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ألوان آليس ووكر في

الل��ون أرجوان��ي

"اللون أرجواني"

آليس ووكر :كاتبة أمريكية تعيش أالن يف أمريكا الش�مالية،
ص��در لها ع��دد م��ن الرواي��ات ومجموعات م��ن القصص
القصرية وخمسة مجلدات شعرية ،يف روايتها هذه (اللون
أرجواين) تتط��رق اىل اضطهاد واس��تعباد املرأة يف نهاية
القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.
تتح��دث الرواية عن قصة حياة امرأة زنجية اس��مها س��ييل.
تع��اين هذه املرأة م��ن مختلف أنواع االضطهاد الجس��دي
والعاطفي واالقتصادي والجنيس وتحاول تحرير نفسها من
زوجها.

سيزار كبيبو

ُتع ��د رواية �آلي� ��س ووكر"الل ��ون �أرج ��واين"( ،ال�صادرة
حديث ًا عن دار املدى ونقلتها �إىل العربية كاتبة هذا املقال)
رواي ��ة مف�صلية يف تاريخ الرواية الن�سوية ،وعم ًال �أدبي ًا
حترري ًا باملعن ��ى الإبداعي والفكري ،حظي باحتفاء كبري
�س ��واء يف �أمريكا �أو يف �شت ��ى �أرجاء العامل ،حيث حازت
جائزة بوليت ��زر عام  1983وجائ ��زة الكتاب الوطني يف
العام نف�سه ،وبيع منها بعد خم�س �سنوات على �صدورها
�أك�ث�ر من �ستة ماليني ن�سخة حول العامل ،ثم ت�ضاعف هذا
الرقم بعد ع�شر �سنوات.
تر�صد"اللون �أرجواين"(طبعت للمرة الأوىل عام )1982
العن�صري ��ة يف الواليات املتحدة وتو ّث ��ق روائي ًا ت�أثريها
يف الن�س ��اء ب�ش ��كل خا� ��ص يف ظ ��ل املجتم ��ع البطريركي
الذك ��وري ،وتتخذ م ��ن ق�صة �سيلي مع�ب�ر ًا �إىل ذلك جراء
اال�ضطهاد ال ��ذي تتعر�ض �إليه ،وال ��ذي �سرعان ما ي�صري
�إىل م�آ� � ٍ�س تن ��زل به ��ا عل ��ى �أي ��دي الرج ��ال� ،س ��واء جراء
اغت�ص ��اب زوج �أمها لها� ،أو حتويلها �إىل خادمة م�ضطهدة
عل ��ى يدي زوجها ،وال ��ذي �سرعان ما يف�ص ��ل بينها وبني
�أختها نيت ��ي التي تكون الإن�س ��ان الوحيد الذي حتبه يف
هذا العامل القا� ��س ،و�صو ًال �إىل �شخ�صيات �أخرى تنوجد
لت�ستكم ��ل م�شهد الع�سف الذي عا�ش ��ه ويعي�شه ال�سود يف
قالب درامي ت�صعيدي يقود ال�شخ�صيات �إىل متغريات لن
تكون �إال متردية ثورية.
وظف ��ت ووكر �أ�سل ��وب الر�سائل يف ال�س ��رد ،لكنها ر�سائل
�سيل ��ي �إىل الل ��ه الذي مل جتد �إله� � ًا و�سط عزلته ��ا والظلم
ال ��ذي ترزح حتت ��ه لتبعث �إليه تفا�صي ��ل حياتها ،ولتنتقل
�إىل خماطب ��ة �أخته ��ا نيتي بعد اكت�ش ��اف �أن هذه الأخرية
على قيد احلي ��اة ،وهنا تتبدّى �ض ��رورة وجود ا�ستجابة
وعليه تتع ��دد �أ�صوات الرواة ويتن ��وع امل�ستوى اللغوي
لل�س ��رد� .إذ �إن �سيل ��ي تخاطبن ��ا بلغ ��ة ال�س ��ود ،ومتتل ��ئ
ر�سائلها بالأخطاء الإمالئي ��ة والنحوية واجلمل املف ّككة،
بينما ت�صلن ��ا ر�سائل نيتي بلغة �إنكليزي ��ة �سليمة تنم عن
م�ستواه ��ا الفكري والثق ��ايف .كما �أن �سيل ��ي تتجنب ذكر
�أ�سم ��اء ال�شخ�صيات الذكورية الت ��ي ت�ضطهدها يف بداية
الرواي ��ة وت�ستعي�ض عنها بلقب ال�سي ��د — للإ�شارة �إىل
زوجه ��ا مث ًال ،راف�ضة �إعطاءه هوية �أو االعرتاف بهيمنته
الذكوري ��ة .الحق� � ًا بع ��د ت�صاحله ��ا مع ��ه ،ت�سم ��ح لنف�سها
مبناداته با�سمه لأنه الآن فقط تقبلها كندٍ له وبد�أ مبعاملتها

على ق ��دم امل�ساواة معرتف ًا بوجوده ��ا و�شخ�صيتها .ومن
خ�ل�ال ّ
الكف ع ��ن ممار�س ��ة العن ��ف اجل�س ��دي واجلن�سي
والعاطف ��ي ،واال�ستعا�ض ��ة عن ��ه بتعامل �إن�س ��اين مكتمل
الأركان ،ينجح زوجها �ألربت يف الو�صول بدوره �إىل بر
الأمان ،والت�صالح مع ذاته ومع الآخر .وك�أن ووكر ت�ؤكد
عل ��ى �أن اخلال� ��ص جماع ��ي دائم� � ًا ،وال يكتم ��ل �إال بنجاة
جمي ��ع مكونات املجتمع .وهذا م ��ا يتج ّلى بو�ضوح �أي�ض ًا
من خالل عالقة �صوفيا ال�سوداء مع �إليانور البي�ضاء.
وتقول ووكر":يف الواق ��ع ،يوجد"�أب"و"�سيد"يف حياة
�أي �إن�سان .قد يرتديا قناع احلرب� ،أو املجاعة� ،أو الإعاقة
البدني ��ة .قن ��اع الطبقية والعن�صري ��ة والفئوية واجلن�س
واملر�ض العقلي �أو غري العقلي .تتج�سد معانيها بالن�سبة
�إلينا ،بب�ساطة يف �أنها عر�ض� ،أو حتدٍ �أر�سله"الله"�أق�صد
الك ّلي احل�ض ��ور وال�سحر ،مما يدفعن ��ا للن�ضج .رغم �أننا
ق ��د ن�صاب باحل�ي�رة ،وحتى ب ��الأذى ،كما ح ��دث ل�سيلي،
ب�سب ��ب بنيته التاريخي ��ة واالجتماعي ��ة والنف�سية ،ولكن
�إن �صربن ��ا فق ��د ن�ص ��ل ،عل ��ى غ ��رار �سيل ��ي� ،إىل الده�شة
ون�سكنها :ومن خالل القلي ��ل من اللطف الغام�ض نحظى
باملفاتي ��ح ال�صحيحة التي نحتاجها لفت ��ح اجلزء الأعمق
والأك�ث�ر ظلمة يف ح�صننا العاطف ��ي والروحي ،واختبار
حتررنا و�سالمنا اللذين لطاملا تقنا �إليهما".
ويف جمتم ��ع ذك ��وري ا�ستب ��دادي ،تنج ��ح �سيل ��ي يف
بن ��اء رابط ��ة قوية مع بن ��ات جن�سها ما يتي ��ح لهن جميع ًا
التح ��رر والنجاة م ��ن خالل الإنت ��اج واال�ستق�ل�ال املادي
واحلب ،وميكن ب�سهول ��ة مالحظة �أن معظم ال�شخ�صيات
الن�سائية يف الرواية ي�سكنها ال�ضعف حني يكن وحيدات
�أو يف عزل ��ة ،وواثق ��ات م ��ن �أنف�سه ��ن عندم ��ا يتكاتف ��ن.
وتعترب"اللون �أرجواين"ق�ص ��ة ملهمة لفتاة اكت�شفت من
خ�ل�ال احلب �صوته ��ا يف العامل وتغلبت عل ��ى االنتهاكات
والويالت التي تعانيها الن�ساء حول العامل.
وع ��ن اختياره ��ا لعنوان"الل ��ون �أرج ��واين" ،تق ��ول
ووكر":الأ�شي ��اء يف الطبيع ��ة �إم ��ا �صف ��راء �أو بي�ضاء �أو
خ�ض ��راء ،اللون الأرج ��واين موجود دائم� � ًا يف مكان ما،
و�أحيان� � ًا يك ��ون متواري� � ًا يف الأل ��وان الأخ ��رى ،وعلي ��ك
مراقبت ��ه لتالح ��ظ وج ��وده ،ال�ش ��يء ذات ��ه ينطب ��ق عل ��ى
النا� ��س ،تعتق ��د �أنه ��م غ�ي�ر موجودي ��ن لكنه ��م هن ��اك يف
الواقع ،وحتتاج للقدرة على ر�ؤيتهم".
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وت ��ردف ووكر":جئ ��ت �إىل العامل ويف قلب ��ي حمبة الله.
�أق�ص ��د الله ك ّل ��ي احل�ضور وال�سحر .كان حب ��ي لله جلي ًا.
وبف�ضل هذا احلب ف� ��إن العن�صرية التي متثلت باالعتقاد
باملظاه ��ر والذهني ��ات الفوقي ��ة والدوني ��ة ف�شل ��ت يف �أن
ت�ؤث ��ر ب ��ي .عجزت عن فهمه ��ا .بدت عمياء .قبل ��تُ النا�س
املوجودين يف جمتمعي بفرح ،ب�صرف النظر عن مظهرهم
اخلارج ��ي وخ�صاله ��م ،فق ��د تذوقت عجائبه ��م .ويف تلك
الف�ت�رة ،تنحى"الله"ك ّلي احل�ضور وال�سح ��ر – بالن�سبة
ملعظم النا� ��س  -ل�صالح"�صورة الله"(كم ��ا ي�سميها كارل
يونغ) الذي يعبدونه يف الكني�سة كل يوم �أحد .تلك كانت
ال�ص ��ورة الأوىل املتخيل ��ة لل ��ه ،عقب �أ�سره ��م ،و�ضربهم،
وجتويعه ��م ،وتكبيله ��م بالأ�صف ��اد ،ودمغه ��م بالعالمات،
بعد الي ��وم الذي غادروا في ��ه بلده ��م يف �أفريقيا� .صورة
الله كان ��ت يف الواقع لإله كما تخيّله �شخ�ص �آخر ،ولي�س
انعكا�س� � ًا للنا�س الذين مت �إرغامهم على عبادته .ولدت يف
زم ��ن �سم ��ح يل بر�ؤي ��ة بقايا ه ��ذا ال�سلوك املح�ّي رّ القاتل
لل ��روح ،واالن�ضم ��ام �إىل حرك ��ة ال�سود الت ��ي ن�شطت يف
ال�ستينيات بهدف اجتثاث هذا ال�سلوك".
يف الع ��ام  ،1985وبع ��د ثالث ��ة �أع ��وام م ��ن �ص ��دور
رواية"الل ��ون �أرج ��واين" ،اقتب� ��س املخ ��رج املع ��روف
�ستيف ��ن �سبيل�ب�رغ الرواي ��ة ل�صناعة فيلم حم ��ل العنوان
نف�س ��ه ،ويق ��ول �سبيلربغ":عندما التقي ��ت ووكر� ،شعرت
ب�أنن ��ي �أخو� ��ض جترب ��ة �أداء وعل ��ي �إقناعه ��ا وت�سوي ��ق
نف�سي �أمامه ��ا ،وكانت عقود طويلة م ��رت منذ ا�ضطررت

للقيام بذلك".
تر�ش ��ح الفيلم لإح ��دى ع�شرة جائ ��زة �أو�س ��كار ،وهو من
بطول ��ة ووب ��ي جولدب�ي�رج (�سيل ��ي) و�أوب ��را وينف ��ري
(�صوفي ��ا) وداين جلوفر (�أل�ب�رت) .ويف معر�ض �إجابتها
عل ��ى �س� ��ؤال الري كين ��ج ح ��ول �إن كان ��ت حينه ��ا تع ��رف
ب�أنه ��ا متثل يف فيلم عظي ��م ،تق ��ول �أوبرا":رواية"اللون
�أرجواين"غيرّ ت حياتي� .إنها �إحدى املنعطفات اجلوهرية
يف حيات ��ي .مل ي�ؤث ��ر �شيء بي �أكرث م ��ن الرواية ،روحي ًا
وعاطفي ًا ونف�سي� � ًا ،و�أ�سهمت يف حتديد م�ساري ،وغيرّ ت
�إمياين .عندما تلقيت ات�صا ًال لتقدمي جتربة �أداء ( )..كان
ذلك مبثابة حلم يتحقق ،كنت لأقوم ب�أي �شيء فقط لأكون
يف موق ��ع الت�صوير ،حت ��ى لو كنت ال�ساق ��ي الذي يروي
ظم� ��أ طاقم عمل الفيل ��م ،وكنت لأر�ضى مبج ��رد البقاء يف
املكان ،و�أعتقد �أن هذا هو املعنى احلقيقي للحب".
ويف العام  2005حتولت"اللون �أرجواين"�إىل م�سرحية
مو�سيقي ��ة ناجح ��ة عل ��ى نح ��و ا�ستثنائ ��ي عل ��ى م�س ��رح
ب ��رودواي ،وكان ��ت دور العر�ض تع � ّ�ج باجلمهور كل ليلة
عل ��ى م ��دار ما يزيد عل ��ى �سنة .وبع ��د ع�شرة �أع ��وام على
نقل"الل ��ون �أرجواين"�إىل"ب ��رودواي» ،مت عر�ضه ��ا يف
الع ��ام  2015على �أكرث امل�سارح احرتاف ًا يف �أمريكا �ضمن
عر� ��ض غنائي �أخرجه ج ��ون دوي ��ل :م�سرح"برينارد بي
جايكوب ��ز"يف نيوي ��ورك ،حي ��ث �أدت بطولت ��ه �سينتي ��ا
�إيريفو (بدور �سيلي) ،وجينيفر هود�سن (�شوغ) ودانيال
بروك�س (�صوفيا).
ولدت ووك ��ر لأ�سرة من املزارعني امل�ست�أجرين مكوّ نة من
�سبعة �أطف ��ال ،وترعرعت يف جورجيا .و�أ�صيبت بالعمى
يف عينه ��ا اليمنى عقب ح ��ادث تعر�ضت ل ��ه يف طفولتها،
وخ�شيت يف حلظ ��ة ما فقدان ب�صرها ،مم ��ا دفعها ملراقبة
النا� ��س وال�شخ�صي ��ات والطبيع ��ة وكل �ش ��يء حوله ��ا.
تخ ّرج ��ت ووكر يف العام  1961لتن ��ال منحة جامعية يف
كلية"�سبلمان"التي فيها قابل ��ت مارتن لوثر كينج والذي
�أ ّثر لقا�ؤه يف حياتها م�ستقب ًال.
تكتف ووكر مبراقبة الأحداث وكتابتها ،بل عمدت �إىل
مل ِ
امل�شارك ��ة فيها و�صنعها ،وانخرط ��ت يف العمل احلقوقي
بع ��د تخرجها م ��ن الكلية ،وعملت ل�صال ��ح حركة احلقوق
املدني ��ة يف جورجي ��ا .وتع ��د ووك ��ر روائي ��ة و�شاع ��رة
وقا�ص ��ة ونا�شطة حقوقية ،لديها م ��ا يزيد على  13رواية
وجمموعة ق�ص�صية� ،إ�ضافة �إىل ع�شر جمموعات �شعرية،
وع�شرات املقاالت ،عالوة على جمموعة من كتب الأطفال.
عرف ��ت ووك ��ر مبناه�ضته ��ا للعن�صري ��ة يف كل م ��كان،
ورف�ضها حلرب فيتنام وحرب العراق ،ون�صرتها للق�ضية
الفل�سطينية.
و�سجل ��ت ووك ��ر مواقفه ��ا �إزاء خمتل ��ف �أ�ش ��كال الف�ص ��ل
ّ
العن�ص ��ري� ،أهمه ��ا رف�ضه ��ا ال�شديد ع ��ام  ،2012ل�صدور
ترجم ��ة �إ�سرائيلي ��ة لروايتها هذه مب ��ا �أنّ �إ�سرائيل تقوم
على العن�صرية"وهي مذنبة الأبارتهايد ا�ضطهاد ال�شعب
الفل�سطيني".

تعام ��ل �سيلي ك�إن�سان من درجة �أدنى وحترم
م ��ن �أمومتها ب�سب ��ب زوج �أمها ال ��ذي ي�سلبها
�أطفاله ��ا من ��ذ والدتهم .تعي�ش �سيل ��ي حياتها
املرهقة ل�سن ��وات طويلة من امل�شق ��ة و�إ�ساءة
املعاملة من قبل زوجه ��ا و�أطفاله البغي�ضني.
النقط ��ة املحورية يف الرواية هي �سيلي التي
ت�ضطه ��د جن�سي ًا من قب ��ل زوج �أمها �أو ًال ومن
ث ��م زوجها .كانت �سيلي يف طفولتها تغت�صب
جن�سي� � ًا وب�ش ��كل دائ ��م م ��ن قب ��ل زوج �أمه ��ا
ونتيج ��ة لذل ��ك تنج ��ب طفل�ي�ن� .إن اغت�صابها
يف عم ��ر مبكر ه ��و �أب�شع انته ��اك لإن�سانيتها
وتظهر �آثارها ال�سلبية على تكوينها النف�سي.
ويتو�ضح هذا اال�ضطه ��اد عندما تدرك والدة
�سيل ��ي �أمر اغت�ص ��اب زوجها البنته ��ا �سيلي،
وحتاول وال ��دة �سيلي �أن تذكر زوجها ب�شكل
غ�ي�ر مبا�شر ب�أنه �أب ل�سيلي من خالل مناداته
بـ(�أبي �سيلي) بدون ذكر ا�سمه الأ�صلي ،ولقد
كان ��ت وال ��دة �سيل ��ي مري�ضة دائم� � ًا وترف�ض
ممار�سة اجلن�س مع زوجها ،وكانت تتوقع ما
يدور بني زوجها وابنتها ولكنها كانت تغم�ض
عينيه ��ا عن هذه العالق ��ة وك�أنها تقول البنتها
علي ��ك قبول ه ��ذا الواقع .ول�س ��وء احلظ،ف�إن
ه ��ذه احلال ��ة مترر م ��ن جيل �إىل �آخ ��ر ،حيث
كانت هذه احلالة غ�ي�ر الطبيعية (االغت�صاب
اجلن�س ��ي) تقلي ��د ًا يف املجتم ��ع البطريك ��ي،
حي ��ث ميتلك الرجل تلك الق ��وة البتزاز املر�أة
وي�صل االنتهاك باغت�صاب الأب البنة زوجته
لأنه ال�سيد والأف�ضل والأرفع مكانة.
عندم ��ا تبل ��غ �سيل ��ي الرابع ��ة ع�ش ��رة تتزوج
م ��ن رج ��ل ال حتب ��ه وال تريده ب ��ل ويحتقرها
ويهينه ��ا ويتزوجها لرت ّب ��ي �أوالده وميار�س
اجلن�س معها ب ��دون مراعاة مل�شاعرها وك�أنها
تغت�ص ��ب مرة �أخرى من قب ��ل زوجها بد ًال من
زوج �أ ّمه ��ا .ومل يكن يب ��ايل �أو يدرك ب�أن هذه
العملي ��ة هي م�شاركة للمتعة بني اثنني .كانت
�سيل ��ي و�سيلة يح�صل م ��ن خاللها على املتعة
وتتح ��دث �إىل �صديقتها عن عالقتها اجلن�سية
م ��ع زوجه ��ا وتق ��ول :يب ��د�أ باالرمت ��اء ف ��وق
ج�سدي رافع ًا قمي�ص نومي �إىل خ�صري ومن
ثم يقتح ��م داخلي بتهور .يف اغل ��ب الأحيان
اتظاهر ب�أين ل�ست هناك وهو مل يدرك حالتي
ه ��ذه �أبد ًا ومل ي�س�ألني ع ��ن م�شاعري يف هذه
الأثن ��اء حتى ول ��و ملرة واح ��دة ،ينهي مهمته
ويرتكن ��ي ويغ ��ط يف ن ��وم عمي ��ق .جتيبه ��ا
�صديقته ��ا وتق ��ول� :إن ��ك ت�صورينه ��ا وك�أن ��ه
يب ��ول عليك!� .إن ه ��ذا النوع م ��ن العالقة هو
مث ��ال وا�ض ��ح لال�ضطه ��اد اجلن�س ��ي ،فبدون
وج ��ود العالقة العاطفية ب�ي�ن الطرفني تخلو

العالقة من �أية م�شاعر وينعدم التفاهم.
مل تتمتع �سيل ��ي بالعالقة اجلن�سي ��ة �أبد ًا ومل
تع ��رف �أهمي ��ة �أع�ضائه ��ا التنا�سلي ��ة �إىل حد
�إهماله ��ا له ��ا رمبا لع ��دم ذهابه ��ا �إىل املدر�سة
للح�ص ��ول على القليل م ��ن املعرفة عن احلياة
لأنه ��ا كان ��ت من�شغل ��ة يف تربي ��ة �إخوانه ��ا
و�أخواته ��ا ال�صغ ��ار ب ��د ًال من �أ ّمه ��ا املري�ضة.
وتخربن ��ا �صديقتها بان �سيلي ما تزال عذراء
لأنه ��ا مل تتمت ��ع باجلن� ��س ومل تبل ��غ الرع�شة
اجلن�سي ��ة �أبد ًا .يتوجب عل ��ى املر�أة �أن تكون
بتما� ��س مع نف�سها و�أن ت ��رى نف�سها ك�إن�سانة
لها متطلباته ��ا مثلها مثل الرج ��ل و�إن التمتع
بالعملي ��ة اجلن�سية وبلوغ ال ��ذروة اجلن�سية
من حقها �أي�ض� � ًا .فببلوغ املر�أة الرع�شة يعني
�إن املر�أة ت�شعر بنف�سها من الناحية اجلن�سية
وهو لي� ��س ع ��ار ًا �أو عيب ًا ،و�إن امل ��ر�أة لي�ست
فق ��ط و�سيل ��ة �أو �أداة جلل ��ب املتع ��ة للرج ��ل.
�إن بل ��وغ الرع�ش ��ة يف العملي ��ة اجلن�سية هو
اجلزء املك ّم ��ل حلاجات املر�أة الأخرى كامل�أكل
وامل�ش ��رب وعندما ت ��درك املر�أة ه ��ذه النقطة
املهم ��ة م ��ن العالق ��ة اجلن�سي ��ة ب�ي�ن الرج ��ل
وامل ��ر�أة تتمك ��ن من حتري ��ر نف�سها م ��ن عقدة
النق� ��ص القدمية وم ��ن كونها و�سيل ��ة لإمتاع
الرجل فقط.
االضطهاد العرقي :
وتتحدث الراوية كذلك عن اال�ضطهاد العرقي
ال ��ذي يتعر�ض ل ��ه ال�سود يف جمتم ��ع الرجل
الأبي� ��ض يف ح�ي�ن تع ��اين امل ��ر�أة ال�س ��وداء
ا�ضطه ��اد ًا م�ضاعف� � ًا� ،أو ًال لكونه ��ا ام ��ر�أة،
وثاني� � ًا لكونه ��ا �س ��وداء .تق ��ول �سيل ��ي�( :أنا
فق�ي�رة� ،سوداء ،ورمب ��ا قبيح ��ة وال �أ�ستطيع
الطب ��خ ب�ش ��كل جي ��د… ولكن ��ي موج ��ودة)
وه ��ي بذلك ت�ؤكد انها م ��ن طبقة فقرية وعرق
�أ�س ��ود وه ��ي لي�س ��ت جميل ��ة ب ��ل قبيح ��ة وال
جتي ��د مه ��ارات امل ��ر�أة التقليدي ��ة كالطب ��خ
ولكنه ��ا ت�ؤكد وجودها .كم ��ا وت�شري الرواية
�إىل حرك ��ة الزن ��وج يف ال�ستيني ��ات وت�ش�ي�ر
�إىل �سيل ��ي ك�إمر�أة �س ��وداء م�ضطهدة من قبل
جمتمع الرج ��ل الأبي�ض قبي ��ل حركة الزنوج
وكذل ��ك اال�ضطه ��اد ال ��ذي تتلق ��اه م ��ن قب ��ل
زوجها والأيدلوجية البطريركية التي ت�سود
املجتمع.
االضطهاد العاطفي والجسدي :

�أم ��ا بالن�سبة لال�ضطه ��اد العاطفي واجل�سدي
للمر�أة ،ف�إن ��ه يظهر من خالل املعاناة القا�سية
الت ��ي تعي�شه ��ا �سيل ��ي م ��ع زوجه ��ا ((كان ��ت

ت�ض ��رب ب�شكل دائ ��م لأي خط� ��أ يرتكب �سواء
كانت منها �أو م ��ن الآخرين ،لهذا كانت �سيلي
�شخ�صي ��ة �سلبي ��ة لقبوله ��ا ه ��ذا الن ��وع م ��ن
اال�ضطه ��اد وع ��دم التم ��رد علي ��ه وكانت ترى
نف�سها �شخ�ص� � ًا مك�سور ًا م�ستلب الإرادة على
العك�س من �صوفيا (زوج ��ة ابن زوج �سيلي)
الت ��ي كان ��ت تت�ص ��دى لأي ا�ضطه ��اد ج�سدي
تتلق ��اه من والدها� ،أعمامه ��ا �أو �أي رجل �آخر
يف العائل ��ة .يحاول هاربو (ابن زوج �سيلي)
�أن ي�ضرب زوجته �صوفيا ومي�شي على خطى
�أبي ��ه وبد ًال من ذلك ،تقوم �صوفيا هي ب�ضربه
وخد�شه بجروح ب�سيطة وال تتيح له الفر�صة
ليعيد م�أ�ساة والده.
كم ��ا تتعر�ض �سيلي ال�ضطهاد عاطفي من قبل
زوج �أمها الذي يحرمها من حقها يف الأمومة
وذل ��ك ب�أخ ��ذه �أوالده ��ا منه ��ا بع ��د ال ��والدة
مبا�ش ��رة وب�شكل غري مبا�ش ��ر ت�ضطهد والدة
�سيل ��ي ابنته ��ا وذل ��ك بحرمانها م ��ن حقها يف
التمت ��ع بطفولتها ،فبد ًال م ��ن التمتع بها تقوم
�سيل ��ي برتبي ��ة �إخوانه ��ا و�أخواته ��ا ال�صغار
من ��ذ عم ��ر مبك ��ر ب�سب ��ب مر� ��ض والدتها .مل
ت�شع ��ر �سيلي بطفولته ��ا ومل تلعب ومل تذهب
�إىل املدر�س ��ة لتتعل ��م ،مل يك ��ن لديه ��ا �أ�صدقاء
طفول ��ة و�أوق ��ات للمتعة مبعنى �آخ ��ر مل يكن
لديه ��ا طفول ��ة… وت�أت ��ي (نين ��ي) الأخ ��ت
ال�صغ ��رى ل�سيلي لت�سكن معه ��ا لفرتة موقتة،
حي ��ث حتبه ��ا �سيل ��ي حب� � ًا �شدي ��د ًا ،ولكنه ��ا
تط ��رد من قب ��ل زوج �سيل ��ي لأنه ��ا رف�ضت �أن
متار�س اجلن�س معه .وحت ��رم �سيلي بالتايل
من االت�ص ��ال به ��ا وتنقطع عالقتهم ��ا بعد �أن
تذهب �إىل �إحدى ال ��دول الأفريقية لتعمل يف
�إحدى اجلمعيات التب�شريية� .أما من الناحية
االقت�صادي ��ة ،ف� ��إن �سيلي تعتم ��د على زوجها
بالرغ ��م م ��ن �إنه ��ا تعم ��ل يف املزرع ��ة ،ت ��زرع
وتفل ��ح يف احلقل وتعم ��ل يف البيت كخادمة
وتنظف وترب ��ي الأوالد وتهتم بهم وباملقابل
مل حت�ص ��ل على �أي ��ة مكاف� ��أة �أو ر�ضا ولي�س
ه ��ذا فقط ،بل تدرك �سيل ��ي وبعد �سنوات من
م ��وت والدته ��ا ،ب�أنه ��ا مازال ��ت ترت ��دي ثوب

والدتها املتوفاة .و�إن ارتداء مالب�س �شخ�ص
متوف هو �صورة رمزي ��ة �إ�شارة لتعا�سة ذلك
ٍ
ال�شخ�ص ،حيث ال تدرك نوعية املالب�س التي
ترتديها هي و�أي�ض� � ًا �إ�شارة �إىل �أن ال�شخ�ص
ال ��ذي يرتديها هو حي ج�سدي ًا وميت روحي ًا،
ورمبا تكون هذه �إ�ش ��ارة ل�سيلي ب�أنها �سوف
تعي ��د دور �أمه ��ا و�سوف تنته ��ي باملر�ض .فال
�أح ��د يهتم به ��ا �أو يكافئها ،حمرومة من اغلب
احتياجات احلي ��اة ،تعي�ش مع زوجها وك�أنها
حمك ��وم يق�ضي ف�ت�رة حكمه� .إنه ��ا تقوم بكل
الأعمال ال�شاقة يف البيت واملزرعة وباملقابل
ال متلك �شيئ ًا.
يف ذروة �أح ��داث الرواية تقرر �سيلي مغادرة
البي ��ت ويرد عليها زوجها بقوله :لن حت�صلي
عل ��ى �أية نقود من ��ي وال حتى ع�ش ��ر �سنتات،
وت ��رد عليه �سيل ��ي :وه ��ل طلبت من ��ك نقود ًا
يف ي ��وم م ��ن الأيام؟ مل اطلب من ��ك �أي �شيء.
ه ��ل ميكن ت�ص ��ور ام ��ر�أة تعي�ش م ��ع زوجها
ل�سن ��وات طويل ��ة وتعم ��ل ل ��ه كاحل�ص ��ان يف
البي ��ت ويف املزرع ��ة وتر ّب ��ي ل ��ه �أوالده وال
تطلب منه ما ًال �أو �أي �شيء �آخر.
مل يت ��م زواج �سيل ��ي باختياره ��ا ب ��ل مت
تزويجه ��ا لرج ��ل ال حتب ��ه و�أ�سا� ��س زواجها
ي�شب ��ه امت�ل�اك احل�ص ��ان لال�ستف ��ادة منه يف
العم ��ل ،حي ��ث يتح ��دث زوج �أمه ��ا لل�شخ�ص
ال ��ذي يتقدم ليطلب الزواج منه ��ا ب�أنها امر�أة
قوي ��ة متتلك ع�ضالت قوي ��ة للعمل وت�ستطيع
�أن ترب ��ي �أوالدك وان ��ه اغت�صبها مرتني .هذا
التقيي ��م امله�ي�ن ل�سيل ��ي وب ��دون �أي اعتب ��ار
لهويتها الإن�سانية و�شخ�صيتها ك�أمر�أة ترغب
بالزواج واملتعة.
تهتم هذه الرواية بق�ضية اجلمال والإن�سانية،
حيث تث�ي�ر هذه الرواي ��ة م�س�أل ��ة مهمة وهي
املر�أة غري اجلميلة املهملة فقط لكونها قبيحة
ال�ش ��كل وخا�صة �إذا كان ��ت فقرية.كان زوجها
ي�ضطهده ��ا ويحتقرها ويناديها (�أنت �سوداء
فقرية وقبيحة) متجاه ًال �إن�سانيتها وهويتها
ككائ ��ن ب�شري وحتى �إن �سيلي تدرك وتعرف
نف�سه ��ا ب�أنها امر�أة قبيحة وتعيد هذه اجلملة

م ��رار ًا خالل �أحداث الرواي ��ة ولكن مع �إثبات
نف�سها �إنها موجودة.
�إن اال�ضطه ��اد واال�ستعب ��اد الت ��ي تتعر�ض له
�سيل ��ي على يد زوجها مل يجعلها تكره زوجها
ومل يحوله ��ا �إىل ام ��ر�أة عدائي ��ة ،ب ��ل بقي ��ت
مرهف ��ة وح�سا�سة ومتفتحة العق ��ل .لكن هذا
اال�ضطه ��اد جعلها تكره الرج ��ال عامة وتنظر
�إليهم كال�ضفادع.
تق ��وم �صديقتها (�ش ��اك) مب�ساعدتها وت�سهيل
الطريق لها لتحرر نف�سها من زوجها ،فت�أخذها
لتعي� ��ش معه ��ا يف بيته ��ا ،وتب ��د�أ �سيلي حياة
جدي ��دة فتق ��وم بخياط ��ة املالب� ��س م�ستعملة
خمتل ��ف الأل ��وان وتخيط خمتل ��ف الأحجام
وتب ��د�أ بارتداء ال�س ��روال وهو تعبري رمزي،
حيث �إن امل ��ر�أة التي ترتدي ال�سروال ال تهتم
بالتقالي ��د وال ت�ؤم ��ن ب�أن البنط ��ال هو للرجل
فق ��ط لأنه ال يوج ��د فرق بني الرج ��ل واملر�أة،
و�أن امل ��ر�أة الت ��ي ترت ��دي ال�س ��روال ت�شع ��ر
بالراح ��ة �أثن ��اء العم ��ل و�إن ارت ��داء البنطال
يعن ��ي بالن�سب ��ة ل�سيل ��ي ب� ��أن امل ��ر�أة ت�ساوي
الرج ��ل ويعن ��ي �أي�ض� � ًا تخل�صها م ��ن التقاليد
الرجعي ��ة التي تبقي امل ��ر�أة رهين ��ة باللبا�س
التقلي ��دي ورهينة اال�ضطه ��اد ،وعندما بد�أت
�سيلي بخياطة ال�سراوي ��ل فقد بد�أت بتحرير
نف�سها من اال�ستعباد.
يف الأح ��داث الأخ�ي�رة م ��ن الرواي ��ة حت�صل
�سيل ��ي على حريته ��ا كاملة بعد �أن ت ��رث بيت ًا
وحم�ل ً�ا جتاري ًا مع قطعة م ��ن �أر�ض ت�شاركها
�أخته ��ا الت ��ي تعم ��ل يف التب�ش�ي�ر يف �إح ��دى
الدول الأفريقية .وتبد�أ �سيلي بتكوين نف�سها
وتقيم م�شروع ًا وتبد�أ باالعتماد على نف�سها.
كلم ��ة �أخرية وهي �أن كاتب ��ة الراواية حاولت
معاجل ��ة ا�ضطه ��اد امل ��ر�أة م ��ن وجه ��ة نظ ��ر
فمني�ستية التي تتلخ�ص ب� ��أن ا�ضطهاد املر�أة
�سبب ��ه الرج ��ل .ول ��و �سلمن ��ا به ��ذه املعادل ��ة،
فيعن ��ي �أن ا�ضطه ��اد اجلن� ��س الأ�س ��ود ه ��و
�سبب ��ه الرج ��ل الأبي� ��ض ،وا�ضطه ��اد الكردي
هو �سببه العربي ،والكو�سويف هو ال�صربي
والهندو�سي ه ��و امل�سلم وبالعك� ��س ..وهكذا
دواليك.
�إن الع ��امل ال ��ذي نعي�ش ��ه ميتل ��ئ بالظل ��م
واحلرمان وكل ا�شكال اال�ضطهاد ،اجلن�سي،
العرقي ،القومي ،الديني… �إن اخلال�ص هو
لي� ��س اخلال�ص الفردي كم ��ا �صورتها الكاتبة
من خالل ح�صول �سيلي على قطعة �أر�ض…
وانته ��ت امل�شكل ��ة .اخلال�ص ه ��و يف الق�ضاء
عل ��ى تلك الأ�س�س الت ��ي تولد احلرمان يف كل
حلظة ويف كل زاوية من هذا العامل املقلوب.

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

4

العدد ( )4250ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأربعاء (� )8آب 2018

العدد ( )4250ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأربعاء (� )8آب 2018

ولدت ،وبعد بضع س��نوات مام يفرتض
يف ش�مال الجنوب األمرييك حيث
ُ
أنه��ا نهاي��ة ألحداث رواية «الل��ون أرجواين » ،كان ال ي��زال هناك هامش من
املخاطرة عند س��ؤال الن��اس حول فكرتهم عن الله .من املس�� ّلم به أن «الله
» ه��و «الله » .الجميع يعلم معنى هذا – ما هو ش��كله (دامئ ًا مذكر ،بالطبع)،
مب��اذا يفكر ،وما الذي يقدر عىل فعل��ه؟ – ولكن يف الواقع ،وملعرفة اإلجابة
عن هذه األس��ئلة ،يلجأ سكان الجنوب وأجزاء عديدة من العامل إىل اإلنجيل.
يتم إعالمنا أن الله هو أب يس��وع ،والذي ع��ادةً ما نراه مصور ًا عىل
وهن��اكّ ،
هيئة رجل أبيض .يعتقد أننا ولدنا كثمرة للخطيئة وأننا تجسيد لها؛ ويجب عىل
الرجل أن يكون سلطان ًا عىل األرض ،التي تشتمل عىل اليابسة واملياه والنساء
والحيوانات واألطفال .إنه قادر عىل إنزال أقىص العقوبات وإلحاق أشد اآلالم
بهؤالء الذين يرغب بإيذائهم أو تدمريهم ،بينام يقدم كل الدعم أو املغانم
املمكنة لهؤالء الذين يحبهم ،مع أنه قد يعاملهم بطريقة سيئة للغاية أحيان ًا،
لكن حس��بهم أن الله اصطفاهم ،أو هذا ما ترويه الحكاية ،لتحظى باملتابعة
واالهتامم.
آليس ووكر

فيضانات التسونامي واألعاصير:

ً
عاما على نشر «اللون أرجواني»
بعد 25
مل يع ��د خافي ًا عل ��ى �أحد الطريق ��ة �أو املرحلة
الزمني ��ة التي بد�أ فيه ��ا الأمريكيون من �أ�صل
�إفريق ��ي ،على غرار ال�شخ�صيات يف الرواية،
الإمي ��ان ب�إل ��ه ُ�صمم لري�ش ��د ويط ��وّ ر رغبات
�شعوب �أخرى� ،إله يعتقد �أن الب�شرة ال�سوداء
لعنة .بعد �أ�سرهم يف �أفريقيا ،بدء ًا من القرن
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر� ،س ��اروا م�شي ًا عل ��ى الأقدام
قاطعني �سه ��ول ال�سافانا والغاب ��ات املطرية،
حي ��ث كانت �سف ��ن العبيد بانتظاره ��م لنقلهم
�إىل الع ��امل اجلدي ��د .يف «ق�ل�اع العبيد"�سيئة
الذك ��ر التي كانت عالمة (وال ت ��زال) لل�ساحل
الإفريق ��ي� ،أرغم ��وا على الرك ��وع �أمام متثال
ي�سوع ،وقام كاه ��ن بر�ش املاء على ر�ؤو�سهم
احلليق ��ة ،وج ّردوا م ��ن �أ�سمائه ��م «القدمية».
ومت �إعطا�ؤه ��م �أ�سم ��اء م�سيحي ��ة تتوافق مع
دينه ��م اجلدي ��د ال ��ذي اعتنق ��وه عل ��ى عج ��ل
(مب�ساع ��دة ال�س ��وط ويف ظل �شب ��ح التهديد
بالإب ��ادة) ،ومن ثم وبع ��د �أن دمغوا بعالمات
عل ��ى وجوهه ��م �أو �أج�ساده ��م ،دف ��ع بهم �إىل
داخ ��ل ال�سف ��ن ،وحُ �شروا كما يق ��ول الت�شبيه
املبت ��ذل مث ��ل ال�سردين يف العلب ��ة .لن نعرف
�أب ��د ًا ع ��دد الذي ��ن ق�ض ��وا �ضحية احل ��زن� ،أو
املر� ��ض� ،أو اجلوع� .أو عدد الأ�شخا�ص الذين
�أقدم ��وا على تل ��ك القف ��زة اليائ�س ��ة لتبتلعهم
مياه البحر.
الع ��امل اجلدي ��د ال ��ذي ي�ص ��وره م� ّؤ�س�سوه ال
ميكن بنا�ؤه من دون جهود العبيد� ،إذ يرغبون
ب� ��أن تبدو وا�شنطن العا�صم ��ة ،مب�ستنقعاتها
وذبابه ��ا ،مث ��ل باري� ��س دفع ��ة واح ��دة ،و�أن
تبدو نيويورك �أك�ب�ر و�أف�ضل من لندن .حتى
جورجيا ،الوالي ��ة التي �أنحدر منها ،ما كانت
ل ُتبنى لوال هذه اجلهود.
املهاج ��رون القادم ��ون م ��ن �أوروب ��ا مر�ضوا
وخ� � ّروا �صرع ��ى ب ��الآالف ،وه ��م يحاول ��ون
اجتث ��اث الهن ��ود (الف ��رع الث ��اين لأ�سالفن ��ا)
وجتفيف امل�ستنقع ��ات ،وقطع الغابات ،وقهر
املالري ��ا .عا�ش ��وا جميع� � ًا قيظ� � ًا الهب� � ًا �أ�شبه
باجلحيم املذك ��ور يف الإجنيل ال ��ذي جلبوه
معه ��م وال ي�شب ��ه ب�ش ��يء الفردو� ��س املوعود
ال ��ذي �أغراهم التجار بوج ��وده وهم ي�شقون
عباب البحر.

ج ��اء �أ�ساليف الأفارق ��ة (مت ا�ستقدامهم) ،كان
الكثري منه ��م مهرة يف زراع ��ة القطن والنيلة
والأرز� .صناع ��ة القرميد والتبليط ،والطهي،
والغ ��زل ،وتربي ��ة احليوان ��ات .العديد منهم
فنانون ومداوون ،مو�سيقيون وراق�صون.
�أ�صحاب ر�ؤى وفال�سفة .وعلماء .ومعلمون.
وجتار .مل ينجح القيظ بالنيل منهم ب�سهولة.
وكانوا �أي�ض ًا �أذكياء للغاية� .ش ّككوا بكل �شيء،
لب�ضعة �أجيال على الأقل .وكيف لهم �أ يفعلوا؟
�إذ وج ��دوا �أنف�سه ��م و�س ��ط �شع ��ب يعتربه ��م
�أ�شي ��اء ي�صدرون لها الأوامر وي�ستخدمونها،
غ�ي�ر مبالني ب�أبدانه ��م �أو م�شاعرهم .افترُ �ض
والهررة ،ب�ل�ا روح� .سبع
�أنه ��م ،مثل الن�س ��اء ِ
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�سنوات كانت تقريب� � ًا عدد الأعوام التي �أتيح
ملعظ ��م ه�ؤالء الأ�سالف عي�شه ��ا قبل �أن يرموا
للم ��وت؟ ا�س ُتهلك ��وا حتى �آخر رم ��ق ،ومن ثم
�ضرب ��وا على ر�ؤو�سه ��م ودفن ��وا دون جلبة.
ميكن العثور على رفاتهم يف �أرجاء اجلنوب؛
وال�شم ��ال ،مت اكت�شاف القليل من عظامهم يف
�أماكن غري متوقعة ،على �سبيل املثال حتت ما
عرف الحق� � ًا يف مدينة نيوي ��ورك با�سم وول
�سرتيت.
عا�شوا و�سط الأبال�س ��ةُ .ف�صلوا عن �أوالدهم
وقبائله ��م ك ��ي ال يتمكن ��وا من تب ��ادل �أطراف
احلدي ��ث بذكاء م ��ع �أي �شخ�ص �آخ ��ر ،مل يعد
هن ��اك يف احلي ��اة �سوى العمل ،ب�ل�ا �أجر وال

تقدي ��ر .كان عل ��ى حياته ��م احتم ��ال �ضربات
ال�س ��وط .وهب ��ت احلي ��اة ال ��والدة لأطفال –
تخل ��و ذاكرتهم من �أي �ش ��يء �سوى العبودية
الوح�شي ��ة – ليموتوا بعدها ويُقذف بهم �إىل
اخلور �أو يدفنوا على حافة م�ستنقع �أو طرف
حقل .هل كان هناك مما ي�شري �إىل �أي نوع من
�أنواع التحرر؟
ل ��و كان �أ�ساليف مثلي ،ومث ��ل الأفارقة الذين
�أعرفه ��م الي ��وم ،لكان ��وا ت�شبث ��وا مبنطقه ��م
ال�سلي ��م لزم ��ن �أط ��ول .ولك ��ن يف مرحلة ما،
وبع ��د العم ��ل ل�صال ��ح �أحده ��م عل ��ى م ��دار
الأ�سبوع ،ب ��دت فر�صة اجللو� ��س ملدة ن�صف
�ساعة يف �صباح يوم الأحد ،ت�ستحق الإميان

مبا يتعذر الإميان ب ��ه .هل ميكن ل�شخ�ص �أن
ميوت وم ��ن ثم يبعث حق ًا من ب�ي�ن الأموات؟
�إن كان ق ��د حُ ك ��م عليه ��م �أن يُ�ستخدموا حتى
�آخ ��ر رم ��ق وبع ��د �سب ��ع �سن ��وات �سيقتلون،
ف� ��إن فكرة البع ��ث رمبا جدي ��رة بالتفكري .هل
كانوا ليع ّلموا �أوالده ��م هذه الفكرة اجلديدة
�إن كان ��ت حتم ��ل فر�ص ��ة التنع ��م مب�سحة من
الإن�ساني ��ة الت ��ي يغدقه ��ا عليه ��م �سجانوهم؟
تب�س ��م ال�سي ��د بينم ��ا كان ي�شه ��د
نع ��م .مل ��اذا ّ
تده ��ور اجلان ��ب الروح ��ي والب ��دين ملقاومة
العبودية بني العبيد؟
ال ب ��د و�أن ه ��ذه الفكرة �أثلج ��ت �صدورهم .ال
ب ��د و�أن �أول الأفارقة الذين �أذعنوا ،وهُ ّ�شموا
روحي� � ًا ،ق ��د فاق ��ت معاناته ��م الو�ص ��ف .ل ��و
تذكروا �آلهته ��م و�إلهاتهم لكان ��وا �أدركوا �أنه،
يف اجلوه ��ر ،الإله الواحد /الإله ��ة الواحدة
وت�شبثه ��م ب ��ه /به ��ا يف �أفريقي ��ا ،وعلى منت
�سفين ��ة العبي ��د ،ويف امل�سي�سيبي ونيويورك
�أي�ض� � ًا ،كانت الطبيع ��ة .بيد �أن ه ��ذه الفكرة،
الت ��ي تعت�ب�ر مبثابة جوه ��ر الوثني ��ة ،كانت
لعنة للإله اجلديد وملريده الأمني.
يكمن ت�أل ��ق عبودية الروح يف كون العبودية
�سجن� � ًا غ�ي�ر مرئ ��ي يب ��دو النزيل في ��ه يتمتع
ببع� ��ض الراح ��ة .بالن�سب ��ة للأمريكي�ي�ن م ��ن
�أ�صول �إفريقية حت ��ى ذلك املقدار الطفيف من
الراحة كان يتطلب الن�ضال من �أجل احل�صول
عليه .ميكنني تخيل �أح ��د الأ�سالف املحنكني
ين ��وّ ه ل�سي ��ده �أو للم�شرف علي ��ه ب�أنه لو كان
الل ��ه املذكور يف الإجنيل ق ��د خلق العبيد كما
خلق غريهم ،ف�إنه بال �شك يريدهم �أن يعرفوا
كي ��ف يق ��ر�أون ب�أنف�سهم ع ��ن هذا� .أن ��ا واثقة
م ��ن �أن حمادث ��ة كهذه ق ��د جرت بينم ��ا ال�سيد
جال� ��س منفرج ال�ساقني عل ��ى �صهوة جواده،
فيما العبد راكع على ركبتيه �أو مط�أطئ ر�أ�سه
بال �شك وه ��و يحمل قبعته بي ��ده – ا�ستغرق
ه ��ذا قرن� � ًا عل ��ى الأق ��ل� .أخ�ي�ر ًا ،مت ال�سم ��اح
لعبد خمتار بعناية ،رمب ��ا كان ابن ال�سيد من
عب ��دة قام باغت�صابها ،بقراءة ن�سخة ّ
ملخ�صة
م ��ن «الإجنيل » ،ويت ��وىل ال�سي ��د طبع ًا مهمة
ال�شرح.
وبالت�أكيد تكررت جملة�":أيها العبيد �أطيعوا

�سادتكم".
يف ري ��ف بوتنام يف جورجي ��ا حيث �أب�صرتُ
الن ��ور ،ق ��ام �سادة املزرع ��ة يف زمن جد جدي
الأكرب ب�إع ��ارة املجتمع الأ�س ��ود قطعة �أر�ض
�صغ�ي�رة لبناء كني�سة؛ على الرغم من �إهمالها
التام� ،إال �أنها ما زالت هناك .مت العثور م�ؤخر ًا
على ق�ب�ر جدتي الكربى �س ��ايل مونتغومري
ووك ��ر يف م ��كان لي� ��س بالبعي ��د .ول ��دت عام
 ،1861وا�س ُتعبدت .ق�ضت نحبها عام 1900
ودفنت مع �أربع ��ة من �أوالدها .ما الذي جرى
له ��ا؟ �سيبق ��ى اجلواب ط ��ي الكتم ��ان .ورمبا
ب�سب ��ب املنزلة التي كانت تتمتع بها يف عائلة
مونتغوم ��ري فقد مت العثور عل ��ى �شاهد قرب
لها (معظ ��م العبيد مل يك ��ن لقبورهم �شواهد)
�إ�ضافة �إىل �أن والده ��ا ،الذي ماتت قبلهُ ،دفِن
بالق ��رب منه ��ا .وم ��ن املحتم ��ل �أنه ��ا ارتبطت
ووالده ��ا ب�صل ��ة دم م ��ع مالكيهم ��ا .الآن�س ��ة
ماي مونتغوم ��ري – التي عمل لديها والدي،
كان ��ت عل ��ى و�شك �إغ�ل�اق ممتلكاته ��ا الكبرية
لأنه ُطلب منها دفع اثن ��ي ع�شر دوالر ًا �شهري ًا
لق ��اء خدمته غري املنتهي ��ة كعامل يف احلقول
وح�ل�اب و�سائق – ق ��د �أدلت بتعلي ��ق تناقلته
عائلة مونتغومري ووكر عرب الأجيال� .سمع
�أحده ��م �أن �أح ��د �أخوتي كان ميق ��ت �أكل جلد
الدج ��اج ،فقهقه ��ت قائل ��ة« :ه ��ذه م ��ن خ�صال
عائل ��ة مونتغوم ��ري .ح�سن� � ًا ،ال ميكن ��ك �أبد ًا
�إرغ ��ام �أح ��د �أف ��راد عائل ��ة مونتغوم ��ري على
تناول جلد الدجاج!".
ه ��ذه هي الو�سائ ��ل التي حاول ��ت فيها �ساللة
العبي ��د جتميع هوياتها :م ��ن ناحية البي�ض،
ومن فتات رماه الأقارب الذين ،ب�سبب النفاق
واجل�ب�ن ،ف�شل ��وا يف اح�ت�رام ال�صل ��ة الت ��ي
جتمعه ��م ب�أقربائه ��م� .أعرف �أن ه ��ذا حقيقة،
ومع ذلك ي�صعب تخيل الأمر.
جئ ��ت �إىل العامل ويف قلبي حمبة الله� .أق�صد
الله ك ّل ��ي احل�ض ��ور وال�سح ��ر .كان حبي لله
جلي� � ًا مم ��ا دف ��ع وال ��دي و�أخوت ��ي لإقحامي
يف م�سابق ��ات عدي ��دة للأطف ��ال ،كوين بدوت
غ�ي�ر ق ��ادرة عل ��ى تقبّل �ش ��كل امللك ��وت ،على
هيئ ��ة ب�شر ،ومل �أق� �دّره .وبف�ض ��ل هذا احلب
ف� ��إن العن�صري ��ة الت ��ي متثل ��ت باالعتق ��اد
باملظاه ��ر والذهني ��ات الفوقي ��ة والدوني ��ة
ف�شل ��ت يف �أن ت�ؤث ��ر ب ��ي .عجزت ع ��ن فهمها.
ب ��دت عمي ��اء .قبل ��تُ النا� ��س املوجودي ��ن يف
جمتمع ��ي بفرح ،ب�صرف النظ ��ر عن مظهرهم
اخلارجي وخ�صالهم ،فق ��د تذوقت عجائبهم.
وا�ستجابوا لل�سع ��ادة التي غمرتهم من خالل
م�ساعدت ��ي على الف ��وز بكل امل�سابق ��ات التي
خ�ضتها قاطب ��ة ،ولهذا فقد جمعن ��ا التربعات
لبن ��اء مقاع ��د للكني�س ��ة �أو �سق ��ف ملدر�ستن ��ا.
ويف تل ��ك الفرتة ،تنحى «الله » ك ّلي احل�ضور

وال�سحر – بالن�سب ��ة ملعظم النا�س – ل�صالح
«�صورة الله » (كما ي�سميها كارل يونغ) الذي
يعبدونه يف الكني�سة كل يوم �أحد .تلك كانت
ال�ص ��ورة الأوىل املتخيلة لل ��ه ،عقب �أ�سرهم،
و�ضربهم ،وجتويعه ��م ،وتكبيلهم بالأ�صفاد،
ودمغه ��م بالعالمات ،بعد الي ��وم الذي غادروا
في ��ه بلدهم يف �أفريقيا� .ص ��ورة الله كانت يف
الواق ��ع لإله كم ��ا تخيّله �شخ� ��ص �آخر ،ولي�س
انعكا�س� � ًا للنا� ��س الذي ��ن ّ
مت �إرغامه ��م عل ��ى
عبادته .من املمكن زيارة كنائ�س يف اجلنوب،
حتى هذه اللحظة ،والعثور على رمز التفاين
على هيئ ��ة ي�سوع امل�سي ��ح ال�شاح ��ب للغاية،
عي ��ون زرقاء معلق ��ة نحو الأعلى حي ��ث �أبيه
(الذي م ��ن املفرت�ض �أنه �أك�ب�ر و�أكرث بيا�ض ًا)
املعب ��ود يف ال�سماوات .كان ذل ��ك التعبّد ذاته
الذي غر�سه �سيد العبيد بني عبيده.
ول ��دت يف زم ��ن �سم ��ح يل بر�ؤي ��ة بقاي ��ا هذا
ال�سل ��وك املحيرّ القات ��ل لل ��روح ،واالن�ضمام
�إىل حركة ال�سود التي ن�شطت يف ال�ستينيات
بهدف اجتثاث هذا ال�سلوك.
وعندم ��ا ب ��د�أت بالتفك�ي�ر ،يف �أواخ ��ر
ال�سبعيني ��ات ،بكتابة الرواي ��ة التي �أ�صبحت
«الل ��ون �أرج ��واين»� ،شعرت بحاج ��ة ق�صوى
لكتابته ��ا و�أن ��ا حماط ��ة بالطبيع ��ة .كن ��ت
�أعي� ��ش يف مدين ��ة نيوي ��ورك .وبع ��د الكثري
م ��ن التغ�ي�رات التي ط ��ر�أت عل ��ي – طالقي،
وبي ��ع من ��زيل ،وت ��رك عمل ��ي كمح ��ررة يف
جملة"م� ��س" – – .Msانطلق ��ت �إىل �س ��ان
فران�سي�سك ��و .وم ��ن هن ��اك� ،ساف ��رت �شم ��ا ًال
�إىل �أن و�صل ��ت �إىل م�ستعمرة �صغرية ا�سمها
بونفاي ��ل ،حي ��ث ا�ست�أجرت كوخ� � ًا مكون ًا من
غرفة واح ��دة مقابل مرج �أخ�ض ��ر فيما فنا�ؤه
عب ��ارة ع ��ن ب�ست ��ان م ��ن التف ��اح .و�شج ��رة
زيزف ��ون عمالقة متنّ بظل واف ��ر .وبحث ًا عن
الإر�ش ��اد� ،أم�ضي ��ت �أيام ًا ق ��رب النهر وو�سط
اخل�شب الأحمر .و�أم�ضيت الليايل و�أنا �أحدّق
يف النج ��وم .كان ��ت ه ��ذه جترب ��ة الفردو�س
املوجود يف الطبيعة التي كنت �أفتقدها ب�شدة
خالل ف�ت�رة �إقامتي يف نيوي ��ورك ،م�ستلهمة
م ��ن هو ك ّلي الوج ��ود وال�سحر وتوق روحي
و�إبداعي �إليه.
بعد م ��رور خم�س ��ة وع�شري ��ن عام� � ًا ،ال يزال
يذهلن ��ي �أن «اللون �أرج ��واين » تطرح مرار ًا
وتك ��رار ًا عل ��ى ب�ساط البحث عل ��ى �أنها كتاب
ي ��دور ح ��ول الل ��ه .و «الل ��ه » مقاب ��ل «�صورة
الل ��ه » ..يف نهاية املطاف ،كانت �أوىل كلمتني
لبطلته ��ا �سيلي هي «عزيزي الل ��ه » .كل �شيء
حدث خالل حياتها ،على مدار العقود ،يرتبط
بن�ض ��ج فهمه ��ا له ��ذه الق ��وة� .أتذك ��ر حماولة
�شرح احلاجة �إىل حمنتها وابتالئها مبروحة
ال�ش ��ك� .أق ��ول« :نن�ضج �ضمن فهمن ��ا ملا يعنيه

الإل ��ه /الإله ��ة ،وم ��ن خ�ل�ال عم ��ق معاناتنا،
وقدرتنا عل ��ى �صنع �شيء ما منها » .و�أ�ضيف
«وبقدر م ��ا ميكنني البوح به » .حل�سن احلظ
�أنهينا للتو النقا�ش ح ��ول كارثتني طبيعيتني
(ت�سونامي و�إع�ص ��ار مدمّرين) اللذين �أرخيا
بظاللهم ��ا عل ��ى جنوب �ش ��رق �آ�سي ��ا و�ساحل
اخلليج يف الوالي ��ات املتحدة :قلت� :أفكر يف
«الأب » على �أنه الت�سونامي الذي حل ب�سيلي،
و «ال�سيد » على �أنه الإع�صار الذي �ضربها.
يف الواقع ،يوجد «�أب"و «�سيد» يف حياة �أي
�إن�س ��ان .قد يرتديا قناع احل ��رب� ،أو املجاعة،
�أو الإعاقة البدنية .قناع الطبقية والعن�صرية
والفئوي ��ة واجلن�س واملر� ��ض العقلي �أو غري
العقل ��ي .تتج�س ��د معانيه ��ا بالن�سب ��ة �إلين ��ا،
بب�ساطة يف �أنه ��ا عر�ض� ،أو حت ٍّد �أر�سله «الله
» �أق�صد الك ّلي احل�ضور وال�سحر ،مما يدفعنا
للن�ض ��ج .رغم �أننا قد ن�صاب باحلرية ،وحتى
ب ��الأذى ،كم ��ا ح ��دث ل�سيل ��ي ،ب�سب ��ب بنيت ��ه
التاريخي ��ة واالجتماعي ��ة والنف�سي ��ة ،ولك ��ن
�إن �صربن ��ا فقد ن�صل ،على غ ��رار �سيلي� ،إىل
الده�ش ��ة ون�سكنه ��ا :وم ��ن خ�ل�ال القلي ��ل من
اللطف الغام� ��ض نحظى باملفاتيح ال�صحيحة
التي نحتاجه ��ا لفتح اجل ��زء الأعمق والأكرث
ظلم ��ة يف ح�صنن ��ا العاطف ��ي والروح ��ي،
واختبار حتررن ��ا و�سالمنا اللذين لطاملا تقنا
�إليهما.
***
بع ��د مرور ث�ل�اث �سن ��وات على ن�ش ��ر «اللون
�أرج ��واين» الت ��ي ح ��ازت جائ ��زة بوليت ��زر
وجائزة الكتاب الوطني ،حتوّ لت الرواية �إىل
فيلم �سينمائي من �إخ ��راج �ستيفن �سبيلربغ،
وح�ص ��د الفيلم �شه ��رة دولية وا�سع ��ة .وبعد
مرور خم�س �سنوات على ن�شرها بيع ما يزيد
على �ست ��ة ماليني ن�سخ ��ة منها ح ��ول العامل.
بعده ��ا بع�شر �سن ��وات ،ت�ضاعف ه ��ذا الرقم،
و�أ�صبح ��ت من بني �أكرث خم�س ��ة كتب �أعيدت
قراءته ��ا يف �أمريكا .يف الع ��ام � 2005أم�ست
«اللون �أرجواين» م�سرحية مو�سيقية ناجحة
على نح ��و ا�ستثنائي على م�س ��رح برودواي،
وكان امل�سرح يحت�شد باجلمهور كل ليلة على
م ��دار ما يزي ��د على �سن ��ة .وال ي ��زال عر�ضها
يحظ ��ى بح�ض ��ور جماه�ي�ري غف�ي�ر .حوّ لت
امل�سرحي ��ة �إىل م ��ا ا�صطل ��ح عل ��ى ت�سميت ��ه
«غري ��ت واي ��ت واي"(الطري ��ق البي�ض ��اء
العظيم ��ة) وه ��و م ��كان يجتم ��ع في ��ه النا� ��س
م ��ن خمتل ��ف الأل ��وان وامل�ش ��ارب والهويات
لإقام ��ة العرو� ��ض واختباره ��ا ،واالحتف ��اء
بـ«الله"وتبجيل ��ه بو�صف ��ه مع ��اد ًال للحي ��اة
واحلب والإبداع والفرح.
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ُ
()2014
 ِ�إ�ش ��ارة� :ألقت ال�شاع ��رة الأمريكية-الأفريقي ��ة الأ�ص ��ل (�آلي� ��س ووك ��ر)،
واملعروف ��ة بوقوفه ��ا م ��ع ال�شع ��ب
الفل�سطيني املحت ��ل ،وكذلك مبواقفها
�ض ��د التميي ��ز العن�ص ��ري يف الع ��امل،
كلم ��ة م�ؤث ��رة يف حف ��ل وم�أدب ��ة
ت�س ّلمها"جائ ��زة جلنة مكافحة التمييز
الأمريكية -العربية".
�أهدت اجلائزة ،الت ��ي قبلتها بتوا�ضع
وامتن ��ان� ،إىل (جمد برناط� 16 ،سنة)
ال ��ذي يتعافى من عملي ��ة جراحية بعد
�إ�صابت ��ه بر�صا�ص ��ة م ��ن قب ��ل اجلنود
الإ�سرائيلي�ي�ن ،و�إىل وال ��ده (�إي ��اد
برناط) حيث كان من بني قادة املقاومة
غ�ي�ر امل�سلح ��ة ط ��وال ع�ش ��ر �سنوات،
وال ��ذي منع م ��ن مرافقة ابن ��ه امل�صاب
ليكون معه يف م�شفى يف القد�س.
كذل ��ك �أه ��دت اجلائ ��زة �إىل (با�س ��م
التميم ��ي) وزوجت ��ه (نارمي ��ان
التميم ��ي) م ��ن (النب ��ي �صال ��ح  -رام
الله) ،حي ��ث �إنهما ي�سجنان با�ستمرار
تقريب� � ًا ،ع ��دا ع ��ن مداهم ��ة منزلهم ��ا،

وم�ضايق ��ة �أطفالهما من قبل �إ�سرائيل،
وتكري�سهما املقاومة غري امل�سلحة �ضد
االحتالل الإ�سرائيلي واال�ضطهاد.
كما �أهدت اجلائزة �إىل ال�شعب ال�شجاع
يف (بيت �أمر  -اخلليل) ،و�إىل ال�شباب
الذين �ضد اال�ستيطان الذين ال يعرفون
اخلوف من امل�ستوطنني.
�أهدته ��ا� ،أي�ض� � ًا� ،إىل املقاوم�ي�ن
ال�شجع ��ان يف (كف ��ر ق ��دوم  -قلقيلية)
الذين يحر�صون على حترير فل�سطني
م ��ن العن�صري ��ة والعن ��ف الوح�ش ��ي
ونظام الف�صل العن�صري ،وهم ب�صدق
يدفعون ثمن ًا باهظ ًا ل�شجاعتهم.
كذلك �أهدتها �إىل حملة حترير املحامية
ال�شابة واملنا�ضلة وال�سجينة (�شريين
العي�س ��اوي) ،والت ��ي ه ��ي �شقيق ��ة
(�سامر العي�س ��اوي) الذي يحمل الرقم
القيا�س ��ي لأطول �إ�ضراب ع ��ن الطعام
( 266يوم� � ًا) ،و�إىل �آالف ال�سجن ��اء
ال�سيا�سيني املحتجزي ��ن يف ال�سجون
الإ�سرائيلية.
و�أخ�ي�ر ًا �أهدته ��ا �إىل ال�شع ��ب الذي ال
يقه ��ر يف غ ��زة ،و�إىل الآالف الذي ��ن
قتلوا بدم ب ��ارد يف ال�صي ��ف املا�ضي،
م ��ن قبل اجلي� ��ش الإ�سرائيل ��ي وبدعم
كامل من الواليات املتحدة الأمريكية،
حي ��ث كانت ه ��ي وال�شع ��ب الأمريكي
وبقية العامل �شهود ًا ومل يفعلوا �شي ًئا.
لق ��د قاتلوا ب�شجاع ��ة ومل ي�ست�سلموا،
وه� ��ؤالء املقاتل ��ون م ��ن �أج ��ل احلرية
�سيذكره ��م التاري ��خ .وكذل ��ك الآب ��اء
والأمه ��ات والأطف ��ال يف غ ��زة الذي ��ن
دفنوا موتاهم بكرامة ،والآن يعودون
�إىل مدار�سه ��م الت ��ي دمّره ��ا اجلي� ��ش
الإ�سرائيلي ،ليظهروا �أن الكتب �أقوى
م ��ن البن ��ادق ،و�إنه ��ا ته ��دي كل واحد
منهم هذه اجلائزة.
يف خت ��ام كلمته ��ا قال ��ت�":إن فل�سطني
ميكن �أن تكون ح ّرة فع ًال ،كل فل�سطني
�سوف تكون ح� � ّرة يف حياتنا وعاج ًال
مما يعتقد معظم النا�س".

عن موقع احلوار املتمدن
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رئي�س التحرير

روايات خالدة

اللون البنفسجي
ول ��دت الكاتبة الأمريكي ��ة الأفريقية الثوري ��ة �آلي�س ووكر
الت ��ي ف ��ازت بجائزة بوليت ��زر يف �إيتونتون ع ��ام .1944
ونظ ��ر ًا لفقدانها �إحدى عينيها وهي يف الثامنة من عمرها
ب�سبب حادث غري متعم ��د ،فقد عزلت نف�سها عن �أ�صدقائها
وتق ��ول ب�ش� ��أن ذل ��ك"،مل �أع ��د �أعتق ��د ب�أنن ��ي تل ��ك الفت ��اة
ال�صغرية� .شعرت ب�أنني عجوز".
والعتقادي ب�أن ر�ؤية وجهي مل تعد ت�سر النظر ،فقد �شعرت
باخلجل .انكف� ��أت على نف�س ��ي ،وبد�أت بقراءة الق�ص ���ص
وكتابة الق�ص ��ائد .ك ّر�س ��ت ووكر اهتمامها على الدرا�س ��ة
وتخرج ��ت عام  1960لتدخ ��ل احلياة العملي ��ة .ويف عام
حمام �أبي�ض الب�شرة انف�صلت عنه عام
 1967تزوجت من ٍ
.1976
ومل تتج ��ه نح ��و مهن ��ة الكتاب ��ة �إال بع ��د �أن عمل ��ت يف
التدري� ��س .ن�ش ��رت �أول دواوينه ��ا ع ��ام  ،1968و�أول
رواي ��ة بع ��د والدة ابنتها مبا�ش ��رة ع ��ام  .1970ويف عام
 1973ن�ش ��رت �أول جمموعة ق�ص�ص ق�ص�ي�رة لها بعنوان
احلب وامل�صاعب .وتتمحور موا�ضي ��ع بدايات ق�صائدها
ورواياتها وق�ص�صه ��ا الق�صرية حول االغت�صاب ،العنف،
العزل ��ة� ،إ�شكالي ��ة العالق ��ات ،ازدواجي ��ة ر�ؤي ��ة الأجيال،
اجلن�س والعن�صرية.
حينم ��ا ن�ش ��رت روايتها «الل ��ون البنف�سجي"ع ��ام ،1982
ات�سع ��ت دائ ��رة �شهرته ��ا ل ��دى الق� � ّراء بفوزه ��ا بجائ ��زة
بوليتزر ع ��ام  ،1983وانتقل ��ت �إىل العاملية حينما حوّ لت
روايته ��ا �إىل فيل ��م �سينمائ ��ي �أخرجه �ستيف ��ن �سبيلبريغ.
وق ��د رافق �شهرتها ج ��دل وا�سع ح ��ول موا�ضيعها ال�سيما
تناوله ��ا ل�شخ�صية الرجل ب�ص ��ورة �سلبية ،مما �أثار حول
�أعمالها انتقادات حادة.
ويف كل من عام  1989وعام  1992ن�شرت كتابني� ،أولهما
«معبد ما هو م�ألوف لديّ » ،والثاين «امتالك �س ّر ال�سعادة»،

كم ��ا تب ّنت �أي�ض� � ًا ق�ضية الدفاع عن امل ��ر�أة الأفريقية يف ما
يتعل ��ق بختانها ،مما �أث ��ار املزيد من النق ��د حولها املتمثل
بالت�س ��ا�ؤل� ،إن كانت وولكر امربيالية الثقافية حتى متنح
نف�سها احلق يف انتقاد ح�ضارة �أخرى.
ت ��روي ووكر يف كتابها «اللون البنف�سجي"الفائز بجائزة
بوليتزر ،حكاية عائلة يلتم �شملها بعد �صراعات وخالفات
مريرة .تلك العائلة التي ال تعتمد يف توا�صلها على رابطة
ال ��دم بق ��در ارتكازها عل ��ى الأوا�صر وامل�شاع ��ر الإن�سانية
النبيل ��ة .تب ��د�أ الق�ص ��ة مب�شه ��د اغت�ص ��اب ال�شاب ��ة �سيلي
البالغ ��ة من العمر خم�سة ع�شر عام ًا من قبل من تعتقد ب�أنه
والده ��ا� ،إىل جانب ر�ؤيتها لع ��ذاب �أمها التي كان ي�ضربها
الوال ��د بال رحمة .تعاه ��د �سيلي نف�سها ب� ��أن حتمي �أختها
ال�صغرية نيتي من �شرور والدها.
ويف الوق ��ت ذاته تلد الأم واالبنة ،ليقوم الوالد بقتل ابنه
م ��ن زوجته وببيع طف ��ل �سيل ��ي لإحدى العائ�ل�ات .وبعد
م�ض ��ي �سن ��وات حينما ترتب ��ط �أختها بعالقة م ��ع �أرمل له
�أربع ��ة �أوالد وذي �صي ��ت �سي ��ئ ،حت ��اول �سيل ��ي �إقناعها
بالتخل ��ي عن ��ه ،وحينم ��ا يتق ��دم الأخ�ي�ر لطل ��ب يدها من
الوال ��د .يقرتح الأب �أن يرتب ��ط بالأخت الكربى التي على
الرغم من افتقارها للجمال �إال �أنها منوذج منا�سب للزوجة
التي ترعى م�صاحله وم�صالح �أبنائه.
ولإنقاذ �أخته ��ا نيتي ،توافق �سيلي على ال ��زواج منه �أم ًال
يف اخلال� ��ص من جحي ��م والدها .وحينما يح ��اول الوالد
التحر� ��ش بنيتي ،تهرب مبا�شرة لتعي� ��ش مع �أختها .كانت
�سيلي تعي�ش حي ��اة مهينة ما بني زوج ي�ضربها با�ستمرار
القتناع ��ه ب�أن عل ��ى الرجل �أن ي�ؤدب زوجت ��ه ويحثها على
ع ��دم التقاع� ��س يف العم ��ل ،وما ب�ي�ن �أوالده الذي ��ن كانوا
يكررون فعل والدهم معها.
وحينما ترف�ض نيتي حم ��اوالت تودّد زوج �أختها ،ي�صمم
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رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني

رشــا المالـــح
ال�سي ��د ،....ال ��ذي ت�صر الكاتبة على ع ��دم ذكر ا�سم عائلته
طيل ��ة الرواي ��ة ،على ط ��رد اختها م ��ن البيت .تطل ��ب منها
�سيلي اللجوء �إىل ق�س املدينة وعائلته التي اكت�شفت ب�أنها
ق ��د تب ّنت طفلتها وطفلها من �أبيها .ومع م�ضي الزمن يكرب
�أبناء الزوج .وحينما يقع االبن البكر هاربو يف غرام فتاة
�شابة تدعى �صوفيا ،ي�صارح زوجة �أبيه �سيلي مب�شاعره،
ويقدم الفتاة لعائلته وهي يف الأ�شهر الأخرية من حملها.
وحينما يرف�ض الأب زواجهم ��ا العرتا�ضه على �أخالقيات
الفت ��اة التي تفتق ��ر �إىل احل�شمة واخلج ��ل ،تذهب �صوفيا
لتعي�ش مع اختها �أودي�سا يف بلدة �أخرى بانتظار هاربو.
وبع ��د حني يت ��زوج احلبيبان ويعي�ش ��ان يف منزل بجوار
عائلة ال�شاب .وتن�ش�أ �صداقة متينة بني املر�أتني ،ويف حني
ت�ضرب الزوجة �سيلي ،ف� ��إن الزوجة ال�شابة تعك�س الآية.
وت�أتي املفاج� ��أة الكربى حينما يح�ضر ال�سيد ،...ع�شيقته
املغني ��ة املعروفة �ش ��اغ �أفريي �إىل املن ��زل ب�سبب �إ�صابتها
مبر�ض تنا�سلي ي�ش ّكل خطر ًا على حياتها.
ويف البي ��ت ت�ست�أثر هذه املغني ��ة اجلميلة باهتمام �سيلي،
التي ترعاها يف مر�ضها وتعتني بها كابنة لها .ومع مرور
الوق ��ت تن�ش�أ �صداقة جديدة بني املر�أتني .وعلى الرغم من
معار�ض ��ة املجتم ��ع لوجود ه ��ذه امل ��ر�أة ال�ساقطة يف بيت
العائل ��ة �إال �أن �سيل ��ي ت�سعد بوجوده ��ا ،ال�سيما و�أن �شاغ
ت�ساعدها يف اكت�شاف نف�سها والعامل من حولها.
وبع ��د ح�ي�ن تكت�ش ��ف �سيلي ب� ��أن زوجه ��ا كان يخفي عنها
الر�سائ ��ل الت ��ي كان ��ت تبعثه ��ا له ��ا �أخته ��ا الت ��ي انقطعت
�أخبارها عنها من ��ذ �سنوات .ومب�ساعدة �شاغ حت�صل على
جمي ��ع الر�سائ ��ل التي �أخفاه ��ا عنها ال ��زوج يف �صندوق.
وتع ��رف من خالل قراءتها للر�سائ ��ل �أن �أختها �سافرت مع
عائل ��ة الق�س �إىل افريقيا يف رحل ��ة تب�شريية و�أنها تعي�ش
حياة �سعيدة هانئة والأه ��م من ذلك اكت�شاف احلقيقة ب�أن

والدهم ��ا مل يك ��ن �سوى زوج �أمهما مم ��ا يبعث الراحة يف
قلب �سيلي.
ولأول م ��رة يف حياته ��ا تع ��رف �سيل ��ي طع ��م ال�سع ��ادة،
ف�أخته ��ا ع ��ادت �إىل حياته ��ا و�شاغ باتت �صديق ��ة لها وهي
�أ�صبح ��ت امر�أة لها عمله ��ا اخلا�ص الذي ي ��در دخ ًال مادي ًا
له ��ا ،مم ��ا �ساعده ��ا يف ا�ستعادة ثقته ��ا بنف�سه ��ا ك�إن�سانة.
وخالل تلك الفرتة ينف�ص ��ل هاربو عن �صوفيا التي تغادر
املدين ��ة لتعي�ش مع �أختها جمدد ًا .وبعد حني تزدهر �أعمال
هارب ��و حينما يفتح نادي ًا تغني فيه �شاغ بعد �أن ا�ستعادت
عافيتها.
ويف �إحدى الليايل وبعد �سنوات ،ت�أتي �صوفيا مع �صديق
لها �إىل النادي وتلتقي بهاربو و�صديقته اجلديدة �سكويك
الت ��ي تعي�ش مع ��ه كزوجة مطيع ��ة خانعة .ين�ش ��ب �شجار
ب�ي�ن املر�أت�ي�ن ،تغادر بع ��ده �صوفي ��ا النادي م ��ع �صديقها،
لتختل ��ق �شج ��ار ًا �آخر مع املحاف ��ظ وزوجته وال ترتدد يف
�ضربها ،مما يدف ��ع بال�شرطة �إىل �ضربها بال رحمة وزجّ ها
يف ال�سجن ل�سنوات .وبالطبع يجتمع جميع �أفراد العائلة
مب ��ن فيهم �شاغ و�سكويك مل�ساع ��دة �صوفيا و�إخراجها من
ال�سجن ،وخالل ذلك تعتني املر�أتان ب�أطفال �صوفيا.
ويف النهاي ��ة تخ ��رج �صوفيا من ال�سج ��ن وتعود نيتي من
افريقيا مع الق�س ال ��ذي تزوجته بعد وفاة زوجته كروين
واالب ��ن �آدم الذي تزوج من فتاة افريقي ��ة واالبنة �أوليفيا
ليعي�ش ��وا يف بي ��ت �سيل ��ي ،الت ��ي ت�شع ��ر لأول م ��رة ب� ��أن
معنى ،حي ��ث الت�أم �شمل جميع �أفراد العائلة التي
حلياتها ً
ت�ضم �ش ��اغ وهاربو و�صوفيا و�أبناءها م ��ن زوجها الأول
و�صديقها والأخت �أودي�سا و�سكويك وزوجها الذي حتول
من رجل م�شاك�س �إىل �إن�سان متديّن رحيم.

عن جريدة البيان االماراتية

�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

رشـــا حلــــوة
مل تفاجئنا �ألي�س ووكر ( )1944حني وجّ هت
ر�سالة �إىل دار «يديعوت"الإ�سرائيلية ،تعرب
فيها ع ��ن رف�ضها �ص ��دور ترجم ��ة �إ�سرائيلية
لروايتها ال�شهرية «اللون القرمزي» (.)1982
و�أرجع ��ت ووك ��ر قراره ��ا �إىل �أن «�إ�سرائي ��ل
مذنبة يف الأبارتهاي ��د ويف ا�ضطهاد ال�شعب
الفل�سطيني» .الروائية وال�شاعرة الأمريكية
الت ��ي نال ��ت جائ ��زة «بوليت ��زر» املرموقة عن
«الل ��ون القرم ��زي» الت ��ي حوّ له ��ا ال�سينمائي
الأمريكي �ستيفن �سبيلربغ �إىل فيلم بالعنوان
ذاته عام  ،1985عوّ دتنا على ن�شاطها الداعم
للق�ضية الفل�سطينية� .أدانت احلرب على غزة
( ،)2009 /2008وزارت القط ��اع املحا�ص ��ر
مع عدد من الن�شطاء بهدف تقدمي امل�ساعدات
للمنكوب�ي�ن و�إقن ��اع ال�سلط ��ات الإ�سرائيلي ��ة
وامل�صري ��ة بفتح مع�ب�ر رف ��ح .وان�ضمّت �إىل
«�أ�سط ��ول احلري ��ة"الأول ( )2010وكان ��ت
�شاهدة عل ��ى الهج ��وم الإ�سرائيلي الوح�شي
على الأ�سطول الذي �سعى �إىل ك�سر احل�صار

امل�ستم ��ر من ��ذ �سنوات على غ ��زة .ويف العام
املا�ض ��ي ،ان�ضمت �إىل «�أ�سط ��ول احلرية ،»2
و�شارك ��ت يف «احتفالي ��ة فل�سط�ي�ن ل�ل��أدب»
الت ��ي جت ��ري فعالياته ��ا يف ع ��دد م ��ن امل ��دن
الفل�سطينية.
مل ترف�ض ووكر �أن ترتجم روايتها �إىل اللغة
العربي ��ة كما روّ ج ��ت ال�صح ��ف الإ�سرائيلية
لذلك؛ بل رف�ضت �أن تدمغ دار ن�شر ا�سرائيلية
ترجمة روايتها التي تتحدث عن العن�صرية.
�صاحبة «ذات مرة"الت ��ي اعتقلت عام 2003
ب�سب ��ب م�شاركته ��ا يف م�س�ي�رة مناه�ض ��ة
للحرب على العراق� ،أوردت يف ر�سالتها �إىل
النا�ش ��ر اال�سرائيلي":ن�ش� ��أت يف ّ
ظل الف�صل
العن�صري الأمريك ��ي ،وكان هذا �سيئ ًا .ويف
احلقيقة ،كثري من النا�س يف جنوب �أفريقيا،
مب ��ن فيه ��م ديزمون ��د توت ��و (كب�ي�ر �أ�ساقف ��ة
جنوب �أفريقيا ،وحائز جائزة «نوبل"لل�سالم
ع ��ام � ،)1984شع ��روا ب� ��أن جرائ ��م الف�ص ��ل
العن�ص ��ري الإ�سرائيلي ��ة �أ�س ��و�أ بكث�ي�ر مم ��ا

عانوه يف ظ � ّ�ل النظام العن�ص ��ريّ الذي �ساد
يف جنوب �أفريقيا لفرتة طويلة".
ال�ضجة التي �أثارتها ر�سالة الكاتبة الأمريكية،
امتدت �إىل مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث
انهال ��ت الر�سائل والتعليق ��ات على �صفحتها
عل ��ى الفي�سبوك وتوي�ت�ر .ر�سالتها املفتوحة
الت ��ي ن�شرها املوق ��ع الإلك�ت�روين لـ«احلملة
الفل�سطينية للمقاطع ��ة الأكادميية والثقافية
لإ�سرائي ��ل" ،PACBIهي امت ��داد مل�سرية
�صاحب ��ة «معبد �إليف ��ي» الإن�ساني ��ة والأدبية
و�إميانها بعدال ��ة الق�ضي ��ة الفل�سطينية التي
عملت م ��ن �أجلها من ��ذ الع ��ام ّ .1967
كل هذا
لي� ��س �س ��وى تطبي ��ق م�ستمر لإميانه ��ا بقوة
النا� ��س وقدرته ��م عل ��ى تغي�ي�ر الواق ��ع ،هي
التي كتبت ذات مرة":الطريقة الأكرث �شيوع ًا
لتخ ّل ��ي النا�س عن قوّ تهم ه ��ي التفكري ب�أ ّنهم
ال ميلكونها".

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

عن �صحيفة النهار اللبنانية
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ألمهاتنا ُ
نبض القلوب
ٌ
وجبال من العرفان
منى سعيد الطاهر

لطاملا سعت الكاتبة «آليس ووكر» الحائزة عىل جائزة البوليتزر يف مجال األدب ،وعىل
جائزة الكتاب األمرييك ،نحو "الخالص الكليّ "لجميع النساء.
إذ عم��دت عىل ذك��ر األذى والصدمات التي تلقتها ش��خصي ًا أثن��اء طفولتها ،إىل جانب
ذك��ر تفصيالت حرج��ة من مجري��ات تفصيالت حياة كث�ير من النس��وة املضطهدات،
وبخاصة األمريكيات من أصل أفريقي ،من أجل متاثلهن من أوجاعهن ومواجهتهن الحياة
بجدارة..
ونعرف من �سريتها ب�أن �أمها كانت
مزارع ��ة وخادم ��ة يف البي ��وت،
لكنها �أدركت �أهمية التعليم حلياة
�أبنته ��ا ،ف�أدخلتها مرحل ��ة التعليم
االبتدائي وه ��ي يف �سن الرابعة،
و�أعفته ��ا م ��ن �أعم ��ال املن ��زل ك ��ي
ٌيت ��اح لها الوق ��ت للق ��راءة وت�أدية
الواجب ��ات املدر�سي ��ة ،ث ��م و ّفرت
مال خدمته ��ا لت�شرتي لأبنتها عدة
هداي ��ا كان له ��ا �أك�ب�ر الأث ��ر مثل:
ماكين ��ة خياطة مكنته ��ا من تدبري
مالب�سه ��ا ،وحقيب ��ة �أوح ��ت له ��ا
بوع ��د ال�سف ��ر وال�سماح ب ��ه ،و�آلة
كاتب ��ة ذات فائ ��دة عظيم ��ة فيم ��ا
بعد ..ث ��م �أ�صيب ��ت «�ألي�س"بطلقة
م ��ن بندقي ��ة �أخيها ح�ي�ن كانت يف
الثامن ��ة �أثناء لعبهم ��ا مع ًا ،ففقدت
عينه ��ا اليمنى الإب�صار ،ما �أدخلها
يف حال ��ة م ��ن العزل ��ة �أم�ضت فيها
�سبع �سنوات منك ّب ��ة على القراءة
النهمة وكتابة الق�صائد الأمر الذي
�أدّى لرت�شيحه ��ا ع ��ن طلب ��ة �صفها
يف املرحلة الإعدادي ��ة لنيل منحة
دخ ��ول كلي ��ة معت�ب�رة والدرا�س ��ة
فيه ��ا بادئة بذل ��ك م�ش ��وار حياتها
املهنية والأدبية ذائعة ال�صيت..
عن �أمه ��ا تقول �آلي� ��س :كانت �أمي
م ��ن الن�س ��اء العام�ل�ات وبذل ��ت
جه ��د ًا كبري ًا ،كما اعت ��ادت مراقبة
ال�صاب ��ون ،كان هن ��اك �صاب ��ون

ا�سم ��ه «بينم ��ا الع ��امل ي ��دور»
وا�ستطع ��ت �أن �أرى كي ��ف كان
له ��ذا الن�ش ��اط يف مراقب ��ة ذل ��ك
ال�صاب ��ون يف امل�س ��اءات م ��ع �إنها
كان ��ت غاي ��ة يف التع ��ب ،ق ��د ن ��ال
كث�ي�ر ًا م ��ن طاقتها ..وكن ��ت �أفكر،
كي ��ف با�ستطاعة �أنا� ��س مثل �أمي
�أن يكون ��وا ج ��زء ًا مم ��ن يغيرّ ون
العامل ،برغ ��م �أنهن مثق�ل�ات عاد ًة
بالعمل والأطفال؟؟.
وكن ��ت �أفك ��ر ب� ��أن �إتب ��اع طريق ��ة
معين ��ة يف عمل الأ�شي ��اء �سي�ؤدي
�إىل ت�شكي ��ل دوائر م ��ن النا�س يف
حمي ��ط اجل�ي�ران ،يف جمتمع ��ك
ال�صغ�ي�ر ،حتى يف بيت ��ك ،ليكون
لك عند الأوقات ال�صعبة والقا�سية
حق� � ًا جمتمع ��ك امل�ص ّغ ��ر اخلا�ص،
لي�ساع ��دك وليق ��ودك متخطي ��ة
ال�صعوبات ،بينما العامل يحرتق.
والعامل يحرتق فع ًال".
ويف ي ��وم امل ��ر�أة العامل ��ي ،وقب ��ل
احت�ل�ال الع ��راق ،وقف ��ت �آلي� ��س
وجمموع ��ة م ��ن الكاتب ��ات �أم ��ام
البي ��ت الأبي� ��ض وعق ��دن �أيديهن
من� �دّدات باحلرب حتى اعتقلن من
قبل ال�شرطة.
ع ��ن ذل ��ك احل ��دث تذك ��ر« :ب ��دا
الأم ��ر �ضروري� � ًا ،الين ال �أ�ؤم ��ن
ب�إي ��ذاء النا� ��س .ال �أ�ؤم ��ن ب�إلق ��اء
القناب ��ل عل ��ى الأطف ��ال .ال �أ�ؤم ��ن

ب�إح ��داث امل�آ�سي حني ال تكون ثمة
�ضرورة لها .امل�أ�ساة بذاتها لي�ست
�ضروري ��ة .وهكذا كن ��ت مع ن�ساء
�أخريات لديه ��ن الأميان ب�أنّ ن�ساء
الع ��راق حم ��ل احلب متام� � ًا مثلما
هن ن�سا�ؤن ��ا و�أطفالنا حمل احلب
ب�ي�ن عائالتنا ،و�أنن ��ا يف احلقيقة
ن�ش ��كل عائل ��ة واح ��دة ،ولذلك بدا
الأم ��ر يل وك�أمنا كنا من�ضي فعلي ًا
لق�صف �أنف�سنا نحن بالقنابل".
لن�سائن ��ا العراقي ��ات مالي�ي�ن
الق�ص� ��ص ،ب ��ل �أن هواءن ��ا مثق ��ل
بحكايات ن�س ��اء با�سالت جديرات
بحي ��اة �شر�سة جميل ��ة يف الوقت
نف�س ��ه ،ا�ستطع ��ن التك ّي ��ف مبا مر
ومير م ��ن م� ٍآ�س و�صدم ��ات ..وما
�أن تنقر على ذلك املخزون التحتي
مل�شاعرن ��ا و�أحا�سي�سنا التي نكنها
لأمهاتن ��ا حتى تنه ��ال �شالالت من
ال�شج ��ن تعيدن ��ا لهده ��دة تنومية
امله ��د ..نن�ص ��ت لعذوبته ��ا بينم ��ا
تب ��ذر فينا حزن� � ًا �شفيف� � ًا ينمو من
دون �أن ن ��دري ..لأ ّم ��ي �شمع ��ة
روح ��ي امل�ضيئ ��ة �أب ��د ًا ،ول ��كل
الأمهات نب�ض ��ات القلوب ،وجبال
من العرفان.

