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 ة في مقاطعة �ب�كالناطق �الفرنس�َّ  اللبنانيّ دب ألا
La littérature libanaise d’expression française au Québec 

 ∗ لبكي جورج البروفسور 

 

 مةمقدّ 
ة إلى القسم الثاني من القرن التاسع عشر. و�عتبر �تاب الناطق �الفرنس�ّ  �عود تار�خ األدب اللبنانيّ 

 تنتشر إالذي نشره المطران نقوال مراد �مثا�ة أول �تاب صادر �اللغة الفرنس�ة. "ة تار�خ األمة المارون�ّ "
فرنسا  إلىون �اللغة الفرنس�ة اب اللبنانیّ الكتّ  هاجرة في لبنان �سرعة �بیرة. د ذلك اللغة الفرنس�ّ �ع

 تستقبل وما زالت -ك التي استقبلت �في �ندا و�التحدید في مقاطعة �یب نشأتوقد تین وأفر�ق�ا. واألمیر�یّ 
في م�ادین الصحافة واإلعالم  فقد ظهرت حر�ة فكر�ة وثقاف�ة ناشطة .ینمئات اآلالف من اللبنانیّ  -

ض عبلى فرهود برنارد وجدي معوّ  ةاب �اللغة الفرنس�ّ والسینما والمسرح واألدب. ومن أبرز هؤالء الكتّ 
 ة.أنطون الذین انتشرت مؤلفاتهم في الكثیر من البلدان الفرنكفون�ّ 

                                                   
 .لإلدارة إدارة المعهد الوطنيّ  مجلسرئ�س  ،ستاذ جامعيأ  ∗
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 ة والهجرة�الفرنس�ّ  األدب اللبنانيّ 
ة في لبنان ابتداًء من مطلع وًرا رائًدا في نشر اللغة الفرنس�َّ لعب معهد عینطورة في منطقة �سروان د
دور  تناميصعود و مع ة ة تحّل تدر�جً�ا مكان اللغة اإل�طال�َّ القرن التاسع عشر حیث أخذت اللغة الفرنس�َّ 

ة لدى وز�ر التر��ة الفرنس�َّ  Lamartineوقد تدخل الكاتب الفرنسي الشهیر المارتین  فرنسا في العالم.
 ب مدرسة عینطورة.عطاء منح دراس�ة لطّال إل

ة. وقد تمّیز من بین هؤالء ین �اللغة الفرنس�ّ اب اللبنانیّ ل من الكتّ مدرسة الرعیل األوَّ ال هذه خّرجت
بل توفي فـي فرنسا �عد  ،عشرة ولم �عد إلى وطنه األصلي الثامنةشكري غانم الذي غادر لبنان في سن 

ین �الفرنس�ة في �ار�س ومن بینهم اب اللبنانیِّ عاش معظم الكتّ  سة واألدب.مسیرة حافلة في مجالّي الس�ا
اب أما الرعیل الثاني من الكتّ  خلیل غانم شقیق شكري غانم وخیر� خیر� وجان �شاره داغر وغیرهم.

 "لملهمالجبل ا"وأبرزهم شارل قرم صاحب �تاب  نتداب الفرنسيّ ة فقد ترعرع في ظّل اال�الفرنس�ّ  یناللبنانیّ 
La montagne inspirée. 

وفي ذلك داللة  ١٩٤٣عام  ف زخم األدب اللبناني �الفرنس�ة مع انتهاء اإلنتداب الفرنسيّ لم یتوقّ 
واضحة على أن األدب اللبناني �الفرنس�ة له مصادره وأصوله وحیثیته التي ترت�ط �اإلبداع األدبي ول�س 

 �التقلید ال�الي. 
في  "فرنسیًا"كبیر من ھؤالء الكتاب وأبرزھم جورج شحادة الذي یعتبر  وداللة على ذلك تمیّز عدد

ا في فرنسا والسفیر ی� ئوأندریھ شدید التي عاشت في لبنان ومصر قبل أن تستقر نھا كتب األدب الفرنسيّ 
 صالح ستیتیة وغیرھم.

 ة.بناني �الفرنس�ّ محطة مفصل�ة في تار�خ األدب الل ١٩٧٥ة التي اندلعت عام لت الحرب اللبنان�ّ شكَّ 
 و�التة مع ن �الفرنس�ّ و فقد تسببت الحرب بتغّیر �بیر في مصادر اإللهام واإلبداع. تفاعل الكتاب اللبنانیّ 

 في شعرهم وقصصهم ومسرح�اتهم. عّبروا عنهاالحرب ومآسیها وتحد�اتها التي 
نذكر دول أخرى  وا ا النتیجة الثانیة للحرب فكانت رحیل عدد كبیر من ھؤالء الكتاب إلى فرنسأمّ 

 منھم جورج شحاده، وأندریھ شدید، وأمین معلوف، وفینوس خوري غاتا ونھاد سالمة وغیرھم.
من جھة أخرى، شكلت مقاطعة كیبك في كندا أحد أبرز الدول التي قصدھا اللبنانیون، وقد فاق 

بسبب معرفتھم  "یبكك"انخرط اللبنانیون في المجتمع الكندي وخاصة في مقاطعة  عددھم مئات اآلالف.
علًما  أكثرن الجدد منذ سبعینات القرن الماضي كانوا یالمھاجر ھؤالء ة. والمالحظ أنّ الجیدة باللغة الفرنسیّ 

نھایة الحرب العالمیة  حتىرن التاسع عشر وقمن المھاجرین الذین قصدوا كندا في أواخر ال ومھنیة وثقافةً 
ة من رحم ھذه الھجرة الحدیثة العھد والتي كانت نتیجة غة الفرنسیَّ بالل وقد انبثق األدب اللبنانيّ  الثانیة.

 .۱الجریحلألوضاع في الوطن األم وقد تفاعلت مع ارتداءات األحداث في الوطن 

                                                   
 وي و�طرس تادي (األخیر من زحلة).�ٌل من سل�م ال�اس األشقر وجوز�ف ج�ا ١٨٨٣وقد ت�عه في عام   ١

و�ان معظم هؤالء �جتمعون في وسط العاصمة مونتر�ال في الساحة أمام �اتدرائ�ة المدینة. مقابلة مع مطران أبرش�ة �ندا 
 .١٩٨٨ة شاهین، مونتر�ال، عام المارون�
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 "ك�كیب"ة في ة اللبنان�َّ الحر�ة الثقاف�َّ 
نتشرت مقاالتهم وقد ا”. كی�ك“مقاطعة  إلىین ة ناشطة بین المهاجر�ن اللبنانیِّ نشأت حر�ة ثقاف�ّ 

ون في الصحافة، واإلعالن، فون اللبنانیّ ونشاطاتهم في �ل وسائل اإلعالم في المقاطعة. وقد تمّیز المثقّ 
. والثانويّ  س �عضهم دوًرا للنشر و�ذلك انخرطوا في سلك التعل�م الجامعيّ وقد أسّ ، والسینما والمسرح

اب �الدفاع عن لبنان واستقالله قام هؤالء الكتّ ة في لبنان حیث ارت�طت هذه النشاطات �األوضاع العامّ 
 Leك �ین في �یباب اللبنانیِّ ات الثقاف�ة نذ�ر منها نادي الكتّ عدد من الجمع�ّ  ست�ذلك تأسّ . د�مومتهو 

Cercle des Ecrivains Libanais du Québec  و�ضم عدًدا  ٢٠١٥عام  أ�صر النور فيالذي
ة واإلنكلیز�ة. ومن هؤالء الكتاب صالح األشقر، فر�دا عنبر، غتین الفرنس�َّ ین �اللكبیًرا من الكتاب اللبنانیِّ 

  ۲ .ر وغیرهمان�ا سا�ا، وماري جوال زهات ،جوزف ش�اط، سامي عون، جیز�ل خ�اطة عید، جاكلین معتوق 
 ة من أصول لبنان�ة وجدي معوض، عبلى فرهود و�رنارد أنطون.ومن أبرز الكتاب �اللغة الفرنس�ّ 

 معوضدي جو 
 ١٩٧٧. غادر مع عائلته لبنان في عام ١٩٦٨ولد الكاتب والمخرج وجدي معوض في لبنان، عام 

الفرنسیة لم  ألن الدولة ۱۹۸۳إلى مغادرة فرنسا في عام  اضطرّ ندالع الحرب إلى فرنسا. وقد ابسبب 
على إجازة في  ۱۹۹۱ة. حصل في عام كمل دروسھ الجامعیَّ أقصد مع عائلتھ كندا حیث ف ،تمنحھ إقامة

وجدي معوض  أمضى وھكذا ة للمسرح في مونتریال.في المدرسة الوطنیَّ  (interpretation) اآلداء
وقد كان لذلك تأثیًرا كبیًرا  في فرنسا وشبابھ في مقاطعة كیبیك في كندا. وسن المراھقةطفولتھ في لبنان، 

 ة لھما.ة قومیَّ المسرح ال ھویَّ األدب و على حیاتھ الفنیة بالرغم من نفییھ ذلك واعتباره أنَّ 

 عبلى فرهود والحلقة المفقودة
حیث  ١٩٥١في لبنان. هاجرت مع أهلها الى مقاطعة �یب�ك عام  ١٩٤٥ولدت عبلى فرهود عام 

الى لبنان مع أهلها  عادتثم ة مع رادیو �ندا. �الق�ام �أدوار مسرح�َّ  �عة عشرةبدأت وهي في سن السا
مع أهلها إلى �یب�ك في تلك السنة مع بدا�ة تدهور  غادرتثم . ١٩٦٩و ١٩٦٥حیث مكثت بین 

الى �ار�س لمتا�عة دراستها في المسرح في جامعة  ١٩٦٩األوضاع األمن�ة في لبنان. سافرت سنة 
 ۱۹۸۰بدأت حیاتھا الفعلیة في الكتابة في عام  (Université de Vincennes). ار�س"فانسان" في �

 ة المسرح في مقاطعة كیبیك.ة وبخاصَّ وانخرطت بشكل كامل بالحیاة األدبیَّ 

ا أمّ  .١٩٨٣عام  Quand j'étais grandeاتها "عندما اص�حت �بیرة" مسرح�ّ  ولىأقدّمت 
 ١٩٩٢فقد قدمتها في عام   Les Filles du 5 - 10 – 15س"  ١٥ - ١٠ - ٥مسرح�اتها "فت�ات الـ 

وفي عام  ة في مجال المسرح.ة وخاّص بنشاطاتها األدب�َّ  ةالمشهور   Avignonعلى مسارح مدینة أفینیون 
 ٣في أبرز مسارح �یب�ك. Les jeux de patience قدمت مسرحیتها "ألعاب الصبر"  ١٩٩٤

                                                   
 .في مدینة منتر�ال افي �ندا فادي ز�ادة یوم �ان قنصًال عامً  الحالي النادي بهمة سفیر لبنان أنش  ٢
٣ .icorneLThéâtre la  



٤ 

ة قصص وثمان�ة مسرح�ات �اإلضافة أكثر من ستّ  فكتبتاألدب،  وقد تدّرجت عبلى فرهود في عالم
مسرح�اتها في  وتقد�م خراجإ تمّ  ة في مقاطعة �یب�ك.ة حول الح�اة المسرح�ّ إلى �عض الكتا�ات النقد�َّ 

 ترجم �عضها الى اللغة اإلنكلیز�ة.�اإلضافة إلى ذلك كیب�ك، وفرنسا، و�لج�كا وساحل العاج. 

، والحنین، واأللم والوحدة في بالد استقبلتها برحا�ة صدر الداخليّ  لحزن والتمّزق زت �تا�اتها �اتمیَّ 
 وألمما حملته معها من مشاعر  ئأن تطف -ة �ة والمعنو�َّ خالمنا -ولكن لم تستطع �الرغم من برودتها 

 تستطع أن تنفصل فكرً�ا وعاطفً�ا عنها.لم وجروح ما زالت مفتوحة من بالد األرز التي 

 ملاحأنطون ال برنار
درس المسرح  .١٩٧٨�ع�ش في مقاطعة �یب�ك منذ سنة  .١٩٦١عام  في لبنان ولد برنارد أنطون 

ن وهو متمكّ  ةوالجمال�ّ  ةز أسلو�ه �الدقّ یتمیّ  .برنار أنطون شاعر وناقد و�اتب مسرح والتر��ة والالهوت.
عطاء � . حاول فقه عالمات الوجود و وما هو ماديّ  روحيّ ا شعره ف�جمع بین ما هو أمّ  .ة�اللغة الفرنس�ّ 

برز أالماض�ة. أما  أصالتها�حاول برنار أنطون تأطیر اللغة والعودة بها الى  اسرار الح�اة طا�ًعا �ونً�ا.
الح�اة، الغفران، البیئة،  روعةنطون فهي: الوقت الذي �مّر، الجمال، أالمواض�ع التي تطّرق الیها برنار 

ي، والولوج صوب األصول. �اإلضافة الى �ل ذلك، �متهن برنار قّ سالم التر الطب�عة، الموت، الحرب، ال
أما شعره فغني �الصور الجمال�ة المتنافرة ظاهًرا،  نطون تعل�م اللغة الفرنس�ة في مدارس مقاطعة �یب�ك.أ
�ما �ظهر في المقتطف التالي  ه�ات الح�اة. وقد جاءت قصائدسرار الكون وتحدّ أعماق أ غوص في التي تو 

 تفاجئنا �ه الح�اة غالً�ا. �ماات واأللم والتحد�ّ  التساؤالتتثیر الكثیر من 

 ه القمر الساكن هذا المساء في مح�ط الجح�منّ إ
 على الغطاء الزاھر كالصدء

 أفقھ الصمت كالصمت في نظراتك 
 فخفة الكون ظاھرة

 من خالل سموات الغبار

 

 مستقبل من  أيّ 
 لجمال المثقوب أكثر فأكثر؟هذا ا

 اإل�مان �عمل الخالق �عكس �ل أمل 
 العمل صعب وضروري للحما�ة 

 م طائرة أخرى تحطّ  :آخر خبر
 انتشال حدید وال راكب

 ٤في محفظة تصورة طفل وجد

                                                   
٤  ., l’Harmattan, 2007eérforéBeauté pBernard Antoun,  
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 وتتمّرد اب اآلخر�ن �فر�دة عنبر التي تخرج من المألوف في قصصهاذ�ر �عض الكتّ من  بدّ  وهنا ال
ولدت فر�دة عنبر  نفس. و ض�ط أحاس�سها وأحالمها دون أي تردد الید العائل�ة وتترك العنان ألعلى التق

ة في جامعة . وعملت في مجال العالقات العامَّ ١٩٧٩في لبنان وهاجرت الى مقاطعة �یب�ك عام 
تعّدد  والتي تدور حول ولّدهایالحب والتحد�ات والصراعات التي  مواض�عتناولت في قصصها  مونتر�ال.

نها تقول انها تنتسب الى إو حذر مع أدون تردد  ألهوائهاالثقافات وتحدیًدا اللبنان�ة والكند�ة. تر�ت العنان 
 عائلة محافظة.

ألطفال لتعر�فهم على لبنان وطنهم األم. ومن هذه اقصص العدید من  ومن جهة اخرى، �تبت
 Jiddoو"أخبرني عن لبنان �ا جّدي"  Après un été au Libanالكتب نذ�ر "�عد ص�ف في لبنان"، 

Raconte-moi mon Liban  "وأخیًرا "مانوشي و�وتینManouché et Poutin  الذي �سرد قصة
 لقاء ولدین لألول لبناني والثاني "كیب�كي" أصیل.

 جیزال خ�اطة
ثالثة  التواصل اإلجتماعي. لها وسائلسة ناشطة على مدونات ة ومدرّ جیزال خ�اطة �ات�ة وصحف�ّ 

 Là où commence le temps et" "یبدأ الوقت وال ینتهي حیثمؤلفات نقد�ة وقصة تحمل عنوان "
ne finit pas"  أحد مؤلفاتها �حمل عنوان "ك�ارنا" وقد  ومن الملفت أنّ  �ندا وأفر�ق�ا. بین حاهرُ تدور

 �ه عما �قى من هذه القّ�م.وتتساءل ف المعمر�ن في السنّ  من  هااینقّ تناولت ف�ه موضوع الق�م التي تل
تتناول العادات والتقالید اللبنان�ة وأصول  ةة لبنان�َّ شخص�َّ  مع أكثر من ثالثینیتألف الكتاب من حوارات 

 �جابي بین الناس.التعامل اإل

 ةمعضلة الهو�َّ 
اب للكتّ  تحّدً�ا �بیًرا  Appartenance نتماءو�ذلك مشكلة اال Identitéة لت معضلة الهو�شكَّ 

 ش�ه العدائ�ةتها اة في عالقاللبنانیین �اللغة الفرنس�ة في مقاطعة �یب�ك التي تعاني أصًال من مشكلة هو�َّ 
ضم ة في مح�ط أنكلوسكوني �مع �ندا وتحاول الحفاظ على هو�تها من خالل التمّسك �اللغة الفرنس�ّ 

لعب المهاجرون اللبنانیون دوًرا مفصلً�ا في تعز�ز  حدة األمیر��ة).إحدى أقوى بلدان العالم (الوال�ات المتّ 
 ة ومقاطعة �یب�ك.اللغة الفرنس�ة ود�مومتها في مقاطعة �یب�ك وذلك �اعتراف الدولة الكند�ّ 

لكن ھل كان ذلك  ،عة كیبیكین في مقاطلت اللغة الفرنسیة مدخًال ونقطة عبور للكتاب اللبنانیِّ شكّ 
اب ، حاول الكتّ الحقیقةفي  عامًال حاسًما وكافیًا الندماجھم الفعلي في مجتمع كیبیك الفرنسي األصل؟

كباقي الكتاب  اللبنانیون باللغة الفرنسیة في مقاطعة كیبیك اإلنخراط في أدب مقاطعة كیبیك الفرنكوفونيّ 
 ب العربي ودولة ھایتي وغیرھا.المھاجرین الذین وفدوا من أفریقیا والمغر

من بریطانیا وفرنسا. وقد  كیف ال، وكندا باألصل بلد ھجرة من كل أصقاع األرض وبشكل خاصّ 
على مّر العصور للسیطرة على  اإلنكلیزيّ  - أصبحت اللغة عنصر تمایز وھویة بسبب الصراع الفرنسيّ 

في  - أقوى من الحضور اإلنكلیزيّ  - كبیًراا لفرنسا حضورً ھ كان والجدیر ذكره أنّ  المستعمرات وثرواتھا.
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ین والھنود سكان أمیركا نشأت صداقة عمیقة بین الفرنسیِّ  حیثالوالیات المتحدة األمیركیة وكندا 
 ن.یاألصلیّ 

اإلنكلیز احتلھا  يالتلفرنسا  ي ولم یتبقَّ نوساألنكلوسك ذوفلصالح الن الوقت مع الفرنسيّ  النفوذتقلّص 
 لى لغتھا.ولكنھا حافظت ع

جاء  ثمّ ة. ھم باللغة الفرنسیّ ن المھاجرون الفرنسیون في مقاطعة كیبیك من الصمود بفعل تمسكّ تمكّ 
ة وانتشارھا. مّكن ذلك مقاطعة كیبیك المھاجرون الجدد في العقود الماضیة لتعزیز حضور اللغة الفرنسیّ 

ا وكذلك الحصول على استقالل ذاتي ة في كندة كلغة رسمیَّ عتراف باللغة الفرنسیَّ من الحصول على اال
 .الكامل ستقالللمقاطعة كیبیك كاد یصل إلى حدّ اال

ة لم الناطق بالفرنسیَّ  La littérature Québécoiseین في أدب كیبیك اب اللبنانیِّ انخراط الكتّ  بید أنَّ 
ة وبعض البلدان ة االوروبیَّ یّكن بنفس السھولة التي انخرط فیھ الكتاب الوافدون من أفریقیا السوداء والقارَّ 

اب باستثناء وجدي أدب ھؤالء الكتّ  تصنیفھذا الواقع، برزت مشكلة ل ونتیجةً  ة.األخرى الناطقة بالفرنسیَّ 
 . معوض

ین في �یب�ك جزء من أدب �یب�ك أم هو أدب اب اللبنانیِّ فات الكتّ والسؤال المطروح هو: هل أن مؤلّ 
أدً�ا أجنبً�ا بنظر الى الُنقاد وجمهور  في هذه الحالة فهل �كون  La littérature migratoire ؟مهجريّ 

ة الذین �فاخرون �انتمائهم الى ون �الفرنس�َّ هل �قبل الكتاب اللبنانیَّ و  القراء والنخب الفكر�ة في �یب�ك؟
 La littératureوطنهم الجدید �أن �كون نتاجهم الفكري ال �شكل �النها�ة جزًءا من أدب �یب�ك األصیل؟

du terroir 

 اهو�ته الهؤالء الكتاب الذین عاشوا وترعرعوا في �یب�ك وحملو معضلة � التعر�ف اب هذسبّ تلقد 
للكلمة. ولكن من جهة أخرى حملوا معهم مشاعرهم وذ�ر�اتهم  واص�حوا مواطنین �الكامل �المعنى القانونيّ 

كثیر�ن من الذ�ر�ات عن ح�اتهم فیها ولوعة ساطیرهم من البلدان التي ولدوا فیها وما زالوا �حتفظون �الأو 
 رعن ذلك الشاعر الكبیر جورج شحاده: وحنین ومعانات وأح�اء ال �مكن نس�انهم �سهولة. �ما عبّ 

 "الى الذین یھاجرون لینسوا بیوتھم
 ف مع الظل والحائط المتألّ  

 ھم بالسھل والمیاه المجنزرة رأبشّ 
 لن یكون لھم أي نشید

 حارقبل ندى البحر ال
 ٥والحزن األبدي للینابیع"

                                                   
٥ .1952, Paris, Gallimard, oésiesPes , LhadéeGeorges Sch 



٧ 

  المهاجرة المرأة
رت عبلى صوّ ة. ان الهو�ّ دوفق Exile المنفى الناتج عنمة المرأة المتألّ  واقع تناولت عبلى فرهود

 موضوع فاتهامؤلّ  في د الخوف وال�أس والض�اع. تناولتولّ ی الذي والنفسيّ  ه الماديّ ��شكل فرهود هذا األلم
لى الماضي، الذ�ر�ات، إال�حث عن الهو�ة، الحنین  بینهنّ  جمعحیث واألم والمرأة المبدعة  المرأة المهاجرة

 .فضوالملل والر 

من اإلضطهاد والعنف. ففي قصتها "لع�ة  ات عبلى فرهودفي قصص ومسرح�ّ  المرأة المهاجرة تعاني
ب في لبنان، �عد مر�م �طلة القصة التي هر�ت من الحر  لنا صورة تصف Jeux de patienceالصبر" 

. تع�ش مر�م مأساة مزدوجة. فهي فقدت إبنتها من جهة ومن جهة أخرى �قذ�فةأن فقدت ابنتها سمیرة 
�مجتمعهم  ذو�ان أحفادها �قلقهاو ت. و�اإلضافة الى ذلك، ترفض االندماج تتخشى أن تنسى من أین أ

 .ولغتهم ونس�ان أهلهم ووطنهم وأجدادهم في �یب�ك الجدید

تع�ش دن�ا �طلة القصة  Le bonheur à la queue glissante صتها "السعادة المنزلقة"أما في ق 
فهي تر�ت قر�تها لتع�ش في قر�ة  أزمة هو�ة متشع�ة األطراف نت�جة للهجرة التي ط�عت ح�اتها. 

ولكن  زوجها، ومن ثّم هاجرت الى �یب�ك. و�عد فترة من الزمن، دفعها الحنین الى الوطن الى العودة ال�ه،
دفعها الى العودة الى �ندا مجدًدا. شكلت الهجرة الثان�ة من الوطن صدمة لها  مّرًة ثان�ة الحرب اندالع

حت إنسانة غر��ة ال ضفأ ،إلنها لم تستطع التأقلم في المهجر و�نفس الوقت ال تستط�ع العودة الى لبنان
 ولكنها ت�قى عاجزة عن ذلك. جدیدفي مجتمها ال تحاول التأقلم �الرغم من أنها تنتمي الى أي وطن

أنها ل�ست فقط امرأة مهاجرة بل امرأة  القولتسارع الى  هاإمرأة مهاجرة. ولكن�تقدم عبلى فرهود نفسها 
فهذه  .من خالل الكتا�ةاألول من شخصیتها  الجزءت�حث عن اإلنخراط في مجتمع جدید دون أن تفقد 

من جرح الفراق، فراق  �الرغم من أنهاا. ًص ا وفكًرا انسانً�ا خالج أد�ً تعن ألم ین تعبیر األخیرة بنظرها هي
 وطن �ع�ش في عقلها، وحواسها وخ�الها.

ن وصف معاناة المرأة المهاجرة في أدب عبلى فرهود ال یهدف إلى الحصول على عاطفة المجتمع إ
لى فتح إدف لى لفت نظر الجمهور بل على العكس تهإتهدف  ةخاّص  تلذ�ر�ا أو أي عرض فلكلوريّ 

إزعاج  عن ماإلنسان المتألّ  الح�اة و�كفّ  نافذة في جدار الوجدة والخوف واأللم من أجل أن تستمرّ 
 أحًدا. التي ال تهمّ  ةالمجتمع �مشاكله الخاصَّ 

كن تض�ف لو  النس�ان �سمح �استمرار الح�اة. لذلك �جب على المرأة المهاجرة أن تنسى الماضي ألنَّ 
أال  شرق�ةملى حكمة شعب�ة إ فرهودعبلى  أتلج هذا الهدفوللوصول الى  الماضي.عبلى فرهود ل�س �ل 

 فضیلة �برى.في ذلك على المآسي و  الصبر وهي

ن تعّبر عّما أ �التالي ال تستط�عو �ًضا مستعارة  أهي  موضوع اللغة التي ةال�حث عن الهو�َّ  طرح�
 مة.یدور في ذهن المهاجرة المتألّ 
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ة �الكتا�ة ألن هذه األخیرة تسمح �التحرر واكمال و�المقابل، تجد المرأة المبدعة حًال لمسألة الهو�ّ 
ه ال نّ أقتناع �بدال ال�أس �إرادة إكمال مسیرة الح�اة، واإل�األحزان العم�قة و  من التخلصالطر�ق عن طر�ق 

خاصًة في ما  في الوطن األم  بنظرة مختلفة أح�اًنا إلى �عض التقالید والعادات مجال للعودة الى الماضي
 یتعّلق �حقوق المرأة.

شفتها،  هانة ذ�رى والدتي التي رزقت �ابنة تسمح �شقّ إ األمر الى حّد  �ه�ان �صل  الوالد"أن ذلك 
ن هذا أذلك  ال على الرجال.كتّ مه وعلى احترام أشقاؤنا وزوجنا، وعلى االوقد علمتنا أن نحترمه، ونكرّ 

مونا على اإلنحناء، على الصمت، على عدم فضح أي الوالد و�ل جماعة الرجال والنساء ا�ًضا، قد علّ 
ذلك دون أن تنت�ه الى أن ر�اطنا �ان �كبر مع  �حدثأمر، على الخجل، وعلى تحّمل �ل شيء. 

 العمر...

النساء  ة وخسارة شرف... �انت �لّ أتر�ي �ل شيء في قل�ك وتألمي �صمت، فكشف الخطأ جرص
 ٦"دانها �صمتت بهذه الكلمات و�انت تردّ اغارق

في ط�اتها ولو �شكل غیر م�اشر أح�اًنا �عًدا تراثً�ا جاء �ه من  فتحمل فات برنار أنطون مؤلّ  اأمَّ 
ي تسمح لبنان و�قي حً�ا في ذاكرته. یتجلى ذلك من خالل وصف الطب�عة والحكمة الشرق�ة العم�قة الت

و�تجلى الحضور  .ألنطون �الخروج من بؤس الح�اة وتحد�اتها والفراغ الذي ُ�غرق النفس �الملل والسأم
شرقي ب�عض القصص التي �سردها الكاتب و�قول صراحة أنها مستوحاة من األساطیر والتقالید مال

نان�ة تجسد ق�م العطاء �قول أنطون أنها قصة لب Le Cadeau "الهد�ة"والعادات اللبنان�ة. ففي قصته 
تدور القصة حول  لك تخطي العق�ات ومصاعب الح�اة مهما �ان نرعها.ذس، و�فحتى التضح�ة �الن

بنها�ة المطاف �فتاة. ولما أص�ح عمرها عشرون  أوالًدا ولكنها رزقت رزق ت ها لمعائلة ترزق أطفاًال ولكن
 ومرور سنة على هذا اإلعالن، جاء طالبعاًما قّرر أهلها تزو�جها من الذي �حضر أجمل هد�ة. �عد 

، وحمل آخر سجادة هالقرب، فحمل أحدهم مرآة تظهر وجه الشخص الذي ُ�حب في �ل مرة �أتي على �ال
أن  ةو�انت المفاجأ تش�ه �ساط الر�ح. أما الشخص الثالث فحمل حامضة عجی�ة تشفي من األمراض.

 .٧�انت تشفي من األمراض هاة ألنَّ اختارت الفتاة حامل الحامضة العجائب�َّ 

 مسرح الغر�ة
قصة ثالثة نساء  Jeux de patience "ألعاب الصبر" ةاتها قّص رد عبلى فرهود في مسرح�ّ ست

 نتماء والحرب واأللم وش�ه استحالة الخروج من تجارب الماضي.تحد�ات الهجرة واال جمعتهن

ھاجرت من لبنان الى كیبیك ولم  -ة یة الھویّ ر بحد ذاتھ عن ثنائیعبّ  واإلسم -مونیك كوكب األولى 
وبان في مجتمعھا الجدید بالرغم من مستوى المعیشة ذتستطع بعد أكثر من ثالثین سنة من الھجرة ال

العكس كان ھذا الغنى المادي مصدر عقدة ذنب  بل على بالد اإلغتراب يالمرتفع الذي وصلت الیھ ف

                                                   
٦  .éal, Edition l’Hexagone, 1998, Montrla queue glissante àLe Bonheur, Abla Ferhoud,  
٧  ., consulté le 3 décembre, 2020touslescontes.com, le cadeauBernard Anton,  

http://touslescontes.com/
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ظروف اقتصادیة صعبة في الوطن األم. أما قریتھا مریم فقد اضافیة لھا ألن اھلھا كانوا یعیشون في 
 طالق نار في لبنان.إوصلت الى كیبیك بعد وفاة ابنتھا سمیرة التي كانت تبلغ خمسة عشر ربیعًا ب

حملت مریم الفاجعة التي ألمت بھا معھا دون أن تتمكن من التخلص منھا أو تخطیھا. في الواقع، 
ركت وطنھا بصورة مأساویة وكذلك لم تستطع التأقلم في بلدھا الجدید. كانت عزلتھا مزدوجة ألنھا ت

ث إلى قریبتھا مونیك كوكب باللغة العربیة وتشعر باأللم دّ حاللغة الفرنسیة، وكانت تت تعلّمرفضت مریم 
 ة.ھا باللغة الفرنسیّ تجیب تعند ما كان

مع موت إبنتها التي  مر�م، مات وطن الحق�قةفي فة. �ف سمیرة �ان مس�طًرا على �ل المسرح�ّ ط
ها مر�م: التي ب �لمة تنطق �انها وفكرها وضمیرها. لقد �انت سمیرة حّ�ة في �لّ كانت تع�ش في أعماق �

ح قد نصحتها مون�ك �و�ب �التسلّ نفس�ة. و هجرة  جغراف�ة وهجرة  من هجرة داخل�ة و تعاني كانت
 .�الصبر للخروج من حالة التخّ�ط التي تع�ش فیها

 �طلة هذه حالة دن�او  راط في المجتمع الجدید.اللغة عائًقا إضافً�ا لإلنخ حتأضلى ذلك، إ�اإلضافة 
الى الصمت  التي لجأت Le bonheur à la queue glissante عادة ذات الذنب المتحركسال”ة مسرح�ّ 

�مجتمع جدید �سبب الجروح العم�قة التي عانتها منذ طفولتها في وسط عائلة  لإلنخراطفي رفٍض واضح  
�اإلضافة  ،عنهم ذ�ور�ة مروًرا بزواجها من رجل في قر�ة غیرقر�تها حیث اعتبرها أهل قر�ة زوجها غر��ةً 

المسرح�ة وسط سكوت دن�ا التي اعتبرت هذا السكوت  الى شعورها �أنها لم تكن أًما صالحة. وتستمرّ 
 ر�تها وعزلتها.غوسیلة لمقاومة 

تها وأص�حت ح�اتها لى �ندا حیث فقدت حر�ّ إ ولهایوم وص كانتا المرحلة األقسى في ح�اتها فأمَّ 
ة وال تستط�ع الخروج من المنزل وال التواصل مع اآلخر�ن مرت�طة �اآلخر�ن فهي ال تعرف اللغة الفرنس�َّ 

فیها التواصل مع اآلخر�ن لم �فهم  حاولتات القلیلة التي اإلجا�ة على الهاتف. وفي إحدى المرّ  حتى وال
�الوحدة و�الغر�ة  هاز شعور ة وهذا ما عزّ أحد ما �انت تحاول التعبیرعنه بلغة أجنب�ة أال وهي الفرنس�َّ 

 و�الجروح العم�قة التي طفت على السطح مع وصولها إلى المهجر. 

شعرت �میل ألن أكون في  وأشاهد ح�اة العوز ،حینما بدأت أع�ش �قر�ة زوجي رحت أقوم �مقارناتٍ "
وأما �النس�ة … آخر �نت في بلدٍ  .مكاٍن آخر دون أن أتمكن من الذهاب إل�ه ألني شعرت �أنني غر��ة

، فالفاكهة والعكس صح�ح ما �حبون  فلهجتي ل�ست لهجتهم. ولم أكن أحبّ … الیهم فكنت الغر��ة
 ٨"لقر�ة لم �كن أبي، والطب�عة لم تكن التي عرفتهاوالخضار لم �كن لها نفس الطعمة، و�اهن ا

هذه الجروح العم�قة المتعددة والتي تمتد من الطفولة مروًرا �الزواج و�العائلة تز�د من عزلة المرأة  إنّ 
 ات عبلى فرهود.المهاجرة التي تفضل اللجوء إلى الصمت في مسرح�ّ 

                                                   
٨  .Saint Jean éditeur, collection Foçus, 2011 , Québec,queue glissantela  àle bonheur Abla Ferhoud,  
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 العالمة �الوطن األم
لقد غادرت وطني منذ زمن طو�ل. "ة أق�مت له في لبنان: ض في مناس�ة تكر�م�ّ �قول وجدي معوّ 

ة لم أحسب والسؤال الذي أسأله لنفسي هو: لماذا أنا هنا؟ وما الذي جعلني أعود إلى هنا؟ في الحق�ق
أنا  .ید التأثر بوجودي هنادش نفسي یوًما من أصول لبنان�ة بل أنا لبناني �األساس. في هذه اللحظة أنا

الى حّد أن ُجملي غیر مكتملة وال تعبر عن حق�قة مشاعري. هذا مؤّثر، مضحك، … متأثر �ثیًرا لدعوتي
 ٩."عن�ف وجمیل

تنبع من ھذا التنوع  ھيو ة.والكندیّ  ةالفرنسیّ و ةلبنانیّ ال بثقافتھ ةض متأثرفات وجدي معوّ مؤلّ  إنّ 
وجدي  تمكن ، باإلضافة إلى ذلكأحد أبرز اعالم المسرح في مقاطعة كیبیك بحیث أنھ أصبح الثقافي 
ة ومروًرا بمسرح شیكسبیر ربي انطالقًا من الفلسفة الیونانیّ غمن اكتساب اإلرث الثقافي ال معوض

عمال وجدي معوض المسرحیة ھي أرون الوسطى الشعبیة. لذلك فإن قات المولییر، ومسرحیوورات ثوال
 الدائم الحركة والتنقل من بلٍد إلى آخر. فھو تھنمط حیاب شبیھة

فات وجدي معوض. ففي مسرحیتھ ات ومؤلّ ة في مسرحیّ ة والفكریّ ھذه األبعاد الفلسفیّ  كل ونستكشف
غة األم، واألرث الثقافي من خالل لقاء یجمع في أحد نتماء واللع اإلییتناول مواض  Incendies "حرائق"

ولیلى. أما جنفیف فھي كندیة األصل وتعمل كمحامیة  Genevieveفنادق مدینة أوتاوا بین جنفیف 
الخالفات في مناطق النزاع في العالم. بالمقابل تعمل لیلى كخبیرة في تقییم األضرار في  لحلووسیطة 

جنفیف. تتمیز المسرحیة “ لبننة”اللبنانیة األصل والتي تعیش في كیبیك من  نت لیلىشركة تأمین. وقد تمكّ 
وجدي معوض یقوم بكتابة  ھا اإلخراج. والجدیر ذكره أنَّ ة رائعة زاد من تألقّ بلغة راقیة وبصور جمالیّ 

دة والمنفى ومسألة حى األلم والومسرحیاتھ وبإخراجھا. وفي الواقع فإن مسرح وجدي معوض قد تخطّ 
 la( الحقیقة بواسطة صالحة مع الذات ومع اآلخرین عن طریق المصالحةمویة لیرتقي الى الالھ

réconciliation par la vérité( وبذلك أصبح وجدي معوض صاحب مدرسة في عالم المسرح ألنھ .
إلى  ة األصیلة التي تتخطى حدود الثقافة الغریبة لتصلنسانیّ ارتكز في كتاباتھ المسرحیة على القیم اإل

 اإلنسان في كینونتھ.

فیعود وجدي معوض الى موضوع الحرب اللبنانیة   Le Littoral "الساحل"ا في مسرحیة وأمَّ 
یعیش في كندا فقد والده. قّرر ویلفرد  Wilfridة شاب یدعى ویلفرد والعنف والھجرة واأللم من خالل قصّ 

في أن الوطن األم كان یعاني من حرب أھلیة دفن والده في وطنھ األم. ولكن المشكلة الكبیرة كان تكمن 
ة بالضحایا. أضف الى ذلك رفض أقارب والد ویلفرد لفكرة دفن وءالى حدّ أن المدافن كانت ممل ،طاحنة

 والده في بالدھم.

                                                   
٩  Samir Kassir, ensée deQuand les mots de Wajdi Mouawad rencontrent la p

.consulté le 9 décembre 2020 ,www.lorientlejour.com.article 

http://www.lorientlejour.com.article/
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في الحقیقة، سمحت المسرحیة لویلفرد بأن یكتشف المعنى الحقیقي للوجود، وھویتھ األصلیة، 
 لم والحیرة أمام المستقبل.والحب، ومعنى الموت، واأل

. والیوم، انتھت الحرب وأنا ..یجب أن یزول سیِّئلقد أكدتم لي منذ وقت غیر طویل أن الحرب أمر "
 ما زلت في السجن. تقولون لي: ال تلعب، ال تتكلم، ال تحلم.

 …تقولون لي أصمت. أنتم منافقون

كم عرفتم كلنا �حاجة إلى أعجو�ة. أنتم المسنین حصلتم على أعجو�تكم. �ان ذلك منذ زمٍن �عید ألنّ 
د �إن الح�اة مختلفة عن القنابل، و�مكن أن ني متأكّ د ولدت بین القنابل. ولكنّ الوطن قبل الحرب. أما أنا فق

 ١٠".تكون مختلفة

مسیرة و�لفرد تقوده من خالل إخراج مبدع وجمال�ة الكالم الى اكتشاف الوجود والمشاعر  إنَّ 
م أن �سكن في نظر وجدي معوض ال �جب على األلو�في مكان إلى آخر.نحملها  اإلنسان�ة النیلة �حیث

ال �مكن لإلنسان  فحیثذلك �منع تقدم اإلنسان  نحو آفاق جدیدة  داخلنا ماضً�ا وحاضًرا ومستقبًال ألنَّ 
حمل وجدي معوض �ل هذه المشاعر  ة والجالد والقاضي.دور الضح�ّ نفسه  الوقت  فيأن یلعب 

ي �ل هذه األدوار في �ار�س ومخرج وممثل متألًقا ف ياإلنسان�ة على أكبر مسارح العالم �كاتب مسرح
 .من المدن الكبرى  ومونتر�ال وموسكو وغیرها

م برنامج ثقافي على ستاذ األدب الفرنسي في جامعة ماك غیل الشهیرة وُمقدّ أ ،ا الكاتب اآلن فرحأمَّ 
اآلن فرح �قول أنه ینتمي الى ثالثة هو�ات:  أنّ  رادیو �ندا ف�حمل لبنان �أ�قونة على صدره. والمالحظ

ف �الق�ام لّ هو�ته األولى. و�عطي مثاًال على ذلك، �أنه عندما �ُ لة ة مع األرجح�ّ ة ومتوسط�ّ ة و�ند�ّ لبنان�ّ 
أحد األفالم حول صراع األمم الى مسرح�ة قام �إعطائها طا�ًعا مشرقً�ا أضفى عل�ه الحكمة التي  �إخراج

ضى فیها ح�اته، فإن حب لبنان �ط�ع ها عن أهله. وعلى الرغم من ان اآلن فرح ُولد في �ندا وأمرثتوا
�ل مؤلفاته وحتى شخصیته. وهو �عتز بهذه الهو�ة وتعله �شعر �أنه قادم من وسط الكون إلى عالم �عید 

 .١١ال�عد عن هذه الحضارات

تمنى أن �ق�م حواًرا مع �أنه ال �عرف لبنان جغرافً�ا ولكنه �شعر �قوة اإلنتماء ال�ه و  �قول آالن فرح
قصص  ا منثمینً  ارثً إیدا التي تر�ت له غوغالً�ا ما �ستشهد اآلن فرح �أقوال جّدته  .ل المشرق أهل �

ف عل�ه قدر اإلمكان غلى ه �فكر جلً�ا في هذا األرث و�حاول التعرّ توأخ�ار وحكم وطر�قة ع�ش جعل
 .١٢الرغم من �ل تعقیدات هذه المنطقة من العالم

                                                   
١٠   .Papiers, 1999, 2009 Actes Sud/Leméac, Montréal, coédition LittoralWajdi Mouawad,  
 من مؤلفاته نذ�ر: ١١

Quelque choix se détache du port (2004), Matamore (2008) et Pourquoi Bologne (2013). 
 محوروائز أدب�ة ق�مة. و�شكل لبنان هنا ال بد من اإلشارة الى الكاتب راوي الحاج الذي �كتب �اللغة اإلنكلیز�ة. وقد فاز �ج  ١٢

 قصصه ومؤلفاته.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lem%C3%A9ac
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ة طفولتها قّص  Mauvaises Herbes "سرد في �تابها "أعشاب سیئةا الكات�ة د�ما عبد هللا فتأمَّ 
ه لها. تبدأ القصة زة بوالدها وح�ّ فت من وطأتها العالقة األبو�ة الممیّ المفجة أ�ام الحرب في لبنان والتي خفّ 

ها لن ألنها �انت تعتقد أنّ  ا، تحت قصف المدافع التي لم تكن الفتاة الصغیرة تخشاه١٩٨٣في عام 
 .١٣ألي مكروه طالما هي في حما�ة والدها ضتتعرّ 

لبنان إلى فرنسا وهي في سن الثان�ة عشرة  ةغادر م الى �طلة القصة  اضطرت ،ولكن في النها�ة
في   ممّیزالرغم من تخرجها بنجاحٍ وعلى برفقة والدتها بینما �قي والدها في العاصمة اللبنان�ة بیروت. 

طر علیها. حاولت أن تنسى همومها �اللجوء إلى ��س ،الحزن  ظلّ  ،اةها الناجحة في الح�تمدرستها ومسیر 
�ان �حاجة  من :فهو األساسي على حوار مستمر بین األب وابنته. أما السؤال القصة الطب�عة. احتوت

�قصیدة یوجهها  القصةنتهي ت�ان �ٌل منهما �حاجة لآلخر. و  ،بنة؟ في الواقعاألب أم اال ؟إلى اآلخر
 من الوطن الذي رفض مغادرته. ،هلى ابنتإاألب 

الذي سار عل�ه نفسها للوطن عند الشاعرة نادین لط�ف التي مشت على الدرب   نفسهنجد الحبّ 
ندا. فقد غادرت لبنان وهي في سن الثالثة عشرة واستقرت ة في �معظم الكتاب اللبنانیین الناطقین �الفرنس�َّ 

للبنان منذ أ�ام الفین�قیین وحتى الیوم. تناولت في  �حبها . أما شعرها ف�متاز١٩٨٠في مدینة �یب�ك عام 
 ة.عنوان أحد دواو�نها الشعر�ّ  اسمها �شكل التيفین�ق�ة من بینهم عشتروت  آلهةشعرها عدة 

ذر �التار�خ منذ جإلى تراثه األصیل المت لبنان إلى العودة مجد فین�قا إلى لط�ف نادینبحنین ال �عود
  .شرق�ةمالفین�قیین حتى الیوم. و�ترافق ذلك مع شعورها �ال�أس �سبب انقطاعها عن جذورها ال

 …أعماق األرض إلى ها أنا نازلت"
 أنزل في دهلیز

 مثل الصفدة المعزولة
 تي لن �عرف أحًدا قّص 

 األرض من تحت
 …لن استسلم

 �ض�ع الكثیر من الحب
 نتقال المستمراالفهو 

 �ل شىء من جدید  أأبدمن مكاٍن إلى آخر �جعلني 
 ١٤…قتالع من الجذوراال كل ص�اح أواجه

الدها بل تعود �الذاكرة إلى أ�ام طفولتها بال تكتفي نادین لط�ف �الوقوف وحیدة أمام إطالل ماضي 
شارع " والذي �حمل عنوان �تابها وت الشهیرة والمعروف �شارع الحمرامن خالل ز�ارة أحد شوارع بیر 

                                                   
 .عبد هللا محمدابنة الكات�ة القصص�ة �اللغة الفرنس�ة هودا بر�ات والشاعر   ١٣
١٤  ., Edition du Noiroit, Québec 1999Le Livre des dunesNadim Lteif,  



١٣ 

الجمیلة التي عاشها في  األ�اموالذي تعود ف�ه الى  dHamra Comme par hazar١٥ "الحمرا �الصدفة
بین الح�اة والذ�ر�ات  نقطة الفصللبنان قبل رحیلها الى �ندا، وقد خرجت بز�ارتها �حكمة تقول فیها: إن 

 هي الكلمة.

التي تصدرها الندوة الثقاف�ة   Mitraوأخیًرا ال بد من ذ�ر أن نادین لط�ف تشارك �إصدار مجلة 
اللبنان�ة في مقاطعة �یب�ك والتي تغطي النشاطات الثقاف�ة في مختلف الفنون التي �قوم بها الكتاب 

حت والتصو�ر والموس�قى والسینما والشعراء و�افة المبدعین اللبنانیین في مقاطعة �یب�ك في مجاالت الن
 ١٦.من الفنون  وغیرها

 الخالصة
. وقد �ان للكلمة مكان ممیز في هذا عصرنا الحاضرن حتى یین�قیفاعطى لبنان الكثیر للعالم منذ ال

العطاء منذ األ�جد�ة حتى یومنا هذا. ال یزال هذا الدفق الفكري مستمًرا في العدید من اللغات ومنها 
لفرنس�ة فر�دة من نوعها النها جاءت نت�جة خ�ار حّر ولم تفرض �ما الفرنس�ة. إن مغامرة لبنان مع اللغة ا

حدث األمر في الكثیر من المستعمرات الفرنس�ة السا�قة. فالمبدع اللبناني �كتب �اللغة الفرنس�ة ألنه �جد 
في جمالیتها ما �عّبر عّما �ختمر في صدره ومشاعزه وعمق �ینونیته. لذلك إزدهرت هذه اللغة في لبنان، 

 وفي الدول التي قصدها اللبنانیون في اورو�ا وافر�ق�ا واألمیر�ییتین.

ة في �ندا وتحدیًدا في مقاطعة �یب�ك التي ترت�ط اللغة الفرنس�ة أما مغامرة األدب اللبناني �الفرنس�ّ 
ت همفقد سا فیها ارت�اًطا وث�ًقا بهو�تها و�استقاللها الذاتي الفر�د في قارة أمیر�ا الشمال�ة األنكلوسكسون�ة

في تعز�ز اللغة الفرنس�ة من خالل الكتا�ة والصحافة واإلعالم واألعالن ومختلف أشكال اإلبداع األخرى. 
وقد تمّیز عدد من هؤالء الكتاب وأص�حوا اعالًما في األدب الفرنسي وخاصة وجدي معوض الذي تمیز 

 عر�قة.تولى إدارة أحد أبرز مسارح �ار�س ال�في عالم المسرح والتأل�ف و 

بید أن هذه المساهمات طرحت اشكال�ات فكر�ة ووجود�ة عم�قة. فهل �عتبر األدب اللبناني الناطق 
ة أم هو أدب �شكل جزءًأ من أدب �یب�ك الناطق �الفرنس�َّ “ أدً�ا”�الفرنس�ة في مقاطعة �یب�ك في �ندا 

 مهجري آخر؟

ا�ة عل�ه ال بّد من اإلشارة إلى مساههمة �طرح هذا السؤال مشكلة الهو�ة �أ�عادها المختلفة. ولإلج
ة في تلك المقاطعة التي تعز�ز اللغة الفرنس�ّ بة لى �ندا ومعظهم یتكلم اللغة الفرنس�ّ إین الوافدین اللبنانیّ 

اإلنتاج الفكري لألد�اء اللبنانیین في  وفي حال اعت�ارتناضل في سبیل الحفاظ على استقاللها وهو�تها. 
في نظر ال�عض ال بّد من اإلشارة إلى أن هذا األدب نقل إلى لغة أخرى  ار�مهج مقاطعة �یب�ك أدً�ا

من  �فكر إنساني خالص. وهنا ال بدّ  البالدغنى مكت�ات تلك أف راق�ةعادات وتقالید وقّ�م وحّكم لبنان�ة 
ى. ذ�ر قصص ومسرح�ات عبلى فرهود التي نقلت عادات وتقالید وأمثال وقّ�م لبنان�ة إلى ثقافة أخر 

                                                   
١٥   ., Editeur Le Noiroit, 2014Hamra comme par hazardNadim Leif,  
١٦  .Sud, papiers, 1999 , Montréal, coédition Lemeac, ActesLittéralMajdi Mouawad,  
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و�مكن القول أن هذه القّ�م تع�ش في داخلها ولكنها أعطتها �عًدا إضافً�ا حین طرحت مسألة الهو�ة 
أكسبها �عًدا من  ولكنه الثقاف�ة اللبنان�ة زاخرة �أ�عادها يها مؤلفات وجدي معوض فوالتثاقف واإلنتماء. أمّ 

إنساني �حاكي وصول الى أدب اد الر ألن وجدي مالط أ خالل المبنى والصور الجمال�ة والمقارنات
 .قبله من �ما فعل جورج شحادة اإلنسان أینما �ان

السماء ونور  صفاءمن اإلشارة أ�ًضا الى برنار أنطون الحالم الذي حمل معه من لبنان  وال بدّ 
  شاسعةادخلت الدفىء والحرارة الى بالدٍ  التي شمسها الساطع والتي تجلت من جمال�ة شعره وقصصه

الواعدین الذي الكتاب  وجود مجموعة من أن نذ�رنها�ة  لقف نور الشمس �شوق ولهف. وال بدّ �اردة تتو 
 .�عّول علیهم إلكمال المسیرة

و�الخاتمة، فإن األدب اللبناني الناطق �الفرنس�ة في أمیر�ا الشمال�ة هو امتداد للعطاء واإلبداع 
 .على مّر العصور واألج�ال ین في جم�ع اللغاتاللبنانیِّ 
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