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سيرة مستعادة

على هامش محاضرة بونوا بيترز متى يعود جاك دريدا إلى الجزائر؟
احتفلت املدينة
البيضاء على طريقتها
بالذكرى الثامنة لرحيل
فيلسوف التفكيكية،
مستعيدة مسيرته
ّ
ّ
والشخصية.
الفكرية
مناسبة للبحث عن موقع
دريدا الراهن من الذاكرة
ّ
الثقافية في الجزائر
الجزائر ــ فائزة مصطفى
رغ � � ��م أه� �م� �ي ��ة امل� �ل� �ت� �ق� �ي ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة
ال �ت��ي ت �ن��اول��ت س �ي��رة ج ��اك دري� ��دا في
ال� �س� �ن ��وات األخ� � �ي � ��رة ،ت� �ك ��اد ف�ل�س�ف�ت��ه
وف � �ك� ��ره وك� �ت� �ب ��ه ت � �ك ��ون غ ��ائ� �ب ��ة ع�ل��ى
ن�ح��و م�ل�ح��وظ ع��ن ب��رام��ج الجامعات
ال�ج��زائ��ري��ة .ان�ص��راف الجزائريني عن
االهتمام بإرث دريدا ،الذي دعم بقوة
السبب فيه كونه
ال�ث��ورة ال�ج��زائ��ري��ةّ ،
م�ح�س��وب��ًا ع��ن غ�ي��ر ح ��ق ع�ل��ى األق ��دام
ال� �س ��وداء (ال�ف��رن�س�ي�ين ال��ذي��ن أق��ام��وا
في الجزائر خالل االستعمار) وربما
يعود ألصوله اليهودية .لهذا ،تحضر
ذاك � ��رة ال �ف �ي �ل �س��وف وال �ك��ات��ب ال�ك�ب�ي��ر
( 1930ــ  )2004في املجتمع الجزائري
على نحو شحيح ،وإن لم يكن صاحب
نظرية التفكيك محسوبًا على بقايا
االس�ت�ع�م��ار ال�ف��رن�س��ي .ل �ه��ذا ال�س�ب��ب،
جاءت املحاضرة التي ألقاها تلميذه
ّ
بونوا بيترز أخيرًا في الجزائر ،لتبث
َ
نفسًا جديدًا في إرثه .الناقد والروائي
ورس ��ام ال�ش��رائ��ط امل �ص� ّ�ورة ،ج��اء إل��ى
ال�ج��زائ��ر ب��دع��وة م��ن «وك��ال��ة اإلش�ع��اع
ال �ث �ق ��اف ��ي» ،ل �ي �ح �ك��ي ع ��ن ال�ف�ي�س�ل��وف
ال ��راح ��ل ف ��ي ذك � ��رى رح �ي �ل��ه ال �ث��ام �ن��ة.
وك ��ان ��ت م �ح��اض��رت��ه ف ��ي «دي� � ��وان دار
عبد اللطيف» في الجزائر العاصمة،
ف��رص��ة لتقديم ك�ت��اب��ه «ث�ل�اث س�ن��وات
م ��ع دري � � ��دا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ دف ��ات ��ر ك ��ات ��ب س �ي��رة»
(فالماريون ــ .)2010
ت� �ح � ّ�دث ب �ي �ت��رز ب��إس �ه��اب ع ��ن س�ي��رة
صاحب «الكتابة واالختالف» .هو لم
ي�ك��ن ف��رن�س�ي��ًا ق��ط ،ب��ل ج��زائ��ري��ًا حتى
ال �ن �خ��اع ،ي�ن�ح��در م��ن أس ��رة أن��دل�س�ي��ة
ق� ��دم� ��ت م � ��ن ال � �ب� ��رت � �غ� ��ال إل � � ��ى ش �م ��ال
أف ��ري �ق �ي ��ا ،م ��ع ه� �ج ��رات امل��ورس �ك �ي�ي�ن
ويهود سفرديم ،إثر سقوط غرناطة.
ك ��ان ب �ي �ت��رز م ��ن امل �ق��رب�ي�ن م ��ن دري � ��دا،
وحظي بفرصة االط�لاع على رسائله
وأرشيفه الخاص .وف��ي كتابه «ثالث
س�ن��وات م��ع دري ��دا» ،يخصص جانبًا
م�ه�م��ًا ل�ط�ف��ول��ة أس �ت ��اذه ،م �ش��ددًا على
تأثير نشأته ف��ي الجزائر على صقل
شخصيته وتكوينها .لهذا ،استرسل
في الحديث عن حياته االستثنائية،
م �ن��ذ م ��ول ��ده ف ��ي ح ��ي األب � �ي ��ار وس��ط

ال�ج��زائ��ر العاصمة ع��ام  ،1930م��رورًا
ً
بعالقته م��ع وال� ��ده ،ال ��ذي ك��ان ع��ام�لا
في مؤسسة النبيذ .ع� ّ�رج أيضًا على
والظاهرة» من
طرد صاحب «الصوت
رغم ّأنه كان ّ
املدرسة عام ّ ،1942
مميزًا
ب�ي�ن رف ��اق ��ه .وج � ��اء ت �س��ري �ح��ه ب�س�ب��ب
التمييز العنصري ،ال��ذي ط��اول ذوي
األصول اليهودية ،بعد إنزال النازيني
ف��ي ال �ج��زائ��ر م�ط�ل��ع ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة
الثانية.
هذا التمييز عده بيترز نقطة فاصلة
ف��ي ح �ي��اة دري� � ��دا ،ل �ك��ون��ه م �ث��ل داف �ع��ًا
ق��وي��ًا إلص� � ��راره ع �ل��ى ال � �ق ��راءة بعمق
ّ
وص � �ب� ��ر .راح ي �ع ��ل ��م ن �ف �س��ه ب �ن �ف �س��ه،
وي�ك�ت�ش��ف روس � ��و ،ون �ي �ت �ش��ه ،وج �ي��د،
وس��ارت��رّ .
تميزه في ك��رة القدم ،جعله
في املقابل« ،رياضي تفكير» ،ومنحه
ُّ
التحمل والتركيز
مقدرة رهيبة على
وامل�ل�اح �ظ��ة .ع ��ام  ،1949ع ��اش دري ��دا
م �ح �ط��ة م �ف �ص �ل �ي��ة ف� ��ي ح� �ي ��ات ��ه ،ح�ين
غ��ادر موطنه باتجاه ب��اري��س ،ليقيم
ف��ي م��درس��ة داخلية ،ويتابع دراسته
ال �ث��ان��وي��ة .وج��د اب��ن ال�ت��اس�ع��ة عشرة
نفسه أمام مدينة تحترف الفكر والفن
واألدب .ودف �ع ��ه ذل ��ك إل ��ى االح �ت �ك��اك
ب��ال�ن�خ�ب��ة امل�ث�ق�ف��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ،ف�ج��اور
ألتوسير وف��وك��و وب��وردي��و وآخ��ري��ن.
وه� �ن ��اك ب� ��دأ ن �ض��ال��ه ض ��د ال �ح��رك��ات
االستعمارية ،متبنيًا الفكر اليساري.
دري� � ��دا ال � ��ذي ق� ��ال ف ��ي أح� ��د ح ��وارات ��ه
ال�ص�ح��اف�ي��ة« :ك��ان��ت امل��درس��ة جحيمًا
ب��ال �ن �س �ب��ة إل � � � � ّ�ي» ،ف �ش��ل ف� ��ي اج �ت �ي��از
م �س��اب �ق �ت�ي�ن ل�ل�ال �ت �ح ��اق ب��ال �ج��ام �ع��ة.

ه� �ك ��ذا ع � ��اد إل � ��ى ال � �ج ��زائ ��ر ،وال �ت �ح��ق
ب� ��امل� ��درس� ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي م��دي �ن��ة
ال �ق �ل �ي �ع��ة ،وع �م ��ل ف ��ي ت��رج �م��ة ب�ع��ض
امل� �ق ��االت ،ل�ي�ك�س��ب ع�ي�ش��ه م��ع زوج�ت��ه
امل� � �ع � ��ال� � �ج � ��ة ال � �ن � �ف � �س � �ي� ��ة م � ��ارغ � ��ري � ��ت
أوك ��وت ��وري � �ي � ً�ه ،ف ��ي وق � ��ت ك ��ان ��ت ف�ي��ه
الجزائر غارقة في ثورتها.
ف��ي م�ط�ل��ع ع ��ام  ،1960أص �ب��ح دري ��دا
أستاذًا للفلسفة واملنطق في «جامعة
السوربون» ،حيث بقي أربع سنوات.
في تلك املرحلة ،كانت انطالقة «آخر
ّ
ال �ف�ل�اس �ف��ة» ،ال� ��ذي أل� ��ف أك �ث��ر م ��ن 80
كتابًا تسائل إرث غيره من الفالسفة،
مبتكرًا مصطلحات ج��دي��دة ف��ي لغة
موليير.
ف � ��ي م � �ح ��اض ��رت ��ه امل� � �ط � � ّ�ول � ��ة ،ت � �ط � ّ�رق
ب�ي�ت��رز إل ��ى م��وق��ف دري� ��دا م��ن ال �ث��ورة
ال� �ج ��زائ ��ري ��ة .ف �ق��د ب � � ّ�رر ع� ��دم ت��وق�ي�ع��ه
«ب� �ي ��ان  »121ال � ��ذي ض� � ّ�م ال �ك �ث �ي��ر من
امل �ث �ق �ف�ين ال �ف��رن �س �ي�ين ،ف ��ي م�ق��دم�ت�ه��م
سارتر ،وسيمون دو بوفوار ،ملساندة
الثوار الجزائريني ،ومناهضة جرائم

في ذروة الثورة
الجزائرية أدان سياسة
فرنسا االستعمارية

بالدهم في الجزائر .والسبب بحسب
ّ
بيترز أن وض��ع دري��دا في ذل��ك الحني
كان حرجًا جدًا ،مع وجود عائلته في
الجزائر ،وعالقته املتوترة مع اإلدارة
ال �ف��رن �س �ي��ة ب �س �ب��ب م ��وق �ف ��ه ال �ن �ق��دي
م�ن�ه��ا ،ك�م��ا يلحظ ال��روائ��ي الفرنسي
ّ
ّ
أن شخصية م�ع��ل�م��ه ،ل�ط��امل��ا تميزت
بالتريث ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات وتبني
امل � ��واق � ��ف« .ف� �ق ��د ك � ��ان ي �ح �ت ��اج دوم� ��ًا
إل ��ى وق ��ت ل�ت�ف�ك�ي��ك أي ظ ��اه ��رة ي��ري��د
دراستها» ،يقول بيترز .وهذا في رأيه
سر اهتمام دريدا بالقضايا العاملية،
ك �م �ن��اه �ض �ت��ه ن � �ظ ��ام «األب ��رت � �ه ��اي ��د»
ف � ��ي ج � �ن� ��وب أف ��ري � �ق � �ي ��ا ،وم� �س ��ان ��دت ��ه
القضية الفلسطينية (راج��ع اإلط��ار).
فـ«السياسة كانت مفتاح فكر دري��دا
الفلسفي» كما يقول.
ل�ي�س��ت امل �ح��اض��رة ال �ت��ي اح�ت�ض�ن�ه��ا
«دي� � ��وان دار ع �ب��د ال �ل �ط �ي��ف» أخ �ي �رًا،
أول��ى امل�ب��ادرات التي ّ
تكرم فيلسوف
التفكيك .عام  ،2006احتفت الجزائر
ب��ال��ذك��رى ال�ث��ان�ي��ة ل��وف��اة دري� ��دا ع��ام
 ،2006في ملتقى دول��ي حمل عنوان
«ع � �ل� ��ى خ� �ط ��ى ج � � ��اك دري� � � � � � ��دا» ،ك ��ان
ي �ع��د اس �ت �ث �ن� ً
�اء ف��ي امل �ش �ه��د ال�ث�ق��اف��ي
ال�ج��زائ��ري ...إال أن اع�ت��راف املؤسسة
ال��رس�م�ي��ة ال�ج��زائ��ري��ة بمكانة دري ��دا،
ل��م يشجع على حضور فعلي ل��ه في
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت��رب��وي��ة .وب�ح�س��ب مدير
«منشورات ال�ب��رزخ» سفيان حجاج،
ّ
ف� � ��إن «ت �غ �ي �ي��ب ب �ع ��ض امل �ث �ق �ف�ي�ن ف��ي
الجزائر ليس مرتبطًا بشخص جاك
دري� ��دا ف �ق��ط ،إذ ال ن ��رى ف��ي ال�ج��زائ��ر

ش��ارع��ًا يحمل اس��م ك��ات��ب ي��اس�ين أو
ً
محمد ديب مثال» .وعن دور النخبة
الثقافية ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام ف��ي إع��ادة
بعث األسماء املستبعدة عن الخريطة
ال �ث �ق��اف �ي��ة ال� �ج ��زائ ��ري ��ة ،وخ �ص��وص��ًا
«األق��دام السوداء» ،أمثال ألبير كامو
ّ
وبيار بورديو ،يرى حجاج أن دوره
ك�م�ث�ق��ف ون ��اش ��ر ،ي�ك�م��ن «ف ��ي إع ��ادة
نشر كتب املثقفني الفرنسيني ذوي
األص� ��ول ال �ج��زائ��ري��ة ،ت�م��ام��ًا ك ��دوري
ف��ي ن�ش��ر أع �م��ال كاتب
ي��اس�ي�ن ،واب ��ن خ�ل��دون
وغيرهما».
ف� � � ��ي ذروة ال� � � �ث � � ��ورة
ال � � � �ج � � ��زائ � � ��ري � � ��ة ،أدان
دري ��دا س�ي��اس��ة فرنسا
االس�ت�ع�م��اري��ة ،وطالب
ب� �ن ��وع م ��ن االس �ت �ق�ل�ال
ال� ��ذي ي�ك�ف��ل ال�ت�ع��اي��ش
ب � �ي � ��ن ال� � � �ج � � ��زائ � � ��ري� �ي ��ن
وال� � �ف � ��رن� � �س� � �ي �ي��ن ،ك �م��ا
ّ
يذكر الجميع أن دريدا
ك� � � ��ان م� � ��ن امل� � �ب � ��ادري � ��ن
األوائ� � � � � ��ل إل � � ��ى إن � �ش ��اء
«ح � � � � ��رك � � � � ��ة مل � � �س� � ��ان� � ��دة
املثقفني والصحافيني
منذ أوائ���ل الثمانينيات
ال� � � �ج � � ��زائ � � ��ري� �ي ��ن» ع � ��ام
إيجابية
مواقف
دريدا
ل
سج
ّ
ّ
 ،1993بهدف حمايتهم
من القضية الفلسطينية،
من كابوس االغتياالت
وانتقد السياسة اإلسرائيلية
ال � � � � �ت� � � � ��ي ط� � ��اول � � �ت � � �ه� � ��م
ف��ي األراض���ي املحتلة ،ما
ع �ل��ى ي ��د امل � ��د ال��دي �ن��ي
جعله م��ك��روه�ًا م��ن قبل
امل � �ت � �ط� ��رف .اغ� �ت� �ي ��االت
راح ض�ح�ي�ت�ه��ا ك �ت��اب
ال��ل��وب��ي��ات الصهيونية،
وف � �ن ��ان ��ون ك� �ث ��ر ،ع�ل��ى
وخصوصًا في فرنسا .هكذا،
غ� ��رار ال �ص �ح��اف��ي عمر
اتهم بمعاداة السامية من
أورت � �ي �ل��ان ،وال ��روائ ��ي
وغيبت املؤسسة
ال � � �ط� � ��اه� � ��ر ج � � ��اع � � ��وط،
جهةّ ،
الرسمية فكره من
الثقافية
وامل�ف�ك��ر ال �ش��اب بختي
ّ
ّ
جهة أخرى.
ب��ن ع ��ودة ال ��ذي اغتيل
ع��ام  .1996وللمفارقة،
ّ
ف � � � ��إن ب � ��ن ع � � � ��ودة ك� ��ان
ق� ��د ن �ظ ��م م� ��ع ب��اح �ث�ين
آخرينّ ،أول مؤتمر عن جاك دريدا في
«جامعة وه��ران» ع��ام ّ .1994يومها،
دعوه إلى املشاركة ،لكنه لم يستطع.
وك � � ��ان ك � �ت ��اب «ال � �ح� ��داث� ��ة وم� � ��ا ب�ع��د
الحداثة» لبختي بن عودة من الكتب
ال �ن �ق��دي��ة األول � ��ى ف��ي ال �ج��زائ��ر ،ال�ت��ي
ّ
قدمت قراءة تحليلية لفكر دريدا.
ت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى ّأن دري � ��دا ي�ع��دّ
من أب��رز الشخصيات التي واجهت
موجة اإلسالموفوبيا ،بعد أح��داث
 11أي� � �ل � ��ول ،ك� �م ��ا ك� � ��ان ع� �ل ��ى ح��اف��ة
ال�ظ�ف��ر ب �ـ«ج��ائ��زة ن��وب��ل» ل��وال موته
ب� �ع ��د ص � � � ��راع ط� ��وي� ��ل م � ��ع س ��رط ��ان
البنكرياس ،عن عمر يناهز الرابعة
والسبعني .ح�ين ف��ارق�ن��ا ّقبل ،2004
ك ��ان ي�س�ت�ع� ّ�د ل �ل �م��وت ،ك ��أن ��ه ف��رص��ة
ً
أخ��رى للحياة .أل��م يقل م��رة« :امل��وت
هو طريقة لنكون بجانب الحياة».
فهل ُ
سيعاد اعتبار ج��اك دري��دا في
مسقط رأسه؟

فكي
بين ّ
الكماشة
ّ

فالش
■ وس��ط م��ا ت�ش�ه��ده ال�س��اح��ة الفلسطينية ال��داخ�ل�ي��ة،
يفتح «امل�ج�ل��س الثقافي للبنان ال�ج�ن��وب��ي» باب
ال�ن�ق��اش ح��ول ال��وض��ع الفلسطيني ال��راه��ن .ف��ي ضوء
ع�ن��اوي��ن «األم ��م امل�ت�ح��دة ،امل�ب��ادل��ة ،امل�ص��ال�ح��ة» ،يدعونا
املجلس إل��ى ن��دوة ي�ت�ح� ّ�دث فيها امل��دي��ر ال�ع��ام لـ«مركز
الزيتونة ل�ل��دراس��ات واالس�ت�ش��ارات» محسن صالح،
والصحافي املتخصص في الشأن الفلسطني حلمي
موسى ،ب��إدارة الباحث محمد املجذوب .اللقاء عند
السادسة من مساء الغد في قاعة املجلس في شارع
املزرعة (بيروت) .لالستعالم01/703630 :
■ للسنة الثالثة على التوالي ،تبادر «جمعية أصدقاء
الفيلم العربي ف��ي ب��رل�ين» ،إل��ى تنظيم «مهرجان
الفيلم العربي ف��ي ب��رل�ين» .ينطلق املهرجان ف��ي 2
ّ
ويستمر حتى ال�ـ 10
تشرين الثاني (نوفمبر) ّ املقبل
منه ،وعلى برنامجه محطات تكريمية لسينما مارون
ب �غ��دادي ،وب��ره��ان علوية ،وعمر أم �ي��رالي ...كما

ّ
ّ
خالل
يخصص حيزًا للفكاهة في السينما العربية ،من ّ
ع��رض أف�ل�ام س��اخ��رة ،وس�ي��اس�ي��ة ن��اق��دة ،ك��ذل��ك ينظم
املهرجان ن��دوة تجمع املخرجة املغربية زكية طاهري،
واملنتج املغربي أحمد بو شعلة ،والسينمائيني املصريني
داود عبد ال�س�ي��د ،وش��ري��ف ال�ب�ن��داري ،وف�ي��وال شفيق،
والناقد املصري كمال رمزيwww.alfilm.de .
■ تواصل العازفة واملوسيقية
ج ��وي ��ل خ � � ��وري (ال� � �ص � ��ورة)
س �ل �س �ل��ة م� �ح ��اض ��رات� �ه ��ا ع��ن
امل��وس�ي�ق��ى امل �ع��اص��رة ،ب��دع��وة
م��ن «ج�م�ع�ي��ة ال�س�ب�ي��ل» .في
أم �س �ي��ة م��وس �ي �ق �ي��ة ي�ت�خ�ل�ل�ه��ا
تحليل مقطوعات موسيقية،
س �ت��أخ��ذن��ا خ � ��وري إل� ��ى ع��ال��م
ج��ون كيج ( 1912ــــ .)1992
تحت ع�ن��وان «تأليف مفتوح»،

ستحكي عن تجربة املوسيقي واملؤلف والفيلسوف
والشاعر األميركي ،الذي رافق ميرس كونينغهام في
إرس ��اء ق��واع��د ال��رق��ص ال�ح��دي��ث ،وك��ان م��ن املجددين
في املوسيقى بني أبناء جيله .اللقاء عند السابعة من
مساء الجمعة  28تشرين األول (أكتوبر) ،في «املكتبة
العامة لبلدية ب�ي��روت» (مونو ــ ب�ي��روت) .لالستعالم:
01/203026
الفنية ّ
■ خالل مسيرته ّ
املوزعة بني رسم ونحت ،أقام
روبير حلو ( 1958ـــ آذار /مارس  )2011معرضني
فقط .ك��ان التشكيلي اللبناني ال��راح��ل يفضل العمل
ف��ي محترفه ،بعيدًا ع��ن األض ��واء .بعد م��رور أشهر
على رحيلهّ ،
يكرمه فضاء «كتانه كونيغ» (تانيت)
م��ن خ�ل�ال م�ع��رض مل�ن�ح��وت��ات��ه ب�ع�ن��وان «ك�لاس�ي��ك»،
ّ
يستعيد من خالله إنتاجه الغزير الذي بقي في الظل.
ً
يحتوي املعرض على  11عمال ،لم تعرض في السابق،
وسيفتتح عند السادسة من مساء الثالثاء  1تشرين

ّ
يستمر حتى  3كانون
الثاني (نوفمبر) املقبل ،على أن
األول (ديسمبر) .لالستعالم01/738706 :
■ يشتغل أالن واصويان ( )1966تماثيله الصغيرة
امل �ل� ّ�ون��ة ب��ال �ص �م��غ ،وال �خ �ش��ب وال �س �ي �ل �ي �ك��ون .ب�ع��دم��ا
استضافت معرضه ال�ف��ردي األول «مدينة دودج��و»
قبل ع��ام�ين ،تفتتح ص��ال��ة «ج��ان�ين رب�ي��ز» (ال��روش��ة
ـ�ـ ب �ي��روت) معرضًا ج��دي�دًا للتشيكلي اللبناني عند
ال �س ��ادس ��ة م ��ن م �س��اء األرب � �ع� ��اء  9ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي
ّ
ويستمر حتى  26منه .لالستعالم:
(نوفمبر) املقبل،
01/805061
■ ف��ي ص��ال��ة «ذا ران�ي�ن��غ ه��ورس��ز» ،ت�ع��رض مريم
أميني مجموعة لوحات ،وتجهيزات ،وأعمال فيديو،
تحت ع�ن��وان «خ��واط��ر ال�ص�م��ت» .تستلهم الفنانة
اإليرانية الطبيعة ،والحيوانات ،والتاريخ ،لتخلق عاملًا
شبيهًا بالحلم .لالستعالم01/562778 :

