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توني موريسون  ..الكتابة التي تفجر الغضب
علي حسين

رحلت الكاتبة توين موريسون  ،التي
رسدت تجارب األمريكان من أصل
أفريقي يف رواياتها عىل مدى خمسة
عقود  ،عن عمر يناهز  88عام ًا
وقد أكدت عائلتها الخرب يف بيان أعلنت
فيه انها توفت يف نيويورك ليلة االثنني
بعد وعكة صحية مل متهلها طوي ًال
ُولدت توين موريسون يف مدينة أوهايو
املشهورة بصناعة الفوالذ حني كانت
تعيش ذروة مرحلة الكساد العظيم ،
وكانت خري معرب عن أصوات األمريكيني
من أصل أفريقي  ،من خالل رواياتها مثل
(العني االكرث زرقة)و(املحبوبة)
ترجمة :احمد الزبيدي

رحيل توني موريس��ون ..أيقونة األدب

المدافع عن قضايا اإلنسان
وعل ��ى مدار حياتها املهني ��ة حازت عدة مرات
على جوائز و�أو�س ��مة تك ��رمي كانت من بينها
جائ ��زة بوليت ��زر وجائ ��زة نوب ��ل وو�س ��ام
ال�ش ��رف وميدالي ��ة احلري ��ة الرئا�س ��ية الت ��ي
قدمه ��ا له ��ا �ص ��ديقها ب ��اراك �أوبام ��ا يف ع ��ام
� ، 2012أ�ص ��بحت �أعماله ��ا ج ��زء ًا من ن�س ��يج
احلياة الأمريكية كم ��ا مت �إدراجها يف مناهج
املدار�س الثانوية يف جميع انحاء البالد.
و�صفت �أ�سرة موري�سون يف بيان لها ،الكاتبة
الراحل ��ة ب�أنه ��ا "�أمن ��ا وجدتن ��ا املحبوب ��ة ":
"وعل ��ى الرغ ��م من �أن وفاتها متثل خ�س ��ارة
فادح ��ة � ،إال �أنن ��ا ممتن ��ون له ��ا النها عا�ش ��ت
معن ��ا حي ��اة طويل ��ة ومتوهج ��ة .و ن ��ود �أن
ن�ش ��كر كل من عرفها و�أحبها � ،شخ�صيا �أو من
خ�ل�ال عملها  ،على دعمهم لن ��ا يف هذا الوقت
الع�صيب" .
وق ��د � ،أ�ش ��اد به ��ا الكت ��اب وال�سيا�س ��يون
واملمثل ��ون .كت ��ب املر�ش ��ح الدميقراط ��ي
للرئا�س ��ة بريين �س ��اندرز على موقع تويرت:
"الي ��وم فقدنا �أ�س ��طورة �أمريكية� .أمتنى �أن
ترق ��د يف �س�ل�ام " ،يف ح�ي�ن كتب ��ت ع�ض ��وة
الكونغر� ��س الدميقراطية �إله ��ان عمر� ":إنني
احت�ض ��ن يف قلبي اليوم كل من حتدثت عنهم
توين موري�سون "
وتتذكرها املنتجة التلفزيونية �ش ��وندا راميز
بالق ��ول " :لق ��د جعلتن ��ي �أفه ��م �أن" الكات ��ب

"كان ��ت مهنة جيدة .لقد ع�ش ��ت حياتي و�أنا
ال �أرغب ب�ش ��يء �س ��وى �أن اك ��ون مثلها فقط.
كان ��ت الليلة الت ��ي تناولت الع�ش ��اء معها ليلة
لن �أن�س ��اها �أب ��دا” ..وكتب الكاتب روك�س ��ان
غ ��اي ":هذه خ�س ��ارة مدمرة لع ��امل الكلمات ،
لفهمنا لل�سلطة وقدرها  ،و لزراعة التعاطف ،
ورواية الق�ص ���ص الرثية  ،والدقة  ،والأناقة.
كان عملها هدية لكل من كان �سعيدًا بقراءتها
يقع املنزل الذي وُلدت فيه موري�سون يف عام
 1931على بعد حوايل ميل من �أبواب م�صنع
لورين للحديد يف �أوهايو  -وهو �أول �سل�سلة
من ال�ش ��قق الت ��ي كان ��ت تعي�ش فيه ��ا العائلة
بينم ��ا كان والده ��ا يعمل يف وظائ ��ف غريبة
بالإ�ض ��افة اىل عمل ��ه يف امل�ص ��نع لكي يتمكن
من ت�سديد �إيجارال�شقة  .بعدها توىل وظيفة
نقابي ��ة ثاني ��ة حتى يتمك ��ن من �إر�س ��ال ابنته
�إىل الكلية .بعد درا�س ��ة اللغة الإجنليزية يف
جامع ��ة هوارد  ،عادت توين موري�س ��ون �إىل
وا�ش ��نطن العا�ص ��مة للتدري�س وتزوجت من
املعماري هوارد موري�سون و�إجنبت طفلني
يف عام  ، 1965بعد زواجها ب�س ��ت �س ��نوات
 ،انتقل ��ت �إىل والية نيويورك وب ��د�أت العمل
كمح ��ررة .يف بل ��دة �س�ي�راكيوز �أدرك ��ت �أن
الرواية التي �أرادت قراءتها مل تكن موجودة
 ،وبد�أت يف كتابتها بنف�سها.
وقال ��ت ل�ص ��حيفة نيوي ��ورك تامي ��ز يف ع ��ام
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" :1979كان لدي طفالن �ص ��غريان يف مكان
�ص ��غري  ،وكن ��ت �أعي�ش وحيدة متام� � ًا .كانت
الكتابة بالن�س ��بة يل �شيئ ًا ي�شغلني يف امل�ساء
 ،بعد �أن يكون الأطفال قد ناموا" .
�أعاده ��ا الكت ��اب ال ��ذي تفتق ��ده �إىل حمادث ��ة
�أجرته ��ا يف املدر�س ��ة االبتدائي ��ة .يف ع ��ام
 ، 1993تذك ��رت كي ��ف "�ش ��عرت باجلن ��ون"
عندما �أخربتها �ص ��ديقتها �أنه ��ا كانت تريد �أن
تكون لديها عيون زرقاء.
وكتبت موري�سون عنه" :لقد اكت�شفت �ضمني ًا
�إنها حتمل كره عن�ص ��ري لذاته ��ا" .وبعد 20
�س ��نة ما زلت �أت�س ��اءل كيف يتعل ��م املرء ذلك.
م ��ن �أخربه ��ا بذل ��ك؟ من ال ��ذي جعلها ت�ش ��عر
�أن ��ه م ��ن الأف�ض ��ل �أن تكون �شخ�ص� � ًا م�س ��خ ًا
ع ��ن طبيعته ��ا التي ولدت بها ؟ م ��ن نظر �إليها
ووجده ��ا مرغوب ��ة جد ًا  ،كانت �ص ��غرية جد ًا
على مقايي�س اجلمال؟ ا ".
كتبت رواية "بلو�س ��ت �آي"العني االكرث زرقة
يف خم� ��س �س ��نوات ث ��م انتقل ��ت �إىل مدين ��ة
نيويورك وبد�أت يف ن�ش ��ر كتب �أجنيال ديفيز
وهرني دوما�س وحممد علي  ،لكنها مل تخرب
زمالئها عن روايتها اخلا�ص ��ة .خالل حوارها
م ��ع جمل ��ة باري� ��س ريفي ��و يف ع ��ام ، 1993
�أو�ضحت موري�س ��ون �أن الكتابة كانت "�شي ًئا
يخ�صني وحدي ".
"�أردتها �أن �أمتلكها لنف�سي" " .،لأنه مبجرد

�أن تن�ش ��رها ،ف� ��إن الآخري ��ن �سي�ش ��اركونك
فيها".
ن�ش ��رت روايته ��ا الع�ي�ن الأكرث زرق ��ة يف عام
 1970و�صدرت يف البداية بالفي ن�سخة
ح�ص ��لت موري�س ��ون على جائزة بوليتزر عن
روايته ��ا (بيلوفي ��د) "املحبوبة" ع ��ام 1988
الت ��ي �أ�س ��همت يف ت�أهيله ��ا لأن ت�ص ��بح �أول
كاتبة �س ��وداء حت�ص ��ل على جائ ��زة نوبل يف
الأدب عام .1993
وتدور �أحداث رواية (بيلوفيد) �أثناء احلرب
الأهلية الأمريكية وت�س ��تند �إىل ق�صة حقيقية
ع ��ن امر�أة قتل ��ت طفلتها التي تبل ��غ من العمر
عام�ي�ن حتى ال ُت�س ��تعبد ،وقب�ض عل ��ى املر�أة
قب ��ل �أن تنتح ��ر وط ��ارد �ش ��بح الطفل ��ة ،الذي
�أطلق عليه ا�سم بيلوفيد ،الأم.
وحتول ��ت الرواي ��ة �إىل فيل ��م لعب ��ت بطولته
�أوبرا وينفري كما �شاركت يف �إنتاجه.
ونعى الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما
الكاتبة يف تغريدة له على ح�س ��ابه الر�س ��مي
يف توي�ت�ر قائ�ل ً�ا« :كان ��ت توين موري�س ��ون
كنز ًا وطني� � ًا ...كانت كتابتها حتدي ًا جمي ًال ذا
معنى ل�ض ��مرينا وخيالنا الأخالقي ،يا لها من
هدي ��ة �أن تتنف� ��س الهواء الذي تتنف�س ��ه ،ولو
لفرتة ق�صرية»
وف ��ازت بجائ ��زة نوبل ف ��ى الأدب عام 1993
عن مجُ م ��ل �أعمالها ،وم ��ن رواياتها الأخرى:

 ،ن�ش ��يد �س ��ليمان� ،ص ��وال ،وطف ��ل القط ��ران.
ُترجم ��ت �أعماله ��ا �إىل خمتل ��ف لغ ��ات العامل،
ومن بينها العربية
كان ��ت "تونى" ه ��ى الطفل ��ة الثاني ��ة من بني
�أربع �أطفال فى العائلة ،كانت تقر�أ با�س ��تمرار
وم ��ن كتابه ��ا املف�ض ��لني ج�ي�ن �أو�س�ت�ن وليو
تول�ستوى ،وكان والدها يروى لها العديد من
احلكايات ال�شعبية عن جمتمع ال�سود بطرية
ال�س ��رد الق�ص�صى ،والتى �س ��ت�ؤثر الحقا على
�أ�سلوبها فى الكتابة.

أبرز أعمالها
العني الأ�شد زرقة))1970
�سوال ))1977
�أغنية �سولومون ))1977
طفل التار ))1981
حمبوبة ))1987
جاز ))1992
الفردو�س ))1997
احلب ))2003
�شفقة ()2008
البيت ))2012
ليكن الله يف عون
الطفلة ))2015

عن الغارديان

قررت �أال تكتب رواية  ،بعد �أن قر�أت �أعمال وليام فوكرن،
فقد وجدت �أن من ال�ص ��عوبة عليها� ،أن ت�ض ��ع نف�س ��ها يف
قائمة الكتاب جنب ًا اىل جنب �صاحب ال�صخب والعنف ،
قال ��ت �إن �أح ��د مل يتج ��اوز فوك�ن�ر بقدرت ��ه الهائل ��ة على
جت�سيد روح امللحمة وامل�أ�ساة النابعة من حياة الإحباط
وال�ض ��ياع التي عانت منها العائلة واملجتمع يف اجلنوب
االمريكي .
عندم ��ا مُنح ��ت جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب قال ��ت الأكادميية
ال�س ��ويدية �إن توين موري�س ��ون تعيد للرواية االمريكية
�أ�س ��لوبها ال�سردي الفريد  ،الذي ينبع من كتابات فولكرن
وك ّتاب اجلنوب االمريكي .
تناول ��ت الفقر ال ��ذي كان يخيم على ما�ض ��يها  ،واعتربته
�أك�ث�ر ق�س ��وة ووح�ش ��ية م ��ن العن�ص ��رية  ،ظل ��ت ت�ش ��عر
بالأ�س ��ى وهي تالحظ �أن اجلميع ينظ ��ر �إليها باعتبارها
خادمة �سوداء عندما ترتاد �أحد الأ�سواق الفارهة  ..بد�أت
حكايته ��ا م ��ع الرواية منذ ان كانت �ص ��بية تروي جلدتها
الأحالم التي ت�ؤرقها يف الليل  ،ويف امل�ساء كانت ت�شارك
نرتجل الق�ص ���ص،
اخته ��ا لعب ��ة تخيل احلكاي ��ات  " :كنا ّ
نتخ ّي ��ل مغام ��رات ال ّتنانني ،نكت ،فوازي ��ر عاطفيّة  ،هذه
كان ��ت بداياتي مع الكلمات ،بدايات تخيّالتي لعامل جديد
ال �أعرف ��ه بع ��د� ،أظن �أنها كانت خطوات ��ي الأوىل يف عامل
احلك ��ي� ،أ�ص ��نعها ب � ّ
�كل الأفكار ال ّت ��ي تخطر عل ��ى بايل،
حكايات خياليّة� ،شخ�ص ��يات خرافيّة� ،إنها طفولة ت�سبح
ال�س ��حر"  ،بداياتها الأوىل يف الكتابة متت من خالل
يف ّ
قطعة طبا�شري عندما كتبت على جدار املدر�سة اول جملة
دون ان تفهم معناها .
حاولت ان احمو من خ�ل�ال رواياتها احلدود بني الواقع
واخليال  ،لكن الكلمات ب َنت عامل ًا مده�ش� � ًا �أبطاله يعانون
من التهمي�ش والفقر والعنف العن�صري  .ولدت يف والية
�أوهايو يف الثامن ع�ش ��ر من �ش ��باط ع ��ام  ،1931بهوية
خمتلف ��ة  ،كان اال�س ��م فيها ه ��و " كل ��وي �أرديليا ووفورد
" لأب عمل يف مهن عديدة  ،حلام يف النهار  ،وحار�س
مبن ��ى يف الليل م ��ن �أجل �إعالة �أ�س ��رته الت ��ي تتكون من
اربع ��ة �أطفال  ،ظل يحم ��ل يف داخله عدا ًء وكرها للبي�ض
 ،ر�أى يف �ص ��باه رجا ًال �س ��ود ًا يتم �س ��حلهم يف ال�شوارع
بحجة رف�ض ��هم التنازل عن ار�ض ��هم للبي� ��ض  " :كان �أبي
ان�س ��ان ًا متع�ص ��ب ًا .ويف طفولت ��ه بجورجي ��ا ،ت�أثر كثري ًا
بت�ص ��رف الرج ��ل الأبي� ��ض ،كان ي�ش ��عر طيل ��ة حياته ان
عليه البحث عن �س ��بب الحتقاره للرج ��ل الأبي�ض ،بينما
ال يحت ��اج هذا الأخري لأي �س ��بب ك ��ي يحتقره كزجني".
غر� ��س والده ��ا فيه ��ا اهتماما بال�ت�راث واللغ ��ة من خالل
احلكايات ال�ش ��عبية الأفريقية التي كان يرويها لها عندما
يج ��د نف�س ��ه عاط�ل�ا بال عم ��ل  .م ��ن والدتها تتعل ��م �أان ال
حتكم على اال�شخا�ص بنا ًء على انت�سابهم جلماعة معينة
 ،و�إمن ��ا احلكم يج ��ب �أن يكون على �أعماله ��م  ،كانت الأم
جتيد عزف املو�س ��يقى  ،وقد �ألهمت ابنتها حب م�ش ��اهدة
امل�سرحيات  " :كانت �أمي تع�شق ارتياد امل�سارح بعد ظهر
�أي ��ام ال�س ��بت واجللو�س فى الأماكن املخ�ص�ص ��ة للبي�ض
فق ��ط .وعندما عُلقت الفت ��ات على اجلدران تهدد ال�س ��ود
الذين يجل�س ��ون فى �أماكن البي�ض بالطرد ،كان من د�أبها
�أن مت ��زق هذه الالفتات وتنرثها يف جميع �أنحاء املكان،
وكانت تكاتب الرئي�س روزفلت ب�ش�أن �أو�ضاع ال�سود" .
عندما كان عمرها حوايل عامني � ،أ�شعل مالك البيت الذي
ا�ستاجرته عائلتها  ،النار يف املنزل الذي كانوا يعي�شون
في ��ه  ،لأن والديه ��ا مل ي�س ��تطعا دف ��ع الإيج ��ار  ،تعامل ��ت
عائلتها مع هذا ال�ش ��كل الغريب من ال�ش ��ر بال�ض ��حك على
املالك بد ًال من اخلوف .بعد ذلك �س ��تخربنا موري�سون �إن
عائلتها ا�س ��تطاعت �أن حتافظ على �س�ل�امتها يف مواجهة
ا�شرار يحملون كل هذه ال�ضغائن .
تعرفت على �أعمال د�ستويفي�سكي وجني �أو�ستني وكافكا
وفوك�ن�ر يف �ص ��باها � ،أنهت درا�س ��تها الثانوي ��ة بامتياز
والتحقت بجامعة هوارد يف وا�شنطن عام  ،1949هناك
�س ��تغري ا�س ��مها �إىل توين وذلك ب�س ��بب ال�ص ��عوبة التي

كان ��ت تواجه زميالتها يف لفظ ا�س ��مها الذي كان البع�ض
يراه طوي�ل ً�ا ومعقد ًا� .أنهت درا�س ��تها العليا عام ، 1955
وقام ��ت بتدري� ��س اللغ ��ة االنكليزية يف جامعة تك�س ��ا�س
مل ��دة عامني  ،تزوجت عام  1958من املهند�س اجلامايكي
هارولد موري�سون � ،ستنهار عالقتها الزوجية بعد اعوام
ق�ص�ي�رة  ،لتجد نف�س ��ها وحيدة مع طفل�ي�ن  ،الفراغ الذي
عا�ش ��ته بعد الطالق جعلها تكتب خل�سة عند نوم طفليها،
قالت �إنها ان�ص ��رفت للكتابة كنوع من التعوي�ض عن ذلك
التب� �دّل الكبري الذي طر�أ عل ��ى حياتها � ،أدركت �أن الكتابة

بات ��ت حاج ��ة �ض ��رورية يف حياتها  ،وبخا�ص ��ة من �أجل
التعب�ي�ر ع ��ن احتجاجها �ض ��د الظل ��م الذي يط ��اول �أبناء
جلدتها من ال�سود الأمريكيني .
ق ��ررت �أن تتفرغ لعامل الكتب عملت حمررة يف دار ن�ش ��ر
و�أ�ش ��رفت على �إ�ص ��دار كتاب عن حممد علي كالي و�آخر
عن املنا�ض ��لة �أجنيال ديفي�س  ،قالت ل�ص ��حيفة نيويورك
تامي ��ز" :كان ل ��دي طف�ل�ان �ص ��غريان يف مكان �ص ��غري ،
وكن ��ت وحيد ًا للغاية .كانت الكتابة �ش ��يئ ًا بالن�س ��بة يل .
" ن�شرت روايتها االوىل "العني الأكرث زرقة"  -ترجمها
اىل العربي ��ة فا�ض ��ل ال�س ��لطاين  -ع ��ام  1972بع ��د �أن
تخط ��ت الأربع�ي�ن عام� � ًا  ،مل حتظ الرواي ��ة باالهتمام �إال
�إنها وجدت لها �ص ��دى بني جمتمع ال�سود فنفذت طبعتها
الأوىل بعد عامني من �ص ��دورها  ،وفيها تروي ق�صة فتاة
�ص ��غرية �سوداء تريد �أن يتغري لون عينيها ،و�أن ت�صبحا
زرقاوين ،ولكن ت�صاب بالي�أ�س الن دعواتها ال ت�ستجاب:
" �أردت يف ه ��ذه الرواي ��ة �أن �أذك ��ر النا�س مبا مييلون
اىل ن�س ��يانه .فطوال �أجيال ،مل ي�ست�س ��غ ال�سود �أ�شكالهم
و�س ��حناتهم .ومل ينظ ��ر النق ��اد ال�س ��ود اىل روايتي هذه
علي الك�ش ��ف ع ��ن عُقدنا ومكامن
بعني الر�ض ��ا ،و�أخذوا ّ
�ض ��عفنا عل ��ى مر�أى م ��ن البي�ض .وقيل"يج ��ب �أال يعرف
البي� ��ض ه ��ذه الأم ��ور" .ولكن ��ي مل �أت ��رك ه ��ذا ال�ض ��رب
م ��ن الكتاب ��ة .ومار�س �أدباء �س ��ود كرث ،م ��ن �أمثال رالف
ايلي�س ��ون وريت�ش ��ارد راي ��ت وجامي�س بالدوي ��ن ،رقابة
ذاتية على �أنف�س ��هم عند و�ص ��ف �أح ��وال جماعاتهم .ومل
تبارحهم فكرة �أن البي�ض �س ��يقر�ؤون �أعمالهم .وم�أ�س ��اة
الرج ��ل الأ�س ��ود �إن ح ��ق الدفاع ع ��ن زوجت ��ه �أو ابنته مل
يع ��ط له ،يف املا�ض ��ي .فمثل هذا الدفاع عاقبته ال�س ��حل.
ولذا ،يحتقر الرجل الأ�سود املر�أة " .
كتب ��ت "العني الأكرث زرقة" يف املطبخ  ،فقد كانت تعي�ش
يف �شقة تتكون من غرفة للمنام ومطبخ للأكل واجللو�س
والكتابة  ،قالت بعد ن�شر روايتها الأوىل � ":أنا �أكتب من
�أجل ال�سود  ،بنف�س الطريقة التي مل يكتب بها تول�ستوي
من �أجل امل�ست�ضعفني " .
يف روايته ��ا حمبوب ��ة – ترجمه ��ا اىل العربي ��ة �أم�ي�ن
العيوطي  -تقتل بطلة الرواية طفلتها لكي تخل�ص ��ها من
م�صري العبودية الذي عانت منه الأم طوي ًال  ،لكن الطفلة
القتيلة تعود اىل احلياة لتذكر االم مبا فعلت  .قال النقاد
ع ��ن حمبوب ��ة �إنه ��ا ال تق ��ل �أهمية ع ��ن "كوخ الع ��م توم"
لهاريي ��ت �س ��تاو ع ��ام  ،فالروايتان تدينان نظام الف�ص ��ل
العن�صري الكريه وتنت�صران حلرية ال�سود .
روايتها الثالثة "ن�ش ��يد �سليمان" – ترجمها اىل العربية

املتو�س ��طة يعي�ش يف
�س ��مري عل ��ي  -بطلها م ��ن الطبق ��ة
ّ
ال�ش ��مال ،كان يجه ��ل كل �ش ��يء ع ��ن ما�ض ��يه ،ام ��ا ا�س ��م
�س ��ليمان فهو لقب عائلته ،الذين كان ��وا من العبيدّ ،
كل ما
يعرفه عن ما�ض ��يه هو �أغنيّة قدمية �أ�ش ��به بن�ش ��يد للعبيد
ال�س ��ود يف حقول القط ��ن تذكر بجده
حي ��ث كان يغ ّنيه ��ا ّ
وبعائلته القدمية التي انقطعت عالقته بهم منذ زمان ": ،
كان بطل ��ي رجل بدون ذاكرة لذا ق ّرر البحث عن ما�ض ��يه
و�س ��تكون الأغني ��ة دليله�،أ�ش ��به بعملي ��ة البح ��ث عن كنز
خا�صته� ،أما �أنا فاعتربها برحلة بحث عن ال ّذات ،العودة
�إىل ا ّ
جل ��ذور الأوىل،يف �أغ ��اين العبيد تع�ث�ر على تاريخ
م�ؤمل ّ
وه�ش من املعاناة ،تعرث ّ
كل هذا يف كلمات ب�س ��يطة
ّ
و�ش ��فافة وحزينة وال ّتي منه ��ا �أبدعوا مو�س ��يقى البلوز
ال�سحرة الذين �أ�صبحوا قادرين على
واجلاز ،حتكي عن ّ
الطريان ليعودوا للوطن الأم �إفريقيا� ،أعترب هذا الهروب
ال�سائد،
من الالممكن ،حالة من االن�سداد والالتعاي�ش مع ّ
�س ��يعرث بطلي عل ��ى �أثر جدّه ال ّذي قتله بطريقة وح�ش� �يّة
مزارع�ي�ن بي� ��ض كم ��ا هي الع ��ادة ،لك ��ن هذا لي� ��س نهاية
احلكاية� ،س ��يعرث على كلم ��ات الأغن ّي ��ة ،وعندما يقر�ؤها
يكت�ش ��ف �أن ج� �دّه الأوّ ل �س ��ليمان مل يكن عب ��د ًا فقط،كان
�ش ��اعر ًا بالفط ��رة كت ��ب �أغنيّة م�ش ��حونة ب ��الأمل والغربة
ّ
وال�شوق ،في�ض جارف من امل�شاعر الإن�سانيّة "
ف ��ازت موري�س ��ون بع ��د ن�ش ��ر روايته ��ا جاز ع ��ام 1992
بجائ ��زة نوبل  ،وهي رواية تدور �أحداثها يف حي هارمل
يف الع�ش ��رينيات ،ابطالها زوج وزوجته وع�ش ��يقته  ،يف
هذا املثلث يقوم الزوج بقتل ع�ش ��يقته التي هي يف �س ��ن
املراهقة  ،ويف الرواية ت�ستخدم موري�سون بُنية �سردية
ت�شبه انغام اجلاز .
يف روايات موري�س ��ون المكان للخطابة ال�سيا�سية  ،فهي
ت ��درك �أن العن�ص ��رية والظلم ا�ش ��ياء ال مت ��وت اال مبوت
املروج�ي�ن لها  ،وهي ت�ص ��ر على تفكيك ال�ص ��ور النمطية
املك ّر�س ��ة للمواطن االمريكي الأ�س ��ود ،حيث ت�س ��عى اىل
كتاب ��ة يتعذر طم� ��س طبيعتها الزجني ��ة  ،لكنها كما تقول
كتاب ��ة لي�س ��ت عن�ص ��رية  ،وامن ��ا �أبوابه ��ا تظل م�ش ��رعة
للآخر.
اعتربها النقاد وريث ��ة مواطنها اجلنوبي وليم فولكرن ،
تبت�س ��م حني ي�س�ألها زوار بيتها وهم يرون �صورة فوكرن
معلق ��ة على اجلدار وتق ��ول  ":هذا قريب ��ي  ،لكنه ابي�ض
الل ��ون  ..قرابتي له ال يحددها لون و�ش ��كل  ،وامنا كتابة
من اجل االن�سان ".
تكت ��ب  ":ال توج ��د ح�ض ��ارة مل تبد�أ بالفن � ،س ��واء كانت
تر�سم خط ًا على الرمال �أو تر�سم كهف ًا �أو رق�ص ًا.
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تون���ي موريس���ون ...روائية «الجمال األس���ود»
بخيال جامح ومضمون شاعري

حوار مع الروائية توني موريسون:

أح��رص أن يكون لي فض��اء يحوي مناضد

اعتب��رت أهم روائية س��وداء ف��ي تاريخ
األدب األميركي

واسعة للكتابة

ترجمة لطفية الدليمي
ت ��وين موري�س ��ون Toni Morrison
(ا�س ��مها الأ�ص ��لي كلوي �أنت ��وين ووفوورد
)Chloe Anthony Wofford
 :كاتب ��ة �أمريكي ��ة ذائعة ال�ص ��يت ومعروفة
بكتابته ��ا عن جتربة الأفراد ال�س ��ود ( املر�أة
ال�س ��وداء بخا�صة ) و�س ��ط املجتمع الأ�سود
 ،وقد نالت �ش ��هرة عري�ض ��ة و ح�ص ��لت على
جائ ��زة نوبل لالدب ع ��ام  1993كم ��ا ق ّلدها
الرئي� ��س الأمريك ��ي ب ��اراك �أوبام ��ا م�ؤخر ًا
و�س ��ام احلرية الأمريكي وه ��و �أعلى تقدير
ميك ��ن �أن يح�ص ��ل عليه فرد م ��ن الأمريكيني
من غري الع�س ��كريني  ،وتع ّد م ��ن بني �أعاظم
الروائيني الأمريكيني الأحياء .
ول ��دت ( توين موري�س ��ون ) يف � 18ش ��باط
 1931يف مدين ��ة لورين مبقاطع ��ة اوهايو
االمريكية ون�ش�أت يف منطقة الغرب الأو�سط
الأمريكي و�س ��ط عائلة تك ��نّ ح ّب ًا ال حدود له
لثقافة ال�سود  ،و قد �ش ّكلت الق�ص�ص املروية
�ش ��فاهي ًا مع الأغاين واحلكايات الفلكلورية
املعني ال ّ
رث الذي نهلت منه موري�سون معظم
خربته ��ا الطفولية  .ح�ص ��لت ( موري�س ��ون)
عل ��ى �ش ��هادة البكالوريو� ��س يف االدب م ��ن
جامعة هوارد عام  1953ثم �أعقبتها ب�شهادة
املاج�س ��تري م ��ن جامعة كورني ��ل عام 1955
ومار�ست التعليم اجلامعي يف عدة جامعات
�أمريكية حتى انتهى بها املطاف �أ�س ��تاذة يف
جامعة برين�س ��تون االمريكية املرموقة منذ
ع ��ام  1989وحت ��ى يومن ��ا ه ��ذا كم ��ا عملت
حمررة للن�شر يف فرتات خمتلفة من حياتها
يف بع� ��ض دور الن�ش ��ر االمريكية وال�س ��يما
دار ن�شر ( راندوم هاو�س ) املعروفة .
ن�ش ��رت ( موري�س ��ون ) روايته ��ا الأوىل (
العني الأكرث زرقة ) عام  1970وفيها حتكي
ع ��ن فت ��اة �س ��وداء بالغة تق ��ع �ض ��حية فكرة
هو�س ��ها مبعايري اجلم ��ال طبق ًا ملوا�ص ��فات
املجتمع الأبي�ض اىل حد ق�ض ��ت فيه حياتها
وهي تتوق المتالك عيون زرقاء  ،ثم ن�شرت
روايتها الثانية ( �س ��وال ) عام  1973والتي
تناق� ��ش فيها  -م ��ن بني مو�ض ��وعات كثرية
 ثيم ��ة ديناميكي ��ة ال�ص ��داقة و التو ّقع ��اتاخلا�ص ��ة بالتوافق مع املعاي�ي�ر املجتمعية،
ث ��م ظه ��رت روايته ��ا الثالث ��ة ( �أن�ش ��ودة
�س ��ليمان) عام  1977والتي تروى �أحداثها
عل ��ى ل�س ��ان راو �ش ��اب يحك ��ي رحل ��ة بحثه
عن هويته الذاتية وق ��د جعلت هذه الرواية
م ��ن موري�س ��ون �أ�س ��م ًا ذائع� � ًا بني الأ�س ��ماء
الروائية يف امل�ش ��هد الثق ��ايف الأمريكي  ،ثم
توالت �أعمالها الروائية  ( :حمبوبة ) 1987
التي ح�صلت على جائزة البوليتزر للرواية
( ،ج ��از )  ( ، 1992الفردو� ��س ) ( ، 1998
ح ��ب) �( ، 2003ش ��فقة )  ( ، 2008املن ��زل )
 ، 2012كما ن�شرت موري�سون بامل�شاركة مع
ابنها �س ��ليد  - Sladeالذي تويف بعمر 45
عام� � ًا نتيجة ا�ص ��ابته ب�س ��رطان البنكريا�س
 بع�ض� � ًا من االعم ��ال الروائية املخ�ص�ص ��ةللأطفال .
الثيمة الأ�سا�سية يف روايات موري�سون هي

وال �أت�س ��لم يف الع ��ادة �أي ��ة مكامل ��ات هاتفية
و�أحر�ص �أن يكون يل ف�ضاء يحوي منا�ضد
وا�سعة للكتابة ،وال �شيء غري هذا .
�أع�ت�رف ب�أنني ق ّلما حافظت على هذه العادة
بالكام ��ل لأ�س ��باب كث�ي�رة �أوّ لها �أنن ��ي �أعمل
دوم ًا من التا�سعة �إىل اخلام�سة خارج املنزل
لكنني كنت �أحاول دوم ًا �أن � ّ
أ�ستغل ال�ساعات
املتاحة يل من كل يوم وبخا�صة �أيام العطل
ويف فرتة ما قبل الفجر .

يخ�ص الفع ��ل الفيزيائي للكتاب ��ة  ،ب�أ ّية
* فيم ��ا ّ
تف�ضلني الكتابة يف العادة ؟
و�سيلة ّ

• �أكت ��ب يف الع ��ادة با�س ��تخدام قل ��م
الر�صا�ص.

* وهل ِ
كتبت يوم ًا با�ستخدام الكومبيوتر؟

• نعم يح�ص ��ل هذا بعد �أن �أجنز الن�س ��خة
الأولي ��ة م ��ن العم ��ل و�أرب ��ط اجزاءه ��ا مع ًا
وعنده ��ا �أق ��دم عل ��ى كتاب ��ة العم ��ل عل ��ى
الكومبيوت ��ر و�أجن ��ز التنقيح ��ات الالحق ��ة
على الكومبيوتر �أي�ض ًا .
ال�سعي احلثيث للأفراد ال�سود لإيجاد مالمح
هويته ��م على امل�س ��تويني الذات ��ي والثقايف
و�س ��ط جمتمع ت�ش ��يع فيه مظاهر الالعدالة
والالم�س ��اواة  ،ويع� � ّد ا�س ��تخدام ( ت ��وين
موري�سون ) للفانتازيا والأ�سلوب ال�شعري
ومزاوج ��ة الواق ��ع بالأج ��واء الأ�س ��طورية
�أحدى امليّزات التي تخت�ص بها موري�س ��ون
يف رواياته ��ا وهي ذات امليّزات التي منحت
رواياتها طاق ًة �سردية عظيمة .

�تغل ّ
املهم �أن �أ�س � ّ
متاح يل يف العمل
كل وقت ِ
قبل �أن تداهمني �ص ��رخة �أحد ال�صغار وهو
ي�صيح "ماما"  :هذا الأمر الذي كان يح�صل
عادة يف اخلام�س ��ة من فجر كل يوم  ،وحتى
بع ��د �أن تركت العمل يف دار ن�ش ��ر ( راندوم
هاو� ��س ) والزم ��ت املن ��زل لب�ض ��ع �س ��نوات
حافظ ��ت عل ��ى ذات التقالي ��د الت ��ي اعت ��دت
عليه ��ا م ��ن قبل و�أذك ��ر عندما كنت من�ش ��غلة
يف كتاب ��ة روايت ��ي ( حمبوب ��ة ) عام 1983
�أدرك ��ت حينها كم �أكون ح ��ادة الذهن واكرث
ذكا ًء وثق ��ة بالنف� ��س يف �أوق ��ات ال�ص ��باح
املب ّكرة وقد �ص ��ارت ع ��ادة النهو� ��ض املب ّكر
والكتابة قبل بزوغ الفجر تقليد ًا م�س ��تدمي ًا
وخيار ًا ثابت ًا ل ��ديّ حتى بعد �أن كرب �أطفايل
� .أنا كاتبة نهارية و�أفقد الكثري من ن�ش ��اطي
وتو ّقدي الذهني وقدرتي الإ�ستك�شافية بعد
�أن تغيب ال�شم�س .

• اعت ��دت الكتاب ��ة قب ��ل الفج ��ر من ��ذ وقت
مب ّك ��ر م ��ن ب ��دء مهنت ��ي الكتابي ��ة وق ��د ب ��دا
ذل ��ك دوم ًا يل ك�ض ��رورة حاكمة اذ كن ��ت �أ ّم ًا
لأطفال �ص ��غار عندما ب ��د�أت �أكتب وكان من

• ل ��ديّ ع ��ادات كتابي ��ة مثالي ��ة مل �أ�ض ��عها
يوم� � ًا مو�ض ��ع التنفيذ الكامل  :فقد يح�ص ��ل
�أن �أمكث ت�س ��عة �أي ��ام متوا�ص ��لة لأكتب يف
املن ��زل ب�ل�ا �أي ��ة �أخرتاق ��ات �أو انقطاع ��ات

الحوار
* لطامل ��ا �ص � ّ�ر ِ
حت �أ ّن ��كِ ت�ش ��رعني يف الكتاب ��ة
قب ��ل ب ��زوغ الفجر م ��ن كل يوم  .ه ��ل تعتقدين
�أن الكتاب ��ة يف ه ��ذا الوقت بال ��ذات تعِ د بنتيجة
مثمرة �أكرث من �سواها من الأوقات �أم �أن الأمر
حمكوم مبح�ض اعتبارات عملية ؟
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* �أخربينا �شيئ ًا عن عاداتك الكتابية اليومية؟

* ه ��ل تقر�أي ��ن �أعمالكِ يف الع ��ادة ب�صوت عال
يف الوق ��ت ال ��ذي تكونني في ��ه منهمكة يف فعل
الكتابة؟

• ال �أفعل هذا � اّإل بعد �أن تن�شر �أعمايل لأين
ال �أثق يف الفعالي ��ات الأدائية التي ميكن �أن
تك ��ون م�ض� � ّللة �إىل ح ��د بعي ��د � :إذ ميكن �أن
�أح�ص ��ل عل ��ى ا�س ��تجابة طيب ��ة يف مو�ض ��ع
ما بفعل الأداء ال�ص ��وتي ممّا يجعلني �أحب
فق ��رة يف �أعم ��ايل يف الوقت ال ��ذي ال حتمل
في ��ه تلك الفقرة �أيّة جودة ما � .إن واحدة من
مع�ض�ل�ات الكتابة بالن�س ��بة يل � -إىل جانب
مع�ض�ل�ات كثرية �أخرى – هي يف �أن تكتب
بلغة ت�ستطيع بو�ساطتها �إي�صال �أفكارك �إىل
القارئ مبح�ض و�س ��ائل اللغة ذاتها و بعيد ًا
ع ��ن �أي ��ة و�س ��ائط �أخرى ول ��ذا يتح ّت ��م على
الكات ��ب دوم� � ًا �أن ّ
يتوخى �ش ��ديد احلذر يف
�إي�ل�اء �أهمية ق�ص ��وى ملا يكمن ب�ي�ن الكلمات
 ،ول � ّ
�كل ما اليقال ممّا يحمل ��ه الإيقاع ومنط
ت�ش ��كيل العب ��ارات  ،وقد انتهي ��ت �إىل قناعة
را�سخة ميكن التعبري عنها يف �إطار مقاي�سة
�ص ��ارمة � :إنّ م ��ا ال تكتب ��ه ه ��و يف العادة ما
مينح كتابتك تلك ال�سطوة التي حتوزها �إن
كانت لها �سطوة م ّتفق عليها .
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فاضل السلطاني

كمحررة لأكرث من
* كي ��ف تعتقدين �أن عمل ��ك ّ
ع�شرين �سنة قد �أثّر يف عملك ككاتبة ؟

• ل�ست واثقة متام ًا من حجم الت�أثري ولكن
عمل ��ي كمح� � ّررة �أظه ��ر يل �ش ��كل العالق ��ة -
التي قد تكون عدائي ��ة احيان ًا – بني الك ّتاب
ودور الن�ش ��ر كم ��ا ع ّلمني عمل ��ي هناك على
الطبيعة املهم ��ة واحل�سا�س ��ة للواجب الذي
ينه� ��ض به املح� � ّررون يف دور الن�ش ��ر وهو
الأم ��ر ال ��ذي مل �أك ��ن لأعرف ��ه ل ��وال عمل ��ي
التحريري .

* ه ��ل ثم ��ة حم � ّ�ررون ميك ��ن �أن يكون ��وا ذوي
فائدة نقدية للكاتب ؟

• نع ��م يب ��دو ث ّم ��ة ن ّق ��اد يت�ص ��فون به ��ذا
واملح� � ّرر اجلي ��د ه ��و املعي ��ار الذي ي� ّؤ�ش ��ر
حت ّق ��ق الفائدة النقدية من عدمها وي�س ��توي
املح� � ّرر اجلي ��د يف ه ��ذا م ��ع الق� ��س اجلي ��د
والطبيب النف�س ��ي اجلي ��د  :فمتى ما �أوقعك
ّ
حظك ال�س ��يئ مع حم ّرر �س ��يئ فاالف�ض ��ل لك
�أن مت�ضي وتكمل م�سريتك وحدك  ،ولكنني
�أقول ثمة الكثري م ��ن املح ّررين امله ّمني ممّن
ي�ستح ّقون البحث اجلدّي عنهم و اال�ستنارة
ب�آرائه ��م والكات ��ب املجوّ د يع ��رف دوم ًا �أين
يجد حم ّرر ًا جموّ د ًا نظري ًا له .

* كي ��ف تن�ش� ��أ فك ��رة الكتابة لديكِ  :ه ��ل ت�أتيكِ
كوم�ضة؟

• ال �أب ��د ًا  ،الفكرة عندي ه ��ي �أمر متواتر
�أف ّك ��ر فيه و�أعي�ش ��ه وغالب� � ًا ما �أب ��د�أ الكتابة
حت ��ت تاث�ي�ر فك ��رة ما حت ��ى لو كان ��ت فكرة
�ص ��غرية باعث ��ة على املل ��ل ولكنه ��ا تدفعني
ملح ًا �أعجز
للكتابة عندما ت�س ��تحيل �س� ��ؤا ًال ّ
عن �إيج ��اد جواب منا�س ��ب له فقد ت�س ��اءلت
مث�ل ً�ا يف املقط ��ع الأخ�ي�ر م ��ن روايت ��ي (
مم ��ن هنّ
حمبوب ��ة )  " :مل ��اذا �أرى الن�س ��اء ّ
�أ�ص ��غر م ّني عمر ًا بع�ش ��رين �أو ثالثني �س ��نة
�أق � ّ�ل �س ��عادة ممّن ه ��ن مبثل عم ��ري وحتى
�أك�ب�ر مني م ��ع ّان له�ؤالء الن�س ��وة ال�ص ��غار
الكثري من م ّت�س ��ع الوق ��ت ليفعلن الكثري من
الأمور ويخرتن م ��ن بني اخليارات الكثرية
املتاحة التي ميكن لهن اختيارها ؟ � .أت�ساءل
دوما  :مل �أرى النا�س ( وبخا�ص ��ة الن�س ��اء )
غارقني يف التعا�س ��ة يف مقتبل �أعمارهم اىل
ع�صي على الو�صف".
ح ّد
ّ

�أعلن ��ت عائل ��ة الروائي ��ة الأمريكي ��ة ت ��وين
موري�س ��ون ،احلائزة على «نوبل» للآداب عام
 ،1993عن رحيله ��ا املفاجئ قبل �أيام من عام
 2019عن  88عام ًا ،بعد مر�ض مل يدم طوي ًال،
لك ��ن مل تعل ��ن ع ��ن طبيعت ��ه ،خملف ��ة وراءها
ع ��دة روايات مهم ��ة ،وكتب� � ًا نقدي ��ة وفكرية،
بالإ�ض ��افة �إىل مئ ��ات املق ��االت يف �ش� ��ؤون
�سيا�سية واجتماعية خمتلفة.
وبد�أت توين موري�سون م�س�ي�رتها الروائية
مت�أخرة بع�ض ال�ش ��يء� ،إذ �أ�ص ��درت روايتها
الأوىل «الع�ي�ن الأ�ش ��د زرق ��ة» ،وه ��ي يف
التا�س ��عة والثالثني م ��ن عمره ��ا ،فح ّققت لها
�ش ��هرة وا�س ��عة داخلي ًا وخارجي ًا� ،إذ ترجمت
�إىل ع ��دة لغ ��ات ،وله ��ا ترجمت ��ان بالعربي ��ة
لفا�ضل ال�سلطاين ،و�أخرى لكامل ح�سني .يف
هذه الرواي ��ة ،املكتوبة بلغة �ش ��اعرية ،تدين
موري�س ��ون ف�ش ��ل العامل يف �أن يرى «اجلمال
يف الإن�سان الأ�سود» من خالل الطفلة بيكوال
بريدل ��وف ،الت ��ي كانت حتل ��م بامتالك عينني
زرقاوي ��ن ،مث ��ل البن ��ات البي� ��ض اللوات ��ي
ي�ش ��بهن الدمى .وهي تعتق ��د �أن امتالكها مثل
هذين العينني �س ��يحقق لها ال�سعادة الكاملة،
ويحل م�شكالت العائلة البائ�سة.
تر�س ��م موري�س ��ون يف هذه الرواية م�ش ��اهد
مرعب ��ة ،قلما جتر�أ كات ��ب قبلها على اخلو�ض
فيه ��ا� .إنه ��ا تذه ��ب �إىل الأعماق ال�س ��فلية يف
�أحياء ال�س ��ود ،لتك�ش ��ف العنف امل�سلط عليهم
من املجتمع ،ومن بع�ضهم على بع�ض ،نتيجة
للقه ��ر االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي والتميي ��ز
العن�صري.
ويف روايته ��ا الثاني ��ة «�س ��وال» ،ال�ص ��ادرة
 ،1973توا�ص ��ل موري�س ��ون ك�ش ��ف العن ��ف
امل�س ��لط هذه املرة على املر�أة ال�س ��وداء .ويف
روايته ��ا الثالث ��ة «�أغني ��ة �س ��ولومون» ،التي
تعترب من �أهم �أعمالها ،تعود موري�س ��ون �إىل
تيمة روايتها الأوىل ،ولكن ب�ش ��كل معكو�س،
�إذ تهت ��م بتحليل �أ�س ��باب العنف ال ��ذي يحكم
ت�ص ��رفات الرجال ،والقوة الدافعة وراء ذلك،
يقابله ت�ض ��امن الن�س ��اء ،بع�ض ��هن مع بع�ض
ملواجهته.
ويف روايته ��ا الرابع ��ة «ت ��ار بيب ��ي» ،تخ ��رج
موري�س ��ون ع ��ن ح ��دود العن ��ف الأمريك ��ي،
فتكتب عن منطقة الكاريبي والعنف املتج�سد
فيها ،من خالل �شخ�ص ��ية ت�ص ��ل �إىل اجلزيرة
حامل ��ة معها الدمار .وقد تك ��ون هذه الرواية
�أ�ض ��عف رواياتها ،رمبا لك ��ون �أحداثها تدور
خ ��ارج امل ��كان ال ��ذي خربته جي ��د ًا؛ جتمعات
الأمريكيني الأفارقة.
 العودة للتاريخا�ستعادت موري�س ��ون قوتها الروائية املذهلة
مع روايته ��ا «حمبوبة» ،الت ��ي يعتربها كثري
من النقاد واحدة من �أهم الروايات الأمريكية
الت ��ي �ص ��درت يف الق ��رن الع�ش ��رين ،و�أه ��م
�أعمالها على الإطالق .يف «حمبوبة» ال�صادرة
ع ��ام  ،1987تع ��ود موري�س ��ون �إىل التاريخ،
فتتناول حقبة منت�ص ��ف القرن التا�س ��ع ع�شر
يف «كنتوكي» ،من خالل حياة عبدة �س ��وداء

حت ��اول قط ��ع حنج ��رة ابنته ��ا ،يف حماول ��ة
لقتلها حتى ال ت�ص ��بح عبدة مثلها .ولكن �شبح
الطفل ��ة يظل يطارد الأم ،وال تتخل�ص من ذلك
حت ��ى تظهر لها فج� ��أة «حمبوب ��ة» ،وهي فتاة
جميلة يف الع�ش ��رين من عمره ��ا ،بندبة على
حنجرتها.
االغرتاب الروائي
�إن ق ��وة ه ��ذه الرواية وو�ص ��ف موري�س ��ون
امل�ؤث ��ر حلي ��اة العبودي ��ة ،هم ��ا الل ��ذان كانا،
كم ��ا يرى ق�س ��م من النق ��اد ،وراء نيلها جائزة
نوبل عام  ،1993كما كانت «ال�ش ��يخ والبحر»
لإرن�س ��ت همنغ ��واي ،و«الثالثي ��ة» لنجي ��ب
حمفوظ ،ال�س ��بب الرئي�سي ملنحهما اجلائزة.
وكان ��ت الأكادميية ال�س ��ويدية ق ��د ذكرت يف
حيثي ��ات من ��ح موري�س ��ون اجلائ ��زة �أنها «قد
بعث ��ت احلي ��اة يف جان ��ب مه ��م م ��ن الواق ��ع
الأمريك ��ي يف روايته ��ا املتمي ��زة ،بخياله ��ا
اجلامح وامل�ضمون ال�شاعري».
�أما الناقد مارتن �سيمون فقد كتب عنها حينها
�أنها «�أهم روائية �سوداء يف �أمريكا منذ رالف
�ألي�س ��ون» .غري �أن موري�سون قالت بب�ساطة:
«كنت مهتمة بقراءة كتاب مل �أ�ستطع �إيجاده،
و�أ�صبح مهم ًا جد ًا �أن �أكتبه ثم �أقر�أه .و�أدركت
و�أنا �أكتب �أين �أخط�أته .كنت مقتنعة �أن كل ما
كن ��ت �أريد �أن �أقر�أه قد كت ��ب ،و�أدركت �أن ذلك
مل يكن �صحيح ًا».
لكن ،مرة �أخرى ،خفت بريق موري�س ��ون بعد
منحها نوبل .غري �أنها ا�س ��تعادته مع روايتها
«الفردو� ��س» ،التي تابعت فيها ك�ش ��ف الواقع
امل�أ�س ��اوي للملون�ي�ن يف �أم�ي�ركا ،كم ��ا فعلت
يف «حمبوب ��ة» و«جاز» وغريهم ��ا .عادت يف
ه ��ذه الرواي ��ة للتاريخ �أي�ض� � ًا لت�س ��تلهم
حادث ��ة وقع ��ت ع ��ام ،1865
عن ��د نهاي ��ة احل ��رب الأهلي ��ة
الأمريكية ح�ي�ن حترر عبيد
اجلن ��وب الأمريك ��ي بع ��د
القان ��ون ال ��ذي �أ�ص ��دره
براه ��ام لنكول ��ن ،ملغي ًا
في ��ه اال�س�ت�رقاق.
يف ذل ��ك الوق ��ت،
هاج ��ر �آالف
العبي ��د الذي ��ن
�أ�ص ��بحوا
�أح ��رار ًا
م ��ن

�أرا�ض ��يهم ال�س ��ابقة يف اجلنوب ،يف حماولة
لن�س ��يان ذكري ��ات العبودي ��ة ،وب ��دء حي ��اة
جديدة ،و�ش� � ّكلوا هناك جمموعات خالية من
البي� ��ض ،فيما ي�ش ��به اليوتوبي ��ا القائمة على
«اال�شرتاكية القبلية».
انطالق� � ًا م ��ن هذا املو�ض ��وع الغن ��ي بتاريخه
و�أحداث ��ه وت�أثرياته عل ��ى التاريخ الأمريكي
املعا�ص ��ر ،ب ��د�أت موري�س ��ون روايته ��ا
«الفردو� ��س» و�ص ��و ًال �إىل ف�ت�رة ال�س ��تينات
وال�س ��بعينات يف �أمريكا .وتبد�أ موري�س ��ون
روايتها بجملة غ�ي�ر متوقعةَ « :من قتل الفتاة
البي�ضاء؟» فعك�س ��ت املعادلة متام ًا .العنف مل
يعد مقت�صر ًا على عرق بعينه.
يف كل رواياته ��ا ،حاول ��ت موري�س ��ون خل ��ق
ن ��وع م ��ن االغ�ت�راب مبعن ��اه امل�س ��رحي .من
هنا ،غالب ًا ما ي�ش ��عر القارئ �أن هناك م�س ��افة
بين ��ه وب�ي�ن ال�شخ�ص ��يات ،وه ��ذا ما
كان ��ت تق�ص ��ده .علين ��ا �أن نبقى
«مو�ض ��وعيّني» ،ون�ستنتج
من تلق ��اء �أنف�س ��نا ،وما
ي�ساعدنا على ذلك �أنها
تقدم لن ��ا ع ��دة زوايا،
و�أبع ��اد ًا خمتلفة تتيح
لن ��ا الر�ؤي ��ة ،م ��ن
غ�ي�ر �أن تتداخ ��ل
�شخ�ص ��يا تنا
م ��ع �شخ�ص ��يات
الرواية.

موري�س ��ون يف لوري ��ن – �أوهاي ��و وكان ��ت
الطفلة الثانية من بني �أربعة �أطفال يف �أ�س ��رة
�أمريكية تقليدية من الطبقة العاملة ال�سوداء.
وكان والدها يعمل يف م�صنع فوالذ ووالدتها
مدبّرة منزل .يف عام  1949التحقت بجامعة
ه ��اوارد ،ويف ع ��ام  1953ح�ص ��لت عل ��ى
بكالوريو� ��س يف الأدب الإجنليزي ،ويف عام
 1955نال ��ت �ش ��هادة املاج�س ��تري م ��ن جامعة
كورنيل.
بع ��د �أن نال ��ت ال�ش ��هادة عمل ��ت يف جامع ��ة
تك�س ��ا�س ( )1957 - 1955ث ��م ع ��ادت للعمل
يف جامع ��ة ه ��اوارد ،وتزوجت م ��ن املهند�س
املعم ��اري اجلامايك ��ي هارول ��د موري�س ��ون
يف ع ��ام ُ 1958
وطلق ��ت منه ع ��ام  1964بعد
�أن �أجنب ��ت من ��ه طفل�ي�ن .بعده ��ا انتقلت �إىل
نيوي ��ورك لتعم ��ل حم ��ررة كت ��ب ث ��م حمررة
يف املق ��ر الرئي�س ��ي لدار الن�ش ��ر
«راندوم هاو�س».

�سرية
ُول ��دت ت ��وين
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توني موريسون :نعمة خالصنا
بربارا كرستيان
ترجمة :نجاح الجبيلي

توني موريسون :أكتب للسود،
علي االعتذار
وما َّ

يف �آخر كتبها" ،الله ي�س ��اعد الطفل" ،تتحدث
الفائ ��زة بجائ ��زة نوب ��ل ،عن خط ��ر اجلمال،
وع ��ن ت�أيي ��د هي�ل�اري ،وحقه ��ا يف ان تقول،
"�إخر�س".
ومن كافة احلجابات التي و�ضعت على كتفي
موري�س ��ون فان اثقلها ه ��و "�ضمري امريكا"،
النه يبدو غريب� � ًا على ال�سمع و�صحيح ًا .ففي
خ�ل�ال ن�ص ��ف ق ��رن كان مو�ضوعه ��ا التحي ��ز
العن�صري يف الوالي ��ات املتحدة ،وهي ق�صة
�سردته ��ا واع ��ادت �سرده ��ا ،بثب ��ات وحما�س
واحا�سي�س.
واحدث رواياتها" ،الله يحمي الطفل" حتمل
الرقم ( )11من كتبها .وعند مقابلتها ل�صحيفة
الغارديان ،يف �شقتها يف تريبيكا ،مانهاتن –
ال�س ��فلى .قالت وهي تر�س ��م حاجبيها وتقول
للم�ص ��ور" :ان ال�ض ��مري االمريك ��ي يتطل ��ب
ذلك".
وفيما بعد تقول للم�صور" :نحن ن�ضع املكياج
قبل الت�ص ��وير" .وقد بلغت توين موري�سون
(� )84سنة يف �ش ��هر �شباط املا�ضي ،والكاتبة
موري�س ��ون ح�ص ��لت عل ��ى جائ ��زة بوليت ��زر
ع ��ام  ،1988ع ��ن (املحب ��وب) ،وجائزة نوبل
ع ��ام  ،1993ويف ع ��ام  ،2012ح�ص ��لت على
ميدالية الرئا�س ��ة للحرية ،من �صديقها باراك
�أوباما.
كونه ��ا االكرث تقدير ًا من ب�ي�ن الكتاب االحياء
يف امريكا ،ال تقدر على �إيقاف �ش ��خ�ص يريد
التقاط �صورة جيدة،ومن الطبيعي ان املظهر
اجلميل يبقى يف باله ��ا .ويف كتابها اجلديد،
جن ��د �إمر�أة �س ��وداء تدع ��ى "براي ��د" حتاول
االبتعاد عن ما�ض ��يها ،وتبد�أ ق�ص ��ة حب بينها
وبني �صاحب مكتبة ،وهو �شاب �أ�سود ،حزين
لوفاة �شقيقه.
ويقول لها ال�ش ��اب" :علمي ًا اليوجد ما ي�سمى
باجلن� ��س ،ان يك ��ون امل ��رء عن�ص ��ري ًا� ،أم ��ر
اختي ��اري ،والذي ��ن يلتجئون الي ��ه ،يكونون
ال �ش ��ي ،بدونه" .و�سواد ب�ش ��رة "برايد" هو
م�ص ��در ال�ش ��قاء يف طفولته ��ا – ووالدته ��ا
الأخ ��ف �س ��واد ًا ،تف ��زع لل ��ون طفلته ��ا وتفكر
يف قتله ��ا ،وتعم ��ل الفت ��اة يف ع ��امل االزي ��اء
واجلم ��ال ،واالهتم ��ام فقط مبالب�س بي�ض ��اء
فق ��ط وجتعل من نف�س ��ها" ،فه ��د ًا يف الثلج".

وهن ��اك �أي�ض� � ًا �ص ��ديقها القدمي ،ال ��ذي يقول
انها ن�صب للعن�صرية وعندما ي�أخذها ال�شاب
االبي� ��ض اىل منزل ��ه ليعرفه ��ا با�س ��رته ،ظ ّلت
تردد مع نف�س ��ها" ،انه يحاول �إخافة ا�س ��رته،
نوع م ��ن التهدي ��د للوالدي ��ه البي� ��ض" .وظل
يعي ��د يف نف�س ��ه "الي�س ��ت جميل ��ة؟ وعين ��اه
تلمعان مبكر وخبث".
وتق ��ول موري�س ��ون" :احاول ان اق ��ول ..انه
جمرد لون" ،واما بالن�سبة للجمال" :ف�إنه �أمر
يوحي لك بانه ال�ش ��يء الوحي ��د الذي متتلكه
وال ��ذي تهت ��م به .هن ��اك ثالث ��ة �أبع ��اد للمرء،
خارج الثي ��اب او املكياج او التعري ،فكل من
ه ��و جميل يتعرى" وتقول بعد ذلك بغ�ض ��ب:
"�أنهم مل يعودوا مالب�س بدون فتحات عميقة
فيه ��ا" .وتوا�ص ��ل حديثها ب�ص ��وت منخف�ض
وغام� ��ض" ،ان حلم ��ة ال�ص ��در ه ��ي اول م ��ا
ير�ضعه كل ان�سان ،انه �أمر طبيعي يف احلياة
والطبيع ��ة ،ولكنهم ي�ص ��ورون الأمر ب�ش ��كل
خمتلف ،يوحي باجلن�س" .ويف عام ،1981
�أ�ص ��درت توين موري�س ��ون روايتها الأخرى
الت ��ي تتحدث �أي�ض� � ًا ع ��ن العن�ص ��رية وكانت
بعنوان" ،الطفل املك�سو بالقار".
وهي رواية تدور يف الع�ص ��ر احلايل ،وفيها
"جادين" عار�ضة �أزياء ،خريجة ال�سوربون،
والتي تخاف من �س ��خرية البي�ض منها ،وهي
الت ��ي تعي� ��ش يف جمتم ��ع البي�ض ،ودر�س ��ت
ثقافته ��م .وتق ��ع جادين يف حب "�س ��ون" ،ال
ميتلك نقود ًا ،يف حال من ال�ص ��فاء مع نف�س ��ه
ولونه الأ�سود.
انه ع ��امل ،او جزيرة من االرواح واال�ش ��جار
الناطقة ،وهذه الرواية املعا�ص ��رة هي العمل
االول االدب ��ي له ��ا ،وتق ��ول" ،انه ��ا كتبته ��ا
ب�سهولة ،وبدون وجود هدف لها".
وع ��ن �س� ��ؤال بدايته ��ا يف الكتاب ��ة يعود اىل
حوايل � 45سنة ،لقد كانت تتحدث با�ستمرار
عن روايته ��ا االوىل ،وكان الكتاب الذي تريد
قراءته ،ولكنه مل يكن موجود ًا.
وكان ��ت �آن ��ذاك وال ��دة لولدي ��ن �ص ��غريين.
وتنه�ض يف ال�س ��اعة الرابعة �صباح ًا ،يومي ًا،
لتكتبها ،ومت طبعها عام  ،1970وكان بعنوان
"الع�ي�ن الأك�ث�ر زرق ��ة" ،وهي ق�ص ��ة بيكوال
بريدل ��وف ،وهي فتاة �س ��وداء – ت�ص ��لي من

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

�أجل عيون زرق ،وكتبت موري�س ��ون يف عام
 ،2007انه ��ا تري ��د الرتكي ��ز على ام ��ر غريب
مثل تدمري الب�شر ،جن�س كامل ،يزرع جذوره
يف �أرق ��ى املجتمع ��ات طفل ..كائن ح�س ��ا�س،
معر�ض للعطب" :انثى".
ومعظ ��م الكتاب يكره ��ون الت�ص ��نيف ،ولكن
موري�س ��ون رحب ��ت دائم� � ًا ب ��ه" ،الكتاب ��ة
ال�سوداء" .وتقول "انا اكتب للنا�س ال�سود"،
م�ض ��يفة" ،بالطريق ��ة نف�س ��ها الت ��ي يتبعه ��ا
تول�س ��توي ،وه ��و مل يكتب يل �شخ�ص ��ي ًا ،انا
الت ��ي كنت ابلغ الـ 14من عم ��ري ،فتاة ملونة
تعي� ��ش يف لوري ��ن� ،أوهايو .ول ��ذا اليتوجب
علي االعتذار او اعتقد اين حمدودة النطاق،
ّ
النن ��ي ال اكت ��ب للنا� ��س البي� ��ض  -وه ��و امر
حقيق ��ي ،الن هن ��اك اعدادا كبرية م ��ن النا�س
البي� ��ض يف روايات ��ي .ويف احلقيق ��ة ،عل ��ى
الكاتب امل�ضي يف عمله ،دون ان يفكر بالناقد
جال�س على كتفه ,وي�ؤيده ".وهي بذلك ت�شري
اىل الكاتب جمي�س بالدوين وهو يتحدث عن
"رجل �صغري ابي�ض يف داخل كل واحد م ّنا.
"وانا مل ا�شعر بذلك مطلق ًا".
وه ��ي تق ��ول ذل ��ك ,لأنه ��ا ن�ش� ��أت يف حمي ��ط
رادي ��كايل خمتلط:ايطاليون ويهود واي�ض ��ا
امريكيون من افريقيا .وكانت معتدة بنف�سها,
وتلك االحا�س ��ي�س هي التي دفعتها بعدئذ اىل

جامعة هوارد ثم اىل كورنيل ,حيث ح�ص ��لت
عل ��ى �ش ��هادة املاج�س ��تري يف الأدب وكان ��ت
واثقة من نف�سها اي�ض� � ًا ,ما �أك�سبها ال�شجاعة
لالنف�ص ��ال ع ��ن زوجه ��ا عندم ��ا كان ��ت حامال
بطفله ��ا الثاين ,وب ��د�أت �آن ��ذاك تعمل يف دار
"راندوم" للن�ش ��ر حيث �س ��اهمت يف ت�سيري
اعمال الكتاب ال�سود ومنهم على �سبيل املثال
ت ��وين كي ��د بامب ��ارا ,اىل ال�ص ��فوف االوىل،
وهي ا�ص ��بحت واحدة من ا�شهر اال�سماء يف
"دار راندوم".
وكانت "املحبوب" روايتها التي �ص ��درت يف
عام  1987عن امر�أة م�س ��تعبدة ,تقتل طفلها,
وحقق ��ت لها مكانة جيدة يف الأدب االمريكي.
وعندما ف�ش ��لت يف احل�ص ��ول عل ��ى اجلائزة
الوطني ��ة ,وكت ��ب ( )48كاتب� � ًا م ��ن ال�س ��ود
ر�س ��الة احتجاج على ذلك ,ن�شرت يف �صحيفة
"نيويورك تاميز" وبعد فرتة وجيزة ح�صلت
عل ��ى جائ ��زة "البوليت ��زر" ,وجوائ ��ز اخرى
كثرية.
ويف ع ��ام  , 1998انتج ��ت اوب ��را وينف ��ري
ومثلت يف فيل ��م يتناول رواي ��ة" ,املحبوب"
ورواياته ��ا جتع ��ل النا�س ي�ش ��عرون ب�ش ��كل
اف�ض ��ل عن انف�س ��هم ,ويتح�س�س ��ون م�ش ��اعر
االخرين �أي�ض ًا.

ويق ��ول الكاتب الذي يحاوره ��ا� ,أنها �أخربته
يف �أول مقابل ��ة م ��ع موري�س ��ون ,قب ��ل ثالث ��ة
�أع ��وام� ،أ�س ��ابيع قب ��ل حادث ��ة قت ��ل تريف ��ون
مارتن ,وقالت يل �آنذاك" :هناك �ش ��يئان �أريد
ر�ؤيتهما يف حياتي :الأول �أن ي�صوّ ب �شرطي
�إطالق ��ة نحو ظه ��ر طفل ابي�ض ,وه ��ذا �أمر مل
يح ��دث قط ,والأمر الثاين ال ��ذي �أود ر�ؤيته:
�سجل رجل ابي�ض ,على مر التاريخ الب�شري,
ق ��د مت جترمي ��ه باغت�ص ��اب �إم ��ر�أة �س ��وداء.
واحدة فقط ".وتقول موري�سون الآن معلقة,
"وذلك الأمران مل يتحققا قط .وقد قتل عدد
كبري من ال�سود على �أيدي ال�شرطة االمريكية،
ولديّ ابناء ،وهم يقولون لل�شرطة "�سيدي"،
�إن �أوقفهم �أحدهم يف الطريق.
وق ��د فق ��دت موري�س ��ون واح ��د ًا م ��ن ابنائها
يف ع ��ام � 2010إث ��ر ا�ص ��ابته ب�س ��رطان يف
البنكريا�س .والر�س ��ومات التي تركها ,معلقة
عل ��ى اجلدار املقابل لن ��ا .وتتحدث عن انتهاء
رئا�س ��ة �أوبام ��ا قائل ��ة "من �س ��ي�أتي بعده؟ ان
فرتته ا�س ��تثنائية ,و�سي�ص ّنف �ضمن املراحل
االف�ضل".
وقبل ب�ضعة �أ�شهر� ,أجرت موري�سون لقاء مع
هيلتون �إي�س ,الكتاب والناقد ,واخربته ,انها
جتت ��از مرحل ��ة الثمانينات ,وتري ��د ان تقول
ث�ل�اث كلم ��ات :االوىل "ال" والثانية "ا�س ��كت
" والثالث ��ة "�أخرج من املكان" .وهي اي�ض� � ًا
التري ��د ان تكت ��ب مذكراته ��ا .عل ��ى الرغم من
انها وقع ��ت عقدين م ��ع دار "ران ��دوم" لطبع
كتاب�ي�ن ,واحد منهما مذكراته ��ا ,ولكنها قالت
عندما فك ��رت بالأمر" :انا لن اكتب مذكراتي،
ال ا�س ��تمتع بها" .لقد كنت �أحا�ضر يف جامعة
برين�س ��يتون ع ��ن كيفي ��ة الكتاب ��ة اجلي ��دة:
"افعلو هذا ,وال تفعلوا ذلك ,وال تكتبوا عن
حياتكم.
وتقول اي�ض� � ًا" :بع�ض النا� ��س ينغلقون على
انف�س ��هم عندم ��ا يك�ب�رون .ولكن ��ك ان كن ��ت
�ص ��ريح ًا وغري متحف ��ظ ,فانك �س ��تعتمد على
حكمة الكبار .وانا ا�س� ��أل ا�ص ��دقائي "كم هو
عم ��رك ،يف الداخ ��ل" .ويعرفون ذل ��ك دائم ًا.
و�أنا �أعرف انني يف الـ 23من عمري اليوم.

عن الغارديان

�أتذك ��ر املرة الأوىل الت ��ي حملت بيدي رواية
لـ"ت ��وين موري�س ��ون" .لق ��د ق ��ر�أت يف ع ��ام
 1970مراجعة لرواية ا�س ��مها "العني الأ�ش ��د
زرقة" م�ؤلفتها كاتبة زجنية وهي من�ش ��ورة
يف ب ��اب مراجعات الكتب" وكانت م�ص ��ادفة
غريبة جد ًا �إذ �أنني ابتعت الكتاب; فور ًا.
وبعد �أن انده�شت من هذه احلكاية الغنائية
ع ��ن ف �ت��اة �� �س ��وداء ت��رغ��ب يف ع�ي�ن �أ� �ش��د
زرق��ة ،وبجوقة امل�ؤلفة الزجنية املكونة
م��ن �أ���ص��وات ال�ن���س��اء ال��زجن �ي��ات عرفت
ب��داع��ة التقليد ال�سابق لكتابات الن�ساء
ال�سوداوات وال��ذي مل يكن معروف ًا حتى
ذل��ك احل�ين .ميزت الطريقة التي رويت
بها الق�صة ،كانت بال�شكل الذي تروي به
�أمي الق�صة -ق�صة ب�سيطة تزداد تعقيد ًا
فت�صبح �أ�سطورية بعيدة عن احلل .ومع
ذلك علمتني در�س ًا كنت بحاجة ملعرفته.
يف العقد التايل �أردت �أن �أ�ؤل��ف كتاب ًا
عن ع��رف الكتابة الن�سوية الزجنية،
بينما �أخ�برين �شخ�ص يف الأكادميية
ويف عامل الن�شر بعدم وجود مثل هذا
التقليد .مل �أك��ن وح��دي ،فالأخريات،
وال �ع��دي��د منهن ��ص��دي�ق��ات��ي ،ال�لات��ي
ن��ادر ًا ما يقر�أن "الروايات اجلادة"
تناقلت �أيديهن رواي��ة "العني الأ�شد
زرقة" .وح�ي�ن�م��ا ن���ش��رت ال��رواي��ة
الثانية لـ"موري�سون" ع��ام 1973
بعنوان"�صوال" ،التي �أث��ارت جد ًال
وا�سع ًا ،تناق�شنا الواحدة مع الأخرى
بوا�سطة الهاتف .ويف هذه الرواية
تقارب موري�سون بني �شخ�صيتني
ه �م��ا "نيل امل ��رب��ي ��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
و"�صوال" املر�أة التي �أ�صرت على
تكوين نف�سها يف حكاية ت��دور
معظمها عن تاريخ عزلة الزنوج
يف �أمريكا �إذ �أن بع�ضنَّ قد �أ�صنب
بالهياج حد الغ�ضب الذي ك�شف عن مكنون �أنف�سنا� .أتذكر �أن �إحدى
�صديقاتي �أخربت زوجها �أن عليه �أن يقر�أ رواية "�صوال" لأنه بينما كان
ا�سمها "نيل" ف�إن بداخلها  ،كما بداخل كل امر�أة زجنية �أخرى ،مل�سة
من �صوال الفظيعة والأنانية �أي�ض ًا.قبل مدة طويلة من منح موري�سون
جائزة نوبل ل�ل�آداب كانت الن�ساء الزجنيات "العاديات" ي�سمينها
"كاتبتنا"� .سميناها "توين" لأننا �شعرنا جميع ًا ب�أننا نعرفها .كانت
توين تغني لعامل مل يكن �أبي�ض �أو ذكوري ًا �إذ تعني علينا ،نحن الن�ساء
الزجنيات� ،أن نكت�شف �أنف�سنا ،وبالن�سبة �إلينا ف�أنها قد فازت بجائزة
نوبل م�سبق ًا ;.يف عام  1975كنت �أعطي ف�صو ًال درا�سية عن الكاتبات
الزجنيات راحت كلمات موري�سون ترتدد على ل�سان ن�ساء ورجال من
�أعراق خمتلفة .وعلى الرغم من �أن الرجال مل يرتاحوا �إىل الطريقة
التي كانت ت�ضع بها موري�سون املر�أة يف مركز رواياتها �إال �أنهم كانوا
يحبون �صوتها فقد �سماه �أحد الطالب "اللغة التي كنت �أحلم بها".
وه��و ال�شعور ال��ذي تر�سخ فيه بعد قراءته روايتها الثالثة "ن�شيد
�سليمان" .1977-نعم �إن موري�سون كانت امر�أة كاتبة لكن بو�سعها
�أن ت�صور حياة ال��رج��ال ورغباتهم ومقاومتهم الطريان; جمازها
عن ق��درة اال�ست�سالم �إىل احلب احلر حتى حتت جنون الر�أ�سمالية
والعن�صرية; �ألهبت رواية الت�شتت امل�سماة "طفل القار"  1981-ردة
فعل عاملية .وبينما كنت �أكتب هذه املقالة هاتفتني تو ًا �إحدى طالباتي
ال�سابقات وهي "غرلني غربوال" من جنوب �آ�سيا كتبت بحثها حول
م�ؤلفات موري�سون مبتهجة بت�سلمها جائزة نوبل ،وبالن�سبة لها
كانت موري�سون هي الكاتبة التي حفرت عميق ًا يف تعقيدات ما بعد
الكولونيالية بدرجة �أكرث مما قد كتبه كاتب حي .لقد كتبت عدد ًا من
املقاالت النقدية عن رواية "حمبوبة" ملوري�سون ال�صادرة عام 1987
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

وال� � �ف � ��ائ � ��زة
ب �ج��ائ��زة ال�ب��ول�ي�ت��زر ،ل �ه��ذا ال�سبب
يعرفها بع�ضنا ال بو�صفها رواي��ة فح�سب بل �صالة وطق�س ال�شفاء
لبلدنا الذي �أ�شعل حمرقة الرق.ال يزال الآخرون يتمعنون يف بحثها
الت�صحيحي عن نه�ضة هارمل يف روايتها الراقية فنيا "جاز"1991-
التي دفعت بالتجريب الأدبي �إىل داخل القرن احلادي والع�شرين� .أما
كتابها "اللعب يف الظالم -عن ال�ساللة واخليال الأدبي" 1991-فهو
ي�ضم مقاالت جتعل من �أ�سنان �أي بروف�سور �إنكليزي ت�صطك انفعا ًال.
�أما املخت�صون بالدرا�سات العرقية مثلي فريونه �أ�سا�س ًا �إعادة �صيغة
جديدة للأدب الأمريكي ب�أكمله.و�إذا نحيت النقد الأدبي جانب ًا ت�ستثري
ذاك��رت��ي يف الأغ�ل��ب ق��وة م�ؤلفات موري�سون حينما �أدرت ور�شة
مع املر�ضى ال�سود امل�ضطربني عقليا با�ستعمال رواي��ة "حمبوبة"
وبالن�سبة لهم مل تكن الرواية �صعبة بالطريقة التي وجدها العديد
من القراء من ذوي العقول ال�سليمة� .إن امليزة "املت�شظية" املفرت�ضة
ل�سردها كانت تعك�س خوف البلد من التذكر لأن التذكر م�ؤمل وخطر
ف�ض ًال عن �أنه يحرر النفو�س ،كانت هذه امليزة فطرية وطبيعية جد ًا
له�ؤالء القراء.وبينما كنا نحيط بالرواية التي هي عبارة عن �أوبرا
�شعبية مميزة تذكرت ح�س موري�سون بذاتها بو�صفها كاتبة وعليها
�أن تكون نافعة ب�سبب نعمة التحرر التي ميتلكها جمهورها مع اللغة.
�إنها النعمة التي قادتها ال�ستك�شاف ع��امل فيه يكون من املخاطرة
املطالبة باحلرية ومن ثم القدرة على احلب ولكنها ميزة مباركة.
كم �سنكون ثكلى دون ال�صوت املحرر لتوين موري�سون وكم نحن
حمظوظون �إذ نعي�ش يف زمن ن�ستطيع �أن ن�سكن يف لغتها ون�شفى
من خاللها؟

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

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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ً
وداعا ألعظم كاتبة..
توني موريسون..

ً
ً
كثيرا
جميعا مدينون لها
نحن

لق ��د ا�س ��تيقظت مث ��ل الكثريي ��ن عل ��ى
نب�أ وف ��اة الكاتبة الأمريكي ��ة الإفريقية
الكب�ي�رة ت ��وين موري�س ��ون ،ومب ��ا
�أنن ��ي �أ�ص ��بت نتيجةهذا اخل�ب�ر بداي ًة
باالحب ��اط ،ف�إن ردة فعلي انتقلت ببطء
من �ص ��دمة �إىل خ ��وف  ،ثم �إىل �ش ��عور
باله ��دوء  ،ف� ��إذا حكمنا على �أنف�س ��نا �أن
للعم ��ر �أحكام ��ه القطعي ��ة حي ��ث يرتكنا
يف �أخريات �أيامنا �أكرث ه�شا�ش ��ة عن
ذي قب ��ل � ،أو ات�س ��منا باالن�س ��حاب
التدريج ��ي م ��ن �أعمالن ��ا ب�س ��ببه ،
ف� ��إن موري�س ��ون مثل معظ ��م ال ُكتاب
الكبار  ،مل ت�ص ��بها �س ��نواتها الثامنة
والثمانون بالكرب  ،بل وا�صلت تقدمي
ق�ص�ص ��ها و�أفكاره ��ا بروحي ��ة قوية ،
فقد مت �إ�صدارها The Source of
 " Self-Regardم�ص ��در اح�ت�رام
ال ��ذات "  ،وه ��و ا�ستك�ش ��اف �إ�ض ��ايف
لبع�ض املو�ض ��وعات الوا�سعة املتعلقة
بالعرق والكرامة التي اكت�شفتها طوال
حياتها يف رواي ��ات مثل Beloved :
" حمبوب ��ة " و The Bluest Eye
" �أزرق ع�ي�ن "  ،ومن ��ذ ب�ض ��عة �أ�ش ��هر
فق ��ط ُ ،ن�ش ��ر له ��ا يف خ ��ارج الواليات
املتح ��دة كتابه ��ا " فم مل ��يء بالدم "
وهو جمموعة من مقاالتها وخطبها
التي ن�ش ��رتها �س ��ابق ًا  ،وهو ح�صيلة
 40عام� � ًا احت ��وى عل ��ى ت�أمالتها مبا
يف ذل ��ك �أفكاره ��ا وحججه ��ا ح ��ول
ال�سيا�س ��ة والف ��ن والكتاب ��ة  ،كم ��ا
يحت ��وي الكت ��اب عل ��ى الإر�ش ��ادات
وجل�سات الأ�سئلة والأجوبة املكتوبة
والأف ��كار والتحليالت  ،والتف�س�ي�رات
وحمادث ��ات �أخ ��رى تع ��ود ل�س ��نوات
طويل ��ة  ،مبعن ��ى �آخر �إنه كت ��اب كبري ،
غني  ،غري منطي .
وحت ��ى وقت قريب � ،ش ��هدنا دفق� � ًا ثابت ًا
م ��ن الرواي ��ات منه ��ا  " :الل ��ه �س ��اعد

جيكوزي أوبوما *

ترجمة  /أحمد فاضل

الطف ��ل"  ،الت ��ي مت ن�ش ��رها يف نف� ��س
الي ��وم الذي ن�ش ��رتُ في ��ه روايتي الأوىل
 " The Fishermenال�ص ��يادون "
 ،يف ع ��ام  ، 2015ومل يك ��ن هن ��اك م ��ا
ي�ش�ي�ر �إىل انته ��اء كتابتها امل�س ��تمرة من
الق�ص ���ص والأف ��كار الرائع ��ة  ،ومع وفاة
موري�س ��ون  ،ي�ش ��عر العدي ��د م ��ن ال ُكتاب
الي ��وم �أنن ��ا فقدن ��ا �أمن ��ا الأدبي ��ة  ،وعلى
الرغ ��م م ��ن �أنن ��ي ن�ش� ��أت يف مدين ��ة يف
نيجريي ��ا � ،إال �أن �أول كاتب�ي�ن �أمريكي�ي�ن
قر�أتهما كانا من ال�س ��ود ريت�ش ��ارد رايت
وموري�س ��ون  ،فقد قر�أت Black Boy
" �صبي �أ�سود " يف �سن � 11أو  12عام ًا
 ،ث ��م موري�س ��ون The Bluest Eye
" �أزرق عني " � ،إنها ق�ص ��ة مدمرة لفتاة
�س ��وداء تدمره ��ا ت ��دين اح�ت�رام ال ��ذات
الذي فر�ض ��ه عليها جمتمع يت�ض ��اءل فيه
جن�س ��ها وثقافته ��ا عل ��ى �أنهم ��ا قبيح ��ان
وال ي�س ��تحقان االح�ت�رام  ،وعندم ��ا كنت
�ص ��غري ًا يف نيجرييا  ،وبعد �أن تو�صلت
ببطء �إىل فهم �أن الأفارقة كانوا ينظرون
�إليهم من قبل بقية العامل على �أنهم جمرد
ل ��ون �أ�س ��ود  ،فقد ر�أيت ال�ض ��وء يف هذه
الق�ص ��ة القامت ��ة و�أدرك ��ت �أنن ��ا �إذا بد�أنا
يف التعمق يف �أنف�س ��نا �سنفخر برتاثنا ،
و�س ��وف نرى اجلمال احلقيقي فينا وما
يقول ��ه بقية العامل عنا � ،أو كيف يروننا ،
لن يتمكنوا �أبد ًا من قتل روحنا .
وعندم ��ا يثن ��ي عل ��ى موري�س ��ون كات ��ب
كب�ي�ر ه ��و النيجريي �ش ��ينوا �أت�ش ��يبي ،
فهي �ش ��هادة كب�ي�رة بحقه ��ا  ،فقد اعرتف
�أنه ��ا �س ��اعدته على اكت�ش ��اف ما �أ�س ��ماه
" حري ��ة الكتابة " يف �أننا ن�س ��تطيع �أن
ن ��روي ق�ص�ص ��نا اخلا�ص ��ة  ،وبذلك نرفع
م ��ن �ش� ��أن �ش ��عوبنا يف نظ ��ر الع ��امل ،
وبالتفك�ي�ر يف حياته ��ا � ،أ�ش ��عر ب�ش ��عور
بال�س�ل�ام لأنني �أعل ��م �أنني تعلمت الكثري
من موري�س ��ون عل ��ى امل�س ��توى احلريف

 ،اعتق ��د �أنه ��ا كانت �أعظم كاتب ��ة �أمريكية
حية وواحدة من �أف�ض ��ل م�ص ��ممي النرث
يف الع ��امل  ،يف �إح ��دى امل ��رات ومن على
م�ت�ن �إح ��دى الطائ ��رات الت ��ي جمعتن ��ي
مبارتن �آمي�س  ،وويل �س ��وينكا � ،سلمان
ر�ش ��دي و�آخ ��رون  ،قل ��ت له ��م وبج ��ر�أة
�شعرت حلظتها بده�شتهم :
" اللغ ��ة الإنكليزية هي لغة اعتربها لغة
غني ��ة وعن�ص ��رية للغاية بنف� ��س الوقت ،
حينما �أجد فيها ما ي�ش ��عرين �أين خمتلف
عن الناطقني بها ب�س ��بب م ��ا يقولونه عنا
 ،لكنني �أع ُد نف�سي ك�أحد الكتاب العديدين
من ال ��دول اال�س ��تعمارية ال�س ��ابقة الذين
يكتب ��ون الآن باللغ ��ة الإنكليزي ��ة  ،والتي
�أ�ص ��بحت لدينا اللغة الوطني ��ة  ،فقد كان
علين ��ا �إيجاد ط ��رق لإخ�ض ��اعها وقهرها ،
وجعلها خا�ض ��عة حل�سا�س ��يتنا الثقافية ،
جزء من ه ��ذا القول قد ي�ش ��مل لي�س فقط
الكتاب ��ة باللغ ��ة الإنكليزية ب ��ل بالطريقة
التي نريدها  ،كان هذا بال�ض ��بط ما فعلته
موري�س ��ون طوال حياتها فقد �ش ��جعتني
على الكتابة عن الدين التقليدي والثقايف
والفل�سفي الأفريقي دون حتفظ  ،حتى لو
كان بقية العامل  -و حتى الأفارقة �أنف�سهم
 ي ��رون �أنه ��ا متخلف ��ة وغ�ي�ر �س ��ارة فقدوج ��دت فيها �إ�ض ��اءات رائع ��ة  ،لأن جي ًال
جدي ��د ًا م ��ن الكت ��اب ال�س ��ود والإفريقيني
�سوف ي�س ��تمرون يف فعل ذلك  ،بت�شجيع
م ��ن العمل العظيم الذي تركته لنا  -ولهذا
� ،أ�شكرها .

* جيكوزي �أوبوما (من مواليد  )1986هو
كاتب نيجريي و�أ�ستاذ م�ساعد يف الأدب
والكتابة الإبداعية يف جامعة نربا�سكا
لينكولن  ،وقد مت ا�ستدعا�ؤه للكتابة يف
�صحيفة نيويورك تاميز  ،كما مت اختياره
كواحد من  100مفكر عاملي من قبل جملة
ال�سيا�سة اخلارجية .

