"جان جينيه" العاشق األسري للتمرد وأقىص مداه
إدريس علوش
"أرجو أن ال يتغري العامل ليك ميكنني أن أقف دامئا ضده" ،هو الشعار الذي اختاره "جان جينيه"،
اختاره عن وعي -وعي نقدي -ليجابه به املستقبل ويتحدى ماضيه الصعب واملرير ،ماضيه األليم
الذي قاده إىل السجون وهو مل يتجاوز بعد سن السادسة عرش،ويف السجن الذي دخله أكرث من مرة،
استوعب رشاسة درس الحياة ،وعاش فيه حيوات متعددة،ومترد عىل املجتمع وضوابطه مادام هذا
األخري مل يأخذ بيده ،ومل مينحه أي نوع من الحنان عدا حنان أمه التي سيدين لها به ما تبقى له من
عمره،مل يعرف "جان جينيه" ما الحنان األبوي ،أو حتى املجتمعي..؟
قوة "جان جينيه" كانت تكمن يف قوة ما أبدعه من نصوص وكتب وأدبيات ،وألن الكتابة كانت
هي الوسيلة الوحيدة الثبات الذات والتعبري عن رفضه لسلبية املجتمع الذي رفضه يف طفولته
وبداية مراهقته،عمل "جان جينيه" كل ما يف وسعه ليتقن لغته الفرنسية وامتالك ناصيتها القصوى،
وباملثابرة نجح وبامتياز يف ذلك لدرجة أنه تفوق عىل رموزها الكبار ومثقفيها ،وهذا ما جعل
"جان كوكتو" و"جان بول سارتر" و"أندري بروتون" رائد السوريالية الفرنسية وكتاباً آخرين يف
صدارة املدافعني عنه وعن أدبه وإبداعه الذي ال يضاهى سواء أكان مرسحا أو رسدا أو شعرا،وألجل
النيص القلق ،واستثنائية الشكل واألسلوب املتضمنة يف كتب هذا األخري،
ذلك ،أي ألجل العمق
ِّ
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كتب عنه "جان بول سارتر" كتابا ضخام عنونه ب"القديس جان جينيه" ،رغم أن "جان جينيه"
نفسه مل يكرثت ومل يأبه كثريا لهذا الكتاب رغم أهميته.
وعن اللغة الفرنسية ذاتها يقول "جان جينيه" التي هي مبحصلة القضايا لغة سيادة وسلطة الدولة
التي أنجبته وتركته عىل رصيف محك الحياة وقساوتها":كان عيل أن أفسد و أقود هذه اللغة إىل
اإلنحراف وأسخر منها".ويضيف ليؤكد نرصه وانتصاره
"انتصاري لفظي وأنا مدين به إىل فخامة التعبري".
*
ولد جان جينيه يف العارش من كانون األول /ديسمرب سنة  1910يف الساعة  19.45يف مشفى
التوليد املعروف باسم"تارينيه" 89،شارع أساس ،يف باريس ،أمه" كامي غابرييل جينيه" ،يف الحادية
والعرشين من العمر ،عازبة ،ورصحت بأنها متارس مهنة "مربية"،أما والده فمجهول.هذا ما كتبه
"ألبري دييش" يف سرية حياة "جان جينيه" وهي سرية مكثفة باألحداث والرتاكم والدالالت،ويضيف
"ألبري ديتيش"":بدأ رسقاته الصغرية ،مع أنه كان عضوا يف فرقة املنشدين يف الكنيسة ،باإلضافة إىل
قيامه عىل خدمة املذبح أثناء القداس.كان يرسق الكتب واألقالم والحلوى..ويف سنة  1941طارده
خياط يف الشارع ،كان قد رسق منه قطعة قامش من الحرير ،وعند وصوله إىل كنيسة "نوتردام"
يف باريس قبض عليه صاحب مكتبة كان "جان جينيه" قد اختلس منها مجموعة أعامل "بروست"،
وحكم عليه بثالثة أشهر ويوم واحد".
وألنه رسق الطبعة النادرة لديوان"فرلني""،أعياد مستهرتة "حكم عليه بالسجن املؤبد إال أن"جان
كوكتو" سيتزعم حملة عريضة ضد هذا الحكم املستبد ،وسينجح يف مسعاه ،وينقذه من ذاك املصري
القايس" .جان كوكتو" كان معجبا بكتابات "جان جينيه" وأول ما أعجب به قصيدة هذا األخري
"املحكوم باإلعدام" ،التي كتبها وهو نزيل أحد السجون الفرنسية ،وله يعود الفضل يف نرش أول
كتب "جان جينيه".
الكاتب السوري مالك سليامن يف إعداده لكتاب "جان جينيه""،شعرية التمرد"،الصادر عن دار
كنعان بدمشق ،سنة  1998يقول:
"أن تقرتب من "جان جينيه" يعني ،ببساطة،أن تضيع إحداثياتك الشخصية ،وتغتسل من األدران
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املرتاكمة عرب قرون من التقنني والتحنيط واملفاهيم التقليدية التي تلجم الحياة،ومتنع تفتح الوعي.
أن تقرتب من "جان جينيه" يعني أن تسري عىل سلك رفيع مشدود.وكلام اقرتبت منه أكرث استدق
السلك وازداد توترا وخطورة .ويف الطريق إليه تفقد اتجاهاتك املألوفة وال تدركه إال وأنت عار
ومبعرث.وهذا ما حدث للكثريين الذين اغوتهم رمال "جان جينيه" املتحركة التي متور يف عوامله
املختلفة واملثرية :فمن العب السريك الشاب عبد الله الذي انتهت مغامرته مع "جان جينيه"
باالنتحار ،إىل املغريب محمد القطراين الذي اختل عامله مع رحيل جان جينيه وتعرض عقله لعطب
دائم وبقي حارسا مهووسا لقرب "جان جينيه" يف العرائش ،إىل الروايئ األمرييك "إدموند وايت" الذي
اعرتف أن كتابته لسرية حياة "جان جينيه" قد حولته إىل مترشد يهيم يف العامل وصوال إىل دمشق
والعرائش بحثا عن طيف جان جينيه".
محمد شكري الذي كتب كتابا أسامه "جان جينيه يف طنجة" يروي أن الكثريين من أصدقائه حذروه
من الوقوع يف فخاخ اللعنة التي تعرتي وتصيب "جان جينيه" ،دون أن تستثني محيط مريديه ،إال
أن محمد شكري استهوته املغامرة ،وألقى عنوة بظالله غري آب ٍه بوصايا اآلخرين ليحتكم إىل روح
تجربته للتعرف عىل هذا الكاتب الكبري،وعن هذه التجربة يقول محمد شكري:
"كنت يف مقهى "سنرتال" مع "جريار بيتي" ،فجأة قال :أنظر ها هو ذا "جان جينيه" .كان مييش
ببطء يداه يف جيبي رسواله ،ومالبسه مهملة وسخة ،ينظر باستمرار نحو سطيحة مقهى "سنرتال".
توقف ،التفت إىل مقهى "فوينتس" ثم اتجه إىل مقهى "طنجة" قلت ل" جريار" :أريد أن أعرفه.
قال بانفعال :من األحسن أال تفعل ،إنه يتضايق من معرفة الناس بسهولة .االنسجام معه صعب.
هكذا سمعت عنه.
أنا نفيس يقول محمد شكري كنت قد سمعت عنه أشياء كثرية .كان قد قال يل مسؤول يف املركز
الثقايف" :أن من يقرتب من جان جينيه عليه أن يتوقع إما صفعة أو قبلة عىل وجهه".
محمد شكري نجح يف نسج عالقة مع "جان جينيه" رغم صعوبة مزاج هذا األخري الذي كان ينأى
بنفسه عن التواصل مع املثقفني ،والكتاب واملبدعني إال يف حدود ضيقة ،وقد كانت له فرص عديدة
يف التواصل مع هذا األخري ،وهذا ما حفزه لكتابة كتاب "جان جينيه يف طنجة".
جان جينيه الذي اختار أن يعيش جانبا من حياته يف العرائش باحثا عن سكينة تبعده عن جو
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املشاحنات الثقافية ومتاهات الكتّاب ورهانهم عىل تناقضات املرحلة ،قريبا من صديقه محمد
القطراين ،غري منتبه وباملرة ملجده األديب وبالصورة التي رسمتها الثقافة العاملية عن شخصه.
يف رسالته ل"أندري جيد" سنة  ،1933والتي نرشت سنة  ،1935يكتب جان جينيه–مقطعاً من
رسالة":-إن تجربتي القليلة تدفعني إىل االعتقاد بوجود تأثري يغلب عىل الثقافة الحالية لنوع
من األدب-من أين جاء؟ أريد أن أسميه"أدب الالوعي"،مع أنني ال أقيم مع عامل املثقفني إال أدىن
العالقات،أعتقد أن الثقافة موجهة باتجاه ما" واصفا بهذا رأيه يف الثقافة وعالقته باملثقفني.
يف موزاة ذلك عاش "جان جينيه" تحت ظالل الحركات الثورية واملتمردة مع "الفهود السود" ،ومع
الفلسطينيني الذين نارص عدالة قضيتهم ،ومع العامل املغاربة املهاجرين يف فرنسا الذين ناضل إىل
جانبهم من أجل انتزاع حقوقهم املرشوعة.
سافر "جان جينيه" أول مرة إىل الواليات املتحدة األمريكية يف آب/أغسطس سنة  ،1968ساعتها
خاطر ودخل الرتاب األمرييك بال تأشرية ،وهو يدرك خطورة هذا املوقف وما يرتتب عنه من
الناحية القانونية من زجر ،حيث حرض مؤمتر الحزب الدميقراطي يف "شيكاغو" التي قال عنها:
"بدت يل شيكاغو ،عندما كنت أراها من أوروبا ،مدينة الحكايات العجيبة واألخطار الشديدة
بسبب العصابات االجرامية فيها.وعندما ذهبت إليها وجدتها خطرة جدا بسبب رجال الرشطة
فيها،ببزاتهم الزرقاء الفاتحة الشبيهة بتلك التي ترتديها راقصات "كازينو باريس" .ويف شيكاغو
شارك مع "وليام بوروز" و "االن غينزبرغ" يف التظاهرات العنيفة التي قام بها "الهيبيون" والفهود
السود" ضد الحرب يف فيتنام".
وعن العنف والعنف املضاد يقول "جان جينيه"" :عندما يتعلق األمر بالعنف ،يجب علينا التمييز
واالختيار .ولذلك ،أنا ضد العنف الذي ميارسه األمريكيون يف فيتنام،ولكنني مع العنف عندما
ميارسه الفيتناميون ضد األمريكيني.كام أنني ضد عنف رجال الرشطة ومع عنف السود يف شيكاغو".
يف سنة  1928التحق "جان جينيه" بالشام إبان اإلنتداب الفرنيس يف إطار الخدمة العسكرية
اإلجبارية ،وحاول أن يتعلم اللغة العربية ،وذاكرته ظلت محملة مبا عايشه هناك من تفاصيل يف
نهاية عرشينات القرن املايض .وعاد إليها وألجل أسباب مغايرة -هذه املرة -ومختلفة وهي منارصة
عدالة القضية الفلسطينية والتعرف عىل الحراك الثوري الذي يقوده فدائيو الفصائل الفلسطينية
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وكان ذلك سنة  ،1970وحدث أن تسلل إىل داخل األرايض الفلسطينية برفقة مجموعة من الفدائيني
مل ِ
يفش الرس ألحد وإىل غاية موته ،ألي فصيل من مكونات الثورة الفلسطينية كانوا ينتمون ،ويف
سنة  1982كتب نصه الشهري أربع ساعات يف شاتيال وهو شهادة حية عن همجية ما اقرتفه الكيان
الصهيوين ضد الشعب الفلسطيني وعن الفلسطينيني واستنادا اىل النص ذاته يقول "جان جينيه":
"بالنسبة يل ،أن تكون كلمة "فلسطينيون" موضوعة يف العنوان ،أو يف صلب مقالة ،أو عىل منشور
رسي فانها تستحرض يف ذهني مبارشة الفدائيني يف مكان معني هو :األردن ،وخالل فرتة ميكن
تحديدها بسهولة ،ترشين ثاين /نوفمرب -كانون االول/ديسمرب من العام  ،1970وكانون ثاين  /يناير،
وشباط/فرباير ،وآذار/مارس ،ونيسان/أبريل من العام .1971ففي هذه الفرتة ويف ذلك املكان،
عرفت الثورة الفلسطينية" .وهو هنا يتحدث عن املد الثوري الذي شاهدته الثورة الفلسطينية ،
والعمليات الشهرية التي قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني بقيادة وديع حداد وجورج
حبش.
تويف جان جينيه يف العارش من نيسان /أبريل سنة  1986يف غرفة صغرية يف أحد الفنادق قرب
ميدان ايطاليا 19،شارع "ستيفن بيشوت" يف باريس .ودفن يف املقربة االسبانية القدمية بالعرائش،
يوم  11نيسان/أبريل من نفس السنة .
وبوفاته تتوقف رحلة كاتب عظيم مل يكن يشبه الكتاب اآلخرين يف يشء ،فهو كاتب استثنايئ فيام
أبدعه من نصوص ،وما راكمه من حيوات مفعمة باملغامرة واملخاطرة :كل رأسامله ليعلن للعامل
":كم أنا مختلف".
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