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هذا

الكتاب عبارة عن �أحاديث
بين �أولئك الم�ؤلفين
الأ�صدقاء الذين ن�ش�أوا خارج فرن�سا
وا�ستقروا فيها الحق ًا وحملوا
جن�سيتها ،ك�أن حواراتهم هذه كانت
طريق ًا �إلى وعيهم بـ ''فرن�ستهم''،
وو�سيلة بوح ''فرن�ستهم'' بكل غناها

وتنوعها.
و�أتت فكرة الحوار في �أثناء فترة
ع�صيبة من تاريخ فرن�سا كثر فيها
لغط الحكومة ب�ش�أن الهوية الوطنية،
وانقلبت فيها معايير الدولة
وثوابتها في نهاية �سنة .٢٠١٠
وي�سعى كل واحد من الم�ؤلفين

فاروق مردم بك� ،سوري المولد� ،سافر �إلى فرن�سا في �سنة  ١٩٦٥لمتابعة درا�سته
*
في الحقوق .باحث وم�ؤرخُ ،عين مديراً لمكتبة معهد الدرا�سات ال�شرقية ثم لمكتبة معهد
العالم العربي .عمل �أعوام ًا م�ست�شاراً ثقافي ًا في المعهد ومديراً لتحرير ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' في باري�س ،وهو اليوم مدير دار ن�شر ''�سندباد ــ �آكت �سود'' التي تهتم بن�شر
الأدب العربي المترجم �إلى الفرن�سية .له �أي�ض ًا ما يقارب من ع�شرة م�ؤلفات وثائقية
ضال عن الترجمات الأدبية = �إدفي
وتاريخية ب�ش�أن العالم العربي والمطبخ العربي ،ف� ً
بالنيل ،فرن�سي المولد ،عا�ش طفولته و�شبابه في المارتينيك والجزائر قبل �أن ي�ستقر
في فرن�سا في �سنة � .١٩٧٠صحافي �أ�س�س ال�صحيفة الإلكترونية ''ميديابارت'' في �سنة
 ٢٠٠٨بعد ا�ستقالته من �إدارة تحرير �صحيفة ''لوموند'' .عمل �سابق ًا مديراً ل�سل�سلة
�إ�صدارات في دار ن�شر ''غاليمار'' ثم في دار ''�ستوك'' ،وله �أكثر من ع�شرة م�ؤلفات
والعديد من المقاالت والمحا�ضرات وال�شهادات ،وهو ي�شارك في برنامج �أ�سبوعي في
الإذاعة الفرن�سية ،كما يقوم بتدري�س مهنة ال�صحافة في جامعة مونبليية = اليا�س
�صنبر ،فل�سطيني المولد ،عا�ش طفولته مع عائلته في لبنان� .سافر �إلى فرن�سا في �سنة
 ١٩٦٩لدرا�سة العالقات الدولية .م�ؤرخ� ،أ�س�س ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' باللغة
الفرن�سية في باري�س ،و�شارك في المفاو�ضات الثنائية مع �إ�سرائيل .يعمل اليوم �سفيراً
لفل�سطين لدى اليون�سكو ،وله ما يقارب ع�شرة م�ؤلفات باللغة الفرن�سية ب�ش�أن الق�ضية
الفل�سطينية .ترجم �إلى الفرن�سية �أعمال ال�شاعر محمود دروي�ش.

لتحديد عالقاته بفرن�سا ،بتاريخها
وجغرافيتها ومجتمعها وثقافتها
و�سيا�ستها ،وهم يحاولون �شرح
الأ�سباب التي دعتهم �إلى االنتقال
�إلى فرن�سا والبقاء فيها .ونتعرف
من خالل حواراتهم على م�ساراتهم
المتعددة ،وعلى الأحداث واللقاءات
التي �أو�صلتهم �إلى ما هم عليه
اليوم.
وتجمع حوارات الأ�صدقاء
الثالثة تجارب حياتهم
ومرجعياتهم و�أفكارهم ب�ش�أن
الم�سائل الحارقة التي تجتاح
مجتمعهم كالهجرة والمواطنة
واالن�صهار في المجتمع والتنوع
الثقافي والعلمانية ،كما يجمعهم
القلق �إزاء القطيعة بين فرن�سا
والعالم الذي �أتوا منه و�أتى منه
كثير من المواطنين ،فهم نتاج هذا
العالم و�شهود عليه.
ما معنى �أن تكون فرن�سياً؟ كيف
تفهم العالم من منطلق كونك
فرن�سياً؟ يقول م�ؤلفو الكتاب �إنه ال
يمكن تحديد الهوية الوطنية بمعزل
عن محيطها وتاريخها وم�سارها،
وهم ي�ضعون تجاربهم بع�ضها في
مقابل بع�ض ،فهي ال ت�شبه بع�ضها
البتة ،ذلك ب�أنها وليدة المنافي التي
عا�شها كل منهم .وي�ستنتج القارئ
�أن م�ساراتهم متداخلة مت�شابهة �أكثر
منها متباعدة ومختلفة� ،إذ تلتقي
فرن�سا الحلم بفرن�سا ال�ضائعة.
يت�ألف الكتاب من ثمانية ف�صول
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وخاتمة ،يحمل كل منها عنوان ًا
�شديد الداللة وال�شاعرية في �آن
واحد:
 1ــ ثالثة مبعدين :يروي فيه
الم�ؤلفون ن�ش�أتهم وتكوينهم
وتعلمهم و�أو�ضاع انتقالهم �إلى
فرن�سا.
 2ــ فرن�سا قبل فرن�سا :كيف
كانوا يرون فرن�سا وماذا كانت
تعني لهم على ال�صعيد ال�شخ�صي
ضال عن
واالجتماعي وال�سيا�سي ،ف� ً
عالقتهم باللغة والثقافة
الفرن�سيتين ،وذلك من منظور �سوري
(فرن�سا بلد االنتداب)� ،أو جزائري
(فرن�سا بلد االحتالل) �أو فل�سطيني
(فرن�سا الدولة الداعمة لإ�سرائيل).
 3ــ الو�صول �إلى بلد الأحالم:
يتحدثون عن �أولى لقاءاتهم بفرن�سا،
ال�سيا�سية والثقافية ،وانهيار
�أفكارهم الم�سبقة وحنينهم
و�شعورهم باالنتماء والغربة .عالوة
على ارتياد المكتبات و�صاالت
ال�سينما والم�سرح ،والم�شاركة في
التظاهرات ،والتكون وااللتزام
ال�سيا�سيين .ويزخر هذا الف�صل
بالق�ص�ص الم�ضحكة وبروح المرح.
 4ــ �سنوات االنقالب :و�صل
م�ؤلفو الكتاب �إلى باري�س في �أعوام
مف�صلية ع�صيبة هي �أحداث ثورة
 ١٩٦٨واالنقالب الذي �أحدثته هذه
الهزة التاريخية ،والتيارات الفكرية
والعالقات الإن�سانية ،وكذلك نك�سة
١٩٦٧بالن�سبة �إلى القادمين الجدد،
وكيف عا�شوا هذه الأحداث �شخ�صي ًا
ومجتمعي ًا على الرغم من الف�صام
مع الحدث بعد حرب الأيام ال�ستة

�شتاء

2012

ون�شوء المقاومة الفل�سطينية .لقد
بنوا خالل تلك الأعوام هوياتهم
وتكونت �شخ�صياتهم و�صداقاتهم
وعالقاتهم بالعالم ،وهم يتذكرون
بداية انخراطهم في الحياة العملية
وفي �آلية الكتابة .وهذا الف�صل
المحوري في الكتاب يبوح بالتزام
كل منهم بالق�ضية الفل�سطينية
وكيف عا�شوها في فرن�سا وما كانت
عليه عالقاتهم بالمثقفين
الفرن�سيين في تلك الأعوام ال�صعبة،
وي�ؤكدون �أنهم ال يت�صرفون كعابري
�سبيل �أو كزائرين في فرن�سا ،و�إنما
هم ملتزمون بق�ضايا البلد الذي
يعي�شون فيه كما هم ملتزمون
بالق�ضايا العربية وفي قلبها
الق�ضية الفل�سطينية.
 5ــ لقاءات رفيعة :يتحدثون عن
وتعرفهم �إلى بع�ض
�صداقاتهم ّ
ال�شخ�صيات التي كان لها الأثر
الكبير في حيواتهم ،مثل :جيل
دولوز؛ جان جينييه؛ محمود
دروي�ش؛ جيروم ليندون؛ ماك�سيم
رودن�سون؛ دانيال بن�سعيد؛ �إدوار
غلي�سان؛ بيير فيدال ناكيه؛ عز الدين
القلق؛ جان لوك غودار؛ �سعد اللـه
ونو�س؛ �سمير ق�صير؛ وغيرهم ،وال
�سيما َمن قُتل منهم تارك ًا �أثره
النف�سي العنيف في م�ساراتهم.
 6ــ نظرة �سيا�سية :يعر�ض
الأ�صدقاء الثالثة الحياة ال�سيا�سية
في فرن�سا على مر الأعوام منذ
و�صولهم �إلى بلدهم الجديد،
وخ�صو�ص ًا ال�سيا�سة الخارجية
وكيفية تعامل حكومات فرن�سا
المتتالية مع الق�ضية الفل�سطينية

ومع �إ�سرائيل.
 7ــ الطبيعة والتذوق :يروي
الم�ؤلفون ذكرياتهم و�أ�سفارهم
واكت�شافهم للطبيعة ولأحياء باري�س
وللريف الفرن�سي مع عالقاتهم
كذواقين
االجتماعية واهتمامهم ّ
للمطبخ والنبيذ.
 8ــ مديح االختالف والت�شابه:
يتناول الم�ؤلفون النقا�شات الدائرة
في فرن�سا في �أواخر �سنة ،٢٠١٠
والتي �أثارت حفيظتهم ودفعتهم �إلى
تحديد مواقفهم في حواراتهم ،وعلى
�صفحات هذا الكتاب ،وخ�صو�ص ًا
حرب الثقافات المغلوط فيها ،والتي
�أثارت الجدل واالنق�سام في المجتمع
الفرن�سي ،وال �سيما �أنهم اختاروا
العي�ش فيه ويعتبرون �أنف�سهم جزءاً
ال يتجز�أ من ن�سيجه .وهم يدعون
مواطنيهم �إلى قبول االختالف،
''من يعرف
�آخذين بمقولة غوتهَ :
ذاته ويعرف غيره ،يعرف �أي�ض ًا �أنه
ال �ضرورة لف�صل ال�شرق عن الغرب''.
 9ــ الخاتمة :كُ تب هذا الف�صل
بعد �ستة �أ�شهر على انتهاء الكتاب،
وذلك في �إثر اندالع الثورات العربية
في تون�س وم�صر وليبيا واليمن
و�سورية .وي�ؤكد الم�ؤلفون �أن قيم
الديموقراطية ذاتها موجودة على
�ضف َتي البحر الأبي�ض المتو�سط ،و�أن
الأوان �آن لف�صل تعاقبية اال�ستبداد
والتع�صب الإ�سالمي ،ك�أنها قدرنا
التاريخي الذي ال مفر منه .لقد كان
العالم ،والعالم العربي خا�صة،
ينتظر ال�شرارة ،وفعالً ،انطلقت تلك
ال�شرارة من �سيدي بو �سعيد في
تون�س وانت�شرت كالنار في اله�شيم

قراءات

في بالد عربية �أُخرى.
فرن�ستنا ،لوحة رائعة ،تن�ضح
بالح�سا�سية والذكاء والثقافة
والإن�سانية ،وهي كفيلة بم�صالحة
القراء ،وخ�صو�ص ًا المهاجرين �إلى
فرن�سا منهم ،مع فرن�ستهم ،وربما
تجعلهم يبتكرون بدورهم فرن�ستهم
التي تالئم م�سيرتهم� .إن قراءة هذا

الكتاب هي منا�سبة جميلة للتعرف
عن كثب �إلى ه�ؤالء المثقفين الثالثة
الذين يتميزون بح�ضور بارز في
ال�ساحة الفرن�سية ،لك�أنهم �أ�صدقاء
قدامى لنا ،نعرفهم من �أيام الطفولة
وال�شباب ،فندخل في ذكرياتهم التي
تبدو لنا �أليفة ك�أنها ذكرياتنا،
وتعطينا الإح�سا�س ب�أننا �أكثر

189

ان�سجام ًا مع محيط ثقافي يزخر
بالمرجعيات الفكرية والأدبية التي
تدل على غناهم الثقافي والإن�ساني
والتي تجعلنا ،بدورنا� ،أكثر غنى
وثقافة وحكمة.

رانية �سماره

مترجمة وكاتبة �سورية

كتب بالعبرية

ذكريات ما بعد موتي:
لبيد
ق�صة حياة يو�سف (طومي) ّ
يئير ل ّبيد
القد�س :كاتر �سفاريم� 414 .2010 ،صفحة.

كان

لبيد في
يو�سف (طومي) ّ
الثامنة وال�ستين من عمره
عندما �أ�صبح �أول مرة ع�ضواً في
الكني�ست الإ�سرائيلي الخام�س ع�شر
( )2003 - 1999بعد الفوز
المفاجئ لكتلة ''�شينوي'' ،حزب
الو�سط العلماني ،ب�ستة مقاعد ،ثم ما
لبث �أن �أ�صبح وزيراً في حكومة
�شارون بعد �أن ا�ستطاعت كتلته
تحقيق �أكبر انت�صار انتخابي لها
في �سنة  2003بفوزها بـ  15مقعداً

الكني�ست والوزارة ،و�إنما عمله
الطويل في مجال ال�صحافة
المكتوبة والمرئية والم�سموعة،
فالذي �صنع هذه ال�شخ�صية المثيرة
للجدل كان� ،أو ًال و�آخراً ،ال�صحف
والتلفزيون.

�صورة الأب من خالل االبن
وتحولها
في الكني�ست ال�ساد�س ع�شر
ّ
�إلى القوة البرلمانية الثالثة بعد
حز َبي الليكود والعمل� .آنذاك ،كان
لبيد بلغ ذروة
يبدو �أن طومي ّ
نجاحه ال�سيا�سي ،و�شكّل النموذج
الناجح للإعالمي الذي دخل الحياة
البرلمانية عن طريق العمل
ال�صحافي .لكن َمن يقر�أ �سيرته
الذاتية في هذا الكتاب يالحظ فوراً
لبيد في
�أن الذي خلق ح�ضور طوني ّ
الحياة ال�سيا�سية لي�س دخوله �إلى

يروي هذا الكتاب م�سيرة يو�سف
لبيد كما رواها خالل ال�سنة
(طومي) ّ
الأخيرة من حياته ،ل�صديقه المقرب
�أمنون دينكر ،والتي قام ابنه يئير
لبيد ب�صوغها من جديد كما لو �أن
ّ
طومي هو راويها ،ف�إذا بنا �أمام
ا�ستعادة لحياة الأب من خالل عي َني
االبن ،الأمر الذي �شكّل تجربة جديدة
في كتابة ال�سيرة الذاتية نظراً �إلى
العالقة التي تربط بين الكاتب
و�صاحب ال�سيرة ،والتي جعلت االبن
يدخل في جلد الأب ويعي�ش �أحداث

