العدد 4129 :الخميس 2020/03/05

17 16
www.almassaepress.com

ُ
ــية أخرجت من الفضاء العمومي بقرار سياسي

ـــــهلون أسرار اللغات أو ينتصرون لنموذج جاهز
امل���رك���زي���ة ل��ك��ل ف��ع��ل إنساني
يسهم في تطور وجود الناس.
وس��ب��ق أن ق����ال ت��وك��ف��ي��ل عن
الذين قاموا بالثورة في فرنسا
إنهم لم يكونوا س��وى تالميذ
ت��رك��وا م��دارس��ه��م ون��زل��وا إلى
ال���ش���ارع .وك����ان ي��ق��ص��د بذلك
أن بسطاء الناس قد يكونون
وق��ود ال��ث��ورات ،لكن املفكرين
هم الذين يخلقون التربة التي
حتتضن العوالم اجلديدة التي
تبشر بها .لذلك ل��م أنظر إلى
السيميائيات باعتبارها مجرد
تأمالت ،وهي كذلك في جانب
منها ،ولكن أيضا باعتبارها
أداة للهدم والتقويض وتفكيك
األن���س���اق ال��ت��ي تختفي فيها
اإلي��دي��ول��وج��ي��ات ال��ت��ي تتحكم
ف��ي س��ل��وك ال��ن��اس وتوجهها.
ف���دراس���ت���ي ل�ل�إش���ه���ار ليست
م��ن��ف��ص��ل��ة ع�����ن رغ���ب���ت���ي في
التصدي لكل أشكال التضليل
والتمويه التي تصاغ ضمنها
الوصلة اإلشهارية ،ودراستي
للدستور لم تتناول التشريعات
والقوانني املنظمة ،بل انصبت
على النصوص املضمرة ،التي
حتكمت بعد ذلك في كل أشكال
التنزيل .األكادميي ليس مهتما
بالسياسة ،مبفهومها احلزبي،
وليس معنيا باحلقائق التي
ت����روج ل��ه��ا األح������زاب ،ولكنه
معني بالسياسة ح�ين تكون
خ��ل��ف��ي��ة ي��ت��ح��دد م���ن خاللها
الشرط اإلنساني .لذلك يخطئ
ال��س��ي��اس��ي��ون ك��ث��ي��را عندما
يعتقدون أن الفعل السياسي
مفصول عن «متاهات» التأمل
األك����ادمي����ي .ف��ال��ت��ع��ددي��ة في
امل��ع��ن��ى ل��ي��س��ت م��ف��ص��ول��ة عن
التعددية في ال���رؤى ،والقيم،
وفي السياسة أيضا .فعندما
ن��ق��ر ب���أن ال��ن��ص /ال��واق��ع��ة ال
ميكن أن يكون مصدرا ملعنى
واح��د ،نقر أيضا بأن الوجود
ال ميكن أن يستقيم من خالل
رأي واح��د .إن حياة «اجلسد
االجتماعي» تكمن في تنوعه
ال في وحدانية النشأة .وهذا
ما قلته في مقدمة كتابي «وهج
املعاني» ،بل رمبا هذا هو الذي
يجعل السياسي ينظر بريبة
وحذر إلى املثقف.
 على ذكر أشكال التضليلوال����ت����م����وي����ه ف�����ي ال����وص��ل�ات
اإلش��ه��اري��ة ،م��ا تعليقك على
اإلشهارات التي صارت حتتل
حيزا كبيرا من حياتنا اليومية؟
وهل املواطن البسيط محصن
ضد ه��ذه األالع��ي��ب ،ميكن أن
نستحضر هنا ما وقع مؤخرا
ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال��ن��ص��ب الكبيرة
املعروفة بقضية «باب دارنا»،
حيث وقع مئات الناس ضحية
إلشهارات مشاريع وهمية؟
< في العموم ال يتمتع املغاربة
ب��ح��م��اي��ة ك��اف��ي��ة م���ن أالعيب
اإلش��ه��ار ،وال وج���ود ملؤسسة
مهمتها مراقبة ما يعرض على
املواطنني من إشهار على غرار
ما هو موجود في فرنسا (مكتب
م��راق��ب��ة اإلش���ه���ار) .ق��د تكون
هناك تشريعات في هذا الباب،
لكن ال وج���ود ملؤسسة تسهر
على تفعيلها ،تابعة لـ«الهاكا»
مثال ،يلجأ إليها املستهلكون
من أج��ل حمايتهم .وم��ع ذلك،
فإن قضية «باب دارن��ا» ليست
مرتبطة بلصوصية إشهارية،
بل لها عالقة بلصوص حقيقيني
سرقوا ماال حقيقيا قد ال يتحمل
اإلشهاريون أي مسؤولية في
ذل����ك .ف��امل��ؤس��س��ة اإلشهارية
ليست معنية باقتناء األرض
وجتهيزها وجمع املال وتوزيع
القطع ،بل معنية فقط بتسويق
منتج ،وهو تسويق مؤدى عنه.
فال تتحمل املؤسسة اإلشهارية
م��س��ؤول��ي��ة ح��ل��ي��ب ف���اس���د ،بل
الشركة التي توزعه.
 ه��ذا واض��ح ،لكن نتساءلهنا عما يتعلق بقراءة الصورة
وف��ه��م أوه��ام��ه��ا .أال ت���رى أن
ه��ن��اك ح��اج��ة إلدم����اج التربية
على التعامل مع الصورة في
املناهج امل��درس��ي��ة واجلامعية
م��ادام أغلب ما نستهلكه مير
عبر الصورة أو املرئي عموما؟
< امل��درس��ة املغربية متخلفة،
وكذلك اجلامعة ،في برامجها
ورؤاه���ا ،كما هي كل قطاعات
ال��ب�لاد ،ب��ل ليس ه��ن��اك تفكير
ج����دي ف���ي إع������ادة ال��ن��ظ��ر في
املنظومة التعليمية استنادا
إلى حاجاتنا نحن ،كما ميكن
أن تتحقق في اللغة واحلضارة
وامل����ش����ت����رك احمل�����ل�����ي .لست

ض���د االس���ت���ف���ادة م���ن جت���ارب
األمم األخ����رى ،ول��ك��ن ال ميكن
استنساخ جتارب واستنباتها
بالقوة في تربة ال تتسع لها أو
ال تقبلها أو غير قابلة للتحقق
استنادا إلى إمكانات محدودة.
من ه��ذه ال��زاوي��ة ،ال أح��د يفكر
في الصورة ،وال أحد يعتبرها
ج������زءا م����ن آل����ي����ات التفكير
والبرهنة واإلقناع ،رغم كل ما
تقوله املظاهر اخلارجية .فال
ميكن أن نتعامل مع الصورة
ف��ي احمل��ي��ط إذا ك��ن��ا ال نعرف
طبيعتها ولغتها وقوانينها
في إنتاج املعنى وف��ي تداوله
بني الناس .هناك أمية بصرية
عم َمة ،لكنها ال تثير اهتمام
ُم َّ
أحد ،فقد ألِ ف اجلميع العيش
داخ���ل ص���ورة توهمهم بأنها
احلقيقة ،كما يفعل ذلك التالميذ
وال��ط��ل��ب��ة وع���ام���ة ال���ن���اس في
املقاهي وهم يعبثون بهواتفهم
أو لوحاتهم ،لكن القليل من
ه���ؤالء ي���درك طبيعة الصورة
وق����درت����ه����ا ع���ل���ى التشويش
على الواقع أو تشويهه .فهل
ندعو إلى إدخال الصورة إلى

في العقليات؟ نحن نشكو من
خصاص ح��ض��اري كبير على
املستوى اللغوي واالجتماعي
والسياسي (م��ا زال املغاربة
ي���خ���ت���ارون مم��ث��ل��ي��ه��م بالقفل
وال��س��ي��ارة وال���ب���راد .)...هناك
ت� ٍ ّ
����دن ف���ي امل��س��ت��وى املعرفي
لطلبتنا ،وهناك باإلضافة إلى
ذلك احملسوبية والزبونية التي
تتحكم ف��ي ك��ل ش���يء ،مب��ا في
ذلك التوظيفات والشهادات.
�ت بتحليل أنواع
 ان��ش��غ��ل� َمختلفة من اخلطاب ،وكثيرون
يالحظون اليوم عودة اخلطاب
ال���ش���ع���ب���وي إل������ى الساحة
السياسية املغربية .ما أهم ما
ميكن أن تسجله على اخلطاب
التواصلي السياسي املتداول
عندنا؟
< الشعبوية ظ��اه��رة عاملية،
إنها من مخلفات عوملة بخست
ال��ع��م��ل ال��ف��ك��ري والسياسي،
إنها جواب خاطئ عن مشاكل
حقيقية ،إنها تقسم املجتمع
إل���ى ط���رف�ي�ن :ن��خ��ب��ة مرتشية
وف���اس���دة ف��ي م��واج��ه��ة شعب
يتميز بالطهرانية والتقديس.

البرامج منذ السنوات األولى
في امل��درس��ة؟ وإذا دعونا إلى
ذل���ك ه���ل سيسمعنا أح����د؟ ال
أعتقد.
 ستعرف السنة الدراسيةاملقبلة اع��ت��م��اد ن��ظ��ام جامعي
جديد أهم ما فيه أن اإلجازة
س��ت��ص��ي��ر أرب����ع س���ن���وات بعد
أن ك��ان��ت ث�ل�اث���ا ،وستسمى
الباكلوريوس عوض اإلجازة،
وس���ي���ك���ون ت����ق����ومي امل����ع����ارف
اس����ت����ن����ادا ع���ل���ى م����ا يسمى
األرص�����دة ال��ق��ي��اس��ي��ة ...كيف
تتلقى هذا بالنظر إلى الوضع
اجل���ام���ع���ي احل�����ال�����ي؟ ومتى
مي��ك��ن أن ن��ق��ول إن اجلامعة
امل��غ��رب��ي��ة أخ���ذت ف��ع�لا السكة
الصحيحة؟
< ال أع������رف ت��ف��اص��ي��ل هذا
اإلصالح اجلديد ،لكنه لن يكون
مختلفا عن الصيغ اإلصالحية
السابقة ،فالذين يفكرون في
اإلص��ل��اح ال ع��ل��م ل��ه��م بواقع
اجلامعة املغربية ،وال يعرفون
م����ا ي����ج����ري ف����ي مدرجاتها
وف����ص����ول����ه����ا ،وال ع���ل���م لهم
بالكفاءات التي ت��درس فيها.
ورمب��ا س��أك��رر م��ا قلته أعاله:
كل إصالح ال ينطلق من تفكيك
دقيق لواقع احلال في اجلامعة
امل��غ��رب��ي��ة ال مي��ك��ن أن ينجح.
فالوصفات اآلتية من اخلارج
ال ميكن أن تنجح ألن جناحها
في موطنها ال يعني بالضرورة
إم��ك��ان جناحها ع��ن��دن��ا .هناك
تفاوت كبير بيننا وبينهم في
كل ش��يء ،وهناك فساد معمم
ف��ي اجلامعة املغربية وصلت
آث��اره اآلن إلى هيئة التدريس
نفسها .فهل نذكر بقلة املوارد
البشرية وامل��ادي��ة ،وبالتفاوت

وه��ي ب��ذل��ك ح��ال��ة َم� َرض��ي��ة في
تاريخ اإلنسانية ،ألسباب عدة،
منها أن��ه��ا تبسيطية وتكره
ال��ف��ك��ر امل���رك���ب ،ف��ه��ي تنطلق،
كما ذكرت ،من مشاكل حقيقية،
لكنها تقترح حلوال تتناقض
على املديني املتوسط والبعيد
م��ع ط��م��وح��ات معتنقيها (كل
ال���ف���اش���ي���ات ال���ق���دمي���ة كانت
ش���ع���ب���وي���ة) .وه�����ي مرضية
أيضا ألنها تعتمد الشوفينية
وك��راه��ي��ة األجنبي والتمجيد
امل���ث���ال���ي ل���ل���وط���ن ،ب���ل تسخر
م���ن ال��ف��ع��ل ال��س��ي��اس��ي ذات����ه،
ف��ه��ي م��ع��ادي��ة لإليديولوجيا
مبفهومها السياسي ،وليس
مب��ف��ه��وم��ه��ا ال��ت��ض��ل��ي��ل��ي .وما
س��اع��د على من��وه��ا وتطورها
س���ق���وط ال��وس��ي��ط السياسي
وال��ن��ق��اب��ي أو ت��راج��ع أهميته
ف��ي املجتمع ،ف��ال��دول��ة ل��م تعد
حتاور مؤسسات تتمتع بصفة
التمثيلية ،بل تصطدم بشعب
ي��ع��رف ك��ي��ف ي��ح��ت��ج ،ل��ك��ن��ه ال
يعرف كيف يفاوض أو يحدد
أولويات نضاله ،ويكون بذلك
ع��رض��ة للتضليل .أح��ي��ان��ا قد
تتخذ الشعبوية مظهرا طائفيا
أو عرقيا ،يلغي الوطن ويدعو
الناس إلى العودة إلى الطائفة
أو إل��ى متجيد ان��ت��م��اء عرقي
أثبت العلم احلديث واملمارسة
اإلنسانية بطالنه.
ل��ق��د ات���خ���ذت ال��ش��ع��ب��وي��ة في
املغرب مظاهر متعددة ،منها
االنتماء الفئوي ،ال��ذي يتردد
الكثيرون ف��ي تصنيفه ضمن
ه��ذه ال��ظ��اه��رة ،وم��ع ذل��ك فهو
ك��ذل��ك ألن���ه مي��ت��ح ال��ك��ث��ي��ر من
ع���ن���اص���ره ومم����ارس����ات����ه من
هذه الظاهرة .فلم يعد العمل
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يكون خمتلفا
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املغربية وال مبا
يجري فيها

النقابي مؤسسا على مطالب
وطنية تخص فئات من الشعب
توازي بني احلقوق والواجبات
واملمكن واملستحيل ،بل على
اح���ت���ج���اج م��رت��ب��ط مبصلحة
تخص فئة مع ّينة دون اعتبار
لكل التقاطعات مع فئات أخرى
أو مع املصلحة العامة (خلق
التنسيقيات التي حلت محل
ال���ن���ق���اب���ات) .ح����دث ه����ذا عند
األس���ات���ذة واألط���ب���اء والكثير
م��ن امل��ه��ن وال��ف��ئ��ات الشعبية.
يتعلق األم���ر بشعبوية ذات
بعد احتجاجي ميجد االنتماء
إل��ى الفئة وليس إل��ى اجلسم
االجتماعي العام.
أظ��ن أننا نحتاج إل��ى مساحة
أوس������ع مم����ا ه����و م���ت���اح هنا
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ال��ش��ع��ب��وي��ة في
السياسة ،مع ذلك هناك مثال
ميكن اإلح��ال��ة عليه؛ فظاهرة
بنكيران ميكن تصنيفها بهذا
الشكل أو ذاك ضمن ن��وع من
ال��ش��ع��ب��وي��ة ،م��ن ح��ي��ث طبيعة
خطابه السياسي الذي تخلص
م���ن ال���ت���اري���خ ال���وط���ن���ي لكي
يستحضر تاريخ العقيدة ،ومن

الناس في الزمن الراهن الذي
يطلق عليه الكثيرون «الزمن
احلاضر» (أو اللحظة األبدية)
 ح��ي��ث االح���ت���ف���اء باللحظةمفصولة عن دفق يشد ماضيا
إلى مستقبل -أنهم «يعرفون»
ويفهمون ك��ل ش��يء .وه��ذا ما
ي��ت��ض��ح م���ن وج����ود وف����رة في
«اخل����ب����راء» اآلن ف���ي اإلع��ل�ام
امل��غ��رب��ي ،وه��م ف��ي الكثير من
احل���االت ال يقولون أي شيء،
لكنهم يختفون وراء يافطة
اخلبير املختص في كل شيء،
لكي يقولوا ما ت��وده السلطة
في الغالب .وكنت قد شرحت
ه��ذا في مقال سابق أوضحت
فيه أن اخلبير في أوروبا كان
نتاج حتول من «املثقف الكوني»
صاحب الوظيفة االجتماعية
إل��ى م��ا يسميه ميشيل فوكو
«املثقف املختص» ال��ذي يبيع
معرفة ،وه��ي معرفة حقيقية،
لكنها تخلصت من االجتماعي
واإلن��س��ان��ي فيها ،وه��ذا ليس
حال الكثير من خبرائنا.
 تقصد أن اخلبير باملعنىالسائد حاليا هو شخص تتوفر

حيث الفئات املستهدفة ،حيث
حلت محل امل��وظ��ف والعامل
وال����ف��ل�اح وال���ط���ال���ب مقوالت
ج��دي��دة ه��ي املسكني والفقير
واللي ما في حالوش وغيرها.
ف��ه��ذه تتضمن م��وق��ف��ا مسبقا
ي��س��ت��م��د ق���وت���ه م���ن االنفعال
وليس م��ن ال���دور االجتماعي.
ف��اخل��ط��اب السياسي ع��ن��ده ال
يتحدد من خالل يسار أو ميني
أو وسط ،بل من خالل االنحياز
إلى الفقراء.
 على ذكر مخ ّلفات تبخيسال��ع��م��ل ال��ف��ك��ري والسياسي،
�ت م���رة إن���ه م��ق��اب��ل تراجع
ق��ل� َ
خ��ط��اب امل��ث��ق��ف ه��ن��اك ميالد
خل���ط���اب اخل��ب��ي��ر ال�����ذي نراه
يوميا للتعليق على األحداث..
ه��ل األم���ر يتعلق بسطو على
األلقاب ولعب باملفاهيم ،أم هو
مسألة موضوعية ونتيجة لتغير
الواقع وتغير طريقة معاجلته؟
< ال ي��ت��ع��ل��ق األم�����ر بسطو،
فالثنائيات التي حتدثت عنها
كانت موجودة دائما ،فاخلبير
ك��ان م��وج��ودا وك��ذل��ك اإلنسان
امل��س��ت��ه��ل��ك وردي����ف����ه احملتج
وامل���واط���ن وامل���ن���اض���ل .ولكن
ب��ع��د أن سقطت أو تراجعت
مجموعة م��ن احمل��ك��ي��ات ،وقد
ك���ان���ت أص��ل�ا أح�ل�ام���ا ق���ادت
أج��ي��اال م��ن ال��رج��ال والنساء
إل��ى االن��خ��راط ف��ي م��ع��ارك من
أج���ل مجتمع أك��ث��ر إنسانية
وأكثر حفاظا لكرامة الناس،
لم يعد املجتمع في حاجة إلى
امل��ث��ق��ف ،ك��م��ا ت��راج��ع��ت قيمة
املواطن قياسا على املستهلك.
وعوض أن نناضل ،أي نختار
ق��ي��م��ا وم���ب���ادئ ن���داف���ع عنها،
اكتفينا باالحتجاج .يعتقد كل

لديه املعلومات ،لكنه يفتقر إلى
املعرفة –في الغالب -وليست
لديه أي وظيفة اجتماعية كما
كانت لدى املثقف؟
< هو كذلك في الغرب ،وفي
املغرب جزئيا .هناك خبراء في
املغرب يعرفون موضوعاتهم
ج��ي��دا ،لكنهم ليسوا معنيني
بالسياسة واألخ�ل�اق والقيم.
إذ ال م��وق��ع لليسار واليمني
وال�������وس�������ط ف������ي خ���ب���رت���ه���م،
واألس��اس��ي هو االستجابة ملا
يطلبه صاحب اخلبرة.
 لكن هل ما زال للثقافة منمعنى في الزمن الراهن أو هذه
اللحظة التي وصفتها باألبدية،
حيث م��ن يحتل ال��وج��اه��ة هم
«ال���ب���ل���وغ���رز» و«اليوتوبرز»
و«الفلوغرز»؟
< بالتأكيد م��ا زال للمثقف
م����وق����ع����ه داخ����������ل ال����ف����ض����اء
االجتماعي ،وسيظل كذلك في
املديني املنظور والبعيد أيضا.
وه���ذا م��ا ت��ؤك��ده الكتب التي
ص���درت ف��ي ال��ف��ت��رة األخيرة،
وكلها حتذر من خطر «الشهرة»
امل���زي���ف���ة ،وم�����ن الشعبوية،
وامليل إل��ى االستهالك املفرط،
واالنغماس في تواصل مفرط
يخفي ف��ي حقيقته أزم���ة في
التواصل ،وذاك دليل على أن
امل��ق��اوم��ة م���وج���ودة وستتخذ
أش��ك��اال م��ت��ن��وع��ة .ن��ح��ن لسنا
ضد التقدم ،ولسنا ضد منافع
التكنولوجيا ،لكننا ضد أن يفقد
اإلنسان نفسه وروح��ه ولغته.
ق��د يشكك ال��ن��اس ف��ي اليسار
واليمني وف��ي اإليديولوجيات
وك��ل أش��ك��ال االع��ت��ق��اد ،لكنهم
سيظلون مع ذلك مييزون بني
اخل��ي��ر وال��ش��ر ،وب�ي�ن الصدق

وال��ك��ذب .رمب��ا ل��م تعد مقولة
املناضل تغري كما كانت ،بل
لم تعد دليال على خلق أو مبدإ
فعلي ،لكن الشرفاء موجودون
وي��خ��ت��رق��ون ك��ل التصنيفات
القدمية.
 هذه املقاومة موجودة فعالوب��أش��ك��ال م��ت��ن��وع��ة .ف���ي هذا
الصدد أال ترى أن كل ما أفرزته
ثورة التقنيات واالتصال سيبدأ
في أكل نفسه بنفسه ،فوسائل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ،مثال،
التي قلبت كل املعايير وأتاحت
الفرصة للجميع ،سرعان ما
ب��دأت تصيب ال��ن��اس بالفزع،
والكثيرون اليوم يريدون الفرار
واستعادة حياتهم خارجها؟
< ال أح����د ي��س��ت��ط��ي��ع إيقاف
التقدم ،وال ميكن أن ُنلغي من
حسابنا ما ج��اءت به الرقمية
مبحاسنها ومساوئها ،فنحن
أسرى ما تبدع أيدينا ،ومع ذلك
بإمكاننا ترشيد استعمال هذه
الرقمية .املشكلة في املجتمعات،
خاصة املتخلفة منها .فليست
املشكلة ف��ي ال��رق��م��ي��ة ف��ي حد
ذات����ه����ا ،ب����ل ف����ي ال��ك��ث��ي��ر من
األمراض التي يعيشها الناس،
ومنها النرجسية والرغبة في
االعتراف وحب الظهور وامليل
إلى الفرجة ،التي جتعل الناس
يحتفون بالظاهر ضدا على ما
ميكن أن ُي ْب َنى في الكينونة.
والذين يستهجنون ما نقوله ال
يدافعون عن مبدإ في واقع األمر،
بل يبررون سلوكا .واحلال أن
نقاش مبدأ ما يجب أال يتنكر
للحقائق ،بل يجب أن ينطلق
منها ،فهي أس���اس التحليل.
وهذا ما يقوم به الكثيرون اآلن
في ال��غ��رب ،فقد دق الكثيرون
هناك ناقوس اخلطر ،وحذروا
الناس من األخطار التي تهدد
كينونتهم وحميميتهم .ومن
هؤالء ما يطلق عليهم «الهاكرز
املناضلون» ،وأصحاب الضمير
(إدوارد س��ن��ودن ال���ذي مترد
على جهاز املخابرات األمريكية
وفضح أساليبها في التجسس
ع��ل��ى ك���ل ال����ن����اس) .وم����ن بني
ه�����ؤالء أي���ض���ا م�����ارك دوغ����ان
وك���ري���س���ت���وف الب����ي صاحبا
«اإلن����س����ان ال�����ع�����اري» ،وإل����زا
غ��ودار صاحبة «أن��ا أوسيلفي
إذن أن���ا م���وج���ود» ،وغيرهم
كثير.
 إذا عدنا إلى السرد ،وهومجال اشتغالك األول أكادمييا،
وأي��ض��ا م��ن خ�لال حضورك،
م����ؤخ����را ،ف����ي جل�����ان حتكيم
جوائز أدبية مرموقة في العالم
العربي؛ ما الذي يثير انتباهك
أو مالحظتك في السرد الذي
يكتب اآلن بالعربية ،خاصة من
األجيال اجلديدة؟
< ف��ي ال���واق���ع ل��م أط��ل��ع على
الكثير م��ن ه��ذا ال��س��رد .لكنه
ي��ش��ك��ل ف����ي ج��م��ي��ع احل�����االت
جتربة تستحق املتابعة .وما
مي��ك��ن��ن��ي ق��ول��ه ه���و أن كتابة
ال��ق��ص��ة أو ال����رواي����ة ليست
ام��ت�لاك كفاية س��ردي��ة تتحقق
ف��ي تقنيات قابلة للحفظ ،بل
ه���ي ف���ي امل���ق���ام األول معرفة
تخص املجتمع واإلنسان .لذلك
املوهبة وحدها ليست كافية،
والتص ُّنت إلى وجدان
فاجلهد
َ
الناس واالحتكاك باحمليط هو
الذي يقدم لنا إبداعات كبيرة.
 نختم ب��ال��س��ؤال امل���ؤرق،الذي يتجدد كل مرة عن أزمة
ال���ق���راءة .م���اذا ت��ق��ول ل��ن��ا عن
القراءة وهي ممارسة يومية لك
وفعالية وطقس ال غنى عنه؟
< القراءة تراجعت في العالم
ك���ل���ه ،ل��ك��ن��ه��ا ات���خ���ذت عندنا
أشكاال تنذر بكارثة حقيقية ال
يدرك هولها إال من يعرف أننا
ال ميكن أن نعيش بتجربتنا
وحدها .فحياة اإلنسان قصيرة
ج��دا ،لذلك ال ميكنه أن يعيش
كل التجارب ليستوعب معنى
حياته اخلاصة ،فقراءته للشعر
وال��رواي��ة وامل��س��رح واملذكرات
وغيرها من فنون القول والفكر
ل��ي��س ت��رف��ا ،ب��ل ض�����رورة .إنه
يتعلم من خاللها كيف ينتمي
إل��ى ثقافته وثقافة اآلخرين،
ب���ل ي��ت��ع��ل��م ك��ي��ف ي��ن��ت��م��ي إلى
قيم اإلنسانية كلها .وه��ذا ما
عبر عنه أمبرتو إيكو بقولته
الشهيرة« :من ال يقرأ سيعيش
حياة واح���ده ه��ي حياته ،أما
ال���ذي ي��ق��رأ فسيعيش خمسة
آالف سنة» .وك��ان يشير بهذه
اخلمسة آالف سنة إلى تاريخ
الكتابة.

