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املدى الثقايف

CULTURE

(فرانسواز ساغان)
أسطورة أدبية فرنسية رحلت
كامرأة متمردة وحرة

رحيل فرانسواز ساغان

صباح اخلري( ..أهيا املوت)!

إعداد /املدى الثقايف
تعـتبــر فــرانـســواز ســاغــان أحــد أكثــر الــروائـيني
الف ــرن ـسـيـني شه ــرة .وك ــانـت س ــاغ ــان ق ــد ب ــدأت
حياتها االدبية عام  ،1954عندما نشرت روايتها
التـي حتمل عنـوان (مرحـباً ايـها احلـزن) والتي
ك ــانـت مبـث ــاب ــة (ف ـضـيح ــة ع ــاملـيـ ــة) عل ــى ح ــد
تعـبيــرهــا هـي نفــسه ــا ..وعنــدمــا اصــدرت هــذه
الــروايــة قــال العــديــد مـن الـنقــاد ان (اسـطــورة
ادبـية فرنـسية قـد وُلدت) ويف تلك الفتـرة ،فترة
اخلمــسيـنيــات ،ك ــان األدب والفكــر الفــرنـسـيني
يحتالن مـوقعـاً طليعيـاً متـقدمـاً علـى الصعـيد
العـاملي بـوجـود ادبـاء ومفكـريـن كبـار مـن امثـال
الـبيــركــامــو ولــويـس أراغــون وجــان بــول ســارتــر
وسيمون دوبوفـوار ـ التي نالت سنة اصدار رواية
(مـرحبـا ايهـا احلـزن) جـائـزة اجلـونكـور االدبيـة
الــشهـي ــرة  -وان ــدريه م ــال ــرو ..وغـي ــرهـم .ك ــانـت
سـاغـان من مـواليـد  21يـونيـو عـام  1935ـ اليـوم
نفــسه ال ــذي شه ــد والدة ج ــان ب ــول س ــارت ــر .ان
شهـرة (فـرانـسـواز سـاغـان) كـانـت مبكـرة اكثـر اذ
انهــا اصــدرت وعمــرهــا لم يـبلغ العـشــريـن بعــد
(مــرحب ـاً ايهــا احلــزن) ،وبعــد عــامـني فقـط من
تق ــدميه ــا امـتح ــان ال ــشه ــادة الـث ــان ــوي ــة .لق ــد
امضت فرانـسواز ساغان ـ الطـالبة ـ اربع ساعات
يف تقـدم اجـابتهـا ،وتـرجـمت الكـاتبـة واالنسـانـة
هذه املقـولة يف سيـرة حياتهـا وأدبها ،ومـا كتبته
يف امـتح ــان (الـبك ــال ــوري ــا) ذاك ع ــام  1952ك ــان
مبـثــابــة (خـطــة) حلـي ــاته ــا ..ولكـن احـيــانـ ـاً مع
استبدال تعبيـر (تراجيديـا) بتعبير (كـوميديا)،
املأساة وامللهـاة ..ان التعريف األقصـر ان ساغان
كانت امرأة متمردة وحرّة.
لقد قـوبلت ساغان ـ كما تشيـر سيرتها ـ بالكثير
من (احلقـد) احيـانـا من قـبل النقـاد الــذين لم
يــستـطـيعــوا ان (يـتحـملــوا) كـل ذلك القــدر من
ال ـشـب ــاب والــنج ــاح وامل ــوهـب ــة وال ــشه ــرة وامل ــال
وسهـولة الـعيش لفـتاة كـانت يف العشـرين فقط
عنـدمـا حقـقت ذلك كله ..وقـد قـيل عنهـا بـانهـا
كانـت شبيهة بـ (فـأرة صغيرة) ..لكنـها اثبتت يف
الـ ــواقع ،ومـن ــذ الـب ــداي ــة ،بـ ــانه ــا ك ــانـت سـي ــدة
(عـظـيمــة) وك ــاتبــة (مــرمــوق ــة) وليـسـت مجــرد
(مـ ــراهق ــة تـ ــافه ــة) ..وق ــد ع ــاشـت (ف ــران ـس ــواز
س ــاغ ــان) م ــا ك ــانـت تـفك ــر بـه ..وارفقـت العـمل
بــالـفك ــر ولعلّ هــذا مــا ي ـشـكل (عـبقــريــة) هــذه
االسطورة االستثنائية.
وكــانت (فـرانـسـواز سـاغـان) قـد حـققت جنـاحـاً
دول ـيـ ـ ـاً ك ـب ـيـ ـ ــراً بح ـيــث ان ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة
االمـي ــركـي ــة ق ــد هـي ــأت له ــا اسـتقـب ــاالً وك ــأنه ــا
(ملكة) عنـد زيارتها االولـى لها عنـدما كانت يف
(عز شبابها) ..ومن هنـا لم تكن بحاجة جلائزة
ادبيــة مثل (اجلــونكـور) او لـثنــاء النقـاد عـليهـا
كي تنال الشهـرة .وقد سمحت فرانـسواز ساغان
لـنفـسهـا بـفعل كل مـا خـطــر لهــا علـى بـال ..اذ
انه ـ ــا اخ ـت ـ ــارت اســمه ـ ــا املـ ـســتع ـ ــار مــن رواي ـ ــات
(م ـ ـ ــرسـ ـيـل ب ـ ـ ــروس ــت) وحـ ـي ــث ل ــم تـخـف اب ـ ـ ــداً
اعج ــابه ــا بعـملـه الكـبـي ــر (الـبحـث عـن ال ــزمـن
الـضــائع) ..وق ــد كتـبت ايـضــا املـســرح وم ــارست
العمل الصحفي ولكنهـا بقيت (روائية) قبل اي
شيء آخـر .وعرفت صـداقات عـديدة ليـس أقلها
شهــرة معــرفـته ــا (احلمـيمــة) بـ(جـيمــس دين)،
املمـثل االميركي املعروف ..وهذا ما دعا البعض
ال ـ ــى اع ـت ـب ـ ــاره ـ ــا (بـ ـ ــريج ـيــت ب ـ ــاردو) األدب ،ان
فرانسواز ساغان كـانت احد أهم الوجوه االدبية
ـ النجوم االدبـية ـ الذين عرفهم األدب الفرنسي
خالل الق ــرن الع ـشــريـن ..الـنجـم ،االخــر متـثل
بج ــان ب ــول س ــارت ــر :ولــم يكـن ادب (ف ــران ـس ــواز
س ـ ـ ــاغ ـ ـ ــان) ه ـ ـ ــو وح ـ ـ ــده ال ـ ـ ــذي اث ـ ـ ــار اه ـت ـم ـ ـ ــام
مع ــاص ــريه ــا ..وامن ــا ايـضـ ـاً حـي ــاته ــا الـتـي اراد
العـديــد التـنقيـب يف خبـايـاهـا ،وكــأنه (ال يحق
لهـ ــا ان تخفـي شـيـئ ـ ـاً) .وهك ــذا ك ــان عـن ــوان كل
كـتـ ــاب مـن كـتــبه ـ ــا مج ـ ــاالً للــبحـث عـمّـن هـ ــو
املعني ..لـذلك (اشتغلت) باريس (االدبية) كلها
بع ــد صـ ــدور (هل حتـبـني ب ــراهـم ــز؟) مبـن ه ــو
(بــراهمــز) هــذا؟ وقــد قـيل عـنهــا بــأنهــا متـتلك
(ألف وجه) وأكثر من (حياة).
العـديد من النقاد اعتبروا بأن فرانسواز ساغان
تكرر نفـسها يف جميع اعمالها ..بل وان كتابتها
(تـتــردى) مـن عـمل آلخــر ..جتــدر االشــارة هـنــا
الــى ان روايـتهــا االولــى (مــرحـبـ ـاً ايهــا احلــزن)
بقيـت من بـني األكثــر ،بل االكثـر شهـرة مـن بني
اعـمـ ــالهـ ــا ..لـكـن هـ ــذا ال ميـنـع واقع ان الـنــص
املـس ــرحي الــذي كـتبـته حتـت عنــوان (قـصــر يف
السويد) قد أثـار هو االخر الكثير من االهتمام
و(الضجة) حوله ..وضـمن هذا االطار شاع رأي
يـقول بأن شهـرة (فرانسـواز ساغان) قـد اكتملت
و(جتمّـدت) ضمن الفـترة الـزمنـية الـواقعـة بني
عـام  1954وعــام  1960..اي يف الفتـرة الـتي كـان
عـمــرهــا يـتــراوح فـيهــا بـني  19و 25سـنــة ..وهـي
تـشــابـه من هــذه الــزاويــة الــشهــرة الـتي عــرفهــا
الـشـاعــر الكـبيـر (ارثــور رامبـو) يف الــسن نفـسه
تقريبـاً ..ومييل البعـض الى القـول بأن الـشهرة
املبكّرة (أفـسدت) فرانـسواز ساغـان التي اجتهت
نحـو تعـاطي اخملـدرات وقـامت بـتبـذيـر االمـوال
الـطــائل ــة التـي جنـته ــا من عـش ــرات اآلالف من
الـنسخ الـتي وصلتهـا (مبيعـات) اعمـالهـا ..وقد
وصل تـبـ ــذيـ ــرهـ ــا إلـ ــى درج ـ ــة ان العـ ــديـ ــد مـن
(الـشـيكــات) املـص ــرفيــة الـتي حــررتهــا رفـضـتهــا
البنـوك ألنها دون رصـيد ..وتشـير االحصـائيات
املقدّمـة يف هذا االطـار بأن مـا كسـبته فرانـسواز
سـاغــان من اعمـالهـا خالل سنـوات  1954ـ 1966
هو حوالي ( )500مليون فرنك فرنسي.
وصـلت ســاغــان الــى قمــة (جنــوميـتهــا) عنــدمــا
بلغت سن الثالثني ..كـان ذلك عام  1965وكانت
متلك آنـذاك كل ما ميكن ان (يحلم) به (شاب)
او (شابـة) ..لقد كان حسابها املصريف يقارب ما
ميلكه جنــوم السـينمـا وسيـارة (جـاكـوار) فخمـة
أضــافــة إلــى (زواجني) و(طـالقني) ..وابـن وست
روايات واربعـة نصوص مـسرحـية ..وأهل رائعني
وحـفنــة من االصــدقــاء اخمللـصـني ..لقــد كــانت
متـتلك (احسـاساً بـاالستقـرار الذهنـي الذي لم
تكن زعزعته ممكنة حتى آنذاك) كما تقول هي
نفسهـا .لكن الـى جانب هـذا كله ايضـاً تعرّضت
يف تلـك الفـتــرة لـ(حــادث سـيــر) كـمــا كــانـت قــد
بدأت فترة (استجمام) من اخملدرات.
لق ـ ــد تـ ـ ــردّت بع ـ ــد ذلـك االوضـ ـ ــاع املع ـ ــاش ـي ـ ــة لـ
(فـرانسـواز سـاغـان) من جمـيع النـواحي وبـدأت
فكــرة (الــزوال) تـنـطــرح ام ــامه ــا .تق ــول( :لقــد
تعودت شيئاً فشيئاً على فكرة املوت وكأنها فكرة
مـسـطحــة .)..ولكـنهــا التــزال تـعيـش و(تــشغل)
ال ـنـ ـ ــاس ..ول ـي ـ ــس أدل علـ ـ ــى ذلـك م ــن واقع ان
االسـابـيع األخيـرة املـنصـرمـة قـد عــرفت صـدور
ثالثـة كتب (دفعة واحدة) وموضـوعها واحد هو
(سيرة حياة فرانسواز ساغان).
واليـزال الــشبــاب يقــرأون حتــى اليـوم (مــرحبـاً
ايهـا احلــزن) و(هل حتـبني بــراهمـز؟) ..وكــأنهـا
التزال تتحـدّى حتى (املـوت) قبل أن يختـطفها
أخيراً.
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يف عام  ،1954فاجأت فرانسواز ساغان الوسط األدبي ،بل
والعالم بروايتها " صباح اخلير ..أيها احلزن " ...هذا احلزن الذي
الزمها طيلة حياتها حتى انطفأت يف يوم  24من ايلول  2004عن
عمر يناهز  69عاما يف مستشفى هونفلور بعد مرور نصف قرن
على صدور روايتها الصاعقة .وقد ذاع صيتها باعتبارها تتمتع
بشباب دائم ،ويعود ذلك ألنها كتبت روايتها الشهيرة
يف سبعة أسابيع ،ولم تغادرها الشهرة منذ ذلك
الوقت .ففي عمر الـ  18عاما عرفت مجدها األدبي الذي
لصق بها حتى اللحظة األخيرة .وقد تعدى هذا النجاح
حدود أوروبا القدمية ليصل إلى الواليات املتحدة
األميركية التي استقبلتها وكأنها (ملكة) عند زيارتها
األولى.

ما هي حكاية رواية (صباح
اخلير ..أيها احلزن) ؟

ك ــانـت روايــته ــا (صـب ــاح اخلـي ــر..
أيه ــا احل ــزن) مبـث ــاب ــة ؟فـضـيح ــة
عـ ــاملـي ـ ــة؟ علـ ــى ح ـ ــد تعـبـيـ ــرهـ ــا..
وتـ ــوجــتهـ ــا إلـ ــى القـمـ ــة األدبـيـ ــة
بـحـ ـي ــث اعـ ـت ـ ـ ـ ــرف الـ ـنـق ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــأن
؟أسطورة أدبية فرنسية قد وُلدت؟
يف فتـرة اخلمـسيـنيـات الـتي كـان
األدب والفكـر الفـرنـسيـان يحتالن
مـ ــوقع ـ ـاً طلــيعـيـ ـاً مــتق ــدم ـ ـاً عل ــى
الــصعـيـ ــد العـ ــاملـي بـ ــوجـ ــود أدبـ ــاء
ومـفكــريـن كـبــار مـن أمـثــال الـبـيــر
كــامــو ولــويـس أراغــون وجــان بــول
سارتر وسيمون دوبوفوار.
فــرانـســواز ســاغــان أديبــة من نــوع
مختلف ،عرفت بسرعة كيف تقيم
عـاملها اخلـاص ،وأسلوبهـا ،ووجدت
جـمهــورا واسعــا ،ولـم تــزعج يــومــا
أح ـ ـ ــدا وعـل ـ ـ ــى اخل ـ ـص ـ ـ ــوص آالف
القراء عندما كتبت:
(عل ــى ذلك اإلح ـس ــاس اجملهــول..
أت ـ ـ ــردد يف إطالق االســم اجل ـم ــيل
واخلـطـيــر لـ (احلــزن) ..الـضـمـيــر
هـو إحساس كامل ،وأنـاني إلى حد
يعـتريني اخلـجل منه ،بينمـا يبدو
احل ـ ــزن ب ـ ــال ـن ـ ـس ـب ـ ــة لــي ج ـ ــدي ـ ــرا
بــالـتكــرمي .لـم أكن أعــرف احلــزن.
ولكـن فقـط الـضـميــر والنــدم ،ويف
أحيـان نادرة ،احلب .واليـوم ،هناك
شيء مـا ينـثني فـوقي ،مثل غـطاء
مــن احلـ ـ ــريـ ـ ــر ال ـنـ ـ ــاعــم وامل ـث ـيـ ـ ــر
ل ـل ـغـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ــب ،وي ـفـ ـ ـ ـ ـص ـل ـ ـ ـنـ ـ ــي عـ ـ ــن
اآلخـ ـ ــريــن) .هـ ـ ــذا مـ ـطـلع ك ـتـ ـ ــاب
الـروايـة الـتي لم تـكن لتـأتـي بتلك
القـوة واجلمـال من دون (بـروست)
ومـن دون (بلــزاك) ..واعـتـبــاراً مـن
هذه اجلـملة بـدا أن لهجة جـديدة
وشـب ــابـ ـاً ج ــدي ــداً وع ــاملـ ـاً ج ــدي ــداً
يـ ــرتـ ـسـم عـب ـ ــر قلـم صـ ــاحـبــتهـ ــا..
وأصــبح يف فـت ــرة وجـيـ ــزة الكـت ــاب
األكثر مـبيعا يف فـرنسـا عام ،1954
وحتتـوي الروايـة على أهـم األفكار
واملــوضــوع ــات العــزي ــزة عل ــى قلـب
املـ ـ ــؤلف ـ ــة "احل ـي ـ ــاة الـ ـض ـ ــري ـب ـي ـ ــة،
ال ـ ـس ـيـ ـ ــارات ال ـ ـس ـ ـ ــريع ـ ـ ــة ،الف ـيـلل
البــرجــوازيــة ،الــشمـس ،ومـشــاعــر
العطب والالمباالة والعبث..
ت ــدور ال ــرواي ــة ح ــول فـت ــاة ت ــدع ــى
سـي ـسـيل ،وهـي م ــراهق ــة ه ــادئ ــة،
متـ ـض ــي طف ـ ــول ــته ـ ــا يف امل ـ ــدرس ـ ــة
ال ــداخلـي ــة .وتعـيــش مـن ــذ ع ــامـني
حيـاة متحـررة مع أبيهـا راميـونـد،
وه ــو أرمل ي ـش ــارف عل ــى األربعـني
مـن عمـره .واعتـادت سيـسيل علـى
عشيقات والـدها بكل سهولة .ويف
ذلـك الـ ـص ــيف ،ي ـ ـ ــرحل والـ ـ ــدهـ ـ ــا
وعشـيقته ،الــزا ،وهي يف الـ  17من
عـم ــره ــا ،لقـض ــاء العــطل ــة عل ــى
ال ـ ـ ـس ـ ـ ــاحـل الـالزوردي يف جـ ـن ـ ـ ــوب
فـرنـســا .كمـا يـدعـو راميـونـد األب
"آن" ،وهـي امـ ــرأة جـ ــذابـ ــة ،كـ ــانـت
ص ـ ـ ــديـق ـ ـ ــة ل ـ ـ ــزوجـ ـتـه امل ـ ـطـلـق ـ ـ ــة.
وس ــرع ــان م ــا ت ــأخ ــذ " آن " حـي ــاة
سـيسـيل يف يدهـا وجتد لهـا عمال،
وهـي الـتـي لـم تـنـجح يف امــتح ــان
الـبكــالــوريــا يف ذلـك العــام .و"آن"
تنـظـر بـعني نـاقـدة إلــى مغـامـرات
سـي ـسـيل مع سـي ــريل ،وهــو طــالـب
يقــضي عـطلـته يف تلـك املنـطقــة.
رامي ــون ــد يـب ــدأ ب ــالــتخلـي روي ــدا
روي ــدا عـن ال ــزا ويـصـبح ع ـشـيق ــا
لـ"آن" .وقرر أن يغير حياته ويفكر
ب ــال ــزواج مـنه ــا ،ولـ ــذلك تـتخ ــوف
سيـسـيل مـن فقــدان حــريـتهــا ألن
حضور هـذه املرأة الـذكية والهـادئة
سيـزعـزع وجـودهـا الـرائع .لــذلك
بـدأت تعمل ،بـسبب غـيرتـها عـلى
دفع ص ـ ــديـقه ـ ــا س ـي ـ ــريل إل ـ ــى أن
يخـوض مغـامـرة غــراميـة مع الـزا
من إثــارة مشـاعـر أبيهـا .وهـذا مـا
سبب استفـزازا كبيـرا له بحيث لم
يع ـ ــد يــتحــمل ه ـ ــذا االســتف ـ ــزاز.
وينــزعج كـثيــرا مـن مغــامــرة الــزا
مع شــاب مــراهـق أكبــر مـن ابنـتهــا
قليال ،حيـث سرعـان ما يعـود إلى

أح ـ ـض ـ ـ ــان ح ـب ـي ـب ـتـه الـق ـ ـ ــدمي ـ ـ ــة.
تـف ـ ـ ــاجـ ـئـهـ ـم ـ ـ ــا " آن "ع ــن ط ـ ـ ــريـق
الـصــدف ــة .ومن يــأسهــا ته ــرب من
أب البـطلة لكنها تلقى حتفها يف
ح ـ ــادث س ـي ـ ــر .س ـي ـ ـســيل وأب ـ ــوه ـ ــا
يع ــودان إل ــى حـيـ ــاتهـمـ ــا الع ــادي ــة
الهـ ــادئـ ــة لـكــن الفـتـ ــاة امل ـ ــراهقـ ــة
تكـتــشف م ـشــاعــر جــديــدة وهـي:
احلـزن .تقـول يف الروايـة "عنـدما
أك ـ ـ ــون وحـ ـي ـ ـ ــدة يف س ـ ـ ــري ـ ـ ــري ،يف
الـفجـ ـ ــر ،مع ال ـص ـ ــوت ال ـ ــوح ـي ـ ــد
ل ــصخــب ال ـ ـس ـي ـ ــارات يف ب ـ ــاريـ ــس،
تخــونني ذكـريـاتي ،ويعـود الـصيف
ومعه جـمـيع ذكــريــاتـي .آن ...آن !
أق ــوم بــتك ــرار ه ــذا االسـم بـص ــوت
م ـنـخف ــض مـع نفـ ـ ـس ــي يف ظالم
الليل .شـيء ما يصعـد يف أعماقي
وأنــا استـقبل هــذا االسم مغـمضـة
الع ـي ـنــني :ص ـب ـ ــاح اخل ـيـ ـ ــر ..أيه ـ ــا
احلـ ــزن" .وعلـ ــى الـغالف األخـيـ ــر
لل ــرواي ــة كـتـب الـن ــاش ــر الــتعلـيق
الـ ـتـ ـ ـ ــال ــي" كـ ـ ـ ــان يف صـ ـيـف 1954.
سـمعنـا ألول مـرة الصـوت اجلـاف
والسريع لهـذه "الوحشـة الصغيرة
ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــرة" .الـ ـت ــي سـ ـتـحـ ـ ـ ــدث
فضيحـة .وقد بـدأ النصف الـثاني
من القـرن العشـرين .ستكـون على
صـورة املـراهقـة املمـزقـة بني عـذاب
الندم وعبادة الرغبة".
وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن أن فـ ــرانـ ـسـ ــواز
ساغـان كتبت نـحو خمـسني كتـابا،
ومــن أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ،إال أن
روايـته ــا األول ــى هـي الـتـي رسـمـت
مـسـارهــا الفـني األدبـي .ومن أبـرز
روايــاتهــا األخــرى" :ابتـســامــة مــا"
 " ،1956يف يــوم ..يف سـنــة " ،1957
هل حتب بـراهامـز " "،1959حارس
القلب "  " ،1968ال شاماد " ،1956
" حـارس القلب "  " 1968قليل من
الــشمـس يف امل ــاء البــارد " " ،1968
ضـربـات زرقــاء يف القلب " " ،1972
صـورة جــانبيـة مجهـولـة " " ،1974
الـكـلــب ال ـن ـ ـ ــائــم "  " ،1980امل ـ ـ ــرأة
امل ـعـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة "  " ،1981مــع أج ـ ـ ـمــل
ذكـريـاتي "  " ،1984حـرب مضجـرة
"  " ،" 1985دم م ـ ــن األك ـ ـ ـ ـ ـ ــواريـل "
 ،1987و " ال ل ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس " " ،1989
اله ــارب ــون امل ــزيف ــون "  " ،1992مع
كـل مـح ـ ـب ـ ـتـ ــي "  ،1993و " الـهـ ــم
العـابر "  " ،1994املـرآة املشـروخة "
 1996و" وراء الـ ـ ـك ـ ـ ـ ـت ــف " " 1998
ذكـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــات " وروايـ ـ ـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى.
وتـ ـتـح ـ ـ ـ ــدث فـ ـيـه ـ ـ ـ ــا بـخـف ـ ـ ـ ــة ع ــن
امل ــوض ــوع ــات اجل ــادة ،م ـســتلهـم ــة
إلهـامها من تـناقض وجـودها ،بني
نشـاطها اإلبـداعي وحيـاة اجملتمع
الـ ــراقـي وكـ ــذلـك حـيـ ــاة الـتـ ــوحـ ــد
والعـزلـة الــداخليـة .وكــانت تقـول
دائمـاً إن روايـاتهــا تتحـدث بـشكل
أساسي عن العزلة التي حتاول أن
ته ـ ــرب م ــنه ـ ــا .إن أه ـم ـي ـ ــة ه ـ ــذه
الكـاتبة ينبع من روح احلرية التي
متـي ــزت فـيه ــا ف ــرن ـس ــا يف سـن ــوات
اخلمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات الـتي
احتـفت مع الكـاتبـة ،ذات خصالت
ال ــشعـ ــر ال ــشقـ ــراء ،وهــي تخـ ــوض
معـارك احلـريـة ،بـسيجـارتهـا التي

تـشـتعـل بني شـفتـيهــا الــرقـيقـتني.
صــورة من ــوذجيــة لك ــاتبــة مـتمــردة
متيـزت ببـساطـة أسلـوبهـا وقدرتـها
الـبـ ــارعـ ــة علـ ــى الــتعـبـيـ ــر عـن أدق
امل ـشــاعــر اإلن ـســانـي ــة وبكـثـيــر مـن
الـشـاعـريـة ..إلـى درجــة أن الكـثيـر
مـن النقــاد رأوا يف كتـابـاتهـا شـيئـاً
مـن روح أشعــار (شــارل ب ــودليــر) أو
(بـول ايلوار) ..وجتـدر اإلشارة هـنا
مـرّة أخـرى إلـى أنهـا قـد ؟وجـدت؟
عنـاوين روايـاتهـا يف أعمـال هـذين
الشـاعــرين كمـا لـدى ؟بـروست؟ او
؟راسني؟.

فرنسا بني سارتر وساغان

ولـدت يف  21يــونيـو عـام  1935أي
يف نفــس الـي ــوم ال ــذي شه ــد والدة
جان بول سارتر الذي غير املشهد
الـفلـ ــسفــي الفـ ــرنـ ـسـي وهـي الـتـي
غيرت املشهد األدبي الفرنسي..
ويـ ــؤكـ ــد جـمــيع الــنق ـ ــاد علـ ــى أن
فـرانسوا زسـساغان كـانت وال تزال،
أحد أهم ـ النجـوم األدبية ـ الذين
عـ ـ ــرفه ــم األدب الف ـ ــرن ـ ـس ــي خالل
القرن العشرين..
سـاغان الـطالـبة فـشلت يف اجتـياز
امـتحــان الـبكــالــوريــا يف عــام 1951
بـع ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــام م ــن االنـغـ ـم ـ ـ ـ ــاس يف
االسـتـمـتــاع مبــوسـيقــى اجلــاز يف
مـنــطق ــة س ــان جـي ــرم ــان ومـن ثـم
تعــرفـت هـن ــاك عل ــى كل مـن جــان
بـ ــول سـ ــارتـ ــر وجـ ــولـيـيـت غـ ــريـكـ ــو
وآخـ ــريـن .وكـ ــانــت لهـ ــا صـ ــداقـ ــات
عـ ـ ــديـ ـ ــدة يف عـ ـ ــال ــم األدب والفــن
واملـسـرح مـن أمثـال (جـان كــوكتـو)
و(روبـ ـي ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــرانــك) وكـ ـثـ ـي ـ ـ ـ ــري ــن
غيرهما ..فيما بعد.
وقــد عــرفت بــاسـتمــرار كـيف تـثيــر
حـولهـا بسلـوكهـا أو عبـر كتـابـاتهـا
(مخ ــيل ـ ــة) اآلخ ـ ــريــن ،ومــن ه ـن ـ ــا
حتــديــداً يــأتـي بعــد األسـطــورة يف
شخ ـصـيــته ــا عـب ــر مـبــيع ــات ع ــدة
ماليـني مـن الـن ــسخ مـن روايــتهـ ــا،
مـن ضـمــنه ـ ــا ملـيـ ــون نـ ــسخـ ــة يف
الـواليـات املتحـدة فقط،وهـي التي
فـتحـت لهــا أبــواب الــشه ــرة علــى
مصاريعها .وكل روايـة من رواياتها
تـ ــركـت أثـ ــرا يف األوسـ ــاط األدبـيـ ــة
الفرنسيـة والعامليـة بحيث لم تكن
تشعـر بالطمـأنينة لـهذا النجاح "
أتـض ــايق مـن ه ــذا الـنج ــاح ال ــذي
اصــبح ق ـ ــرارا س ـ ــرم ـ ــدي ـ ــا " .وق ـ ــد
عـرفـت الكــاتبـة ثـراء كـبيـرا لـكنهـا
كانت تنفق اكثر مما تربح .وتعتبر
الكـاتبـة من أكثـر الكتـاب قـراءة يف
فـ ــرنـ ـسـ ــا مـنـ ــذ ن ــصف قـ ــرن .وقـ ــد
رسمـت من خالل روايـاتهــا احليـاة
العاطفية املثيرة للبورجوازية وقد
جنـح ـ ــت يف أن تـع ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ــر عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى "
إيقـاعــاتهـا املـوسـيقيـة الـصغيـرة "
كما يقال بالتعبير الفرنسي ،التي
ي ـبـحــث ع ـنـه ـ ـ ــا ج ـم ـيـع الـك ـت ـ ـ ــاب
واألدبــاء .وقــد قــالـت عن حــرفـتهــا
املهـنـي ــة " ال أعـتق ــد ب ــأنـنـي أحـتل
مكانـة يف األدب لكني أحتـل مكانة
يف الـنـ ـشـ ــر دون شـك " .يــبقـ ــى أن
روايــته ـ ــا األولـ ـ ــى بق ـيــت مــن بــني

األكـث ــر ،بل األكـث ــر شه ــرة مـن بـني
أعـم ــاله ــا ....وضـمـن ه ــذا اإلط ــار
شـ ـ ـ ـ ــاع رأي يـقـ ـ ـ ـ ــول بـ ـ ـ ـ ــأن شـهـ ـ ـ ـ ــرة
فــرانـســواز ســاغــان قــد اكـتمـلت و
(جتمّــدت) ضمـن الفتـرة الـزمـنيـة
ال ـ ـ ــواقـع ـ ـ ــة بــني ع ـ ـ ــام  1954وع ـ ـ ــام
 1960..أي يف الف ـت ـ ــرة ال ـتــي ك ـ ــان
عمــره ــا يتــراوح فـيه ــا بني  19و25
سنة ..وهي تشابه من هذه الزاوية
ال ــشهـ ــرة الـتـي عـ ــرفهـ ــا الـ ـشـ ــاعـ ــر
الـكـبـيـ ــر (ارثـ ــور رامـبـ ــو) يف الـ ـسـن
نفــسه ــا تقــريـب ـاً ..وميـيل الـبعـض
إلـ ــى الق ــول ب ــأن ال ــشه ــرة املــبكّ ــرة
(أفـسـدت) فـرانـسـواز سـاغـان الـتي
اجتهــت نحـ ـ ــو تع ـ ــاطــي اخمل ـ ــدرات
وقــامت بـتبـذيـر األمـوال الـطــائلـة
الـتي جـنتهــا من مـبيعــات ماليني
النـسخ .وقد وصل تبـذيرهـا درجة
أن الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن (ال ـ ـ ـشـ ـي ـكـ ـ ـ ــات)
املـصــرفيـة الـتي حــررتهـا رفـضـتهـا
البنـوك ألنهـا دون رصيـد ..وتـشيـر
اإلح ـصـ ــائـي ـ ــات املق ـ ـدّمـ ــة يف هـ ــذا
اإلطار إلى أن مـا كسبته فـرانسواز
ساغـان من أعمـالهـا خالل سـنوات
 1954ـ  1966هـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ــوال ــي ()500
مليون فرنك فرنسي.
وإذا ك ـ ـ ــان ــت شخـ ـص ـي ـ ـ ــات رواي ـ ـ ــات
(سـاغان) ،تعطي لقرائها االنطباع
بـأنهـا حقـيقيـة ،فـإن الـسـبب يعـود
إل ـ ـ ــى أنه ـ ـ ــا شخـ ـص ـي ـ ـ ــات أصل ـيـ ـ ــة
أم ــسكـت بهـ ــا لكـنه ــا ع ــرفـت كـيف
تصقلهـا مبهارتهـا الروائـية .وقيل
عــن (س ـ ـ ــاغ ـ ـ ــان) أنـه ـ ـ ــا ال جت ـي ـ ـ ــد
الـتح ــدث إال عن ع ــالم واحــد ،وإن
األحـداث يف حيـاتهـا كــانت بحـثيـة
وعــدميــة اجلــدوى ،وال حتـصل إال
ألشـخ ـ ـ ـ ـ ــاص يـع ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــون الـعـقـ ــم
الـ ــداخلــي ،لكـن الـعك ــس ك ــان ه ــو
الصحـيح ،ألن مثل هـذه األحـداث
أو مثل هــذه العبـثيــة ،هي عــامليـة،
تالمسنا جميعا.

اإلنسان ...طريدتي
الوحيدة

ميـكن القـول أن فـرانـسـواز سـاغـان
لم تكمل شيئا يف حياتها بل كانت
تـت ــرك األشـي ــاء عل ــى أنـص ــافه ــا.
وهــي ت ـت ـم ـي ـ ــز ب ـ ــالـك ـ ــرم وال ـت ـم ـ ــرد
وال ـس ــرع ــة وع ــدم خـض ــوعه ــا ألي
تصـنيف وال ميكـن تقليـدهـا .ومن
ال ـن ـ ــادر أن يـكـ ـ ــون يحـ ــصل ك ـ ــاتــب
مـثـلهـ ــا علـ ــى كل ه ــذا الـتعـ ــاطف.
فــإننــا نـحب ســاغــان حتــى لــو لم
نقـ ــرا كـتــبهـ ــا ألنـنـ ــا ،أي جــمهـ ــور
الـقـ ـ ـ ــراء ،وعـلـ ـ ـ ــى اخل ـ ـصـ ـ ـ ــوص يف
ف ــرن ـس ــا ،نـفهـم م ــا ع ــاشـته ه ــذه
الـكـ ـ ــات ـبـ ـ ــة مــن اضـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات يف
حـي ــاته ــا .وس ــاغ ــان هـي أكـث ــر مـن
مجـرد كـاتبـة ،بل هي ظـاهــرة نشـر
خ ـ ــارق ـ ــة ،ك ـ ــات ـب ـ ــة وام ـ ــرأة وت ـ ــاريخ
ومرحلة ،سنوات اخلمسينيات وما
يعقـبه ــا ،مـن ث ــورة وي ــأس ومت ــرد
وأن ـ ــاق ـ ــة وره ـ ــاف ـ ــة حـ ــس وال ـت ـ ــزام
وحـريـة .فقـد قـطعت شـوطـا مهمـا
يف األدب دون أن تــأخ ــذ ذلك علــى
مـح ـمـل اجل ـ ـ ــد .إنـه ـ ـ ــا ال تـق ـ ـ ــدس
األدب وال ن ـص ـ ــوصهـ ــا .وك ـ ــان لهـ ــا

نظـرة متواضعـة عن نفسهـا بشكل
مـثـيـ ــر لـإلعج ـ ــاب .فقـ ــد ع ـ ــانقـت
عـص ــره ــا دون أن تـتـن ــازل أو تق ــدم
مسـاومات له .كانـت مفرطة يف كل
ش ــيء ،يف ال ـ ـ ـ ــرغـ ـب ـ ـ ـ ــات واملـالب ـ ـ ــس
والـ ــديـ ــون .ولـم تـكـن ت ــطلـق علـ ــى
األمـ ـ ــوال هـ ـ ــذه ال ـت ـ ـس ـم ـي ـ ـ ــة بل "
الـق ـ ـ ـ ـ ــروش " .ولـ ــم ت ـكـ ــن تـع ـ ـ ـ ـ ــرف
االدخ ـ ــار ،ففــي ح ـي ـ ــاته ـ ــا ك ـم ـ ــا يف
روايـاتهـا فـان الـسجـائـر مـصنـوعـة
مـن أجل الـت ــدخـني ،واخلـم ــر مـن
أجل أن تـ ـ ـشـ ـ ــرب ،واخملـ ـ ــدرات مــن
أجل أن تـ ـ ـس ـتـهلـك ،والـ ـ ـس ـي ـ ـ ــارات
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة مــن أجـل أن تق ـ ـ ــاد
ب ـســرع ــة ،إنهــا مـت ـسـكع ــة ولكـنهــا
ب ــروح ب ــرج ــوازي ــة ،وك ــانـت تـتـنـقل
كثيرا ،بني الشقق والفنادق.
ومــن أفـك ـ ــارهـ ـ ــا تق ـ ــول س ـ ــاغ ـ ــان "
اكتشفت بأن اإلنسـان هو طريدتي
ال ـ ـ ــوحـ ـي ـ ـ ــدة الـ ـت ــي ال أسـ ـت ـ ـطـ ـيـع
الـ ــوصـ ــول إلــيهـ ــا ،ولـكـنـي اعــتقـ ــد
ب ـ ـ ــأن ـنــي ،رمب ـ ـ ــا ،المـ ـ ـســت إح ـ ـ ــدى
حلـ ـظـ ـ ــات ال ـ ــسعـ ـ ــادة ال ـتــي مت ــنح
مــوهـب ــة الكـتــابــة " .وســاغــان كـمــا
يقـول أحـد النقـاد بنـدقيـة صيـد
عجـيبــة ،متنح نفـسهــا بكل سعـادة
وفــرح إلــى هــذا الـصـي ــد .والكــائـن
الـب ـشــري ل ـســاغــان هــو " شـيـطــان
م ــسكـني " ،ي ــري ــد ن ـسـي ــان ع ــزلـته
طيلة حـياته بل ويريـد جتاهلها،
من خالل مـشاركته مع كـائن آخر.
جــيل ك ـ ــامل قـ ــرا رواي ـ ــاتهـ ــا وبـكل
الـلغـ ــات .كـ ــان ذلـك مـنـ ــذ سـنـ ــوات
الـ ـسـتـيـنـيـ ــات املـ ــاضـيـ ــة .وكـ ــانـت
؟فـرانـسـواز سـاغــان؟ كمـا تقـدمهـا
مؤلفة هذا الكتاب ،قد وصلت إلى
قمــة ؟جن ــوميـته ــا؟ عنــدمــا بلـغت
سن الثالثني..

رواياتها تشبهان حياتها
وشهرتها اخليالية

وهكـذا حتــولت فـرانـسـواز سـاغـان
إلـ ـ ــى رمـ ـ ــز ل ـ ـش ـبـ ـ ــاب يـ ـ ــائـ ــس وال
مـ ـ ـس ــتق ـبـل له .ذه ـب ــت بع ـيـ ـ ــدا يف
العبـث ،لكنها كـانت تكتب بـأسلوب
رائع وبــرؤيــة تـنغــرز يف أحــاسـيــس
الـ ـن ـ ـ ــاس ..لـق ـ ـ ــد فـج ـ ـ ــرت الـعـقـل
الفـرنسـي ،وهي التي عبـرت ،كفتاة
مــراهقــة ،عن أحــاسيـسهــا دون أي
ظالل يف وجه العـائلة الـبرجـوازية
التي تنتمي إليها.
كـانـت تنـشـر قـصصـا ال مـثيل لهـا،
لكـن ال ــواضح أنهــا كــانـت مـتــأثــرة
بـ ـ ــأسلـ ـ ــوب ك ـتـ ـ ــاب وأدبـ ـ ــاء أم ـثـ ـ ــال
س ـتـ ـ ــانـ ـ ــدال وف ـيـ ـ ــرج ـي ـن ـيـ ـ ــا وولف
وراســني .إنهـ ــا دخلـت يف فـ ــوضـ ــى
هـائلة وكتـبت الكثيـر بكل جسـدها
وروحها.
واحتــارت يف حتــدي ــد النــوع الــذي
يالئمهـا ،ألنهـا لـم تكن قـد حـددت
هويـتها وعالقـتها بـالعصـر ،عملت
طويال من أجل العثور على هوية.
لـم تغيـر عـاملهــا قيـد أمنلـة ،طـوال
تلـك ال ـ ـس ـن ـ ــوات ال ـتــي ك ـ ــرس ــته ـ ــا
لـلكـت ــاب ــة واألدب .ثـم ــة مغ ــام ــرات
ورحل ــة كـبـي ــرة إل ــى أمـي ــرك ــا .بع ــد
ذلك ك ــانـت س ــاغ ــان ت ــذهـب إل ــى

(سـان ـ تــروبيـز) ،حـيث األصـدقـاء
وشقـيقهــا ،وسيـارات أخــرى ونكهـة
أخرى وعاصفة أكثر للحياة.
ع ــاشـت خـالل تلـك الفـت ــرة حـي ــاة
عادية تليـق بفتاة مرحـة محبوبة.
كــانـت تلعـب الــورق ،وتــراهـن علــى
خيول السباق .كل شيء كان يسير
علـ ــى مـ ــا يـ ــرام ،إلـ ــى أن أتـ ــى ذلـك
ال ـي ـ ــوم ال ـ ــذي ح ــصل فــيه ح ـ ــادث
السيارة .ال يعـرف أحد كيف عادت
من املوت.

اإلفالس يف أواخر حياتها

أمــضت فــرانـســواز ســاغــان أيــامهــا
األخـيرة يف حـزن عميـق ،ال يعادله
إال روايتهــا " صبــاح اخليـر ...أيهـا
احل ـ ــزن " ،فهـي امـ ــرأة مـ ــري ـضـ ــة..
مــتق ــدم ــة يف الـ ـسـن ..ومــطل ــوب ــة
للعدالة وملصلحة الضرائب ..فهي
لم تعرف طـيلة حياتهـا سوى لغة
األدب أمـا لغـة احلـسـابـات فكـانت
غ ــائـب ــة عـنه ــا ..ف ــأم ــام كـل ذلك
الـقـ ـ ـ ــدر الـهـ ـ ـ ــائـل م ــن ال ـ ـ ـشـ ـبـ ـ ـ ــاب
والنجـاح واملــوهبـة والـشهـرة واملـال
وسهــولــة الـعيـش لـفتــاة مــراهقــة،
حتـ ــول كل شـيء إل ــى عـ ــدم .ولكـن
هـذه الـ(مـراهقـة التـافهـة) لـم تكن
ســوى ك ــاتبــة مــرمــوقــة وعـبقــريــة.
ولعل ق ــدره ــا لــم يكـن سـ ــوى ذلك
احملـت ـ ــوم ال ـ ــذي فـك ـ ــرت به طــيل ـ ــة
حـيـ ــاتهـ ــا .لقـ ــد تـ ــردّت بعـ ــد ذلـك
األوضـ ـ ــاع املع ـ ــاش ـي ـ ــة مــن ج ـمــيع
الـن ــواحـي وبـ ــدأت فك ــرة ؟الع ــدم ؟
تنطرح أمامها تقول :؟لقد تعودت
شـيـئـ ـاً ف ـشـيـئ ـ ـاً علـ ــى فك ــرة امل ــوت
وكــأنهــا فكــرة مـسـطحــة ." ..منــذ
زمن طـويل ،مت نـسيـان كـتبهــا ولم
يـتبـق منهـا ســوى بعـض القـصص
واحلكـايـات الـتي كــان من شــانهـا
أن ت ـ ــدعــم أسـ ـطـ ـ ــورته ـ ــا كـك ـ ــات ـب ـ ــة
ومـتح ــررة .وع ــاشــت الك ــاتـب ــة بـني
اإلدمـ ــان علـ ــى اخلـمـ ــر واخملـ ــدرات
وحـ ـ ـ ــادثـ ـ ـ ــة سـ ـيـ ـ ـ ــر يف عـ ـ ـ ــام 1957
وسف ـ ــرته ـ ــا إل ـ ــى ك ـ ــول ـ ــومـبـي ـ ــا مع
ص ـ ــديـقه ـ ــا ال ـ ــرئ ـيـ ــس الف ـ ــرنـ ـســي
الـ ـ ـ ــراحـل فـ ـ ـ ــران ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوا مـ ـيـ ـتـ ـ ـ ــران،
ومح ــاكمــة شــركــة أيلف الـنفــطيــة
وتهـ ـ ــربه ـ ــا مــن الـ ـض ـ ــرائــب ح ـيــث
اتهـمـت ب ـ ــاســتالم  610آالف ي ـ ــورو
مـن انـ ــدريه غـ ــولــيفـي ،وهـ ــو أحـ ــد
ال ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاء األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـيـ ــني يف
اجملمـوعـة النفـطيـة ،وذلك مقـابل
ت ــدخـله ــا عـن ــد ال ــرئـيــس الـ ــراحل
مـيـتـ ــران للـمـ ــوافقـ ــة علـ ــى عقـ ــد
اتفــاقيــات مع الــدول االشتــراكيـة.
فـقد صـدر حكم بحقهـا بالـسجن
عـامـا مـع وقف التـنفيـذ .وهـذا مـا
أثار حـفيظة أصـدقائهـا واملعجبني
بهـ ــا .فقـ ــد قـ ــال عــنهـ ــا صـ ــديـقهـ ــا
بـي ـ ــرن ـ ــار ف ـ ــرانـك " أنه ـ ــا م ـ ــديـن ـ ــة
لفــرن ـســا بــاألم ــوال ولكـن فــرن ـســا
مدينة لها بأكثر من األموال ".
كانـت أواخر أيامها صعـبة للغاية،
فقــد وقعت طــريحــة الفـراش ممـا
اض ـطـ ــرهـ ــا إلـ ــى بــيع مـنـ ــزلهـ ــا يف
الـن ــورم ــان ــدي .وق ــد ابـتع ــد عـنه ــا
مقـربوها القـدماء وقد استـضافها
بعض األصـدقاء يف شـارع فوش يف
ب ــاريــس .وكـثـي ــر مـن أص ــدقـ ــائه ــا
رحلـوا .كــانت تـردد يف عـام " 1998
كنت أريـد دائمـا أن أعيـش وأكتب.
وهــا أنــا ذا أدفـع ثمـن ذلك " .وقــد
جنحــت الـكـ ـ ــات ـبـ ـ ــة يف أن تـ ـض ــيف
صفـة جديدة إلـى اللغة الفـرنسية
وه ــي " أن ت ـكـ ـ ـ ــون سـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــانـ ـيـ ـ ـ ــا "
ومعناهـا أن تشعـر باحلنـني وتكون
فك ــاهـي ــا و ت ـصـبح أج ــوف بـ ــزيف
شـريطـة أن تبقـى يقظـا " .إذ أنها
اخ ـت ـ ــارت اس ــمه ـ ــا امل ـ ـس ــتع ـ ــار مــن
روايــات (مــرسـيل بــروسـت) وحـيـث
لـم تـخف أب ـ ــدا إعج ـ ــابه ـ ــا بعـمـله
ال ـكـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــر (الـ ـبـح ــث ع ــن الـ ـ ـ ــزم ــن
الضائع) ..وقد كتـبت أيضا املسرح
ومـارسـت العمل الـصحفي ولـكنهـا
بقيت (روائية) قبل أي شيء آخر.
امل ــأسـ ــاة واملله ــاة ..رسـمـت ــا سـي ــرة
حيـاة فرانـسواز سـاغان بـاعتبـارها
امـ ـ ــرأة م ـت ـمـ ـ ــردة وح ـ ـ ـرّة وكـ ـ ــات ـبـ ـ ــة
استـثن ــائيــة حت ــولت إلــى ن ــوع من
األسـط ــورة وخ ــراف ــة مـن خ ــراف ــات
األدب.

تـــوفيت الكــاتبــة فـرانســوا زسـاغــان.
افيك ايبيفي.
عن (لوموند)

ت ـ ــوف ـيــت ك ـ ــات ـب ـ ــة " م ـ ــرح ـب ـ ــا ايــته ـ ــا
التعـاسـة" يف يــوم اجلمعـة عـن عمـر
 69ع ــامـ ـاً بـ ـسـبـب أنـ ـس ــداد االوعـي ــة
الدموية يف مستشفى هونفلير..
وصف شـبـ ــابه ــا ب ــال ـشـب ــاب االب ــدي،
ولكن فـرانسـوا سـاغـان  ،التـي دخلت
عـمر الثـامن عشـر بانتـصار ادبي مع
"م ــرحبــا ايـتهــا الـتعــاســة" جلـب لهــا
شه ــرة نــصف ق ــرن لـم تخ ــرج مـنه ــا
أب ـ ــداً .لقـ ــد تـ ــركـت الـ ــدنـيـ ــا يف يـ ــوم
اجلمعة عن عمر  69سنة.
أنهـا " اخر الـوجوديـني"  ،كتبت " هل
حتــب ب ـ ـ ــراه ـ ـ ــام؟" او الش ـ ـ ــام ـ ـ ــاد"  ،و
سجلت فتـرتها بخمـسني من الكتب،
اغـلبهـا روايـات ،يـغلب عـليهـا احلـوار
اخلفيف عن املواضيع اخلطيرة .
كــانت تـسـتلـهم مـن خالل الـتنـاقـض
بني وجودها ،و بني االنشطة الكبيرة
اخلالقــة ،واحلـيــاة املـتـكلف ــة امللـيـئــة
بـاحلـركـة  ،و كــذلك ايـضـاً ،وحــدتهـا
الــداخليــة الكـبيـرة  .فـهي تقــول من
النــاحيـة االخـرى " ان الـكتـب تتـكلم
بـ ـشـكل اسـ ــاسـي عـن الـ ــوحـ ــدة وعـن
الـطــريقــة التـي تخلـصنـا مـن ذلك ،

هذا ان وجدت" .انها فـكرة عن حرية
العقل ولكن ايضا حـرية فرنـسا منذ
عـام  1960الـتي اختـفت مع الكـاتبـة،
ال ـتــي حت ــمل سـك ـ ـ ــارتهـ ـ ــا يف طـ ـ ــريف
شفـتـيه ــا ويف ال ـطـ ــريق ــة ال ـسـ ــريع ــة
املـتقطعـة التي كـانت الـكاتـبة تـكتب
بها .
مـنذ فـترة طـويلـة  ،قد نـسينـا كتبـها
لــوهلــة مـن اجل ان ال نـتــذكــر ســوى
التكتل التـاريخي الغريب الذي قوى
مـن اسطـورتهـا :مـيلهــا غيــر املعتـدل
للـكح ــول ،االسـت ــشفـ ــاء والعالج مـن
الــسمــوم  ،وح ــادث سيــارة خــطيــر يف
عـام  ،1957مـالهي  ،تنـاول العقـاقيـر
اخملـ ــدرة  ،اصـ ــابــته ـ ــا يف رحلـ ــة عـ ــام
 ،1985يف ك ــول ــومـبـي ــا مع ص ــديقه ــا،
وألـ ـ ــرئ ـي ـ ــس فـ ـ ــرانـ ـ ـسـ ـ ــوا م ـي ـتـ ـ ــران ،
والقـضيـة الـف ،حيث حـاول بعـضهم
ربطها باجلاسوسية ،الخ..
مـرحباً ايـتها الـتعاسـة ..كتبت خالل
سبعة اسابيع..
لق ــد متت ادانـتهــا بــسن ــة حبــس مع
ايقـ ــاف الـتــنفـيـ ــذ النهـ ــا قـ ــد اخفـت
نقـوداً على ضـابط شرطـة .أثار ذلك

رد فعل كبـير بـني اصدقـائهـا" ومنهم
ص ــديقه ــا الق ــدمي  ،بـي ــرن ــارد ف ــران"
وك ــذلـك املعجـبـني " :ك ــانـت ت ــديـنه ــا
ال ــدول ــة مبـبـ ــالغ م ــالـيـ ــة ولكـن ديـن
فرنسا كان لها اكبر"..
نهــايــة ك ــانت صـعبــة  ،فـهي مــريـضــة
منـذ فتـرة طـويلـة ومـحطمـة ،تـوجب
علــيهـ ــا بــيع بـيــتهـ ــا الـنـ ــورمـ ــانـ ــدي،
واألبتعــاد عن العـديــد من مقــربيهـا
القـدماء  ،لقـد آواها اصدقـاء لها يف
شـارع فــوش ،حيـث ان الكـثيـر مـنهم
قد وا فتهم املنية.
" لقـد متـلكتـني الـرغبـة يف احليـاة و
يف الكتـابـة .وقـد كنـت محظـوظـة يف
احلـص ــول علـ ــى ذلك " ك ــانـت تق ــول
ذلك يف عـ ــام  ،1998فقـ ــد جنحـت يف
نشـر مفـردة صفـة "ساغـاني"  ،اي ان
تـكـ ــون حـنـيـن ـ ـاً وغـ ــريـب االطـ ــوار ،و
مـت ـشـبـث ـاً ب ــاالحالم و حــاد الــرؤيــة .
كانت بـنت عائلـة طيبـة ،ولدت يف 21
ح ــزي ــران  1935يف ك ــاجـ ــارك ،دخلـت
فـرانسـواز كوارئ يف املـدرسة الـدينـية
ل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــزوازو يف ع ـ ـ ـ ـ ــام  1947.ثـ ــم لـ ــم
تـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـطـع حتـ ـمـل اجلـه ـ ـ ـ ــود تـلــك،

فـتــركـت الــشهــادة الـثــانــويــة يف عــام
 1952.بع ـ ــد ع ـ ــام ك ـ ــرســت نفـ ــسه ـ ــا
لــسمــاع مــوسـيقــى اجلــاز يف س ــانت
ج ـي ـ ــرم ـ ــان ح ـيــث ،ارت ـب ـطــت الحقـ ـ ـاً
بجوليت غريسـو  ،و جون بول سارتر
و آخــرين عــدة .يف حــزيــران ،1953 ،
كـتبـت يف خمـســة اســابـيع " م ــرحب ـاً
ايــته ــا الــتع ــاس ــة" الـتـي بــيعـت ع ــدة
ماليني مـن النـسـخ ،إذ بيعـت مليـون
نــسخــة يف الــواليــات املـتحــدة  ،وقــد
فتح ذلك االبـواب لشهـرتها الـتي لم
ت ـ ــأفل ابـ ــداً .لـكــنه ـ ــا ملـت مـن هـ ــذا
الـنـص ــر حـيـث ق ــالـت " :لق ــد اصـبح
عنــدي الكـثيــر مـن تلك الـنجــاحــات
الــصغـيـ ــرة ذات الـ ــوقع االبـ ــدي"  .ان
البـنت الـصـغي ــرة التـي اخت ــارت اسم
مـسـتعــار ،اسـتلهـمتـه من ب ــروست ،و
قــد ربحـت وهي شــاب ــة  ،الكـثي ــر من
املـال ،الـذي كــانت تـصــرف منـه اكثـر
من الــذي تكـسـبه  ،وبقـت علــى هــذا
املنوال طول حياتها..
ثــم تــبع ذلـك الـك ـث ـي ـ ــر مــن الـك ـتــب،
كــانت كـل طبعـة جـديـدة حتــوز علـى
اهتـمام الـصحف و اجملتـمع ،بالـرغم

مـن ان اعـم ــاله ــا ك ــان يـحكـم علـيه ــا
بـ ــالـ ـس ــطحـي ـ ــة .هل كـ ــان ذلـك ثـمـن
جن ـ ــاحهـ ــا.؟ ان فـ ــرانـ ـسـ ــوا سـ ــاغـ ــان،
الكــاتـب ــة الفــرن ـسـيــة االكـثــر مـبـيعــا
خالل نــصف ق ــرن ،لـم تـت ــسلـم اب ــدا
جــائــزة كـبيــرة فــرنــسيــة .خـالل تلك
الفـترة كانت ترسم احليـاة املشاعرية
لبـرجـوازيـة عــاطلــة  ،استـطــاعت ان
جتـ ــد " اللحـن الــصغـي ــر" امل ــشه ــور ،
ذلـك الـ ــذي يــبحـث عـنـه كل كـ ــاتـب،
اللحن املكـون من ضـربات اخملـالب و
من غــزارة املشـاعــر ،من احلنـان ومن
االنــاقــة .ان فــرانـســوا ســاغــان ،املــرأة
الـتي كــانت مـن اليـســار ،قــد تــذوقت
بـسعـادة املمـارســة املسـرحيـة " ،قصـر
يف ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــد" ال ـ ــذي ق ـ ــدم يف عــمل
مسـرحي يوازي عملها "مـرحبا ايتها
الـتعــاســة" بـص ــوره خالقــة .تــزوجـت
م ــرتـني -وك ــانـت تـنفــصل ب ـس ــرع ــة ،
تــزوجت النـاشـر غي شـولـر و الـصبي
املــشهــور ب ــوب ويثــوف ،الــذي اجنـبت
منه ابنها  ،دونيس .

لوموند  24ايلول 2004.

