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مرآة الغرب

ّ
 :American Godsصورة أميركا الحقيقية
ضمن خليط من
األمانة المخلصة لرواية
نيل غايمان الملحمية
والخيانة السافرة لها،
يرصد المسلسل الجديد
(برايان فوللر ومايكل
غرين ـ شبكة )Starz
معنى أن يكون المرء
أميركيًا اليوم .فهل نرى
ً
أجزاء جديدة ،ويصبح
«لعبة العروش» ّ
مجرد
ذكرى جميلة؟
لندن ــ سعيد محمد
روايـ ـ ــة ن ـيــل غ ــاي ـم ــان امل ـل ـح ـمـ ّـيــة عــن
رؤيته للواليات املتحدة ،تلك البالد
األش ـب ــه بـفــانـتــازيــا غــريـبــة عـجـيـبــة،
تنتقل إلى الشاشة في إنتاج بصري
مــذهــل ،لتحكي قصة سـقــوط اآللهة
ال ـقــدي ـمــة ال ـت ــي ج ـل ـب ـهــا امل ـه ــاج ــرون
مـ ـعـ ـه ــم فـ ـ ــي حـ ـق ــائـ ـبـ ـه ــم ،مل ـص ـل ـح ــة
صـ ـ ـع ـ ــود آلـ ـ ـه ـ ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة جـ ــديـ ــدة
كالعوملة ،وامليديا ،والتكنولوجيا،
واإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت ،واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق املـ ــالـ ـ ّـيـ ــة،
واملـ ـخ ــدرات ،واملـشــاهـيــر ،فــي صــراع
جبابرة يدفع ثمنه البشر البائسون.
إذا ح ـك ـم ـنــا ع ـل ــى إق ـت ـب ــاس ب ــراي ــان
فوللر ومايكل غرين لرواية غايمان
( American Godsآل ـهــة أمـيــركـيــون)
م ــن ال ـح ـل ـقــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ب ـثــت فــي
 30ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل) امل ــاض ــي عـلــى
«أم ـ ـ ـ ـ ــازون ف ـ ـيـ ــديـ ــو» ،ف ــإ ّنـ ـن ــا ال شــك
م ـق ـب ـل ــون عـ ـل ــى عـ ـم ــل فـ ــنـ ــي س ــاط ــع
ّ
مجرد
سيجعل من«لعبة العروش»
ذك ــرى جـمـيـلــة .م ــن ال ـنــص ال ــروائ ــي
األصـ ـل ــي امل ـت ـس ــم ب ــال ـع ـب ـق ـ ّ
ـري ــة ،إل ــى
الـ ـتـ ـك ــويـ ـن ــات الـ ـبـ ـص ـ ّ
ـري ــة الـ ـخ ــارق ــة
ّ
ملعالم
والتصوير الشديد الشاعرية ّ
أم ـيــرك ـيــة ح ـق ـي ـقـ ّـيــة بـ ــألـ ــوان ،كــأن ـهــا
الكآبة التي تسكن قلب املكان ،مرورًا
بأداء ممثلني يليق بأدوارهم كآلهة،
وإنـتـهـ ً
ـاء بمشاهد العنف والجنس
امل ـ ـج ـ ـنـ ــون .ج ـ ـ ــورج آر .آر .م ــارت ــن
(م ــؤل ــف «ل ـع ـب ــة ال ـ ـع ـ ــروش») حـتـمــا
سيموت غيظًا!
ي ـ ـبـ ــدأ امل ـ ــوس ـ ــم ّ
األول امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـون مــن
ثـمــانــي حـلـقــات بـمـقـ ّـدمــة يـحـكــي لنا
الـ ـ ـ ـ ّـراوي ف ـي ـهــا ق ـ ّـص ــة ف ــي عـ ــام ،813
ع ـن ــدم ــا وصـ ـل ــت س ـف ـي ـنــة فــاي ـك ـي ـنــغ
إل ـ ــى شـ ــواطـ ــىء أمـ ـي ــرك ــا ال ـش ـمــالـ ّـيــة
َ
بـ ـع ــد ع ـ ـنـ ــاء ش ـ ــدي ـ ــد .ل ـ ـكـ ــن رج ــال ـه ــا
يعلقون لــدى نــزولـهــم إلــى اليابسة
ب ــن م ـق ــاوم ــة ش ــدي ــدة م ــن ال ـس ـكــان
املحليني ،ورياح ال تهب كي يمكنهم
أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــودوا أدراج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم .يـ ـق ــدم ــون
عـنــدئــذ عـلــى إي ـق ــاع األل ــم بأنفسهم
تـضـحـيــة إلل ـه ـهــم ـ ـ ـ رب ك ــل اآلبـ ـ ــاء ـ ـ
ّ
لـكــن اإلل ــه ال يعبأ بـهــم .وألن إلههم
ه ــذا رب ح ــروب ودم ـ ــاء ،يـضـطــرون
ّ
لتنظيم مـعــركــة دمــويــة بينهم لعل
ً
ال ــرب يلتفت إلـيـهــم .وف ـع ــا ،بعدما
فـنــي مـعـظـمـهــم فــي ال ـق ـتــال ،إمـتــأت
األش ــرع ــة ب ــال ــري ــاح ،وص ـ ــار مـمـكـنــا
ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ــوطـ ــن .ت ـن ـت ـهــي ه ــذه
املـقـ ّـدمــة هنا ،ولــن يكون لها امتداد
في العمل الحقًا ،لكنها قالت لنا في
دقائق قليلة كل شيء تقريبًا :اآللهة
ّ
األسطورية تنتقل إلى
واملخلوقات
ح ـ ّـي ــز الـ ــوجـ ــود ف ـق ــط ع ـن ــدم ــا نــؤمــن
ب ـهــا .وت ـلــك م ــأس ــاة ال ـب ـشـ ّ
ـريــة ،إذ أن
ّ
مجانيًا .فهو يتطلب
اإليـمــان ليس
ت ـض ـح ـي ــات قـ ــد ت ـ ـ ــودي ب ـصــاح ـب ـهــا
إلـ ــى امل ـ ــوت أو ال ـق ـت ــل .األم ـي ــرك ـي ــون
األصـلـيــون ك ــان عـنــدهــم آلـهـتـهــم من
دون شك ،واملهاجرون الذين قدموا

إل ــى أم ـيــركــا جـلـبــوا مـعـهــم آلـهـتـهــم.
واملسلسل
ال ـخــط الـنــاظــم ل ـلــروايــة ـ ـ
ّ
ـ ـ وأبــدعــت فــي قوله املـقـ ّـدمــة هــو أنــك
لن تنجو وتكون أميركيًا قط ،إال إذا
ّ
تخليت عــن آلـهـتــك الـقــديـمــة وقبلت
ح ـكــم آل ـه ــة املـ ـك ــان ال ـج ــدي ــد .وبـلـغــة
الواقع أن تتكلم اإلنكليزية ،وتلبس
ّ
وتتسمى بإسم غربي،
تي ـ شيرت،
وتـ ـش ــاه ــد كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
وت ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــاتـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــادة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واملـ ـي ــدي ــا ال ـحــدي ـثــة
والـ ـعـ ـق ــاقـ ـي ــر والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــرة ال ـ ـفـ ــارغـ ــة،
وتتناول الهامبرغر ،وتقف وتضع
يــديــك على قلبك عند عــزف النشيد
الوطني األميركي.
 ،American Godsعمل ينفذ إلى قلب
مسألة تكوين الكيان الهجني املسمى
الواليات املتحدة .نيل غايمان نفسه
مـ ـه ــاج ــر إنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي انـ ـتـ ـق ــل لـلـعـيــش
والـ ـكـ ـت ــاب ــة فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
فوجدها بالدًا عجيبة غريبة تجمع
تاريخ سكانها الذين ينحدرون في
غالبيتهم الـســاحـقــة مــن مهاجرين،
وت ـع ـي ــد تــرك ـي ـب ـهــم ف ــي ن ـس ــق جــديــد
ال يقبل مــن قديمهم س ــوى عناصر
ً
فولكلور تافهة ،وتخلق لهم مستقبال
ال يشبههم .لكنهم ال يملكون العودة
إلى أوطــان أجدادهم بعدما أغوتهم
اآلل ـهــة الـجــديــدة ال ـبـ ّـراقــة ،فإتبعوها
صاغرين.
يــرفــض غــاي ـمــان ال ــرواي ــة الــرسـمـ ّـيــة
األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ع ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ امل ـج ـت ـم ــع
األمـيــركــي ،والـتــي تجعل املهاجرين
األوائ ـ ــل أوروبـ ـي ــن مــؤم ـنــن ج ــاء وا
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــات دي ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ،أم
ّ
بالحرية والنجاح
مهاجرين حاملني
اإلق ـ ـت ـ ـصـ ــادي امل ـ ـحـ ــرومـ ــن مـ ـن ــه فــي
ّ
األصلية ،من دون أن تحكي
أوطانهم
عن عذابات سكان البالد األصليني
أو آالم ماليني العبيد ،وال الحروب
ّ
ّ
ـررة.
األه ـل ــي ــة واإلس ـت ـع ـم ــاري ــة امل ـت ـك ـ ّ
وهــو قــال فــي إح ــدى املـنــاسـبــات إنــه
ُص ـ ـ ــدم ع ـن ــدم ــا س ـم ــع ت ـل ــك الـ ــروايـ ــة
املجتزأة عن تاريخ أميركا من إبنه

ال ـ ــذي ت ـل ـقــاهــا ع ــن مـعـلـمــة ال ـتــاريــخ
فــي املــدرســة اإلبـتــدائـ ّـيــة ،فـعــزم على
كتابة ّ American Gods
ليقدم صورة
أم ـي ــرك ــا ال ـح ـق ـي ـقـ ّـيــة ،وإن م ــن خــال
نص عابق بالفانتازيا والخيال.
روايـ ـ ـ ــة «آل ـ ـهـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــون» ظ ـهــرت
ط ـب ـع ـت ـه ــا األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ع ـ ـ ــام ،2001
ّ
تجاريًا كبيرًا ،وأعيد
وحققت نجاحًا
طبعها عـشــر م ــرات ـ ـ األخ ـي ــرة منها
ّ ً
مطوال بـ  12ألف كلمة
تضمنت نصًا
إضــافـ ّـيــة ع ــن ذل ــك ال ــذي نـشــر للمرة
األولى ـ كما ترجمت إلى لغات ّ
عدة،
ّ
للتحول إلى
ما جعلها مرشحة دائمة
عمل تلفزيوني .لكن محاولة HBO
األمـيــركـ ّـيــة إلع ــداد الـنــص للتصوير
ف ـش ـلــت رغـ ــم ال ـج ـه ــود املـ ـتـ ـك ـ ّـررة مــن
ك ـ ـتـ ــاب سـ ـيـ ـن ــاري ــو إسـ ـتـ ـع ــان ــت بـهــم
ّ
معللة
ال ـشــركــة ،فــاع ـتــذرت لـغـ ّـايـمــان ّ
تفردها ،إال أنها
ذلك بأن الرواية على
«ن ــص مستحيل ال يـمـكــن إقـتـبــاســه
ل ـل ـشــاشــة» .وب ـع ــد سـ ـن ــوات ،تـقـ ّـدمــت
ق ـن ــاة ال ـك ــاب ــل األم ـي ــرك ـ ّـي ــة «سـ ـت ــارز»
ّ
بعرض لـشــراء حقوق العمل ،مكلفة
فوللر وغرين ـ الذين عمال معًا قبل
ذلــك على مسلسل  Heroesـ ـ باملهمة
الصعبة.
بطل الــروايــة يدعى Shadow Moon
ّ
(قـمــر ال ـظــل ـ ـ يــؤديــه ريـكــي ويـتـيــل)،
وه ــو لـيــس إل ـهــا ـ ـ عـلــى ك ـثــرة اآللـهــة
ومـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم م ـ ـقـ ــام ـ ـهـ ــم فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
امل ـل ـح ـمــة األس ـ ـطـ ـ ّ
ـوريـ ــة ـ ـ ـ ب ــل ب ـشــري
ق ـس ــت ع ـل ـيــه األي ـ ـ ــام ،ف ـس ـجــن ل ـثــاث
سـ ـن ــوات ق ـض ــى م ـع ـظــم وق ـت ــه فـيـهــا
بالقراء ة ليكون إنسانًا أفضل يليق
بزوجته الحسناء التي كــان يتطلع
للقياها من جديد .وقبل نفاد فترة
محكوميته بــأيــام ،يستدعيه مدير
ال ـس ـج ــن ل ـي ـع ـل ـمــه ب ــإط ــاق س ــراح ــه
مـبـكـرًا ك ــي يـمـكـنــه ال ـل ـحــاق بـجـنــازة
زوجـتــه الـتــي قتلت فــي ح ــادث سير
بينما كانت تضاجع أعز اصدقائه.
فــي رح ـلــة ال ـع ــودة ،وقـمــرنــا األسـمــر
ه ــذا لــم يتبق لــه ش ــيء لـيـعــود إلـيــه،
ي ـل ـت ـقــي ع ـل ــى مـ ــن الـ ـط ــائ ــرة بــرجــل

غــريــب ُيــدعــى «وي ـن ــزداي» (األربـعــاء
باإلنكليزية ـ يؤديه إيــان ماكشني)
ـدع كـبـيــر ،وإن
ال ــذي يـبــدو أشـبــه ب ـمـ
ًٍ
كان في «الحقيقة» تمثال لـ «أودن»،
كبير اآللـهــة ورب املـعــرفــة والحكمة
ع ـن ــد ال ـف ــاي ـك ـي ـن ــغ اإلس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــن
ّ
ال ـ ـقـ ــدمـ ــاء .وي ـن ـت ـه ــي «ق ـ ـمـ ــر الـ ــظـ ــل»
مرافقًا لـ «وينزداي» في رحلته عبر
أم ـي ــرك ــا ،ال ـت ــي يـ ـح ــاول م ــن خــالـهــا
تجميع جهود كل اآللهة القديمة من
أساطير مختلف املهاجرين إلى بالد
ّ
«الحرية» ،لخوض مواجهة نهائية
مـ ــع آلـ ـه ــة أمـ ـي ــرك ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـت ــي

ّ
سوريالية
انتقال سلس من لوحة
مذهلة إلى أخرى ،لتجد نفسك
فجأة في نهاية الحلقة

ريكي ويتل
(shadow
)moon
وإيان
ماكشين
(وينزداي)
في مشهد
من العمل

سحرت عقول الناس وصرفتهم عن
عبادة آلهة اآلبــاء واألج ــداد .فلماذا
ّ
تصلي ل ـ «أودن» أو «أنــوبـيــس» إذا
ّ
كان جل ما تريد الحصول عليه هو
ذلك الـ «آيفون» الجديد؟
يـ ـص ـ ّـور امل ـس ـل ـس ــل اآللـ ـه ــة ال ـقــدي ـمــة
كأنها ّ
مغبرة وصــدئــة ،عفى عليها
الزمن ،وتستجدي إيمان البشر بها
لتستعيد شيئًا مــن الــرونــق ،بينما
تـظـهــر شـخـصـ ّـيــات اآلل ـهــة الـجــديــدة
مصقولة والمعة ومعاصرة ومليئة
ّ
ّ
بالحيوية وتستدعي اإلتباع.
ال يوجد ما هو تقليدي في مشاهد
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل .أن ـ ـ ـ ــت تـ ـنـ ـتـ ـق ــل م ـ ـ ــن ل ــوح ــة
ّ
سوريالية مذهلة إلى أخرى بسالسة
ّ
غ ـيــرعــاديــة ،لـتـجــد نـفـســك ف ـجــأة في
نـهــايــة الـحـلـقــة .لـكــن مشهد الجنس
اإلل ـه ــي ب ــال ــذات ،تـسـبــب ف ــي صــدمــة
لـلـمــراقـبــن .فـ ـ «بـلـقـيــس» مـلـكــة سبأ
ّ
(يقدمها املسلسل كإلهة للخصب)،
إن ـ ـصـ ــرف ال ـ ـنـ ــاس ع ـن ـه ــا ف ــإض ـط ــرت
للعمل كبائعة هوى تصطاد الزبائن
ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ل ـت ـس ـت ـجــدي إي ـم ــان

الـ ّـرجــال بـهــا .تـقــوم بمضاجعة رجل
هامشي ،تطلب إليه في قلب املشهد
الغرامي أن يعبدها ،وعندما يؤمن،
يحدث األمر العجيب وينزلق الرجل
بكامله داخلها .املشهد على جنونه
بــالـطـبــع ،لـيــس مقحمًا عـلــى الـنــص،
بــل يـطــرح معاني عميقة عــن معنى
اإلي ـ ـ ـمـ ـ ــان ،وف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـحـ ـ ّـب وال ـس ـع ــي
ّ
للتوحد مع اآلخر من خالل الجنس،
ّ
وإن ك ــان ق ــدم فــي إط ــار مشهد عــري
كامل.
امل ـس ـل ـس ــل ـ ـ ـ وف ـ ــق ف ــول ـل ــر وغـ ــريـ ــن ـ ـ
هـ ــو خ ـل ـي ــط مـ ــن األمـ ــانـ ــة امل ـخ ـل ـصــة
للعمل الــروائــي والـخـيــانــة السافرة
لــه .فكثير مــن املـشــاهــد هــي بمثابة
ّ
حرفية للنص ،لكن بعضها
ترجمة
ّ
ّ
الشخصية،
تصوراتهما
اآلخــر مــن
وإسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال أخـ ـ ــرى
لغايمان نفسه .كما أن أدوار بعض
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــات ت ــم تــوس ـي ـع ـهــا فـيـمــا
ّ
الزمنية لبعضها
تغيرت البرمجة
اآلخ ــر .لـكــن الــرجـلــن أك ــدا أن العمل
ك ــان دائ ـمــا بالتنسيق مــع غــايـمــان،
وه ــو ب ــدا سـعـيـدًا بــاملـنـتــج الـنـهــائــي
ال ــذي أخــرجــه ديـفـيــد سليد (مـخــرج
«هانيبال» ،و«إكليبس»).
ي ـغ ـطــي امل ــوس ــم ّ
األول ح ــوال ــي ثـلــث
ال ــرواي ــة الـضـخـمــة ،وه ـن ــاك تــوجــه ـ
في حــال نجاحه ـ إلــى إنتاج موسم
ث ــان ورب ـمــا ثــالــث .وي ـبــدو أن إنـتــاج
امل ــوس ــم ّ
األول ق ــد ب ـع ــث م ــوج ــة مــن
الحماس في قلب غايمان الــذي قال
لـلـصـحــافــة إن ــه س ـي ـشــرع ف ــي كـتــابــة
جزء جديد للرواية ،سيكون بمثابة
«آلهة أميركيون ـ .»2
«آلـهــة أمـيــركـيــون» ،أفـضــل مــا يمكن
ق ــراء ت ــه مــن الـنـصــوص لـفـهــم معنى
أن يـكــون امل ــرء أمـيــركـيــا ال ـيــوم .إنها
وإن إنتمت إلــى تلك امليثولوجيات
ال ـق ــدي ـم ــة عـ ــن اآلل ـ ـهـ ــة وامل ـخ ـل ــوق ــات
األس ـط ـ َ
ـوري ــة ،لكنها تـقــول الحقيقة
ت ــام ــة ،ف ــي زم ــن (م ــا ب ـعــد) الـحـقـيـقــة
امل ـلــيء بــالــزيــف وال ـخ ــداع والــزعـمــاء
املنتفخني.

