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I ينس ى موت جورج براس ًا عل الرو، وعشرون عام دره م ى والدة ان ام عل ة ع بوع .  مئ ان االس آ
ذّآر     ذآريات والت افًال بال افي الفرنسي ح ًا       . الثق ية، روائي ة الفرنس ذ زمن حدود الثقاف رق من الرو اخت م

ذي ال يخشى االنخراط في العمل السيا           . سي او العسكري  ومؤرخًا للفن وفوق ذلك نموذجًا للمثقف ال
ه                     ة، او بعمل ة االممي وريين في صفوف االلوي فسواء بمشارآته في الحرب االسبانية الى جانب الجمه

ه   "في المقاومة الفرنسية تحت اسم          ل برجي ذي استحدثه            "الكولوني وزاري ال ه المنصب ال ، او باعتالئ
لتزم، حتى بعدما تخلى عن  الجنرال ديغول خصيصًا من اجله، قّدم مالرو ألمع الصور عن المثقف الم 

.االنتماء اليساري الذي آان يالزم مفهوم االلتزام
ر                        ات االآث ى احدى الثقاف ًا عل دها، قيم  على رأس وزارة الثقافة، لم يكتف بالورشة العظيمة التي تعّه

" ةبيوت الثقاف "فباالضافة الى سعيه الى ديموقراطية ثقافية من خالل زرع          . تنوعًا في التاريخ الحديث   
ام ارث الحضارات                             اب عريضًا ام ذين فتحوا الب ل في الغرب ال ان من االوائ ده، آ في آل مناطق بل

الم، في معرض                  . المهّمشة ويذآر مثًال انه آان وراء اول اطاللة آبيرة لكنز توت عنخ آمون على الع
ول،  ورغم الخصوصية الفرنسية الشديدة التي جمعته الى دي. ١٩٦٧مشهود في باريس عشية حرب       غ

درج في             ا ين ر مم فان الثنائي الذي شّكاله بدا آأنه يحاآي فلسفة العالقة بين المثقف ورجل السلطة اآث
.لحظة محددة من تاريخ بلدهما

ل صاغٍ              اآم، او خلي الرو ان                 .  لم يكن مجرد سمير للح ره، اظهر م ّل نظي اريخي ق وفي ظل رجل ت
ى الن      اظ عل ة المثقف وحده بين الوزراء ينجح في الحف الرو في        . دي م يخسر م ذا االنجاز، ل وبنتيجة ه

ل                  ا نفسها، ب ة، وان خسر بعضها في فرنس ه االدبي ه اعمال ا ل العالم شيئًا من المكانة التي آانت اّمنته
.اضحى رمزًا يسعى الى تقفي اثره آل من ُآتب لهم مجاورة رجل دولة

Brassens Georges ينس ارن جورج براس الرو))  ال يق دره م جل ال يحب البطوالت، ر. بان
أ           رة، ولكن شرط ان يتباط فكيف التبّجح بها آما فعل مالرو طيلة عمره؟ ال يخشى الموت من اجل فك

وت ه    . الم ي اعمال ذآرها ف اد ي ه بالك ازي، لكن ة االضطهاد الن ة بمقاوم الرو طرف عالق ل م ه مث . ل
.جاوز عالمه الصغيريساري الهوى، واالصح فوضوي، ومع ذلك لم يظهر اهتمامًا يذآر بما يت

راً        مًا آبي ية اس ذاآرة الفرنس ي ال ى ف ينس يبق ر ان براس ر     .  غي ا احتق ي طالم ية الت لطة السياس الس
العديد من الشوارع والمدارس في ارجاء فرنسا تحمل اسمه،         . مظاهرها، اعترفت له بمكانته منذ فترة     

ديت ال  رة اه ة عش دائرة الخامس ى طرف ال رة عل ة آبي اريس حديق ي ب هوف د وفات راه بعي ي . ى ذآ وف
ون          ه تلفزي رانس   "الذآرى العشرين لرحيله خصص ل ة آانت             "٢ف ادارة رسمية، سهرة آامل ، وهو ب

ان                         ر من الحن ى جانب الكثي م، ال ادات ضد التزمت والسلطوية والظل مناسبة لسماع شتى انواع االنتق
اً    . جورج براسينس آان مغنياً   . والشاعرية وآلمات الحب   يس مطرب يقارًا، مجرد مغنٍ       ال، ل .  وال موس

.وشاعرًا
II      در ا ن ي م ية اال ف اطقين الفرنس رة الن ارج دائ ى خ ينس ال ورج براس م يصل صيت ج عر .  ل الش

ل من جاك                           ل القلي ى؟ القلي ة ادن ر في مرتب ى وهو المعتب الحديث قليًال ان يترجم، فكيف بالشعر المغّن
 بريل وصل الى االنكليزية ولغات اخرى، لكن براسينس ظل محصورًا في لغته، رغم انه عند
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ل رّواد   الكثي ل وآ اهي بري نص "رين يض ة ال اعرية " اغني رأة وش ى    . ج اج ال ا ال تحت ه آأنه آلمات
اء، وال                        ى الغن ه ال ادي من ى الكالم الع موسيقى، وهو اصًال ال يغني بالمعنى المعهود، انشاده اقرب ال

تعش ق          ى ين ة، حت لب  يحتاج الى اآثر من قيثارة وآونترباس، ومن دون اضافات آهربائية او الكتروني
المفردات        . انه مغني االعتدال والصعوبة في آن واحد      . المستمع وعقله  ال احد مثله عرف آيف يلعب ب

ا      ة منه ن الثقيل ى م ًا حت رج لحن ادرة، فيخ اني     . الن ع باغ رب التمّت م الع تطيع معظ ف ان ال يس مؤس
بعض ا           . براسينس ذا ال رى   مؤسف النهم لو استطاعوا لكانوا ربما ادرآوا بعضًا من الغرب، ه ذي ي ل

.في حرية الفرد قيمة مطلقة وال يخشى ان يقارع آل مقدساته، واولها اللغة
ار       .  براسينس هو ابرع من نزع عن اللغة حشمتها المصطنعة          ورة اي ل ث ة       ١٩٦٨قب  التي حّررت لغ

ة او                   ّد نابي  الصحافة واالعالم، آان براسينس واحدًا من النادرين الذين لم يتوانوا عن ادخال آلمات ُتع
له اغنية عن الشتائم مثًال، ُتسلسل القديم والجديد منها،         . بذيئة في اغانيه، دون ان يسقط هو في البذاءة        

ا       ة عنوانه أخرة عن الباله ه ب    Le roi des consواخرى مت ا يمكن تعريب ك األ "، وهو م ..." مل
ة ( ي الترجم ى جنس ف ة ال يثبت عل ى الباله ز ال ا). غريب ان العضو الرام ا المقدس ت االخرى، ام

ه                   : فحّدث وال حرج   ا يكفي الدخال تفزازات براسينس م الوا من اس الشرطة والقضاء وطبعًا الكنيسة ن
.لكنه دخل بدل منها جنة الذاآرة الجماعية. جهّنم المتمردين عشرات المرات

ه                   III.  ولعل ذلك يعطي فكرة عن التغّير الذي اصاب المجتمع الفرنسي، ومدى مساهمة براسينس في
ا            م رن الحادي والعشرين سوف         : "ن اقوال اندره مالرو نبوءة اثارت الكثير من اللغط في حينه ان الق

دين في                     ". يكون دينيًا او ال يكون     ا آانت تتراجع وطأة ال د صدرت فيم رة، فق بعض من الفك سخر ال
ود يحرك الشعوب             آيف ال  : وسخر آخرون من الصيغة    . الغرب الى حد لم يكن ممكنًا تصور ان يع

الرو           ادة م ى ع ة، عل ة نهائي ت قاطع يغة آان دهم؟ الص أل اح رون، س ادي والعش رن الح ون الق . يك
.الى ان اطّل القرن الحادي والعشرون، واختفى االستفزاز. هكذا بدت وقتئٍذ. استفزازية

 
 

سمير قصير



 
 
 
٥/١١/٢٠٠١ 
 

Id-Reference 01-Pr-000730  
Media (Support) HC 

Title  استفزازات
Subtitle   
Section  مرور الكالم
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ٥/١١/٢٠٠١ 
5/11/2001

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons برجيه . آولونيل–براسينس . جورج–مالرو .اندره– 
ديغول.جنرال

 Locations فرنسا
 Dates ١٩٦٧

 Themes 

 –براسينس . جورج–ة فرنسي. ثقافة–فرنسا 
 – ١٩٦٧. حرب–مالرو . اندره–ديغول .جنرال
 – موسيقى –فرنسي . شعر–فرنسية .سياسة
١٩٦٨.أيار.ثورة

Subject   
 
 


