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رِسدابُـــنـــــــــا ..وســـيـــنـــــــــوغـــــــــرافـــيـــــــــا صـــنـــــــــاعـــــــــة املـــــــــوت
د.أثيـر مـحمــد شهـاب

يف غـم ــرة م ــا ش ــاه ــدن ــاه عـب ــر ش ــاش ــة
التلـفاز مـن شريـط ملسـلسالت درامـية
عــراقيــة يف شهـر رمـضـان ،ويف حلـظـة
استعـادة الــوعي للـتمـييــز بني مـا هـو
صــالح ومـا هـو أصـلح ..أو بني مـا هـو
نـاجـح ومفسـد للـذوق يف زمن انهـالت
علـينــا الفـض ــائيــات دفعــة واحــدة ،كل
واح ــدة حتمـل يف طيــاتهــا أس ــرارا من
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املـزيفــة..والطــائفيـة املقـيتـة ،ونحـس
مبـرارة مـا تقـدمه بـعض الـفضــائيـات
م ــن إشع ـ ــال ل ـن ـ ــار اإلرهـ ـ ــاب والع ــنف
الـطـ ــائفـي (ملـي ـشـي ــا احلـب..مـثال )،
نـ ــشع ـ ــر ب ـ ــرغـب ـ ــة اإلش ـ ــادة مبـ ــسلـ ــسل
سيكـون فاحتـة خير للـدراما العـراقية
بعد 4./9
راهـنت هــذه الفـض ــائيــات عل ــى رغبــة
كــسب رهــان املتلـقي علــى ضخ شـاشـة
شـهـ ـ ـ ــر رم ـ ـضـ ـ ـ ــان مبـجـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة م ــن
امل ــسل ــسالت..ح ــرضـت بعــضهـ ــا عل ــى
خطف طالب اجلـامعـات ،فيمـا راحت
بعـضهـا تـصف مـسلـسل الـعنف الـذي
مي ـ ــر به ال ـ ــوطــن ،وم ـ ــا يجــب عل ـي ـن ـ ــا
فـعله..مــؤكــدة علــى أن ه ــذه األعمــال
اإلجـ ـ ــرام ـيـ ـ ــة خـ ـ ــارج س ـيـ ـ ــاق الـ ـ ــزمــن
العراقي..
وسـ ــط هـ ـ ـ ــذا ال ـك ــم الـهـ ـ ـ ــائـل ذُهـلـ ـنـ ـ ـ ــا
مبـ ـ ـسـلـ ـ ـسـل (الـ ـ ـس ـ ـ ــرداب) لـل ـمـخ ـ ـ ــرج
العـراقي محمـد شكـري جمـيل ،إعداد
عبـاس حــربي الـذي اخـذ علـى عـاتقه
معاجلة ما قدمته رواية السرداب رقم
 2ليـوسف الصائـغ بالشكـل الذي يراه
مـنــاسـب ــا علــى فـضــائـيــة الـبغــداديــة،
ب ــاشتــراك ك ــوكبــة مـن فنــانـي العــراق
ممـثل ــة بيــوسف العــانـي ،مق ــداد عبــد

الــرضــا ..ســامـي عبــد احلـمي ــد ،عبــد
اخل ـ ـ ـ ــالـق اخملـ ـت ـ ـ ـ ــار ،عـ ـب ـ ـ ـ ــد اجلـ ـب ـ ـ ـ ــار
الشـرقاوي ،رائد محسن ،ستار خضير
ومجمـوعة من الفنانـني الذين قدموا
أداء طـ ـيـ ـبـ ـ ـ ــا ،...والـعـ ـمـل يف مـجـ ـمـلـه
احـ ـسـبـه نق ـطـ ــة م ـضـيـئـ ــة يف سـمـ ــاء
الدراما العراقية ،والسبب الذي أجده
مبـررا ملنـطق القبـول..هـو أرشفـة هـذا
املسـلسل لـرحلـة العـذاب التي مـر بهـا
الـوطنيون يف املعتـقالت البعثية..زمن
نـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـل ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان..س ـج ـ ـ ــن
احللة...كركوك.
وكيف تـتخلى الشـخصيات داخل ذاك
الـ ـسـ ــرداب عـن انـتـمـ ــائهـ ــا ال ـطـ ــائفـي
والعــرقي ،لـتتحـد يف صفـة الـنضـال..
وتتخـذ من رحلـة املوت عـنوانـا ملسـيرة
عذاباتهم.
فـمـ ــا ت ـضـمــنه املـ ــسلـ ــسل مــن ألقـ ــاب
يـك ـ ــشف وط ـن ـيـ ـ ــة مـ ـ ــا نـ ـ ــوه ـنـ ـ ــا ع ــنه،
وتخلـيهـم عـن الـنـظ ــرة الـط ــائفـي ــة (
مجيـد العجـمي ،كـاكـا كـرمي ،الـدكتـور
ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــم،
اح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
الـشكـرجي،العـرجـة ،سلمـان احملـامي)
مجـموعـة من االنتـماءات والـقومـيات
التي وحدها النضال.
كـتـبـت الـ ــدكـتـ ــورة عـ ــواطـف نعـيـم يف
جـ ــريـ ــدة املـ ــدى بـتـ ــأريخ  31تـ ـشـ ــريـن
األول  2006عـن املسلسل حتت عنوان
(متـابعـة نقـديـة ..الـدرامـا الـتلفـازيـة
العـراقيـة(..السـرداب) ،واحـسبهـا غيـر
دقـيقــة يف تـشـخيـص بعــض الفقــرات
املــتعـلقـ ــة ب ـ ــانفـت ـ ــاح األفق الـ ــزمـ ــانـي
وإح ــال ــة زمـن املــسلــسل إل ــى م ــرحل ــة
تأريخية معينة -الزمن امللكي(يعتمد
املـنت احلكــائـي للـمــسلــسل الـتلفــازي
(ال ـ ـس ـ ــرداب) وال ـ ــذي يـقع يف خ ـمـ ــس
عـشرة حـلقة علـى رواية أدبـية بـاالسم
ذاته للـكاتـب والشـاعر الـراحل يـوسف
الصائغ ،وهي تروي ذكـريات مجموعة
م ــن املـعـ ـتـقـل ــني ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـي ــني م ــن
أصحـاب األفكار الـتقدميـة التي تقف
بـ ـ ــالـ ـضـ ـ ــد م ــن اجلهـ ـ ــات ال ـ ـ ــرجع ـيـ ـ ــة
والع ـم ــيلـ ـ ــة يف ف ـتـ ـ ــرة احلـك ــم امللـكــي
لـلع ــراق آن ــذاك) وال ــذي يــطلـع عل ــى
املـنت ال ــروائـي لل ـص ــائـغ ال يج ــد ذاك
التحـديـد الــذي افتــرضته الــدكتـورة،
فــالـصــائغ ومـن بعــده اخملــرج مـحمــد
شك ــري اشـت ــرك ــا يف رؤي ــة ال ـس ــرداب /
املك ــان من دون حتــديــد الــزمـن ،فهــو
س ــرداب لـكل األزمـن ــة ،مبعـن ــى احت ــاد

الـــعــــــــــــــــــــانــــــــي
ـ
ـيــــــــــــــــــــوســـف

ســـــــــامـــي عـــبـــــــــد احلـــمـــيـــــــــد

مـــحـــــــــــــــــــســــــــــن
ـ
رائـــــــــــــــــــــــــد
ـ

مـقــــــــــداد عــــبــــــــــد الــــــــــرضــــــــــا

الـ ــزمـ ــان واملـكـ ــان يف إالشـ ــارة إلـ ــى كل
ظــالم ميــارس بحق شعـبه ومنـاضـليه
الــظلـم والــسجـن ،ورمـيهـم يف أقـبـي ــة
سراديب /سراديب البعث..
واسـتغرب من قـول الدكتـورة عواطف
وهي تشير إلى ((أن تلك الشخصيات
تـتحــدث عـن مقــاومــة ونـضــال دون أن
تــتع ـ ــرف عل ـ ــى اجلهـ ــة الـتـي تـنـتـمـي
إل ــيهـ ـ ــا!!) ،بال شـك مــن مت وضـعه يف
ال ـســرداب مـن املـنــاضلـني زمـن الـبعـث
يقـتـص ــر عل ــى (ال ـشـي ــوعـيـني ،وح ــزب
الــدعــوة ) ،والق ــراءة التـي اتع ــرف من
خاللهــا علــى هــويــة املنــاضـل تتــشكل
مــن خـالل لـغ ـتـهــم داخـل الـ ـ ـس ـ ـ ــرداب
وط ـ ـ ــريـق ـ ـ ــة تـفـك ـي ـ ـ ــرهــم ،اضـف ال ـ ـ ــى
ذلـك..يـ ـ ــأخـ ـ ــذنـ ـ ــا اآلخ ـ ـ ــر (الق ـ ـ ــامع/
البعثـي) إلى كشف مالمح (املقموع )،
عـ ــن طـ ـ ـ ـ ــريـق الـ ـ ـ ـ ــزي (ال ـ ـ ـ ـسـفـ ـ ـ ـ ــاري)
املـستخـدم يف املـسلـسل ،فـالـزي يُـدلنـا
علـى الزمن الذي نـحن بصدد البحث
فيـه والتعــرف علــى شخـصيــاته ،إذ إن
مالمـحهـ ــا الـ ــشخ ـصـيـ ــات تـت ــضح يف
ضــوء الــزي (الــسفــاري) الــذي يـكفـي
ل ــتحـ ـ ــديـ ـ ــد هـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــات
ومالمحـها،لـذلك اعتقـد ان الدكـتورة
عـواطف كــانت قــاسيــة بصـدد الـزمـان
واملـكـ ــان حـيـنـم ـ ــا تق ـ ــول(( :فلـم تـكـن
هنـاك دالــة واضحـة تــشيـر إلــى فتـرة
زمـنـيــة أو إلــى جهــة سـيــاسـيــة أو إلــى
سلـطــة قمـعيــة مــا تتـيح لـلمـتلـقي ان
يتعـرف إليهـا ويـدرك أبعـادهـا وحجم

مـ ـسـ ــاوئهـ ــا .لقـ ــد مت تع ــومي ال ــزم ــان
واملـك ـ ـ ــان ومت ال ـتـالعــب ب ـ ـ ــاحلـق ـ ـ ــائـق
ونفـذت بعـض املشـاهـد بطـريقـة فيهـا
الـكثيـر مـن السـذاجـة الـتي تبـدو غيـر
م ـبـ ـ ــررة ،وبق ـي ـن ـ ــا امـ ـ ــام شخـ ـص ـي ـ ــات
سقـ ـطــت يف ال ـت ـن ـ ــاقـ ــض والغ ـم ـ ــوض
كـشخـصيـة العـجمي) .قـد اتفق معهـا
بـشــأن املكــان واخلـطــأ الــذي وقع فـيه
اخملـ ـ ــرج ،ولـك ـن ـنــي اخ ـتـلف مـعهـ ـ ــا يف
الـبعـد الــزمنـي .من زاويـة أخـرى كـان
البـد للـدكتـورة عـواطف وهـي تتحـدث
عن شخـصية مـثل شخصيـة العجمي
مـن ان تـ ــدرك :ان ال ـضـبـ ــابـي ـ ــة داخل
املع ـتـقالت قـ ـ ــد تـ ـ ــرافق الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
ال ـ ـ ـشـخ ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــات بـحـ ـي ــث تـ ـتـالشـ ـ ـ ــى
املـصــداقيـة فـيمــا بيـنهم ،وهـذا األمـر
بحـد ذاته نـاجت عـن الضغـط النفـسي
الذي يفرضه السرداب.
كمـا أشـارت الـدكتـورة إلـى أن املسـلسل
ال يـ ـشــتغـل علـ ــى املـكـ ــان املــتحـ ــرك (:
ولـعل امل ـشـكل ــة األس ــاس يف م ــسل ــسل
(ال ـســرداب) هـي ال ـس ــرداب ذاته الــذي
وقع يف التكـرار واملتوقع ،فاملكان واحد
ثـ ـ ــابــت وامل ــتغ ـيـ ـ ــر ف ــيه هـ ـ ــو حـ ـ ــركـ ـ ــة
الـشخـصيــات مع بعـضهــا ومع ذواتهـا
ومع ما يحيط بها).
اإلشـارة الـوحيـدة الـتي تكـشف رمـزيـة
املـكـ ــان والـ ــزمـ ــان تـتـ ـشـكل مــن خالل
ع ـ ــرض س ـي ـ ــرة ال ـ ــشخـ ـص ـي ـ ــات ع ـب ـ ــر
االستـرجـاع املـسـتمـر بـني شخـصيـات
الـســرداب وســارد الــسيــرة الـشخـصيــة

حل ـيـ ـ ــاة كـل مع ــتقـل ،فع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا بـ ـ ــدأ
ال ــشك ــرجــي بع ــرض سـيـ ــرة الع ــرج ــة
لل ــمح ـ ــام ــي سل ـم ـ ــان (س ـ ــامــي ع ـب ـ ــد
احلـمـي ــد ) عـن ط ــريق االسـت ــرج ــاع..
انـكـ ــشفـت رمـ ــزيـ ــة الـ ــزمـ ــان واملـكـ ــان،
فبـإبـداع اخملـرج الــذي استـثمـر الـزي
(الـسفـاري ) الـذي يعــرفه العــراقيـون
جـمــيعـ ــا ،دلـل علـ ــى مـ ــرحلـ ــة ومـكـ ــان
ت ــأريخـيـني يف حـي ــاة الع ــراق..سلـط ــة
البـعث /والــزي الــسفــاري الــذي يــدل
عـلـ ـ ـ ــى اخملـ ـبـ ـ ـ ــري ــن أصـحـ ـ ـ ــاب(اإلدارة
احملـليــة،واألمـن العــام ــة )،وهي إشــارة
ذكيـة أفاد مـنها اخملـرج محمـد شكري
من اجل ان ال يـقع أسيــرا لفخ إرهـاب
البعث اجلديد...
هل يحق لنـا ان نقول إن اخملـرج كانخائفا ؟
رمبا املـنطق العقالني يف االبـتعاد عن
إدانــة الـبعـث بـصــورة ص ــريحــة وسـط
ه ــذا اخل ــواء األمـنـي ،ه ــو الـ ــذي دفع
بـاخملـرج إلـى عـدم الـتصــريح مبن هـو
املدين...
ثـمـ ــة إش ـ ــارة وردت يف مقـ ــدمـ ــة روايـ ــة
الـ ـ ـ ــراحـل يـ ـ ـ ــوسـف ال ـ ـصـ ـ ـ ــائـغ ه ــي يف
جـوهرهـا خوف مـن نوع اخـر  ( :ليس
له ــذه الـتج ــرب ــة اتـص ــال ب ــأي غ ــرض
سـيــاسـي أو أيــة جهــة سـيــاسـيــة..إنهــا
تــصف معــانــاة اشـتــرك فـيه ــا الكـثـيــر
مـن الـن ــاس ال ــذيـن واجهـ ــوا الع ــسف،
بـسـبب مــا يــسمــى (الــسيــاســة)..علــى
اخـتالف مشـاربهـم وانتمـاءاتهم .هـذه

ال ـصـفحـ ــات معـنـيـ ــة بـ ــأن تعـيـ ــد لهـم
جـمــيعـ ــا اعـتـبـ ــارهــم ،ألنهـم ألسـبـ ــاب
ع ــدي ــدة ،ح ــاولـ ــوا ان يك ــون ــوا طـيـبـني
وصـ ــادقـني،ولـم يـكـن ذلـك..دائـمـ ــا يف
متناولهم بـسبب السرداب))(،)1فقول
ال ـص ـ ــائغ  (:ل ـيـ ــس له ـ ــذه الــتج ـ ــرب ـ ــة
اتصال بأي غرض سياسي أو أية جهة
سيـاسية) يـدعو إلـى التبـرير الن زمن
طـب ــاع ــة ال ــرواي ــة ج ــاء يف ايـ ــام حكـم
الـ ـبـع ــث  ،1997وه ـ ـ ـ ــو يـعـ ـي ـ ـ ــش داخـل
العـراق ،فـإشـارته يف اقل تقـديــر تبعـد
عـني ال ــرقـيـب عـن مم ــارس ــة سـط ــوته،
ولكن...
 هـل يحـق لل ــمخـ ـ ــرج بعـ ـ ــد سق ـ ــوطالبعث أن يتجاوز حدود اخلوف؟!
كل اإلشـارات تـدل علـى أن اخلـوف مـا
زال مستمرا ،وان سلطة البعث التزال
متارس نـشاطهـا بأسـلوب مغـاير قـائم
عـل ـ ـ ــى االطـالق ـ ـ ــة بـال زي( سـف ـ ـ ــاري)،
اطالقـ ــة مجه ــول ــة اله ــوي ــة..ويـنـتهـي
األمر..
أن ــا اعـتق ــد ان اخل ــوف غـي ــر مـب ــرر يف
زمن صـار واجبـا عـلينــا وضع النقـاط
عل ــى احل ــروف لـنـبـني مـن ــاطق ال ــورم
السرطاني يف جسد العراق..
سـأنظـر من زاويـة أخــرى ....وأتسـاءل
بطريقة فيها الكثير من التوجس...
أيـن ال ــدرام ــا الع ــراقـي ــة الـتـي تُ ــديـنالنظام الـسابق وتكشف عهـر املمارسة
ال ـتــي اق ـتـ ـ ــرفــت بـحق هـ ـ ــذا ال ـ ــشعــب
املظلوم وبحق النخب السياسية ؟

نحن ندرك بأن التـجربة األملانية بعد
م ــرور كل ه ــذا ال ــوقـت الت ــزال ت ــوجه
الل ــوم والــنقـ ــد للـن ــازي ــة ،السـيـم ــا يف
عازف البـيانو على الـرغم من قصديّة
إعـادة االعتبـار لليهـود الذين طـالتهم
قسوة احلكم النازي..
افهـم من ذلك ..أن األعمـال الدرامـية
العراقيـة ال تزال أسيـرة اخلوف ..ولن
يـ ـسـمـح لهـ ــا بـ ــالــنجـ ــاح اذا مـ ــا ظلـت
أسـي ــرة احل ــذر واخل ــوف .م ــا ع ــادت
الـعقالنية بنـافعة يف ظل املـوت البشع
الـ ــذي ي ـ ــدخل بـيـ ــوت كـل العـ ــراقـيـني
(اطالقة ،تفخيخ ،عبوة،صاروخ)..
املـ ـ ــواقف ال ـتــي اح ـ ـس ــبهـ ـ ــا مه ـم ـ ــة يف
تـشـخيــص عيــوب العـمل تـتلخـص يف
ابـ ـتـعـ ـ ـ ــاد اخملـ ـ ـ ــرج ع ــن متـ ـثـل امل ـكـ ـ ـ ــان
(الـ ـ ـس ـ ـ ــرداب ) ب ـ ـ ــالـ ـ ـشـكـل امل ـ ـطـل ـ ـ ــوب
واحلق ــيقــي ،فـ ـ ــال ـ ـسـ ـ ــرداب ك ـمـ ـ ــا هـ ـ ــو
مـتعارف علـى فهمه :املكـان الذي يقع
حتــت األرض ،وم ـ ــا ق ـ ــدمه اخمل ـ ــرج يف
املـسلـسل لـم يكن سـردابـا وإمنـا غـرفـة
اعتقال...
اإلضـ ــاءة الفـ ــاضح ــة الـتـي ت ـضـمـنـت
املشـاهد يف املسلسـل تكشف ما نقوله،
فـضـال عن الــدرج الفــاصـل بني غــرفــة
االعتقال واملغاسل واحلركة الروتينية
بـيــنهـم ــا الـتــي رافقــت العــمل ..بــضع
درجـات وينتقل املعتقل ..ويبدو لي ان
الـ ـس ـ ــرداب ابعـ ــد مـ ــا يـكـ ــون عـن هـ ــذا
الفضاء.
ال ـسـ ــرداب يف فهـمـن ــا /مــظلـم /حتـت
األرض ،امـ ــا سـ ــرداب محـمـ ــد شـكـ ــري
جميل فلم يكن كذلك..
ج ــاءت ح ــرك ــة ال ــشخ ـصـي ــات ب ــداي ــة
العمل ممـلة بسبـب احلركة الـروتينية
الـتي تـدعـو إلـى امللل ،حـركـة مكـوكيـة
بني املغاسل والسرداب-سرداب محمد
شكـري –أفقـدتنـا شهـوة التـواصل...
كـ ـ ــان الزم ـ ـ ــا علـ ـ ــى اخمل ـ ـ ــرج ان يجـ ـ ــد
طريقة يف معاجلة هذه الزاوية.
العـمل يف مجـمـله –علــى مــا قــدمـته
مــن مالح ـظ ـ ــات –عالم ـ ــة تـ ـسـتـحق
االح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرام يف ف ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ـ ــا
العراقية....
حتيـة طيبة مـرة أخرى لكل من أسهم
يف هذا العمل.
(-)1الـســرداب رقم ،2يـوسـف الصـائغ،
افاق الكتابة ،مصر1997. ،

رحـــــيـل الــــــــــــروائـــــي االمــــــــــــريـــكـــــي ويـلـــــيـــــم ســـــتــــــــــــايــــــــــــرون
رحل مؤخرا الـروائي االمريكي ويلـيم ستايرون
( )81القـ ــادم مـن اجلـنـ ــوب االمـ ــريـكـي والـ ــذي
حققـت اعمــاله كـشفـا يف اجملــاالت التـاريـخيـة
واالخالقيـة مكـانـة الئقـة يف صف كبـار الكتـاب
ترجمة واعداد :ابتسام عبد اهلل
املنتمـني الى جيل ادباء ما بعـد احلرب العاملية
الثانية.
اول ـ ـ ـ ـ ــى اع ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال
س ـتـ ـ ــايـ ـ ــرون وهــي
روايــة" ،اسـتلق يف
العـتـمـ ــة" ،جلـبـت
له شهـرة عـريضـة
ك ـصـ ــوت مـتـمـيـ ــز
للجـنوب والـوريث
ال ـش ــرعـي ل ــولـيـم
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ويف
رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه
الـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ـ ــني،
اع ـت ـ ــراف ـ ــات ن ـ ــات
تـي ــرن ــر .واخـتـي ــار
صـ ـ ـ ــويف ،اجـ ـتـ ـ ـ ــاز
ع ـ ـ ـ ــاملـه اخل ـ ـ ـ ــاص
عـ ـب ـ ـ ــر خ ـ ـط ـ ـ ــوط
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـخ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وثقافية.
وضــع ال ـ ـ ـن ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
والـقـ ـ ـ ـ ــراء عـلـ ـ ـ ـ ــى
الـسواء ستـايرون،
وب ـ ـ ـسـ ـب ــب ج ـ ـ ــودة
اعمــالـه ،بني ابــرز
كتـاب جـيله ،ذلك
اجلـيل ،الــذي تال
همنغـواي وفوكنر
ــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــرون
ـ
ويــــلـــــــــــيـــــــــــم سـ ـ
وم ـ ـ ــن اق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانــه

جيمس جونز ،غور فيدال ونورمان ميلر.
ونـورمـان مـيلـر بـالـذات كـان قـد قـال :لـروايـات
ستـايرون قـوة متميـزة وال يوجـد كاتب امـريكي
مـن ابناء جيلي امتلك هذا القدر من احلضور
الــكلــي واالحـ ـ ـس ـ ـ ــاس واالتقـ ـ ــان وايـ ـضـ ـ ــا ذلـك
االحساس باحلزن والكآبة.
النجاح بالنسبة لستايرون جاء مبكرا ..كان يف
الـسـادسـة والعـشـرين مـن عمـره عنـدمـا نـشـرت
روايـ ـتـه االولـ ـ ـ ــى" ،اسـ ـتـلـق يف الـعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــة" 1951
تنـاولت تلك الروايـة ،باسلـوب شاعـري ،تأمالت
انتحار فتاة شابـة من اجلنوب ،وذلك من زاوية
اجـراء مـراسـيم اجلنـازة مـن قبل افـراد اسـرتهـا
واصدقائها.
ويلعـب اسلــوب الـســرد ،دورا مـهمــا ،يف تـصــويــر
وخلق الــشخـصـي ــات يف روايـته االول ــى ،ويع ــود
الـفضل يف ذلك ،الى فوكنـر بشكل عام وروايته،
الـصخـب والعـنف ،بــشكل خــاص ،والــذي يبــدو
تـأثر الكاتب واضحا بها.
وقـد اشـاد عـدد كبيـر مـن النقـاد بـالـروايـة لقـوة
تأثـيرها والشجى الكامن فيها ،على الرغم من
اسـتيـاء قلــة منهـم من كــآبتهـا الـشـديـدة وعـوز
شخصياتهـا الى اعتبارات اخـالقية وقد اسست
هـذه الروايـة لستـايرون مـكانتـه كأديب يـتوجب
متابعته فيما بعد.
وعلى الـرغم من ابتـهاجه ومبـاهاتـه برد الفعل
العـام جتـاه روايته االولـى ،فـان ستـايـرون عجـز
عن امتـام مـا بــدأ فيه بــأن يكـون حقـا الــوريث
الشـرعي لـويليـم فوكـنر قـائال :ال اعتبـر نفـسي
ضمن املدرسة اجلنوبية مهما تكن1953. -
ويف احـ ـ ـ ــدى املـقـ ـ ـ ــابـالت الـ ـت ــي اجـ ـ ـ ــري ــت مـعـه
(ب ــاري ــس/ريفـي ــو) احــتف ــاء ب ــاعـمـ ــال الكـتّ ــاب
البـارزين ،قـال :بعض االمـور املعيـنة يف الـرواية
بـالـذات ،تنـتمي الـى اجلنـوب وال غيـر ،فـالفتـاة

بـيتـون مثال لـم يكن الـزامـا ان تكـون من واليـة
فـيــرجـيـنـي ــا ،فهـي كــانـت سـتق ــذف نفــسهــا مـن
النافذة حتى لو كانت يف أي مكان آخر.
كـان سـتيـرون وهـو القــادم من مــدينــة جنــوبيـة
(نيــوبــورت نيــوز) يفـضل تــأمل تــأريـخ املنـطقــة
الـتي نـشـأ فـيهــا من بـعيـد ولــذلك سـرعـان مـا
غـادرهـا الـى الـشمـال ،مـثقال بتـاريخهـا الغـني،
وخالل اق ــامــته يف نـي ــوي ــورك كـتـب ،اسـتـلق يف
الـعتمـة ،وكـان عـمله التـالي ،املـسيـرة الطـويلـة،
وهــو عن جتـربـته يف اخلـدمـة الـبحـريــة وكتـبه
اثـن ــاء وج ــوده يف ب ــاريــس ون ـش ــر ع ــام  1953يف
جورنال ديسكفري ثم اعيد طبعه عام 1955.
وتعـددت رحالت ستايـرون فيما بعـد ،حيث اقام
يف ايـطــاليــا عــامــا ورحل عـنهــا الــى روكــسبــري
 1954وبــدأ يعــد ل ــروايتـه الث ــاني ــة وهي :إحــرق
هــذا املنـزل ،الـتي ظهــرت فيهــا تقـنيـة جـديـدة
تـختلف عن روايتـه األولى ومتيـزت بنضـج أكثر
من نـاحية السرد .والروايـة هذه تتضمن افكاراً
وجوديـة اوروبيـة ،البعـيدة جـدا عمـا هو الـواقع
يف اجلنوب االمريكي الذي ابتعد عنه.
نالت (أحـرق هذا املنـزل) ثناء يف بـاريس عكس
ما حـدث يف امريـكا ،وعـلى الـرغم مـن جناحـها
بقـيت بــشكل مـا تـنتـمي الـى املـيلـودرامــا ،وهي
ت ـص ــور حـيـ ــاة مجـم ــوع ــة مـن االمـ ــريكـيـني يف
ايطاليا.
عــاد سـتــايــرون ،الــى وطـنه عــام  1960ب ــافكــاره
وذلـك عنـدمـا بـدأ امتــام عمل كـان يــراود ذهنه
منذ مرحلة شـبابه ،رواية تسرد التمرد العنيف
الـذي قـاده نــات تيـرنـر ،عــام  ،1831يف اجلنـوب،
ويف منطقة قريبة من املدينة التي نشأ فيها.
ك ـ ــان ت ـ ــوق ـيــت طــبع ال ـ ــرواي ـ ــة مم ـت ـ ــازاً يف ع ـ ــام
1967مع بـدء حـركــة احلقـوق املــدنيـة ،وبــذلك
غـم ــس سـتـ ــاي ـ ــرون نفـ ـسـه يف ادب العـبـ ــوديـ ــة.

اسـتقـبلـت رواي ــة ،اعـت ــراف ــات ن ــات تـي ــرن ــر اوال
بـحمــاس كـبيــر وك ــانت االراء الـنقــديــة حــولهــا
مـتعــاطفــة مع حـق ستــايــرون يف الـتعـبي ــر عن
املـوضـوع الـذي يـســاور ذهنـه والتحـدث بـصـوت
تـيـ ــرنـ ــر ونـ ــسج روايـ ــة ح ـ ــول بع ــض احلق ـ ــائق
املعــروف ــة عن نـشــأته ،ووصـفت (الـنيــويــوركــر)،
الـ ــروايـ ــة ،بـ ــأنهـ ــا روايـ ــة عــن عالقـ ــات مـعقـ ــدة،
الـعالقـ ـ ــة بــني االن ـ ـسـ ـ ــان االب ـي ــض يف الـ ـ ــوقــت
احلـ ــاضـ ــر ذي اجلـ ــذور اجلـنـ ــوبـيـ ــة واالنـ ـسـ ــان
االسـود ،يف خضم الـزوبعة ،وبـيعت هذه الـرواية
ب ـشـكل جـيــد يف جـمـيع انح ــاء العــالـم ،ونــالـت
جائزة البـوليتزر ،وميداليـة ويليلم دين هاويلز
لالكــادميـيــة االم ــريكـي ــة للفـنــون واالداب عــام
 ،1970ولـكن مع تـصـاعـد الـغليـان االجـتمــاعي
الــذي بــدأ عــام  1968بــدأ يـنـمــو تـي ــار معــاكــس
جتـاه الـروايـة ،واخــذ القـراء الـســود ينـاقـشـون
مـدى جـدارة العـمل ،واستجـابــة لتلـك الضجـة
الـتـي اثـي ــرت ح ــوله ــا ،ت ــراجعـت ه ــولـي ــوود عـن
انتــاجه ــا سيـنم ــائيــا ،ويف آب مـن العــام نفــسه،
نشرت قراءة نقدية غاضبة بعنوان( ،نات تيرنر
الـذي كـتبـه ويليــام ستـايــرون ،استجـابـة عـشـرة
كتــاب ســود) ..وقــد اعــد الـكتــاب للـطـبع املــؤرخ
االفـ ــريقـي ج ــون هـنـ ــريك كـالرك ،ويف الكـت ــاب
اتهـم سـتــاي ــرون بع ــدم فهـم ال ـس ــود لغــة وديـنــا
ونفــسيــا ،وانه قـدم تــأريخ الـسـود بـشكـل مالئم
للبيض.
وخالل اجلــدل احلــاد الــذي جــرى فـيمــا بعــد،
بـ ـ ــدأ الع ـ ــدي ـ ــد مــن املـعج ـبــني ب ـن ـ ــات ت ـي ـ ــرن ـ ــر
ب ــاالنــسحـ ــاب ،وارتفع س ــؤال ح ــول م ــا إذا ك ــان
ب ــامكــان الـبـيـض مـنهـم كـتــابــة ت ــاريخ ال ـســود،
موقف بدا للبيض انفسهم ،عرقيا بحد ذاته.
مبـ ــرارة ان ــسحـب سـتـ ــايـ ــرون مـن ذلـك اجلـ ــدل
وحتـول تـدريجيـا لكتـابـة عـمله التـالـي ،اختيـار

ص ـ ــويف ،وهــي رواي ـ ــة ح ـ ــول ام ـ ــرأة ب ـ ــول ـن ـ ــدي ـ ــة
كاثـوليكـية صـويف زويسـتوسكـا التي تكـافح من
اجل البقاء يف اوشفيتز.
وم ــرة اخ ــرى ق ــرئـت ال ــرواي ــة مـن قـبل جـمه ــور
ع ـ ــري ــض وام ـت ـ ــازت ب ــتع ـ ــدد وتـعق ـ ــد الـ ـص ـ ــوت
السردي ،وكـانت جنوبيـة بصورة اكـبر ،وحصلت
الـرواية املرتبـة االولى يف املبيعات حـسب قائمة
صحيفـة نيـويـورك تـاميـز  ،1980ونـالـت اختيـار
صويف جـائزة الكـتاب االمـيركـي وحتولـت يف ما
بعد الى فيلم سينمائي بطولة ميريل ستريب،
وكــيفــن كاليــن ،وال ـ ــى اوب ـ ــرا مــن قــبل املـ ـ ــؤلف
املوسيقي البريطاني نيكوالس ماو.
وم ــرة اخ ــرى ،اث ــارت روايـته م ــواقف مـتـب ــايـن ــة
والكـتــابــات الـنقــديــة االولــى اعـتـبــرت ال ـســرد
املركب مـشكلة الـرواية لكـن النقد تـركز بعـدئذ
عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى امـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ــن ،االول ان مـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــى،
(الهـوالكــوست) يفــوق كل التـخيالت وال ميـكن
الكتـابــة عنه بـشكل شـامل وعــدم الكتـابــة عنه،
والصـمت يعـتبـر مـوقفـا افـضل ،واالمــر الثــاني
ه ــو ان امل ــؤلف اخـت ــار بــطلـته ام ــرأة ب ــولـن ــدي ــة
ك ــاث ــولــيكـي ــة ،مــتجـ ــاهال بـ ــذلك ال ــشخ ـصـي ــة
اليهودية االوروبية.
وبقـي ستــايــرون ث ــابتــا يف مــوقفه مــدافع ــا عن
روايته.
***
*ولد ويليم كالرك ستايرون يف  1925/5/11يف
نيـوبـورت نيـوز ،كـان والـده يف املـرفــأ (مهنـدسـاً)
وله جـذور عـميقــة يف اجلنـوب ،ذلك ان والـدته
كــانـت متـتـلك اثـنـني مـن العـبـيــد عـنــدمــا كــان
طفال.

عن –النيويورك تاميز

الــــرصاع واملــــــــواءمــــــــة يف جمــــــــاز مــــــــا بـعــــــــد احلــــــــداثــــــــة ألدب املـــنـفــــــــى
ألدا بالنكو
محمد عباس الربيعي

ألفــت صـ ـ ــوفــي ـ ــا أي .مـ ـ ــاكل ـي ـنــني كــت ـ ــابـ ـ ـاً
طـمــوح ـاً ،والــذي تــذكــر يف م ـسـتهـله ،إنه
يعتـزم " حتـدي …الـنظـريـات املعـاصـرة
حــول الهـويــة الثقــافيـة " .إن تــدخّلهـا يف
حقـل املعـ ــرفـ ــة الـنــظـ ــري هـ ــذا ،جنـم عـن
خالفهــا العمـيق مع مـا تـدعـوه اسـتعمـال
مجـ ـ ــاز م ـ ـ ــا بعـ ـ ــد احلـ ـ ــداثـ ـ ــة لـ(امل ــنفـ ـ ــى)
كاستعارة لـ" مـرحلة جديدة من االغتراب
االجـتـمـ ــاعـي " ،الـ ــذي ،كـم ـ ــا تُجـ ــادل ،يف
صـميـم العـديــد من الـدراسـات الـثقــافيـة
والـدراسـات املقـاربـة " .وجـدتُ " ،تكـتب يف
ف ـصـلهـ ــا الـتــمهـي ـ ــدي " ،يف العـ ــديـ ــد مـن
األعـمال الـثقافـية ،إن املـصطلح (مـنفى)،
فقـد إشارته إلـى حالـة مؤملـة من الـوجود،
ومفــرغ ـاً مـن الـت ــأريخ واتـص ــاله بــال ــواقع

املـ ــادي .ولـ ــذلـك ،هـ ــذا الـكـتـ ــاب مـك ـ ـرّس،
جـزئيـاً ،للمـواءمـة بـني اخلطـاب الـنظـري
للـمــنف ـ ــى مع احلـ ــاالت ال ـ ــواقعـي ـ ــة له يف
األنـظمـة القـمعيــة االستبـداديـة " .هكـذا،
يتحـرك كتـابهـا بـني الصـراع واملـواءمـة يف
مجـاز مـا بعـد احلـداثـة للـمنفـى بـاألرقـام
والـنت ــاج األدبي لـثالثــة مــؤلـفني مـنفـيني
نـاطقني باإلسبـانية  :خـوان جويتيـسولو،
أريل دورفمان ،وكريستينا بيري روسي.
إنّ م ـشــروع م ــاكلـيـنـني ثــان ــوي ،ولكـنه مع
هذا مهم ألنه يتولى نقد بضع " نظريات
واضحة يف كـتابـة املنفـى " ،والتي تـوسعت
يف األدب اإلسبـانـي وذلك يعـود ،يف رأيهـا،
إلــى أن املـنـظــريـن الــرئـيـسـيـني يف املـنفــى
(ج ــولي ــان ،سيــدل ،ك ــامنـسـكي ،وأوغــارت)
يـط ــرح ــون املـنف ــى ،واألدب ال ــذي يـنــتجه
مبـصـطلحــات ثنــائيــة ،واألطــروحــة الـتي
قـدمـوهــا غيـر قـادرة بــالكــامل علـى إدراك
وكشف تعقيدات نصوص املنفى أَو جتربة
املـنف ــى .ب ــالـن ـسـب ــة مل ــاكلـيـنـني " الـتـفكـي ــر
الثنـائي " الذي يـسند الـدراسات النقـدية
ألدب املـنف ــى ،يف بعـض درج ــاته محــاولــة
لتعريف وتأسيس أنواع النصوص األدبية
للـمــنف ــى ب ــواســطـ ــة بعــض اخلــص ــائــص
الـن ـصّـيـ ــة الـتـي متـت ـ ــاز به ـ ــا علـ ــى اآلداب
األخـ ـ ــرى .األطـ ـ ــروحـ ـ ــة الــب ـ ـ ــديلـ ـ ــة ال ـتــي
ع ـ ــرض ــتهـ ـ ــا تُقـ ـ ـدّم اجل ـ ــدل أَو ال ــتفـكــي ـ ــر
اجلــدلي علـى أنه اإلطـار الـنظـري األكثـر
مالءمــة لتــرجمـة حـالــة املنفـى ومتـثيلهـا
الـنـصّـي ،ألن ه ــذه الـتج ــرب ــة وبـي ــان ــاته ــا
جـدليـة أصالً " .فهم كـتابـة املنفـى جدلـياً
" تـك ـتــب م ـ ـ ــاكل ـيــن ــني " تُف ـ ـسّـ ـ ــر ال ــطـ ـ ــرق

املتعـارضـة ،الـثنــائيـة ،والـتنــاقضـات الـتي
ميـكــن أَن ت ـ ــوج ـ ــد ب ـ ـشــكل آنــي يف الــن ــص
نفــسه " .بـيـنـم ــا تعـت ــرف هـي بـ ـأَنّ ه ــؤالء
املنـظ ــرين لـلمـنفــى يلـمح ــون للجــدل يف
كـت ــاب ــة املـنف ــى ،وعـبـ ــرت أَن مفهـ ــومه ــا ال
يـعطي قـراءة جـدليــة لنصـوصهـا اخملتـارة
فق ــط ،ولـكــن أي ــض ـ ـ ـاً لع ــمل األس ـ ــاس ـ ــات
الـنظريـة الواضحـة ملشـروعها .لـهذا ،فهي
تقترح يف فصل قصيـر جداً يدعى " جدل
املنفى  :نحو نظرية لكتابة املنفى " ،التي
" تقتـرح أطـروحـة نظـريـة مُنتجـة لكتـابـة
املـنف ــى والـتـي يجـب أَنْ تـنـظّـم ب ــواسـط ــة
النظـرة اجلدليـة ،فضالً عن ذلـك ،يسمح
لـنظـريــة املنفــى التـي هي مـرنـة وسلـسـة،
ألن الــسمــات اجل ــدليــة املعـيّنــة أليّ نـصّ
سـتك ــون محـ ـدَّدة ب ــالـظ ــروف الـت ــاريخـي ــة
املعيّنة واملكوّنات القصصية ".
إذا كان الفـصل النظري لـلجدل يُمكن أَنْ
يُــرى أيـض ـاً كـملخـص يـظهــر تعـقيــد هــذا
املفهـوم ،تعــاليـمه الفلـسفيـة ،واسـتعمـاله
الـك ـ ــايف يف ال ـتـحلــيل األدبــي والــثق ـ ــايف "
كلـمـ ــات رئـي ــس ـ ــة للـمــنفـ ــى " ،الــتقـ ـسـيـم
الفـ ــرعــي ملقـ ــدمــتهـ ــا يـثـبـت لـكـي يـكـ ــون
مـفيداً جداً للقارئ ألنهـا قدمت تعريفات
ممتـازة للـمصـطلحـات الـرئيـســة (املنفـى،
مـ ــا بع ــد احل ــداث ــة ،مـ ــا بع ــد الـبـنـي ــوي ــة،
الثقـافة القومية ،ما وراء احلدود ،ما بعد
الـثقـافـة) ،والــذي شيـدت عـليـه البــراهني
امل ــوسعـ ــة واملعقّ ــدة يف أغلـب األحـي ــان .إن
وضـ ـ ـ ــوح هـ ـ ـ ــذا الـقـ ـ ــس ــم ،يُـهـ ـيّ ــئ الـقـ ـ ـ ــارئ
للفصول البـاقية من الكتـاب ،الذي أنشئ

حـول املواضـيع (الثيـمات) أَو اإلشـكالـيات
اخلـمــس األس ــاسـي ــة يف كـت ــاب ــة املـنف ــى :
األمــة ،الــزمـن ،اللغــة ،الفـضــاء ،والهــويــة
الثقافية.
لـتلخـيـص أَو تف ـسـي ــر الع ــدد الكـبـيــر مـن
احلـجج التي طـورتهـا يف كـل من فصـولهـا
الثـريـة ،إذ أنهـا تُبـسّط الـتعقيــد املطلـوب
يف حججهـا وقــراءاتهـا املـتبـصــرة املعقّـدة
لنـصوص ما بعـد الستينيـات ،التي تشكّل
القـاعـدة األســاسيـة لـتنـظيـرهــا للـمنفـى
وأدب املــنفـ ـ ــى .تع ـ ــرض فــص ـ ــول الـكــت ـ ــاب
الطرق التي فيها (جويتيسولو ،دورفمان،
بيري روسي) ،علـى الرغم من أن كُـتّاب ما
بعـد احلـداثـة ،يُقـدّمـون رؤى بـديلـة لعـدّة
عقـائـد أســاسيــة لفكـرة مـا بعـد احلـداثـة
كــم ـ ــا وُج ـ ــدت أوالً يف أعــم ـ ــال بـ ـ ــودريالرد،
دريـدا ،بهـابهـا ،دولـوز ،وكـواتـاري  :البـداوة
كهويـة ثقافـية مـرغوبـة ؛ مخربـة للذات ؛
وال ـتــي تـ ـ ــدع ـ ـ ــى " نهـ ـ ــايـ ـ ــة املـ ـ ــوضـ ـ ــوع " ؛
وتتشظـى كخاصيـة وجودية لـذات ما بعد
احلــداث ــة .هكــذا ،يف ه ــذا الكـتــاب ،الــذي
يـن ـظــم تقـ ــاطع أدب املــنفـ ــى مع مـ ــا بعـ ــد
احل ــداث ــة ،جنـ ــد أن العـنــص ــر االبـت ــدائـي
الذي يُميّـز قصص املنفـى يف فكر مـا بعد
احلداثة هو وضع الكاتب كمنفي.
أي أنه يُــشكّل جتــربــة الـنفـي التـي جتعل
أدب املـنف ــى يف عـص ــر مـ ــا بع ــد احل ــداث ــة
ع ــاملـي ـ ـاً ومخـتـلفـ ـاً عـن جت ــرب ــة ال ـشـكل "
املـ ــشه ـ ــور " للـبـ ــدوي ؟ الـ ــذي ،ف ــضالً عـن
ذلـك ،مــنح أدب املــنفـ ــى مـك ـ ــانه اخلـ ــاص
ضمن تـصنيف النـصوص األدبيـة كصنف
منفـصل ومُتـميّـز مـن الكتـابــة ،خصـوصـاً

يف الـعصـر الـذي كـان هــذا األدب يتـداخل
مع الع ــدي ــد مـن سـم ــات تـفكـي ــر م ــا بع ــد
احلـداثة ؟ بـينمـا ال تُجيب مـاكليـنني عن
الـســؤال األخيـر ،تــردّ علـى الـسـؤال الـذي
قـبلـه ،لكـن ردّه ــا يُحــبك يف ك ــاف ــة أنح ــاء
الـكــت ـ ــاب ،ويــتـ ــش ـ ــابـك مـع الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الــبـ ـ ــراهــني ال ـتــي ت ـ ـ ــوضّح مـ ـ ــواض ـيـعهـ ـ ــا
(ثـيمـاتهــا) اخلمـسـة عـن املنفـى .بـالــرغم
من أن عــرض خـصــائـص املـنفــى سـيكــون
مفيداً لقارئها ،إحساسي بأنّها تنشر هذه
اإلستـراتيجيـة النقـدية للـنفي لكي تـؤكد
ع ـدّة خـصــائـص للخـطــاب الـنقــدي حــول
املنفـى الـذي ارتـبط بـشـكل معقّـد بـأدب :
اخل ــسـ ــارة ،احلـنـني ،الـ ــذاك ـ ــرة (القـ ــدرات
املـزدوجـة للتـذكـر والنـسيـان) ،والصـدمـة.
مثل هذه النظرة إلى أدب املنفى ميكِن أَنْ
تُوجـد ،على سبـيل املثال ،يف مقـالة إدوارد
سعـيـ ــد ال ــشفـ ــافـ ــة اجلـمــيلـ ــة املـ ـسـمـ ــاة "
انعـكـ ــاس ـ ــات علـ ــى املــنفـ ــى " ،إذ يـكـتـب " :
املنفـى يُجبـر بـشكل غـريب علـى الـتفكيـر
بـشـأنه ،لـكنه جتـربـة فـظيعـة .هــو الصـدع
القـسري غـير القـابل لاللتئـام بني إنـسان
ووطـ ـنـه األصـل ــي ،ب ــني الـ ـنـف ـ ـ ــس وب ــيـ ـتـه
احلـقيـقي  :حــزنه اجلــوهــري ال ميـكن أنْ
يُـقه ـ ــر .وبـيـنـم ـ ــا أن حقــيق ـ ــة ذلـك األدب
والتأريخ يحتـويان البطولة ،الـرومانسية،
اجملــد ،وحتـى حــوادث االنتـصــار يف حيـاة
املنفـى ،هـذه ليـست أكثـر من جهـود أرادت
الـتغلّب علـى احلزن الـشديـد لإلقـصاء أو
اإلبعـاد .إنّ إجنــازات املنفـى تُقـوّض دائمـاً
بخسارة شيء ما تركته وراءك إلى األبد.
مــاكلـينـني يف " اعتــرافــاتهــا " تُـعيــد ســرد

القـصّة التـالية " :حـدثان مـبكّران سـاعدا
يف تــشكـيل مـنحــى هــذا الـكتــاب وق ــاداني
لـ ـدِراس ــة أدب املـنف ــى كـتحـ ـدٍ للـنـظ ــري ــات
املعـاصـرة حـول الهـويـة الثقـافيـة .حـدثت
الـتجــربــة األولــى بـيـنـمــا كـنـت طــالـبــة يف
جـ ــامعـ ــة ديـ ــوك .جـ ــاء (جـني بـ ــودريالرد)
إللق ـ ـ ــاء محـ ـ ــاضـ ـ ــرة وتــكلّــم عــن احلـ ـ ــرب
البوسنيـة .حاضَرَ يف صالة مكتظة مليئة
بـ ــأعــضـ ــاء إدارة الـكلـيـ ــة والــطالب كـ ــانـ ــوا
مــسح ــوريـن ،م ــذه ــولـني ،مبق ــالـته ح ــول
نه ــاي ــة الـتـ ــأريخ ،والـثق ــاف ــة ال ـســطحـي ــة
للمجـتمع املعـاصـر .عنـدمــا كنت جــالسـة
أدون املالحظـات ،كـان (أريل دورفمـان) يف
املقعــد اجملــاور ،يف ــرك عيــونـه ويتـملـمل.
عنـدمـا تـكلم (بـودريالرد) حــول التغـطيـة
اإلعالمـي ـ ــة الهـ ــزلـيـ ــة ألحـ ــداث يف أوربـ ــا
الــش ــرقـيـ ــة ،انحـن ــى (دورفـم ــان) ،أم ــسك
قل ـمــي وك ـتــب " أل ــم " عل ـ ــى قــم ـ ــة دفــت ـ ــر
مالحـظــاتي( .بــودريالرد) ال يــستــطيع أَنْ
يح ـسـب األلـم .نـظ ــرته إل ــى العــالـم غـيــر
قـ ـ ــادرة عل ـ ــى ت ـ ــوضـيـح حقــيق ـ ــة مع ـ ــان ـ ــاة
اإلنـسـان ،والـطــرق العـديـدة الـتي يحـاول
بهــا الفنـانـون أَنْ يـظهــروا مثل هــذا األلم
يف أعمــالهم .أنـا أعــرف بعــد ذلك ،بـأنّـني
أردت مـ ــواجهـ ــة الــطـ ــريـق امللـتـ ــويـ ــة ،بـ ــأن
املنفـيني تخـصصـوا بـالـنظـريـة ،وجتـردوا
من حافتهم املأساوية.
نـأخـذ كـإطـار لـكتـابهـا ،الــذي يكــشف عن
األصـل املـفـ ـ ـ ــاه ــي ــم ــي لــكـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ــة وعـجـ ـ ـ ــز
(بـ ـ ــودريـالرد) ملعـ ـ ــرفـ ـ ــة ،فهــم وتـ ـ ــوض ــيح "
حقـيقة " األلم املـادي والعاطفي .بـالرغم
من أنه يف (جـدل املنفـى) ،األلم وعـاطفـة

املنفى حاضـرة ،يبدون صامتني بتحولهم
إلـ ــى فـ ــارغـني مــن الع ـ ــاطفـ ــة واخلــطـ ــاب
التـحليلـي .ليـس يف نـيتـي هنــا متجيـد أَو
مت ـيــيـ ـ ــز األلــم وحـ ـ ــزن امل ــنفـ ـ ــى ومت ـث ـيـله
الــنـ ـصّــي .ألنـه ،مع ذلـك ،ملـ ـ ـ ــاذا يجــب أَنْ
يكــون اخلطــاب النقـدي حـول هـذا األدب
املـعيّـن متــرابـط ـاً بــوض ــوح مع العــاطفــة،
مـتـ ــى يـكـ ــون هـ ــذا ال ـصــنف لـي ــس احملـ ــور
الـنــظـ ــري لـتـحلــيل الـنــصـ ــوص األخـ ــرى
النـاشئـة عـن آالم مسـاويـة ،أحـزان واقعيـة
وجتـ ــارب احلـيـ ــاة ؟ رغـم ذلـك ،ي ــظهـ ــر أنّ
االختالف املهم الوحيد يف أغلب األحيان
بـني (ج ــويـتـيــسل ــو ودروفـم ــان) ونـص ــوص
(بيــري روزي) ونـظــريــة مــا بعــد احلــداثــة
بـالضبـط هو اإلحـساس بخـسارة الـوطن،
احلنني الـذي يُرافقه ،والتـشظي الـسردي
الـ ـ ــذي يـ ــظهـ ـ ــره ،وال ـتــي هــي أي ــض ـ ـ ـاً مــن
خــصـ ــائــص أدب املــنفـ ــى األسـبـ ــانـي قــبل
 1960.نـ ـ ـ ــرى ،عـلـ ـ ـ ــى س ــبـ ـيـل امل ــثـ ـ ـ ــال ،يف
الـنــصـ ــوص املـكـتـ ــوبـ ــة مـن قــبل املـ ــؤلفـني
املنـفيني من إسـبانـيا بعـد احلرب األهلـية
()1939- 1936
علـى الرغـم من هذا ،يعـد كتاب مـاكلينني
مــس ــاهـم ــة مهـم ــة وثـمـيـن ــة يف الـتـنـظـي ــر
للـمنفـى يف عصـر مـا بعـد احلـداثـة ألنهـا
ب ـشـكل ذكـي وكل ـيّ تك ــشف تـعقـي ــدات أدب
مهم.
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