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أوراق

المحادثة المنسية بين جيمس بالدوين وتشينوا اتشيبي
ترجمة
واعداد
محمد
ناصر الدين

في التاسع من نيسان (ابريل)  ،١٩٨٠يجلس
جيمس بالدوين (١٩٢٤ـ ـ ـ  )١٩٨٧وجهًا لوجه
مــع تشينوا اتشيبي ( ١٩٣٠ـ  )٢٠١٣لينطلقا
ف ــي ح ــدي ــث حـ ــول الـ ـف ــن ،واألخـ ـ ـ ــاق ،وامل ـه ـمــة
السياسية للفن والفنانني .بعد حوالى أربعة
عقود ،ال تــزال هــذه املحادثة املنسية التي لم
يـنـشــر نـصـهــا ال ـكــامــل إال ف ــي كـتـيــب بـعـنــوان
«حـ ــوارات مــع جيمس بــالــدويــن» (مـنـشــورات
بـ ـ ــرات وسـ ـت ــان ــدل ــي )١٩٨٩ ،ت ـح ـت ـفــظ ب ـكــامــل
وهـجـهــا إزاء دور الـفــن وقيمته فــي مواجهة
هيمنة الــرجــل األبـيــض واألســاطــن املؤسسة
لـتـفــوقــه وغ ـطــرس ـتــه .غـطــرســة تـجـلــت بأعتى
مظاهرها في وصول دونالد ترامب الى سدة
الــرئــاســة ف ــي ب ـل ــدات ال ـعــم س ــام بـعــد سـنــوات
قليلة عـلــى وف ــاة أتشيبي ال ــذي ك ــان سيقول
ف ــي ه ــذا األمـ ــر ال ـش ــيء ال ـك ـث ـيــر .يـعـيــد ملحق
«كلمات» تسليط الضوء على ما جرى في تلك
املـحــادثــة بــن أعـظــم كاتبني مــن ذوي البشرة
الـ ـسـ ـم ــراء .ب ــال ــدوي ــن ت ـقــاط ـعــت ف ــي مـسـيــرتــه
الشخصية والفنية كل أشكال املعاناة العرقية
وت ـب ـع ــات ال ـه ــوي ــة الـ ـف ــردي ــة (ال ـ ـلـ ــون ،الـ ـع ــرق،
املثلية الجنسية) سيكون في طليعة مفككي
أساطير الهوية البيضاء ألميركا في ثنائية
ال ــدي ــن وال ـع ــرق (إن ـه ــا أرضـ ــك ي ــا صــدي ـقــي ،ال
ت ـجــد نـفـســك مــدفــوعــا ل ـل ـخــروج م ـن ـهــا ،رج ــال
عظماء حققوا أشياء عظيمة هنا ،وسيفعلون
م ـج ــددًا ،ونستطيع أن نجعل مــن أمـيــركــا ما
يجب أن تكونه /رسالة من بالدوين الى احد
اب ـنــاء اخ ــوت ــه) .أم ــا أتشيبي صــاحــب «أشـيــاء
ت ـتــداعــى» ،فـيـعــد أح ــد مــؤسـســي أدب مــا بعد
االستعمار والداعي الى الحفاظ على اللغات
املحلية وتحميلها اإلرث الثقافي والجمالي
َ
للشعوب املستعمرة ،لئال يستمع التاريخ الى
رواي ــة وح ـيــدة ،رواي ــة الــرجــل األب ـيــض بلغته
التي ترافق اليوم دباباته ومبشريه وجنوده
(ري ـث ـم ــا ي ـم ـلــك ُ
األس ـ ـ ــود م ــؤرخ ـي ـه ــم ،سيبقى
التاريخ يمجد الصياد).
افـتـتــح أتشيبي الجلسة بتعريفه للجمالية
( )Aestheticبأنها «ميزات التفوق التي تدركها
ّ
الثقافة أثناء اشتغالها على الفن» .ويشرح أن
مقاييسنا لهذا التفوق متقلبة ،متغيرة دومًا،
في تفاعل ديناميكي مع مطالبنا االجتماعية،
والثقافية ،والسياسية« :ال يمكن للجمالية أن

االنتقادات التي تعتبر العمل الفني
«مسيسًا» تنبثق هي أيضًا من وضعية
ّ
سياسية مستترة
تتخذ مفهومًا ساكنًا ،غير متبدل .عليها أن
تتغير كما يقتضيه الظرف ،ألن الفن ،بحسب
مــا نفهمه ،صنع مــن اإلنـســان لإلنسان .لذلك
فإن ما يبحث عنه اإلنسان في الفن هو خاضع
للتغير ّ ...لسنا مـجــرد متلقني للجمالية ،بل
نحن ُصناعها».
الفن ـ يتابع أتشيبي ـ ينبثق دائمًا من سياق
اجتماعي مــا ،ويتوجب عليه دائمًا أن يكون
في حوار مع هذا العنصر االجتماعي« :للفن
أغـ ـ ــراض اج ـت ـمــاع ـيــة ،وهـ ــو يـنـتـمــي لـلـشـعــب.
ليس الفن بالشيء الــذي يتسكع هنا وهناك
ب ـع ـي ـدًا مـ ــن أي ص ـل ــة ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ال ـب ـش ــر.
والـ ـف ــن ،ويـمـكـنـنــا قــول ـهــا دون خ ـج ــل ،ودون
م ـش ـق ــة ،اج ـت ـم ــاع ــي ب ــامـ ـتـ ـي ــاز .إن ـ ــه س ـيــاســي
أيـضــا ،واقـتـصــادي .حياة املــرء بأكملها تجد
انعكاسها في فنه».
وفـ ــي ل ـف ـتــة اس ـت ــذك ــاري ــة مل ــا س ـم ـتــه ال ـشــاعــرة
االم ـي ــرك ـي ــة ادريـ ــانـ ــا ري ـت ــش (١٩٢٩ـ )٢٠١٢بـ
«جــولــة املـصــارعــة الطويلة ،واإليــروسـيــة بني
ال ـفــن وال ـس ـيــاســة» ،ي ـصــوب اتـشـيـبــي سهامه
ن ـحــو أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ــدي ـن ــون ال ـف ـنــانــن حني
يجعلون فنهم سياسيًا .كــل فــن هــو ضمنيًا
سياسي ،يتابع ،لكن االنتقادات التي تعتبر
ّ
«مسيسًا» تنبثق هي أيضًا من
العمل الفني
وضعية سياسية مستترة ،معارضة للفنان
نفسه ألنه يقوض سعادتها في التعايش مع
الستاتيكو القائم:
يقولون لك «ال تضع الكثير من
«أولئك الذين ّ
السياسة في فــنــك» ،ليسوا من أهــل الثقة .لو

دق ـقـ َـت ج ـي ـدًا ،ستجد أنـهــم األش ـخــاص ذاتـهــم
امل ـب ـت ـه ـجــون ب ــال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،ك ـم ــا هـ ــو .مــا
يـقــولــونــه بــالـضـبــط ال يتعلق بـعــدم الحديث
ب ــال ـس ـي ــاس ــة ،ب ــل ب ـع ــدم إزع ـ ـ ــاج امل ـن ـظ ــوم ــة أو
ال ـس ـي ـس ـتــم .ان ـه ــم م ـن ـخ ــرط ــون ف ــي ال ـس ـيــاســة
ب ـقــدرنــا ت ـمــامــا ،ال ـف ــرق الــوح ـيــد ه ــو أن ـهــم في
ال ـط ــرف امل ـق ــاب ــل» .ث ــم صـ ـ ّـوب أتـشـيـبــي وجـهــة
مــداخـلـتــه نـحــو غــايــة ال ـفــن ،وبــالـتـحــديــد الفن
األف ــري ـق ــي ،مـتـحــدثــا ع ــن تـقـلـيــد الـشـعــب ال ــذي
يـ ـنـ ـح ــدر مـ ـن ــه ،وهـ ـ ــو شـ ـع ــب اإلي ـ ـبـ ــو (،)IBO
ليوضح الهدف األساسي لكل فن« :إذا نظرتم
ال ــى جـمــالـيــاتـنــا ...سـتـجــدون أن الـفــن هــو في
خ ــدم ــة اإلنـ ـ ـس ـ ــان .ل ــم ُي ـخ ـل ــق الـ ـف ــن لـلـطـغـيــان
وتدمير اإلن ـســان ،بــل خلقه اإلنـســان مــن أجل
الراحة والرفاه .إن فننا مرتكز إلى األخالق .قد
يبدو األمــر من الطراز القديم هنا ،لكنه ليس
كذلك بالنسبة الينا .آلهة األرض عند شعب
اإلي ـبــو هــي آل ـهــة األخ ـ ــاق .إن املــوب ـقــات التي
ترتكب هي موبقات ضد الفن .إذن سترون أنه
في جمالياتنا ال يمكن البتة تجاوز األخالق.
األخالق عنصر أساسي في طبيعة الفن».

مداخلة بالدوين والصوت الدخيل

ً
مستعمال ـ ـ ـ كـمــا ك ــان يحلو لــه كـثـيـرًا ـ ـ ـ كلمة
«شاعر» باملعنى األعــم الــذي يشمل كل فنان،
وأي ش ـخ ــص ذي «اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد» ش ـ ـعـ ــري ،رد
جيمس بالدوين مؤكدًا على القيمة األخالقية
األساس للفن ،موسعًا في ُبعدها اإلنساني:
«حــن تكلم تشينوا عن الجمالية ،تحت هذا
املصطلح ـ لو فكرتم مليًاـ ترقد كلمة األخالق.
وتـحــت هــذه الكلمة األخ ـيــرة ،نــواجــه أنفسنا
بالطريقة الـتــي نعامل بها بعضنا البعض.
ه ــذا هــو مـفـتــاح أي أخــاق ـيــة .بـثـبــات ،قضية
املعاملة هذه تتجه نحو عالقات األعراق».
(ف ـ ـجـ ــأة ،ك ــأن ــه ت ــوك ـي ــد ع ـل ــى ج ـم ـلــة ب ــال ــدوي ــن
األخيرة ،تنقطع املحادثة بسبب صوت دخيل
يبدو كأنه قد اخترق النظام الصوتي التقني
ل ــأودي ـت ــوري ــوم .ال ـص ــوت الـ ــذي ب ــدا كــأنــه قد
انـسـكــب فــي املـيـكــروفــون قـبــالــة بــالــدويــن كــان
يصرخ بما يلي« :عليك أن تقطع هذا الحديث
فورًا سيد بالدوين ،ال يمكننا االستمرار بهذه
امل ـهــزلــة») .عند هــذه النقطة ،أمـســك بالدوين
امليكروفون بغضب ممزوج بحزم وتوجه الى
الجمهور املصعوق من املفاجأة« :ورغــم ذلك
سينهي السيد بالدوين جملته .وسأقول لك

يا صاحب الصوت ،كائنًا من كنت ،وحتى لو
قتلتني فــي الدقيقتني الـقــادمـتــن ،إن عقيدة
تفوق الرجل األبيض الذي يقوم عليها العالم
الغربي اليوم قد أزفــت ساعتها .إننا في يوم
احتضارها .لقد انتهت اللعبة».
وسـ ـ ــط ت ـص ـف ـي ـق ــات الـ ـحـ ـض ــور ال ـح ـم ــاس ـي ــة،
اس ـت ـع ــاد ارنـ ـس ــت ش ــام ـب ـي ــون م ــدي ــر الـ ـح ــوار
وبروفسور من سريالنكا للدراسات اإلثنية،
املبادرة لضبط القاعة ،موضحًا «أننا في عني
االعـصــار ،لكن الحديث الــذي نسمعه هــو في
غاية األهمية .لذلك سنأخذه على أعلى قدر
من الجدية» .اختفى بعدها الصوت الدخيل
ليكمل بالدوين مداخلتهُ :
«يصنع الشاعر من
الشعب ،ألن الشعب يريده .أعرف تمامًا الثمن
الــذي يدفعه الفنان .أعــرف الثمن الــذي يدفعه
اإلنسان .وأنا هنا ألقول «شيئًا ما» قد يمكن
لـلـشــاعــر فـقــط ق ــول ــه .نـحــن ن ـح ــاول أن نريكم
شيئًا مــا .ويمكن أنـنــا فقط فــي هــذه اللحظة
نقدر أن نريكم إياه .لكن ليس من أموال فيه».
وف ـ ــي إج ــاب ــة ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ال ـج ـم ـه ــور ،يـبـنــي
اتـشـيـبــي عـلــى ذل ــك الـ ـ «ش ــيء م ــا» ال ــذي ذكــره
ّ
ب ــال ــدوي ــن« :هـ ـن ــاك شـ ــيء ن ـح ــن (أي ال ـك ــت ــاب
السود) نعلق عليه أهمية كبيرة ،وأظن أن على
الجميع االل ـت ــزام ب ــه .نـحــن مـلـتــزمــون بمنهج
تغيير وضعيتنا في هذا العالم .لقد التزمنا
بطريقتكم ردح ــا مــن الــزمــن ويظهر أن هناك
مشكلة عند هذه النقطة .نحن سنقدم لكم إذن
جمالية جــديــدة ،ليس هـنــاك أي شــيء معيب
في املوضوع .لقد فعل بيكاسو ذلك عام ١٩٠٤
بـعــدمــا رأى مــا آل الـيــه ال ـغــرب وك ــاد يختنق،
ذهــب الــى الكونغو ،الــى الكونغو «امل ــزدرى»،
واستحضر فنًا جــديـدًا ،شيئًا يقول إنــه نفخ
ّ
ال ــروح فــي فـنــه .أظــن أن أم ـرًا مشابهًا سينقذ
فنونكم بأسرها .أظــن أننا على صــواب ،ولو
كنا على خطأ لن يكون األمر مضرًا .لن تكون
األمور أسوأ مما هي عليه اآلن».
ّ
م ـقـ ّـدرًا تـبـعــات جملة اتشيبي األخ ـي ــرة ،علق
بالدوين:
«ن ـحــن فــي ورطـ ــة .ه ـنــاك سـبـيــان حــن يكون
املرء في ورطة .السبيل األول حني نعرف أننا
فــي ورط ــة ،وعـنــدهــا يمكن أن نتلمس طريقًا
للخالص .البلد بأسره في ورطــة ،ليس فقط
األشـخــاص الــذيــن يـقــدرون املــوقــف بالصواب
الـ ـ ــازم ،ل ـيــس ف ـقــط األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن يـعــون
تـمــامــا أن ـهــم لـيـســوا مــن الـ ِـب ـيــض .األش ـخــاص

البيض في هذا البلد يظنون أنهم ِبيض ألن
ِ
«الـبـشــرة الـبـيـضــاء هــي حــالــة لـلــذهــن» .كتبت
لصديقي مــالـكــوم اك ــس ان الـبـشــرة البيضاء
هي خيار أخالقي .يمكنني الكتابة إذا امكنك
العيش ،ويمكنك العيش إن كان بمقدوري أن
أكتب».
و«حـ ــول ع ــدم وج ــود أدب عـظـيــم دون قـســوة
ع ـظ ـي ـمــة» ب ـح ـســب وص ـف ــة ج ــوزي ــف ك ــون ــراد،
أجاب أتشيبي:
«يزهر األدب العظيم في االضطرابات ،والكرب
وال ـق ـس ــوة .ل ـكــن دور ال ـكــاتــب ي ـجــب أن يـكــون
واضحًا .ال يمكن أن يكون في جانب القمع .ال
ُ
يجب الخلط أو االلتباس .أكت ُب عن القسوة؛
أكتب عن الشر؛ أكتب حول االغتصاب .أكتب
ح ــول ال ـجــري ـمــة .ل ـكــن ه ــذا ال يـعـنــي أن ــي الــى
جانب الجريمة أو االغتصاب .األمــر بمنتهى
السهولة».
م ـس ـت ـح ـض ـرًا امل ـ ـثـ ــل ال ـش ـع ـب ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــردده
شـعــب اآلي ـبــو« :ال ينتصب ش ــيء بعظمة ،اال
وينتصب شيء رديف إزاءه» ،يوضح اتشيبي
ّ
أن الفن العظيم يقوم على التعدد ،وينبثق من
قدرة الفنان على معانقة ـ بحسب عبارة والت
ويتمان األثيرةـ هذا التعدد:
«العقل األحــادي يقود الــى التوتاليتارية في
كل األم ــور ،الــى جميع أنــواع التعصب .وأظن
أن ــه مــن ال ـض ــروري حــن يـقــول الـنـظــام القائم
شيئًا ،أن يهيئ الفنان نفسه ليكون في الجهة
املقابلة».
سـيـسـتــذكــر اتـشـيـبــي بـعــد س ـنــوات عـلــى هــذه
املحادثة صديقه الصلب بالدوين ،في حديث
لـجـمـعـيــة الـقـلــم األم ـيــرك ـيــة« :ك ــان ــت بــالــدويــن
رؤي ــوي ــا وخ ــاص ــة ف ــي م ــا ذك ـ ــره حـ ــول نـهــايــة
ه ـي ـم ـنــة ال ــرج ــل األب ـ ـيـ ــض ،وعـ ـ ـ ــادة م ــا ت ـكــون
لعديمي الخيال مشاكل جمة مع رؤى األنبياء.
لقد قال بالدوين ألحد أبناء إخوته يومًا« :أنت
تتحدر من ساللة عظيمة من الشعراء ،ساللة
هي األعظم منذ هوميروس .أحدهم قال «في
كل تلك األوقــات /حني أحس بالتيهِ العظيم/
ّ
معصمي القيود».
تهتز زنزانتي /وتسقط من

المراجع:
Conversations with James Baldwin,1989
(Edt. Pratt and Standley
موقع «جمعية القلم األميركية» (حني التقيت بجيمس
بالدوين ،مقال لتشينوا اتشيبي )٢٠٠٧

