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طاولة م�صتديرة يف كلية اللغات يف »الي�صوعية«

عن رواية اأنطوان الدويهي »اآخر الأرا�صي«
نّظمت كلية اللغات في اجلامعة اليسوعية 
ــيــروت، طــاولــة مــســتــديــرة بــعــنــوان »كتاب  ــب ب
ورحــالــة يــحــاورون فــي روايـــة آخــر األراضـــي«، 
في حتية لعمل أنطوان الدويهي لالضاءة على 
العالقة بني الرواية والسفر في أدب الدويهي 
في »قاعة جــوزف زعـــرور«، أدارتـــه عميدة كلية 
اللغات الدكتورة جينا أبو فاضل سعد، وشارك 
فيه ثــالثــة كــتــاب - رحــالــة هــم الــدكــتــور شوقي 
فرحات،  الــريــس، سمير عطاالله ومحمد علي 
في حضور حشد من اجلامعيني واملثقفني وأهل 

االختصاص.
وبعد مداخلة لسعد، قال الريس: »في كتابه 
»كــائــنــات مــن نسج اخلــيــال« يحدثنا خورخي 
لــويــس بــورخــيــس عـــن طــائــر أســـطـــوري لدى 
الشعوب األرومية في أميركا الالتينية، مزيته 
أنه يبني عشه عكس سائر الطيور، ويطير ناظرا 

إلى الوراء، كأنه ال يكترث إلى أين هو ذاهب، بل 
من أين جاء . وأنطوان الدويهي، عندي، هو هذا 

الطائر، احمللق دوما...«.
وتــاله عطاالله، وممــا قــال: »لكثرة مشاعره 
الرقيقة، وقلمه اخلافق، يخيل إليك دومــا أنك 
ترى في شفافية أنطوان الدويهي، لوحات كثيرة 
ومشهدا واحـــدا. تلك خدعة الفن وهــو يحاول 
الــذوبــان فــي الــصــدق. وال مقام للسرد يتغير. 
فثمة قضية واحـــدة، وإيــقــاع وحــيــد، مــن فصل 
إلى فصل، ومن كتاب إلى كتاب، هو الوقوف إلى 
جانب مظلومي العبث وضحايا الوهن البشري 

املتساقطني امام جدار القدر«.
وحتــّدث فــرحــات، فأشار الــى أن »الــروايــة ال 
إلى  وال  بكوزموبوليتية  التبشير  إلــى  تذهب 
التقليل من شأن االنتماء إلى األرض األم، ففيها 
انسيابات شعرية متجد هذا االنتماء وتضعه 

في خلفية وجــدان الــراوي أينما توجه، كما أن 
ــروايــة ال تنفي عــوامــل االفــتــراق بــني الشرق  ال
والغرب، لكنها في شبكة احلكايات التي تكونها 
تعبر عن القلق في مرحلة جتــاوز خيمة املكان 
الواحد التي حتجب سماء البشر وأفق البعيد 
املؤدي إلى اكتشاف اآلخر ومعه اكتشاف الذات 

في صيغتها اجلديدة واملتجددة«.
وبعد فتح باب النقاش امــام احلضور، علق 
الدويهي: »يطرحون علي أحيانا هذا السؤال: 
ملن تكتب؟ أنا ال أكتب ألحد حتديدا. حني أكتب، 
ال أفكر قط بالقارئ، أي قــارئ، وال بأي جمهور. 
ال عالقة لي بهذا األمــر. لكنني أسر حني ألتقي 
ــيــه هـــذه الــكــتــابــة، ومـــن تفاعل  ــت إل مـــن وصــل
عميقا معها، مثلما هي احلــال اليوم أمــام هذه 
املداخالت األربــع املؤثرة، التي كان لها وقعها 

في نفسي«.




