 16ثقافة وناس

الجمعة  1تشرين الثاني  2013العدد 2142

مالحم تاريخية

أبو الزنوجة

دوستويفسكي معاصرنا

ّ
تضج روايات شريف مجدالني ( )1960األربع الصادرة عن «دار سوي»
الفرنسية بمالحم عائلية يتخللها نفس تاريخي ومزج بني الثقافات،
ً
بدءًا من «قصة البيت الكبير» ( )2005وصوال إلى روايته األخيرة
«سيد املرصد األخير» التي رشحت لجوائز «رينودو» و«فيمينا»
و«ميديسيس» .منذ عودته من فرنسا قبل سنواتّ ،
كرس الروائي
اللبناني نفسه للتدريس والكتابة ،وسيتولى هذا العام رئاسة لجنة
تحكيم «غونكور _ خيار الشرق» ،ضمن املعرض الذي يحيي خالله
مجموعة مواعيد ،منها «مئوية ألبير كامو» (_11/10س.)17:00:

ّ
يعد إيمي سيزير ( )2008_1913أحد أبرز مؤسسي «حركة الزنوجة
األدبية» إلى جانب الشاعر والسياسي السنغالي ليوبولد سيدار سنغور.
لقاء هذا الثنائي في مدرسة «لويس الكبير» في باريس ،أدى إلى والدة
صحيفة «الطالب األسود» عام  ،1934حيث تردد للمرة األولى مصطلح
«الزنوجة» بوصفه حركة مقاومة ثقافية انبثقت من رحم العنصرية
التابعة للنظام االستعماري الفرنسي .منذ «دفتر العودة إلى أرض الوطن»
( ،)1939انتفض الشاعر اآلتي من جزر املارتينيك على أوضاع األفارقة،
ومجد قيمهم وداف��ع عن األخ��وة بني الثقافات .من خالل  12لوحة
يحتضنها املعرض ،سنسافر مع سيزير في رحلته اإلنسانية الفريدة.

في تجربته األولى باللغة الفرنسية ،حاز عتيق رحيمي ( )1962جائزة
«غونكور» ( )2008عن روايته «حجر الصبر» .هذه املغامرة خاضها
الروائي واملخرج األفغاني بعد حصوله على لجوء سياسي إلى فرنسا عام
 1984خالل الحرب في بلدهّ .
يعد الكاتب «صديقًا إلسرائيل» منذ زياراته
املتتالية إلى الدولة العبرية ،أبرزها محاضرته في «معرض الكتاب»
القدس املحتلة عام  .2009في «اللعنة على دوستويفسكي» ()2011
في ّ
التي يوقعها في املعرض (11/10ـــ س ،)16:00يحكي قصة «رسول»،
الذي يخطط لجريمة قتل متماهيًا مع جريمة راسكولينكوف بطل
«الجريمة والعقاب».

ّ
محطات

معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت موع
زينب حاوي
ه��ل س �ت �ك��ون ال �ث �ق��اف��ة ج �س �رًا وم�ع�ب�رًا
ً
ل �ل �ت�ل�اق ��ي ول � �ل � �ح � ��وار ،ب� � � ��دال م � ��ن ل �غ��ة
ال � �ع � �ن � ��ف وال � � �ق � � �ت� � ��ل؟ وه � � � ��ل س �ي �ث �ب��ت
«م �ع ��رض ال �ك �ت��اب ال �ف��رن �ك��وف��ون��ي في
ب � �ي� ��روت» م �ت��ان��ة أرض �ي �ت ��ه ف ��ي ج �م��ع األق� �ط ��اب
امل� �ت� �ض ��ادة ف ��ي ال �س �ي��اس��ة واالي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ا ،أم
س�ت�م��رر ف�ي��ه رس��ائ��ل س�ي��اس�ي��ة ت�ع�ي��د االن�ق�س��ام،
ت�ح��دي�دًا على ال�س��اح��ة اللبنانية؟ أسئلة كثيرة
تفرضها ال ��دورة ال�ع�ش��رون م��ن امل��وع��د السنوي
ال ��ذي تنظمه ال�س�ف��ارة الفرنسية ب��ال�ت�ع��اون مع
«نقابة مستوردي الكتب» ،وبمشاركة سفارات:
سويسرا ،بلجيكا ،وكندا .بدءًا من اليوم ،يحتفي
املعرض ب��دورت��ه العشرين ،وس��ط حضور الفت
م��ن «األك��ادي�م�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة» ال�ع��ري�ق��ة م��ن خ�لال
أرب�ع��ة ض�ي��وف (أم�ي�ن م�ع�ل��وف ،واألم�ي�ن��ة العامة
الدائمة إيلني كارير ،والشاعر البريطاني مايكل
ادواردز ،والروائي الرحالة دومينيك فرنانديز)،
م��ع مواصلة «االل �ت��زام ب��ال��دف��اع ع��ن إغ�ن��اء اللغة

¶ ندوة «نساء :جنيف  -بيروت» ( 11/4ـ س  )17:00تنظمها
«الدار العاملية للكتاب في بيروت» ،مع سيلفيان دوبوي وهيام
يارد تديرها كريستني روسو
¶ ندوة «الشرق  /الغرب :الثقافة الرقمية تزيح الحدود» (11/5
ـ س )17:00 :مع ميالد دويهي وهنري لورنس ،تديرها رونيه
هربوز
¶ ن��دوة حول «ن��ادي ال��ق��راءة» ال��ذي ّأسسه أنطوان ب��والد في
بيروت الحرب األهلية (  11/7ـ س )17:30:مع انطوان بوالد
وكاتي بارو ،تنظمها «دار جوليان غراك».
¶ ندوة «مل��اذا نقرأ جوليان غ��راك؟» ( 11/7ـ س )18:30 :مع
سيباستيان بريبل.
¶ ندوة حول «كونية ألبير كامو» ( 11/10ـ س )17:00 :مع
شريف مجدالني ونجوى بركات في مناسبة مئوية الكاتب
الفرنسي (الصورة) وصدور «دفاتر ألبير كامو» بالعربية
¶ إع�لان الفائز بجائزة «غونكور ـ خيار الشرق» بحضور
ماتياس اينار وفيليب كلوديل ( 11/3ـ ـ س.)15:00 :
¶ لقاء طالبي مع جيلبير األشقر ( 11/4ـ س)16:00 :
ّ
¶ لقاء مع بيار لو بالن مؤلف كتاب «الشرق األوسط :السلطة
واألرض واملاء» ( 11/4ـ س )18:00 :بمشاركة جورج قرم.
¶ ل��ق��اء م��ع الكاتب دوغ�ل�اس كينيدي ( 11/5ـ��ـ س)18:00 :
صاحب رواية «خمس أيام» تديره جورجيا مخلوف
ّ
¶ لقاء مع رشيد بنزين مؤلف «املفكرون الجدد في االسالم
والقرآن» ( 11/6ـ س )18:00 :بإدارة جيرار مودال
¶ لقاء مع الكاتب جيل كابيل ( 11/9ـ س )18:00 :صاحب
كتاب «الشغف العربي»
¶ اإلعالن عن جائزة «فينيكس» ( 11 /10ـ س)17:00 :

وال � �ت � �س ��وي ��ق ال � ��ورق � ��ي وال � ��رق� � �م � ��ي ،وم �س �ت �ق �ب��ل
وتحديات ال�ق��راءة .هذا البعد ّ
يعول عليه كثيرًا
امل��دي��ر الجديد ل�ـ «املعهد الفرنسي ف��ي ب�ي��روت»
ه �ن��ري ل �ي �ب��ري �ت��ون .ف ��ي ح��دي �ث��ه م ��ع «األخ� �ب ��ار»،
ّ
ي�ش�ي��ر إل��ى أن ال �ح��دث ي�ت�ض� ّ�م��ن ع��رض��ًا ملختلف
اإلص��دارات املترجمة من الفرنسية الى العربية،
ً
آمال أن تكون هذه اللقاءات واللقاحات «مثمرة»،
ّ
ف��ذل��ك ي �ع��ب��ر ف ��ي رأي � ��ه ع ��ن «اإلرادة وال �ت �ط��ور»
اللذين يشهدهما هذا الحدث السنوي .الترجمة
والتالقح مع اآلخر هما عنوان امللصق اإلعالني
ل�ل�م�ع�ه��د «ك �ل �م��ات اآلخ � ��ري � ��ن» .ن �ف��س ان �ف �ت��اح��ي
ت�ع��ددي تبغيه ال�س�ف��ارة الفرنسية عبر رزن��ام��ة
من املواعيد تضم مؤتمرات وتواقيع ومعارض،
ب �ح �ض ��ور أك� �ث ��ر م� ��ن  100ك ��ات ��ب و 50ع ��ارض ��ًا
تواكبهم  20وسيلة إعالمية بني مكتوبة ومرئية
وم�س�م��وع��ة .ل�ك��ن َم��ن ي��رس��م خ��ط ه��ذه البرمجة
ويضع اللمسات األخيرة عليها؟ يلفت ليبريتون
ّ
الى أن هذا التنظيم هو حصيلة جهود متضافرة
ب�ي�ن امل �ع �ه��د وش ��رك ��ائ ��ه م ��ن ن��اش ��ري��ن و«ن �ق��اب��ة
م�س�ت��وردي ال�ك�ت��ب» ،على أن ت�ت�ص� ّ�در املواضيع

الفرنسية» ودعم األكاديمية لجائزة «غونكور ــ
خيار الشرق» للعام الثاني على التوالي.
ّ
ال�ع��اص�م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �ت��ي ل �ط��امل��ا ك��ان��ت م�ح��ط
إع� �ج ��اب ال �ف��رن �س �ي�ين س�ت�م�ث��ل ه� ��ذه ال �س �ن��ة كما
وصفها القائمون على املعرض «منبرًا للتبادل
الثقافي بني الكتابني العربي والفرنسي» .للمرة
األولى منذ انطالق هذا املوعد الثقافي ،سيلتقي
ال � �ن� ��اش� ��رون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون (م �ن �ه ��م «دار ق �ن �ب��ز»
و«اآلداب» و«أم� � ��ار» ،و«ال� �س ��اق ��ي» )...ن�ظ��راء ه��م
الفرنسيون الذين يصل عددهم الى  .29التعويل
س �ي �ك ��ون ع �ل ��ى «ال� �ب� �ع ��د امل� �ه� �ن ��ي» ف� ��ي امل �ع ��رض
(تخصيص يوم كامل له في  )11/2حيث سيفرد
ّ
مخصص ألدب الشباب .هذه
جناحان ،أحدهما
ال�ف�ئ��ة س�ي�ك��ون ل�ه��ا أي�ض��ًا م�ح�ط��ات ول �ق��اءات مع
ّ
العديد من الكتاب من خالل التواقيع والحفالت
املوسيقية .ينظم ه��ذا النشاط «املكتب ال��دول��ي
للنشر الفرنسي» و«املعهد الفرنسي في بيروت»
وس �ت �ج ��ري اإلض� � � ��اءة ع �ل��ى ال �ع �م��ل ال �ت �ح��ري��ري
ومتطلبات س��وق كتاب ه��ذا الجيل .أم��ا الجناح
ال�ث��ان��ي ،فيطرح مواضيع الترجمة ف��ي اللغتني

ماتياس إينار «اندرغراوند» الربيع العربي
أحمد محسن
في أكثر من محطة ،تتوقف النصوص الجارفة كما
ّ
ّ
مفصلية ،ما يشعر قارئ
لو أنها قطار عند لحظات
«شارع اللصوص» (الجمل ـ ـ ترجمة ماري طوق) بأنه
يقرأ عما بحث عنه خلف ستائر «ال��رب��ي��ع العربي».
س��ي��ق��رأ ع��ن أش��ي��اء ي��س��م��ع ع��ن��ه��ا ،وال ي��ع��رف كيفية
حدوثها .وغالب الظن ّأن ذلك قد يدفعه إلى االبتسام
بشراهة ،والرغبة بالتهام النصوص املسبوغة بحرفة،
ك��أن��ه ي��رم��ي بعينه إل��ى مشهد واض���ح يتنامى خلف
نافذة قطار .سيصادفه هذا الشعور ،م��رارًا ،إذا وقع
على آيات قرآنية ـ ـ تدل على جهد الكاتب في معرفة
الواقع العربي ـ ـ أو تقاليد ّ
عربية ،لعبت دورًا حاسمًا في
ّ
الجماهيرية التي مدت «الربيع العربي»
تشكيل الحالة
بزخم خاله الجميع سيقود إلى خالص محتوم ،تمامًا
كما اعتقد «األخضر» ،بطل الرواية ،في كل محطة من
أسفاره على طريقة ابن بطوطة.
ف���ي «ش�����ارع ال��ل��ص��وص» ال��ف��ائ��زة ف���ي ال�����دورة األول���ى
من جائزة «غونكور ـ ـ خيار ال��ش��رق» ،يجيد الكاتب
ّ
الفرنسي ّ
بالعربية ،ربط طنجة بدمشق ،ال عبر
امللم
إيغاله في أجزاء حميمية من مكونات الثورات العربية
الحقيقية فحسب ،بل عبر استشهاده بنزار قباني
أي��ض��ًا على ل��س��ان «األخ��ض��ر» ،ال��ش��اب امل��غ��رب��ي ال��ذي
يعرف الشاعر السوري وي��روق��ه ،بينما يبدو محمد
شكري بالنسبة إليه ،ثقافة متأخرة ،أقرب إلى الترف
منها إلى أن تصير سائدة .في أي حال ،ينبغي التذكير
ّ
بأن مجهود إينار في هذا اإلطار هو مجهود متراكم.
للمناسبة ،هذه ليست روايته األولى عن العالم العربي.
ق ّ���دم إي��ن��ار ال���ذي ع���اش ف��ي ب��ي��روت وأح ّ��ب��ه��ا ،ق��ب��ل أن
يتفرغ لتدريس العربية في برشلونة« ،جودة الرمي»
( ،)2003التي تناول فيها ش��ذرات من سيرة قناص
خالل الحرب األهلية اللبنانية ،إضافة إلى أعمال أخرى

ّ
ُيفترض أن تضعه في مقام الكتاب الذين يرد ذكرهم
ّ
كثيرًا ككتاب ال كمستشرقني فحسب .والحديث هنا
عن رواية «صعود نهر أورينوك» ( )2005التي تلعب
جولييت بينوش دورًا رئيسيًا ف��ي الفيلم املقتبس
عنها «قلب مفتوح» .غير ّأن «خيار الشرق» هي التي
ّ
سلطت الضوء على إينار عربيًا .وربما ،من الواجب
القول إن رواي��ة إينار ،ولو بدت من صلب هذا املكان
والزمان ،تصلح لتكوين صورة أوسع لجزء يسير من
املجتمع املغربي السفلي تحديدًا ،على غ��رار «الخبز
الحافي» ملحمد شكري الذي ال تخفي الرواية إعجاب
كاتبها ب��ه .ورغ��م براعة شكري املوصوفة في نحته
طنجة ،ينجح إينار في إذابة فوارق ّ
الهوية بينه وبني
الكاتب املغربي .يتكئ على الراهن في األح��داث ،ليلج
ً
العالم العربي ك��ام�لا ،انطالقًا من السواحل املغربية
ً
وصوال إلى مواقف ال ّ
يسجلها بوضوح ،من
املعدمة،
ّ
��رن��ح حركة االح��ت��ج��اج ف��ي برشلونةّ ،
مفسرًا أوج��ه
ت
الشبه العابرة بينها وبني االعتراضات العربية.
وإذا كانت «الخبز الحافي» هي العالم السفلي لطنجة،
ف ّ
���إن «ش���ارع ال��ل��ص��وص» ه��ي ال��ع��ال��م السفلي للربيع
العربي .تنساب األحداث من طنجة إلى العالم العربي
بسالسة ،فتمر بتفجيرات مراكش  ،2011وسقوط

ال��ق��ذاف��ي ال���ذي لطاملا ب��دا أس��ط��وري��ًا ،كما ت��ع ّ��رج على
تونس الحزينة بعد ال��ث��ورة .ه��ذه حرفة ال يتقنها إال
العارف ،فهو ينطلق من املغرب املطلة على إسبانيا،
«بوابة أوروبا» كما يصفها ،إلى العالم العربي املتأرجح
بني سلسلة أوه���ام ،تبدأ بالربيع العربي ،وال تنتهي
بحلم ال��ص��ع��ود إل���ى أح���د م��راك��ب ال��ع��دم ال��ذاه��ب��ة إل��ى
ً
أوروبا ،من دون أن يكون انتقاال خفيفًا على حساب
التفاصيل .ربما تكون «جوديت» ،صديقة «األخضر»
ّ
اإلسبانية شاهدًا في الرواية أكثر من كونها مشاركًا
ّ
ف��ي تركيبتها ك��م��ري��م ،ق��ري��ب��ت��ه ،ض��ح��ي��ة «ال���ش���رف».
وهذا ما يريد إينار قوله عن األوروبيني الغارقني في
مشاكلهم االق��ت��ص��ادي��ة ،م��ا جعلهم متفرجني على
النيران املضرمة في العالم العربي .حتى «األخضر»
نفسه كان متفرجًا« ،فالجميع كان متأكدًا من فوز
اإل ّخ��وان في مصر» كما يقول الشيخ «الطيب» الذي
تلقف املشرد من الطريق ،وأجبره الحقًا على ضرب
ُ
الكتبي ،صاحب الفضل عليه في ثقافته ،والشعور
بذنب التورط في محاربة الذات.
حرية االستنتاج ّ
يترك إينار لقارئه ّ
بأن العالم العربي
ش����ارع ك��ب��ي��ر ،ت��ت��أخ��ر رغ���ب���ات أه��ل��ه ع���ن امل���ت���اح ،وأن
ّ
اإلسالميني هم لصوص هذا الشارع .واألهم ّأن إينار
يبقى محايدًا ،تاركًا املسافة الضرورية بني النصوص
ّ
العربية،
وال���ق���ارئ ،ف�لا يلزمه ب��ال��ص��دام م��ع ال��ث��ورات
بينما يعود الفضل الكبير في سالسة النص العربي
ً
مل���اري ط���وق .ل��ي��س س��ه�لا إط�لاق��ًا ت��رج��م��ة رواي����ة إل��ى
ً
العربية ،لكاتب غ��ارق فيها أص�لا ،ومنح القارئ ذلك
الشعور بالدهشة ،حني يصطدم بحقل معجمي متني،
تكاد اللغة فيه تكون براقة أكثر من األحداث نفسها.
األحداث التي تدور في «اندرغراوند» الربيع العربي!
لقاء مع ماتياس إينار 16:00 :مساء  5ت( 2نوفمبر)
ـ SALLE A

