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تأريخ ما أهمله التاريخ..

رواية (ليون اإلفريقي) لـ أمين المعلوف
ظل التاريخ والكتابة فيه ه ً
ام مؤرق ًا وضاغط ًا عىل الباحث والروايئ اللبناين الشهري أمني املعلوف،املولود سنة ،١٩٤٩والعامل
يف الصحافة اللبنانية حتى سنة  ،١٩٧٦ففي 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 فض ًال عن الجنوبية.
شكيب كاظم
وج ��د �أم�ي�ن املعل ��وف نف�س ��ه يف فرن�س ��ا،
فكت ��ب باللغة الفرن�سي ��ة متخلي ًا ع ��ن النظرة
ال�سابق ��ة �إىل هذه اللغة ،الت ��ي عاناها الأدباء
اجلزائريون ف�ض ًال ع ��ن �أدباء املغرب العربي
�أي ��ام الإ�ستعم ��ار الفرن�س ��ي ،ف�أطل ��ق كتاب ��ه
التاريخي املعريف امله ��م (احلروب ال�صليبية
كما ر�آها العرب) �سنة ،١٩٨٣لريدفه بروايته
التاريخية املهمة التي تدر�س حوادث مف�صلية
مهم ��ة يف حياة الع ��رب امل�سلمني يف الأندل�س
وال �سيم ��ا غرناط ��ة ،و�سقوطه ��ا بي ��د الغ�ل�اة
املتع�صب�ي�ن الق�شتالي�ي�ن؛ بقي ��ادة فرنان ��دو
وزوجت ��ه ايزابي�ل�ا ،م�ستغل�ي�ن االنق�سام ��ات
املدم ��رة ب�ي�ن مل ��وك الطوائ ��ف يف الأندل�س؛
الأخ ��وة الأع ��داء ،ال ��ذي كان واحدهم يطرب
ل�سق ��وط مملك ��ة غرميه،ال بل يتع ��اون ب�شكل
خفي �أو علني �ضد �أخيه الذي يراه عدو ًا!.
يف (ليون الإفريقي) التي ترجمها �إىل العربية
مبا�ش ��رة م ��ن الفرن�سي ��ة؛ الأدي ��ب املرتج ��م
املتمك ��ن الدكتور زه�ي�ر جمي ��د مغام�س �سنة
 ،١٩٩٣يف �ضم ��ن امل�ش ��روع الرتجم ��ي املهم
( رواي ��ات ال�شم� ��س) ،الذي ق ��دم لنا نخبة من
الرواي ��ات العاملية املختارة منقولة من لغاتها
الأ�صلية،وق ��د �أوقف ه ��ذا امل�ش ��روع الثقايف
املهم،ال ��ذي مل يق ��ف عنده الدار�س ��ون؛ �أوقفه
احل�ص ��ار املدمر الذي فر� ��ض على العراق يف
�آب� /أغ�سط�س .١٩٩٠
يق�س ��م �أم�ي�ن املعل ��وف روايته ه ��ذه �إىل كتب
ّ
�أربع ��ة ( كتاب غرناطة) وثاني ��ا (كتاب فا�س)
وم ��ن ث ��م ( كت ��اب القاهرة)،و�أخ�ي�ر ًا( كت ��اب
روم ��ا) ،و�إذا كان �أك�ث�ر امل�ؤرخ�ي�ن الع ��رب
امل�سلم�ي�ن ،وه ��م يكتب ��ون كتبه ��م التاريخي ��ة
�إمن ��ا يق�سمونه ��ا �إىل حولي ��ات؛ �إىل �أع ��وام
ويف الذه ��ن تاري ��خ الط�ب�ري ( تاريخ الر�سل
واملل ��وك) �أو ( تاري ��خ الأمم واملل ��وك) لأب ��ي
جعفر حممد ب ��ن جري ��ر (٣١٠-٢٢٤ه) الذي
يفتت ��ح ت�أرخته بالع ��ام الأول للهجرة النبوية
املبارك ��ة ،وذك ��ر م ��ا كان م ��ن الأم ��ور ومنه ��ا
خطبة ر�سول الله �صل ��ى الله عليه و�سلم ،يف
�أول 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 ،ف�إن �أمني املعل ��وف اقرتابا من روح
العل ��م والتاريخ وحقائق الأ�شي ��اء� ،سار على
ال ��درب ذات ��ه ،ف�إن ��ه ي� ��ؤرخ يف روايت ��ه ه ��ذه
لنحو �أربعني عام ًا من حياة احل�سن بن حممد
الوزان ،مدون ًا العام الهجري وما يوافقه من
ال�سنة امليالدي ��ة ،ليبد�أ بالع ��ام الهجري ٨٩٤
وما يوافق ��ه من ال�سنة امليالدي ��ة (  /٥كانون
الأول  /٢٤-١٤٨٨ت�شرين الثاين . )١٤٨٩
�إنه لك ��ي يق ��دم �ص ��ورة بانورامي ��ة وا�ضحة
للحي ��اة يف مدينة غرناطة ،ف�إن ��ه يبد�أ روايته

التاريخي ��ة امللحمي ��ة الرائع ��ة ه ��ذه (لي ��ون
الإفريق ��ي) ،يبد�ؤه ��ا ب�سن ��ة  ،١٤٨٩ممه ��دا
ل�سن ��ة �سق ��وط غرناط ��ة  ،1492وتو�ضيح� � ًا
للأمر ف�إنه يطلق على كل عام من هذه الأعوام،
ا�سم ًا فال�سن ��ة هذه � 1489سنة �سلمى احلرة،
و�سلم ��ى يف الرواية هي �أم احل�سن بن حممد
ال ��وزان ،ويظل �أم�ي�ن املعلوف يبح ��ر بنا يف
روايته املمتعة معرفي ًا حتى عام 933للهجرة
( /8ت�شرين الأول�/ 26-1526أيلول )1527
وي�سميها �سنة اجلنود الأملان املرتزقة ،الذين
يعيث ��ون ف�س ��ادا وقت�ل�ا واغت�صاب ��ا وحرق ��ا
لروما ،ه�ؤالء الأملان اللوثريون ،الذين �سيطر
الراه ��ب الأملاين مارت ��ن لوثر عل ��ى عقولهم،
م�ص ��ور ًا الكر�س ��ي البابوي �ش ��ر ًا م�ستطري ًا؛
�أت ��وا م ��ن الأفع ��ال املنكرة م ��اال يخط ��ر على
بال "�أق�س ��م بالله الذي جعلن ��ي �أجوب العامل
ال�شا�س ��ع ،اق�س ��م بالل ��ه ال ��ذي �سامن ��ي عذاب
القاهرة كما �سامن ��ي عذاب غرناطة ،مل �أر يف
حياتي مثل تلك الوح�شية وذلك احلقد ،وذلك
العنف الدم ��وي ،وذلك التلذذ بالذبح والدمار
والتدني�س!
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�أ�سي�صدقني النا�س لو قلت �إن جنود ًا مرتزقة
�أملان ًا مبتهجني ق ��د اغت�صبوا بع�ض الراهبات
عل ��ى مذب ��ح الكنائ� ��س قب ��ل �أن يخنقونه ��ن؟
ا�سي�صدقن ��ي النا�س لو قل ��ت �إن ال�صوامع قد
نهب ��ت ،و�إن الرهبان قد ج ��ردوا من مالب�سهم
و�أج�ب�روا حتت تهديد ال�سوط على �أن يط�أوا
ال�صلي ��ب ب�أقدامه ��م ويعلن ��وا �أنه ��م يعبدون
ال�شيطان الرجي ��م ،و�إن خمطوطات املكتبات
القدمي ��ة �أذكت نريان ف ��رح كبرية كان يرق�ص
حولها جنود �س ��كارى ،ولي�س من �ضريح� ،أو
ق�ص ��ر �أو دار ق ��د �سلم من النه ��ب ،و�إن ثمانية
�آالف مدين قد هلك ��وا ،وبخا�صة من الفقراء،
يف ح�ي�ن �أحتج ��ز الأغني ��اء رهائ ��ن �إىل �أن
يدفعوا فدية؟"�.ص٥٠٦
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�شر ،قدم له خدمات
جل ��ى؛ علم ��ه ودر�سه ي ��وم �أوكل �إلي ��ه البابا،
ال ��ذي جتل ��ب �أ�صابع ��ه الناعمة انتب ��اه ليون
الأفريق ��ي ،الت ��ي ت�شب ��ه �أ�صابع م ��ن مل يعمل
بيدي ��ه ق ��ط!� ،أوكل �إلي ��ه البابا لي ��ون العا�شر

تعلي ��م �سبع ��ة م ��ن التالمي ��ذ ،منه ��م الأمل ��اين
ال�سك�سوين هان�س ،ال ��ذي و�ضع بني ناظري
لي ��ون الأفريق ��ي املعرك ��ة النا�شبة ب�ي�ن ليون
العا�ش ��ر والراهب لوثر ،وهو حدث كان ينذر
بتخري ��ب �أوربة برمتها ،ويجل ��ب على رومة
امل�صائب والباليا ،وكان هان�س ي�أمنه 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؟ �أي ��ة �آلهة يعب ��د النا�س يف
روم ��ا ه ��ذه الت ��ي لي�س له ��ا من ه ��م �آخر غري
ترفه ��ا؟! هذه الآراء ال�صادم ��ة تدفع ليون �إىل
�أن يبتع ��د عن ه ��ذا اللوث ��ري املتع�صب ،الذي
ي�ص ��ل به الك ��ره والتع�ص ��ب �إىل و�صف روما
باملدينة امللعونة!
لقد حفظ هان�س الود والثقة املتبادلة ،فينقذه
من ه ��ذه الفاجعة التي �أمل ��ت بروما ،فيو�صله
وزوجت ��ه ( مادالينا) وول ��ده ( جو�سيب) �إىل
مدينة نابويل حيث يعمل �صديقه التون�سي (
عبدة ال�سو�سي) والذي كان يف انتظاره وهو
ال ��ذي حثه م ��رارا على مغ ��ادرة روم ��ا ،وهو
ينظ ��ر �إىل الآت ��ي من ظه ��ر الغي ��ب؛ الع�صف

ال ��ذي �سيع�ص ��ف بروم ��ا ،واالعت ��داء عل ��ى
الكر�س ��ي البابوي ممث�ل ً�ا ب( كلمنت الثامن)
ال ��ذي كان ي�سم ��ع �أو�ص ��اف اللوث ��ري هان�س
القا�سي ��ة �ض ��ده ،فينقل ��ه ( عب ��دة) نح ��و بلده
تون�س.
�أمني املعلوف يف روايت ��ه التاريخية الرائعة
ه ��ذه ( لي ��ون الأفريق ��ي) ال ��ذي ي ��رى الناق ��د
املج ��ري املارك�س ��ي ج ��ورج لوكا� ��ش ،يف
كتاب ��ه النق ��دي امله ��م ( الرواي ��ة التاريخي ��ة)
وتوىل مهم ��ة ترجمته الدكت ��ور �صالح جواد
الكاظم،ي ��رى لوكا� ��ش ( � )1971-1885إن
الرواي ��ة التاريخي ��ة ن�ش� ��أت يف مطل ��ع القرن
التا�س ��ع ع�شر،وذلك زمن �إنهي ��ار نابليون� ،إذ
ظهرت رواية (ويفريل) للروائي اال�سكتلندي
ال�س�ي�ر وول�ت�ر �سك ��وت (ت ��ويف يف )1832
ظه ��رت �سن ��ة  ،1814و�إن كن ��ت ال �أمي ��ل �إىل
مث ��ل هذه التحدي ��دات ،فلعل ثم ��ة روايات مل
ي�ص ��ل لوكا� ��ش �إليها � ،أقول يف ه ��ذه الرواية
يق ��دم �أم�ي�ن املعل ��وف تاريخا ما وق ��ف عنده
امل�ؤرخون الذين -غالب ًا -يقفون عند املثابات
املهمة والزعماء والقادة ،في�أتي �أمني املعلوف
ليق ��دم لن ��ا تاريخ ًا مل ��ا �أهمل ��ه التاري ��خ؛ هذه
الدقائ ��ق املهم ��ة ،عادات النا� ��س� ،سلوكهم يف
الرخ ��اء ،و�سلوكهم يف �أيام املح ��ن ،الأطعمة
 ،الألب�سة،طقو� ��س ال ��زواج ،و�إن ��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 �أم�ي�ن املعلوف ال يرغب
يف الهوي ��ات ،ول ��ه كت ��اب ب�ش�أنه ��ا �سم ��اه (
الهوي ��ات القاتلة) ولأنه ال ميي ��ل �إىل تعبري (
اجل ��ذور) ال ��ذي كتب ( اليك� ��س هيلي) رواية
مدوية �سماه ��ا( اجلذور) باحث ��ا عن جذوره
الأفريقي ��ة ،ف� ��إن �أم�ي�ن املعلوف يب�س ��ط ر�أيه
باجل ��ذور يف كتاب ��ه امله ��م ( بداي ��ات) ي ��رى
�أن غ�ي�ره يتح ��دث ع ��ن اجل ��ذور ،تل ��ك لي�ست
مفردات ��ه ،فهو ال يحب ه ��ذه الكلمة ،فاجلذور
تت ��وارى يف الرتبة تتل ��وى يف الوحل ،تنمو
يف الظلمات ،تبقى ال�شجرة �أ�سرية جذورها،
لو حتررت مني وتركتين ��ي ف�ستموتني �أيتها
ال�شج ��رة ،ولأنه ج ��وّ اب �آفاق وهج ��رات فما
رغ ��ب يف اجلذور وما �أحبه ��ا� ،إنه يقرتب من
البداي ��ات ،الأ�ص ��ول ()originesفق ��دم لنا
روايت ��ه ( ليون الأفريق ��ي)  ،والتغريات التي
ط ��ر�أت على حيات ��ه والأ�سماء الت ��ي �أطلقوها
عليه ،رغبة �أو عن ��وة ،وزيجاته املتعددة ،من
زوج ��ات مغاي ��رات لدين ��ه ،وتكلم لغ ��ات عدة
ب�سبب الن�ش�أة والتعلم وتقلب الأحوال؛ فتكلم
العربي ��ة والرتكي ��ة والإ�سباني ��ة والرببري ��ة
والالتيني ��ة والإيطالي ��ة العامي ��ة ،لأن اللغات
وال�صلوات كلها تخ�صني ،بيد �أين ال �أمتّ �إىل
�إحداهن ب�صلة.،وه ��ذا ما يريد �أمني املعلوف
�إي�صال ��ه للمتلق ��ي ،وهو ي ��رى التع�صب الذي
ع�ص ��ف بوطنه لبن ��ان ووطن ��ه العربي ،ومن
قب ��ل ذلك تع�ص ��ب وق�س ��وة حماك ��م التفتي�ش
يف �إ�سباني ��ا ،على الع ��رب امل�سلمني واليهود،
وطردهم من ديارهم نحو املجهول.
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يبحث عن ساللته المعرفية
أمين معلوف
في األكاديمية الفرنسية
ُي َع ُد املفكر والروايئ اللبناين
يكتب
(أمني معلوف) الذي ُ
باللغة الفرنسية من القالئل
الذين متكنوا من تجاوز
الحزازات اآليدولوجية
بأشكالها وألوانها ا ُ
ملختلفة،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.
كه يالن ُم َح َمد

�إذ يتمث ��ل ه ��دف �صاح ��ب (لي ��ون الأفريق ��ي)
ل ��ه من كتاب ��ة �أعماله الروائي ��ة ودرا�ساته يف
�إظه ��ار �سم ��و الإن�س ��ان وخط� ��أ تره�ي�ن قيمة
الإن�س ��ان ب�إنتم ��اءات قبلي ��ة � ،إذا كان غ�ي�ره
يروق ل ��ه ت�سويق ملفهوم �ص ��راع احل�ضارات
ويعم� � ُل لدق الأ�سفني بني ال�شرق والغرب ف�إن
م�ؤل ��ف (الهويات القاتلة) يح ��اول نق�ض هذه
النظري ��ات م�ستند ًا �إىل وعي عميق بالعوامل
التي تحُ ت ُم وجود توا�صل بني ح�ضارتني.

المبدأ اإلنساني

�إن و�ص ��ول �أم�ي�ن معل ��وف �إىل الأكادميي ��ة
الفرن�سي ��ة حي ��ث ي�شغ ��ل املقع ��د التا�س ��ع
والع�شري ��ن بعدم ��ا غي ��ب امل ��وت �سلف ��ه كلود
ليف ��ي �شرتاو� ��س نهاي ��ة  2009دلي ��ل عل ��ى
�أن الأف ��كار النابع ��ة م ��ن املب ��ادىء الإن�سانية
ت�سم ��و عل ��ى الإنتم ��اءات الفرعي ��ة وجت� � ُد
مقامه ��ا يف املحاف ��ل التي ت�سع ��ى لإيجاد �أفق
�أرح ��ب لتطلع ��ات الب�شرية،ومب ��ا �أنَّ �أم�ي�ن
معل ��وف �شغوف بالبح ��ث عن اجل ��ذور لذلك
فه ��و يروي يف كتابه اجلدي ��د ال�صادر من دار
الفاراب ��ي (2017مقع ��د على �ضف ��اف ال�سني)
م�ضيف ًا �إلي ��ه عنوان ًا تو�ضيحي� � ًا �أربعة قرون
م ��ن تاري ��خ فرن�سا،جانب ًا م ��ن حي ��اة �أ�سالفه
الذين تعاقب ��وا على املقعد ال ��ذي ي�شغله الآن
ويُلقي ال�ضوء على ما �أ�ضافه ه�ؤالء املفكرون
والفال�سف ��ة باعماله ��م الأدبي ��ة والعلمي ��ة
�إىل دروب املعرفة،كم ��ا ي�ض� � ُع الق ��اريء يف
التح ��والت العا�صف ��ة الت ��ي مرت به ��ا فرن�سا
وتداعياته ��ا اجل�سيم ��ة عل ��ى م�س ��ار التطور
الفك ��ري  ،ز ْد عل ��ى ذل ��ك م ��ا يك�شف ��ه من خالل
ه ��ذا الكتاب عن ت�شابك ب�ي�ن احلقول املعرفية
والتي ��ارات ال�سيا�سية �إذ تتباين املواقف بهذا
ال�ش� ��أن ثم ��ة من الي ��رى �ض�ي�ر ًا �أن يجم َع بني
�إهتمامات ��ه املعرفية والإ�شتغ ��ال يف كوالي�س

ال�سيا�س ��ة كم ��ا هو �ش� ��أن ال�شخ� ��ص ال�ساد�س
ال ��ذي ي�شغ ُل املقعد التا�سع والع�شرين �أندريه
هرق ��ل كاردين ��ال دو فل ��وري فالأخري كان من
رج ��ال الدين ومدر�س ًا للمل ��ك و�صاحب عقلية
�سيا�سي ��ة محُ نك ��ة �.إ�ضاف ��ة �إىل ع�ضويته يف
الأكادميي ��ة الفرن�سي ��ة حي � ُ�ث يفتت ��ح �أم�ي�ن
معل ��وف الق�سم املخ�ص� ��ص يف كتابه للحديث
ع ��ن ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة بجمل ��ة مع�ب�رة ع ��ن
�شخ�صي ��ة دوفل ��وري (ذاك ال ��ذي يهم� � ُ�س يف
الكاتب ال�سبب
�أذن امللك) من جانب �آخر يَذكر
ُ
وراء �إ�ستبع ��اد �صاح ��ب م�سرحي ��ة (ال�سي ��د)
كورن ��اي م ��ن الأكادميي ��ة م�ش�ي�ر ًا �إىل ما كان
يكن� � ُه الكاردين ��ال ري�شويل ��و م ��ن الكراهي ��ة
للم�ؤل ��ف امل�سرح ��ي مادف ��ع القائم�ي�ن عل ��ى
�ش� ��ؤون الأكادميي ��ة �إىل ع ��دم �إنتخاب ��ه حتى
اليُف�س ��ر ذلك ك�أ�س ��اءة �إىل من ُيع� � ُد راعي ًا لتك
امل�ؤ�س�سة العتيدة وبذل ��ك يت�ضحُ دور العامل
ال�سيا�س ��ي يف �إنتخ ��اب بع� ��ض ال�شخ�صيات
و�إق�صاء غريها.

إنحسار دور رجال الدين

م ��ع �إنح�س ��ار نف ��وذ رج ��ال الدي ��ن حت ��ت قبة
الأكادميية يبدو �أنَّ �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي
مل َي ُع ْد لهم ما يمُ ار�سون من خالله ال�سلطة على
�إختيار الأع�ضاء الأربعني يف الأكادميية،كما
ُيق ��ر الالحقون بجدارة بع� ��ض من �سبقهم يف
الأكادميية وف�س ��ر �أمر و�صوله ��م �إليها �أنذاك

كنتيج ��ة لتدخالت ال�سلط ��ة ال�سيا�سية ،وهذا
مايح�ص ُل بالن�سبة لدوكاليري خام�س �شخ�ص
ي�شغل املقعد التا�س ��ع والع�شرين �إذ على رغم
ماذه ��ب �إلي ��ه البع� ��ض ب�أن ��ه �أ�صب ��ح ع�ض ��و ًا
للأكادميي ��ة عق ��ب �إطرائ ��ه للوي� ��س الراب ��ع
ع�ش ��ر بي ��د �أن �س ��ان �سيم ��ون يغ ��دق على دو
كاليري املديح وا�صف� � ًا �إياه برجل طيب وبالغ
احل�صافة،كذلك يت ُم الإعرتاف مبوهبة (فليب
كيت ��و) يف كتابة الن�صو�ص الأوبرالية مع �أنَّ
�إنتخاب ��ه ع�ضو ًا يف الأكادميي ��ة ماراق لأُدباء
ع�ص ��ره مبا فيهم بوال ��و كما طال ��ه نقد رجال
الدي ��ن متهما م�ؤلف لون جديد من الن�صو�ص
ال�شعري ��ة باملُف�س ��د لك ��ن الآراء �ستتغ�ي ُ�ر
بع ��د عق ��ود ويج� � ُد (كين ��و) ن�ص�ي�ر ًا لأعمال ��ه
وم ��ن �ضمنه ��م فيل�س ��وف التنوي ��ر الفرن�سي
(فولتري).هك ��ذا كان الإعرتا� ��ض وال�سخ ��ط
مُ�صاحب ًا لق ��رارات �إختي ��ار الأع�ضاء اجلدد ،
وعندم ��ا كان ُي َف َ�ضل فران�سو هرني �ساالمون
عل ��ى كورن ��اي يُعل ��ق الفيل�سوف(داالمي�ي�ر)
عل ��ى ذالك املوق ��ف بكلمات قا�سي ��ة قائ ًال (لقد
تعهر ع�ض ��و الأكادميية) ،التنقطع ال�صل ُة بني
ي�ستجيب ُ
امللك
�سلطة امللك والأكادميية وكان
ُ
ُ
يتعلق
ملاميلي عليه رج ��ال الإكلريو� ��س فيما
باملر�شح�ي�ن لني ��ل مقاع ��د الأكادميي ��ة �إىل �أن
رجح ��ت الكف ��ة ل�صال ��ح الفال�سف ��ة واملفكرين
بف�ض ��ل ال�سيدة دو بومب ��ادور التي �ست�صبح
فعليا ملكة فرن�سا فالأخرية من �أ�شد املعجبني

بالفال�سف ��ة وتقن ُع امللك لوي�س اخلام�س ع�شر
من �أن المينع دخول فولتري �إىل الأكادميية.

اإلختالف حول
الموسيقى

مايج ��د ُر بالإ�شارة يف ه ��ذا ال�سياق �أن فرن�سا
كان ��ت منق�سم ��ة قب ��ل قي ��ام الث ��ورة لي�س بني
حزب�ي�ن �سيا�سي�ي�ن �إنمَّ ��ا بني امللح ��ن الأملاين
كري�ست ��وف غل ��وك ونيكول ��و بيت�شين ��ي
وو�صل ��ت اخل�صوم ��ة ب�ي�ن �أن�ص ��ار هذي ��ن
اللون�ي�ن م ��ن املو�سيق ��ى �إىل درج ��ة ال �أح� � َد
ير�ض ��ى ب� ��أن يقابلك قب ��ل الت�أك ��د �إن كنت من
م�ؤي ��دي لوغ ��وك �أو بيت�شين ��ي ح�سبما ينقله
�صاحب الكتاب عل ��ى ل�سان زائر �إنكليزي �إىل
باري�س.وهذا مايذكرنا مبا يقدمه جورج قرم
يف كتاب ��ه (تاري ��خ �أوروب ��ا وبن ��اء �أ�سطورة
الغ ��رب) ع ��ن دور املو�سيق ��ى يف النهو� ��ض
بال�شع ��وب الأوروبية�،صحي ��ح لي� ��س كل من
�صار ع�ض ��و ًا يف الأكادميية ت � َ
�رك وراءه �إرث ًا
�س ��واء عل ��ى امل�ست ��وى العلم ��ي والأدبي لكن
يوج ُد بني من �شغل املقعد التا�سع والع�شرين
در�س عل ��ى �أرقى
�أ�سم ��اء الت ��زا ُل م�ؤلفاته ��م ُت ُ
م�ستويات �أكادميي ��ة (فران�سو دوكاليري) هو
واح ��د م ��ن ه� ��ؤالء بعدما يق ��ر�أُ (ج ��ون كينث
غالربيث) وهو �أحد �أب ��رز املفكرين امل�ؤثرين
يف القرن الع�شرين كتاب (دوكاليري) املعنون
يعقب بقوله (يت�ساء ُل
ب(�أ�سل ��وب التفاو�ض) ُ

امل ��ر ُء ماذا ميك ��نُ �أن يق ��ال بعد به ��ذا ال�ش�أن)
ي�ضاف بيري فلوران�س �أي�ض ًا �إىل النخبة التي
�ساهم ��ت يف الدفع بعجلة العل ��م نحو مرحلة
جديدة �إذ ُيع ��د فلوران�س من طليعة الباحثني
الذي ��ن فط ��ن �إىل خ�صائ� ��ص الكلوروفوم بل
يعزى �إلي ��ه �إكت�شاف التخدي ��ر و�إنت�شاره يف
املجال الطبي.
هن ��ا الينق� � ُل ل ��ك �أم�ي�ن معل ��وف عم ��ا �أجنزه
فلورن� ��س فقط ب ��ل يقارن بني م�س ��ار التطور
العلم ��ي املت ��درج وم ��ا �أبدع ��ه الإن�س ��ان على
ال�صعيد الأدبي والفني ويك�شف ب�أ َّنه ي�صعب
�إنت�س ��اب �أي مك�س ��ب عل ��ى ال�صعي ��د العلم ��ي
�إىل �شخ� ��ص بعين ��ه �إنمَّ ��ا مايتو�ص� � ُل �إلي ��ه
الإن�س ��ان من تطورات علمي ��ة لي�س �إال نتيجة
لرتاكمات �سابقة كما الت�أتي نظرية جديدة �إال
لتنق� ��ض ما�سبقها من �أف ��كار ونظريات �أخرى
بينم ��ا الأمر يف ع ��امل الأدب يختل ��ف �إذ مهما
تقادم ��ت الأزم ��ان على الن�صو� ��ص الأدبية �أو
عل ��ى املنحوتات الت ��ي �أجنزته ��ا احل�ضارات
ال�سابقة التغيب �أبعادها اجلمالية كما الميكن
�أن جند لها بدي ًال فيم ��ا يقدومه الأدباء اجلدد
والفنانون املعا�صرون.
ي ُ
ُدون �أم�ي�ن معلوف بجان ��ب توثيقه لتجربة
الأع�ض ��اء الذي ��ن �شغل ��وا املقع ��د التا�س ��ع
والع�شري ��ن نتف� � ًا م ��ن الوقائ ��ع الت ��ي ُتعت�ب ُ�ر
مف�صلي ��ة يف تاريخ فرن�سا مث ��ل �إلغاء لوي�س
الرابع ع�شر ملر�سوم نانت يف 1685وعلى �إثر
هذا القرار ن ��زح الربوت�ستانت ب�أعداد كبرية
�إىل دول �أوربي ��ة �أخرى،كم ��ا ت�شه ��د فرن�س ��ا
حمل ًة �ض ��د الي�سوعي�ي�ن وتغل ��ق م�ؤ�س�ساتهم
وت�صاد ُر �أمالكهم �سنة ،1763باملقابل حتتفي
باري�س بع ��ودة الفيل�س ��وف العقالين فولتري
وين�ض� � ُم الأخ�ي�ر �إىل املحف ��ل املا�س ��وين يف
�إطار �إحتفال مهيب،هذا ويلتفت �أمني معلوف
�إىل �إلغ ��اء الأكادميي ��ة الفرن�سي ��ة �سنة 1793
مبوجب مر�سوم �صادر من امل�ؤمتر الوطني.
الكاتب ما مرت ب ��ه فرن�سا باجلموح
وي�ص � ُ�ف
ُ
عف هذه املوج ��ة حتى بع�ض
الدم ��وي �إذ مل ُت ِ
�شخ�صي ��ات �إ�ستلهمه ��ا ال ُث ��وار �أمث ��ال غ ��رار
كوندرو�س ��ي الذي �إنتحر قب ��ل �أن يُ�شنق على
م ��ر�أي اجلماهري،كم ��ا يتوق ��ف الكات ��ب عن ��د
ما�سميت بكومونة باري�س و�إمتداداتها
مرحلة ُ
عل ��ى م�ستقبل فرن�سا ،ويلق ��ى �شبحُ الإحتالل
الن ��ازي بظالل ��ه عل ��ى الأكادميي ��ة حيث غيب
املوتُ بع� ��ض �أع�ضائها دون �إنتخاب من يح َل
مكانه ��م و�إختارق�س� � ُم منهم الإقام ��ة املنفى،ما
مين ��حُ ه ��ذا الكت ��اب مزي ��د ًا م ��ن الت�شويق �أن
م�ؤلفه ي�أخ ��ذ من كل �شخ�صي ��ة ماهو �أ�سا�سي
يف حمط ��ات حيات ��ه فه ��و عندم ��ا يبح � ُ�ث عن
حي ��اة �أول من �شغل املقع ��د بيار باردان يقول
مات ��رك �شي� ��أً وراءه غ�ي�ر �شجاعته ح�ي�ن �أنقذ
تلمي ��ذه م ��ن امل ��وت و�ضح ��ى بنف�سه،ف�ض�ل ً�ا
عن ذل ��ك الين�سى اجلان ��ب العاطفي يف حياة
�أ�سالف ��ه الذي ��ن جتمعه ��م ب ��ه هوي ��ة معرفية،
الأك�ث�ر من ذلك يعر� � ُ�ض �صاح ��ب (التائهون)
بالتف�صي ��ل الظ ��روف الت ��ي ن�ش� ��أت يف ظله ��ا
الأكادميية فهذه امل�ؤ�س�س ��ة العريقة هي ثمرة
حللق ��ة نقا�ش جمموعة من الأ�صدقاء املهتمني
ب�ش� ��ؤون الأدب �سانده ��ا �أق ��وى رج ��ل يف
فرن�س ��ا الكاردينال ري�شوليو �إىل �أن �أ�صبحت
�صرح� � ًا �أكادمييا عريق ًا،ويذك ��ر �أمني معلوف
�أن كتاب ��ه ج ��زء ًا م ��ن دي ��ن ي�س ��دده جلوزيف
مي�ش ��و فالأخ�ي�ر كان مهتم� � ًا بالتاري ��خ زار
م�صرواليون ��ان والأنا�ضول وكتب عن تاريخ
احلروب ال�صليبية.

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

4

العدد ( )4624ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )4آذار 2020

العدد ( )4624ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأربعاء (� )4آذار 2020

أمين معلوف
من الذاكرة إلى صراع الهويات

كان قد نرش خمس
روايات وكتاب عن
الحروب الصليبية حني جعلته
األوساط االدبية والثقافية
الفرنسية عام  1993ثاين عريب
بعد الطاهر بن جلون يفوز
باكرب جوائزها االدبية " غونكر
" عن روايته " صخرة طانيوس
– كان بن جلون قد فاز
بالجائزة عام  1987عن روايته
ليلة القدر – .ففي صخرة
طانيوس يستعيد الراوي
طفولته يف جبل لبنان عندما
كان يتسلق الصخور مع رفاقه،
ويتجنبون صخرة طانيوس
خوف ًا 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  - 1975فر ّكز عىل
إنسانية الشخصيات وال سيام
النساء  ":اعتقد من رغبتي يف
كتابة يشء عن لبنان ،عن جو
لبنان ،وهي رغبة تساورين
منذ زمن بعيد.
علي حسين

بع ��د خم�س ��ة كت ��ب مل اتعر� ��ض يف اي منها
مبا�ش ��رة للم�س�أل ��ة اللبناني ��ة ،ات�ص ��ور ان
رغبة ح ��ا ّرة متلكتني ،يف �شكل او يف �آخر.
احلقيق ��ة انني ترددت كثري ًا قب ��ل ان اختار
املرحلة التي �س�أحتدث عنها ،وال�شخ�صيات
الت ��ي �ستم�ل��أ الرواي ��ة .ويف نهاي ��ة االم ��ر
وج ��دت نف�س ��ي اع ��ود اىل من ��اخ القري ��ة،
املناخ الذي حدثت عنه كثري ًا ،من ا�شخا�ص

كثريي ��ن .وح�سم ��ت �أمري اخ�ي�ر ًا فاتخذت
كنقط ��ة انط�ل�اق ،حادثة حقيقي ��ة وقعت يف
حميط عائلتنا " .
راى النقاد ان " �صخرة 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�شيخ فرن�سي�س حكما
مطلقا  ،تبد�أ الرواي ��ة بو�صف دقيق لل�شيخ
فرن�سي� ��س ، ،حي ��ث ي�ص ��وره لن ��ا مبالم ��ح
الأب ،احلنون والقا�سي يف �آن واحد  ،الذي
ي�ستغل رعاياه ويعاملهم ك�أبنائه ويحميهم،
يذلهم ويف نف�س الوقت يدافع عن كرامتهم.
�صورة االب هذه يقول عنها معلوف انها ":
�صورة املا�ض ��ي .ويف ه ��ذه النقطة بالذات
كان وا�ضح� � ًا ه� � ّم الكات ��ب التعب�ي�ر عن امر
مهم :هم ال�صورة الت ��ي ترتبط بحنينه اىل
املا�ضي ،احلنني املمت ��زج ببع�ض التحفظ ،
فانا ل ��دي حنني معني للما�ض ��ي على ع ّالته.
علي ان اوجز م ��ا يعنيه هذا
ورمبا ل ��و كان ّ
ال�شي ��خ بالن�سب ��ة ا ّ
يل� ،س�أقول انه يرمز اىل
علل املا�ضي" .
ي�ستع�ي�ر ام�ي�ن معل ��وف م ��ن " ا�شراق ��ات "
ال�شاع ��ر الفرن�س ��ي رامب ��و الذي �ش ��دد على
اهمي ��ة ا�ستعادة املا�ضي � ،أو اللحظات التي
ن�ستعيدها خالل حياتنا  ":اية �سواعد طيبة
� ،أي ��ة �ساع ��ة عذب ��ة �ستعيد يل ه ��ذه املنطقة
الت ��ي ياتي منها رق ��ادي وادن ��ى حركاتي "
 ..تب ��د�أ الرواي ��ة بو�صي ��ة اجلد لل ��راوي "
كل ال�صخ ��ور �إال تل ��ك ال�صخ ��رة " �،صخرة
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طانيو�س الذي يث�ي�ر ا�سمه الف�ضول  ،والن
اجل ��د مل ي�ش�أ ان يخرب ال�صبي – الراوي –
ب�س ��ر طانيو�س هذا و�صخرت ��ه واكتفى مبا
يعتق ��د انه يج ��وز ل ��ه الت�صريح ب ��ه ل�صبي
�صغ�ي�ر  ":كان طانيو�س ابن ليما  ،ال بد انك
�سمع ��ت بها  ،لقد حدث ذلك منذ زمن �سحيق
 ،مل نكن قد ولدنا بعد " .
يق ��ول معل ��وف ان �صخ ��رة طانيو�س كانت
ا�ش ��ارة �إىل البطوالت الوهمي ��ة التي ملأت
كت ��ب التاريخ  ،لي�صل اىل نتيجة ان احلرب
االهلية الت ��ي ع�صفت بلبنان من عام 1840
اىل  1860كان ��ت ح�صيل ��ة انظم ��ة الن ��زال
نتوارثه ��ا  ":اح ��ب �أن �أغيرّ الع ��امل القدمي،
ولك ��ن ،يف الوق ��ت نف�س ��ه� ،أ�شع ��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�شف يف نهاية
االم ��ر ،ان م ��ا جعلناه حمل الق ��دمي ،مل يكن
اح�س ��ن من ��ه يف �أي حال م ��ن االحوال .بعد
كل ما حدث يف لبنان ،وبعد كل ما حدث يف
الع ��امل� ،صار يخامرين ال�شع ��ور ب�أننا رمبا
كن ��ا دائم� � ًا بحاجة اىل ازالة الع ��امل القدمي،
ولكن �ش ��رط ان ن�ضع مكانه م ��ا هو اف�ضل،
فامله ��م ان نتقدم اىل الأم ��ام ،ال ان نحطم ما
هو قائم وح�سب" .
ول ��د امني معلوف يف اخلام� ��س والع�شرين
م ��ن �شباط ع ��ام  1949لعائلة م ��ن ال�شعراء
والكت ��اب  ،و�سي�ض ��ع معلوف حدث ��ا مرافقا
لوالدت ��ه يف �آخر كتبه غ ��رق احل�ضارات –

ترجمت ��ه اىل العربي ��ة نهل ��ة بي�ض ��ون ": -
�أب�ص ��رت الن ��ور بع ��د �أ�سبوع�ي�ن تقريبا من
اغتيال ح�س ��ن البنا م� ّؤ�س�س حركة الإخوان
امل�سلمني ،على يد عن�ص ��ر تابع لأحد �أق�سام
ال�شرط ��ة "  .ورغم �أنه ول ��د يف بريوت� ،إال
�أن عائل ��ة والدت ��ه كان ��ت تعي� ��ش يف م�صر.
فق ��د ت ��زوج جداه م ��ن �أمه يف مدين ��ة طنطا
نهاية احلرب العاملية الأوىل  .والده ر�شدي
معل ��وف �شاعرا وكاتب ��ا �صحفيا ..عا�ش يف
القاه ��رة ف�ت�رة م ��ن الزمن  ،يتذك ��ر امني ان
والده كان يروي لهم يف امل�ساء حكايات من
الرتاث العربي  ،ويق ��ر�أ لهم يف ا�شعار عمر
اخليام ال ��ذي �سي�صبح بع ��د �سنوات البطل
الرئي�سي يف رواية ام�ي�ن معلوف ال�شهرية
" �سمرقند " ..ام�ضى درا�سته االبتدائية يف
ب�ي�روت  ،اراد االب البن ��ه ان يدخل مدر�سة
انكليزية  ،لك ��ن االم ا�صرت ان يدر�س امني
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�ضم مئات
الكت ��ب من ال�ت�راث وال�شعر العرب ��ي  ،لكنه
�سيع�ش ��ق ق ��راءة االدب الكال�سيكي الغربي
 ،ت�شارل ��ز ديكن ��ز  ،تول�ست ��وي  ،بل ��زاك ،
فكت ��ور هيج ��و  ،و�سيحدثن ��ا يف كتاب ��ه
البداي ��ات ال�ص ��ادر عام  2004وال ��ذي يبد�أ
في ��ه با�ستعرا�ض م�شهد وفاة والده وينتهي
ب�إعادة �سرد حكاية عائلته  ،عن ع�شق والده
للفن ��ون واالداب � ": ":أن ��ا حمظ ��وظ ب� ��أب
فنان كان يحدثني على الدوام عن ماالرميه،

ومايكل اجنلو ،وعمر اخليام " .
يق ��رر ان يدر� ��س علم االجتم ��اع واالقت�صاد
يف جامع ��ة القدي� ��س يو�س ��ف يف ب�ي�روت ،
هناك ين�ضم اىل احلزب ال�شيوعي اللبناين
 ،لكن ��ه �سيرتكه بع ��د اقل من عام  ،الن طبعه
نا�شط �أو
 ":ال ميك ��ن �أن يتح ��وّ ل �إىل طب ��ع
ٍ
تابع لعقيدة ،فغادر بهدوء ،بال �ضجيج ،وال
ٍ
ن ��دم� ،أو م ��رارة "  ،يف بداي ��ة ال�سبعينيات
ين�ض ��م اىل ا�س ��رة حتري ��ر جري ��دة النه ��ار
وي�صب ��ح احد حمرريه ��ا البارزي ��ن  ،ين�شر
فيه ��ا حتليالته ال�سيا�سية  ،ويف �أروقة هذه
ال�صحيف ��ة العريق ��ة � ،سيت ��اح لل�ش ��اب امني
معل ��وف فر�صة اللق ��اء ب�شخ�صي ��ات دولية
عربي ��ة و�أوروبي ��ة  ،الع ��ام  1975تندل ��ع
احل ��رب االهلي ��ة اللبناني ��ة  ،و�سيجد نف�سه
يكمل م�سرة اجداده  ،البحث عن االمان يف
املنايف ليحط الرحال يف باري�س نهاية عام
 1975م ��ع زوجته واطفال ��ه الثالثة  ،هناك
�سيعمل حمررا يف جملة اقت�صادية .
بعد ثم ��ان �سنوات من العم ��ل يف ال�صحافة
الفرن�سية يقرر امني معلوف ان يقدم للن�شر
كتاب ��ه االول  ،كان ق ��د اجن ��ز خمطوطا عن
رحل ��ة ابن بطوطة التي �سحرته يف طفولته
عندم ��ا كان وال ��دة يقر�أها له ��م يف ام�سيات
ب�ي�روت  ،وقبل هذا كان ق ��د اجنز ما يقارب
املئ ��ة �صفح ��ة م ��ن رواي ��ة ب ��د�أ بكتابتها يف
ب�ي�روت ومل ي�ستطع اكمالها ب�سبب م�شاغله
�..سيك ��ون الكت ��اب االول ع ��ن " احل ��روب
ال�صليبي ��ة كما ر�آها الع ��رب "  -ترجمه اىل

العربية عفيف دم�شقية – مل يرث الكتاب يف
بداي ��ة �ص ��دوره االنتباه اىل ه ��ذا اللبناين
ال ��ذي يكتب يف ال�صحافة االقت�صادية  ،لكن
عقل ��ه م�شغول مبا يج ��ري يف وطنه والذي
ي�شكل العن�صر الأ�سا�س يف كتاب " احلروب
ال�ص ��ليبية كم ��ا ر�آه ��ا الع ��رب "  ،ذل ��ك �أنن ��ا
نعرف �أنه طوال القرون التي تلت احلروب
ال�ص ��ليبية ،ظل ��ت هذه احل ��روب تروى اىل
العامل من وجهة نظر الغرب الأوروبي الذي
ق ��ام به ��ا ،ولهذا كان �ش ��اغل معل ��وف وهمه
اال�سا�س ��ي ه ��و تاري ��خ العالقة بني ال�ش ��رق
والغ ��رب اثناء هذه احل ��رب  .يقول معلوف
�إذا كان ��ت �أوروبا قد كتب ��ت كثري ًا حول تلك
احلروب ،علينا بدورنا وباال�ستناد اىل عدد
من كتب امل�ؤرخني امل�س ��لمني والعرب الذين
تناولوا تلك احلروب .
مل يح�ص ��د الكتاب اي جناح وظلت ن�س ��خة
مركونة على االرفف  ،فمن يقر�أ لكاتب عربي
حكاي ��ة احل ��روب ال�ص ��ليبية التي �ص ��درت
عنه ��ا االف الكتب ..بعد ا�ش ��هر من �ص ��دور
" احل ��رب ال�ص ��ليبية " وما راف ��ق الكتاب
م ��ن ف�ش ��ل � ،س ��يتذكر خمطوطت ��ه الروائية
 ،و�س ��رعان م ��ا �سيكت�ش ��ف لي ��ون االفريقي
 ":ع�ث�رت على رغبتي اال�سا�س ��ية يف كتابة
الرواي ��ة  ،ه ��ذه الرغبة القدمي ��ة واملكبوتة
بداخلي " مل يخرب احد بالآمر حتى زوجته
قال لها انه يكتب كتابا تاريخيا عن �س ��قوط
غرناطة  ،يتذكر انها ابت�س ��مت وهزت يدها
 ،ف�ل�ا يزال الكت ��اب التاريخي االول مركونا

على الرفوف ..لكنه الآن معجب ب�شخ�ص ��ية
ح�س ��ن بن حممد الوزان ذلك امل�س ��افر الذي
تنق ��ل ب�ي�ن ح�ض ��ارات االندل� ��س واملغ ��رب
والق�سطنطيني ��ة والقاه ��رة وايطالي ��ا يف
ع�صر النه�ضة  ":كنت قررت �أن اكتب �سرية
ذاتي ��ة خيالي ��ة لرحالة ول ��د يف غرناطة من
ا�صل عربي " .
ت ��دور " لي ��ون االفريق ��ي " – ترجم ��ت اىل
العربي ��ة املرة االوىل من قبل زهري مغام�س
وا�صدرته ��ا دار املامون يف بغداد  ،بعد ذلك
�صدرت لها ترجمة من قبل عفيف دم�شقية -
بني اعوام  1483و  ، 1554وهي ال�سنوات
التي عا�شها ح�سن الوزان �أو ليون االفريقي
وه ��و �صاح ��ب الكت ��اب ال�شه�ي�ر " و�ص ��ف
�أفريقي ��ا"  .وق ��د عا� ��ش �سن ��وات مغام ��رات
وغرب ��ة  ،وت�سج ��ل الرواية احداث ��ا خا�صة
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�ل�اق وتعمدت
على يد الباب ��ا  ،ي�سمونني اليوم باالفريقي
� .إال انن ��ي ل�ست م ��ن افريقيا  ،وال من اوربا
 ،وال م ��ن حا�ضرة الع ��رب  ،ي�سمونني كذلك
بالغرناط ��ي  ،والفار�س ��ي  ،والزيات ��ي ،
ولكنن ��ي مل �آت من �أي ب�ل�اد  ،وال �أي 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 حني انتهك ��ت مدينته " غرناطة "
و�سقطت ملغية الوج ��ود اال�سالمي العربي
يف الأندل� ��س ،واملكان هو الع ��امل املتح�ضر
�آن ��ذاك :ه ��و غرناط ��ة وفا� ��س ،تومبوكت ��و
والقاه ��رة ،تلم�س ��ان وروم ��ا ...ه ��و رقع ��ة
البح ��ر االبي�ض املتو�سط ،ذل ��ك العامل الذي
كان مت ��ازج الأح ��داث وعم ��ق املتغ�ي�رات
يع�صف به ،م ��ا كان من �ش�أنه �أن ي�ؤهل عق ًال
فذ ًا ،يحمل يف طيّاته تاريخ ًا عريق ًا ،هو عقل
ح�س ��ن الوزان الذي يحم ��ل تاريخه العربي
اال�سالمي ،ي�ؤهله لأن يعي�ش تغيرّ ات العامل
وي�ساه ��م يف تل ��ك التغ�ّي�رّ ات .يكت ��ب امني
معلوف � :إن حكاية ح�سن الوزان� ،إمنا هي
مث ��ال حي وحقيقي على �أن لنا نحن العرب،
انطالق� � ًا من ح�ضارتن ��ا اال�سالمية العريقة،
دور ًا كب�ي�ر ًا نلعب ��ه يف م�س�ي�رة احل�ض ��ارة
العاملي ��ة ونه�ض ��ة الفكر والعل ��وم ...وال بد
لن ��ا – وهو ما يفعله الكتاب على �أي حال –
م ��ن �أن نذ ّكر العامل كله ب�أن الدين اال�سالمي
واحل�ضارة العربية ،هما يف الدرجة الأوىل
عوامل انفتاح واخاء وحمبة ...وانه عندما
يك ��ون امل�سلم ��ون م�سلمني ،والع ��رب عرب ًا،
يكون من �أ�سهل الأمور على العامل الو�صول
اىل حوار ولقاء حقيقيني معهم" .
ع ��ام � 1986سي�ص ��در روايت ��ه الثاني ��ة
�سمرقن ��د كان �آن ��ذاك يق ��ر�أ رواي ��ة مرغريت
بو�سن ��ار " مذك ��رات �أوري ��ان " و�سيتوقف
عن ��د اجلمل ��ة التي تقول فيه ��ا  ":هناك فقط
وجه تاريخي واحد يغريني بنف�س االحلاح
ال ��ذي يغرين ��ي به وج ��ه �أوري ��ان  .انه عمر
اخليام  .ال�شاعر والفلكي "  ،.و�سيجد امني
معل ��وف يف �س�ي�رة اخلي ��ام ما ي�صن ��ع منه

رواية مث�ي�رة  .تدور اح ��داث " �سمرقند –
ترجمه ��ا اىل العربية عفيف دم�شقية – على
ل�س ��ان �شخ�ص امريك ��ي من ا�ص ��ول عربية
اخت ��ار لنف�سه ا�سماء عدي ��دة لكنه يف�ضل ان
ينادي ��ه الآخ ��رون با�س ��م " عم ��ر " �أي نف�س
ا�سم اخلي ��ام  ،وه ��و يندمج داخ ��ل ال�شاعر
م ��ن خ�ل�ال عب ��وره االث�ي�ري ع�ب�ر التاريخ
 ،فيتح ��دث يف الق�س ��م االول 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�ضر
باملا�ض ��ي يف روايته �سمرقن ��د  ":مل احاول
عمدا  ،ان اقحم احلا�ضر يف احداث املا�ضي
.لكنني يف روايتي الحداث املا�ضي حاولت
ان افهم تلك االحداث من الداخل  ،وقد يجد
البع� ��ض �شبه بني اح ��داث الرواية واحداث
احلا�ضر " .
ع ��ام  1991ت�ص ��در روايته الثالث ��ة حدائق
النور وفيها يقدم لنا �صورة للحكيم " ماين
� ،سليل البابليني الذي �سخر حكمته لإر�شاد
الإن�ساني ��ة �إىل دي ��ن اجلم ��ال ،م�ستنكفا عن
كل ث ��روة و�سلط ��ة .مل ميلك " م ��اين" �أكرث
من الثوب الذي يرت ��دي ،مميزا نف�سه بذلك
عن الأتقياء املزيفني بائعي املعتقدات..وقد
رفع �شعار � ":أنتم ��ي �إىل جميع الأديان وال
�أنتمي �إىل �أي منها.
من ب�ي�ن الكتب املهم ��ة الت ��ي ا�صدرها امني
معل ��وف كتابه" الهوي ��ات القاتل ��ة "  ،وهو
جمموع ��ة مق ��االت كان ق ��د ن�شره ��ا يف
ال�صحاف ��ة ب�ي�ن عام ��ي  2002-1998ويف
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�صو ًال �إىل
بع�ض االف ��كار العامة حول م�ستقبل الهوية
يف ع�ص ��ر العومل ��ة .حي ��ث جعل م ��ن حياته
ال�شخ�صي ��ة امنوذجا حيا مل ��ادة حتليلية ":
اردت فق ��ط اط�ل�اق بع� ��ض االف ��كار وتقدمي
�شه ��ادة  ،واث ��ارة نقا� ��ش ح ��ول موا�ضي ��ع
طاملا �شغلتن ��ي  ،وقد ازداد هذا االهتمام 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�شخ�صية .
وانطالق ��ا من هذا املفه ��وم جتري حماكمته
للمفهوم القبلي او العائلي او الطائفي لفكرة
الهوي ��ة الذي اليزال �سائ ��دا وخ�صو�صا يف
البل ��دان العربية  ،فه ��و ي�شجع على ت�صنيع
القتل ��ة واملجرمني النه مفه ��وم موروث من
نزاع ��ات املا�ض ��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�شر اىل التحول اىل قتلة
م ��ا ان ي�شع ��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 االن�س ��ان �شبيهة
بالطريق ال ��ذي يف�ضي من م ��كان اىل مكان
وم ��ن حل ��م اىل حل ��م  ":.م ��ا اقت�ص ��ر عل ��ى
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ت�سميته هوية هي جملة عنا�صر  ،ال تقت�صر
على الواردة يف ال�سجالت املدنية الر�سمية
من ا�سم و�شهرة وتاريخ ومكان والدة ولون
الب�شرة ولون العينني  ،بل هي اكرث من ذلك
بكث�ي�ر  .بالن�سبة لل�سواد االعظم من النا�س
ه ��ي يف نظره ��م االنتماء القبل ��ي والقومي
والطائف ��ي والدين ��ي واملذهب ��ي  ،والقائمة
تطول بال�سواتر التي يتمر�س النا�س خلفها
يف النوائب وال�صدامات " .
ينتخب �أمني معلوف عام  ،2011ع�ضو ًا يف
الأكادميي ��ة الفرن�سية،وه ��و اي�ض ��ا العربي

الث ��اين بع ��د الروائي ��ة اجلزائري ��ة �آ�سي ��ا
جب ��ار ليحت ��ل الكر�س ��ي ال ��ذي كان ي�شغل ��ه
قبل ��ه املفك ّر وع ��امل الأنرثوبولوجيا ،و�أحد
م�ؤ�س�س ��ي البنيوية ،كلود ليف ��ي �سرتو�س.
وذل ��ك الكر�س ��ي يف الأكادميي ��ة الفرن�سية،
يحمل الرقم  ،29و�شغل ��ه قبل �أمني معلوف
 18مف ّكر ًا وكاتب ًا و�أديب ًا فرن�سي ًا منذ " بيري
ب ��اردان" املتويف ع ��ام  ،1635وحتى كلود
ليفي �سرتو�س ،الذي رحل يف .2009
وال�شخ�صي ��ات الثمانية ع�ش ��ر التي احت ّلت
الكر�سي  29يف الأكادميي ��ة الفرن�سية ،هي
خ�صه ��ا الع�ضو احلايل ،ال ��ذي يحتل
الت ��ي ّ
ذل ��ك الكر�س ��ي� :أم�ي�ن معل ��وف ،بكتاب ��ه" :
مقع ��د عل ��ى �ضفاف ال�س�ي�ن � ..أربع ��ة قرون
م ��ن تاريخ فرن�سا ,,والذي �صدر عام 2017
 ،ويف الكت ��اب يختتم معل ��وف حكاياته مع
�سلف ��ه املبا�ش ��ر كلود ليف ��ي �سرتاو�س " ذاك
ال ��ذي كان يكن حمب ��ة للح�ض ��ارات اله�شة"
 ،ودخ ��ل �إىل الأكادميي ��ة الفرن�سي ��ة يف عام
 ،1974م�ؤك ��د ًا يف خطاب ��ه الأول على قيمة
ح�ضارات املن�سيني ،في�ستغرق الع�شر دقائق
الأوىل م ��ن كلمته يف عق ��د مقارنة بني حفل
الأكادميي ��ة الفرن�سية ،والطقو�س التي كان
ميار�سها الهنود احلمر ،ويخل�ص يف نهاية
املقارن ��ة �إىل �أن الت�شابه بني الطقو�س يعلل
وجود احل�ضارات احلالية .من غري املقبول
لأي ح�ض ��ارة �أن ت�سح ��ق �أخ ��رى ،حيث " ال
ت�ستح ��ق �أي ح�ض ��ارة –�أي جمتم ��ع� ،أي ��ة
ق�ص ��ة� ،أية لغ ��ة� ،أي ف ��ن– �أن تندثر ،ال على
�ضفاف نهر الأم ��ازون ،وال على �ضفاف نهر
ال�سني " .
ويف نهاي ��ة الكتاب ،ي�شري �أمني معلوف �إىل
�أن �سرتاو�س ظ ��ل يدافع عن نظريته ب�أنه ال
يح ��ق لأي كان �أن يعترب ح�ضارته �أرقى من
احل�ضارات الأخرى ،و�أن الإن�سانية لي�ست
يف حاج ��ة �إىل ثقاف ��ة واح ��دة ،ب ��ل �إىل عدة
ثقاف ��ات تعك� ��س تن ��وع ال�شع ��وب ،وقدرتها
على االبتكار.
يف كتاب ��ه اجلديد ،الذي اخت ��ار له عنوان "
غ� ُ
�رق احل�ض ��ارات " ال�صادر ع ��ام - 2019
ترجمته اىل العربية نهلة بي�ضون -يحاو ُل
معل ��وف �إكم ��ال ما ب ��د�أه يف م�شروعه حول
"الهويات القاتل ��ة" وفيما بعد يف كتابه "
اخت�ل�ال الع ��امل" ويف كتابه اجلدي ��د يعود
بن ��ا �إىل ذاكرت ��ه وطفولت ��ه ،ع ّل ��ه ي�ستطي� � ُع
�دن
م ��ن خالله ��ا تف�س�ي�ر �أ�سب ��اب �سق ��وط م � ٍ
مثل بغداد ،وطرابل� ��س ،والقاهرة ودم�شق
وغريها.
فنحن نتاب ��ع حكاية ال�ش ��اب معلوف ،الذي
وُ ِل ��د يف عا ٍمل عرب ��ي م�ستقر  ،قب ��ل �أن ت�أتي
ري ��اح الأيديولوجي ��ا وزعم ��اء الطوائف ا،
والحق ��ا الث ��ورات املحافظ ��ة يف ثمانينيات
القرن الع�شرين ،لتحوّ له �إىل عا ٍمل �ضيق.
قال جيم� ��س جوي�س �إنّ �إعادة بناء دبلن اذا
دُم ّرت يوم ًا ،ميكن ان تتم من خالل الرواية
 ،ويف غ ��رق احل�ض ��ارات يح ��اول ام�ي�ن
معل ��وف اع ��ادة بناء حياته م ��ن خالل كتاب
ا�شبه بالرواية  ،ولئن �أ ّرخ �أو ًال حياة عائلته
وغربتها يف كتابه " البدايات " وته�شم هذه
العائل ��ة وحريتها يف " اختالل العامل " فانه
ينتق ��ل يف " غرق احل�ضارات " اىل ان يقدم
لن ��ا بانورام ��ا عما جرى من ��ذ اخلم�سينيات
حتى يومن ��ا هذا من خ�ل�ال اكت�شافه رموز ًا
جديدة ل�صراع احل�ضارات وتقاطعها خالل
بحثه عن روح مدينته بريوت  .يتابع بحثه
وي�سجل تراجع املا�ضي
يف كتابه الأخ�ي�ر ،
ّ
وحت ��وّ ل املدين ��ة ب�أيدي ا�صح ��اب الهويات
املنغلقة اىل جمرد طوائف تبحث كل واحدة
منها عن حقها لوحدها يف العي�ش .
ام� ��س مت من ��ح ام�ي�ن معل ��وف  ،و�س ��ام
اال�ستحق ��اق الوطن ��ي الفرن�س ��ي  ،وقد قال
تعليقا على تكرميه هذا � ":أنّ اجلنوح الذي
ت�شهده الب�شرية يف �أيامنا الراهنة ان ننتبه
اىل ازم ��ة الهوية التي نعي�شه ��ا قبل �أن مي ّر
الطوفان على مدننا ".
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أمين معلوف في مواجهة هنتنغتون:
حضاراتنا مهددة بالتفسخ
أحمد صالح

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 � 336صفح ��ة م ��ن القط ��ع
املتو�س ��ط ،وي�ستهل ��ه امل�ؤلف بت�أكي ��د «�أهمية
�إعط ��اء حتليالت ��ه مزيد ًا من االهتم ��ام» ،الفت ًا
�إىل �أن «حوا�س ��ه ت�ستنب ��ط التنب� ��ؤات حي ��ال
مو�ضوع ��ات ك�ب�رى مهم ��ة قب ��ل �أن تفر� ��ض

نف�سه ��ا عل ��ى ال�ضم�ي�ر الإن�ساين لأنه ��ا كانت
كا�شفة �سباق ��ة» ،فقد كان القل ��ق ي�سيطر عليه
من ��ذ قراب ��ة ع�شري ��ن عام� � ًا م ��ن مغب ��ة ظهور
الهويات الدموي ��ة ،خ�صو�ص ًا يف ظل انت�شار
عملي ��ات الت�شوي� ��ش الفكري ،وغي ��اب النظم
االجتماعية العادلة ال ��ذي ي�سيطر على العامل
�أجم ��ع من ��ذ م ��ا يرب ��و عل ��ى الع�ش ��رة �أعوام،
الأمر الذي دفع ��ه لأن يتبنى قناعة تامة كاملة
مفادها�« :إننا على عتبة غرق �شامل ي�ؤثر على
جميع جنبات احل�ضارة .

المصداقية األخالقية

يعزز امل�ؤلف �أطروحته هذه بالت�أكيد على حالة
التحوالت الكربى التي ت�ضرب العامل �أجمع،
وتنعك� ��س �سلب� � ًا عل ��ى ح�ضارات ��ه املختلف ��ة،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية
التي متثل اليوم القوة الكربى الوحيدة عاملي ًا
تعاين م ��ن �إ�شكاليات كبرية ،ومن ثم فهي يف
�سبيله ��ا نحو فقدان م�صداقيتها الأخالقية يف
العامل ،مبا ي�ؤثر �سلب ًا على �صورتها الذهنية.
وفيما يتعل ��ق بالقارة الأوروبي ��ة التي كانت
«تت�ش ��دق يف ال�سابق �أم ��ام موطنيها باملبادئ
الإن�ساني ��ة والأخالقي ��ة» ،ي ��رى امل�ؤل ��ف �أنها
تتعر� ��ض الي ��وم لبع� ��ض اخلل ��ل ،يف الوق ��ت
الذي ينغم�س فيه الع ��امل العربي والإ�سالمي
يف قل ��ب �أزم ��ة عميق ��ة تلقي بدوره ��ا �شعوبه
يف حالة من الي�أ�س الت ��ام ،هذا بالإ�ضافة �إىل
االنعكا�سات ال�سلبية لذلك على العامل �أجمع.
ويق ��ول معل ��وف« :يف ظ ��ل العومل ��ة الت ��ي
نحياه ��ا ،والتقدم التكنولوجي الذي ن�شهده،
م ��ن ال�صع ��ب الف�صل ب�ي�ن ال�شع ��وب بع�ضها
البع� ��ض ،ومن ث ��م ح�ضارات ال�شع ��وب نظر ًا
الرتباطه ��ا بع�ضها ببع�ض ارتباط� � ًا ع�ضوي ًا.
فهن ��اك �أمم نا�شئ ��ة �أو ولي ��دة ،مث ��ل ال�ص�ي�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�ض نف�س ��ه على اجلميع ،ف�ض ًال
ع ��ن التهدي ��دات اخلط�ي�رة املتعلق ��ة باملن ��اخ
والبيئ ��ة وال�صح ��ة ،وه ��ي تهدي ��دات تلق ��ى
بظالله ��ا عل ��ى الكوك ��ب ،وبالتايل ل ��ن نتمكن
م ��ن جمابهاته ��ا �إال بالت�ضام ��ن ال�شامل الذي
يجب �أن نتحلى به لأنه ميثل ال�سبيل الوحيد
�أمامنا للخال�ص من التهديدات املحدقة بنا».
ويكت�س ��ب ه ��ذا الكت ��اب �أهمية خا�ص ��ة ،لي�س
فق ��ط ملكان ��ة م�ؤلف ��ه �أم�ي�ن معل ��وف يف قل ��ب
املجتم ��ع الغربي ال ��ذي منحه جوائ ��ز علمية
كثرية ،وكرمه بع�ضوية الأكادميية الفرن�سية
ل�ل��آداب والفن ��ون ،ومكانت ��ه اخلا�ص ��ة ل ��دى
�صانع القرار الأوروب ��ي ،ولكن �أي�ض ًا لأهمية
وح�سا�سي ��ة املو�ضوعات الت ��ي يطرحها على
قارئ ��ه ،وه ��ي مو�ضوع ��ات يتابعه ��ا عن كثب
�شديد من ��ذ �أكرث من ن�صف ق ��رن ،فقد كان يف
مدين ��ة «�سايغ ��ون» ،بفيتن ��ام نهاي ��ة احل ��رب
هن ��اك ،كم ��ا كان يف طهران كذل ��ك �إبان ظهور
اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة� ،أي �أن الكات ��ب كان
�شاهد عي ��ان على �أحداث مهم ��ة فريدة غريت
من �ش�أن امل�شه ��د ال�سيا�سي العاملي ،لي�ؤكد لنا
�إىل �أي م ��دى ا�ستطاع ��ت ه ��ذه الأحداث التي
عاي�شه ��ا ،وكان واح ��د ًا م ��ن �شهوده ��ا العيان
القالئل� ،أن تغري ال�سلوكيات املجتمعية ،ومن
ثم احل�ضارات الإن�سانية ،لت�ضعها على «عتبة
الغ ��رق» ،خ�صو�ص ًا �أن ت�أثري هذه الأحداث قد
جتاوز نطاقه ��ا اجلغرايف ،ليمت ��د �إىل ما هو
�أبع ��د من ذلك� ،أي �أننا �أم ��ام ت�أثري �شامل لهذه
الأحداث الت ��ي يتعر�ض لها امل�ؤل ��ف ب�أ�سلوب
�سه ��ل �سل� ��س ،يغل ��ب علي ��ه الطاب ��ع ال�سردي
التاريخ ��ي ،لينق ��ل لن ��ا خربات ��ه اخلا�ص ��ة،
وي�ش ��رح لن ��ا االجنراف ��ات واالنحراف ��ات

املتتالي ��ة الت ��ي �أ�صاب ��ت الإن�ساني ��ة ،لت�ضعها
على عتبة الغ ��رق .فعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالجتماع ��ي والتكنولوج ��ي ق ��د �أدى �إىل
ع ��دم اال�ستق ��رار االقت�ص ��ادي ،بالإ�ضافة �إىل
�إ�شكالي ��ة كربى تكمن يف الإن�سان نف�سه الذي
ب ��د�أ ي�سيطر علي ��ه الف�ساد واجل�ش ��ع والعنف
ج ��راء �أمرا� ��ض جمتمعي ��ة يج ��ب معاجل ��ة
�أ�سبابها �أو ًال.

تشريح العالم

وعل ��ى �ض ��وء ذل ��ك ،يق ��دم معل ��وف �ص ��ورة
بانورامي ��ه للعامل ،م�ؤكد ًا �أن ��ه منذ �أمد طويل
ت�صيب ��ه بع� ��ض عالم ��ات الذب ��ول االجتماعي
واالنح ��راف ال�سيا�سي اللذي ��ن �شهدا �صعود ًا
كب�ي�ر ًا ع ��ام � ،2010أي يف �أعق ��اب الأزم ��ة
املالي ��ة التي �ضربت الع ��امل يف  .2008ولكن
ال يج ��ب �أن نلق ��ى بالل ��وم ب�شكل ت ��ام وكامل
على البع ��د االقت�صادي والأزم ��ة املالية فقط،
كم ��ا يق ��ول ،لأن الأزم ��ة احلقيقي ��ة ذات طابع
اجتماع ��ي و�أخالقي يف املق ��ام الأول ،م�شري ًا
يف هذه ال�ص ��دد �إىل �أن التوزي ��ع غري العادل
لل�ث�روات  -على �سبيل املث ��ال  -وكذلك نق�ص
اخلدم ��ات االجتماعي ��ة املقدم ��ة للمواطن�ي�ن،
ت� ��ؤدى �إىل انت�شار �سيا�سة العنف االجتماعي
الت ��ي ت� ��ؤدى �إىل الفو�ض ��ى ال�سيا�سي ��ة التي
تغ ��ذى بدورها حال ��ة التف�س ��خ اجلزئي التي
ت�صيب �صفوة 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 امل�ؤلف
�أنه ��ا ت�شهد ه ��ي الأخرى بع� ��ض عالمات عدم
اال�ستق ��رار وتف�س ��خ احل�ض ��ارات ،مثلما هو
احلال يف مايل والكونغو وبع�ض مناطق عدم
اال�ستقرار منذ �أم ��د طويل ،كما يف ال�صومال

وال�سودان ،على �سبيل املثال ولي�س احل�صر.
وبالت ��ايل ،فنحن �أمام �ص ��ورة مرتدية للعامل
يف ب� ��ؤر كث�ي�رة من ��ه ،يف �أوروب ��ا والياب ��ان
والواليات املتحدة الأمريكية واملك�سيك.
ويو�ض ��ح امل�ؤل ��ف �أن كل دولة تق ��دم منوذج ًا
مغاي ��ر ًا للتف�س ��خ االجتماع ��ي ،فنج ��د مناطق
ت�شه ��د بع� ��ض الرخ ��اء ،مث ��ل الرنوي ��ج
و�أ�سرتاليا ،يف مقابل مناطق �أخرى ت�سلطية
قمعية .وحت ��ى لو نظرنا بدق ��ة �إىل الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة وفرن�س ��ا و�إيطالي ��ا ،كما
ي�ضيف ،ف�سنج ��د هناك �أماك ��ن ي�سيطر عليها
الفقر ،الأمر الذي يرتتب عليه ظهور حالة من
التف�سخ االجتماعي ،ت�ؤدى �إىل ظهور مناطق
خارجة عن القانون .فنج ��د مث ًال اليونانيون
يقطعون الأ�شجار العام ��ة بال�شوارع للتدفئة
م ��ن ال�ب�رد القار� ��ص ب�سبب تراج ��ع متو�سط
دخله ��م من �أل ��ف ي ��ورو �إىل  800ي ��ورو ،بل
و�ص ��ل الأم ��ر �إىل م ��ا ه ��و �أ�صع ��ب م ��ن ذلك،
بلجوء بع�ض املواطنني يف اليونان و�إيطاليا
والربتغ ��ال القت�س ��ام امل�سك ��ن ج ��راء �ش ��ح
وتراج ��ع امليزانية ،مع غياب �أي �أفق لتح�سن
الو�ض ��ع ،خ�صو�ص ًا �أن تراجع البطالة مل يكن
�س ��وى تراجع جزئي بعيد عن الواقع �إىل حد
كبري.
ويخل� ��ص �أم�ي�ن معل ��وف �إىل �أن املالحظ ��ات
الت ��ي ر�سمها يف �أبعاد ال�ص ��ورة البانورامية
للع ��امل ،عرب �صفح ��ات كتابه ه ��ذا ،ت�ؤكد على
حتمية حترك احلكام وال�شعوب ،وكذلك طبقة
ال�صفوة ،ب�ش ��كل جمعي ،وبح�سم وذكاء ،لأن
م�س�ألة نهاي ��ة احل�ضارة جتازف ب� ��أن تفر�ض
نف�سها علينا �أ�سرع مما نتخيل� ،أي يف غ�ضون
� 10أع ��وام فق ��ط .ويكفين ��ا �أن «نتخيل تطور
املجتمع ��ات يف �إط ��ار النموذج ال ��ذي يحدث
�أمامن ��ا الآن ،ف�صف ��وة املجتم ��ع يقدم ��ون لنا
انعكا�س� � ًا لل�شعوب ،وم�ؤ�ش ��ر ًا مل�ستقبل الأمة.
وبالن�سب ��ة ملعلوف ،متث ��ل ال�سيا�س ��ة م�ؤ�شر ًا
وترموم�ت�ر ًا ملزاج وهوى ال�شع ��وب ،ويكفي
�أن «ن ��رى نتائ ��ج االنتخاب ��ات يف �إ�سرائي ��ل
واليون ��ان و�إيطالي ��ا حت�س ��م ل�صال ��ح �أحزاب
متطرف ��ة ،تتحل ��ى ب ��روح املغام ��رة ،وتلع ��ب
عل ��ى البعد االجتماع ��ي والأخالقي والنف�سي
للقاعدة ال�شعبية يف حميطها االنتخابي».
ويق ��رر معلوف �أنن ��ا �إذن �أمام �أزم ��ة �أخالقية
واجتماعية وفكرية ،قب ��ل �أن تكون �سيا�سية،
وبالت ��ايل ف� ��إن الع ��امل مه ��دد بدخ ��ول منطقة
حمفوفة باملخاط ��ر واملجازفات ،م ��ع انت�شار
الالمب ��االة .ومن الوه ��م والعبث ع�ل�اج عدم
اال�ستق ��رار الراه ��ن ب�إج ��راءات و�إ�صالحات
فردية داخل كل بلد على حدة ،دون النظر �إىل
الإط ��ار العام ال�شام ��ل للم�شكل ��ة ،مثلما تفعل
بع�ض ال ��دول ذات النزع ��ة القومية ،بال�سعي
نحو اخلروج من منطق ��ة اليورو ،وهو قرار
فردى لن يُ�صلح م ��ن و�ضع الدولة وال منطقة
اليورو ،لأنه قرار يت�سم بالفردية ،كما �أن حل
الإ�شكاليات الراهنة التي يعانى منها املجتمع
ال ��دويل ال يج ��ب �أن يت ��م يف �إط ��ار معاجلات
�سيا�سي ��ة فقط ،ولك ��ن يجب ح ��ل امل�شكلة من
خ�ل�ال جوانبه ��ا االجتماعي ��ة والأخالقي ��ة
والفكري ��ة واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سية� ،أي يف
�إط ��ار جمعي ،مع �ض ��رورة مراجعة القوانني
االجتماعي ��ة لل�ش ��ركات وال ��دول ،لإح ��داث
حالة م ��ن العدل والهدوء النف�س ��ي للمواطن،
خ�صو�ص� � ًا �أنن ��ا من ��ر بو�ض ��ع ح ��رج للغاية،
فاحل�ضارة الإن�سانية مهددة بالرتاجع.
عن :الحوار المتمدن
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من نحن؟ وما هويتنا؟
لطفية الدليمي

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؟

�أم نح ��ن �-إ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك -منثل جمموع م ��ا اكت�سبناه
م ��ن جترب ��ة العي� ��ش والثقاف ��ات واالنتم ��اء اىل الع�ص ��ر
والتحوالت الت ��ي طر�أت على �شخ�صياتن ��ا خالل عبورنا
للأزمنة والأمكنة؟ ن�س�أل انف�سنا مرات من نحن؟وي�س�ألنا
�آخ ��رون م ��ن انت ��م؟ يق ��ول �أم�ي�ن معل ��وف - :يج ��ب ان
ي�ضطلع كل منا بتنوعه اخلا�ص واعتبار هويته حم�صلة
النتماءات ��ه العدي ��دة بدال م ��ن ح�صره ��ا يف انتماء واحد
يرفع ��ه اىل م�ست ��وى االنتم ��اء الأ�سم ��ى ،وي�صب ��ح �أداة
لال�ستعباد و�أحيانا �أداة للح ��رب ( )....وعلى هذا النحو
يج ��ب على املجتمع ��ات اال�ضطالع باالنتم ��اءات املتعددة
الت ��ي �صنعت هويته ��ا ،ع�ب�ر التاريخ وك ��ي ي�ستطيع كل
�إن�س ��ان �أن يتعرف �إىل ذات ��ه يف �صورة البلد الذي يعي�ش
فيه مواطنا بكيان ان�س ��اين متطور ..ي�شري �أمني معلوف
�إىل �أن ح�صر الهوية يف موقف متحيز ومتع�صب ،مت�شدد
ومهيم ��ن ،وحتى انتح ��اري يف بع�ض الأحي ��ان ،غالبا ما
يح ��ول الب�شر اىل قتل ��ة �أو �أتباع قتلة ،فتت�ش ��وه ر�ؤيتهم
للعامل وتنحرف ،وي�صبح اال�ستب ��داد و�سيلتهم الوحيدة
للتعام ��ل مع الآخرين .يف طرح �أم�ي�ن معلوف تبدو كلمة
هوي ��ة مفردة م�ضللة ،فهي توح ��ي اوال بحق م�شروع يف
االنتماء جلهة ما ثم تتحول اىل �أداة قتال ،وهذا االنزياح
الداليل للمفردة يبدو طبيعيا ،فينخدع به البع�ض ويقوم
ب�شجب ظلم ميار�س عل ��ى اقلية ويدافع عن حقوق �شعب
يعاين ثم يتواط�أ مع جمزرة ترتكب يف حق اخرين.
يب ��دو يل ان ه�شا�ش ��ة الف ��رد وعزلت ��ه �إزاء التح ��والت
املت�سارعة يف العامل الراه ��ن وعدم قدرته على ا�ستيعاب
امل�ستج ��دات ب�سب ��ب من ت�أط�ي�ر وجوده �ضم ��ن حمددات
وحمظورات معينة او يف مواجهة ما يعده مهددا حلياته
يدف ��ع به اىل الت�شبث بجماعة او طائفة او حزب او عرق
ين�ض ��وي حتت رايات ��ه ليواجه ما يعت�ب�ره عدائية العامل
املحي ��ط ،وتنمو يف �أعماقه عقدة ال�ضحية التي �ست�ضخم
له مب ��رور الوقت �ض ��رورة املجابهة القتالي ��ة لأنه يح�س
بعجزه عن امل�شاركة يف �صنع الأحداث ،وبالتايل يتعمق
لدي ��ه ال�شع ��ور بالتهمي�ش  ،ويعزل; م�ص�ي�ره عن امل�صري
الع ��ام ويعجز ع ��ن امل�شارك ��ة يف املغام ��رة الب�شرية ،مما
يع ��زز تع�صب ��ه وع ��داءه لكل م ��ن حوله بدع ��وى احلفاظ
على الهوية التي حتولت باالنغالق اىل اداة تدمري للذات
واالخرين
 .يت�س ��اءل امني معلوف :مل ��اذا يبدومن ال�صعب جدا على
امل ��رء االعرتاف بجمي ��ع انتماءات ��ه بحرية تام ��ة؟ وملاذا
يج ��ب �أن يرتاف ��ق ت�أكيد الذات ه ��ذه مع �إلغ ��اء الآخرين
يف �أغل ��ب الأحيان؟ملاذا تكون جمتمعاتن ��ا عر�ضة للتوتر
والعن ��ف لأن �أنا�سه ��ا ال ينتم ��ون للديان ��ة او الطائف ��ة �أو
الثقاف ��ة ذاتها؟�أهو قانون الطبيع ��ة �أم قانون التاريخ هو
ال ��ذي يحكم عل ��ى الب�شر بالتناح ��ر با�س ��م الهوية؟ يدرج
�أم�ي�ن معل ��وف مقول ��ة �أ�سا�سيةللم� ��ؤرخ م ��ارك بلوخ عن
ه�شا�شة االنتماء للما�ضي والمنطقية مع تدفق التغري يف
حياتنا  ،يقول بلوخ ( الرجال هم ابناء ع�صرهم اكرث من
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني
---------------حيدر الكواز

كونهم ابناء �آبائه ��م ) هذه هي العلل يف جمتمعاتنا التي
الحتيا حا�ضرها والترنو مل�ستقب ��ل ,اذا عا�شت حا�ضرها
تداولت ��ه م�ستعب ��دا ال�شب ��اح اال�س�ل�اف وتقالي ��د االم�س
 ،جمتمعن ��ا املنه ��ك �شغوف ح ��د املوت باملا�ض ��ي وبتقليد
االب ��اء واالجداد فيما اختطوا وفيم ��ا فعلوا دون مناق�شة
ج ��دوى ذلك او عالقته ب�صنع امل�ستقب ��ل � ،إن وجودنا يف
الع�ص ��ر يجع ��ل امل�شرتكات بيننا وب�ي�ن انا�س من �شعوب
اخ ��رى اك�ث�ر مم ��ا يربطن ��ا با�سالفن ��ا فامللب� ��س وامل� ��أكل
والع ��ادات واملفاهي ��م وط ��رق العي�ش والتفك�ي�ر امنا هي
م�شرتك ��ة بني النا�س راهنا والتق ��ف الهويا ت عائقا دون
ادراك هذه امل�شرتكات.

ي ��رى معل ��وف �أن (الهوية يج ��ب ان التعالج باال�ضطهاد
والتواط� ��ؤ بل يجب فهمها وتفح�صه ��ا ودرا�ستها وفهمها
ث ��م ال�سيط ��رة عليه ��ا وتروي�ضه ��ا �إذا اردن ��ا ان اليتحول
الع ��امل �إىل غاب ��ة واذا اردنا ان الي�شب ��ه امل�ستقبل املا�ضي
حت ��ى اليعاين اطفالنا املجازر وامل�آ�سي بعد خم�سني عاما
)  ،ويختت ��م معل ��وف كتابه بهذا الأم ��ل� :أن يجد االن�سان
لغت ��ه االنتمائية وبع�ضا من رم ��وز ثقافته اخلا�صة ،وان
يتماه ��ى ولو قليال مع م�ستج ��دات العامل املحيط بدال من
االلتج ��اء اىل ما� ��ض يعت�ب�ره مثاليا ويرك ��ن اليه وحده،
فيتقاط ��ع مع �س�ي�رورة التح ��والت االن�ساني ��ة والرتاكم
املعريف ..

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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أمين معلوف..
َك َتب للغرب عن الشرق وسحره

بعد ع ��ام من اندالع احل ��رب الأهلي ��ة يف لبنان رحل
الروائ ��ي �أمني معل ��وف لإىل باري� ��س ليمار�س مهنة
ال�صحافة جمدد ًا.
قل ��د الرئي�س الفرن�س ��ي� ،إميانويل ماك ��رون ،الكاتب
اللبن ��اين والروائ ��ي اللبناين� ،أمني معل ��وف ،و�سام
اال�ستحق ��اق الوطني.وج ��رت املرا�س ��م يف ق�ص ��ر
الإليزي ��ه يوم � 29شب ��اط  2020وذلك تقدير ًا لعطائه
وجهوده و�إجنازاته يف عامل الآداب.
وفيم ��ا يلي نبذة عن حياة معلوف و�إنتاجاته الأدبية
التي ن�شرت ب�أربعني لغة حول العامل.
�أب�ص ��ر �أم�ي�ن معل ��وف الن ��ور يف حي ب ��دارو يف 25
�شب ��اط  1949يف العا�صم ��ة اللبناني ��ة وتعل ��م يف
مدار�سه ��ا حا�ص�ل�ا على �شهادة يف عل ��م االجتماع يف
جامعة القدي�س يو�سف الفرنكوفونية يف بريوت.
ويق ��ول �أمني معلوف �إن ك ��ون ال�شخ�ص م�سيحيا يف
ال�ش ��رق "يخلق ل ��دى امل ��رء �أح�سا�سا ب�أن ��ه هام�شي"
رغ ��م �أن عائلة معلوف كان لها ب ��اع طويل يف ال�شعر
والأدب العربي�ي�ن ،ف�أحد �أعمامه ترجم �أعمال موليري
�إىل العربي ��ة� ،أما فوزي معلوف فهو من �أبرز �شعراء
املهجر ويلقب برامبو العربي.
�أما وال ��ده فكان مذيعا و�شاع ��را وكان يقدم برناجما

�إذاعي ��ا ع ��ن ملو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة الغربي ��ة وكان
�صاح ��ب �صحيف ��ة وكت ��ب مق ��االت ع ��ن الدميقراطية
الربملانية.
ع ��ام  1971ت ��زوج �أمني معلوف م ��ن �أندريه معلوف
التي كان ��ت تعمل مدر�سة لل�ص ��م والبكم يف بريوت،
وق ��ال عنه ��ا زوجها �إنه ��ا كان ��ت �أول قارئ ��ة لكتاباته
وكان ��ت قا�سية جدا يف تقييمها ملا كان يكتبه.و�أجنبا
ثالثة �أبن ��اء يف بريوت قبيل ان ��دالع احلرب الأهلية
اللبنانية عام .1975
يف �س ��ن الثاني ��ة والع�شري ��ن ب ��د�أ العم ��ل يف جريدة
النهار اللبناني ��ة التي كان ميلكها غ�سان تويني� ،أحد
�أعم ��دة ال�سيا�سة والفك ��ر يف لبنان ،وب ��د�أ بالرتحال
حول الع ��امل لتغطية الأخبار العاملية ف ��زار  60بلد ًا.
و�أج ��رى مقابل ��ة م ��ع رئي� ��س وزراء الهن ��د الراحلة،
�أندي ��را غان ��دي ،كما كان �شاهدا عل ��ى الإطاحة بحكم
�إمرباط ��ور �إثيوبيا ،هي�ل�ا �سيال�سي ،على يد انف�ستو
هاي�ل�ا مريام ع ��ام  1974و �سق ��وط �سايغون على يد
الثوار الفييتاميني ال�شماليني عام .1975
كم ��ا كان �شاه ��دا على عراك وتبادل �إط�ل�اق للنار بني
جمموع ��ة م ��ن الفل�سطيني�ي�ن وم�سلح�ي�ن م�سيحيني
ق ��رب م ��كان �إقامت ��ه وكان ��ت احل�صيل ��ة "مقت ��ل 20

�شخ�ص� � ًا" وبات م ��ع زوجته احلامل وابن ��ه ال�صغري
يف قب ��و املبنى حتى ال�صباح.وبغية تفادي االجنرار
�إىل احل ��رب املجنونة الت ��ي اجتاحت البل ��د ولكي ال
ي�صب ��ح طرفا فيه ��ا ا�ستقل الروائي �سفين ��ة �أقلته �إىل
جزيرة قرب�ص وبعدها رحل �إىل العا�صمة الفرن�سية
باري� ��س .وبعدها �شهرين حلقت ب ��ه زوجته و�أطفاله
الثالثة.
عم ��ل يف البداية يف جمل ��ة جون �أفريك وب ��د�أ يكتب
�أول م ��رة يف حياته باللغة الفرن�سي ��ة و�أ�صبح الحقا
رئي� ��س حترير املجل ��ة .خالل عام ��ي  1979و1982
كان مدي ��ر طبعة جريدة النهار الأ�سبوعية التي كانت
ت�صدر يف باري�س قبل �أن يعود �إىل جون افريك.
�أ�ص ��در معل ��وف كتاب ��ه الأول بالفرن�سي ��ة "احلروب
ال�صليبي ��ة كم ��ا ر�آها الع ��رب" ع ��ام  1983وظل هذا
الكت ��اب ال ��ذي ترج ��م اىل معظ ��م اللغ ��ات الأوروبية
يلقى ال ��رواج ملدة ع�شرين عاما ومل ترتاجع مبيعاته
خالل كل تلك املدة.
يق ��ول معلوف �إن ��ه كان �شغوفا من ��ذ البداية بالكتابة
الروائية ،فعالقته مع الواقع الذي يعي�شه م�ضطربة،
"�أنا �شخ�ص حامل دائما و�أحاول الهروب با�ستمرار
م ��ن الواق ��ع" .وي�ضي ��ف  ":ال ا�شع ��ر باالن�سجام مع

الع�صر واملجتمع اللذين اعي�ش فيهما".
ع ��ام � 1986صدرت �أوىل روايات ��ه "ليون االفريقي"
الت ��ي تتن ��اول ال�س�ي�رة احلقيق ��ة للرحال ��ة احل�س ��ن
الوزان الذي فر من االندل�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 1988
الت ��ي تناولت �سرية ال�شاع ��ر الفار�سي ،عمر اخليام،
�صاحب رباعيات اخليام.
�أما رواية "حدائ ��ق النور" عام  1991فهي عن حياة
م�ؤ�س� ��س الديانة املانوية يف ب�ل�اد فار�س ماين الذي
عا�ش يف القرن الثالث امليالدي
كما �أ ّلف معلوف روايتني ت�ستعيدان املا�ضي القريب
للبنان وللمنطقة ،هما "�صخرة طانيو�س" عام 1993
الت ��ي ن ��ال عنه ��ا جائزة "غونك ��ور" ك�ب�رى اجلوائز
الأدبية الفرن�سية و(موانئ ال�شرق) عام .1996
�أم ��ا كتاب ��ه "الهويات القاتل ��ة" ف�صدرت ع ��ام 1998
تلته ��ا رواية "رحل ��ة بالدا�س ��ار" .2000و�صدرت له
رواي ��ة معا�ص ��رة الأج ��واء وال�شخ�صي ��ات وتتناول
فرتة احلرب الأهلية (ال ّتائهون) ،و�أ�صدر �أي�ض ًا كتاب
(البداي ��ات) ع ��ام  ،2004وهو �سرية ذاتي ��ة ت�ستعيد
تاريخ عائلته.

