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جدل الهوية يف رواية «ليون اإلفريقي»
فاطمة �إح�سان

تتناول رواية «ليون الإفريقي» لأمني معلوف حياة الرحالة والعامل والدبلوما�سي الأندل�سي احل�سن بن حممد الوزان ،الذي �شهد الأعوام الأخرية من عهد
الدولة الإ�سالمية يف الأندل�س ،ثم هاجر مع �أ�سرته �إىل املغرب وقام برحالت �إىل �شمال �إفريقيا وم�صر ،قبل �أن يختطفه القرا�صنة الإيطاليون ويعي�ش يف
البالط البابوي حيث تغري ا�سمه �إىل ليون دي مويت�شي وتزوج فتاة متن�صرة من يهود الأندل�س و�أجنب منها ابنه «يو�سف» �أو «جوزيف» �أو «جيو�سبي» الذي
يروي لنا ق�صة حياته .لكن ليون عند معلوف �شخ�صية حتمل �أبعاداً عدة ،تزاوج بني ثنائيات �ضدية مبلور ًة هو ّية بالغة التعقيد ،يتناولها الباحث املغربي
احل�سني الإدري�سي يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم ،واملعنون بـ«جدل الأنا والآخر يف رواية ليون الأفريقي» ،والذي �س�أقوم هنا مبحاولة لتلخي�صه و�شرحه.
ب��د�أت عالقة �أمني معلوف �صاحب رواي��ة «ليون الأفريقي»
بالكتابة الأدبية حتت وط�أة االغرتاب ،بعد انتقاله لفرن�سا،
وب�ق��ائ��ه فيها �إ ّب ��ان احل ��رب الأه�ل�ي��ة يف وط�ن��ه ل�ب�ن��ان ،وكانت
رواية «احلروب ال�صليبية كما ر�آها العرب» باكورة �أعماله.
تتكئ هذه الرواية �إىل عنا�صر التاريخ ب�صورة �أولية ،وتوظف
هذه العنا�صر ال�ستخال�ص قيم �إن�سانية كالت�سامح والإخاء
وامل�ح�ب��ة وتوجيهها ل�ل�ق��ارئ .يف ه��ذا ال�سياق ت�ن��درج رواي�ت��ا
«��س�م��رق�ن��د» و»ح��دائ��ق ال �ن��ور» ال�ل�ت�ين جت�م�ع��ان ب�ين �أ��س�ل��وب
ال���س�يرة ال��ذات�ي��ة واال��س�ت�ن��اد للمرتكزات التاريخية ،وحني
ن�صل �إىل «ليون الأفريقي» حمور مقالنا هذا جند �أن بطل
الرواية احل�سن بن حممد ال��وزان ،ال ميكن ت�صنيفه �ضمن
انتماء حمدد ،فال يوجد تعريف �أف�ضل من ذلك الذي افتتح
به �أمني معلوف الرواية على ل�سان ليون« :ختنت �أنا ح�سن
ب��ن �أح�م��د ال ��وزان ،يوحنا -ل�ي��ون -دومديت�شي ،بيد مزين،
وعمدت بيد �أحد البابوات ،و�أدعى اليوم (الأفريقي) ،ولكنّي
ل�ست من �أفريقيا وال من �أوروبا وال من بالد العرب ،و�أعرف
�أي���ض�اً بالغرناطي وال�ف��ا��س��ي وال��زي��ات��ي ،ولكنني مل �أ��ص��در
عن �أي بلد ،وال عن �أي مدينة ،وال عن �أي قبيلة ،ف�أنا ابن
ال�سبيل ،وطني هو القافلة ،وحياتي �أقل الرحالت توقعاً».
ثنائية الوزان بني الظاهر والباطن
قبل التوغل يف ثنائية الظاهر والباطن ال بد من االطالع
على معاجلة املحقق �أ�صل العمل الروائي «و�صف �أفريقيا»،
لتمييز مل�سات �أم�ين معلوف على �شخ�صية احل�سن ال��وزان،
ف ��إذا ك��ان �أم�ين معلوف ق��د ول��ف ثنائية ال�ظ��اه��ر والباطن
ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ظ�ه��راً م��ن م�ظ��اه��ر ال�ت���س��ام��ح واالن �ف �ت��اح ،ف ��إن
امل�ح�ق��ق ال��راح��ل حم�م��د ح�ج��ي ي�ع��د ذل ��ك ذك ��ا ًء م��ن ال ��وزان
وقدرة عالية على الت�أقلم مع البيئة امل�سيحية حني تظاهر
بالتم�سح وحمل ا�سم حاميه البابا ،ف�صار يدعى ليون �أو
ي��وح�ن��ا الأ� �س��د ال�غ��رن��اط��ي �أو الإف��ري �ق��ي ،ت���س�تراً وتطبيقاً
مل�ضمون الآي��ة الكرمية« :من كفر باهلل من بعد �إميانه �إال
من �أكره وقلبه م�صمئن بالإميان» ،لكن هذه قراءة يرف�ضها
البع�ض بحجة �أنها تت�ضمن ت��أوي� ً
لا يفر�ض على �شخ�صية
ال��وزان تع�سفاً ،رغ��م �أن حممد حجي قد دع��م وجهة نظره
ب�أربعة �أدلة هي:
 -1ال�صبغة الإ�سالمية الظاهرة يف كتاب (و�صف �أفريقيا)،
عندما يتحدث امل�ؤلف عن عادة �أو عيد �إ�سالمي نا�سباً نف�سه

�إىل جماعة امل�سلمني قائ ً
ال (عندنا) ،بينما مل ين�سب نف�سه
للم�سيحيني ،فقال (عندنا هنا يف �إيطاليا) على �سبيل املثال.
 -2اهتمام الكتاب باملالمح الإ�سالمية يف املدن والقرى التي
زارها امل�ؤلف.
ً
 -3توثيق التواريخ يف الكتاب وفقا للتقومي الهجري فيما
عدا مرات قليلة ورد فيها التاريخ امليالدي.
 -4مت�سك امل�ؤلف با�سمه الإ�سالمي رغ��م م��رور �سنني على
�أ�سره وتداول ا�سمه امل�سيحي.
جدل الأنا والآخر يف الرواية
�أو ًال :مظاهر اجلدل العقائدي
قبل ال��ول��وج �إىل العمل ال��روائ��ي ت�ستوقفنا ع�ب��ارة تتو�سط
ب�ي��ا���ض �صفحة ك��ام�ل��ة لل�شاعر الإي��رل �ن��دي و.ب ييت�س ،يف
قوله« :ال ترتب مع ذلك ب�أن ليون الأفريقي ،ليون الرحالة،
كان �أي�ضاً �أنا» ،وهو ما يخرج ليون الأفريقي من �شخ�صيته
التاريخية �إىل رمز يخرتق امل�ستقبل .لعل �أبرز الأدلة على
ذل ��ك ه��و �أن ال�ث�ن��ائ�ي��ات امل���ش�يرة ل�ل�ت�م��اي��زات ال�ع�ق��ائ��دي��ة يف
ال��رواي��ة ،ال تتناول دي��ان��ة بالنقد دون الأخ ��رى ،وال تتبنى
ه��وي��ة ع�ق��ائ��دي��ة حم� ��ددة ،ومم ��ا ي���س��اع��د ع�ل��ى �إظ �ه ��ار ه��ذه
التمايزات على �أل�سنة �شخ�صيات خمتلفة ،فينتقد بع�ضها
امل�سيحية يف حني ُتنتقد اليهودية على �أل�سنة �أخرى.
ثانيا :مظاهر اجلدل القومي
متتد ثنائية الذات والآخر �إىل امل�ستوى القومي رغم ال�سمة
العقائدية الطاغية على العمل ال��روائ��ي .يحيلنا ال�سارد
�إىل �إ�شارة على التعددية اللغوية للبطل يف املدخل بقوله:
«ت�سمع يف فمي العربية والرتكية والق�شتالية والرببرية
والعربية والالتينية والعامية الإيطالية» ،وهذه التعددية
ال ت�ع�بر يف ج��وه��ره��ا ع��ن ف���ص��ل ب�ين ال� ��ذات والآخ� ��ر لأن�ه��ا
تعددية نابعة من ذات واحدة ،وعلى ل�سان واحد.
مظاهر اجلدل على م�ستوى الهوية اجلن�سية
ت�ظ�ه��ر م �ت �غ�يرات ال �ه��وي��ة اجل�ن���س�ي��ة يف ال ��رواي ��ة يف �أمن ��اط
ال�سلوك ال�ف��ردي واجل�م��اع��ي ،وه��ي متغريات ال تبنى على
اجل�ن����س ك�م�ع�ط��ى ب�ي��ول��وج��ي و�إمن� ��ا ك�م�ت�غ�ير ي�ع�ك����س من�ط�اً
من التفكري ال�سائد و�أ�شكا ًال اجتماعية م�ؤ�س�سة على هذا
النمط ،وهي �أ�شكال تتدثر ب�أغطية دينية متداخلة كما نقر�أ
يف الف�صل الأول املعنون بـ(عامر �سلمى احلرة) :قال يل �أمي
«كنت حرة وكانت جارية ،ومل يكن ال�صراع بيننا متكافئاً.

كان بو�سعها �أن ت�ستخدم على هواها جميع �أ�سلحة الغواية
و�أن تخرج دون ح�ج��اب ،و�أن تغني وترق�ص وت�صب اخلمر
علي بحكم و�ضعي �أال �أتخلى
وتغمز بعينها ،يف حني كان لزاماً ّ
قط عن وقاري ،و�أال �أظهر كذلك �أي اهتمام مبلذات � ِ
أبيك».
م��ا مي�ك��ن ا�ست�شفافه م��ن ه ��ذا ال���ش��اه��د ه��و حت��وي��ل الفتاة
امل�سيحية �إىل �سلعة ا��ش�تراه��ا حم�م��د م��ن اجل�ن��دي الآ��س��ر
لها ،ومب��ا �أن ال�سلعة ت�ستخدم مظاهر الأن��وث��ة كر�أ�س مال
لها ،ف�إن امل�شرتي �سيدخرها للرتفيه (الرق�ص ،املو�سيقى،
املتعة) لكن يبدو �أن هذه املظاهر ت�صاحب امتيازات تغبطها
عليها الزوجة «احلرة».
نقائ�ض الثنائيات ال�ضدية ودالالتها
ال مي�ك��ن اجل ��زم ب ��أن رواي ��ة «ل �ي��ون الأف��ري �ق��ي» ق��ائ�م��ة على
ثنائيات �ضدية �أ��س��ا��س�اً ،فعلى ال��رغ��م م��ن ت�ق��دمي ال��روائ��ي
للجدل م��ن خ�لال �أط ��راف مت�صارعة �إال �أن��ه ق��دم م�شاهد
عملت على دح�ض هذا اجلدل ،لتقول ب�أن الثنائيات ال�ضدية
مل ت�شمل جميع ال�ف�ئ��ات واجل �ه��ات وامل��واق��ف امل�ط��روح��ة يف
العمل ،و�إمن��ا كانت تتحرك بجانب هذه الثنائيات مواقف
تنق�ضها ح�سب خ�صو�صياتها الدينية واالجتماعية ،على
��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ن�ل�اح ��ظ ن�ق����ض ال �ث �ن��ائ �ي��ات يف احل ��دي ��ث عن
ال�سلطان الذي ان�صرف �إىل امللذات على الرغم من حتذير
طبيبه �إ�سحاق حمون ،فالظاهر �أن املن�صب قد منح للآخر
دي �ن �ي �اً ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ال �ك �ف��اءة ال�ع�ل�م�ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة ،ومل متنع
خمالفته عقائدياً من تقليده املن�صب.
خال�صة
ع �م ��ل �أم� �ي��ن م �ع �ل ��وف ع �ل ��ى اق �ت �ب ��ا� ��س ن �� �ص��و���ص وم �� �ش��اه��د
و�شخ�صيات جاهزة من (و�صف �أفريقيا) ،مما �شكل ح�سب
ر�أي جوليا كري�سفا «ف�سيف�ساء م��ن اال��س�ت���ش�ه��ادات» ،وق��ام
ب�ن���س��ج ق��ال��ب � �س ��ردي ي �ح �ت��وي ه ��ذه ال�ف���س�ي�ف���س��اء يت�ضمن
ال�ث�ن��ائ�ي��ات ال�ت��ي �أ��ش��رن��ا �إل�ي�ه��ا يف امل �ق��ال ،م�ع�ت�م��داً م��ا �أط�ل��ق
عليه عبد امللك مرتا�ض «لغة املناجاة»� ،أي ت�ضمني خطاب
داخ��ل خطاب �آخ��ر ،الأول داخلي والثاين خارجي ،ولكنهما
يندجمان متاماً لإ�ضافة بعد حدثي �أو �سردي �أو نف�سي �إىل
اخل�ط��اب ال��روائ��ي .ول�ع��ل معلوف ق��د اخ�ت��ار ه��ذا الأ��س�ل��وب
ال�سردي بهدف الإ�ضاءة على جوانب خمتلفة من �شخ�صية
الوزان املعقدة بكل الدالالت التي يوحي بها هذا الو�صف.
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