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ابن الشرق البار

شغف عربي

فرنسا يا حبيبتي

ال��روائ��ي ماتياس إينار ( )1972ليس غريبًا عن «معرض الكتاب
الفرنكوفوني في بيروت» .الكاتب واملترجم الفرنسي انغمس في
الثقافتني العربية والفارسية ،بعدما أمضى فترة طويلة في الشرق
األوسط .حاز إينار جوائز عديدة ،أبرزها «غونكور الطالب» ()2010
عن روايته «حدثهم عن املعارك وامللوك والفيلة» ،التي يتخيل فيها
رحلة مايكل أنجيلو إلى القسطنطينية عام  ،1506وجائزتي «ديسمبر»
و «كتاب أنتير» ( )2009عن روايته «زون» .أما «شارع اللصوص» ،التي
تناول فيها الثورات العربية ،فقد حازت «غونكور ــ خيار الشرق» العام
املاضي .هذه السنة سيكون لنا لقاء معه أيضًا (11/5ـــ س .)16:00

شغف جيل كيبيل ( )1955بالعرب والقضايا اإلسالمية املعاصرة ال
ينضب .منذ كتابه األول «النبي والفرعون :الحركات اإلسالمية في مصر
ّ
املعاصرة» ( )1984الذي ترجم إلى لغات عديدة ،ألف الباحث الفرنسي
واألستاذ الجامعي في «معهد العلوم السياسية» في باريس عددًا من
األبحاث والكتب املتخصصة في اإلسالم والعالم العربي .هذا العام،
سيحل كيبيل ضيفًا على املعرض ليوقع كتابه «شغف عربي» (غاليمار
_ _11/9س  .)19:00يتحدث العمل عن جوالت في الدول العربية التي
شهدت حراكًا خالل العامني الفائتني ،وهو املوضوع الذي يتناوله منذ
العام املاضي في برنامجه على إذاعة «فرانس كولتور».

على مدى أربع سنواتّ ،
قدمت دارينا الجندي ( )1968حوالى 250
عرضًا حول العالم ملسرحيتها «يوم توقفت نينا سيمون عن
الغناء» التي نالت ترحيبًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا .هذا العرض
كتبته الفنانة اللبنانية املقيمة في فرنسا بالتعاون مع الجزائري
محمد قاسمي ،مستحضرة عنف الحرب اللبنانية وأوه��ام تلك
ّ
والتحررية .اليوم،
الشابة البيروتية وأفكارها العلمانية والثورية
ّ
الجديدة Ma Marseillaise
توقع الجندي كتاب مسرحيتها
ً
التي عرضتها على خشبات فرنسا حاكية رحلتها املضنية نحو
الحصول على الجنسية الفرنسية (11/10ــ س .)17:00

عد مؤجل مع الجمهورية
امل �ع �ي �ش��ة ق ��ائ �م ��ة األول � � ��وي � � ��ات .ي� �ص � ّ�ب ال �ت��وج��ه
األس ��اس ��ي ل�ل�م�ن�ظ�م�ين ب �ح �س��ب امل ��دي ��ر ال �ج��دي��د
ف��ي «خ�ل��ق ن�ق��اش��ات ح��رة ف��ي مختلف امل�ج��االت
وط� ��رح ك��اف��ة األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي س �ت �خ��رج م��ن أف ��واه
ّ
الكتاب والجامعيني وزوار امل�ع��رض» 3 .جوائز
س�ت�ط�ب��ع ه ��ذا ال� �ح ��دث« :ف �ي �ن �ي �ك��س» امل�خ�ص�ص��ة
للكتاب الشباب ،و«الجائزة اإلقليمية للصحافة
الفرنكوفونية امل �ص� ّ�ورة :أن��ا ف��ي العشرين و»...
ّ
ال�ت��ي ينظمها «م�ك�ت��ب ال �ش��رق األوس� ��ط» التابع
ل�ـ «ال��وك��ال��ة الجامعية للفرنكوفونية» و«املعهد
الفرنسي في بيروت» .وفي هذه املناسبة ،ستقام
طاولة مستديرة ح��ول «امل�م��ارس��ات والتحديات
ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي م�ن��اط��ق ال �ن��زاع»
( 11/9ـ س .)16:00 :وللسنة الثانية ،ينظم املكتب
اإلقليمي للوكالة في بيروت جائزة «غونكور ــ
خيار الشرق» ( 11/3ــ س )15:30 :التي سيرعاها
الروائي الفرنسي ماتياس إينار الفائز بالجائزة
العام املاضي عن «شارع اللصوص» (راجع املقال
أدن��اه) .سيجري ذلك بحضور عضو «أكاديمية
غ ��ون� �ك ��ور» ال �ك��ات��ب وامل � �خ ��رج ف �ي �ل �ي��ب ك �ل��ودي��ل،

ورئ �ي��س «ال��وك��ال��ة ال�ج��ام�ع�ي��ة ل�ل�ف��رن�ك��وف��ون�ي��ة»
ب��رن��ار س��ارك�ي�غ�ل�ي�ن��ي .ت�ض��م ال �ج��ائ��زة  15طالبًا
من  5بلدان عربية يترأسهم األكاديمي اللبناني
ش��ري��ف م�ج��دالن��ي .ت�ع� ّ�د ه��ذه ال�ج��ائ��زة اإلقليمية
أداة «ت ��روي ��ج» ل�ل��أدب ال �ف��رن �س��ي امل �ع��اص��ر عبر
اختيار «األكاديمية» لـ  9مؤلفات أدبية للنقاش
والتعليق ع�ل��ى م��دون��ة خ��اص��ة ب �ه��ؤالء ال�ط�لاب،
ُ
على أن تعلن اللجنة بعدها اسم الفائز .
«الحوار الفكري ال��ذي يجمع الطلبة حول هدف
ال �ق��راءة الفرنكوفونية امل�ع��اص��رة» ت ��راه امل��دي��رة
اإلقليمية للمكتب سلوى ن��اك��وزي ف��ي حديثها
لـ «األخبار» فرصة «لتعزيز الروابط بني الشرق
األوس��ط وفرنسا عبر ه��ذه ال �ق��راءات» والنقاش
واالستماع الى اآلخر والتفاعل تدوينًا ومشاركة
ّ
حية في موعد اعالن الفائز .على أن يستعاض عن
بعض املشاركات الحية بتسجيالت فيديو بسبب
ص�ع��وب��ات ف��ي امل �ج��يء ال��ى ب �ي��روت ،وخصوصًا
بالنسبة إلى اآلتني من مصر وفلسطني وسوريا.
«ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة س�ت�ج�م��ع ط�لاب��ًا ي�ع�ي�ش��ون في
م�ن��اط��ق ع��رب�ي��ة مغلقة وم �ش��رذم��ة ،وس�ي�ك��ون��ون

فرنسا و«اآلخرون»
على ت�م��اس م��ع األدب امل�ع��اص��ر» ،ه�ك��ذا اختصر
ً
شريف مجدالني النشاط األدب��ي ،آم�لا أن يكون
لفرنسا «نظرة مختلفة إلى الشرق».
الحدث الثقافي الفرنسي سيفرد جناحًا لنظيره
ال �ع��رب��ي ع�ب��ر أع �م��ال ت��رج�م��ة وت �ب ��ادل ال�ث�ق��اف��ات
وت�لاق��ح األف�ك��ار .خطوة ي��راد منها خلق أرضية
م�ش�ت��رك��ة ق��اع��دت�ه��ا االن �ف �ت��اح وال �ت �ع��ددي��ة ونشر
ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة ب�ي�ن أرج � � ��اء ه� ��ذا ال � �ش� ��رق .ف�ه��ل
ستنجح ه��ذه ال�خ�ط��وة وس��ط أت ��ون ال�ص��راع��ات
السياسية والتجاذبات اإلقليمية؟ ويبقى سؤال:
إل��ى أي م��دى يستطيع املعرض أن ينأى بنفسه
عن سياسة فرنسا الرسمية إزاء املنطقة ،علمًا
ّ
أن الشاعر والصحافي اللبناني اسكندر حبش
ّ
ق��دم استقالته أخيرًا من منصبه كنائب لرئيس
جائزة «خيار الشرق» ،احتجاجًا «على السياسة
االستعمارية التي تنتهجها فرنسا في سوريا»؟
* «م�ع��رض الكتاب الفرنكوفوني ف��ي ب�ي��روت :ب��دءًا من
اليوم حتى  10تشرين الثاني (نوفمبر) ــ «بيال» (وسط
بيروت) ـ salondulivrebeyrouth.org

مازن كرباج« ...رسالة» إلى عام 2012
روي ديب
يستضيف «معرض الكتاب» هذه السنة
تجربة فنية منفردة مل��ازن كرباج .رغم
االستفاقة املثقلة بكحول سهرة رأس
السنة صبيحة ال�ي��وم األول م��ن ،2012
أخ � ��ذ ال� ��رس� ��ام وامل ��وس� �ي� �ق ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي
«أج�ن��دت��ه» ال�ج��دي��دة ال�ت��ي اش�ت��راه��ا لهذا
ال �ع �م��ل ال �ف �ن��ي ،وأن �ج��ز ال��رس �م��ة األول ��ى
ع�ل��ى ص�ف�ح��ة األول م��ن ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
(ي �ن��اي��ر)  .٢٠١2ث��م ت��اب��ع ال��رس��م على
م � ��دار ال �س �ن��ة :رس �م ��ة واح� � ��دة ك ��ل ي��وم
ع�ل��ى ص�ف�ح��ات ال �ت��واري��خ ال�ي��وم�ي��ة .تلك
ال�ل��وح��ات ال�ت��ي وص��ل ع��دده��ا إل��ى ،٣٨٣
إلن �ج ��ازه أح �ي��ان��ًا أك �ث��ر م��ن واح � ��دة في
اليوم ،ستعرض متالصقة في «معرض
ال�ك�ت��اب ال�ف��رن�ك��وف��ون��ي» ،م�ت�خ��ذة شكل
ج� ّ
�داري��ة كبيرة ب�ط��ول  ١٧م�ت�رًا .كرباج
امل �ت �ش � ّ�وق ل ��رؤي ��ة ت �ل��ك ال �ل ��وح ��ات جنبًا

إل ��ى ج �ن��ب ل �ل �م��رة األول � ��ى ف��ي امل �ع��رض،
ي �ف �ض��ل أن ي �ن �ظ��ر إل �ي �ه��ا ال� �ي ��وم كعمل
واح ��د ال ك�ص�ف�ح��ات م�ن�ف�ص�ل��ة .ه�ك��ذا،
س �ت �ت��اح ل� � � ّ
�زوار امل �ع ��رض ف��رص��ة إل �ق��اء
ن�ظ��رة م�ق� ّ�رب��ة على ه��ذه ال�ي��وم�ي��ات ،قبل
أن ت �ص��در الح �ق��ًا ف��ي ك �ت��اب ع��ن «دار
السوسياسيون» الفرنسية .في حديثه
م �ع �ن��ا ،ي �خ �ب��رن��ا ك ��رب ��اج ع ��ن ت�ج��رب�ت��ه
ف��ي ال��رس��م امل�ت��واص��ل ع�ل��ى م ��دار سنة،
فـ«خالل الشهرين األول�ين ،كان االلتزام
بالرسم يوميًا أمرًا ممتعًا ،قبل أن أشعر
بثقل املشروع أحيانًا .فكرة االستيقاظ
صباحًا كل يوم مع هوس إنجاز رسمة
على أجندتي ،كانت تقلقني أحيانًا ،ثم
ب��دأت العالقة ب�ين ال��رس��م وال��زم��ن تتخذ
ً
أشكاال جديدة ومتعة مختلفة»ّ .
تتنوع
امل��واض �ي��ع امل �ط��روح��ة ف��ي ال �ل��وح��ات بني
الشخصية
التفاصيل اليومية واألحداث
ّ
أو ال � �ع ��ام ��ة .ق� ��د ت� �ج ��د رس� �م ��ة ت �ت �ع��ل��ق

ب��األح��داث ف��ي س��وري��ا أو ل�ب�ن��ان ،أو أي
رسمة عامة .في االستديو ،يرينا كرباج
بعض النماذج عن رسمة لحبيبته في
 14ش�ب��اط (ف�ب��راي��ر) ،وأخ ��رى يستعني
فيها بأسلوب ال�ك��والج لنجد ج��زءًا من
بطاقة سفره إلى إسطنبول ،حيث أجرى
حفلة مع املوسيقي شريف صحناوي.
ه �ك��ذا س�ن�ت��اب��ع ي��وم �ي��ات م� ��ازن ك��رب��اج
خ�ل�ال ع ��ام  ،٢٠١٢م��ن خ�ل�ال ل��وح��ات
رسمها بالحبر ،من دون أن تغيب عنها
شخصياته وأسلوبه ال��ذي اعتدناه في
تجاربه السابقة .إلى جانب هذا العمل،
ستتوافر ضمن امل�ع��رض كتب كرباج
ال�س��اب�ق��ة؛ منها «ه ��ذه ال�ق�ص��ة ت�ج��ري»،
و«رسالة إلى األم» الذي صدر أخيرًا.
لقاء مع مازن كرباج حول كتابه «رسالة
إلى األم» 19:00 :مساء  6ت( 2نوفمبر)
أوتو بورتريه ملازن كرباج
ــ AGORA

اهتمام خاص بالترجمة
«كلمات اآلخرين» عنوان «معرض الكتاب
ال�ف��رن�ك��وف��ون��ي ف��ي ب� �ي ��روت» ،ستتجلى
ع� �ب ��ر ت �خ �ص �ي ��ص م ��ؤت� �م ��ري ��ن ( 2و5
نوفمبر) ،أحدهما يندرج ضمن اللقاءات
ال �ت��ي س �ت �ج��ري ب�ي�ن ال �ن��اش��ري��ن ال �ع��رب
والفرنسيني ،وتستمر طيلة أيام املعرض،
بمبادرة من «دار شرق الكتاب» و«املعهد
الفرنسي في بيروت» ،عبر اختيار أفضل
أعمال األدب العربي املعاصر املترجم الى
الفرنسية ،كي تعرضها  17دارًا للنشر.
ُت ّ
عد «ش��رق الكتاب» من ال��دور اللبنانية

ال� �ت ��ي ت��أس �س��ت ع� ��ام  ،2011ك�م��رت�ك��ز
ل �ح��وار ب�ين ال �ش��رق وال �غ��رب ،ع�ب��ر األدب
والفكر وإيالء اهمية كبرى للثروة األدبية
العربية بغية نشرها في العالم .ويضفي
تعاون الدار ًمع نظيرتها الفرنسية «أكت
ً
سود» حيوية كبيرة على مجال الترجمة
ف��ي ف��رن�س��ا ،إذ تطمح «ش ��رق ال�ك�ت��اب»،
كما يقول القائمون عليها ،إلى اإلسهام
في النهوض بالثقافة في العالم العربي
«ال��ذي تجتاح إليه ّ
التغيرات وال �ث��ورات».
وي � ��رى م��دي��ر امل �ع �ه��د ال �ف��رن �س��ي ه�ن��ري

ليبريتون ّأن ه��ذه األرضية الجامعة بني
الثقافتني الفرنسية والعربية سترسيها
ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ك��ون�ه��ا «م��رت�ب�ط��ة
جذريًا بالفرنكوفونية ،وستكون املعبر
لهذه األعمال املترجمة» ،فاللغة الفرنسية
ف��ي رأي��ه الفتة ف��ي ب�ي��روت ،وك��ذل��ك أدوار
الناشرين اللبنانيني باللغة العربية .وهذا
ّ
إن دل ع �ل��ى ش� ��يء ،ف��إن��ه ي �ب��ره��ن على
«النجاح السنوي» ال��ذي أح��رزه املعرض،
بحسب املدير الجديد.
زينب...

بيار أبي صعب
ق �ب��ل ع � ��ام ،ارت� �ع ��ش «امل � �ع� ��رض ال �ف��رن �ك��وف��ون��ي» في
بيروت .ح��اول أن يقطع مع ّ
ترسبات النظرة ما بعد
َ
ّ
منسلخ عن واقعه الثقافي،
الكولونيالية إلى لبنان
ٍ
ّ
ّ
ومصالحه ال�ق��وم��ي��ة ،وتربته ال�ع��رب��ي��ة ،ليبدو ناديًا
م�غ�ل�ق��ًا ع��ال �ق��ًا ه �ن��ا م ��ن ّأي � ��ام ال �ج �ن��رال غ � ��ورو .ت�م� ّ�ي��ز
برنامج ال��دورة املاضية بالعمق وال�ت�ن� ّ�وع ،والجرأة
في رف��ع سقف النقد ،واألم��ان��ة في اختيار املواضيع
وال�ض�ي��وف… وط��رح القضايا الحساسة ،ف��ي الفكر
واألدب واالجتماع والسياسة .يكفي أن نذكر النقاش
ّ
كونيسا «فبركة
حول كتاب الخبير االستراتيجي بيار
ّ
العدو ،أو كيف نقتل براحة ضمير» (روبير الف��ون)،
ّ
ّ
وك �ت��اب امل �ف��ك��ر ري� ّج�ي��س دوب ��ري ��ه «ش �ب��اب امل �ق��دس»
(غاليمار) .خلنا أنها االنعطافة التي طال انتظارها،
ّ
ّ
التقليدية مكانهم ،من
الفرنكوفونية
تحفظ لزبائن
دون أن تقصي بعد اليوم «اآلخرين» :أولئك اآلتني من
ّ
الجمهورية» ،ضمن
آفاق مختلفة ليتفاعلوا مع «قيم
ّ
الفوقية والوصاية،
عالقة تالقح واحترام ال تقوم على
ّ
العربية واقصائها.
وعلى ازدراء اللغة
م ��اذا يبقى ال �ي��وم م��ع اف�ت�ت��اح ال � ��دورة ال�ع�ش��ري��ن من
«امل �ع��رض ال�ف��رن�ك��وف��ون��ي ل�ل�ك�ت��اب» م��ن ت�ل��ك األوه ��ام
ال �ن �ه �ض� ّ
�وي��ة؟ ي�ف�ت�ت��ح امل �ع��رض ف��ي ل�ح�ظ��ة س�ي��اس� ّ�ي��ة
ّ
حرجة في املنطقة والعالم ،قامر فيها االشتراكيون
ّ
صدقية بلدهم وهيبته،
الذين يحكمون فرنسا على
ّ
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج� ّ�ي��ة وال��داخ �ل��ي��ة ع�ل��ى ال �س��واء.
ال��رئ �ي��س ه ��والن ��د ال� ��ذي ان� �ه ��ارت ش�ع�ب� ّ�ي�ت��ه ب �ص��ورة
ً
ل��م ت �ع��رف ل�ه��ا ال�ج�م�ه� ّ
�وري��ة ال�خ��ام�س��ة م �ث �ي�لا ،ذه��ب
ّ
ك��ال�ك��اوب��وي إل��ى ال�س��اح��ل االف��ري �ق��ي ،ل �ي��ؤدب الطغم
املتأسلمة التي ما كانت لتنبت كالفطر في خاصرتنا
ّ
ّ
الغربية .زاد مالي فقرًا
االستعمارية
ل��وال السياسة
ّ
وت �م ��زق ��ًا ،وع �ج��ز ع ��ن م��واج �ه��ة ج �م��اع��ات تستعمل
ّ
ّ
سالحًا غربيًا ارس��ل لبناء «الديمقراطية الليبية»،
ّ
ّ
السورية».
«الديمقراطية
كما ُيرسل غيره اآلن لبناء
النتيجة؟ ّ
تحولت فرنسا إلى راعية لـ«تنظيم القاعدة
في بالد املغرب االسالمي» ،إذ دفعت  ٢٠مليون يورو
السترداد رهائنها األربع! ومن «أكمي» إلى «داعش»
تقصر املسافة .في الصراع ال��ذي يعصف بمنطقتنا
ً
ّ
بتبعيته
يبدو املوقف الفرنسي مخجال ،بل مضحك،
األط�ل�س� ّ�ي��ة ال�ت��ي تبقي ج ��ورج عبد ال�ل��ه ف��ي السجن.
ّ
الغجرية لويوناردا من
في تلك األثناء تطرد الطفلة
ّ
شعبية وزيرة الداخلية!
فرنسا فترتفع
ينطلق معرض بيروت تحت راية «كلمات اآلخرين».
أي «آخ � � ��رون»؟ ي�ف�ت��ح ب��اب��ه ل �ل �م� ّ�رة األول� ��ى لناشرين
ع��رب ت��م جمعهم ف��ي شبه «غيتو» ككائنات غريبة،
ّ
ّ
ّ
والبرتغالية
واليابانية
بالصينية
وينظم ق ��راءات
ّ
واالن �ك �ل �ي� ّ
�زي��ة واألرم �ن� ّ�ي��ة و… ال �ع��رب��ي��ة« .غ��ون �ك��ور»
الطالب في جامعات فلسطني واألردن ومصر ولبنان
اس�م��ه «خ�ي��ار ال �ش��رق» .ه�ن��اك ماتياس إي�ن��ار لحسن
ال�ح��ظ ،وطيف كامو وإيميه سيزير امل�ع� ّ�رض�ين لفخ
الفولكلور… لكن أبرز ندوات املعرض بعنوان« :زمن
ّ
النفسية التي يخوضها حزب الله»!
الترهيب :الحرب
هكذا نفبرك ّ
عدونا ّ
ّ
كونيسا .ماذا تعرف فرنسا
د
سي
ُ َ
ال �ي��وم ع��ن «اآلخ ��ري ��ن» ،ون��خ�ب�ه��ا امل��ذع��ورة م��ن زحف
ّ
ّ
العصبية «البيضاء»؟ لألسف
«امللون» ،تتماهى مع
ّ
ليس زمن «الغيرية» .نحن الذين نراهن في هذا املقلب
ّ
ّ
الفرنسية ،يبدو أن
«الجمهورية»
من العالم على قيم
علينا أن ننتظر .على أمل أال يطول االنتظار.

