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ثقافة العالم

جوناثن فرانزن... »حرّية« أميركّية

زياد عبد اهلل

»ليس زنجّيًا، وال مثلّيًا، وال يهودّيًا...«، 
أّنه كاتب أميركي كبير. بهذه  حسبه 
»غ���اردي���ان« ج��ون  ال��ع��ب��ارة وص��ف��ت ال����
 

ّ
أبدايك )1939 ���� 2009( لدى وفاته. لعل

ال���ع���ب���ارة ن��ف��س��ه��ا، ت��ص��ل��ح ل��ت��وص��ي��ف 
أّن��ه  ف��ران��زن )1959(. حسبه  ج��ون��اث��ن 
»روائي أميركي عظيم«، كما وصفته 
مجلة »تايم« األميركّية، حني تصّدرت 
صورته غالف عددها الصادر في 12 
آب )أغ���س���ط���س( امل����اض����ي، ب��م��ن��اس��ب��ة 
 Farrar, Straus( »صدور روايته »حرّية
إل��ى  ف��ران��زن  ينتمي  ال   .)and Giroux
األق��ل��ّي��ات. ال��روائ��ي ال��ذي »فتح نافذة 
»أب���داي���ك���ي���ة« ع��ل��ى ال��ط��ب��ق��ة ال��وس��ط��ى 
األميركية«، يتحرك في نطاق العائلة 
األم��ي��رك��ي��ة امل��وص��وف��ة ب��ال��ن��م��وذج��ي��ة. 
ي��ع��ري��ه��ا، ي���ض���يء ح��ي��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة، 
����ل ب������ني األج�������ي�������ال، م���وض���ح���ًا  وي����ت����ن����قَّ
واالنهيارات،  والخيبات،  التباينات، 
أو  »ح����رّي����ة«،   Freedom إل����ى وص�����واًل 

الحرية على الطريقة األميركية. 
 

ّ
ف���ي »ح���ري���ة«، ن��س��م��ع ج���وي ي��ق��ول إن

ح��ي��ات��ه ت��غ��ّي��رت ب��ع��د أح����داث ال��ح��ادي 
ال   ...2001 )سبتمبر(  أيلول  من  عشر 
يمّر  يفارقه.  ب��دأ  الحظ   

ّ
ألن إاّل  لشيء 

ال���ج���دل ال��س��ي��اس��ي ف���ي ال����رواي����ة عبر 
ال�����ح�����وار، ك���ه���ذا ال���ح���دي���ث ب����ني ج���وي 
ووال���������د ص����دي����ق ي������ه������ودي. ي����ق����ول ل��ه 
األخ���ي���ر: »ال���ع���رب ي��ق��ول��ون إن ب��رج��ي 

ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ني ك��ان��ا خ��ال��ي��ني من 
اليهود«، فيجيبه جوي: »ألسنا نفعل 
م��ث��ل ال���ع���رب ح���ني ن��ك��ذب ب��خ��ص��وص 
العراق؟«. قبل أن نقرأ »حرّية« نتذكر 
رائ�����ع�����ة ف������ران������زن »ال���ت���ص���ح���ي���ح���ات«، 
جملتها  م��ن��ذ   .2001 ع����ام  ال����ص����ادرة 
األولى، تمضي »التصحيحات« نحو 
س�����رد م���ت���دف���ق. ي������زور أل����ف����رد وأن��ي��ن��د 
ن��ي��وي��ورك. تشيب  ف��ي  ابنهما تشيب 
شخص فاشل، ال يملك أجرة تاكسي. 
غ��������اري االب��������ن ال�����ث�����ان�����ي، ي���ع���ي���ش ف��ي 
تكساس في خوف  من اإلحباط، وهو 
ي��ح��ص��ي ع����وارض����ه وف�����ق ت��ق��س��ي��م��ات 
املأزومة  عالقته  نتبني  سيكولوجية. 
الناجح في  م��ع زوج��ت��ه وأوالده، ه��و 
عمله على عكس تشيب الذي طرد من 
س األدب، إثر  الجامعة حيث كان يدرِّ
مع  ومجنونة  عاصفة  غرامية  عالقة 
بثقله  تشيب  يرخي  طالباته.  إح��دى 

كاماًل على عاتق أخته دينيز. يشّرح 
فرانزن مآزق حياة هذه األخيرة أيضًا، 
بما يضع جيل اآلب��اء واألب��ن��اء جنبًا 
إلى جنب، في استثمار هائل للحوار.  
النحو ذات���ه في  ف��ران��زن على  يمضي 
ال��ف��ص��ل األول املعنون  م��ن��ذ  »ح���ري���ة«. 
مباشرة  نكون  الطيبون«،  »ال��ج��ي��ران 
مع والتر وباتي برغالند، وقد انتقال 

والئهما  عن  وانقطعا  واشنطن،  إل��ى 
األول مكثفًا  الفصل  يأتي  لنيويورك. 
ف��ن��ك��ون م���ع زم����ن ال����رواي����ة ال��ح��اض��ر. 
والتر »أخضر أكثر من جماعة السالم 
 كل مآزقه ستأتي من 

ّ
لكن األخضر«، 

لتربية  حياتها  كّرست  باتي  البيئة. 
لكن  جيسيكا،  وابنتها  ج��وي  ابنها 
سرعان ما سيهجرها جوي ليعيش 
م����ع ج����ارت����ه ك����ون����ي.  ع����ن����وان ال��ف��ص��ل 
ال���ث���ان���ي ط���وي���ل وم������ت������راٍم: »األخ����ط����اء 
لباتي  الذاتية  السيرة  التي نرتكبها، 
بذلك  )ق��ام��ت  كتبتها  ال��ت��ي  ب��رغ��الن��د 

بناًء على طلب طبيبها(«.
رغ������م ه������ذا ال����ع����ن����وان ال����ط����وي����ل ال�����ذي 
 ب��ات��ي م��ن كتب م��ا سنقرأه، 

ّ
ي��ؤّك��د أن

ف��������إن ال������س������رد س����ي����ك����ون ف������ي ض��م��ي��ر 
ال�����غ�����ائ�����ب، ض���م���ي���ر ف������ران������زن األث�����ي�����ر. 
ه���ن���ا س���ن���ك���ون أم��������ام ح���ك���اي���ة ب���ات���ي: 
ل��الغ��ت��ص��اب، ط��ل��ب وال��ده��ا  تعرضها 

املحامي منها أن تنسى أمر محاكمة 
م��غ��ت��ص��ب��ه��ا، ل���ك���ون���ه اب�����ن ش��خ��ص��ي��ة 
مهمة في الحزب الديموقراطي، ومن 

بالرياضة،  ثم هوسها 
وإص����اب����ة رك���ب���ت���ه���ا، ث���ّم 
ت���ع���ّرف���ه���ا ع���ل���ى وال���ت���ر 
وري���ت���ش���ارد، وزواج���ه���ا 
وع���ش���ق���ه���ا  األول،  م�����ن 
ال�������ص�������ام�������ت ل����ل����ث����ان����ي 
ع����ازف وم��غ��ن��ي ال����روك، 
ث��ّم خيانتها وال��ت��ر مع 
ريتشارد وهي تتسرب 
إل���ى س��ري��ره وت��ق��ول له 
»أن�����ا ن��ائ��م��ة ن���ائ���م���ة، ال 
ت��وق��ظ��ن��ي«. ك���ل م���ا في 
متراميًا  يبدو  »حرية« 
وت�����ف�����ص�����ي�����ل�����ي�����ًا، ح����ّت����ى 
يجوز وصفها بالرواية 
بحق.  »ت��ول��س��ت��وي��ة«  ال���
ت�������ح�������ض�������ر امل�������ف�������اص�������ل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ف���ي س��ي��اق 
األحداث والشخصيات، 
ك����أّن����ه����ا م���ت���ص���ل���ة ب��ه��ا 
بخيط رفيع وخفّي: من 
الريغانية إلى البوشية، 
وم����ن أح������داث ال���ح���ادي 
إلى  م��ن سبتمبر  عشر 
ح��رب ال��ع��راق، والبيئة، 
واالزدواج�����ي�����ة، وث��ق��اف��ة 
وي���ه���ود  ف��������ون«،  »اآلي 
أم�������ي�������رك�������ا... ي����ت����س����اءل 
ج����وي مل�����اذا ل���م ي��ه��اج��ر 
اليهود إلى أميركا بدل 
ف���ل���س���ط���ني؟ وص���دي���ق���ه 
ي��ج��ي��ب��ه: ألن���ه���م ق�����رروا 
ب������ع������د ال�����ه�����ول�����وك�����س�����ت 
ح��������م��������اي��������ة أن�����ف�����س�����ه�����م 
ب����أن����ف����س����ه����م! ح���������وارات 
كثيرة كهذه ال تنتهي، 
ت������ت������وزع ت����ح����ت م��ظ��ل��ة 

ال��ح��ري��ة، أو ثقافة  ال��ب��ح��ث ع��ن معنى 
»الشيكلس«، املنطق الثقافي الوحيد 

الذي يراه ريتشارد في كل ما حوله.

صاحب »التصحيحات« 
»تايم«  الذي أفردت له الـ

غالفها الثمني، كّرس أدبه 
لتشريح الطبقة الوسطى 

في الواليات املتحدة. 
في آخر رواياته، يمضي 

في نقد »السعادة« على 
الطريقة األميركيّة

تبدو المفاصل التاريخية 
والشخصيات، كأّنها 
متصلة بخيط رفيع

ــزن  ــران ــن ف ــاث ــور جــون ــض ح
الحقيقي على الساحة األدبية 
صــدور  مــع  أتــى  األميركية 
 The corrections روايته 
 .2001 عام  »التصحيحات« 
الحجم،  الــهــائــل  الــعــمــل 
صاحبه  ــزات  ــج ــن م مــحــى 
السابقة: »املدينة السابعة 
والعشرين« )1988(، و»حركة 
األدب  كأّن   .)1992( قوية« 
دليلو  دون  يريد  ال  األميركي 
بعد  ما  كتابة  وال  جديدًا، 
الكبير  االحتفاء  حداثوية. 
من  جــاء  »التصحيحات«  بـ
مقارنة صاحبها  آخر:  مكان 
كالسيكية  الروائيني  بأكثر 

مثل ديكنز وتولستوي.

تولستوي الجديد


