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ثقافة وناس

ثقافة وناس

جاك دريدا:

أالن باديو

الحوار الصحافي األخير
مع «رائد التفكيكية»،
وبحث نقدي في
الترجمات العربية ألهم
المصطلحات التي
استنبطها ،ونبذة عن
فلسفة أالن باديو التي
تتعارض مع فكر دريدا…
فصول ّ
يضمها كتاب
«ميراث الغائب» (دار نينوى
 )2018للباحث العراقي
نصير ّ
فليح
بديع صنيج
بـقــي ج ــاك دري ــدا ( 15ت ـمــوز /يوليو
 1930ـ ـ ـ ـ  9ت ـشــريــن األول /نــوفـمـبــر
 )2004متمسكًا بــأفـكــاره وه ــو على
حــافــة املـ ــوت ،وبــال ـقــوة نفسها التي
واج ـ ــه ب ـهــا أسـ ــس ال ـت ـفـكـيــر ال ـغــربــي
املستقرة على مــدى ق ــرون .استطاع
أن يجابه َح ْر َب ُه مع نفسه إثر سرطان
ال ـب ـن ـك ــري ــاس ال ـ ـ ــذي أصـ ــابـ ــه أواخ ـ ــر
حياته ،ألنه يؤمن بأن «التفلسف هو
تعلم املوت» بحسب وصية أفالطون.
ُّ
وبالتالي ،فإن «تعلم العيش ينبغي
ُّ
أن يعني تعلم امل ــوت ،وأن نأخذ في
ال ـح ـس ـب ــان الـ ـفـ ـن ــاء املـ ـطـ ـل ــق» .ورغـ ــم
إيـمــانــه بـهــذه الـحـقـيـقــة ،إال أن ــه بقي
ـادر ع ـلــى ال ـت ـس ـل ـيــم ب ـه ــا ،وال
غ ـيــر قـ ـ ـ ٍ
سيما أنه يعتبر أننا جميعًا «فانون
ُمنحوا إنقاذًا مؤقتًا».

يقول دريــدا في آخر حوار صحافي
أج ـ ـ ـ ـ ــراه جـ ـ ـ ــان ب ـ ــرنـ ـ ـب ـ ـ ُـاوم مل ـص ـل ـحــة
ج ــري ــدة «ل ــو م ــون ــد» (ن ـ ِـش ـ َـر بـتــاريــخ
 )2004/8/19أي قبل وفاته بأقل من
شـهــريــن« :أن ــا فــي ح ــرب مــع نفسي،
أق ـ ــول أشـ ـي ــاء م ـت ـنــاق ـضــة ،ي ـم ـكــن أن
نقول عنها :أشياء في توتر حقيقي.
إن ـ ـهـ ــا م ـ ــا يـ ـك ــونـ ـن ــي ،م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـنــي

أعـيــش ،وسيجعلني أم ــوت .أحيانًا
أرى ه ــذه ال ـح ــرب مــرع ـبــة ويـصـعــب
تحملها ،لكن في الوقت عينه أعرف
أن هــذه هــي الـحـيــاة .ســأجــد السالم
فقط في الراحة األبــديــة .أنــا بهذا ال
أقـ ــول إن ــي أف ـت ــرض ه ــذا الـتـنــاقــض،
لـكـنــي أعـ ــرف أن ــه م ــا يـبـقـيـنــي حـيــا،
ويجعلني أسأل على وجه التحديد
(كيف يتعلم اإلنسان أن يعيش؟)»
يـ ــرى رائ ـ ــد ال ـت ـقــوي ـض ـيــة أن «تـعـلــم
العيش هو دائمًا أمر نرجسي» ،وأن
البقاء حـ ٌ
ـداد تأسيسي ال ينتظر ما
ِ
يسمى امل ــوت الفعلي ،فــالـســؤال عن
املـ ـ ــوت ال ي ـن ـف ـصــم عـ ـن ــده ع ــن كــونــه
ً
سـ ـ ـ ـ ــؤاال ع ـ ــن الـ ـكـ ـيـ ـن ــون ــة والـ ـعـ ـي ــش،
وص ـعـ َّـوب ـتــه ت ـك ـمــن ف ــي ك ــون ــه حــالــة
يـ ـتـ ـع ــذر ت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى م ــوض ــوع
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــة مـ ــن دون اإلخ ـ ـ ـ ــال ب ـه ــا.
م ــع ذلـ ــك ،فــإنــه يـنـظــر إل ـيــه كصيغة
ت ــأسـ ـيـ ـسـ ـي ــة لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة والـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
وال ـح ـض ــارة ال ـب ـشــريــة ،وخ ــاص ــة أن
فكر صــاحــب «الـكـتــابــة واالخ ـتــاف»
أساسًا ال يسعى لتسوية التوترات
ً
امل ـعــرف ـيــة أصـ ـ ــا ،وال إلب ـق ــائ ـه ــا ،بــل
إلبرازها وإثارتها ،باعتبار التوتر
نفسه شــرط مـعــرفــة ضــروريــا .وهــو
مــا يـبــرز بـصــورة جلية فــي التنافر
ال ـع ـم ـيــق م ــع ع ــاق ــة األنـ ــا ـ ـ ـ ـ ال ـعــالــم،
سواء سميناها ذاتًا /موضوعًا ،أو
وعيًا /عاملًا ،أو أنا /وجودًا.
يتكرر ذكــر املــوت ضمن حــوار دريــدا
في «لو موند» فهو ُيدافع عن صعوبة
كتاباته ويعتبر والءه لها نوعًا من
الحفاظ الغريزي على الذاتُ ،إذ يقول
«أعيش موتي في الكتابة .أن أسأل أن
ُ
َّ
أحببته كثيرًا
أرفــض ما شكلني ،ما
ُ
جدًا ،ما كان قانونيًا ،هو أن أسأل أن
أموت» .من هنا ،يرفض صاحب «في
علم الكتابة» أي تبسيط في صياغة
أفكاره وشكل كتابته ،إلى درجة أنه
ي ــراه «سـفــالــة ُ غـيــر مـقـبــولــة» ،أو كما
َّ
عبر عنه «أن أس ــأل أن أمــوت بسبب
الغباء» ،داعيًا إلى االستعداد لحرب
ال هـ ـ ـ ــوادة ف ـي ـهــا ضـ ــد «الـ ــدوك ـ ـسـ ــا...
 »Doxaوهــم مثقفو وســائــل اإلعــام
املـنـخــرطــون فــي آل ـيــات إق ـنــاع ال ــرأي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ف ـ ـيـ ــه فـ ـ ــي ع ـصــر
تكنولوجيا االتصال الحديثة ،وضد
ّ
خطابهم املرتب مسبقًا بقوى امليديا
التي تتحكم بها لوبيات أكاديمية،
ت ـح ــري ــري ــة ،س ـي ــاس ـي ــة ،اق ـت ـص ــادي ــة،
أوروبية وعاملية في الوقت ذاته.
«ف ـ ـ ــي ذات مـ ـفـ ـك ــرة مـ ـجـ ـب ــول ــة ع ـلــى
التساؤل ،يأخذ اقتراب املوت معنى
مـضــاعـفــا ،كـثــافــة إضــاف ـيــة» ،ه ــذا ما
يـقــولــه الـبــاحــث وامل ـتــرجــم والـشــاعــر
ال ـع ــراق ــي نـصـيــر فـلـيــح ( )1962في
كتاب «ميراث الغائب» (دار نينوى
« :)2018إن ح ــرب دريـ ــدا م ــع نفسه
وقوله ألشياء متناقضة ،وفي توتر
ح ـق ـي ـقــي ،ه ــي ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت مــا
ي ـكــونــه ،يـحـيـلـنــا ب ـقــوة إل ــى طبيعة
ّ
تقويضيته نفسها ،التي تبقي على
هــذه الـتــوتــرات قائمة فــي مقاربتها
ّ
لسؤال املعرفة« ،حيث الدال ال ُيفضي
إلـ ـ ــى مـ ــدلـ ــول نـ َـهْ ــائ ــي ،واالخ ـ ـتـ ــاف
يـظــل ُمــرجــأ ،وفــضـلــة الـنـســق فضلة
م ـح ـت ـم ـل ــة .فـ ـح ــل الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات أو
ً
ال ـتــوتــرات ح ــا نـهــائـيــا ،هــو بــالــذات
م ــا ص ـ َّـوب ــت ال ـت ـقــوي ـض ـيــة ن ـيــران ـهــا
نـحــوه» ،مــؤكـدًا أن التقويض دائمًا
مع جانب تأكيد الحياة ،وكل حديث

ع ــن ال ـب ـقــاء كـتــركـيــب م ــن ال ـت ـعــارض
ح ـيــاة /م ــوت ،يـنـبــع مــن تــأكـيــد غير
مـشــروط لـلـحـيــاة .فــالـبـقــاء ـ ـ بحسب
يتبقى،
دريـ ــدا ـ ـ ـ لـيــس بـبـســاطــة م ــا
ً
وإنما أكثر الحيوات املمكنة كثافة.
ووفــق هــذا املعنى ،يكون التقويض
امـتــدادًا ملـشــروع التنوير األوروب ــي،
لـلـنـقــد ال ــذات ــي امل ـس ـت ـمــر وامل ــراج ـع ــة
املستمرة».
يـ ـ ـب ـ ـ ّـن فـ ـلـ ـي ــح أفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ُم ـص ـط ـل ــح
«الـ ـتـ ـق ــوي ــض» ع ـل ــى ف ـل ـس ـفــة دري ـ ــدا
ع ــن «ال ـت ـف ـك ـيــك» ،فــالـتـفـكـيــك يــوحــي
بالتقيد بالبنى واألنـســاق الكامنة
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــيء أو امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ،ب ـف ـكــه
إلـ ـ ــى مـ ـك ــون ــات ــه األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي تــم
ب ـ ـنـ ــاؤه وت ــركـ ـيـ ـب ــه عـ ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا.
جاك دريدا

وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن ــه يـ ـج ــري ،إذا ج ــاز
القول ،باتجاه عكسي على خطوط
تـكــويــن املــوضــوع مــن بـنــى وأنـســاق
متضمنة أو معلنة ،متعقبًا آثارها
ّ
ب ــات ـج ــاه ع ـك ـس ــي .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ف ــإن
مفهوم «التقويض »deconstruction
ـ ـ ـ م ــن األسـ ــاس وم ــن نـقـطــة املنطلق
نفسها ـ ال يتقيد بالبنى واألنساق
املوجودة» .وعلى هذا األساس ،فإن
التقويضية لن تــؤدي إلــى حالة من
العشوائية املفضية إلــى الالمعنى،
بـحـســب زع ــم مـنــاهـضـيـهــا ،ب ــل إلــى
ال ـك ـش ــف ع ــن تـ ــوتـ ــرات وت ـنــاق ـضــات
هـ ــي مـ ـسـ ـت ــودع ورص ـ ـيـ ــد وم ـن ـط ـلــق
ملعرفة ما يخفيه النص أو املبنى أو
الخطاب .بمعنى أن «ما تم تقويضه

رحيل

عندها منطويًا على حقائق كامنة،
بل مجرد توليدات مستمرة لدالالت
غير نهائية .وهــي هنا تختلف عن
االتجاهات التأويلية كثيرًا ،في أنها
ت ـض ــع الـ ـن ــص ووحـ ــدتـ ــه ال ـظ ــاه ــري ــة
وت ـم ــاس ـك ــه ال ــداخـ ـل ــي ت ـح ــت مـجـهــر
ت ـنــاق ـضــاتــه نـفـسـهــا ،ول ـي ــس املـعـنــى
أو ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ي ـتــم ت ــأوي ـل ــه بها
فـحـســب .عمله فـيــه ش ــيء مــن الشبه
بمهمة ال نهاية لها من التفكير في
«ما وراء الفلسفة» ،مهمة تفتح اإلرث
الفلسفي إلى «ما وراءه» ،فالطموح
في نص دريدا هو أن يعطي الفلسفة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،ع ـب ــر ت ـق ــوي ــض مــركــزيــة
ال ـ ـلـ ــوغـ ــوس وامل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ال ـص ــوت ـي ــة
وميتافيزيقيا الحضور التي حكمت
الفكر الغربي».
وإذا كانت فلسفة دريــدا قــد اتهمت

أعيش موتي في الكتابة
لـيــس املـعـنــى ،بــل الـتـنــاســق املــزعــوم
للمعنى ،ويـجـتــرح فــي الــوقــت ذاتــه
تصورًا آخر عن املعنى ،يجعله غير
ن ـه ــائ ــي ،غ ـيــر م ـس ـت ـقــر ،دي ـنــام ـيـكــي،
ً
تــول ـيــدي ،لـكـنــه يـظــل قــابــا ل ــإدراك
وال ـ ـتـ ــداول ،إذا اسـتـطـعـنــا أن نغير
طرائقنا في التفكير».
يقول فليح« :يمكن تصور التقويضية
ُ
كأنها تحيل املركز التقليدي للمعنى
إلـ ـ ــى مـ ــراكـ ــز غ ـي ــر م ـس ـت ـق ــرة ت ـت ـعــدد
ُبتعدد املـقــاربــات والـ ـق ــراءات ،كأنها
تتكاثر داخــل الجسد الهالمي
نــوى
للنص ُامل َّ
قوض .وعندها تفقد سلطة
املـعـنــى طــابـعـهــا ال ــراس ــخ ،وتـتـحــول
الـحـقــائــق إل ــى مـحــض م ـقــاربــات ،وال
ي ـم ـســي امل ــوض ــوع – أي م ــوض ــوع ـ ـ

تلفزيون
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بخالف تركيز دريدا
على النص ،أراد باديو
إعادة الفلسفة
إلى الحياة مباشرة

ب ـن ــزوع ـه ــا ال ــريـ ـب ــي ،ح ـت ــى م ـق ــارن ــة
ب ــامل ـع ــاي ـي ــر ال ـف ـل ـس ـف ـي ــة وامل ـن ـط ـق ـيــة
ل ـل ـح ـق ـي ـقــة فـ ــي زم ـ ـنـ ــه ،فـ ـ ــإن فـلـسـفــة
بـ ـ ــاديـ ـ ــو تـ ـسـ ـي ــر بـ ــات ـ ـجـ ــاه م ـع ــاك ــس
تمامًا ،بحسب فليح .إذ إنها «تعيد
تأصيل مفهوم الحقيقة ،وبالتالي
فإن حدة التعارض من هذا املنظور
تــأخــذ ب ـع ـدًا أش ــد ج ــذري ــة .وبـخــاف
تركيز دريدا على النص ،وانحيازه
ل ـل ـك ـتــابــة ،فـ ــإن ب ــادي ــو ي ــري ــد إعـ ــادة
ً
الفلسفة إلــى الـحـيــاة مـبــاشــرة .كما
ي ــرى أن تـنــامــي ال ـش ـعــري فــي جسد
النص الفلسفي كما هي الحال عند
ً
نيتشه ،مرورًا بهيدغر ،وصوال إلى
دري ــدا ،تعبير عــن التعثر الفلسفي
الـ ـ ــذي ع ــاش ـت ــه ال ـف ـل ـس ـفــة ف ــي حـقـبــة
لــم تستطع أن تـتـقــدم بـهــا الـخـطــوة
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ـ ــام ،ول ـي ـك ــون
الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم ال ـ ـش ـ ـعـ ــري داخـ ـ ـ ــل ج ـســد
الـ ـن ــص ال ـف ـل ـس ـفــي أشـ ـب ــه بـ ـن ــوع مــن
تعويض لفراغ عجزت الفلسفة في
العقود املاضية عن ملئه».
وإن كان فليح يعتقد بأن نصوص
ُ
دريدا تطمح إلى أن تعطي الفلسفة
ً
م ـس ـت ـق ـب ــا ،ف ــإن ــه ي ـ ــرى ف ــي فـلـسـفــة
ب ــادي ــو أشـ ـب ــه بـ ـن ــوع م ــن «ص ـح ــوة
فلسفية» بعد تعثر طويل في قدرة
ال ـف ـل ـس ـف ــة ع ـل ــى م ــواكـ ـب ــة ع ـص ــره ــا،
وخاصة أنــه يعتبر النزوع الريبي
ً
ال ـعــدمــي مـنــذ نـيـتـشــه ،وصـ ــوال إلــى
ات ـ ـجـ ــاهـ ــات الـ ـت ــأويـ ـلـ ـي ــة وم ـ ـ ــا ب ـعــد
البنيوية بما فــي ذلــك التقويضية
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ن ـ ــوع ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـسـ ـفـ ـسـ ـط ــة،
ن ـج ـم ــت عـ ــن قـ ـص ــور ال ـف ـل ـس ـف ــة عــن
الـ ـقـ ـي ــام بـ ــدورهـ ــا فـ ــي الـ ـتـ ـق ــدم ول ــو
خـ ـط ــوة ن ـح ــو األم ـ ـ ـ ــام .وه ـ ــو ي ــؤك ــد
أن ال ـف ـل ـس ـف ــة «راعـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـح ـق ـي ـقــة»،
ُ
طلق عبارته الشهيرة
وعليه فإنه ي ِ
«الــريــاض ـيــات هــي األنـطــولــوجـيــا»،
إذ يجعل مــن كشف الحقائق الــذي
تـ ـق ــوم بـ ــه ال ـف ـل ـس ـف ــة م ــرت ـب ـط ــا دون
انفصام بالرياضيات.
مـ ـق ــارب ــات ك ـث ـي ــرة بـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ـتــن
تـضـ ّـمـنـهــا ك ـتــاب «م ـي ــراث ال ـغــائــب»،
فـ ـ ــإن كـ ــانـ ــت الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات ت ــؤس ــس
لطبيعة الوجود األولية عند باديو،
ف ـ ــإن ال ـل ـغ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ه ــي أس ــاس
الكينونة عند دريدا .لشدة حبه لها
ولطبيعة مـشــروعــه الـفـكــري نفسه،
سـعــى إل ــى أن ي ـتــرك أثـ ـرًا فـيـهــا ،في
سياقاتها وبنيتها ومسار حياتها
ن ـف ـس ــه .وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـق ــول:
«وكـ ـم ــا أنـ ــي أحـ ــب الـ ـحـ ـي ــاة ،وأح ــب
حياتي ،فإني أحب ما جعل مني ما
أن ــا عـلـيــه ،وع ـن ـصــره األس ــاس ــي هو
اللغة ،فالحب بصورة عامة يمر في
طريقه على ّ
حب اللغة».

باريس ــ عثمان تزغارت
عن  88عامًاّ ،
غيب املوت في باريس ،املناضل
اليساري الكبير إيميل شكرون ،آخر األحياء
مــن جـيــل ال ـثــوار األم ـمــن ال ــذي انـخــرطــوا في
صـفــوف ال ـثــورة الـجــزائــريــة ،ورف ـعــوا السالح
ب ــوج ــه وط ـن ـهــم األم فــرن ـســا .وكـ ــان ش ـك ــرون،
الــذي ُولــد لعائلة يهودية فقيرة فــي وهــران،
ق ــد ان ـخ ــرط ،ع ــام  ،1946ف ــي ص ـفــوف الـحــزب
الشيوعي الجزائري ،وهو في سن السادسة
عـشــرة .عــرف االعـتـقــال مــرة أول ــى ،عــام ،1949
وهـ ــو ف ــي ال ـتــاس ـعــة ع ـش ــرة ،بـسـبــب تــوزيـعــه
م ـن ــاش ـي ــر ح ــزب ـي ــة ك ــان ــت تـ ـن ــدد بـ ـ ـ «الـ ـح ــرب
اإلمبريالية الفرنسية فــي فيتنام ومظاملها
في باقي املستعمرات».
عــام  ،1951أشــرف إيميل شكرون باالشتراك
م ــع رف ـي ـقــة دربـ ــه أل ــن الريـ ـب ــار ،ع ـلــى تنظيم
اإلض ــراب الشهير لعمال املـيـنــاء فــي وه ــران،
ملـنــع شـحــن األسـلـحــة بـحـرًا لـحـســاب وح ــدات
الـجـيــش الـفــرنـســي املـقــاتـلــة فــي ح ــرب «الهند
الـصـيـنـيــة» آن ـ ــذاك .مـمــا أدى إل ــى اعتقالهما
معًا ،وكانت تجربة االعتقال عالمة فارقة في
مسارهما ،حيث تــزوجــا بعد أسابيع قليلة
من خروجهما من املعتقل ،أواخــر عام ،1951
وتشاركا في كل تجاربهما النضالية الحقًا،
على مدى ستة عقود.
م ــع ان ـ ــدالع ثـ ــورة ال ـت ـحــريــر ال ـج ــزائ ــري ــة ،كــان
إي ـم ـيــل وألـ ــن ش ـك ــرون ف ــي طـلـيـعــة مــؤسـســي
«كـتــائــب مقاتلي الـتـحــريــر» ،الـتــابـعــة للحزب
الـشـيــوعــي ال ـج ــزائ ــري ،ال ـتــي انــدم ـجــت الحـقــا

مع القيادة املوحدة للثورة الجزائرية ،تحت
لواء «جبهة التحرير الوطني» .بعد عامني من
الكفاح املسلح ،ألقي عليهما القبض ،في أيلول
(سبتمبر)  ،1956في معاقل الثورة بتلمسان،
ف ــي ال ـغ ــرب ال ـج ــزائ ــري ،إث ــر عـمـلـيــات تفتيش
ضخمة قام بها جيش االحتالل الفرنسي في
املنطقة ،بحثًا عن شحنات كبيرة من األسلحة
تــم تهريبها لحساب ال ـثــوار الـجــزائــريــن من
قبل املناضل الشيوعي الكبير هـنــري مايو،
قبيل انشقاقه عن الجيش الفرنسي.
قبل تحويلهما الى فرنسا للمحاكمة ،احتجز
إي ـم ـيــل وألـ ــن ش ـك ــرون ألســاب ـيــع طــوي ـلــة في

كان من طليعة مؤسسي
«كتائب مقاتلي التحرير»

مركز تعذيب في وهران اشتهر باسم «أقبية
مكتب الـخــزيـنــة» ،وتـعــرضــا ألشـكــال همجية
من التعذيب ظلت آثارها الجسدية والنفسية
مالزمة أللني على مدى عقود.
ف ــي س ـجــن «ف ــري ــن» ال ـفــرن ـســي ،ن ـجــح إيـمـيــل
ش ـ ـكـ ــرون ،ب ـع ــد س ـب ــع ج ـ ـ ــوالت م ـت ـتــال ـيــة مــن
اإلضـ ـ ــراب ع ــن ال ـط ـع ــام ،ف ــي اف ـت ـكــاك اع ـت ــراف

الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـي ــة بـ ــه كـ ـ ـ «سـ ـج ــن رأي
جزائري» .ولم يكتف بأن يكون «سجني الرأي
ُ
الـجــزائــري الــوحـيــد غير املـسـلــم» ،بــل انتخب
مــن قبل رفــاقــه مـنــدوبــا عــن مساجني «جبهة
ال ـت ـح ــري ــر» الـ ـج ــزائ ــري ــة فـ ــي س ـج ــن «ف ــري ــن»
الفرنسي .سجن تـعـ ّـرف فيه إيميل شـكــرون،
عــن ق ــرب ،ال ــى ع ــدد ب ــارز مــن ق ـي ــادات ال ـثــورة
ال ـج ــزائ ــري ــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا الــزع ـيــم الــراحــل
محمد بوضياف.
بعد إطــاق سراحهما ،مع استقالل الجزائر،
فــي صـيــف  ،1962ع ــاد إيـمـيــل وأل ــن شـكــرون
ال ــى م ــراب ــع الـصـبــا ف ــي وه ـ ــران .لـكــن تقلبات
الـسـيــاسـيــة ال ـجــزائــريــة ،لــم تـلـبــث أن عصفت
بأحالمهما الثورية ،حيث اضطرا ،على غرار
املـ ـئ ــات م ــن امل ـنــاض ـلــن األمـ ـم ــن امل ـنــاصــريــن
لـلـثــورة الـجــزائــريــة ،الــى م ـغــادرة ال ـبــاد ،بعد
االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ال ـ ــذي أط ـ ــاح بــالــرئـيــس
احمد بن بلة ،عام .1965
عاش إيميل وألني شكرون ،بعد ذلك ،مبعدين
عــن بلدهما ال ـجــزائــر ،ط ــوال أكـثــر مــن نصف
ق ـ ـ ــرن .ل ـك ـن ـه ـمــا ظـ ــا فـ ـخ ــوري ــن وم ـت ـم ـس ـكــن
بالجنسية الجزائرية التي منحت لهما غداة
االسـتـقــال .وبــالــرغــم مــن انتقالهما القسري
للعيش فــي فرنسا ،إال أنهما لــم يتخليا عن
القيم اليسارية التي ناضال من أجلها طوال
حياتهما ،إذ استقرا فــي حــي شعبي تقطنه
غالبية من املهاجرين في ضاحية «فونتناي
ســو ب ــوا» (ش ــرق ب ــاري ــس) ،وظ ــا مناصرين
دائمني للقضايا العربية ولحقوق املهاجرين
املسلمني في فرنسا.

