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فرن�س���ا،  يف  نف�س���ه  املعل���وف  اأم���ن  وج���د 
فكت���ب باللغة الفرن�سي���ة متخليًا ع���ن النظرة 
ال�سابق���ة اإىل هذه اللغة، الت���ي عاناها الأدباء 
اجلزائريون ف�ساًل ع���ن اأدباء املغرب العربي 
فاأطل���ق كتاب���ه  الفرن�س���ي،  الإ�ستعم���ار  اأي���ام 
التاريخي املعريف امله���م )احلروب ال�سليبية 
كما راآها العرب( �سنة ١٩٨٣،لريدفه بروايته 
التاريخية املهمة التي تدر�س حوادث مف�سلية 
مهم���ة يف حياة الع���رب امل�سلمن يف الأندل�س 
ول �سيم���ا غرناط���ة، و�سقوطه���ا بي���د الغ���الة 
فرنان���دو  بقي���ادة  الق�ستالي���ن؛  املتع�سب���ن 
وزوجت���ه ايزابي���ال، م�ستغل���ن النق�سام���ات 
املدم���رة ب���ن مل���وك الطوائ���ف يف الأندل�س؛ 
الأخ���وة الأع���داء، ال���ذي كان واحدهم يطرب 
ل�سق���وط مملك���ة غرميه،ل بل يتع���اون ب�سكل 

خفي اأو علني �سد اأخيه الذي يراه عدوًا!.
يف )ليون الإفريقي( التي ترجمها اإىل العربية 
املرتج���م  الأدي���ب  الفرن�سي���ة؛  م���ن  مبا�س���رة 
املتمك���ن الدكتور زه���ري جمي���د مغام�س �سنة 
١٩٩٣، يف �سم���ن امل�س���روع الرتجم���ي املهم 
) رواي���ات ال�سم����س( ،الذي ق���دم لنا نخبة من 
الرواي���ات العاملية املختارة منقولة من لغاتها 
الأ�سلية،وق���د اأوقف ه���ذا امل�س���روع الثقايف 
املهم،ال���ذي مل يق���ف عنده الدار�س���ون؛ اأوقفه 
احل�س���ار املدمر الذي فر����س على العراق يف 

اآب/ اأغ�سط�س ١٩٩٠.
يق�ّس���م اأم���ن املعل���وف روايته ه���ذه اإىل كتب 
اأربع���ة ) كتاب غرناطة( وثاني���ا )كتاب فا�س(

وم���ن ث���م ) كت���اب القاهرة(،واأخ���ريًا) كت���اب 
الع���رب  املوؤرخ���ن  اأك���ر  كان  واإذا  روم���ا(، 
امل�سلم���ن، وه���م يكتب���ون كتبه���م التاريخي���ة 
اإمن���ا يق�سمونه���ا اإىل حولي���ات؛ اإىل اأع���وام 
ويف الذه���ن تاري���خ الط���ري ) تاريخ الر�سل 
واملل���وك( اأو ) تاري���خ الأمم واملل���وك( لأب���ي 
جعفر حممد ب���ن جري���ر )٢٢٤-٣١٠ه( الذي 
يفتت���ح تاأرخته بالع���ام الأول للهجرة النبوية 
املبارك���ة، وذك���ر م���ا كان م���ن الأم���ور ومنه���ا 
خطبة ر�سول الله �سل���ى الله عليه و�سلم، يف 
اأول جمع���ة جمعها يف املدينة املنورة،ويختم 
كتاب���ه بالع���ام الهج���ري الث���اين بع���د الثالث 
مئة،ونهج���ت النهج ذاته غال���ب كتب التاريخ 
العربي���ة، فاإن اأمن املعل���وف اقرتابا من روح 
العل���م والتاريخ وحقائق الأ�سي���اء، �سار على 
ال���درب ذات���ه، فاإن���ه ي���وؤرخ يف روايت���ه ه���ذه 
لنحو اأربعن عامًا من حياة احل�سن بن حممد 
الوزان، مدونًا العام الهجري وما يوافقه من 
ال�سنة امليالدي���ة، ليبداأ بالع���ام الهجري ٨٩٤ 
وما يوافق���ه من ال�سنة امليالدي���ة ) ٥/ كانون 

الأول ١٤٨٨-٢٤/ ت�سرين الثاين ١٤٨٩( .
اإنه لك���ي يق���دم �س���ورة بانورامي���ة وا�سحة 
للحي���اة يف مدينة غرناطة، فاإن���ه يبداأ روايته 

)لي���ون  ه���ذه  الرائع���ة  امللحمي���ة  التاريخي���ة 
الإفريق���ي(، يبدوؤه���ا ب�سن���ة ١٤٨٩،  ممه���دا 
ل�سن���ة �سق���وط غرناط���ة ١٤٩٢، وتو�سيح���ًا 
لالأمر فاإنه يطلق على كل عام من هذه الأعوام، 
ا�سمًا فال�سن���ة هذه ١٤٨٩ �سنة �سلمى احلرة، 
و�سلم���ى يف الرواية هي اأم احل�سن بن حممد 
ال���وزان، ويظل اأم���ن املعلوف يبح���ر بنا يف 
روايته املمتعة معرفيًا حتى عام٩٣٣ للهجرة 
)٨/ ت�سرين الأول١٥٢6-٢6 /اأيلول ١٥٢7( 
وي�سميها �سنة اجلنود الأملان املرتزقة، الذين 
يعيث���ون ف�س���ادا وقت���ال واغت�ساب���ا وحرق���ا 
لروما، هوؤلء الأملان اللوثريون، الذين �سيطر 
الراه���ب الأملاين مارت���ن لوثر عل���ى عقولهم، 
م�س���ورًا الكر�س���ي البابوي �س���رًا م�ستطريًا؛ 
اأت���وا م���ن الأفع���ال املنكرة م���ال يخط���ر على 
بال "اأق�س���م بالله الذي جعلن���ي اأجوب العامل 
ال�سا�س���ع، اق�س���م بالل���ه ال���ذي �سامن���ي عذاب 
القاهرة كما �سامن���ي عذاب غرناطة، مل اأر يف 
حياتي مثل تلك الوح�سية وذلك احلقد، وذلك 
العنف الدم���وي، وذلك التلذذ بالذبح والدمار 

والتدني�س!

  اأ�سي�سدقني النا�س لو قلت اإن جنودًا مرتزقة 
اأملانًا مبتهجن ق���د اغت�سبوا بع�س الراهبات 
عل���ى مذب���ح الكنائ����س قب���ل اأن يخنقونه���ن؟ 
ا�سي�سدقن���ي النا�س لو قل���ت اإن ال�سوامع قد 
نهب���ت، واإن الرهبان قد ج���ردوا من مالب�سهم 
واأج���روا حتت تهديد ال�سوط على اأن يطاأوا 
ال�سلي���ب باأقدامه���م ويعلن���وا اأنه���م يعبدون 
ال�سيطان الرجي���م، واإن خمطوطات املكتبات 
القدمي���ة اأذكت نريان ف���رح كبرية كان يرق�س 
حولها جنود �س���كارى، ولي�س من �سريح، اأو 
ق�س���ر اأو دار ق���د �سلم من النه���ب، واإن ثمانية 
اآلف مدين قد هلك���وا، وبخا�سة من الفقراء، 
اأن  اإىل  رهائ���ن  الأغني���اء  اأحتج���ز  ح���ن  يف 

يدفعوا فدية؟".�س٥٠6
لكن الأمل���اين هان�س الذي قدم ل���ه احل�سن بن 
حمم���د الوزان، الذي �سي�سمى ليون الأفريقي 
يف بالط الباب���ا ليون العا�سر، قدم له خدمات 
جل���ى؛ علم���ه ودر�سه ي���وم اأوكل اإلي���ه البابا، 
ال���ذي جتل���ب اأ�سابع���ه الناعمة انتب���اه ليون 
الأفريق���ي، الت���ي ت�سب���ه اأ�سابع م���ن مل يعمل 
بيدي���ه ق���ط!، اأوكل اإلي���ه البابا لي���ون العا�سر 

تعلي���م �سبع���ة م���ن التالمي���ذ، منه���م الأمل���اين 
ال�سك�سوين هان�س، ال���ذي و�سع بن ناظري 
لي���ون الأفريق���ي املعرك���ة النا�سبة ب���ن ليون 
العا�س���ر والراهب لوثر، وهو حدث كان ينذر 
بتخري���ب اأوربة برمتها ،ويجل���ب على رومة 
امل�سائب والباليا، وكان هان�س ياأمنه فيبوح 
ل���ه بخلجات نف�س���ه لأ�ستاذه لي���ون الأفريقي، 
وكره���ه للبابوي���ة قائال م���ا ج���دوى البابا ما 
ج���دوى الكرادل���ة؟ اأي���ة اآلهة يعب���د النا�س يف 
روم���ا ه���ذه الت���ي لي�س له���ا من ه���م اآخر غري 
ترفه���ا؟! هذه الآراء ال�سادم���ة تدفع ليون اإىل 
اأن يبتع���د عن ه���ذا اللوث���ري املتع�سب، الذي 
ي�س���ل به الك���ره والتع�س���ب اإىل و�سف روما 

باملدينة امللعونة!
لقد حفظ هان�س الود والثقة املتبادلة، فينقذه 
من ه���ذه الفاجعة التي اأمل���ت بروما، فيو�سله 
وزوجت���ه ) مادالينا( وول���ده ) جو�سيب( اإىل 
مدينة نابويل حيث يعمل �سديقه التون�سي ) 
عبدة ال�سو�سي( والذي كان يف انتظاره وهو 
ال���ذي حثه م���رارا على مغ���ادرة روم���ا، وهو 
ينظ���ر اإىل الآت���ي من ظه���ر الغي���ب؛ الع�سف 

عل���ى  والعت���داء  بروم���ا،  �سيع�س���ف  ال���ذي 
الكر�س���ي البابوي ممث���اًل ب) كلمنت الثامن( 
ال���ذي كان ي�سم���ع اأو�س���اف اللوث���ري هان�س 
القا�سي���ة �س���ده، فينقل���ه ) عب���دة( نح���و بلده 

تون�س.
اأمن املعلوف يف روايت���ه التاريخية الرائعة 
ه���ذه ) لي���ون الأفريق���ي( ال���ذي ي���رى الناق���د 
يف  لوكا����س،  ج���ورج  املارك�س���ي  املج���ري 
كتاب���ه النق���دي امله���م ) الرواي���ة التاريخي���ة( 
وتوىل مهم���ة ترجمته الدكت���ور �سالح جواد 
اإن   )١٩7١٨٨٥-١  ( لوكا����س  الكاظم،ي���رى 
الرواي���ة التاريخي���ة ن�س���اأت يف مطل���ع القرن 
التا�س���ع ع�سر،وذلك زمن اإنهي���ار نابليون، اإذ 
ظهرت رواية )ويفريل( للروائي ال�سكتلندي 
ال�س���ري وول���رت �سك���وت )ت���ويف يف ١٨٣٢( 
ظه���رت �سن���ة ١٨١٤، واإن كن���ت ل اأمي���ل اإىل 
مث���ل هذه التحدي���دات، فلعل ثم���ة روايات مل 
ي�س���ل لوكا����س اإليها ، اأقول يف ه���ذه الرواية 
يق���دم اأم���ن املعل���وف تاريخا ما وق���ف عنده 
املوؤرخون الذين- غالبًا- يقفون عند املثابات 
املهمة والزعماء والقادة، فياأتي اأمن املعلوف 
ليق���دم لن���ا تاريخًا مل���ا اأهمل���ه التاري���خ؛ هذه 
الدقائ���ق املهم���ة، عادات النا����س، �سلوكهم يف 
الرخ���اء، و�سلوكهم يف اأيام املح���ن، الأطعمة 
، الألب�سة،طقو����س ال���زواج، واإن���ه ا�ستق���راء 
دقي���ق حليوات النا����س ينقلها لن���ا على ل�سان 
بط���ل روايت���ه؛ ال�س���ارد املرك���زي ح�س���ن بن 
حممد ال���وزان، ولأن اأم���ن املعلوف ل يرغب 
يف الهوي���ات، ول���ه كت���اب ب�ساأنه���ا �سم���اه ) 
الهوي���ات القاتلة( ولأنه ل ميي���ل اإىل تعبري ) 
اجل���ذور( ال���ذي كتب ) اليك����س هيلي( رواية 
مدوية �سماه���ا) اجلذور( باحث���ا عن جذوره 
الأفريقي���ة، ف���اإن اأم���ن املعلوف يب�س���ط راأيه 
باجل���ذور يف كتاب���ه امله���م ) بداي���ات( ي���رى 
اأن غ���ريه يتح���دث ع���ن اجل���ذور، تل���ك لي�ست 
مفردات���ه، فهو ل يحب ه���ذه الكلمة، فاجلذور 
تت���وارى يف الرتبة تتل���وى يف الوحل، تنمو 
يف الظلمات، تبقى ال�سجرة اأ�سرية جذورها، 
لو حتررت مني وتركتين���ي ف�ستموتن اأيتها 
ال�سج���رة، ولأنه ج���ّواب اآفاق وهج���رات فما 
رغ���ب يف اجلذور وما اأحبه���ا، اإنه يقرتب من 
البداي���ات، الأ�س���ول )origines(فق���دم لنا 
روايت���ه ) ليون الأفريق���ي( ، والتغريات التي 
ط���راأت على حيات���ه والأ�سماء الت���ي اأطلقوها 
عليه، رغبة اأو عن���وة، وزيجاته املتعددة، من 
زوج���ات مغاي���رات لدين���ه، وتكلم لغ���ات عدة 
ب�سبب الن�ساأة والتعلم وتقلب الأحوال؛ فتكلم 
العربي���ة والرتكي���ة والإ�سباني���ة والربري���ة 
والالتيني���ة والإيطالي���ة العامي���ة، لأن اللغات 
وال�سلوات كلها تخ�سني، بيد اأين ل اأمّت اإىل 
اإحداهن ب�سلة،.وه���ذا ما يريد اأمن املعلوف 
اإي�سال���ه للمتلق���ي، وهو ي���رى التع�سب الذي 
ع�س���ف بوطنه لبن���ان ووطن���ه العربي، ومن 
قب���ل ذلك تع�س���ب وق�س���وة حماك���م التفتي�س 
يف اإ�سباني���ا، على الع���رب امل�سلمن واليهود، 

وطردهم من ديارهم نحو املجهول.

ظل التاريخ والكتابة فيه هاًم مؤرقًا وضاغطًا عىل الباحث والروايئ اللبناين الشهري أمني املعلوف،املولود سنة١٩٤٩، والعامل 

يف الصحافة اللبنانية حتى سنة ١٩٧٦، ففي هذه السنة املفصلية يف حياة أمني املعلوف، يقرر مغادرة وطنه الذي أحب، وهو 

يرى أن الحرب األهلية التي استعرت يف السنة املاضية، ال أمل يف وضع نهاية لها، وظلت تسعر بعد مغادرة أمني بلده، أكرث 

من عقد من الزمان، وجد نفسه يف فرنسا الحرية والدميقراطية ليكتب من غري خوف وال وجل، واضعني يف الحسبان الوضع 

النفيس والهويايت الذي تحياه األقليات يف الوطن العريب منذ قرون، واضطرت إىل الهجرة والرحيل نحو أرض الله الواسعة، 

لذا رأينا الجاليات العربية يف امريكا الشاملية فضاًل عن الجنوبية.

شكيب كاظم

تأريخ ما أهمله التاريخ..

رواية )ليون اإلفريقي( لـ أمين المعلوف
ُيَعُد املفكر والروايئ اللبناين 

)أمني معلوف( الذي يكتُب 

باللغة الفرنسية من القالئل 

الذين متكنوا من تجاوز 

الحزازات اآليدولوجية 

بأشكالها وألوانها امُلختلفة،من 

هنا تأيت رضورة دراسة 

وقراءة أفكاره التي تصبو 

إىل نزع الرشعية من مروجي 

األوهام الذين يزعمون بأن 

إختالف الدين والقومية 

والطائفية ينسف قنوات 

التواصل ومينع اإلنضواء 

تحت مباديء مشرتكة.

اإذ يتمث���ل ه���دف �ساح���ب )لي���ون الأفريق���ي( 
ل���ه من كتاب���ة اأعماله الروائي���ة ودرا�ساته يف 
اإظه���ار �سم���و الإن�س���ان وخط���اأ تره���ن قيمة 
الإن�س���ان باإنتم���اءات قبلي���ة ، اإذا كان غ���ريه 
يروق ل���ه ت�سويق ملفهوم �س���راع احل�سارات 
ويعم���ُل لدق الأ�سفن بن ال�سرق والغرب فاإن 
موؤل���ف )الهويات القاتلة( يح���اول نق�س هذه 
النظري���ات م�ستندًا اإىل وعي عميق بالعوامل 

التي حُتتُم وجود توا�سل بن ح�سارتن.

المبدأ اإلنساني
الأكادميي���ة  اإىل  معل���وف  اأم���ن  و�س���ول  اإن 
التا�س���ع  املقع���د  ي�سغ���ل  حي���ث  الفرن�سي���ة 
والع�سري���ن بعدم���ا غي���ب امل���وت �سلف���ه كلود 
عل���ى  دلي���ل  نهاي���ة ٢٠٠٩  �سرتاو����س  ليف���ي 
اأن الأف���كار النابع���ة م���ن املب���ادىء الإن�سانية 
وجت���ُد  الفرعي���ة  الإنتم���اءات  عل���ى  ت�سم���و 
مقامه���ا يف املحاف���ل التي ت�سع���ى لإيجاد اأفق 
اأم���ن  اأنَّ  الب�سرية،ومب���ا  لتطلع���ات  اأرح���ب 
معل���وف �سغوف بالبح���ث عن اجل���ذور لذلك 
فه���و يروي يف كتابه اجلدي���د ال�سادر من دار 
الفاراب���ي ٢٠١7)مقع���د على �سف���اف ال�سن( 
م�سيفًا اإلي���ه عنوانًا تو�سيحي���ًا اأربعة قرون 
م���ن تاري���خ فرن�سا،جانبًا م���ن حي���اة اأ�سالفه 
الذين تعاقب���وا على املقعد ال���ذي ي�سغله الآن 
وُيلقي ال�سوء على ما اأ�سافه هوؤلء املفكرون 
والعلمي���ة  الأدبي���ة  باعماله���م  والفال�سف���ة 
الق���اريء يف  ي�س���ُع  املعرفة،كم���ا  دروب  اإىل 
التح���ولت العا�سف���ة الت���ي مرت به���ا فرن�سا 
وتداعياته���ا اجل�سيم���ة عل���ى م�س���ار التطور 
الفك���ري ، زْد عل���ى ذل���ك م���ا يك�سف���ه من خالل 
ه���ذا الكتاب عن ت�سابك ب���ن احلقول املعرفية 
والتي���ارات ال�سيا�سية اإذ تتباين املواقف بهذا 
ال�س���اأن ثم���ة من لي���رى �س���ريًا اأن يجمَع بن 
اإهتمامات���ه املعرفية والإ�ستغ���ال يف كوالي�س 

ال�سيا�س���ة كم���ا هو �س���اأن ال�سخ����س ال�ساد�س 
ال���ذي ي�سغُل املقعد التا�سع والع�سرين اأندريه 
هرق���ل كاردين���ال دو فل���وري فالأخري كان من 
رج���ال الدين ومدر�سًا للمل���ك و�ساحب عقلية 
�سيا�سي���ة حُمنك���ة .اإ�ساف���ة اإىل ع�سويته يف 
اأم���ن  يفتت���ح  حي���ُث  الفرن�سي���ة  الأكادميي���ة 
معل���وف الق�سم املخ�س����س يف كتابه للحديث 
ع���ن  مع���رة  بجمل���ة  ال�سخ�سي���ة  ه���ذه  ع���ن 
�سخ�سي���ة دوفل���وري )ذاك ال���ذي يهم����ُس يف 
اأذن امللك( من جانب اآخر َيذكر الكاتُب ال�سبب 
وراء اإ�ستبع���اد �ساح���ب م�سرحي���ة )ال�سي���د( 
كورن���اي م���ن الأكادميي���ة م�س���ريًا اإىل ما كان 
يكن���ُه الكاردين���ال ري�سويل���و م���ن الكراهي���ة 
عل���ى  القائم���ن  مادف���ع  امل�سرح���ي  للموؤل���ف 
�س���وؤون الأكادميي���ة اإىل ع���دم اإنتخاب���ه حتى 
لُيف�س���ر ذلك كاأ�س���اءة اإىل من ُيع���ُد راعيًا لتك 
املوؤ�س�سة العتيدة وبذل���ك يت�سُح دور العامل 
ال�سيا�س���ي يف اإنتخ���اب بع����س ال�سخ�سيات 

واإق�ساء غريها.

إنحسار دور رجال الدين
م���ع اإنح�س���ار نف���وذ رج���ال الدي���ن حت���ت قبة 
الأكادميية يبدو اأنَّ اأ�سحاب القرار ال�سيا�سي 
مل َيُعْد لهم ما مُيار�سون من خالله ال�سلطة على 
اإختيار الأع�ساء الأربعن يف الأكادميية،كما 
ُيق���ر الالحقون بجدارة بع����س من �سبقهم يف 
الأكادميية وف�س���ر اأمر و�سوله���م اإليها اأنذاك 

كنتيج���ة لتدخالت ال�سلط���ة ال�سيا�سية، وهذا 
مايح�سُل بالن�سبة لدوكاليري خام�س �سخ�س 
ي�سغل املقعد التا�س���ع والع�سرين اإذ على رغم 
ماذه���ب اإلي���ه البع����س باأن���ه اأ�سب���ح ع�س���وًا 
الراب���ع  للوي����س  اإطرائ���ه  عق���ب  لالأكادميي���ة 
ع�س���ر بي���د اأن �س���ان �سيم���ون يغ���دق على دو 
كاليري املديح وا�سف���ًا اإياه برجل طيب وبالغ 
احل�سافة،كذلك يتُم الإعرتاف مبوهبة )فليب 
كيت���و( يف كتابة الن�سو�س الأوبرالية مع اأنَّ 
اإنتخاب���ه ع�سوًا يف الأكادميي���ة ماراق لأُدباء 
ع�س���ره مبا فيهم بوال���و كما طال���ه نقد رجال 
الدي���ن متهما موؤلف لون جديد من الن�سو�س 
�ستتغ���رُي  الآراء  لك���ن  باملُف�س���د  ال�سعري���ة 
بع���د عق���ود ويج���ُد )كين���و( ن�س���ريًا لأعمال���ه 
وم���ن �سمنه���م فيل�س���وف التنوي���ر الفرن�سي 
وال�سخ���ط  الإعرتا����س  كان  )فولتري(.هك���ذا 
ُم�ساحبًا لق���رارات اإختي���ار الأع�ساء اجلدد ، 
ل فران�سو هرني �سالمون  وعندم���ا كان ُيَف�سَ
عل���ى كورن���اي ُيعل���ق الفيل�سوف)دالمي���ري(

عل���ى ذالك املوق���ف بكلمات قا�سي���ة قائاًل )لقد 
تعهر ع�س���و الأكادميية(، لتنقطع ال�سلُة بن 
�سلطة امللك والأكادميية وكان ي�ستجيُب امللُك 
ملاميلي عليه رج���ال الإكلريو����س فيما يتعلُق 
باملر�سح���ن لني���ل مقاع���د الأكادميي���ة اإىل اأن 
رجح���ت الكف���ة ل�سال���ح الفال�سف���ة واملفكرين 
بف�س���ل ال�سيدة دو بومب���ادور التي �ست�سبح 
فعليا ملكة فرن�سا فالأخرية من اأ�سد املعجبن 

بالفال�سف���ة وتقنُع امللك لوي�س اخلام�س ع�سر 
من اأن لمينع دخول فولتري اإىل الأكادميية.

اإلختالف حول 
الموسيقى

مايج���دُر بالإ�سارة يف ه���ذا ال�سياق اأن فرن�سا 
كان���ت منق�سم���ة قب���ل قي���ام الث���ورة لي�س بن 
���ا بن امللح���ن الأملاين  حزب���ن �سيا�سي���ن اإمنَّ
بيت�سين���ي  ونيكول���و  غل���وك  كري�ست���وف 
هذي���ن  اأن�س���ار  ب���ن  اخل�سوم���ة  وو�سل���ت 
اللون���ن م���ن املو�سيق���ى اإىل درج���ة ل اأح���َد 
ير�س���ى ب���اأن يقابلك قب���ل التاأك���د اإن كنت من 
موؤي���دي لوغ���وك اأو بيت�سين���ي ح�سبما ينقله 
�ساحب الكتاب عل���ى ل�سان زائر اإنكليزي اإىل 
باري�س.وهذا مايذكرنا مبا يقدمه جورج قرم 
يف كتاب���ه )تاري���خ اأوروب���ا وبن���اء اأ�سطورة 
النهو����س  املو�سيق���ى يف  ع���ن دور  الغ���رب( 
بال�سع���وب الأوروبية،�سحي���ح لي����س كل من 
�سار ع�س���وًا يف الأكادميية ت���رَك وراءه اإرثًا 
�س���واء عل���ى امل�ست���وى العلم���ي والأدبي لكن 
يوجُد بن من �سغل املقعد التا�سع والع�سرين 
اأ�سم���اء لت���زاُل موؤلفاته���م ُتدر�ُس عل���ى اأرقى 
م�ستويات اأكادميي���ة )فران�سو دوكاليري( هو 
واح���د م���ن ه���وؤلء بعدما يق���راأُ )ج���ون كينث 
غالريث( وهو اأحد اأب���رز املفكرين املوؤثرين 
يف القرن الع�سرين كتاب )دوكاليري( املعنون 
ب)اأ�سل���وب التفاو�س( يعقُب بقوله )يت�ساءُل 

امل���رُء ماذا ميك���ُن اأن يق���ال بعد به���ذا ال�ساأن( 
ي�ساف بيري فلوران�س اأي�سًا اإىل النخبة التي 
�ساهم���ت يف الدفع بعجلة العل���م نحو مرحلة 
جديدة اإذ ُيع���د فلوران�س من طليعة الباحثن 
الذي���ن فط���ن اإىل خ�سائ����س الكلوروفوم بل 
يعزى اإلي���ه اإكت�ساف التخدي���ر واإنت�ساره يف 

املجال الطبي.
هن���ا لينق���ُل ل���ك اأم���ن معل���وف عم���ا اأجنزه 
فلورن����س فقط ب���ل يقارن بن م�س���ار التطور 
العلم���ي املت���درج وم���ا اأبدع���ه الإن�س���ان على 
ال�سعيد الأدبي والفني ويك�سف باأنَّه ي�سعب 
اإنت�س���اب اأي مك�س���ب عل���ى ال�سعي���د العلم���ي 
اإلي���ه  مايتو�س���ُل  ���ا  اإمنَّ بعين���ه  �سخ����س  اإىل 
الإن�س���ان من تطورات علمي���ة لي�س اإل نتيجة 
لرتاكمات �سابقة كما لتاأتي نظرية جديدة اإل 
لتنق����س ما�سبقها من اأف���كار ونظريات اأخرى 
بينم���ا الأمر يف ع���امل الأدب يختل���ف اإذ مهما 
تقادم���ت الأزم���ان على الن�سو����س الأدبية اأو 
عل���ى املنحوتات الت���ي اأجنزته���ا احل�سارات 
ال�سابقة لتغيب اأبعادها اجلمالية كما لميكن 
اأن جند لها بدياًل فيم���ا يقدومه الأدباء اجلدد 

والفنانون املعا�سرون.
ُيدوُن اأم���ن معلوف بجان���ب توثيقه لتجربة 
التا�س���ع  املقع���د  �سغل���وا  الذي���ن  الأع�س���اء 
والع�سري���ن نتف���ًا م���ن الوقائ���ع الت���ي ُتعت���ُر 
مف�سلي���ة يف تاريخ فرن�سا مث���ل اإلغاء لوي�س 
الرابع ع�سر ملر�سوم نانت يف ١6٨٥وعلى اإثر 
هذا القرار ن���زح الروت�ستانت باأعداد كبرية 
اإىل دول اأوربي���ة اأخرى،كم���ا ت�سه���د فرن�س���ا 
حملًة �س���د الي�سوعي���ن وتغل���ق موؤ�س�ساتهم 
وت�سادُر اأمالكهم �سنة ١76٣،باملقابل حتتفي 
باري�س بع���ودة الفيل�س���وف العقالين فولتري 
وين�س���ُم الأخ���ري اإىل املحف���ل املا�س���وين يف 
اإطار اإحتفال مهيب،هذا ويلتفت اأمن معلوف 
اإىل اإلغ���اء الأكادميي���ة الفرن�سي���ة �سنة ١7٩٣ 
مبوجب مر�سوم �سادر من املوؤمتر الوطني. 

وي�س���ُف الكاتُب ما مرت ب���ه فرن�سا باجلموح 
الدم���وي اإذ مل ُتعِف هذه املوج���ة حتى بع�س 
�سخ�سي���ات اإ�ستلهمه���ا الُث���وار اأمث���ال غ���رار 
كوندرو�س���ي الذي اإنتحر قب���ل اأن ُي�سنق على 
م���راأي اجلماهري،كم���ا يتوق���ف الكات���ب عن���د 
مرحلة ما�ُسميت بكومونة باري�س واإمتداداتها 
عل���ى م�ستقبل فرن�سا، ويلق���ى �سبُح الإحتالل 
الن���ازي بظالل���ه عل���ى الأكادميي���ة حيث غيب 
املوُت بع����س اأع�سائها دون اإنتخاب من يحَل 
مكانه���م واإختارق�س���ُم منهم الإقام���ة املنفى،ما 
مين���ُح ه���ذا الكت���اب مزي���دًا م���ن الت�سويق اأن 
موؤلفه ياأخ���ذ من كل �سخ�سي���ة ماهو اأ�سا�سي 
يف حمط���ات حيات���ه فه���و عندم���ا يبح���ُث عن 
حي���اة اأول من �سغل املقع���د بيار باردان يقول 
مات���رك �سي���اأً وراءه غ���ري �سجاعته ح���ن اأنقذ 
تلمي���ذه م���ن امل���وت و�سح���ى بنف�سه،ف�س���اًل 
عن ذل���ك لين�سى اجلان���ب العاطفي يف حياة 
اأ�سالف���ه الذي���ن جتمعه���م ب���ه هوي���ة معرفية، 
الأك���ر من ذلك يعر����سُ �ساح���ب )التائهون( 
بالتف�سي���ل الظ���روف الت���ي ن�س���اأت يف ظله���ا 
الأكادميية فهذه املوؤ�س�س���ة العريقة هي ثمرة 
حللق���ة نقا�س جمموعة من الأ�سدقاء املهتمن 
يف  رج���ل  اأق���وى  �سانده���ا  الأدب  ب�س���وؤون 
فرن�س���ا الكاردينال ري�سوليو اإىل اأن اأ�سبحت 
�سرح���ًا اأكادمييا عريقًا،ويذك���ر اأمن معلوف 
اأن كتاب���ه ج���زءًا م���ن دي���ن ي�س���دده جلوزيف 
زار  بالتاري���خ  مهتم���ًا  كان  فالأخ���ري  مي�س���و 
م�سرواليون���ان والأنا�سول وكتب عن تاريخ 

احلروب ال�سليبية.

أمين معلوف يبحُث عن ساللته المعرفية 
في األكاديمية الفرنسية

كه يالن ُمَحَمد



5 العدد )4624( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - الأربعاء )4( اآذار 2020 العدد )4624( ال�شنة ال�شابعة ع�شرة - الأربعاء )4( اآذار 42020

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.nethttp://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

العربية عفيف دم�سقية – مل ير الكتاب يف 
بداي����ة �س����دوره النتباه اىل ه����ذا اللبناين 
ال����ذي يكتب يف ال�سحافة القت�سادية ، لكن 
عقل����ه م�سغول مبا يج����ري يف وطنه والذي 
ي�سكل العن�سر الأ�سا�س يف كتاب " احلروب 
ال�س����ليبية كم����ا راآه����ا الع����رب " ، ذل����ك اأنن����ا 
نعرف اأنه طوال القرون التي تلت احلروب 
ال�س����ليبية، ظل����ت هذه احل����روب تروى اىل 
العامل من وجهة نظر الغرب الأوروبي الذي 
ق����ام به����ا، ولهذا كان �س����اغل معل����وف وهمه 
ال�سا�س����ي ه����و تاري����خ العالقة بن ال�س����رق 
والغ����رب اثناء هذه احل����رب . يقول معلوف 
اإذا كان����ت اأوروبا قد كتب����ت كثريًا حول تلك 
احلروب، علينا بدورنا وبال�ستناد اىل عدد 
من كتب املوؤرخن امل�س����لمن والعرب الذين 

تناولوا تلك احلروب .
مل يح�س����د الكتاب اي جناح وظلت ن�س����خة 
مركونة على الرفف ، فمن يقراأ لكاتب عربي 
حكاي����ة احل����روب ال�س����ليبية التي �س����درت 
عنه����ا الف الكتب ..بعد ا�س����هر من �س����دور 
الكتاب  راف����ق  " وما  ال�س����ليبية  " احل����رب 
م����ن ف�س����ل ، �س����يتذكر خمطوطت����ه الروائية 
، و�س����رعان م����ا �سيكت�س����ف لي����ون الفريقي 
:" ع����رت على رغبتي ال�سا�س����ية يف كتابة 
الرواي����ة ، ه����ذه الرغبة القدمي����ة واملكبوتة 
بداخلي " مل يخر احد بالآمر حتى زوجته 
قال لها انه يكتب كتابا تاريخيا عن �س����قوط 
غرناطة ، يتذكر انها ابت�س����مت وهزت يدها 
، ف����ال يزال الكت����اب التاريخي الول مركونا 

على الرفوف ..لكنه الآن معجب ب�سخ�س����ية 
ح�س����ن بن حممد الوزان ذلك امل�س����افر الذي 
تنق����ل ب����ن ح�س����ارات الندل�����س واملغ����رب 
يف  وايطالي����ا  والقاه����رة  والق�سطنطيني����ة 
ع�سر النه�سة :" كنت قررت اأن اكتب �سرية 
ذاتي����ة خيالي����ة لرحالة ول����د يف غرناطة من 

ا�سل عربي " .
ت����دور " لي����ون الفريق����ي " – ترجم����ت اىل 
العربي����ة املرة الوىل من قبل زهري مغام�س 
وا�سدرته����ا دار املامون يف بغداد ، بعد ذلك 
�سدرت لها ترجمة من قبل عفيف دم�سقية - 
بن اعوام ١٤٨٣ و ١٥٥٤ ، وهي ال�سنوات 
التي عا�سها ح�سن الوزان اأو ليون الفريقي 
وه����و �ساح����ب الكت����اب ال�سه����ري " و�س����ف 
اأفريقي����ا" . وق����د عا�����س �سن����وات مغام����رات 
وغرب����ة ، وت�سج����ل الرواية احداث����ا خا�سة 
وعام����ة على ل�سان ح�سن الوزان الذي يقول 
:" ان����ا ح�س����ن بن ال����وزان ، ج����ان ليون دي 
مد�سي�����س ، ختن����ت على يد ح����الق وتعمدت 
على يد الباب����ا ، ي�سمونني اليوم بالفريقي 
. اإل انن����ي ل�ست م����ن افريقيا ، ول من اوربا 
، ول م����ن حا�سرة الع����رب ، ي�سمونني كذلك 
 ، والزيات����ي   ، والفار�س����ي   ، بالغرناط����ي 
ولكنن����ي مل اآت من اأي ب����الد ، ول اأي مدينة 
او قبيل����ة ، انا ابن الطري����ق ، وطني قافلة . 

وحياتي م�سرية بعيدة عن الواقع " .
ه����ي حكاية ذلك الفتى ال����ذي كان يف الثالثة 
م����ن عمره حن انتهك����ت مدينته " غرناطة " 
و�سقطت ملغية الوج����ود ال�سالمي العربي 
يف الأندل�����س، واملكان هو الع����امل املتح�سر 
اآن����ذاك: ه����و غرناط����ة وفا�����س، تومبوكت����و 
والقاه����رة، تلم�س����ان وروم����ا... ه����و رقع����ة 
البح����ر البي�س املتو�سط، ذل����ك العامل الذي 
املتغ����ريات  وعم����ق  الأح����داث  مت����ازج  كان 
يع�سف به، م����ا كان من �ساأنه اأن يوؤهل عقاًل 
فذًا، يحمل يف طّياته تاريخًا عريقًا، هو عقل 
ح�س����ن الوزان الذي يحم����ل تاريخه العربي 
ال�سالمي، يوؤهله لأن يعي�س تغرّيات العامل 
وي�ساه����م يف تل����ك التغ����رّيات. يكت����ب امن 
معلوف : اإن حكاية ح�سن الوزان، اإمنا هي 
مث����ال حي وحقيقي على اأن لنا نحن العرب، 
انطالق����ًا من ح�سارتن����ا ال�سالمية العريقة، 
دورًا كب����ريًا نلعب����ه يف م�س����رية احل�س����ارة 
العاملي����ة ونه�س����ة الفكر والعل����وم... ول بد 
لن����ا – وهو ما يفعله الكتاب على اأي حال – 
م����ن اأن نذّكر العامل كله باأن الدين ال�سالمي 
واحل�سارة العربية، هما يف الدرجة الأوىل 
عوامل انفتاح واخاء وحمبة... وانه عندما 
يك����ون امل�سلم����ون م�سلمن، والع����رب عربًا، 
يكون من اأ�سهل الأمور على العامل الو�سول 

اىل حوار ولقاء حقيقين معهم" .
الثاني����ة  روايت����ه  �سي�س����در   ١٩٨6 ع����ام 
�سمرقن����د كان اآن����ذاك يق����راأ رواي����ة مرغريت 
بو�سن����ار " مذك����رات اأوري����ان " و�سيتوقف 
عن����د اجلمل����ة التي تقول فيه����ا :" هناك فقط 
وجه تاريخي واحد يغريني بنف�س الحلاح 
ال����ذي يغرين����ي به وج����ه اأوري����ان . انه عمر 
اخليام . ال�ساعر والفلكي " .، و�سيجد امن 
معل����وف يف �س����رية اخلي����ام ما ي�سن����ع منه 

رواية مث����رية . تدور اح����داث " �سمرقند – 
ترجمه����ا اىل العربية عفيف دم�سقية – على 
ل�س����ان �سخ�س امريك����ي من ا�س����ول عربية 
اخت����ار لنف�سه ا�سماء عدي����دة لكنه يف�سل ان 
ينادي����ه الآخ����رون با�س����م " عم����ر " اأي نف�س 
ا�سم اخلي����ام ، وه����و يندمج داخ����ل ال�ساعر 
م����ن خ����الل عب����وره الث����ريي ع����ر التاريخ 
، فيتح����دث يف الق�س����م الول ع����ن اخلي����ام 
وا�س����راره ، ويف الق�سم الث����اين يحدثنا عن 
املخط����وط الذي يحت����وي ادق ا�س����رار عمر 
اخليام ، ويعلق معلوف حول مزج احلا�سر 
باملا�س����ي يف روايته �سمرقن����د :" مل احاول 
عمدا ، ان اقحم احلا�سر يف احداث املا�سي 
.لكنني يف روايتي لحداث املا�سي حاولت 
ان افهم تلك الحداث من الداخل ، وقد يجد 
البع�����س �سبه بن اح����داث الرواية واحداث 

احلا�سر " .
ع����ام ١٩٩١ ت�س����در روايته الثالث����ة حدائق 
النور وفيها يقدم لنا �سورة للحكيم " ماين 
، �سليل البابلين الذي �سخر حكمته لإر�ساد 
الإن�ساني����ة اإىل دي����ن اجلم����ال، م�ستنكفا عن 
كل ث����روة و�سلط����ة. مل ميلك " م����اين" اأكر 
من الثوب الذي يرت����دي، مميزا نف�سه بذلك 
عن الأتقياء املزيفن بائعي املعتقدات..وقد 
رفع �سعار :" اأنتم����ي اإىل جميع الأديان ول 

اأنتمي اإىل اأي منها.
من ب����ن الكتب املهم����ة الت����ي ا�سدرها امن 
معل����وف كتابه" الهوي����ات القاتل����ة " ، وهو 
يف  ن�سره����ا  ق����د  كان  مق����الت  جمموع����ة 
ال�سحاف����ة ب����ن عام����ي ١٩٩٨-٢٠٠٢ ويف 
ه����ذا الكت����اب يبتع����د ع����ن ال�س����رد الروائي ، 
اىل املنه����ج الثق����ايف يف حتلي����ل اجتماع����ي 
وتاريخي ملفهوم الهوي����ة ، انطالقا من ذاته 
كان�سان ، ثم من وطنه لبنان ، وو�سوًل اإىل 
بع�س الف����كار العامة حول م�ستقبل الهوية 
يف ع�س����ر العومل����ة .حي����ث جعل م����ن حياته 
ال�سخ�سي����ة امنوذجا حيا مل����ادة حتليلية :" 
اردت فق����ط اط����الق بع�����س الف����كار وتقدمي 
�سه����ادة ، واث����ارة نقا�����س ح����ول موا�سي����ع 
طاملا �سغلتن����ي ، وقد ازداد هذا الهتمام مع 
مراقبتي للعامل ال�ساحر واملحري ، حيث قدر 
يل ان ارى الن����ور " . ويف الكت����اب ينطل����ق 
معلوف م����ن التاثري ال�سلب����ي الذي متار�سه 
هوي����ة اجلماع����ة عل����ى الهوي����ة ال�سخ�سية . 
وانطالق����ا من هذا املفه����وم جتري حماكمته 
للمفهوم القبلي او العائلي او الطائفي لفكرة 
الهوي����ة الذي ليزال �سائ����دا وخ�سو�سا يف 
البل����دان العربية ، فه����و ي�سجع على ت�سنيع 
القتل����ة واملجرمن لنه مفه����وم موروث من 
نزاع����ات املا�س����ي :" الهوي����ة املنغلق����ة على 
ذاتها وعلى الآخرين تقود اىل جنون القتل 
.. ان م����ا ن�سمي����ه جن����ون القت����ل ه����و نزوع 
امثالنا من بني الب�سر اىل التحول اىل قتلة 
م����ا ان ي�سع����روا بالتهدي����د يط����ال قبيلتهم " 
.. وله����ذا ينحاز معلوف نح����و فكرة الهوية 
املركبة واملتحول����ة يف وجه الهوية املنغلقة 
والنهائي����ة . وي����رى حي����اة الن�س����ان �سبيهة 
بالطريق ال����ذي يف�سي من م����كان اىل مكان 
وم����ن حل����م اىل حل����م .:" م����ا اقت�س����ر عل����ى 

ت�سميته هوية هي جملة عنا�سر ، ل تقت�سر 
على الواردة يف ال�سجالت املدنية الر�سمية 
من ا�سم و�سهرة وتاريخ ومكان ولدة ولون 
الب�سرة ولون العينن ، بل هي اكر من ذلك 
بكث����ري . بالن�سبة لل�سواد العظم من النا�س 
ه����ي يف نظره����م النتماء القبل����ي والقومي 
والطائف����ي والدين����ي واملذهب����ي ، والقائمة 
تطول بال�سواتر التي يتمر�س النا�س خلفها 

يف النوائب وال�سدامات " .
ينتخب اأمن معلوف عام ٢٠١١، ع�سوًا يف 
الأكادميي����ة الفرن�سية،وه����و اي�س����ا العربي 

اآ�سي����ا  اجلزائري����ة  الروائي����ة  بع����د  الث����اين 
جب����ار ليحت����ل الكر�س����ي ال����ذي كان ي�سغل����ه 
قبل����ه املفكّر وع����امل الأنروبولوجيا، واأحد 
موؤ�س�س����ي البنيوية، كلود ليف����ي �سرتو�س. 
وذل����ك الكر�س����ي يف الأكادميي����ة الفرن�سية، 
يحمل الرقم ٢٩، و�سغل����ه قبل اأمن معلوف 
١٨ مفّكرًا وكاتبًا واأديبًا فرن�سيًا منذ " بيري 
ب����اردان" املتويف ع����ام ١6٣٥، وحتى كلود 

ليفي �سرتو�س، الذي رحل يف ٢٠٠٩.
وال�سخ�سي����ات الثمانية ع�س����ر التي احتّلت 
الكر�سي ٢٩ يف الأكادميي����ة الفرن�سية، هي 
ه����ا الع�سو احلايل، ال����ذي يحتل  الت����ي خ�سّ
ذل����ك الكر�س����ي: اأم����ن معل����وف، بكتاب����ه: " 
مقع����د عل����ى �سفاف ال�س����ن .. اأربع����ة قرون 
م����ن تاريخ فرن�سا،، والذي �سدر عام ٢٠١7 
، ويف الكت����اب يختتم معل����وف حكاياته مع 
�سلف����ه املبا�س����ر كلود ليف����ي �سرتاو�س " ذاك 
ال����ذي كان يكن حمب����ة للح�س����ارات اله�سة" 
، ودخ����ل اإىل الأكادميي����ة الفرن�سي����ة يف عام 
١٩7٤، موؤك����دًا يف خطاب����ه الأول على قيمة 
ح�سارات املن�سين، في�ستغرق الع�سر دقائق 
الأوىل م����ن كلمته يف عق����د مقارنة بن حفل 
الأكادميي����ة الفرن�سية، والطقو�س التي كان 
ميار�سها الهنود احلمر، ويخل�س يف نهاية 
املقارن����ة اإىل اأن الت�سابه بن الطقو�س يعلل 
وجود احل�سارات احلالية. من غري املقبول 
لأي ح�س����ارة اأن ت�سح����ق اأخ����رى، حيث " ل 
ت�ستح����ق اأي ح�س����ارة –اأي جمتم����ع، اأي����ة 
ق�س����ة، اأية لغ����ة، اأي ف����ن– اأن تندثر، ل على 
�سفاف نهر الأم����ازون، ول على �سفاف نهر 

ال�سن " .
ويف نهاي����ة الكتاب، ي�سري اأمن معلوف اإىل 
اأن �سرتاو�س ظ����ل يدافع عن نظريته باأنه ل 
يح����ق لأي كان اأن يعتر ح�سارته اأرقى من 
احل�سارات الأخرى، واأن الإن�سانية لي�ست 
يف حاج����ة اإىل ثقاف����ة واح����دة، ب����ل اإىل عدة 
ثقاف����ات تعك�����س تن����وع ال�سع����وب، وقدرتها 

على البتكار.
يف كتاب����ه اجلديد، الذي اخت����ار له عنوان " 
غ����رُق احل�س����ارات " ال�سادر ع����ام ٢٠١٩ - 
ترجمته اىل العربية نهلة بي�سون- يحاوُل 
معل����وف اإكم����ال ما ب����داأه يف م�سروعه حول 
 " كتابه  بعد يف  القاتل����ة" وفيما  "الهويات 
اخت����الل الع����امل" ويف كتابه اجلدي����د يعود 
بن����ا اإىل ذاكرت����ه وطفولت����ه، عّل����ه ي�ستطي����ُع 
م����ن خالله����ا تف�س����ري اأ�سب����اب �سق����وط م����دٍن 
مثل بغداد، وطرابل�����س، والقاهرة ودم�سق 

وغريها.
فنحن نتاب����ع حكاية ال�س����اب معلوف، الذي 
ُوِل����د يف عامٍل عرب����ي م�ستقر ، قب����ل اأن تاأتي 
ري����اح الأيديولوجي����ا وزعم����اء الطوائف ا، 
ولحق����ا الث����ورات املحافظ����ة يف ثمانينيات 

القرن الع�سرين، لتحّوله اإىل عامٍل �سيق.
قال جيم�����س جوي�س اإّن اإعادة بناء دبلن اذا 
ُدمّرت يومًا، ميكن ان تتم من خالل الرواية 
ام����ن  يح����اول  احل�س����ارات  غ����رق  ويف   ،
معل����وف اع����ادة بناء حياته م����ن خالل كتاب 
ا�سبه بالرواية ، ولئن اأّرخ اأوًل حياة عائلته 
وغربتها يف كتابه " البدايات " وته�سم هذه 
العائل����ة وحريتها يف " اختالل العامل " فانه 
ينتق����ل يف " غرق احل�سارات " اىل ان يقدم 
لن����ا بانورام����ا عما جرى من����ذ اخلم�سينيات 
حتى يومن����ا هذا من خ����الل اكت�سافه رموزًا 
جديدة ل�سراع احل�سارات وتقاطعها خالل 
بحثه عن روح مدينته بريوت . يتابع بحثه 
يف كتابه الأخ����ري ، وي�سّجل تراجع املا�سي 
وحت����ّول املدين����ة باأيدي ا�سح����اب الهويات 
املنغلقة اىل جمرد طوائف تبحث كل واحدة 

منها عن حقها لوحدها يف العي�س .
و�س����ام   ، معل����وف  ام����ن  من����ح  مت  ام�����س 
ال�ستحق����اق الوطن����ي الفرن�س����ي ، وقد قال 
تعليقا على تكرميه هذا :" اأّن اجلنوح الذي 
ت�سهده الب�سرية يف اأيامنا الراهنة ان ننتبه 
اىل ازم����ة الهوية التي نعي�سه����ا قبل اأن ميّر 

الطوفان على مدننا ".

بع����د خم�س����ة كت����ب مل اتعر�����س يف اي منها 
ان  ات�س����ور  اللبناني����ة،  للم�ساأل����ة  مبا�س����رة 
رغبة ح����اّرة متلكتني، يف �سكل او يف اآخر. 
احلقيق����ة انني ترددت كثريًا قب����ل ان اختار 
املرحلة التي �ساأحتدث عنها، وال�سخ�سيات 
الت����ي �ستم����الأ الرواي����ة. ويف نهاي����ة الم����ر 
وج����دت نف�س����ي اع����ود اىل من����اخ القري����ة، 
املناخ الذي حدثت عنه كثريًا، من ا�سخا�س 

كثريي����ن. وح�سم����ت اأمري اخ����ريًا فاتخذت 
كنقط����ة انط����الق، حادثة حقيقي����ة وقعت يف 

حميط عائلتنا " .
راى النقاد ان " �سخرة طانيو�س " ا�ستعادة 
حلكاي����ة لبن����ان ، حي����ث يق����دم لن����ا معل����وف 
باناروما اجتماعي����ة �سيا�سية ، نتعرف على 
القرية التي يحكمها ال�سيخ فرن�سي�س حكما 
مطلقا ، تبداأ الرواي����ة بو�سف دقيق لل�سيخ 
فرن�سي�����س، ، حي����ث ي�س����وره لن����ا مبالم����ح 
الأب، احلنون والقا�سي يف اآن واحد ، الذي 
ي�ستغل رعاياه ويعاملهم كاأبنائه ويحميهم، 
يذلهم ويف نف�س الوقت يدافع عن كرامتهم. 
�سورة الب هذه يقول عنها معلوف انها :" 
�سورة املا�س����ي. ويف ه����ذه النقطة بالذات 
كان وا�سح����ًا ه����ّم الكات����ب التعب����ري عن امر 
مهم: هم ال�سورة الت����ي ترتبط بحنينه اىل 
املا�سي، احلنن املمت����زج ببع�س التحفظ ، 
فانا ل����دي حنن معن للما�س����ي على عاّلته. 
ورمبا ل����و كان علّي ان اوجز م����ا يعنيه هذا 
ال�سي����خ بالن�سب����ة ايّل، �ساأقول انه يرمز اىل 

علل املا�سي" .
ي�ستع����ري ام����ن معل����وف م����ن " ا�سراق����ات " 
ال�ساع����ر الفرن�س����ي رامب����و الذي �س����دد على 
اهمي����ة ا�ستعادة املا�سي ، اأو اللحظات التي 
ن�ستعيدها خالل حياتنا :" اية �سواعد طيبة 
، اأي����ة �ساع����ة عذب����ة �ستعيد يل ه����ذه املنطقة 
الت����ي ياتي منها رق����ادي وادن����ى حركاتي " 
.. تب����داأ الرواي����ة بو�سي����ة اجلد لل����راوي " 
كل ال�سخ����ور اإل تل����ك ال�سخ����رة " ،�سخرة 

طانيو�س الذي يث����ري ا�سمه الف�سول ، ولن 
اجل����د مل ي�ساأ ان يخر ال�سبي – الراوي – 
ب�س����ر طانيو�س هذا و�سخرت����ه واكتفى مبا 
يعتق����د انه يج����وز ل����ه الت�سريح ب����ه ل�سبي 
�سغ����ري :" كان طانيو�س ابن ليما ، ل بد انك 
�سمع����ت بها ، لقد حدث ذلك منذ زمن �سحيق 

، مل نكن قد ولدنا بعد " .
يق����ول معل����وف ان �سخ����رة طانيو�س كانت 
ا�س����ارة اإىل البطولت الوهمي����ة التي مالأت 
كت����ب التاريخ ، لي�سل اىل نتيجة ان احلرب 
الهلية الت����ي ع�سفت بلبنان من عام ١٨٤٠ 
اىل ١٨6٠ كان����ت ح�سيل����ة انظم����ة لن����زال 
نتوارثه����ا :" اح����ب اأن اأغرّي الع����امل القدمي، 
ولك����ن، يف الوق����ت نف�س����ه، اأ�سع����ر باحلاجة 
اىل معرف����ة م�سبقة مل����ا �سيحل م����كان العامل 
الق����دمي. لي�س من املعق����ول ان نعذب وندمر 
ثالثة او اربعة اجيال، ثم نكت�سف يف نهاية 
الم����ر، ان م����ا جعلناه حمل الق����دمي، مل يكن 
اح�س����ن من����ه يف اأي حال م����ن الحوال. بعد 
كل ما حدث يف لبنان، وبعد كل ما حدث يف 
الع����امل، �سار يخامرين ال�سع����ور باأننا رمبا 
كن����ا دائم����ًا بحاجة اىل ازالة الع����امل القدمي، 
ولكن �س����رط ان ن�سع مكانه م����ا هو اف�سل، 
فامله����م ان نتقدم اىل الأم����ام، ل ان نحطم ما 

هو قائم وح�سب" .
ول����د امن معلوف يف اخلام�����س والع�سرين 
م����ن �سباط ع����ام ١٩٤٩ لعائلة م����ن ال�سعراء 
والكت����اب ، و�سي�س����ع معلوف حدث����ا مرافقا 
لولدت����ه يف اآخر كتبه غ����رق احل�سارات – 

ترجمت����ه اىل العربي����ة نهل����ة بي�س����ون - :" 
اأب�س����رت الن����ور بع����د اأ�سبوع����ن تقريبا من 
اغتيال ح�س����ن البنا موؤ�ّس�س حركة الإخوان 
امل�سلمن، على يد عن�س����ر تابع لأحد اأق�سام 
ال�سرط����ة " . ورغم اأنه ول����د يف بريوت، اإل 
اأن عائل����ة والدت����ه كان����ت تعي�����س يف م�سر. 
فق����د ت����زوج جداه م����ن اأمه يف مدين����ة طنطا 
نهاية احلرب العاملية الأوىل . والده ر�سدي 
معل����وف �ساعرا وكاتب����ا �سحفيا ..عا�س يف 
القاه����رة ف����رتة م����ن الزمن ، يتذك����ر امن ان 
والده كان يروي لهم يف امل�ساء حكايات من 
الرتاث العربي ، ويق����راأ لهم يف ا�سعار عمر 
اخليام ال����ذي �سي�سبح بع����د �سنوات البطل 
الرئي�سي يف رواية ام����ن معلوف ال�سهرية 
" �سمرقند " ..ام�سى درا�سته البتدائية يف 
ب����ريوت ، اراد الب لبن����ه ان يدخل مدر�سة 
انكليزية ، لك����ن الم ا�سرت ان يدر�س امن 
يف مدر�سة فرن�سية ، وتركت لالب ان يختار 
لبنات����ه الثالثة املدر�سة التي يرغب بها ، يف 
البي����ت هناك مكتبة الوال����د التي ت�سم مئات 
الكت����ب من ال����رتاث وال�سعر العرب����ي ، لكنه 
�سيع�س����ق ق����راءة الدب الكال�سيكي الغربي 
 ، بل����زاك   ، ، تول�ست����وي  ديكن����ز  ت�سارل����ز   ،
كتاب����ه  يف  و�سيحدثن����ا   ، هيج����و  فكت����ور 
البداي����ات ال�س����ادر عام ٢٠٠٤ وال����ذي يبداأ 
في����ه با�ستعرا�س م�سهد وفاة والده وينتهي 
باإعادة �سرد حكاية عائلته ، عن ع�سق والده 
للفن����ون والداب :" :" اأن����ا حمظ����وظ ب����اأب 
فنان كان يحدثني على الدوام عن مالرميه، 

ومايكل اجنلو، وعمر اخليام " .
يق����رر ان يدر�����س علم الجتم����اع والقت�ساد 
يف جامع����ة القدي�����س يو�س����ف يف ب����ريوت ، 
هناك ين�سم اىل احلزب ال�سيوعي اللبناين 
، لكن����ه �سيرتكه بع����د اقل من عام ، لن طبعه 
:" ل ميك����ن اأن يتح����ّول اإىل طب����ع نا�سٍط اأو 
تابٍع لعقيدة، فغادر بهدوء، بال �سجيج، ول 
ن����دم، اأو م����رارة " ، يف بداي����ة ال�سبعينيات 
ين�س����م اىل ا�س����رة حتري����ر جري����دة النه����ار 
وي�سب����ح احد حمرريه����ا البارزي����ن ، ين�سر 
فيه����ا حتليالته ال�سيا�سية ، ويف اأروقة هذه 
ال�سحيف����ة العريق����ة ، �سيت����اح لل�س����اب امن 
معل����وف فر�سة اللق����اء ب�سخ�سي����ات دولية 
تندل����ع  الع����ام ١٩7٥   ، واأوروبي����ة  عربي����ة 
احل����رب الهلي����ة اللبناني����ة ، و�سيجد نف�سه 
يكمل م�سرة اجداده ، البحث عن المان يف 
املنايف ليحط الرحال يف باري�س نهاية عام 
١٩7٥ م����ع زوجته واطفال����ه الثالثة ، هناك 

�سيعمل حمررا يف جملة اقت�سادية .
بعد ثم����ان �سنوات من العم����ل يف ال�سحافة 
الفرن�سية يقرر امن معلوف ان يقدم للن�سر 
كتاب����ه الول ، كان ق����د اجن����ز خمطوطا عن 
رحل����ة ابن بطوطة التي �سحرته يف طفولته 
عندم����ا كان وال����دة يقراأها له����م يف ام�سيات 
ب����ريوت ، وقبل هذا كان ق����د اجنز ما يقارب 
املئ����ة �سفح����ة م����ن رواي����ة ب����داأ بكتابتها يف 
ب����ريوت ومل ي�ستطع اكمالها ب�سبب م�ساغله 
..�سيك����ون الكت����اب الول ع����ن " احل����روب 
ال�سليبي����ة كما راآها الع����رب " - ترجمه اىل 

كان قد نرش خمس 

روايات وكتاب عن 

الحروب الصليبية حني جعلته 

األوساط االدبية والثقافية 

الفرنسية عام 1993 ثاين عريب 

بعد الطاهر بن جلون يفوز 

باكرب جوائزها االدبية " غونكر 

" عن روايته " صخرة طانيوس 

– كان بن جلون قد فاز 

بالجائزة عام 1987 عن روايته 

ليلة القدر – .ففي صخرة 

طانيوس يستعيد الراوي 

طفولته يف جبل لبنان عندما 

كان يتسلق الصخور مع رفاقه، 

ويتجنبون صخرة طانيوس 

خوفًا من لعنتها. قال معلوف 

إنه اراد الكتابة عن بلده لبنان 

يف " صخرة طانيوس " ، بعد 

ان مىض عىل مغادرته له ما 

يقارب العرشين عاما – غادر 

لبنان عام 1975 - فرّكز عىل 

إنسانية الشخصيات وال سيام 

النساء :" اعتقد من رغبتي يف 

كتابة يشء عن لبنان، عن جو 

لبنان، وهي رغبة تساورين 

منذ زمن بعيد.

أمين معلوف
من الذاكرة إلى صراع الهويات

علي حسين
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عن معضلة الهوية يف القرن الحادي 

والعرشين، يطرح أمني معلوف 

يف كتابه ) الهويات القاتلة ( سؤال 

الكينونة عرب تعدد الهويات يف بلدان 

الهجرة او بلداننا ذاتها، هل الهوية 

هي ما نكونه يف قرارة أنفسنا اي ما 

نرثه من انتامء قوي وعميق ملنطقة 

جغرافية وشعبها ولغتها وتاريخها؟

اأم نح���ن -اإ�ساف���ة اىل ذل���ك- منثل جمموع م���ا اكت�سبناه 
م���ن جترب���ة العي����س والثقاف���ات والنتم���اء اىل الع�س���ر 
والتحولت الت���ي طراأت على �سخ�سياتن���ا خالل عبورنا 
لالأزمنة والأمكنة؟ ن�ساأل انف�سنا مرات من نحن؟وي�ساألنا 
اآخ���رون م���ن انت���م؟ يق���ول اأم���ن معل���وف: - يج���ب ان 
ي�سطلع كل منا بتنوعه اخلا�س واعتبار هويته حم�سلة 
لنتماءات���ه العدي���دة بدل م���ن ح�سره���ا يف انتماء واحد 
يرفع���ه اىل م�ست���وى النتم���اء الأ�سم���ى، وي�سب���ح اأداة 
لال�ستعباد واأحيانا اأداة للح���رب )....( وعلى هذا النحو 
يج���ب على املجتمع���ات ال�سطالع بالنتم���اءات املتعددة 
الت���ي �سنعت هويته���ا، ع���ر التاريخ وك���ي ي�ستطيع كل 
اإن�س���ان اأن يتعرف اإىل ذات���ه يف �سورة البلد الذي يعي�س 
فيه مواطنا بكيان ان�س���اين متطور.. ي�سري اأمن معلوف 
اإىل اأن ح�سر الهوية يف موقف متحيز ومتع�سب، مت�سدد 
ومهيم���ن، وحتى انتح���اري يف بع�س الأحي���ان، غالبا ما 
يح���ول الب�سر اىل قتل���ة اأو اأتباع قتلة، فتت�س���وه روؤيتهم 
للعامل وتنحرف، وي�سبح ال�ستب���داد و�سيلتهم الوحيدة 
للتعام���ل مع الآخرين. يف طرح اأم���ن معلوف تبدو كلمة 
هوي���ة مفردة م�سللة، فهي توح���ي اول بحق م�سروع يف 
النتماء جلهة ما ثم تتحول اىل اأداة قتال، وهذا النزياح 
الدليل للمفردة يبدو طبيعيا، فينخدع به البع�س ويقوم 
ب�سجب ظلم ميار�س عل���ى اقلية ويدافع عن حقوق �سعب 

يعاين ثم يتواطاأ مع جمزرة ترتكب يف حق اخرين. 
التح���ولت  اإزاء  وعزلت���ه  الف���رد  ه�سا�س���ة  ان  يل  يب���دو 
املت�سارعة يف العامل الراه���ن وعدم قدرته على ا�ستيعاب 
امل�ستج���دات ب�سب���ب من تاأط���ري وجوده �سم���ن حمددات 
وحمظورات معينة او يف مواجهة ما يعده مهددا حلياته 
يدف���ع  به اىل الت�سبث بجماعة او طائفة او حزب او عرق 
ين�س���وي حتت رايات���ه ليواجه ما يعت���ره عدائية العامل 
املحي���ط، وتنمو يف اأعماقه عقدة ال�سحية التي �ست�سخم 
له مب���رور الوقت �س���رورة املجابهة القتالي���ة لأنه يح�س 
بعجزه عن امل�ساركة يف �سنع الأحداث، وبالتايل يتعمق 
لدي���ه ال�سع���ور بالتهمي�س ، ويعزل; م�س���ريه عن امل�سري 
الع���ام ويعجز ع���ن امل�سارك���ة يف املغام���رة الب�سرية، مما 
يع���زز تع�سب���ه وع���داءه لكل م���ن حوله بدع���وى احلفاظ 
على الهوية التي حتولت بالنغالق اىل اداة تدمري للذات 

والخرين
. يت�س���اءل امن معلوف: مل���اذا يبدومن ال�سعب جدا على 
امل���رء العرتاف بجمي���ع انتماءات���ه بحرية تام���ة؟ وملاذا 
يج���ب اأن يرتاف���ق  تاأكيد الذات ه���ذه مع اإلغ���اء الآخرين 
يف اأغل���ب الأحيان؟ملاذا تكون جمتمعاتن���ا عر�سة للتوتر 
والعن���ف لأن اأنا�سه���ا ل ينتم���ون للديان���ة او الطائف���ة اأو 
الثقاف���ة ذاتها؟اأهو قانون الطبيع���ة اأم قانون التاريخ هو 
ال���ذي يحكم عل���ى الب�سر بالتناح���ر با�س���م الهوية؟ يدرج 
اأم���ن معل���وف مقول���ة اأ�سا�سيةللم���وؤرخ م���ارك بلوخ عن  
ه�سا�سة النتماء للما�سي ولمنطقية مع تدفق التغري يف 
حياتنا ، يقول بلوخ ) الرجال هم ابناء ع�سرهم اكر من 

كونهم ابناء اآبائه���م ( هذه هي العلل يف جمتمعاتنا التي 
لحتيا حا�سرها ولترنو مل�ستقب���ل ،اذا عا�ست حا�سرها 
تداولت���ه م�ستعب���دا ل�سب���اح ال�س���الف  وتقالي���د الم�س 
، جمتمعن���ا املنه���ك �سغوف ح���د املوت باملا�س���ي وبتقليد 
الب���اء والجداد فيما اختطوا وفيم���ا فعلوا دون مناق�سة 
ج���دوى ذلك او عالقته ب�سنع امل�ستقب���ل ، اإن وجودنا يف 
الع�س���ر يجع���ل امل�سرتكات بيننا وب���ن انا�س من �سعوب 
اخ���رى اك���ر مم���ا يربطن���ا با�سالفن���ا فامللب����س وامل���اأكل 
والع���ادات واملفاهي���م وط���رق العي�س والتفك���ري امنا هي  
م�سرتك���ة بن النا�س راهنا ولتق���ف الهويا ت عائقا دون 

ادراك هذه امل�سرتكات. 

 ي���رى معل���وف اأن  )الهوية يج���ب ان لتعالج بال�سطهاد 
والتواط���وؤ بل يجب فهمها وتفح�سه���ا ودرا�ستها وفهمها 
ث���م ال�سيط���رة عليه���ا وتروي�سه���ا اإذا اردن���ا ان ليتحول 
الع���امل اإىل غاب���ة واذا اردنا ان لي�سب���ه امل�ستقبل املا�سي 
حت���ى ليعاين اطفالنا املجازر واملاآ�سي بعد خم�سن عاما 
( ، ويختت���م معل���وف كتابه بهذا الأم���ل: اأن يجد الن�سان 
لغت���ه النتمائية وبع�سا من رم���وز ثقافته اخلا�سة، وان 
يتماه���ى ولو قليال مع م�ستج���دات العامل املحيط بدل من 
اللتج���اء اىل ما����س يعت���ره مثاليا ويرك���ن اليه وحده، 
فيتقاط���ع مع �س���ريورة التح���ولت الن�ساني���ة والرتاكم 

املعريف ..

من نحن؟ وما هويتنا؟
لطفية الدليمي

عىل عكس العامل األمرييك 

صموئيل هنتنغتون، 

وأطروحته »صدام 

الحضارات« التي مل تعد تلقى 

قناعة تامة يف العامل، يدعو 

أمني معلوف إىل أطروحة 

أخرى، تسعى إىل التكامل بني 

البرش والحضارات، وذلك يف 

كتاب له صدر منذ أيام باللغة 

الفرنسية، بعنوان »غرق 

الحضارات«، عن دار النرش 

الفرنسية العريقة »جراسيه«.

ويق���ع الكت���اب يف ٣٣6 �سفح���ة م���ن القط���ع 
املتو�س���ط، وي�ستهل���ه املوؤلف بتاأكي���د »اأهمية 
اإعط���اء حتليالت���ه مزيدًا من الهتم���ام«، لفتًا 
اإىل اأن »حوا�س���ه ت�ستنب���ط التنب���وؤات حي���ال 
مو�سوع���ات ك���رى مهم���ة قب���ل اأن تفر����س 

نف�سه���ا عل���ى ال�سم���ري الإن�ساين لأنه���ا كانت 
كا�سفة �سباق���ة«، فقد كان القل���ق ي�سيطر عليه 
من���ذ قراب���ة ع�سري���ن عام���ًا م���ن مغب���ة ظهور 
الهويات الدموي���ة، خ�سو�سًا يف ظل انت�سار 
عملي���ات الت�سوي����س الفكري، وغي���اب النظم 
الجتماعية العادلة ال���ذي ي�سيطر على العامل 
اأجم���ع من���ذ م���ا يرب���و عل���ى الع�س���رة اأعوام، 
الأمر الذي دفع���ه لأن يتبنى قناعة تامة كاملة 
مفادها: »اإننا على عتبة غرق �سامل يوؤثر على 

جميع جنبات احل�سارة .

المصداقية األخالقية
يعزز املوؤلف اأطروحته هذه بالتاأكيد على حالة 
التحولت الكرى التي ت�سرب العامل اأجمع، 
وتنعك����س �سلب���ًا عل���ى ح�سارات���ه املختلف���ة، 
م�س���ريًا اإىل اأن الولي���ات املتح���دة الأمريكية 
التي متثل اليوم القوة الكرى الوحيدة عامليًا 
تعاين م���ن اإ�سكاليات كبرية، ومن ثم فهي يف 
�سبيله���ا نحو فقدان م�سداقيتها الأخالقية يف 
العامل، مبا يوؤثر �سلبًا على �سورتها الذهنية. 
وفيما يتعل���ق بالقارة الأوروبي���ة التي كانت 
»تت�س���دق يف ال�سابق اأم���ام موطنيها باملبادئ 
الإن�ساني���ة والأخالقي���ة«، ي���رى املوؤل���ف اأنها 
تتعر����س الي���وم لبع����س اخلل���ل، يف الوق���ت 
الذي ينغم�س فيه الع���امل العربي والإ�سالمي 
يف قل���ب اأزم���ة عميق���ة تلقي بدوره���ا �سعوبه 
يف حالة من الياأ�س الت���ام، هذا بالإ�سافة اإىل 

النعكا�سات ال�سلبية لذلك على العامل اأجمع.
الت���ي  العومل���ة  ظ���ل  »يف  معل���وف:  ويق���ول 
نحياه���ا، والتقدم التكنولوجي الذي ن�سهده، 
م���ن ال�سع���ب الف�سل ب���ن ال�سع���وب بع�سها 
البع����س، ومن ث���م ح�سارات ال�سع���وب نظرًا 
لرتباطه���ا بع�سها ببع�س ارتباط���ًا ع�سويًا. 
فهن���اك اأمم نا�سئ���ة اأو ولي���دة، مث���ل ال�س���ن 

والهن���د ورو�سي���ا، تظه���ر وبق���وة الآن عل���ى 
ال�ساح���ة الدولية الت���ي ي�سيطر عليه���ا �سباق 
الت�سلح، ويفر�س نف�س���ه على اجلميع، ف�ساًل 
ع���ن التهدي���دات اخلط���رية املتعلق���ة باملن���اخ 
والبيئ���ة وال�سح���ة، وه���ي تهدي���دات تلق���ى 
بظالله���ا عل���ى الكوك���ب، وبالتايل ل���ن نتمكن 
م���ن جمابهاته���ا اإل بالت�سام���ن ال�سامل الذي 
يجب اأن نتحلى به لأنه ميثل ال�سبيل الوحيد 

اأمامنا للخال�س من التهديدات املحدقة بنا«.
ويكت�س���ب ه���ذا الكت���اب اأهمية خا�س���ة، لي�س 
فق���ط ملكان���ة موؤلف���ه اأم���ن معل���وف يف قل���ب 
املجتم���ع الغربي ال���ذي منحه جوائ���ز علمية 
كثرية، وكرمه بع�سوية الأكادميية الفرن�سية 
ل���الآداب والفن���ون، ومكانت���ه اخلا�س���ة ل���دى 
�سانع القرار الأوروب���ي، ولكن اأي�سًا لأهمية 
وح�سا�سي���ة املو�سوعات الت���ي يطرحها على 
قارئ���ه، وه���ي مو�سوع���ات يتابعه���ا عن كثب 
�سديد من���ذ اأكر من ن�سف ق���رن، فقد كان يف 
مدين���ة »�سايغ���ون«، بفيتن���ام نهاي���ة احل���رب 
هن���اك، كم���ا كان يف طهران كذل���ك اإبان ظهور 
اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة، اأي اأن الكات���ب كان 
�ساهد عي���ان على اأحداث مهم���ة فريدة غريت 
من �ساأن امل�سه���د ال�سيا�سي العاملي، ليوؤكد لنا 
اإىل اأي م���دى ا�ستطاع���ت ه���ذه الأحداث التي 
عاي�سه���ا، وكان واح���دًا م���ن �سهوده���ا العيان 
القالئل، اأن تغري ال�سلوكيات املجتمعية، ومن 
ثم احل�سارات الإن�سانية، لت�سعها على »عتبة 
الغ���رق«، خ�سو�سًا اأن تاأثري هذه الأحداث قد 
جتاوز نطاقه���ا اجلغرايف، ليمت���د اإىل ما هو 
اأبع���د من ذلك، اأي اأننا اأم���ام تاأثري �سامل لهذه 
الأحداث الت���ي يتعر�س لها املوؤل���ف باأ�سلوب 
�سه���ل �سل����س، يغل���ب علي���ه الطاب���ع ال�سردي 
اخلا�س���ة،  خرات���ه  لن���ا  لينق���ل  التاريخ���ي، 
والنحراف���ات  الجنراف���ات  لن���ا  وي�س���رح 

املتتالي���ة الت���ي اأ�ساب���ت الإن�ساني���ة، لت�سعها 
على عتبة الغ���رق. فعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي 
اإىل  اأدى  ق���د  والتكنولوج���ي  والجتماع���ي 
ع���دم ال�ستق���رار القت�س���ادي، بالإ�سافة اإىل 
اإ�سكالي���ة كرى تكمن يف الإن�سان نف�سه الذي 
ب���داأ ي�سيطر علي���ه الف�ساد واجل�س���ع والعنف 
معاجل���ة  يج���ب  جمتمعي���ة  اأمرا����س  ج���راء 

اأ�سبابها اأوًل.

تشريح العالم
وعل���ى �س���وء ذل���ك، يق���دم معل���وف �س���ورة 
بانورامي���ه للعامل، موؤكدًا اأن���ه منذ اأمد طويل 
ت�سيب���ه بع����س عالم���ات الذب���ول الجتماعي 
والنح���راف ال�سيا�سي اللذي���ن �سهدا �سعودًا 
الأزم���ة  اأعق���اب  يف  اأي   ،٢٠١٠ ع���ام  كب���ريًا 
املالي���ة التي �سربت الع���امل يف ٢٠٠٨. ولكن 
ل يج���ب اأن نلق���ى بالل���وم ب�سكل ت���ام وكامل 
على البع���د القت�سادي والأزم���ة املالية فقط، 
كم���ا يق���ول، لأن الأزم���ة احلقيقي���ة ذات طابع 
اجتماع���ي واأخالقي يف املق���ام الأول، م�سريًا 
يف هذه ال�س���دد اإىل اأن التوزي���ع غري العادل 
لل���روات - على �سبيل املث���ال - وكذلك نق�س 
اخلدم���ات الجتماعي���ة املقدم���ة للمواطن���ن، 
ت���وؤدى اإىل انت�سار �سيا�سة العنف الجتماعي 
الت���ي ت���وؤدى اإىل الفو�س���ى ال�سيا�سي���ة التي 
تغ���ذى بدورها حال���ة التف�س���خ اجلزئي التي 
ت�سيب �سفوة القادة، وتغذى كذلك التوترات 
والعنف النوعي يف كل بلد، مبا يف ذلك الدول 

املتقدمة التي تعانى فيها الطبقة املتو�سطة.
وفيما يتعلق بالق���ارة الأفريقية، يرى املوؤلف 
اأنه���ا ت�سهد ه���ي الأخرى بع����س عالمات عدم 
ال�ستق���رار وتف�س���خ احل�س���ارات، مثلما هو 
احلال يف مايل والكونغو وبع�س مناطق عدم 
ال�ستقرار منذ اأم���د طويل، كما يف ال�سومال 

وال�سودان، على �سبيل املثال ولي�س احل�سر. 
وبالت���ايل، فنحن اأمام �س���ورة مرتدية للعامل 
يف ب���وؤر كث���رية من���ه، يف اأوروب���ا والياب���ان 

والوليات املتحدة الأمريكية واملك�سيك.
ويو�س���ح املوؤل���ف اأن كل دولة تق���دم منوذجًا 
مغاي���رًا للتف�س���خ الجتماع���ي، فنج���د مناطق 
الرنوي���ج  مث���ل  الرخ���اء،  بع����س  ت�سه���د 
واأ�سرتاليا، يف مقابل مناطق اأخرى ت�سلطية 
قمعية. وحت���ى لو نظرنا بدق���ة اإىل الوليات 
املتح���دة الأمريكي���ة وفرن�س���ا واإيطالي���ا، كما 
ي�سيف، ف�سنج���د هناك اأماك���ن ي�سيطر عليها 
الفقر، الأمر الذي يرتتب عليه ظهور حالة من 
التف�سخ الجتماعي، توؤدى اإىل ظهور مناطق 
خارجة عن القانون. فنج���د مثاًل اليونانيون 
يقطعون الأ�سجار العام���ة بال�سوارع للتدفئة 
م���ن ال���رد القار����س ب�سبب تراج���ع متو�سط 
دخله���م من األ���ف ي���ورو اإىل ٨٠٠ ي���ورو، بل 
و�س���ل الأم���ر اإىل م���ا ه���و اأ�سع���ب م���ن ذلك، 
بلجوء بع�س املواطنن يف اليونان واإيطاليا 
�س���ح  ج���راء  امل�سك���ن  لقت�س���ام  والرتغ���ال 
وتراج���ع امليزانية، مع غياب اأي اأفق لتح�سن 
الو�س���ع، خ�سو�سًا اأن تراجع البطالة مل يكن 
�س���وى تراجع جزئي بعيد عن الواقع اإىل حد 

كبري.
ويخل����س اأم���ن معل���وف اإىل اأن املالحظ���ات 
الت���ي ر�سمها يف اأبعاد ال�س���ورة البانورامية 
للع���امل، عر �سفح���ات كتابه ه���ذا، توؤكد على 
حتمية حترك احلكام وال�سعوب، وكذلك طبقة 
ال�سفوة، ب�س���كل جمعي، وبح�سم وذكاء، لأن 
م�ساألة نهاي���ة احل�سارة جتازف ب���اأن تفر�س 
نف�سها علينا اأ�سرع مما نتخيل، اأي يف غ�سون 
١٠ اأع���وام فق���ط. ويكفين���ا اأن »نتخيل تطور 
املجتمع���ات يف اإط���ار النموذج ال���ذي يحدث 
اأمامن���ا الآن، ف�سف���وة املجتم���ع يقدم���ون لنا 
انعكا�س���ًا لل�سعوب، وموؤ�س���رًا مل�ستقبل الأمة. 
وبالن�سب���ة ملعلوف، متث���ل ال�سيا�س���ة موؤ�سرًا 
وترموم���رتًا ملزاج وهوى ال�سع���وب، ويكفي 
اأن »ن���رى نتائ���ج النتخاب���ات يف اإ�سرائي���ل 
واليون���ان واإيطالي���ا حت�س���م ل�سال���ح اأحزاب 
متطرف���ة، تتحل���ى ب���روح املغام���رة، وتلع���ب 
عل���ى البعد الجتماع���ي والأخالقي والنف�سي 

للقاعدة ال�سعبية يف حميطها النتخابي«.
ويق���رر معلوف اأنن���ا اإذن اأمام اأزم���ة اأخالقية 
واجتماعية وفكرية، قب���ل اأن تكون �سيا�سية، 
وبالت���ايل ف���اإن الع���امل مه���دد بدخ���ول منطقة 
حمفوفة باملخاط���ر واملجازفات، م���ع انت�سار 
الالمب���الة. ومن الوه���م والعبث ع���الج عدم 
ال�ستق���رار الراه���ن باإج���راءات واإ�سالحات 
فردية داخل كل بلد على حدة، دون النظر اإىل 
الإط���ار العام ال�سام���ل للم�سكل���ة، مثلما تفعل 
بع�س ال���دول ذات النزع���ة القومية، بال�سعي 
نحو اخلروج من منطق���ة اليورو، وهو قرار 
فردى لن ُي�سلح م���ن و�سع الدولة ول منطقة 
اليورو، لأنه قرار يت�سم بالفردية، كما اأن حل 
الإ�سكاليات الراهنة التي يعانى منها املجتمع 
ال���دويل ل يج���ب اأن يت���م يف اإط���ار معاجلات 
�سيا�سي���ة فقط، ولك���ن يجب ح���ل امل�سكلة من 
والأخالقي���ة  الجتماعي���ة  جوانبه���ا  خ���الل 
والفكري���ة والقت�سادي���ة وال�سيا�سية، اأي يف 
اإط���ار جمعي، مع �س���رورة مراجعة القوانن 
لإح���داث  وال���دول،  لل�س���ركات  الجتماعي���ة 
حالة م���ن العدل والهدوء النف�س���ي للمواطن، 
خ�سو�س���ًا اأنن���ا من���ر بو�س���ع ح���رج للغاية، 

فاحل�سارة الإن�سانية مهددة بالرتاجع.
عن: الحوار المتمدن

أمين معلوف في مواجهة هنتنغتون:
حضاراتنا مهددة بالتفسخ

أحمد صالح



بعد ع���ام من اندلع احل���رب الأهلي���ة يف لبنان رحل 
الروائ���ي اأمن معل���وف لإىل باري����س ليمار�س مهنة 

ال�سحافة جمددًا.
قل���د الرئي�س الفرن�س���ي، اإميانويل ماك���رون، الكاتب 
اللبن���اين والروائ���ي اللبناين، اأمن معل���وف، و�سام 
ق�س���ر  يف  املرا�س���م  الوطني.وج���رت  ال�ستحق���اق 
الإليزي���ه يوم ٢٩ �سب���اط ٢٠٢٠ وذلك تقديرًا لعطائه 

وجهوده واإجنازاته يف عامل الآداب.
وفيم���ا يلي نبذة عن حياة معلوف واإنتاجاته الأدبية 

التي ن�سرت باأربعن لغة حول العامل.
اأب�س���ر اأم���ن معل���وف الن���ور يف حي ب���دارو يف ٢٥  
يف  وتعل���م  اللبناني���ة  العا�سم���ة  يف   ١٩٤٩ �سب���اط 
مدار�سه���ا حا�س���ال على �سهادة يف عل���م الجتماع يف 

جامعة القدي�س يو�سف الفرنكوفونية يف بريوت.
ويق���ول اأمن معلوف اإن ك���ون ال�سخ�س م�سيحيا يف 
ال�س���رق "يخلق ل���دى امل���رء اأح�سا�سا باأن���ه هام�سي" 
رغ���م اأن عائلة معلوف كان لها ب���اع طويل يف ال�سعر 
والأدب العربي���ن، فاأحد اأعمامه ترجم اأعمال موليري 
اإىل العربي���ة، اأما فوزي معلوف فهو من اأبرز �سعراء 

املهجر ويلقب برامبو العربي.
اأما وال���ده فكان مذيعا و�ساع���را وكان يقدم برناجما 

الغربي���ة وكان  الكال�سيكي���ة  ع���ن ملو�سيق���ى  اإذاعي���ا 
�ساح���ب �سحيف���ة وكت���ب مق���الت ع���ن الدميقراطية 

الرملانية.
ع���ام ١٩7١ ت���زوج اأمن معلوف م���ن اأندريه معلوف 
التي كان���ت تعمل مدر�سة لل�س���م والبكم يف بريوت، 
وق���ال عنه���ا زوجها اإنه���ا كان���ت اأول قارئ���ة لكتاباته 
وكان���ت قا�سية جدا يف تقييمها ملا كان يكتبه.واأجنبا 
ثالثة اأبن���اء يف بريوت قبيل ان���دلع احلرب الأهلية 

اللبنانية عام ١٩7٥.
يف �س���ن الثاني���ة والع�سري���ن ب���داأ العم���ل يف جريدة 
النهار اللبناني���ة التي كان ميلكها غ�سان تويني، اأحد 
اأعم���دة ال�سيا�سة والفك���ر يف لبنان، وب���داأ بالرتحال 
حول الع���امل لتغطية الأخبار العاملية ف���زار 6٠ بلدًا.

واأج���رى مقابل���ة م���ع رئي����س وزراء الهن���د الراحلة، 
اأندي���را غان���دي، كما كان �ساهدا عل���ى الإطاحة بحكم 
اإمراط���ور اإثيوبيا، هي���ال �سيال�سي، على يد انف�ستو 
هاي���ال مريام ع���ام ١٩7٤ و �سق���وط �سايغون على يد 

الثوار الفييتامين ال�سمالين عام ١٩7٥.
كم���ا كان �ساه���دا على عراك وتبادل اإط���الق للنار بن 
جمموع���ة م���ن الفل�سطيني���ن وم�سلح���ن م�سيحين 
ق���رب م���كان اإقامت���ه وكان���ت احل�سيل���ة "مقت���ل ٢٠ 

�سخ�س���ًا" وبات م���ع زوجته احلامل وابن���ه ال�سغري 
يف قب���و املبنى حتى ال�سباح.وبغية تفادي الجنرار 
اإىل احل���رب املجنونة الت���ي اجتاحت البل���د ولكي ل 
ي�سب���ح طرفا فيه���ا ا�ستقل الروائي �سفين���ة اأقلته اإىل 
جزيرة قر�س وبعدها رحل اإىل العا�سمة الفرن�سية 
باري����س. وبعدها �سهرين حلقت ب���ه زوجته واأطفاله 

الثالثة.
عم���ل يف البداية يف جمل���ة جون اأفريك وب���داأ يكتب 
اأول م���رة يف حياته باللغة الفرن�سي���ة واأ�سبح لحقا 
رئي����س حترير املجل���ة. خالل عام���ي ١٩7٩ و١٩٨٢ 
كان مدي���ر طبعة جريدة النهار الأ�سبوعية التي كانت 

ت�سدر يف باري�س قبل اأن يعود اإىل جون افريك.
اأ�س���در معل���وف كتاب���ه الأول بالفرن�سي���ة "احلروب 
ال�سليبي���ة كم���ا راآها الع���رب" ع���ام ١٩٨٣ وظل هذا 
الكت���اب ال���ذي ترج���م اىل معظ���م اللغ���ات الأوروبية 
يلقى ال���رواج ملدة ع�سرين عاما ومل ترتاجع مبيعاته 

خالل كل تلك املدة.
يق���ول معلوف اإن���ه كان �سغوفا من���ذ البداية بالكتابة 
الروائية، فعالقته مع الواقع الذي يعي�سه م�سطربة، 
"اأنا �سخ�س حامل دائما واأحاول الهروب با�ستمرار 
م���ن الواق���ع". وي�سي���ف :" ل ا�سع���ر بالن�سجام مع 

الع�سر واملجتمع اللذين اعي�س فيهما".
ع���ام ١٩٨6 �سدرت اأوىل روايات���ه "ليون الفريقي" 
الت���ي تتن���اول ال�س���رية احلقيق���ة للرحال���ة احل�س���ن 
الوزان الذي فر من الندل�س بعد �سقوط غرناطة اىل 

فا�س وجح اىل مكة وبعدها حتول اىل امل�سيحية.
وكان عمل���ه الث���اين رواي���ة "�سمرقن���د" ع���ام ١٩٨٨ 
الت���ي تناولت �سرية ال�ساع���ر الفار�سي، عمر اخليام، 

�ساحب رباعيات اخليام.
اأما رواية "حدائ���ق النور" عام ١٩٩١ فهي عن حياة 
موؤ�س����س الديانة املانوية يف ب���الد فار�س ماين الذي 

عا�س يف القرن الثالث امليالدي
كما اأّلف معلوف روايتن ت�ستعيدان املا�سي القريب 
للبنان وللمنطقة، هما "�سخرة طانيو�س" عام ١٩٩٣ 
الت���ي ن���ال عنه���ا جائزة "غونك���ور" ك���رى اجلوائز 

الأدبية الفرن�سية و)موانئ ال�سرق( عام ١٩٩6.
اأم���ا كتاب���ه "الهويات القاتل���ة" ف�سدرت ع���ام ١٩٩٨ 
تلته���ا رواية "رحل���ة بالدا�س���ار" ٢٠٠٠.و�سدرت له 
رواي���ة معا�س���رة الأج���واء وال�سخ�سي���ات وتتناول 
فرتة احلرب الأهلية )الّتائهون(، واأ�سدر اأي�سًا كتاب 
)البداي���ات( ع���ام ٢٠٠٤، وهو �سرية ذاتي���ة ت�ستعيد 

تاريخ عائلته.

أمين معلوف..
 َكَتب للغرب عن الشرق وسحره


