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ـوعد مؤجل مع الجمهورية
رواية

أمين معلوف

عن تيه
ال شفاء منه

ّ
ّ
سيحل ضيفًا على املعرض ليوقع روايته الجديدة
«التائهون» (دار غراسيه) .آدم الذي ّ
هجرته الحرب األهلية
إلى فرنسا ،سيعود إلى وطنه األم بدعوة من رفيقه مراد
القابع على فراش املرض .تعتصر املرارة الكاتب تجاه
مستقبل واعد ،كان لبنان السبعينيات يوحي به
أمني معلوف الذي فاز بـ«غونكور»
ع����ن رواي�����ت�����ه «ص����خ����رة ط���ان���ي���وس»
ع��ام  1993وانضم إل��ى «األكاديمية
الفرنسية» (األخ��ب��ار )2012/6/14
ب��وص��ف��ه ث��ان��ي ك��ات��ب ع��رب��ي ي��دخ��ل
امل���ؤس���س���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��ت��ي��دة بعد
الجزائرية آسيا ّ
جبار ،أصبح واحدًا
من الوجوه األساسية على الساحة
األدبية الفرنسية .سواء على خطى
«ليون األفريقي» ،أو عمر الخيام في
«س��م��رق��ن��د» ،ت��م��وه رواي����ات معلوف
عند تلك الحدود بني الشرق والغرب.
ي��ع��ب��ر ب��ن��ا ال��ك��ات��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي امل���دن
وال���ق���رون ع��ب��ر م��خ��ط��وط��ات ضاعت
في عهد املغول ،ثم أعيد اكتشافها
ف���ي ظ���ل اإلم���ب���راط���وري���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة.
ع��ش��ن��ا ه����ذه امل���غ���ام���رات ف���ي «ل��ي��ون
ّ
املتخيلة
األف��ري��ق��ي» ح��ي��ث ال��س��ي��رة
ل��ل ّ
��رح��ال��ة الحسن ب��ن محمد ال���وزان
ّ
الذي يقبض عليه قراصنة صقليون
عام  1518ويهدونه إلى البابا ليون
ال���ع���اش���ر ،أو أي��ض��ًا ف���ي «س��م��رق��ن��د»

ّ
الصباح مؤسس فرقة
حيث حسن
ّ
ال��ح��ش��اش�ين .ه��وي��ت��ه امل��ت��ذب��ذب��ة بني
ّ
ضفتي املتوسط ليس سوى محض
خيال .في كتابه «الحروب الصليبية
ك��م��ا رآه�����ا ال����ع����رب» ال�����ذي ي��ت��أرج��ح
بني التاريخ عبر جهد تأريخي في
ّ
تعقب السالالت الحاكمة في العالم
ال��ع��رب��ي اإلس�لام��ي ،وب�ين األدب في
أس����ل����وب رص������د ال�����ت�����ح ّ�����والت ،ي��ل��ق��ي
معلوف عينًا فاحصة على الشرق
والغرب وعالقة املسيطر /الخاضع
ف���ي ال���ت���اري���خ ال���ق���دي���م .وف����ي أع��م��ال��ه
ّ
ً
األك���ث���ر م���ع���اص���رة ،ت��ت��س��ل��ل ال��ت��ي��م��ة
التي تناولها في «الهويات القاتلة»
إل����ى «اخ���ت�ل�ال ال���ع���ال���م» وك���ذل���ك إل��ى
رواي��ت��ه ال��ج��دي��دة ّ «ال��ت��ائ��ه��ون» (دار
غراسيه) التي يوقعها في «معرض
الكتاب الفرنكوفوني ف��ي ب��ي��روت».
ف����ي «ال����ه����وي����ات ال���ق���ات���ل���ة» ،ي��ن��ط��ل��ق
معلوف من نفسه ،العربي املسيحي
ّ
ل��ي��ح��ط��م ّ ال��ه��وي��ات ال��ف��ردي��ة .ال��ه��وي��ة
هنا معقدة ال يمكن اختزالها بلغة

ّ
أو ديانة أو انتماء ألنها مجموعة
م��ن االن��ت��م��اءات تتشكل عبر اللقاء
م���ع اآلخ�����ر .وف���ي «اخ���ت�ل�ال ال��ع��ال��م»،
يقارب معلوف املخاوف التي رافقت
ب���داي���ات األل��ف��ي��ة ال���ج���دي���دة :س��ق��وط
ج�����������������دار ب�������رل���ي���ن،
وان���ت���ه���اء ال��ح��رب
ال���ب���اردة ،واآلم����ال
ال����� ّك�����ب�����ي�����رة ال����ت����ي
تبخرت مع إدارة
ب�����وش وأف��ع��ال��ه��ا
ب���ع���د أح���������داث 11
أيلول وغوانتنامو ،لينتقل بعدها
إل�������ى امل����س����أل����ة ال���ب���ي���ئ���ي���ة وم���ش���اك���ل
االحتباس الحراري.
وف��ي «التائهون» ،Les Désorientés
ي���ع���ود م���ع���ل���وف إل�����ى م��س��ق��ط رأس����ه
م��ن دون تسميته .يعود إل��ى لبنان

نظرة فاحصة على
يلقي ً
الشرق والغرب وعالقة
المسيطر /الخاضع

الذي ُسلخ من ربوعه عام  1976مع
ب��داي��ة ال��ح��رب األه��ل��ي��ة ،ليستقر في
باريس حيث اندمج مع نمط الحياة
ال��ف��رن��س��ي��ة ،ل��ك��ن��ه أب��ق��ى ع��ل��ى ع�لاق��ة
م���ت���أرج���ح���ة م����ع وط���ن���ه األم .ي��س��ك��ن
لبنان ك��ت��اب��ات أم�ين م��ع��ل��وف .يقول
ّ
ف��ي ال���رواي���ة إن «آدم» ب��ط��ل ال��رواي��ة
العشريني ،يترك ف��ي السبعينيات
واح�����دًا م���ن أج��م��ل دول ال���ع���ال���م ،هو
«لؤلؤة الشرق» (يعرف القارئ توًا
ّ
أن��ه يتحدث ع��ن لبنان) .ك��ان يشكل
ّ
م�����ع رف�����اق�����ه ش����ل����ة «ال���ب���ي���زن���ط���ي�ي�ن»:
ك��ان��وا ي��ه��ودًا ،مسيحيني ،مسلمني،
شبانًا ال يفترقون ،وع��دوا بعضهم
ب��ص��داق��ة أب��دي��ة إل��ى أن أت��ت الحرب
ّ
فشتتت شملهم .بعد غياب عقود،
سيعود آدم املقيم ف��ي ف��رن��س��ا ،إلى
وط���ن���ه ب��ع��دم��ا دع�����اه ص��دي��ق��ه م���راد

ّ
القابع على ف���راش امل���رض .ل��ك��ن آدم
س��ي��ص��ل م���ت���أخ���رًا ،ل��ي��ح��اول ب��ع��ده��ا
ل ّ��م شمل ال��رف��اق القدامى ،فيكتشف
ّ
أن منهم م��ن ب��ق��ي ه��ن��ا ،وم��ن��ه��م من
������ؤال :ه��ل
رح�������ل .وه����ن����ا ي����ط����رح ال������س ّ
يجب البقاء أم ك��ان��وا على ح��ق ّفي
الرحيل؟ في «التائهون» ،يستشف
ال���ق���ارئ ت��ل��ك امل������رارة ال�����ذي تعتصر
ال��ك��ات��ب ت��ج��اه مستقبل واع����د ،ك ّ��ان
لبنان السبعينيات يوحي به ،لكنه
مستقبل ل��م ي��ت��ح��ق��ق .ل����ذا ،فحنينه
���ذي ال ش��ف��اء م��ن��ه ه��و ملستقبل لم
ال ّ
يتحقق أك��ث��ر م��ن ك��ون��ه حنينًا إل��ى
املاضي.
ريتا ...
ل �ق��اء م ��ع أم�ي��ن م �ع �ل��وف 17:00 :م�س��اء
 9ت( 2ن ��وف� �م� �ب ��ر) ـ � �ـ ج � �ن� ��اح «أغ � � � ��ورا»

سيرة

داني الفريير ...يوميات صحافي بالبيجاما
«ك����ي����ف ن����م����ارس ال����ح����ب م����ع زن��ج��ي
م��ن دون أن نتعب» ع��ن��وان «قنبلة»
اخ������ت������اره دان���������ي الف����ري����ي����ر ()1953
لكتابه األول الذي نشره عام ،1985
ف���أخ���رج���ه م���ن ب���ؤس���ه ،وم����ن وض��ع��ه
ك���زن���ج���ي م���ه���اج���ر م����ن دون أوراق
ثبوتية .أكسبه الكتاب شهرة فورية
ف����ي م���ون���ت���ري���ال وك������ان ج�������وازه إل���ى
ال��ع��ال��م ب���أس���ره .ف���ي ب���اك���ورت���ه ت��ل��ك،
انتقد داني الفريير الصور النمطية
وال��ك��ل��ي��ش��ي��ه��ات امل��ع��ادي��ة ل�لأج��ان��ب.
كذلك ،تطرق إلى التمييز االجتماعي
ال���ع���ن���ص���ري ب��ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال��ف��ك��اه��ة
وال��خ��ي��ال .م��زج األج��س��اد ،البيضاء
وال���س���وداء م��ن مختلف األع�����راق أو
ال��دي��ان��ات أو الطبقات االجتماعية،
ووضعها «عارية في سرير» .كاتب
زاوي�����ة ال��ث��ق��اف��ة ف���ي م��ج��ل��ة Le Petit
 Samedi Soirاألس��ب��وع��ي��ة و«رادي����و
ه��اي��ت��ي ان���ت���ر» ه���رب ع���ام  1976من
وطنه هايتي عقب اغتيال صديقه
الصحافي غاسنر ريمون.
وص��ل دان��ي الفريير إل��ى مونتريال
م���ع َ���دم���ًا ،م���ن دون م�����ال ،وال ع��ائ��ل��ة،
الكد في العمل .قام
ما اضطره إل��ى ّ
��اال
م
��
ع
أ
����ارس
م
و
ب��أع��م��ال التنظيف،
ً
م���ؤق���ت���ة م����ن م��ن��ت��ص��ف ال���ل���ي���ل ح��ت��ى
ال��ث��ام��ن��ة ص��ب��اح��ًا .وف���ي أح���د األي���ام،
ّ
قرر كتابة رواية للخروج من وضعه
امل�����زري .ك��ت��ب ال��ح��ق��ي��ق��ة ع���ن ح��ي��ات��ه،

ع��ن لياليه املضنية ب��م��ه��ارة وروح
دعابة ،مجيدًا السيطرة على غضبه
ليسهل على الجميع فهم أعماله .من
ّ
الحب
خالل شخصيته التي تمارس
م��ع ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي
ينتمني إل��ى البورجوازية البيضاء
ف�����ي م����ون����ت����ري����ال ،ع������رض ن���ظ���ري���ات
ف��ل��س��ف��ي��ة ع����ن م��ع��ن��ى ح���ي���ات���ه .ه���ذه
قاسية بالنسبة
الحياة التي كانت
ً
إل������ى ن���ج���ل رج������ل س����ي����اس����ي ،ع���م���دة
«ب��ور ـ أو ـ ب��رن��س» ال��ذي ت��م ّ��رد على
ديكتاتورية فرانسوا دوفالييه .في
عمر األرب���ع س��ن��وات ،عمدت والدته
إلى إبعاده بغية حمايته ،خوفًا من
أع��م��ال ان��ت��ق��ام��ي��ة ض��د أف��ك��ار وال���ده،
ف��أرس��ل��ت��ه إل���ى ج��دت��ه ال��ت��ي ّ
رب��ت��ه ثم
ّ
سكنت الحقًا معظم قصصه.
ال ينسى داني الفريير وطنه .أثناء
ع��ودت��ه إل��ي��هّ ،
دون ع��ل��ى دف��ت��ر واق��ع
الحياة في هايتي ،فقد سئم التقارير
وال��ش��ه��ادات الصحافية التي كانت
ت��ن��ق��ل واق���ع���ًا ل��ي��س ح��ق��ي��ق��ي��ًا ت��م��ام��ًا.
مثلت هذه املالحظات مسودة كتاب
ّ
«لغز العودة» (جائزة «ميديسيس»
لعام  .)2009عمل آخ��ر أس��اس��ي في
م��س��ي��رت��ه .ه���ن���ا ،أط���ل���ق ت��أم�لات��ه في
املنفى وفي تناقضات عدة ،وأضفى
ألن��ه جاء
بعدًا سياسيًا على العمل ّ
«بال خطاب سياسي ،بال جسد وبال
حكومة سياسية».

ال ينسى الفريير وطنه ،لكنه يرفض
أن يبقى سجينًا داخل جدران مكان
والدت����ه .ي��ع ّ��رف ع��ن نفسه منذ زمن
ب��ع��ي��د ع���ل���ى ّأن������ه «ك����ات����ب» ي��ت��خ��ط��ى
ال���ح���دود واالن���ت���م���اءات ع��ل��ى أس��اس
���أن���ه م��ه��اج��ر إال
ال��ه��وي��ة .ال ي��ش��ع��ر ب ّ
أم��ام «ضابط الهجرة» ،ال يستطيع
ال��ت��ف��ك��ي��ر إال أث���ن���اء رح�ل�ات���ه ذه��اب��ًا

وإيابًا إلى مسقط رأس��ه في أن «كل
ّ
إن����س����ان ط��ب��ي��ع��ي ه����و غ���ري���ب ح��ت��ى
داخل عائلته» ،وأن السفر والعودة
ّ
ي���م ّ���ث�ل�ان «ت���ح���رك���ًا ي���ق���وم ب���ه ال��ن��اس
ب���اس���ت���م���رار أث����ن����اء ح���ي���ات���ه���م» ،وأن
ّ
م���ن ال ي��ف��ع��ل��ون ذل����ك ه���م أش��خ��اص
محدودون ،يخشون الغريب وكل ما
هو جديد.

وف�������ي ك����ت����اب����ه ال����ج����دي����د «ي����وم����ي����ات
ص��ح��اف��ي ب��ال��ب��ي��ج��ام��ا» (غ���راس���ي���ه)
���وق���ع���ه ض���م���ن «م���ع���رض
ال��������ذي س���ي ّ
الكتاب الفرنكوفوني ف��ي ب��ي��روت»،
ي��س��ت��ذك��ر دان������ي الف���ري���ي���ر م��س��ي��رت��ه
األدبية الغنية من خالل مالحظات
ش��ب��ه ت��رب��وي��ة ي��ق��رر م��ش��ارك��ت��ه��ا مع
ال��ق��ارئ .يكتب الفريير« :ك��ل حكاية
ه��ي ب��ال��ض��رورة س��ي��رة ذات��ي��ة حتى
ع���ن���دم���ا ت����ب����دو ال���ق���ص���ة ب���ع���ي���دة ع��ن
ح��ي��ات��ن��ا ال��ش��خ��ص��ي��ة ( )...ال���ذاك���رة
أشبه بمصرف حيث نقوم بعمليات
اق���ت���راض وإي������داع ب��ش��ك��ل م��س��ت��م ّ��ر».
يستمد الفريير اإلل��ه��ام من الواقع،
لكنه ال يكتب الحقيقة ب��ل الخيال؛
«ف��ال��ك��ت��اب��ة ت��ت��ي��ح ال��ف��رص��ة ل��ت��ج��اوز
اإلطار املعتاد» ،وخصوصًا مواجهة
اآلخ����ر أو ح��ت��ى ال����ذات م��ن خ�ل�ال ما
مثال.
يمكن أن نخشاه في نظرة األم ً
الف���ري���ي���ر م���ق ّ���رب ج����دًا م���ن ّأم������ه ،فقد
أرسل إليها كتابه االستفزازي األول
بعد ت��ردد كبير ألن��ه كشف لها فيه
عما أخفاه عنها .هل للكتابة معنى
ّ
إن لم يقرأها أحد؟ أو باألحرى إن لم
يقرأها الجميع؟
ن��دوة «ب�ين قلقني :ال�ب�ق��اء أم ال��رح�ي��ل» مع
كيتي م��ارس ودان��ي الفريير ،إدارة ريتا
باسيل 18:00 :مساء 8ت( 2نوفمبر) ــ
SALLE B

