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ج .د .سالنجر

هل سينشر كتابًا جديدًا
في ذكراه الخامسة؟

حسين بن حمزة
هرب ج .د .سالنجر ( )2010 – 1919من الشهرة،
فحصل على شـهــر ٍة أشـهــر ،وتـحـ ّـول ان ــزواؤه عن
الحياة العامة إلى أسطورة .الكاتب األميركي الغريب
األطــوار الذي نشر رواية واحدة هي «الحارس في
حقل الشوفان» وعدة قصص قصيرة فقط ،صنع
سـيــرة شخصية وأدب ـيــة أكـثــر دســامــة وثـ ـ ً
ـراء من
سيرته الحقيقية التي حــرص على إخفائها منذ
ّ
عام  .1965سيرة تغذت من الشكوك والشائعات
ّ
ّ
واملرويات أكثر من احتوائها على معلومات موثقة
وصحيحة.
ل ــم يـكــن ســالـنـجــر يـحـتــاج إل ــى ذل ــك لـكــي يحصل
على التقدير الذي نالته أعماله القليلة ،وخصوصًا
روايـ ـت ــه ال ـت ــي ت ـحــولــت إلـ ــى أي ـق ــون ــة لـ ــدى األج ـي ــال
األميركية الشابة ،ولــدى أجيال مماثلة من القراء
ُ
الــذيــن تــرجـمــت هــذا الــروايــة املــدهـشــة إلــى لغاتهم،
ومنها الترجمة العربية التي أنجزها الكاتب األردني

الــراحــل غــالــب هلسا ال ــذي أش ــار فــي تقديمه لها
ُ
إلى أنها تقارن دومــا برواية «يوليسيز» لجيمس
جويس كعالمتني أساسيتني لتأريخ تطور الرواية
في الغرب والعالم.
الرواية التي باعت أكثر من  65مليون نسخة ،والتي
ُ
تطبع منها آالف النسخ سنويًا حتى اليوم ،والتي
ُوجدت بحوزة مارك تشابمان قاتل مغني البيتلز
الشهير ج ــون لـيـنــون ،كــانــت مانيفستو للكتابة
الغاضبة ،وفــي أميركا ُر ِف ـ َـع شـعــار «كلنا هولدن
كــولـيـفـلــد» وه ــو اس ــم بـطــل ال ــرواي ــة امل ــراه ــق ال ــذي
بسرد روائي
يكشف اشمئزازه من زيف املجتمع
ٍ
ً
فهم فظيع
سوء
يجعله يبدو مختال أو يعاني من
ٍ
مع العالمٌ ،ويتمنى أن يعيش في حقل منعزل يلعب
حوله أطفال يقوم بحمايتهم من نفاق عالم الكبار.
أمنية كوليفلد تشبه ما فعله صاحب الرواية نفسه
حــن ت ــرك نـيــويــورك واعـتـكــف فــي نيوهامبشير،
وحصر اتصاالته بأشخاص قليلني وخصوصًا
من النساء ،فقد تــزوج الصحافية الشابة جويس

إعجاب طويلة منه عن
مينارد بعد تلقيها رسالة
ٍ
تحقيق أدبــي كانت قد نشرته ،فتركت كل شيء
وعاشت معه .وبعد انفصالها عنه عرضت  14من
رسائله للبيع ،فاشتراها أحــد أصــدقــاء سالنجر
وأعادها إليه .ولكنها نجحت عام  1999في نشر
كتابها «إذا أردت حقًا أن تسمع ذلك» (وهي الجملة
األولـ ــى فــي روايـ ــة ســالـنـجــر ن ـف ـســه) ،بـعــد معركة
خــاضـهــا مـحــامــو ســالـنـجــر ملـنــع صـ ــدوره بحجة
انتهاك حياته الخاصة.
الحواجز التي وضعها سالنجر حول خصوصيته،
ضــاع ـفــت م ــن ح ـشــريــة وف ـض ــول ال ـق ــراء والـن ـقــاد
في تأويل ذلــك ،ففي الوقت الــذي أعــاد فيه البعض
عــزلــة ســالـنـجــر وانـقـطــاعــه عــن الـنـشــر إل ــى خوفه
املرضي من الفشل ،عزا آخــرون ذلك إلى الفظائع
التي شهدها أثناء مشاركته مع الجيش األميركي
في إنزال النورماندي أثناء الحرب العاملية الثانية،
وإلــى فشله في الــزواج من أونــا أونيل ،ابنة الكاتب
األم ـي ــرك ــي ال ـش ـه ـيــر ي ــوج ــن أونـ ـي ــل ،وتـفـضـيـلـهــا

ش ــارل ــي شــابـلــن ال ــذي ك ــان وقـتـهــا ف ــي الـخــامـســة
والخمسني.
مهما كــانــت األس ـبـ ّـاب وال ـتــأويــات ،فإنها ستظل
ترفد سيرة كاتب خلد اسمه برواية واحدة ،وبعض
الـقـصــص (أص ــدر الـشــاعــر الــراحــل بـســام حجار
ترجمة عدد منها في كتاب بعنوان «اليوم املرتجى
ُ
لـسـمــك املـ ـ ــوز») .لـقــد ك ـتــب الـكـثـيــر ع ــن ســالـنـجــر،
وسـيـظــل ُيـكـتــب .عــزوفــه عــن الـنـشــر تــرافــق دومــا
مع تأكيدات تشير إلى أنه لم يتوقف عن الكتابة.
وفي الفيلم الوثائقي الذي أخرجه شاين ساليرنو
عنهُ ،
وعرض العام املاضي ،ذكر أن منفذي وصية
الـكــاتــب سـيـصــدرون خمسة أعـمــال لــه بــن عامي
 2015و .2020فهل سيشهد العام الحالي بداية
تحطيم تلك الهالة السرية التي ّ
سيج بها سالنجر
ح ـي ــات ــه ،أم ُأن وص ـي ـتــه بـنـشــر أع ـم ــال ــه ل ــن تـكــون
ً
إال شائعة أري ــد منها أن تمنح تلك السرية حياة
إضافية تستمر في غياب صاحبها الــذي ستمر
ذكرى وفاته الخامسة بعد أربعة أيام؟

