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الناقد والسيميائي قال إن االداعين إلى الدارجة إما يجـــ
يحظى الناقد واملترجم
والسيميائي سعيد بنكراد
باحترام كبير في األوساط
األدبية واألكادميية ،ملا راكمه
ومضن مكّ نه
من اشتغال ِج ّدي
ٍ
من أن ينحت بعمق بصمة
خاصة في الدرس السيميائي
باجلامعة املغربية ،ويفتح مجاله
على قضايا جديدة ،خاصة ما
يتعلق بالصورة والبصري عامة،
ثم مبا خلّفه للمكتبة املغربية
والعربية من إصدارات مهمة
تربو عن  36كتابا بني ترجمة
وتأليف ،ناهيك عن عصاميته
في احلفاظ على انتظام مجلة
«عالمات» املتخصصة في
الدراسات السيميائية ،والتي ما
زالت عالمة صامدة في احلقل
الثقافي املغربي منذ عددها
األول سنة .1994
فض َل فيه بنكراد أن يظل
َم َسار ّ َ
بعيدا عن األضواء غير تلك
التي متنحها املعرفة ،مكتفيا
باصطياد فرائد النقد احلديث
وترجمتها إلى العربية ،خاصة
ما يتعلق مبجال تخصصه،
ووف ّيا بالقدر ذاته ملطاردة املعنى
واستنطاق العالمات بحس يؤمن
بقدرة السيميائيات على تفكيك
األنساق اإليديولوجية والثقافية
امل َو ّجهة لسلوك الناس.
ليس من العسير أن تصادفه
بني الفينة واألخرى في هذا
املقهى أو ذاك وسط العاصمة
واسهُ عن
الرباط ،غير َص ٍ ّاد َح ّ َ
ضجيج احلياة ،حيث يستطيع
باحترافية أن ميارس عزلته
املعرفية وسط صخب احمليط،
عبر الوفاء لطقسه اليومي في
القراءة كأسلوب حياة .القراءة
التي هي عنده قراءات متعددة
بتعدد املعنى والرؤى في هذه
احلياة.
في هذا احلوار نراجع مع
سعيد بنكراد بعض انشغاالته
املعرفية والبحثية ،ونتعرف
على حيثيات إصداراته األخيرة،
كما نحاول تقصي مواقفه من
بعض املستجدات التي حتظى
باالهتمام.

حاوره  :-محمد عبد الصمد اإلدريسي
 لننطلق من احلاضر القريب..انهممت مؤخرا مبوضوع الوجود
َ
االفتراضي ،وهو ما ميكن مالحظته
من خالل إصدارك ترجمتني على
ال���ت���وال���ي ،األول�����ى ت��ت��ع��ل��ق بكتاب
«أن��ا أوسيلفي إذن أن��ا موجود»،
والثانية «اإلن��س��ان ال��ع��اري» ..ما
سر ه��ذا االهتمام باملوضوع من
قِ َبلِك كسيميائي؟
< ال سر في األمر ،فجزء كبير
م��ن اه��ت��م��ام��ات��ي واهتمامات
ال��س��ي��م��ي��ائ��ي��ات ع��ام��ة ينصب
على الصورة .فما يتحدث عنه
الكتابان هو في اجلوهر الشكل
اجلديد ال��ذي ُيبنى من خالله
م��ع��ن��ى األش���ي���اء والكائنات،
ف���احل���ض���ور االف���ت���راض���ي في
حياة الناس ،اليوم ،أقوى من
ح��ض��ور ال��واق��ع فيها .يتعلق
األم����ر ب��إس��ق��اط ع��ال��م يتطور
على هامش الواقع ،إنه يسكن
ال���ص���ورة وح���ده���ا .وت��ل��ك هي
املفارقة ،فالصورة ال تدل على
ش��يء م��ا ،بل ت��دل على غيابه.
وض��م��ن ه��ذا ال��غ��ي��اب تتسرب
الكثير من الدالالت التي نستعيد
م��ن خ�لال��ه��ا من��ط��ا ج��دي��دا في
احلياة ميارس في «الوهم» ،أي
فيما ميكن أن تسلمه الصورة
أو توهم به .وقد شرحت هذا
التداخل بني الواقعني بشكل
م��وس��ع ف��ي م��ق��دم��ة ك��ت��اب «أنا
أوسيلفي» .وكنت قد كتبت مقاال
ع��ن «ال��س��ي��ل��ف��ي» ق��ب��ل ظ��ه��ور هذا
ال��ك��ت��اب (م���اي  ،)2016وك���ان في
األص���ل ال���درس االف��ت��ت��اح��ي الذي
ألقيته في املعهد العالي لإلعالم
واالتصال في نوفمبر  ،2015وفيه
حتدثت عن الرغبة التي تستوعبها
اللحظة «األبدية» في انفصال عن
دف���ق زم��ن��ي ه��و احل��اض��ن للحلم
اإلنساني .فما هو أساسي في بناء
املعنى ليس املعيش ،بل صورته،

فتأمل البحر وحيدا ال قيمة له إذا
هو لم ُيصور و ُيلقى في الشبكات
االجتماعية ويحصل على الكثير
من «اجليمات».
 رمبا هذا الذي سميته «الوهم»،والذي تخلقه الصورة ،أصبح وهما
أك��ث��ر ص��دق��ا عند ال��ن��اس م��ن أي
شيء آخ��ر؛ بل يعيشون فيه أكثر
من عيشهم في الواقع احلقيقي.
هل ترى أن هذا من أخطر اآلثار
التي خلفتها الثورة الرقمية اليوم؟
< ي���ب���دو ل����ي أن األم������ر كذلك.
فاالفتراضي ال يقدم حياة حقيقية،
إن����ه ي��س��ت��ب��دل��ه��ا مب��ج��م��وع��ة من
الصور يتبادلها الناس في مواقع
التواصل االجتماعي .فاللحظة،
ك��م��ا ع���ب���رت ع���ن ذل����ك س��اب��ق��ا ،ال
ُت��ع��اش ،ب��ل يجب أن ُت��ص��ور ،فال
أهمية للفعلي ،فقيمته مستمدة
من االفتراضي .ولن أذيع سرا إذا
قلت إن ه��ذا األم��ر يشكل خطورة
على الناس من جميع اجلوانب.
ه��ن��اك ان��ش��ط��ار ف��ي ه��وي��ة الذات
وكينونتها :ما يقال في االفتراضي
وما ُيعاش حقيقة .إن الواقع مركب
وم��ع��ق��د وي��ع��ج ب��امل��ف��اج��آت وغير
املتوقع والنسبي والعفوي ،إنها
احلياة بكامل النقصان فيها ،أما
االفتراضي فتتحكم فيه الصنعة،
فالناس يقولون ما يود اآلخرون
سماعه أو رؤي��ت��ه ،فهم يبحثون
عن مثيلهم ليكون صديقا .إنهم
يلغون (يقتلون) املختلف الذي
ال يشبههم .وتلك خطورة احلياة
االف��ت��راض��ي��ة .وه���ذا م��ا يستهوي
اليوم طلبتنا وتالميذنا ،ويجعلهم
ينصرفون عن الكتاب إلى الصورة،
بكل ما يعنيه ذلك من تراجع لدور
اللغة في حياة الناس .والكثيرون
ال يدركون خطورة هذا التراجع،
ذلك أن املناطق التي تنسحب منها
اللغة يستوطنها العنف .إننا ال
نعرف العالم بالبصر ،ب��ل ُندرك
ِس��� َّر ُه بالكلمات التي تعيد خلقه
وحتوله إلى رؤى.

 هل نفهم من هذا أن ما تكسبهالصورة اليوم يأتي على حساب
ال��ل��غ��ة ،وإذا استحضرنا أن ما
يهدد اللغة ليس الصورة وحدها،
وإمن��ا ه��ذه الهجانة اللغوية التي
ص��ارت حتيط بها من كل جانب؛
في الشارع وف��ي وسائل اإلعالم
وف��ي الكتب املدرسية التي بدأنا
نسمع عن سياسات تدريج قادمة
نحو املناهج ،ف��ي نظرك م��ا مدى
اخلسارة أن تفقد اللغة مواقعها
في حياة الناس؟
< ال يتعلق األم��ر باملفاضلة بني
ال��ص��ورة وال��ل��غ��ة .فهما يشكالن
منطني مختلفني في التعبير عن
كينونة اإلن��س��ان ،كما تعبر عن
نفسها ف��ي العقل وف��ي املرفقات
االنفعالية (نحيل هنا على الزوج
الشهير ال��ذي حت��دث عنه أندري
ل��ورا –غورهان ،ال��ذي يجمع بني
الوجه اللغة وبني اليد األداة) .لكن
عندما حتل الصورة محل اللغة؛
فإن األمر يختلف ،ففي هذه احلالة
ننتصر لالنفعال ض��دا على عقل
ُينظم التجربة استنادا إل��ى لغة
ُتبنى في املفاهيم .أم��ا املستوى
الثاني من السؤال؛ فيشير إلى ما
هو أكثر خطورة ،فليست الصورة
هي التي تنافس اللغة ،بل ظهور
زواج جديد بني صورة ُتعد نظيرا
بصريا يحتفي بلحظة عابرة في
جسد يعرض نفسه في حس َّيته من
خالل يافطاته املباشرة ،وبني لغة
ليست موجهة الس��ت��ث��ارة دالالت
حتتاج إلى تأويل قد يستعصي على
األذهان البسيطة ،إنها تقول فقط
ما «يجب أن تقوله» ،إنها حسية،
أي شفافة ووثيقة االرت��ب��اط مبا
تقوم بتعيينه .بعبارة أخرى ،هناك
ميل استعراضي ال يكتفي باملتعة،
ب��ل يستجدي نظرة اآلخ���ر .وهذا
ما ميكن أن نلتقطه من اخلطاب
املنتشر في أوساط الشباب ،وفي
جنبات املؤسسات التعليمية ،بل
في لغة الشبكات االجتماعية وفي

بعض الفيديوهات أيضا.
 وم����اذا مي��ك��ن أن ت��ق��ول عنن��زوع��ات «ال��ت��دري��ج» فيما يتعلق
باملقررات املدرسية؟
< ال أريد أن أفصل القول في هذه
القضية ،فقد كتب فيها الشيء
ال��ك��ث��ي��ر وس��ب��ق أن ك��ت��ب��ت فيها
مجموعة م��ن امل��ق��االت ،وسيظهر
قريبا كتاب يتناول هذه القضية
بالكثير من الدقة (العربية ورهانات
التدريج) .وفي جميع احلاالت ،فإن
الداعني إلى الدارجة إما يجهلون
أس��رار اللغات وط��رق اشتغالها،
وه��ذا وارد عند الكثيرين ،وإما
ينتصرون مل��ا أسميه «النموذج
اجل��اه��ز» .فعندما تفتقر الدولة
إل��ى مشروع حضارى ُيبنى وفق
مم��ك��ن��ات��ه��ا ف���ي ال��ل��غ��ة والثقافة،
تكون ميالة إلى استيراد كل شيء:
السيارات والطائرات والقطارات،
وب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال اس��ت��ي��راد لغة
«جاهزة» ميكن استنباتها في أي
تربة دومن��ا اعتبار للثقافة التي
تسندها ،مبا فيها إنتاجها الفكري
واألدب�����ي .وه���ذا ي��ص��دق ع��ل��ى كل
املجاالت ،مبا فيها إصالح التعليم.
وق��د ارت��ب��ط ه��ذا اإلص�ل�اح دائما
ب��وج��ود من���اذج تعليمية جاهزة
ميكن اس��ت��ي��راده��ا م��ن بريطانيا
أو فرنسا دومن��ا اعتبار حلقائق
التاريخ واللغة والعمق احلضاري
للوطن .وحالة املؤسسات اخلاصة
ال تشذ عن ذلك .إنها ُتخرج تقنيني
ي��ج��ي��دون ب��ع��ض تخصصاتهم،
لكنها لم تنتج أبدا مواطنني جددا
ميكن أن يسهموا في بناء صرح
ح��ض��اري يستمد م��ض��م��ون��ه من
التربة احمللية.
والتاريخ شاهد على ذلك ،فلم تسهم
ال��ل��غ��ات امل��س��ت��وردة ف��ي إفريقيا
ف��ي إل��غ��اء «ح�����دود» ال��ق��ب��ائ��ل في
األذهان واملتخيل ،وفي الصراعات
السياسية ،والتداول على السلطة.
لقد ظل هناك دائما نوع من الوالء
ل��ل��غ��ة ال���دول���ة امل��س��ت��ع��م��رة ،وفي

املقابل هناك انتماء َق َبلِ ي تعبر
عنه اللغات احمللية .هذا الوضع
ال��غ��ري��ب ه��و م��ا ي��ح��اول البعض
استنساخه فيما تبقى من بلدان
إفريقيا ،الدول املغاربية حتديدا،
فما ل��م يتحقق مبنطق التاريخ
وقوانينه ،ميكن أن ُيفرض باإلرادة
السياسية وحدها.
 تعني أن مشكلة اللغة هي مشكلةإرادة سياسية أوال وأخيرا؟
< ب��ط��ب��ي��ع��ة احل������ال ،فالعربية
ُأخ���رج���ت م��ن ال��ف��ض��اء العمومي
ب��ق��رار س��ي��اس��ي .صحيح أن هذا
اإلقصاء لم يتم بصيغة قانونية،
ل��ك��ن��ه ُف�����رض ب���امل���م���ارس���ة ،حيث
اليافطات والواجهات تبحث في
ذاك����رة أخ����رى ع��م��ا ي��غ��ري ويشد
االنتباه بلغات أجنبية أو بدارجة
يعتقد البعض أنها ُت َط ْمئِ نُ الناس
واجلمهور العريض على وضعهم
الدوني ككائنات فقدت مواطنتها
وحتولت إلى مستهلكني يعيشون
م��ن أج���ل ال��ب��ق��اء ح����ده .ل��ذل��ك لن
ت��س��ت��ع��ي��د ال��ع��رب��ي��ة م��وق��ع��ه��ا في
ال���ف���ض���اء ال���ع���م���وم���ي إال بقرار
سياسي ،ويجب أن يتحقق هذه
املرة بقانون يصالح املواطنني مع
دستورهم الذي جعل العربية لغة
رسمية.
 ي�لاح��ظ م���ن خ��ل�ال أعمالكمحاولتك فتح ال��درس األكادميي
ع��ل��ى ق��ض��اي��ا راه���ن���ة ،جن���د هذا
ف��ي ق���راءت���ك ل��ت��أث��ي��رات الرقمية،
وف���ي حتليلك ل�لإش��ه��ار املغربي،
والنصوص امل��درس��ي��ة ،واخلطاب
ال��س��ي��اس��ي ،وح��ت��ى ف���ي قراءتك
للدستور املغربي ،هل هذا نابع من
تصور ما ل��دور اجلامعة واملثقف
عموما في ظل طغيان السياسي
على املشهد؟
< ل���م ت��ك��ن امل��ع��رف��ة األكادميية
منفصلة ف��ي ي���وم م��ن األي����ام عن
ه���م���وم اإلن����س����ان ف���ي السياسة
واالقتصاد واالجتماع .فنحن جزء
م��ن السياسة ،ب��ل نحن اخللفية

