 18ثقافة وناس

الجمعة  1تشرين الثاني  2013العدد 2142

معرض الكتاب الفرنكوفوني مـ
إعداد :ريتا باسيل

سرد

خط التماس
سورج شاالندون «أنتيغون» على ّ

املراسل الحربي السابق لـ«ليبراسيون» لم
يشف من صور الحرب األهلية اللبنانية.
بعدما قاربها بمبضع ّ
الجراح البارد في
صحافية ،ها هو يعود إليها
تحقيقات ّ
في فعل تطهري من خالل روايته الجديدة
«الجدار الرابع» (غراسيه)

ك� �ي ��ف ت �ن �ج��ح ف� ��ي م� �ق ��ارب ��ة ل �ب �ن��ان
الثمانينيات روائ �ي��ًا إن ل��م تعتمد
ب �ع �دًا ي � ��وازي ال �س��وري��ال �ي��ة ،ي�ت�م� ّ�رد
ع �ل��ى امل � ��أل � ��وف ،ن ��وع ��ًا م ��ن م �ق��ارب��ة
غريزية ال يكبحها العقل وتفضي
إلى ما يشبه التراجيديا اإلغريقية؟
الصحافي في «ل��و كانار أنشيني»
واملراسل الحربي السابق لصحيفة
«ل �ي �ب��راس �ي��ون» س� ��ورج ش��االن��دون
( )1952شاهد مباشر على الحرب
األه � �ل � �ي� ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ،ل � ��م ت� �ف ��ارق ��ه
ص��وره��ا ح�ت��ى ال �ي ��وم ،وخ�ص��وص��ًا
جثث صبرا وشاتيال.
ح� �ي� ��ن ك � � � � ��ان ي � �ك � �ت � ��ب ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات ��ه
ال �ص �ح��اف �ي��ة ،ك� ��ان ي �ض��ع م �ش��اع��ره
�رب ب�م�ب�ض��ع
ج ��ان �ب ��ًا ل ��وص ��ف ال � �ح� � ّ
ال� � � �ج � � � ّ�راح ال� � � �ب � � ��ارد .ل� �ك ��ن� �ه ��ا ك ��ان ��ت
ح��اض��رة ،تلتهمه م��ن ال��داخ��ل .ومن
هناّ ،
قرر الصحافي الفرنسي كتابة
رواية كي «يخرج دموعه» كما قال.
ه �ك ��ذا ،ع ��اد ش ��االن ��دون إل ��ى ل�ب�ن��ان
من خ�لال روايته الجديدة «الجدار
ّ
ال ��راب ��ع» (غ��راس �ي��ه) ،ل�ي�ه��ز ال �ح��دود
ب �ي��ن ال � � ��ذاك � � ��رة وال � �ن � �س � �ي� ��ان ،وب�ي�ن
الحقيقة والخيال.
ف ��ي ال � ��رواي � ��ة ،ي ��أت ��ي ج � � ��ورج ،ب�ط��ل
ال � ��رواي � ��ة (ص� �ن ��و ش � ��االن � ��دون) إل��ى
بيروت من أجل تحقيق حلم جميل
وم �ج �ن��ون راود ص��دي �ق��ه ال �ي �ه��ودي
ص� �م ��وئ� �ي ��ل امل � �ص � ��اب ب ��ال� �س ��رط ��ان:
تقديم مسرحية «أن�ت�ي�غ��ون» لجان
أن� � ��وي ف ��ي ب� �ي ��روت ع � ��ام  1982م��ع
م �م �ث �ل�ين م ��ن م �خ �ت �ل��ف االن� �ت� �م ��اءات
الطائفية ،ما يعني سرقة ساعتني
من الحرب من أجل «هدنة شعرية».
ملاذا «أنتيغون»؟ ألن ّ
النص املكتوب

ع� � ��رض ف� ��ي م �س ��رح �ي ��ة ع� � ��ام 1944
م �ت �ح� ّ�دي��ًا ال �ح �ك��م ال � �ن� ��ازي ،امل��رح �ل��ة
األك �ث��ر ظ�لام��ًا ف��ي ح �ي��اة صموئيل
ال ��ذي ت��وف��ي وال � ��داه ف��ي أوش�ف�ي�ت��ز،
ّ
وألن «أنتيغون» هي تلك التي تقول
ّ
ّ
«ال» ،وألن املوضوع هو قصة تتعلق
«أنتيغون»
ب��أرض وكبرياء .ومل��اذا
ّ
ألنوي وليس لسوفوكليس؟ «ألنها
ت� �ت� �م ��رد ض� ��د إن � �س� ��ان ول� �ي ��س ض��د
إله».
ّ
ورغ� � ��م أن ال � � � ��راوي ي� �ب�ّي�نّ ت �ع��اط �ف��ه
ال��واض��ح مع القضية الفلسطينية،
ف �ه��و ال ي�ح�ك��م ع �ل��ى أح ��د وي��دف�ع�ن��ا
إل��ى ح� ّ�ب الشخصيات التي تنتمي
إل��ى م��ذاه��ب وت �ي��ارات وم�ع�س�ك��رات
مختلفة .ه��و ينتقد عبثية الحرب
األهلية التي يصفها بقتال األخوة،
وي� �ن� �ت� �ق ��د إس� ��رائ � �ي� ��ل ع� �ل ��ى ال� ��دم� ��ار
ال� �ه� �م� �ج ��ي ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال � � ��ذي أل �ح �ق �ت��ه
ببيروت.
ّ
ب ��اخ �ت �ص ��ار ،ي ��رف ��ض ك � ��ل امل� �ج ��ازر،
م �ج��زرة ص �ب��را وش��ات �ي�لا وم �ج��زرة
ال� � ��دام� � ��ور ،وال� � �ش � ��وف وال �ت �ه �ج �ي��ر،
ّ
ّ
والتشرد ،ويرفض كل معاملة مذلة
للمدنيني واملخاطر املستمرة على
خطوط التماس.
ورغ � � ��م اخ � �ت � �ي ��ار م � �ك� ��ان «م� �ح ��اي ��د»
ل�ل�م�س��رح�ي��ة ،ل �ي��س ف ��ي «ال �غ��رب �ي��ة»
ّ
وال «ال� � �ش � ��رق� � �ي � ��ة» ،ب � ��ل ع � �ن� ��د خ� ��ط
ال� �ت� �م ��اس ،إال أن امل �م �ث �ل�ين م�ن�ح��وا
«أن�ت�ي�غ��ون» طابعًا مذهبيًا .إيمان
ال �ت��ي ت �ج� ّ�س��د ش�خ�ص�ي��ة أن�ت�ي�غ��ون
ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وخ �ط �ي �ب �ه��ا ه �ي �م��ون
درزي م ��ن ال� �ش ��وف ،وش ��رب ��ل ال ��ذي
ي��ؤدي شخصية كريون ملك طيبة،
م ��ارون ��ي م��ن ال �ج �م �ي��زة ،وال �ح��راس

شيعة .هنا ،فاملسافة التي «تؤخذ
م ��ن ت �ف��اه��ة ال� ��درام� ��ا» ال �ت��راج �ي��دي��ة
ت �خ �ف��ف م� ��ن اإلح � �س � ��اس ب��ال �ش �ف �ق��ة
ال��ذي ق��د يطغى على إع��ادة تمثيل
ع�م��ل ك�لاس�ي�ك��ي .م��ن ش��أن تناقض
ش � �خ � �ص � �ي� ��ات أن � � � � � ��وي أن ي �ع �ط ��ي
املمثلني اللبنانيني الحرية الكاملة
ل�ي�ص�ب�ح��وا أن �ف �س �ه��م أو أش�خ��اص��ًا
م �غ��اي��ري��ن ف��ي ال �ح��رب وف ��ي ال�ع��ال��م
ّ
ال �خ �ي��ال��ي .امل �ض �ح��ك أن ش��رب��ل ن��ال

أنتيغون فلسطينية،
وخطيبها هيمون
درزي ،وكريون ماروني
من الجميزة ،والحراس
شيعة

م��واف �ق��ة أخ �ي��ه ال �ق � ّ�وات ��ي ألداء دور
ّ
ّ
كريون بعدما تأكد شقيقه أن كريون
س�ي�س�ح��ق أن �ت �ي �غ��ون! أم ��ا األخ �ي��رة،
ف� �ق ��د ّ
رح� � � ��ب ب� �ه ��ا ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون
ب��وص �ف �ه��ا ن��اط �ق��ًا ب��اس �م �ه��م ت��داف��ع
ع��ن قيمهم وقضيتهم .ليست امل��رة
األولى التي تشقلب فيها مسرحية
أن��وي مفاهيم الخير وال �ش� ّ�ر .سوء
الفهم هذا ّ
تكرر سابقًا خالل عرض

امل�س��رح�ي��ة أي ��ام ال�ح�ك��م ال �ن��ازي في
أملانيا ،فحظيت بتصفيق املعارضة
والنازيني على السواء.
ج��ورج هو أح��د أف��راد الجوقة الذي
أب � �ق� ��ى ع �ل �ي �ه��ا أن� � � ��وي م � ��ن ا ّمل� �س ��رح
القديم وم��ن سوفوكليس .إن��ه «في
الهامش» يقدم ويروي .هو «رسول
املوت وصوت املنطق» في آن واحد.
يتكلم مع الجمهور ،و«هو الوحيد
ال ��ذي ق�ب��ل ال�ط��اب��ع ال�خ�ي��ال��ي ل��دوره
وك�س��ر ال��وه��م» .امل�ش��اه��د ي ��راه ،لكن
امل�م�ث��ل ال ي�ف�ع��ل .ه��و ال��وح�ي��د ال��ذي
ّ
ت �م��ك��ن م��ن ك �س��ر «ال� �ج ��دار ال ��راب ��ع»،
ال � � �ج� � ��دار ال� �خ� �ي ��ال ��ي ال � � � ��ذي ي �ب �ن �ي��ه
امل �م �ث �ل��ون خ �ل�ال ال� �ع ��رض م ��ن أج��ل
ت �ع��زي��ز ال� ��وه� ��م .إن� ��ه ال � �ج� ��دار ال ��ذي
يحمي الشخصيات .بالنسبة إلى
ال�ب�ع��ض ،ه��و ع�ل�اج ل��ره�ب��ة امل�س��رح،
وللبعض اآلخر إنه حدود الواقع.
يخترق س��ورج شاالندون الجدران
وال � �ح� ��دود ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت ��ي س ��ادت
ف ��ي ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات .ي ��واج ��ه امل ��وت
على جسر «الرينغ» وعند خطوط
ال �ت �م��اس ك �ل �ه��ا ،ل�ك�ن��ه ي�ب�ق��ى خ��ارج
ل�ب�ن��ان م�ث��ل ال �ج��وق��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
امل� �م� �ث� �ل�ي�ن ،ف �ل��ا ي� �ح� �ك ��م ع� �ل ��ى أح ��د
ّ ّ
حب كل الشخصيات.
ويدفعنا إلى
قبل أن يترك ال��رواي��ة ،يحرص على
ّ
ب �ن��اء ج� ��دار خ �ي��ال��ي ل�ل�ت�خ��ل��ص من
صنوه الذي يجعل حياته (الهادئة
ُ
والطبيعية ف��ي فرنسا) ال تحتمل،
ف�ي�ت��رك��ه ع �ل��ى ع�ت�ب��ة امل��اض��ي حيث
يخضع للفعل التطهيري للذاكرة.
ل�ق��اء م��ع س��ورج ش��االن��دون 15:00 :بعد
ظهر  2ت( 2نوفمبر) ــــ أغورا

نسوية

وسيلة تمزالي امرأة مناضلة من الجزائر
تزور الروائية واملناضلة النسوية
ال � � �ج� � ��زائ� � ��ري� � ��ة وس� � �ي� � �ل � ��ة ت � �م� ��زال� ��ي
( )1941ل�ب�ن��ان ب��دع��وة م��ن «املعهد
ال�ف��رن�س��ي ف��ي ب �ي��روت» ل�ل�م�ش��ارك��ة
ف� ��ي «امل � �ه� ��رج� ��ان ال � ��دول � ��ي ل �ل �ف �ي �ل��م
ف��ي ط��راب �ل��س» و«م� �ع ��رض ال�ك�ت��اب

ال� �ف ��رن� �ك ��وف ��ون ��ي»ِ ُ .ول � � � ��دت وس �ي �ل��ة
تمزالي في الجزائر من أب جزائري
وأم اس �ب��ان �ي��ة .ع��رف��ت ك �ي��ف ت�ث�ب��ت
ه��وي �ت �ه��ا امل� ��زدوج � ��ة ع �ل��ى ج��ان �ب��ي
امل �ت��وس��ط خ�ل�ال س �ن ��وات ن�ض��ال�ه��ا
ال� �ط ��وي� �ل ��ة ،ق� �ب ��ل وب � �ع ��د ال� �س� �ن ��وات
العشرين التي أمضتها في العمل
م � ��ع «ال � �ي� ��ون � �س � �ك� ��و» ح � �ي� ��ث ك ��ان ��ت
املسؤولة عن تحسني وضع النساء
في منطقة املتوسط.
ي�ع�ت�ب��ر ك �ت��اب �ه��ا «ن �ش��أة ج��زائ��ري��ة»
(دار غاليمار 2007 ،ــــ ّ
عربه أحمد
ب��ن م�ح�م��د ب�ك�ل��ي ،وص ��در ع��ن «دار
ال �ق �ص �ب ��ة» ف� ��ي ال � �ج� ��زائ� ��ر) م��رج �ع��ًا
وح � �ت� ��ى م� �ف� �ت ��اح ��ًا رئ� �ي� �س� �ي ��ًا ل �ف �ه��م
ال � �ج� ��زائ� ��ر ،وت ��اري� �خ� �ه ��ا ،وح �ق �ب �ت��ي
االس �ت �ع �م��ار وم ��ا ب �ع��د االس �ت �ع �م��ار
(ك��ان��ت ف��ي العشرين عند استقالل
ً
ال� �ج ��زائ ��ر ع � ��ام  ،)1962ف� �ض�ل�ا ع��ن
ثقافتها وتقاليدها.
ي��دخ��ل ال� �ق ��ارئ إل� ��ى ق �ل��ب ال �ج��زائ��ر
وصميم آالمها التاريخية من خالل
ت��اري��خ وس�ي�ل��ة ال�ش�خ�ص��ي ال�ف��ري��د،
هي املتحدرة من أسرة مرموقة من
أص �ح��اب امل �ع��اص��ر األث ��ري ��اء ال��ذي��ن
يمارسون تجارة الزيت مع الخارج
وي � �ع� � َ
ُ
�ام � �ل� ��ون ع� �ل ��ى أن � �ه� ��م «أع� � � � ّ�داء
ُ
َ
الشعب» وتصادر أراضيهم .تمثل
رواي �ت �ه ��ا ال �ت��ي ت �ع��ود إل� ��ى ط�ف��ول��ة
ه��ادئ��ة وس �ع �ي��دة ف��ي ه ��ذه امل��زرع��ة

ال�ع��ائ�ل�ي��ة ،ف�ك��رة ق��دي�م��ة ال�ع�ه��د .لقد
ك��ان��ت ط�ف�ل��ة ح�ي�ن ع� ّ�رف�ت�ه��ا ج��دت�ه��ا
إل � ��ى ف� ��ن اع� � � ��داد امل � ��ون � ��ة ،ث� ��م ب��ات��ت
واع�ي��ة إزاء التناقضات ف��ي تعليم
ال �ن �س��اء ف ��ي ال �ج ��زائ ��ر ،وال �ت �ن��اق��ض
في عالقة السيطرة /الخضوع بني
ال ��رج ��ال وال� �ن� �س ��اء .ت �ظ �ه��ر ت �م��زال��ي
ك �ي��ف ُت � �م� � َ
�ارس ال �س �ي �ط��رة امل �ب �ك��رة
ع �ل��ى أج � �س� ��اد ال� �ن� �س ��اء وح �ي��ات �ه��ن
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة .ت� ��دي� ��ن ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز ب�ين
الجنسني ال��ذي ي�ب��دأ منذ الطفولة
من خالل «عبادة» الذكر واالحتفاء
بالعضو الذكري .تبرز هذا التمييز
ب � �ش� ��دة ف � ��ي ح � �ف ��ل ال � �خ � �ت� ��ان ح �ي��ث
ُي �ع��ام��ل ال�ص�ب�ي��ة ك��أم��راء وال ي��ول��ي
ال �ك �ب��ار أي اه �ت �م��ام ل �ل �ف �ت �ي��ات .ف��ي
ّ
امل�ق��اب��ل ،ت�م��ارس ال�ن�س��اء سلطتهن
ع �ل��ى ال� ��رج� ��ال م ��ن خ �ل��ال ق��درت �ه��ن
على التحكم بأمور املطبخ« ،وذلك
ً
م ��ن خ�ل��ال ن� �ك ��ران ال � � ��ذات ،وص� ��وال
إل��ى خ�ن��ق ال��رج��ال» .ت�ن��اق�ض��ات في
تركيبة األنثى ،تعود اليها وسيلة
تمزالي بعد سنوات أثناء دراستها
النضال النسائي في سبيل حقوق
املرأة.
ع ��ام  ،1957ت �غ� ّ�ي��رت ح�ي��ات�ه��ا رأس��ًا
ع�ل��ى ع�ق��ب ح�ينّ اغ�ت�ي��ل وال��ده��ا .في
هذا السياق ،مثل «نشأة جزائرية»
م � �ح ��اول ��ة ل �ف �ه ��م «س � �ب � ��ب» اغ �ت �ي ��ال
وال��ده��ا على ي��د قومي ج��زائ��ري في

مارس
تظهر كيف ُت َ
السيطرة المبكرة على
أجساد النساء وحياتهن
الجنسية

ح�ين ك��ان ه��و نفسه قوميًا .تتحول
الرحلة األدبية إلى رغبة في إيضاح
ــ من خالل األدب ــ األسباب التي أدت
إلى وفاة والدها الذي اعتبرت هذه
ُ
املراهقة أنه انتزع ّ منها.
ت�م��زال��ي ال �ت��ي ت�ن��ق�ل��ت ب�ين ال�ج��زائ��ر
واسبانيا ،وعاشت في باريس منذ
ّ
سن البلوغ ،تأخذ مسافة من األمور
ّ
ت�م��ك�ن�ه��ا م��ن ال�ت�ف�ك�ي��ر بموضوعية
ب�ع�ي�دًا ع��ن ال �ع��واط��ف ف��ي ترحالها
االدب� � � ��ي .ه ��ي ع ��اش ��ت ال � �ن� ��زوح م��ن
الداخل ،فجعلها انتماؤها متعدد
ً
ال �ه��وي��ة ش ��اه ��دة م �م �ي��زة ورب �ط �ه��ا
ارتباطًا وثيقًا بالهوية الجزائرية
ك �م��ا ب �ه��وي��ة أل �ب �ي��ر ك��ام��و ( 1913ـــــ
 .)1960أث� ��رت ف �ي �ه��ا وف� ��اة ال �ك��ات��ب
ال �ف��رن �س��ي ال �غ��ام �ض��ة ف �ي �م��ا ك��ان��ت
ه � ��ي ت �س �ت �ع��د ل� �ت� �ق ��دي ��م ب� �ك ��ال ��وري ��ا
ف ��ي ال �ف �ل �س �ف��ة ،وك ��ان ��ت م �ع �ج �ب��ة ب��ه

«ب�ح� ّج��م اإلع �ج��اب ال ��ذي تستطيع
أن تكنه له في العشرين ً من العمر»
(باتت اليوم أكثر نقدية في النظر
إل � �ي � ��ه)« .ك� � ��ان واح � � � �دًا م� ��ن األوائ� � ��ل
ال ��ذي ��ن أدان � � ��وا وض� ��ع ال �ج��زائ��ري�ي�ن
امل�س�ت�ع� َ�م��ري��ن» .ش�خ�ص�ي��ة ال يمكن
ف �ص �ل �ه��ا ع� ��ن ال � �ج� ��زائ� ��ر وف ��رن� �س ��ا،
وه� ��ي م�ل�ازم ��ة ل �ل �ع�لاق��ة ال�ع��اط�ف�ي��ة
واملؤملة بني البلدين .تعيدها أقوال
ك��ام��و إل��ى وضعها ح�ين «اض�ط��رت
مل ��وازن ��ة وف � ��اة وال ��ده ��ا م ��ع ال�ع�ن��ف
ال� � �ق � ��وم � ��ي» ،وت� �س� �ت� �ش� �ه ��د ب� �ك ��ام ��و:
«ال � � �ي � � ��وم ،ال� �ع ��اص� �م ��ة ال� �ج ��زائ ��ري ��ة
م �ل�أى ب ��االع� �ت ��داء ات ف ��ي ال� �ش ��وارع
وال � �ح ��اف �ل�ات .ق ��د ت� �ك ��ون أم� ��ي ع�ل��ى
م�تن ه��ذه ال�ح��اف�ل��ة .ول��و ت�ع�ّي�نّ علي
أن أخ�ت��ار ب�ين ال�ع��دال��ة وأم��ي ،فإني
س��أخ�ت��ار أم��ي» .ك��ل ش��يء ّبالنسبة
إل ��ى وس �ي �ل��ة ت �م��زال��ي ي �ت �م��ث��ل «ف��ي
التفريق بني العنف الضروري لكن
غير املبرر أبدًا ،والعنف الضروري
وامل� � �ب � ��رر ألن � ��ه ص ��ائ ��ب ك� �م ��ا ك��ان��ت
ت�ع�ت�ق��د ال�ح��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة بكاملها
ونحن أيضًا وأنا كذلك».
ن� � � ��دوة ح� � ��ول «ق� �ض� �ي ��ة ح � �ق� ��وق امل� � � ��رأة:
اإلنجازات والعقبات» مع وسيلة تمزالي،
وماري ـ تيريز سانشيز شميد ،وباميال
شرابيه بادارة ندى عنيد 16:00 :مساء
 9ت( 2نوفمبر) ــ SALLE A

