ــة، ويــ ــيـ ــقـــومـ الـــهـــويـــة الـ
إسهاماتها في اآلداب اإلنسانّية.

فــي التأليف لــُه كتٌب عــديــدة أيــضــًا، وقــد كتَب 
نــــزار قــبــانــي مــقــّدمــة كــتــابــِه »بــيــنــي وبــيــنــك«، 

وتــشــي كــلــمــات املــقــّدمــة بــالــصــورة الــتــي كــان 
اآلخرون يقرؤون من خاللها شاكر مصطفى، 
ما قرأت قطعة لشاكر 

ّ
ومن كلمات الشاعر: »كل

 
ّ
ــر... إن ــ تـــذّكـــرُت رقـــص الــبــالــيــه دون أي فــن آخـ

ــه رمـــيـــًا عـــلـــى خــشــبــة  ــروفــ شـــاكـــر ال يـــرمـــي حــ
 

ّ
لديه تعرف موضعها، وكل  فكرة 

ّ
كل املسرح. 

 فاصلة تعي دورها وتأخذ مكانها 
ّ

نقطة، كل
املرسوم لها. ال فوضى، وال مصادفة في أدب 
شــاكــر مــصــطــفــى«. يــتــابــع قــبــانــي حــديــثــه عن 
صاحب »حضارة الطن«: »وبعد، فهذا سفير 
جمال يخرج من غابات بــالدي بمئزر قّديس 
وعصا ساحر. الكلمة الطّيبة ال تسقط من فمِه 
الغريبة  البرية  والــزهــور  فمِه،  ها جــزٌء من 

ّ
ألن

ــنــي 
ْ
ــغ

ُ
ـــتـــه«. ت

ّ
ــل ــى لـــو صـــــارت زادًا فـــي سـ

ّ
تــتــمــن

والسحر،  والــوضــوح  باإليجاز  قباني  كلمات 
 عالِم شاكر مصطفى.

َ
وصف

خ اختيارُه للتاريخ، باعتبارِه مجال  ر املؤرِّ ُيبرِّ
االهــتــمــام الــشــامــل والــجــامــع لـــأدب والفلسفة 
ـــبـــُه 

َّ
ـــق

َ
ــد ل ــ مــــع الـــثـــقـــافـــة اإلنـــســـانـــيـــة عـــمـــومـــًا، وقـ

قاد بمؤّرخ األدباء وأديب املؤّرخن. 
ّ
بعض الن

 السؤال األبرز الذي يواجه 
ّ
وَيعتبر مصطفى أن

املـــؤّرخـــن الــيــوم؛ فــي ظــل الــفــيــضــان فــي املـــادة 

الــتــاريــخــيــة الــــذي أتــاحــتــُه الــعــلــوم واألبـــحـــاث 
»كيفية  حــول  يتمحور  الــجــديــدة،  والتقنيات 
احتواء الزمن التاريخي وكيفية التعبير عنه«. 
 العمل في هذا املجال يكتسب 

ّ
وعليِه، وجد أن

ــِه الــبــاحــث.  األهــمــيــة مــن املــنــهــج الــــذي يعمل بـ
اجــتــهــد مــصــطــفــى فـــي الــبــحــث عـــن املــنــســّيــن 
واملــظــلــومــن واملــجــهــولــن فــي الــتــاريــخ، وقـــّدم 
تحليلُه للمادة التاريخية من منظوٍر إنسانّي 
شــامــل. ومــن أبـــرز مساهماتِه فــي هــذا املجال 
ة 

ّ
»التاريخ العربي واملؤّرخون« وصدر في ست

دات، وسلسلة »أوراق من التاريخ«.
ّ
مجل

 ،)1955( ــــك«  ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ »بــــيــــنــــي  أعـــــمـــــالـــــه:  مــــــن 
الــتــاريــخ  الــطــن« )1955(، و»فـــي  و»حـــضـــارة 
العباسي« )1957(، و»محاضرات عن القصة 
فــي ســوريــة حــتــى الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة« 
إســـرائـــيـــل:  عــنــد  الـــســـالم  و»مـــعـــنـــى   ،)1958(
و»الـــدلـــيـــل   ،)1969( إســــرائــــيــــل«  ــريـــد  تـ ــاذا  ــ مــ
اإلســــالمــــي« )1986(،  الـــعـــربـــي  ــتـــاريـــخ  الـ فـــي 
الغزو  و»مــن   ،)1986( البرازيل«  في  و»األدب 
الصليبي إلى الغزو الصهيوني وبالعكس« 
 ،)1990( الــتــاريــخ«  فــي  و»األنـــدلـــس   ،)1987(

و»املظلومون في التاريخ« )1996(.

هل اإلنسان وهم؟

الفنان  مع  افتراضيًا  لقاًء  اليوم،  مساء  )كندا(،  الرقمي«  اإلبــداع  »مركز  يقّدم 
البث الحي على  ليفياثان عبر  باولو ألماريو، يقّدم فيه عمله األخير  الكولومبي 
صفحة المركز في فيسبوك. يقترح العمل تجهيزًا مستلهمًا من عالم الروبوت 

ومن خاله يقّدم قراءة في عاقة الفن بالتكنولوجيا في العالم الحديث.

ندوة افترضية عبر تطبيق »زووم«، بعد  باريس  ينّظم »المعهد الفنلندي« في 
الندوة  في  يشارك  فرنسا(.  )بتوقيت  الظهر  بعد  الثانية  من  بداية  الخميس،  غد 
ثاثة كتّاب فنلنديين، هم: ميكي ليوكونن، وبايتيم ستاتوفي، وكييل فيستو، 
وثاثة مترجمين فرنسيين من الفنلندية: سيبستيان كنيولي، وأنا جيبسون، وكلير 

سان جرمان.

تلقيها  محاضرة  عنوان  القاهرة،  في  التأمين  جغرافيا  الجدران:  تحّدي  في 
الباحثة الفرنسية لورا مونفلور عند السادسة والنصف بتوقيت باريس، ضمن أمسية 
ينّظمها »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات - فرع باريس« عبر صفحاته في 
تور«  »جامعة  من  الجغرافيا  في  باحثة  مونفلور  االجتماعي.  التواصل  مواقع 

وتمثّل مصر أحد فضاءات انشغاالتها العلمية منذ سنوات.

بعد غد، الخميس، تقيم فرقة الحضرة لإلنشاد حفًال غنائيًا في »دار األوبرا المصرية« 
بالقاهرة بدايًة من التاسعة والنصف مساء. يقود الفرقة المنشد نور ناجح، ومن 
أبرز أعمالها: »هنا الحسين« و»مرحبا بالهاشمية« و»زهراء يا زهراء«، و»تشّوقنا 

إلى رؤية رسول اهلل«، و»إني جعلتك في الفؤاد محدثي«.

فّواز حداد

الــــحــــداثــــة، ســلــيــلــة الـــحـــركـــة اإلنـــســـانـــيـــة 
ــي الـــقـــرن  ــ ــي ابـــــتـــــدأت فـ ــتــ ــنـــهـــضـــويـــة الــ الـ
الــســادس عشر، وصلت إلــى ذروتــهــا في 
الـــقـــرنـــن الـــثـــامـــن عــشــر والـــتـــاســـع عــشــر، 
قت أكبر حضارة على وجه األرض، 

ّ
وحق

الحضارة  العشرين. هذه  القرن  حضارة 
ــّكــــان األرض،  ــَم بـــهـــا نـــصـــف ســ ــ ــِع ــ

َ
ــتـــي ن الـ

وحاول النصف الثاني، إن لم يكن زْرَعها، 
ــواء مـــع بعض  ــهــا إلـــى بــلــدانــهــم، ســ

َ
ــل

ْ
فــنــق

التعديالت، أو من دونها. وهــي، عمومًا، 
واجهْت في منطقتنا عسرًا شديدًا بسبب 
جه 

ّ
تت العسكر  شهّية  كانت  االنــقــالبــات. 

 لهم؛ 
ْ

نحو التغيير؛ الديمقراطية لم تُرق
: لن 

ً
ــة ــدوا الــدكــتــاتــوريــة أكــثــر فــعــالــّي ــ وجـ

الشعب  لي 
ّ
ممث  

ُ
زعيق طمأنينتهم  ُيقلق 

 ال يجدي.
ٌ

في البرملان باملناقشات وجدل
أصيبت  الديمقراطية  أن  طمأنينة  األكثر 
ــقـــرن املـــاضـــي بــضــربــة قــاصــمــة من  فـــي الـ
في  الحضارة  هـــّددت  الشمولّيات،  بــلــدان 
حــدٍّ شارفت  إلــى  الثانية  العاملية  الــحــرب 
فـــيـــه عـــلـــى الـــســـقـــوط، وكـــــــادت أن تــنــتــهــي 
معها قــّصــة الــديــمــقــراطــيــات وتــبــدأ قصة 
ــنـــة الـــطـــغـــيـــان.  ــيـــمـ عــــــــودة الــــبــــربــــريــــة، وهـ
ظهرت النزعة اإلنسانية والنهضوية في 
الــعــصــر نــفــســه الــــذي ظــهــر فــيــه اإلصــــالح 
الــديــنــي فـــي أوروبـــــــا؛ تــزامــنــت مـــع حــركــة 
مــــارتــــن لــــوثــــر الــــتــــي انـــدلـــعـــت فــــي بـــدايـــة 
الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر، وعـــارضـــت الــبــابــا 
والكنيسة والفاتيكان. وقالت إن اإلنسان 
ــال الــديــن  لــيــس بــحــاجــة إلـــى وســـاطـــة رجــ
لــلــتــواصــل مــع خــالــقــه، وال بــحــاجــة إليهم 
املــقــّدســة،  والــنــصــوص  الــعــقــيــدة  لتفسير 
وهو  بالعقل،  اإلنــســان  زّود  تعالى  فالله 

قادر على القيام بها.
النزعة اإلنسانية؛ كانت  تعّددت جوانب 
ثــقــافــيــة، وروحـــيـــة، وفــنــيــة، واقــتــصــاديــة. 
رافــقــهــا تــفــســيــٌر جـــديـــد لــلــديــن، يختلف 
عــمــا ســبــق مــن تفاسير مــتــزّمــتــة، ســادت 
الــعــصــور الـــوســـطـــى. فـــاإلنـــســـان لـــم يعد 
مشدودًا إلى الوراء، وإنما أصبح مهتّمًا 
بـــحـــاضـــره وقـــضـــايـــاه. بــمــعــنــى آخـــــر، لم 
اهتمامه  يعد  ولــم  ماضوّيًا،  فّيًا 

َ
َسل يعد 

متمحورًا حول مصيره بعد املوت، بقدر 
ما هو مهتمٌّ بمصيره على هذه األرض، 
التقّدم  آالمــه عن طريق  تخفيف  وكيفّية 

العلمي والطّبي واملعيشي.
أّواًل وقـــبـــل كل  الــنــهــضــة،  يــعــتــبــر عــصــر 
شــــيء، عــصــَر الـــفـــرد. فـــــأّول مــــّرة أصــبــح 

يجري داخــل أوروبــا ذاتها، موطن الفكر 
والفلسفة والتنوير والحريات.

بــلــغ الــتــشــكــيــك فـــي الــنــزعــة الــديــمــقــراطــيــة 
ولم  الحداثة،  اختراعات  برت من 

ُ
اعت أنها 

 .
ّ

تـــزد عــن وهـــم ودجــــل، أو ســــراٍب لــيــس إال
 الديمقراطية أّدت إلى هذا املنعطف 

ّ
وكأن

ــديـــث، لـــم تــفــعــل شــيــئــًا،  ــاريـــخ الـــحـ ــتـ فـــي الـ
، فـــي الــوقــت 

ْ
وقــفــت مــكــتــوفــة الــيــديــن. لـــكـــن

 
ٌ

ــقـــاطـــهـــا إهــــمــــال ــيـــكـــون فــــي إسـ ــفـــســـه، سـ نـ

البشرية من  الــذي قطعته  الهائل  للشوط 
الهمجّية إلى املدنّية. الطريق إليها لم يكن 
معّبدًا بالرياحن والـــورود؛ دفــع اإلنسان 
ــّيـــة وديـــنـــّيـــة ومــــجــــازَر  ــلـ ــًا أهـ ثــمــنــه حــــروبــ
دامـــــت قـــرونـــًا وشـــّكـــلـــت الـــجـــانـــب األســــود 
مــن الــتــاريــخ اإلنــســانــي. أفــلــحــت البشرية 
النهاية بتشييد حــضــارة، كانت على  في 
 بــالــنــكــســات 

ً
ــّددة ــ ــهـ ــ ــا زالـــــــت، مـ ــ الـــــــــدوام، ومـ

 عليها 
ّ

ــدل ــ ــتـــراجـــعـــات، تـ واالرتــــــــــدادات والـ
الحروب والعنصريات والجشع، ما شّوه 
درٌس  هناك  كــان  إذا  ومآثرها.  إنجازاتها 
ــمــه، فـــهـــو: إذا كـــانـــت الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
نــتــعــل

 عن 
ٌ

وهمًا، فاإلنسان وهم. ليس هناك بديل
 النزعة اإلنسانية، وال 

ّ
النزعة اإلنسانية إال

 
ّ

 العقل، وال الحضارة إال
ّ

بديل عن العقل إال
 شيء.

ّ
الحضارة. اإلنسان مقياس كل

)روائي من سورية(

الفرد أهــّم من الجماعة، أّيــًا كانت؛ إذ هو 
ابتدأ  إذا  ـــه 

ّ
أن درك 

َ
أ إلــيــهــا.  بالقياس  فـــرٌد 

بالوجود، فسوف يستمّر فردًا مهّمًا بحّد 
ذاتــه، ليس كشخص مندمج في جماعة، 
 

ّ
ال خــصــوصــيــة لـــه، بـــل كــفــرد ُمـــفـــَرد، لــئــال

الحضارة  نــجــاة  بعد  الــجــمــاعــة.  تسحقه 
مــن االنــفــراط إثــر حــربــن عامليتن، دعت 
بــعــض املـــــــدارس الـــفـــكـــريـــة، مــثــل مــدرســة 
فرانكفورت، إلى إدانة الحداثة والتنوير، 
 العقل عجز عن منع الهمجية واملجازر 

ّ
ألن

الــجــمــاعــيــة، وحــــروب مــتــتــالــيــة، كــــادت أن 
تـــــدع كـــوكـــبـــنـــا مـــســـرحـــًا لـــعـــربـــدة املـــــوت. 
بلغت الرّدة عن الحداثة، لدى الفيلسوف 
 النزعة 

ّ
الفرنسي ميشيل فوكو، القول: »إن

إلينا  انــحــدر  مــيــراث  أثقل  اإلنسانية هــي 
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وقـــد حـــان أوان 
ــص مـــنـــه«. الـــالفـــت أن هــــذا الــطــرح 

ّ
الــتــخــل

سوسة )تونس( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
 الــحــجــر الــصــحــّي 

ّ
أعــيــش هـــذه األّيـــــام فـــي ظـــل

ــبـــرّي لــلــتــأّمــل واالعـــتـــبـــار.  لــحــظــات ســـكـــوٍن جـ
أتــفــّكــر فــي منزلة اإلنــســان الـــذي َحــســب نفسه 
ــه الــــوبــــاء أن  ــأتـــاح لـ ســـّيـــد الــطــبــيــعــة املــطــلــق فـ
يستوعب حجَمه الحقيقّي في النظام الكونّي. 
ه على األرض غير 

َ
أتأّمل الربيَع إذ ينشر بساط

إذ تحضن  البشرّية، والشمَس  حافٍل بمآسي 
 مالين البشر 

ّ
بدفئها الكائنات غير عابئة بأن

مــحــبــوســون طـــوعـــًا أو كـــرهـــًا خــلــف الــشــرفــة. 
 وجود الكائن البشرّي 

ّ
أستوعب، على مهل، أن

على الكوكب غير ضرورّي الستمرار الحياة.

■ ما آخر عمل صدر لك وما عملك القادم؟
آخــر مــا صــدر لــي روايـــة »نــازلــة دار األكــابــر«، 
ــة تــنــافــس عــلــى »الــجــائــزة العاملّية  وهـــي روايــ
ــّيــــة«؛ حـــيـــث أدركـــــــت الــقــائــمــة  لـــلـــروايـــة الــــعــــربــ
ــقــــادم، فــنــّص روائــــّي  الــقــصــيــرة. أّمــــا عــمــلــي الــ
ى ينضج، 

ّ
جديد يحتاج إلى بعض الوقت حت

ولـــي أيــضــًا بــحــث نــظــرّي تــقــّدمــُت فــيــه شوطًا 
مهّمًا ضمن مجال اختصاصي األكاديمّي. 

■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ـــة 

ّ
ــا نـــســـبـــّي بــحــســب الـــســـيـــاقـــات الـــحـــاف الــــرضــ

ي. أكون راضية عن إنتاجي حن أتذّكر 
ّ
بالتلق

 
ّ
الــتــقــديــر، وأن  أعــمــالــي األكـــاديـــمـــّيـــة القــــت 

ّ
أن

أرضى  وال  بجائزة.  تّوجتا  يهما 
َ
كلت روايــتــيَّ 

 ذاك املقطع في 
ّ
تمامًا حــن أحـــّدث نفسي بــأن

الرواية أو في البحث كان يكون أفضل لو جاء 
 

ّ
خرى، وهذا خبز يومّي يعرفه كل

ُ
على صورة أ

 األزمنة.
ّ

اب وفي كل
ّ
الكت

■ لــو قــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، فـــأي مــســار كنت 
ستختارين؟

أخـــتـــار بـــال تـــــرّدد املـــســـار نــفــســه: مـــدّرســـة في 
الــجــامــعــة مــخــتــّصــة فــي الــلــســانــّيــات الــعــربــّيــة 
تــبــحــث فـــي عــلــم الـــداللـــة الــعــرفــانــّي، وتــتــرجــم 
الرواية من حن  املختّصة وتكتب  النصوص 
إلــــى حــــن، وال تــنــســى مـــع ذلـــــك، وفــــي خــضــّم 
 على 

َ
ذلــك، تقديس الــروابــط األســرّيــة واإلقــبــال

مباهج الحياة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في العالم؟
ال أنتظر اآلن شيئًا بقدر انتظاري أن تنحسر 
هذه الجائحة ويعود للعالم وجهه الطبيعّي. 
أنتظر بعد ذلك أن ُيرفع البالء عن تونس وأن 
الدولة رجال ونساء يؤمنون  يمسك بمقاليد 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
عن انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يوّد مشاطرته قرّاءه

أحّب أن أقرأ الحكايات 
التي يحكيها الناس 

ألنفسهم عن أنفسهم

تحديد  ويحسنون  والحرّيات  بالديمقراطّية 
ة الـــالزمـــة  ــّم تـــكـــون لــهــم الـــكـــفـــاء األولـــــوّيـــــات، ثــ
الحرجة  املرحلة  لالضطالع بمقتضيات هذه 

من تاريخنا الوطنّي.

■ شخصية مــن املــاضــي تــوديــن لقاءها، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

ة من 
ّ
أوّد لو لقيُت رضّي الدين االستراباذّي. قل

يعرفون هذا االسم. هو نحوّي عاش في القرن 
السابع للهجرة كتب »شــرح الكافية« و»شرح 
الشافية«، وهما في تقديري من أبدع ما وصلنا 
مــن كــتــِب الـــتـــراث الــنــحــوّي الــعــربــّي. والــرضــّي 
شخصّية بارعة الذكاء، لها تخريجات طريفة 

وجرأة على مخالفة اإلجماع.  

وقفة
أميرة غنيممع

اللسانيات من مواليد سوسة  كاتبة وباحثة في 
الــلــســانــّيــات  ــهــا كـــتـــاب فـــي  عــــام 1978. صــــدر ل
ــــزج الـــتـــصـــّورّي: الــنــظــرّيــة  الــعــرفــانــّيــة بــعــنــوان »املـ
في  مقاالت  ومجموعة  العربّية«  في  وتطبيقاتها 
»األعــمــال  ترجمت  كما  مة. 

ّ
محك علمّية  ت 

ّ
مــجــا

لـ جــون ســورل.  اللغة«  فلسفة  اللغوية: بحث في 
وأدبــيــا، لها روايــتــان: »املــلــف األصــفــر« )2019(، 
و»نازلة دار األكابر« )2020( التي حازت »جائزة 
الــكــومــار« فــي تــونــس، وهـــي اآلن ضــمــن القائمة 

»الجائزة العاملية للرواية العربية«. القصيرة لـ

بطاقة

أميرة غنيم )خير الدين(

شاكر مصطفى في بورتريه لـ جنان داود )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»امرأة تعتمر قبّعة« لـ بابلو بيكاسو، زيت على قماش، 1935
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